
© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

When cryptography is outlawed, bayl 
bhgynjf jvyy unir cevinpl.

Anonymous

3הרצאה  1

אבטחת מחשבים ורשתות
203.4448

)2011סמסטר חורף תשע”ב (

 – קריפטולוגיה3הרצאה 
שימושית



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

קריפטוגרפיה
מדע ההגנה על מידע●

 וAמטרתה הבסיסית היתה הסתרת מידע, משמע לדאוג ש●
B בעלי סוד משותף, יוכלו להעביר ביניהם מידע שרק הם ,

יבינו

עם הזמן, הורחבה המטרה וכיום היא כוללת גם הגנה כנגד ●
שינוי תוכן המידע, התחזות למקור המידע ועוד...
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פונקציות קריפטוגרפיות
צפנים: ●

צפני מפתח משותף (סודי, פרטי, סימטרי)

צפני מפתח פומבי (אסימטרי)

חתימות דיגיטלית●

●MAC: Message Authentication Codes

) קריפטוגרפיותhashפונקציות תמצות (●

פרוטוקולים להסכמה על מפתחות●

פרוטוקולי הזדהות קריפטוגרפיים●

סכימות לשיתוף (חלוקת) סוד●
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צפנים
שמירה על סודיות המידעהמטרה: 

שליחת הודעה דרך ערוץ ציבורי כך שרק הגורמים המורשים יוכלו להבין את 
תוכנה

שמירת מידע רגיש (כמו מבחן) במחשב במקום לא בטוח (שרת ציבורי), כך 
שהגורמים הלא מורשים לא יוכלו להבין את המידע

שמירת מידע רגיש במחשב, שאמור להשאר בטוח גם לאחר פריצה למחשב

פענוחואלגוריתם הצפנה  צופן מורכב מאלגוריתם

) אותו הוא plaintextכתב גלוי – אחד המשתתפים לוקח טקסט (הרעיון: 
רוצה להסתיר, ומבצע עליו פעולת הצפנה. פעולת ההצפנה מתבצעת בעזרת 

.ciphertextכתב סתר – מפתח הצפנה מתאים. לתוצאת ההצפנה קוראים 

יכול לפענח את הכתב הגלוי מכתב הסתר. ללא ידיעת המפתח מי שיודע את 
המפתח לא ניתן לפענח.
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צפנים – סימונים
M,P) – יסומן לרוב כplaintextההודעה הגלויה (●

C) – כתב הסתר  ciphertextההודעה המוצפנת (●

Kמפתח ההצפנה והפענוח  ●

:Eפונקצית ההצפנה ●

                                                 C=E
k
(M)

:Dפונקציות הפענוח ●

                                                 M=D
k
(C)

 חייב להתקיים:M והודעה Kשימו לב כי לכל מפתח ●

                                                 M=D
k
(E

k
(M))
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צופן מושלם

באופן אינטואיטיבי, צופן מושלם הינו צופן שלא ניתן "לשבור" אותו.

 צופן מושלם כצופן שעבורו לא ניתן Shannon הגדיר 1949בעבודתו מ
להסיק מידע מכתב הסתר בנוגע לכתב הגלוי.

לדוגמא, אם הכתב הגלוי הוא: 

Theory of Secrecy Systems

ומשתמשים בצופן בו כל אות מוחלפת בבאה אחריה בא”ב מקבלים: 
Uifpsz pg Tfdsfdz Tztufnt

קל לראות כי ניתן להסיק המון על הטקסט שהוצפן מתוך כתב הסתר. ולכן 
הצופן בו מוחלפת כל אות בבאה אחריה – איננו צופן מושלם.
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עקרון קרכהוף
הנחה קטנה ומוסווית בשקף הקודם הייתה – אנו יודעים את הצופן 

שהשתמשו בו.

אם הצופן ידוע, כיצד ייתכן שיש מידע סודי?שאלה: 

 Kהצופן ידוע, אך המפתח איננו. לדוגמא, הצופן הוא "הזז בתשובה: 
 הוא המפתח הסודי (צופן זה נקרא קיסר).Kמקומות את הא”ב", כאשר 

 איננו ידוע).Kצופן קיסר איננו מושלם (גם אם 

ההנחה שהצופן ידוע ופיסת המידע היחידה שחסרה למתקיף היא המפתח 
שהשתמשו בו להצפנה, מוכרת כ”עקרון קרכהוף”.

מערכת שבטוחה גם כאשר השיטה ידועה, בטוחה גם כאשר השיטה 
איננה ידועה. ההפך איננו נכון!
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צופן מושלם – המשך
ניתן להוכיח: 

בצופן מושלם אורך המפתח חייב להיות גדול או שווה 
לאורך ההודעה.

כל מפתח יכול לשמש להצפנה של לכל היותר הודעה 
אחת.

לצפנים מושלמים בטיחות מושלמת, אך השימוש בהם קשה 
מאוד מבחינה מעשית. אורך המפתחות ותדירות החלפת 

המפתחות מהווים מכשול בפני צפנים אלה.

עם זאת – כשצריך בטיחות מלאה – משתמשים בהם!
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צופן מושלם – מפתח חד-פעמי
) הינו הדוגמא הראשונה One Time Padצופן מפתח חדפעמי (

 M הוא כאורך ההודעה kשל צופן מושלם. אורך המפתח 
שברצוננו להצפין.

  בין XORפעולת ההצפנה היא ביט אחר ביט, ואנו מבצעים
 שוב עם המפתח:XORההודעה למפתח. הפענוח הוא ביצוע 

KA K B

Mמאזינים MCC
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)OTPמפתח חד-פעמי (
 להשתמש באותו מפתח יותר מפעם אחתאסור●

לדוגמא:

אז:

                            C
1
 ⊕ C

2
=Μ

1
 ⊕ Μ

2
.

Cבהינתן המידע 
1
⊕C

2
Μ ניתן (ואף היסטורית הצליחו) למצוא את 

1
Μ ו

2
 ולרוב ניתן 

לעשות זאת בקלות יחסית

שימו לב כי תוקף יכול לשנות את הערך המוצפן (גם אם איננו יודע מה הוצפן)!●

C
1
=M

1
⊕ Κ , C

2
=Μ

2
⊕ Κ
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)OTPמפתח חד-פעמי (
: מה אם נעשה שימוש חוזר במפתח, אבל רק כדי להצפין מפתחות שאלה נפוצה●

אחרים?

 להשתמש באותו מפתח יותר מפעם אחתאסורתשובה: ●

הצפנת מפתחות אחרים רק "מחביאה" את השימוש החוזר, אבל לא באמת ●
מונעת אותו.

לדוגמא:

אז:

C
1
 ⊕ C

2
 ⊕ C

3
 ⊕ C

4
=Μ

1
 ⊕ Μ

2
.

C
1
=K

1
⊕ Κ , C

2
=Κ

2
⊕ Κ,

C
3
=Κ

1
⊕ Μ

1
 , C

4
=Κ

2
⊕ Μ

2
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בטיחות מושלמת וחישובית
 Unconditionallyבטוח באופן מושלם (נאמר שצופן הוא ●

Secure( אם בהינתן אינסוף משאבים, ומספר אינסופי של ,
זוגות של הודעות חשופות ומוצפנות, לא ניתן למצוא 

plaintextבהנתן ה ciphertext.הבא 

 צריך להיות בפרט Unconditionally Secureצופן שהוא ●
צופן מושלם.

מכיוון שצפנים כאלה אינם מעשיים, לא נדרוש ●
Unconditional Securityבטיחות , אלא נסתפק ב

. דרישה זו היא )Computational Securityחשיבות (
מעשית יותר.
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בטיחות מושלמת וחישובית (המשך)
בכל האלגוריתמים בהם משתמשים היום (האלגוריתמים 

ה"מעשיים"), אורך המפתח הרבה יותר קטן מאורך ההודעה, ו/או 
מצפינים הרבה הודעות עם אותו מפתח.

אם נתון כוח חישוב בלתי מוגבל, ניתן לשבור את כל הצפנים 
 exhaustiveחיפוש ממצה (ה"מעשיים", על ידי ביצוע 

search (.על מרחב המפתחות

כדי להגן כנגד חיפוש ממצה נדרוש שמספר המפתחות 
 מפתחות אפשריים.2128האפשריים יהיה גדול מאד – לדוגמא 
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חיפוש ממצה
נתונה קבוצה של הודעות מוצפנות עם אותו מפתח.●

 ההודעות המקוריות הן בעלות משמעות, וניתן לזהותן.הנחה:●

נעבור על כל המפתחות האפשריים ונבצע פעולת פענוח של ההודעה ●
הראשונה באוסף ההודעות.

אם קבלנו הודעה בעלת משמעות (שיכולה הייתה להיות ההודעה ●
המקורית), ננסה לפענח הודעה נוספת בעזרת אותו מפתח.

אם מצאנו מפתח שנותן פענוח הגיוני לכל ההודעות – הצלחנו.●

חלק זעום מבין אוספי ההודעות הם אפשריים (בעלי משמעות). מכיוון שיש 
מעט מפתחות יחסית למספר אוספי ההודעות, אם הצלחנו לקבל פענוח 

הגיוני עבור כל ההודעות, סביר להניח שזהו המפתח הנכון.

3הרצאה  14



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

חיפוש ממצה (המשך)
בדרך כלל כשאומרים חיפוש ממצה מתכוונים למקרה הבא:

C וכתב סתר Mנתון כתב גלוי ●
נעבור על כל אחד מהמפתחות האפשריים, ונראה איזה ●

C לMמפתח מצפין את 
אם יש יותר מאחד כזה, נניח כי יש לנו דרך למצוא מי מהם ●

הנכון (לדוגמא יש לנו הודעה נוספת, עבורה אנחנו יודעים 
את הכתב הגלוי וכתב הסתר)
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בטיחות חישובית
 computationallyבטוח חישובית (אלגוריתם הצפנה יקרא 

secure ( אם קשה מאד לשחזר את הטקסט המקורי בהינתן
הטקסט המוצפן (למשל, הזמן הדרוש לכך ארוך מדי).

לגבי אף אלגוריתם בו משתמשים היום, לא קיימת הוכחה של 
קושי פיצוח (אבל לחלקם קיימות רדוקציות לבעיות מתמטיות 

הנחשבות קשות).

בהיעדר הוכחה לבטיחות, צופן נחשב חזק אם הרבה זמן לא 
הצליחו לשבור אותו.
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סוגי התקפות על צפנים
 שאנו רוצים לתקוף, ניתן לבצע התקפות רבות:Eבהנתן צופן 

פענוח כתבי הסתר●

גילוי המפתח שהשתמשו בו להצפנה●

“הצפנת” הודעות נוספות (גם ללא ידיעת המפתח)●

ישנם מודלים שונים להתקפה, אך כולם מניחים ידיעה של:

אלגוריתם ההצפנה●

איפיון סטטיסטי של ההודעות הגלויות (לדוגמא – כל ההודעות הן ●
הגיונית” “באנגלית). כלומר, תוקף מסוגל לדעת אם הודעה היא 

הנחות אלה הן בעצם הנגזרות של עקרון קרכהוף.
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סוגי התקפות על צפנים (המשך)
:Ciphertext onlyהתקפת 

}Cלתוקף קבוצת כתבי סתר {●

לרוב התוקף ינסה להשיג את הכתבים הגלויים המתאימים.

:Known plaintextהתקפת 

)}P,Cלתוקף קבוצת זוגות של כתבי סתר והכתבים הגלויים שלהם {(●

לרוב התוקף ינסה להשיג את המפתח, או להיות מסוגל להצפין ולפענח ●
הודעות שאינן בקבוצת ההודעות שהוא מכיר

)Exhaustive Searchדוגמא: חיפוש ממצה (●

הערה: חיפוש ממצה איננו מעשי כאשר המפתח ארוך! ולכן איננו נחשב 
"התקפה" מוצלחת כשהמפתח באורך מתאים.
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סוגי התקפות על צפנים (המשך)
:Chosen Plaintextהתקפת 

} ומבקש מהמותקף Pהתוקף בוחר קבוצת כתבים גלויים {●
להצפין לו אותם תחת המפתח הלא ידוע.

בהנתן קבוצת כתבי הסתר, לרוב התוקף ינסה להשיג את 
המפתח.

:Adaptive Chosen Plaintextהתקפת 

התוקף מבקש הצפנה של קבוצת הודעות, מקבל את כתבי ●
הסתר, מבקש הצפנה של קבוצות הודעות נוספות (על סמך 

מה שקיבל) וכן הלאה.
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סוגי התקפות על צפנים (המשך)
  אנחנו Adaptive וChosenלמה בהתקפות מסוג שאלה: 

מרשים לתוקף להצפין אצל המותקף מידע (ללא ידיעת המפתח)?

צופן שבטוח כנגד התקפות בהם מותר לתוקף להצפין, תשובה: 
בטוח גם כנגד התקפות בהם אין לתוקף יכולת להצפין הודעות.

קל” יותר. קשה” יותר, ישאר בטוח במודל  “צופן שבטוח במודל  “

מלבד זאת, ההיסטוריה מראה שהתקפות אלה אפשריות!
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צפני בלוקים
צופן בלוקים מקבל קלט בגודל נתון (גודל הבלוק) יחד עם מפתח סודי ומצפין אותו ●

להודעה בגודל נתון (לרוב אותו הגודל)

  M, שאורכה עולה על אורך הקלט של הצופן, מחלקים את Mבכדי להצפין הודעה ●
לבלוקים שאורכם כאורך הקלט של הצופן (אם יש צורך מבצעים דיפון). כל בלוק עובר 

הצפנה בנפרד

ניתן להצפין כל בלוק על סמך בלוקים קודמים או באופן בלתי תלוי●

לדוגמא:

M=M הודעת הקלט המחולקת לבלוקים Mתהי ●
1
M

2
…M

n

. Kניתן להצפין כל בלוק באופן בלתי תלוי בבלוקים קודמים על ידי שימוש באותו מפתח ●
C ומתקיים: (Electronic Code Book אופן התפעול הזה נקרא 

i
=E

K
(M

i

 CBC, CTR) המשמשים בעולם – Mode of Operationאופני התפעול (

(ועוד אופני תפעול לכוננים קשיחים).
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Data Encryption Standard (DES)
NIST. אומץ ע”י 70. בשנות הI.B.Mפותח ע”י ●

 סיביות64גודל בלוק – ●

 סיביות56אורך המפתח – ●

 שנה25התקן היה בשימוש נרחב מאז במשך למעלה מ●

.DESאורך המפתח הקצר היווה נקודה חלשה של 

 – אתגרים בהם DES Challenges נערכו 1997החל משנת 
פורסם כתב גלוי וכתב סתר מתאים שהוצפנו תחת מפתח לא 

ידוע. מטרת האתגר – זיהוי המפתח ששימש להצפנה.
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DES Challenges
. אחרי ארבעה חודשי 1997האתגר הראשון שוחרר בפברואר ●

 מחשבים ע"ג האינטרנט) נמצא המפתח78,000עבודה (של 

. באמצעות קבוצת 1998האתגר השני שוחרר בינואר ●
distributed.net יום נמצא המפתח39  תוך 

 Electronic. קבוצת 1998האתגר השלישי שוחרר ביוני ●
Frontier Foundation תכננה מכונה בעלות כוללת של 

 (תכנון+בניה בפועל) שמצאה את המפתח המבוקש 210,000$
 שעות56תוך 

 שעות ע”י 22 נפתר תוך 1998אתגר נוסף ששוחרר ביולי ●
distributed.net וEFFשיתוף פעולה בין 
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Advanced Encryption Standard 
(AES)

 הוחלט בDESלנוכח אורך המפתח הקצר, וחוסר היעילות של 
NISTפנה הארגון לקהילה 1997 כי הגיע הזמן להחליפו. ב 

.AESהקריפטוגרפית בבקשה להציע הצעות ל

 נבחרו לשלב ניתוח מעמיק:5 הצעות הוגשו – ומתוכן 15

 MARS

 RC6

 Rijndael

 Serpent

 Twofish
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Rijndael (AES)
 יצא 2001 כסטדנרט ההצפנה החדש, ובשנת Rijndael הוכרז 2000בשנת 

הסטדנרט באופן סופי.

 סיביות128גודל הבלוק – 

 סיביות256 או 192, 128אורך המפתח – ●

 מחזורי שעון 14 ל10 דורש בין Pentiumיעילות בתוכנה (מימוש על ●
לצורך הצפנת בית)

 (מגיעה AES שמכילים פקודות למימוש INTELניתן לרכוש מעבדי ●
 מחזורי שעון לבית)4לקצבים של 

 שערים לוגיים והכי מהיר שמגיע 2400יעילות בחומרה (מימוש הכי קטן של ●
).Gbit/secלקצבים של עשרות 

). 14 ל10 תלוי באורך המפתח (בין AESמספר השלבים ב
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)Stream Ciphersצפני שטף (
צפני שטף הינם צפנים המיועדים לשימוש במקרים בהם המידע מגיע בשטף – 

בלוקים” קטנים (  סיביות).8 או 1,2,4“לדוגמא, שיחת טלפון. במקרה זה מצפינים 

ההצפנה מבוססת לא רק על המידע המוצפן כרגע והמפתח, אלא גם על מספר 
הבלוק, ערכי הבלוק(ים) הקודם(ים), ועוד.

בדר"כ צפנים אלה מהירים יותר מצפני בלוקים אך במקרים רבים הם בטוחים 
הרבה פחות.

ישנם צפני שטף רבים, אך רובם נפרצו ונחשבים כלא בטוחים. בתהליך דומה 
 צפני שטף כהצעה לסטנדרט ע”י 7 הוצעו כ2000 שהחל בAESלתהליך ה

טובי מתכנני צפני השטף. שנה וחצי לאחר קבלת ההצעות כולם נפרצו.

 שנבחרו 8 הצעות). מתוך ה34 (אליו נשלחו eSTREAM נגמר פרויקט 2008ב
בסוף, צופן אחד כבר נשבר (ואחד נוסף קרוב להשבר).
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RC4 – דוגמא לצופן שטף
 נחשב כתקן דהפקטו. זאת על אף העובדה RC4צופן השטף 

שיש לו בעיות בטיחות רבות, והיותו של הצופן סוד מסחרי.

 בתים), הצופן עובר איתחול, 256 (באורך של עד Kבהנתן מפתח 
ולאחריו פולט מפתח מורחב, שהוא רצף סיביות פסאודואקראי, 

. One Time Padהמשמש מפתח למעין 

 בין המפתח המורחב והמידע.XORהצפנה (ופענוח) – ביצוע 

C
A M B

KRC4K RC4

M
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צפני בלוקים לעומת צפני שטף
צפני שטף עובדים לעיתים קרובות על יחידות קטנות של ●

קלט. עובדה זו הופכת אותם למתאימים יותר למימוש בחומרה 
מאשר בתוכנה

בדרך כלל, צפני שטף מהירים יותר מצפני בלוקים●
לרוב, צפני בלוקים נחשבים בטוחים יותר●
כיום, השימוש בצפני בלוקים נפוץ יותר, אולם במערכות ●

יעודיות רבות (כגון טלפונים ניידים וטלוויזיה בלווין) צפני שטף 
עדיין בשימוש רב (למשל, מעל מיליארד טלפונים ניידים)
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צפני מפתח פומבי
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צפני מפתח פומבי
לכל משתמש יש זוג מפתחות:●

מפתח פומבי המשמש להצפנה

מפתח פרטי המשמש לפענוח והידוע רק למשתמש
בהנתן מפתח ההצפנה, קשה (חישובית) למצוא את מפתח הפענוח●

רוב הצפנים הללו מבוססים על ההנחה שקיימות בעיות מתמטיות שקל מאוד לפתור ●
 RSA). לדוגמא, שיטת trapdoor functionsבהנתן מידע מסוים וקשה אחרת (

שנציג מיד מבוססת על בעיית פירוק לגורמים ראשוניים של מספר פריק גדול 
)factoring.(

צפני מפתח פומבי הם מעין תיבת דואר מאובטחת:

כל אחד יכול לשלשל מעטפה אל התיבה, ורק בעליה של התיבה מסוגל למצוא מה 
נשלח אליו.

במציאות, כדי להשיג תכונות בטיחות חזקות יותר, משתמשים בצפני מפתח פומבי באופן 
די שונה ממה שנראה בקורס. עם זאת, העקרונות הם זהים, ומשתמשים באותן פונקציות 

הצפנה שנראה.
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RSA
 ,Rivest קרוי על שם ראשי התיבות של שמות ממציאיו: RSAאלגוריתם 

Shamir, Adelman.

). מפתחיו כובדו בפרס טיורינג 1978זהו צופן המפתח הפומבי הראשון שהוצע (שנת 
 על הפיתוח.2004בשנת 
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RSA
)n,eהמפתח הפומבי של המשתמש הוא זוג מספרים שלמים (

 המודולו בו נעשים החישובים.nיהי 

 המעריך (אקספוננט), ערך פומבי ידוע לכל המשמש להצפנה.eיהי 

הצפנה:

n>m>0 המקיימת m     עבור הודעה 

.dהמפתח הפרטי של המשתמש הוא מספר שלם, המכונה המעריך הפרטי – ●
את ערך המודולו ניתן לקחת מהמפתח הפומבי או להתייחס אליו כחלק מהמפתח הפרטי.●

 מבוצע ע"י חישוב:RSAהפענוח ב●

 n>c>0 המקיים cעבור כתב סתר ●

m=cd (mod n)

c=me (mod n)
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RSAדרישות מ-
. d וn ,eברור שחייבים להתקיים כל מיני קשרים בין 

נרצה שיתקיימו התנאים הבאים:

פענוח הודעה מוצפנת ייתן את ההודעה המקורית, כלומר 
שיתקיים

                                  (me)d (mod n)= m

.d קשה למצוא את n,eבהנתן 

.dהמשתמש החוקי (בעל המפתח) כן יהיה מסוגל למצוא את 
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RSAיצירת מפתחות ב-

p,q סיביות או יותר) 512  בחר זוג ראשוניים גדולים (

ed=1 (mod (p-1)(q-1(( כך ש  e,d  מצא זוג מספרים 

 כפרטיd) כמפתח פומבי ושמור את n,e  פרסם את (
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RSAבטיחות 
 ללא ידיעת הפירוק d מסתמך על הקושי של מציאת RSAהקושי של 

:RSA. בעיה זו נקראת בעית nלגורמים ראשוניים של 

)e,n (קלט:

.ed=1(mod (p-1)(q-1(( המקיים d פלט:

ברור כי מי שיודע לפתור את בעית הפירוק לגורמים ראשונים 
)factoring מסוגל לפתור גם את הבעיה הזו, אם כי יתכן שניתן לשבור (

 גם ללא פירוק.RSAאת 

בעית הפירוק נחקרת כבר שנים (עוד לפני שהקריפטוגרפים גזלו אותה 
מאנשי המחקר התיאורטי של תורת המספרים), אך עד היום הבעיה 

נחשבת קשה.
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פירוק לגורמים – מאז ועד היום
RSA-129 סיביות), אשר פורסם426 ספרות (129 הינו מספר בן  

1977ב

 מחשבים (דרך ה1600 ע”י שימוש ב1994פורק לגורמים ב
Internetתוך שמונה חודשים ,(

RSA-193 ע”י2005  סיביות), פורק ב460 ספרות (193 מספר בן  
שלושים מחשבים תוך חמישה חודשים

 768היום, אלגוריתם הפירוק הטוב ביותר יכול לפרק מספר באורך 
סיביות במשך כמה חודשים תוך שימוש במאות מחשבים (זה 

נחשב השיא הנוכחי)

כיום, באופן מעשי, לא ניתן לפרק לגורמים ראשוניים מספרים בני 
 סיביות או יותר1024

 סיביות 2048למערכות חדשות מומלץ להשתמש במפתחות בני 
לפחות
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צפנים סימטריים לעומת אסימטריים
צפנים סימטריים מהירים יותר מצפנים אסימטריים. קצב הצפנה ●

בתוכנה של צפנים סימטריים יכול להגיע עד עשרות 
Gbit/sec זה של צפנים אסימטריים יגיע לסדר גודל של ,
Mbit/sec

צפנים סימטריים מבוססים על פעולות שנחשבות בטוחות, ולרוב ●
אינם תלויים בהנחות סיבוכיות. צפנים אסימטריים מבוססים לרוב 

על בעיות מתמטיות הנחשבות קשות
במערכות גדולות, ניהול המפתחות של צפנים סימטריים הינו ●

מסובך. כל זוג צריך להחליט על מפתח. ניהול המפתחות של 
צפנים אסימטריים פשוט יותר
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)hybridיצרי כלאיים (
שיטה זו היא בעצם מעין פרוטוקול תקשורת קטן.

בהתחלה מסכימים הצדדים על מפתח סימטרי תוך שימוש בצופן 
מפתח פומבי.

לאחר מכן הצדדים משתמשים במפתח זה בצפנים סימטריים.

בצורה זו מרויחים את נוחות ניהול המפתחות של צפני מפתח 
פומבי, ואת מהירות החישוב של צפני מפתח סימטרי. מרבית 
פרוטוקולי האבטחה, שנפגוש בהמשך, מממשים בצורה זו או 

אחרת רעיון זה.
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צפנים – הערה לסיכום
בלבד! הם אינם סודיות המידע צפנים נועדו להבטיח את 

מבטיחים את שלמותו של המידע.

 החלפת ביט בכתב הסתר מחליפה את RC4לדוגמא, בצופן 
ערך הביט בכתב המפוענח. במיוחד כאשר ידוע לנו חלק 

מהמידע המוצפן, יש לנו יכולת לשלוט במה יפוענח.

לפיכך חשוב להשתמש באמצעים המבטיחים שלמות, דוגמת 
MAC.וחתימה דיגיטלית, שיבטיחו שהמידע לא שונה 
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אימות ושלמות – חתימות 
MACדיגיטליות ו-
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מהו אימות?
אימות הוא תהליך באמצעותו ניתן לוודא בנוגע למידע מסוים את:

)Identityזהות השולח (●

)Integrityשלמות המידע (●

פירוש הדבר הוא כי המידע הגיע ממקום ידוע, ולא שונה בדרך.

חתימה הינה אימות המאפשר בשלב מאוחר יותר להוכיח גם 
לצד שלישי.
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אימות באמצעים קריפטוגרפיים
קיימים שני סוגים של פרימיטיביים קריפטוגרפיים לביצוע אימות:

מבוססי מפתחות פומביים – חתימות דיגיטליות (אלקטרוניות) ●
Digital Signatures

Message Authentication Codesמבוססי מפתח משותף – ●

שני סוגי הפרימיטיבים מספקים אימות מקור השולח, ושלמות המידע.

) היא איMACתכונה נוספת שיש לחתימות דיגיטליות (אך לא ל
).Non-repudiationהכחשה (
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אלגוריתמי חתימה דיגיטלית
 Uחתימה דיגיטלית מבוססת על מפתח פומבי. לפני שמשתמש 

Pubחותם על מסמכים הוא מפרסם את 
U

, המפתח הפומבי שלו. 

Prבמקביל הוא שומר אצלו את המפתח הפרטי שלו, 
U

.

שיטת חתימה דיגיטלית היא בעצם זוג אלגוריתמים:

sig=S(M, Prאלגוריתם חתימה – (●
U

 היא החתימהsig כאשר 

V(M,sig,Pubאלגוריתם בדיקה – ●
U
)=true/false . 

 נוצרה M על הודעה sig אם החתימה trueהאלגוריתם מחזיר 
 אחרתfalse או Uע”י 

 נקרא זוג חוקי true) עבורו אלגוריתם הבדיקה מחזיר M,sigזוג (
(או לגיטימי).
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דרישות מאלגוריתמי חתימה דיגיטלית
דרישות מאלגוריתם החתימה: 

Pr וMבהנתן ●
U

S(M,Pr קל לחשב את (
U

Pubבהנתן ●
U

Pr קשה לחשב מתוכו את 
U

Prללא ידיעת ●
U

) כך שsig, M קשה למצוא זוגות (

V(M,sig,Pub
U
)=true

Pub)} וM,sigבהנתן סט גדול של זוגות {(●
U

 קשה לייצר זוג 

)M,sigחוקי שאיננו בסט (

הדרישות הנ”ל מציגות את מה שאנו דורשים במציאות מחתימות  אדם 
 הוא היחיד המסוגל לחתום בשמו. אדם אחר לא יצליח לזייף Uמסוים 

, גם אם יש לו הרבה חתימות קיימות של האדם.Uחתימה של 
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חתימה דיגיטלית - המשך
, sig והחתימה mההודעה החתומה היא שרשור ההודעה המקורית 

.m||sigכלומר 

לנוכח הדרישות הנ”ל, חתימה דיגיטלית מספקת:

אימות (אותנטיקציה) זהות חותם ההודעה, מכיוון שהוא היחידי ●
שמסוגל לייצר חתימה

אי הכחשה  מכיוון שהחותם הוא היחיד המסוגל לייצר את ●
Prהחתימה (הוא הבעלים היחיד של 

U
), קיום חתימה חוקית 

מעיד כי הוא חתם על ההודעה

שלמות – שינוי ההודעה מחייב שינוי החתימה (עקב הדרישות ●
הנ”ל)
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חתימה דיגיטלית - המשך
ישנן מספר רב של שיטות חתימה דיגיטלית. לכל אחת מהן בסיס 

מתמטי שונה, והנחות אחרות. כמו עבור צפני מפתח פומבי, אין לאף 
שיטת חתימה הוכחה מלאה כי היא עומדת בדרישות שהזכרנו.

בין השיטות הנפוצות והידועות:

:  מבוססת על בעיית הלוגריתם הדיסקרטי El-Gamalשיטת ●
 סיביות1024שנראה בהמשך. אורך החתימה הוא בד”כ 

: עיבוד של Digital Signature Algorithm (DSAתקן (●
NIST לשיטה של El-Gamal – סיביות320. אורך החתימה 

 המבוססת על עקומות DSA: גרסה של ECDSAתקן ●
 סיביות, השיטה 320אליפטיות.על אף אורך החתימה הזהה של  

DSAנחשבת הרבה יותר בטוחה מ
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חתימה דיגיטלית - דוגמא
לפני הדוגמא עצמה, נקדים ונזהיר שזוהי דוגמא בעייתית. 

 לצורך חתימות (ובדומה לצורך הצפנה) RSAשימוש נכון ב
הוא טריקי, ויש לעשותו תוך שימוש במנגנונים הנכונים 

(שהם הרבה יותר מורכבים ממה שנראה כעת).

 פומבי כמו RSAבאתחול, המשתמש בוחר לעצמו מפתח 
.d) ושומר לעצמו את המפתח הפרטי המתאים n,eבהצפנה – (

, המשתמש מחשב mלצורך חתימה על הודעה 

) היא האםm,sigהבדיקה של הודעה חתומה (

sig=md (mod n)

m=sige (mod n)
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חתימה דיגיטלית – המשך דוגמא
 הרי שהוא היחידי שיכול לחתום.dמכיוון שרק המשתמש יודע את 

) ידוע לכל העולם, שמסוגל לאמת את החתימה.n,eהמפתח הפומבי (

עם זאת יש לחתימות בשיטה הנ"ל מספר בעיות עיקריות. החמורה ביותר 
לגיטימיות” ללא ידיעת  “ביניהן היא היכולת לייצר זוגות הודעהחתימה 

). existential forgeryהמפתח הפרטי (

 כבסיס לשיטת חתימה, כאשר הנפוצה RSAישנן דרכים שונות לשימוש ב
.RSA-PSSוהבטוחה בין השיטות נקראת 

להשתמש באותו מפתח הן להצפנה והן לחתימה!שאסור שימו לב 
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חתימה דיגיטלית – הערות

לא ניתן להבחין בין מקור ועותק של הודעה חתומה!

), יתכן שמישהו יטען ששלחנו m,sigאם נשלח הודעה חתומה (
אותה פעמיים, או אולי ישלח אותה פעמים נוספות בעצמו.

ויש להגן על ) replay attackהתקפת שידור חוזר (זוהי בעצם 
ההודעה החתומה מהתקפה זו, למשל ע"י הכנסת מספר סידורי 

ייחודי לכל הודעה חתומה.
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)Replay Attackהתקפת שידור חוזר (
הרעיון: 

 ונניח Aנניח שנשלחה ברשת הודעה חתומה/מוצפנת על ידי משתמש 
. התקפה אפשרית היא: A אינו מסוגל לזייף חתימה/הצפנה של Eשהמתקיף 

E.יקליט את ההודעה המוצפנת/החתומה, וישדר אותה שוב לאחר מכן 

מתי זה יכול להיות מועיל למתקיף?

 למחשב שלו, הוא telnet עושה A   לדוגמא: לשם "שיפור הבטיחות", כאשר 
 לא יצליח לגלות את המפתח, Eמצפין את הסיסמה באמצעות מפתח סודי משותף. 

, בעזרת שידור חוזרAאך יצליח בכל זאת להיכנס למחשב במקום 

לדוגמא: כאשר חותמים על המחאה ומישהו פודה אותה פעמיים
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בעיות של פונקציות חתימה דיגיטליות
שימוש בחתימה דיגיטלית מגדיל את גודל הנתונים שיש 

להעביר

זמן חישוב החתימה הדיגיטלית ארוך מאוד ותלוי באורך 
ההודעה (זוהי קריפטוגרפיית מפתח פומבי)

זמן הבדיקה של החתימה אף הוא ארוך מאוד ותלוי באורך 
ההודעה

 תמציתפתרון: במקום לחתום על ההודעה המקורית, חותמים על 
של ההודעה (שהיא הרבה יותר קצרה מההודעה המקורית).
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יצירת "תמצית"
נרצה כי התמצות של ההודעה יהיה בטוח. השאלה היא מה 

המובן של בטוח בהקשר שלנו.

דרישות:

בהנתן הודעה ותמציתה, קשה למצוא הודעה נוספת בעלת ●
אותה תמצית

קשה למצוא שתי הודעות בעלות אותה תמצית●
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פונקציות חד כיווניות
אם:חדכיוונית,  היא y=f(x(פונקציה 

f :בהינתן   , קל לחשב את קלה לחישוב 

f :בהינתן    , קשה לחשב את קשה להיפוך

שימו לב כי פירוש הביטוי "קשה להיפוך" הוא שקשה למצוא מקור 
x כלשהו עבור ערך ’y נתון (ולאו דווקא את ערך x.(המקורי 

קיומן של פונקציות חדכיווניות הינה שאלה פתוחה. ידוע כי אם 
. ההפך אינו בהכרח נכון.P≠NPקיימות פונקציות כאלו אזי 

x

yx = f 1(y)

y = f(x)
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) קריפטוגרפיותhashפונקציות תמצות (
אם היא פונקציית תמצות קריפטוגרפית  תקרא h(xפונקציה (

מקיימת את התכונות הבאות:

כיווץ: אורך הפלט הינו קבוע (על אף שאורך הקלט אינו ●
מוגבל)

)One Wayחד כיווניות (●

): קשה למצוא שתי Collision Freeחסרת התנגשות (●
הודעות בעלות אותה תמצית

Target 
Space
 {0,1}c

Source 
Space
 {0,1}*
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חתימה דיגיטלית עם פונק' תמצות

כעקרון, אין שינוי בהגדרות הפורמליות שהשתמשנו בהן קודם.
, מפעיל עליה את Mהרי ניתן להניח שאלגוריתם החתימה לוקח את ההודעה 

, ולאחר מכן חותם תוך שימוש בחתימה כרגיל.h(xפונקציית התמצות (
הבדיקה גם היא לא משתנה באופן עקרוני. כחלק מאלגוריתם הבדיקה אנו 

 וממשיכים כרגיל.h(Mמחשבים את (
עם זאת, מטעמי נוחות, נכתוב את הפונקציות הנ”ל בצורה מפורשת. נגדיר 

 כh(x ובפונקציית תמצות (V ובS שמשתמשות בV ואת 'Sאת '

               S’ (M,Pr
U
) = S (h(M),Pr

U
) = sig

              V’ (M,sig,Pub
U
) = V(h(M),sig,Pub

U
)
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חתימה ללא פונקצית תמצות

חתימה:

Sender U

m

S
Pr

U

sig

שליחה

m||sig

בדיקה:

Reciever R

m||sig

V
Pub

U

true/false
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חתימה עם פונקצית תמצות

חתימה:

Sender U

m

S
Pr

U

sig

שליחה

m||sig

בדיקה:

Reciever R

m||sig

V
Pub

U

true/false

hh
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תכונות של פונקציות תמצות בחתימות

נרצה שהוספת פונקציית התמצות לא תפגע בבטיחות החתימה. כלומר, שעדיין 
יהיה קשה לייצר זוגות של הודעות וחתימות שיעברו את אלגוריתם הבדיקה, ללא 

Prידיעת המפתח הסודי 
U

.

הבעיה העיקרית היא שפונקציות תמצות עלולות להכניס התנגשויות לחתימה.

Mזוג הודעות (
1
,M

2
h(M) יקרא מתנגש אם (

1
)=h(M

2
.

M על הודעה Sigבמקרה שכזה, חתימה לגיטימית 
1

 היא גם חתימה לגיטימית 

Mעל 
2

.

שימו לב כי דרשנו שקשה יהיה למצוא התנגשויות, אך בהכרח יש כאלה (עקרון 
שובך היונים).



3הרצאה © אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב 59

פרדוקס יום ההולדת
, 0.5מהו מספר האנשים שצריכים להיות בחדר בכדי שבסיכוי גדול מ●

.183יהיה בחדר איש שיום ההולדת שלו נופל בתאריך זהה לשלי? 

, יהיו 0.5מה מספר האנשים שצריכים להיות בחדר בכדי שבסיכוי גדול מ●
.23ביניהם שניים שיום ההולדת שלהם באותו תאריך? 

) 23*22/(2=253דרך פשוטה אחת להצדיק את ה”פרדוקס” היא בכך שיש 
 האנשים, ולכן ההסתברות של זוג מסוים להיות בעל 23זוגות של אנשים בין 

אותו יום הולדת, גדולה מחצי.
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פרדוקס יום ההולדת ופונקציות תמצות
 עבורן m, חותמים בעצם על כל ההודעות 'mכאשר חותמים על הודעה 

')h(m)=h(m.

פונקציות תמצות קריפטוגרפיות צריכות לקיים את התכונה הבאה: בהינתן 
.h(m)=h(m כך ש('m, קשה מעשית למצוא הודעה 'mהודעה 

mעל פי פרדוקס יום ההולדת, הרבה יותר קל למצוא מראש שתי הודעות 
1

 

mו
2

h(m, כך ש(
1
)=h(m

2
, ואם למתקיף יש יכולת לבחירת ההודעה 

שתחתם, הוא יוכל להחליף את ההודעה מבלי שהתמצות ישתנה.

כל פונקצית תמצות חשופה להתקפת יום הולדת.
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מסקנה
מכיוון שפרדוקס יום ההולדת משפיע על כל פונקציית תמצות 

שהיא, יש צורך שהפרדוקס לא יפגע בבטיחות.

 nכדי למצוא התנגשות כאשר אורך הפלט של הפונקציה הוא 
 הפעלות של פונקציית התמצות.2n/2סיביות, צריך לנסות בערך 

 הפעלות של 264אם נרצה שתוקף יצטרך להשקיע בסביבות 
פונקציית התמצות בשביל למצוא התנגשות, הרי שגודל התמצית 

 סיביות.128צריך להיות לפחות 
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דוגמאות לפונקציות תמצות
 סיביות128         הייתה נפוצה בעבר (עד שנמצאה התנגשות). פלט 

 128 ומשמשת כסטנדרט די נפוץ באינטרנט. פלט – MD4         שיפור של 
 התפרסמה התקפה המוצאת 2009 ידועה כחלשה (ב2004סיביות. מאז 

התנגשות במספר דקות).

 סיביות. 160. פלט – NIST עבור NSA שנוצר ע”י הMD5            שיפור של 
.263ידוע אלגוריתם למציאת התנגשויות בסיבוכיות זמן של 

 בסיבוכיות זמן preimage סיביות. ישנן התקפות שמוצאות 192          פלט – 
.2192קטנה מ

                                                      סטנדרטים חדשים בארה”ב שתוכננו 
. אורך הפלט כשם הפונקציה.NISTע”י 

               פונקצית תמצות שנכנסה לפרוטוקולי אבטחה לאחרונה. פלט של 
 סיביות.512

 תחרות לבחירת הדור הבא של פונקציות תמצות NISTבימים אלה מנהלת 
, ואמורה AES. התחרות מתנהלת באופן דומה לSHA-3קריפטוגרפיות – 

. לפרטים נוספים: 2012להסתיים באמצע 
http://csrc.nist.gov/groups/ST/hash/index.html

MD4

MD5

SHA-1

Tiger

SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512

Whirlpool

http://csrc.nist.gov/groups/ST/hash/index.html
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Message Authentication Codes (MAC)
 שמשתתפים בפרוטוקול יש A, B בדומה להצפנה בצופן סימטרי, נניח כי לשני הצדדים הרעיון:

 הגיעה מאחד מהם, הם יחשבו פונקצייה מסויימת, M משותף. כדי לאמת שהודעה Kמפתח סודי 
.Kהתלויה ב

MAC=fכלומר (
K
(M.

:MACדרישות מן ה

M חוקי על הודעה MAC לא ניתן לייצר Kללא ידיעת ●

ים תואמים, הוא איננו מסוגל לייצר זוג חדש של MACגם אם לתוקף יש הרבה הודעות ו●
 שאיננו בסטMACהודעה ו

 שלה (וגם לא מסט גדול של MAC והM מתוך הודעה Kלא ניתן לשחזר את המפתח ●
)MACהודעות ו

 חישב על ההודעה בעזרת המפתח הסודי, B אותו MAC מקבל הודעה יחד עם הAאם ●
, ושהיא לא שונתה B יודע בוודאות שההודעה נשלחה מA מצליח, MACוהאימות של ה

בדרך
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MAC (המשך) 
 שלח B לא יכול לטעון בבית משפט שAבניגוד לחתימה דיגיטלית, במקרה זה ●

 לא MAC. לכן MAC עצמו גם מסוגל לייצר את הAלו את ההודעה, מכיוון ש
מספק את תכונת אי ההכחשה.

 הוא פרימיטיב סימטרי (משמע מבוסס על מפתח סודי), שמספק שתי MACכלומר 
תכונות:

אימות

שלמות

)Non-Repudiation איננו מספק איהכחשה (MACעם זאת 

:MACמקובלים שלושה סוגים של 

מבוססי פונקציית תמצות

מבוססי צופן בלוקים

משולבים בצופן שטף
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MAC מבוסס פונקציות תמצות 
 ביחד.K והמפתח הסודי M מתמצתים את ההודעה הרעיון:

 פונקציית תמצות):h (תהי דוגמאות

     Keyed MAC : MAC
K
(M) = h(K,M,K)

     HMAC-h :      HMAC
K
(M) = h(K  ⊕ opad, h(K ⊕ ipad, M))

).HMAC הם קבועים של opad וipad(כאשר 

.HMAC-SHA1 וHMAC-MD5למשל: 

תכונות:

מספק שלמות●

מאמת את זהות השולח●
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MAC מבוסס צפני בלוקים 
הרעיון הוא לנצל את העובדה שללא ידיעת המפתח לא ניתן להצפין מידע.

. בשיטה זו הבלוק האחרון CBC-MAC מבוסס על צופן בלוקים, היא MACדוגמא נפוצה ל
. כלומר השולח מצפין את MAC של ההודעה משמש כCBC modeשל הצפנה ב 

 תוך שימוש בצופן בלוקים מוסכם וידוע במוד פעולה K תחת המפתח המשותף Mההודעה 
. הבלוק האחרון המתקבל בהצפנה – נשלח לצד השני, כעדות לשלמות המידע.CBCשל 

: שינוי סיבית בהודעה המוצפנת ישנה את הבלוק האחרון בהכרח.שלמות

: מובטח ע”י מפתח ההצפנה הסודי.אימות השולח

!CBC-MAC ולאימות בCBCאין להשתמש באותו המפתח להצפנה ב

כאשר מצפינים ומאמתים מידע בוזמנית, יש להזהר בדרך השימוש. האימות אזהרה כללית: 
.מוסיף יתירות למידע המועבר העשויה לעזור לתוקף
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Singcryption / Authenticated 
Encryption

לעיתים אנחנו נדרשים להצפין מידע ובו זמנית לאמת אותו

ישנן מספר דרכים בטוחות לבצע זאת, אך למרבה הצער מספר רב יותר של 
דרכים לבצע את הפעילות הזו באופן לא בטוח

 או פרוטוקולי WEPלא מעט פרוטוקולי אבטחה נופלים בנקודה הזו, כמו 
GSMהאבטחה של רשתות הטלפוניה 

באופן כללי, עדיף להצפין את המידע, ורק אז לאמת את המידע המוצפן 
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אימות – סיכום
ראינו שתי דרכים לביצוע אימות:

חתימה דיגיטלית.בעזרת ●
.MAC בעזרת●

 מהיר יותר מהשימוש בחתימות דיגיטליות. הוא MACהשימוש ב
אפשרי כאשר לשני הצדדים מפתח משותף. עם זאת, חתימה דיגיטלית 

איננה דורשת מפתח משותף, ומבוססת על מפתחות פומביים.

ראינו גם פונקציות תמצות קריפטוגרפיות. פונקציות תמצות 
קריפטוגרפיות מאפשרות להקטין את אורך ההודעה, על מנת לצמצם 
את זמן החישוב של החתימה הדיגיטלית ואת אורך החתימה. כמו כן, 

.MACפונקציות אלה יכולות לשמש במימוש 
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