
Med korta ledningar för svar. 

 VÄND 
 

Tentamen i Säkerhet (EDA625)  

 

120401 14.00-18.00   

 
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 kryptografi ett viktigt hjälpmedel för att skapa 

metoder dels för att (1) verifiera identiteten hos varje användare och dels för  (2) att 

hindra obehöriga från att läsa eller (3) ändra data som skickas över nätet. 

Redogör vilka kryptografiska metoder används OCH hur för att skapa dessa tre önskade 

funktioner vid kommunikation.   (10p) 

 

Svar: (1): MAC funktion vid challenge-response, (2) kryptering, (3) MAC funktion för 

digital sigill eller digital signatur. Mer info in kursmaterial 

 

2. RSA kryptering är grunden till många olika kryptosystem. När man dimensionerar ett RSA 

    system så väljar man två primtal p och q. Låt p=149 och q=197. Den publika   

    exponenten kan vara e1=253 eller e2=259. (OBS e1 och e2 är inte primtal!)   

  a)  Bestäm vilken av e1 och e2 fungerar tillsammans med RSA.   (3 p) 

  b)  Använd svaret på a) för att bestämma den hemliga exponenten d. (4 p) 

  c)  Kryptera meddelandet m=3  (3 p) 

  

Svar: a ) e1 eftersom gcd(e1, 148*196)=1 och gcd(e2, 148*196)≠1 

b) d= 3669 

c) m^253 mod (p*q) = 12556 

 

3.  I ett datorsystem kan det förekomma säkerhetsincidenter 

     a) Vilka är de vanligaste orsakerna som bidrar till att säkerhetsincidenter inträffar 

   och vilka är de vanligaste kategorierna av incidenter.  (3 p) 

 

 b) 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?   (4 p) 

 

 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)  (3 p)  

 

  



INK ledningar till svar 

Svar: a) Slarv vid systemets framtagning, slav vid underhåll, mänsklig beteende, dålig 

kvalité på systemkomponenter, mm (se boken), dålig utbildning/instruktioner.  

Felaktig användning, medveten missbruk, underhållsfel, slitage mm (se kursmaterial). 

b) Frekvensen att problemet uppträder utan att åtgårder används. 

d)Man planerar att införa individuell access kontroll där information till de anställde 

ingår. I den processen ska man identifiera och konsekvens bedöma evt konsekvenser och 

åtgärder när användare måste ändra sina rutiner.    

 

 

 4  S.k. brandväggar används ofta som skydd för ett lokalt/privat nätverk. 

       a) Redogör kortfattat för två metoder för paketfiltrering i en brandvägg (4p) 

 

 

  b) Vilka hot kan finnas mot en brandväggslösning?  (3p) 

 

  c)  Definiera 1) mask, 2) trojansk häst och 3) virus, 4) SQL-insertion attack. (3p) 

 

Svar: Se kursmaterial 

 

 

5.   a) Förklara vad som menas med en hashfunktion och ge två av dess viktigaste  

           egenskaper.                                                                                                               (4p) 

 

 b)  Förklara skillnaden mellan ett digitalt sigill (eng MAC) och en digital signatur    (3p) 

    

 c)  Förklara varför man använder en hash funktion vid RSA baserad signering.        (3p) 

 

Svar: Se kursmaterial 

 

6. 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) 

 

Svar: a) Vid krypterings/signeringssystem används den öppna nyckel för 

kryptering/verifiering. 

b) I princip får man den från mottparten men koppling mellan den och hans/hennes 

öppen nyckel ska säkerställas. 

c) Mottparten kan låta sin öppen nyckel vidimeras av en betrodd part, tex genom att denna 

part utfärdar ett digitalt certifikat. 

d) I regel är det motparten själv men det kan också vara någon han/hon litar på 

 

 

LYCKA TILL!  
 

 

 


