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 (עם תיקונים והערות)
 

 5.2.2012: תאריך
 

 ר אור דונקלמן"ד: מרצה
 
 

 .משך המבחן שעתיים וחצי .1

 .י על כולן/ענה,  שאלות 3במבחן  .2

 .אין להשתמש בכל חומר עזר אלקטרוני .כל חומר עזר מודפס: חומר עזר מותר בשימוש .3

 .הדקות הראשונות לקריאת כל השאלות והבנתן 10את י /הקדש .4

 .י את תשובתך/נמק. י תשובות קצרות וברורות ככל האפשר/ענה .5

 .מציון הסעיף 20%-ולקבל כ, "ת/לא יודע"ניתן לרשום , ת את התשובה לסעיף/באם אינך יודע .6

 
 
 
 
 
 
 
 

 !בהצלחה
  



 (נקודות 33) 1שאלה 
 

כך  EKEהציע החוקר הידוע נישט נורמל לשנות את פרוטוקול , RSAלאחר שפג התוקף של הפטנט על 
 .Diffie-Hellmanבמקום על  RSAשיתבסס על 

 :הפרוטוקול המוצע נראה כך
 

 
 

וכמובן גם ) נבחרים בכל ריצת פרוטוקול מחדש באקראי(( nB,eB)-ו( nA,eA))הפומביים  RSA-מפתחות ה
הן השרת והן , לאחר מכן. ביט 512ס מספרים ראשוניים בגודל "ע( המפתחות הפרטיים הרלוונטים

אשר נשלחים מוצפנים , (י השרת"ע kB-י הלקוח ו"ע kA)ביט כל אחד  128הלקוח בוחרים מפתח סודי בן 
 .משמש להגנה על המשך התעבורה k = kA ⊕ kBהמפתח הסודי המשותף . ביניהם

 

 ('נק 5) .י כיצד מאמתים הלקוח והשרת זה את זהותו של זה/ברהס .א

 :האם הפרוטוקול המוצע בטוח כנגד שבע ההתקפות שנלמדו בכיתה .ב

I. התחזות ללקוח, 

II. התחזות לשרת, 

III. שידור חוזר, 

IV. חשיפת קובץ הסיסמאות, 

V.  התקפת מילון(י הקשבה לתעבורת "עonline), 

VI. Man in the Middle, 

VII. חטיפת הקשר. 

י מדוע הפרוטוקול עמיד כנגד /י התקפה על הפרוטוקול או הסבר/ת הראהממהתקפולכל אחת 
 ('נק 14) .התקפה זו

, (או צופן שטף) ECBנבחר להיות צופן בלוקים במוד  Eגם אם , י שבשיטה המוצעת/הראה .ג
 ('נק 7(. )המקורי EKE-בשונה מ)הפרוטוקול המוצע עדיין בטוח 

באופן קבוע  3לערך  eBושל  eAי קביעה של "רוטוקול ענישט נורמל הציע לשפר את ביצועי הפ .ד
י התקפה על הפרוטוקול החדש שאיננה אפשרית על הפרוטוקול /הראה(. ואז להמנע משידורם)

 ('נק 7) .המקורי שהציע נישט נורמל
 

  



 (נקודות 33) 2שאלה 
 

במשרדי מחתרת משתמשי המקטרת הוחלט להקים רשת שתאפשר להפיץ את האידיאולוגיה 
, הזרוע הצבאית, הזרוע הפוליטית, המחתרת מורכבת משלוש זרועות. המקטרתית לגולשי האינטרנט

 .אשר מטעמי אבטחה ממודרות זו מזו, והזרוע המעשנת
 

 :וחילקה אותם בין המחשבים של שלוש הזרועות 147.22.34: *.ים-IP-המחתרת רכשה את ה
 ,147.22.34.10-147.22.34.32טווח הכתובות  את מכילה הפוליטית הזרוע .1

 ,147.22.34.33-147.22.34.63הזרוע הצבאית שולטת על טווח הכתובות  .2

 .147.22.34.64-147.22.34.255הזרוע המעשנת קיבלה את הטווח  .3

 .147.22.34.2בכתובת  C’est-une-pipeודואר בשם  webמפעילה המחתרת שרת , בנוסף

 
 :מנהל הרשת התבקש לממש את מדיניות האבטחה הבאה

הן , httpsוהן בפרוטוקול  httpהן בפרוטוקול  C’est-une-pipeכל משתמש יכול להתחבר לשרת  -
 .והן מחוץ למחתרת, מזרועות הארגון

בתור  C’est-une-pipe-אנשי הזרוע הפוליטית רשאים לשלוח דואר לעולם החיצון תוך שימוש ב -
אך , דואר החוצה אנשי הזרוע המעשנת והצבאית אינם רשאים לשלוח. שרת הדואר שלהם

 s/IMAPתוך שימוש בפרוטוקול  C’est-une-pipeרשאים למשוך הודעות דואר נכנסות משרת 
 (.TCP 993פורט )

 .C’est-une-pipeניתן לשלוח אימייל מכל שרת חיצוני למחתרת לשרת  -

כולל שרתי )לכל שרת באינטרנט  DNS-ו fingerאנשי הזרוע הצבאית רשאים לשלוח שאילתות  -
 (.ת הצבאית והמעשנתהזרועו

 .אך ורק למחשבי הזרוע הפוליטית fingerאנשי הזרוע המעשנת רשאים לשלוח שאילתות  -

מלבד מחשבי הזרוע , לכל המחשבים DNSאנשי הזרוע הפוליטית רשאים לבצע שאילתות  -
 .הצבאית

לכל  httpsרשאי לגלוש בפרוטוקול  147.22.34.100 היאמחשבו כתובת ש, מפקד המחתרת -
 Shisha-מחתרת הנרגילה מפעילה את שרת ה)מלבד לשרת המחתרת המתחרה , שתשרת בר
 (.212.33.56.33בכתובת 

הם רשאים , כן-כמו, Shisha-לשרת ה httpמשתמשי הרשת הצבאית רשאים לגלוש בפרוטוקול  -
 .IP Spoofing-ו DoS-תוך שימוש ב Shisha-לנסות להפיל את שרת ה

 .ורש אסורהכל תקשורת שאיננה מותרת באופן מפ -

 
 stateless packetהצליחו אנשי המחתרת לרכוש רק , עקב הגבלה על רכישת ציוד אבטחה .א

filters .הנתן ארבעת ני את רשת המחתרת בה/תכן-stateless packet filters  שהשיגה המחתרת
 ('נק 5. )כך שהרשת של המחתרת תהיה בטוחה ככל האפשר, (אין חובה להשתמש בכולם)

 FW-ניתן להעזר בטבלת ה. בכניסה לרשת המחתרת stateless packet filter-טבלת הי את /מלא .ב
 ('נק 8. )הנמצאת בסוף הבחינה

ניתן להעזר בטבלת . בכניסה לרשת הזרוע המעשנת stateless packet filter-י את טבלת ה/מלא .ג
 ('נק 7. )הנמצאת בסוף הבחינה FW-ה

אל שרת  httpsליח לגלוש תוך שימוש בפרוטוקול הצ, מהזרוע המעשנת, מנהל הרשת גילה שיוסי .ד
י כיצד יוסי הצליח /הסבר. 95.100.163.55חוקיים שמופעל על שרת שכתובתו -ההימורים הלא
 ('נק 6. )שהצליחה ללא שיתוף הפעולה של שרת ההימורים, לבצע פעולה זו

ברשת  stateless packet filters-אחד מה וותר עלנאלצה המחתרת ל, עקב קיצוצים תקציביים .ה
מהן הפרות ? עדיף למנהל הרשת לוותר stateless packet filters-על אילו מה. 'שתיכנת בסעיף א

 ('נק 7)? הדרישה שיאלץ להתמודד עימן בעקבות הויתור

  



 (נקודות 43) 3שאלה 
 

, כדי להגן על התעבורה ביניהם. בעלת מספר סניפים הפרושים ברחבי העולם All-or-Nothingחברת 
 .IKE-ובמקביל ב IPsec-החליטה החברה להשתמש ב

 
 ('נק 3. )pre-shared-secretעם  IKE Main Mode-י מהי הבעיה בשימוש ב/הסבר .א

 

 IKE Main Modeהציעו אנשי החברה להוסיף להודעה החמישית של , כדי להתמודד עם הבעיה .ב
כך שהם אינם ) Epss(IDr)ולהודעה השישית את הערך , Epss(IDi)את הערך  pssבאימות עם 

-וה IDi-וזאת בנוסף לשדות ה, Eתוך שימוש בצופן בלוקים בטוח  (SKEYIDeמוצפנים על ידי 
IDr י "המוצפנים עSKEYIDe. 

I. גם כאשר  אלוי כיצד מזהים היוזם והמגיב זה את זהותו של זה באמצעות הודעות /הסבר
 ('נק 6. )IP-הזהויות אינן כתובות ה

II.  האם תוקף פאסיבי המאזין לתקשורת יכול ללמוד משהו בנוגע לזהותם של המשתתפים
י מדוע /אחרת הסבר, י כיצד עושה זאת התוקף/הסבר, אם כן? החדש IKE-בפרוטוקול ה

 ('נק 4. )אין ביכולתו של התוקף לבצע זאת
 

החליטה החברה , pre-shared-secretעם  IKE Main Mode-לנוכח הבעיתיות בשימוש ב .ג
 (.Signatures)בשיטת האימות מבוססת החתימות  IKE Main Mode-להשתמש ב

i. י כיצד /הראהMan in the Middle  יכול להסכים עלSKEYID  לווא )עם היוזם ועם המגיב
 ('נק SKEYID( .)5דווקא אותו ערך 

ii. על " מסכימים"הן המגיב והן היוזם , עקב שגיאה תכנותית במערכת הפאזה הראשונה
אך הערך )משותף שערכו קבוע לכל הרצות הפרוטוקול  Diffie-Hellmanערך מפתח 

להתקפות חדשות במקרה  IKEאת  האם השגיאה חושפת. (הקבוע איננו ידוע לתוקף
? חדשה Diffie-Hellmanמבצעים החלפת מפתח  לא( Quick Mode)שבפאזה השניה 

 ('נק 8. )י התקפה שלא היתה אפשרית קודם/אחרת הראה, י מדוע/הסבר, אם לא

iii.  במהלך תיקון השגיאה מסעיף(ii) ,כך שהפעלת ה, ה תקלה נוספתתרחשה-PRF  איננה
הסתבר , על כן-יתר(. kלכל מפתח  PRFk(x) = PRF(x)כלומר )תלויה יותר במפתח 

הופך להיות פונקציית תמצות קריפטוגרפית הידועה  PRF-כי ה)ת החישוב ידועה שתוצא
להתקפות חדשות במקרה שבפאזה  IKEחושפת את החדשה האם השגיאה (. לכל

, אם לא ?חדשה Diffie-Hellmanמבצעים החלפת מפתח  לא( Quick Mode)השניה 
מי לב כי /םשי. י התקפה שלא היתה אפשרית קודם/אחרת הראה, י מדוע/הסבר

 ('נק 8) !תוקנה( ii)התקלה מסעיף 


