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Abstract 
 
Today the Internet is used more and more as a transportation for information. Much of the 
information is confidential and should not be read by those not privileged. To protect the 
information from unauthorized access cryptography can be applied. The cryptography algorithms 
in use today all have their pros and cons. They are therefore suited for different applications. 
We’ve compared three different cryptography algorithms RSA, DES and IDEA. What we’ve 
focused on is the level of security the algorithms give.  
DES and IDEA are symmetrical algorithms and as such they use the same key for encryption and 
decryption. RSA on the other hand is an asymmetrical algorithm. Asymmetrical algorithms use 
two keys, one for encryption and the other for decryption. 
 
The factor that is most decisive for the algorithms security is the length of the key that is used. 
What is interesting concerning the keys is that security increases linearly for the symmetrical 
algorithms, as the key length increases. For asymmetrical algorithms it increases on an expontiell 
curve. 
 
RSA has got a big advantage compared to DES and IDEA. The advantage is key management. 
RSA can be used to exchange symmetrical keys in a safe way. The big disadvantage of RSA is 
that it’s very slow to use. According to measurements that we have seen it is about 3 to 4 times 
slower then DES and IDEA during encryption, when using a key length of 1024 bits. At 
decryption RSA is about 120 times slower using a key length of 1024 bits. DES on the other 
hand is slower then newer symmetrical algorithms such as IDEA. This makes it uncalled for to 
use it in it’s original shape as it’s obsolete and insecure. Using DES will only give a false sense 
of security, unless the information doesn’t need to be secure for more then a short time period. 
IDEA offers high using it’s 128 bits key and it’s also the fastest of the two symmetrical 
algorithms, compared to the level of security that it offers. IDEA today has no known 
weaknesses and it has not been broken. Of the three IDEA is the best choice to use when it 
concerns cryptography of information, for example information which is stored on a hard disc, or 
information that is sent in e-commerce. 
 



 

Sammanfattning 
 
Idag används Internet alltmer som ett transportmedel för information. En stor del av den 
information som skickas är konfidentiell och bör inte kunna läsas av obehöriga. För att skydda 
informationen från obehöriga kan kryptering användas. 
De krypteringsalgoritmer som används idag har sina för och nackdelar och lämpar sig därför 
olika bra för olika ändamål. Vi har jämfört tre olika krypteringsalgoritmer RSA, DES och IDEA. 
Det som vi framförallt har tittat på är vilken säkerhet algoritmerna erbjuder. 
DES och IDEA är så kallade symmetriska krypteringsalgoritmer dvs de använder samma nyckel 
för kryptering och dekryptering. RSA däremot är en asymmetrisk krypteringsalgoritm. 
Asymmteriska krypteringsalgoritmer använder sig av två olika nycklar. En används för att 
kryptera och den andra används för att dekryptera. 
 
Den faktor som är avgörande för de tre algoritmernas säkerhet är den längd som används på 
nyckeln. Det som är intressant avseende nyckellängden är att säkerheten ökar linjärt för de 
symmetriska algoritmerna när nyckellängden ökar, medan den ökar utmed en exponentiell kurva 
för asymmetriska algoritmer. 
 
RSA har en stor fördel gentemot DES och IDEA och det är nyckelhanteringen. Den kan 
användas för att utbyta symmetriska nycklar på ett säkert sätt. RSAs stora nackdel är dess 
långsamhet. Enligt de mätningar vi sett är RSA ca 3 till 4 gånger så långsam som DES och IDEA 
vid kryptering med 1024 bitars nyckel. Vid dekryptering med 1024 bitars nyckel är RSA ca 120 
gånger så långsam. DES i sin tur är långsam i jämförelse med nyare symmetriska 
krypteringsalgoritmer som IDEA vilket gör det omotiverat att använda den. DES i sin 
ursprungliga form är föråldrad och osäker. Att använda DES skapar enbart en falsk säkerhet, 
med undantaget om informationen inte behöver skyddas mer än en väldigt kort tid.  
IDEA har en hög säkerhet med sin 128 bitars nyckel och är den snabbaste av de båda 
symmetriska algoritmerna, i relation till vilken säkerhet som erbjuds. IDEA har inga idag kända 
svagheter och har inte blivit knäckt. IDEA är det bästa alternativet av de tre avseende kryptering 
av information, t.ex. information som finns på en hårddisk eller information som skickas vid 
ehandel. 
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1 Inledning 
 
1.1 Problembeskrivning 
 
Idag används Internet alltmer som ett transportmedel för information. En stor del av den 
information som skickas är konfidentiell och bör inte kunna läsas av obehöriga. En person 
som t.ex. handlar med sitt kontokort på ehandels sida vill inte att vem som helst ska kunna 
se hans kortnr. För att skydda känslig information från obehöriga kan kryptering användas. 
Användandet av kryptering har dock ej endast positiva följder, utan det innebär också en 
ytterliggare belastning av datorsystem då det krävs systemresurser för att kryptera och 
dekryptera informationen.  
 
För webbplatser som har stora mängder besökare blir det viktigt att finna 
krypteringsalgoritmer som innebär en så liten belastning på systemet som möjligt. 
Samtidigt måste dock krypteringsalgoritmerna kunna erbjuda ett tillräckligt skydd av 
informationen.  
 
Krypteringsalgoritmer har sina för och nackdelar och lämpar sig därför olika bra för olika 
ändamål. Det är väldigt svårt att få en bild av de olika krypteringssystemen pga. deras 
komplexitet, därför är det även svårt att bestämma vilket system som lämpar sig bäst för 
ens behov. Säkerhet kostar generellt sett prestanda. Om man inte hanterar väldigt känslig 
information behöver man inte heller satsa på så hög säkerhet. Vi kommer att göra en 
jämförelse av tre krypterings algoritmer och då förklara hur hög säkerhet de resulterar i och 
hur pass tunga beräkningar som krävs. 
 
1.2 Frågeställning 
 
• Vilka svagheter och styrkor har  RSA (Rivest Shamir Adleman), DES (Data 

Encryption Standard) och IDEA (International Data Encryption Algoritm)?  
 
• Inom vilka områden lämpar de sig för användning? (email, hårddisk kryptering, e-

handel osv.) 
 
• Finns det några faktorer som sätter begränsningar på hur säkra algoritmerna är? (t.ex. 

hur stor nyckeln kan vara) 
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1.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa denna utredning till att ge en lättförståelig bild över tre 
krypteringsalgoritmer och deras funktionalitet. Vi kommer inte att jämföra flera olika 
implementationer av de olika algoritmerna. Vi kommer att begränsa oss till att försöka 
skapa läsaren en klar bild över skillnaderna av algoritmerna och inte av de olika verktyg 
som använder dessa krypteringsalgoritmer. Som resultat kommer vi att ge förslag på vad 
de olika algoritmerna lämpar sig särskilt till, detta är dock enbart som en hjälp, läsarna bör 
själva avgöra vad som lämpar sig för deras ändamål. 
 
1.4 Målgrupp 
  
Utredningen riktar sig till de personer som vill få en fördjupad kunskap i 
krypteringstekniker. Utredningen förutsätter att läsaren besitter en viss kunskap inom 
datalogiska begrepp. 
 
2 Krypteringens historia 
 
Kryptering är en metod för att skydda känslig information. Historiskt sett har man använt 
sig av två huvudtekniker vid kryptering. En av dessa tekniker som används är det som 
kallas substitionskryptering. Precis som det hörs på namnet innebär substitionskryptering 
att man byter ut en sak mot en annan sak. Om man använder sig av alfabetet kanske man 
låter bokstaven A representeras av bokstaven F, B av G, C av H osv. Då får man en 
krypteringsnyckel som ser ut på följande vis. Denna enkla version av substitionskrypto 
kallas även monoalfabetiskt substitionskrypto. 
 
Klartextalfabet: A B C D E F G H  I   J K L M N O P Q R  S  T U V X Y Z  Å Ä Ö 
Kryptoalfabet:   F G H  I  J K L M N O P Q R  S  T U V X Y Z Å Ä Ö A  B C D E 
 
Om krypteringsnyckeln ovan användes för att kryptera ordet ”godkänd” skulle det 
krypterade ordet få följande utseende ”LTIPDSI”. Utan en krypteringsnyckel skulle det 
vara svårt för någon att tyda vilket ord det är, så den som ordet är avsett för måste ha 
tillgång till nyckeln för att kunna dekryptera meddelandet. Det är av förståeliga skäl inte 
rekommenderat att skriva ner krypteringsnyckeln, då obehöriga kan få tillgång till den. Då 
återstår att memorisera hela kryptoalfabetet, men det kan vara svårt så därför införde man 
användandet av ett nyckelord eller nyckelmening för att underlätta memoriseringen. Om 
nyckelordet som används är ”extern” skulle kryptoalfabetet få följande utseende. 
 
Klartextalfabet: A B C D E F G H  I  J  K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö 
Kryptoalfabet:   E X T R N O P Q S U  V Y Z Å Ä Ö A B C D F G H I  J  K L  M 
 
Efter att ha tagit bort alla dubletter i nyckelordet placeras det alltså först i kryptoalfabetet. 
Efter den sista bokstaven i nyckelordet forstsätter man med nästa bokstav i alfabetet, här 
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bokstaven O. När man kommer till bokstäverna i nyckelordet hoppar man över dem så att 
alla bokstäver i klaralfabetet får en bokstav i kryptoalfabetet. 
 
Detta enkla monoalfabetiska substitionskrypto utvecklades vidare till polyalfabetiska 
substitionskrypton. Varav det mest kända är Vigene´res chiffer. Vigene´res chiffer bygger 
på att man använder sig av 29 olika kryptoalfabet för att kryptera en text. Det går till som 
så att man ritar upp en tabell med först ett klartextalfabet följt av 29 kryptoalfabet. Dessa 
kryptoalfabet har en inbördes förskjutning på vilken bokstav kryptoalfabetet börjar med. 
Om det första kryptoalfabetet börjar på bokstaven C och man har en inbördes förskjutning 
på 1 bokstav skulle kryptoalfabet 2 börja på bokstaven D, kryptoalfabet 3 på bokstaven E 
osv. Kryptoalfabet 29 skulle börja på bokstaven A.  
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A 
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B 
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C 
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D 
F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E 
G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E F 
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E F G 
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E F G H 
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E F G H I 
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E F G H I J 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 
Tabell 1 Delar av en Vigene´re tabell  
 
Tabellen ovan visar hur de tio första och det sista kryptoalfabetet ser ut i en Vigene´re 
tabell med en bokstavs förskjutning. Lägg märke till att det sista kryptoalfabetet här ser 
likadant ut som det vanliga alfabetet. Ett av kryptoalfabeten kommer alltid att se likadant 
ut som det vanliga alfabetet, det kommer dock inte alltid att vara det sista kryptoalfabetet. 
För att kryptera en text med en Vigene´re tabell använder man sig av ett nyckelord. Om 
nyckelordet är bed och vi ska kryptera ordet hicka skriver vi först ut ordet hicka och 
ovanför det skriver vi ut nyckelordet så många gånger som det går. Sedan tar vi den första 
klartext bokstaven som är h och ser att vi ska använda kryptotabellen som börjar på b. Vi 
utgår från h i klartextalfabetet och ser vilken bokstav som står i samma kolumn i 
kryptoalfabet b. Det blir bostaven i, alltså ska h krypteras med i. Nästa bokstav i ska då 
krypteras med motsvarande bokstav i kryptoalfabetet som börjar på e, alltså bokstaven m. 
Sedan är det bara att fortsätta tills hela meddelandet är krypterat. 
 
Nyckelord:        bedbe 
Klartext             hicka 
Krypterad text:  imfle 
 
För att knäcka ett substitionskrypto används något som kallas frekvensanalys. 
Frekvensanalysen bygger på att olika bokstäver används olika mycket i olika språk och att 
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vissa kombinationer av bokstäver är vanligare än andra t.ex. tt. En förutsättning för 
frekvensanalys är att man har tillgång till en större mängd krypterad text att studera. 
 
Förutom substitionskryptering finns det en annan teknik kallad transpositionskryptering 
som använts länge. Vid användandet av Transpositionskryptering behåller varje tecken sitt 
riktiga värde men tecknen flyttas om efter ett förutbestämt mönster. Detta mönster kan t.ex. 
vara att man vänder på varje ord. Meningen ”Bollen är rund” skulle då få följande utseende 
”nellob rä dnur”. 
 
Transpositionskryptot ovan är väldigt enkelt och tar inte lång tid att lösa. Därför är det ej 
förvånande att det finns mer komplicerade varianter av transpositionskrypton. Många 
transpositionskrypton bygger på att man använder sig av en geometrisk figur t.ex. en 
kvadrat när man ska kryptera ett meddelande. Om meddelandet ”anfallet börjar tolv i väst” 
ska krypteras i en kvadrat med storleken 5 * 5, skulle det krypterade meddelandet kunna se 
ut så här. 
 

A N L E T 
F L T R O 
A B A L S 
Ö J V Ä T 
R I V N N 

    Tabell 3 
 
För att dekryptera meddelandet börjar man uppe i vänstra hörnet med bokstaven a. Fortsätt 
sedan med att läsa diagonalt med början på n. Nästa bokstav efter n blir då f. När man 
kommer till slutet på en diagonal vänder går man ner ett steg här till bokstaven a och 
fortsätter att läsa diagonalt, så nästa bokstav efter a blir l och l. Sedan fortsätter man tills 
meddelandet är dekrypterat. För att få en kvadrat har här använts två extra bokstäver n n på 
slutet. 
 
För att öka komplexiteten i krypton började man använda sig av maskiner för att skapa 
riktigt svårknäckta krypton. Den mest kända av dessa maskiner är Enigma. Dessa maskiner 
byggde på användandet av väldigt stora polyalfabetiska substitionskrypton.  
De symmetriska krypteringstekniker som används i datorer idag bygger på användandet av 
substitions och transpositionskryptering. Skillnaden i dagens algoritmer är att de 
substitions och transpositionskrypteringar som genomförs är mycket mer komplexa. Skälet 
till detta är att man vill undvika alla möjligheter att knäcka kryptona förutom med brute 
force.1 
 

                                                
1 Informationen i detta kapitel är hämtad från Simon Singh, Kodboken, 1999 
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3 Krypteringstekniker 
 
Inom kryptering med hjälp av datorer finns det två huvudinriktningar. Dessa två 
inriktningar är asymmetrisk kryptering och symmetrisk kryptering. 
 
3.1 Asymmetrisk kryptering: 
 
”A form of cryptosystem in which encryption and decryption are performed using two 
different keys, one of which is referred to as the public key and one of is which is referred 
to as the private key.”2   
Asymmetrisk kryptering bygger alltså på att en användare nyttjar olika nycklar för att 
kryptera och dekryptera en datamängd. Tekniken kallas även Public key cryptography. 
 
Varje användare har ett nyckelpar med en publik och en privat nyckel. Den publika 
nyckeln kan göras tillgänglig för andra användare via t.ex. en databas. Den privata nyckeln 
ska användaren inte ge till någon annan utan den ska som namnet antyder vara tillgänglig 
endast för dess ägare. 
 
Asymmetriska krypteringsalgoritmer bygger på användandet av vad man kallar trapdoors3. 
En trapdoor är en process som är lätt att genomföra i en riktning, men väldigt svår att göra 
om man ska gå tillbaka i andra riktningen. De asymmetriska krypteringsalgoritmer som 
anses säkra idag använder alla trapdoors som är hämtade från matematiken. T.ex. så nyttjar 
RSA algoritmen det faktum att det är lätt att multiplicera två stora primtal P och Q till N, 
men betydligt svårare att faktorisera N till P och Q. 
 
När ett meddelande ska krypteras med asymmetrisk teknik går det till på följande vis. 
Användare A vill skicka ett krypterat meddelande till användare B, A krypterar 
meddelandet med B:s publika nyckel. När B får meddelandet kan han dekryptera det med 
sin privata nyckel. 

                                                
2 William Stallings, Network and internetwork security, 1995 
3 Paul Garrett, Making breaking codes, 2001 
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Figur 1: Illustration av funktionssättet av asymmetrisk kryptering 
 
 
3.2 Symmetrisk kryptering: 
 
Symmetrisk kryptering, även känd som secret key cryptography bygger på att man 
använder samma nyckel för att kryptera och dekryptera ett meddelande. 
Denna teknik kräver stor försiktighet vid nyckeldistributionen, eftersom samma nyckel 
både krypterar och dekrypterar. Hur man distribuerar nycklarna varierar. Man kan komma 
överrens om en nyckel när man träffas eller på distans med någon typ av media. Här är det 
lämpligt att välja något annat media än det man använder till den krypterade 
informationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Illustration av funktionssättet av symmetrisk kryptering 
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3.3 RSA 
 
RSA algoritmen är en asymmetrisk krypteringsalgoritm som utvecklades 1977. Algoritmen 
har fått sitt namn från dess tre skapares efternamn, Rivest, Shamir och Adleman4. 
Det är en blockchiffer algoritm som, delar upp en klartext i olika block som krypteras var 
för sig. Storleken på blocken beror på hur stor nyckeln är som används. 
 
Då RSA algoritmen är en asymmetrisk krypteringsalgoritm använder den sig av publika 
och privata nycklar. Därför måste en användare först skapa en publik och en privat nyckel 
för att kunna använda sig av RSA algoritmen. Skapandet av nycklarna sker enligt ett visst 
mönster. 
Ta först fram två primtal, som benämns P och Q. Dessa två primtal skall för att kunna 
erbjuda en hög säkerhet vara av en viss storlek. Hur stora de ska vara berörs senare i detta 
kapitel. 
 
Den publika nyckeln i RSA algoritmen består av talen (E,N) och den privata nyckeln 
består av talen (D,N). En kryptering av klartextmeddelandet M till det krypterade 
meddelandet C sker på följande vis C = ME mod N. Dekrypteringen av C till M sker enligt 
följande M = CD mod N. 
För att detta ska vara möjligt krävs att det råder ett visst förhållande mellan talen D, E och 
N. Detta förhållande kommer delvis att gås igenom i ett exempel här nedan. De formler 
som bevisar det inbördes förhållandet mellan talen kommer inte att gås igenom.  
För enkelhetens skull kommer vi att använda oss av små primtal i detta exempel5. 
 
De två primtal som används i detta exempel är 71 och 59. 
P = 71 Q = 59 
 
Nu multipliceras dessa två primtal P och Q med varandra. Produkten blir talet N. Förenklat 
är det talet N:s storlek som avgör hur lång tid det tar att knäcka RSA algoritmen. Det är 
också storleken på N som avgör vilken blockstorlek som ska användas vid kryptering. 
 
N = P * Q 
N = 71 * 59 N = 4189 
 
När detta är gjort väljer man ett tal E. Talet E bildar tillsammans med talet N den publika 
nyckel som en användare har. För talet E gäller att det skall vara mindre än talet N, samt att 
E ska vara ett relativt primtal till (P-1)(Q-1). D.v.s. E ska inte ha någon gemensam 
nämnare med (P-1)(Q-1) förutom 1. Vi ger talet E värdet 3 då detta tal passar in på de 
villkor som gäller. 
 
E = 3 
 

                                                
4 www.rsasecurity.com/rsalabs/faq/3-1-1.html 2001-04-08 
5 Exemplet är hämtat från Making breaking codes, Paul Garrett, 2001 



Kandidatarbete för informationssystem 
Peter Broman ADB98 

Ola Liljerum IS98 
Våren 2001 

 

 - 8 - 

Den publika nyckeln blir då (E,N) (3,4189). 
 
Nu ska talet D väljas. Tillsammans med N bildar D den privata nyckeln. För att ta fram 
talet D används följande förfaringssätt. För talet D ska följande gälla  D = E-1 = mod 4189. 
Det kan även skrivas som DE = 1 mod (P-1)(Q-1) och D < N. Det värde som D får är talet 
2707. Vi kontrollerar detta tals riktighet.  
 
2707 * 3 = 8121 = 2 * (71-1)(59-1) + 1 
 
Den privata nyckeln får då utseendet (2707,4189). 
 
En kryptering av ett klartext meddelande M med dessa nycklar går till på följande vis. 
M = 148 
C = 1483 mod 4189 = 3695 
Dekrypteringen av kryptotexten C till klartext meddelandet M sker på följande vis. 
M = 36952707 mod 4189 = 148 
 

3.3.1 Säkerhet 
 
RSA algoritmens säkerhet bygger på att det är lätt att multiplicera två stora primtal P och 
Q, men väldigt svårt att faktorisera talet N till de två primtalen P och Q. Detta problem är 
känt som Integer factorisation problem6. Forskare har försökt finna en effektiv algoritm för 
att knäcka detta problem i över trehundra år. Flera algoritmer som har plockats fram är 
effektiva under vissa speciella förhållanden. En av dessa algoritmer är ”elliptic curve 
factoring method”. Med denna metod hittade man 1995 ett primtal på 157 bitar i ett tal på 
449 bitar7. 
Det finns även flera algoritmer som inte kräver speciella förhållanden för att kunna 
användas. Två av de mest effektiva av dessa är ”Quadratic Sieve” och ”Number field 
sieve”. Quadratic sieve användes 1994 för att faktorisera ett tal på 429 bitar. 
Faktoriseringen tog ca 8 månader och man använde sig av 1600 datorer. Den beräknade 
sammanlagda tiden för faktoriseringen var 5000 MIPS (million instructions per second) 
years. Med Number field sieve har man faktoriserat ett tal på 432 bitar. Detta skedde 1996 
och den beräknade tiden för detta var ca 750 MIPS years8. 
 
Då de nycklar som används idag ofta är 512 bitar och större återstår det en möjlighet för 
den som vill dekryptera ett meddelande som krypterats med RSA algoritmen. Den 
möjlighet som återstår kallas brute force attack och innebär att man provar olika värden på 
talen P och Q tills man finner de två primtal som ger resultatet N. Utifrån P och Q kan man 
sedan hitta talet D. Hur fort detta kan gå beror helt och hållet på hur stora talen P och Q är. 

                                                
6 Randall K Nichols, ICSA Guide to cryptography, sid 238, 1999 
7 Randall K Nichols, ICSA Guide to cryptography, sid 244, 1999 
8 Randall K Nichols, ICSA Guide to cryptography, sid 245, 1999 
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Ju större dessa är desto större talmängd måste genomsökas för att finna dem. Det är därför 
viktigt att de nycklar som används är tillräckligt stora för att kunna fylla sitt syfte. 
Så länge det inte finns någon genväg för att finna talen P och Q utifrån talet N är RSA 
algoritmen säker förutsatt att nycklarna är tillräckligt stora.  
Detta gäller dock inte alltid, om P och Q inte har vissa speciella egenskaper kan de vara 
sårbara vid användandet av speciella algoritmer. Talen P och Q ska ha den egenskapen att 
P-1, P+1, Q-1 och Q+1 ska vara delbara med ett stort primtal. Om detta inte stämmer kan 
en faktoriseringsalgoritm användas för att knäcka RSA.  Det är också viktigt att talet D inte 
är mindre än ¼ av talet N. Annars kan en attack göras för att finna talet D och när det är 
funnet kan P och Q lätt hittas. Det är alltså möjligt att knäcka RSA med andra metoder än 
brute force attack, men det förutsätter att man har valt dåliga tal när man skapat sitt 
nyckelpar. 
 

3.3.2 Användningsområden 
 
RSA algoritmen används i dagsläget för att kryptera symmetriska nycklar som har använts 
för att kryptera en datamängd. Skälet till att RSA inte används för att kryptera 
datamängden är att det skulle ta alldeles för lång tid att göra det. Istället krypteras 
datamängden varje gång med en ny symmetrisk nyckel som i sin tur krypteras med en RSA 
nyckel. För att dekryptera ett sådant meddelande används en RSA nyckel för att dekryptera 
den symmetriska nyckeln, som sedan används för att dekryptera datamängden. Genom 
detta förfarande får man varje gång en ny symmetrisk nyckel vilket innebär att ett 
frekvensanalytiskt angrepp blir avsevärt svårare. Samtidigt får man en del av den säkerhet 
som RSA algoritmen erbjuder kombinerat med den symmetriska algoritmens snabbhet. 
RSA algoritmen används även som en digital signatur. Detta är möjligt då något som 
krypterats med en persons privata nyckel endast kan dekrypteras med den motsvarande 
publika nyckeln. Förutsatt att den privata nyckeln då inte är på drift vet man att något som 
dekrypteras med en persons publika nyckel verkligen kommer från den personen. 
 
3.4 DES 
 
En av de mest förekommande krypteringsalgoritmerna idag är DES.   
DES (data encryption standard) är en symmetrisk krypteringsalgoritm, vilket innebär att 
samma nyckel används för att kryptera och dekryptera information. DES är ett blockchiffer 
som arbetar med en blockstorlek om 64 bitar. Detta innebär att alla dokument som är större 
än 64 bitar delas upp i delar om 64 bitar och krypteras del för del, om det inte passar med 
64 bitar så läggs det till tecken för att blocket skall få rätt storlek  
DES algoritmen ger 264 möjliga resultat på ett 64 bitar block där då varje bit representerar 
antingen 0 eller 1. Om man istället funderar på att prova alla tänkbara nycklar då får man 
256 alternativ att gå igenom eftersom DES använder en 56 bitars nyckel. 
 
Det finns vissa tänkvärdheter angående denna algoritm, när den antogs som standard 1977 
i USA var National Security Agency (NSA) som är deras säkerhetspolis inblandad. NSA 
föreslog även förändringar, förändringarna gällde de så kallade S-boxarna. S-boxar är helt 
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enkelt en tabell med tal som med hjälp av en inparameter returnerar talet på den plats i 
tabellen som inparametern pekar på. De föreslagna förändringarna  genomfördes. Detta 
faktum har gjort att användare inte kan vara säkra på att det inte finns några svaga punkter 
i strukturen av DES. Om det finns svagheter så kan detta då innebära att NSA har 
möjligheten att dekryptera chiffertext utan att använda sig av en nyckel.  
 
Hur fungerar då DES? 
 
Första steget är att det skapas 16 st subbnycklar med en storlek på 48 bitar, dessa skapas 
utifrån den 64 bitar gemensamma nyckeln. 
Av den ursprungliga 64 bitars nyckeln är det egentligen bara en 56 bitars aktiv 
nyckelstorlek, 8st bitar faller bort . För att få en överblick måste vi ha en exempelnyckel. 
 
Nyckel: Ursprungsnyckeln är en hexadecimal nyckel K = 133457799BBCDFF1. Binärt 
blir detta med förutsättningen att 1 = 0001, 3 = 0011, osv.  Vi grupperar strängen med 8 
bitar per grupp, den sista biten i varje grupp kommer inte att användas. 
 
K = 00010011 00110100 01010111 01111001 10011011 10111100 11011111 11110001  
 

• Först så plockas det ut en 56 bitars nyckel ur 64 bitars nyckel, detta sker med hjälp 
av urvalstabell 1 . Tabell l tolkas så att den första biten i den nya nyckeln är den 57 
biten i den gamla, den andra biten i den nya nyckeln är den 49 biten i den gamla 
osv. Det är här som de 8 bitarna faller bort. De bitar som faller bort är  
8,16,24,32,40,48,56 och 64. 

 
Urvalstabell 1 
             
57 49 41 3 25 17 9 
1 58 50 42 34 26 18 
10 2 59 51 43 35 27 
19 11 3 60 52 44 36 
63 55 47 39 31 23 15 
7 62 54 46 38 30 22 
14 6 61 53 45 37 29 
21 13 5 28 20 12 4 
Tabell 3: Urvalstabell 1 till DES 
 
 
 
Den nya 56 bitars nyckeln blir:  
 
K = 1110000 0110011 0010101 0101111 0101010 1011001 1001111 0001111 
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• Denna nyckel delas nu på mitten och skapar 2 st 28 bitars nycklar, vi kallar dem 
LKEY och RKEY. 

 
LKEY = 1111000 0110011 0010101 0101111  
RKEY = 0101010 1011001 1001111 0001111 

 
• Nu skapas det 16 st varianter av LKEY och RKEY, detta sker igenom rotering åt 

vänster av de befintliga nycklarna, antalet steg som roteras avgörs av en tabell och 
de bitar som faller ur åt vänster fylls i i högerkant. Detta innebär att alla 16 
varianterna av LKEY har samma antal ettor och nollor, detsamma gäller för 
varianterna av RKEY. 

 
Den övre raden i  kolumnen visar vilket iterationsvarv det handlar om. 
Den undre raden visar hur många vänsterhopp som skall göras. 

                      
 Roteringstabell 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
Tabell 4: Rotationstabell till DES 

 
Totalt blir det 28 stegs förflyttning vilket innebär att de ursprungliga nycklarna blir de 
samma som de efter den sista förflyttningen. Detta gör ingenting eftersom de 
ursprungliga nycklarna inte används utan bara de nya 16 varianterna av varje. Så här 
ser de nya nycklarna ut. 
 
LKEY = 1111000 0110011 0010101 0101111 
RKEY = 0101010 1011001 1001111 0001111  
LKEY-1 = 1110000 1100110 0101010 1011111 
RKEY-1 = 1010101 0110011 0011110 0011110  
LKEY-2 = 1100001 1001100 1010101 0111111 
RKEY-2 = 0101010 1100110 0111100 0111101  
LKEY-3 = 0000110 0110010 1010101 1111111 
RKEY-3 = 0101011 0011001 1110001 1110101  
 
 
LKEY-16 = 1111000 0110011 0010101 0101111 
RKEY-16 = 0101010 1011001 1001111 0001111 
 
• Nu parar vi ihop varianterna av LKEY och  RKEY de varianterna som utsatts för 

samma antal rotations steg paras ihop och vi får 16 nycklar a' 56 bitar. Den första 
nyckeln som är en sammanslagning av LKEY-1 och RKEY-1 ser ut så här: 
 
KEY1 = 1110000 1100110 0101010 1011111 1010101 0110011 0011110 0011110 
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• Av dessa 16 nycklar plockas 16 nya nycklar ut med hjälp av urvalstabell 2 och vi 
använder bara 48 bitar av varje nyckel. Tabellen läses på samma sätt som 
föregående urvalstabell. 

 
Urvalstabell 2 
 
14 17 11 24 1 5 
3 28 15 6 21 10 
23 19 12 4 26 8 
16 7 27 20 13 2 
41 52 31 37 47 55 
30 40 51 45 33 48 
44 49 39 56 34 53 
46 42 50 36 29 32 
Tabell 5: Urvalstabell 2 till DES 
 
 

• Nu är nycklarna färdiga och vi har 16 st nycklar med en storlek på 48 bitar var. 
 

KEY1= 000110 110000 001011 101111 111111 000111 000001 110010  
KEY2= 011110 011010 111011 011001 110110 111100 100111 100101 
KEY3= 010101 011111 110010 001010 010000 101100 111110 011001 
 
 

 
KEY16 = 110010 110011 110110 001011 000011 100001 011111 110101 

 
Själva Krypteringen 
 
Vi utgår ifrån meddelandet "0123456789ABCDEF" som är hexadecimalt. Översatt till 
binärt blir detta 64 bitar. Varje grupp om fyra representerar ett hexadecimalt värde, 
0000=0, 0001=1 osv.  
 
T = 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 
1111. 
 
Först så sker det en permutering av de 64 bitarna som egentligen bara kastar om ordningen 
på dem enligt urvalstabell 3. I denna tabell finns alla bitarna med men de hamnar i en 
annan ordning. 
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Urvalstabell 3 
 
58 50 42 34 26 18 10 2 
60 52 44 36 28 20 12 4 
62 54 46 38 30 22 14 6 
64 56 48 40 32 24 16 8 
57 49 41 33 25 17 9 1 
59 51 43 35 27 19 1 3 
61 53 45 37 29 21 13 5 
63 55 47 39 31 23 15 7 
Tabell 6: Urvalstabell 3 till DES 
 
Efter att urval gjorts får vi: 
T = 1100 1100 0000 0000 1100 1100 1111 1111 1111 0000 1010 1010 1111 0000 1010 
1010 
 
Nu delas blocket i två delar V och H vilket lämnar oss med två block om vardera 32 bitar. 
 
V = 1100 1100 0000 0000 1100 1100 1111 1111  
H = 1111 0000 1010 1010 1111 0000 1010 1010 
 
 
Nu kommer vi till kärnan i krypteringen som består av en iteration om 16 varv. 
 
Varje iterationsvarv fungerar så här: 

• De vänstra 32 biten bearbetas inte, men de högra genomgår en rad operationer 
tillsammans med  nyckeln som är aktuell för det varvet. 

 
1. De 32 bitarna expanderas till 48 bitar med hjälp av  urvalstabell 4, detta för 

att ha samma längd som nyckeln. 
 
 

Urvalstabell 4    
 
32 1 2 3 4 5 
4 5 6 7 8 9 
8 9 10 11 12 13 
12 13 14 15 16 17 
16 17 18 19 20 21 
20 21 22 23 24 25 
24 25 26 27 28 29 
28 29 30 31 32 1 
Tabell 7: Urvalstabell 4 till DES 
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H = 1111 0000 1010 1010 1111 0000 1010 1010 
Blir H = 011110 100001 010101 010101 011110 100001 010101 010101  

2. Nu utförs en funktion på de 48 bitarna tillsammans med nyckeln , detta 
resulterar i en ny sträng på 48 bitar. Varje bit i nyckeln och strängen vägs 
emot varann och resulterar i ett resultat. 0+1=1, 0+0=0 och 1+1=0. Denna 
funktion kallas XOR. Exempel: 

Sträng 1 10 
Sträng 2 00 
Resultat 10 

3.  
 
KEY1  = 000110 110000 001011 101111 111111 000111 000001 110010  
H  = 011110 100001 010101 010101 011110 100001 010101 010101  
Resultat = 011000 010001 011110 111010 100001 100110 010100 100111. 
 
 

4. Nu bearbetas denna strängen med hjälp av de så kallade s-boxes i DES 
algoritmen, det finns 8 st s-boxes. Strängen delas in i 8 delar om 6 bitar och 
stoppas in i varsin s-box. Den första och sista biten anger en rad i boxen (0-
3, binärt 00-11) och de fyra biten i mitten anger en kolumn(0-15, binärt 
0000-1111) i boxen.Varje ruta i boxen representerar ett tal 0-15, detta tal i 
binär form blir resultatet av funktionen. Varje s-box returnerar enbart 4 bitar 
ifrån sin 6 bitars insträng, 4*8=32 och vi har samma längd på strängen som 
vi stoppade in. 
 
 
 
 
Detta är s-box nr 1, 4 rader 0-3 och 16 kolumner 0-15 

  
14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 
0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 
4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 
15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13 

Tabell 8: S-box 1 till DES 
  
  

Vid indata 001101 blir utdata 1101 (13 i binärform), värdet på rad 1 i kolumn 6, 
observera att likheten av strängarna här är en tillfällighet. 
 
5. Innan funktionen är klar utförs en sista permutation med hjälp av 

urvalstabell 5, urvalet görs på utdatan ifrån s-boxarna. Resultatet på 32 bitar 
genomgår en XOR operation tillsammans med den vänstra strängen på 32 
bitar.
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Urvalstabell 5 

  
16 7 20 21 
29 12 28 17 
1 15 23 26 
5 18 31 10 
2 8 24 14 
32 27 3 9 
19 13 30 6 
22 11 4 25 

Tabell 9: Urvalstabell 5 till DES 
 
 

De vänstra 32 biten  1100 1100 0000 0000 1100 1100 1111 1111  
Resultat efter urvalstabell 5   0010 0011 0100 1010 1010 1001 1011 1011  
Detta blir utdatan =  1110 1111 0100 1010 0110 0101 0100 0100 

 
• I varv nummer två byter de två 32 bitars blocken plats och nästa nyckel används. 

 
• Efter dessa 16 iterationsvarv så har vi fortfarande 2 block a' 32 bitar. 

 
L-16= 0100 0011 0100 0010 0011 0010 0011 0100  
H-16 = 0000 1010 0100 1100 1101 1001 1001 0101  
 
Detta är de två 32 bitars blocken efter de 16 iterationsvarven, nu sätter vi samman de i 
omvänd ordning  
 
R+L= 00001010 01001100 11011001 10010101 01000011 01000010 00110010 00110100  

 
• Vi utför en sista permutation med hjälp av urvalstabell 6 på dessa 64 bitar. 

 
Urvalstabell 6 
 
40 8 48 16 56 24 64 32 
39 7 47 15 55 23 63 31 
38 6 46 14 54 22 62 30 
37 5 45 13 53 21 61 29 
36 4 44 12 52 20 60 28 
35 3 43 11 51 19 59 27 
34 2 42 10 50 18 58 26 
33 1 41 9 49 17 57 25 
Tabell 10: Urvalstabell 6 till DES 
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• Resultatet blir ett block på 64 bitar 
1000 0101 1110 1000 0001 0011 0101 0100 0000 1111 0000 1010 1011 0100 0000 0101  
Detta blir I hexadecimalt format "85E813540F0AB405" vilket är kryptotexten av 
meddelandet "0123456789ABCDEF". 
 
För att ge er en överskådligare bild av hur DES fungerar så kommer det en illustration av 
algoritmen på nästa sida. 
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Nu sätter vi ihop de två 
delarna a' 32 bitar i omvänd 
ordning 
(den högra till vänster). 

Nyckeln delas i 2 delar 
om 28 bitar 

Textblocket delas i 2 
delar om 32 bitar 

Klartext 64 bitar 

Permuterat textblock 
64 bitar 

Permutering enligt 
urvalstabell 3 

L 
R 

Nyckel 64 bitar 

Nyckel 56 bitar 

Permutering enligt 
urvalstabell 1 

LKEY RKEY 

Vänsterrotering  enligt roteringstabell 1 
och sammanslagning av nycklarna i 
omkastad ordning 

16 st nycklar a 56 bitar 

KEY1  
Nu skapas nya varianter av 
nycklarna, de färdiga 16 
nycklarna med urvalstabell 2 
dessa är 48 bitar stora. Kryptering funktion 

Varv 
1 

L 
R KEY2  

Kryptering funktion 
Varv 

2 

L 
R KEY16 

Kryptering funktion 
Varv 

16 

Textblock 64 bitar 

64 bitar kryptotext 

En sista permutering enligt 
urvalstabell 6  

Figur 3: Illustration av DES 
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För att dekryptera meddelandet så utförs samma steg som vid kryptering fast subnycklarna 
appliceras i omvänd ordning och man använder urvalstabeller som är spegelvända i 
förhållande till de som används vid krypteringen . 
 
De detaljer i algoritmen som är viktiga att observera är att det används flera olika 
matematiska operationer, men även flera urvalstabeller. Algoritmen använder 6 st 
urvalstabeller plus 8 st S-boxes dessa har formatet 16 kolumner och 4 rader, detta är en 
viktig faktor som påverkar hastigheten. Om man tänker sig en hårdvaruimplementation av 
DES så krävs det extra minne till dessa tabeller, vilket kan betraktas som en nackdel. 
I konkurrens med algoritmer som är uppbyggda enbart med hjälp av några enkla 
beräkningar har DES inte någon chans hastighetsmässigt just på grund av dess komplexa 
konstruktion, att gå in och hämta information ifrån tabeller tar tid, inte mycket var gång 
men totalt under en kryptering. 
För varje textblock som krypteras används S-boxarna 8st, antalet iterationsvarv 16st, 
(8*16=128) 128 gånger . Denna tabellanvändning kostar både processorkraft och tid. 
 

3.4.1 Olika inställningar när man använder DES. 
 
Electronic codebook mode (ECB) 
Detta är grundinställningen som fungerar exakt som det är beskrivit tidigare. När man 
använder denna inställning så resulterar identiska klartext meddelande om 64 bitar alltid i 
identisk kryptotext.  
 
Cipher block chaining mode (CBC) 
Här bygger krypteringsprocessen hela tiden på föregående blocks kryptotext vilket 
resulterar i en högre säkerhet mot kryptoanalys igenom frekvensanalys. Med denna 
inställning blir identiska klartextblock olika i kryptotext. 
 
DES har två andra inställningar cipher feedback mode (CFM) och output feedback mode 
(OFM), men med dessa används inte DES som ett blockchiffer och därför beskriver vi inte 
dessa nämre här. 
 
Uppföljaren till DES, trippel-DES används idag mer och mer. Trippel-Des använder 
samma algoritm men man använder 2 nycklar, först krypterar man med  nyckel 1 sen 
dekrypterar man samma block med nyckel 2, eftersom detta är fel nyckel så skapar detta 
ännu en kryptering. Till sist krypterar man med nyckel 1 igen. Trippel-DES kan utföras 
med 3 separata nycklar också. 9 

                                                
9 Faktan till ovanstående kapitel (3.4) är baserat på Willian Stallings, Network and internet security, 1995, sid 
42-62 
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Dock bör man använda sig av varianten med två nycklar då denna är minst lika effektiv 
som varianten med tre nycklar10. Man vet inte hur mycket säkrare Trippel-DES är än 
vanlig DES men den är minst lika säker, troligen betydligt säkrare11. 

 

3.4.2 Att knäcka DES 
 
DES med en 56 bitars nyckel är idag knäckt, vid flera tillfällen. De mest kända är de 
tävlingar som utlysts av företaget RSA security för att knäcka DES. Den senaste av dessa 
var den 18 januari 1999 då det tog 22 timmar och 15 minuter att knäcka DES12. De som 
lyckades bäst var Electronic Frontiers Foundation som använde sig av en programvara som 
de kallar Deep Crack. Deep Crack är designat för att kunna fungera på distriburerade 
system och för att kunna generera mycket datorkraft billigt tog de hjälp av distributed.net. 
Tekniken de använde var en Brute Force attack igenom att helt enkelt prova alla möjliga 
nyckelalternativ.  
Sök funktionen är kärnan i en DES knäckare och fungerar så att den tar en nyckel och två 
st chiffertextblock a 64 bitar, därefter dekrypteras chiffertextblock1, om resultatet visar sig 
vara "intressant" då dekrypteras även chiffertextblock2. Båda resultaten måste uppfattas 
som "intressanta" för att det skall betraktas som en möjlig nyckel, om det inte verkar vara 
en möjlig nyckel då ändras nyckeln och proceduren börjar om. Med "intressant" menas om 
det verkar betyda något är det exempelvis en kombination av bokstäver och siffror?13 
 
Eftersom denna knäckning av DES gjordes för drygt 2 år sen kan man rimligtvis anta att 
det går betydligt snabbare med dagens teknik.  
 
3.5 IDEA 
 
IDEA är en symmetrisk krypteringsalgoritm som använder en 128 bitars nyckel. 
Algoritmen är även ett blockchiffer som arbetar med block om 64 bitar. På samma sätt som 
DES så delas klartextmeddelandet upp i delar om 64 bitar och om det inte går jämt upp så 
sker en utfyllnad av det sista blocket så att det blir 64 bitar. Antalet möjliga alternativ på 
varje 64 bitar block är det samma som DES, 18446744073709551616 däremot så ger 
IDEA en betydligt högre säkerhet när det gäller nyckelalternativ jämfört med DES. IDEA 
ger 2128 möjliga nycklar jämfört med 256 som DES ger. 

                                                
10 ICSA, Guide to cryptography, Randall K nichols 
11 Cracking DES, Electronic Frontier Foundation 
12 http://www.rsasecurity.com/rsalabs/des3/ 
13 Cracking DES 1999, Electronic Frontiers Foundation. 
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IDEA arbetar med tre stycken operationer i algoritmen, alla utförs på två stycken strängar. 
 
1. XOR detta är samma operation som används i DES där 0+0=0, 1+1=0, och 1+0 eller 

0+1 blir 1. I kommande illustration av IDEA benämns denna operationΘ. 
 

2. Addition av integers modulo 216 , man multiplicerar de två talen som representeras av 
de två strängarna och modulerar det så att värdet blir max 65536, detta för att kunna 
representera resultatet med 16 bitar. I fortsättningen benämns denna operation ⊕. 

 
3. Multiplikation av integers (modulo 216 +1), vanlig multiplikation av integervärdena  

resultatet moduleras med 65537. Här är en specialregel, en sträng med enbart nollor 
betraktas som 65536, alltså som en sträng med enbart ettor. I fortsättningen benämns 
denna operation ⊗. 

 
Nycklar 
 
Av den ursprungliga 128 bitars nyckeln skapas 52st subnycklar med en längd på 16 bitar. 
De första 8 nycklarna plockas ut med början på bit 1 av huvudnyckeln. 
n1=bit 1-8, n2=bit 9-16 och n3 17-24. När de 8 första nycklarna är klara skiftas bitarna i 
huvudnyckeln 25 steg åt vänster och nyckel 9-16 är utplockade på samma sätt. Denna 
procedur fortsätter tills alla 52 nycklarna är skapade. 
 
Krypteringen 
 
Det första som görs i algorimen är att 64 bitars blocket delas i fyra delar om vardera 16 
bitar. 
När detta är gjort så bearbetas dessa fyra block med hjälp av de tre operationerna som vi 
beskrev tidigare i en iteration om 8 stycken varv. I varje varv används 6 stycken nycklar, 
6*8=48 och slutligen sker en operation som använder 4 nycklar, vi kan kalla det ett halvt 
iterationsvarv vilket gör att vi använt alla 52 subnycklarna. 
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Iterationsvarv 1 ser ut så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I modellen ser ni hur de olika operationerna används, alla operationer utförs på två stycken 
16 bitars strängar. Strängarna är dels de fyra strängarna som skapas av textblocket och dels 
de olika subnycklarna som även de är 16 bitar. 
Denna variant av iterationsvarv utförs 8 gånger i rad, slutligen sker en  sista operation som 
bara innefattar fyra nycklar, denna operation är identisk med operationen här i modellen 

Slut på iterationsvarv 1 

Θ Θ Θ Θ 

64 bits klartext 

16 bits  16 bits  16 bits  16 bits  

Subnyckel 1 

Subnyckel 2 

Subnyckel 3 

Subnyckel 4 

⊗ 

⊕ 

Θ Θ 

⊗ 

⊕ 

⊗ 
⊕ 

⊗ 
⊕ 

Som ni kan se i modellen så 
delas pilarna på flera ställe, 
detta innebär helt enkelt att 
samma sträng kopieras och 
används i olika beräkningar. 

Subnyckel 5 

Subnyckel 6 

16 bits  16 bits  16 bits  16 bits  

Figur 4: Illustration av IDEA 
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där subnyckel 1-4 används. Det sker dock en omkastning av 16 bitars blocken, block 2 och 
3 räknat ifrån vänster byter plats innan beräkningsoperationerna sker.14 
 
Även IDEA har fyra olika inställningar som man kan använda, dessa är de samma som 
DES använder och fungerar på exakt samma sätt, därför förklaras de inte här igen.  
 
Den relativt enkla strukturen på IDEA och det faktum att algoritmen enbart använder sig 
av tre enkla mattematiska uträkningar gör IDEA både snabb och resurssnål vid 
implementering. 
 
3.6 Nyckellängdens betydelse 
 
Nyckellängden och vilken krypteringsalgoritm som används är direkt avgörande för 
säkerheten. 
Det finns olika sätt att försöka knäcka kryptering på, ett av detta sätt är Brute Force. Brute 
Force innebär att man provar alla tänkbara nycklar, för att hitta den rätta. Vid denna typ av 
attack spelar två variabler väldigt stor roll, nyckels längd och tiden det tar att prova en 
nyckel. Alla nyckellängder anges i bitar, efter som en bit bara kan ha två värden, 0 eller 1 
så blir antalet möjliga nycklar = 2Nyckels längd. . De olika nyckellängderna som vi berör här är: 
 
 
Algoritm Nyckellängd Nyckellängd Nyckellängd 
RSA 512 1024 2048 
DES 56 112*  
IDEA 128   
*= Trippel DES med två nycklar Tabell 11: Nyckelstorlekar 
 
Dessa olika nyckellängder genererar alla  väldigt många nyckelalternativ, skillnaden ifrån 
56 bitar till 128 bitar är väldigt stor. Låt oss att sätta lite perspektiv på hur stor skillnaden 
egentligen är med ett matematiskt exempel.  Vi spekulerar att det finns en dator som kan 
knäcka en 56 bitars nyckel på 1 sekund, alltså prova (256 /2) nycklar på 1 sekund. 
Normalfallet är att man behöver prova 50% av de möjliga nycklarna.  Samma dator skulle 
behöva ca 149 745 258 miljarder år att knäcka en 128 bitars nyckel( 2128/3600/24/365 =149 
745 258). 
För att skapa en uppfattning om hur symmetriska och asymmetriska nyckellängder 
förhåller sig till varandra vill vi referera till en tabell. 
 
År 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Symmetrisk 56 57 58 59 60 60 61 62 63 63 64 
Assymetrisk 417 440 463 488 513 539 566 594 622 652 682 
 

                                                
14 (all fakta till ovanstående beskrivning är baserat på Willian Stallings, Network and internet security, 1995, 
sid 282-288 ) 
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År 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Symmetrisk 65 66 66 67 68 69 70 70 71 72 73 
Assymetrisk 713 744 777 810 844 879 915 952 990 1028 1068 
 
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Symmetrisk 73 74 75 76 76 77 78 79 80 80 81 
Assymetrisk 1108 1149 1191 1235 1279 1323 1369 1416 1464 1513 1564 
 
År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Symmetrisk 82 83 83 84 85 86 86 87 88 89 89 
Asymmetrisk 1613 1664 1717 1771 1825 1881 1937 1995 2054 2113 2174 
15  Tabell 12: Nyckelstorlekars utveckling 
 
Tabellen förutsätter att Moores lag gäller angående datorkraftsutvecklingen (Moores lag, 
Processorkraften fördubblas var 18 månad till samma pris). Tabellen skall tolkas på det sätt 
att man utifrån sina egna säkerhetskrav, hur länge informationen behöver skyddas, och 
minimitiden för att hitta rätt nyckel. Om vi tar exemplet med DES ifrån tabellen så finns 
nyckellängden 56 bitar under årtalet 1982. Beroende av era egna säkerhetskrav kan vi 
bedöma till vilket årtal som vi betraktade DES som säker. Vi vet att DES knäcktes på 22h 
15min 1999. Om vi anser att 17 år tillräckligt lång säkerhetstid för informationen och 22h 
15min är tillräckligt lång tid för nyckeln att stå emot en Brute Force attack, då kan vi 
använda tabellens nyckellängder som de är. 
Men om ni har andra säkerhetskrav då får ni använda tabellen med lite mer finess. Om ni 
kräver högre säkerhet då tar ni ett värde längre fram i tabellen, alltså en längre nyckel och 
tvärtom om  ni är nöjd med lägre säkerhet. 
1998 knäcktes DES (56 bitars nyckel) på 39 dagar, observera att man letade igenom 85% 
av alla nycklarna för att hitta rätt nyckel16. Medeltalet för denna typ av attack är 50%  av 
nycklarna. 
 
Med dessa resultat i åtanke kan vi ponera att ett företag betraktade DES som säker fram till 
1995, 
då är nyckellängderna i listan säkra i 13 år. Vill vi ha längre säkerhet då väljer vi en 
nyckellängd längre fram i listan. Om vi idag vill ha 20 års säkerhet, 7års bättre säkerhet än 
nyckellängderna under respektive årtal representerar, då tar vi helt enkelt en nyckellängd 
7år längre fram i listan. 
Idag är det 2001 + 7år då hamnar vi på 2008. Då blir vår rekommendation en 76 bitars 
symmetrisk nyckel. 
 
Förhållandet mellan symmetriska och asymmetriska nyckellängder är också väldigt 
intressant. 
Utvecklingen av den symmetriska nyckel längden är en helt linjär kurva medan 
asymmetriska nyckel längden förändras utmed en exponentiell kurva. 
                                                
15 Selecting Cryptographic Key Sizes, 1999, Lenstra Arjen, Verheul Eric. 
16 Cracking DES 1999, Electronic Frontiers Foundation. 
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En symmetrisk nyckel 1982 ansågs behöva vara 56 bitar, 20 år senare 2002 är längden 72 
bitar. 
Detta är en ökning med ca 29%. Motsvarande nyckellängder för asymmetriska nycklar är 
417 bitar respektive 1028 bitar, vilket är en ökning med ca 146%. 
 
3.7 Aspekter vid val av kryptering 
 
Den absolut viktigaste aspekten att ta hänsyn till när man avgör vilken typ av kryptering 
man ska använda, är hur pass känslig information som ska skyddas och hur länge den 
behöver skyddas.  
Om man ska skydda ett dokument under en kortare tid  är det i dagsläget ingen fara att 
använda sig av DES med en 56 bitars nyckel. DES fungerar även bra till tillfälliga 
certifikat som enbart är giltiga en kort tid. 
När man däremot behöver skydda dokument under en längre tid, lämpar sig IDEA eller 
Trippel-DES bättre, eftersom Trippel-DES har en nyckellängd på 112 bitar och IDEA 128 
bitar så är dessa betydligt säkrare. Vad vi vet så är det ingen som har lyckats knäcka 
Trippel-DES eller IDEA. 
 
Prestanda är också en väldigt viktig parameter, man kan tycka att det inte borde spela 
någon roll, men det gör det. Om det handlar om en vanlig PC behöver man inte fundera 
över detta eftersom det i regel är datorn som väntar på användaren och inte tvärtom. När 
det däremot handlar om webservrar är det en väsentlig belastningsskillnad om den bara ska 
förmedla informationen eller både kryptera och förmedla den. För att all information ska 
vara skyddad så måste servern även ta hand om dekryptering av information som blir 
skickad till den. 
Med detta i åtanke blir säker ehandel både en ekonomisk och praktisk fråga. Ekonomisk 
eftersom man kan bli tvungen att uppgradera servern, praktisk eftersom det kan resultera i 
långsammare respons ifrån servern.  
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4 Genomförande 
 
4.1 Mätningar 
 
Vi genomför prestandamätningar, där vi kontrollerar hur lång tid det tar att kryptera och 
dekryptera filer. Syftet med dessa mätningar är att få referensvärden till de mätningar andra 
har genomfört. De krypteringsalgoritmer som används är DES och IDEA. Vi genomför ej 
några mätningar av 3DES och RSA. Skälet till att vi ej gör några mätningar av 3DES är att 
det är en vanlig kryptering med DES som genomförs 3 gånger istället för 1. Mätningar av 
RSA genomförs inte därför att det finns en tillräcklig mängd med data om RSA kryptering. 
Programmen som används är DES-Linux 1.0 och IDEA 1.2, dessa finns att hämta på en ftp 
server ftp.funet.fi. 
Den dator som vi använt är en AMD Duron 800Mhz med Linux som operativsystem. Den 
nyckel som används De filer som används är två bildfiler och två Internetsidor. En av 
bildfilerna är ca 4kb och anser vi är en normalstor bild på Internet. Den andra bildfilen är 
ca 1mb. Den valdes för att vi skulle ha en stor fil som, tydligt skulle visa hur stor prestanda 
skillnaden var mellan DES och IDEA. De två Internet sidor som används är aftonbladet.se 
och föreningssparbanken.se. Sidorna valdes för att de är enligt vårt tycke två någorlunda 
normalstora Internet sidor. De kan visa på ett ungefär hur stor overhead man får på en 
webbserver när man använder sig av kryptering. 
 
De fyra filerna krypteras och dekrypteras två gånger med varje program. För att mäta 
tidsåtgången används Linux kommandot ”time”.  Kommandot time mäter den tid som en 
process är igång. Time ger ifrån sig tre resultat real user sys. Vi använder oss av real time 
vid våra mätningar. Krypteringarna genomförs i cbc mode (cipher block chaining ). Detta 
uttryck har förklarats närmare i kapitlet som handlar om DES. 
 
De resultat som visas i diagrammen är den genomsnittliga tiden per fil. Det som 
mätningarna skall visa är vilket inbördes förhållande som råder mellan algoritmerna. Det är 
inte den faktiska tidsåtgången som är viktigast utan det är den procentuella tidsskillnaden 
mellan algoritmerna som är intressant. 
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Diagram 1: Krypteringstider 
 
Diagrammet ovan visar snittet för hur lång tid det tog att kryptera filerna. I diagrammet 
syns det klart att IDEA är mycket snabbare än DES. I snitt hinner DES bara kryptera 
68,5% av det IDEA hinner kryptera. 

Diagram 2: Dekrypteringstider  
 
Detta diagram visar hur lång tid dekrypteringen av filerna tog. Tidsangivelserna är snitt 
tider för de båda dekrypteringarna som gjordes med varje algoritm. Även vid dekryptering 
är IDEA mycket snabbare än DES. I snitt hinner DES bara dekryptera 69% av det IDEA 
hinner dekryptera. 
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För att få referenser till våra egna mätningars riktighet har vi valt att ta med andra 
mätningar som vi har hittat. 
 

Algorithm Bytes processed Time taken Megabytes/second 
DES  134217728 9.945 12.871 
IDEA  134217728 11.286 11.341 

Tabell 13: Mätningar 
 
Tabellen ovan är hämtad från en mätning som det refereras till i boken ICSA Guide to 
cryptography17.  Enligt denna mätning hinner IDEA bara kryptera cirka 88% av vad DES 
hinner kryptera.  
 
  

4.1.1.1 Operation Iterations Total time Milliseconds/operation 
RSA 1024 Enryption 31009 10.004 0.32 
RSA 1024 Deryption 978 10.005 10.23 
RSA 2048 Encryption 11260 10.005 0.89 
RSA 2048 Decryption 156 10.004 64.13 
Tabell 14: Mätningar 
 
Denna tabell är hämtad från samma mätning som tabell ovanför.  I tabellen ser man klart 
vilken tidsskillnad det är mellan att kryptera och dekryptera med RSA algoritmen. 
Tabellen visar hur många block krypteringar/dekrypteringar som RSA klarar av. För att 
kunna jämföra med de symmetriska algoritmernas siffror gör vi ett litet räkneexempel. 
Med 1024 bitars nyckel är varje block ca 1kb stort och med 2048 bitars nyckel är varje 
block ca 2kb stort. Med 1024 bitars nyckel klarar då RSA av att kryptera  
31009 * 1Kb / 10s = 3,1Ms/s 
Dekrypteringshastigheten blir 
978 * 1Kb / 10s = 0,0978Mb/s = 98Kb/s 
Använder vi oss av en 2048 bitars nyckel blir siffrorna istället 
11260 * 1Kb / 10s = 1,1Mb/s 
156 * 1Kb / 10s = 0,0156Mb/s = 16Kb/s 
 
 
Algorithm Kbytes/s Mbit/s 
DES-cbc 11920 95 
IDEA-cbc 4798 38 
Tabell 15: Mätningar 
Enligt denna mätning hinner IDEA kryptera 40% av vad DES hinner kryptera. Mätningen 
är hämtad från18  
 
                                                
17 http://www.eskimo.com/~weidai/benchmarks.html 
18 http://www.ssh.com/products/crypto/performance.html   
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Algorithm Speed  
RSA 1024 bit Encryption  1786 times/second  
RSA 1024 bit Decryption 75 times/second  
RSA 2048 bit Encryption  672 times/second  
RSA 2048 bit Decryption  12 times/second  
Tabell 16: Mätningar 
 
Denna tabell är hämtad från samma mätning som tabellen ovan. Även i denna tabell ser 
man den väldiga skillnad som råder mellan RSA kryptering och dekryptering.  
Enligt denna tabell skulle en 1024 bitars RSA kryptering/dekryptering vara så här snabb 
1786 * 1Kb = 1,79Mb/s 
75 * 1Kb = 0,075Mb/s = 75Kb/s 
 
Med en  2048 bitars nickel skulle prestanda bli följande 
672 * 1Kb = 0,672Mb/s = 67Kb/s 
12 * 1Kb = 0,012Mb/s = 12Kb/s 
 
4.2 Datamängd förändringar 
 
Hur mängden data förändras vid kryptering är en viktig  aspekt, man vill ju undvika stora 
datamängd sökningar. Datamängd sökningar skulle omedelbart leda till 
prestandaförsämringar. 
 

• Om det handlar om data på en separat dator, då skulle det behövas mer 
hårddiskutrymme och en större mängd data tar längre tid att hantera för datorn. 

• När det gäller kryptering av ehandels sida så får man redan en belastningsökning 
igenom kryptering och dekryptering av data både på serversidan och klientsidan, en 
belastningsökning genom ökad datamängd är inte önskvärd. 

• I intranät skulle det även här handla om hårddiskutrymme och nätverksbelastning. 
 
De krypteringsalgoritmer som vi behandlar här förändrar inte datamängden i någon större 
utsträckning, vilket gör att vi kan bortse ifrån detta som en viktig parameter vid val av 
algoritm. 
 
Vi vill dock nämna vilka datamängdsförändringar det handlar om. DES och IDEA arbetar 
som bekant med block om 64 bitar och  fyller ut det sista blocket med specialtecken om 
datamängden inte stämmer exakt, detta resulterar i en datamängdsökning oavsett den 
ursprungliga datamängden på 0-63 bitar. Vi har med våra egna mätningar konstaterat att 
detta kan variera med något 64 bitars block men skillnaden är försumbar. 
Med RSA kan datamängden variera både uppåt och nedåt, detta eftersom RSA bygger på 
mattematiska beräkningar. Det handlar även här om små förändringar och är därför inte 
viktigt för vår undersökning. 
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4.3 Användningsområden 

4.3.1 Ehandel 
 
För kryptering av informationen som skickas mellan en ehandels sida och en kund, är det 
möjligt att använda vilken som helst av algoritmerna. Man måste dock ta hänsyn till att de 
lämpar sig olika bra. De parametrar som är viktiga här är att algoritmen måste tillgodose 
säkerhetskraven och därigenom skydda informationen under tillräckligt lång tid. Man 
måste även väga in hur pass prestandardkrävande algoritmen är av hänsyn till webservern. 
Målet är helt enkelt att få så hög säkerhet som möjligt med så liten belastningsökning som 
möjligt. RSA är i inte lämplig eftersom den är väldigt prestandardkrävande. DES kan 
användas om informationen enbart behöver skyddas under väldigt kort tid, men att 
implementera DES i ett sådant system kommer att göra systemet omodernt väldigt snabbt. 
Trippel-DES (med två nycklar) eller IDEA är de algoritmer som bör användas, eftersom 
IDEA ger en högre säkerhet och är mindre prestandardkrävande vinner den i sin tur över 
Trippel-DES. 
 

4.3.2 Hårddisk / Informationsskydd 
 
För att skydda informationen på en vanlig PC bör man även här använda Trippel-DES eller 
IDEA, båda ger ett tillförlitligt skydd under många år framöver. Även här skiljer förstås 
prestandarn på de olika algoritmerna, men det blir inte alls en lika viktig parameter som för 
en webserver. Dagens datorer hinner kryptera och dekryptera stora mängder data på kort 
tid. 
 

4.3.3 Email 
 
För kryptering av Email fungerar både Trippel-DES och IDEA bra med nyckellängder på 
112 respektive 128 bitar är de säkra många år till. Här behöver man inte fundera över 
prestandarn så länge krypteringen sker hos varje användare, om den däremot skulle skötas 
på en mailserver bör man ta denna parameter i beaktning.  
 

4.3.4 Tidsskydd 
 
Den viktigaste parametern vid val av kryptering för ovan angivna användningsområden är 
hur länge informationen behöver vara säker. Detta kan variera ifrån några få sekunder för 
ett tillfälligt certifikat, till flera år för känsliga personuppgifter. När väl denna 
säkerhetsnivå är fastställd inom exempelvis ett företag, då är det oerhört viktigt att denna 
tillfredsställande säkerhetsnivå bibehålls i alla led. Man får absolut inte välja en svagare 
kryptering i något skede av informationshanteringen. 
Om man har bestämt sig för att använda 128 bitars nyckel vid symmetrisk kryptering av 
företagets information, då duger det inte med en 56 bitars nyckel vid mailöverföringar.  
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5 Slutdiskussion 
 
Asymmetrisk kryptering har en stor styrka i att man använder sig av två nycklar och därför 
kan lösa nyckelhanteringen på ett smidigt sätt. Man behöver inte vara försiktig med sin 
publika nyckel utan kan ha den fritt tillgänglig för alla som vill skicka krypterad 
information till dig. Härigenom får man även en ökad säkerhet eftersom du ensam bär 
ansvaret för att hålla din dekrypteringsnyckel hemlig. Med symmetrisk kryptering delar du 
detta ansvar med minst en person till, den person som du utbyter krypterad information 
med. 
RSA är dock väldigt långsamt jämfört med DES och IDEA. 
Prestandardskillnaden mellan RSA och de symmetriska algoritmerna kommer att bli ännu 
större i framtiden, detta grundar sig i utvecklingen av lämpliga nyckelstorlekar. 
Som vi har nämnt tidigare ökar lämplig nyckellängd för symmetrisk kryptering bara med 
29%  under en 20 års period medan motsvarande värde ökar med 146% för RSA. Nu är  
inte bara nyckellängden viktig för prestandarn utan även vilken typ av operationer som 
utförs, detta är också till nackdel för RSA, även om nyckellängdsförändringen hade varit 
densamma så hade RSA blivit mer prestandardkrävande. 
 
Vi skriver om hur säkra de olika algoritmerna är, men även att vissa har blivit knäckta och 
andra inte. Faktum kvarstår dock inga algoritmer är 100 procentigt säkra. Om det finns 
tillräckligt stora ekonomiska intresse och tillräckligt med tid så kan alla de algoritmer vi 
talar om här knäckas. Det finns beräkningar på en så kallad "million dollar machine" och 
vilken tid denna skulle behöva för att knäcka DES, 1999 skulle en maskin för 1 million 
dollar knäcka DES på  i genomsnitt 35 minuter. Om man investerade 10 millioner dollar 
skulle det bara ta 3.5 minuter att knäcka DES19. Med detta i åtanke bör man alltid fundera 
över hur pass värdefull information man vill skydda med sin kryptering. 
Alla slutsatser bygger på det faktum att det inte finns några kända svagheter i de algoritmer 
som vi diskuterar, om det skulle komma fram några genvägar för att knäcka DES eller 
IDEA, eller någon skulle komma på ett enkelt sätt att faktorisera stora primtal för att 
knäcka RSA, då skulle slutsatserna i denna uppsats att förändras helt. 
 
Vid användandet av kryptering för att skydda information, måste man vara medveten om 
att det ofta finns brister på andra platser. Det hjälper inte att använda en bra kryptering om 
man inte har ett bra skydd av sin krypteringsnyckel.  
 
Våra egna mätningar är till för att ge ett komplement till andra mätresultat som vi refererar 
till och mer tänkta att ge opartiska kontrollvärden gentemot de andra mätningarna. Vi är 
klart medvetna om att olika implementationer av de olika krypteringsalgoritmerna varierar 
i hastighet, just därför valde vi att titta på flera olika mätvärden däribland våra egna. 
 
De mätningar vi genomfört visar att IDEA är snabbare än DES på att kryptera och 
dekryptera de filer vi använt oss av.  I snitt är IDEA 30,5% snabbare vid krypteringen av 
                                                
19 Cracking DES, Electronic Frontier Foundation, 1999 
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filerna. Vid dekrypteringen är IDEA i snitt 28,5% snabbare än DES i våra mätningar. Detta 
är en avsevärd skillnad speciellt om man betänker att IDEA använder sig av en 
nyckellängd på 128 bitar medan DES nyckellängd endast är 64 bitar, varav endast 56 bitar 
används för att kryptera informationen med. Vissa mätningar visar dock på att de båda 
algoritmerna ska vara i princip lika snabba. De vi har använt visar dock på att DES är 
snabbare än IDEA Även om så är fallet återstår ändå det faktum att IDEA erbjuder en 
avsevärt större säkerhet mot brute force attacker tack vare sin nyckellängd. Hur stor 
skillnaden är mellan de båda algoritmerna hastghetsmässigt kan bero på hur algoritmerna 
implementerats. Även den hårdvara som används tror vi kan spela in på hastigheten, det 
finns t.ex. speciell hårdvara som är dedikerad till att kryptera och dekryptera information 
med DES. 
 
6 Slutsatser 
 
RSA har en stor fördel gentemot DES och IDEA, nyckelhanteringen. Eftersom man 
använder både en privat och publik nyckel, behöver man inte vara så försiktig med den 
publika nyckeln och är då ensam om att behöva hålla reda på och skydda sin privata 
nyckel.  
RSA är väldigt långsam jämfört med DES och IDEA vilket är en svaghet. Enligt de 
mätningar vi sett är RSA ca 3 till 4 gånger så långsam som DES och IDEA vid kryptering 
med 1024 bitars nyckel. Ökar man nyckellängden blir skillnaden ännu större. Vid 
dekryptering med 1024 bitars nyckel är RSA ca 120 gånger så långsam. 
 
Förutsatt att tillräckligt stora nycklar används är RSA i dagsläget en säker algoritm. Skulle 
det göras framsteg inom faktorisering av stora tal kan RSAs säkerhet påverkas. En RSA 
nyckel bör i dagsläget inte vara mindre än 1024 bitar. Det finns dock omständigheter som 
kan göra RSA till en osäker algoritm. Om talen P och Q är felaktigt valda kan en 
faktoriseringsattack göras. Likaså måste talet D väljas med omsorg för att inte göra RSA 
sårbart. 
 
Lämpliga användningsområden för RSA är kryptering av mindre datamängder såsom 
nycklar. Det lämpar sig också för authenticering av användare. 
 
DES är en algoritm utan kända svagheter, dessutom så är den välanvänd. 
DES är långsam i jämförelse med nyare symmetriska krypteringsalgoritmer vilket gör det  
omotiverat att använda den. 
DES i sin ursprungliga form är föråldrad, att använda DES skapar enbart en falsk säkerhet, 
med undantaget om informationen inte behöver skyddas mer än en väldigt kort tid.  
Man kan fortfarande använda Trippel-DES för exempel hårddiskkryptering och email. 
Men när det handlar om ehandel är den inte lämplig eftersom den är prestandardkrävande.  
 
IDEA har en hög säkerhet med sin 128 bitars nyckel och är den snabbaste av algoritmerna, 
sett i relation till vilken säkerhet som erbjuds. 
IDEA har inga kända svagheter och har inte blivit knäckt. Sett till den säkerhet som 
erbjuds jämfört med den tid det tar att kryptera och dekryptera information anser vi att 
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IDEA är det bästa alternativet för kryptering av information på hårddiskar, samt kryptering 
av information som skickas via email och vid ehandel. RSA fyller dock en viktig roll trots 
att den inte kan rekommenderas för kryptering av stora informationsmängder. Då 
algoritmen erbjuder ett smidigt sätt att distrubera symmetriska nycklar och att kontrollera 
någons identitet har den en viktig roll att fylla. Speciellt i en tid då alltmer handel och 
informationsutbyten sker elektroniskt via osäkra vägar.  
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Nycklarna som användes vid våra mätningarna: 
 
Nyckel DES: 0123456789abcdef 
Nyckel IDEA: 0123456789abcdef0123456789abcdef 
 
 
Kommando som användes vid våra mätningar: 
 
DES kryptering: des-e filnanm kryptfilnamn –k nyckel 
DES dekryptering: des –d filnamn dekryptfilnamn –k nyckel 
IDEA kryptering: idea –e –cbc8 –k nyckel filnamn kryptfilnamn 
IDEA dekryptering: idea –d –cbc8 –k nyckel filnamn dekryptfilnamn 


