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IKE – Internet Key Exchange
 בין שני IPsec SAs       הוא פרוטוקול לבניית וניהול ●

IPsecמחשבים שמממשים 
 IPsec SAs       הוא הפרוטוקול הסטנדרטי היחיד לבנית ●

)IKE חייב להכיל מימוש של IPsec(מימוש סטנדרטי של 
, זוג hosts) יכול להתנהל בין זוג IPsec       (כמו ●

security gateways או בין host-ו security 
gateway

Oakley ו-ISAKMP       הוא צירוף של שני פרוטוקולים, ●
500, פורט UDP       ממומש כאפליקציה שעובדת מעל ●
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IKE (המשך)
       מבוסס על:

  

 NSAנוצר על ידי ה-

מטרת הפרוטוקול ליצור ערוץ מאומת ומאובטח (הכולל 
)SAלפיכך גם הסכמה על 

הפרוטוקול משמש גם להסכמה על מפתחות (תוך שימוש 
)Diffie-Hellmanב-

Oakley

IPsec SAפרוטוקול להסכמה על מפתחות ועל תכונות ה-

Diffie-Hellmanמבוסס על 
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IKEדרישות מ-
סודיות ואימות●

חסינות לשידור חוזר●

סקלביליות (מתאים לרשתות גדולות)●

פרטיות ואנונימיות (הגנה על זהות המשתתפים בפרוטוקול)●

DoSהגנה נגד ●

יעילות (גם מבחינת מס' ההודעות וגם מבחינה חישובית)●

לא תלוי באלגוריתמים הקריפטוגרפיים●

פרוטוקול פשוט – לאנליזה ולמימוש●

man-in-the-middleחסינות להתקפות ●
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פרוטוקולים להחלפת מפתחות
      הוא פרוטוקול להחלפת מפתחות

המטרה של פרוטוקול להחלפת מפתחות: הסכמה על מפתח 
משותף לשני המשתתפים. פרוטוקול כזה צריך לקיים את 

התכונות:

– אימות הזהות של המשתתף השני                         

)Man in the Middle(מניעת התקפות 

– רק שני המשתתפים הלגיטמיים יודעים את                 

המפתח הסודי המשותף

9הרצאה 5
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מפתחות ארוכי טווח
, הצדדים Authenticityברור שעל-מנת לקיים את תכונת ה-●

צריכים לדעת מפתח משותף סודי (או מפתח פומבי של הצד 
. מפתחות ארוכי הטווחהשני). למפתחות האלה קוראים 

 נקראים קצרי המפתחות עליהם מסכימים במהלך הפרוטוקול
.הטווח

נתייחס למפתחות ארוכי הטווח משני סוגים:●

)Pre-shared secretמפתח סודי סימטרי משותף (

מפתחות חתימה אסימטריים

על-מנת להריץ פרוטוקול להסכמה על מפתחות עם אימות, ⇐
הצדדים צריכים להסכים מראש על מפתח משותף (או להחליף 

מפתחות פומביים) בצורה בטוחה!

9הרצאה 6



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

מפתחות ארוכי טווח (המשך)
האם זה הגיוני להניח קיום מפתחות ארוכי טווח ידועים ומוסכמים על  שאלה:

שני הצדדים שלא נפגשו מעולם?

מפתח סימטרי – הסכמה דרך הטלפון (לא בטוח)●

PKIמפתחות פומביים – סרטיפיקטים ו-●

למה צריך פרוטוקול להסכמה על מפתחות אם קיימים כבר מפתחות  שאלה:
ארוכי הטווח?

לא רצוי להצפין מידע רב עם אותו מפתח, ובפרט רצוי להפריד בין  תשובה:
מפתח להצפנה ומפתח לאימות

מדוע לא משתמשים בפרוטוקול הפשוט, כגון: שלח את המפתח  שאלה:
החדש, מוצפן תחת המפתח ארוך הטווח?

PFS תשובה:

9הרצאה 7
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Perfect Forward Secrecy (PFS)
 נאמר שפרוטוקול להסכמה על מפתחות הוא בעל תכונת הגדרה:

PFS אם חשיפה עתידית של מפתחות סודיים ארוכי טווח 
עכשויים לא תגרום לחשיפת המפתחות קצרי הטווח שנוצרים 

בביצוע הנוכחי של הפרוטוקול.

כלומר, גם אם המפתח ארוך הטווח נשבר, המידע שכבר עבר 
מוצפן, נותר בטוח.

 מגיע עם ''אחריות'' PFSפרוטוקול החלפת מפתחות עם תכונת 
שהמידע המוצפן ישאר סודי גם בעתיד.
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IKE - מבנה כללי
 שתי פאזות:IKEל-

 (כולל אלגוריתמים, שיטת אימות, ISAKMP SA: שני הצדדים מייצרים I פאזה 

ומפתחות) – ערוץ מאובטח המגן על הפאזה השנייה

 הודעות מועברות)6                    (

 הודעות מועברות) - לא מספק3                             (

.Identity Protection ו-DoS  הגנה כנגד 

)pre-shared secretאימות באמצעות סוד משותף (

אימות באמצעות חתימות

SAD – Quick Mode שיאוחסנו ב-IPsec SAמיוצרים ה-: IIפאזה 

 עליו הוסכם בפאזה הראשונהISAKMP SAהודעות הפאזה השניה מוגנות בעזרת ה-

                   אחד יכול להגן על מספר רב של הפעלות פאזה שניה

9

שתי דרכי 
הפעלה

מספר דרכי 
אימות

9הרצאה 
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למה שתי פאזות?

אחת הסיבות:

על מנת להשיג בטיחות טובה, בד"כ יש לבצע ●
חישובים יקרים. לכן: מריצים את הפאזה הראשונה 

(היקרה יותר מבחינה חישובית) לעיתים רחוקות 
יחסית (למשל פעם ביום)

 למספר רב ISAKMP SAלאחר מכן, משתמשים ב-●
של הרצות של הפאזה השנייה (שהיא יעילה יותר 

מבחינה חישובית)

9הרצאה 10
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IKEהפאזה הראשונה של 

מבצעת שלוש משימות:

 (אלגוריתמים, ISAKMP SAהחלטה על תכונות ה-
זמן חיים, צורת אימות וכדומה)

 סודי משותף לשני keying materialהכנת 
הצדדים, ורק להם, שממנו יגזרו מפתחות ל-

ISAKMP SA

אימות שני המשתתפים בפרוטוקול

9הרצאה 11
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Main Mode
                     מורכב משלושה שלבים; כל שלב דורש שתי ●

הודעות (הודעה אחת בכל כיוון)

בכל שלב רמת האבטחה גדלה. לכן חישובים כבדים נידחים ●
לשלב מאוחר ככל שניתן

באופן כללי השלב הראשון הוא לצורך הסכמה על ●
 שיווצר, השלב השני משמש SAהאלגוריתמים של ה-

, והשלב השלישי Diffie-Hellmanלהחלפת מפתחות 
והאחרון מכיל את החלפת הזהויות ואימותן

9הרצאה 12
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IKE Main Mode (במבט על)

9הרצאה 13

Initiator Responder

HDR, SAi

HDR, gxi, Ni

HDR*, IDi, [Certi], AUTHi

HDR, SAr

HDR, gxr, Nr

HDR*, IDr, [Certr], AUTHr
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SA – הסכמה על Main Mode של 1שלב 
 (שבו ישתמשו SAהמאתחל שולח מספר הצעות ל-●

להגנה על הודעות הפאזה השניה) לצד המגיב
הצד המגיב שולח בחזרה את ההצעה שבה בחר●
-ים מכילים את כל המידע הדרוש SAה-●

(האלגוריתמים הקריפטוגרפיים, זמן החיים וכו'), אך 
לא את המפתחות

. HDR שמסומן headerבנוסף, ההודעות מכילות ●
נדון בו בהמשך (יש לו שני תפקידים)

9הרצאה 14
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SA – הסכמה על Main Mode של 1שלב 

15

 משותףSAהמטרה: הסכמה על •

 – מחרוזות אקראיותcookiesה-•
מוחלפות בכל הפעלה של הפרוטוקול

session identifiersמשמשות כ-
 בכל הודעה header ירשמו ב-cookies: ה-UDP ב-sessionאין 

החל מהשניה
) – הרחבה בהמשךMain Mode (רק ב-DoSהגנה מפני 

initiator               responder

HDR, SAi   →

←    HDR,SAr

 של cookieמכיל 
CKYiהיוזם, נסמנו ב

רשימת אלגוריתמי 
הצפנה ואימות

, CKYiכולל את 

 חדש של cookieו
CKYrהמגיב, נסמנו 

בחירה של המגיב ל
SA מתוך SAi.

9הרצאה 
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 – החלפת מפתחותMain Mode של 2שלב 
 Diffie-Hellmanשני הצדדים מחליפים את מפתחות ●

הציבוריים שלהם (מפתחות אלה הם קצרי טווח ומתחלפים 
 בפאזה הראשונה). נסמן את המפתחות   IKEבכל הרצה של 

      ו-      .

. Nr ו- Ni) שנסמן ב- nonceכל צד שולח מחרוזת אקראית (●

 זה מחרוזת אקראית הבאה להבטיח nonce(שימו לב: 
טריות של ההודעות הבאות בפרוטוקול)

. נדון בהם בהמשך.headersבנוסף, שוב נשלחים ה-●

ixgrxg

9הרצאה 16



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב 17

DHהמטרה: החלפת מפתחות •

 – מחרוזות אקראיותNi, Nr - noncesה-•

תפקידן להוסיף טריות להפעלה של הפרוטוקול

 חדשnonceבכל הפעלה של הפרוטוקול כל צד צריך לבחור 

initiator                       responder

HDR, gxi ,Ni →

← HDR, gxr, Nr

CKYi, CKYrמכיל 

9הרצאה 
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 – החלפת זהויותMain Mode של 3שלב 
מטרה: החלפת זהויות וביצוע האימות●

 ביצוע שלב זה יודעים שני הצדדים מול מי הם מבצעים לאחררק ●
החלפת מפתחות.

כל צד שולח לצד השני:●

headerה-

 וכו')email, כתובת IPהזהות שלו (למשל כתובת 

 ומטרתה לאמת את זהות המשתתפיםAuthמחרוזת שתסומן ב-

-Diffie מוצפן תחת מפתח שנגזר ממפתח ה-headerהכל פרט ל-●
Hellmanשנוצר במהלך הרצת הפרוטוקול 

9הרצאה 18
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המטרה: אימות הצדדים ושני השלבים הראשונים

הסרטיפיקטים הם אופציונליים•
   ישלחו רק באימות באמצעות חתימות

החלק שאחרי * מועבר באופן מוצפן•
 עליו הוסכם בשלבים הראשוניםSAההצפנה ע"י 

רק בשלב זה הזהויות נחשפות (בחלק המוצפן)•

initiator                                                          responder

HDR*, IDi, [Certi], AUTHi  →

← HDR*, IDr, [Certr], AUTHr 

אימות 
היוזם 
והמגיב

אימות 
היוזם 
והמגיב

9הרצאה 
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Headerמבנה ה-
 מכיל:headerה-

 IP מונע Cookies               – תפקידם כפול. קיום ה-●
spoofing ולכן מקטין את הסיכון של) DoS וכן מאפשר (

, UDP עובד מעל IKE מסוים (sessionלשייך תעבורה ל-
ולכן צריך לשמור מאפיין לקשר, במקרה ושני שרתים 

)IKEמריצים ביניהם שתי הרצות מקבילות של 
דגלים (אחד הדגלים מסמן האם שאר ההודעה מוצפן, מה ●

שמסומן ב-*)
)Quick modeועוד... (כולל מידע לשימוש ●

9הרצאה 20

Cookies



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

Cookies באמצעות DoSהגנה כנגד 
 DH הוא חישוב מפתח ה-IKEצוואר הבקבוק החישובי של ●

Authenticatorהמשותף וה-

. IP spoofing בה התוקף מבצע DoSרצוי למנוע התקפת ●
 ומכריח IKEבהתקפה זו מציף התוקף את הקורבן בבקשות 

אותו לבצע המון חישובים יקרים

), נרצה לוודא שהצד DHלפני ביצוע חישובים יקרים (כגון ●
IP header שמופיעה ב-IPהשני אכן נמצא בכתובת 

9הרצאה 21
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Cookies – הרעיון
) cookieכל משתתף בפרוטוקול שולח מחרוזת אקראית (●

 ולהוכיח cookieלצד השני. הצד השני נדרש להחזיר את ה-
 שלו היא אמיתיתIPבכך שכתובת ה-

 המוחזר מתבצעת ללא הסתמכות cookieבדיקת חוקיות ה-●
 ששלחנו)cookiesעל זיכרון (לא שומרים טבלה של כל ה-

 cookieהחישובים היקרים יתבצעו רק לאחר קבלת ה-●
בחזרה

 cookies, מנגנון ה-IP spoofingלמרות צמצום הסיכון של ●
 דו-כיווניIP spoofingאינו מספק הגנה נגד 

9הרצאה 22
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Main Mode ב-Cookiesמנגנון ה-
, הוא שם ב-SA שולח את הצעת ה-IKEכאשר מאתחל ה-●

header-את ה cookieשלו 

 משלו, ושם cookieהמגיב מקבל את ההצעה. בוחר בתגובה ●
 את שתיהןheaderב-

כאשר המאתחל מקבל את התגובה להצעה, הוא בודק האם ●
 שלו שהתקבל הוא חוקי. רק לאחר מכן הוא cookieה-

 אותו הוא cookie שלו ומחזיר את ה-DHמחשב את מפתח 
קיבל

cookie לאחר קבלת ה-DHהמגיב יחשב את מפתח ה-●

9הרצאה 23
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)Karn (עפ"י Cookiesדרישות מ-
. cookieאף אחד פרט לצד המייצר איננו יכול לחזות את ה-●

 מבלי לקבל את cookier לייצר את initiatorאחרת יוכל ה-
responderההודעה מה-

 session חייב להיות תלוי בשני המשתתפים ב-cookieה-●
(ברמת כתובות והפורטים)

 חייבת להיות מהירהcookieיצירת ה-●

9הרצאה 24
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Cookiesדרך יצירת ה-
הפעלת פונקציית תמצות על●

IPכתובות ה-

ערך סודי מקומי

תאריך ושעה (למניעת שידור חוזר)
בעת הקבלה יש לוודא שתוצאת חישוב פונקציית ●

header שמתקבל ב-cookieהתמצות זהה ל-

9הרצאה 25
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Identity Protection
דרישה: זהויות המשתתפים בפרוטוקול תשארנה מוגנות●

תכונה זו רצויה, למשל, למניעת ריגול תעשייתי (ישנם מקרים ●
שעצם קיום הקשר מוסר אינפורמציה)

, ניתן לצמצם דליפת מידע על מבנה VPNבאמצעות שימוש ב-●
הרשת הפנימית

ניתן להגן על זהויות המשתתפים בפרוטוקול מפני חשיפה ●
כנגד:

התקפות פאסיביות – ציתות

 Man in the Middleהתקפות אקטיביות – דוגמת 
 מוגן באופן חלקי)IKE(כנגדה 
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Main Modeהסתרת זהויות ב-
, ובו הזהויות 3השלב היחיד בו נשלחות הזהויות הוא שלב ●

נשלחות בצורה מוצפנת

לכן, התוקף לא יודע מיהם המשתתפים בפרוטוקול●

לא ניתן להעביר את הזהויות מוגנות בשלב קודם, מכיוון ●
שהצדדים עדיין לא הסכימו על מפתח הצפנה

שימו לב שיצירת הסוד המשותף מתרחשת לפני אימות ●
הזהות של הצד השני!

נחזור לנושא ההגנה על הזהויות בהמשך...
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Aggressive Mode
 key exchange protocol                                הוא ●

 Identity שאיננו מספק IKEעבור הפאזה הראשונה של 
Protection או הגנה כנגד DoS

 Mainהוא מבצע את שלושת השלבים שמבוצעים ע"י ●
modeבשלוש הודעות 

 Mainהוא מהיר יותר, אך גם חשוף יותר להתקפות מ-●
mode

9הרצאה 28
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IKE Aggressive Mode (במבט על)

9הרצאה 29

Initiator Responder

HDR, SAi, gxi, Ni ,IDi

HDR, AUTHi

HDR, SAr, g
xr, Nr, IDr, AUTHr
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IKE Aggressive Modeהערות בנוגע ל-
אין הצפנה●
Identity Protectionאין ●
, אך אלו אינן מגינות כנגד cookies עדיין יש HDRב-●

DoS ''אלא רק משמשות לצורך ''הגדרת sessions
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סיכום ביניים
 שתי פאזות:IKEל-●

-ים שבעזרתם מגינים SAבפאזה הראשונה בונים את ה-
על הפאזה השניה

IPsec-ים עבור ה-SAבפאזה השניה בונים את ה-

עד עתה הסברנו את מבנה ההודעות של פרוטוקול הפאזה ●
 Aggressive וב-Main mode ב-IKEהראשונה של 

mode
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Main Mode לעומת Aggressive Mode

שני המודים זהים פחות או יותר מבחינת המידע שנשלח בהם. 
ההבדלים העקרוניים הם:

 נשלחות פחות הודעות. לכן החישובים Aggressive modeב-●
). cookiesהכבדים מתבצעים בשלב מוקדם יחסית (לפני קבלת ה-

DoS להתקפות Aggressive modeזה חושף את ה-

 הזהויות נשלחות רק בצורה מוצפנת. זה מגן על Main modeב-●
זהויות המשתמשים

 שום דבר לא מוצפן ואין הגנה על הזהויותAggressive mode ב-●
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השלמת תיאור הפאזה הראשונה

נותרו הפרטים הבאים:

 (החישובים AUTHr ואת AUTHiכיצד מחשבים את ●

נעשים בצורה זהה בשני האופנים)
-ים שנבנוSAמהם המפתחות להצפנה ולאימות ב-●
 של 3כיצד מחשבים את מפתח ההצפנה לשלב ●

)Main mode (MM-זה מפתח ההצפנה ב) .SA 
עליו הסכימו הצדדים)
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IKEסוגי המפתחות ב-
, IKEהמפתחות עליהם מסכימים המשתמשים ב-●

שמשמשים להצפנה ולאימות מידע בהמשך, נקראים 
מפתחות קצרי טווח

, שמשמשים מפתחות ארוכי טווחבנוסף, ישנם ●
לאימות שני המשתתפים ולאבטחת הפרוטוקול
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IKEהמפתחות ארוכי הטווח של 
 (ניתן IKEקיימים מספר סוגים של מפתחות ארוכי טווח ב-

להשתמש בכל אחד מהם להרצת הפרוטוקול). כל סוג שכזה, 
מגדיר את שיטת אימות הזהות של הצד השני.

נתמקד בשניים מהם:

זהו מפתח סימטרי סודי                                           : ●
הידוע לשני הצדדים. (דורש הזנה ידנית של מפתחות)

לכל משתמש זוג מפתחות פומבי-פרטי ארוך                     : ●
טווח

9הרצאה 35
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Signatures
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PFS-ב IKE
, המפתחות ארוכי הטווח משמשים IKEבפאזה הראשונה של ●

)authenticatorsלאימות המשתתפים (חישוב ה-

 המשותף עליו DHהמפתחות קצרי הטווח נגזרים ממפתח ●
 של כל צד הוא חד-פעמיDHמסכימים הצדדים. מפתח ה-

חשיפתו של המפתח ארוך הטווח איננה גורמת לחשיפתו של ●
המפתח קצר הטווח
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 בשיטתAuthenticatorsחישוב 
 Pre-Shared Secretאינטואיציה – 

 על מידע שעבר MACהוא חישוב של  authenticatorה-
בפרוטוקול

SKEYID  נקראMACהמפתח שבעזרתו מחשבים את ה-

SKEYID מסוגל לחשב את pssרק מי שיודע את ה-

 מוודא:authenticatorלכן חישוב נכון של ה-

)Authenticity (ומכאן נובעת pssידיעת ה-

מקוריות כל המידע החתום (משמע, מתקיף לא שינה 
אותו...)
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 בשיטתAuthenticatorsחישוב 
Pre-Shared Secret(המשך) 

 PRF – pseudo random functionלצורך החישוב, דרושה 

HMAC מבוסס פונקציית תמצות), לדוגמה MACפונקציית תמצות עם מפתח (מה שקראנו לו 

AUTHr=hashr ו-   AUTHi=hashi הם: authenticatorsה-

) וגם שותפות pss מוכיחות גם זהות (רק המשתמשים החוקיים יודעים את Hashמחרוזות ה-

 (כל אחד מתמצת מה שראה)MitMפעילה בפרוטוקול, ללא 

SKEYID = PRFpss(Ni |Nr)

hashi = PRFSKEYID(     |      | CKYi | CKYr | SAi | IDi )

hashr = PRFSKEYID(     |      | CKYr | CKYi | SAi | IDr )

ixg rxg

rxg ixg
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Signatures בשיטת Authenticatorsחישוב 

 לא משתנה:hashr ו-hashiהחישוב של 

AUTHi =SIGi (hashi)

AUTHr =SIGr (hashr)

 מסמן רק את החתימה עצמה (בלי שום תוספת של SIGה- הערה:
מידע)

 MitM מוכיחות שותפות פעילה בפרוטוקול, ללא Hashמחרוזות ה-
(כל אחד מתמצת מה שראה), החתימות מוכיחות אותנטיות של ה-

hash(רק בעל המפתח הפרטי יכול לייצר חתימה נכונה) וזהות 

SKEYID = PRFNi | Nr
 (      ) i  rx xg
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Authenticators בחישוב Nonceתפקיד ה-

. אלו הן מחרוזות רנדומיות אשר nonce נקראים Nr ו-Niהערכים 

).AM ב-2 ו-1, הודעות MM ב-4 ו-3נשלחות באופן גלוי (בהודעות 

, וכך גם אם SKEYIDהמחרוזות מונעות שידור חוזר ע”י שינוי ערך ה-
 "ישנים" שכבר היו, מספיק שהצד nonceצד אחד משתמש בערכי 

 חדש ובכן יבטיח את את שינוי ה-nonceהשני ישתמש בערך 
SKEYID.

") של פרוטוקול החלפת freshnessזוהי בעצם תכונת הטריות ("
המפתחות, שהזכרנו בעבר.
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Authenticatorsחישוב ה-

41

Signatures PSS

SKEYID

hashi

hashr

Authi Sigi(hashi) hashi

Authr Sigr(hashr) hashr

( )|
i r

i r

x x
N NPRF g ( )|pss i rPRF N N

( )| | | | |i rx x
SKEYID i r i iPRF g g CKY CKY SA ID

( )| | | | |ir xx
SKEYID r i i rPRF g g CKY CKY SA ID
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הערות
, רק המשתתפים האמיתיים מסוגלים לחשב pssבאימות עם 

). pss (מפני שחישוב זה מצריך ידיעת ה-SKEYIDאת ה-
 מוכיח גם את הזהות של המשתמש וגם hashחישוב ה-
)  אכן שלח את הערכים שעליהם מחושב ה-R (או Iמוכיח ש-

hash-ה .authenticatorיכול להיות ערך התמצית בעצמו 

באימות עם חתימות, כל מי שהשתתף בביצוע הפרוטוקול 
 (גם אם הוא hash ואת ערך ה-SKEYIDיכול לחשב את 

איננו מי שהוא טוען שהוא). הוכחת הזהות של צד מסוים 
. ה-hashמתבצעת ע"י החתימה שלו על ה-

authenticator-כאן הוא החתימה על ה hash.
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IKE וסרטיפיקטים
 מחייבת אימות signatures עם IKEהפאזה הראשונה של ●

של המפתח הציבורי ארוך הטווח של שני המשתתפים.

       תומך בהחלפת סרטיפיקטים שמשמשים לאימות ●
המפתחות הציבוריים של המשתתפים

ניתן להוסיף סרטיפיקטים להודעות השניה והשלישית של ●
Aggressive mode ולהודעות החמישית והשישית של ,

Main mode
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גזירת מפתחות
. המחרוזת אף פעם לא SKEYIDלכל צד ישנה מחרוזת שנקראת ●

 היא משמשת Authenticatorsנשלחת ברשת. מלבד חישוב ה-
-ים הנבניםSAלגזירת המפתחות עבור ה-

נגזרים שלושה מפתחות:●

– משמש לגזירת שאר המפתחות וגם לגזירת המפתחות                •
)IPsecבפאזה השניה (המפתחות עבור ה-

 שנבנהSA – מפתח לאימות בתוך ה-               •

 שנבנהSA – מפתח להצפנה בתוך ה-               •

 Main Modeהמפתח שאיתו מוצפנות שתי ההודעות האחרונות של ●
SKEYIDeהוא 
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גזירת מפתחות (המשך)

 SKEYIDe ו-SKEYIDd, SKEYIDaגזירת המפתחות 

מתבצעת באופן זהה בכל שיטות האימות.

SKEYIDd = PRFSKEYID(       | CKYi | CKYr | 0)

SKEYIDa = PRFSKEYID(SKEYIDd |       | CKYi |CKYr |1)

SKEYIDe = PRFSKEYID(SKEYIDa |       | CKYi |CKYr |2)

i  rx xg

i  rx xg

i  rx xg
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: בעיהIdentity Protectionבחזרה ל-
 וזהויות שאינן pre-shared secrets                            עם 

 אינו עובד.IPכתובות 

 שבעזרתו pre-shared secretהסבר: בכדי למצוא מה הוא ה-
מחושב המפתח יש לדעת את הזהות, אך זו מוצפנת

IP header, היא מופיעה ב-IPאם הזהות היא כתובת 

IPהחבאת זהויות דרושה דווקא כאשר הזהויות שונות מכתובות ה-

-preניתן לתקן את הבעיה ע"י מספר פעולות, ביניהן הוצאת ה-
shared secret-מחישוב ה SKEYIDe

במקרה זה ההגנה על הזהויות תהיה רק נגד התקפות פסיביות
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המחשת התלות המעגלית

47

SKEYID = PRFpss(Ni | Nr) 

SKEYIDe

SKEYIDa

SKEYID

HASHi

HASHr

SKEYIDd

pss

IDi , IDr

x→y:
 (יחס טרנזיטיבי)x יש לדעת את yלצורך חישוב 

הושמטו תלויות שחוזרות על עצמן

מעגל של תלויות!
זיהוי היוזם נעשה ע"ס 

 שלו:IPכתובת ה
IDi = IPi                    

initiator                                                          responder

HDR*, IDi, [Certi], AUTHi  →

← HDR*, IDr, [Certr], AUTHr 

SKEYIDe – הצפנה עם Main mode ב3תזכורת: שלב 

9הרצאה 
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באימות עם חתימות אין מעגליות

48

SKEYID = PRFNi | Nr
(       ) 

SKEYIDe

SKEYIDa

SKEYID

HASHi

HASHr

SKEYIDd IDi , IDr

AUTHi

AUTHr

private
keys

9הרצאה 

i  rx xgi  rx xg

x→y:
 (יחס טרנזיטיבי)x יש לדעת את yלצורך חישוב 

הושמטו תלויות שחוזרות על עצמן

initiator                                                          responder

HDR*, IDi, [Certi], AUTHi  →

← HDR*, IDr, [Certr], AUTHr 

SKEYIDe – הצפנה עם Main mode ב3תזכורת: שלב 
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התקפה אקטיבית על החבאת זהויות

ניתן לפענוח
ע”י המגיב

באימות עם חתימות, ניתן לחשוף את זהות היוזם באמצעות 
התקפה אקטיבית. המגיב, לעומת זאת, מוגן.

9הרצאה 

Initiator Responder

HDR, SAi

HDR, gxi, Ni

HDR*, IDi, [Certi], AUTHi

HDR, SAr

HDR, gxr, Nr
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IKEהפאזה השנייה של 
 Quick בודד שנקרא exchangeעבור פאזה זו קיים ●

mode

 שלוש הודעותQuick modeאורך ה-●

ההודעות מוגנות ע"י המפתחות שנוצרו בפאזה הראשונה●

 הוא אופציונליDH ה-Quick modeב-●

IPsec SA בונה את ה-Quick modeה-●

9הרצאה 50



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

Quick Mode

51

SKEYIDe מוצפנת ע"י header מסמנת שכל ההודעה פרט ל-headerה-* לאחר ה-●

MID. נסמן אותו ב-header שמופיע ב-ID יש Quick mode exchangeלכל ●

AH או ESP, והפרוטוקול – SPI מכיל, בין השאר, גם את האינדקס SAהשדה של ●

Hash(1)=PRFSKEYIDa
(MID |SA |Ni | [        ] | [IDi|IDr])

Hash(2)=PRFSKEYIDa
(MID | Ni | SA | Nr |[       ]|[ IDi | IDr ])

Hash(3)=PRFSKEYIDa
(0 | MID | Ni | Nr )

rxg

ixg

9הרצאה 

Initiator Responder

HDR*, Hash(1), SAi, Ni, [gxi], [IDi, IDr]

HDR, Hash(3)

HDR*, Hash(2), SAr, Nr, [gxr], [IDi, IDr]
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IPsec SAגזירת מפתחות ל-
KEYMAT = PRFSKEYIDd

([        ] |protocol |SPI |N
i
 |N

r
 )

●Protocol – יכול להיות ESP או AH

 משמשת לגזירת המפתחות להצפנה KEYMATהמחרוזת ●
IPSec SAולאימות עבור ה-

. האחת עבור KEYMATמחשבים בסה"כ שתי מחרוזות ●
, תוך שימוש ב-responder אל ה-initiatorהתעבורה מה-

SPI-של ה responder והשניה עובר התעבורה בכיוון ,
initiator של ה-SPIההפוך, תוך שימוש ב-

i  rx xg
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PFS של ה-Quick Mode
, המפתחות quick mode ב-Diffie-Hellmanאם לא מבוצע ●

 שחושב בפאזה הראשונהDHנגזרים מה-

 בפאזה הראשונה יחשוף את כל מפתחות ה-DHפיצוח ה-●
IPsec SA

 Quick בכל Diffie-Hellman, יש לבצע PFSאם מעונינים ב-●
mode

9הרצאה 53



© אבטחת מחשבים ורשתות – חורף תשע”ב

IKEמבט מאוחר על תכנון 
       מכיל מספר גדול מאוד של פרמטרים ואופציות●

IKE דרכים שונות לבצוע פאזה ראשונה של שמונהלדוגמה : קיימות ●

 תשע, המשתמשים מחליפים Main Mode, אם משתמשים ב-IKEב-●
 ביניהםIPsec אחת מוגנת ע"י IPהודעות, לפני שיכולה לעבור חבילת 

: הפרוטוקול IKE הגדירה חלופה ל-Internetועדת התקינה של ה-●
IKEv2

, ואופציה להגנה כנגד Identity Protection, PFS          מספק 

DoSואורכו ארבע הודעות 

          מכיל גם תמיכה בהסכמת מפתחות בין מספר ישויות בו-
זמנית
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