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Information stored on unprotected computers that gets lost or stolen, and falls into
the wrong hands, can easily be accessed by moving the hard disk to a controlled
computer, or by booting the computer from a removable medium, in order to get
around the operating system login. This is something that largely affects companies
where customer information, trade secrets and other sensitive information can be
compromised. A classic solution to the problem is encryption of individual files, but it
has some drawbacks as it puts a great responsibility on the users and unencrypted
information can be left by mistake. A better solution to the problem is transparent
encryption of the entire hard disk, i.e. that encryption and decryption of information
is performed automatically and without the user being affected. In this way all
information is always protected when stored on the hard disk.
The aim of this thesis was to evaluate five solutions for hard disk encryption in a
corporate environment. These were Utimaco SafeGuard Enterprise, Checkpoint
SmartCenter for Pointsec – MI, McAfee SafeBoot Enterprise, BeCrypt Enterprise and
Microsoft Bitlocker. Their strengths and weaknesses were mapped and compared
based on the following parameters: deployment, administration, scalability, security,
performance and resource requirements.
The result of the evaluation shows that SafeGuard and Pointsec have generally the
best conditions for supporting large enterprise environments. SafeGuard stands out in
a positive way with a good solution for administration which makes it easy to
configure clients. Performance testing of the solutions showed that hard disk
encryption in most cases affects the performance very little after deployment.
Bitlocker, however, was an exception and showed noticeable loss of performance
during the benchmark test. SafeGuard affected the clients most regarding time for
cold boot. The solution that affected performence least in general was BeCrypt.
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SAMMANFATTNING
Information på oskyddade datorer som blir borttappade eller stulna, och hamnar i fel händer, kan
enkelt läsas av genom att flytta hårddisken till en kontrollerad dator, eller genom att starta datorn
ifrån ett flyttbart medium, för att på så sätt komma runt operativsystemets inloggning. Detta är något
som till stor del drabbar företag då kundinformation, affärshemligheter och andra känsliga uppgifter
kan äventyras. En klassisk lösning är kryptering av enskilda filer, men den medför vissa nackdelar då
detta lägger ett stort ansvar på användaren och okrypterad information kan bli kvarglömd av misstag.
En bättre lösning till problemet är transparent kryptering av hela hårddisken, dvs. att kryptering och
dekryptering av information sker automatiskt och utan att användaren påverkas. På så sätt är all
information alltid i skyddad form när den ligger lagrad på hårddisken.
Under detta examensarbete har fem lösningar för hårddiskkryptering utvärderats. Dessa var Utimaco
SafeGuard Enterprise, Checkpoint SmartCenter for Pointsec - MI, McAfee SafeBoot Enterprise,
BeCrypt Enterprise och Microsoft Bitlocker. Syftet med arbetet var att identifiera vad som skiljer dem
åt och kartlägga deras styrkor och svagheter vid användning i företagsmiljöer. Utvärderingen
fokuserades på följande parametrar: driftsättning, administration, skalbarhet, säkerhet, prestanda och
resurskrav.
Resultatet visar att SafeGuard och Pointsec har bäst förutsättningar överlag att användas i stora
företagsmiljöer. SafeGuard utmärker sig på ett positivt sätt med en bra lösning för administration som
gör det enkelt att konfigurera klienter. Prestandatest av lösningarna visade att hårddiskkryptering i de
flesta fall har en begränsad påverkan på prestandan efter driftsättning, Bitlocker däremot uppvisade
en tydlig försämring av prestandan vid benchmarktest. För SafeGuard uppmättes en tydlig försämring
av klienters starttid. Den lösning som påverkade prestandan minst överlag var BeCrypt.
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1 INTRODUKTION
1.1 BAKGRUND
Dagens IT-samhälle byggs upp av information i olika former som behöver lagras, bearbetas och flyttas
mellan olika system. Ibland handlar det om känsliga uppgifter och det är då viktigt att skydda
informationen på ett lämpligt sätt. Detta sker oftast genom att en kombination av flera olika
skyddsmekanismer används som tillsammans skapar bra förutsättningar för säkerhet. En vanlig
strategi för att skapa säkerhet innefattar antivirusprogram för att skydda mot skadlig mjukvara,
brandvägg och intrångsdetektionssystem för att skydda mot nätverksbaserade attacker, samt krav på
autentisering vid uppstart av operativsystemet. När dessa mekanismer används på rätt sätt så uppnås
en bra grundsäkerhet men det finns dock fortfarande svagheter. Om datorn blir borttappad eller
stulen, och en illvillig person får fysisk tillgång till den, så hjälper inte de ovan nämnda mekanismerna.
Utan ytterligare skydd kan operativsystemets egna autentisering enkelt kringgås genom att flytta
hårddisken till en kontrollerad dator, eller starta datorn ifrån ett flyttbart medium, och informationen
kan sedan läsas av.
Detta är i första hand ett problem som drabbar företag och som har växt sig allt större på senare år i
takt med den ökade användningen av bärbara datorer. Upp till 60% av ett företags tillgångar finns
lagrade på oskyddade skrivbordsdatorer, bärbar datorer och flyttbara lagringsenheter (Doyle, 2002)
och att bärbara datorer och flyttbara lagringsenheter blir stulna och borttappade är ett faktum. En
undersökning i USA som innefattade 106 flygplatser visade att i genomsnitt 12 255 bärbara datorer
blev borttappade varje vecka (Ponemon Institute LCC, 2008), vilket bland annat kan innefatta
företagsdatorer med känslig information. Självklart är detta något som även drabbar privatpersoner då
det kan upplevas som kränkande att förlora personliga bilder och e-postmeddelanden. När det gäller
företag handlar det mer om ekonomiska förluster då känslig information som läcker ut till
allmänheten kan påverka ett företags anseende och image på ett negativt sätt.
Skydd genom kryptering av enskilda filer erbjuder en klassisk lösning till problemet men medför vissa
nackdelar då varje fil måste dekrypteras och omkrypteras explicit varje gång vid användning, vilket
ökar risken för att oskyddade filer blir kvarglömda. Filkryptering lägger ett ganska stort ansvar hos
användaren och kräver en aktiv insatts utöver användarens normala arbetsrutiner, vilket kan leda till
att krypteringen glöms bort helt i stressiga situationer. En annan nackdel är att det ibland är svårt att
veta exakt vilka filer som innehåller känslig information i ett modernt operativsystem, vilket är ett
problem som presenteras mer detaljerat i arbetet.
En bättre lösning är transparent kryptering av hela hårddisken, dvs. att kryptering och dekryptering av
information sker automatiskt och utan att användaren blir påverkad. På så sätt är all information alltid
i skyddad form när den ligger lagrad på hårddisken. Den enda skillnaden som användaren upplever är
en autentisering som sker innan operativsystemet startar. Om datorn blir stulen eller borttappad så är
informationen fortfarande säker och kan inte läsas av utan tillgång till rätt nyckel. Hårddiskkryptering
ersätter dock inte filkryptering och oftast används en kombination av dessa skydd – något som
förklaras mer ingående senare i rapporten. Under arbetet så har ett antal olika lösningar som erbjuder
hårddiskkryptering undersökts.
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1.1.1 LOGICA
Examensarbetet har utförts hos Logica som är ett internationellt IT-företag som erbjuder
verksamhetsinriktade konsulttjänster, systemintegration och outsourcing av IT- och affärsprocesser.
Företaget har 40 000 anställda som är fördelade över 36 länder, varav cirka 5500 finns anställda i
sverige (Logica, 2009). Dessa kommer till största delen ifrån gamla WM-data.

1.2 SYFTE
Syftet med examensarbetet var att utvärdera fem stycken av Logica utsedda lösningar för
hårddiskkryptering, för att kartlägga vad som skiljer dem åt och identifiera deras styrkor och svagheter
vid användning i företagsmiljöer. Utvärdering skulle ske av driftsättning, administration, skalbarhet,
prestanda, säkerhet och resurskrav. För att detta skulle vara möjligt krävdes också en kartläggning av
vilka egenskaper som är önskvärda hos en lösning för hårddiskkryptering i dessa typer av miljöer,
gällande de parametrar som utvärderingen skulle fokusera på.
Logicas säkerhetsavdelning erbjuder endpoint security-lösningar för företag vilket bland annat
innefattar hårddiskkryptering. Det fanns därför ett intresse för en utvärdering av ett antal lösningar
som skulle kunna användas.

1.3 AVGRÄNSNING
Arbetet innefattar endast de av Logica utsedda lösningarna för hårddiskkryptering. Dessa är alla
mjukvarulösningar och arbetet innefattar inte hårdvarubaserad hårddiskkryptering. Utvärderingen tar
inte hänsyn till ekonomiska faktorer och utvärderingen av säkerhet innefattar inte krypteringsalgoritmer.
Utvärderingen innefattar inte några ytterligare funktioner hos lösningarna förutom hårddiskkryptering, även om detta erbjuds i vissa fall. På grund av begränsningar i testmiljöer och
resurstillgångar har det inte varit möjligt att praktiskt utvärdera alla parametrar, som t.ex. skalbarhet,
och utvärderingen har i dessa fall byggts på teoretiska grunder.

1.4 BEGREPP OCH TERMINOLOGI
Här presenteras olika begrepp och förkortningar som har använts under arbetet och vad som menas
med dessa.
Active Directory (AD). En katalogtjänst utvecklad av Microsoft. AD tillåter central administration
av resurser (användare, datorer, skrivare, m.m.) i nätverksmiljöer.
Advanced Host Controller Interface (AHCI). Är en hårdvarumekanism som låter mjukvara
kommunicera med SATA-enheter och få tillgång till funktioner som är speciella för SATA.
Bootloader. Är ett litet program som hanterar uppstarten av ett visst operativsystem.
Challenge/Response. Ett vanligt förfarande där koder utbyts mellan skrivbordsanvändare och
administratör/helpdesk för att autentisera användaren och t.ex. låta denna återställa ett bortglömt
lösenord.
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Endpoint security. Avser säkerhet på enskilda nätverksklienter (ändpunkter) vilket innefattar
skrivbordsdatorer, bärbara datorer och olika typer av handdatorer som t.ex. PDAs.
Horisontell skalning. När ett systems prestanda ökas genom att fler enheter läggs till, till skillnad
mot vertikal skalning då prestandan ökas genom att enheterna görs mer kraftfulla.
Kallstart. Uppstart av en dator efter att strömmen varit helt frånkopplad.
Lösning för hårddiskkryptering. Samtliga mjukvarukomponenter, utvecklade av ett visst företag,
som tillsammans erbjuder skydd av klienters hårddiskar genom kryptering.
Master Boot Record (MBR). Även kallad Master Partition Sector. Första 512 byten på en hårddisk
som BIOS läser vid uppstart av datorn. Innehåller en partitionstabell samt instruktioner för hur datorn
ska fortsätta starta.
Microsoft Installer (MSI). En standard för att paketera installationer av mjukvara för att förenkla
driftsättning och underhåll.
Partition Boot Record (PBR). Även kallad Volume Boot Sector. Första 512 byten på en partition
vid användning av en partitionerad lagringsenhet. Innehåller information om partitionen samt
instruktioner för att starta operativsystemets bootloader.
Personal Digital Assistant (PDA). En handhållen dator som erbjuder mobilitet framför prestanda.
Moderna PDAs har oftast en tryckkänslig skärm och stöd för trådlöst internet.
Pre-boot-autentisering (PBA). Autentisering som sker innan operativsystemet har laddats i en
speciell pre-boot-miljö. Kallas ibland även för Power On Authentication (POA).
Pre-boot-miljö. Den miljö som användaren upplever under PBA. Kan ses som ett minimalt, isolerat
och säkert operativsystem med antingen text- eller fönsterbaserad gränssnitt och som laddas innan det
riktiga operativsystemet startar.
Serial-ATA (SATA). Efterföljaren till IDE-gränssnittet för anslutning av olika enheter i en dator,
t.ex. hårddiskar och DVD-enheter. Erbjuder bland annat högre överföringshastigheter.
Single Sign On (SSO). En funktion som erbjuds av många lösningar för hårddiskkryptering som
leder till att autentisering endast behöver ske i pre-boot-miljön och inloggning till operativsystemet
automatiseras.
Transparent kryptering. Kryptering av information som sker i bakgrunden och utan att
användaren påverkas.
Trusted Platform Module (TPM). I arbetet kallat TPM-Chip. Intrångsskyddad hårdvarumodul
som sitter monterat på de flesta moderna datorers moderkort. Kan användas bland annat för att lagra
nycklar, utföra kryptografiska funktioner och för att upptäcka förändringar i datorns hårdvara eller
mjukvara.
Windows Integrated Logon (WIL). Ett annat namn för SSO som används av vissa lösningar för
hårddiskkryptering i Windowsmiljö.
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0
1
1
0

Tabell 1: XOR operatorn

Genom arbetet används följande förkortningar för de lösningar som har utvärderats:
SGN. SafeGuard Enterprise.
SCPMI. Smart Center for Pointsec – MI.
SBE. SafeBoot Enterprise.
BCE. BeCrypt Enterprise.
BL. Microsoft Bitlocker.
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2 METOD
2.1 LITTERATURSTUDIE
En stor del av arbetet bygger på information som inhämtats från tillgänglig litteratur, vilket innefattar
manualer, tekniska rapporter, informationsbroschyrer och kursmaterial. Det kursmaterial som har
funnits tillgängligt kommer ifrån kurser som företagen bakom lösningarna har hållit och har bestått av
både föreläsningsslides och anteckningar ifrån kursdeltagare. Eftersom den litteraturen som har
studerats till stor del kommer ifrån företagen som står bakom produkterna så har det varit viktigt att
granska informationen kritiskt. Det har också varit viktigt att komplettera litteraturstudien med andra
informationskällor i form av intervjuer och egna erfarenheter ifrån testmiljöer, vilket beskrivs nedan.

2.2 INTERVJUER
På Logicas säkerhetsavdelning finns ett antal personer som har erfarenhet av en eller flera av
lösningarna som utvärderats. Intervjuer och diskussioner med dessa personer har varit en värdefull
källa till information som är fristående från företagen bakom produkterna. Syftet med intervjuerna var
att bilda sig en uppfattning av vad som utmärker en bra lösning för hårddiskkryptering i företagsmiljöer. Intervjuformen som använts kan ses som kvalitativ och ostrukturerad. Detta har valts
eftersom det då är lättare att få fram värdefull information som annars skulle ha varit svår att nå. Ett
antal ledande frågor ställdes som oftast mynnade ut i en fortsatt diskussion:
Vilka viktiga egenskaper hos en lösning underlättar driftsättningen?
Vad utmärker en lösning som är enkel att administrera?
Vad är viktigt när det gäller en lösnings skalbarhet?
Vad påverkar möjligheterna för en lösning att erbjuda god säkerhet?
Vilka faktorer bestämmer hur mycket resurser som behövs läggas på en lösning?
Resultatet bearbetades och användes som underlag för att skapa det utvärderingsformulär som har
använts under arbetet (se appendix I).

2.3 TESTMILJÖER
Information som hämtas in ifrån litteratur och intervjuer har kompletterats med egna erfarenheter.
Detta har gjorts möjligt genom upprättandet av testmiljöer där produkterna har kunnat testas i
praktiken. Dessa testmiljöer har till stor del varit virtuella och upprättats i VMware (se avsnitt 2.3.1)
men även testmiljöer med riktig hårdvara upprättades och användes för att utvärdera
prestandaförändringen som var och en av lösningarna medförde, både under och efter driftsättning.

2.3.1 VMWARE
VMware introducerades 1998 och är en lösning som erbjuder virtualisering av intel-baserade (x86)
datorer. Detta gör det möjligt att upprätta och administrera en eller flera virtuella datorer i mjukvara.
VMware gör det också möjligt att upprätta ett nätverk mellan de virtuella enheterna (VMWare, 2006).
Användningen av VMware har underlättat arbetet med att utvärdera lösningarna. En av de mest
användbara funktionerna i VMware är möjligheten att lagra s.k. snapshots som gör det möjligt att
spara olika versioner av den virtuella miljön vid specifika tidpunkter. Man kan sedan växla mellan
dessa versioner på ett enkelt sätt.
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2.4 MODELL
En vetenskaplig modell används för att beskriva en förenklad version av verkligheten och är ofta
anpassad till ett visst syfte. Att den är förenklad betyder att alla detaljer, som finns i verkligheten, inte
finns med i modellen utan den fokuserar på ett antal viktiga delar som känns relevanta beroende på
syftet med modellen.
Under arbetet med att utvärdera lösningar för hårddiskkryptering har en utvärderingsmodell tagits
fram. Syftet med denna modell är att beskriva hur utvärderingen ska gå till och göra det möjligt att
jämföra lösningarna mot varandra på ett vetenskapligt sätt. I modellen betraktas lösningarna genom
sex olika parametrar: driftsättning, administration, skalbarhet, säkerhet, prestanda och resurskrav.
Följande avsnitt beskriver modellen och utvärderingsarbetet mer detaljerat.

2.4.1 ÖVERSIKT AV UTVÄRDERINGSMODELL

Figur 1: Översikt av utvärdering

Första steget i arbetet var att samla information om de lösningar som skulle utvärderas. Detta skedde
ifrån tre huvudsakliga källor (litteraturstudier, intervjuer och testmiljöer) vilka presenteras tidigare i
kapitlet. Något som framgår av figur 1 är att informationsinsamling var en aktivitet som återkom
genom större delen av arbetet.
För att lösningarna skulle kunna utvärderas på ett sätt som gjorde det möjligt att jämföra dem mot
varandra krävdes att utvärderingen följde någon form av mall där samtliga lösningar undersöktes på
samma villkor. För att lösa detta problem skapades ett utvärderingsformulär (se appendix I) som
presenterade påståenden vilka belyste viktiga delar för de olika parametrar som utvärderingen skulle
fokusera på (vilka kan ses i figur 1 och presenteras mer i detalj nedan). Under utvärderingen användes
detta formulär och varje påstående värderades och poängsattes beroende på hur väl påståendet
stämde för varje lösning. Detta gjorde det möjligt att få fram ett resultat för varje lösning som kunde
jämföras med andra lösningar. Varje poängsättning motiverades för att ett visst resultat skulle kunna
spåras tillbaka till fakta.
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Driftsättning avser den inledande processen som pågår hela vägen från att driftsmiljön
konfigureras fram tills samtliga klienter är skyddade med hårddiskkryptering och lösningen
befinner sig i normalt driftläge. Innefattar både klient- och serversida.
Administration av lösningen tar hänsyn till allt arbete som sker efter att driftsättningen är
avslutad och sker när lösningen befinner sig i normalt driftläge. Det kan handla om att lägga
till/ta bort användare, konfigurera klientmjukvara eller återställa klienter när användare
glömt sina lösenord.
Skalbarhet avser i detta arbete lösningens möjlighet att kunna hantera hög belastning vid ett
stort antal klienter. Skalbarheten kan ses som ett mått på serversidans möjliga prestanda och
god skalbarhet medför att lösningen kan anpassas till stora nätverksmiljöer.
Säkerhet är en parameter som i utvärderingen försöker redogöra för vilka förutsättningar
lösningen har att hålla information säker, både på klient- och serversida. När det gäller
krypteringsalgoritmer har samtliga lösningar stöd för AES 256, vilket får ses som den gällande
standarden för skydd av information. Huruvida algoritmen verkligen är säker eller inte är en
fråga som har avgränsats från arbetet. Utvärderingen grundar sig istället på de certifieringar
som lösningen erhållit, vilka autentiseringsmetoder det finns stöd för och vilka möjligheter det
finns att konfigurera säkerhetspolicyer.
Prestanda är en parameter som redogör för hur prestandan hos klienter påverkas vid
användning av en viss lösning. För att kunna svara på detta har ett omfattande prestandatest
av samtliga lösningar genomförts. Förutom att testa hur prestandan påverkades vid normalt
kontorsarbete, testades även hur starttider och avstängningstider för klienter påverkades.
Resurskrav är en parameter som redogör för hur stora resurser som måste läggas på att
driftsätta och underhålla lösningen. Detta innefattar t.ex. hur enkel lösningen är att lära sig
och vilka förutsättningar som finns för att hantera vanliga problem.
Efter att utvärderingsformuläret använts för att få fram en poängsättning beräknades ett resultat för
varje lösning genom medelvärdesbildning. Förutom ett totalt resultat så togs även delresultat fram för
de olika parametrarna som utvärderingen fokuserade på. Därefter analyserades resultaten och
slutsatser kunde dras.
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3 KRYPTERING
De lösningar som har utvärderats använder sig av kryptering för att skydda information som lagras på
hårddisken och detta kapitel är tänkt att ge en överblick över denna teknik och ett antal grundläggande
kryptografiska metoder.
Kryptering är en metod för att transformera information från en läslig form, klartext, till en oläslig
form, kryptotext, genom användningen av en krypteringsalgoritm tillsammans med en nyckel. Detta
leder till att kryptotexten kan skickas mellan två eller flera parter över ett osäkert medium utan att
andra får tillgång till informationen, förutsatt att båda parterna känner till nyckeln och
krypteringsalgoritmen. Tekniken att använda kryptering för att dölja information kallas för kryptografi
(grek. cruptos=gömd, graphein=skrift), och tekniken att forcera information som skyddats av
kryptering kallas för kryptoanalys. Studien av dessa två tekniker kallas kryptologi och innefattar ett
helt forskningsområde.
Kryptering har används under en lång tid för att skydda information och användning av tekniken har
kunnat spåras ända tillbaka till 1900 f.kr i Egypten, då speciella hieroglyfer användes som skiljde sig
från normalfallet. Detta skedde 1600 år efter att sumererna utvecklat kilskriften – det äldsta kända
skriftspråket i människans historia. En annan känd historisk tillämpning av kryptering härstammar
från antikens Rom och användes under Julius Caesars livstid (100 - 44 f.Kr) för att skicka hemliga
militära meddelanden. (Trustwave, 2008)
Innan introducerandet av datorer arbetade krypteringsalgoritmer genom operationer på bokstavsnivå.
Bokstäver bytte plats (transposition) eller ersattes (substitution) i klartexten för att forma
kryptotexten. Efter datorernas intåg har krypteringsalgoritmerna blivit allt mer matematiskt komplexa
och operationer sker inte längre på bokstavsnivå utan på bitnivå. De traditionella operationerna,
substitution och transposition 1 , har kompletterats med matematiska funktioner som bland annat
modulär addition/multiplikation och linjär transformation.
Fortsättningen av detta kapitel kommer uteslutande att behandla modern kryptering då klartext och
kryptotext antas vara i digital form.

3.1 SYMMETRISK KRYPTERING
Vid symmetrisk kryptering används ett nyckelpar (e,d) där dekrypteringsnyckeln d på ett enkelt sätt
kan beräknas utifrån vetskap om krypteringsnyckeln e. Ordet symmetrisk kryptering kommer ifrån
att i de allra flesta fall så är e = d. Symmetrisk kryptering är den krypteringsteknik som har använts
överlägset längst i historien och brukar därför också kallas för traditionell kryptering. (A. Menezes,
1996)
Krypteringsalgoritmer brukar även kallas chiffer, och man kan skilja på två huvudtyper vid
symmetrisk kryptering: blockchiffer och strömchiffer. Skillnaden mellan de båda typerna är hur
algoritmerna hanterar klartexten för att producera kryptotexten.
Vid användning av blockchiffer delas klartexten in i block av en fix längd, vanligtvis 64 eller 128 bitar,
och sedan sker kryptering av klartexten ett block i taget. Ett problem med att använda samma nyckel
och algoritm för samtliga block av klartext är att ett visst klartextblock alltid producerar ett visst
kryptotextblock, vilket gör att mönster i klartexten återkommer i kryptotexten. För att lösa detta

I modern kryptering talar man om permutationer som kan skrivas som en produkt av ett antal
transpositioner.
1
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problem har olika driftsformer (eng. Modes of Operation) utvecklats som beskriver hur, och i vilken
ordning, klartextblocken ska krypteras med hjälp av algoritmen. Det fanns ursprungligen fyra olika
former som publicerades 2:a december 1980 (National Institute of Standards and Technology):
Electronic CodeBook (ECB)
Varje block krypteras separat med samma nyckel. Erbjuder begränsad säkerhet då mönster i
klartexten reproduceras i kryptotexten.
Cipher Block Chaining (CBC)
Varje klartextblock XORas med föregående kryptotextblock före kryptering. Det första
klartextblocket XORas med ett initialt startvärde. Mönster skyddas bättre och en förändring
någonstans i klartexten förändrar hur hela kryptotexten ser ut.
K-Bit Cipher Feedback (CFB)
Det första kryptotextblocket fås genom att XORa ett krypterat startvärde med första
klartextblocket. Därefter XORas varje klartextblock med en krypterad version av föregående
kryptotextblock.
K-Bit Output Feedback (OFB)
Det första kryptotextblocket fås genom att ett initialt startvärde krypteras och XORas med
klartextblocket. Därefter krypteras det föregående krypterade startvärdet och XORas med
klartextblocket. Krypteringsalgoritmen arbetar alltså endast på startvärdet som omkrypteras
för varje nytt block och XORas med klartexten för att producera kryptotexten.
Dessa driftsformer utvecklades för att användas av blockchiffret DES 2 , men kan användas av
godtyckligt blockchiffer vid kryptering när klartexten är större än blockstorleken. På senare tid har det
utvecklats en stor mängd ytterligare driftsformer som försöker erbjuda en kombination av både god
sekretess och dataintegritet på samma gång.
Vid användning av strömchiffer delas klartexten inte in i block utan krypteras en byte i taget.
Kryptering sker genom att en pseudoslumpmässig ström av nyckeldata (eng. keystream) genereras,
sedan XORas en byte i taget med respektive byte i klartexten. Det som skiljer mellan olika algoritmer
för strömchiffer är sättet att producera strömmen av nyckeldata. Ett vanligt strömchiffer är RC4 som
bland annat används i SSL och WEP. (Wikipedia, 2009)
Ett uppenbart problem vid användning av symmetrisk kryptering är hur nyckeln ska utbytas mellan de
parter som ska få tillgång till informationen, ett problem som brukar kallas nyckeldistributionsproblemet. Detta problem har fått en lösning genom introduktionen av asymmetrisk kryptering, vilken
behandlas i avsnitt 3.2.
Symmetriska krypteringsalgoritmer är väldigt snabba jämfört med asymmetriska och passar därför
bra att kryptera stora mängder med information. Lösningar för hårddiskkryptering använder dessa
typer av algoritmer för att skydda informationen på hårddisken. Den vanligaste algoritmen som
används av de lösningar som utvärderats är Advanced Encryption Standard (AES), vilken är en
standard antagen av USAs regering för skydd av information. Standarden utsågs år 2001 efter att
femton olika föreslagna krypteringsalgoritmer hade utvärderats. Algoritmen, vars ursprungliga namn
är Rijndael, stödjer enligt AES-specifikationen3 en blockstorlek på 128 bitar och nyckellängd på 128,
192 eller 256 bitar. (National Institute of Standards and Technology, 2001)

Data Encryption Standard. Publicerades första gången i FIPS PUB 46-1.
Rijndael stödjer även blockstorlekar på 160, 192, 224 och 256 bitar samt nyckellängder på 160 och
224 bitar. Dessa är dock inte specificerade i AES standarden.
2
3
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3.2 ASYMMETRISK KRYPTERING
Vid asymmetrisk kryptering används olika nycklar för kryptering och dekryptering. Lösningen bygger
på att varje person har två nycklar som är matematiskt relaterade till varandra, där information som
krypterats med ena nyckeln endast kan dekrypteras med den andra nyckeln. En av nycklarna hålls
hemlig (privat nyckel), och en av nycklarna sprids till så många som möjligt (publik nyckel). När en
person, A, vill skicka information till en annan person, B, skickar B sin publika nyckel till A som sedan
använder denna för att kryptera informationen. Därefter kan endast B, som har tillgång till den
motsvarande privata nyckeln, utföra dekryptering. För att detta ska vara en säker lösning måste det
vara beräkningsmässigt ogenomförbart att härleda den privata nyckeln genom endast kännedom om
den publika. (IBM, 2001)
När det gäller frågan om vem som står bakom den asymmetriska krypteringens upptäckt finns det
oklarheter. 1976 publicerade Whitfield Diffie och Martin Hellman vid Stanfords universitet en artikel
vid namn New Directions in Cryptography, där möjligheterna för asymmetrisk kryptering
presenterades publikt för första gången. Det har dock framkommit information om att en person vid
namn James Ellis som arbetade åt den brittiska regeringen hade kommit på idén med asymmetrisk
kryptering flera år tidigare, men hållit informationen hemlig för allmänheten. (Bleumer, 2004)
Den lösning som Diffie och Hellman presenterade i sin artikel för att hantera nyckeldistributionsproblemet, genom användning av asymmetrisk kryptering, fick namnet Diffie-Hellman nyckelutbyte.
Deras lösning baserades dock till stor del på arbete utfört av Ralph C. Merkle, och 2002 skrev Martin
Hellman följande:
"The system...has since become known as Diffie-Hellman key exchange. While that
system was first described in a paper by Diffie and me, it is a public key distribution
system, a concept developed by Merkle, and hence should be called 'Diffie-HellmanMerkle key exchange' if names are to be associated with it. I hope this small pulpit
might help in that endeavor to recognize Merkle's equal contribution to the invention
of public key cryptography." (Hellman, 2002)
Vid användning av Diffie-Hellman nyckelutbyte för att skapa en delad hemlighet, t.ex. ett lösenord för
symmetrisk kryptering, mellan två parter används två publikt kända parametrar: p, som är ett primtal
och g, som är ett heltal mindre än p. Vid val av p och g så måste följande gälla: För varje tal n mellan 1
och
finns en exponent k sådan att
. När detta villkor är uppfyllt sker följande steg
när en person A vill skapa en delad hemlighet med en annan person B (RSA Laboratories, 2000):
1.
2.
3.
4.

Båda parterna genererar varsitt privat värde a respektive b.
A beräknar sitt publika värde som
och B beräknar sitt som
Parterna skickar sina publika värden till varandra.
A beräknar
och B beräknar
.

.

Steg 4 kommer att medföra att både A och B kommer fram till samma värde eftersom
. Detta
medför att en delad hemlighet har skapats vilken kan användas t.ex. som krypteringsnyckel vid
symmetrisk kryptering (se avsnitt 3.1). Säkerheten i protokollet bygger på svårigheten att beräkna den
diskreta logaritmen för ett tal, något som brukar kallas diskreta logaritmproblemet.
Metoden är dock sårbar för en attack då en person C placerar sig i mitten mellan A och B. C kan då vid
steg 3 i beskrivningen ovan, avlyssna de publika värden som A och B skickar. Därefter beräknar C sitt
egna publika värde som skickas tillbaka till både A och B. Detta betyder att A och B tror sig ha en delad
hemlighet med varandra då de egentligen har varsin delad hemlighet med C, som kan dekryptera
information som kommer ifrån ena parten och läsa av den innan informationen krypteras igen med
nyckeln som delas med den andra parten och skickas vidare. Denna sårbarhet fick sin lösning med
hjälp av en förbättrad version av protokollet som kallas autentiserat Diffie-Hellman nyckelutbyte.
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Denna version använder sig av digitala signaturer (se avsnitt 3.3) för att verifiera parterna. (RSA
Laboratories, 2000)
Ett år efter att Diffie och Hellman publicerat sitt arbete presenterades 1977 den första algoritmen för
att skydda information med asymmetrisk kryptering som kallades för RSA4. Algoritmen bygger på
svårigheten att faktorisera extremt stora tal för att hitta deras primfaktorer.
Kryptering kan också ske med en användares privata nyckel, vilket gör att samtliga som har tillgång till
den publika nyckeln kan dekryptera informationen. Detta medför inte skydd av information, men
däremot kan det användas för att signera information. Mer om detta i följande avsnitt.

3.3 DIGITALA SIGNATURER
När information skickas från en person till en annan är det viktigt för mottagaren att kunna veta med
säkerhet att informationen verkligen kommer ifrån rätt person. När det gäller traditionella
pappershandlingar har detta problem hanterats under en lång tid genom användandet av handskrivna
signaturer. Digitala signaturer är motsvarigheten till traditionella signaturer när det gäller information
i digital form. Digitala signaturer skapas och verifieras med hjälp av asymmetrisk kryptering (se
avsnitt 3.2) och bygger på faktumet att information som krypterats med en persons privata nyckel
endast kan dekrypteras med samma persons publika nyckel.
Om en person A vill skicka information till en annan person B och med hjälp av en signatur styrka sin
identitet, skickar A två versioner av informationen: en version i ursprungligt skick och en version
krypterad med A:s egna privata nyckel. B kan sedan använda A:s publika nyckel för att dekryptera den
krypterade versionen och sedan jämföra resultatet med versionen i det ursprungliga skicket. Om
informationen matchar måste informationen ha kommit ifrån A, förutsatt att två krav är uppfyllda: (1)
A måste vara den enda med tillgång till den privata nyckeln och (2) den publika nyckel som B har
måste med säkerhet tillhöra A5.
För att inte behöva signera6 hela den ursprungliga informationen är det vanligast att en hashfunktion
(se avsnitt 3.4) används för att skapa en sammanfattning som oberoende av den ursprungliga
informationens längd alltid består av ett fixt antal bitar. Detta s.k. hashvärde signeras och skickas
tillsammans med den ursprungliga informationen. Mottagaren kan sedan dekryptera det signerade
hashvärdet med sändarens publika nyckel och sedan beräkna ett eget hashvärde utifrån den
ursprungliga informationen som har tagits emot. Om dessa två hashvärden matchar är signaturen
verifierad. (RSA Laboratories, 2000)
Även om signaturen är giltig så finns det en chans att någon illvillig person har skapat ett förfalskat
nyckelpar och sedan hävdat att den publika nyckeln tillhör en annan person. För att vara säker på att
en publik nyckel verkligen hör till en viss person krävs användning av PKI (Public Key Infrastructure).
Publika nycklar knyts då ihop med information om deras respektive ägare i form av ett digitalt
certifikat. Dessa certifikat signeras och hanteras av betrodda tredjeparter, s.k. certifikatauktoriteter.
Varje certifikatauktoritet (CA) har ett eget certifikat som används för att verifiera dess egna publika
nyckel. När man har tillgång till ett CA certifikat kan man verifiera vilken identitet som är knuten till
en viss publik nyckel, givet ett certifikat som är signerat av CA:n ifråga. (RSA Laboratories, 2000)

Baserat första bokstaven i skaparnas efternamn: Ron Rivest, Adi Shamir och Len Adleman.
Problemet med att uppfylla detta krav och hur det kan lösas diskuteras mer senare i kapitlet.
6 Med signera menas att kryptera information med en persons privata nyckel.
4
5
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3.4 HASHFUNKTIONER
En kryptografisk hashfunktion är en form av envägsfunktion som tar emot en binär sträng av
godtycklig längd och producerar en binär sträng med fix längd, ett hashvärde. Hashvärdet kan ses som
en representation av den ursprungliga strängen. Inom kryptering har den ideala hashfunktionen vissa
speciella egenskaper: Det är enkelt att beräkna hashvärdet för godtycklig data, det är omöjligt att
återskapa data givet dess hashvärde, det är omöjligt att modifiera data utan att förändra dess
hashvärde och olika data ger alltid olika hashvärden. Några vanliga hashfunktioner som används i
modern kryptering är MD5 och SHA-1. Dessa uppfyller den ideala hashfunktionens egenskaper till stor
del. Det finns dock indata som producerar samma hashvärde, något som kallas kollision. Tanken med
en bra hashfunktion är att det ska vara beräkningsmässigt ogenomförbart att hitta dessa kollisioner.
(RSA Laboratories, 2000)
Det finns många användningsområden för hashfunktioner. De kan t.ex. användas för att spåra
förändringar i information genom att hashvärden av information lagras och sedan kan nya hashvärden
beräknas i framtiden och jämföras med de tidigare. Det är också vanligt att ”envägskryptera” lösenord
med en hashfunktion i olika datorsystem vid lagring av dessa. När en användare anger sitt lösenord
vid inloggning används hashfunktionen på nytt och resultatet jämförs med det lagrade hashvärdet. På
så sätt behövs inte lösenord lagras på något datorsystem i klartext.

3.5 SÄKERHETSSTANDARDER
För att kunna säkerställa att en produkt lever upp till en viss nivå av säkerhet används olika former av
säkerhetsstandarder. Detta fungerar genom att tillverkare av en produkt låter en tredje part granska
deras produkt och hur väl den lever upp till en viss standard. På så sätt kan tillverkarna ge ett mått på
hur säker produkten är som är bekräftat av en oberoende källa. När det gäller lösningar för
hårddiskkryptering finns det två säkerhetsstandarder som är väldigt vanliga, vilka beskrivs i denna
sektion.

3.5.1 FIPS
Federal Information Processing Standard (FIPS) är en samling av standarder framtagna av National
Institute of Standards and Technology (NIST) på uppdrag av USA:s regering. Framtagandet av FIPSdokument sker när det finns ett krav ifrån regeringens sida på lösningar för säkerhet eller driftskompatibilitet och det inte finns någon lämplig existerande standard. (National Institute of Standards
and Technology, 2008)
När det gäller skydd av datorer och telekommunikationssystem med hjälp av kryptering arbetade
NIST fram en standard 1994, FIPS 140-1, som specificerade fyra olika säkerhetsnivåer för hur system
ska utformas för att erbjuda olika grader av säkerhet. Denna standard uppdaterades och sågs över
2001 när dess efterträdare FIPS 140-2 publicerades, vilken är den certifieringsstandard som används
av hårddiskkrypteringslösningar i dagsläget. 13 juli 2007 publicerade NIST ett första utkast till FIPS
140-3, som kommer att bli standardens nästa efterträdare. FIPS 140-3 introducerar en ytterligare,
femte, nivå av säkerhet för system som erbjuder skydd av information med hjälp av kryptering
(National Institute of Standards and Technology, 2007).
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Följande lista beskriver de fyra olika säkerhetsnivåerna som finns definerade för FIPS 140-2. En högre
säkerhetsnivå ärver kraven som ställts på de lägre (National Institute of Standards and Technology,
2001):
Nivå 1: Grundläggande säkerhet och inget krav på skydd av hårdvara. Kräver att minst en
godkänd krypteringsalgoritm eller säkerhetsfunktion används. Kan användas på en vanlig
dator.
Nivå 2: Förbättrat säkerhet genom krav på enklare skydd av hårdvara. Någon form av
rollbaserad autentisering för att administrera systemet måste användas. System som uppfyller
nivå 2-4 kan användas på en vanlig dator givet att vissa krav är uppfyllda (se nedan).
Nivå 3: Krav på starkare hårdvaruskydd vilket kan vara förbättrad inkapsling och
nollställning av kritisk information vid forcering. Identitetsbaserad autentisering för
administration ska användas.
Nivå 4: Krav på att systemet kan motstå attacker då driftsmiljön förändras (temperatur,
spänning, m.m.) All kritisk information måste nollställas om hårdvaruskyddet bryts.
För att system ska uppfylla säkerhetsnivå 2-4 krävs det att vissa speciella krav är uppfyllda av
operativsystemet. För nivå 2 krävs det att operativsystemet uppfyller de krav som står angivna i
följande skyddsprofiler, vilka är en del av Common Criteria (National Institute of Standards and
Technology, 2007):
1. Controlled Access Protection Profile, version 1.d, 8 oktober 1999
2. Protection Profile for Single-Level Operating Systems in Environments Requiring Medium
Robustness, version 1.91, 16 mars 2007
Förutom att följa dessa dokument måste operativsystemet vara certifierat till Common Criteria EAL-2
eller högre (Se avsnitt 3.7.2) för att nivå 2 ska vara uppfylld.
Nivå 3 ställer ytterligare krav då en säker väg (eng. trusted path) måste kunna upprättas till systemet,
för att garantera att det verkligen är rätt system som användaren interagerar med. Operativsystemet
ska också vara certifierat till Common Criteria EAL-3 eller högre och kräver en Informal Target of
Evaluation (TOE) säkerhetspolicymodell (ADV_SPM.1) (National Institute of Standards and
Technology, 2001).
Nivå 4 kräver, förutom tidigare krav, att operativsystemet är certifierat till Common Criteria EAL-4
eller högre.
FIPS 140-2 är en väldigt vanlig certifiering när det gäller lösningar för hårddiskkryptering. Samtliga av
de lösningar som har utvärderats använder sig av denna.

3.5.2 COMMON CRITERIA
Common Criteria (CC) är en internationell standard för hur man utvärderar säkerheten hos ITprodukter och system, i olika nivåer. Med hjälp av denna standard kan ett system utvärderas av en
oberoende part och därefter erhålla en certifiering som beskriver hur säkert systemet är. En stor del av
CC:s styrka består av den internationella acceptans som finns för standarden. Idag är 26 länder
medlemmar i the Common Criteria Recognition Agreement, vars syfte är att enas om standarden.
(Common Criteria, 2008)
CC är inte en samling krav i sig, utan ett ramverk som beskriver hur säkerheten ska utvärderas efter att
kravbilden har kartlagts. Inom CC används sju olika assuransnivåer (eng. Evaluation Assurance
Levels, EAL), där EAL-1 är den lägsta och EAL-7 är den högsta (Krisberedskapsmyndigheten, 2007).
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Vilka typer av hotbilder de sju nivåerna skyddar mot kan sammanfattas på följande sätt:
(Krisberedskapsmyndigheten, 2007)
EAL-1: Nyfikna användare
EAL-2: Intresserade användare
EAL-3: Erfarna användare
EAL-4: Hackare/programmerare
EAL-5: Kvalificerad programmerare
EAL-6: Främmande makt
EAL-7: Fientligt sinnad konstruktör
Förutom att värdera ett system i olika assuransnivåer kan utvärdering av säkerheten ske med hjälp av
olika skyddsprofiler. En skyddsprofil definierar säkerhetskraven för en specifik typ av produkt, t.ex. en
brandvägg eller ett operativsystem. Kunder som efter certifiering ska använda sig av systemet kan då
på ett enkelt sätt få en bra överblick över de säkerhetsfunktioner som systemet uppfyller genom att
betrakta en viss skyddsprofil. Detta ger en mer konkret bild av systemets säkerhet. De flesta av
lösningarna som har utvärderats är certifierade enligt Common Criteria EAL-4. (Apple, 2005)
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4 FULLSTÄNDIG HÅRDDISKKRYPTERING
Hårddiskkryptering är en term som används för att beskriva transparent kryptering av information
som lagras på hårddisken. Med detta menas att data som skrivs till hårddisken krypteras automatiskt
och data som läses från hårddisken dekrypteras, utan att användaren behöver vidta några speciella
åtgärder. Man kan skilja på två olika sätt att implementera hårddiskkryptering: fullständig
hårddiskkryptering och genom krypterade filsystem. Det som skiljer dem åt är på vilken nivå
kryptering sker och i vilken omfattning. Fullständig hårddiskkryptering krypterar hela hårddisken 7
transparent för användaren, inklusive operativsystemet och lediga minnesareor som fortfarande kan
innehålla känslig information. Krypterade filsystem användas för att skydda delar av hårddisken:
kataloger, partitioner eller virtuella enheter och är till hög grad beroende av operativsystemet.
Samtliga lösningar som utvärderats under arbetet erbjuder fullständig hårddiskkryptering och detta
kapitel försöker beskriva denna teknik och hur den implementeras.
En stor fördel vid användning av fullständig hårddiskkryptering, jämfört med filkryptering8, är att
användaren slipper ansvara för att välja vilka filer som ska skyddas. Det kan vara svårt i ett modernt
operativsystem att veta exakt vart, och i vilka filer, som känslig information finns. Exempel på delar av
ett operativsystem som kan innehålla känslig information är (Kuepper, 2002):
Temporära filer. De flesta program, inklusive operativsystemet, lagrar information i
temporära filer som kan innehålla känslig information.
Fil för viloläge. Om datorn har försatts i viloläge så skrivs hela dess RAM till en fil på
hårddisken.
Borttagna filer. Information i filer som har raderats från filsystemet finns fortfarande kvar
på den fysiska hårddisken tills utrymmet råkar bli överskrivet av ny information, vilket kan
leda till att känsliga uppgifter kan läsas av.
Windows-registret. De flesta program lagrar information i registret, vilket kan inkludera
känsliga uppgifter.
Fil för e-post. Om en e-postklient används så lagras hämtade brev i en fil på hårddisken.
Virtuellt minne. Vid användande av virtuellt minne används hårddisken för att lagra
information som annars skulle lagrats i RAM.
Utskrivna dokument. Dokument som väntar på att bli utskrivna lagras temporärt i en fil på
hårddisken och raderas sedan (se problem med borttagna filer ovan).
Fullständig hårddiskkryptering medför att alla ovanstående minnesareor skyddas utan undantag.
Hårddiskkryptering skyddar endast informationen då datorn är avslagen och ingen autentisering har
skett. Om en person får tillgång till datorn under normal drift och när autentisering har skett så är all
information läsbar. Detta gör att hårddiskkryptering i första hand skyddar information vid förlust eller
stöld av datorer när de inte används. Denna begränsning leder till att denna typ av skydd oftast
kompletteras med vanlig filkryptering som skyddar medan datorn används. En annan begränsning är
att filer som kopieras från hårddisken till flyttbara lagringsmedier eller bifogas i e-postmeddelanden
förlorar sitt skydd. Detta hanteras dock av de flesta företagslösningar för hårddiskkryptering genom
kompletterande skydd av externa lagringsenheter och filkryptering för e-postbilagor. Olika svagheter
som man bör vara medvetna om när det gäller hårddiskkryptering finns beskrivna i avsnitt 4.3.

De flesta lösningar för hårddiskkryptering krypterar all data förutom MBR och pre-boot-miljö. Det
finns dock hårdvarulösningar som även skyddar dessa minnesareor.
8 Avser kryptering av enskilda filer och kataloger som är lagrade i ett filsystem. Krypteringen sker inte
transparent men en fördel är att informationen är skyddad även om den flyttas mellan enheter eller
bifogas i e-post. Nackdelen är att den måste dekrypteras explicit vid användning och sedan
omkrypteras, vilket kan göra att oskyddade versioner av filerna glöms kvar om inte tekniken används i
kombination med hårddiskkryptering.
7
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Kryptering sker på sektornivå och väldigt nära hårdvaran. För att detta ska kunna vara möjligt krävs
att användaren av datorn autentiserar sig innan operativsystemet startar. Denna autentisering sker i
en s.k. pre-boot-miljö (se sektion 4.1). Efter att autentisering har skett i pre-boot-miljön kan mjukvara
för kryptering/dekryptering initieras och operativsystemet kan startas upp. Efter detta märker
användaren inte av någon skillnad vid användning av datorn och prestandaförlusten som medförs är
inte märkbar vid normalt arbete.

4.1 PRE-BOOT-AUTENTISERING
Eftersom hela hårddisken är krypterad måste användaren autentisera sig innan operativsystemet kan
starta. Denna autentisering sker i en s.k. pre-boot-miljö som kan ses som ett minimalt, säkert och
isolerat operativsystem som erbjuder två huvudsakliga funktioner:
1.

Låta användaren autentisera sig för att krypteringsmjukvaran ska kunna få tillgång till
krypteringsnyckeln.
2. Erbjuda användaren tillgång till återställning vid händelse av borttappat lösenord.
Även om den första punkten är den primära så är den andra punkten också väldigt viktig eftersom ett
bortglömt lösenord annars betyder att all information på hårddisken är förlorad. I företagsmiljöer med
många användare kommer denna funktion oundvikligen att behövas förr eller senare. Det vanligaste
sättet att implementera detta på är en challenge/response procedur där användaren med borttappat
lösenord utbyter olika koder med en administratör för att få tillgång till systemet. Förutom dessa
grundläggande funktioner kan även annan funktionalitet finnas som språk-inställningar, byte av
lösenord efter autentisering eller aktivering av Single Sign On9.
Autentisering i pre-boot-miljön kan ske på olika sätt där det mest grundläggande sättet är med hjälp
av användarnamn och lösenord. Det är även vanligt att autentisering sker med hjälp av s.k. tokens som
lagras på antingen USB-minnen eller Smartcards, vilket ökar säkerheten i systemet. En annan lösning
som kan användas är att krypteringsnyckeln läses från ett hårdvarubaserat TPM-chip, vilket t.ex.
Microsoft Bitlocker stödjer. Exakt vilka autentiseringsmetoder som kan användas, och vilka typer av
dessa som stödjs, skiljer sig mellan olika tillverkare av hårddiskkrypteringslösningar.
Innan autentisering har skett finns inte krypteringsnyckeln tillgänglig i minnet vilket leder till att preboot-miljön inte kan vara krypterad. Olika lösningar för hårddiskkryptering lagrar denna pre-bootmiljö på olika sätt och följande lista sammanfattar några av de vanligaste ställena (Pabel, 2008):
En dedikerad boot-partition som hålls okrypterad.
Gömda sektorer som inte tillhör någon partition.
Sektorer som tillhör en partition men inte är knutna till ett filsystem.
Inuti ett krypterat filsystem men sektorer för pre-boot-miljö hålls okrypterade.
I en speciell bootarea i filsystemet. (Kräver stöd av filsystemet)
När pre-boot-miljön har godkänt användarens autentisering kan krypteringsnyckeln laddas till minnet
och operativsystemet kan startas. Nästa avsnitt beskriver hur uppstarten av operativsystemet fungerar
mer i detalj.

Medför att autentisering endast behöver ske i pre-boot-miljön då operativsystemets
inloggningsprocedur automatiseras.
9
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4.2 UPPSTART OCH KRYPTERING
Uppstarten av en dator som skyddas med fullständig hårddiskkryptering skiljer sig från hur en
oskyddad dator startas. Detta på grund av att den autentisering som beskrivits tidigare i kapitlet måste
kunna ske, samt att funktionalitet för kryptering och dekryptering måste finnas innan
operativsystemet har laddats. För att kunna beskriva hur uppstarten påverkas av fullständig
hårddiskkryptering börjar vi med att kortfattat redogöra för vad som händer när en dator startar.
Exakt hur en dator startar kan variera från fall till fall och beror på operativsystem, användning av 3:e
parts starthanterare och aktuell hårddisk-konfiguration. Följande beskrivning gäller dock i de flesta
normala fall.
Det första som händer när en dator startas är att instruktionerna i datorns BIOS exekveras. Detta
innefattar test av hårdvara (Power On Self Test) samt undersökning av vilka enheter som finns
tillgängliga att starta ifrån. När en startbar enhet har hittats laddas enhetens startsektor, som för
hårddiskar benämns MBR (Master Boot Record) och består av enhetens första 512 byte. MBR övertar
kontrollen av uppstarten och innehåller en 64 byte stor tabell med tillgängliga partitioner samt
maximalt 446 byte med instruktioner för att söka reda på en primär och aktiv partition. När en sådan
partition har hittats laddas partitionens startsektor PBR (Partition Boot Record), som är partitionens
första 512 byte och har hand om exekvering av operativsystemets egna bootloader. Denna slutgiltiga
mjukvara ansvarar för den fortsatta uppstarten av systemet och skiljer sig åt mellan olika
operativsystem, t.ex. NTLDR eller GRUB för Windows XP respektive Linux. (Microsoft, 2003)

BIOS

MBR

PBR

OS

Figur 2: Översikt av normal uppstart

Figur 2 ger en överblick över hur en dator vanligtvis startas från att strömmen slås på tills att
operativsystemet är laddat. När hela hårddisken är krypterad måste denna process modifieras, och vi
ska nu titta på hur detta sker. För det första måste pre-boot-miljön laddas för att låta användaren
autentisera sig och för att göra krypteringsnyckeln tillgänglig i minnet. Därefter måste krypterings/dekrypteringsfunktionalitet startas för att operativsystemet ska kunna startas.
Pre-boot-miljön lagras i okrypterad form i någon av de minnesareor som beskrevs tidigare i kapitlet
och laddas sedan vanligtvis genom att modifiera antingen MBR eller PBR. Efter användaren har
autentiserat sig initieras krypteringsrutinerna. Detta sker vanligtvis genom registrering av en
avbrottshanterare för avbrott 13h för att hantera kryptering/dekryptering av information. Avbrott 13h
är ett avbrott som kan användas för skriv- och läsåtkomst av hårddiskar och diskettenheter på
sektornivå. När denna avbrottshanterare är registrerad laddas operativsystemets egna bootloader, och
uppstart av operativsystemet sker. Detta är nu möjligt eftersom bootloadern hanterar åtkomst av
hårddisken via avbrott 13h, som med hjälp av den registrerade avbrottshanteraren kommer att
kryptera och dekryptera information med den tillgängliga nyckeln. (Pabel, 2008)
När operativsystemet har startats sker en övergång ifrån användningen av avbrottshanteraren till att
använda en drivrutin som kontrolleras av operativsystemet och som fortsättningsvis sköter kryptering
samt dekryptering av information på hårddisken. Detta eftersom moderna operativsystem inte
använder avbrott 13h för läsning och skrivning till hårddisken, utan sina egna drivrutiner.
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Figur 3 ger en översikt av de två vanliga sätten som datorn startas upp på efter att fullständig
hårddiskkryptering (FHK) är installerad, för att möjliggöra pre-boot-autentisering (PBA).

BIOS

MBR
1

2

PBR1
2

PBA + AVB. 13h

1

1

OS

2
2

PBR2

Figur 3: Översikt av uppstart vid FHK

Vid tillvägagångssätt (1) modifieras MBR för att ladda PBA samt registrera avbrottshanteraren.
Därefter återgår exekveringen till PBR1 som i detta fall är original-PBR och som i sin tur fortsätter
uppstarten. Vid tillvägagångssätt (2) lämnas MBR i originalskick och modifiering sker istället av PBR 1
som laddar PBA och registrerar avbrottshanteren. Därefter exekveras PBR 2 som är diskens originalPBR och som i sin tur fortsätter uppstarten av operativsystemet.

4.3 SÅRBARHETER
Även om fullständig hårddiskkryptering skyddar information på ett bra sätt har tekniken sårbarheter
man bör vara medveten om. Detta avsnitt ger en beskrivning av några av dessa.

4.3.1 KALLSTARTSATTACK
Kallstartsattack (eng. cold-boot attack) är en teknik för att läsa av krypteringsnyckeln ifrån datorns
primärminne, för att sedan kunna komma åt informationen på hårddisken. Attacken bygger på
faktumet att DRAM-chip behåller informationen som finns lagrad i dessa under flera sekunder efter
att strömmen slås av. För att attacken ska vara möjlig måste man ha fysisk tillgång till datorn. Vidare
måste nyckeln vara lagrad i minnet vilket betyder att datorn antingen ska vara påslagen, eller befinna
sig i viloläge så att minnet återställs direkt när datorn sätts igång. Även om datorn vaknar upp
tillsammans med operativsystemets inloggningsdialog eller en lösenordsskyddad skärmsläckare kan
attacken utföras, då det enda kravet är att nyckeln måste finnas tillgänglig i minnet. Attacken utförs
genom att använda sig av ett separat operativsystem för att läsa av informationen som finns lagrad på
minnet. Det finns tre olika möjligheter att utföra denna attack, som är olika kraftfulla (J. Alex
Halderman, 2008):
1. Starta om datorn och starta upp ett kontrollerat operativsystem.
2. Bryta strömmen till datorn och sedan starta upp ett kontrollerat operativsystem.
3. Bryta strömmen och sedan flytta över minnet till en separat dator med ett kontrollerat
operativsystem.
Tredje metoden är den kraftfullaste och ger varken operativsystemet eller datorns uppstart någon
chans att rensa informationen i minnet. Den kräver dock att informationen finns kvar i minnet under
längre tid än endast några sekunder, vilket har en lösning som grundar sig i att livslängden på
informationen som finns lagrat i minnet är starkt relaterat till minnets temperatur. Olika kyltekniker
kan därför användas för att sänka temperaturen, t.ex. flytande kväve, vilket leder till att innehållets
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livslängd ökar. Efter att minnet har kylts ner kan det flyttas över till den kontrollerade datorn för att
sedan läsas av. Tester har gjorts som visar att vid användning av flytande kväve för att kyla ner
minneschippet sker ett informationsbortfall på endast 0.17% när minnet har varit utan ström i 60
minuter (J. Alex Halderman, 2008).

4.3.2 ATTACKER VID NORMAL DRIFT
Eftersom fullständig hårddiskkryptering är transparent för användaren och endast skyddar
informationen när datorn är helt avslagen så är tekniken sårbar för attacker vid normal drift. Om en
dator lämnas påslagen efter att autentisering har skett så är all information helt oskyddad om någon
får fysisk tillgång till datorn och den inte är låst eller har en lösenordsskyddad skärmsläckare.
Ett annat hot är nätverksbaserade attacker. Om en person får åtkomst till en hårddiskkrypterad dator
över ett nätverk så kan informationen läsas av som vanligt. Detta är något som kan ske t.ex. via
trojanska hästar, exploatering av sårbarheter i servermjukvara eller social ingenjörskonst. Detta är ett
hot som främst gäller när hårddiskkryptering används på servrar, eftersom klienter inte använder
servermjukvara i samma omfattning. Hotet från trojanska hästar och bakdörrar gäller däremot till stor
del klienter då vanliga skrivbordsanvändare av misstag kan råka installera dessa, eller luras till det
genom social ingenjörskonst.
Nätverksbaserade attacker är inte något som gäller specifikt för hårddiskkryptering utan är ett hot som
alltid finns för nätverksanslutna datorer. Det är däremot viktigt att veta att ren hårddiskkryptering inte
skyddar mot dessa.

4.3.3 INFORMATIONSLÄCKAGE
Information som skyddas med fullständig hårddiskkryptering är sårbar för läckage som sker när
informationen flyttas eller kopieras ifrån hårddisken till något lagringsmedium som inte är skyddat
med kryptering. Det ska nämnas att de flesta leverantörer av fullständig hårddiskkryptering erbjuder
en lösning på detta problem, men det är likväl en sårbarhet när endast hårddiskkryptering används.
Informationsläckage kan ske på följande sätt:
Filer kopieras till externa lagringsenheter.
Filer kopieras till delade kataloger på nätverket som är oskyddade.
Filer skickas över nätverket (via E-post, MSN, FTP, …)
Tidigare i kapitlet har två olika möjligheter beskrivits för att attackera datorer som skyddas med
fullständig hårddiskkryptering. Informationsläckage är ingen attack utan något som sker medvetet
eller omedvetet av en behörig användare.
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4.4 DRIFTSÄTTNING I FÖRETAGSMILJÖER
Vid driftsättning av fullständig hårddiskryptering i företagsmiljöer finns det vissa speciella krav som
ställs på lösningen och som skiljer sig från de krav som finns för driftsättning på enskilda datorer. Vid
framtagning av utvärderingsmodellen som har används i arbetet var det viktigt att ta hänsyn till dessa
krav eftersom utvärderingen fokuserade just på företagsmiljöer. Med företagsmiljöer menas
datormiljöer hos institutioner eller företag där driftsättning av mjukvara inte sker på enskilda datorer
utan på ett stort antal datorer. Det vanligaste scenariot är nätverksmiljöer med ett antal centrala
servrar och en stor mängd klienter och målet med hårddiskkryptering i dessa miljöer är att samtliga
klienter ska kunna skyddas. För att kunna beskriva de krav som finns börjar vi med att kortfattat
redogöra för vilka moment som ingår i driftsättningsprocessen.

4.4.1 ÖVERSIKT AV DRIFTSÄTTNINGSPROCESSEN
Driftsättning av hårddiskkrypteringslösningar i företagsmiljöer kan vanligtvis delas in i två olika
moment. Först installeras och konfigureras lösningens serversida som oftast består av ett antal olika
mjukvarukomponenter som t.ex. en databas, ett administrativt gränssnitt och en komponent som
sköter kommunikation med klienter. Konfiguration av lösningen innefattar bland annat skapandet av
användare, val av krypteringsalgoritm och inställningar för autentiseringsmetoder.
När serversidan har upprättats konfigureras ett installationspaket som sedan installeras på samtliga
klienter. När installationen på varje klient är färdig, och klienten har lyckats kommunicera med
serversidan, börjar den inledande krypteringsprocessen på klienten. Denna process är nödvändig för
att kryptera all information på hårddisken som tidigare varit oskyddad, och i detta läge aktiveras även
lösningens pre-boot-miljö. Efter att hela hårddisken har blivit krypterad övergår klienten till normalt
driftläge och kryptering/dekryptering av information sker endast när data behöver skrivas eller läsas
från hårddisken.

4.4.2 SÄRSKILDA KRAV
Det mest tydliga kravet för att en hårddiskkrypteringslösning ska lämpa sig för företagsmiljöer är att
den går att administrera centralt. Det finns inga praktiska möjligheter för en enskild administratör att
fysiskt kunna besöka alla klienter, eller ens ha personlig kontakt med alla användare, vilket gör att all
administration måste kunna ske från en central punkt. Lösningen måste också vara skalbar för att
kunna hantera ett stort antal användare. Följande områden har kunnat identifieras som påverkar en
lösnings skalbarhet:
Hantering av nätverksbelastning
Lagring av information
Administration av klienter och användare
För att kunna hantera nätverksbelastning på ett bra sätt måste trafiken kunna balanseras över flera
servrar vid hög belastning. Lagring av information måste ske med hjälp av en databaslösning med
goda förutsättningar för skalbarhet och det måste vara enkelt att administrera stora användargrupper.
När det gäller installation av klientmjukvara finns också särskilda krav då målet är att klienter ska få
tillgång till hårddiskkryptering på ett så smidigt sätt som möjligt – helst ska användarna inte bli
påverkade överhuvudtaget i sitt vardagliga arbete. Det viktigaste kravet vid installation på klienter är
därför att hela processen sker transparent för skrivbordsanvändarna, vilket gäller både själva
mjukvaruinstallationen och den inledande krypteringsprocessen.
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Ofta används speciella hanteringssystem för mjukvara vid driftsättning av klientinstallationen som
t.ex. System Center Configuration Manager 10 eller Tivoli 11 . Dessa kan användas för att driftsätta
mjukvara på ett stort antal klienter i företagsmiljöer, förutsatt att mjukvaruinstallationen är paketerad
på rätt sätt och kan ske transparent.
Efter att mjukvaran har installerats på klienterna kommer nästa utmaningar i form av support och
underhåll. Användare gör förr eller senare misstag vilket i små miljöer kan hanteras med enklare
medel medans det i stora företagsmiljöer ställs högre krav på en genomtänkt supportlösning. I
företagsmiljöer är det viktigt att dessa misstag kan hanteras på ett bra sätt. Vid användning av
hårddiskkryptering kan det handla om användare som glömmer bort sitt lösenord, lyckas haverera
operativsystemet eller på annat sätt inte får tillgång till sin dator.

Är en lösning ifrån Microsoft som i tidigare version hette Systems Management Server (SMS)
Lösningen erbjuder central administrering av mjukvara.
11 Är en liknande lösning ifrån IBM för hantering av mjukvara.
10
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5 UTVÄRDERINGSRESULTAT
Detta kapitel presenterar utvärderingsresultatet för var och en av lösningarna för hårddiskkryptering
som utvärderats tillsammans med en sammanfattning som beskriver respektive lösnings styrkor och
svagheter. För en jämförande diskussion av lösningarna se kapitel 7. Lösningarna har utvärderats efter
samma mall och med hjälp av det utvärderingsformulär som tagits fram (se appendix I). Samtliga
påståenden i utvärderingsformuläret har motiverats och poängsatts för varje lösning, vilket ligger till
grund för resultatet som presenteras. För fullständigt svarsresultat se appendix II.
Förutom själva resultatet ger kapitlet en översiktlig beskrivning av varje lösning och de komponenter
som ingår, samt hur dessa interagerar med varandra. Översikten av varje lösning innefattar en
schematisk bild som visar hur serverkomponenterna kan spridas ut på olika datorer. Detta är inte ett
krav utan mera ett sätt att fördela belastning i systemet. Under utvärderingen så kördes samtliga
serverkomponenter på en och samma dator för enkelhetens skull.
Något som är värt att notera är att samtliga lösningar som har utvärderats endast har stöd för
Microsoft Windows-miljö. Flera av tillverkarna bakom lösningarna erbjuder även hårddiskkryptering
för andra miljöer men det finns inte stöd för att administrera dessa genom de specifika lösningar som
har utvärderats, vilket har gjort att utvärderingen har fokuserat på just Windows-miljö.

GRUNDMILJÖER VID UTVÄRDERINGEN
Följande grundmiljö användes vid testning av samtliga lösningar förutom Bitlocker:
Server: Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2
Klient: Microsoft Windows XP Professional SP3
Följande miljö användes vid testning av Bitlocker, som endast finns tillgänglig i vissa versioner av
Windows:
Server: Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition
Klient: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition
På servern upprättades ett Active Directory-träd med ett antal användare som fördelades över olika
organisatoriska enheter. Detta gjorde det möjligt att testa lösningarnas stöd för att importera
användare. Grundmiljön fick anpassas till de krav som de enskilda lösningarna ställde. En kortfattad
beskrivning av hur testmiljön anpassades finns tillgänglig i slutet av inledningen till var och en av
lösningarna. Denna beskrivning innefattar även vilken version av respektive lösning som användes.
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LIKHETER MELLAN LÖSNINGARNA
Det finns ett antal likheter som delas mellan lösningarna som har utvärderats. För att inte behöva
upprepa dessa vid presentationen av varje lösning så beskrivs dessa likheter här. Funktionalitet som
skiljer sig beskrivs i inledningen till var och en av lösningarna. Undantaget är Microsoft Bitlocker som
är den lösning som skiljer sig mest ifrån de övriga och inte delar alla av nedanstående likheter. En mer
ingående beskrivning av Bitlocker och hur lösningen skiljer sig från de övriga finns i sektion 5.5.
Följande likheter kan identifieras:
Transparent installation. Installation av klientmjukvara och inledande kryptering sker
utan att användaren behöver medverka. Användaren kan fortsätta att arbeta som vanligt
medan all information på hårddisken krypteras.
Central administration. Samtliga lösningar erbjuder ett centralt administrationsgränssnitt
för att hantera användare och datorer som skyddas. Gränssnittet tillåter att användare och
datorer struktureras i grupper för att förenkla administrationen. Omfattningen av gränssnittet
och de funktioner som erbjuds via detta kan dock skilja sig avsevärt mellan olika lösningar.
Centrala möjligheter för administration är begränsade i Bitlocker (se avsnitt 5.5).
Pre-boot-autentisering. Eftersom lösningarna krypterar hela hårddisken inklusive
operativsystemet måste autentisering ske innan operativsystemet startas för att dekryptering
ska kunna ske. Gränssnittet som denna autentisering sker i skiljer sig mellan olika lösningar
när det gäller utseende och funktionalitet. Bitlocker kan användas utan denna autentisering i
ett läge då endast ett TPM-chip används (se avsnitt 5.5).
Autentiseringsmetoder. Samtliga lösningar utom Bitlocker stödjer användning av
antingen lösenord, USB-token eller Smartcard för autentisering. Omfattningen av detta stöd
skiljer sig dock mellan lösningarna, dvs. vilka olika tillverkare och modeller det finns stöd för.
Appendix IV presenterar en fullständig lista över de USB-tokens och Smartcards som det finns
stöd för i varje lösning.
Single Sign On. I normalt fall måste användaren både autentisera sig innan och efter att
operativsystemet har startats. Med hjälp av denna funktion krävs endast en pre-bootautentisering av användaren och inloggning till operativsystemet automatiseras. Stödjs inte av
Bitlocker.
Challenge/response. För att hjälpa användare som har glömt sitt lösenord med att få
tillgång till en krypterad dator används en liknande funktion av samtliga lösningar där olika
koder utbyts mellan användare och administratör. En stor fördel med denna typ av procedur
är att ingen känslig information utbyts mellan användare och administratör/helpdesk.
Challenge/response används inte av Bitlocker.
Importering av användare. Samtliga lösningar utom Bitlocker, som inte har stöd för olika
användare, kan importera användare och datorer ifrån Active Directory. Några av lösningarna
stödjer även import ifrån andra typer av katalogtjänster. Hur importen sker och hur den kan
konfigureras skiljer sig mellan lösningarna.
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Vissa likheter finns även när det gäller de operativsystem lösningarna stödjer. Tabell 2 visar det
officiella operativsystemstöd som finns för varje lösning när det gäller centralt administrerbar
hårddiskkryptering. I tabellen har stödet markerats med avseende på klientmjukvara (K),
servermjukvara (S) och administrativt gränssnitt (A). När det gäller Bitlocker visas endast det stöd
som finns för central administration.

Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2003 Server
Microsoft Windows 2008 Server
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Microsoft Windows VISTA
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 2000

Pointsec

Safeguard

Safeboot
A15, S15

BeCrypt

Bitlocker

A1, S2
A, S, K

A3, S3

A, S, K

A, S, K

A14
A, K

A4, K4
K
A8, K8

A5, K6

A, S, K7

A9, K9

A, S, K

A6, K
K
A9, K9

K11

K12

A, S, K1

K13

K9,10
K10

Tabell 2: Operativsystemstöd

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Service Pack 4
Standard, Enterprise, och Web Edition med
Service Pack 4
.NET Framework 3.0 Service Pack 1
Professional Edition med Service Pack 2
Service Pack 2 och 3 med .NET Framework
3.0 Service Pack 1
Service Pack 2 och 3
Service Pack 2
Enterprise Edition

9)
10)
11)
12)
13)
14)

Service Pack 1
Ultimate och Enterprise Edition
Professional Edition med Service Pack 4
Service Pack 4 och Internet Explorer 6
Kräver hotfix KB 891861
Kräver installation av ”schema extension” för
Active Directory
15) Service Pack 6a

Källor: (Check Point, 2008), (Utimaco, 2008), (McAfee, 2008), (BeCrypt, 2008), (Wikipedia, 2009)
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5.1 UTIMACO SAFEGUARD ENTERPRISE
5.1.1 INLEDNING
Safeguard Enterprise (SGN) är en modulär säkerhetslösning för stora miljöer som utvecklats av
företaget Utimaco Safeware12. SGN är en omfattande lösning som förutom hårddiskkryptering även
erbjuder många andra typer av skydd, i form av moduler som kan läggas till eller tas bort från en SGN
installation. Modulen som har använts för att testa och utvärdera SGN kallas Device Encryption. Den
erbjuder både kryptering av hårddiskar och av flyttbara lagringsmedium som t.ex. USB-stickor och
minneskort. Följande lista sammanfattar samtliga moduler som kan användas i SGN (Utimaco, 2008):
Device Encryption. Transparent kryptering av hårddiskar och flyttbara lagringsmedium.
File & Folder Encryption. Erbjuder ett kompletterande skydd genom kryptering av
enskilda filer och kataloger medans operativsystemet är i drift.
Partner Connect. Gör det möjligt att administrera bland annat Microsoft Bitlocker via SGN.
Configuration Protection. Skyddar mot olämplig mjukvara på klienter och mot
förändringar i klienternas mjukvarukonfiguration.
Data Exchange. Ser till att skyddad information kan utbytas mellan olika parter. Stödjer alla
typer av flyttbara lagringsmedium inklusive externa hårddiskar, PDAs och filer som bifogas i
e-postmeddelanden.
Data Leakage Prevention. Används för att spåra och förebygga att känslig information
sprids eller hanteras på ett felaktigt sätt. Undersöker all information som flyttas till externa
medier, bifogas i e-post eller på annat sätt kopieras från klienten och kan då förhindra detta.
Partner Connect är en intressant modul som gör det möjligt att administrera klienter som skyddas av
antingen Device Encryption, Data Exchange eller Microsoft Bitlocker från en enda central punkt via
administrationsplatformen SGN Management Center. På så sätt underlättas hanteringen av
användare, nycklar och loggar i miljöer då en kombination av dessa används. Bitlocker, som har
utvärderats under arbetet, skiljer sig från de övriga lösningarna bland annat genom att det inte finns
något dedikerat gränssnitt för central administration – en begränsning som Partner Connect försöker
överbrygga.
I kapitlet för fullständig hårddiskkryptering presenterades ett antal sårbarheter som man bör vara
medveten om när man använder denna typ av skydd. Två av dessa var attacker under normal drift
samt informationsläckage. I SGN kan dessa sårbarheter hanteras med hjälp av modulerna File &
Folder Encryption samt Data Leakage Prevention.
SGN används normalt i miljöer där klienter är nätverksanslutna antingen hela tiden eller med jämna
mellanrum, och klienter konfigureras genom att olika typer av policyer distribueras ut ifrån servern.
Det går dock att använda SGN i ett fristående läge som gör det möjligt att använda lösningen i miljöer
där klienter saknar nätverksanslutning. I dessa fall används en speciell mjukvara (SGN Policy Editor)
för att skapa policypaket som sedan kan distribueras ut till klienter med hjälp av t.ex. USB-stickor,
CD/DVD-skivor eller andra icke nätverksbaserade metoder. Det ska dock nämnas att det fristående
läget har vissa begränsningar jämfört med det vanliga driftsläget. Alla typer av policyer som finns
tillgängliga i SGN Management Center finns inte tillgängliga i SGN Policy Editor. Det finns t.ex. inget
stöd för användning av smartcards eller USB-tokens och det finns ingen möjlighet att centralt
övervaka loggar. (Utimaco, 2008)

Under arbetets gång (hösten 2008) blev Utimaco uppköpta av företaget Sophos som övertog
rättigheterna för SGN
12
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Förutom att administrera SGN via dess centrala administrationsgränssnitt erbjuder lösningen ett
script-API som låter administratörer automatisera olika uppgifter. API:et kan användas i bland annat
Visual Basic scripts.

ÖVERSIKT
Fristående läge

Normalläge

Figur 4: Översikt av Safeguard Enterprise

SGN Management Center. Är det centrala administrationsgränssnittet som används för att
upprätta och underhålla lösningen via olika typer av policyer. Erbjuder möjlighet att importera
användare och datorer ifrån befintlig katalogtjänst (Active Directory). Ett godtyckligt antal
gränssnitt kan upprättas.
SGN Database. Lagring av data sker med hjälp av en SQL-databas.
SGN Server. Sköter kommunikation mot klienter med hjälp av Microsoft Internet
Information Services (IIS). Ett godtyckligt antal SGN-servrar kan upprättas genom att
använda lastbalansering.
SGN Client. Består av mjukvara för klienter som bland annat sköter kryptering av hårddiskar
beroende på vilka moduler som används.
SGN Policy Editor. Används för att administrera klienter i det fristående läget.

BESKRIVNING AV TESTMILJÖ
Vid testning användes SGN version 5.30.1.15 som krävde att följande komponenter installerats och
konfigurerats på servern:
Microsoft SQL Server 2005
.NET Framework 3.5
Internet Information Services (IIS) med ASP 2.0
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5.1.2 RESULTAT
Totalt medelvärde: 4.35

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

De starkaste sidorna hos SGN var administration och skalbarhet. Lösningen har ett
administrationsgränssnitt som gör det enkelt att konfigurera klienter genom olika typer av policyer.
Det som skiljer från de andra lösningarna är att policyer kan skapas och konfigureras som fristående
objekt. Dessa kan sedan läggas till och tas bort ifrån grupper och organisatoriska enheter vilket ger en
god överblick över konfigurationen. SGN har också ett välutvecklat system för att fördela
administrationen över olika roller som skapas fristående på samma sätt som policyer och läggs till och
tas bort ifrån användare. Skalbarheten i SGN upplevdes som god. All kommunikation mellan
serversidan och klienter går via en IIS-server vilket gör att trafiken kan nätverksbalanseras vid hög
belastning. Lagring av information sker i en SQL-databas och ett godtyckligt antal administrativa
gränssnitt kan upprättas.
Den svagaste sidan hos SGN är hur klienters starttid påverkas då lösningens pre-boot-miljö tar lång tid
att ladda. Under den inledande krypteringen medför lösningen en markant försämring av prestandan,
vilket medför att krypteringsprocessen tar kort tid även om klienten belastas med annat arbete under
detta skede. Vid normal drift medför SGN ungefär samma prestandaförsämring som övriga lösningar,
frånsett den märkbart längre starttiden.
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5.2 CHECKPOINT SMARTCENTER FOR POINTSEC - MI
5.2.1 INLEDNING
SmartCenter for Pointsec - MI (SCPMI) är en säkerhetslösning utvecklad av CheckPoint, som erbjuder
central administration av olika typer av säkerhetsmoduler för att skydda klienter i stora miljöer. De
moduler som finns tillgängliga är (Check Point, 2008):
Pointsec for PC. Erbjuder hårddiskkryptering av klienter och är den modul som har testats
under utvärderingsarbetet.
Pointsec Media Encryption. Tillåter kryptering av flyttbara lagringsmedier för att
förbättra säkerheten ytterligare och för att förebygga informationsläckage.
Förutom dessa säkerhetsmoduler så finns det även en modul kallad User Collector som används för att
automatiskt samla in användare som loggar in till operativsystemet på klienter. Denna modul är valfri
men underlättar driftsättningen och kan installeras centralt på samma sätt som säkerhetsmodulerna,
efter att grundmjukvaran (Device Agent) har installerats på klienterdatorerna.
SCPMI stödjer endast central administration av klienter som använder operativsystem från Microsoft.
Checkpoint erbjuder dock även hårddiskkryptering för MacOS X och Linux men dessa lösningar går
för tillfället inte att administrera genom SCPMI utan erbjuds som separata produkter. Det känns ändå
värt att nämna eftersom stöd för administration genom SCPMI kan komma att utvecklas i framtiden.
ÖVERSIKT

Figur 5: Översikt av SmartCenter for Pointsec - MI

Management Console. Det centrala administrationsgränssnittet. Ett godtyckligt antal
enheter kan upprättas för att fördela den administrativa belastningen.
Pointsec MI Database. Lagring av information sker med hjälp av en SQL-databas.
Connection Point. Sköter all kommunikation med klienter och använder sig av Microsoft
Internet Information Services (IIS). Ett godtyckligt antal Connection Points kan upprättas
genom att använda lastbalansering.
Directory Scanner. Importerar användare från befintliga katalogtjänster.
Client. Består av mjukvarukomponenter som bland annat sköter kommunikation mot
serversidan, insamling av användare och hårddiskkryptering, beroende på vilka moduler som
har installerats.
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BESKRIVNING AV TESTMILJÖ
Vid testning användes SCPMI version 3.2.1 som krävde att följande komponenter installerades och
konfigurerades på servern:
Microsoft SQL Server 2005
Internet Information Services (IIS) med stöd för ASP

5.2.2 RESULTAT
Totalt medelvärde: 4.43

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

De starkaste sidorna hos SCPMI var skalbarhet och prestanda. Skalbarheten upplevdes som god då all
kommunikation mellan serversidan och klienter går via en IIS-server vilket gör att trafiken kan
nätverksbalanseras vid hög belastning. Lagring av information sker i en SQL-databas och ett
godtyckligt antal administrativa gränssnitt kan upprättas. SCPMI medförde minimal
prestandaförsämring av klienten både under den inledande krypteringen och efter att driftsättningen
var avslutad. Även starttiden försämrades marginellt då lösningens pre-boot-miljö hade kort
laddningstid.
SCPMI har ett administrationsgränssnitt med goda möjligheter att konfigurera klienter men det kan
ibland vara svårt att få en överblick över hur klienter är konfigurerade. Installationen av SCPMI:s
serversida tog längst tid att utföra bland de lösningar som testades och innefattade flest olika moment.
Med lösningen fanns dock omfattande dokumentation som underlättade installationen.
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5.3 MCAFEE SAFEBOOT ENTERPRISE
5.3.1 INLEDNING
SafeBoot (SB) utvecklades från början av ett nederländskt företag med samma namn, men köptes
senare upp av McAfee under 2007 och namnet SafeBoot kommer att ersättas med McAfee Endpoint
Encryption. Under arbetet fanns dock namnet SafeBoot kvar för produkten som utvärderades och är
därför det namn som används i texten. De nya namnen för var och en av modulerna som ingår i SB
Enterprise finns angivna inom parentes i listan nedan. Listan beskriver samtliga moduler som ingår i
lösningen (McAfee, 2008).
Device Encryption (Endpoint Encryption for PC)
Content Encryption (Endpoint Encryption for Files & Folders)
Management Center (Encryption Manager)
Port Control (Port Control)
Reporting Tool (Reporting Tool)
SafeBoot for Windows Mobile (Endpoint Encryption for Mobile)
Vid utvärdering av SB Enterprise har modulerna Device Encryption, Management Center och
Reporting Tool använts. Device Encryption är modulen som erbjuder skydd av klientdatorer med hjälp
av hårddiskkryptering och administreras centralt med hjälp av modulen Management Center.
Reporting Tool är en modul som erbjuder administratörer möjlighet att sammanställa loggrapporter
från användare och klientmaskiner och även schemalägga generering av rapporter vid utvalda
tidpunkter. Logginformation kan även visas genom det centrala administrationsgränssnittet men
Reporting Tool erbjuder ett mer flexibelt sätt att visa denna information.
ÖVERSIKT

Figur 6: Översikt av Safeboot Enterprise

Management Center. Innehåller det centrala administrationsgränssnittet. Ett godtyckligt
antal Management Centers kan upprättas för att fördela den administrativa belastningen.
SB Connector Manager. Används för att importera användare och datorer ifrån befintliga
katalogtjänster som t.ex. Active Directory.
SB Server. Sköter all kommunikation med klienter och administrationskonsoler. Ett
godtyckligt antal enheter kan upprättas för att fördela nätverksbelasningen.
SB Database. En fil-/katalogbaserad databas för lagring av information. Består vanligtvis av
en delad nätverkskatalog som samtliga SB servrar har tillgång till.
SB Client. Mjukvara för klienter för att hantera autentisering och kryptering.
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BESKRIVNING AV TESTMILJÖ
Testning skedde med hjälp av SafeBoot version 5.1.3.0. Lösningen krävde inte några särskilda
förändringar av den ursprungliga grundmiljön som presenterades i inledningen till kapitlet.

5.3.2 RESULTAT
Totalt medelvärde: 3.91

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

SBE:s starka sida är att det är en enkel lösning att installera både när det gäller lösningens server- och
klientkomponenter, och det finns inga krav på användning av någon speciell tredjepartsmjukvara.
Starttiden för klienterna påverkades minimalt då pre-boot-miljön har kort laddningstid och även
prestandaförsämringen under normal drift var låg.
Lösningens svaga sida är bland annat att en robust databaslösning saknas för lagring av information.
Istället för en SQL-databas som för andra lösningar används en fil-/katalogbaserad databas.
Administrationsgränssnittet erbjuder goda möjligheter att konfigurera klienter men är inte lika logiskt
uppdelat som många andra gränssnitt. Användare och datorer kan inte struktureras i ett träd med
godtyckligt djup vilket t.ex. gör att katalogstrukturen inte kan behållas vid import av användare ifrån
katalogtjänster.
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5.4 BECRYPT ENTERPRISE MANAGER
5.4.1 INLEDNING
BeCrypt Enterprise Manager (BEM) är en säkerhetslösning som utvecklats av företaget BeCrypt.
Lösningen erbjuder central administration av olika säkerhetskomponenter för att skydda klienter med
hjälp av kryptering. Komponenter som kan användas är följande (BeCrypt, 2008):
DISK Protect
Connect Protect
Removable media encryption
DISK Protect erbjuder skydd av klienter med hjälp av hårddiskkryptering och är den komponent som
har används under utvärderingen. Connect Protect kan användas för att få ett kompletterande skydd
med hjälp av portkontroll, och Removable media encryption kan användas för att skydda alla former
av flyttbara lagringsenheter med hjälp av kryptering.
ÖVERSIKT

Figur 7: Översikt av BeCrypt Enterprise

Management Console. Det centrala administrationsgränssnittet. Hanterar även
importering av användare och datorer ifrån befintlig katalogtjänst. Ett godtyckligt antal
Management Consoles kan upprättas för att fördela den administrativa belastningen
BEM Database. Lagring av information sker med hjälp av en SQL-databas.
BEM Server. Sköter all kommunikation med klienter. Endast en BEM-Server kan användas.
BEM Client. Mjukvara för klienter för att kommunicera med BEM-Server, samt hantera
autentisering och kryptering med hjälp av DISK Protect. Ett godtyckligt antal klienter kan
upprättas.
Observera: När det gäller Active Directory så visar översikten endast hur användare kan importeras.
Active Directory används även för att konfigurera BEM-Client och hantera databasinställningar för
BEM-Server.
BESKRIVNING AV TESTMILJÖ
Testning skedde med hjälp av BeCrypt Enterprise Manager version 3.0.1 och DISK Protect 5.2.1.
Databas som användes var Microsoft SQL Server 2005, ingen annan tredjepartsmjukvara
installerades.
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5.4.2 RESULTAT
Totalt medelvärde: 3.70

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

BCE är den lösning som påverkade prestandan minst på klienter både när det gällde starttid och
prestanda under normal drift. Lösningens serversida är relativt enkel att lära sig men erbjuder ett
administrationsgränssnitt som är begränsat jämnfört med andra lösningar när det gäller konfiguration
av klienter. Säkerhetspolicyer för t.ex. lösenord konfigureras inte genom administrationsgränssnittet
utan genom Active Directory och Group Policies. När det gäller skalbarhet så stödjer BCE endast
användning av en enskild server och det går därför inte att fördela nätverksbelastningen om det skulle
behövas. Ett godtyckligt antal administrationsgränssnitt kan dock användas.
Ingen användarautentisering sker vid uppstart av administrationsgränssnittet och BCE erbjuder inte
möjligheten att skapa olika rättighetsnivåer för administratörer på serversidan. Däremot går det att ge
administrativa rättigheter till användare på klienter då lösningen till stor del kan administreras lokalt.
En svaghet när det gäller säkerheten är att lösningen kan avinstalleras på klienter av lokala
administratörer, vilket går att förhindra centralt för de flesta andra lösningar.
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5.5 MICROSOFT BITLOCKER
5.5.1 INLEDNING
Bitlocker är en lösning för hårddiskkryptering som introducerades genom Enterprise och Ultimate
versionen av Windows Vista och har sedan dess utvecklats gradvis. Utvärdering av Bitlocker skedde av
den version som introducerades i Windows 7. Detta val gjordes eftersom denna version innehåller en
del intressanta förbättringar jämfört med den tidigare versionen av Bitlocker i Windows Vista.
Bitlocker utvecklades av Microsoft för att erbjuda användarna ett sätt att skyddas sig vid förlust av
bärbara datorer (Ferguson, 2006). Bitlocker skiljer sig från de övriga lösningarna för
hårddiskkryptering på många sätt. Det finns t.ex. ingen dedikerad mjukvara för att centralt
administrera Bitlocker utan istället har Microsoft valt att låta denna typ av mjukvara utvecklas av
tredjepartsleverantörer som t.ex. Utimaco (Microsoft, 2008). Viss central administration kan dock ske
via Active Directory och Group Policies och det finns möjligheter att kontrollera Bitlocker via WMIscripts eller med hjälp av manage-bde som är ett konsolbaserat administrationsverktyg som följer med
lösningen.
En annan stor skillnad mot övriga lösningar är att Bitlocker kan användas helt utan pre-bootautentisering då säkerheten istället förlitar sig på ett TPM-chip 13 monterat på moderkortet.
Användningen av TPM-chippet kan kompleteras med krav på USB-nyckel och/eller PIN-kod för att
användaren ska kunna starta systemet, vilket sker i en pre-boot-miljö som då blir aktiv. Autentisering
på varje klient är begränsad till en USB-nyckel och/eller en PIN-kod, vilket gör att en klient inte kan
användas av flera olika personer med varsina koder – en klar skillnad mot vad övriga lösningar
erbjuder. Om flera personer ska dela på samma klient så måste de alltså ha tillgång till samma PINkod och/eller identiska USB-nycklar (Wikipedia, 2009).
Bitlocker finns endast tillgänglig för Windows Vista (Ultimate och Enterprise), Windows 7 (Ultimate
och Enterprise) samt Windows Server 2008, och är en integrerad del i operativsystemet. Hur Bitlocker
fungerar och vilka funktioner som erbjuds skiljer sig mellan dessa system och många nya funktioner
har som sagt introducerats tillsammans med Windows 7. T.ex. så finns ett officiellt stöd för kryptering
av datavolymer. USB-minnen och flyttbara lagringsenheter kan skyddas genom en funktion kallad
Bitlocker To Go och både USB-nyckel, PIN-kod och TPM chip kan användas samtidigt för skydda
klienter. Smart cards kan användas som autentiseringsmetod för åtkomst av flyttbara lagringsenheter
och datavolymer men inte för operativsystemsvolymen (Microsoft, 2009).
Bitlocker använder en speciell boot-partition för att lagra pre-boot-miljö och programkonfiguration,
vilket är en partition som tidigare behövde skapas manuellt eller via ett verktyg som Microsoft erbjöd
(Bitlocker Drive Preparation Tool). I Windows 7 sker skapandet av denna bootpartition automatiskt
vid aktivering av Bitlocker och partitionen är dold för operativsystemet. Det går dock enkelt att komma
åt partitionen genom att starta datorn med ett separat operativsystem från t.ex. en CD-skiva. Detta gör
det viktigt att denna boot-partition skyddas mot förändringar, vilket sker med hjälp av TPM-chippet
som nämdes tidigare (Microsoft, 2009).
I utvärderingsmodellen som har använts så betraktas lösningarna i två delar: server och klient.
Bitlocker har ingen riktig serverdel men som nämts tidigare kan viss administration ske genom Active
Directory där även återställningsinformation kan lagras. För att utvärdering av Bitlocker ska följa
samma mall som övriga lösningar betraktas Active Directory som Bitlockers serverdel och
administrationsgränssnitt, även om Bitlocker fungerar utmärkt som en fristående lösning.

Intrångsskyddad hårdvarumodul som bland annat kan lagra nycklar, utföra kryptografiska
funktioner och användas för att upptäcka förändringar i datorns hårdvara eller mjukvara.
13
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ÖVERSIKT

Figur 8: Översikt av Bitlocker

Active Directory. Erbjuder viss central konfiguration via Group Policies.
Bitlocker Client. Klientdator med Bitlocker aktiverat.

BESKRIVNING AV TESTMILJÖ
Utvärdering av Bitlocker skedde med den version som följer med Windows 7. Den förbättrade
installationen av lösningen gjorde att inga förändringar i miljön behövde göras.
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5.5.2 RESULTAT
Totalt medelvärde: 3.21

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Bitlocker är en lösning som är enkel att aktivera lokalt på klienter, men kräver mer resurser att
driftsätta centralt. En helt automatiserad driftsättning kräver att TPM-chippet, som lösningen
använder sig av, är aktiverat vilket måste göras lokalt i klienternas BIOS om detta inte är gjort.
Prestandaförsämringen som Bitlocker medförde under normal drift uppmättes till betydligt större än
för övriga lösningar. När det gäller tiden för kallstart och avstängning under normal drift påverkades
dessa tider däremot i begränsad utsträckning som för de flesta andra lösningarna, förutom SGN.
Att säkerheten har fått en låg poäng beror på flera faktorer. Det går inte att använda smartcards eller
olika modeller av USB-tokens för autentisering i pre-boot-miljön utan endast en kombination av TPMchip, PIN-kod och en nyckel som lagras på ett USB-minne. Återställning av klienter sker inte med
hjälp av en challenge/response-procedur utan med hjälp av en återställningskod som kan
återanvändas, vilket ger användare möjlighet att skriva ner denna vid kontakt med support. Det gör
också att kommunikationen mellan användare och support blir känslig för avlyssning. Ytterligare en
säkerhetsbrist i företagsmiljöer är att lösningen går att administrera fullständigt lokalt på klienter,
vilket innefattar möjligheten att avinstallera lösningen. Detta är något som kan förhindras av många
andra lösningar. Bitlocker är en relativt enkel lösning att använda, men sker på bekostnad av
begränsade möjligheter för administration och konfiguration.
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5.6 JÄMFÖRELSE AV FUNKTIONER
Följande tabell jämför stödet som de utvärderade lösningarna har för olika funktioner som nämns i
rapporten. Vissa fall gällande Bitlocker går inte att besvara, vilket har markerats med ett streck (-).

SGN

SCPMI

SBE

BCE

BL

GUI
Ja
Ja
Ja
Ja

GUI
Ja
Ja
Ja
Ja

GUI
Ja
Ja
Ja
Ja

Text
Ja
Ja
Ja
Ja

Text
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Ja
Ja
Ja

Ja
Nej
Nej
Ja

-

Ja
Ja
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Nej

Ja
Ja
Nej
Nej

Ja
Nej
Nej
Ja

Ja
Nej
Nej
Nej

Ja
SQL
.msi
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Ja
SQL
.msi
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Ja
Fil/kat
.exe
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Nej
SQL
.msi
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej

Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja

Pre-boot-miljö
Typ av gränssnitt
Stöd för smartcard
Stöd för olika USB-tokens
Challenge/response
Stöd för olika användare
Administrationsgränssnitt
Trädbaserad användarstruktur
Krav på inloggning till gränssnittet
Olika administratörer kan tilldelas olika rättigheter
Användare kan importeras från katalogtjänst
Certifieringar
FIPS
Common Criteria
BITS
CCT Mark
Övrigt
Nätverkstrafik kan balanseras över flera servrar
Databaslösning
Format på klientinstallation
Avinstallation på klienter går att förhindra
Möjlighet till lokal administration på klienter
Erbjuder konfiguration av regler för lösenord
Webbaserat gränssnitt för support
Stödjer användning av TPM-chip
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5.7 SAMMANFATTNING

Totalt medelvärde
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,35

4,43
3,91

3,70
3,21

Safeguard

Pointsec

Safeboot

BeCrypt

Bitlocker

Tabellen visar det totala medelvärdet för samtliga lösningar som erhållits under utvärderingen. SGN
och SCPMI har väldigt goda förutsättningar för användning i stora företagsmiljöer och delar många
likheter. De skillnader som märktes tydligast mellan dessa lösningar var att SCPMI hade bättre
prestanda och SGN hade en bättre lösning för administration. SBE och BCE var enkla att installera och
lära sig men hade en del svagheter när det gäller konfiguration och skalbarhet. Både BCE och BL hade
även vissa begränsningar när det gäller säkerhet. Utvärderingen fokuserades till stor del på
användbarhet och administration i stora företagsmiljöer och BL erbjuder inget enkelt gränssnitt för att
centralt kunna administrera lösningen fullständigt vilket finns tillgängligt för övriga lösningar. Detta
är en av de anledningar som gjorde att BL fick ett lägre resultat än de andra.
För en mer ingående analys och jämförelse av resultatet och de individuella parametrarna som
utvärderades för varje lösning se avsnitt 7.1.
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6 PRESTANDATEST AV LÖSNINGAR
Hårddiskkryptering sker transparent för användaren och tillåter att datorn kan användas som vanligt.
Detta gäller även under den inledande krypteringsprocessen som är nödvändig för att skydda all
information på hårddisken som finns lagrad sedan tidigare. Efter att denna inledande
krypteringsprocess är avslutat så krypteras och dekrypteras information endast när data behöver
skrivas eller läsas ifrån hårddisken.
Den extrabelastning som medförs vid användning av hårddiskkryptering är väldigt liten och inte
märkbar vid normal användning av datorn. Även om denna extrabelastning är liten kan det vara
intressant att veta hur liten den är och om den skiljer sig mellan de olika lösningarna. Under arbetet
testades prestandaförändringen som var och en av lösningarna medförde, både under och efter
driftsättning, och detta kapitel beskriver hur testningen gick till och vad resultatet blev.
Först testades prestanda före att någon lösning installerats och resultatet av detta test användes som
referensvärde för att kunna se hur prestandan påverkats vid de övriga testtillfällena. Därefter
installerades lösningarna en i taget och prestanda testades under den inledande krypteringsprocessen
för varje lösning. Detta är intressant eftersom samtliga lösningar tillåter normal användning av datorn
under denna process. Slutligen testades prestandan under normal drift för de olika lösningarna när
hårddisken var fullständigt skyddad. För att minimera variationen upprepades alla testkörningar tio
gånger för varje testtillfälle och ett medelvärde beräknades.
Förutom benchmarktest utfördes test av hur tiden för kallstart och avstängning av datorn påverkades.
Dessa tester, som inte gav lika stor varians som vid benchmarktesterna, upprepades fem gånger
vardera. Testmetoderna finns mer detaljerat beskrivna i sektion 6.1.3.

6.1 TESTMILJÖ
6.1.1 HÅRDVARA
Testmiljön bestod av två stycken identiska bärbara datorer 14 där den ena konfigurerades som server
och den andra som klient. Båda datorerna hade följande specifikation:
Processor: Intel Core 2 Duo T7700, 2.4 GHz (dubbla kärnor)
Hårddisk: 100 GB, Serial ATA-150, 7200 rpm
RAM: 2 GB
Som standard använder Serial-ATA hårddiskar AHCI. Eftersom Windows XP som installerades på
klienten inte har stöd för AHCI så konfigurerades BIOS att använda IDE emulering för hårddisken.
Vid testning av Bitlocker i Windows 7 så användes dock AHCI.

14

Lenovo Thinkpad T61p (6458)
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6.1.2 MJUKVARA
Två olika operativsystemskonfigurationer användes på grund av att Bitlocker endast finns tillgänglig i
vissa versioner av Windows. För alla lösningar utom Bitlocker användes följande operativsystem:
Server: Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Klient: Microsoft Windows XP Professional Edition
För Bitlocker användes följande operativsystem:
Server: Microsoft Windows Server 2008
Klient: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition
För att inte operativsystemet skulle inverka på processorhastigheten på klienten sattes energischemat
till att alltid tillhandahålla full prestanda, vilket är något som annars skulle kunna påverka resultatet.
En annan faktor som påverkar prestandan är val av krypterings-algoritm. Vid prestandatestet
konfigurerades samtliga lösningarna att använda AES 256 bitars kryptering.
Följande tabell beskriver de versioner som användes av respektive lösnings klientmjukvara:
Lösning
Utimaco Safeguard Enterprise
Checkpoint SmartCenter for Pointsec – MI
McAfee Safeboot Enterprise
BeCrypt Enterprise
Microsoft Bitlocker

Klient/version
SafeGuard Enterprise Client 5.30.1.15
Pointsec for PC 6.3.1
Device Encryption 5.1.3.0
DISK Protect 5.2.1
Windows 7

Tabell 3: Klientmjukvara vid prestandatest

6.1.3 VERKTYG OCH TESTMETOD
Som testverktyg användes Postmark som är ett benchmarktest som utvecklats av företaget Network
Appliance. Postmark valdes då det är framtaget speciellt för att simulera vanligt kontorsarbete genom
att filsystemet belastas med stora mängder av operationer på små filer, vilket passar bra då
lösningarna som har utvärderats är tänkt att användas i företagsmiljöer.
Postmark konfigurerades för att utföra följande vid samtliga testtillfällen:
Skapa 100 stycken kataloger
Skapa 1000 stycken filer fördelade i katalogerna med storlek mellan 2 KB och 2 MB.
Utför 20000 stycken operationer på filerna (skapa, läs, ta bort och lägg till)
För att testa hur tiden för kallstart påverkades startades en tidtagning ifrån att datorn strömsattes.
Tidtagningen pausades när pre-boot-miljön laddats färdigt och startades igen samtidigt som entertangenten tryckts. Tidtagningen pausades en andra gång när inloggningsdialogen (Windows GINA)
laddats färdigt och startades igen på samma sätt när enter-tangenten tryckts. Tidtagningen avslutades
när operativsystemet var helt uppstartat. Vissa lösningar använder SSO som standard för att förenkla
autentisering – denna funktion användes inte vid test av starttid.
För att testa hur tiden för avstängning påverkades startades en tidtagning ifrån att OK-knappen
tryckts i dialogen för att stänga av datorn och avslutades när datorn var helt avstängd.
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6.2 RESULTAT
Här presenteras det resultat som erhölls under prestandatestet. Resultatet visar hur prestandan
förändrades och hur tiderna för kallstart och avstängning påverkades, både under inledande
kryptering och under normal drift. Prestandan testades innan någon lösning hade installerats på
klienten för att få fram ett referensvärde. Med tidsförändring nedan så menas hur tiden för testerna
påverkades ifrån referensvärdet efter att respektive lösning hade installerats. Tidsförändringen ger
därför ett mått på den prestandaförsämring som varje lösning medförde. För PostMark-testen anges
också hur många procent av referensvärdet som tidsförändringen medförde. All data bakom
diagrammen finns presenterat i appendix III.

6.2.1 PRESTANDA UNDER KRYPTERING

Tidsförändring för PostMark-test
under inledande kryptering
Tidsförändring (s)
1800
1600

1567,7 (103%)

1400
1200
1000
800
600

427,7 (32.7%)

320,4 (21%)

400
200

15 (1%)

0
Safeguard

Pointsec

2,6 (0.2%)
Safeboot

BeCrypt

Bitlocker

Diagrammet beskriver hur tiden för benchmarktestet förändrades ifrån referensvärdet under den
inledande krypteringen. Resultatet visar tydligt att det finns skillnader när det gäller hur olika
lösningar prioriterar den inledande krypteringen. SCPMI och BCE har väldigt låg prioritet på denna
process och krypterar endast information när datorn inte används, vilket leder till att processen tar
längre tid om klienter belastas med annat arbete under detta skede. SBE och BL lägger en något högre
prioritet vilket leder till minskad prestanda för andra processer i systemet. Utmärkande var SGN där
tiden för benchmarktestet mer än fördubblades.
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Tidsförändring för kallstart och avstängning
under inledande kryptering

Kallstart (s)

120

Avstängning(s)
107,96

100
80
60

49,38

40
20

14,2

13,66

7,76

5,52 2,44

3,98

8,16

4,64

Pointsec

Safeboot

BeCrypt

Bitlocker

0
Safeguard

Diagrammet beskriver hur tiden för kallstart och avstängning förändrades ifrån referensvärdet under
den inledande krypteringen. Resultatet visar att generellt påverkas tiden för kallstart mer än tiden för
avstängning. BL var här den lösning som försämrade tiden för kallstart mest under detta skede, följt
av SGN. Övriga lösningar medförde en marginell tidsökning.
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6.2.2 PRESTANDA EFTER INSTALLATION

Tidsförändring för PostMark-test
under normal drift

Tidsförändring (s)

180

165,5 (12.7%)

160
140
120
100
80
60
40

35,4 (2.3%)
18,3 (1.2%)

20

18,5 (1.2%)
0,4 (0%)

0
Safeguard

Pointsec

Safeboot

BeCrypt

Bitlocker

Diagrammet beskriver hur tiden för benchmarktestet påverkades ifrån referensvärdet när var och en
av lösningarna befann sig i normalt driftsläge, dvs. efter att den inledande krypteringsprocessen var
avslutad. Resultatet visar att de flesta lösningarna påverkar prestandan marginellt. Utmärkande var
BL som medförde en tydlig försämring av prestandan.

Tidsförändringar för kallstart och avstängning
under normal drift
Förändring vid kallstart (s)

Förändring vid avstängning (s)

120
100
80
60
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40
20

5,7

13,98
6,48

0
Safeguard

Pointsec

15,46
4,74

0,56

Safeboot

4,94 4,38

1,18

BeCrypt

Bitlocker

Diagrammet visar hur tiden för kallstart och avstängning påverkades ifrån referensvärdet när var och
en av lösningarna befann sig i normalt driftsläge. Resultatet visar att SGN är den lösning som påverkar
tiden för kallstart mest, till stor del på grund av att lösningens pre-boot-miljö tar lång tid att starta.
Resultatet visar igen att tiden för kallstart generellt påverkas mer än tiden för avstängning.
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Från resultatet kan vi se att det faktiskt finns en del skillnader mellan lösningarna som har
utvärderats, även om det också finns en hel del likheter. Detta kapitel kommer att gå igenom resultatet
och de skillnader som har kunnat identifieras. Lösningarna kommer att jämnföras mot varandra när
det gäller de olika parametrarna som utvärderingen har fokuserat på. Även svårigheter som uppkom
under arbetet kommer att beskrivas och hur dessa hanterades.
Resultatet av utvärderingen visar att Safeguard och Pointsec är de lösningar som har bäst
förutsättningar att fungera bra i stora företagsmiljöer. Detta på grund av att båda lösningarna är
väldigt skalbara samtidigt som de har god säkerhet både på klientsidan och serversidan. Båda
lösningarna har även administrationsgränssnitt som erbjuder goda möjligheter till att centralt kunna
administrera och kontrollera klienter.
Fortsättningen av kapitlet kommer att redogöra mer detaljerat för vilka skillnader och likheter som har
kunna identifieras för lösningarna när det gäller de parametrar som utvärderingen fokuserade på.

7.1 SKILLNADER OCH LIKHETER
6

5

4

3

Safeguard
Pointsec

2

Safeboot
BeCrypt
Bitlocker

1

0
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7.1.1 DRIFTSÄTTNING
Driftsättningen var väldigt liknande för samtliga lösningar och började med installation av mjukvara
på serversidan, förutom BL där ingen särskild installation på serversidan behövde utföras.
Installationen av SCPMI:s servermjukvara innefattade flest moment och tog längst tid jämfört med
övriga lösningar och SBE tog kortast tid. Efter att serversidan var installerat skapades ett
mjukvarupaket som sedan installerades på klienter (med undantag för BL), i de flesta fall ett MSIpaket förutom SBE där mjukvarupaketet bestod av en EXE-fil. Anledningen till att BCE fick en något
högre poäng var att driftsättningen på klienter kunde följas väldigt detaljerat ifrån
administrationsgränssnittet. SBE var den lösning som hade stöd för flest olika operativsystem för
serverkomponenterna.
Vid en enskilld lokal installation så är BL en enkel lösning att aktivera och att använda genom de
förbättringar som finns i Windows 7, men när det däremot gäller obemannad central installation
kräver lösningen mer resurser. TPM-chippet som lösningen använder sig av måste t.ex. vara aktiverat
och om detta inte är gjort krävs fysisk tillgång till maskinen.
Samtliga lösningar tillät att klienten användes som vanligt under den inledande kryptering som skedde
vid driftsättning även om prestandan i detta skede varierade kraftigt mellan olika lösningar vilket
framkom under prestandatestet.

7.1.2 ADMINISTRATION
Samtliga lösningar förutom BL erbjuder ett gränssnitt för att centralt kunna administrera klienter. I
BL kan konfiguration ske i begränsad utsträckning med hjälp av Active Directory men det finns inget
dedikerat gränssnitt för att fullständigt kunna administrera klienter som för de andra lösningarna (se
avsnitt 5.5 för mer information). Gemensamt för alla administrationsgränssnitt är att användare och
klienter kan struktureras i grupper och organisatoriska enheter för att underlätta konfiguration i stora
miljöer. SBE erbjuder endast en gruppnivå medans SCPMI, SGN och BCE erbjuder en trädbaserad
struktur med godtyckligt antal gruppnivåer. Samtliga lösningar kan sedan konfigurera klienter på
valfri nivå i trädet och inställningar ärvs av underliggande nivåer. Alla lösningar kan importera
användare ifrån befintliga katalogtjänster, förutom BL där detta inte behövs då autentisering inte är
knutet till användare. Efter importering behålls den organisatoriska strukturen i SCPMI, SGN och BCE
men inte i SBE på grund av att lösningen inte stödjer en trädbaserad struktur av grupper i godtyckligt
antal nivåer.
Konfiguration av klienter i SGN utmärker sig på ett bra sätt ifrån hur klienter konfigureras i övriga
lösningar. I SGN kan ett godtyckligt antal konfigurationer av olika typer skapas, i form av policyer, och
är något som sker fristående ifrån användare och klienter. Sedan kan dessa policyer läggas till och tas
bort ifrån grupper och organisatoriska enheter. Detta gör det väldigt lätt att få en bra översikt över hur
klientgrupperna är konfigurerade utan att behöva granska inställningar för enskilda grupper – I
gränssnittet syns det tydligt vilka policyer som är lagda på olika grupper.
Möjligheten till lokal administration på klienterna är något som skiljer sig mycket mellan lösningarna.
BL går att administrera fullständigt som lokal administratör och BCE erbjuder möjligheten att tilldela
administratörsrättigheter till användare på klienter och dessa användare kan sedan utföra viss
administration lokalt. För SCPMI, SGN och SBE finns inga möjligheter att lokalt administrera
lösningen, förutom byte av lösenord och språkinställningar.
Samtliga lösningar erbjuder någon form av pre-boot-miljö där användaren måste autentisera sig innan
operativsystemet startar för att kunna få tillgång till den skyddade klienten. Undantaget är BL som kan
användas utan denna miljö genom användning av endast ett hårdvaruchip (se avsnitt 5.5). Även om
samtliga lösningar erbjuder en pre-boot-miljö finns det stora skillnader mellan dessa både när det
gäller gränssnittets utformning och tiden det tar att starta miljön. SCPMI och SGN är de lösningar som
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erbjuder de bästa pre-boot-miljöerna både när det gäller gränssnittets utformning och dess
funktionalitet. Något som är värt att nämna är dock att SGN:s pre-boot-miljö tar märkbart längre tid
att starta än övriga miljöer. SCPMI, SGN och SBE erbjuder fönsterbaserade pre-boot-miljöer med stöd
för mus vilket gör att vanliga skrivbordsanvändare känner sig hemma medans BCE och BL erbjuder
textbaserade pre-boot-mijöer.

7.1.3 SKALBARHET
SGN och SCPMI är de lösningar som upplevdes ha bäst förutsättningar för skalbarhet. Båda
lösningarna använder sig av en webserver (IIS) för att sköta kommunikation med klienter, vilket gör
att trafik kan nätverksbalanseras vid hög belastning. Båda lösningarna använder en SQL-databas för
att lagra information, vilket även BCE gör, och deras administrationsgränssnitt har goda
förutsättningar för att hantera stora användargrupper.
SBE och BCE har varsin svaghet när det gäller skalbarhet. Databaslösningen i SBE är fil/katalogbaserad kan göra att den blir svårhanterlig vid enorma mängder med information och BCE
saknar möjligheten att fördela nätverksbelastning över flera servrar.
Eftersom BL skiljer sig så pass mycket från de övriga lösningarna är det svårt att bedöma BLs
skalbarhet på samma grunder som dessa. Poängsättningen för BL när det gäller skalbarhet grundar sig
möjligheten till att centralt kunna administrera ett stort antal klienter på ett enkelt sätt, eftersom
övriga påståenden inte kunde utvärderas (se appendix II – Bitlocker), och det finns inget enkelt sätt att
fullständigt administrera lösningen. Användning av olika former av scripts erbjuder dock väldigt goda
möjligheter till administration men är betydligt svårare i jämförelse med övriga lösningar som istället
erbjuder ett användarvändligt gränssnitt. Som nämdes tidigare så har Microsoft överlåtit skapandet av
administrationsgränssnitt till tredjepartstillvarkare, och det finns sådana tillgängliga. Utvärderingen
har dock fokuserat på vilka möjligheter som finns för lösningarna utan användning av ytterligare
installationer eller tillägg. Eftersom BL är mer fristående än de övriga lösningarna finns inte samma
behov av att hantera nätverksbelastning. Ingen central lagring av information sker förutom
återställningsinformation som kan lagras i Active Directory, vilket gör att en databaslösning inte krävs
i samma utsträckning.

7.1.4 SÄKERHET
Samtliga lösningar är certifierade enligt FIPS 140-2. SCPMI, SGN och SBE har även certifierats enligt
Common Criteria EAL-4. Enskillda certifieringar som finns för vissa lösningar är BITS som erhållits av
SCPMI och CCT Mark som erhållits av BCE.
BCE och BL har fått en lägre poäng än övriga lösningar vilket beror delvis på två faktorer. För det
första erbjuds sämre stöd för olika autentiseringsmetoder av dessa lösningar på serversidan, vilket
ställer högre krav på att datorn som används för administration säkras på andra sätt. För det andra går
det inte att centralt kontrollera avinstallation på klienter, vilket leder till att oskyddade klienter kan
förekomma. BL har även begränsningar i vilka autentiseringsmetoder som finns på klientsidan då det
inte finns något stöd för användning av smartcards i lösningens pre-boot-miljö. En annan bidragande
faktor till att BL får lägre betyg än andra lösningar är att återställning av klienter sker med hjälp av en
enskild återställningskod istället för en challenge/response-procedur som är säker även om
kommunikationen blir avlyssnad.
I lösningarnas administrationsgränssnitt finns skillnader när det gäller hur administratörer
autentiserar sig, och vilka möjligheter det finns att tilldela olika rättigheter till olika administratörer.
För SCPMI, SGN och SBE så krävs det att administratörer autentiserar sig för att få tillgång till
gränssnittet och olika administratörer kan sedan tilldelas olika rättigheter. SGN har tagit detta koncept
ett steg längre än de andra lösningarna och tillåter att ett godtyckligt antal olika ”roller” skapas
fristående från specifika användare och dessa roller kan sedan läggas till eller tas bort från
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användarkonton. En roll kan ses som en samling rättigheter inom det administrativa gränssnittet som
tilldelats ett namn och som kan återanvändas på ett godtyckligt antal användare. Liknande koncept
kan implementeras för SCPMI och SBE men är betydligt enklare och tydligare i SGN där det redan
från början finns ett antal fördefinerade roller som är redo att användas.

7.1.5 PRESTANDA
Den tydligaste skillnaden mellan lösningarna är här prestandanförsämringen under den inledande
krypteringen, vilket beror på hur lösningarna väljer att prioritera krypteringsprocessen. SCPMI och
BCE lägger en väldigt låg prioritet på denna process vilket medför att den inledande krypteringen i
princip stannar helt vid hög belastning av datorn vilket ger en minimal prestandaförsämring. SBE och
BL har något högre prioritet på processen och därmed sämre prestanda för övriga applikationer under
krypteringen. SGN är den lösning som utmärker sig genom störst prestandaförsämring under den
inledande krypteringen. En hög prioritet på kryptering under driftsättningen medför dock att klienten
snabbare blir fullständigt skyddad, vilket kan vara önskvärt i vissa fall. Med låg prioritet uppnås hög
grad av transparens vilket kan vara önskvärt i vissa andra fall.
När det däremot gäller hur lösningen påverkar prestandan under normal drift, efter den inledande
krypteringen som är en engångsprocedur, eftersträvas alltid en så liten påverkan som möjligt. Efter att
driftsättningen var avslutat uppmättes en väldigt låg prestandaförsämring för samtliga lösningar med
untantag för BL som då uppvisade en märkbar försämring av prestandan.
Förutom att testa prestanda under drift testades hur tiden för kallstart och avstängning påverkades.
Dessa tider skilde relativt mycket mellan lösningarna. Utmärkande var SGN och BL och under den
inledande krypteringen försämrades tiden för kallstart med nästan en minut för SGN och nästan två
minuter för BL. Efter installation av lösningarna var SGN fortfarande utmärkande och medförde en
tidsförsämring vid kallstart med nästan en minut. Generellt påverkades tiden för kallstart mer än för
avstängning och ökade mellan en och femton sekunder vid användning av de olika lösningarna
förutom de som utmärkte sig.

7.1.6 RESURSKRAV
SGN och SCPMI är de mest omfattande av de lösningar som har utvärderats när det gäller funktioner
och kräver något mer resurser, i form av tid, för att lära sig installera och administrera. Både BCE och
SBE går relativt fort att lära sig men på bekostnad av mindre funktionalitet i vissa fall. Eftersom BL
inte har ett enkelt gränssnitt för central administration kan användning av speciella scripts behövas
vilket ställer krav på kunskapsinlärning.
När det gäller vanliga problem under normal drift, som t.ex. bortglömda lösenord och havererade
operativsystem, hanterar lösningarna dessa på ett liknande sätt med tanke på de resurser som krävs.
SGN, SCPMI och SBE erbjuder separata webgränssnitt som kan användas för att hjälpa användare
som har problem under drift, vilket kan hjälpa till att fördela belastning på support.
Lösningarna delar många likheter och det har inte gått att hitta några speciella anledningar till varför
någon lösning skulle kräva mer resurser än någon annan förutom vid inlärning och installation av
lösningen, vilket får ses som en engångsprocedur. Övriga faktorer som administration, skalbarhet och
säkerhet känns mer viktiga vid val av lösning.

55

7.2 BITLOCKER JÄMFÖRT MED ÖVRIGA LÖSNINGAR
Under utvärderingen har det blivit uppenbart att BL skiljer sig på vissa fundamentala sätt ifrån de fyra
andra lösningarna som utvärderades och det kan vara på sin plats att förklara dessa. Den tydligaste
skillnaden är att BL är en integrerad del operativsystemet och inte en programvara som installeras i
samma bemärkelse som övriga lösningar. Detta leder till att funktionaliteten i BL är knutet till
versionen av operativsystemet som körs och inte till versionen av en fristående mjukvara – BL i
Windows Vista skiljer sig t.ex. från BL i Windows 7. BL hanterar inte användare som övriga lösningar
gör och endast en PIN-kod/USB-nyckel kan användas per klient för autentisering. BL kan också
användas helt utan ”vanlig” autentisering i ett läge då endast klientens TPM-chip används. BL är en
mer eller mindre fristående lösning och går enkelt att konfigurera lokalt på klienter som lokal
administratör. De övriga lösningarna administreras största delen centralt och i de enskillda fall där de
kan konfigureras lokalt så måste tillåtelse för detta ges till specifika användare.
BL är en lösning som kan passa bra för en enskild användare som på ett enkelt sätt vill kryptera sin
hårddisk men däremot saknar lösningen några av de egenskaper som är önskvärda för
hårddiskkryptering i stora företagsmiljöer. Det finns inget dedikerat gränssnitt för att enkelt sköta all
administration centralt, det finns ingen användarhantering, det finns begränsade möjligheter för
autentisering i pre-boot-miljön och det finns inga enkla möjligheter till att centralt kunna övervaka
säkerhetsloggar.

7.3 SVÅRIGHETER
7.3.1 BITLOCKER
Att utvärdera Bitlocker tillsammans med de övriga lösningarna var en stor utmaning. Alla lösningar
var tvungna att utvärderas på samma sätt vilket blev svårt då Bitlocker skiljer sig så pass mycket ifrån
de övriga lösningarna. Bitlocker behöver t.ex. ingen serversida utan kan användas och administreras
fristående på klienter. Genom Active Directory erbjuds dock central administration av Bitlocker i viss
utsträckning och för att lösningen skulle kunna jämföras med de övriga så betraktades Active
Directory till viss del som Bitlockers serversida.
Bitlocker ställde också helt andra krav på val av operativsystem då det är en integrerad komponent
som följer med systemet. Alla andra lösningar driftsattes på Windows XP klienter medans Bitlocker
driftsattes på Windows 7 klienter. Även operativsystemet på serversidan byttes från Windows Server
2003, som användes för alla andra lösningar, till Windows Server 2008. Det går dock att administrera
Bitlocker från Windows Server 2003 men är något som kräver uppdatering av Active Directory.
Eftersom Bitlocker driftsattes på ett särskillt operativsystem jämfört med de övriga lösningarna
behövde vissa åtgärder vidtas vid testning av prestanda. Nya referensvärden fick mätas för en
standard-installation av Windows 7 utan att Bitlocker var aktiverat. Då prestandaförsämringen för
varje lösning mättes relativt till referensvärdet blev det ändå möjligt att jämföra Bitlockers resultat
mot övriga lösningars resultat.
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7.3.2 UTVÄRDERINGSFORMULÄR
Utvärderingsformuläret var en viktig del i arbetet eftersom det erbjöd ett sätt att utvärdera samtliga
lösningar på samma vilkor, och det erbjöd också ett sätt beräkna ett resultatvärde för lösningarna.
Förutom att det var en viktig del i arbetet var det också en svår del eftersom utformningen av
formuläret hade direkt påverkan på resultatet. De påståenden som skulle besvaras i formuläret var
tvungna att utformas på ett sådant sätt att höga poäng alltid kunde jämnställas med en bra lösning,
vilket i vissa fall var svårt.

7.3.3 PRESTANDATEST
Inledningsvis var tanken att köra samtliga tester fyra gånger och därefter beräkna medelvärdet men
under testerna så uppkom ofta ett värde som utmärkte sig bland de övriga. För att undersöka om detta
var en tillfällighet eller inte utökades antalet testkörningar. Benchmarktestet kördes tio gånger vid
varje testtillfälle och därefter bildades medelvärden vilket ledde till att variationen kunde minskas. Vid
testning av tider för kallstart och avstängning var variationen betydligt mindre och det räckte här med
fem testkörningar vid varje tillfälle.
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7.4 SLUTORD
Utvärdering av de fem lösningar som ingick i examensarbetet var en utmanande uppgift och det var
inte alltid enkelt att bedöma de enskilda påståenden som utvärderingen innefattade. Medelvärdet för
de olika lösningarna stämmer dock överens med den allmänna känsla som bildades för lösningarna
under utvärderingen. Det har varit intressant att lära sig mer om hårddiskkryptering och hur denna
typ av skydd kan implementeras i företagsmiljöer. Under arbetet har det blivit tydligt att kraven på en
mjukvarulösning som är tänkt att användas i dessa miljöer är betydligt annorlunda jämfört mot kraven
som finns vid enskilda installationer på t.ex. hemdatorer. En lösning som fungerar väldigt bra i det ena
fallet kan fungera mindre bra i det andra.
Jag skulle vilja tacka säkerhetsgruppen på Logica, där arbetet har utförts, för intressanta diskussioner
om hårddiskkryptering och för synpunkter på rapporten.
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APPENDIX I: UTVÄRDERINGSFORMULÄR
Utvärderingsformuläret består av sex olika delar: driftsättning, administration, skalbarhet, säkerhet,
prestanda och resurskrav. I varje del finns ett antal påståenden som besvaras genom att tilldela en
siffra mellan ett och fem som beskriver hur väl påståendet stämmer överrens med lösningen som
utvärderas. Påståenden har grupperats för serversida respektive klientsida. Alla svar ska styrkas med
hjälp av en motivering.
Påståendet stämmer…
1)
2)
3)
4)
5)

inte alls
till viss del
ganska bra
väldigt bra
fullständigt
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1. DRIFTSÄTTNING
Avser den inledande processen som pågår hela vägen från att driftsmiljön konfigureras fram tills att
samtliga klienter är skyddade med hårddiskkryptering och lösningen befinner sig i normalt driftläge.
Innefattar både klient- och serversida.
1.1 SERVER
Lösningen har bra stöd för olika operativsystem
Driftsättningen går att övervaka på ett bra sätt
1.2 KLIENT
Lösningen erbjuder bra möjligheter för installation av klientmjukvara
Lösningen har bra stöd för olika operativsystem

2. ADMINISTRATION
Utvärdering av administrationen tar hänsyn till allt arbete som sker efter att driftsättningen är avslutat
och när lösningen befinner sig i normalt driftläge.
2.1 SERVER
Det är enkelt att skapa användare efter driftsättning
Lösningen har ett väldigt bra administrationsgränssnitt
Lösningen erbjuder goda möjligheter att konfigurera klienter
Bra möjligheter finns att hantera och övervaka loggar
Det finns goda förutsättningar att hjälpa användare som har problem
Lösningen är väldokumenterad och det finns goda informationskällor
2.2 KLIENT
Lösningen erbjuder en väldigt bra pre-boot-miljö för klienter
Det är enkelt att få tillgång till fjärrhjälp vid eventuella problem

63

3. SKALBARHET
Utvärdering av skalbarhet avser lösningens möjligheter till att hantera ett stort antal klienter.
Skalbarheten kan ses som ett mått på serversidans prestanda då god skalbarhet medför att lösningen
kan anpassas till stora och växande miljöer.
3.1 SERVER
Lösningen hanterar problemet med nätverksbelastning på ett bra sätt
En databaslösning används med goda förutsättningar för skalbarhet
Det finns goda förutsättningar för administration i stora miljöer
3.2 KLIENT
Skalbarheten som utvärderas påverkas inte av klientmjukvaran. För prestanda på enskilda klienter se
utvärdering av prestanda.

4. SÄKERHET
Utvärdering av säkerheten ska redogöra för vilka förutsättningar lösningen har när det gäller att
skydda information både på serversidan och på enskillda klienter. När det gäller krypteringsalgoritmer
så har samtliga lösningar stöd för AES 256, vilket får ses som den gällande standarden för skydd av
information. Av denna anledning så utvärderas inte lösningarnas krypteringsalgoritmer.
4.1 SERVER
Det finns väldigt bra stöd för olika autentiseringsmetoder
Det finns goda förutsättningar att upprätta säkerhetspolicyer
4.2 KLIENT
Det finns väldigt bra stöd för olika autentiseringsmetoder
Lösningen är certifierad och uppfyller höga säkerhetskrav
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5. PRESTANDA
Utvärdering av prestanda ska redogöra för hur klienter påverkas vid användning av lösningen. Svar till
påståenden ges efter hur lösningen presterat i benchmarktest.
5.1 SERVER
Utvärderingen av prestanda avser endast klienter. För ett mått på serversidans prestanda se
utvärdering av skalbarhet.
5.2 KLIENT
Väldigt bra prestanda erhålls under krypteringsfasen
Väldigt bra prestanda erhålls efter att driftsättningen är avslutat

6. RESURSKRAV
Utvärdering av resurskrav ska redogöra för hur stora tidsresurser som måste läggas på att driftsätta
samt underhålla lösningen.
6.1 SERVER
Lösningen är väldigt enkel att lära sig
Bra möjligheter finns att hantera vanliga problem under normal drift
6.2 KLIENT
Utvärdering av resurskrav avser de resurser som krävs för att upprätta och underhålla lösningen.
Detta påverkas endast av aktiviteter på serversidan och inte på enskilda klienter.
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APPENDIX II: SVARSRESULTAT FÖR UTVÄRDERING
UTIMACO SAFEGUARD ENTERPRISE
DRIFTSÄTTNING: SERVER
Lösningen har bra stöd för olika operativsystem (Poäng: 3)
Serverkomponenterna kan köras på Microsoft Windows Server 2003 (SP1/SP2 samt R2 SP1/SP2).
Vidare kan ett godtyckligt antal administrativa gränssnitt upprättas och stödjer, förutom tidigare
nämnda, även följande operativsystem (Utimaco, 2008):
Microsoft Windows XP (SP1/SP2)
Microsoft Windows Vista SP1
Driftsättningen går att övervaka på ett bra sätt (Poäng: 4)
Från det centrala administrationsgränssnittet så kan information om varje klient visas. Denna
information innehåller bland annat vilket operativsystem som körs på klienten, vilka lagringsenheter
som finns tillgängliga och enheternas krypteringsstatus. Krypteringsstatus visar om kryptering pågår
eller är avslutad men det är inte möjligt att få löpande information om det inledande krypteringsförloppet.

DRIFTSÄTTNING: KLIENT
Lösningen erbjuder bra möjligheter för installation av klientmjukvara (Poäng: 5)
Driftsättning på klienter sker med hjälp av två installationspaket (i .msi-format): Ett för grundklienten
och ett för konfigurationsparametrar. Paketet för konfiguration genereras ifrån administrationsgränssnittet. Att installationen är paketerad i .msi-format gör det enkelt att driftsätta mjukvaran på
klienter med hjälp av valfri lösning, t.ex. via tredjepartssystem för hantering av mjukvara eller med
hjälp av msiexec i egna scripts. Installationen kan utföras helt transparent för användaren och
klientdatorn kan användas som vanligt under den inledande krypteringen.
Lösningen har bra stöd för olika operativsystem (Poäng: 3)
Klientmjukvaran kan köras i följande operativsystem (Utimaco, 2008):
Microsoft Windows XP (SP1/SP2)
Microsoft Windows Vista SP1 (Enterprise, Business och Ultimate)
Microsoft Windows 2000 SP4
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ADMINISTRATION: SERVER
Det är enkelt att skapa användare efter driftsättning (Poäng: 5)
Användare och datorer kan skapas genom synkronisering mot en eller flera befintliga katalogtjänster,
antingen Active Directory eller Novell Directory. Detta sker på ett enkelt sätt genom administrationsgränssnittet. Vid synkronisering kan man välja vilka organisatoriska enheter som synkronisering ska
ske mot och katalogstrukturen behålls intakt vid importering.
För att en användare ska kunna logga in på en klient genom pre-boot-miljön så krävs det att
användaren utför en lyckad inloggning till klientens operativsystem efter att SGN har installerats.
Detta gör att SGN automatiskt samlar in inloggningsuppgifterna och registrerar användaren både på
klienten och på serversidan. Innan någon användare har tilldelats till en klient så sker ingen
autentisering i pre-boot-miljön och den första som registreras betraktas som ägare av klienten. För att
lägga till ytterligare användare så loggar ägaren15 in i pre-boot-miljön med SSO inaktiverat och den nya
användaren får sedan logga in till operativsystemet. Användare som registreras på klienter men som
inte skapats på serversidan, i administrationsgränssnittet, läggs till automatiskt.
Lösningen har ett väldigt bra administrationsgränssnitt (Poäng: 5)
SGN har ett väldigt bra administrationsgränssnitt. Det finns en tydlig uppdelning av gränssnittet i
olika interaktionsområden vilket gör att man alltid har en bra översikt över informationen. Användare
och datorer hanteras genom en trädstruktur med godtyckligt djup som byggs upp av arbetsgrupper och
domäner, vilka kan importeras från befintliga katalogtjänster. För att hitta en specifik användare eller
dator så finns det tillgång till både en filterfunktion för organisationsträdet och en välutvecklad
sökfunktion. Det finns en tydlig uppdelning av olika administrativa funktionsområden (t.ex. hantering
av användare och datorer, policyhantering, övervakning av loggar m.m.) i gränssnittet och det är
enkelt att byta från ett funktionsområde till ett annat. I gränssnittet används ofta ikoner för att
förtydliga olika funktioner.
Lösningen erbjuder goda möjligheter att konfigurera klienter (Poäng: 5)
Konfiguration av klienter sker genom användning av olika policytyper. Ett godtyckligt antal policyer
kan skapas och blir aktiva först efter att de har tilldelats till en grupp klienter, t.ex. en organisatorisk
enhet. Konfigurationsmöjligheterna som finns är väldigt goda och är fördelade över nio olika
policytyper (Utimaco, 2008):
General Settings
PIN
Passphrase
Specific Machine Settings
Configuration Protection

Authentication
Password
Device Protection
Logging

Var och en av dessa policytyper innehåller en mängd olika inställningar. För hårddiskkryptering
används policytypen Device Protection som tillåter bland annat val av krypteringsalgoritm, vilka
volymer eller enheter som ska skyddas och hur SGN ska hantera flyttbara lagringsenheter.
Inställningarnas funktion är lätt att förstå genom bra namngivning och till varje inställning finns även
en informationstext som ytterligare beskriver dess funktion.
Det är även möjligt att skapa policygrupper som kombinerar olika policyer. Detta gör det möjligt att i
ett enda steg tilldela en rad olika policyer till en klientgrupp. Det är väldigt enkelt att få en bra
överblick över hur klienter är konfigurerade och vilka policyer som har tilldelats på olika nivåer i
organisationsträdet utan att behöva besöka inställningar för en specifik klient.

Vilka användare som har tillåtelse att utföra detta, och låta nya användare registreras, går att
konfigurera. Som standard så tillåts endast ägaren göra detta på klienten.
15
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Bra möjligheter finns att hantera och övervaka loggar (Poäng: 4)
Logghanteringen känns genomtänkt och det är enkelt att ställa in exakt vilka typer av händelser man
vill undersöka (efter antingen kategori eller felnivå). Loggar kan vid visning grupperas efter valfri
rubrik (typ av händelse, kategori, användare, dator, …) för att underlätta läsbarheten, och utskrift av
logglistor erbjuds.
Det finns goda förutsättningar att hjälpa användare som har problem (Poäng: 5)
Användare som har råkat glömma sitt lösenord kan erbjudas hjälp via ett challenge/response
förfarande ifrån det centrala administrationsgränssnittet. Det finns även en komponent kallad Web
Help Desk som erbjuder ett webbaserat gränssnitt för att hjälpa användare med återställning av
lösenord. Detta gör det möjligt att fördela belastningen på support i stora miljöer på ett enkelt sätt.
Lösningen är väldokumenterad och det finns goda informationskällor (Poäng: 5)
Omfattande dokumentation finns som beskriver installation och administration av lösningen och det
script API som finns tillgängligt. Dokumentationen för både server- och klientkomponenter finns
tillgänglig på tyska, engelska, franska och japanska.
Det finns tre olika övningskurser tillgängliga som erbjuder information och exempel på olika delar i
driftsättningen av lösningen.
Base training
Implementation training
Maintenance training
Förutom dokumentation och övningskurser så finns ett brett utbud av information på tillverkarens
hemsida i form av en sökbar kunskapsdatabas, web seminarier, tekniska rapporter, FAQs och
nyhetsbrev.

ADMINISTRATION: KLIENT
Lösningen erbjuder en väldigt bra pre-boot-miljö för klienter (Poäng: 5)
Gränssnittet är fönsterbaserat och har stöd för mus, vilket gör det enkelt för vanliga skrivbordsanvändare och känna sig hemma. Andra funktioner som finns är t.ex. virtuellt tangentbord, inställning
av språk, återställning, val av inloggningsdomän som används av SSO, byte av lösenord efter
inloggning samt visning av tid och datum.
Det är enkelt att få tillgång till fjärrhjälp vid eventuella problem (Poäng: 5)
I pre-boot-miljön är det väldigt enkelt att hitta funktionen för återställning om användaren har glömt
bort sitt lösenord. Användaren kontaktar sedan lämplig administrator eller helpdesk och kan via
challenge/response få tillgång till klienten.

SKALBARHET: SERVER
Lösningen hanterar problemet med nätverksbelastning på ett bra sätt (Poäng: 5)
All nätverkstrafik mellan serversidan och klienter sker genom en webserver (Microsoft IIS) vilket gör
det möjligt att balansera trafiken över flera webservrar vid hög belastning. Detta kan ske med hjälp av
t.ex. Microsoft NLB eller BIG-IP.
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En databaslösning används med goda förutsättningar för skalbarhet (Poäng: 5)
Lagring av information sker i en SQL-databas som är en erkänt bra lösning för att lagra stora mängder
av information. Lösningen stödjer följande databaser (Utimaco, 2008):
Microsoft SQL Server 2000 (SP4)
Microsoft SQL Server 2005 (SP1, SP2)
Microsoft SQL Server 2005 Express (SP1, SP2)
Det finns goda förutsättningar för administration i stora miljöer (Poäng: 5)
Ett godtyckligt antal administrativa gränssnitt kan upprättas för att fördela belastningen över olika
administratörer. SGN stödjer rollbaserad administration som gör det möjligt att skapa och tilldela
olika roller till olika administratörer. En roll kan ses som en sammling rättigheter som utmärker ett
visst ansvarsområde. Det finns som standard fem stycken roller för SGN (Utimaco, 2008):
Master Security Officer
Helpdesk Officer
Recovery Officer

Security Officer
Audit Officer

Ytterligare roller kan skapas efter behov. Många av de lösningar som har utvärderats stödjer en viss
form av rollbaserad administration, då olika administratörer kan tilldelas olika ansvarsområden, men i
SGN så är rollerna fristående från specifika användare. Detta gör att olika roller kan enkelt tilldelas till
olika användare utan att behöva konfigurera varje användare var och för sig.
Policyhanteringen i SGN, som tidigare beskrivits under administration, lämpar sig väldigt bra för stora
miljöer och det finns en god tanke med att inledningsvis hålla konfigurationen fristående från
specifika klienter/användare och sedan tillåta återanvändning av dessa konfigurationer.

SÄKERHET: SERVER
Det finns väldigt bra stöd för olika autentiseringsmetoder (Poäng: 4)
För att få tillgång till det administrativa gränssnittet så krävs det att användaren autentiserar sig. Detta
sker antingen med hjälp av användarnamn och lösenord eller användning av smartcard eller USBtoken för ytterligare säkerhet. SGN stödjer ett stort antal olika tillverkare och modeller av smartcards
och USB-tokens. För en fullständig lista se appendix II.
Det finns goda förutsättningar att upprätta säkerhetspolicyer (Poäng: 5)
Via olika typer av policyer finns det goda möjligheter att upprätta bra säkerhet i SGN. T.ex. regler för
lösenord låter administratörer bestämma vilka krav på komplexitet som ska ställas, hur ofta lösenord
ska bytas och i vilken utsträckning som de får återanvändas. Det går även att upprätta listor med
förbjudna lösenord. Under drift så kan SGN skydda klienter genom att låsa skärmen efter en viss tid av
inaktivitet, vilket är ett enkelt men effektivt sätt att skydda klienter på om användare lämnar sina
datorer obevakade när de är påslagna. En annan viktig funktion är möjligheten att förhindra lokala
administratörer på klienter från att avinstallera lösningen. På så sätt kan man med säkerhet veta att
alla klienter faktiskt är skyddade, något som kan vara speciellt viktigt i företagsmiljöer.
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SÄKERHET: KLIENT
Det finns väldigt bra stöd för olika autentiseringsmetoder (Poäng: 4)
Förutom användarnamn och lösenord så kan klienter autentisera sig i pre-boot-miljön med hjälp av ett
stort antal olika varianter av smartcards och USB-tokens. För en fullständig lista över de tillverkare
och modeller som stödjs se appendix II.
Lösningen är certifierad och uppfyller höga säkerhetskrav (Poäng: 4)
Komponenten för hårddiskkryptering, SGN Device Encryption, är certifierad enligt FIPS 140-2 samt
Common Criteria EAL-4. Lösningen har även erhållit certifiering för användning av Aladdin eToken.

PRESTANDA: KLIENT
Väldigt bra prestanda erhålls under krypteringsfasen (Poäng: 2)
SGN är den lösning som lägger störst belastning på klienten under krypteringsfasen. Att krypteringen
har hög prioritet medför dock att den inledande krypteringen tar kort tid även om datorn används. För
testresultat se avsnitt 6.2.
Väldigt bra prestanda erhålls efter att driftsättningen är avslutad (Poäng: 5)
Efter installation så är prestandaförlusten liten. Något som framkom under testning var dock att
starttiden för klienter efter att SGN installerats, och även under kryptering, är avsevärt längre än för
andra lösningar. För testresultat se avsnitt 6.2.

RESURSKRAV: SERVER
Lösningen är väldigt enkel att lära sig (Poäng: 3)
Installation och administration av SGN tar en del tid att lära sig och administrationsgränssnittet är
omfattande. Inlärningen underlättas dels genom bra dokumentation och dels genom att gränssnittet är
välstrukturerat och tydligt.
Bra möjligheter finns att hantera vanliga problem under normal drift (Poäng: 4)
Bortglömda lösenord hanteras genom challenge/response, antingen genom administrationsgränssnittet eller via ett webbaserat gränssnitt som gör det möjligt att fördela belastning på support.
Möjligheten att synkronisera användare och datorer med befintliga katalogtjänster tillsammans med
en välutvecklad policyhantering gör att förändringar i användargrupper och konfiguration hanteras på
ett bra sätt. Information kan återställas om operativsystemet blivit korrupt genom att starta klienten
med BartPE eller WindowsPE tillsammans med krypteringsrutiner för SGN.
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CHECKPOINT SMARTCENTER FOR POINTSEC – MI
DRIFTSÄTTNING: SERVER
Lösningen har bra stöd för olika operativsystem (Poäng: 3)
Lösningen stödjer endast operativsystem från Microsoft. Serverkomponenterna kan köras i följande
operativsystem (Check Point, 2008):
Microsoft Windows Server 2000
Microsoft Windows Server 2003
Det administrativa gränssnittet kan även köras på följande:
Microsoft Windows Vista Enterprise
Microsoft Windows XP Professional
Driftsättningen går att övervaka på ett bra sätt (Poäng: 4)
Central övervakning av installationen är möjlig men i begränsad utsträckning. Under kryptering så
genererar klienten loggmeddelanden som skickas till servern och innehåller information om
krypteringsförloppet. Hur ofta som klienten skickar meddelanden till servern beror på konfiguration
och det är inte möjligt att följa förloppet i realtid.
Via Administrationsgränssnittet finns en statistikfunktion som ger en bra översiktsbild över
utrullningen. Statistik presenteras för driftsättning av grundklienten (Device Agent) samt de moduler
som används (under utvärderingen så användes User Collector samt Pointsec for PC 6) och visar
antalet klienter där respektive komponent väntar på att få installeras, håller på installeras eller har
installerats.

DRIFTSÄTTNING: KLIENT
Lösningen erbjuder bra möjligheter för installation av klientmjukvara (Poäng: 5)
Driftsättning på klienter sker genom ett installationspaket (i .msi-format) som innehåller en
grundklient (Device Agent). Denna mjukvara sköter all kommunikation mot serversidan och gör det
möjligt att centralt installera ytterligare moduler ifrån administrationsgränssnittet, t.ex. Pointsec for
PC som erbjuder hårddiskkryptering. En annan vanlig modul som kan installeras är User Collector
som används för att automatiskt samla information om användare som loggar in till operativsystemet.
Installationen av grundklienten och övriga moduler kan ske helt transparent för användaren.
Att installationen är paketerad i .msi-format gör att det är enkelt att driftsätta mjukvaran på klienter
med hjälp av valfri lösning. t.ex. via ett 3:e partssystem för hantering av mjukvara, via Active Directory
och Group Policies eller med hjälp av msiexec i egna script.
Lösningen har bra stöd för olika operativsystem (Poäng: 3)
Klientmjukvaran kan köras på följande operativsystem (Check Point, 2008):
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows Vista (Ultimate, Business och Enterprise)
Microsoft XP Tablet Edition
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 2000 Professional
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Checkpoint erbjuder även hårddiskkryptering för följande operativsystem men inte genom SCPMI, och
därför ges inte högre poäng än för övriga lösningar. De är ändå värda att nämna då stöd i MI kan
komma i framtiden. (Check Point, 2009)
Redhat Linux (Standard, Enterprise)
SuSE Linux 9.x
Novel Linux Desktop
MacOS X (10.4.5 – 10.4.11 samt >= 10.5.0)

ADMINISTRATION: SERVER
Det är enkelt att skapa användare efter driftsättning (Poäng: 5)
Lösningen erbjuder två komponenter som underlättar skapandet av användare: Directory Scanner och
User Collector. Directory Scanner är en komponent som används för att kontinuerligt läsa av
information ifrån befintlig katalogtjänst (Active Directory) och synkronisera användare och datorer
med lösningens databas. När användare och datorer importeras ifrån befintliga katalogtjänster så
bevaras katalogstrukturen.
User Collector är en komponent som installeras på klienter och som lyssnar av användare som loggar
in till operativsystemet. Dessa lagras och rapporteras automatiskt till serversidan och gör det sedan
möjligt för användaren att autentisera sig i pre-boot-miljön. Förutom att använda User Collectorn för
att lägga in nya användare så kan användare även tilldelas till klienter centralt ifrån administrationsgränssnittet.
Lösningen har ett väldigt bra administrationsgränssnitt (Poäng: 4)
SCPMI har ett bra administrationsgränssnitt. Som många andra lösningar hanteras användare och
datorer i ett träd med godtyckligt djup och som byggs upp av grupper och organisatoriska enheter.
Olika administrativa funktionsområden är uppdelade på ett tydligt sätt. Det finns en välutvecklad
sökfunktion där användare och datorer kan lokaliseras med hjälp av antingen namn eller status. Det
dock kan vara svårt att få en överblick av hur klienter är konfigurerade utan att besöka inställningar
för varje säkerhetsmodul för de olika organisatoriska enheterna.
Lösningen erbjuder goda möjligheter att konfigurera klienter (Poäng: 4)
Det finns goda konfigurationsmöjligheter för de moduler som installeras på klienter. Inställningar för
moduler kan ske oberoende på olika organisatoriska enheter och om underliggande enheter inte har
konfigurerats explicit så ärvs inställningar. Inställningar är grupperade i olika kategorier och
inställningarnas funktion är lätt att förstå genom bra namngivning. Till varje inställning finns även en
beskrivande text som som ytterligare förklarar dess funktion.
Bra möjligheter finns att hantera och övervaka loggar (Poäng: 4)
Hanteringen av loggar i SCPMI fungerar bra. Det går att välja att se samtliga loggade händelser eller
händelser som är specifika för en viss administratör. Loggar kan grupperas efter datum eller typ (Info,
Warning, Critical, Success, Failure) och det går att filtrera logglistor för att endast visa händelser av
en eller flera olika typer. Det går även att konfigurera exakt vilka typer av händelser som ska loggas av
systemet. Loggar kan exporteras i .csv- eller .xml-format för arkivering och utskrift.
Det finns goda förutsättningar att hjälpa användare som har problem (Poäng: 5)
Användare som har råkat glömma sitt lösenord kan erbjudas hjälp via en challenge/response-procedur
ifrån det centrala administrationsgränssnittet. Det finns även en komponent kallad Web Help Desk
som erbjuder en webbaserad konsol för att hjälpa användare med återställning, vilket gör det lätt att
fördela belastning på support i företagsmiljöer.
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Lösningen är väldokumenterad och det finns goda informationskällor (Poäng: 5)
Dokumentationen till lösningen är omfattande och beskriver installation och administration av både
SCPMI som helhet samt för de olika säkerhetsmoduler som används. Checkpoint erbjuder även
flertalet kurser och träningsprogram för att lära sig använda lösningen, bland annat via internet.
På Checkpoints hemsida erbjuds tillgång till en sökbar kunskapsdatabas, tekniska rapporter och ett
community med forum och nyhetsbrev för användare som är intresserad av lösningen. Support
erbjuds via telefon, e-post samt via webbaserad chatfunktion.

ADMINISTRATION: KLIENT
Lösningen erbjuder en väldigt bra pre-boot-miljö för klienter (Poäng: 5)
SCPMI erbjuder en väldigt bra pre-boot-miljö. Den har kort starttid, ett tydligt gränssnitt och erbjuder
god funktionalitet. Gränssnittet är fönsterbaserat och har stöd för mus, vilket gör det enkelt för vanliga
skrivbordsanvändare att känna sig hemma. Ytterligare funktioner innefattar t.ex. virtuellt
tangentbord, inställning av språk, återställning via fjärrhjälp, val av inloggningsdomän som används
vid SSO och byte av lösenord efter inloggning.
Det är enkelt att få tillgång till fjärrhjälp vid eventuella problem (Poäng: 5)
I pre-boot-miljön är det väldigt enkelt att hitta funktionen för att få tillgång till fjärrhjälp om man har
glömt bort sitt lösenord. Därefter kan en challenge/response-procedur ske genom kontakt med
lämplig administratör eller help desk.

SKALBARHET: SERVER
Lösningen hanterar problemet med nätverksbelastning på ett bra sätt (Poäng: 5)
All nätverkstrafik mellan serversidan och klienter sker genom en webserver (Microsoft IIS) vilket gör
det möjligt att balansera trafiken över flera webservrar vid hög belastning. Detta kan ske med hjälp av
t.ex. Microsoft NLB eller BIG-IP.
En databaslösning används med goda förutsättningar för skalbarhet (Poäng: 5)
Lagring av information sker i en SQL-databas som är en erkänt bra lösning för att lagra stora mängder
av information. Lösningen stödjer följande databaser (Check Point, 2008):
Microsoft SQL Server 2000 SP2 (SP3 för Windows Server 2003)
Microsoft SQL Server 2005
I båda fallen stödjs både Standard och Express utgåvorna.
Det finns goda förutsättningar för administration i stora miljöer (Poäng: 5)
Ett godtykligt antal administrativa gränssnitt kan upprättas för att fördela arbetsbelastningen.
Administratörer kan delas in i grupper där varje grupp kan tilldelas olika rättigheter. Detta gör det
möjligt att tilldela olika ansvarsområden till olika administratörer vilket kan liknas vid de roller som
används för SGN. Det går enkelt att visa loggar för aktiviteter utförda av varje enkilld administratör,
vilket ger spårbarhet vid eventuella felsituationer. Administrationsgränssnittet tillåter gruppering av
användare och datorer i en trädstruktur med godtyckligt djup, vilket är ett bra sätt att hantera stora
användargrupper.
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SÄKERHET: SERVER
Det finns väldigt bra stöd för olika autentiseringsmetoder (Poäng: 5)
För att få tillgång till SCPMI så krävs det att man öppnar en nyckellåda (eng. keybox) med hjälp av
användarnamn, lösenord och token. Detta är något som vanligtvis krävs en gång efter varje omstart.
Man kan dock välja att hålla nyckellådan öppen mellan omstarter, men som resulterar i längre
säkerhet.
Varje gång som det administrativa gränssnittet startas upp krävs autentisering med hjälp av
användarnamn tillsammans med ett lösenord, token eller smart card. För en fullständig lista över de
tillverkare och modeller som stödjs se appendix IV.
Det finns goda förutsättningar att upprätta säkerhetspolicyer (Poäng: 4)
SCPMI erbjuder goda möjligheter att konfigurera olika säkerhetsfunktioner. Regler för lösenord låter
administratörer sätta krav på komplexitet, när lösenord ska bytas och i vilken utsträckning lösenord
får återanvändas. Förutom lösenord så kan olika tokens och smartcards konfigureras.
SCPMI erbjuder en egen lösenordsskyddad skärmsläckare, och det är möjligt att förhindra klienter
ifrån att byta till någon annan skärmsläckare som finns tillgänglig i operativsystemet. Skärmsläckaren
erbjuder ett enkelt men effektivt sätt att skydda klienter när användare lämnar sina datorer
obevakade. En annan viktig funktion är möjligheten att förhindra lokala administratörer på klienter
från att avinstallera lösningen. För att kunna utföra en avinstallation på klienter så krävs det att två
behöriga användare autentiserar sig. Vilka användare som är behörig att utföra en avinstallation går
att konfigurera. Detta medför att man kan vara säker på att samtliga klienter är skyddade vilket är
något som kan vara speciellt viktigt i företagsmiljöer.

SÄKERHET: KLIENT
Det finns väldigt bra stöd för olika autentiseringsmetoder (Poäng: 5)
Förutom användarnamn och lösenord så kan klienter autentisera sig i pre-boot-miljön med hjälp av ett
stort antal olika varianter av smartcards och USB-tokens. För en fullständig lista över de tillverkare
och modeller som stödjs se appendix IV. SCPMI är den lösning som stödjer flest antal olika modeller
och tillverkare av tokens för autentisering.
Lösningen är certifierad och uppfyller höga säkerhetskrav (Poäng: 4)
SCPMI är certifierad till Common Criteria EAL-4, FIPS 140-2 och BITS.

PRESTANDA: KLIENT
Väldigt bra prestanda erhålls under krypteringsfasen (Poäng: 5)
SCPMI har låg prioritet på den inledande krypteringen vilket gör att god prestanda erhålls under
installationen. Hur lång tid krypteringen tar beror därför på hur hårt klienten belastas. För testresultat
se avsnitt 6.2.
Väldigt bra prestanda erhålls efter att driftsättningen är avslutad (Poäng: 5)
Efter installation så är prestandaförlusten liten. För testresultat se avsnitt 6.2.
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RESURSKRAV: SERVER
Lösningen är väldigt enkel att lära sig (Poäng: 3)
SCPMI är en omfattande lösning som kräver en del kunskap för att kunna driftsättas och
administreras. Det finns dock genomförlig dokumentation som underlättar inlärningsprocessen som
krävs för att använda lösningen. SCPMI är den lösning som tog längst tid att installera.
Bra möjligheter finns att hantera vanliga problem under normal drift (Poäng: 4)
Bortglömda lösenord hanteras genom en challenge/response-procedur, antingen genom
administrationsgränssnittet eller via ett webbaserat gränssnitt som gör det möjligt att fördela
belastning på support. Förändringar i användar- och datorgrupper underlättas genom möjligheten till
automatisk synkronisering mot befintliga katalogtjänster via Directory Scanner komponenten.
Information kan återställas om operativsystemet blivit korrupt genom att starta klienten med BartPE
eller WindowsPE tillsammans med krypteringsrutiner för Pointsec for PC.
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SAFEBOOT ENTERPRISE
DRIFTSÄTTNING: SERVER
Lösningen har bra stöd för olika operativsystem (Poäng: 4)
Det finns endast stöd för operativsystem från Microsoft. Serverkomponenterna kan köras i följande
operativsystem (McAfee, 2008):
Windows NT 4.0
Windows 2000
Windows Server 2003
Windows XP
Windows Vista (alla versioner)
Driftsättningen går att övervaka på ett bra sätt (Poäng: 4)
Vid driftsättningen av klienter så erbjuder serversidan en viss central övervakning. Det är inte möjligt
att följa krypteringsförloppet för en specifik klient utan det går endast att se om klienten krypterar
hårddisken eller inte. Denna information finns även tillgänglig vid avinstallation av lösningen.

DRIFTSÄTTNING: KLIENT
Lösningen erbjuder bra möjligheter för installation av klientmjukvara (Poäng: 5)
Installationspaketet för klienter består av en .exe-fil som genereras med hjälp av det centrala
administrationsgränssnittet. Installationen kan konfigureras till att ske transparent för användaren,
och även omstarten som krävs efter installationen kan automatiseras. Installationspaketet kan
antingen konfigureras för online- eller offlineinstallation. Vid onlineinstallation så hämtas klientens
konfiguration från servern under installationen, och vid offlineinstallation så måste klientens
konfiguration inkluderas i en transportkatalog (.sdb-fil) tillsammans med installationspaketet. Vid
offlineinstallation måste transportkatalogen importeras till den centrala SB-databasen innan
återställningsfunktioner kan användas.
Lösningen har bra stöd för olika operativsystem (Poäng: 3)
Det finns endast stöd för operativsystem från Microsoft. Klientmjukvaran kan köras på följande
operativsystem (McAfee, 2008):
Windows 2000
Windows XP
Windows 2003 Server
Windows Vista (alla versioner)
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ADMINISTRATION: SERVER
Det är enkelt att skapa användare efter driftsättning (Poäng: 4)
Användare kan importeras ifrån befintlig katalogtjänst via SafeBoot Connector Manager. Denna
mjukvara kräver en del konfiguration för att kunna användas och kräver en viss kunskap om den
katalogtjänst som importering ska ske ifrån. Det finns tre olika anslutningstyper som stödjs (McAfee,
2008):
Active Directory
NT
LDAP
Eftersom det administrativa gränssnittet inte hanterar användare och datorer på ett trädbaserat sätt så
bevaras inte strukturen vid importering. Istället så erbjuds inställningar för hur användare och datorer
ska struktureras efter importering. Efter importering så kan användare tilldelas till klienter och blir
tillgängliga i pre-boot-miljön direkt vid nästa synkronisering. Eftersom användare vid det här laget
inte har angivit ett lösenord så tilldelas ett standardlösenord för pre-boot-miljön som går att ställa in.
Importering av användare upplevdes inte lika enkelt som för övriga lösningar pågrund av den extra
konfiguration som behövdes.
Lösningen har ett väldigt bra administrationsgränssnitt (Poäng: 3)
Det finns en bra uppdelning av olika interaktionsområden, och gränssnittet är flexibelt då dessa
områden kan flyttas runt och anpassas fritt efter önskemål. Användare och datorer organiseras med
hjälp av gruppträd i en nivå, och stödjer inte en trädbaserad struktur fullt ut. Alla konfigurationsmöjligheter som finns för en enskild användare finns också för grupper.
Gränssnittet använder fönster i väldigt stor utsträckning vilket betyder att det ibland kan bli
oöverskådligt med många fönster öppna, även om det finns funktioner för att ordna fönstren så
upplevdes detta som något negativt. För att hitta användare och datorer så kan antingen en
sökfunktion användas eller en filterfunktion som tillåter filtrering av listor efter vissa kriterier.
Lösningen erbjuder goda möjligheter att konfigurera klienter (Poäng: 3)
Det finns en hel del konfigurationsmöjligheter för klienter vilket inkluderar inställningar för säkerhet,
utseende och funktionalitet. Det finns möjligheter att konfigurera pre-boot-miljön med olika teman,
språkinställningar och informationstexter. Konfigurationen skulle dock kunna fördelas i kategorier för
att vara mer överskådlig – stor delen av konfigurationen finns under fliken General. Inställningarna
skulle också kunna förklaras bättre med informativa texter.
Det finns även inställningar som sträcker sig utanför arbetets avgränsningar som t.ex. konfiguration av
tillåtna inloggningstider, tillåtna applikationer m.m.

77

Bra möjligheter finns att hantera och övervaka loggar (Poäng: 3)
Från administrationsgränssnittet kan loggar för en specifik användare eller maskin enkelt tas fram,
som kan sorteras efter typ (information, success, failure, …), tid, beskrivning eller id för objekt som
genererade händelsen. Det går inte att få fram loggar för samtliga användare och klienter i samma vy
ifrån huvudgränssnittet. SafeBoot erbjuder istället en extern applikation, SafeBoot Reports, som kan
användas för att schemalägga mer omfattande sammanställningar av loggar. Det skulle dock vara bra
att ha all funktionalitet på ett ställe.
Det finns goda förutsättningar att hjälpa användare som har problem (Poäng: 5)
Behöriga användare som glömt sina inloggningsuppgifter kan hjälpas från det centrala
administrationsgränssnittet via en challenge/response-procedur. Det finns även ett webbaserat
gränssnitt tillgänglig (Safeboot Web Recovery) som gör det möjligt att fördela belastning på support.
Lösningen är väldokumenterad och det finns goda informationskällor (Poäng: 4)
Bra dokumentation finns som beskriver driftsättning och administration för var och en av lösningens
olika komponenter. Även kompletterande dokumentation följer med lösningen som beskriver t.ex.
användning av olika tokens, backuplösningar och hur uppgradering av mjukvara sker. McAfee
erbjuder även flertalet kurser för att lära sig installera och administrera lösningen.
McAfees hemsida erbjuder en god källa för kompletterande information, bland annat genom en sökbar
kunskapsdatabas och tekniska rapporter och tillgång till support.

ADMINISTRATION: KLIENT
Lösningen erbjuder en väldigt bra pre-boot-miljö för klienter (Poäng: 4)
Pre-boot-miljön som erbjuds har kort starttid och fungerar bra, men ligger något efter andra lösningar
när det gäller utformning av gränssnittet. Gränssnittet är fönsterbaserat och har stöd för mus, vilket
gör det enkelt för vanliga skrivbordsanvändare och känna sig hemma. Andra funktioner som finns är
t.ex. virtuellt tangentbord, språkinställningar, återställning, val av autentiseringsmetod och byte av
lösenord efter inloggning.
Det är enkelt att få tillgång till fjärrhjälp vid eventuella problem (Poäng: 4)
I pre-boot-miljön kan användaren få tillgång till återställning via en challenge/response-procedur som
sker genom kontakt med lämplig administratör eller help desk. Återställningsfunktionen är inte synlig
direkt, som för de flesta andra lösningar, utan ligger under options i pre-boot-miljön vilket inte är
uppenbart.

SKALBARHET: SERVER
Lösningen hanterar problemet med nätverksbelastning på ett bra sätt (Poäng: 5)
Nätverksbelastning kan hanteras genom att upprätta ett godtyckligt antal SafeBoot servrar för
kommunikation med klienter. Klienter kan konfigureras till att använda den SafeBoot server som för
tillfället har kortast svarstid på nätverket vilket gör att belastning fördelas på ett bra sätt.
En databaslösning används med goda förutsättningar för skalbarhet (Poäng: 3)
Databaslösningen som används är fil/katalog-baserad vilket lämpar sig mindre bra för väldigt stora
mängder av information. Databasen kan bli svårhanterlig vid t.ex. säkerhetskopiering när antalet
användare är stort.
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Det finns goda förutsättningar för administration i stora miljöer (Poäng: 4)
Administrationsgränssnittet stödjer inte en trädbaserad struktur av användare och klienter utan
endast strukturering i en gruppnivå. Administrationen kan fördelas på ett godtyckligt antal
administratörer där var och en kan tilldelas en säkerhetsnivå. Säkerhetsnivån reglerar vilka användar/klientgrupper som en administratör kan hantera. Ett godtyckligt antal administrativa gränssnitt kan
upprättas för att fördela belastningen.

SÄKERHET: SERVER
Det finns väldigt bra stöd för olika autentiseringsmetoder (Poäng: 4)
Vid användning av samtliga mjukvarukomponenter som kommunicerar med en SafeBoot server så
kräver lösningen autentisering med hjälp av antingen lösenord, smartcard eller token. För en
fullständig lista på smartcards och tokens som kan användas se appendix IV.
Eftersom databasen är fil/katalog-baserad så skyddas den inte med ovanstående metoder. Databasen
måste placeras på en skyddad dator för att förhindra otillåten access.
Det finns goda förutsättningar att upprätta säkerhetspolicyer (Poäng: 4)
Det finns bra möjligheter att konfigurera säkerheten i SBE. Genom regler för lösenord så kan
administratörer bestämma krav på längt och komplexitet, styra när byte av lösenord måste ske och i
vilken utsträckning de kan återanvändas. Förutom konfiguration av lösenord så finns även
inställningar för andra autentiseringsmetoder som tokens och smartcards.
SBE erbjuder en egen lösenordsskyddad skärmsläckare för klienter och det går att förhindra
användare från att inaktivera denna, vilket ger ett bra skydd om användare lämnar sina klienter
obevakade under drift. En annan viktig funktion är möjligheten att förhindra lokala administratörer på
klienter från att avinstallera lösningen. På så sätt kan man med säkerhet veta att alla klienter faktiskt
är skyddade vilket kan vara speciellt viktigt i företagsmiljöer.

SÄKERHET: KLIENT
Det finns väldigt bra stöd för olika autentiseringsmetoder (Poäng: 4)
Klienter kan autentisera sig i pre-boot-miljön via lösenord, smartcard eller USB token. SBE har ett bra
stöd för olika modeller av dessa. För fullständig lista över de tokens och smartcards som det finns stöd
för se appendix IV.
Lösningen är certifierad och uppfyller höga säkerhetskrav (Poäng: 4)
SafeBoot uppfyller certifieringskraven FIPS 140-2 samt Common Criteria EAL-4. För att SafeBoot ska
uppfylla kraven för FIPS 140-2 krävs det att lösningen konfigureras att använda en godkänd
krypteringsalgoritm – AES (FIPS, 256 bit). Det krävs också att samtliga partitioner på klienten är
fullständigt krypterade.
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PRESTANDA: KLIENT
Väldigt bra prestanda erhålls under krypteringsfasen (Poäng: 3)
SBE har relativt hög prioritet på krypteringsprocessen och en tydlig prestandaförsämring kan mätas.
En effekt av detta är dock att krypteringen tar kort tid även när klienten används. För testresultat se
avsnitt 6.2.
Väldigt bra prestanda erhålls efter att driftsättningen är avslutad (Poäng: 5)
Efter installation så är prestandaförlusten väldigt liten. För testresultat se avsnitt 6.2.

RESURSKRAV: SERVER
Lösningen är väldigt enkel att lära sig (Poäng: 4)
SBE är en relativt enkel lösning att installera och använda. Administrationsgränssnittet går lätt att lära
sig. Komponenten för importering av användare (SB Connector Manager) kräver dock mer kunskap
om de katalogtjänster som ska användas eftersom konfiguration måste ske manuellt jämfört med
andra lösningar som sköter detta automatiskt.
Bra möjligheter finns att hantera vanliga problem under normal drift (Poäng: 4)
Bortglömda lösenord hanteras genom challenge/response, antingen genom administrationsgränssnittet eller via ett webbaserat gränssnitt som gör det möjligt att fördela belastning på support.
Förändringar i användar- och datorgrupper underlättas genom möjligheten till synkronisering mot
befintliga katalogtjänster. Information kan återställas om operativsystemet blivit korrupt genom att
starta klienten med BartPE eller WindowsPE tillsammans med krypteringsrutiner för SafeBoot.
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BECRYPT ENTERPRISE
DRIFTSÄTTNING: SERVER
Lösningen har bra stöd för olika operativsystem (Poäng: 3)
Lösningen stödjer endast operativsystem från Microsoft. Serverkomponenterna kan köras på Windows
Server 2003 och det administrativa gränssnittet kan även köras på följande operativsystem (BeCrypt,
2008):
Windows Vista
Windows XP
Driftsättningen går att övervaka på ett bra sätt (Poäng: 5)
Via det centrala administrationsgränssnittet så kan driftsättning på enskilda maskiner följas på ett
överskådligt sätt. Tydlig information presenteras som beskriver i vilket skede som driftsättningen på
varje klient befinner sig i:
1.
2.
3.
4.
5.

Installed
Protected mode drivers installed
Pre-boot driver installed
Encryption started
Encryption complete

Under krypteringsskedet så ges kontinuerlig information om hur många procent av hårddisken som är
krypterad på varje klient.

DRIFTSÄTTNING: KLIENT
Lösningen erbjuder bra möjligheter för installation av klientmjukvara (Poäng: 5)
Installation på klienter sker med hjälp av tre filer: Ett .msi-paket som innehåller klientmjukvara, en
.dat-fil som innehåller konfigurationsparametrar och en .txt-fil som innehåller namnet på .dat-filen.
MSI-paketeringen gör det enkelt att driftsätta mjukvaran på klienter via antingen Active Directory
eller 3:e partssystem för hantering av mjukvara.
Lösningen har bra stöd för olika operativsystem (Poäng: 3)
Lösningen stödjer endast operativsystem från Microsoft. Klientmjukvaran kan köras på följande
operativsystem (BeCrypt, 2008):
Windows XP
Windows XP Tablet
Windows 2003 Server
Windows 2000
Windows Vista
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ADMINISTRATION: SERVER
Det är enkelt att skapa användare efter driftsättning (Poäng: 4)
Importering av användare sker på ett väldigt enkelt sätt ifrån befintlig katalogtjänst (Active Directory).
Katalogens struktur behålls och ingen speciell konfiguration behöver utföras. Efter att användare har
importerats så kan de tilldelas till klienter. När användare tilldelas till klienter centralt så måste ett
lösenord sättas, vilket kan ändras av användaren senare. BCE har ingen funktion för att automatiskt
samla in denna information ifrån operativsystemets inloggning.
BCEs klientkomponent DISK Protect erbjuder även administration av lösningen lokalt på klienter och
det finns bland annat möjlighet att ta bort och lägga till användare. Detta kräver dock att användaren
har autentiserat sig som en DISK Protect administratör i pre-boot-miljön. Vilka användare som har
administratörsrättigheter går att konfigurera centralt.
Lösningen har ett väldigt bra administrationsgränssnitt (Poäng: 3)
Användare och datorer hanteras i form av ett katalogträd med godtyckligt djup vilket gör att
administrationen blir överskådlig även med ett stort antal objekt, och användare kan enkelt grupperas.
Det är enkelt att lägga till eller ta bort användare ifrån klientdatorer. Lösningen erbjuder bra
sökfunktioner för att hitta användare och datorer i katalogträdet. Gränssnittet upplevdes dock som
något begränsat jämnfört med andra lösningar när det gäller funktionalitet.
Lösningen erbjuder goda möjligheter att konfigurera klienter (Poäng: 3)
Klienter kan konfigureras i begränsad utsträckning via Active Directory och group policy.
Konfiguration av klienter sker även ifrån det centrala administrationsgränssnittet men inte i samma
omfattning som många andra lösningar. Det handlar till största delen om att hantera användare på
klienter och sätta parametrar för autentisering.
Bra möjligheter finns att hantera och övervaka loggar (Poäng: 4)
Det finns fem typer av händelser som loggas: Information, Warning, Error, Success audit och Failure
audit. Det är enkelt att ta fram loggar för en viss användare eller klient antingen genom en sökfunktion
som erbjuds eller genom att högerklicka på användaren/klienten i organisationsträdet. När man vill se
alla loggar av en viss typ så måste man ange ett ”custom filter”, vilket är ett bra verktyg men känns
onödigt för en så pass vanlig funktion. När man väljer att se samtliga händelser så kan man inte
sortera efter händelsetyp. En intressant funktion är att administratörer kan definiera ”proactive
actions” vilket innebär att utvalda personer kan underrättas när en viss typ av händelse inträffar.
Det finns goda förutsättningar att hjälpa användare som har problem (Poäng: 4)
Användare kan hjälpas vid bortglömt lösenord via en challenge/reponse-procedur. Detta kan ske
antingen genom det centrala administrationsgränssnittet eller genom en extern applikation (BeCrypt
Recovery Console). Vid testning så uppstod problem vid användning av den externa mjukvaran, vars
GUI skiljde sig ifrån beskrivning i manualen. Återställning ifrån administrationsgränssnittet fungerade
dock bra. Det finns inte tillgång till något webbaserat gränssnitt för att hjälpa användare.
Lösningen är väldokumenterad och det finns goda informationskällor (Poäng: 3)
Bra dokumentation finns för både BeCrypt Enterprise Manager och BeCrypt DISK Protect i deras
respektive manualer. Driftsättningen kräver att en del konfiguration görs av 3:e parts mjukvara (Active
Directory och group policies, SQL databas, etc.), vilket finns beskrivet i ett kompletterande
installationsdokument. Vid behov av ytterligare information hänvisas man till supportavdelningen,
och deras hemsida ger begränsat med information. Det finns ingen ”community” eller allmän
informationsbank som för många andra lösningar.
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ADMINISTRATION: KLIENT
Lösningen erbjuder en väldigt bra pre-boot-miljö för klienter (Poäng: 3)
BeCrypts pre-boot-miljö är väldigt enkel och har snabb starttid. Gränssnittet är textbaserat vilket gör
att skrivbordsanvändare som är vana vid fönstermiljö kan uppleva miljön som obekant. Endast de
nödvändigaste funktionerna finns.
Det är enkelt att få tillgång till fjärrhjälp vid eventuella problem (Poäng: 3)
För att en klient ska kunna få tillgång till fjärrhjälp via challenge/response så krävs det att 3 felaktiga
inloggningsförsök gör i pre-boot-miljön även om användaren vet att han/hon inte kan sitt lösenord
vilket känns onödigt.

SKALBARHET: SERVER
Lösningen hanterar problemet med nätverksbelastning på ett bra sätt (Poäng: 2)
All trafik från klienter går genom en server. Det finns inte möjlighet att upprätta flera
serverkomponenter för att fördela nätverksbelastningen.
En databaslösning används med goda förutsättningar för skalbarhet (Poäng: 5)
Lagring av information sker i en SQL-databas som är en erkänt bra lösning för att lagra enorma
mängder av information. Lösningen stödjer följande databaser (BeCrypt, 2008):
Microsoft SQL 2005
Microsoft SQL 2005 Express
Microsoft SQL 2000
Det finns goda förutsättningar för administration i stora miljöer (Poäng: 4)
Användare och datorer struktureras i ett träd vilket ger en en bra överblick. Lösningen använder sig av
Active Directory och Group Policys för att erbjuda viss konfiguration av klienter. Detta gör det enkelt
att ändra inställningar för stora användargrupper men leder till minskad överblick av systemet då all
administration inte sker genom samma gränssnitt.
Lösningen stödjer att ett godtyckligt antal BEM Manager Consoles upprättas för att fördela den
administrativa belastningen. Administrationen går dock inte att fördela på olika behörighetsnivåer.

SÄKERHET: SERVER
Det finns väldigt bra stöd för olika autentiseringsmetoder (Poäng: 2)
Ingen autentisering sker vid uppstart av det centrala administrationsgränssnittet och under testning så
kunde användare tas bort och läggas till från klienter utan att identiteten behövde styrkas. För vissa
kritiska operationer, som t.ex. nyckelhantering, så måste ett säkerhetslösenord anges. Förutom
säkerhetslösenordet så finns inte stöd för andra autentiseringsmetoder i administrationsgränssnittet.
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Det finns goda förutsättningar att upprätta säkerhetspolicyer (Poäng: 3)
Säkerhetspolicyer går inte att konfigurera via det centrala administrationsgränssnittet. Policyer kan
konfigureras i begränsad utsträckning via Active Directory och Group Policies. Detta innefattar regler
för lösenord samt viss konfiguration av klientmjukvara.
Det går inte att förhindra användare från att avinstallera lösningen på klienter och därmed dekryptera
hårddisken. Under testning så kunde avinstallation ske via lägg till/ta bort program som lokal
administratör. Information om att klienten var okrypterad gjordes inte tillgängligt i det centrala
administrationsgränssnittet.

SÄKERHET: KLIENT
Det finns väldigt bra stöd för olika autentiseringsmetoder (Poäng: 4)
Klienter kan autentisera sig via lösenord, smartcard eller USB token. För fullständig lista över de
tokens och smartcards som det finns stöd för se appendix IV.
BeCrypt klienten, DISK Protect, erbjuder möjlighet att administrera den lokala installationen efter att
operativsystemet har startats upp. För att en användare ska kunna administrera DISK Protect lokalt så
krävs det att användaren loggar in i pre-boot-miljön som en giltig administratör samt autentiserar sig i
administrationsgränssnittet för DISK Protect.
Lösningen är certifierad och uppfyller höga säkerhetskrav (Poäng: 4)
Krypteringsalgoritmer som används uppfyller FIPS 140-2, när de används i FIPS läge och DISK
Protect komponenten genomgår under arbetets skrivande FIPS 140-2 validering för nivå 1, och kan
användas i ett FIPS-kompatibelt läge. Lösningen har också blivit tilldelad CSIA Claims Tested Mark
(CCT Mark).

PRESTANDA: KLIENT
Väldigt bra prestanda erhålls under krypteringsfasen (Poäng: 5)
BCE har låg prioritet på den inledande krypteringsprocessen vilket medförde en nästan obefintlig
prestandaförsämring. För testresultat se avsnitt 6.2.
Väldigt bra prestanda erhålls efter att driftsättningen är avslutad (Poäng: 5)
Efter installation så är prestandaförlusten väldigt liten. För testresultat se avsnitt 6.2.

RESURSKRAV: SERVER
Lösningen är väldigt enkel att lära sig (Poäng: 4)
Administrationsgränssnittet är väldigt lättöverskådligt enkelt att använda. Grundläggande kunskap i
Active Directory och Group Policies krävs dock för att installera lösningen och för att konfigurera
klienter.
Bra möjligheter finns att hantera vanliga problem under normal drift (Poäng: 4)
Bortglömda lösenord hanteras genom en challenge/response-procedur, antingen genom
administrationsgränssnittet eller via en extern applikation. Förändringar i användar- och
klientgrupper underlättas genom möjligheten till importering från befintliga katalogtjänster.
Information kan återställas om operativsystemet blivit korrupt genom att starta klienten med BartPE
tillsammans med krypteringsrutiner för BCE.
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MICROSOFT BITLOCKER
DRIFTSÄTTNING: SERVER
Lösningen har bra stöd för olika operativsystem (Poäng: 3)
Stöd för att konfigurera policyer för Bitlocker finns genom Active Directory i följande operativsystem
från Microsoft (Microsoft, 2008):
Windows Server 2008
Windows Server 2003 R2
För att kunna använda Windows Server 2003 R2 så krävs det att Active Directory uppdateras med en
”schema extension” som finns tillgänglig att hämta ifrån Microsofts hemsida.
Driftsättningen går att övervaka på ett bra sätt (Poäng: 4)
Vid central driftsättning med hjälp av SCCM, som är ett hanteringssystem utvecklat av Microsoft för
mjukvara i företagsmiljöer, så kan driftsättningen på klienter följas fram tills att den inledande
krypteringen är avslutad. Den enda möjligheten som Bitlocker själv erbjuder för övervakning
begränsas dock till kommandogränssnittet (manage-bde) som används lokalt på klienter.

DRIFTSÄTTNING: KLIENT
Lösningen erbjuder bra möjligheter för installation av klientmjukvara (Poäng: 4)
Hur Bitlocker installeras på klienter är en av de många punkter som lösningen skiljer sig på från de
övriga vilket beror på att lösningen är så pass integrerad i operativsystemet. Enklaste sättet att aktivera
Bitlocker i Windows 7 är via kontrollpanelen, men kräver att användaren involveras. För central
aktivering i företagsmiljöer kan SCCM användas. SCCM kräver dock att TPM-chippet är aktiverat,
vilket måste ske med fysisk tillgång till klienten om detta inte är gjort (Microsoft, 2008). Transparent
installation är alltså möjligt men kräver vissa förutsättningar. Central installation kan även ske med
hjälp av WMI-scripts.
Lösningen har bra stöd för olika operativsystem (Poäng: 3)
Påståendet är svårt att bedöma eftersom Bitlocker inte är en fristående lösning som kan installeras på
samma sätt som de andra lösningarna. Bitlocker är en integrerad del i följande operativsystem från
Microsoft (Wikipedia, 2009):
Windows Vista (Ultimate och Enterprise)
Windows 7 (Ultimate och Enterprise)
Windows Server 2008
Bitlockers funktionalitet kan skilja sig för de olika systemen. Det är t.ex. skillnad mellan Bitlocker i
Windows Vista och Windows 7, vilket är något att ta hänsyn till då Windows 7 versionen inte stödjs i
Vista. Bitlocker går att använda i dessa system men i något olika utföranden.

ADMINISTRATION: SERVER
Det är enkelt att skapa användare efter driftsättning (Poäng: -)
Påståendet går inte att besvara då Bitlocker inte har användare på samma sätt som övriga lösningar.
Lösningen har ett väldigt bra administrationsgränssnitt (Poäng: -)
Påståendet går inte att besvara då Bitlocker inte har ett dedikerat gränssnitt för central administration.

85

Lösningen gåratt administrera till viss del via Active Directory och Group Policies, men det är inget
gränssnitt som är specifikt för Bitlocker.
Lösningen erbjuder goda möjligheter att konfigurera klienter (Poäng: 3)
Via Group Policies så kan klienter konfigureras i viss utsträckning. Förutom generella inställningar,
som t.ex. hantering av återställningsinformation, val av krypteringsalgoritm och regler för PIN-koder,
så delas konfiguration in i tre olika kategorier:
Fixed Data Drives
Removable Data Drives
Operating System Drives
Det går att konfigurera hur användare autentiserar sig vid åtkomst av dessa enheter och hur
återställning av enheterna sker och andra säkerhetsrelaterade inställningar. Det går inte att ställa in
PIN-koder för klienter eller konfigurera pre-boot-miljön. Det finns bättre möjligheter att administrera
Bitlocker lokalt, via kommandogränssnittet (manage-bde), än centralt.
Bra möjligheter finns att hantera och övervaka loggar (Poäng: 1)
Det finns inga enkla möjligheter att centralt övervaka eller hantera Bitlocker-specifika loggar.
Det finns goda förutsättningar att hjälpa användare som har problem (Poäng: 3)
Klienter kan konfigureras att lagra återställningsinformation i Active Directory, vilket består av en 48siffrig kod som kan användas för att låsa upp klienter. Microsoft tillhandahåller ett verktyg för
administratörer (Bitlocker Recovery Password Viewer) som kan användas för att hämta
återställningsinformation ifrån Active Directory, och därmed kunna hjälpa användare. Det finns inte
tillgång till något webbaserad gränssnitt för att hjälpa användare och det finns inte stöd för någon
challenge/responce-procedur som för andra lösningar.
Lösningen är väldokumenterad och det finns goda informationskällor (Poäng: 4)
Microsoft erbjuder väldigt bra dokumentation, via bland annat TechNet, som beskriver både hur
lösningen fungerar samt hur den installeras och administreras. Då det är en lösning ifrån Microsoft så
finns det ett stort community med forum och säkerhetsbloggar vilket fungerar som kompletterande
informationskällor.

ADMINISTRATION: KLIENT
Lösningen erbjuder en väldigt bra pre-boot-miljö för klienter (Poäng: 3)
Den pre-boot-miljö som erbjuds vid användning av PIN-kod och/eller USB-nyckel för autentisering är
väldigt enkel. Gränssnittet är textbaserat och erbjuder endast de nödvändigaste funktionerna för
autentisering och återställning.
Det är enkelt att få tillgång till fjärrhjälp vid eventuella problem (Poäng: 5)
I pre-boot-miljön kan man på ett enkelt och tydligt sätt få tillgång till ett återställningsläge där
upplåsning av klienten kan ske genom att ett återställningslösenord skrivs in.

SKALBARHET: SERVER
Lösningen hanterar problemet med nätverksbelastning på ett bra sätt (Poäng: -)
Påståendet är svårt att bedömma eftersom kommunikation mellan server och klient inte sker i samma
utsträckning som för de övriga lösningarna. Den trafik som finns består av vanlig domäntrafik (t.ex.
uppdateringar i Group Policies) vilket är något som även finns om lösningen inte är aktiverad. Detta
betyder att lösningen inte har några inbyggda problem med nätverksbelastning.
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En databaslösning används med goda förutsättningar för skalbarhet (Poäng: -)
Ingen central lagring av information sker förutom återställningsinformation som kan lagras i Active
Directory. Eftersom det inte finns någon databaslösning så går det inte att bedöma detta påstående.
Det finns goda förutsättningar för administration i stora miljöer (Poäng: 3)
Den begränsade administration som kan ske utförs i Active Directory, vilket i sig är en lösning som
fungerar bra för stora miljöer. Att administrationen är begränsad betyder dock att lösningen inte kan
administreras fullt ut, utan måste kompletteras med antingen egna scripts eller administrationsverktyg ifrån tredjepartstillverkare.

SÄKERHET: SERVER
Det finns väldigt bra stöd för olika autentiseringsmetoder (Poäng: 1)
Lösningen erbjuder ingen autentisering vid åtkomst av det konfigurationsgränssnittet, som finns
genom Active Directory. Detta betyder inte att konfiguration kan ske okontrollerat utan att
behörighetskontrollen sker av operativsystemet och inte direkt av lösningen.
Det finns goda förutsättningar att upprätta säkerhetspolicyer (Poäng: 3)
Via Active Directory kan olika typer av säkerhetspolicyer upprättas. Det går t.ex. att förhindra klienter
från att skriva information till enheter som inte skyddas av Bitlocker, ställa in minimumlängd för PINkoder och lösenord samt välja vilka typer av autentiseringsmetoder som kan, eller ska, används.
Lokala administratörer på klienter kan administrera lösningen fullt ut, vilket även innefattar
avinstallation av lösningen och det finns inget enkelt sätt att centralt förhindra detta. Alla möjligheter
som erbjuds att centralt konfigurera Bitlocker finns även tillgängliga lokalt, då lokala Group Policies
kan upprättas.

SÄKERHET: KLIENT
Det finns väldigt bra stöd för olika autentiseringsmetoder (Poäng: 3)
När det gäller skydd av operativsystemsvolymen så stödjer lösningen endast autentisering med hjälp
av TPM-chip, PIN-kod och/eller USB-nyckel. Följande kombinationer av dessa kan konfigureras
(Wikipedia, 2009):
Endast TPM (medför att pre-boot-miljö inte används)
TPM + PIN-kod eller USB-nyckel
TPM + PIN-kod och USB-nyckel (Inte tillgängligt för Windows Vista)
USB-nyckel
USB-nyckel och PIN-kod
Eftersom TPM-chippet används för att skydda integriteten hos känsliga filer på Bitlockers
startpartition så är användning av Bitlocker utan TPM-chip väldigt osäkert. Även om startpartitionen,
som använder sig av filsystemet NTFS, hålls gömd för det vanliga operativsystemet så är det enkelt att
starta datorn med ett separat system från t.ex. en CD-skiva. Modifiering av konfiguration och
mjukvara som används vid uppstart av Bitlocker kan då ske. Detta är något som i vanliga fall
förhindras med hjälp av TPM-chippet.
Vid användning av Bitlocker To Go för kryptering av lokala datavolymer och flyttbara lagringsenheter
så finns stöd för vanliga lösenord och även smart cards. Att dessa typer av autentisering inte kan
användas för att skydda operativsystemsvolymen är dock en begränsning.
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Lösningen är certifierad och uppfyller höga säkerhetskrav (Poäng: 3)
Lösningen är certifierad enligt FIPS 140-2.

PRESTANDA: KLIENT
Väldigt bra prestanda erhålls under krypteringsfasen (Poäng: 3)
Vid installation av Bitlocker så har krypteringsprocessen relativt hög prioritet vilket medför en tydlig
prestandaförsämring. För testresultat se avsnitt 6.2.
Väldigt bra prestanda erhålls efter att driftsättningen är avslutad (Poäng: 4)
Bitlocker är den lösning som ger störst prestandaförsämring jämfört med de övriga lösningarna. För
testresultat se avsnitt 6.2.

RESURSKRAV: SERVER
Lösningen är väldigt enkel att lära sig (Poäng: 4)
Genom de förbättringar som skett i Bitlocker för Windows 7 så är det väldigt enkelt att använda
lösningen. Vissa kunskaper i Active Directory och Group Policies krävs för central konfiguration av
lösningen. Eftersom Bitlocker inte går att administrera fullt ut från Active Directory så krävs
användning ytterligare verktyg. Lösningens kommandogränssnitt manage-bde går enkelt att lära sig
men användning av WMI-script är dock svårare. Användning av WMI-script är inget krav och om de
ska används så erbjuder Microsoft en hel del körbara exempel som kan vara till hjälp.
Bra möjligheter finns att hantera vanliga problem under normal drift (Poäng: 4)
Användare som har glömt sina lösenord kan hjälpas genom att använda en 48-siffrig upplåsningskod
som kan lagras centralt i Active Directory. Om operativsystemet har blivit korrupt så kan klienten
startas med Windows PE och informationen kan låsas upp med hjälp av återställningsnyckeln.
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APPENDIX III: RESULTATTABELLER FÖR PRESTANDATEST
Här presenteras samtliga resultat som erhölls under prestandatestet. För att få ett normalvärde att
kunna jämföra övriga resultat med så testades både Windows XP och Windows 7 innan någon lösning
hade installerats. Medelvärdet för respektive testrad presenteras i tabellerna under kolumnen ’M’.
FÖRE INSTALLATION, WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

M

Total tid (s)
Tid för operationer (s)
Hastighet för op. (op/s)
Läshastighet (MB/s)
Skrivhastighet (MB/s)

1526
1478
13
8.74
9.43

1532
1483
13
8.71
9.39

1541
1490
13
8.66
9.34

1529
1481
13
8.73
9.41

1524
1476
13
8.75
9.44

1522
1475
13
8.77
9.46

1528
1481
13
8.73
9.42

1531
1483
13
8.71
9.40

1523
1477
13
8.76
9.45

1527
1480
13
8.74
9.42

1528.3
1480.4
13
8.73
9.416

Tid för kallstart (s)
Tid för avstängning (s)

37.6
8.7

37
9.3

36.2
9.0

36.4
8.9

37.5
8.6

-

-

-

-

-

36.94
8.9

FÖRE INSTALLATION, WINDOWS 7 ULTIMATE EDITION
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

M

Total tid (s)
Tid för operationer (s)
Hastighet för op. (op/s)
Läshastighet (MB/s)
Skrivhastighet (MB/s)

1312
1250
16

1297
1237
16

1310
1246
16

1314
1252
15

1311
1250
16

1301
1238
16

1299
1238
16

1315
1253
15

1313
1252
15

1307
1246
16

10.17

10.29

10.18

10.15

10.18

10.25

10.27

10.15

10.16

10.21

10.97

11.10

10.99

10.95

10.98

11.06

11.08

10.94

10.96

11.01

1307.9
1246.2
15.7
10.201
11.004

Tid för kallstart (s)
Tid för avstängning (s)

75.4
17.1

74.1
18.9

71.5
15.5

71.1
19.6

72.2
15.1

-

-

-

-

-

72.86
17.24

Skillnaden mellan respektive normalmedelvärde ovan och det medelvärde som uppmätts för
respektive lösning presenteras i tabellerna under kolumnen ’∆’.

UTIMACO SAFEGUARD ENTERPRISE
UNDER KRYPTERING
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

M

∆

Total tid (s)
Tid för operationer (s)
Hastighet för op. (op/s)
Läshastighet (MB/s)
Skrivhastighet (MB/s)

2652
2559
7
5.03
5.43

2816
2723
7
4.74
5.11

2866
2756
7
4.65
5.02

2897
2811
7
4.61
4.97

3061
2960
6
4.36
4.70

3123
3023
6
4.27
4.61

3237
3138
6
4.12
4.45

3337
3201
6
4.00
4.31

3410
3305
6
3.91
4.22

3561
3452
5
3.75
4.04

3096
2992.8
6.3
4.344
4.686

+1567.7

Tid för kallstart (s)
Tid för avstängning (s)

85.1
21.9

86.6
22.3

86.3
23.1

87.1
24.0

86.5
24.2

-

-

-

-

-

86.32
23.1

+49.38
+14.2

+1512.4

-6.7
-4.386
-4.73

EFTER INSTALLATION
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

M

∆

Total tid (s)
Tid för operationer (s)
Hastighet för op. (op/s)
Läshastighet (MB/s)
Skrivhastighet (MB/s)

1561
1512
13
8.55
9.22

1568
1514
13
8.51
9.18

1557
1508
13
8.57
9.24

1568
1516
13
8.51
9.18

1563
1512
13
8.54
9.21

1555
1504
13
8.58
9.25

1564
1514
13
8.53
9.20

1572
1520
13
8.49
9.15

1565
1516
13
8.52
9.20

1564
1513
13
8.53
9.20

1563.7
1512.9
13
8.533
9.203

+35.4
+32.5
0
-0.197
-0.213

Tid för kallstart (s)
Tid för avstängning (s)

83.1
13.3

82.8
15.2

83.7
14.7

81.6
14.1

84.1
15.7

-

-

-

-

-

82.94
14.6

+46
+5.7
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CHECKPOINT SMARTCENTER FOR POINTSEC – MI
UNDER KRYPTERING
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

M

∆

Total tid (s)
Tid för operationer (s)
Hastighet för op. (op/s)
Läshastighet (MB/s)
Skrivhastighet (MB/s)

1530
1481
13
8.72
9.41

1572
1520
13
8.49
9.15

1532
1485
13
8.71
9.39

1529
1479
13
8.73
9.41

1534
1486
13
8.70
9.38

1542
1494
13
8.65
9.33

1577
1527
13
8.46
9.13

1532
1485
13
8.71
9.39

1533
1482
13
8.70
9.39

1552
1499
13
8.60
9.27

1543.3
1493.8
13
8.647
9.325

+15
+13.4
0
-0.083
-0.091

Tid för kallstart (s)
Tid för avstängning (s)

50.6
18.8

50.4
16.9

50.7
15.6

50.7
15.7

50.6
16.3

-

-

-

-

-

50.6
16.66

+13.66
+ 7.76

EFTER INSTALLATION
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

M

∆

Total tid (s)
Tid för operationer (s)
Hastighet för op. (op/s)
Läshastighet (MB/s)
Skrivhastighet (MB/s)

1567
1520
13
8.51
9.18

1542
1492
13
8.65
9.33

1541
1491
13
8.66
9.34

1545
1493
13
8.63
9.31

1554
1502
13
8.58
9.26

1544
1494
13
8.64
9.32

1540
1489
13
8.66
9.35

1542
1491
13
8.65
9.33

1547
1497
13
8.62
9.30

1544
1493
13
8.64
9.32

1546.6
1496.2
13
8.624
9.304

+18.3
+15.8
0
-0.106
-0.112

Tid för kallstart (s)
Tid för avstängning (s)

50.0
14.9

50.9
15.9

50.6
15.5

51.4
15.1

51.7
15.5

-

-

-

-

-

50.92
15.38

+13.98
+6.48

MCAFEE SAFEBOOT ENTERPRISE
UNDER KRYPTERING
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

M

∆

Total tid (s)
Tid för operationer (s)
Hastighet för op. (op/s)
Läshastighet (MB/s)
Skrivhastighet (MB/s)

1814
1754
11
7.35
7.93

1834
1774
11
7.27
7.85

1825
1764
11
7.31
7.89

1836
1773
11
7.27
7.84

1856
1786
11
7.19
7.75

1852
1785
11
7.20
7.77

1861
1793
11
7.17
7.73

1862
1794
11
7.16
7.73

1864
1795
11
7.16
7.72

1883
1815
11
7.08
7.64

1848.7
1783.3
11
7.216
7.785

+320.4

Tid för kallstart (s)
Tid för avstängning (s)

42.2
9.7

42.2
11.5

43.4
12.1

41.5
11.8

43.0
11.6

-

-

-

-

-

42.46
11.34

+5.52
+2.44

+302.9

-2
-1.514
-1.631

EFTER INSTALLATION
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

M

∆

Total tid (s)
Tid för operationer (s)
Hastighet för op. (op/s)
Läshastighet (MB/s)
Skrivhastighet (MB/s)

1556
1512
13
8.57
9.25

1566
1515
13
8.52
9.19

1544
1497
13
8.64
9.32

1549
1497
13
8.61
9.29

1545
1498
13
8.63
9.31

1542
1492
13
8.65
9.33

1546
1499
13
8.63
9.31

1542
1494
13
8.65
9.33

1539
1491
13
8.67
9.35

1539
1490
13
8.67
9.35

1546.8
1498.5
13
8.624
9.303

+18.5
+18.1
0
-0.106
-0.113

Tid för kallstart (s)
Tid för avstängning (s)

41.6
9.9

41.1
9.4

42.2
9.7

42.2
9.2

41.3
9.1

-

-

-

-

-

41.68
9.46

+4.74
+0.56
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BECRYPT ENTERPRISE
UNDER KRYPTERING
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

M

∆

Total tid (s)
Tid för operationer (s)
Hastighet för op. (op/s)
Läshastighet (MB/s)
Skrivhastighet (MB/s)

1525
1482
13
8.75
9.44

1535
1485
13
8.69
9.38

1520
1471
13
8.78
9.47

1546
1496
13
8.63
9.31

1526
1479
13
8.74
9.43

1537
1490
13
8.68
9.36

1542
1495
13
8.65
9.33

1530
1481
13
8.72
9.41

1523
1477
13
8.76
9.45

1525
1479
13
8.75
9.44

1530.9
1483.5
13
8.715
9.402

+2.6
+3.1
0
-0.015
-0.014

Tid för kallstart (s)
Tid för avstängning (s)

38.7
16.5

43.4
16.7

40.0
17.5

42.0
17.4

40.5
17.2

-

-

-

-

-

40.92
17.06

+3.98
+8.16

EFTER INSTALLATION
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

M

∆

Total tid (s)
Tid för operationer (s)
Hastighet för op. (op/s)
Läshastighet (MB/s)
Skrivhastighet (MB/s)

1518
1474
13
8.79
9.48

1540
1490
13
8.66
9.35

1534
1486
13
8.70
9.38

1530
1481
13
8.72
9.41

1527
1477
13
8.74
9.42

1532
1482
13
8.71
9.39

1530
1480
13
8.72
9.41

1517
1469
13
8.79
9.49

1539
1487
13
8.67
9.35

1520
1471
13
8.78
9.47

1528.7
1479.7
13
8.728
9.415

+0.4
-0.7
0
-0.002
-0.001

Tid för kallstart (s)
Tid för avstängning (s)

40.5
12.5

40.7
13.5

43.6
13.2

44.0
13.2

40.6
13.9

-

-

-

-

-

41.88
13.26

+4.94
+4.36

MICROSOFT BITLOCKER
UNDER KRYPTERING
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

M

∆

Total tid (s)
Tid för operationer (s)
Hastighet för op. (op/s)
Läshastighet (MB/s)
Skrivhastighet (MB/s)

1772
1656
12
7.53
8.12

1738
1661
12
7.68
8.28

1762
1691
11
7.57
8.17

1785
1712
11
7.47
8.06

1755
1679
11
7.60
8.20

1698
1627
12
7.86
8.48

1706
1633
12
7.82
8.44

1714
1638
12
7.78
8.40

1721
1647
12
7.75
8.36

1705
1628
12
7.82
8.44

1735.6
1657.2
11.7
7.688
8.295

+427.7
+411
-4
-2.513
-1.906

Tid för kallstart (s)
Tid för avstängning (s)

159.1

172.2

192.9

196.8

183.1

21.8

21.7

21.7

21.5

-

-

-

-

-

180.82
21.88

+107.96

22.7

+4.64

EFTER INSTALLATION
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

M

∆

Total tid (s)
Tid för operationer (s)
Hastighet för op. (op/s)
Läshastighet (MB/s)
Skrivhastighet (MB/s)

1490
1422
14
8.95
9.66

1468
1400
14
9.09
9.80

1465
1397
14
9.11
9.82

1470
1402
14
9.08
9.79

1504
1437
13
8.87
9.57

1478
1408
14
9.03
9.74

1471
1402
14
9.07
9.78

1445
1378
14
9.23
9.96

1476
1407
14
9.04
9.75

1467
1399
14
9.09
9.81

1473.4
1405.2
13.9
9.056
9.768

+165.5
+159
-1.8
-1.145
-1.236

Tid för kallstart (s)
Tid för avstängning (s)

86.3
19.4

89.5
19.9

86.0
21.3

88.2
16.0

91.6
15.5

-

-

-

-

-

88.32
18.42

+15.46
+1.18
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APPENDIX IV: STÖD FÖR SMARTCARDS OCH USB-TOKENS
Lösningarna för hårddiskkryptering som har utvärderats stödjer användningen av ett antal olika
smartcards och USB-tokens för autentisering innan uppstart av operativsystemet. Detta appendix ger
en översikt över vilka typer som de olika lösningarna stödjer.

UTIMACO SAFEGUARD ENTERPRISE
-

ActivIdentity smart card 64K
ActivIdentity ActivKey SIM
ActivIdentity ActivKey
Display
AET Aspects OS755
AET Atmel ATOP36
AET Axalto eGate
AET Axalto Cyberflex
AET Belgium eID card
AET G&D Sm@rtCafe
AET G&D STARCOS SPK
AET Gemplus GemXpresso
AET Gemplus GemXplore

-

AET IBM JCOP
AET KEBT KONA21T
AET KeyCorp MultOS
AET MartSoft Java Card
AET Oberthur CosmopolIC
AET Oberthur IDone
AET ORGA JCOP
AET Sagem Orga J-IDMark
Aladdin eToken Pro
Aladdin eToken NG-Flash
Aladdin eToken NG-OTP
A-Trust AustriaCard ACOS
Charismathics Siemens

-

CardOS
Charismathics
Charismathics OTP Sign
Charismathics plug’n’crypt ID
Eutronsec CryptoIdentity
ITSEC
Eutronsec OTP Sign
MARX CrypToken
RSA Smartcard 5200
RSA SecurID 800
Siemens CardOS
Vasco DigiPass 860

CHECKPOINT SMARTCENTER FOR POINTSEC – MI
-

ActivIdentity Atmel 6464C
Pro 64K
ActivIdentity Atmel 6464C
Pro USB 64K
ActivIdentity Axalto Cyberflex
Access 32K V2 SM
ActivIdentity Axalto Cyberflex
Access 32K V4 SM 1.3
ActivIdentity Axalto Cyberflex
Access 64K Pegasus v2c
ActivIdentity Axalto Cyberflex
Access V1 SM 2.1
ActivIdentity Axalto Cyberflex
Access V1 SM 4.1
ActivIdentity Axalto Cyberflex
Access v2a SM 2.3
ActivIdentity Axalto Cyberflex
Access v2b SM 1.1
ActivIdentity Axalto Cyberflex
Access e-gate 32K
ActivIdentity G&D SmartCafe
Expert 64K FIPS-2048 #1
ActivIdentity G&D SmartCafe
Expert 64K FIPS-2048 #2
ActivIdentity Gemplus
GemXpresso PRO 64K FIPS
v1 Dual ATR
ActivIdentity Gemplus
GemXpresso PRO 64K R3
FIPS V2
ActivIdentity Gemplus
GemXpresso PRO 64K R3
FIPS V2 #2
ActivIdentity Gemplus
GemXpresso PRO 64K R3 v1
Dual ATR
ActivIdentity Gemplus
GemXpresso PRO R3 E64 PK
Standard Version #1

-

ActivIdentity Gemplus
GemXpresso PRO R3 E64 PK
Standard Version #2
ActivIdentity Giesecke &
Devrient SmartCafe Expert
32K v2.0 #2
ActivIdentity Oberthur
CosmopolIC 32K V4
ActivIdentity Oberthur
CosmopolIC 32K V4 Fast ATR
ActivIdentity Oberthur
CosmopolIC 64K v5
ActivIdentity Oberthur
CosmopolIC 64K V5.2
ActivIdentity Oberthur
Galactic 32K #1
Aladdin eToken PRO 16K
Aladdin eToken PRO 32K
Aladdin eToken PRO 32K
4.2b
Aladdin eToken PRO 64K
Aladdin eToken PRO 64K
4.2b
Aladdin eToken PRO NGFlash
Aladdin eToken PRO OTP
Aladdin eToken PRO
SmardCard CardOS 4.1
Aladdin eToken PRO
SmartCard CardOS 4.2
Aladdin eToken PRO Axalto
or Schlumberger Cyberflex
32K
Aladdin eToken PRO Axalto
or Schlumberger Cyberflex
8K
Aladdin eToken PRO Axalto
or Schlumberger Cyberflex eGate

-

Aladdin eToken PRO Axalto
or Schlumberger Cyberflex eGate 32K
CAC Axalto Cyberflex Access
32K V2 SM 7.2
CAC Axalto Cyberflex Access
32K V4 SM 1.3
CAC Axalto Cyberflex Access
64K Pegasus v2c
CAC Axalto Cyberflex Access
64K V1 SM 2.1
CAC Axalto Cyberflex Access
64K V1 SM 4.1
CAC Axalto Cyberflex Access
64K v2a SM 2.3
CAC Axalto Cyberflex Access
64K v2b SM 1.1
CAC Axalto Cyberflex Access
e-gate 32K
CAC Gemplus GemXpresso
PRO 64K FIPS v1 Dual ATR
CAC Gemplus GemXpresso
PRO 64K R3 FIPS V2
CAC Gemplus GemXpresso
PRO 64K R3 FIPS V2 #2
CAC Gemplus GemXpresso
PRO 64K R3 V1 Dual ATR
CAC GemXpresso PRO R3
E64 PK Standard Version #1
CAC GemXpresso PRO R3
E64 PK Standard Version #2
CAC Oberthur CosmopolIC
32K
CAC Oberthur CosmopolIC
64K V5.2 Fast ATR
FINEID 1016 (SetCOS
4.3.1B3/PKCS#15, VRK)
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-

FINEID 2032
(EIDApplet/7816-15, VRK
test)
FINEID 2064
(EIDApplet/7816-15, VRK)
FINEID 2132
(EIDApplet/7816-15,
3rdparty test)
FINEID 2164
(EIDApplet/7816-15,
3rdparty)
FINEID 2264
(EIDApplet/7816-15,
OPK/EMV/AVANT)

-

FINEID 2264
(EIDApplet/7816-15,
OPK/EMV/AVANT) #2
Oberthur Cosmo 64K v5
AuthentIC v2.2 t0
Oberthur Cosmo 64K v5
AuthentIC v2.2 t1
Oberthur Cosmo 64K v5.2/3
AuthentIC v2.2 t0
Oberthur Cosmo 64K v5.2/3
AuthentIC v2.2 t1
Oberthur Cosmo 64K v5.4
AuthentIC v2.2 t0
RSA 5200 Smart Card

-

RSA SecurID 800
RSA 5100/5200/6100/6200
smart card
Aladdin eToken PRO Java
72K
Aladdin eToken NG-FLASH

-

Aladdin eToken NG-OTP
Aladdin eToken 32K PRO
(4.2b)

-

SafeSign (AET) Smart Card
(Stored Value)
GemSafe Expresso Certificate
Smart Card
GemAlto .NET Certificate
Smart Card
SafeBoot v4: ActivIdentity
Stored Value Smartcard/USB
Key
SafeBoot v4: ActivIdentity
Certificate Smartcard/USB
key
SafeBoot v4: GemSafe
Expresso Certificate
Smartcard

-

RSA Smart Key 6200
Safenet ikey 2032 p11
Setec Instant EID IP2
Siemens CardOS M4.0
Siemens CardOS M4.01
Siemens CardOS M4.01a
Siemens CardOS M4.10
Siemens CardOS M4.2
Siemens CardOS v4.3
Siemens CardOS v4.3b
Swedish NIDEL card
RSA 6100 USB Authenticator
(e-gate)
RSA SecurID 800
AET SafeSign

BECRYPT ENTERPRISE
-

Gemalto .NET Certificate
smart card
DoD Common Access card
(FIPS-201 compliant)
DoD Common Access Card
(Javacard)

-

MCAFEE SAFEBOOT ENTERPRISE
-

ActivIdentity Stored Value
Smartcard/USB key
ActivIdentity Certificate
Smartcard/USB key
CardOS Cerificate Smartcard
Charismathics USB key
Datev Certificate Smartcard
Estonian National ID PKI
Smartcard
Aladdin eToken USB key
Aladdin eToken USB key PKI
Token
Infineon TPM key storage
Passfaces
RSA5100/SID800 Stored
Value Tokens
RSA5100/SID800 Certificate
Tokens

-

SafeBoot Black Stored Value
smartcard
SafeBoot Red Stored Value
smartcard
SafeBoot Phantom Biometric
USB Key
SafeNet IKEY 2032 USB Key
and Datakey Smartcard
Setec Certificate Smartcard
Sony Puppy Fingerprint
Readerl
TEID Certificate Smartcard
TeleSec Certificate Smartcard
ActivCard 64KA3 / 64KV1S4
(Stored Value)
Kobil CardOS Certificate
Smart Card

-

-

MICROSOFT BITLOCKER
-

USB nyckel
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