
Egzamin z BSK, 8 lutego 2017

Imię i nazwisko: ............................................................................................... Nr indeksu: ...........................

Odpowiedzi tylko na temat proszę pisać wyraźnie na otrzymanym formularzu.

1. [2 pkt.] Na czym polega ścisła kontrola dostępu?

W ścisłej kontroli dostępu prawa dostępu przyznawane są na mocy centralnie ustalanych reguł dostępu. Pozwala to na
łatwiejsze zapewnianie zgodności działania systemu z globalną polityką bezpieczeństwa organizacji.

2. [2 pkt.] Co to jest i na czym polega ARP spoofing?

Atak na infrastrukturę sieciową, w którym agresor na zapytanie ARP odpowiada fałszywym odwzorowaniem adresu IP
na adres fizyczny, w wyniku czego może powstać kanał komunikacyjny przechodzący przez maszynę znajdującą się pod
kontrolą atakującego.

3. [2 pkt.] Na czym polega mechanizm szarych list?

Mechanizm szarych list to mechanizm ochrony przed spamem, w którym agent transferujący pocztę na prośbę o przesłanie
listu wychodzącą od nieznanego węzła pocztowego odpowiada komunikatem o czasowej niedostępności odbiorcy (odpowiedź
o numerze postaci 4xy). Automaty spamujące raczej nie przeprowadzają retransmisji w takiej sytuacji, podczas gdy
faktycznym użytkownikom zależy na dostarczeniu poczty i taką operację wykonują.

4. [2 pkt.] Jakie są podobieństwa i różnice między blokowym szyfrowaniem symetrycznym a funkcją skrótu?

Przykładowe podobnieństwa i różnice: Podobieństwa: obie funkcje są deterministyczne; mała zmiana tekstu źródłowego
powoduje znaczną zmianę wyniku; istnieją schematy przekształcania blokowego szyfrowania symetrycznego w funkcje
skrótu. Różnice: w funkcji skrótu nie ma klucza, który występuje przy szyfrowaniu; liczenie funkcji skrótu jest nieodwra-
calne, podczas gdy szyfrowanie jest odwracalne.

5. [2 pkt.] Gdzie występuje TGS i TGT oraz czym się różnią?

TGS i TGT występują w Kerberosie. TGS to swerwer przyznający bilety, a TGT to bilet do serwera TGS przydzielany
przez serwer uwierzytelniający, aby klient mógl pozyskiwać bilety do konkretnych usług.

6. [2 pkt.] Dlaczego w wymaganiach poziomu EAL7 pojawia się postulat minimalizacji złożoności projektu?

Po pierwsze w dużym systemie informatycznym z większym prawdopodobieństwem znajdzie się luka w poprawności i bez-
pieczeństwie. Po drugie dzięki minimalizacji łatwiejsza staje się weryfikacja systemu.
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7. [2 pkt.] Jakie są podobieństwa i różnice między metodą Elgamala a metodą Diffie-Hellmana?

Przykładowe podobieństwa i różnice: Podobieństwa: obie metody oparte są na trudności logarytmu dyskretnego; obie
metody korzystają z własności grupy multiplikatywnej ciała Zp dla liczby pierwszej p; w istocie metoda Elgamala jest
uogólnieniem metody Diffie-Hellmana. Różnice: schematy służą do różnych celów (jeden do uzgadniania klucza, drugi do
szyfrowania lub liczenia funkcji skrótu); metoda Diffiego-Hellmana była opatentowana, a schemat Elgamala nie.

8. [2 pkt.] Niektóre aplikacje WWW wykorzystują mechanizm, w którym sesja pracy z przeglądarką realizowana jest przez
systematyczne przesyłanie w ciasteczkach unikatowego identyfikatora sesji. W systemach RFID używa się mechanizmu
pseudolosowego id do identyfikacji znaczników. Jaką wspólną funkcjonalność związaną z bezpieczeństwem realizują te dwa
mechanizmy?

W obu mechanizmach możliwe jest ukrycie w bazie danych informacji związanych czy to z sesją, czy to ze znacznikiem
RFID. Informacje te są ujawniane tylko na tyle, na ile pozwoliła na to komunikacja między stronami.

9. [2 pkt.] Dlaczego w typowych schematach podpisu cyfrowego wynik działania funkcji skrótu szyfruje się za pomocą
schematu szyfrowania z kluczem publicznym, a nie szyfrowania symetrycznego?

Szyfrowanie z kluczem publicznym, dzięki powiązaniu klucza prywatnego z jego właścicielem i kluczem publicznym zapew-
nia możliwość łatwej weryfikacji autentyczności podpisu. Bezpośrednie zastosowanie szyfrowania symetrycznego w miejscu
szyfrowania funkcji skrótu szyfrem z kluczem publicznym miałoby tę wadę, że znający klucz mógłby sfałszować podpis.
W bardziej skomplikowanych schematach trzeba byłoby uzgodnić klucz symetryczny z wszystkimi potencjalnymi weryfi-
kującymi podpis, co byłoby kłopotliwe.

10. [2 pkt.] Na czym polegało zagrożenie bezpieczeństwa wywołane przez Therac-25?

Urządzenie Therac-25 w wyniku błędu w oprogramowaniu, który polegał na istnieniu wyścigów, mogło przez operatora
zostać wprowadzone w stan, w którym dawka promieniowania, jaką otrzymywał pacjent, znacznie przekraczała normy.
W wyniku nieprawidłowego działania tego urządzenia zmarło kilka osób.

11. [2 pkt.] Co to jest w kontekście bezpieczeństwa sieci komputerowych strefa zdemilitaryzowana i do czego służy?

Strefa zdemilitaryzowana to wydzielona podsieć o świadomie obniżonych parametrach bezpieczeństwa. Wprowadzenie
takiej sieci pozwala na umieszczenie w niej ograniczonej liczby stanowisk o większej funkcjonalności, umieszczenie w niej
serwisów z publicznie dostępnymi danymi lub też różnego rodzaju pułapek na agresorów.

12. [2 pkt.] Do czego w IPsec służy Security Parameter Index?

Security Parameter Index to liczba, która wraz z adresem IP identyfikuje asocjację bezpieczeństwa. Na tą zaś składają
się parametry kryptograficzne dotyczące komunikacji w jedną stronę takie jak używane w połączeniu algorytmy, klucze do
szyfrowania, wektory inicjalizujące itp.
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