
  
Lösningar till övningstenta2 i datasäkerhet 

 
1. Huvudkriterier: Konfidentialitet, Dataintegritet, Tillgänglighet 

 
Brister: 
K: Den fyrsiffriga koden är lätt att komma över (observera vid inslagning, gissa,…). Trafiken antas vara 
tillräckligt skyddad och säker (krypterad) 
D: Stort, dymamiskt nät – om det händer något med förbindelsen, eller databasdatorerna kan data förloras 
(eller kanske exponeras ). Man får backa till senaste säkerhetslagring. 
T: Olägenheter när automater krånglar, pengarna tar slut eller öppettiderna inte passar 
 
Åtgärder: 
K: utforma insynsskydd, lär användarna att skydda koden, byt kod ofta (bra men besvärligt) 
D: Kryptera med återkopplat blockkrypto 
T: Entreautomat, förutseende service 
 

2. symmetrisk kryptering: samma nyckel för kryptering och dekryptering, används som snabbt och säkert  
 krypto då säker förbindelse upprättats med någon man litar på, eller där verifiering (autenticering) utförs 
med signatur (typiskt banktransaktioner) 
 
asymmetrisk kryptering: endast den som har privata nyckeln kan dekryptera det alla har krypterat resp. 
ensam kryptera det alla kan dekryptera. Används vid verifiering (autenticering) med signatur 
 
digital signatur: en text eller ett kondensat krypteras med min privata nyckel. Motparten kan då dekryptera 
vilket bevisar att det är mig han har kontakt med (ingen annan kan göra det).  
 
sigill. Ett meddelande från mig (kan härstamma från motparten) kan ev. skickas i klartext. Jag gör en 
hashsumma som jag krypterar med gemensam nyckel. Motparten dekrypterar och ser vilken hashsumma 
jag har. Sen beräknar han fram hashsumman utifrån hela det översända dokumentet med samma algoritm 
som jag använt. Får han samma värde vet han att dokumentet kommer från mig och att ingenting ändrats. 
 
Nyckelcertifikat. Tredje part (certfication authority) intygar att en viss öppen nyckel tillhör en viss individ.  
 
Blockkrypto. Inmatad text delas upp i block (ofta 64 tecken) där varje block  krypteras oberoende av andra 
block. 
 
Överlagringskrypto: Texten som skall krypteras exor-beräknas med en oändlig (nästan) slumpföljd av ettor 
och nollor. Dekrypteras med samma synkrona slumpföljd på samma sätt. 
 
Återkoppling. Vid blockkrypton inför man en minnesfunktion från det förra blocket in i krypteringen av 
nästa (CBC) för att förhindra manipulation genom att byta ut hela block. 

  
3. Säkerhetskopiering mot: förlust eller förstörelse av data (kan vara allt från stöld till översvämning…) 
 
4. Lösenordstestares förehavanden loggas för det första. Men eftersom de uppger någon annans identitet 

hjälper det inte alltid. Vid upprepade felaktiga inloggningar blockerar man nya för en viss tid som är 
proportionell mot antalet försök. Dessutom meddelas lämpligen rätt användare via ett systemmedelande, 
när han kommer in, hur många misslyckade inloggningar han gjort sen senaste avloggning (t.ex.) 

 
5. Telefax: Inga känsliga uppgifter med telefax. Måste man, skall man provskicka en blindtext och få svar att 

det kommit fram rätt. 
 

6.  DES svagheter: 1) Block kan tas bort eller läggas till eller ändras utan att det upptäcks av rutinen. Åtgärd: 
återkoppling (CBC).  

 2) För kort nyckel. Åtgärd: använd DES flera gånger medolika nycklar, t.ex. 3DES. 
 
7. Viktmätning vid biometri. Fördelar: knappast, … möjligen att man väger ungefär lika mycket varje gång 

(men vill man fuska kan man ha sand i fickorna). Omfattar alla (vuxna). Nackdelar: Mycket okänsligt, 
skiljer inte personer åt. 

 



  
8. Konfidentialitet (givetvis). Dataintegritet (bokföring, kontroll). Tillgänglighet (offentlighetsprincipen) 
 
9. Hemligheten behöver ej sändas, endast ett svar som visar att hemligheten använts. 

Förhindrar replay. Den som skall verifiera sig vet ej utmaningen i förväg. 
 
10. Alla (säkerhetsrelaterade), händelser, ner till knapptryckningsnivå, kan loggas. Särskilt viktig är 

systemhändelser av olika slag (vilka rutiner har startat – när – av vem) För att kunna följa upp incidenter och 
brott (bevis vid åtal) 

 
11. Begränsar behörigheten efterhand (och så fort som möjligt) med generella metoder (om det går). Vill ha 

lugn och helst inte ta ner något i onödan. Det är onödigt att sprida information om möjligheten innan den 
tagits bort. När användarna upptäckt begränsningarna får man bygga ut möjligheten att dela information på 
vanligt sätt – med delade kataloger osv. – efter behov och önskemål. 

 
12. Bärbar dator ? – delvis en personlighetsfråga. Men är man det minsta stressad är en bärbar dator knappast att 

föredra. Allt kan försvinna – och finnas fysiskt tillgängligt hos en ev. tillgripare. 
Vid stationära datorer, om dokument flyttas med floppy-disk, CD-Rom eller HD – finns givetvis en ej 
obetydlig risk för förlust eller spridande av data. Bäst är att flytta filerna över nät. Detta är inte heller helt 
utan risk. 

 


