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 (DAC)בקרת גישה מבוססת שיקול דעת 

Discretionary Access Control 
   הגישה לעצמים במערכת מבוססת על זהות המשתמשים או הקבוצות להן הם

רשאי  , במובן שמשתמש בעל הרשאות מתאימות על משאב" שיקול דעת. "שייכים
 .י שיקול דעתו"לקבוע הרשאות על אותו משאב עבור משתמשים אחרים עפ

DAC  הוא מודל בקרת גישה בLinux. 
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 (RBAC)בקרת גישה מבוססת תפקידים 

Role Based Access Control 

י  "בוחנת הרשאות עפ
התפקידים שמשתמשים  

 .ממלאים

  ניתן להקצות תפקידים בצורה
מתאים  , סטטית או דינמית

במיוחד לסביבות בהן אוסף  
המשתמשים משתנה בתדירות  

בעוד אוסף התפקידים  , גבוהה
 .אינו משתנה
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 (MAC) בקרת הגישה כפויה 

Mandatory Access Control 

עם היתר  ( המציינות את רגישות המשאב)מבוססת על השוואת תויות אבטחה •

כי הישות בעלת היתר לגשת למשאב לא יכולה לתת אפשרות  " כפויה. "אבטחה

 .כזאת לישות אחרת

 .כגון מערכות צבאיות או ממשלתיות מסווגות, נפוצה במערכות רגישות במיוחד•

o נתין(subject)-  (.תהליך הפועל בשמו של משתמש)ישות היכולה לגשת לעצמים 
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MULTILEVEL SECURITY (MLS) 

MLS מערכת  \תוכנה - הוא מקרה פרטי של בקרת גישה כפויה

הפעלה שעובדת עם מסד נתונים המחזיק מידע במספר  

 .לכל נתין יש רמת הרשאה ולכל מידע רמת סיווג. רמות סיווג

  הגישה מבוססת על השוואה בין רמת הרשאה של נתין לבין

 .רמת סיווג של המידע המבוקש

רק  , להגדיר רמות הרשאה בין נתינים\אין אפשרות להעביר
 .קובע רמות לנתינים -MLSמנהל ה

  הרמות של הרשאה וסיווג מסודרות לפי הירארכיה וניתן

לגשת למידע רק אם לנתין יש רמת הרשאה לפחות כמו  

 .הרמה של סיווג המידע

 כוללתSecurity Policy 
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 MLSדוגמה ל 

TOP SECRET 

SECRET 

CONFIDENTIAL 

UNCLASSIFIED 

TOP SECRET 

SECRET 

CONFIDENTIAL 

 רמות סיווג של מידע רמות הרשאה
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 (SECURITY POLICY)מדיניות אבטחה 

(1security policy ( אבטחהמדיניות )  זה מסמך שמבטא באופן ברור

 .ותמציתי מה מנגנוני ההגנה צריכים להשיג

(2security target (מטרת אבטחה ) מפורט יותר של מנגנוני  היא תאור

 .ההגנה

(3 protection profile(פרופיל הגנה )אלא  ,  הוא כמו מטרת אבטחה

פרופיל   .שבא לידי ביטוי ביישום ומאפשר להשוות בין מערכות דומות
 Common Criteria  הגנה הוא דרישה למוצרים כדי לקבל הערכה לפי

 (.קריטריונים המשותפים)
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SECURITY TARGET VS. PROTECTION PROFILE 

Sun Java System Identity Manager is a product for managing user access 
privileges stored in directory services. Evaluation to EAL2 performed by 
Cygnacom in summer 2005. 

Assumptions 

 OE.NoUntrusted: no untrusted users on the system 

 OE.Time: the OS has reliable time stamps 

Threats 

 T.BadPasswords: users may have selected guessable passwords 

 T.Abuse: authorized users perform bad actions 

 T.Mismanage: administrators don’t manage security well 

 T.Privil: unauthorized user gains access 

 T.Undetect: attack attempts go undetected 

 T.Walkaway: a user leaves workstation without logging out 

Security Objectives for the TOE 

 O.ManagedData: store properties of users 

 O.PasswordGen: support automatic generation of passwords 

 O.PasswordQual: specify password quality parameters 

Security Objectives for the Environment 

 OE.Time: the underlying OS provides reliable time 

 ON.NoUntrusted: the administrator assures no untrusted 

 users or software on the host 

Security Requirements 

 (21 requirements from CC relevant to this type of product) 

TOE Summary 

 Mapping of security requirements to subfunctions 

 Assurance measures provided by the vendor (CVS listings, product 
documentation, vulnerability assessment) 

Rationale: how threats are countered 

 e.g., T.BadPassword is countered by O.PasswordGen and 
O.PasswordQual. 

Assets 

 Records that a waste bin was cleared (trash collected) consisting of (bin ID, 
timestamp, weight). 

Environmental Assumptions 

 A.ID: the tag is attached to the waste bin 

 A.Trusted: the crew is authorized and trustworthy 

 A.Access: access to the system is protected 

 A.Check: operator checks at intervals that the data transfer is complete 

 A.Backup: operator makes backup copies of the data at Intervals 

Threats 

 T.Man: attacker smashes the tag 

 T.Jam1: attacker sends a signal to corrupt the data read by the truck 

 T.Jam2: attacker corrupts data during processing and storage within the truck 

 T.Create: attacker creates and broadcasts arbitrary data 

Organizational Security Policies 

 P.Safe: fault tolerant secondary backup of data within the truck 

Security Objectives 

 OT.Inv1: detect invalid ID tags 

 OT.Inv2: detect invalid bin-cleared messages 

 OT.Safe: fault tolerance 

There is a mapping from threats / assumptions to security objectives: 
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 היסטוריה

מלחמת העולם השנייה ומלחמה הקרה 
 

 
 
 
 

MLC  1967-8הראשונה נכתבה ב 
 

 

 

 

 

 המחקר שהציגJames Anderson  : 

 .המנגנן צריך להיות פשוט מספיק כדי לאמת אותו1)

 .יכולת לשנות את המנגנון לעתים נדירות2)

...  אנשים , תוכנה, חומרה- Trusted Computing Base (TCB)יש צורך ב3)
 .עליהם אפשר לסמוך

 והדוגמא הקלסית למודל מדיניות אבטחה שהוצעה על ידיBell and LaPadula    ב
 .בשביל חיל האוויר האמריקאי1973
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(BLP) BELL AND LAPADULA 

MLS בנוי על שני עקרונות: 
 .(NoReadUp)לא ייתכן שתהליך קורא מסמכים ברמה גבוהה יותר1.

 .(NoWriteDown)משנה  מסמכים של רמה נמוכה יותר \לא ייתכן שתהליך כותב2.

 כיוון שהמידע יכול לזרום רק מרמות הרשאה נמוכות לרמות  , מבטיחה סודיותגישה זו
 .הרשאה גבוהות

למה אסור לכתוב לרמה נמוכה? 
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BIBA MODEL AND VISTA 

 המודל שלKen Biba  1975 (1977 in wiki) , סוג של "BLP הפוך ": 
 (.  NoReadDown)לנתין מותר לקרוא רק עצמים ברמת ההרשאה שלו ומעלה 1)

 (.NoWriteUp)לנתין מותר לכתוב רק עצמים ברמת ההרשאה שלו ומטה 2)

 (  הרשאה נמוכה)כיוון שמשתמשים לא אמינים , מבטיחה שלמותגישה זו
 (.הרשאה גבוהה)אינם יכולים לכתוב מידע לעצמים אמינים 

למה אסור לכתוב למעלה? 

 

Low 

(web, Email..) 

Medium 

משתמשים  (
 )מאומתים

File System 
Drivers 

Operation 
system 
kernel 
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REDHAT AND SELINUX 

SELinux Security-Enhanced Linux) ) 

י ה"אוסף של התאמות שפותחו עNSA. 

 מודל אבטחה מאוד מורכב(RBAC ,MAC ,DAC) 

 

 

נתמקד בחלק הMLS  
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SCOMP 

Secure Communication Processor 

 שילוב של בקרות גישהDAC  וMAC ((MLS . 

 הגנה על דואר אלקטרוני: שימוש הצבאי. 

 יוצא מצבא כמוצר מסחרי על ידי חברת  1983בHoneywell 

 תרומה המשמעותית ביותר שלSCOMP   הייתה לשמש כמודל

 Orange bookל 

 הראשונה שהגדירה סט של תקנים לOrange book 

 המערכת הראשונה שדורגה לA1  בOrange book 

13 



ORANGE BOOK 1983-2000 

US Trusted Computer Systems Evaluation Criteria 
 DIVISION D: MINIMAL PROTECTION 
 DIVISION C: DISCRETIONARY PROTECTION 

 Class (C1): Discretionary Security Protection 
 Class (C2): Controlled Access Protection 

 DIVISION B: MANDATORY PROTECTION 
 Class (B1): Labeled Security Protection 
 Class (B2): Structured Protection 
 Class (B3): Security Domains 

 DIVISION A: VERIFIED PROTECTION 
 Class (A1): Verified Design 
 Beyond Class (A1) 

 Full details on : http://www.fas.org/irp/nsa/rainbow/std001.htm 
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 AND VIRTUALIZATIONהאזנה למערכות 

 Windows and Linux 

 

 

 

 

 

 

       אחד היישומים הגדולים של
 .הוא האזנה למערכות MLS-ה
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MLS PROBLEMS OF 

 1983 -איום מוירוסים 

only 8 hours to brake MLS  

 

 

Polyinstantiation 
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 בעיות נוספות    

 

 דורש אימון משמעותי MLS-התקנת ה1.

 יישומים רבים צריך לכתוב מחדש או לשנות במידה רבה  2.

.3"blind write-up" 

 תהליך סיווג הנתונים לרמות מורכב מאוד4.

 רכיבי המערכת מאוחדים5.

 מונעת דברים שהם לפעמים רצויים6.
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 9\11אולי היה אפשרות למנוע 

  

18 



MLS סיכום 

BLP ,BIBA הם מודולי אבטחה הפשוטים ביותר 

BLP vs.   BIBA  :  סודיות נגד שלמות 

פתחה נושאים חדשים בעולם אבטחה. 

 חשוב להבין מה הן נקודות חוזק וחולשה שלMLS   

 .ולקחת אותן בחשבון בפיתוחים ושיפורים הבאים 
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