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Sammanfattning
Kryptering har funnits under en lång tid och används i dagsläget till att göra 
information ej läsbar och på detta sätt skydda innehållet. Kryptering används också 
inom autentisering, för att skydda ens identitet. Målet med detta arbete är att 
utforma att ett verktyg som hanterar kryptering och dekryptering med två valda 
algoritmer. Då det redan finns ett stort antal välfungerande program som kan utföra
detta siktas det att nå upp till denna standard, om inte bättre. Under slutet av 
arbetet kommer tester att göras i form av prestandajämförelser för att se om 
verktyget har nått upp till målet. Detta arbete görs i samarbete med 
Försvarsmakten. Denna rapport är skriven på Svenska.

Abstract
Encryption has been used for a long time and is used nowadays to encode 
information in such a way that authorized people will only be able to read it. 
Encryption is also used for authentication, to hide a person’s identity. The goal with 
this thesis is to create an encryption program which will be able to perform 
encryption and decryption with two algorithms. There are already a number of 
encryption programs on market and we hope that our program will be as good as 
these.  Performance tests will be done after the program is finished to see if the 
goals have been achieved. This thesis is done together with the help from 
Försvarsmakten. This thesis is written in Swedish.
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Förord
Vi vill rikta ett tack till vår examinator på KTH Johan Montelius och vår gode vän Max
Topsholm för deras medverkan i detta arbete.   
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Inledning

Bakgrund
Kryptering innebär att man gör information ej läsbar genom att man utnyttjar en 
krypteringsalgoritm för att dölja innehållet på den ursprungliga texten. Kryptering 
används även för autentisering för diverse inloggningsprogram för att skydda ens 
identitet. Krypteringsalgoritmer bygger på olika typer av matematiska operationer 
där det finns algoritmer som kan dekrypteras för hand och andra som kräver en 
dator för att utföra dekrypteringen.

Syfte
Syftet med arbetet är att ta fram ett verktyg i programmeringsspråket Java. 
Verktyget skall hantera de operationer som utför kryptering och dekryptering för ett
par förvalda algoritmer. Målet som verktyget skall uppfylla är att utföra dessa 
operationer inom en viss tidsram. Under slutskedet av arbetet kommer ett antal 
tester att utföras med verktyget som jämför hastigheten med ett färdigt program 
från Intel. Slutsatsen av arbetet kommer att grunda sig på denna jämförelse.
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Referensram
Referensramen tar upp tillgänglig kunskap inom forskningsområdet.

RSA
Ron Rivest, Adi Shamir och Len Adleman, vars efternamn är förkortade till RSA, är 
namnet på en av de mer använda krypteringsalgoritmerna. Det var den första 
algoritmen som faller under kategorin för asymmetrisk kryptering, som kommer att 
tas upp på sida 7. Algoritmen kräver en nyckel för att kryptera ett meddelande och 
en annan nyckel för att dekryptera det. En nyckel i RSA kan antingen vara en publik 
eller en hemlig sådan i form av ett stort tal. Den publika nyckeln är den som 
används för att utföra krypteringen och den hemliga nyckeln är den som används 
för att läsa det krypterade meddelandet. För att skicka ett krypterat meddelande 
mellan två eller flera parter krävs det att mottagaren är den som bestämmer den 
publika och hemliga nyckeln. Om mottagaren vill ta emot meddelanden krävs det 
att den publika nyckeln ges ut till sändaren, som i sin tur kan skicka ett krypterat 
meddelande till mottagaren. Mottagaren ger inte ut den hemliga nyckeln utan 
behåller den för att sedan kunna dekryptera meddelandet och läsa det [1].

Nycklar
Följande steg beskriver framtagningen av nycklar genom matematiska beräkningar:

1. Det första blir att välja ut två stycken primtal och namnge det ena till p och det 
andra till q.

2. Räkna ut ett tal n så att n = p * q. n används inom moduloräkning för både den 
publika och hemliga nyckeln, dess längd som är uttryckt i bitar är nyckelstorleken. I 
moduloräkning räknar man med rester vid division [18].

3. Ta fram ett slumpmässigt tal och kalla det för e. Talet e och funktionen (p-1) * (q-1) 
ska vara relativt prima och med det betyder det att deras största gemensamma 
delare skall vara 1 [14]. Talet e och (p-1) * (q-1) ska även ha det följande villkoret 1 
< e <(p-1) * (q-1).

4. För att få fram nycklarna krävs det att man beräknar ett tal d. Talet d får man fram 
genom följande moduloräkning e * d ≡ 1 * (mod ( (p-1) * (q-1) ) ). Den hemliga 
nyckeln ges av talen d och n medan den publika ges av e och n [1].

Kryptering
När nycklarna är framtagna kan krypteringsprocessen börja. Mottagaren skickar nu 
den publika nyckeln (n,e) till sändaren men behåller den hemliga nyckeln. Sändaren
börjar med att omvandla meddelandet till ett tal x, genom följande uttryck 0 <= n 
< x och genom att på förhand använda sig av en överenskommen reversibel 
algoritm. Nästa steg blir att få fram det krypterade meddelandet genom att utföra 
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följande moduloräkning y = x^e mod n för varje tal x. Talet y blir det krypterade 
meddelandet som skickas över till mottagaren [1].

Dekryptering
Efter att man har krypterat meddelandet skall man följa nedanstående steg för att 
dekryptera ett meddelande genom att använda följande formel x = y^d mod n [1].

Signering
Signering är ett sätt att bevisa för mottagaren att sändaren är autentisk genom att 
sända ett signerat meddelande till mottagaren. För att signera används hashvärden.
De får man av hashfunktioner som är algoritmer eller matematiska funktioner som 
gör om data till ett litet heltal som fungerar som ett index till en vektor [15]. 
Hashvärdet som beräknas av meddelandet ska gälla för 0 < h < n. Till detta 
används en överenskommen algoritm.

Nästa steg blir att kryptera hashvärdet med sändarens hemliga nyckel som man får 
genom
s = h^d mod n. När hashvärdet krypteras kan det sändas som en signering med det
ursprungliga meddelandet (som krypterades tidigare) till mottagaren. För att denna 
mottagare skall bevisa att den är autentisk måste den verifiera genom att 
dekryptera signeringen med hjälp av den publika nyckeln, det får man med följande
moduloräkning h = s^e mod n.

Det mottagaren nu skall göra är att beräkna hashvärdet från det meddelandet som 
mottagits och jämföra detta med den dekrypterade signeringen. Är jämförelsen 
korrekt mellan mottagare och sändare kan man upprätta en verifierad 
kommunikation mellan båda parter [1].

RSA i Java
RSA tillhör av sorten asymmetrisk kryptering. För att något skall hamna under 
denna kategori krävs det en publik nyckel som alla måste ha för att kunna kryptera 
ett meddelande. Det krävs även en hemlig nyckel som används för att kunna 
dekryptera och därmed läsa meddelandet [3].

Nycklar
Inom Java tar man fram nycklarna på följande sätt [4]:

1. Skapa en instans av ett KeyPairGenerator objekt som användas för att generera 
nycklar.

2. Ange storlek på nyckeln genom att använda metoden initialize (storlek) med ett tal 
som parameter där man anger storleken i bitar.

3. Anropa genKeyPair() som kommer returnera ett keyPair objekt.
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4. Använd metoderna getPublic() för att få den publika nyckeln och getPrivate() för den
hemliga nyckeln.  (Se bild 1.)
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Bild 1 nedanför visar när en 1024 bitars nyckel skapas.

Nyckelstorlek
När man skall skapa nycklar anger man längden i bitar med metoden initialize(). 
Normal nyckelstorlek brukar vara 1024 bitars storlek för krypteringen. För program 
som kräver hög säkerhet använder man 2048 bitars nycklar eller större, med andra 
ord påverkar nyckelstorleken säkerheten av programmet. Enligt tidigare studier har 
man kommit fram till att en dubbel ökning i nyckelstorleken resulterar i en 
dekryptering som blir 6-7 gånger långsammare än den tidigare storleken [2].

Grafen i bild 2 visar hur snabbt RSA-dekrypteringen jobbar med avseende på 
nyckelstorleken.  

Bild 2.
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Säkerheten gällande nyckelstorlek
En kryptering med en 1024-bitars nyckel gör att dekryptering (med brute force) tar 
7 år. Ökar man till dubbel storlek på nyckeln ökar dekrypteringen till 27 år. Varje 
ökning med 1024 bit från 2048 medför en ökning av dekryptering med 1 år [2].

AES
Advanced Encryption Standard eller AES är en krypteringsalgoritm och bygger på 
algoritmen Rijndael som är skapad av Vincent Rijmen och Joan Daemen. AES är en 
symmetrisk kryptering och är mycket annorlunda från RSA, som har asymmetrisk 
kryptering. Den största skillnaden mellan dessa är att asymmetrisk kryptering 
kräver en nyckel för att kryptera och en för att dekryptera. I kontrast kräver den 
symmetriska krypteringen en nyckel för att utföra samtliga delar [16][17]. 

Nycklar
Inom AES-kryptering finns det tre olika storlekar på nycklar som brukar användas: 
AES-128, AES-192 och AES-256 är de som används i dagsläget för kryptering och 
dekryptering. AES är ett substitutionskrypto och ett permutationskrypto och detta 
betyder att text som skall krypteras går genom ett antal substitutioner och 
permutationer där varje av dessa är en runda. 
Nyckelstorleken avgör antalet rundor som körs, AES-128 har 10 rundor, AES-192 har
12 rundor och AES 256 har 14 rundor. Varje runda innehåller ett antal moment, 
vilket är SubByte, ShiftRows, MixColumns och AddRoundKey [5].

Kryptering
Under krypteringsprocessen utför man ett antal rundor beroende på nyckelstorleken
och fyra stycken steg i varje runda, dessa är SubBytes, ShiftRows, MixColumns och 
AddRoundKey. Under SubBytes-steget används en tabell för att avgöra vad varje 
byte skall bytas ut med [5].  

Bild 3 nedan visar SubBytes steget. 
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Andra steget kallas ShiftRow-steget som har ett antal rader där varje rad är shiftad 
cykliskt av en offset bit och den första raden blir oförändrad. För andra raden tar 
man varje byte och skiftar ett steg åt vänster med 1 offset bit, på den tredje med 2 
offset bitar och den fjärde raden med 3 offset bitar.

Bild 4 nedan visar ShiftRows steget.

Steget MixColumns använder en inverterbar linjär transformation för att kombinera 
fyra stycken bytes från varje kolumn. De fyra bytes är tagna som input och 
genereras till en output.

Bild 5 nedan visar MixColumns steget.

Fjärde steget kallas för AddRoundKey och en nyckel används från Rijndael’s 
nyckelschema. Denna nyckel används i varje byte för vardera runda. Varje nyckel 
läggs sedan till genom att kombinera varje byte med byten från nyckeln för den 
nuvarande rundan.

Bild 6 nedan visar AddRoundKey steget.

Sida 11 av 36



Dessa steg repeteras genom alla rundor förutom sista rundan, i den sista rundan 
undviker man MixColumns steget. Dessa steg anger hur man omvandlar vanlig text 
till krypterad text med AES.[5][6].

AES i Java
Denna del tar upp hur AES implementeras i Java.

Nycklar
För att skapa en nyckel inom AES-kryptering skapar man ett nytt objekt av klassen 
SecretKeySpec. SecretKeySpec tar två parametrar. Den första för byte vektorn och 
den andra anger algoritmen som skall användas [10].

Bild 7 nedan visar framtagningen av en nyckel.  

Kryptera och dekryptera
För att kryptera i Java krävs det att man skickar data i en reversibel process där 
båda parterna är överens om hur algoritmen skall användas. Objektet som används 
inom Java kallas för Cipher. Det är en klass som tillhör Java paketet javax.crypto. 
Klassen är designad specifikt för kryptografisk kryptering och dekryptering.

För att skapa ett Cipher-objekt anropar man metoden getInstance(). Metoden 
använder två parametrar. Den första anger transformationen och det kan till 
exempel vara “AES/CTR/NoPadding”. 
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Parameter två anger vilken algoritm som skall användas.  Exempel på algoritmer 
kan vara “BC” eller “FlexiCore”. Efter att en nyckel har genererats är Cipher-objektet
redo att användas. Init()-metoden tillhör Cipher-klassen och initialiserar getInstance 
objektet. Metoden init tar tre parameterar varav den första avgör hur operationen 
skall utföras, den andra anger den hemliga nyckel som skall utnyttjas för kryptering 
och den tredje genereras från IvParameterSpec klassen och är en initieringsvektor 
[11].

Bild 8 och 9 visar ett kodutdrag för metoderna encrypt och decrypt.

Bild 8.

Bild 9.
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Genomförande
Detta kapitel beskriver den aktuella arbetsprocessen.

Program
Det utvecklade krypteringsprogrammet har skapats med hjälp av Netbeans IDE.  
Det var länge funderingar kring att använda Eclipse dock ansågs det att Eclipse 
hade för avancerade funktioner som inte hade kommit till användning i detta 
arbete. För att lättare få tillgång till och hantera koden utnyttjades Git till detta 
syfte. Git är ett versionshanteringsprogram som hanterar källkoden till program[8]. 
Anledningen till att Git valdes är att verktyget har används vid tidigare arbeten.

Metod
Under utvecklingen av programmet användes parprogrammering. 
Parprogrammering innebär att en eller flera personer sitter och observerar när en 
person skriver kod. På detta sätt reduceras antalet fel som kan uppkomma och man 
kan utnyttja varandras expertis för att åstadkomma en bättre skriven kod.

Struktur av kod
Koden som tillkommer i programmet följer designmönstret Model-View-Controller, 
förkortad som MVC. MVC bygger på att separera data (modellen) med det man ser 
på skärmen (view). 
Controllerns uppgift är att utföra operationerna. Programmet tillkommer med 6 
stycken Java-filer. 
I view ligger main-filen som kör programmet samt Gui-filen som hanterar 
användargränssnittet. 
Inom paketet controller ligger filen Controller som hanterar operationskörningar. 
Paketet Filehandler har filen Filehandler och den hanterar skrivning och läsning från 
filer som används inom programmet. 
Model har två stycken filer, AESclass och RSAclass. Filerna i model innehåller viktigt 
kod för framtagning av nycklar till kryptering och dekryptering [9]. Mönstret MVC 
valdes för att det är lätt att hantera kod samt att vidareutveckla programmet om 
det skulle behövas.
Bild 10 nedan visar hur implementeringen av programmets filer i mönstret MVC har gjorts.
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Java-kod
I denna del kommer dokumentation gällande den Java-kod som används av 
programmet. 

RSA-kod
I denna del kommer dokumentation gällande den RSA-kod som används av 
programmet.

Nycklar
Det första som man skall göra för att ta fram nycklar är att skapa ett objekt av 
typen KeyPairGenerator. Denna klass innehåller metoder för bland annat val av 
algoritmen och nyckelstorlek. I klassen KeyPairGenerator finns metoden getInstance
och den väljer vilken algoritm som skall användas, i detta fall är det RSA 
algoritmen[12].

Bild 11 nedan visar ett kodutdrag.

När valet av algoritm har valts anger man den nyckelstorleken som skall användas. 
Storleken på nyckeln är i bitar och anges av metoden initialize.

Bild 12 nedan visar metoden initialize.

Bild 13 visar framtagningen av den publika och hemliga nyckeln. Metoden getPublic 
skapar den publika nyckeln och metoden getPrivate skapar den hemliga nyckeln. 
Efter detta sparas nycklarna som typen “.key” och sparas sedan vid följande 
sökväg: C:/keys.

Bild 13 nedan visar framtagningen av den publika och hemliga nyckeln.

Nyckelstorlek
(I metoden generateKey i klassen RSAclass finns ett kodstycke, se bild 12).
Initialize-metoden anger storleken för nyckeln och har möjligheten att ändras 
genom att byta ut parametern till en annan storlek.

För att kryptera och dekryptera med någon annan nyckelstorlek än 1024 krävs att 
en annan del på koden ändras.

Bild 14.

Sida 16 av 36



Bild 14 visar ett kodutdrag från metoden blockCipher. Värden 100 och 128 anger 
storleken på hur blocken krypteras och skall ändras om nyckelstorleken ändras. För 
varje dubblering av den ursprungliga storleken av 1024 ökar värdet 100 med det 
dubbla och vice versa om man halverar. Värdet 128 är i bytes och får man genom 
att dela nyckelstorleken i 8 (1024 / 8 = 128).
Programmet kommer att finnas tillgängligt som både en JAR-fil samt separat kod.

Nyckelstorleken för programmet på en JAR-fil kommer att vara satt till 1024 bits och 
kan ej förändras. 
(Vill man utföra RSA-kryptering eller dekryptering med annan storlek skall den 
separata koden användas).

Kryptering
I klassen RSAclass finns metoden encrypt som hanterar kryptering. Metoden har två
parametrar, den ena är en textsträng som skall krypteras och den andra är den 
publika nyckeln. Metoden fungerar som följande:

1. Ett objekt av klassen Cipher skapas. Ciphern ger oss funktionaliteten av en 
kryptografisk Cipher för kryptering och dekryptering.

2. Metoden getInstance anropas som instansierar objektet. Metoden har två 
parametrar. Den första kommer att ange tranformationen. Den andra parametern 
anger algoritmen.

3. Init-funktionen körs och den initialiserar objektet. Metoden har två parametrar. Den 
första parametern anger hur operationen (kryptering eller dekryptering) går till. 
Andra parametern anger den publika nyckeln.

4. Metoden blockCipher omvandlar Ciphern till en blockCipher objekt för att krypteras. 
Metoden har tre parametrar. Första parametern anger teckenkodningen. Det andra 
parametern anger om man skall utföra en kryptering eller dekryptering och tredje 
parameter anger vilket Cipher-objekt som avses.

5. En krypterad sträng returneras av nedanstående metod.
Bilden 15 nedan visar metoden encrypt.

Sida 17 av 36



Dekryptering
Metoden decrypt hanterar dekrypteringen för programmet. Decrypt() tar två 
parametrar. Den första anger strängen för att dekryptera och den andra anger den 
hemliga nyckeln.

Bild 16 nedan visar metoden decrypt.
.

Metoden fungerar på följande sätt:
1. En sträng anges som första parameter och den hemliga nyckeln som den andra.

2. Ett Cipher-objekt skapas och instansieras av getInstance metoden som även anger 
typ av algoritm.

3. Metoden Init initialiserar Cipher-objektet.

4. Strängen omvandlas sedan till en byte vektor för att sedan kunna dekrypteras med 
blockCiphern. Sist returneras en sträng av denna metod.
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AES-kod

Nycklar
Det första man skall göra är att skapa en nyckel och att skapa en nyckel för AES 
betyder att det behövs bara en nyckel eftersom den tillhör den symmetriska 
krypteringen som innebär att samma nyckel används för kryptering och 
dekryptering. Det första som man gör är att skapa ett objekt av typen 
SecretKeySpec. Från denna klass skapar man den hemliga nyckeln med hjälp av en 
byte vektor som man anger som den första parametern. Den andra parametern 
anger vilken algoritm som man använder. Se bild 17 och 18.

Bild 17 
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Bild 18.

Kryptering
För att kryptera finns det en metod som heter encrypt. Metoden tar en parameter 
vilket är en textsträng som kommer bli omvandlad till en krypterad textsträng.
Metoden fungerar på följande sätt:

1. addProvider anropas. Denna metod tar leverantören av krypteringsfunktionerna 
som utnyttjar bouncy castle-leverantören och gör att man kan använda den(JCE-
framework är det enda som kommer att användas). Bouncy castle är en extern 
leverantör av säkerhetsfunktioner. 

2. En nyckel genereras genom metoden generateKey.

3. Ett Cipher-objekt skapas samt metoden getInstance anropas. (Mer om Cipher-
objektet och metoden getInstance kan läsas på sida 15).

4. Cipher-objektet initieras av initi-metoden. (Mer information finns på sida 15).

Bild 19 nedan är ett kodutdrag som visar hur metoden encrypt fungerar.
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Dekryptering
För dekryptering skapades metoden decrypt. Metoden tar en parameter i form av en
krypterad textsträng.  Metoden fungerar på följande sätt:

1. addProvider anropas. Denna metod tar leverantören av krypteringensfunktionerna 
som utnyttjar bouncy-castle-leverantören och gör att man kan använda den. (JCE-
framework är det enda som kommer att användas.) 

2. En nyckel genereras genom metoden generateKey.

3. Ett Cipher objekt initieras av init-metoden (Mer av detta kan läsas på sida 15).

Bild 20 nedan är ett kodutdrag som visar hur metoden decrypt fungerar. 
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Tester

AES
Testerna som utfördes har syftet att se om programmet som skapats kan hålla en 
liknande effektivitet gällande exekvering av kryptering- och 
dekrypteringsoperationer, som ett redan färdigt program. För att ta reda på detta 
har Intels AES-tester används som skapades i syfte för att testa och jämföra med 
deras nya och förbättrade AES-kryptering, som de har namngett till AES-NI [7]. 
Denna jämförelse kommer att ske mellan enbart AES och inte AES-NI. Intels tester 
valdes för att de hade med dem delar som ansågs nödvändiga för att utföra bra 
tester, dessa är tydliga testresultat samt systemspecifikationer på den datorn som 
användes under utförandet av testerna. Intel är ett stort företag och därför ansågs 
testerna pålitliga. Tester som utfördes är 50 stycken körningar på vardera inom 
kryptering och dekryptering för följande filstorlekar: 50mb, 100mb, 200mb och 1gb.
För mer information angående de tester som är med i jämförelsen med det 
utvecklade programmet, se referens 7.

Kryptering
Bild 21 visar en sammanställning av resultat mellan det utvecklade programmet och
Intels egna 
program. Ett lägre värde resulterar i ett bättre resultat. Om man analyserar grafen 
mellan 50-100mb kan man se att resultatet skiljer sig marginellt, dock är det 
utvecklade programmet snabbare. Vid 200mb till och med 1000mb ser man stora 
skillnader eftersom filstorlek påverkar hastigheten.

Bild 21.
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Dekryptering
Bild 22 visar en sammanställning av resultatet mellan det utvecklade programmet 
och Intels egna program. Ett lägre värde resulterar i ett bättre resultat. Jämförelsen 
inom denna graf visar även en förbättrad prestanda för det utvecklade programmet 
än Intels program.
Bild 22.

RSA
RSA-kryptering är inte anpassat för hantering av större mängder data då 
nyckelstorleken anger det maximala storleken på det som kan krypteras [13], 
istället utnyttjar man olika nyckelstorlekar i det kommande testet nedanför. 
Mätningen baseras på hur mycket eller lite tiden ökar med avseende på 
nyckelstorleken. I detta test används fem olika storlekar på nycklar, 512, 1024, 
2048, 4096 och 8192 bits. Tiden som registreras anger den tid det tar att utföra de 
operationer som krävs för att kryptera och dekryptera en 53 byte fil.
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Bild 23.

Grafen i bild 23 visar att det inte sker någon större förändring från 512 bitar till 
2048 bitars nyckel. Samtliga ökningar efter 2048 bitars nyckel, ökade 
exekveringstiden med ungefär 3 gånger.
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Bild 24.

Ovanstående graf visar tidsutveckling för dekryptering mellan nyckelstorlekar på 
512 bitar till och med 8192 bitar. När det sker en dubblering av storleken på 
nyckeln, ser man att tiden ökar med ungefär 3-8 gånger längre tid.

Systemspecifikationer vid utförandet av tester
För mer information angående Intels testdator se referens 7.

Intels testdator:
● Processor: Xeon X5690 2- socket, 3.47 GHz with Supermicro BIOS X8DTU-LN4+ 

mode
● Ram: 12 GB RAM
● Hårddisk: 500 GB HDD

Datorn som användes vid testning under detta arbete:
● Intel Core i5 4670K, 3.4GHz
● Ram: 16 GB DDR3 799MHz RAM:
● Hårddisk: SSD
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Resultat
Resultatet av att utveckla programmet uppfyllde de krav som Försvarsmakten hade 
ställt i början av projektet. För att använda programmet, se den bifogade bilagan.

Syftet innan tester utfördes var att enbart skapa ett program som hanterar 
kryptering och dekryptering. Sedan utfördes det tester för att jämföra med ett 
kommersiellt program från Intel, där fokus låg på att ha liknande effektivitet vid 
kryptering och dekryptering med RSA och AES som krypteringsalgoritmer. Resultat 
från dessa tester visade att det utvecklade programmet har en bra prestanda, både 
med RSA och med AES (som jämfördes med Intels program).

Utför man en analys av graferna på sida 19 ser man att större storlek på nycklar gör
att marginalen blir bredare då filen blir större. Enligt tidigare tester på sida 8, 
framgår det att när man dubblerar en storlek på en RSA-nyckel blir 
dekrypteringshastigheten 6-7 gånger långsammare. Den graf gällande dekryptering
av nycklar med olika storlekar finns på bild 24, denna graf visar att den minsta 
förändringen sker från 1024 till 2048 bitars nyckel som utgör 3,5 gånger 
långsammare dekryptering, samt att den största förändringen sker från 512 till 
1024 bitars nyckel som är 8 gånger långsammare dekryptering.
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Diskussion
Programmet har uppnått de förväntningar som har fokuserat på god prestanda och 
med hjälp av förgående tester har dessa tester visat att resultaten är 
tillfredsställande. Efter att tester har blivit utförda har man även tagit hänsyn till att 
försöka utföra dessa tester under andra förhållande gällande prestanda.  På sida 21 
kan man läsa om specifikationerna som var på datorerna som används och då ser 
man att det är en liten skillnad. För att få fram bra tester krävs det liknande datorer 
men under detta examensarbete fanns det ingen möjlighet att få samma 
specifikationer som Intel hade på sin dator, när tester utfördes. För att förbättra 
precision för testerna har man använt flertal olika datorer, en del med bättre 
respektive sämre prestanda på hårdvaran. Av detta resulterade det att resultaten 
var mycket lika varandra och på grund av detta har de övriga datorerna inte blivit 
inkluderade i de tester som har utförts.

Slutsatser
Med programmet färdigställt och testerna utförda kan man konstatera att syftet 
som ställdes i början av arbetet har uppnåtts och programmet uppfyller det krav 
som Försvarsmakten har ställt.
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Baserat på de tester som har utförts med RSA och AES som krypteringsalgoritmer 
kan man konstatera att det utvecklade programmet har god prestanda för att 

kryptera och dekryptera meddelanden.Referenser
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Bilaga 1

Manual
Manual för beskrivning av kryptering- och dekrypteringsprogrammet.

Vid exekvering av JAR-filen eller när man kör koden från en IDE startar programmet 
och nedanstående ruta framkommer(se bild 25).
Bild 25.

Sida 30 av 36



Input och output
1.  I detta fält anges en sträng för att krypteras eller en krypterad sträng som ska 

dekrypteras.

2.  I denna textarea kommer en krypterad eller dekrypterad textsträng att framkomma
baserad på tidigare vald operation. 
Se bild 26.
Bild 26.
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Val av format
Programmet kan hantera en vanlig textsträng eller en textfil som rekommenderas 
för större mängder data(se bild 27).

1. Om denna ruta är ifylld av en användare kommer programmet enbart skicka med 
den text som står i detta fält. Om fältet är redan ifyllt kommer knappen “Open file” 
inte vara tillänglig för användaren, förutsatt att rutan text inte är ifylld.

2. Om fältet är ifyllt gör det att knappen ”Open file” kommer vara tillgänglig. Rutan File
fylls i om en fil skall utnyttjas. Om File-rutan är ifylld kommer textfältet att inte vara 
tillgängligt för att skriva in mer text. 
Bild 27.
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Val av algoritmer
Programmet kan hantera två stycken algoritmer, RSA och AES (Se bild 28).

1.  I denna rullgardinsmeny väljer man algoritmen som skall användas för krypteringen
eller dekrypteringen.

Bild 28.
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Öppna en fil
I programmet har man möjligheten att öppna en fil för att kunna kryptera eller 
dekryptera innehållet (se bild 29).

1. Knappen “Open file” vid användning öppnar en ny ruta.
2. I denna ruta navigerar man till den fil som avses att användas. Sedan klickar man 

på filen och till följd av att klicka på knappen öppna kommer filen att användas i 
programmet.

3. Detta fält anger filerna som finns i mappen. Efter att en kryptering har skett skapas 
en fil med ändelsen “.RSA” och läggs in i samma mapp som den utvalda filen finns 
vid.
Bild 29.
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Utför en kryptering/dekryptering
Detta är en sammanfattning för alla steg som tidigare har presenterats (se bild 30): 

1. Ange en textsträng som skall krypteras eller dekrypteras.
2. Markera om du skall använda textfältet eller om det är en fil.
3. Välj en algoritm.
4. Resultatet av tidigare val kommer att presenteras i denna ruta.
5. Detta fält visar den tid det tar att kryptera respektive dekryptera efter utförda 

operationer.
    Bild 30.                                       
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