
Nivåbaserad åtkomstkontroll i distribuerade 
databaser 

 
HS-IDA-EA-03-104 

 
Dariusz Piotr Burek (a00darbu@ida.his.se) 

Institutionen för datavetenskap 
Högskolan i Skövde, Box 408 
S-54128 Skövde, SWEDEN 

 

Examensarbete på det dataekonomiska programmet under 
vårterminen 2003. 

Handledare: Sanny Gustavsson 



Nivåbaserad åtkomstkontroll i distribuerade databaser 

Examensrapport inlämnad av Dariusz Piotr Burek till Högskolan i Skövde, för 
Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för Datavetenskap. 

 

2003-06-08 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit 
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för 
erhållande av annan examen. 

 

Signerat: _______________________________________________ 

 

 

 

 



Nivåbaserad åtkomstkontroll i distribuerade databaser 
 

Dariusz Piotr Burek (a00darbu@ida.his.se) 

 

 

Sammanfattning 
Detta arbete handlar om att ge riktlinjer för hur nivåbaserad åtkomstkontroll kan 
hanteras vid sammanslagning och replikering av distribuerade databaser. Dagens 
komplexa distribuerade databaser kräver hög säkerhet och det räcker ofta inte med 
lösenord för åtkomstkontroll. Nivåbaserad åtkomstkontroll ger möjlighet till att 
förbättra säkerheten genom att både användare och objekt klassas i olika 
säkerhetsklasser. Arbetet behandlar, utifrån specifika exempel, hantering av 
nivåbaserad åtkomstkontroll vid sammanslagning och replikering av distribuerade 
databaser. Metoden som används i arbetet är litteraturstudie. Material som används i 
arbetet är artiklar inom området. 

Efter att ha givit allmänna definitioner på begrepp som används i den senare delen av 
arbetet, diskuteras specifika fall med distribuerade databaser som slås samman och 
replikeras. Utifrån dessa fall och andra forskares teorier skapas det mer generella 
teorier enligt den problemställning som finns. Det ges även förslag på fortsatt arbete 
inom detta område. 

Nyckelord: distribuerade databaser, databassäkerhet, nivåbaserad åtkomstkontroll. 
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1 Inledning 
Att upprätthålla säkerheten hos stora databaser är ett svårt problem.  Nivån på 
säkerheten avgörs ofta av på hur värdefull data som lagras i databasen är. För att 
kunna bestämma nivån på säkerheten och därefter kunna införa vissa åtgärder, så 
måste företaget fråga sig hur mycket eventuella dataintrång påverkar företagets arbete 
och hur kostsamt ett sådant intrång skulle bli för företaget (Bell och Grimson, 1992). 

Connolly och Begg (2002) anser att datan är en värdefull resurs och att den därför 
måste skyddas som vilken annan resurs som helst på företaget. Vidare så är det 
väldigt viktigt att kunna kontrollera att endast de som har behörighet till viss data får 
tillgång till den. Viktiga delar i säkerheten när det gäller databaser är auktorisering 
och åtkomstkontroll. Dessa metoder används för att skydda mot obehöriga som 
försöker komma åt datan. Burleson (1994) menar att det är svårt för 
databasadministratörer att övervaka och förse centraliserade databaser med god 
säkerhet och en bra åtkomstkontroll. I distribuerade miljöer är det ännu svårare, p.g.a. 
databasens komplexiteten, antalet användare, osv. att få överblick över vilka som 
kommer åt vilken information, därför är det viktigt att kunna förse distribuerade 
system med kraftfulla verktyg som kan övervaka auktoriseringen. Det är också viktigt 
att skapa ordentliga riktlinjer och strategier för hur företaget skall hantera tilldelning 
av rättigheter för olika användare och vilka villkor som måste uppfyllas för att 
användaren skall kunna komma åt viss data. 

Elmasri och Navathe (2000) anser att tilldelning av ett konto och ett lösenord till 
användare inte är tillräckligt för att säkerhetsställa att obehöriga inte får tillträde till 
databasen. Dessa åtgärder måste vara komplement till andra, mer kraftfulla sätt att 
kontrollera åtkomsten till data. Ett sådant sätt är nivåbaserad åtkomstkontroll och 
användes förut främst inom det militära och inom statliga organisationer. Detta sätt 
baseras på klassning av användarna och objekten. Användare och objekt klassas 
utifrån hur viktiga roller de har och vilka regler som råder på företaget när det gäller 
dataåtkomsten. Detta sätt garanterar att det utförs åtkomstkontroll på flera nivåer, dels 
på användarnivån, dels på datan som skall läsas eller förändras på något sätt.  

Detta arbete handlar om hur man kan använda sig av nivåbaserad åtkomstkontroll, 
särskilt subjekt-objekt modellen i distribuerade databasmiljöer. Avsikten med arbetet 
är också att belysa hur denna modell fungerar när det sker sammanslagning av två 
eller flera databaser eller när distribuerade databaser skall replikeras. Arbetets bidrag 
är att ge mer generell syn på sammanslagningar och replikeringar av distribuerade 
databaser med nivåbaserad åtkomstkontroll. 

Arbetet börjar med att ge definitioner på olika begrepp som kommer att användas i de 
senare delarna. Dessa begrepp innefattar distribuerade databaser, fragmentering, 
replikering och flera andra, viktiga begrepp som krävs för att kunna förstå arbetets 
problemlösning. 

Vidare så beskrivs det problemområde arbetet handlar om. Problemområdet beskrivs 
allmänt utifrån lästa artiklar för att sedan övergå till problemprecisering, vars det finns 
två huvudpunkter. Den första handlar om nivåbaserad åtkomstkontroll vid 
sammanslagning av distribuerade databaser. Den andra berör nivåbaserad 
åtkomstkontroll vid replikering av distribuerade databaser.  

Efter problempreciseringen och arbetets begränsningar finns det en diskussion om 
vilken metod som skall användas. I diskussionen framkommer att den mest lämpade 
metoden för denna problemprecisering är litteraturstudie.  
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Efter diskussionen om val metod kommer ett kapitel där det presenteras det material 
som har framkommit genom studerandet av litteraturen. Under detta kapitel 
presenteras det två exempel, som berör nivåbaserad åtkomstkontroll vid 
sammanslagning och replikering distribuerade databaser. 

Nästa kapitel behandlar analys av det insamlade materialet. Analysen utgår utifrån det 
insamlade materialet. 

Arbetet avslutas med diskussion om vad arbetet bidrar med. Det finns även en kritisk 
granskning av arbetet, hur arbetet har genomförts, hur källorna togs fram, osv. 
Slutligen ges det några förslag till framtida arbeten inom detta problemområde.     
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet förklaras olika begrepp, definitioner och trender inom 
problemområdet som kommer att beröras i detta arbete. 
 

2.1 Databaser 
Det finns olika definitioner på vad en databas är för något. Connolly och Begg (2002) 
skriver: ”A shared collection of logically related data, and description of the data, 
designed to meet the information needs of organisation” (Connolly och Begg, 2002, s. 
14).  

Connolly och Begg (2002) menar att en databas är ett lager av data som kan användas 
av olika avdelningar och användare på företag och organisationer för olika ändamål. 
Istället för att använda icke förbundna, redundanta filer, så är datan i en databas 
ihopkopplad, integrerad och som replikeras bara om det är nödvändigt.  

Avison och Fitzgerald (1998, s. 211) har en lite annorlunda definition på vad en 
databas är för något. De anser att en databas är mer än en samling av data. Databasen 
måste vara organiserad och integrerad. Författarna menar att användare förväntas 
använda databasen på flera sätt och att i en del företag så formas hela organisationen 
kring databasen.  För att kunna hantera databaser används databashanteringssystem 
(DBMS). 

 

2.1.1 DBMS 

Enligt Bell och Grimson (1992) så förväntas DBMS uppfylla ett antal funktioner. En 
sådan är att underhålla de fysiska datastrukturerna såsom t.ex. filer, index m.m. 
DBMS skall förse med språk för lagringsåtervinning och uppdatering av datan. En 
annan funktion är att tillgodose med hjälpmedel som kan säkerhetsställa datans 
integritet och säkerhet. Vidare så skall en DBMS stödja simultan åtkomst för flera 
användare och även kunna tillhandahålla backup och kunna återställa databasen. En 
annan viktig funktion är också att kunna underhålla meta-datan, dvs. beskrivning av 
all data t.ex. datatyper, datalängd, m.m. Detta kan underhållas genom t.ex. en 
systemkatalog. Dataoberoendet och verktyg för administration av databasen är två 
andra, viktiga funktioner som ett DBMS skall ha. I början av utvecklingen och fram 
till början av 1990-talet så fanns det bara centraliserade databaser. I en centraliserad 
databas ligger datan på ett ställe och informationen hämtas endast därifrån. Forskarna 
undersökte möjligheter till att kunna koppla ihop och använda datan som var lagrad 
på flera ställen. Introduktion av Internet skulle möjliggöra denna utveckling. Det 
började utvecklas olika klient/server miljöer och distributionen av datan kom 
långsamt igång.  De första klient/server miljöerna var av typen flera klienter/en server 
(multiple client/single server) och det var funktionaliteten och inte datan som 
distribuerades. De första multipla servrarna var inte ansvariga för skötsel av 
kopplingar till klienter utan det ansvaret bar klienterna. Även genomskinlighet 
(transparency) var dåligt utvecklad. Systemen var huvudsakligen homogena och 
stödde varken fragmentering (se kapitel 2.1.4) eller replikering (se kapitel 2.1.5) av 
datan. Idag så finns det DBMS som kan vara både hetero- och homogena.   
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DBMS-komponenter 

Bell och Grimson (1992) skriver att ett DBMS består av flera komponenter. Hjärtat i 
systemet är systemkatalogen, även kallad datalexikon. I denna katalog ligger främst 
systemets metadata, men även åtkomstvillkor, vyer osv. Alla andra komponenter är 
virtuellt kopplade till denna katalog, dvs. har kontakt med den för att t.ex. stämma av 
datan. En annan komponent som ingår i ett DBMS är frågeprocessorn. 
Frågeprocessorn ansvarar för behandling av frågor från användare gällande lagring, 
uppdatering och läsning av data i databasen. När datan återvinns eller uppdateras 
kallas transaktioner. 

DDBMS kan vara väldigt komplexa, med många parallella processer. Därför behövs 
det en komponent som har som uppgift att hantera detta. Denna enhet heter 
transaktionshanterare (transaction manager), och skall säkerställa att det inte blir 
oförutsedda störningar vid hanteringen av transaktioner. Transaktionshanteraren tar 
emot varje operation från transaktionen, förbereder denna och, om det behövs, 
förbehandlar den. Exempel på en sådan förbehandling kan vara att bifoga 
transaktionsidentifierare till operationen. Slutligen så skickar transaktionshanteraren 
operationer vidare till databasmodulen (Bell och Grimson, 1992). 

En transaktion är, enligt Bernstein et al (1987), en exekvering av ett eller flera 
program, inklusive databasen själv, som startar med operationen Start och avslutas 
antingen med förbindelse (Commit) eller Abort. 
 
Bell och Grimson (1992) anser att ett av de viktigaste målen för databashanteraren är 
att tillhandahålla bättre backup och återhämtning av datan. Enheten som hanterar detta 
kallas återhämtningshanterare (recovery manager) och skall minimera effekter av 
eventuella fel i databasen, såsom att en nod går ner. Återhämtningshanteraren skall 
alltså kunna återställa databasen till det tillstånd som den befann sig i innan felet.  

 

DBMS-säkerhet 

Säkerheten inom distribuerade och andra typer av DBMS är ett brett begrepp som 
innefattar, enligt Connolly och Begg (2002), flera olika områden. Följande hot kan 
uppkomma när det gäller databaser: 

• Stöld och bedrägeri. 

• Förlust av konfidentialitet (secrecy). 

• Förlust av avskildhet (privacy). 

• Förlust av integritet. 

• Förlust av tillgänglighet. 

 

2.1.2 Distribuerade databaser  

En definition på distribuerade databaser är: ”A logically interrelated collection of 
shared data (and a description of this data) physically distributed over a computer 
network” (Connolly och Begg, 2002, s. 687). 
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En viktig orsak som ligger bakom utvecklingen av databaser och databassystem är att 
det finns behov att kunna integrera operationell data som finns i en organisation och 
kunna förse användarna med en kontrollerad tillgång till den, detta menar Connolly 
och Begg (2002). Utveckling av olika nätverk bidrar till ett mer decentraliserat 
arbetssätt. Distribuerade databassystem återspeglar oftast organisationsstrukturen hos 
organisationer, med olika avdelningar, filialer m.m. Distribuerade databassystem 
underlättar tillgången till datan hos de olika företagsenheterna. Connolly och Begg 
(2002) anser att dessa system skall kunna lösa problemet med ”informationsöar”, 
alltså problemet med att det finns information på olika ställen hos företaget och att 
den är svåråtkomlig för vissa. Informationen kan t.ex. finnas lagrad på olika kontor i 
olika geografiska områden. För att en avdelning eller kontor skall kunna komma åt 
och behandla informationen är det lämpligt att använda sig av distribuerade 
databassystem, som kan distribuera datan på olika noder sammankopplade via ett 
nätverk.  

Det finns också en annan definition av vad en distribuerad databas är för någonting: 
Burleson (1994) menar att en distribuerad databas ofta förknippas med behandling av 
olika applikationer. Dessa databaser stödjer flera användare och där finns det också en 
möjlighet att ställa en mängd olika frågor mot samma data engine.  

Idag är klient/server lösningar vanliga i olika miljöer och mycket mer sofistikerade än 
de tidigare lösningarna. Dagens lösningar stödjer genomskinlighet, fragmentation och 
kopiering av data. Özsu och Valduriez (1999) menar att parallellt med den enorma 
utvecklingen av databasteknologi så sker även utveckling på andra områden. Ett 
sådant område är nätverkinfrastrukturen. Nätverk krävs för att distribuera datan 
mellan olika servrar och klienter. Det, relativt långsamma, Ethernet (10 Mbit/s) ha 
blivit ersatt som den ledande LAN-lösningen (Local Area Network) av mycket 
snabbare nätverk som opererar runt 100 Mbit/s. Även användning av Internet har 
exploderat under de senaste åren. Fler och fler använder sig av Internet och i dagens 
läge så har de flesta företag tillgång till denna teknologi. Distribuerade databaser är 
oftast väldigt komplexa och svåra att överblicka. Säkerheten är en viktig aspekt av 
sådana databaser. Genom alla replikor, med andra ord kopior, av data så har många 
användare tillgång till den och på så sätt kan datan hamna i obehöriga händer.  

Burleson (1994) menar att säkerhetsfrågor gällande distribuerade databaser är väldigt 
viktiga. Det är svårt nog att upprätthålla säkerheten hos centraliserade databaser. Hos 
distribuerade databaser är det ännu svårare. Därför bör företagen lägga ner mycket 
arbete på att förse distribuerade DBMS med olika sorter av säkerhetsanordningar.  
 

2.1.3 Distribuerade DBMS 

Connolly och Begg (2002) anser att för att sköta en distribuerad databas så behövs det 
ett distribuerat databashanteringssystem, DDBMS (se fig.1). Ett sådant system består 
av mjukvara som tillåter och underlättar skötsel av databasen och som gör 
datadistributionen transparent för användare. Connolly och Begg (2002) säger att ett 
transparens är fundamentalt för ett DDBMS. Date (1994) menar med att ett DDBMS 
är transparent om användare eller applikationer inte behöver veta var datan är fysiskt 
lagrad, alltså här gäller lokaliserings transparens. 
 
Bell och Grimson (1992) menar att det finns flera anledningar till att använda 
distribuerade eller decentraliserade system: 
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1) Att kunna utveckla systemet eller kunna anpassa systemet utifrån användarnas 
krav och kunna tillåta lokal autonomi. 

2) Att kunna tillhandahålla en enkel, feltolerant och flexibel systemarkitektur. 
3) Att kunna ge bra prestanda. 

 
Connolly och Begg (2002) skriver att ett DDBMS består av en logisk databas som är 
uppdelad i olika fragment. Dessa fragment är förvarade i olika datorer eller servrar, 
även kallade noder, som var och en sköts ett lokalt DBMS. Det finns möjligheter till 
att kunna replikera olika fragment för att kunna underlätta tillgången till datan. 
Datorer är sammankopplade med hjälp av ett nätverk. Varje nod kan, oberoende av 
andra noder, behandla användares frågor mot databasen, om dessa riktar sig endast 
mot den lokala databasen. I annat fall så kommunicerar noderna och hämtar datan från 
varandra för att kunna besvara frågan. 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. Exempel på ett DDBMS baserad på fig. 22.1, Connolly och Begg (2002) 

 

 
För att kunna förbättra säkerheten hos DDBMS används olika tekniker. En sådan är 
skapande av vyer. Genom skapande av vyer så behöver inte användarna ha tillgång till 
hela databasen utan kan använda endast den del som behövs för deras arbetsuppgifter. 
En annan säkerhetsaspekt är att databasen skall kunna återställas vid oplanerade stopp 
eller driftproblem. DDBMS arbetar över nätverk och det är viktigt, ur 
säkerhetssynpunkt, att nätet klarar av att hantera stora mängder av data och att 
nätverket är driftsäkert. Även datans utseende är viktigt vid överföringar över nätverk. 
Det kan finnas känslig information eller data, som företag eller organisationer inte vill 
att någon annan skall ha tillgång till. Därför är kryptering en viktig del i säkerheten 
hos DDBMS. En annan viktig teknik för att förbättra säkerheten är auktorisering. 
Auktorisering innebär att en databasadministratör eller någon annan ansvarig tilldelar 
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användarna rättigheter för att ha tillgång till hela (det är ofta bara den som 
administrerar databasen som har tillgång till hela) eller till delar av databasen. 
Användaren får oftast ett konto med tillhörande lösenord som kan användas vid 
användandet av databasen. En del i auktoriseringen är även autentisering, som har 
som uppgift att undersöka om användaren är den som denne utser sig att vara. Vissa 
DDBMS har en lista med giltiga användaridentiteter och tillhörande lösenord. När det 
gäller distribuerade databaser så finns det en mängd av ”hårda” verktyg, såsom 
brandväggar, proxy- och webbservrar, osv.   
 

2.1.4 Fragmentering 

Teorey (1999) definierar fragmentering som partitionering eller uppdelning av en 
relation i ett minimalt antal av disjunkta subrelationer. Dessa fragment innehåller 
information för att kunna återskapa den ursprungliga relationen. En subrelation är 
alltså en del av den ursprungliga relationen. 

Connolly och Begg (2002) anser att fragmentering, i DDBMS, är viktig ur flera olika 
aspekter, en sådan är effektiviteten. Genom fragmentering så finns datan närmare det 
stället där den används mest. En annan orsak är parallellism. Med detta menas att en 
transaktion kan delas upp på flera olika subfrågor och detta kan öka graden av 
parallellism. Säkerheten kan också ökas med fragmentering genom att datan förvaras 
på olika ställen blir det svårare för obehöriga att komma åt hela databasen. Men å 
andra sidan får databasadministratören sämre översikt över databasen och ur den 
aspekten kan säkerheten bli sämre. Data som inte används vid en vis nod eller 
applikation behöver inte lagras där. På det sättet försvåras dataåtkomsten för icke-
auktoriserade användare. Respektive nod innehåller inte all data utan bara delar av 
den. Även om någon kommer åt datan på en nod så skyddas de övriga noderna. Även 
användningen blir enklare, för i regel så hanterar olika applikationer lite mindre delar 
bättre än stora relationer. Atzeni et al (2000) menar att datafragmentering är en teknik 
för ordnande av datan för att den skall distribueras och processas på ett enkelt sätt. 
Denna teknik fungerar bara om datadistributionen följer ett visst mönster, som tas 
fram när den distribuerade databasen utvecklas. 

Connolly och Begg (2002) talar om att det även finns nackdelar med att använda 
fragmentering, t.ex. prestanda. Prestanda kan minska i och med fragmenteringen, 
eftersom en global transaktion kan behöva hämta datan från flera ställen. Date (1994) 
anser däremot att fragmentering ökar prestanda. Författaren menar att om datan kan 
vara lagrad där den mest används så blir de flesta operationer helt lokala och det 
reducerar nätverktrafik, på det viset ökar prestanda.  

En annan nackdel, enligt Connolly och Begg (2002), är integriteten. Med integriteten 
menas säkerhetsställande att datan inte blir inkorrekt eller inaktuell. Integritetskontroll 
kan vara svårare i en distribuerad databas eftersom datan och olika subrelationer är 
lagrade på olika noder.  

Enligt Connolly och Begg (2002) så finns det tre huvudregler som måste uppfyllas vid 
fragmentering: 

1) Fullständighet: Om en relation blir uppdelad i en mängd fragment, skall varje 
del av datan finnas i åtminstone ett fragment. Denna regel finns för att 
förhindra förlust av data vid fragmentering. 
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2) Rekonstruktion: Det måste vara möjligt att kunna återbygga den ursprungliga 
relationen m.h.a. de olika fragmenten. Denna regel säkerställer funktionella 
beroenden bland fragment. 

3) Sönderdelning: Om data förekommer i ett fragment så bör den inte förekomma 
i något annat fragment. Det finns ett undantag för denna regel; vid vertikal 
fragmentering måste primärnycklar förekomma vid flera tillfällen (t.ex. kan 
Kundnummer förekomma i flera transaktioner). Denna regel minimerar 
dataredundans. 

Connolly och Begg (2002) anser att det finns två huvudsakliga typer av 
fragmentering; vertikal och horisontell. När data fragmenteras vertikalt så delas den 
upp i olika attribut (se Fig.2). Vid horisontell fragmentering så delas datan upp i tupler 
eller poster (se Fig.3). sedan finns det blandad (mixed) fragmentering, som egentligen 
är en blandning av horisontell och vertikal, baserad på företagets behov.  

Atzeni et al (2000) menar att en subrelation efter horisontell fragmentering innehåller 
tupler som har samma utseende som hela relationen, alltså innehåller alla de attribut 
som relationen har. Vertikal fragmentering är uppdelning av en relation i attribut med 
primärnycklar som kan användas för att kunna återställa relationen. Vid blandad 
fragmentering delas en relation upp först horisontellt och sedan vertikalt. Ett företag 
kan fragmentera en databas med kunderna horisontellt uppdelat på geografiska 
områden och sedan fragmenterar företaget varje sådant fragment vertikalt beroende på 
kundernas produkter eller adresser.  

 

Exempel på en horisontell fragmentering  på tabellen PRODUKT (ProduktID, Antal, 
Pris): 

PRODUKT1= σ ProduktID ≤10 PRODUKT 

PRODUKT2= σ ProduktID ≥10 PRODUKT 

Exempel på en vertikal fragmentering på tabellen PRODUKT (ProduktID, Antal, 
Pris): 

PRODUKT1= π ProduktID, Antal (PRODUKT) 

PRODUKT1= π ProduktID, Pris (PRODUKT) 

Bokstaven π (pi) betyder projektion och bokstaven σ (sigma) betyder selektion. Med 
projektionen tas vissa attribut eller hela fragmentet fram. Med selektion tas däremot 
attribut fram och villkor används för att reglera vilka delar som skall väljas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

ProduktID Antal Pris 

   

   

   

 

Fig.2 Vertikal  fragmentering, 
baserad på Fig.22.7b Connolly och 
Begg (2002)   
  

ProduktID Antal Pris 

   

   

   

 

Fig.3 Horisontell fragmentering, 
baserad på Fig.22.7a Connolly och 
Begg, 2002) 
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2.1.5 Replikering 

Enligt Burleson (1994) är replikering en möjlighet för ett DBMS att skapa kopior av 
den ursprungliga databasen eller fragment av denna. Huvudorsaken till replikering för 
företag är att förbättra tillförlitligheten (availability) och hastigheten på åtkomsten 
(access speed) till datan. I distribuerade miljöer är det svårt att ge all data till alla 
användare som begär denna utan att replikera den. Replikering är ofta fördelaktig när 
flera användare använder sig av samma data samtidigt.  

Connolly och Begg (2002) anser att replikering är en process för att skapa och hantera 
kopior (replikor) av datan. Dessa replikor kan befinna sig på en eller flera noder. 
Replikering är viktigt för organisationer och företag eftersom den ger dem möjlighet 
att kunna förse användare med aktuell data oavsett när de behöver den. Enligt 
Connolly och Begg (2002) så innebär replikering ett antal fördelar. En utav de 
fördelarna är förbättrad prestanda; genom att kopior av datan finns lagrade på flera 
noder så sker åtkomsten till datan på ett snabbare sätt. Tillgängligheten till datan 
förbättras också med hjälp av replikeringen. Databaser blir mer pålitliga om 
replikering används, om en nod går ner så finns fortfarande samma data på andra 
noder.  
 

Replikeringsserver 

Connolly och Begg (2002) menar att nästan alla stora databassystemtillverkare har 
någon sorts lösning för replikering. En metod är att ha en replikeringsserver, som 
innebär ett förenklat sätt att distribuera datan på. Replikeringsserverns huvuduppgift 
är att kopiera datan från en databas eller nod till en annan. Det kan ske antigen 
synkront eller asynkront. Synkront är när replikerad data uppdateras omedelbart efter 
att datakällan har blivit uppdaterad. Till detta används oftast ett 2PC (two-phase 
commit) protokoll, som är ett återhämtningsverktyg. Asynkron replikering innebär att 
det finns andra mekanismer eller verktyg som sköter uppdatering av datan. Datan i 
replikor uppdateras så småningom, inte omedelbart. Uppdatering av data på ett 
asynkront sätt kan ske allt ifrån några sekunder upp till flera timmar eller dagar efter 
uppdateringen av datakällan, beroende på hur dessa mekanismer eller verktyg är 
inställda.  

Det finns flera andra funktioner som en replikeringsserver skall klara av. Servern skall 
kunna hantera både stora och små datamängder. Den skall även kunna hantera och 
replikera andra objekt än data, t.ex. index, procedurer, triggers, åtkomstmatriser m.m. 
Replikeringsservarna bör också kunna hantera replikeringen i heterogena DBMS och 
plattformar (Connolly och Begg, 2002).  

Ägande (ownership) är också en viktig fråga när det gäller replikering, anser Connolly 
och Begg (2002). Ägande relaterar till vilken eller vilka noder som har rättigheter till 
att uppdatera datan. Det finns tre huvudtyper när det gäller ägande: 
 

1) Workflow: Workflow är en dynamisk ägandemodell. Denna typ av ägande går 
ut på att flytta rättigheter till uppdateringar av replikerad data mellan olika 
noder, beroende på vilken nod datakällan finns på. Ett exempel på ett scenario 
där denna typ av ägande är lämplig är en faktureringsprocess på ett företag. 
För att kunna skicka en faktura så måste flera olika steg genomföras, t.ex. 
mottagning av kopian på följesedeln från försäljningsavdelningen, kontroll av 
antalet sålda produkter samt pris, framtagning av kunduppgifter, eventuella 
rabatter, osv. 
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2) Uppdatera var som helst (update-anywhere eller peer-to-peer): Denna modell 
skapar en jämlike till jämlike (peer-to-peer) miljö, där noderna har likvärdiga 
rättigheter att uppdatera datan. Denna typ tillåter varje nod att fungera mer 
autonomt, en nod kan uppdatera datan även om andra noder inte är 
tillgängliga. Nackdelen med denna modell kan vara att sättet den jobbar på 
kan skapa konflikter mellan noderna vid uppdateringar, därför är det viktigt att 
förse system som använder sig av denna modell med någon form av 
konflikthanterare och regler för konfliktlösning. 

3) Mästare/slav (Master/slave): I denna ägandetyp så ägs osynkroniserad 
replikerad data av en nod. Denna nod kallas för master och datan kan endast 
uppdateras på denna nod. Andra noder (slaves) kan prenumerera på denna data 
och erhåller bara läs-rättigheter (read only) för datan. Rent praktiskt så kan 
varje nod bli master över datan, men bara över sådan data som inte finns på 
andra noder. Alltså det kan endast finnas en nod som kan uppdatera viss data. 
På detta sätt undviks konflikter mellan noder vid uppdateringar (Fig.4). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Åtkomstkontroll 

Burleson (1994) anser att ett sätt att kontrollera säkerheten, när det gäller 
distribuerade och andra databaser, är åtkomstkontroll, (access control). Meningen med 
åtkomstkontroll är att kontrollera användares åtkomst till datan. Åtkomsten till datan 
kontrolleras med hjälp av regler som finns för databasen.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.5 En modell för åtkomstkontroll, baserad på Fig.21.1 Lampson (1993)  
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Fig.4 Master/slave typ, baserad på Fig.23.15 Connolly och Begg (2002)  

Slave-noder 
(endast läsa) 

Slave-noder 
(endast läsa) 

Master-nod 
(skriva/läsa) 
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Komponenterna i Fig.5 ingår i en modell för åtkomstkontroll. Källan är den användare 
eller applikation som vill komma åt en viss resurs, alltså den som skickar förfrågan. 
Operationer är de operationer som användare vill utföra på olika resurser, t.ex. filer 
eller processer. Referenskontroll är ett skydd för varje objekt, som har som uppgift att 
undersöka varje förfrågan. Sedan bestämmer referenskontrollen om förfrågan skall 
släppas igenom eller inte. Referenskontrollen baserar sina beslut på de åtkomstregler 
som finns för varje användare, alltså vilka användare som har åtkomst till en viss 
resurs och vilka operationer som får utföras av aktuella användare. För att 
referenskontrollen skall fungera på ett bra sätt så måste den få reda på vem 
användaren är och vilka regler som gäller för denne på ett säkert sätt. Detta görs 
genom att kontrollera äktheten hos användarna och reglerna. Resurser är de objekt, 
t.ex. filer eller processer som förfrågan är riktad emot (Lampson, 1993).  

Användarnas uppkoppling till datasystemet skapar möjligheter för att begära tillgång 
till systemets resurser och den lagrade datan för dessa användare. Effekten av 
åtkomstkontroll blir en utvärdering av varje förfrågan och ett beslut om tillgången 
skall tillåtas eller avslås. Vid diskussion om åtkomstkontroll är det viktigt att kunna 
särskilja mellan strategier (policies) och mekanismer. Strategier är riktlinjer på en 
högre nivå som bestämmer hur tillgång skall kontrolleras och även hur 
tillgångbestämmelser är fastställda. Mekanismer är mjuk- och hårdvarufunktioner på 
lägre nivå som implementerar strategierna (Samarati och Jajodia, 1999). 

Bell och Grimson (1992) menar att det finns fyra huvudsakliga typer av strategier för 
att kontrollera åtkomsten till data i en organisation: 

• Behovsbaserad åtkomst. 
• Maximerad delning av datan. 
• Öppna system. 
• Stängda system. 

 
Behovsbaserad åtkomst baseras på användarnas behov av tillträde till ett visst objekt. 
Om, t.ex. åtkomstkontroller är placerade på relationsnivån, så får användaren 
automatiskt, efter att ha kommit åt relationen första gången, tillgång till alla attribut i 
alla tupler i hela relationen. Maximerad delning av datan är en annan strategi. Denna 
strategi utgår inte ifrån att tillåta alla användare ha alla rättigheter till all data i hela 
databasen. Tanken i denna strategi är att dela ut rättigheter som användare verkligen 
behöver och skydda de känsliga eller hemliga delar i databasen. Exempel på en sådan 
strategi kan vara att om det görs en undersökning på en patientdatabas om t.ex. 
effekterna av rökning, så kan forskarna få tillgång till datan om orsaker, sjukdomar, 
ålder eller kön, men information om patienternas namn skall vara skyddad.  

Enligt Bell och Grimson (1992) så finns det även öppna och stängda strategier när det 
gäller åtkomstkontroll. I en öppen strategi har användare ursprungligen full tillgång 
till all data förutom de delar som databasadministratören uttryckligen har förbjudit. I 
en stängd strategi så är tillgång till all data förbjuden från början. Administratören 
måste därför tilldela olika rättigheter för olika användare. Bell och Grimson (1992) 
menar att en öppen strategi stödjer tillgången och delning av data. Största nackdelen 
är att om någon regel tas bort av misstag så blir datan tillgänglig för alla användare. 
Det kan leda till att konfidentiell data läcks ut. Stängda strategier är däremot mer 
säkra ur denna synpunkt. Ett fel resulterar i att användare ej får tillgång till viss data. 

Samarati och Jajodia (1999) talar om att åtkomstkontrollsstrategier reglerar 
användarnas tillgång till systemet beroende på användarnas identitet och regler, som 
kallas auktorisering. Det finns två typer av strategier, öppna och stängda. Stängda 
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strategier är sådana att varje gång en användare kopplar upp sig mot systemet och 
begär tillgång till en viss del, kontrollerar systemet användarens behörighet och 
släpper sedan antigen in eller utesluter användaren. Öppna strategier, även kallade 
negativa, specificerar access som inte borde tillåtas. Alla åtkomst som inte är 
uppräknad tillåts.  

Auktorisering är regler för varje användare eller grupp av användare som specificerar 
deras rätt att nå eller inte nå vissa delar av systemet. De olika specifikationerna för 
varje användare, varje access mode och varje objekt kan vara administrativt krävande. 
Genom att gruppera användare, modes och objekt kan detta arbete underlättas.  

En Access Control List (ACL) är en matris lagrad i kolumner. Varje objekt är kopplat 
till en lista som indikerar för varje användare rättigheter för att denne skall kunna 
använda ett visst objekt. Varje användare har en associerad lista, kallad capability list, 
som indikerar för varje objekt i systemet om det är tillåtet för användaren att ha 
tillgång till objektet (Samarati och Jajodia,1999). 

Ett annat begrepp inom åtkomstkontroll och auktorisering är auktorisationstabell. En 
auktorisationstabell är icke-tomma tupler av matrisen som rapporteras i en 
trekolumnig tabell där användarna, rättigheter och objekten skrivs in. Varje tupel i 
tabellen anknyter till varje användare (Samarati och Jajodia, 1999). 

Bell och Grimson (1992) kallar informationen om tillgångsrättigheter för 
användarprofil. Användarprofiler är oftast representerade i form av en 
auktorisationsmatris (se Fig. 6).   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen ovan visar ett exempel på hur en auktoriseringsmatris kan se ut. I matrisen 
finns det användare och objekt. Varje användare har en uppsättning rättigheter. Till 
exempel har användare A4 rättigheterna select och update på objektet R1, alla 
rättigheter på objektet R2 och endast update-rättighet på objektet R3.  

 Objekt 

användare R1 R2 R3 

A1 All All All 

A2 Update Select Select 

delete 

A3 Select Select Select 

A4 select 

update 

All update 

 

Fig.6 Exempel på en auktorisationsmatris, baserad på Fig.8.1, Bell 
och Grimson (1992)  
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2.1.7 Nivåbaserad säkerhet 

Elmasari och Navathe (2000) anser att det finns två huvudtyper av åtkomstkontroll. 
Den första är oberoende (discretionary) åtkomstkontroll. Denna typ av 
åtkomstkontroll hanterar beviljande (grant) eller upphävning (revoke) av rättigheter 
för användarna i ett DBMS. När det gäller godtycklig åtkomstkontroll så finns det två 
olika nivåer vid tilldelning av rättigheter: 

1. Kontonivå: På denna nivå bestämmer databasadministratören rättigheterna för 
varje konto och varje användare. Detta görs oberoende av de relationer som 
finns i databasen. 

2. Relationsnivå: på denna nivå bestäms och kontrolleras rättigheterna för 
åtkomsten till varje relation eller fragment av databasen. Här kan även 
särskilda rättigheter definieras för varje kolumn eller attribut i tabellen. 

 

En annan typ av åtkomstkontroll, enligt Elmasari och Navathe (2000), är obligatorisk 
(mandatory) åtkomstkontroll, som är en flernivåkontroll för åtkomsten till datan. 
Denna typ av åtkomstkontroll är en strategi baserad på klassningen av data och 
användare. Behovet av säkerhetsklassning finns framför allt hos militära statliga 
organisationer, men också hos många industrier och andra företag.  

I obligatorisk åtkomstkontroll finns det flera säkerhetsklasser; de typiska är top secret 
(TS), secret (S), confidential (C) och unclassified (U). Top secret är på högsta 
säkerhetsnivån och unclassified den lägsta. Detta kan skrivas på följande sätt:  
 

TS > S > C > U. 
 

Denna modell är nivåbaserad åtkomstkontroll, som även kallas subjekt-objekt 
modellen (Elmasari och Navathe, 2000), och klassificerar varje subjekt och objekt 
enligt ovanstående klasser. Ett subjekt kan jämföras med källan i Lampsons 
åtkomstkontrollmodell (se Fig.5). Ett subjekt kan vara en användare, ett program eller 
ett konto som behöver komma åt datan. Ett objekt, som kan jämföras med en resurs i 
Lampsons åtkomstkontroll modell (se Fig.5), är en relation, tupel, kolumn, vy eller 
operation, alltså ställen där datan kan befinna sig. Det finns två huvudrestriktioner när 
det gäller dataåtkomst baserad på subjekt-objekt modellen: 

1. Ett subjekt (S) tillåts inte få läsåtkomst (read access) till ett objekt (O) om inte 
klassen O är lägre klassificerad eller klassificerad på samma nivå som klassen 
S. Denna regel kallas för  simply security property.  

2. Ett subjekt (S) tillåts inte skriva i ett objekt (O) om klassen S är lägre eller 
lika med klassen O. Denna regel kallas för stjärnegenskap (star property). 

 
Den första regeln anknyter till att inget subjekt eller källa kan läsa något objekt som är 
klassificerat högre än subjektet själv. Den andra regeln förbjuder ett subjekt att skriva 
i ett objekt som är lägre klassificerat än subjektet. Om dessa regler inte följs så kan 
det innebära att datan från en högre klass kan kommas åt av användare i de lägre 
klasserna, vilket skulle motsäga grundidén hos nivåbaserad åtkomstkontroll (Elmasari 
och Navathe, 2000).
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3 Problemområde 
Data är en värdefull resurs för företag och organisationer, därför måste den skyddas 
och övervakas så att obehöriga inte kommer åt den, oavsett om intrången sker 
avsiktigt eller oavsiktligt. Inom DBMS finns det flera säkerhetsanordningar för att 
reglera åtkomsten till datan och den övriga säkerheten. Brott mot datasäkerheten kan 
göras på flera olika sätt. Programmerare kan lämna så kallade ”lönndörrar” för att 
sedan kunna komma åt viktig information som finns i systemen. Användare kan bruka 
en annans persons lösenord för att komma åt datan, eller försöka komma åt den data 
som vederbörande inte har tillgång till. Det finns även andra sätt att komma åt datan 
på ett felaktigt sätt, därför måste den skyddas. En av de åtgärder som företaget kan 
göra via anskaffandet av ett databassystem är att införa klara regler för 
åtkomstkontroll (Connolly och Begg, 2002).  

Von Solms och Geldenhuys (1999) anser att fler och fler företag strävar efter mera 
decentraliserade system, där information ligger på flera ställen och kan brukas av flera 
användare. Detta gör att det blir svårare att bevaka datan och hindra obehöriga från att 
komma åt den. Genom att använda sig av nivåbaserad åtkomstkontroll så kan datan 
skyddas på ett bättre sätt. Genom att datastrukturer blir mer och mer komplexa, med 
olika grader av värde och då databaser ökar i storlek, så krävs det fler och fler 
säkerhetsklasser i den nivåbaserade åtkomstkontrollmodellen. 

Dawson et al (2000) menar att varje del av distribuerade databassystem i heterogena 
miljöer bör hanteras som en lokal databas med egna åtkomstkontroller och dess egna 
regler.  Företag bör se varje databas separat och skapa regler utifrån databasens 
innehåll och datans värde. Det anses också att nivåbaserad åtkomstkontroll är en 
tillgång när det gäller förbättring av säkerheten i distribuerade miljöer. Genom att 
använda sig av denna typ av kontroll så kan distribuerade databaser förbättra 
säkerheten och framförallt förbättra kontrollen av vilka användare som får komma åt 
vilken data. För att kontrollera åtkomsten så används det idag oberoende 
åtkomstkontroll, dvs. en modell som beviljar eller inte användarnas åtkomst på en 
nivå. Detta kan, i många fall, vara otillräckligt.  

 

3.1 Problemprecisering 
Huvudfrågan i mitt arbete är hur nivåbaserad säkerhet och framför allt subjekt-objekt 
modellen kan användas i distribuerade databasmiljöer. Kan databasutvecklare, med 
hjälp av denna modell bygga upp en åtkomstkontroll för distribuerade databaser i 
heterogena miljöer? Under arbetets gång skall följande problem belysas: 

• Hur fungerar nivåbaserad åtkomstkontroll vid utökandet av distribuerade 
databaser, när företaget bestämmer sig att lägga till en eller flera nya 
databaser, och hur påverkar en sådan utökning hanteringen av åtkomstregler 
för databasen? Vid sammanslagningar av olika databaser finns det 
åtkomstregler för varje databas. Deras åtkomstkontroller kan vara byggda 
enligt olika strategier och ha olika åtkomstkontrollramverk. Det finns olika 
teorier om hur dessa regler skall hanteras vid sammanslagningar av 
databaser. Arbetet skall försöka att svara på, utifrån litteraturstudie, hur 
sådana situationer skall hanteras.   

• Hur hanteras replikering i distribuerade databaser vid användning av 
nivåbaserad åtkomstkontroll? En viktig fråga inom replikeringen i 
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distribuerade databaser är om replikor skall ha samma regler vid 
åtkomstkontroll, eller om varje replika skall ha olika regler, beroende på vad 
den skall användas till och vilka som kommer att använda den. 

Utifrån en beskrivning av nivåbaserad åtkomstkontroll i specifika fall, såsom t.ex. 
sjukhus- eller militärmiljöer, kommer en generalisering göras. Efter att ha studerat de 
olika fallen skall dessa analyseras och slutsatser kommer att tas fram.  

 

3.2 Avgränsning 
I detta arbete berörs nivåbaserad åtkomstkontroll utifrån ramverksbaserad åtkomst. 
Det finns andra typer av nivåbaserad åtkomstkontroll, som t.ex. rollbaserad, m. m., 
men dessa kommer inte att undersökas.  

Det finns olika verktyg som hjälper till vid hanteringen av åtkomstkontroll. Dessa 
verktyg presenteras inte i detta arbete. Det framkommer inte heller hur dessa verktyg 
används vid sammanslagning respektive replikering av distribuerade databaser. 

 

3.3 Förväntat resultat 
Arbetet behandlar två huvudproblem inom åtkomstkontroll i distribuerade databaser. 
Det första problemet handlar om hur åtkomstkontroll skall hanteras vid 
sammanslagning eller utökning av distribuerade databaser. Även här finns det olika 
riktlinjer beroende på olika experter och miljöer. Arbetet skall ge en mer generell bild 
av hur sådana situationer skall hanteras. Det andra problemet handlar om hantering av 
åtkomstregler vid replikering av databaser. Arbetets mål är att kunna ge riktlinjer för 
hur nivåbaserad åtkomstkontroll bör implementeras i distribuerade databaser med 
replikerad data.
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4 Metoder och metodval 
Beroende på problemets art, används en viss metod eller flera tillsammans. Detta 
kapitel förklarar vilka metoder som kommer att användas i arbetet. Valet av vissa eller 
en viss metod kommer att motiveras mot problemställningen. I detta arbete används 
litteraturstudie som arbetsmetod.  

 

4.1 Val av metod 
Här presenteras det olika metoder som kan användas vid utförandet av detta arbetet 
med hänsyn till problemställningen i kapitlet 3.1. 

 

4.2.1 Litteraturstudie som metod 

Problempreciseringens art lämpar sig för att kunna studeras genom litteraturstudie. 
Information, som behövs för att undersöka och lösa frågor ställda under rubrik 3.1, 
finns tillgänglig i textformat i olika böcker, tidskrifter, o.s.v. 

Arbetets problemformulering behandlar problem som finns omskrivna i litteraturen 
och andra medier. Flera forskare har ägnat sig åt att undersöka och utveckla 
nivåbaserad åtkomstkontroll. Deras arbete är väldokumenterat i olika former. 

Enligt Berndtsson et al (2002) finns det ett antal olika tekniker och metoder för att 
hitta relevant information. En av dem är att leta i bibliografiska databaser genom att 
använda nyckelord, som förekommer i arbetet. I detta arbete kan dessa ord vara t.ex. 
mandatory access control, distributed databases, m.m. En annan teknik som kan 
användas vid sökning av relevant information kan vara att undersöka olika journaler 
och konferensartiklar. Där kan det finnas senaste information inom området. Sökning 
av relevant information genomförs, i detta arbete, genom att studera olika journaler 
som finns inom arbetets problemområde.  

Det är viktigt att det finns en strategi bakom sökandet och samlandet av litteratur. När 
det är klart vad som skall analyseras är det viktigt att hitta relevant informationskällor, 
källor som beskriver problemet och som kommer från säkra ställen (Berndtsson et al, 
2002). Även Patel och Davidson (1994) menar att för att kunna använda litteratur till 
vetenskapliga arbeten måste de granskas kritiskt. I den inledande granskningen ingår 
källans uppkomst och var och när den har uppkommit. Även författaren eller 
författarna måste undersökas för att styrka deras trovärdighet samt omständigheter 
under vilka arbetet har uppkommit. Det finns forskare som anses av andra forskare 
mer framstående på det området arbetet handlar om och som citeras ofta av andra. 
Inom arbetets problemområde anses t.ex. LaPadula, Samarati, m.fl. vara betydande 
forskare. LaPadula har utvecklat subjekt-objekt modellen, Samarati är aktiv inom 
området med olika forskningsprojekt och artiklar. Dessa forskare används i arbetet 
som stöd för framställning av generella teorier om den nivåbaserade 
åtkomstkontrollen. 
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Arbetets validitet och reliabilitet 

Utifrån problemet kommer jag att undersöka de olika källor och forskare som kan 
tillföra något under arbetets gång. Deras trovärdighet skall prövas genom att 
undersöka i vilka sammanhang deras namn förekommer och hur viktig information de 
tillför. Efter att problemet analyserats kommer jag att granska vilka arbeten som är 
relevanta. För att styrka källornas relevans och trovärdighet skall de olika artiklarna 
och tidskrifter jämföras och studeras ingående. Jag kommer även att ta hänsyn till hur 
gamla dessa artiklar är. Utveckling inom detta område går framåt och därför är det 
viktigt att ta med färska artiklar som återspeglar det senaste som har hänt inom 
nivåbaserad åtkomstkontroll.  

I detta arbete studeras material inom arbetets problemområde, dvs. material som 
handlar om hantering av nivåbaserad åtkomstkontroll. Relevant material anskaffas för 
att sedan kunna analyseras och diskuteras. Ett sådant förfaringssätt, alltså att studera 
det som skall studeras kallas validitet (Patel och Davidson, 1994). 

Det är viktigt att den inhämtade materialet är tillförlitligt, att det kommer från pålitliga 
källor. Materialet i arbetet hämtas från fackskrifter samt från andra trovärdiga källor 
såsom publicerade artiklar som citeras i andra artiklar. Den tillförlitligheten hos den 
inhämtade material kallas för reliabilitet (Patel och Davidson, 1994).   

 

4.2.2 Arbetets tillvägagångssätt 

Enligt kapitlet 3.1 handlar detta arbete om att undersöka vilka åtkomstregler som skall 
gälla när det handlar om hantering av replikeringen i distribuerade databasmiljöer. 
Andra frågan berör hur eventuella sammanslagningar och uppkomsten av nya delar i 
distribuerade databaser skall hanteras med avseende på nivåbaserad åtkomstkontroll. 
Målsättningen med arbetet är att ge en djupare kunskap inom området och, med 
hänsyn till att de flesta tidigare arbeten på området handlar om specifika fall, försöka 
beskriva problemen ur en mer generell synpunkt. Därför kommer jag att använda mig 
av det kvalitativa tillvägagångssättet, som är ett sätt för att få djupare förståelse och 
kunskap inom ett visst område. Det sättet lämpar sig bättre för just sådana arbeten än 
det kvantitativa. Kvantitativ bearbetning går ut på att använda sig av statistiska 
metoder för att få fram information och kunna dra vissa slutsatser (Patel och 
Davidson, 1994). Kvantitativt tillvägagångssätt lämpar sig inte i detta arbete därför att 
arbetet handlar om att få kunskap och förståelse och inte om siffror och annat 
statistiskt material. 

 

4.2.3 Deduktion eller induktion 

Angående frågeställningen i kapitel 3.1 och det material som finns tillgänglig i olika 
tidskrifter, vetenskapliga artiklar och på Internet, så lämpar sig induktion bättre än 
deduktion. Enligt Patel och Davidson (1994) utmärker sig induktion genom att teorier 
skapas och formuleras utifrån det samlade materialet. Material som används kan vara 
information, empiri, m.m. Arbeten som genomförs på ett induktivt sätt är ofta något 
partiska. De influeras i regel av allmänna teorier i principer. 

Det insamlade materialet i detta arbete innehåller huvudsakligen specifika fall inom 
problemområdet. Arbetets uppgift är att kunna ge mer generella beskrivningar av hur 
dessa problem kan lösas. Utifrån dessa specifika fall skall jag försöka formulera mer 
generella teorier om dessa problem och hur de skall lösas. 
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Ett annat sätt att arbeta på är deduktion. Enligt Patel och Davidson (1994) står 
deduktion för att arbetet utförs utifrån allmänna teorier och principer för att slutsatser 
sedan skall kunna dras. Ofta är det befintlig teori som bestämmer vilken information 
som skall samlas in, hur den skall tolkas och hur det slutliga resultatet skall relateras 
till denna teori. Denna teori används inte i detta arbete för att detta arbete utgår från 
insamlade material och utifrån detta skapas det teorier inom arbetets problemområde. 

 

4.2 Diskussion om valet av metod 
Problemprecisering i kapitlet 3.1 berör en specifik databastyp, nämligen distribuerade 
databaser. Jag har valt att titta på två problem som förekommer inom 
åtkomstkontrollen i dessa databaser, replikering och sammanslagning eller 
uppkomsten av nya delar i en distribuerad databas. Dessa frågeställningar gjordes för 
att arbetet skall dyka djupare på dessa områden och undersöka dessa problem. 
Problemens art lämpar sig bättre för litteraturstudie än för andra metoder. Jag kunde 
även använda mig av fallstudie som metod, men för detta skulle jag behöva involvera 
flera företag som använder sig av nivåbaserad åtkomstkontroll. Detta kan vara svårt 
både tidsmässigt och att hitta rätt företag. Med litteraturstudie som metod kan jag få 
bättre överblick över flera företag och branscher samt ta del av vad experterna på 
detta område anser om nivåbaserad åtkomstkontrollen och vilka teorier de har. Med 
hjälp av denna metod kan jag öka arbetets validitet. Genom att kunna välja mellan 
olika källor och möjligheten att jämföra dessa källor kan jag välja information som är 
mer relevant för arbetet, än om jag valde t.ex. fallstudie som arbetsmetod. Även 
reliabiliteten, alltså trovärdigheten, ökar vid litteraturstudie tack vare att det går 
kontrollera både artiklar och dess författare mer noggrant. Vid, t.ex. fallstudier kan 
vedertagna teorier och olika personers egna slutsatser accepteras. På grund av detta 
kan arbetet innehålla material som inte är sant. Därför, tycker jag, att litteraturstudien 
är den mest lämpliga metoden i detta arbete. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel rapporteras den litteraturstudie som har gjorts under arbetets gång med 
avseende på problemprecisering i kapitlet 3.1. Först redovisas två scenarier för 
sammanslagning och replikering av databaser och hur dessa skall hanteras enligt 
andra experter på området. Syftet med denna presentation är att beskriva hur 
hantering av utökning och replikering av distribuerade databaser går till med avseende 
på nivåbaserad åtkomstkontroll. Detta görs för att sedan analysera dessa och kunna 
dra mer generella slutsatser. Sedan beskrivs hur arbetet blivit utformat samt hur jag 
har gått till väga vid sökningen av relevant litteratur.  

 

5.1 Åtkomstkontroll vid utökning av distribuerade databaser 
Olika system eller organisationer har olika åtkomstkontrollstrategier för att uppfylla 
deras krav på åtkomstkontroll. Nivåbaserade strategier och åtkomstkontrollramverk 
inom DDBMS kan variera beroende på bl.a. vilka datakällor som används. Dessa 
datakällor kan vara olika sorters databaser i diverse organisationer som har olika krav 
på åtkomstregler. Målet är att tillåta datakällor att samarbeta och göra deras data 
tillgänglig för externa applikationer på ett sådant sätt att deras autonomi och säkerhet 
inte äventyras.  

Nivåbaserad åtkomstkontroll i en distribuerad databas kräver varken en definition av 
ett globalt schema eller existens av ett centraliserat, globalt övervakningssystem. 
Specifikation av åtkomstschema samt åtkomstregler kan göras lokalt. Nivåbaserad 
åtkomstkontrollstrategi kräver vetskap om företagets åtkomstramverk och hur de olika 
nivåerna är relaterade till varandra (Dawson et al, 2000). 

 

5.1.1 Exempel 1 

Två källor, Clinic och Hospital är databaser med nivåbaserad åtkomstkontroll som 
innehåller data från två olika delar av sjukvårdens databassystem. Den tredje källan är 
MedInfo som är en välkänd databas med diverse forskningsresultat, t.ex. 
forskningsartiklar och diverse annan data som kan hjälpa exempelvis läkare för att 
ställa riktiga diagnoser. Källorna skall integreras för att olika intressenter skall ha 
tillgång till patienternas uppgifter, t.ex. skall läkare kunna se patienternas journaler, 
sjukhusadministration skall kunna se vilka som är försäkrade, läkare skall kunna ha 
tillgång till de senaste forskningsartiklarna, o.s.v. 

De ovanstående källorna har en lokal definition av schema, semantik, 
åtkomstkontrollstrategier, frågespråk samt datamodell. Medline har även den ett eget 
schema och en egen åtkomststrategi men den innehåller ingen data. Denna källa kan 
ses som en virtuell databas. I en virtuell databas finns det egentligen bara gränssnitt 
för användare samt länkar till andra databaser, själva datan hämtas från andra källor 
(Dawson et al, 2002). 
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  Fig. 7 Åtkomstramverk för databaser baserad på Fig.2, Dawson et al (2000) 

 

Databasen Clinic har ett ramverk för åtkomstkontroll innehållande tre nivåer. Nivån 
”sys” är den högsta nivån i databasen, där den mest känsliga datan finns. Den andra 
nivån, ”med” representerar klinisk data. Nivån ”unc” står för data som inte är 
klassificerad. 

Databasen Hospital har ett ramverk med fyra olika nivåer. Den högsta nivån heter 
”hsp”; där återfinns den mest känsliga datan i databasen. Sedan finns det andra nivå, 
bestående av två delar, ”cli” och ”ins”, där klinisk och försäkringsrelaterad data finns. 
Även den tredje nivån är uppdelad på två delar, ”pro” och ”cli/ins”. Delen ”pro” 
innehåller data om sjukhusets försörjningsystem, ”cli/ins” är ett snitt från ”cli” och 
”ins”. Den sista nivån, ”unc”, innehåller data som inte är klassificerad.  

MedInfo har ett ramverk med tre nivåer. Högsta säkerhetsnivån heter ”hmo”. Den 
andra nivån har två delar, ”cli” och ”fin”, innehållande delar av datan från kliniska 
och finansiella kategorier. Den lägsta nivån, ”prv” står för privat. Där finns data som 
är tillgänglig endast för klassificerade användare (Dawson et al, 2000). 

 

5.1.2 Sammanslagning av databaser 

Vid bestämmandet av åtkomststrategier vid sammanslagningar av databaser tas det 
ingen hänsyn till databasens datastruktur. De underliggande datamodellerna för 
respektive databas kvarstår och förändras inte av det skälet. Databaser skall se ut som 
de har gjort innan sammanslagningen och fungera på samma sätt som de har gjort 
innan. Även namn på tabeller, attribut, osv., i varje databas förblir oförändrade. På 
detta sätt kan databaser, som nu är delar av den nya, sammanslagna databasen, behålla 
sin autonomitet (Dawson et al, 2000). 

Dawson et al (2000) anser att de åtkomstramverk som finns definierade på varje 
enskild databas skall bevaras och att varje användare i respektive databas skall kunna 
bli tilldelad rättigheter enligt det lokala ramverket. Eftersom varje applikation på varje 
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Fig.8. Åtkomstramverk och mappning för applikationen Medline, baserad på  

Fig.3, Dawson et al (2000) 

databas gör det möjligt för användare att ha tillgång till diverse databaser och diverse 
typer av data, skall rättigheter för dataåtkomst för varje användare formuleras på 
respektive databas. För att användarna skall kunna använda andra databaser enligt de 
regler som finns på de så krävs en medlare (mediator). En medlare är en specifikation 
för hur åtkomstnivåer inom ramverket mappar till åtkomstnivåer hos varje datakälla 
som användare kan behöva komma åt. En sådan specifikation bygger på relationer 
mellan åtkomstnivåer för varje applikation och åtkomstnivåer hos varje datakälla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar databasens åtkomstramverk och relationernas mappning inom den 
sammanslagna databasen. Dessa relationer löper mellan de olika ramverken för att 
användarna skall kunna komma åt data i andra delar av den sammanslagna databasen. 
Strecken visar de lokala ramverken för varje databas, pilar däremot visar de relationer 
som har skapats mellan dessa databaser. Dessa relationer kan formuleras på så sätt att 
de går neråt i nivåer, men kan även finnas på samma nivå. Vi kan se att en relation går 
från ”hmo” till både ”hsp” och ”sys”. De två sista ligger på samma nivå som ”hmo”. 
Vi kan också se att sedan finns det flera relationer som går neråt i nivåer, t.ex. från 
”prv” till ”publ”. Formeln för utformning av dessa relationer kan se ut på följande 
sätt: 

( li ≥ lj  ) och li tillhör LA. 

LA står här för applikation A i ramverket L, li är en nivå som återfinns i ramverket L 
och som har en relation med en annan nivå i något ramverk. Formeln talar om att 
sådana relationer kan skapas endast om nivå li ligger högre eller är på samma 
åtkomstklassnivå som nivå lj . 



5 Genomförande 

22 22 

Mappningen mellan de olika nivåerna i applikationen och i databaser används för att 
bestämma applikationens åtkomstnivåer. Åtkomstregler från databaser överförs till 
applikationen och blir gällande för denna. För att översättning av dessa regler skall bli 
korrekt krävs det att det specificeras relationer för varje applikation och att dessa 
regler är konsekventa och inte tvetydliga. Att undvika redundans är också viktigt när 
översättning av åtkomstregler görs (Dawson et al, 2000).  

Åtkomsträttigheter representeras av en åtkomstmatris. Användare kallas subjekt och 
data som användaren får komma åt kallas objekt. Åtkomstmatrisen är dynamisk, dvs. 
den växer i takt med antalet användare och mängden av data och kan bli modifierad 
för att möta de olika åtkomstkrav som ställs. Varje del av den nya, sammanslagna 
databasen har en egen åtkomstmatris sedan tidigare. Vid samman slagningen skapas 
det nya applikationer med nya relationer mellan olika delar av den nya databasen, se 
Fig.8. De nya åtkomsträttigheterna för de olika användarna finns i den matris där 
användaren är ”inskriven” (LaPadula och Bell, 1996). 

Vanligtvis så bestäms auktoriserings- och åtkomstregler under utbyggnaden. 
Databasdesignern definierar då relationerna mellan säkerhetsklasser, men även hur 
varje klass, användargrupp, osv. kommer att se ut. Det viktiga är att all relaterad 
information måste lagras på ett sådant sätt att alla dynamiska förändringar är 
genomförbara utan att databasen stängs ner. Konsistens (consistency) är nyckelordet 
när det gäller att göra förändringar under databasens körning. Ibland, t.ex. när 
databassystem används att lagra applikationsdata från detta system, kan vissa 
åtkomstkontrollkrav som är definierade i applikationerna underordnas åtkomstkraven 
som ställs av databassystem. Trots detta är det viktigt att ha åtkomstramverk även för 
applikationerna, eftersom detta ramverk är nödvändigt för hantering av 
applikationsdata (Wu et al, 2002).   

 

Hantering av centraliserad åtkomstkontroll  

För att tillämpa centraliserad åtkomstkontroll så används ett säkert (trusted) DBMS, 
som befinner sig mot subjekten. Det säkra DBMS är i sin tur kopplat till ett antal 
osäkra (untrusted) DBMS. Varje osäkert system hanterar datan som befinner sig i en 
säkerhetsklass, ett system hanterar t.ex. datan som finns i klassen Secret, ett annat 
hanterar datan i klassen TopSecret o.s.v. All kommunikation mellan de osäkra DBMS 
sker via det säkra systemet. Subjektens frågor skickas via det säkra systemet till de 
osäkra DBMS som befinner sig antigen på samma nivå som subjektet eller på 
nivåerna under. När det gäller uppdateringar av datan så sker de endast på samma 
säkerhetsnivå som subjektet befinner sig på, t.ex. om subjektet finns i klassen Secret 
så sker alla uppdateringar i systemet som återfinns i samma klass. Här finns det alltså 
skillnad när det gäller uppdateringar och hantering av frågor. När det gäller 
uppdateringar så sker de endast på samma nivå som subjektet finns, men när det gäller 
hantering av frågor så skickas de förutom till den egna nivån även till nivåerna under 
(Thuraisingham, 2001).  
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Hantering av decentraliserad åtkomstkontroll 

När det gäller åtkomstkontroll hos distribuerade databaser som har decentraliserad 
åtkomstkontroll så fungerar det på följande sätt. Det finns ett distribuerat och 
nivåbaserat säkerhetshanteringssystem (Multilevel Secure Distributed management 
System). Detta system innehåller ett antal noder som är sammankopplade med 
varandra m h a ett nätverk. I heterogena system kan noderna se olika ut, men varje 
nod kan hantera data på flera nivåer. På varje nod finns det nivåbaserat 
säkerhethanteringssystem som behandlar den lokala datan. Varje nod har också en 
komponent för distribuerad processing (Secure Distributed Processor). Denna 
komponent innehåller flera moduler som har olika uppgifter. Det finns en distribuerad 
frågeprocessor, som hanterar frågorna mot systemet. En annan modul är den 
distribuerade transaktionshanteraren, som hanterar transaktioner. Den distribuerade 
metadatahanteraren har hand om metadata. Den distribuerade integritetshanteraren 
och den distribuerade säkerhetshanteraren hanterar integriteten respektive säkerheten 
hos DBMS.  Nivåbaserad säkerhet och åtkomstkontroll måste tas i beaktning under 
allt som sker i distribuerade databaser. Först skall en åtkomstkontrollstrategi arbetas 
fram. Strategin beror på de strategier som finns hos de lokala DBMS, nätverket och 
den distribuerade processhanteraren. Algoritmer för frågor, uppdateringar och 
hanteringen av transaktioner i det distribuerade DBMS måste byggas ut så att de kan 
hantera nivåbaserad säkerhet. Dessa algoritmer måste bli implementerade med det 
nivåbaserade säkerhetshanteringssystemets algoritmer. Implementationen sker m h a 
den distribuerade transaktionshanteraren (Thuraisingham, 2001).     

 

5.2 Åtkomstkontroll vid replikering av distribuerade databaser 
Replikering av distribuerade databaser är en viktig faktor för att dessa skall kunna 
användas på ett effektivt sätt. Användare som jobbar på olika ställen kan ha behov att 
använda samma data samtidigt. För att underlätta detta skapas det replikor av 
databaser eller dess fragment för att kunna placera dem när användare. Det finns flera 
fördelar med att använda sig av replikor. Prestandan är en utav dem, användarnas 
närhet till data gör att åtkomsten sker på ett snabbare sätt. Databaser blir mer pålitliga, 
om en nod går ner så finns det andra replikor som kan användas. Även 
tillgängligheten förbättras (Connolly och Begg, 2002). 

 

5.2.1 Exempel 2 

För att kunna åskådligtgöra hur replikering går till när det gäller åtkomstkontroll i 
distribuerade databaser används samma databaser som i Exempel 1. I detta exempel 
kommer databasen Hospital att replikeras så att den kommer närmare användare. Den 
ursprungliga databasen Hospital har ett eget åtkomstkontrollramverk, där det finns 
regler för hur och vilka användare har tillgång till vilka objekt. 
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Fig.9. Åtkomstramverket  för databasen Hospital, baserad på  

Fig.2, Dawson et al (2000) 

 

Beskrivningen av ovanstående figur finns tidigare i arbetet under Exempel 1 i kapitel 
5.1.2.  

Subjekt-objekt modellen baseras på att det finns användare eller program (subjekt) 
som har möjlighet att få tillgång till data (objekt). Denna modell bygger på hierarkisk 
klassificering av både data och användare. Åtkomstmatrisen har olika egenskaper. En 
är att användare i en högre klass har rätt att läsa innehållet i klasserna under, denna 
egenskap kallas read-down. En annan egenskap är att användarna i en lägre klass har 
rätt att skriva till en klass som befinner sig högre upp, denna egenskap kallas write-up 
(Stegmann, 1997). I Exempel 2 kan ses att modellen är byggd på ett hierarkiskt sätt. 
Högst upp så finns klassen ”hsp”, under den finns lägre klasser som i sin tur har 
ytterligare klasser under sig. Längst ner finns det klass ”unc”. Modellen har fyra 
säkerhetsnivåer. När det gäller skriv- och läsrättigheter så kan t.ex. subjekt i klassen 
”hsp” läsa objekt på alla säkerhetsnivåer, men  t.ex. klassen ”cli” får bara skriva uppåt 
i hierarkin.  

Det händer ofta att flera användare vill ha åtkomst till samma data samtidigt. Utan en 
enhetlig åtkomstkontroll är det svårt att kontrollera att användarna kommer åt ”rätt” 
data på ”rätt” sätt. Detta betyder att det är viktigt att ha klara regler eller ramverk för 
vilka användare får ha tillträde till olika data i en databas (Stegmann, 1997). 

I takt med att databaser växer och innehållet varierar när det gäller ”känsligheten” hos 
data, så är det viktigt med att kunna klassificera både data och användare. Fler och 
fler företag strävar efter bättre och säkrare vägar att förse sina anställda med data. Ett 
sätt att göra detta är att ha datan närmare användare så att de snabbt kan få tillgång till 
denna (von Solms och Geldenhuys, 1999). I exemplet klassificeras datan beroende på 
hur viktig eller känslig den är. Högst upp i hierarkin återfinns den känsligaste datan. 

Det är viktigt att inte kompromissa när det gäller åtkomstkontrollen och säkerheten. 
Med kompromiss menas, i detta fall, att säkerheten försvagas eller upphör helt vid 
övergången till andra åtkomstregler. I situationer då det sker fler än en åtkomst till 
något objekt eller att åtkomsten görs av fler än ett subjekt kan det bli aktuellt att 
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cli   ins 
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kompromissa. Detta kan vara farligt för säkerheten, systemet eller delar av det kan 
förlora kontrollen över åtkomstregler. I vissa fall kan det vara möjligt att ett högre 
klassat material kan bli placerat i lägre klasser utan att ändringar görs i 
klassifikationslistor. För att undvika att sådana kompromisser sker och att datan 
hamnar i fel åtkomstklasser bör ramverket för åtkomstkontrollen se ut på samma sätt i 
alla delar av databasen (LaPadula och Bell, 1996).  

Ett sätt att hantera hantera åtkomstkontroll vid replikerad data är att replikera 
oklassificerad data till klasserna Secret och TopSecret och att datan som befinner sig i 
klassen Secret replikeras upp till databasen där klassen TopSecret finns. På det sättet 
sänds användarens frågor endast till det DBMS som befinner sig på samma nivå som 
användaren. Uppdateringar görs hos de replikerade databaserna, när uppdateringar 
inte kan ske på den lägsta nivån skickas de uppåt. Detta sätt lämpar sig bättre hos de 
distribuerade databaser som har en centraliserad åtkomstkontroll (Thuraisingham, 
2001). I vårt exempel replikeras datan i klassen ”unc” upp till alla andra 
säkerhetsklasser. Desamma gäller klasserna högre upp i hierarkin, dessa klasser 
replikeras i sin tur till klasserna ”cli” och ”ins”. Slutligen så finns all data samlat i 
klassen ”hsp”. Vid uppdateringar av åtkomsträttigheter så görs detta via den 
ursprungliga klassen. Kan de inte göras där så skickas de uppåt. 

En replikerad databasarkitektur kräver att datan kopieras och fysiskt lagras på ett 
annat ställe. Replikering av en databas sker ofta därför att datan skall kunna vara 
närmare slutanvändare, dvs. de som jobbar med den och behöver den mest. 
Användare kan finnas på flera olika ställen och för att förbättra prestandan måste 
datan kopieras och läggas på ett eller flera ställen som ligger närmare användarna 
(Krause och Tipton, 1993). I Exempel 1 replikeras databasen med gällande ramverk, 
till en nod där den är närmare de subjekt som använder den dagligen. Problemet med 
att ha databasen Hospital endast på ett ställe är att det kan finnas t.ex. läkare som 
befinner sig på andra ställen och som behöver just denna data för att sköta sina 
uppgifter. Givetvis kommer de också åt datan fast den ligger på andra ställen, men det 
underlättar om den data som de använder dagligen ligger på ett ställe nära dem. Datan 
uppdateras samtidigt som den data som återfinns i den ursprungliga databasen, men 
prestandavinster kan göras genom att lägga en replika nära slutanvändarna. På detta 
sätt kan alla lokala transaktioner hanteras lokalt och inte belasta nätverket.  
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Replikering kan ske inte bara av hela databaser utan också av de olika 
säkerhetsklasserna. Figuren ovan visar en modell för hur replikering kan gå till mellan 
två säkerhetsklasser, klassen S (secure) och klassen U (unclassified). U-användare står 
för användare i den lägre säkerhetsklassen. Dessa användare kommunicerar med det 
egna DBMS (U-databas MS) via det säkra operativsystemets servrar. DBMS 
kommunicerar med den data som befinner sig i samma klass (U-data). 
Kommunikation mellan alla dessa komponenter sker i båda riktningarna, dvs. dessa 
delar kommunicerar både uppåt och neråt. En användare kan t.ex. både skriva och läsa 
datan i databasen. Den replikerade databasstrukturen är identisk med den ursprungliga 
databasen, men befinner sig på en lägre säkerhetsnivå. Där finns det också användare 
(U-användare) som kommunicerar med sitt DBMS (U-databas MS) som i sin tur 
kommunicerar med den data som det har åtkomst till (U-data). Även här sker 
kommunikationen i båda riktningarna. Det säkra operativsystemet har två 
huvuduppgifter. Det skall dels se till att U-användare endast kan komma åt U-databas 
MS på ett direkt sätt, dels att S-användare endast skall kunna komma åt S-databas MS 
direkt. Kommunikation mellan dessa klasser sker via det säkra operativsystemet och 
är viktig för uppdateringar av U-datan som är lagrad i klassen S. Enligt modellen så 
uppfylls de två huvudrestriktioner som finns när det gäller dataåtkomst baserad på 
subjekt-objekt modellen. Den första, simple security property, uttrycker att ett subjekt 
inte tillåts läsåtkomst till ett objekt om inte klassen där objektet finns inte är på 
samma eller lägre nivå än den klass där subjektet finns. I detta fall så kan inte U-
användare läsa S-data. Den andra restriktionen, star property, säger att ett subjekt inte 
tillåts skriva till ett objekt om klassen där subjektet befinner sig i är på en lägre eller 
på samma nivå som klassen där objektet befinner sig. I detta fall så kan S-användare 
inte skriva U-data (Krause och Tipton, 1993).  
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Fig.10. Replikerad databasarkitektur för åtkomstkontroll, enligt Krause och  
Tipton, 1993. 
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I vårt exempel kan datan kopieras upp hela vägen uppåt i nivåhierarkin. Med detta 
menas att datan från klassen ”unc” t.ex. kan replikeras till alla andra säkerhetsnivåer 
som befinner sig högre upp. Klasserna ”pro” och ”cli/ins” replikeras på de två högsta 
nivåerna. På samma sätt replikeras de andra klasserna. Slutligen så har klassen ”hsp” 
all data från just den delen av databasen där detta åtkomstramverk gäller.  

Det finns några viktiga krav som ställs på integration och replikering av databaser och 
dess applikationer. Dessa krav kan sammanfattas i följande punkter: 

• Transparent åtkomst: Användare av en databas eller applikation skall kunna 
använda information från beviljade säkerhetsklasser på ett enhetligt och 
konsistent sätt. 

• Autonomi: Användare av applikationen måste ha tillgång till den information 
de har beviljats åtkomst till från vilken datakälla som helst. Datakällor måste 
fortsätta fungera på samma sätt som de gjorde innan integrationen eller 
replikeringen. 

• Säkerhet: Användare av applikationerna måste nekas tillgång till den 
information de inte har åtkomsträttigheter till. Detta skall hanteras för varje 
källa separat. Med andra ord: den lokala säkerheten måste respekteras. 

Åtkomstkontroll bör tillämpas på både applikations- och datakälla-nivå. Med lokal 
åtkomstkontroll skall datakällor alltid ha kontroll över varje förfrågan mot datan 
(Dawson et al, 2000).
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6 Resultat 
Under detta kapitel presenteras diskussion kring de resultat som blev framtagna 
genom litteraturstudie. Dessa diskussioner utgår ifrån problempreciseringen som finns 
under kapitel 3.1.  

   

6.1 Utökning av distribuerade databaser 

Första punkten i problempreciseringen handlar om utökning eller sammanslagning av 
distribuerade databaser. Om en organisation bestämmer sig för att utöka sin 
distribuerade databas eller slå samman flera databaser, hur skall det göras?  

Detta underkapitel handlar om hur arbetet med sammanslagning av distribuerade 
databaser skall genomföras sett ur en generell synpunkt. Vidare så finns det 
diskussion om alternativa arbetssätt och funderingar om problem som kan uppstå i 
samband med sammanslagningen. 

 

6.1.1 Arbetsgång vid utökning av distribuerade databaser 

Sammanslagning av distribuerade databaser kräver att det genomförs flera olika steg. 
Dessa steg sammanställs i början på detta underkapitel och förklaras vidare efter 
sammanställningen.  

Steg som skall tas vid sammanslagning av distribuerade databaser: 

• Skaffa kunskap om hur organisationen är uppbyggd 

• Välja centraliserad eller decentraliserad åtkomstkontroll 

• Skapa applikationer  

Vid sammanslagning av distribuerade databaser krävs det inte någon åtkomststrategi 
för hela databasen. Enligt Dawson et al (2000) kräver nivåbaserad åtkomstkontroll 
inom distribuerade miljöer ingen global åtkomststrategi, varje del av den distribuerade 
databasen får ha ett eget, lokalt ramverk med olika åtkomstregler för användare. 
Däremot så krävs det att det finns god kunskap om hur företaget fungerar, vilken är 
företagets organisationsstruktur. Det är viktigt att det klargörs vilka av användare i 
den ”gamla” delen av den distribuerade databasen som kommer att behöva ha tillgång 
till den tillkomna delen eller dennes delar. En annan viktigt aspekt, när det gäller 
sammanslagning av distribuerade databaser, är att få reda på vilken data dessa 
användare kommer att behöva ha tillgång till. Detta gäller givetvis även användarna 
och datan i den nytillkomna delen. Allt detta måste klargöras innan sammanslagning 
av databaser kan ske. Alla åtkomstregler på varje databas är samlade i en 
åtkomstmatris. I denna finns alla subjekt och objekt samlade. Dessa kan vara 
användare och program som använder datan, respektive all data som används av 
subjekten. Matrisen är dynamisk, den växer alltså i takt med att nya subjekt och objekt 
läggs in samt när subjekten får nya rättigheter. Vid sammanslagning av databaser och 
när subjekt från ena delen får olika åtkomsträttigheter i de andra delarna förs de nya 
rättigheterna in i subjektets ursprungliga matris, alltså där subjektet finns från början. 
I Exempel 1 finns det en strategi för åtkomstkontroll bakom genomförandet av 
sammanslagningen. Det finns god kännedom om hur organisationen är uppbyggd. Det 
finns även kännedom om vilka användare som behöver åtkomst åt vilken data.   
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Nästa steg vid sammanslagning av distribuerade databaser är att skapa olika 
applikationer. Åtkomstregler tas från de ursprungliga databaserna och blir gällande 
för applikationen. Via dessa applikationer kan användarna få åtkomst till den data de 
behöver eller har rätt till på de olika databaserna. I applikationerna skapas olika 
relationer mellan olika säkerhetsklasser och mellan ramverk som finns i de olika 
delarna av den distribuerade databasen. Det är viktigt, när relationerna skapas, att det 
tas hänsyn till vilken nivå dessa säkerhetsklasser befinner sig på. Relationer får inte gå 
uppåt i nivåhierarkin. Om en klass befinner sig på högsta nivå i ena ramverket får den 
mappas till eller ha en relation till klasser som finns på högsta nivå eller nivåerna 
under inom andra ramverk (se Fig. 8). Men om en klass återfinns längst ner i hierarkin 
så får den inte ha en relation till säkerhetsklasser inom andra ramverk som befinner 
sig högre upp, t.ex. klassen unc (unclassified) får inte ha relation med klassen Secret i 
något annat ramverk. Denna klass får däremot ha relationer med de andra 
säkerhetsklasserna inom andra ramverk som befinner sig på den lägsta nivån i 
respektive ramverk. Vid sammanslagningen av den distribuerade databasen och 
skapandet av applikationer i Exempel 1 finns det förutbestämda relationer mellan de 
olika delarna. Dessa är baserade på de informationsåtkomstbehov som finns inom 
organisationen. Relationerna är även grundade på de säkerhetsklasser som finns i de 
olika delarna samt de behov som finns för att få tillgång till information. Hänsyn tas 
till nivåhierarkin så att inga relationer går uppåt i hierarkin. Ett tänkt scenario kan 
vara att t.ex. en tjänsteman som befinner sig i klassen fin i databasen Medline behöver 
säker information från klassen ins i databasen Hospital. Denna information är viktig 
för att bestämma hur en patients vistelse på sjukhuset skall finansieras. Det är utifrån 
just sådana scenarier samt givetvis utifrån tidigarebestämd klassificering de olika 
applikationerna skapas. 

För att användare skall ha tillgång till den datan som finns i andra delar av den 
distribuerade databasen enligt de gällande åtkomstreglerna så krävs det en medlare. 
En medlare är en specifikation som har uppsikt över hur åtkomstnivåer relateras till 
varandra inom de olika ramverken. Denna specifikation bygger på de relationer som 
skapades innan. 

 

6.1.2 Centraliserad vs. decentraliserad åtkomstkontroll 

Det finns två alternativ när det gäller hantering av åtkomstkontroll i distribuerade 
databaser. Vid sammanslagningar av databaser måste det tas ställning vilken 
alternativ som skall användas. Finns redan det ena eller andra sättet i databassystemet 
så skall det användas. Den nya delen i systemet skall anpassas så att den passar in och 
kan användas på samma sätt som övriga delar.  

Centraliserad åtkomstkontroll fungerar på så sätt att det finns ett säkert DBMS som 
sköter kommunikationen mellan subjekten och de övriga osäkra DBMS. Frågor som 
ställs av subjekt skickas till de system som befinner sig antigen på samma nivå eller 
på nivåerna under. Uppdateringar däremot sker endast på den nivå som subjektet 
befinner sig på.  

När det gäller decentraliserad åtkomstkontroll så används ett nivåbaserat 
säkerhetshanteringssystem. I detta system ingår alla noder i hela databasen. I 
heterogena databasmiljöer kan noderna se ut på lite olika sätt. Varje nod har ett lokalt 
säkerhetshanteringssystem som hanterar åtkomstkontroll på lokal nivå. Med hjälp av 
den distribuerade säkerhetshanteraren, som finns i den distribuerade 
processhanteraren, övervakas åtkomstkontroll. Exempel 1 är ett exempel på en 



6 Resultat 

30 30 

decentraliserad åtkomstkontroll. Varje del i den distribuerade databasen har ett 
nivåbaserat säkerhetshanteringssystem med eget schema, åtkomstkontroll strategi, 
frågespråk samt datamodell. Genom att delarna i den distribuerade databasen är 
sammanslagna så har de egna hanteringssystem från början, t.ex. databasen Clinic 
kommer från ett ställe och databasen Hospital från ett annat. 

Problem som kan uppstå vid centraliserad åtkomstkontroll kan vara att om det säkra 
DBMS går ner av någon anledning så skapar det problem för hela databasen. Genom 
att det systemet sköter åtkomstkontrollen och fördelningen av vart frågorna och 
uppdateringar skall gå så uppstår det problem vid eventuella haverier. Subjekten, vid 
sådana tillfällen, får ingen tillgång till någon data. Ett annat problem som kan uppstå 
är hantering av åtkomstmatrisen. Genom att det säkra DBMS sköter all 
kommunikation så måste det ha en åtkomstmatris innehållande alla subjekt och alla 
objekt i hela den distribuerade databasen. Ju fler subjekt och objekt som finns desto 
större blir matrisen. Detta kan skapa problem med prestandan. Det tar längre tid för 
systemet att svara.    

När det gäller problem som kan uppstå inom den decentraliserade åtkomstkontrollen 
så är ett system som baseras på en sådan säkrare ur haverisynpunkt. Om ett lokalt 
system tas ur bruk så kan subjekten inte använda datan som finns just på denna nod, 
och subjekten som finns på noden kan använda varken den ”egna” datan eller datan 
som finns på andra noder. Uppstår det fel på nätverket så uppstår liknande problem, 
förutom att subjekten på den ”avklippta” noden fortfarande kan använda den egna 
datan. Genom att det finns en åtkomstmatris på varje nod så måste alla matriser 
uppdateras med alla rättigheter för de subjekt som skall ha åtkomst på respektive nod. 
Detta kan innebära att vissa matriser kan bli väldigt stora och andra väldigt små, 
beroende på antalet subjekt som vill komma åt datan på respektive nod. Dessutom 
måste det bestämmas hur åtkomsträttigheter skall hanteras inom heterogena system, 
det kan finnas grova skillnader mellan olika definitioner av åtkomstregler i t.ex. 
klassen Secret på olika noder.  

Följande exempel illustrerar problem som kan uppstå inom decentraliserad 
åtkomstkontroll. Vi utgår ifrån att det finns en användare A som befinner sig i klassen 
cli i databasen Medline och en användare B som befinner sig i klassen pro i databasen 
Hostpital. Vid problem med databasen Hospital så kan varken användaren A eller B 
komma åt datan som finns i databasen Hospital. Om det däremot skulle uppstå 
problem med nätverket mellan Medline och Hospital så skulle användaren B, som 
befinner sig redan i databasen Hospital, kunna använda sig av datan. Användare A, 
som finns i databasen Medline, skulle inte ha möjligheter till använda informationen 
som finns i Hospital. 

 

6.1.3 Diskussion 

När det gäller sammanslagningar av distribuerade databaser är det viktigt att både 
företagsledning och databasdesigners är överens hur det skall se ut, vilka 
åtkomstregler skall gälla, vilken åtkomststrategi skall antas, o.s.v. Det är också viktigt 
att fråga sig vad det är för data som finns på de olika delarna av den distribuerade 
databasen. Finns det ingen känslig data på vissa delar, kan det vara tillräckligt att ha 
diskret åtkomstkontroll och förse användarna med användarnamn och lösenord utan 
att klassa den i olika säkerhetsklasser. När det gäller valet mellan centraliserad eller 
decentraliserad åtkomstkontroll är det av största vikt att ställa sig frågan om 
prestandan eller tillgängligheten är den viktigaste faktorn.  
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Dagens distribuerade databaser kan vara väldigt komplexa, med många användare och 
stora mängder av data. En alternativ metod är att skapa en åtkomstmatris för varje 
applikation. På det sättet kan åtkomsträttigheterna skräddarsys för varje användare 
och de objekt som ingår i applikationen. Åtkomstmatrisen placeras då på det ställe 
som applikationen utgår ifrån. Detta sätt liknar den distribuerade åtkomstkontrollen 
men med en stor skillnad, det skulle uppkomma flera mindre matriser istället för en 
lite större. Givetvis skulle antalet matriser bero på antalet applikationer som utgår från 
en viss nod. Denna metod skulle lämpa sig i Exempel 1 då det finns stora mängder av 
data och ett stort antal användare. Det skulle vara lättare att hantera utdelning av 
åtkomst för nya användare på så sätt att åtkomsträttigheterna skulle vara knutna till 
varje applikation. Utifrån applikationens beskrivning skulle databasadministratören 
kunna dela ut rätt åtkomst till varje användare, t.ex. en användare i databasdelen 
Medline som tillhör klassen med i Clinic endast få åtkomsträttigheter till klasserna 
med och unc. 

En nackdel med detta sätt skulle vara att det skulle ta mer plats eftersom vissa subjekt 
och objekt skulle förekomma flera gånger på samma nod. En annan nackdel är att 
problemet med åtkomst vid haverier skulle kvarstå.  

 

6.2 Replikering av distribuerade databaser 
Andra punkten i problempreciseringen handlar om hantering av nivåbaserad 
åtkomstkontroll vid replikering av distribuerade databaser. Skall samma åtkomstregler 
finnas i replikor som i originalet, eller skall dessa anpassas beroende på vad replikerna 
skall användas till? 

Detta underkapitel handlar först om hur det går till när en distribuerad databas skall 
replikeras. Vidare diskuteras problem som kan uppkomma vid replikering. Slutligen 
så finns det en allmän diskussion om replikering.  

Replikering är viktigt för tillgängligheten till datan och förbättringen av prestandan 
hos distribuerade databaser. Många användare behöver ha tillgång till samma data 
samtidigt. Det kan bli problem med att tillgodose dessa behov på ett bra sätt. Ett sätt 
för att öka tillgängligheten till datan är att använda sig av replikering. Databasen eller 
delar av databasen replikeras och placeras närmare användarna. 

 

6.2.1 Arbetsgång vid replikering av distribuerade databaser 

Vid replikering av distribuerade databaser skall organisationen gå igenom flera olika 
moment. Dessa moment är viktiga för att få en fungerande åtkomstkontroll i 
organisationens databaser. 

Dessa moment är: 

• Undersöka behov av replikering 

• Fastställa åtkomststrategi för den replikerade datan 

• Integrera den replikerade datan med databasen 

När distribuerade databaser skall replikeras är det viktigt att undersöka om en sådan 
åtgärd är befogad. Organisationen måste reda ut vilka subjekt som behöver åtkomst 
till vilka objekt. Det är också viktigt att utreda subjektens respektive objektens 
placering och vilka fördelar som eventuell replikering innebär för den distribuerade 
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databasen. I Exempel 2 sker replikeringen därför att användarna finns på olika ställen. 
Med hjälp av replikering kan datan komma närmare användarna och på så sätt bli 
lättillgängling för dessa. Tillgänglighet är en viktig aspekt när det gäller replikering av 
databaser, se kapitel 2.1.4.    

Nästa steg vid replikering av distribuerade databaser är att fastställa hur en 
åtkomststrategi hos den replikerade databasen eller delen av databasen kommer att se 
ut. En strategi kan vara att även åtkomstramverket replikeras från den ursprungliga 
delen. Detta innebär att alla säkerhetsklasser flyttas ifrån originalet, och att alla 
applikationer flyttas med och används på samma sätt som de gör i den ursprungliga 
delen. Stegmann (1997) menar att det är viktigt att ha en enhetlig åtkomstkontroll och 
att ha klara regler för dataåtkomst för användare. Detta innebär att de regler som finns 
i den ursprungliga delen skall ha en motsvarighet även i replikor. Samma användare 
som har åtkomst till både replikor och originalet skall ”behandlas” på samma sätt. 
Exempel 2 är uppbyggt på ett sådant sätt. Åtkomstramverket från den ursprungliga 
delen replikeras tillsammans med datan. Alla åtkomstregler som finns i databasen 
Hospital replikeras och återfinns hos varje replika av den ursprungliga databasen. På 
så sätt blir replikor säkrare ur åtkomstsynvinkel. Genom att det finns samma 
åtkomstregler på originalet och alla replikor så blir det lättare att undvika att fel 
användare kommer åt fel data. Identiska regler medför också att varken klass-, objekt- 
eller subjektnamn förväxlas eller skrivs på felaktigt ställe. 

Det är viktigt att inte kompromissa när det gäller åtkomstkontroll och säkerhet 
överhuvudtaget. I distribuerade databaser finns det många användare och mycket data 
splittrad på många ställen. Med replikering så ökar komplexiteten hos databasen. Det 
blir svårare att ha god tillsyn över hela databasen, därför är det viktigt att ha enhetliga 
åtkomstregler eller ramverk som kontrollerar att ”fel” användare inte kommer åt viss 
data.  

Efter att ha bestämt vilka åtkomstregler som gäller för varje replika påbörjas 
implementationen av dessa replikor med övriga databaser. Detta görs för att 
användare i hela den distribuerade databasen skall kunna komma åt dessa replikor. 
Denna implementation genomförs på ett sätt som liknar sammanslagning av 
databaser. Det skapas applikationer med åtkomstregler på samma sätt som vid 
sammanslagningar. I applikationer så finns det relationer som kan sträcka sig genom 
flera delar av den distribuerade databasen, både genom de ursprungliga delarna men 
också genom replikor. I Exempel 2 integreras alla replikor av databasen Hospital med 
de övriga delarna av den distribuerade databasen, t.ex. alla replikor sammankopplas 
med Clinic. Alla replikor har samma åtkomstregler. Efter implementationen skapas 
det applikationer med olika relationer som inkluderar dessa replikor, för att alla 
behöriga användare skall kunna komma åt den data de har tillåtelse att komma åt. 
Dessa applikationer är viktiga instrument för att möjliggöra dataåtkomsten för olika 
användare.  

Uppdateringar av åtkomstregler i replikerade databaser kan ske på olika sätt. Dels kan 
åtkomstmatrisen i den ursprungliga delen uppdateras först och sedan replikeras dessa 
uppdateringar till alla replikor. Detta sätt innebär att all uppdatering skall gå genom 
den ursprungliga delen. Detta sätt motsvarar ett master/slave förhållande bland 
replikor, se kapitel 2.1.5. Ett annat alternativ är att åtkomstregler uppdateras på det 
ställe som förändringar sker, t.ex. om det tillkommer nya användare på en av replikor 
så uppdateras åtkomstmatrisen just i denna replik, sedan så replikeras dessa ändringar 
till de övriga replikor samt till den ursprungliga delen. Detta alternativ motsvarar ett 
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update-anywhere förhållande, se kapitel 2.1.5, och innebär att uppdateringar kan ske 
var som helst i den distribuerade databasen. 

Problem som kan uppstå vid replikering av distribuerade databaser och dess 
åtkomstregler kan vara hantering av uppdateringar. Det krävs att dessa uppdateringar 
sker kontinuerligt så att åtkomstmatriser på alla ställen innehåller samma 
åtkomstregler med samma subjekt och objekt. Fel vid uppdateringar kan innebära att 
vissa subjekt kan ha åtkomst till vissa replikor eller objekt men inte till andra. I 
Exempel 2 är det viktigt att alla replikor uppdateras samtidigt så att informationen och 
åtkomstreglerna i dessa är konsistenta. Det kan finnas fall att en läkare behöver ha 
åtkomst till viss data omgående. Därför är det viktigt att, i just detta exempel, det 
finns uppdaterade åtkomstregler och även uppdaterad data på varje replika. Katastrof 
kan inträffa om t.ex. en läkare får felaktig data eller om han/hon inte kommer åt den. 
Ett annat problem som kan uppkomma vid när åtkomstmatriser uppdateras med nya 
subjekt eller objekt så överensstämmer inte namnen eller åtkomstregler på dessa. På 
så sätt kan det uppkomma antigen fel användare som kommer åt fel data eller så 
uppkommer det dubbletter i åtkomstmatriser. Exempelvis så kan det finnas en 
användare A i klassen cli i Exempel 2. Sedan uppdateras replikor med nya subjekt och 
bland de finns det ytterligare en användare som heter A, fast med helt andra 
rättigheter. Det kan uppstå problem med vem av dessa två användare får ha tillgång 
till vilken data. Givetvis finns det oftast en unik identifierare för varje användare, men 
om två självständiga databaser slåss samman kan det uppstå problem med två 
identiska användare. Ett annat scenario kan vara att åtkomstmatriser i en eller flera 
replikor uppdateras med felaktigt användarnamn. På detta sätt kommer inte den 
”riktiga” användaren åt den data den har rätt till. 

 

6.2.2 Replikering av data  

Utöver replikering av själva databaserna kan åtkomstdata replikeras till andra klasser. 
Varje säkerhetsklass inom nivåbaserad åtkomstkontroll leds av ett hanteringssystem 
som sköter kommunikationen mellan subjekten och objekten. Det finns ett 
hanteringssystem för varje klass. Det finns även ett operativsystem som reglerar att 
subjekt får endast komma åt den data de har åtkomsträttigheter till. Detta system 
ligger mellan subjekten och de lokala hanteringssystemen. Alla komponenter på 
samma nivå kan kommunicera med varandra t.ex. subjekt kan både läsa och skriva 
inom säkerhetsklassen, men de kan inte göra detta mellan klasserna. I Exempel 2 kan 
t.ex.  subjekt och objekt i säkerhetsklassen cli kommunicera med varandra. 

Den replikerade databasen är identisk med den ursprungliga men ligger en klass lägre 
i klasshierarkin. Kommunikationen mellan den ursprungliga och den replikerade 
delen sker via det säkra operativsystemet. Denna kommunikation är viktig för 
uppdateringar och uppfyller dem kraven som framkommer från subjekt-objekt 
modellen. En regel i denna modell säger att ett subjekt inte får skriva till ett objekt 
som befinner sig i en lägre säkerhetsklass än subjektet. Den andra regeln innebär att 
ett subjekt inte får ha läsrättigheter till ett objekt som återfinns i högre 
säkerhetsklasser än subjektet själv (Krause och Tipton, 1993). 

Det finns några viktiga regler när det gäller replikering av data i distribuerade 
databaser. En regel är att användarna inte skall märka hurvida de använder sig av 
olika replikor eller om de använder den ursprungliga delen. Åtkomsten skall alltså 
vara transparent. En annan regel framhäver att vikten av autonomi. Denna regel 
innebär att användare får komma åt vilken databas eller databasdel som helst och att 



6 Resultat 

34 34 

databaser skall kunna fungera som de gjorde innan replikering. Den lokala säkerheten 
är också viktigt för distribuerade databaser och även för replikor. Åtkomsten till data 
skall hanteras separat av varje datakälla, om en användare försöker komma åt data 
som den inte är behörig till skall den nekas åtkomst av det lokala åtkomstramverket.  

Ett annat sätt är att replikera all data en säkerhetsklass högre upp. På det viset 
återfinns den data som användare har åtkomst till i samma klass som användaren. I 
Exempel 2 replikeras t.ex. data som finns i klassen unc hela vägen upp till klassen 
hsp, osv. 

 

6.2.3 Diskussion  

Precis som vid sammanslagningar av distribuerade databaser är det viktigt att 
företagsledningen och databasdesignern är överens om hur replikeringen skall gå till 
och hur åtkomstregler skall hanteras i dessa replikor. Innan dess är det viktigt att 
organisationen har utvärderat behovet av replikerad data. För att göra detta behövs 
god kännedom om vilka som använder och behöver vilken data.  

Det händer ofta att åtkomstramverk replikeras tillsammans med den övriga datan. På 
så sätt får alla replikor samma åtkomstregler som de ursprungliga databaserna. Om 
nya applikationer skall skapas mellan olika replikor är det viktigt att även de 
ursprungliga databaserna uppdateras med dessa applikationer. Detta krävs för att 
åtkomstregler i hela distribuerade databasen bibehåller konsistens och bli enhetliga. 
Om dessa regler inte uppdateras finns det risk att ramverket utestänger vissa 
användare från viss data eller låter användare ta del av data som den inte bör ha 
åtkomst till.  

Ibland kan det vara lämpligt att skapa nya åtkomstregler för att ”skräddarsy” vissa 
replikor. Det kan finnas skäl att göra detta, t.ex. när det skapas vyer av databaser och 
datan replikeras från olika databaser men också från olika delar av samma databas. I 
sådana fall är det också viktigt att replikera dessa regler till åtkomstmatrisen i de 
ursprungliga databaserna. I vissa fall kan det vara svårt att replikera alla åtkomstregler 
från de olika delarna. Det kan uppstå problem med vilka åtkomstregler som skall gälla 
för dessa vyer. Även en blandad fragmentering kan skapa sådana problem. Då är det 
lämpligt att skapa nya åtkomstregler för dessa vyer. Det är viktigt att dessa regler 
sammanfaller eller är konsistenta med reglerna som finns i de ursprungliga delarna för 
att åtkomstkontrollen skall fungera på ett bra sätt och för att ”rätt” användare kommer 
åt ”rätt” data. Fragmentering av databaser kan innebära att bara vissa tupler (vid 
horisontell fragmentering, se kapitel 2.1.4 ) eller attribut (vid vertikal fragmentering, 
se kapitel 2.1.4 ) tas från olika delar av den distribuerade databasen.



7 Slutsatser 

35 35 

7 Slutsatser 
I detta kapitel diskuteras arbetets bidrag till att få en bättre förståelse när det gäller 
nivåbaserad åtkomstkontroll, särskilt vid sammanslagningar och replikeringar av 
distribuerade databaser. Vidare så granskas arbetet kritiskt med avseende på 
innehållet, genomförande samt val av metod. Slutligen ges det förslag till framtida 
arbete inom detta område. 

 

7.1 Arbetets bidrag 
Detta arbete berör nivåbaserad åtkomstkontroll inom distribuerade databaser. Arbetets 
problemprecisering, som finns under kapitlet 3.1, fokuserar på sammanslagning samt 
på replikering av distribuerade databaser med avseende på nivåbaserad 
åtkomstkontroll. Arbetets mål är att ge en generell bild av hur sammanslagning och 
replikering går till inom distribuerade databasmiljöer.  

Arbetet utgår från olika exempel för att på ett lättare sätt åskådliggöra hur 
sammanslagning och replikering av nivåbaserad åtkomstkontroll går till i 
distribuerade databaser. Dessa exempel visar, med hjälp av andra artiklar, hur 
nivåbaserad åtkomstkontroll fungerar vid sammanslagningar respektive replikeringar 
av distribuerade databaser. 

Detta arbete bidrar till en bättre förståelse av hur nivåbaserad åtkomstkontroll 
hanteras vid sammanslagning och replikering av distribuerade databasmiljöer.  
Arbetet ger samtidigt en bild av hur sammanslagning respektive replikering av 
distribuerade databaser fungerar ur ett generellt perspektiv.  

I litteraturen beskrivs sammanslagningar och replikeringar av distribuerade databaser 
samt nivåbaserad åtkomstkontroll utifrån specifika exempel. Dessa exempel kan vara 
företag eller organisationer. Dawson et al (2000) beskriver, i artikeln ”Providing 
security and interoperation of heterogeneous systems”, sammanslagning av 
distribuerade databaser på ett sjukhus. Patel (2000), i artikeln ”Access control 
mechanisms in digital library services”, diskuterar nivåbaserad åtkomstkontroll bland 
databaser i ett bibliotekssystem. Utifrån specifika exempel ger detta arbete generella 
riktlinjer för nivåbaserade åtkomstkontrollen vid sammanslagningar och replikeringar 
av distribuerade databaser.   

  

7.2 Kritisk granskning 
I detta kapitel granskas arbetet kritiskt utifrån problemställningen, användning av 
metod samt arbetsprocessen. 

Arbetets problemformulering innefattar två delproblem. Det första handlar om 
hantering av nivåbaserad åtkomstkontroll vid sammanslagning av distribuerade 
databaser. Det andra problemet berör replikering av distribuerade databaser vid 
användning av nivåbaserad åtkomstkontroll. Det förväntade resultatet var att ge en 
generell bild av hur dessa två problem kan lösas och hur de skall hanteras. Ett annat 
mål var att ge riktlinjer för hur nivåbaserad åtkomstkontroll implementeras i 
distribuerade databaser med replikerad data.  
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När det gäller litteraturstudie så är det viktigt att den litteratur som studeras är relevant 
för arbetets problemområde. I detta arbete studerades material med anknytning till 
nivåbaserad åtkomstkontroll. Det lästes även ett antal artiklar och böcker som 
behandlade områden som är närbesläktade med problemformuleringen såsom 
distribuerade databaser, DBMS, fragmentering och replikering.  

En annan viktig del, när litteraturstudie används som arbetsmetod, är att kontrollera 
källornas trovärdighet. I detta arbete kontrollerades trovärdigheten genom att 
undersöka i vilka sammanhang källornas författare förekommer dessa forskare, om de 
citeras av andra forskare och i så fall på vilket sätt. Artiklarnas reliabilitets fastställdes 
genom att använda publicerade artiklar. Även artiklarnas publiceringsställen 
kontrollerades. Dessa ställen kontrollerades genom att undersöka vilka forskare som 
publicerar sina arbeten där samt vad för typ av artiklar publiceras där. 

En nackdel med litteraturstudie är att det är svårt att ta fram det praktiska inom 
problempreciseringen. Litteraturen handlar oftast om teoretiska fall. På det sättet kan 
viktiga aspekter eller problem förbises. Ett sätt att förbättra detta arbete skulle vara att 
förankra arbetets resultat hos något företag och undersöka hur detta företag arbetar 
gentemot resultatet. 

Arbetets innehåll skulle kunna utökas med flera exempel, för att kunna jämföra dessa 
med varandra. Även arbetsgången kunde genomföras på ett annat sätt genom att 
undvika läsning av de artiklar som hade låg relevans till arbetes problemprecisering. 
Detta skulle kunna göras genom att i ett tidigt stadium, helst innan arbetets start, 
avgränsa arbetet. 

 

7.3 Förslag till framtida arbete 
Under denna rubrik presenteras förslag till framtida arbete som kan göras inom 
området som berörs i denna rapport. Det finns ytterligare saker som kan utvecklas och 
göras för att få bättre förståelse för berörda problem med nivåbaserad åtkomstkontroll 
vid utökning samt replikering av distribuerade databaser. 

Ett av de problem som lämpar sig för en grundligare undersökning är de verktyg som 
används vid hanteringen av ovannämnda problem. En studie kan göras med avseende 
på vilka verktyg som sköter den nivåbaserade åtkomstkontrollen vid implementering 
av ”nya” delar av distribuerade databaser. I studien kan de olika verktygen jämföras 
med avseende på hur bra de är i olika situationer, eller för sammanslagningar av olika 
typer av databaser.  

Ett annat problem som kan undersökas är att granska de olika replikeringsverktyg som 
finns vid nivåbaserad åtkomstkontroll. Hur fungerar de? Finns det skillnader mellan 
de och i så fall vilka? Vad är det som gör att dessa verktyg kan hantera nivåbaserad 
åtkomstkontroll? 

Ett problem son kan undersökas är vilka störningar som kan uppkomma vid 
sammanslagning och replikering av distribuerade databaser och deras 
åtkomstkontroll. Dagens databaser är väldigt komplexa och svåra att överblicka. Det 
finns ett stort antal olika subjekt och objekt i dessa databaser. Detta innebär att det kan 
uppstå olika störningar eller svårigheter när en sammanslagning eller replikering skall 
göras. Även de verktyg som används till dessa ändamål är sofistikerade och komplexa 
och kan medföra att det blir svårare att slå samman eller replikera databaser. Framtida 
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arbetet inom detta problem kan vara att kartlägga dessa störningar och svårigheter 
samt att försöka få fram hur dessa kan minskas eller undvikas. 

Ett annat förslag till framtida arbete är att jämföra olika typer av åtkomstkontroll, t.ex. 
rollbaserad, rambaserad, m.m. Arbetet kan innefatta jämförelser mellan diskret och 
nivåbaserad åtkomstkontroll. Olika typer av åtkomstkontroll har sina för- och 
nackdelar. I arbetets problemställning kan ingå att specificera när är det lämpligt att 
använda vilken åtkomstkontroll. 
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