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  1#שיעור  -אבטחת מערכות ויישומים ברשת 

  :הקדמה

 ).לא יותר(המצגות הן חומר מספיק לקורס  •

 .אתר הקורס יעודכן בהמשך •

 .ע כמהטרם נקב, לא תרגילי תכנות: תרגילי הבית •

  

  :מבוא ומושגים חשובים להמשך הקורס: נושא היום

  :Web Applications-הקדמה ל

היא תשתית נרחבת של רוב  .web appכיום . web-הפיכת מערכות למערכות על ה – webificationעברו  IT-כל מערכות ה, בעולם הארגון הפנימי

  .מערכות מידע בארגונים

  :.Web Appארכיטקטורת 

 presentation-זוהי ה. מכילים דפדפנים mobilesגם  – PCלא רק . למשל browserיכול להיות , משתמשים העובדים עם איזשהו ממשק משתמש •

layer – הדפדפן עובד מהצד השני של ה. מציג אינפורמציה למשתמש ומקבל ממנו פקודות-representation layer  מולweb server .שכבה , כלומר

 .זו רצה חלקית מול המשתמש וחלקית מול השרת

 .data-תרגום כל הקלטים לפעולות על ה – business logic-ה: שכבה שניה •

 .ישנם סוגים שונים של מחסני מידע. data tier, repository-ה: שכבת המידע •

 legacy app. –  לרוב מערכותmainfraim ישנות המחזיקות הרבה מידע ארגוני שרוצים לתת למשתמש ממשק נוח ועדכני ואז ה-business logic  יודע

  .legacy-לתרגם את פקודות המשתמש לפקודות מתאימות ל

כיוון , מערכת הפעלה-והוא מעיין מיניוכיום הוא מסוגל להריץ תוכנה , terminalהדפדפן התחיל כמעיין . web server-הדפדפן מריץ קוד שיורד אל ה

 rep. layer-אחראי על ה web server-ה. web server-יורדים אליו מה html-דפי ה/ תוכניות ). Flashאו  JavaScript-ב(שבדפדפן רצים המון תוכניות 

  .front systems-ת הקלט שהמשתמש מקיש ומעביר לבתיאום מול הדפדפן ומקבל א

- מהצד השני יש את ה). 'וכו asp, jsp-טכנולוגיות ב(יש להפעיל  business logicאיזה , תקינות –מבצעת בדיקות ראשוניות על הקלט  front systems-ה

backend systems –  החלק היותר כבד של התוכנה)SAP, ORACLE .(ק הקדמי ומטהאנחנו נתמקד יותר בחל.  

  :מושגים

HTTP :hypertext transfer protocol – ה, האינטרנט היא רשת המחשבים העולמית: אבחנה. הפרוטוקול הבסיסי להעברת מידע באינטרנט-web  היא

לא מנהל  – statelessהתכונה המרכזית שחשובה לנו היא שפרוטוקול זה הוא . י הקלאסי עובד עם פרוטוקול זהWeb- העולם ה. אפליקציה הרצה עליו

כיוון שבהגדרה עוברים משרת  web-עיקרון זה חשוב בעולם ה). בעיקרון(שאלו היחידות האטומיות שלו  responseומקבל  requestשולח , זיכרון

-ה: response .Documentsוהוא מחזיר לדפדפן , web server-הוא הדפדפן אל ה requests-שולח ה web-בעולם ה .אין ערך state-ולכן ל, לשרת

client )מבקש ) לרוב דפדפןdoc זו רמת פרוטוקול התקשורת ב. מהשרת והוא עונה לו-layer 7 במודל השכבות.  

HTML :זו שפה דומה ל. שפה המתארת לדפדפן כיצד להציג את המידע-XML הדפדפן . 'וידאו וכו, גרפיקה, היודעת לשלב בתוכנה אלמנטים של קוד

לאו דווקא זה (המתאים  web server-ל requestומצד שני לקבל דרכו קלט מהמשתמש וליצור , ראי להציג אותו למשתמשי ואחHTMLמקבל מסמך 

  ).שממנו קיבל את המסמך

JavaScript :השפה המובילה ב, בפועל שפה זו הפכה לשפת תוכנה מלאה. התחילה במקור כדי לאפשר ויזואליזציה מורכבת יותר, שפה לכל דבר-web 

  ).Netscapeי "המוצאה ע( presentation layer-ה ברמת

mroF:  בתוך דפיHTML ,זו בקשה (נרצה לתת למשתמש לבקש בקשה ולא רק להקליק על לינק , בפרט שמדברים על אפליקציה ולא דפים סטטייים בלבד

 רוצילו םיטלקה תא תחקל אוה ןפדפדה דיקפתו ,ספוטה טנמלא ךרד םיטלק ןיזמ שמתשמה .form-ה איה שמתשמהמ טלקה תלבק ןפוא). פשוטה ביותר

  .חלשנש המ הזו ,POST-data וא query-string ךרד רבעומ טלקה .םיאתמ request םהמ

- ה תנבהו טלקה תועמשמ תא שרפל ידכ interpretation עצבי ,שמתשמה טלק תא וכותמ איצוי ,Parsing וילע עצבי ,request-ה תא לבקמ server-ה

business logic, תיפוקש תגצמב .ותוא ריזחיו הבושת ףד הנבי ,ךירצש תולועפה תא עצבי HTTP Request/Response תילאוזיו תאז שיחממ.  
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 ,)וז פהבשים פטירקס תנבה( Cookies, HTML, JavaScript-הג שומ ,)HTTP-ה הנבמ( HTTP, HTTP-headers לע תיאמצע ביחרהלו אורקל ץלמומ

  .web application לש infrastructure-ו תרוטקטיכרא

seikooC: ה םלועל היצקילפא םוגרתב-bew, ה הב ךרדה. מששתי מהויז וא תולועפ רדס ןוגכ םייביטקילפא םיטנמלא לש הריבש הנשי-bew םיאתמ 

  .Cookies איה היצקילפאה לומ שמתשמ לש session שי וב תויצקילפאה םלועל

  :תשרה ימושייב עדימ תחטבאב םיגשומ

  :עידהמעל  רומשל םיצור ונא

 .וילא תשגל השרומש ימל קר שיגנ היהיש – עדימה תוידוס •

• Integrity ינשה דצב לבקתהש הז אוה דחא דצמ חלשנש עדימה ,עדימה תומלש – עדימה לש. 

• Authenticity – וירוחאמ דמועו עדימה תא רצי ימ. 

• Availability – הניקת תולהנתהל תיחרכה םתסה ןמ עדימה תושיגנ .עדימה תונימז. 

Vulnerability: וא תכרעמ התוא לע הפקתה רוצייו לוצינ ,תיתרואית תוחפל ,תרשפאמה היצקילפאב וא תכרעמב השלוח tessa.  

kcattA: השלוחה לוצינ ,תכרעמה תא ףוקתל תנמ לע תועיגפה תא םילצנמ וב ןפואה.  

  :תואמגוד

 אצמת תיסחי לק ןפואבש הפקתה הילע עצבל ןתינש ןוויכ השלוח יהוז .התנתשה אלש default תמסיס וא ,התוא שחנל לקש אמסיס :השלח אמסיס •

 .השלח אמסיס לע אמגודל הפקתה – dictionary attack :לשמל .אמסיסה תא

 :הקפהתה .היקבדה סרחו ,םוקמ קיפסמ שיש קדבנ אל :השלוחה .ןורכיזב םוקמ םיסרוד וב םוקמל םינותנ לש הקתעה ,לשמל :הנכותב םיגאב •

 .buffer-overflow תופקתה

 .תוברת פותקלהח פתת תחפויה קצליפאה י"ע קדבנ אל טלקש הדבועה .תנכוסמו תילאיוורט השלוח :םדקינב אלש שמתשמהמ םיטלק •

 םיחותפ םה ,הנגה ךכיפל םהילע ןיאו םיחותפ םהש םיעדוי אל בורלש ,םיחותפ םיטרופ שי רשאכ .םיכירצ לאש יםוחפתים רטפו םע הלעפה תכרעמ •

 .הפקתהל

 .הפקתה עצבל ידכ ותאשרהה לע הדבועה לוצינ :הפקתהה .נותכונ לאת שאוהרת דרהגל משל :נהכונ אל היצרוגיפנוק •

• Trap-doors: תאז אצמי אל רחא ףאו הילא םיעדומ הםק שרה וישגה נחה תוךת רכמעב פללטו לכויש ידכ "תירוחא תלד" םיריאשמ םיחתפמ 

 .הרובעת התואל הנזאה :הפקתהה .תנפצומ אל הרובעת :לשמל .)היוגש החנה(

  :תופקתהת אוגמוד

• Dictionary attack – לעילן ייצוכמ. 

• Worms 

• Trojan horses: תשינוהאת ועיגפה – תרביוה קשה עותיגפל אמגוד. 

• Phishing: תיושאנה לשחוא הית ועיגהפ ןאכ םג. 

 .תפנוצמ לאה צירמפוינאטת לקה •

• Denial of service: יםינזמא ל ותהיל תרלאו דעמים לרוגל. 

  

  :סרוקה לע תויללכ תורעה

 )!( לישכמ אלו יאקירמא הארנכ היהי ןחבמה •

 .רועיש היהי אל ,םירופ )28-2-10( אבה עובש •

  

Threat:  

 .תוזחתהל לכוי אמססה תא גישמש ימש אוה םויאה ,התוא ףוקתל ןתינו ,השלח איה אמסיס םא ,לשמל .threat הרידגמ איהו ,יעצמאה איה הפקתהה

  .ףשחי עדימהש אוה threat-ה ,ול ןיזאהל ןתינו ,ןפצומ אל עדימ םא ,לשמל וא

  .תשמוממ הפקתהה רשאכ – security incident / breach בצמל םיעיגמ ,ישחומ השענ םויאה רשאכ
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  :security incident-ה תוכלשה

• Data corruption - עדימה תושיגנב העיגפ. 

• Data disclosure – החטבאב העיגפ ,עדימ תפישח. 

• Loss of authentication – ל תוזחתהל לוכיש ףקות-root לשמל. 

• Defacement: והשלכ םייק רתא יבג לע יתרתחמ דומע תאלעה לשמל ,רתא תוזח יוניש. 

 דוק םבשחמל דירוהל הז רתאב םישמתשמל םורגיש המ ,וכותל ןיוע דוק תסנכהו רתא תפיקת ,לשמל :הפיקת יכרוצל וב שומיש ךרוצל רתא תפיקת •

 .ןיוע

Business risks:  

  .רתויב תורומח תויהל תולוכי תויקסיעה תוכלשההו ,תכרעמב םישמתשמ ןומאל םירידא םיקזנ םימרגנ ,תוכרעמב vulnerabilities-מ האצותכ

  :תיביטקילפאה המרב תויעבל תואמגוד

 .אל םימעפלו backend-ה תוכרעמב הלגתי הז רבד םימעפל .טנרטניאב םירצומ תולע לשמל ,hidden-כ רדגומה form-ב ךרע יוניש •

• Parameter tempring: id לש session םינותנה לכל האירקכ רוחאמ שרפתת תיבכוכב ותפלחה .רתאה תרושב גצומ שמתשמ רובע הצקומה – 

 .םשיתממשה לכ ינותנ

• SQL injection: לע תויצלופינמ עוציב ךות םיטרפ תסנכה SQL queries ןפצומ עדימ גישהל ידכ. 

 רפסמ תלבגה :brute-force enumeration תעינמל םילבוקמ םיעצמא :logics-vulnerabilities םג ןנשי .coding vulnerabilities-ל ותמאוגד ולא

 ימ לכ לש users- ה םע auction-ל היוגש אמסס םע סנכיהל תוסנל לוכי ,auction-ב הינקל העצה םשש םדא :שומישל אמגוד .סנכיהל תוסנל תויורשפאה

 תגצה – שמתשמה םש תא גיצהל אל :ןורתפ .דוק תייעב אל ,הקיגול תייעב – םימוסח ויהי םלוכ יכ ולומ עיצהל םירחאמ עונמל ךכו – ולומ דמועש

nickname ה וניאש יארקא-user name.  

  

  :עדימה תחטבא םלועב םיפסונ םיגשומ

ycilop ytiruceS: יםומיא וליא ינפמו ,ןגהל בושח המ לע רידגהל שי ןכלו ,םילבגומ םיבאשמ םע םידבוע דימת .המ ינפמו ןגהל םיצור המ לע רידגמ. 

 תרדגה .ןהגל יםבא information assets לויא לע .הנוש ןורתפ שרוד םויא לכ – 'וכו םיינוציח ,םיימינפ םישמתשמ – םויאה לע רופת תויהל ךירצ ןורתפה

  .what-ה

ח ותינב הז סרוקב עגינ אל .הנגהל םיבאשמה תאצקהו םייזכרמה םינוכיסה תא רתאל ידכ םינוכיסה גוריד ,תכרעמה לש םינוכיס חותינ ךותמ הנבנ בורל

  .יםוניכס

msinahceM ytiruceS: הת רדגה – הנגהל םישמשמה םינונגנמה תרדגה-how. וה ,תויועיגפו תופקתהה םלוע תא ןיבנ הז סרוקב- ytiruces

mechanisms ןותא ועמנל םיאבה.  

Integrity attack:  

, A-מ ןכתו לביקשב ושח Bד צ. אההלה ותח אשולה וותה אשנמ ,הדעהוה אתט ירהמיע מצבאף וקת ונשיו B-ל A-מע ידמ ריםבימעח יננ ;דעמיה ותמלש

 הנתשמה ע זידמ, הרסבול ידעמ רתחרמש הרבח :יתמשמ מאוגד .עידמ ותשנל רשהמו ינושאו שהמימ ועמנל :ןכאה רטמה .נהשודע מי בלקיה עשמל אך

  .דכבי לכלכ קזנם גריהל לוכי ,ןיוע ינוציח םרוג י"ע

  :היעמנלם ניונגנמ

 .וונש לאשעת דל – יםבצקל ע גםו שתברע ידמ תרבעה לעת לויעי .ותליגיטדית מותיח •

• Access control – ותלייטיגד ותימחתב ושימבשך ורצ ישת שרבר ובשעע ידלמ. שתברר ובשעדע מיל לא ,יטטע סידמל קרל יעי. 

, דעמית הת אנולשה רשמונו איש מימ ועמנל יםכולי יללעם וניגנמנה נישבוש מיש .תבוכשב הנגה, חדא עימצמאתר ויבע ידמ עלן הגל יםוצר ותרבים מעפ

ם יינויש רחא בקעמ גםו עהנימ גםם רישפאמחד יו אלע דימ מותרי תש. יתמו דעמיה אתנה שיי מ עלע דימ קפלסה כולי יתטלגידיה מהיתחה ףסונוב

  .עידבמ

Eavesdropping – message interception:  

ה רשמוו ינשאי מ בוש מצבע לגילהם צירוידע המ ותדיסול ע גןלהי כדב .'ווכ ,םציקב, ידוסע ידמת ויהל לוכי .B-ל A-מ וברהעדע מיל יןאזמ יןועם רוג

  .זהכ ואינ בצמה ןאכ .בשוה קשבל תןני, עההודב פלטיו השימם שילגמר שאכ, Integrity-לוד יגנב .תואוא רולקל וכא יל ידעלמ
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  :העינמל םינונגנמ

• Read access: ךלכם שירמול קר היארק תוארשה תתל. 

• Encryption: עדימה תא אורקל לכוי אל חתפמה תא ןיאש ימלש םיטיב לש יארקא ףצרל עדימה תכיפה. 

 defense in( תובכשב הנגה רשפאל ןבומכ הצרנ דיינ עדימב .חיינ עדימל םיאתמ ןושארה ןונגנמה .חיינ עדימל םגו העונתב עדימל םג המיאתמ הנפצהה

depth( יםונגנמני השנ תלחה י"ע.  

ycavirP: םישנא לש ישיא עדימ בורל ,םדא לש יטרפ עדימ לע ןגהל םיצור.  

nonymityA: העבצהל עיבצמ ןיב רושיק לשמל ,המצע הלועפל הלועפה עצבמ ןיב רשקה קותינ.  

Attack on Availability:  

 הלוכי תכרעמ .היצרוגיפנוקה יצבקב העיגפ – תיגולה המרב םג ןתינ ;תרושקתה תיתשתב ,הרמוחב העיגפ :תיסיסב העיגפ .תכרעמה וא עדימה תונימז

 םושייה טקפסאב דקמתנ .וקרזי Packets-הו תאז ההזי integrity-ה ןוגנמ ,תשרב packets-ב עוגפל ןתינ .תכרעמה תא תולעהל אלו ולא םייוניש רתאל

 ידיל לפונ גאבה םא ךא ,הכומנ היצקילפאל סנכות וז היצניבמוקש יוכיסה ."ףפוכתהל" היצקילפאל םורגל לוכי דואמ רידנ טירסתבש הנכותב גאב :ומצע

  .הנכותה תא ףפוכל לוכי אוה )תאז תולגל םינוש םיכרד שי( ותוא הלגמ אוהו ףקות

 םיצור םא ןכל .םייקוחה םישמתשמל םינימז ויהי היצקילפאהש איה הרטמה .תועדוה סמוע לומ לא סורקל הלוכי תכרעמה ,ולאכ םיגאב ןיא םא םג

 תושקב .היצקילפאה תונימז תגפנ ךכו ,תויתימא תושקבב לפטל לכוי אל אוהו םיבר םיבאשמ םושייהמ ולזגיש קרס תועדוהב ופיצהל ןתינ ,םושיי ףוקתל

 טושפ וא אלמתהל וא תולוכי תוכרעמ .)CPU, MEM, DISK SPACE( הלעפה תכרעמ יבאשמ ,)bandwidth-ה יולימ( תשר יבאשמ לוזגל םילוכי ולא קרס

  .סורקל

SoDD/SoD – ecivres fo lained detubirtsid / lained – מ הפקתה יוהיז תונויסנ לכסל ידכ .הסופת תשרה תא םיקיזחמ-PI םיפקות ,לשמל םייוסמ 

 שי ףקותל תעכו ,ללכ בשחמ ותוא שמתשמל העירפמ אלש תנייוע הנכות םהב לותשל ,םיחטבואמ אל םיבשחמ םייטמוטוא םילכ תועצמאב תוהזל םילוכי

 תא ןתי אוה ,תשרב םייוסמ רתא ףוקתל הצור ףקותה רשאכ .המודר ןמזה בורש תנייועה הנכותה תא םיליכמה )רתויו יפלא תואמ( םיבשחמ ףסוא

 distributed denial of והזו – לודג סמוע רצונו ,ןותנ עגרב תפקתומה תכרעמל וז העדוה וחלשי םיבשחמה לכ .וילא חולשל הדוקפ וזיאו ולש תבותכה

service. םה םיקחורמה םיבשחמה .תרשל תשגל ולכוי אל םייקוח םישמתשמ זא zombies, תוארקנ ולא תותשרו BotNet. 

 ולאכ םירתאמ ”protection“ םיבוגה םינוגרא םנשיו ,םהב םיליעפ אל ןהשות דק לע םיבר םיפסכ םידבאמ ,םירומיהב םיקסועה רקיעב ,םיבר םירתא

  .םתוא וסירקיו םתוא ופיצי אלש ידכ

Authentication Attack:  

  :םייזכרמ םינונגנמ ינש .וקה לש ינשה דצב ימ תוהזל דעשין ונגנמב ךרוצ ונשי

• noitacitnehtuA: אוהש ןעוט אוהש ימ ןכא אוה םדא ותואש החכוהו ,ההדזמ מיה אלהשל ת עונעל אב. 

• nioatizorthuA: עצבל השרומ שמתשמ ותוא םאה להשאל הע ותנעל אב .הלועפ התוא תא עצבל השרומ ןכא הלועפ עצבמה םדאש קדובה ןונגנמ 

 .םדוק ורבודש access control-ה ינונגנמ םיסנכנ ןאכ .עצבל שקבמ התואש הלועפה תא

  .authentication-בך ורצ ישן שובכמ, access control-הי ונגנמנ את ףוכאל ידכ

 תמרב תויועיגפ רחא םיקרוסה ersnnacs-ב שמתשהל ןתינ .תויועיגפלה כימ לאת ערכהמש קודבל םיצור ,תכרעמ םילעמש ינפל :ngitiduA :סףנון ונגנמ

 ודחשע רואי לכ ,תן אממזב :auditing-בת ספנו המר .תכרעמב תויועיגפה לש בצמה תנומתת א רכתמעל הנהלמת לתא היה רטמה .תרשה אוה צייקפלהא

 חתנל תלוכיה תוחפל היהת ,עדימ תחטבא עוריא הרקי םאש הרטמב ,םינותנ רגאמל םיסנכומ םידושחה םיעוריאה לכ :ןורחא בלש .קרהב כזרמל חוודי

  .ולאכ םיעוריא שלור חאל tracing-ם לבישוח logs-ה. השלוחהו היעבה רוקמ יוהיזל ,הליחתה איה הפיאו הרק המ

AAA: rdandtaS dloG elpirT: ללעים וניגנמנה תשולש קוידב.  

  .תושחכתה תעינמ :תפסונ הבושח הנוכת

 Classify Security Attacks as תיפוקשב תיפרג גצומ :םוכיס

 .הרתק פהתקההש ללכ יםדעיוא ל רתשותקה דיציי נש – traffic-לנה זאה :ביותסיפ ותקפהת •

 .יםשונראה שהלוהשת עומל ,תתרמוס אל הפקתהה DoS-ב .DoS ,ותדעהוי וניש, reply תפקתה ,תזותחה נותויסינ :תויביטקא תופקתה •
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Security and Risk Management:  

 ,תונוש תומרב תויושיגר ןנשי םינוש םיקלחל ןכ ומכ .לכה לע ןגהל תישעמ תורשפא ןיא .'וכו הנכות ,הרמוח – םיבאשמ הלוע תופקתה םע תודדומתה לכ

  :תורטמ .היקלחו תכרעמה תושיגרל םאתומ תויהל ךירצ ןונגנמה ןכלו

 .ףקותל "הכישמ"ל םרוגה תרסה •

 .)תרבגומ הנגה י"ע לשמל( םירחא ףוקתל תכלל ףקותל םורגל •

  :םייסיסב םיללכ המכ יפל םידבוע ,עדימ תחטבא תוכרעמ םימשיימ רשאכ

cigol ytiruceS evitisoP: שרופמב רתומ אלש המ לכ .סנכיהל לוכי אל ,'נואה ןוינחל הסינכ ות ול ןיאש ימ :אמגוד .רתומכ רדגוהש המל טרפ ,רוסא לכה, 

 לכ .)source IP, destination IP and port( רתומ המ רידגמ – Firewall :אמגוד .תיפיצפס הרדגה ךירצ רתומש המ לכ :ןורסיחה .רוסא תיטמוטוא אוה

 .רשואי יקוחכ רדגומש שמתשמ קר ,היצקיטנתוא יבגל ל"נכ .רוסא לוורייפל רדגומ אלש המ

cigol ytiruceS evitageN: ןורתי .תנייוע הרובעת לש םינייפאמ תלעב תשר תרובעת ;םינייוע םיצבקכ םידושח םיצבק רותיא תונויסינ ,סוריויטנא ומכ: 

  :תונורסח .רתומ המ אלו רוסא המ םירידגמ ,ירנג אוה הז ןורתפ

 .וחילצי תורכומ אל תופקתה ,םיריכמ רבכש ולאכ קר ןה יוהיזל תונתינש תופקתה •

 .תורכומה תופקתהה רגאמ לש ידימת ןוכדע שרדנ ךכיפל •

 .”zero day“ – הנגהה תנכות ןוכדע דעו תשרב הפיקת תצרה תליחת ןיב ןמז קרפ ונשי  •

• False positive: ךרוצל אלש דשח תוהזל הלוכי תכרעמה. 

 יבצמב םישוע המ :ךכל אמגוד .הפקתהכ ההוז הפקתה וניאש והשמ – false positive ןיבו ,הפקתה התהוז אל – false-negative ןיב trade-off ונשי

 שמתשמה ,תוישומיש נתחימב. "וחבט על" יםלכוה ,בצמה תא םירשפאמ אל ,עדימ תחטבא תניחבמ .היצקילפאב םהב לופיט שארמ רדגוה אלש הצק

  .הינשה ןובשח לע תחא תואב בורל usability-ו החטבא .שומיש תיעב – םסחנ

 םדא ,ךכ היהי אל םא .)רתוי אלו תוחפ אל( קוידב ודיקפת עוציבל ול תושרדנה תואשרהה תא ךילהת לכל לבקי שמתשמ לכ :privileges tsael- ה ןורקע

  .ליעפמ ותוא ךילהתב םדא ותוא לש תוילמיסקמה תואשרהב שמתשהל לוכי ול הזחתמה םדא וא ,ול תורוסאש תולועפ עצבל לכוי

estiDu fo noitarapeS: ת רכמעת נולבי דכ בושח הז אשונ .תואשרהו תויוכמסת קולח י"ע כתערבמם ריותמי םינוכיס תעינמsgelevirip steal די כ הבוט

  .ךירצש ומכ access control להלנ

 קוד תא רייכף וקהתם ג :ןרוחס. נהקטה גלתתא שלשה ולח יהתהש וייכסה ,ואותם קיודובד קוה אתם ריכימ םישנא רתויש לככ :ngiseD nepO ןורקע

  .םולבעת רילאפופור ותויר ותי יתשענ וז השיפת .ןנקתל insentive תוחופת יובעל וייכס רותש יי ךכ ,רתוי רוגס דוקהש לככ .תרכמעה


