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Ei laskimia. Kysymyspaperin saa pitaa.
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1. M i l l a tavoin ohjelmointi voisi tuottaa mahdollisimman turvallisen tuloksen?
2. Miten tietoturva suhtautuu kaytettavyyteen?
3. Miten kryptoavaimet pidetaan tallessa?
4. Miten ihmiset pidetaan poissa vaarista paikoista? (Rajoita vastauksesi siihen, mika on tietoturvan kannalta tarkeaa.)
5. Kurssin viimeisella luentokerralla o l i esilla wiki-systeemin sisallon laadunarviointiin tarkoitettu
mainejarjestelma. Kyseessa on mekanismi, j o l l a sivuston kayttajat syottavat wiki-jarjestelmaan
arviointitietoja, joita kasitellaan automaattisesti. Kasittelyn tulokset nakyvatja vaikuttavat jarjestelman
tuottamiin nakymiin. Millaiset tietoturvahaasteet tallaisen jarjestelman kehittajan pitaisi ratkaista j a millaisia
keinoja siihen on? Vastaaminen ei edellyta luennolla esitellyn systeemin tuntemista. Kirjoita sellaisella
tarkkuudella, etta voit eritella* vastausta erilaisten tapausten mukaan. Esimerkiksi "sivuston kayttajat" voi
tarkoittaa keta tahansa tai eri tavoin rajattuja ryhmia, suppeampia tai laajempia kuin varsinaisen wiki-tiedon
tuottajat, joiden valtuutus voi puolestaan olla enemman tai vahemman rajattua.

6. Vertaile protokollia S S H j a Kerberos autentikoinnin osalta.
7. Miten Shamirin polynomimenetelma salaisuuden jakamiseksi toimii, kun jako-osia voi olla rajaton maara
ja salaisuuden selvittamiseksi niista tarvitaan mitka tahansa kaksi! Havainnollista esimerkilla, jossa
salaisuutena on luku 5 (onnistuu reaaliluvuilla eli ei tarvitse kehitella diskreettia avaruutta).
8. Harjoitustyokysymykset. Tarkoitus on, etta jokainen saa valita kuudesta muuta kuin omaa tyota koskevasta
kysynivksesta viisi, joihin vastaa. Tata varten muistuta ensin tentin arvioijalle, mika olikaan tutkielmasi aihe. Jos
sita koskeva kysymys ei ole kysy mystcn (1)—(6) joukossa, valitse niista viisi ja vastaa niihin. Muussa tapauksessa
valitse kysymyksista (l)-(7) viisi muuta kuin omasi ja vastaa niihin.
(1) Miten pilvipalveluihin liittyvia riskeja voidaan pienentaa?
(2) Millaiselta botnet-verkkojen tulevaisuus vaikuttaa?
(3) Miten man-in-the-middle-hyokkays onnistuu NFC-yhteydessa?
(4) M i k a on tietoturva-auditoinnin j a -standardien valinen yhteys?
(5) M i t k a automaatiojarjestelmien kehityssuunnat ovat ratkaisevasti vaikuttaneet siihen, etta
tietoturvalla on entista suurempi merkitys jarjestelmien toiminnan turvaamisessa?
(6) M i t a ratkaisuja MitB-hyokkaysta vastaan on?
(7) M i t a muuta tulee ottaa huomioon tavoiteltaessa anonyymiutta kuin valityspalvelimet, sipulireititys
ja vastaavat tekniikat?

