
Tentamen i Säkerhet (EDA625) för IT-programmen 
 

060817  kl. 8.00 – 12.00 
 

Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare 

 
 
Maxpoängen för provet är totalt 60 poäng. För betyget 3 krävs minst 30 poäng som får vara 

fördelade godtyckligt mellan uppgifterna. Lycka till ! 
 
 

1. 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, hashsumma, digital signatur, nyckelcertifikat, blockkrypto, 
överlagringskrypto (strömchiffer) och återkoppling (chaining). 
Redogör för vad de begrepp som anges ovan innebär samt hur de kommer in i 
sammanhanget då datasäkerhet vid nätkommunikation skall uppnås.   (10p) 

 
 
2. Öppna nycklar är ett viktigt begrepp för datasäkerhet. 
  a.  Vad använder man motpartens öppna nyckel till ?   (2,5p) 
  b.  Hur får man tag i motpartens öppna nyckel ? (2,5p) 
  c.  Hur försäkrar man sig om att den öppna nyckeln är äkta (tillhör rätt person) ? (2,5p) 
  d.  Vem skapar motpartens öppna nyckel ?  (2,5p) 
  
 
 
3.  a. Vilka är de vanligaste orsakerna som bidrar till att säkerhetsincidenter inträffar 
   och vilka är de vanligaste kategorierna av incidenter.  (2,5p) 
 
  b. Mänskliga misstag är oftast den största anledningen till incidenter.  
   Ange de orsaker du känner till som kan leda till oavsiktliga händelser. (2,5p) 
 

 c) Antag att ditt datasystem utsatts för en ”oönskad händelse” som kostat dig 15000 
  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 förväntas inträffa fem gånger mer sällan. Vad behöver du ta hänsyn till  
  för att bestämma om du skall köpa det erbjudna skyddet eller inte?   (2,5p) 
 

 d) 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. (Beskriv lämpliga åtgärder i punktform   
  och kronologiskt)  (2,5p) 
  

 VÄND 



 
 

 4  a) Redogör kortfattat för paketfiltrering (2,5p) 
 

  c) Vilka hot kan finnas mot en brandväggslösning?  (2,5p) 
 

  d)  Definiera 1) mask, 2) trojansk häst och 3) virus, 4) virushoax. (5p) 

 
 
 
 

5.   a) Förklara vad som menas med en envägsfunktion och ge två exempel på situationer då  
  envägsfunktioner används. (2,5p) 

 
 b)  Säkerhetskopiering anses vara en viktig säkerhetsåtgärd eftersom fördelarna   
  överväger dom nackdelar som trots allt finns. Ange en fördel och en säkerhetsmässig  
  nackdel med säkerhetskopiering.   (2,5p) 
    

 c)  Redogör för säkerhetsmodellen Bell LaPadula (BLP). Vilket/vilka säkerhetskriterier  
  berörs, vilka är dess huvudsatser/principer och vad är modellens svaghet/begränsningar.
   (5p) 

 
 
 

6. Ett programvaruföretag med lösningar mot fast food-industrin (logistik, produkthantering, 
kvalitetsuppföljning, operatörspaneler mm.) har haft kärva tider och problem med lönsamheten. 
Efter obehagliga personalneddragningar är man nu ett tiotal anställda. Kvar är några skickliga 
programmerare, några anställda vars huvuduppgift är att implementera program hos kunder och 
de har då möjlighet att via modem (analoga eller digitala) gå in i kundens berörda datorer. 
Företaget har nu utvecklat en ny vass produkt som man hoppas skall få det att överleva. 
Säkerhetsansvarig på företaget har observerat att anställda som avkoppling ibland surfar och 
laddar ner en och annan musik- och spelfil. Efter en del misstänkta intrångsförsök för några år 
sedan anlitade man en konsult att installera ett brandväggsfilter. 
Din uppgift är nu att (som t.ex. konsult) analysera företaget säkerhetsmässigt, redogöra för hot 
och brister samt föreslå motiverade åtgärder och tillvägagångssätt. (10p) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


