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 .משך המבחן שעתיים וחצי .1

 .י על כולן/ענה,  שאלות 4במבחן  .2

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

 .הדקות הראשונות לקריאת כל השאלות והבנתן 10י את /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 43) 1שאלה 
 

 :Kerberosשאלה זו עוסקת בפרוטוקול 
1. Client --> KDC:  IDc,IDTGS,nonce1 

2. KDC --> Client:  Ekc(Kc,TGS,nonce1),Ticketc,TGS  

3. Client --> TGS: Authc,TGS ,Ticketc,TGS ,IDs,nonce2 

4. TGS --> Client:  Ekc,TGS(Kc,S,nonce2),Ticketc,s  

5. Client -->Server: Authc,s ,Ticketc,S  

6. Server -->Client: [Auths,c] 

 כאשר
Ticketc,s = IDs, Eks(Kc,s , IDc, validity period) 

Authc,s = Ekc,s(IDc,timestamp) 
kc = h(password). 

 
 .אלא אם צוין במפורש אחרת, סעיפי השאלה בלתי תלויים אחד בשני

 
הוצע לשנות את חישוב , Kerberosבמערכת  dictionary attack-ה בעית עם להתמודד כדי .א

 .Ekc(Enonce1(Kc,TGS)),Ticketc,TGS: ל( 2הודעה ) KDC-התשובה שמספק ה

 י/אחרת הראה, מדוע י/אם כן הסבר? האם ההצעה מגנה על משתמש שבחר סיסמא חלשה
 ('נק online( .)6מבוססת על המידע שעבר )התקפת מילון 

 
 :ל KDC-הייתה לשנות את ערך התשובה שמספק ה, הצעה אחרת להתמודד עם בעיה זו .ב

Ekc(Kc,TGS), Ekc,TGS(nonce1), Ticketc,TGS. 

 י/אחרת הראה, מדוע י/אם כן הסבר? האם ההצעה מגנה על משתמש שבחר סיסמא חלשה
 ('נק online( .)6מבוססת על המידע שעבר )התקפת מילון 

 
 -שולח ל KDC-דרך אחרת שהוצעה כדי להתמודד עם הבעיה היתה לשנות את ההודעה שה .ג

Ekc(Kc,TGS), Ticketc,TGS ,כך ש- 

 Ticketc,TGS = IDTGS, EkTGS(Kc,TGS , IDc, validity period, nonce1) 

 .Ekc,TGS(Kc,S, nonce1,nonce2),Ticketc,s-משתנה ל 4בהודעה  TGS-וכך שתשובת שרת ה
י /אחרת הראה, י מדוע/אם כן הסבר? האם ההצעה מגנה על משתמש שבחר סיסמא חלשה

 ('נק online( .)6מבוססת על המידע שעבר )התקפת מילון 
 

 Kerberosחשופה להתקפה שקודם לא הייתה אפשרית בפרוטוקול ' ההצעה מסעיף ג האם .ד
י מדוע הפרוטוקול /הסבר Kerberosלכל אחת מההתקפות האפשריות על פרוטוקול ? המקורי

 ('נק 6. )י התקפה כנגדו/או הראה, החדש חסין בפניהם
 

 RC4להשתמש בצופן השטף הוצע , Security for allי חברת "שמומשה ע Kerberosבמערכת  .ה
האם המערכת החדשה עמידה כנגד כל ההתקפות . במקום בצופן בלוקים לצרכי הצפנה במערכת

י /אחרת הראה, י מדוע/אם כן הסבר? שמערכת המשתמש בצופן בלוקים בטוח לצורך הצפנה
 ('נק 10(. )המקורי עמיד בפניהן Kerberos-ביחס לכל אחת מההתקפות ש)התקפה 

 
  



 (נקודות 25) 2שאלה 
 

 :שנלמד בכיתה נראה כך SSL-פרוטוקול ה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוזרים את ערך  pre_master_secret-ומה, ClientKeyExchange = EpubServer(pre_master_secret): כאשר
, master_secret = h(pre_master_secret, client_random, server_random)לפי  master_secret-ה

 .שממנו יגזרו מפתחות ההצפנה והאימות בהמשך ריצת הפרוטוקול
 -ו FinishedClient=EClientWrite(MACClientMAC(Msg1,Msg2,Msg3)), בנוסף

FinishedServer=EServerWrite(MACServerMAC(Msg1,Msg2,Msg3,Msg4)). 
 

הציע החוקר הנודע ביהם שמיר לשנות את סדר ההודעות , הפרוטוקול ביצועי את לשפר כדי .א
האם (. FinishedClient-לפני ה FinishedServerכלומר לשלוח את )הרביעית והחמישית 

י התקפה /הראה, אחרת, י מדוע/אם כן הסבר? המקורי SSLהפרוטוקול החדש המוצע בטוח כמו 
 ('נק 9. )וכעת היא כן, שקודם לא היתה אפשרית

 

-ה)ע לאחד את ההודעה השלישית והרביעית של הלקוח יהצהחוקר הנודע ברוס טאייר  .ב
ClientKeyExchange וה-FinishedClient )להודעה אחת מן הצורה: 

 
 

 .בטוחה hתוך שימוש בפונקצית תמצות  FinishedClient’ = h(pre_master_secret)כאשר 
י /אם כן הסבר? המקורי SSLהאם הפרוטוקול החדש מספק את אותה בטיחות כמו פרוטוקול 

 ('נק 8. )וכעת היא כן, י התקפה שקודם לא היתה אפשרית/הראה, אחרת, מדוע
 

, לשפר את בטיחות הפרוטוקול, יפיד נמלה, הציע חוקר האבטחה הנודע', בלאחר השינוי מסעיף  .ג
 להיות ’FinishedClientי שינוי ערך ההודעה "ע

FinishedClient’ = h(master_secret1-48)||h(master_secret49-96)||…||h(master_secret337-384) 

 .master_secretשל  yעד  xהם הביטים  master_secretx-yכאשר 
י /אם כן הסבר? המקורי SSLהאם הפרוטוקול החדש מספק את אותה בטיחות כמו פרוטוקול 

 ('נק 8. )וכעת היא כן, י התקפה שקודם לא היתה אפשרית/הראה, אחרת, מדוע
  

ClientHello(version,cipher_suite, client_random, sid) 

ServerHello(version,cipher_suite, server_random, sid), Cert, [CertRequest] 

ClientKeyExchange, [Certificate], [CertVerify] 

ChangeCipherSpec 

FinishedClient 

ChangeCipherSpec 

FinshedServer 

ClientKeyExchange, FinishedClient’ 



 
 (נקודות 41) 3שאלה 

 
שאול . משה סומך לחלוטין על דוד. ובאופן חלקי על דוד ומשה, יהושע סומך לחלוטין על שמואל ושאול

לומדים , "לוחות הברית למתקדמים"רס בקו. אבל שמואל סומך על משה באופן חלקי, לא סומך על משה
 .ויהושע איננו סומך עליהם בכלל, פריםמנשה וא, בנימין, לוי, ראובן, שמעון, דן

 .דוד ומשה, שאול, מביים של שמואלהפו המפתחות על חתם יהושע -

 .יהושע חותם על המפתח של אפרים -

 .ושולחים את החתימות ליהושע, שאול ודוד חותמים על המפתח של שמעון -

 .שמואל חותם על המפתח של ראובן ושולחת את החתימה ליהושע -

 .ושולחים את החתימות ליהושע, דוד ומשה חותמים על המפתח של לוי -

 .לוי חותם לחברו הטוב בנימין ושולח את החתימה ליהושע -

 .אפרים וראובן חותמים על המפתח של מנשה ושולחים את החתימות ליהושע -

 .ושולח את החתימה ליהושעדן חותם לעצמו על המפתח  -

 
-קבע האם מפתח ה, (מנשה ואפרים, בנימין, לוי, ראובן, שמעון, דן)מהסטודנטים בקורס  אחד כל עבור
PGP  שלהם תקף בעיני יהושע( תחת ההנחה כיX=1 ו-Y=2.) 

 
 

 (נקודות 22) 4שאלה 
 

. האחד בבורסת היהלומים ברמת גן והאחד באנטוורפן בבלגיה: לחברת היהלומים גרמלין יש שני סניפים
 :IPsecהוחלט להשתמש בפרוטקול , כדי לאבטח את התקשורת בין שני הסניפים

  

 

 

 

 

 

 

 

 :מדיניות האבטחה של גרמלין היא כדלקמן

  כל התקשורת ביןServerA ו-ServerR ב מותרת ותוגן-IPsec ב-Transport Mode  תוך שימוש
 .עם הצפנה ואימות ESP-ב

 גן יכולות להתחבר לכל מכונה ברשת אנטוורפן ב-ל המכונות ברשת רמתכ-telnet . התעבורה
 .GWR-ו GWAעם הצפנה ואימות בין  ESP-תוך שימוש ב Tunnel Mode-בIPsec י "תוגן ע

 גנית תוך שימוש ב-כל המכונות ברשת אנטוורפן יכולות להתחבר למחשבי הרשת הרמת-
SSH  מלבד למכונה שלYossi .י "התעבורה תוגן ע IPsecב-Tunnel Mode תוך שימוש ב-
ESP  עם הצפנה ללא אימות ביןGWA ו-GWR. 

 גנית מלבד אל מחשב -ניתן להתחבר לכל אחד ממחשבי הרשת הרמתITR תוך שימוש ב-
HTTPS ללא שימוש בהגנה נוספת, שב בעולםמכל מח. 

  המנהל במחשבManagerA  רשאי להתחבר לכל מחשב ברשת הרמת גנית תוך שימוש
 (.5900מעל פורט  TCPהרץ כפרוטוקול ) VNCבפרוטוקול 

  יוסי( בעל המחשבYossi )שאי לשלוח שאילתות רDNS שאילתות . לכל הרשת באנטוורפן
-ו GWAעם אימות בין  AH-תוך שימוש ב Tunnel Mode-בIPsec י "אלה תהיינה מוגנות ע

GWR. 

 רמת גן אנטוורפן

ServerA GWA GWR Internet 
ManagerA 

ServerR 

ITR 

Yossi 



 כל תעבורה אחרת אסורה. 

 

יוצא של /הנכנס SAD-בהנתן טבלאות ה GWRשל  (יוצא/נכנס) SPD-י את טבלאות ה/מלא .א
GWA טבלת י לציין על כל טבלה אם היא /זכור. ומדיניות האבטחה של חברת גרמליןSPD 

 ('נק 10). יוצא או נכנס

 

יוצא של /הנכנס SAD-בהנתן טבלאות ה GWRשל ( יוצא/נכנס) SAD-י את טבלאות ה/מלא .ב
GWA .טבלת י לציין על כל טבלה אם היא /זכורSAD ('נק 8). יוצא או נכנס 

 

 :(מחוץ לרשתות החברה)כפי שהן עוברות באינטרנט  י את החבילות הבאות/צייר .ג

 חבילת Telnet מ שנשלחה-ServerA ל-ServerR. 

  חבילתDNS  מהמחשבYossi  שנשלחת למחשבManagerR. 

 ('נק 9. )מאומת/ציין מה החלק המוצפןלכל חבילה 
 

SAD  נכנס שלGWA 

 
SA Source SPI 

Encryption: AES256-CBC, Encryption key: k2, Authentication: HMAC-SHA1, 

Authentication key: k3 

GWR 72 

Encryption: -, Encryption key: -, Authentication: HMAC-SHA1, Authentication 

key: k4 

GWR 54 

Encryption: AES256-CBC, Encryption key: k1, Authentication: -, Authentication 

key: - 

GWR 217 

 

 

SAD  יוצא שלGWA 

 
SA Destination SPI 

Encryption: AES256-CBC, Encryption key: k
*
4, Authentication: -, 

Authentication key: -, SPI 415 

GWR 172 

Encryption: AES256-CBC, Encryption key: k
*
1, Authentication: HMAC-

SHA1, Authentication key: k
*
2, SPI 1 

GWR 552 

Encryption: -, Encryption key: -, Authentication: HMAC-SHA1, 

Authentication key: k
*
3, SPI 45 

GWR 1275 

 

 


