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Kryptoteknologi
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Det amerikanske sikkerhetsselskapet
Identillect Technologies tror at det er mulig
å anvende kryptoteknologi for å tilfredsstille GDPR-kravene. I mars 2018 inngikk
Identillect Technologies en lisensieringsavtale med det skotske selskapet Maidsafe
der de sammen tar sikte på å utforske bruken av Maidsafe sin teknologi for å løse
problemstillinger relatert til GDPR.
Maidsafe sitt produkt er et nytt autonomt nettverk «SAFE Network». Et autonomt nettverk styrer og administrerer seg
selv uten mulighet for menneskelig
påvirkning. Det finnes ingen tredjeperson
som kan hackes, påvirkes eller kompromitteres for å få ulovlig tilgang på data.
Data du har lastet opp er kryptert og distribuert over nettverket med avansert
kryptering. Nøkkelen som dekrypterer
dataene har aldri forlatt enheten du lastet
dataene opp fra. Det er ingen som kan
tyvlytte eller hacke tredjepersoner på
internett på leting etter tilgang til dine

data. Det er som et nettverk lagd for
GDPR: Ingen kan få tilgang til dataene
med mindre du eksplisitt har gitt noen tilgang til den.
Maidsafe er en forkortelse av ordene
Massive Array of Internet Disks, Safe Access
For Everyone. Målet til Maidsafe er å lage
et nettverk, «SAFE Network», som nyttiggjør seg av ledig lagringskapasitet på all
menhetens internett-oppkoblede elektroniske enheter. Hvis Maidsafe:
1. 
Finner en måte å koble enhetene
sammen til et stort nettverk
2. insentiviserer folk til å stille enhetene
sine til disposisjon til fellesskapet
– da har man i praksis oppnådd et fungerende Massive Array of Internet Disks.
Hvis Maidsafe i tillegg:
3. lager en løsning som er teknisk sikker
som gjør at folk er villig til å lagre dataene sine på andre mennesker sine
enheter - da har de også oppnådd
Secure Access For Everyone.
Maidsafe er allerede på god vei til å gjennomføre dette. De har arbeidet over 10 år
med FoU; neste iterasjon av testnettverket
(Alpha 3) er ventet snarlig, og de har
sikret seg flere defensive patenter på

teknologien sin, samtidig som de skalerer
opp organisasjonen for økt produksjon av
datakode og tilrettelegging for eksterne
applikasjonsutviklere.

Fordeler ved bruk av Massive
Array of Internet Disks
Et hav av ledig kapasitet
Hvis du tenker deg om, hvor mange elektroniske enheter har du hjemme som er
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- da har de også oppnådd Secure Access For Everyone.
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Figur 1: https://www.statista.com/statistics/471264/iot-numberof-connected-devices-worldwide/
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du ønsker å lagre på nettverket – og sjekker om fingeravtrykket allerede ligger på
nettverket.

HVA ER EN HASH?

blokkjeden. Hvis en uærlig aktør ønsker å
gjøre en endring på transaksjonene som
ligger i databasen til blokk #32, så vil
«hashen» av blokk #32 som ligger i blokk
#33 ikke lenger stemme. Da vil heller ikke
«hashen» av blokk #33 som ligger i blokk
#34 stemme. Og så videre. Se tekstboksen
i denne artikkelen for et inntrykk av hva
selv den minste forandring i den underliggende dataen betyr for den assosierte
«hashen».
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Det er svært vanskelig for en uærlig aktør å endre på data som er skrevet inn i blokkjeden. Hvis en
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Sikkerhet og lagring i SAFE Network
SAFE Network er et autonomt nettverk,
der nettverket styrer og administrerer seg
selv. Det er et desentralisert nettverk uten
et sentralt sted som en uærlig aktør kan
angripe for å påvirke nettverket. Det
regulerer selv hvor, hvordan og når data
blir lagret. Det regulerer selv prisen den
kompenserer enhetene i nettverket slik at
det alltid er et tilstrekkelig tilbud av ressurser i reserve. Ingen kan vite hvilke
enheter og hva slags data ligger lagret,
selv ikke nettverket selv. Datasikkerhetsmessig fjerner dette kanskje den største
kilden til at data kommer på avveie: Det er
ingen mennesker til å begå feil, kompromitteres eller ødelegge med vilje.
Hvis du tar et bilde med telefonen din
og ønsker å lagre dette på nettverket, så
deles bildet først opp i flere mindre biter.
Deretter krypteres det med to svært sikre
krypteringsmetoder, der nøkkelen for å
dekryptere bildet aldri forlater telefonen
din. Etter dette blir de krypterte bitene av
bildet lastet opp til tilfeldige enheter på
nettverket.
Siden passordet ikke forlater telefonen,
betyr det at passordet ikke er lagret et
annet sted. Dette betyr igjen at:
1. Ingen kan tyvlytte på kommunikasjonen din for å finne passordet
2. Ingen kan hacke stedet der passordet
ditt er lagret
3. Ingen har nøklene til dataene utenom
personen som lastet opp dataene.
I 2012 ble Linkedin hacket, og rundt 6.5
millioner passord ble stjålet av hackere.
Disse passordene sammen med brukerinformasjon kan igjen åpne opp for at uvedkommende får tilgang til brukerkontoer
andre steder. Slike scenarioer er ikke
mulige på SAFE Network, da det ikke finnes et sentralt mål for hackere å angripe.
Passord og brukerinformasjon er ikke
lagret noe sted unntatt på enheter kontrollert av brukeren. Hvis passord kommer på avveie, så er det sannsynlig som
følge av brukerfeil.

«SAFE Network» og GDPR – En
mulig løsning
Grunntanken er at kundens sensitive data
hele tiden ligger på «SAFE Network» og
aldri er i bedriftens kontroll. Bedriften tilSIRK nr. 1 2018

rettelegger for at kunden kan legge til sine
data til «SAFE Network» og gi bedriften
midlertidig lesetilgang til denne. Dette
gjøres ved hjelp av en applikasjon som
bedriften har utviklet ved hjelp av
utviklerverktøyene til Maidsafe. Bedriftens applikasjon abstraherer vekk kompleksiteten ved SAFE Network for kunden. Den sørger for at kunden innehar
reelt og faktisk eierskap til dataene sine.
Den sørger også for å strukturere informasjonen som bedriften er interessert i,
på samme måte et hvilket som helst
skjema ville gjort.
Når det er nødvendig for å fullføre en
gitt forretningsprosess etterspør bedriften
lesetilgang på relevant data fra kunden.
Det er kunden som kontrollerer informasjonen hele veien, og det er kundens
ansvar å administrere tilgangskontroll til
denne informasjonen. Når forretningsprosessen er overstått sitter bedriften
igjen med produktet av forretnings
prosessen, men ikke dataene som inngikk
i den.
En kan spørre seg om ikke dette ville
latt seg gjøre uavhengig av «SAFE
Network»? Kan ikke bedriften be om at
kunden oppbevarer dataene sine hos en
ekstern leverandør av skylagringstjenester? Begge tilfeller resulterer i at kundedata er lagret utenfor bedriftens
systemer. Og på samme måte som i
eksempelet ovenfor, så etterspør bedriften
lesetilgang til kundens data når den trenger det.
Forskjellen ligger i at kundedata lagret
hos underleverandør er data i bedriftens
kontroll, og dermed også ansvar for med
tanke på datasikkerhet. Kundedata på
«SAFE Network» ligger innenfor kundens
kontroll.

Utvikling fremover
Personene bak «SAFE Network» har store
ambisjoner. Det er spennende å se
systemer som knytter sammen såpass
mange utviklingstrekk i dagens samfunn:
Generelt fokus på eierskap og kontroll av
data; et autonomt og desentralisert nettverk; kryptografisk sikret data; nyttiggjøring av delingsøkonomien for å skaffe til
veie ressurser i Tingenes Internett (IOT)
samt nye metoder for å lagre data uten
duplikater som igjen adresserer den mas-

sive økningen i dataproduksjon. Den fiktive COO til «Pied Piper» Jared Dunn i
den amerikanske situasjonskomedien og
tv-serien Silicon Valley uttrykte det på en
veldig bra måte – se boksen.

Konklusjon
I disse tider blir Facebook beskyldt for å
lagre for mye av våre data og selge de
videre til tredjepersoner. Vi leser om nettsteder som blir hacket og sensitiv kundedata som kommer på avveie. Personlige
data er blitt en ettertraktet ressurs for
legitime og illegitime aktører. Gitt denne
bakgrunnen er det spennende å få øynene
opp for alternative måter å organisere data
på slik at individet – kunden - du selv - eier
og forvalter egne data. I sammenheng med
innføringen av GDPR blir det spennende
etter hvert å se hvordan k
 ryptoteknologier
kan utvikle seg til å være en løsning av
utfordringer - med en tilsvarende stor
mulighet for innovasjon av varer og tjenester. Kanskje vil dette ikke være den første
og siste gangen du hører navnet «SAFE
Network» og utnyttelsen av kryptoteknologi i personvernsammenheng?

I AM SURE YOU ARE
AWARE OF THE GREAT
LONDON HORSE MANURE
CRISIS OF 1894?
In the 1890s the industrial revolution
had people flocking to the city. And
more people equals more horses and
more horses equals manure. And it was
predicted that by the middle of the
next century there would be 9 feet of
manure covering the streets. But what
no one saw coming was a new techno
logy that would completely obliterate
those concerns - the car. Overnight the
manure problem vanished.
And the internet as we currently know
it is rife with identity theft and SPAM
and hacking - so it is manure. And we
believe that in success, our new enti
rely decentralised internet will be just
as significant as the car.
«Pied Piper» sin COO Jared Dunn (Zach
Woods)
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