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Auditing med digital signatur för Javabaserad platform -
design och implementation 

Andreas Danielsson 

  

Patrik Ottosson 

SAMMANFATTNING 

Omfattningen av vad som loggas i ett system idag är 

varierande, de flesta har någon form av loggning av 

oönskade händelser. Vi inriktar oss på olika metoder för att 

applicera auditing så det går att spåra hela händelseförlopp. 

Vi undersöker vilka vitala delar en auditlogg ska innehålla, 

utifrån SANS policy för auditing. Vi designar och 

implementerar ett ramverk för auditing och väljer ut en 

säker digitalsigneringsmetod för loggad data. Slutligen 

verifierar vi implementation och signeringsmetod. 

 

INLEDNING 

De flesta företag idag använder någon form av datorsystem. 

Dessa system blir både större och mer komplexa. Företag 

blir mera beroende av att systemen är tillgängliga och 

fungerar, då företag förlorar mycket pengar på att ett system 

är otillgängligt. De flesta stora system har någon form av 

loggning av oönskade händelser, t.ex. systemkrascher, 

intrångsförsök eller olika fel som uppstår i systemen. Detta 

för att man ska kunna ta reda på vad det är för fel som 

uppstått.  

Auditing är ett begrepp som innebär att man inte bara 

loggar de händelser som är oönskade, utan alla händelser 

som sker i systemet. Syftet med audit är att i efterhand 

kunna spåra de händelser som leder till en oönskad 

händelse, och på så sätt kunna åtgärda de delar av systemet 

som gör det osäkert 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka olika metoder för auditing samt 

implementera ett ramverk för auditing i Infors runtime-

plattform för Java-applikationer, Infor ION Grid. Vi visar 

hur ett ramverk kan realiseras genom att undersöka 

modeller för extern auditing och intern auditing. Intern 

auditing innebär att modulen är implementerad som en del 

av systemet. Extern auditing innebär att modulen använder 

redan befintliga ingångar för att fånga upp händelser, men 

är implementerad utanför systemet. Dessutom undersöker 

vi vilken databasstruktur som är lämpligast för hur en 

auditlog används. Vi väljer en digital signeringsmetod till 

ramverket för att skydda informationen som lagras i data-

basen. 

Vidare undersöker vi SANS policy [4] gällande auditing för 

att kunna avgöra vad som är nödvändigt att logga. Detta då 

vi vill lagra så lite information som möjligt, utan att förlora 

syftet med loggningen. SANS policy innehåller riktlinjer 

för vad en auditlogg ska kunna besvara där syftet är att 

kunna besvara frågorna: Vilken aktivitet utfördes; Vem 

eller vad utförde aktiviteten; Vad utfördes aktiviteten på; 

När utfördes aktiviteten; Vilka verktyg utfördes aktiviteten 

med; Vad var status, utfall, eller resultat av aktiviteten. 

 

Frågeställningar 

Vilka befintliga tekniker och metoder för auditing är 

applicerbara i Infor ION Grid? 
Med strukturen som finns i Infors ION Grid vill vi ta reda 

på vilka befintliga tekniker och metoder vi kan använda oss 

av för att implementera ett ramverk för auditing: 
 När kan en intern, alternativt extern modul 

användas? 

 Hur kan en Audit Interceptor realiseras för att, med 

hjälp av en Event Catalog, avgöra om anrop ska 

loggas? 

Hur skall auditloggen utformas för att uppfylla SANS 

policy? 

Vi avgör utifrån SANS policy vad som är nödvändigt att 

logga. 

 
På vilket sätt kan digital signering realiseras för att 

förhindra obehörig ändring av loggad data? 
Datan som lagras vid loggning ska vara integritetsskyddad i 

den meningen att inte obehöriga får ändra data. På vilket 

sätt kan vi uppnå detta skydd med hjälp av digital 

signering? 

 
Vilken databasstruktur passar till hur en auditlogg 

lagras och används? 
Hur väl lämpar sig relationsdesignad databas? Kan en 

EAV-designad databas användas? 

 

Avgränsningar 
Vi ska enbart med signatur skydda integriteten av auditdata 

och inte implementera eller utvärdera ytterligare säkerhet i 

systemet eller databasen. Enbart ett ramverk för auditing 

implementeras. Ramverket används för att implementera 

endast ett fåtal representativa händelser i utvärderingssyfte. 

Vi ska enbart utvärdera vilken struktur datan som lagras i 

databasen ska ha, genom att jämföra för- och nackdelar 

mellan olika strukturer, och inte utvärdera typer av 

databaser. Vi ska enbart undersöka två metoder för 

auditing.  
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TEORI 

Följande är den teoretiska bakgrund som behövs för att 

kunna förstå och tolka resultatet. 

Begrepp vi använder  

Digital signatur, är en elektronisk signatur som sätts på 

data, för att kunna kontrollera att innehållet inte är förändrat 

från ursprunget. 
ION Grid, är en javabaserad plattform som tillhandahåller 

en skalbar, distribuerad exekveringsmiljö för applikations-

utveckling och driftsättning. 
Noder, de processer som tillsammans utgör ION Grid kallas 

noder.  
Auditing, innebär loggning av de händelser som utförs i ett 

system där varje logginlägg innehåller detaljerad 

information om en händelse. 

Audit trails, är den serie inlägg i auditloggen som en 

händelse genererar. 

ION Grid 

ION Grid utgörs av ett antal processer som kallas noder. 

Varje nod har en specifik uppgift och kan antingen vara 

applikations-nod eller system-nod. Applikations-noderna 

som kör i ION Grid är omedvetna om sin exekveringsmiljö. 

Detta innebär att en proxy måste finnas i varje nod för att 

kommunikation mellan noderna ska vara möjlig. Dessa 

proxyanrop kan antingen göras internt av noderna i ION 

Grid eller via externa ingångar, t.ex. REST eller script. 

System-noderna är de grundläggande noderna, som sköter 

grundfunktionerna i ION Grid. 

Auditing 

Syftet med auditing är att logginläggen ska kunna användas 

för att spåra vilka händelser som skett i system. 

Logginläggen används sedan för att kunna återskapa hur 

t.ex. ett intrång utförts. En auditlogg kan dessutom 

användas för att hitta programfel och kvalitétssäkra 

systemet. 

Implementationsalternativ 

Vi kommer att ta upp två metoder för att implementera 

auditing: extern auditing och intern auditing. Extern 

auditing använder en modul som fångar upp och loggar 

anrop utan att behöva ändra i den befintliga koden. Intern 

auditing implementeras som en modul i den befintliga 

koden. 

Auditing med en extern modul 

I ”Core Security Patterns” [1] beskrivs en extern modul 

som med hjälp av tre submoduler implementerar auditing. 

Dessa är AuditInterceptor, EventCatalog och AuditLog som 

illustreras i flödesschemat i figur 1. AuditInterceptor är en 

modul som fångar upp anrop och, med hjälp av 

EventCatalog, avgör om händelsen ska loggas.  

 

Figur 1. Flödesschema för Audit Interceptor, från boken 

”Core Security Patterns” [1]  

Därefter skapar AuditInterceptor ett lämpligt 

händelseobjekt. Ska händelsen loggas skickas objektet 

vidare till AuditLog som loggar händelsen. Slutligen 

skickas anropet vidare till sitt mål. Svaret från målet 

kommer AuditInterceptor fånga upp och logga. Denna 

metod erbjuder ett flexibelt och diskret tillvägagångsätt för 

auditing. Metoden erbjuder ett lättanvänt angreppsätt för 

utvecklare genom att skilja auditing från övriga systemet 

samt centralisera auditing till en punkt. Applikationers 

loggnivå i EventCatalogen, kan konfigureras i efterhand.  

Auditing med en intern modul 

Metoden som beskrivs i “Modeling the audit in IT 

distributed applications” [2] är en intern modul som med 

hjälp av ett antal submoduler implementerar auditing. 

Arkitekturen för denna metod, visas i figur 2, med 

huvudingångar till auditmodulen samt relationer till 

submodulerna. Modellen loggar två typer av händelser: 

förändring av objekt och utförda åtgärder i systemet. 

Modellen har tre gränssnitt utåt, Audit Interface, Reporting 

Interface och Initialization and configuration submodule. 

Audit Interface är det gränssnitt som används för loggning 

av händelser. Reporting Interface är det gränssnitt som 

används för att hämta rapporter från loggad data.  

Figur 2. Audit Module arkitektur från artikeln “Modeling the 

audit in IT distributed applications” [2] 
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Action audit submodule implementerar gränssnittet för 

auditing, med de metoder som loggar utförda åtgärder. 

Information om användaren och resultatet av den utförda 

åtgärden kommer att läggas till i logginlägget på denna 

nivå. Object audit submodule är den modul som loggar ett 

objekts tillstånd före och efter en förändring, samt ett 

idealtillstånd objektet ska ha efter utförd förändring. 

Tracking submodule implementerar standardfrågor för att 

skapa rapporter från den mest relevanta informationen i 

databasen. Förutom att skapa standardrapporter måste 

modulen även kunna skapa rapporter utifrån användar-

definierade frågor. Diff submodule ska kunna identifiera 

och rapportera skillnaden mellan två olika tillstånd på ett 

objekt vid en given tidpunkt.  

 

Initialization and configuration submodule är den modul 

som är ansvarig för konfigurationen av modulerna, såsom 

referenser till säkra anslutningar samt vilka händelser och 

objekt som ska loggas. Dessutom är den ansvarig för att 

skapa databastrukturen som ska användas med hjälp av 

informationen från en konfigurationsfil, t.ex. XML. 

 

SANS 

SANS är ett amerikanskt institut som erbjuder utbildning 

inom internetsäkerhet. SANS grundades år 1989 och är en 

källa gällande informationssäkerhet [3]. SANS har en 

policy med kriterier för auditing. Dessa kriterier är 

uppdelade i tre avsnitt: vad en auditlogg ska besvara; vilka 

aktiviteter som ska loggas; vilka element som loggen bör 

innehålla. Grundkravet i SANS policy för auditing [4] är att 

en logg ska kunna besvara följande sex frågor:  

 Vilken aktivitet utfördes? 

 Vem eller vad utförde aktiviteten? 

 Vad utfördes aktiviteten på? 

 När utfördes aktiviteten? 

 Vilka verktyg utfördes aktiviteten med?  

 Vad var status, utfall, eller resultat av aktiviteten?  

De aktiviteter som skall generera loggar är: 

 Skapa, läsa, uppdatera och ta bort konfidentiell 

information, inklusive autentiseringsinformation så 

som lösenord. 

 Skapa, uppdatera eller ta bort övrig information. 

 Initiering och acceptering av nätverksanslutning. 

 Användarautentisering och autentisering för 

aktiviteter som nämns i punkt 1 och 2, såsom 

inloggning och utloggning av användare. 

 Godkännande, förändring eller nekande av access-

rättigheter, inklusive skapande av nya användare 

och grupper samt ändring av användar-rättigheter, 

filrättigheter, användarlösenord, databasobjekt-

rättigheter och brandväggs-protokoll. 

 Konfigurationsändringar av system, nätverk eller 

tjänster, inklusive programvaruuppdateringar samt 

övriga ändringar i installerad mjukvara. 

 Avbrott, fel eller onormalt avslut av applikations-

processer, framför allt om det beror på brist på 

resurser eller uppnåd resursgräns (såsom CPU, 

minne, nätverksanslutningar, bandbredd, disk-

utrymme eller andra resurser), avbrott i 

nätverkstjänster såsom DHCP eller DNS, eller 

hårdvarufel. 

 Start, stop och omstart av applikationsprocesser. 

 Upptäcktande av misstänkt/skadlig aktivitet såsom 

från ett Intrusion Detection or Prevention System 

(IDS / IPS), antispyware eller anti-virus system. 

De element en log skall innehålla enligt policyn är: 

 Typ av handling. 

 Delsystem som utför åtgärden. 

 Identifierare för objektet som begär åtgärden. 

 Identifierare för objektet åtgärden utfördes på. 

 Före och eftervärden när åtgärden inbegriper 

uppdatering av ett dataelement. 

 Datum och tid då åtgärden genomfördes. 

 Huruvida åtgärden tilläts eller nekades åtkomst. 

Inläggens struktur i databasen 

Normalisering används för att undvika duplicerat innehåll i 

en databas genom att strukturera upp data i flera tabeller, så 

att informationen som upprepas hamnar i enskilda tabeller. 

Vanligaste formerna av normalisering är 1NF, 2NF, 3NF 

och Boyce-Codds normalform (BCNF). Michelle A. Poolet 

tar upp syftet med normalisering i sin artikel. Hon anser att 

syftet är att åstadkomma logisk gruppering av information 

samt minska antalet dupliceringar i databasen. Dessutom 

underlättas modifiering av data i databasen, genom att 

modifieringen endast sker på en plats. Ytterligare en fördel 

med att normalisera är att utbyggnad av databasen 

underlättas [5].  

M.A. Poolet nämner det moment som kallas nedbrytning 

vilket är det vi börjar med vid normalisering. Nedbrytning 

sker genom att följa specifika regler och tillämpa tester på 

det vi normaliserar. Reglerna och testerna för nedbrytning 

är uppdelade i de olika normalformerna som nämns ovan. 

Nedbryttningen eliminerar avvikelser vid insättning, 

uppdatering och radering samt garanterar funktionella 

beroenden, avlägsnar transitiva beroenden och minskar 

icke-nyckeldataredundans. 

En viktig del av strukturen i en databas är relationerna 

mellan de olika tabellerna även kallat relationsdesign. M.A. 

Poolet skriver att en databas är en organiserad samling av 

dataposter. Relationer mellan dataposterna kallas för 

entitetrelationer. Relationerna mellan entiteterna kan vara 

en av tre typer, ett-till-ett (1:1), en-till-många (1:M) och 

många-till-många (M:N). 

En annan struktur än relationsdesign är Entity-Attribute-

Value (EAV) -design. Jacob Anhøj beskriver EAV-design i 

sin artikel, som ett enkelt sätt att utforma tabeller i en 
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databas. En EAV-design är utformad s  att a   data kan 

 a ras i en  enerisk tabe   med o tast tre ko umner   n 

ko umn   r identi ierin   entity   en ko umn   r namn    

attribut  attribute  oc  en ko umn   r v rde    attribut 

(value) [6]. 

J.Anhøj beskriver fördelarna med EAV-design som att det 

är en flexibel design som inte behöver modifiera databasen 

när ny information ska läggas till. Det existerar inte tomma 

fält i tabellen där parametrar anges; är inte parametern med 

så läggs den inte in. Detta är även en nackdel då inlägg kan 

ha olika antal rader beroende på antal parametrar. 

Ytterligare en nackdel med att inläggen sker i flera rader 

istället för en rad är att identifiering som används upprepas. 

Dessutom kan tabellen vid avancerade  r  or ti   databasen 

behöva sökas igenom flera gången vilket vid stor tabell tar 

lång tid. 

Oracles Audit Log Database Mappings [7] har en struktur 

som tar de värden varje auditinlägg upprepar och sparar 

dessa som små nycklar i databasen. Strukturen liknar BCNF 

och består av nyckel och värde likt en hashtabell.  

 

Digital Signering 

Syftet med en digital signatur är att kunna verifiera 

integriteten av data, vilket innebär att digitalt signerad data 

ska kunna verifieras bara om datat är oförändrat sedan 

signeringen utfördes. Dessutom kan en digital signatur 

användas för att identifiera vem som utfört signeringen. 

National Institute of Standards and Technology (NIST)[8] 

är en statlig organisation i USA som offentligt kungjort en 

serie standarder för användning i datorsystem, FIPS PUBS 

(Federal Information Processing Standards Publications) 

[9]. FIPS PUB 186-4 “Di ita  Si nature Standard  DSS ” 

[10] är den standard som specificerar vad en digital signatur 

är, samt vilka delar en digital signeringsalgoritm ska 

innehålla. Enligt FIPS PUB 186-4 ska en godkänd algoritm 

innehålla funktioner för att generera digitala signaturer samt 

verifiera digitala signaturer. FIPS PUB 186-4 nämner tre 

olika algoritmer för digital signering, DSA (Digital 

Signature Algorithm), ECDSA (The Elliptic Curve Digital 

Signature Alorithm) samt RSA Digital Signature 

Algorithm. 

 

Säkerheten hos DSA, ECDSA och RSA 

Säkerheten hos en krypteringsmetod mäts i bitar och 

beräknas med avseende på hur många operationer som 

krävs för att knäcka en kryptering. Då olika krypteringar 

har olika svagheter, beräknas antalet operationer utifrån den 

metod som är effektivast för den kryptering som ska 

knäckas. NIST har publicerat en rekommendation för 

hantering av nycklar SP 800-57 [11], där de jämför 

nyckelstorleken som krävs för att RSA, DSA, ECDSA och 

symmetriska nycklar ska uppnå likvärdig säkerhet. SP 800-

57 inkluderar även rekommendationer av hashfunktion för 

att uppnå säkerhet motsvarande nyckelstorlek. 

Digital signering med RSA 

Vid digital signering kan en metod användas där 

meddelandet som signeras krypteras som en del av 

signaturen. Vid verifieringen av signaturen dekrypteras 

signaturen och på så sätt återskapas meddelandet. En annan 

metod använder både signaturen och originalmeddelandet 

[12]. Enligt den metoden räknas ett hashvärde ut av 

meddelandet och signaturen skapas genom att kryptera 

hashvärdet med den privata nyckeln. Vid verifiering 

dekrypteras signaturen och jämförs med ett hashvärde av 

meddelandet som räknas ut på samma sätt som vid 

signeringen. FIPS PUB 186-4 godkänner två standarder för 

implementation av digital signering med RSA, PKCS #1 

v2.2 [12] och ANS X9.31 [10].  

Nyckelpar 

Nyckelparet som används vid kryptering och dekryptering 

med RSA består av en privat nyckel och en publik nyckel. 

Den publika nyckeln används vid dekryptering och den 

privata nyckeln används vid kryptering. FIPS PUB 186-4 

godkänner tre storlekar på nyckeln 1024, 2048 och 3072 

bitar vid digital signering med RSA [10]. Enligt FIPS PUB 

186-4 rekommendationer ska man använda ett nytt nyckel-

par för varje implementation av digital signering och inte 

återanvända nycklar som skapats för ett annat syfte, t.ex. 

kryptering av data. För mer information om RSA kryptering 

och nyckelparet, se bilaga 1. 

Generering av signatur 

För att generera en digital signatur på ett meddelande enligt 

standarden för RSA ska en hashfunktion godkänd enligt 

FIPS PUB 180-4 “Secure Has  Standard  SHS ” [13] 

användas för att generera ett sammandrag av meddelandet. 

Signaturen består av sammandraget av meddelandet 

krypterat med den privata nyckeln. Enligt PKCS #1 v2.2 

kan sammandraget som krypteras t.ex. innehålla informa-

tion om vilken hashfunktion som använts eller en 

slumpmässigt vald salt, vilket innebär ökad säkerhet för 

signaturen. FIPS PUB 180-4 beskriver SHA-1, SHA-256, 

SHA-224, SHA-512, SHA-384, SHA-512/224 och SHA-

512/256, vilka särskiljs beroende på maxlängden på med-

delandet vars sammandrag ska räknas ut, och längden på 

det sammandrag funktionen genererar.  

Säkerheten hos den hashfunktion som ska användas för att 

generera en signatur ska motsvara säkerheten hos den 

nyckel som används för att kryptera sammandraget och 

finns definierat i SP 800-57. Enligt FIPS PUB 186-4 kan 

algoritmen som genererar den digitala signaturen, som ett 

sista steg, försöka verifiera signaturen och returnera om 

verifieringen lyckas. Dock kräver standarden inte 

verifiering av signaturen vid genereringen av signaturen. 

Verifiering av signatur 

Vid verifieringen av signaturen krävs signaturen, den 

publika nyckeln och meddelandet. Den publika nyckeln 

används vid dekryptering, för att få fram sammandraget av 

meddelandet. Det dekrypterade sammandraget jämförs 

sedan med ett sammandrag som räknas fram ur med-
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delandet, enligt samma metod som vid genereringen av 

signaturen. Verifieringen lyckas om det dekrypterade 

sammandraget stämmer överens med sammandraget som 

räknats fram ur meddelandet som signerats.  

SHA 256 

En av de hashfuntioner som tas upp i FIPS PUB 180-4 är 

SHA 256. SHA 256 har en maxstorlek på 2
64

 bitar för 

meddelandet som sammandraget ska räknas ut på, och 

returnerar ett 256-bitar långt sammandrag. Säkerheten hos 

SHA 256 motsvarar enligt SP 800-57 en 2048 bitars 

nyckelstorlek vid digital signering med RSA. SHA 256 

delar upp meddelandet i 512 bitar stora block. Om storleken 

på meddelandet inte är en jämn multipel av 512 läggs en 

“ addin ” ti   i medde andet  Paddin en best r av 1    jt av 

så många 0:or som behövs för att fylla upp det sista blocket. 

Sammandraget räknas ut genom att processera blocken i tur 

och ordning. Varje block genererar ett sammandrag som 

används rekursivt vid processering av nästa block. Det 

slutgiltiga sammandraget genereras av sista blocket. 

Digital Signering i Java 

Java har klasser för generering och verifiering av digitala 

signaturer och generering av RSA nyckelpar. Klasserna 

implementerar inte själva algoritmerna utan detta görs av 

olika distributörer [14]. En av algoritmerna Java stödjer är 

“SHA256wit RSA” som im  ementerar di ita  si nerin  

med RSA där hashfunktionen SHA 256 används. 

”SHA256withRSA”    jer standarden PKCS #1 v2.2. 

 

METOD 

Examensarbetet är indelat i tre steg. Första steget är 

undersökningsfasen, där vi undersöker ingående de olika 

metoderna och tekniker för auditing och digital signering. 

Andra steget är implementationsfasen, där vi integrerar vår 

lösning i Infor ION Grid och sista steget är utvärdering-

fasen. Vi fördelade arbetet mellan oss enligt förkunskaper 

och erfarenhet. Detta finns beskrivet i bilaga 6. 

Undersökningsfas 

I denna fas genomförde vi en förstudie där vi undersökte 

fyra områden: auditing modeller, SANS policy för auditing, 

olika strukturer för data i databasen och digital signering. I 

förstudien letade vi efter relevant information i böcker och 

artiklar. För att hitta relevanta artiklar, gjorde vi sökningar 

på LiU:s bibliotek [15] samt Google scholar [16].  

När vi skulle undersöka olika modeller för auditing började 

vi med att   sa ”Core Security Patterns”   r att   rst  den 

metod för extern auditing i ett system som beskrivs. Vi läste 

artike n ”Modeling the audit in IT distributed applications” 

för att förstå hur den metod för intern auditing som beskrivs 

fungerar. Därefter undersökte vi hur ION Grid fungerar och 

vilka mekanismer som finns i systemet. För att avgöra om 

någon av modellerna går att applicera på ION Grid, 

jämförde vi modellernas struktur med kommunikationen 

mellan noderna i ION Grid. Jämförelsen gjorde vi genom 

att försöka finna punkter i kommunikationen mellan 

noderna i ION Grid, där modellernas olika delar passar in.  

I förstudien om SANS policy för auditing gick vi igenom 

policyns alla delar och skapade oss en uppfattning om vilka 

grundstenarna i policyn är. Därefter gick vi igenom de 

grundstenarna och jämförde med den information som 

fanns tillgänglig i ION Grid för att försöka möta de krav 

som ställs i SANS policy. Jämförelsen gjorde vi genom att 

försöka svara på frågorna SANS policy ställer utifrån 

informationen som finns tillgänglig i ION Grid.   

För att finna en bra struktur på lagring av data och den 

digitala signaturen i databasen, började vi med att läsa om 

relationsdesign och normalisering. Därefter läste vi om 

EAV-design och dessutom läste vi om hur Oracle har 

strukturerat audit-loggning i sin databas, så att vi sedan 

skulle kunna avgöra vilken struktur vi skulle använda oss 

av. 

För att välja vilken metod vi skulle använda för digital 

signering började vi med att läsa prestandajämförelser 

mellan RSA, DSA och ECDSA. Därefter jämförde vi Javas 

stöd för metoderna. För att avgöra nyckelstorlek och 

hashfunktion läste vi i standarden SP 800-57.  

Därefter satte vi upp krav på ramverket för att täcka upp de 

grundstenar som tas upp i litteraturen. Kraven redovisas i 

resultatdelen i rapporten. 

Implemenationsfas 

Implementationsfasen gick ut på att implementera 

ramverkets alla delar utifrån det underlag vi skaffat i 

undersökningsfasen. Dessutom implementerade vi auditing 

för ett subset av händelser i systemet för att kunna testa och 

genomföra en utvärdering av ramverket. Under implement-

ationen av ramverket använde vi utvecklingsmiljön Eclipse. 

Vi använde subversion för att hämta projektet vi skulle 

arbeta med, där vi fick en egen gren särskild från Infors 

huvudgren. Vi började med att arbeta fram en modell 

utifrån kunskapen vi fått om de modeller vi hittat 

beträffande auditing och utifrån hur strukturen i ION Grid 

såg ut. ION Grids struktur lärde vi oss genom att läsa 

källkod och dokumentationen tillhörande ION Grid. Där-

efter skapade vi de moduler vi behövde för modellen.  

Först behövde vi ett objekt för att representera en händelse. 

Vilken information som skulle lagras i objektet tog vi fram 

med hjälp av grundkraven i SANS policy för auditing. 

Dessutom skapade vi en modul för hanteringen av 

auditobjekten, den modulen fungerar som ett gränssnitt som 

abstraherar bort komplexiteten för slutanvändaren av 

ramverket. Efter gränssnittsmodulen implementerade vi 

ytterligare hjälpmoduler: en modul för att avgöra om en 

händelse ska loggas, en modul som skapar en digital 

signatur och en modul som lagrar auditobjekten i en 

databas. Därefter använde vi ramverket för att implement-

era auditing av de händelser som omfattas av stopp av 

noder i ION Grid. Att vi implementerar auditing för stop av 

noder i ION Grid är utifrån kundens önskemål.  

För att förbereda utvärderingen av ramverket implemen-

terade vi ett presentationsprogram med hjälp av Swing, ett 
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Java bibliotek för att skapa ett användargränssnitt. Vi 

använde vertyget Swing builder till Eclipse för att snabbt 

skapa ett användargränssnitt.  

Utvärderingsfas 

Denna fas består av testning samt utvärdering av det 

resultat som testerna gav. Testerna genomfördes genom att 

exekvera de funktioner vi valt att implementera auditing 

för. Syftet med testerna var endast att visa att de funktioner 

vi förväntade skulle exekvera. Valet av vilka funktioner 

som vi skulle utföra auditing på är utifrån kundens 

önskemål. Utvärderingen bestod av en analys av loggen 

efter genomförda tester, där vi gick igenom samtliga 

logginlägg som skapats under testerna. Analysen omfattar 

loggarnas förmåga att kunna återge relevant information om 

händelsen, utifrån de sex frågor som tillsammans utgör 

grundkravet i SANS policy för auditing. Resultatet av 

analysen finns i resultatdelen av rapporten. Analysen 

gjordes manuellt. 

 

RESULTAT 

I detta kapitel redovisar vi våra lösningar och resultatet av 

implementationen av ramverket. 

Undersökningsfas 

För att täcka upp de grundstenar som tas upp i litteraturen 

satte vi upp dessa krav på ramverket: 

 Alla relevanta händelser i systemet måste loggas. 

 Frågeställningarna i SANS policy ska kunna 

besvaras av loggen. 

 Data som loggas måste skyddas från obehörig 

modifiering. 

Dessutom satte vi upp ytterligare krav på ramverket enligt 

kundens önskemål: 
 Om en händelse i systemet skapar ytterligare 

händelser ska händelserna kunna hämtas från 

databasen som en grupp händelser. 

 Ramverket ska vara modulärt för att underlätta 

underhåll och utbyggnad. 

 Alla händelser i databasen ska vara länkade, för att 

upptäcka om ett inlägg tagits bort. 

 

Befintliga metoder för auditing 

Första delen i undersökningsfasen var att undersöka vilka 

metoder som finns inom auditing. Utifrån metoderna vi 

undersökt skapade vi två modeller, en intern och en extern. 

Eftersom alla anrop inte sker via en proxy eller ett 

gemensamt gränssnitt ansåg vi att den externa modellen inte 

var applicerbar. Däremot kan vi med den interna modellen 

fånga upp alla anrop som görs i systemet och på så sätt 

uppfylla de krav vi satt på ramverket. Därav beslutade vi att 

implementera och utvärdera den interna modellen. Den 

externa modellen finns beskriven i bilaga 2. Vi gjorde även 

en modell där vi kombinerade intern och extern auditing. I 

bilaga 3 beskriver vi modellen och redogör för varför vi inte 

valde att implementera den. 

SANS policy 

Andra delen i undersökningsfasen var att tillämpa SANS 

policy för auditing för att avgöra vad som är nödvändigt av 

ramverket att logga. Med SANS policy konstaterade vi att 

en bra auditingmetod ska skapa logginlägg som ger en 

tydlig återgivning av händelser, vilket kräver att de sex 

frågorna i grundkravet besvaras.  

Dynamisk parameterlista 

Slutligen i andra delen i undersökningsfasen konstaterade vi 

att ION Grid erbjuder många olika metoder och tjänster. 

Vilket innebar att för att kunna skapa en tydlig återgivning 

så kommer extra information behövas läggas till beroende 

på metod och tjänster som används inom ION Grid. För att 

kunna representera dynamisk information valde vi att 

implementera en parameterlista.  

Databas 

Tredje delen i undersökningsfasen var att välja vilken 

struktur loggdatan i databasen ska ha. Informations-

sökningen visade att vi kunde minimera antal dupliceringar 

och antal tabeller genom att normalisera upprepning av 

fasta typer t.ex. eventType, status eller extra information. 

Dessutom kan vi undvika “nu  ” v rden  enom att anv nda 

oss av en EAV-designad tabell eller genom normalisering. 

Vi hade även problemet med att få parameterlistan för ett 

inlägg att vara dynamisk. Därför passade det att använda en 

EAV-designad tabell för erbjuda möjligheten att lägga till 

obegränsat antal parametrar. Däremot kunde vi inte dra 

nytta av fördelarna med uppdatering av tabeller som 

normalisering ger. Detta för att ett inlägg i en auditlogg 

aldrig ska ändras utan bara läggas till. Om man kan 

modifiera inlägg i databasen förlorar man syftet med 

auditing. 

Digital signering 

Fjärde delen i undersökningsfasen var att välja vilken 

metod för digital signering vi skulle använda oss av. Utifrån 

jämförelsen mellan DSA, RSA och ECDSA som finns i 

bilaga 5, kom vi fram till att ECDSA är för långsam vid 

verifering av signaturer. Javas stöd för DSA gäller endast 

för SHA-1 och har en maxstorlek för nyckeln på 1024 bitar, 

vilket ger för dålig säkerhet enligt rekomendationerna i 

FIPS PUB 186-4. Javas stöd för RSA innefattar SHA-256 

och 2048 bitars nyckelstorlek vilket är godkänt enligt FIPS 

PUB 186-4. 
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Implementationsfas 

Den interna auditingen utgörs av tre grundmoduler, 

AuditEventHandler, AuditLog samt EventCatalog. Alla 

händelser som är relevanta för auditingen representeras av 

klassen AuditEvent som med hjälp av medlemsvariabler 

sparar information om händelsen. 

Presentationsprogram  

Presentationsprogrammet består av två knappar, ett textfält 

och en tabell. I fältet skriver vi in url till databasen och ena 

knappen är till för att skapa förbindelse till den databas som 

har fyllts i. Vid anslutning till databasen hämtar 

programmet alla inlägg och presenterar dem i tabellen. 

Andra knappen är till för att utföra en validering av alla 

inläggen. Validering sker på varje inlägg som en nod har 

gjort, från första inlägget till sista. Valideringen använder 

sig av föregående inlägg för att verifiera signaturen. Om 

inlägget är modifierat eller föregående inlägg är borttaget 

fallerar valideringen och efterföljande inlägg kan inte ses 

som giltiga. Presentationsprogrammet är inte en del av ION 

Grid, men ansluter till ION Grids databas.  

Intern auditing 

Modulerna AuditEventHandler, AuditLog och EventCata-

log utgör basen i vår modell och är de moduler som utgör 

den interna auditingen. Klassdiagram för modulerna finns i 

bilaga 7. AuditEventHandler är den modul som anropas 

internt från ION Grid. AuditEventHandler har till uppgift 

att: 

 Tillhandahålla funktioner för att skapa AuditEvent 

objekt, manipulera AuditEvent objekt och logga 

händelser.  

 Fungera som ett gränssnitt och på så sätt 

abstraherar hur objekt skapas och initieras med 

standardvärden.  

 Kommunicera med EventCatalog och AuditLog 

för att kontrollera om en händelse ska loggas. 

EventCatalog är en singelton som håller reda på vilka 

händelser som ska loggas. Kontrollen görs med hjälp av en 

lista bestående av flera AuditEventType. AuditEventType 

är en Enum som representerar vilken typ av händelse som 

sker, vilket medför att det finns en AuditEventType för 

varje typ av händelse som kan inträffa i systemet. Listan 

med AuditEventType kommer inte att innehålla alla olika 

händelser som kan representeras med AuditEventType, utan 

bara de händelser som faktiskt ska loggas.  

EventCatalog har funktioner för att ändra och lägga till 

element till listan, och är implementerad med Java-klassen 

Set för att undvika dubletter.  

AuditLog är den modul som ska spara AuditEvent-objekten 

till databasen. Modulen är ansvarig för att digitalt signera 

informationen och spara till fil vid förlust av 

kommunikation till databasen, för att undvika förlust av de 

objekt AuditEventHandler skapat. Flödet för intern auditing 

illustreras av följande steg (Figur 3): 

1. Klienten skickar ett anrop till ett mål. 

2. När anropet når målet, skickar målet en begäran 

till AuditEventHandler om att få ett AuditEvent-

objekt skapat för händelsen. 

3. AuditEventHandler använder sig av EventCatalog 

för att avgöra om händelsen ska loggas och skapar 

i så fall ett AuditEvent-objekt. 

4. AuditEventHandler svarar med ett unikt id för ett 

AuditEvent-objekt och skickar vidare objektet till 

AuditLog. 

5. AuditLog skapar ett logginlägg med en digital 

signatur och lagrar det i databasen. 

6. Målet skickar ett svar till klienten. 

AuditEvent-objekten 

Undersökningsfasen visade att ett logginlägg bör uppfylla 

de sex frågorna i grundkravet från SANS policy. Klassen 

som figur 4 visar har medlemsvariabler som representerar 

den information som är nödvändig utifrån resultatet av 

undersökningen. 

Figur 4. AuditEvent-klassen med medlemsvariabler 

 

Figur 3.  Flödesschema för Intern Auditing  
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 Enum eventType representerar vilken typ av 

händelse som utförts. 

 String sourceType representerar vilka verktyg 

aktiviteten utfördes med. 

 String userName representerar vem eller vad som 

utförde aktiviteten. 

 String sourceDesc representerar vad aktiviteten 

utfördes på. 

 Date date representerar vilken tidpunkt aktiviteten 

utfördes. 

 Enum status representerar resultatet av den utförda 

händelsen.  

Övriga variabler som visas i figur 4 representerar ytterligare 

information vi ansåg måste finnas för att uppfylla övriga 

krav vi satt på ramverket. 
 UUID eventUUID är unikt för varje händelse och 

används som en identifierare till händelsen 

 UUID parentUUID representerar den händelse 

som genererat den aktuella händelsen, t.ex. 

händelse A är avstängning av systemet med tre 

aktiva noder, kommer händelse B, C och D, 

nedstängning av noderna, att tilldelas parentUUID 

från eventUUID i händelse A. UUID parentUUID 

lagras och hämtas trådlokalt. 

 Map<String,String> parameters representerar extra 

parameterar som unika händelser vill förmedla i 

logginlägget. 

Viktigt att notera är att parentUUID lagras och hämtas 

lokalt i tråden, och används för att skapa audit trails. 

Databasstrukturen 

Utifrån undersökningsfasen utformade vi en implementa-

tion av strukturen i databasen. För att dra nytta av 

fördelarna med relationsdesign, EAV-design och Oracles 

struktur, skapar vi en blanding. Detta ger en struktur: med 

minima t anta  u  re nin ar av v rden; utan ”nu  ” v rden; 

med möjligheten till en dynamisk parametertabell. 

Detta resulterade i EER-diagram i figur 5. EER-diagrammet 

visar strukturen på bastabellen auditEvent och förhållandet 

mellan de två kodtabellerna för statuskod och för eventtyp 

samt 1:M relationen för extra informationen som sparas i en 

parametertabell. Parametertabellen är för att undvika fast 

antal extra parameterkolumner och göra det möjligt att 

dynamiskt kunna lägga till obegränsat med extra 

information. 

Digital signering 

Efter den undersökning vi gjort kom vi fram till att vi skulle 

använda oss av digital signering med RSA och SHA-256. 

 

Figur 5. EER-diagram för Auditdatabasen 

Vi valde att använda en nyckelstorlek på 2048 bitar utifrån 

rekommendationerna i SP 800-57 för att följa standarden 

FIPS PUB 186-4. Då Java har stöd för många olika 

algoritmer för digital signering valde vi att använda SUN:s 

im  ementation “SHA256wit RSA”  För att uppfylla kravet 

att alla inlägg i databasen ska vara länkade, valde vi att 

lägga till föregående inläggs digitala signatur som en del i 

efterföljande inläggs signatur. Länkningen sker likt 

metoden för att räkna ut sammandraget till digitala 

signaturer, se SHA 256 i teoridelen. Detta medför att om ett 

inlägg tas bort kommer verifieringen av signaturen på 

efterföljande inlägg att misslyckas. På så sätt kan man gå 

igenom inläggen för att upptäcka modifiering av databasen. 

Utvärderingsfas 

Utvärderingen av ramverket fokuserar på tre aspekter: dels 

förmågan att återge en händelse, dels förmågan att återge 

relevant information enligt SANS policy för auditing och 

dels se om valideringen av den digitala signaturen fungerar. 

Ytterligare en utökad utvärdering av ramverket återfinns i 

bilaga 4. 

Återge en händelse 

För att visa hur bra ramverkets förmåga är att återge en 

händelse så valde vi att återge ett stopp av en nod. I ION 

Grid sker denna händelse genom att en systemnod får en 

signal från användargränssnittet, att stopp av en nod har 

begärts. 

Systemnoden skickar vidare anropet till den nod som ska 

stoppas, genom ett proxyanrop. Noden som ska stoppas tar 

emot anropet och genomför sin stoppfunktion. När vi 

använder oss av vårt ramverk för att genomföra auditing på 

denna händelse så får vi resultatet som visas i figur 6. 

Figur 6. Audit Viewer, med ett nodstoppexempel 

 



 - 9 - 

Figuren återger händelsen genom två inlägg. Första 

inläggen visar att en användare har begärt en 

StopNodeAction, vilket återspeglar den nod som tagit emot 

signalen från användargränssnittet. Andra inlägget visar att 

det har genomförts ett stopp av en nod. Inlägget visar också 

att begäran kommer från noden i första inlägget utifrån 

”PAR NT V NTID”. Detta visar att vårt ramverk kan 

återge en händelse tillräckligt bra utifrån de krav vi haft på 

det. 

Återge relevant information 

Den information som återfinns i ett inlägg visar att vi kan 

återfinna relevant information som besvarar de 6 

grundfrågorna i SANS policy för auditing. Vi kan se vilken 

aktivitet som ut  rdes  enom “ V NTTYP ID” 

kolumnen. Vi kan läsa vem som utförde aktiviteten genom 

ko umn “US RNAM ”  Vi kan    ut vad aktiveten ut  rdes 

    enom “NOD ” ko umnen  Vi kan se n r aktiviteten 

ut  rdes  enom ko umn “DAT ”  Vi kan inte    ut vi ka 

vertyg aktiviteten utfördes med. Vi kan läsa vilken status 

som händelsen hade vid inlägget genom 

“STATUSCOD ID” ko umnen  Detta visar att v rt 

ramverk kan besvara 5 av 6 grundfrågor. Den enda frågan 

som inte vi t cker  r “vi ka verty  ut  rdes aktiviteten 

med?”  Frågan är oväsentlig eftersom ION Grid inte 

använder sig av några verktyg. 

Digital signering  

Genom presentationsprogrammet kan vi utföra validering 

av signaturerna som finns på varje inlägg. Vi kan se att vi 

kan genomföra valideringsoperationen och får ut true som 

vi senare visar upp genom att ändra på “VALID” ko umnen 

 r n “No” ti   “Yes” oc   ven  ndra   r en  r n r tt ti   

grönt. Detta visar på att validering i ramverket fungerar. 

 

DISKUSSION 

Resultat 

Det färdiga ramverket är baserat på en metod för intern 

auditing. Detta kom vi fram till då vi insåg att alla händelser 

inte kommer att fångas upp med enbart en extern modul. 

Dessutom är många av de befintliga funktionerna som 

anropas skyddade mot modifiering då API:et i systemet vi 

arbetat med måste vara bakåtkompatibelt, vilket är ett 

problem då vi behöver skicka med nya variabler i anropet. 

Att använda globala variabler är inte heller ett alternativ då 

systemet vi implementerat i är både flertrådat och 

distribuerat vilket innebär att det kan bli problem med 

tilldelning och synkronisering.  

Grundkraven från SANS täcker inte upp de krav olika 

kunder och avdelningar vill ha med i sin auditlogg. Därav 

skapade vi en dynamisk hashtabell i vår AuditEvent klass 

för att kunna vara en buffert för alla att lägga till extra 

information som de anser ska vara med. En annan lösning 

hade varit att skapa en klasshierarki där varje avdelning kan 

lägga till en klass för vad de anser ska finnas i deras logg 

och se till att använda den klassen.  

Metod 

Våra metoder för undersökningsfasen, implementations-

fasen och utvärderingsfasen hade kunnat genomföras 

annorlunda. Vi hade kunnat undersöka mera om olika 

auditingpolicies som finns då SANS policy bara återger vad 

de anser ska vara med i auditing. Trots att SANS är en högt 

ansedd organisation och deras dokument anses väl 

grundade så finns det standarder som vi hade kunnat följt 

t ex  ISO 19011:2011 “Guide ines  or auditin  mana ement 

systems” [17]. Anledning till att vi utgår ifrån SANS policy 

är utifrån kundens önskemål. 

Metoderna under implementationsfasen har varit flexibla 

och inte inneburit några hinder vid utvecklingen. Att följa 

tidsplaneringen har fungerat bra och varit enkelt att justera 

om något tagit längre tid än väntat. Implementationsfasen 

kunde vi valt andra subset av händelser som t.ex. start av 

noder, att implementera i ION Grid, och därmed kanske fått 

ett annat utfall i utvärderingsfasen. 

Källkritik 

Artiklar som vi refererar till är hittade via Google schoolar 

och LiU:s bibliotek. Eftersom artiklarna är publicerade har 

de blivit granskade, vilket innebär att vi kan anse de som 

trovärdiga och korrekta. De är även skrivna av personer 

som forskat inom ämnet, vilket ökar trovärdigheten på 

innehållets korrekthet. Källor som hänvisar till hemsidor 

från företag eller organisationer anser vi som pålitliga då de 

är kända eller ledande inom branschen. Vi har inte letat 

efter ytterligare källor som refererar till företagen eller 

organisationerna, då de är grundaren till den teknik eller 

metod vi använt. Alla källor som vi anser som viktiga för 

rapporten är publicerade artiklar, vilket innebär att de blivit 

kritiskt granskade av kunniga inom området. Källor för 

kuriosa t.ex. Google schoolar och LiU:s bibliotek som inte 

ses som viktiga för resultaten har vi inte granskat noga men 

fått rekommenderade av betrodda personer från LiU. 

 

SLUTSATSER 

Vilka befintliga tekniker och metoder för auditing är 
applicerbara i Infor ION Grid? 

Den teknik som en intern modell erbjuder, möjliggör 

auditing på ett komplext och distribuerat system som ION 

Grid är. Genom att implementera anrop till den interna 

modulen täcker vi systemets alla delar. Ett alternativ till 

intern auditing är att använda en extern modul för auditing. 

Detta skulle dock medföra att anrop som görs internt i ION 

Grid skulle behöva fångas upp på något sätt. Enda sättet för 

att fånga upp dessa anrop är att göra anrop till modulen likt 

den interna auditing modellen, vilket skulle göra den 

externa modulen överflödig. 

Hur skall auditloggen utformas för att uppfylla SANS 

policy? 

Genom att vi tillämpade SANS policy för auditlogging vid 

skapandet av ramverket, kunde vi avgöra vilken data som 

var nödvändigt att logga. Främst utifrån de sex grundkraven 
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i SANS kunde vi konstruera strukturen i AuditEvent-

klassen, som innehåller den data som krävs för att besvara 

de sex kraven. I implementationsfasen i resultatdelen av 

rapporten beskriver vi hur vi besvarar de krav vi haft på 

ramverket 

På vilka sätt kan digital signering realiseras för att 
förhindra obehörig ändring av loggad data? 

Vi valde att använda RSA med SHA-256. Den standard vi 

valt att följa gällande digital signering tar upp många 

alternativ på algoritmer för att skapa och verifiera digitala 

signaturer, där RSA med SHA-256 är ett. Anledningen till 

att vi valt den algoritmen är att den är tillräckligt säker för 

ändamålet, samt effektiv vid verifiering av signaturer. Den 

enda nackdelen med algoritmen är att den är långsam vid 

generering av nyckelparet, vilket inte påverkar vårt ramverk 

då vi endast genererar ett nyckelpar vid installation av 

systemet. 

Vilken databasstruktur passar till hur en auditlogg 

lagras och används? 
Strukturen på databasen som vi kommit fram till i rapporten 

bygger på relationsdesign och EAV-design. Genom att 

normalisera datan i den benämning att hitta fasta typer som 

upprepas och bryta ut dessa till egna tabeller, minskar vi 

antalet upprepningar. Normalisering genom att följa de 

vanliga normalformerna blir inte nödvändigt då vi inte 

behöver fördelen att det går lätt att uppdatera inlägg och 

bygga ut strukturen. 

Framtida Arbete 

En av grundstenarna gällande auditing är att alla händelser i 

ett system måste loggas, detta är ett krav som för tillfället 

inte uppnås då det inte omfattas av vårt examensarbete. 

Vidare implementation av händelser och testning av 

ramverket bör genomföras för att uppfylla syftet med 

auditing. Vad gäller strukturen till databasen finns det även 

där mer arbete att utföra. Framför allt forskning över den 

mest optimala strukturen för alla olika databaser som stöds 

av ION Grid. Dessutom skulle vidare testning och 

forskning kring digitala signaturer kunna visa att alternativa 

metoder är effektivare för ändamålet. 
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BILAGA 1: DIGITAL SIGNERING 

R.L Rivest, A. Shamir och L. Adleman skrev 1978 artikeln 

“A Met od  or Obtainin  Digital Signatures and Public Key 

Cry tosystems” [3]  Den metod som artikeln beskriver 

kallas idag för RSA efter författarna till artikeln. RSA är en 

krypteringsmetod baserad på publik nyckel-kryptografi 

(från eng. Public key cryptography) med asymmetriska 

nycklar. Kryptering med asymmetriska nycklar innebär att 

en nyckel används för kryptering och en annan nyckel 

används för dekryptering. 

Kryptering och dekryptering med nyckelparet är envägs-

funktioner, vilket innebär att krypteringsnyckeln inte går att 

använda för dekryptering och dekrypteringsnyckeln inte går 

att använda för kryptering. Publik nyckel-kryptografi 

innebär att en av nycklarna delas ut publikt och den andra 

hålls hemlig av den som skapar nyckelparet. En server som 

vill kommunicera med en klient delar ut sin publika 

krypteringsnyckel, som klienten använder för att kryptera 

data som skickas tillbaka till servern. Då det bara är 

krypteringsnyckeln och det krypterade meddelandet som 

skickas över nätverket, kan en utomstående inte fånga upp 

tillräckligt med information för att kunna dekryptera och 

läsa meddelandet. Detta kan enbart göras av servern som 

har den hemliga dekrypteringsnyckeln. 

RSA Nyckelpar 

När man skapar nyckelparet börjar man med att 

slumpmässigt välja två stora primtal p och q där p ≠ q  

Genom att multiplicera p och q får vi fram n; n = p⋅q. n 

tillsammans med en publik exponent e bildar krypterings-

nyckeln. e väljs så att; 1 < e <  φ n  oc  s d e φ n   = 1  

D r φ betecknar  u ers  i- unktion [1] oc  s d e φ n   

beräknar största gemensamma de aren me  an e oc  φ n  

[2]. Dekrypteringsnyckeln består av n och en privat 

exponent d som är den multiplikativa inversen av e 

 mod φ n      tt s tt att v  ja d  r som en   snin  ti   d⋅e ≡ 1 
 mod φ n     

Krypteringsnyckeln (n,e) delas ut publikt. För att undvika 

att obehöriga ska kunna dekryptera skickad data, är det 

viktigt att dekrypteringsnyckeln (n,d) hålls hemlig av 

ska aren ti   nycke  aret  Även    q oc  φ n  m ste     as 

hemligt, då dessa kan användas för att räkna ut 

dekrypteringsnyckeln. Nyckelns storlek benämns i bitar och 

syftar normalt till antalet bitar n består av. 

Kryptering och dekryptering med RSA 

Kryptering med RSA görs genom att först omforma 

meddelandet som ska krypteras till ett heltal m. Sedan 

beräknas det krypterade värdet c med hjälp av m och 

krypteringsnyckeln (n,e) genom c = m^e mod n. Det 

ursprungliga värdet m kan sedan beräknas med hjälp av c 

och dekrypteringsnyckeln (n,d) genom m = c^d mod n. Värt 

att notera är att om heltalet m är större än n, delas 

meddelandet upp i mindre bitar så att heltals-

representationen av varje bit är mindre än n. Dessa bitar 

krypteras och dekrypteras var för sig. 

 

Exempel på kryptering och dekryptering: 

Vi väljer p och q som p=37 och q=31. Därefter räknar vi ut 

n genom n = 37⋅31 = 1147. Vi väljer e som e = 29. 

Krypteringsnyckeln består av (1147, 29). Vi väljer d som d 

= 149. Dekrypteringsnyckeln består av (1147, 149) 

Meddelandet m som vi ska kryptera är 436. Krypterade 

värdet c = m
e
 mod n = 436

29
 mod 1147 = 791. Vid 

dekryptering får vi att m = c
d
 mod n = 791

149
 mod 1147 = 

436 

Säkerheten hos RSA 

RSA är för närvarande en av de mest använda metoderna 

för publik nyckel-kryptologi trots att den funnits i nästan 40 

år. Styrkan hos RSA ligger i att säkerheten ökar med 

storleken på nyckeln. I dagsläget rekommenderas 1024-

3072 bitar stor nyckel för att krypteringen ska anses som 

säker. I teorin går det att räkna ut dekrypteringsnyckeln 

genom att primtalsfaktorisera n och på så sätt få fram p och 

q. Dock finns det ännu inga kända metoder för att 

primtalsfaktorisera stora tal effektivt.  

Värt att notera är att då RSA har funnits och används under 

en längre tid, har algoritmerna för att skapa ett nyckelpar 

och kryptera data utvecklats för att undvika upptäckta 

svagheter hos algoritmerna. Slumptalsgeneratorn som 

används t.ex. för att generera p och q, ska vara säker och 

godkänd enligt den standard man följer.  

För att undvika ytterligare attacker mot RSA använder de 

  esta im  ementationer av RSA en s  ka  ad “ addin ”  

Detta innebär att meddelandet kodas(eng. encode) innan 

kryptering, vilket medför att krypteringen blir icke-

deterministisk  Ka ite  7 i “PKCS #1 v2 2: RSA 

Cry to ra  y Standard” tar u   tv  o ika metoder, RSAES-

OAEP och RSAES-PKCS-v1_5, för att koda meddelandet 

innan kryptering [4]. 

Flexibiliteten hos RSA 

Genom att öka storleken på nyckeln krävs mer 

beräkningskraft för att generera nyckelpar, kryptera och 

dekryptera data. Jämfört med datorer på 80-talet då RSA 

började användas, har beräkningskraften hos dagens datorer 

ökat markant, vilket innebär att generering av nyckelpar, 

kryptering och dekryptering med 1024-3072 bitar stora 

nycklar inte tar så lång tid att det skapar ett problem.  

Dessutom ger flexibiliteten i nyckelstorleken hos RSA 

möjligheten för användare att balansera säkerhet gentemot 

prestanda. Om syftet med krypteringen är att informationen 

som krypteras måste hållas hemlig under lång tid, bör en 

större nyckel användas. Om syftet med krypteringen är att 

data ska skickas snabbt, där datat har en begränsad 

livslängd, kan man använda en mindre nyckel. 
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BILAGA 2: EXTERN AUDITING 

Den externa auditingen utgörs av fyra grundmoduler: 

AuditInterceptor, AuditEventHandler, AuditLog och 

EventCatalog. Alla händelser som är relevanta för 

auditingen representeras av klassen AuditEvent som med 

hjälp av medlemsvariabler sparar information om en 

händelse. 

 

Extern auditing 

Då de tre modulerna som används i den interna auditingen 

även fyller de funktioner som behövs i den externa 

auditingen har vi valt att återanvända dessa samt lägga till 

ytterligare en modul, vars syfte är att fånga upp anrop. 

AuditInterceptor är den modul som fångar upp anrop 

mellan klienten och målet. AuditInterceptorns uppgift är att 

samla relevant information om anropet och skicka vidare 

till AuditEventHandler. 

 

AuditEventHandlern fungerar på samma sätt som vid intern 

auditing förutom att någon retur av id inte sker. När 

AuditEventHandler kontrollerat om händelsen skall loggas 

skapas ett AuditEvent-objekt som direkt skickas vidare till 

AuditLog utan att returnera något till AuditInterceptor. 

Detta innebär att alla anrop som går via en proxy kommer 

AuditInterceptor behandla som att det skall loggas utan att 

veta om händelsen faktiskt loggas. 

Flödet för externa auditing illustreras av följande steg 

(Figur 1): 

1. Klienten skickar ett anrop till ett mål. 

2. AuditInterceptorn fångar upp anropet mellan 

klienten och målet. 

3. AuditInterceptorn skickar relevant information till 

AuditEventHandler. 

4. AuditEventHandler använder sig av EventCatalog 

för att avgöra om händelsen ska loggas och skapar 

i så fall ett AuditEvent objekt. 

5. AuditEventHandler skickar objektet till AuditLog 

som skapar ett logginlägg med en digital signatur 

och lagrar det i databasen. 

6. AuditInterceptorn skickar anropet vidare till målet. 

7. Målet skickar ett svar till AuditInterceptorn. 

8. AuditInterceptorn fångar upp svaret mellan målet 

och klienten sedan utförs steg 3 till 5 igen. 

9. AuditInterceptorn skickar vidare svaret till 

klienten. 

 

  

Figur 1. Flödesschema för Extern Auditing  
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BILAGA 3: INTERN OCH EXTERN TILLSAMMANS 

En modell hade varit att slå ihop intern och extern modell 

för att arbeta tillsammans. De två modellerna skulle arbeta 

enskilt med sin auditing och återanvända varandra för att 

tillslut skriva till samma databas. Modellen skulle se ut som 

Figur 1. Modellerna ihop skapar ett ramverk som fångar 

upp alla externa anrop och sedan även fångar upp interna 

anrop i systemet.  
 
Ett problem med att slå ihop de två modellerna för extern 

och intern auditing är att den externa modellen även fångar 

svar som klienten eventuellt kan skicka. Detta medför att 

eventuella dubbletter skulle kunna uppstå i databasen, då 

den interna modellen även skulle logga detta. Vi valde att 

designa modellen så att den inte loggar svar och där med 

undviker problemet. Ett problem som kan uppstå då är att 

system inte har en struktur som gör det möjligt att särskilja 

svar och begäran.  

 
Ytterligare ett problem som uppstår vid sammanslagning är 

att det blir komplicerat att upprätthålla en föräldra- och 

barn-struktur som den interna modellen har. Problemet 

 i  er i att “Tar et” inte vet om händelsen har loggas, då 

detta sker tidigare. Detta medför att det inte går att veta 

inifrån den interna modellen, om det finns en förälder till 

anropet. Enligt lösningen vi redovisar i rapporten lagras 

föräldrareferensen lokalt i tråden, vilket inte går om den 

externa modulen inte exekverar i samma tråd som den 

interna modulen. En möjlig lösning skulle vara att på något 

sätt skicka med föräldrareferensen i punkt 6 i listan nedan. 

Dessutom skulle man behöva implementera olika lösningar 

för varje typ av externt anrop, t.ex. REST, http och SOAP. 

 

Flödet för extern och intern auditing illustreras av följande 

steg (Figur 1): 
1. Klienten skickar ett anrop till ett mål. 

2. AuditInterceptorn fångar upp anropet mellan 

klienten och målet. 

3. AuditInterceptorn skickar relevant information till 

AuditEventHandler. 

4. AuditEventHandler använder sig av EventCatalog 

för att avgöra om händelsen ska loggas och skapar 

i så fall ett AuditEvent-objekt. 

5. AuditEventHandler skickar objektet till AuditLog 

som skapar ett logginlägg med en digital signatur 

och lagrar det i databasen. 

6. AuditInterceptorn skickar anropet vidare till målet. 

7. Målet utför begäran i anropet och anropar 

eventuellt ytterligare interna funktioner. Sedan 

utförs steg 3 till 5 igen för att logga även svaret. 

8. Målet skickar ett svar till klienten, som fångas upp 

och skickas vidare av AuditInterceptorn till 

klienten.  

 

Figur 1. Flödesschema för Externa och Intern Auditing 
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BILAGA 4: GRIDSTOPP 

Vi har genomfört en utvärdering av ytterligare en händelse, 

som omfattar stopp av alla noder i ION Grid. Detta för att 

öka trovärdigheten hos ramverket som vi har skapat. 

Utvärderingen fokuserar på samma tre aspekter som 

utvärderingen i rapporten: Förmågan att återge en händelse; 

förmågan att återge relevant information enligt SANS 

policy för auditing; och validering av den digitala 

signaturen.  

 

Återge en händelse 

För att ytterligare visa hur bra ramverkets förmåga att 

återge en händelse är, har vi valt att återge ett stopp av alla 

noder i ION Grid. Detta sker genom att vi utför denna 

händelse ifrån användargränssnittet(Managment page) som 

finns till ION Grid. Händelseförloppet som sker i ION Grid 

är att avslutsignalen går till en nod(Registration) som sedan 

skickar avslutsignalen vidare till de andra aktiva noderna i 

ION Grid. Figur 1 illustrerar händelseförloppet vid stopp av 

alla noder i ION Grid. 

När vi använder ramverket för att genomföra auditing på 

denna händelse kan vi med presentationsprogrammet se 

resultatet som visas i figur 2. Figuren återger händelsen 

genom ett antal inlägg.  

 

 

Figur 1. ION Grid stopp  flödesschema 

 

 

 

 

 

 

Första inlägget visar att en användare har begärt en 

GridStopAction. Detta återspeglar vad som hänt i den nod 

som tagit emot signalen från användargränssnittet. Andra 

inlägget visar att det har genomförts ett stopGrid-

Asynchronously på samma nod. Tredje inlägget visar att 

noden “Re istration”  ar   tt anropet från noden i andra 

inlägget. Fjärde inlägget visar att den har lyckas genomföra 

ett trådbyte, eftersom vi ser att USERNAME har bytt namn 

och att vi ser att statusen har ändrats från aktiv till att vara 

ok. Resterande inlägg visar att noderna har fått en begäran 

att utföra stopp  r n noden “Re istration”  Varje in     

visar var begäran kommer ifrån genom fältet 

“PAR NT V NTID”  Detta visar att v rt ramverk kan 

återge en händelse tillräckligt bra utifrån de krav vi haft på 

det. 

 

Återge relevant information 

Med informationen som återfinns i ett inlägg kommer vi 

fram till samma resultat som vid utvärderingen i rapporten. 

Vi kan återfinna information som besvarar 5 av de 6 grund-

frågorna i SANS policy för auditing. Detta är alla 

grundfrågor förutom “vi ka vertyg utfördes aktiviteten 

med?”  Dock är 5 av 6 svar fullt tillräckligt för att återge 

den information som är relevant vid händelsen. 

 

Digital signering 

Genom presentationsprogrammet kan vi utföra validering 

av signaturerna som finns på varje inlägg. Vi vill se att 

validering fungerar även då många inlägg har skett från 

olika noder.  Vi kan se att vi kan genomföra validerings-

operationen och får ut true som vi senare visar upp genom 

att  ndra    “VALID” ko umnen  r n “No” ti   “Yes” oc  

även ändra färgen från rött till grönt. Detta visar att 

validering i ramverket fungerar på en mer komplicerad 

återgivning av händelser, än i rapporten. 

 

  

Figur 2. Exempel på stopp av alla noder i ION Grid i Audit viewer 
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BILAGA 5: JÄMFÖRELSE MELLAN DSA, ECDSA OCH 
RSA 

 

Vid prestandamätning hos signeringsalgoritmer så är det tre 

delar som är intressanta: nyckelgenerering, signatur-

generering och signaturvalidering. N. Jansma och B. 

Arrendondo. har i en artikel gjort en jämförelse mellan RSA 

och ECDSA. Jämförelsen visar att ECDSA är mycket 

snabbare vid generering av nycklar, oberoende av storlek på 

nyckeln. Däremot är RSA mycket snabbare vid validering 

och generering av signaturer, om nyckeln som används är 

3072 bitar eller mindre [1]. En sammanställning av 

jämförelsen finns i Tabell 1. Vad gäller 1024 bitars nyckel 

kan vi enligt en jämförelse gjord av M. J. Wiener se att 

RSA är långsammare än DSA på att generera digitala 

signaturer och nycklar, men betydligt snabbare på att 

verifiera digitala signaturer [2]. En sammanställning av 

jämförelsen finns i tabell 2.  

 

Dessa två prestandajämförelser är gjorda på olika 

maskinvara, vilket innebär att tider inte kan jämföras 

mellan tabellerna. Dock visar tabellerna var för sig tydliga 

skillnader i prestanda mellan de algoritmer de jämför. 

 

 RSA ECC (ECDSA) 

 1024

bit 

2240

bit 

3072

bit 

163

bit 

233

bit 

283

bit 

Signering 0.01 0.15 0.21 0.15 0.34 0.59 

Verifiering 0.01 0.01 0.01 0.23 0.51 0.86 

Nyckelgener

ering 

0.16 7.47 9.80 0.08 0.18 0.27 

Tabell 1. Tider för digital signering i sekunder på en Intel P4 

2.0GHz med 512MB RAM 

 

Tabell 2. Tider för digital signering i millisekunder på en 

200MHz Pentium Pro 
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RSA 

1024bit 

DSA 

1024bit 

ECDSA 

168bit 

Signering 43 7 5 

Verifiering 0.6 27 19 

Nyckelgener

ering 

1100 7 7 
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BILAGA 6: ARBETSFÖRDELNING 

Fördelningen av arbetet 

Vi fördelade arbetet genom att göra en tidsplan. Målet var 

att skapa en en jämn arbetsfördelning mellan oss och dra 

nytta av tidigare förkunskaper. Fördelningen genomfördes 

genom att vi gick igenom frågeställningarna och delade upp 

dem mellan oss. Enligt fördelningen skulle vi gemensamt 

unders ka oc  besvara  r  an “Vi ka be int i a tekniker 

och metoder för auditing är applicerbara i Infor ION 

Grid?”  Detta   r att vi sku  e    n dv ndi  kunska  inom 

området vi skulle utveckla ett ramverk för. Dessutom kunde 

vi arbeta tillsammans för att skapa en gemensam bild över 

hur vi bäst skulle strukturera arbetet. Vidare delade vi upp 

resterande frågor enligt: 
 
Patrik Ottosson skulle besvara frågorna: 

 ”Hur skall auditloggen utformas för att uppfylla 

SANS policy?” 

 “Vilken databasstruktur passar till hur en auditlogg 

lagras och används?” 

 
Andreas Danielsson skulle besvara frågorna:  

 “Hur kan en Audit Interceptor användas för att 

avgöra om anrop ska loggas, med hänsyn till 

anro sty ?” 

 “P  vi ket s tt kan di ita  si nerin  rea iseras   r 

att   r indra obe  ri   ndrin  av  o  ad data?”  

 
Patrik har arbetat mycket med databaser i tidigare projekt. 

Detta medför att han har relevanta förkunskaper gällande de 

frågor han fått ansvar över. Dessutom har han genom 

kursen “Databasteknik”   tt er aren et som   r att  an 

effektivt och med färre problem kan besvara frågan. Då 

frågan gällande SANS policy gick in på strukturen hos 

objekten och vilken data som skulle lagras i databasen, 

tyckte vi att det passade bra att samma person arbetade med 

dessa två frågor. 

Andreas har förkunskaper gällande kryptering och 

förståelse för hur digitala signaturer fungerar. Dessutom har 

 an uti r n kursen “Datas ker etsmetoder” tidi are arbetat 

med frågor gällande vikten av att skydda integriteten hos 

data.  

Fr  an     ande “Audit Interce tor” var   r oss ett nytt 

begrepp. Detta innebar att vi hade svårt att bedöma 

omfattningen på frågan. Vi valde att låta Andreas svara på 

frågan själv, istället för att dela upp den emellan oss. Detta 

då vi estimerade omfattningen till att vara likvärdig frågan 

om “SANS  o icy”   

Var och en skrev de delar i rapporten som tillhör den fråga 

som besvaras förutom de frågor vi tillsammans besvarat. Vi 

har korrekturläst varandras delar. Vi har delat upp bilagorna 

enligt: Andreas har skrivit bilaga 1 och 5; Patrik har skrivit 

bilaga 3 och 4; bilaga 2 och 6 har vi skrivit tillsammans. 

Eftersom vi har suttit tillsammans och arbetat har vi fört 

dialoger för att bekräfta idéer och formuleringar. 

 

Fungerade fördelningen 

Efter att vi hade genomfört första frågan tillsammans, valde 

vi att s   i o  den med  r  an     ande “Audit Interce tor”  

Detta för att vi insåg att vi i princip redan besvarat den 

tillsammans med första frågan. Sedan genomförde vi en ny 

omfördelning där Patrik behöll sina frågor och Andreas 

endast besvarar  r  an “P  vi ket s tt kan di ita  si nerin  

realiseras för att förhindra obehörig ändring av loggad 

data?”  D  vi ins   att  r  an     ande “Di ita  si natur” 

var en större uppgift än vad vi först beräknat, ansåg vi att 

arbetet var jämnt fördelat. 

I övrigt har fördelningen fungerat bra. Då delar av 

ramverket varit beroende av varandra, valde vi att 

parprogrammera. Detta är något L.Williams, R.R. Kessler, 

W.Cunningham & R. Jeffries skriver om i en artikel där de 

lyfter fram och bevisar hur effektivt parprogrammering är 

[1]. Små delar har vi kunnat implementera självständigt. Vi 

valde att implementera dessa parallellt för att spara tid och 

vara så effektiva som möjligt. 

Då vi var osäkra på omfattning och tidsåtgång på de frågor 

vi har i frågeställningen, var vi även osäkra på hur rättvist 

vi fördelat arbetet innan vi påbörjade det. Detta var vi dock 

medvetna om då vi delade upp arbetet och vi såg behovet 

av omfördelning relativt omgående. Efter omfördelningen 

hade vi dock bättre förståelse och kunde avgöra 

omfattningen av arbetets delar mycket bättre. Att vara något 

dynamiska i planering och fördelning av arbete i en grupp 

är något vi kommer att ta med oss under planering av 

fortsatt arbete. Hade vi gjort om arbetet idag, med den 

vetskap vi nu har om ämnet, hade vi delat upp arbetet 

annorlunda från början. Dock är detta inget vi ser som ett 

misslyckande utan som en lärdom. 
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BILAGA 7: KLASSDIAGRAM FÖR INTERNA MODULER 

Enligt implementationsfasen i resultatdelen i rapporten 

bygger vår modell på tre moduler, AuditEventHandler, 

AuditLog och EventCatalog. Denna bilaga beskriver endast 

modulernas uppbyggnad. Hur de samverkar i modellen 

beskrivs i rapporten. 

 

AuditEventHandler 

AuditEventHandler illustreras i figur 1 och består av 

gränssnittsfunktioner, hjälpfunktioner och en variabel. 

”auditEventLogger” är den variabel som instansierar 

AuditLog, som används för att logga data till databasen. 

Funktionerna createChildEvent() och createEvent() är 

gränssnittet utåt i ramverket, och används för att skapa 

auditEvent-objekten. Hälpfunktionerna getParentEvent-

UUID(), loggEvent() och setParentEvent() är funktioner 

som createChildEvent() och createEvent() använder sig av 

för att skapa eller logga event. 

 

AuditLog 

Figur 2 illustrerar AuditLog som består av två variabler och 

hjälpfunktioner. Variablerna är ”que” och ”digitalsign” som 

instansierar klasserna BlockingQue och DigitalSign. 

Klassen DigitalSign är en hjälpklass som används för att 

generera en digital signatur och beskrivs inte i bilagan. 

Hjälpfunktionerna log(), run(), sendToDB() och shutdown() 

är funktioner som klassen använder sig av vid exekvering.  

 

Figur 1. Klassdiagram för AuditEventHandler 

 

 

 

 

 

 

EventCatalog 

Figur 3 illustrerar EventCatalog, som består av en lista, en 

initieringsfunktion och hjälpfunktioner  ”events”  r en  ista 

som används för att hålla reda på vilka händelser som ska 

loggas. Vid start av ION Grid exekverar init(), som initierar 

listan med hjälp av en konfigurations fil. Hjälpfunktionerna 

addEvent(), getEventList() och removeEvent() är funktioner 

som ramverket använder för att konfigurera eventlistan 

under körning. Funktionen contains() används av ramverket 

för att validera om en händelse ska loggas. 

 

Figur 2. Klassdiagram för AuditLog 

 

Figur 3. Klassdiagram för EventCatalog 
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På svenska 
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