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Sammanfattning 
Information om företags interna nätverk och struktur är något som vanligtvis i 
mesta möjliga mån önskas vara dolt för utomstående. Genom att dölja denna 
information görs det svårare för potentiella angripare att hitta både vägar in och 
åtråvärda målytor. 
 
Saab är en tillverkare av försvarsmateriel och har stort intresse av att dölja sina 
interna strukturer. Målet med detta projekt har varit att först undersöka vad för 
information om Saabs interna nätverk som lämnas ut till hårdvaruleverantör när 
leverantörens diagnostikverktyg körs. Denna information har erhållits med 
ledning av intervjuer med personal som är ansvariga för underhåll och 
installation av hårdvara samt även genom undersökning av de loggfiler som 
resulterar från diagnostikverktyget. 
 
En undersökning har gjorts om vilken information som anses som känslig och 
vilka färdiga verktyg som finns för att hantera detta. Vidare har sedan ett förslag 
på programvarustöd tagits fram, som syftar till att söka upp och begränsa den 
information som bedömts som känslig. Programvarustödet har utvecklats enligt 
den klassiska vattenfallsmodellen, där projektets olika faser är tydligt 
avgränsade från varandra. Den färdiga applikationen har verifierats i sin 
funktion mot ett flertal olika hårdvarumodeller och även på två olika 
operativsystem, Windows och Ubuntu. 
 
Resultatet av att köra applikationen är att MAC/IP-adresser tas bort från 
loggfilerna tillsammans med kontonamn och servernamn. Java används som 
programmeringsspråk och det centrala arbetet utgörs av Javas klasser Pattern 
och Matcher, som utför sökning och ersättning av känslig information. Projektet 
har förutom en körbar Java-applikation, även levererat klassdiagram, 
flödesdiagram och testrapporter. Dessutom har ett antal förslag på fortsatt 
arbete tagits fram. 
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Abstract 
Information about companies’ internal networks and structures is something 
that normally is desired to be hidden from outsiders. By denying this 
information from non-authorized personnel, potential attackers will find it more 
difficult to find ways into the network and find attractive targets. 
 
Saab is a manufacturer of defense material and desires to obscure its internal 
structures. One of the aims of this project has been to examine what information 
on Saabs internal network and structures is given to suppliers of IT hardware 
when that supplier’s diagnostic tool is used. This information has been acquired 
by interviewing staff responsible for maintenance and installation of IT 
hardware and by examining the log files resulting from the diagnostic tool. 
 
A research has been done on what information is generally considered sensitive 
and what existing tools are available that can handle this sensitive information. 
Another goal has been to produce software that assists in searching for and 
replacing information that is deemed to be sensitive. The software has been 
produced using the classic waterfall model, where the separate phases are 
clearly defined and separated from each other. The finished application has 
been verified in its function against several types of hardware and verified to 
run on two different operating systems, Windows and Ubuntu. 
 
The result from running the application is that all MAC/IP-addresses are 
removed from the log files, together with user accounts and server names. Java 
was used as the programming language and the primary function is performed 
by Java’s classes Pattern and Matcher, which are responsible for searching for 
information and replacing that information. Besides a working application, the 
project has delivered a class diagram, a flow chart and test results. Also, several 
suggestions on how the work can move forward have been made. 
 



Reducering av känslig information i loggfiler 
Patrik Nygren                                                                                2017-09-20 

v 

Förord 
Jag vill tacka mina opponenter som har bidragit med värdefulla tips och förslag. 
Efter att tag är det lätt att inte se skogen för alla träd och hjälpen jag fått har 
underlättat arbetet enormt mycket. 
Vidare vill jag tacka min handledare vid Mittuniversitetet, Johan Timrén, för de 
råd och den stöttning jag fått under tiden som arbetet pågått. 
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Terminologi 

 
Termer 

Blad / bladserver En modulär fysisk server som är en 
del av ett sammanhållande 
bladkabinett, som tillhandahåller 
gemensamma funktioner som till 
exempel ström, nätverk, kyla och 
administreringsfunktioner. 

Rack Anordning för att montera rackservrar 
och andra rackenheter i. 

Rackserver En fristående fysisk server som är 

Akronymer/Förkortningar 

 

DCM Data Center Management 

ICT Information and Communications Technology 
DSET Dell System E-Support Tool 
MAC (address) Media Access Code, en unik adress som är inbränd 

på alla nätverksenheter 
XML Extensible Markup Language, en standard för att ge 

semantik till data 
HTML HyperText Markup Language, sidbeskrivningsspråk 

för internetsidor 
XHTML Extensible Hypertext Markup Language, 

sidbeskrivningsspråk som är XML-baserat 
DTD Document Type Definition, en metod för att beskriva 

strukturen på XML-baserade dokument 
XSL Extensible Stylesheet Language, en standard för att 

presentera, filtrera och transformera XML-dokument 
SVG Scalable Vector Graphics, XML-baserat vektorgrafik-

format 
CSS Cascading Style Sheet, stilmallar för hur webbsidor 

skall visas 
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monterad i ett rack. 

Bladkabinett Enhet som tillhandahåller 
gemensamma funktioner som till 
exempel ström, nätverk, kyla och 
administreringsfunktioner. 

Loggfil Den utdata som DSET producerar. 

Service Tag Unik identifierare som finns på alla 
Dellservrar. 

Firmware Inbäddad (och oftast uppdateringsbar) 
programvara i hårdvara. 
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1 Inledning 
Saab AB är ett försvarsföretag som tillverkar och levererar ett brett utbud av 
militära och civila produkter och tjänster. De mest profilerande militära 
produkterna är stridsflygplanet Gripen och ubåten A26. Civila produkter är till 
exempel flygplanet Saab 2000. Inom divisionen Group Functions finns Group 
ICT med underavdelningen Data Center Management (DCM). DCM ansvarar 
för driften av Saabs servrar som inte är relaterade till Active Directory, 
Exchange eller fil och printfunktioner. Antalet servrar är idag runt 1800, med en 
hög virtualiseringsgrad. Runt 30 personer är anställda på avdelningen. En av 
grupperna på avdelningen är Facility, som ansvarar för datahallar, 
kraft/reservkraft och hårdvara. Hårdvaran består bland annat av rackservrar och 
bladkabinett, populerade med bladservrar. 

I supportfall, där hårdvarufel misstänks, begär tillverkaren av den aktuella 
hårdvaran in diagnostikdata för att kunna fastställa orsaken till det uppkomna 
felet. Denna diagnostikdata innehåller en mängd olika filer och data. DCM har 
fått högre krav på sig om vilken information som tillåts lämna Saab och för att 
säkerställa att detta inte sker behöver ett verktyg köpas in eller utvecklas för 
ändamålet. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Inom organisationen DCM finns ett ökande antal servrar och dessa utgörs 
huvudsakligen av hårdvara från en leverantör, Dell. Vid felanmälan av servrar 
eller delkomponenter av dessa, begär leverantören in loggfiler som genereras av 
ett diagnostikverktyg som Dell tillhandahåller (DSET). Tidigare har loggfiler 
samlats in utan att man reflekterat över innehållet, men detta har blivit ett 
växande problem i takt med att antalet servrar ökat och att högre säkerhetskrav 
införts på vad informationen som lämnar Saab får innehålla. 

De loggfiler som genereras av DSET, öppnas idag i ordbehandlare och 
redigeras manuellt för att sedan ta bort den information som bedöms vara 
känslig. Detta är en procedur som är tidsödande och felbenägen. Personal på 
DCM önskar nu en lösning på problemet, med resultat som minimerar både 
arbetsinsatsen och risken att oönskad information lämnar Saab. 

1.2 Övergripande syfte 
Projektets övergripande syfte är att undersöka hur ett programvarustöd kan 
implementeras som minskar tidsåtgången och risken att känslig information 
hamnar utanför Saab när hårdvaruleverantörer begär in diagnostikdata. Vid 
projektets slut skall följande frågor ha besvarats: 

• Hur arbetar man idag med att säkerställa att ingen oönskad information 
lämnar Saab när man lämnar ut diagnostikdata? 

• Vad finns för känslig information i loggfilerna som anses som osäker att 
lämna ut till en tredjepartsleverantör som Dell? Finns det några 
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kommersiella lösningar som kan användas för att rensa denna 
information?  

• Kan en egen in-house lösning skapas som uppnår målet med att ta bort 
oönskad information ifrån de av DSET genererade loggfilerna? En 
utvärdering av tänkbara teknologier och programmeringsspråk för en 
egen framtagning av programvarustöd skall göras. 

1.3 Avgränsningar 
Projektet avser bara funktion och programvarustöd för att hantera den aktuella 
hårdvaruleverantörens (Dell) loggfiler. Vidare, eftersom Dells 
diagnostikverktyg är Windowsbaserat, kommer även de föreslagna 
programvarustöden att i första hand vara Windowsbaserade. Beroende på vilket 
programmeringsspråk som bedöms som lämpligt för det egna 
programvarustödet, kan eventuellt detta komma att vara körbart på andra 
plattformar än Windows. 

Utöver programvarustödens förmåga att hämta in den data som DSET genererat, 
kommer ingen integration göras eller tas hänsyn till med befintliga system, 
detta blir föremål för eventuell uppföljning av projektet. 

1.4 Detaljerad problemformulering 
Genom intervjuer och observation kommer nuvarande arbetssätt med att 
reducera informationen i loggfilerna att identifieras och även vilken information 
som bedöms som känslig. 

Undersökning av befintliga teorier och branschspecifika publikationer kommer 
utföras för att avgöra vad för information som inte rekommenderas att göras 
offentlig, samt undersöka olika färdiga verktyg som finns på marknaden. 

Projektets förslag på programvarustöd skall säkerställa att information som 
bedöms som känslig, skall tas bort från loggfilerna. Vidare så skall resultatet 
vara detsamma oavsett ifall loggfilerna genererats från en bladserver eller en 
rackserver, samt oavsett undermodeller i dessa två kategorier. Känslig 
information är IP-adresser, MAC-adresser och namn som identifierar 
rackservrar, bladservrar, bladkabinett och andra enheter inom Saabs IT-miljö. 
Dessutom skall ingen annan information som identifierar användarkonton eller 
nätverksstruktur finnas kvar. Övrig information skall lämnas orörd. 

1.5 Översikt 
Kapitel 1 beskriver bakgrunden, syftet, avgränsningar och de mål som projektet 
önskar uppnå. 

Kapitel 2 beskriver befintlig teori inom de områden som undersökningen 
behandlar och syftar till att ge en förståelse för resten av rapporten. 

Kapitel 3 beskriver arbetsgången och de verktyg och teknologier som använts 
för att få fram resultatet, för att förtydliga hur undersökningen utförts. 
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Kapitel 4 beskriver den framtagna lösningens konstruktion och hur den möter 
de krav som ställts. 

Kapitel 5 beskriver resultatet av den framtagna lösningen, med konkreta 
exempel på hur lösningen ser ut, intressanta kodavsnitt och hur utdata ser ut. 

Kapitel 6 reflekterar över arbetets utförande, hur målen har uppnåtts och 
eventuella brister, dessutom ges förslag på hur arbetet kan fortsätta. 

Rapporten avslutas sedan med referenslista och bilagor. 

• Bilaga A innehåller intervju gjord med personal på DCM. 

• Bilaga B innehåller den från intervjun resulterande kravlistan. 

• Bilaga C innehåller av personal på DCM, utförda testprotokoll. 

1.6 Författarens bidrag 
Författaren har på egen hand utfört arbetet såsom det beskrivs i denna rapport. 
Två kollegor från Facilitygruppen inom DCM har bistått med information som 
ligger till grund för arbetet, såsom hur man jobbar idag och vad man har för 
krav på lösningen. Dessutom har man från DCM assisterat med granskning av 
rapporten för att säkerställa att informationen som lämnas ut inte strider mot 
Saabs intressen och att den även är faktamässigt korrekt. 
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2 Bakgrundsmaterial 
Här förklaras teorier, teknologier och verktyg som förekommer i 
undersökningen. Termer och förkortningar används minimalt men där de ändå 
förekommer så förklaras de i sitt sammanhang. Här förklaras även varför en 
applikation, som sanerar känslig information från loggfiler som lämnas ut 
utanför Saab, behövs. 

2.1 Regular Expressions 
Regular Expressions är en metod att beskriva en sträng eller en uppsättning 
strängar (1). Metoden kan användas för att genomsöka text eller data efter 
specifika strängar, för att därefter eventuellt ersätta eller redigera den funna 
strängen eller strängarna. 

Ett Regular Expression i sin enklaste form byggs upp genom att man anger en 
sträng, vilket påminner om vanliga sök/ersätt-funktioner i vanliga 
ordbehandlare. Man kan dock lägga till en mängd olika kontrolltecken som 
ytterligare styr hur sökuttrycket skall utvärderas. Till exempel kan ”.” (punkt) 
användas som ett jokertecken för exakt ett tecken. Detta innebär att 
uttrycket ”h.n” returnerar alla strängar som börjar med ”h”, slutar med ”n” och 
har exakt ett valfritt tecken i mitten. Vidare finns det finns dessutom 
kontrolltecken för olika klasser av tecken, ett sådant är ”\d”. Infogat i tidigare 
exempel, ”h\dn”, så returneras alla strängar som börjar med ”h”, slutar med ”n” 
och har exakt en siffra i mitten. 

Regular Expressions finns implementerat i de flesta moderna 
programmeringsspråk. Till exempel i Java, där är Regular Expressions 
representerad i klasserna Pattern, Matcher och PatternSyntaxException. Ett 
objekt av klassen Pattern är en kompilerad representation av ett Regular 
Expression, vilken sedan kan användas av de andra klasserna för att hitta och 
redigera den sökta informationen. 

 

2.2 XML 
XML definieras av World Wide Web Consortium som ett textformat, 
ursprungligen utvecklat för att hantera stora mängder elektroniska publikationer 
(2). XML har också en ökande betydelse i samband med överföring av data 
mellan olika datakällor, både på och utanför Internet. Harold (3) däremot 
beskriver XML som en uppsättning regler som delar upp textdokument och 
även definierar taggar som i sin tur skapar mening åt de olika sektionerna i 
textdokumentet. XML beskriver och ger mening åt data men inte hur 
formateringen skall se ut. I figuren nedan syns ett exempel på hur innehållet i 
ett HTML-dokument har beskrivits i XML istället (3). 
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Figur 1: Jämförelse mellan HTML och XML (3), s.5. 
Det finns ett flertal områden där XML används. RSS-flöden, som är en teknik 
för att låta besökare prenumerera på uppdateringar på webbsidor, är XML-
baserade, likaså är SVG (Scalable Vector Graphics) dokument baserade på 
XML. Det finns även en XML-version av HTML, XHTML 

För att hantera XML så finns det flera relaterade teknologier. DTD (Document 
Type Definition) används för att verifiera XML-dokument, CSS (Cascading 
Style Sheets) och XSL (eXtensible Stylesheet Language) används för att 
formatera respektive transformera XML-data. 

2.3 Dell System E-Support Tool (DSET) 
Dell är tillverkare av en stor mängd olika servrar med olika kapaciteter och 
operativsystem. Som ett supportalternativ har man ett verktyg som kallas för 
Dell System E-Support Tool. Detta verktyg kan antingen installeras som en 
programvara som kontinuerligt körs i bakgrunden eller köras som ett fristående 
exekverbart program. Funktionen är att DSET ansluter mot en eller flera 
utpekade Dell-servrar, samlar in en stor mängd loggdata, för att slutligen 
paketera denna i en lösenordskyddatdoch komprimerad .zip-fil samt spara ned 
denna på en utpekad lagringsyta (4), 

2.4 Zip-filer 
En zip-fil är en sammanhållande fil som innehåller en eller flera komprimerade, 
ibland lösenordskyddade, filer och började utvecklas av Philip Katz 1987 (5). 
Formatet och tekniken bakom dessa komprimerade filer designades för att 
effektivt kunna utbyta data mellan olika system och har med tiden utvecklats till 
en de-facto standard inom detta område (6). 

2.5 MAC-adresser 
Alla noder i ett nätverk har ett unikt nummer tilldelat till sig. Detta nummer 
syftar till att identifiera noden och att söka upp andra noder på nätverket (7). 
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Detta nummer utgör en enhets MAC-adress och utgörs av ett 48 eller 64-bitars 
nummer, bestående av hexadecimala tecken. En sådan MAC-adress kan se ut 
enligt följande: 

A1:44:5E:12:C3:F1 

MAC-adresser befinner sig konceptuellt långt ned i protokollstackar, vilket 
innebär att det är hårdvarunära och att de kan användas av flera protokoll, till 
exempel TCP/IP-stacken. 

2.6 TCP/IP 
TCP/IP är den idag dominerande protokollstacken för kommunikation mellan 
datorer. IP (Internet Protocol)  är den mekanism som andra protokoll förlitar sig 
på att skicka information. IP är anslutningslöst protokoll som därmed inte 
garanterar en lyckad överföring utan är ett ”best-effort” protokoll för att 
leverera ett datameddelande (8). IP kan sägas vara ansvarig för transporten från 
en nod till en annan nod. Varje nod har därför en unik IP-adress som 
identifierare. 

Ovanpå IP befinner sig TCP (Transmission Control Protocol) och UDP (User 
Datagram Protocol). Dessa båda protokoll använder IP för själva transporten, 
men ansvarar själva för att skapa en anslutning mellan processerna som körs på 
noderna. I figuren nedan illustreras detta genom att ett lager på en viss nivå 
kommunicerar med motsvarande lager och nivå hos den andra noden. En 
process som utnyttjar ett protokoll i TCP/IP stacken kommer att börja längst 
upp i Application-lagret, för att sedan förflytta sig rakt ned genom lagerna. Alla 
lager tillför en funktion och sin egen information till datapaketet som skall 
sändas. När paketet når den mottagande noden sker processen i omvänd ordning 
och paketet förflyttas upp genom lagerna, där varje lager skalar av den funktion 
som inte längre behövs. Slutresultatet är ett paket med enbart den information 
som mottagande process behöver. 

 

Figur 2: TCP/IP lager (8), s.29. 
I protokollstackens Application-lager återfinns de protokoll som en process 
vanligen använder. I figuren nedan återfinns till exempel SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) och DNS (Domain Name System), vilka används för 
mailöverföring respektive översättning av ett namn till en IP-adress. 
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Figur 3: Protokoll i de olika lagrena (8), s. 433. 
 

2.7 DNS och servernamn 
Det finns ett behov av att översätta servernamn till IP-adresser eftersom 
människor föredrar att använda namn och datorer behöver information i ett 
numeriskt format. Tidiga system använde sig av en host-fil, som innehöll ett 
namn och en IP-adress per rad, vilket då hanterade översättningen (8). Med 
dagens användning av Internet så räcker inte denna lösning till utan ett 
distribuerat system kallat DNS, Domain Naming System, används istället. Detta 
innebär att informationsmängderna som behöver överföras för översättningen 
kan minskas, även att informationen kan placeras närmare den frågande noden. 
Bilden nedan illustrerar hur en nod använder DNS för att fråga en DNS-server 
och få ett svar. 
 

 
Figur 4: Syftet med DNS (8), s.583. 
DNS-servern kan vara en server på det lokala nätverket eller utanför detta. 
Svaret som servern ger kan antingen vara den IP-adress till den nod som 
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efterfrågas, eller vara en hänvisning till en annan DNS-server. 
 

2.8 Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet är ett brett begrepp. MSB (Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap) anger följande som definition på begreppet 
informationssäkerhet: 
 
Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Det gäller såväl hos enskilda som hos 
organisationer, både i näringslivet och i offentlig verksamhet. Informationssäkerhet 
omfattar därför hela samhället, och är en angelägenhet för alla (9). 
 
Eftersom DNS är ett av de viktigaste system i Internetstrukturen, är det av vitalt 
intresse att skydda informationen som finns däri (8). Genom att till exempel 
dölja eller åtminstone begränsa information om vilka namn och IP-adresser som 
används inom en organisation, skapas ett skyddslager. Dessutom använder sig 
andra viktiga funktioner såsom epost och webbservrar sig av den informationen 
som finns i DNS. 
NIST (National Institute of Standards and Technology) rekommenderar att 
loggfiler som skapas inte skall innehålla onödig och känslig information utan 
enbart innehålla den information som är nödvändig för syftet (10). Man 
rekommenderar vidare att organisationer bör dela upp logganalyser mellan 
systemnivå och infrastrukturnivå för att minska tillgången till känslig 
information. 
 

2.9 Network Address Translation 
Network Address Translation, NAT, är en teknik för att både hantera brist på 
publika IP-adresser och samtidigt ge ett grundläggande skydd av ett företags 
eller organisations interna struktur (11). En eller flera publika IP-adresser 
publiceras på utsidan och all trafik som utgår från det interna nätet översätts till 
den eller dessa adresser, vilket då innebär att mottagaren (eller entiteter som 
trafiken passerar) bara ser dessa publika adresser och inget av den interna 
strukturen. 
 

2.10 Attacker mot interna nätverk 
För att effektivt kunna attackera ett nätverk, skall angriparen ha kunskap om 
topologi, struktur, hårdvara och applikationer som finns i nätverket. Processen 
att skaffa denna information kallas rekognoscering, vilket i sig självt inte är en 
attack men genom att ha en bild av det man vill attackera så underlättas 
angriparens uppgift (11). 

Några angreppsmetoder är sniffing, att lyssna efter användaridentiteter och 
lösenord, pinging, att detektera vilka adresser och noder som är aktiva samt port 
scanning, vilken syftar till att upptäcka den port som en applikation 
kommunicerar över. Gemensamt för alla metoderna är att angriparen måste ha 
tillgång till IP-adresser för att veta hur han eller hon skall positionera sig för att 
effektivt kunna attackera sitt mål. 
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2.11 Data som ej är önskvärd att loggas 
OWASP (Open Web Application Security Project) publicerar riktlinjer och 
guider för hur loggning av data bör ske (12). Data som nämns som ej bör loggas 
inkluderar filsökvägar, interna nätverksnamn och adresser, personnamn och 
emailadresser. Om sådan data ändå loggas så rekommenderas att man använder 
sig av avidentifieringstekniker, såsom borttagning, kodning eller anonymisering 
av idenitifierare. 

Bishop, Crawford, Bhumiratand, Clark och Levitt anger att i fallet sanering av 
nätverksinformation, är det intressant att sanera MAC-adresser, IP-adresser, 
servernamn och interna emailadresser (13).  

2.12 Olika metoder för att ta bort oönskad data 
DSET har en loggningsnivå som inte är konfigurerbar utan applikationen loggar 
all information som den är fast konfigurerad till, för att sedan inkludera i ett 
komprimerat arkiv. Att ta bort oönskade data kan göras på två olika sätt enligt 
Steven och Peterson (14): 

 

Figur 5: Olika sätt att filtrera data (21), s. 85. 
. 
Genom att använda metod a skrivs all information till logg för att sedan filtreras 
innan den presenteras för analytikern. Metod b innebär att information filtreras 
innan den skrivs till logg. Fördel med förstnämnda metoden är att ingen 
information förkastas utan kan tas fram vid behov och fördelen med sistnämnda 
metoden är att den känsliga informationen inte alls finns med i den logg som 
analytikern blir tilldelad. 

Eftersom Saab använder sig av DSET, som samlar in och paketerar information 
i loggfiler och insamlingen inte går att justera, är metod a i bilden ovan den som 
måste användas. 
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2.13 Hur kan information saneras? 
Bishop, Bhumiratana, Crawford och Levitt anger att balansera behovet som en 
analytiker har med behovet av sekretess är en nyckelfaktor när information 
skall saneras (15). Man beskriver vidare att det i fallen där information måste 
delas mellan olika företag, att informationen då kan summeras eller saneras. Att 
summera informationen innebär att endast en sammanfattning eller färdig 
analys presenteras, medan sanering tvärtom innebär att informationen 
presenteras i sin ursprungliga form men att vissa delar transformerats så att 
känsliga delar inte röjs. 

De grundläggande sätten att sanera informationen är: 

1. Borttagning. Informationen tas helt enkelt bort. 

2. Fast transformering. Alla förekomster av en viss typ ersätts med en fast 
sträng. 

3. Variabel transformering. Förekomsten av en viss typ transformeras olika 
beroende på i vilket sammanhang den förekommer. 

4. Typad transformering. Identifierade förekomster av en viss typ 
transformeras så att de insatta förekomsterna relaterar till varandra. 
Exempelvis att IP-adresser ersätts med till exempel IP-adresser från 
10.x.x.x-nätet, eller att filnamn ersätts med ett hashat värde. 

 

Bishop, Crawford, Bhumiratana, Clark och Levitt anger att två typer av 
anonymisering kan vara användbara. Pseudo-anonymous byter ut alla 
förekomster av en viss idenitifierare till samma unika identifierare. Fully-
anonymous byter ut alla förekomster av en viss identifierare till olika och ej 
unika identifierare. Ett exempel i fallet pseudo-anonymous skulle vara att alla 
IP-adresser byts ut mot ”W.X.Y.Z”. Fully-anonymous innebär att IP-adresser till 
exempel byts ut mot andra påhittade men tekniskt sett gilitiga IP-adreser. 

 

2.14 Vektyg för rensning av känslig information från loggfiler 
Det finns flera alternativ att välja mellan ifall loggfilers innehåll skall 
analyseras och reduceras i syfte att inte exponera känslig information. Olika 
tillverkare av IT-system och produkter har ofta en egen produkt som man 
tillhandahåller till sina kunder och som då är speciellt anpassad för en viss 
produkt. Vidare finns det kommersiella produkter och open-source produkter. 
Nedan analyseras för- och nackdelar med några av dessa programvaror utifrån 
ett DCM-perspektiv. 

2.15 VMware Log Scrubber 
VMware tillhandahåller gratis (efter att ha kontaktat supporten) detta verktyg 
(16) för att kunder skall kunna rensa information som finns i de loggfiler som 
VMware support kräver in vid felsökning. Verktyget består i grund av ett 
Perlskript som körs på Windows, som sedan söker genom en katalogstruktur 
efter identifieringsbar information (som identifieras med hjälp av Regular 
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Expressions) och ersätter med fördefinierade strängar. Information som söks 
fram är namn på virtuella servrar, användarkonton, DNS-namn, IP-adresser, 
MAC-adresser och email adresser. Efter körningen presenteras vilken 
information som ersatts och med vilken information. 

Verktyget är begränsat till konton som finns i ESX-serverns passwd-fil (vilken 
innehåller lokala konton på ESX-servern). Nackdelen med detta är att verktyget 
inte känner till namnstandarden inom Saab och därmed inte tillförlitligt kan 
identifiera användarkonton utanför ESX-servern. Detta kan dock hanteras 
genom att skriptet som parameter accepterar en användardefinierad fil som 
innehåller vad för information som skall ersättas samt vad det skall ersättas med. 
En annan nackdel dock är att en Perltolk måste finnas installerad på den dator 
där verktyget skall användas. 

Med denna produkt ges inget stöd för filer som är komprimerade utan en 
manuell hantering måste göras genom att extrahera filerna, köra verktyget, 
sedan slutligen komprimera filerna igen. 

2.16 NetApp OnCommand Insight 
NetApp är en ledande tillverkare av lagringslösningar, både inom kunders 
interna IT-miljöer och molnlösningar. För att kunna erbjuda support till kunder 
med höga krav på säkerhet och restriktioner på informationsflöde, erbjuds 
produkten OnCommand Insight. Produkten installeras i kundens miljö och  
inkluderar filtrering av data med hjälp av ordlista, kundanpassade nyckelord 
och även Patterns, som består av regular expressions. NetApp påpekar noga att 
varken de anpassade nyckelorden eller regular expressions som skapats, skickas 
till NetApp (17). 

En stor fördel med verktyget är att data som ersätts med hjälp av ordboken lätt 
kan reverseras då information sparas om vad som ersatts och med vad. 

Största nackdelen med NetApps verktyg är att det enbart hanterar en loggfil åt 
gången, en batchkörning eller utpekande av katalogstruktur som innehåller 
multipla loggfiler är inte möjlig. En annan nackdel är att installationen är 
relativt komplex med många beroenden och ett flertal parametrar som skall 
justeras innan det går att börja filtrera data. 

2.17 Splunk 
Splunk är en produkt som i realtid samlar in, indexerar och samkör data från 
olika källor, för att sedan kunna producera grafer, rapporter, varningar och 
trender. Splunk fanns till 2015 i en gratis molnbaserad version, men nu finns det 
enbart kommersiella versioner med olika prisnivåer och förmågor. 

Splunk har en funktion, scrub, som anonymiserar sökresultat i filer. Detta kan 
åstadkommas genom att använda indatafiler som vitlistar och/eller svartlistar 
ord, tidsstämplar, IP-adresser och annat (18). Vidare kan verktyget ta emot 
reguljära uttryck för anpassade sökningar. Splunk kan söka genom 
komprimerade filer i olika format såsom till exempel .TAR eller .ZIP. 
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Splunk är som tidigare nämnts en kommersiell produkt och en enorm nackdel är 
att om bara en liten del av funktionaliteten används så blir produkten orimligt 
dyr. Det finns förvisso en lightversion (19), denna är dock begränsad i hur 
mycket data som kan analyseras per dag. Komplexiteten på produkten är en 
annan nackdel eftersom endast en bråkdel av funktionaliteten behövs. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder och det tillvägagångssätt som används för att 
nå de mål som satts upp. Kapitlet beskriver hur ett applikationsstöd för att 
sanera loggfiler kommer att fungera och vad det behöver kunna hantera. 
Projektet bedrivs enligt klassisk vattenfallsmetod (20). Anledningen till att 
denna metod väljs är huvudsakligen att en tidsplan upprättats där inplaneringen 
av resurserna från DCM görs i god tid och sedan inte kan ändras. Vidare görs 
bedömningen att arbetet skall kunna delas in i tydliga sekventiella delar. 
Fördelen med detta arbetssätt är att tydligare definiera projektets olika delar och 
även att kunna planera in externa resurser. Följande faser utgör projektets livstid: 

• Analys av problemet 

• Framtagning av kravlista 

• Design 

• Konstruktion 

• Test 

• Verifiering 

• Dokumentation 

3.1 Analys av problemet 
Problemet, så som det definierats i 1.1 Bakgrund och problemmotivering, 
kommer att  analyseras via två huvudsakliga moment. 

• Intervju, genomförd med en anställd inom Facilitygruppen, DCM 

• Inspektion, egen undersökning av loggfiler 

3.1.1 Intervju 
Intervju kommer att hållas med personal från DCM, på plats i DCM:s lokaler i 
Tannefors, Linköping. Formatet på intervjun kommer att vara semistrukturerad 
(21), med förplanerade frågor men svarsalternativen kommer att vara öppna. 
Dessutom ges utrymme till följdfrågor för att kunna följa upp intressant 
information som ges vid intervjutillfället. En transskribering av intervjun finns 
som bilaga A. 

3.1.2 Inspektion 
Efter intervjun kommer personal från DCM att visa dagens process, hur man 
med verktyget DSET genererar de loggfiler som innehåller den för Saab 
känsliga informationen. Loggfilerna kommer att inspekteras visuellt och 
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diskuteras för att verifiera förekomsten av IP-adresser, servernamn och annan 
information som bedöms som olämplig att lämna Saab. 

3.2 Framtagning av kravlista 
Med ledning av intervjun kommer en initial kravlista att tas fram, för att 
tydliggöra vad programmet egentligen skall uppnå. Denna kravlista kommer 
tillsammans med punkt 1.4, Detaljerad problemformulering, avgöra när 
programvarustödet och projektet kan anses vara avslutat. 

Kravlistan bifogas som Bilaga B i denna rapport. 

3.3 Design 
Eftersom det önskade programvarustödet skulle implementeras som en 
traditionell applikation och inte en webblösning, begränsades valen av 
teknologier till de vanligaste förekommande objektorienterade 
programmeringsspråken. Eftersom tidigare studier och förkunskaper nästan 
uteslutande behandlat Java och C++, stod valet mellan dessa två 
programmeringsspråk. Java valdes som programmeringsspråk dels för att inga 
höga krav på prestanda identifierats, dels för att grupperingen som hanterar 
Linuxplattformen inom DCM också har uttryckt ett intresse av att köra 
applikationen. Vidare så finns inget identifierat behov av de avancerade 
funktioner som Java EE erbjuder, varför Java SE kommer användas.  

Eclipse IDE for Java Developers, version Luna Service Release 2 kommer att 
användas som utvecklingsmiljö. 

Kravlistan som tagits fram används sekventiellt. Ordningen på när ett krav 
implementeras och kodas avgörs av dess bedömda prioritet. 

Programmet dokumenteras i koden med hjälp av Javas inbyggda funktioner för 
kommentarer. Dessutom ges tydliga och förklarande namn åt variabler, 
funktioner, klasser, objekt och konstanter. Namn på variabler, funktioner och 
objekt inleds med gemener och i de fall flera ord behövs för namnet så inleds 
efterföljande ord med en versal. Namn på klasser inleds med versal och följs 
sedan av gemener. När flera ord används i klassnamnet, kommer varje nytt ord 
att inledas med en versal. Konstanters namn består enbart av versaler. Indrag 
och stycken används för att göra koden lättare att läsa. Alla namn och 
kommentarer skrivs på engelska. 

Koden skrivs så generell och återanvändningsbar som möjligt. Rent praktiskt 
innebär detta att hårdkodade sökuttryck, XML-transformeringar och andra 
nödvändiga parametrar minimeras så långt det är möjligt. 

Programmet är Windowsbaserat och har ett grafiskt gränssnitt med stöd för 
tangentbord och mus. Menyer och dialogrutor visar information på engelska 
eftersom koncernspråket är engelska. Det finns dessutom inga garantier att 
enbart svensktalande personal kommer använda programmet, varför ett 
engelskspråkigt gränssnitt väljs. 
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3.4 Konstruktion 
I konstruktionsfasen påbörjas kodningen, som sker på en utvecklingsserver. För 
att göra felsökning enklare, kommer kod att provköras med täta intervaller. 
Under konstruktionstiden kommer funktioner och klasser göras så små som 
möjligt med minimalt ansvar för varje funktion och klass. När alla kraven är 
implementerade, ses funktioner och klasser över en extra gång för att eventuellt 
kunna bryta isär dem ytterligare ifall detta gör koden lättare att läsa. 

Versionshantering sker genom två huvudsakliga mekanismer. Programmets 
versionsnummer kommer spegla nuvarande version, dessutom kommer varje 
versionsförändring dokumenteras i toppen av den eller de klasser som påverkats. 
Versionsnumret har formatet x.yy.zzz, med följande betydelser: 

x: Huvudversion, ökar när en omfattande förändring gjorts, såsom tillförsel av 
ny funktionalitet. 

yy: Delversion, ökar när en mindre förändring gjorts, som är visuellt märkbar 
för användaren. 

zzz: Patchversion, ökar när en mindre förändring gjorts, som till exempel en 
buggfix eller en annan förändring som inte är märkbar visuellt för användaren. 

3.5 Test 
Testfasen överlappar något med konstruktionsfasen. Tester av koden görs varje 
gång som en ny funktion eller nytt objekt tillförs. För att visualisera 
programmets tillstånd och flöde, kommer under konstruktionsfasen en mängd 
debugfunktioner finnas. Dessa avaktiveras i produktionsversionen. 

När programmet fungerar tillfredsställande med de varianter av loggfiler som 
finns (se tabell nedan), kommer det att installeras på samma administrativa 
server som DSET är installerat på. 

Tabell 1: Varianter av loggfiler 

Namn på loggfil Servertyp Servermodell 

M620.zip Dell M620 Blad 

M630.zip Dell M630 Blad 

R720.zip Dell R720 Rackmonterad 

R730.zip Dell R730 Rackmonterad 
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3.6 Verifiering 
Efter installation verifieras programmet av personal från Facilitygruppen, DCM. 
Testprotokollet nedan används och utgör underlag ifall programmet behöver 
revideras. Efter att dessa tester är gjorda och godkända, kommer de justerade 
loggfilerna att skickas till Dell enligt de fastställda rutiner som finns idag. 

Tabell 2: Testprotokoll 

 Testare, 
namn 

Dag, tid-
punkt 

Testad pro-
gramversion 

Namn på 
loggfil 

    

Utdata 
innehåller Ser-
vice Tag 

Ja / Nej 

Utdata 
innehåller ej 
IP-adresser  

Ja / Nej 

Utdata 
innehåller ej 
MAC-adresser 

Ja / Nej 

Utdata 
innehåller ej 
servernamn 

Ja / Nej 

Utdata 
innehåller ej 
användarkonto 

Ja / Nej 

Utdata 
innehåller ej 
nätverkssökväg 

Ja / Nej 

 

De ifyllda testprotokollen finns bifogade i bilaga C i slutet av rapporten. 

3.7 Dokumentation 
Projektet kommer att dokumenteras enligt två metoder. internt och externt. 
Nedan beskrivs de metoderna. 

3.7.1 Intern dokumentation 
Programmet kommer i största möjliga mån att vara självdokumenterande. Detta 
innebär att alla namnsatta entiteter kommer att ha ett så tydligt och förklarande 
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namn som möjligt. Vidare så kommer alla klasser och funktioner ha en kortare 
beskrivning av dess syfte. Versionsförändringar dokumenteras i de klasser där 
förändring skett med information om vad som ändrats och varför. Alla klasser 
dokumenteras med information om dess syfte, ansvarsområde och när de senast 
reviderades. 

3.7.2 Extern dokumentation 
Utöver den interna dokumentationen kommer extern dokumentation att finnas i 
följande former: 

• Testprotokoll 
Innehåller ifyllda testprotokoll, som syftar till att motivera varför en ny 
version eventuellt behövs, alternativt godkänna funktionen i olika 
testkörningar. 

• UML-diagram över klasser 
Syftar till att ge en överskådlig bild över programmets klasser och dess 
förhållande till varandra. 

• Denna rapport 
Dokumentation över bakgrund, krav och hur arbetet planerats, även 
information om det levererade resultatet och förslag på framtida arbete. 
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4 Konstruktion 
I detta kapitel ges förklaringar till de lösningsalternativ som valts för projektet 
och hur dessa tillsammans åstadkommer projektets olika mål, att ersätta den 
känsliga informationen i loggfilerna med icke känslig information. 
 

4.1 Applikationen 
4.1.1 Logisk uppbyggnad 

För att skapa en struktur och organisation under programmeringsfasen, har ett 
antal olika steg identifierats på vad applikationen egentligen skall utföra. Dessa 
steg har sedan implementerats som klasser och funktioner i applikationen. 
Nedan ges en beskrivning av de identifierade stegen, en top-down-metod har 
använts. 
 

1. Presentera ett användargränssnitt 
2. Ge användaren möjlighet att välja ett paket med loggfiler 
3. Söka genom loggfilerna i paketet efter identifierade data som skall 

ersättas 
4. Ersätta eller transformera identifierade data 
5. Spara en kopia av paketet med loggfiler 
6. Presentera resultatet för användaren 

 
Stegen ovan gav initialt uppkomst till en klass för gränssnittet (Window) och en 
klass för sökning i loggfiler och för hantering av identifierade data i dessa 
(Redactor). Ytterligare klasser och ansvarsområden tillkom för att uppfylla 
funktioner som de två klasserna ovan saknar. En sammanhållande klass som 
dessutom startar applikationens komponenter (Start), en klass för att hantera det 
faktum att loggfilerna är komprimerade (Zipper) och slutligen en klass för att 
hantera felsökning (Logger). Tabellen nedan beskriver klasserna och dess 
ansvarsområden. 
 

Tabell 3: Lista över klasser 

Klassnamn Ansvarsområde 
Start Innehåller applikationens ingångspunkt och 

instansierar de övriga klasserna. 
Window Ansvarar för alla GUI-funktioner såsom menyval, 

hämta in data (lösenord för komprimerade filer) och 
vilken komprimerad fil som innehåller loggfilerna. 
Ansvarar även för att under körningen presentera för 
användaren vad som sker. Window-klassen känner till 
att det finns en Logger, en Zipper och en Redactor. 

Logger Ansvarar för att logga applikationens status och 
aktuella värden på variabler och strängar. Loggar till 
konsol och till fil. Denna klass känner inte till de 
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övriga klasserna. 
Zipper Ansvarar för hantering av komprimerade filer. Zipper 

känner inte till de övriga klasserna. 
Redactor Ansvarar för hantering av sökning i och modifiering 

av loggfiler. Denna känner enbart till klassen Logger, 
för att kunna skicka loggmeddelanden till denna. 

 
Sambanden mellan klasserna åskådliggörs i följande figur: 

 
Figur 6: Konceptuell uppbyggnad av klasser 
  

4.1.2 Designval 
Nedan designval har gjorts: 

Klassernas namn har valts för att man snabbt skall kunna se vilken funktion 
klassen har. Vidare har koden placerats i flera klasser för att undvika repetition 
av funktioner. 

Zipper-klassen innehåller kod som inte existerar i Javas standardbibliotek. 
Eftersom Java saknar funktioner för att hantera lösenordskyddade zip-filer, 
använder sig denna klass av kod från Srikanth Reddy Lingala (22) och även 
från Apache Commons IO (23) 
Logger-klassen existerar för att kunna logga applikationens tillstånd, avseende 
variabler, resultat av metoder och dylikt. Detta har använts dels i syfte att under 
utvecklingen debugga applikationen, dels kan man vid behov följa vad 
applikationen gör och därmed kontrollera att applikationen verkligen 
identifierar alla förekomster av den information som man vill ta bort från 
loggfilerna. 

Redactor-klassen utför arbetet med att identifiera och ta bort den oönskade 
informationen. På grund av att samma data återfinns under olikt namnsatta 
XML-taggar så har Regular Expressions använts istället. De inbyggda 
Javaklasserna Pattern och Matcher har använts för detta ändamål. 
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4.1.3 Användargränssnitt 
Användargränssnittet har gjort så enkelt och stilrent som möjligt. Användaren 
kan välja att lagra ett standardlösenord för att avkomprimera och komprimera 
loggfiler, samt även ifall applikationen skall logga allt som sker eller ej. Detta 
möjliggör hanterandet av lösenordskyddade zip-filer och även att i efterhand 
kunna verifiera att rätt information sökts fram och ersatts. 

Utöver dessa val kan bara en komprimerad fil öppnas för att sedan automatiskt 
behandlas. Enbart filer av denna typ visas och går att öppna, vilket minimerar 
risken för felaktiga val. 

Visuell feedback och ledtrådar om vad som händer ges i applikationens fönster, 
samt ett meddelande av popup-typ när processen är klar. 

4.1.4 Optimering 
Även om inga direkta prestandakrav har identifierats så har en viss optimering 
gjorts. Loggningen av applikationens status och förehavanden är avaktiverad 
tills dess att användaren väljer att aktivera den. Vidare används buffrade 
skrivningar till filer på hårddisken för att minimera antalet I/O-anrop. 

4.1.5 Användning av kod från tredje part 
För att kunna hantera den komprimerade fil som DSET genererar, så krävs det 
stöd för lösenordskyddade sådana. Detta stöd saknas totalt i Java, varför extra 
kod från Srikanth Reddy Lingala (22) och även från Apache Commons IO (23) 
har använts. Denna kod har av skaparna förpackats i jar-filer (24) och därmed 
inkluderats i Javaprojektet. Licensiering av kod från Apache Commons kräver 
inkludering av en LICENSE.TXT fil i projektet, varför även den finns med. 
Koden från Lingala har inga krav på licensiering. 
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5 Resultat 
Detta kapitel åskådliggör det fysiska resultat som projektet levererat. En 
genomgång av funktionaliteten hos applikationen görs och central kod 
presenteras i syfte att påvisa att applikationen faktiskt utför det som har 
definierats i avsnittet om detaljerad problemformulering (1.4) samt kravlistan 
(Bilaga B). 

5.1 Förutsättningar 
Applikationen är testad på Windows 7 x64, Windows 10 och Ubuntu 16.04 LTS.  

Java runtime version 7 eller högre måste finnas installerat på det system där 
applikationen körs. Användaren måste dessutom ha erforderliga behörigheter att 
exekvera processer på systemet. 

5.2 Format 
Applikationen är en Javaapplikation avsedd att köras på Windows eller Linux. 
Applikationen är paketerad som ett Javaarkiv i .JAR-format, detta för att öka 
portabiliteten. 

5.3 Indata 
Minsta möjliga indata till applikationen är det komprimerade filarkiv som 
personal på DCM genererat med hjälp av verktyget DSET. Detta filarkiv 
innehåller databärande filer i form av XML-filer och textfiler. Det är dessa 
databärande filer som potentiellt innehåller den oönskade informationen. 
Utöver detta innehåller filarkivet HTML-, CSS- och JavaScript-filer som har 
som funktion att presentera den data som finns. 

Utöver att ange vilket filarkiv som skall genomsökas, kan användaren av 
applikationen ange ett lösenord som skall användas vid uppackning och 
komprimering av filer i filarkivet, samt även ifall loggning av applikationens 
status skall ske till textfil och konsol. 

5.4 Utdata 
Utdata från applikationen är ett komprimerat filarkiv, med samma filer som i 
indata fast med känslig information ersatt med okänslig sådan. Om indata var 
lösenordskyddad så är även utdata lösenordskyddad. 

Om användaren valt att loggning av applikationens status skall ske, återfinns 
denna i en textfil i samma katalog som applikationen är placerad i. 

5.5 Gränssnitt 
Gränssnittet har gjort så minimalistiskt som möjligt. Endast de mest nödvändiga 
funktionerna har tagits med. 
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Figur 7: Startfönster 

I figur 7 visas hur applikationen ser ut direkt efter start, i detta fall på 
Windowsplattformen. 

 

 
Figur 8: Möjliga val i Preferences-menyn 
Två val syns i figur 8, att ange ett lösenord och möjligheten att logga 
applikationens status och förehavanden till en loggfil i textformat. 
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Figur 9: Möjlighet att ange lösenord för lösenordskyddade arkiv 
I figur 9 visas möjligheten att ange ett lösenord som skall användas för att nå 
filerna i ett arkiv, om inget anges så används inget lösenord. Eftersom DSET 
genererar ett filarkiv som är lösenordskyddat så måste denna möjlighet finnas 
och utnyttjas. 

 

 
Figur 10: Versionsnummer 
Versionsnummer på applikationen återfinns där det normalt finns i 
Windowsprogram, i About-menyn. 
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Figur 11: Menyn File - Open och söka fram indata 
En dialogruta låter användaren välja en .zip-fil som indata till applikationen. 

 

 
Figur 12: Applikationens information till användaren (Windows) 
Figur 12 visar den information som alltid förmedlas till användaren. I detta fall 
hur det ser ut på Windowsplattformen. 
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. 

 
Figur 13: Applikationens information till användaren (Ubuntu) 
Figur 13 syftar till att åskådliggöra att applikationen hanterar tempdata olika på 
de två operativsystemen Windows och Ubuntu, eftersom filsystemen är 
annorlunda uppbyggda. 

 

 
Figur 14: Applikationens filer 
Applikationen utgörs i figuren ovan av följande filer: 

• Log.txt – Den resulterande loggfilen när användaren valt ”Log events to 
file” och som innehåller applikationens status, vilka träffar som gjorts 
och vad träffen ersatts med. 

• Prefs.txt – En textfil som innehåller lösenordet (om angivet) för de 
filarkiv som extraheras och senare komprimeras. 

• Redactor.jar – Applikationen paketerad i ett Javaarkiv. 
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• Testar-20170120.zip – Det komprimerade och lösenordskyddade filarkiv 
som DSET genererat och utgör indata till applikationen. 

• Testar-20170120_NEW.zip - Utdata som applikationen skapat. 

 

5.6 Användning i produktion 
Applikationen används i produktion efter att man med Dells verktyg DSET har 
genererat diagnostikdata. Denna utdata består av ett zip-arkiv, med 
lösenordsskydd. 

Den konstruerade applikationen startas fristående från DSET och som indata 
anger man DSET utdata. Man har möjligheten att välja ett standardlösenord, 
vilket isåfall kommer att användas för att öppna zip-arkivet. När användaren 
sedan pekar ut vilket zip-arkiv han eller hon vill öppna, startar processen som 
tidigare beskrivits. Ingen mer aktivitet krävs från användaren innan processen 
är klar, varvid resultatet presenteras i form av vilka träffar och ersättningar som 
gjorts samt var temporära data har lagrats och var resultatet har lagrats. 

 

5.7 Utvärdering 
Utvärdering av applikationen har gjorts av DCM:s personal. Två modeller av 
rackservrar och en modell av bladservrar har testats. Testprotokollen återfinns i 
bilaga C. 

Verifiering av applikationen har gjorts genom tre åtgärder: 

• Körningen upprepas med utdata från första körningen som indata. 
Verifikation av funktionaliteten har gjorts genom att inga träffar på 
definierade mönster skall göras, vilket indikerar noll förekomster av den 
data som definierats som känslig. 

• Filerna har manuellt sökts igenom med kända förekomster av IP-
adresser, MAC-adresser, servernamn, användarkonto och 
nätverkssökväg. 

• Filerna har manuellt sökts genom efter en känd servicetag. 
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5.8 Programlogik 

 
Figur 15: Flödesschema över applikationen 
I figur 15 ovan visas ett flödesschema av logiken efter att användaren har angett 
ett DSET-genererat filarkiv som indata. 

5.9 Hämta plats för temporär lagring av data 
Eftersom innehåller i ett zip-arkiv kommer att extraheras, behövs en lämplig 
lagringsyta att göra detta på. För högre säkerhet skulle en minnesarea i 
internminnet ha varit ett alternativ, dock så används applikationen i en miljö 
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som enbart systemadministratörer har tillgång till och anses skyddad även om 
lagring sker på disk. 

5.10 Skapa en undermapp i systemets tempdata 
För att undvika fel där innehåll i olika zip-arkiv blandas eller förväxlas så 
kommer en unik undermapp skapas i den av systemet definierade temporära 
lagringsplatsen. 

5.11 Extrahera alla filer från DSET-data till tempdata 
Alla filer från zip-arkivet extraheras, vilket sker med hjälp av 
tredjepartsfunktionalitet då Java inte stödjer lösenordskyddade zip-arkiv. 
Lösenord angavs av användaren innan operationen påbörjas. 

5.12 Iterera filerna i den skapade undermappen 
De extraherade filerna består av en mängd olika format, text, XML, CSS och 
JavaScript för att nämna några. De befinner sig dessutom i en både djup och 
bred mappstruktur så en algoritm för att iterera genom alla filer gör att allt 
genomsöks. Så länge som inte sista filen har behandlats, kommer fördefinierade 
mönster att jämföras med innehållet i filerna. Om en träff görs, kommer 
innehållet att ersättas med ett innehåll kopplat till det mönster som använts 
varpå filen sparas. Om en träff inte görs, går iterationen vidare med nästa fil. 

När alla filerna är itererade, skapas ett nytt zip-arkiv med de eventuellt nya 
filerna. Detta zip-arkiv har samma struktur och format som originalet. Slutligen 
tas de temporära filerna och mapparna bort som skapats i systemets temporära 
lagring. 
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5.13 Klassdiagram 

 
Figur 16: Klassdiagram 
I figur 16 är klasserna visualiserade med dess metoder. Redactorklassen är den 
klass som ansvarar för det huvudsakliga arbetet. 

5.13.1 Särskilt intressant kod 
I Redactorklassen finns ett antal strängar definierade som konstanter. Dessa är 
ersättningssträngar för den information som skall tas bort, enligt tabellen nedan. 

Tabell 4: Ersättningssträngar för känslig information som skall tas bort 

Information som skall tas bort Ersättningssträng 

Servernamn i långt format HOSTNAME.COMPANY.SE 

Servernamn i kort format HOSTNAME 

Sökvägar och användarkonton PATHTODSETLOGFILES 

Enheters placering LOCATIONVALUE 

IP-adresser WWW.XXX.YYY.ZZZ 

MAC-adresser UU:VV:WW:XX:YY:ZZ 

 

För att hitta den känsliga informationen så har ett antal Regular Expressions 
definierats. Dessa är baserade på den namnstandard som finns framtagen inom 
Saab, det format som utgör IP-adresser samt det format som MAC-adresser har. 
Formatet för ett objekt av den i Java inbyggda Pattern-klassen är: 
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Pattern pattern = Pattern.compile(<regular expression>) 
Till exempel ser ett Pattern som identifierar MAC-adresser ut såhär: 

Pattern pattern = Pattern.compile("\\w\\w(:|-)\\w\\w(:|-)\\w\\w(:|-)\\w\\w(:|-
)\\w\\w(:|-)\\w\\w"); 
I uttrycket ovan så har höjd tagits för avgränsare i form av : (kolon) och 
avgränsare i form av – (bindestreck), detta eftersom båda formerna förekommer 
i de loggfiler som DSET genererat. 

Detta instantierade objekt av Pattern-klass används sedan i Javas inbyggda 
Matcher-klass enligt nedan: 

Matcher matcher = pattern.matcher(<den textmassa som skall genomsökas>) 
Textmassan som skall genomsökas är innehållet i de databärande filerna, som 
antingen är av XML-format eller textformat. Dessa läses först in via ett 
FileInputStream-objekt till en bytearray, för att sedan konverteras till ett objekt 
av typen String innan matcher startar en sökning med denna sträng som 
parameter. 

Efter att objekten skapats från klasserna Pattern och Matcher och textmassa har 
definierats, återstår att iterera först genom textmassan efter eventuella träffar, 
sedan iterera vidare tills alla filer i .zip-arkivet har sökts genom. 
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6 Diskussion 
Detta kapitel reflekterar på projektet, dess arbetsmetod och resultatet och den 
färdiga applikationen. En återblick på syftet och målet med projektet görs och 
hur väl resultatet uppfyller målet. Vidare görs reflektioner om hur arbetet kan 
fortsätta och kring etiska aspekter på arbetet. 

6.1 Projektet 
Projektet har fortlöpt väl och utan några större motgångar. Projektet började 
med en intervju av DCM-personal och demonstration från dem för att 
problemställningen skulle tydliggöras och vilka krav man hade på den önskade 
lösningen. En brist i planeringen var att ingen tid avsattes till att löpande under 
projektet följa upp nya problemställningar, eller för att få förtydliganden när så 
behövdes. Detta har ändå lösts, mycket tack vare att DCM-personal ställt upp 
utanför sina normala arbetsåtaganden, både med tid och med tips om hur ett 
delproblem kunde lösas. 

 

6.2 Metod 
Java har ett rikt bibliotek för att hantera, transformera och formatera data i 
XML-format., därför antogs Java redan tidigt i projektet vara det föredragna 
programmeringsspråket, mycket på grund av att en mängd XML-filer 
identifierats i den indata som skulle behandlas. Detta antagande visade sig vara 
om inte fel så åtminstone kanske förhastat. 

Situationen uppstod där en XML-fil innehöll IP-adresser inom taggarna <ip-
address></ip-address> och en annan XML-fil hade samma information inom 
taggarna <ipaddress></ipaddress>. Samma data benämndes alltså olika i olika 
datafiler. Detta gjorde att fokuset flyttades från att transformera XML-data till 
att istället behandla XML-data på samma sätt som textfiler, vilket praktiskt 
innebar att söka i textmassor och ersätta med utvalda strängar. Lyckligtvis 
briljerar Java även på detta område, till exempel genom att tillhandahålla 
klasserna Pattern och Matcher. Valet av Java visade sig vara rätt, även om det 
gjordes med fel information som beslutsgrund. 

6.3 Konstruktion 
IP-adresser är en del av den information som ska hanteras. En naturlig fråga 
som uppstår är den angående IPv4 och IPv6. Eftersom Saab inte har någon 
målsättning att gå över till IPv6 inom överskådlig framtid så har IPv6-
funktionalitet avsiktligt inte implementerats i applikationen. 
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6.4 Resultatet 
Applikationens klass Redactor använder sig av, som tidigare nämnts, klasserna 
Pattern och Matcher samt fördefinierade ersättningssträngar för att söka och 
ersätta information. En oanad fördel med detta angreppssätt, att använda 
Regular Expressions istället för att transformera XML-formaterade data, är att 
den känsliga informationen fångas in med hjälp av dess egna attribut och inte 
av attribut som Dell eventuellt ändrar i en framtida utgåva av DSET. 
Applikationen fick med andra ord en extra framtidssäkring eftersom det bedöms 
som högst osannolikt att Saab ändrar sin namnstandard. 

6.5 Projektets syfte och mål 
Nedan diskuteras projektets syfte och huruvida de frågor som inledningsvis 
ställts har besvarats. 

6.5.1 Hur arbetar man idag? 
Dagens arbetsmetodik har utvärderats. Genom intervju med personal på DCM 
har dagens arbetssätt dokumenterats, man söker manuellt genom filerna och 
ersätter med okänslig information. Vidare så har DCM informerat om vilken 
information som önskas tas bort ur diagnostikinformationen och vad som måste 
finnas kvar.  

6.5.2 Vad finns för känslig information i loggfilerna? 
Personal på DCM hade ursprungligen bara önskemål om att ta bort servernamn 
och IP-adresser. Efter inläsning på teorier om vilken information som kan anses 
som känslig och varför, utökades önskemålen till att inkludera MAC-adresser, 
användarkonton, metadata och nätverkssökvägar. 

6.5.3 Kan en egen in-house lösning skapas? 
En undersökning av befintliga mjukvarustöd har utförts, för att utröna om något 
är lämpligt för DCM:s behov att ta bort känslig information. Inget av de 
undersökta färdiga verktygen har passat in i det scenario som DCM står inför 
och därför har en första version av ett programvarustöd tagits fram som uppnår 
målet, att ta bort känslig information från DSET-genererade filarkiv. 
Programvarustödet effektiviserar dessutom hanteringen och är mer konsekvent i 
sina resultat än den manuella hanteringen. 

Eftersom programvarustödet befinner sig i en första version så finns det dock 
flera anledningar att fortsätta arbetet, vilka berörs nedan under rubriken 6.8 
Förslag på framtida arbete. 

6.6 Svårigheter 
Två huvudsakliga svårigheter, vilka inte kunde förutses, uppstod under 
projektets gång 
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6.6.1 Projektets omfång ändrades 
Vid första kontakten med DCM så uttrycktes en tydlig önskan om att det enbart 
var servernamn och servrars IP-adresser som skulle tas bort eller ersättas i 
DSET loggfilerna. Efterhand som dessa loggfiler analyserades och befintlig 
teori inlästes, kom det fram mer och mer önskemål om vad som skulle tas bort. 
Det som tillkom var MAC-adresser, metadata om enheters fysiska placering, 
nätverkssökvägar och kontonamn. Detta hanterades väl genom att klasserna 
Pattern och Matcher då var kända och testade, varpå det enda som krävdes var 
att utöka koden med korrekta Regular Expressions för den extra information 
som önskades tas bort. 

6.6.2 Identifiera IP-adresser 
Att identifiera en IP-adress var relativt enkelt: fyra tal mellan 1 och 255, med 
punkter som avgränsare. Svårigheten uppstod i att de loggfiler som DSET 
genererar, även innehåller en mängd data om firmwareversioner i systemen. En 
firmwareversion kan se ut som en IP-adress, till exempel 1.10.11.101. I detta 
fall krävdes något mer för att kunna särskilja på versionsnummer (som inte 
bedömts som känslig information och dessutom nödvändig ur ett 
supportperspektiv) och en IP-adress (som bedömts som känslig information). 
Lösningen som hittades var att även titta på filnamnet, då det konstaterats att 
ingen fil, textfil eller XML-fil, innehåller både firmwareversioner och IP-
adresser. De filer som innehåller versionsnummer har undantagits från att 
genomsökas efter IP-adresser. En klar nackdel med detta är att om Dell 
strukturerar om loggfilerna så att firmwareversioner och IP-adresser sparas i 
samma filer så kommer den informationen inte att kunna upptäckas i den 
nuvarande versionen. 

Övrig oönskad information kunde hittas utan tvetydigheter, även i de filer som 
innehåller firmwareversioner, varför dessa filer inte undantogs från resterande 
sökningar. 

6.7 Etiska aspekter 
Det finns några intressanta etiska aspekter på arbetet. En klassisk sådan, som 
förmodligen dyker upp oftare än vad man tror i konstruktionsarbeten av något 
slag, är den aspekten om hur mycket man skall effektivisera. Hur långt skall 
man sträva efter att nå i sina ambitioner att effektivisera eller automatisera 
processer? I ena änden av skalan kan det finns en hög sysselsättningsgrad med 
arbetsuppgifter åt många människor, i andra änden en hög automatiseringsgrad 
fast med låg sysselsättningsgrad. Var vill man egentligen befinna sig på skalan? 
Detta arbete har dock automatiserat en monoton uppgift som frigör personer för 
andra uppgifter som har potential att vara mer stimulerande, vilket får ses som 
positivt. 

6.8 Förslag på framtida arbete 
I en framtida version så skulle DSET-körningen (som genererar ett komprimerat 
filarkiv med loggfiler) kunna integreras i programvarustödet. Tänkbara fördelar 
med detta skulle vara att bespara än mer manuellt arbete, men även att 
eliminera risken att fel filarkiv skickas till leverantören. 
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En mer intelligent lösning på problemet som beskrivs ovan i 6.6.2 behövs, detta 
för att kunna framtidssäkra applikationen ytterligare. 

Idag hanteras drygt 800 individuella filer i den data som DSET genererar. Det 
fungerar relativt väl med en enkeltrådig applikation, men för att vara bättre 
rustad för att hantera större mängder med filer så skulle applikationen vara väl 
betjänt av att arbeta med flera trådar. Till exempel skulle jobbet med att söka 
och ersätta informationen kunna implementeras som ett FutureTask i Java. 

6.9 Slutsatser 
I detta arbete har DCM:s arbetsmetod i samband med att skapa diagnostikdata 
till hårdvaruleverantörer undersökts. Efter att ha undersökt befintlig teori om 
vilken data som anses vara känslig för att inte röja information om infrastruktur 
för potentiella angripare, har datamängder identifierats som ej önskas följa med 
diagnostikdatan till hårdvaruleverantören. För att hantera dessa har några 
befintliga verktyg utvärderats och dessutom har ett egenutvecklat 
programvarustöd, anpassat för DCM:s behov, tagits fram. 
 
Arbetet påbörjades för att kunna rensa diagnostikdatan från känslig information. 
Genom att återvända till problemställningen och syftet med detta arbete, är det 
nu möjligt att dra slutsatsen att ett egenutvecklat programvarustöd, som är 
skräddarsytt för uppgiften, är det som är lämpligast för uppgiften. 
 
Ökad kunskap och förståelse för vilken typ av information som anses vara 
känslig har skapats. Redan i detta arbete har den kunskapen använts för att 
ytterligare utöka de datamängder som tas bort från diagnostikdatan. 
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Bilaga A: Intervju med DCM 
personal, Saab ICT, 2017-03-27 
Intervjun hölls i Saabs lokaler, Linköping och syftade till att få en bakgrund till 
problemet samt underlag för en kravlista. Intervjun var semistrukturerad och 
kompletterades med observation, där DCM-personal visade hur arbetssättet är 
idag. I nedan text benämns intervjuaren med ”F” och den intervjuade med ”S”. 

F: Vem är du?  

S. <Namn>, gått Nätverksutbildning, hmm...Nätverkstekniker, bor i Linköping, 
Tannefors och jobbar på SAAB. 

F: Gammal? 

S: Jag är 23 år. 

F: Vad är din roll inom SAAB? Vad jobbar du med, övergripande? 

S: Jag jobbar inom Facility så vi håller på med datahallar, ser till så att allt 
fungerar med kyla, reservkraft, ström och har även övergripande på hårdvara. 

F: Ok, är det för hela SAAB eller vissa avdelningar? 

S: Avdelning SAAB ICT, gul miljö mestadels. 

F: Hur länge har du jobbat på SAAB med det här? 

S: Jag har jobbat här...jag har varit fast anställd i lite drygt 2,5 år…och så hade 
jag praktik och sommarjobb innan dess, så totalt har jag väl varit på SAAB i 3,5 
(år) ungefär. 

F: Beskriv med egna ord det problem som SAAB har med 
hårdvaruleverantörers logginsamling? 

S: Ja det är problemet som vi har, att ifall vi felanmäler nånting så vill dom ha 
med fullständiga loggar...öhh...och  när vi använder deras verktyg för att 
extrahera det från servrarna så får vi även med känslig information såsom namn 
och IP-adresser, bland annat. Sånt som vi inte får lämna ut. För tillfället har vi 
fått rensa dom manuellt, vilket är ganska mycket jobb och tar ganska lång tid. 

F: Och när du säger manuellt, då har du öppnat i Notepad eller nånting och 
klippt bort det som varit en IP-adress och sen sparat om det då? 

S: Ja. 
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F: När man samlar in sådanahär loggar, är det för att det kan vara ett 
hårdvarufel exempelvis och så vill leverantören ha loggfilen? 

S: Ja, exempelvis. 

F: Hur ofta gör man det här...och samlar in loggar? 

S: Beror lite på hur tur man har men några gånger i månaden...bara RAM-
minnen brukar vi väl ha 2-3 st i månaden som går sönder. 

F: Okej och varje gång kör man en logginsamling på det? 

S: Ja. 

F: Beskriv med egna ord vad man vill ha för resultat på en lösning, givetvis vill 
man ju att vissa saker, som IP-adresser, servernamn, metadata i allmänhet ska 
försvinna? Vill man ta bort det helt och hållet eller vill man scrambla det, koda 
det på nåt sätt? 

S: Det vi har gjort, än så länge, det är ju att ta bort det helt och hållet, byta ut 
namn mot till exempel 6 st X, IP-adresser mot XXX.XXX.XXX.XXX, så att 
det inte finns nåt sätt att spåra annat än på service-tagen, vilket är serverns 
serienummer, så att vi kan fortfarande gå tillbaks tack vare serienumret och 
leverantörerna kan se vilken server det handlar om i deras system, men all 
känslig information är borta. 

F: Service-tagen, eller serienumret då, det skall vara kvar, men annan metadata 
som location, IP-adresser, servernamn...är det något mer som du kommer på rätt 
upp och ner? 

S: Inte som jag kommer på nu på rak arm. 

F: Sånt som är SAAB-specifikt kan man säga generellt då eller? 

S: Ja. 

F: Av det som kom upp i föregående fråga, kan du prioritera eller bedöma 
viktighetsgraden på de olika delarna i det önskade resultatet? Eller är det lika 
viktigt alltihop, att man får bort all information som på något sätt kan användas 
för att få en bild av SAAB:s IT-miljö? 

S: Ja...så allting är samma prioritet på. 

F: Var kommer dom här kraven från...att informationen skall sållas....är det från 
den avdelningen du jobbar på eller från någon annan säkerhetsavdelning? 

S: Såvitt jag vet så...vi har ju kraven på våran...men..det..liknande krav ligger ju 
på högre nivå också...allting för att skydda SAAB så. Det där finns ju på alla 
avdelningar men väldigt få inom SAAB jobbar med samma grejjer också. 

F: Finns det någon deadline då det måste vara klart, eller önskas vara klart? 
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S: Inte för tillfället, så snart som möjligt ha ha! 

F: Så just nu så är det mer...inte kritiskt säkerhetsmässigt för man har ju en 
arbetsmetod men man kan spara mantimmar på det helt enkelt om man får en 
lösning på det? 

S: Ja. 

F: Jag tänker mig också givetvis, att om man manuellt går igenom och öppnar 
och tar bort nånting och sen kör sök-ersätt och sen sparar så kan man ju kanske 
alltid missa nånting, men kör man en skript eller programmeringslösning så...då 
blir det ju samma resultat hela tiden? 

S: Ja, jo så det är absolut alltid en risk, därför brukar jag dubbelkolla några 
gånger innan jag skickar vidare...för tillfället. 

F: Finns det några andra begränsningar? Men det är det allmänna 
säkerhetstänket som gör att man vill ha en lösning på det? 

S: Många företag kör väl säkert nån sorts skrubbning på liknande grejjer 
också...men..det är inte några som jag kan lämna...några jag kan säga. 

F: Okej, det kanske blir följdfrågor när jag dyker in i det mer, men vi nöjer oss 
så sålänge, jag tackar för informationen! 

S: Tack! 
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Bilaga B: Kravlista på 
programvarustödet 
Kravlistan har tagits fram med intervjun i bilaga A som grund. Kravlistan har 
därefter verifierats med DCM-personal I nedan lista används benämningen 
server, vilken kan betyda antingen en rackserver eller en bladserver. 
Prioriteringen har bedömts utifrån vilket delmål kravet mappats emot. 
Säkerhetsmålet har vägts tyngre än tidsbesparningen vilket ger högre prioritet 
till de kraven. 

 

Krav Prioritering Kravets ursprung 

Serverns service-tag 
skall vara kvar 

Hög Intervju 

Serverns namn skall tas 
bort 

Hög Intervju 

Serverns IP-adress skall 
tas bort 

Hög Intervju 

Serverns MAC-adress 
skall tas bort 

Mellan Manuell inspektion av 
loggfilerna 

Bladkabinettets service-
tag skall vara kvar 

Hög Intervju 

Bladkabinettets namn 
skall tas bort 

Hög Intervju 

Bladkabinettets IP-
adress skall tas bort 

Hög Intervju 

Bladkabinettets MAC-
adress skall tas bort 

Mellan Manuell inspektion av 
loggfilerna 

Programmet skall ge 
samma resultat med 
loggfiler från olika 
servrar 

Mellan Intervju 
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Programmet skall 
effektivisera hanteringen 
av loggfilerna 

Mellan Intervju 

Programmet skall ta bort 
användarkonton från 
loggfilerna 

Hög Manuell inspektion av 
loggfilerna 

Programmet skall ta bort 
nätverkssökvägar från 
loggfilerna 

Hög Manuell inspektion av 
loggfilerna 
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Bilaga C: Testprotokoll 
 Testare, 

namn 
Dag, tid-
punkt 

Testad pro-
gramversion 

Namn på 
loggfil 

R. A. 2017-05-15 1.0.0 Dell 
R720.zip 

Utdata 
innehåller Ser-
vice Tag 

Ja 

Utdata 
innehåller ej 
IP-adresser  

Nej 

Utdata 
innehåller ej 
servernamn 

Nej 

Utdata 
innehåller ej 
användarkonto 

Nej 

Utdata 
innehåller ej 
nätverkssökväg 

Nej 

 

 Testare, 
namn 

Dag, tid-
punkt 

Testad pro-
gramversion 

Namn på 
loggfil 

R. A. 2017-05-12 1.0.0 Dell 
R730.zip 

Utdata 
innehåller Ser-
vice Tag 

Ja 

Utdata 
innehåller ej 
IP-adresser  

Nej 
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Utdata 
innehåller ej 
servernamn 

Nej 

Utdata 
innehåller ej 
användarkonto 

Nej 

Utdata 
innehåller ej 
nätverkssökväg 

Nej 

 

 Testare, 
namn 

Dag, tid-
punkt 

Testad pro-
gramversion 

Namn på 
loggfil 

R. A. 2017-05-12 1.0.0 Dell 
M620.zip 

Utdata 
innehåller Ser-
vice Tag 

Ja 

Utdata 
innehåller ej 
IP-adresser  

Nej 

Utdata 
innehåller ej 
servernamn 

Nej 

Utdata 
innehåller ej 
användarkonto 

Nej 

Utdata 
innehåller ej 
nätverkssökväg 

Nej 
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