
Institutionen för kommunikation och information
Examensarbete i datavetenskap 30hp
Avancerad nivå
Vårterminen 2009

Prestandajämförelse av krypterade 
XML-databaser

Jonas Vahtra



Prestandajämförelse av krypterade XML-databaser

Examensrapport inlämnad av Jonas Vahtra till Högskolan i Skövde, för 
Magisterexamen vid Institutionen för kommunikation och information. Arbetet har 
handletts av Henrik Gustavsson.

2009-09-25

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit  
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för 
erhållande av annan examen.

Signerat: _______________________________________________



Prestandajämförelse av krypterade XML-databaser

Jonas Vahtra

Sammanfattning
I detta arbete undersöks hur kryptering påverkar prestandan hos en XML-databas. 
Detta görs med hjälp av ett inom litteraturen populärt dataset, XMark. Kryptering  
genomförs med hjälp av standarden XML Encryption. Okrypterade dataset jämförs 
med krypterade dataset genom att ställa Xpath-frågor och mäta tiden för dessa 
frågeställningar. Resultaten presenteras i tabeller och grafer och analyseras utifrån ett  
prestandaperspektiv. Även framtida utökning av testerna föreslås som framtida arbete. 

Nyckelord: XML, XML Encryption, Kryptering, Prestanda, Prestandajämförelse, 
Säkerhet
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1  Introduktion
World Wide Web, WWW, har utvecklats i snabb takt de senaste åren, och med detta 
tekniker för att publicera på WWW. Det finns många olika saker att publicera på 
WWW, bland annat nyheter av olika slag. Det kan vara nyheter i form av en 
webbaserad kvällstidning eller t.ex. en idrottsförening. WWW har även utvecklats till 
att bli en enormt populär platform för att sälja produkter och tjänster av olika slag. En 
webbsida skapas där kunden kan titta på produkten och läsa information om 
densamma, för att i många fall sedan gå vidare med att beställa produkten direkt hem 
till dörren.

Detta har medfört att ett behov av att enkelt kunna lagra och skicka stora mängder  
strukturerad information har växt fram. En lösning på detta är XML, som används 
både som databas och som ett gemensamt/standardiserat sätt att skicka information 
bland annat mellan server/browser, men även mellan olika typer av applikationer 
(Elmasri och Navathe, 2004). 

XML-datan kan lagras i XML-filer, antingen en stor fil eller uppdelad i flera mindre 
filer, men kan även lagras i relationsdatabaser osv. För att utvinna information ur 
dessa XML-dokument kan till exempel frågespråk såsom XPATH eller XQuery 
användas. Svaren från dessa frågor kan antingen vara en delmängd av XML-datan, 
eller information av en viss datatyp (Elmasri och Navathe, 2004).

I detta arbete ska prestanda vid utvinnandet av information via ett frågespråk testas 
och analyseras. Databasen som ska vara av formatet XML ska även krypteras för att 
införa säkerhet och för att utvärdera till vilken grad detta påverkar prestandan. 

I kapitel 2 (bakgrund) återges viktiga begrepp inom XML, säkerhet och 
prestandamätningar. Beskrivningar av XML och hur detta fungerar, vilka 
säkerhetslösningar som finns samt vilka möjligheter till prestandamätningar som finns 
återges också.

Kapitel 3 (problem) beskriver problemet mer i detalj. Här beskrivs vilka 
avgränsningar som gjorts, vilka målen är samt delmål som ska leda fram till att det  
övergripande målet uppnås. 

I kapitel 4 (metod) beskrivs de metoder som ska användas för att lösa delmålen i 
problembeskrivningen. Även alternativa metoder tas upp, detta för att försäkra sig om 
att vald metod är ett lämpligt val. 

Kapitel 5 (genomförande) presenterar genomförandet av metoderna samt dess resultat. 
Resultaten presenteras i form av tabeller och grafer för att på ett så enkelt sätt som 
möjligt presentera de resultat som metoderna lett fram till. 

Kapitel 6 (slutsatser) presenterar de slutsatser och erfarenheter som detta arbete lett  
fram till. Även möjliga framtida arbete presenteras under detta kapitel. 
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2  Bakgrund

2.1 World Wide Web

World Wide Web, WWW, har växt sig stort väldigt snabbt under de senaste åren. Att  
detta har hänt säger Etzioni et. al (2002) beror på hur enkelt det är att skapa och 
publicera en webbsida.  En webbsida skapas oftast av HTML (Hyper Text Markup 
Language), vilket är ett språk för att märka upp olika typer av information i ett  
dokument. Uppmärkningen sker med så kallade taggar och ger andra applikationer 
information om hur dokumentet skall tolkas. 

Figur 1 visar ett exempel på hur HTML kan skrivas. Texten med < > kallas för taggar 
och en tagg med </ > är en avslutande tagg. Det är informationen mellan start- och  
sluttaggarna som påverkas av uppmärkningen. Taggen <html> markerar att detta är ett 
html-dokument. Taggen <head> markerar metadata, alltså information om 
dokumentet. I figur 1 har endast en titel lagts till, med hjälp av taggen <title>. Taggen 
<body> markerar den del av dokumentet med information som skall visas. Det kan t. 
ex. vara rubriker eller stycken. I figur 1 används taggarna <h1> och <h2> för att 
markera rubriker av olika storlek. Taggen <p> används för att markera stycken av 
text. Taggen <img> är lite annorlunda jämfört med de andra i det här exemplet. Den  
innehåller ett attribut, src=”bild.jpg”, vilket är ett sätt att ytterligare beskriva ett  
element. I detta exemplet har endast sökvägen till bilden specificerats.

<html>
  <head>
    <title>Titel på sidan</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Rubrik med störst storlek</h1>
    <h2>Rubrik med näst största storleken</h2>
    <p>Tagg för att markera ett stycke</p>
    <h2>Rubrik med näst största storleken</h2>
    <p>Tagg för att markera ett stycke</p>
    <img src=”bild.jpg” />
  </body> 
</html>

Figur 1: Exempelkod HTML

2.2 XML-databaser

Databaser och databastekniker är något som är väldigt vanligt när det gäller  
användandet av datorer. Det finns databaser i nästan alla områden där datorer 
används, t.ex. affärsverksamhet, elektronisk handel, ingenjörsteknik, läkekonst, 
juridik, utbildning och biblioteksvetenskap för att nämna några. (Elmasri och 
Navathe, 2004)

På grund av att WWW har växt sig stort har det blivit allt vanligare att utbyta  
information olika parter emellan. Det kan till exempel vara företag som utbyter  
information med andra företag, så kallad business to business. Precis som nämnts 
tidigare så är databaser ett vanligt sätt att lagra denna information. Ett utbyte av  
information innebär att datan ska från den första partens databas till den andra parten, 
och möjligen lagras i dennes databas. Eftertsom det finns olika typer av databaser och  
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sätt att strukturera data så behövs ett standardiserat sätt att överföra denna 
information.  Detta är ett av de problem som XML (XML 1.0, 2008) kan lösa. XML 
kan användas både som databas och som ett gemensamt/standardiserat sätt att skicka 
information bland annat mellan server och browser, men även mellan olika typer av 
applikationer (Elmasri och Navathe, 2004).

XML är likt HTML uppbyggt av taggar, där skillnaden mellan XML och HTML är att 
XML inte har några fördefinierade taggar, utan istället låter användaren definiera sina 
egna taggar. XML används för att ge information om både struktur och mening med 
den lagrade datan, medans HTML används för att formatera dokument för att visas på 
WWW. Taggarna inom XML kallas för element, och kan både vara enkla element 
samt komplexa element. Precis som HTML tillåter även XML användandet av 
attribut. Dessa är till för att ytterligare beskriva element. XML-dokument börjar alltid 
med ett rotelement som innehåller ett eller flera komplexa element, därav kallas denna  
struktur för trädstruktur. Mer om detta i respektive stycke nedan. Figur 2 visar ett 
exempel på hur en XML-fil kan se ut. (Elmasri och Navathe, 2004)

<skivsamling>

<skiva id=”1”>

<artist>Nirvana</artist>

<titel>Nevermind</titel>

<forlag>The David Geffen Company</forlag>

<utgivningsar>1991</utgivningsar>

</skiva>

<skiva id=”2”>

<artist>Chris Cornell</artist>

<titel>Euphoria Morning</titel>

<forlag>A&amp;M Records</forlag>

<utgivningsar>1999</utgivningsar>

</skiva>

</skivsamling>

Figur 2: Exempelkod XML

2.2.1 Enkla element

Enkla element är den mest grundläggande delen i XML. Det är i dessa som själva 
datan lagras, vilken kan definieras som textsträngar eller siffror. Ett element ser ut 
precis som taggar inom HTML, med starttagg och sluttagg, och används på samma 
sätt, <elementnamn> data </elementnamn>. Skillnaden är dock att namnet på 
elementet inom XML är ett sätt att beskriva innehållet, medans det inom HTML 
används för att bestämma hur innehållet ska formateras. Inom XML finns inga 
fördefinierade element/taggar, utan dessa definieras efterhand som man använder 
dem. Det finns därför inga begränsningar för hur många olika elementnamn som kan 
användas. I figur 2 är elementen <artist>, <titel>, <forlag> och <utgivningsar> enkla 
element. (Elmasri och Navathe, 2004)
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2.2.2 Komplexa element

Eftersom XML använder enkla element för att lagra data så behövs något mer för att 
kunna strukturera informationen. Detta görs genom att lagra element inom ett annat 
element. På så vis skapas nivåer av element. Element som innehåller andra element 
kallas för komplexa element. Det finns ingen begränsning på hur många nivåer av 
komplexa element som kan användas, utan detta styrs helt utav den som skapar XML-
dokumentet. I figur 2 är <skiva> och <skivsamling> komplexa element, där <skiva> 
är ett komplext element inom <skivsamling> som är första nivån av element. (Elmasri  
och Navathe, 2004)

2.2.3 Attribut

Attribut är ytterligare ett sätt att lagra data inom XML och är till för att ytterligare  
beskriva ett element. Attribut är inte en grundläggande del i XML, utan snarare ett  
tillägg. Detta eftersom det går att skapa ett helt XML-dokument utan att använda  
attribut. Ett exempel på hur attribut kan användas är att ge ett element en unik 
identfierare, <skiva id=”2”>, där skiva är elementnamnet, id är attributnamnet och 2 
är den data som lagras inom attributet. Ett element kan även innehålla flera attribut,  
och det finns inga begränsningar för hur många attribut ett element kan innehålla. I de 
fall där ett element innehåller flera attribut spelar inte ordningen attributen emellan  
någon roll. Detta betyder att <skiva id=”2” typ=”cd”> och <skiva typ=”cd” id=”2”> 
har exakt samma betydelse. (Elmasri och Navathe, 2004)

2.2.4 Dokumentstrukturer

Trädstruktur: XML byggs upp som en trädstruktur, ibland även kallad hierarkisk 
struktur. Detta betyder att XML har ett element som agerar som själva grunden i  
dokumentet. Detta element kallas för rotelement och är ett komplext element som 
innehåller hela dokumentets data. I nästa nivå av strukturen läggs ett eller flera andra 
komplexa och/eller enkla element till, och på detta sätt byggs strukturen upp. I figur 2  
är <skivsamling> rotelement. (Elmasri och Navathe, 2004)

Datacentrerade XML-dokument: Datacentrerade dokument innehåller många små 
poster av data. Dessa brukar följa en viss struktur och kan därför extraheras från en 
strukturerad databas. (Elmasri och Navathe, 2004)

Dokumentcentrerade XML-dokument: Dokumentcentrerade dokument innehåller 
stora mängder text, som till exempel en bok eller en nyhetsartikel. Vanligtvis  
innehåller de inte några strukturerade element. (Elmasri och Navathe, 2004)

Hybrid-dokument: Hybrid-dokument är de dokument som inte kan sägas tillhöra 
någon av de två andra kategorierna. Dessa dokument innehåller delar som både hör 
till datacentrerade dokument och till dokumentcentrerade dokument. (Elmasri och 
Navathe, 2004)

2.2.5 Frågespråk

Frågespråk används för att kunna utvinna information ur XML-databaser. Frågorna 
går ut på att ta fram en viss mängd data som är av intresse ur ett eller flera XML-
dokument. Det finns olika typer av frågespråk, där XPath (1999) och XQuery (2007)  
är två av de vanligaste. 

XPath: XPath är till för att navigera i XML-dokument. Det fungerar ungefär som 
URL:er, med möjligheter att navigera i strukturen av XML-dokument och kunna 
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specificera attributvärden. Med hjälp av XPath ges möjligheter att ta fram delar av  
XML-dokument och även enskilda elementvärden.

XQuery: XQuery är ett mer avancerat frågespråk jämfört med XPath. Det är skapat 
för att hämta information från olika typer av XML-källor. Den del av XQuery som går  
ut på att navigera i strukturen hos ett XML-dokument använder syntax för XPath.  

2.3 DOM och SAX

DOM: DOM (Document Object Model) beskriver XML-data som en trädstruktur. Vid 
programmering används DOM för att lagra XML-datan i minnet, där den kan kommas 
åt för att navigera i strukturen, hämta data och även lägga till data.

SAX: SAX (the Simple API for XML) läser XML-data bitvis, och använder så 
kallade events för att ta hand om datan. Jämfört med DOM är detta sätt krångligare 
för programmeraren, men kan hantera större mängd data.

2.4 Säkerhet

2.4.1 XML Encryption

XML Encryption är en av de standarder som W3C (XML Sec, 2009) har tagit fram för 
att införa kryptering i XML. Nu kan man ställa sig frågan varför inte andra 
förekommande standarder för kryptering används och varför man infört ännu en 
standard. Det går att kryptera XML-dokument som vilket annat dokument som helst. 
Problemet är dock att man förlorar många av de fördelar som XML tillhandahåller. 
Bland annat omvandlar en vanlig krypteringsfunktion datan till en ström av vad som 
verkar vara slumpmässiga bitar. Detta innebär att ett XML-dokument skulle förlora 
sitt format och istället omvandlas till binär data, vilket i sin tur skulle innebära att  
andra regler för bearbetning av datan skulle behöva införas. Istället började en grupp 
inom W3C jobba på standarden XML Encryption. Denna standard beskriver tre 
huvudkomponenter – definitioner för granularitet, syntax samt bearbetningsregler 
(processing rules). (Lautenbach, 2004)

Granularitet: XML Encryption beskriver olika nivåer av granularitet för kryptering. 
Det kan användas för att kryptera elementdata, enkla element och komplexa element. 
Att kryptera elementdata betyder att det finns möjlighet att skydda känslig data som 
till exempel ett kreditkortsnummer, men att strukturen inom dokumentet fortfarande  
inte är krypterad. Att kryptera enkla element betyder att både elementdatan och  
elementnamnet krypteras, vilket kan vara användbart för att dölja både datan och dess 
betydelse. Att kryptera komplexa element betyder att elementet och dess 
underliggande komplexa element, enkla element och elementdata krypteras. Detta 
innebär att det finns möjlighet att kryptera ett helt dokument. (Lautenbach, 2004)

Syntax: Syntax för XML Encryption används för att representera den krypterade 
datan i XML-format. Detta innebär att den okrypterade datan, elementdata/enkla 
element/komplexa element, ersätts med syntax för den krypterade datan. (Lautenbach, 
2004)

Bearbetningsregler: Bearbetningsreglerna beskriver tillvägagångssättet för att 
kryptera och dekryptera data inom XML-dokument. Elementet eller elementdatan 
som ska krypteras serialiseras till en ström av bitar, vilken sedan krypteras med vald 
krypteringsalgoritm. Den krypterade datan kodas (serialize) sedan om till Base64, 
vilket ger en textsträng av stora och små bokstäver samt några tecken. (Lautenbach, 
2004)
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2.4.2 XML Signature

XML Signature används för att signera XML-dokument, vilket är vanligt då 
dokument ska skickas över internet. Detta betyder att den som tar emot dokumentet 
vet att det är signerat av den som skickat det och att det inte ändrats på vägen. 
Standarden innebär också att signeringen av dokumentet lagras i XML-format.

En del av standarden är Canonical XML, vilket går ut på att jämföra dokument på 
bitnivå. Detta innebär att dokumenten görs om till en ström av bitar, men 
omvandlingen sker med speciella regler. Canonical XML används för att jämföra 
dokumenten logiskt. Till exempel skiljer sig <fordon id=”abc 123” typ=”personbil”> 
från <fordon typ=”personbil” id=”abc 123”> på bitnivå, men i och med att Canonical  
XML omvandlar detta med speciella regler så spelar inte ordningen på attributen 
någon roll. Så enligt Canonical XML är dessa två exempel identiska. 

2.5 Prestandamätning av XML-databaser

Prestandamätning av databaser är något som har funnits i princip lika länge som 
själva databaserna. En databas med dålig prestanda är mindre användbar än en bättre 
presterande databas som innehar motsvarande funktioner. En databas prestanda är en 
viktig faktor när ett val av databas till ett system ska göras. Det är därför intressant att  
kunna jämföra prestanda hos olika databaser med hjälp av prestandamätningar. 

Då användandet av XML-databaser har växt sig stort under senare tid så har det blivit 
intressant att kunna jämföra prestanda även mellan dessa typer av databaser. Många 
olika förslag på prestandamätningar har dykt upp, bland annat XMark (Schmidt, 
2001), XPathMark (Franceschet, 2005), XMach-1 (Böhme och Rahm, 2001), XBench 
(Yao, Özsu och Keenleyside, 2003), X007 (Bressan, Dobbie, Lacroix, et al.,  2001), 
och TpoX (Nicola, Kogan och Schiefer, 2007).

XMach-1: XMach-1 är ett ramverk för prestandamätning av ett helt system. Det 
bygger på en webbapplikation med en XML-databas i grunden. I ramverket ingår 
testning både för en applikationsserver och en XML-databas, vilket betyder att dessa 
testas som en helhet. Ramverket innehåller ett antal frågor som går ut på att testa olika 
delar av systemet. Ramverket är även optimerat för att kunna testa både  
dokumentcentrerade och datacentrerade dokument, både samtidigt och separat. Detta  
för att vissa XML-databassystem är byggda för att bara hantera den ena typen av 
dokument. Det är även byggt för att simulera ett fleranvändarsystem, vilket betyder att  
flera användare kan använda systemet, och därmed databasen, på samma gång. 
(Böhme och Rahm, 2001)

XBench: XBench är en samling av ramverk för prestandamätning av XML-databaser. 
I detta ingår olika ramverk för olika typer av applikationer. De olika ramverken är 
indelade efter dokumenttyp och antal dokument. Dokumenttypen kan antingen vara 
datacentrerad eller dokumentcentrerad, medans antalet dokument kan vara antingen 
ett eller flera. Utifrån detta skapas fyra olika ramverk, ett dokumentcentrerat 
dokument, ett datacentrerat dokument, flera dokumentcentrerade dokument samt flera 
datacentrerade dokument. Utifrån dessa fyra olika typer utförs olika tester. (Yao, Özsu 
och Keenleyside, 2003)

X007: X007 bygger på 007, vilket är ett prestandatest av objekt-orienterade 
databassystem. X007 är en omvandlad version av 007 och är anpassad till XML-
databaser. Testet går ut på att ta tid för olika typer av frågeställningar, tid att ladda in  
dokument samt hur stor plats dokumenten tar för att lagras. (Bressan, Dobbie, 
Lacroix, et al.,  2001)
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TPoX: TpoX är ett prestandatest utvecklat för att testa ett helt databassystem. I TPoX  
ingår lagring, indexering, loggning, transaktionshantering samt samtidighetskontroll.  
Det simulerar ett finanssystem med flera samtidiga användare. 

2.5.1 XMark

Xmark ( Schmidt, 2001) är ett ramverk för prestandamätning av XML-databaser.  
Detta ramverk innehåller 20 stycken frågor av varierande karaktär, för att representera 
frågor så lika verkliga appliceringar som möjligt. Frågorna är av typen XQuery. Det 
innehåller även en applikation för att generera XML-databaser av olika storlek. Denna 
databas innehåller data för en fiktiv webbplats för auktioner. Datan består 
övergripande av föremål (item), öppna/stängda auktioner (open/close auction) och 
budgivare (bidder/person). 

2.5.2 XPathMark

XPathMark (Franceschet, 2005) är ett annat ramverk för prestandamätning av XML-
databaser. Det bygger vidare på Xmark (Schmidt, 2001) genom att ställa frågor av 
typen XPath. Frågorna går ut på att använda olika delar av Xpath, för att testa 
prestandan på olika sätt. 
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3  Problem

3.1 Problembeskrivning

I och med att ett stort behov av enkel överföring av stora mängder information har  
växt fram har även ett stort behov av att kunna säkra att denna information inte  
hamnar i obehörigas ägo vuxit fram. Informationen som lagras i XML-filer är lagrad i 
klartext, vilket betyder att det går att utvinna informationen ur filen genom att bara 
läsa den. Detta betyder att XML-formatet är olämpligt för att lagra hemlig 
information, till exempel information såsom användarnamn och lösenord, 
personuppgifter osv. En lösning på problemet är att kryptera informationen som är 
hemlig eller på något sätt måste skyddas. W3C (XML Sec, 2009), som utvecklar 
standarder för bland annat XML, har utvecklat tre standarder för säkerhet inom XML-
dokument, XML Signature, XML Encryption och XML key management 
specification (XKMS).

Standarden XML Signature innehåller definitioner för hur ett XML-dokument 
signeras digitalt, alltså ett sätt att intyga att det verkligen är den som utger sig för att  
ha sänt dokumentet som verkligen har sänt det. XML Encryption innehåller 
definitioner för hur innehållet i ett XML-element kan krypteras. Standarden XKMS 
beskriver hur distribution och registrering av publika nycklar går till. (XML Sec, 
2009)

En annan viktig aspekt i databaser är prestandan, det vill säga hur snabbt svaret på en 
fråga returneras. Detta påverkar hur många förfrågningar databasen klarar av per 
tidsenhet, vilket kan vara viktigt inom tjänster med stora krav på aktuell information.  
Ett projekt kallat XMark - An XML Benchmark Project (Schmidt et al., 2001) har  
tagit fram ett ramverk för att utvärdera prestandan hos XML-databaser. Detta ramverk  
innehåller ett flertal frågeställningar, med en stor variation, som kan ställas mot en 
databas. Dessa frågeställningar är framtagna för att representera typiska scenarion i 
riktiga applikationer. Head et al. (2005) säger att detta ramverk är ett effektivt sätt att  
jämföra olika implementationer av XML-databaser. Ett annat ramverk med frågor är  
XPathMark (Franceschet, 2005), vilket innehåller frågor anpassade för en databas  
genererad utifrån Xmark, men som fokuserar på XPath-uttryck.

Ett problem med att införa säkerhet i databaser är att det påverkar prestandan. Det är 
därför viktigt att kunna ta reda på hur mycket det påverkar prestandan, samt hur 
prestandan blir påverkad. Blir prestandan påverkad för mycket kan det leda till att 
verkliga tillämpningar av XML-databastekniken kompromissar säkerheten för att få 
tillräcklig prestanda.

3.2 Problemprecisering

Målet med detta arbete är att utvärdera till vilken grad XML Encryption påverkar 
prestandan hos en XML-databas.

Utvärderingen går ut på att utföra prestandamätningar med hjälp av en lämplig  
tillämpning av XML Encryption. Dessa prestandamätningar ska genomföras med 
hjälp av XPathMark (Franceschet, 2005). Detta ramverk innehåller ett antal frågor 
som kan ställas mot en databas, vilka speglar typiska frågor från verkliga  
applikationer. Dessa frågor ska ställas mot två olika databaser, den första genererad 
utifrån ramverket XMark (Schmidt et al., 2001) och den andra bygger på samma 
databas men editeras genom att kryptera ett antal utvalda element. 

8



Delmål:

• Identifiera tillämpningar av XML Encryption som tillåter att 
prestandamätningar kan genomföras

• Utifrån ramverket identifiera relevanta frågor och dataset för att kunna 
genomföra prestandamätningar på den utvalda tillämpningen

• Att utforma och sedan utföra en kontrollerad prestandamätning i en miljö av 
realistisk komplexitet

• Analysera resultatet av prestandamätningarna i form av grafer och tabeller
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4  Metod
Nedan följer de metoder som ska användas för att uppnå de delmål som identifierats i  
kapitel 3.2, problemprecisering. 

4.1 Identifiera tillämpningar av XML Encryption

D e l m å l 1 , Identifiera tillämpningar av XML Encryption som tillåter att  
prestandamätningar kan genomföras, ska utföras genom en litteraturstudie. 
Litteraturstudien går ut på att ta fram en tillämpning av XML Encryption som kan 
användas för att kryptera och dekryptera en XML-databas. Det ska gå att ställa frågor 
mot en XML-databas med krypterade element. 

En alternativ metod till litteraturstudien är att göra en egen implementation. På detta  
sätt kan en tillämpning av XML Encryption tas fram och anpassas till den 
prestandamätning som ska utföras.

4.2 Identifiera relevanta frågor och dataset

Delmål 2, Utifrån ramverket identifiera relevanta frågor och dataset för att kunna 
genomföra prestandamätningar på den utvalda tillämpningen, ska genomföras genom 
en litteraturstudie. Litteraturstudien går ut på att studera ramverken XMark (Schmidt  
et al., 2001) och XPathMark (Franceschet, 2005) för att ta fram dataset med 
tillhörande frågor som gör det möjligt att utföra prestandamätningar samt jämföra  
skillnader mätningarna emellan. 

En alternativ litteraturstudie kan genomföras för att identifiera andra ramverk/dataset/
frågor som stödjer de prestandamätningar som ska utföras. Då XMark (Schmidt et al., 
2001) och XPathMark (Franceschet, 2005) visat sig vara populärt i litteraturen, är 
dessa ramverk de som används i denna studien. 

4.3 Utforma och sedan utföra en kontrollerad prestandamätning

Delmål 3, Att utforma och sedan utföra en kontrollerad prestandamätning i en miljö  
av realistisk komplexitet, ska genomföras genom ett experiment. Experimentet 
genomförs utifrån de frågor och dataset som identifierats i delmål 2, samt med hjälp  
av den tillämpning av XML Encryption som identifierats i delmål 1. 

4.4 Analysera resultatet av prestandamätningarna

Delmål 4, Analysera resultatet av prestandamätningarna i form av grafer och  
tabeller, utförs genom analys av resultatet i delmål 3. Analysen går ut på att med hjälp 
av grafer och tabeller presentera resultatet från prestandamätningarna i delmål 3 på ett 
sätt som tydligt visar skillnader och likheter mellan de olika mätningarna. 
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5 Genomförande
I detta kapitel kommer genomförandet av de metoder som presenterats i kapitel 4 
Metod att behandlas. 

5.1 Identifiera tillämpningar av XML Encryption

För att identifiera lämpliga tillämpningar av XML Encryption har en litteraturstudie  
utförts. Studien gick ut på att hitta tillämpningar av XML Encryption som tillåter att  
prestandamätningar kan genomföras. Då kommersiella produkter inte är ett alternativ 
i detta fallet, har dessa sållats bort direkt. 

Nästa steg har varit att leta bland så kallade open-source produkter, bland andra 
Apache Xindice, eXist och MonetDB. Efter många sökningar har det visat sig vara 
mycket svårt att hitta någon produkt som tillämpar XML Encryption, eller tillämpar 
XML Encryption på ett sådant sätt att prestandamätningar kan genomföras. Fokus 
lades istället på att hitta någon tillämpning av XML Encryption där kryptering och 
dekryptering av XML-data stöds, för att sedan kunna utgå ifrån denna tillämpning och  
implementera stöd för XPath-förfrågningar samt prestandamätningar. 

Siddiqui (2002) har skrivit en artikel om säker överföring av strukturerad data, och då 
framför allt om XML Encryption. I sin artikel har han med hjälp av ett exempel visat  
hur kryptering och dekryptering av XML-data kan gå till. Detta exempel är 
implementerat i Java och använder Crimson-paketet för hantering av XML-data, JCA/
JCE, Java Cryptographic Architecture/Java Cryptographic Extension,  för 
kryptering/dekryptering samt TripleDES  som krypteringsalgoritm. XML-filen läses 
in som ett DOM-objekt (se 2.3 DOM och SAX) och används för att hämta och lägga 
till data, vilket sedan kan skrivas ut till en ny fil. Implementationen gör det möjligt att  
kryptera ett XML-dokument på tre olika sätt, 1) hela dokumentet, 2) ett element med 
ett specifikt namn eller 3) endast elementdatan för ett element med ett specifikt namn.  
Det finns även möjlighet att dekryptera hela dokumentet eller det element/elementdata  
som har krypterats. 

Denna exempelkod har, efter vissa modifieringar, fått ligga till grund för en egen 
implementation. Modifieringarna består av att ändra beteendet i implementationen till  
att kryptera alla element med ett specifikt elementnamn, istället för endast det första  
förekommande elementet, vilket var det som implementationen tillät innan 
modifieringarna. Samma sak gäller dekryptering av krypterade element. 
Modifieringar har gjorts för att dekryptera alla förekomster av krypterade element, 
istället för att endast dekryptera det första förekommande krypterade elementet i den  
XML-data som specificerats för dekryptering. 

5.1.1 Implementation

Den egna implementationen går ut på att ställa frågor av typen XPath mot en XML-
fil. I de fall där något element är krypterat, i den del av XML-filen som XPath-frågan 
berör, dekrypteras elementet med hjälp av Siddiqui's tillämpning och svaret på XPath-
frågan kan tas fram. En tillämpning av XML Encryption och XPath med stöd för 
prestandamätningar har därmed tagits fram. 
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5.2  Identifiera relevanta frågor och dataset

Det som först och främst behövs för att utföra prestandamätningar är ett dataset att 
ställa frågor mot. Ett inom litteraturen populärt dataset finns som en del av ramverket  
XMark (Schmidt et al., 2001). 

Detta dataset är tänkt att efterlikna ett så verklighetstroget dataset som möjligt, detta  
för att prestandamätningar ska visa resultat som är relevanta för verkliga 
applikationer. Datasetet är uppbyggt som en databas som ligger till grund för en 
webbsida för auktioner. 

Huvuddelarna i datasetet består av Item, Person, Open_auction, Closed_auction samt 
Category. Olika objekt (item) är uppdelade på olika regioner (Regions), såsom africa, 
asia och så vidare, och innehåller namn (name) textbeskrivning (description) med 
mera. Elementet person innehåller information om personer, såsom namn (name), 
kreditkortsnummer (creditcard), hemsida (homepage) med mera. Alla element 
innehåller dock inte alla subnoder, som till exempel homepage, då inte alla personer 
har en hemsida. Open_auction beskriver de auktioner som är öppna för budgivning. 
Elementet innehåller en beskrivning (description), det senaste budet (increase), 
utgångspriset (initial) samt en referens (itemref) till ett objekt (item). Closed_auction 
innehåller liknande information som open_auction, med skillnaden att det inte längre 
går att bjuda på objektet vilket leder till att det har fått ett avslutande pris (price). 
Category innehåller olika typer av kategorier med tillhörande beskrivning. Varje  
objekt kan tillhöra en eller flera kategorier. (Schmidt et al., 2001)

Datasetet från ramverket XMark (Schmidt et al., 2001) genereras fram med hjälp av 
ett program. Detta gör det möjligt att generera olika storlekar av datasetet, 1  
megabyte, 10 megabyte, 100 megabyte eller 1000 megabyte. För prestanda-
mätningarna i detta projekt har ett dataset med storleken 10 megabyte valts att  
användas. 
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Datasetet består i större delen av datacentrerade elementtyper, men innehåller  
description som är av typen dokumentcentrerade element. Detta gör datasetet till ett 
hybrid-dokument (se 2.2.4 Dokumentstrukturer).

I och med att datasetet innehåller fem huvuddelar, finns det möjlighet att ställa frågor 
mot flera olika element som innehåller olika data. Flera av dessa huvudelement 
innehåller elementet description, som innehåller en större textmassa. Dessa element 
med textmassa skiljer sig åt från övriga element, som mestadels endast innehåller ett  
namn eller ett antal siffror, då de innehåller en större mängd data. 

Frågor kan ställas på olika nivåer inom datasetet, allt från nivå 1 (rotnoden /site) till 
nivå 6 (/site/regions/africa/item/mailbox/mail). På samma sätt kan kryptering utföras  
på olika nivåer inom datasetet. Flera olika frågor kan även ställas på samma nivå, men 
inom olika delar av datasetet, för att sedan jämföras. 

5.3 Utforma och sedan utföra en kontrollerad prestandamätning

Den del av datasetet som valts ut för prestandamätningar är Person. Person innehåller 
elementet creditcard som i sin tur innehåller ett kreditkortsnummer. Eftersom 
kreditkortsnummer är viktigt att skydda, valdes detta ut för att krypteras. Elementet 
ligger på nivå 4 under elementen site, people, person, vilket även gör det möjligt att 
kryptera på olika nivåer och på så sätt skydda kreditkortsnumret. Även en andra del 
av datasetet har valts ut, open_auction. Detta för att kunna jämföra de olika 
testdelarna med varandra. Open_auction innehåller elementet initial, vilket även det 
ligger på nivå 4 och återfinns under elementen site, open_auctions, open_auction. 

Frågorna som ska ställas under prestandamätningarna är av typen XPath (se 2.2.5 
Frågespråk). De går ut på att navigera från rotnoden till ett specifikt element och 
hämta dess innehåll. Nedan följer de frågor som valts ut. 

1. /site/people/person/creditcard

2. /site/open_auctions/open_auction/initial

Den första frågan navigerar från rotnoden site, via people och person till creditcard. 
Frågan ska returnera ett svar innehållande alla kreditkortsnummer som finns inom 
denna delen av datasetet. 

Den andra frågan navigerar från rotnoden site, via open_auctions och open_auction 
till initial. Frågan ska returnera ett svar innehållande alla utgångspris som finns inom 
denna delen av datasetet. 

Varje fråga ska ställas mot det okrypterade datasetet. Detta ger ett resultat som kan  
användas för att jämföra med frågor ställda mot ett modifierat dataset, såsom ett 
krypterat dataset. Då datasetet kan krypteras på olika sätt, ger detta möjlighet till flera 
olika tester. 

Först ska datasetet krypteras för att skydda enbart den data som ska hämtas, det vill 
säga elementet creditcard för fråga 1, samt elementet initial för fråga 2. Krypteringen 
för de olika frågorna sker dock på olika håll, ett dataset med creditcard krypterat och 
ett dataset med initial krypterat. Detta för att de olika krypteringarna inte ska påverka 
resultatet för varandra. 
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Nästa del blir att kryptera dataseten på en annan nivå. För fråga 1 krypteras elementet  
people, vilket endast existerar en gång i datasetet. Detta betyder att alla person-
element samt dess underliggande element, bland annat creditcard, krypteras i ett enda 
stort element. Samma sak utförs med fråga 2, där open_auctions krypteras. Eftersom 
open_auctions endast existerar en gång kommer även detta att bli ett enda stort 
krypterat element innehållande alla open_auction samt elementet initial som är det 
intressanta för mätningen. 

En tredje del blir att modifiera datasetet där open_auctions och initial krypteras. Detta 
dataset rensas ifrån subelementen annotation, bidder och itemref för att endast låta 
elementet initial ligga kvar. På detta sätt ges möjligheten att kryptera elementet  
open_auctions med ungefär samma datamängd som att kryptera varje enskillt initial-
element, med skillnaden att även elementen open_auction krypteras och adderar till 
datamängden. Detta ger tre dataset, ett okrypterat, ett där elementet open_auctions är 
krypterat samt ett där elementen initial krypteras.

Dessa förberedelser resulterar i åtta olika dataset. Två okrypterade dataset som 
utgångspunkt, samt två dataset med olika kryptering för respektive fråga. Ytterliggare 
två dataset för det modifierade datasetet, där vissa element tagits bort. 

5.4 Analysera resultatet av prestandamätningarna

Först och främst presenteras resultatet av frågeställningen mot det okrypterade  
datasetet. Därefter visas resultatet för de krypterade dataseten. Varje fråga ställs tio  
gånger, och ett medelvärde räknas ut för hur lång tid frågan tar att ställas (Medel i 
tabellerna). För de krypterade dataseten visas ett värde kallat Skillnad. Detta värde  
representerar skillnaden i tid mellan medelvärdet för det krypterade datasetet och 
medelvärdet för det okrypterade datasetet. Tidsvärdena presenteras i millisekunder 
(ms).

5.4.1 Resultat fråga 1

Resultaten av fråga 1 visas i tabell 1, 2 och 3. Tabell 1 visar resultatet av fråga 1 ställd 
mot det okrypterade datasetet. Tabell 2 visar resultatet av fråga 1 ställd mot datasetet 
där elementet creditcard har krypterats. Tabell 3 visar resultatet av fråga 1 ställd mot 
datasetet där elementet people har krypterats. 

/site/people/person/creditcard

Tabell 1    Tabell 2    Tabell 3

14

okrypterat
Test# Tid (ms)

1 1243
2 1127
3 1132
4 1136
5 1162
6 1200
7 1235
8 1170
9 1194

10 1185
Medel 1178.4

creditcard krypterat
Test# Tid (ms)

1 3035
2 2821
3 2791
4 2988
5 2859
6 3031
7 2930
8 2984
9 3117

10 2943
Medel 2949.9

Skillnad 1771.5

people krypterat
Test# Tid (ms)

1 3931
2 4047
3 3067
4 3461
5 3380
6 3274
7 3101
8 3247
9 3562

10 3517
Medel 3458.7

Skillnad 2280.3



Tabell 1 visar att medelvärdet för tiden det tar att ställa fråga 1 mot det okrypterade  
datasetet är 1178.4 millisekunder. Tabell 2 visar att medelvärdet för tiden det tar att  
ställa fråga 1 mot datasetet där elementet creditcard är krypterat är 2949.9 
millisekunder. Skillnaden i tid det tar att ställa fråga 1 mot datasetet där creditcard är 
krypterat är 1771.5 millisekunder. Detta betyder att det tar 1771.5 millisekunder 
längre att ställa frågan mot datasetet när elementet creditcard är krypterat. Tabell 3 
visar att medelvärdet för tiden det tar att ställa fråga 1 mot datasetet där elementet  
people är krypterat är 3458.7 millisekunder. Här är skillnaden i tid längre, 2280.3 
millisekunder. Detta betyder att det tar längre tid att ställa fråga 1 mot datasetet när  
elementet people är krypterat än när creditcard är krypterat.

Resultaten från fråga 1 visar att det tar ungefär två och en halv gånger så lång tid att  
ställa frågan mot datasetet när elementet creditcard är krypterat jämfört med när 
datasetet är okrypterat. Resultatet visar även att det tar ytterligare något längre tid att 
ställa fråga 1 mot datasetet då elementet people är krypterat, nästan tre gånger så lång  
tid jämfört med när datasetet är okrypterat. Vad som skiljer sig åt i mätningarna som 
tabell 2 och tabell 3 visar resultat för, är storleken på den krypterade datan samt 
antalet krypterade element. Tabell 2 visar resultatet av många små krypterade element, 
medans tabell 3 visar resultatet av ett enda stort krypterat element. Detta visar att det 
tar längre tid att ställa en fråga om ett element på högre nivå i trädet krypteras (se  
bilden under 5.2 Identifiera relevanta frågor och dataset).

5.4.2 Resultat fråga 2

Resultaten av fråga 2 visas i tabell 4, 5 och 6. Tabell 4 visar resultatet av fråga 2 ställd 
mot det okrypterade datasetet. Tabell 5 visar resultatet av fråga 2 ställd mot datasetet 
där elementet initial har krypterats. Tabell 6 visar resultatet av fråga 2 ställd mot 
datasetet där elementet open_auctions har krypterats. 

/site/open_auctions/open_auction/initial

Tabell 4    Tabell 5    Tabell 6

Tabell 4 visar att medelvärdet för tiden det tar att ställa fråga 2 mot det okrypterade  
datasetet är 1121.3 millisekunder. Tabell 5 visar att medelvärdet för tiden det tar att  
ställa fråga 2 mot datasetet där elementet initial är krypterat är 2853 millisekunder. 
Skillnaden i tid det tar att ställa fråga 2 mot datasetet där initial är krypterat är 1731.7 
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okrypterat
Test# Tid (ms)

1 1141
2 1120
3 1159
4 1192
5 1060
6 1158
7 1112
8 1136
9 1081

10 1054
Medel 1121.3

initial krypterat
Test# Tid (ms)

1 3044
2 3029
3 2901
4 2970
5 2754
6 2810
7 2706
8 2780
9 2732

10 2804
Medel 2853

Skillnad 1731.7

open_auctions krypterat
Test# Tid (ms)

1 6941
2 6511
3 7071
4 6480
5 6566
6 6688
7 6472
8 6706
9 6960

10 5951
Medel 6634.6

Skillnad 5513.3



millisekunder. Detta betyder att det tar 1731.7 millisekunder längre att ställa frågan  
mot datasetet när elementet initial är krypterat. Tabell 6 visar att medelvärdet för tiden 
det tar att ställa fråga 2 mot datasetet där elementet open_auctions är krypterat är 
6634.6 millisekunder. Här är skillnaden i tid längre, 5513.3 millisekunder. Detta 
betyder att det tar längre tid att ställa fråga 2 mot datasetet när elementet  
open_auctions är krypterat än när initial är krypterat. Detta visar åter igen att det tar  
längre tid att dekryptera ett stort element än många små. 

5.4.3 Kvaliteten på datan

Datan som representerar resultaten av prestandamätningarna visar tecken på att 
variera mellan testkörningarna. I det bästa fallet (Tabell 1) varierar tiderna med 9%. 
Detta med ett maxvärde på 1243ms och ett minvärde 1127ms. I det värsta fallet 
(Tabell 3) varierar tiderna med 24%. Detta med ett maxvärde på 4047ms och ett  
minvärde på 3067ms. 

Som synes i de flesta av tabellerna skiljer sig maxvärdet mer ifrån medelvärdet än vad 
minvärdet skiljer sig. Detta visar att det förekommer spikar i den data som erhållits.  
Vad detta beror på är okänt, men en trolig orsak är att det är utomliggande faktorer 
som påverkat och således är detta inte något som bör ingå i mätningarna. 

Utifrån detta antagande tas beslutet att nya tester ska genomföras. För att tydligare se 
om variationerna har någon trend eller om detta bara är slumpmässiga uteliggande  
faktorer som påverkar ska antalet testkörningar ökas, från 10 till 50. Fler testkörningar 
kan minska spikars påverkan på medelvärdet. 

Även plattformen som testerna utförs på byts, från Microsoft Windows Vista 
exekverande på en Intel Core 2 Duo @ 2.53GHz till ett Unix-baserat system (Mac OS 
X 10.5.7) exekverande på en PowerPC @ 1.33GHz. Detta för att ytterligare eliminera 
utomliggande faktorer. 

En ändring i den testapplikation som har implementerats genomförs. Då inläsning av 
databasen tidigare ingick i tidsmätningen var även detta en faktor som gjort att  
mätningarna kunnat variera. Därför genomförs en ändring av implementationen för att 
inläsningen inte längre ska vara en del av tidsmätningen. 

Ett nytt test läggs också till. Detta genom att lägga till ett andra okrypterad dataset,  
vilket är en modifierad version av det ursprungliga datasetet. Modifieringarna innebär 
att modifiera datasetet där open_auctions och initial krypteras. Detta dataset rensas 
ifrån subelementen annotation, bidder och itemref för att endast låta elementet initial 
ligga kvar.

5.4.4 Analys nya tester

Nya tester har utförts för att öka kvaliteten på resultatdatan. Detta för att vara mer 
säker på att mätresultaten visar resultat för det som ska mätas och inte några 
utomliggande faktorer. Då frågeställningarna inte har ändrats är dessa samma som i de  
föregående testerna. De nya testerna innebär att varje fråga ställs 50 gånger, istället 
för 10 gånger som i de föregående testerna. 

5.4.4.1 Resultat fråga 1

Resultaten av de nya mätningarna visas i tabell 10, 11 och 12. Även resultaten från de 
gamla mätningarna redovisas, dessa i tabell 7, 8 och 9. Tabellerna visar medelvärdet 
för hur lång tid frågeställningen tar att ställa, max- och minvärde samt den 
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procentuella skillnaden mellan max- och minvärde. För komplett redovisning av 
tidsmätningarna från tabell 10, 11 och 12, se bilaga A. 

/site/people/person/creditcard

Föregående tester

Tabell 7: Okrypterat

    
Tabell 8: Creditcard 

krypterat     
Tabell 9: People  

krypterat

Tabellerna 7, 8 och 9 visar medelvärde, max- och minvärde samt den procentuella 
skillnaden mellan max- och minvärdet för resultatdatan i tabellerna 1, 2 och 3. Den 
procentuella skillnaden visar att variationerna i resultatdatan är stor, 9-24%. Detta kan 
tyda på att någon eller några utomliggande faktorer påverkar mätningarna. Se till  
exempel tabell 9 där max- och minvärdena skilljer sig med nästan en hel sekund när  
medelvärdet för mätningarna är 3,5 sekunder. Detta gör att kvaliteten på mätningarna 
är låg, och svår att analysera. 

Nya tester

Tabell 10: Okrypterat     Tabell 11: Creditcard 
krypterat

    Tabell 12: People  
krypterat

Tabellerna 10, 11 och 12 visar  medelvärde, max- och minvärde samt den procentuella 
skillnaden mellan max- och minvärdet för resultatdatan i bilaga A. Den procentuella  
skillnaden visar att variationerna i resultatdatan, 1,5-6%, är mindre än föregående  
tester, 9-24%. Detta tyder på att dessa resultat är av bättre kvalitet och således passar 
bättre för en analys. 
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Värdetyp Tid (ms)
Medel 146.68

Max 153
Min 144

Max/Min 5.88%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 4501.26

Max 4660
Min 4466

Max/Min 4.16%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 7564.54

Max 7645
Min 7526

Max/Min 1.56%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 1178.4

Max 1243
Min 1127

Max/Min 9.33%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 2949.9

Max 3117
Min 2791

Max/Min 10.46%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 3458.7

Max 4047
Min 3067

Max/Min 24.22%



5.4.4.2 Resultat fråga 2

Med de nya testerna ställs fråga 2 mot två olika okrypterade dataset samt dess 
krypterade versioner. Det ena okrypterade datasetet är det ursprungliga datasetet och 
det andra okrypterade datasetet är samma dataset där ett antal element tagits bort (Läs 
mer om detta under kapitel 5.3 Utforma och sedan utföra en kontrollerad
prestandamätning). 

/site/open_auctions/open_auction/initial

Föregående tester

Tabell 13: Okrypterat

    
Tabell 14: Initial  

krypterat     
Tabell 15: Open_auctions  

krypterat

Tabellerna 13, 14 och 15 visar  medelvärde, max- och minvärde samt den procentuella 
skillnaden mellan max- och minvärdet för resultatdatan i tabellerna 4, 5 och 6. Den 
procentuella skillnaden visar att variationerna mellan mätvärdena är stora, 11-16%. 
Dessa variationer tyder på att någon utomliggande faktor påverkar testvärdena och  
således försämrar kvaliteten på den resultatdata som erhålls.  

Nya tester

Tabell 16: Okrypterat

    
Tabell 17: Initial 

krypterat     
Tabell 18: Open_auctions  

krypterat

Tabellerna 16, 17 och 18 visar  medelvärde, max- och minvärde samt den procentuella 
skillnaden mellan max- och minvärdet för resultatdatan i bilaga B. Den procentuella  
skillnaden visar att variationerna i resultatdatan, 1,8-12%, är mindre än föregående  
tester, 11-16%. Detta tyder på att dessa värden är av bättre kvalitet och således passar 
bättre för en analys. 

Nya tester – modifierat dataset

Tabell 19: Okrypterat

    
Tabell 20: Initial  

krypterat     
Tabell 21: Open_auctions  

krypterat

Tabellerna 19, 20 och 21 visar  medelvärde, max- och minvärde samt den procentuella 
skillnaden mellan max- och minvärdet för resultatdatan i bilaga C. Den procentuella  
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Värdetyp Tid (ms)
Medel 1121.3

Max 1192
Min 1054

Max/Min 11.58%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 2853

Max 3044
Min 2706

Max/Min 11.10%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 6634.6

Max 7071
Min 5951

Max/Min 15.84%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 99.98

Max 107
Min 94

Max/Min 12.15%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 4351.2

Max 4478
Min 4307

Max/Min 3.82%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 26466.9

Max 26822
Min 26336

Max/Min 1.81%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 99.96

Max 107
Min 94

Max/Min 12.15%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 4250.82

Max 4374
Min 4213

Max/Min 3.68%

Värdetyp Tid (ms)
Medel 1570.42

Max 1610
Min 1547

Max/Min 3.91%



skillnaden visar att variationerna i resultatdatan är 3,5-12%. Huruvida resultatet har 
bättre kvalitet eller inte går inte att säga, då det inte finns något föregående test att  
jämföra med. Variationerna ligger i nivå med variationerna i tabellerna 16, 17 och 18 
och bör därmed ligga på samma kvalitetsnivå som dessa. 

Att värdena i tabell 19 varierar med över 12% betyder inte att kvaliteten är dålig.  
Genom att titta på testdatan i bilaga C kan det utläsas att 80% av mätvärdena (övriga 
20% är de 5 högsta samt 5 lägsta värdena) ligger inom en variation på 5,8%. När 
värdena är så pass låga som 94-107 ms betyder detta att en variation på bara 1 ms gör 
att den procentuella skillnaden ökar mycket mer än i de fall där mätvärderna är till  
exempel 4213-4374 ms, som i tablell 20. 

5.4.4.3 Analys

Tabell 17 och 18 visar resultatet för fråga 2 då elementen initial respektive 
open_auctions är krypterade. Här syns det tydligt att det tar längre tid att dekryptera 
open_auctions, vilket är ett enda stort element innehållande alla initial-element. Detta 
visar att det i detta fallet tar längre tid att dekryptera ett enda stort element istället för 
många små. 

Tabell 20 och 21 visar resultatet för fråga 2 ställd mot det modifierade datasettet då 
elementen initial respektive open_auctions är krypterade. Dessa tabeller visar tydligt 
att det tar längre tid att dekryptera många små element, initial, istället för ett enda 
stort, open_auctions. 

Skillnaden mellan resultaten för tabellerna 18 och 21 är datamängden inom elementet 
open_auctions. Mer om detta i nästa stycke. Datamängden påverkar även skillnaden 
mellan resultaten i tabellerna 20 och 21. Eftersom de övriga elementen utom initial 
under elementen open_auction är borttagna i det modifierade datasettet gör detta att 
det är samma datamängd som dekrypteras både när många små element, initial, och 
ett enda stort element, open_auctions, dekrypteras. Detta visar att det är långsammare 
att dekryptera många små element än att dekryptera ett enda stort element då 
datamängden är densamma. 

Som synes i tabell 18 och 21 är det stor skillnad mellan orginaldatasetet och det 
modifierade datasetet när open_auctions är krypterat. Tidsskillnaden är ca 17 gånger. 
Skillnaden i datamängd för open_auctions i de två datasetten är ca 30 gånger. Detta 
betyder att 30 gånger mer data tar 17 gånger så lång tid att dekryptera. 

I tabell 18 och 12 är skillnaden i datamängd för open_auctions och people ca 3 
gånger. Tidsskillnaden för att ställa frågorna är ca 3,5 gånger så stor. Här är istället  
tidsskillnaden större än skillnaden i datamängd.

Tabellerna 21 och 12 visar att tidskillnaden mellan open_auctions för det modifierade 
datasettet och people är 4,8 gånger. Skillnaden i datamängd är ca 10 gånger. 
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Diagram 1 visar skillnaden i datamängd och tidsskillnaden för tabellerna 18 och 12, 
21 och 12 samt 18 och 21. Den vertikala axeln visar datamängd-/tidsskillnaden. Den 
horisontella axeln visar de olika jämförelserna, där jämförelse 1 visar tabellerna 18 
och 12, jämförelse 2 visar tabellerna 21 och 12, jämförelse 3 visar tabellerna 18 och 
21. Även om det är få jämförelser pekar detta på att tendensen är att tidskillnaden inte  
följer skillnaden i datamängd i samma takt. Som synes mellan jämförelse 1 och 2 så  
korsar skillnaden i datamängd tidsskillnaden. Exakt vid vilken skillnad i datamängd 
och tidsskillnad denna korsning sker är osäkert och behöver utforskas mer för att få en 
tydligare bild, mer om detta i kapitlen 6 Slutsatser och 6.1 Framtida arbete.  
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6 Slutsatser
Fokus i denna rapport har varit att ta reda på till vilken grad kryptering av XML-data 
påverkar prestandan vid frågeställningar. Det har visat sig påverka prestandan ganska  
mycket, med skillnader upp till 260 gånger så lång tid för krypterad data jämfört med 
okrypterad data (se tabell 16 och 18). Olika strategier för kryptering påverkar 
prestandan olika mycket. Testerna har visat att datamängden är en viktig faktor då  
kryptering/dekryptering ska genomföras. Att dekryptera många små element tar längre 
tid än att dekryptera ett stort element med samma datamängd som de små elementen 
innehar tillsammans. Det är dock vanligt, som även detta arbete visat, att ett stort  
element innehåller fler element än bara det som ska skyddas och därmed innehåller en  
större datamängd. Testet med det modifierade datasetet visar på just det här, hur 
mycket de övriga elementen, de som inte är intressanta att kryptera, påverkar 
prestandan vid dekryptering. Diagram 1 visar hur skillnaden i datamängd kan påverka 
skillnaden i tid och det visar att dessa inte följer varandra linjärt. Till en viss gräns  
påverkar antalet element prestandan mer än datamängden, t.ex. när datamängden är  
densamma så är det långsammare att dekryptera många små element jämfört med ett 
stort. Vid vilken skillnad i datamängd det går över till att vara långsammare att 
dekryptera ett stort element visar sig dock inte i detta arbete. Resultaten i detta arbete 
visar att ett val av krypteringsstrategi bör tänkas över en extra gång. Är det endast ett  
enkelt element som ska skyddas? Är det ett stort komplext element som ska skyddas? 
Kan datamängden för det som ska skyddas minskas? Detta är några av de frågor som 
bör kunna besvaras innan en strategi väljs. 

Då prestanda är en viktig del inom många områden vid hanterande av data har det 
varit intressant att inom detta arbete se hur kryptering påverkar prestandan inom  
XML. Detta arbete har visat några av de faktorer som påverkar prestandan samt 
storleken av dess påverkan. Resultatet av detta arbete kan användas vid vidare 
utredning av krypteringens påverkan, men även som grund för ett framtagande av 
rekommendationer för krypteringsstrategi. 

Enkla val, såsom vilken platform testerna ska utföras på, kan påverka kvaliteten på 
testdatan till en hög grad. Testerna visar att stora variationer kan förekomma i 
resultaten på grund av valet av till exempel platform. Det är därför viktigt att tänka på  
vilka olika faktorer som kan påverka testresultatens kvalitet.

Diagram 1 visar att skillnaden i datamängd korsar tidsskillnaden. Då det endast är tre 
jämförelser i grafen är det svårt att säga vid vilken skillnad i datamängd och 
tidsskillnad denna korsning sker. Om fler jämförelser lades till i grafen skulle detta 
kunna ändra kurvorna, vilket skulle kunna leda till att korsningen flyttas. Hur stor  
skillnad detta skulle kunna visa på är osäkert och ett möjligt föremål för vidare 
undersökning.

Införandet av säkerhet i form av kryptering i ett system med en XML-databas i 
grunden kan verka ha en minimal påverkan på den övergripande prestandan. Det kan 
ses som en liten del i den stora bilden som är hela systemet. Detta betyder dock inte 
att det inte är viktigt att finslipa denna delen av systemet. Projektet har visat att olika  
val av krypteringsstrategi kan påverka prestandan olika mycket. Detta projekt är en 
början på en möjlig rekommendation för krypteringsstrategier för att minimera 
kostnader i form av prestanda vid införandet av säkerhet, i form av kryptering, i ett  
system med en XML-databas i grunden. 
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6.1 Framtida arbete

I ett framtida arbete skulle hela projektet kunna utökas och större test utföras. Detta  
genom att använda ett större dataset, för att se om datamängden påverkar ännu mer ju 
större datasetet är. Även fler körningar skulle kunna ge ett mer exakt medelvärde och 
visa tydligare om någon trend existerar, som till exempel att tiden minskar ju fler test  
som körs, vilket skulle kunna bero på cache minne. Utöver detta skulle även fler 
frågor kunna läggas till för att ha fler tester att jämföra resultaten med. 

Ett annat sätt att utöka projektet är att använda andra dataset. Då datasetet i detta  
arbete är ett hybriddokument, skulle två dataset av typerna datacentrerade- och 
dokumentcentrerade dataset vara intressant att använda. Hur påverkar typen av 
dokument prestandan vid kryptering?

För att ytterligare utöka testerna kan mer avancerade frågor användas. XPath 
innehåller mycket mer funktioner än bara enkla absoluta sökvägar. Även andra 
frågespråk såsom XQuery kan jämföras med XPath för att se om några 
prestandaskillnader existerar dessa emellan då datan är krypterad. 

Ett sätt att öka prestandan vid frågeställningar mot databaser är att använda  
indexering. Det vore därför intressant att titta på hur indexering skulle kunna fungera 
när delar av XML-databasen är krypterad. På vilket sätt skulle man kunna använda 
indexering? Hur skulle detta påverka prestandan vid frågeställningar mot de 
krypterade delarna i XML-databasen? Detta är ett mycket intressant framtida arbete  
att utöka detta arbete med. 

Ett annat intressant test vore att implementera strömbaserad hantering av XML, SAX. 
Hur påverkar kryptering prestandan vid användandet av SAX instället för DOM? Hur 
stor är skillnaden mellan SAX och DOM för de tester som utförts i detta arbete? Detta 
kan kombineras med en utökning av datasetet för att se om SAX och DOM skiljer sig 
åt vid olika datamängder. 

I ett framtida arbete skulle det vara intressant att se ett utökat test av skillnader i  
datamängd och tidsskillnader. Detta för att tydligare se vilken trend dessa faktorer har.  
Testerna visade att dessa faktorer korsar varandra vid en punk (se diagram 1) för att 
sedan skilja sig mer och mer. Det vore intressant att se hur denna trenden utvecklas. 

Det har visat sig att olika strategier för kryptering har påverkat prestandan olika 
mycket. Då datamängden har visat sig vara en stor påverkande faktor skulle detta 
även kunna peka på att dokumenttypen, dokumentcentrerad eller datacentrerad, är en  
viktig del i valet av krypteringsstrategi. Även antal krypterade element påverkar 
prestandan och vilka val man bör göra vid införandet av kryptering. Dessa olika 
faktorer och dess påverkan är bara en del av vad som skulle kunna ingå i en samling 
rekommendationer om kryptering av XML-databaser. En vägning av kostnad, i form 
av prestanda, mot säkerhet, i form av kryptering. 

22



7  Referenser
Bressan, S., Dobbie, G., Lacroix, Z., Lee, M. L., Li, Y. G., Nambiar, U., Wadhwa, B., 
2001. XOO7: Applying OO7 Benchmark to XML Query Processing Tools, 
International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 
November 2001.

Böhme, T., Rahm, E., 2001. XMach-1: A Benchmark for XML Data Management, 
Proceedings of German database con-ference BTW2001, Mars 2001, s. 264-273

Elmasri, R., Navathe, S. B., 2004. Fundamentals of Database Systems. Fourth 
edition, Pearson Education, Inc., Boston, MA, USA.

Etzioni, O., Gribble, S., Halevy, A., Levy, H., McDowell, L., 2002. An evolutionary 
approach to the semantic web. In Poster presentation at the first international  
semantic web conference, 2002

Franceschet, M., 2005. XPathMark: an XPath benchmark for XMark generated data. 
International XML Database Symposium (XSYM), 3671, s. 129-143

Head, M. R., Govindaraju, M., Slominski, A., Liu, P., Abu-Ghazaleh, N., Engelen, R., 
Chiu, K., Lewis, M.J., 2005. A Benchmark Suite for SOAP-based Communication in 
Grid Web Services. In Proceedings of SC|05 (Supercomputing): International  
Conference for High Performance Computing, Networking and Storage.

Lautenbach, B., 2004. Introduction to XML Encryption and XML Signature, 
Information Security Technical Report, 9(3), s. 6-18

Nicola, M.,  Kogan, I.,  Schiefer, B., 2007. An XML Transaction Processing 
Benchmark, Proceedings of the 2007 ACM SIGMOD international conference on  
Management of data, s. 937 - 948

Schmidt, A., Waas, F., Kersten, M., Florescu, D., Manolescu, I., Carey, M. J., Busse, 
R., 2001. The XML Benchmark Project. CWI (Centre for Mathematics and Computer  
Science).

Siddiqui, B. 2002. Exploring XML Encryption [online], Tillgänglig: 
http://www.ibm.com/developerworks/xml/library/x-encrypt/ [Hämtad 24 April 2009]

XML Sec, 2009. XML Security Working Group [online], Tillgänglig: 
http://www.w3.org/2008/xmlsec/ [Hämtad 25 Januari 2009] 

XML 1.0, 2008. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition) [online], 
Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/REC-xml/ [Hämtad 27 Februari 2009]

XPath, 1999. XML Path Language (Xpath)[online], Tillgänglig: 
http://www.w3.org/TR/xpath [Hämtad 1 Mars 2009]

XQuery, 2007. XQuery 1.0: An XML Query Language [online], Tillgänglig: 
http://www.w3.org/TR/xquery/ [Hämtad 1 Mars 2009]

Yao, B., Özsu, M. T., Keenleyside, J., 2003. XBench - A Family of Benchmarks for 
XML DBMSs, Proceedings of the VLDB 2002 Workshop EEXTT and CAiSE 2002  
Workshop DTWeb on Efficiency and Effectiveness of XML Tools and Techniques and  
Data Integration over the Web-Revised Papers Vol. 2590, pp. 162-164.

23



A Bilaga A – People

Test # okrypterat creditcard people
1 151 4503 7566
2 151 4492 7557
3 152 4505 7577
4 147 4480 7546
5 148 4660 7552
6 153 4492 7544
7 153 4504 7548
8 146 4485 7545
9 153 4531 7551

10 151 4497 7560
11 146 4541 7550
12 145 4488 7551
13 145 4552 7540
14 152 4484 7591
15 146 4505 7542
16 146 4498 7603
17 144 4486 7538
18 145 4469 7629
19 144 4521 7572
20 144 4485 7637
21 145 4529 7588
22 144 4485 7618
23 144 4476 7542
24 146 4508 7645
25 145 4497 7549
26 145 4484 7552
27 146 4488 7544
28 146 4533 7558
29 145 4499 7546
30 150 4519 7587
31 145 4487 7526
32 145 4483 7584
33 145 4539 7556
34 145 4540 7574
35 145 4481 7546
36 145 4492 7575
37 145 4469 7547
38 146 4472 7550
39 145 4537 7542
40 145 4493 7547
41 146 4489 7547
42 145 4497 7550
43 145 4474 7623
44 144 4466 7553
45 146 4477 7585
46 145 4510 7563
47 152 4479 7581
48 145 4500 7555
49 152 4494 7554
50 145 4488 7541
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B Bilaga B – Open_auctions

Test # okrypterat initial open_auctions
1 100 4327 26513
2 98 4344 26734
3 94 4389 26426
4 99 4339 26354
5 98 4478 26554
6 99 4348 26397
7 105 4363 26357
8 100 4321 26787
9 100 4334 26415

10 99 4380 26421
11 105 4333 26336
12 95 4360 26408
13 99 4335 26739
14 94 4344 26393
15 100 4353 26380
16 105 4335 26440
17 94 4333 26491
18 107 4373 26427
19 100 4324 26484
20 99 4376 26453
21 100 4320 26480
22 94 4315 26480
23 100 4368 26464
24 99 4331 26822
25 106 4399 26371
26 95 4327 26462
27 101 4356 26474
28 95 4382 26459
29 100 4323 26478
30 102 4365 26459
31 99 4343 26422
32 95 4343 26463
33 100 4341 26457
34 103 4337 26423
35 99 4307 26773
36 99 4394 26419
37 100 4313 26412
38 99 4374 26421
39 100 4398 26436
40 99 4338 26484
41 106 4329 26438
42 99 4334 26422
43 107 4374 26430
44 99 4340 26395
45 105 4359 26407
46 106 4344 26453
47 98 4344 26425
48 99 4329 26439
49 99 4340 26394
50 106 4404 26374
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C Bilaga C – Open_auctions, Modifierat dataset

Test # okrypterad initial open_auctions
1 99 4237 1598
2 99 4263 1573
3 94 4243 1562
4 98 4310 1574
5 100 4228 1566
6 95 4222 1563
7 99 4269 1601
8 99 4213 1565
9 100 4225 1568

10 100 4261 1566
11 100 4213 1573
12 100 4219 1566
13 107 4231 1563
14 99 4237 1570
15 105 4239 1574
16 98 4224 1578
17 106 4230 1565
18 99 4374 1559
19 99 4324 1571
20 99 4236 1570
21 100 4237 1568
22 98 4288 1576
23 100 4238 1560
24 100 4222 1575
25 99 4304 1565
26 104 4234 1569
27 102 4228 1610
28 100 4300 1559
29 102 4217 1566
30 94 4243 1547
31 99 4293 1596
32 101 4246 1560
33 105 4240 1566
34 100 4259 1566
35 99 4229 1572
36 104 4264 1566
37 104 4263 1569
38 100 4255 1566
39 99 4286 1572
40 95 4265 1561
41 98 4237 1560
42 100 4240 1572
43 106 4220 1569
44 99 4221 1566
45 103 4292 1593
46 99 4239 1561
47 100 4226 1568
48 100 4262 1572
49 99 4277 1575
50 94 4218 1571
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