
 

Evil Twin Attacks 
 י יניב מרקס"נכתב ע

 
 [http://bitofprevention.com: במקור]

 

 הקדמה

 פלאפונים, ניידים מחשבים: כגון קצה ציוד בין לחבר המאפשרת רשת הנה Wi-Fi מבוססת אלחוטית רשת

 לעבוד םומעונייני במידה. אלחוטי בתווך שימוש תוך( תאלחוטי או קווית) אחרת רשת לבין', וכו חכמים

 -ה תפקיד. הרשתות בין המעבר כנקודת המשמש Access-Point להתקין נדרש Infrastructure צבבמ

Access-Point תחנת בין ולקשר השונים הצרכנים בין האלחוטי התווך י"ע האלחוטית הרשת את לנהל נויה 

 .זה במאמר בו ניגע לא אך, AdHoc"" הנו דרכו לעבוד ניתןש נוסף מוד. לרשת( הצרכן) הקצה

 של קיצור) SSID-כ הידוע אותו המזהה רשת שם מוקצה Access-Point לכל, האלחוטית הרשת זיהוי לצורך

Service Set IDentifier .)לרשת לפרוץ ידועות שיטות ישנן, כיום Wi-Fi ,הן הנה ההתייחסות כאשר 

, Wi-Fi כרטיס עם מחשב: כגון, עצמה הקצה לתחנת והן( Access-Point-ל, קרי) עצמה לתשתית

SmartPhone וכו'. 

 (:נוספות שיטות כמובן ישנן) היתר בין כוללות לתשתית המתייחסות הידועות השיטות

 המנגנון על ומבוססת במידה הרשת הצפנת פריצת WEP או WPA ,פריצה בכלי שימוש תוך 

" WEP ההצפנה מנגנון" מאמר לקרוא ניתן כך על עוד)' וכו AirCrack ,AttackWEP: כגון, סטנדרטיים

 (אשוןהר גליוןב ופורסם לוי הרצל ידי על שנכתב

 ה במנגנון חולשה ניצול-WPS (במאמר לקרוא ניתן כך על עוד "Wireless (un)Protected Setup" ,

 (.29-ה גליוןב ופורסם פרידמן אריק ידי על שנכתב

http://bitofprevention.com/
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DigitalWhisper1.pdf
http://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1D/DW29-1-WunPS.pdf
http://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1D/DigitalWhisper29.pdf
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 מתקפות MITM :ה כאשר- Rogue Access-Point(ה-AP התוקף את המשמש )כ אחד מצד משמש- 

Access-Point ה עבור וכלקוח הקצה תחנת עבור- Access-Pointכגון מתקפות ביצוע או, האמיתיARP 

Poisoning או Hole196 (ב שפורסמה-(Defcon18 דיה מאובטחת לא עצמה והרשת במידה. 

 .באינטרנט לקרוא ניתן כך על, שונות בדרכים ומתקפה מתקפה כל מפני להתגונן ניתן

 

 זו מתקפה. במאמר ארחיב אני עליה Evil Twin Attack"" הנקראת השיטה ידועה, ל"הנ לשיטות בנוסף

 Access-Point -ל זהה( SSID) רשת שם בעל Access-Point הוספת י"ע הקצה תחנת את לרמות מאפשרת

-ה את. מקוריAccess-Point -ל במקום הנוסףAccess-Point -ל להתחבר הקצה לתחנת ויגרום האמיתי

Access-Point מכנים הנוסף "Rogue Access-Point ."על לקרוא וניתן באינטרנט ומפורסמת ידועה זו השיט 

 : הבא באתר כך

http://en.wikipedia.org/wiki/Evil_twin_(wireless_networks) 

 .זו ממתקפה להימנע ושיטות ל"הנ ההתקפה של הרחבה מתוארת זה במאמר

 

Evil Twin Attack 

 הודעת שליחת י"ע( SSID) הרשת שם את יפרסם Access-Point, אחרת הוגדר כן אם אלא, כלל בדרך

Beacon כ נשלחת ההודעה כאשר, מתאימה-Broadcast היא המשמעות. האלחוטי התווך מאפייני עקב 

 . האלחוטית הרשת לקיום מודעAccess-Point -ה בסביבת שנמצא מי שכל

 המשתמש ובעבר במידה מסוים SSID המפרסםAccess-Point -ל אוטומטית להתחבר נסהת הקצה תחנת

 אוטומטית להתחברות ההגדרה כי, כמובן, ובהנחה) זהה SSID עם רשת לאותה הקצה תחנת דרך התחבר

 כלומר, SSID אותו עבור שהוגדר מנגנון אותו לפי תתחבר הקצה שתחנת לציין המקום פה(. השתנתה לא

, WPA2 במנגנון שימוש תוך סיסמא לספק מסוים SSID עבור נדרש היה הראשונית תחברותהה בעת אם

WEP רשת קיימת כי תזהה הקצה שתחנת פעם בכל אזי, אחר מנגנון כל או Wi-Fi אותו עם באזור SSID ,

 .זו לרשת הוגדר אשר האבטחה מנגנון הפעלת כדי תוך אליו להתחבר תנסה היא

 

http://www.airdefense.net/whitepapers/UnderstandingWPAWPA2Hole196Attack_TB_0810_chv4.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Evil_twin_(wireless_networks)
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-ב ונשנה במידה, סיסמא באמצעות בעבר להתחבר הוגדרה הקצה תחנת וימתמס רשת עבור אם, לפיכך

Access-Point לאותו תתחבר לא הקצה תחנת, סיסמא תדרש שלא כך רשת אותה עבור ההגדרות את 

Access-Point ,ה) יעבוד לא צדדי-הדו ההזדהות ומנגנון מאחר- Access-Pointתהליך לעבור יצליח לא 

 (.הקצה בתחנת המוגדר מפתח/הסיסמא את בידו ואין אחרמ הקצה תחנת מול אימות

 בעוצמה שידור קולטת הקצה ותחנת מסוים SSID עם Access-Point-ל מחוברת הקצה ותחנת במידה

. החדש Access-Point-ל להתחבר תנסה הקצה תחנת, SSID אותו עם אחר Access-Point של יותר גבוהה

 .Evil twin attack ההמכונ ההתקפה את לממש מאפשרת זו עובדה

: הרשת שם עם המקומיAccess-Point -ל והתחבר קפה בבית נמצא מסוים משתמש כי, לדוגמא, נניח

"ABC ."להגדיר יכול פוטנציאלי תוקף Rogue Access-Point זהה רשת שם עם ("ABC" )בעוצמה ולשדר 

 להתחבר המשתמש של הקצה תלתחנ יגרום ובכך( למשתמש יותר קרוב להיות, לחילופין או) יותר גבוהה

 .אוטומטי באופן Rogue Access-Point-ל מחדש

 :כך נראה זה בתרשים

 

 [point/-access-rogue-http://rfc791.de/2011/10/25/wifi: במקור]

 

 

 

http://rfc791.de/2011/10/25/wifi-rogue-access-point/
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 שדרוג ההתקפה

 ולכן Original Access-Point ליד נמצא Rogue Access-Point-ש לעובדה תמתייחס כאן שתיארנו ההתקפה

 את מחברים אנו, בביתנו נמצאים אנו כאשר. Rogue Access-Point-ל להתחבר הקצה למכשיר יגרום

 .אחרת או כזו בצורה מוגנת תהיה כ"בד אשר הפרטית Wi-Fi-ה לרשת הקצה מכשיר

 יזהה הקצה שמכשיר ברגע, התחברנו אליהן הרשתות כלל את יזכור הקצה מכשיר כלל ובדרך מאחר

-וה במידה. אליו להתחבר ינסה הוא, אצלו הרשום SSID עםAccess-Point -מ המשודרת Beacon הודעת

SSID האלחוטיות הרשתות ברשימת יופיע בעבר אליהן שהתחברנו מאובטחות הלא מהרשתות אחת של 

 הביתית האלחוטית לרשת להתחבר שינסה לפני אליו חברלהת ינסה המכשיר, שלנו הפרטית הרשת לפני

 . המאובטחת

 

 התחברה מסוימת קצה שתחנת, SSIDs קרי, האלחוטיות הרשתות רשימת את לראות ניתן הבאה בתמונה

 :האלחוטיות הרשתות בבחירת העדיפויות כולל אליהן

 
 [במחשב המוגדרות אלחוטיות רשתות רשימת]
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 :המתקפה למימוש דוגמאות שתי להלן

 Wi-Fiנמצאים בביתכם ובמחשב שלכם מוגדר ברשימת הרשתות האלחוטיות כי רשת  הנכםנניח כי  .1

נה בעלת עדיפות גבוהה יותר לפני הרשת יחופשית של בית קפה בו אתם מתארחים בקביעות ה

אם אתם גרים , לדוגמא)לידכם  Rogue Access-Pointתוקף פוטנציאלי יכול למקם , הפרטית שלכם

עם אנטנה בעלת אלומה צרה המאפשרת להשיג שבח גבוה ( ניתן להתמקם ליד הבית, ית פרטיבב

ובכך לגרום למכשיר הקצה שלכם ( י כרטיס הרשת האלחוטי במחשב"מ שהשידורים יקלטו ע"ע)

 .Rogue Access-Point-להתחבר דווקא דרך ה

 

 לצורך. בעבר התחבר הקורבן יואל SSID-ה מהו לדעת נהיה זו התקפה למימוש המרכזיות הבעיות אחת

 Beacon-ה בהודעת SSID-כ להגדיר מה שידע ל מנתע ביקרתם היכן לדעת נדרש הפוטנציאלי התוקף, כך

 .Rogue Access-Point-ל יתחבר שלכם הקצה שמכשיר כדי מפרסם שלו Rogue Access-Point-שה

 SSID-ה מהו לברר לנסות יכול אהו, מסוים מלון בבית ששהיתם יודע הפוטנציאלי התוקף, לדוגמא אם

: כגון, קיימים נתונים מסדי דרך חיפושים לבצע ניתן, לחילופין או למקום פיזית הגעה י"ע מלון בית באותו

JIWIRE (fi.jiwire.com-http://wi.) 

 של ומיקומים שמות לקבלת תהשאיל להריץ המאפשר JIWIRE של האתר את לראות ניתן הבאה בתמונה

 :מסוים באזור הנמצאות אלחוטיות רשתות

 
 [wifi hotspot לחיפוש אתר]

http://wi-fi.jiwire.com/
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, או יושבים בבית קפה( אגד)כאשר אתם נוסעים לדוגמא באוטובוס היא לדוגמא אפשרות נוספת  .2

 SSIDעם אותו Access-Point -יכול להגדיר את המכשיר שלו כ SmartPhoneתוקף פוטנציאלי עם 

-כגון ה, הרשום ברשימת הרשתות האלחוטיות הקיימות אצלכם ובכך לגרום למכשיר שלכם

SmartPhone ,מאחר וברירת המחדל הנה חיבור לאינטרנט דרך ממשק ה. להתחבר דרכו-Wi-Fi  ולא

אשר מדי פעם מתחברות לשרתי SmartPhone -ת על האפליקציות המותקנו, דרך ממשק הסלולרי

ללא ידיעת  Rogue Access-Point-יבצעו זאת דרך ה, האפליקציה דרך האינטרנט לצורך עדכונים

 .המשתמש כלל

 

 הרשת של SSID-ה הוא מה לדעת יכול התוקף שכאן הינו ההשניי המתקפה גבי על ל"הנ המתקפה היתרון

 לקורבן( יותר חזק לשדר או) יותר קרוב להתמקם שעליו הוא ןהחיסרו, להתחבר הקורבן בחר דרכה

 .המקורי Access-Point-ה מרכיב

 

 מימוש המתקפה

, בלבד לימוד למטרות) אותה לנסות מעוניין שכן למי אך, במאמר המתקפה מימוש על כלל ארחיב לא

 :הנושא על( http://www.exploit.co.il) שלו בבלוג פוסטים שני כתב רוד שי, (כמובן

 הקמת Rogue Access Point ההפעלה מערכת תחת Windows 7: 

http://exploit.co.il/hacking/windows-7-fake-access-point-alfa-awus036h/ 

 הקמת Rogue Access Point ההפעלה מערכת תחת BackTrack 5: 

http://exploit.co.il/hacking/set-fake-access-point-backtrack5/ 

 משתמש שי ההסברים בשני. שהדבר הפשטות את להבין מנת על הפוסטים את לקרוא מאוד מומלץ

 .'וכו Amazon ,Google Shopping ,EBay כגון באתרים ודומיו אותו לרכוש וניתן Alfa AWUS036H בכרטיס

 של בבלוג למצוא ניתן, המתקפה מימוש לניסוי מעבדה הקמת בנושא לקרוא שניתן נוסף מומלץ מאמר

 :גולדמן אריק

http://www.ericgoldman.name/security/8-exploits-and-attacks/21-evil-twin-attack-explanation 

http://technation.themarker.com/digital/1.1765449
http://www.exploit.co.il/
http://exploit.co.il/hacking/windows-7-fake-access-point-alfa-awus036h/
http://exploit.co.il/hacking/set-fake-access-point-backtrack5/
http://www.ericgoldman.name/security/8-exploits-and-attacks/21-evil-twin-attack-explanation
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 פוטנציאל הנזק

 מימוש שלאחר מפני, עצום הינו לבצע שניתן הנזק פוטנציאל, המתקפה את מוצלח מימוש לאחר

 - ומכאן מתחבר הוא אליו והתשתית הקורבן של התקשורת לתווך מלאה גישה מקבל התוקף, פההמתק

 :מהן מספר אמנה ההמחשה לצורך. התוקף ינקוט שבהן הפעולה בדרכי תלויה לבצע שניתן הנזק כמות

 :הגולש תקיפת

 Phishing: שמיקמנו לאחר Rogue Access-Point דרכינו הגולשים את להפנות ניתן, מרכזי במקום 

 מתקפות לבצע וכך( מוצפן בתווך השימוש מתבצע לא עוד כל) כרצוננו שונים אינטרנט לאתרי

 ההתחברות טופס כמו הנראה שונה לאתר X לאתר הגולשים כל את להפנות - לדוגמא, פישינג

 .סיסמאותיהם את לגנוב וכך הנדרש לאתר

 Drive-By :לאתר לגלוש המעוניינים גולשים מפנים אנו שבה הדרך באותה X שיצרנו לאתר 

 גלישה רכיבי/  בדפדפנים חולשות לנצל שינסה זדוני קוד המכיל לאתר להפנותם ניתן, מראש

 לקרוא ניתן, כך על עוד) ותולעים וירוסים עליהם להתקין וכך הקורבנות מחשבי על המותקנים

 (.העשירי גליוןב ופורסם קסטיאל אפיק ידי על שנכתב" Side Attacks-Client" במאמר

 :היעד תקיפת

 SideJacking :משאבי, מנהל הוא ותוא אתר כגון) אינטרנטיים לנכסים דרכינו מתחבר גולש כאשר 

 בין הקיים SESSION-ה את לנצל יכולים אנו( 'וכו גישה יש הארגון אותו לעובדי רק אשר בארגון

-Fire התוסף היא לכך טובה דוגמא, נכסים לאותם  בזהותו ולהתחבר האינטרנט למשאב הקורבן

Sheep ,(15-ה גליוןב שפורסם קלינגר יהונתן ד"עו ידי על" הרשע כבשת" במאמר נכתב שעליה) ,

 . יתר בפשטות Sidejacking לבצע לנו שמאפשר

 Unauthorized Access :לבצע נוסף, בכלליות Sniffing לבין הקורבן בין העוברת התקשורת על 

 להשיג מנת על נוספים רגישים ופרטים סיסמאות ולגנוב ניגש הוא אליהם האינטרנט משאבי

 שיודע, Cain & Able של האיסוף יכולת היא לכך טובה גמאדו. בעתיד המשאבים אותם אל גישה

 כלי, RDP ,FTP סיסמאות כגון) שונים אינטרנט למשאבי סיסמאות ולאתר רשת תעבורת לנתח

Remote Desktop םלמיניה ,HTML Forms ועוד)... 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0A/DW10-2-ClientSide.pdf
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0A/DigitalWhisper10.pdf
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0F/DW15-2-EvilSheep.pdf
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0F/DigitalWhisper15.pdf
http://www.pisa.org.hk/event/live-wifi-attack-defense/WiFi-Attack-SideJacking.pdf
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 מניעת התקפה

 :לדוגמא, זה מסוג מתקפות מפני להתגונן מנת על דרכים/  מישורים במספר לפעול ניתן

 כלל בדרך, ציבורית וברשת מאחר, מודעות נהיה, כזו מתקפה של סוג מפני בהגנה הראשון השלב 

 אליהם הגישה אשר לאתרים נגלוש, כלומר) מוגן הנו המידע כן אם אלא פרטי למידע לגלוש ננסה לא

 כדאי ,בנוסף. שלנו לרשת מחוברים באמת אנו האם בביתנו גם לבדוק נדרש תמיד, (SSL מוגנת

 אשר חופשיות/ציבוריות רשתות אותן את גלשנו שבהן האלחוטיות הרשתות מרשימת למחוק ומומלץ

-Access -ה דרך לאינטרנט והתחברנו קפה בבית ביקרנו כאשר: לדוגמא. עוד להן נדרשים לא אנו

Point הקפה מבית שיצאנו לאחר הרשת שם את למחוק מומלץ, החינמי. 

 רשת לאותה האוטומטי חיבורה את לבטל הנה נוספת דרך Wi-Fi ניתן הבא במסך, לדוגמא. חינמית 

 :זו אפשרות לבטל לדאוג ויש אוטומטית הנה לרשת החיבור כי לראות

 

 

 כגון) למשרד מחוץ האינטרנט רשת דרך הארגון משאבי/  לרשת להתחבר נדרשים ועובדים במידה 

 תקשורת תווך כל גבי על מאובטח חיבור להבטיח וכך, VPN-ב שימוש לעשות ניתן( 'וכו עיתונאים

 .בו שנתקל
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 סיכום

" לשדרג" ניתן כיצד ראינו. אלחוטיות רשתות על ביצועה ואופן Evil Twin המתקפה את הצגתי זה במאמר

, אחרות למתקפות יחסית קטנה אומנם הניצול סבירות. להצלחתה הסבירות את ולהרחיב וכך זו מתקפה

, מוצלח באופן בוצעה והמתקפה במידה שראינו כמו. בגודלו עצום הוא נזקה פוטנציאל היקף כי ראינו אך

 הוא אליו הנכסים/  התשתיות את והן( שונות Drive-By מתקפות ביצוע י"ע) הלקוח את הן לתקוף ניתן

 חשוב(. 'וכו מנהל הוא אותם הארגון בתוך שרתים, מתחבר הוא אליו אתרים חשבונות - לדוגמא) מתחבר

 .מפניה עלהימנ מנת על זו מתקפה של לקיומה םמודעי להיות

 .זה למאמר המועילות הערותיו על קסטיאל לאפיק להודות מעוניין אני, בנוסף

 !עצמכם על שמרו

 

 קישורים לקריאה נוספת

 http://en.wikipedia.org/wiki/Evil_twin_(wireless_networks) 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Rogue_access_point 

 http://airsnarf.shmoo.com/rogue_squadron.pdf 

 http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf 

 http://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1D/DW29-1-WunPS.pdf 

 http://exploit.co.il/hacking/windows-7-fake-access-point-alfa-awus036h/ 

 http://exploit.co.il/hacking/set-fake-access-point-backtrack5/ 

 http://www.ericgoldman.name/security/8-exploits-and-attacks/21-evil-twin-attack-

explanation 

 http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0A/DW10-2-ClientSide.pdf 

 http://wirelesslanprofessionals.com/wp-content/uploads/2011/01/05-Rogue-Access-Points-

and-Client-Hijacking.v7.pdf 
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