
DD2395 Datasäkerhet
Tentamen 2008-01-14 kl 09.00–13.00

Inga hjälpmedel är tillåtna. För att få godkänt på tentan måste man få godkänt på del I (G på minst 4
frågor). Tentabetyget ges av poängen på del II. Betygsgränserna är preliminärt D – 14p, C – 19p, B
– 24p. För betyg A krävs B på denna tenta och godkänt på en muntlig tenta.

Enligt nya bestämmelser så erbjuds studenter som varit mycket nära gränsen för godkänt att kom-
plettera till betyg E på tentan. Detta sker i så fall genom muntlig eller skriftlig komplettering motsva-
rande ett område som man inte vid tentatillfället behärskat. Vid komplettering kan tentamensbetyget
inte bli högre än E.

Del I

1 En applikations-proxy är en form av brandvägg. Beskriv kortfattat vad som skiljer den från ett vanligt
paketfilter.

2 Att låta en webbserver köra somroot bryter mot minst en viktig designprincip. Vad kallas den och vad
innebär den?

3 Förklara hur man kan skydda sig mot otillåtna förändringar av data och datorsystem genom att ge två
exempel på lämpliga skyddsmekanismer, och förklara kortfattat vad de innebär.

4 Vad är en referensmonitor? Ge dels en allmän förklaring och dels ett konkret exempel.

5 Det finns flera typer av elak kod. Vad är utmärkande för entrojan respektive enlogisk bomb?

6 Konstruera en accesskontrollmatris som svarar mot följande accesskontrollistor:

ACL(foo.txt) = {(migo : read,write), (alba : own,read,write)}
ACL(bar.c) = {(gkreitz : own,read,write), (alba : read)}

ACL(doit.exe) = {(migo : own,execute), (gkreitz : execute)}

Del II

7

7a Bekriv hur en buffer overrun attack mot stacken går till. [2p]

7b Nämn två motmedel och förklara hur de fungerar. [2p]
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8 Autentisering över webben gentemot till exempel internetbanker kan ske på flera sätt. Tre sätt som före-
kommer/förekommit är

1. Engångslösenord: Man får ett antal lösenord i ett rekommenderat brev och autentiserar sig genom
att ange ett av lösenorden. Banken verifierar att lösenordet tillhör rätt person och att det inte använts
tidigare.

2. Koddosa: Man har en koddosa som aktiveras med en pinkod. Vid kommunikation med banken
skickar den en tidsbegränsadutmaningskod (t.ex. 8 siffror) som matas in i dosan som svarar med
en annan sifferkod. Svarskoden matas in i ett webbformulär. Banken kontrollerar att det är rätt
svarskod för den personen och den utmaningskod som gäller. Utmaningskoden byts varannan mi-
nut men är densamma för alla som använder banken under aktuell tid.

3. Certifikat: Kunden lagrar ett certifikat på sin dator. Certifikatet skyddas av ett lösenord. Med hjälp
av lösenordet och det lagrade certifikatet kan man autentisera sig mot banken.

Vilka sorters attacker kan man använda mot respektive lösning? Vi utgår ifrån att trafiken är krypterad
när kunden ansluter till bankens webbserver. [4p]

9 Adam och Ellen jobbar som affärsjurister på en advokatbyrå där man använder modellen ”Kinesiska
muren”.

• Byrån har sex företag som klienter och vi kallar demA, B, C, D, E, F .

• För varje företag finns tre objekt: en affärsplanP och en intern budgetQ, samt en offentlig (”sani-
tized”) årsrapportR. Vi använderPA, QA ochRA för att betecknaAs objekt, och så vidare.

• Vi har tvåintresse-konflikt-grupper: COI1 = {A,B} ochCOI2 = {C,D,E, F}.

9a Adam är specialiserad påCOI1 (banker) och har inte läsrättighet till hemliga (unsanitized) objekt
som tillhör företag iCOI2. Ellen har dock från början läsrättigheter till allt. Adam och Ellen för-
söker nu utföra, i tur och ordning, följande operationer. Vilka tillåts och vilka tillåts inte. Förklara
varför. [1p för 4-5 rätt, 2p för 6-7 rätt, 3p för 8 rätt]

1. Adam försöker läsa frånPB

2. Ellen försöker läsa frånPA

3. Adam försöker läsa frånQE

4. Ellen försöker skriva tillQA

5. Ellen försöker läsa frånQD

6. Adam försöker skriva tillQB

7. Ellen försöker läsa frånQB

8. Adam försöker läsa frånRE

9b Kan man realisera denna modell med hjälp av filskyddet i Unix filsystem? Förklara hur man gör
det eller förklara varför det är problematiskt. [1p]
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10 Bishop beskriver RSA-signaturer så att man tar meddelandet man vill signera ochkrypterar med den
privata nyckeln, och att man verifierar genom attdekryptera med den publika nyckeln. Denna beskrivning
är så förenklad att den är vilseledande, och den tar inte heller upp hur man ska bära sig åt om man har ett
långt meddelande (ett som svarar mot ett heltal större än RSA-modulenN).

Anderson ger en mer korrekt beskrivning av RSA-signaturer (och signaturer i allmänhet): man tar
egentligen och beräknar en kryptografisk hash av meddelandet, och det är detta hashvärde som man
tillämpar RSA på.

I detta problem antar vi att man endast använder RSA (enligt Bishop) och att man inte använder talen
0 och 1 för att koda meddelanden (eftersom dessa är fixpunkter för RSA-kryptering).

10a Anta att vi om meddelandetm är för stort i stället signerarm modN. Varför är det inte bra? [1p]

10b Anta att vi om meddelandetm är för stort delar upp det små block och signerar varje block för sig.
Varför är det inte bra? [1p]

10c Även om meddelandet är litet blir det problem. Visa att man om man har tillgång till flera med-
delanden (tal)m1, m2, . . . med signaturerσ1, σ2, . . ., så kan man konstruera ett nytt meddelande
(som inte finns bland de tidigare) och ge det en giltig signatur. man utan att känna till den hemliga
nyckeln konstruera ett nytt meddelande med godkänd signatur. [2p]

11 Låt oss anta attres vore baserat på en SQL-databas och att man istället förres checkin använde ett
html-formulär där man fyller i användarnamn (t.ex. migo) och kursnamn (t.ex. dasak07) och att dessa
sedan skickas till ett script på webbservern via URL:en, på formatet
http://www.csc.kth.se/res/?name=migo&course=dasak07

På servern skapar man en databasfråga som sätter in dessa värden i databasen. I t.ex. PHP skulle den
relevanta delen av koden kunna se ut så här:

$n = $_GET[’name’]; /* hämta parametrar från URL */
$c = $_GET[’course’];
/* konstruera databasfrågan */
$q = "INSERT INTO student_course_tab (student, course) VALUES (’$n’, ’$c’)";
$result = pg_query($q); /* utför databasfrågan */
if (!$result) {
/* kod som kontrollerar $result för att se om insättning lyckades
* och som vidtar ev ytterligare åtgärder har utelämnats.
*/

}

11a Denna lösning har (minst) ett mycket allvarligt säkerhetsproblem. Vad är problemet och vad kan
man göra för att förbättra situationen. [3p]

11b Det finns också brister i designen som gör lösningen tveksam, även om man täpper till säkerhets-
hålet. Ge ett exempel. [1p]
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12 Ett företag överväger om de ska använda traditionella lösenord eller ett system baserat på fingeravtrycks-
avläsning för att använda det nya datasystemet. Viktigt är förstås både säkerhet och hanterbarhet. Före-
taget har ca 200 anställda. En del av de anställda reser i tjänsten.

12a Föreslå en (bra) policy för tilldelning och hantering av lösenord. Förklara vad din policy har för
fördelar och nackdelar. [2p]

12b Utred för- och nackdelar med ett system baserat på fingeravtrycksavläsning jämfört med ett tradi-
tionellt lösenordssystem. [2p]

13 SafeStore AB tillhandahåller en tjänst för lagring av privata filer. Varje användare får en hemlig, slumpvis
vald, individuell, bokstavssträng med 10 bokstäver (a-z). För att komma åt sina filer startar man en
terminal och gör en inloggning genom att endast mata in sin hemliga sträng.

Naturligtvis vill man inte att någon ska kunna komma åt någon annans filer.
Om din hemliga sträng ärabcdefghij så ligger dina filer lagrade på servern i en katalog som heter

repository+a/b/c/d/e/f/g/h/i/j+
och inloggningsprogrammet (på servern) går till den katalogen innan du får börja ladda ner eller upp
filer.

Pseudokoden nedan beskriver vad login-processen gör när den verifierar lösenordet.

function login(password)
if length(password) != 10
return REJECT

else
ok = true
i = 0
cd to ’/repository’ /* gå till katalogen /repository */
while ok and i < 10

ok = directory_exists(password[i])
if ok

cd to password[i]
if ok

return ACCEPT
return REJECT

ACCEPT innebär endast möjlighet för användaren att hämta filer i sin katalog eller lägga filer i
katalogen. Användaren har ingen möjlighet att användscd för att ”bryta sig ur” sin egen katalog, och
inte heller att köra andra kommandon. REJECT innebär att man återgår till att fråga efter ett lösenord.
Låt oss anta att 10000 personer är användare på datorn, och att varje varv anrop tilldirectory_exists
respektivecd tar 0,1 sekunder.

13a Om man helt enkelt slumpar ett lösenord och testar och upprepar detta, vad är sannolikheten att
man lyckas ta sig in på något konto (vilket som helst) med det lösenordet? Verkar det troligt att
man lyckas gissa rätt inom 10 timmar? [2p]

13b Visa att det på grund av hur inloggningen fungerar finns ett ganska effektivt sätt att hitta lösenordet
till någon av katalogerna. [3p]
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