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Sammanfattning

Arbetet har gjorts åt Saab Security Systems i Växjö. Syftet med arbetet
har varit att ta fram ett generellt distribuerat informationssystem som ska
användas för informationsspridning p̊a en flygplats. Fr̊an Saabs sida är
m̊alet med att införa ett nytt informationssystem att f̊a en generell stan-
dard för hur informationsspridning ska g̊a till. P̊a det nya information-
ssystemet ställs krav p̊a flexibilitet, att det ska vara utbyggningsbart, att
det ska finnas möjlighet att ansluta nya aktörer samt att det ska vara en
tjänstebaserad arkitektur. Den övergripande fr̊agställningen för arbetet har
varit som följer.

Kan tjänstabaserad arkitektur vara en lösning för hur information kan
överföras p̊a ett säkert sätt mellan flygklubbarna och flygledartornet?

Under arbetets g̊ang har en teoretisk studie gjorts där fem olika mel-
lanprogram jämförts utifr̊an transport av information, tjänstebeskrivning,
tjänsteregistrering och upptäckt samt säkerhet. Jämförelsen hade fokus p̊a
flexibilitet och visade att Jini, CORBA och Web Services var de bästa
lösningarna. Dessa tre mellanprogram jämfördes sedan ur ett säkerhetsper-
spektiv. Det som studerades var vilka lösningar som finns för integritet,
attestering och verifiering. Dessutom testades hur kommunikation med de
tre olika mellanprogrammen fungerar genom en brandvägg.

Efter den teoretiska genomg̊angen samt testerna med brandväggen s̊a
valdes Web Services för den implementation som skulle utföras. Jag valde
Web Services eftersom det var det mellanprogram som fungerade bäst vid
kommunikation genom en brandvägg.

Implementationen som utförts inom ramarna för examensarbetet är en
applikation för att möjliggöra för flygklubbar att boka tid för start vid
Göteborg City Airport och skulle visa p̊a konceptet för informationssys-
temet och den säkerhet som behövs.

Arbetet med olika tjänstebaserade lösningar visar att detta sätt att
bygga ett informationssystem för flygplatsen lämpar sig väl. Flexibilitet vad
gäller möjligheten att koppla upp sig mot systemet fr̊an olika plattformar
krävs d̊a det finns m̊anga aktörer och detta är SOA en lösning p̊a. Det är
även en viktig aspekt att det finns möjlighet för de säkerhetslösningar som
anses nödvändiga.

Testningen av systemet visade att dessa säkerhetslösningar fungerade



för implementationen av tidsbokningstjänsten.

Nyckelord: SOA, mellanprogram, Web Service, Jini, CORBA, säkerhet,
brandvägg, flygplats
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Följande rapport, en del av mitt examensarbete, har till syfte att ge en bild
av den uppgift jag ställts inför samt den lösning som jag kommit fram till.
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5.5 Användargränssnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.6 Slutsatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6 Testning 55
6.1 Formulering av tester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.2 Utförande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.3 Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

7 Diskussion och slutsatser 59
7.1 Framtida arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Litteraturförteckning 63



Kapitel 1

Inledning

I detta inledande kapitel presenteras bland annat bakgrund och syfte för
examensarbetet.

1.1 Bakgrund

Det finns p̊a en flygplats m̊anga olika aktörer som t.ex. flygledare, rese-
bolag och säkerhetspersonal. Dessa olika aktörer behöver p̊a olika sätt ta
del av samma information. Det är speciellt information om schemalagda
flygningar som berör alla som jobbar p̊a flygplatsen p̊a ett eller annat sätt.

Vid Göteborg City Airport används idag ett informationssystem som
till stor del är statiskt i avseendet att det mesta är h̊ardkodat i systemet och
att det krävs omkompilering vid ändringar. Detta gör att det krävs stora
arbetsinsatser för att göra sm̊a förändringar som t.ex. vid anslutning av nya
aktörer till systemet. Idag finns det inte möjlighet för t.ex. flygklubbarna
vid flygplatsen att koppla upp sig mot informationssystemet för att ta del
av den information som tillhandah̊alls.

Alla informationssystem p̊a flygplatsen idag har tagits fram av Saab
Security Systems och det är nu deras intention att, p̊a uppdrag av Göteborg
City Airport, standardisera informationsöverföringen för att p̊a s̊a sätt öka
flexibiliteten vad gäller möjlighet till utbyggnad och anslutning.
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2 1.2. Syfte

1.1.1 Uppdragsgivare

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd [1].

Saab Systems erbjuder integrerade ledningssystemlösningar och civila
säkerhetslösningar, samt vidareutveckling och anpassning av existerande
ledningssystem. Saab Systems är en affärsenhet i Saab-gruppen och har
1000 medarbetare i Australien, Finland, Sverige och Sydafrika. Affärs-
enheten omsätter 2,5 miljarder kronor. I affärsenheten ing̊ar fem divisioner
varav Saab Security Systems är en.

Saab Security Systems best̊ar i sig av tre avdelningar: Business
Development and Emerging Business, Air Traffic Management samt
Integrated Security Systems. Detta examensarbete utförs p̊a avdelningen
Air Traffic Management.

Göteborg City Airport är en flygplats 15 km fr̊an Göteborgs centrum.
Flygplatsen är en bas för m̊anga verksamheter. Exempel p̊a s̊adana verk-
samheter är ambulansflyg, kustbevakningen, polisen och räddningstjänsten.

Det finns vid Göteborg City Airport idag ett antal flygklubbar. D̊a
flygklubbarna vill starta en flygning m̊aste de boka tid för detta. Bokningen
sker hos flygledarna och utförs genom att flygklubbarna ringer till flygledar-
tornet och bokar sina tider. Dessa samtal tar mycket tid för flygledarna och
det finns idag planer p̊a att anställa ännu en person för att ta emot tids-
bokningarna via telefon.

1.1.2 Författarens bakgrund

Examensarbetet (20 p.) är den avslutande delen inom Civilingenjörs-
programmet i Informationsteknologi (180 p.) vid Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet. Arbetet ing̊ar i omr̊adet datalogi, som är ett av
huvudomr̊adena inom utbildningen.

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett informationssystem för en
flygplats. Systemet ska uppfylla de krav som ställs p̊a säkerhet för ett
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informationssystem p̊a flygplatsen (se avsnitt 1.3) samt vara tjänstebaser-
at. Resultatet kommer att användas för att sprida information p̊a och ifr̊an
en flygplats baserat p̊a flera olika källor som t.ex. flygledartorn och väder-
stationer. Presentation kommer att ske vid gate, i hallar, p̊a kontor och p̊a
Internet.

En implementation genomförs av mig, inom ramarna för examens-
arbetet, för att möjliggöra för flygklubbarna vid Göteborg City Airport att
p̊a ett säkert sätt kommunicera med flygledartornet. De ska kunna se vilka
tider som finns tillgängliga samt lämna uppgifter till flygledarna som krävs
för en start.

Förhoppningen med att införa ett nytt informationssystem är att f̊a en
generell standard för hur Saab Security Systems ska hantera informations-
överföring vid en flygplats. Den nya designen av informationssystemet ska
även underlätta en vidareutbyggnad ifall ny funktionalitet behöver införas.

1.3 Krav

Följande krav har tagits fram av mig, i samr̊ad med handledaren p̊a Saab,
utifr̊an de krav som finns p̊a säkerhet p̊a flygplatsen idag. Kraven grundar
sig ocks̊a p̊a de önskem̊al som flygklubbarna uttryckt.

Flygklubbarna ska kunna:

• se lediga starttider

• boka tid för start

• lägga till nya flygplan i databasen

• lägga till nya medlemmar i databasen

• lägga till nya rutter i databasen

• begära ändringar i redan bokad flygning.

Dessutom ska flygklubbarna inte kunna:

• p̊abörja bokning av en redan bokad tid

• p̊abörja bokning av en tid som en annan klubb h̊aller p̊a att boka
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• begära ändringar av en bokad flygning som inte tillhör klubben.

Flygledarna ska kunna:

• se förfr̊agningar som gjorts fr̊an flygklubbarna

• godkänna lagda förfr̊agningar

• begära ändringar i lagda förfr̊agningar samt se alla bokade flygningar.

Saab Security Systems har satt ett krav p̊a att standarden för informations-
spridning ska vara en tjänstebaserad arkitektur. Tjänstebaserad arkitektur,
Service-Oriented Architecture (SOA), är ett koncept som tagits fram för
att lösa problemen med flexibilitet vad gäller tillgänglighet, inom IT [2].
Dessutom ställs det krav p̊a att systemet ska vara flexibelt. Flexibilitet
innebär här att systemet ska vara plattformsoberoende samt utbyggnads-
bart.

För att kunna möjliggöra ett införande av ett nytt informationssystem
kräver Saab Security Systems att säkerheten ska st̊a i fokus under utveck-
landets g̊ang. För att implementationen ska kunna sättas i bruk vid flyg-
platsen krävs dessutom att lösningen fungerar vid kommunikation genom
en brandvägg. Jag har valt att koncentrera mig p̊a fyra olika begrepp inom
säkerhet: verifiering, integritet, attestering och brandväggspenetrering.

1.4 Problemformulering

Examensarbetet är uppbyggt för att svara p̊a följande övergripande
fr̊ageställning:

• Kan en tjänstebaserad arkitektur vara en lösning för hur information
ska överföras p̊a ett säkert sätt mellan flygklubbarna och flygledar-
tornet?

1.5 Metoder

Den undersökning som görs för att kunna besvara den fr̊ageställning som
presenterades i avsnitt 1.4 utförs i tv̊a olika delar. Den första delen är en
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mer teoretisk del som g̊ar ut p̊a att studera vilka olika möjligheter för
implementation av en tjänstebaserad arkitektur som finns och vad som
skiljer dem åt. Den andra delen är av mer teknisk karaktär och kommer
att best̊a i att implementera en del av det tänkta informationssystemet.
En jämförelse mellan olika implementationer av tjänstebaserad arkitektur
kommer att ge en bild av vilken som lämpar sig bäst för ett informations-
system p̊a en flygplats. De olika implementationerna kommer att utvärderas
utifr̊an hur väl de uppfyller de krav som ställs p̊a att korrekt information
sprids och att obehöriga inte kan nyttja informationssystemets olika delar.

1.5.1 Del 1: Teori och design

Den första delen av examensarbetet kommer att baseras p̊a en litteraturstudie.
Det finns mycket skrivet om tjänstebaserade arkitekturer och det som finns
kommer att användas som grund för att göra ett urval av möjliga
implementationer.

De implementationer som väljs ut efter litteraturstudien kommer att
studeras närmare utifr̊an följande fr̊ageställningar.

• Vilka lösningar finns för säkerhet och hur implementeras de?

• Hur väl fungerar implementationerna tillsammans med den brand-
vägg som används vid kommunikation med flygledartornet?

Först kommer implementationerna att utvärderas teoretiskt och en mer
praktisk utvärdering kommer sedan att utföras. Den praktiska delen best̊ar
i att implementera en enkel applikation med de olika teknikerna och sedan
testa dessa. Förhoppningen är att den praktiska utvärderingen ska hjälpa
till i besvarandet av följande fr̊aga:

• Hur p̊averkar implementationen säkerheten vid kommunikation genom
en brandvägg?

Dessa utvärderingar kommer att ge en uppfattning om vilken
implementation som lämpar sig bäst för det informationssystem som ska
konstrueras i Del 2.
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1.5.2 Del 2: Implementation

En implementation av en del att det framtida informationssystemet
kommer att genomföras för att ge en tydligare bild av möjligheter samt
begränsningar hos systemet. En implementation förväntas även ge en upp-
fattning om hur det tänkta informationssystemet p̊averkas av den valda
tekniken. Den del som kommer att implementeras är en del som möjliggör
för flygklubbarna vid flygplatsen att boka tid för start.

Implementationen kommer att best̊a i att

• Bygga informationssystemets struktur.

• Skapa de tjänster som behövs för att klubbarna ska kunna boka tid
för start.

• Konstruera ett användargränssnitt som flygklubbarna kan använda
för att använda sig av tjänsterna.

Det implementerade systemet kommer att, inom gränserna för detta
arbete, testas utifr̊an de fr̊ageställningar som ocks̊a använts vid den
teoretiska utvärderingen i del 1.

Förhoppningen är att detta ska leda fram till ett informationssystem
som uppfyller de krav p̊a säkerhet som finns samt att arbetet kommer att
leda fram till en implementation vid flygplatsen.

Testning

Informationssystemet kommer att testas genom olika scenarier.
De scenarier som kommer att användas är:

• Flygklubbarna ska utföra bokningar.

• Flygledarna ska hantera en inkommande förfr̊agan om bokning.

• En klient försöker använda systemet utan att ha rätt behörighet.

• Samma meddelande skickas flera g̊anger.
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Användargränssnittet som tas fram av mig under examensarbetet
kommer att testas genom användartester med ett scenario som behandlar
bokning av starttider.

Med vid testerna kommer examensarbetets handledare fr̊an Air Traffic
Management att finnas.

1.6 Resurser

För att examensarbetet ska vara möjligt att genomföra finns följande
resurser till förfogande.

Personer:

• Examinator för examensarbetet är doktor Juha Takkinen,
Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet.

• Handledare och kontaktperson p̊a Saab Security Systems är Mattias
Johansson, Air Traffic Management [1].

H̊ardvara:

• Som server används en Dell Optiplex 745.

• De tunna klienter som används är HP t5720.

• Netgear Broadband ProSafe VPN Firewall FVS328 är den brandvägg
som används.

Mjukvara:

• Implementationerna görs p̊a en PC med Windows XP Professional.

• Vilka utvecklingsmiljöer som kommer användas beror p̊a vilken typ
av implementation som kommer att användas.
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Kapitel 2

Tjänstebaserad arkitektur

D̊a informationssystemet kommer att bygga p̊a en tjänstebaserad
arkitektur (SOA) s̊a följer här en kort genomg̊ang av vad SOA är.

2.1 Vad är SOA?

Service Oriented Architecture (SOA) är ett koncept för hur kopplingar
mellan olika system och applikationer ska g̊a till [2]. Det g̊ar ut p̊a att
applikationerna kommunicerar med varandra genom tjänster. En
applikation tillhandah̊aller en tjänst via en server medan en annan
applikation agerar klient. Istället för att flera system eller applikationer
gör samma sak kan dessa anropa varandra för att, till exempel, utföra en
speciell process eller hämta specifik data.

Tjänstebaserad arkitektur kan delas upp i tre nyckelkomponenter:
tjänster, meddelanden och dynamisk upptäckt [3].

2.1.1 Tjänster

Tjänsters funktionalitet exponeras med tre egenskaper:

9
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1. Gränssnittets kontrakt är plattformsoberoende vilket innebär att en
klient fr̊an en valfri plats, med valfritt programmeringsspr̊ak och op-
erativsystem, kan använda tjänsten.

2. En tjänst kan vara dynamiskt lokaliserad och involverad, vilket in-
nebär att en klient kan använda denna för att hitta en tjänst den
eftersöker.

3. Tjänsten i sig är en frist̊aende del och detta innebär att tjänsten
upprätth̊aller sitt eget tillst̊and.

2.1.2 Meddelanden

De som tillhandah̊aller och använder sig av tjänster kommunicerar med
varandra genom meddelanden. Tjänstens gränssnitt beskriver vad tjänsten
har för argumenttyp och returtyp och eftersom tjänsten är plattforms- och
spr̊akoberoende s̊a m̊aste inte teknologin för meddelandet veta n̊agot om
vilket spr̊ak eller vilken plattform som den specifika klienten kommer att
använda. P̊a grund av detta s̊a är meddelandet oftast ett XML-dokument.

2.1.3 Dynamisk upptäckt

Dynamisk upptäckt innebär att tjänsterna inom systemet kan hittas genom
sökning. Genom registrering i tjänsteregistret görs en tjänsteerbjudares
tjänst tillgänglig. Tjänsteregistret organiserar ofta de olika tjänsterna efter
olika kriterier som kan användas av klienten vid sökning.

2.2 Fördelar med SOA

Det finns m̊anga som skriver om fördelarna med en tjänstebaserad
arkitektur. Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste åsikterna kring
en implementation av SOA.

En av de största fördelarna med tjänstebaserad arkitektur är att man
kan återanvända kod p̊a ett sätt som görs möjligt av att det är plattforms-
oberoende [4]. En tjänst som en g̊ang skapats behöver inte göras om för att
kunna användas p̊a en annan plattform.
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En annan fördel som kan ses är att applikationerna är löst kopplade [4].
Detta innebär att den enda interaktionen mellan applikationerna sker i det
publika gränssnittet, vilket oftast innebär att en ändring i en applikation
inte p̊averkar andra applikationer.

Om SOA implementeras p̊a ett bra sätt s̊a kommer det att bli väldigt
mycket lättare att integrera nya system [3]. Redan implementerade tjänster
kan återanvändas för att skapa nya.

Detta är bara n̊agra f̊a av de fördelar som presenteras och utifr̊an att
systemet kommer att användas p̊a en flygplats s̊a kan följande motiveringar
ges till att använda en tjänstebaserad arkitektur.

1. Det är väldigt m̊anga aktörer som verkar vid en flygplats och som p̊a
olika sätt behöver ta del av samma information. Detta har idag lösts
genom att samma sak beräknas p̊a flera olika ställen, vilket till stor
del skulle undvikas med SOA.

2. Löst kopplade applikationer gör det lättare för olika utvecklare att
arbeta p̊a varsitt h̊all, oberoende av varandra.

3. Tjänsterna blir som svarta l̊ador där den som använder tjänsten inte
behöver veta hur den fungerar, eller ens var den finns rent fysiskt.
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Mellanprogram

Ett mellanprogram (eng. middleware) är mjukvara som best̊ar av en upp-
sättning tjänster som möjliggör för flera processer, p̊a en eller flera
maskiner, att kommunicera över ett nätverk [5].

Exempel p̊a mellanprogram som kan användas för att implementera en
tjänstebaserad design är DCOM, Java RMI, CORBA, Web Services och
Jini [6]. Det är dessa fem som nämns mest aktivt i litteraturen kring SOA
och det är även dessa som kommer att studeras närmare i rapporten. I detta
första stadium kommer dessa mellanprogram att beskrivas och jämföras
utifr̊an hur de fungerar och vilka säkerhetslösningar de erbjuder.

Varje mellanprogram beskrivs utifr̊an hur transporten sker, hur tjänste-
beskrivningen ser ut, hur tjänsten registreras och hittas samt vilka säkerhets-
lösningar som finns.

3.1 DCOM

Component Object Model (COM) har utvecklats av Microsoft och är en
teknik som till̊ater mjukvarukomponenter att kommunicera med
varandra [7]. Komponenterna kan dock bara kommunicera med varandra
om de finns p̊a samma maskin.

12
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Distributed Component Object Model (DCOM) är en utbyggnad av
COM som till̊ater komponenterna att kommunicera över ett nätverk [7].

3.1.1 Transport

I DCOM är kommunikationen mellan klienten och servern implementerad
som en objektorienterad RPC-kommunikation [8].

Remote Procedure Call (RPC) är en metod för program som körs p̊a
en dator att begära en tjänst fr̊an ett program som körs p̊a en annan dator
i samma nätverk [9]. Istället för koden till den procedur som anropas f̊ar
programmet en stub. En stub är klientprogrammets bild av hur servern
ser ut och kommunikationen mellan dem fungerar som om servern var ett
lokalt objekt [10].

RPC:s dynamiska portallokering tilldelar RPC-programmet en slumpvist
vald port över 1024 [6]. D̊a detta har lett till problem med att kommunicera
genom brandväggar s̊a har kravet p̊a andra protokoll uppkommit. Utifr̊an
detta krav togs COM Internet Service (CIS) [11] fram av Microsoft.

CIS stödjer transportprotokollet Tunnelling Transmission Control
Protocol (Tunnelling TCP) [12].

3.1.2 Tjänstebeskrivning

Interface Definition Language (IDL) definierar gränssnittet mellan klient-
och serverprogram [13]. För att skapa IDL-dokument används en IDL-
kompilator [15].

För en DCOM-komponent används Microsoft IDL (MIDL) för att skapa
dokumenten [13].

I distribuerade system är gränssnitt en samling av definitioner och funk-
tioner som till̊ater tv̊a eller fler program att interagera mellan olika
kontexter [14]. I en RPC-applikation s̊a specificerar gränssnittet:

• Hur en klient och en server identifierar sig.

• Hur data överförs mellan klient och server.

• Vilka procedurer som klienten kan anropa.

• Vilka datatyper parametrarna har och vad som returneras.
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3.1.3 Tjänsteregistrering och upptäckt

Service Control Manager (SCM) är en server för fjärranrop s̊a att tjänster
p̊a andra maskiner kan anropas och användas [12]. SCM upprätth̊aller en
databas av alla installerade tjänster i registret. Databasen används för att
lägga till, ändra eller konfigurera tjänster.

Det finns inte n̊agon funktion för distribuerad namnrymd i DCOM [15].
Detta leder till att alla klienter m̊aste h̊alla reda p̊a var objekten de vill
använda finns. Detta härstammar fr̊an att DCOM bygger p̊a COM som var
en arkitektur menad att köras p̊a bara en dator.

3.1.4 Säkerhet

DCOM har en bra inbyggd säkerhetshantering [16] som bygger p̊a
Windows NTs säkerhet. Bland annat kan man ge varje objekt en identitet
som specificerar vilka rättigheter det har att använda olika resurser. Det
finns även funktioner för att skydda data vid överföring över ett nätverk.

3.2 CORBA

Ett CORBA-baserat system är en samling av objekt som isolerar en tjänste-
förfr̊agare fr̊an en tillhandah̊allare av tjänster genom väldefinierade gräns-
snitt [17]. Gränssnittet mellan klienten och servern är helt enkelt ett
kontrakt som specificerar vilken typ av service som tillhandah̊alls av servern
och hur den kan användas av klienten.

Avsikten med CORBA var att skapa ett spr̊ak- och plattformsoberoende
system för distribution [17].

3.2.1 Transport

Under kommunikation mellan CORBA-klienter och CORBA-tjänster skickas
metodanrop till Object Request Brokers (ORBs) [18]. Dessa ORBar
kommunicerar över Internet med protokollet Internet Inter-ORB Protocol
(IIOP). IIOP-överföring använder i sin tur TCP.
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Common Data Representation (CDR) är ett sätt att mappa OMG IDL
till l̊agniv̊atyper för att kunna använda dessa i kommunikationen mellan
komponenter i ett nätverk [19].

3.2.2 Tjänstebeskrivning

För tjänstebeskrivning s̊a används, precis som för DCOM, IDL. Som IDL-
kompilator används Object Management Group IDL (OMG IDL) [19]. Till
skillnad fr̊an Microsofts IDL-kompilator s̊a finns det här möjligheter att
översätta till flera olika programspr̊ak som t.ex. Visual Basic, C/C++,
COBOL och Smalltalk.

3.2.3 Tjänsteregistrering och upptäckt

Tv̊a olika standarder finns tillgängliga för tjänsteregistrering och upptäckt
i en CORBA-design: Naming Service och Trading Service.

Naming Service

Naming Service är en standardtjänst för CORBA-applikationer [20].
Tjänsten tillhandah̊aller en association mellan ett namn och ett CORBA-
objekt och ger klienten möjlighet att hitta objekten med hjälp av namnet.

Trading Service

CORBA trading service är en implementation av OMG Trading Service
och till skillnad fr̊an Naming Service s̊a har objekten här inga namn [20].
Istället hittas objekt utifr̊an vilka tjänster de erbjuder. En klient hittar
ett objekt genom att med hjälp av Trading Service hitta alla objekt som
tillhandah̊aller en speciell tjänst.

3.2.4 Säkerhet

En Object Adapter (OA) utgör ett gränssnitt mellan ORB:en och objekt-
implementationen. I CORBA finns en fördefinierad OA som följer med
alla ORB:ar: Portable Object Adapter (POA). POA erbjuder åtkomst- och
säkerhetskontroll genom sin Security Service [20].
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Säkerhetstjänsten (Security Service) specificerar gränssnittet för bland
annat [21]:

• Identifikation och verifiering av användare.

• Åtkomstkontroll som avgör om en användare är berättigad att
använda en tjänst.

• Säkerhetsgranskning som registrerar aktivitet hos användare.

CORBAs åtkomstkontroll är baserad p̊a att klienten äger en viss förtroende-
grad som avgör ifall den f̊ar tillg̊ang till en service eller inte [22].

Object-Oriented Domain and Type Enforcement (OO-DTE) tillhanda-
h̊aller en selektiv tillg̊ang till ett speciellt objekt eller en specifik metod [23].
OO-DTE är skapad för att användas i en ORB.

3.3 Web Services

Web services är kommunikation p̊a en hög abstraktionsniv̊a som gör det
möjligt att sammankoppla tjänster p̊a flera olika niv̊aer [24].

Web Services uppkom ur ett behov av integration mellan heterogena
applikationer [24]. D̊a tjänstebaserad design bygger just p̊a att kunna
kommunicera över olika plattformar och mellan olika programmeringsspr̊ak
s̊a har det blivit nära sammankopplat med Web Service.

3.3.1 Transport

HTTP st̊ar för Hypertext Transfer Protocol och är ett protokoll som
beskriver hur meddelanden formateras och skickas över ett nätverk [25].
Protokollet bygger p̊a en grundtanke där en förfr̊agan skickas och sedan
returneras ett svar. Vanligtvis s̊a sker kommunikationen med TCP/IP över
Internet.

Vad som ofta sägs vara en fördel med Web Services är att all transport
sker över port 80 vilket gör att m̊anga brandväggsproblem försvinner.

För att kunna utbyta strukturerad information över nätverket används
SOAP.
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SOAP

Förkortningen SOAP st̊ar för Simple Object Acess Protocol och är ett
protokoll som är ämnat för att utbyta strukturerad information i en
distribuerad miljö [26]. Det finns inga instruktioner för hur applikationer ska
byggas, utan protokollet beskriver endast hur data och förfr̊agningar skickas
mellan applikationerna [27]. För att kommunicera använder sig SOAP av
XML-dokument och blir p̊a s̊a sätt helt plattformsoberoende.

En SOAP-applikation som tar emot ett meddelande m̊aste ta hand om
meddelandet genom att utföra följande [28]:

1. Identifiera alla delar av meddelandet.

2. Verifiera att alla obligatoriska delar som identifierats stöds av
applikationen och sedan ta hand om dem. Om s̊a inte är fallet s̊a ska
meddelandet förkastas.

3. Om applikationen inte är den slutgiltiga destinationen s̊a ska alla
delar som identifierades i steg 1 tas bort innan meddelandet skickas
vidare.

För att kunna använda SOAP s̊a m̊aste meddelandena vara XML-
dokument. XML st̊ar för Extensible Markup Language och utvecklades för
att uppfylla en mängd designm̊al [28]. Dessa m̊al kan sammanfattas med
att XML ska stödja ett stort antal applikationer och att det ska vara lätt
att skriva program som behandlar XML. Dessutom ska dokumenten vara
läsbara och deras design ska vara formell och koncis.

3.3.2 Tjänstebeskrivning

WSDL är ett XML-baserat spr̊ak som beskriver en tjänst [29]. WSDL
beskriver vad en tjänst gör, var den finns och hur man anropar den.

Ett WSDL-dokument är uppbyggt av följande komponenter [30]:

Porttyp

Porten beskriver gränssnittet mot tjänsten och porttypen beskriver de
operationer som utförs av tjänsten. Operationer specificerar hur tjänsten
interagerar med användaren [29].
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Meddelande

Meddelande beskriver de meddelanden som används av tjänsten.

Typer

Typer definierar de datatyper som tjänsten använder.

Bindningar

Bindningar är de kommunikationsprotokoll som används av tjänsten. Utifr̊an
detta beskrivs en tjänst som en uppsättning av bindningar, meddelanden,
porttyper och typer [29].

3.3.3 Tjänsteregistrering och upptäckt

Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) är ett protokoll
som definierar en standardmetod för att publicera och upptäcka tjänster i
en tjänstebaserad arkitektur

Ett UDDI-registers syfte är att presentera data och metadata för en
tjänst. Registret kan vara publikt eller inom en organisation [31].

När en klient ska anropa en tjänst s̊a sker det i följande steg [31]:

1. Sökning görs i UDDI-registret och när tjänsten hittas används WSDL-
filen av klienten för att skapa en proxyklass.

2. Sökvägen till noden och en unik nyckel till tjänsten sparas i en
konfigureringsfil hos klienten. När klienten startas hämtas aktuell
sökväg till tjänsten fr̊an UDDI och sparas i en variabel.

3. Klienten anropar tjänsten med hjälp av sökvägen.

4. Om anropet misslyckas använder klienten den unika nyckeln och
anropar UDDI för att hitta den aktuella versionen av sökvägen.

5. Den nya sökvägen jämförs med den gamla. Om de skiljer sig åt s̊a
används den nya för att anropa tjänsten. Lyckas anropen s̊a sparas
den nya sökvägen men om anropet misslyckas s̊a genereras ett fel-
meddelande.
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3.3.4 Säkerhet

Säkerhet i Web Services grundar sig i WS-Security som presenterades av
Microsoft 2001 [32]. WS-Security är i princip en p̊abyggnad av SOAP som
tillhandah̊aller dataskydd. Den säkerhetsrelaterade informationen placeras
i Header-delen av SOAP-dokumentet som ett säkerhetsblock.

I säkerhetsblocket finns tv̊a attribut: actor och mustUnderstand.
Actor beskriver vilken tjänst som berörs och mustUnderstand visar om
mottagaren m̊aste köra säkerhetsblocket [33]. Utöver dessa attribut finns i
säkerhetsblocket information om vilken typ av säkerhet som gäller för den
aktuella tjänsten. Det kan handla om t.ex. lösenordskontroll eller äkthets-
kontroll.

WS-Security specificerar hur tekniker som utvecklats av World Wide
Web Consortium (W3C) för att säkra XML kan appliceras p̊a SOAP-
meddelanden [33].

3.4 Java RMI

Java Remote Method Invocation (Java RMI) är en arkitektur som grundar
sig p̊a en viktig princip: definitionen av vad ett objekt gör och implementa-
tionen av den är tv̊a skilda saker [34]. RMI till̊ater att koden som definierar
ett beteende och koden som implementerar beteendet körs p̊a olika virtuella
maskiner.

RMI är en mekanism föra att kunna använda ett objekts metoder även
om objektet körs p̊a en annan maskin [35]. RMI gör det möjligt för
kompilerad kod att flyttas och exekveras i olika virtuella maskiner.

3.4.1 Transport

Alla kopplingar i RMI är strömbaserade nätverkskopplingar som använder
TCP/IP [35]. Över TCP/IP använder RMI ett protokoll som heter Java
Remote Method Protocol (JRMP). JRMP är ett javaspecifikt protokoll för
lokalisering och referering av fjärrobjekt och används som en proxy mellan
RMI-klienten och fjärrobjekt [40].
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3.4.2 Tjänstebeskrivning

Definitionen av vad en tjänst, eller i det här fallet ett javaobjekt, gör finns
i objektets gränssnitt. I gränssnittet definieras vilka metoder eller variabler
som ska exporteras fr̊an objektet [36]. Gränssnittet m̊aste importera RMI-
paketet och varje metod m̊aste handskas med fel genom att generera ett
RMI remote exception.

3.4.3 Tjänsteregistrering och upptäckt

Klienter hittar tjänster genom en katalogtjänst [34]. RMI kan använda
m̊anga olika katalogtjänster som t.ex. Java Naming and Directory Interface
(JNDI). RMI har en enkel katalogtjänst i sig som heter RMI Registry.

RMI Registry är en form av databas där objektreferenser kan registreras
för att senare sl̊as upp av klienter [37]. Anropen i registret sker p̊a samma
sätt som anropen mellan klient och server, med hjälp av RMI.

3.4.4 Säkerhet

För att höja säkerheten och för att kunna kontrollera tillg̊angen till objekten
m̊aste det finnas en policy-fil som anger hur servern f̊ar anropas [38]. Som
standard ligger RMISecurityManager och skyddar lokala resurser. För att
inte proxies och klasser bara ska kunna laddas lokalt m̊aste en ny policy
anges.

Registret är centralt i en Java RMI-design [39]. Servern p̊a vilken
objekten ligger registrerar vilka objekt som finns och klienten använder
sedan registret för att hitta dessa objekt. Om klienten och servern finns p̊a
varsin sida om brandväggen s̊a m̊aste registret läggas s̊a att b̊ada kommer
åt det. Registret är dock menat att vara lokalt p̊a servern vilket gör det
omöjligt för klienten att n̊a det.

3.5 Jini

Java Intelligent Network Infrastructure network technologi (Jini) är en
öppen arkitektur som möjliggör att skapa nätverksbaserade tjänster [40].



Mellanprogram 21

Jini är en java-teknologi byggd ovanp̊a RMI som l̊ater klienter och tjänster
interagera i ett nätverk [41].

3.5.1 Transport

En stor fördel med Jini-arkitekturen är att den l̊ater en applikation använda
en tjänst i nätverket utan att veta n̊agot om hur tjänsten är konstruerad.
Den kan vara implementerad med t.ex. RMI eller som en CORBA-tjänst [3].

3.5.2 Tjänstebeskrivning

En tjänst definieras av dess API, som är deklarerat som ett Java-gränssnitt [42].
I jämförelse med gränssnittet för en tjänst i ett Java RMI-nätverk s̊a m̊aste
här definieras hur tjänsten använder sig av nätverket d̊a detta inte är
specificerat globalt.

3.5.3 Tjänsteregistrering och upptäckt

När en tjänst ansluter till ett Jini-nätverk s̊a registreras den genom en
publicering av ett javabaserat objekt som implementerar tjänstens API [40].
Klienten hittar tjänsten genom att söka efter ett objekt som stödjer
tjänstens API. När klienten f̊ar objektet s̊a laddar den ner den kod som
behövs för att kunna kommunicera med tjänsten.

När en tjänst ansluts till ett Jini-nätverk s̊a sker det i tv̊a olika steg [43]:

• Upptäckt (Discovery): Komponenten kopplas in p̊a nätverket och
skickar information om sig själv i ett 512 bitar stort paket. Funk-
tionen Lookup lyssnar efter s̊adana paket och skickar vid upptäckt ut
sitt eget gräns-snitt till komponenten.

• Anslutning (Join): Med hjälp av gränssnittet skickar komponenten
registreringsinformation till Lookup. Registreringsinformationen är
information om vilka tjänster som tjänsten erbjuder samt den kod,
eller en pekare till den kod, som behövs för att andra ska kunna ta
tjänsten i anspr̊ak [43].
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3.5.4 Säkerhet

Säkerheten i ett Jini-nätverk bygger p̊a den säkerhet som finns i Java-
plattformen men i den finns inga säkerhetslösningar för kommunikation
över ett nätverk [44]. För att lösa detta har Jini Security Framework
utvecklats. I detta säkerhetspaket ing̊ar lösningar för åtkomstkontroll,
verifiering, konfidentialitet och integritet.

3.6 Diskussion och analys

För att ge en tydligare bild av de olika mellanprogrammen och de tekniken
som ligger till grund har jag sammanställt resultatet i en tabell. Tabell 3.1
visar de fem mellanprogrammen och deras lösningar vad gäller Transport,
Tjänstebeskrivning, Tjänsteregistrering och upptäckt samt Säkerhet.

Transport Beskrivning Registrering Säkerhet

DCOM RPC IDL SCM Windows NT

Java RMI JRMP Java-gränssnitt JNDI RMI Security Manager

CORBA IIOP IDL Naming and Trading service POA

Web Services HTTP WSDL UDDI WS-Security

Jini ej def Java-gränssnitt Upptäckt och Anslutning Jini Security Framework

Tabell 3.1: Mellanprogram - sammanställning

D̊a ett av syftena med arbetet är att f̊a fram ett informationssystem som
gör en eventuell vidarebyggnad s̊a enkel som möjligt s̊a ställs höga krav p̊a
flexibilitet. Det krävs flexibilitet vad gäller möjlighet att koppla upp till
tjänster samt att koppla samman flera tjänster för att uppn̊a olika saker.
Detta blir viktigt d̊a det finns m̊anga användare av informationssystemet.
Därför blir det flexibiliteten som blir första punkten i utvärderingen av de
olika implementationerna.

Jini har den stora fördelen att den l̊ater en applikation använda en
tjänst utan att veta n̊agot om hur den är implementerad. Metoden med
att den kod som behövs för att hantera tjänsten laddas ner underlättar vid
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uppkoppling av nya komponenter i nätverket. De andra implementationer-
na har olika lösningar för flexibilitet som ger dem olika grad av plattforms-
och spr̊akoberoende.

Java RMI är i och för sig plattformsoberoende men det krävs att det
finns virtuella maskiner installerade p̊a alla maskiner som ska ansluta sig
till nätverket. Web Services är byggt för att vara spr̊ak- och plattform-
soberoende och har uppn̊att detta genom att använda standarder som XML
och HTTP.

CORBA och DCOM fungerar i m̊angt och mycket p̊a samma sätt men
CORBA har fördelen av att använda sig av OMGs IDL-kompilator som kan
användas för att översätta IDL till flera olika spr̊ak och p̊a s̊a sätt komma
närmare ett spr̊akoberoende. Dessutom finns det inte n̊agon funktion för
distribuerad namnrymd i DCOM vilket ger en sämre flexibilitet i och med
att klienten m̊aste veta adressen till den tjänst som ska användas.

Ett informationssystem som underlättar för nya aktörer att ansluta
samt för underh̊all av systemet är det som eftersträvas men d̊a det ska
användas p̊a en flygplats är säkerheten av särskilt stor vikt. De säkerhets-
krav som ställs p̊a systemet definieras i avsnitt 1.3.

Jini Security Framework tillhandah̊aller verktyg för åtkomstkontroll,
verifiering, konfidentialitet och intergritet vilket ocks̊a kan uppn̊as med
policy-filer i ett Java RMI-nätverk. Fördelen med Jini är att den
fungerar även vid kommunikation genom en brandvägg medan Java RMI
som tidigare konstaterats (se avsnitt 3.4.4) har visat p̊a sv̊arigheter med
detta.

WS-Security är en standard som utvecklats av W3C för att just klara
av kommunikation i ett distribuerat nätverk och för att hantera fallet där
server och klient finns p̊a varsin sida om en brandvägg.

I ett CORBA-nätverk används en säkerhetstjänst som ger möjlighet till
bland annat åtkomstkontroll och identifikation. OO-DET (se mer i avsnitt
3.2.4) ger dessutom möjligheten att begränsa tillg̊angen till ett visst objekt
och detta ger ett ytterligare tillskott till säkerheten.

I DCOM finns möjligheten att tilldela ett objekt en identitet och detta
ger en större kontroll över vilka som ska ha tillg̊ang till en viss tjänst. I och
med användningen av Windows säkerhet skyddas även data vid överföring
i ett nätverk.
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3.7 Slutsatser

De system som visade sig ha de mest spr̊ak- och plattformsoberoende
lösningarna var Jini och Web Services. D̊a dessa ocks̊a visade sig ha en väl
utarbetad säkerhetsfunktion blev dessa självklara kandidater för nästa steg
i utvärderingen.

Det visade sig ocks̊a att CORBA hade stora fördelar b̊ade vad det gäller
flexibilitet och säkerhet.

Utifr̊an detta s̊a kommer följande implementationer att studeras
ytterligare utifr̊an säkerhet för att f̊a en tyligare bild av vilken som lämpar
sig för informationssystemet p̊a flygplatsen:

CORBA, Web Servies och Jini
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Säkerhetslösningar i
mellanprogram

För att f̊a en bättre inblick i hur väl mellanprogrammen fungerar ur ett
säkerhetsperspektiv s̊a följer här en utförligare genomg̊ang av hur
säkerheten implementeras i CORBA, Web Services och Jini. I avsnitt 1.3
definieras vilka säkerhetsaspekter som jag kommer att titta närmre p̊a
och dessa återfinns under rubrikerna integritet, attestering, verifiering och
brandväggspenetrering.

Som en del av detta avsnitt kommer ett test att genomföras med de tre
olika mellanprogrammen för att se hur väl de fungerar vid kommunikation
genom en brandvägg. Testet görs för att visa p̊a hur mycket brandväggen
behöver öppnas upp.

4.1 CORBA

Vilka säkerhetslösningar som finns tillgängliga för en CORBA-lösning beror
p̊a vilken ORB som man väljer att använda [44]. Borland Visibroker
erbjuder en säkerhetstjänst som heter VisiSecure. VisiSecure finns för Java
och C++ där stöd finns för verifiering och attestering samt säker transport.

25
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Borland Security Service använder sig av Java Authentication and
Authorization Service (JAAS) för kommunikationen.

4.1.1 Integritet

För att veta vilken säkerhet som ska tillämpas p̊a ett visst objekt s̊a krävs
det att ett CORBA-objekt tillhör en viss säkerhetsdomän [16]. De säker-
hetsaspekter som hör till den aktuella domänen tillämpas p̊a de objekt som
tillhör den samma.

Det är ORB:en som är ansvarig för att se till att säkerheten uppfylls.
Integritet för data som skickas kan finnas som en del av de säkerhetskrav
som utvecklaren ställer p̊a systemet.

4.1.2 Attestering

Attestering i en CORBA-miljö bygger p̊a användarens identitet och en
access control list (ACL) som specificerar en uppsättning roller som kan
använda en viss resurs.

Borland Security Service använder en rolldatabas för att associera en
användare med en eller flera roller. Till̊atelse att använda en resurs beslutas
utifr̊an den roll som användaren har.

Attest i en CORBA-miljö specificeras ett objekts regler för åtkomst i
objektets POA och för att ställa in attesteringen m̊aste följande göras:

1. Skapa en ServerQopPolicy

2. Initialisera ServerQopPolicy med ett ServerQopConfig-objekt.

3. Implementera ett AccessPolicyManager-gränssnitt.

4.1.3 Verifiering

JAAS använder termen ämne (subject) för att referera till användare av en
tjänst eller en resurs [45]. För verifiering av att användaren har tillg̊ang till
en resurs, används namn som är knutna till ett visst ämne. Varje ämne kan
ha flera namn (name), beroende p̊a vilken tjänst som ska verifieras. Varje
namn kallas för en hudvudgrupp (principal). Det är ämnet som har eller
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inte har tillg̊ang till en viss resurs medan huvudgrupperna används för att
identifiera ämnet.

För att associera andra säkerhetsrelaterade attribut med ett ämne s̊a
kan kreditiv användas. Kreditiv kan vara till exempel lösenord eller
certifikat och kan vara antingen publika eller privata.

VisiSecure använder klassen LoginContext som API för verifiering av
användaren. LoginContext använder en JAAS-konfigurationsfil för att
bestämma vilken typ av verifiering som ska utföras.

En inloggningsmodul tillhandah̊aller koden för att utföra verifieringen.
Vilken typ av verifiering som ska utföras definieras av applikationen.

Verifiering sker i tv̊a steg:

1. Inloggning: LoginContext anropar login( ) i alla konfigurerade
inloggningsmoduler och f̊ar dem att försöka göra en verifiering av
användaren.

2. Om alla nödvändiga moduler lyckas s̊a anropar LoginContext
commit( ) i varje modul för att bekräfta verifieringen. Under denna fas
tillhandah̊aller modulen aktuellt ämne med de kreditiv som behövs
för fortsatt arbete.

För en viss server kan det finnas flera olika domäner s̊a att klienter kan
välja att verifiera sig till en av dessa.

Borlands inloggningsmodul för C++ heter Host LoginModule och är för
verifiering till operativsystemet hos servern. Det finns även andra inloggnings-
moduler fr̊an Borland men dessa stöds endast av Java.

4.1.4 Brandväggspenetrering

I ett CORBA-baserat nätverk kopplar klientobjekt upp sig mot server-
objekt genom att använda en Interoperable Object Reference, IOR. IOR
är en adress till ett objekt s̊a att det kan hittas över ett nätverk [15]. Denna
IOR kan även inneh̊alla information om brandväggen. Om klienten upp-
täcker information om en brandvägg s̊a kommer dess förfr̊agan att skickas
till denna istället för direkt till tjänsten.
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Borland har en produkt som heter GateKeeper som möjliggör
kommunikation genom en brandvägg. Detta gör att en klient kan ansluta
till servern även om den ligger p̊a andra sidan om en brandvägg.

4.2 Web Services

Säkerheten i Web Service är en p̊abyggnad av SOAP som ger möjlighet till
integritet, attest och verifiering vid nätverkskommunikation.

4.2.1 Integritet

Ett sätt att uppn̊a integritet vid användning av Web Services är att
använda digitala signaturer i XML. En signatur fungerar genom att avsänd-
aren räknar fram ett hashvärde av data som ska skickas. Detta signeras
sedan med avsändarens privata nyckel som inkluderas i signaturer. Mot-
tagaren dekrypterar meddelandet med hjälp av nyckeln och räknar sedan
ut ett nytt hashvärde för den data som mottagits. Om de tv̊a olika värdena
är identiska s̊a har integritet fastställts [15].

4.2.2 Attestering

Attestering sker oftast hos en Web Service genom att behörighet
kontrolleras gentemot en databas efter att användaren har verifierats. Det
finns idag ingen specificerad standard för attestering hos Web Services [46].

4.2.3 Verifiering

Verifiering hos en Web Service sker när det anges i SOAP-huvudet att
det ska utföras. Verifieringen sker oftast med hjälp av ett användarnamn
och lösenord som skickas med SOAP-meddelandet i en s̊a kallad Username-
Token. UsernameToken är ett element i SOAP-huvudet och inneh̊aller nöd-
vändig information för verifieringen [47].
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4.2.4 Brandväggspenetrering

Som diskuterats i avsnitt 3.3.1 s̊a sker kommunikationen över nätverket p̊a
port 80. Detta är en viktig aspekt d̊a tjänsterna ska finnas tillgängliga p̊a
Internet och nya klienter ska ha möjlighet att använda sig av dem.

4.3 Jini

D̊a Jini är byggt ovanp̊a Java s̊a förlitar den sig till stor del p̊a Javas
säkerhetslösningar. Det har gjorts en del arbete med att skapa nya lösningar
för att täcka upp där brister finns men säkerheten är dock fortfarande
beroende av den säkerhet som Java erbjuder [44].

Den Jini-säkerhet som finns idag behandlar först och främst nätverket
och d̊a handlar det om integritet, attest, verifiering och konfidentialitet.

När en Jini-tjänst körs s̊a görs det alltid genom en proxy och det är ocks̊a
i proxyn som säkerheten behandlas. Man bestämmer vilken typ av säkerhet
som ska tillämpas p̊a en tjänst genom restriktioner. En restriktion är en
begränsning i åtkomsten. För att kunna lägga restriktioner p̊a en proxy
s̊a m̊aste den implementera net.jini.core.constraint.RemoteMethodControl.
I proxyn finns d̊a en metod, setConstraints, som returnerar en kopia av
proxyn med de nya restriktionerna i sig. B̊ade servern och klienten kan
lägga till restriktioner, servern innan den exporterar proxyn och klienten
efter att den erh̊allit proxyn fr̊an nätverket.

I en Jini-tjänst används en SecurityManager för att bevilja eller neka
tillg̊ang till en resurs [16].

4.3.1 Integritet

Det finns restriktioner för integritet i Jini och dessa täcker s̊aväl integritet
för data som för kod [48]. Ofta innebär integritetskontroll signering av den
kod som skickas över nätverket. Dock kan det vara sv̊art att använda sig
av detta ifall flera paket används eftersom man endast kan signera enstaka
filer och inte hela jar-filer.
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Ett bättre sätt är att använda sig av till exempel https-URL:er. Vid
användning av en s̊adana indikeras att http ska användas men med en
annan TCP-port och ett särskilt säkerhetslager, SSL/TLS, mellan http och
TCP.

4.3.2 Attestering

Jini bygger precis som CORBA p̊a Java och har även anammat lösningar
för attestering fr̊an JAAS. Den här biten av säkerhet fungerar allts̊a p̊a
samma sätt som för CORBA och kan läsas mer om i avsnitt 4.1.

4.3.3 Verifiering

Även verifiering hanteras med JAAS i Jini. Åtkomstkontrollen tillhanda-
h̊alls av Java 2-policyfiler som kontrollerar kommunikationen [49].

4.3.4 Brandväggspenetrering

Vilket protokoll som används av en tjänst för kommunikation är inte speci-
ficerat av Jini s̊a det är upp till tjänsteimplementationen att hantera en
eventuell brandvägg.

Tjänsten kan ge klienten möjlighet att tunnla genom brandväggen om
det behövs [50]. Som tagits upp avsnitt 3.5.3 s̊a är registret en central del
i ett Jini-nätverk och sv̊arigheter uppst̊ar d̊a klienten och servern finns p̊a
varsin sida om brandväggen. Det räcker inte att klienten kan koppla upp sig
mot servern utan servern m̊aste i sin tur ocks̊a koppla upp sig mot klienten.

4.4 Testimplementationer med tre mellanpro-
gram

För att f̊a en klar bild av hur de olika mellanprogrammen fungerar till-
sammans med en brandvägg s̊a beskrivs i det här kapitlet hur en brandvägg
har konfigurerats för att f̊a kommunikationen att fungera. Målet har varit
att öpnna upp brandväggen s̊a lite som möjligt.
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4.4.1 Brandväggen

Grundinställningen av brandväggen är s̊adan att all ing̊aende och utg̊aende
trafik blockeras. De regler som sedan sätts upp reglerar vilken kommunika-
tion som ska vara till̊aten [51].

4.4.2 Utförande

Testet utförs genom att först, utifr̊an den teori som beskrivs i avsnitt 4.1-
4.3, definiera regler för vilken trafik som ska vara till̊aten genom brand-
väggen. När reglerna definierats s̊a sätts en server och en klient upp p̊a
varsin sida om brandväggen och tester utförs med att använda
applikationen med de tre olika implementationerna.

Nedan följer en genomg̊ang av hur applikationen genomförs med de tre
mellanprogrammen. För varje mellanprogram beskrivs sedan vilka regler
som sätts upp för brandväggen samt resultatet av de tester som utförs.

Applikationen är uppbyggd s̊a att själva implementationen av den ska
vara lika för de tre olika lösningarna. Det är en väldigt enkel databastjänst
som erbjuder möjlighet att visa vilka namn som finns i databasen samt att
lägga till ett nytt namn.

Utöver själva implementationen av databashanteringen s̊a skiljer sig de
tre åt desto mer. Nedan följer en genomg̊ang av hur tjänsterna är upp-
byggda.

CORBA

För att beskriva CORBA-tjänsten följer nedan en genomg̊ang av de
komponenter som finns p̊a brandväggens tv̊a sidor.

Serversidan

För att kunna erbjuda en CORBA-tjänst behövs, som beskrivs i avsnitt
3.2.3, en namnserver. Vid användning av Java IDL s̊a finns en färdig s̊adan
som heter tnameserv och som används för att kunna genomföra testet [52].

Som tagits upp i avsnitt 3.2.2 definieras tjänsten först som en IDL-fil
d̊a man arbetar med CORBA. IDL-filen för applikationen som tas fram för
testet ses i figur 4.1.



32 4.4. Testimplementationer med tre mellanprogram

module Server
{

i n t e r f a c e Databas
{

s t r i n g input ( in s t r i n g name ) ;
s t r i n g show ( ) ;

} ;
} ;

Figur 4.1: IDL-fil för CORBA-tjänsten

Med hjälp av en kompilatorn genereras sedan det som behövdes för
att sätta upp en CORBA-server. Jag använder Java IDL fr̊an Sun som
kompilator och de filer som skapas är Server och MyServiceImpl.

Server: I server-filen s̊a initieras en ORB och publiceras p̊a tnameserver
för att bli tillgänglig för klienter.

MyServiceImpl: Här finns koden för själva tjänsten och är allts̊a gemen-
sam med de tv̊a andra applikationerna.

Klientsidan

För att skapa klienten s̊a används Orb Studios [53] klientgenerator som
utifr̊an IDLfilen skapar en fil som heter MyServiceClientImpl.java.

MyServiceClientImpl.java: I klienten initieras en ORB och i den läggs
information om var namnservern finns (vilken ip-adress och vilken port).
Efter att ORBen har initierats s̊a anropar den namnservern för att kunna
hitta tjänsten. Den eftersökta tjänsten anropas sedan med hjälp av det
gränssnitt som returneras.

Jini

Även implementationen av Jini-versionen av applikationen kan beskrivas i
tv̊a delar.
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Serversidan

Beskrivningen av tjänsten är ett javagränsnitt och s̊ag för testapplikationen
ut som i figur 4.2.

pub l i c i n t e r f a c e Databas
{

pub l i c S t r ing i n s e r t ( S t r ing name) throws RemoteException ;
pub l i c S t r ing show ( ) throws RemoteException ;

}

Figur 4.2: Java-gränssnitt för testapplikationen

Med hjälp av Inca-X-insticksprogram till Eclipse s̊a genereras de filer
som behövs för att kunna sätta upp en Jini-server. De filer som genereras
är DatabasImpl och DatabasUI.

DatabasImpl: Här finns koden som är gemensam för de olika applika-
tionerna.

DatabasUI: Här definieras användargränssnittet för tjänsten ifall önskem̊al
finns om att det ska ligga p̊a serversidan. I den här applikationen är det
upp till klienten att definiera detta.

Efter att servern har skapats s̊a m̊aste den laddas upp till, i det här
fallet, Incax LookUptjänst som finns tillgänglig för alla p̊a nätverket.

Klientsidan

P̊a klientsidan s̊a finns det tv̊a komponenter: implementationen av själva
klienten som anropar tjänsten och tar hand om svaret samt en tjänst för
att hitta tjänsten som ska användas.

DatabasClient: Klienten inneh̊aller ett anrop till ServiceLocator som
returnerar ett proxyobjekt. P̊a proxyobjektet anropas sedan önskade
tjänster.

ServiceLocator: Tjänsten för att hitta tjänster p̊a nätverket är helt och
h̊allet automatgenereras utifr̊an gränssnittet. Genom att koppla upp mot
LookUp service s̊a kan den önskade tjänsten hittas och ett proxyobjekt
returneras till klienten.
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Web Services

När applikationen, som heter Databas, implementeras med Web Services
s̊a behövdes följande delar.

Serversidan

P̊a serversidan finns först och främst implementationen av tjänsten samt
en WSDL-fil som beskriver hur tjänsten är uppbyggd (beskrivs närmre i
avsnitt 3.3.2). Definitionen av tjänsterna i applikationen beskrivs som i
figur 4.3 i WSDL-filen.

<element name=”i n s e r t ”>
<complexType>

<sequence>
<element name=”name” type=”xsd : s t r i n g ”/>

</sequence>
</complexType>

</element>
<element name=”show”>

<complexType/>
</element>

Figur 4.3: WSDL-fil för testapplikationen

I WSDL-filen kan ses att tjänsten best̊ar av tv̊a olika delar. Den första
delen är insert som tar en sträng som inargument och del tv̊a är show som
inte tar n̊agot inargument.

Förutom tjänsteimplementationen och WSDL-filen s̊a behövs olika delar
för att sköta kommunikationen.

Proxy sköter den direkta kommunikationen med tjänsten.
ServiceLocator använder adressen som finns specificerad i WSDL-filen

för att koppla upp mot tjänsten.
DatabasSoapBindingStub genererar det SOAP-meddelande som an-

vänds som kommunikationsmedel.
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Klientsidan

Klienten hämtar hem en WSDL-fil fr̊an servern. Med hjälp av en kompi-
lator som till exempel WSDLtoJava eller WSDLtoCpp s̊a genereras sedan
det som krävs för att koppla upp mot den önskade tjänsten. För den här
applikationen används WSDL2Java fr̊an Apache Axis.

DatabasProxy: DatabasProxy är ett proxyobjekt som anropar Service-
Locator för att komma i kontakt med tjänsten. Kommunikationen sker
sedan genom detta objekt.

DatabasService: Detta är ett Java-gränssnitt för den tjänst som skapas
utifr̊an applikationen.

DatabasServiceLocator: Med hjälp av informationen fr̊an WSDL-filen
ansluter sig DatabasServiceLocator till tjänsten.

DatabasSoapBinding: SoapBinding är en klass som genererar det SOAP-
dokument som används för kommunikation med tjänsten.

Det som m̊aste skapas p̊a klientsidan, förutom det som generas av
kompilatorn, är ett användargränssnitt för att kunna kommunicera med
tjänsten. För den här applikationen skapas en enkel JSP-sida som ser ut
som i figur 4.4.

Figur 4.4: Användargränssnitt för Web Service-implementationen
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4.4.3 CORBA

Det problem som vanligtvis nämns i litteraturen när det gäller CORBA
och brandväggar är det faktum att när klienten har kopplat upp sig mot
namnservern s̊a kommer en uppkoppling att ske mot klienten [54]. Detta
ger sv̊arigheter med att specificera regler för hur pass öppen brandväggen
bör vara d̊a tjänsten ska vara publik eftersom all kommunikation ut̊at m̊aste
godkännas, genom en viss port.

I denna implementation av en tjänst för flygklubbarna s̊a kommer en
söktjänst inte att inkluderas och problemet med utg̊aende trafik borde d̊a
lätt kunna lösas med att till̊ata den d̊a kommunikation initierats av en
klient med en känd IP-adress, genom en specifik port.

Regler för öppning av brandvägg

För att ge klienten möjlighet att kommunicera med CORBA-tjänsten s̊a
behövs det tv̊a regler som öppnar upp brandväggen för kommunikation:

1. Klient A till̊ats alltid kommunicera genom port 900.

2. Servern till̊ats kommunicera med Klient A genom port 900.

Resultat

Följande resultat framkom vid försöken:

Försök 1

Med ovanst̊aende regler aktiverade i brandväggen genomfördes det första
testet. Det visade sig dock att servern inte kommunicerade tillbaka genom
samma port utan använde sig av en annan.

Försök 2

Regel 2 definierades i det andra försöket om till:

• Servern till̊ats kommunicera med Klient A genom port 4662.
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Klienten misslyckas ännu en g̊ang att koppla upp sig mot servern d̊a
servern svarar genom en annan port.

Efter flertalet försök visade det sig att servern försökte att koppla upp
sig mot klienten och använde sig av olika portnummer varje g̊ang.

Försök 3

Regel 2 definierades i det tredje försöket om till:

• Servern till̊ats alltid kommunicera ut̊at.

Klienten klarade nu av att koppla upp sig mot servern och fick det
väntade svaret.

4.4.4 Jini

Sv̊arigheterna med att använda ett Jini-nätverk genom en brandvägg är
kontakten med registret som beskrivs i avsnitt 3.5.3. I det här testet s̊a
placerades registret p̊a insidan av brandväggen, närmast servern. Tack vare
att de Jini-nätverk som produceras av den utvecklingsmiljö som valdes,
använder sig av http för kommunikation s̊a kunde enkla regler sättas upp.

Regler för öppning av brandvägg

Följande regler för brandväggen sattes upp för det första testet:

1. Klient A till̊ats kommunicera genom port 8086.

2. Servern till̊ats kommunicera med klient A genom port 8086.

Resultat

Testen genomfördes p̊a samma sätt som för CORBA ovan och följande
resultat framkom: Försök 1 Klienten kopplade upp sig mot servern genom
8086 och fick svar genom samma port.
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4.4.5 Web Services

Web Services framh̊alls ofta att ha styrkan med att alltid kommunicera
genom en fast port och dessutom samma port som ofta är öppen för trafik
i en brandvägg. Det är den devisen som användes för att konfigurera brand-
väggen för det här testet.

Regler för öppning av brandvägg

För att klienten ska kunna koppla upp mot tjänsten definierades följande
tv̊a regler:

1. Klient A till̊ats alltid kommunicera genom port 8080

2. Servern till̊ats alltid kommunicera med klient A genom port 8080

Resultat

De tv̊a regler som definierats testades och gav följande resultat: Försök 1
Klienten kopplade upp sig mot servern men svaret blockerades av brand-
väggen d̊a det kom p̊a port 53. Försök 2 Regel 2 definierades om till:

• Servern till̊ats alltid kommunicera med klient A genom port 53.

Klienten kopplade upp sig mot servern och svaret returnerades som väntat
p̊a port 53.

4.5 Erfarenheter fr̊an testningen

Testerna som genomfördes var dels för att testa s̊a att de olika lösningarna
skulle kunna fungera tillsammans med den brandvägg som används p̊a
flygplatsen idag och dels för att f̊a en känsla för hur det är att arbeta med
respektive lösning.

Det visade sig vara en hel del arbete med att f̊a ig̊ang de olika miljöer-
na. Det som tog längst tid var att hitta tre miljöer som fungerade p̊a ett
tillfredsställande sätt. När det arbetet var gjort s̊a var implementationen
av testapplikationen snabbt gjord.
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Det uppstod dock en del problem under resans g̊ang med de olika miljö-
erna. Framför allt s̊a visade det sig att systemen inte var s̊a stabila som
önskat.

Genom hela arbetet med att installera miljöer, f̊a dem att fungera och
implementera applikationen s̊a är det Web Services som har visat sig vara
enklast att handskas med.

4.6 Diskussion och slutsatser

I tabell 4.1 nedan ges en sammanställning av de säkerhetslösningar som de
tre mellanprogrammen erbjuder. Säkerhetslösningarna presenteras utifr̊an
Integritet, Attestering, Verifiering och Brandvägsspenetrering.

Integritet Attestering Verifiering Brandvägg

CORBA ORB Access Control List LoginModul CallBack

Web Services Digitala signaturer Databas UsernameToken Port 80

Jini Digitala signaturer Access Control List Java2-policy-filer Port 80

Tabell 4.1: Säkerhetslösningar - sammanställning

En av styrkorna med SOA är tillgängligheten. Det ska vara enkelt att
skapa nya tjänster i ett befintligt nätverk och det ska vara enkelt att skapa
klienter för att kunna använda sig av de tjänster som finns. I implementa-
tionen som ska genomföras p̊a flygplatsen s̊a krävs inte bara den enkelhet
och tillgänglighet, som beskrivs i kraven som flexibilitet (se avsnitt 1.3),
utan ocks̊a säkerhet.

Testet som har genomförts har visat p̊a hur enkelt det är att använda
sig av de olika teknikerna och hur pass stängd brandväggen kan vara.

Problemet med CORBA är att all kommunikation ut̊at m̊aste vara
öppen eftersom svaret kommer p̊a olika portar varje g̊ang. Enklare är det
med Jini eftersom kommunikationen sker med hjälp av http. Denna fördel
märks även vid testet med Web Services.

D̊a brandväggskonfigurationen med helt öppen kommunikation ut̊at inte
är önskvärd för applikationen s̊a stod valet mellan Jini och Web Services.
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De erfarenheter som jag f̊att genom att jobba med dessa tv̊a tekniker leder
fram till att Web Services kommer att vara grunden för den implementation
som kommer att genomföras.



Kapitel 5

Design och
implementation

En implementation har genomförts för att, som diskuterades i kapitel 1, ge
möjlighet att ytterligare testa potential och begränsningar hos ett tjänste-
baserat system.

Implementationen av en tjänst för tidsbokning, som beskrivs i avsnitt
1.3, utfördes i Visual C++, d̊a detta är det spr̊ak som används i det idag
befintliga systemet. Tjänsten utformades som en Web Service. Nedan följer
en beskrivning av hur implementeringen har g̊att till samt en genomg̊ang
av den klient och det användargränssnitt som har tagits fram.
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5.1 Databas

Implementationen bygger p̊a data som lagras i en MySQL-databas. I figur
5.1 ses ett ER-diagram över de data som finns lagrade.

Figur 5.1: ER-diagram över databasen

I databasen är de tider som kan bokas lagrade som flygningar. Lagrade
procedurer fyller p̊a databasen med nya tider. Tiderna genereras s̊a att det
finns en flygning var tredje minut. D̊a det finns andra flygningar bokade p̊a
flygplatsen den aktuella tiden s̊a läggs även dessa till i databasen. Klubbar-
na lagras i databasen och till dessa kopplas deras medlemmar och flygplan.
För att kunna boka en tid krävs även att användaren specificerar en rutt.
En rutt lagras i databasen med namn, typ och en beskrivning.

I figur 5.2 ses koden för den procedur som lägger till de övriga flygningar-
na och ser till att det är tillräckligt stort mellanrum mellan flygningarna.



Design och implementation 43

CREATE PROCEDURE addOtherFl ights ( )
BEGIN
DECLARE p1 INT DEFAULT 0 ;
DECLARE myTime1 DATETIME,
DECLARE myTime2 DATETIME;
SET myTIme1 = time ;
SET myTime2 = time ;

DELETE FROM f l i g h t WHERE time=time ;

l a b e l 1 : LOOP
SET p1=p1+1;
SET myTime1=DATE SUB(myTIme1 , i n t e r v a l 1 minute ) ;
SET myTime2=DATE ADD(myTime2 , i n t e r v a l 1 minute ) ;
DELETE FROM f l i g h t WHERE time=myTime1 ;
DELETE FROM f l i g h t WHERE time=myTime2 ;
IF p1<5 THEN ITERATE l a b e l 1 ; END IF ;
LEAVE l a b e l 1 ;
END LOOP l a b e l 1 ;

INSERT INTO f l i g h t ( time , plane ) $ VALUES( time , plane ) $ ;
END;//

Figur 5.2: Kod för tilläggning av flygningar

En ny flygning läggs till i databasen först efter att tider som ligger
inom 5 minuter före och efter flygningen har tagits bort för att säkerställa
att avst̊andet mellan flgningarna blir tillräckligt stort, ur ett säkerhets-
perspektiv.

5.2 Metoder

Den applikation som ska sköta tidsbokning och administration kring tids-
bokningen är uppbyggd av flertalet olika metoder. För att tydligare kunna
beskriva applikationen har jag valt att dela in metoderna i tre grupper,
Administration, Visa bokade och tillgängliga tider samt Boka tid för start.
De tv̊a första kategorierna inneh̊aller metoder som används vid förberedelse
för bokning medan den tredje kategorin inneh̊aller de metoder som används
vid själva bokningen (se figur 5.3).
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Figur 5.3: Tre olika kategorier av metoder

5.2.1 Visa bokade och tillgängliga tider

I den del av applikationen som visar bokade och tillgängliga tider s̊a ryms
metoder som används för att, ur databasen, plocka ut de data som behövs.
En tid representeras i databasen som en flygning och en bokad flygning är
knuten till en viss klubb. När listan över tider genereras s̊a görs det med
hänsyn till vilken klubb som skickat förfr̊agan. D.v.s. att den information
som visas anpassas efter klubbens behörigheter.

Nedan följer en genomg̊ang av de metoder som används vid visning
av bokade och tillgängliga tider. För att se hur SOAP-anropen ser ut för
respektive tjänst hänvisas till Bilaga A.

getTime

Metoden getTime tar som inargument ett klubb-id och en tid. Tiden
representerar det datum som ska visas. Metoden returnerar en lista med
de flygningar som finns i databasen för det specificerade datumet.

Vilken information som returneras beror p̊a vilken klubb som skickat
förfr̊agan. Ifall flygningen bokats av klubben ifr̊aga s̊a returneras komplett
information om flygningen annars är det endast tiden som skickas.
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pend

Om en klubb h̊aller p̊a att genomföra en bokning av en viss tid s̊a m̊aste
tiden bli o̊atkomlig för de övriga klubbarna. Metoden pend används för att
sätta en flagga som indikerar att tiden är under bokning.

5.2.2 Boka tid för start

Nedan följer en beskrivning av de metoder som används för bokning av tid
för start.

För att boka en tid krävs det tv̊a olika steg. Först läggs en förfr̊agan fr̊an
klubben om att den vill boka tiden och sedan m̊aste bokningen godkännas
av en flygledare. Flygledaren kan ocks̊a begära en justering av bokningen
innan den godkänns.

requestTime

När en förfr̊agan om bokning görs s̊a sker det genom metoden requestTime.
Metoden tar som inargument all data som lagras i databasen för en flygning.
Mer om vilken data som lagras finns att läsa i avsnitt 5.1. Denna data läggs
till som en förfr̊agan i väntan p̊a ett godkännande fr̊an flygledaren.

changePendingTime

D̊a en förfr̊agan lagts om bokning av en tid s̊a har flygledaren möjlighet
att begära ändringar av bokningen. Metoden changePendingTime tar som
inargument den tid som förfr̊agan lagts p̊a, den modifierade tiden samt den
modifierade rutten. Ändringen läggs som en ny förfr̊agan och den gamla
plockas bort. Vid eventuella ändringar av tiden anropas den lagrade
proceduren addOtherFlights för att ta bort eventuella krockar i tidsschemat.

getResponse

När flygklubben lagt sin förfr̊agan om en bokning s̊a kan metoden
getResponse användas för att f̊a en bekräftelse p̊a att bokningen godkänts
eller om det krävs ändringar. Har inget svar angetts returneras null.
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approveTime

Efter att en förfr̊agan har lagts och eventuella ändringar har gjorts kan
flygledaren godkänna flygningen. Godkännandet görs genom att flygningen
plockas bort som pending och läggs till bland de bokade tiderna.

changeTime

Möjligheten för flygklubbarna att ändra en redan bokad tid finns i metoden
changeTime. Ändringen sker genom att en ny förfr̊agan läggs till samt en
länkning till den berörda bokningen.

removeTime

För flygledarna finns möjligheten att plocka bort en bokad tid och detta
görs med metoden removeTime. Borttagningen sker genom att alla
flygningens attribut, förutom tiden, tas bort.

5.2.3 Administration

För att flygklubbarna ska kunna använda systemet krävs det att det finns
medlemmar, flygplan och rutter lagrade i databasen. Nedan följer tre metoder
som används för att kunna lägga till just detta.

createMember

En användare läggs till i databasen med hjälp av metoden createMember.
Förutom namn och personnummer s̊a lagras även en användarspecifik
signatur som användaren kan använda för att identifiera sig vid bokning
samt ändring av tid.

createPlane

Ett nytt plan läggs till med följande data: namn, utrustning, färg och klubb.
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createRoute

Till metoden createRoute skickas data för att definiera en ny rutt. En rutt
beskriver vad det är för typ av flygning, vad den kallas och vilken klubb som
skapat den. Beskrivningen inneh̊aller information om t.ex. utflygningsplats.

5.3 Säkerhet

Säkerheten är en viktig aspekt av implementationen av detta system och
för att säkerställa säkerheten har följande säkerhetskomponenter
implementerats: verifiering, attestering och integritet. Dessa har
implementerats med Web Service Enchancement (WSE) 2.0 SP3 p̊a server-
sidan och med Apache Web Service Security for Java (WSS4J) p̊a klient-
sidan. För att ha s̊a stor kontroll som möjligt över säkerheten sköts den
av en, av mig, specialskriven säkerhetshanterare istället för den som följer
med WSE 2.0.

5.3.1 Verifiering

För att garantera att det är flygklubben som kopplar upp sig mot
applikationen s̊a krävs verifiering av n̊agot slag. Detta sker med hjälp av
de UsernameToken som finns som en del av WSE 2.0. De UsernameToken
som krävs av tjänsten inneh̊aller s̊aväl användarnamn och lösenord som en
datumstämpel och ett unikt id.

Klientsidan

Klienten m̊aste verifiera sig för servern för att kunna använda tjänsten.
Med en SOAP-header som i figur 5.14 sker denna verifiering.
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<sopenv : Header>
<wsse : Se cu r i ty soapenv : ac to r =”http :// schemas . xmlsoap . org / soap / acto r / next
soap ”
soapenv : mustunderstand =”1”
xmlns : wsse=”http :// schemas . xmlsoap . org /ws/2002/07/ s e c ex t ”>

<wsse : usernameToken xmlns : wsse=””>
<wsse : Username xmlns : wsse=””>

St r ing
</wsse : Username>
<wsse : Password Type=”wsse : PasswordDigest xmlns : wsse=””>

St r ing
</wsse : Password>
<wsse : Nonce xmlns : wsse=””>

St r ing
</wsse : Nonce>
<wsu : Created
xmlns : wsu=”http :// schemas . xmlsoap . org /ws/2002/07/ u t i l i t y ”>

St r ing
</wsu : Created>

</wsse : UsernameToken>
</wsse : Secur i ty >

</soapenv : Header>

Figur 5.4: SOAP-header med UsernameToken

I headern g̊ar att läsa att variabeln mustunderstand är satt till 1 vilket
implicerar att säkerhetsdelen m̊aste kunna läsas och hanteras av servern,
som en säkerhets̊atgärd fr̊an klienten. Det specificeras även, genom att
lösenordstypen sätts till PasswordDigest, att det är ett krypterat lösenord
som skickas.

Serversidan

Applikationen konfigureras för att kräva verifikation och detta görs i filen
Web.config. Avsnittet i Web.config för verifiering ses i figur 5.15.

<soapExtensionTypes>
<add type=
”Microso f t .Web. S e r v i c e s . WebServicesExtension , Mic ro so f t .Web. Serv i ce ,
Vers ion =1 .0 . 0 . 0 , Culture=neutra l , PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 ”
p r i o r i t y =”1” group=”0”/>

</soapExtensionTypes>

Figur 5.5: Tillägg av verifikationskrav i Web.config
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För att kontrollera att det inkommande SOAP-medelandet dels har en
UsernameToken samt att det är ett korrekt användarnamn och lösenord s̊a
har jag skapat en klass som heter CustomUsernnameTokenManager som
används vid verifieringen. För att säkerhetstjänsten som jag skapat ska
användas istället för den som är standard s̊a m̊aste ett säkerhetselement
läggas till i Web.config. Detta säkerhetselement kan ses i figur 5.16 där en
securityTokenManager läggs till för usernameTokens.

<s e cu r i t y >
<securityTokenManager>
<add localName=”UsernameToken ”

type=”T i d s l i s t a . CustomUsernameTokenManager , T i d s l i s t a ”
namespace=
”http :// docs . oa s i s−open . org /wss /2004/01/ oas i s −200401−wss−
wssecur i ty s e c ex t −1.0 . xsd”/>

</securityTokenManager>
</s e cu r i t y >

Figur 5.6: Definierar vilken klass som ska användas för verifiering.

5.3.2 Attestering

När användaren har verifierats av systemet s̊a behöver även rättigheterna
för åtkomst till olika delar av systemet bestämmas. Flygklubbarna har inte
tillg̊ang till alla metoderna i systemet. I tabell 5.1 ses vilka behörigheter som
flygklubbarna respektive flygledarna har. Ett kryss i tabellen representerar
att motsvarande grupp har tillg̊ang till den metoden.
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Metod Flygledare Flygklubb

getTime x x
pend x x
requestTime x x
changePendingTime x
getResponse x x
approveTime x
changeTime x x
createMember x x
createPlane x x
createRoute x x
login x x

Tabell 5.1: Behörigheter

Behörighetskontrollen sker vid anrop av webbtjänstens olika metoder.

5.3.3 Integritet

För att kunna veta att den information som tas emot kommer fr̊an rätt
ställe och att den inte har skickats flera g̊anger används den del av User-
nameToken som kallas nonce (se figur 5.14). Som beskrivs i avsnitt 5.3.1 s̊a
skickas det med SOAP-meddelandet som ett unikt id. Detta id kontrolleras
för att se att det är unikt s̊a att ingen kan reproducera meddelandet och
skicka det igen.

Klienten lägger till ett id till SOAP-medelandet för att garantera
integritet.

5.4 Klient

För att använda tjänsterna som skapats s̊a har jag tagit fram tv̊a klienter.
En som används av flygklubbarna för att visa och boka tider och en som
används av flygledaren för att godkänna bokningar eller begära ändringar.

Klienterna är uppbyggda som JSP-sidor med JavaScript som anropar
och tar emot svar fr̊an tidsbokningstjänsten. För att tydliggöra hur klient-
erna är uppbyggda följer här en beskrivning av deras struktur samt de
javaklasser som jag skrivit. subsectionKlasser För att kunna kommunicera
med och tolka svaret fr̊an tidsbokningstjänsten har jag skapat ett antal
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javaklasser. Jag har valt att beskriva dem i tre olika grupper utifr̊an vad
de används till klient, SOAP-meddelande och kommunikation.

Klient

I klassen som heter Client.java definieras det vilken tjänst det är som upp-
kopplingen ska ske emot. Detta görs genom att en endpoint fastställs. I
klienten definieras även vilken anropsmetod som ska användas, i det här
fallet SOAP över http.

SOAP-meddelande

För att skapa det SOAP-meddelande som skickas till webbtjänsten används
SoapStub och RequestHandler.

SoapStub är en klass som implementerar SOAP. I SoapStub definieras
alla de funktioner som finns hos webbtjänsten. Det skapas en tjänste-
beskrivning för var och en av dem för att kunna anropa med rätt para-
metrar.

RequestHandler är den klass som tar hand om att lägga in säkerhets-
elementen i SOAP-meddelandet. RequestHandler anropas med ett SOAP-
meddelande och till detta meddelande läggs i detta fall en UsernameToken.

Kommunikation

För att koppla upp sig mot tjänsten och motta ett svar används klassen
SoapProxy. SoapProxy initierar en uppkoppling och genererar ett Remote-
Exception ifall uppkopplingen misslyckas.

5.5 Användargränssnitt

För att kunna använda tjänsten för tidsbokning p̊a ett effektivt sätt har jag
tagit fram ett användargränssnitt p̊a klientsidan av applikationen. Nedan
följer en genomg̊ang av hur användargränssnittet utformats.

När klubbarna kopplar upp sig mot tjänsten för tidsbokning s̊a möts de
först av en inloggningssida där de f̊ar identifiera sig med klubb och lösenord.
Inloggningssidan visas i figur 5.18.
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Figur 5.7: Klientens huvudsida för bokning av flygtider
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Efter lyckad inloggning hamnar användaren p̊a klientens huvudsida.
Huvudsidan är uppbyggd av tre delar, se figur 5.19. Till vänster finns listan
över dagens tider. Det finns även möjlighet att visa tider för tre dagar
fram̊at. För att se mer information om en viss tid s̊a kan användaren klicka
p̊a den. Ifall det är en ledig tid ges möjlighet att boka den.

För att kunna boka en tid behöver användaren fylla i information om
vilket plan som ska flygas, hur m̊anga passagerare planet har, vilken typ
av flygning det är samt vilken rutt som är planerad.

Figur 5.8: Bokningsida för klienten

5.6 Slutsatser

Implementationen av tjänsten för tidsbokning har inneburit att jag skapat
funktionalitet för s̊aväl klient som server. Jag har tagit fram lösningar för
att flygklubbarna vid Göteborg City Airport ska kunna boka tid för start. I
detta arbete har ing̊att att skapa lösningar för att upprätth̊alla den säkerhet
som specificerats i kraven.

Fokus har legat p̊a att skapa ett system som uppfyller de krav som
ställts upp (se avsnitt 1.3). För att se ifall det implementerade systemet
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uppfyller dessa krav s̊a testas systemet. En g̊anomg̊ang av denna testning
f̊as i kapitel 6.



Kapitel 6

Testning

Som en avslutande del av arbetet har implementationen testats och utvärder-
ats för att se ifall det uppfyller de ställda kraven samt för att kunna svara
p̊a de fr̊ageställningar som sattes upp under arbetets inledande fas.

6.1 Formulering av tester

För att kunna testa implementationen s̊a formulerades tre olika tester.
Dessa tester fokuserar p̊a olika delar av systemet och ligger till grund för
den utvärdering som görs.

Utifr̊an de krav som specificerades i avsnitt 1.2 har tre olika tester for-
mulerats av mig i samr̊ad med handledaren p̊a Saab Security Systems. Ett
test som testar den funktionalitet som flygklubbarna använder, ett test för
att testa flygledarnas del av systemet samt ett test som testar säkerheten.

Testerna utfördes av medarbetare p̊a Saab Security Systems d̊a tidsbrist
hos personalen p̊a flygplatsen gjorde dem otillgängliga för testning.

6.1.1 Test 1

Användaren i test 1 skulle utföra följande uppgifter:

55
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1. Logga in i klienten som klubb 1 med lösenord hemligt.

2. Lägga till en ny medlem i klubben.

3. Lägga till ett nytt flygplan.

4. Lägga till en ny rutt.

5. Välja en tid ur listan och lägga en förfr̊agan om bokning.

6. Välja en tid ur listan som n̊agon annan redan h̊aller p̊a att boka för
att göra en ny bokning.

6.1.2 Test 2

Användaren i test 2 skulle agera flygledare och utföra följande uppgifter:

1. Kontrollera ifall det ligger n̊agra förfr̊agningar och väntar.

2. Godkänna den första förfr̊agningen efter en granskning.

3. Välja att föresl̊a en ändring av den andra förfr̊agningen och skjuta
fram tiden med fem minuter.

6.1.3 Test 3

I det tredje testet skulle säkerheten granskas. Följande skulle utföras av
en användare som inte hade behörighet att använda systemet över huvud
taget:

1. Försöka att komma åt bokningssidan utan att logga in.

2. Skapa och skicka ett SOAP-meddelande med en förfr̊agan utan att
ha rätt behörighet.

3. Skicka samma SOAP-meddelande flera g̊anger.

6.2 Utförande

För att läsaren ska f̊a en tydligare bild av testerna s̊a beskrivs i det här
avsnittet hur de olika testen genomfördes.
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6.2.1 Test 1

Det första testet genomfördes med tre användare. De fick alla bekanta sig
med systemet genom att klicka runt lite innan de till slut fick uppgifterna
presenterade för sig.

Användarna fick ta s̊a mycket tid p̊a sig som de behövde för att klara
uppgifterna och fick efter̊at beskriva om det var n̊agot de funderat över
under testet.

För att kunna utföra testet med att försöka boka en tid som n̊agon
annan redan h̊aller p̊a att boka (punkt 6 i avsnitt 7.1.1) s̊a var tv̊a klienter
med tv̊a olika användare aktiva samtidigt.

6.2.2 Test 2

Även för andra testet användes tre testpersoner som fick chans att bekanta
sig med systemet innan de till slut fick uppgifterna presenterade för sig.
En av testpersonerna fick agera flygledare medan de andra tv̊a fick sköta
klienterna.

6.2.3 Test 3

För den tredje delen av testningen krävdes en n̊agot annorlunda metod
jämfört med de tv̊a tidigare testerna. I test 3 handlade det om säkerhet
som berör att n̊agon utomst̊aende försöker att koppla upp sig mot tjänsten.

D̊a de olika delarna inom test 3 skiljer sig åt en del s̊a beskrivs de här
var och en för sig.

1. Användaren ska försöka komma åt klientens olika sidor med hjälp av
direktadresserna.

2. Ett SOAP-meddelande ska konstrueras av användaren för att anropa
en metod. De data som läggs i säkerhetshuvudet ska dock inte vara
korrekta.

3. Ett SOAP-meddelande ska skickas flera g̊anger utan att id:et i säker-
hetshuvudet ändras.
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6.3 Resultat

Systemet har testats utifr̊an de krav som ställts upp i avsnitt 1.3.
Testningen delades upp i tre olika delmoment där de olika momenten

var menade att testa olika kategorier av de fördefinierade kraven. Det första
momentet testade funktionalitet som berör flygklubbarnas användning, det
andra momentet den funktionalitet som rör flygledarnas användning och
det tredje momentet testade säkerheten hos implementationen.

Kraven p̊a plattformsoberoende och flexibilitet, vad gäller möjligheten
att ansluta till systemet, testas inte i dessa testmoment. För mer
information om plattformsoberoende och flexibilitet hänvisa läsaren till
genomg̊angen av mellanprogrammen, se kapitel 2 och 3.

I denna implementation som tagits fram för att testa konceptet med en
tjänstebaserad arkitektur har den gundläggande funktionaliteten hos sys-
temet tagits fram och innan det tas i bruk behövs vidare arbete. Dock har
det varit en viktig aspekt att visa p̊a att säkerheten i systemet uppfyller
de krav som ställts upp. De krav som ställt p̊a säkerheten har varit att
det ska tillhandah̊allas lösningar för verifiering, integritet, attestering och
brandväggspenetrering. Efter genomförandet av testerna konstaterar jag
att kraven är uppfyllda och att systemet tillhandah̊aller s̊aväl den fuktion-
alitet som krävs, som de säkerhetslösningar som är nödvändiga.
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Diskussion och slutsatser

Det övergripande m̊alet med arbetet har varit att besvara fr̊agan om hur
information kan överföras p̊a ett säkert sätt mellan flygklubbarna och
flygledartornet. Den information som överförs kan t.ex. beröra bokning av
tid för start och landning. Det fanns fr̊an Saabs h̊all ett önskem̊al om att
förnya informationssystemet p̊a flygplatsen d̊a det nuvarande är till stor
del statiskt och kräver mycket arbete vid uppdatering. Det har varit ett
m̊al att undersöka om ett tjänstebaserat informationssystem skulle vara en
möjlig lösning för flygplatsen. Förutom krav p̊a systemets funktionalitet s̊a
ställdes även krav p̊a plattformsoberoende samt att systemet skulle vara
utbyggnadsbart. Höga krav ställdes ocks̊a p̊a säkerheten hos systemet.
Säkerheten som har studerats är integritet, attestering och verifiering samt
hur väl kommunikation genom en brandvägg fungerar. Som en del av ar-
betet utfördes en implementation av en del av informationssystemet.
Delen som implementerades var en tidsbokningstjänst som skulle möjlig-
göra för flygklubbarna vid flygplatsen att boka tid för start.

Jag har under arbetets g̊ang undersökt hur ett tjänstebaserat system
skulle implementeras och för detta ändam̊al har jag studerat olika mellan-
program. Den teoretiska genomg̊angen visade p̊a olika brister hos mellan-
programmen som finns tillgängliga idag. Framförallt visade det sig att det
var kravet p̊a plattformsoberoende som ställde till problem eftersom flera
av mellanprogrammen inte uppfyllde detta krav.
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Jag studerade fem olika mellanprogram för att jämföra olika sätt att
implementera SOA. Dessa mellanprogram var DCOM, CORBA,
Web Service, Java RMI samt Jini. För en noggrannare genomg̊ang plockade
jag sedan ut CORBA, Web Service och Jini d̊a dessa visade sig bäst upp-
fylla kraven p̊a plattformsoberoende. Jag implementerade en enkel tjänst
med de tre olika mellanprogrammen och testade hur väl de fungerade d̊a
kommunikationen skulle g̊a genom en brandvägg. Det visade sig att
problemet med CORBA var att det inte är specificerat vilken port som an-
vänds för kommunikation ut̊at. CORBA använder olika portar varje g̊ang
och detta gör att brandväggen m̊aste till̊ata kommunikation ut̊at p̊a flera
olika portar. Detta lämnade kvar Jini och Web Service som de tv̊a möjliga
alternativen. Erfarenheterna som jag fick av att arbeta med de tv̊a tekniker-
na under testerna med brandväggen ledde fram till valet att implementera
tidsbokningssystemet som en Web Service.

D̊a det finns m̊anga olika aktörer p̊a flygplatsen ser jag just plattforms-
oberoendet som en viktig del för att kunna öka flexibiliteten. En annan
viktig aspekt som jag tittat p̊a, vad gäller flexibiliteten, är möjligheten att
kommunicera genom en brandvägg. Med ett tjänstebaserat informations-
system kan alla aktörer välja att koppla upp sig mot tjänsterna p̊a det sätt
som lämpar sig bäst för just dem. Med Web Service sker all kommunikation
med SOAP-meddelanden vilket leder till att det finns stora möjligheter till
att välja spr̊ak för utveckling av klienter.

För säkerheten finns det utvecklat möjligheter för standardiserade lös-
ningar som ing̊ar i WSE 2.0. Den teoretiska genomg̊angen av olika
säkerhetslösningar hos tjänstebaserade system samt de praktiska tester som
utförts inom ramen för detta arbete har visat att en tjänstebaserad lös-
ning idag erbjuder en säker informationsöverföring. P̊a den övergripande
fr̊ageställningen för examensarbetet, som var att fastställa hur information
kan överföras p̊a ett säkert sätt mellan flygklubbar och flygledartornet,
s̊a ser jag ett svar som indikerar att den tjänstebaserade lösningen skulle
uppfylla de krav som ställs p̊a informationssystemet.

N̊agot som spelar en stor roll i säkerheten p̊a flygplatsen är den brand-
vägg som skyddar flygledartornet. Möjligheten att kommunicera med det
implementerade informationssystemet styrs av de regler för åtkomst som
definieras för brandväggen. För att f̊a en s̊a hög säkerhet som möjligt bör
brandväggen öppnas upp s̊a lite som möjligt. Det finns möjlighet att
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specificera vilka ip-nummer som har tillg̊ang till tjänsten för att undvika
att öppna upp brandväggen mer än nödvändigt. Dock försvinner en del av
systemets flexibilitet d̊a en ny klient m̊aste läggas till manuellt och inte kan
söka efter tillgängliga tjänster och ansluta automatiskt.

Vid implementationen visade det sig att det finns möjlighet att speci-
ficera olika säkerhetsniv̊aer för olika delar av systemet. Det framkom även
att det finns möjlighet att b̊ade fr̊an server och klient bestämma vilken
säkerhet som krävs. Detta ger en ökad flexibilitet och en ökad säkerhet för
alla parter.

Jag implementerade en del av informationssystemet. Delen som
implementerades var en tidsbokningstjänst som möjliggör för flygklubbar
att boka tid för start. Jag tog fram ett användargränssnitt, de tjänster som
behövs för tidsbokning samt lösningar för hantering av säkerhetsaspekter-
na. Implementationen testades utifr̊an de krav som ställts och
resultaten visade att systemet uppfyllde dem.

Utifr̊an de undersökningar och tester som har utförts inom ramen för
det här arbetet ser jag att ett tjänstebaserat system mycket väl kan vara
ett svar p̊a den övergripande fr̊ageställningen. Säkerhet kan uppn̊as för
informationsöverföring mellan flygledartornet och flygklubbarna.

7.1 Framtida arbete

Innan en implementation sker p̊a flygplatsen krävs vidare arbete med att
specificera exakt vilken typ av säkerhet som bör tillämpas i olika delar av
systemet. Inom ramarna för det här arbetet har endast en liten del av det
tänkta systemet undersökts och det kan vid vidareutveckling ställas andra
krav, utöver dem som tagits upp i detta stadium. Ytterligare krav kan till
exempel uppkomma ifall kommunikationen sker p̊a ett öppet nätverk och
informationen inte f̊ar vara synlig för obehöriga.

I det fallet d̊a hela informationssystemet p̊a flygplatsen ska omstruk-
tureras för att bli tjänstebaserat krävs även en sökfunktion för att de olika
tjänsterna ska kunna hitta och ansluta till varandra automatiskt. Dynamisk
upptäckt är en viktig del i en fullt utbyggd SOA, som diskuteras i avsnitt
2.1.3.

Vid införandet av en sökfunktion är en viktig del att titta p̊a hur
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säkerheten p̊averkas. Bland annat kan det krävas åtgärder för att säkerställa
att registrerade tjänster är vad de utger sig för att vara. Microsoft har släppt
en standard för säkerhet vid dynamisk upptäckt, WS-Discovery [55], som
kan användas som referens vid utvecklandet av ett säkert system med en
söktjänst.
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[8] Chung, P. Emerald et al. (1997) DCOM, CORBA Side by Side Step by
Step, and Layer by Layer. http://research.microsoft.com/
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[11] Microsoft (1999) COM Internet Services.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms809302.aspx
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[38] CSE Chalmers (2007) RMI Distribuerad Java.
http://www.cs.chalmers.se/ (hämtad 2007-06-15).
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1000702ppg=18/ (hämtad 2007-06-14).

[42] Sun Microsystems (1999) Jini Technology Architectural Overview.
http://www.sun.com/software/jini/whitepapers/architecture.html
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[51] Netgear (2004) Prosafe VPN Firewall with Dial Back-up.
http://kbserver.netgear.com/ (hämtad 2008-01-13).
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flygplats. Fr̊an Saabs sida är målet med att införa ett nytt informationssystem att f̊a en generell

standard för hur informationsspridning ska g̊a till. P̊a det nya informationssystemet ställs krav p̊a

flexibilitet, att det ska vara utbyggningsbart, att det ska finnas möjlighet att ansluta nya aktörer
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erades var vilka lösningar som finns för integritet, attestering och verifiering. Dessutom testades

hur kommunikation med de tre olika mellanprogrammen fungerar genom en brandvägg.
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Bilaga A

SOAP-anrop för
tidsbokningstjänsten

<soapenv : Body>
<getTime xmlns=”http :// tempuri . org/”>

<ns1 : time x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >
St r ing

</ns1 : time>
</getTime>

</soapenv : body>

Figur A.1: SOAP-anrop för getTime

<soapenv : Body>
<pend xmlns=”http :// tempuri . org/”>

<ns1 : time x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >
St r ing

</ns1 : time>
</pend>

</soapenv : body>

Figur A.2: SOAP-anrop för pend
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<soapenv : Body>
<requestTime xmlns=”http :// tempuri . org/”>

<ns1 : time x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >
St r ing

</ns1 : time>
<ns2 : plane x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns2=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

St r ing
</ns2 : plane>
<ns3 : p i l o t x s i : type=”xsd : i n t ” xmlns : ns3=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

i n t
</ns3 : p i l o t >
<ns4 : passenger x s i : type=”xsd : i n t ” xmlns : ns4=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

i n t
</ns4 : passenger>
<ns5 : route x s i : type=”xsd : i n t ” xmlns : ns5=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

i n t
</ns5 : route>

</requestTime>
</soapenv : body>

Figur A.3: SOAP-anrop för requestTime

<soapenv : Body>
<changePendingTime xmlns=”http :// tempuri . org/”>

<ns1 : time x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >
St r ing

</ns1 : time>
<ns2 : newTime x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

St r ing
</ns2 : newTime>
<ns3 : newRoute x s i : type=”xsd : i n t ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

i n t
</ns3 : newRoute>

</changePendingTime>
</soapenv : body>

Figur A.4: SOAP-anrop för changePendingTime
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<soapenv : Body>
<getResponse xmlns= h t t p :// tempuri . org / >

<ns1 : time x s i : type= x s d : s t r i n g xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >
St r ing

</ns1 : time>
</getResponse>

</soapenv : body>

Figur A.5: SOAP-anrop för getResponse

<soapenv : Body>
<approveTime xmlns= h t t p :// tempuri . org / >

<ns1 : time x s i : type= x s d : s t r i n g xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >
St r ing

</ns1 : time>
</approveTime>

</soapenv : body>

Figur A.6: SOAP-anrop för approveTime
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<soapenv : Body>
<changeTime xmlns=”http :// tempuri . org/”>

<ns1 : time x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >
St r ing

</ns1 : time>
<ns2 : newTime x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

St r ing
</ns2 : newTime>
<ns3 : plane x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

St r ing
</ns3 : plane>
<ns4 : route x s i : type=”xsd : i n t ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

i n t
</ns4 : route>
<ns5 : p i l o t x s i : type=”xsd : i n t ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

i n t
</ns5 : p i l o t >
<ns6 : passenger x s i : type=”xsd : i n t ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

i n t
</ns6 : passenger>
<ns7 : c lub x s i : type=”xsd : i n t ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

i n t
</ns7 : club>
<ns8 : s i gnatue x s i : type=”xsd : S t r ing ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >

St r ing
</ns8 : s i gnature >

</changeTime>
</soapenv : body>

Figur A.7: SOAP-anrop för changeTime

<soapenv : Body>
<removeTime xmlns=”http :// tempuri . org/”>

<ns1 : time x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns1=http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a >
St r ing

</ns1 : time>
</removeTime>

</soapenv : body>

Figur A.8: SOAP-anrop för removeTime
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<soapenv : Body>
<createMember xmlns=”http :// tempuri . org/”>

<ns1 : name x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns1=”http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a ”>
St r ing

</ns1 : name>
<ns2 : pnr x s i : type=”xsd : i n t ” xmlns : ns2=”http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a ”>

i n t
</ns2 : pnr>
<ns3 : s i gn x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns3=”http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a ”>

St r ing
</ns3 : s ign>
<ns4 : c lub x s i : type=”xsd : i n t ” xmlns : ns4=”http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a ”>

i n t
</ns4 : club>

</createMember>
</soapenv : Body>

Figur A.9: SOAP-anrop för createMember

<soapenv : Body>
<c reateP lane xmlns=”http :// tempuri . org/”>

<ns1 : name x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns1=”http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a ”>
St r ing

</ns1 : name>
<ns2 : equip x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns2= h t t p :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a ”>

i n t
</ns2 : equip>
<ns3 : c o l o r x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns3=”http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a ”>

St r ing
</ns3 : co lo r >
<ns4 : c lub x s i : type=”xsd : i n t ” xmlns : ns4=”http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a ”>

i n t
</ns4 : club>

</createPlane>
</soapenv : Body>

Figur A.10: SOAP-anrop för createPlane
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<soapenv : Body>
<createRoute xmlns=”http :// tempuri . org/”>

<ns1 : name x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns1=”http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a ”>
St r ing

</ns1 : name>
<ns2 : type x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns2=”http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a ”>

St r ing
</ns2 : type>
<ns3 : desc x s i : type=”xsd : s t r i n g ” xmlns : ns3=”http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a ”>

St r ing
</ns3 : desc>
<ns4 : c lub x s i : type=”xsd : i n t ” xmlns : ns4=”http :// l o c a l h o s t / T i d s l i s t a ”>

i n t
</ns4 : club>

</createRoute>
</soapenv : body>

Figur A.11: SOAP-anrop för createRoute
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