
 

 

 

Examensarbete inom Datavetenskap 

Prestandapåverkan med 

diskkryptering 
 
 

Författare: Linus Fogelström och 

Ludwig Broman 

Hanledare: Oskar Pettersson 

Examinator: Jacob Lindehoff 

Termin: VT 15 

Ämne: Datavetenskap 

Nivå: G1E 

Kurskod: 1DV41E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Att skydda sin information mot offline-attacker och stöld kan vara önskvärt, därför kan 

man använda sig utav filsystemskryptering. Den här studien är en prestandatestning av 

de tre olika kryptoprogrammen BestCrypt, BitLocker och DiskCryptor, som krypterar 

filsystemet. Resultaten syftar till att ge en fingervisning av vilket kryptoprogram man 

bör välja. Detta tydliggjordes när testerna visade att filsystemskryptering påverkar 

responsen hos Apache och FileZilla och att de påverkades olika mycket beroende av 

kryptoprogram. 

 

Nyckelord 
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Abstract 
To protect data against offline-attacks and theft, which might be desirable, one can 

encrypt the filesystem. This study is a performance test of the three different encryption 

programs BestCrypt, BitLocker and DiskCryptor. Results of the study aims to give a 

pointer to which encryption program one should choose. This was clear when the tests 

showed that the encryption affected the response of the services Apache and Filezilla 

and that they were affected differently depending on which encryption program that was 

used. 
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1 Introduktion 
Här beskrivs problem, syfte, förväntade resultat och vad som ingår i studien. 

 

1.1 Problemformulering 
Vi lever i vad man skulle kunna kalla ett informationssamhälle, där stor del av all 

kommunikation sker över och lagras på tekniska medium. Man förvarar känslig 

information som behöver skyddas. Ett företag lagrar exempelvis användares 

inloggningsuppgifter och andra företagshemligheter, ett landsting lagrar patientjournaler 

och en privatperson vill skydda känslig information som kan innefatta deklarationer och 

andra privatekonomiska dokument.[28] En åtgärd man kan göra är att kryptera 

lagringsmediet så att data endast blir läslig för personen som har den rätta nyckeln. Men 

ett problem som uppstår är att dataskrivningen och dataläsningen tar längre tid när 

processorn måste hantera kryptering och dekryptering.[2] Därför blir säkerhet också en 

fråga om prestanda. Det vi är intresserade utav att veta är hur filsystemskryptering 

påverkar en webb- och FTP-server, samt hur olika kryptoprogram skiljer sig i sin 

påverkan av prestandan på servern. 

 

Filsystemskryptering är ett viktigt verktyg för de företag och de privatpersoner som vill 

skydda sin data mot offline-attacker som är sådana attacker som görs mot ett system 

som är fysiskt åtkomligt för attackeraren. Sådan kryptering kommer att göra datan läslig 

endast för de som har en nyckel att dekryptera datan med.[26] Om det är ett företag som 

blir utsatt för stöld så skulle deras lagrade information ligga skyddat och de skulle 

kunna spara mycket pengar på att deras information inte läcks ut. En privatperson skulle 

kunna bli av med känslig eller privat information och det skulle kunna slå mot personen 

ekonomiskt om den lagrade informationen skulle vara bankuppgifter eller på ett mer 

personligt plan om informationen är privat och kan skada ägarens anseende.[25] Ett 

stort användningsområde är givetvis servrar som lagrar mycket information, men också 

externa diskar eller mobila enheter som är mer utsatta för stöld eller borttappning. Så 

filsystemskryptering är värt att satsa på. Frågan är hur man väljer vilken programvara 

man ska kryptera med. 

 

Det finns flera programvaror vars syfte är att kryptera filsystem men som med många 

andra saker är de olika optimerade och vissa fungerar bättre och snabbare än andra. I 

studien kommer kryptoprogrammen BestCrypt, BitLocker samt DiskCryptor att ställas 

upp mot varandra där man ska kunna dra en slutsats vilken utav dessa som påverkar ett 

system minst. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur olika kryptoprogram påverkar tjänsterna 

webb och FTP eftersom de är I/O intensiva. Studien syftar till att besvara följande 

frågor; 

 

 Hur stor blir prestandaskillnaden på ett krypterat gentemot ett okrypterat 

filsystem som tillhandahåller webb- och FTP-tjänster? 
 Vilken utav de utvalda kryptoprogram påverkar dessa tjänster minst? 
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1.3 Förväntade resultat 
De resultat som förväntas är att responsen och överföringshastighet kommer att 

påverkas till att vara långsammare när kryptering utav filsystemet utförts. Det här tror vi 

eftersom tidigare studier har visat att både skriv- och läshastigheter försämras 

signifikant.[1] Enligt Technet så är det dekrypteringsprocessen som påverkar och som i 

vårt fall skulle kunna förklara en försämrad respons och tiden det tar vid läsning och 

hämtning av filer.[2] 

 

Enligt tidigare studier så har det visat sig att BestCrypt haft de bästa resultaten vad 

gäller läs- och skrivhastigheter på en mekanisk 7200 RPM disk.[1] Detta skulle indikera 

att BestCrypt även i våra test kommer att visa de bästa resultaten. Däremot så har vi valt 

att titta på och jämföra prestandan med BitLocker som vi inte har sett i liknande 

jämförelser. 

  

Vår hypotes är att det kommer vara en prestandaskillnad på cirka 5%  att köra webb- 

och FTP-tjänster på ett krypterat filsystem och att BestCrypt kommer att ge lägst 

prestandaskillnad men att det inte kommer vara några signifikanta skillnader jämfört 

med de andra kryptoprogrammen. 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer begränsas till att enbart innefatta prestandatester på webbservern 

Apache, som är den mest använda webbtjänsten samt FTP servern FileZilla.[3] De tre 

kryptoprogramen BestCrypt, DiskCrypt och BitLocker som ska jämföras, är valda för 

att de ingått i tidigare och liknande studier vilket ger en intressant parallell. Undantaget 

är BitLocker som ersatt tidigare använda TrueCrypt som är utgående och inte längre är 

relevant i en säkerhetssynpunkt. Eftersom TrueCrypt är utgående och inte längre 

kommer användas så ser vi inte någon nytta i att ha med den i prestandatesten.[4] Som 

krypteringsalgoritmen så har AES 256 bitar valts för att det är den som stöds av alla 

kryptoprogrammen. Tjänsterna kommer att installeras på en Windows Server 2012 R2 

och testanslutningarna sker ifrån en klientdator med Windows 8.1 Pro installerat, en 

mer utförlig specifikation finns i metodkapitlet.   

 

1.5 Felkällor 
Faktorer som kan påverka testerna är många och det krävs omfattande kunskap för att 

utföra en bra prestandamätning, något som problematiserar i senare kapitel. Vi har valt 

att fokusera på de faktorerna vi känner till och därmed kunnat påverka, där den röda 

tråden är att vara konsekvent i utförandet av testerna. Ett par faktorer som man skulle 

kunna påverka har listats nedan.
1
 

 

Faktor 1: Hårddisken 

Hårddisken i en dator är en stor faktor och skillnaden mellan två diskar kan skilja på 

många sätt och påverka prestandan i stor utsträckning, därför krävs det att man är väl 

insatt i allt som berör hårddiskens prestanda. Vi har valt att göra alla test på samma 

hårddisk och hoppas därför att vi undviker de flesta fallgroparna genom att vara 

konsekvent med vår labbmiljö. Vi såg även till att stänga av s.k writing cache, som 

skulle inneburit att ett snabbare minne kunnat användas för vissa delar av testet, för att 

se till att det inte påverkade I/O prestandan. Detta gjorde vi som en åtgärd för att 

begränsa testet till att testa I/O. 

                                                 
1
 Faktorerna är framplockade av författarna av studien. 
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Faktor 2: Bakgrunds- och uppstartsprocesser 

Det som kan påverka lasten av ett system i varierande grad är tjänster och processer, det 

är därför viktigt att se till att låta systemet ta sin tid att behandla allt som görs vid 

uppstart och eventuellt se till att onödiga processer stängs ner. En metod som vi höll oss 

till var att ha igång servern i 15 minuter innan vi påbörjade testen, dessutom utfördes ett 

s.k ramp-up test, som är inledande test som inte generarar några resultatssiffror men 

som görs för att se till så att testerna får samma utgångspunkt och på så vis testar samma 

sak, vilket leder till korrekta resultat. 

 

Faktor 3: Processorn 

Det som vi tittade på var hur servern påverkades av olika belastningar där fokus var att 

se skillnader mellan okrypterat och krypterat med olika program. För att se till att det 

inte var serverns processorkraft som vi testade så såg vi till att testen inte på något sätt 

överbelastade processorn. Däremot så genererades förfrågningarna ifrån klientdatorn 

och även där kunde processorn utgöra en flaskhals och på så vis vara en felkälla. Vi 

kontrollerade de båda systemen genom systemövervakare för att se att det inte var 

någon överbelastning. 

 

Faktor 4: Bandbredden 

För att inte kopplingen mellan klient och server skulle ge några missvisande resultat så 

såg vi till att testen inte var mer krävande än vad som går att överföra genom en Cat 6 

kabel, därför såg vi till att högbelastningstesten utformades så att de inte skulle belasta 

kabeln. Exempelvis så skulle det mest krävande FTP-testet totalt sett överföra 100 MB. 
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2 Bakgrund 
Här följer prestandatestets bakomliggande forskning. 

 

2.1 Därför krypterar man 
Kryptering innebär att man skyddar information genom att göra data oläslig för de som 

inte ska ha åtkomst att läsa den. Det kan exempelvis handla om att man vill hålla 

personliga filer hemliga för att skydda sin integritet, det kan vara företag som vill hålla 

sina företagshemligheter konfidentiella eller skydda sina kunders integritet och det kan 

vara statliga myndigheter som vill skydda sina system där personuppgifter lagras. 

Motiven kan alltså variera, alltifrån personliga orsaker, skydd mot brott, marknadsföring 

där en säker tjänst kan locka kunder, till data som måste skyddas enligt lag. 

 

2.2 Olika typer utav kryptering 
De två vanligaste typerna utav kryptering är symmetrisk samt asymmetrisk kryptering. 

Symmetrisk kryptering innebär att det enbart finns en delad nyckel mellan två eller fler 

parter som används både för att kryptera samt dekryptera. Den delade nyckeln måste 

hållas hemlig för utomstående och är svårare att distribuera till andra parter än 

asymmetrisk. Metoder som kan användas för distribuering är bland annat VPN och 

steganografi. Asymmetrisk kryptering använder sig utav två stycken nycklar, en som 

används för kryptering och den andra för dekryptering. Här hålls en utav nycklarna 

privat exempelvis den för kryptering och den andra för dekryptering kan vara publik, 

denna metod kan användas för digital signering som bevisar att ett meddelande kommer 

från den personen som den uppger sig för att vara. I ett annat scenario kan nyckel för 

kryptering vara publik och nyckeln för dekryptering vara privat vilket leder till att 

parten med den privata nyckeln är enbart den som kan läsa meddelandet.[27] 

 

Symmetrisk kryptering är generellt det som används vid filsystemskryptering, detta för 

att det är snabbare än asymmetrisk kryptering. Men för att skydda den symmetriska 

nyckeln som används för kryptering och dekryptering utav hårddisken kan asymmetrisk 

kryptering användas för att kryptera den symmetriska nyckeln.[5] 

 

2.3 Kryptering med BitLocker 
När BitLocker diskkryptering används och systemdisken har krypterats behövs antingen 

en startnyckel eller en personlig kod för att man ska kunna starta upp datorn. 

Krypterings- och dekrypteringsnycklar kan sparas på två olika sätt, antingen på en 

maskinvaruenhet som heter Trusted Platform Module (TPM), vilket är ett chip som gör 

att datorn stödjer avancerade säkerhetsfunktioner, eller så kan de sparas på ett USB-

flashminne om man inte har stöd för TPM, vilket leder till att USB:n måste vara 

ansluten till datorn vid uppstart. När man utnyttjar TPM sparas nycklarna i chipet och 

inte på diskarna i datorn. BitLocker kommer automatiskt att få nycklarna från TPM:en 

när datorn startas upp. En personlig kod är ett alternativ till startnyckel om man inte kan 

eller vill nyttja en startnyckel genom antingen TPM eller USB-stickan. Den personliga 

koden ska vara mellan 4 och 20 tecken lång som sedan kommer att sparas i datorn. 

Denna kod måste skrivas in när datorn startar upp.[6] 

 

BitLocker är en funktion i Windows för att kryptera diskar och partitioner och skydda 

emot att data stjäls under offline-attacker. Denna funktion kom med Windows 

Vista/Windows Server 2008. BitLocker kan användas till kryptering i två stycken fall, i 

första fallet krypterar man diskar vilket kräver att det finns två diskar i datorn eller att 
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man partitionerar upp en disk. Det finns även en funktion för att kryptera flyttbara USB-

flashminnen vilket kallas BitLocker To Go. Krypteringen som används som standard är 

AES 128-bitar eller 256-bitar vilket ger ett väldigt gott skydd mot attacker att försöka 

dekryptera data när nyckeln inte finns tillgänglig.[6] 

 

2.4 Kryptering med BestCrypt 
BestCrypt kan användas för kryptering utav systemdiskar, separata partitioner och USB-

minnen. När BestCrypt används för kryptering utav RAID:ar är det begränsat till RAID 

0, RAID 1 och RAID 5. BestCrypt har även stöd för TPM. När kryptering utav 

systemdisken implementeras ska ett lösenord eller en nyckel, som förvaras i TPM, 

användas för att komma åt systemet efter en omstart.[7] 

 

BestCrypt är en programvara som är utvecklad utav Jetico Inc. Kryptoprogramvaran 

fungerar på flera platformar såsom Windows, Linux, Mac OS X och Android. 

BestCrypt erbjuder även andra tjänster utöver kryptering såsom “Wiping” och 

brandväggar. Programvaror från BestCrypt är ämnade för företag och har därför en 

licenskostnad, men det finns även trial versioner som kan testas fritt i 21 dagar. Den 

produkt som vi kommer att använda heter BestCrypt Volume Encryption v.3.70.12. 

Krypteringsalgoritmerna som det utvalda kryptoprogrammet har stöd för är AES, RC6, 

Serpent samt Twofish och de stödjer alla en nyckellängd på 256 bitar.[19] 

 

2.5 Kryptering med DiskCryptor 
Kryptering med DiskCryptor kan implementeras på systemdisken samt separata 

partitioner, det finns även möjlighet att kryptera CD- och DVD-skivor samt USB-

minnen. Kryptering utav RAID:ar stöds även fullt ut till de RAID:ar som 

operativsystemet stödjer. När systemdisken krypteras ska ett lösenord skapas så man 

kan få åtkomst till de krypterade filerna vid en omstart utav datorn.[8] DiskCryptor har 

inte stöd för TPM. I DiskCryptor finns det även möjlighet att skapa en uppstartningsbar 

“LiveCD” som kan användas för återställning och dekryptering utav ett krypterat 

system där man eventuellt har glömt bort lösenordet.[9] 

 

DiskCryptor är en programvara som är framtagen utav en utvecklare med alias “ntldr”. 

Programvaran är utvecklad enbart för Windows system och går under den öppna 

licensen GNU GPLv3 och är därmed fritt att använda. Den verison utav DiskCryptor 

som vi kommer att använda är DiskCryptor 1.1.846.118. De krypteringsalgoritmer som 

DiskCryptor har stöd för är AES, Twofish och Serpent samt kombinationer utav dessa. 

Nyckellängden som används är den längsta tillgängliga som är 256-bitar för dessa tre 

algoritmer.[20] 

 

2.6 Krypteringsalgoritmen AES 
Advanced Encryption Standard (AES) är en krypteringsalgoritm som blev 

standardiserad under 2001 utav National Institute of Standards and Technology (NIST). 

AES skulle ersätta 3DES som inte ansågs vara tillräckligt pålitlig för långsiktigt 

användade. Den nya standardiserade krypteringsalgoritmen bygger på Rijndael som 

framtogs utav två belgare vid namnen Joan Daemen och Dr Vincent, Rijmen och 

Rijndael är en sammanslagning utav deras namn. AES är en symmetrisk 

krypteringsmetod som stödjer nyckellängderna 128, 192 samt 256 bitar.[10] 
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2.7 Nyckellängder 
En nyckel består utav bitar, ettor och nollor, där en nyckellängd definieras efter hur 

många bitar nyckeln består utav. En längre nyckellängd ger fler möjliga kombinationer 

och är därmed svårare att knäcka, men kan medföra att processerna med att kryptera och 

dekryptera tar längre tid.[11] 

 

2.8 Webbserver 
En webbserver tillhandahåller webbsidor vid HTTP eller HTTPS förfrågningar. En 

webbserver är baserad på klient-server modellen, vilket betyder att tjänsten 

tillhandahålls vid förfrågan från klienter.[12] 

 

Det som händer när man har slagit in adressen till en hemsida i adressfältet, är att en 

http förfrågan skickas till servern om att etablera en session (SYN). Servern svarar på 

förfrågan genom att acceptera förfrågan att etablera en session (SYN + ACK). Klienten 

bekräftar att sessionen är etablerad (ACK) samt begär innehållet på den förfrågade 

hemsidan med en GET (ACK + PSH). Serven svarar då med att skicka innehållet av 

hemsidan till klienten (ACK + PSH + FIN). Klienten bekräftar sedan att den har fått 

innehållet från servern (ACK) och sessionen kan sedan avslutas (ACK + FIN) vilket 

servern bekräftar (ACK). För illustration se figur 1.[13] 

 

 

 
 

Figur 1: http handshake 

 

 

2.9 Apache 
Apache är en webbserver som är fri att använda.[23] Apache är även den mest använda 

webbservern med 38 % enligt en studie av Netcraft i mars 2015.[3] Den version av 

Apache som kom att användas under testerna är 2.4.12. 
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2.10 FTP server 
FTP är en akronym för File Transfer Protocol och det är ett protokoll som används för 

att skicka filer över Internet. Protokollet har funnits som en standard sedan oktober 

1985 men filöverföring har funnits sedan 1971.[14] 

 

När man ska ansluta till en FTP-server så kommer man använda sig av TCP för att göra 

en 3-vägs  handshake och upprätta en anslutning till port 21 som är standardporten för 

FTP. Servern kommer därefter att skicka ett FTP(220) paket för att berätta att den är 

redo att ta emot ett användarnamn. Klienten tar emot förfrågan och skickar tillbaka ett 

TCP ACK med användarnamn. Servern kan då ta emot  paketet och indikera att 

användarnamnet är giltigt. Klienten skickar därefter lösenordsinformation över TCP och 

stämmer lösenordet så svarar servern med ett TCP ACK innan den övergår till 

FTP(230) paket.[15] 

 

2.11 FileZilla 
FileZilla är en grafisk, fri och öppen FTP, SFTP och FTPS lösning. Den finns 

tillgänglig på flera olika plattformar däribland Windows, Linux och MAC OS X och 

kan användas som antingen server eller klient. [24] Den version utav FileZilla som vi 

kommer att använda under testerna är 3.11.0.1. 

 

2.12 Relevansen med prestandatester 
En stor anledning till att prestandatester är intressanta är att i dagsläget är vi väldigt 

intresserade utav hög tillgänglighet. Företag och organisationer som tillhanda tjänster 

eller webbshoppar måste ha en hög tillgänglighet och snabb åtkomst för att inte förlora 

kunder då de istället vänder sig till ett annat företag som leverar en liknande produkt. Ur 

vårt perspektiv så gör man prestandatester för att se att tjänsten klarar av de kraven som 

ställs, som är att den ska vara responsiv och åtkomlig dygnet runt, med andra ord ha en 

så kort nertid som möjligt.[16]  

 

Flera saker har dock en avgörande betydelse för att testerna ska utföras riktigt och 

framgångsrikt. Sarojadevi problematiserar detta i sin text och tar upp saker som “att 

man måste sätta sig in i avancerade verktyg,  man kan sakna erfarenhet med dessa, 

verktygen kan sakna flexibilitet vad gäller funktioner. Framgångsrika test kräver att de 

som utför testen ska ha god kännedom om verktygen, programvara, design och 

arkitektur, påverkan av hårdvara och känna till metoder för hur man utför 

prestandatest”.[16] Detta har vi försökt ta hänsyn till under avgränsningskapitlet. 

 

2.13 Mätverktyg 
Här presenteras mätverktygen som användes för att skapa prestandatesten. 

 
2.13.1 Jmeter 

Jmeter är en Java applikation med öppen källkod vars användning är att belastningstesta 

och mäta prestanda. Verktyget kan användas för att testa en hel del olika tjänster och 

protokoll, däribland FTP. Testen utformas i ett GUI och kan även konfigureras till att 

visa testresultat i grafer.[21] 
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2.13.2 ApacheBench 

Apache HTTP server benchmarking tool är ett verktyg för att prestandatesta en HTTP-

server. ApacheBench är designat för att ge en administratör en bild utav hur en 

webbserver presterar med bland annat hur många förfrågningar i sekunden den kan ta 

emot och hantera, samt vilken responstid användarna får från webbservern.[22] 

 

2.14 Det intressanta med studien 
Den här studien syftar att få fram svar vad gäller prestandaskillnader mellan olika 

kryptoprogram och hur de påverkar servertjänsterna. Vi vill titta på prestanda för att 

respons hos system är det man ser och upplever, medans säkerhet som är intressant och 

ett behov helst inte ska påverka ett system så att det ger tjänster en dålig responstid. 

Säkerheten som dessa kryptoprogram kan uppnå är också intressant och om det kan 

motverka eventuella hot, men det är alltså även intressant att se hur säkerhet kan stå sig 

mot prestanda. Vissa tester liknar dem i tidigare studier och därför har vi valt att 

använda oss utav samma mätverktyg för att resultaten ska vara jämförbara och 

presentationen av resultaten ska vara visuellt lika. Likaså har vi försökt att välja 

kryptoprogram som funnits i tidigare studier och anpassat det till en ny miljö. Det har 

tagits i beaktning att vissa programvaror fungerar inte i en Windows miljö samt att 

programvarorna kan vara utgående och rekommenderas att ersättas med en annan 

programvara. 

 

Anledningen till att vi valt att se hur just tjänster påverkas är att det blir lättare att ta till 

sig hur påverkan blir i praktiken för systemet. Exempelvis så säger det inte så mycket 

att en hårddisks skrivhastighet försämras med 10 Mbyte per sekund, däremot så är det 

lättare att förstå om man ser det i hur en tjänst påverkas och i dennaa studien så har två 

I/O intensiva tjänster valts. 

 

Eftersom det är en fråga om säkerhet till kostnaden av prestanda att implementera 

filsystemskryptering, så syftar våra  testresultat att ge en insikt om hur stor den 

kostnaden blir. Vår studie kommer alltså enbart innefatta säkerhet ur ett 

prestandaperspektiv, där miljön består av en Windows server med de olika 

krypteringarna BestCrypt, BitLocker och DiskCryptor. 

 

2.15 Tidigare studier 
Tidigare studier som berör vårt arbetsområde med prestandapåverkan av diskkryptering 

på webbservrar har varit begränsade. En tidigare studie har gjort liknande test gällande 

att hämta statiskt innehåll från en Apache server.[1] Det finns även tidigare studie som 

berör diskkryptering, men författarna av den har istället valt att titta på olika hårddiskar 

istället för olika tjänster.[16] Dessa studier har båda tester som kan jämföras med våra, 

med hänsyn till skillnader i förutsättningar vad gäller labbmiljö och vad som mäts.  

 

I ”Webbserveranalys” som skrevs utav Joel Hedbrant och Marcus Gustavsson gick 

arbetet ut på att jämföra olika webbservrar på två stycken operativsystem med frågan 

om vilken utav dessa som kan leverera bäst prestanda genom kortast svarstid. “I 

metoden genomförs tester för att undersöka vilken kombination av webbserver och 

operativsystem som ger bäst svarstid”. Resultaten visar att Apache presterar bättre än 

IIS på Windows Server. Testerna som berör vårt arbete är de av Apache på en Windows 

2008 R2 som kan jämföras med vår baslinje, däremot så måste man ha i åtanke att det är 

äldre versioner av båda webbservern och Windows servern i deras tester jämfört med de 



  
 

9 

versioner som vi ska använda. Vår studie skiljer sig också i vad vi valt att testa, där de 

testar olika webbservrar och vi testar olika implementationer av kryptering.[17] 

 

I “Performance differences in encryption software devices” så undersöker Robin Olsson 

hur olika krypteringsalgoritmer påverkar sekundärminnets prestanda beroende på om 

det är en mekanisk hårddisk eller en SSD. I testen väljer han att titta på BestCrypt, 

TrueCrypt och DiskCryptor och använder verktyg som mäter hårddiskens skriv- och 

läshastighet. Detta skiljer hans arbete från vårt då vi valt att titta på BitLocker istället för 

TrueCrypt som är utgående. Vi väljer också att mäta prestanda utifrån de tjänsterna vi 

valt att ha med i undersökningen. Vi har inte heller med två olika minnen i våra tester 

utan utgår istället ifrån en mekanisk disk. De testerna som han utfört och som är 

relevanta för oss att titta på är de som gjorts på 7200 RPM disk med DiskCryptor och 

BestCrypt, där testerna för hastigheter på okrypterad disk jämfört med krypterat med 

AES har mätts.[18] 
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3 Metod 
Under det här kapitlet beskrivs studiens metodik. 

 

3.1 Labbmiljö 
Här beskrivs den labbmiljö som användes under arbetets gång. 

 
3.1.1 Topologi 

Topologin består utav en klient och en webb- och FTP-server. Det här eliminerar 

eventuella felkällor som kan uppstå med fler enheter i nätverket, såsom switchar eller 

Internet som annars skulle funnits med. Maskinerna är ihopkopplade med en korsad 

Cat-6 kabel och innehar varsin IP-adress, 192.168.0.1(servern) respektive 192.168.0.2 

(klienten). Se Figur 2 för topologi. 

 

 
 

Figur 2: Nätverkstopologi 

 

 
3.1.2 Serverspecifikation 

OS: Windows Server 2012 R2 Standard. 

Processor: 2x Intel(R)Xeon(R) CPU E5462 @ 2.80GHz, 2803 Mhz, 4 Core(s), 4 

Logical Processor(s) 

Primärminne: 16 GB installerat. 

Nätverkskort: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit. 

Sekundärminne: Seagate Barracuda 7200 RPM, 80 GB, 512 Bytes/Sector. 

 
3.1.3 Klientspecifikation 

OS: Windows 8.1 Pro 64-bit. 

Processor: Intel(R) Core(™) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz, 2401Mhz, 4 Core(s), 8 

Logical Processor(s). 

Primärminne: 8 GB installerat. 

Nätverkskort: Realtek PCIe GBE Family Controller 10/100/1000 Mbit. 

Sekundärminne: Corsair Neutron SSD 128GB, 512 Bytes/Sector. 

 

3.2 Genomförande 
Här visas konfiguration av tjänster och programvaror för att kunna återskapa testen. 

 
3.2.1 Konfiguration av kryptoprogram 

Alla kryptoprogrammen konfigurerades att kryptera hela systemdisken med 

krypteringsalgoritmen AES 256 bitar. Servern vi använde oss utav hade inte stöd för 

 Trusted Platform Modul (TPM) och alla kryptoprogram stödjer inte heller TPM och vi 

har då valt att använda ett lösenord för dekryptering. Lösenordet som vi använde för alla 

kryptoprogramen var “P@ssw0rd”. 
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3.2.2 Jmeter 

För att mäta prestandan vid FTP-testen så valdes Jmeter, för att det kunde skapa test för 

FTP-tjänst och för att det gav mer överskådliga resultat än ApacheBench vid FTP-test. 

 

Testerna i Jmeter sätts upp i flera steg under en test plan där man först skapar en 

trådgrupp. Trådgruppen ska berätta hur många användare som ska vara med i testet och 

i vårt fall är det 10 stycken för FTP testerna. Det ska även sättas en Ramp-Up period 

som definiera hur lång fördröjning det ska vara mellan varje anslutning och tiden skrivs 

i sekunder. Denna tiden är den totala fördröjningen av alla användare och delas upp 

efter antal användare. I vårt fall kör vi en sekund och tio användare, fördröjningen 

mellan varje användare kommer att vara 0,1 sekund. Sedan ska man välja hur många 

gånger testet ska köras där vi valt att köra testet en gång åt gången och inte alla fyra 

repetitioner direkt efter varandra. Nästa steg är att lägga till ett test för FTP förfrågan 

där servern definieras som anslutningarna ska göras emot och vilken fil det är som ska 

hämtas. Slutligen läggs en s.k listener till, som definierar hur man vill spara resultaten, 

där vi valde att spara alla resultat i en tabell för att få en lättöverskådlig bild över alla 

anslutningar att de lyckats samt hur lång tid det tog för en användare att ansluta till FTP 

servern samt ladda ner filen. För att resultatet ska bedömas som bra eller dåligt så måste 

man ta hänsyn till de förutsättningar vi har i laborationsmiljön. Man kan räkna ut ett 

resultat genom att dividera filens storlek med tiden det tar att överföra, för att på så sätt 

komma fram till överföringshastigheten. Eftersom maxhastighet på anslutningen i den 

här labbmiljön är 1 Gbit så kan ett resultat som kan utnyttja så mycket av dess kapacitet 

anses var ett bra resultat men eftersom faktorer som storlek på fil spelar en roll så är det 

därmed svårt att säga vad som är ett bra eller dåligt resultat.[29] 

 
3.2.3 ApacheBench 

Till HTTP-testen så användes ApacheBench för att det var enkelt att sätta upp testen, 

det generade överskådliga resultat och det har använts i tidigare studier.  

 

ApacheBench körs genom kommandotolken i Windows och följande kommando 

användes för att utföra testerna mot Apache webbserver: 

 

ab.exe -n X -c Y http://192.168.0.1/index.html 

 

X motsvarar de totala anslutningar som görs mot servern och Y motsvarar de antal 

simultana anslutningar som görs, exempelvis ab.exe -n 40000 -c 200 

http://192.168.0.1/index.html som är högbelastningstestet som alltså genererar 40000 

anslutningar där 200 anslutningar görs åt gången. 

 

De värden från ApacheBench som kommer att användas till testresultaten är 

medelvärdet för s.k Processing, detta för att det är den tiden det tog för servern att 

processera förfrågan och skicka tillbaka ett svar till klienten. För att resultatet ska 

bedömas som bra eller dåligt så måste webbservern kunna behandla 70% av 

inkommande förfrågningar på en tid under 100 ms.[30] 

 
3.2.4 Programvaror 

Den webbservertjänst som kommer att användas under studien är Apache. Detta för att 

det är den mest använda webbservern på Internet som används för att tillhandahålla 

hemsidor.[3] Marknadsandelar mellan webbservertjänsterna kan ses i figur 3. FTP-

servertjänsten som har valts är FileZilla, detta för att det är en fri tjänst och att vi är 

bekväma med den eftersom vi tidigare har arbetat med den. 

http://192.168.0.1/index.html
http://192.168.0.1/index.html
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Figur 3: Webbservrar, marknadsandelar 

 

 
3.2.5 Apache 

Konfigurationen för Apache var standard konfigurationen som följer med i Windows 

versionen. Det enda vi ändrade på var att använda en annan HTML-mall istället för 

standard-mallen som nämns under kapitlet genomförande. 

 
3.2.6 FileZilla 

FileZilla konfigurerades med standard konfigurationen där det inte fanns några 

begränsningar på överföringshastigheter. FileZilla var även konfigurerat att köra i 

passivt läge med maximalt 10 simultana anslutningar samt att vi ändrade antalet logiska 

kärnor som programvaran skulle kunna använda utav den fysiska servern, vilket var 16 

stycken. Det fanns enbart en användare som skulle ha åtkomst till FTP servern vid namn 

“anonymous” och denna användaren behövde inget lösenord för att komma åt servern 

och hämta filer. En utdelning gjordes tillgänglig där de tre olika stora filerna återfinns. 

Filerna som användes under testet skapades med fsutil. 

 

fsutil file createnew <filnamn> <storlek på filen> 

 

Med ovanstående kommando skapade vi de tre filerna i kommandotolken som användes 

under testet. Filerna namngav vi efter vilken storlek de skulle få och filtypen som 

skapades var .exe. Storleken på filerna anges i bytes. 

 

3.3 Test 
Prestandatester kommer att utföras på en webb- och FTP-server, där olika 

filsystemskrypteringar med AES 256 bitar ska implementeras och utvärderas 

prestandamässigt. Det som ska testas är alltså hur tjänsterna presterar och vilken 

kryptering som påverkar tjänsterna minst. Insamlingen av data kommer bestå utav fyra 

repetitiva tester för att kunna dra ett medelvärde. Webbservern ska använda en större 

HTML-mall som innefattar bilder och text för en verklighetsbaserat hemsida för att den 

faktorn ska vara lik en sida som tillhandahålls av ett företag eller förening. Mallen 
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hämtade vi från en Internetsida som erbjuder mallar gratis
2
. Det som är intressant att 

titta på är hur webbservertjänsten kan hantera låg, medel och hög belastning och hur det 

skiljer sig mellan de olika krypteringssätten. Testerna på FTP kommer innefatta 

anslutning till servern och överföring utav olika stora filer som kan definieras som låg, 

medel och hög belastning. 

 

För http så gjordes de tre olika belastningstesten låg, medel och hög med följande 

intesällningar: 2500 anslutningar totalt med 50 simultana anslutningar (låg), 10000 

anslutningar totalt med 100 simultana anslutningar (medel), 40000 anslutningar totalt 

med 200 simultana anslutningar (hög). Anslutningarna gjordes enligt tidigare beskrivna 

testutförande med ApacheBench mot webbservern konfigurerad enligt tidigare 

beskrivning av Apache konfigurationen.  

 

För FTP så gjordes de tre olika belastningstesten låg, medel och hög med följande 

intesällningar: en fil på 1 MB hämtades av 10 användare (låg), en fil på 5 MB hämtades 

av 10 användare (medel) och en fil på 10 MB hämtades av 10 användare (hög). 

Anslutningarna gjordes enligt tidigare beskrivna testutförande med Jmeter mot FTP-

servern konfigurerad enligt tidigare beskrivning av Filezilla konfigurationen. 

 

Alla tester görs med följande förutsättningar på systemet: okryperat, krypterat med 

BitLocker, krypterat med DiskCryptor och krypterat med BestCrypt. Testerna utförs 

fyra gånger för att eliminera felkällor i form av avvikelser genom att räkna ut ett 

medelvärde. Efter att varje kryptoprogram testats så dekrypterades filsystemet och 

programmet avinstallerades. Därefter installerades och användes nästa kryptoprogram 

för att kryptera filsystemet och ingå i nästa uppsättning av tester. 

  

                                                 
2
 http://webthemez.com/creative-free-responsive-html5-business-template/ 
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4 Resultat 
Det som redovisas under resultat är det medelvärdet man har dragit från alla testerna, 

alla resultat för HTTP återfinns under Bilaga A och alla resultat för FTP under Bilaga 

B. Testresultaten för de olika belastningstesterna presenteras i nedstående diagram där 

resultaten delats upp efter belastning. För att jämföra resultaten mot ett normalt, 

okrypterat tillstånd, så har vi gjort bastest som vi jämför övriga resultat mot. De 

resultaten vi valt att kika på är medelvärden som testverktygen genererat för att våra 

resultat visade ingen större variation utan ger ett bättre medelvärde än medianvärde, 

resultaten från de fyra testerna har i sin tur slagits ihop och räknats ut ett medelvärde på 

och det är det som presenteras i diagrammen. 

 

4.1 Testresultat för HTTP 
I lågbelastningstesten, figur 4, visade bastestesten ett medelvärde på 21 millisekunder 

och det högsta av de andra testen blev 26 millisekunder. Resultaten för 

medelbelastningstestet återfinns i figur 5. Här visade bastesten ett resultat på 50 

millisekunder och det högsta resultatet visade 57,75 millisekunder. Resultatet för 

bastesten med högbelastning blev 94,5 millisekunder och det högsta värdet visade 110 

millisekunder, diagrammet finns i figur 6. Alla testresultat visade att åtminstone 70% av 

alla förfrågor behandlades under 100ms, däremot låg högbelastningstestet för 

DiskCryptor på gränsen med sitt sämsta testresultat, men ett medelvärde som drogs 

ifrån de testeten lade DiskCryptors resultat precis under. 

 

 

 
 

Figur 4: HTTP ApacheBench totalt 2500 anslutningar, 50 simultana 
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Figur 5: HTTP ApacheBench totalt  10000 anslutningar, 100 simultana 

 

 

 
 

Figur 6: HTTP ApacheBench totalt  40000 anslutningar, 200 simultana 
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4.2 Testresultat för FTP 
I figur 7 visas lågbelastningstesten och där visade bastesten 14,5 millisekunder och det 

högsta resultatet blev 16,75millisekunder. Överföringshastigheten för filerna i detta test 

hamnade runt 500 Mbit/s. Resultaten för medelbelastningstestet återfinns i figur 8. Här 

visade bastesten ett resultat på 54,5 millisekunder och det högsta resultatet visade 58,5 

millisekunder. Överföringshastigheten för filerna i detta test hamnade runt 670 Mbit/s. 

Resultatet för bastesten med högbelastning blev 111,75 millisekunder och det högsta 

värdet visade 124,5 millisekunder, diagrammet finns i figur 9. Överföringshastigheten 

för filerna i högbelastningstestet hamnade runt 650 Mbit/s. 

 

 

 
 

Figur 7: FTP Jmeter 1MB, 10 användare 
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Figur 8: FTP Jmeter 5MB, 10 användare 

 

 

 
 

Figur 9: FTP Jmeter 10MB, 10 användare 
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5 Analys 
Här följer en analys av de resultat som vi har fått fram av testen. Här jämför vi de olika 

siffrorna för de olika testen. Analysen kan sedan användas till att dra en mer korrekt 

slutsats. 

 

5.1 HTTP test 
I lågbelastningstestet är det väldigt likt mellan okrypterat, BestCrypt samt BitLocker 

medan DiskCryptor skiljer sig med ökning på 5 ms eller 23,81 % gentemot okrypterat. 

 

I medelbelastningstestet är det återigen väldigt likt mellan okrypterat, BestCrypt och 

BitLocker med en liten ökning som skiljer med 0,75 ms eller 1,5 %. DiskCryptor är den 

som har störst ökning på 7,75 ms eller 15,5 % gentemot okrypterat. 

 

I högbelastningstestet skiljer det sig mer eller mindre mellan okrypterat och de tre 

krypteroprogramvarorna. BestCrypt har den minsta ökningen på 1,75 ms eller 1,85 %. 

BitLocker har en ökning på 3 ms eller 3,17 % gentemot okrypterat. DiskCryptor är 

fortfarande den som har den största skillnaden gentemot okrypterat med en ökning på 

15,5 ms eller 16,4 %. 

 

5.2 FTP test 
I lågbelastningstestet är det liknande resultat mellan okrypterat och BitLocker. 

BestCrypt har en ökning gentemot okrypterat på 1,75 ms eller 12,07 %. BestCrypt är 

den som har den största skillnaden med en ökning på 2,25 ms eller 15,52 % gentemot 

okrypterat. 

 

I medelbelastningstestet skiljer sig alla kryptoprogrammen mer eller mindre från 

okrypterat. DiskCryptor är den som har den minsta ökningen på 1,25 ms eller 2,29 %. 

BestCrypt skiljer sig med 3,5 ms eller 6,42 % gentemot okrypterat. BitLocker är den 

som har den största ökningen gentemot okrypterat med en skillnad på 4 ms eller 7,34 %. 

 

I högbelastningstestet skiljer det sig något mer mellan okrypterat och de tre 

kryptoprogrammen. DiskCryptor med den minsta ökningen har en ökning på 7,5 ms 

eller 6,71 %. BitLocker har en ökning på 8,75 ms eller 7,83 % gentemot okrypterat 

medans BitLocker har den största ökningen på 12,75 ms eller 11,41 %. 

 

Varför det skiljer sig mellan de olika kryptoprogrammen och tjänsterna är svårt att svara 

på då mer forskning krävs utav de individuella programvarorna och hur de är 

optimerade. En faktor som kan påverka BestCrypt till att prestera något bättre än övriga 

i de olika testerna kan bero på stödet för AES-NI till Intel processorer. Kortfattat är 

AES-NI ett tillägg som ska öka hastigheten och prestandan vid kryptering och 

dekryptering när krypteringsalgoritmen AES används.[7] Varför DiskCryptor är det 

kryptoprogram som presterar sämst i de flesta testerna kan bero på att programvaran är 

mest optimerad för Intel Core i5 och i7 processeror.[8] 
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6 Diskussion 
Här görs en sammanfattning av rapportens frågor och svar, samt diskuteras en slutsats 

och vidareforskning på arbetet. 

 

6.1 Sammafattning 
Vi ställde oss frågorna ”Hur stor blir prestandaskillnaden på ett krypterat gentemot ett 

okrypterat filsystem som tillhandahåller webbserver- och FTP-tjänster? Vilken utav de 

utvalda kryptoprogrammen påverkar dessa tjänster minst?”. Våra testresultat visade att 

kryptering gav en ökning på 0% till 15,52% för FTP och 1,5% till 23,81% på HTTP, där 

lägre belastning utgjorde mindre skillnader och högre belastning genererade de större 

talen. Den tjänst som vi såg påverkade minst för HTTP testen var BestCrypt och 

BitLocker som inte hade någon signifikant skillnad jämförelsevis, i de testen presterade 

DiskCryptor sämst med en ökning på mellan 15,5 % och 23,81 %. FTP-testen visade 

däremot att DiskCryptor var snabbast i testen med 5 MB och 10 MB. BitLocker var 

snabbast i 1 MB testen.  

Stämde vår hypotes, “[~]det kommer vara en prestandaskillnad på cirka 5%  att köra 

webb- och FTP-tjänster på ett krypterat filsystem och att BestCrypt kommer att ge lägst 

prestandaskillnad men att det inte kommer vara några signifikanta skillnader jämfört 

med de andra kryptoprogrammen?”. Testerna visade att de olika kryptoprogrammen 

var olika bra för olika ändåmål och att vissa inte utgjorde någon signifikant 

prestandapåverkan på tjänsterna. BestCrypt visade sig vara bäst på HTTP-

förfrågningarna. DiskCryptor presterade bäst i de större filöverföringarna och BitLocker 

visade sig jämn i de flesta resultaten med undantag från filöverföringen av 1 MB där 

den presterade bäst och 10 MB testet där den presterade sämst. 

 

6.2 Slutsats 
Efter en bedömning av testresultaten så har vi kommit fram till att kryptering av 

filsystemet påverkar systemet och att det beroende av programvara kan visa antingen en 

signifikant skillnad eller en mindre skillnad vad gäller respons hos HTTP- och FTP-

tjänster. Vi kan också se att skillnaden mellan de olika kryptoprogrammen blir större 

vid högre belastning och man där får göra ett mer precist val av användande baserat på 

ändamålet. Men vad som skulle orsaka skillnaden är svårt att säga baserad på den 

forskning vi har att tillgå och för att kunna dra en korrekt slutsats så skulle det krävas 

vidareforskning. 

 

Testen gjordes på en servermaskin med dubbla processorer som tillhandahöll HTTP- 

och FTP-tjänster som inte är särskilt prestandakrävande. Vi kan därför inte säga hur 

 kryptering av filsystemet skulle påverka ett annat system med ett annat 

användningsområde eller med andra belastningar. 

 

Resultaten från HTTP-testerna visade sig ligga bra till på en skala över vad som ansågs 

bra, men det var ett utav testen som låg på gränsen, nämligen högbelastningstestet med 

DiskCryptor där test 2 låg precis över vad som anses bra. Däremot så kan det inte ses 

som att DiskCryptor skulle ha misslyckats testet då ett medelvärde lade resultatet under 

gränsen. Resultaten från FTP-testerna påvisar att överföringshastigheten på filerna 

utnyttjar minst 50 % av den maximala bandbredden. Vad som kan anses som ett bra 

resultat i detta sammanhang är problematiskt att definiera däremot kan man se 

skillnader mellan de olika kryptoprogrammen och den minsta allokeringen av 

banbredden som låg på 50 % kan man anse vara bra. 
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En punkt som hade kunnat vara intressant och viktig i vårt arbete hade varit om vi hade 

haft med en baslinje hur responsen ser ut hos servern under en längre tid utan I/O. Med 

detta menas att man mäter responsen hos servern med exempelvis 1 timmes mellanrum 

utan någon större belastningen och enbart tittar på hur snabbt servern kan svara på en 

förfrågan. 

 

Vi försökte även begränsa våra tester till att enbart testa I/O, huruvida vi lyckades eller 

inte ligger utanför vår kunskap men vi skulle tro att vi eliminerade en del felkällor som 

skulle kunna påverka resultaten på olika sätt. Detta gjorde vi genom att vara 

konsekventa i vår labbmiljö och med utförandet av våra tester. 

 

6.3 Vidareforskning 
Vi baserade våra test på en servermaskin med tre olika kryptoprogram, en algoritm, som 

tillhandahöll HTTP- och FTP-tjänster. Vidareforskning som grundas på detta arbetet 

kan innebära tester med andra operativsystem, filsystem, kryptoprogram eller 

krypteringsalgoritmer. Det finns även andra tjänster man skulle kunna testa, såsom DNS 

och proxy, eller varianter av tjänster såsom en webbserver med dynamiskt innehåll eller 

en utdelning genom CIFS eller Samba. Det vi skulle se som särskilt intressant vore 

studier av andra plattformar såsom mobiltelefoner eller laptops. Detta för att dessa 

plattformar är bärbara och har därför ett större behov av kryptering eftersom de löper 

större risk för stöld. Där kan vi se att kryptering skulle utgöra ett större besvär eftersom 

mobila enheter har sämre förutsättningar med hårdvara för att ta hand om den extra 

lasten. 



  
 

21 
 

Referenser 
[1] R.Olsson, “Performance differences in encryption software versus storage devices”, 

Linnéuniversitetet i Kalmar, [2012] 

 

[2] Technet, “BitLocker Drive Encryption in Windows 7: Frequently Asked Questions”, 

[Kontrollerad 2015-05-05], url:[https://technet.microsoft.com/de-

de/library/ee449438(WS.10).aspx#BKMK_EntireDisk] 

 

[3] Netcraft, “March 2015 Web Server Survey”, [Kontrollerad 2015-04-01], 

url:[http://news.netcraft.com/archives/2015/] 

 

[4] TrueCrypt “Migrating from TrueCrypt to BitLocker”, [Kontrollerad 2015-05-05], 

url:[http://truecrypt.sourceforge.net/] 

 

[5] WindowsITPro, “Full Disk Encryption Products”, [Kontrollerad 2015-05-19], 

url:[http://windowsitpro.com/security/3-full-disk-encryption-products] 

 

[6] Technet, “Översikt över BitLocker-diskkryptering”, [Kontrollerad 2015-04-08], 

url:[https://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc732774.aspx] 

 

[7] Jetico Inc, “BestCrypt Volume Encryption - Whole Disk Encryption Software”, 

[Kontrollerad 2015-04-24], url:[http://www.jetico.com/products/enterprise-data-

protection/bestcrypt-volume-encryption] 

 

[8] DiskCryptor, “DiskCryptor Open source parition encryption solution”, [Kontrollerad 

2015-04-24], url:[https://diskcryptor.net/wiki/Main_Page] 

 

[9] DiskCryptor, “LiveCD”, [Kontrollerad 2015-05-05], 

url:[https://diskcryptor.net/wiki/LiveCD] 

 

[10] W. Stallings, “Symmetric block encryption algorithms” i Network Security 

Essentials Applications and standards, 4th ed. Pearson Education, 2011. 

 

[11] W. Stallings, “Symmetric encryption Principles” i Network Security Essentials 

Applications and standards, 4th ed. Pearson Education, 2011. 

 

[12] H. Lunell, “Datakommunikation och nätverk” i Datorn i världen, världen i datorn - 

En introduktion till data- och informationsteknik. Lund, Studentlitteratur AB, 2011. 

 

[13] R. Fielding, et. al. “Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1”, “RFC 2616”, Juni, 

“1999” 

 

[14] J. Reynolds. “FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)”, “RFC 959”, [1985] 

 

[15] EventHelix.com Inc, “FTP Sequence Diagram”, [Kontrollerad 2015-05-03], 

url:[https://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/Networking/FTP.pdf] 

 

[16] H. Sarojadevi, “Performance Testing: Methodologies and Tools”,  Nitte Meenakshi 

Institute of Technology, [2012] 

 

https://technet.microsoft.com/de-de/library/ee449438(WS.10).aspx#BKMK_EntireDisk
https://technet.microsoft.com/de-de/library/ee449438(WS.10).aspx#BKMK_EntireDisk
http://news.netcraft.com/archives/2015/
http://truecrypt.sourceforge.net/
http://windowsitpro.com/security/3-full-disk-encryption-products
https://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc732774.aspx
http://www.jetico.com/products/enterprise-data-protection/bestcrypt-volume-encryption
http://www.jetico.com/products/enterprise-data-protection/bestcrypt-volume-encryption
https://diskcryptor.net/wiki/Main_Page
https://diskcryptor.net/wiki/LiveCD
https://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/Networking/FTP.pdf


  
 

22 

[17] J.Hedbrant, M.Gustavsson, “Webbserveranalys: En jämförelse av webbservrars 

svarstider”. Linnéuniversitetet i Kalmar, [2011] 

 

[18] R.Olsson, “Performance differences in encryption software versus storage 

devices”, Linnéuniversitetet i Kalmar, [2012] 

 

[19] Jetico Inc, “BestCrypt Volume Encryption - Whole Disk Encryption Software”, 

[Kontrollerad 2015-04-24], url:[http://www.jetico.com/products/enterprise-data-

protection/bestcrypt-volume-encryption] 

 

[20] DiskCryptor, “DiskCryptor Open source parition encryption solution”, 

[Kontrollerad 2015-04-24], url:[https://diskcryptor.net/wiki/Main_Page] 

 

[21] Apache Software Foundation, “Apache Jmeter”, [Kontrollerad 2015-05-03], 

url:[http://jmeter.apache.org/index.html] 

 

[22] Apache Software Foundation, “Apachebench”, [Kontrollerad 2015-04-01], 

url:[https://httpd.apache.org/docs/2.2/programs/ab.html] 

 

[23] Apache Software Foundation, “What is the Apache HTTP Server Project”, 

[Kontrollerad 2015-04-01], url:[http://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html] 

 

[24] filezilla-project.org, “Filezilla”, [Kontrollerad 2015-05-02], url:[https://filezilla-

project.org/] 

 

[25] Svenskarna och Internet, “Personlig integritet, övervakning och politik”, 

[Kontrollerad 2015-06-09], url:[http://www.soi2014.se/personlig-integritet-

overvakning-och-politik/vad-gor-man-for-att-skydda-sig/] 

 

[26] PC World, “How to encrypt (almost) everything”, [Kontrollerad 2015-06-09], 

url:[http://www.pcworld.com/article/2025462/how-to-encrypt-almost-anything.html] 

 

[27] Microsoft, “Description of Symmetric and Asymmetric Encryption”, 

[Kontrollerad: 2015-06-09], url:[https://support.microsoft.com/en-us/kb/246071] 

[28] Telekomidag, “Dålig koll på känslig information”, [Kontrollerad: 2015-06-09], 

url:[http://telekomidag.se/dalig-koll-pa-kanslig-data/] 

 

[29] JDSU. “File Transfer Protocol (FTP) Throughput Testing”, [Kontrollerad: 2015-

06-09], url: [http://www.jdsu.com/ProductLiterature/FTP_WP_acc_TM_AE.PDF] 

 

[30] Docs day, “What is good performance”, [Kontrollerad: 2015-06-09], 

url:[http://docs.day.com/en/home/communique_4/cq42/development/developer_s_guide

/performance/measuring_performance/what_is_good_performance.html] 

 

http://www.jetico.com/products/enterprise-data-protection/bestcrypt-volume-encryption
http://www.jetico.com/products/enterprise-data-protection/bestcrypt-volume-encryption
https://diskcryptor.net/wiki/Main_Page
http://jmeter.apache.org/index.html
https://httpd.apache.org/docs/2.2/programs/ab.html
http://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html
https://filezilla-project.org/
https://filezilla-project.org/
http://www.soi2014.se/personlig-integritet-overvakning-och-politik/vad-gor-man-for-att-skydda-sig/
http://www.soi2014.se/personlig-integritet-overvakning-och-politik/vad-gor-man-for-att-skydda-sig/
http://www.pcworld.com/article/2025462/how-to-encrypt-almost-anything.html
https://support.microsoft.com/en-us/kb/246071
http://telekomidag.se/dalig-koll-pa-kanslig-data/
http://www.jdsu.com/ProductLiterature/FTP_WP_acc_TM_AE.PDF
http://docs.day.com/en/home/communique_4/cq42/development/developer_s_guide/performance/measuring_performance/what_is_good_performance.html
http://docs.day.com/en/home/communique_4/cq42/development/developer_s_guide/performance/measuring_performance/what_is_good_performance.html


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A HTTP tester 
 

 
  



  
 

II 

Bilaga B FTP tester 
 

 
 


