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Sammanfattning 
Målet med detta projekt har varit att designa och implementera ett 
distribuerat system där privatpersoner kan ta del av analysresultat på 
sina egna blodprover. Tjänsten är en utbyggnad av ett befintligt system 
för beställning av laboratorietjänster. Eftersom denna tjänst hanterar 
känsliga personuppgifter har säkerhetsaspekter särskilt beaktats. Ett 
flertal kända tekniker och ramverk för detta har utvärderats. Resultatet 
av projektet är ett urval av ramverk som används för att skapa en design 
och implementation av ett distribuerat system med hög säkerhet. 

Nyckelord: Java EE, Säkerhet, Webb. 
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Abstract 
The aim of this project has been to design and implement a distributed 
system where individuals can view the results of analyzes of their own 
blood tests. The service is an extension of an existing system for order-
ing laboratory services. Because this service handles sensitive data, 
security has been central to the project. Many different techniques and 
frameworks for this have been evaluated. The outcome of the project is a 
selection of frameworks used to create a design and implementation of 
distributed system with high security. 

Keywords:  Java EE, Security, Web. 
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ord. 
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JPA Java Persistence API 

JSF JavaServer Faces 

JSP JavaServer Pages 

JSR Java Specification Requests 

MVC Model-View-Controller 

POJO Plain Old Java Object, definierar ett vanligt javaobjekt. 
Används för att särskilja objekt som inte ingår i någon 
speciell konvention eller ramverk. 

RFC Requests for Comment 

SSL Secure Sockets Layer 

SGML Standard Generalized Markup Language 

SMS Short Message Service 

URI  Uniform resource identifier 

W3C World Wide Web Consortium 

XSS  Cross site scripting 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Användningen av Internet och distribuerade system har sedan deras 
tillkomst vuxit [1] explosionsartat och många tjänster är idag tillgäng-
liga dygnet runt. Med tiden har också hoten för dessa tjänster vuxit och 
antalet attacker på Internet ökar [2]. Detta gör att alla som jobbar med 
distribuerade system ständigt bör ha säkerheten i åtanke. 

Ett exempel på system som är extra viktiga att skydda från attacker är 
WeRLabs.se som hanterar känslig patientdata. WeRLabs är en nystartad 
e-tjänst som ger privatpersoner möjligheten att snabbt och enkelt 
beställa blodanalyser vars resultat levereras elektroniskt över Internet 
tillsammans med en legitimerad läkares kommentar. För att förbättra 
leveransen av provsvar utvidgas nu tjänsten med en svarsportal. 

Målet med detta projekt har varit att ta fram en design och implemente-
ring av denna svarsportal. Eftersom systemet hanterar sekretesskyddad 
information har säkerheten varit central i projektet. För att skapa 
systemet har flertalet kända tekniker och ramverk studerats. Resultatet 
av projektet är en design och implementering av ett distribuerat system 
som använder sig av kända ramverk för att tillgodose säkerhet och 
tillgänglighet.  

1.2 Övergripande syfte och mål 
Projektets övergripande syfte är att förbättra och automatisera processen 
att läsa och kommentera testsvar för både administratörer och kunder 
på WeRLabs.se. Administratörer skall spendera mindre tid på uppgifter 
som går att utföra automatiskt. Kunders förståelse av de testresultat som 
laveras skall öka. 

För att uppnå detta har projekt målet att designa och implementera ett 
distribuerat system med hög säkerhet som kan hantera presentationen 
av testresultat för WeRLabs.se.  

1.3 Avgränsningar 
Det som konstruerats i detta projekt är endast den delen av WeRLabs 
tjänst som hanterar visning och administration av testresultat. De 
tjänster som används för att hämta data är inte utvecklade i detta 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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projekt. De system som alltså inte skapats utan bara används i detta 
projekt är: det API som utvecklats av Nordisk e-handel AB och används 
av WeRLabs.se för att hantera användarkonton, LabPortalen samt den 
klient (BTC) som används för att hämta testresultat. 

Projektets inriktning har under projektets gång förändrats en del och 
inriktningen på säkerhet har tonats ned för att istället öka funktional-
iteten i systemet. Resultatet av detta projekt är inte ett helt säkert system 
och rapporten ger inte heller information om hur ett säkert system skall 
utvecklas. Rapporten ger dock en bred grund att stå på för vidare 
utveckling och förståelse för vilka problem som kan uppstå vid imple-
mentationer som kräver hög säkerhet. I rapporten diskuteras endast 
säkerhetsaspekter som har med applikationsutveckling och de miljöer 
de exekverats på att göra. Rapporten tar inte upp nätverksinställningar 
som brandväggar, DNS-inställningar och liknande. 

1.4 Lågnivåproblemformulering 
För att uppnå det övergripande målet med detta projekt har ett antal 
mindre delproblem formulerats: 

• Hur skall systemets önskade funktionalitet tas fram och 
dokumenteras? 

• Hur skall utvecklingsprocessen utformas? 
• Vilka säkerhetsaspekter bör applikationen skyddas emot för att hålla 

informationen säker? 
• Hur skall dessa säkerhetsaspekter implementeras, vilka ramverk och 

metoder skall användas? 
• Hur skall systemet dokumenteras? 
 

1.5 Översikt  
Kapitel 1 
Kapitlet beskriver varför projektet är genomfört och vilka problem det 
är avsett att lösa samt en övergripande summering av vad projektet och 
rapporten innehåller ges.   

Kapitel 2  
Kapitlet beskriver en mängd tekniker, ramverk och protokoll som är 
relevanta vid utveckling a distribuerade system. Vissa säkerhetsprinci-
per och teorier tas också upp. Detta avsnitt ger en kunskapsgrund för att 
förstå kapitel 4. 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Kapitel 3 
Kapitlet beskriver den metod och tillvägagångssätt som använts för att 
skapa systemet. Projektets olika faser diskuteras. 

Kapitel 4 
Kapitlet får igenom hur projektet genomförts samt resultatet av funkt-
ionalitetsutvärderingen. Här presenteras också de tekniska lösningar 
som resulterar i det utvecklade systemet. 

Kapitel 5 
I detta kapitel presenteras de resultat, i form av punkter från den 
framtagna kravspecifikationen, projektet har åstadkommit. 

Kapitel 6 
I kapitlet diskuteras huruvida det konstruerade systemet uppfyller det 
övergripande mål det var ämnat att lösa? Vissa etiska aspekter med 
projektet tas även upp dessutom presenteras en framåtblick i systemets 
möjliga framtid. 

1.6 Författarens bidrag 
Denna rapport är skriven av Arvid Villén och Thomas Fly. Allt i detta 
projekt har skett i samförstånd mellan dessa två författare.  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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2 Teori 
2.1 Definition av termer, förkortningar och  

Ajax 
Ajax är namnet på samling tekniker som tillsammans gör det möjligt att 
asynkront hämta ny data från servern utan att ladda om hela sidan. 

Auditing 
Auditing är ett begrepp som används för att beskriva en process som 
går ut på att spara händelser som är relaterade till säkerheten för att 
kunna upptäcka om någon försökt attackera systemet. 

Proof of concept 
En realisation av en metod eller teknik som visar på genomförbarhet. 

Skriptspråk 
Programmeringsspråk vars filer inte kompileras utan tolkas direkt i den 
exekveringsmiljö programmet körs i. 

Parsning (att parsa) 
Att analysera och tolka en sträng (uppsättning tecken) enligt en upp-
sättning regler. Ett exempel är när en webbläsare läser in html-kod och 
översätter detta till ett DOM-dokument. 

Cross Site Scripting 
En metod för att utnyttja de säkerhetsbrister som finns med klientskript. 

DOM 
DOM är en konvention för att plattformsoberoende representera HTML, 
XHTML och XML-dokument i en trädstruktur. Denna abstraktion 
används av CSS och JavaScript tillsammans med webbläsaren för att 
bygga upp en hemsida. 

Batchjobb 
En, ofta stor, uppsättning uppgifter som kan utföras utan mänsklig 
interaktion. Det kan t.ex. vara att summera stora mängder data. 

Säkerhetsdomän 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Fritt översatt från engelskans ”security realm”. En säkerhetsdomän är 
en del i den abstraktion Java EE använder för säkerhet. En säkerhets-
domän har som uppgift att identifiera användare och ge användaren 
rättigheter. 

 
Man in the middle attack 
En attack på en kommunikation där en person stjäl information genom 
lura de båda kommunicerande parterna genom att dirigera om trafiken 
via sin egen dator och bestämma vad som ska skickas vidare till den 
andra parten. 

BTC 
Ett klientprogram som hämtar XML-filer säkert över Internet med hjälp 
av HTTPs mellan olika system via BTH. 

JavaScript 
JavaScript är ett skriptspråk som framförallt används i kombination 
med HTML och CSS för att skapa dynamiska hemsidor. Inom webbut-
veckling exekveras JavaScript av webbläsaren och gör det möjligt 
förändra hemsidans utseende och beteende utan att anropa server. 
JavaScript är en av de tekniker som möjliggör Ajax. 

XHTML 
XHTML är mycket likt HTML men skiljer sig i att det baseras på XML 
och en striktare delmängd av SGML. Detta gör att webbläsare snabbare 
kan tolka koden. 

HTTP 
HTTP är ett “request-response”-protokoll för att skicka ”hypertext”-
dokument över nätverk. Detta betyder att klienter anropar servern med 
en förfrågan som sedan besvaras. En server kan inte skicka förfrågning-
ar till klienter. Det finns åtta typer av förfrågningar som en klient kan 
skicka. Den vanligaste heter ”get”-förfrågningen som används för att 
hämta data från servern och skall inte förändra serverns tillstånd. Den 
näst vanligaste är ”put”-förfrågan som används för att skicka data till 
servern och kan ändra serverns tillstånd. 

CSS 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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CSS är ett språk som definierar hur ett dokument skall se ut. CSS brukar 
användas inom webbutveckling för att bestämma hur HTML-filer skall 
presenteras i webbläsaren.  

HTML 

HTML är ett märkesspråk som bygger på SGML och används på 
Internet för visa hemsidor. Detta görs genom att data från serven 
markeras med olika “taggar” så att webbläsaren vet hur just dessa data 
skall tolkas. HTML kombineras ofta med andra tekniker som DOM, CSS 
och JavaScript för att skapa dynamiska hemsidor.  

Låg koppling 
Termen betyder att klasserna/modulerna i fråga har lite beroende 
mellan sig. 

Hög sammanhållning 
Termen betyder att de aktuella klasserna/modulerna endast hanterar 
uppgifter som är nära besläktade.  

OR-mappning 
OR-mappning (eng. Object-relational mapping) är en teknik för att 
konvertera relationssystem till ett objektorienterat system. OR-
mappning används t.ex. för att koppla ihop ett objektorienterat program 
skrivet i Java med en relationsdatabas.  

2.2 Java Enterprise Edition (Java EE) 
Java EE plattformen utvecklas av Oracle [3] och är en påbyggnad av 
Java SE plattformen. Plattformen tillgodoser ett ramverk för att skapa 
skalbara, tillgängliga och hanterbara system i stor skala.  

2.2.1 Behållare 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [4]. 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 
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Arkitekturen är uppdelad i fyra huvudbehållare som var för sig 
tillhandahåller en exekveringsmiljö (eng. runtime environment) med en 
specifik uppsättning tjänster och funktioner. De fyra behållarna (eng. 
container) är ”Applet”-behållaren, ”Web”-behållaren, ”Application 
Client”-behållaren och ”EJB”-behållaren. Applet-behållaren är ämnad 
att exekvera appletprogram, vilka är mindre Java-program som 
vanligtvis exekveras i en webbläsare. “Application Client”-behållaren är 
framför allt ämnad att exekvera vanliga Java SE applikationer. Web-
behållaren används framförallt för exekvering av servlet-klasser. EJB-
behållaren exekverar Enterprise JavaBeans. Dessa fyra behållare har 
ingen direkt kontakt, eftersom de är helt skilda exekveringsmiljöer, utan 
måste använda sig av nätverksprotokoll som t.ex. RMI eller HTTP för 
kontakt. 
 

 
Figur 1.  Diagram över den övergripande arkitekturen i Java EE. (Modifierad från 
[4]) 

2.2.2 Arkitektur 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [5]. 
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En Java EE applikation är konceptuellt uppdelad i fyra lager: klientla-
ger, webblager, affärslager och ett datalager. Dessa lager bygger till-
sammans ett ramverk för att utveckla små till mycket stora och mångfa-
setterade applikationer. Klientlagret består av en eller flera klienter 
utvecklade i olika tekniker som appletprogram (exekverar i webbläsa-
ren), javaprogram (exekverar i klientens JRE) eller enbart webbsidor 
som visas i en webbläsare. Webblagrets komponenter exekverar på 
servern och hanterar applikationens utseende samt skapar de dyna-
miska sidorna som visas för användaren. Affärslagret är det lager som 
hanterar all affärslog i applikationen och består av ett antal “Enterprise 
JavaBeans”. Datalagret är ofta implementerat i ett annat system som 
t.ex. en databas.  
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Figur 2. Diagram över de fyra lagren i en java EE applikation (källa [5] ). 

2.2.3 Bönor 
Applikationer skrivna i Java EE använder sig av något som kallas bönor 
(eng. Java Beans). Bönor är skapade för att förenkla återanvändning av 
komponenter genom att bönor följer ett visst mönster och är därför lätta 
att återanvända och utveckla. Bönor är vanliga klasser som följer tre 
regler: 

• Alla variabler är privata och nås med hjälp av “get”- och “set”-
metoder. 

• Klassen har en konstruktor med noll argument. 
• Klassen implementerar gränssnittet (eng. interface) 

”Serializable”. 
 

2.2.4 Context and Dependency Injection 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [6]. 
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CDI är Javas teknologi för att hantera Java-objekts livscykler och deras 
relationer och interaktioner. Teknologin gör att specifika applikationer 
inte behöver hantera skapande och kassering av objekt.  

2.2.5 Servlet 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [7]. 

En servlet är en typ av webbkomponent som används för att generera 
dynamiskt innehåll. En servlet exekveras i en servlet-behållare som 
använder sig av HTTP/HTTPs som “request-response”-protokoll. 
Nedan följer ett exempel på hur en servlet används för att dynamiskt 
generera webbsidor: 

1. Webbläsaren skickar en HTTP-förfrågan från klienten. 
2. Webbservern tar emot denna förfrågning och skickar den vidare 

till den konfigurerade servlet-behållaren. 
3. Behållaren skapar ett objekt som innehåller information om 

anroparen och eventuella medskickade parametrar. Beroende på 
innehållet i förfrågningen skickas det skapade objektet vidare till 
den servlet som är registrerad för hantering av sådana 
förfrågningar. 

4. Den anropade servlet-objektet läser de parametrarna som finns i 
vidarebefordrade objektet och genererar, utifrån dessa, data som 
sedan skickas tillbaka till klientens webbläsare. 

 
Figur 3. Sekvensdiagram över en HTTP-förfrågan till en servlet. 

2.2.6 JavaServer Pages 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [8]. 

JavaServer Pages (JSP) är en teknologi för att generera dynamiska 
HTML-, DHTML-, XHTML-, och XML-sidor. JSP är en högre abstraktion 
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än servlet-objekt och gör det möjligt att skriva javakod direkt i html-
kod. Varje JSP-fil översätts till en servlet vid körning (eng. runtime). 

2.2.7 JavaServer Faces 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [9]. 

JavaServer Faces (JSF) är ett komponentbaserat MVC-ramverk för 
webbapplikationer. JSF gör det möjligt att skapa komplicerade kompo-
nenter och mallar (eng. templates) vilket leder till minskad användning 
av duplicerad kod. I JSF ingår flertalet färdiga komponenter som t.ex. 
gör det enkelt att utveckla dynamiska sidor som använder sig av Ajax. 
Användningen av MVC-mönstret gör det möjligt att utveckla vyer i 
team där varje del har ett specifikt ansvar med låg koppling och hög 
sammanhållning. I MVC-mönstret agerar JSF-sidor (xhtml-sidor inne-
hållande JSF-komponenter) vy. Osynligt för utvecklaren agerar servlet-
objekt “request-response” controller, vilket gör att utvecklare inte 
behöver skriva all standard “request-response”-kod utan kan koncen-
trera sig på det som är specifikt för den applikation som utvecklas. Som 
modell används en eller flera ”Managed Beans”. En ”Managed Bean” är 
en vanlig böna som hanteras av JSF-ramverket. JSF representerar en 
vyer som komponent-träd vilka sparas för att inte förlora komponenters 
tillstånd. 

 
Figur 4. Diagram över de faser en JSF-förfrågan går igenom (Källa: [6]). 

En “JSF-förfrågan” uppdelas i sex faser: 
Restore View Om det finns en sparad vy hämtas denna för 

att fortsätta på det föregående tillståndet. 

Apply Request Values Om HTTP-förfrågan har med skickade 
parametrar så sparas dessa i de tillhörande 
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komponenterna. 

Process Validations Här valideras de sparade HTTP-
parametrarna mot de valideringskrav som är 
satta. Dessa krav sätts i en ”Managed Bean” 
och kan konstrueras med ”Bean Validation”. 
Om någon av dessa valideringar misslyckas, 
svarar JSF med samma sida som innan, fast 
med tillägget av eventuella felmeddelanden. 

Update Model Values De värden som är kopplade till en “Mana-
ged Bean” uppdateras med hjälp av “set”-
metoder. 

Invoke Application 
 

I denna fas kallas den metod som specifice-
ras med “action”-attributet i den komponent 
som orsakade HTTP-förfrågan. 

Render Response I den sista fasen genereras den nya vyn (eng. 
view) och de olika JSF-komponenterna 
transformers till ”vanlig” xhtml-kod. Alla 
värden sätts i xhtml-koden med hjälp av 
”get”-metoderna i den aktuella ”Managed 
Bean”.  

Tabell 1. De sex faser en JSF-förfrågan genomgår (Källa: [6]). 

En ”Managed Bean” måste ange ett värde kallat ”scope” som definierar 
bönans livslängd. Dessa bönor kan anropas från JSF-sidorna. 

Application scope Detta “scope” spänner över hela appli-
kationens livslängd, det vill säga att 
bönan endast skapas en gång under 
applikationens livslängd och kasseras 
först när applikationen stängs av. 

Session scope En böna med annoterad med “session 
scope” har en livslängd som motsvarar 
en klients HTTP-session. Detta betyder 
att bönan “lever” över flera HTTP-
förfrågningar och kan användas för att 
spara klient-unika värden som skall 
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användas under den tid användaren 
använder hemsidan. Bönan kasseras när 
klientens session slutar. 

Request scope Detta “scope” markerar att bönan hålls 
vid liv under en HTTP-förfrågan eller 
metodanrop. Bönan kasseras när anropet 
har behandlats. 

Conversation scope En böna annoterad med “Conversation 
scope” kan spänna över flera HTTP-
förfrågningar och har start-/slutpunkter 
som bestäms av applikationen Detta 
“scope” kan vara bra att använda vid 
väldigt specifika applikationsflöden. 

Dependent pseudo-scope  Livslängden följer klientens. Bönan 
skapas varje gång någon gör “Inject” och 
förstörs när injektionsmålet tas bort. 
Detta är standardvärdet för CDI. 

Tabell 2. Möjliga "scope" för en "Managed Bean" (Källa: [10]). 

2.2.8 Bean Validation 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [6]. 

Validering är en mycket viktig del av en applikation och bör användas i 
alla lager. Om validering sker i alla lager är det lätt att den kod som 
genomför valideringen dupliceras. För att lösa detta introducerades ett 
standardiserat ramverk i Java EE vid namn ”Bean Validation”. ”Bean 
Validation” gör det möjligt att med hjälp av annotationer markera hur 
ett fällt skall valideras. Dessa annotationer kan användas för att validera 
metodparametrar, returvärden och fält i applikationens alla lager. 
Ramverket har ett antal annotationer färdiga att använda. Det medföl-
jande annotationerna är dock relativt banala och klarar inte av kompli-
cerade regler som t.ex. svenska personnummer. För att validera mer 
komplicerad data är det istället möjligt att skapa egna annotationer, 
dessa kallas “Custom Constraints”. 

2.2.9 Transaktioner 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [11]. 
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Vid kontakt med databaser är det mycket viktigt att data inte hamnar i 
fel tillstånd.  

Exempel: En applikation skall förflytta pengar från ett konto till ett 
annat. För att göra detta dras först summan från givarens konto. Sedan 
skall summan sättas in på mottagarens konto. Om insättningen av 
någon anledning inte går att genomföra hamnar datan i ett fel tillstånd 
och pengarna är för evigt borta. 

För att data inte skall hamna i inkorrekta tillstånd, som exemplet ovan, 
används transaktioner. Transaktionssäkerhet kan garanteras med hjälp 
av en grupp attribut vid namn ACID. ACID står för atomic, consistent, 
isolated och durable som förklaras i Tabell 3. 

Atomic Antingen genomförs alla operationer eller ingen. 

Consistent All data lämnas i ett giltigt tillstånd. 

Isolated Olika transaktioner påverkar inte varandra. 

Durable Efter att transaktionen är genomförd sparas datan 
oavsett vad som händer. 

Tabell 3. Beskrivning av begrepp inom ACID-transaktioner (Källa: [11]). 

En ACID-transaktion kan avslutas på två sätt: “commit” eller “rollback”. 
Om en ”commit” har skett sparas alla förändringar permanent. Om en 
rollback skett skall all data tillbaka till det tillstånd som den hade innan 
transaktionen började. 

Enterprise Java Bean 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [11]. 

Enterprise Java Beans (EJB) används i applikationens affärslager och 
ansvarar alla affärslogik samt förändringar i modellens tillstånd. För att 
klara av detta erbjuder dessa bönor extra tjänster som en vanlig böna 
inte gör. Bland de extra tjänsterna ingår transaktionshantering, integrat-
ion med JPA och asynkrona metodanrop. En transaktion i en EJB-metod 
startas som standard när metoden anropas och avslutas när metoden 
returnerar. Det går, med hjälp av annotation, att förändra det mönster 
som används när en EJB-metod anropar andra metoder. Utvecklaren 
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kan då ange om en ny transaktion skall börja eller om den föregående 
skall användas. De olika spridningsinställningarna beskrivs i Tabell 4. 

Required 
(standard) 

En ny transaktion startas om det inte redan 
finns en, annars används den redan existe-
rande. 

RequiresNew En ny transaktion skapa alltid när en metod 
med denna annotation anropas. 

Mandatory Använder den aktiva transaktionen. Om sådan 
inte finns kastas ett undantag. 

Never Ett undantag kastas om metoden anropas utan 
en aktiv transaktion. 

NotSupported En metod annoterad med ”NotSupported” kan 
inte exekveras med en aktiv transaktion. Om 
anropet sker med en aktiv transaktion sparas 
transaktion, metoden exekverar för att sedan 
återuppta den föregående transaktionen. 

Supports Om det finns en aktiv transaktion används 
denna, annars används ingen transaktion alls. 

Tabell 4. Beskrivning av spridningsinställningar för transaktioner i en EJB-metod 
(Källa: [10]). 

Om ett undantag kastats av JRE eller EJB-behållaren inom en transakt-
ion gör EJB-behållaren automatiskt en “rollback”. Detta sker dock inte 
med explicit skapade och kastade undantag från applikationen. 

2.2.10 Java Persistence API 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [12]. 

Java Persistence API (JPA) är ett standard-API för OR-mappning, det 
vill säga hantering av mappning mellan objekt och databasens tabeller 
och kolumner. För att göra detta används JPA-enheter (eng. JPA Entity) 
som med hjälp av annotationer specifikt markerar de fält i objekten som 
skall kopplas till en tabell och kolumn. 

2.2.11 Batchjobb 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [13]. 
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Java EE version 7 lanserades med ett ramverk för hantering av batch-
jobb (eng. batch job). Ett batchjobb är en uppsättning uppgifter som kan 
utföras utan mänsklig interaktion. Det kan t.ex. vara att summera stora 
mängder data. I ramverket delas ett jobb upp i ett antal steg där varje 
steg har tre faser. Den första fasen hanterar inläsning av data och skickar 
sedan vidare denna data till steg två. Det andra steget tar emot datan 
och kontrollerar att den är korrekt d.v.s. validerar datan. Om datan är 
korrekt skickas den vidare till steg tre som sparar datan i databasen. De 
två första faserna genomförs dock ett antal gånger innan fas tre utförs. 
Detta gör att det blir färre anrop till databasen. För att definiera batch-
jobb har ett speciellt språk (JSL) utformats som bygger på XML.  

 

Figur 5. Övergripande struktur på ett batchjobb i Java EE version 7 (Källa: [13]). 
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Figur 6. Sekvensdiagram över de faser som ett steg har i ett batchjobb i Java EE 
version 7 (Källa: [13]). 

2.3 Säkerhet 
Säkerhet är mycket komplext och kräver mycket kunskap för att imple-
menteras korrekt. Även erfarna systemutvecklare och säkerhetsexperter 
misslyckas ibland och orsakar säkerhetsbrister, vilket kan leda till stor 
skada för både företag och privatpersoner.  

Ett exempel på ett misslyckande inom säkerhet är den kända buggen 
”CVE-2014-0160”, även kallad Heartbleed [14]. Heartbleed är en känd 
säkerhetsbrist i det populära kryptografiska mjukvarubiblioteket 
OpenSSL. Säkerhetsbristen ger attackerare möjligheten stjäla ”skyddad” 
information som skickas över nätverk med protokollen SSL och TLS, då 
OpenSSL används i krypteringen inom dessa protokoll. Det som utmär-
ker denna bugg och har gjort att den blivit såpas omtalad är dess 
mycket stora utbredning. Biblioteket OpenSSL är mycket vanlig då det 
används av två mycket vanliga ”öppna” (eng. open source) servertek-
nologier vid namn Apache och Nginx. Dessa två serverteknologier hade 
enligt Netcraft över 66% av marknadsandelarna i april 2014 [15]. 

Antalet attacker på internet ökar samtidigt som de blir mer och mer 
sofistikerade. Denna utveckling leder till att utvecklare ständigt bör 
studera nya tekniker och ramverk som kan tänkas skydda applikationer 
och des data. För att skapa en applikation med hög säkerhet måste 
utvecklare inneha kunskaper i många olika tekniker. Ett system är 
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aldrig säkrare än den svagaste länken och dessa förändras ständigt med 
tiden som hackare utvecklar nya tekniker för att bryta sig in i system. 

“Answering “when” and “where” web applications are 
attacked is initially simple: 24/7, everywhere. [16]” 

 

2.3.1 Secure Sockets Layer och Transport Layer Security 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [17]. 

Secure Sockets Layer (SSL) är en metod för att skydda kommunikation-
en mellan två parter som kommunicerar på ett nätverk. När kommuni-
kation initieras utförs en handskakningsfas där vilka nycklar, som skall 
användas för att kryptera och dekryptera informationen, bestäms. 
Krypteringen förhindrar att tredjepart kan förstå den information som 
skickas samt att denne inte kan ändra på informationen utan att detta 
syns för mottagaren. SSL används normalt som och garanti för datain-
tegritet vid kommunikation som innehåller information som lösenord 
eller kreditkortsnummer. Transport Layer Security (TLS) är en vidare 
utveckling av SSL version 3. Skillnaden mellan dessa är att TLS under-
hålls av IETF och alltså är en öppen internetstandard [18]. 

2.3.2 HTTPs 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [19]. 

HTTPs är en utbyggnad av HTTP som gör det möjligt att skicka data 
säkert över Internet. HTTPs är inte ett protokoll utan det är det vanliga 
http protokollet som ligger ovanpå SSL/TLS protokollen för att kunna 
garantera den skickade informationens integritet. 

2.3.3 Open Web Application Security Project (OWASP) 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [20]. 

Open Web Application Security Project (OWASP) är en ideell organisat-
ion, som grundades 2001, vars syfte är att öka säkerheten på mjukvara. 
Organisationen har skapat dokumentation som ger utvecklare möjlig-
heten att hitta säkerhetsbrister samt hur dessa brister skall åtgärdas. 
Organisationen har, utöver detta, skapat ett antal funktioner och biblio-
tek som skall hjälpa och förenkla utvecklingen av säkra applikationer.  
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2.3.4 Topp tio 

Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [21] och 
[22]. 

Ett av de dokument som tagits fram av OWASP är en ”topp 10”-lista 
där, enligt OSWAP, de 10 viktigaste säkerhetsaspekterna granskas. 
Denna lista ger en bra grund för vad ett system bör ha åtgärder mot och 
hur dessa åtgärder skall implementeras. 

A1 Injektion 
En injektion är när icke önskad data når applikationens logik utan att 
den kontrollerats. Om datan tolkas som kod eller ett kommando kan en 
attackerare genomföra otillåtna operationer i t.ex. databasen.  En typ av 
injektion är en SQL-injektion där in injektionen genomförs på en SQL-
databas[16].  

Exempel: En hemsida har ett inloggningsformulär där användare kan 
ange sitt användarnamn och lösenord. Om en illvillig användare då 
anger användarnamnet: admin, och lösenordet: ’ OR ‘1’=’1’. Och hemsi-
dan kontrollerar användarnamnet med SQL-satsen: ”SELECT * FROM 
user WHERE username= name AND password = pass”, där ”pass” är 
den textsträng som anges av användaren som lösenord och ”name” är 
den textsträng som anges av användaren som användarnamn, kommer 
SQL-satsen att läsas: SELECT * FROM user WHERE username = ‘admin’ 
AND password = ‘ ‘ or ‘1’=’1’’ vilket alltid är sant och därför kontrolleras 
inte lösenordet och användaren blir inloggad. 

A2 Felaktig autentisering och sessionshantering 
Om den delen av applikationen som hanterar autentisering och sess-
ionshantering är inkorrekt implementerad, kan detta leda till att attacke-
rare kan komma åt information som lösenord, nycklar eller sessions-
nummer. Det är också viktigt att autentiseringen sker med hjälp av så 
många faktorer som möjligt. En vanlig faktor är kombinationen av ett 
användarnamn och ett lösenord, men för att öka säkerheten kan flera 
faktorer implementeras. Ett exempel på en extra faktor är en engångs-
kod som skickas till någon enhet som endast användaren har tillgång 
till. 

A3 Cross-Site Scripting (XSS)  
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [23]. 
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Cross site scripting (XSS) är ett säkerhetsproblem i webbaserade appli-
kationer där en attackerare utnyttjar säkerhetsbristerna i klientscript. En 
attack går ut på att skadlig data skickas från applikationen till klientens 
webbläsare. Den skadliga datan som attackeraren använder sig av 
består oftast av JavaScript. När skriptet sedan exekverar i användarens 
webbläsare har det stor frihet och kan t.ex. hämta all information om 
vilka hemsidor användaren har gått in på med hjälp av de ”cookies” 
som sparas. Det går också att, med hjälp av klientskript, ta reda på 
information som ”HTTP-sessions”-id vilket gör att skriptförfattaren kan 
”lura” hemsidor att tro att denne är någon den inte är. Det finns tre 
övergripande typer av XSS. 

Reflekterad XSS är en typ av XSS där skadliga skript skickas till servern 
för att sedan ”eka” tillbaka till en användares webbläsare. Ett vanligt 
sätt att genomföra en sådan attack går ut på att utnyttja de URL-
parametrar som många hemsidor använder sig av. 

Exempel: En hemsida låter användare skriva in sitt namn för att sedan 
visa det igen. Det som visas för användaren skickas med som URL-
parametrar: http://myname.com/name=Kalle. Om användaren istället 
anger: http://myname.com/fname=<script>location.href = 'http:// hack-
er.com/steal.php?cookie='+document.cookie;</script>, kommer skriptet att 
exekveras i användarens webbläsare och hämta alla sparade cookies för 
att sedan skicka dessa till: http:// hacker.com/steal.php. 

Lagrad XSS är mycket list reflekterad men med skillnaden att skriptet 
lagras i t.ex. en databas. 

DOM-baserad [24] XSS utnyttjar, till skillnad från lagrad och reflekterad 
XSS, klientens webbläsare medan de två andra typerna använder sig av 
server-sidan. DOM-baserad XSS går ut på att utnyttja de tekniker som 
bygger upp en hemsida på klientsidan. Dessa brukar vanligtvis bestå av 
HTML/XHTML, CSS och JavaScript. Dessa tre tekniker använder sig av 
DOM för att fungera korrekt. Den vanliga attackvinkeln är dock Java-
Script. Det är därför viktigt att skriva JavaScript-kod med denna typ av 
XSS i åtanke så att varje metod rensar/sanerar eventuella skadliga 
värden. 

Ett av det vanligaste sätten att skydda sig mot XSS är att noga validera 
all input som kommer från användare. Det är dock väldigt svårt att 
skapa valideringsalgoritmer som helt skyddar mot XSS då det finns 
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otroligt mång olika sätt att koda (eng. encode) skripten på. Enligt Jeff 
Williams [25] finns det 1 677 721 600 000 000 sätt att koda taggen: 
<script>.  

A4 Osäkra referenser till objekt  
(eng. Insecure Direct Object References) 
Denna säkerhetsbrist går ut på att användare kommer åt information, 
som inte är ämnad för dem, utan att autentiseras korrekt. För att utnyttja 
denna typ av säkerhetsbrist kan en attackerare ändra de referenser, som 
pekar på viktiga objekt (filer, mappar, databasnycklar, objekt), som 
skickas ned till klienter. 

Exempel: En hemsida låter en användare, med ID-nummer ett, se sin 
egen profil på följande adress (URL): https://mysite.com/profile=1. Om 
användare ett byter ut ettan, i slutet av adressen, mot t.ex. en tvåa: 
https://mysite.com/profile=2, kan användare ett se användare tvås profil. 

Denna typ av säkerhets brist är framförallt problematiskt vid utveckling 
av applikationer som använder sig av tekniker som Rest och SOAP. 

A5 Felaktiga säkerhetskonfigurationer 
Även om en applikation är programmerad på ett säkert sätt, kan attack-
erare utnyttja felaktigheter applikationens säkerhetskonfigurationer. 
Dessa felaktigheter uppstå i konfigurationen av applikationsserver, 
ramverk, webb-server, databas, operativsystem mm.  

A6 Exponering av känslig data 
Det är i grunden inte systemet eller applikationen en attackerare vill åt 
utan det som faktiskt har värde är den information som ingår i systemet 
eller applikationen. Det är därför mycket viktigt att skydda denna data 
på så många sätt som möjligt. Det sista skyddet och det som denna 
punkt i listan fokuserar på är att skydda den kritiska informationen i 
databasen. Den information som anses vara extra viktig att skydda är 
bl.a. kreditkortsnummer och lösenord. Denna data skall skyddas på ett 
sådant sätt att, även om en attackerare kommer åt informationen i 
databasen, så kan attackeraren inte kan tillgodose sig informationen. För 
att skydda information på detta sätt bör därför all kritiskt information 
haschas eller krypteras med godkända algoritmer som testats ordentligt. 
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A7 Avsaknad av säkerhetskontroller på metodnivå 
Ett säkert system skyddar sig mot en typ av attack på flera olika sätt. 
Detta gör att attackerare som tagit sig förbi ett ”hinder” direkt fastnar på 
nästa. För att garantera att det inte finns något ”väg” genom ett system 
där användaren inte autentiseras bör applikationer kontrollera anropa-
rens rättigheter vid varje anrop till metoder som utför viktiga uppgifter. 
Det är också viktig att dessa anrop sker med tekniker och protokoll som 
är säkra och inte kan avlyssnas. 

A8 Cross-Site Request Forgery (CSRF) 
Detta säkerhetsproblem uttrycker sig i att illasinnade användare ”tving-
ar” andra användare att genomföra aktioner som de inte menar att göra. 
Attacken utnyttjar det förtroende servern har för sina klienter (webblä-
sare). Attackeraren lurar icke ont anande användare att å attackerarens 
vägnar skicka http-post (forms) med värden som attackeraren angett. 
Eftersom meddelandet kommer från en godkänd användare kan servern 
inte stoppa denna attack, om inte vissa åtgärder implementerar. 

A9 Användning av komponenter med kända brister 
Om en applikation använder sig av bibliotek, ramverk eller andra 
teknologier med kända brister, kan en attackerare enkelt läsa sig till 
dessa brister i de respektive teknologiernas bugg-lista. Det är därför 
mycket viktigt att alla ramverk och bibliotek är av senaste version, då 
dessa ofta innehåller mindre antal kända säkerhetsbrister. 

A10 Okontrollerade omredigeringar och navigering 
(eng. Unvalidated Redirects and Forwards ) 
I en applikation är det vanligt att användare kan navigera mellan olika 
sidor. Om navigeringen beror på användardata och datan inte kontrolle-
ras kan detta utnyttjas för att komma åt sidor som eventuellt inte bör 
vara tillgängliga för den aktuella användaren.  

2.3.5 Java Authentication and Authorization Service 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [26]. 

Java Authentication and Authorization Service (JAAS) är ett ramverk för 
hantering av inloggning och rättigheter i Java och Java EE.  Ramverket 
inför funktionalitet som gör det möjligt att skapa små moduler som 
hanterar inloggningsprocessen, dessa kallas loginmoduler (eng. Login 
Module) och kan hantera flertalet olika typer av inloggning där en 
användare identifieras via lösenord och användarnamn eller mer 
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komplicerade processer som biometrisk scanner eller smartcards. En 
applikation kan registrera flera olika loginmoduler vilket gör att använ-
dare kan logga in på olika sätt. När applikationen registrerar en login-
modul flaggas modulen ett värde: ”required”, ”sufficient”, ”requisite” 
och ”optional”. 

Required Flaggan innebär att loginmodulen måste lyckas. 
Oavsett om den lyckas eller inte kommer den att 
fortsätta till nästa modul (om det finns flera). Om den 
misslyckas så kommer hela inloggningen misslyckas 
oavsett vilka moduler som har lyckats innan och vilka 
moduler som kommer efter.  

Requisit Nästa flagga som heter “Requisit” fungerar lite som 
“Required” med att den måste lyckas för att lyckas med 
inloggningen oavsett föregående resultat. Skillnaden 
mot “Required” är att om den misslyckas kommer den 
inte fortsätta till nästa modul utan avslutar där.  

Sufficient Nästa flagga som heter “Sufficient” måste inte lyckas 
som de två föregående flaggorna. Om den lyckas så 
slutar den att gå igenom flera modulen och returnerar 
att den lyckats. Om den misslyckas fortsätter den. 
Inloggningen kan fortfarande lyckas då det inte är ett 
krav på att den ska lyckas.  

Optional Den sista flaggan som heter “Optional” kan både lyckas 
och misslyckas utan att det gör en skillnad för resten av 
modulerna. Den försätter till nästa modul oavsett 
resultat. 

Tabell 5. Möjliga flaggor för en loginmodul(Källa: [27]). 

För att förstå Java- och Java EE-ramverkets säkerhet är det viktigt att 
förstå några grundläggande begrepp: 

Subject Ett ”subject” är representant av anroparen som kan vara 
en person, service, annat system något annat som 
anropar programmet 

Principal En principal är en bit information som kan beskriva ett 
subject. Det kan vara ett namn på något som identifierar 
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användaren så som namn, personnummer eller en roll 
som användaren har 

Figur 7. Tabell med säkerhetstermer som används inom Java och Java EE (Källa: 
[26]). 

När loginmodulen aktiveras anropas en metod vid namn ”initialize” 
som skapar ett subject för att representera användaren. För att få de, av 
användaren angivna, inloggningsuppgifterna anropar modulen en 
”callbackhandler” vars syfte att hämta information från användaren. 
Informationen matchas sedan mot de regler som satts upp för den 
specifika inloggningsprocessen som applikationen kräver. Om kontrol-
len lyckas, kallas metoden “commit” där alla ”principals” läggs till. En 
”principal” är ett objekt som berättar något om ett subjekt, det kan t.ex. 
vara en användares roll. Om kontrollen misslyckas anropas metoden 
”abort” som städar undan i modulen. När en användare sedan är 
inloggad är denne ständigt kopplad till ett subject. När användaren 
sedan anropar metoder kommer dessa alltid kontrollera objektet 
”subject” för att kontrollera om användaren har de ”pricipals” som 
kärvs. 

 

Figur 8. Övergripande diagram över de kontext en loginmodul verkar i (Källa: [28]). 

2.4 Utvecklingsmetoder 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [29]. 

Målet med utvecklingsmetoder är att förbättra resultatet så att den 
utvecklade produkten är väldokumenterat, underhålsbart och högkvali-
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tativ. Det finns flertalet olika utvecklingsmetoder där det går att dela 
upp dem i två typer: ”gamla” och ”nya”.  

Många av de äldre modellerna tillhör den traditionella utvecklingsmo-
dellen och fokuserar på planering och roller istället för teamwork och 
utveckling. Ett exempel på dessa (äldre) utvecklingsmetoder är vatten-
fallsmodellen som är lätt att förstå och förstärker begreppet “definition 
före design” och “design före kod”. Med denna modell förväntas en 
komplett kravspecifikation vara färdigställd innan utvecklingen börjar, 
vilket möjligtvis är en aning orealistiskt, då det är vanligt att den 
önskade funktionaliteten ändras under projektets gång. Vattenfallsmo-
dellen har dock flertalet nackdelar: 

• Krav 
Modellen bygger på att alla krav tas fram i början av projektet får 
sedan inte förändras. Detta är svårt, om inte omöjligt, att imple-
mentera i verkligheten, då beställare (kunder) ofta inte helt vet 
vilka funktionen som önskas i början av projektet. 

• Förändringar 
Modellen är inte anpassad för att hantera förändringar i både 
funktionalitet eller process. 

• Komplett 
Med Vattenfallsmodellen finns det ingen produkt att leverera in-
nan projektet är i sin sista fas. Detta gör att om någon av de re-
surser (tid eller kapital), som krävs för att genomföra ett projekt, 
tar slut, levereras aldrig produkten.  

• Sekventiellt 
Metoden är anpassad för att utföras sekventiellt, vilket inte pas-
sar särskilt många projekt då de inte går att utforma sekventiellt 
utan flera olika uppgifter bör utföras parallellt. 

• Riskhantering 
Det är med denna metod svårt att integrera risk hantering på ett 
korrekt sätt då riskhantering är något som bör ske ofta och med 
jämna mellanrum undersökas.  
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Moderna modeller som Agila metoder är baserade på iterativ och 
inkrementell utveckling. De fyra stora egenskaperna som är grundläg-
gande för agila metoder är: 

• Adaptiv planering 
All planering är genomförd på ett sådant sätt att det är möjligt att 
ändra i framtiden. På detta sätt låser man inte in sig i fasta möns-
ter som kanske inte passar senare i projektet. 

• Iterativ och evolutionär utveckling 
Istället för att implementera hela delar av systemet direkt an-
vänds en iterativ infallsvinkel som implementerar mindre delar i 
taget. 

• Snabb och flexibel anpassning till förändring 
Metoderna är skapade för att snabbt omprioritera vilka funktion-
er som skall utvecklas samt hitta nya krav. 

• Främja kommunikation 
Metoderna har fokus på kommunikation med kunden för att alla 
parter skall bli nöjda vid projektets avslut. 

Agila metoder används för att uppnå högkvalitativa program på kortare 
tider jämfört med traditionella metoder. Agila metoder fokuserar på 
självorganiserande utvecklingsteam, samarbete med kunderna och 
mindre dokumentation. Några exempel på agila utvecklingsmetoder är 
Scrum och Extreme Programing (XP). 

Skillnaden mellan traditionella (gamla) och moderna metoder är att de 
traditionella är bättre anpassade för stora projekt där liten till ingen 
förändring sker under projektets gång samt projekt som skall utveckla 
kritiska system. I de flesta andra fall passar agila metoder bättre då de är 
bättre på att anpassa kraven under projektets gång. 

Scrum 
Om inte annat anges, bygger texten i detta avsnitt på information från [30]. 

Scrum är namnet på en agil utvecklingsmetod där utvecklingen sker i 
korta tidsiterationer. Ett projekt som använder scrum går igenom tre 
faser. I den första fasen sker den övergripande planeringen där pro-
jektets generella mål och arkitekturella design tas fram. Den andra fasen 
består i sig av en serie cykler där det i varje cykel utvecklas en ny del av 
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systemet. I den sista fasen avslutas projektet och systemet samt projektet 
dokumenteras. 

 

Figur 9. Utvecklingsfaserna i ett projekt som använder scrum (Källa: [30]). 

Den andra fasen i Scrum består av en serie cykler med en fast längd, 
normalt 2 till 4 veckor. Varje cykel delas upp i fyra steg enligt Tabell 6. 

Assess I detta steg sker viss riskhantering samt en prioritering 
av de funktioner som skall utvecklas sker. Kunden är 
med i denna för att kunna introducera nya krav eller 
funktioner. 

Select I denna fas väljs, tillsammans med kunden, vilka funkt-
ioner som ska utvecklas i den nya cykeln 

Develop Utveckling av de utvalda funktioner som valdes i 
”select”-fasen. I denna fas är utvecklingsgruppen 
isolerade från kunden för att undvika distraktioner 

Review Resultatet av den nuvarande cykeln presenteras till 
kunden 

Tabell 6. De fyra faserna som ingår i en cykel inom scrum (Källa: [30]). 

Extreme Programming(XP) 
Extreme Programming(XP) är mycket likt scrum men med striktare 
regler om hur projektet skall genomföras. Ett av de krav som inte finns 
med Scrum men i XP är att alla programmerare skall testa sin egen kod. 
Iterationslängden är också något kortare i XP. De prioriteringar, av 
önskad funktionalitet, som genomförs i första fasen i en iteration är i XP 
dikterar vilka punkter som skall utvecklas vilket inte gäller i Scrum. 
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3 Metod 
3.1 Tillvägagångssätt 

För att systemet skall uppnå så hög kvalitet som möjligt, samtidigt som 
alla parter blir nöjda, bör en välbeprövad utvecklingsmetod användas. 
Detta projekt är relativt litet och spänner över en mycket kort tid. Detta, 
tillsammans med en nära kontakt med företaget, är aspekter som tyder 
på att en agil utvecklingsmetod bör användas. Företaget är också tydliga 
med att nya krav kommer att införas under projektets gång. Arbetet i 
projektet kommer p.g.a. detta baseras på den agila utvecklingsmetoden 
Scrum. Arbetet skall delas upp i tre övergripande faser. Den första fasen 
är en förstudie där olika tekniker och ramverk som kan tänkas vara till 
användning för att lösa projektets krav undersöks. Syftet med denna fas 
är att utöka kunskapen om relevanta ramverk som kan användas i 
projektet. När förstudien är avslutad och ett urval av ramverk framta-
gits skall arbetet övergå till implementationsfasen. Det är i denna fas 
systemet utvecklades och testades. Den sista fasen i projektet är en 
distribution- och dokumentationsfas vilken går ut på att driftsätta 
systemet i den miljö det är avsett för, samt att slutföra dokumentation-
en. 

Arbetet ska starta v13 år 2014 och kommer pågå i 11 veckor. Under 
dessa 11 veckor kommer all utveckling och dokumentation genomföras. 
Utöver studier kommer delar av den första veckan användas till att ta 
fram en kravspecifikation som kommer att ligga till grund för utveckl-
ingen av systemet. 
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Figur 10. Schema över arbetet i projektet. 

3.2 Förstudie 
Förstudien i detta projekt skall fokusera på insamling av information. 
Informationen som tas fram skall ge svar på de lågnivåproblemformule-
ringar som framtagits. Där stort fokus kommer att ligga på de olika 
säkerhetsaspekter som systemet måste förhålla sig till. Vidare kommer 
flertalet specifika tekniker och ramverk att granskas. Vissa studier 
förväntas kräva viss fördjupning vilket kan leda till att viss utveckling 
kommer att genomföras. Det som utvecklas skall inte användas utan 
endast agera ”proof-of-concept”. 

3.3 Implementation 
I den andra övergripande fasen kommer ett antal iterationer eller cykler, 
som var för sig fokuserar på en uppsättning nya funktioner, att äga rum. 
Det är i dessa iterationer som systemet skall utvecklas. Varje iteration 
skall gå igenom tre faser. Dessa faser är “värdering”, “urval”, ”imple-
mentation” och “granskning”. 

Värderingsfasen går ut på att alla funktioner som samlats in under 
förstudien omprioriteras tillsammans med alla intressenter. Detta skall 
leda till att de viktigaste funktionerna väljs ut först. Om någon av 
intressenterna har ny funktionalitet som de vill införa skall detta görs i 
denna fas. 

Urvalsfasen går ut på att gå igenom de önskade funktionerna för att 
välja ut de som skall utvecklas i denna iteration. Vissa av de valda 
funktionerna kommer att kräva annan funktionalitet för att implemente-
ras. Om detta sker skall dessa funktioner utvecklas först. 
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Implementationsfasen går ut på att genomföra den faktiska utveckling-
en av funktionerna. Funktionerna skall utvecklas utan kontakt med 
intressenter. 

Granskningsfasen går ut på att visa resultatet av iterationen för intres-
senterna. Under denna fas skall utvecklare få kommentarer på det som 
utvecklats så att alla intressenter, inklusive utvecklare, förstår vad gick 
bra/dåligt i denna iteration. 

3.4 Driftsättning 
I den sista fasen av projektet ska det systemet som tagits fram driftsät-
tas. För att genomföra det kommer först en kort studie av de verktyg 
som kan krävas för att göra detta. I denna fas skall även all dokumenten 
slutföras. 

3.5 Dokumentation 
För att systemet skall ha någon större livslängd krävs det att utvecklare 
snabbt kan förstå det system de jobbar med. Det är därför viktigt med 
bra dokumentation. I detta projekt kommer fyra dokument skapas för 
att dokumentera systemet. 

Det första dokumentet är en projektdefinition. Dokumentet syftar till att 
skapa förståelse för projektets mål. Processen att skapa detta dokument 
resulterar förhoppningsvis i att alla parter blir överens om varför 
projektet finns och vad dess syfte är. 

Det andra dokumentet är en kravspecifikation (se bilaga A) som speci-
fikt definierar de krav som ställs på den utvecklade produkten. En 
kravspecifikation delas med fördel in i två kategorier: funktionella krav 
och icke-funktionella krav. Funktionella krav är de krav som ställs på 
systemets funktionalitet. Icke-funktionella krav är krav som inte har 
med funktionalitet att göra utan fokuserar mer på hur funktionerna 
skall implementeras. För att på ett bra sätt ta fram och dokumentera alla 
krav skall användningsfallsdiagram användas. Dessa diagram är enligt 
I. Sommerville [30] mycket bra på att visa systems funktionalitet och vilka 
användare (aktörer) som kommer i kontakt med systemet. 

Det tredje och mest omfattande dokument som skall författas, är ett 
arkitekturdokument (se bilaga B) och beskriver det utvecklade systemet. 
Det är detta dokument som skall användas när systemet sedan vidare-
utvecklas. I detta projekt valdes att samla all information om den 
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testning, som genomförts, i arkitekturdokumentet. Ett arkitekturdoku-
ment har med fördel en blandning av beskrivande text och diagram. För 
modellering av digra skall UML 2.0 användas. 

Det fjärde dokumentet som skall författas är en manual för administra-
törer av systemet. Denna manual skall ge läsaren kunskap om hur 
systemet används och vad det kan användas till. 
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4 Konstruktion  
4.1 Analys av problemställningen 

I projektet första fas (förstudien), och de samtal som förts med företaget, 
blev ett antal grundläggande krav framtagna och dokumenterade i en 
kravspecifikation (se bilaga A). Dessa krav togs fram utifrån ett an-
vändningsfallsdiagram som tydligt presenterar vad det utvecklade 
systemet skall klara av samt vilka aktörer som kommer i kontakt med 
systemet. 

 

Figur 11. Användningsfallsdiagram för det utvecklade systemet. 

Det är fyra aktörer som kommer i kontakt med systemet. Dessa beskrivs 
i Tabell 7. Tabell 7. 

WeRLabs.se API WeRLabs.se har ett Rest-API som används för att 
autentisera användare, då alla användare har ett 
konto på WeRLabs.se. 

Säkerhetsmodul Detta är ett en modul (utvecklad i detta projekt) 
som laddas in på servern och hanterar inloggning 
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samt sätter inloggande användares rättigheter. 

Kund En kund är den typ av användare som kommer 
att använda systemet för att få tillgång till sina 
testsvar som köpts på WeRLabs.se. För att få 
tillgång till testsvaren måste kunder först logga in. 
Inloggningen består av två delar. Först sker en 
validering av kunden via WeRLabs. Sedan 
autentiseras och auktoriseras kunden via säker-
hetsmodulen genom att validera användaren mot 
WeRLabs samt att en engångskod som skickats 
med SMS kontrolleras. 

Administratör En administratör är en aggregering av läkare och 
systemadministratörer. En administratör behöver, 
precis som en kund, logga in för att ta del av 
portalens tjänster. En inloggad administratör skall 
få möjligheten att ändra de testnamn som visas 
för inloggade kunder. En administratör skall 
också få möjligheten att skapa/ändra ett tests 
beskrivning som visas i samband med testet. 
Administratörer skall också ha tillgång till funkt-
ionaliteten att kommentera de beställningar som 
gjorts av kunden. Denna kommentar skall visas i 
samband med beställningen och testsvaren för 
kunden. 

Tabell 7. Tabell med de aktörer som kommer i kontakt med det utvecklade 
systemet. 

För att det utvecklade systemet skall fungera korrekt måste det samla in 
data från, och ha kontakt med, två externa system. Dessa system är 
WeRLabs och LabPortalen. WeRLabs använder ett system som är byggt 
av Nordisk E-Handel AB och de har ett Rest-API som kan anropas med 
hjälp av HTTP-förfrågningar. LabPortalen är en tjänst, skapad av 
InfoSolutions AB, för hantering av test och testresultat. LabPortalens 
data går att komma åt via ett klientprogram vid namn ”Business Trans-
action Hub Client” (BTC). BTC hämtar data i form av XML-filer från 
LabPortalen för att sedan spara dem på klientens hårddisk. 
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4.2 Teknologier och ramverk 

I detta avsnitt kommer vissa av de teknologier och ramverk som an-
vänds att presenteras och diskuteras. 

Språk 
Det kanske mest grundläggande teknikvalet som krävs för att bygga ett 
system är ett programmeringsspråk. Detta är ett mycket viktigt val och 
påverkar många av de resterande valen som skall genomföras i pro-
jektet. Den viktigaste aspekten som bör tas i åtanke, vid val av pro-
grammeringsspråk och plattform, är utvecklarnas kompetens [31] [32].  

“People matter more than platform technologies. [31]” 

Om projektets utvecklare saknar kunskap om det programmeringsspråk 
och/eller ramverk som används är de mer benägna att skapa buggar 
som både försämrar funktionalitet och säkerhet. Utöver ökad risk för 
kritiska buggar påverkas även tiden det tar att utveckla systemet då 
utvecklare måste studera det språk som de inte kan. Eftersom utveck-
larna i detta projekt har störst kunskap inom Java och Java EE har detta 
språk/plattform valts för systemet. På grund av säkerhet och funktion-
alitet har den senaste versionen av Java EE, nämligen version 7, valts. 

Server  
Ett distribuerat system kräver en typ av server-teknologi, då sådana 
system skall vara tillgängliga dygnet runt, året runt. De är framför allt 
två aspekter som påverkat detta val. Den första är kostnad. Företaget 
som systemet utvecklas för hade som ett krav att server-teknologi inte 
får ha några kostnader i from av licenser. Den andra aspekten som var 
viktigt är stödet för Java EE version 7, då just denna version innehåller 
funktionalitet som önskades användas i detta projekt. När dessa krav 
uppfyllts begränsas listan med möjliga server-teknologier till: Wildfly 
8.1, Apache Tomcat 8.0 och GlassFish 4.0. Eftersom systemet som kräver 
en hel applikationsserver och Apache Tomcat endast är web-server 
(servlet container) är denna server-teknologi inte möjlig att använda. Av 
de två kvarstående servrarna är det i många aspekter lika, men eftersom 
utvecklarna i detta projekt har tidigare erfarenhet inom GlassFish 4.0 
valdes denna teknologi. 

Databas 
För att spara all information behövs det en databas. Som databas-
teknologi valdes MySQL då det är gratis samt att företaget redan 
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använder denna teknologi. Det är också den databasteknologi som 
utvecklarna har mest kunskap om. 

Loggning 
Alla system bör logga viktiga händelser för att, i efterhand, se vad som 
har skett, och hur det skett, i systemet. Det är extra viktigt med nog-
grann loggning i system där säkerhet står i fokus då bra loggning är ett 
utmärkt sätt att se om systemet är utsatt för angrep. När detta val 
genomfördes var det två aspekter som anseddes extra viktigt. Den ena 
är att ramverket skall klara av att logga till olika filer beroende på vart i 
systemet loggningen sker. Den andra aspekten är att ramverket skall 
klara av att logga med flertalet olika nivåer som möjliggör enkel filtre-
ring när sedan utvecklare kontrollerar logen. Flera nivåer gör det möjligt 
att snabbare filtrerar ut viktiga händelser. Denna funktionalitet fins inte 
i det ramverk som Java EE 7 tillgodoser, vilket gör att ett externt ram-
verk krävs. Som ramverk valdes Log4J då det finns många bra guider 
om hur detta ramverk används samt att det uppfyller den funktionalitet 
systemet kräver. 

Enhetstestning 
En applikation bör testas noga och regelbundet under utvecklingsfaser-
na. För varje ny komponent som implementeras, bör alla komponenter 
som kommer i kontakt med denna testas igen. För att klara av detta 
krävs ett ramverk som automatiskt testar enheter ofta (t.ex. vid varje 
kompilering av projektet). Det ramverk som är mest, enligt författarna, 
diskuterat och dokumenterat inom Java EE är JUnit. Därför har detta 
ramverk valts. 

Validering 
Alla applikationer som hanterar data från användare måste genomföra 
någon typ av validering för att kontrollera att de värden som anges 
följer de regler och mönster som affärslogiken kräver. Det är extra 
viktigt i applikationer som har säkerheten i fokus, då det ofta är just den 
data som kommer från användare som är ett angrepps ingång. I ett 
säkert system bör validering ske i alla lager för att försäkra sig om att 
ingen data lyckas komma förbi och t.ex. in i databasen okontrollerat. Att 
samma värde valideras flera gånger gör att risken för duplicerad kod 
ökar, vilket inte är önskvärt då duplicerad kod ökar risken för buggar. 
För att motverka duplicerad kod samt förenkla processen finns det ett 
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ramverk i Java EE vid namn ”Bean Validation” som används i detta 
projekt. 

Sanering 
En säker applikation bör ha mycket strikta valideringsregler, vilket kan 
leda till att mycket data inte godkänns. För att data som innehåller 
oönskade värden inte bara skall ogiltigförklaras och kastas bort kan det 
vara bra att ta bort dessa värden innan validering sker. För att rensa bort 
oönskade html taggar och andra skadliga används ett externt bibliotek 
vid namn JSoup.  

4.3 Iterationer 
Projektet pågick i 11 veckor och under den tiden genomfördes fyra 
implementationsiterationer som vardera sträckte sig ungefär två veckor. 

Den första iterationen fokuserade på att utveckla det batchjobb som 
med hjälp av BTC får tillgång till testdata i form av XML-filer. Batchjob-
bet skall startas automatiskt var tionde minut och hämta de senaste 
filerna för att sedan parsa dem till objekt som kan sparas i databasen. I 
detta ingår att validera och sanera datan för att garantera att den är 
säker samt följer de konventioner som satts för respektive data. 

I iteration nummer två framtogs den vy som används för att visa 
testresultaten, som finns sparade i databasen, för användare via en 
webbläsare. Denna vy framtas och testas på de i kravspecifikationen 
angivna webbläsare. Bland dessa webbläsare finns sådana versioner 
som körs på surfplattor och smarta telefoner. 

Den tredje iterationen fokuserade på att färdigställa de inloggningsmo-
duler och säkerhetsbegränsningar som krävs för att begränsa åtkomsten 
så att en användare enbart får tillgång till sina egna testsvar. Inlogg-
ningsproceduren kräver att användaren har ett registrerat konto på 
WeRLabs nuvarande tjänst med informationen personnummer, e-
postadress, lösenord och ett mobilnummer. Vid inloggningen anger 
sedan användaren sin e-postadress och sitt lösenord. Om dessa är 
korrekt angivna skickas en engångskod till kundens mobil via sms. Om 
och endast om användaren anger en korrekt kod inom tio minuter skall 
den räknas som inloggad. 

Fjärde iterationen bestod av att ta fram de administrationsverktyg som 
krävs för att granska och utvärdera de resultat som skickats från labben 
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men ännu inte vistats för användaren. Administratören skall se alla icke 
kommenterade resultat med markörer för avvikande värden. Det skall 
också vara möjligt för administratörer att döpa om komplicerade 
testsvarsnamn till mer allmänna namn som en vanlig användare förstår. 

4.4 Arkitektur och design 
Det utvecklade systemet har delats upp i tre mindre subsystem: hemsi-
dan, batchjobbet och säkerhetsmodulen. Dessa subsystem är beroende 
av varandra och skapar tillsammans all funktionalitet i systemet. 
Subsystem har dock helt skilda arkitektur och designmönster. 

4.4.1 Hemsidan 
Detta subsystem är den delen av systemet som är synlig för användare 
och hanterar allt som har med presentation av data att göra. Hemsidan 
har en klient-server arkitektur, där klienterna består av webbläsare 
Hemsidan är designad enligt MVC-mönstret för att uppnå låg koppling 
och hög sammanhållning. Nedan beskrivs ansvarsfördelningen mellan 
de olika lagren. 

Vy-lagret hanterar hemsidans utseende och presentation av data. 
Applikationens relativt lilla storlek, samt användningen av stora kom-
plicerade tabeller som förändras dynamiskt med Ajax-teknik, gjorde att 
JSF 2.0 valdes som ramverk för vyn. Lagret består alltså av JSF-sidor 
kopplade till “Managed Beans”. En annan stor fördel med JSF är alla de 
färdigutvecklade komponenterna har inbyggd skydd för XSS. För att 
simpelt utforma flera olika sidor med ett gemensamt utseende används 
JSF “templates” tillsammans med ett flertal CSS- och JavaScript-filer. 

De komplicerade tabellerna, som används i den delen av hemsidan som 
administratörer kommer i kontakt med, och kräver funktionalitet som 
inte standardbiblioteket i JSF klarar av. För att slippa utveckla nya 
komplicerade JSF-komponenter används PrimeFaces. PrimeFaces 
erbjuder utvecklare ett mycket stort utbud av nya funktioner [33]. Bland 
dessa finns det en som hanterar komplicerade tabeller och gör det 
möjligt att sortera samt filtrera data med Ajax-teknik. För att ändra 
modellens tillstånd anropar vyn controller-lagret. 

Controller-lagret ansvarar för hantering av affärslogik samt modellens 
tillstånd. Lagret är uppbyggt av ett antal EJB-klasser. Användningen av 
EJB gör att transaktionshanteringen fungerar utan att utvecklare behö-
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ver tänka på detta. Lagret anropar och förändrar modellen när detta 
krävs. 

Modell-lagret ansvarar för OR-mappningen. För att koppla ihop 
relationsdatabasen med den objektorienterade applikation används JPA 
som är Javas standardbibliotek för detta. Ramverket är mycket rigoröst 
och tillhandahåller all funktionalitet som krävs i detta projekt. JPA 
används genom att flertalet JPA-enheter skapas som var för sig motsva-
rar en tabell i databasen.  

För att vyn inte skall få direkta beroenden av modellen returnerar 
controller-lagret endast överföringsobjekt (eng. Data Transfer Object, 
förk. DTO). Överföringsobjekten är implementerade i form av gränssnitt 
(eng. interface) som endast har “get”-metoder vilket resulterar i att vyn 
inte kan ändra på objekten och modellen. 

4.4.2 Batchjobb 
Detta subsystem ansvarar för att all information som har med beställ-
ningar och testresultat sparas i databasen samt att denna information 
följer de valideringsregler som satts upp. Informationen hämtas med 
hjälp av BTC från LabPortalen i form av XML-filer. 

Detta problem går att lösa på flertalet sätt där ett av dem är att helt göra 
ett eget program som hämtar och sparar informationen. Java EE version 
7, lanseras dock med ett helt ramverk ämnat just för denna typ av 
uppgifter [13]. Ramverket är relativt stort och stödjer många olika typer 
av jobb. Den valda serven GlassFish 4.0 har även inbyggt GUI för 
hantering och loggning av applikationer skrivna i detta ramverk. Dessa 
sammanlagda fördelar gjorde att detta ramverk används för implemen-
tationen av subsystemet batchjobb.  

Subsystemet är inställt att exekvera var tionde minut och läser in XML-
filer till minnet för att sedan senare och validera informationen. XML-
filerna kommer med information om testresultat kopplat till ett person-
nummer. Det är personnumret som sedan möjliggör kopplingen mellan 
testresultat och en användare på WeRLabs. 

4.4.3 Säkerhetsmodul 
Detta subsystem har utvecklats helt skilt från de andra delsystemen och 
skall hantera autentiseringen och auktoriseringen i systemet. Valet att 
utveckla denna del av systemet helt separat beror framförallt på att de 
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moduler som ingår måste vara kompilerade och klara att använda när 
GlassFish startar, vilket inte de andra subsystemet behöver. Detta 
delsystem hanterar autentisering och auktorisering. Det är mycket 
viktigt att de säkerhetsmoduler som hanterar detta är noggrant testade 
och följer de krav som sätt på säkerhetsimplementationer. För att 
minska risken för fel används därför redan existerande ramverk för att 
lösa denna uppgift. Det finns ett flertal ramverk som hanterar säkerhet 
så som Spring security, JAAS, Oauth och Shiro. JAAS är det ramverk 
som ingår i standardbiblioteket Java EE och troligtvis är det mest testade 
av alla dessa ramverk. Det är också det enda av ramverken som utveck-
larna har tidigare erfarenhet inom vilket gjorde valet enkelt. För autenti-
sering och auktorisering används alltså JAAS. 

4.5 Säkerhet 
Systemet är byggt med säkerheten i centrum och alla subsystem och 
lager har säkerhetsimplementationer som gör systemet säkrare. Nedan 
följer den ”topp tio”-lista som skapats av OWASP samt en beskrivning 
vad som implementerats för att lösa problemet. 

A1 Injektion 
Eftersom systemet använder en SQL-databas är det endast SQL-
injektioner som kan vara en säkerhetsbrist. Därför är alla SQL-satser 
skrivna med SQL-parametrar vilket gör att datan tolkas som text och 
inte SQL-kod.  

 

Figur 12. Exempel på korrekt Java-kod som skyddar mot SQL-injektion. 

Utöver detta har applikationen givits en speciell användare i databasen 
som inte har rättigheter att t.ex. radera hela tabeller. Applikationens 
användare har endast de rättigheter som krävs för att applikationen 
skall fungera korrekt.  

A2 Felaktig autentisering och sessionshantering 
Java och Java EE, som diskuteras i teoriavsnittet, har rigorösa system för 
att hantering av säkerhet. Dessa säkerhetsprinciper ger utvecklaren en 
plattform och möjligheten att använda väl beprövade tekniker som 
minskar risken för buggar, som eventuellt kompromissar systemets 
säkerhet. Den inbyggda plattformen är dock relativt komplicerad, då 
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den tar hänsyn till många olika typer av system som kan tänkas skapas. 
För att motverka detta finns det ramverk som förenklar dessa procedu-
rer. Ett av dessa är det väl använda JAAS. JAAS ämnar sig extra bra i 
detta projekt då utvecklarna har tidigare erfarenhet i ramverket. Glass-
Fish 4.0 har stöd för färdiga säkerhetsmoduler som minskar andelen 
kod som behövs skapas.  

För att ytterligare öka säkerheten i inloggningsprocessen används en 
engångskod som skickas till användarens mobil och sedan återges av 
användaren för att visa att denne innehar den telefon som användarkon-
tot är kopplat till. Koden består av ett helt slumpvist genererat tal med 
sex siffor. Koden är knuten till ett specifikt konto och är alltså inte giltig 
för någon annan användare. Koden är giltig i tio minuter. 

JAAS-modulerna som kommer med klarar dock inte av att hantera den 
komplicerade inloggningsprocess som detta system kräver. Därför har 
en egen modul konstruerats. De egenimplementerade delarna är extra 
noga testade. JAAS har dock stöd för all sessions-hantering samt kon-
troll av rättigheter För att skydda dessa sessioner samt den information 
som skickas används HTTPs vid all kommunikation. HTTPs behöver 
som bekant ett underliggande protokoll för att garantera säkerhet. I 
detta projekt har TLS utsetts som standard och SSL används endast om 
klienten inte har TLS.  

En typ av attack som är möjlig på inloggningsformulär är att använda 
sig av en dators ”råstyrka” för att knäcka lösenord. Denna typ av attack 
genomförs genom att attackeraren skapar ett skript eller program som 
ständigt försöker logga in i systemet. Om detta sker tillräckligt många 
gånger kommer det till slut att lyckas. För att motverka detta har en 
gräns för antal misslyckade inloggningsförsök upprättats. Gränsen är, 
som standard, satt till 50 misslyckade försök på 10 minuter vilket är 0.2 
försök per sekund. Tiden det tar, i värsta fall, att knäcka ett lösenord kan 
räknas utmed hjälp av formeln nedan. 

𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑎𝑇𝑒𝑐𝑘𝑒𝑛𝐿ö𝑠𝑒𝑛𝑜𝑟𝑑𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 ∗ 𝐹ö𝑟𝑠ö𝑘𝑃𝑒𝑟𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑
= 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝐷𝑒𝑡𝑇𝑎𝑟𝐴𝑡𝑡𝐾𝑛ä𝑐𝑘𝑎 

Då ett inloggningsförsök inte är bunden till en IP-adress utan en använ-
dare så spelar antalet datorer ingen roll. Om ett lösenord är sex tecken 
långt och endast innehåller svenska stora och små bokstäver samt tal ett 
till nio, ger formeln 413269750080 sekunder, vilket är ca 13105 år. 
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A3 Cross-Site Scripting (XSS)  
För att skydda applikationen mot XSS används JSF som ramverk för 
vyn. JSF har inbyggt skydd mot XSS så att datan som visas för klienten 
endast tolkas som data och inte kod. För att ytterligare stärka försvaret 
används strikt validering där det externa biblioteket JSoup används för 
att kontrollera skadliga värden. JSoup är ett bibliotek med ett relativt 
smalt syfte; nämligen att upptäcka och, om så önskas, ta bort icke 
godkänd kod ur en textsträng [22]. Bibliotek använder sig av ”whitelist” 
där utvecklaren anger HTML-taggar som är godkända och får finnas, 
alla andra HTML-taggar skall raderas. 

Ett ytterligare skydd som implementerats är att http-flaggan ”http-only” 
är satt till ”true” [23]. Detta gör att webbläsaren ser till att JavaScript inte 
har tillgång till de, av applikationen, sparade ”cookies”. Detta skyddar 
alla moderna webbläsare: lista [34]. Möjligheten att sätta denna flagga 
för det sessions-id som används för att identifiera användare unik kom 
med Servlet 3.0. Inställningen sätt i web.xml för att garantera att alla 
http-sessioner sparas med denna flagga. Utöver denna flagga har http-
flaggan ”secure” också sats till ”true” vilket garanterar att dessa ”coo-
kies” aldrig skickas över en icke krypterad kommunikation. Detta 
skyddar mot session-hijacking, vilket är då en attackerare använder sig 
av en annan session för att lura servern att tro att den är någon den inte 
är. Den tredje http-flaggan som skall sättas är en så kallad ” X-XSS-
Protection”-flagga. Denna flagga gör att moderna webbläsare automa-
tiskt säker igenom användarinput och sedan kontrollerar detta mot 
svart från servern. Om webbläsaren upptäcker att misstänkt kod ekat 
tillbaka till webbläsaren så exekveras denna inte. 

A4 Osäkra direkta referenser till objekt  
Applikationen använder varken Rest, SOAP eller URL-parametrar vilket 
gör att detta problem. Det som avgör vilken data som en användare kan 
se är endast det ”subject” som sätts i inloggningsproceduren. Detta 
skyddar applikationen mot dessa säkerhets problem. 

A5 Felaktiga säkerhetskonfigurationer 
Denna punkt är mycket svår att verifiera och kontrollera, då det är 
väldigt många inställningar som skall sätta i ett system som detta. De 
enheter som framförallt granskats i denna punkt är: MySQL-databas, 
GlassFish och operativsystem. För att inställningar skall vara korrekt 
har manualer för respektive enhet granskats. 
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För att skydda applikationsservern (GlassFish 4.0) är den s.k. ”Security 
Manager” påslagen vilket gör att applikationen automatiskt får striktare 
rättigheter när det gäller saker som att exekvera kod, läsa/skriva filer 
osv. För att applikationen skall få rättigheter att göra det den faktiskt 
behöver göra finns det en policy fil där alla applikationens rättigheter är 
definierade som en ”white-list”. I denna policy fil går att bestämma 
vilken kod som får göra vad. 

Som operativsystem används ”Windows Server 2012” vilket är ett 
operativsystem ämnat för server-funktionalitet och därför har extra 
hårda säkerhetsinställningar. 

Allmänt har alla användarkonton för alla enheter skapts med ”ovan-
liga” namn som är svara att gissa, samt mycket starka lösenord. All 
mjukvara är uppdaterade till den senaste versionen för att minska 
risken att kända säkerhetshål används. Även de transportprotokoll som 
används (SSL och TLS) är av senaste version. 

A6 Exponering av känslig data 
För att skydda känslig data skall vikta värden haschas eller krypteras, 
men eftersom applikationen inte hanterar användares lösenord och 
användarnamn utan detta görs på WeRLabs.se är denna punkt särskilt 
aktuell. En användare kommer endast åt sin egen information då all 
information som ges ut ur databasen endas hör till det ”subject” som 
den inloggade användaren har. 

A7 Avsaknad av säkerhetskontroller på metodnivå 
Det enda en användare har åtkomst till är de xhtml-sidor som bygger 
upp hemsidan. Dessa är alla konfigurerade att endast vara tillgängliga 
via HTTPs. Alla ”cookies” sparas krypterat och med secure-flaggen 
vilket gör att de aldrig skickas över en icke säker kommunikation. Alla 
filer är också definierade i web.xml som säger att man måste vara 
inloggad som en specifik typ av användare för att nå en viss sida. 
Utöver detta sker explicita rättighetskontroller på alla metoder i ”Con-
troller”-lagret. Detta gör att om en attackerare på något sätt lyckas 
anropa controller-lagret, som innehåller all affärslogik, inte kommer 
kunna exekvera den metoden. Detta görs alltså på metod-nivå så varje 
metod i controller-lagret har en annotering som beskriver vilka använ-
dare som får exekvera denna metod. Förutom detta används ”Container 
Security” vilket betyder att alla anrop mellan behållare (ex. EJB-
behållare och Web-behållare) autentiseras. 
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A8 Cross-Site Request Forgery (CSRF) 
Detta är ett problem so endast finns i vyn. Som vy-teknologi används 
JSF 2.2 som automatiskt skapar ett unikt värde, kallat ”ViewState”, för 
varje FORM-Post som skickas från klienten endast är giltigt en gång. 
Detta är ett rigoröst stöd och skyddar applikationen mot CSRF.  

A9 Användning av komponenter med kända brister 
Systemet använder sig endast av de senaste versionerna av ramverk 
mm. Detta leder för hoppningsvis till att mindre antal kända säkerhets-
brister används. Det går dock aldrig att helt skydda sig mot detta då 
även mycket stora och rigoröst testade ramverk kan vara felaktiga. 

A10 Okontrollerade omredigeringar och navigering 
Som tidigare nämnts under punkt A7 används säkerhetskontroller på 
metod-nivå samt att alla xhtml-sidor är mappade till en viss typ av 
rättigheter. De omredigeringar som sker i applikation är aldrig direkt 
beroende på användare indata utan sker efter noggrann validering samt 
affärslogik. Detta gör att en användare inte kan mixtra med dessa 
värden för att påverka vilken sida eller data de skall få tillgång till. Som 
också tidigare nämnts används inga URL-parametrar utan det enda 
data-fält som en vanlig användare kan skicka in data in i systemet är de 
tre fält (användarnamn, lösenord och SMS-kod) som används vid 
inloggningen. 

Auditing 
För att upptäcka eventuella attacker på system sker extra noggrann 
loggning vid de delar av systemet som har med säkerhet att göra. Detta 
gör det möjligt att upptäcka en attack samt täppa till eventuella säker-
hetshål som utnyttjats. 
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5 Resultat 
Projektets resultat är ett distribuerat system med hög säkerhet, som låter 
användare av WeRLabs.se logga in och se sina testsvar levererade från 
LabPortalen. Systemet skiljer på olika typer av användare och administ-
ratörer har tillgång till funktionalitet som gör det möjligt att ändra den 
information som visas för kunder. För att kontrollera om projektet har 
uppnått de mål som sattes upp i början följer nedan en tabell med 
kraven från kravspecifikationen (se bilaga A) samt om de är uppfyllda. 

Krav: Genomfört: Kommentar: 

Logga in Ja Om användaren har ett konto på 
WeRLabs 

Engångskod Delvis Det krävs vid alla inloggningar. Koden 
skickas inte men genereras 

Testdata Ja Hämtas via BTH klienten och förs in i 
databasen av batchjobbet. 

Administratör Ja Konton kan ges administrationsrättigheter 
i databasen. 

Testvisning Ja Testen visas direkt när användaren loggar 
in. 

Skapa/ändra 
beskrivningar av test 

Ja Görs via admin sidan på hemsidan. 

Ändra visningsnamn 
för test 

Ja Görs via admin sidan på hemsidan. 

Granska och 
kommentera 
beställningar 

Ja Görs via admin sidan på hemsidan. 

Felmeddelanden Ja Meddelanden är definierade i en fil som 
enkelt går att ändra. 

Text Ja All text som visas är fördefinierade i en fil 
som enkelt går att ändra. 

Framtida stöd Ja Systemet är byggt för att byggas ut i 
framtiden. 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

45 



Design och implementation av ett 
distribuerat system med hög säkerhet  
- Arvid Villén, Thomas Fly 

5 Resultat 
2014-06-22 

 
Flexibelt Ja Många inställningar finns i en fil och 

kräver endast en omstart för att gälla. 

Loggning Ja Det loggas i olika filer beroende på vilket 
subsystem meddelandet kommer ifrån. 

HTML5 Ja Hemsidan använder HTML5 och CSS3. 

Webbläsare Ja Hemsidan fungerar i det angivna 
webbläsarna. 

Validering Ja All data som inte auto genererats inne i 
systemet valideras. 

Revision  Ja Både lyckade och misslyckade 
inloggningsförsök loggas med IP-adress. 

Protokoll Ja Både TLS och SSL. 

Arkitekturdokument Ja Följer med som bilaga och levereras till 
kunden. 

Manual Ja Följer inte med som bilaga men levereras 
till kunden. 

Testning Delvis Endast ”usecase”- och enhetstestning är 
genomförd. Båda testmetoderna har lett 
till att flertalet buggar upptäckts. 

Tabell 8. Resultat av projektet relaterat till kravspecifikationen. 

Systemet är byggt med säkerhet i fokus för att minska risken för lyckade 
angrepp. 

 
Säkerhetsproblem: Skyddad: Kommentar: 

A1 Injektion Ja SQL-Parametrar används som stoppas 
denna typ av attacker. Om ramverket är 
korrekt implementerat är detta säkert. 

A2 Felaktig autentisering 
och sessionshantering 

Troligtvis Detta är mycket svårt att verifiera då det 
är omöjligt att testa alla möjliga typer av 
attacker eller fel i applikationen. 

A3 Cross-Site Scripting 
(XSS)  

Ja Rigorösa åtgärder har vidtagits för att 
skydda applikationen mot XSS. Det 
starkaste är JSF. 

A4 Osäkra referenser till 
objekt  

Ja Applikationen använder endast det 
”Subject”, som sätts i säkerhetsmodulen, 
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som utgångsvärde för referens till objekt. 
Detta bygger på att säkerhetsmodulen är 
korrekt. 

A5 Felaktiga 
säkerhetskonfigurationer 

Delvis Utifrån den tiden som funnits har så 
många konfigurationer gjorts som det 
hinns med och utifrån den kunskap som 
finns. Alla konfigurationer som rör detta 
projekt som är kända har blivit hanterade. 
Serverinställningar kommer att ses över 
innan projektet distribueras. 

A6 Exponering av 
känslig data 

Delvis Kommunikationen är krypterad men 
värden som otp kod och personnumer är 
inte krypterade. 

A7 Avsaknad av 
säkerhetskontroller på 
metodnivå 

Ja Vid alla metodanrop som kräver 
inloggning kontrolleras användarens 
rättigheter 

A8 Cross-Site Request 
Forgery (CSRF) 

Ja Inbyggt i JSF 2.2. 

A9 Användning av 
komponenter med kända 
brister 

Troligtvis Det kommer troligen alltid finnas kända 
hål i de olika ramverk och komponenter 
som finns även om det är det senaste. 
Alla ramverk som används i detta projekt 
är av den senaste stabila releasen. 

A10 Okontrollerade 
omredigeringar och 
navigering 
 

Troligtvis Alla omredigeringar kontrolleras. Detta 
har dock inte testats tillräckligt för att med 
säkerhet garantera säkerhet. 

Tabell 9. Säkerhetsresultat. 
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6 Diskussion 
6.1 Analys 

Det övergripande syftet med detta projekt har varit att förenkla proces-
sen att leverera testsvar från LabPortalen till kunder av WeRLabs.se. 
Innan systemet utvecklats var ansvarig läkare på WeRLabs tvungen att 
logga in på LabPortalen för att se resultaten, manuellt kopiera innehållet 
och klistra in resultatet i ett e-mail. Detta mail skickades sedan krypterat 
till kunder. För att kunder skulle kunna låsa upp mailet var läkare även 
tvungna att manuellt kopiera och skicka en kod till användaren. Det 
utvecklade systemet kommer att förändra och förenkla denna process. 

Skillnaden för läkare är att de slipper använda sig av LabPortalen då 
hämtningen av data helt automatiserats. Nu behöver läkare endast 
kontrollera värdena för att sedan på samma sida skriva en kommentar. 
Informationen visas automatisk när den berörda kunden loggar in på 
sidan.  

Skillnaden för kunder är att de går in på en hemsida istället för att läsa 
ett mail. Hemsidan har till skillnad från mailen designats på ett sätt så 
att testsvaren är lätta att förstå. Alla test har ett visningsnamn som 
tydligare berättar vad som testats istället för de koder läkare använder. 
Varje test har också beskrivning som tydligt beskriver vad testet mäter 
och vad som eventuellt kan göras för att förbättra värdena.  

Metod 
Utvecklingsmetoden Scrum passade mycket bra för detta projekt. Det 
som framförallt var en stor fördel med Scrum var möjligheten att relativt 
enkelt förändra kraven på systemet under utvecklingens gång. Det 
skedde mycket fler förändringar än väntat. Om en icke agil metod 
använts istället skulle troligtvis resultatet blivit betydligt sämre och färre 
funktioner implementeras. 

Förbättringar 
Loggning 
Ett tips till utvecklare är att implementera loggning direkt och inte vänta 
för att sent i projektet implementera allt på en gång. Det är mycket 
svårare att implementera en korrekt loggning i efterhand då det är lätt 
att glömma viktiga saker. 
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Arbetsuppgiftsfördelning 
Fördelning av arbetsuppgifter kunde gjort bättre. Fördelningen av 
arbetsuppgifter skedde tidigt i varje iteration och förändrades för lite. 
Vissa implementationer tog mycket längre tid att implementera än 
väntat vilket leder till att olika delar i systemet kommer i ofas. 

Krav 
En annan slutsats som dragits i detta projekt är att det är viktigt att även 
som utvecklarna ställa krav på kunden. Det var flertalet funktioner som 
utvecklades fel på grund av oklara instruktioner från företaget. Detta 
hade kunnat undvikas genom mer kommunikation och striktare krav på 
de beskrivningar som ges av önskad funktionalitet. 

6.1.1 Säkerhet 
Trotts alla säkerhetsåtgärden so implementerats är systemet inte helt 
säkert. Det säkerheten bidrar med är minska antalet personer som har 
kunskapen att genomföra en attack samt att till viss del förlänga den tid 
ett intrång tar. Säkerheten är något som i framtiden kommer att förbätt-
ras. 

6.2 Etiska och sociala aspekter 
Det är viktig för alla ingenjörer att i varje projekt överväga de etiska 
aspekterna i ett projekt. Nedan följer några aspekter som berör detta 
projekt.  

En etisk aspekt av att ge privatpersoner mer information om deras hälsa 
är den ökade risken för oro och hypokondri, vilket möjligen skulle 
kunna ge en negativ samhällsutveckling. Tanken att mer information 
om sin egen hälsa kan öka oron kan möjligtvis stämma. Detta resone-
mang håller dock även för, den idag självklara, möjligheten för privat-
personer att äga en egen våg. Information om vikt kan öka risken för 
anorexia. Varje etisk aspekt måste alltså undersökas i både termer av 
gott och ont. Ökad information om personlig hälsa har stora fördelar då 
det kan leda till förbättrade levnadsvanor som i sin tur motverkar 
ohälsa och sjukdom. Det är dock mycket viktigt att informationen är 
korrekt och presenteras i rätt kontext. Det är därför WeRLabs använder 
samma laboratorier som den “vanliga” sjukvården. Varje beställning, 
och vidare alltså testsvar, granskas och kommenteras av en legitimerad 
läkare. Om något värde är avvikande och kan peka på ett sjukdomsfall, 
ombeds alltid kunden att uppsöka läkare för mer information. 
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En annan etiskt aspekt på detta projekt är att kunder eventuellt kan 
köpa tester de egentligen har rätt till gratis på en “vanlig” vårdcentral. 
Denna risk är dock relativt liten då det i Sverige är vida känt att om man 
är sjuk, så går man till ett sjukhus eller vårdmottagning. Det är en av 
grundpelarna i WeRLabs filosofi att inte vara en konkurrent till vård-
centraler utan ett komplement. 

6.3 Vidareutveckling 
Systemet saknar viss önskad funktionalitet som troligt i framtiden 
kommer att utvecklas. Dessa funktioner spänner mellan mycket små till 
ganska stora förändringar. 

Presentation av testresultat kan vidareutvecklas från långa tabeller till 
tydliga, färgkodade horisontella staplar där områden för godkända 
värden markeras med grönt, gränsvärden med gult och avvikande 
värden med rött. Utöver dessa färgkodade staplar finns det idéer om att 
i framtiden utveckla diagram som visar ett vist värde över tid. Detta gör 
det möjligt att snabbt se den effekt som t.ex. en ny diet har på blodsock-
ervärdet. 

Bättre automatik är också en av de framtida planerna. Processen att 
meddela kunder om att nya testsvar ankommit skall implementeras 
genom att kunder automatiskt meddelas via SMS när det första testre-
sultatet anlänt. Ett SMS som markerar att ett slutsvar, d.v.s. att det sista 
testet anlänt, skall också skickas. Även kommentarer för normala, d.v.s. 
icke avvikande, testresultat skall automatiseras så att läkare endast 
behöver spendera tid på att granska och kommentera de avvikande 
värdena. Dessa förbättringar minskar den tid som ansvarig läkare lägger 
ned på administrativa uppgifter. 

Mer information är en annan sak som önskas i framtiden. Det skall vara 
möjligt för kunder att lägga in egna testresultat som de tagit själva eller 
som kommer från ett annat system än WeRLabs. Kunder skall också få 
möjligheten att mata in information om vilka dieter samt andra lev-
nadsvanor i systemet. Denna information skall användas för att för-
bättra de kommentar av testresultat samt visas i de diagram som visar 
värden över tid. 
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Bilaga A: Kravspecifikation 
Bilagan börjar på nästa sida. 
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Bakgrund 

Produkten 

Detta projekt skall resultera i en hemsida, vidare benämnd Svarsportalen, där kunder till WeRLabs.se kan 

se sina medicinska provsvar. Registrering av användare och beställning av prover sker via den befintliga 

tjänsten på WeRLabs.se. Den eftersökta Svarsportalen skall agera mellanhand mellan WeRLabs.se och e-

tjänsten LabPortalen. Detta skall resultera i ett väl integrerat system som presenterar labbsvar för 

användarna. Eftersom systemet hanterar patientdata skall vissa åtaganden göras för att minska risken för 

lyckade angrepp. 

Organisation 

Detta projekt genomförs av en projektgrupp bestående av Arvid Villén och Thomas Fly. Gruppen är 

ansvarig för dokumentation, utveckling samt leverans av systemet. 

Termer 
I detta avsnitt definieras några projektspecifika termer. 
 
Användare 
Avser alla personer som kommer i kontakt med Svarsportalen. 
 
Kunder 
Avser de användare som endast använder Svarsportalen för se sina testsvar. 
 
Administratör 
Avser de användare som kommer att använda Svarsportalen för att utföra administrativa uppgifter.  
 
Systemadministratör 
Avser de användare som har total kontroll över Svarsportalen samt medföljande databaser och 
sammankopplade tjänster/system. 

Funktionella krav 
● Logga in 

Kunder på WeRLabs e-tjänst skall, med samma konto och utan att ange ytterligare information1, 

få tillgång till Svarsportalen. Icke registrerade kunder skall nekas tillgång till all personlig 

information som Svarsportalen hanterar. En användare skall identifieras av att den godkänns av 

                                                           
1 Undantaget den engångskod som krävs för att öka säkerheten. 
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WeRLabs befintliga tjänst2. Alla användare skall enbart ges tillgång till sin personliga information. 

 

● Engångskod 

Användare skall också auktoriseras med hjälp av en slumpmässigt genererad engångskod, 

bestående av sex siffror 0-9, som skickas via SMS till användarens mobil. Utskicket av SMS skall 

ske med hjälp av Ballous SMS-tjänst [1]. 

 

● Testdata 

Systemet skall med hjälp av BTH3 uppdateras med tester (data) som levereras från LabPortalen. 

Denna data skall lagras för framtida bruk och även vara tillgänglig för den inloggade kund som 

datan är knuten till4. 

 

● Testvisning 

En användare skall, efter inloggning, få möjligheten att se sina testsvar5. Dessa testsvar skall visas 

så fort de kommer in i systemet. Det enda undantaget är de testresultat som innehåller avvikande 

värden. Dessa skall först visas för kunden när de markerats som granskad av en administratör. 

Test skall, om det finns, visa beskrivningar av de typer av test som genomförts. Testresultaten 

skall, om det finns, visa vilken typ av test som genomförts med ett visningsnamn. 

 

● Administratör 

En administratör skall logga in på samma sätt som en vanlig användare. En inloggad administratör 

skall ha tillgång till följande tjänster: skapa/ändra beskrivningar av test, ändra olika typer av tests 

visningsnamn och skapa kommentarer till kunders betalningar.  

 

● Skapa/ändra beskrivningar av test 

En inloggad administratör skall ha tillgång till funktionalitet som gör det möjligt att ändra de 

beskrivningar, av de test som genomförts, som visas för kunderna. 

 

● Ändra visningsnamn för test 

En inloggad administratör skall ha tillgång till funktionalitet som gör det möjligt att ändra det 

visningsnamn som visar vilken typ av test som genomförts av kunden.  

 

● Granska och kommentera beställningar 

En inloggad administratör skall ha tillgång till funktionalitet som gör det möjligt att granska och 

kommentera de, av kunder köpta, beställningar som kommit in i systemet. Kommentaren skall 

                                                           
2 WeRLabs e-tjänst är knuten till Nordisk e-handel AB som har ett API som skall användas för åtkomst till 
användardata. 
3 BTH (Business Transaktion Hub), utvecklat av InfoSolutions och är ett program som skickar meddelanden mellan 
olika system. 
4 Testdatan skickas i XML-filer och kopplas till en kund via fältet PersonalId som innehåller kundens personnummer. 
5 Gäller endast om testdatan har kommit in i systemet. 
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visas för kunden och de avvikande testsvaren skall visas för kunden om beställningen är markerad 

som granskad. 

Icke-funktionella krav 

Användarvänlighet 

● Felmeddelanden 

Systemet skall inte visa stora och komplicerade felmeddelanden (som t.ex. stackinformation) för 

användare. Istället skall fördefinierade felmeddelanden vissas. Det skall vara möjligt att, utan att 

kompilera om projektet, ändra dessa felmeddelanden. 

 

● Text 

All text som inte sparas i databasen skall vara möjlig att ändra utan att kompilera om projektet. 

Kapacitet 

Systemet har inga kapacitetskrav. 

Underhållbarhet 
● Framtida stöd 

Systemet skall vara byggt med tekniker som gör det möjligt att i framtiden vidareutveckla 

tjänsten. Tekniken skall ge möjligheter att i framtiden kopplas ihop med andra system som t.ex. 

mobila applikationer. Systemet skall konstrueras i språk och tekniker som “troligt” även i 

framtiden kommer att stödja säkerhet. 

 

● Flexibelt 

Alla systemets viktiga parametrar som ändrar systemets beteende som t.ex. tiden det tar innan 

en användare automatiskt blir utloggad skall vara möjligt att ändra utan att projektet behöver 

kompileras om. 

 

● Loggning 

Alla viktiga händelser i systemet skall loggas. Detta gäller interaktioner med användare men också 

mot andra tjänster och system. 

 

● HTML5 
Hemsidan skall vara kodad i HTML5 tillsammans med CSS3 för förändring av sidans utseende. 

Tillgänglighet 

● Webbläsare 

Hemsidan skall vara fungera och vara testad i följande webbläsare: 
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Äldsta version: Webbläsare: Operativsystem: 

216 Chrome Windows, Android, IOS, Mac OS 

86 Internet Explorer Windows 

5.16 Safari Mac OS 

266 Firefox Windows, Mac OS 

12.16 Opera Windows, Mac OS 

6.06 IOS Safari IOS 

46 Android Browser Android 

Figur 1. Tabell över de webbläsare som systemet skall stödja. 

Säkerhet 

● Validering 

All indata till systemet skall valideras och saneras (skadliga värden raderas/ändras). Detta gäller 

även data från XML-filer. 

 

● Revision (Auditing) 

Viss revision skall finnas. Detta betyder att viktiga händelser som gäller säkerheten skall loggas på 

ett sådant sätt att det är möjligt att upptäcka eventuella attacker. 

 

● Cors-site-scripting 

Systemet skall ha skydd för XSS. 

 

● Protokoll 

Anslutningar till hemsidan skall ske via HTTPs-protokollet. 

Svenska lagar 

Systemet skall följa de två svenska lagarna: Personuppgiftslagen [2] (PuL) och Patientjournallagen [3] 

(PjL). Följande lista är en summering, med egna ord, av de lagar som systemet skall följa och speciellt ta i 

åtanke: 

                                                           
6 Alla versionsnummer anger den äldsta versionen. Hemsidan skall även fungera på nyare versioner. 
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● PUL 

○ Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke. 

○ Personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. 

○ Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar: 

■ Ras eller etniskt ursprung. 

■ Politiska åsikter. 

■ Religiös eller filosofisk övertygelse. 

■ Medlemskap i fackförening. 

○ Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter 

som behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med 

beaktande av: 

■ De tekniska möjligheter som finns. 

■ Vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna. 

■ De särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna. 

■ Hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.  

● PjL 

○ Varje uppgift i en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjukvården skall 

utformas så, att patientens integritet respekteras. 

○ De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården skall vara skrivna på 

svenska språket, vara tydligt utformade och så långt möjligt förståeliga för patienten. 

○ Varje journalhandling skall hanteras och förvaras så, att obehöriga inte får tillgång till den 

Dokumentation 

● Arkitekturdokument 

Systemets arkitektur och design skall vara dokumenterad så att framtida utvecklare snabbt kan 

sätta sig in hur systemet är uppbyggt. Dokumentet skall också beskriva den testning som är 

genomförd. 

 

● Manual 

En manual, som beskriver hur man driftsätter och underhåller systemet, skall finnas. 

 

Leveransvillkor 

Kostnad 

Systemet skall inte beskaffas med dyra licenser för t.ex. server- och databas. Systemet kommer dock att 

kräva vissa externa tjänster som skall betalas av WeRLabs: 

 DNS (domän) 
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 SSL-certifikat 

 Server 

 SMS-tjänst 

Distribution 

Systemet skall driftsättas av projektgruppen innan 2014-06-17. 
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1. Om dokumentet 
I detta avsnitt presenteras information om detta dokument samt vad som förväntas av läsaren. 

1.1. Målgrupp 
Dokumentet riktar sig till utvecklare/vidareutvecklare av systemet Svarsportalen. För att riktigt ta del av 
informationen bör läsaren ha goda kunskaper inom Java EE, databaser (framförallt MySQL), nätverk och 
nätverksprotokoll. 

1.2. Format 
Dokumentet är avsett att användas som en guide eller manual för utvecklare. Dokumentet är skrivet med 
tanke på att läsaren troligtvis inte läser från start till slut, utan väljer ut de delar som är intressantast för 
tillfället. Det sker därför viss upprepning av information så att läsaren inte ständigt behöver hoppa mellan 
avsnitt. Dokumentet förutsätter att läsaren har tillgång till källkoden för exakt implementation. 

1.3. Termer 
I detta avsnitt beskrivs och definieras vanligt förekommande termer i dokument. 
 
Systemet 
Avser hela det system, inkluderat alla delar, som utgör den tjänst som Svarsportalen avser att tillhandahålla. 
Termen avser dock inte relaterade system som WeRLabs, LabPortalen och BTH/BTC.  
 
Subsystem 
Averser en mindre del av det totala systemet. Ett subsystem har en mer specifik uppgift och en egen 
arkitekturell design. 
 
Applikationen 
Avser den delen av systemet som användare kan komma i kontakt med.  
 
Hemsidan 
Avser den delen av systemet som är tillgänglig i en webbläsare via Internet. 
 
Portalen 
Avser den delen av systemet som utgör och möjliggör hemsidan. 
 
Svarsportalen 
Avser systemet [se systemet]. 
 
Säkerhetsmodulen 
Avser det subsystem som kontrollerar användares identitet samt ger användare dess rättigheter. 
 
Batchjobb 
Avser det subsystem som hanterar insamling av data till databasen. 
 
Användare 
Avser alla personer som kommer i kontakt med systemet. 
 
Kunder 
Avser de användare som endast använder systemet för se sina testsvar. Dessa användare anses inte ha några 
förkunskaper om systemet. 
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Administratör 
Avser de användare som kommer att använda hemsidan för att utföra administrativa uppgifter. Dessa 
användare anses ha vissa, men inte djupa, kunskaper om systemet.  
 
Systemadministratör 
Avser de användare som har total kontroll över systemet samt medföljande databaser och sammankopplade 
tjänster/system. Dessa användare anses ha djupa kunskaper om systemet. 
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2. Kort beskrivning av applikationen 
I detta avsnitt presenteras applikationens syfte och den verklighet det agerar i. 

2.1. WeRLabs.se 
WeRLabs erbjuder kunder möjligheten att snabbt och enkelt få provsvar samt en professionell bedömning, 
av blodanalyser levererat elektroniskt över Internet. För att ta del av denna tjänst måste kunden först 
registreras på WeRLabs.se för att sedan genomföra ett köp där. Ett köp består vanligtvis av ett paket med 
utvalda blodanalyser. Efter genomfört köp hänvisas kunden till en vårdcentral i närheten av den av kunden 
angivna bostadsadressen. Väl inne på vårdcentralen tas de utvalda testen och proverna skickas till ett 
laboratorium. Testresultaten skickas sedan elektroniskt från laboratorierna till WeRLabs via LabPortalen. 
När testresultaten är framme hos WeRLabs granskas och kommenteras de av en av WeRLabs anställda 
läkare. Testresultaten samt läkarens kommentar levereras sedan elektroniskt över Internet till kunden. 

2.2. Svarsportalen 
Detta system ansvara för den sista delen i processen, nämligen hanteringen av läkares kommentar samt 
presentation av resultat för kunden. Svarsportalen är skild från WeRLabs.se och har en egen server och 
databas. Systemen har dock kontakt över Internet med både WeRLabs.se och LabPortalen för att ge kunden 
en minimal övergång mellan tjänsterna. 
Systemet är byggt för att i framtiden hantera större delar av den totala processen/tjänsten som WeRLabs 
erbjuder. Ett möjligt slutmål är att all funktionalitet på WeRLabs flyttas till Svarsportalen. 

 
FIGUR 1 DIAGRAM ÖVER WERLABS PROCESS. DEN DELEN AV PROCESSEN SOM DETTA SYSTEM SKALL HANTERA ÄR 

MARKERAD MED BLÅTT.  
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3. Funktionalitet 
I detta avsnitt definieras vilka funktioner systemet har och hur hemsidan skall bete sig ur en slutanvändares 
perspektiv. 

3.1. Funktionella krav 
För fullständig kravspecifikation, se bilaga B.  

3.2. Användningsfall 
Systemet har två typer av användare: kunder och administratörer, där administratörer är en aggregering av 
läkare och systemadministratörer. Båda dessa typer av användare behöver logga in för att ta del av 
portalens tjänster. 

 
FIGUR 2. ANVÄNDNINGSFALLSDIAGRAM FÖR SVARSPORTALEN 

3.2.1 Inloggning 
Alla användare måste logga in i systemet för att ta del av systemets tjänster. För att göra detta måste 
användaren ha ett konto på WeRLabs.se. Inloggningsprocessen sker i två steg. I det första steget 
autentiseras användaren mot WeRLabs.se. Det andra steget går ut på att användare får en engångskod 
skickad till sig via sms. Denna kod skall sedan anges av användaren för att visa att de fysiskt besitter den 
telefon som är kopplad till det telefonnummer som är angivet till användarkontot. 
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FIGUR 3. TÅLLSTÅNDSDIAGRAM ÖVER PROCESSEN ATT LOGGA IN I SYSTEMET. 

● Validera användare 
En användare autentiseras med hjälp av ett lösenord och ett användarnamn. Detta görs via 
WeRLabs. Om informationen användaren angett är korrekt går inloggningsprocessen vidare till steg 
två. 
 

● Validera användare och SMS-kod 
Det andra steget i inloggningsprocessen är att verifiera den SMS-kod som användaren angivit. För 
att göra det måste systemet först skicka ett sms till det telefonnummer som finns registrerat på 
WeRLabs.se och är kopplat till den aktuella användaren. Om användaren angett korrekt SMS-kod 
loggas hen in. 

3.2.2 Kunder 
Kunder använder systemet för att se sina testresultat. För att få tillgång till sina testresultat måste kunden 
först loggas in i systemet. 

● Se testsvar 
En inloggad användare kan se sina beställningar samt deras respektive testsvar och läkares 
kommentar. Testsvaren vissas vart efter de matas in i systemet. Undantag för denna regel gäller 
dock testsvar med avvikande värden, dessa visas först efter att en administratör(läkare) har 
granskat och godkänt samt kommenterat beställningen. Granskade värden som är avvikande 
markeras för användaren i färgen röd. 

 
FIGUR 4. TILLSTÅNDSDIAGRAM ÖVER PROCESSEN ATT VISA TEST. 

3.2.3 Administratörer 
Administratörer är en aggregering av två typer av användare: läkare och systemadministratörer. 
Administratörer skall via en administrationssida få tillgång till alla registrerade beställningar och test 
presenterade i tabeller. Tabellerna skall inneha funktioner gör det möjligt att filtrera och sortera resultaten. 
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En administratör har möjligheten att: 
● Skapa och ändra testbeskrivningar 

Dessa beskrivningar visas i samband med testresultat för kunder och är ämnad att öka förståelsen för vad de 
olika testen mäter. 
 

● Ändra testnamn 
När systemet får in nya test, d.v.s. test som aldrig sparats förut, får de väldigt tekniska namn. Dessa namn 
kan administratörer ändra för att underlätta för kunder att snabbt se vad test mäter. 
 

● Kommentera beställningar 
Alla kompletta (d.v.s. att alla tillhörande testsvar finns i systemet) beställningar, som består av en samling 
(en till många) test, skall kommenteras av en läkare som bedömer värdena. Dessa kommentarer skapas av 
administratörer som får tillgång till hela beställningen samt vilken kund det tillhör för att göra en 
helhetsbedömning. 

4. Design 
I detta avsnitt beskrivs systemets övergripande arkitekturella design. 

4.1. Övergripande design 
Systemet är uppdelat i tre mindre subsystem: hemsidan, batch jobbet och säkerhetsmodulen. Dessa 
subsystem är beroende av varandra och skapar tillsammans all funktionalitet i systemet. Subsystem har 
dock helt skilda designmönster och arkitektur. 

4.1.1 Batch jobb 
Detta subsystem hanterar insamling av data som berör beställningar och testresultat. Denna data anländer 
till systemet i XML-filer. För mer information om hur XML-filerna kommer till servern se Externa system 
(9.2). Batch jobbet körs var 10:e minut (inställning) och tolkar de inkommande XML-filerna. All data 
valideras och i vissa fall saneras (se Sanering 6.5.1), för att sedan sparas i databasen. 
 Batch jobbet följer det ramverk [1] som introducerades i Java EE version. Ramverket är omfattande 
och tillhandahåller alla de krav som ställs i detta system. 

4.1.2 Säkerhetsmodul 
Denna del av systemet hanterar autentisering av användare och tilldelning av rättigheter för denna 
användare. Modulen är fritt från det resterande systemet i den meningen att det kan laddas ur och in i 
systemet efter behov. Detta gör det möjligt enkelt ändra autentiseringsprocessen vilket gör att man kan 
ändra eller ta bort/lägga till nya sätt att autentisera användare. Modulen är dock beroende av databasen och 
WeRLabs för att fungera korrekt. Eftersom användarna registreras på WeRLabs och denna tjänst inte 
lämnar ut lösenord måste modulen anropa WeRLabs, över internet, för att kontrollera att användaren. 
Modulen är beroende av databasen för att kontrollera vilka rättigheter användaren har i detta system samt 
att den angivna SMS-koden är korrekt. 

Processen har tre faser. Fas ett är att initiera loginmodulen med inställningar och sätta en 
callbackhandler som man kan få inputen ifrån. Fas två är att hämta inloggningsuppgifterna och validera 
användaruppgifterna på ett lämpligt sätt. Sista och tredje fasen består av två delar. Den första delen som 
endast körs om valideringen lyckas är att lägga till användarens rättigheter. Del två som körs oavsett 
resultat på fas två rensar upp efter sig, ett  exempel är att ta bort sparade verifieringsuppgifter.  
 Under autentiseringen kan den passera flera loginmoduler som var och en kan utför en egen 
kontroll. Val av loginmoduler beror på vilken Jaas-context som är vald och vilka loginmoudler som är 
definierade där för den. 
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4.1.3 Hemsidan 
Detta subsystem är den delen av systemet som är synlig för användare och hanterar allt som har med 
presentation av data att göra. Hemsidan har en klient-server arkitektur, där klienterna består av webbläsare. 

Portalen är designad enligt MVC-mönstret för att uppnå låg koppling och hög sammanhållning. 
Nedan beskrivs ansvarsfördelningen mellan de olika lagren. 

4.1.3.1 View (vy) 
Består av facelets definierade i projektmappen Web Pages och “managed beans” definierade i paketet 
se.werlabs.portal.view. Detta lager skapar tillsammans med JSF-sidor ett användargränssnitt för 
användaren.  

4.1.3.2 Controller 
Består av EJB:s (Enterprise JavaBeans) definierade i se.werlabs.portal.controller. Dessa bönor delegerar 
uppgifter från vyn till modell samt hanterar all affärslogik. För att ändra tillstånd i modellen(sparad i 
databasen) måste metoder i detta lager anropas. Det är därför också detta lagers uppgift att hantera 
transaktioner.  

4.1.3.3 Model (Modell) 
Innehåller JPA (Java Persistence API)-enheter för OR-mappning som motsvarar komponenter i databasen. 
Dessa modellobjekt är placerade i se.werlabs.portal.model. 

4.1.3.4 DTO (Data Transfer Object) 
För att vyn (view-lagret) inte skall få beroenden av modellen returnerar controllern endast DTO:er. 
DTO:erna är implementerade i from av interfaces som endast har “get”-metoder vilket resulterar i att vyn 
inte kan ändra på objekten.  

 

5. Fysisk uppdelning 
Systemet är uppdelat enligt klient-server modellen, där klienterna består av webbläsare. Servern är en 
virtuell server som hyrs av Ballou.se och kör operativsystemet Windows 2012. 
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FIGUR 5. DEPLOYMENTDIAGRAM FÖR SYSTEMET SVARSPORTALEN. 

6. Säkerhet 
I detta avsnitt presenteras de säkerhetsåtgärder som är implementerade i systemet. 

6.1. Allmänt 
Systemet är designat med säkerheten i centrum från början och vidtar åtgärder i alla delar och lager. Inget 
system är dock helt säkert och vissa mindre säkerhetsåtgärder saknas. För mer information om 
säkerhetsbrister se (Problem). 

6.2. Transport lager säkerhet (datasäkerhet) 
Systemet skall konfigureras för att använda HTTPS för all åtkomst till hemsidan. Detta för att skydda mot 
“packet sniffing” samt “man-in-the-middle”-attacker. Datasäkerhet är extremt viktigt för att t.ex. skydda 
den information som skickas vid inloggning. För mer information om konfigurationer se (Drift). 

6.3. Autentisering 
En användare autentiseras genom ett lösenord kopplat till användarnamn. Dessa uppgifter kontrolleras mot 
WeRLabs egna användarsystem. Om uppgifterna är korrekta skickas ett sms till användarens mobil som 
användas i steg två. 

Steg två i inloggningsprocessen går ut på att användaren skriver in SMS-koden som kontrolleras av 
en ” LoginModule” [2] i subsystemet säkerhetsmodulen. I denna modul verifieras inloggningsuppgifterna en 
gång till för att sedan kontrollera den SMS-kod användaren angett mot databasen. Om det också denna 
verifiering lyckas, får användaren sina rättigheter. 

6.4. Auktorisering 
Auktoriseringen kontrolleras vid alla metodanrop till någon de klasser som befinner sig i controller-lagret. 
Detta implementeras med säkerhets annotationer [JSR 250]. Auktorisering sker även vid åtkomst till de 
olika de sidorna som kräver att man ska vara inloggad. Vilka grupper av användare som kan få tillkomst till 
vilka resurser är definierat i “web.xml”. 
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6.5. Validering 
För att skydda mot “ SQL-injektion”- och “XSS”-attacker valideras all indata till systemet. Validering sker 
med hjälp av “Bean Validation” [3]. 

6.5.1 Sanering 
För att inte förlora all data som inte godkänns av valideringen, saneras (processen att ta bort oönskade 
värden) viss data. Ett exempel på när sanering sker är på de kommentarer som skickas från laboratorerna. 
Dessa kommentarer innehåller ibland html-taggen “img” vilket inte godkänns av valideringen. För att 
motverka att denna data kastas bort, saneras alla laboratoriekommentarer från icke godkända html-taggar. 
För mer information om sanering se bilaga A.  

6.5.2 Validering i vyn 
Validering i vyn innebär att en kontroll på alla ”view”-lagrets värden som kan ändras av användare. Om ett 
värde inte blir godkänt skall det inte skickas vidare till andra lager. Detta sker med hjälp av ”Bean Validation” 
i Java EE med egenspecificerade beans på de fält som valideras.  

6.5.3 Validering i modellen 
För att utöka säkerheten valideras många fält även i modellen, detta förhindrar att felaktig data når 
databasen. Om något skulle vara fel kastas ett undantag och en “rollback” genomförs för att modellen och 
databasen inte skall innehålla icke kompletta värden. 

6.5.4 Validering i controller 
När objekt med valideringsannoteringar försöks läggas in i databasen görs en kontroll om de uppfyller de 
krav som valideringskraven. De metoder som har primitiv data som in parametrar valideras direkt i 
metodanropet med annotationer. Om valideringen misslyckas görs en rollback och datan kommer inte in i 
databasen 

6.6. Loggning (Auditing) 
För att öka säkerhet sker extra noggrann loggning i de delar av systemet som har med säkerheten att göra. 
Detta sker för att öka medvetenheten om potentiella attacker mot systemet. Avsikten är att snabbt 
upptäcka ett intrångsförsök och om möjligt täppa till de potentiella brister som använts. En annan fördel 
med denna extra omfattande loggning är möjligheten att se vem, med hjälp av t.ex. IP-adresser, som 
attackerat systemet och sedan spärra av dessa från vidare åtkomst till systemet. 

Ett exempel på den mer omfattande loggningen är att varje misslyckat inloggningsförsök sparas i 
databasen tillsammans med IP-adressen vart ifrån inloggningsförsöket genomfördes. 

7. Data 
I detta avsnitt presenteras den data systemet hanterar samt hur den lagras. 

7.1. Externa system 
Systemet får nästan ingen data direkt från användaren utan är beroende av andra system. Det är två system 
som används för att samla in data: WeRLabs och LabPortalen. 

● WeRLabs 
Har all data om användarkonton. 
 

● LabPortalen 
Har all data som handlar om beställningar och testresultat. 
 

För mer information om kopplingen mellan dessa system se (9.2 Externa system). 

7.2. Validering 
Validering av data sker i alla lager för ökad säkerhet. 
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Valideras: Beskrivning av det som 
valideras: 

Tillåts 
null: 

Html-taggar 
tillåtna: 

Kommentar: 

Kommentar Kommentaren från laboratoriet 
angående testresultaten. 

ja ja 0 - 450 tecken 

Kommentar 
footer 

Tillhör kommentar. ja ja 0 - 450 tecken 

Kommentar 
header 

Tillhör kommentar. ja ja 0 - 450 tecken 

Email E-postadress som tillhör 
användare. 

nej nej 6 - * tecken 
TEC = [\w!#$%&'*+/=?^_`{|}~åäöÅÄÖ-] 
Regex: 
TEC(?:\.?TEC+)*@TEC+(?:\.?TEC+)*\.\w{2,6} 

Namn Användares fullständiga namn. nej nej 1 - 45 tecken 

LID  nej nej  1 - 16 bokstäver eller tal 

Lab id Id-nummer för de olika 
laboratorierna. 

nej nej 1 - 16 tecken 

Mobil nummer Telefonnummer till en 
användares mobil. 

nej nej 6-17 tecken 
regex: [+]?\d{6,17} 

SMS-kod Den kod som skickas till 
användaren vid inloggning. 

nej nej 6 bokstäver eller tal 

Personnummer Användares personnummer. 
Accepterar även temporära 
personnummer. 

nej nej 10 - 13 tecken 
regex: (\d{6}|\d{8})(-|\+|)[0-9pPtTfF]\d{3} 

RID Ett unikt nummer som fås från 
WeRLabs för att identifiera en 
order. 

nej nej  1 - 10 tecken 

Referensinterval
l 

Det referensintervall som 
testresultatet bör ligga i. 

nej nej 1 - 45 tecken 

Resultat Resultatet av ett test. nej nej 1 - 20 tecken 

Status Statusen på beställningen. Dessa 
värden brukar endast vara “CO” 
eller “PA” 

nej nej 1 - 8 tal eller bokstäver 

Test 
Kommentar 

Kommentar från laboratoriet om 
testresultatet. 

ja ja 0 - 450 tecken 

Test beskrivning Beskrivningen av ett test. nej nej 0 - 450 tecken 

Test namn Det namn som visar vilket test 
som genomförts. 

nej nej 1 - 45 tecken 
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Test namn id Unikt id för testet. nej nej 1 - 45 tecken 

Enhet Den enhet som testresultatet 
har. 

ja nej 1 - 20 tecken 

Användarnamn Kundens användarnamn. Ofta 
samma som användarens e-
postadress. 

nej nej 2 - 45 tecken 

WeRLabs 
kommentar 

Den kommentar som skrivs av 
läkare hos WeRLabs. En 
kommentar per beställning. 

ja ja 0 - 450 tecken 

FIGUR 6. TABELL MED INFORMATION OM VÄRDEN SOM VALIDERAS. 

7.3. Sanering 
För att få bort skadlig eller onödig html kod, rensas data från flertalet html-taggar. De html-taggar som 
tillåts är indelade i två listor: basic och extra. Alla html-taggar som inte ingår i listorna tas bort från dessa 
textsträngar. 
 
Listorna innehåller följande html-taggar: 
Basic: a, b, blockquote, br, cite, code, dd, dl, dt, em, i, li, ol, p, pre, q, small, strike, strong, sub, sup, u, ul. 
Extra: table, tr, td, caption, col, thead, tfoot, tbody. 
 
De fält som saneras är:  

Saneras: Listor med tillåtna taggar: 

Laboratoriets kommentar basic + extra 

Laboratoriets “footer” kommentar  basic + extra 

Laboratoriets ”header” kommentar  basic + extra 

FIGUR 7. TABELL ÖVER VÄRDEN SOM SANERAS. 

7.4. Databas design 
Applikationen använder en relationsdatabas för spara data.  Databasen är logiskt uppdelad i tre delar: 
säkerhet, modell, system. Uppdelningen är endast där för att öka förståelsen och har igen som helst 
funktionell inverkan på systemet. 
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FIGUR 8. DATABASMODELL I FROM AV ETT KRÅKFOTSDIAGRAM. 
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7.4.1 Säkerhet 
Säkerhetsdelen hanterar mappningen mellan användare och rättigheter. Tabellen User innehåller all 
användarinformation som hämtats från WeRLabs. Tabellen Otp är kopplad till User och hanterar de 
engångskoder som genereras i inloggningsprocessen. Säkerhetsmodulen kontrollerar sedan användarens 
input mot fältet Otp.code för den användare som försökt logga in. Kopplingen mellan User och 
FailedLoginAttemts används för att kunna länka ihop en användare med ett misslyckat inloggningsförsök. 
För att förenkla framtida förändringar av användares rättigheter är alla användare kopplade till en grupp. På 
detta sätt är det möjligt att ändra hela gruppers rättigheter direkt. Mappningen mellan en användare och en 
grupp sker i tabellen UsersInGroup.  

7.4.2 Modellen 
Modell-delen är den del som hanterar all data som kommer från LabPortalen. Dessa tabeller hanterar den 
data som skall visas för användare. Eftersom datan från LabPortalen och WeRLabs kommer asynkront 
måste informationen om en användare delas upp i två tabeller: Person och User. De olika testsvaren kan 
komma i olika filer vid olika tidpunkter. För att lösa detta problem används tabellen PartialAwnser som 
motsvarar en XML-fil (ett delsvar). Det kan dock räcka med ett delsvar för att få alla testresultat i en 
beställning (Order). För att se om en beställning är komplett, d.v.s. att alla delsvar anlänt, måste man gå 
igenom alla delsvar och kontrollera deras PartialAwnser.status fält. Om någon av dem innehåller strängen 
“CO” anses denna beställning vara komplett. Varje delsvar har en till flera testresultat som representeras av 
tabellen TestResult. Denna tabell innehåller all information som krävs för att visa ett resultat av ett test. Alla 
testresultat är kopplat till tabellen Test som innehåller ett visningsnamn för just denna typ av test. Test är 
sedan kopplat till en beskrivning (TestDescription) som innehåller en kortare beskrivning av denna typ av 
test. 

7.4.3 System 
Denna del har endast en, för närvarande, använd tabell i FileRef. Tabellen används för att spara vilka XML-
filer som batch jobbet redan läst in i databasen. Det bör aldrig ske att samma fil läses in igen, men det är en 
säkerhetsåtgärd som garanterar att det aldrig sker. 

7.4.4 Databasvyer 
Modellen i detta system är något komplicerad vilket framförallt beror på att de XML-filer som systemet får 
sin data ifrån har en relativt komplicerad struktur. För att motverka detta har tre databasvyer skapats. Dessa 
vyer är aggregeringar av flertalet tabeller och underlättar för OR-mappningen i applikationen.  

7.4.4.1 UserView 
Denna vy är en aggregering av Person och User.  
 

Kolumnnamn: Värdet kommer från: 

id User 

mobile_number User 

email User 

login User 

personal_id Person 

full_name Person 

FIGUR 9. TABELL ÖVER DATABASVYN USERVIEW. 
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7.4.4.2 TestResultView 
Denna vy används för att samla all information som behövs för att visa ett test för en användare. Vyn är en 
aggregering av PartialAnswer, TestResult, Test och TestDescription. 

Kolumnnamn: Värdet kommer från: 

id TestResult 

test_result TestResult 

test_unit TestResult 

test_range TestResult 

pathological TestResult 

test_name Test 

description TestDescription 

order_rid PartialAnswer 

status PartialAnswer 

arrival_time PartialAnswer 

FIGUR 10. TABELL ÖVER DATABASVYN TESTRESULTVIEW. 

7.4.4.3 7.4.4.3. TestView 
Denna vy används för att enkelt ta fram information om test som visas för administratörer i administrations 
vyn. 

Kolumnnamn: Värdet kommer från: 

id Test 

test_name Test 

changed Test 

description TestDescription 

FIGUR 11. TABELL ÖVER DATABASVYN TESTVIEW. 

7.4.5 OR-mappning 
Nästan alla tabeller i databasen är mappade till JPA enheter.  

Objekt: Tabell/View: DTO: Kommentar: 

Order Order - Används endast för att spara 
beställningar. 

OrderView Order OrderDTO Används för hämta data om 
beställningar. 

PartialAwnser PartialAwnser - Används för att spara data 
om testresultat. 

Person Person - Används för att spara data 
om personer. 
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Test Test - Används för att spara data 
om test. 

TestResult TestResult - Används för att spara data 
om testresultat. 

TestResultView TestResultView TestResultDTO Används för hämta data om 
testresultat från databasen. 

TestView TestView TestDTO Används för hämta data om 
test från databasen. 

TestDeskription TestDeskription - Används för att spara data 
om testbeskrivningar. 

User User LoginUserDTO  

UserView UserView UserDTO  

FIGUR 12. TABELL ÖVER OR-MAPPNINGEN I SYSTEMET. 

8. Icke-funktionella krav 
8.2. Transaktioner 
Applikationen använder “container-managed transactions” för att utföra ändringar i databasen. Detta 
innebär att start och slutpunkt för transaktioner inte definieras explicit i applikationens källkod. Istället 
hanteras detta av EJB containern till den klass som efterfrågar transaktionen. Normalt sett inleds 
transaktionen vid metodanrop till EJB:ns klassinstans. Transaktionen avslutas sedan när metoden 
returnerar. Om ett systemundantag kastas under metodens gång görs en “rollback”, vilket innebär att 
databasen förblir oförändrad (1).  

8.1. Felhantering 
De olika controller klasserna kastar relevanta undantag som “checked exception” d.v.s. undantag som måste 
fångas i de anropande bönorna. När vyn fångar dessa undantag visas relevanta felmeddelanden för 
användaren. Utöver dessa fördefinierade undantagen kan det även kastas javax.ejb.EJBException 
(unchecked exception, d.v.s. undantag som inte måste fångas). Dessa fångas inte alltid av de anropande 
bönorna. Om de inte fångas av någon “managed bean” i vyn kommer användaren att skickas till en allmän 
sida (error.xhtml). 
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FIGUR 13. DEN SIDA SOM EN ANVÄNDARE SKICKAS TILL OM ETT UNDANTAG INTE KASTATS MEN INTE FÅNGATS I VYN. 

8.2. Loggning 
Systemet har en ganska omfattande loggning med uppdelningar i nivåer och separata filer beroende på var 
loggningen skett. För att klara av denna funktionalitet används ett bibliotek vid namn Log4J. Log4J gör det 
möjligt att i XML-filer definiera loggningens betande utan att kompilera om projektet. 
 Varje post som loggas, sparas tillsammans med en tidsstämpel och en nivå-annotering. Nivån 
berättar hur vilken typ av post som loggas och hur den skall tolkas. 

8.2.1 Nivåer 
Då log4j har mindre nivåer implementerat än java.util.logging. En av de saknade nivåerna är markerringen 
allvarliga fel. För att motverka detta har en nivå kallad Severe skapats. Det är också att tillsammans med 
nivå-val välja hur mycket information som skall sparas i loggen. Det är t.ex. möjligt att bara skriva ut en 
textrad eller att skriva ut denna textrad + en ”stack dump”. 
 

Nivå: Förklaring: Exempel: 

debug Extra information som är bra vid utveckling. Mindre valideringsfel 

Info Information Misslyckad inloggning 
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Warn Inget fel har inträffat men något nämnvärt har skett.  Värde hittas inte i property-filen 

Error Ett fel har inträffat men programmet kommer 
fortsättningsvis att fungera. 

Användare har inga grupper  

Severe Ett allvarligt fel som bör ses över snarast men programmet 
kommer fortsättningsvis att fungera. 

Flera användare hittade i 
databasen med samma id 

Fatal Ett allvarligt fel som troligen leder till att systemet slutar 
fungera. 

Används ej 

FIGUR 14. TABELL ÖVER LOGGINGSNIVÅER. 

8.2.2 Filer 
Det finns tre loggningsklasser att välja mellan. Vilken som skall användas beror på vilket subsystem som 
genomför loggningen. Säkerhetsmodulen loggar med klassen se.werlabs.portal.realm.logging.RealmLogger 
som loggar till “realm.log” oavsett vilken nivå som loggas. Batch jobbet loggar med klassen 
se.werlabs.portal.logging.BatchLogger som loggar till “batch.log” oavsett vilken nivå det är. Det resterande 
delarna av systemet loggar med klassen se.werlabs.portal.logging.Applicationlogger som loggar till 
“error.log” om det är på nivå Error, Severe eller Fatal. Resterande logposter hamnar i “catchAll.log” filen. 

8.2.3 Felkoder 
Om det som loggas är en vanligt och känt fel. Loggas det med en tillhörande felkod som gör det möjligt att 
enkelt, se mer information om det som skett. Felkoderna är uppdelade i intervall, där ett visst intervall 
hanterar en typ av fel. 

Intervall: Typ av fel: 

1000 - 2000  Fel som orsakats av systemet. 

2000 - 3000 Fel som orsakats av användare. 

3000 - 4000 Fel som orsakats av andra system, t.ex. WeRLabs. 

FIGUR 15. TABELL ÖVER FELKODSINTERVALLEN. 
 
Lista med felkoder: 

Felkod: Namn: Beskrivning: 

1000 MULTIPLE_VALUES_FOUND_IN_DATABASE Databasen har returnerat flera värden, men endast ett 
värde är väntat. 

1001 UNABLE_TO_CREATE_DIRECTORY Fel vid skapande av mapp. 

1002 PATH_DONT_EXISTS Sökvägen leder inte till något. 

1003 FILE_ALREADY_EXSISTS Filen som skall skapas, finns redan. 

1004 UNABLE_TO_MOVE_FILE Fel, vid förflyttning av fil. 

1005 SAXPARSER_ERROR Fel vid parsning av XML-fil. 

1006 UNKNOWN_CLASS_TYPE Objektet är inte av en känd typ. 

1007 FILE_ALREADY_PROCESSED Filen finns redan sparad i databasen. 
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1008 VALIDATION_ERROR Validering av data gick inte igenom. 

2000 WRONG_LOGIN_CREDETIALS Användaren har angivit fel inloggningsuppgifter. 

2001 WRONG_OTP Användaren har angivit fel SMS-kod. 

2002 OLD_OTP Användaren har angivit en SMS-kod som är för gammal 
och inte längre är giltig. 

2003 TO_MANY_LOGIN_ATTEMTPS Användaren har försökt att logga in för många gånger. 

2004 NO_ID_FOR_USER_IN_DATABASE Inget användar-id hittas i databasen för det angivna 
användarnamnet. 

2005 USER_HAVE_NO_GROUPS Användaren tillhör inte någon grupp. 

2006 VALUE_CONTAINS_HTML_CODE Värdet innehåller html-taggar som inte är giltiga för det 
värdet. 

2007 VALUE_CONTAINS_NULL Värde är null. 

2008 VALUE_IS_EMPTY Värdet är tomt. 

2009 VALUE_IS_INVALID Värdet är ogiltigt. 

2010 TOO_SHORT_PERSONAL_NUMBER Personnumret är för kort. 

3000 UNABLE_TO_SET_REALM_PROPERTY Ett fel har inträffat vid ett försök att sätta ett 
värde(property) i säkerhetsmodulen. 

3001 XML_PARSING_ERROR Fel vid parsning av en XML-fil. 

3002 ERROR_IN_CONNECTION_TO_WERLABS Problem i kontakten till WeRLabs server. 

3003 PROBLEM_HANDELING_RETUNVALUE_FRO
M_WERLABS 

Inkorrekt returvärde från WeRLabs server 

3004 UNABLE_TO_COMMUNICATE_WITH_DATA
BASE 

Problem med kontakten med databasen. 

3005 DATABASE_COMMUNICATION_ERROR Fel vid kommunikation med databasen 

FIGUR 16. TABELL MED ALLA FELKODER I SYSTEMET. 

8.3. Testning 
Här följer en beskrivning av ramverk som används vid testning, samt en beskrivning av hur testning utförs. 

8.3.1 Enhetstester 
För renodlade enhetstester används JUnit. Enhetstestarna genomförs varje gång projektet kompileras om. 
På detta sätt kan utvecklare försäkra sig om att alla enheter alltid fungerar som de skall. 

8.4. Text och språk 
Applikationen är inte internationaliserad d.v.s. att all information och logik bygger på att användaren förstår 
svenska. Applikationen är dock byggd så att all text är angiven i en fördefinierad XML-fil som enbart 
innehåller svenska texter. Detta gör att det är mycket enkelt att ändra text på hemsidan och att utvecklare 
relativt enkelt, i framtiden, kan införa nya språk och i o med det göra hemsidan flerspråkig. 
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FIGUR 17. UTDRAG UR DEN PROPERTY-FIL SOM HAR ALLA TEXTSTRÄNGAR. 
     

8.5. Konventioner 
I detta avsnitt beskrivs de konventioner som används i projektet. 

8.5.1 Namn och referenser 
De flesta dokument i detta system använder någon form av konvention utöver de regler som t.ex. 
programmeringsspråket fastställer. 

Typ: Konvention: Kommentar: 

Databas tabell-namn CamelCase Denna konvention gäller endast i dokumentationen. 
MySQL-databasen hanterar endast “lower case”, vilket 
gör att t.ex. TestDescription → testdescription. 

Databas kolumn-namn snake_case Kolumnnamn skall vara utförliga och tydligt beskriva 
vad kolumnen innehåller. Undantag för kolumners id 
som endast heter id. 

Java CamelCase Modell-objekten variabler behöver inte vara lika tydliga 
som kolumnerna i databasen. 
Ex: test_result → result 
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Filnamn i Web Pages snake_case Undantag för jsf-komponenter som anges i CamelCase. 

CSS snake_case Vissa oönskade undantag finns. 

xhtml/html snake_case Vissa oönskade undantag finns. 

JavaScript CamelCase  

FIGUR 18. TABELL MED KONVENTIONER SOM ANVÄNDS I SYSTEMET. 

8.5.2 Java 
All kod är skriven på engelska med kommentarer och javadoc på svenska. Alla publika metoder har 
kommenterats med javadoc-standard utom följande undantag: 

● “get”-metoder och “set”-metoder 
● Metoder som gör “override” på toString(), equals() 

8.5.3 Kodstil 
● Konstanter skrivs med versaler där orden avgränsas med understreck. Ex: MY_CONST 
● “Måsvinge-parenteser” skrivs på följande sätt: 

public class J 
{ 
 public method() 
 { 
  ... 

} 
} 

9. Implementation 
Här beskrivs applikationen i större detalj med utgångspunkt från utvecklare. Denna del skall ge utvecklare en 
djupare förståelse för applikationens implementation. 

9.1. Översikt 
Systemet är konstruerat i programmeringsspråket i java EE och skall exekveras på en GlassFish 4.0 server.  

9.2. Externa system 

9.2.1 WeRLabs 
WeRLabs har ett webbaserat API [4] för extern åtkomst av data, där data skickas över HTTPs. För kontakten 
med WeRLabs API används Jersey API [5] för klienter. All kontakt med WeRLabs sker via klassen 
se.werlabs.portal.integration.WeRLabsRestWebServiceClient. 
 

 
FIGUR 19. DIAGRAM ÖVER DE METODER OCH VARIABLER SOM KLASSEN WERLABSRESTWEBSERVICECLIENT 

TILLHANDAHÅLLER. 
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9.2.2 LabPortalen 
LabPortalen är en tjänst, skapad av InfoSolutions, för hantering av test och testresultat. Tjänsten är kopplad 
till flera laboratorier i Sverige. LabPortalen är ihopkopplat med BTH (Business Transaction Hub) som 
hanterar överföringen av XML-filerna. På server finns en klient (BTC) installerad som ständigt kontrollerar 
och hämtar nya testsvar från LabPortalen. BTC sparar alla hämtade XML-filer i en mapp på servern. 

 
FIGUR [6] 20. BILD ÖVER HUR TJÄNSTEN BTH FUNGERAR. 

9.3. Batch jobb 
Batchjobbet är till för att läsa in ny data från inkommande XML-filer. Filerna hämtas via BTH-klinten BTC. 
Batchjobbet exekverar med ett 10 minuters intervall. 

 
FIGUR 21. DIAGRAM ÖVER HUR BATCHJOBBET ARBETAR. DIAGRAMMET FÖLJER INTE UML-STANDARDEN, UTAN ÄR 

ENDAST TILL FÖR DEMONSTRATION AV PROCESSEN. 
 
Steg 1 (ReadFiles) 
Hanterar inläsning, validering samt processen att spara data. 

● Fas 1 (ItemReader) 
Läs in och förflytta alla XML-filer som finns i den, av konfigurationsfilen bestämda, mappen. Filerna 
förflyttas till en temporär mapp. Väl i den temporära mappen läses tio filer åt gången. Var och en av 
filerna parsas/tolkas och sparas som objekt i programmet. 

● Fas 2 (ItemProcessor) 
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I fas två går programmet igenom och formaterar om de personnummer som inte följer mönstret. I 
denna fas går programmet även igenom de kommentarer laboratorierna eventuellt gjort. Dessa 
rensas på oönskade html-taggar. 

● Fas 3 (ItemWriter) 
Jämför innehållet som lästs in från filerna med det som finns i databasen. Om de inte finns så sparas 
de tillsammans med tillhörande data. Om programmet upptäcker att något av de objekt som skall 
sparas bryter mot, de av valideringen uppsatta, reglerna flyttas de till en speciell mapp som enbart 
innehåller felaktiga filer. Denna mapp kan sedan granskas av systemadministratörer för att ta reda 
på vad som gick fel. 

Steg 2 (Cleanup) 
Steg två i batchjobbet tar bort alla de sparade filerna i den temporära mappen.  

9.4. Säkerhetsmodul 
Säkerhetsmodulen det subsystem som hanterar autentisering och auktorisering. Detta subsystem är ett helt 
skilt från de andra projekten för att underlätta utvecklingen av programmet men också för att framtida 
ändringar kan ske utan att hela systemet behöver kompileras om.  
 

 
FIGUR 22. BILD PÅ DEN ÖVERGRIPANDE STRUKTUREN I SÄKERHETSMODULEN. 
 

9.4.1 Realm 
Ett ”Realm” [7] är en term som används inom säkerhet i Java EE. Ett ”Realm” hanterar säkerheten. 
Systemets ovanliga inloggningsprocess gör att de, i Java EE, medföljande realmen inte går att använda. 
Systemet har därför en en egenutvecklat realm som passar systemets alla krav. 

Vid initiering av detta realm hämtas inställningarna “Jaas context” och “JNDI datasource” 
automatiskt medans de resterande inställningarna görs via GlassFish konsol. 

9.4.2 Loginmodul 
Loginmodulen exekveras när användaren är klar med steg två i inloggningsprocessen. Modulen kallas på 
varje gång någon har lyckats verifiera användarnamn och lösenord och en SMS-kod har skickats. Modulen 
får ett användarnamn och ett lösenord. i lösenordet så finns en otp kod som tas ut för att jämföras. För att 
vara på den säkra sidan så anropas WeRLabs servrar via realmen och ytterligare en kontroll av 
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användarnamnet och lösenordet utförs för att undgå säkerhetsbrister ifall någon skulle ta sig förbi första 
steget. Om det lyckas så anropas realmen igen för att kontrollera att inte för många inloggningsförsök har 
gjorts. Om inga problem har uppkommit där görs ett anrop till realmen och jämför sms koden att den är 
korrekt och inte är för gammal. 
Om det lyckas kommer ett sista anrop göras till realmen för att hämta de grupperna som användaren tillhör. 
Sedan ger login modulen användaren sina rättigheter och tar sedan bort sparade variabler. Därefter 
returnerar den att en lyckat inloggning har skett. Om något går fel kastas ett exception för att informera den 
anropande metoden att det inte lyckades. 

9.5. Hemsidan 
Hemsidan är det subsystem som hanterar den delen av systemet som användare kommer i kontakt med. 
Detta är den största delen av systemet och använder designmönstret MVC. 

9.5.1 Vyn 
Vyn är implementerad med JSF och kopplingar till “managed beans”. JSF gör det möjligt att definiera egna 
JSF-komponenter vilket används för att enkelt modellera hemsidans utseende. För att minska antalet 
egenutvecklade JSF-komponenter används PrimeFaces [8] som är ett API som erbjuder flertalet nya 
komponenter. 
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FIGUR 23. KLASSDIAGRAM ÖVER VY-LAGRET PÅ HEMSIDAN. 
 

9.5.1.1 Struktur 
Hemsidans navigering sker främst via en meny (samling länkar) som syns på varje enskild sida. Menyn ser 
olika ut beroende på om man är inloggad och om det konto som används är flaggat som admin. Från denna 
meny är det möjligt att nå alla portalens sidor och funktioner. 
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FIGUR 24. BILD PÅ DEN MENY SOM ANVÄNDS PÅ HEMSIDAN. I BILDEN ÄR DEN RÖDA TEXTEN INLAGD I EFTERHAND FÖR 

ATT FÖRTYDLIGA STRUKTUREN. 
 
Hemsidan består flera dynamiska xhtml-sidor. Nedan följer en uppräkning av dessa och en kort beskrivning 
av deras uppgift: 

● 404.xhtml 
Användare som försökt att nå icke existerande sidor skickas till denna sida. Sidan ger användaren 
information om vad som skett. 

● acces_error.xhtml 
Om någon managed bean anropar en metod som inte användaren har rättigheter att exekvera 
skickas användare till denna sida. Sidan ger information till användaren om vad som har skett. 

● error.xhtml 
Om någon managed bean kastar ett undantag skickas användare till denna sida. Sidan ger 
information till användaren om vad som har skett. 

● index.xhtml 
Detta är startsidan för hela portalen. Det är hit en användare kommer om hen inte angivit någon 
specifik adress. Sidan innehåller endast kortfattad information om hur en användare får tillgång till 
sina resultat. 

● login.xhtml 
Denna sida innehåller ett formulär där användare anger den information som krävs för att 
identifiera användaren. Efter korrekt inmatad information loggas vederbörande användare in och 
skickas till secure/orders.xhtml. 

● admin/admin.xhtml 
Denna sida är endast åtkomlig om användaren är inloggad samt att användarkontot är flaggat som 
admin. På denna sida är det möjligt att göra all administration: 

○ Ändra testnamn 
○ Skapa testbeskrivningar 
○ Ändra testbeskrivningar 
○ Kommentera testresultat/beställningar. 

● secure/orders.xhtml 
Denna sida är endast åtkomlig om användaren är inloggad. Sidan visar de beställningar, med 
medföljande testresultat, som tillhör den inloggade användaren. 

 
Flertalet av dessa xhtml-sidor har en relation till en eller flera “managed beans”. För mer information om 
dessa relationer se Figur 24. 
Managed beans placerade i (se.werlabs.portal.view): 

● AdminBean (SessionScoped) 
Denna böna ansvarar för de administrativa funktionerna i systemet som har med beställningar att 
göra. 

● AdminTestBean (SessionScoped) 
Denna böna ansvara för de administrativa funktionerna i systemet som har med testnamn och 
testbeskrivningar att göra. 

● LoginBean (ConversationScoped) 
Denna böna ansvarar för de funktioner som krävs för att logga in en användare. 

● UserBean (SessionScoped) 
Denna böna ansvarar för att lagra information om den inloggade användaren. Utifrån denna 
användare är det möjligt att ta fram de testsvar och beställningar som användaren genomfört. 
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9.5.1.2 Utseende 
Hemsidans utseende bestäms av de CSS-filer som finns definierade i “Web Pages/resources/css”. Hemsidan 
använder sig av CSS3. Utöver dessa css filer ingår det vissa CSS-filer i PrimeFaces som påverkar de 
komponenter som ingår i PrimeFaces. För att förtydliga texter och namn använder sig hemsidan av bilder 
och ikoner. Alla dessa bilder finns placerade i “Web Pages/resources/images”. 

9.5.1.3 JavaScript 
För att dynamiskt ändra xhtml-sidorna på klient-sidan används JavaScript, alla JavaScript-filer är placerade i 
mappen “Web Pages/resources/js”. För att underlätta utvecklingen av HTML-sidorna används följande 
JavaScript-bibliotek: 

Bibliotek: Kommentar: 

JQuery JQuery är ett enormt bibliotek som gör det möjligt att med 
mycket lite kod utföra vanligt förekommande operationer. 

html5shiv html5shiv är ett bibliotek som översätter HTML5 taggar så 
att äldre webbläsare som inte stödjer HTML5 kan tolka 
hemsidan. 

Modernizr Modernizr är ett bibliotek som ger utvecklaren mycket 
detaljerad information om den klient som används. 
Biblioteket används framförallt för ändra hemsidans 
beteende och utseende beroende på den plattform (mobil, 
surfplatta eller dator) som hemsidan visas på. 

Respond.js Respond.js är ett bibliotek vars syfte är att göra “CSS3 
Media Queries” användbara i äldre Internet Explorer 
versioner. 

FIGUR 25. TABELL ÖVER DE JAVASCRIPT-BILIOTEK SOM ANVÄNDS. 

9.5.1.4 Validering 
All indata valideras med hjälp av “Bean Validation” för att öka säkerheten. Utöver detta sker viss JavaScripts 
validering på klient-sidan för att minska belastningen på systemet server. 

9.5.2 Controller 
Detta subsystem har tre bönor i controller-lagret. Dessa klasser är placerade i paketet 
se.werlabs.portal.controller. Alla bönor i controller-lagret är av typen EJB (Enterprise JavaBeans). De ansvarar 
för all affärslogik samt processen att göra förändringar i modellen. 

● AdminController (Stateless) 
Ansvarar för de administrationsoperationer in administratör kan göra. 
 

● Controller (Stateless) 
Ansvarar för de uppgifter som har med en användare av typen kund att göra. 
 

● LoginService (Stateless) 
Ansvarar för processen att logga in användare. I detta ingår att skicka SMS-koder och spara dessa 
koder i databasen. 

9.5.3 Model 
Modellen består av JPA entiteter som är mappade till MySQL-databasen. Vyn får inte direkt ändra i detta 
lager? vilket undgås via DTO:er. 
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9.6. Inloggning 
Inloggningen sker i två steg. 

9.6.1 Steg 1 
Användaren anger sitt användarnamn och lösenord och trycker sedan på login. Användarinformationen 
skickas  vidare till LoginService som med hjälp av WeRLabsRestWebServiceClient kontaktar WeRLabs för att 
autentisera användaren. Om användaren autentiserats korrekt generas en helt slumpvald SMS-kod (000000 
- 999999) som sedan sparas i databasen och skickas till användarens mobil. 

 
FIGUR 26. SEKVENSDIAGRAM ÖVER STEG 1 I INLOGGNINGSPROCESSEN. 
 

9.6.2 Steg 2 
I nästa steg anger användaren den skickade SMS-koden. LoginBean anropar sedan vida FacesContext 
Säkerhetsmodulens loginmodul som kontrollerar att SMS-koden ärr korrekt. Loginmodulen gör också en 
extra kontroll av användarens användarnamn och lösenord för ökad säkerhet.  
 

 
FIGUR 27. SEKVENSDIAGRAM ÖVER STEG 2 I INLOGGNINGSPROCESSEN. 
 

9.7. Beställningskommentar 
Administratörer kan kommentera de testsvar som hör till en viss beställning. Detta görs via admin.xhtml. 
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FIGUR 28. SEKVENSDIAGRAM ÖVER PROCESSEN ATT ÄNDRA/SKAPA KOMMENTARER TILL BESTÄLLNINGAR. 

10. Drift 
För information om driftsättning samt drift se bilaga C.. 
 

10.1. Konfiguration 
Hur loggningen utförs definieras i följande konfigurationsfil: src/webapp/WEB-INF/classes/log4j.properties 

10.1.1 Den nuvarande konfigurationen är kortfattat:  
● Loggning görs både till en textfil. Logfilen skrivs som standard till path: C:\WeRLabs\log .Detta kan 

dock ändras vid behov i log4j.xml filen. 
● Logfilen är “rullande” så den börjar på en ny fil varje dag 
● Varje inlägg i loggen föregås av datum och tid, Vilken klass loggningen skett i, samt beskrivning av 

händelsen 
 

11. Problem 
11.1. Brister 

11.1.1 Säkerhet 
Systemet saknar skydd för profilering d.v.s. processen att ta reda på systemets arkitektur och uppbyggnad. 
Detta leder till att en attackerare snabbt kan lista ut vilken server- och java-version som används. Denna 
kunskap kan leda till att kända brister i java och serverimplementation snabbt kan utnyttjas Det är därför 
extra viktigt att både server och java ständigt uppdateras. Det är känt att även stora och mycket använda 
system/tjänster har säkerhetsbrister. Ett exempel på detta är HeartBleed-buggen [9]. 

Systemet har inte vidtagit några speciella åtgärder för att motverka DOS-attacker. Ansvaret för 
detta ligger hos serverleverantören Ballou.se. 
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En annan känd säkerhetsbrist är att WeRLabs för tillfället saknar tvåstegsverifiering vid inloggning, 
vilket leder till att man med endast användarnamn och lösenord kan ändra telefonnummer för ett vist konto. 
Denna brist skall i framtiden åtgärdas. 

11.2. Komplikationer 
I detta avsnitt diskuteras problem som har uppstått under utvecklingen av systemet. Syftet med avsnittet är att 
minska antalet upprepningar av problem. 

11.2.1 Paket beroenden (Pom) 
Ett av de problem som stöttes på under utvecklingen är de beroenden mellan paket som skapas vid 
användning av andra API:er. Problemet var i detta fall att paketet för JAAS login moduler och Jersey hade 
några paket tillsammans. Det ledde till problem då samma paket blev importerade flera gånger och gjorde 
programmet okompilerbart. Problemet löstes genom att ta bort de överlappande importeringarna som 
krånglade då vid mer undersökning innehöll paketet för loginmodulerna också det som behövdes för Jersey. 
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