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 באבטחה BREACH ויוצרת CRIME היא כשדחיסה

 (cp77fk4r) קסטיאל ואפיק אלקסלסי שחףמאת 

 

 הקדמה

עולם פיתוח האתרים ועולם אבטחת המידע לא אחת נפגשים. מפתח האתר צריך לדאוג לבנות את האתר 

פונקציונליות נדרשת וחווית משתמש טובה, ולצד זאת לדאוג שיהיה מאובטח. אם המפתח יוסיף יכולת עם 

במאמר זה  כלשהי מבלי להגן עליה מן העבר השני הוא יחשוף את האתר לפרצות אבטחה פוטנציאליות.

וב של שבו משקיעים גם בחוויית המשתמש וגם באבטחת המידע, ודווקא השילעל מקרה קצת שונה  נדבר

 ההשקעה בשניהם הוא זה שיוצר פרצת אבטחה.

ונוגעת בשיפור חוויית המשתמש היא זמן טעינת האתר.  Web-אחת הסוגיות עמה מתמודדים בעולם ה

שניות, ואילו כל שנייה נוספת מעלה  2-3-ישנם מחקרים שמדברים על כך שזמן טעינה טוב של אתר הוא כ

גוגל  2017בשנת את ההסתברות שהמשתמש לא ימתין להשלמת טעינת האתר ויסגור את החלון. 

u Stack Up to New Industry Benchmarks for Mobile Find Out How Yoפרסמה מאמר בנושא זה: 

Page Speed.  ישנן מספר דרכים להתמודד עם שאלת זמני הטעינה ואחת מהן נגזרת מההבנה שבהינתן

ככל שקובץ קטן יותר כך הוא ירד מהר יותר, ולכן כדי לגרום לקובץ להיות קטן ככל  -אותה מהירות הורדה 

 ע לפני שמעבירים אותו בין השרת למשתמש.האפשר מבצעים עליו דחיסה רג

מן העבר השני, סוגייה נפוצה שנוגעת באבטחת המידע היא איך לאבטח את המידע העובר בין השרת 

והמשתמש כך שלא ייחשף בפני גורמי צד שלישי. הדרך הנפוצה להתמודד עם שאלה זו היא שימוש 

סביב למידע העובר בין השרת והמשתמש, אשר מוסיפים מעטפת צופן מ TLS/SSLבפרוטוקולי האבטחה 

  בצורה כזאת שגם אם גורם צד שלישי ישיג את המידע הוא לא יוכל לפענח אותו.

כל אחת משתי השיטות שהצגנו כעת טובה בפני עצמה, הראשונה משפרת את חוויית המשתמש, והשניה 

ועל כך נדון במאמר  משפרת את אבטחת המידע, אך מסתבר שהשימוש בשתיהן יחד יוצר פרצת אבטחה

זה. כדי להבין את הפירצה שנוצרת נדון קודם בתהליך הדחיסה, נבין לעומק אלגוריתמי דחיסה שונים 

. לאחר מכן נציג את פרצת Web-בהם עושים שימוש, וננסה להבין איך דחיסה משתלבת בעולם ה

 האבטחה שנוצרת משילוב של דחיסה והצפנה, ונסיים עם דרכים להתמודד עמה.

https://think.storage.googleapis.com/docs/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks.pdf
https://think.storage.googleapis.com/docs/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks.pdf
https://think.storage.googleapis.com/docs/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks.pdf
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 דחיסה

( בעולם המחשבים היא פעולה שבה לוקחים מידע מסויים ומנסים להקטין Compressionדחיסה )באנגלית 

את גודלו. לא כל דבר נוכל לדחוס. בצורה טבעית קל להבין שכשיש חזרתיות במידע אז נוכל לנסות לדחוס 

 אותו על ידי ניצול של אותה חזרתיות. ננסה להמחיש זאת בדוגמה הבאה:

תווים. נשים לב שישנם תווים  10, אורכו בצורתו הנוכחית הוא aaabdbbiiiשיש לנו את הטקסט הבא:  נניח

פעמים ובסמיכות. האם יש דרך שנוכל  3מופיע  aשחוזרים על עצמם ומופיעים בסמיכות. כך למשל התו 

דרך אחרת לייצג , וקיבלנו a3bdb2i3? ננסה לכתוב כך את כל הטקסט: a3לייצג מצב זה? אולי אם נכתוב 

מהטקסט  20%תווים. בשיטה זו הצלחנו לדחוס  8את הטקסט המקורי אך באורך חדש וקטן יותר של 

 המקורי.

 ככל שנקח טקסט ארוך יותר, עם חזרות סמוכות רבות יותר, כך הדחיסה עשויה להיות יעילה יותר. למשל:

 תווים:  27: לפניnnneifuuuhhhhhbcussyddddaas 

 תווים:  20: אחריn3eifu3h5bcus2yd4a2s 

 26%: יחס דחיסה 

הדוגמה שלנו היא דוגמה פשוטה שטובה עבור מקרה מאוד מסויים: טקסט בלי מספרים ועם חזרות 

סמוכות. אבל כמובן שעולם המחשבים מביא עמו גם אלגוריתמים מורכבים יותר שיודעים בין היתר 

 .Gzip, Deflate, Brotliאפשר למצוא את להתמודד גם עם מספרים וגם בלי סמיכויות, ובהם 

 אלגוריתמי דחיסה מתקדמים

, Phillip Walter Katz. אלגוריתם זה פותח על ידי Deflateאחד האלגוריתמים שהוזכרו בפרק הקודם הוא 

 .Gzip, בנוסף אלגוריתם זה הינו הבסיס של TLS/SSL-והוא האלגוריתם השכיח ביותר בעת השימוש ב

הראשון הוא:  .ים שעלינו להבין ונסביר אותם כעתשימוש בשני מרכיבים מרכזיהאלגוריתם עושה 

Huffman coding זיו, או -והשני הוא אלגוריתם הדחיסה למפלLZ77. 

 קוד האפמן

Huffman coding )או קוד )דייוויד( האפמן, הוא דרך לייצג מחרוזת תווים באופן יעיל )מבחינת נפח מקום ,

מידע מהמחרוזת המקורית. הרעיון הבסיסי העומד מאחורי שיטת קידוד זו הוא ובדרך שאינה מאבדת 

בניית עץ )מכונה גם "עץ האפמן"( המייצג את המחרוזת המקודדת בצורה שבה התווים החוזרים על 

יוחלפו בסט התווים )או המסלול( הקצר ביותר. באופן כזה, גם נפח התוצר  -עצמם באופן השכיח ביותר 

חוס מאוד, וגם פרק הזמן הדרוש לפתיחת הדחיסה )פעולה המכונה גם "פרישה"( יהיה הסופי יהיה ד

 המהיר ביותר )סכום "הטיול" בין ענפי העץ יהיה הקצר ביותר עבור כלל הטקסט הדחוס(.
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 ":ground control to major tomדוגמא לעץ האפמן עבור המשפט: "

 

 , שחקו איתה מעט על מנת להבין את העניין יותר לעומק[הבא אתר]את הדוגמא הנפלאה הזו יצרנו בעזרת ה

לא נרחיב כאן על אלגוריתם הבניה של העץ עצמו, שכשלעצמו הוא מעניין )העץ נבנה מלמטה למעלה, 

 הסבר מעולה לכך. -איך לא  - בויקיפדיהולא להפך(, אך למי שמעוניין קיים 

", ולכן o( הוא האות "6ניתן לראות כי במשפט שבחרנו, התו שחוזר על עצמו בתדירות הגבוהה ביותר )

" r"-" וtהוא מופיע במסלול הקצר ביותר מראש העץ. לאחר מכן התוים " " )רווח, ארבעה מופעים(, "

-" וg", "u", "d", "c", "lמופעים(, ובסוף העץ )בתחתית, במסלול הארוך ביותר( מופיעים התווים ")שלושה 

"a.להם רק מופע אחד בודד " 

הטקסט הדחוס  פרישתלול בו אנו נדרשים לעבור בעת מייצגים באופן בינארי את המס 1-ו 0המספרים 

( 0, ובכל שלב עוברים אל הבן השמאלי )ובכך גם את הקידוד של אותו התו. כלומר מתחילים משורש העץ

" מיוצג o( עד שמגיעים אל העלה שמייצג את התו שמחפשים. לדוגמא, במקרה שלנו, התו "1או הימני )

. הרעיון המרכזי העומד מאחורי אלגוריתם הדחיסה 1100"  מיוצג על ידי הרצף m. והתו "00על ידי הרצף 

הגבוהה ביותר, אנו מעוניינים לייצג אותו באופן המזערי " מופיע בתדירות oהנ"ל הוא שבגלל שהתו "

הוא רצף הקידוד הקצר ביותר בדוגמא זו(, כך שרצף זה "יבזבז" לנו פחות מקום  00ביותר )ואכן, הרצף 

בתוצר הדחוס הסופי. בנוסף, ניתן לראות שלכל תו יש מסלול שונה, מסלול שיוצר רצף ייחודי לפתיחת כל 

 שעוזר לנו למנוע מצבים בהם יש מספר פלטים לקלט דחוס נתון.תו במפת הקידוד. מה 

 

http://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/huffman-tree/index.html
http://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/huffman-tree/index.html
http://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/huffman-tree/index.html
http://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/huffman-tree/index.html
http://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/huffman-tree/index.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9E%D7%9F
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" ונשתמש בעץ שבנינו עבורו, אז הייצוג הדחוס ground control to major tomאם ניקח את המשפט "

 שלו יראה כך:

j: 1000 l: 11110 whitespace: 101 u: 11011 g: 11010 

 m: 1100 c: 11101 n: 1001 r: 010 

 a: 11111 t: 011 d: 11100 o: 00 

 והמשפט כולו:

11010010001101110011110010111101001001011010001111010101100101110011111100000

010101011001100 

(, אז מה בדיוק דחסנו 27( מאשר המשפט המקורי )92יצא ארוך יותר ) 1-וה 0-המשפט הדחוס עם כל ה

 הם ביטים, וביט זו יחידת הנתונים הקטנה ביותר בעולם המחשבים. 1-וה 0-פה? היופי הוא שה

 כך שגודלוביטים,  8א בגודל של יבו ה אות, זה אומר שכל UTF-8-נניח שהמשפט המקורי שלנו מקודד ב

ביטים  92-ביטים. ולכן אם בעזרת הדחיסה צמצמנו את גודל המשפט ל 27*8=216 של המשפט כולו הוא

 מגודל המשפט המקורי! 57%-המשמעות היא שדחסנו כ

 למפל זיו

LZ77 לבן שפותח בשנות השבעים על-(, הוא אלגוריתם כחול1977זיו )שהוצג בשנת -או אלגוריתם למפל-

ידי חוקרים נוספים וכיום -ידי שני פרופסורים מהטכניון. האלגוריתם במהלך השנים שופץ ושופר רבות על

( 1984-, ופורסם בTerry Welchנוסף על שם  W-)ה LZW נפוצות ביותר שלו מכונהאחת הגרסאות ה

, נשאיר לכם לנחש באיזו שנה היא LZ78, המכונה LZ77ומבוסס בעיקר על גירסה מעט יותר חדשה של 

 פורסמה.

" שאת גודלו מגדירים Buffer" או "Sliding Windowבאלגוריתם דחיסה זה, משתמשים במושג בשם "

 Sliding Windows-". הLook-ahead Buffer"-" וSearch Bufferהוא מחולק לשני חלקים המכונים " מראש.

)ומכאן שמו(. בעת יצירת המילון )תוצר הדחיסה( האלגוריתם מחפש תת  ריצת האלגוריתםמתקדם לאורך 

 מחרוזות אשר חוזרות על עצמן ומחליף אותן ברפרנסים למופעים הקודמים שמופיעים בטקסט.

מחזיק  Look-ahead Buffer-מכיל קטע מהטקסט שקודד עד כה, בזמן שה Search Buffer-בכל זמן נתון, ה

את החלק מהטקסט שברצוננו לקודד כעת. בכל שלב שכזה, האלגוריתם מחפש את ההתאמה הארוכה 

 :<O,L,C>ומחליף אותה בשלשה  Search Buffer-לבין ה Look-ahead Buffer-ביותר שניתן למצוא בין ה

 O -  קיצור שלOffsetהמרחק בין התו הנוכחי ב ,-Look-ahead Buffer לבין התו המתאים לו ב-Search 

Buffer. 

 L -  קיצור שלLength.אורך המחרוזת המותאמת , 

 C - .התו הבא לאחר המחרוזת הזו שממנו יש לבצע את ההתאמה הבאה 
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 במידה ולא נמצאה החלפה, תתווסף למילון השלשה:

(0,0)C 

הגדול ביותר( / אי מציאת החלפה כלל, החלון זז  L-לאחר מציאת ההחלפה היעילה ביותר )זאת עם ה

 ומבצע את כלל השלבים מחדש, כך עד סוף הטקסט. Length-מתקדם ב

תווים.  9הוא  Sliding Window-", גודל הABBACCBBABACCנניח כי הטקסט שאנו מעוניינים לדחוס הוא "

 תווים, כך נראה הקלט שלנו: 4הוא  Look-ahead Buffer-תווים וה 5 הוא Search Buffer-ה

 

 הפלט של השלב הראשון יהיה:

(0,0)A 

שלב הבא ב ולכן Bהתו הבא הוא ה .ראשונה שאנחנו נתקלים בתו הראשוןמפני שזאת כמובן הפעם ה

 נקבל את השלשה המשעממת:

(0,0)B 

 בסיבוב הבא, נקבל את השלשה: מתמודדים עם תו שכזה.זאת הפעם הראשונה שאנו  -מפני שגם עכשיו 

(1,1)A 

לאחר מכן, נקבל את  (.Bשתורה לתהליך הפרישה ללכת צעד אחד אחורה, ולהעתיק תו אחד בודד )

 השלשה:

(3,1)C 

 וכן הלאה. צעדים ובאורך של תו אחד. 3במרחק  Aוזאת מפני שכבר ראינו את התו 

נקבל מצב כזה  - Sliding Window-מספיק גדול כדי להרכיב את ה לאחר מספר שלבים, כאשר נגיע לאורך

 (:Look-ahead Buffer, כתום: Search Buffer)כחול: 

 

". C, הלא הוא התו "Look-ahead Buffer-בשלב זה, נחפש את ההתאמה הטובה ביותר לתו הראשון ב

" במרחב זה, במרחק של Cהתו ". קיים רק מופע אחד של Search Buffer-המרחב שבו אנו מחפשים הוא ב

 . לכן נכניס למילון שלנו את השלשה:B, והתו הבא שעלינו לבדוק הוא 1ובאורך של  1

(1,1)B 

 צעד אחד ימינה, נקבל את המצב הבא: Sliding Window-בשלב זה, נזיז את ה
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אבל אל  Search Buffer-תו זה מופיע פעמיים ב". Bוכעת עלינו להתחיל לחפש את ההתאמה מהתו "

(, ולכן BBAתווים ) 3להתאים  ההתאמה הטובה ביותר נגיע באמצעות התו הראשון מפני שאם נבחר בו

 נרשום במילון את השלשה:

(5,3)D 

האחרון שמצאנו בשלב הקודם(,  Pattern-של ה Length-)אורך ה 3הדילוג הבא כאמור יהיה כבר של 

 נקבל מצב כזה:

 

", זוהי הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בתו זה, ולכן המשמעות היא Dהוא "התו שאנחנו בוחנים כעת 

 . מה שגורר את השלשה:Search Buffer-שאין שום התאמה עם ה

(0,0)A 

אומר למפרש, שאחראי בשלב הפרישה לשחזר את התוכן המקורי, שאין כאן שום  0,0כאמור, הצמד 

 רפרנס אלא יש להתייחס לתו מהשלשה הקודמת בדיוק כמו שהוא.

 

 ולכן נוריד אותו ונחליף ברפרנס אליו: Search Buffer-מופיע ב Aבנוסף, התו 

(2,1) 

 Aנו יכולים להחליף את הרפרנס של שלנו היה מעט גדול יותר, היי Search Buffer-שימו לב שאם ה

 :ACCלרפרנס של המחרוזת 

(7,3) 

לא נוכל לבצע דחיסה עבור  Sliding Window-ובכך להגדיל את אחוז הדחיסה, אך בשל מגבלת גודל ה

 ביטויים שנמצאים מחוץ לחלון.

כך  הלוגיקה ההפוכה.ישמרו ומהן נוכל להפיק את התוכן המקורי ע"י ביצוע  -בסוף, כלל השלשות שנוצרו 

 :ABBACCBBABACCיראה הייצוג הדחוס עבור המחרוזת 

(0,0)A(0,0)B(1,1)(3,1)C(1,1)(5,3)D(0,0)(2,1)C(0,0)(1,1) 

נקודה נוספת שבטח שמתם לב אליה בשלב זה: יש מקרים שבהם התוכן הדחוס יהיה גדול יותר מהתוכן 

 ולא התוכן הדחוס.התוכן המקורי הוא זה שישמר  -המקורי, במקרים כאלה 

לא מביאה לתוצאת הדחיסה הטובה ביותר ויכולה אף להביא לכך שהתוכן  Sliding Window-אם שיטת ה

הדחוס גדול יותר מהמקורי אז למה להשתמש בה? היתרון שמביאה שיטה זו הוא המהירות. ככל שגודל 

יותר זמן לבצע אותה. לעומת החלון הזז גדול יותר כך גם הדחיסה תהיה טובה יותר, אבל לצד זאת יקח 
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זאת כשהחלון הזז קטן יותר אז התוצאה הסופית עשוייה אמנם להיות פחות דחוסה אך פעולת הדחיסה 

 תתבצע מהר יותר.

 Search Buffer-שנקבע מראש )ולכן גם לסופי יש גודל  Sliding Window-כמו שראינו בתחילת הפרק, ל

? Search Buffer-פוגשים תו שכבר ראינו בעבר אך לא נמצא ב (, מה יקרה אם אנוLook-ahead Buffer-ול

 )זוכרים שאמרנו שיש לו גודל קבוע וסופי?(, המשמעות היא שתהליך הדחיסה יתייחס אליו כאילו זאת

 הפעם הראשונה שאנו קולטים אותו.

לא יכול (, אבל הוא 32Kלמה שהמרחק שבו אנו מחפשים לא יהיה עצום בגודלו? למעשה, הוא די גדול )

להיות באורך הקלט, כי אז תהליך הפרישה ותהליך הדחיסה יהיו יותר מדי ארוכים שכבר עדיף להעביר 

אין שום בעיה  -את המסר באופן שאינו דחוס. במידה ואנו מעוניינים לבצע "דחיסה קרה" לטובת גיבוי כונן 

על חשבון זריזות התהליך לשחק עם פרמטרי הדחיסה כך שהתהליך יהיה יעיל יותר )פלט קטן יותר( 

אנחנו מעוניינים למקסם  -גדול(, אך כאשר מדובר בחווית גלישה  Sliding Window)חישובים ארוכים בשל 

 על המהירות שבה התוכן מוצג למשתמש.

שני האלגוריתמים שהצגנו בשלב זה מהווים את אבני הבסיס לדחיסה בעת השימוש באלגוריתם 

DEFLATE. 
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 Web-דחיסה בעולם ה

ישנן סיבות רבות אשר משפיעות על הזמן שלוקח לאתר אינטרנט להיטען ובהן ריחוק גאוגרפי של 

המשתמש ממיקום השרת עליו יושב האתר, קוד לא יעיל של בונה את האתר, מכשיר חלש דרכו גולשים 

 את האתר ועוד.

דל המקורות בהם במאמר זה נדבר על אחת הסיבות המשפיעות על זמני הטעינה של אתרים והיא גו

כל משתמש מוגבל במהירות האינטרנט שלו, והזמן שלוקח לו לטעון לאתר מסויים  האתר עושה שימוש.

נגזר, בין היתר, מהזמן שלוקח לו להוריד את המקורות השונים הדרושים להצגת האתר. ככל שהמקורות 

 השונים גדולים יותר כך לוקח להם זמן רב יותר לרדת ולאתר להיות מוצג.

ולכן, כדי לשפר את חוויית המשתמש ולסייע בטעינה מהירה יותר של אתרים, נהוג להשתמש בשיטות של 

 דחיסת המידע המועבר ברשת האינטרנט.

 

HTTP Compression 

לשרת עליו מאוחסן  HTTPמשתמש שמבקש לגלוש לאתר אינטרנט מבצע פעולה של שליחת בקשת 

 לגבי המשתמש, הדפדפן שלו,  והדף שהוא מבקש לקבל.בקשה זו מכילה כל מני נתונים  האתר.

שמכילה את התוכן הדרוש  HTTPמנתח אותה ובהתאם מייצר תשובת  HTTP-השרת שמקבל את בקשת ה

במידה והדף מורכב ממספר מקורות, כמו למשל תמונות, פונטים  להצגת דף האתר אצל המשתמש.

נוספת עבור כל אחד מהם, והשרת בתורו מחזיר כל מקור בצורה  HTTPוהגדרות עיצוב, נשלחת בקשת 

 .HTTPשל תשובת 

גודל הנגזר מגודל המקור המועבר למשתמש. כך למשל אם השרת מעביר למשתמש  HTTPלכל תשובת 

שמכילה את התמונה עצמה וכן מספר נתונים  HTTPאז אפשר לצפות שתשובת  500KBתמונה בגודל 

 .500KB-יותר  מ נוספים תהיה מעט גדולה

לטובת סיוע בטעינה מהירה יותר של האתר ובכך להביא לחוויית משתמש טובה יותר, אפשר לבצע 

, רגע לפני שהן מועברות למשתמש, וכך להעביר אליו מקורות כמה HTTP-בשרת דחיסה של תשובות ה

 שיותר קטנים שירדו אל מכשירו כמה שיותר מהר.

המשתמש מכיר את אלגוריתם הדחיסה בו השרת משתמש, וכך תהליך הדחיסה תלוי בזה שדפדפן 

 .המקוריתאותה לצורתה  לפרושא יודע דחוסה הו HTTPכשהדפדפן מקבל תשובת 
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שנקרא  Headerשנשלחת על ידי דפדפן המשתמש נוסף  HTTP-הדרך שבה זה נעשה היא שבבקשת ה

Accept-Encoding :והוא מכיל רשימה של אלגוריתמי דחיסה שהדפדפן מכיר 

 

השרת שמקבל בקשה זו בודק אם הוא מכיר את אחד האלגוריתמים, ובמידה וכן הוא נעזר בו כדי לבצע 

ציין באיזה ומ Content-Encodingשנקרא  Headerומוסיף אליה  HTTP-את הדחיסה של תשובת ה

 שתמש:אלגוריתם דחיסה הוא ה

 

ויודע באיזה אלגוריתם דחיסה להשתמש כדי לפתוח אותה רגע  HTTP-בתורו מקבל את תשובת ההדפדפן 

 לפני שהוא מציג את המקור למשתמש חסר הסבלנות.
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TLS Compression 

TLS/SSL  הם פרוטוקולים לאבטחת המידע העובר ברשת. למעשהSSL הוא פרוטוקול האבטחה הראשון 

 .SSLשל  3שהתבסס על גירסה מספר  TLSאז יצא פרוטוקול  1999בו השתמשו עד שנת  ביניהם

, אך בפועל הם פותחו כשכבות HTTPאמנם מוכר בעיקר כשכבת הגנה לפרוטוקול  TLS/SSL-השימוש ב

(, או SMTPSהוא יכונה  TLS)כאשר פרוטוקול זה מועבר תחת  SMTPהגנה עבור פרוטוקולים נוספים כגון: 

 - IMAPS)או  TLSהמועבר תחת  IMAP-, אז בפועל השתמשתם בSTARTTLSאם השתמשתם בפרוטוקול 

 ( ועוד.SSLהמועבר תחת  IMAPשזה 

הם בעלי מאפייני דחיסה, ולכן החברים הטובים שפיתחו  TLS/SSLלא כל הפרוטוקולים שמועברים תחת 

 את השכבות האלה מימשו גם תמיכה בדחיסה ברמת שכבת ההגנה.

, להדחס ברמת HTTP-יכולה במקום להידחס ברמת ה TLS/SSL-עטפת בשנ HTTPוכך למשל חבילת 

להיות דחוס, דחיסה  HTTP-מביאה רק את תוכן תשובת ה HTTP Compressionהמעטפת שלה, ובעוד 

 .Headers-דוחסת את כל החבילה כולל ה TLS/SSLברמת 

תבצע תהליך לחיצת יד ביניהם, מ HTTPכאשר לקוח פונה לשרת, עוד לפני שמעבירים בקשות ותשובות 

(TLS Handshake ובו הלקוח שולח לשרת חבילה בשם )ClientHello חבילה זו מכילה פרטים כגון: גרסת .

 בה הוא מעוניין, רשימת סוגי אלגוריתמי ההצפנה שבהם הוא תומך ועוד. TLS-פורוטוקול ה

וריתמי הדחיסה שבהם הוא רשימה של סוגי אלג ClientHello-בין היתר, אחד הפרטים שנוספים לחבילת ה

 :הלקוח תומך
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ומכילה  ServerHelloהוא משיב עליה בחבילה שנקראת  ClientHello-כשהשרת מקבל את חבילה ה

פרטים ובהם: סוג אלגוריתם ההצפנה שנבחר מתוך רשימת האלגוריתמים שהלקוח שלח, ולענייננו סוג 

 :שימה של הלקוחחיסה שנבחר מתוך הראלגוריתם הד

 

בין הלקוח לשרת, השרת ישלח חבילה נוספת ובה  ServerHello-ו ClientHelloלאחר החלפת חבילות 

ים מקומי את -CAשלו )אותו המשתמש יוכל לאמת מול גורם צד שלישי / מאגר  Certificate-יכלול את ה

זהותו של השרת(, ולאחר מכן )לפעמים כחלק מאותה חבילה(, השרת יתניע תהליך של החלפת מפתחות 

 עם הלקוח. 

, אך לא נתייחס אליהם במאמר TLS/SSLשל  Handshake-יש עוד לא מעט מאפיינים הקשורים בשלב ה

גם אלגוריתם הדחיסה. אלגוריתם  נקבע באופן שהצגנו -זה. כל שעלינו להבין הוא שבעת יצירת התהליך 

הדחיסה  תפרשזה ייכנס לתוקף וידחוס את החבילה רגע לפני הצפנתה בצד השולח, ואילו בצד המקבל 

 רגע אחרי פענוח ההצפנה.

, וכיום הדפדפנים הגדולים לא TLSשל  1.3בגירסה  Deprecatedהפכה  TLS Compression-פעולת ה

 .CRIMEוסק בפירצת האבטחה משתמשים בה ועל כך נרחיב בפרק הע
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 דחיסה מייתרת הצפנה

 אז ביצענו דחיסה לקבצי האתר ועכשיו הוא נטען מהר יותר. מעולה! מה הבעייה בזה?

רגיל. מנוע החיפוש של  HTTPבמקום  HTTPSלהכנס לאתרים בפרוטוקול  Web-היום מקובל מאוד בעולם ה

 .HTTPS-גוגל אפילו מוריד בדירוג תוצאות החיפוש אתרים שלא משתמשים ב

היא שכל בקשה שנשלחת מהמשתמש אל השרת וחזרה כדי לקבל  HTTPS-המשמעות של כניסה לאתר ב

האתר עוברת קודם הצפנה, כך שבמידה ואיזשהו תוקף משיג את הבקשה לאורך הדרך הוא לא יוכל 

 מה כתוב בבקשה. לפענח

, ולצד זאת מנסה HTTPS-אבל מסתבר שאתר שמנסה להגן על אותן בקשות בעזרת הצפנה ומשתמש ב

להעניק למשתמשים חוויית משתמש טובה ומבצע דחיסה של הבקשות, עשוי לפתוח פתח לפרצת 

 אבטחה שתביא לגילוי הפרטים הסודיים עליהם הצפנת הבקשות מנסה להגן.

 

Compression Ratio Info-leak Made Easy 

ועל תהליך הדחיסה של המידע המגיע אלינו בעת  Web-אז אנחנו מבינים כעת קצת יותר טוב על עולם ה

גלישה. איך כל זה יכול להיות מסוכן? הרי כל שלב הדחיסה מתבצע על התוכן הרבה לפני ששלב ההצפנה 

בעת  Juliano Rizzo-ו Thai Duongבדיוק כאן טמונה הבעיה. בעיה שגילו שני החוקרים  -מגיע. אך למעשה 

 Compression Ratio Info-leakתחת השם  2012אותה לעולם בשנת והציגו  TLS Compressionביצוע 

Made Easy  :או בקיצורCRIME. 

 , היא תראה כך:TLSעל חבילת  Wireshark-ונסתכל ב TLS/SSL-אם נגלוש לאתר ב
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 כן מספקים לנו, זה: TLSים של -Header-כמובן שלא נוכל לצפות במידע, הוא הרי מוצפן, אך מה שה

 גירסת ה-TLS  במקרה שלנו(- TLS1.2) 

 ה-Application Data Protocol  במקרה שלנו(HTTP-over-tls) 

 )אורך המידע המוצפן )מסומן בתמונה מעלה 

 Data-שאומר מה גודל ה Header-אתם קוראים חכמים, ולכן אתם כבר יכולים לנחש למה סימנו את ה

-צריך לדווח על גודל ה TLS/SSLלמה  -בחבילה. הוא בהחלט ישחק משחק משמעותי בקרוב. אבל לפני כן 

Encrypted Data  ופשוט יפענח אותו?  -שקיים בחבילה? למה שהדפדפן לא ייקח את כל המידע שהגיע

נות, ועל ( שוRecord Layersאחת, ניתן להעביר מספר הודעות ) TLS/SSLהתשובה לכך היא שבחבילת 

מנת שהדפדפן יידע מתי נגמר תוכן מוצפן של הודעה אחת ומתי  מתחיל התוכן המוצפן של הודעה אחרת 

 השולח מחוייב להצהיר על גודל החבילה, דוגמא לכך ניתן לראות בתמונה הבאה: -

 

מצורף גם גודל  -שונות ובכל אחת  Record Layerאחת, עם שתי  TLSבתמונה ניתן לראות חבילת 

 ההודעה.

המוצפן? שאלה  Data-מדווחת לנו את גודל ה TLS/SSL-אז כיצד ניתן לנצל את העניין שהודעה המוצפנת ב

 מעולה. אלו הנקודות המרכיבות את המתקפה:

  ככל שיהיו יותר חזרות )אנטרופיה  -בפרק הקודם ראינו על קצת המזלג איך אלגוריתם הדחיסה פועל

 .יגדלנמוכה( בהודעה כך אחוז הדחיסה 

  על ידי שליחת בקשה כזו  -אנחנו יכולים לדעת פחות או יותר מה גודל של בקשה ספציפית לאתר

 בעצמנו.

  ,אלא רק חלקים לא באמת מעניין אותנו לפענח את כל ההודעה המועברת בין הדפדפן לשרת

-שמחזיק את עוגיית ההזדהות של המשתמש. או ה Header-לדוגמא, תוכן ה - ספציפיים ממנה

SESSIONID .הנוכחי שאחראי על ההזדהות. שאר הבקשה לא באמת מעניינת אותנו 

  בקשת כלGET  תכלול בתוכה את הפרטים שמעניינים  -שתשלח מהדפדפן של המשתמש לאתר

 אותנו.
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 במידה והמשתמש גולש לאתר אחר, ב-HTTP  ואנחנו נמצאים במצב שלMITM לא רק שאנחנו רואים ,

 ולים לשנותה )אבל היא כמובן לא כוללת את התוכן שמעניין אותנו לחשוף(.את ההודעה, אנחנו גם יכ

נשתמש בדוגמה של אתר של בנק כי מי מאיתנו לא אוהב לתהות כמה אתרי הבנקים שמחזיקים בכל 

 רגילה לשרת הבנק: GETהכסף שלנו מאובטחים. בואו נניח שכך נראית בקשת 

GET /my_account/ HTTP/1.1 

Host: www.my_secure_bank.com 

Connection: keep-alive 

User-Agent: Bla bla bla 

Cookie: BANK_SESSID=very_secret_string 

כמובן שהמידע הנ"ל עובר באופן מוצפן. וכמובן שלא מעניין אותנו לפענח את כל הטקסט, אלא רק את 

 השורה האחרונה שמכילה את עוגיית ההתחברות לבנק.

ברמה כללית, על התוקף להגיע למצב בו הוא יכול להתערב בתעבורת הנתקף, במצב כזה, הוא יכול 

באופן שיגרום לדפדפן שלו להוציא בקשות שונות )לדוגמא, אם מתוך  HTTPלהזריק לנתקף תשובות 

 js, על התוקף להחזיר לו קובץ HTTP-ב jsלקובץ  GETגלישה לאתר תמים של הנתקף הוא מוציא בקשת 

 שיגרום לו להוציא מספר )לא קטן, אך גם לא עצום( של בקשות.

הבתים הללו כוללים בתוכם גם את תוכן  Nבתים.  Nלאתר הבנק שוקלת  GET-אנחנו יודעים שבקשת ה

שהדפדפן שולח. אם, במקרה, התוכן שמעניין אותנו לפענח יופיע במקום  Headers-הבקשה וגם את ה

ולח, אנו יכולים להניח שאחוז הדחיסה יעלה, ולכן ההודעה תהיה שהמשתמש ש GET-נוסף בבקשת ה

קצרה יותר מאשר במצב שבו יתווסף סתם טקסט אקראי לתוכן ההודעה. ולכן על התוקף להצליח לגרום 

 לנתקף לשלוח הודעה בסיגנון הבא ולהסניף כמה היא שוקלת לאחר הדחיסה:

GET /my_account/?BANK_SESSID=a HTTP/1.1 

Host: www.my_secure_bank.com 

Connection: keep-alive 

User-Agent: Bla bla bla 

Cookie: BANK_SESSID=very_secret_string 

' לא מופיע aתווים שווים לתווים שמופיעים בשדה שאותו הוא מעוניין לפענח, ושהתו ' 12התוקף יודע שרק 

בניחוש הראשון. וכדי לגלות מצב כזה הוא יכול )אלא אם כן יש לו מזל והוא הצליח לנחש את התו כבר 

 ' ולמדוד את גודל החבילה שנשלחה(.aפשוט לשלוח הודעה נוספת עם תו אחר במקום התו '

לאחר מכן, התוקף מסניף את התעבורה היוצאת ממחשבו של הנתקף ויודע להגיד האם החבילה נדחסה 

נשאר זהה בין כל חבילה  BANK_SESSID-זה התו היחיד שהתווסף, ערך ה -כמצופה או לא )תזכרו 

', התוקף יכול לבדוק מתי בדיוק aוחבילה(. לאחר שליחת מספיק הודעות עם תו בודד במקומו של התו '

החבילה שנדחסה בצורה הטובה ביותר נשלחה )זאת כמובן, החבילה הכוללת את הבקשה: 

BANK_SESSID=vון בערך של ה( ולדעת שבהודעה זו הוא ניחש נכונה את התו הראש-BANK_SESSID. 
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בעת תהליך הדחיסה, חבילה עם ניסיון ניחוש לא מוצלח, תראה כך )כמובן שעוד תווים יידחסו, זה רק 

 לצורך הדוגמא(:

GET /my_account/?BANK_SESSID=a HTTP/1.1 

Host: www.my_secure_bank.com 

Connection: keep-alive 

User-Agent: Bla bla bla 

Cookie: (107,12)very_secret_string 
 זיו[-אנו ממליצים לחזור לקרוא את הפרק על למפל -( 107,12]למי שמרים גבה לאור המחרוזת )

 לעומת, מקרה של ניסיון ניחוש נכון, בשלב הדחיסה יראה כך:

GET /my_account/?BANK_SESSID=v HTTP/1.1 

Host: www.my_secure_bank.com 

Connection: keep-alive 

User-Agent: Bla bla bla 

Cookie: (107,13)ery_secret_string 

בשלב זה יש בידיו את את התו הראשון של  כך נשפיע עוד על הדחיסה. -וככל שנצליח לנחש יותר תווים 

הסוד. כעת עליו לנסות לנחש את התו השני במחרוזת זו. ולכן עליו לגרום לנתקף לשלוח את ההודעה 

 הבאה:

GET /my_account/?BANK_SESSID=va HTTP/1.1 

Host: www.my_secure_bank.com 

Connection: keep-alive 

User-Agent: Bla bla bla 

Cookie: (108,13)ery_secret_string 

ולבצע את כל חישוב הגדלים מחדש. לאט לאט, לאחר לא מעט )אבל גם לא יותר מדי( בקשות שישלחו 

 את כלל המחרוזת ויוכל להתחזות לנתקף באתר הבנק כאילו היה הוא בעצמו.התוקף יחשוף  -ע"י הנתקף 

עוטפת בקשת  TLSדחיסה והצפנה זה לא משהו שהולך טוב יחד, ואם גם ככה חבילת  -אוקיי, אז הבנו 

HTTP שיכולה להיות בעצמה דחוסה אז אולי לא כזה קריטי לבצע דחיסה ברמת ה-TLS  ולכן אפשר לבטל

רב הדפדפנים לא תומכים  2012-ברות הדפדפנים הסכימו עם הקביעה הזו וכבר מלמעשה, ח אותה?

 .TLS-בשום אלגוריתם דחיסה ברמת ה

הורידו את התמיכה בדפדפנים שלהם  Mozilla-וMicrosoft , Googleבכך שחברות וארגונים כגון  -ולכן 

ם הם פשוט חיסלו את המתקפה הנ"ל כליל. גם אם שרתי האינטרנט של הבנקי - TLSבדחיסה תחת 

בסבירות גבוהה מאוד הדפדפן של הגולשים אינו תומך בהן ולכן  -זו  דחיסהאליהם אתם גולשים תומכים ב

 הוא יאלץ את השרת לא לדחוס את התוכן הנשלח.

 שאינה תומכת בדחיסה: ClientHelloכך נראית חבילת 
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 SSLאו  TLS, עבדנו לא מעט כדי למצוא דפדפן או לקוח כלשהו שיהיה מוכן להוציא בקשת למעשה

, Chrome, Firefox, Internet Explorer, IceWeasel, cURL, WGET)בדקנו:  TLS-שתומכת בדחיסה ברמת ה

והן חדישות יותר( ופשוט לא הצלחנו למצוא דפדפנים  XP, הן Windowsבדקנו על מכונת לינוקס ומכונות 

 .שכאלה

אם כך, אז נראה כי המתקפה הזו עברה מן העולם, ותוכן מוצפן הוא תוכן מוגן. וזה אכן מה שכולם חשבו, 

כאשר הם  BREACHוהציגו לעולם את  Angelo Pardo-ו Yoel Gluck, Neal Harrisעד שבאו החוקרים: 

 BREACH: REVIVING THE CRIME ATTACKת: תחת הכותר מאמר פרסמו

 

A BREACH beyond CRIME 

 Browser Reconnaissance & Exfiltrationהרעיון הכללי העומד מאחורי מתקפה זו )שאגב, שמה המלא:

via Adaptive Compression of Hypertext הוא די פשוט אחרי שמבינים איך )CRIME  עובדת: איננו יודעים

נראה  -איך המחרוזת שברצוננו לפענח ניראת, אך אנו יודעים שככל שנצליח לנחש יותר תווים ממנה 

רמת  אנומליה גדלה בגודל החבילה הנשלחת מהלקוח לשרת, וזאת לאור העובדה שאנו מקטינים את

 מה שמשפיע על איכות הדחיסה שלה. -האנטרופיה בחבילה 

איך נוכל בכל זאת לזהות את האפקט של האנטרופיה הזו?  TLS Compression-אבל, אם אין תמיכה ב

תומך בסטנדרטי דחיסה זהים כמעט  HTTPמנצלת את העובדה שגם הפרוטוקול  BREACHפשוט מאוד: 

 :TLS-לאיך שהרעיון עובד ב לחלוטין! התמיכה נעשית בצורה דומה

יפעל יש צורך לציין  HTTP Compression-, כדי שWeb-כפי שהסברנו בפרק שמדבר על דחיסה בעולם ה

את אלגוריתמי הדחיסה בהם דפדפן המשתמש תומך, ובתגובה אם השרת תומך באחד  HTTP-בבקשת ה

ש את שם האלגוריתם בו ויחזיר למשתמ HTTP-מאלגוריתמי הדחיסה האלה הוא ידחוס את תשובת ה

 השתמש.

הנשלחת מהדפדפן אינה דחוסה, מפני שהלקוח אינו יודע באילו  HTTP-בקשת ה -כמו שאפשר להבין 

הינן בקשות קטנות יחסית ולכן  HTTPאלגוריתמי דחיסה השרת תומך, עם זאת, ברוב המקרים, בקשות 

 הדבר כמעט ואינו מורגש.

  

http://breachattack.com/resources/BREACH%20-%20SSL,%20gone%20in%2030%20seconds.pdf
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 :CRIME-ל BREACHאנו כבר יכולים לחשוב על מספר הבדלים עקרוניים בין  -אם כך 

  כמו בהנשלחת במקום לנתח את גודל החבילה-CRIME יהיה עלינו לאמוד את גודל החבילה ,

 למשתמש מהשרת.המוחזרת 
 

 בעוד שב-CRIME  אנו יכולים לתקוף כל עמוד )הרי אחת מהנחות היסוד של המתקפה היא שאנחנו

תהיה אפקטיבית רק  BREACHיכולים לשלוט בתוכן הבקשה שהמשתמש מוציא(, תקיפה תחת 

 בהינתן עמודים אשר:

o  מחזירים את מחרוזת הנשלחת ע"י המשתמש בבקשה עצמה )תזכרו: כדי להקטין את תוכן

 .הצליח להשפיע על האנטרופיה שלה(תשובת השרת, עלינו ל

o .מחזיקים את הסוד שברצוננו לפענח בתוכן העמוד המוחזר 
 

 בעוד ש-CRIME מנצלת פגיעות בשכבה אשר עוטפת את בקשת ה-HTTP -  עובדה אשר מאפשרת

תוקפת את הבקשה עצמה ומוגבלת  BREACHים של הבקשה, -Header-לחשוף פרטים גם מה

 .HTTP-של תשובת ה Body-לשליפת מידע רק מה

, אך למזלם של מגלי CRIME מתקפתאם כך, ניתן לראות כי המתקפה דורשת מעט יותר דרישות מאשר 

דוגמאות המסתבר שיש לא מעט עמודים המחזירים בגופם סודות שבהחלט נשמח לפענח,  -המתקפה 

וכו'. התוכן כאמור, מחוייב  VIEWSTATE, פרמטרי CSRF Tokensעמודים הכוללים  ןהשכיחות ביותר לכך ה

 להיות כלול בגוף התשובה, אך לא מחוייב להיות מוצג למשתמש.

: על התוקף להיות נגיש לתעבורה המוצפנת של הנתקף )הן CRIME-מעבר לכך אין דרישות שלא היו ב

 אל עבר האתר שממנו אנו HTTPהנכנסת והן היוצאת( ועליו להיות יכול לגרום לנתקף להוציא בקשות 

 מעוניינים לחלץ את התוכן הסודי.

 אז איך העניין עובד? אתם כבר יכולים לנחש )נחזור שוב לדוגמת אתר הבנק(:

 משתמש גולש לאתר ב-HTTP. 
 

  תוקף, הנמצא בעמדתMITM  מזריק לו תשובתHTTP  המאפשרת לו לשלוח הודעותHTTP  בשמו של

 .(BlackHat 2013-שאיתו הציגו ב PoCהחוקרים פיתחו מעין התוקף )
 

  התוקף גורם למשתמש לשלוח בקשתGET :לאתר הבנק שלו שנראית כך 

GET /my_account/?csrf_token=a HTTP/1.1 

Host: www.my_secure_bank.com 

Connection: keep-alive 

User-Agent: Bla bla bla 

… 

  

https://github.com/nealharris/BREACH
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שתכלול הן את התוכן שהוכנס ע"י התוקף  HTTPתגרור תשובת  HTTPזאת, בשל הידיעה שאותה בקשת 

 והן את המידע שברצוננו לפענח, משהו בסיגנון הבא:

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

. 

<body> 

    ... 

    csrf_token=a 

    ... 

    <a href="/approve?from=afik&to=shahaf&amount=99999&(100,11)secret-value"> 

        approve payment 

    </a> 

    ... 

</body> 

</html> 

 התוקף מסניף על הקו ומודד את גודל חבילת ה-TLS  המוחזרת מהשרת )הוא כמובן לא מסוגל לפענח

אותה(. לפי גודל החבילה, התוקף מזהה האם הבקשה שנשלחה פגעה בתו שאותו הוא מנסה לנחש, 

הוא עובר לנחש את התו הבא, במידה וגודל החבילה גדל  -במידה וגודל החבילה קטן או לא השתנה 

 התשובה לבקשה תראה כך:  (csrf_token=s)הוא שולח בקשה נוספת עם תו שונה -

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

. 

<body> 

    ... 

    csrf_token=s 

    ... 

    <a href="/approve?from=afik&to=shahaf&amount=99999&(100,12)ecret-value"> 

        approve payment 

    </a> 

    ... 

</body> 

</html> 

ויגרור דחיסה מוצלחת יותר של החבילה, כלומר גודל  -האנטרופיה בבקשה המוחזרת מה שיוריד את 

 ( תגרור תשובה בסיגנון הבא:csrf_token=saהתשובה יקטן או לא ישתנה. הבקשה הבאה )

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

. 

<body> 

    ... 

    csrf_token=sa 

    ... 

    <a href="/approve?from=afik&to=shahaf&amount=99999&(101,12)ecret-value"> 

        approve payment 

    </a> 

    ... 

</body> 

</html> 

 וכן הלאה.
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, Cross Site Request Forgeryבאתר הבנק עשוי להועיל בעת מתקפת  CSRF Token-לקבל את ערכו של ה

 ללא ידיעתו. -בנקאית מצידו של הקורבן כזאת שתאפשר לתוקף לגרום להעברה 

אכן קיימים: בעת כתיבת המאמר מצאנו  BREACHאגב, אם אתם ספקנים שעמודים העונים לדרישות של 

ואת הערך  GET-שלהם כל פרמטר שתכניסו בבקשת ה Body-יכללו ב YouTube-כי רוב העמודים ב

 שהכנסתם להם:

 

הסבר שהם פרסמו(, עולה  במצגתת הפריצה )וניתן לראות בנוסף, מבדיקות שביצעו החוקרים שמצאו א

 ( וברמתCSRF Tokenשניות לטובת פענוח שדה כלשהו )כדוגמת  30-שלעמוד "רגיל" נדרשו לא יותר מ

 אחוז. 95הצלחה של 

כאן נסיים עם ההסבר על המתקפות ונעבור לסוגיית ההתגוננות ולסיכום. אך חשוב לנו לציין שהן 

קיימים אספקטים וסוגיות נוספות שבהן לא נגענו על מנת לא להאריך את  CRIME-למתקפה זו, והן ל

? Sliding Window-יברנו על ה: זוכרים שדSliding Windows-המאמר יתר על המידה. כגון סוגית גודל ה

אך נמצא במרחק גדול  -( כלול בעמוד BREACH-והן ב CRIME-במידה והפרמטר שבו אנו שולטים )הן ב

טרופיית הבלוק נהמתקפה עשויה להכשל )מפני שאז לא שינינו את א Look-ahead Buffer-מאורך ה

טכניים כיצד ניתן להתמודד עם סוגיות הנבדק(. במאמרים ובקישורים המופיעים בסוף המאמר הסברים 

 אלו ונוספות.

https://media.blackhat.com/us-13/US-13-Prado-SSL-Gone-in-30-seconds-A-BREACH-beyond-CRIME-Slides.pdf


 
 

 באבטחה BREACH ויוצרת CRIME היא כשדחיסה

www.DigitalWhisper.co.il 

 21  2019מאי , 106גליון 
 

 איך להתמודד

CRIME 

. מנגנונים אלו מיותרים כאשר מדובר SSL-וה TLS-הינה ניצול של מנגנון הדחיסה ברמת ה CRIMEכאמור, 

, מפני שהם תומכים בטכנולוגיות דחיסה באופן עצמאי )תוכן דחוס הינו HTTPבעטיפת פרוטוקולים כגון 

אנטרופיה גבוהה מאוד ברב המקרים, מה שמוריד את האפקטיביות של דחיסה כפולה(, ולכן לחברות בעל 

התוכנה המייצרות את הדפדפנים )מיקרוסופט, גוגל, מוזילה וכו'( לא הייתה בעיה לוותר על תכונות אלו 

שו לטובת הגדלת רמת האבטחה בעת השימוש בדפדפנים שלהם. הרוב המוחלט של המשתמש לא ירגי

 - HTTPב התעבורה שהם מייצרים היא תחת ובאפקט של הורדת הדחיסה הנוספת מכיוון שגם כך ר

 פרוטוקול הדואג לדחיסה בעצמו.

ייתרה מזאת, במספר לא קטן של מקרים, ביטול הדחיסה האט את מהירות הגלישה, זאת מפני 

ערכה יותר  TLS-רמת השהתקורה של שלבי הדחיסה על השרת והפרישה על עמדת הקצה של הדחיסה ב

 (.HTTP-זמן ממה שהיה לוקח פשוט להעביר את המידע כמו שהוא )כאמור: הוא כבר היה דחוס ברמת ה

( אתם 2003ולכן, כל עוד אתם מקפידים להשתמש בדפדפנים מעודכנים )לפחות כאלה שיצאו אחרי שנת 

 כנראה בסדר גמור.

BREACH 

 א ננקוב בכולן, אך נפרט על חלק מהן.יש מספר דרכים להתגונן מפני מתקפה זו, ל

 דחיסת תוכן דינאמי-אי

( Headers)שמגיעה מהשרת אל הלקוח היא בעצם מעטפת של תוכן מסויים עם תוספות  HTTPתשובת 

מקובל לחלק את התוכן הזה לשני  מהו אותו תוכן כדי שידע איך לפענח אותו. להבין שעוזרות לדפדפן

 (.Dynamic Data( ודינאמי )Static Resourcesסוגים: סטטי )

 -, ולא משנה מה סוגה, מה הפרמטרים שבה או כיצד היא מבוצעת HTTPעבור תוכן סטטי בכל בקשת 

 .Javascript, CSSהמידע שיוחזר למשתמש יהיה קבוע וזהה. לדוגמה: תמונות, פונטים, קבצי 

שונות.  HTTPיכולה להניב תשובות  HTTP קל לנחש שתוכן דינאמי יהיה ההיפך מתוכן סטטי, כלומר בקשת

אז הדף נבנה אצל השרת על פי כל מני נתונים  PHP/ASP.NET/JAVA-למשל אם תכנסו לאתר שנבנה ב

מכילה את תוכן הדף בצורתו העדכנית ביותר שעשויה להשתנות בכל כניסה  HTTP-עדכניים ותשובת ה

 חדשה לדף.
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. במצב זה ראשית המשתמש מקבל SPA (Single Page Application)דוגמה אחרת היא אפליקציות 

)תוכן סטטי(, קובץ זה מכיל את כל הלוגיקה הדרושה לבניית  Javascriptשעוטפת קובץ  HTTPתשובת 

הדף אצל הדפדפן וכעת כל מה שנדרש הוא הנתונים העדכניים ביותר, אלה מתקבלים בעזרת קריאות 

Ajax ל-API  כלשהו שמחזיר תשובותHTTP ם אותם נתונים שעשויים להשתנות בכל כניסה חדשה לדף ע

 )תוכן דינאמי(.

אם תוכן סטטי מגיע תמיד אותו דבר אל המשתמש, אז אין לנו שום צורך בהוספת פרטים סודיים לבקשת 

 HTTPשלנו כדי לקבל אותו מהשרת. ולכן, אם אין לנו מה להסתיר אז אין שום מניעה לבצע  HTTP-ה

Compression וכן מסוג זה.על ת 

 HTTP-לעומת זאת, בתוכן דינאמי יכולים להיות מצבים בהם הוספת פרטים סודיים כלשהם אל בקשת ה

יכולה להביא תוקף למצב שהוא מצליח  BREACHשונה. ולפי מה שהבנו מתקפת  HTTPשלנו תניב תשובת 

, לעקר את המקפה מתוכןולכן כדי  גם אם עברו הצפנה. HTTP-לשלוף את הפרטים הסודיים מתשובות ה

 על תוכן דינאמי. HTTP Compressionיש להימנע מביצוע 

 HTTPהנתמכים בעת ביצוע  Mime Types-הדרך הפשוטה ביותר לבצע זאת היא על ידי קביעת סוגי ה

Compression .כך למשל, אם האתר שלנו מעביר תוכן דינאמי בדמות  על השרת לתוכן סטטי בלבדJSON 

 .application/jsonשלהן הוא:  Mime Type-שה HTTPלא נבצע דחיסה של תשובות 

 בסדר לדחיסה. ןה text/css ,application/javascriptשל קבצים סטטים כמו  HTTPלעומת זאת, תשובות 

 נוסיף למה שכתבנו מספר סייגים:

  במקרה של תוכן דינאמי: לא כל תוכן דינאמי מכיל דברים סודיים, כלומר לא כל תוכן דינאמי הוא

של תוכן דינאמי  Mime Typesעל  HTTP Compressionמסוכן, ולכן בהחלט יכול להיות מצב שנבצע 

 ( והכל יהיה בסדר.application/json)למשל 

  במקרה של תוכן סטטי: לא כלMime Type תאר עמו תוכן סטטי הוא חף מפשע. כך למשל שמקובל ל

Mime Type  שלapplication/javascript  יכול לתאר קובץJavascript  שיושב כקובץ פיזי על השרת

שנבנה בזמן אמת על  Javascriptשהוא אכן תוכן סטטי לכל דבר ועניין, אבל יכול גם לתאר קובץ 

, HTTP-ות שונה בהתאם לנתונים בבקשת ההשרת רגע לפני שנשלח אל הלקוח, כשהוא עשוי להי

 והוא בעצם תוכן דינאמי אשר עשוי להכיל פרטים סודיים!

רטים סודיים ותדאגו לא לבצע עשויים לעבור פ HTTPולכן, תפעילו את הראש, נסו להבין באילו תשובות 

 .HTTP Compression ןעליה
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 הוספת מקדמי אנטרופיה

ב ויחסית עדינה ורגישה "לרעשים", אך היא עובדת מכיוון שר Side Channelשימו לב שמדובר במתקפת 

תחזיר  -הגלישות שלנו הן דטרמיניסטיות )באתרים כגון אתר בנקים, אותה בקשה במרווח זמן קצר מאוד 

ברב המקרים את אותו התוכן(. אך מה יקרה עם בכל בקשה תחזור תשובה שונה? לא ברמת התוכן 

 תוכן החבילה המתכווץ. המוצג למשתמש אלא ברמת

רמת האנטרופיה בכל תשובה תהיה  -לדוגמא, אם לכל תשובה יחזרו מספר משתנים בעלי תוכן אקראי 

שונה, מה שיקשה משמעותית )ויעלה את סף הקושי ועדינות המתקפה לכמעט בלתי אפשרי לביצוע(, 

ש תו מוצלח או סתם מכיוון מפני שהתוקף לא יוכל לדעת האם השינוי שנגרם בגודל החבילה נבע מניחו

 שהערכים האקראיים הסתדרו באופן שכזה.

שתיתית, דוגמא תהוספת מקדמי אנטרופיה כאלה יכולים להיות הן ברמה האפליקטיבית והן ברמה ה

 של התפוצה ברשימת Paul Querna שהציע הצעהם אנטרופיה שכזה ברמה התשתית היא ומקסלטובה 

dHTTP-dev על השינוי באופן המימוש של  2013-בChunked Encoding  מנגנון המאפשר לשרת(

שמצביע על גודל  Header-אחד ועליו להזרים את המידע, מה שגורם לכך שה TCPלהשתמש בחיבור 

 יוון שלא כל המידע עדיין הורכב(.לא ידוע בזמן שליחת התשובה למשתמש מכ החבילה

 Referrerבדיקת 

ולקבל  HTTP-לאתר תמים ב על מנת שהתוקף יוכל לשלוח בשם הקורבן מספר בקשות, על הקורבן לגלוש

תשובה מזוייפת מהתוקף. התשובה המזויפת תכלול דרישה לטעינת משאב כלשהו מהאתר שבו נמצא 

חשבונו של הקורבן אליו התוקף מעוניין לפרץ )כגון אתר הבנק(. לבקשה שכזו )כמו, כמעט לכל בקשת 

HTTP את ה -באופן טבעי  -(, הדפדפן של הקורבן יוסיף-Referrer header שמורה לאתר היעד מה מקור ,

 מאיזה עמוד הופנה אליו המשתמש. -הבקשה 

ברובן המוחלט של מתקפות בסגנון זה תוקף לא יכול להזריק בקשות מאתר אינטרנט סתם ככה בעצמו, 

 ולכן הוא צריך לעשות זאת דרך איזשהו אתר אחר או תוכנה ייעודית.

של התוקף יהיה  HTTP-עובדים היא שלבקשות ההמשמעות בשימוש באתר אחר שאינו האתר עליו 

Header  שלReferrer  שלא יצביע אל האתר המקורי אלא אל מקור אחר. הבדל זה מאפשר לבעלי אתר

ברובן המוחלט" מכיוון שבמקרים "הבנק להבדיל בין בקשות "רגילות" לבין בקשות "חשודות" )כתבנו: 

ום למשתמש לבצע את הבקשות כאילו הן באמת יצאו באתר הנתקף הוא יכול לגר XSSבהם התוקף מוצא 

 יהיה לגיטימי גם הוא( ופשוט להתעלם מהבקשות החשודות. Referrer-מאתר הבנק עצמו כך שה
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 סיכום

לספק חווית משתמש טובה ואתר שנטען מהר זה חשוב. אך לספק רמת אבטחה נאותה ולהגן על 

תעבורת המידע בין המשתמשים לאתר חשובה יותר. במקרים בהם האחד פוגע בשני יש לנסות לפנות 

לגישת ביניים על פיה מאפשרים חוויית משתמש בכל המקומות שבהם לא פוגעים ברמת האבטחה של 

חוסלה לגמרי על ידי חברות הדפדפנים, וממתקפת  CRIMEים שבהם דנו במאמר, מתקפת האתר. במקר

BREACH ניתן להימנע בין היתר ע"י הימנעות מדחיסת תשובות ה-HTTP  שמכילות תוכן דינאמי המושפע

 מקלט שמזין המשתמש.

ת בכל הנוגע ולצד כל האמור במאמר, עלינו לזכור שמדובר במתקפה שהיא אומנם בעלת משמעויות רבו

יומית היא מאוד קשה לביצוע. על מנת שתוקף יוכל לבצע אותה עליו -, אך ברמה היוםTLS-ול SSL-ל

 להצליח להשיג מספר פרימיטיבים לא מובנים מאליהם, כגון:

  להיותMITM .באופן כזה שיאפשר לו להתערב בתעבורת המשתמש לשרת 

 ים )מגיב בצורה יחסית חופשית לקלט לזהות אתר תקיף שבו כלל הפרמטרים לתקיפה מתקיימ

 וכו'( URL-הממשתנים שנדחפו  Body-המשתמש, אינו בעל תוכן דינאמי משתנה אקראית, מציג ב

 תוכן העמוד לא גדול בצורה משמעותית )כך שלא יחרוג את ה-Sliding Window  של אלגוריתם

 הוא לא יוכל להשפיע על אנטרופיית העמוד המוחזר(. -הדחיסה, מכיוון שכך 

לאור כל זאת, אנו כמובן ממליצים לנקוט באמצעי הזהירות האפשריים על מנת להתגונן מפני מתקפה זו, 

בדרך  צריך לשבור את כל הכליםאנחנו לא חושבים שיומית ולכן -אך חשוב לזכור שהיא אינה מתקפה יום

 להתגוננות מפניה.

 אנו מקווים שנהנתם מקריאת המאמר.
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 ביבליוגרפיה וקישורים לקריאה נוספת

 :CRIMEועל  BREACHמידע על 

 CRIME in Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/CRIME 

 CRIME Presentation: https://docs.google.com/presentation/d/11eBmGiHbYcHR9gL5nDyZChu_-

lCa2GizeuOfaLU2HOU/present 

 BREACH in Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/BREACH 

 BREACH: REVIVING THE CRIME ATTACK: http://breachattack.com/resources/BREACH%20-

%20SSL,%20gone%20in%2030%20seconds.pdf 

 SSL, GONE IN 30 SECONDS Presentation from Black Hat 2013: https://media.blackhat.com/us-13/US-

13-Prado-SSL-Gone-in-30-seconds-A-BREACH-beyond-CRIME-Slides.pdf 

 BREACH Tool used for the demo in Black Hat 2013:  https://github.com/nealharris/BREACH 

 Defending against the BREACH Attack: https://blog.qualys.com/ssllabs/2013/08/07/defending-

against-the-breach-attack 

 Paul Querna at httpd-dev mailing list: http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/httpd-

dev/201308.mbox/%3CCAMDeyhwCYYQMK+WTfvge7y20AqEB1=kqMHgqKYhr3kBWkZyYzA

@mail.gmail.com%3E 

 של דפי אינטרנט(: -מידע על דחיסה )בין היתר 

 Importance of page speed: https://think.storage.googleapis.com/docs/mobile-page-speed-new-

industry-benchmarks.pdf 

 HTTP Compression: http://www.websiteoptimization.com/speed/tweak/compress/ 

 TLS Compression: https://ldapwiki.com/wiki/TLS%20Compression 

 Deflate Algorithm explanation: https://www.zlib.net/feldspar.html 

 Deflate Algorithm in Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE 

 Huffman Tree Generator: http://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/huffman-tree/index.html 

 Huffman coding: 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9E%D7%9F 

 HTTP Chunked Encoding: https://en.wikipedia.org/wiki/Chunked_transfer_encoding 

 :SSL-ו TLS-ים של גרסאות ה-RFC-ה

 https://tools.ietf.org/html/rfc6101 

 https://tools.ietf.org/html/rfc5246 

 https://tools.ietf.org/html/rfc4346 

 https://tools.ietf.org/html/rfc8446  

https://en.wikipedia.org/wiki/CRIME
https://docs.google.com/presentation/d/11eBmGiHbYcHR9gL5nDyZChu_-lCa2GizeuOfaLU2HOU/present
https://docs.google.com/presentation/d/11eBmGiHbYcHR9gL5nDyZChu_-lCa2GizeuOfaLU2HOU/present
https://en.wikipedia.org/wiki/BREACH
http://breachattack.com/resources/BREACH%20-%20SSL,%20gone%20in%2030%20seconds.pdf
http://breachattack.com/resources/BREACH%20-%20SSL,%20gone%20in%2030%20seconds.pdf
https://media.blackhat.com/us-13/US-13-Prado-SSL-Gone-in-30-seconds-A-BREACH-beyond-CRIME-Slides.pdf
https://media.blackhat.com/us-13/US-13-Prado-SSL-Gone-in-30-seconds-A-BREACH-beyond-CRIME-Slides.pdf
https://github.com/nealharris/BREACH
https://blog.qualys.com/ssllabs/2013/08/07/defending-against-the-breach-attack
https://blog.qualys.com/ssllabs/2013/08/07/defending-against-the-breach-attack
http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/httpd-dev/201308.mbox/%3CCAMDeyhwCYYQMK+WTfvge7y20AqEB1=kqMHgqKYhr3kBWkZyYzA@mail.gmail.com%3E
http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/httpd-dev/201308.mbox/%3CCAMDeyhwCYYQMK+WTfvge7y20AqEB1=kqMHgqKYhr3kBWkZyYzA@mail.gmail.com%3E
http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/httpd-dev/201308.mbox/%3CCAMDeyhwCYYQMK+WTfvge7y20AqEB1=kqMHgqKYhr3kBWkZyYzA@mail.gmail.com%3E
https://think.storage.googleapis.com/docs/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks.pdf
https://think.storage.googleapis.com/docs/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks.pdf
http://www.websiteoptimization.com/speed/tweak/compress/
https://ldapwiki.com/wiki/TLS%20Compression
https://www.zlib.net/feldspar.html
https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
http://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/huffman-tree/index.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9E%D7%9F
https://en.wikipedia.org/wiki/Chunked_transfer_encoding
https://tools.ietf.org/html/rfc6101
https://tools.ietf.org/html/rfc5246
https://tools.ietf.org/html/rfc4346
https://tools.ietf.org/html/rfc8446
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 בשרתים השונים: HTTP Compressionהגדרת 

● IIS: 

○ https://docs.microsoft.com/en-us/iis/configuration/system.webserver/HTTPcompression/ 

○ https://blogs.msdn.microsoft.com/friis/2017/09/05/iis-dynamic-compression-and-new-

dynamic-compression-features-in-iis-10/ 

● Ngnix: 

○ https://www.techrepublic.com/article/how-to-configure-gzip-compression-with-nginx/ 

○ https://blobfolio.com/2017/06/nginx-brotli-on-debian-stretch-without-any-source-

monkeying/ 

○ https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/compression/ 

● Apache: 

○ https://knackforge.com/blog/karalmax/how-enable-gzip-compression-apache 

○ https://HTTPd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_deflate.html 

 

  

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/iis/configuration/system.webserver/httpcompression/
https://blogs.msdn.microsoft.com/friis/2017/09/05/iis-dynamic-compression-and-new-dynamic-compression-features-in-iis-10/
https://blogs.msdn.microsoft.com/friis/2017/09/05/iis-dynamic-compression-and-new-dynamic-compression-features-in-iis-10/
https://www.techrepublic.com/article/how-to-configure-gzip-compression-with-nginx/
https://blobfolio.com/2017/06/nginx-brotli-on-debian-stretch-without-any-source-monkeying/
https://blobfolio.com/2017/06/nginx-brotli-on-debian-stretch-without-any-source-monkeying/
https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/compression/
https://knackforge.com/blog/karalmax/how-enable-gzip-compression-apache
https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_deflate.html
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 WEBמימוש דחיסה על שרתי  -נספח א' 

של במסגרת הפעלת הדחיסה יש כל מני הגדרות בהן אפשר לשלוט כמו למשל הגדרת גודל מינימלי 

עלת סוגי קבצים שמתחת אליו לא תתבצע דחיסה )כי אם הקובץ קטן אז מה הטעם לדחוס אותו(, הפ

( יעברו דחיסה )סוגים Mime Types, וכמובן האפשרות לבחור אילו סוגי קבצים )אלגוריתמי דחיסה שונים

 (.HTTP-בתשובת ה Content-Typeשנקרא  Header-אלה באים לידי ביטוי ב

 .IIS ,Ngnix ,Apache :איך להפעיל את הדחיסה על השרתיםנסביר בקצרה 

 

IIS 

 :Compressionמתבצעת בעזרת ממשק גראפי. יש לנווט לחלון  IISבשרת  HTTP Compressionהפעלת 
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 שם אפשר לבחור אם להפעיל או לבטל את אפשרות הדחיסה עבור תוכן דינאמי ותוכן סטטי:

 

 היא קבצים פיזיים על השרת שמוגשים בפנייה ישירה אליהם. IIS-ההגדרה לתוכן סטטי ב

יבצע דחיסה של אותם קבצים, ישמור את  IIS -של קבצים סטטיים  HTTP Compressionבמקרה של 

הקבצים הדחוסים בתיקייה ייעודית, ובכל פעם שיתבקש להגיש קובץ מסויים הוא לא יצטרך לדחוס אותו 

 מחדש אלא יוכל להגיש את הדחיסה ששמר בצד.

כלשהו, כלומר לא נעשתה  Handlerהיא תוכן שמוגש בעזרת  IIS-בלעומת זאת, ההגדרה של תוכן דינאמי 

 ASP.net Managedפנייה ישירה למיקום הפיזי של הקובץ כדי לקבל אותו אלא הוא מוגש דרך שירות )

Handler, ISAPI Extensions, CGI handlers בניגוד לתוכן סטטי, התוכן הדינאמי לא ישמר בתיקיה בצד .)

 יבצע את הדחיסה מחדש בכל פעם שיתבקש להגיש אותו. IISאלא 
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בהם נרצה לתמוך עבור תוכן סטטי ועבור תוכן דינאמי בנפרד. נעשה  Mime Types-אפשר להגדיר את ה

 :ApplicationHost.configזאת בתוך הקובץ 

<HTTPCompression 

      directory="%SystemDrive%\inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files"> 

   <scheme name="gzip" dll="%Windir%\system32\inetsrv\gzip.dll" /> 

   <dynamicTypes> 

      <add mimeType="text/*" enabled="true" /> 

      <add mimeType="message/*" enabled="true" /> 

      <add mimeType="application/x-javascript" enabled="true" /> 

      <add mimeType="application/javascript" enabled="true" /> 

      <add mimeType="*/*" enabled="false" /> 

      <add mimeType="text/event-stream" enabled="false" /> 

   </dynamicTypes> 

   <staticTypes> 

      <add mimeType="text/*" enabled="true" /> 

      <add mimeType="message/*" enabled="true" /> 

      <add mimeType="application/javascript" enabled="true" /> 

      <add mimeType="application/atom+xml" enabled="true" /> 

      <add mimeType="application/xaml+xml" enabled="true" /> 

      <add mimeType="image/svg+xml" enabled="true" /> 

      <add mimeType="*/*" enabled="false" /> 

   </staticTypes> 

</HTTPCompression> 

 מגדירים מהי התיקייה בה ישמרו התוצאות הדחוסות של התוכן הסטטי. directory-ב ●

 מגדירים את אלגוריתם הדחיסה בו נשתמש. scheme-ב ●

 מגדירים את סוג התוכן שנאפשר לדחוס. dynamicTypes, staticTypes-וב ●

 

NGNIX 

 נעשית דרך קובץ הקונפיגורציה שיושב פה: Ngnixבשרתי  HTTP Compressionהגדרת 

/etc/nginx/nginx.conf 

 או בווינדוס:

C:\nginx\conf\ngnix.conf 

#, במידה ולא -, במידה וקיים אך מסומן כהערה בעזרת # יש להוריד את הgzip onבתוך הקובץ יש לחפש 

שלנו. ביחד עם הגדרות נוספות  ngnix-תפעל בשרת ה gzipקיים יש להוסיף, ומאותו הרגע דחיסה ברמת 

 בהן אפשר להשתמש זה יראה כך:

gzip on; 

gzip_types text/plain text/css text/xml application/javascript; 

gzip_static on; 

גורמת לכך שבכל בקשה של קובץ תתבצע עליו דחיסה מחדש  gzip onבעזרת  gzip-הפעלת דחיסת ה

 רגע לפני שישלח אל המשתמש.

 



 
 

 באבטחה BREACH ויוצרת CRIME היא כשדחיסה

www.DigitalWhisper.co.il 

 29  2019מאי , 106גליון 
 

שלהם הוא  Mime Type-היא דחיסה של קבצים שה ngnix-עובדת ב gzipברירת המחדל כשדחיסה ברמת 

text/htmlשים ב, כדי לדחוס קבצים מסוגים נוספים משתמ-gzip_types  בליווי רשימת הסוגים בהם רוצים

 לתמוך.

אומר שכשתתבצע בקשה לשרת לקבל קובץ מסויים הוא יבדוק אם באותה תיקייה  gzip_static-שימוש ב

אז השרת  file.txt, למשל אם פונים לשרת לקבל את הקובץ gzipיושב קובץ עם אותו שם שעבר דחיסת 

 , ובמידה וכן השרת יגיש למשתמש את הקובץ הדחוס.file.txt.gzיחפש אם באותה תיקייה קיים גם הקובץ 

 במידה ואין קובץ דחוס, השרת לא יבצע דחיסה אלא יגיש את הקובץ המקורי.

 

APACHE 

 נעשית דרך קובץ הקונפיגורציה שיושב פה: Apacheבשרתי  HTTP Compressionהגדרת 

/etc/HTTPd/conf/httpd.conf 

 או בווינדוס:

C:\Apache\conf\httpd.conf 

, במידה וקיים אך LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.soבתוך הקובץ יש לחפש 

-, במידה ולא קיים יש להוסיף. השורה הזו תוסיף את ה#-יש להוריד את ה #מסומן כהערה בעזרת 

Module  שלdeflateחר מכן כדי להפעיל את הדחיסה יש להוסיף . לאSetOutputFilter DEFLATE ביחד .

 עם הגדרות נוספות בהן אפשר להשתמש זה יראה כך:

SetOutputFilter DEFLATE 

SetEnvIfNoCase Request_URI "\.(?:gif|jpe?g|png)$" no-gzip 

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/css text/xml 

application/javascript 

 מפעילה את הדחיסה. SetOutputFilterפקודת  ●

 מוסיפה רשימת סיומות של קבצים שלא יעברו דחיסה. SetEnvIfNoCaseפקודת  ●

 תתבצע דחיסה. Mime Typesקובעת עבור אילו  AddOutFilterByTypeפקודת  ●

 


