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מבוא

  במהלך ההרצאה נסקור את
:הנושאים הבאים

בקרת גישה

"וכיצד נוצרה" הגנה רבת שכבתית

 הקשת"סדרת"

אפליקציות ושימושים עתידיים

סיכום



(Access control)בקרת גישה 

חזרה

 מורשה במשאבגישה היא מניעת שימוש לא בקרת  ,
.לא מורשהכולל מניעת שימוש במשאב באופן 

  בקרת הגישה מממשת מדיניות אבטחה המציינת מי
וסוג , יכול לגשת לכל משאב במערכתאו מה 

.בכל מקרההגישה המותר 



(Access control)בקרת גישה 

כגון, במערכות מחשב קיימים אובייקטים שונים  :

פלט  /התקני קלט, בזכירוןאזורים , תהליכים, קבצים
'וכד

בדרך כלל נרצה לבקר את הגישה לעצמים אלו.

לא לכל המשתמשים במחשב מותר לגשת , לדוגמא
.לכל הקבצים במחשב או ברשת המחשבים

הגישה  וסוג , יכול לגשת לכל משאב במערכתמי 
.בכל מקרההמותר 



שימוש בבקרת כניסה

http://webcourse.cs.technion.ac.il/236350/Spring2012/ho/WCFiles/07%20-%20Access%20Control.pdf

http://webcourse.cs.technion.ac.il/236350/Spring2012/ho/WCFiles/07 - Access Control.pdf


משולש העקרונות של בקרת גישה

אשר כל  , נתבונן בכמה סוגים של בקרות גישה
אחת שמה דגש על רבד אחר

 מבטיח כי מידע–סודיות

מסוים לא יהיה נגיש למי שאין 

.לו גישה אליו

 הן  , לא שונו–מבטיח כי נתוני מידע –שלמות
.בתעבורתם והן באחסונם

 עת  –מבטיח כי מידע מסוים יהיה נגיש –זמינות
.שיהיה צורך לגשת אליו



מודלים של בקרת גישה

אשר כל אחת  , נתבונן בכמה סוגים של בקרות גישה
(.סודיות ושלמות, זמינות)שמה דגש על רבד אחר 

 בקרה מבוססת שיקול דעת(DAC)

 בקרת גישה כפויה(MAC)

 בקרת גישה מבוססת תפקידים(RBAC)



בקרת גישה מבוססת שיקול דעת

Discretionary Access Control (DAC)

 הגישה לעצמים במערכת מבוססת על זהות המשתמשים או
במובן שמשתמש בעל " שיקול דעת". הקבוצות להן הם שייכים

רשאי לקבוע הרשאות על אותו  , הרשאות מתאימות על משאב
.י שיקול דעתו"משאב עבור משתמשים אחרים עפ

 נפוץ בעיקר במערכותUnixו-Windows(NT.)

http://blog.isec.co.il/ 2015/03ssecca/-lmth.slortnoc

http://blog.isec.co.il/2015/03/access-controls.html


כפויהבקרת הגישה 

Mandatory Access Control (MAC) 

 דוגל בכללים נוקשים אותם קובע אחראי האבטחה לפי
(.או מנהל המערכת)המדיניות 

 יש תווית המגדירה את רמת ( משתמש או משאב)לכל נתין
.האמון בנתין

לכל עצם יש תווית המגדירה את רמת האמון עבור גישה לעצם.

מיושם ב-SELinuxו-SCOMP , נפוץ בעיקר במערכות צבאיות או
.ממשלתיות מסווגות

לאמיר שוורץ: קרדיט



בקרת גישה מבוססת תפקידים

Role Based Access Control (RBAC)–ק"ראב
מספק הרשאות למשתמש על פי התפקיד שהוא מוגדר לבצע.

לכל תפקיד קיימות הגדרות וכללים משלו.

ניתן להקצות תפקידים בצורה סטטית או דינמית.

מתאים במיוחד לסביבות בהן אוסף המשתמשים מתחלף מהר.

https://identitysander.wordpress.com/2009/11/03/rbac-and-abac-and-roles-oh-my/

https://identitysander.wordpress.com/2009/11/03/rbac-and-abac-and-roles-oh-my/


-  Multilevel Securityהיסטוריה 

 בעקבות מלחמת העולם השנייה ומלחמה הקרה שהגיעה
רמות ו קבעו סכמת סימון מסמכים לפי "מעצמות נאט, אחריה
.סודי וסודי ביותר, שמור, מסווג-לא: סיווג

 מערכתMLS1967-הראשונה פותחה ב.

 לפי מחקרו שלJames Anderson:

  המנגנון צריך להיות פשוט מספיק

.לבדיקה והערכה

  יכולת לשנות את המנגנון לעיתים

.נדירות

יש צורך ב-TCB :תוכנה, חומרה

.עליהם אפשר לסמוך, ואנשים

https://www.centos.org/docs/5/html/Deployment_Guide-en-US/sec-mls-ov.html

https://www.centos.org/docs/5/html/Deployment_Guide-en-US/sec-mls-ov.html


מדיניות אבטחה

  כשבאים לתכנן מערכת מאובטחת יש להגדיר
.מדיניות אבטחה

 מגדירה במדויק מה מנגנוני  –מדיניות אבטחה
.האבטחה במערכת באים להשיג

 מדיניות אבטחה מתבססת על הבנה טובה של
!האיומים

  מציינת במפורש את סוג רמת הגישה שכל
.משתמש

מדיניות אבטחה  , לרוב

.לא מוגדרת כראוי



מדיניות אבטחה

 מדניות האבטחה(Security policy )– זה מסמך שמבטא באופן
.מה מנגנוני ההגנה צריכים להשיג( עד עמוד)תמציתי וברור 

 מטרת אבטחה(Security target )–  תיאור מפורט יותר של
מהווה את . מנגנוני האבטחה תוך התייחסות לאופן המימוש

.המוסכמויותהבסיס לבדיקות והערכת המערכת לפי 

 פרופיל הגנה(Protection profile )–מטרת האבטחה"דומה ל"  ,
. אך בא לידי ביטוי ביישום ומאפשר להשוות בין מערכות דומות

Common Criteriaזה דרישה על מנת לקבל הערכה לפי 

Common Criteria-לאומי המגדיר את תהליכי הבדיקה -תקן בין
.שמערכת צריכה לעבור על מנת לקבל רמת תקינה מסוימת



(BLP) Bell-LaPadula Model

לבקשת חייל האוויר האמריקאי' 73-מודל זה הומצא ב  ,
.עקב החשש מסוסים טרויאנים

  הומצא על מנת להבטיח שמירה על חשאיות המידע
.במערכת

 כללים עיקריים2בעל:
 קובע כי אדם בעל סיווג מסוים לא  –הכלל הפשוט

.יכול לקורא נתונים הנמצאים בסיווג גבוהה יותר

No read upידוע בשם 

 קובע כי אדם בעל סיווג מסוים לא יכול –כלל הכוכב
.לכתוב נתונים הנמצאים בסיווג נמוכה יותר

.No write downידוע בשם 



(BLP) Bell-LaPadula Model

blog.isec.co.il/ 2015/02lleb/-aludapal-lmth.ledom

http://blog.isec.co.il/2015/02/bell-lapadula-model.html


Bibaמערכת 

ומוכנה בשם ' 75-הומצא ב"BLPהפוך."

 דומה למודלBLP ,שם את עיקר  , אך בניגוד אליו
.הדגש על שלמות המערכת ולא סודיות המידע

 כללים עיקריים2בעל:
נתין לא יורשה לכתוב נתונים באובייקט  -* כלל השלמות

.שלמות גבוהה יותר-בעל דרגת

.No write upידוע בשם 

 סובייקט לא יורשה לקרוא –הכלל הפשוט לשלמות
שלמות נמוכה יותר-נתונים בעל דרגות

.No read downידוע בשם 



(BLP) Bell-LaPadula Model

http://blog.isec.co.il/2015/02/biba-model-for-information-security.html

http://blog.isec.co.il/2015/02/biba-model-for-information-security.html


Windows-בBibaשימושים של מודל 

קרדיט לטכניון

 מנגנוןWindows Integrity Control(WIC ) מוגדר על פי
(.MAC)בקרת גישה כפויה 

אך מערכת הפעלה מחלקת את המערכת

intergrity-ל levels שמוגדרות לפי מודלBiba  ומסומנות
.low, medium, High and systemבתוויות 

http://www.cs.haifa.ac.il/~orrd/CompSecSeminar/2013/Taratetsky-Chapter8.pdf


MLS-זרימת מידע ב

http://webcourse.cs.technion.ac.il/236350/Spring2012/ho/WCFiles/07%20-%20Access%20Control.pdf

http://webcourse.cs.technion.ac.il/236350/Spring2012/ho/WCFiles/07 - Access Control.pdf


Windows-בBibaשימושים של מודל 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb250462.aspx

ירוץ באקספלוראינטרנט , לדוגמא-low  ויהיה לו
גישה מוגבלת לקבצים המשתמשים במערכת  

(.medium-שלרוב יוגדרו כ)

כתיבה למיקומים  , כדי לספק תאימות לאחור
יש צורך להיעזר  "( מסמכים שלי)"ידועים מראש 

IEInstal.exe-וIEUser.exeבתהליכים 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb250462.aspx


Windows-בBibaשימושים של מודל 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb250462.aspx

ניתן להשתמש  , במידה וצריך הרשאות גבוהות יותר
להעלאת  ( broker process)בתהליך נפרד 

.ההרשאות

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb250462.aspx


SCOMP

Secure Communication Processor

עבור משרד ההגנה האמריקאי' 83-פותחה ב.

 המערכת שילבה את בקרת הגישהDAC–MAC(MLS)

  שימשה לאבטחת מידע על דואר ותקשורת מסרים
מסיווג נמוך  , כך שמידע עבר רק בכיוון אחד, צבאיים

.לרמת סיווג גבוהה

 נקנתה על ידיHoneywellונהפכת ל-OS.

הייתה שהיא שימשה כמודל  , תרומתה הגדולה ביותר
.A1והראשונה שדורגה " ספר הכתום"-עבור ה



 The orange book–הספר הכתום 

הגדיר עד כמה המערכת נחשבת אמינה  " ספר הכתום"ה
:על פי הדירוג הבא

 רמהA1 : (.הכי גבוהה)רמת הגנה מאושרת

הוכחות פורמליותמספק , MAC-שימוש ב

.TCB-ליעילות ה

 רמותB1-3 :הגנה מחויבת.

.פורמליTCB-שימוש ב, MAC-שימוש ב

 רמותC1-2 : הגנה)הגנה מבחינה

DAC-שימוש ב, (בשיקול דעת עצמאי

en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Computer_System_Evaluation_Criteria

https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Computer_System_Evaluation_Criteria


וירטואליזציה-MLSהעתיד של 

מסייעת  , התקדמות הטכנולוגיה למחשב וירטואלי
.MLS-ליצור את ההפרדה הרצויה ב

MLSו-VM שתיהן שואפות ליצירת  –מכנה משותף
.בידוד

ה-NSA פיתח גרסה נוקשה יותר שלVMware  אשר
בשילוב פונקציונליות של יישומי SELinuxרצה על 
Windows.



MLS-בעיות ב

אשר  , יצר כהן פרד את הווירוס הראשון בעולם' 83-ב
.MLSהצליח לחדור למערכת 

 הווירסשעות כי לכתוב את 8רק לפרד לקח
.אז כמוגנתלמערכת שנחשבה שבעזרתו ניתן לפרוץ 

 בתוך תוכנת מחשב לגיטימית  " הסתתר"הווירוס
.שהותקנה על גבי דיסקט

 ניתן לפרות מערכתMLS ,  אם ניתן לשלוט באחד
.reference monitor-או בTCP-מרכיבי ה



MLS-בעיות ב

מופעים -ריבוי(Polyinstantiation)

משתמש ברמה סיווג גבוהה מקצה  : דוגמא
".סודי"בספינה מטען בסיווג 

?מה יראה משתמש ברמת סיווג נמוכה



MLS-בעיות ב

התקנת ה-MLS מצד  )דורש אימון משמעותי
(.מנהל המערכת

תהליך סיווג הנתונים לרמות מורכב מאוד

רכיבי המערכת מאוחדים.

מונעת דברים שלפעמים רצויים.



סיכום

  סקרנו מודלים של בקרות גישה וראינו את
.ההבדלים ושימושים שלהם

 למדנו למה חשוב להכניסMLS  למערכת וכיצד
לפי )זה עוזר לנו להשיג סודיות או שלמות 

.במערכת( הצורך

ראינו את הבעיות שיש ב-MLP.



ביבליוגרפיה

1. http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/SEv2-c08.pdf

2. http://webcourse.cs.technion.ac.il/236350/Spring2012/
ho/WCFiles/07%20-%20Access%20Control.pdf

3. https://www.centos.org/docs/5/html/Deployment_Guid
e-en-US/sec-mls-ov.html

4. http://blog.isec.co.il/2015/02/biba-model-for-
information-security.html

5. http://blog.isec.co.il/2015/03/access-controls.html

6. http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=177394
&blogcode=5414545

http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/SEv2-c08.pdf
http://webcourse.cs.technion.ac.il/236350/Spring2012/ho/WCFiles/07 - Access Control.pdf
https://www.centos.org/docs/5/html/Deployment_Guide-en-US/sec-mls-ov.html
http://blog.isec.co.il/2015/02/biba-model-for-information-security.html
http://blog.isec.co.il/2015/03/access-controls.html
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=177394&blogcode=5414545

