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Abstrakt 

Ett system utvecklades för företaget Monitor i Hudiksvall. Syftet var att skapa 
ett system som kan kontrollera vilka funktioner ett program kan komma åt 
utifrån den licens som kunden har betalat för, i form av en licensfil. En analys 
av företagets befintliga licenshanteringssystem gjordes för att identifiera vilka 
problem som behöver lösas i det nya systemet. Arbetet har använt en agil 
metod med små inkrementella leveranser och ständig kundkontakt. Eftersom 
systemet fungerar som ett API och använder sig av nätverkskommunikation 
över potentiellt osäkra nät, har kryptering av datatrafik med tekniken SSL/TLS 
använts. Eftersom licensfilen lagras på en klients dator har det utvecklats en 
metod för att verifiera att den filen inte har manipulerats hos klienterna för att 
potentiellt ge extra funktioner som de inte har betalat för. Det resulterade 
systemet är en fungerande prototyp som implementerar två stycken klienter: ett 
administrationsverktyg och ett fingerat kundprogram med olika funktioner där 
åtkomst bestäms av licensfilen som kan verifieras både off-line och on-line. Det 
resulterande systemet har testats i form av ett prestandatest och 
användningstest. Resultateten av de testerna visar att prestandan är god och 
systemet är korrekt.  
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1 Definition av begrepp 
Monitor Affärssystem 
Monitor Affärssystem är den produkt som Monitor erbjuder sina kunder, 
det är den programvara som kunden har köpt. 
 
Kundsystem 
Ett kundsystem är antingen en Monitorkonfiguration hos kund, eller en 
beskrivning av samling av en kunds företag. Med det menas att ett system 
som ägs av en kund kan ha flera företag i sig, och varje företag i detta fall 
har olika mängder och typer av licenser. 
 
Design 
Med design menas en övergripande beskrivning av hur alla komponenter 
tillsammans ska arbeta tillsammans för att lösa problemet med licenshan-
tering.  
 
Komponent 
En del av ett system eller design, t.ex. en databas eller applikation. 
 
API 
Application Program Interface, ett definierat sätt för applikationer att 
kommunicera med varandra.  
 
Licens 
En licens innehåller information över vad en kund betalat för, och därmed 
har rätt till.  
 
Licenshanteringssystem/Licenshanterare 
I denna kontext betyder licenshanteringssystem/licenshanterare ett pro-
gram som verifierar att en licens är korrekt och kan användas, vilket skil-
jer sig mot den engelska definitionen ”License Manager” som är en pro-
gramvara för företag som hjälper att hålla koll på vilka licenser de har köpt 
från andra företag.  
 
Licensfil 
En lokal fil som dels beskriver vad en kund kan komma åt i sitt program 
om den verifieras och stämmer. Filen kan också innehålla annan informat-
ion som kan användas för att konfigurera programmet. 
 
CRUD 
Create Read Update Delete, de fyra grundläggande funktionerna som kan 
utföras på persistent lagring. 
 
SQL 
Structured Query Language, ett språk som används för att utföra olika 
CRUD operationer mot en databas. 
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LINQ 
Language-Integrated Query möjliggör för utvecklare att ställa frågor på 
datamängder likt SQL. Syntaxen påminner också väldigt mycket om SQL. 
Fördelen med detta är att LINQ koden inte är strängar, utan en del av 
språket. Detta gör också att man lättare kan ta del av debugging informat-
ion i sin utvecklingsmiljö bland annat [1].  
 
CLR 
Common Language Runtime är den del av .NET ramverket som kör och 
hanterar kod bland annat [2]. 
 
IIS  
Internet Information Services, en webb server skapad av Microsoft med 
stöd för t.ex. HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP och NTTP. Kan användas i 
samband med bland annat ASP.NET utveckling [3]. 
 
SS20 
SS20 är det befintliga licenshanteringssystemet som är i drift just nu på 
Monitor, och innehåller en databas med information om kunden och den-
nes programvara (bland annat licensinformation) samt ett administrat-
ionsverktyg för att manipulera denna databas.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Ett problem som flera företag möter idag är piratkopiering av deras pro-
gramvara och ett smidigt sätt att få en översikt och hantera hur deras 
kunder använder produkten. Eftersom en produkt med tiden kan bli mer 
komplex och får fler funktioner kan det uppstå ett scenario där flera kun-
der inte behöver ha precis alla funktioner, och då är det önskvärt att kun-
den endast betalar för vissa moduler (som innehåller funktioner). Det be-
hövs då ett sätt att kunna hantera att kunden faktiskt bara får tillgång till 
de funktionerna. 
 
Ett sätt att lösa problemet är att använda sig av ett s.k. Licenshante-
ringssystem. Det är ett system som kundens programvara kontaktar för att 
verifiera vad för funktioner användaren har tillgång till. Eftersom systemet 
kan kontrollera vilka funktioner som kan kommas åt i programmet kan det 
användas i försvar mot piratkopiering.  
 
Uppdragsgivaren Monitor är ett företag som specialiserar på sig att ut-
veckla mjukvara för små och medelstora företag inom tillverkningsindu-
strin. Deras produkt erbjuder funktioner för att göra t.ex. lagerhantering 
och redovisning lättare.  

2.2 Syfte och mål 
Monitor har för närvarande ett licenshanteringssystem för deras nuva-
rande produkt, men det systemet har upplevts ha vissa problem i dess 
design och därmed funktion. De vill undersöka hur ett nytt licenshante-
ringssystem kan se ut, eftersom Monitors programvara och licensierings-
modeller har börjat förändras och kommer fortsättas utvecklas på ett sätt 
som gör att man bedömt att det nuvarande licenssystemet som är i drift 
idag inte passar in. Det nuvarande systemet kallat SS20, som kommer att 
behandlas i ett senare skede, är helt enkelt för anpassat för den nuva-
rande versionen av affärssystemet, och begränsad i dess design. På grund 
av detta är det från Monitors sida inte värt att lägga ner tid och pengar på 
att bygga om systemet. Monitor vill undersöka nya sätt att designa och im-
plementera ett licenshanteringssystem.  
 
Det slutgiltiga målet var att utveckla en prototyp för ett nytt licenshante-
ringssystem som implementerar de viktigaste funktionerna i ett sådant 
system och visar att den klarar av att lösa några av de problem som har 
upplevts i det nuvarande systemet.  
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2.3 Övergripande frågeställning 
Arbetet börjar med en generell problemformulering som under arbetets 
gång delas upp i olika delproblem. 

• Hur kan ett licenshanteringssystem designas och implementeras 
för att lösa problemen i det nuvarande systemet? 

3 Metoder och verktyg 

3.1 Metodbeskrivning 
För att få en klar bild över vilka problem som finns i det nuvarande li-
censhanteringssystemet utfördes en analys där författaren fick använda 
programvaran och en handledare från Monitor beskrev systemets olika 
delar. Analysen gav grunden för designen som det nya systemet fick, men 
även detaljerade frågeställningar som underlag för design, implementation 
och test.  
 
Efter att analysen och designen blev klara var det viktigt att bestämma på 
vilket sätt implementationen skulle utföras. Tillsammans med Monitor 
gjordes avgränsningar för att bestämma vilka funktioner som behöver fin-
nas i ett prototypsammanhang. Då designen är generell och täcker ett full-
ständigt system. Alla designval är grundade i erfarenheter av författaren, 
tidigare beprövade metoder i licenshantering, samt beprövade och robusta 
teknologier som används i mjukvaruindustrin.  
 
Vid implementationen av prototypen valdes en arbetsmetod ”Agile Pro-
gramming” som kommer från ”The Agile Manifesto”, som skrevs av indu-
striveteraner och beskriver tanken bakom deras idé för hur man ska jobba 
på bästa sätt, som de döpte till ”Agile Programming”. Det används idag på 
väldigt många företag och organisationer med framgång [4]. Grundtanken 
med agil programmering är att man maximerar värdet för kunden, genom 
t.ex. nära kontakt, eftersom nya krav och önskemål kan uppkomma. Vid 
utveckling görs det också små leveranser som inkrementellt bygger på 
produkten i små steg, dessa leveranser sker oftast regelbundet [5].  
 
Arbetets metod har därför försökt efterlikna den vid ”Agile Programming”, 
just på grund av dess framgång. Arbetet på prototypen har skett in-
krementellt, med små leveranser varje vecka. Vid varje leverans hölls ett 
möte med en handledare på Monitor för att få en dialog om hur arbetet 
går, och vad som behöver göras till nästa leverans. Att jobba agilt har 
många fördelar, bland annat att man oftast har ständig kommunikation 
med kund (i detta fall handledaren på Monitor). Det är väldigt vanligt med 
mjukvaruutveckling att kundernas krav förändras, och mjukvaran måste 
kunna snabbt ändras för att möta dessa nya krav. Denna kommunikation 
hjälper också utvecklaren att förstå vad det faktiskt är kunden vill ha.  
 
Under arbetet utvärderas leveranserna utifrån ett säkerhetsperspektiv, 
detta för att säkerhet är en viktig del av ett licenshanteringssystem. 
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3.2 Verktyg 
Utvecklingsmiljön .NET användes för att Monitor använder sig av den mil-
jön exklusivt. Detta medför att arbetet är till stor del bundet till Microsoft 
Windows. Utvecklingsverktyget som användes var Visual Studio 2013. 
Valmöjligheterna under utvecklingsarbetet har därför avgränsats till ram-
verk som finns i .NET. Huvudspråket var C# eftersom det är väldigt popu-
lärt i .NET utveckling, och är det som används främst av utvecklare på 
Monitor.  

4 Analys av licenshanteringssystemet SS20 och det 
nya systemets design 

4.1 Analys av SS20 
För att få en klar bild över vilka problem som finns i det nuvarande syste-
met SS20 genomfördes en analys. Denna analys gick igenom huvudfunkt-
ionerna hos systemet och deras syfte. Analysen skapar grunden för hur 
designen på det nya systemet ska se ut. 

 

 

	  

Figur 1: Översikt över SS20 och utförandet av en leverans. 

I Figur 1 kan vi se SS20 och utförandet av en leverans. SS20 innehåller en 
PC-applikation som arbetar direkt mot en databasfil som finns på Monitors 
egna servrar. Denna databasfil innehåller all information om kundernas 
system och vilka licenser de har betalat för. All konfiguration av systemen 
sköts av en anställd på Monitor, och det går att välja bland flera hundra 
olika funktioner.  
 
Programmet kan också göra en s.k. ”leverans”. Med det menas att kundens 
programvara uppgraderas till en ny programvaruversion, eller licensin-
formation uppdateras. Att en leverans har utförts registreras i SS20:s da-
tabas. Detta utförs varje gång en kund vill antingen lägga till eller ta bort 
funktioner, eller helt enkelt uppgradera sin version av Monitor.  
 
När kunden har tagit emot sin leverans i form av ett installationsprogram, 
läggs licensfilen upp i kundens egen Monitor-databas. Denna databas an-
vänds bland annat av applikationens olika funktioner, som t.ex. lagerhan-
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tering. Vid uppstart kollar applikationen alltså mot en lokal databas som 
innehåller licensinformation för att läsa av vilka funktioner som får använ-
das. Det finns alltså ingen som helst kommunikation mellan kundens ap-
plikation och Monitors egna servrar.  
 
Det största problemet med denna design är att det är omöjligt för en kund 
att t.ex. lägga till egna funktioner till sin programvara, utan att ta kontakt 
med en Monitoranställd. Det är heller inte möjligt för kundens applikation 
att automatiskt hämta ny licensinformation eller programvaruuppdatering 
genom deras applikation. Detta eftersom kundens programvara inte har 
kontakt direkt med Monitors system, vilket är det grundläggande proble-
met med systemet. Monitor vill även möjliggöra att kunden kan utföra 
självservice där man också kan få en översikt över sitt system, vad man 
betalar för osv.  
 

4.2 Design av det nya systemet 
Det finns akademiska arbeten som har behandlat hur licenshanteringssy-
stem kan implementeras och designas. Wikberg [6] tar fram en design för 
en uppdragsgivare som använder sig av en lokal licensfil och en central 
licensserver som sköter kommunikation mellan klient och en databas in-
nehållande relevant information om kunder och licenser. Vasile [7] har en 
liknande design på sitt system, men till skillnad från Wikberg implemente-
rar han ett system åt en uppdragsgivare. Dessa arbeten ger inspiration till 
hur designen för ett licenshanteringssystem kan se ut.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Översikt över det nya systemets olika komponenter 

I Figur 2 visas en översikt av designen för det nya systemet. I denna del av 
kapitlet beskrivs de olika komponenternas funktion för att visa vilka krav 
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de uppfyller. Vissa av dessa komponenter kommer sedan att implemente-
ras.  
 
Designen av systemet liknar andra licenshanteringssystem [6,	  7] på det sät-

tet att det finns en licensfil som innehåller licensinformation och som styr 
hur programmet ska bete sig. Oftast finns det också en central licensserver 
som verifierar licensfiler och kan ta emot kommandon för att administrera 
en databas som innehåller relevant information, dessa kommandon skick-
as över t.ex. en nätverksanslutning. Denna design föreslogs av författaren 
och tillsammans med en representativ på Monitor bestämdes det att detta 
skulle bli den slutgiltiga designen för prototypen. Det viktigaste med denna 
lösning är att den erbjuder en lösning för det grundläggande problemet 
som upplevdes i SS20, nämligen faktumet att det inte fanns någon som 
helst kontakt mellan kundapplikationen (”Monitor Affärssystem” i Figur 2) 
och licenshanteringssystemet (”Licensserver” i Figur 2).  

 

 Licensfil 4.2.1
Licensfilen i Figur 2 är en konfigurationsfil som lagras på kundens dator. 
Den innehåller t.ex. information om vilka moduler som kan kommas åt, 
vilken version av programvaran de har installerat på datorn, vilken version 
av licensen de har osv. Denna information kan sedan användas för att 
konfigurera programvaran. Monitor vill att det ska vara möjligt att licensfi-
len kan verifieras off-line, utan att behöva kontakta Monitors servrar. Om 
en verifiering görs on-line kan svaret från servern innehålla en ny version 
av licensfilen, som kan innehålla information mer eller mindre modulrät-
tigheter.   

 Licenstyper för licenshantering 4.2.2
Det finns vanligtvis ett antal olika licenspolicies i ett licenshanteringssy-
stem, som t.ex. ”nod-låsande”, ”flytande” och ”användarbunden” [8].  
 
Med nod-låsande menar man att programvarans licens är bunden till en 
enhet, som t.ex. en dator eller mobil, och således får programvaran bara 
användas av den enheten. Detta kräver någon slags unikt id för varje en-
het för att identifiera noden, samt hålla koll på att två noder inte använder 
samma licens samtidigt. 
 
En flytande licens är en licens som kan användas av flera enheter, men 
inte samtidigt. När en enhet vill använda en licens tar den temporärt ut en 
rättighet att använda programvaran från en samling licenser, en ”pool”. 
När poolen tar slut, kan enheter inte längre ta ut rättigheter tills poolen 
fylls på igen, genom att en enhet lämnar tillbaka rättigheten, som exempel 
när programvaran stängs ner. 
 
Den mest simpla policyn är den användarbundna. Detta knyter en använ-
dare med programvaran, detta ser man ofta i program som t.ex. webbmail 
eller andra online-tjänster som använder traditionell inloggning via använ-
darnamn och lösenord.  
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 Licensserver som API 4.2.3
Licensserverns uppgift (Figur 2) är att erbjuda en samling funktioner (API), 
för att t.ex. administrera kunders system. Kundens applikation använder 
sig av systemet för att själva verifiera och uppdatera licensfiler. 
 
Eftersom API:et på licensservern kommer att användas av både administ-
ratörer (anställda på Monitor) och kunder krävs det därmed ett sätt att 
identifiera användare av API:et och deras roller. Det är t.ex. inte önskvärt 
att en kund kan redigera information om en annan kund (något som bara 
kan utföras av de som har rollen administratör). 
 
Nätverkskommunikationen mellan licensservern och dess klienter bör vara 
krypterade, för att minimera risken att illvilliga personer kan ta del av 
meddelandena som antagligen kommer att skickas över internet.  

 Databas 4.2.4
Databasen i Figur 2 innehåller information all information om en kunds 
system, inloggningsinformation för kund och administratör etc. Alla in-
formation i databasen hämtas från licensservern, och förmedlas ut till kli-
enterna.  

 Administrationsverktyg 4.2.5
Administrationsverktyget i Figur 2 är till för att anställda på Monitor ska 
kunna redigera kundinformation som finns i databasen. Exempel på upp-
gifter kan vara att t.ex. lägga till licenser till en kund, lägga till användare 
till ett system osv.  

 Webbshop för självservice 4.2.6
Som tidigare nämnt är självservice något som Monitor önskar sina kunder. 
Denna självservice innefattar att en kund själv köper in licenser till sitt sy-
stem genom t.ex. en Webbshop (Figur 2). Denna webbshop kommunicerar 
också med API:et för att utföra sina uppgifter. Shopen ska också kunna 
lätt ge en översikt till en kund över vad de betalar för.  

 Monitor affärssystem 4.2.7
Monitor affärssystem är programvaran som kunden har, och tillsammans 
med licensfilen kan programmet konfigureras utefter det kunden betalat 
för. Om licensservern inte kan kontaktas ska licensfilen verifieras lokalt 
och programmet ska bara kunna bli obrukbart efter att ett visst antal off-
lineverifieringar gjorts i rad. 
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4.3 Avgränsningar 
Eftersom ett licenshanteringssystem är ett väldigt stort och komplext sy-
stem har författaren tillsammans med Monitor tagit fram en lista med av-
gränsningar.  

• Eftersom systemet är en prototyp räcker det med att en licenstyp im-
plementeras, användarbunden. 

• Funktion för att utföra leverans för uppdatering av programvaruvers-
ionen behöver inte implementeras, dock ska licensfilen uppdateras 
om det finns en ny version. 

• Webbshop eller applikation för att kund att lägga till nya funktioner 
behöver inte implementeras. 

 

4.4 Problemformuleringar 
Utifrån den övergripande frågeställningen, analysen av det nuvarande sy-
stemet och den slutgiltiga designen på det nya systemet, kunde följande 
detaljerade frågeställningar identifieras, inför implementation och tester:  

• Hur kan en redigerad licensfil förhindras från att ses som äkta av 
kundapplikationen och licensservern?  

• Vilka lämpliga teknologier och utvecklingsverktyg finns det för att 
bygga ett API som kan användas i licenshantering? 

• Eftersom systemet kommer att användas över nätverk, vilken pre-
standa har systemet? 

• Löser det nya systemet SS20:s problem med brist på kommunikation 
mellan Monitor och kundens mjukvara? 
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5 Genomförande 
Två prototyper utvecklades med syfte att implementera den design som 
tagits fram, avgränsade till att endast utveckla vissa funktioner av den 
designen. Detta kapitel behandlar hur dessa prototyper implementerades, 
vilka vägval som gjorts och varför.   

5.1 Prototyp 1 
Den första prototypen använde sig av Microsofts ASP.NET [9] Web API 2 
[10] ramverk. Under arbetets gång togs ett beslut att inte fortsätta arbeta 
med ASP.NET och istället gå över till en socket-lösning. Detta på grund av 
att arbetet inte gick framåt fort nog och det fanns oro att de viktigaste 
funktionerna inte kunde implementeras. Vissa delar implementerades 
dock och kommer att förklaras och motiveras i detta kapitel. Koden är 
dock tyvärr förlorad, eftersom projektet som koden låg i ändrades och blev 
Prototyp 2. 

 ASP.NET och Web API 2 5.1.1
ASP.NET är open-source ramverk av Microsoft för att göra det lättare för 
utvecklare att utveckla webbapplikationer. Eftersom ramverket använder 
.NET kan flera språk användas som C# och Visual Basic, under senare tid 
har ramverket också fått stöd på plattformar som inte är Windows.  
 
Web API 2 (WA2) är en del av ASP.NET och är till för att lättare kunna göra 
API:er över webben. WA2 bygger på REST och resultaten från en förfrågan 
serialiseras till antingen JSON eller XML.  
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 Web API 2 Routing 5.1.2
Som tidigare nämnts använde sig prototypen av Web API 2 delen av 
ASP.NET. Det som gör ramverket lätt att använda är faktumet att varje 
klassfil som ärver av klassen ApiController knyts till en URL (kallad rou-

ting) [11]. Om vi t.ex. har en URL som ser ut så här: 
testserver.com/api/products/ 

kommer ramverket leta efter en klass som heter ProductsController och 

en metod i den klassen som börjar på Get[…] och inte tar några argument. 
Om URL:en ser ut som så här: 

testserver.com/api/products/1 

kommer den istället att leta efter en metod i samma klass som också bör-
jar på Get[…] men istället tar ett heltal som argument. 
 
Båda URL:erna gör olika saker beroende på vilken HTTP metod (POST, 
GET, DELETE, PUT) det användes för att anropa dem. Den första URL:en 
skulle också kunna användas med ett POST anrop, men istället kommer 
ramverket att leta efter en metod som börjar på Post[…]. Samma sak med 
den andra URL:en, där en HTTP DELETE skulle försöka anropa en metod 
som börjar på Delete[…].  
 
Det blir alltså väldigt lätt att lägga till funktioner i API:et, i prototypen 
fanns en funktion för att hämta ut alla användare som var knutna till ett 
system. Den klassen hette då ”UsersController”. Om vi använder standard 
”routing behaviour” kommer vår URL se ut på det här sättet om vi vill 
hämta ut alla användare: 
 testserver.com/api/users/1 

I klassen ”UsersController” har vi en metod som heter GetUsersByID som 

tar ett heltal som argument. Resultaten skickas då till webbläsaren i form 
av en JSON/XML fil. Tanken är att man i webbläsaren t.ex. använder ett 
Javascript bibliotek med funktioner för att hämta JSON och då dynamiskt 
ändra på det som visas för användaren. I prototypen användes jQuery [12] 
som är ett väldigt populärt bibliotek med många funktioner för att t.ex. 
hämta JSON information från en URL.  
 
I prototypen skapades några funktioner som kunde hämta olika inform-
ation från databasen, som t.ex. funktionen ovan för att hämta användare.  
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 Autentisering, auktorisering och rollhantering 5.1.3
ASP.NET har inbyggt stöd för rollhantering, där man t.ex. kan skilja på an-
vändare som är administratörer och användare, via rollnamn. Tanken var 
att t.ex. administratörer bara ska få komma åt funktioner som kan vara 
intressanta för Monitors anställda när de administrerar en kunds system, 
men att kunder bara ska kunna komma åt funktioner som t.ex. visar vilka 
moduler de har köpt och har tillgång till. 

 

Ramverket har också stöd för olika autentiserings och auktoriseringsme-
toder. Autentisering är att säkerställa identiteten på en användare, och 
auktorisering är att kolla om användaren har t.ex. rätt att hämta en re-
surs. Exempel på autentiseringsmetoder som används i ASP.NET är Basic, 
Forms och Integrated Windows Authentication.  

 Basic Authentication 5.1.4
Basic bygger på internetstandarden ”HTTP Authentication: Basic and Di-
gest Access Authentication” [13].  

 

Figur 3: Basic Authentication [14]  

Basic Authentication fungerar på det sättet att en klient försöker att 
komma åt en URL, i Figur 3 ser vi att klienten försöker komma åt /home. 
Servern svarar att klienten inte har rätt att komma åt den resursen. Klien-
ten svarar då igen med användarnamn och lösenord i ”Authorization” he-
adern i HTTP meddelandet. Fördelen med Basic är att det är en internet 
standard, men nackdelen är att all auktoriseringsinformation måste skick-
as varje gång klienten försöker komma åt en resurs. Informationen skickas 
också i klartext så någon slags kryptering är att rekommendera för att för-
hindra att viktig information samlas in av en illvillig person [14]. 
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 Forms Authentication 5.1.5
Forms Authentication är inte en Internet standard och använder sig istäl-
let av s.k. cookies som innehåller information för att autentisera klienten 
mot servern, efter att inloggningsinformation har skickats och verifieras. I 
Figur 4 kan vi se att klienten försöker komma åt resursen /home. Om re-
sursen finns på servern och klienten inte är autentiserad skickas en HTTP 
302 respons tillbaka och klienten skickas till en loginsida, för att sedan 
skickas tillbaka till resursen /home efter inloggning. Forms authentication 
har samma problem som Basic då de båda skickar känslig inloggningsin-
formation i klartext, även här är det rekommenderat att förbindelsen är 
krypterad [15]. 

 

Figur 4: Forms Authentication [15] 

 

 Windows Authentication 5.1.6
Windows Authentication möjliggör för klienter att logga in med deras Win-
dows-inloggning, om servern och datorn är på samma Active-Directory 
nätverk behöver användaren inte ange användarnamn och lösenord, utan 
loggas in automatiskt. Microsoft rekommenderar inte att man använder 
denna metod över Internet, utan bara i egna interna nät [16]. 

 Val av auktoriseringsmetod och autentiseringsmetod 5.1.7
Efter att ha analyserat de tre metoderna som erbjuds i ASP.NET gjordes ett 
försök att implementera Basic Authentication i prototypen. Detta eftersom 
Basic Authentication är en Internet standard, och det är ett ganska okom-
plicerat protokoll, samt att eftersom anslutningen är krypterad med hjälp 
av HTTPS kan denna autentiseringsmetod anses vara tillräckligt säker att 
använda.  
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Det blev heller inte relevant att implementera en auktoriseringsmetod, men 
tanken var att man med hjälp av användarnamn och lösenord, samt 
systemtillhörighet och roll bestämma om man kan komma åt en funktion.  

5.2 Prototyp 2 
Eftersom författaren bedömde att det skulle ta för lång tid att implemen-
tera, på grund av oerfarenhet i ASP.NET och webbutveckling generellt, 
övergavs Prototyp 1. Den andra prototypen är den som blev den slutgiltiga 
implementationen av systemdesignen. Till skillnad från den första prototy-
pen som använde ASP.NET och därmed HTTP/HTTPS för nätverkskom-
munikation använder sig denna prototyp av sockets krypterade med TLS 
där data mellan klienterna och servern är i form av JSON och bildar då ett 
kommunikationsprotokoll. 

 Databas 5.2.1
I början användes en databasfil som var baserad på Microsoft SQL, men 
under utvecklingsarbetet slutade filen att fungera av okända skäl. Det gick 
helt inte att kopiera/läsa den. Därför valdes istället en databasmotor. 
 
Databasmotorn som användes var Microsoft SQL Server Express, vilket är 
en självständig applikation som innehåller databasen. Denna motor valdes 
dels för att prototypen använder sig av .NET-ramverket och således finns 
det bra stöd för kommunikation mellan applikation och databas. Däremot 
är applikationen inte bunden mot just Microsoft SQL lösningar, en filbase-
rad databas som SQLite (eller tidigare nämnt en Microsoft SQL databasfil) 
kan användas om det finns en SQL-drivrutin. 

 Databasdesign 5.2.2
I Figur 5 ser vi en översikt över databasens olika tabeller. Databasdesignen 
bygger på att kunna lagra information om system, deras användare och li-
censinformation. För att få en komplett bild över hur databasen skapas 
och ser ut, med lite exempelvärden, se Bilaga 2. 
 
”CustomerSystem” är kundens system som kan innehålla ett antal företag 
(”Company”).  
 
”License” innehåller licensinformation och är bundna till ett system via en 
främmande nyckel, dock kan en licens fördelas till ett företag om så öns-
kas.  
 
Tabellen ”Module” använder en metod som kallas ”Adjacency List Model”, 
som är ett sätt att modellera hierarkiska strukturer i SQL. Nackdelen med 
denna metod är att det kan vara svårt att fråga databasen via SQL-frågor 
om information, men det är relativt lätt att sätta in information i tabellen 
från t.ex. en datorapplikation. Det finns också en alternativ metod kallad 
”Nested Set Model”, men den är betydligt mer avancerad och svårare att 
implementera och ansågs inte behövas i denna prototyp dels på grund av 
komplexiteten och dels på grund av att SQL frågor för att hämta data inte 
kommer att användas mot tabellen [17].  
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Figur 5: Översikt över databasen och dess tabeller 

 Kommunikation med databasen via Entity Framework 5.2.3
Entity Framework [18] är ett ramverk skapat av Microsoft för att göra det 

lättare att kommunicera med SQL-databaser. Ramverket skapar automa-
tiskt klasser av databastabeller och programmeraren manipulerar objekt 
av de klasserna för att utföra olika CRUD kommandon.  
 
I samband med LINQ kan man lättare utföra kommandon databaskom-
mandon eftersom man inte skriver råa SQL kommandon i strängar. Ef-
tersom det är objekt som hämtas ut kan de lätt serialiseras. 

 SSL/TLS 5.2.4
TLS (Transport Layer Security) är en vidareutveckling av protokollet SSL 
och används för att kryptera bland annat datatrafik. Protokollet använder 
en blandning av asymmetrisk och symmetrisk kryptering, där den asym-
metriska används för att förhandla fram en symmetrisk nyckel som sedan 
används för att kryptera meddelandena i sessionen [19]. 
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HTTPS är ett protokoll på webben som vanligtvis använder sig av TLS för 
att kryptera trafik mellan servern och klientens webbläsare. För att upp-
rätta en TLS session ingår det flera steg [20]. 

1. En klient ansluter till en server som är säkrad med SSL, klienten 
frågar servern efter dennes identitet (certifikat).  

2. Servern skickar tillbaka en kopia av certifikatet och den publika 
nyckeln. 

3. Klienten kollar på certifikatets olika delar så som utgångsdatum, 
återkallelsestatus och att namnet på certifikatet (Common Name) 
stämmer överens med domännamnet (t.ex. monitor.se). Klienten 
har oftast också lagrat flera olika certifikat som den kan lita på, 
och kollar av att certifikatet som servern skickat finns lagrat. Om 
klienten litar på servern skapar den och krypterar ett meddelande 
med hjälp av serverns publika nyckel som innehåller en symmet-
risk nyckel (sessionsnyckel).  

4. Servern dekrypterar meddelandet med sin privata nyckel och häm-
tar den symmetriska nyckeln som kommer att användas tillsvidare 
i sessionen. Servern skickar tillbaka ett meddelande till klienten 
krypterat med sessionsnyckeln för att bekräfta att nyckeln funge-
rar. 

5. Servern och klienten krypterar nu all data med sessionsnyckeln. 

 POCO – Plain Old CLR Objects 5.2.5
POCO:s är något som har använts i stor del av detta arbete. En POCO är 
en simpel klass som inte har speciella egenskaper som arv eller referenser 
till speciella ramverk. I detta fall används de som databärare, och innehål-
ler bara fält med olika data. Det som är användbart med en POCO är att 
man kan använda dem i samband med ett bibliotek som t.ex. JSON.NET 
[21] för att serialisera och deserialisera data mellan programvaror över 
t.ex. nätverk, som ett DTO [22]. 
 
Ett exempel på när en POCO används är när adminverktyget vill hämta en 
lista på system som finns tillgängliga. Eftersom resultatet av denna förfrå-
gan skickas i form av JSON kan data deserialiseras till ett POCO objekt 
och det blir lättare för programmeraren att hämta och lagra data.  

 Kommunikationsprotokoll 5.2.6
Kommunikationsprotokollet är ett egentillverkat protokoll som i grunden 
använder sig av JSON. All kommunikation mellan server och klient initie-
ras av klienten, och det finns två huvuddelar av ett meddelande som ser-
vern förväntar sig. 
 
”Auth” innehåller eventuell inloggningsinformation som t.ex. användar-
namn och lösenord. Denna information verifieras varje gång en klient 
skickar ett meddelande, och syftet är att verifiera för servern att den som 
försöker använder sig av API:t är en registrerad användare. 
 
”Command” innehåller först namnet på funktionen som klienten vill an-
ropa, samt ”Args” som innehåller eventuella argument till funktionen. 
Varje ”Command” kan komma åt den verifierade användaren om det be-
hövs extra information för att t.ex. förhindra att en användare försöker 
utföra något som de inte har rätt till. Ett exempel kan vara en användare 
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som är en kund och försöker att redigera en annan registrerad användare. 
Detta är inte tillåtet och kommandot kan se vilken roll den verifierade an-
vändaren har och kan då returnera med ett felmeddelande.  

 Licensserver 5.2.7
Licensservern är den komponent av systemet som är mellan klienten och 
databasen. Servern sköter sådant som rollhantering, autentisering, licens-
filsverifiering samt utför kommandon som klienten vill exekvera. Licensser-
vern har också ett eget certifikat som används för att stärka serverns iden-
titet.   
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 Kommandon 5.2.8
Som tidigare nämnt i kommunikationsprotokollet består ett meddelande av 
en ”Command” del. När servern tar emot ett meddelande mappas fältet 

”Name” med namnet på ett ”Command” i ”CommandFactory”. Alla komman-

don (Figur 6) har samma metodsignatur. De tar alla emot en array av 
strängar som kan innehålla argument till funktionerna, som t.ex. metoden 
”GetUsersBySystemID”. Den metoden förväntar sig ett heltal som första 

och enda argument. Det är viktigt att metoderna har beskrivande namn för 
att kunna tänka ut hur argumenten ska vara, men vissa metoders namn 
ger inga ledtrådar om hur argumenten ska vara eftersom de tar flera ar-
gument. Ett exempel är ”AddUser”. Utan att kolla på hur denna klass är 

implementerad kan det vara svårt att veta hur argumenten ska hamna och 
hur många det ska vara, och eftersom det är en array som tas emot är po-
sitionerna viktiga. I just detta fall hamnar det nya användarnamnet först, 
sedan lösenord och sist systemet som den användaren ska vara associerad 
med.  
 
En alternativ lösning kunde istället ha varit att ”Args” också vara JSON-

objekt. T.ex. hade AddUser istället tagit emot en associativ array och med 

det spelar positionerna på argumenten ingen roll, bara att alla argumenten 
finns där i arrayen. Nackdelen med detta är att det blir lättare för utomstå-
ende att utföra ”reverse engineering” och förstå signaturen på en metod. 
En annan nackdel är att meddelandena mellan server och klient blir större 
i storlek. Att inte använda en associativ valdes för att det var det lättaste 
att implementera och ger inga större nackdelar. 

 

 
Figur 6: De kommandon som implementerades 
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 Nätverkssocket 5.2.9
Socketströmmen använder sig av Microsofts SSLStream [23] klass för att 

kryptera en socketanslutning. I SSLStream finns det stöd för den senaste 

TLS versionen 1.2 [19], och därför valdes det protokollet. Klassen tillåter 
också att man specificerar en egen certifikatfil, och ett utvecklingscertifikat 
användes som är självsignerad. I prototypen lyssnar servern på en arbiträr 
port för inkommande anslutningar. I just prototypen kan servern bara ta 
hand om en klient åt gången, det vill säga när en klient ansluter måste 
nästa klient vänta tills den första är klar. Dock är fallet att en klient inte är 
ansluten särskilt länge, och eventuella tillgänglighetsproblem upptäcktes 
inte under utvecklingsarbetet, men kan uppkomma om tillräckligt många 
klienter finns i ett senare skede. 
 
En lösning kan vara att varje klient som ansluter får en helt egen tråd, 
vilket är en vanlig lösning och det finns flera exempel där en sådan lösning 
implementeras. Anledningen till att det inte implementerades i prototypen 
var för att det inte ansågs behövas i prototypläget, samt att själva anslut-
ningsdelen kan behövas bytas ut helt (mer om det sen).  
 
En annan egenskap som SSLStream har är att den kan kolla klientens cer-

tifikat också (om det finns ett). Ett sätt att autentisera klienter kan vara att 
servern har i databasen en tabell över alla giltiga certifikat som finns hos 
klienter (i form av publika nycklar). Denna typ av klientverifiering finns oft-
ast i t.ex. SSH servrar där man kan på serversidan ha en fil med publika 
nycklar och vilken användare den tillhör.  
 
I prototypen är det bara serverns identitet som verifieras, eftersom klien-
terna kollar av serverns certifikat för att vara säkra på att det är rätt ser-
ver. Som tidigare nämnt används simpelt användarnamn/lösenord för au-
tentisering av klienter.  

 Licensfil 5.2.10
I Bilaga 1 kan vi se ett exempel på en licensfil. Licensfilen är skriven i 
JSON och består av tre huvuddelar.  
 
”Auth” innehåller inloggningsinformation, och i ett scenario där en an-
vändarbunden licens används är det naturligt att ”Auth” innehåller an-
vändarnamn/lösenord.  
 
”License” innehåller information om vad kunden har rätt att använda sig 
av, och denna del kan läsas av kundens program efter verifiering.  
 
”Signature” är ett hash värde (SHA1) i hexadecimalt, som har skapats uti-
från ”License” delen av filen. Hashningsfunktionen bestäms av certifikatet. 
 
SHA1 är en hashningsfunktion skapad av den amerikanska myndigheten 
NSA [24]. Den är dock ansedd föråldrad som börjar fasas ut eftersom den 
anses ha säkerhetsbrister, både Google och Microsoft har tillkännagett att 
de kommer börja fasa ut certifikat med SHA1 inom de närmsta åren. Istäl-
let rekommenderas att använda den nya och starkare SHA-256 och SHA-
512 [25, 26]. 
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Anledningen till att SHA1 används i prototypen är för att det program (IIS 
8) som genererade certifikatet bara kunde generera SHA1.  

 Användarklienter 5.2.11
I prototypen implementerades två användarklienter som använder sig av 
detta system.  
 
En av klienterna är ett administrationsverktyg som skulle kunna t.ex. an-
vändas av en anställd på Monitor för att administrera kunders system och 
licenser. Syftet är att visa att det går att utföra administrativa uppgifter 
med hjälp av systemet. 
 
Den andra klienten är en påhittad version av Monitor Affärssystem med 
fingerade moduler som en kund kan tänka sig ha (kundklient). Syftet är 
att visa att konceptet med licensfiler fungerar. 
 
Båda klienterna utvecklades med hjälp av WinForms, som är ett ramverk 
inom .NET för att snabbt skapa GUI program.  

 Administrationsverktyg 5.2.12
Administrationsverktyget är ett GUI program som är tänkt att användas av 
Monitors anställda för att administrera kunders system. Det första man 
ser när applikationen startas är en inloggningsruta där man skriver in sitt 
användarnamn och lösenord (Figur 7).  

 

Figur 7: Administrationsverktygets inloggningsfönster 

 



 

21 
 

 

Figur 8: License Management fliken 

 

Figur 9: User Editor fliken 

Det finns två huvuddelar av programmet separerade med flikar, ”User Edi-
tor” (Figur 8) och ”License Management” (Figur 9). ”Debug Functions” och 
”Debug Output” har varit hjälpmedel under utvecklingsarbetet för att fel-
söka funktioner. 
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”User Editor” är ett verktyg för att hantera systemets användare av ett sy-
stem. Det finns funktioner för att ta bort användare, lägga till användare 
och redigera användare. Observera att lösenorden lagras i klartext i data-
basen, egentligen borde dessa lagras i form av ett hash-värde. Detta an-
sågs inte vara nödvändigt i prototypen.  
 
”License Management” kan användas för att hantera licenser som ett sy-
stem har, och tillgångar som en licens har kan redigeras i en grafisk träd-
struktur. Utöver att redigera vad en licens kan komma åt, kan man även 
lägga till nya licenser och ta bort licenser. 
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 Kundklient 5.2.13
 

Kundklienten (Figur 10) visar helt enkelt vilka moduler programmet har 
tillgång till, denna information läses in från en licensfil. Vi kan också se ett 
fungerande exempelprogram, i detta fall en miniräknare. Licensfilen kan 
antingen verifieras mot licensservern eller off-line med hjälp av serverns 
publika nyckel och hash-värdet. Modulernas tillgänglighet visas med hjälp 
av att knappar släcks/tänds.  

 

Om licensfilen verifieras online görs en kontroll av servern efter verifiering 
för att kolla om licensfilen är den senaste versionen, om inte skickas den 
senaste versionen med i svaret på verifieringsförfrågan. På det sättet har 
klienten alltid den senaste versionen av licensen lagrad på sin dator. 
 

Eftersom modulerna använder sig av en hierarkisk struktur (se databasde-
sign) kan vissa undermoduler som innehåller vissa funktioner definieras. I 
exempelprogrammet är ”Calculator”, ”Text Editor”, ”Contacts” och ”Note 
Keeper” moduler på toppnivå, d.v.s. de har inga föräldramoduler. Varje för-
äldramodul i detta exempel har dock en undermodul som kallas ”Pro” vers-
ionen. Om vi har ”Calculator” modulen upplåst, men inte ”Calculator Pro” 
kan vi inte komma åt multiplikation och division i miniräknaren.  

 

 
Figur 10: Kundklientens huvudfönster och exempelmodulen ”Calculator” 
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6 Resultat 
Komponenten licensserver, licensfil, kundklient och administrationsverk-
tyg implementerades vilket anses vara de grundläggande funktionerna för 
ett licenshanteringssystem. En metod för att verifiera licensfiler on-line och 
off-line skapades. Det gjordes dessutom en simpel prestandaanalys av Pro-
totyp 2. Ett test gjordes för att verifiera att systemet fungerar och utför de 
funktioner som implementerades. De resulterande implementationerna är 
avgränsade till .NET plattformen. 

6.1 Lösning av SS20:s grundläggande problem 
SS20:s största problem var att det saknades kommunikation mellan kun-
den och Monitors system via programvara, det var därför omöjligt att ut-
föra CRUD kommandon från t.ex. en kundklient. Eftersom den resulte-
rande prototypen använder sig av en klient-server modell och nätverks-
kommunikation över TCP/IP anses detta problemet vara löst tillsammans 
med faktumet att CRUD kommandon i det resulterande systemet kan utfö-
ras av ett administrationsverktyg. Verktyget kan få översikt över kunder 
och deras system. Det kan därmed anses vara fullt möjligt att implemen-
tera en kundklient med liknande funktioner, för att få en kund att lätt 
kunna se hur sitt eget system ser ut, i form av information om licenser 
som finns och annan relaterad information.  

6.2 Val av teknologier för skapande av API för ett licenshante-
ringssystem 

Prototyp 1 använde sig av ASP.NET för att förmedla data mellan klienter 
och databasen, där Web API 2 användes som ramverk för att underlätta 
skapandet av en RESTful tjänst. Prototypen kom inte långt in i utveckling-
en, men vissa funktioner för att sätta in och hämta data implementerades. 
Det är därför troligt att prototypen skulle kunna fortsatt utvecklas till ett 
system som är ekvivalent Prototyp 2. Prototyp 1 övergavs dock på grund av 
att arbetet gick för sakta. 
 
Prototyp 2 använder sig istället av sockets för att ansluta klient och server. 
Det gick betydligt snabbare att utveckla och ett system som uppfyller pro-
jektets krav nåddes. Det implementerades två klienter, ett administrations-
verktyg och ett exempelprogram som använder sig av en licensfil som kan 
verifieras on-line och off-line.  

6.3 Verifiering av licensfil 
Det som har varit viktigt med licensfilen är just att man ska på något sätt 
verifiera den utan licensservern eftersom det kan finnas scenarion då an-
vändaren inte har anslutning till internet och därmed Monitors servrar (se 
problemformulering i kapitlet ”Inledning”). Denna signatur kan sedan an-
vändas av klienten om servern inte kan kommas åt och verifiering behövs 
göras off-line. Klienten har en kopia på serverns publika nyckel och kan 
således verifiera att hashen skapats med hjälp av serverns privata nyckel. 
Om verifiering görs online, kan servern verifiera hashen genom att köra 
hashningsfunktionen på ”License” delen med sin privatnyckel och jämföra 
svaret med värdet i ”Signature”. 
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6.4 Prestandatest 
 
Eftersom systemet (Prototyp 2) fungerar på det sättet att en klient ansluter 
sig till servern i en ny session varje gång den vill utföra ett kommando, 
anas det att det kan finnas prestandaproblem. En prestandaanalys gjordes 
där olika kommandon utfördes med hjälp av administrationsverktyget. Det 
kan man se tydligt i Tabell 1 är att det första anropet tar väldigt lång tid 
(nästan 2000 millisekunder), detta beror på att servern och klientapplikat-
ionen ”värms upp”. Med det menas att vid första anropet görs den första 
anslutningen till databasen, data cachas bl.a. Samt att .NET utför JIT-
kompilering (Just In Time) vid första anrop, som tar tid [27]. Efter det 
första anropet går det dock relativt snabbt, där majoriteten av anropen 
utförs under 100 ms. Anropen varierar dock i karaktär och är allt ifrån att 
hämta en lista på system från att redigera licenser och användare. Obser-
vera dock att detta utfördes på en dator lokalt, och inte över internet som 
kan försämra tiderna beroende på anslutning. Testet utfördes på en dator 
med en Intel 2500k processor och 12GB RAM, med Windows 8.1 som ope-
rativssystem. Eftersom många av anropen hamnar runt 100ms anses pre-
standan vara tillräckligt bra. 

 

Tabell 1: Tid för att skicka och ta emot resultat från klient till server 

  
Anrop # Tid för exekvering (ms) 
1 1693 
2 39 

3 270 
4 239 
5 21 

6 98 
7 68 
8 74 

9 98 
10 22 
11 29 

12 115 
13 25 
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6.5 Funktionstest 
För att testa systemets olika komponenter skapades ett typiskt scenario 
där en kund har en licensfil lagrad på sin dator som kan komma åt en 
modul, och verifiering görs först off-line och sedan on-line. Licensfilens 
version uppdaterades sedan genom administrationsverktyget och modul-
åtkomsten ändrades. För den nya versionen ändrades också användar-
namnet som kunden använder för att autentisera sig.  
 

1. Kundklienten laddades med en färdig licensfil som först verifierades 
off-line, för testsyften. 

2. Detta fungerade utan problem och programmet startade med kor-
rekt modulåtkomster. 

3. Verifiering gjordes sedan on-line och även då utan problem. Licens-
filen uppdaterades sedan genom administrationsverktyget och un-
der nästa on-line verifiering laddades en ny licensfil ner och som ti-
digare var det inga problem med åtkomst till moduler. Den uppda-
terade licensfilen innehöll också det nya användarnamnet. 

 
Sammanfattningsvis kunde scenariot utföras utan problem. 
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7 Diskussion och slutsats 

7.1 Uppfyllande av projektets krav 
Under inledningen gjordes en analys av det befintliga systemet ”SS20” och 
resultaten av den analysen blev grunden för designen av ett nytt system. 
Detta system hade vissa krav som sedan avgränsades på det sättet att 
endast en licenstyp implementeras och två av tre användarklienter imple-
menteras. Ett av huvudsyftena var att kunna lösa problemet med SS20:s 
brist på kommunikation mellan kundprogram och Monitors servrar, och 
därmed svårt för kunder att få en översikt över vad de betalar för samt 
förhindrar detta möjligheter för kund att utföra självservice. Detta anses 
har lösts med det nya systemet, eftersom klienterna kan utföra CRUD 
kommandon mot en server som finns tillgänglig över t.ex. ett internt nät-
verk eller internet.  
 
Det resulterande systemets design liknar i stor mån andra relaterade aka-
demiska arbeten som har behandlat licenshanteringssystem [6, 7]. Dock 
har varje arbete olika krav från uppdragsgivare över vad som bör finnas 
med och hur vissa saker ska lösas, därför kan arbetets implementation 
anses vara specifikt för Monitor och designen generell och anpassningsbar. 
Det finns inga tecken på att denna design inte kan implementeras i andra 
språk (t.ex. Java) som har andra ramverk. 

 Begränsningar i val av teknologier 7.1.1
Att en webbshop inte implementerades har flera orsaker, i början var det 
tänkt att alla tre klienter skulle utföras, men eftersom min erfarenhet av 
ASP.NET och webbutveckling generellt inte var speciellt stor tog det två 
veckor (av totalt 9) att få ett grundläggande fungerande exempel. Beslutet 
togs då med Monitor att överge ASP.NET och fortsätta med en egen lös-
ning. I efterhand har jag dock förstått att ASP.NET vägen är den bästa i 
slutändan, eftersom den använder sig av HTTP/HTTPS och därmed kan 
kommunicera med fler typer av klienter. Den egna lösningen använder sig 
av sockets vilket gör att kommunikationsmöjligheterna blir begränsade, 
eftersom moderna webbläsare inte tillåter kommunikation med tradition-
ella sockets som licensservern använder sig av. Dock finns det en internet 
standard kallad WebSocket [28], och finns implementerad i .NET av en 
tredje-part [29]. Prototypen använder dock inte WebSockets på grund av 
att detta problem upptäcktes väldigt sent i arbetet. En klient för självser-
vice är dock inte helt uteslutet, eftersom precis som kundklienten och ad-
ministrationsverktyget kan man skapa en WinForms klient som utför 
CRUD kommandon. En annan lösning är att man låter licensservern er-
bjuda två sätt att ansluta på, en via sockets och en via HTTP/HTTPS, och i 
grunden använda samma kommandon. 

 Avgränsningar 7.1.2
Projektet blev väldigt avgränsat, och en del intressanta problem som flera 
licenstyper undersöktes inte, men deras karaktär beskrevs. I slutändan 
blev projektet dock knappt klart i tid, detta dels på grund av min erfaren-
het av dessa nya teknologier och dels för att en prototyp gick bort (Prototyp 
1) och därmed förlorades tid.  
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7.2 Licenshanteringssystems risker och fördelar 
Eftersom ett licenshanteringssystem kan kontrollera hur kunder använder 
programvaran, kan ett sådant system förhindra piratkopiering och annan 
otillåten användning av programvaran i viss mån. Att en programvara som 
är till för att säljas används av användare som inte har betalat för den är 
så klart en potentiell förlorad intäkt. Därför har det varit speciellt viktigt 
att licensfilen som lagras på kundens system inte lätt kan redigeras för att 
komma åt delar av programmet som de inte har betalat för. Ett annat pro-
blem med att använda sig av ett licenshanteringssystem som använder sig 
av nätverkskommunikation är tillgänglighet. Om systemet är nere, kan 
inte kunderna använda programvaran och på så sätt finns det risk för 
missnöje och en förlorad kund. För att förhindra potentiella förluster rent 
ekonomiskt bör systemet vara robust, och det bör finnas backup-lösningar 
om systemets tillgänglighet sviktar. 

7.3 Säkerhetsimplikationer med verifiering av licensfil 
Att ha en licensfil lagrad lokalt ger så klart säkerhetsimplikationer och en 
tillräckligt teknisk kunnig person kan kringgå verifieringsskyddet. Ett sätt 
är att byta ut certifikatet som finns på datorn mot ett eget certifikat som 
har tillgång till privatnyckeln. Eftersom certifikatet som innehåller ser-
verns publiknyckel är en fil, kan man helt enkelt ersätta den filen med sin 
egen. På så sätt kan man generera sin egen hash utifrån sitt egna certifi-
kat och därmed modifiera licensfilen hur man vill. Detta betyder också att 
man kan verifiera filen off-line hur många gånger man vill. För att försöka 
förhindra detta kan man programmera in t.ex. serverns publiknyckel i den 
exekverbara filen, men detta skyddar så klart inte någon från att redigera 
den exekverbara filen med sin egen nyckel. 
 
Ett annat problem är att kunden, om den har en giltig licensfil, kan verifi-
era den off-line hur många gånger som helst. Det enda kunden behöver 
göra är att när programmet startar, på något sätt göra att datorn tappar 
kontakt med internet. Applikationen kommer då inte att kunna kontakta 
servern, och därmed försöka verifiera filen off-line. Två motåtgärder har 
undersökts, dock har ingen av dem implementerats på grund av tidsbrist. 
En är att programmet internt har en räknare som lagras i persistent som 
räknar hur många gånger en fil har verifierats off-line i rad. Problemet med 
detta är att man kan ändra på denna räknare efter x antal gånger och på 
så sätt kunna verifiera filen hur många gånger som helst. En annan lös-
ning är att licensfilen innehåller information om när den inte längre är 
giltig och måste verifieras on-line. Problemet med det är att kunden kan 
ändra på sin systemklocka och därmed ”gå tillbaka i tiden”. Resultatet blir 
detsamma. 
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7.4 Vidareutvecklingspotential 
Projektet slutresultat anses vara en prototyp, och bör därmed inte ses som 
något som bör användas i produktion. Men det finns goda förutsättningar 
för att vidareutveckla systemet för att t.ex. lägga till fler licenstyper och 
kommandon. Detta är baserat på faktumet att koden i sig är väldigt flexi-
bel och har försökt att inte vara bunden mot en licenstyp. Om projektet 
skulle vidareutvecklas av Monitor föreslår jag att bara erbjuda anslut-
ningsmöjligheter via HTTP/HTTPS. Detta eftersom administrationsverkty-
get och webbshopen kan implementeras som en webbaserad lösning (i 
form av en hemsida). Kundklienten skulle kunna använda sig av en 
HTTP/HTTPS klient för att ansluta till servern för att verifiera licensfilen. 
Förhoppningsvis kan projektet ge en bra översikt över hur man kan im-
plementera ett licenshanteringssystem.  

7.5 Slutsats 
Det slutgiltiga systemet som utvecklades anses uppfylla de viktigaste 
funktionerna i ett licenshanteringssystem.  
 
En central licensserver implementerades som fungerar som ett API där 
klienter kan anropa funktioner som utför olika CRUD kommandon, denna 
kommunikation är säkrad med kryptering med hjälp av TLS. Servern är 
den enda komponent som har direkt kommunikation med en databas som 
innehåller information om t.ex. licenser, användare osv. Två klienter ut-
vecklades som använder detta API, ett administrationsverktyg och en 
kundklient. Administrationsverktygets uppgift är att redigera t.ex. licensin-
formation och användare som har tillgång till systemet. Kundklienten är 
en exempelprogramvara som använder sig av en lokal licensfil som inne-
håller information om vilka funktioner som får kommas åt. Denna licensfil 
kan verifieras off-line och on-line, efter att en verifiering har gjorts kan 
programmet läsa av de olika parametrarna som finns i filen.  
 
En metod för att verifiera filen off-line utvecklades, som bygger på att li-
censservern signerar licensfilen med hjälp av asymmetrisk kryptering in-
nan den skickas till klienten.  
 
Tester av systemet utfördes, en av testerna behandlade ett typiskt använ-
darscenario med kundklienten och administrationsverktyget. Det andra 
var ett prestandatest där olika API-funktioners tidsåtgång mättes. Resulta-
tet av både testerna visade att systemet är korrekt och prestandan är till-
räckligt bra, då de flesta funktioner utfördes runt 100ms.  
 
En klient som inte implementerades på grund av tidsbrist var webbsho-
pen, som hade uppgiften att erbjuda ett sätt för kunder att utföra självser-
vice. Med det menas att köpa licenser till programvaran, samt få en över-
sikt över vilka moduler som de har rättighet till. Det anses dock finnas 
goda möjligheter till att utveckla den klienten men även flera typer av kli-
enter, så som en mobilapplikation eller liknande eftersom administrations-
verktyget och kundklienten kunde implementeras utan problem.  
 
Detta arbete hoppas kunna ge en bra översikt över hur ett licenshante-
ringssystem kan implementeras.  
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Bilagor 
1 Exempel på licensfil 

{ 
  "Auth": { 
    "Username": "Hugg", 
    "Password": "123Test" 
  }, 
  "License": { 
    "LicenseAccess": [ 
      { 
        "Module": { 
          "ModuleId": 1, 
          "Name": "Calculator", 
          "ParentId": null 
        }, 
        "AccessId": 1, 
        "LicenseGUID": 1, 
        "ModuleId": 1 
      }, 
      { 
        "Module": { 
          "ModuleId": 2, 
          "Name": "Calculator Pro", 
          "ParentId": 1 
        }, 
        "AccessId": 2, 
        "LicenseGUID": 1, 
        "ModuleId": 2 
      } 
    ], 
    "UserboundLicense": { 
      "LicenseGUID": 1, 
      "UserId": 1 
    }, 
    "LicenseGUID": 1, 
    "SystemID": 1, 
    "AssignedToCompany": 1, 
    "TypeID": 1, 
    "FormType": 1, 
    "LicenseVersion": 1 
  }, 
  "Signature": 
"7B361EA552C6064060745F1F543BF55BEBB66ACC6BBFA13F8A000B8DE30890FDACB
FFA06136917F0B94C67257AC4E02432B927B20467DA75596770AC02383811B1F31C1
E50ACC49D062B3D3EDDBC7B04BA45C119B47E8640136778BB26520C93FA0226B1CC7
8D757E29E3F798EB029EAD83813194249D43DCDD807B547E7681285169261F37A9F4
210B44801097C41FF20A41EB7EF47E37A3B86BD07A338688F23BBA2CC366E25B070E
E6A04E15B3DFC71CF0AC761956EDEF1BE85F71D723C8D3ACC384ED3C37A4465D9663
E9EA566DF8440AF9EEC21FA0A12BD5871A11A0A670074F2172FC28E1837424130AB4
BB1654761D7677AC1AD7D443DCD4A07FDE840" 
} 
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2 Skript för skapande av databastabeller 

 
IF OBJECT_ID('dbo.LicenseAccess', 'U') IS NOT NULL 
 DROP TABLE dbo.LicenseAccess 
IF OBJECT_ID('dbo.UserboundLicense', 'U') IS NOT NULL 
 DROP TABLE dbo.UserboundLicense 
IF OBJECT_ID('dbo.LicenseVersions', 'U') IS NOT NULL 
 DROP TABLE dbo.LicenseVersions 
IF OBJECT_ID('dbo.License', 'U') IS NOT NULL 
 DROP TABLE dbo.License 
IF OBJECT_ID('dbo.Company', 'U') IS NOT NULL 
 DROP TABLE dbo.Company 
IF OBJECT_ID('dbo.CustomerSystem', 'U') IS NOT NULL 
 DROP TABLE dbo.CustomerSystem 
IF OBJECT_ID('dbo.LicenseForm', 'U') IS NOT NULL 
 DROP TABLE dbo.LicenseForm 
IF OBJECT_ID('dbo.ManagerUser', 'U') IS NOT NULL 
 DROP TABLE dbo.ManagerUser 
IF OBJECT_ID('dbo.Module', 'U') IS NOT NULL 
 DROP TABLE dbo.Module 
 
 
CREATE TABLE CustomerSystem 
( 
 SystemID INT IDENTITY PRIMARY KEY, 
 Name varchar(60) UNIQUE 
) 
 
CREATE TABLE Company 
( 
 CompanyID INT IDENTITY PRIMARY KEY, 
 SystemID INT, 
 Name varchar(60) UNIQUE, 
 FOREIGN KEY (SystemID) REFERENCES 
CustomerSystem(SystemID), 
) 
 
CREATE TABLE License 
( 
 LicenseGUID INT IDENTITY PRIMARY KEY, 
 --LicenseGUID uniqueidentifier PRIMARY KEY DEFAULT 
newsequentialid(), 
 SystemID INT, 
 AssignedToCompany INT, 
 TypeID INT, 
 FormType INT, 
 LicenseVersion INT NOT NULL, 
 FOREIGN KEY (SystemID) REFERENCES 
CustomerSystem(SystemID) 
) 
 
CREATE TABLE LicenseForm 
( 
 FormType INT PRIMARY KEY, 
 Description varchar(100) 
) 
 
CREATE TABLE ManagerUser  
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( 
 UserId INT IDENTITY PRIMARY KEY, 
 Username VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE, 
 Password VARCHAR(50) NOT NULL, 
 Roles VARCHAR(50) NOT NULL, 
 SystemId INT, 
) 
CREATE TABLE UserboundLicense 
( 
 LicenseGUID INT PRIMARY KEY, 
 UserId INT, 
 FOREIGN KEY (LicenseGUID) REFERENCES 
License(LicenseGUID), 
 FOREIGN KEY (UserId) REFERENCES ManagerUser(UserId) 
) 
 
CREATE TABLE Module 
( 
 ModuleId INT IDENTITY PRIMARY KEY, 
 Name varchar(60) NOT NULL, 
 ParentId INT DEFAULT NULL 
) 
 
CREATE TABLE LicenseAccess 
( 
 AccessId INT IDENTITY PRIMARY KEY, 
 LicenseGUID INT, 
 ModuleId INT, 
 FOREIGN KEY (LicenseGUID) REFERENCES 
License(LicenseGUID), 
 FOREIGN KEY (ModuleID) REFERENCES Module(ModuleId) 
) 
 
INSERT INTO CustomerSystem(Name) VALUES('Sandvik AB'); 
INSERT INTO CustomerSystem(Name) VALUES('Olles Koncern AB'); 
 
INSERT INTO Company(SystemID, Name) VALUES(1, 'Sandvik Coromant 
AB'); 
INSERT INTO Company(SystemID, Name) VALUES(1, 'Sandvik Mining AB'); 
 
INSERT INTO License(SystemID, TypeID, FormType, AssignedToCompany, 
LicenseVersion) VALUES 
 (1, 1, 1, 1, 1); 
 
INSERT INTO LicenseForm(FormType, Description) VALUES(1, 'User-bound 
License'); 
 
INSERT INTO ManagerUser(username, password, roles, systemid) 
VALUES('Hugg', '123Test', 'Admin', 1), ('Hugg2', '123Test', 'User', 
'1'); 
INSERT INTO UserboundLicense(LicenseGUID, userId) VALUES 
 (1, 2); 
 
INSERT INTO Module(name, parentId)  
 VALUES 
  ('Calculator', NULL), 
   ('Calculator Pro', 1),  
  ('Text Editor', NULL), 
   ('Text Editor Pro', 3),  
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  ('Contacts', NULL), 
   ('Contacts Pro', 5), 
  ('Note Keeper', NULL), 
   ('Note Keeper Pro', 7); 
 
 
INSERT INTO LicenseAccess(LicenseGUID, moduleId) VALUES(1, 1); 
INSERT INTO LicenseAccess(LicenseGUID, moduleId) VALUES(1, 2); 
INSERT INTO LicenseAccess(LicenseGUID, moduleId) VALUES(1, 3); 
INSERT INTO LicenseAccess(LicenseGUID, moduleId) VALUES(1, 4); 
INSERT INTO LicenseAccess(LicenseGUID, moduleId) VALUES(1, 5);  


