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väg. Den ena tekniken bygger på en lösning med FTP och den andra på en 
portallösning. Rapporten beskriver hur funktionaliteten för dessa båda tekniker och hur 
lösningar för dessa skulle kunna se ut. Vidare hanteras frågor rörande olika typer av 
kryptering och hur dessa kan se ut. Nyckelhantering tas upp och hur dessa kan 
distribueras. Versionshantering är en annan viktig del i lösningen och rapporten 
beskriver hur en sådan skulle kunna se ut. En beskrivning över hur autenticering kan gå 
tillväga och olika tekniker som finns för ändamålet beskrivs. 
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Nomenklatur 
FTP: File Transfer Protocol 

SFTP: Secure File Transfer Protocol 

FTPS: File Transfer Protocol med SSL/TLS 

SSH: Secure Shell 

SCP: Secure Copy 

SSL: Secure Socket Layer 

HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secure 

HTTP: HyperText Transfer Protocol 

TLS: Transport Layer security 

IETF: The Internet Engineering task Force 

ISOC: Internet Society 

IPsec: IP Security Protocol 

CVS: Concurrent Versions System 

RCS: Revision Control System 

Microsoft Visual SourceSafe: Versionshanteringssystem 

Rational Clearcase: Versionshanteringssystem 

.INI: Initieringsfil 

AES: Advanced Encryption Standard 

RSA: Ron Rivest, Adi Shamir och Leonard Adleman 

DES: Data Encryption Standard 

WAN: Wide Area Network 

CA: Certificate authority 

PKI: Public Key Infrastructure 

Revokera: Återtagande av utfärdat certifikat 

XML: eXtensible Markup Language 

ASP: Active Server Pages 

JSP: Java Server Pages 

PHP: PHP Hypertext Preprocessor 
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1 Bakgrund 
Människan har sedan urminnes tider varit intresserad av att på ett hemligt sätt kunna 
överföra eller utbyta information. De gamla Egyptierna använde sig av detta flera tusen 
år före vår tideräkning genom att använda andra hieroglyfer än de normala i 
inskriptionerna och detta är en av de tidigast dokumenterade kryptografiska 
tillämpningarna. 

Det finns ett flertal gamla exempel där ett av de mest klassiska är där man rakade 
huvudet på en budbärare och noterade meddelandet [41], sedan väntade man tills håret 
växt ut innan budbäraren sändes iväg. Caesarchiffret [23] är ett annat gammalt sätt där 
substitutionschiffer används genom att varje tecken i dokumentet byts ut mot ett i 
förväg bestämt mönster. 

De flesta människor har genom tiden förknippat kryptering med någon form av militär 
verksamhet där i vår tid den tyska krypteringsmaskinen Enigma från andra världskriget 
är en av de tidigaste och mest kända. Idag förknippas kryptering ofta ihop med någon 
form av säkerhet inom området data både när det rör sig om kommunikation såväl som 
för lagring av dokument. 

Nu när vi i dag lever i ett globalt samhälle till stor del skapat med hjälp av Internet förs 
stora mänger information kors och tvärs över vår planet. Denna information kan vara av 
känslig art som behöver skyddas från insyn och åtkomst av annan än den informationen 
är avsedd för. För företag som idag arbetar globalt och tillsammans med partners är det 
av största vikt att kunna kommunicera på ett kommunikationsmässigt säkert sätt. Denna 
kommunikation kan bygga på teknik såsom SFTP eller HTTPS [2] överföring för att 
nämna några. 

1.1 Bakgrund för rapporten 
Volvo Aero Corporation har en strategi att kunna agera som ”Best Partner” inom 
komponentutvecklig för flygmotorindustrin vilket innebär att de har ett behov av att 
kunna kommunicera underlag elektroniskt till olika företag i vår omvärld. Vidare har 
Volvo Aero Corporation sekretessansvar för denna typ av kommunikation. De flesta 
verksamheter inom Volvo Aero Corporation har behov av att kunna kommunicera 
information elektroniskt gentemot kunder, leverantörer och partners. 

Denna kommunikation skall ske på ett kommunikationsmässigt säkert sätt och med rätt 
kapacitet. Anställda inom Volvo Aero Corporation skall också kunna arbeta på de 
externa utvecklingsresurser och produktionsenheter som finns samt även på plats ute 
hos kunderna och detta skall ske i en Volvo Aero Corporation kontrollerad miljö. 
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1.2 Syfte och mål 
Arbetet syftar till att presentera förslag på hur Volvo Aero Corporation genom system 
för filöverföring gentemot dess partners/underleverantörer skall kunna kommunicera på 
ett kommunikationsmässigt säkert sätt. Jag kommer att ta upp filöverföring baserat på 
överföringsteknik med en FTP-server [25] kontra en webbserver. 

Tekniken kommer att utvärderas i form av hur de olika teknikerna skulle kunna lösa 
samma överföring för dokument. Vidare kommer jag att utvärdera hur de olika 
teknikerna skiljer sig åt i form av säkerhet och autenticering samt versionshantering. 
Till sist kommer jag att presentera ett färdigt förslag på vilken typ av 
filöverföringsteknik jag kommit fram till av FTP-server kontra webbserver som väger 
tyngst med avseende på de delar jag tittat på. 

2 Förutsättningar 
Förutsättningarna för arbetet är att försöka hitta en teknisk datasäkerhetslösning som 
skall tillgodose såväl säkerhetsaspekten som användarvänligheten. Då Volvo Aero 
Corporations strategi att kunna agera som ”Best Partner” inom komponentutvecklig för 
flygmotorindustrin medför såväl Globala samarbetsformer som inhemska skickas 
mycket information i elektronisk form. Denna information kan ha ett visst eller högt 
skyddsvärde varvid säkerhetsaspekten är en viktig punkt att ta fasta på. 

Det är också viktigt för Volvo Aero Corporation att kunna ha en total kontroll över 
dokument som skickats till eller från partners/underleverantörer så att man hela tiden vet 
var samtliga dokument befinner sig. Eftersträvansvärt är också att försöka uppnå ett så 
användartransparent system som möjligt samt att det skall vara enkelt att tjänstefiera de 
aktuella applikationerna för Volvo Aero Corporation genom att ha kontroll över vem 
som skall ha tillgång till erforderliga applikationer och hur de skall fungera. 

2.1 Detaljbeskrivning 
Detaljbeskrivning för hela underlaget till tekniska datasäkerhetslösningar för bilaterala 
filöverföringar inom Svensk tillverkningsindustri. Underlaget har följande 
frågeställningar, kartläggning av vilka behov som finns samt karta till rekommenderade 
lösningar. Många tidigare lösningar finns etablerade i form av köpt lina, eget fast nät 
Volvo Corporate Network, hur dessa skulle kunna passa in i bilden. 

Analys av vilka kommunikationslösningar Volvo Aero Corporation har behov av mot 
omvärlden. I första hand för GEnx projektet och i andra hand en generell och långsiktig 
infrastruktur. En analys av former för samarbete mellan Volvo Aero Corporation och 
dess partners med avseende på filöverföringar i form av stora datamängder, 
handhavande, spårbarhet och säkerhet. 
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Beakta och redogöra för standards som används på kort och lång sikt med avseende på 
deras acceptans i omvärlden samt en livscykelanalys. Säkerhetsanalys och 
riskbedömning med åtgärder på utfall av risk skall presenteras för de lösningsförslag 
som tas fram. Arbetet skall avgränsas till ingenjörsmodeller och stora datafiler som skall 
transporteras mellan företagen. Metoder för överföring behöver inte avgränsas enbart 
till dataöverföring. Andra transportlösningar kan också vara relevanta. 

Förväntat resultat är en lista av möjligheter och rekommendationer och skall behandla 
överföring av stora datamängder, synkronisering av mottaget och skickad data, 
kvalitetssäkring, samarbetsformer (Collaboration), konfigurationsstyrning samt 
standards. 

2.2 Avgränsningar/omfattning 
Jag har tillsammans med uppdragsgivaren kommit fram till att avgränsa arbetet till att 
omfatta nedan angivna delar av de behov som angetts i detaljbeskrivningen, kallat 
Tekniska datasäkerhetslösningar för bilaterala filöverföringar inom Svensk 
tillverkningsindustri. Rapporten avser att ta upp säker filöverföring över publikt nät och 
hur hanteringen av denna filöverföring kan se ut. De filer som skickas är ofta större än 
30MB men kan vara så stora som upp till 100GB. 

Vidare kommer rapporten att beskriva olika typer av kryptering, certifikat och säkerhet 
rörande filöverföring. Versionshantering med avseende på skickade och mottagna filer 
och dokument och dess spårbarhet samt beskriva autenticeringsprocessen. Rapporten 
kommer att avgränsa sig till att beskriva hur detta scenario skulle kunna tänkas se ut 
med en FTP-server kontra en webbserver. Vidare har jag medvetet valt att lämna IPsec 
utanför rapporten. 

2.3 Filöverföring 
Beskriver kommunikationen rörande dokumentöverföring mellan Volvo Aero 
Corporation och dess partners och underleverantörer över det publika nätet. 

2.4 Vad skall överföras 
De dokument som skall överföras kan härledas till Volvo Aero Corporations strategi att 
kunna agera som ”Best Partner” inom komponentutvecklig för flygmotorindustrin och 
detta medför såväl Globala som inhemska samarbetsformer. De aktuella dokumenten 
kan vara av olika storlek men vanligtvis större än 30MB och ha olika stor 
känslighetsgrad. 

2.4.1 Dokumentstorlek, överföringskapacitet och tid för överföring 

Här kan man anta att de flesta idag har någon form av bredbandsuppkoppling och jag 
har använt mig av OECD: s definition [E:7, E:8] av vad bredband är med avseende på 
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minsta överföringskapacitet vid nedladdning. Jag vill visa på några scenarion i 
tabellform utifrån tre aspekter där jag börjar med att presentera den rent teoretiska 
överföringshastigheten på 100 %. Nästa tabell reduceras till 75 % av kapaciteten och 
den tredje tabellen visar 50 % utnyttjande av förbindelsen [58]. Siffrorna jag presenterar 
är avrundade då syftet med dessa tabeller inte är att visa exakt överföringshastighet utan 
mer visa på vilka skillnader som föreligger vid olika paketstorlekar över olika 
bandbredder. 

Tabell 2.1 Överföringshastighet vid olika filstorlekar och bandbredd, gäller för nedladdning och 
utnyttjandegrad 100 %. 

Bandbredd 

Filstorlek 

256 

Kbit/s 

0,5 

Mbit/s 

8 

Mbit/s 

24 

Mbit/s 

100 

Mbit/s 

1MB 30 sek 15 sek 1 sek 0,3 sek 0,07 sek 

10MB 5 min 2,5 min 10 sek 3 sek 0,7 sek 

100MB 50 min 25 min 1,5 min 30 sek 7 sek 

1GB 8 tim 4 tim 15 min 5 min 1 min 

10GB 80 tim 40 tim 2,5 tim 50 min 11 min 

100GB 800 tim 400 tim 25 tim 8 tim 2 tim 

Tabell 2.2 Överföringshastighet vid olika filstorlekar och bandbredd, gäller för nedladdning och 
utnyttjandegrad 75 % 

Bandbredd 

Filstorlek 

256 

Kbit/s 

0,5 

Mbit/s 

8 

Mbit/s 

24 

Mbit/s 

100 

Mbit/s 

1MB 37,5 sek 18,75 sek 1,25 sek 0,37 sek 0,08 sek 

10MB 6 min 3 min 12,5 sek 4 sek 0,8 sek 

100MB 1 tim 30 min 2 min 40 sek 8 sek 

1GB 10 tim 5 tim 20 min 7 min 1,3 min 

10GB 100 tim 50 tim 3 tim 1 tim 14 min 

100GB 1000 tim 500 tim 30 tim 10 tim 2,5 tim 

Tabell 2.3 Överföringshastighet vid olika filstorlekar och bandbredd, gäller för nedladdning och 
utnyttjandegrad 50 %. 

Bandbredd 

Filstorlek 

256 

Kbit/s 

0,5 

Mbit/s 

8 

Mbit/s 

24 

Mbit/s 

100 

Mbit/s 

1MB 45 sek 22,5 sek 1,5 sek 0,45 sek 0,1 sek 

10MB 7,5 min 3,75 min 15 sek 4,5 sek 1 sek 

100MB 1, 25 tim 42 min 2,5 min 45 sek 10 sek 

1GB 12,5 tim 6,25 tim 25 min 7,5 min 1,5 min 

10GB 125 tim 62,5 tim 4 tim 75 min 17 min 

100GB 1250 tim 625 tim 40 tim 12 tim 3 tim 
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Den utnyttjandegrad man kan räkna med att kunna ha över det publika nätet får räknas 
till att ligga kring 50 % av kapaciteten med tanke på all annan trafik och 
överföringsfördröjningar i routrar och switchar mm. 

Ett alternativ för att skicka stora dokument är annars att skicka på CD/DVD skiva via de 
fraktbolag eller budfirmor som finnes om man utifrån sin överföringskapacitet anser att 
överföringen skulle ta för lång tid. 

2.4.2 Dokumentklassificering med avseende på känsligt innehåll 

Dokument med känsligt innehåll kan klassificeras i dokumentdatabasen utifrån hur 
känsligt innehåll de har. Denna dokumentetklassificering kan beskriva hur dokumentet 
skall skickas, om det skall tillåtas skickas över FTP-servern, webbservern eller om annat 
förfaringssätt skall gälla för vissa dokument. Vidare skulle dokumentet också kunna 
vara låst till vissa användare genom detta förfaringssätt. 

2.5 Målbild 
En målbild av hur filöverföringen skulle kunna tänkas se ut [24]. Volvo Aero-klienten, 
mailservern och webbapplikationsservern är inom Volvos Aero Corporations miljö. De 
två molnen på höger sida avser varsin DMZ, det stora molnet till vänster avser Internet 
och klienten för partnern/underleverantören avser dennes miljö. 

 

Bild 2.4 Målbild över ett tänkt scenario för Volvo Aero Corporation. 
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1. Vanlig mailkonversation, kan vara överenskommelse om att fil kommer att 
läggas upp på filservern vilken kan vara en FTP server eller webbserver eller 
båda i samma maskin. 

2. Dokument görs tillgängligt för partner med verifiering att det gick bra. 
2A är när det finns en klientapplikation. 
2B är när det är en webbapplikation. 
2AB använder samma uppkoppling. 

3. Kommunikationslänk mellan filserver och applikationsserver/dokumentdatabas, 
kommunikationen initieras endast från filservern. 

4. Meddelande om att dokumentet lagts upp skickas till personen dokumentet är 
ämnat för. 

5. Är till för partners kommunikation mot filservern. 

2.6 Anpassningar och val av Volvo Aero Corporation 
Volvo Aero Corporation bör vid beaktandet av kostnad för någon av dessa lösningar 
jämföra med de färdiga lösningar som finns tillgängliga på marknaden. Dessa skulle 
kunna vara Microsoft SharePoint Server och SharePoint Services, från Microsoft, 
exteNd Express Portal från Novell för en portallösning, och någon av de förekommande 
applikationerna för FTP samt utrustning för linjekryptering. 

3 Metod 
Den metod jag valde att använda under rapportens framtagande är litteraturstudier och 
intervjuer med personal på Volvo Aero Corporation samt Volvo IT. För att hitta 
material rörande ämnet har jag sökt efter vetenskapliga rapporter presenterade i IEEE 
databasen vilken jag haft tillgång till genom skolans bibliotek. Publikationer i bokform 
samt Internet har också varit mig behjälpligt vid arbetet. 

Hur gick jag då tillväga för att finna rätt information? Jag satte mig och funderade fram 
så många relevanta sökord jag kunde komma på och skrev ned dessa i ett dokument. 
Genom att studera publikationer i bokform skaffade jag mig en god bild över vilka av 
dessa sökord som var relevanta och erforderlig komplettering av sökord skedde. Jag 
skapade en matris där jag förde in dem och satte ett värde på dem mellan 1 -5 där 5 har 
högst värde och alltså därför den högsta relevansen. 

Via IEEE databasens sökfunktion använde jag mig utav dessa sökord först ett och ett 
därefter sökte jag på alla tänkbara kombinationer av dem för att få ut mesta möjliga av 
sökningen. Detta resulterade i ett stort antal vetenskapliga rapporter som jag granskade 
och valde ut för djupare studier. Tabell över sökord och värdering av dessa återfinns i 
appendix A, [Tabell A.1] 

De publikationerna i bokform jag använt mig av har jag sökt fram på skolbiblioteket 
med hjälp av dessa sökord samt att jag själv innehar ett antal relevanta publikationer. 
Via Internet har jag också sökt information inom ämnesområdet genom att använda 
dessa sökord via sökmotorer såsom Google, AltaVista och relevanta forumsidor. Vidare 
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har jag också använt mig utav Wikipedia för att snabbt få fram relevanta förklaringar i 
enskilda fall, jag har också via Internet studerat ett antal RFC publikationer för att 
undersöka de tekniska specifikationerna. 

Intervjuerna som skett har varit mer av informativt syfte för att öka på min kunskap om 
det som efterfrågas och har varit väldigt givande då jag talat med både personal inom 
Volvo Aero Corporation och Volvo IT. Vidare har jag i inledningsfasen haft 
kontinuerliga diskussioner med min handledare på Volvo IT för planering av arbetet. 

Genom att arbeta efter denna uppsatta metodplanering har jag nu sammanställt [43] den 
insamlade informationen, vilket utmynnat i denna rapport. Innehållet i rapporten jämför 
dokumentöverföring med avseende på en FTP-server kontra webbserver över det 
publika nätet i ett säkerhets [1]- och funktionsmässigt perspektiv. 

4 Volvo Aero Corporation, internfunktion 
Vi börjar med att titta på hur jag presenterar min lösning för kommunikationen [24, 51, 
52] mellan användaren internt på Volvo Aero Corporation och servern där dokument 
som skall göras tillgängliga för partners/underleverantörer till Volvo Aero Corporation 
skall läggas upp [4]. Jag har valt att jämföra lösningar för överföring av dessa dokument 
där den ena lösningen är en FTP lösning och den andra är en webb lösning. 

4.1 FTP lösning 
I det första scenariot tänker jag mig att denna överföring sköts med FTP [25, 59, E: 1] 
varvid det krävs att en applikation för ändamålet är installerad lokalt på användarens 
dator. Med hjälp av denna applikation skall användaren med en enkel funktion såsom 
drag och släpp kunna lägga upp dokument på den avsedda servern [E: 2] då 
applikationen bör tillhandahålla ett grafiskt användargränssnitt. 

När användaren med hjälp av sin applikation valt de dokument som skall skickas upp 
till servern tar applikationen över och krypterar dokumentet ifall användaren begärt det 
eller ifall dokumentet säkerhetsklassats för detta. Vidare skapar applikationen ett XML 
[7] dokument som skickas över till servern med information om huvuddokumentet som 
kan vara vem som lagt upp dem, vem som är mottagare, storlek, antal filer, klockslag 
mm. Detta XML dokument läggs i en katalog för XML dokument på servern, samtidigt 
kontrolleras så att dokumentet har ett unikt namn för att andra dokument ej skall kunna 
skrivas över. 

Kombinationen av uppläggarens unika signatur, dokumentnamn och versionsnummer 
samt mottagarens ID som kan lagras i en X.500 eller LDAP katalog skulle göra detta 
säkert. När sedan hela huvuddokumentet är översänt får den som lade upp dokumentet 
ett meddelande om att allt gick bra eller att det gick fel i transfereringen. Detta skulle 
kunna ombesörjas av en applikation på servern som kontrollerar XML dokumentet och 
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sedan genererar en XML sträng tillbaks till avsändaren varvid applikationen låter 
meddela resultatet till användaren. 

Genom att arbeta på detta sätt fås inte bara en god kontroll över transfereringarna utan 
också en enklare hantering för att kontrollera så att inte dubbletter skickas eller att det är 
lätt att spåra vilken version respektive partner/underleverantör har fått ta del av. 
Applikationen på servern skulle också kunna ha en funktion för att via mail skicka 
meddelande till berörd partner/underleverantör och detta kan gå via den vanliga 
mailservern. 

 

Bild 4.1 Volvo Aero Corporations målbild, FTP scenario 

Överföring eller hämtning initieras av en användare på Volvo Aero Corporation med 
hjälp av den lokalt installerade klientapplikationen och är en tvåskiktslösning. Vilket 
innebär att användaren kommunicerar direkt med applikationsserver/dokumentdatabas 
och sker med FTP. När överföring är gjord får användaren meddelande huruvida 
överföringen blev lyckad eller ej. 

4.2 Webb lösning 
I det andra scenariot tänker jag mig att överföringen sker med en webblösning [20, 48] 
och skulle kunna se ut som följer. Den person på Volvo Aero Corporation som ämnar 
lägga upp dokument för partner/underleverantörs räkning ansluter sig till den aktuella 
webbsidan där certifikatet kontrolleras, När certifikatet är godkänt laddas 
inloggningssidan via HTTPS [2, E: 3] och användarnamn och lösenord måste skrivas in 
om inte Volvo Aero Corporation väljer att låta inloggningsprocessen när datorn startas 
upp vara tillräcklig. 
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Skulle certifikatet ej godkännas visas en sida där det kan stå aktuell sida kunde ej visas. 
Inloggningssidan autentiserar användarnamn och lösenord och skulle dessa uppgifter ej 
stämma återkommer inloggningssidan med ett felmeddelande att det var fel på 
uppgifterna, det skall inte specifikt tala om att det var fel på användarnamn eller 
lösenord. Användaren ges tre försök sedan visas en sida där det kan stå sidan kunde ej 
visas. 

När både certifikat och inloggningsprocessen är godkänd laddas den aktuella webbsidan 
ned till klientens webbläsare samtidigt laddas en applikation såsom Java applet [9, 42] 
eller liknande ned till användarens dator ifall Volvo Aero Corporation valt denna 
lösning. En annan lösning är att användaren redan har en applikation installerad lokalt 
på sin dator framtagen av Volvo Aero Corporation. 

Webbsidan visar nu ett antal alternativ men i detta fall skall användaren lägga upp 
dokument och klickar på avsedd länk för uppläggning av dokument. Ett formulär laddas 
ned till den lokala webbläsaren och användaren fyller i de erforderliga uppgifter som 
krävs såsom sökväg till dokumentet, vem som är mottagare antal dokument mm, 
sökvägen kan med hjälp av en bläddra knapp enkelt läggas till. 

När användaren med hjälp av sin applikation valt de dokument som skall skickas upp 
till databasen tar applikationen över och krypterar dokumentet ifall användaren begärt 
det eller ifall dokumentet säkerhetsklassats för detta, ansluter sig till avsedd adress och 
lägger upp dokumenten till databasen och när dokumenten är överförda meddelas 
användaren detta via webbläsaren. 

Genom att använda formulär när dokument skall läggas upp till databasen fås inte bara 
en god kontroll över transfereringarna utan också en enkel hantering för att kontrollera 
så att inte dubbletter skickats och att det är lätt att spåra vilken version respektive 
partner/underleverantör har fått ta del av. Också i detta fall skall en funktion för att via 
mail skicka meddelande till berörd partner/underleverantör när dokument finns 
tillgängligt ingå i applikationen och detta kan gå via den vanliga mailservern. 
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Bild 4.2 Volvo Aero Corporations målbild, webbscenario. 

Överföring eller hämtning initieras av en användare på Volvo Aero Corporation med 
hjälp en webbapplikation och är en treskiktslösning. Vilket innebär att användaren 
kommunicerar endast med webbservern som i sin tur sköter kommunikationen med 
applikationsserver/dokumentdatabasen. Webbserver är den som rent fysiskt förflyttar 
filerna till applikationsserver/dokumentdatabasen och detta kan ske med FTP eller 
HTTP. När överföring är gjord får användaren meddelande huruvida överföringen blev 
lyckad eller ej. 

5 Funktionalitet applikations/dokumentserver 
Här tänker jag mig att Applikationsserver/dokumentdatabasen [19, 24, 27] hanterar alla 
dokument som skall skickas till partners samt alla dokument som är uppskickade från 
partners [10]. Här finns den mesta av intelligensen samlad för dokumenthantering. 
Databasen innehåller en lista över vilka dokument applikationen kan hämta för 
uppläggning åt aktuell partner. Här finns en applikation som sköter om all uppläggning 
till filservern samt hämtar upplagda dokument från densamma. 

Sättet skulle kunna vara att applikationen med bestämt tidsintervall kontrollerar med 
filservern ifall nya dokument tillkommit. Vid de tillfällen när det tillkommit dokument 
hämtas dessa ned från filserver till applikationsserver/dokumentdatabas. Avsedd person 
på Volvo Aero Corporation meddelas via mail att nytt dokument lagts upp för kontroll 
och bearbetning. Applikationsserver/dokumentdatabasen skall innehålla de aktuella 
dokumenten eller en kopia av dessa. Vidare bör en funktion för att kunna hantera 
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beställning av dokument för uppläggning som skall publiceras mot 
partners/underleverantörer finnas. 

Den skall ha en kontrollfunktion för verifiering att beställaren är densamma den uppger 
sig vara med hjälp av en rättighetskontroll. Hantering av identiteten på samtliga 
dokument med ett ID-nummer, skall också kunna hantera versioner av dokumenten, 
lämpligt med att checka in och checka ut dokumenten så att inga ändringar kan göras på 
dessa dokument. Vidare skall den innehålla en uppläggnings och verifieringsfunktion 
till filservern men endast i de fall när en FTP lösning används av partner för hämtning 
och lämning av filer. 

I detta fall skapar applikationen ett XML dokument som flyttas över till filservern som 
partnern laddar ner med hjälp av sin klientapplikation. Skall innehålla en 
meddelandefunktion till mailservern och generera meddelande till partner att dokument 
finns för hämtning och en mailfunktion skall finnas när uppläggning sker från partnern 
till Volvo Aero Corporation. Skall ha en säker överföring till filservern genom 
kryptering av dokumenten, överföringen, dokumenten och överföringen. 

Bör innehålla en area för uppläggning och en area för mottagning av dokument. Skall ha 
en loggfunktion av vad som lagts upp, vem som beställt uppläggningen och till vem det 
skall skickas samt kunna visa samtliga transaktioner som skett. Vidare bör den också ha 
en X.500 eller LDAP [21] katalog för hantering av rättigheter och uppslagning för 
kontroll av dessa. 

 

 

Bild 5.1 Volvo Aero Corporations målbild, kommunikation mellan 
applikationsserver/dokumentdatabas och filserver. 
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Applikationsserver/dokumentdatabasen mottager från intern eller extern användare 
information om att dokument skall laddas upp eller hämtas och meddelande skickas 
enligt gängse rutiner. 

5.1 Externt skickade filer till Volvo Aero Corporation 
I detta scenario tänker jag mig att de externt skickade dokumenten till Volvo Aero 
Corporation hamnar på den publika servern och flyttas därefter till angiven lagringsplats 
i dokumentdatabasen. Berörd person som skall ha dokumentet på Volvo Aero 
Corporation meddelas att dokument finns för bearbetning och detta kan ske via en 
mailfunktion. 

 

Bild 5.2 Partner/underleverantör laddar upp dokument 

Via ett grafiskt gränssnitt med klientapplikation skickas information om 
dokumentet/dokumenten upp till filservern. Är filservern en FTP server kommer 
informationen i form av en XML-fil som läggs upp på partnerns angivna filarea 
tillsammans med samtliga tillhörande dokument. 

Funktionen i applikationsserver/dokumentdatabasen som hanterar kontrollen om 
dokument inkommit till filservern hämtar sedan ned dessa dokument och meddelar 
berörd internanvändare på Volvo Aero Corporation. Är filservern en webbserver postas 
information om dokumentet/dokumenten till servern som i sin tur skickar informationen 
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med samtliga tillhörande dokument vidare till applikationsserver/dokumentdatabasen 
och sparar dessa på angiven plats. 

6 Filserver 
Jag tänker mig att i detta fall utifrån målbilden [24] för Volvo Aero Corporation att 
filservern kan vara antingen en FTP-server eller en webbserver [3, 17]. 

6.1 FTP-server 
FTP är ett vanligt och traditionellt använt kommunikationsprotokoll för att föra över 
filer mellan datorer ståendes på vitt skilda platser i ett WAN såsom Internet. Protokollet 
delas upp i en klient och en server del där klienten är den som initierar 
kommunikationen och servern den som tillhandahåller tjänsten [26]. FTP klient är en 
programvara som körs lokalt på den dator som skall kommunicera med avsedd FTP-
server [E: 2] genom begäran om att ladda ned eller ladda upp dokument till servern. 
FTP server kör ett program som tillhandahåller FTP tjänsten och tillåter svar till 
klienten genom begäran om autentisering om ej anonym [50] inloggning tillåts. 

Säkerhetsmässigt är detta inte något bra system för överföring av 
inloggningsinformation eller dokumentöverföring eftersom all kommunikation sker i 
klartext. Skall ökad säkerhet nås krävs det att uppkopplingen mellan klient och server är 
krypterad och det kan ske med protokollen SFTP som använder SSH för att kryptera 
trafiken eller FTPS som använder sig av SSL [2, 11] eller TLS [12, 45, 56]. Vidare bör 
om behov finnes de aktuella dokumenten krypteras var för sig för ytterligare säkerhet 
genom AES eller RSA. Genom att använda någon av dessa tekniker skickas inte 
informationen i klartext och därigenom nås en högre grad av säkerhet vid inloggning 
och kommunikation. 

6.2 Webbserver 
En webbserver kan beskrivas som den som tillhandahåller tjänster baserat på 
klientförfrågningar från dess webbläsare. Webbservern kan hantera http protokollet 
vilket är kommunikationsprotokollet för att överföra webbsidor över Internet. Vid 
användandet av SSL [2, 11] eller TLS [12, 45, 56] fås en krypterad kommunikation i 
form av HTTPS [2, E: 3] mellan klient och webbserver [28]. Skall ökad säkerhet med 
krypterade dokument användas får en egen applikation byggas eller 
tredjepartsapplikation användas för dekryptering av dokument som hämtas på 
webbservern. Denna applikation bör också kunna hantera kryptering av dokument som 
skall skickas upp till webbservern. Applikationen kan vara en Java applet [9, 42] eller 
liknande applikation. 
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6.3 Volvo Aero Corporation, externfunktion 
I detta scenario beskriver jag hur min lösning för kommunikationen [5] för 
dokumentöverföring mellan partner/underleverantör och Volvo Aero Corporation kan se 
ut med målbilden i åtanke. Jag har valt att jämföra lösningar för överföring av dessa 
dokument där den ena lösningen är en FTP lösning och den andra är en webb lösning. 

De båda alternativen kräver att partner/underleverantör har en lokalt installerad 
applikation tillhandahållen eller godkänd av Volvo Aero Corporation. Denna 
applikation är installerad lokalt på användarens dator där denne med en enkel funktion 
såsom drag och släpp med hjälp av ett grafiskt användargränssnitt i fallet med FTP 
lösningen, eller genom att klicka på en länk via en webbaplikation i fallet med 
webblösningen kan föra över dokument till avsedd server. Metoden med en 
webbapplikation kan använda sig av en Java applet eller en liknande lösning, alla 
uppdateringar sker dock centralt på webbservern. Dokumenten kan klassificeras för 
tillåtna överföringsmetoder såsom via webben, post, personligt överlämnande eller 
annat sätt enligt gängse rutiner. 

6.4 Extern hämtning av dokument från FTP-server 
I detta scenario beskriver jag hur partner/underleverantör går till väga för att kunna 
hämta dokument från en FTP-server. För att denna typ av tjänst skall kunna fungera 
krävs det att partner/underleverantör har en lokalt installerad applikation för ändamålet. 
Egen applikation för detta kan byggas för Volvo Aero Corporations räkning, alternativt 
kan det vara mer lönsamt att köpa tredjeparts produkt för ändamålet. 

Applikationen skall kunna hantera dekryptering av dokument som hämtas på FTP-
servern, applikationen kan vara plattformsoberoende för att öka antalet 
partners/underleverantörer som skulle kunna använda sig av denna. Detta är ett 
policybeslut som får fattas av Volvo Aero Corporation men det kan lika gärna vara så 
att Volvo Aero Corporation kräver en viss plattform för att tillgängliggöra möjligheten 
att använda denna tjänst. 

Denna applikation skall samtliga som har rätt att hämta filer ha och bör åtföljas av avtal 
för användandet. Här kan man tänka sig att den fil som skall hämtas är ett XML [44] 
dokument. I detta dokument finns information om huvuddokumentet, beskriver data om 
data. Informationen kan t.ex. vara storlek, antal filer, filnamn, datum, versionsnummer, 
projektkatalog, vem som lagt upp dokumentet, vem dokumentet är avsedd för, mm. Det 
innehåller också information om var huvuddokumentet finns för hämtning och en kort 
beskrivning av vad huvuddokumentet innehåller. 

Partner startar applikation lokalt installerad på klienten och initierar uppkoppling genom 
att klickat på knappen hämta och nu startar en handskakningsprocess. Applikationen 
kontaktar avsedd adress genom att ha den hårdkodad i sig eller hämtar denna från en 
lokalt installerad .INI eller XML fil alternativt skrivs den in av användaren. När kontakt 
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med avsedd adress är etablerad sker en autenticering med avseende på certifikat som 
kan finnas i en katalog såsom X.500 eller LDAP [21] med uppgifter användaren varvid 
den lokalt installerade applikationen startar hämtningen av de aktuella XML filerna. 

När dessa filer laddats ned till klienten visar den lokalt installerade applikationen dessa i 
ett nytt fönster där samtliga hämtade XML filer visas. Här kan nu användaren klicka på 
ett dokument för att få reda på information om dokumentet i form av dokumentnamn, 
storlek, vem som lagt upp det, storlek etc. Genom markering av avsedd XML fil och 
genom att klicka på hämtaknappen fås en inloggningsruta upp och användarnamn och 
lösenord skrivs in 

Den lokalt installerade applikationen initierar hämtningen av de avsedda dokumenten 
vilka kan ligga på annan plats eller på samma lagringsplats. Varje XML fil innehåller 
information om samtliga tillhörande dokument och hämtningsfasen tar ned samtliga 
dokument som hör ihop med denna. När dokumenten hämtats sköter den lokalt 
installerade applikationen dekryptering av dokumenten och användaren kan börja arbeta 
med dem. 

 

Bild 6.1 Partner laddar ned dokument från FTP-server 
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På klientdatorn startas den lokalt installerade applikationen med vilken partnern kan 
koppla upp sig mot servern där XML dokumenten finns och dessa laddas ned då 
användaren klickar på hämtaknappen varvid applikationen laddar ner dessa XML 
dokument automatiskt. Därefter visar applikationen de XML dokument som finns 
tillgängliga, användaren väljer ett XML dokument och får då reda på avsedd 
information om huvuddokumentet. 

När partnern valt sitt XML dokument skall denne kunna starta nerladdning av de filer 
som finns specificerade i XML dokumentet vilka kan befinna sig på annan plats. Det 
aktuella XML dokumentet skulle också kunna skickas över till partnern via mail, varvid 
användaren öppnar XML dokumentet manuellt i applikationen som sedan kopplar upp 
sig mot avsedd plats. 

6.5 Extern lämning av dokument till FTP-server 
I detta scenario kan man tänka sig att samtliga partners/underleverantörer har sin egen 
filarea för uppläggning av dokument med en katalog för huvuddokumenten och en för 
XML dokumenten. När då partnern/underleverantören skall skicka upp dokument till 
dessa filareor kan följande scenario ske. 

För uppläggning av dokument till FTP servern startar partnern/underleverantören den 
lokalt installerade applikationen och fyller i ett formulär med erforderliga uppgifter om 
de dokument som skall skickas. När detta är gjort och partnern/underleverantören 
skickar dokumenten sänds först ett XML dokument över till avsedd katalog på FTP-
servern med information om kommande dokument i form av antal, innehåll mm samt 
vem som skickar dem därefter skickas huvuddokumenten över till avsedd katalog. 

När sedan samtliga dokument är överförda uppdaterar den lokalt installerade 
applikationen XML dokumentet genom att lägga till att överföringen gick bra varvid 
denna skickas över till FTP-servern och skriver över det först sända XML dokumentet. 
Hela hanteringen av överföringen kan skötas av den lokalt installerade applikation då 
samtliga erforderliga uppgifter i det för ändamålet avsedda formuläret är ifyllda. 

6.6 Spårbarhet, partner/underleverantör mot FTP-server 
Denna punkt om spårbarhet kommer endast att ta upp spårbarheten som rör 
kommunikationen mellan partner/underleverantör och den aktuella filservern i detta fall 
FTP-servern och avser både när partnern/underleverantören laddat ner dokument och 
skickat upp dokument. 

6.6.1 Hämtade dokument på FTP-servern av partner/underleverantör 

Genom XML dokumentet som laddats ner finns all information rörande 
huvuddokumentet såsom namn, storlek, tidpunkt mm. Denna information kan sedan 
användas för spårbarhet genom att när huvuddokumentet laddats hem färdigt läggs det 
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till i XML filen att så är fallet varvid detta dokument skickas upp till katalogen för XML 
dokument på partnerns/underleverantörens filarea. 

För att kunna spåra transaktioner bör samtliga XML dokument som transporteras ut från 
filservern ges unika namn så att inga andra XML dokument skrivs över. Då samtliga 
partners/underleverantörer har sina egna unika identiteter tillsammans med 
dokumentnamnen bör detta inte vara svårt att lösa. 

Genom att använda sig av tekniken med XML dokument kan dessa sparas ner i en 
databas och därigenom har man uppnått en bra spårbarhet då dessa dokument innehåller 
erforderliga uppgifter om vem som skickat dokumenten, vad som är skickat, när det är 
skickat, till vem det är avsett för mm. Det kan också vara av intresse att logga alla 
transaktioner som skett till filservern. 

6.6.2 Lämnade dokument på FTP-server av partner/underleverantör 

Här kan man tänka sig att samtliga partners/underleverantörers transaktioner loggas och 
på så vis fås en viss kontroll över trafiken till och från filservern. Vill man sedan öka 
möjligheten till att kunna spåra transaktioner bör samtliga XML dokument som 
transporteras in till filservern ges unika namn så att inga andra XML dokument skrivs 
över. 

Då samtliga partners/underleverantörer har sina egna unika identiteter tillsammans med 
dokumentnamnen bör detta inte vara svårt att lösa. Genom att använda sig av tekniken 
med XML dokument kan dessa sparas ner i en databas och därigenom har man uppnått 
en bra spårbarhet då dessa dokument innehåller erforderliga uppgifter om vem som 
skickat dokumenten, vad som är skickat, när det är skickat, till vem det är avsett för 
mm. 

6.6.3 Fördelar med denna överföringsmetod 

Då FTP anses som en defacto standard och ett väl beprövat sätt att transferera dokument 
och filer över publika nät är finns många färdiga lösningar för ändamålet. Skulle Volvo 
Aero Corporation vilja låta utveckla en egen lösning kan de titta på dessa 
funktionaliteter när denna utvecklas. Delar av tekniken kan vid utveckling av en 
portallösning implementeras i denna. 

6.6.4 Nackdelar med denna överföringsmetod 

Den manuella distributionen av applikationen av för ändamålet avsedd applikation får 
ses som den största nackdelen. 

6.7 Extern hämtning av dokument från WWW-server 
I detta fall där jag tänker mig att överföringen sker med en webblösning [6] skulle det 
kunna se ut på följande sätt. Partnern ansluter sig till den aktuella webbsidan där 
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certifikatet kontrolleras, därefter laddas en applikation såsom Java applet ned till 
partnerns dator ifall Volvo Aero Corporation valt denna lösning. En annan lösning är att 
partnern redan har en applikation installerad lokalt på sin dator framtagen av Volvo 
Aero Corporation. 

Först kontrolleras certifikatet via uppgifter som kan finnas i en katalog såsom X.500 
eller LDAP [21]. När certifikatet är godkänt laddas inloggningssidan via HTTPS [2, 
E:3] och användarnamn och lösenord måste skrivas in. Skulle certifikatet ej godkännas 
visas en sida där det kan stå aktuell sida kunde ej visas. Inloggningssidan autentiserar 
användarnamn och lösenord Skulle dessa uppgifter ej stämma återkommer 
inloggningssidan med ett felmeddelande att det var fel på uppgifterna, skall inte 
specifikt tala om att det var fel på användarnamn eller lösenord. Användaren ges tre 
försök sedan visas en sida där det kan stå sidan kunde ej visas. 

När både certifikat och inloggningsprocessen är godkänd laddas den aktuella webbsidan 
ned till klientens webbläsare. Sidan visar nu länkar med information om de aktuella 
dokumenten som användaren har rätt att hämta, genom att klicka på någon av länkarna 
startas hämtningsprocessen. Genom den lokalt installerade applikationen ansluter sig 
klienten till avsedd adress och hämtar ner dokumenten till klienten. Applikationen 
sköter sedan om dekrypteringen av dessa dokument varvid användaren kan börja arbeta 
med dokumenten. 

För att öka på säkerheten ytterligare kan en process rörande autenticering initieras 
mellan applikationen installerad lokalt på klienten och databasen där dokumenten ligger 
för att säkerställa att endast de dokument som behörighet finns för kan hämtas. 
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Bild 6.2 Funktionsbeskrivning över hur autenticeringen kan se ut när partner/underleverantör laddar 
ned dokument från webbserver. 

6.8 Extern lämning av dokument till WWW-server 
I fallet när partner/underleverantör skall lägga upp dokument till webbservern tänker jag 
mig att samma applikation som för hämtning av dokument används fast i detta fall 
ombesörjer applikationen kryptering av dokumenten. Autenticeringen går till på samma 
sätt som när dokument skall hämtas och partnern/underleverantören kan skicka upp 
avsedda dokument. 

Applikationen arbetar direkt mot dokumentdatabasen och bör ha ett formulär där 
partner/underleverantör fyller i erforderliga uppgifter som gör att dokument samt 
information hamnar på rätt plats i databasen som bör vara en särskild area för hantering 
av uppskickade dokument från partner/underleverantör. Därifrån hämtas dokumenten av 
avsedd person på Volvo Aero Corporation för kontroll och genomgång. Vidare kan man 
tänka sig att all kommunikation kan ske över HTTPS [2, E: 3] om så anses nödvändigt. 
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6.9 Spårbarhet partner/underleverantör mot webbserver 
Denna punkt om spårbarhet kommer endast att ta upp spårbarheten som rör 
kommunikationen mellan partner/underleverantör och den aktuella filservern i detta fall 
webbservern och avser både när partnern/underleverantören laddat ner dokument och 
skickat upp dokument. 

6.9.1 Hämtade dokument på webbservern av partner/underleverantör 

När dokument hämtas av partner/underleverantör loggas dessa transaktioner genom den 
inbyggda loggfunktionen i webbservern vilket visar besöksloggar. Vidare kan en egen 
applikation byggas avpassad efter de önskemål Volvo Aero Corporation har med 
avseende på information om besökaren. Det kan vara så att man vill ha reda på tidpunkt, 
identitet, vilket dokument som hämtats mm, dessa uppgifter bör sedan lagras i en 
databas där all erforderlig statistik kan kontrolleras samt att man får total kontroll över 
var samtliga dokument befinner sig. 

6.9.2 Lämnade dokument på webbserver av partner/underleverantör 

Här kan man tänka sig att samtliga partners/underleverantörers transaktioner loggas och 
på så vis fås en viss kontroll över trafiken till och från filservern. Genom att använda 
samma applikation för dokument som lagts upp på filservern som när dokument hämtas 
får man likadan funktionalitet för dessa dokument med avseende på loggningen. 

6.9.3 Fördelar med denna överföringsmetod 

Med denna metod har man god kontroll över vad användarna gör och har gjort. Enkel 
distribution av Java applet eller liknande då denna laddas ner så snart partnern surfat in 
på sidan. Vidare har man full kontroll över var varje dokumentkopia befinner sig, det 
står också Volvo Aero Corporation fritt att när som helst göra uppdateringar på 
applikationen som laddas ner av partner/underleverantör varvid ny version laddas ner 
nästa gång de besöker sidan. Vidare har en webbportallösning en stor potential och kan 
låta implementera delar av en FTP lösning som är lämpade för ändamålet, är en flexibel 
lösning och väl förberedd för framtida behov. 

6.9.4 Nackdelar med denna överföringsmetod 

Kräver en webbportal vilket troligtvis är en dyrare lösning med avseende på utveckling 
av erforderliga applikationer. 

7 Versionshantering 
Här kan man tänka sig att ett versionshanteringssystem [46] skall kunna hantera 
incheckning samt utcheckning av dokument genom att sätta status på dessa dokument. 
Denna status skulle kunna se ut som exemplet i tabellen nedan. 
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Tabell 7.1 Statusbeskrivning av hanterade dokument i versionshanteringen. 

Statusvärde 

Dokument 

0 1 2 9 5 

Under bearbetning Ja     

Incheckat  Ja    

Utcheckat   Ja   

Arkiverat    Ja  

Dokument från 

Partner/underleverantör 

    Ja 

 

Med status under bearbetning avses att dokumentet ej är färdigbearbetat, incheckat 
avser färdigt dokument som finns inlagt i databasen, utcheckat dokument avser 
dokument som någon för tillfället uppdaterar och med arkiverat menas ej giltiga 
versioner av dokument, möjlighet att ta fram dessa finns och status 5 talar om att 
dokument är uppskickat av partner/underleverantör men ej under granskning ännu. 

Vidare bör systemet kunna hantera utcheckade dokument genom att ej tillåta 
förändringar på dessa dokument av annan än den som har det utcheckat. Är dokumentet 
utcheckat men någon ändå har behov av att titta på detta bör denne få reda på vem som 
har det aktuella utcheckade dokumentet eller kunna hämta en skrivskyddad kopia vid 
behov. 

Dokument som har status under bearbetning avser att en person arbetar med dokumentet 
och att det ej är klart att checkas in till databasen. Är dokumentet incheckat skall det 
vara den sista giltiga versionen av det aktuella dokumentet och är det utcheckat skall det 
kunna framgå vem som har checkat ut det aktuella dokumentet. 

När vi kommer till arkiverade dokument avser det tidigare versioner av aktuellt 
dokument som skall kunna gå att ta fram. Det bör också vara möjligt att backa tillbaka 
versioner till tidigare gällande versionsnummer och göra detta till senaste dokument och 
alla versioner med högre nummer tas bort. Dokument med status 5 innebär att dessa 
dokument har lagts upp av partner/underleverantör och skall kontrolleras av person på 
Volvo Aero Corporation. 

När dokumenten skall ges versionsnummer bör en klar strategi ha tagits fram för hur 
man vill versionshantera sina dokument såsom antal nivåer ett dokument skall kunna ha 
och som hänger ihop med förändringens art, se tabell nedan. 
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Tabell 7.2 Beskrivning av dokumentstatus för versionshanteringen. 

Dokument 

Orsak 

1 2 2.1 2.11 2.111 

Huvuddokument Ja     

Stor förändring  Ja    

Förändring   Ja   

Liten förändring    Ja  

Jätteliten förändring     Ja 

 

Huvuddokumentet ges ett heltals nummer, görs en stor förändring på dokumentet vilket 
skulle kunna vara att ny version måste skickas ut till berörda höjs heltalet ett steg, en 
mindre förändring som bara berör en del av dokumentet lägger till en decimal. Görs en 
liten förändring läggs två decimaler till och görs en jätteliten förändring till läggs tre 
decimaler till. 

Fördelen med att ha denna numrering är att det på ett enkelt sätt går att mäta antalet 
förändringar gjorda på varje dokument och statistiskt kunna presentera dessa på ett 
prydligt sätt istället för att bara hantera stora förändringar. 

Genom att lagra allt i en databas och använda databasens tabellstruktur kan man på detta 
sätt enkelt följa upp vem som har aktuella dokument och det gäller såväl internt inom 
Volvo Aero Corporation såväl som dokument som skickat till 
partners/underleverantörer. Strukturen talar om vilka versioner som finns, vem som har 
aktuellt dokument, till vilka partners dokumentet är skickat, när dokumentet är inlagt 
mm. 

Vidare bör den som är ansvarig för respektive dokument meddelas av systemet ifall 
någon ny version checkats in av annan person varvid denne får ombesörja att berörda 
personer både inom Volvo Aero Corporation samt partners/underleverantörer få ta del 
av detta dokument, under förutsättning att de har behov av det. Denna fördelning av det 
nya dokumentet skulle kunna hanteras av ett inlagt batch-jobb alltså en programvara 
som på bestämd tidpunkt sköter utskicket. 

När vi kommer till dokument uppskickade av partner/underleverantör bör dessa 
dokument med status 5 lagras på speciell plats och meddelande till avsedd person på 
Volvo Aero Corporation skickas att dokument lagts upp så att denne kan hämta dessa 
dokument för granskning varvid status 5 på dokumentet byts till status 0. Det är viktigt 
att hålla isär dokumenten uppskickade av partner/underleverantör från dem som finns i 
systemet och därför bör de hållas åtskilda till dess kontroll av dokumentet är påbörjad. 
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Det finns några olika typer av versionshanteringssätt såsom optimistiska och 
pessimistiska. Det optimistiska sättet låser dokumentet för förändring om någon har det 
öppet och det pessimistiska kontrollerar incheckningen vilket gör att det krävs en 
funktion för att kontrollera förändringar som gjorts. Ett flertal produkter finns på 
marknaden för versionshantering såsom CVS, RCS, Rational Clearcase och Microsoft 
Visual SourceSafe för att nämna några av dem. 

8 Säkerhet 
Med säkerhetsaspekten avser jag vilken typ av säkerhet som överföringarna av 
dokumenten skall ha i form av dokumentkryptering och linjekryptering eller båda 
delarna [55]. Genom att hantera detta med att säkerhetsklassa dokument kan en 
förutbestämd säkerhetsnivå uppnås och styras från Volvo Aero Corporation. Denna 
säkerhetsklassificering skulle kunna följa med varje dokument så att det ej går att skicka 
på annat sätt än det förutbestämda så länge den avsedda applikationen för 
transfereringen används. 

Ett annat scenario är att den person internt på Volvo Aero Corporation som skall skicka 
dokument till partner/underleverantör via tjänster i applikationen kan välja vilken typ av 
säkerhet respektive dokument skall ha och att detta sedan följer dokumentet genom hela 
transfereringen och som ett minimikrav på säkerhetsnivån bör mjuka certifikat 
användas. 

8.1 Kryptering 
I scenariot rörande kryptering [23, 57, 58] kan denna i huvudsak delas upp i två olika 
typer såsom asymmetrisk kryptering och symmetrisk kryptering och jag kommer att 
beskriva dessa typer nedan. 

8.1.1 Symmetrisk kryptering 

Den symmetriska krypteringen [14, 47] bygger på att kryptering och dekryptering 
använder samma krypteringsalgoritm och samma privata nyckel används av både den 
som krypterar som den som dekrypterar och kan se ut som på bilden nedan. 

 

Bild 8.1 Flödesbeskrivning vid användande av symmetrisk kryptering. 
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Problemet med denna metod är att överföra den hemliga nyckeln, då både den som 
krypterat och den som skall dekryptera måste känna till varandras nyckel. Överföring av 
denna nyckel måste göras på ett säkert sätt vilket kan ske genom att den lämnas över vid 
ett personligt möte men detta kan ju bli svårt ifall personerna befinner sig på långt 
avstånd från varandra. 

Olika krypteringsmetoder som kan använda sig av denna typ av nyckelhantering är: 

• DES: [57] Data Encryption Standard, en äldre symmetrisk krypteringsmetod 
som idag anses som osäker, nyckellängd 56 bitar, blockstorlek 64 bitar och 
substitution/permutation som kryptotyp. 

• 3DES: En modernare variant av DES som genom att kryptera 3 gånger kommer 
upp i en nyckellängd av 168 bitar. 

• AES: [13, E:12] är en symetrisk krypteringsalgoritm som baseras på blockkrypto 
med möjlighet till krypteringsnycklar med en längd av 128 bitar, 192 bitar eller 
256 bitar, AES fastslogs som standard 2001 av NIST. Använder sig av en 
blockstorlek på 128 bitar och är substitution/permutations krypterad. 
Krypteringen kör olika många varv beroende på vilken nyckellängd man 
använder, 10 varv för 128 bitar, 12 varv för 192 bitar och 14 varv för 256 bits 
versionen. 

Tabell 8.1 Nyckellängder för de olika algoritmerna som kan använda symmetriska nycklar. 

Nyckellängd 

Algoritm 
56 bitar 128 bitar 168 bitar 192 bitar 256 bita 

DES  Ja     

3DES    Ja   

AES   Ja  Ja Ja 

8.1.1.1 Fördelar med denna krypteringsmetod 

Denna metod anses vara mycket säker för attacker där någon försöker knäcka 
krypteringsalgoritmen. 

8.1.1.2 Nackdelar med denna krypteringsmetod 

Den stora nackdelen med denna typ av nyckelhantering är hur två eller flera parter skall 
kunna distribuera dessa nycklar om de befinner sig spridda över ett stort geografiskt 
område, läs globalt. 

8.1.2 Asymmetrisk kryptering 

Den asymmetriska krypteringen [47] använder sig av olika nycklar för kryptering och 
dekryptering men samma krypteringsalgoritm. Nyckeln för att kryptera något benämns 
publik-nyckel och nyckeln för dekryptering benämns privat nyckel. Den privata nyckeln 
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är hemlig för samtliga medans den publika är känd och kan läsas av alla. Tekniken 
bygger på att vid kryptering används den publika nyckeln som alltså är känd av alla men 
som bara kan dekrypteras tillsammans med den hemliga nyckeln, detta kallas nyckelpar. 
Denna teknik togs fram för att underlätta nyckelöverföringen gentemot den symetriska 
krypteringen.  

 

Bild 8.2 Flödesbeskrivning vid användande av asymmetrisk kryptering. 

RSA [15, 16] är ett kryptosystem som lanserades 1977 vilket hanterar kryptering och 
autenticering, använder sig av en teknik där man delar upp primtal i primtalsfaktorer 
och har 40 till 1024 bits nyckellängd. Det finns också lösningar för att använda RSA för 
Single Sign-On vilket innebär att användaren endast behöver logga in sig vid ett tillfälle 
för att komma åt nätverk och tjänster som är anslutna till användaren. 

8.1.2.1 Fördelar med denna krypteringsmetod 

Den privata nyckeln skapas lokalt hos användaren och kan lagras lokalt på användarens 
dator eller lagras på ett smartcard eller i en digipassdosa. 

8.1.2.2 Nackdelar med denna krypteringsmetod 

Det finns alltid risker med hantering av denna typ av utrustning då dessa kan tappas 
bort, lösenord för autenticering i samband med användandet skrivs upp någonstans eller 
att datorn blir utsatt för intrång varvid nyckeln kan kommas över. 

8.1.3 Kryptering av endast dokumentet 

Här har jag tänkt mig att samtliga dokument som skall transfereras via filservern skall 
vara krypterade. Denna kryptering kan bygga på vilken känslighet dokumentet har via 
en säkerhetsklassificering. Ett annat scenario är att i den av Volvo Aero Corporation 
avsedda applikationen kan den som har för avsikt att transferera dokument välja 
krypteringstjänst med avseende på nyckellängd. 
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8.1.3.1 Fördelar med denna krypteringsmetod 

Genom att kryptera dokumenten kan vid vissa tillfällen dokument skickas direkt över 
det publika nätet utan att ha en krypterad uppkoppling. Detta kan användas om 
innehållet inte har så hög grad av känslighet. 

8.1.3.2 Nackdelar med denna krypteringsmetod 

Det finns alltid en liten risk att dokument som ej bör skickas på detta sätt görs det ändå, 
därför är det viktigt att dokument får en relevant säkerhetsklass och att den följs. 

8.1.4 Kryptering av endast överföring 

Genom att ha en krypterad förbindelse vid kommunikationen kan vissa typer av 
dokument eller datapaket skickas på detta sätt. 

8.1.4.1 Fördelar med denna krypteringsmetod 

Det kan vara så att mycket trafik i form av små datamängder skickas och tas emot för 
omgående användning och kryptering och dekryptering av samtliga dessa datapaket 
skulle göra att det tog för lång tid. 

8.1.4.2 Nackdelar med denna krypteringsmetod 

Skulle någon mot förmodan knäcka krypteringen eller komma över nyckeln är ju 
dokumenten helt oskyddade. 

8.1.5 Kryptering av enskilt dokument och överföring 

Det här sättet att överföra dokument på är det säkraste sättet men också lite mer 
krävande för applikationer. Här skickas bara de dokument som har högst säkerhetsklass 
eller de dokument där skyddsvärdet är tillräckligt högt att det motiverar detta 
överföringssätt. 

8.1.5.1 Fördelar med denna krypteringsmetod 

Har man dokument som innehåller mycket känslig information och skyddsvärdet är 
högt är detta det säkraste sättet att överföra dokument på elektronisk väg av dessa tre 
alternativ. 

8.1.5.2 Nackdelar med denna krypteringsmetod 

Det gäller att värdera de dokument som skall skickas på detta vis så att man inte av ren 
paranoia skickar allt med denna metod trots att det skulle räcka med att kryptera 
dokumentet. 
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Tabell 8.2 Krypteringsmetoder för dokument, överföring, dokument tillsammans med överföring. 

Objekt 

 

Metod 

Dokument Överföring Dokument 

Och 

överföring 

SFTP  Ja  

HTTPS  Ja  

RSA Ja   

AES Ja   

SSH   Ja 

Beskrivning över några protokoll och algoritmer för ändamålet. 

8.2 Certifikat 
Här tänkte jag beskriva hur ett certifikat [57] kopplar ihop en certifikatsinnehavare med 
dennes identitet [53] genom nedan angivna information. Certifikatet innehåller uppgifter 
om, version, serienummer, algoritm, utfärdare, partner/underleverantör och nyckel som 
används i det aktuella fallet. Genom användandet av PKI [8, 22, E: 4] inom sin 
infrastruktur fås en standard för att hantera detta. PKI [18, 49] är ett system för att skapa 
digitala signaturer, stark autentisering, filkryptering, säker uppkoppling över Internet, 
integritet för information och dokument men också möjligheten att revokera utfärdat 
certifikat. 

X.509 är en infrastrukturstandard för certifiering av publika nycklar inom PKI och 
innehåller ett antal attribut rörande den som skall certifieras och certifieringen utförs av 
en CA. 

Version:   Vilken version av X.509 som är aktuell V3 är den senaste. 

Serienummer Är ett unikt nummer för att identifiera certifikatet och om 
man har flera certifikat underlättas detta av serienumret. 

Identifierare för algoritmen: Visar vilket algoritm certifikatsigneringen är gjord med. 

Utfärdare:   Visar vem som har utfärdat certifikatet. 

Giltighetsperiod:  Giltighetstid för certifikatet därefter ses det som ogiltigt 

Partneruppgifter:  Anger vem som är innehavare av det aktuella certifikatet. 

Publik nyckel:   Anger vilken krypteringsnyckel som används. 

Tillval: Utfärdaren kan göra tillägg i certifikatet genom att lägga 
till unika id för utfärdaren och användaren. 

Ett elektroniskt sigill skyddar uppgifterna så att ändringar ej kan göras utan att det 
upptäcks. När certifikatet är upprättat lagras dessa antingen som hårda eller mjuka 
certifikat hos den som tilldelats certifikatet. 
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8.2.1 Hårda certifikat 

Ett hårt certifikat [54] eller smartcard som det vanligen brukar benämnas kan vara i 
form av ett kort med en mikroprocessor påsatt vilket kan läsas in av en kortläsare 
kopplad till datorn varvid en pinkod slås in. Det kan också vara i form av en 
digipassdosa där användaren också får autentisera sig med en pinkod varvid en 
engångskod genereras och kan användas för autenticering. Korten kan hantera både 
asymmetrisk kryptering såväl som symmetrisk kryptering. 

8.2.1.1 Fördelar med hårda certifikat 

En hög säkerhet kan uppnås och identifiering av användare sker på ett enkelt sätt genom 
PIN-koden, Säkerheten genom användandet blir högre än vid användandet av mjuka 
certifikat. 

8.2.1.2 Nackdelar med hårda certifikat 

Smartcardet eller digipassen kan förläggas varvid någon otillbörligen kan komma över 
dessa. Det är inte ovanligt att människor idag med den stora hanteringen av pinkoder för 
en mängd ändamål används kommer att skriva ned koden någonstans. Likaså finns 
risken att koden kan glömmas bort varvid ett visst mått av administration blir påföljden. 
Vidare behövs det speciella hårdvaror för att det skall fungera och det blir därför 
kostsammare än mjuka certifikat. 

8.2.2 Mjuka certifikat 

Ett mjukt certifikat [54] lagras lokalt i en fil på användarens dator istället som för de 
hårda certifikaten som lagras på extern enhet.  

8.2.2.1 Fördelar med mjuka certifikat 

Den största fördelen med mjuka certifikat är att ingen extra hårdvara är nödvändig. 
Distributionen av de mjuka certifikaten är också enklare då den kan ske elektroniskt. 

8.2.2.2 Nackdelar med mjuka certifikat 

Ett intrång i datorn skulle kunna ge någon otillbörlig åtkomst till certifikatet och genom 
att samtidigt ha en tangentbordssniffer påslagen kan pinkoden kommas över. Ett mjukt 
certifikat har därför lite lägre säkerhet än ett hårt certifikat. 
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Tabell 8.3 För och nackdelar med hårda respektive mjuka certifikat med avseende på problem och hot. 

Certifikat 

problem/hot 

Hårda certifikat Mjuka certifikat 

Distribution Svårare Enklare 

Krävs extra hårdvara Ja Nej 

Säkerhet Högre Lägre 

Risk vid intrång Lägre Högre 

Kostnad Högre Lägre 

 

Utifrån ovan nämnda orsaker bedömer jag att det hårda certifikatet ger en högre grad av 
säkerhet men det får sättas i relation till kostnad för införskaffande av erforderlig 
utrustning samt vilket värde det som behöver skyddas har. 

8.3 Autenticeringsprocessen 
Under detta avsnitt har jag tänkt visualisera några olika autenticeringsprocesser vilka 
kan ske med hårda eller mjuka typer av certifikat. 

Inloggningsprocessen med avseende på användarnamn och lösenord 

 

Bild 8.3 Autentisering med användarnamn och lösenord 
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Inloggningsprocessen med avseende på certifikat 

 

Bild 8.4 Autentisering med certifikat 

Inloggningsprocessen med avseende på certifikat, användarnamn och lösenord, 
certifikatskontrollen skall vara före inloggningen då man befinner sig på HTTPS [2, E: 
3] sidan. 

 

Bild 8.5 Autenticering med certifikat användarnamn och lösenord 
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Uppslagning mot katalog såsom X.500 eller LDAP där uppgifter rörande 
partnern/underleverantören finns innefattande autenticering och rättigheter. 

 

Bild 8.6 Uppslagning mot katalogtjänst 

9 Resultat 
Då jag i mitt resonemang sätter applikationsservern/dokumentdatabasen som själva 
kärnan för funktionaliteten och den skall innehålla det mesta av systemets intelligens, 
tänkte jag beskriva dessa genom att dela upp dessa funktioner med en sida för 
kommunikation mellan användare internt på Volvo Aero Corporation och en sida 
mellan applikationsservern/dokumentdatabasen och filservern. 

På sidan för kommunikation mellan användare internt på Volvo Aero Corporation och 
applikationsserver/dokumentdatabasen skall denna kunna hantera de dokument som 
användare har för avsikt att göra tillgängligt för partner/underleverantör. Vidare skall 
den kunna kontrollera att beställaren internt är densamma den uppger sig vara med hjälp 
av en rättighetskontroll. Versionshantering av dokument skall kunna hanteras likaså 
säkerhetsklassificering med krypteringsalternativ om det blir aktuellt. Den skall också 
kunna kontrollera med databasen så att avsedd mottagare har rätt att ta del av de 
aktuella dokumenten samt loggfunktioner skall också kunna hanteras. 

På sidan för kommunikation mellan applikationsservern/dokumentdatabasen och 
filservern skall den kunna kontroll om dokument lagts upp på filservern från 
partner/underleverantör genom en tidsstyrd funktion och hämta dessa. Dessa hämtade 
dokument skall sparas ned på avsedd plats så att de kan hämtas och kontrolleras av 
Volvo Aero Corporation. I detta fall skall berörd person meddelas att dokument hämtats 
och finns för granskning samt loggar av hämtade dokument. 

Beroende på om lösningen av systemet blir baserat på en FTP lösning eller en 
webblösning kommer antalet funktioner att se lite olika ut. Genom att välja 
webblösningen kan fler funktioner läggas till och det gör det än lättare att administrera. 
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Bild 8.6 Funktioner för applikationsserver/dokumentdatabas 

Kommunikation från internanvändare mot applikationsserver/dokumentdatabas 

1. Kunna hantera de dokument som användare har för avsikt att göra tillgängligt 
för partner/underleverantör. 

2. Kontrollera att beställaren internt är densamma den uppger sig vara med hjälp av 
en rättighetskontroll 

3. Kontrollera med databasen att avsedd mottagare har rätt att ta del av de aktuella 
dokumenten. 

4. Versionshantering 

5. Säkerhetsklassa dokument. 

6. Kunna hantera vald säkerhetsklass med avseende på kryptering av dokument och 
eller kryptering av kommunikationslinje. 

7. Loggfunktioner 

Kommunikation från applikationsserver/dokumentdatabas mot filserver 

1. Databas för hantering av dokument som lagts upp. 

2. Area för inkommande dokument vilka skall gås igenom av Volvo Aero 
Corporation 

3. Funktion för att meddela den partner/underleverantör som är avsedd mottagare. 

4. Tidsstyrd funktion för att kontrollera ifall dokument lagts upp till filservern av 
partnern. 

5. Funktion för kommunikation med filservern både utgående och inkommande 
trafik. 

6. Loggfunktioner 
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När vi kommer till filservern kan den bygga på antingen FTP-teknik eller webbteknik 
där FTP-tekniken delas denna upp i en klient och en server del där klienten är den som 
initierar kommunikationen och servern den som tillhandahåller tjänsten. FTP klienten är 
den lokalt installerade programvaran på datorn som skall kommunicera med FTP-
servern. Applikationen gör en begäran om att ladda ned eller ladda upp dokument till 
servern. FTP servern kör ett program som tillhandahåller FTP tjänsten och tillåter svar 
till klienten genom begäran om autentisering ifall man inte tillåter anonym inloggning.  

Används webbtekniken delas denna upp i en webbserver som tillhandahåller tjänsterna 
och en webbläsare i klienten som ställer frågorna. Webbservern svarar på dessa 
förfrågningar från webbläsaren installerad lokalt på den kommunicerande datorn. 

Klientfunktionaliteten vid lösningen med FTP-tekniken kräver att den kommunicerande 
datorn har en lokalt installerad applikation vilken får distribueras manuellt. För 
funktionaliteten med webbtekniken kan distributionen av motsvarande applikation ske 
när användaren surfar in på webbsidan. 

För ytterligare information hänvisar jag till kapitel 4, 5, 6, 7 som på ett djupare vis 
förklarar mina tankegångar. 

10 Slutsats 
Vilka slutsatser kan jag nu dra utav detta arbete där jag jämfört dokumentöverföring via 
FTP- och webbaserad teknik över det publika nätet mellan Volvo Aero Corporation och 
dess partners/underleverantörer? Jag har undersökt hur dessa tekniker fungerar med 
avseende på säkerhet och autentisering samt även tittat på hur versionshantering av 
dessa dokument skulle kunna se ut. Dessa båda sätt att skicka dokument i elektronisk 
form över det publika nätet kan generera säkerhet i dessa överföringar så länge vissa 
förutsättningar uppfylls. För att inte sända information i klartext krävs kryptering av 
kommunikationslänk, dokument eller båda dessa tillsammans när högsta möjliga 
säkerhet krävs. Vidare bör autentiseringsfasen ske över en krypterad 
kommunikationslänk för att inloggningsinformation ej skall hamna i orätta händer. 

Inte heller behöver det ena sättet utesluta det andra då man enligt mitt resonemang kan 
använda den ena tekniken på den interna sidan och den andra tekniken på den externa 
sidan eller en blandad miljö. Skulle valet av system falla på tekniken med FTP kan 
valda delar av denna implementeras i en framtida portallösning varför det kan vara ett 
bra sätt att börja med då denna tekniska lösning troligtvis är den billigare av de båda. 
Vidare är FTP en gammal beprövad teknik för filöverföring som anses som en defacto 
standard för ändamålet och som kommer att kunna användas under lång tid framöver. 

Väljer man tekniken med en webblösning kan FTP-överföring vara en del av denna 
lösning. Här kan man också föra över dessa dokument via HTTP/HTTPS genom 
kommunikationslänk mellan klient och server. Skulle man välja en webblösning med en 
databas i botten blir denna mer effektiv i fråga om att hantera tjänster såsom antal 
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partners/underleverantörer, sökning efter dokument mm. Ju fler tjänster Volvo Aero 
Corporation ser möjlighet att använda gentemot sina partners/underleverantörer kan då 
föras in i en portallösning. 

Skall man titta på framtida utbyggnadsmöjligheter, flexibilitet i form av andra tjänster 
mot partners/underleverantörer väljer man webbtekniken då den förenklar 
administrationen av systemet. Genom denna teknik kan man på ett enkelt sätt samla det 
mesta som rör systemet på ett ställe och man slipper distribuera applikationer på annat 
sätt än via webben. Detta gör att Volvo Aero Corporation närhelst de vill kan förändra 
applikationerna som används för överföringen. 

Genom att använda sig av formulärhantering när dokument skall läggas upp eller 
hämtas styr man lätt in respektive information till rätt tabell i databasen varvid en stor 
kontroll över samtliga dokument fås samt att loggning av användarens aktiviteter kan 
hanteras av systemet. Kopplingen mot databasen sker med hjälp av olika 
programmeringsspråk beroende på plattformsval, det kan t.ex. vara ASP, JSP eller PHP. 

Den slutsats jag drar utifrån mitt resonemang blir att det går att skapa säker 
kommunikation mellan Volvo Aero Corporation och dess partners/underleverantörer 
med båda dessa lösningar. Vilken av dessa tekniker man skall välja får bli en fråga för 
diskussion av inblandade på Volvo Aero Corporation men mitt val hade fallit på 
lösningen med webbtekniken. Orsaken till detta får bli att möjligheterna till att lägga till 
ny funktionalitet är större samt att klientapplikationer kan distribueras via webbsidan. 

Vidare kan man använda tekniken för FTP i denna lösning. Man skulle kunna skapa 
gränssnittet i HTML och sedan låta webbläsaren på klientdatorn hämta dokumentet via 
FTP över SSL. Skulle dessa dokument vara krypterade krävs en lokalt installerad 
applikation som sköter om dekrypteringen av hämtade dokument och kryptering av 
dokument som skall läggas upp. 

10.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Volvo Aero Corporation kan med detta arbete som underlag jämföra med de tekniker 
och system som existerar inom koncernen och därefter värdera val av teknisk lösning 
innan ev. implementering sker. Vidare kan detta arbete ses som ett underlag för fortsatt 
fördjupning inom respektive ämnesområde för framtida examensarbeten på Volvo Aero 
Corporation. 
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A Metodbeskrivning 
Beskrivning över använda sökord och värdering av dessa som användes vid sökning i 
IEEE databasen samt också låg till grund för insamlande av annat referensmaterial. 

Tabell A.1 Sökord och värdering av använda sökord i IEEE databasen med värdespann 1 – 5 där 5 
motsvarar högst värde och därför tilldelas störst dignitet. 

Värde 

Sökord 

1 2 3 4 5 

Architecture     Ja 

Decryption     Ja 

Encryption     Ja 

FTPS     Ja 

HTTPS     Ja 

Secure     Ja 

Security     Ja 

Sharing     Ja 

Authentication    Ja  

Communication    Ja  

File Transfer    Ja  

Information    Ja  

PKI    Ja  

Securing    Ja  

SFTP    Ja  

Share    Ja  

SSH    Ja  

SSL    Ja  

TLS    Ja  

Transfer    Ja  

AES   Ja   

Collaboration   Ja   

Collaborative   Ja   

Fileserver   Ja   

FTP   Ja   

Java Applet   Ja   

Portal   Ja   

RSA   Ja   

Traceability   Ja   

Applet  Ja    

Extranet  Ja    

LDAP  Ja    

X.500  Ja    

XML  Ja    
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Internet Ja     

Objects Ja     

Partners Ja     

Server Ja     

Solution Ja     

Version Ja     
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B Översiktlig sammanställning 
Här presenterar jag de olika bilder och tabeller jag använt mig av i rapporten för att 
läsaren snabbt skall kunna bilda sig en uppfattning över mitt resonemang genom att ha 
målbilden i centrum. 

Tabell B.1 Överföringshastighet vid olika filstorlekar och bandbredd, gäller för nedladdning och 
utnyttjandegrad 100 %. 

Bandbredd 

Filstorlek 

256 

Kbit/s 

0,5 

Mbit/s 

8 

Mbit/s 

24 

Mbit/s 

100 

Mbit/s 

1MB 30 sek 15 sek 1 sek 0,3 sek 0,07 sek 

10MB 5 min 2,5 min 10 sek 3 sek 0,7 sek 

100MB 50 min 25 min 1,5 min 30 sek 7 sek 

1GB 8 tim 4 tim 15 min 5 min 1 min 

10GB 80 tim 40 tim 2,5 tim 50 min 11 min 

100GB 800 tim 400 tim 25 tim 8 tim 2 tim 

Tabell B.2 Överföringshastighet vid olika filstorlekar och bandbredd, gäller för nedladdning och 
utnyttjandegrad 75 % 

Bandbredd 

Filstorlek 

256 

Kbit/s 

0,5 

Mbit/s 

8 

Mbit/s 

24 

Mbit/s 

100 

Mbit/s 

1MB 37,5 sek 18,75 sek 1,25 sek 0,37 sek 0,08 sek 

10MB 6 min 3 min 12,5 sek 4 sek 0,8 sek 

100MB 1 tim 30 min 2 min 40 sek 8 sek 

1GB 10 tim 5 tim 20 min 7 min 1,3 min 

10GB 100 tim 50 tim 3 tim 1 tim 14 min 

100GB 1000 tim 500 tim 30 tim 10 tim 2,5 tim 

Tabell B.3 Överföringshastighet vid olika filstorlekar och bandbredd, gäller för nedladdning och 
utnyttjandegrad 50 %. 

Bandbredd 

Filstorlek 

256 

Kbit/s 

0,5 

Mbit/s 

8 

Mbit/s 

24 

Mbit/s 

100 

Mbit/s 

1MB 45 sek 22,5 sek 1,5 sek 0,45 sek 0,1 sek 

10MB 7,5 min 3,75 min 15 sek 4,5 sek 1 sek 

100MB 1, 25 tim 42 min 2,5 min 45 sek 10 sek 

1GB 12,5 tim 6,25 tim 25 min 7,5 min 1,5 min 

10GB 125 tim 62,5 tim 4 tim 75 min 17 min 

100GB 1250 tim 625 tim 40 tim 12 tim 3 tim 
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Bild B.1 Målbild över ett tänkt scenario för Volvo Aero Corporation. 

 

Tabell B.4 Sökord och värdering av använda sökord i IEEE databasen med värdespann 1 – 5 där 5 
motsvarar högst värde och därför tilldelas störst dignitet. 

Värde 

Sökord 

1 2 3 4 5 

Architecture     Ja 

Decryption     Ja 

Encryption     Ja 

FTPS     Ja 

HTTPS     Ja 

Secure     Ja 

Security     Ja 

Sharing     Ja 

Authentication    Ja  
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Communication    Ja  

File Transfer    Ja  

Information    Ja  

PKI    Ja  

Securing    Ja  

SFTP    Ja  

Share    Ja  

SSH    Ja  

SSL    Ja  

TLS    Ja  

Transfer    Ja  

AES   Ja   

Collaboration   Ja   

Collaborative   Ja   

Fileserver   Ja   

FTP   Ja   

Java Applet   Ja   

Portal   Ja   

RSA   Ja   

Traceability   Ja   

Applet  Ja    

Extranet  Ja    

LDAP  Ja    

X.500  Ja    

XML  Ja    

Internet Ja     

Objects Ja     

Partners Ja     

Server Ja     

Solution Ja     

Version Ja     
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Bild B.2 Volvo Aero Corporations målbild, FTP scenario 
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Bild B.3 Volvo Aero Corporations målbild, Webb scenario. 
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Bild B.4 Volvo Aero Corporations målbild, kommunikation mellan 
applikationsserver/dokumentdatabas och filserver. 
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Bild B.5 Partner/underleverantör laddar upp dokument 
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Bild B.6 Partner laddar ned dokument från FTP-server 
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Bild B.7 Funktionsbeskrivning över hur autenticeringen kan se ut när partner/underleverantör laddar 
ned dokument från webbserver. 

Tabell B.5 Statusbeskrivning av hanterade dokument i versionshanteringen. 

Statusvärde 

Dokument 

0 1 2 9 5 

Under bearbetning Ja     

Incheckat  Ja    

Utcheckat   Ja   

Arkiverat    Ja  

Dokument från 

Partner/underleverantör 

    Ja 
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Tabell B.6 Beskrivning av dokumentstatus för versionshanteringen. 

Dokument 

Orsak 

1 2 2.1 2.11 2.111 

Huvuddokument Ja     

Stor förändring  Ja    

Förändring   Ja   

Liten förändring    Ja  

Jätteliten förändring     Ja 

 

 

Bild B.8 Flödesbeskrivning vid användande av symmetrisk kryptering. 

Tabell B.8 Nyckellängder för de olika algoritmerna som kan använda symmetriska nycklar. 

Nyckellängd 

Algoritm 
56 bitar 128 bitar 168 bitar 192 bitar 256 bita 

DES  Ja     

3DES    Ja   

AES   Ja  Ja Ja 

 

 

Bild B.9 Flödesbeskrivning vid användande av asymmetrisk kryptering. 
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Tabell B.9 Krypteringsmetoder för dokument, överföring, dokument tillsammans med överföring. 

Objekt 

 

Metod 

Dokument Överföring Dokument 

Och 

överföring 

SFTP  Ja  

HTTPS  Ja  

RSA Ja   

AES Ja   

SSH   Ja 

Tabell B.10 För och nackdelar med hårda respektive mjuka certifikat med avseende på problem och hot. 

Certifikat 

problem/hot 

Hårda certifikat Mjuka certifikat 

Distribution Svårare Enklare 

Krävs extra hårdvara Ja Nej 

Säkerhet Högre Lägre 

Risk vid intrång Lägre Högre 

Kostnad Högre Lägre 

 

 

Bild B.10 Autentisering med användarnamn och lösenord 
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Bild B.11 Autentisering med certifikat 
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Bild B.12 Autenticering med certifikat användarnamn och lösenord 

 

 

Bild B.13 Uppslagning mot katalogtjänst 


