
 

 אתרים בונה של מבטו מנקודת סיסמאות הצפנת 

 מאת שחף אלקסלסי

 

 הקדמה

תחום אבטחת המידע הינו תחום גדול מאוד, על שלל הפרצות והדרכים להתמודד מולן, וגם בתת 

התחומים שלו ניתן למצוא לא מעט על מה לדבר. כך בתת התחום העוסק בפרצות באתרי אינטרנט ודאי 

 .XSS, SQL Injection, CSRFמאיימים יותר ופחות כמו  שמעתם על קיצורי מילים

בכתבה זו ארצה להתעסק לאו דווקא בפרצות האבטחה עצמן, אלא בהשלכות שלהן וכיצד להתמודד עם 

 השלכות אלה.

מנת -אחד הדברים המרכזיים בבניית אתר אינטרנט דינאמי הוא השימוש בבסיס נתונים כזה או אחר על

נרצה לשמור את  -משתנה מעת לעת. כך למשל אם נבנה אתר חדשות \ףלשמור את התוכן המתווס

נרצה לשמור את ההודעות בבסיס הנתונים, או אם נבנה אתר  -הכתבות בבסיס הנתונים, אם נבנה פורום 

בדרך כלל דבר  נרצה לשמור את פרטי בעלי החיים השונים בבסיס הנתונים. -לעמותה של בעלי חיים 

סיס הנתונים הוא הרשאות משתמשים לאתר, זאת אומרת שמות משתמש נוסף שננהל באמצעות ב

מנת לאפשר גישה לגזרות שונות באתר עבור -וסיסמה )או בתקופתנו כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה( על

 משתמשים שונים.

ברור אם כך שאם השימוש בבסיס הנתונים הוא אלמנטרי, והמידע בו חשוב ובעצם ממנו עשויים להיות 

 ם נדבכים גדולים באתר, עלינו לשמור על בסיס הנתונים שלנו מפני גורמים חיצוניים.מורכבי

אבל, כפי שכתבתי בפתיחה, לא אגע הפעם בדרכים לשמור על בסיס הנתונים אלא כיצד להתמודד עם 

מה אפשר לעשות כדי  -ההשלכה שהיא דליפת פרטי הבסיס נתונים למקור חיצוני. או במילים אחרות 

למקד את העניינים,  על מנת שיג את בסיס הנתונים שלנו לא ינצל זאת כדי להזיק לאתר שלנו.שתוקף שמ

אבחר להתעסק ברשומות של משתמשים בבסיס הנתונים, שכן אלה מכילות סיסמאות ומאפשרות 

הרשאות שונות לאתר, ולכן סביר מאוד שאלו הרשומות שיותקפו ובהן יעשה השימוש המרכזי בתקיפת 

 האתר.
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כך לנקודת ההתחלה, אנחנו מתחילים לבנות אתר. בחרנו שפת צד שרת, חבילה מתאימה -זור אםנח

עבור הצד לקוח, החלטנו עם איזה בסיס נתונים נשתמש ובאילו תבניות עיצוב נעזר, ואחרי אפיון ראשוני 

יש לנו, בין היתר, דף התחברות באתר )שמכיל שם משתמש, סיסמה וכפתור התחברות( וטבלת 

מציין את  Rankכאשר  Id, Username, Password, Rankמשים בבסיס הנתונים )שרשומה בה מכילה משת

 דרגת המשתמש ולפיה האזורים באתר אליהם המשתמש יכול לגשת(.

 בואו נמלא את הפרטים עבור רשומה לדוגמה בבסיס נתונים:

Id: 1; Username: Admin; Password: helloworld; Rank: Administrator 

אדם חיצוני )האקר, תוקף( עשוי להשיג את פרטי הרשומה מבסיס הנתונים בדרכים שונות ומגוונות, למשל 

, או אפילו סתם אם השיג עותק של בסיס SQL Injectionבמידה ובאחד העמודים באתר קיימת פרצת 

 הנתונים מעובד בחברה שסירבו לתת לו העלאה במשכורת.

תוקף יש את הרשומה הנ"ל מבסיס הנתונים מול הפנים, תסכימו איתי בשורה התחתונה, במידה ולאותו 

שהוא חשוף לגמרי לגישת ניהול באתר? שהרי יש לו שם משתמש וסיסמה של מנהל, וכל שנשאר לו זה 

 לגשת לדף ההתחברות ולהקיש אותם.

ו גישה כיצד נתגבר על בעיה זו, לפיה הפרטים מבסיס הנתונים חשופים לגמרי בפני האקרים שהשיג

 הצפנה! -לרשומות שלנו? התשובה 

קיימים אלגוריתמי הצפנה רבים ומגוונים. בשפות צד השרת השונות אפשר אף למצוא מימושים 

אלמנט חשוב ורלוונטי עבורנו בנוגע  .AES, DES, TRIPLE DES, MD5, SHA1לאלגוריתמי הצפנה כגון 

הצפנה סימטרית היא הצפנה דו כיוונית  -ריות להצפנה הוא הסימטריות שלה. קיימים שני סוגים של סימט

 ואילו הצפנה אסימטרית היא חד כיוונית.

הצפנה חד כיוונית היא כזאת המתיימרת להצפין רק לכיוון אחד, כך שאם הצפנו סיסמה באמצעות 

 סמך הטקסט המוצפן.-אלגוריתם חד כיווני לא נוכל לגלות מהי הסיסמה המקורית על

תאפשר לגלות את הסיסמה המקורית על סמך טקסט מוצפן, אך במחיר שפורץ הצפנה דו כיוונית כן 

כמובן שהבחירה בהצפנה חד או  שיגלה את מפתח ההצפנה שלנו יוכל לחשוף את הסיסמאות המקוריות.

דו כיוונית צריכה להיות תלוית הדרישות שלכם מהאתר, האם תצטרכו לשחזר סיסמאות של החשבונות 

ים, או שמספיקה לכם הצפנה חד כיוונית ובמידה ותצטרכו לשחזר סיסמה עבור צרכים כאלה ואחר

 למשתמש תוכלו פשוט ליצור עבורו סיסמה חדשה.

אולי זהו המקום להדגיש שבעוד שבשימוש בהצפנה דו כיוונית, כדי לוודא שסיסמה שמשתמש מזין היא 

צפן מבסיס הנתונים ולהשוות נוכל לפענח את הטקסט המו -אכן הסיסמה ששמורה אצלנו בבסיס הנתונים 

כאשר נצפין סיסמה  אותו לסיסמה שהמשתמש הזין, בהצפנה חד כיוונית לא נוכל להשתמש בשיטה זו.
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ידי -בהצפנה חד כיוונית הדרך לוודא שסיסמה שמשתמש מזין היא אכן זו שבבסיס הנתונים היא על

 ן שני הטקסטים המוצפנים.הצפנת הקלט מן המשתמש באותו אלגוריתם עם אותו מפתח והשוואה בי

ערכיות )זאת אומרת שלא נוצר מצב שבו עבור כל קלט -כדאי להוסיף ולציין שהצפנות חד כיווניות אינן חד

כלשהו יתקבל טקסט מוצפן ששייך אך ורק לו(, אך הסיכוי ששני קלטים שונים יקבלו את אותו פלט הוא 

 מזערי עד אפסי ולכן אין בעיה להשתמש בשיטה זו.

 ה ננסה להסביר איך להשתמש בהצפנה כדי להגן על בסיס הנתונים שלנו באמצעות דוגמה.ועת

ידי כך שנקח -, נעשה זאת עלMD5נבחר להצפין את הסיסמה שלנו מהרשומה מקודם בעזרת אלגוריתם 

ונעביר אותה פעם אחת באלגוריתם ההצפנה, מה שייתן לנו את המחרוזת  helloworldאת הסיסמה 

 ה:המוצפנת הבא

FC5E038D38A57032085441E7FE7010B 

 וכעת הרשומה תראה כך:

Id: 1; Username: Admin; Password: FC5E038D38A57032085441E7FE7010B0; 

Rank: Administrator 

זאת אומרת שבבסיס הנתונים נשמור לא את הסיסמה עצמה אלא את הטקסט המוצפן של הסיסמה, כך 

 ים מוצפנים ולא את נתוני המקור!שמי שישיג גישה אליו יראה נתונ

זאת התחלה טובה, ובאמת עכשיו משתמש שייחשף לרשומה יתקשה להיעזר בה כדי להזיק לאתר שכן 

 הסיסמה לא גלויה. אבל האם עכשיו אנחנו באמת לגמרי מוגנים? אז זהו שלא.

רחיב עליהם לכדי . אלו שני מושגים שאפשר להRainbow Table-ו Hash Tableזה הזמן להיחשף למונחים 

 :מאמר שלם, אנסה הפעם לתמצת אותם לפיסקה

Hashing Table טבלת גיבוב: מדובר בטבלה שמכילה מחרוזות וההצפנה שהן מקבלות, כך ניתן לעבור על ,

רשומות בסיס הנתונים שלנו ולהשוות אותן אל מול טבלה זו ובכך לגלות מה הסיסמה המקורית של טקסט 

בין מכך שטבלת הגיבוב תלוייה בסיסמאות שהוזנו לתוכה מראש, ולכן בדרך כלל מוצפן כלשהו. ניתן לה

 הסכנה לבסיס הנתונים שלנו במקרה זה תהיה כשסיסמאות המשתמשים שלנו ישתמשו במילים נפוצות.

עצמה לא שונה במהותה בהרבה מטבלת הגיבוב. גם כאן בסופו של דבר נוכל לגלות  Rainbow Table-ה

מהי הסיסמה עבור טקסט מוצפן כלשהו, אך הפעם זה יקרה יותר במהירות ופחות תלוי סיסמאות שהוזנו 

 מראש.

עובר הצפנה ופיענוח מספר רב של פעמים בעזרת פונקציות גיבוב  Rainbow Table-הטקסט הגלוי ב

תה. בדרך אנו מקבלים שרשרת של טקסטים גלויים וההצפנה שלהם. היתרון בשיטה זו, כפי שצויין והפח

קודם, הוא שהיא פחות תלוית סיסמאות שהוזנו מראש )כך שתעבוד על טווח רחב יותר של סיסמאות ולא 
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ר מהר רק על רוב של מילים נפוצות(, ובנוסף מציאת הצפנה מסויימת והטקסט הגלוי שלה מתבצעת יות

 בשל שיטת השרשראות שבה הערכים שמורים.

בנוגע להצפנת הסיסמאות על בסיס הנתונים שלנו? הגילוי  Hashing/Rainbow Tableמה המשמעות של 

שגם אם הצפנו את הסיסמאות שלנו תוקף עדיין יוכל לגלות מהו הטקסט הגלוי שלהן בעזרת אותן 

  טבלאות.

 נקבל את הטקסט המוצפן הבא: MD5פין אותה בעזרת אם נצ - 12345ניקח למשל את הסיסמה 

827CCB0EEA8A706C4C34A16891F84E7B 

 יוכל התוקף לראות רשומה שאומרת: Hash/Rainbow-במידה והסיסמה הזו תמצא בטבלה ה

Plaintext: 12345; Cipher-text: 827CCB0EEA8A706C4C34A16891F84E7B 

ה יוכל לדעת מיד מה טקסט המקור שלו, זאת אומרת וכעת תוקף שיתקל בטקסט המוצפן הספציפי הז

 .12345שתוקף שהשיג את בסיס הנתונים שלנו ידע מיד שכל סיסמה בעלת ההצפנה הנ"ל היא בעצם 

 וכיצד נתמודד עם בעיה זו? בשתי דרכים יעילות שיקשיחו את חוזק ההצפנה שלנו:

דה במחרוזת שלנו. אם למשל הסיסמה הוספת טקסט אקראי לאיזושהי נקו - Saltהדרך הראשונה נקראת 

, סתם גיבוב של אותיות חסרות sl12R, נוכל להוסיף לסוף שלה את התווים helloworldשלנו היא 

, ועליה נבצע את ההצפנה. בכך הקטנו את הסבירות helloworldsl12R :משמעות. נקבל כעת את הסיסמה

מעות היא הפכה להיות פחות שכיחה. , שכן בהוספת תווים חסרי משHash Table-שהסיסמה תמצא ב

בנוסף, במידה וכן תתגלה הסיסמה מבעד להצפנה, לא יוכל לדעת התוקף מהי אכן הסיסמה שכן הסיסמה 

 .helloworldsl12R :ואילו מה שנגלה לפניו זה helloworld :האמתית היא

תוקף. אך עבר לשהו לסיסמה תעזור בעיקר כנגד מקרים של בסיס נתונים Saltלצערנו, הוספת אבל 

במקרה שבסיס הנתונים הושג בעזרת ניצול פרצות בשרת, יכול להיות שהתוקף ידע גם לשחזר את 

שנוסף לסיסמאות ויוכל להתעלם ממנו. ולכן נחזק את  Salt-לוגיקת ההצפנה שלנו ובכך ידע בדיוק מהו ה

 הצפנת הסיסמאות שלנו בדרך נוספת:

ביר את הסיסמה שלנו באלגוריתם ההצפנה פעם אחת, נוכל לא מספיק שנע -הדרך השניה היא חזרות 

ונעביר אותה פעם אחת  helloworldלהעביר אותה גם פעמיים ושלוש ויותר. אם למשל נקח את הסיסמה 

 קיבלנו כבר מקודם את המחרוזת: MD5באלגוריתם 

FC5E038D38A57032085441E7FE7010B0 

 ונקבל:כעת נעביר את אותה מחרוזת באלגוריתם ההצפנה 

266278452597C0120A877E724E15AAFE 
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 שנעביר באלגוריתם נקבל: לאחר השניה מההצפנה המחרוזת

19E6932D9C68826CAB6FAD43EC7808D1 

כעת יהיה על התוקף לנחש כמה פעמים העברנו את הסיסמה באלגוריתם ההצפנה כדי למצוא את 

אך  פוחת. Hash/Rainbow Table-ות מההסיסמה הנכונה, ופה הסיכוי שימצא את הסיסמה על סמך רשומ

 .נגמר לאעדיין  הסיפור, שלנו המאמצים למרות

לסיסמה והעברנו אותה באלגוריתם ההצפנה מספר פעמים, עדיין  Saltמה קורה אם למרות שהוספנו 

איכשהו הפורץ גילה מהי, אולי אפילו סתם באמצעות הנדסת אנוש מוצלחת, וכעת אותו פורץ מסתכל 

ונים שלנו ומגלה עוד מספר משתמשים עם אותה סיסמה? הוא בעצם יודע אם כך גם את בבסיס הנת

 הסיסמה שלהם ויכול לקבל גישה לאזורים אחרים באתר על סמך ההרשאות של אותם משתמשים.

מותאם אישית לכל משתמש וכן העברת הסיסמה באלגוריתם ההצפנה  Saltנטפל בזה באמצעות הוספת 

 ף הוא למשתמש.מספר פעמים המותאם א

 נסתכל שוב על הרשומה המקורית שלנו:

Id: 1; Username: Admin; Password: helloworld; Rank: Administrator 

 . למה שלא נעשה מניפולציה משם המשתמש הזה לצרכים שלנו?Adminאנו נשתמש בשם המשתמש 

נעביר את הסיסמה ולהחליט שזה יהיה מספר הפעמים ש (5) נוכל למשל לקחת את אורך המילה

 באלגוריתם ההצפנה.

 לסיסמה. Salt-ונוסיף את זה כ Amnנוכל גם להחליט שניקח כל אות שניה משם המשתמש, 

 שונה בכל פעם שנעביר את הסיסמה באלגוריתם ההצפנה. Saltאפשרות נחמדה נוספת תהיה להוסיף 

 נבצע כעת את ההצפנה:

 סיסמה :סיבוב ראשון: helloworld ,Salt :Amn ,מחרוזת שמתקבלת: 

helloworldAmn 

 :לאחר ההצפנה

6C8B78E0825DB44D68F942EAD9727D3E 

 :6 :סיסמה סיבוב שניC8B78E0825DB44D68F942EAD9727D3E ,Salt :Adm ,מחרוזת שמתקבלת: 

6C8B78E0825DB44D68F942EAD9727D3EAdm 

 :לאחר ההצפנה

0871059A7ADF04533B761D3B82E0425D 
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www.DigitalWhisper.co.il 

 6  2015 ינואר, 57גליון 

 
 
 
 
 

 :0871059 :מהסיס סיבוב שלישיA7ADF04533B761D3B82E0425D ,Salt :minמחרוזת שמתקבלת ,: 

6C8B78E0825DB44D68F942EAD9727D3Emin 

 

 לאחר ההצפנה:

F4F37113E42CB32BEFDA86DFD3132974 

 אם נשתמש בהצפנה מסוף סיבוב שלישי הרשומה שלנו תראה כעת כך:

Id: 1; Username: Admin; Password: F4F37113E42CB32BEFDA86DFD3132974; 

Rank: Administrator 

 ההצפנהלאחר כאשר ההצפנה היא ייחודית לכל משתמש )כך שגם אם לשני משתמשים אותה הסיסמה 

ים השונים שדחפנו בין כל סבב -Salt-המחרוזת המוצפנת שלהם תהיה שונה(, והסיכוי שתוקף יעלה על ה

סי, כמו גם הסיכוי למצוא את המחרוזת המוצפנת הצפנה, וכן על מספר סבבי ההצפנות שביצענו הוא אפ

 .Hash Table-שלנו ב

 

 סיכום

לא מספיק להגן על האתר שלכם, צריך לחשוב גם איך להתמודד עם מקרים שבהם למרות ההגנות 

המידע עדיין נחשף לגורמים חיצוניים. הצפנה היא התשובה, אבל לעיתים זה יותר מורכב מסתם הצפנה 

שזה מבאס, ואפשר לראות בזה אתגר ולנסות להקשיח יותר את ההגנות באתר פשוטה. אפשר לומר 

 שלנו. בכל מקרה, שיהיה בהצלחה ושמרו על המידע שלכם בטוח!
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