
  
Övningstentamen2 i Datasäkerhet  
 
 
1. Många människor har ett eget bankkort (Bankomat eller Minuten) bl.a. för att kunna hämta kontanter från 

sitt eget konto via uttagsautomater. När man tar ut pengar får man samtidigt besked om hur mycket pengar 
som finns på kontot. 
Antag nu att systemet med uttagsautomater just har uppfunnits och att du är ansvarig för datasäkerheten vid 
konstruktion och införande av systemet. 
Börja med att ange de tre huvudkriterierna för datasäkerhet. Beskriv vad du anser vara det största hotet mot 
vart och ett av huvudkriterierna i den beskrivna situationen. Föreslå lämpliga åtgärder mot de hot som du 
angett.   (15p) 
 
 

2. Vid kommunikation över öppna datanät är kryptering ett viktigt hjälpmedel dels för att verifiera identiteten 
hos varje användare och dels för att hindra obehöriga från att läsa eller ändra data som skickas över nätet. 
Inom krypteringstekniken finns en mängd olika begrepp, bl.a. symmetrisk kryptering, asymmetrisk 
kryptering, digital signatur, sigill, nyckelcertifikat, blockkrypto, överlagringskrypto och återkoppling. 
Redogör för hur de begrepp som anges ovan kommer in i sammanhanget då datasäkerhet vid 
nätkommunikation skall uppnås.   (15p) 
 
 

3. Säkerhetskopiering är ett viktigt skydd mot flera olika händelser. Ange tre exempel på sådana händelser.  
 (3p) 

 
 
4. Hur skyddar man sig mot lösenordstestare som testar alla möjliga lösenord (inklusive det korrekta) ?  

 (3p) 
 
5. Vid en verklig händelse i Sverige faxades sekretessbelagda patientjournaler av misstag till ett företag som 

inte alls borde ha dessa. Felet var faktiskt att Landstingets faxnummer var feltryckt i telefonkatalogen. Vilka 
skyddsåtgärder bör man använda om man skickat känsliga uppgifter via telefax ?   (3p) 

 
 
6. Det finns vissa svagheter hos den standardiserade krypteringsalgoritmen DES (Data Encryption Standard). 

Nämn två svagheter. Beskriv åtgärder som kan användas för att minska dessa svagheter.   (3p) 
 
 
7. Biometri innebär att man mäter en eller flera egenskaper hos en person för att verifiera personens identitet. 

Antag att man väljer att mäta personens vikt. Ange en fördel och en nackdel med att använda vikten som 
egenskap för identitetsverifiering.   (3p) 

 
 
8. Vilket eller vilka av datasäkerhetens huvudkriterier berörs av lagen i Sverige ?   (3p) 
 
 
9. Vad är fördelen med att använda så kallad aktiv identitetsverifiering ?  (3p) 
 
 
10. Förklara vad loggning innebär och varför den görs.   (3p) 
 
 
11. Antag att du är säkerhetsansvarig för ett stort datasystem och får reda på följande: Användarna har upptäckt 

att om man har kommit in i systemet med hjälp av sitt eget lösenord så kan man fritt byta mellan identiteter 
inne i systemet och därmed både läsa och skriva i andras filer. Användarna verkar inte speciellt bekymrade 
eftersom de litar helt på varandra. Vad gör du lämpligen ?  (3p) 

 
12. Antag att du skall arbeta med dator dels på en arbetsplats och dels hemma. Du får då möjlighet att välja 

mellan antingen att ha två icke-bärbara datorer, en på jobbet och en hemma, eller en bärbar dator. 
13. Vilken lösning är bäst ur säkerhetssynpunkt ? Motivera !   

 (3p) 


