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Sammanfattning 
I detta arbete analyseras möjligheter och begränsningar med att implementera SPOC för EAC 

och få dessa implementationer att kommunicera med varandra. Vikten av denna studie 

kommer av att SPOC är en central komponent i de system som krävs för att elektroniska 

resehandlingar inom Europa ska fungera. Arbetet har analyserat specifikationen för SPOC 

och med bakgrund av denna analys intervjuat personer som arbetar med utveckling av SPOC. 

Resultatet av dessa steg var en lista över utmaningar med att implementera SPOC som 

påvisar att specifikationen delvis är otydligt formulerad och inte täcker in alla delar som 

måste finnas i ett fungerande system. Dessutom genomfördes en analys av en 

implementation av SPOC som påvisade att det var möjligt att använda elliptiska kurvor för 

kryptering i SPOC-miljö, vilket målats upp som en svårighet, under specifika förhållanden. 

Till sist föreslås framtida arbeten där interoperabilitet mellan olika SPOC-system testas 

experimentellt. 

Nyckelord: SPOC, Elektroniska resehandlingar, implementation, standard. 



Lista över förkortningar. 

e-pass – Elektroniskt pass 
MRTD – Machine Readable Travel Document 
EU – Europeiska Unionen 
ICAO – International Civil Aviation Organisation 
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BAC – Basic Access Control 
EAC – Extended Access Control 
SPOC – Singe Point Of Contact 
CTN - ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers 
FN – Förenta Nationerna 
SOAP- Simple Object Access Control 
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1 Introduktion 

I detta arbete analyseras möjligheter och begränsningar med att implementera standarden 

SPOC för EAC. SPOC är en central komponent i de system som krävs för att elektroniska 

resehandlingar ska fungera. Elektroniska resehandlingar är pass som innehåller biometrisk 

data som kan identifiera passägaren. För att en nation ska ha rätt att läsa denna biometriska 

data i ett pass måste den nationen få tillåtelse till detta av den nation som utfärdat passet. 

SPOC har som uppgift att skicka och besvara begäran om denna tillåtelse mellan olika 

nationer. Inom EU ska biometrik användas i pass för att öka säkerheten för EU´s 

medborgare, ett beslut som togs efter terroristattentaten i USA 2001 (EU, 2009). Att flera 

nationer ska samarbeta kring ett gemensamt system kan medföra problem då dessa står 

under olika lagstiftning och har olika policys, detta diskuteras av Tambouris et al. (2008). I 

just detta arbete har bland annat användandet av elliptiska kurvor analyserats. Att använda 

elliptiska kurvor för kryptering kan leda till bristande interoperabilitet mellan 

implementationer, något som påvisas av bland andra Sandoval et al. (2011).  

I bakgrunden till detta arbete presenteras ett antal faktorer som kan leda till svårigheter med 

att få olika SPOC-system att kommunicera med varandra. De anledningar som påvisas för 

dessa svårigheter är otydliga formuleringar i specifikationen för SPOC, bristande krav på 

felhantering samt det faktum att specifikationen för SPOC kräver att samtliga 

implementationer av SPOC har stöd för otydligt definierade elliptiska kurvor för kryptering.  

Detta arbete har genomförts i tre steg där standarden för SPOC har analyserats och resultatet 

av denna analys har resulterat i frågor som har använts i intervjuer med tre personer som 

arbetar med utveckling av SPOC. Analysen grundas i standarden, dokumenterade svårigheter 

med att implementera SPOC samt tidigare forskning. Dessutom genomfördes en analys av en 

implementation av SPOC med syftet att analysera huruvida det överhuvudtaget var möjligt 

att få SPOC-system att kommunicera om ett eller flera system använde sig av elliptiska 

kurvor för kryptering. 
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2 Bakgrund 

I denna sektion presenteras olika begrepp som används i arbetet. Därefter beskrivs centrala 

koncept såsom EAC och SPOC. Kapitlet avslutas med en presentation av tidigare arbeten 

relaterade till utmaningar med att implementera system relaterade till elektroniska 

resehandlingar och interoperabilitet mellan implementationer av standarder. 

2.1 Begrepp 

Interoperabilitet: Interoperabilitet definieras på ett flertal olika sätt av olika aktörer. 

Gemensamt för många av dessa är att interoperabilitet innebär att två eller fler system kan 

utbyta information och att systemen faktiskt kan använda den information som de byter 

mellan varandra (Diallo et al., 2011). I detta arbete definieras interoperabilitet som 

egenskapen hos två eller flera system att utbyta information samt kunna förstå och använda 

varandras information. 

Conformance test: En metod för att undersöka om exempelvis en mjukvara motsvarar en 

definierad standard. Mjukvaran analyseras mot ett antal krav som ofta tas fram av en 

oberoende organisation såsom IEEE (Rouse, 2007) 

Crossover test: En metod för att testa interoperabilitet mellan implementationer av en 

standard. Denna metod utgår inte från hur väl implementationerna stämmer överens med 

standarden utan analyserar snarare om de kan fungera tillsammans med varandra. 

Biometrisk autentisering: Autentisering med hjälp av människors biologiska kännetecken, de 

system som hanteras i detta arbete använder fingeravtryck och ansiktsavbild. 

Public Key Infrastructure (PKI): System som möjliggör säker kommunikation över internet 

genom användandet av digitala certifikat. (Rouse, 2006) 

ICAO: FN organ som fattar beslut rörande flygtrafik.  

SOAP: Protokoll för dataöverföring mellan applikationer via webben. (Rouse, 2005) 

E-pass: Ett E-pass är ett vanligt pass som dessutom har ett chip som bland annat innehåller 

biometrisk data. I dagsläget är det den fysiska delen av passet som är den faktiska 

resehandlingen och chipet kan ses som en extra tjänst. 

Data chip/chip: När datachip eller chip används i detta arbete avses det chip som finns i ett 

E-pass såvida ingenting annat anges explicit. 

Certificate authority (CA): Inom PKI är CA en server som ger ut digitala certifikat.  

Country Verifying CA (CV CA): Den server som fungerar som CA i en nations EAC-system. 

Document Verifier (DV): Den server som ansvarar för att hålla ordning på för vilka nationer 

ett EAC-system har rätt att inspektera E-pass. 

Inspection system (IS): IS refererar till det system som används för att kontrollera ett pass.  

Security object: Ett objekt i chipet som innehåller hashade värden av alla andra datagrupper 

som lagras i chipet (Federal Office For Information Security, 2008). 
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2.2 EU´s beslut om elektroniska resehandlingar 

2004 beslutade EU att resehandlingar utfärdade av EU´s medlemsländer ska vara anpassade 

efter de krav som ställs av ICAO. Dessutom beslutades att europeiska resehandlingar ska 

innehålla fingeravtryck (EU, 2004). Enligt EU ökas säkerheten kring resehandlingar genom 

att biometrik integreras i dem. Att öka säkerheten på resehandlingar efterfrågades av EU´s 

medlemsländer som ett resultat av terroristattackerna mot USA den 11:e september 2001 

(EU, 2009). 

2.3 E-pass 

Ett E-pass är ett pass som innehåller ett datachip med biometrisk data. Detta arbete berör 

endast detta datachip eftersom att datachipet är det som utgör den digitala delen av passet. 

Samtliga E-pass i världen ska innehålla en ansiktsbild (ICAO, 2006) som skyddas med 

protokollet BAC. Pass inom EU ska dessutom innehålla fingeravtryck som skyddas med 

protokollet EAC (Federal Office For Information Security, 2008). Varje nation i EU måste 

implementera ett eget EAC-system som måste kunna kommunicera med andra EAC-system. 

För att automatisera kommunikationen mellan dessa system används ett system som skallas 

SPOC vilket är det system som analyseras i detta arbete (CTN, 2009). 

BAC är det protokoll som krävs av ICAO i samtliga elektroniska pass (ICAO, 2006). BAC 

skyddar datan i ett E-pass genom att säkerställa att det IS som försöker läsa passet har fysisk 

tillgång till passet (Federal Office For Information Security, 2008).   

2.4 EAC 

EAC bygger på PKI-teknik och kräver att varje land som vill använda sig av EAC 

implementerar sin egen PKI-infrastruktur bestående av en CVCA och en DV (Cryptomathic, 

2013). En nations CVCA måste signera DV för samtliga nationer som ska ha rätt att 

inspektera nationens pass (Safelayer, 2011). Under varje DV har varje nation ett flertal IS 

som läser datan i E-passen. Varje nation måste använda sin DV för att signera sina egna IS 

(Federal Office For Information Security, 2008). Strukturen för EAC förklaras i figur 1. 

 

Figur 1. Förklaring av EAC´s infrastruktur. 



 

 4 

2.5 SPOC 

För att automatiskt hantera signeringen mellan olika nationer används protokollet SPOC. 

Varje nation måste implementera sin egen SPOC som har till uppgift att efterfråga 

signeringar från andra nationer när dessa behövs (CTN, 2009). I och med att SPOC 

implementeras är det bara nationernas SPOC-servrar som kommunicerar med varandra och 

respektive nations EAC-struktur kommunicerar endast med sin egen SPOC. Inom en nation 

har SPOC till uppgift att samla signeringsförfrågningar och skicka dessa till andra nationers 

SPOC på uppdrag av sin egen CVCA (Entrust, 2013). SPOC är den enda funktion i ett EAC-

system som behöver kommunicera med andra system och därmed är en nations interna 

struktur dold från omvärlden (CTN, 2009). Strukturen för SPOC förklaras i Figur 2.      

 

Figur 2. Förklaring av EAC´s och SPOC´s infrastruktur. 

SPOC måste implementeras med ett SOAP-anpassat webbgränssnitt och samtlig 

kommunikation mellan SPOC-servrar från olika system måste vara säker i enlighet med 

SSL/TLS (Safelayer, 2011). 

CTN (2009) beskriver att SPOC måste tillhandahålla följande funktionalitet: 

 Registrering mot andra SPOC, Standarden beskriven inte hur registreringen ska gå till 

utan endast några värden som den som minst måste innehålla. 

 Samla frågor om signeringar från det interna EAC-systemet och vidarebefordra dessa 

till rätt mottagare. 

 Samla frågor från andra SPOC-system och vidarebefordra dessa till relevanta entiteter 

i det egna EAC-systemet 

För att uppnå denna funktionalitet beskriver CTN (2009) följande paket som kan skickas 

mellan SPOC-system: 
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 RequestCertificate: Används för att fråga efter ett nytt certifikat från ett annat 

systems CVCA. 

 SendCertificate: Används för att skicka certifikat till den SPOC som har efterfågat 

detta. Detta meddelande ska endast skickas som svar på RequestCertificate eller 

GetCACertificates. 

 GetCACertificates: Detta meddelande används för att efterfråga alla giltiga CVCA-

certifikat i ett system från det systemets SPOC. 

 GeneralMessage: Skickas från en SPOC till en annan och kan innehålla ett 

meddelande som är skrivet i vanlig text. 

2.6 Relaterat arbete 

Utmaningar med att få olika implementationer av system för elektroniska resehandlingar att 

fungera tillsammans har testats tidigare. Vad som testats är dock EAC och inte specifikt 

SPOC. 2008 hölls en konferens som handlade om interoperabilitet i EAC och där påvisades 

det att interoperabilitet mellan olika implementationer av EAC hade ökat jämfört med 

tidigare undersökningar (Prague08, 2008A). Under denna konferens presenterades resultat 

från interoperabilitetstester som visade att många implementationer av EAC var 

överensstämmande med standarden och många implementationer var interoperabla med 

varandra. Det kvarstår dock brister som bland annat kan bero på brister i certifikat eller 

nyckelhantering (Prague08, 2008B). Řiha et al. (2007) beskriver tidigare test som även dessa 

påvisar att det finns ett flertal implementationer av EAC som överensstämmer med 

standarden. I denna artikel påvisas dock att det finns flera implementationer av EAC som 

inte kan fungera tillsammans vilket målas fram som ett problem. Řiha et al. (2007) skriver 

att interoperabilitetsproblem mellan implementationer av EAC kan bero på svårigheter att 

avgöra ifall standarden krävde vissa datagrupper. 

I Bilaga A presenteras en sammanställning av potentiella brister i SPOC som har identifierats 

av en utvecklare som arbetar med utveckling av SPOC. I detta dokument diskuteras att 

otydligheter i standarden för SPOC kan leda till bristande interoperabilitet mellan olika 

implementationer. Att tydliga standarder är viktigt för att uppnå interoperabilitet har 

tidigare beskrivits av bland andra Vintila (2010), Kopajtic och Lusa (2003) samt Dahanayaue 

(2003). Dahanayaue (2003) skriver bland annat att otydliga standarder kan leda till 

bristande interoperabilitet mellan implementationer av dessa och skriver att 

implementationer som tolkat en standard på olika sätt sannolikt kommer få problem med att 

fungera tillsammans. 

I Bilaga A lyfts även två tekniska aspekter som kan leda till problem vid implementation av 

SPOC fram. Dessa är det faktum att specifikationen för SPOC inte definierar vad som ska 

hända ifall ett system som ska ta emot ett meddelande är otillgängligt samt att 

specifikationen kräver att implementationer av SPOC har stöd för elliptiska kurvor för 

kryptering. I en artikel av Morales-Sandoval et al. (2011) lyftes elliptiska kurvor fram som en 

algoritm som kan orsaka problem med interoperabilitet. Sandoval et al. (2011) beskriver att 

internationella standarder lämnar otydliga instruktioner gällande med vilka parametrar 

elliptiska kurvor ska implementeras, något som även berörs i Gutmann (2011) som beskriver 

att elliptiska kurvor för TLS är väldigt komplexa då det finns många valmöjligheter för hur 

dessa ska användas. 
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2.7 Avgränsning 

Det finns, till författarens vetskap, i dagsläget inga vetenskapliga undersökningar som 

analyserar begränsningar som gör det svårt att implementera SPOC för EAC. Detta arbete 

syftar inte till att generera en komplett lista på svårigheter utan är avgränsat till möjligheter 

och begränsningar avseende kommunikation mellan olika SPOC-system. Arbetet utgår från 

specifikationen för SPOC. 
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3 Problemformulering 

För att olika implementationer av samma standard ska kunna fungera tillsammans och 

kommunicera med varandra måste det finnas någon form av interoperabilitet mellan dessa. 

När flera olika aktörer som står under olika lagstiftning ska implementera ett gemensamt 

system uppkommer en mängd hinder som måste hanteras för att säkerställa interoperabilitet 

(Tambouris et al., 2008). När flera aktörer ska samarbeta kring ett gemensamt system är 

interoperabilitet i detta system en förutsättning för att det samarbetet ska kunna fungera 

(Janssen & Scholl, 2007). Att tekniskt implementera en standard och uppnå interoperabilitet 

med andra implementationer innebär att ditt system måste kunna hantera data från andra 

implementationer av samma standard samt producera data som andra implementationer av 

samma standard kan använda (Diallo et al., 2011).  

Det är inte trivialt att testa ifall implementationer av en standard är interoperabla med 

varandra. Ett sätt att testa interoperabilitet är att använda så kallade ”conformance test”. Ett 

”conformance test” låter en implementation hantera en given indata och jämför sedan den 

utdata som implementationen producerar mot den utdata som förväntas enligt standarden. 

Dessa tester genomförs flera gånger med olika indata, implementationerna får hantera såväl 

data de ska klara av som data de inte ska klara av (Kesan & Shah, 2009). Som Kesan & Shah 

(2009) beskriver är det dock både svårt och kostsamt att utveckla dessa test och därför går 

det att istället använda en bestämd implementation som referens och testa andra 

implementationer mot denna, så kallat ”crossover test”. Detta säkerställer dock inte att alla 

implementationer är interoperabla med varandra.  

Den standard som detta arbete behandlar är tillgänglig för vem som helst att implementera. 

Detta medför flera potentiella fördelar då flera aktörer har möjligheten att implementera 

standarden (Kesan & Shah, 2008). Detta ger slutkunden fördelar då det kan finnas flera olika 

implementationer att välja mellan. DeNardis & Tam (2007) menar att standarder som kan 

implementeras fritt även kan bidra till att göra ett samhälle mer demokratiskt och påvisar 

detta genom att diskutera huruvida förekomsten av slutna protokoll som inte kan läsas av 

alla invånare som har rätt att läsa dem är att se som ett demokratiskt problem.  

De standarder som gäller för Elektroniska resehandlingar är tillgängliga för vem som helst 

och kan implementeras fritt. Därmed är de fördelar och problem som lyfts fram tidigare i 

denna sektion gällande interoperabilitet mellan implementationer av dessa standarder 

relevanta i detta arbete. Elektroniska resehandlingar är ett globalt samarbete som syftar till 

att öka säkerheten kring resehandlingar (ICAO, 2006). Till följd av terroristattentaten mot 

bl.a. World Trade Center och Pentagon i USA 2001 beslutade EU att resehandlingar från 

EU´s medlemsländer ska följa de riktlinjer som specificeras av ICAO (2006) vilka kräver att 

elektroniska resehandlingar ska innehålla ägarens ansiktsbild. Som en del av EU´s beslut 

krävs att resehandlingar inom EU även ska innehålla fingeravtryck (EU, 2009). För att 

skydda och verifiera den data som innehåller fingeravtryck i resehandlingar inom EU 

används protokollet EAC (Federal Office For Information Security, 2008). För att hantera 

kommunikation mellan olika nationers EAC-system används SPOC. 

Detta arbete analyserar möjligheter och begränsningar när det gäller hur specifikationen för 

SPOC kan implementeras. Då de utvecklare som implementerar SPOC är att ses som 

konkurrenter är det viktigt att de följer en gemensam standard som säkerställer att samtliga 

implementationer av SPOC kan kommunicera med varandra. Arbetet analyserar 
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specifikationen för SPOC och intervjuar utvecklare samt analyserar en implementation av 

SPOC. Detta med syfte att kunna påvisa möjligheter och begränsningar med att 

implementera SPOC med fokus på att uppnå fungerande kommunikation mellan olika 

implementationer. Som en del i arbetet påvisas faktorer som potentiellt kan leda till 

bristande interoperabilitet mellan implementationer av SPOC vilket är intressant då SPOC är 

ett system som implementeras i flera olika nationer av olika utvecklare vilket innebär att de 

interoperabilitetshinder som nämns tidigare i denna sektion är relevanta. Ytterligare en 

faktor som gör detta arbete intressant är det faktum att fungerande kommunikation mellan 

SPOC-system är en förutsättning för att EAC ska fungera och därmed en förutsättning för att 

kunna uppnå den extra säkerhet som EU har beslutat om. 

Genom att använda elliptiska kurvor för kryptering är det möjligt att använda mindre nycklar 

än med andra algoritmer vilket ofta resulterar i ett snabbare system som kräver mindre 

bandbredd (Koblitz et al., 2011). I de arbeten som presenteras i sektion 2.6 (relaterat arbete) 

finns det dock tecken på svårigheter med att implementera elliptiska kurvor på ett sätt som 

möjliggör att olika system kan kommunicera med varandra. Både Morales-Sandoval et al. 

(2011) och Gutmann (2011) beskriver att dessa problem beror på att det finns olika sätt att 

implementera elliptiska kurvor på.   

Att analysera vilka möjligheter och begränsningar som kan förknippas med implementation 

av SPOC är intressant då SPOC är en förutsättning för att elektroniska resehandlingar inom 

EU ska kunna fungera. Det material som presenteras i sektion 2.6 (relaterat arbete) påvisar 

att det kan finnas potentiella svårigheter med att implementera SPOC, inte minst med 

avseende på interoperabilitet. Det har dock, så vitt författaren av detta arbete kunnat se, inte 

gjorts någon typ av undersökning av en oberoende part vilket gör att detta arbete är relevant 

och kommer kunna resultera i oberoende svar på vilka eventuella begränsningar det finns 

med att implementera SPOC. 

3.1 Problemprecisering 

Den övergripande frågan som arbetet ska besvara är följande: 

Vilka möjligheter och begränsningar finns när det gäller hur specifikationen av SPOC för 

EAC kan implementeras? 

En strategi för att tydliggöra den övergripande frågan är att sätta upp ett antal delmål som 

ska uppnås under arbetets gång (Berndtsson et al., 2008). För att kunna besvara den 

övergripande frågan ska följande delmål uppnås under arbetet: 

Påvisa hur specifikationen för standarden som beskriver SPOC för EAC påverkar 

möjligheten att uppnå interoperabilitet mellan implementationer av specifikationen? 

Påvisa vilka brister med avseende på interoperabilitet som kan förväntas mellan 

implementationer av SPOC för EAC, vad dessa beror på och hur de kan förebyggas. 

Påvisa problem eller möjligheter med att använda elliptiska kurvor i en SPOC-miljö. 

3.2 Metod 

Detta arbete har genomförts i tre steg. De första två delmålen var:  
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 Påvisa hur specifikationen för standarden som beskriver SPOC för EAC påverkar 

möjligheten att uppnå interoperabilitet mellan implementationer av 

specifikationen? 

 Påvisa vilka brister med avseende på interoperabilitet som kan förväntas mellan 

implementationer av SPOC för EAC, vad dessa beror på och hur de kan förebyggas. 

För dessa delmål genomfördes en analys av standarden för SPOC samt intervjuer med 

utvecklare av SPOC. Analysen utgick från det material som presenteras i sektion 2.6 

(relaterat arbete) och intervjuerna utformades utifrån analysen.  

För att uppnå delmålet ”Påvisa problem eller möjligheter med att använda elliptiska kurvor 

i en SPOC-miljö” genomfördes en analys av en implementation av SPOC. I denna analys 

konfigurerades två SPOC-system till att använda elliptiska kurvor och RSA för kryptering. 

Elliptiska kurvor användes då det material som presenteras i sektion 2.6 (relaterat arbete) 

indikerar att det kan finnas problematik med just elliptiska kurvor. RSA användes då det är 

den algoritm som är standard i den mjukvara som användes i analysen. Syftet med analysen 

var att generera ett ”proof of concept” som påvisar om det går att använda elliptiska kurvor i 

en SPOC-miljö. 

3.3 Förväntade resultat 

Med bakgrund av tidigare arbeten inom området för elektroniska resehandlingar samt 

tidigare arbeten kring interoperabilitet mellan implementationer av en standard förväntas 

detta arbete kunna presentera ett antal punkter som kan leda till att implementationer av 

SPOC från olika utvecklare har svårt att fungera tillsammans. Arbetet förväntas även 

generera ett ”proof of concept” som påvisar att det går att använda elliptiska kurvor i en 

SPOC-miljö under specifika förhållanden. 

En person som utvecklar SPOC på PrimeKey AB har identifierat problem med standarden för 

SPOC som kan leda till bristande interoperabilitet mellan olika implementationer. Dessa 

potentiella problem beror enligt författaren på att standarden är otydligt formulerad. I flera 

av de relaterade arbeten som presenteras för detta arbete diskuteras det faktum att otydliga 

standarder kan leda till bristande interoperabilitet mellan implementationer av dessa. Mot 

bakgrund av detta är det rimligt att förvänta sig att detta arbete kommer att kunna 

presentera faktorer som potentiellt kan leda till bristande interoperabilitet mellan 

implementationer av SPOC.  
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4 Analys av standarden SPOC 

I denna sektion analyseras standarden för SPOC. Syftet med analysen är att identifiera 

faktorer som kan leda till att det är svårt att uppnå interoperabilitet mellan implementationer 

av standarden. Analysen utgår från de undersökningar som presenterades i sektion 2.6 

(relaterat arbete) samt iakttagelser från en person som arbetar med utveckling av SPOC på 

PrimeKey AB, dessa iakttagelser återfinns i Bilaga A. Först presenterades dessa dokument för 

att ge en bild av vilka brister med avseende på interoperabilitet som kan vara relevanta och 

sedan analyserades standarden utifrån dessa potentiella brister 

Denna analys kan ses som en förstudie till intervjuerna som presenteras i nästa del av detta 

arbete och syftet med analysen är att identifiera potentiella brister i standarden för SPOC 

som kan leda till bristande interoperabilitet mellan implementationer av SPOC. Analysen 

ledde fram till ett antal frågor som användes för att intervjua personer som arbetar med 

utveckling av SPOC. 

4.1 Genomförande 

Dokumentet från PrimeKey beskriver att standarden för SPOC inte hanterar vad som ska 

hända ifall ett mottagande SPOC-system är otillgängligt när ett meddelande skickas till det. I 

Bilaga A lyfts detta fram som ett problem då utvecklare blir tvungna att uppfinna sina egna 

system för hur detta hanteras vilket kan leda till bristande interoperabilitet mellan 

implementationer från olika utvecklare. En annan studie som hanterar en annan tjänst som 

använder internet för att skicka data mellan olika system lyfter fram skillnader i felhantering 

som en faktor som kan leda till bristande interoperabilitet (Kuppuraju et al., 2007). 

Standarden för SPOC beskriver vad som ska hända vid en del fel bland annat följande: 

 Felkod som ska returneras om ett paket med felaktig syntax tas emot 

 Felkod som ska returneras om ett system som efterfrågar något den inte ska ha 

tillgång till 

 Vad som ska hända ifall en TLS handskakning misslyckas. 

Standarden för SPOC diskuterar däremot inte, precis som PrimeKeys dokument beskriver, 

vas som ska hända ifall ett meddelande skickas till ett system som inte är tillgängligt. 

Tidigare undersökningar, bland andra Řiha et al. (2007) och Prague08 (2008B), påvisade att 

en faktor som kan leda till bristande interoperabilitet är hantering av certifikat och nycklar. 

Dessa arbeten hanterade dock EAC snarare än specifikt SPOC. PrimeKeys dokument 

beskriver att TLS certifikat används för autentisering i SPOC och diskuterar att tillåtandet av 

elliptiska kurvor kan resultera i problem. I en artikel av Morales-Sandoval et al. (2011) lyftes 

elliptiska kurvor fram som en algoritm som kan orsaka problem med just interoperabilitet. 

Sandoval et al. (2011) beskriver att internationella standarder lämnar otydliga instruktioner 

gällande med vilka parametrar elliptiska kurvor ska implementeras, något som även berörs i 

Gutmann (2011) som beskriver att elliptiska kurvor för TLS är väldigt komplexa då det finns 

många valmöjligheter för hur de ska användas. Vidare beskriver Gutmann (2011) att en TLS 

session som bygger på elliptiska kurvor ofta implementeras som ett trial and error 

förfarande där den ena parten försöker använda olika alternativ till dess att den andra parten 

kan svara. I standarden för SPOC beskrivs inte hur något sådant förfarande ska fungera utan 
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standarden specificerar istället att en session där TLS handskakning misslyckas ska avbrytas 

omedelbart. 

I standarden för SPOC står följande: 

“This specification does not cover: 

– exchanges and communication which is internal to the country (domestic DV to domestic 

CVCA, IS to DV); 

– exchanges related to the initial registration process except format of the data exchanged 

(media format, metadata content)” (CTN, 2009, s5). Samma standard kräver att en 

registrering mellan olika SPOC-system ska äga rum för att dessa ska kunna kommunicera 

med varandra (CTN, 2009). Att kommunikationen mellan SPOC och EAC fungerar är även 

det en förutsättning då SPOC har till uppgift att behandla förfrågningar åt ett EAC-system. I 

en studie som behandlade interoperabilitet mellan implementationer av IPsec (Internet 

Protocol Security), som är en standard för krypterad kommunikation, lyftes det fram att det 

var svårt att implementera delar av IPsec på ett sätt som säkerställde interoperabilitet på 

grund av att dokumenten som beskrev hur dessa delar skulle implementeras var för 

ospecifika (Vintila, 2010). Kopajtic och Lusa (2003) diskuterar att ospecifika delar av 

standarder ofta tolkas på olika sätt av olika utvecklare vilket kan leda till bristande 

interoperabilitet mellan olika implementationer.       

4.2 Resultat 

Analysen påvisar att det finns delar av standarden för SPOC som potentiellt kan leda till 

bristande interoperabilitet mellan implementationer av SPOC. Den genomförda analysen 

resulterade i följande områden som kan leda till dessa brister i interoperabilitet: 

 Standarden beskriver inte vad som ska hända om ett meddelande skickas till ett 

system som är otillgängligt. 

 Standarden kräver att samtliga implementationer av SPOC implementerar otydligt 

definierade elliptiska kurvor. 

 Standarden kräver att olika SPOC-system ska registreras mot varandra för att kunna 

kommunicera men talar inte om hur denna registrering ska gå till. 

 En förutsättning för att SPOC ska vara användbart är att kommunikation mellan 

SPOC och EAC fungerar men standarden beskriver inte hur denna kommunikation 

ska fungera. 

Den första punkten är hämtad ur ett dokument som beskriver vilka brister en utvecklare har 

uppmärksammat gällande SPOC (Bilaga A). Att denna punkt kan leda till problem får stöd av 

Kuppuraju et al. (2007). Den andra punkten härstammar från tidigare genomförda 

undersökningar som påvisar att hantering av nycklar och certifikat resulterade i bristande 

interoperabilitet mellan implementationer av EAC. Med avseende på SPOC tydde de 

dokument som presenteras i inledningen av sektion 4 (analys av standarden SPOC) på att de 

algoritmer som används för kryptering i SPOC kunde leda till problem vilket stödjs av 

Morales-Sandoval et al. (2011) och Gutmann (2011) som mer specifikt påvisar att 

användandningen av elliptiska kurvor kan orsaka bristande interoperabilitet. De två sista 

punkterna handlar om att standarden i sig är skriven på ett sätt som möjliggör att den tolkas 

på olika sätt av olika utvecklare. Att detta kan leda till bristande interoperabilitet diskuteras 
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av Vintila (2010) och Kopajtic och Lusa (2003). Även Egyedi och Dahanayaue (2003) skriver 

att otydliga standarder kan leda till bristande interoperabilitet mellan implementationer av 

dessa och skriver att implementationer av utvecklare som tolkat en standard på olika sätt 

sannolikt kommer få problem med att fungera tillsammans. 
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5 Intervjuer 

Tre personer som arbetar med utveckling av olika implementationer av SPOC har fått svara 

på frågor om brister som kan leda till problem med interoperabilitet. För att intervjuer ska 

kunna generera värdefulla resultat måste de vara utformade på ett relevant sätt (Berndtsson 

et al., 2008). Frågorna är därför baserade på den tidigare genomföra analysen av standarden 

för SPOC och hanterar de potentiella brister som analysen identifierade. Då vissa av de 

personer som deltog i intervjuerna inte är svenskspråkiga ställdes samtliga frågor på 

engelska. Detta var för att undvika att frågorna skulle kunna tolkas olika på grund av brister i 

översättningen. Intervjuerna genomfördes skriftligt över e-post. Detta är på grund av att 

frågorna är komplexa och kan således ta lång tid att besvara samt att det ger en skriftlig 

dokumentation av vilka svar som har getts på frågorna. 

5.1 Genomförande 

Här presenteras och motiveras de frågor som intervjudeltagarna svarade på.  

The SPOC-standard declares that TLS must be used for communication between SPOC-

systems. The standard also declares a number of cipher suites that can be used for 

communication. In your professional opinion, does the choice of cipher suite propose 

interoperability issues? If you think it does, how do you think that those issues can be 

countermeasured?  

Standarden för SPOC kräver att samtliga implementationer av SPOC ska tillåta en viss 

uppsättning krypteringsalgoritmer för TLS kommunikation mellan olika SPOC-system. 

Analysen av standarden indikerar att vissa av dessa algoritmer kan leda till bristande 

interoperabilitet mellan SPOC-system. Mer specifikt lyfts tillåtandet av elliptiska kurvor fram 

som ett problem som kan leda till bristande interoperabilitet. Denna fråga syftar till att samla 

in information från intervjudeltagarna gällande hur tillåtande av dessa krypteringsalgoritmer 

påverkar möjligheten till interoperabilitet. Frågan nämner inte elliptiska kurvor specifikt 

eftersom att frågan då hade kunnat uppfattas som ledande vilket skulle påverka svaren. 

The SPOC-standard declares that all SPOC-serves must be registered to each other in order 

to communicate. However the standard does not describe how the registration should 

happen. In your professional opinion, does this affect the possibility for SPOC-systems from 

different vendors to communicate and why? How do you think that the registration should 

be carried out? 

The SPOC-standard does not specify the internal communication between SPOC and the 

EAC-system that the SPOC-server supports. Does this impact on the costumer’s possibility 

to choose SPOC and EAC-systems from different vendors? 

Analysen påvisade att standarden innehåller delar som tvingar respektive utvecklare att göra 

egna antaganden gällande hur delar av standarden ska implementeras. Under analysen 

presenterades flera undersökningar som påvisar att detta är någonting som kan leda till 

bristande interoperabilitet mellan implementationer av en standard. Ovanstående frågor är 

ämnade att ge en bild av hur intervjupersonerna ser på dessa potentiella brister samt vad de 

anser kan göras för att dessa brister inte ska påverka möjligheten till interoperabilitet mellan 

implementationer av SPOC. 
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The SPOC-standard does not specify how to handle retries/resends of messages if the 

receiving server is unavailable. Do you think that this can cause interoperability issues and 

in that case what can be done to remove those issues?  

Denna fråga grundar sig i analysen av standarden som påvisar att standarden för SPOC inte 

beskriver vad som ska hända ifall ett meddelande skickas till ett system som är otillgängligt. 

Analysen indikerar att detta kan leda till bristande interoperabilitet då olika utvecklare kan 

utveckla olika tillvägagångssätt. Denna fråga analyserar om detta är ett potentiellt problem 

och vad som i så fall kan göras åt detta.   

Dessa frågor ger en grund för att besvara huruvida det finns interoperabilitetsbrister mellan 

implementationer av SPOC som beror på standarden, vad dessa beror på och vad som kan 

göras åt dem.  

5.2 Resultat 

I denna intervju har tre personer som arbetar med utveckling av SPOC fått svara på fyra 

frågor. Denna intervju syftar till att analysera huruvida standarden för SPOC är skriven på ett 

sätt som gör att interoperabilitetsbrister mellan implementationer av standarden kan uppstå. 

I denna sektion presenteras resultaten från intervjuerna fråga för fråga. Svaren på 

intervjufrågorna återges exakt och på samma språk som intervjupersonerna har svarat på.  

Svaren till fråga ett var följande: 

Ja, speciellt när man godkänner godtyckliga eliptiska kurvor (EEC). Detta finns det ej 

standardiserade stöd för i Java vilket medför att man behöver anpassa tilläggsbibliotek etc. 

KOM bör snäva till Specifikationen så att man endast får använda fördefinierade Eliptiska 

kurvor crypton. 

Certainly the chosen TLS cipher suites are not widely supported and it can be a problem for 

some vendors. Since the standard is not currently open to new changes, the only option is to 

upgrade the technology used to support the cipher suites required. 

IMO, the set of required suites is too high.  In addition, ECDSA is still not fully supported by 

all platforms. 

Samtliga intervjupersoner svarar att tillåtandet av många krypteringsalgoritmer kan leda till 

bristande interoperabilitet mellan implementationer av SPOC. Framförallt lyfts tillåtandet av 

elliptiska kurvor fram som problematiskt. En intervjuperson nämner att standarden bör 

preciseras för att motarbeta dessa potentiella brister. 

Svaren på fråga två var följande: 

Det kräver att medlemsländerna kommunicerar med varandra och ingår avtal med 

varandra så att detta kan upprätthållas. 

Although the current specification does not define the registration process, this should not 

be a problem for interoperability. Each country can define how the registration process is 

defined and what are the requirements for the foreign SPOCs. You can compare this process 

to accept a root certificate, these processes have different requirements depending on the 

environment. 
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My guess is that most countries will simple use e-mail because with proper call-back 

measures it is as secure as any other method. 

Svaren på denna fråga visar att intervjupersonerna inte tror att bristen av specificerad 

registreringsprocess kommer att leda till bristande interoperabilitet även om samtliga 

intervjupersoner också beskrivit att det leder till att de länder som ska kunna använda SPOC 

mellan varandra måste kommunicera om hur registreringen ska gå till. 

Svaren på fråga tre var följande: 

Ja, vilket system man använder internt SKA beslutas av medlemsländerna, KOM ska inte 

kunna påverka hur systemet är uppbyggt internt i ett land. 

Standardize the communication between the SPOC and the EAC system is a complex task. 

In each country the EAC PKI architecture can vary greatly (single DVCA versus multiple 

DVCAs, use or not a CVRA entity, ...). Anyway, BSI has attempted to standardize these 

communications in the TR-03129 (PKIs for Machine Readable Travel Documents, Protocols 

for the Management of Certificates and CRLs) and it seems that this document has become 

a de facto standard.  
Currently it does not seem necessary to develop new standards as the TR-03129 is already 

implemented by many vendors. 

I think that would be difficult to support in practice.  In theory SPOC could be an separate 

product but in reality it needs to be tightly integrated in the rest of the PKI. 

Dessa svar visar att intervjupersonerna anser att det är svårt att använda EAC och SPOC-

system från olika utvecklare då standarden för SPOC inte beskriver hur kommunikationen 

mellan SPOC och EAC ska gå till. I svaren beskrivs detta inte som ett stort problem då 

nationer i praktiken använder SPOC och EAC från samma leverantör.  

Svaren på fråga fyra var följande: 

Jag ser inte detta som något stort problem, logiken för detta är upp till medlemslandet att 

skapa, ser inte att bristen i specifikationen orsakar interoperabilitet. 

The standard has some gaps, and error handling is one of them. Although interoperability 

tests between vendor were performed during the BIG (Brussels Interoperability Group) 

meetings, there is no official and formal set of tests to ensure the interoperability.  
The absence of such tests is a challenge for the vendors. It seems difficult to get SPOCs to 

work properly, fully automatic and unattended without having exhaustive tested before, 

and without having analyzed and solved these interoperability problems in a "lab 

environment". 

This is a serious shortcoming. 

I denna fråga beskriver två intervjupersoner att avsaknaden av riktlinjer för vad som ska 

hända om ett meddelande skickas till ett system som är otillgängligt som ett problem som 

kan leda till bristande interoperabilitet medan en intervjuperson anser att detta inte är 

problematiskt. En utvecklare nämner att i nuläget måste varje utvecklare göra egna tester för 

att deras mjukvara ska vara interoperabel med andra implementationer.  
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6 Analys av en implementation 

I den sista delen av detta arbete genomfördes en analys där två SPOC-system installerades 

och tester genomfördes i olika scenarion för att se hur systemen fungerade tillsammans. 

Syftet var att generera ett ”proof of concept” som påvisar huruvida det är möjligt att använda 

elliptiska kurvor i en SPOC-miljö tillsammans med andra krypteringsalgoritmer och ändå 

uppnå en miljö där SPOC-systemen kan kommunicera med varandra. Analysen genomfördes 

i en isolerad virtuell miljö för att undvika att resultatet påverkas av yttre faktorer. 

6.1 Genomförande 

I analysen var de två system som användes utvecklade av samma utvecklare. Att genomföra 

analysen med system från olika utvecklare hade kunnat ge ytterligare värde till denna studie 

men inom tidsramen för detta projekt har det inte varit möjligt att få tillgång till fler än en 

implementation. I det material som presenteras i sektion 2.6 (relaterat arbete) diskuteras 

användandet av elliptiska kurvor som en faktor som kan leda till bristande interoperabilitet 

mellan de system som implementerar dessa. I standarden för SPOC specificeras att elliptiska 

kurvor ska implementeras i samtliga implementationer av SPOC och både analysen av 

standarden samt intervjuerna påvisar att detta kan leda till att implementationer av SPOC 

inte kan kommunicera med varandra. Det är därför intressant att analysera om det 

överhuvudtaget går att använda elliptiska kurvor i en SPOC-miljö. 

Systemen konfigurerades till att använda olika krypteringsalgoritmer där den ena är 

elliptiska kurvor och den andra är RSA vilken är den algoritm som används som standard i 

den mjukvara som används i analysen. De olika systemen använde dessa algoritmer i flera 

scenarion för att på så vis analysera om det går att använda elliptiska kurvor i en SPOC-miljö. 

Anledningen till att just elliptiska kurvor valdes var att tidigare studier samt analysen och 

intervjuerna har påvisat att användandet av elliptiska kurvor kan medföra att SPOC-system 

inte kan kommunicera med varandra. För att säkerställa att systemen kunde kommunicera 

med varandra överhuvudtaget inkluderade analysen ett scenario där båda systemen använde 

den algoritm som är standard i systemet, det vill säga RSA.  

I analysen installerades först två system med SPOC. Dessa konfigurerades till att använda 

olika typer av certifikat för att utföra operationer mellan varandra. Laborationsnätverket 

virtualiserades med hjälp av VMware player version 5.0.2 som går att ladda ner gratis på 

internet1. Nätverkstopologin för denna analys visas i figur 3, förteckning över IP-adressering 

återfinns i tabell 1. 

                                                        
1
 http://www.vmware.com/products/player/ 



 

 17 

 

Figur 3. Topologi för analys av implementation av SPOC. 

 

Dator Värdnamn IP-adress 

spoc-se spoc-ra-se 192.168.1.100/24 

ca-se spoc-ca-se 192.168.1.101/24 

spoc-az spoc-ra-az 192.168.1.235/24 

ca-az spoc-ca-az 192.168.1.234/24 

Tabell 1. IP och värdnamnskonfiguration för analys av implementation av SPOC. 

Samtliga datorer i analysen använder RedHat Enterprise Linux (RHEL) version 6.3 och är 

enbart installerade med ett textbaserat användargränssnitt. Varje system innehåller två 

datorer som i topologin kallas ”SPOC” och ”CA”. Datorn som kallas ”CA” kör PKI-tjänsten 

EJBCA vilken är utvecklad med öppen källkod. Datorn som kallas ”SPOC” kör PrimeKeys 

mjukvara för SPOC. Båda dessa tjänster administreras via webbaserade gränssnitt.  

För att starta de tjänster som är nödvändiga för att kunna hantera EJBCA och SPOC kördes 

skriptet run.sh i mappen /opt/jboss/bin på samtliga datorer, detta startade EJBCA och 

tjänster associerade med EJBCA. På ”SPOC” datorerna kördes även skriptet catalina.sh med 

argumentet run, detta skript finns i mappen /opt/tomcat/bin och startar SPOC och tjänster 

som krävs för SPOC. Dessa skript är en del av systemen och således inget som skapats under 

själva analysen. I nästa steg skapades de certifikat som ska användas i systemet. Proceduren 

för detta upprepades på respektive systems ”CA”. På datorerna skapades flera uppsättningar 

med certifikat med olika krypteringsalgoritmer för att kunna undersöka om SPOC-system 

med olika krypteringsalgoritmer kan kommunicera med varandra. Varje uppsättning 

innehåller tre olika certifikat, nämligen följande: 

 Root certifikat 

 Server certifikat  

 Klient certifikat  
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På respektive ”CA” skapades två uppsättningar certifikat med olika krypteringsalgoritmer. En 

som använde sig av RSA och en som använde elliptiska kurvor. Detta ger möjlighet till 

följande fyra testscenarion: 

 System A: RSA, System B: RSA 

 System A: Elliptiska kurvor, System B: Elliptiska kurvor 

 System A: RSA, System B: elliptiska kurvor 

 System A: Elliptiska kurvor, System B: RSA   

I varje scenario genomfördes de transaktioner som specificeras av standarden för SPOC, vilka 

presenteras i sektion 2.5 (SPOC) av detta arbete. När ett meddelande ska skickas till ett 

system kommer det systemets certifikat att användas för att kryptera meddelandet innan det 

skickas och det mottagande systemet kommer att dekryptera med sitt eget certifikat.  

Hur certifikat skapas beskrivs i dokumentationer för EJBCA som finns tillgänglig online2. 

Inför varje nytt test måste SPOC konfigureras om för att använda en ny uppsättning 

certifikat, hur SPOC installeras och administreras beskrivs utförligt i PrimeKeys 

installationsguide (Bilaga B).  

6.2 Resultat   

Denna analys är att se som en studie av huruvida det är möjligt att uppnå fungerande 

kommunikation mellan SPOC-system om något av dessa system använder elliptiska kurvor 

för kryptering. I analysen användes två system från samma utvecklare vilket i detta fall inte 

är ett problem då syftet med analysen var att påvisa om det överhuvudtaget var möjlig att 

uppnå kommunikation mellan olika SPOC-system när ett eller flera använde elliptiska kurvor 

för kryptering. 

I vartdera systemet skapades två uppsättningar certifikat. En som använde sig av RSA och en 

som använde elliptiska kurvor. Analysen genomfördes genom att låta systemen använda sina 

olika uppsättningar certifikat och sedan skickades de paket som specificeras i standarden för 

SPOC mellan systemen. Testscenariona var följande: 

 System A: RSA, System B: RSA 

 System A: Elliptiska kurvor, System B: Elliptiska kurvor 

 System A: RSA, System B: elliptiska kurvor 

 System A: Elliptiska kurvor, System B: RSA   

Resultatet från analysen visade att kommunikationen fungerade i samtliga scenarion vilket 

innebär att resultatet är att se som ett ”proof of concept” som påvisar att det går att uppnå en 

fungerande SPOC-miljö där elliptiska kurvor används för kryptering. I denna analys används 

två system som är utvecklade av samma utvecklare vilket innebär att analysen inte påvisar 

möjligheten till interoperabilitet mellan olika implementationer av SPOC utan snarare att det 

                                                        
2
 http://wiki.ejbca.org/ 
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är möjligt att, under specifika förhållanden, få SPOC-system att fungera tillsammans även 

om ett eller båda använder sig av elliptiska kurvor för kryptering. 
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7 Sammanfattning och analys av resultat 

Syftet med detta arbete har varit att besvara den övergripande frågeställningen ”Vilka 

möjligheter och begränsningar finns när det gäller hur specifikationen av SPOC för EAC 

kan implementeras?”. Under arbetets gång har följande delmål eftersträvats för att kunna 

besvara den övergripande frågan: 

 Påvisa hur specifikationen för standarden som beskriver SPOC för EAC påverkar 

möjligheten att uppnå interoperabilitet mellan implementationer av 

specifikationen? 

 Påvisa vilka brister med avseende på interoperabilitet som kan förväntas mellan 

implementationer av SPOC för EAC, vad dessa beror på och hur de kan förebyggas. 

 Påvisa problem eller möjligheter med att använda elliptiska kurvor i en SPOC-miljö. 

I det första steget analyserades standarden för SPOC för att undersöka vilka 

interoperabilitetsbrister standarden i sig kunde ge upphov till. Analysen grundades i tidigare 

genomförda undersökningar och potentiella brister som dokumenterats av utvecklare. I 

analysen framkom fyra faktorer som kan leda till bristande interoperabilitet mellan 

implementationer av SPOC, nämligen följande: 

 Standarden beskriver inte vad som ska hända om ett meddelande skickas till ett 

system som är otillgängligt. 

 Standarden kräver att samtliga implementationer av SPOC implementerar otydligt 

definierade elliptiska kurvor för kryptering. 

 Standarden kräver att olika SPOC-system ska registreras mot varandra för att kunna 

kommunicera men talar inte om hur denna registrering ska gå till. 

 En förutsättning för att SPOC ska vara användbart är att kommunikation mellan 

SPOC och EAC fungerar men standarden beskriven inte hur denna kommunikation 

ska fungera. 

Att bristande felhantering kan leda till bristande interoperabilitet är ett problem som 

diskuteras av Kuppuraju et al. (2007). Den andra punkten som handlar om att standarden 

tillåter flera olika krypteringsalgoritmer får stöd av Morales-Sandoval et al. (2011) och 

Gutmann (2011) som mer specifikt påvisar att användandet av elliptiska kurvor kan orsaka 

bristande interoperabilitet. De två sista punkterna handlar om att standarden i sig är skriven 

på ett sätt som möjliggör att den tolkas på olika sätt av olika utvecklare. Att detta kan leda till 

bristande interoperabilitet diskuteras av Vintila (2010) och Kopajtic och Lusa (2003). Även 

Egyedi och Dahanayaue (2003) skriver att otydliga standarder kan leda till bristande 

interoperabilitet mellan implementationer av dessa och skriver att implementationer som 

tolkat en standard på olika sätt sannolikt kommer få problem med att fungera tillsammans. 

Malik et al. (2009) beskriver att det är svårt att uppnå interoperabilitet mellan PKI-system 

som implementeras i olika organisationer eller länder. Som en bidragande faktor till dessa 

svårigheter nämns det faktum att olika länder kan ha olika säkerhetspolicys. Detta faktum 

skulle kunna vara en anledning till varför standarden för SPOC tillåter så pass många 

krypteringsalgoritmer. Som en följd av skillnader i olika nationers policys kan SPOC 

implementeras olika i olika nationer om det inte finns en strikt standard som talar om precis 

hur SPOC ska implementeras. 
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Med bakgrund av de resultat som framkom i analysen genomfördes en intervju med tre 

utvecklare som arbetar med utveckling av SPOC-system. Denna intervju analyserade de fyra 

punkter som beskrivs ovan för att på så vis kunna resultera i en bild av hur utvecklare 

hanterar dessa potentiella problem. Intervjuerna resulterade i att de två översta punkterna 

beskrevs som aspekter som kan leda till bristande interoperabilitet mellan implementationer 

av SPOC. Med avseende på krypteringsalgoritmer lyfts elliptiska kurvor fram som en särskilt 

problematisk faktor då standarden för SPOC kräver stöd för elliptiska kurvor vilka inte stödjs 

fullt ut av samtliga plattformar som SPOC kan tänkas köra på. De två punkter som handlar 

om att standarden i sig inte specificerar vissa delar av SPOC som måste finnas i ett system 

ansågs till viss del kunna resultera i bristande interoperabilitet men intervjupersonerna 

reflekterade kring att dessa potentiella problem kunde lösas genom kommunikation mellan 

de nationer som använder SPOC samt att nationerna använder SPOC och EAC från samma 

utvecklare. 

I det sista steget gjordes en analys av en implementation av SPOC som grundade sig i att det 

material som presenteras i sektion 2.6 (relaterat arbete) indikerar svårigheter med att få 

SPOC-system att fungera tillsammans när elliptiska kurvor används. I analysen användes två 

system från samma utvecklare i olika testscenarion där ett eller båda systemen använde sig 

av elliptiska kurvor för kryptering. Analysen påvisade att det är möjligt att få SPOC-system 

att kommunicera med varandra även när elliptiska kurvor används. Denna analys har 

genomförts i en specifik miljö och resultatet bestrider inte de resultat som pekar på 

svårigheter relaterade till elliptiska kurvor. Istället indikerar analysen att det går att använda 

elliptiska kurvor men att standarden för SPOC tydligare behöver definiera hur dessa ska 

implementeras.    

 



 

 22 

8 Slutsats och diskussion 

I denna sektion presenteras en slutsats där resultaten från arbetet sätts i relation till 

problemformuleringen. Arbetet diskuteras med fokus på samhälleliga och etiska aspekter 

samt begränsningar i arbetet. Till sist presenteras förslag på framtida studier och arbete. 

8.1 Slutsats 

Detta arbete syftar till att besvara frågeställningen ” Vilka möjligheter och begränsningar 

finns när det gäller hur specifikationen av SPOC för EAC kan implementeras?” Arbetet har 

varit avgränsat till möjligheter och begränsningar relaterade till kommunikation mellan olika 

SPOC-system.   

Denna fråga har beforskats genom att genomföra en analys av standarden för SPOC, 

intervjuer med utvecklare av SPOC och en analys av en implementation av SPOC. Resultaten 

av dessa delar påvisar ett flertal brister i standarden för SPOC som kan leda till svårigheter 

med att få olika implementationer av SPOC att fungera tillsammans. Arbetet påvisar även 

möjligheten att uppnå fungerade kommunikation mellan SPOC-system då ett eller flera 

använder elliptiska kurvor för kryptering, något som målats upp som en begränsning i det 

material som presenteras i sektion 2.6 (relaterat arbete). Såväl analysen av standarden som 

intervjuerna påvisade att standarden för SPOC saknar beskrivning av vad som ska hända ifall 

ett meddelande skickas till ett system som är otillgängligt vilket kan leda till bristande 

interoperabilitet. Analysen och intervjuerna visar även att de uppsättningar med 

krypteringsalgoritmer som standarden kräver stöd för kan leda till bristande 

interoperabilitet, framförallt det faktum att standarden kräver stöd för elliptiska kurvor som 

inte stödjs av alla plattformar som SPOC kan tänkas köra på. I analysen testades huruvida det 

är möjligt att upprätta en fungerande SPOC-miljö där ett eller flera system använder sig av 

elliptiska kurvor för kryptering vilket visade sig möjligt. Slutsatsen av detta är att det går att 

använda elliptiska kurvor och uppnå fungerande kommunikation men standarden behöver 

specificera hur elliptiska kurvor ska implementeras på ett tydligare sätt än i dagsläget. 

Analysen påvisade att standarden utsluter att beskriva hur vissa centrala delar av SPOC ska 

implementeras något som potentiellt skulle kunna leda till interoperabilitetsproblem. Dessa 

problem tonas dock ner av intervjudeltagarna som menar att dessa potentiella brister kan 

lösas genom att de som använder SPOC kommunicerar sinsemellan om hur dessa problem 

ska lösas.  

Detta arbete påvisar ett flertal begränsningar med att implementera specifikationen för SPOC 

och uppnå fungerande kommunikation mellan olika implementationer. I en analys av en 

implementation av SPOC genereras ett ”proof of concept” som påvisar att det går att uppnå 

fungerande kommunikation då ett eller flera system använder ellitiska kurvor för kryptering. 

Denna analys i kombination med analysen av standarden och intervjuerna indikerar att det 

är möjligt att använda elliptiska kurvor men att standarden för SPOC tydligare måste 

definiera hur dessa ska implementeras. Arbetet påvisar även potentiella svårigheter 

relaterade till otydliga formuleringar i standarden. Att otydliga standarder kan leda till 

svårigheter med att få olika system att fungera tillsammans påvisas i arbeten om andra 

standarder exempelvis Vintila (2010) som undersöker interoperabilitet mellan 

implementationer av IPsec samt Kopajtic och Lusa (2003) som undersöker 

interoperabilitetsbrister i standarden H.248.      
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8.2 Diskussion 

Detta arbete hanterar ett område som är av stor vikt för samhället, med detta följer också 

etiska aspekter som måste tas i beaktande. SPOC och EAC är två system som syftar till att öka 

säkerheten kring resehandlingar och EU har tagit beslut om att dessa system ska användas av 

samtliga EU´s medlemsländer. Att öka säkerheten på resehandlingar efterfrågades av EU´s 

medlemsländer som ett resultat av terroristattackerna mot USA den 11:e september 2001 

(EU, 2009). Att olika SPOC-system kan fungera tillsammans är en förutsättning för att den 

säkerhet som efterfrågats och beslutas om av EU´s medlemsländer ska kunna uppnås. I de 

elektroniska passen kommer biometrisk data om passinnehavaren att lagras vilket leder till 

vissa etiska frågeställningar. Biometrisk data är information om en persons fysiska 

kännetecken. Tzaphlidou och Pavlidou (2010) diskuterar att just elektroniska pass kan 

medföra hot mot individers personliga integritet Vidare diskuteras vikten av att skydda 

denna typ av uppgifter på ett fullgott sätt. En studie av Riley et al. (2010) undersöker 

människors attityd till biometrisk autentisering och visar att det finns ungefär lika många 

negativa åsikter som positiva åsikter. Studien påvisar ett antal faktorer som de tillfrågade ser 

som positiva; ökad säkerhet och bekvämlighet samtidigt som ett antal negativa aspekter lyfts 

fram däribland risken att bli övervakad och risken att den personliga integriteten påverkas. I 

detta fall har EU beslutat att eventuella etiska dilemman är acceptabla med bakgrund av den 

extra säkerhet som elektroniska pass medför och detta borde vara en faktor som utgör en 

extra stark motivation till att faktiskt få systemen relaterade till elektroniska pass att fungera.  

Resultatet av detta arbete påvisar att det finns faktorer som kan leda till att implementationer 

av SPOC inte fungerar tillsammans. Dessa faktorer beror till stor det på att standarden 

specificerar att vissa processer måste finnas utan att beskriva hur dessa ska implementeras. I 

slutsatsen påvisas att detta är en brist som finns i flera standarder och som ofta leder till 

bristande interoperabilitet mellan olika implementationer. Med bakgrund av detta belyser 

detta arbete inte bara potentiella interoperabilitetsbrister mellan implementationer av SPOC 

utan belyser även vikten av att standarder generellt författas på ett sätt som gör att de som 

implementerar standarderna behöver göra så få egna antaganden som möjligt.   

8.3 Framtida arbete 

Detta arbete påvisar ett flertal svårigheter med att implementera SPOC på ett sätt som gör att 

olika implementationer kan kommunicera med varandra med visar samtidigt att 

användandet av elliptiska kurvor, som målas fram som ett problem, kan fungera under 

specifika förhållanden. Resultaten i detta arbete är till övervägande del hämtade från en 

analys av standarden samt intervjuer med utvecklare av SPOC. Bland de aspekter som 

påvisas i detta arbete är två rent tekniska och för att dessa aspekter ska kunna motarbetas 

behöver framtida studier innehålla experiment som analyserar hur dessa aspekter påverkar 

interoperabilitet praktiskt. Som diskuteras i sektion 2 (bakgrund) finns det olika sätt att testa 

interoperabilitet. I just detta fall borde så kallade ”crossover test” mellan skarpa 

implementationer vara nödvändiga för att säkerställa att de implementationer som används i 

verkligheten fungerar tillsammans. Att genomföra ”conformance test” där en implementation 

analyseras mot standarden kommer inte avhjälpa de potentiella problem som lyfts fram i 

detta arbete då de problemen är komna ur standarden.   
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Bilaga A – Reflektioner över problem med SPOC från PrimeKey AB 
 

An implementer's experiences with CSN 36 9791 (SPOC) 
The following represents a personal analysis of various issues experienced during the implementation 
of the SPOC 
protocol. 
 
Redundant option: Synchronous operation 
Since SPOC is not a real-time system, the need for synchronous operation does not exist. Removing 
synchronous operation would simplify messaging without any functional degradation. 
 
Overloaded MessageID sematics 
Although it may not be a problem, the arrangement were messageID sometimes is sender-originated 
and sometimes is receiver-originated is “unclean”. As an analogy you could take invoices which are 
always fitted with the sender's unique invoice ID (usually incremented for each invoice) and if there is 
a reference to an order, it is featured in a different field. A referenceID would be a better solution. 
By doing that you also get away from slightly awkward (from an information system and logging point 
of view) handling of 
messageID in SendCertificatesRequest which according to the specification may be “anonymous”. 
 
Overloaded semantics in SendCertificatesRequest 
The specification mixes distribution of CVCA certificates with results from DV certification requests but 
none of that is visible in the message; it must be derived from the context. It would be nice if these 
activities were clearly separated either in the message itself or even better; by entirely different sets of 
request-response pairs. 
 
Overloaded semantics in RequestCertificatesRequest 
The specification mixes initial DV certification requests (preferably signed by the originating CVCA) 
with renewals signed by the already enrolled DV but none of that is visible in the message; it must be 
derived from the binary payload. It would be nice if these activities were clearly separated either in the 
message itself or even better; by entirely different sets of request-response pairs. 
 
Undefined Resend/retry semantics 
There should be guidelines for how you should handle foreign servers that do not respond. If every 
implementer “invents” their own favorite idea, interoperability will suffer. It seems that a conformant 
system should be able to deal with message duplicates since such are plausible in a scheme where 
messages are resent. 
 
Signed messages instead of TLS-client-certificate-authentication 
The TLS solution makes it challenging creating a sound security architecture based on standard 
technology. As an example few web-servers (including JBoss, TomCat) allow dynamic updates of 
trust-anchors. Signed messages are ideal for separating security domains through the use of store-
and-forward operations. As a comparison, practically all business and payment networks using PKI do 
indeed use signed messages rather than TLS client-certificate-authentication. The latter is more suited 
for statically configured point-to-point communication. 
Signed messages allow proxies to do message inspection, routing etc, but not manipulating 
messages, because then the signature would be broken which the intended party would detect. 
In addition, signed messages enables a “quarantine” for unknown/new parties that can greatly simplify 
enrollment including trust anchor distribution. 
 
TLS cipher suites: ECDSA 
It seems a little bit over the top requiring ECC support since hardly any web-server supports ECC out-
of-the-box. That EAC supports ECC is another thing. 
 
CRLDP in CA Certificates 
It is not entirely obvious if the mandatory CRLDP in the SPOC root CA certificate is supposed to be 
identical to the CRLDP in the SPOC Client and SPOC Server certificates. 
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SOAP Version 
Although the specification says: 
The interface SHALL use [SOAP] over [HTTPS] protocol. The SPOC web service interface SHALL 
conform to the WSDL specified in the Annex A. 
[SOAP] SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging framework (Second Edition), W3C Recommendation 27 
April 2007. which specifies SOAP 1.2.  
However, specification also says: 
It is RECOMMENDED that the web service interface is implemented in accordance to [WS-IBP] and 
[WSISBBP] 
[WSI-BP] WS-I Basic Profile available at http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html 
[WSI- SSBP] WS-I Basic Binding available at http://www.ws-i.org/Profiles/SimpleSoapBindingProfile-
1.0.html which describes SOAP 1.1. 
 
V0.4, 2011-01-17 
Anders Rundgren 
PrimeKey Solution AB 
+46 70 721 91 02 
anders@primekey.se 

http://www.ws-i.org/Profiles/SimpleSoapBindingProfile-1.0.html
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1 Introduction 
 

SPOC (Single Point of Contact) is a scheme developed by European Union (EU) to enable Extended 

Access Control (EAC) to Machine-Readable Travel Documents (MRTD) like passports.  The purpose of 

EAC is allowing each country to decide which other countries who should be permitted to read biometric 

information. A single SPOC server per country is serving the cross-certification requests that are needed 

for issuing Inspection System (IS) certificates matching the national MRTDs EAC requirements. 

 
PrimeKey Solution's SPOC Server is tightly integrated with PrimeKey's EJBCA. The latter can 

simultaneously serve as a CVCA (Country Verifying Certification Authority) and a set of DVCAs 

(Document Verifier Certification Authorities). 

 
SPOC Server supports the Web Service interface according to [SPOC]. 

 
This document describes how to install and operate the SPOC Server components in an EJBCA 

environment. 
 

2 System Overview 
 

Below is a picture of the SPOC components as well as the associated EJBCAs. 
 
 

 
Incoming SPOC and CRL requests 

 



 
SPOC Country Trust Anchors 
(mirrored from SPOC Admin) 

Outgoing SPOC 
and CRL requests 

 

 
 
SPOC 
Proxy 

 
 

 
CRLs from SPOC CA 

 

 
SPOC Server 
Certificate & Key 

 

Push-mail like HTTPS Connection 
(data is delivered on returns) 

 

 
 

Forward 
Proxy 

(Apache)  

 


 

 
 
 


SPOC 
Admin 



 
High-Security Zone 
 
 

 
EJBCA - CVCA 

 

 
 
 

EJBCA - DVs 

 
SPOC Client Certificate & Key 

 
 
 
 
 

 

2.1 SPOC Admin 
 

SPOC Admin is the core SPOC component that keeps a database of countries, messages, administrators, 

and trust anchors. It needs to run on a separate JBoss application server, either on a physical machine or 

virtual machine. Although not shown in the system overview, SPOC Admin uses a MySQL as 

repository. 
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2.2 Forward Proxy 
 

The Forward Proxy is an optional service that constitutes of a standard Apache web server configured as 

a forward proxy.  It is usually placed in a DMZ. By using a forward proxy, SPOC Admin doesn't have to 

directly address arbitrary web addresses  which may be undesirable in high-security contexts. SPOC 

Admin communicates with the Forward Proxy using a single port and IP address . 
 

 

2.3 SPOC Proxy 
 

The SPOC Proxy is an Apache Tomcat server application that handles the calls from other SPOCs 

through connection .  The purpose of the SPOC Proxy is to mediate and filter messages so that only 

genuine SPOC messages reach SPOC Admin. The filtering process involves: 
 

 Validating SPOC message format using XML Schemas 
 

 Validating SPOC SSL client certificates using the current trust anchor stack (which is sent to the 

SPOC proxy by SPOC Admin whenever there is a an update) 
 

Note that although SPOC Proxy handles inbound messages, the communication between SPOC Admin 

and SPOC Proxy is always outbound, as well as only occurring on a dedicated port and IP address . 
 

 

2.4 EJBCA Interface 
 

The SPOC system can handle two EJBCA installations, one for the DV CAs and one for the CVCA. 

The EAC PKI may also be hosted on a single EJBCA.  In that case the communication channels  

would go to the same IP and port.  However, it is also possible to only interface an EJBCA holding 

DV CAs and rely on off-line CVCA operations. 
 

 

2.5 Document Verifier Implementation 
 

Before running the SPOC system it is important to know how foreign DVs are handled by the PrimeKey 

SPOC System.  In theory there could be a single DV having multiple keys but that doesn't map well to 

EJBCA so the current scheme is based on defining a specific DV sub-CA for each foreign country. 



SPOC Server, Installation And User Manual Version 1.0.1, Mars, 2013 Page 5 of32 

 

 

3 Administrating SPOC 
 

In order to enroll a foreign country in SPOC you need to setup the communication parameters. For the 

external party the minimum is accepting your SPOC root certificate. Note: the SPOC PKI is not related 

to the MRTD PKI, it is entirely dedicated for secure country-to-country SPOC messaging. How SPOC 

root certificates should be distributed is described in [SPOC]. 
 

 

3.1 Login 
 

SPOC Admin is started by browsing to Host Port

Host is the hostname of the server, while Port by default is .  In the password authentication 

installation mode, the default User ID and Password is used. 
 

For certificate-based authentication an EJBCA certificate should work out-of-the-box. 

Also see SPOC Admin authentication and MySQL Installation and Configuration. 
 

 

3.2 Add Root Certificate 
 

For adding a foreign SPOC root certificate select “Trust Root Administration” in SPOC Admin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Then click the link “Add CA Certificate”. This will open another dialog. 
 
 
 
 
Continued on the next page... 
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In this dialog you can import a single root or a path with a sub-CA and root. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After a successful import you will be transferred back to the “Trust Root Administration” main window 

where you should click on the link “List Trust Store”. This will bring up another window. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continued on the next page... 
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In this dialog window you can click on the installed root and through the pop-up menu assign it to the 

appropriate country (actual dialog not shown here). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Now the only thing missing for enabling SPOC communication is the definition of URLs. Click on the 

button ”Country Administration” and a new dialog will open. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continued on the next page... 
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3.3 Core Country Setup 
 

In this dialog you can select a country and insert the proper SPOC URL. When this is done you should 

be able to send a SPOC GeneralMessage. 
 

Note: You may at this stage leave the DV Placeholder field empty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click on ”Send Message” to verify the that enrollment is working. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continued on the next page... 
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3.4 Send Test Message 
 

The following is the send dialog. Note! It is highly recommended to first setup your own country to 

verify that you can send a message to yourself. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continued on the next page... 
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After sending the test message you can click the button ”Messages” which will bring up the following 

window: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
If you click on an ”Message ID” field in the table you will get a detailed view of a single message. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continued on the next page... 
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If the message was successful, you may now move to setting up the EAC-related parts of the enrollment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continued on the next page... 
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3.5 Creating Foreign DVs 
 

To be able to perform EAC on MRTDs issued by other parties (countries), you need to define a DV CA 

for each such entity. 
 

Although outside of the EAC specification, DV names must be carefully selected in order to not end-up 

with EJBCA name-clashes. If you setup a DV CA to be signed by Argentina (AR) while your country is 

Brazil (BR), a workable subject naming scheme would be since should be unique 

for Brazil. 
 

However, the actual name to use must be agreed-upon by the foreign party before you create any DV- 

related data structures! 
 

 

3.5.1  DV Placeholder 
 

SPOC Admin uses a single placeholder for identifying both the DVCA End-Entity and the DVCA 

associated with a specific country. See Core Country Setup. The actual name is insignificant as long 

as it is unique in EJBCA for End-Entities and CAs respectively. A suitable placeholder name for 

Argentina could for example be . 
 

 

3.5.2  Prerequisites 
 

Before starting you need to acquire the current CVCA certificate from the foreign party. Register the 

certificate in EJBCA by using the Admin GUI->Edit Certificate Authorities->Import CA certificate. The 

name of the CA is insignificant but something like for Argentina would be suitable. 
 

Note: You need to get the actual key algorithm for the foreign CVCA before going to the next step! 
 

 

3.5.3  Initiate a Foreign DV CA 
 

Using the Admin GUI ->Edit Certificate Authorities->Create you create a foreign CA with for example 

the name , subject name , type = CVC, Signed by external CA, and having 

the key-algorithm of the foreign CVCA.  Save the resulting PEM file which contains a certificate 
request. 

 

Note: If the foreign DV CA key is to be protected by an HSM, the succeeding section must be taken in 

account before creating the empty DV CA. 
 

 

3.5.4  DV HSM Configuration 
 

After installing the HSM-specific drivers and initiating a PKCS #11 slot using the HSM-vendor's 

administration tools, you need to use EJBCA's clientToolBox to create the necessary start keys. The 

following commands generate the two keys needed for proper HSM operation including health-check 

support: 
 

HSM_specific_PKCS11_lib_path 

HSM_specific_PKCS11_lib_path 

When the DV CA is created (see previous section) you need to set the proper PKCS #11 parameters in 

the GUI as well: 
 

HSM_specific_PKCS11_lib_path 

The sample used token auto-activation which probably is most practical for DVs due their numbers. 

Note the need for a specific property that must match the key of the DV CA. 
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3.5.5  Counter-sign Certificate Request 
 

Before sending the created request to the foreign country it should be countersigned by your own CVCA. 

This is done by writing the name of your CVCA in the “Add CA” field in Admin GUI ->Edit Certificate 

Authorities, and then clicking on “Sign Certificate Request”. 
 

The resulting certificate request can now be sent to the foreign country for certification through any 

method found suitable (except through SPOC). 
 

 

3.5.6  Importing the Certificate 
 

When you have received the corresponding, new issued, DV CA certificate over e-mail or in an USB 

stick, you should import it which will change the foreign DV CA status from “Waiting for Certificate 

Response” to “Active”. The import is performed in Admin GUI ->Edit Certificate Authorities for the 

actual CA.  Click on “Receive Certificate Response”. 
 

 

3.5.7  Renewing the DV 
 

Now you should have a working DV for the foreign party. Assuming the other party is ready for SPOC 

renewal requests you may verify operation by a manual renewal request before turning on fully automatic 

operation (See Core Country Setup). Manual renewals are performed with the SPOC CLI like the 

following, here targeting Argentina: 
 

 

 
 

3.6 Dealing with Foreign DV Requests 

Before SPOC can serve DV renewal requests from a foreign party a suitable End Entity must be defined. 

Note that the End Entity must have the same EJBCA “username” as the corresponding DV for a specific 

party! See DV Placeholder. 
 

To make this process easier a suitable End-Entity and Certificate Profile are shipped with the SPOC 

distribution. The profiles (both named FOREIGN-DV) can be imported in the EJBCA from the SPOC 

distribution directory using the EJBCA command line facility 
( ) 

Note that the EJBCA version at the time of writing requires that you together with the foreign party 

agree on a specific subject DN. 
 

 

3.6.1  Process Certificate Request 
 

Before SPOC can process DV renewal requests from an external party there must be at least one issued 

certificate for the party in question. This requires an initial certificate request received OOB from the 

foreign party. Set the designated End-Entity in “new” state and assign a (arbitrary) password to it.   After 

that go to the EJBCA public web and create a CVC Certificate. Send the generated CVC certificate in 

PEM format to the foreign party using a mutually agreed-upon method. 
 

Now your SPOC installation should be ready accepting external DV renewal requests. 
 

 

3.7 Off-line CVCA Operation 
 

If needed the CVCA may be put off-line but that will disable automatic DV certificate renewals. 
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3.8 Mail Notifications 
 

To get mail notifications for important SPOC events, you can configure e-mail recipients through the 

following dialog: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Also see Mail Configuration. 
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4 Command Line Interface 
 

In the directory there is a shell-script which can be used for carrying out 

a few core SPOC tasks. If you execute the script without arguments a list of supported commands is 

outputted. 
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5 SPOC Installation 
 

SPOC consists of multiple components and unfortunately you cannot verify an installation until all 

components have been successfully deployed.  See Login. The next chapters describe the deployment of 

each subsystem in a way that assumes familiarity with EJBCA and Jboss.  It is highly recommended 

starting by creating the SPOC PKI. 
 

The SPOC system is delivered as a ZIP file. Unzip it to any suitable directory. Note that both the 

SPOC Admin, SPOC Proxy and the associated EJBCA installations need pieces from the SPOC 

distribution. 
 

This guide assumes that the SPOC software is installed in a directory named .  If this doesn't match 

the local requirements a number of files will need some editing. 
 

 

5.1 SPOC PKI Deployment 
 

The SPOC PKI is supporting TLS. Due to some unusual requirements in [SPOC] you need to create 

specific certificate and end-entity profiles for the EJBCA CA used for the SPOC PKI. To shorten the 

setup-time a set of suitable profiles are shipped with the SPOC system distribution. The profiles are 

available in the directory and can be imported by using the EJBCA 

command line facility ( ). 
 

Note: The profiles must be edited in EJBCA to suit your particular configuration! 
 

Since the SPOC profile is quite complex it is recommended checking that the SPOC certificates confirm 

to the profile. The sample printouts on the succeeding pages were created by using the command: 
 

 
 

This installation guide builds on the assumption that the SPOC PKI is supplied in the following files: 

 
PKI Object File Name Password 

 

SPOC CA Root 

 

SPOC Client 

 

SPOC Server 

 

The PEM versions of the certificates (without private keys) are needed for verifying contents. 
 

The certificate is also handed over to an external entity during the manual phase of 

country enrollment. 
 

The SPOC PKI files are preferably kept in the directory on the EJBCA server as a 

reference. 
 
 
 
 

Continued on the next page... 
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5.1.1  SPOC Root CA 
 

Below is a partial screen-shot of the SPOC-ROOT profile showing the non-default parts: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continued on the next page... 
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y=365 days,mo=30 days 

Below is a screen-shot showing the non-default values needed for creating the SPOC Root CA 
 
 

Create CA 
 

CA Name  : SPOC-BR 

 
 
 
 
Back to Certificate Authorities 

 

Type of CA [? ]  [ XSJ9: 1 

 
CA Token Type [ Soft  : 1 

 
Authentication Code 

(leave empty for system default) 
 

Enable auto-activation of CA token 

Signing Algorithm  [ SHA.256WithRSA  :I 
RSA key size  [ 2048 : I 

 
 
 
 

CA certificate  data 

Validity (*y •mo *d) or end date of  [  Oy I 
the cert1f1cate [? ] 

ISO 3601 date format (syntax and example): (yyyy -MM-dd HH:mm:ssZZ ]: 

'2013-01-05 10:09:57+01:00' 

 
Subject  ON  [CN=SPOC Root,C=BR 

Signed By [ Self Signed : I 
Certificate Profile  [ SPOC-ROOT: 1 

 
 
 

 
CRL Number Critical   0 

 

Use Issuing Distribution Point on   0 
CRLs 

Issuing Distribution Point on CRLs 

Critical 
 

Default CRL Dist. Point[? ]  [http://br-spoc:9842/crl 

(used as default value In certificate  ?======'=;---...:.....-----------------..J 

profiles using this CA) I Generate I 
 

Default CRLIssuer [? ] 

 
[  Genera te 

 
CA Defined FreshestCRL extension 

[?]  >========;-----------------' 
(used as default value in certificate  Generate 

profiles uslm;; this CA) 
 

CRL Expire Period (*y •mo *d *h [ ld 
*m) [?]  L  ..J 

 
CRLIssue Interval (*y •mo *d *h [om 

*m) [?]  '-------------' 
 

CRL Overlap Time (*y •mo *d *h [ 10m 

*m) [?]  '---------------' 
 

Delta CRL Period (*y •mo *d *h [om 

*m) [?]  '---------------' 

y=365 days,mo=30 days 

y=365 days,mo=30 days 

y=365 days,mo=30 days 

http://br-spoc:9842/crl
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OpenSSL printout of Root Certificate 
 

Version: 3 (0x2) 

Serial Number: 

31:18:c6:f8:5f:26:20:16 

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 

Issuer: CN=SPOC Root, C=BR 

Validity 

Not Before: Jan 4 14:45:56 2013 GMT 

Not After : Jan 4 14:45:56 2023 GMT 

Subject: CN=SPOC Root, C=BR 

Subject Public Key Info: 

Public Key Algorithm: rsaEncryption 

RSA Public Key: (2048 bit) 

Modulus (2048 bit): 

00:c1:73:d2:bc:29:92:3f:e4:30:4a:e2:25:f4:c1: 

94:cc:89:df:e0:cd:63:6f:d5:09:f3:93:62:99:c3: 

95:b7 

Exponent: 65537 (0x10001) 

X509v3 extensions: 

X509v3 Subject Key Identifier: 

A6:E5:B7:5B:F5:0D:07:63:94:7B:55:17:8A:7C:75:E4:82:81:A2:3A 

X509v3 Basic Constraints: 

CA:TRUE, pathlen:1 

X509v3 Authority Key Identifier: 

keyid:A6:E5:B7:5B:F5:0D:07:63:94:7B:55:17:8A:7C:75:E4:82:81:A2:3A 

X509v3 CRL Distribution Points: 

URI:http://br-spoc:9842/crl 

X509v3 Key Usage: critical 

Certificate Sign, CRL Sign 

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 

bf:62:b8:f4:43:f5:04:95:65:54:bc:f0:11:16:d3:dd:ac:d9: 

46:f8:3d:71 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIIDYDCCAkigAwIBAgIIMRjG+F8mIBYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwJjEXMBUGA1UE 

Rvg9cQ== 

-----END CERTIFICATE----- 

http://br-spoc:9842/crl
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5.1.2  SPOC Server Certificate 
 

Before creating a SPOC server certificate the SPOC-SERVER certificate and end-entity profiles must be 

edited to suit the actual configuration. The minimum is changing the CN and DNS fields in the end- 

entity profile and assigning the proper CA name and certificate profile. 
 

Version: 3 (0x2) 

Serial Number: 

64:a8:f4:dc:e1:cc:0b:4f 

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 

Issuer: CN=SPOC Root, C=BR 

Validity 

Not Before: Jan 4 15:33:56 2013 GMT 

Not After : Jan 4 15:33:56 2015 GMT 

Subject: CN=SPOC TLS Server, C=BR 

Subject Public Key Info: 

Public Key Algorithm: rsaEncryption 

RSA Public Key: (1024 bit) 

Modulus (1024 bit): 

00:bc:fe:e1:99:d9:35:c6:67:09:2a:0c:d5:0b:3a: 

e0:c4:86:f2:ed:da:01:63:cf 

Exponent: 65537 (0x10001) 

X509v3 extensions: 

X509v3 Subject Key Identifier: 

B0:2D:55:A1:C2:AF:56:67:E9:51:7A:18:FC:8D:E7:EC:EE:31:9A:5A 

X509v3 Basic Constraints: 

CA:FALSE 

X509v3 Authority Key Identifier: 

keyid:A6:E5:B7:5B:F5:0D:07:63:94:7B:55:17:8A:7C:75:E4:82:81:A2:3A 

X509v3 CRL Distribution Points: 

URI:http://br-spoc:9842/crl // inherited from the CA 

X509v3 Key Usage: critical 

Digital Signature, Key Encipherment, Key Agreement 

X509v3 Extended Key Usage: 

TLS Web Server Authentication, 1.2.203.7064.1.1.369791.2 

X509v3 Subject Alternative Name: 

DNS:br-spoc 

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 

02:d3:05:20:0e:40:27:76:92:40:52:b8:1f:30:64:0b:53:ec: 

e8:00:c0:41 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIIDEDCCAfigAwIBAgIIZKj03OHMC08wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwJjEXMBUGA1UE 

7t6hM3GDf5D4YWz/CGkoYOgAwEE= 

-----END CERTIFICATE----- 

http://br-spoc:9842/crl
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5.1.3  SPOC Client Certificate 
 

Before creating a SPOC client certificate the SPOC-CLIENT certificate and end-entity profiles must be 

edited to suit the actual configuration. The minimum is changing the CN field in the end-entity profile 

and assigning the proper CA name and certificate profile. 
 

Version: 3 (0x2) 

Serial Number: 

7d:94:1a:c6:d3:8a:db:40 

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 

Issuer: CN=SPOC Root, C=BR 

Validity 

Not Before: Jan 4 15:37:28 2013 GMT 

Not After : Jan 4 15:37:28 2015 GMT 

Subject: CN=SPOC TLS Client, C=BR 

Subject Public Key Info: 

Public Key Algorithm: rsaEncryption 

RSA Public Key: (1024 bit) 

Modulus (1024 bit): 

00:a9:e6:1a:33:f8:e8:b1:a4:16:58:da:a4:e3:4e: 

54:b2:95:29:76:7a:51:44:13 

Exponent: 65537 (0x10001) 

X509v3 extensions: 

X509v3 Subject Key Identifier: 

51:B7:56:FA:10:F8:CB:9F:88:E0:29:96:42:FD:2B:28:68:07:12:C1 

X509v3 Basic Constraints: 

CA:FALSE 

X509v3 Authority Key Identifier: 

keyid:A6:E5:B7:5B:F5:0D:07:63:94:7B:55:17:8A:7C:75:E4:82:81:A2:3A 

X509v3 CRL Distribution Points: 

URI:http://br-spoc:9842/crl // inherited from the CA 

X509v3 Key Usage: critical 

Digital Signature, Key Encipherment, Key Agreement 

X509v3 Extended Key Usage: 

TLS Web Client Authentication, 1.2.203.7064.1.1.369791.1 

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 

2a:60:10:06:2c:36:82:36:bb:ff:7e:e6:59:1c:e4:e0:e5:1c: 

31:de:24:34 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIIC+TCCAeGgAwIBAgIIfZQaxtOK20AwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwJjEXMBUGA1UE 

QhA1ycPWmUFABiPGAtSoTR4lJGW3xX9CoeUEv4oq22RBFjRSX7Jbumsx3iQ0 

-----END CERTIFICATE----- 

http://br-spoc:9842/crl
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5.1.4  Publishing SPOC CRLs 
 

The EJBCA CA that is used for the SPOC must publish CRLs so that foreign entities can read them over 

the Internet. In most cases that would call for an external publisher. 
 

In SPOC Server the SPOC Proxy can perform this task if fed by the EJBCA (See System Overview 

).  To do that, you need to define an external publisher: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Linux script file has the following content: 

 

 
#!/bin/sh 

java -cp /opt/crlpublish/webpki.org-libext-1.00.jar org.webpki.net.HttpsWrapper \ 
-post https://br-spoc:9844/crlpush -input $1 \ 
-truststore /opt/spoc-keys/spocroot.jks -storepass changeit \ 
-keystore /opt/spoc-keys/spocclient.p12 -keypass spocclientpwd \ 
-type application/octetstream 

 

Where is the name of the SPOC Proxy host, and is taken 

from the SPOC Server distribution directory which is created by performing in the 

directory. A script template is available in . 
 

Don't forget performing: 

The file contains suitable parameter data for the web 

dialog. 
 

In the sample system, the SPOC PKI has been used for securing the publishing channel. 
 

To get this to work you must in the SPOC CA definition bind this publisher as well as defining an 

EJBCA service that runs a CA ”CRL Updater” process as often as required by the policy. 
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5.2 SPOC Proxy Deployment 
 

Before installing, you must define an environment variable which must point to the 
Tomcat 6.X installation directory. 

 

If you navigate to the sub-directory and issue the SPOC Proxy 

application should compile without errors. 
 

Before deploying you need to define SSL certificates for securing the communication channels to the 

EJBCA(s) as well as between SPOC Admin and SPOC Proxy. The recommended solution is reusing the 

SPOC PKI. For the SPOC Proxy the file holds the necessary 

PKI configuration as described by the following extracts: 
 

 
<!-- SPOC Proxy Port --> 

 
<Connector port="9844" 

maxThreads="150" strategy="ms" maxHttpHeaderSize="8192" 

emptySessionPath="true" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" 
scheme="https" secure="true" clientAuth="true" 

keystoreFile="/opt/spoc-keys/spocserver.jks" 

keystorePass="spocserverpwd" sslProtocol="TLS" 

truststoreFile="/opt/spoc-keys/spocroot.jks" 
truststorePass="changeit" 

acceptAnyCert="true" 

URIEncoding="UTF-8"/> 

 
<!-- SPOC External Web Service Port --> 

 
<Connector port="9843" 

maxThreads="150" strategy="ms" maxHttpHeaderSize="8192" 
emptySessionPath="true" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" 

scheme="https" secure="true" clientAuth="true" 
keystoreFile="/opt/spoc-keys/spocserver.jks" 

keystorePass="spocserverpwd" sslProtocol="TLS" 

truststoreFile="/opt/spoc-keys/spocroot.jks" 

truststorePass="changeit" 

SSLImplementation="org.jsslutils.extra.apachetomcat6.JSSLutilsImplementation" 

acceptAnyCert="true" 

URIEncoding="UTF-8"/> 
 

 

In the sample configuration file the SPOC PKI has been used for both external and internal 

communication. 
 

For testing purposes the SPOC Proxy may be installed on the same server as SPOC Admin. 
 

 

5.2.1  External Ports 
 

SPOC requires two ports to be externally available, one HTTP for CRL access and another which is the 

actual SPOC HTTPS port. 
 

In the default configuration CRLs are exposed on //spochost and SPOC on 
//spochost . 

 

 

5.2.2  Partial Test 
 

When the SPOC Proxy has been installed, a manual “Create CRL” on the EJBCA SPOC CA should 

show up in the SPOC Proxy log as well not returning any errors in the EJBCA log. 

http://spochost:9842/crl
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5.3 SPOC Admin Deployment 
 

 

5.3.1  SPOC Admin TLS Certificate 
 

SPOC Admin needs a conventional TLS certificate for the Web GUI, preferably issued by the TLS CA 

used by the organization. Using the default the keystore should be 

named , having the password and be stored in the directory 
.  The EJBCA CLI may be used to create a suitable certificate: 

↓ 

spoc_admin_host_name

The resulting keystore will be stored in .  Copy this file to the SPOC Admin 
directory . 

 

 
5.3.2  SPOC Admin TLS Truststore 

 

SPOC Admin needs a truststore to cope with the optional certificate authentication. Using the default 

the truststore should be named , having the 

password and be stored in the SPOC Admin directory . 
 
5.3.3  Web Services Authorization 

 

You need to authenticate and authorize SPOC Admin calls to EJBCA web services. An easy way 

creating a suitable certificate is using the EJBCA CLI is as follows: 
 

↓ 

↓ 

The resulting keystore will be generated in .  Copy this file to the SPOC Admin 
directory . 
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5.3.4  Configuration 
 

Before you can install and use the SPOC System, the file must 

be adapted for the local environment. 
 

The following configuration sample assumes that you have created a sub-directory holding 

all keys needed for SPOC communication as well as for calling EJBCA Web Services as well as the 

SPOC Proxy. SPOC Admin is in this context a client. 

See System Overview ➄ 
 
################################################################ 

# CVCA Configuration Data # 
# # 
# If your SPOC system does automatic renewals of external # 
# authenticated requests, the EJBCA CVCA arguments must # 
# have proper values. If not, leave values "as-is" or # 
# insert dummy values # 
################################################################ 
#EJBCA CVCA WS URL. Where to call 
ejbca-cvca-ws-url=https://br-ejbca:8443/ejbca/ejbcaws/ejbcaws 

 
#EJBCA CVCA WS Keystore Path. For client authentication of SPOC WS calls to EJBCA 

ejbca-cvca-ws-keystore=/opt/spoc-keys/spocws.p12 
#EJBCA CVCA WS Keystore Password 
ejbca-cvca-ws-keystorepass=spocwspwd 

 
#EJBCA CVCA WS Truststore Path. For server authentication of SPOC WS calls to EJBCA 

ejbca-cvca-ws-truststore=/opt/spoc-keys/truststore.jks 
#EJBCA CVCA WS Truststore Password 
ejbca-cvca-ws-truststorepass=changeit 

 

See System Overview 
 
################################################################ 

# EJBCA DV Configuration Data # 
# # 
# The SPOC system is assumed to automatically renew its own # 
# country DV CAs residing on a single EJBCA installation # 
################################################################ 
#EJBCA DV WS URL. Where to call 
ejbca-dv-ws-url=https://br-ejbca:8443/ejbca/ejbcaws/ejbcaws 

 
#EJBCA DV WS Keystore Path. For client authentication of SPOC WS calls to EJBCA 

ejbca-dv-ws-keystore=/opt/spoc-keys/spocws.p12 
#EJBCA DV WS Keystore Password 
ejbca-dv-ws-keystorepass=spocwspwd 

 
#EJBCA DV WS Truststore Path. For server authentication of SPOC WS calls to EJBCA 

ejbca-dv-ws-truststore=/opt/spoc-keys/truststore.jks 
#EJBCA DV WS Truststore Password 
ejbca-dv-ws-truststorepass=changeit 

 
#EJBCA DV Token Password. Must match the EJBCA configuration. Not used with HSMs. 

ejbca-dv-catokenpass=foo123 

 
################################################################ 

# SPOC Configuration Data # 
# # 
# The following properties defines SPOC configuration data # 
################################################################ 
#Home Country 
spoc-home-country=BR 
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#SPOC WS Client (Sending) Keystore 

spoc-ws-keystore=/opt/spoc-keys/spocclient.p12 
#SPOC WS Client (Sending) Keystore Password 
spoc-ws-keystorepass=spocclientpwd 

 
#SPOC CVCA and Link Certificate Repository 

spoc-cvca-repository=/opt/cvca/cvca.pem 

 
#CRL Check options (normally true) 

crl-check-client=true 
crl-check-server=true 

 
#database 

jndi-db-name=java:/SPOCDS 

 
#mail notfications. OPTIONAL (may be commented out) 

#jndi-mail-name=java:/SPOCMail 

 
################################################################ 

# SPOC Auto Renewal Configuration # 
# # 
# The following properties defines SPOC Proxy configuration # 
################################################################ 
#renew margin in days before DV expiration. Note that expiry data in CV 
certificates is inclusive 
auto-renew-margin=100 
#for testing you can set margin=100 and interval=5 to verify that every 5 minutes 

there is a renewal 

auto-renew-interval=5 
#for incoming requests. If false, the process will halt and you will need to click 
continue. 
# if true the process will be automatic 
auto-certify=true 

 

See System Overview 
 
################################################################ 

# SPOC Proxy Configuration # 
# # 
# The following properties defines SPOC Proxy configuration # 
################################################################ 
# Where to call 
proxy-url=https://br-spoc:9844/proxy 
# SPOC Admin must authenticate to the SPOC Proxy 
# It may be smart using the SPOC key for that purpose as well 
proxy-keystore=/opt/spoc-keys/spocclient.p12 
# Password 
proxy-keystore-password=spocclientpwd 
# For the TLS proxy communication. Must match the SPOC server certificate 
proxy-truststore=/opt/spoc-keys/spocroot.jks 
# And the password 
proxy-truststore-password=changeit 

 
# How many simulatanous request that we can handle without queuing 

proxy-max-threads=5 

# The proxy waits for this time before giving up and returning "idle" 

proxy-cycle-time=30 

# If there is no connect the proxy waits a while 

proxy-retry-timeout=200 

# For debug info on the client side 

proxy-client-debug=false 

# For debug info on the server side 

proxy-server-debug=true 

 
################################################################ 

# SPOC Admin authentication # 
# # 
# The following properties defines SPOC Admin authentication # 
# configuration # 
################################################################ 
# The SPOC admin can use passwords or certificates 
certificate-authentication=true 
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# For certificate login there must be two ports. One with certificate- 

authentication and one without 

certificate-login-port=8443 

# The port without certificate authentication 
standard-port=8442 

 
#To get proper URLs in notifications the following property must be configured 

spoc-admin-web=https://br-spoc:8443/spocadmin/certlogin?url= 

#spoc-admin-web=https://br-spoc:8442/spocadmin/pwdlogin?url= 

 

 
5.3.5  Installation 

 

Before installing SPOC Admin you must define an environment variable pointing to the 
JBOSS 5.X installation directory. 

 

If you navigate to the sub-directory and issue the SPOC Admin 

application should compile without errors. 
 

It is highly RECOMMENDED stopping JBoss before each , otherwise you may run into 

strange JBoss memory issues. 
 

Also see Mail Configuration. 
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5.3.6  MySQL Installation and Configuration 
 

In order to actually run SPOC Admin, MySQL must be installed and fitted with the appropriate database. 
The files and 

needs to be executed by MySQL for this purpose. The script must be run by an 

MySQL administrator, while the script must be run by the SPOC user as defined 

by the script otherwise you will get run-time errors. 

In case you change the default MySQL authentication, the file must 

also be updated and followed by an . 
 

Note that you for certificate authentication may need to modify in order to define 

an initial administrator: 
 

Change the line 
 

to whatever the initial administrator's DN is according to the java .   It could be like: 

 
 
 

5.3.7  Publishing CVCA Certificates 
 

In order to make CVCA certificates available for other countries you need to put it (together with 

possible link certificates) in a PEM-file located by the spoc-cvca-repository property. When the 

installation is ready you can verify this part using the Command Line Interface. 
 

 

5.3.8  Mail Configuration 
 

If you want SPOC Admin to send notification messages for various events you need to configure a mail 

configuration file and put it into .   A sample configuration file is 

available in . 
 

Note that you must also uncomment the mail provider line in . 
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5.4 Forward Proxy Deployment 
 

As an optional item, an Apache-based Forward Proxy may be installed. In the SPOC distribution 

directory there are two files: which is intended for the Apache 

server and which describes how the JBoss start script must be modified in order to forward 

outgoing SPOC and CRL requests to the proxy. 
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6 Troubleshooting 
 

In case there is an error in the communication between countries you need to determine what the 

problem in using a structured approach unless the error is obvious. 
 

 

6.1 Checking Log Files 
 

There are three log-files that you may need to look into. The EJBCA and SPOC Admin logs are stored 

in of the respectively server. The SPOC Proxy log is 

stored in current_date . 
 

If the log-files doesn't help, another option is trying out feature after feature. 
 

 

6.2 Verifying SPOC Messaging 
 

Try to send a general message to yourself.  See Send Test Message.  If that succeeds you should ask 

the other party to send a general message to your SPOC to verify that incoming messages are not blocked 

etc. 
 

 

6.3 DV Certification Errors 
 

Errors in DV certification are difficult to diagnose which requires that you first find out if it is incoming 

or outgoing certification requests that fail. 
 

 

6.3.1  Outgoing Requests 
 

In the SPOC Admin log there is a sequence beginning with “Trying to renew: NameOfDVCA” followed 

by “EJBCA produced DV renewal for: NameOfDVCA, now try to send it” which is the foundation for an 

outgoing request.  If only the first of these message appear it means that there is a problem in either the 

communication with EJBCA or that something went wrong in an internal process in EJBCA. 
 

Communication errors may be related to connectivity which should be easy to detect. Slightly more 

difficult are issued related to TLS. A common problem in existing installations are expired certificates. 
 

In the case EJBCA appears to receive renewal requests from SPOC, there is a bunch of problems that 

could be the culprit including insufficient privileges. 
 

Assuming that the request succeeds but the actual insertion of the received DV certificate fails, it is 

usually related to issues with EJBCA. In the SPOC Admin log, the insertion is denoted by the line 

“Trying to activate: NameOfDVCA”. Likely errors include format, subject name, and key-algorithm. 
 

Note that the SPOC Admin message view allows you to analyze message contents. 
 

However, errors may also occur in the receiving end which usually means that requests are rejected. In 

this case the most workable approach is contacting the other party and see if they can deduct something 

from their logs. 
 

 

6.3.2  Incoming Requests 
 

Incoming requests are identified in SPOC Admin logs by "Request certificate for user (DV): 

NameOfDVEndEntity”.  The primary sources of errors include: 
 

 Wrong key-state like counter-signing a request with an unknown key or trying to certify an 

already used key 

 Unexpected key-algorithm 

 Non-matching subject name. See Dealing with Foreign DV Requests 
 

 
Continued on the next page... 
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In addition to these errors, there is currently a performance issue regarding number of DV certificates for 

a specific country. If thousands of certificates have been issued the need for checking for previously 
used keys will increase response time which eventually may lead to time-out issues which show up as 

INTERNAL ERROR in the SPOC Proxy. 
 

The best way to restore operation from this state is by: 

 Renaming the DV CA 

 Renaming the DV Placeholder accordingly 

 Create a new DV End Entity with the same EJBCA name as the DV CA 
 

After that you must re-enroll the foreign country as described in Dealing with Foreign DV Requests. 
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7   Software Requirements 
 

Assuming that EJBCA 5.08 (or later) is properly installed on a dedicated machine (real or virtual), the 

following software is also needed for successful installation and operation of the SPOC Server and its 

components. 
 

 Java SDK 1.6 (http://java.sun.com). Required by SPOC Admin and SPOC Proxy. 
 

 Jboss-5.1.0.GA for JDK6 (http://www.jboss.org). Required by SPOC Admin. 
 

 MySQL 5.1.X Community Edition (http://mysql.com). Required by SPOC Admin. 
 

 Apache Tomcat 6.X (http://tomcat.apache.org). Required by SPOC Proxy. 
 

 Apache Ant version 1.8 (http://ant.apache.org). Required by SPOC Admin and SPOC Proxy. 
 

 Optional: Apache HTTP Server (http://httpd.apache.org). Required by Forward Proxy. 

 Operating system: Ubuntu 9-10.X, Red Hat 6.X, Windows Server 2008, SuSE 9-10.X. 

There are other dependencies such as the BouncyCastle Cryptographic Provider and MySQL JDBC 

driver but they are included in the SPOC distribution package. 
 

 

8   Hardware Requirements 
 

SPOC Admin runs on any PC having 2Gb of RAM and supporting Java and JBoss. Disk space 

requirements run in the vicinity of 1Gb (includes Java and Jboss). 
 

SPOC Proxy runs on any PC having 1Gb of RAM and supporting Java and Tomcat. Disk space 

requirements run in the vicinity of 500Mb (includes Java and Tomcat). 
 

The optional Forward Proxy runs on any PC having 1Gb of RAM and supporting the Apache server. 

Disk space requirements run in the vicinity of 100Gb. 
 

For production-based installations, twice the amount of RAM is RECOMMENDED. 
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