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מפתחות קריפטוגרפיים

לאורך כל הקורס נניח כי המפתחות הקריפטוגרפיים שלנו הם 
“טובים”:

נוצרו באופן אקראי טוב (מפתחות סימטריים הוגרלו באקראי ●
באופן בלתי תלוי, מפתחות אסימטריים נוצרו בתהליכים 

דומים).

 MAC משמש ל-MACמשמשים לצרכים שנקבעו (מפתח ●
ולא להצפנה בצופן בלוקים), כמו כן מומלץ להשתמש 

במפתחות שונים לכל צורך.

אורכם גדול דיו כדי להיות מוגנים בפני סוגי התקפות שונים ●
(לדוגמא, חיפוש ממצה).
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תכונות של מפתח קריפטוגרפי
לכל מפתח קריפטוגרפי ישנן מספר תכונות בסיסיות:

(שנבחר בתלות ב:)אורך המפתח 

, צופן פומבי, או אלגוריתם MACסוג האלגוריתם - צופן סימטרי, 
חתימה דיגיטלית

סוג המידע המוצפן - ארוך יותר ככל שהמידע יותר סודי

זמן החיים של המידע – כמה זמן המידע צריך להשמר סודי/חתום

אורך חיים

משך הזמן בו המפתח בשימוש או כמות המידע המוצפן באמצעותו

תלוי באורך החיים של המידע המוגן, והנזק שיגרם במקרה של 
חשיפה

4הרצאה 3



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

ניהול מפתחות קריפטוגרפיים
את המפתחות הקריפטוגרפיים יש לנהל בצורה בטוחה ואמינה:

ייצור בטוח●

  מפתחות אקראיים לחלוטין

  שימוש באמצעים פיסיים לייצור

אחסון בטוח●

  שמירת המפתחות כך שלא יחשפו (רכיב נפרד)

  עדיף שהרכיב הפיסי לייצור ישמש גם לשמירה

הפצת מפתחות (נראה מיד)●

  החלפת מפתחות סימטריים בין אנשים המעוניינים לתקשר באופן בטוח

  הפצת מפתחות אסימטריים (ציבוריים) לצורכי הצפנה אסימטרית 
וחתימות
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ניהול מפתחות קריפטוגרפיים

עדכון מפתחות

  תוקפם של מפתחות יכול לפוג, ואז יש צורך לעדכנם

  המפתח הציבורי צריך להיות כזה שניתן לבצע לו 
Revocation רישום כמפתח שאיננו חוקי יותר, אף על פי – 

שהוא עדיין בתקופת הקיום החוקית שלו (לדוגמא, המפתח 
הפרטי נחשף בטעות)

  זיהוי בעלי המפתח הציבורי (התקפות התחזות ופלגיאט)
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אלגוריתם הסכמה על מפתחות

 המעוניינים להסכים על מפתח B ו-Aנתונים שני אנשים 
סודי (סימטרי) תוך שימוש בערוץ פומבי בלבד.

דרך אפשרית: הצפנת המפתח הסימטרי הסודי על ●
 ושליחתו בערוץ הפומבי (ניתן להצפין תחת RSAידי 

כל פונקציית הצפנה פומבית בטוחה)
דרך נוספת: אלגוריתם יעודי להחלפת מפתחות – ●

 להחלפת מפתחות Diffie-Hellmanאלגוריתם 
(להסכמה על מפתח סודי משותף)
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 להסכמה על Diffie-Hellmanאלגוריתם 
מפתח סודי משותף

 לצורך יצירת מפתח סודי 1976 הוצע בשנת Diffie-Hellmanאלגוריתם 
משותף תוך שימוש בערוץ פומבי.

לכל אחד מהצדדים מפתח פומבי ומפתח פרטי מתאים.

כל אחד מהצדדים מחשב את המפתח הסודי המשותף תוך שימוש 
במפתח הפרטי שלו, ובמפתח הפומבי של הצד השני.

7

 Martin E. Hellman Whitfield Diffie
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  (המשך)Diffie-Hellmanאלגוריתם 

*Z יוצר של g מספר ראשוני ויהי pיהי 
p

, החבורה 

Z הכפלית של
p

ידועים לכל משתמשי  pו- g . הפרמטרים

המערכת.

המפתחות:

xgx (mod p)בוב

ygy (mod p)אליס

המפתח 
הפרטי

המפתח 
הפומבי
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 (המשך)Diffie-Hellmanאלגוריתם 

בובאליס
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 – רקעDiffie-Hellmanאלגוריתם 

 היא Diffie-Hellmanההנחה המובלעת מאחורי אלגוריתם 
 (כל gxy קשה לחשב מתוכם את gy ו-gx, p, gשבהנתן 

). mod pהחישובים הם 

 (הלוגריתם DLOG) קשורה לבעיית ה-DHבעיה זו (בעיית 
.x מצא את g, p, gxהדיסקרטי): בהנתן 

 (ובעיית הפירוק לגורמים) גם בעיות אלה RSAכמו בעיית 
נחשבות קשות, ולא ידועים אלגוריתמים יעילים לפתרונן.
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 – אזהרותDiffie-Hellmanאלגוריתם 
 משמש אך ורק להסכמה על Diffie-Hellmanשימו לב כי אלגוריתם 

מפתח סימטרי משותף בין שני משתתפים.

 יכול לשמש עבור:איננוהאלגוריתם 

. הצפנת מפתח פומבי1

. חתימות דיגיטליות2

. כל דבר שאיננו הסכמה על מפתחות3

הערה: שימו לב כי שני אנשים המשתמשים תמיד באותם מפתחות 
פומביים (ופרטיים מתאימים) יסכימו תמיד על אותו מפתח משותף.
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ניהול המפתחות הפומביים
 וגם לאלגוריתמי מפתח פומבי אחרים, כגון DH(רלוונטי גם ל-

צפנים)

כיצד תדע אליס מהו המפתח הפומבי של בוב?

: לפני שהם רוצים לדבר, הצדדים יחליפו את הדרך הטבעית
המפתחות הפומביים שלהם (למשל, כפי שנעשה בפרוטוקול 

DH.(לעיל 

 Man in the: ניתן לבצע התקפת האיש שבאמצע (הבעיה
middle .(
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(MitM) התקפת האיש שבאמצע

Hello, I am Alice
             gx

Hello, I am Bob
           gy

Hello, I am Alice
          gxAlice

Hello, I am Alice
             gxMatt

Hello, I am Bob
gxBob

Hello, I am Bob
gxMatt

E          (M)gxAlicexMatt

Alice BobMatt

Alice Matt Bob

13

הסכמה על המפתח המשותף:

שליחת הודעה מאליס לבוב:
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הבעיה: קישור בין זהות ומפתח פומבי

נשים לב כי מקור הבעיה בחוסר הקישור בין המפתח הפומבי 
ובעליו. התוקף התחזה לאדם אחר תוך שימוש במפתח הפומבי 

שלו.

הפתרון יהיה לקשור בצורה כלשהי בין מפתח פומבי וזהות 
בעליו, ובצורה זו למנוע מן התוקף להתחזות כמישהו אחר.

נעיר כי ישנם מספר פתרונות לבעיה זו, אך הפתרון הנפוץ 
ביותר (בזכות ההנחות הפשוטות ביותר שהוא דורש) הוא זה 

). Certificatesשנראה מיד – שימוש בסרטיפיקטים (
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פתרון: שימוש בסרטיפקטים
 Certificationקיים גורם מאשר שכולם סומכים עליו הקרוי ●

Authority או) Certifying Authority – ובקיצור (CA 
שתפקידו להנפיק סרטיפיקטים

כל המשתמשים במערכת מכירים את המפתח הפומבי של ●
CAה-

הסרטיפיקט הוא מחרוזת שמכילה: שם המשתמש, המפתח ●
 CAהפומבי שלו, תאריך התפוגה של הסרטיפיקט, שם ה-

 שהנפיק את CAהמנפיק. כל השדות הללו חתומים על ידי ה-
הסרטיפיקט

4הרצאה 15



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

אמון בגורם מאשר
המשתמשים בעולם צריכים לסמוך על הגורם המאשר שלפני הנפקת ●

הסרטיפיקט הוא מוודא שהזהות שמופיעה בסרטיפיקט שייכת לבעלים 
של זוג המפתחות הפרטי/פומבי שחציו הפומבי מופיע בסרטיפיקט

גורמים מאשרים נבדלים זה מזה ברמת תהליך הוידוא שהם מבצעים ●
לפני ההנפקה

 לפענח או לחתום תחת המפתחות אותם אינו יודעהגורם המאשר ●
הוא מאשר!

כלומר, לגורם המאשר יש ערך מוסף אחד לעולם שלנו – האמון שלנו ●
בהם. אם אנחנו לא סומכים על הגורם המאשר, הבעיה לא נפתרה

פירושו של דבר הוא שהגורם המאשר משמש “קצה חוט” כדי שנוכל ●
בסופו של דבר לסמוך על מפתחות פומביים של אנשים אחרים

לעיתים האמון בגורם המאשר נשען על בסיס משפטי●
 לדוגמא, בארץ, חובותיו של הגורם המאשר מעוגנות בחוק חתימה אלקטרונית●

http://www.gov.il/FirstGov/Smartcard/aboutSmartCard/AuthorizingCompanies.htm
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שימוש בסרטיפקטים
 את המפתח B רוצה לשלוח למשתמש Aכאשר משתמש ●

הפומבי שלו, הוא שולח אליו את הסרטיפיקט שלו. מכיוון 
 B, הרי ש-Aשהסרטיפיקט מכיל את המפתח הפומבי של 

Aקיבל גם את המפתח הפומבי של 

 שהנפיק את הסרטיפיקט, הוא מאמת CA סומך על ה-Bאם ●
 על הסרטיפיקט (תוך שימוש CAאת החתימה של ה-

 הידוע לכולם) וכך מוודא CAבמפתח הפומבי של ה-
Aשהמפתח הפומבי אכן שייך ל-
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בעיה
 הם שני אנשים שלא נפגשו מעולם וחיים B ו-Aאם ●

 CAבמקומות שונים ומרוחקים, אין שום סיבה להניח שקיים 
אחד ששניהם מכירים וסומכים עליו

נניח לרגע שקיים שרת שכזה. כתוצאה מכך, השרת צפוי ●
לטפל בפניות רבות, ולא לעמוד בעומס

Public Key Infrastructure (PKI(הפתרון: 
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Public Key Infrastructure (PKI)

●PKI הינה תשתית להעברה, פרסום ואימות של מפתחות 
ציבוריים

המפתחות הפומביים בדרך כלל מפורסמים בעזרת ●
סרטיפיקטים

 צריכה להכיל הגדרות של התהליכים הבאים:PKIהגדרה של ●

מי מנפיק סרטיפיקט למי, ): certificationמתן סרטיפיקט (
תהליך ההנפקה, ואיפה הסרטיפיקט שמור

כיצד מוצאים סרטיפיקטים של ישויות אימות מפתח פומבי: 
במערכת וכיצד מאמתים סרטיפיקט (האם הוא תקף)

ביטול הסרטיפיקט
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?PKIלמה צריך 
נניח שזוג אנשים רוצים לדבר בצורה בטוחה דרך ●

ערוץ ציבורי
על-מנת שהצדדים יבצעו אימות אחד של השני, ●

הצדדים חייבים להסתמך על איזשהו מפתח ארוך 
טווח

עליו הסכימו במפתח סימטרי ניתן להשתמש ●
הצדדים מראש בפגישה פיסית

 בדרך כלל זה לא מעשי, ולכן נהוג להשתמש●
במפתחות פומביים ארוכי טווח

חשוב שתהיה דרך בטוחה לקבל מפתח פומבי של ●
הצד השני, אפילו אם המשתמשים לא נפגשו מעולם
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PKIדוגמא ל-

 יחיד, שמנפיק CA הפשוט ביותר הוא: PKIה-●
סרטיפיקטים לכל המשתמשים. כאשר אליס רוצה 

, מזדהה CAלקבל סרטיפיקט, היא ניגשת פיסית ל-
בפניו ומקבלת סרטיפיקט. בהמשך, אם בוב ירצה 

לדעת מהו המפתח הפומבי של אליס, היא תשלח לו 
את הסרטיפיקט

כמו קודם, כל המשתמשים צריכים לסמוך הבעיה: ●
 אחד. לכן לצורך יצירת סרטיפקטים עליהם CAעל 

לגשת אליו פיסית. ברשתות גדולות זה לא מעשי
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PKI
-ים) CA-ים מכילים מספר גורמים מאשרים (PKIמרבית ה-●

משתמשים יכולים לשמש כגורמים מאשרים●

 או ישויות קצה למשתמשים שלא משמשים כגורמים מאשרים קוראים●
)End Entities (EE.

גורם מאשר יכול להנפיק סרטיפיקט לגורם מאשר אחר או לישות קצה●

CA: אליס מאמינה ל-דוגמא●
1

CA. בגלל ש-
1

CA הנפיק סרטיפיקט ל-
2

 ,

CAהיא תאמין גם לסרטיפיקטים ש-
2

 הנפיק

CA
1

CA
2

אליס בוב

:סימונים

           CA

           EE

X→Y: חתמה על    הישות 
 הסרטיפיקט של
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מסלולי אמון
אל ) Trust Pathמסלול אמון (בדוגמא לעיל, אליס בונה ●

בוב:

 רוצה לאמת את המפתח הפומבי של Aבאופן כללי, כאשר ●
B  מסלול ,

הוא מסלול אמון חוקי, אם: 
      הוא גורם מאשר אשר    סומך עליו ומכיר את 

המפתח הפומבי שלו (למשל, קיבל אותו באופן פיסי)
) חתמה על סרטיפיקט של Bכל ישות במסלול (פרט ל-

הישות הבאה אחריה במסלול

(CA
1
,CA

2
,...,CA

k
,B)

(CA
1
,CA

2
,Bob)
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ארגון הגורמים המאשרים
הדרך שבה הגורמים המאשרים מאורגנים (כלומר: מי חותם למי, 

איך נראה מסלול אמון וכיצד מוצאים אותו) הינה חלק חשוב 
.PKIמהגדרה של 

לדוגמא:

מבנה היררכי: הגורמים המאשרים מאורגנים בעץ. כל צומת ●
פנימי בעץ חותם לילדיו ולאביו. העלים – ישויות קצה

מבנה קליק: כל גורם מאשר חותם לכל אחד מהגורמים ●
המאשרים האחרים (ובכך מבטיחים שאורך מסלול אימות יכיל 

תמיד רק שני גורמים מאשרים)

ישנם מבנים נוספים שהם פשרה בין שתי הגישות – משהו ●
שהוא באופן כללי עץ כללי אבל עם חתימות נוספות ("קיצורי 

)cross certificationדרך" – 
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ים – דוגמאCAארגון ה-

Root

US UK

Technion Haifa
Univ.

TAU Harvard

Moshe

Israel

John
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ים – המשךCAארגון ה-
-ים ללא מבנה מסודר של גורמים מאשרים. PKIישנם ●

 אין מבנה בכלל. כל משתמש משמש גם PGPלדוגמא, ב-
כגורם מאשר ויכול לחתום על סרטיפיקטים של משתמשים 
אחרים. במקרים אלו על כל משתמש לאמץ מדיניות לפיה 

יקבל או ידחה סרטיפיקטים

Web of trustלמבנה כזה קוראים ●

-ים בעלי מבנים נוספים...PKIישנם ●
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Scalability

 שמיועד לרשתות גדולות יקיים את PKIנרצה ש-●
, כלומר: ישאר מעשי גם אם scalabilityתכונת ה-

ישנו מספר רב של משתמשים. בפרט, מסלולי האמון 
יהיו קצרים יחסית וקלים למציאה ובדיקה

, מכיוון שבין כל זוג Web of trustלדוגמא: ב-●
משתמשים יש מסלול אימות קצר, לכאורה המערכת 

 על כל Web of trustיותר גמישה. מצד שני, ב-
משתמש להחליט בנפרד איזה מסלולים אמונים 
עליו, ולכן בסופו של דבר, השיטה פחות מעשית
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PKI במבנה היררכי

, אבל scalabilityבמבנה היררכי אין בעיה של 
ישנה בעיה אחרת – המערכת יותר מדי תלויה ב-
גורמים מאשרים שנמצאים ברמות העליונות של 
העץ. ישנם מסלולים רבים שעוברים דרך גורמים 
מאשרים אלה, ולכן חשיפה של מפתח פרטי של 
אחד מהם תגרום נזק רב. לכן גורמים מאשרים 

אלה מהווים יעד מפתה להתקפה.
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PKIמבנה ה-
 צריך לתת עליהן את הדעת:PKIבסיכומו של דבר, הבעיות שמבנה ה-

                   – התאמה למקרים שונים (הרבה משתמשים, ●
משתמשים רחוקים פיזית וכו')

בטיחות – עד כמה פריצה לאחד הגורמים המאשרים פוגעת ●
בתיפקוד העולם

) הן שוות זכויות, או שמא EEרגישות – האם כל ישויות הקצה (●
אנחנו מעוניינים בהפרדה (ואז מה משמעות ההפרדה)

Revoke, עדכונו, ופעולת Certificateתהליך הוצאת ●

אמון●

סוגיות חוקיות (ביטוח)●

פרטיות●
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PKIאמון ב-
        מגדיר בנוסף מודל של אמון●

דוגמאות למודלים:●

CAלכל משתמש, קיים לפחות גורם מאשר אחד 
1

 שעליו 

המשתמש סומך לגמרי. אם גורם מאשר זה סומך על 
CA

2
CA, אז המשתמש סומך גם על 

2
 באופן אוטומטי

         - כל משתמש מגדיר באופן מפורש על מי הוא 
סומך

סומכים על גורמים מאשרים מסוימים רק למטרות 
מסוימות: כמו למשל, מאמינים רק לסרטיפיקטים 

, בהם זהות המשתמש היא CAשמונפקים על ידי ה-
כתובת הדואר האלקטרוני.  סומכים על סרטיפיקטים על 

מפתחות חתימה אך לא על מפתחות הצפנה
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Certificatesתהליכי 
 מורכב מהצעדים הבאים:Certificateאימות 

CAאימות החתימה של ה-●

(נהוג כי תוקף הסרטיפיקט רשום בדיקה שהסרטיפיקט עדיין בתוקף ●
בתוך הסרטיפיקט, אך יש מקרים בהם צריך לפנות למנפיק הסרטיפיקט)

בדיקה שהסרטיפיקט לא בוטל●

 יתכן במספר Certificate Revocation הקרוי Certificateביטול של 
מקרים:

המפתח הפרטי (המתאים למפתח הפומבי שבסרטיפיקט) התגלה●

 התגלהCAהמפתח הפרטי של ה-●

 כבר לא מחזיק סרטיפיקטים עבור משתמש זה (למשל: CAה-●
המשתמש עבר לעבוד בחברה אחרת)
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Certificates Revocation List (CRL)

נהוג שכל גורם מאשר מפרסם רשימה של סרטיפיקטים ●
CRLשהונפקו על ידו ובוטלו. לרשימה זו קוראים 

הרשימה חתומה ע"י הגורם המאשר, ופרט לרשימת ●
הסרטיפיקטים המבוטלים מכילה מספר סידורי, תאריך 
פרסום הרשימה והתאריך בו תפורסם הרשימה הבאה

 אתו הרשימה חתומהCAיש לבדוק את המפתח של ה-●

 לפני התאריך המיועד של CRLלפעמים, יש צורך לפרסם ●
 הבאCRLה-

על המשתמשים להחליט לבד, כל כמה זמן הם בודקים את ●
CRLה-
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CRL(המשך) 

 עושה את תהליך האימות של CRLהשימוש ב-●
סרטיפיקט מסובך. בנוסף, גודל הרשימות יכול להיות 

מאוד גדול, מה שמגדיל עוד יותר את הזמן הדרוש 
לאימות סרטיפיקט

 לכמה תתי רשימותCRLפתרון חלקי: חלוקה של ה-●

ישנם פתרונות שונים לבעיה זו, אם כי תמיד יש יחס 
) בין כמות העבודה של אימות tradeoffחליפין (

Revocationסרטיפיקט לבין ”איכותו” של מנגנון ה-
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קבלת סרטיפיקט

, הוא צריך להיפגש PKIכאשר משתמש מצטרף ל-●
פיסית עם הגורם המאשר, שיקבל את פרטי 

הסרטיפקט (שם, מפתח פומבי, וכו') ויבדוק את 
זהותו (למשל תעודת זהות), ואם הוא יודע את 

המפתח הפרטי (ולא על ידי שיגלה מהו)
חוק החתימות הדיגיטליות דורש מגורם מאשר ●

דרישות רבות בתחום אבטחת המידע ובדיקות לפני 
מתן סרטיפיקט (וכן דרישות כלכליות)
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X.509תקן 

 שיאפשר לכל זוג אנשים בעולם PKIבאינטרנט יש צורך ב-●
לתקשר ביניהם בצורה בטוחה

 לצורך זה X.509התקן הנפוץ ביותר, הוא התאמה של תקן ●
 ITU-T הוא תקן של X.509). תקן PKIX(מודל זה נקרא 

. PKIשמגדיר 

זהו אחד התקנים החשובים ביותר בתחום אבטחת המידע, ●
) IPsec, SSLמכיוון שהרבה פרוטוקולים  (לדוגמא: 

X.509מסתמכים על סרטיפיקטים ופרוטוקולי אימות של 

 (נראה מיד), ושוחרר X.500התקן מבוסס על מדריך ●
3. הגירסה הנוכחית - 1988לראשונה ב-
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X.500שירותי מדריך – 

) מקוון, Directoryמדריך ( שמתאר ITU-Tתקן של ●
גלובאלי, מבוזר

שרת או קבוצה מבוזרת של שרתים ששומרים מדריך – ●
מבנה נתונים עם מידע על משתמשים:

 בכל כניסה במדריך שמורות תכונות שונות, אחת מהן  X.500ב-
 של הישות המתאימהpublic keyהיא ה-

המדריך מתוחזק ומתופעל ע"י הירארכיה (עץ) של תתי מדריכים

לכל ישות בעץ יש שם ייחודי שונה משל אחיו

 מתקבל ע"י שרשור Distinguished Name (DN (שם הייחודיה
השמות שבמסלול מן השורש אל הצומת המתאים בעץ

4הרצאה 36



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

Distinguished Name (DN)

שם שהוא יחודי במדריך הגלובאלי – בעל משמעות ●
חוקית

קבוצה סדורה של זוגות. כל זוג מכיל מילת  מפתח ●
שמורה, ומחרוזת שמכילה ערך

:DNדוגמא ל-

CN  (Common Name) = Merry Poppins

OU (Organizational Unit) = Miracles

O (Organization) = Walt Disney

C (Country) = United Kingdom
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X.509(המשך) 

-ים מאורגנים, אבל CA לא מגדיר כיצד ה-X.509תקן 
.X.500ממליץ לשמור על המבנה ההיררכי של 

-ים הם הצמתים הפנימיים של המדריך. CAכלומר: ה-
 חותם לבניו על סרטיפיקטים. כמו-כן ניתן גם CAכל 

.cross certificationלהוסיף 
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X.509v3 Certificate Format

Version

Certificate serial number

Signature algorithm

Issuer DN

Validity Period

Subject DN

CA’s signature on the Certificate

Subject public key information

חתום

ע"י
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X.509קבלת סרטיפיקט ב-
 מגדיר שתי דרכים לקבלת סרטיפיקט:X.509תקן 

: בשיטה זו הגורם המאשר מייצר את המפתח               ●
), ושולח אותם subjectהפרטי והציבורי עבור הלקוח (

(בצורה מוגנת) אל הלקוח. שיטה זו מתאימה לחלוקה של 
certificates שמאוכסנים על אמצעי פיסי ממוגן (לדוגמא 
smart card(

: בשיטה זו הלקוח מייצר את המפתח הפרטי                   ●
והציבורי, ושולח בקשה אל הגורם המאשר שמחזיר לו 

certificate עבור המפתח הציבורי. חשוב לציין כי בשיטה זו 
על הגורם המאשר לוודא כי הלקוח יודע את המפתח הפרטי 

המתאים
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EV Certificates

 X.509עם התפתחות המסחר האלקטרוני, סרטיפיקטים של ●
לקחו חלק מרכזי באבטחת אתרי אינטרנט, על-בסיס 

SSL/TLSפרוטוקול 
עם הזמן, שיקולים מסחריים הובילו גורמים מאשרים להנפיק ●

סרטיפיקטים לאתרים ללא בדיקות מקיפות
בפרט, דבר לא מונע כיום מאתרים זדוניים להנפיק ●

לעצמם סרטיפיקט על מנת לתת חזות לגיטימית לאתר 
שלהם (מרבית האנשים מאשרים סרטיפיקטים שלא 

כדאי להשתמש בהם)
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EV Certificates

, הוכנס לשימוש סוג חדש 2006כדי להחזיר את אמון המשתמשים, החל מ-●
Extended Validation Certificateשל סרטיפיקט:  

EV Certificates עם שדות נוספים היחודיים ל-X.509סרטיפיקט ●

מזוהה ע"י כל הדפדפנים החדשים, ובדרך-כלל משפיע על התצוגה ●
 שורת הכתובת תיצבע בירוק)IEהגרפית של הדפדפן (לדוגמא, ב-

 צריכים לעמוד בדרישות EV Certificatesגורמים מאשרים המנפיקים ●
מחמירות יותר מגורמים מאשרים אחרים

 מחמירים יותר (ויקרים יותר...) EV Certificatesתהליכי הוידוא של ●
מאלה של סרטיפיקטים רגילים, וישנן דרישות מחמירות יותר גם לגבי 

) של סרטיפיקטיםRevocationתהליכי הביטול (
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PGP
), פותחה ע”י Pretty Good Privacy (ראשי תיבות של PGPתוכנת 

). התוכנה מאפשרת הצפנת ואימות Philip Zimmermanפיליפ צימרמן (
אימיילים וקבצים.

בעת פיתוחה הוצאת קוד קריפטוגרפי מתחומי ארה”ב היתה אסורה, ולכן, 
התוכנה הודפסה בספר, נשלחה כספר לפינלנד, ושם נסרקה חזרה.

עקב פיתוח התוכנה מחוץ לממסד, ועקב היות הקוד פתוח לבדיקה 
והערכה, התוכנה אומצה מהר ככלי המשמש להצפנה ואימות של קבצים 

ודואר אלקטרוני.
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PGPמודל האמון של 
 היא פחות ברוח ממסדית ויותר חופשית, הנחות PGPמכיוון ש-

האמון שלה הן שונות: 

        אינה מניחה קיום של רשות שכל המשתמשים סומכים ●
)CAעליה (

כל משתמש משמש כגורם מאשר ויכול לחתום על ●
סרטיפיקטים של משתמשים אחרים כרצונו

כל משתמש מחליט לבד בצורה מפורשת על מי הוא סומך ●
ועל מי לא
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מחזיק המפתחות הפרטיים
 מחזיק מבנה נתונים שנקרא "מחזיק המפתחות PGPכל משתמש ב-

) ובו שמורים המפתחות הפרטיים שלו. Private Key Ringהפרטיים" (
מבנה נתונים זה הוא טבלה בה כל שורה מתאימה למפתח פרטי.

המפתח הפרטי מוצפן בצופן סימטרי:●

passהמשתמש מקליד סיסמה ●

h(pass סיביות (160מיוצרת תמצית של הסיסמה בת ●

 סיביות שישמשו כמפתח לצופן סימטרי128 נלקחות h(passמתוך (●

הסיסמה למפתח הפרטי לא נשמרת על המחשב בשום דרך●

יש להקליד את הסיסמה בכל פעם שניגשים למפתח הפרטי.

45

UserIDEncrypted Private 
Key

Public

Key

KeyIDTime

Stamp
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 – המשךPGPמודל האמון של 
המפתחות הפומביים נשלחים בין המשתמשים ●

בעזרת סרטיפיקטים

סרטיפיקט מכיל כתובת דואר אלקטרוני ומפתח ●
פומבי

הסרטיפיקטים חתומים ע"י משתמשים שונים. ●
למשל: אליס יכולה לבקש מהחברים שלה  לחתום 

על הסרטיפיקט שלה

: בוב יאסוף חתימות שונות על הסרטיפיקט הרעיון●
של אליס. על סמך החתימות הוא יחליט האם הוא 

מאמין לסרטיפיקט או לא
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 – המשךPGPמודל האמון של 
כיצד בוב מחליט האם להאמין לסרטיפיקט של אליס או לא?

אינטואיטיבית, בוב צריך להאמין רק לחתימות אשר:

נעשו ע"י משתמשים שהוא סומך עליהם

נעשו ע"י מפתח פרטי אמיתי של החותם

במילים אחרות, בוב צריך לשאול את עצמו:

?CAהאם אני סומך על אליס כ-

האם אני מאמין שהמפתח שחתם על הסרטיפיקט באמת 
שייך לאליס?

4הרצאה 47



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

מחזיק המפתחות הפומביים

 מחזיק מבנה נתונים שנקרא PGPכל משתמש ב-
) Public Key Ring"מחזיק המפתחות הפומביים" (

ובו שמורים מפתחות פומביים של משתמשים שונים. 
מבנה נתונים זה הוא טבלה בה כל שורה מתאימה 

למפתח פומבי של משתמש כלשהו.

Key

Legitimacy

Signatures

Trust

SignaturesOwner 
Trust

User 
ID

Public

Key

KeyIDTime

Stamp
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PGPמימוש מודל האמון ב-
נניח שמדובר במחזיק מפתחות ששייך לבוב. נתבונן בשורה 
שמתאימה למפתח פומבי כלשהו של אליס. ארבעת השדות 

האחרונים הם:

●Owner Trust - שדה שנקבע על ידי בוב. השדה מייצג את 
 האמון של בוב בחתימותיה של אליס על מפתחות פומביים של

.משתמשים אחרים

הערכים האפשריים של השדה הם:

 – ערך זה יכול להינתן רק לשורות                       
שמתאימות למפתחות של המשתמש עצמו (בוב)

Always Trust

Usually Trust

No Trust
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 – המשךPGPמימוש מודל האמון ב-
– בשדה זה בוב אוסף חתימות על                    ●

הסרטיפיקט שנעשו ע"י משתמשים אחרים

– עבור כל חתימה שמופיעה בשדה                            ●
signatures-נשמר את ערך ה ,Owner trust של המפתח 

החותם

 – שדה בינארי אשר קובע האם בוב                         ●
מאמין שזה באמת מפתח פומבי של אליס. ערך שדה זה 

 על סמך שדות אחריםPGPמחושב ע"י 
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 – הערותPGPמימוש מודל האמון ב-

 Owner ו-Key Legitimacyיש הבדל משמעותי בין השדות  
Trust ! האחד משמעו האם אנו משוכנעים כי המפתח הנתון

שייך לבן אדם הנתון. השני מציין עד כמה נסמוך על החתימות 
שלו לגופים אחרים. ייתכן מפתח לגיטימי שאיננו סומכים על 

בעליו לייצר סרטיפקטים, או מפתח לא לגיטימי שאנו סומכים 
על בעליו.

שימו לב כי עבור כל רשומה במחזיק המפתחות, עשויים להיות 
.Signature Trust ו-Signatureמספר זוגות של 
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Key Legitimacyחישוב השדה 

לוקחים בחשבון רק חתימות שנעשו בעזרת מפתח שהוא ●
לגיטימי בעיני בוב

 Ultimate שהוא Signature trustכל חתימה עם ערך ●
1 תקבל משקל

X-1  תקבל משקל Always Trusted כל חתימה עם ערך●

Y-1 תקבל משקל Usually Trusted כל חתימה עם ערך●

0 תקבל משקל Not Trusted כל חתימה עם ערך●

 נקבעים ע"י המשתמש. אם לא נאמר אחרת, נניח Y ו-Xערכי 
.X=1, Y=2כי 
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המשך – Key Legitimacy חישוב השדה
 (או 1 הוא Signaturesאם סכום של כל החתימות שבשדה ●

.Valid נקבע להיות Key Legitimacyיותר) ערך השדה 

המפתח של המשתמש הופך ללגיטימי מיד לאחר יצירתו 
(ללא קשר לחתימות)

Not Validאחרת, ערך השדה הוא ●

, צריך חתימה של משתמש אחד עם 1על-מנת שערך השדה יהיה 
Ultimate Trust ,או X משתמשים שהם Always Trusted ,או Y 
(או קומבינציה אחרת עם  Usually Trusted משתמשים שהם

 לפחות)1סכום משקלות 
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Key 
Legitimacy

Signatures 
Trust

SignaturesOwner TrustUserIDKey

validUltimate TrustSigA(√)Ultimate TrustAPubA

validUltimate TrustSigA(√)Always TrustBPubB

0--Always TrustCPubC

validUltimate TrustSigA(√)Usually TrustDPubD

validUltimate TrustSigA(√)Usually TrustEPubE

validAlways Trust
Usually Trust

SigB(√)
SigG(x)Usually TrustFPubF

0Always TrustSigC(x)Usually TrustGPubG

validAlways Trust
Usually Trust
Usually Trust

SigC(x)
SigD(√)
SigE(√)

No TrustHPubH

0Usually Trust
No Trust

SigE(√)
SigH(√)No TrustIPubI

דוגמא למחזיק המפתחות של אליס
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דוגמא להצגה גרפית של מחזיק 
מפתחות

D

Alice

B C

IH
G

E

F

√ √ √

√ √

√
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מקרא

Ultimate Trust

W signed for U

מפתח לגיטימי

Always Trust

Usually Trust

No Trust

√

W U

X=1, Y=2הנחה: 
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