
 אבטחת מידע
רב-שכבתית
Security Engineering - 8 פרק 

הרצאה ע”י: דין אורן
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הרשאות ובקרת גישה
!הרשאה

 מתן אפשרות למשתמש לבצע פעולה מסויימת במערכת מידע

!

!בקרת גישה

 תפקידה למנוע ממשתמש שימוש לא מורשה במשאב במערכת

 מממשת מדיניות אבטחה אשר קובעת מי יכול לגשת למשאב
במערכת ומה סוג הגישה
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הצורך בבקרת גישה
במערכות ממוחשבות ישנם עצמים שנרצה להגביל את 

הגישה אליהם, למשל, מסיבות של: 

- פרטיות 

- מידע עסקי רגיש 

-בטחון 

ולכן ניתן למצוא דוגמאות לשימוש במודלים של בקרת 
גישה במקומות רבים (צבא, עבודה, מערכת ההפעלה)
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מדיניות האבטחה
כשחושבים על הנדסת האבטחה במערכות, לרוב ניתן לפרק את 

הבעיה בצורה הבאה: 

מודל איום - מדיניות אבטחה - מכניזם אבטחה 

מדיניות האבטחה באה לידי ביטוי במסמך שמתאר בצורה 
ברורה את מה שמכניזם האבטחה צריך להשיג 

מדיניות אבטחה טובה מתבססת על הבנה טובה של האיומים 
ולרוב תכיל הגדרות שקובעות אלו משתמשים רשאים לגשת 

למידע מסויים 

- לרוב לא מגדירים אותה או שלא מגדירים אותה היטב
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מדיניות האבטחה
דוגמא למסמך של מודל מדיניות האבטחה בחברה מסוימת: 

1. מדיניות האבטחה אושרה ע”י ההנהלה 

2. כל העובדים מחוייבים למלא אחר מדיניות האבטחה 

 (Need-to-know) 3. המידע יהיה זמין רק לעובדים שחייבים להכיר אותו

4. כל פגיעה במדיניות האבטחה תדווח מיידית לצוות האבטחה. 

!

האם ניתן להסיק מהי מדיניות האבטחה ממסמך זה?
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מדיניות האבטחה
Security Policy Model - מסמך מתומצת שמתאר את 

מטרות האבטחה המרכזיות בנקודות, כפי שהוסכמו ע”י 
מנהלי המערכת \ קהילה אחראית 

Security Target - תאור מפורט יותר של מנגנוני ההגנה 

Protection Profile - דומה ל”מטרת האבטחה” אך בא לידי 
ביטוי ביישום. אלו בעצם דרישות מוצר אשר ניתן 

להשתמש בהן כדי למדוד קריטריונים דומים בין מערכות 
שונות
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!MLS ההיסטוריה של

מלחמת העולם ה-2 והמלחמה הקרה גרמו למעצמות 
NATO לסגל לעצמן סכמות סימון משותפות עבור 

מסמכים 

מסמכים מוינו לתוויות כמו “לא מסווג”, “שמור”, “סודי” 
ו-“סודי ביותר” 

למסמכים ברמת סיווג מסויימת יכולים לגשת רק מי 
שנמצאים באותה רמת סיווג (או ברמת סיווג יותר גבוהה). 

למסמכים קיימים גם כללים כגון: מסמך “סודי ביותר” 
ישמר בכספת
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מודלים של בקרת גישה
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 DAC - Discretionary Access) בקרת גישה מבוססת שיקול דעת
!(Control

במודל זה הגישה מתבססת על זהות המשתמשים או הקבוצות 
אליהן הם שייכים 

משתמש בעל גישה למשאב יכול לשנות את מדיניות הגישה אליו 

 Unix הוא מודל הקבצים של DAC דוגמא לשימוש ב

מחלקת 
כספים OWN,RWקובץ_כספים מזכירות מדעי 

המחשב
R

!9



!(MAC - Mandatory Access Control) בקרת גישה כפויה

דוגל בכללים נוקשים אותם קובע מנהל המערכת 

משתמש אשר ניתנה לו הרשאה מסויימת, יכול לגשת רק למשאבים בעלי תווית 
אבטחה אשר תואמים את ההרשאה שלו 

בניגוד ל DAC, אין ביכולתו של המשתמש לתת הרשאה למשאב למשתמש אחר - גם 
אם הוא עצמו בעל הרשאה מתאימה 

:(MLS שעושה שימוש בסיווגי MAC ,כלומר) MAC-MLS (Multilevel Security) דוגמא ל

 Secret :סיווג
Alpha :תווית

 Top Secret :סיווג
Alpha, Juniper :תווית

קובץ_חשוב 
 Secret :סיווג

Alpha, Juniper :תווית

כתיבה

קריאה

קריאה

כתיבה
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 (RBAC - Role Based Access) בקרת גישה מבוססת תפקיד
!Control

מודל אשר מספק הרשאות למשתמש לפי התפקיד שהוא מוגדר 
לבצע, כך שלכל תפקיד קיימות הגדרות וכללים משלו 

שיטה זו של בקרת גישה מתאימה במיוחד למקומות בהם 
התפקידים הם קבועים ותחלופת המשתמשים היא גבוהה 

תפקיד 1

תפקיד 2
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 מודלים של מדיניות
אבטחה
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!Bell-LaPadula מודל

מודל זה הוצע ב-1973 לחיל האוויר האמריקאי ע”י בל ולפדולה 

זהו מודל של מכונת מצבים שעוזר להבטיח את חשאיות המידע 
במערכת בכל מצב אליה היא יכולה להגיע 

המודל עובד לפי הקונספט שלכל תוכן במערכת יש מצב 
אבטחה ידוע 

- מודל זה הוכח כבטוח 

- בכל שינוי מערכת (למשל בעדכון) נצטרך לבדוק את כל 
המצבים מחדש
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!Bell-LaPadula מודל

למודל שני מאפיינים מרכזיים: 

מאפיין האבטחה הפשוט (Simple security property) - אף 1.
תהליך לא יכול לקרוא תוכן ברמת סיווג יותר גבוהה משל 

 (No read up) עצמו

מאפיין הכוכב (property *) - אף תהליך לא יכתוב תוכן 2.
לרמת סיווג נמוכה משל עצמו 

כלומר, ניתן “לקרוא למטה”  

האם ניתן “לכתוב למעלה”?
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!Z מערכת

הרחבה ל BLP שהוצגה ע”י ג’ון מקלין (ניסיון להגמיש את -
המערכת) 

מאפשרת בקשה ממנהל המערכת לשנות סיווג של תוכן -
מסויים במערכת באופן זמני 

הוצג מאפיין ה tranquility, בעל שני מצבים: -

מצב חזק - תוויות המערכת לא משתנות בזמן ריצתה 1.

מצב חלש - תוויות המערכת לא משתנות כך שהן עוברות 2.
על הגדרות מדיניות האבטחה שהוגדרה למערכת
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!Biba מודל

- הוצג ב 1975 

דומה מאוד למודל בל-לפדולה (הפוך) ובניגוד אליו, שם את הדגש -
על שלמות המערכת ולא על סודיות המידע 

 :Biba מאפייני מודל

Read Up .1 - ניתן לקרוא תוכן רק ברמת ההרשאה הנוכחית ומעלה 

Write Down .2 - ניתן לכתוב רק ברמת ההרשאה הנוכחית ומטה 

גישה זו מבטיחה שלמות מכיוון שמשתמשים לא אמינים (בעלי 
הרשאה נמוכה) אינם יכולים לכתוב מידע למשתמשים אמינים 

(בהרשאה הגבוהה)
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!Windows-דוגמא לשימוש ב - Biba מודל

 Biba עושה שימוש במודל שמבוסס על Windows Vista -

 integrity levels ויסטה מחלקת את המערכת ל -
Low, Medium, High, System :ומסמנת קבצים בתוויות

System 
Processes

Low level

Medium level

High level

System Integrity לדוגמא, iexplore.exe ירוץ 
ב-Low ויהיה לו גישה מוגבלת 
לקבצי המשתמשים במערכת 

(Medium-שלרוב יוגדרו כ)
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SCOMP
אחת ממערכות ה MLS הכי חשובות אשר פותחה ב-1983 
עבור משרד ההגנה האמריקאי כדי לטפל בהעברת מסרים 

בין רמות שונות של סיווגים 

 MLS-ו DAC המערכת שילבה את בקרות הגישה של
 MAC

תרומתה הגדולה ביותר הייתה בעצם השימוש שלה 
(the orange book) ”כמודל עבור “הספר הכתום
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הספר הכתום
הספר הכתום (The orange book) היה הספר הראשון 

 (Trusted) שקבע מהי מערכת מחשבים שניתן לבטוח בה

- הכיל סטנדרטים של אבטחה ששימשו כקריטריונים 
 ,C1-2-ו B1-3 ,A1-להגדרת מערכת בטוחה לפי רמות: מ

 D

- SCOMP הוגדרה מערכת ברמה A1 (הכי גבוהה) 

- הספר הונפק בשנת 1983 והוצא משימוש בשנת 2002 
ע”י משרד ההגנה האמריקאי 

- השפיע רבות גם על מדינות אחרות: גרמניה, בריטניה 
וקנדה ביססו את הסטנדרטים שלהן עליו
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הספר הכתום
משמעות רמות האבטחה המפורטות:!

רמה D - הגנה מינימלית: כל מערכת שנבדקה ולא נופלת באף קטגוריה אחרת 

רמה C - הגנה מבחינה (הגנה בשיקול דעת עצמאי) 

  TCB   בדר”כ עבור משתמשים בעלי אותה רמת סיווג, שימוש ב ,(DAC שימוש ב) אבטחה מבחינה C1 -
(Trusted Computing Base, סט אשר מכיל את כל רכיבי החומרה ו\או תוכנה אשר קריטיים לאבטחה, 

ברמה כזאת שכל באג שעלול לקרות ב TCB עלול ליצור פרצת אבטחה) 

- C2 אבטחה ניתנת לשליטה, ע”י שימוש ברשימות או DB. גישה לקבצים ניתנת ע”י משתמשים מאושרים 

רמה B - הגנה כפויה 

- B1 אבטחה כפויה עם תוויות (שימוש ב MAC עבור כל פעולה) 

- B2 הגנה מבנית - שימוש ב MAC עבור כל אוביקט או מכשיר, התראות על שינויים במבני אבטחה, 
היררכיית תוויות, שימוש ב TCB פורמאלי 

- B3 תחומי אבטחה - שימוש גם ב TCB ,Access Control Lists יותר פורמאלי 

רמה A - רמת הגנה מאושרת 

 TCB מספק הוכחות פורמאליות ליעילות (+B3 משמש כ) - תכנון מאושר A1 -
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סדרת הקשת
סדרת ספרים המכילה 

סטנדרטים של מדעי 
המחשב



 - MLS העתיד של
וירטואליזציה

השינוי הכי גדול בנוגע ל MLS בשנים האחרונות נובע 
 VMware מהמעבר לשימוש באמצעי וירטואליזציה כמו

ל-MLS ול-VMs מכנה משותף - שתיהן שואפות ליצירת 
בידוד (כל אחת בצורה שונה ולמטרה שונה) 

ה-NSA בנה גרסה נוקשה יותר של VMware אשר רצה על 
SELinux (Security Enhanced Linux) ונותנת מענה 

למשתמשים שמעוניינים להשתמש ב-windows תוך כדי 
שמירה על כללי הסיווג ש-SELinux נותן להם מענה
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MLS-בעיות ב
 MLS ב-1983 פרד כהן השתמש בוירוס כדי לחדור מערכת

לקח לו 8 שעות כדי לכתוב את הוירוס שפרץ למערכת 
 MLS שנחשבה לבטוחה באמצעות

 reference אם ניתן לשלוט ב MLS ניתן לפרוץ מערכת
monitor או רכיב ה TCB שלה, כך שהמערכת תהיה 

בשליטת הפורץ ע”י כך שתנפיק לו אישור גישה 

גם אם רכיב ה TCB לא נפרץ, ניתן “להזליג” מידע 
“למטה”. למשל על ידי בדיקה של זמן ביצוע פעולות או 

כתיבה לזכרון
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MLS-בעיות ב
  - Polyinstantiation

בעיית זליגת מידע במערכת משותפת
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    סיכום   
- חשיבות אבטחת מידע רב-שכבתית 

- מדיניות בקרת גישה 

- מודלים מדיניות האבטחה 

- בעיות במודלים
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