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Sammanfattning 

Dokumentet är ett resultat av studier gjorda under kursen Kandidatarbete I 
Datavetenskap. Arbetet utforskade, genom fallstudie, två egenskaper av distribuerade 
informationssystem och relation mellan dessa: säkerhet och prestanda. Målet med 
fallstudien har varit att belysa nackdelen med användning av Secure Socker Layer 
(SSL) dvs. dess effekt på hastigheten och fördelen med SSL, dvs. SSL:s roll i 
informationssäkerhetsarbetet. 

Arbetet visar hur prestanda i ett tillämpad distribuerat informationssystem kan 
påverkas av en SSL tillämpning. Systemets responstid testades för skillnader mellan 
en SSL säkrad uppkoppling och utan. Det testade systemet var ett bokningssystem 
som används för administration av resor, utvecklat i DotNet utvecklingsplattform.  

Arbetet har dessutom visat genom studien av informationssäkerhetsstandarden 
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) vilken plats som SSL protokollet har i 
informationssäkerhetsarbetet i organisationer. Metoden för jämförelse utvecklades 
och baserades på interaktionsmodellen. 

Hypotesen för arbetet var att mjukvara som tillämpar SSL gör att responstiden blir 
längre men gör också att informationssystemet uppfyller krav enligt standarden för 
ledningssystem av informationssäkerhet SS-ISO/IEC 17799 och SS 62 77 99-2. 

Hypotesen bekräftades då resultatet för mätningen visade en ökning på 37,5 % i 
medel för klienten med säkrad SSL uppkoppling och att resultatet av LIS studien 
visade att organisationer uppfyller viktiga krav ställda i standarden genom at ha en 
SSL säkrad kommunikation i sitt informationssystem. 



 

Abstract 

This document is a result of a C-thesis course in the field of computer science. The 
study was a case study, which explored two properties of distributed information 
systems and relation between them: security and performance. The goal of the case 
study was to illustrate the disadvantage of Secure Socket Layer (SSL), its effect on 
performance, and the advantage, its roll in securing information in organisations. 

This study shows the impact of SSL application on performance in a distributed 
information system. System response time was tested for differences between an SSL 
secured connection and without. The application tested is a booking system used for 
administration of travels. It is developed in a DotNet developing environment.  

Further, the case study shows also, through studies of information security standard 
SS-ISO/IEC 17799, the place that SSL has in applying information security in 
organisations. The method for comparison was developed and based on the interaction 
model. 

The hypothesis for the study was software that applies SSL protocol causes the 
response times to be longer but makes also the information system to comply with the 
demands in SS-ISO/IEC 17799 and SS 62 77 99-2. 

The hypothesis was confirmed as the results of measurements show an increase in 
response meantime’s of 37,5 % for client with applied SSL and the result of  study of 
a standard shows that important demands in SS-ISO/IEC 17799 are met by applying 
SSL in organisations information system. 
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En studie av SSL 
 

1 Inledning 

Integration av informationssystem och distribution av information genom Internet 
verkar vara ett självklart krav vid utveckling av moderna applikationer. Parallellt med 
denna utveckling finns också kraven på säkerhet i systemen. Distribuerade system 
som använder Internet för överföring av information och metodanrop kräver alltså 
hantering av säkerheten men samtidigt innebär säkerhet oftast segare system. 

Det är detta kluvna förhållande som väcker intresse för studier av båda egenskaper 
och förhållande mellan dem. Syftet med det här arbetet var därför att uppmärksamma, 
undersöka och praktiskt testa hur Secure Socket Layer (SSL) skapar förutsättningar 
för organisationer att uppfylla krav som ställs i den internationella standarden 
Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS), SS-ISO/IEC 17799 och SS 62 77 99-
2, samt testa SSL: s inverkan på prestanda i en modern tillämpning. Målet var att 
belysa nackdelen med användning av SSL dvs. dess effekt på prestandan och fördelen 
dvs. dess roll i informationssäkerhetsarbetet. 

Internationella och svenska standarden LIS har tagits fram med syfte att ge 
organisationer riktlinjer för säker hantering av information. Standarden speglar de 
krav som ställs på informationssäkerhetshanteringen i organisationer och används 
även vid certifiering. Det saknas dock en tydlig, oberoende beskrivning av vilken roll 
SSL teknologin kan ha i informationssäkerhetsarbetet i organisationer generellt. 

Just användning av SSL har visats, vid tidigare studier, ha negativ inverkan på 
prestanda. En tidningskälla uppger att responstiderna för en Internetsida säkrad med 
SSL var i medel 5 sekunder men kunde gå upp till 70 sekunder i extrema fall 
(Thurman, 2001, s.59). Oppliger för också ett resonemang kring prestanda och SSL 
och menar att initiering av en säker uppkoppling uppfattas av användare som ett antal 
extra sekunder medan resterande del inte gör det (Oppliger, 2000, s.149). Dessa 
källor, och som jag uppfattar de flesta andra, pratar dock om prestanda för 
kommunikation mellan webbläsare och webbserver. I det här arbetet testades SSL: s 
inverkan på prestanda ytterliggare, för en s.k. SOAP applikation utvecklad i DotNet 
utvecklingsplattform. 
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2 Problemprecisering och hypotes 

2.1 Bakgrund 

Formuleringen av hypotesen som presenteras här nedan är ett resultat av flera problem 
som blev tydliga i arbetets början. Hypotesen är ett resultat av, framför allt, en 
litteraturstudie samt samtal med företaget ILT, som var igång med att lansera en ny 
webbtjänst. Tjänsten, som behandlas mera detaljerat nedan, är skapad för att användas 
av företag som behövde ett administrativt informationssystem. Eftersom tjänsten var 
en Internet distribuerad lösning hade utvecklaren tillämpad en, idag utbredd, 
säkerhetsprotokoll för säkring av kommunikation i distribuerade system, SSL. 

Det här arbetet är, som nämnt, en studie av detta säkerhetsprotokoll ur två perspektiv. 
Den första är en känd nackdel med SSL d.v.s. dess inverkan på hastigheten i ett 
tillämpat distribuerat system. Informationssystemet som testats är ILT Booking 
System. Det är en webservice vilket innebär att det är ett program som man kan 
kommunicera med via Internet med hjälp av HTML, XML, SMTP etc. (Snell, 
Tidwell, Kulchenko, 2001, s. 1). ILT Booking System är särskilt utvecklat och 
anpassat för företag som säljer bussresor och kan användas av flera företag samtidigt. 

SSL behandlas också från ett annat perspektiv, nämligen vilken effekt tillämpning av 
den har på informationssäkerheten. På grund av att jag har upplevt en brist på en 
lämplig metod för att bedöma vilken nivå av säkerhet som en teknisk lösning har, tas 
här till hjälp säkerhetsstandarden LIS. Vilka av krav ställda i LIS standarden som 
tillämpning av SSL uppfyller har, enligt mina kunskaper, inte testats.   

 

Bild 1: Multiplanmodellen (källa: Computers & Security, 2003, s.337) 
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Studien av LIS genomförs med avsikten att finna en kontext för användning av 
SSL och visar hur användning av SSL skapar förutsättningar för organisationen 
att uppfylla ett antal krav från LIS standarden.  

Genom att studera LIS enligt planmodellen som fokuserar på interaktionerna (Bild 1) 
kommer de ca 150 punkter i LIS standarden att grupperas i interaktionsgrupper. 

2.2 Hypotes 

Jag arbetade med flera arbetshypoteser innan den slutgiltiga formulerades. Den första 
arbetshypotesen var datasäkerheten försämrar prestanda i distribuerade lösningar. 
Jag lät nästa arbetshypotes beröra närmare min fallstudie. Den var SSL försämrar 
prestanda i SOAP baserade distribuerade system. Denna hypotes hade redan starkt 
stöd på grund av utförda vetenskapliga mätningar av SSL protokollets inverkan på 
prestanda generellt. Den slutgiltiga hypotesen formulerade ett arbete där protokollet 
fick studeras från de två nämnda perspektiv.  

Hypotesen för det här arbetet: mjukvara som tillämpar SSL gör att responstiden blir 
längre men gör också att informationssystemet uppfyller krav enligt standarden för 
ledningssystem av informationssäkerhet SS-ISO/IEC 17799 och SS 62 77 99-2. 

2.3 Variabler och begrepp 

Den här hypotesen testar den kausala effekten mellan användning av programvara 
som tillämpar SSL protokollet och två effekter av detta: försämring av responstiden 
samt uppfyllning av krav enligt SS-ISO/IEC 17799 och SS 62 77 99-2. 

SSL, Secure Socket Layer är ett säkerhetsprotokoll som används för säker överföring 
av data genom nätverk. 

Responstid är tiden det tar systemet att svara på ett anrop från användare. 

Krav enligt standarden för ledningssystem av informationssäkerhet (SS-ISO/IEC 
17799 och SS 62 77 99-2) är säkerhetskrav på bevarande av sekretess, riktighet och 
tillgänglighet av information som ställs på informationssystemet enligt standarden. 

2.4 Hypotesrelaterade studiefrågor och metod 

För att besvara hypotesen ställs två skilda frågor: 

1. Vad är skillnaden på responstiden, dvs. tiden det tar för systemet att presentera 
ett svar efter anrop från användare, hos distribuerade system som tillämpar 
respektive inte tillämpar SSL protokollet vid kommunikationen mellan två 
datorer i ett nätverk?  
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2. Hur är SSL protokollets ändamål anpassade till LIS standardens krav på 
informationssäkerhet? 

Den första frågan rör en SSL tillämpnings påverkan på hastigheten i ett distribuerat 
informationssystem. Nya mätningar utförs här för att se hur SSL påverkar hastigheten 
i webbtjänsten ILT Booking Systems. Eftersom denna effekt är tidigare 
uppmärksammad och testad kommer en genomgång med avsikten att visa starka och 
svaga sidor hos de tidigare respektive de här mätningarna att göras, se (Merriam & 
Simson, 1984).  

Motivet till valet av ILT Booking System är att det är ett relativt sent utvecklad 
system och som är utvecklat i vad som idag ofta anses höra till det senaste inom 
domänen webbtjänster. En detaljerad beskrivning av hur det ser ut kommer senare 
under avsnitt Testmiljö och mera om hur representativt studien är inom domänen 
webbtjänster och SSL tillämpningar finns nedan under Metodval – diskussion om 
validitet och tillförlitlighet. 

Vidare ställs frågan hur tillämpning av SSL kan sättas i ett större sammanhang som är 
arbetet med informationssäkerheten i företag, hos myndigheter och andra 
organisationer. Till detta tas till hjälp LIS standarder Riktlinjer för ledning av 
informationssäkerhet, SS-ISO/IEC 17799, och Ledningssystem för 
informationssäkerhet – Specifikation med vägledning för användning, SS 627799-2. 
Dessa kommer att studeras med fokus på interaktionerna eftersom SSL säkrar 
kommunikation mellan datorer, alltså maskin-maskin interaktion. En vetenskaplig 
modell om hur informationssäkerhet kan delas med fokus på interaktioner presenteras 
av (Trcek, 2003, s.337). 

Detaljerad beskrivning av metoden, dvs. mätningen och studien av LIS finns nedan i 
avsnitten Tillvägagångssätt i kapitel 4 och 5. 

2.5 Mål 

Målet med det här arbetet var att belysa nackdelen med användning av SSL dvs. dess 
effekt på hastigheten och fördelen dvs. dess roll i informationssäkerhetsarbetet. 

Det förväntade resultatet, enligt hypotesen, var att SSL tillämpningen ska ha en tydligt 
negativ inverkan på prestanda. Vidare förväntades studien av LIS resultera i en tydlig 
bekräftelse av att SSL uppfyller ställda krav.  

2.6 Avgränsning  

Smith menar att en fallstudie kan definieras som ett avgränsat system (Smith, 1978). I 
det här fallet definierades avgränsningen för arbetet som följande: 

Studien berör effekterna och sambanden mellan säkerhet och prestanda såsom det 
nämns ovan under avsnittet Mål. Dessutom berör arbetet standarder för 
ledningssystem av informationssäkerhet och endast dess krav på mjukvara i 
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tillämpade distribuerade system. Säkerhetskrav för hantering av information som inte 
berör mjukvara och inte berör kommunikation över ett nätverk behandlas inte. För 
fallstudien av effekten som SSL gör på prestanda används webservice ILT Booking 
Systems. Någon djupare studier i tillämpade SSL krypteringstekniker gjordes inte då 
många tidigare arbeten behandlar ämnet. Djupare studier av DotNet 
utvecklingsverktyg som ILT Booking System är utvecklad med, gjordes inte heller då 
företaget Microsoft ger en omfattande beskrivning av produkten på sin hemsida. 

2.7 Målgrupp 

Arbetet riktar sig till personer, företag och myndigheter som har intresse av 
standarden för ledning av informationssäkerhet, SSL, prestanda i distribuerade 
lösningar - särskilt webservice. 
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3 Litteraturstudie 

3.1 Standarden för Informationssäkerhet 

Det här avsnittet handlar om standarden för ledning av informationssäkerheten, LIS. 
Standarden täcker arbetet kring hantering av informationssäkerheten inom företag och 
andra organisationer. Jag kommer att ge en förenklad bild av standarden, som den 
presenteras av SIS i deras broschyr om standarden, med en övergripande beskrivning 
samt de delar som betonas som viktiga i arbetet och som jag anser ger en bättre 
förståelse om problem som uppkommer när informationssäkerhetsåtgärder ska tas.  

SIS, Swedish Standard Institute har gett ut en internationell och svensk standard för 
ledning av informationssäkerhet inom organisationer, LIS. Standarden består av två 
delar. Den första, Riktlinjer för ledning av informationssäkerhet SS-ISO/IEC 17799 
som är ett ISO standard uppbyggd efter den brittiska standarden BS 77 99, innehåller 
150 råd för hur man bygger upp och underhåller ett ledningssystem för säker 
informationshantering i en organisation. Den andra delen SS 62 77 99-2 innehåller en 
kravlista för underhåll av ett ledningssystem uppbyggd efter råd från den första delen 
av standarden och används vid certifiering (SIS, 2002, kap.14 - s.1). 

Standarden riktar sig till personer som ansvarar för informationssäkerhet och som ska 
upprätta, införa och underhålla ett ledningssystem för informationssäkerhet samt vid 
certifiering. 

LIS definierar informationssäkerhet med tre begrepp (a.a., kap.1 – s. 1): 

• Sekretess, säkerställande av att informationen endast är tillgänglig för 
behöriga som ska ta del av den 

• Riktighet, som handlar om att försäkra att informationen är riktig 

• Tillgänglighet, säkerställande att informationen är tillgänglig för användarna 
när den behövs 

Uppmärksamma att de två första delar borde kunna hanteras av en SSL applikation 
där en sådan är lämplig, alltså för säkring av sekretess och riktighet vid 
nätverkskommunikation. 

Den processen som organisationer ska gå igenom för att fullständigt implementera 
och underhålla ett ledningssystem för informationssäkerhet kan delas i fyra steg med 
ett antal punkter i varje (SIS, 2004, kap.2 s. 2). Dessa steg är följande: 

1. Planering 

• Definiera LIS omfattning 
• Definiera en LIS policy 
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• Definiera ett systematiskt angreppssätt för riskanalys 
• Identifiera riskerna  
• Analysera riskerna 
• Identifiera och utvärdera alternative för hanteringen av risker 
• Välja styrmål och styrmedel för hanteringen av risker 
• Förberedda ett uttalande om tillämplighet 
• Inhämta ledningens godkännande av förslaget på risker samt dess 

godkännande att införa och driftsätta LIS 

2. Genomförande 

• Formulera en riskbehandlingsplan 
• Införa riskbehandlingsplanen 
• Införa valda styrmedel 
• Införa praktikutbildningar och planer för medvetandegörande 
• Hantera driften 
• Hantera resurser 
• Införa rutiner och andra styrmedel för hantering av säkerhetsincidenter 

3. Uppföljning 

• Verkställa övervakande rutiner och andra styrmedel 
• Genomföra regelbundna granskningar av LIS effektivitet 
• Granska nivån på kvarvarande risk och godtagbar risknivå 
• Utföra internrevisioner av LIS 
• Regelbundet genomföra ledningens genomgång av LIS 
• Dokumentera åtgärder och händelser som kan ha betydelse för effektivitet och 

prestanda hos LIS 

4. Underhållande och förbättrande av LIS 

• Införa de identifierade förbättringar i LIS 
• Vidta lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder 
• Kommunicera resultaten och åtgärderna och ingår överenskommelse med alla 

berörda parter 
• Säkerställa att förbättringarnas avsedda mål uppnås 

LIS nämner infrastruktur för informationssäkerheten vars mål är att hantera 
informationssäkerheten inom organisationen. Det handlar om att utarbeta policy, 
tilldela roller i säkerhetsarbetet och generellt samordna säkerheten inom 
organisationen. LIS uppmanar till ett brett angreppssätt i säkerhetsarbetet t ex genom 
samarbete mellan organisationsledningen, anställda, systemadministratörer, revisorer 
och säkerhetspersonal samt specialister inom området försäkring och riskhantering. 

Enligt standarden betonas vikten av att utarbeta en säkerhetspolicy som ska vara 
grunden för säkerhetsarbetet. Målet med policyn är att ge ledningens viljeinriktning 
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och stöd för informationssäkerhet. Policyn är ett instrument för ledningen att klart 
ange organisationens syn på informationssäkerheten. När policyn är utarbetad och 
nedskriven förväntas dess innehåll vara enkel, kortfattad och koncis för att den ska 
spridas till alla intressenter, interna och externa. Dessa kan vara ledning, anställda, 
kunder, samarbetspartner etc. 

Policyn ska besvara ett antal frågor: 

• Vad är det som ska skyddas? 
• På vilken nivå ska skyddet vara? 
• Vem är ansvarig för informationssäkerheten? 
• Hur bedrivs säkerhetsarbetet? 
• Vad gäller policyn? 
• Hur ska policyn följa verksamheten och hotbilder? 
• Vilka rättigheter och skyldigheten har medarbetarna? 
• Hur ska incidenter hanteras? 
• Vilka sanktioner ska tas vid incidenter? 

Att definiera omfattningen innebär att säga vilken del av verksamheten som omfattas 
av ledningsarbetet. Handlar det om en liten organisation så är det vanligt att hela 
organisationen går under säkerhetsarbetet. Det är svårare i större organisationer. Man 
förväntas alltså klart och tidligt avgränsa avdelningen där säkerhetsarbetet utförs mot 
andra avgränsande avdelningar, lokaliteter och system. Arbetet innehåller framtagning 
av organisationsschema, flödesschema och listor över program, utrustning och 
nätverk som är en del av den berörda avdelningen. 

Organisationsledningen bör också utse en ledningsgrupp för hantering av 
informationssäkerheten på den taktiska och operativa nivån. Gruppens uppgift blir att 
ta fram beslutsprocesser, ta in externa rådgivare, utarbeta sekretessavtal etc. 

Riskanalys ska efter att den har genomförts visa allt som kan gå snett i en 
organisation, hur stor är sannolikheten att någonting ska inträffa, vilka är 
konsekvenserna och en kostnadskalkyl för det inträffade. Riskanalyser ska definiera 
de hot som finns i verksamheten. 

Riskanalys är en cyklisk process som förväntas vara periodvis återkommande där 
första arbetet innebär att ta fram en övergripande riskanalys för att sedan fördjupa sig 
i den. En riskanalys kan göras på olika sätt med olika modeller. En modell kan ha 
faser och steg beskrivna nedan i Figur 1. 
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Figur 1 (källa: SIS) 

Riskanalysen är en del av riskstyrning. Den andra delen är riskkontroll som innebär 
kontroll av risker, åtgärdsplan, införande av åtgärder och korrigering av ett eventuellt 
avsteg från tidigare planer. 

3.2 SSL 

Avsnittet handlar om SSL, en vida accepterad industristandard för skydd av 
kommunikation i nätverk. Nedan beskrivs vilken funktion SSL uppfyller i ett 
distribuerad informationssystem, vilket skydd den ger samt en övergripande 
beskrivning av hur den är uppbyggd.  

Enligt specifikation för version 2.0 ger SSL parterna som kommunicerar genom 
webben skydd i form av (Kipp, 1995, s. 1; Oppliger, 2000, s. 133): 

• parter som kommunicerar kan verifiera meddelandets ursprung genom digitala 
signaturer 

• data skyddas genom kryptering efter en initierande handskakning 

• meddelandens innehåll verifieras med MAC 

SSL skyddar inte från trafikanalys. Genom att analysera de icke krypterade IP 
adresser, TCP portar och mängden av data som flyttas kan man ta reda på vilka parter 

Identifiera 
resurser 

Identifiera hot 
mot varje resurs 

Bedöm hot till 
sannolikhet 

Urval av hot 

Bedöm hot till 
konsekvens 

Identifiera alla 
katastrofskydd till 
hoten 

Identifiera alla 
förebyggande skydd 
till orsakerna 

Identifiera alla 
orsaker till varje hot 

Väg in befintlig 
skydd - Åtgärdsplan 
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som är inblandade i kommunikationen, vilka slags tjänster som utnyttjas och ibland 
även ta fram information om affärsmässiga eller personliga förhållande mellan 
parterna (Oppliger, 2000, s.134). 

SSL är ett mellersta lager som befinner sig mellan transport och applikationslagret 
enligt OSI protokollstacken (bild 2). SSL befinner sig ovanpå ett transportprotokoll 
som t.ex.  TCP. Specifikation för 3.0 version nämner ytterliggare interoperabilitet 
med vilket menas att protokollet kan användas av olika applikationer. Styrkan i 
protokollet är att den kan användas för att implementera säkerheten för alla 
applikationsprotokoll som enligt OSI modellen ligger ovanpå TPC/IP. Dessa kan vara 
HTTP, FTP, Telnet, IMAP, IRC etc., se (a.a., s.133). 

 

Bild 2 Exempel på OSI protokollstack med SSL (Källa: Multimedia Lab) 

Vid uppkoppling skapas en SSL session. SSL protokollets uppgift är att underhålla 
sessionstillståndet både på klient och också server sidan. Tillståndet upprätthålls 
genom ett antal informationselement, bland annat sessions ID, komprimeringsmetod, 
dvs. vilken algoritm används för komprimering av data, och chiffer specifikation som 
berättar om hur data krypteras mellan parterna så att de kan dechiffrera varandras 
meddelande. Figur 2 visar hur en SSL session initieras. 

 

Figur 2 SSL handskakning (källa: Multimedia Lab) 
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• Klienten börjar med att skicka över ett hälsningsmeddelande och talar 
samtidigt om för servern vilka chiffer den kan använda.  

• Servern skickar också över en hälsning, tillsammans med sitt digitala certifikat 
(inklusive publik nyckel) och slumpmässigt skapad data, som både klient och 
server ska använda sig av för att skapa en symmetrisk nyckel som tillfälligt 
ska användas under sessionen.  

• Klienten skapar en s.k. pre-master key och skickar över den till servern. 
Utifrån denna pre-master key, som nu både klient och server har, skapar båda 
samma symmetriska nyckel. Samma nyckel kommer alltså att användas både 
vid kryptering och också dekryptering. Detta går snabbare än att använda 
asymmetriska nycklar, så därför skapas den symmetriska nyckeln som endast 
används under den aktuella sessionen.  

• Därefter används sessionsnyckeln (dvs. den symmetriska nyckeln) under 
kommunikationen mellan klient och server. 

Varje session kan i sin tur bestå av flera SSL förbindelser. Session skapas för att den 
långa handskakningen inte ska tas om varje gång en ny SSL förbindelse skapas. 
Sessioner kan dessutom återupptas om servern accepterar det. Även varje förbindelse 
har ett tillstånd genom ett antal informationselement. 

SSL är uppbyggd av flera delar. I grunden finns SSL record protokoll vars uppgift är 
komprimering, kryptering och verifikation av data. Ovanpå SSL record protokoll finns 
tre olika subprotokoll, SSL handshake, SSL change cipherspec och SSL alert protokoll 
(a.a., s.136). 

SSL record protokoll tar datapaket från det ovanliggande lagret och behandlar data 
enligt vissa steg. Först görs en fragmentering. Det innebär att data delas i ett antal 
fragment, vart och ett med maximal storlek av 16,384 byte. Varje fragment innehåller 
fem informationsfält: typ av innehåll, protokoll version, storlek, data och MAC. 
Fragmentering följs av komprimering och kryptering av data enligt 
komprimeringsmetod och chifferspecifikation som parterna kommit överens vid den 
initierande handskakningen. Till slut läggs en MAC till varje fragment. 

Den viktigaste av de tre subprotokollen är SSL handshake dvs. protokoll enligt vilket 
handskakningen mellan parterna utförs när kommunikationen först initieras. Vid 
handskakningen bestäms värdet på sessionens eller förbindelsens 
informationselement. 

SSL change cipherspec används när chifferspecifikationen ska ändras vilket kan vara 
när som helst under en pågående session. SSL alert protokoll används för sända larm 
genom SSL record protokollet. 
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4 Mätningar 

4.1 Testmiljö 

Avsnitten och Bild 3 nedan är ett resultat av ett antal informella samtal med 
medarbetare av ILT samt litteraturstudier och förklarar på ett övergripande sätt hur 
testmiljön ILT Booking Systems (IBS) ser ut och är tänkt att fungera. 

 

Bild 3 ILT Booking System 

IBS server är en dator med två AMD Athlon MP 1800+ processorer samt med 
operativsystemet Windows DotNet Server 2003 Web Edition. Webbservern är 
Microsofts IIS server.  

Systemet är utvecklat med Microsofts DotNet Version 1.0 utvecklingsplattform. Det 
har delvis en vanlig webbserver som tillhandahåller webbsidor men även en s.k. 
webbapplikation, alltså ett program vars uppgift är att tolka inkommande metodanrop. 
Klienterna är alltså tunna grafiska klienter programmerade med 
programmeringsspråket C#.  

Centrala delar i systemet är de kommunikationsprotokoll som används för 
kommunikation med webbapplikationen. All kommunikation mellan parter sker med 
hjälp ut av de protokoll som vi såg på Bild 2 i avsnittet om SSL. Till protokollstacket 
behöver vi lägga ytterliggare två, SOAP och XML. För att förstå SOAP protokollet 
bör man först förklara vad XML protokollet är för något.  

XML är alltså ett relativt enkelt protokoll för beskrivning av data. Det är skapat efter 
initiativ från W3 Consortium med målet att kunna representera alla former av 
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strukturerade data, vara portabel, användbar för Internet och enkel. Data i ett XML-
dokument läggs mellan taggar liknande strukturen hos HTML dokument. XML 
dokument används för kommunikation mellan program, system etc. som kan ligga på 
olika plattformar och vara skrivna i olika programmeringspråk (Sharp, Jagger, 2002, 
s. 530-531). Exempel på ett XML dokument nedan, beskriver objektet resa med ett 
par tillhörande objekt, anordnare och destination, som en del ut av den: 

<?xml version=”1.0”?> 
<resa> 
 <anordnare> 
  <namn>bromöllabussab</namn> 
  <id>360</id> 
  <ort>bromölla</ort> 
 </anordnare> 
 <destination>salsnitz</destination> 
</resa>   

Den mottagande sidan av XML dokumentet kommer alltså att få reda på anordnares 
namn, id och ort samt destinationen. 

En annan viktig sak är att de parter som kommunicerar med varandra ska vara överens 
om hur strukturen i de kommunicerande dokumenten ska se ut. Strukturen beskrivs då 
genom ett annat dokument, också skriven med XML syntax, som heter XML schema. 
Medan XML dokumentet bär med sig data för applikationen, i vårt fall ett 
bokningssystem, så beskriver ett XML schema själva XML dokumentet. Här kommer 
kopplingen till SOAP protokollet. SOAP är alltså ett XML schema för beskrivning av 
metodanrop.  

SOAP kommunikationen fungerar som anrop från klienten och svar från servern. De 
XML dokument som skickas mellan IBS klienten och IBS servern är alltså 
metodanrop. Klienten anropar metoder i en proxy med hela IBS interfacet dvs. samma 
metoder som går att anropa i webbapplikationen. När metoden anropas skapas ett 
SOAP dokumentet som beskriver metoden med parametrarna. Det skickas sedan 
genom Internet i ett vanligt http paket. Det är hela http paketet med innehållande 
SOAP dokument och all data det bär med sig, som krypteras ut av SSL tillämpningen. 
Vid ankomst till servern dekrypteras http paketet och data och ursprunget valideras. 
SOAP dokumentet överlämnas till SOAP applikationen där den tolkas. Metoden 
genomförs och ett svar skickas tillbaka. 

Vanliga metoder som anropas är till exempel GetTravels eller Search metoder vilket 
oftast innebär att en viss data ska tas fram från databasen och skickas tillbaka till 
klienten eller återförsäljaren. 

Varje reseföretag får alltså en klient med vilken de kopplas upp mot systemet. 
Klienten används för att sköta all administration kring bussresor. Funktioner som man 
har tillgång genom klienten är till exempel skapande av nya resor, inskrivning av nya 
kunder i databasen, bokning av resor, avbeställning av resor, bussar, hotell mm. 
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Bild 3 Grafisk gränssnitt - IBS klient (källa: ILT) 

Vidare kan även andra intressenter än reseföretag kopplas till systemet. Dessa andra 
intressenter kan vara återförsäljare av resor, reseportaler eller resenärer som själva kan 
boka, betala eller avbeställa resor. I det sistnämnda fallet sköts allting genom vanlig 
Internetsida som också får ligga på webbservern. Databasen och webbservern är 
förlagda i Karlskrona. 

4.2 Tillvägagångssätt 

Två likadana klienter användes vid mätningar. Den enda skillnaden mellan klienterna 
var att den ena kopplades med en med säkrad SSL uppkoppling och den andra utan. 
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Ett standardförfarande upprättades som innefattade inloggning, skapande av en ny 
resa samt bokning av resa. I bilaga 2 visas exakt vilka steg som gjordes på klienten. 
Klienten startades och standardförfarandet i bilagan 2 genomfördes. Varje avslutad 
genomgång med klient utan SSL följdes av en klient med tillämpad SSL. Detta 
standardförfarande upprepades 10 gånger för båda klienter. För var och en av stegen i 
standardförfarandet anropades motsvarande metoder genom Internet enligt 
beskrivningen i ovan avsnitt om testmiljö. 

Klienterna installerades på en dator som hade en AMD Athlon XP 1600 processor och 
installerad Microsoft XP Professional operativ system. För att mest möjligt efterlikna 
normala förhållanden gjordes testerna mot ILT Servern över Internet och under 
kontorstid. Vid användande av kommandot tracert (bilaga 3) visar det sig att trafiken 
gör 12 hopp och går sträckan Kalmar – Stockholm - Karlskrona. Responstiden på 
kommandot ping var i medel 20 ms (bilaga 3). 

Resultaten, som är responstiderna i millisekunder för varje anropad metod, sparades i 
en loggfil (bilaga 4). 

4.3 Resultat 

Vid sammanställningen räknades medelvärden för varje klient och för varje metod 
samt medelvärdet för den totala responstiden under hela standardförfarandet. 

Responstiderna för metoderna som anropades var alltifrån 0,1 till 1,6 sekunder för 
klienten som inte använde SSL respektive 1,4 till 2,3 för klienten som använde SSL 
protokollet för säkring av kommunikationen. 
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Graf 1. Total responstid i millisekunder 

Grafer nedan visar resultaten och endast responstiden för respektive klients olika 
metoder. 
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Graf 2. Metodernas genomsnittliga responstid vid tester utan och med SSL 
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5 Kravstudie av LIS 

5.1 Tillvägagångssätt 

Planmodellen i Bild 1 föreslogs av Trcek vid utformning av ett ramverk för 
informationssäkerhetsarbete. Den visar att informationssäkerhetsåtgärder kan 
grupperas i tre grupper enligt interaktion dvs.:  

• maskin-maskin eller säkerhetsmekanismer,  

• maskin-människa eller säkerhetstjänster 

• människa-människa,  

samt i tre grupper på det andra planet bestående av:  

• teknologi,  

• organisation,  

• lagstiftning. 

Alltså, tre interaktionsgrupper kom till att skapas i studien. Genom att studera gruppen 
av rent maskin-maskin interaktion gjordes en bedömning genom att jämföra SSL 
resultatet. Som nämnt i problemformuleringen syftar arbetet på att bevisa att punkter i 
LIS uppfylls genom användning av SSL. Vidare avgränsning har varit att arbetet 
riktas mot krav på tillämpning av informationssäkerhet i mjukvara som används vid 
kommunikation i ett nätverk. 

Jag förberedde mig genom att ta fram en kopia av LIS standarder, en kopia av den 
ovan beskrivna problemställningen och ett anteckningsblock. Jag gick igenom vart 
och ett av de 150 punkterna i LIS standarden och gjorde en bedömning om vilken 
interaktionsgrupp som punkten kan kopplas till. Jag skrev ner resultaten i mitt 
anteckningsblock. 

5.2 Resultat 

Resultatet visar ett mönster att det som standarden säger om säkerhet kring 
kommunikation över nätverk kan för det mesta delas i tre grupper. Jag skulle beteckna 
grupperna som följande: krav på skydd av information under överföring, krav på 
strategisk styrning som berör uteslutande datanätverk samt krav på skydd av själva 
åtkomsten till nätverktjänster. Punkterna redovisas nedan som de är numrerade i SS-
ISO/IEC 17799. 
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• Krav på skydd av information under överföring: 

10.2.3 Meddelandeverifiering – krav på en teknik för att verifiera att ett 
inkommande elektronisk meddelande överensstämmer med 
meddelandet som har skickats dvs. att ingen förvanskning av 
meddelandet har förekommit på vägen till mottagaren. 

10.3.2 Kryptering – krav på att kryptering ska användas där sådan bedöms 
som lämplig på grund av riskanalys. 

10.3.3 Digitala signaturer – krav på att digitala signaturer ska införas på alla 
dokument som beaktas elektroniskt 

10.3.5.1 Skydd av krypteringsnycklar – krav på korrekt hantering av 
krypteringsnycklar vid användning av en krypteringsteknik bland de 
symmetriska och asymmetriska nyckelteknikerna. 

10.2.2.2 d Verifiering - kontroll av riktighet hos data eller program som överförs 
mellan centrala och anslutna datorutrusningar. 

• Krav på strategisk styrning är punkter: 

8.5.1 Styrmedel för nätverk - styrmedel ska vara införda för att uppnå och 
vidmakthålla säkerhet i nätverk. 

8.7.3 Styrmedel för säkerhet i elektronisk handel – krav på skydd av 
elektronisk handel mot bedrägeri, avtalstvister och avslöjande eller 
förändring av information 

10.3.1 Policy för användning av kryptografiska styrmedel – krav på 
utformning av en policy som ska följas vid användning av 
kryptografiska styrmedel för skydd av information. 

• Krav på skydd av åtkomst till och inom nätverk: 

9.4.2 Tvingande vägval – krav på begränsning av tillgång till tjänsterna som 
finns i ett informationssystem med avsikten att utestänga extern 
anslutning till informationstjänster samt begränsa de interna 
användarnas tillgång till tjänster som de inte har någon behörighet till. 

9.4.3  Autentisering vid extern anslutning – krav på autentisering av 
användare vid extern anslutning genom krypteringsteknik, kontroll av 
användarnas adress, dedikerade privata linjer etc. 

9.4.4  Autentisering av nod – krav på autentisering av nod vid uppkoppling 
till extern dator 
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9.4.5  Skydd av extern diagnosport – krav på skydd av portar som används av 
underhållspersonal 

9.4.7  Kontroll av nätverksanslutning – krav på policy för styrning av 
åtkomst i nätverk som sträcker sig över organisationsgränser 

9.4.8  Styrning av vägval – krav på mekanismer införda i datorer eller 
program för styrning av vägval i delade nätverk 
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6 Diskussion 

6.1 Hypotesprövning 

Jag presenterade i början av det här dokumentet två hypotesrelaterade frågor. Den 
första frågan var: Vad är skillnaden på responstiden, dvs. tiden det tar för systemet att 
presentera ett svar efter anrop från användare, hos distribuerade system som tillämpar 
respektive inte tillämpar SSL protokollet vid kommunikationen mellan två datorer i 
ett nätverk? Svaret på denna fråga kan lättast förklaras med bilden nedan. 
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Graf 3 Jämförelse av metodsvar vid tester med och utan SSL i ms 

Resultaten visade att totala responstiden under ett standardförfarande utan SSL i 
genomsnitt var ca 16 sekunder medan det tog ca 22 sekunder med SSL. Det innebär 
en medelökning på 37,5 % för alla metoder. 

Det viktigaste i resultaten är dock att responstiderna överlag är korta vilket syns på att 
Y-axeln i Graf 3 visar högst 2,5 sekunder. Dessutom visar de längsta metoder 
tydligast skillnad i de två olika testfallen. 

Den andra frågan var: Hur är SSL protokollets ändamål anpassade till LIS standardens 
krav på informationssäkerhet? 

Svaret är att ett informationssystem som tillämpar SSL protokollet uppfyller ett antal 
viktiga krav som ställs i standarden. De ändamål som SSL är utvecklad för har 
presenterats tidigare i litteraturgenomgången av SSL som tre olika former av skydd: 
verifikation av datas ursprung, verifikation av datas innehåll och hemlighållande av 
data. 
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Det viktigaste i resultatet är dock att alla tre av SSL protokollets huvuduppgifter – 
skydd av data, verifiering av användare och verifiering av data hänvisas i standarden i 
ett antal punkter. Dessa punkter finns främst under det som jag i resultatet av 
kravstudien ovan, valde att kalla för krav på skydd av information under överföring. 
Alla fem punkter där syftar till skydd som kan ges av en tillämpning av SSL 
protokollet. 

Svaret på hypotesrelaterade frågor dvs. att det finns en tydlig skillnad i 
responstiderna där en tillämpning av SSL visar försämrade responstider, samt 
att SSL tillämpningen leder till uppfyllande av ovan presenterade krav i LIS 
standarden visar tydligt att hypotesen verkligen är bekräftad. 

Uppgifter av Oppliger om att SSL inte försämrar prestanda så att det är märkbart för 
användaren testades inte enligt min metod – mätningar, men jag anser ändå att det går 
att dra en slutsats baserat på resultatet och min egen uppfattning under mätningen. Jag 
upplevde inte någon fördröjning men detta är en subjektiv upplevelse. En användare 
som använder systemet dagligen och är van vid den skulle kunna vara mera känslig 
för en förändring i responstiden. Dessutom visas störst skillnad för de längre 
metoderna - upp till ca 0,8 sekunder i medel för de två längsta. Alltså i ett tillämpad 
system med flera av dessa längre metoder kan en van användare uppfatta systemet 
som segare. 

Resultaten visar inte några extrema fall, som avvikelse på 1400 %, hänvisad av 
Thurman i Computerworld, förutom att den åttonde mätningen har något högre värde 
fast då på alla metoder för båda klienterna. 

6.2 Metodval – diskussion om validitet och tillförlitlighet 

Tidigare mätningar som hittades var också ofta annorlunda på det sättet att de 
antingen testade SSL i en experimentell miljö, en särskild miljö som wireless eller hur 
olika delar av SSL fungerade, se exempel (Gupta, Gupta, Chang, Stebila, 2002). Jag 
hittade dessutom mätningar som testade helt enkelt andra egenskaper än prestanda 
som till exempel energiåtgång vid tillämpning av SSL protokoll (Potlapally, Ravi, 
Raghunathan, Jha, 2003).  

Mätningar utförda i det här arbetet har varit unika främst på det sättet att de utfördes i 
en verklig miljö vilket innebär att systemet som testades är idag, ett tillämpat, 
användbart system. Därför var det viktigt, att i arbetet, och med avsikt att öka 
tillförlitligheten, ge en så utförlig bild av det testade distribuerade systemet som 
möjligt för att på det sättet skilja ut dessa mätningar från tidigare samt ge läsaren en 
möjlighet att själv bedöma vikten av utförda mätningar. För att statistiskt säkerställa 
resultatet upprepades mätningarna 10 gånger för båda klienterna vilket gav 400 
responstider som underlag för slutsatsen.  

Nio metoder av totalt fyrtio visar bättre responstider för klient med tillämpad SSL än 
utan. Skillnaden är från ca 2 till ca 26 procent och gäller bara för korta metoder. Den 
längsta - CopyTravel visar responstid i medel på 0,5 sekunder. Dessutom försvinner 
skillnaden delvis när man tar bort den längsta och den kortaste mätningen av tio. Det 
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här kan inte förklaras med annat än att de verkliga förhållandena påverkat 
slutresultatet. 

Läsaren bör då uppmärksamma även hur representativ studien är. Svaret bör tolkas 
utifrån denna fallstudie dvs. det avgränsade systemet som testats. Det handlar alltså 
om en tillämpad s.k. webservice, samt med mätningar utförda under kontorstid. Som 
nämnt ovan är det tillämpade systemet utvecklad med hjälp ut av DotNet 
utvecklingsplattform. Det finns andra teknologier för utveckling av webbtjänster och 
också andra tillämpningar av SSL protokollet. DotNet utvecklingsverktyget anses 
vara en ut av två stora konkurrerande teknologier inom domänen webbtjänster och 
verktyg för utveckling ut av dessa. Förutom DotNet utvecklingsverktyget som är 
knuten till operativsystemet Windows men är oberoende av programmeringsspråket 
finns också en annan stor teknologi, uppbyggd kring programmeringsspråket Java och 
som är oberoende av själva operativsystemet, se (Hameed, 2004, s.1).  

Det är alltså viktigt att läsaren förstår att det handlar om en SSL tillämpning som den 
är programmerad i DotNet verktyget, versionen 1.0. Det finns flera andra 
tillämpningar av SSL protokollet som kan till exempel vara utvecklade i andra 
programmeringsspråk och av andra utvecklare. Också eventuella ändringar i DotNet 
verktyget samt den SSL tillämpning den innehåller kan medföra att en upprepning av 
mätningen ger en annorlunda resultat. 

Det som säger att slutsatsen ändå är tillräckligt representativ är att alla tillämpningar 
av SSL måste ha den funktionaliteten som beskrivs i SSL protokoll specifikationen 
oavsett programmeringsspråk och utvecklingsverktyg som används. Det andra som 
gör slutsatsen tillförlitlig är att den drogs både med mätningar utförda i det här arbetet 
och också litteraturstudie, dvs. rapporterade resultat av liknande mätningar bl. a av 
Oppliger och Thurman. 

När det gäller den andra delen av arbetet dvs. kravstudien så användes planmodellen i 
Bild 1 för att uppnå högre tillförlitlighet. Jag använde den föreslagna 
multiplanmodellen som en utgångspunkt för metodutförandet. Punkter som berör 
maskin-maskin interaktion, säkerhetsmekanismer, och maskin-människa interaktion, 
säkerhetstjänster har kunnat isoleras och sorteras. Den första gruppen, som var 
intressant för studien, har redan presenterats under Resultat.  

Det som var kanske svagt med min metod är att multiplanmodellen fokuserar på 
interaktioner i en teknologisk kontext, alltså maskin-maskin, maskin-människa och 
människa-människa, och skulle eventuellt behöva även en fokus på interaktioner i en 
social kontext, se (Lawrence, Atwood, Dews och Turner, 1995, s. 257). 
Interaktionsmodellen var dessutom inte passande vid tillfälle där hot utgörs av den 
fysiska miljön, till exempel vid brand. 
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7 Slutsatser 

7.1 Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

Mätningarna visar att en SSL tillämpning inte behöver ha en kraftigt försämrade 
effekt på prestanda för hela informationssystemet. SSL tillämpningen som testades 
visade avsevärt bättre responstider än tidigare mätningar med bara 37,5 % sämre 
responstider i medel. 

Arbetet visar också att genom användning av informationssystem som med hjälp av 
en SSL tillämpning skyddar kommunikationen, organisationen kan uppfylla ett antal 
krav från LIS standarden som inte går att bortse ifrån vid en eventuell certifiering av 
organisationen enligt standarden. De tre huvuduppgifter som en SSL tillämpning har, 
dvs. skydd av data, verifikation av data samt verifikation av användaren hänvisas alla 
i LIS standarden. 

Fortsatta studie anser jag kan ha fokus kring effekter av säkerhet på prestanda. Jag 
skulle formulera ett par allmänna frågor: Måste högre säkerhet innebära försämrad 
prestanda i Internet lösningar? Eller när och varför accepteras denna försämring av 
användaren? Ytterliggare forskning kan även göras kring informationssäkerhet i 
organisationer. Dessa studier kan till exempel handla om förekommande praxis eller 
metoder för att ta in LIS redan vid utveckling eller inköp av säkerhetsteknologi som 
ska stödja en verksamhets informationssäkerhetsarbete.  
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8 Ordlista 

ISO – International Organisations For Standardisation. 

MAC - MAC är en kod som är resultat av en funktion vars ena parameter är samma 
chiffer som används för kryptering av data. Vidare tar funktionen en parameter som 
kan vara av olika längd. Funktionens output är av fast storlek - s.k. hash funktion. 

OSI protokollstack – En modell som visar hur protokollen byggs på varandra. Varje 
lager använder tjänsterna som tillhandahålls av den underliggande lager. 

Ping – ett nätverkskommando/funktion med vilket man mäter tiden det tar för en IP 
paket att ta sig från en dator till en annan och tillbaka. 

Proxy – begreppet används på olika sätt – i det här arbetet innebär det en proxy objekt 
som har skapats baserat på en WSDL dokument. Proxyn erbjuder en enkel 
programmeringsteknisk gränsnitt baserat på de metoder som publicerats i webtjänsten. 

Remote Procedure Call, RPC – avlägset anrop av metoder, metodanrop över nätet. 

Secure Socket Layer, SSL - är ett säkerhetsprotokoll som används för säker 
överföring av data genom nätverk. 

SS/ISO 17799, Riktlinjer för Informationssäkerhet– Svensk och internationell 
standard som handlar om säker hantering av information i organisationer.  

SS 62 77 99-2, Ledningssystem för Informationssäkerhet, - Svensk standard 
innehållande en kravlista för certifiering enligt den internationella standarden SS/ISO 
17799. 

Simple Object Access Protocol, SOAP – ett XML protokoll som används vid enkla 
anrop och svar samt RPC. 

SIS – Swedish Standards Institute. 

Tracert – ett nätverkskommando/funktion med vilket man kan se vilken väg IP 
paketen tar när de skickas genom Internet. 

Webtjänst - Webservice en ett program som man kan kommunicera med via Internet 
med hjälp av HTML, XML, SMTP etc. 

WSDL dokument – ett dokument publicerat på Internet som beskriver en specifik 
webtjänst 
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XML – ett enkelt protokoll liknande html avsedd för beskrivning av data och 
information 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 

  
Säkerhetsmekanismer 
8.5.1 Styrmedel för nätverk - styrmedel ska vara införda för att uppnå och 

vidmakthålla säkerhet i nätverk. 
8.7.3 Säkerhet i elektronisk handel – skydd av elektronisk handel mot 

bedrägeri, avtalstvister och avslöjande eller förändring av information 
9.4.2 Tvingande vägval – Styrning av förbindelse mellan användarterminal 

och nätverktjänst 
9.4.3 Autentisering av användare för extern anslutning – externa användare 

ska autentiseras före anslutning 
9.4.4 Autentisering av nod – verifiering av uppkoppling till externa 

datorsystem 
9.4.5  Skydd av extern diagnosport – åtkomst till diagnosport ska vara styrd 
9.4.7  Kontroll av nätverksanslutning – krav på policy för styrning av 

åtkomst i nätverk som sträcker sig över organisationsgränser 
9.4.8  Styrning av vägval – krav på mekanismer införda i datorer eller 

program för styrning av vägval i delade nätverk 
10.2.3 Autentisering av meddelande – skydd av riktighet i meddelandets 

innehåll 
10.3.1 Policy för användning av kryptografiska styrmedel – krav på 

utformning av en policy som ska följas vid användning av 
kryptografiska styrmedel för skydd av information 

10.3.2 Kryptering – kryptering ska användas för att skydda sekretessen hos 
känslig information 

10.3.3 Digitala signaturer – krav på användning av digitala signaturer för 
säkring av autenticitet och riktighet hos elektronisk information 

10.3.5 Nyckelhantering – krav på nyckelhanteringssystem som bygger på en 
uppsättning bestämda normer, rutiner och metoder 

10.2.2.2 d Kontroll av riktighet hos data – kontroll om riktighet hos data 
uppladdad mellan centrala och anslutna datorutrustningar 

Säkerhetstjänster 
4.2.1  Identifiering av risker vid utomståendes åtkomst – krav på att 

utomståendes åtkomst till information och 
informationsbehandlingsresurser inte ska tillåtas förrän åtgärder 
vidtagits   

4.2.2  Säkerhetskrav i avtal – krav på avtalsreglerad tillgång till 
informationsbehandlingsresurser för utomstående 

7.1  Säkrade utrymmen – krav i fem punkter med mål att förhindra 
obehörigt tillträde, skador och störningar i organisationens lokaler och 
information 

7.2.1   Placering och skydd av utrustning 
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Bilaga 2: Standardförfarande 
 

• Starta ILT klient 
• Ange lösenord  
• Välj login 
• Välj Resor 
• Välj Kanot Resor 
• Markera senaste resa 
• Välj Kopiera 
• Välj Ok 
• Välj Huvudmeny 
• Välj Skapa Bokning 
• Välj Sök efter avgångar 
• Markera Avgång 
• Välj Nästa 
• Välj Nästa 
• Ändra pris till 500,00 
• Välj Sök  
• Markera kund i kundlistan 
• Välj Nästa 
• Välj Nästa 
• Välj Försäkring 
• Välj Spara 
• Välj Nästa 
• Välj Slutför bokning 
• Välj Avsluta 
• Välj Alternativ 
• Välj Avsluta 
• Bekräfta Avsluta 
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Bilaga 3: Tracert och Ping 
Nedanstående visar vägen som ett meddelande tar från testdatorn i Ronneby till ILT:s 
server i Karlskrona. (Utförd i samband med testerna). 
 
tracert ibs.citymarknad.se 
 
Tracing route to ibs.citymarknad.se [213.88.183.83] 
over a maximum of 30 hops: 
  1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  pc-6500rby1.net.bth.se [194.47.132.2] 
  2   <10 ms   <10 ms   <10 ms  bth1-FE2.sunet.se [130.242.92.41] 
  3   <10 ms   <10 ms   <10 ms  ronneby2-SRP2.sunet.se [130.242.83.194] 
  4   <10 ms   <10 ms   <10 ms  kalmar1-POS0.sunet.se [130.242.81.113] 
  5   <10 ms   <10 ms   <10 ms  kalmar2-POS1.sunet.se [130.242.81.118] 
  6   <10 ms    10 ms    10 ms  stockholm2-POS3.sunet.se [130.242.81.122] 
  7   <10 ms    10 ms    10 ms  stockholm4-POS0.sunet.se [130.242.82.50] 
  8   <10 ms    10 ms    10 ms  netnod-ix-ge-b-sth.se.sn.net [194.68.128.41] 
  9    10 ms    20 ms    10 ms  pos2-0.kc6-pe1.klk.se.sn.net [62.95.54.6] 
 10    10 ms    20 ms    10 ms  kc6-max1.klk.se.sn.net [213.88.250.50] 
 11   201 ms   150 ms    90 ms  213.88.183.1 
 12    20 ms    10 ms    20 ms  ibs.citymarknad.se [213.88.183.83] 
Trace complete. 
 
Ping ibs.citymarknad.se (medel i milisekunder) 
5. 20 
6. 20 
7. 20 
8. 20 
9. 27 
10. 20 
11. 17 
12. 20 
13. 20 
14. 17 
15. 22 
16. 25 
17. 32 
18. 20 
19. 20 
20. 25 
21. 20 
22. 20 
23. 20 
24. 17 
25. 20 
26. 17 
27. 22 
28. 20 
29. 20 
 
Total antal ping: 25*4 = 100  Medel:  20,84

30 



En studie av SSL 
 

Bilaga 4: Loggtabeller 
 
Tabellen nedan visar 10 olika tester samt i sista kolumnen genomsnitten från samtliga tester med denna klient 
 
Tiderna för samtliga metodanrop under standardförfarandet anges var för sig. 
Dessutom anges den totala tiden för samtliga metodanrop under en session 
 
Tester med klient utan  SSL 
CheckClientVersion 3925,64 590,85 590,85 590,85 600,86 3775,43 610,88 891,28 721,04 660,95 1295,863 
GetOwners 130,19 90,13 90,13 90,13 90,13 110,16 90,13 250,36 100,14 90,13 113,163 
Login 120,17 90,13 90,13 100,14 110,16 140,2 100,14 340,49 150,22 160,23 140,201 
GetUser 180,26 160,23 160,23 160,23 160,23 160,23 170,24 390,56 190,27 180,26 191,274 
GetConfigurations 220,32 180,26 180,26 170,24 220,32 180,26 180,26 360,52 300,43 170,24 216,311 
GetOwner 100,14 100,14 90,13 90,13 90,13 90,13 90,13 370,53 120,17 250,36 139,199 
GetNews 100,14 90,13 90,13 90,13 100,14 100,14 90,13 370,53 100,14 190,27 132,188 
GetTravelTypes 400,58 300,43 320,46 380,55 520,75 3374,85 370,53 1422,04 530,76 630,91 825,186 
GetVehicles 400,58 300,43 320,46 370,53 530,76 3364,84 370,53 1432,06 530,76 630,91 825,186 
GetCompanies 400,58 300,43 320,46 370,53 520,75 3374,85 370,53 1492,15 540,78 640,92 833,198 
GetLocations 400,58 320,46 330,48 380,55 520,75 3374,85 360,52 1502,16 540,78 640,92 837,205 
GetTransfers 410,59 350,5 350,5 380,55 540,78 3374,85 380,55 4376,29 530,76 690,99 1138,636 
GetDaylightSavings1 460,66 350,5 370,53 390,56 560,81 3384,87 400,58 4386,31 540,78 721,04 1156,664 
GetCountries 470,68 360,52 390,56 400,58 3314,77 3374,85 410,59 4376,29 590,85 731,05 1442,074 
GetTravels 500,72 390,56 410,59 420,6 3324,78 3404,9 430,62 4406,34 610,88 741,07 1464,106 
GetAttributes1 190,27 140,2 110,16 110,16 110,16 180,26 120,17 360,52 140,2 180,26 164,236 
GetCancellations 230,33 190,27 160,23 150,22 150,22 190,27 180,26 380,55 170,24 230,33 203,292 
GetFoods1 270,39 210,3 210,3 160,23 180,26 200,29 230,33 410,59 290,42 260,37 242,348 
GetPickupLocations 270,39 200,29 210,3 160,23 190,27 200,29 220,32 420,6 300,43 260,37 243,349 
GetRegistrationFees 260,37 230,33 210,3 190,27 200,29 250,36 220,32 430,62 300,43 260,37 255,366 
GetTravelRoomMatrixExceptions 270,39 230,33 210,3 190,27 190,27 250,36 220,32 430,62 290,42 260,37 254,365 
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GetTransportCosts 280,4 260,37 220,32 200,29 220,32 250,36 230,33 490,71 290,42 280,4 272,392 
GetTravel 310,45 280,4 240,35 230,33 240,35 270,39 250,36 510,73 310,45 310,45 295,426 
GetTravel 130,19 140,2 120,17 130,19 120,17 120,17 130,19 360,52 200,29 120,17 157,226 
CopyTravel 510,73 320,46 250,36 300,43 280,4 871,25 330,48 1622,33 300,43 250,36 503,723 
GetTravels 170,24 180,26 180,26 180,26 190,27 180,26 200,29 1522,19 230,33 220,32 325,468 
GetUniqueTravels 90,13 90,13 80,12 90,13 100,14 90,13 100,14 480,69 220,32 90,13 143,206 
GetCountries 110,16 90,13 90,13 100,14 110,16 90,13 100,14 530,76 160,23 90,13 147,211 
SearchBusTravel 380,55 370,53 400,58 360,52 380,55 380,55 360,52 650,94 731,05 370,53 438,632 
GetTravel 160,23 130,19 130,19 130,19 130,19 150,22 130,19 400,58 300,43 120,17 178,258 
GetRooms 150,22 140,2 360,52 130,19 140,2 140,2 130,19 400,58 270,39 130,19 199,288 
CalculateBasePrice 170,24 120,17 140,2 130,19 120,17 140,2 120,17 330,48 430,62 120,17 182,261 
SearchPurchaser 260,37 180,26 170,24 170,24 170,24 170,24 170,24 510,73 400,58 170,24 237,338 
GetAttributes2 130,19 100,14 100,14 100,14 100,14 100,14 100,14 320,46 90,13 100,14 124,176 
GetClasses1 120,17 110,16 120,17 110,16 110,16 110,16 130,19 340,49 130,19 120,17 140,202 
GetFoods1 110,16 100,14 100,14 110,16 100,14 100,14 100,14 340,49 100,14 110,16 127,181 
GetInsurances 140,2 160,23 140,2 140,2 140,2 170,24 140,2 380,55 140,2 140,2 169,242 
GetPickupLocations 100,14 90,13 100,14 90,13 90,13 100,14 100,14 310,45 90,13 110,16 118,169 
CalculatePrice 250,36 210,3 200,29 210,3 220,32 220,32 190,27 300,43 190,27 210,3 220,316 
CreateReservation 420,6 220,32 180,26 210,3 210,3 230,33 170,24 510,73 170,24 180,26 250,358 

TOTALTID 13709,7 8472,14 8542,27 8472,17 15402,14 36742,81 8802,64 39116,25 12347,74 11826,97 16343,48 

 

32 



En studie av SSL 
 

 
Tester med klient som använder  SSL under hela sessionen. 
CheckClientVersion  1141,64 1311,89 1301,87 1301,87 1291,86 4406,34 1321,9 1892,72 1321,9 1341,93 1663,392 
GetOwners 410,59 120,17 90,13 100,14 600,86100,14 100,14 330,48 100,14 90,13 204,292 
Login 110,16 110,16 100,14 100,14 110,1690,13 90,13 360,52 100,14 90,13 126,181 
GetUser 170,24 180,26 170,24 190,27 190,27170,24 170,24 340,49 170,24 170,24 192,273 
GetConfigurations  210,3 200,29 200,29 190,27 190,27 200,29 190,27 380,55 190,27 190,27 214,307 
GetOwner 100,14 100,14 90,13 100,14 100,1480,12 90,13 240,35 90,13 90,13 108,155 
GetNews 110,16 90,13 470,68 90,13 90,13100,14 100,14 110,16 100,14 90,13 135,194 
GetTravelTypes  1261,81 931,34 1852,66 1742,51 1331,92 560,81 1211,74 1301,87 530,76 1942,79 1266,821 
GetVehicles 1271,83 931,34 1852,66 1742,51 580,841321,9 1201,73 1301,87 530,76 1952,81 1268,825 
GetCompanies 1271,83 1181,7 1852,66 1752,52 610,881331,92 1211,74 1311,89 570,82 1952,81 1304,877 
GetLocations  1271,83 1201,73 1862,68 1792,58 1341,93 630,91 1221,76 1402,02 580,84 1972,84 1327,912 
GetTransfers  1271,83 1251,8 1882,71 1802,59 1371,97 660,95 1281,84 1572,26 610,88 1992,87 1369,97 
GetDaylightSavings1   1271,83 1542,22 1922,76 1832,64 1432,06 711,02 1311,89 1772,55 650,94 2022,91 1447,082
GetCountries  2403,46 1632,35 1922,76 1822,62 1432,06 2423,48 1321,9 6198,91 1632,35 2032,92 2282,281 
GetTravels  2433,5 1652,38 1952,81 1852,66 1452,09 2433,5 1341,93 6228,96 1652,38 2062,97 2306,318 
GetAttributes1  130,19 180,26 120,17 120,17 110,16 130,19 110,16 420,6 110,16 110,16 154,222 
GetCancellations  180,26 210,3 150,22 160,23 160,23 170,24 170,24 460,66 160,23 150,22 197,283 
GetFoods1 210,3 260,37 1452,09 200,29 230,33180,26 170,24 490,71 180,26 220,32 359,517 
GetPickupLocations  210,3 260,37 1452,09 190,27 180,26 240,35 180,26 490,71 170,24 210,3 358,515 
GetRegistrationFees  210,3 280,4 1452,09 200,29 210,3 240,35 190,27 520,75 210,3 210,3 372,535 
GetTravelRoomMatrixExceptions  210,3 270,39 1452,09 200,29 210,3 1442,07 190,27 520,75 210,3 210,3 491,706 
GetTransportCosts 220,32 280,4 1452,09 210,3 220,32 1442,07 220,32 610,88 220,32 210,3 508,732 
GetTravel 250,36 300,43 1472,12 240,35 1472,12240,35 240,35 630,91 250,36 250,36 534,771 
GetTravel 370,53 440,63 290,42 630,91 140,2130,19 560,81 420,6 490,71 340,49 381,549 
CopyTravel  340,49 250,36 240,35 340,49 500,72 300,43 280,4 1432,06 290,42 260,37 423,609 
GetTravels  170,24 190,27 180,26 210,3 190,27 190,27 200,29 1101,58 210,3 220,32 286,41 
GetUniqueTravels  90,13 110,16 620,89 90,13 90,13 90,13 270,39 711,02 90,13 90,13 225,324 
GetCountries  90,13 100,14 130,19 100,14 90,13 90,13 420,6 761,09 100,14 100,14 198,283 
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SearchBusTravel  370,53 390,56 410,59 380,55 370,53 370,53 971,4 1041,5 370,53 380,55 505,727 
GetTravel 140,2 140,2 150,22 120,17 130,19160,23 530,76 660,95 130,19 330,48 249,359 
GetRooms 140,2 140,2 190,27 130,19 140,2140,2 540,78 690,99 130,19 400,58 264,38 
CalculateBasePrice  180,26 150,22 120,17 130,19 120,17 160,23 300,43 791,14 130,19 130,19 221,319 
SearchPurchaser  210,3 190,27 210,3 190,27 220,32 190,27 440,63 400,58 180,26 190,27 242,347 
GetAttributes2  130,19 90,13 100,14 90,13 100,14 100,14 330,48 230,33 100,14 90,13 136,195 
GetClasses1  120,17 130,19 120,17 110,16 120,17 120,17 400,58 300,43 130,19 120,17 167,24 
GetFoods1 100,14 100,14 110,16 110,16 110,16110,16 300,43 290,42 110,16 100,14 144,207 
GetInsurances  150,22 140,2 140,2 140,2 140,2 140,2 170,24 340,49 140,2 140,2 164,235 
GetPickupLocations  100,14 90,13 90,13 100,14 100,14 90,13 110,16 310,45 90,13 100,14 118,169 
CalculatePrice  230,33 200,29 180,26 190,27 190,27 230,33 210,3 941,35 200,29 200,29 277,398 
CreateReservation  250,36 190,27 170,24 220,32 180,26 220,32 220,32 450,65 170,24 170,24 224,322 

TOTALTID 19518,04 17525,18 29983,1 21220,5 22492,3317505,16 19898,59 39767,2 13409,27 22932,97 22425,23 
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