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FÖRORD

Denna promemoria är en inlämningsuppgift till en kurs i data-

säkerhetsmetoder vid Linköpings Tekniska Högskola.

Arbetet har gjorts utanför ramen för min verksamhet vid VTI och

det kan därför finnas formuleringar och tankegångar som jag

kanske inte hade formulerat som VTIanställd.

Liknande förbehåll måste också göras beträffande den innehålls-

liga fördelningen. I promemorian finns mycket som är relativt

ointressant för VTI. Samtidigt behandlas en del aspekter summa-

riskt trots att de är mycket betydelsefulla för institutet.

Min förhoppning är att promemorian kan bilda utgångspunkt för en

diskussion av VTIs ADB-säkerhet och den nivå som bör eftersträvas

i förhållande till olika datortillämpningars betydelse.

Rein Schandersson
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1. BAKGRUND OCH SYFTE

I arbetet vid statens väg- och trafikinstitut (VTI) är numera

datorer ett oumbärligt hjälpmedelbåde för forskningen och för

den administrativa delen av verksamheten. De tillämpningar där

datorer används har under 80-talet både ökat och vidgats. En sär-

skilt snabb ökning har märkts efter att det gamla NORDlO-systemet

1986 ersattes med en VAX 11/780. Samtidigt har användningen av

persondatorer ökat mycket snabbt under senare år, delvis beroende

på kapacitetsbrist i den centrala minidatorn.

Under sensommaren 1988 utökades VTIs centrala datorresurser

ytterligare genom en VAX 6210, som ingår i ett hårdvarucluster

tillsammans med den ggamla maskinen. Dessutom har 6 VAX Station

2000 inköpts.

Utvecklingen 'på' hårdvarusidan har åtföljts av ökad datormognad

inom VTI både genom utbildning och genom användarnas egna er-

farenheter (och misstag). På grund av den snabba utvecklingen de

senaste 2-3 åren är dock flertalet datoranvändare ännu relativt

ovana vid datorer och därmed också till stor del omedvetna om

begreppet ADB-säkerhet och vad detta innebär. Syftet med denna PM

är dels att försöka beskriva vad ADB-säkerhet är och olika meto-

der att höja säkerheten, dels att diskutera olika aspekter av

begreppet som är särskilt intressanta för institutet.

Promemorian _har följande disposition: först ges en kort beskriv-

ning av ADB-tillämpningar vid institutet samt av de gemensamma

datorresurserna. Kapitel 3 beskriver vad som innefattas i begrep-

pet ADB-säkerhet och olika begrepp gås igenom relativt grundligt.

Med utgångspunkt från dessa två kapitel görs i kapitel 4 en ge-

nomgång av olika aspekter av ADB-säkerhet och ADB-risker inom

VTI.Promemorian avslutas med en diskussion av vad som kan för-

bättras när det gäller ADB-säkerhet inom VTI.



2. DATORANVÄNDNING OCH DATORRESURSER VID VTI

VTI är organiserat i tre forskningsavdelningar och en administra-

tiv avdelning. Av de tre forskningsavdelningarna sysslar Vägav-

delningen med frågor som rör geologi, vägbyggnad och vägbyggnads-

material, Trafikant- och Fordonsavdelningen med dels studier av

fordon och fordonskomponenter, dels människans beteende och sam-

spelet människa-fordon-miljö. Trafikavdelningen slutligen stude-

rar dels samspelet mellan transporter och samhället i övrigt,

dels effekter av åtgärder i trafiksystemet.

Vid VTI används datorer för en mångfald ändamål: fråninsamling

av mätdata, styrning av mät- och annan utrustning(t ex körsimula-

torn), via sammanställning och analys av data, presentation av

resultat tillden slutliga ordbehandlingen. Dessutom används da-

torer i ökande grad för administrativa ändamål (bl a löne-

administration, inventarieregister och adressregister), men vid

VTI är kontorsautomationen än så länge inte mer än påbörjad.

Andra viktiga områden där datorer används är litteratursökningar,

biblioteksadministration och uppdatering av VTIs litteraturdata-

bas ROADLINE°. Ett område där verksamheten bara påbörjats, men

som kommer att få Ökad betydelse i framtiden, är utbyte av forsk-

ningserfarenheter genom de nationella och internationella data-

näten.

Förutom VTIs egna datorer utnyttjas för forskningsändamål även

DECmaskinen Linnea vid Lidac, Vägverkets datorer i Borlänge och i

liten utsträckning även andra datorer i Sverige (t ex vid QZ i

Stockholm). För större administrativa system (t ex löne-

administration) används en större VAX-dator vid Lidac (Ludvig, en

VAX8700).

Promemorian behandlar inte specifikt användningen av dessa dato-

rer och inte heller de ovan nämnda datorerna för datainsamling,

körsimulatorn m fl. I stället koncentreras intresset dels till



datorresurser som är gemensamma för institutet dels till den

ökande användningen av persondatorer.

2.1. VTIs centrala datorer, terminalnät, PC, terminaler mm

För närvarande finns vid institutet uppskattningsvis 110-120 ter-

minaler och 70-80 persondatorer. Terminalerna används mot de cen-

trala minidatorerna, medan persondatorerna - de flesta med MS-

-DOS - används som fristående system. I många fall finns också

programvara, som gör att persondatorn kan användas som terminal.

Med hänsyn till ADB-säkerhet bör tilläggas att en av de centrala

minidatorerna - Viktor - är en nod i EARN (=European Academic Re-

search Network) med nodnamnet SELIUCSl.

För professionell ordbehandling har Rank Xerox 860 använts sedan

början av 80-talet. Med början hösten 1988 kommer successivt en

övergång att ske till annat ordbehandlingssystem i de centrala

minidatorerna med tillhörande arbetsstationer (se nedan).

Eftersom en omfattande utbyggnad av det centrala datorsystemet

för närvarande pågår redovisas nedan dels situationen fram till

och med sommaren 1988, dels de förstärkningar som kommer att

göras eller har gjorts i september/oktober 1988.

2.1.1 Centrala datorresurser fram till september 1988

Den centrala datorn vid VTI har sedan 1986 varit en VÅX11/78O

(kallad Viktor) med 16 Mb primärminne och 1.5 Gb sekundärminne.

VTI har också sedan 1986 ett samarbetsavtal med Linköpings data-

central (Lidac). Avtalet innebär att datordriften sköts av Lidac

och även att Viktor fysiskt är placerad där.



I samband med upphandlingen av Viktor gjordes även enutredning

i av behovet av lokalt terminalnät inom VTI och datakommunikation

med Lidac (1).

Den huvudsakliga förbindelsen mellan Viktor och VTIs tenminalnät

har fram till sommaren 1988 varit en fiberoptisk kabel med multi-

plexorer (ZAT128) på vardera sidan. Detta medgav 32 samtidiga

förbindelser, varav dock några användes för utenheter (rad-,

kurv- och laserskrivare). Flertalet linjer var kopplade till en

terminal server - MOLL - vid Lidac och de resterande var direkt

anslutna till Lidacs växel Texas. Dessutom finns telefonmodem.vid

institutet som kan utnyttjas för ytterligare förbindelser.

VTIs terminalväxel har beteckningen TEK254 och har levererats av

Hedin Data AB. Till terminalväxeln kan i nuläget 256 linjer an-

slutas (partvinnad kabel). De flesta av dessa anslutningar är

idag inkopplade, men av dessa utnyttjas inte alla.

Huvuddragen i den ovan beskrivna konfigurationen framgår av bi-

laga 1. Den utbyggnad som pågår under hösten 1988 beskrivs nedan.

2.1.2 VTIs datorutbyggnad hösten 1988

De utredningar som föregått utbyggnaden under 1988 finns redo-

visade i bland annat (2) och (3). De slutliga omarbetningarna av

dessa planer gjordes under våren 1988 och själva upphandlingen

under sommaren samma år.

Utbyggnaden innebär att den centrala minidatorn - Viktor - komp-

letteras med en kraftfullare minidator (en VAX 6210). Samtidigt

läggs grunden för ytterligare utbyggnad i mindre steg genom att

uppbyggnaden av ett lokalt datornät (Digitals ethernet) påbörjas.

Vidare har fastslagits att Digitals operativsystem VMS ska an-

'vändas.



Utbyggnaden innebär följande förstärkningar:

- anskaffning av en VAX6210 som genom en SC (=Star Coupler) ska
ingå i ett CI-baserat (CI=Computer Interconnect) VAX-Cluster
tillsammans med den befintliga VAX 11/780 och någon/några av
Lidacs VAX-ar.

- anskaffning av ett ethernet på VTI och - via fiberoptisk ka-
och remote repeaters - koppling till Lidacs ethernet. En
brygga (Digitals LAN Bridge 100) separerar dock ethernet-tra-
fiken på Lidacsidan mellan VTIs och Lidacs datorer.

- anskaffning av ett antal arbetsstationer av typ VAX Station
2000 som ansluts till VTIs ethernet och som tillsammans med
Viktor och den nya VAX6210 bildar ett LAVC (=Local Area VAX
Cluster) med Viktor som "boot" maskin. Kopplingen mellan ar-
betstationerna blir alltså ethernetbaserad till skillnad från
den mellan "huvudmaskinerna", som är CI-baserad. Initialt kom-
mer 6 st VSZOOO att finnas - främst avsedda för ordbehandling.

- nya, gemensamma skivminnen (Digitals RA82). Samutnyttjandet av
skivminne är möjligt genom att en HSC (=Hierarchical Storage
Controller), som alltså hanterar skivminnena,'genom ett CI-
interface kopplas till VAX-clustret.

Bilaga 2 ger en översiktlig bild av hur konfigurationen kommer

att se ut efter utbyggnaden. Där saknas dock Lidacs dator Ludvig

(en VAX 8700), som också utnyttjasav VTI. Även Ludvig ingår i

det Cluster som skisseras i bilaga 2. Dessutom har Lidac arbets-

stationer av typ VAX Station 2000 som också finns med i det

ethernet vid Lidac som antyds i bilagan.



3.* ADB-SÄKERHET - EN ÖVERSIKT

Åtgärder som syftar till att öka ADB-säkerheten innebär samma typ

av problem som säkerhetsåtgärder inom andra områden. De verkar

hindrande och omotiverade tills det händersom inte fick hända:

hårddisken på persondatorn kraschar och det finns ingen säker-

hetskopia (backup), löneprogrammet visar sig ha en "bug" och de

anställda får 1 miljon i lön i stället för 10000, bristande

säkerhet i stordatorn leder till att obehöriga användare (eller

konkurrenter) kan ta del av intern information osv. Det finns

många gånger en konflikt mellan ADB-säkerhet och ADB-effektivi-

tet. Lite av det senare måste oftast offras för att att det förra

ska kunna uppnås.

Praktiskt arbete med ADB-säkerhet innebär därför till stor del

att skapa förståelse för varför vissa rutiner är nödvändiga och

därigenom motivera datoranvändare och programmerare/systemerare

att följa uppställda rutiner. Samtidigt finns det också metoder,

utrustning, maskin- och programvara som underlättar säkerhets-

arbetet inom ADB-området.

Givetvis blir säkerhetsproblemen och -arbetet något olika bero-

ende på om en organisation använder små, fristående system av typ

persondatorer eller enbart en eller flera centraldatorer. I det

senare fallet är identifiering av användare och behörighets-

kontroll två centrala områden. Dessa är i princip intressanta

även för det förra fallet, men i praktiken kan ofta inte mycket

göras eftersom programvaran oftast inte medger den typen av kon-

troller.

Även andra aspekter skiljer dessa två ytterligheter. Ett centralt

datorsystem som inte fungerar orsakar större avbrottsförluster i

organisationen än om fel drabbar någon/några persondatorer (av

många). Samtidigt är det lättare att skydda data och maskinvara

om. den samlas centralt i stället för att vara placerad här och

där.



I många organisationer byggs nu upp lokala nät som kanske inne-

håller både persondatorer, arbetsstationer och mini- eller stor-

datorer. Då ökas säkerheten till viss del eftersom bl a säker-

hetskopiering kan ske centralt. Samtidigt utgör själva nätet ett

säkerhetsproblem i sig med t ex ökad risk för obehörig avlyssning

och att de olika enheterna blir beroende av nätets funktion.

Den mycket kortfattade översikten i detta kapitel har följande

disposition. Först ges förklaringar till några väsentliga begrepp

och indelningar. Därefter ges en något mer utförlig beskrivning

av de mest väsentliga delområdena inom ADB-säkerhet (enligt en av

de indelningar som finns), liksom lite om de metoder som finns

för att förbättra säkerheten. Hela detta kapitel bygger på ett

kompendium från Linköpings tekniska högskola (4).
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3.1 Begreppet ADB-säkerhet och dess delområden

De två begreppen ADB-säkerhet respektive datasäkerhet leder

ibland till missförstånd. I denna promemoria används ADB-säkerhet

för att i vid betydelse beteckna säkerhet i samband med databe-

handling - både på den "hårda" (maskinvaran) och den "mjuka"

(program och data) sidan. Datasäkerhet används här som en del av

ADB-säkerhet och då närmast som.sammanfattande begrepp för data-Å

skydd och /data/kvalitetsskydd (se nedan). I andra sammanhang kan

datasäkerhet ha en betydelse som går utanför ADB-området.

För att uppnå och bibehålla en hög ADB-säkerhet krävs skyddsåt-

gärder som förhindrar störningar och skadeverkningar i databe-

handlingen. Sådana åtgärder kan vara av olika slag och tillämpas

inom olika områden. I Svensk Standard (SS 01 16 88) från 1981

över begrepp inom området ADB-säkerhet finns angivet tre olika

indelningar av skyddsåtgärder.



I den första görs indelningen efter var åtgärden vidtas:

maskinvaranI |.
.|

.

- i programvaran

organisationenI ..
.4

.

I P
. systemets omgivning

I den andra tas hänsyn till åtgärdens effekt, som kan vara

- förebyggande

- begränsande

- återställande

- rapporterande

I den tredje görs indelningen efter det objekt åtgärden ska

skydda.

Åtgärden kan då ge

- kapitalskydd

- funktionsskydd

- dataskydd

- datakvalitetsskydd

Det finns också en fjärde indelning som 1983 lanserades av Sår-

barhetsberedningen. Den är mer avpassad till användarens syn-

vinkel och kanske mer beaktar konsekvenserna av bristande ADB-

 

säkerhet. Skyddsåtgärder kan då delas in efter i vad mån de syf-

tar till att förhindra

- försening, avbrott, förlust

- obehörig användning

- bristande datakvalitet



De två första indelningarna, liksom den sista, torde inte behöva

någon ytterligare förklaring, medan termerna i den tredje inte är

helt självklara. De förklaras därför i avsnitten 3.2 - 3.5 nedan.

I avsnitt 3.6 behandlas några ytterligare aspekter av ADB-säker-

het, som.visserligen kan inordnas under kapitalskydd, funktions-

skydd osv., men som det kan vara lämligt att behandla separat

eftersom de utgör metoder, åtgärder utanför själva datorsystemen.

3.2 Kapitalskydd (fysiskt skydd)

Med kapitalskydd avses oftast fysiskt skydd, dvs skydd mot fys-

 
 

iska störningar och skador på dataanläggningar, ansamlingar av

data och program. mm. Syftet är att anläggningen ska fungera

korrekt, men i skyddet ingår även att minimera följderna av att

den inte gör det (riskanalys, reservkraft, reservrutiner mm).

Fysiskt skydd kan delas in i stöldskydd, brandskydd, översväm-

  

ningsskydd och sabotageskydd. Inom alla dessa områden finns

 

 

vedertagna skyddsmetoder. För datorer och datamedia finns dock

några speciella aspekter.

Stöld av en persondator innebär visserligen en kännbar förlust,

men ofta får förlusten av lagrade data eller program mycket svå-

rare följder. Och det ironiska (eller sorgliga) kan vara att tju-

ven kanske inte alls var intresserad av innehållet - bara av

själva lagringsmediet. Det är därför mycketviktigt att kopior

finns av värdefulla data och att dessa förvaras på ett betryg-

gande sätt.

En annan aspekt är att många kontorsrum inte alls är byggda för

att skydda dyrbara arbetsstationer eller persondatorer - många

gånger saknas t o m dörrlås.
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Datorer och datamedia är ofta mycket känsliga för vatten, fukt,

rök och även för relativt måttliga temperaturer. En brand kan ha

mycket begränsad omfattning, men släckningen (t ex Sprinkler-

system) kan få vittgående följder och när det gäller temperaturer

så kan det räcka med 50-60° för att informationen på ett data-

medium ska förstöras.

Sabotage mot datorer har ännu knappastförekommit i Sverige. Ute

i Europa och i USA är detta dock inte ovanligt. Främst är det

större datorcentraler som kan drabbas.

Till det fysiska skyddet hör också driftmiljön. Detta är mest vä-

 

sentligt för större datorer, men flera små datorer eller termina-

ler i ett litet utrymme kan medföra alltför hög temperatur, vil-

ket kan leda till "nyckfullt" uppträdande och "omöjliga" fel.

Även starka elektromagnetiska störningar (=EMP) - t ex åska - kan

ge liknande konsekvenser.

Även tillträdesskydd hör till det fysiska skyddet. Däri innefat-

tas logiskt tillträde (användning av datorn), elektroniskt till-

 

träde" (avlyssning av datorkommunikation) och fysiskt tillträde.

Fysiskt tillträdesskydd är mycket viktigt där det finns mycket

viktiga terminaler eller datorer. Svårigheten är dock att införa

restriktioner som upplevs som.meningsfulla och nödvändiga.

Logiskt tillträde kontrolleras genom datoridentifiering och be-

hörighetskontroll. Elektroniskt tillträde kan förhindras genom

att kryptera information. Skydd mot obehörig användning och mot

"tjuvlyssning" hänger nära samman med dataskydd (se 3.4 nedan).

3.3 Funktionsskydd

 

Som funktionsskydd betecknas alla åtgärder som syftar till att

vidmakthålla den önskade databehandlingen. Egentligen täcker
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detta in allt från reservkraft till programvarans tillförlitlig-

het och avgränsningen mot andra former av skydd är ibland diffus.

Reserver eller dubblering av komponenter i maskinvaran används

ofta för att säkerställa funktionen. Det ska inte vara så att en

enda felaktig del kan sätta hela systemet ur funktion. Givetvis

måste dock en avvägning göras mellan kostnaden för funktionsav-

brott och kostnaden för reserver. I extremfallet - då avbrott

inte alls kan accepteras - används ofta två identiska datorer,

som kan vara tandemkopplade.

Om trots allt ett funktionsavbrott skulle inträffa bör åtgärder

ha vidtagits så förlusterna minimeras. Register mm måste kunna

återställas, enkla interaktiva program ska tillåta att utfört

arbete sparas enkelt (eller automatiskt) osv. Givetvis måste

också säkerhetskopior (backup) finnas av väsentliga data och

program.

En viktig funktion hos operativsystemet är att det ska hindra

oavsiktlig förlust av data. Om funktionsskyddet (i operativ-

 

systemet) är dåligt kan risken finnas att data skrivs över. Även

materialfel, elektromagnetiska störningar mm kan orsaka att data

oavsiktligt ändras. Därför används internt i en dator olika typer

av felupptäckande koder och i mer avancerade datorsystem kanske

även felrättande koder.

En viktig del av funktionsskyddet är tillförlitligheten hos

 

datorprogram. De viktiga punkterna här är valet av programme-

 

J ringsspråk och de programmeringsmetoder som språket gör det mer

eller mindre lätt att tillämpa, programtestning och - i den mån

sådana hjälpmedel finns - verifiering av programs korrekthet.

Funktionssäkerheten hos större program och programsystem kan även

påverkas av arbetsorganisationen.
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Programdokumentation spelar en stor roll för funktionssäkerheten

 

framför allt vid framtida användning och förändringar. Då avses

inte bara den sammanfattande dokumentation som ska finnas utan

även kommentarer i källkoden, en lättläst struktur, mnemotekniska

namn, klara och entydiga snitt mellan olika programmoduler mm.

Även användarvänligheten hos ett program är väsentligt för

 

systemfunktionen. Programmet ska vara lätt att använda, ge stöd

åt den ovane, men inte för mycket information åt den erfarne.

Användarsnittet ska vara logiskt, entydigt och i klarspråk. In-

data måste kontrolleras redan vid inmatningen och "ångerknapp"

måste finnas.

3.4 Dataskydd

Syftet med dataskydd är att skydda data mot oönskad spridning,

oavsiktlig ändring eller utradering. För att hindra oönskad

spridning fordras skydd mot obehörigt logiskt eller elektroniskt

tillträde (jfr avsnitt 3.2) såväl internt inom en organisation

som mot omgivningen.

När det gäller persondatorer är skyddet oftast ringa i själva

datorn (operativsystemet). Den som har (eller skaffar sig) till-

gång till datorn kan också läsa eller ändra den infonmation somy

finns lagrad i den eller på ej inlåsta disketter. En lösningen på

detta är att alltid lagra känslig information på disketter och

förvara dessa på betryggande sätt. En annan kan vara att kryptera

den information som lagras.

För fleranvändarsystem finns olika metoder för att genom identi-

fiering och behörighetskontroll verifiera att utnyttjande av data

eller dator endast sker av den som har tillräckliga rättigheter.



13

Ofta sker sådan identifiering och kontroll i operativsystemet.

 

Det är också i huvudsak operativssystemet som ska hindra att data

oavsiktligt förstörs genom radering eller överskrivning (att en

användare ändrar data som han eller hon har rätt att ändra kan

givetvis inte hindras av operativsystemet).

För att försvåra obehörigt utnyttjande av data kan kryptering

 

tillgripas. Vid datakommunikation är för övrigt detta den enda

riktigt säkra metoden förutsatt att krypteringsmetoden är till-

räckligt bra.

3.4.1 Identifiering

För att skydda data mot obehöriga måste man kunna avgöra vem det

är som försöker komma åt data, dvs användare måstekunna identi-

fieras i datorsystemet.

I fleranvändarsystem kan antingen användaren identifieras eller

terminalen. Det senare förutsätter att terminalen endast kan an-

vändas av behöriga och att kommunikationslinjen är säker. I enan-

vändarsystem (persondatorer) kan oftast inga kontroller göras av

användaridentitet (se ovan).

Oftast är det otillräckligt att enbart identifiera terminalen,

vilket leder till problemet att få en maskin - datorn - att fast-

ställa identiteten hos en person.

De tre grundläggande metoderna för identifiering använder sig

av:

- något man känner till (t ex lösenord)

- något föremål man har (t ex magnetiserat kort)

- någon egenskap man har (röst, fingeravtryck, signatur osv)
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Alla tre metoderna har brister: lösenord kan gissas eller glömmas

bort, föremål kan stjälas, lånas, kopieras eller tappas bort och

för den tredje metoden gäller att så omfattande databehandling

krävs för entydig identifiering att den i praktiken inte är an-

vändbar.

Plastkort med en magnetiskt läsbar kod eventuellt kombinerad med

en memorerad kod som ska matas in förekommer idagofta (t ex i

uttagsautomater).

Lösenord är den enklaste och billigaste metoden att identifiera

datoranvändare och är vanligast i fleranvändarsystem. Lösenord

används ofta i kombination med en öppen användaridentitet, däri-

genom ökas säkerheten genom kontroll av att inmatade identiteter

och lösenord hör ihop.

Just därför att inmatning av lösenord är så enkel finns också

risken att obehöriga försöker gissa lösenord. Tyvärr lyckas detta

också alltför ofta på grund av att användare inte sällan använder

mycket korta lösenord eller lösenord som "gissas" i första hand

t ex förnamn, telefonnummer, bostadsgata. I de flesta moderna

operativsystem tillåts dock endast ett begränsat antal felaktiga

lösenord, sedan spärras alla inloggningsförsök för den använd-

aren.

För alla tre metoderna ovan finns en risk att någon avlyssnar

linjen mellan terminal och dator och lyckas göra intrång i syste-

met genom att återutsända de avlyssnade sekvenserna. En lösning

på detta är att det som är hemligt aldrig sänds. Varje användare

kan ha en egen matematisk funktion. Vid inloggning sänder datorn

ett slumptal och användaren beräknar med hjälp av funktionen ett

annat tal som skickas till datorn. Detta brukar kallas aktiy

identifiering.
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Ett problem med aktiv identifiering kan vara beräkningsarbetet.

Idag finns emellertid system där en processor i ett plastkort

sköter beräkningsarbetet. Användaren har ett lösenord och med

hjälp av detta och den hemliga, oläsbara information som finns på

kortet samt den slumpsekvens som datorn sänder beräknas i kortets

processor det svar som sänds till datorn. Ingen hemlig informa-

tion skickas då mellan terminal och dator. Sådana kort brukar

kallas "aktiva" eller "kloka" till skillnad från passiva magnet-

kort.

Oavsett vilken identifieringsmetod som används så måste alltid en

viss mängd identifieringsdata finnas lagrade i datorn. Om möjligt

ska dessa data vara skyddade för läsning utanför den rutin som

kontrollerar identiteten. Inte ens systemansvariga bör ha möjlig-

het att läsa denna information. Tyvärr finns det ändå risk för

att en identifieringslista läcker ut". Därför bör identifie-

ringsdata transformeras genom en enkelriktad funktion och endast

lagras i den formen.

Samma typ av identifieringsproblem som mellan terminal och dator

finns också datorer eller processorer emellan. Mellan dessa bör

absolut aktiva identifieringsfunktioner användas.

3.4.2 Behörighetskontroll

I varje större organisation finns restriktioner beträffande den

information som finns tillgänglig. Varje medlem eller anställd i

organisationen har av olika skäl inte tillgång till all informa-

tion. Det kan finnas flera orsaker till detta: information kan

vara av företagsstrategiskt känslig art, innehålla känsliga per-

sondata eller vara sekretessbelagd enligt lag.
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Mycket vanligt är hierarkiska begränsningar: ju lägre ned i hier-

arkin, desto mindre tillgång till information. Ofta är det mycket

svårt att överföra principerna för informationsklassning till det

 

datorsystem som. organisationen använder. Följden - åtminstone i

ett fleranvändarsystem - kan bli att datorn och dess operativ-

system begränsar och styr informationsklassningen på ett icke

önskvärt sätt.

I de flesta operativsystem som hanterar mer än enanvändare sam-

tidigt finns filhanteringssystem. Varje användare har ett biblio-

 

tek och är oftast ägare till de datafiler som finns registrerade

på biblioteket. Ägaren kan vanligen.ange restriktioner (=rättig-

het att läsa, skriva, radera osv) för olika kategorier (sig

själv, andra i samma formella grupp, alla användare i systemet).

I mer sofistikerade system kan restriktionerna göras ännu mer

individuellt, men fortfarande bara på lägst filnivå.

Den kontroll som finns i filhanteringssystemet sker alltså på

filbasis och bygger på vem som äger filen och vem som startat det

program som anropar filen.

Det har visat sig att den enkla modell, som skisserats här och

som finns i många datorsystem, inte alls fungerar i större orga-

nisationer. Visserligen finns oftast personer som formellt är

ansvariga för en viss datamängd, men behörighet och restriktioner

i datorsystemet kanske inte alls kan bygga på dessa individer och

deras formella grupptillhörighet.

Problemen kan få till följd att man "lånar" rättigheter (eller

password) eller kanske till och med struntar i att använda det

behörighetssystem som finns. I båda fallen kan det få till följd

att den informationsklassning som organisationen vill tillämpa

inte fungerar i dess datorsystem.
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För att principerna för klassning av information ska kunna funge-

ra även i datorsammanhang krävs dels att tillräckligt understöd

finns i operativsystem och maskinvara, dels att någon med känne-

dom om organisationens informationshantering kontrollerar att

reglerna följs även vid databehandlingen.

För att studera problemen med informationskontroll i moderna ope-

rativsystem, har formella modeller för behörighetsbegränsningar

utvecklats. Länge styrdes denna utveckling av militärens i USA

behov och hierarkiska modeller utvecklades. Dessa bygger på de

principer som på l970-talet lanserades av Bell och LaPadula

(Bell-LaPadula-modellen)1. På senare tid har också modeller ta-

gits fram som.baseras på informationsflöde.

Med hjälp av Bell-LaPadula-modellen går det att strikt bevisa om

ett system följer modellen eller ej. Den ligger därför till grund

för den granskning av behörighetskontrollsystem (och därmed ope-

rativsystem) som görs av USAs försvarsdepartement ("the orange

book ) och som fått stort inflytande.

Klassificeringen görs i 4 huvudgrupper (A,B,C,D) där systemen i A

är säkrast och de i D har minst skydd. Varje huvudgrupp är också

indelad i 1-3 klasser. De allra flesta av de system.som säljs

kommersiellt är klassade som D, ett fåtal i C (bl a VMS ver. 4

för VAX) finns också att köpa och något i B.

Även i Sverige är intresset stort för säkra operativsystem, men

resurserna räcker inte på långa vägar till för att granska olika

 

Grundprinciperna i Bell-LaPadula-modellen är det "enkla säkerhets-
villkoret" och "*-egenskapen". Den första formuleras: "Ett subjekt
får läsa frånett objekt endast om subjektets säkerhetsklass är
högre än eller lika med objektets". *-egenskapen lyder: "Ett sub-
jekt får ändra eller skapa ett objekt endast om objektets säker-
hetsklass är högre än eller lika med subjektets". Med "subjekt"
menas de som utför operationer i ett system (användare, processer,
andra datorer osv). Objekt är det som operationerna utförs på. De
kan vara datamängder, delar av primär- eller sekundärminne, termi-
naler, skrivare, processorer, program osv.
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system. Man har i stället valt att försöka specificera ett antal

krav, som ett bra behörighetskontrollsystem bör uppfylla. Ett

problem kan dock vara att även om ett system sägs uppfylla ett

visst krav, så är det svårt att bevisa att så är fallet i alla

situationer.

Tyvärr är det nämligen så att de flesta operativsystem.är av går-

dagens modell och säkerhet är något som lagts till i efterhand

(ofta till priset av minskad effektivitet och snabbhet i syste-

met). I praktiken innebär det att man bara nödtorftigt lappat de

värsta säkerhetshålen och risken är stor att förändringar i ope-

rativsystemet (t ex nya versioner) medför nya "hål".

Ett bra exempel på den dåliga säkerheten i vanliga operativsystem

är de intrång i olika datorer som förra våren gjordes av medlemr

mar i den beryktade tyska Chaos Computer Club". En del av de

aktiviteter som en av dessa gjorde under 10 månader registrerades

(se artikel i (5) ).

Under den tiden registrerades intrångsförsök i 450 olika datorer

och i fler än 30 av dessa lyckades försöken (bl a i en Cray

superdator). Det bör då noteras att de flesta av dessa 450 dato-

rer används för militära eller halvmilitära ändamål och att

säkerhetsmedvetandet därför bör ha varit högre än i "vanliga

system".

3.4.3 Kryptering

Ett ytterligare skydd av data vid lagring eller kommunikation är

kryptering, dvs att göra en text oläsbar för den som inte har

nyckeln° Dessutom kan man med kryptering upptäcka om någon har

försökt ändra information. Vid datalagring är kryptering ett av

flera möjliga skydd, vid datakommunikation ett grundläggande

skydd.
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Av de tre metoderna inom kryptografin (dolda meddelanden, koder

och chiffer) är det chiffer som används i datorsammanhang. I

princip innebär kryptering (eller chiffrering) att klartexten med

hjälp av enkrypteringsnyckel omvandlas till ett kryptogram, som

inte kan läsas förrän den återigen omvandlats till klartext

(dekrypterats) med hjälp av nyckeln.

Det finns perfekta chiffer, men det finns också sådana som kan

forceras (även om arbetsinsatsen kan bli mycket omfattande). Ett

chiffer bedöms efter:

Säkerheten som chiffret ger

. Nyckelns storlek

Krypterings- och dekrypteringsalgoritmernas komplexitet

Felfortplantning

U
'
l
u
b
L
O
N
I
-
l

Längd av kryptot jämfört med klartexten.

Ett idealiskt chiffer är säkert, har en inte alltför lång nyckel,

går snabbt att kryptera och dekryptera, ger begränsat antal fel

vid felaktig kryptosymbol och ger ett kryptogram som inte är

längre än klartexten. Normalt måste dock kompromisser göras. Ett

chiffer med en kort och bekväm nyckel är ofta lättare att forcera

än ett med en lång. Det senare kan också orsaka större besvär

(och tar längre tid) i processorn.

Det finns två krypteringsalgoritmer som berörts av standardise-

ringsarbete: DES (Data Encryption Standard) och RSA. Den förra

har varit standardiserad i USA 1977-87, men stöds inte längrez.

DES har kritiserats bl a för att det är ett blockkrypto med rela-

tivt kort nyckel (56 databitar + 8 paritetsbitar). RSA3 å andra

sidan har kritiserats dels för den långa nyckeln (minst 512 data-

 

2. Utvecklingen i USA verkar nu gå mot att olika leverantörer får kryp-
teringsalgoritmer av NSA (National Security Agency) och blir be-
myndigade (av standardiseringsbyrån) att sälja krypteringsutrust-
ning till de som anmält behov av sådan utrustning.

3. Benämnt efter uppfinnarna Rivest-Shmmir-Adleman.
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bitar) som gör krypteringen långsam, dels för att valet av nyc-

kelparametrar är komplicerat.

I handeln dominerar fortfarande DES-algoritmen. DES-kretsar får

visserligen inte exporteras fritt från USA, men tillverkning i

andra länder kan ske och krypteringen kan ju också ligga i

programvara.

På marknaden har finns också olika leverantörers egna algoritmer.

Det gäller framför allt enklare produkter med en måttlig skydds-

nivå. I Sverige har användning av kryptering ökat väsentligt på

senare år. Främst är det enklare krypto för persondatorer som

säljs, men även maskinvara i form av "svarta lådor" för linje-

kryptering. De flesta av dessa krypton är inte baserade på DES

och inte heller, liksom DES, godkända för skydd av officiellt

hemligstämplad information.

Den tidigare nämnda RSA-metoden bygger på systemet med offentliga

 

nycklar. Principen för ett sådant system.innebär att en deltagare

D har en hemlig nyckel d för dekryptering. Den offentliga nyckeln

k beräknas med hjälp av en speciell, enkelriktad funktion f till

f(d). När en annan deltagare vill skicka ett krypterat meddelande

till D, så används nyckeln k för krypteringen. Eftersom endast D

känner den hemliga nyckeln d är det endast D som kan dekryptera

meddelandet. Som. tidigare nämnts är dock valet av nycklar kri-

tiskt i RSA-metoden.

Det är rimligt att anta att användningen av kryptering både med

hemliga och offentliga nycklar kommer att öka i takt med den

ökade användningen av lokala, nationella och internationella

datornät. Samtidigt kommer givetvis kraven på säkra krypterings-

metoder också att öka.
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3.5 Datakvalitetsskydd

 

Datakvalitet är för många ett ganska vagt begrepp. De flesta för-

knippar det troligen med begrepp som korrekthet, motsägelsefri-

het, aktualitet osv. En del av svårigheten med att definiera

datakvalitet hänger samman med att begreppet måste ha sin grund i

en tänkt användning, som kanske inte kommer till stånd förrän i

framtiden eller i ett sammanhang skilt från det för vilket data-

insamlingen ursprungligen skedde.

Det finns en SIS-definition av datakvalitet (ss 01 16 88) som

 

lyder:

"Datas egenskaper i fråga om dels objektiv felfrihet, dels aktua-

litet, täckning, relevans och tillgänglighet som gör data tjän-

liga för sitt syfte". I det utredningsarbete som definitionen

grundas på tog man dessutom upp begreppen konsistens och analys-

erbarhet. Även noggrannhet bör ingå i begreppet.

En ytterligare svårighet med definitionen av datakvalitet är de

två formerna av data: "hårddata" respektive "mjukdata". Med hård-

data brukar avses data, som kan mätas med objektiva mätmetoder

(som har ett "sant" värde) och där noggrannheten kan anges. Mjuk-

data däremot kan bero av en eller flera personers omdömen och

innehåller därmed ett visst mått av subjektivitet. Även mjukdata

kan ofta mätas, dock sällan med traditionella skalor.

SIS-definitionen ovan passar därmed bättre för hårddata, medan

det kan vara svårare att tillämpa begrepp som täckning, relevans

m fl på mjukdata.

I datorsammanhang skiljer man noga mellan information och data.

Information är innehållet, betydelsen dvs det som data "står för"

medan data är den tekniska representationen av innehållet. Repre-

sentationen kan orsaka kvalitetsproblem eftersom det i praktiken

i ett datasystem.bara finns ett begränsat antal tillåtna värden
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för ett visst datum - verkligheten "kodas" alltid när data lagras

i datorsystemet.

Representationen kan alltså ha betydelse för datas relevans,

täckning och noggrannhet - ofta till det sämre. Det finns också

risk för att resultat från en dator uppfattas som mer noggranna

än de verkligen är. En vanlig dator kanske har en noggrannhet av

8-12 siffror, men en ovan programmerare kanske låter talen skri-

vas ut med 20 decimaler, vilket ger användaren en missvisande

noggrannhet.

Klartext är motsatsen till kodade värden. Nackdelen är att klar-

text innehåller extra, i datorsammanhang kanske onödig informa-

tion (den är redundant) och att det är svårt att med traditionell

databehandling behandla "ostrukturerade data" som klartext är.

Inom artificiell intelligens (AI) har dock framsteg gjorts i att

hantera sådana data och att låta människor på ett friare sätt

kommunicera med datorer.

Troligen kommer upptäckterna inom AI att få stor betydelse på

framtidens datasystem. Detta kan innebära att mer och mer infor-

mation kommer att hanteras i form av klartext. I många fall är

detta önskvärt, men det finns då en risk att begrepp, termer,

indelningar osv suddas ut och att data blir mer svårtolkade och

data som grundas på dåligt eller oklart definierade begrepp inne-

bär låg datakvalitet.

3.6 ADB-säkerhet utanför själva datorsystemen

I mycket handlar ADB-säkerhet om kontroller i program, i maskin-

vara, vid inloggning, vid inmatning av data osv. Det är i orga-

nisationen som beslut fattats om vilka kontroller (vilken säker-

hetsnivå) som behövs. Det är också i organisationen som en utvär-

dering måste göras av all rapportering, larm, felmeddelanden mm
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som härrör från kontrollerna. Det krävs alltså en lämplig admini-

stration av ADB-säkerheten.

Ett annat skäl för säkerhetsadministration och säkerhetsansva-

rig/a/ är det motsatsförhållande som kan råda mellan ADB-säkerhet

.och ADB-effektivitet. Om ingen övervakning sker kommer kontrollen

sannolikt att minska och om inte skyddsåtgärder vidtas i takt med

att datorsystem, omgivning och organisationen själv förändras

kommer snart skyddsåtgärder att vara föråldrade och otillräck-

liga.

Det är viktigt att en person eller möjligen en liten grupp över-

vakar och har ansvar för hela organisationens ADB-säkerhet. Detta

ansvar kan inte överlåtas till enskilda, grupper eller avdel-

ningar eftersom risken då är stor för en "lucka" i det totala

skyddet.

I många organisationer sköts fortfarande ADB-säkerheten av

systemansvariga. Detta kan vara olämpligt dels på grund av att

säkerheten då ofta ges låg prioritet (helt naturligt ser den

systemansvarige det som sin viktigaste uppgift att få systemet

att fungera bra, dvs effektivt), dels därför att den systemansva-

rige kanske inte har tillräcklig kännedom om organisationens

policy i säkerhetsfrågor inom andra områden än ADB.

En säkerhetsansvarig måste givetvis varakunnig i datafrågor, men

minst lika viktigt är en god kännedom om andra aspekter av säker-

het inom organisationen och om allmänna rutiner inom organisa-

tionen. En förutsättning för arbetet med ADB-säkerhet är vidare

god kontakt med ledningen inom organisationen annars är risken

stor att andra intressen tränger tillbaka säkerhetsfrågorna.

En viktig uppgift för säkerhetsansvariga är indatakontroll och

 

granskning av resultat från denna typ av kontroller. Åtminstone

när det gäller datoriserade penningtransaktioner är det ett fak-

tum, att frånvaro av relevanta kontroller och dubbelkontroller
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möjliggjort flera av de mest uppmärksammade databrotten i Sverige

(som då har utförts av "behöriga", dvs anställda). När det gäller

penningtransaktioner finns det ingen anledning att - som ibland

gjorts - frångå den äldre principen att en persons arbete måste

kontrolleras av andra.

Uppföljningen av kontrollåtgärder får dock inte vara sådan att '

datorn "spottar ur sig" oformliga listor med information, som en

mänsklig varelse har svårt att överblicka. Informationen måste

vara sammanställd så att det snabbt går att läsa ut vad som är

relevant.

I litteratur som behandlar ADB-säkerhet beskrivs personalen ofta

 

som ett potentiellt hot. Visserligen förekommer det att anställda

är slarviga eller t o m oärliga, men personalen är samtidigt den

största tillgången i säkerhetsarbetet. En förutsättning för det

senare är dock motivation och kunskap. Det är väsentligt att

säkerhetsarbetet förankras hos nyckelpersoner och att säkerhets-

rutiner ingår som en naturlig del av de dagliga arbetsuppgifterna

för de anställda. För detta krävs givetvis att personalen vet

varför olika säkerhetsrutiner finns.

Även om omfattande säkerhetsåtgärder vidtagits finns alltid en

viss risk kvar för att det oönskade inträffar. Detta får inte

leda till att konsekvenserna blir katastrofala. Katastrofplane-

 

ring och rutiner för alternativ drift måste finnas.

Det finns tre skeden av alternativ drift: övergång till alterna-

tiv drift, arbete under alternativ drift och återgång till nor-

mala rutiner. Dessa till synes enkla skeden är i praktiken svåra

att genomföra och kräver noggrann planering och även testning.

Särskilt den tredje fasen kan bli mycket arbetskrävande om de två

första faserna planerats olämpligt. Risken är stor för att upp-

gifter måste utföra två gånger (t ex så måste alla dataregister-

uppdateras med de transaktioner som. gjorts under alternativ
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drift). Och detta måste ske parallellt med (men logiskt sett

före) nya transaktioner.

Hur pass bra den alternativa driften fungerar beror till stor del

av hur välman lyckats klargöra hur olika arbetsrutiner beror av

varandra och vilka rutiner som är livsviktiga respektive umbär-

liga i mer eller mindre hög grad. En grund för detta är de går:

barhetsanalyser som bör utföras regelbundet.

 

Det kostar pengar att höja nivån på ADB-säkerheten. Motiv för

sådana utlägg kan man få genom.att genomföra sårbarhetsanalyser

enligt de standardiserade metoder som finns (t ex SBA-metoden).

En början kan vara att identifiera helt oacceptabla händelser och

situationer. Möjligheten att sådana inträffar måste givetvis mi-

nimeras. Därefter kan sökandet påbörjas efter en optimal säker-

hetsnivå.

Det gäller då att dels identifiera oönskade händelser, dels kvan-

tifiera och värdera konsekvenserna av dem. Det svåraste är då

ofta att bedöma sannolikheten för att olika händelser ska inträf-

. fa. På grund av att värdena är osäkra är det också väsentligt att

känslighetsanalyser görs. Slutresultatet ska i alla fall vara en

fullständig lista över vad varje hot "kostar". Den ligger sedan

till grund för hur mycket det är rimligt att lägga ned på preven-

tiva åtgärder.

Det kan även finnas externa faktorer som påverkar nivån på ADB-

säkerheten. Ett exempel är lagstiftningen, som påverkar utform-

ningen av alla datasystem för bokföring och redovisning. Andra är

sekretesslagen och offentlighetsprincipen samt givetvis data-

lagen.

Även andra övergripande beslut som rör en organisations verksam-

het kan ha följder för ADB-säkerheten, liksom t ex en uppdrags-

givares krav på sekretess.
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4 NUVARANDE ADB-SÄKERHET INOM VTI

De för hela VTI gemensamma minidatorerna är placerade vid Lidac.

Det är också Lidac som sköter driften (bl a säkerhetskopiering,

granskning av säkerhetsstatistik från systemen, kontroll av nya

program osv) av dessa datorer.

Säkerhetsrutinerna och det fysiska skyddet vid Lidac är (och bör

vara) bättre och mer genomarbetade än motsvarande rutiner vid VTI

och behandlas mycket kortfattat i fortsättningen.

I detta kapitel görs ett försök att dels teckna en allmän bild av

ADB-säkerheten inom VTI, dels ge exempel på risker som finns.

Uppläggningen motsvarar uppdelningen i kapitel 3, dvs i olika

avsnitt diskuteras fysiskt skydd (kapitalskydd), funktionsskydd,

dataskydd, datakvalitetsskydd och övriga skyddsaspekter.

4.1 Fysiskt skydd för VTIs data och datorutrustning

Inom VTI har endast mycket begränsade åtgärder vidtagits för att

fysiskt skydda den datorutrustning som finns i stort sett över-

allt inom lokalerna. Det gäller då främst terminaler, person-

datorer, skrivare mm, som.finns i kontorsrum och laboratorier.

Det finns mycket begränsad tillgång till låsbara skåp där flex-

skivor kan förvaras. Dessa, som även ger visst skydd vid brand,

används främst av skrivpersonal, medan få av forskarna har till-

gång till sådana förvaringsutrymmen.

Visserligen lagras mycket forskningsmaterial fortfarande i det

centrala datorsystemet (där rutinerna vid Lidac borgar för den

fysiska säkerheten), men i takt med att mer och mer forsknings-

arbete utförs i persondatorer ökar behovet av att skydda t ex

grunddata, som nu ofta förvaras decentraliserat.Denna decentra-
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lisering av databehandlingen medför samtidigt att det blir svå-

rare att åstadkomma tillfredsställande fysiskt skydd.

Samma tankegångar gäller till viss del själva utrustningen, dvs.

terminaler och persondatorer. Ju mer spridd denna är desto svå-

rare är det att skydda den. En viktig faktor är att det nästan

alltid är kostsammare att ersätta data (om det ens går alla

gånger när det gäller forskningsdata) än själva datorutrust-

ningen.

Nästan alla kontorsrum på VTI Saknar lås och de flesta lämnar

dessutom sin dörr öppen efter kontorstid. Dessutom är terminaler

och datorer aldrig fastlåsta eller -kedjade. Detta kanske är be-

tänkligt med tanke på att kurser och studiebesök ofta sker på

kvällstid och det sägs att "tillfället gör tjuven".

Att VTI är en "öppen" arbetsplats (ingen inpasseringskontroll och

för anställda i stort sett inga tillträdesbegränsningar inom

institutet) medför givetvis också risk för obehörigt tillträde

till datorer. Framför allt gäller detta persondatorer, för vilka

få hinder finns för obehörigt fysiskt eller logiskt tillträde. Å

andra sidan är få av VTIs forskningsprojekt eller data av hemlig

art. Riskerna för obehörigt tillträde behandlas utförligare i

avsnitt 4.3.

Inte heller när det gäller brandskydd har datoriseringen inom VTI

medfört att några kompletterande åtgärder vidtagits. Fortfarande

gäller det skydd i form av rökdetektorer och automatlarm.som in-

fördes 1975 då byggnaden togs i bruk.

Nästan ingen datorutrustning förvaras i källarplanet, varför

risken för översvämningsskador är begränsad.

Mycket viktigt är skyddet av terminalväxeln och den fiberoptiska

kabeln till Lidac. Utan dessa kan endast ett begränsat antal för-

bindelser (via telefonmodem) upprätthållas mot Lidac. I takt med
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att persondatorer och arbetsstationer i framtiden kommer att an-

slutas till det lokala nätet kommer det att bli än viktigare att

skyddet av Lidac-förbindelsen är tillfredsställande.

Terminalväxeln och centrala delar av ethernet finns idag i ett

låst utrymme. I övrigt har inga speciella skyddsåtgärder vid-

tagits där. Den fiberoptiska kabeln är 7-800 meter lång och går

till största delen genom lokaler utanför VTI och är därmed svår

att skydda från VTIs sida.

Eftersom terminalväxel, Decservers mm finns i ett relativt litet

utrymme kan risk finnas för att arbetstemperaturen för dessa kan

bli ogynnsam.

-4.2 . Funktionsskydd för VTIs datorsystem

4.2.1 De centrala datorresurserna

När utbyggnaden av VTIs datorresurser (se avsnitt 2.1.2) är klar

kommer det att medföra ett förbättrat funktionsskydd i och med

att flera minidatorer ingår i ett cluster. Det innebär att om.en

maskin krånglar så kan den andra åtminstone till stor del överta

arbetsuppgifter. Begränsningen ligger snarast i att den totala

CPU-kraften minskar.

En potentiell risk för funktionsavbrott i det fasta clustret är

HSC-n. Om den inte fungerar, så kan inte clustret som helhet fun-

gera. Den risken är emellertid mycket liten, men i installationer

där absolut inga avbrott tolereras förekommer det att denna enhet

dubbleras. För VTIs del är det inte motiverat att göra detta.

Den ökade användningen av persondatorer - både som komplement och

ersättning till det centrala datorsystemet - minskar betydelsen

av att de centrala datorerna fungerar. Detta gäller än så länge,

men i och med den troliga utvecklingen att persondatorer ansluts
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till det lokala nätet och data av andra säkerhetsskäl lagras cen-

tralt, så kommer betydelsen av den centrala datorfunktionen och

förbindelsen med denna återigen att öka.

Framför allt förbindelsen ethernet och fiberoptisk kabel utgör en

risk. Utan denna funktion finns endast mycket begränsade möjlig-

heter att använda de clustrade maskinerna. Den direkta reservmöj-

ligheten är de 10-15 telefonmodem som finns inom institutet.

Ungefär lika många modemingångar finns vid Lidac.

4.2.2 Persondatorerna

Att den centrala datorresursen kompletteras av persondatorer med-

för att funktionsavbrott på en eller flera datorer inte får till

följd all verksamhet avstannar (såvida de inte är beroende av en

central resurs, t ex ett lokalt nät).

En fördel är också att de flesta persondatorer vid VTI är av sam-

ma typ (IBM PC eller kompatibla datorer med MS-DOS) och att en

tillämpning därför utan större problem kan köras på en annan PC.

Andra maskiner med operativsystem som CP/M, OS/9 m fl förekommer

emellertid också och för dessa är givetvis risken större att

ingen reservmaskin finns. Detsamma gäller de lite större datorer

med UNIX och RSX-ll som också finns vid institutet.

Eftersom inköp av PC görs kontinuerligt så är variationen stor

när det gäller primär- och sekundärminne, hastighet (klock-

frekvens), diskettformat osv. Det minskar funktionssäkerheten

eftersom. man då inte kan vara helt säker på att program går att

köra på en annan maskin.
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4.2.3 Operativsystem och datorprogram

I VTIs centrala minidatorer används Digitalsoperativsystem VMS,

som ur säkerhetssynpunkt är klassat i den lägsta klassen av

huvudgrupp C (jfr avsnitt 3.4.2). Det innebär att säkerhets-

mässigt är VMS bättre än många andra av de system.som säljs kom-

mersiellt.

Tyvärr innebär det inte att säkerheten på något sätt är fullgod,

tvärtom, riskerna för att utomstående, obehöriga lyckas få till-

träde till maskinerna och till lagrade data är högst reella, sär-

skilt med tanke på att hur lätt de kan nås via olika datanät. Om

något sådant skulle lyckas är dock sannolikheten större att

någon/några användare haft alltför enkla, lättgissade lösenord än

att operativsystemet har brister.

Troligen kommer säkerheten också att förbättras i framtida ver-

sioner av VMS4.

Även i andra avseenden är VMS ett så pass beprövat system.att

risken torde vara liten för att t ex data skrivs över på grund av

fel i själva operativsystemet eller att det finns brister hos

andra grundläggande funktioner i systemprogramvaran.

Även annan gemensam programvara i VTIs centrala datorsystem.bör

ur funktionssynpunkt vara relativt väl validerad eftersom det rör

sig - med något undantag - om.välkända produkter som funnits på

marknaden under lång tid.

Då är riskerna för bristande, olämplig eller direkt felaktig

funktion betydligt större för VTIs persondatorer. Det finns en

nästan oöverskådlig flora av olika program för PC från mer eller

mindre seriösa leverantörer. Dessutom finns det olika former av

gratisprogramvaror som är lätta att få tag i och som naturligtvis

 

4. I VTIs maskiner används nu version 5.0 av VMS. Normalt införs nya ver-
versioner så snart de tillhandahålls av leverantören.
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är lockande. Bland de senare finns givetvis en del bra, men majo-

riteten har brister av olika slag. I allmänhet finns det heller

inte några som helst garantier för programvara som är gratis. För

program. som säljs finns åtminstone den tryggheten att en dålig

programvara i längden inte går att sälja.

Tyvärr har man inom VTI lämnat en mycket stor frihet när det gäl-

ler PC-program. Ingen som helst styrning har skett, utan var och

en som har haft behov av enviss typav program har kunnat välja

i stort sett fritt. Det har fått till följd att det numera finns

många hundra olika PC-program vid institutet. Inte alla av dessa

är heller köpta utan har mer eller mindre olagligt kopierats.

Ofta saknas därför dokumentation och anvisningar för användaren,

vilket medför en extra risk vid användningen.

4.2.4 Programdokumentation

För program som används under längre tid är dokumentationen

mycket väsentlig. Framför allt gäller det naturligtvis egenut-

vecklade program.vilka så småningom nästan alltid måste anpassas

till nya förhållanden - antingen nya data eller ny hårdvara. Ofta

måste förändringar göras av någon annan än den/de som ursprung-

ligen tog fram programmet. Då är det det givetvis en fördel både

för tillförlitligheten och tidsåtgången dels att en logisk och

grundlig programbeskrivning finns, dels att själva programmer-

ingen gjorts på ett genomtänkt och strukturerat sätt i ett pro-

grammeringsspråk som gör detta möjligt.

Inom. VTI varierar programmeringsvanan mycket. Allmänt sett så

slarvas det emellertid med programdokumentation. De regler för

dokumentation som trots allt finns är okända för många och till-

ämpas sällan. Det leder i sin tur ofta till att det är svårt att

förändra gamla program, ibland t o m till att helt nya skrivs i

stället.
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En fördel för VTI är att relativt få programmeringsspråk används

och att dessa inte tillhör de exotiska. Vanligen används Pascal,

Simula, Fortran, Basic och Assemblyspråk. I någon mån används

även C.. En nackdel är naturligtvis att den gamla typen av språk

som t ex Fortran och Basic (och även C om det missbrukas) lätt

leder till snåriga och svåröverskådliga program, som tar relativt

lång tid att utveckla och om vars tillförlitlighet man ofta är

mer osäker än program skrivna i Pascal eller Ada.

Andra typer av språk som funktionella (t ex Lisp) eller objek-

torienterade används ännu inte inom VTI.

4.2.5 Användarvänlighet

För att en god funktion ska kunna upprätthållas måste program

vara lätta att använda. Det innebär att den ovane ska kunna få

mycket hjälp, medan den erfarne ska kunna slippa information som

redan är känd. Om den avvägningen misslyckats i ett i övrigt bra

program är risken stor att den ovane t ex matar in felaktiga data

eller misslyckas att använda programmet, medan den mer erfarne

slarvar på grund av "uttråkning".

För VTI har programs användarvänlighet dubbel betydelse: dels an-

vänds program som köpts in för olika ändamål, dels konstrueras

program för uppdragsgivare5.

Samma synpunkter som ovan (avsnitt 4.2.3) gäller även för använ-

darvänlighet, dvs att problemen är störst för PC-användarna inom

VTI - åtminstone tills programanvändningen "stramats upp" - medan

programmen i allmänhet håller högre klass på VTIs större datorer.

 

5. Den senare punkten ligger utanför det som behandlas i denna PM.
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4.2.6 Övrigt

En möjlighet som det ofta är kostsamt att gardera sig emot är

risken för elkraftavbrott. Varken Lidac, som ju driver VTIs dato-

rer, eller VTI har tillgång till reservkraft. För de av VTIs

datorer som diskuteras här är inte heller en sådan lösning ekono-

miskt försvarbar.

En säkerhetsaspekt där beredskapen inom VTI är bristfällig är

rutinerna vid längre funktionsavbrott. Vid kortare avbrott (några

få timmar) finns alternativa arbetsuppgifter för de flesta, men

det är tveksamt om arbetseffektiviteten kan upprätthållas vid

längre funktionsavbrott, exempelvis vid en strejk som lamslår

driften av de centrala resurserna.

4 .3 Dataskydd inom VTI

 

Den största delen av VTIs forskning är av den art att dataskyddet

inte behöver vara alltför rigoröst. Till denna hör forskning av

allmänt intresse (trafiksäkerhet, vägutformning, vägbyggnad,

människans roll i trafiken mm), som det är svårt att inse att

någon enskild person, företag eller organisation skulle ha in-

tresse av att förvanska eller "tjuvläsa".

En viss del av VTIs verksamhet är dock av hemlig karaktär. Det

kan då t ex röra sigom material- eller föremålsprovningar eller

uppdrag där uppdragsgivaren kräver att resultaten hemlighålls

osv. Det förekommer också att personuppgifter - ibland även av

känslig art - databehandlas.

Den senare typen av verksamhet är tillräckligt motiv för att

dataskyddet bör vara betryggande både vid databehandling i fri-

stående persondatorer och i de centrala datorresurserna (det lo-

kala nätet och minidatorerna).
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För närvarande sker den databehandling som kräver mest dataskydd

i fristående mini- eller persondatorer. Inom några få år kommer

säkerligen de flesta av dessa att vara anslutna till VTIs och

Lidacs .ethernet ooh i ett lokalt nät kan den som är företagssam

"lyssna" på all trafik (dvs alla data) som skickas genom nätets.

En annan riskfaktor är att de centrala datorerna (Viktor och

Vilma) är anslutna både till nationella och internationella data-

nät. Därför måste givetvis höga krav ställas på användaridenti-

fiering och behörighetskontroll i dessa system7.

4.3.1 Användaridentifiering

I operativsystemet VMS, som används på VTIs centraldatorer, sker

identifieringen imed kombinationen användarnamn - lösenord (jfr

3.4.1 ovan). Metoden är enkel men ger ett relativt gott skydd -

åtminstone' med långa lösenord. Det' finns en minimigräns (6

tecken) för hur korta lösenord som accepteras, men längre bör'

användase.

Det finns även en gräns för hur länge ett lösenord får användas

(satt till 6 månader för VTI). Dock finns det inget som hindrar

att användaren då ändrar lösenord flera gånger och tar tillbaka

sitt "gamla".

VAX/VMS tillåter inte heller hur många inloggningsförsök som

helst. I VMS finns även möjlighet att använda två lösenord, dvs.

två olika lösenord krävs för inloggning. Detta kan användas för

konton där man vill inte vill att en person ska ha exklusiv till-

 

6. VTIs och Lidacs ethernet kommer dock att vara separerade av en
brygga som förhindrar trafiken mellan näten.

7. VTI använder även Lidacs större VAXdator Ludvig, som är ett "slutet"
system.med betydligt högre säkerhet.

8. I den senaste (kända) vågen av intrångsförsök från tyska hackers
mot VAX/VMS-system var 12 tecken i lösenordet en gräns. Var lö-
senordet längre lyckades inte försöken.
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gång eller för att ytterligare försvåra intrångsförsök. Denna

möjlighet, som troligen är ganska okänd inom VTI, används för

närvarande inte (och kan inte heller användas). För att denna

möjlighet ska kunna utnyttjas måste en systemansvarig aktivera

det sekundära lösenordet.

När det gäller behörighetskontroll på VTIs centrala datorer är

problemet att allför många användare har alltför enkla lösenord:

ofta förnamn, adress, telefonnummer eller liknande. Detta är en

säkerhetsrisk eftersom den beslutsamme hackern ganska lätt kan ta

reda på den typen av uppgifter;

Beträffande identifiering av användare i de persondatorer som an-

vänds vid VTI kan kort konstateras att några sådana möjligheter

för närvarande 'inte finns. I princip kan vem som helst som får

tillträde till PCn också utnyttja den. Möjligen kan användningen

försvåras något genom att låsa strömförsörjningen.

4.3.2 Kontroll av behörighet

För behörighetskontrollen i VTIs persondatorer gäller samma sak

som för identifieringen av användare, dvs den som.har åtkomst

till maskinen kan också läsa den information som finns lagrad i

den. VTI har ännu inte köpt in någon programvara för dataskydd på

persondatorer.

De skyddsmöjligheter som finns är att lagra information på

disketter eller löstagbar hårddisk och låsa in dessa.

På minidatorerna finns ganska goda möjligheter till dataskydd -

åtminstone på filbasis. Operativsystemet VMS medger både den

gamla typen av filskydd (olika rättigheter för användaren själv,

gruppen respektive övriga användare) och dessutom ett användar-
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individuellt skyddg. Med det senare kan rättigheter variera för

olika användare på ett mer flexibelt sätt.

För VTI gäller att den senare typen av filskydd inte används i

allmänhet. I stället används den "gamla" typen och därvid har

eftersträvats en överensstämmelse mellan grupptillhörigheten inom

VTI och i datorerna.

Eftersom samarbete förekommer både över grupp- och avdelnings-

gränser används också det användarindividuella filskyddet. Det

kan dock vara ganska besvärligt för en ovan användare att använda

ACL och det har i sin tur lett till två typer av missbruk:

A. Man låter alla användare få de rättigheter till en fil
som bara någon eller några behöver.

B. Filer kopieras.

Fall A kan kanske accepteras om det rör sig om mindre viktig in-

formation och rättigheten bara är läsning. I annat fall är A

naturligtvis förkastlig.

Fall B bör inte accepteras under några omständigheter. Följden

kan nämlig en bli att två eller flera datamängder kommer att exi-

stera, som. man tror är identiska, men som kanske inte är det på

grund av att ändringar skett efter kopieringstillfället. En

mindre viktig detalj är naturligtvis att skivminnesutrymme ut-

nyttjas i onödan.

Givetvis har B-fallet lika stor relevans vid användningen av per-

sondatorer.

Av ovanstående kan den slutsatsen dras att även i ett operativ-

system som VMS, där möjligheterna till data- och filskydd är

bättre än i många andra system, krävs grundlig och återkommande

 

9. Detta kallas ACL - Access Control Language - i VMS.
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information om dessa möjligheter (liksom kontroll). Risken är

annars stor att dataskyddet försämras.

I en forskningsorganisation som VTI kan det vara svårt att på

förhand veta vem som behöver ta del av information. Därför är det

också mycket svårt att tillämpa modeller för behörighetsbegräns-

ningar och också 'svårt att ha ett statiskt behörighetssystem,

vilket ytterligare understryker betydelsen av information till

anställda.

4.3.3 Krypteringsmöjligheter

Inom, VTI finns ingen fastställd krypteringsmetod för känsliga

data. I de flesta fall är inte heller data av den art att kryp-

tering behöver användas.

Om någon vid VTI ändå skulle ha behov av det ytterligare skydd

som kryptering ger är möjligheterna begränsade. På de centrala

minidatorerna finns programvara upplagd, som lär vara baserad på

DES-algoritmen (se avsnitt 3.4.3). Den programvaran har erhållits

gratis och reservationer finns därför mot tillförlitlighet etc.

VAX/VMS omfattar också kryptering, men hittills har det varit i

stort sett omöjligt att få tillgång till den möjligheten utanför

USA.

För persondatorer används troligen inga program för kryptering

överhuvudtaget. Detta kanske är lika bra eftersom de flesta av de

program som hittills funnits på marknaden inte varit särskilt

bra. En bättre lösning är då den hårdvarukryptering baserad på

DES som nyligen kommit ut på svenska marknaden. DES är dock inte

godkänd för skydd av officiellt hemligstämplad information.
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4.4 Synpunkter på datakvalitetsskydd inom VTI

 

I en forskningsorganisation som VTI måste mycket stor vikt läggas

vid frågor som rör datakvalitet. Datas representativitet, rele-

vans, felfrihet osv. utgör ju själva grunden för de forsknings-

resultat, av vilka i sin tur VTIs anseende och framgång beror.

Det är inte möjligt - kanske inte heller relevant - att här full-

ständigt gå igenom alla apekter av datakvalitet, som är av betyd-

else för VTI. En sådan genomgång skulle fordra en egen utredning.

Liksom i det tidigare allmänna avsnittet (3.5) diskuteras endast

några få ganska allmänna punkter.

Med avseende på forskarnas bakgrund och arbetsmetoder kan forsk-

ningen vid VTI delas upp i två grupper: en teknisk och en bete-

endeorienterad. Sedan länge har kvantitativa angreppssätt eller

metoder (användning av "hårddata") dominerat VTIs forskning både

bland tekniker och beteendevetare. Detta beror givetvis på att

väg- och trafikforskare av hävd föredragit detta paradigm.

I ADB-sammanhang är den tekniska representationen (i datorn) av

data något som kan orsaka kvalitetsproblem. Många nya datoran-

vändare vid VTI har inte klart för sig hur data representeras i

datorn eller att noggrannheten kan vara olika i olika datorer.

Mycket vanligt är att noggrannheten, dvs antalet "säkra" deci-

maler, är sämre i en persondator än i en mini- eller stordator.

Detta kan medföra problem.videxempelvis större numeriska beräk-

ningarlo.

Ett mycket vanligt fenomen är att den ovane datoranvändaren tror

på allt som kommer ut från en dator. Om t ex utskriften sker med

12 decimaler så ger detta ofta en felaktig noggrannhet, som kan

missuppfattas.

 

10. Särskilt om traditionell programmeringsspråk används. I t ex ADA däre-
mot kan flyttalsrepresentationens noggrannhet specificeras.
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I takt dels med att det beteendevetenskapliga inslaget ökar inom

framför allt forskningen om trafiksäkerhet, dels med att AI-områ-

det inom ADB växer i betydelse och användbarhet ökar möjligheten

att i VTIs forskning i större utsträckning använda kvalitativa

forskningsmetoder applicerade på "mjuka" data.

I en del fall kan det säkert vara befogat att undersöka använd-

barheten hos dessa nya ADB-metoder i stället för att slentrian-

mässigt tillgripa det traditionella, kvantitativa angreppssättet.

De senare innebär ju ofta att man transformerar kvalitativa, ofta

ostrukturerade data till kvantitativa och då finns givetvis en

risk att data förlorar t ex täckning eller relevans och kanske

också konsistens.

4.5 Övriga aspekter av ADB-säkerhet inom VTI

 

En central punkt när det gäller ADB-säkerhet är organisationen.

För att säkerheten ska kunna upprätthållas krävs någon form av

övervakning, som på något sätt (inte nödvändigtvis organisato-

riskt) måste vara kopplad dels till övrig säkerhetstjänst inom.en

organisation, dels till ADB-driften.

När det gäller VTI kan konstateras att brister i organisationen

finns beträffande ansvaret för ADB-säkerheten - framför allt gäl-

ler detta användningen av persondatorer. Troligen förekommer det

att enskilda användare ger avkall på t ex säkerhetskopiering,

eftersom denna ju tar tid och alltså minskar ADB-effektiviteten

(åtminstone tills hårddisken kraschar på PCn).

Till skillnad från det centrala datorsystemet, där säkerhetsupp-

följningen till största delen sker genom Lidacs driftansvar,

finns för. persondatorerna ingen klart deklarerad VTI-policy vad

gäller ADB-säkerhet på persondatorer. För dessa varierar säker-

hetsansvar och -åtgärder mycket både inom och mellan de tre

forskningsavdelningarna.
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Det som saknas är en person eller en grupp somansvarar för och

samordnar frågor som rör ADB-säkerhet, så att säkerhetsnivån vid

databehandling i persondatorer är i nivå med dels säkerheten i

det centrala datorsystemet, dels säkerheten i övrigt inom VTI. I

detta arbete är den viktigaste uppgiften att motivera de anställ-

da så att nödvändiga säkerhetsrutiner utförs.

En annan försummad uppgift vid VTI är katastrofplanering och ru-

tiner för alternativ drift. Få arbetsuppgifter inom VTI är

visserligen av den karaktär att smärre störningar i datordriften

är oacceptabla. Åtminstone för kortare perioder (=några timmar)

finns alternativa arbetsuppgifter, som inte kräver tillgång till

dator, för så gott som alla.

Det måste dock finnas en planering för vad som ska göras (och

hur) under längre driftavbrott på de centrala datorerna.

Inte heller' har VTI, såvitt bekant, genomfört någon form av

systematisk sårbarhetsanalys, dvs identifierat angelägenhets-

graden för olika datorkrävande aktiviteter och kostnader vid av-

brott. En sådan analys är nödvändig för att bedöma hur stora re-

surser som behöver satsas på säkerhetsåtgärder inom ADB-området.
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5. HUR KAN VTIs ADB-SÄKERHETEN HÖJAS?

Av avsnitt 4.1 torde det framgå att för VTI bör en översyn göras

av det fysiska skyddet för data och datorutrustning. I snart sagt

varje kontorsrum förvaras värdefull datorutrustning och det är

troligt att ännu dyrare utrustning - t ex arbetsstationer -

kommer att bli vanligare.

En möjlighet är att använda kodlås där mycket dyr och stöldbe-

gärlig utrustning finns, som samtidigt ska vara tillgänglig för

anställda vid VTI. För enklare utrustning bör fastlåsning eller

-kedjning övervägas.

Ännu viktigare är det fysiska skyddet av originaldisketter och

grunddata åt PC-användarna vid institutet. Självklart måste dessa

användare ha tillgång till utrymmen med viss säkerhet mot stöld

och brand. Det bör också undersökas om det finns möjligheter att

förvara media med' mycket viktig information i utrymmen utanför

VTI .

För det gemensamma datorsystemet är det fysiska skyddet av termi-

nalväxel och fiberoptisk kabel mycket viktigt. Terminalväxeln,

terminal servers, mm finns i ett utrymme, som det därmed bör vara

relativt enkelt att ge tillfredsställande skydd och lämplig

arbetstemperatur.

Den fiberoptiska kabeln är svårare att skydda. Kanske är det

optimalt för institutet att inte försöka vidta ytterligare

skyddsågärder, utan lita till att det går relativt snabbt att

ordna reservförbindelse.

Eftersom terminalväxeln med servers och fiberoptisk kabel är VTIs

"navelsträng" till Lidac bör' funktionsskyddet för denna noga

undersökas. Kanske det är möjligt att använda gamla fiberoptiska

kabeln för att i en nödsituation få begränsad kontakt med Lidac?
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Denna kabel är dock dragen samma väg som den nya. Kanske ska det

finnas fler telefonmodem. vid institutet? Ska viss beredskap/-

utrustning finnas så att en alternativ trådlös förbindelse snabbt

kan upprättas?

Listan kan göras mycket lång och för att kunna bedöma vilken

säkerhetsnivå som är den optimala, dels för Lidacförbindelsen,

dels för andra aspekter av ADB-säkerhet, krävs att konsekvenserna

av avbrott värderas. En sårbarhetsanalys måste genomföras.

Ett problem. ur funktionssynpunkt är den vildvuxna flora av PC-

program som används i VTIs forskning. På något sätt måste PC-

användningen inom VTI struktureras och ett visst basutbud av

program erbjudas användarna. Annars är risken stor att "olämp-

liga" program används, svårigheter uppstår att flytta data mellan

prögram och datorer samt att - förr eller senare - virussmittade

program dyker upp inom VTI.

Mot datavirus i PC-världen finns antivirusprogram, som åtmintone

kan ge besked om något vanligt virus infekterat en PC. Informa-

tion om denna möjlighet måste spridas till VTIs PC-användare.

Till de som hanterar känsliga eller hemliga data i PC eller i det

centrala systemet måste information ges om vilka rutiner som bör

tillämpas. Kanske ska det inom.institutet också finnas tillgång

till krypteringsprogram, som kan ge ytterligare skydd?

De regler för programdokumentation som finns måste ses över av

VTI och någon eller några bör ha ansvar för att dataprogram som

utvecklas vid institutet dokumenteras på ett standardiserat sätt.

En höjning av funktionssäkerheten (och tiden för programutveck-

ling) kan troligen åstadkommas genom att en övergång sker till

bättre programspråk än de som nu används vid institutet. Framför

allt bör programmering i Ada, Simula och Pascal uppmuntras genom

information och kurser.
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Till funktionssäkerheten hör även reservrutiner vid driftavbrott

i datorsystemen. För VTI torde gälla att kortare avbrott (mindre

än en halv dag) inte orsakar så stora problem, om avbrotten är

sällsynta. Reservrutiner måste dock finnas för längre avbrott.

Det är mycket väsentligt att en planering görs och att rutiner

testas, även om det är osannolikt att situationen inträffar;

Frågor om datakvalitet har behandlats summariskt i denna PM. För

VTI är de dock av stor vikt eftersom de också har betydelse för

forskningskvaliteten. Eftersom en diskussion om FoU-kvalitet ny-

ligen startat inom VTI är det lämpligt att även datakvalitet tas

upp i detta sammanhang.

Inom VTI förs nu också diskussioner om ADB-enhetens storlek och

inriktning. Mycket kortfattat nämns också ADB-säkerhet och

-ansvar i den PM(6) som ligger till grund för diskussionerna. Ur

säkerhetssynpunkt är det bl a väsentligt att utrymme ges till en

säkerhetsfunktion inom ADB-området och att denna samordnas med

Övrigt säkerhetsarbete inom VTI. Mycket hög prioritet måste ges

till säkerhetsfrågor som rör PC och PC-användning samt informa-

tion till och utbildning av användare.

Slutligen måste än en gång påpekas att en sårbarhetsanalys måste

genomföras som avser institutets datortillämpningar. Först där-

efter är detmöjligt att hitta den optimala nivån på ADB-säker-

heten och avgöra var ytterligare åtgärder måste sättas in.

När det gäller sådana analyser finns erfarenheter att dra lärdom

av från andra myndigheter, t ex vägverket. Det finns också en'

rapport från Riksrevisionsverket som behandlar ADB-säkerhet för

ett antal myndigheter. Resultaten redovisas i rapporten ADB-

säkerhet - Granskning av de civila myndigheternas ADB-säkerhets-

arbete". Den rapporten ligger för övrigt till grund för en pro-

position om datapolitik.



44

KÄLLFÖRTECKNING.

 

(1)

(2)

(6)

Lokalt terminalnät vid väg- och trafikinstitutet,
Statskontoret, U:70, 1986-07-10.

Preliminär utgåva av rapporten från VTIs ADB-utredning,
internt arbetspapper, daterat 1987-08-07

ADB-utvecklingsplan för VTI 1987-90, VTI, PM 1987-10-23.

Kompendiwm i datasäkerhetsmetoder,
Viiveke Fåk, Linköpings tekniska högskola,
Institutionen för Systemteknik, Linköping, 1987.

Communications of the ACM, Maj 1988, vol 31, nr 5.

ADB-organisation inom VTI.
PM, Bo Stintzing, 1988-07-07.



  

Olika datanät:

EARN (/Bitnet/Netnorth)

 

 

  

 

  

Bilaga 1, sid 1(1)

    

 

 

      

 

    

 

 

  

 

   

     

  

       

   

 

 

  

    

     

 

   

 

   

   

 

  

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

      

 

     

 

    

 

 

 

 

 

    

 

   

 

   

 

 

Sunet/DECNET/Datapac

Lidacs ethernet

I'_"""""'' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ --1

Viktor: Linnea(DEC 2060) och I
I VAX11/780 andra datorer vid

Lidac och Lith |

Moll |
| exas

..-___._._______ ___.____ ___-__________ __J

--J VTIs terminalväxel
V 256 linjer
TmI »
I

- V T I - N E T

N Lidac, QZ,
E vägverket m fl

Radskrivare Term/PC-
V V Modempool,ut

Laser- -Term/PC Term/PC-
skrivare Term/PC-uT T

Kurv- I-Term/PC Term/PC-I
skrivare Term/PC-

-dTerm/PC Term/PC-
Term/PCh-N N

E-*Term/PC Term/PC-E
Term/PC-d

T T PDPll, krockbanan

-Term/PC Term/Pc-

  

 

  

 

 

  

 

  

 

VTIs gemensamma datorresurser och förbindelserna
med Lidac. Maj 1988.





Bilaga 2, sid 1(1)

 

 

  

 

  

    

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

  

      

Terminaler, skrivare och PC vid VTI möjl. ansluta PC mm

VTIs term. VSZOOO

växel Thinwire

Ill [I] Ethernet . 6 st Vax

' Stn 2000

8 st TS .... TS TS TS

servers

DELNI DESPR

 

 

 

 

     

    

I
I A n

VTIs Ethernet |

Fiberoptisk kabel

 

 

 

LIDACs Ethernet
|

     

 

 

  

 

o 0 0 'I I I

DELNI

L
Viktor STAR Vilma

Vax11/78O COUPLER Vax6210

 

 

 

   

   

 

  

    

  

 

 

 

  

  

LAN Bridge 100
HSC I

TU78 l 1 I l

I!!! II SATU81 482 |
_ _ _ _ _ _ _O_ _ _ _ _

2 RP06 (c 300Mb) (3+1)*622Mb

Skiss av VTIs datorförbindelser med Lidac. Sep 1988.




