
VAR GOD VÄND 
 

Tentamen i Säkerhet (EDA625)  

 

150320 8.00-13.00   

 
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. a) Förklara kort krypteringsmetoder: ECB och countermode.                                        (2p) 

    b) Förklara fördelen med CBC i jämförelse med ECB                                                   (2p) 

. c) AES är ett blockkrypto. Ger en konstruktion av ett bitströmkrypto där AES används 

      som huvudkomponent.        (3p) 

  d)  Vad är en CA och ett certifikat, vad används CA och certifikat till?                        (3p) 

Ledning: a) Se hemuppgift, och blanda inte countermode med CBC. b) se kursmaterial. 

 c) Olika lösningar möjliga, tex 

 
d) se kursmaterial. Beskriv CA’s roll i PKI och hur man kan lita på CA. 

 

 

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=131 och q=137. Den publika   

    exponenten kan vara e1=343 eller e2=351. (OBS e1 och e2 är inte primtal!)   

  a)  Bestäm (beräkna) vilken av e1 och e2 som fungerar tillsammans med p och q (3 p) 

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

         (Ifall båda e1 och e2 fungerar så använd bara e1 för att bestämma d!) 

  c)  Kryptera meddelandet m=4  (3 p) 

 Ledning: a) e1 OK e2 ej OK. b) 567. c) 11435 . Om enbart svar ges utan beräkning så får man avdrag. 

 

3.  Du hör under lunchrasten Kalle säga att TLS med server autentiseringen  

     är inte säkert eftersom man då inte kan autentisera den som ansluter till server.  

     Jenny protesterar då och säger att det görs oftast – om det behövs –  

     en explicit autentisering tex med en dosa.   

a) Förklara vad Jenny menar med ”en explicit autentisering tex med en dosa”?         (3p)                                   

b) Förklara för Kalle att det finns i allmänhet fall att en lösning med enbart  

     TLS server autentisering ger tillräcklig säkerhet. Ger ett exempel.                    (2p) 

c) Jenny säger att TLS med ömsesidig autentisering också kallas för två-faktor  

Med korta ledningar för svar 



     autentisering. Förklara för Jenny vad som menas med två-faktor autentisering. (2p) 

d) Förklarar hur man vid TLS server autentisering vet vilken server man blir  

kopplad till?                                                                                                               (3p) 

Ledning: a)TLS server autentisering skapar en skyddat kanal mellan server och klienten. I 

denna skyddade kanal kan server utföra en challenge-respons autentisering, tex med en 

autentiserings token (eller dosa). Se kursmaterial hur dessa fungerar. b) Om server inte 

behöver autentisera användaren men användaren vill vara säkert att han/hon kopplar sig till 

rätt server, då räcker det med enbart server autentisering. c) Jenny har fel. Två-faktor 

autentisering innebär att vid autentisering två olika faktorer används, tex man äger den 

korrekta dosan OCH man måste känna till PIN koden till dosan. d) I TLS protokollet skickar 

server sitt certifikat som klienten kan kontrolera med CA’s (root)certifikat. Om certifikatet är 

OK använder klienten servern’s publika nyckel från certifikatet för att etablera en delad 

sessions nyckel med servern som används för en säker uppkoppling till server framöver. 

 

4.  Antag att lösenorden består ur 3 till 6 tecken: (engelska tecken (versaler och gemener) och  

siffror 0,1,…,9.  

 a)       Bestäm hur lång tid det tar i medel att göra uttömmande prövning om det tar 1 millisekund  

          för att göra ett försök?                                                                                                 (2p) 

     b)  Man säger att man ska spara lösenorden ska man hasha lösenorden med ett salt  

               värde. Förklara hur inloggningen då  fungerar och vilken data man lagrar?             (4p) 

c)    Om din hashfunktion ger ett hashvärde om 64 bitar vad säger födelsedagsparadoxen 

(se ledningen) om antalet försök du ska göra innan du få två lösenord som ger samma 

hashvärde?                                                                                                             (4p) 

 

 

 

 

Ledning :a) Medelantalet försök ges av formell 
1

2
∑ 62𝑖6

𝑖=3 . Om du hade ett annat antal 

symboler än 62 så vad det ok (inom rimliga gränser). b) se kursmaterial, glöm inte att beskriva 

att salt lagras och är publik. c) sätt m=264i formeln och resten följer 

 

5.  Betrakta användningen av en Trusted Computing Group TPM 

     a) Förklara hur man kan spara  TLS nycklar med hjälp av en TPM?     (3p) 

     b) Förklara vad som menas med ”remote attestation” och förklare vad det är bra för  (4p)                                                                 

     c) Föklara skillnaden mellan ”secure boot” och ”authenticated boot”     (3p)  

Ledning: a) TPM är en säkerhetshårdvara som har en permanent nyckel SRK (storage root 

key) som kan användas för att kryptera TLS (privata) nyckeln med när den ska sparas på tex 

hårddisken. TPM själv kan i regel bara hålla TLS i sitt eget RAM under tiden den används, 

men har inte plats för permanent lagring av nycklar utöver SRK och EK. b) Remote attestation 

innebär att man skickar en förfrågan till ett system med en TPM för att få tillbaka TPM 

signerade tillstånddata om dess PCR register. På så sätt kan man externt (remote) få ett bevis 

på vilken tillstånd systemet befinner sig i. c) se kursmaterial, authenticated har inte med 

autentisering att göra men har koppling till remote attestation. 

 

 

 

 

 

 

 

Ledning: √
1

2
𝑚𝜋, då 𝑚 = antaletmöjliga utfallsvärden 



 

6.  I Unix,  

      a) Varför används “shadow password” filer och hur skilljer de sig från vanliga ”password” 

filer?             (3p) 

       b) Vad är ett salt och varför används det när man hashar ett lösenord (password)       (4p) 

       c) Beskriv de två viktigaste egenskapar för en hashfunktion            (3p) 

Ledning: a) se kursboken, glöm inte att beskriva skillnaden i accessrätigheter mellan den 

vanliga och shadow passwordfilen. B) salt är ett publik slumptal som hashas tillsammans med 

lösenordet och som lagras tillsammans med hashvärdet. En dictionary attack måste nu göras 

separat för varje salt, dvs attacken kan inte täcka olika saltad lösenord och blir därigenom 

långsammare. C) one-wayness och collision-resistance. Att den är snabb att räkna ut och/eller 

har samma/fast längd är inte det viktigaste.  

 

 

LYCKA TILL!  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


