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Resumé
I dette whitepaper behandles problemet med datasikkerhed for
geografiske data. Disse data er der rigtigt mange af, men som fagfelt er
distribution af geodata stadig relativt nyt. Derfor halter området bagefter
med hensyn til sikkerhed og brugerstyring, hvis man sammenligner med
andre store data-fagfelter.
Udfordringen i forhold til geodata er, at vi som samfund ønsker at disse
data skal være så åbne som muligt. Blandt andet med henblik på, at
offentligheden, læreanstalter eller forskningsmiljøer kan få adgang til dem.
I praksis betyder dette imidlertid ofte, at der ikke samtidig kan blokeres for
data som er underlagt f.eks. den nye persondataforordning (GDPR).
Dette bunder alt sammen i en teknisk mangel på gode muligheder for
at have rollebaseret brugeradgang til geografiske data. Det er denne
mulighed, der nu tilbydes af Bifrost, der – som det første produkt af sin
art – kan tilbyde detaljeret brugerstyring på geodata-tjenester og dermed
navigere en mellemvej imellem adgang til grunddata og beskyttelse af
persondata.
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Introduktion
De seneste år har udviklingen på området for geografiske informationssystemer
(GIS) handlet om tilgængelighed. Industrien
har i høj grad haft fokus på frisættelse af
geografiske data, så private eller offentlige
aktører i højere grad kunne dele informationerne og drage nytte af dem på tværs
af administrative skæl; adgangen geodata
er kort sagt blevet demokratiseret.
Målet har været at facilitere distribution af
geodata gennem nye tekniske muligheder, nye sammenstillinger af data eller via
fælles standarder for udstilling af data.
Dette fokus har betydet, at vi i dag ser
geodata som en naturlig del af viften af
onlinemuligheder. Vi forventer eksempelvis
at få information vist på et kort, hvis det er
det mest meningsfulde, når vi skal finde et
eller andet. Vi regner med at kommunen
kan give os en oversigt over f.eks.
fritidsaktiviteter i området vist på et kort.
Sjældent tænker vi imidlertid over sikkerheden af vores data i den forbindelse.
Men hvordan står det egentlig til, når vi
ser på geodata i et sikkerhedsperspektiv?
Og hvordan forholder vi os her til sikring af
persondata?
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Intentionerne
er gode – men
teknikken
halter
Udstilling af geografiske data har alle dage
været forbundet med tekniske vanskeligheder, da her dels var tale om store
datamængder, der – da de beskriver
spatiale forhold – har en vis iboende kompleksitet. Dels fordi her har været et ønske
om fælles standarder for at tilgå data.
Her har fokus i højere grad ligget på at få
”hul igennem,” således at data kunne komme ud og arbejde i brugernes klienter.
Derimod har der været mindre fokus på
at beskytte disse data mod misbrug og
injection-angreb som ellers har været en
prioritet for mange organisationer og virksomheder med data på internettet, i de
seneste to årtier.
Et andet problem i den ”traditionelle”
geodatadistribution er mængden af tjenester, som der er behov for, når man vil
bestemme, hvem der skal kunne se ens
data. Den nuværende tekniske løsning er
at udstille det samlede datasæt – minus
den begrænsede del – til alle brugere.
Dette betyder reelt, at der skal bygges
en ny geodatatjeneste til hver ny bruger-

gruppe, og derfor bliver flere processer i
forbindelse med distributionen unødvendigt komplicerede.
Det giver sig bl.a. udslag i en stigende
kompleksitet i den daglige drift af
tjenesterne, at ajourføring af data skal ske
på alle tjenester, og dette alene er ofte
anledning til uoverensstemmelser.
Med andre ord, når distributionen simplificeres, så simplificeres driften.

Udfordringen med
adgangskontrol
Når man taler om rollebaseret adgangskontrol (RBAC), tænker mange formentlig
på det Active Directory (AD) som findes i
deres egen organisation – dvs. en optegnelse af alle organisationens medlemmer
delt op i forskellige grupper med tilhørende
forskellige rettigheder.
De fleste organisationer af en vis størrelse
har en konstruktion som denne, der gør
det muligt at styre rettighederne til
data-flows af enhver art gennem organisationen.

Den praktiske løsning på dette problem
har traditionelt været et datamæssigt dyrt
tjeneste-led, hvor der skal laves en ny
geodata-tjeneste pr. fagligt område eller
arbejdsgruppe.
Denne lidt besværlige løsning har været
nødvendig, fordi geodata-tjenesten
udelukkende er i stand til at skelne mellem
tilladt trafik eller ikke tilladt trafik.
Det er således op til dataejeren at konstruere en tjeneste, som viser den delmængde
af et datasæt, som må ses af en given
gruppe brugere.
Man kan – populært sagt –ikke spørge
sin geodata-tjeneste: ”Hvad må Peter fra
kommunikationsafdelingen se?” Peter må
selv spørge ved at tilgå tjenesten og enten
få svar i form af de data, som han forventede – eller også får han ingenting på sin
skærm.
Her ville det på mange måder være mere
praktisk at være i stand til at simplificere
tjenestelaget, så al data ligger på én enkelt
tjeneste – hvorefter Peter logger ind og
kan se og udvælge de data, hans
funktionsbestemte profil giver ham
adgang til.

Metoden er i udgangspunktet en god og
funktionel måde af styre rettigheder på.
Men det har imidlertid ikke været muligt at
anvende disse principper i forbindelse med
geodata-distribution.
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RBAC
TJENESTE

INSPIRE, OGC og
beskyttelse af
persondata
Geodata-verdenen har i flere år arbejdet
i retning af en standardisering af måden,
data udstilles på gennem bl.a. OGC og
INSPIRE-programmet.
Den internationale organisation OGC (Open
Geospatial Consortium) står for skabelsen
af åbne standarder til udstilling af geodata.
INSPIRE er kort fortalt et fælleseuropæisk
program, der har skabt en standard for
distribution af offentlige geodata på tværs
af medlemslandene i EU.
Formålet er, at man i f.eks. en krisesituation lettere kan få kritiske informationer
om f.eks. nabolandes infrastruktur,
redningsindsatser eller vejrforhold etc.
Ganske enkelt for at lette samarbejdet
mellem medlemslandene på tværs af
landegrænser.
Også danske myndigheder skal udstille
data i overensstemmelse med INSPIRE –
og gør det faktisk allerede i mange
sammenhænge.
Det, der i øjeblikket er den mest afgørende
udfordring vedrørende geodatasikkerhed,
er den nye persondataforordning (GDPR).

Problemet opstår, når de datasæt, som
udstilles på den åbne standard, har en eller
flere kolonner med information af personfølsom karakter.
For i den klassiske geodata-arkitektur kan
man ikke gøre dele af et datasæt hemmeligt. I stedet kan man blive nødsaget til
enten at:
•

Blokere for alle data – hvoraf dele
af det kan være personfølsomt

•

Tillade adgang med risiko for
repressalier, hvis data ender i de
gale hænder

•

Helt at omstrukturere datasæt
således at personfølsomme infor
mationer udelades

Alle disse muligheder er ret beset
utilstrækkelige. Primært fordi data i dag
jo ser ud, som det gør, fordi bestemte
oplysninger skal bruges af sagsbehandlere
eller andre i deres jobfunktioner, og derfor
forefindes samlet.
Essentielt har moderne geodata-tjenester
således brug for en skrueknap i stedet for
en tænd/sluk knap, når det kommer til
sikkerhed. Der er behov for en nuancering
af sikkerhedsbegrebet, således at geodata
kan opnå den samme granularitet i
brugerstyringen, som organisationer
forventer sig af deres interne systemer.
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Datafordeleren
– de offentlige
grunddata

Frie geodata

- Indeholder ikke persondata, og kan
derfor være åbne data

Statslige, Kommunale eller
private geodata

- Er ikke statslige grunddata, og kan
derfor ikke benytte Datafordeleren, men
har behov for sikring og brugerstyring af
geodata i forbindelse med GDPR

Datafordeleren er en platform, som
udvikles af Digitaliseringsstyrelsen med
henblik på nemt at kunne udstille og
sidestille forskellige grunddata-sæt.
Den er en del af tanken om de frie
geografiske grunddata og er tænkt til
at udstille grunddata omkring personer,
adresser, virksomheder, fast ejendom
samt informationer om klima og geografi.
Datafordeleren er en helstøbt løsning, som
sikrer de danske grunddata, men så heller
ikke mere. Det er ikke en platform, som
alle udbydere af geodata kan tilmelde sig.
Samtidig er Datafordeleren et eksempel på
en enterprise-løsning som også omfatter
hosting og distribution.
Der er dog mange geodatasæt som ikke
lever op til kravene i grunddataprogrammet, men som stadig har behov for beskyttelse af geodata-tjenester med persondata.
Derfor er der behov for en mere modulær
løsning, således at et sikkerhedslag kan
skydes ind imellem en organisations
geodata og de brugere, som skal anvende
det.
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Behov for
sikring af
persondata,
samt
logning af
geodata
trafik

Statens grunddata

- Får brugerstyring og sikkerhed via
Datafordeleren

Hvorfor anvende
rollebaseret
adgangskontrol?
Rollebaseret adgangskontrol – eller RBAC
– har en lang række fordele, også i forbindelse med den måde, du udstiller geodata.
Gevinsten fordeler sig på 3 hovedområder,
nemlig:
•
•
•

Større sikkerhed
Slankere infrastruktur
Beskyttelse af persondata

Sikkerhed
Den øgede sikkerhed opnås ved implementering af et rollebaseret adgangskontrolsystem, som kan afgøre, om en bruger

må se de data, som der efterspørges.
Samtidig sikrer det, at hvis en brugers
identitet kompromitteres af den ene eller
anden grund, så er det kun denne ene brugers adgang til det pågældende datasæt,
som er kompromitteret, og ikke hele
datasættet. Så når svagheden skal håndteres, kan man nøjes med at lukke for den
pågældende brugers adgang uden nødvendigvis at skulle forstyrre alle tjenestens
øvrige brugere.
I dag er situationen imidlertid ofte den, at
mange ansatte har et fælles login til en
geodata-tjeneste, som udstilles til brug for
deres jobfunktion.
Af denne grund kan det være svært at
logge trafikken fra de forskellige medarbejdere eller dele af landet, ligesom alle
ansatte bliver en mulig svaghed i forhold til
kompromittering af tjenestens data.
I RBAC-scenariet, hvor en bruger af den
ene eller den anden grund får stjålet sin
identitet af en 3. part, er det derimod kun
data, som den pågældendes rolle(r) giver
adgang til, som kan ses af angriberen, og
ikke hele tjenesten.

nuanceret rolleforståelse i princippet nøjes
med en enkelt tjeneste til alle.
Databeskyttelse
Den på mange måder afgørende fordel
ved at overgå til en rollebaseret adgangskontrol i forbindelse med GIS, er imidlertid
beskyttelse af data.
Her er både tale om adgangsbeskyttelse
af de geografisk refererede data generelt
samt muligheden for specifikt at beskytte
dele af et datasæt, som er af personfølsom karakter – såsom personnumre,
adresser eller lignende.
Denne mulighed er essentiel for at kunne
leve op til kravene i den fælleseuropæiske
persondataforordning (GDPR).

Bifrost gør
adgangen til dine
geodata
rollebaseret

Optimering
En anden gevinst ved den rollebaserede
tilgang er, at laget af tjenester som administrativt niveau kan mindskes betragteligt.
Så hvor der før skulle være én tjeneste per
rolle i organisationen, kan man med en

Bifrost er et stykke software, som gør
det muligt at udstille geodata sikkert,
adgangsbegrænset og i overensstemmelse med internationale standarder.
Bifrost er den eneste løsning på markedet,
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der gør det nemt at bestemme, hvem der
skal have hvilken adgang til dit geodata-sæt – og som samtidig logger, hvordan
informationerne anvendes.
Bifrost løser to betydelige udfordringer
indenfor geodata løsninger, nemlig ved at:
Sikre, at kun rette person eller organisation får adgang til netop det udsnit af dit
datasæt, som vedkommende har ret til at
anvende
Logge og lagre informationer om, hvordan
geodata helt præcist er blevet anvendt og af
hvem
Løsningen er forankret i 15 års erfaring
med at bygge geodata-services baseret på
velkendte og udbredte metodikker samt
ønsket om at
introducere rollebaseret adgangskontrol
(RBAC) til distributionen af geodata.
Bifrost gør det samtidig nemt at forbinde
denne adgangskontrol til et eksisterende
bibliotek over brugere i organisationen.
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Konklusion
Anvendelsen af geodata er indenfor det
seneste årti steget nærmest eksplosivt
indenfor både den private og offentlige
sektor. Det er på mange måder en positiv
udvikling og øger også tilgængeligheden
af geografiske data til uddannelses- og
forskningsformål m.m.
Desværre er geodata-distribution på en
række afgørende områder sakket bagud
vedrørende brugerstyring og sikkerhed.
Det stiller mange aktører i et dilemma
mellem ønsket om fri data overfor behovet
for beskyttelse af sensitive og måske
personfølsomme informationer.
Primært fordi de mest udbredte teknologier til udstilling af geografiske data ikke har
været i stand til at levere begge dele.
Men med Bifrost løfter du udfordringen
gennem sikring af data, nuanceret distribution og en slankere infrastruktur. Samtidig tilbyder Bifrost også detaljeret logning
af forbruget, så der kan følges med i hvilke
data bliver benyttet af hvem.
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Kontakt os
hvis du vil vide
mere:
NorthTech ApS
Nørregade 28D, 4. th.
1165 København K
Danmark
CVR 10 12 13 61
kontakt@northtech.dk

Eller besøg vores hjemmeside:
http://www.geoteamwork.com

Produceret for NorthTech ApS:
Ophavsret © 2018 NorthTech ApS.
Alle rettigheder forbeholdes.
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Links / Ressourcer
OGC-standarder:
http://www.opengeospatial.org/standards
INSPIRE:
https://inspire.ec.europa.eu
Brugerstyring generelt (RBAC):
https://da.wikipedia.org/wiki/Brugerstyring
GDPR-retningslinjer:
http://di.dk/Virksomhed/Produktion/IT/
itsikkerhed/personoplysninger/pages/vejledningompersondataforordningen.aspx
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