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מטרות

  Authentication: אימות זהותו של המשתמש 

  Authorization: בדיקה האם המשתמש מורשה להשתמש 
בשירותים או במשאבים אליהם הוא מנסה לגשת

 Accessבקרת הכניסה מהווה בסיס לבקרת הגישה (
Control(
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שלבי בקרת הכניסה
:Identificationזיהוי המשתמש – 

)User IDהמשתמש מזהה את עצמו למערכת ע”י הקשת שמו (

:Authenticationאימות זהות המשתמש – 

המערכת מבצעת בדיקה, שמאמתת את זהות המשתמש
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תהליך האימות
ניתן לחלק את תהליך האימות לשני רכיבים:

 Authenticationהאמצעי והמידע שעליו מסתמך האימות (●
Mechanism(

נראה למשתמש

דוגמאות: סיסמא, כרטיס חכם, טביעת אצבע
 הפרוטוקול שבעזרתו מועברת ומוודאת אינפורמצית האימות●

)Authentication protocol(

שקוף למשתמש

EKE, Kerberos, EAPדוגמאות: 

לא תמיד ניתן להפריד בקלות בין שני הרכיבים
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אימות חד צדדי לעומת אימות הדדי
פרוטוקול אימות יכול לבצע 

)One way authenticationאימות חד-צדדי (

או

).Mutual Authenticationאימות הדדי (

באימות חד צדדי, המערכת מוודאת את זהותו של המשתמש.

באימות הדדי, כל אחד מהצדדים מוודא את זהותו של הצד השני.

בעבר לא נדרש אימות הדדי, מכיוון שהמשתמש היה מחובר פיסית אל 
המערכת, או מחייג אליה – דבר שהקשה על התחברות מתקיף ביניהם.
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אימות זהות אנושית
אימות זהות של משתמש אנושי יכול להיות מבוסס על אחד 

משלושה גורמים או על צרוף שלהם:

)What you know של המשתמש (ידע●

)What you have בבעלות המשתמש (מכשיר●

)What you areשל המשתמש (תכונה פיזית ●
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What you know
אינפורמציה סודית אותה המשתמש זוכר, ולכן היא מוגבלת מאד 

באורך ובאקראיות

 - לרוב נבחרת ע"י המשתמש ומורכבת מאותיות, סיסמא●
ספרות ובתקווה גם מסימנים מיוחדים

) - PIN(בקיצור                                                          ●
מספר אקראי שמוגרל ע"י המערכת
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יחידה פיסית שנמצאת ברשות המשתמש

כרטיס אשראי●

●GSM SIM

●Smart Card 

●USB disk

היתרונות בקיום יחידה פיסית :

ניתן לאחסן אינפורמציה ארוכה (תלוי במגבלות היחידה) ואקראית●

איתור אובדן – במקרים מסוימים ניתן לעקוב אחר יחידות פיסיות ●
שנגנבו

אפשרייםשיכפול וקריאת המידע הסודי - קשים לביצוע, אך ●

What you have
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What you are
ביומטריקה:

סריקת רשתית העין●

טביעת אצבע●

זיהוי קול●

“טביעת חום” של הפנים●

תמונה●

על אף העובדה ששיטות אלו הן יחסית מוצלחות, ניתן בשיטות המזכירות 
מעט סצנות מסרטי ריגול "לעבוד" על גלאים שכאלה. לדוגמא, קבוצת מחקר 

", אצבעות גומי עם טביעות Gummy Fingersיפנית הראתה כיצד לייצר “
אצבע אחרות, העוברות את מכשירי הביו-מטריקה בהסתברות הצלחה טובה, 

 ין יפני לאצבע.500כל זאת בעלות של 
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Two Factor Authentication
אימות של משתמש אנושי שמסתמך על שניים מתוך שלושת 

 What you ו- What you knowסוגי האימות (בדרך כלל 
have.(

לדוגמא:

כרטיס אשראי בכספומט●

●SecurID

כפתור ההפעלה של פצצת אטום●
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מגבלות האימות באינטרנט
, היינו מעוניינים לסמוך על הצד PKIבדיוק כמו בנושא ה-●

השני באופן מלא על סמך מידע שהועבר בצורה בטוחה

באופן אידאלי היינו רוצים שלכל משתמש תהיה יחידה פיסית ●
שבאמצעותה יתבצע האימות

ביחידה זו נוכל, לדוגמא, לאחסן את המפתח הפרטי של ●
המשתמש

אבל, מעשית, אמצעי האימות הפופולרי ביותר כיום באינטרנט ●
(וברוב רשתות המחשבים) הוא סיסמא, שניתנת לאחסון 

בזיכרון אנושי
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פרוטוקולי אימות מבוססי סיסמא
)Telnet Auth בסיסי (username/passwordפרוטוקול ●

S/Key פרוטוקול●

)Challenge-Response (פרוטוקול CHAP פרוטוקול●

●EKE

●SRP

●Kerberos

ועוד...●

בצורה הנחת בסיס בהמשך – הסיסמא סוכמה בין המערכת והמשתמש 
.בטוחה
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ניתוח פרוטוקולי בקרת גישה
נבדוק את עמידות כל אחד מפרוטוקולי בקרת כניסה שנציג נגד ההתקפות 

הבאות*:

)Replay Attackשידור חוזר (●

התחזות – הן לשרת והן ללקוח●

חשיפת קובץ הסיסמאות ●

התקפת מילון ●

Man in the Middleהתקפת ●

)Session Hijackingחטיפת הקשר (●

(*) הגדרה מדויקת של כל אחת מההתקפות תנתן בהמשך
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פרוטוקול בסיסי מבוסס סיסמא – 
TELNET Auth

)login (לדוגמא: promptהשרת שולח למשתמש ●

זהותוהמשתמש מגיב עם ●

)password( השרת מבקש מהמשתמש סיסמא●

pass סיסמאהמשתמש מגיב עם ה●

השרת מאמת את הסיסמא מול רשומת המשתמש בקובץ הסיסמאות●

 salt יחד עם ה-h(pass,saltבקובץ הסיסמאות שבשרת מאוחסן (הערה: 
(ערך אקראי שנוצר מקומית לכל סיסמא). השרת מחשב מחדש את 

)h(pass,salt ומשווה את התוצאה עם הערך ששמור בקובץ. גם אם קובץ 
הסיסמאות נחשף, התוקף צריך להשקיע מאמץ רב בשיחזור סיסמא.
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Replay attackהתקפת שידור חוזר 

בהתקפת שידור חוזר על פרוטוקול המתקיף מקליט הודעה 

שמשודרת על ידי אחד המשתתפים החוקיים בפרוטוקול, ומשדר 

אותה ללא כל שינוי בריצה עתידית של הפרוטוקול.
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Telnet Authניתוח הפרוטוקול – 
המתקיף יכול לשמוע את שידור חוזר: מהתקפת אינו מוגן הפרוטוקול ●

סיסמתה של אליס בזמן שהיא מתחברת למחשב, ולהשתמש בסיסמא 
זו שוב

שימו לב! הצפנת הסיסמא ע"י מפתח קבוע לפני שליחתה ברשת לא ●
פותרת את הבעיה. על-מנת להיכנס למחשב, המתקיף לא צריך לדעת 

את הסיסמא, מספיק לדעת את ההצפנה שלה

עם זאת: הפרוטוקול מקיים את התכונה החיובית הבאה: חשיפת קובץ ●
הסיסמאות לא גורמת לשבירת הפרוטוקול
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Telnet Authניתוח 

לאחטיפת הקשר

Man in the Middleלא

לאהתחזות לשרת

לאהתקפת מילון

כןחשיפת קובץ הססמאות

לאשידור חוזר

כןהתחזות ללקוח

עמידותהתקפה

5הרצאה 18



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

התקפת שידור חוזר וסיסמאות חד-פעמיות

כיצד נתגונן נגד התקפת שידור חוזר?

אם כל פעם נשלחת אותה אינפורמציה לצורך הזדהות, נהיה 
חשופים לשידור חוזר.

הרעיון: בכל ביצוע של פרוטוקול בקרת הכניסה, אינפורמציית 
שונההאימות שתשלח תהיה 

 One Time Passwordsסיסמאות חד פעמיות – (הפתרון: 
(OTP.

.OTPכל הפרוטוקולים שנראה בהמשך ההרצאה הם מהסוג 
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סיסמאות חד-פעמיות

השאלה שנותרת היא כיצד נוכל לייצר בכל פעם סיסמא אחרת.

אנו נראה שני סוגי פתרונות אפשריים:

מנגנון יצירת סיסמאות מסונכרן בין שני הצדדים●

Challenge-Responseפרוטוקולי ●
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יצירת סיסמאות מסונכרנות
המנגנון הפשוט ביותר הוא: כל אחד משני הצדדים מחזיק ●

רשימה ארוכה של סיסמאות. בכל ניסיון כניסה למערכת, 
המשתמש מקיש את הסיסמא הבאה בתור

, לכן לא ניתן לבצע התקפת שידור OTPמשתמשים ב-יתרון: ●
חוזר

יש להחזיק רשימות ארוכות (קל לאבד וקשה לשמור חסרון: ●
בצורה בטוחה). תוך זמן קצר יש להחליף את הרשימות ע"י 

פגישה פיסית

החסרונות הנ"ל הופכים את המנגנון ללא שימושי●
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SecurIDיצירת סיסמאות מסונכרנות – 

●SecurID הוא יחידה פיסית, שמחוללת מחרוזת פסאודו אקראית בכל 

דקה, ומציגה אותה על מסך זעיר

כאשר המשתמש נדרש להכניס סיסמא, הוא מקיש את המחרוזת ●

PINשמוצגת כרגע על המסך משורשרת ל-

המערכת המאמתת מחוללת את המחרוזת תוך שימוש ביחידה זהה ●

לחלוטין הנמצאת ברשותה ומאמתת את הערך שהכניס המשתמש
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SecurIDניתוח – 
האימות מתבצע על  .Two factor authenticationזוהי שיטה שמספקת 

)PIN (ה-what you knowו- (מחולל המחרוזות) what you have סמך

נפתרההשידור החוזר בעיית ●

דרוש סנכרון בין המשתמש למערכת●

חסרונות:●

אימות המערכתלא מתבצע 

במהלך דקה המשתמש צריך להכניס את הקלט (שירשור של 
),  והשרת צריך לוודא אותוPINהמחרוזת וה-

Session Hijackingניתן לבצע התקפת 
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Session Hijackingחטיפת קשר – 
בהתקפה זו, המתקיף מחכה עד שתהליך אימות המשתמש החוקי יסתיים, 

ולאחר מכן מנתק אותו (ע"י שליחת ההודעה למשתמש שהקשר נותק) 
 במקום המשתמש החוקי.sessionוממשיך את ה-

 על פרוטוקולי בקרת כניסה.Man in the Middleזוהי בעצם מעין התקפת 

כיצד מתגוננים? 

  (שנקראkרצוי, תוך כדי תהליך האימות, להסכים על מפתח סודי וחד-פעמי 
session key-לאחר מכן, כל ה .(session.מוגן עם המפתח הנ"ל 

5הרצאה 24



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

SecurIDניתוח 

לאחטיפת הקשר

Man in the Middleלא

לאהתחזות לשרת

כןהתקפת מילון

לאחשיפת קובץ הססמאות

כןשידור חוזר

כןהתחזות ללקוח

עמידותהתקפה
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S/Keyפרוטוקול 

5הרצאה 26

פרוטוקול זה הוא דרך לייצר מספר רב של סיסמאות משותפות ●
למשתמש ולמערכת, ללא שימוש בחומרה מיוחדת.

.ctr, והמערכת בוחרת מונה – pwdהמשתמש בוחר סיסמא – ●

הערך שנשמר בקובץ הסיסמאות הוא●

h(h(...(h(pwd)...) = hctr(pwd), ctr

 , ctrבעת כניסה למערכת, המערכת שולחת למשתמש את ערך ●
.hctr-1(pwdומבקשת שיציג לה את (

. ctr והמונה pwdהמשתמש מחשב את הערך ע”ס הסיסמא ●

 hהמערכת לקוחת את תשובת המשתמש ומפעילה עליה את ()●
פעם נוספת, ובודקת האם הערך מתאים לערך הרשום בקובץ 

הסיסמאות.
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 (המשך)S/Keyפרוטוקול 

5הרצאה 27

אם האימות הצליח, המערכת מעדכנת את הערך השמור ●
אצלה במערכת ל-

h(h(...(h(pwd)...) = hctr-1(pwd), ctr-1

כאשר המונה מגיע לאפס, המשתמש בוחר סיסמא מחדש.●



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

S/Keyניתוח 

לאחטיפת הקשר

Man in the Middleלא

לאהתחזות לשרת

לאהתקפת מילון

כןחשיפת קובץ הססמאות

כןשידור חוזר

כןהתחזות ללקוח

עמידותהתקפה
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Challenge-Responseפרוטוקולי 
 challengeבכל נסיון כניסה של משתמש למערכת, המערכת שולחת לו ●

(למשל מחרוזת אקראית) חדש

(למשל, חישוב פונקציה קריפטוגרפית  response המשתמש מחזיר●
 ועל הסיסמא של המשתמש), ובכך מוכיח challengeמתאימה על ה-

שהוא יודע את הסיסמא

גם המערכת מבצעת את אותו חישוב של הפונקציה הקריפטוגרפית ●
ומשווה עם מה שהתקבל מהמשתמש

, ולכן אם מממשים אותו OTP נשים לב שזהו פרוטוקול על בסיס הערה:
שידור חוזרנכון, הוא מוגן בפני התקפת 
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Challenge-Responseפרוטוקול 

משתמש מערכת

Name, Response

Success | Failure

Challenge
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Challenge-Responseפרוטוקול 
בסיסי,  challenge-responseעתה, על-מנת להגדיר פרוטוקול ●

מספיק לקבוע:

(וכיצד מחשבים/מגרילים אותו) challengeאיך נראה ה-

, ובפרט מהי הפונקציה הקריפטוגרפית responseמהו ה-
המתאימה

מה המידע שנשמר אצל השרת

 challenge-responseבהמשך נראה גם פרוטוקולים המבוססים ●
בעלי מבנה מורכב יותר
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CHAPדוגמא – 

Challenge Handshake Authentication Protocol

.passwordלשני הצדדים יש סיסמא משותפת 

האתגר שהמערכת בוחרת הינו מחרוזת אקראית המוגרלת בכל הרצה ●
מחדש

המשתמש מחשב ושולח את המענה:●

)response = h(challenge, password

המערכת מחשבת את מחרוזת התגובה, ובודקת האם היא זהה לערך ●
שהחזיר המשתמש

לצורך כך, שומרת המערכת בקובץ הסיסמאות את סיסמאות כל 
המשתמשים

5הרצאה 32



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

CHAPניתוח – 
שידור חוזר, לא ניתן לבצע OTP פרוטוקול מסוג יתרון:

חסרונות:

 מהווה פריצהחשיפת קובץ הסיסמאות●

 דו-challenge-response(פיתרון אפשרי: ניתן להתחזות לשרת ●
כיווני)

בנוסף, ישנן עוד שתי התקפות אפשריות על הפרוטוקול:

חטיפת הקשר●

התקפת מילון●
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)Dictionary Attack(התקפת מילון 
)passwordמציאת סיסמת המשתמש (מטרת ההתקפה: 

תוצאת חישוב פונקציה ידועה של הסיסמא ופרמטרים ידועים נוספיםהקלט: 

ההתקפה מסתמכת על כך שרוב הסיסמאות שהאנשים ממציאים/מסוגלים 
ולכן בכדי למצוא סיסמאות חלשות,  לזכור הן מילים/צירופי מילים ומספרים -

סיסמא חלשה מסוימת אין צורך לעבור על כל הצירופים האפשריים של 
מחרוזות סיסמא חוקיות, אלא רק על צירופי הסיסמאות החלשות (מה 

שמקטין את גודל מילון הסיסמאות בצורה ניכרת).

כלומר, זהו מעין חיפוש ממצה, אך הוא מבוצע רק על סיסמאות “שכיחות”.
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התקפת מילון – המשך
במהלך הקורס נפריד בין שני מקרים בהם התקפת מילון מבוצעת:

כאשר קובץ הסיסמאות נחשף●

כאשר התוקף יודע רק את מה שעבר ברשת●

 – הדורשת לאופציה השניהכאשר נדון בהתקפת מילון נתייחס לרוב 
מהתוקף פחות מאמץ.

כמו כן, שימו לב כי לא ניתן לבצע התקפת מילון על מפתחות קריפטוגרפיים 
(במיוחד אם הם נוצרו בדרך בטוחה).
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כיצד מבצעים התקפת מילון
, או y=f(password כך ש-(yנניח כי המתקיף השיג מחרוזת 

)y=f(password,x ובנוסף x() ידוע לתוקף. נניח בנוסף כי f גם ידועה 
לתוקף (הנחה הנגזרת מעקרון קרכהוף).

המתקיף יכול לעבור על מילון שמכיל את מרחב כל הסיסמאות החלשות 
.y=f(w,x או y=f(w) שמופיעה במילון האם (wולבדוק עבור כל 

.w=passwordאם התשובה חיובית, אזי סביר ש-

 passwordבהנתן מספר הודעות שכאלה, ניתן למצוא את הסיסמא 
בהסתברות גבוהה מאוד.
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דוגמאות להתקפות מילון
, מאפשרת לתוקף לבצע התקפת Unixחשיפת קובץ הסיסמאות ב-●

y=h(password,salt ו-(x=saltמילון. במקרה זה 

 – challenge מספיק שהמתקיף עם גישה לרשת יראה זוג CHAPב-●
response אחד, על-מנת שיהיה מסוגל לבצע את התקפת המילון (גם 

 ו-x=challengeאם לא השיג את קובץ הסיסמאות). במקרה זה 
)y=response=h(challenge, password.
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התקפת מילון מקוונת
 הוא בינארי נדרש התוקף לתשאל את fאם הפלט של הפונקציה ●

המערכת עבור כל ערכי המילים במילון.

התקפה זו נקראת התקפת מילון מקוונת מכיוון שבדיקת מילה בודדת ●
מהמילון דורשת התקשרות למערכת.

.offlineהתקפות מילון מקוונות פחות יעילות מהתקפות ●

מערכות בקרת כניסה נדרשות לזהות נסיונות להתקפת מילון מקוונת ●
ולחסום את חשבון המשתמש שאת הסיסמא שלו מנסה התוקף לחשוף.
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התקפת מילון מקוונת - דוגמא

39

Weak Password Brings ‘Happiness’ to Twitter Hacker
By Kim Zetter   January 6, 2009  |  4:35 pm  |  Categories: Crime

An 18-year-old hacker with a history of celebrity pranks has admitted to Monday’s hijacking of multiple high-
profile Twitter accounts, including President-Elect Barack Obama’s, and the official feed for Fox News.

The hacker, who goes by the handle GMZ, told Threat Level on Tuesday he gained entry to Twitter’s 
administrative control panel by pointing an automated password-guesser at a popular user’s account. The user 
turned out to be a member of Twitter’s support staff, who’d chosen the weak password "happiness."

Cracking the site was easy, because Twitter allowed an unlimited number of rapid-fire log-in attempts.

…
The intrusion began unfolding Sunday night,  when GMZ randomly targeted the Twitter account belonging to a 
woman identified as "Crystal." He found Crystal only because her name had popped up repeatedly as a follower 
on a number of Twitter feeds. "I thought she was just a really popular member," he said.

Using a tool he authored himself, he launched a dictionary attack against the account, automatically trying 
English words. He let the program run overnight, and when he checked the results Monday morning at around 
11:00 a.m. Eastern Time, he found he was in Crystal’s account.

That’s when he realized that Crystal was a Twitter staffer, and he now had the ability to access any other 
Twitter account by simply resetting an account holder’s password through the administrative panel. He also 
realized he hadn’t used a proxy to hide his IP address, potentially making him traceable. He said he hadn’t used 
a proxy because he didn’t think the intrusion was important enough to draw law-enforcement attention, and 
"didn’t think it would make headlines."

http://www.wired.com/threatlevel/2009/01/professed-twitt/
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CHAPסיכום 

לאחטיפת הקשר

Man in the Middleלא

לא (ניתן ע”י דוכווני)התחזות לשרת

לאהתקפת מילון

לאחשיפת קובץ הססמאות

כןשידור חוזר

כןהתחזות ללקוח

עמידותהתקפה
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EKE – Encrypted Key Exchange

מהרשת , וכך לאפשר  Dictionary Attack המטרה: להגן מפני
שימוש בסיסמאות חלשות לצורך בקרת כניסה.

 w ע"י גזירת מפתח הצפנה Dictionary Attackנכשיל  הרעיון:
מהסיסמא; מפתח ההצפנה יצפין מידע אקראי (או כמעט 

אקראי).
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EKEהמשך - 
חידושים נוספים:

נבצע אימות של שני הצדדים (על-מנת למנוע התחזות ●
לשרת). אימות שני צדדים יסתמך על כך שהם יוכיחו יכולת 

 (מכאן שלשניהם יש גישה wלפענח את המידע המוצפן ע"י 
לסיסמא)

 שבעזרתו נגן על session keyבמהלך הפרוטוקול, נגזור גם ●
 בהמשך, על מנת למנוע חטיפת הקשרsessionכל ה-
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.passwdבאתחול, המערכת שומרת את הסיסמא של המשתמש, ●

. ישנם שני פרמטרים שקבועים Diffie-Hellmanהפרוטוקול מבוסס ●
במערכת וידועים לכל:

pמספר ראשוני 

g, יוצר החבורה הכפלית Z*
p

 פרטי חד-פעמי DHמפתח בתחילת הפרוטוקול, המשתמש מגריל 
a והמערכת מגרילה מפתח ,DH חד-פעמי b כל אחד מהם מחשב .

), gb mod p) ו-(ga mod pאת המפתח הפומבי המתאים,(
בהתאמה.
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EKE – תיאור סכמטי

משתמש מערכת

w=f(passwd)

k=gab (mod p)

w=f(passwd)

k=gab (mod p)

E
k
(challengeu)

E
w
(gb mod p),E

k
(challenge

s
)

Alice, E
w
(ga mod p)

E
k
(challenge

u
,challenge

s
)
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EKEצעד ראשון - 
, ושולח למערכת את w=f(passwdהמשתמש מחשב את המפתח (●

.w הפומבי (החד-פעמי), מוצפן תחת DHשמו יחד עם מפתח 

 הינו להפוך את הסיסמא למפתח של אלגוריתם fתפקידה של 
ההצפנה. היא יכולה להיות החל מהוספת ביט זוגיות, וכלה בפונקציית 

תמצות כלשהי.

Alice, Ew(gההודעה שנשלחת היא: (●
a mod p.

 היא חלשה, לא ניתן לבצע חיפוש passwdאפילו שהסיסמא הרעיון: ●
) הינה מחרוזת אקראית ga mod pממצה (לא מקוון) עליה, מכיוון ש-(

לגמרי ואיננה ידועה לתוקף. בעת ביצוע החיפוש הממצה, אין למתקיף 
שום דרך לדעת האם עלה על הסיסמא הנכונה.
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 משותף DH – מפתח k=gab mod pהמערכת מחשבת את ●
 challengesחד-פעמי. היא מגרילה מחרוזת אקראית 

 DH. בנוסף, שולחת את מפתח kומצפינה אותה תחת 
.wהפומבי שלה, מוצפן תחת 

ההודעה שנשלחת היא: ●

Ew(g
b mod p), Ek(challanges)
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EKEהודעות שלוש וארבע - 
כעקרון, עד כה, לא בוצע שום אימות.●

עתה, הצדדים יצטרכו להוכיח שאינם מבצעים שידור חוזר ו/או התחזות, ●
.kע"י הוכחת ידיעת 

.k מוצפן ע"י challenges, המערכת שלחה 2בצעד ●

, ויוכיח Ek(challenges,challengeu, ישלח המשתמש את (3בצעד ●

 challengeu ולכן לא מבצע שידור חוזר (כאשר kבכך שהוא יודע את 

– מחרוזת אקראית שהוגרלה ע"י המשתמש).

, ותוכיח בכך שיודעת Ek(challengeu, תשלח המערכת את (4בצעד ●

 ולכן לא מבצעת שידור חוזר.kאת 
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EKEניתוח 
הפרוטוקול מוגן מפני:

התקפת שידור חוזר●

התקפת מילון מהרשת●

התחזות לשרת או ללקוח●

 כמפתח אימות לקשר הנוצר, יגן בפני חטיפת הקשרkשימוש ב-●

הפרוטוקול איננו מוגן מפני:

חשיפת קובץ הסיסמאות●

התקפת מילון מקוונת (נדרשת הגנה נוספת כגון נעילת חשבונות לאחר ●
מספר רב מדי של נסיונות)
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EKEניתוח 

כןחטיפת הקשר

Man in the Middleכן

כןהתחזות לשרת

כןהתקפת מילון

לאחשיפת קובץ הססמאות

כןשידור חוזר

כןהתחזות ללקוח

עמידותהתקפה
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EKEהערות בנוגע ל-
הפרוטוקול משתמש בהצפנה למטרות אימות.●

 Password Authenticated Key הוא פרוטוקול EKEבעצם ●
Exchange.

Diffie-Hellmanאיטי – יש שימוש ב-
 שבה מתקיף שמשיג Augmented EKE הנקראת EKEגרסה של ●

את קובץ הסיסמאות איננו מסוגל להתחזות פורסמה כשנתיים לאחר 
EKE.

 (בה ECBאם משתמשים בצופן שטף, או בהצפנה עם צורת פעולה ●
כל בלוק מוצפן בצורה בלתי תלויה מכל האחרים), כאשר גודל 

האתגרים הם כפולה של אורך הבלוקים, ניתן להתחזות עד סיום 
EKE אבל אי אפשר לנהל קשר לאחר מכן, כי ,k.עדיין אינו ידוע 

5הרצאה 50



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

SRP
●Secure Remote Password Protocol

Discrete Logפרוטוקל בקרת כניסה מבוסס על בעית ●

עמיד בפני כל שבע ההתקפות שתארנו●

●http://srp.stanford.edu/ndss.html

מוגן ע”י פטנט●
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SRPאתחול 

5הרצאה 52

, ומחשב את:s אקראי salt, ו-pwdסיסמא המשתמש בוחר 

x=h(s,p=wd)

v=gx mod p

  בצורה בטוחה.s ו-vהמשתמש מעביר למערכת את הערכים 
זו מאחסנת אותם בקובץ הסיסמאות הסודי.
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הערות על האתחול
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 לא נשמרים בשום מקום. pwd והסיסמא xהערך ●
בתחילת כל הרצת הפרוטוקול, המערכת תשלח 

 x, והמשתמש יחשב את s היסומן ב-saltלמשתמש 
.x=h(s,pwd, ע"י (pwd והסיסמא sמחדש מתוך 

קובץ הסיסמאות שנשמר במערכת, מכיל ליד כל שם ●
. )v=gxmod p שלו, ואת  (sמשתמש, את ערך ה-

.v מתוך xנשים לב שלא ניתן לשחזר את 
) Unix password scheme (בדומה ל-saltמטרת ה-●

 על חשבון כלשהו במידה התקפת מילוןלהגן בפני 
וקובץ הסיסמאות נחשף.
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תיאור סכמטי של הפרוטוקול
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S=(Avu)b

k=h(S)

S=(B-v)a+ux

k=h(S)
M1=h(A,B,k)

x=h(s,pwd)
v=gx

Verify M1

M2=h(A,M1,k)
Verify M2

משתמש מערכת

Alice

A=ga

M1

s

B=v+gb;u

M2
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מספר הערות
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, לא נציין pמעכשיו והלאה, כל החישובים מתבצעים מודולו ●
זאת יותר.

, k=h(Sלאחר ביצוע הפרוטוקול, נוצר המפתח המשותף (●
,על מנת למנוע sessionשבעזרתו ניתן להגן על המשך ה-

session hijacking.

 בצורה גלויה, gb, המערכת לא שולחת את 4נשים לב שבצעד ●
. נתייחס לנקודה זו בהמשך.B=gb+vאלא שולחת את 

. kבשתי ההודעות האחרונות, מוכיחים הצדדים את ידיעת ●
, pwdלמעשה, המשתמש מוכיח למערכת שהוא יודע את 

, vושזה לא שידור חוזר, והמערכת מוכיחה שהיא יודעת את 
ושזה לא שידור חוזר.
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פרמטרים נוספים במהלך הפרוטוקול
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 פרטי DH, שניתן לראותו כמעין מפתח aהמשתמש מגריל 
A=gaקצר טווח ושולח למערכת את 

 פרטי קצר טווח DH, שישמש כמפתח bהמערכת מגרילה 
 (לא בצורה ישירה)gbומודיעה למשתמש מהו 

, ושולחת אותה uבנוסף, המערכת מגרילה מחרוזת אקראית 
למשתמש
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מבט-על של הפרוטוקול

5הרצאה 57

DHניתן לראות את הפרוטוקול כסוג של 

 (מפתח חד-פעמי b הפרטי של המערכת הוא DHמפתח ה-
שמוגרל מחדש בכל הרצה), והמפתח הפומבי המתאים הוא 

gb

, והמפתח a+ux הפרטי של המשתמש הוא DHמפתח ה-
ga+uxהפומבי המתאים הוא: 

המפתח הסודי המשותף עליו מסכימים הצדדים:

   S=g(a+ux)b
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?Sכיצד המשתמש מחשב את 

5הרצאה 58

 לבד (מפתח סודי חד-פעמי)aהמשתמש מגריל את 

, הוא מחשב את sלאחר שהמערכת שולחת למשתמש את 
)x=h(s,pwd(מפתח סודי ארוך טווח) 

 בצורה גלויה. uהמערכת מגרילה ושולחת למשתמש את 
a+xu הפרטי שלו DHבנקודה זו יודע המשתמש את המפתח 

gbהמערכת שולחת למשתמש את המפתח הפומבי שלה 

S=(gb)a+xuהמשתמש מחשב 
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?Sכיצד המערכת מחשבת את 

5הרצאה 59

v=gxבמערכת שמור 

A=gaהמשתמש שולח את 

. ברגע זה יכולה המערכת לחשב uהמערכת מגרילה לבד את 
 הפומבי של המשתמש: DHאת מפתח ה-

Avu=ga(gx)u=ga+xu

, ומחשבת את bהמערכת מגרילה את המפתח הפרטי שלה, •
S:

S=(ga+xu)b
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 נשלח גלויgbתיאור התקפה אם 
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 (המשתמש והמערכת), vקודם כל נשים לב, שרק מי שיודע את 
. כמו-כן, אם המתקיף מנסה B מתוך gbמסוגל לחשב את 

 חדש משלו, הוא לא יצליח לשלוח bלהתחזות למערכת ולהמציא 
B.נכון 

 בצורה גלויה, ניתן היה לבצע התקפת gbאילו היינו שולחים את 
המילון:

התוקף היה מתחזה למערכת ומבצע את הפרוטוקול פרט 
M2לצעד האחרון, ומנתק את הקשר לפני שליחת 

בשלב זה היה ברשותו מספיק מידע לביצוע התקפת מילון
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 נשלח גלוי (המשך)gbתיאור התקפה אם 

5הרצאה 61

כיצד היה מבצע התוקף את התקפת המילון?

. v, ואת xעובר על כל הסיסמאות במילון. עבור הסיסמא הנוכחית, היה מחשב את 
 הפומבי של DHיחד עם מה שקיבל מהמשתמש, ניתן לחשב את המפתח 

. מתוך בדיקת ההודעה k ואת Sהמשתמש בהרצה זו של הפרוטוקול, ומכאן את 
 שחושב הוא נכון, והאם k), מגלה התוקף האם ה-M1האחרונה ששלח המשתמש (

הסיסמא הנוכחית היא הסיסמא הנכונה.
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 ניתן לחיזויuתאיור התקפה אם 
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 קבוע וידוע מראש, וקובץ uנניח שמשתמשים ב-
הסיסמאות נחשף. אז המתקיף יכול להתחזות לאליס, 

 באופן הבא:xמבלי לדעת את 

, הוא ga, ובמקום לשלוח את aהמתקיף יגריל את 
 (נשים לב שהוא מסוגל לחשב את הערך ga-uxישלח: 

). המפתח הפרטי החדש של המשתמש g-ux=(v)-uשל 
, והמתקיף יודע אותו, לכן יוכל )a-ux)+ux=aהוא: 

לסיים את הפרוטוקול ללא בעיות.

 אקראי, לאחר שהמשתמש שלח u, שולחים SRPב-
, על-מנת למנוע התקפה זו.gaאת 
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SRPהתקפת מילון ב-

5הרצאה 63

: אם קובץ הסיסמאות נחשף, ניתן לבצע מסקנה
התקפת מילון .

 סיסמאות k שם בדיקת Unixנשים לב, כי בשונה מ-
דורשת הפעלה של פונקצית הצפנה עם מפתח 

 העלאות k דורש SRP סיסמאות ב-kסימטרי, נסיון 
בחזקה מודולרית, ולכן דורש יותר זמן.

האם זו בעיה שניתן למנוע?



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

התקפת מילון גנרית

5הרצאה 64

יהי פרוטוקול כניסה כלשהו.

נניח כי קובץ הסיסמאות של השרת נחשף (אם הקובץ 
נשמר מוצפן, נניח שקיבלנו קובץ לא מוצפן, כלומר 

שמצאנו את מפתח ההצפנה).

נראה התקפה גנרית כנגד הפרוטוקול:

התוקף יסמלץ את המערכת ע”ס המידע שיש למערכת 
(קובץ הסיסמאות) ובו זמנית יסמלץ את הלקוח המנסה 
להתחבר. לכל ניחוש סיסמא של הלקוח, התוקף ינסה 

להתחבר בשם הלקוח (לעצמו). אם יצליח – הרי 
שהסיסמא נכונה. אחרת – ימשיך לנסות.
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התקפת מילון גנרית - השלכות

5הרצאה 65

האם פירוש הדבר שעלינו להכנע ולקבל את דין 
המציאות?

ישנן אפשרויות שונות לצמצום (לא פתרון) הבעיה:

הצפנת קובץ הסיסמאות על הכונן הקשיח

הגדלת גורם העבודה שצריך לבצע כדי לבדוק סיסמא 
(לצעד זה יש השפעה גם על תוקף, אך גם על שרת 

המבצע בדיקת של משתמש חוקי)

מניעת שימוש בסיסמאות חלשות



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

SRPתכונות 

5הרצאה 66

אימות הדדי

; בפרט b ו-x,a לא ניתן להסיק את v,A,Bמ-
הפרוטוקול מוגן כנגד חשיפת קובץ הסיסמאות

), B=v+gb (ולא B=gbאם המערכת הייתה שולחת 
Dictionary Attackהפרוטוקול היה נחשף ל-

 לפני קבלת המפתח הפומבי של המשתמש, uחשיפת 
חושפת את המערכת להתחזות של המשתמש
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SRPניתוח 

כןחטיפת הקשר

Man in the Middleכן

כןהתחזות לשרת

כןהתקפת מילון

כןחשיפת קובץ הססמאות

כןשידור חוזר

כןהתחזות ללקוח

עמידותהתקפה

5הרצאה 67



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

Kerberos

5הרצאה 68
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Windowsדוגמא נוספת: בקרת כניסה ב-

דרישות:

) Nיש לספק בקרת כניסה למערכת שבה מספר רב (
) של שרתים (שרתי Mשל משתמשים, ומספר רב (

 וכו')eMailהדפסה, שרתי 

, התקפות ניחוש סיסמא replayיש לספק הגנה כנגד 
וחטיפת הקשר

הפרוטוקול צריך לתמוך באלפי משתמשים ביעילות
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אפשרויות לפתרון

לכל משתמש ושרת יש סוד משותף שעליו מתבסס 
פרוטוקול בקרת הכניסה (לדוגמא פרוטוקול מסוג 

challenge response(

הסודות מאוחסנים אצל המשתמשים והשרתים. כל שרת 
 סודותM סודות, כל משתמש מאחסן Nמאחסן 

קשה מאד לניהול

קשה לאבטחה (יש להגן על מספר גדול של סודות)
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אפשרות נוספת

 Authenticationהסודות נשמרים על שרת מיוחד 
Server

בכל פעם ששרת רוצה לאמת את זהותו של משתמש הוא 
Authentication Serverפונה ל-

 סודותM*Nהשרת שומר 

השרת מהווה צוואר בקבוק

קשה לניהול

שרת האימות חייב לשמור על ערוץ תקשורת מוגן עם 
השרתים האחרים.
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 Kerberosהפתרון – 
 לשרתיםClientsפרוטוקול בקרת גישה של 

הפרוטוקול מיועד למערכת של שרתים ותחנות עבודה, שבה לא 
ניתן לבטוח בתחנות העבודה

NT החל מ-Windowsנמצא בשימוש ב-

דרישות

מצותת לא יוכל להשיג מידע שיאפשר לו לבצע התחזות בטיחות:

אמינות

שקיפות

)Scalability(יכולת הרחבה 
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Kerberos
●Windows מממש את Kerberos-V5.

 Authenticationשמסופקים על ידי בכרטיסים משתמש ●
Servers.שקיימים ברשת 

 כרטיסים. Authentication Servers מבקשים מה-Clientsה-●
 רק לאחר שוידא את חוקיות Clientשרת מאשר את כניסתו של 

הכרטיס.

מניח סינכרון בין הישויות במערכת.●

משתמש בקריפטוגרפיה סימטרית.●
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Kerberosהיישויות ב-

כוללים לקוחות ושרתים:                  

c: מעוניינים לקבל שרות משרתי אפליקציה. מסומנים ב-לקוחות●
s: נותנים שירות ללקוחות. מסומנים ב-שרתים●

                                                 : מבצע אימות משתמש ונותן לו 
TGT (Ticket Granting Ticketכרטיס "אוניברסלי" – כרטיס (

) Tickets                                                מייצר כרטיסים (
לשרתים, על סמך הכרטיס האוניברסלי של המשתמש

5הרצאה 74

Principals

Key Distribution Server (KDC)

Ticket Granting Server (TGS)
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Key Distribution Server

שומר את כל המפתחות הסודיים של כל הלקוחות וכל 
*השרתים ברשת

 לשימוש הלקוחות והשרתים, session keysמייצר 
ומפיץ אותם (מכאן שמו)

75

ב* נשמרים  השרתים  סודות  כל  לא  שמעשית  נראה   בהמשך 
KDC

5הרצאה 
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Server

KDC

שלב האימות
[1][2]שלב קבלת השירות

[3]

 הבסיסיהפרוטוקול

76

Client

5הרצאה 
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Kerberos – פרוטוקול בסיסי

1. Client --> KDC: IDc,IDs,nonce

2. KDC --> Client: Ekc
(Kc,s,nonce),Ticketc,s

3. Client --> Server: Authc,s ,Ticketc,s 

s כרטיס אל השרת KDC מבקש מה-cהלקוח ●

), s ל-client(בין ה-  Kc,s - session key שולח כתשובה, מפתח סודי KDCה-●

Ticketc,s, שנגזר מהסיסמא של הלקוח, וכרטיס Kcמוצפן תחת מפתח 

Kc יודע את KDC מספק ללקוח הוכחה שה-nonceה-●
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הערות לפרוטוקול הבסיסי
 לא יודע האם הלקוח מתחזה או לא. האימות מתבצע KDCבסוף התהליך, ה-●

בצורה עקיפה

, עליו לפענח את הכרטיס, שמוצפן עם sעל-מנת שהלקוח יוכל לגשת לשרת ●
המפתח הסודי של המשתמש החוקי

?session key) מהו ה-s והשרת c כיצד יודעים שני הצדדים (הלקוח ●

, ועליו רק לפענח את ההודעה על KDCהלקוח קיבל אותו בהודעה מה-
מנת לגלות מהו המפתח

 יקבל את המפתח בתוך הכרטיס, כשהמשתמש יפנה אליוsהשרת 
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פרוטוקול בסיסי (המשך)

 הוא מבקש KDCכאשר הלקוח מקבל את ההודעה מה-
Kcמהמשתמש את הסיסמא, וממנה גוזר את 

, ומכיל בין Ksהכרטיס מוצפן תחת המפתח הסודי של השרת, 
Kc,s שישמש בהמשך session keyהיתר את ה-

, ואת ה-Ticketc,s הלקוח שולח לשרת את הכרטיס
Authenticator, Authc,s

(בינו  session keyבעזרת ה- Authenticatorהשרת מוודא את ה-
) שבכרטיס, ומאפשר (או לא מאפשר) כניסהclientלבין ה-
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הגדרת כרטיס

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

, ולהקים ביניהם s כלפי השרת c נועד לזהות את הלקוח הכרטיס
Kc,sמפתח זמני 

– התקופה שבה הכרטיס חוקי (שרשור של זמן                            
התחלה, ומשך התוקף)

)Session key– מפתח משותף לשרת וללקוח (        
 – מפתח סודי של השרת     

השימוש בכרטיס הוא רב-פעמי

5הרצאה 80

Validity period

Kc,s
Ks
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Authenticatorהגדרת ה-

Authc,s = Ekc,s
(IDc,timestamp)

, שהוקצה ללקוח Kc,s מחזיק את המפתח הסודי cמוכיח ש-●
שמזוהה ע"י הכרטיס

 הוא חד פעמיAuthenticatorהשימוש ב-●
Authenticatorהלקוח מייצר את ה-●

5הרצאה 81



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

לא נוח לשימוש●

המשתמש נדרש להקיש סיסמא בכל גישה לשרת

שימוש תכוף מדי בסיסמת המשתמש●

 חשוף להתקפת מילוןKDC ל-cהפרוטוקול בין הלקוח 

scalabilityלא עומד בדרישות ה-●

בכל פעם שאיזשהו לקוח רוצה לפנות לשרת, או לחדש כרטיס הוא צריך לפנות ל-
KDC

TGS – Ticket Granting Server המלא, קיים שרת נוסף מיוחד, Kerberosפתרון – ב-●

-ים השונים TGSשרתי האפליקציה מתחלקים בין ה-

TGT יש לפנות רק לצורך חידוש ה-KDCל-

בעיות בפרוטוקול הבסיסי 
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Kerberos – הפרוטוקול המלא

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]

 המתאיםTGS נותן ללקוח כרטיס ל-KDCה-

s נותן ללקוח כרטיס לשרת TGSה-
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1

2

3

4

5

[6]

AS exchange
(שלב האימות)

 TGS exchange
(שלב קבלת הכרטיס) 

CS exchange
(שלב קבלת השירות)

הפרוטוקול המלא

84

KDC

Client

TGS

Server

5הרצאה 
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שלב האימות
Kerberos AS exchange

), את שם IDc בקשה שבה הוא מציין את שמו (ASהלקוח שולח ל-●

nonce), ומחרוזת אקראית TGSהשרת (

 (בין ה-session key - Kc,TGS שולח כתשובה מפתח סודי Kerberosה-●

client-ל TGS מוצפן תחת המפתח הסודי של הלקוח, וכרטיס (
Ticketc,TGS-שמכיל את ה ,session key-מוצפן תחת המפתח של ה 

TGS
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שלב קבלת הכרטיס
Kerberos TGS exchange

, Ticketc,TGS, הבקשה מכילה את הכרטיס TGSהלקוח שולח בקשה ל-●

  בין הלקוח ושרת הכרטיסיםauthenticator, ו-IDs זהות השרת

Ac,TGS

 authenticator בודק את הבקשה. משמע, מוודא את ה-TGSה-●
 מהכרטיסsession keyבעזרת ה-

 שולח ללקוח את זהות השרת, יחד עם TGSאם הבקשה חוקית, ה-●
session key-בין ה) client - (לשרת האפליקציה  Kc,s וכרטיס 

Ticketc,s,  מוצפנים תחתKc,TGS
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שלב קבלת השירות
Kerberos CS exchange

 authenticator, ואת ה-Ticketc,sהלקוח שולח לשרת את הכרטיס ●

.Ac,s הרלוונטי

(בינו  session keyבעזרת ה- authenticatorהשרת מוודא את ה-●
) שבכרטיס, ומאפשר (או לא מאפשר) כניסהclientלבין ה-

  אם ברצוננו להוסיף אימות של שרת האפליקציה כלפי הלקוח (כלומר●
Auths,c-שרת האפליקציה מגדיל את ערך ה ,(timestamp  שמופיע

אל ה- session keyושולח אותו מוצפן תחת ה- authenticatorב-
client  זהו למעשה)challenge-response -בין הclient (לשרת
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Kerberosניתוח 
הפרוטוקול מוגן מפני:

התקפת שידור חוזר●

התחזות לשרת או ללקוח●

 כמפתח אימות לקשר הנוצר, מגן בפני חטיפת kשימוש ב-●
הקשר

הפרוטוקול איננו מוגן מפני:

חשיפת קובץ הסיסמאות●

●Dictionary Attack
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Kerberosניתוח 

כןחטיפת הקשר

Man in the Middleכן

כןהתחזות לשרת

לאהתקפת מילון

לאחשיפת קובץ הססמאות

כןשידור חוזר

כןהתחזות ללקוח

עמידותהתקפה
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סיכום – התקפות על בקרת כניסה
פרוטוקולי בקרת כניסה מבוססי סיסמא צריכים להתמודד עם מספר 

רב של איומים:

התחזות – הן לשרת והן ללקוח●

התקפת מילון – הן כאשר קובץ הסיסמאות חשוף והן על מה ●
שעובר ברשת

Replay Attackהתקפת שידור חוזר - ●

Session Hijackingחטיפת הקשר – ●

חשיפת קובץ הסיסמאות – גם כאשר קובץ הסיסמאות חשוף, על ●
התוקף להשקיע עבודה רבה כדי להשיג גישה למערכת

 – אדם שיושב באמצע ומנסה Man in the Middleהתקפת ●
לשנות הודעות כדי להשיג גישה (התקפה אקטיבית)
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סיכום – פרוטוקולי בקרת כניסה

הראינו פרוטוקולי בקרת כניסה שונים●

מבוססי סיסמא

מבוססי יחידה פיזית
עמידים כנגד קבוצות שונות של התקפות●

 SRP ו-EKE, הפשוט ביותר וכלה ב-Telnet Authהחל ב-
שעמידים כנגד כמעט כל ההתקפות

 כמנגנון מבוזר המשתמש במפתח Kerberosראינו את 
סימטרי
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