
  
Övningstentamen1 i Datasäkerhet  
 
1. Antag att du i din dator, som är fysiskt åtkomlig för vem som helst, handskas med information som är 

intressant både för dig själv och för andra, såväl behöriga som obehöriga. Informationen sänds dessutom 
över ett fysiskt åtkomligt nät mellan behöriga användare. För att hindra obehöriga tillträde till din egen dator 
använder du ett garanterat ”oknäckbart” lösenord. Eftersom du har svårt att minnas lösenordet har du skrivit 
upp det på ett papper, dock inte i klartext utan dolt så att ingen kan se att ett lösenord finns på pappret. 
Tyvärr har detta papper försvunnit. För att skydda den information som sänds över nätet använder du ett så 
kallat överlagringskrypto där nyckelhanteringen har fungerat helt säkert. 

 
Ange de tre huvudkriterierna för datasäkerhet. Bestäm vilket eller vilka av dessa kriterier som är dåligt 
uppfyllda i den beskrivna situationen. Motivera varför. Föreslå lämpliga åtgärder för att uppnå säkerhet. 
 (5p) 
 

2. a. Beskriv en situation där symmetrisk kryptering bör användas, där alltså samma hemliga nyckel används 
både för kryptering och dekryptering. 

 
 b. Beskriv en situation där asymmetrisk kryptering bör användas och där krypteringsnyckeln bör vara 
offentlig. 

 
c.  Beskriv en situation där asymmetrisk kryptering bör användas och där dekrypteringsnyckeln bör vara 
offentlig. (5p) 
 

3. Vilken svaghet hos ett blockkrypto kan motverkas av återkoppling ?   (1p) 
 

4. Person A har tillstånd från Datainspektionen att föra ett dataregister med vissa känsliga persondata. På grund 
av brister i sekretesskyddet, som person A känner till men inte hunnit åtgärda, har en obehörig person B fått 
fram vissa av dessa känsliga data på sin bildskärm. Hur många av personerna A respektive B måste i den 
beskrivna situationen ha brutit mot lagen ? (1p) 

 
5. Vad innebär aktiv identitetsverifiering ?   (1p) 
 
6. Vad är viktigt vid förvaring av säkerhetskopior ?   (1p) 
 
7. Biometri innebär att man mäter vissa egenskaper hos en person för att verifiera personens identitet. Vilka 

krav ställs på de egenskaper som mäts ?   (1p) 
 
8. En person med behörighet att såväl läsa som skriva på alla nivåer i ett informationsklassningssystem kan av 

misstag kopiera hemlig information till en öppen nivå där sedan obehöriga kan läsa informationen. Föreslå 
två sätt att minska denna risk, i det ena fallet utan att ändra behörigheten för någon.  (1p) 

 
9. Beskriv kortfattat hur man väljer ett ”bra” lösenord.  (1p) 
 
10. Vilken funktion har en så kallad brandvägg inom datasäkerhet ?  (1p) 
 
11. I praktiken finns det system där lösenord sänds i klartext över ett nät och därefter krypteras först när det nått 

mottagaren. Vad är vitsen med denna procedur jämfört med att inte kryptera lösenordet alls ?  (1p) 
 

12. Antag att ditt datasystem utsatts för en ”oönskad händelse” som kostat dig 10000 kr. Du blir erbjuden att 
köpa ett skydd för 2000 kr per år som dels gör att motsvarande händelse bara skulle kosta 1000 kr och dels 
gör att motsvarande händelse inte bör inträffa lika ofta. Vad behöver du ta hänsyn till för att bestämma om 
du skall köpa det erbjudna skyddet eller int ?   (1p) 

 


