
  
Lösningar till övningstentamen1 i datasäkerhet 
 
1. Huvudkriterier: Konfidentialitet, Dataintegritet, Tillgänglighet 

Brister: 
K: datorn fysiskt åtkomlig i kombination med bristande lösenhantering, 
D: fysiskt åtkomligt nät (trafiken kan avlyssnas) i kombination med överlagringskrypto medför att om 
klartexten är helt eller delvis känd kan eventuellt en angripare ändra texten utan att kunna nyckeln 
T: Om jag glömmer lösen blir data otillgängliga (tills jag utverkat ett nytt) 
Åtgärder: 
K: begränsa fysiska tillgängligheten, välj bra lösen 
D. Använd återkopplat blockkrypto 
T: Hantera lösen bättre. 
 
 

2. a) Symmetrisk kryptering. När båda parter litar på varandra och upprättat en säker kanal. Snabbt och 
säkert, kombineras med signatur om parterna misstror varandra. Lämpligt vid finansiella transaktioner. 
b) Offentlig krypteringsnyckel, dvs. bara jag kan dekryptera (men alla kan kryptera så jag måste vara säker 
på att rätt person har min offentliga nyckel. Kan användas att skicka nycklar och andra små datamängder. 
c) Offentlig dekrypteringsnyckel, dvs. bara jag kan kryptera (om jag inte slarvat med min nyckel). 
Elektronisk signering. 

 
3. Blockkrypton kan vara starka krypton men de har flera svagheter: de ger samma resultat ut för samma  

block in, block kan tas bort , läggas till eller bytas ut utan att det avslöjas. Åtgärd: återkoppling (CBC) 
 
4. A är skyldig upprätthålla motiverad sekretess. Brott bedöms på om A haft rimliga möjligheter att åtgärda 

bristerna. B kan tänkas gå fri om vissa data dykt upp på skärmen helt oavsiktligt (utan uppsåt), vilket dock 
här knappast verkar vara fallet. 

 
5. Aktiv id-verifiering: motparten sänder ett slumptal som används som parameter vid framräknandet av ett 

svar i en dosa eller i ett smart-card (där användaren i allmänhet identifierat sig med en PIN-kod) 
Rätt svar visar att rätt hemlighet använts vid beräkningen. Hemligheten behöver aldrig sändas. 

 
6. Säkerhetskopia förvaras fysiskt åtskild från dator, säkert förvar (rätt miljö). 
 
7. Biometri: Liten variation för samma person. Stor variation mellan olika personer. Vara möjlig använda för 

(nästan) alla. (dessutom lättaccepterad) 
 
8. Förslag 1: Utbildning och information (så att inga misstag görs…) 

Förslag 2: Personer får endast skriva på den högsta nivå som de får läsa på (Bell LaPadula) 
 
9. Bra lösen: Lätt att minnas, svårt att knäcka (= långt, blandade symboler, inga ledtrådar) 
 
10. Brandvägg: Filtrerar paketen efter en instruktionslista (filtrerar på protokolltyp, nätadress eller portnr.) 

 En proxyserver skiljer inre nätet (intranät) från det yttre (internet), döljer interna adresser utåt. 
 
11. Ingen lösen finns lagrad i klartext på värddatorn.  

(Dessutom finns varken lösenordsfil i den egna datorn, krypterad eller ej, eller algoritm). 
 
 
12. Skattad genomsnittlig årskostnad före åtgärd jämförs med beräknad genomsnittlig årskostnad efter åtgärd.  

 Om händelsen före åtgärd sker mer sällan än vart femte år, lönar sig inte åtgärden. (Andra beaktanden än 
rent ekonomiska, eller ekonomiskt svårbedömda saker, kan kanske spela in.) 
 

 


