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Abstrakt

Meltdown och Spectre är två sårbarheter som uppdagats under 2017. Dessa sårbarheter gör det 

möjligt för obehöriga at extrahera konfdennell informanon ur system. Det har tagits fram 

säkerhetspatcher som ämnas åtgärda dessa sårbarheter, men med en potennell prestandaförlust.

Denna rapport undersöker hur PHP påverkas under Microsofs webbserver IIS, med den 

säkerhetspatch som Microsof utvecklat för at skydda system mot Meltdown och Spectre. I et 

praknskt laboranonsexperiment har verktyget -Meter använts för at skapa en simulerad last på 

webbserver systemet, där PHPs CPU-användning övervakas och noteras för vidare analys.

Resultatet visar at det har sket en prestandaförlust på 13.74% med Microsofs säkerhetspatch 

applicerad. Deta öppnar upp för en diskussion om vad Microsofs säkerhetspatch faknskt gör i et 

system och om det är en nllräckligt stor degradering för at överväga en övergång nll en annan 

lösning.

Nyckelord: Meltdown, Spectre, IIS, Hyper-V, Benchmarking, Hypervisor

Abstract

Meltdown and Spectre are two vulnerabilines discovered in 2017. These vulnerabilites allow 

unauthorized users to extract confdennal informanon from systems. Security patches have been 

developed to resolve these vulnerabilites, but with a potennal performance loss.

This report invesngates how PHP is afected by Microsofts web server IIS, with the security patch 

developed by Microsof to protect systems against Meltdown and Spectre applied. In a pracncal 

laboratory experiment, the -Meter tool has been used to create a simulated load on the web server 

system, where PHPts CPU usage is monitored and noted for further analysis.

The result shows that there has been a 13.74% performance loss with Microsofts security patch 

applied. This opens up for discussion about what Microsofts security patch actually does in a system,

and if there is a sufciently large degradanon to consider a transinon to another solunon.
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 1 Introduktion
Datacenter idag kan på automanserat vis starta webbservrar på kundens förfrågan med resurser 

enligt behov. Hemsidor idag är ofa mer än bara stansk informanon. Det fnns  era funknoner med 

olika ändamål som användaren kan utnytja. Et vanligt webbprogrammeringsspråk är PHP. Det är 

därför vikngt at prestandan är nllräcklig för at användaren ska uppleva hemsidan som snabb och 

nllförlitlig (eei, Ma   Tan, 2014). 

Med många kunder är det vikngt at känna nll hur hårdvaruresurser utnytjas i de större systemen. 

Med de nyupptäckta sårbarheterna Meltdown och Spectre har et helt nyt problemområde 

uppdagats och de säkerhetspatcher som släppts av b.la Intel och Microsof har som mål at förhindra 

at konfdennell informanon kan extraheras ur et system och deta utan at ge 

prestandaimplikanoner. Då alla processorer från Intel sedan 1995 är utsata för dessa sårbarheter är 

deta et mycket vikngt område at forska inom (Trend Micro USA, 2018). 

Studien inleds med en bakgrundstudie för at få informanon om vad sårbarheterna Meltdown och 

Spectre faknskt gör med et system, men även hur användare kan skydda sig i Windows- och 

einuxmiljöer. Bakgrundsstudien ger också informanon om ndigare arbeten inom området. Studien 

har utörts med en experimentell metod som är framtagen för at besvara den problemformulering 

och hypotes som presenteras. 

Tester har utörts med -Meter för at undersöka hur CPU-användningen förändras för PHP under IIS. 

Då det i skrivande stund inte fnns en patch som skyddar mot Spectre för den mjuk- och 

hårdvarukonfgranonen som används i laboranonsmiljön, är deta experiment endast inriktat på 

Meltdown.

Den problemfrågan som besvarats i studien är: Hur stor är prestandaförändringen för PHP under IIS 

på Hyper-V efer at Microsofs säkerhetspatch applicerats på et Windows Server 2016 system? 
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 2 Bakgrund
De�a kaittel tnneålller en veerbltck ae den forskntn  so  idt are u!vrts tno  o rldet, ocå den 

tnfor aion so  lt  er ill  rund fvr irojektet. De konceit so  kräes fvr a� fvrstl iroble et 

de&nteras åär.

Forskare har under 2017 upptäckt säkerhetshål i processorer som innebär problem för många 

moderna datorer, mobiltelefoner och molnlösningar. Dessa säkerhetshål möjliggör för en angripare 

at stjäla skyddad informanon från datorn. De två säkerhetshålen har fåt namnen Spectre och 

Meltdown. Meltdown är den mest allvarliga av de två då det är enklare at utnytja denna svaghet än 

det är med Spectre. Sannolikheten at vara drabbad av säkerhetshålen är mycket stor, efersom 

Meltdown fnns i alla Intel-processorer sedan 1995 (Trend Micro USA, 2018). Deta påverkar således 

en mycket stor del av de moderna datorerna och även mobiltelefoner med den äldre versionen 

”ARM” (eipp et al., 2018). Efersom säkerhetshålen ligger direkt i hårdvaran är val av operanvsystem 

oberoende. Alla system kräver mjukvaruåtgärder nlls vidare. I fallet Spectre fnns det ännu inga 

mjukvarulösningar som helt och hållet åtgärdar säkerhetshålet, utan det krävs sannolikt en ny 

generanon av CPU:er (Kocher et al., 2018). KAISER, eller Kernel page-table isolanon (KPTI) är den 

patch som tagits fram för at skydda systemet från dessa säkerhetsbrister på einux sidan, men deta 

medför även en försämrad prestanda för systemet. På Windows sida har et  ertal patcher tagits 

fram, men detaljer om vad dessa egentligen åstadkommer i et system är ej specifcerat.

 2.1 Meltdown

I et datorsystem bygger säkerheten i huvudsak på minnesisolering, dvs at adresser i kärnan är 

onllgängliga och skyddade från användaren. Resultatet av deta är at applikanoner ej kan nå det 

minne som används av övriga applikanoner i et system. Datorer kan alltså köra  era applikanoner 

samndigt. I moderna processorer hanteras isoleringen mellan kärnan och användarapplikanoner av 

en s.k ”supervisor-bit” av processorn som används för at på en privilegie-nivå, bestämma vilken nivå 

som får läsa page tables (OSDev Wiki, 2018). Meltdown är en atack som kringgår den isolering som 

upprätats mellan kärnan och användarprocesserna genom at möjliggöra för en användarprocess at 

läsa hela kärnans minne. Efersom denna sårbarhet inte existerar i mjukvaran, utan i hårdvaran, är 

alla operanvsystem utsata och de  esta moderna processorer ifrån Intels mikroarkitekturer sedan 

1995 och framåt (Trend Micro USA, 2018). Meltdown utnytjar spekulati exekiering, vilket är en 

teknologi som nllåter kärnan at utöra beräkningar som eventuellt behövs i framnden som 

processorn ej vet om at den kommer at behöva. Om processorn visar sig behöva resultatet ifrån 

denna beräkning har en prestandavinst gjorts. 

 2.2 Spectre

I moderna processorer används en pipelineopnmeringsteknik där processorn försöker förutse hur et 

program öde kommer at förgrenas, för at därefer spekulativ exekiera dessa instruknoner där 

program ödet antas fortsäta (euu, 2018). De kommande och de mest sannolika instruknonerna 

beräknas och utörs. Resultatet av deta sparas nll den ndpunkt då de ska användas. Processorn kan 

även utöra  era spekulanva exekveringar i rad och om resultatet ej behövs kastas det. Deta görs för 
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at nytja CPU:n nll max i et system. Med Spectre-atacker instrueras systemet at utöra spekulanva 

exekveringar av instruknoner som ej skulle ske under korrekt program-exekvering. Efersom 

efekterna av at dessa instruknoner exekveras återställs, har denna typ av instruknoner döpts nll 

”Transient instrucnons” (Kocher et al., 2018). Genom at välja vilken vransienv insvructin som ska 

exekveras spekulanvt, kan den person som utör atacken extrahera informanon ifrån den utsatas 

adressutrymme och ur det cacheminne som sparar informanon som laddas in under gissningar. Deta

cacheminne töms ej ordentligt mellan alla de systemanrop som utörs. På t.ex en PC eller en 

mobiltelefon kan skadlig -avaScript-kod i webbläsare som körs via en hemsida eller en annons, nå 

konfdennell informanon i den datorn som är utsat. Deta förlängs även nll molnlösningar där en 

virtuell maskin kan hämta informanon ifrån andra virtuella maskiner som körs på samma fysiska 

dator. Spectre är en mer omfatande atack än vad Meltdown är, men även mycket mer komplicerad 

at utöra och svårare at åtgärda. Det fnns följande tre varianterytyper av Spectre och Meltdown:

• Spectre - Variant 1 (CVE-2017-5753)

”Bounds check bypass”. Kan användas för at extrahera informanon ifrån processer som körs 

i et system, t.ex login cookies från webbläsare. Denna sårbarhet påverkar specifka 

sekvenser i kompilerade applikanoner, som måste hanterasybehandlas på en binär basis. 

Åtgärder för denna sårbarhet skapas av de som skapar och underhåller operanvsystemen. De

 esta operanvsystem har patchat denna variant, med varierande resultat. 

• Spectre - Variant 2 (CVE-2017-5715)

”Branch target injecnon”. Denna sårbarhet går at åtgärda med en CPU microkod-patch som 

CPU-nllverkaren nllhandahåller. Denna åtgärd appliceras på operanvsystemets kärna, i 

systemprogram och bibliotek, eller i individuella program efer behov. Det är denna variant 

av Spectre som Microsof skapat åtgärder för. 

• Meltdown - Variant 3 (CVE-2017-5754)

”Rogue data cache load”. Tillåter en användarprocess at komma åt virtuellt minne som om 

processen var i kernelmode. Denna sårbarhet kan kräva en patch nll systemets 

operanvsystem. einux har KPTI (Kaiser) som åtgärd för denna variant, och Microsof har 

släppt et  ertal patcher som ska åtgärda denna sårbarhet. 

 2.3 KPTI (KAISER)

För at lösa säkerhetshålen och atackerna Spectre och Meltdown i einux har en uppdatering tagits 

fram, som går under namnet KAISER. Kaiser är en kernel patch för isolering av kärnans 

adressutrymme som implementeras ovanpå en vanlig einux installanon (Ubuntu, 2018). KAISER 

separerar kärnan och användarutrymmet genom en s.k ”Shadow address space paging structure”. 

Deta nytjas av moderna processorer för at undvika frekventa rensningar av Translanon lookaside 

bufer (TeB) vilket är en minnescache vars syfe är at minska den nden det tar at nå en användares 

adressutrymme (Mosberger   Eranian, 2002). TeB innehåller översätningarna mellan virtuella 

adresser och fysiska adresser. Vanligtvis töms TeB varje gång operanvsystemet byter nll et annat 

page-table. Page-tables används av et operanvsystem för at koppla samman processernas- eller 

kärnans (kernel) minne och det underliggande fysiska minnet. Det minne som allokerats nll en 
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process har ndigare delats upp i två delar; den nedre halvan och den övre halvan. Den nedre halvan 

nllhör processen och den övre halvan nllhör kärnan. Kärnans del av minnet är delat mellan varje 

process. Deta är en lösning som efeknviserar kommunikanonen mellan en kärna och en process. I 

fallet Meltdown delas det gemensamma adressutrymmet upp i två delar, vilket betyder at program 

som körs av användare nu inte upptar kärnans del av dess page-table, utan den del som kernel håller 

i är helt tom. Program kan därmed inte spekulanvt använda sig av kernel adresser (Bright, 2018). 

KAISER eliminerar användandet av ”globala bitar” för at således undvika TeB rensningar vid et 

kontext-byte. KAISER utnytjar även nyare opnmeringar i hårdvaran som nllåter at en CPU kan hoppa

mellan olika adressutrymmen utan at utöra en TeB rensning. Gruss et al., (2018) skriver at 

prestandan ej påverkas mer än 0.28% av KAISER. Enligt Intel själva vars processorer är mest utsata, 

ska deras egna tester i SYSmark 2014 på deras åtonde generanon av processorer, visat på en 

prestandaförlust på ≤ 6% i deras testmiljöer och SYSmarks individuella testar har visat en förlust på 2-

14% (Intel Newsroom, 2018). Microsof har utalat sig i et blogginlägg om at det är Typ 2 av Spectre 

som har en påverkan på prestandan och inte typ 1 och 3. Microsofs tester visar på at med Windows 

10 på Haswell eller äldre CPU-serier, fnns det en signifkant prestandaminskning, men i senare serier 

såsom Skylake, Kabylake eller äldre, är prestandaminskningen mycket lägre (Myerson, 2018). Corbet 

(2017) skriver at ”KAISER kommer påverka prestandan för allt som använder systemanrop eller 

interrupts: allt. Enbart de nya instruknonerna (CR3 manipulering) adderar några hundra cykler nll et 

systemanrop eller en interrupt” och at tester som gjorts på et loopback-nätverk med mycket 

systemanrop och context switches har visat en prestandaförlust på 30%. Syvemscalls är de anrop som

görs av användarmjukvaror som eferfrågar en tjänst ifrån operanvsystemet. Exempelvis när 

mjukvaran vill ha nllgång nll RAM eller en annan hårdvaruresurs sker en förfrågan nll kärnan om 

nllgång nll hårdvaran. Varje gång man byter process i CPU:n, sker något som kallas för en s.k ”Context

switch”. Inverrupvs genereras av hårdvara som kräver operanvsystemets uppmärksamhet, t.ex när en 

disk har läst ifrån et block på disken, genereras en interrupt för at meddela operanvsystemet at 

blocket är redo at hämtas (Silberschatz, Galvin   Gagne, 2014). 

 2.4 Microsofts säkerhetspatcher

Kaiser som nämns i rubrik 2.3 är ej applicerbar på Windows system och därför är det upp nll 

Microsof at skapa egna åtgärder för Meltdown och Spectre. Den 3 januari 2018 lanserade Microsof 

de första uppdateringarna för at minska säkerhetsproblemen som Meltdown och Spectre 

åstadkommit (Microsof Support, 2018). Denna uppdatering och de nästkommande uppdateringarna 

som släppts av Microsof har bara implementerat skydd mot Meltdown och för at skydda sig emot 

Spectre krävs det en mikrokod-patch ifrån CPU-nllverkaren. Deta är en patch som kontrollerar hur 

din CPU fungerar och den uppdateras via UEFI-frmware eller BIOS. Microsof har dock möjliggjort för

deras kunder at installera mikrokod uppdateringar direkt via boot, genom at Windows själv laddar 

ner uppdateringar innehållande mikrokod. Denna uppdatering är dock endast nllgänglig för de som 

använder Windows 10 version 1709, dvs ”Fall Creators Update” versionen. Patchen stödjer Skylake, 

Kaby eake och Cofee eake och även et  ertal Xeon processorer. I uppdateringen KB4090007 

specifceras vilken mikrokod-patch som ska installeras beroende på processor, om det fnns någon 

nllgänglig (Microsof Support, 2018). Det är även KB4090007 som ska installeras för at skydda sig 
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mot Spectre i Windows. Verktyget InSpectre kan användas för at idennfera om dit system är 

skyddat emot sårbarheterna och det ger användaren informanon om vilken processor systemet har 

och skydden kan laddas ner och appliceras. Denna applikanon möjliggör även för avancerade 

användare at stänga av skydden via registernycklar som Microsof har lagt nll, för at kunna 

idennfera prestandaskillnader medyutan skydden aknverade (GRC, 2018). Vad dessa patcher 

egentligen gör med systemet är oklart och Microsof har ej specifcerat några detaljer. 

 2.5 Virtualisering och hypervisors

At använda enskilda servrar för applikanoner är ej resursefeknvt och genom at virtualisera 

applikanoner samt hela operanvsystem kan resurser nytjas mer efeknvt i et system (Padala,  hu, 

Wang, Singhal   Shin, 2018). Med virtualisering skapas en virtuell datormiljö nll skillnad från en fysisk

miljö. Genom virtualisering och konsolidering av et  ertal enskilda system kan antalet fysiska servrar 

minskas och de över ödiga servrarna kan stängas ner för at minska elförbrukningen. Efersom 

virtuella maskiner sällan körs för full kapacitet skulle t.ex 100 fysiska servrar köra 200 virtuella 

servrar. Belastningen i et stort system av virtuella servrar kan även balanseras med lastbalanserare, 

genom at  yta virtuella servrar nll servrar med mindre last. Förfrågan på elektricitet i datacenter 

globalt förväntas at öka med mer än 66% under perioden 2011-2035 (Varasteh   Goudarzi, 2017). 

Virtualisering har funnits i mer än 40 år och idén uppkom under 1960-talet då ingenjörer och 

programmerare på MIT upptäckte at et behov för virtualisering existerar (Daniels, 2009). 

Virtualisering möjliggör för  exibelt skapande av nya maskiner, isolering av säkra system och bätre 

resurshantering. Större företag som Amazon, Microsof, Google och IBM utvecklar och nllhandahåller

molntjänster för deras kunder, där kundens uppfatning är at hårdvaruresurserna är oändliga. 

Datacenter använder även virtualisering nll at driva webbsidor efer kundens förfrågan med olika 

webserver-mjukvaror som t.ex Apache, Nginx och IIS. Implementering av virtualisering görs via s.k 

”Hypervisors”. En hypervisor är en mjukvara som kan virtualisera et systems resurser. Det fnns två 

typer av hypervisors, nämligen Typ 1 och Typ 2.  Typ 1 körs direkt på systemets hårdvara och typ 2 

körs på et operanvsystem som nllhandahåller IyO och minnes-hanteringsstöd (Tholen, 2011). 

 2.6 Tidigare studier

Då dessa sårbarheter är nyupptäckta i skrivande stund har ej mycket forskning hunnit utöras och 

publiceras för allmän beskådning. Den ndigare forskning som existerar har riktat in sig på hur de tre 

varianterna går at utnytja och även hur stora prestandaskillnaderna är i olika applikanoner efer at 

KAISERyMicrosofs säkerhetspatch har applicerats. High-Performance compunng är et område som 

mycket forskning görs inom och fallet är inte annorlunda i fallet Meltdown och Spectre. Forskare har 

undersökt hur kärnmodulen XDMoD presterar innan och efer patcherna har applicerats och har via 

benchmarking kommit fram nll at en del funknoner har en prestandaförlust uppemot 74%. 

Applikanoner med mer verklighetsförankrade användningsområden har visat en förlust på 2-3% för 

single node och 5-11% förlust i parallella muln-node jobb (Simakov et al., 2018). 

Forskning har gjorts på hur olika webbservrars responsnd varierar under hög belastning i olika 

webbserver-mjukvaror. I forskningen som utörts av Fan   Wang, (2015) har Amazon rapporterat at 
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för varje ökning av 100ms i responsnd på hur snabbt en sida laddas in, förlorar de 1% i försäljning. 

Det är därför vikngt för företag at deras webbsidor laddar snabbt för kunden och at t.ex Meltdown 

och Spectre patcherna inte försämrar prestandan i systemen. De har därför forskat kring hur system 

beter sig när hundratals och även tusentals användare försöker nå en webbsida samndigt och inte 

specifkt hur braydålig en mjukvara är inom et område. 

Forskning på vilken typ av webbserver-arkitektur som har bäst prestanda har utörts, där Harji, Buhr 

  Brecht (2012) testar om det fnns prestandaskillnader. De kommer fram nll at det vikngaste inte är

vilken arkitektur som används, utan hur man konfgurerar och fnslipar mjukvaran. 

Det fnns omfatande forskning kring hypervisors och närmare bestämt hur de olika mjukvarorna 

presterar mot varandra. Då hypervisors ofa används för at skapa moln som sedan används av 

miljontals kunder är det vikngt at den hypervisor som är opnmerad för ändamålet används. 

Microsofs molnlösning är Azure, vilket drivs av deras hypervisor Hyper-V. Manik   Arora (2016), 

visar i sin rapport en jämförelse mellan KVM, Hyper-V, ESXi och XEN’s responsnd i SSe. De mäter 

prestandan i nd, CPU-belastning, minne och disk. Deras resultat visar at de olika hypervisors de 

använder inte skiljer sig från varandra något märkbart. Hyper-V är aningen bätre på minnestesterna 

och KVM är bätre för disk IyO. Det är svårt at hita en hypervisor som är bra inom alla områden och 

det är därför vikngt at veta precis vad ändamålet för hypervisorn är. 
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 3 Problembeskrivning
De�a kaittel iresenterar sytet  ed studten,  oieertn en ocå etlka del ll so   eno fvrdes 

sa t etlka ae ränsntn ar so   jorts fvr a� arbetet skulle slu!vras t id. 

Meltdown och Spectre upptäcktes under sommaren 2017 och är därför mycket aktuellt i skrivande 

stund (Meltdown and Spectre , 2018). Detaljerad informanon om sårbarheterna gavs i första hand nll

Intel och de har under det senare halvåret 2017 arbetat med at åtgärda sårbarheterna. Efer sju 

månader gav forskarna bakom upptäckten ut de detaljerade rapporterna nll allmänheten och deta 

var begynnelsen för många tester och försök nll at åtgärda sårbarheterna utan degradering av 

prestanda och funknoner.

I Windows Server, mer specifkt Windows Server 2016, ingår IIS som et alternanv för at driva 

webbsidor (IIS.net, 2018).  Valen av mjukvaror föll på IIS och Hyper-V då en enhetlig konfguranon 

bestående av enbart produkter från Microsof är fördelakngt när det handlar om kompanbilitetsfel 

och liknande. Många använder IIS för at leverera webbsidor och KAISERyMicrosofs säkerhetspatch 

bör ge en förändring i prestandan. Deta för at applikanoner som har en större mängd systemanrop 

e.g proxies, databaser och andra applikanoner som har mycket IyO, är de applikanoner som tydligast 

kommer at påverkas neganvt av KAISERyMicrosofs säkerhetspatch. För at återskapa en 

verklighetsbaserad situanon, kommer experimentet at nta närmare på hur belastningen blir för PHP

i systemet. Hemsidor idag är ofa installerade på Content Management Systems (CMS), vilket ofa är 

skrivet i PHP-kod (Tjong, 2016). Deta innebär at PHP står för en stor del av den last som en 

webserver hanterar och är därför intressant at undersöka i denna kontext.

Netcraf (2017) skriver at 22% av de sidor som låg aknva på Internet i december 2017, drevs av IIS. 

Deta betyder at IIS då var den tredje populäraste webbservern i världen, bakom nginx och Apache. 

Dess popularitet ger upphov nll denna studie då det kan hjälpa systemadministratörer at uppskata 

prestandaförändringar i befntliga system. Denna studie avser även at ge systemadministratörer en 

bätre uppfatning om IIS under Hyper-V är en fortsat bra infrastruktur för dess ändamål. Hemsidor 

som styrs av IIS kommer precis som hemsidor från alternanva mjukvaror at hantera många 

användarförfrågningar och bör därför påverkas av KAISERyMicrosofs säkerhetspatch. Resultat från 

ndigare rapporter visar at det fnns en degradering i prestanda, som varierar starkt beroende på 

vilken typ av test som utörts. Intels egna rapporter visar på en degradering mellan 2-14% (Intel 

Newsroom, 2018). Rapportens studie undersöker hur PHP påverkas av patchen då Microsof ej skulle 

kunna ha påverkat PHP med patcherna. PHP-uppdateringar skapas och släpps av ”The PHP Group”, 

helt utan Microsofs beblandning (The PHP Group, 2018). 

Tidigare studier på området har ej undersökt prestandaförändringar på IIS, utan de  esta arbeten 

som gjorts har varit i einux-miljöer med liknande mjukvaror såsom t.ex Apache (Deuschl, 2018). Deta

experiment kan därför nllföra resultat nll den rådande diskussionen angående 

prestandaförändringarna som dessa säkerhetspatcher medför, med fokus på den ännu mestadels 

outorskade Windows-sidan av problemet.
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 3.1 Syfte

Syfet med studien är at undersöka om det fnns en prestandaförändring efer Microsofs 

säkerhetspatcher, som ämnas åtgärda de sårbarheter som Meltdown och Spectre uppdagat. 

Hemsidan som används för deta experiment är skriven i PHP. Denna sida används då det är PHP som

mätningarna kommer at utöras på. Deta experimentet utörs för at undersöka om en eventuell 

degradering är nllräckligt stor för at ge anledning nll at eventuellt använda andra lösningar som ej 

påverkats lika mycket. 

Hypotesen för studien är at Microsofs säkerhetspatcher degraderar prestandan för PHP under IIS, 

med cirka fem nll no procent. Denna hypotesen grundar sig i de utalanden som gjorts om at 

prestandan har degraderats i varierande utsträckning i Windows Server miljöer (Myerson, 2018). 

 3.2 Frågeställning

• Hur svir är presvandaförändringen efer  elvdiwn för PHP under IIS på Hyper-V efer at 

 icrisifs säkerhevspavch appliceravs på et  indiws Serier 2016 sysvem? 

 3.3 Avgränsningar

Efersom det fnns många aspekter inom benchmarking av olika mjukvaror och i deta fall 

webbservern IIS, har därför en del avgränsningar upprätats för at kunna slutöra studien inom den 

ndsram som fnns. De områden som studien har valt at fokusera på är:

Endast IIS kommer at undersökas och inga andra webbserverlösningar. Tid fnns inte för at testa 

yterligare lösningar och studien är dessutom fokuserad på Microsofs lösningar och därav IIS då det 

medföljer installanonen av Microsof Windows Server 2016. 

Studien kommer enbart at undersöka CPU-användningen innan och efer Microsofs säkerhetspatch 

har applicerats. Deta efersom Microsof ej valt at specifcera detaljer om vad deras patch 

egentligen gör och det är därför svårt at dra slutsatser från andra variabler som ej nödvändigtvis har 

påverkats.

Då Microsof ännu inte släppt mikrokod nll Windows Server 2016 för den CPU som används i 

experimentet, kommer experimentet endast at undersöka prestandaförändringen som introduceras 

av säkerhetspatchen för Meltdown och inte Spectre. 
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 4 Metod
De�a kaittel iresenterar den ealda  etoden so  ta tts fra  eter bak rundsstudter tno  

forskntn so rldet, so  ä nas beseara iroble for ulertn en. Fvr a� fl ut  ycket ur e� 

exiert ent, är det etki t a�  etoden ilaneras no  rant eterso  den ileerkar analysen (Woåltn 

et al., 2012). 

Studien baseras på experimentmetoden som tagits fram för at besvara problemformuleringen då 

det fnns variabler vars påverkan på en annan variabel ska undersökas och studeras. Den 

experimentella metoden används för at evaluera och besvara den presenterade hypotesen i denna 

kvanntava studie, där et experiment utormas, kontrolleras och manipuleras direkt för at upptäcka 

beteenden. En literaturstudie används ej för at kompletera denna studie, då den befntliga 

forskningen som fnns ej är nllräcklig. Intervjustudier faller även bort då det är mycket svårt at få et 

utlåtande av Microsof själva angående deta område. Experimentet i denna studien utörs s.k 

”o[ine” vilket betyder at det utörs i en laboranonsmiljö där alla förhållandena är kontrollerade och 

ska simulera dess beteende i den verkliga världen. Motsatsen nll o[ine är online, vilket betyder at 

undersökningen sker i et sammanhang taget ur det verkliga livet, vilket med få undantag är mycket 

svårare at kontrollera (Wohlin et al., 2012).  Experiment kan inriktas på at utöras på människor eller

på teknologi beroende på hur studien är utormad. Deta experiment kan ej utöras på människor 

efersom studien fokuserar på datorer och dess mjukvara. Människor är ej variabler i denna studie 

och påverkar ej resultatet i någon mån. 

Oberoende variabler är de variabler som manipuleras eller ändras av de som utör experimentet, de 

verktyg som används och det är även dess efekt som mäts och jämförs (Wohlin et al., 2012). För 

denna studie är de oberoende variablerna antalet samndiga användare som simuleras i experiment. 

Yterligare oberoende variabler är de två verktyg som används för at utöra experimentet, nämligen 

-Meter med pluginet ”Perfmon”  (Apache -Meter, 2018). -Meter används för at skapa en simulerad 

last på webbservern där alternanv fnns för at specifcera exakt hur många simultana användare som

ska simuleras och under vilka förhållanden. I deta experiment skapas en last med 50 simultana 

användare under en period på 30 sekunder. -Meter är konfgurerat at hämta en Wordpress-sida, 

”GET”, på webbservern för at generera yterligare IyO (W3schools.com, 2018). Wordpress är et CMS

som installeras på en webbserver för at erbjuda användaren et innehållshanteringssystem 

(Wordpress, 2018). Deta system används i experimentet för at skapa en hemsida som representerar

hur en vanlig hemsida med innehåll skulle kunna se ut i verkligheten. Perfmon används för at samla 

informanon om systemet under nden som -Meter skapar en last på systemet, vilket  är mycket 

relevant för denna studie. I denna studie är CPU användningen det primära at övervaka och samla in 

(-Meter-Plugins, 2018). 

Beroende variabler är utallet av de manipulerade oberoende variablerna, det vill säga resultatet. För 

denna studie är CPU-användningen under simulerad last den oberoende variabeln (Wohlin et al., 

2012). 

Treatments: Med Microsofs säkerhetspatcher och utan Microsofs säkerhetspatcher. Den beroende 

variabeln är utallet av experimentet, vilket i denna studien är CPU-användningen under -Meters 

simulering av simultana användare (Wohlin et al., 2012). 
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Varje test utörs i 30 iteranoner för at skapa en större provstorlek för at sedan beräkna 

standardavvikelsen på resultaten. Inte allt för stor på grund av ndsbegränsningar, men nllräckligt stor

för at hita betydande skillnader. En större provstorlek har valts för at maximera chansen at 

upptäcka en betydande skillnad, vilket är stansnskt signifkant för studien. Den primära anledningen 

nll at en genomsnitlig skillnad är vikng at hita, är för at de på et mer nllförlitligt sät återspeglar 

populanonens medelvärde (Concept Stew etd, 2018). 

 4.1 Utformande av experiment

eaboranonsmiljön byggdes på följande sät:

• Windows Server 2016 installerades direkt mot hårdvaran på et system.

• Rollen Hyper-V installerades på ovan nämnd installanon av Windows Server 2016. I Hyper-V 

installerades en Windows Server 2016 maskin med IIS rollen. I IIS installerades sedan den 

senaste versionen av Wordpress och dess standardsida används för testerna. För at kunna 

erhålla systeminformanon såsom CPU användning, installerades Perfmon Server Agent på 

maskinen. Denna agent skickar informanonen som eferfrågas nll en sammankopplad 

maskin.

• Yterligare en installanon av Windows Server 2016 gjordes på et annat system som används 

för at skapa testerna. På deta system installerades även mjukvaran -Meter som står för 

testerna. -Meter kopplades ihop med Perfmon agenten på det andra systemet genom at 

ange dess IP-adress. 

• Tester ifrån -Meter utördes mot det första systemet. 50 simultana användare under 30 

sekunder simulerades och informanon om CPU-användning under denna nd erhålls av 

-Meter.

 4.1.1 Hårdvara

Experimentet har utörts på en konfguranon som består av följande hårdvara:

• 24 GiB RAM

• Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz x8

• Suadro 2000yPCIeySSE2 GPU

• WD Blue WD10E R  64MB 1TB  @ 5400RPM

Två datorer med idennsk konfguranon enligt ovan används i experimentet. eaboranonsmiljön 

presenteras i Figur 1 nedan.
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 4.1.2 Mjukvara

Et  ertal mjukvaror har använts i denna studie och de presenteras nedan med en nllhörande kort 

introduknon. 

Wtndows Sereer 2016

Windows Server 2016 är i skrivande stund Microsofs senaste version av dess operanvsystem för 

servrar. I denna studie används Windows Server 2016 som operanvsystem på maskinen och även 

som gäst-operanvsystem i Hyper-V. Valet föll på Windows Server 2016 då även IIS utvecklats av 

Microsof, samt för at undvika kompanbilitetsfel vilket är fördelakngt för resultatet. Windows Server

är även et mycket vanligt val av operanvsystem för servrar både privat och kommersiellt, då de 

erfarenheter man erhållit från ndigare Windows system kan appliceras nll viss mån. 

IIS

Internet Informanon Services (IIS) är en webserver-mjukvara som medföljer installanoner av 

Windows Server (Volodarsky, 2018). IIS stödjer HTTP, HTTPy2, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP och NNTP. 

Netcraf (2017) skriver at i december 2017 driver IIS 22% av de sidor som låg aknva på Internet. 

Deta betyder at IIS då var den tredje populäraste webbservern i världen, bakom nginx och Apache.  

IIS går enbart at installera och använda på Windows system och det medföljer grans. Microsof har 

ständigt arbetat med säkerhetsaspekten av mjukvaran och med den senaste versionen IIS 10.0 

implementerades et protokoll som kallas för HTTP Strict Transport Security (HSTS) i RFC 6799. HSTS 

möjliggör för en webbsida at deklarera sig själv som en säker värd och at själv informera webbläsare

at den enbart får kontaktas via HTTPS anslutningar (Tools iet, 2018).
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Hyier-V

Hyper-V är Microsofs virtualiseringsmjukvara som installeras på Windows och Windows Server. Det 

fnns olika versioner av Hyper-V at nllgå. Hyper-V Server installeras precis som et vanligt 

operanvsystem och manageras via CeI. Hyper-V kan även installeras som en roll i Windows Server 

2016, vilket är det val som gjorts för denna studie vilket ger en para-virtualisering. Precis som de 

alternanva virtualiseringsmjukvarorna som fnns at nllgå, erbjuder Hyper-V användaren at skapa et 

 ertal virtuella maskiner på samma fysiska maskin. Hyper-V är en hypervisor som kräver yterligare 

delar för at det ska fungera och dessa installeras parallellt med installanonen av Hyper-V. De delar 

som krävs är Windows Hypervisor, Hyper-V Virtual Machine Management Service, WMI Provider, 

Vmbus, Virtualizanon service provider (VSP) och Virtual infrastructure driver (VID) (Microsof Hyper-

V, 2018).

Aiacåe JMeter

Apache -Meter är en open-source mjukvara som används för at skapa last som används vid 

mätningar av prestanda i olika applikanoner, vanligtvis webbapplikanoner. -meter har stöd för et 

 ertal olika protokoll, däribland  HTTP, HTTPS (-ava, Node-S, PHP, ASP.NET, )), FTP, eDAP, Databaser,

Mail, TCP och andra liknande protokoll (Apache -Meter, 2018). Applikanonen körs utan et grafskt 

gränssnit (GUI) och minskar därmed overhead.

Perf on

Perfmon är et plugin nll applikanonen -Meter, vars funknon är at övervaka systemet som belastas 

av -Meter. Deta plugin möjliggör för användaren at spara ner informanon om CPU, Minne, Swap, 

Disk IyO och Nätverks IyO under testets gång. 

Syfet med denna studien är at samla in, tolka, analysera och presentera resultatet från en 

jämförelse mellan IIS CPU användning innan och efer at Microsofs säkerhetspatch har applicerats 

på systemet. En s.k ”Baseline” eller baslinje, beskriver det nllstånd som systemet befnner sig i innan 

Microsofs säkerhetspatch har applicerats och motparten är samma system med Microsofs 

säkerhetspatch applicerad. 

InSiectre

Verktyget InSpectre kan användas för at idennfera om et system är skyddat mot sårbarheterna och 

det nllhandahåller även informanon om vilken processor systemet har och hur användaren kan gå 

nllväga för at ladda ner skydden. Denna applikanon möjliggör även för avancerade användare at 

stänga av skydden via registernycklar som Microsof har lagt nll, för at på deta sätet kunna 

idennfera prestandaskillnader medyutan skydden aknverade. 

Process Monttor e3.50

Genom at övervaka systemanropen som sker under testets gång går det at få yterligare 

informanon som kan ligga som underlag nll varför en eventuell prestandaförändring sker. 
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 4.2 Metodsteg

De metodsteg som upprätats och eferföljts för deta arbete presenteras nedan.

• Genomföra en bakgrundsstudie för at erhålla informanon som används för at skapa et 

experiment som kan besvara forskningsfrågan.

• Utöra experimentet enligt den metod som uppkommit under bakgrundsstudien. Deta 

experiment ämnar svara på den hypotes och den frågeställning som presenteras i denna 

studien. 

• Sammanställa erhållen data från avslutat experiment och vidare analysera den.

• Unfrån problemformuleringen ska slutsatser dras och presenteras.

• Undersöka och presentera validitetshot som i någon mån kan obstruera studiens 

allmännyta.

 4.3 Validitetshot

Validitetshot är de hot som påverkar et resultats trovärdighet och bör därför idennferas och 

behandlas innan experimentet påbörjas (Wohlin et al., 2012). En del validitetshot idennferas inte 

innan experimentet har påbörjats och det är därför mycket vikngt at idennfera och lösa 

validitetshot under experimentets gång. 

• Kompensatorisk rivalitet. 

Utövaren av experimentet kan påverka och ändra resultatet beroende på personliga 

preferenser (Wohlin et al., 2012). I deta experimentet skulle deta kunna vara resultat som 

ej stämmer överens med förväntningarna och därför manipuleras de. Deta validitethot löses 

genom at utöra experimentet objeknvt med enda avsikt at samla gilnga resultat.

• Slumpmässiga irrelevanser i experimentella miljöer

Element utanför experimentets ramar kan påverka resultaten, t.ex plötsliga avbrot i 

experimentet (Wohlin et al., 2012). I deta experiment skulle deta kunna vara när 

mjukvarorna som används för at skapa last, plötsligt påverkas av bakgrundsprocesser och 

som i sin tur påverkar resultatet. Deta validitetshotet löses genom at avsluta 

bakgrundsprocesser som ej nllhör experimentet, samt at ständigt övervaka testet under 

utöringen. 

• Tillförlitligheten av åtgärderna

Experimentets nllförlitlighet är beroende av de verktyg som används. En grundtanke med 

deta validitetshot är at om en och samma mätning utörs  era gånger ska resultatet vara 

detsamma. Dvs at objeknva mätningar som kan upprepas med samma utall, är mer 

nllförlitliga än subjeknva mätningar (Wohlin et al., 2012). I deta experiment handlar det om 

verktygen, dvs mjukvarorna, som används. Deta validitetshotet löses genom at använda 

mjukvaror som testats rigoröst i ndigare forskning och som marknaden anser vara nllförlitliga

för deta ändamål. 
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 5 Genomförande
De�a kaittel iresenterar alla tnstallaioner so  u!vrts ocå etlken kon& uraion so  aneänts 

under exiert entet.

 5.1 Installation av mjukvaror

För at kunna genomföra studien installerades först Windows Server 2016 direkt mot hårdvaran som 

presenterades i kapitlet  4.1.1 Hårdiara. I Windows Server 2016 installerades Hyper-V som en roll via 

Server Manager. På Hyper-V installerades en Windows Server 2016 maskin med följande 

konfguranon: 

• Generanon 2

• 16384 MB RAM (16GB)

• 1 Virtuell CPU

• 150GB HDD

I denna virtuella maskinen installerades sedan IIS som ska hantera webbsidor. För at kunna övervaka

och informera om systemets hälsa, vilket i deta experiment är CPU-användningen, laddades även 

Perfmon Server Agent ner (Perfmon Agent, 2017) . 

På en annan maskin som agerar testmaskin installerades Windows Server 2016. Inga yterligare roller

installerades på denna maskin. -Meter laddades ner för at kunna utöra de tester som deta 

experiment kräver (Apache -Meter, 2018).  För at kunna hämta informanonen om CPU-

användningen från det andra systemet installeras även et Perfmon plugin i -Meter.  

För at -Meter ska fungera krävs det at -ava är installerat på systemet, därför installeras -ava på varje

maskin. Ingen yterligare konfguranon av denna mjukvara krävs. Senare versioner av -ava har 

kompanbilitetsfel med -Meter och därför används den ndigare versionen 8 (-ava SE Development, 

2015). Varje test skapar 1500 förfrågningar nll IIS och alla blir hanterade utan några felmeddelanden. 

Process Monitor laddas ner och installeras som vilket annat program som helst och inga yterligare 

konfguranoner krävs. Vid uppstart väljs den process som ska följas och övervakas när systemanropen

utörs (Windows Sysinternals, 2018). 

Efer at de första testerna har utörts utan Microsofs säkerhetspatcher applicerade, installeras 

KB409000 via Windows Update och därefer veriferas skyddet mot Meltdown genom at använda 

mjukvaran InSpectre. InSpectre bekräfar at systemet är skyddat mot Meltdown och at prestandan 

nu är ”Slower” nll skillnad mot ”Good” som presenterades innan uppdateringen installerades. 

Yterligare bekräfas uppdateringen genom at använda Powershell-kommandot Gev-

Speculatin4invrilSetngs, där resultatet bekräfar at skyddet är installerat och aknverat;

Speculation control settings for CVE-2017-5754 [rogue data cache 

load]
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Hardware requires kernel VA shadowing: True

Windows OS support for kernel VA shadow is present: True

Windows OS support for kernel VA shadow is enabled: True

Windows OS support for PCID optimization is enabled: True

 5.2 Konfiguration av mjukvaror

-Meter konfgurerades med en s.k ”Thread group” som specifcerar at 50 simultana användare ska 

simuleras under et ndsspann på 30 sekunder. -Meter kräver inget mer än den IP-adress som nllhör 

webbservern för at kunna utöra testerna och hämta den nödvändiga datan. -meter konfgureras 

även at spara ner resultatet ifrån testerna nll en csv fl. Alla mjukvaror har hämtats från dess 

respeknve hemsida. Konfguranonerna som nämns ovan sparades ner som en mall, vilket möjliggör 

at testet enkelt kan återupprepas mellan omstarterna. 

 5.3 Utförande av tester

Dessa tester utördes 30 gånger med en omstart innan varje test för at återställa systemet nll dess 

ursprung vid påbörjat test. Det minimerar risken för at rester från ndigare test fnns kvar, vilket kan 

påverka nästa test. Bakgrundsprocesser som ej nllhör operanvsystemet stängs av för at även det 

minska störningar och prestandaförluster. Antalet iteranoner är et resultat av et iteranvt arbete 

med mål at uppnå en stansnsk signifkans. Inte allt för stor på grund av ndsbegränsningar, men 

nllräckligt stor för at hita betydande skillnader. Den primära anledningen nll at en genomsnitlig 

skillnad är vikng at hita, är för at de på et mer nllförlitligt sät återspeglar populanonens 

medelvärde (Concept Stew etd, 2018).

Testet påbörjas genom at -Meter startas via terminalen för at minska overhead från gränssnitet. 

Deta görs via kommandot jmever -n -v mittvesv.jmx. Parametern -n beskriver för -Meter at det ska 

köras utan gränssnit och -v är namnet på den mall som sparats ner med ovan nämnda 

konfguranoner (Apache -Meter, 2018). Under testets gång är Process Monitor igång och samlar in 

informanon om vilka systemanrop som utörs, samt hur lång nd det tar at utöra dem. Process 

Monitor är låst på PHP-processen, för at se vilka systemanrop som görs ifrån denna process.  Även 

en flöverföring sker i bakgrunden för at webservern inte ska lagra förfrågningar och sidor i cache-

minnet. Deta möjliggörs genom at skicka en 1GB stor fl från et separat system, nll testmaskinen 

med IIS installerat på. 
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 6 Resultat
De�a kaittel iresenterar resultatet ae studtens  eno fvrda exiert ent. Resultaten är uiidelade 

enlt t de tel syste en, des fvre ocå eter aiiltcertn en ae Mtcrosots säkeråetsiatcåer.  

Resultaten frln syste et utan Mtcrosots säkeråetsiatcåer aiiltcerade iresenteras t sekion 6.1. 

Resultaten frln syste et  ed Mtcrosots säkeråetsiatcåer aiiltcerade iresenteras t sekion 6.2. 

 6.1 Innan Microsofts säkerhetspatcher 

Resultatet från experimentet innan Microsofs säkerhetspatcher applicerats presenteras nedan i et 

linjediagram. Varje mätpunkt är medelvärdet av den iteranon som utörts där standardavvikelsen för 

varje punkt fnns presenterad. Alla värden som presenteras nedan är utryckta i % för CPU-

användning. 

Figur 2. CPU-användning utryckt i %, innan Microsofs säkerhetspatch har applicerats.

I fgur 2 ovan är resultatet nll viss del jämnt, med et antal spikar. Det kan även vara en efekt av at 

lasten som simuleras ej är välopnmerad för webbservern, alternanvt at webbservern ej är opnmalt 

konfgurerad för deta ändamål. Det lägsta uppmäta värdet är 79 och det högsta är 88. Medelvärdet 

genom hela testet är 82.3 och standardavvikelsen är 1.8.
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 6.2 Efter Microsofts säkerhetspatcher

Figur 3. CPU-användning utryckt i %, efer at Microsofs säkerhetspatch har applicerats.

I fgur 3 ovan är resultatet en aning ojämnt, som kan bero på många olika faktorer. Microsof har valt 

at ej delge detaljer kring hur patchen faknskt fungerar, vilket gör det tämligen svårt at dra en 

slutsats på om patchen är vad som orsakar ojämna resultat. Både det minsta och största värdet har 

ökat i jämförelse med det första experimentet, där patchen ej var applicerad. Det lägsta uppmäta 

värdet är 90 och det högsta är 99. Medelvärdet genom hela testet är 94.4 och standardavvikelsen är 

2.7. Alla uppmäta värden är därmed större med patchen applicerad. 

Innan patchen har applicerats utörs 94143 systemanrop och efer at patchen har applicerats utörs 

98561 systemanrop. Tiden förändras ej och allt sker på 30 sekunder i varje test. 
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 6.3 Jämförelse

Figur 4. CPU-användning utryckt i %, före och efer Microsofs säkerhetspatch har applicerats.

-ämförelse mellan de två resultaten presenteras i Figur 4 ovan. Resultatet visar at efer Microsofs 

säkerhetspatch har applicerats är prestandaförlusten hela 13.74%. Dessa tester kan inte ensamt 

användas för at dra en slutsats om huruvida Microsofs säkerhetspatch försämrar prestandan, utan 

det fnns många  er parametrar som behöver undersökas för at se vad det egentligen är som händer

under systemets yta. Microsofs tystnad angående innehållet av deras patch gör det svårt at avgöra 

om den ensam är ansvarig för denna prestandaförlust. Vidare analys av resultatet återfnns i kapitel

7.
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 7 Analys
Resultatet som presenteras i kapitel 6 kräver vidare analys för at dra en slutsats från det och för at 

ge upphov nll vidare forskning. At enbart nta på CPU-användning är väldigt smalt och avskalat och 

anledningen nll at denna studie är fokuserad på just deta område är at den forskning som sker runt

om i världen på ämnet ofast behandlar deta område, men med annan kontext. Resultatet ligger i 

linje med den hypotes som formulerades i ndigare kapitel och det visade på en prestandaförlust på 

13.74% för PHP under IIS på Hyper-V. En prestandaförlust i denna kontext resulterar i högre 

responsnder, vilket leder nll at kunder nll hemsidor får vänta längre och det är mycket neganvt i t.ex 

E-handel. 

Resultatet i kapitel 6 visar en hel del informanon. Det går snabbt at se på kurvorna at det har sket 

en prestandaförlust med Microsofs säkerhetspatch applicerad och deta gör sig ännu tydligare när 

de uppmäta värdena presenteras. De lägsta och högsta uppmäta värdena ökar när patchen 

applicerats och likaså medelvärdet och standardavvikelsen. Det är svårt at dra slutsatser unfrån 

resultatet då Microsof ej delger informanon om vad patcherna faknskt gör i systemet. 

At kompletera dessa resultat med nder för hur lång nd det tar för systemet at generera 

systemanrop skulle kunna ge en tydligare förklaring på varför degraderingen i prestandan existerar. 

Desvärre är möjligheterna för at undersöka deta i et modernt Windows system begränsade och de 

metoder som fnns at nllgå anses vara onllräckliga för at uppnå et vetenskapligt resultat. Enkla 

tester visar at antalet systemanrop är  er innan patchen har applicerats, vilket låter orimligt. Det 

som bör ändras är hur lång nd det tar at utöra de systemanrop som krävs för varje operanon och 

inte antalet systemanrop.

Innan patchen har applicerats utörs 94143 systemanrop och efer at patchen har applicerats utörs 

98561 systemanrop. Tiden förändras ej och allt sker på 30 sekunder i varje test. Deta kan tala för at 

det blivit tyngre at utöra operanoner efer at patchen applicerats, vilket resulterar i högre CPU-

användning. 
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 8 Diskussion
De�a kaittel dtskuterar studtens resultat, iroble frl or ocå analyseras uifrln åyiotesen. 

Geno fvrandet ae studten dtskuteras t for  ae en slutsats uifrln frl eställntn en ocå de 

 etodste  so  iresenterats. Dtskusstonen aeslutas  ed a� iresentera etlka arbeten so  kan 

 eno fvras t fra iden tno  de�a ä ne.

 8.1 Slutresultat

De metodsteg som studien presenterar har eferföljts och frågeställningen har besvarats. Första 

metodsteget var at utöra en bakgrundsstudie för at erhålla informanon som används för at skapa 

et experiment som kan besvara forskningsfrågan. Deta metodsteg genomfördes och det är dess 

resultat som ligger nll grund för hela studien. 

Det andra metodsteget var at utöra det experiment som bakgrundsstudien gav underlag för. Deta 

metodsteget utördes och resultatet kan ses i kapitel 6. 

Det tredje metodsteget var at sammanställa den erhållna datan från et avslutat experiment och 

vidare analysera den. Datan som presenteras i kapitel 6. Analys av data utördes och analysen fnns 

presenterad i kapitel 7. 

Det färde metodsteget var at dra slutsatser unfrån problemformuleringen. Metodsteget utördes 

och resultatet av deta går at beskåda i kapitel 8, där svar på frågeställningen och hypotesen 

presenteras. 

Det sista metodsteget för denna studie var at undersöka och presentera validitetshot som i någon 

mån kan obstruera studiens allmännyta. Deta metodsteget utördes och alla de idennferade 

validitetshoten för denna studien fnns presenterade och förklarade i kapitel 4.3. 

Alla metodstegen för studien har genomförts och hypotesen visade sig vara delvis korrekt. Det har 

sket en degradering i prestandan för PHP under IIS på Windows Server 2016 som virtualiseras med 

Hyper-V. 

Alla validitetshot som presenterats i kapitel 4.3 har hanterats och metoden har eferföljts enligt 

beskrivningen i kapitel 4. Testet har utörts 30 gånger per behandling mot den hårdvaran som 

presenterats. Resultatet är baserat på medelvärdet av varje iteranon i de två testerna och alla de 

verktyg som använts i studien är kände verktyg sedan ndigare och anses som godtyckliga. 

Ursprungsidéen med experimentet var at undersöka efekten av Microsofs säkerhetspatch på 

prestandan för PHP under IIS på et Windows Server 2016 system som virtualiseras med Hyper-V. 

Tyvärr fanns det inte en patch för Spectre nll just denna konfguranonen när experimentet utördes 

och därför behandlar studien enbart efekten av skyddet för Meltdown. Deta är något som framnda 

forskning kan behandla. 
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 8.2 Slutsats

Resultatet påvisar at det fnns en prestandaförlust på 13.74% för PHP på IIS efer at Microsofs 

säkerhetspatch har applicerats. Som ndigare nämnts är det mycket svårt at dra en slutsats om vad 

det är i säkerhetspatchen som faknskt ger denna prestandaförlust, efersom Microsof valt at ej 

delge detaljerad informanon om vad patcherna faknskt gör. Det som är känt är enbart at patcherna 

är framtagna för at åtgärda säkerhetssårbarheterna och inget annat. Standardavvikelsen blev något 

större efer at Microsofs säkerhetspatch har applicerats. Studien skapades för at besvara 

problemformuleringen där frågan var: ”Hur stor är prestandaförändringen efer Meltdown för PHP 

under IIS på Hyper-V efer at Microsofs säkerhetspatch applicerats på et Windows Server 2016 

system?”. Hypotesen var at det har sket en prestandadegradering med ca fem nll no procent och 

studien har visat at det har sket en faknsk degradering som även den översnger de värden som 

presenteras i hypotesen. Hypotesen är därför delvis korrekt. Pilotexperiment visade at metoden 

resulterade i otroligt höga standardavvikelser och deta visade sig vara et resultat av at sidor 

lagrades i cacheminnet. Efer at deta problem eliminerats med en omarbetad metod, var 

standardavvikelsen nere på en, för experimentets kontext, rimlig nivå. 

 8.3 Diskussion om metod

Metoden framkom efer et iteranvt arbete med mycket tester. Antal användare som simuleras i 

experimentet är den variabel som genomgåt förändringar konnnuerligt. Målet var at hita et värde 

som gav et medelvärde på ca 70-80% CPU-användning innan det at Microsofs säkerhetspatch har 

applicerats. För at kunna mäta skillnaden innan och efer Microsofs säkerhetspatch har applicerats 

är det vikngt at värdena är mätbara. Skulle testet generera en CPU-belastning på 98-100% redan 

under den första behandlingen, blir det mycket svårt at utläsa datan efer at en potennell 

prestandaförlust har nllkommit. Valet av mjukvaror har inte förändrats under arbetets gång, utan 

valet föll på dessa då det är välkända mjukvaror som använts i liknande forskning ndigare. En nackdel 

med denna metoden är at -Meter endast hämtar hemsidan, när det hade varit mer 

verklighetsförankrat om -Meter även skapade inlägg och navigerade sig runt på hemsidan. Resultaten

skulle kunna förbätras genom at skapa en mycket mer rafnerad testprofl för -Meter, som 

utorskar  er områden samt skapar olika typer av förfrågningar under en specifk ndsintervall. 

Experimentet i denna studien är mycket smalt och avskalat och hade kunnat vara mycket bredare för 

at ta in  er aspekter. Det är även deta som är den största svagheten med denna studie. Valet föll 

dock på deta efersom Microsof valt at ej delge nllräckligt med informanon för at veta hur et 

system påverkas och varför. Det är även i denna svagheten som experimentets styrka lyfs fram; 

nämligen at det är avskalat och väldigt specifkt. Det minskar risken för at resultaten blir röriga och 

för at studien ska rinna ut i andra områden som i slutändan blir svårt at hålla koll på. Om en 

liknande process ska användas i framnda forskning bör processen ses över och förbätras nll den mån

det är möjligt. 
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 8.4 Etiska aspekter

De enska aspekter som studien anpassar sig efer är begränsade. Experimentet utörs ej på 

människor, utan allt sker i en kontrollerad laboranonsmiljö där datorer är testobjekten. Det är dock 

vikngt at tänka på at det resultat som denna studien tar fram kan påverka företagen som utvecklat 

mjukvarorna som använts. Et neganvt resultat skulle kunna påverka de företagen neganvt i 

försäljning och marknadsföring. Denna studien har en minimal risk för at påverka dessa företagen, 

men då deta är et mycket het ämne just nu är det vikngt för de at samla in all forskning som görs, 

för at kunna planera framnda åtgärder. Resultatet visar även at det fnns en högre CPU-användning 

efer at Microsofs säkerhetspatch har applicerats och deta ger en ökad energiförbrukning och 

värmeutveckling, vilket är neganvt ur et miljöperspeknv. 

 8.5 Samhälleliga aspekter

Resultatet från denna studie kan bidra med at underläta arbetet för systemadministratörer och IT-

tekniker som arbetar runt om i landet, oavset region. Det kan exempelvis användas som et underlag

vid en ny systeminstallanon, alternanvt när en befntlig installanon ska genomgå en uppgradering. 

Denna studie kan även användas som studiematerial för Meltdown då det är mycket sparsamt med 

informanon om hur denna sårbarheten skapar problem för industrin. Trots den prestandaförlust som

studien presenterar är det inte nödvändigtvis et krav för industrin at uppdatera systemen. 

Systemadministratörer runt om i världen har nu en uppgif at analysera den data som systemen 

lagrar och sedermera överväga om en patchning är aktuell eller ej. Större datacenter lagrar en stor 

mängd data som kräver en hög nivå av konfdennalitet och integritet och kräver därför at Microsofs 

säkerhetspatchyKAISER appliceras oavset prestandaförlusten. 

 8.6 Studiens bidrag

Studiens resultat kan bidra nll at systemadministratörer tänker nll när de uppdaterar befntliga 

system som är utsata för sårbarheterna, samt medvetandegör de om prestandaförluster. Även 

liknande studier kan använda deta resultatet för at bygga vidare på samma experiment, eller 

undersöka andra variabler i samma kontext. Resultatet är dock ej nllräckligt för at större datacenter 

ska ta nll sig det och ändra på konfguranoner i befntliga system. Studien ämnar bekräfa om det 

fnns en prestandaförlust efer at Microsofs säkerhetspatch har applicerats och resultatet visar at 

det fnns en förlust. Denna studien utördes för at bekräfa at även PHP under IIS påverkas av 

Microsofs säkerhetspatch och at prestandaförlusten ligger i linje med ndigare rapporterade 

undersökningar inom området. Resultatet ger en uppdatering på hur prestandan för deta system är 

just nu och det kan även ge et perspeknv på hur prestandan har set ut fram nlls det at 

sårbarheterna uppdagade sig och sedermera åtgärdades.  
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 8.7 Relaterade arbeten

Hur studien är relaterad nll liknande och ndigare arbeten presenterades ndigare i kapitel 2.6. 

Resultatet från denna studien jämförs nedan med relaterade arbeten för at se om de 

överenstämmer med ndigare presenterade relaterade arbeten. 

Simakov m.  (2018) har i deras studie påvisat at applikanoner med verklighetsförankrade 

användningsområden har visat en en förlust på 2-3% för single node och 5-11% förlust i parallella 

muln-node jobb. Deta resultatet ligger i linje med det resultat som studien presenterar, med en 

skillnad på ca 2 procentenheter. Däremot används olika mjukvaror för at utöra testerna och 

testerna utörs även på väldigt olika hård- och mjukvarukonfguranoner. 

Den forskningen som utörts av Fan   Wang (2015), visar at responsnden varierar i webbservrar 

beroende på hur hög belastning det fnns på systemet. De pekar även på et utalande som gjorts av 

Amazon, där de utalar sig om at varje ökning av 100ms i responsnd på hur snabbt en sida laddas in, 

förlorar de 1% i försäljning. Resultatet i studien visar på en degraderad prestanda i systemet som 

patchats med Microsofs säkerhetspatch och därmed är skyddat mot Meltdown. Deta ger högre 

responsnder efersom belastningen blir högre.

Buhr   Brecht (2012) har i deras forskning kommit fram nll at det inte är lika vikngt vilken typ av 

arkitetur som används i en webbserver, utan snarare hur man konfgurerar och fnslipar mjukvaran. 

At fnslipa och konfgurera mjukvaran för prestanda är något som gjorts för denna studien. Antalet 

användare som simuleras i experimentet är et värde som uppkommit efer  era pilotexperiment, 

som ger en nllräckligt hög last för at kunna utläsa nytg informanon, men aldrig hög nog för at säta

systemet i 100% konnnuerlig belastning. 

Manik   Arora (2016) forskade kring hur olika hypervisors presterar mot varandra. Vad som är vikngt 

at ha i åtanke är at använda den hypervisor som är opnmerad för ändamålet. Denna studien jämför 

ej hypervisors mot varandra, utan Hyper-V används för at skapa en verklighetsförankrad 

experimentell miljö. IIS är endast kompanbelt med Windows-system och Microsofs egna hypervisor 

är Hyper-V, vilket gjorde at valet föll på denna hypervisor. Deta ligger i linje med forskarnas 

utalande om at valet av hypervisors bör göras efer situanon och ändamål. 

 9 Framtida arbeten
Intel har valt at avbryta sina försök med at åtgärda sårbarheterna för processorer som nllhör 

följande processorfamiljer: Bloomfeld, Bloomfeld Xeon, Clarksfeld, Gulfown, Harpertown Xeon C0y

E0, -asper Forest, PenrynySC, SoFIA 3GR, Wolfdale C0 M0, Wolfdale E0 R0, Wolfdale Xeon C0yXeon 

E0, Yorkfeld och Yorkfeld Xeon. Dessa processorer är inte vanliga i dagsläget, efersom de är 

föråldrade i skrivande stund. En del används dock i Internet of Things (IoT) applikanoner idag. Intel 

räknar med at deras nya processorer i familjen Cofee eake ska ha inbyggda hårdvarulösningar för de

två sårbarheterna (Castle, 2018). Framnda forskning handlar om at reducera sårbarheterna med 

minsta möjliga prestandaförlust. Forskningen som bedrivits i denna studie kan kompleteras med  er 

variabler såsom context-switching, men även genom at testa olika mjukvaror och dess påverkan på 

olika delar av datorn. Et par exempel är at nta på hur disk IyO påverkats av säkerhetspatchen och 
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likaså databasers prestanda. Mycket går även at göra med konfguranonen av -Meter, såsom 

inloggning och skapande av användardata på servern. Framförallt bör  er tester göras när skyddet för

Spectre lanseras för denna mjuk- och hårdvarukonfguranon som användes i experimentet. Deta kan

ge större prestandaförändringar än vad som presenterats i denna studien. Det är även intressant at 

kolla på hur konfguranoner med lastbalanserare utrycker sig i testerna, då det fnns  er system 

inblandade i experimentet där alla är skyddade mot de båda sårbarheterna. Studier med större fokus 

på prestanda kontra säkerhet går även at utöra och resultatet från dessa studier skulle ligga nll 

grund för större företag som ännu ej har installerat patcherna. 
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