
Løsningsforslag til øvingsoppgaver uke 46

Oppgave 1

a) Sikre trygg lagring av data i utrygge lagringsenheter, sikre trygg overføring av data i f.eks
åpne nett.

b) Tapt eller kompromittert nøkkel gjør det mulig for en angriper å bryte konfidensialitet, in-
tegritet og/eller ektehet for informasjon som er beskyttet av denne nøkkelen. En trygg
administrasjon av nøkler som beskytter mot kompromittering eller tap av nøkkel er derfor
en faktor som i stor grad påvirker styrken i en kryptografisk sikkerhetsløsning.

c) Hovedformålet med en PKI er å sikre autentiske offentlige nøkler. En PKI binder en offentlig
nøkkel til en navngitt enhet, og bindingen kan bekreftes av en betrodd "myndighetsom
utsteder et sertifikat. Et sertifikat forteller følgende: "Offentlig nøkkel K eies av X".

Oppgave 2

Kryptering

• Anne skriver en melding til Per.

• Anne krypterer meldingen med den symmetriske nøkkelen de har utvekslet

• Anne sender den krypterte meldingen til Per.

Dekryptering

• Per mottar kryptert melding fra Anne

• Per dekrypterer meldingen med den symmetriske nøkkelen de har utvekslet

• Per leser den dekrypterte meldingen

Oppgave 3

Mulige scenarier: Brukere havner på en falsk nettside (følger en falsk lenke, “googler” bankens
navn istedenfor å huske adressen ol.). Bruker må selv vite forskjell på www.dnb.no, www.d-n-
b.com, d-nb.org, osv. TLS-basert autentisering er syntaktisk, og gir ikke brukeren bevis for at
en nettside er ekte. Bruker benytter et åpent trådløst nett: DNS-forfalskning i et kompromittert
eller falskt aksesspunkt kan sende brukeren til en falsk nettside.

Oppgave 4

Ivareta tilgangskontroll, unngå uautorisert bruk, kunne spore trafikk/hendelser til spesifikke iden-
titeter.

Oppgave 5

a) Kun fantasien setter grenser. Mistet/stjålet laptop, noen sniker seg inn på kontoret til Per/Anne
mens han går til skriveren for å hente en utskrift, kompromittert laptop, Anne glemmer å
beskytte filene hun lagrer på UiO hjemmeområdet sitt mot at andre kan lese eller skrive til
dem.

b) Bør han kryptere eksamenoppgaven på laptopen? Eller bør han i det hele tatt lagre eksa-
mensoppgaven på laptopen sin?

c) Anne må sørge for å beskytte filene sine mot andre brukere. Kanskje Anne også bør etterspørre
et sikrere system for utarbeidelse av eksamenoppgaver?
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d) Neppe. Kan peke på en rekke mulige sårbarheter.

e) Ikke epost, i utgangspunktet ikke sikkert nok. Minnepinne med kryptert innhold som behand-
les som en verdigjenstand til eksamen er avlagt?

Oppgave 6

a) Konfidensialitet, journalene inneholder sensitive opplysninger. Integritet er også svært viktig,
da en lege må kunne stole på at opplysninger om allergier er korrekte.

b) At noen tilsiktet eller utilsiktet endrer en pasients opplysninger om allergier. Potensielt dø-
delige følger.

c) Tilgangskontroll, med spesielt strenge policyer for hvem som har tilgang til å skrive/endre
data. Sørg for sporbarhet ved å logge alle hendelser.

Oppgave 7

a) Snike seg inn etter andre (“tailgating”). Bære store esker og og få hjelp til å åpne døra.
Produsere og benytte et falskt tilgangskort.

b) Sende tilpasset phishing-epost med skadevare vedlagt Sende tilpasset phishing-epost med len-
ke til webside som inneholder en exploit for en zero-day-sårbarhet som finnes på direktørens
maskin.

Oppgave 8

a) Phishing-angrep utnytter menneskelige svakheter: Uvitenhet, godtroendehet, mangel på be-
vissthet.

b) Sikkerhetstiltak for å forebygge phishing angrep: Opplæring, slik at folk kan klare å identifisere
potensielle farer, f.eks. personer som utgir seg for å være legitime personer og falsk epost.
Praktiske sikkerhetstiltak kan være god filtrering av epost, benytte epost-autentisering, samt
forsøke å avdekke og så tydelig varsle om falske tjener-sertifikater.

Oppgave 9

Nei. Brukerautentisering gir relativt lav sikkerhet for data/meldingsautentisering. Kanksje bru-
keren har forlatt maskinen sin for å få en kaffe eller gå på toalettet? Om maksinen da ikke er
låst kan en annen person bruke denne, utgi seg for å være brukeren og sende data til tjeneren.
En annen mulighet er at brukerens datamaskin er infisert med en trojaner som genererer og
sender data til serveren uten at brukeren vet om det (til tross for at brukeren fysisk sitter foran
datamaskinen og aktivt utfører transaksjoner, f.eks. til en nettbank).

Hvis sesjonen mellom klient og server ikke er beskyttet med TLS (Transport Layer Security)
eller f.eks. VPN (Virtual Private Network), kan sesjonen også være et offer for et man-in-the-
middel-angrep. I et man-in-the-middle-angrep bryter uvedkommende inn i kommunikasjonen og
kan endre eller slette data utvekslet mellom klienten (brukerens datamaskin) og tjener.

Oppgave 10

Sannsynlighet er muligheten for at et DDoS-angrep faktisk finner sted. Virkningen kan måles
som selskapets økonomiske tap når kunder ikke er i stand til å foreta bestillinger i nettbutik-
ken. Når dette kombineres ser vi at risikonivået øker når enten sannsynlighet og/eller innvirk-
ning/konsekvens øker/blir større.

Oppgave 11

Vurder hvem som har tilgang til dataene dine og ikke minst rutiner for sikkerhetskopiering. Har
du god nok kontroll på hvor hvilke data er lagret (f.eks. kan bruke av fler eulike skyløsninger for
lagring kan fort føre til kaos). Hva med passord, er de gode nok til å sikre uautorisert bruk?
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Oppgave 12

For det første må de ha oversikt over hvilke perosnopplysninger de behandler, og i hvilke systemer.

For det andre må de ha rutiner for hvordan hente ut alle data om én registrert person.

Oppgave 13

Noen eksempler:

• Student ønsker å levere en oppgave

• Student ønsker å se en medstudents innlevering

• Student ønsker å se tilbakemelding

• Retter vil laste ned en students oppgave

• Retter vil slette en students innlevering

• Retter vil godkjenne en students innlevering
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