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Abstrakt 

Den här rapporten beskriver arbetet och utförda studier inom området kryptering och 

VPN. Fokus ligger på hur väl krypteringsalgoritmerna Triple Data Encryption Standard 

(3DES) och Advanced Encryption Standard (AES) skalar i en förutbestämd miljö. 

Huvudfokus har varit att svara på frågan: Vilken av krypteringsalgoritmerna AES och 

3DES kräver minst systemresurser? Under utbildningstiden har det flera gånger 

framförts att 3DES-algoritmen skulle vara mer krävande för krypteringsenheterna att 

utföra jämfört med AES. Denna rapport söker finna om det är så det förhåller sig och i 

så fall hur stor skillnaden är mellan algoritmerna. För att söka svar på frågorna 

genomfördes ett flertal experiment. Dessa syftade till att påvisa eller vederlägga ovan 

beskrivna påståenden kring 3DES och AES. Resultatet av utförda experiment blev att 

ingen större skillnad kunde noteras mellan 3DES och AES. Detta står i stark kontrast till 

de påståenden som ofta florerar kring krypteringsalgoritmerna 3DES och AES 

 

Abstract 

This report describes the work and studies carried out in the field of encryption and 

VPN. The focus is on how well the encryption algorithms Triple Data Encryption 

Standard (3DES) and Advanced Encryption Standard (AES) perform in a 

predetermined environment. The main focus has been to answer the question: Which of 

the encryption algorithms AES and 3DES requires less system resources. During the 

period  of studies, lectures and literature have several times claimed the 3DES algorithm 

to require more resources of encryption devices, compared to AES. This report tries to 

find if it is a fact and if so how big is the difference between the algorithms. To seek  

answers to the questions, a number of experiments was performed. These experiments 

were intended to demonstrate or refute the above claims about 3DES and AES. The 

results of the performed experiments shows no major differences between 3DES and 

AES. This differs from what have been publicly accepted concerning facts regarding 

encryption algorithms 3DES and AES. 
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1. Introduktion 

Behovet att kunna transportera data mellan olika företagsmiljöer har ökat de senaste 

åren, vilket har lett till att krav ställs på att data bör skickas på ett säkert sätt. Detta 

medför att data som skickas okrypterad är sårbar för Man in the Middle-attacker 

(Gretta, 2005).  

Virtual Private Network (VPN) är en metod för att skicka krypterad data mellan två 

eller flera kommunicerande noder, antingen mellan två fasta punkter (Plats till plats) 

eller Fjärråtkomst när klienter ansluter utifrån nätverket in mot en VPN server. Denna 

metod är enkel att skala vid behov och många tillverkare säljer hårdvara som använder 

sig av inbyggda VPN-lösningar. Då majoriteten av IT-företag använder sig av en 

anslutning mot internet finns möjligheten att redan implementerad hårdvara har stöd 

för att konfigurera en VPN-tunnel (Paquet, 2009). Där emot kan den kunskap som 

krävs saknas för att avgöra hur mycket deras hårdvara kan hantera, samt ifall den 

täcker deras behov. 

Den här rapporten beskriver arbetet och utförda studier inom området kryptering och 

VPN. Fokus ligger på hur väl krypteringsalgoritmerna Triple Data Encryption 

Standard (3DES) och Advanced Encryption Standard (AES) skalar i en förutbestämd 

miljö. Förväntat resultat av arbetet är att kunna visa statistik över vilken 

krypteringsalgoritm som är bäst lämpad i en begränsad miljö. Förhoppningen är att 

resultatet i detta arbeta kan vara till hjälp för små till medelstora företag om de 

överväger att implementera en VPN lösning men inte är säkra på huruvida deras 

hårdvara är tillräcklig. 

1.1 Problemformulering 

Syftet med arbetet är att försöka avgöra det maximala antalet belastade sessioner 

genom en krypterad anslutning innan prestandan faller till en nivå där krypterad och 

annan nätverkstrafik påverkas negativt. Experimenten utförs i förutbestämd hårdvara. 

De studier som genomförs syftar till att undersöka hur vald hårdvara presterar med en 

VPN-tunnel där 3DES och AES används som krypteringsalgoritmer. För kunna 

genomföra en rättvis jämförelse så avses enheterna att belastas med det maximala 

antalet samtidiga VPN-sessioner. För att kunna tillämpa resultaten i ett verkligt 

scenario så kommer experiment att utföras med data som skickas genom VPN-



 2 

tunneln. Syftet är att utröna det maximala antalet VPN-sessioner med en konstant 

ström av data i VPN-tunneln som de testade enheterna klarar av att upprätthålla.   

Studien syftar till att besvara följande frågor; 

 Vilken av krypteringsalgoritmerna 3DES och AES kräver minst 

systemresurser 

 Hur många samtidiga VPN-sessioner med data kan hårdvaran hantera 

(beroende på om 3DES eller AES används) 

 Utröna vart den kritiska punkten befinner sig, det vill säga den punkt där övrig 

nätverkstrafik blir lidande av antalet VPN-sessioner  

1.2 Avgränsningar 

Studien kommer att begränsas genom att avgränsa experimenten till hårdvara från 

Cisco Systems i form av Cisco 2811 ISR, Cisco ASA 5510 samt en Cisco 1841 ISR. 

Vidare kommer studien inte analysera eller jämföra säkerheten som 3DES och AES 

tillhandahåller. Fokus kommer vara inriktad på hur utvald hårdvara påverkas under 

belastning av algoritmernas komplexitet. Algoritmer som testas i studien kommer 

avgränsas till 3DES med 168 bitars kryptering, samt AES med 128, 192 och 256 bitars 

kryptering. 

Ytterligare avgränsningar kommer göras då enbart IPsec kommer användas som 

krypteringsmodell. Till IPSec’s ramverk kommer protokollet ESP implementeras för 

att tillhandahålla integritet, autentisering och kryptering. Trafiken kommer att skickas i 

tunnelläge vilket medför att hela datapaketet inklusive IP-huvudet blir krypterat. 

Experimenten kommer att koncentreras på Plats till plats VPN-tunnlar, vilket betyder 

att en statisk VPN-tunnel kommer skapas mellan två noder för att skicka krypterad 

trafik (Paquet, 2009). Påföljden av detta blir att experimentet inte kommer visa 

testresultat från fjärranslutningar där varje enskild klient ansluter och skapar en tillfällig 

VPN-tunnel mellan dator och VPN-server. Anledning till avgränsningen ovan är att 

det finns flera faktorer som kan bli svåra att kontrollera i en experimentell miljö vilket 

skulle kunna påverka resultatet negativt.  
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2. Bakgrund 

Två kommunicerande parter som utväxlar information över IP-nätverk har ofta ingen 

kontroll över eller vetskap om vilken väg datapaketen tar genom nätverket. Detta 

innebär en rad problem för både sändare och mottagare. Då sändare och mottagare 

själva inte har kontroll över vilken väg ett datapaket tar så kan inte paketets 

konfidentialitet och integritet säkerställas. Detta skapar problem då säker överföring av 

data mellan två platser måste kunna garanteras (Shuler, 2005). För att lösa problemen 

på ett enkelt och skalbart sätt så använder man sig av kryptografi. 

Kryptografi är en term som används för att beskriva en metod för att göra information 

obegriplig för utomstående. Kryptografi har används i årtusenden för att göra det 

möjligt att förmedla information konfidentiellt mellan parter. Genom tiderna har 

metoderna för att kryptera information blivit allt mer avancerade och dagens teknologi 

använder de båda standarderna 3DES och AES. (Watkins & Wallace, 2008) 

2.1 Kryptografi & kryptoanalys 

Kryptering används för att säkerställa att data enbart kan läsas av betrodda individer 

och kan delas in i två kategorier, kryptografi och kryptoanalys. Kryptografi används 

genom att ta läsbar data och kryptera denna till ett chiffer som gör data oläslig för 

utomstående. Metoden för att göra ett chiffer läsbart kallas dekryptering. För att skapa 

ett chiffer används symmetriska eller asymmetriska algoritmer. Kryptoanalys är 

vetenskapen kring dekryptering av ett chiffer utan tillgång till den delade nyckeln. 

Detta kan utföras med flera olika metoder såsom Brute-Force Attack och Ciphertext-

Only Attack (Paquet, 2009). 

2.2 Triple Data Encryption (3DES) 

Triple Data Encryption är en metod som använder sig av den äldre DES algoritmen. 

Trots att DES ur ett IT-perspektiv är en gammal krypteringsalgoritm anses den 

fortfarande vara den mest erkända algoritmen för att kryptera data. 3DES använder sig 

av DES tre gånger med olika krypteringsnycklar varje gång för att göra en mer 

komplicerad kryptering än vad man skulle få om man använder sig av enbart DES. 

Algoritmen DES krypterar data till 64-bitars block och använder sig även av en 64-

bitars lång nyckel. Dock så används bara 56 av bitarna för kryptering, de resterande 
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bitarna används för att skapa paritet. Detta resulterar i en effektiv nyckellängd på 64 

bitar. Kryptering med 3DES resulterar i antingen en 112 bitars nyckel eller 168 bitars 

nyckel beroende på om man använder sig av två eller tre nycklar vid de olika stegen. 

3DES främsta nackdel är att det är en resurskrävande algoritm, vilket medför större 

belastning på hårdvaran jämfört med den modernare krypteringsmetoden AES 

(Paquet, 2009). 

2.3 Advanced Encryption Standard (AES) 

AES initiativet påbörjades år 1997 för att hitta en efterträdare till DES och år 2001 

valdes Rijandael Cipher till att bli Advanced Encryption Standard. Till skillnad från 

DES använder sig AES av en fast blockstorlek av 128 bitar och nyckelländer på 128, 

192  och 256 bitar. Varje nyckel går igenom olika många bearbetningsomgångar 

beroende på hur många bitar lång nyckeln är. En 128 bitars nyckel går till exempel 

igenom 10 omgångar när den används för att krypterar klartext till ett chiffer, medans 

en 256 bitars nyckel genomgår 14 omgångar. Under varje runda utför algoritmen olika 

metoder för att kryptera klartexten. Den delar även upp krypteringsnyckeln för att 

kunna använda olika delar av nyckeln under olika omgångar, allt för att göra 

krypteringen mer avancerad och komplex (Chowdhury, Pishva, & Nishantha, 2010). 

En av fördelarna med AES-algoritmen är att den är mindre resurskrävande i hårdvara 

och mjukvara jämfört med 3DES. Nyckellängden är även längre än 3DES vilket i 

teorin innebär att krypteringen är mer komplex (Watkins & Wallace, 2008). 

2.4 Virtual Private Network (VPN)  

VPN är en benämning som avser en krypterad anslutning mellan två fysiskt avlägsna 

platser. Data från ett lokalt nätverk transporteras över internet (vanligtvis) till ett annat 

lokalt nätverk. Krypteringsalgoritmer används i syfte att hålla data konfidentiell 

(Paquet, 2009). En VPN-tunnel kan implementeras med hjälp av IPSec. 

2.5 Remote-Access Virtual Private Network (VPN) 

Remote-Access VPN eller fjärråtkomst VPN ger en användare tillgång till ett företags 

interna resurser från ett annat nätverk. För att koppla upp anslutningen mot företaget 

så krävs någon form av mjukvaruklient. Mjukvaruklienten ansvarar då för kryptering 
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och dekryptering av data. Data skickas till destinationsnätverket hos företaget där en 

nätverksenhet ansvarar för dekryptering och kryptering av data avsedd för VPN-

sessionen. En tillfällig fjärråtkomst VPN skapas under den tiden som användaren är 

ansluten, detta skiljer sig mot en Plats till plats VPN som ofta är bunden till två fysiska 

platser (Paquet, 2009). 

2.6 Site-To-Site Virtual Private Network 

För att kunna knyta ihop två lokala nätverk över internet så använder man sig av en 

Site-to-Site eller Plats till plats VPN. Krypteringen och dekrypteringen görs av den 

nätverksenheten som är ansvarig för att sända och ta emot data i VPN-tunneln. Detta 

ger en transparent lösning för klienterna, vilket innebär att ingen mjukvara behöver 

installeras på klientdatorerna. En Plats till plats VPN kan vara statiskt konfigurerad, 

och tillgänglig för flera användare (Paquet, 2009). 

2.7 IP-Security (IPsec) 

IPsec är ett ramverk med en uppsätting regler som definerar hur en VPN-anslutning 

upprättas över ett IP nätverk. IPsec är inte knutet till specifika algoritmer eller 

standarder. Detta gör det möjligt att implementera framtida algoritmer utan att 

ramverket i sig behöver förändras. IPsec definierar hur konfidentialitet, integritet och 

autentisering uppnås mellan två parter. Dessa parter kan bestå av klienter, VPN-

gateways eller mellan VPN-gateway och klient. 

 Konfidentialitet. IPsec tillhandahåller kryptering av data mellan två parter. 

Detta förhindrar att en tredje part kan läsa innehållet en VPN-tunnel. 

 Integritet. Beskriver ett pakets ursprungliga innehåll. Integritetskontroll ger 

möjlighet att garantera att datapaketets innehåll inte har modifierats. 

 Autentisering. Bevisar att ett visst paket kommer från den förväntade 

avsändaren. 

(Paquet, 2009). 
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2.8 IP-Security Tunnelläge 

Tunnelläge är ett konfigurationsläge i IPsec. Tunnelläget kapslar in och krypterar hela 

det ursprungliga IP paketet i ett nytt IP paket. Detta för att dölja den ursprungliga 

destinationen samt att möjligöra routning av ett krypterat paket (Paquet, 2009). 

2.9 Encapsulation Security Payload (ESP) 

Encapsulation Security Payload är en teknik som används för att tillföra säkerhet i ett 

IP huvud, i form av konfidentialitet, härkomst kontroll och ett antal andra 

säkerhetsfunktioner. ESP kan användas i två olika lägen, transportläge och tunnelläge. 

I transportläge så kommer ESP huvudet att läggas bakom det vanliga IP huvudet. I 

tunnelläge kommer ESP huvudet läggas framför det krypterade IP huvudet (Kent & 

Atkinson, 1998). 

2.10 BWtest 

BWtest är en mjukvara utvecklad främst för Linux-operativsystem. BWtest finns även 

som program möjligt att köra på en Windows-maskin. BWtest använder sig av en 

klient samt en server del. Programmet erbjuder bland annat möjlighet att specificera 

hur mycket data som skickas samt transportprotokoll. 

2.11 Nätverksenheter 

Cisco 2811 Integrated Service Router (ISR) 

Cisco 2811 ISR är designad för att användas i små till medelstora företag.  Routern har 

integrerade kretskort speciellt avsedda för VPN-avlastning. Processorn avlastas då 

genom att den dedikerade kretsen ansvarar för kryptering och dekryptering. Det 

inbyggda kretskortet stödjer 3DES och AES128 till AES256. Cisco 2811 ISR stödjer 

1500 samtidiga VPN-tunnlar(utan data) (Watkins & Wallace, 2008). 
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Cisco Adaptive Security Appliances 5510 (ASA) 

Cisco ASA 5510 är en brandvägg speciellt avsedd att erbjuda hög prestanda med en 

integrerad säkerhetslösning. ASA 5510 är en nätverkenhet avsedd att användas i små 

till medelstora företag. (Cisco Systems Inc) 

Cisco 1841 ISR 

Cisco 1841 ISR är en router avsedd för mindre företag eller avlägsna företagskontor. 

Det inbyggda kretskortet stödjer 3DES och AES128 till AES256. I övrigt har den 

liknande funktioner som Cisco 2811 ISR. 

Security Device Manager, Adaptive security device manager & 
Command Line Interface (SDM, ASDM & CLI) 

SDM tillhandahåller ett grafiskt gränssnitt som ger möjligheten att konfigurera ett 

flertal funktioner samt ger även tillgång till flera konfigurations-guider. Det finns även 

inbyggda funktioner för övervakning av prestanda, minnesanvändning etcetera 

(Watkins & Wallace, 2008). 

CLI eller Command Line Interface är en textbaserad kommandotolk som gör det 

möjligt att med skrivna kommandon konfigurera och övervaka en mängd funktioner 

på studiens laborationsenheter. 
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3. Metod 

Studien kommer använda sig av kvantitativ metod för att samla in testdata genererad 

av experimenten. För att säkerställa enhetlighet i samtliga experiment kommer en 

tabell med förbestämda variabler användas. Konsekvensen av detta kommer resultera i 

att jämförelsen av de olika enheter som testas blir möjliga att ställas mot varandra. För 

att täcka upp så många infallsvinklar som möjligt, kommer studien trianguleras med en 

kvalitativ metod där analyser och sammanställningar av data från den kvantitativa 

metoden kommer utföras. Insamlad primärdata kommer bli presenterad i grafer för att 

ge en överskådlig bild över centralmåttet i de förutbestämda miljöer som specificeras i 

rapporten. Ytterligare kommer primärdata som samlas in jämföras med sekundärdata i 

den mån som är möjlig (Eliasson, 2010). 

3.1 Genomförande 

Rapporten bygger på att ett antal experiment. Dessa har utförts genom att varje testad 

enhet belastas till sin maxkapacitet. Detta genomfördes för att kunna jämföra vilken 

krypteringsalgoritm som tillhandahåller flest samtidiga VPN-sessioner innan krypterad 

samt övrig nätverkstrafik påverkas negativt. 

Nätverkshårdvara som fanns tillgänglig under studierna var Cisco ASA 5510, Cisco 

2811 ISR och Cisco 1841 ISR. 

För att säkerställa att bandbredden inte påverkade resultaten så upprättades ett stort 

antal VPN-sessioner.. Detta syftade till att undvika att bandbredden blev ett problem i 

testet. Fokus låg på att det var antalet VPN-sessioner som påverkade prestandan och 

inte bandbredden. Scenariot som studien byggde på var en Plats till plats VPN-tunnel 

där ett kontor i ett företag ansluter till en resurs på en annan fysisk plats. Studien var 

koncentrerad till hur väl två erkända algoritmer, 3DES och AES skalade i tre 

förutbestämda miljöer beroende på hårdvara presenterad i studien. Dessa tre miljöer, 

framställda och rekommenderade enligt (Europeiska kommisionen, 2005) delades in 

enligt följande; 

 Micro – Färre än 10 personer 

 Small – Färre än 50 personer 

 Medium-sized – färre än 250 personer  
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Kategoriseringen av miljöer enligt ovan gav en tydlig bild hur x antal användare i 

ökning påverkade den hårdvara som testades när en ny VPN-session skapades för 

varje ansluten användare i en Plats till plats tunnel. Konsekvensen av kategoriseringen 

blev således att experimenten blev anpassade för Europeiska standarder. Vidare antogs 

ett trafikmönster för varje användare för att ge en så korrekt bild som möjligt över 

data som skickades i Plats till plats tunneln.  

Det trafikmönster som valdes för testen var 1Mbit/s per användare, vilket översteg det 

som kan uppskattas vara ett normalt trafikmönster i en produktionsmiljö. Detta 

medförde att resultaten blev mer tillförlitliga att använda vid en extern bedömning. 

För att observera belastningen på enheterna användes två  kommandon; show processes 

cpu i CLI för ISR enheterna och kommandot show cpu usage på ASA enheten. Dessa 

kommandon returnerade ett medelvärde under en minuts mätperiod. Kommandot 

kördes på enheten som representerar lokalkontorets VPN-nod. Studien 

kompletterades med observationer samt fördröjning av PING-paket och långsam 

respons från kommandon givna till enheten.  

Programmet BWtest användes för att belasta enheterna genom att skicka en konstant 

ström av data från klienterna till servern genom VPN-tunneln. Data skickades med 

UDP och mängden specificerades av valt trafikmönster. 

Testen utgick från noll VPN-sessioner, en PING-log och en kontroll av CPU 

belastningen. En ny session startades varje 1m30s samtidigt som CPU belastningen 

kontrollerades. I början av varje ny session kördes även en PING-log som sparade ner 

60 PING-svar till en fil för senare bearbetning. En ny session startades enligt 

ovanstående beskrivning till dess att enhetens CPU nådde 100% nyttjandegrad. Testen 

för ASA 5510 utfördes på samma sett, med skillnaden att efter 20 sessioner ökades 

antalet med fem åt gången. Detta på grund utav att ett enda test skulle ta flera timmar 

att utföra om varje session startas separat. För att säkerställa att så många VPN-

sessioner som möjligt är unika behövde testen använda sig av så många datorer som 

möjligt. På grund av en begränsad mängd hårdvara så användes samtliga tillgängliga 

nätverkskort på klienterna. Nätverskorten låg i separata IP-subnät samt hade statiska 

rutter till ett av två nätverkskort på BWtest servern. Samtliga VPN-tunnlar 

konfigurerades i det grafiska gränssnittet SDM samt ASDM. Bild 3.1 visar den 

topologi som användes under experimenten.  

Resultatet presenteras i grafer, detta för att kunna påvisa den kritiska punkten för 

antalet VPN-sessioner.  
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Bild 3.1 Bild över nätverkstopologi under experimenten. 
1. Router 
2. Switch 
3. Klient 
4. Server 

3.2 Metod & Genomförande diskussion 

Då studien till största del kommer använda en kvantitativ metod för att samla in data 

från experimentet, medförs en ej obetydlig möjlighet att resultat kan bli korrupt. Detta 

på grund av att primärdata som studien behandlar är beroende av att resultatet 

stämmer. Genom att kombinera den kvantitativa metoden med analyser av data borde 

eventuella felberäkningar kunna elimineras. Mer tyngd hade kunnat läggas på den 

kvalitativa metoden och på så vis få fram resultat genom grundläggande matematiska 

analyser på krypteringsalgoritmerna 3DES och AES. Anledningen till att detta inte 

kommer kunna genomföras är grundat på det faktum att den tid som finns tillgänglig 

inte räcker till för en sådan studie. 

Det ovan beskrivna genomförandet ger ett relativt realistsikt scenario. Det skapar 

också möjligheten att använda sig av flera samtidiga VPN-sessioner. Då samtliga test 

har utförts i en klinisk laborationsmiljö med hårdvara så kommer insamlad data inte att 

kunna återspegla en produktionsmiljö exakt. Detta resulterar i att yttre omständigheter 

inte kommer vara en faktor i experimentmiljön. Ett dilemma med genomförandet och 
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den utvalda hårdvaran är att den är Cisco-homogen, vilket resulterar i att det inte kan 

utföras någon detaljerad jämförelse med annan hårdvara. Av denna anledning går det 

inte säkerställa att resultatet som presenteras i rapporten gå att nyttja i en annan miljö. 

Dock så kommer den data som samlas in fortfarande ge en konkret bild över 

prestationerna av krypteringsalgoritmerna 3DES och AES.  

Ytterligare ett problem som finns vid genomförandet är att hitta ett värde på vad som 

anses vara normal genomsnittstrafik på en VPN-session i små och medelstora företag. 

För studiens skull så kommer experimenten utföras med ett trafikmönster som ligger 

över vad som anses vara normalt i en Plats till plats tunnel, samtidigt som man 

försöker undvika att maximera bandbredden.  

Ett annat problem är att resultatet av testen kan variera beroende på den mjukvara 

som valts att användas för att inhämta data. Tyvärr så hittades inget program som 

mötte kraven för att kunna användas i experimenten. I slutet användes de inbyggda 

funktionerna i Ciscos IOS för att kontrollera belastningen av CPU:n på enheterna. 
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4. Resultat 

4.1 Cisco 1841 Integrated Services Router 

1841 ISR presterar linjärt med samtliga krypteringsalgoritmer  upp till 16 VPN-

sessioner . Graf 4.1 visar att efter 16 VPN-sessioner sker en ökning i fördröjning på 

skickade PING-paket. När processoranvändningen når 99% så slängs en del data, 

BWtest bekräftar detta genom att visa tappade paket. Aktivitetshanteraren på 

klienterna visar också att BWtest skickar mindre data än vad som angetts i 

kommandot. 1841 ISR klarar inte av att upprätthålla fler än 18 samtidiga VPN-

sessioner utan att inkommande data slängs. Graf 4.1 visar även 

processoranvändningen är avsevärt lägre då okrypterad UDP trafik skickas.  

 

Graf 4.1 Presentation av test-data, ISR 1841  
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4.2 Cisco 2811 Integrated Service Router 

Testet med 2811 ISR visar en relativt jämn responstid fram till session 13. Vid 17 

sessioner visas en ökning i fördröjningen. Vid session 20 så avbryts testet för samtliga 

algoritmer(förutom AES-192) då routern blir överbelastad och slänger inkommande 

paket. Observationer av BWtest visar att all trafik skickat av programmet har avbrutits. 

Efter 15 minuter återställs samtliga sessioners dataflöde. CPU användningen ligger då 

konstant på 98%. Testet av AES-192 visar att det är den mest krävande av de utvalda 

algoritmerna. Testet med AES-192 avbryts vid session 19 där sessionernas data börjar 

slängas. Enligt graf 4.2 skiljer sig PING-resultatet från de övriga algoritmerna och 

börjar stiga fyra sessioner tidigare.  AES-128 och AES-256 uppvisar inga märkbara 

skillnader mellan varandra. 

Graf 4.2 Presentation av test-data, ISR 2811  
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4.3 Cisco Adaptive Security Appliances 5510 

Resultaten från graf 4.3 visar att ASA 5510 klarar att upprätthålla fler än 125 sessioner. 

Under experimentet nådde aldrig CPU:n 100% då testet i stället blev lidande av den 

begränsade bandbredden på 100Mbit/s. Vid ca 125-130 sessioner används 

bandbredden maximalt vilket resulterar i en viss fördröjning av PING-paket.  För att 

göra testet jämförbart med övrig hårdvara har 20 enskilda sessioner startats för att 

sedan ökas med fem sessioner i taget upp till totalt 130. Testresultaten från de olika 

krypteringsalgoritmerna visar ett linjärt resultat. 

 

Graf 4.3 Presentation av test-data ASA  

4.4 Slutsats 

Resultaten för experimenten i studien visar att inga större skillnader kunde påvisas 

mellan 3DES och AES. Experimenten påvisar heller inga stora skillnader i CPU-

användning mellan Cisco ISR enheterna. Båda Cisco ISR enheterna klarade av att 

upprätthålla fler än 17 VPN-sessioner, inte heller ASA 5510 uppvisade några större 

skillnader mellan 3DES och AES. Den stora skillnaden ligger i att ASA 5510 klarar av 

upprätthålla fler än 130 VPN-sessioner. 
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5. Diskussion 

Experimenten på de olika enheterna har uppvisat tämligen lika resultat för varje utfört 

experiment. En av möjligheterna som har diskuterats är att ISR-enheterna har väldigt 

lika hårdvara och förmodligen använder sig av samma krypteringsavlastande chip. 

Ingen fakta som stödjer denna teori har hittats. Centralmåtten för ISR enheterna har 

orsakat en del huvudbry då de praktiskt taget är identiska med varandra. Detta trots att 

enheterna enligt Cisco ligger i olika storleksklasser. En tydlig skillnad som märktes 

mellan 1841 ISR(Bild 5.1) och 2811 ISR(Bild 5.2) är hur den hanterar trafik när 

processorbelastningen uppnår 100%. 2811 ISR tappade all trafik när 

processorbelastningen uppnådde 100%, medans 1841 ISR försökte hålla alla pågående 

sessioner vid liv genom att sänka hastigheten på redan pågående sessioner. Baserat på 

resultaten för Cisco ASA 5510 kan det antas att den har fullt hårdvarustöd för 

kryptering genom att alla algoritmerna visar praktiskt taget identiskt resultat. 

 

Bild 5.1 Förtydligande av resultatskillnader, Cisco 1841 ISR 

 

Bild 5.2Förtydligande av resultatskillnader, Cisco 2811 ISR 
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Det har diskuterats flitigt i gruppen om att det är möjligt att testen har genomförts med 

för korta tidsperioder mellan varje datainsamling. Problemet med att köra för korta 

tidsperioder är att resultatet av testen kan bli mer inexakta då CLI i enheterna 

automatiskt räknar ut ett medelvärde över den senaste minuten. Ett test där varje 

tidsperiod mellan varje datainsamling är fem minuter skulle vara mer pålitligt då 

enheten har samlat in mer data och beräknat medelvärdet. Tyvärr så är det inte 

realistiskt att utföra så långa test på alla de områdena som har specificerats i rapporten 

då testen skulle ta totalt över 80 timmar per person i effektiv testtid. Däremot om man 

hade specificerat arbetet till ett mindre område som till exempel bara en 

krypteringsalgoritm på en ensam enhet så hade det definitivt varit mer fördelaktigt att 

köra längre testperioder. Diskussioner har förts inom gruppen vilket resulterade i en 

enhetlig slutsats att resultatet fortfarande ligger inom den ram som anses trovärdig. 

Under förstudierna till denna rapport diskuterades olika metoder att mäta och testa 

prestandan på enheterna. Två alternativ utvärderades där SDM var den ena samt att via 

CLI övervaka processorstatusen. CLI valdes som primär metod för processor-

övervakning. CLI erbjuder möjlighet att i detalj kontrollera när en viss mätperiod 

börjar, vilket i sig var avgörande för trovärdigheten i insamlad data. 

När data skickas genom VPN-tunneln görs detta med BWtest. Bwtest saknar stöd för 

att skicka en begränsad mängd data via transportprotokollet TCP. Därmed kvarstod 

alternativet att skicka data via UDP, detta är i sig inte det mest realistiska scenariot då 

det inte är så troligt att UDP är det primära transportprotokollet genom en VPN-

tunnel. Detta påverkar mätresultatet eftersom att UDP inte behöver skicka någon 

kontrolltrafik genom tunneln. Resultatet blir alltså att den krypterande enheten inte 

behöver dekryptera trafik avsedd för klienterna. Detta kan påverka resultatet. För att 

BWtest ska fungera så behövs en klientdel samt en serverdel av programmet. 

Klientdelen är beroende av svarstrafik från servern och trafiken skickas med UDP. 

Därmed har enheterna tvingats till att kryptera och dekryptera trafik. Detta motsvarar 

dock inte TCP-sessioner till fullo, men kan anses vara en fullgod ersättare i brist på 

programvara med stöd för TCP-sessioner. 

För att säkerställa att inget har påverkat mätresultaten under själva mätperioden så bör 

ett test utföras ett flertal gånger. Ett förfarande med ett flertal upprepningar av varje 

test skulle ge mer tillförlitlig data. Dock med påföljden att tiden för utförandet av testen 

ökar. Utöver upprepade utföranden av samma test så är de samtidigt viktigt att alla test 

blir utförda på likvärdigt vis. Ett problem som gruppen stod inför under laborationerna 
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var själva tidsåtgången att utföra testen. För att helt enkelt göra det möjligt att utföra 

experimenten så fattades det ett beslut om att öka antalet VPN-sessioner med fem 

stycken åt gången då 20 VPN-sessioner hade uppnåtts. Detta lämnar utrymme för 

feltolkningar av insamlad data, därav togs särskild hänsyn till detta under resultatet . 

Detta avsteg från den i förväg bestämda planen var endast nödvändig under studierna 

av ASA5510. Rimligtvis är detta anledningen till att man på ASA5510 ser en tydlig 

ökning i processoranvändningen vid 20 VPN-sessioner.   

Då ett trafikmönster togs fram där varje användare representerade 1Mbit/s skapades 

ett problem under experimenten med ASA 5510.  Problemet uppstod då ASA 5510 

klarade mer än 100 sessioner vilket betydde att faktorn som påverkade resultatet 

flyttades från CPU till bandbredd. Istället för att krypterad samt övrig nätverkstrafik 

blev lidande av enhetens hårdvara, blev istället resultatet sådant att trafik gick förlorad 

på grund av den redan uppfyllda bandbredden. Detta då VPN-tunneln mellan de olika 

VPN-noderna var begränsad till 100Mbit/s. Ett förslag som diskuterades var att 

eventuellt sänka bandbredden  för varje användare till 512Kbit/s vilket i teorin skulle 

betyda att 200 sessioner skulle kunna upprättas, eller som övriga experiment, bli 

begränsad av enhetens CPU. Detta avslogs dock då en jämförelse mellan de tre testade 

enheterna hade försvårats avsevärt.  Här lämnas det därför utrymme för fortsatta 

studier där mer fördjupade experiment kan göras för att utröna när hårdvara istället 

påverkar nätverkstrafiken. Ett förslag hur detta kan genomföras är därför till exempel 

att sänka bandbredden för varje enskild användare vilket skulle resultera i flera unika 

sessioner.  

Tidigt i studien gjordes försök att tillfälligt låna en AIM-modul från Cisco Systems för 

att tydligt ge en bild hur 2811 ISR presterade enligt trafikmönster presenterat i 

genomförande. En AIM-modul är ett instickskort som är en dedikerad krypteringskrets 

avsedd att öka enhetens krypteringsprestanda. Data från resultatet hade då kunnat 

jämföras med data utan AIM-modul och förhoppningsvis ge några intressanta 

infallsvinklar att analysera. Tyvärr fick vi inte någon respons då kontakt utlovades från 

Cisco Systems i USA, men utan resultat. Därför vore detta ett tänkbart scenario att göra 

en vidare studie om.  

Ytterligare förslag på fortsatta studier vore att göra en betydligt mer fördjupad studie 

där fokus kunde koncentreras till att använda en kvalitativ metod för att bättre förstå 

och analysera hur algoritmerna borde prestera matematiskt. Konsekvensen av detta 
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borde resultera i ett mer trovärdigt resultat då fler infallsvinklar kan styrka de resultat 

som genereras. 
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