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Útdráttur 

Öryggi á snjalltækjum (snjallsímar og spjaldtölvur) virðist ekki vera mikið áhyggjuefni 

hefðbundinna notenda í dag. Almennir notendur eru daglega að framkvæma ýmsar 

aðgerðir og skiptast á viðkvæmum upplýsingum við umheiminn sem má auðveldlega stela. 

Með því að gefa út rafræn skilríki á þessi tæki, sem hafa verið tengd við auðkennda 

notendur með traustri utanaðkomandi auðkenningu, má auka öryggi mikið í rafrænum 

samskiptum. Rafræn skilríki gera notendum mögulegt að framkvæma örugga auðkenningu 

við vefi og vefþjónustur, auk þess að dulrita og undirrita gögn með auðveldum hætti. 

  Með þessu verkefni var ætlunin að útfæra kerfi og hugbúnað sem gerði þetta mögulegt og 

notendavænt fyrir almenna notendur, með forritun á .Net bakendakerfi og Android biðlara. 

Áhersla var lögð á að nota viðurkennd og stöðluð reiknirit við dulritun og samskipti við 

bakendakerfi. Kerfið styður rafrænar undirritanir, dulritun og auðkenningu á hæsta 

öryggisstigi.  

 

 

 

 

Abstract 

Security on smart devices (smart phones and tablets) does not seem to be of concern to 

most users today. Users are nevertheless performing critical tasks and exchanging sensitive 

data with the outside world on these devices. These data could easily fall into the wrong 

hands and be used for identity theft, scamming and etc. By issuing digital certificates to 

these devices that are linked to authenticated users we can significally increase the security 

of these devices. With the certificates users can start to encrypt and sign data as well as 

authenticate securely to web applications in a simple manner. 

  In this thesis we try to make this possible and usable by writing a custom back and front 

end systems which is interfaced by an Android client. The main emphasis was on using 

standardized and acknowledged  algorithms for encryption and authentication to the back 

end system. The system supports digital signatures, encryption/decryption and 

authentication of highest quality assurance. 
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tengiupplýsingar við símkerfi (IMSI og ICCID) og getur innihaldið öruggt hólf sem 
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forritunarmál fyrir gagnagrunnsfyrirspurnir. 

TSA Time Stamping Authority eða tímastimplun. Fyrir langtímaundirritanir þarf að 

sækja tíma undirritunar til trausts þriðja aðila sem hefur ekki hagsmuni af því að 
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1 Inngangur 

  Snjalltækja- og skýjavæðinging (e. cloud) hefur breytt væntingum notenda til aðgengis að 

gögnum og upplýsingum. Í dag vilja allir hafa gögnin sín aðgengileg, allsstaðar, á öllum 

tækjum og nota til þess þjónustur á borð við Dropbox og Google Drive. Vandamálið við 

þessar þjónustur er að leynd (e. privacy) þessara gagna er engan veginn tryggð eins og 

uppljóstranir Edward Snowden um umsvif NSA gefa til kynna [13]. Auk þess er auðkenning 

gagnvart þessum þjónustum yfirleitt mjög veik og samskipti í mesta lagi varin með 

notendanafni og leyniorði sem sífellt er verið að stela. 

  Einnig er athyglisvert að í núverandi samfélagi þar sem allir vilja að allt gerist samstundis, 

erum við ennþá að notast við undirritanir á pappír í stað þess að notfæra okkur rafrænar 

undirritanir með rafrænum skilríkjum. Einn helsti vandinn við rafrænar undirritanir er þó að 

sú tækni sem er í boði í dag hefur orðið eftir í þróun snjalltækja og fyrrnefndri þörf fyrir að 

hafa aðgengi að öllum gögnum allsstaðar óháð tæki og staðsetningu notanda. 

1.1 Vandamál 

  Eitt af vandamálum við notkun snjalltækja, svo sem snjallsíma og spjaldtölva, er að bjóða 

upp á örugga auðkenningu frá þessum tækjum. Hins vegar er mjög erfitt tengja tækin við 

auðkenndan notanda á öruggan hátt, án þess að kosta til of miklum tíma eða fyrirhöfn fyrir 

notandann, svo sem auðkenningu í persónu eða beitingu lausna sem virka ekki fyrir alla. 

Lausnin þyrfti því að byggja ofan á þau auðkenni sem eru í boði nú þegar, til auðkenningar á 

netinu, óháð búnaði notanda eða staðsetningar í heiminum. 

  Annað vandamál við snjalltækin er að finna traustan geymslumiðil fyrir leyndamálið, svo 

sem rafræn skilríki, þar sem ekki eru öll tæki búin snjallkortalesara, SIM kortum eða öðrum 

öruggum og aðgengilegum geymslumiðli (Secure SD og svo framvegis). Með því að binda sig 

við utanaðkomandi tækni eins og SIM kort og símkerfið, er verið að útiloka tæki sem nota 

ekki SIM kort eða notendur sem eru ekki með íslensk númer. Því vantar lausn sem er hægt að 

aðlaga að öllum tækjum og notendum, óháð burðarlagi eða tengimöguleikum. 

  Loks þurfa notendur að treysta lausninni og eiga möguleikann á að framkvæma öflugar 

aðgerðir á einfaldan máta. Lausnin þarf að hjúpa þessar aðgerðir þannig að notagildið sé 

mikið án þess að það bitni á öryggi eða stöðlun viðmóta. Einnig þurfa allar aðgerðir að vera 

rekjanlegar og notandi ætti að hafa möguleikann á því að skoða sína eigin notkun og verða var 

við hugsanlega misnotkun. 

1.2 Auðkenning 

  Víða í þessari ritgerð er talað um auðkenningu svo mikilvægt er að skilgreina það hugtak 

strax í inngangi. Orðið auðkenning er í raun ekki réttnefni í þessu samhengi (auðkenning 

gagnvart tölvukerfum) þar sem enska orðið „authentication“ þýðir með réttu staðfesting eða 

sönnun, en hefðin segir okkur að nota orðið auðkenning og því er það notað í þessari ritgerð.  
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  Í auðkenningu felst verknaðurinn að staðfesta sannindi þess að notandi sé sá sem hann segist 

vera, með því að nota til þess einhvers konar vottaðar upplýsingar [25]. Vottunin getur verið 

af ýmsum gæðastigum og er þannig mælikvarði á gæði auðkenningar [26]. Í tölvum hefur 

þessi auðkenning í gegnum tíðina yfirleitt verið fólgin í því að nota notendanafn og leyniorð 

sem notandinn einn á að vita. Vandamálið við þessa leið er að hún er aðeins eins þátta (e. one 

factor), þar sem notandinn beitir aðeins einhverju sem hann veit (leyniorði), og staðfesting 

þess er ávallt geymd hjá auðkenningaraðila. Það þýðir að leyniorðið liggur alltaf hjá 

auðkenningaraðilanum í einhverri mynd, hvort sem það er geymt hakkað (e. hashed) eða ekki, 

þá er alltaf sá möguleiki að því sé lekið og hægt sé að komast yfir það. Einnig er möguleiki á 

að leyniorðið sé hlerað, deilt með öðrum, sé gleymt eða hreinlega að giskað sé á það [27].  

  Reynt hefur verið að auka öryggi leyniorða með því að bæta við auðkenningu með einskiptis 

leyniorði (e. One Time Password), sem er ýmist sent með SMS skilaboðum eða búið til með 

til þess gerðum auðkennislykli. Þannig er búið að auka við þætti í auðkenningunni með því að 

bæta við einhverju sem notandinn hefur undir höndum, svo sem farsíma til móttöku 

leyniorðsins eða fyrrgreindan auðkennislykil. Slík auðkenning er vissulega sterkari en 

auðkenning með aðeins notendanafni og lykilorði en sýnt hefur verið fram á að slík 

auðkenning er einnig veil fyrir vissri tegund „hökkunar“ (e. hacking) sem kölluð er „man in 

the middle“, þar sem hakkari er milliliður í samskiptum notanda við þjónustu, og hefur meðal 

annars verið beitt í netbankaglæpum [28] [15] [29]. 

  Önnur gerð auðkenningar er að nota rafræn skilríki, en slík auðkenning er almennt talin sú 

öruggasta sem í boði er og með hæsta fullvissustigið [26]. Með skilríki er búið að tryggja að 

ekki er hægt að hlera leyniorð eða deila leyndarmálinu þar sem sannarleg auðkenningin fer í 

raun fram á skilríkinu sjálfu, en ekki með því að gefa upp leyndarmálið. Í stuttu máli fer þetta 

þannig fram að miðlari og notandi senda sín á milli skeyti með handahófskenndum númerum 

sem þeir undirrita með einkalyklum sínum og móttakandi getur sannreynt með dreifilykli 

skilríkis sendanda. Aðilarnir skoða síðan skilríkin og ákvarða hvort þau eru gefin út 

(undirrituð) af útgáfustöð sem þeir treysta, ásamt því að sannreyna að þau séu í gildi. Þannig 

fer leyndarmálið (einkalykilinn) aldrei á milli heldur er því beitt til að reikna út 

(undirrita/dulrita) sameiginlegt leyndarmál sem er einkvæmt í hverri lotu og er aðeins hægt að 

tengja við skilríkið sem fylgir skeytinu.  

 

1.3 Rafrænar undirritanir 

  Rafrænar undirritanir eru eitt mikilvægasta notkunardæmið fyrir rafræn skilríki og er það 

sem ríkisstofnanir, fjármálastofnanir og fleiri horfa til sem næstu byltingar í rafrænum 

samskiptum. Rafræn undirritun felst í því að staðfesta gögn með sérstökum 

undirritunarskilríkjum sem hafa slíka notkunarmöguleika. Undirritunin felst í því að taka 

tætigildi (e. hash eða digest) af umræddum gögnum og dulrita það tætigildi með einkalykli 

skilríkisins. Til að staðfesta undirritunina þá getur hver sem er, reiknað afkóðaða dulritaða 

tætigildið með dreifilykli undirritunarskilríkis og borið saman við tætigildið af gögnunum. Ef 

einhverju hefur verið breytt í gögnunum þá fæst annað tætigildi svo undirritunin á ekki við 

umrædd gögn og undirritunin því ógild [30]. 

  Við undirritun er yfirleitt notast við SHA tætialgrími  (e. hashing algorithm) og núna í seinni 

tíð við SHA-2 þar sem sérstæði (e. uniqueness) SHA-1 er ekki talið öruggt lengur. Dulritunin 
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fer síðan fram með einkalykli skilríkis sem er yfirleitt 2048 bitar af stærð, svo öryggi 

rafrænnar undirritunar er mikið vegna mjög hárrar óreiðu (e. entropy) í lausnarmenginu. 

  Undirritun er oft framkvæmd á PDF skjölum, þar sem það form er almennt staðlað og hefur 

góðan stuðning við myndræna birtingu undirritunnar. Til eru staðlar frá Evrópsku 

fjarskiptastaðlastofnuninni (ETSI) fyrir undirritun PDF skjala, sem bera heitið PAdES (e. 

PDF Advanced Electronic Signatures) og tilgreina hvernig skuli haga undirritun slíkra skjala 

[31] [32]. Sex kaflar eða stig eru tilgreindir í PAdES staðlinum þar sem almennt er horft til 

kafla 4 sem fjallar um langtímaundirritun, en hún inniheldur auk sjálfrar undirritunarinnar 

upplýsingar um gildi undirritunarskilríkis (CRL eða OCSP) og utanaðkomandi tímastimpil. 

1.4 Lausnir á Íslandi í dag 

  Í dag eru helst tvær lausnir (búnaður) fyrir undirritanir í boði fyrir einstaklinga á Íslandi, sem 

báðar hafa sína vankanta. Lausnirnar koma frá Auðkenni hf., fyrirtæki í eigu stóru 

viðskiptabankanna ásamt Teris og Símanum. Lausnirnar byggja á PKI-IS skilríkjaverkefninu 

sem fór í loftið sumarið 2008 með stofnun Íslandsrótar og Fullgilds auðkennis [33] [34]. 

 Fyrri lausnin, sem hefur verið í boði síðan árið 2008, er rafræn skilríki á snjallkortum (e. 

smart card) sem bankarnir gefa út á debetkortum, auk sérmerktra korta sem Auðkenni selur. 

Skilríkin eru virkjuð við afhendingu í banka, ef notandi framvísar persónuskilríkjum auk PUK 

kóða, sem er aðgengilegur í heimabanka notanda. Þessi lausn stenst hæstu öryggiskröfur við 

tveggja þátta auðkenningu, þar sem bæði þarf til eitthvað sem notandi hefur (snjallkortið) og 

eitthvað sem notandinn veit (leyninúmerið), auk þess sem vottunarstefnan er traust. Þar sem 

einkalykill skilríkjanna er geymdur á öruggum búnaði (snjallkortinu) og við framleiðsluna eru 

lyklapör búin til á til þess vottuðum búnaði, þá hefur Auðkenni lýst því yfir að þessi skilríki 

séu fullgild og megi nota við gerð fullgildra rafrænna undirritana. 

  Gallinn við þessa lausn er að til að nota skilríkin þarf bæði sérstakan kortalesara og 

viðeigandi hugbúnað (Nexus Personal) til að lesa skilríkin. Þessi hugbúnaður var lengi vel 

aðeins illa nothæfur á öðrum stýrikerfum en Windows stýrikerfinu og hefur ekki verið 

uppfærður eins reglulega og þörf er á. Í dag er takmarkað hægt að nota skilríkin á öðrum 

stýrikerfum en Windows, þar sem hugbúnaðurinn setur skilríkin ekki í skilríkjageymslu 

annarra stýrikerfa, svo aðlaga þarf veflausnir sérstaklega að stýrikerfi notanda. Einnig er það 

vandamál að hugbúnaðinn er aðeins hægt að fá fyrir hefðbundnar tölvur (PC), svo önnur tæki 

(svo sem snjallsímar eða spjaldtölvur) geta ekki haft samskipti við kortalesara eða kortin [35]. 

  Seinni lausnin, sem kom fram á sjónarsviðið í lok árs 2013, er rafræn skilríki á SIM kortum 

frá Símanum. Notuð er sama útgáfustöð og við útgáfu skilríkjanna á snjallkortum, en í stað 

debetkortanna eru lyklapörin mynduð á SIM korti símtækis og skilríkin geymd í miðlægri 

þjónustu. Samskipti við skilríkin fara í gegnum kerfis SMS skeyti og þjónustuaðilar hafa 

samskipti við vefþjónustulag lausnaraðilans Valimo, sem Auðkenni rekur [36].  

  Kosturinn við þessa lausn umfram þá fyrri er sá, að ekki þarf að setja upp sérstakan 

hugbúnað né hafa sérstakan lesara umfram venjulegan síma. Hins vegar er lausnin aðeins í 

boði fyrir tæki, sem taka við SIM kortum og geta tekið við SMS kerfisskeytum en auk þess 

eru skilríkin í dag eingöngu í boði fyrir viðskiptavini Símans (stendur þó til bóta). Einnig 

stýrir lausnaraðili því hvaða möguleikar eru í boði, þar sem öll samskipti við skilríkin fara 

fram í gegnum þeirra þjónustur. Sem dæmi hafa rafrænar undirritanir í kerfinu ekki fyllilega 

uppfyllt kröfur um fullgilda langtímaundirritun og einnig eru takmarkanir í burðarlaginu sem 



20 

geta valdið töfum (sem dæmi: ef notandi er með slökkt er á síma). Stærð SMS skeyta hefur 

einnig áhrif á svarið frá símtækinu, þar sem undirritanir með RSA skilríkjum eru mun stærri 

en eitt SMS skeyti getur borið (RSA undirritun tekur sem dæmi þrjú SMS skeyti). 

  Báðar lausnirnar skortir einnig dulritunarskilríki, svo möguleiki notenda til að dulrita skrár 

er ekki fyrir hendi í hvorugri lausninni. 

 

1.5 Hugmyndin 

  Hugmynd þessa verkefnis var að forrita bakendakerfi, sem gæti gefið út rafræn skilríki á 

snjalltæki (síma og spjaldtölvur) á öruggan máta með hjálp tölvu og án vottunar í persónu. 

Kerfið biði síðan upp á ýmsar aðgerðir við umsýslu og beitingu skilríkjanna, hvort heldur á 

heimasíðu eða í gegnum vefþjónustuviðmót. Skilríkin væru síðan leið til að veita aðgang að 

miðlægu skilríki, sem nota mætti til að rafrænt undirrita skjöl eða skrár. Uppbygging kerfisins 

væri þannig að allar aðgerðir væri hægt að framkvæma á vefþjónustulagi og þannig aðlaga að 

margskonar tækjum og hugbúnaði. 

  Skilríkið á símanum væri búið til og notað með hjálp smáforrits sem væri skrifað fyrir 

viðeigandi stýrikerfi (Android Jelly Bean í frumútgáfu kerfisins). Skilríkinu er loks beitt á 

tækinu til að hafa örugg samskipti við vefþjónustulag kerfisins, hvort heldur til auðkenningar 

tækis eða notanda og dulritunar eða afkóðunar skráa. 

  Ávinningurinn af þessu nýja kerfi væri sá, að notendur gætu auðkennt sig af nánast hvaða 

tæki sem er, án sérstaks kortalesara, með mun hærra fullvissustigi en almennt er hægt í dag. 

Einnig væri möguleiki á að framkvæma rafrænar undirritanir með miðlægu skilríki hvar og 

hvenær sem er með öllum þeim ávinningi sem því fylgir. Loks er möguleikinn á að dreifa 

dulrituðum skrám með öruggum og auðveldum hætti milli notenda, þar sem aðeins viðeigandi 

notendur gætu afkóðað skrárnar. Eina raunverulega krafan til tækisins er að það sé nettengt 

þegar beita á lausninni. 

1.6 Uppbygging ritgerðar 

   Almennt yfirlit yfir uppbyggingu kerfisins og hlutverk hvers kerfishluta er stuttlega lýst í 

kafla 2. Í kafla 3 er farið dýpra í hvern kerfishluta og högun bakendakerfisins í heild, ásamt 

samskiptum þeirra sín á milli. Fjórði kafli fjallar um Android biðlarahugbúnaðinn sem var 

skrifaður og samskipti hans við bakendakerfið. Kafli 5 lýsir tveimur notkunardæmum og 

hvernig notendur myndu nota kerfið. Í kafla 6 er farið dýpra í helstu aðgerðir sem notandi 

framkvæmir í kerfinu og á biðlara, með skjáskotum og kóðadæmum. Kafli 7 tekur síðan á 

niðurstöðum, helstu takmörkunum og næstu skrefum í hönnun kerfisins. Loks er tafla yfir 

heimildir í kafla 8 og viðauki með gagnagrunnsskema í kafla 9 (viðauka). 
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2 Kerfislýsing 

  Kerfið samanstendur af nokkrum kerfishlutum sem hver hefur sitt lykilhlutverk í 

heildarkerfinu. Kerfinu er skipt upp í þessar einingar svo hægt sé að dreifa því milli nokkurra 

véla með tilliti til öryggis, afkasta og aðskilnaðar hlutverka. Bakendinn var skrifaður í .Net 

4.0 C# þar sem vefþjónustur eru WCF SOAP þjónustur og heimasíður ASP.Net code behind 

síður. 

2.1 Aðskilnaður hlutverka 

  Á  þessum tímapunkti er ekki úr vegi fjalla aðeins um aðskilnað hlutverka, en það er hugtak 

sem notað er óspart í ritgerðinni. Eitt þekktasta tæki í upplýsingatækni til að takast á við 

hagsmunarárekstra og innherjasvik, í þeim tilgangi að auka  öryggi, er aðskilnaður hlutverka 

(e. separation of duties) [37]. Með því að skipta hlutverkum milli stjórnenda, er búið að 

takmarka þau völd sem einstakur aðili hefur og koma fyrir hindrunum svo einn einstaklingur 

geti ekki framkvæmt svik í kerfinu.  

  Í útgáfustöðvum rafrænna skilríkja er oft notast við aðskilnað hlutverka til að auka öryggi 

við útgáfu rótar- og millirótarskilríkja. Einnig er til hugtakið m af n (e. m of n), þar sem til 

þarf m aðila af n (þar sem m ≤ n) til þess að framkvæma viðkvæmar aðgerðir, svo sem 

undirritun millirótarskilríkja [38]. Við hönnun kerfisins var reynt að huga að því, að hægt væri 

að skipta hlutverkum milli  margra kerfisstjóra og þannig auka traust og trúverðugleika kerfis. 

2.2 Kerfishlutar 

  Kerfinu er skipt upp í eftirfarandi einingar, en einfalda kerfismynd er að sjá á mynd 1. 

 Gagna og þjónustulag (e. business layer) sem sér um samskipti einstakra kerfishluta sín á 

milli. 

 Útgáfustöð rafrænna skilríkja, sem gefur út rafræn einkaskilríki og heldur utan um stöðu þeirra 

í kerfinu. Útgáfustöðin sér einnig um að afturkalla og endurvirkja skilríki sem þarf að 

stöðubreyta. 

 Dulritaður gagnagrunnur, sem geymir miðlæg skilríki notenda ásamt upplýsingum um tæki, 

notendur, aðgerðir, dulrituð skjöl og fleira. 

 SOAP vefþjónusta (dulritunarþjónusta)  ásamt eigin dulrituðum gagnagrunni, sem geymir 

dulritaðan kerfishluta lykilorðs að miðlægu skilríki notanda. Með því að skilja að þessa 

þjónustu var hlutleysi og öryggi kerfisins aukið til muna. 

 Vefsíða þar sem notendur skrá sig í þjónustuna, sýsla með skilríki sín, stofna miðlægt skilríki, 

skrá ný snjalltæki í lausnina og geta skoðað eigin aðgerðarskrá. 

 SOAP vefþjónustulag sem inniheldur eftirfarandi þjónustur: 

o SOAP vefþjónusta (skilríkjaþjónusta) fyrir skilríkjaútgáfu, sem snjalltæki notenda 

tengjast við skráningu og afskráningu í kerfinu (útgáfu og afturköllun skilríkja á 

tækjunum). 
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o SOAP vefþjónusta (undirritunarþjónusta) fyrir undirritun á skjölum með miðlægu 

skilríki. Þjónustan tekur við skjali sem á að undirrita rafrænt, auk 

undirritunarupplýsinga, sem innihalda meðal annars leyniorðahluta að miðlægu 

skilríki, en skilar loks undirrituðu skjali. Vefþjónustan krefst auðkenningar með 

rafrænu skilríkjunum sem sótt hefur verið um á snjalltæki með skilríkjaþjónustunni. 

o SOAP vefþjónusta (skáarþjónusta) fyrir dreifingu dulritaðra skjala og skilríkja milli 

notenda. Skjölin eru dulrituð með skilríkjum notenda, sem geymd eru á snjalltækjum 

og beitt er við afkóðun á tækjunum. Vefþjónustan krefst sömuleiðis auðkenningar 

með rafrænu skilríkjunum sem sótt hefur verið um á snjalltæki með 

skilríkjaþjónustunni. 

 

  Notandi hefur samskipti í gegnum tölvu (vafra) við heimasíðu kerfisins fyrir upphaflega 

skráningu í þjónustuna. Heimasíðan hefur samskipti við gagna og þjónustulagið, sem síðan hjúpar 

samskiptin áfram í gagnagrunn, útgáfustöðina og dulritunarþjónustuna. Eftir að notandi hefur 

skráð sig getur hann notfært sér vefþjónusturnar til að framkvæma viðeigandi aðgerðir á 

snjalltækinu í gegnum sérskrifaðan biðlara. Vefþjónusturnar hafa síðan samskipti við aðrar 

kerfiseiningar í gegnum gagna og þjónustulagið líkt og heimasíðan. Farið verður nánar í einstakar 

einingar í kafla 3 hér á eftir. 

Dulritaður 
gagnagrunnur

Umsýslusíður
Vefþjónustulag

Dulritunar-
þjónusta

Dulritaður 
gagnagrunnur

Snjalltæki

Notandi

Tölva

Útgáfustöð

Gagna og
þjónustulag

 

Mynd 1. Kerfismynd af heildarkerfi. Kerfið talar allt saman í gegnum sameiginlegan bakenda og notandi 

notar bæði vefþjónustur og vefsíðu við skráningu og umsýslu. 
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3 Högun 

  Í eftirfarandi kafla verður einstökum kerfishlutum lýst betur með tilliti til hlutverks og 

útfærslu. 

3.1 Útgáfustöð 

  Við útgáfu rafrænu skilríkjanna var notast við opna skilríkjahugbúnaðinn EJBCA frá sænska 

fyrirtækinu Primekey [39]. EJBCA er notað víða í heiminum við útgáfu rafrænna skilríkja, 

sérstaklega við útgáfu CVCA (e. Country Verifying Certificate Authority) skilríkja í 

alþjóðlega vegabréfakerfinu [40]. 

  Hugbúnaðurinn er skrifaður í Java og keyrir á Java hugbúnaðarmiðlara (e. application 

server) svo sem Tomcat, Glassfish eða JBoss. Kerfið býður upp á vefumsjónarkerfi og 

vefþjónustur sem eru aðgengilegar með rafrænum skilríkjum. Samskiptin við útgáfustöðina 

fara um vefþjónusturnar yfir SSL burðarlag og auðkenningu með rafrænu skilríki. 

  Valið var að nota EJBCA vegna þess að hægt er að nálgast hugbúnaðinn ókeypis á netinu og 

setja upp með litlum tilkostnaði á Linux miðlara. Einnig býður kerfið upp á allar nauðsynlegar 

aðgerðir fyrir útgáfustöð, svo sem aðgengi að CRL listum, OCSP miðlara auk öflugra 

vefþjónustuskila, svo hægt er að framkvæma allar skilríkjaaðgerðir sem þörf er á sjálfvirkt úr 

bakenda kerfisins (sjá skammstafanir fremst fyrir CRL og OCSP). 

  Sett var upp xubuntu sýndarél með JBoss hugbúnaðarmiðlara til að keyra útgáfustöðina og 

búin til viðeigandi skilríkjakeðja fyrir kerfið auk sniða (e. template) fyrir notendaskilríki. 

Skilríkjakeðjan inniheldur 4096 bita rótarskilríki (Framtidarrot profun) og 2048 bita 

milliskilríki (Framtidarskilriki profun) sem síðan gefur út notendaskilríki. Fyrir framan JBoss 

var settur upp Apache vefmiðlari sem áframsendi umferð (e. proxy pass) af porti 443 inn á 

port 8443 sem JBoss keyrði. 

  Gefið var út sérstakt rafrænt skilríki fyrir bakendakerfið til nota í samskiptum við 

útgáfustöðina, svo netsamskiptin fylgdu hæstu öryggiskröfum. Hins vegar var ekki hugað 

sérstaklega að kerfishandbók, vottunarstefnu, öryggisstefnu eða öðru sem er  nauðsynlegt fyrir 

vottaða skilríkjaútgáfu. Það kemur þó ekki að sök fyrir staðfestingu á virkni (e. proof of 

concept) heildarkerfis. 

3.2 Gagnagrunnur 

  Gagnagrunnar kerfisins eru Microsoft SQL server 2012 gagnagrunnar með svokallaðri 

öruggri  tengingu (e. trusted connection), þar sem stýrikerfisnotandi sem keyrir hugbúnað er 

auðkenndur sem notandi að grunni. Með þessu móti eru engin leyniorð í stilliskrám, auk þess 

sem notendanöfn og leyniorð gagnagrunnsnotenda fara þá ekki ódulrituð yfir netlag. 

  Notast er við venslaða gagnagrunnshögun, þar sem allar færslur eru dulritaðar með AES256 

lykli með handahófsgerðum upphafsvigri (IV), sem eru síðan dulritaðir með RSA 2048 bita 

dreifilykli, sem er geymdur á kerfismiðlara, og loks skrifaðir með færslunni í grunninum. Með 

þessum hætti er auðveldlega hægt að endurdulrita grunn með því að skipta um RSA lyklapar 

og endurkóða AES lykla. Ávinningurinn af þessari högun, er sá að stýrikerfið býður upp á 
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góða leið við varðveislu einkalykils, auk sveigjanleika RSA lykla með hraða og öryggi AES 

lykla. Mynd af gagnagrunnsskema og töflum má sjá í viðauka. 

  Gagnagrunnslag kerfis sækir dulritaðar færslur úr grunni sem eru síðan afkóðaðar í 

viðskiptalagi (e. business layer) með RSA einkalyklinum. Engar ódulritaðar upplýsingar 

flæða því um netið og þótt upplýsingar úr gagnagrunni leki,  þá er eru þær allar dulritaðar  

með sterkri dulritun. Það er mjög mikilvægt að geyma öll persónugreinanleg gögn dulrituð í 

gagnagrunni með lyklum sem eru ekki í grunninum, svo ekki dugi að komast yfir lesaðgang 

að gagnagrunni til að lesa upplýsingar. 

  Mynd 2 hér fyrir neðan sýnir hvernig stakar færslur eru dulritaðar í gagnagrunn. Stýrikerfið 

verndar rafræna skilríkið (einkalykilinn) sem notað er til að dulrita AES lykilinn, sem er 

skrifaður í grunninn með færslunni. Dulritun með AES lykli er mun hraðvirkari en dulritun 

með RSA svo þarna græðist hraði við dulritun margra færsla eða stórra gagnapakka umfram 

það að dulrita eingöngu með RSA lykli. Auk þess er ágóði af því að geta geymt rafræna 

dulritunarskilríkið á öruggan máta í skilríkjageymslu miðlara. 

 

Mynd 2. Dulritun í gagnagrunni 

  Mynd 3 hér fyrir neðan lýsir högun við afkóðun gagna úr gagnagrunni. Við afkóðun les 

gagnalag gögn úr grunninum ásamt dulrituðum AES lykli og upphafsvigri. Kerfismiðlari 

afkóðar síðan AES lykilinn ásamt upphafsvigrinum með einkalykli rafræna 

dulritunarskilríkisins og beitir afkóðaða lyklinum við afkóðun gagnanna. 

Miðlari Gagnagrunnur

0101501239 xxxxxxxxxxxxxxxxx

      AES lykill

 Einkalykill
skilríkis

AES lykill

Afkóðun

Skilríkjageymsla 
stýrikerfis

 

Mynd 3. Afkóðun gagna úr gagnagrunni 
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3.3 Umsýslusíður 

  Umsýslusíður voru skrifaðar í ASP.Net 4.0 (e. code behind) og innskráning fer fram með 

rafrænum skilríkjum eða styrktum Íslykli Þjóðskrár Íslands [10]. Síðurnar hafa samskipti við 

dulritaða gagnagrunninn í gegnum þjónustulagið og eru mikilvægur snertiflötur notenda við 

kerfið. Innskráðir notendur geta framkvæmt ýmsar aðgerðir á síðunum, svo sem: 

 Upphafsskráningu í þjónustuna, þar sem innskráður notandi skráir netfang og símanúmer 

ásamt því að geta hlaðið inn mynd af undirskrift sinni. 

 Gerð miðlægs skilríkis, sem er varið með lykilorði sem skipt er í tvo hluta, annan sem aðeins 

notandi veit og hins vegar hluta sem varðveittur er í dulritunarþjónustu utan kerfisins. 

 Skráningu tækja í þjónustuna og umsýsla þeirra skilríkja sem gefin hafa verið út fyrir tækin. 

Hægt er að óvirkja (e. suspend), endurvirkja (e. unsuspend) og afturkalla (e. revoke) skilríkin 

og þannig stýra aðgengi tækjanna, sem varðveita skilríkin að vefþjónustum kerfisins. 

 Undirritun með miðlægu skilríkjunum á skrám eða PDF skjölum. Framkvæmd er 

langtímaundirritun með OCSP svari (sjá skammstafanir), sem kemur frá útgáfustöð og 

tímastimplun, sem sótt er í tímastimplunarþjón Advania. 

 Dulritun skráa og dreifing þeirra til annarra notenda. Skrár eru dulritaðar með einkvæmum 

AES256 lykli, sem síðan er dulritaður með skilríkjum notenda. Dulritaða skráin ásamt 

dulritaða AES lyklinum er geymd í gagnagrunni, svo engin leið er fyrir kerfið að afkóða 

skrárnar og aðeins viðeigandi notendur geta lesið (afkóðað) dulritaðar skrár. 

 Skoða atburðaskrá sína fyrir aðgerðir framkvæmdar á vef eða í gegnum vefþjónustur. Allar 

aðgerðir eru skráðar í kerfið og notendur geta flett í atburðaskrá sinni á auðveldan máta og 

þannig rakið notkun sína. 

 

3.4 Vefþjónustur 

  Þrjár mismunandi SOAP vefþjónustur eru í kerfinu, sem hver um sig hefur mismunandi 

hlutverk og aðgang. Þjónusturnar eru skrifaðar í WCF (sjá skammstafanir) og voru þær 

útfærðar þannig að hægt væri að vinna með þær úr öllum kerfum og forritunarmálum. 

  Fyrst ber að nefna skilríkjaþjónustuna, sem leyfir tækjum að sækja um skilríki, sækja 

skilríkjakeðju skilríkis og afturkalla skilríki, sem gæti hafa komist á flakk eða notandi hefur 

gleymt leyniorði að. Þjónustan krefst ekki skilríkjaauðkenningar, en krefst umsóknarnúmers 

sem búið er til við stofnun umsóknar á vef, ásamt PKCS10 skilríkjabeiðnar (sjá CSR í kafla 

um skammstafanir) og lykilorði umsóknar sem notandi býr til. Þessu ferli er lýst betur í kafla 

6.1 hér á eftir. 

 Næst er um að ræða undirritunarþjónustu sem leyfir tækjum að senda inn skrár og skjöl sem á 

að undirrita með miðlægu skilríki notanda í kerfinu. Þessi þjónusta krefst auðkenningar með 

skilríki sem var gefið út í gegnum skilríkjaþjónustuna, ásamt lykilorðahluta að miðlæga 

skilríkinu. Þjónustan skilar síðan undirrituðu skránni eða skjalinu aftur til baka, ef allar 

upplýsingar og auðkenni voru í lagi. Þessu ferli er lýst nánar í kafla 6.4 hér á eftir. 
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  Loks er skráarþjónusta sem leyfir tækjum að senda inn og sækja dulritaðar skrár, ásamt því 

að fá öll virk skilríki notanda. Eins og í undirritunarþjónustunni þá krefst skráarþjónustan 

auðkenningar með rafrænum skilríkjum og tekur við skrám til dulritunar eða skilar dulrituðum 

skrám sem má afkóða með skilríki notanda. Þessu ferli er lýst betur í kafla 6.5 hér á eftir. 

3.5 Dulritunarþjónusta 

  Upprunalega var kerfishluti leyniorðs miðlæga skilríkisins geymdur í dulritaða gagnagrunni 

bakendakerfisins, en eftir ábendingu öryggissérfræðinga hjá Advania um hugsanlegan 

öryggisveikleika og mögulega misnotkun, var ákveðið að færa hann út úr grunninum. Þess í 

stað var skrifuð WCF SOAP þjónusta, sem krefst auðkenningar með rafrænu skilríki og tekur 

við streng sem hún geymir í eigin dulrituðum grunni. Þjónustan getur svo ákveðið að dulrita 

strenginn aukalega með auðkenningarskilríki þess sem tengist, svo hún hafi örugglega engan 

aðgang að leyndarmálinu. Með þessu móti getur sitthvor kerfisstjórinn rekið 

dulritunarþjónustuna og hinn hlutann af kerfinu. Þannig er búið að skipta hlutverkum og auka 

frekar traust á kerfinu. Einnig er búið að skipta upp gögnunum og þannig þarf gögn úr 

mörgum gagnagrunnum til að komast yfir miðlæg skilríki notenda. 

  Í þessari breyttu högun þá sendir PKI kerfið „gamla strenginn“ sem var áður dulritaður í 

eigin grunni, til dulritunarþjónustunnar og fær til baka númer (e. ID) á færsluna sem hún 

geymir í staðinn. Þegar kerfinu vantar síðan strenginn til baka, þá kallar hún í 

dulritunarþjónustuna með númerinu og fær til baka dulritaða strenginn, sem kerfið bað um að 

láta geyma fyrir sig. Á mynd 4 má sjá myndræna lýsingu á ferlinu. 

 Ofan á þjónustuna var skrifaður stjórnunarvefur, sem leyfir kerfisstjóra 

dulritunarþjónustunnar að skrá tengiaðila, með viðeigandi upplýsingum, svo sem innhaldi 

auðkenningarskilríkis, nafn, netfang og hvort dulrita eigi með auðkenningarskilríki tengiaðila. 

Vefurinn sjálfur, eins og aðrar tengingar við kerfin, krefst innskráningar með rafrænum 

skilríkjum og geymir allar  upplýsingar í dulrituðum gagnagrunni. Þar sem allar aðgerðir eru 

skráðar, þá er hægt að skoða atburðaskrá, en mikilvægt er að rekjanleiki á öllum aðgerðum sé 

til staðar, ef upp skyldu koma álitamál um notkun miðlæga skilríkisins. 
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Dulritunar-
þjónusta

Dulritaður 
gagnagrunnur

Dulritaður 
gagnagrunnur

1. Sendir dulritaðan streng

WoJjr6vhfxaZCSdeI6...

4. Sendir til baka ID

653BC2EC-7969-4C79-AE8A...

Dulritunarskilríki

2. Dulritar í grunn

3. Fær til baka ID

Dulritunar-
þjónusta

Dulritaður 
gagnagrunnur

Dulritaður 
gagnagrunnur

1. Sendir ID strengs
653BC2EC-7969-4C79-AE8A...

4. Sendir til baka streng

Dulritunarskilríki

2. Sækir í grunn

3. Fær færslu
og afkóðar

WoJjr6vhfxaZCSdeI6...

Auðkenningarskilríki

Auðkenningarskilríki

 

Mynd 4. Samskipti við dulritunarþjónustu. Dulritunarþjónustan tekur við streng sem hún á að geyma og 

skilar einkvæmu númeri fyrir strenginn. Þegar þjónustuaðila vantar strenginn aftur, kallar hann með númeri 

strengsins og fær strenginn til baka. 
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4 Android biðlari 

  Til að sannreyna ferlið var skrifaður biðlari/smáforrit  (e. App) í Android SDK fyrir Dalvik 

JVM [41].  Á tímabili var gerð tilraun til að nota Mono með hugbúnaðarumhverfinu Xamarin, 

en fljótlega komu ljós takmarkanir  með samskipti við vefþjónustur með skilríkjum, svo 

endanleg útgáfa var gerð í Android ADT [42] [43]. Þessi kafli lýsir biðlaranum, uppbyggingu 

hans og helstu aðgerðum. 

4.1 Uppbygging biðlara 

  Biðlarinn var eins og áður sagði skrifaður í Android ADT fyrir Eclipse forritunarumhverfið. 

Uppbygging hans var þannig að vefþjónustusamskipti voru hjúpuð í sérstöku lagi, dulritunar 

og skilríkjavirkni í sér lagi, almenn hjálparföll fyrir stýrikerfi í sér lagi og loks útlitsvirkni 

(UI) í sér lagi. 

  Forritið notar Bouncy Castle kóðasafnið  til að sýsla með skilríkin, en létt útgáfa af safninu 

er þegar innbyggð í Android SDK forritunarumhverfið [44]. Skilríkin ásamt einkalykli eru 

vistuð  í PKCS12 lyklaskrá (e. keystore), sem er dulrituð og varin með tvískiptu leyniorði. 

Leyniorðið er annars vegar uppbyggt úr leyniorði sem aðeins notandi veit og þarf að slá inn í 

hvert sinn sem hann beitir skilríkinu og hins vegar  leyniorði, sem er búið til útfrá einkvæmu 

raðnúmeri tækis. Í skilríkinu (einu OU gildinu) er svo einnig einstakt raðnúmer sem tækið 

hefur, svo ekki er hægt að flytja skilríkin á milli tækja og eða misnota ef skilríkinu væri 

einhvern veginn stolið. 

4.2 Aðgerðir biðlara 

  Fjórar aðgerðir eru mögulegar í fyrstu útgáfu biðlarans, en þær eru að sækja um skilríki, 

miðlægt undirrita PDF skjal, sækja dulkóðaðar skrár á tækið og loks afturkalla útgefið 

skilríki. 

  Fyrst þarf að sækja um skilríki á tækið, en við umsókn verður til einkvæmt númer (e. ID) 

fyrir umsóknina (GUID), sem er sent á tækið með tölvupósti eða SMS skeyti. Einnig er í boði 

að skanna úr forritinu QR kóða sem búinn er til á umsóknarsíðu og tækið afkóðar í umrætt 

númer. Eftir að biðlarahugbúnaðurinn hefur búið til RSA 2048 bita lyklapar, þá býr hann til 

skilríkjabeiðni (e. CSR eða Certificate Signing Request), sem hann sendir ásamt númeri og 

leyniorði umsóknar. Ef allar upplýsingar standast þá svarar þjónustan með undirrituðu skilríki 

sem biðlarahugbúnaðurinn sameinar við lyklaparið sem var búið til fyrr í ferlinu í PKCS12 

lyklaskrá. Ferlinu er betur lýst hér á eftir í kafla 6.1. 

  Eftir að hafa fengið skilríki til baka, þá getur biðlarinn haft samskipti við undirritunar- og 

skráarþjónusturnar á öruggan máta til að undirrita skjöl, ásamt því að senda og sækja 

dulritaðar skrár. Notast var við ksoap2-android kóðasafnið við smíði samskiptalags við 

vefþjónusturnar, en safnið er byggt á kSOAP2 sem er létt Java kóðasafn fyrir samskipti við 

SOAP vefþjónustur [45] [46]. Helsta vandamálið við vefþjónustusamskiptin var að leysa 

skilríkjaauðkenninguna, en til þess þurfti að byggja upp SSLContext með viðeigandi 

skilríkjakeðju og sannreyningu á SSL skilríki vefmiðlara (sjá mynd 5 hér fyrir neðan). 
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  Við miðlæga undirritun velur notandi PDF skjal sem hann vill undirrita, hvers vegna er verið 

að undirrita (e. reason), hvar undirritun fer fram (e. location), hvernig er hægt að nálgast 

undirritara (e. contact),  leyniorð að auðkenningarskilríki tækis og loks sinn hluta l eyniorðs að 

miðlæga undirritunarskilríkinu. Ef allar upplýsingar eru réttar og skilríki er í gildi, þá fær 

forritið til baka langtímaundirritað skjal með miðlægu skilríki notanda. Þessi aðgerð var 

frekar einföld í útfærslu eftir að búið er að leysa samskiptin við vefþjónustuna með rafræna 

skilríkinu, því aðal virknin við undirritunina fer fram í bakendakerfinu. 

  Samskipti við dulritunarþjónustuna voru dálítið flóknari, en þar þarf notandi að slá inn eða 

skanna skráar númer (e. ID) með QR kóða og fær þá til baka dulritaða skrá. Fremst í skránni 

eru dulritaður AES256 lykill ásamt upphafsvigri (IV) sem skilríki notanda getur afkóðað. 

Dulritunin á lyklinum og upphafsvigrinum er RSA ECB (Electronic Code Book) með PKCS1 

padding, en mikil vinna fór í að tengja saman .Net og Java (Android) í þessu skrefi, þar sem 

Microsoft virðist hjúpa sínar stillingar fyrir forriturum í  .Net forritunarumhverfinu. Eftir að 

AES lykilinn hefur verið afkóðaður ásamt upphafsvigri, þá er hægt að búa til Cipher og 

afkóða restina af skránni, sem er dulrituð með AES CBC (e. Cipher Block Chaining) með 

PKCS5 padding, áður en hún er birt notanda (sjá mynd 6 hér fyrir neðan með kóðabút úr 

Android biðlara). Á mynd 7 hér fyrir neðan er hægt að sjá yfirlitsmynd af dulritunarferlinu. 

 
private static SSLSocketFactory getSocketFactory(String p12FileName, String  

password) throws Exception 
{ 
 KeyManagerFactory km = KeyManagerFactory.getInstance("X509"); 
     KeyStore store = KeyStore.getInstance("PKCS12", "BC"); 
     File outputDir = context.getFilesDir(); 
     File pkcs12File = new File(outputDir, p12FileName); 
     FileInputStream in = new FileInputStream(pkcs12File); 
     try { 
         store.load(in, password.toCharArray()); 
     } catch (CertificateException e) { 
         // TODO Auto-generated catch block 
         e.printStackTrace(); 
     } finally { 
         in.close(); 
     }          
     km.init(store, password.toCharArray()); 
              
     javax.net.ssl.SSLContext sc = 
      javax.net.ssl.SSLContext.getInstance("TLS"); 
 
     javax.net.ssl.TrustManager[] trustAllCerts = 
             new javax.net.ssl.TrustManager[1]; 
             javax.net.ssl.TrustManager tm = new miTM(); 
             trustAllCerts[0] = tm; 
     sc.init(km.getKeyManagers(), trustAllCerts, null); 
     return sc.getSocketFactory(); 
} 
 

Mynd 5. SSL context fyrir skilríkjaauðkenningu smíðað. 

 
//Frumstilli fylki fyrir dulritunarlykil, upphafsvigur og gögn 
byte[] encKey = new byte[256]; 
byte[] encIv = new byte[256]; 
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byte[] realData = new byte[encfile.length - encKey.length - encIv.length]; 
System.arraycopy(encfile, 0, encKey, 0, encKey.length); 
System.arraycopy(encfile, encKey.length, encIv, 0, encIv.length); 

System.arraycopy(encfile, encKey.length + encKey.length, realData, 0, 
realData.length); 

//Sæki einkalykil skilríkis úr keystore og bý til RSA cipher 
PrivateKey pk = (PrivateKey)store.getKey("AuthCert", certPassword.toCharArray()); 
Cipher rsaCipher = Cipher.getInstance("RSA/ECB/PKCS1Padding"); 
rsaCipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, pk); 
                 
//Afkóða AES lykil og upphafvigur áður en ég smíða base64 kóðaðan streng fyrir 
cipher 
byte[] key = rsaCipher.doFinal(encKey); 
byte[] iv = rsaCipher.doFinal(encIv); 
String keyString = new String(key); 
keyString = keyString.replaceAll("\\s+",""); 
String base64clean = 
"[^ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=]"; 
keyString = keyString.replaceAll(base64clean, ""); 
String ivString = new String(iv);           
ivString = ivString.replaceAll("\\s+",""); 
ivString = ivString.replaceAll(base64clean, ""); 
//Nota lykil og vigur til að búa til AES cipher og loks afkóða gögn 
Cipher aesCipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding"); 
SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(Base64.decode(keyString), "AES"); 
aesCipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, skeySpec, new 
IvParameterSpec(Base64.decode(ivString))); 
decrypted = aesCipher.doFinal(realData);                

Mynd 6.Kóðabútur fyrir afkóðun dulritunarlykla og skráar á Android biðlara. 

  

Mynd 7. Ferli við undirritun og afkóðun skráar milli notenda. 
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5 Notkunardæmi 

  Kerfið er hægt að nota á ýmsa vegu, sem gerir notendum auðvelt að framkvæma aðgerðir 

sem eru almennt ekki í boði í dag. Þessi kafli lýsir tveimur slíkum dæmum og sýnir vel 

ávinninginn af kerfinu fyrir hefðbundna notendur. 

5.1 Rafræn undirritun 

  Einn helsti ávinningurinn af kerfinu er möguleikinn á rafrænum undirritunum. Með rafrænni 

undirritun getur notandi staðfest einhverja aðgerð, sem áður hefði þurft að gera í persónu með 

undirskrift á pappír. 

 Aðgerðin hefst þannig að notandi hefur undir höndum skjal sem hann vill undirrita rafrænt, 

sem gæti til dæmis verið samningur sem notandi A er að gera við notanda B. Ferlið fyrir 

undirritun er þá eftirfarandi (sjá einnig mynd 8 hér á eftir): 

1. Notandi A ræsir upp smáforritið úr snjalltækinu sínu og velur rafræna undirritun. 

2. Notandinn velur skjalið sem hann ætlar að undirrita og slær inn leyniorð að 

auðkenningarskilríki, ásamt leyniorði að miðlæga undirritunarskilríkinu áður en hann velur að 

undirrita. 

3. Ef upplýsingar eru réttar skilar kerfið til baka undirrituðu skjalinu, sem notanda gefst tækifæri 

til að skoða. 

4. Loks velur notandi að deila skjalinu með tölvupósti til notanda B ef hann er sáttur við skjalið. 

5. Notandi B fær skjalið í tölvupósti, þar sem hann getur staðfest undirritunina og þannig 

samþykkt að þeir séu búnir að gera bindandi samning sín á milli. 

  Með þessu móti hafa tveir notendur, sem gætu þessvegna verið staðsettir í sitthvoru landinu, 

gert bindandi samning sín á milli, sem er rafrænt undirritaður með sterku reikniriti (RSA). 

Þessi undirritun er í raun mun öruggari en þær undirritanir sem við höfum framkvæmt í 

gegnum tíðina með undirritun á blaði með penna, þar sem hver sem er getur í raun falsað slíka 

undirritun. Einnig hefur sparast þarna mikill tími og sem kostur af því fjármunir, sem hefðu 

farið í flutning skjala, málsaðila og öðru því sem fylgir hefðbundinni undirritun. 

Notandi A

Snjalltæki

1.

Vefkerfi

2.

3.

Notandi B

5. 6.

 

Mynd 8. Notendur gera samning sín á milli með rafrænni undirritun. 
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5.2 Deiling viðkvæmra skráa 

  Með dulritunarmöguleika skilríkjanna, stendur notendum til boða að skiptast á skrám, sem 

eru dulritaðar með skilríki þess sem á að geta lesið skrána. Með þessum hætti er tryggt að 

enginn geti lesið gögnin nema sá sem á að hafa réttindi til þess. Aðgerðin fyrir dulritun hefst á 

sambærilegan hátt og við undirritun, á þann veg að notandi hefur undir höndum skrá sem 

hann vill deila með öruggum hætti til annars notanda eða notenda.  

  Notandi A hefur undir höndum skrá sem hann vill koma til notanda B, en hann vill ekki 

senda hana ódulritaða með tölvupósti eða öðrum leiðum sem hann getur ekki fyllilega treyst. 

Ferlið fyrir  þetta dæmi er þá eftirfarandi: 

1. Notandi A hleður skránni inn á heimasíðu kerfis og velur notanda B sem móttakanda skrár. 

2. Skráin er dulrituð með dulritunarskilríki notanda B og hann fær tilkynningu um að hans bíði 

skrá í kerfinu frá notanda A. 

3. Notandi B ræsir smáforrit í snjalltækinu sínu og velur að sækja dulritaða skrá. 

4. Notandi B slær inn upplýsingar um einkvæmt skráarnúmer auk leyniorðs dulritunarskilríkis 

áður en hann velur að sækja skrána. 

5. Skráin er fundin í kerfinu og berst dulrituð í smáforritið, sem notar dulritunarskilríkið til að 

afkóða og loks birta notandanum skrána afkóðaða. 

   Hér hafa tveir notendur komið á milli sín skrá sem hefur verið dulrituðu í öllum flutningi og 

er hvergi til ódulrituð nema í tækjum notenda. Því er búið að leysa vandamálið við að koma 

skrám á snjallsíma eða spjaldtölvur með öruggum og einföldum hætti, en dulritunarferlinu er 

betur lýst á mynd 9 hér fyrir neðan. Reyndar ættu notendur einnig að geta deilt dulrituðum 

skrám án þess að hún fari í gegnum vefkerfið, en það ferli hefur ekki verið útfært að fullu í 

biðlara. 

Notandi A

Snjalltæki

Vefkerfi

Skrá

1.

Notenda-
grunnur

Notandi B

2.

4.
5.

Dulrituð
skrá

3.

548DE5AA-B2FE-4D31-90C0-...

Dulrituð
skrá

 

Mynd 9. Notandur skiptast á dulritaðari skrá. 
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6 Aðgerðir 

  Kerfið býður upp á ýmsar aðgerðir fyrir notendur, sem allar byggja á því að notandi byrji á 

að skrá sig í þjónustuna. Þessi kafli lýsir nánar ferli helstu aðgerða sem notandi getur 

framkvæmt á vef og í Android biðlara. 

6.1 Skráning 

  Umsóknarferli notanda er margþætt og er í nokkrum skrefum. Ferlið hefst á heimasíðu 

kerfis, þar sem notandi auðkennir sig með rafrænum skilríkjum eða styrktum Íslykli frá 

Þjóðskrá Íslands. Mynd af auðkenningarglugga má sjá hér fyrir neðan. 

 

Mynd 10. Innskráning á  heimasíðu kerfis. 

    Eftir innskráningu getur notandi fyllt út upplýsingar við skráningu í þjónustuna, svo sem 

netfang, símanúmer og mynd af undirskrift notanda, sem notuð er við rafrænar undirritanir á 

PDF skjölum. Öll inntaksform eru sannreynd og hreinsuð (e. sanitized) með viðeigandi 

reglulegum segðum eða öðru til að tryggja að ekki sé hægt að misnota kerfið með því að setja 

inn vafasöm gögn. Allar upplýsingar um notanda eru dulritaðar í gagnagrunni kerfis með 

dulritunarhögun sem lýst er í kafla 3.2.  Þetta er gert til að takmarka hættu á gagnaleka 

persónugreinanlegra upplýsinga um notendur. Notast er við hakkaðar (e. digest) kennitölur í 

stað raunverulegra kennitalna við leit að notendum, til að auka afköst og draga úr þörf á 

afkóðun við almenna vinnslu. 
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Mynd 11. Skráning notanda í kerfið með netfangi, símanúmeri og undirskrifarmynd. 

  Þegar notandi hefur skráð sig í þjónustuna þá getur hann farið í frekari aðgerðir, sem allar 

byggja á því að hann hafi byrjað á almennri skráningu. 

6.2 Skráning tækis 

  Þegar notandi hefur skráð sig, þá getur hann farið í að skrá tæki í þjónustuna með því að 

smella á „Tæki“ á valmyndarslá. Skráningin felst í því að notandi slær inn leyniorð að 

umsókn og síðar auðkenningarskilríkis, áður en hann velur sendingarmáta 

skráningarupplýsinga. Hægt er að velja milli þess að fá skráningarupplýsingar í tölvupósti, 

SMS skeyti eða QR kóða á síðunni, sem má síðan skanna með síma eða spjaldtölvu. Í 

skeytinu eða kóðanum er númer (GUID) sem einkennir umsóknina og er einkvæmt fyrir 

hverja umsókn. Einkvæmi kóðinn er búinn til í gagnagrunni og tryggir að engar tvær 

umsóknir fái sama númer. 

 

Mynd 12. Skráningarferli fyrir tæki. Ef valið er að fá QR kóða þá birtist QR kóði þegar skráning er hafin. 
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  Þegar notandi hefur hafið skráninguna á vefsíðunni, þarf hann að fara yfir á snjalltækið sem 

á að skrá í þjónustuna, sem í þessu tilfelli er Android sími. Áður er lengra er haldið þarf að 

sækja smáforritið (biðlara), sem þyrfti að gera aðgengilegt á Google Play fyrir Android tæki 

og Apple store fyrir iPad eða iPhone tæki. Hlekk á forritið mætti senda í tölvupósti eða birta á 

síðunni, svo notandi þurfi að hafa sem minnst fyrir því að klára skráningu. Þegar notandi 

hefur sett upp forritið þá getur hann haldið áfram með umsóknina, með því að velja skráningu 

á aðalvalmynd forrits. 

 

Mynd 13. Aðalvalmynd smáforrits og síðan skráningarmynd. 

  Í skráningarmyndinni þarf að setja inn skráningarnúmer (e. ID) ásamt leyniorði umsóknar, 

áður en hægt er að halda áfram með því að smella á „Sækja um“. Við villuleit og prófanir var 

bætt við prófunarhnappi, sem athugar hvort hægt er að hafa samskipti við vefþjónustuna, en 

vænlegt er að kalla á fallið bakvið hnappinn fyrir umsókn, til að tryggja að hægt sé að halda 

áfram með umsókn. 

    Ef valið var að fá QR kóða, þá er hægt að skanna kóðann og þá birtist hann í viðeigandi reit 

í forritinu. Kallað er í Barcode Scanner frá ZXING, sem er almennt talinn einn besti QR 

skanninn í umferð fyrir Android tæki [47].  Þegar skanninn ræsist, þá er hann mjög fljótur að 

þekkja mynstur QR kóða í myndavélinni, afkóða og senda svarið til baka í Android biðlarann. 
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Mynd 14. Hægt er að skanna QR kóða fyrir skráningar ID. Við skönnun opnast Barcode Scanner. 

 

Mynd 15. Búið að skanna QR kóða með skráningar ID og síðan slá inn leyniorð umsóknar. 

  Þegar  notandi smellir á „Sækja um“, þá býr smáforritið til 2048 bita RSA lyklapar, notar 

einkalykilinn til að undirrita CSR skilríkjabeiðni, sem hann sendir síðan í 

umsóknarþjónustuna, ásamt skráningarnúmeri og leyniorði umsóknar sem verður síðan að 

hluta leyniorðs skilríkis. Kóða þessa hluta ferlis má sjá hér fyrir neðan á mynd 16. 
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/** 
* Fall til að búa til RSA lyklapar 
* @param keysize stærð lyklapars (1024, 2048 o.s.frv) 
* @return RSA lyklapari 
*/ 
public static KeyPair getKeyPair(int keysize) 
{ 
 KeyPair keypair = null; 
 try 
 { 
  KeyPairGenerator kpGen = KeyPairGenerator.getInstance("RSA"); 
      kpGen.initialize(keysize, new SecureRandom()); 
    keypair = kpGen.generateKeyPair(); 

} 
catch (Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 
} 

   
return keypair; 

} 
  
/** 
* Fall til að búa til CSR beiðni 
* @param _subject innihald skilríkjabeiðnar 
* @param keyPair lyklapar umsóknar 
* @return base64 kóðaðar strengur CSR beiðnar 
*/ 
public static String createCsr(String _subject, KeyPair keyPair) 
{ 
 String csrString = ""; 
 if (_subject != "") 
 { 
  try 
  {     

SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo =  
SubjectPublicKeyInfo.getInstance(keyPair.getPublic().getEncoded(
)); 

      X500Name subject = new X500Name(_subject); 
PKCS10CertificationRequestBuilder certificationRequestBuilder = new 
PKCS10CertificationRequestBuilder(subject, publicKeyInfo); 

 
JcaContentSignerBuilder contentSignerBuilder = new 

JcaContentSignerBuilder("SHA1WithRSAEncryption"); 
   ContentSigner contentSigner = 
     contentSignerBuilder.build(keyPair.getPrivate()); 
 
   PKCS10CertificationRequest certificationRequest =  

certificationRequestBuilder.build(contentSigner); 
        
   if (certificationRequest != null) 
   { 
        csrString = "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----\n"; 

 csrString += new  
String(Base64.encode(certificationRequest.getEncoded(), 

0)); 
        csrString += "-----END CERTIFICATE REQUEST-----";  
       
   }  
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  } catch (Exception e){ 
    e.printStackTrace(); 
  } 
    
 } 
 return csrString; 
} 

Mynd 16. Gerð RSA lyklapars og CSR beiðnar 

  Vefþjónustan skoðar gögnin sem biðlarinn sendir og byrjar á að sannreyna að þau fylgi því 

mynstri sem hún býst við. Ef gögnin stemma, þá byrjar þjónustan á að finna skráningu útfrá 

einkvæma númerinu og staðfestir að leyniorðið sem notandi sendi stemmi við leyniorð 

umsóknar. Ef það stemmir, þá er notandi fundinn út frá skráningunni og upplýsingar um hann 

sendar með skilríkjabeiðninni til útgáfustöðvarinnar.  

  Svarið frá útgáfustöðinni (rafræna skilríkið) er síðan tengt við umsóknina, auk þess að vera 

skráð í gagnagrunn yfir skilríki notenda, áður en því er skilað til baka. Kóðabút yfir ferlið í 

vefþjónustunni má sjá hér fyrir neðan á mynd 17. 

//Sæki skráninguna eftir ID sem kom inn í vefþjónustuna 
PkiCertRegistration registration = certbis.getRegistration(registrationId, out outStatus); 
if (registration != null) 
{ 

//Skráum aðgerðina og höldum áfram 
logbis.logRegEvent(registrationId, "Registration found: " + outStatus.Message, new  

PkiRegEvents(PkiRegEvents.EventType.initregistration)); 
//Ef skráningin er í stöðunni nýskráð(requested) þá höldum við áfram 
if (registration.RegistrationStatus == PkiCertRegistration.Status.requested) 
{ 

  //Tekið er SHA512 hakkagildi (Digest) af leyniorðinu sem var sent inn og borið saman við skráð 
if (Digest.GetSHA512Digest(password, this.digestSalt) == registration.HashedPassword) 
{ 

   //Notandi sóttur eftir notanda ID í skráningunni og haldið áfram ef fannst 
PkiUser user = userbis.getUser(registration.UserId, out outStatus); 
if (user != null) 
{ 

//Skrám aðgerð og höldum áfram 
logbis.logUserEvent(user.Id, "User found for registration.", new  

PkiUserEvents(PkiUserEvents.EventType.registration)); 
    // Sækjum um skilríki fyrir notandann með upplýsingum um notanda, ID tækis og  

// PKCS10 beiðnara 
X509Certificate2 authCert = ejbcabis.getAuthCert(user, deviceId, pkcs10, out  

outStatus); 
    //Ef við fengum skilríki þá er haldið áfram 

if (authCert != null) 
{ 

logbis.logCertEvent(user.Id, "", "Certificate generated.", new  
PkiCertEvents(PkiCertEvents.EventType.registration)); 

//Búum til nýtt skilríkjagildi (object) og hlöðum í það þeim upplýsingum 
//sem við höfum 
PkiCertMaterial material = new PkiCertMaterial(authCert); 
material.Status = new PkiCertStatus(PkiCertStatus.Status.valid); 
material.Device = new PkiDevice(deviceType); 
material.CertType = new PkiCertType(PkiCertType.CertType.authentication); 
material.UserId = user.Id; 
material.RegId = registration.Id; 
material.Issuer = ejbcabis.getCaName(); 
material.IssuerDN = authCert.Issuer; 
//Skráum skilríkjagildið og fáum ID þess 
string certid = certbis.addCertificate(material, out outStatus); 

                                  if (!string.IsNullOrEmpty(certid)) 
                                  { 
      //Skráum aðgerð 

logbis.logCertEvent(user.Id, material.SerialNumber,  
"Certificate added.", new  
PkiCertEvents(PkiCertEvents.EventType.registration)); 

// Nú hefur allt gengið eftir svo við búum til skilagildið á PEM  
// forumuðum streng 
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certResponse = MsCertificateHelper.ExportToPEM(authCert); 
registration.RegistrationStatus =  

PkiCertRegistration.Status.registered; 
registration.CertId = certid; 
//Uppfærum skráningu og skrifum í outstatus 
certbis.updateRegistration(registration, out outStatus); 
if (outStatus.IsSuccess()) 

outStatus = new  
ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Success, 
"Certificate generated"); 

} 
} 

} 
} 
else 
{ 
 //Ef leynorð var ekki í lagi þá hækkum við teljara á tilraunum 

registration.Attempts++; 
// Ef tilraunir eru orðnar fleiri en leyfilegt er þá setjum við skráninguna í  
// stöðuna mistókst og lokum/læsum henni 

                          if (registration.Attempts >= maxAttempts) 
registration.RegistrationStatus = PkiCertRegistration.Status.failed; 

certbis.updateRegistration(registration, out outStatus); 
outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning, "Invalid  

password."); 
} 

} 
             else 
               outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning,  

"Registration status not OK. Status: " + 
registration.RegistrationStatus.ToString()); 

} 

 

Mynd 17. Skráning skilríkis í bakendakerfi. 

  Ef svar þjónustunnar er í lagi, þá skeytir smáforritið, rafræna skilríkinu sem það fékk frá 

vefþjónustunni, saman við RSA lyklaparið sem það myndaði í upphafi. Forritið setur á 

skilríkið (einkalykilinn) tvískipt leyniorð, sem er byggt upp úr leyniorði umsóknar og 

einkvæmu númeri (e. ID) tækis, áður en það er vistað í dulritaðri PKCS12 skrá á vernduðu 

skráarsvæði forrits. 

 

Mynd 18. Skilríki gefið út 
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6.3 Gerð miðlægs skilríki 

  Til að undirrita skjöl þarf notandi að vera með miðlægt skilríki í kerfinu. Eftir að notandi 

hefur skráð sig á vef, þá getur hann búið til miðlægt skilríki með því að smella á „Miðlægt 

skilríki“ á aðalvalmynd. 

 

Mynd 19. Skráningarmynd miðlægs skilríkis 

    Notandi þarf að velja og staðfesta leyniorð að rafræna skilríkinu, áður hann getur smellt á 

„Skrá“, til að skrá nýtt skilríki. Ef leyniorð notanda er  nægjanlega sterkt og skráning tókst, þá 

birtist skjár með upplýsingum um skilríkið, ásamt möguleika á að prófa það með því að 

undirrita fingrafar skilríkis (reiknað tætigildi, yfirleitt SHA-1, af dreifilykli skilríki) eða PDF 

skjal (ef notandi auðkenndi sig með rafrænu skilríki), sem er hægt að hlaða inn. Leyniorð 

miðlæga skilríkisins skal vera að minnsta kosti 8 stafir að lengd, auk þess að innihalda 

bókstaf, tölustaf og tákn, en einnig ber þess að geta að gerður er greinarmunur á hástöfum og 

lágstöfum. 

  Þegar notandi hefur skráð skilríki, þá getur hann farið að beita því við undirritun skjala og 

skráa, sem verður lýst í næsta kafla. 
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Mynd 20. Miðlægt undirritunarskilríki gefið út. 

6.4 Undirritun skjala 

  Þegar notandi hefur skráð sig í þjónustuna, ásamt því að skrá miðlægt skilríki, þá getur hann 

sent inn PDF skjöl til undirritunar með miðlæga skilríkinu. Þetta gerir notandinn úr Android 

biðlara með því að smella á „Undirrita“ á aðalvalmynd biðlarans. Þá getur notandi slegið inn 

viðeigandi upplýsingar fyrir undirritun, svo sem tilvísun á skjal sem á að undirrita, 

auðkenningarleyniorð að auðkenningarskilríki, undirritunarleyniorð að miðlæga undirritunar-

skilríkinu, ástæðu undirritunar (e. reason), tengiliðaupplýsingar (e. contact) og staðsetningu 

(e. location). Einnig er hægt að undirrita beint af heimasíðunni ef notandi auðkenndi sig inn 

með rafrænu skilríki. 
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Mynd 21. Undirritunargluggi Android biðlara og AndExplorer glugginn sem opnast við að smella á 

„browse“. 

  Með því að smella á „Browse“ opnast skráarvalmyndargluggi AndExplorer, eða tilvísun á að 

sækja það af Google Play með hjálp Intent. Intent er sniðug leið í Android til að leyfa forritum 

að hafa samskipti sín á milli, með því að ræsa athöfn (e. activity) og tilvísun í gögnin sem á að 

skiptast á [48].  Í AndExplorer er hægt að finna skjalið sem á að undirrita og smáforritið fær 

loks slóð á það eftir að notandi hefur fundið skrána. 

  Þegar allar upplýsingar eru til staðar getur notandi sent inn undirritunarbeiðni, þar sem PDF 

skjalið er undirritað með miðlægu skilríki notanda.  
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Mynd 22. Útfyllt undirritunarform og opnun á undirritaða PDF skjalinu sem berst til baka. 

  Þegar vefþjónustan móttekur SOAP skeytið frá biðlaranum, þá byrjar hún á því að staðfesta 

skilríki notanda gagnvart útgáfustöðinni, en netþjónn mun þó ávallt hafna beiðnum 

auðkenndum með afturkölluðum eða útrunnum skilríkjum. Ef notandi hefur verið staðfestur, 

þá er athugað hvort PDF skjalið sé af réttri MIME gerð miðað við fyrstu bætin í skránni. 

Notast var við sama stýrikerfishlut og Internet Explorer notar til að ákvarða skáartegund 

skráa, sem notendur sækja yfir netið (urlmon.dll).  Ferlið í bakendakerfinu sést á kóðabút hér 

fyrir neðan. 

 

// Sæki auðkenningarskilríkið úr claimset  og held áfram ef það finnst 
X509Certificate2 userCert =  

((X509CertificateClaimSet)ServiceSecurityContext.Current.AuthorizationContext.Clai 
mSets[0]).X509Certificate; 

if (userCert != null) 
{ 

// Athuga að PDF gögn séu til staðar og séu af réttri gerð 
if (pdfData != null && FileHelper.GetMimeFromBytes(pdfData) ==  

"application/pdf") 
{ 

// Athuga að leyniorð fylgi með 
if (!string.IsNullOrEmpty(certPassword)) 
{ 

try 
{ 

logbis.logUserEvent(CertificateParser.GetSSN(userCert),  
"Signing pdf starting. PDF size " +  
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pdfData.Length.ToString(), new 
PkiUserEvents(PkiUserEvents.EventType.signing)); 

signed = business.signPdf(pdfData, signingReason, location,  
userCert, certPassword, out outStatus); 

logbis.logUserEvent(CertificateParser.GetSSN(userCert),  
"Signing pdf ending. Message: " + outStatus.Message, new 
PkiUserEvents(PkiUserEvents.EventType.signing)); 

} 
catch (Exception ex) 
{ 

outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Error,  
"Error in signPdf: " + ex.Message); 

logbis.logError("", outStatus.Message, ex.StackTrace, null,  
 new PkiErrorSeverity(PkiErrorSeverity.Severity.Exception)); 

} 
} 
else 

outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning,  
"Password empty."); 

} 
else 

outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning, "Invalid  
PDF data."); 

} 
else 

outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning,  
"Authentication certificate missing."); 

 

Mynd 23. Við undirritun í bakenda er athugað að skilríki fylgi með í beiðni og að send gögn séu rétt. 

  Þegar hér er komið þá staðfestir bakendi auðkenningarskilríki notanda og getur síðan sótt 

miðlæga skilríki notanda úr gagnagrunni eftir upplýsingum í auðkenningarskilríkinu. Með 

miðlæga skilríkinu er reynt að undirrita PDF skjalið með leyniorði notanda, ásamt miðlæga 

hlutanum, sem var sóttur úr dulritunarþjónustunni. Við undirritunina var notast við 

iTextSharp sem er .Net C# umritun á opna (e. open source) Java iText kóðasafninu [49]. 

Undirritunin er PadES part 4 langtímaundirritun, en í henni felst að í undirrituninni er einnig 

OCSP svar frá útgáfustöð skilríkis og rafrænt undirritaður tími frá tímastimplunarþjóni 

Advania [32].  

// Athugum að skilríki sé til staðar og innihald þess sé til staðar 
if (userCert != null && !string.IsNullOrEmpty(userCert.Subject)) 
{ 

// Skráum atburð og athugum að PDF gögn séu til staðar 
logbis.logUserEvent(CertificateParser.GetSSN(userCert), "Signing pdf starting. PDF size: " +  

pdfData.Length.ToString()  , new PkiUserEvents(PkiUserEvents.EventType.signing)); 
if (null != pdfData && pdfData.Length > 0) 
{ 

try 
{ 

// Staðfestum einnig að leyniorð sé til staðar 
if (!string.IsNullOrEmpty(certPassword)) 
{ 

// Finnum notanda útfrá skilríki 
PkiUser user = userbis.getUser(CertificateParser.GetSSN(userCert), out  

outStatus); 
if (user != null) 
{ 

// Finnum auðkenningarskilríki í grunni og staðfestum að það sé gilt. 
PkiCertMaterial cert = certbis.getGertificate(userCert.Thumbprint,  

false, out outStatus); 
if (cert != null && cert.Certificate.Subject == userCert.Subject &&  

cert.Status.CertStatus == PkiCertStatus.Status.valid) 
{ 

// Sækjum miðlægt skilríki notanda og beitum því við undirritun 
// ef það er til staðar. Sendum einnig mynd af hand-undirritun 
// ef hún er til staðar. 
PkiCentralCert centralCert =  
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 certbis.getUserCentralCert(CertificateParser.GetSSN(userCert),  
 out outStatus); 
if (centralCert != null) 

signData = certbis.signPdf(centralCert, certPassword,  
pdfData, user.SignatureImage, reason, user.Email,    
location,  
Common.Tools.PDF.SignHelper.RectLocation.BottomRight,   
out outStatus); 

} 
else 

outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning,  
  "Valid authentication certificate not found in database."); 

} 
} 
else 

               outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning,  
"Password missing."); 

} 
catch (Exception ex) 
{ 

outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Error,  
"Error in parsing input: " + ex.Message); 

logbis.logError(CertificateParser.GetSSN(userCert), "Error in signData: " +  
ex.Message,  
ex.StackTrace, null, new  
PkiErrorSeverity(PkiErrorSeverity.Severity.Exception)); 

} 
} 
else 

outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning, "Input missing."); 
logbis.logUserEvent(CertificateParser.GetSSN(userCert), "Signing data ending. Message: "  

+ outStatus.Message, new PkiUserEvents(PkiUserEvents.EventType.signing)); 
} 
else 

outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning, "User certificate is null."); 

 

Mynd 24. Miðlægt  skilríki sótt og undirritun hafin. 

 

  Ef undirritunarferlið gekk upp, þá skilar vefþjónustan undirritaða skjalinu til baka, sem 

Android biðlarinn vistar á tækið og býður notanda að opna það í PDF skoðara, með því að 

kalla í sjálfgefna stýrikerfisaðgerð við opnun PDF skjala. 

  Þegar skjalið hefur svo verið opnað, þá má sjá undirritunina í skjalinu og þannig til dæmis 

áframsenda, sem undirritaðan samning, til einhvers þjónustuveitanda, sem óskaði eftir 

undirritun skjals. 
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Mynd 25. Undirritaða skjalið opnað. 

6.5 Dulritun skráa 

  Hægt er að sækja og senda dulritaðar skrár með tækinu, sem eru síðan afkóðaðar með 

rafræna skilríkinu á tækinu. Á heimasíðunni er hægt að hlaða inn skrá og velja með hvaða 

skilríki (tæki) á að dulrita (sjá mynd 27 hér fyrir neðan). Þegar skráin er lesin inn, þá er búinn 

til AES256 lykill, sem notaður er til að dulrita skrána og skrifa í gagnagrunn. Eftir að skráin 

hefur verið skrifuð, þá er AES lykillinn og upphafsvigurinn (IV) dulritaðir með dreifilykli 

skilríkis þeirra notenda, sem eiga að hafa aðgang að skilríkinu. Þetta ferli má sjá í 

kóðabútnum hér fyrir neðan. 

//Athugað að skráin sé ekki tóm 
if (null != fileData) 
{ 

// Athugað að fjöldi skilríkja sé stærri en núll 
if (certSerials != null && certSerials.Count > 0) 
{ 

// Skrá dulrituð með AES lykli og upplýsingum skilað (dulritunarlykill,  
// upphafsvikur, ID skrár o.s.frv.) 
PkiFileAccess access = userbis.addFile(ssn, fileData, fileName, out outStatus); 
if (access != null) 
{ 

// Fyrir hverja einasta raðnúmer skilríkis notanda er skilríkið sótt úr  
// grunni og dulritunarlykill og upphafsvigur dulritaðir með dreyfilykli  
// áður en þeir eru skrifaðir í grunn með aðgangi notanda 
foreach (string serial in certSerials) 
{ 
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PkiCertMaterial material = certbis.getGertificate(serial, true, out  
outStatus); 

successful = userbis.addFileAccess(access.FileId, access.Key,  
access.Iv, material, out outStatus); 

} 
 

// Fyrir hvern einasta notanda utan þess sem bætti skránni við eru skilríki  
// þess fundin svo hægt sé að dulrita dulritunarlykil og upphafsvigur með  
// dreifilyklum skilríkjanna áður en þeir eru skrifaðir í grunn með aðgangi  
// notanda 
if (receivers != null && receivers.Count > 0) 
{ 

foreach (string receiver in receivers) 
{ 

// Öll skilríki notanda fundin 
List<PkiCertMaterial> certs = certbis.getUserCerts(receiver,  

out outStatus); 
if (certs != null) 
{ 

// Notandi fundinn 
PkiUser fileUser = userbis.getUser(receiver, out  

outStatus); 
foreach (PkiCertMaterial usercert in certs) 
{ 

// Hvert einasta skilríki sem var ekki afturkallað  
// er notað 
if (usercert.Status.CertStatus ==  

PkiCertStatus.Status.valid) 
{ 

successful = successful &&  
  userbis.addFileAccess(access.FileId,  
  access.Key, access.Iv, usercert, out   
  outStatus);                                                 

} 
} 
// Notanda sem á að fá aðgang sendur póstur um að hann  
// hafi aðgang 
if (successful) 

SendBusiness.sendNotification(fileUser.Email,  
access.FileId, out outStatus); 

} 
} 

} 
} 

} 
} 
else 

outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning, "Data is null."); 

 

Mynd 26. Skrá dulrituð með dreiflyklum skilríkja þeirra notenda sem eiga að hafa aðgang. 
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Mynd 27.Verið að hlaða inn skrá á heimasíðu, sem á að dulrita með skilríki tækis. 

  Eftir að skráin hefur verið send inn, er hægt að skoða þær skrár sem eru aðgengilegar 

notanda, með því að smella á „Skrár“ á aðalvalmynd. Hægt er að fá QR kóða með númeri (e. 

ID) skráar sem notandi vill sækja á sínu tæki, með því að smella á „Fá QR“ á síðunni. Einnig 

er hægt að hlaða niður skránni dulritaðri með því skilríki sem notandi auðkenndi sig með inn 

á vefinn (ef notandi auðkenndi sig inn með skilríki úr kerfinu). 
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Mynd 28. QR kóði skjals til að sækja með tæki. 

  Ef notandi ætlar að sækja dulritaða skrá á tæki, þá velur hann dulritun á aðalvalmynd biðlara. 

Núna getur notandinn til dæmis skannað inn QR kóðann og slegið inn auðkenningarleyniorð 

til að sækja skrána. 

 

Mynd 29. Verið að skanna QR kóða skrár af heimasíðu. 
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Mynd 30. Búið að skanna eða skrifa inn skráarnúmer auk þess að slá inn leyniorð auðkenningarskilríkis. 

  Þegar bakenda berst beiðni um að sækja skrá, þá athugar hann að auðkenningarskilríki sé í 

lagi, áður en hann finnur skrána sem beðið var um. Ef skráin finnst, þá er henni skilað þannig 

að dulritaður dulritunarlykill og upphafsvigur eru í fyrstu bætum hennar. Ferlið má sjá á 

kóðabútum hér fyrir neðan. 

// Athugum fyrst að auðkenningarskilríki sé til staðar 
if (userCert != null && !string.IsNullOrEmpty(userCert.Subject)) 
{ 

logbis.logUserEvent(CertificateParser.GetSSN(userCert), "Getting file starting. FileID: " +  
fileId, new PkiUserEvents(PkiUserEvents.EventType.getFile)); 

// Sannreynum að skráar id sé á Guid formi 
if (!string.IsNullOrEmpty(fileId) && Regex.IsMatch(fileId, RegularExpressions.GuidRegex,  

RegexOptions.IgnoreCase)) 
{ 

try 
{ 

// Finnum notanda út frá skilríki 
                   PkiUser user = userbis.getUser(CertificateParser.GetSSN(userCert), out outStatus); 
                   if (user != null) 
                   { 
                     // Finnum auðkenningarskilríkið og sannreynum að það sé í gildi 
                         PkiCertMaterial cert = certbis.getGertificate(userCert.Thumbprint, false, out  

outStatus); 
if (cert != null && cert.Certificate.Subject == userCert.Subject &&  

cert.Status.CertStatus == PkiCertStatus.Status.valid) 
{ 

// Finnum skrána í grunni eftir skráarnúmeri og fingrafari  
// auðkenningarskilríkis 

                                PkiPublicFile file = userbis.getFile(fileId, userCert.Thumbprint, out  
outStatus); 

// Ef skráin finnst (ásamt  þá dulrituðum dulritunarlykli) þá skilum 
// við henni með dulrituðum dulritunarlykli og dulritunarvigri fremst  
// í skránni 

                                if (file != null) 
fileData = file.getTotalBytes(); 

} 
else 

outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning,  
"Valid authentication certificate not found in database."); 

} 
} 
catch (Exception ex) 
{ 

              outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Error,  
"Error in parsing input: " + ex.Message); 

logbis.logError(CertificateParser.GetSSN(userCert), "Error in getFile: " +  
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ex.Message, ex.StackTrace, null, new 
PkiErrorSeverity(PkiErrorSeverity.Severity.Exception)); 

} 
} 
else 

outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning, "Invalid file ID."); 
logbis.logUserEvent(CertificateParser.GetSSN(userCert), "Getting file ending. Message: "  

+ outStatus.Message, new PkiUserEvents(PkiUserEvents.EventType.getFile)); 
} 

else 
outStatus = new ResultStatus(ResultStatus.ResultType.Warning, "User certificate is null."); 
 

Mynd 31. Bakendi skilar notanda dulritaða skrá sem aðeins notandinn getur afkóðað. 

// Fá skrána með dulrituðum dulritunarlykli og upphafsvigur 
public byte[] getTotalBytes() 
{ 

// Ef dulritunarlykill og upphafsvigur eru til staðar ásamt skrá þá er haldið áfram 
if (!string.IsNullOrEmpty(enckey) && !string.IsNullOrEmpty(enciv) && encdata != null) 
{ 

// Dulritunarlykill og vigur afkóðað úr base64 kóðuðum streng 
byte[] encKey = Convert.FromBase64String(enckey); 
byte[] encIv = Convert.FromBase64String(enciv); 

             byte[] fileData = new byte[encdata.Length + encKey.Length + encIv.Length]; 
                 
             // Gögnin afrituð í stórt byte array með dulritunarlykil og vigur í fremstu sætum. 
             Array.Copy(encKey, fileData, encKey.Length); 
             Array.Copy(encIv, 0, fileData, encKey.Length, encIv.Length); 
             Array.Copy(encdata, 0, fileData, encKey.Length + encIv.Length, encdata.Length); 
                 
             return fileData; 

} 
      else 
        return null; 
} 

 

Mynd 32. Dulritunarlykill og upphafsvigur settir í fyrstu sæti skráarfylkis (e. byte array) 

  Þegar skráin hefur verið sótt, er hún afkóðuð með skilríki tækis. Ef það tekst, þá er 

skráarnafn sótt í vefþjónustu, áður en hún er skrifuð niður og loks birt notanda. Kóðabútur 

sem lýsir afkóðunarferlinu í biðlara, var sýndur á mynd 6 í kafla 4.2 hér á undan. 

  Reyndar er annar möguleiki við að skiptast á dulrituðum skrám, þar sem skráin fer aldrei í 

gegnum sjálft kerfið. Þessi leið byggir á því að notandi ræsir biðlara, velur skrá sem hann 

ætlar að dulrita og slær inn upplýsingar um notandann sem á að fá gögnin. Biðlarinn kallar 

síðan í vefþjónustu og fær til baka dulritunarskilríki notandans sem á að fá skrána. Með þessu 

skilríki getur biðlarinn dulritað gögnin fyrir móttakandann og þannig deilt þeim eftir 

hefðbundnum leiðum, svo sem tölvupósti eða skráarskiptiforritum eins og Dropbox. Þessi leið 

hefur ekki verið fyllilega kláruð í Android biðlaranum, en vefþjónustuaðferðin er til staðar til 

að fá dulritunarskilríki notanda og aðgerðirnar tilbúnar í dulritunarlagi biðlara. Þessu ferli er 

lýst betur á mynd 34 hér á eftir. 
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Mynd 33. Dulritaða skráin sótt og notanda boðið að opna skrána í viðeigandi forriti sem birtir hana 

ódulritaða. 

Notandi A

Snjalltæki

Vefkerfi

Skrá

1.

Notenda-
grunnur

3.

Dulrituð
skrá

Snjalltæki

2.

4.

Skrá

5.

Dulrituð
skrá

Notandi B

 

Mynd 34. Notendur skiptast á dulritaðri skrá án þess að skráin fari í gegnum vefkerfið. 
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7 Niðurstöður 

  Eins og með mörg önnur hugbúnaðarverkefni, þá er erfitt að hætta og segja að kerfið sé 

tilbúið. Upprunanlega var ætlunin að gera mun minna, en þegar grunnþjónusturnar voru 

klárar, þá var freistandi að bæta við fleiri eiginleikum. Möguleikarnir með skilríkin eru svo 

miklir að það var alltaf hægt að bæta við aðgerðum og það er langt í land með að verða 

uppiskroppa með verkefni. 

  Að lokum tókst þó að draga línuna, eftir að upp var kominn bakendi með heimasíðu og 

vefþjónustum, auk Android biðlara sem gat framkvæmt nokkrar aðgerðir með skilríkjunum. 

Biðlarinn gerir notendum mögulegt að sækja um skilríki, rafrænt undirrita PDF skjöl og sækja 

dulritaðar skrár úr vefþjónustulagi bakendakerfis. 

  Einn helsti kosturinn við þessa leið sem var valin, er að hægt er að aðlaga nánast hvaða 

nettengda tæki sem er til að hafa samskipti við kerfið. Vottunin fer upprunlega fram eftir 

þekktum auðkenningarleiðum sem eru öllum aðgengilegar með hefðbundnum netvafra. 

Skilríkin á tækjunum gera notendum síðan kleift að auðkenna sig gagnavart vefþjónustulaginu 

og afkóða dulritaðar skrár. Auðkenningarskilríkin gefa einnig aðgang að miðlægu 

skilríkjunum, sem veita notendum möguleikann á því að staðfesta PDF skjöl með rafrænni 

langtímaundirritun sem er framkvæmd í bakendakerfinu. 

7.1 Takmarkanir 

  Eins og með allan hugbúnað, þá eru vissulega ýmsar takmarkanir á kerfinu eða höguninni 

sem vert er að minnast á. 

  Í fyrsta lagi þá eru skilríkin geymd í skrá á tækjunum, sem fræðilega býður upp á 

möguleikann á að þeim sé stolið, þó vissulega séu þau dulrituð með sterku tvískiptu leyniorði 

í „öruggu“ skráarsafni smáforrits. Smáforritið gengur einnig út frá því að einkvæmt númer 

tækis breytist ekki við beitingu skilríkisins, svo ekki er hægt að færa skilríkin yfir á annað 

tæki og komast þarf yfir meira en bara leyniorð notanda, til að beita skilríkinu á öðru tæki. 

Loks er skránni komið fyrir í sérstöku skráarsvæði forritsins, sem er óaðgengilegt öðrum 

forritum á tækinu, eða notanda í gegnum almenna skráarlesara. 

  Í öðru lagi þá eru miðlægu skilríkin geymd í gagnagrunni, sem sömuleiðis væri hægt að lesa 

úr grunninum án vitundar notanda. Hins vegar er grunnurinn sjálfur dulritaður með AES256 

lykli og 2048 bita skilríki, auk þess sem miðlæga skilríkið er geymt í PKCS12 skrá, sem er 

sjálf dulrituð með tvískiptu sterku leyniorði, svo hættan á að einkalyklar fari á flakk, er mjög 

takmörkuð. Hugsanleg afkóðun á skránni myndi krefjast gríðarlega mikils reikniafls til lengri 

tíma, auk þess sem leyniorðið að skilríkinu er gríðarlega langt, sem sömuleiðis tæki langan 

tíma að brjóta, með því að reyna alla möguleika (e. brute force). 

  Í þriðja lagi eru skrár dulritaðar með dreifilykli skilríkjanna og kerfið hefur ekki aðgang að 

skránni nema dulritaðri eftir innsetningu. Ef notandi týnir skilríkinu, þá er allur aðgangur að 

skránni tapaður nema notandi hafi dulritað hana fyrir fleiri en eitt skilríki, sem hann hefur 

aðgang að. Þetta er reyndar þekkt vandamál með dulritunarskilríki og hefur stundum verið 

leyst með hjálp afritunarþjónustu, sem geymir afrit af dulritunarskilríkjunum. Ákveðið var að 

gera þetta ekki í þessu verkefni, vegna aukins flækjustigs og mögulegra veikleika á þeirri 

útfærslu. 
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  Einnig er hér aðeins stiklað á stóru varðandi útgáfustöðina, sem í sjálfu sér er mikil 

einföldun. Hins vegar ef verkferlum, vottunarstefnu eða öryggi útgáfustöðvar er að einhverju 

leiti ábótavant, er traust á kerfinu lítið. Því er nauðsynlegt að byggja kerfið á útgáfustöð sem 

hefur alla þessa þætti og er rekin af öryggi, en auk þess þarf almennt traust og dreifingu á 

skilríkjakeðjunni, ef rafrænu undirrituninni á almennt að vera treyst. Þetta er vandamál sem er 

erfitt að leysa í þessu verkefni, en hægt er að skoða vottunarstefnur og fleira tengt rekstri 

annarra útgáfustöðva, til að sjá að hverju þarf að huga við rekstur útgáfustöðvar rafrænna 

skilríkja [50]. 

  Loks er útlit og högun Android biðlara og vefsíðu ansi einföld, sem mætti við yfirferð 

viðmótsforritara til að gefa þýðari og betri upplifun. Hugmyndin var ávallt að útfæra aðeins 

einfaldan biðlara og viðmót sem sýndi helstu möguleika, en núverandi útfærsla sýnir það 

sannarlega og vissulega má laga útlitið seinna. 

7.2 Næstu skref 

  Mikill áhugi er á að taka verkefnið áfram og útfæra ýmislegt sem notfærir sér skilríkin á 

tækjunum. Eitt af því sem komið hefur til greina er að útfæra einfaldari skráarskipti milli 

tækja, þar sem notandi A myndi senda notanda B skrá beint af tækinu. Notandi A myndi velja 

skrána og velja að senda hana til notanda B. Eftir að skráin hefur verið send inn þá birtist QR 

kóði á skjá tækis notanda A sem notandi B gæti skannað með sínu tæki. Þá þarf notandi B 

aðeins að slá inn sínar aðgangsupplýsingar til að sækja skrána og lok afkóða og vista niður. 

  Svipaða högun mætti útfæra fyrir undirritanir, þar sem notandi A birtir notanda B skjal sem  

hann skal undirrita. Ef notandi B er tilbúinn að undirrita, þá birtir smáforrit notanda A QR 

kóða, sem notandi B getur skannað og ákveðið að undirrita miðlægt. Þegar notandi B er búinn 

að undirrita, þá sækja smáforrit beggja notanda undirritaða skjalið og birta á viðeigandi tæki. 

  Vinnuveitandi minn hefur sýnt kerfinu áhuga og hugsanlega verður það sett upp í 

fyrirtækinu, sem lausn fyrir undirritun skjala í innanhúsferlum. Ef það gengur vel fæst eflaust 

svigrúm til að vinna meira með kerfið og gera meðal annars biðlara fyrir fleiri tæki (svo sem 

iOS og Windows mobile). Í raun er ekkert sem takmarkar hvernig tæki má tengja við kerfið 

og gera mætti biðlara fyrir Windows (sem var reyndar gert í prófunarfasa), Mac OS eða Linux 

tölvur, þar sem vefþjónustuskilin eru stöðluð og vefsíðuaðgangur opinn öllum með almennt 

aðgengilegum auðkenningarleiðum. 
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