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reCAPTCHA Explained For Humans
מאת לירן קגן ויובל בלאס

הקדמה
במאמר זה נציג סקירה רחבה ל CAPTCHAs-באופן כללי ובפרט ל reCAPTCHAשל גוגל ,נציג את הגרסאות
השונות ואת היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן ,נציג כיצד להטמיע את  reCAPTCHAבאתרכם ,כיצד
היא תורמת לאינטרנט בטוח ונקי יותר ואיך ניתן לעקוף את .reCaptcha V2
 CAPTCHAהינה מבחן בו משתמשים ברחבי האינטרנט אשר נועד לבחון האם היישות שעונה עליו הוא
אדם או מכונה CAPTCHA .הינו קיצור של:

Completely Automated Public Turing test to tell

 .Computers and Humans Apartאתגר ה CAPTCHA-הקלאסי הינו תמונה הכוללת אותיות מעוותות בסוף
טופס ובדרך כלל מופיע כאשר שולחים פרטי מידע חשובים כדי למנוע מצב של ניצול רכיב כלשהו לרעה
על ידי בוט.
במילים אחרות ,המשתמש מתבקש להקליד סדרה של תווים (אותיות או מספרים) כדי להוכיח שהוא אדם
ולא מכונה.
הרעיון מתב סס על כך שמחשבים אינם מסוגלים לזהות טקסט מעוות בצורה כה טובה כמו שבני אדם
יכולים ,כלומר ,האתגר הוא כמו מכשול אותו תוכנות מחשב אינן יכולות לעבור ובכך הוא מצליח למנוע מהן
לפגוע ולעשות שימוש לרעה באתרי האינטרנט השונים.
ניתן להגיד ש CAPTCHA-היא מבחן טיורינג הפוך; משום שהמחשב הוא זה שנדרש לקבועה האם מי
שעומד מולו הינו אדם או מכונה .אבי מבחן טיורינג הוא אלן מת'יסון טיורינג שנולד בלונדון ב 23-ביוני
 1912והיה מתמטיקאי בריטי ,בין פעולותיו:


מכונת טיורינג  -מודל חישובי שמאפשר לתאר באופן מופשט את אופן פעולתו של מחשב.



מבחן טיורינג  -מבחן הבודק האם ניתן להבחין בין בינה מלאכותית מסוימת לאדם ,במבחן חוקר
מקיים דיאלוג עם גורמים ,האחד מכונה והאחר אדם ,אם החוקר לא מצליח לקבוע מי האדם ומי
המכונה סימן שהמכונה עברה את המבחן והיא יכולה לחקות אנשים בצורה טובה.

בנוסף ,טיורינג גם היה אחד השותפים העיקריים בפיצוח ה"אניגמה" -מכונת ההצפנה של הגרמנים
במלחמת העולם השנייה .כמו כן ,הוא המציא מכונת פענוח (שכונתה "בומב") שצמצמה רבות את זמן
הפענוח הנדרש להודעות שהוצפנו בעזרת ה"אניגמה" .טיורינג התאבד שבועיים לפני יום הולדתו ה42-
בשנת .1954
על שם טיורינג קיים פרס בינלאומי במדעי המחשב ,הפרס נחשב לשקול לפרס נובל ביוקרתו בתחום מדעי
המחשב ומשנת  2014הזוכים בפרס טיורינג זוכים גם בפרס כספי של מיליון דולר הממומנים על ידי גוגל.
נכון לשנת  2019מספר הזוכים בפרס טיורינג עומד על חמישה ישראלים ,וביניהם :מיכאל רבין (על מאמר
בנושא אוטומטים סופיים) ,אמיר פנואלי (על עבודתו להבאת לוגיקה טמפורלית למדעי המחשב ותרומתו
לאימות תוכנה) ,עדי שמיר (על תרומתו לפיתוח הצפנה במפתח ציבורי) ,יהודה פרל (על תרומה לחקר
בינה מלאכותית) ושפי גולדווסר (על תרומה לביסוס הסיבוכיות התיאורטית של הצפנה ופיתוח שיטות
יעילות לאימות הוכחות מתמטיות בתורת הסיבוכיות)!

]מקור :טיורינג_אלן]https://he.wikipedia.org/wiki/
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היתרונות והחסרונות בשיטה
בזכות יעילותם של אתגרים אלו מבחינת אבטחה ,נעשה בהם שימוש רב על מנת להגן על מגוון סוגי
שירותים ממוחשבים כמו דואר אלקטרוני ,קניות ברשת ,רשתות חברתיות ,בלוגים ועוד .ל CAPTCHAs-יש
שימושים רבים ,לדוגמה ,משתמשים ב CAPTCHA-כדי למנוע ממשתמשים עוינים להשתמש בתוכנת
מחשב בשביל לקנות מספר רב של כרטיסים למשחק כדורגל על מנת למכור את הכרטיסים מחדש במחיר
גבוה .אתרים כמו  Gmailו Yahoo Mail-משתמשים ב CAPTCHA-על מנת למנוע מ Spammers-ליצור
מיליוני חשבונות מייל מזויפים.
לדברי גוגל ,1בני האדם ברחבי העולם פותרים בכל יום יותר מ 100-מיליון אתגרי  ,CAPTCHAכשכל אחד
מהם עורך מספר שניות שמטרתם היא לפענח את התווים הנמצאים באתגר .כמות זו שוות ערך לעשרות
אלפי שעות.
למרות ש CAPTCHAs-יעילות מאוד במניעת כמויות גדולות של שימוש לרעה באינטרנט ישנם אנשים רבים
אשר מתלוננים על הזמן היקר אשר מבוזבז על פתירת האתגרים הללו .מסיבה זו ועוד ניסו לחפש רעיונות
כיצד להשתמש בזמן המבוזבז הזה כדי לתרום לאנושות.
הרעיון הראשון שעלה הוא לפתח מאגר טקסט דיגיטלי על ידי כך שבני האדם יתבקשו לפענח פיסות
טקסט מספרים ישנים שהמחשב לא מצליח לפענח בעצמו.
הגרסאות השונות ,בקצרה:
• כולל שדה להכנסת הטקסט המעוות
• תורם למאגר הספרים האנושי

reCAPTCHA
)v1 (2007

• מותג מחדש תחת no captcha
• מצריך פחות פעולות

reCAPTCHA
)v2 (2014

• לא מצריך אף פעולה מהמשתמש
• יותר אפשרויות שליטה לבעלי האתרים

reCAPTCHA
)v3 (2018

https://support.google.com/recaptcha/faq/6080947?hl=en
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התרומה לידע האנושי העולמי reCAPTCHA -
קיימים ספרים פיזיים ומקורות טקסט רבים שנכתבו לפני העידן הטכנולוגי .חזון שימור והנגשת כלל הידע
האנושי לא יהיה שלם מבלי להפוך מידע זה לזמין ,מאורגן ונגיש לכמה שיותר אנשים ברחבי העולם.
דפי הספר נסרקים באופן אוטומטי ומומרים לטקסט דיגיטלי על ידי תוכנות שונות הנקראות ( OCRקיצור
של  ,)Optical Character Recognitionהמעבר לטקסט שימושי מאוד משום שהוא מאפשר חיפוש בספר,
ושמירתו בפורמטים שונים המאפשרים ניתוח ,שינוי ועיבוד הספרים בעתיד OCR .לא מסוגל לזהות טקסט
מספרים ישנים בהם הדיו דהה והכתב אינו ברור ובזכות התרומה של האנשים והשימוש בCAPTCHA-
תוכנות הזיהוי משתפרות.
יישום אחד של הרעיון נקרא  reCAPTCHAוהוא נחשב לפופולרי ,המדויק והנגיש ביותר עם מאות אלפי
אתרי אינטרנט שעושים בו שימוש מידי יום .בעוד  CAPTCHAמשתמשת במספר תווים רנדומליים אשר אין
להם משמעות reCAPTCHA ,מציגה מילים שנלקחו מספרים ישנים .על מנת להעלות את היעילות רק
המילים שתוכנות ה OCR-אינן מסוגלת לזהות נשלחות למשתמשים לפיענוח ידני .עם זאת ,המטרה
העיקרית של  CAPTCHAהיא לאמת את תשובת המשתמש .כדי להשיג את מטרה זו reCAPTCHA ,נותנת
למשתמש שתי מילים ,אחת היא מילה הידועה למחשב והשנייה היא מילה שתשובתה אינה ידועה
למחשב .אם המשתמש צודק בתשובתו במילת הבקרה אז המערכת מניחה שמדובר בבן אדם ומעלה את
הסיכוי שגם התשובה למילה השנייה שאינה ידועה נכונה.
נפרט על התהליך:


בתחילה ,המערכת נותנת לשתי תוכנות  OCRשונות לנתח תמונה של דף סרוק ולאחר מכן היא
משתמשת בתוכנה שלישית המשלבת בין שתי התוצאות במטרה לקבל תוצאה סופית משופרת.



לאחר מכן עוברים על כל המילים בתוצאה הסופית ומשווים אותן למילון אנגלי על מנת להעריך את
איכות הזיהוי ולסמן את המילים שהמחשב לא הצליח לזהות.



ניתוח שבוצע בשנת  2016העלה כי כ 96%-מתוך המילים שסומנו כחשודות לא זוהו באופן נכון על ידי
2

לפחות תוכנת  OCRאחת ,לעומת  99.74%מהמילים אשר זוהו באופן מדוייק על ידי כל התוכנות.


כל מילה חשודה הופכת לתמונה יחד עם מילה שהמחשב הצליח לזהות ולאחר מכן המילים עוברות
טשטוש ,עיוות וכיווץ כדי להבטיח שתוכנות אוטומטיות לא יצליחו לפענח אותן לבד ,והתוצאה מתהליך
זה היא התמונה בה משתמשים ב.reCAPTCHA-



המשתמשים מתבקשים להקליד את שתי המילים בצורה נכונה על מנת להשלים את פעולתם באתר.
המילה החדשה מכונה המילה הלא ידועה והמילה הידועה מכונה מילת הבקרה (.)Control Word

https://science.sciencemag.org/content/321/5895/1465.full
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בכל אתגר מילת הבקרה והמילה הלא ידועה מוצגות באופן רנדומלי על מנת להקטין את הסיכוי
שתוכנה תצליח לנחש באופן רנדומלי את התשובה הנכונה.


אוצר המילים של מילות הבקרה עצום וכולל מעל למאה אלף מילים.



בשביל לאמת את תשובת המשתמש למילה הלא ידועה reCAPTCHA ,שולחת כל מילה לא ידועה
למספר משתמשים בעיוותים שונים .בהתחלה המילה מוצגת במילה לא ידועה ,אם המשתמש מקליד
את התשובה הנכונה במילת הבקרה תשובת המשתמש למילה הלא ידועה נשמרת בתור מילה עם
סיכוי מסוים להיותה נכונה.



3

אם מספר מסוים (הכל מבוסס על חישובים מתמטיים השמורים בסודיות ,בדומה לאיך שעובד הSEO -
של גוגל) של אנשים שונים ענו את אותה התשובה למילה הלא ידועה הסיכוי של אותה תשובה עולה,
וכשהמילה מגיעה לסיכוי מסוים המערכת מחליטה שזו התשובה הנכונה והמילה הלא ידועה הופכת
למילת בקרה.

נתבונן בתמונה הבאה כדוגמא:

[מקור]https://bit.ly/2wRTdPM :

בתמונה זו רואים את מערכת ה reCAPTCHA-מציגה מילים מטקסט סרוק;  Morningנחשבת למילה הלא
ידועה ,לכן ,המערכת עיוותה את התמונה באופן רנדומלי והוסיפה קו באמצע שמקשה על פיענוח המילה
מאחר ומחשבים מתקשים להפריד בין קו שנוסף לבין המילה עצמה ,לבני אדם לעומת זאת ,השינוי אינו
מקשה על פענוח המילה בצורה משמעותית .המילה  overlooksהייתה מילת הבקרה
ובגלל שהצליחו לפענח אותה ,עיוותו אותה אף יותר.

 3קיצור של  Search Engine Optimizationהינו מגוון הפעולות המתבצעות במטרה לשפר את מיקומי דפיו של אתר אינטרנט בתוצאות החיפוש.
אלגוריתם הדירוג במנוע החיפוש של גוגל נשמר בסודיות ,בדומה לסודיות של אלגרותים ה.reCAPTCHA-
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טיפול במקרי קצה וסטטיסטיקות
בשביל לטפל במקרים בהם הדיו דהוי מדי והמילה לא מובנת באופן חד-משמעי ,קיים כפתור המאפשר
למשתמש לבקש זוג מילים חדש .כאשר מספר מסויים של משתמשים דחו מילה מסוימת המילה נחשבת
למילה לא קריאה ונמחקת מהמאגר .מניתוח של המידע עולה כי  67.87%מהמילים דרשו רק שתי תשובות
של בני אדם כדי שיחשבו כנכונות 17.86% ,דרשו שלושה נסיונות 7.10% ,דרשו ארבעה ניסיונות3.11% ,
4

דרשו חמישה נסיונות ו 4.06%-דרשו שישה או יותר (כלומר המילה לא קריאה).

שימוש נרחב במערכת הפיק תובנות רבות .הראשונה היא שתהליך של פענוח מילים בעזרת reCAPTCHA
הוא בהכרח יותר איכותי מפיענוח של חברה מקצועית המשתמשת בבני אדם לצורך יצירת נתוני אימון
( )Training Dataלמודלי ה .ML-מערכת ה reCAPTCHA-צברה דיוק של  99.1%בנכונות המילים בעוד
4

שהדיוק של  OCRסטנדרטי הוא  83.5%במילים שנבדקו ,מה שנחשב להישג גדול בתחום.

היתרונות למנהלי האתרים
יש מספר סיבות למה אתרי אינטרנט בחרו דווקא להשתמש ב :reCAPTCHA-הראשונה היא הבטיחות
והאמינות שכן שהמילים נלקחות רק מאוצר המילים שמערכות ה OCR-לא הצליחו לפענח ,להבדיל
ממערכות  CAPTCHAאחרות אשר רק מעוותות מספר תווים רנדומלי.
בנוסף לכך ,אוצר המילים של  reCAPTCHAמשתנה מאחר ובכל פעם שמילה מפוענחת היא הופכת למילת
בקרה ובכל פעם שנמצאת מילה חדשה שמערכות ה -OCRלא הצליחו לפענח היא מתווספת לאוצר המילים
כך שאין דרך לדעת מה רשימת המילים שממנה  reCAPTCHAלוקחת מילים.
סיבה נוספת היא שגם אם מנהלי האתר אינם פותרים את אתגרי ה reCAPTCHA-בעצמם הם בכל זאת
תורמים לקהילה בכך שהם נותנים למשתמשים שלהם לפתור את האתגרים הללו.

 reCAPTCHAלעומת אלגוריתמי מכונה לומדת
כמו שהוצג בעבר ,5זה אפשרי לבנות אלגוריתם אשר מסוגל לזהות את הטקסט המעוות שנוצר על ידי
מערכות  CAPTCHAסטנדרטיות עם סיכוי הצלחה של מעל ל .90%-לעומת זאת ,אחוזי הדיוק של
האלגוריתמים שמנסים לפתור את אתגרי ה reCAPTCHA-נמוך בהרבה .סיבה אחת לכך היא שהמערכות

http://www.florianhillen.de/papers/2015-Hillen_Hoefle-postprint.pdf
https://medium.com/@ageitgey/how-to-break-a-captcha-system-in-15-minutes-with-machine-learning-dbebb035a710
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הסטנדרטיות משתמשת במאגר מצומצם של אופציות לתווים רנדומליים ובסך הכל המילים נשארות
קריאות לבני אדם ,כלומר ,זה אפשרי ליצור אלגוריתם של  machine learningשאחרי אימון מסוים יוכל
לפענח את התווים המעוותים.
זאת ועוד ,המילים שמוצגות על ידי  reCAPTCHAכוללות מספר סוגים של הפרעות :הראשונה והחשובה
ביותר היא שיש הפרעה טבעית שנגרמת מהטקסט עצמו שדהה עם הזמן ,השנייה היא שהסריקה עצמה
כוללת רעש והסיבה השלישית היא שהעיוות הדיגיטלי שהמערכת גורמת לתמונה הוא עיוות מתקדם מאוד
שקשה מאוד לפענח ,למרות החידושים והפיתוחים בתחום זיהוי וניתוח התמונה .במילים אחרות המילים
ש reCAPTCHA-משתמשת בהן הן "הקשות" ביותר למחשב .לעומת זאת בני אדם יכולים לפענח את
המילים הללו בקלות יחסית.
בנוסף המשתמשים מוכנים לפתור את אתגרי ה ,reCAPTCHA-מכיוון שהם יודעים שהעבודה שהם עושים
תורמת לפיתוח הידע האנושי ואף יש אנשים המודים לפיתוח הטכנולוגי על כך שמצא ערך לזמן
ה"מבוזבז" של האנשים.
בהתבסס 6על למעלה ממיליארד תשובות אחוז ההצלחה לפתרון האתגר הינו  ,96.1%כלומר רק ב3.9%-
מהמקרים המערכת אינה מצליחה לזהות את המשתמש כאדם למרות היותו אדם ( .)False Positiveהדבר
תלוי בגורמים רבים ,לדוגמה דוברי אנגלית כשפת אם מצליחים יותר טוב; סיכוי ההצלחה במדינות שבהן
השפה הלאומית אינה אנגלית עומד על בין  ,92.6%-96.9%בעוד שבמדינות דוברות אנגלית הסיכוי עומד
על  .97.1%-97.4%הסיכוי של משתמשים שלא מצליחים
לפתור את האתגר בפעם הראשונה יורד ל 89.9%-בניסיון השני .דבר נוסף הוא שסיכוי ההצלחה תלוי
במספר התווים במילת הבקרה; סיכוי ההצלחה למילים בנות ארבע אותיות עומד על  ,93.7%חמש אותיות
עומד על  ,95.7%שש אותיות  96.4%שבע אותיות  96.7%וכך הלאה) .הסבר אפשרי הינו שמילה ארוכה
6

יותר מספקת יותר הקשר ( )Contextלמשתמש.

מחקר הראה 7שבאופן ממוצע לוקח  13.51שניות לאלף משתמשים שונים לפתור אתגר CAPTCHA
סטנדרטי הכולל שבע תווים רנדומליים בעוד שלוקח  13.06שניות לאלף משתמשים אחרים לפתור אתגר
 .reCAPTCHAמבחינה הזמן אין הבדל משמעותי ( )450msולכן היתרונות של  reCAPTCHAגוברים על
חסרונותיה והופכים אותה לגירסה המועדפת.

https://science.sciencemag.org/content/321/5895/1465.full
https://www.cs.cmu.edu/~biglou/reCAPTCHA_Science.pdf
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הגרסה השנייה
הגרסה השנייה של  ,reCAPTCHAכונתה  No CAPTCHויצאה בשנת  2014הביאה עימה שינוי חשוב אשר
הפך את תיבת הטקסט ללא יותר מכפתור אחד שלידו רשום "אינני רובוט" .כעת המשתמש כבר לא נדרש
לפענח תווים מעוותים אלא רק ללחוץ על הכפתור וגוגל תצליח להבחין לבד האם מדובר באדם או ברובוט
לפי ההתנהגות של המשתמש:

הדרך שבה  reCAPTCHAמצליחה לזהות האם מדובר באדם או ברובוט בעצם מספקת מודל לאיך בן אדם
אנושי מגיב ומתנהג ,בעזרת ניתוח תנועות העכבר של האדם ,זמני התגובה שלו ,פעילותו באתר וכו'.
במידה ו reCAPTCHA-אינה מצליחה לזהות אם מדובר באדם או רובוט לפי המאפיינים הללו נפתח חלון
הכולל תמונות עם הנחייה למשתמש לסמן תמונות
העונות לקריטריון מסוים .לדוגמה ,בתמונה משמאל
ההנחיה היא לבחור את כל התמונות המכילות מעברי
חצייה וללחוץ על כפתור האימות לאחר שלא נשארו יותר
תמונות .רמת הקושי של התמונות המוצגות נקבעת
בהתאם לכמה המשתמש חשוד בעיני המערכת.
הגרסה השנייה מציגה תמונות המבקשות מהמשתמשים
לזהות ולסמן תמונות הקשורות לתחבורה (מעברי חצייה,
רמזורים ,תמרורים וכו') הלקוחות מתוך מאגר התמונות
של המכוניות האוטונומיות של גוגל שהמכוניות לא
הצליחו לפענח ובדומה לשיטה של סריקת הספרים
הישנים גם כאן גוגל משתמשת בזמן המבוזבז של
האימות על מנת לשפר את המודלים של המכוניות
האוטונומיות שלהם ולתרום לאנושות.
[דוגמה לחלון ה]reCAPTCHA-
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הגרסה השלישית
הגרסה השלישית של  reCAPTCHAהיא גרסה הנחשבת לשיפור המשמעותי ביותר 8לעומת הגרסאות
שקדמו לה ,מסיבה אחת בולטת :היא לא כוללת שום התערבות מצד המשתמש .השיפורים באים לידי
ביטוי בנוחות המשתמש :אנשים בעלי מוגבלויות שהתקשו באתגרי ה reCAPTCHA-אינם צריכים לדאוג
בגללם יותר ,וגם אנשים שלא מעוניינים יותר לזהות אותיות מטושטשות או תמונות של מכוניות כבר לא
צריכים לעשות זאת.
לאחר שהמחשב מנתח את המשתמש ,תהליך שמתרחש כולו ברקע ,הוא נותן לו ציון (התסברותי) מסוים
בין  0ל 1-כאשר ציון נמוך מסמל חשד גבוה שהמשתמש הינו רובוט וציון גבוה מסמל שהמשתמש עושה
רושם של אדם אמיתי ואינו מהווה סכנה לאתר.
כל אתר יכול לבחור מאיזה ציון  reCAPTCHAהוא מחליט שהמשתמש הינו אדם ,כלומר ,באתר אחד אדם
יכול להיפסל מחשד להיותו רובוט אם קיבל ציון של  0.6ואילו באתר אחר אדם עם אותו הציון יחשב כאדם.
הגירסה החדשה של  reCAPTCHAמהווה שיפור גם לבעלי האתרים ,מאחר ויש ביכולתם יותר שליטה והם
יכולים להגביר את האבטחה במידה ומדובר באתר חשוב (כמו למשל אתרים של בנקים  PayPal /וכו') או
להקטין את האבטחה במידה ומדובר באתרים כמו פורומים שאינם בעלי חשיבות רבה כל כך .למשל,
אתרים מסוימים יכריחו אדם עם ציון של  0.7לעבור אימות נוסף ,האימות הנוסף יכול להיות שאלון
 reCAPTCHAבגרסה השנייה וכדומה...
דבר נוסף שהגרסה החדשה של  reCATPCHAעושה הוא בדיקה מקיפה יותר של המשתמש ,שמתחשבת
ביותר נתונים ,לעומת הטפסים אשר החליטו האם המשתמש הוא אדם או רובוט לפי התשובה של
המשתמש בלבד ,הגירסה החדשה בודקת את הפעילות של המשתמש באופן כללי ,כמו אם הוא מחובר
לחשבו ן גוגל אמין ומה היסטורית הגלישה שלו ,כך שלא ניתן לזייף תשובה או פעולה אחת בלבד על מנת
לעבור את הבדיקה ולהיחשב כאדם מאחר והבדיקה מתבססת על יותר מנתון אחד בלבד על המשתמש,
אלא מבצעת בדיקה רחבה יותר הכוללת יותר משתנים.
כרגע לא ידוע מהם כל השיקולים בהם הגרסה השלישית של  reCAPTCHAמשתמשת על מנת להבדיל בין
רובוטים לבני אדם משיקולי סודיות ושמירה על רמת אבטחה גבוהה.

https://webmasters.googleblog.com/2018/10/introducing-recaptcha-v3-new-way-to.html
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טבלת השוואה בין הגרסאות
גירסה /קריטריון

reCAPTCHA v1

reCAPTCHA v2

reCAPTCHA v3

ללחוץ על כפתור ,במידה ו-

הפעולות
שהמשתמש נדרש

 reCAPTCHAלא מצליח

להקליד טקסט שעוות

להבחין אם מדובר באדם או

באמצעות תוכנה

רובוט נפתח חלון שמבקש

לעשות

אין  -פועל ברקע

מהמשתמש לסמן תמונות
מסוג מסוים

שימוש במילים מספרים
התרומה לידע

ישנים שהמחשב לא מצליח

האנושי

לפענח על מנת להפוך את
הספרים לדיגיטליים

אבטחה מול יעילות

מאוד בטוח בזמנו ויעיל מאוד
מצד מנהלי האתרים

שיפור המודלים של
המכוניות האוטונומיות של
גוגל

בניית  Datasetשכולל
התנהגויות של אנשים

יעיל יחסית ,אם ניתן לקבוע

יעילה מאוד מכיוון שהיא לא

בקלות שהמשתמש הוא

דורשת פעולות מהמשתמש,

אדם הוא לא צריך לבצע

מאובטחת מכיוון שהיא

פעולות נוספות ,האבטחה

מתבססת דברים מעבר

טובה מכיוון שמדובר

לאינטראקציה היחידה של

בתמונות שהמכוניות

המשתמש עם האתר כמו

האוטונומיות של גוגל לא

היסטוריית גלישה וחשבון

הצליחו לפענח

גוגל מחובר

מנהלי האתר יכולים
איזה שליטה יש

אין

למנהלי האתרים

אנליטיקות שימוש ושליטה

להחליט מאיזה ציון

מינורית.

המשתמש נחשב כחשוד
(בין  0ל )1

בשימוש היום

הופסקה הפעילות החל
ממרץ 2018

בשימוש מרבי

חדש יחסית
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? סטטיHTML  באתרreCAPTCHA איך להטמיע את
. לקריאה נוספת, סטטיHTML  באתרreCAPTCHA בחלק זה נציג כיצד להטמיע את
:HTML-קוד ה

]https://carbon.now.sh  עוצב באמצעות,https://bit.ly/2CYhAOu :[במקור
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כך הטופס שיצרנו נראה בדפדפן:

[צילום מסך מתוך הטופס שהטמענו]

הסבר כללי
ראשית ,יש להיכנס לאתר הרשמי של  reCAPTCHAוללחוץ על הכפתור שעליו רשום ","Admin Console
בטופס יש להכניס את כתובת האתר בו רוצים להטמיע את  reCAPTCHAואת הגרסה שרוצים .לאחר
שממלאים את הטופס מקבלים שני מפתחות (:)Keys
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הסבר קצר על קוד הHTML-
יצרנו טופס  HTMLבסיסי הכולל מספר שדות :שם ,שם משפחה ,אימייל ותיבת טקסט (הודעה) .בעזרת
 validationשקיים ב HTML5-הוספנו  requiredלתג ה inputעם  typeכמו מייל ,ובכך הוספנו אימות בסיסי
לטופס

שבודק

אם

המשתמש

בכלל

הזין

תוכן

בשדה,

ואם

הEmail-

תקני

(מהצורה

 .)example@gmail.comבלי להשלים פרטים אלו המשתמש לא יכול לשלוח את הטופס .בסוף הטופס,
הטמענו את ה reCAPTCHA-בתור תג  HTMLבצורה הבאה:
><div class="g-recaptcha" data-sitekey="your_site_key"></div

והוספנו  attributeשל  data-callbackעם שם הפונקציה  ,correctCaptchaשברגע שהמשתמש עונה נכון
על ה ,reCAPTCHA-הפונקציה נקראת ומשנה את ערך המשתמש הבוליאני  is_verifiedמשקר לאמת.
בעת שליחת הטופס ,בלחיצה על כפתור ה ,submit-הוספנו שדה  on_submitשקורא לפונקציה ,verify
שבודקת האם  is_verifiedאמת ,ואם כן מציגה הודעת הצלחה ,ואם לא מחזירה שקר .בחלק זה ניתן
להוסיף את הפעולות שייתרחשו לאחר שהטופס מוכן לשליחה ,והוספת טיפול במקרה שהמשתמש לא
מאומת.
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שימוש בGoogle Speech to text recognition-
להלן קוד  Pythonאשר מטרתו הינה להקים שרת  flaskלצורך ניתוח קטע הקול והמרתו לטקסט .בהמשך
מופיע הסבר מפורט:
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קוד ה( JavaScript-להרצה דרך ה console-בדפדפן או דרך דף  HTMLקיים):

הסבר כללי
בחלק זה של האמר ,נציג כיצד ניתן לעקוף את מנגנון ה reCAPTCHA-של גוגל ,בעזרת שימוש בשירות ה-
 speech to textשל גוגל .בעזרת סקריפט קצר של  JSנזהה את ה ,reCAPTCHA-נדמה ריחוף עכבר ,נוריד
את קטע הקול ,נשלח אותו לשירות של גוגל ,נקבל את התשובה ולבסוף נלחץ על כפתור האימות.
הסבר על הקוד
בקוד ה Python-יצרנו שרת  webבעזרת ספריית  ,Flaskהמאזין על פורט  5000ב( localhost-זוהי דוגמה
בלבד) .מטרת השרת הינה בהינתן בקשת  POSTשל  HTTPהכוללת את ה URL-של קטע הקול ,להמירו
לטקסט הכולל את מה שנאמר בהקלטה .ראשית ,קטע הקוד מורד לתיקייה בה השרת נמצא בתור ,mp3
לאחר מכן הוא מומר לקובץ  wavואז בעזרת ספרייה הנקראת  speech_recgnitionובעזרת שירות ה-
 speech to textשל גוגל ,הוא מומר לטקסט (אלגורתים ה ML-מטפל באופן אוטומטי ברעשים ,לקריאה
נוספת(.
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קוד ה Javascript-אמור לרוץ דרך ה( Web Console-או לחילופין לקשר אותו לדף  HTMLקיים) באתר
הכולל  reCAPTCHAובעזרת  querySelectorאנו בוחרים אותו .לאחר מכן ,בשביל לא לעורר חדש
באלגוריתם ה reCAPTCHA-של גוגל ,אנו מדמים ריחוף של עכבר באמצעות:
;)'button.dispatchEvent(new MouseEven('mouseover

לאחר מכן מתרחש התהליך הבא:
 .1עוברים לאופציה של ניתוח קטע קול (האייקון של האוזניות ,מוקף בצבע שחור)
 .2מוצאים את הקישור ( )hrefאליו על ידי לחיצה על כפתור ההורדה (מוקף בסגול)
לאחר מכן מבצעים פניית  POSTלשרת ה Python-שרץ ב Localhost -שהצגנו בחלק הקודם.
משום שהפנייה לשרת היא ל Origin-אחר ,הדפדפן חוסם את הבקשה לכן נדרש להוסיף שדה של HTTP
 ,access controlכפי שמופיע בשורה  ,19לקריאה נוספת.
 .1מקבלים את הטקסט המנותח בתור תגובה מהשרת ומזינים אותו בתיבת הטקסט (מוקף בצבע כחול).
 .2לבסוף נשאר רק ללחוץ על כפתור האימות (מוקף באדום).
בנוסף ניתן לראות סרטון הדגמה המציג את הקוד כאן .להלן דוגמה:

מתוך  10הרצות של הקוד 9 ,מתוכן פתרו בהצלחה ו reCAPTCHA-החשיבה את הבוט כאדם.

reCAPTCHA Explained For Humans
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,109אוגוסט 2019

06

שימושים מעניינים לCAPTCHA-
ל CAPTCHA-יש שימושים רבים ,מעבר לשימוש העיקרי בו האתגרים בודקים אם המשתמש הינו אדם או
רובוט .חלק מהאנשים רואים בתהליך בזבוז זמן ,ורוצים למצוא דרך לעקוף אותו למטרות שונות ,בין אם
במטרה לייעל את זמנם ובין אם ברצונם לעשות שימוש לרעה באתרי האינטרנט השונים בעזרת בוטים,
להם ה reCAPTCHA-מהווה מכשול .לעומת זאת ,מנהלי האתרים רואים בו כלי חשוב והכרחי ,ואחת
החברות אף מצאה דרך להשתמש בו למטרות פרסום:
Solve media
 Solve mediaהיא חברה שמציעה לשלב את הרעיון של  CAPTCHAעם פרסומות .המטרה של כל מפרסם,
היא למקסם את התועלת בקמפיין של החברה ולפרסם בדרכים יצירתיות וחדשניות .אף על פי שיש
באינטרנט פרסומות רבות ,רוב האנשים בדרך כלל לא מתייחסים לפרסומות האלו ומשתמשים בad- -
 .blockersלאותם אנשים אין יותר מדי ברירה בכל הנוגע ל CAPTCHA-במהלך גלישתם באינטרנט והרעיון
של  Solva mediaהוא להטמיע את הפרסומת בתוך ה ,CAPTCHA-כלומר ,במקום מילים מטושטשות שעל
המשתמש יהיה לפענח תופיע פרסומת ,עם משפט שמייצג את החברה (לדוגמה ״קוקה קולה  -טעם
החיים״) והמשתמש ידרש להעתיק את המשפט הנ"ל ובכך החברה נותנת למפרסם מקום פרסום היעיל
בהרבה מפרסומות רגילות.
Anti-Captcha
שירות לפתירת  CAPTCHAהמתחיל מ 0.5USD-ל 1000-תמונות .השירות משתמש בעובדים ממדינות
מתפתחות ונותן להם אופציה לעבוד מול מחשב ולהשתכר בכבוד לעומת התעשיות הכבדות .זמן פתירה
ממומצע הינו  9.9שניות .לפלטפורמה יש אינטגרציה טובה עם הדפדפנים הנפוצים ו APIs-לשפות התכנות
השונות.
קישור לשירותhttps://anti-captcha.com :
Nucaptcha
 Nucaptchaהיא סוג חדש של  CAPTCHAבו יש שימוש בסרטון ,האתגר שיהיה על המשתמש לבצע יכול
להיות אתגרים כמו לכתוב את המילים שהופיעו בסרטון בצבע מסויים.
Capy Puzzle CAPTCHA
ב Capy Puzzle CAPTCHA-על המשתמש לפתור פאזל על מנת לאמת את היותו אדם; מדובר בפאזל
פשוט ,שדורש מן המשתמש רק למקם רק את החלק האחרון בו.
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פריצות מפורסמות  -לקריאה נוספת
בהמשך השנים נמצאו בעיות אבטחה שונות ב CAPTCHA-שאפשרו לעקוף את  CAPTCHAבאופן ממוחשב.
להלן מספר דוגמאות:


בלוג אודות  - g-recaptcha-responseניתוח התגובה שמחזיר השרת ופריצתו ע״י יצירת  tokenחדש.



מסמך  PDFשל המחקר  -בשנת  2016חוקרים מאוניברסיטת קולומביה העלו מחקר שמבוסס על
עקיפת בדיקות האבטחה של . reCAPTCHA V2



 - East-Ee Securityשימוש בגוגל על מנת לפתור את  reCAPTCHAב 3-שלבים :בוחרים בAudio -
( Challengeאתגר קולי) ,שולחים את האתגר הקולי אל  Google's Speech Recognition APIומקבלים
את הפתרון לאתגר.



מאמר שמסביר למה  reCAPTCHA V1כבר לא בטוחה כפי שהיתה - a hierarchical model for
 computer visionשמסוגל לפתור  CAPTCHAsברמת דיוק גבוהה.
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סיכום
ההתפתחות של  reCAPTCHAהתבטאה לא רק ביעילות התוכנה נגד רובוטים אלא גם בהעלאת פתרונות
יצירתיים לבעיות כמו זמן מבוזבז אותו האימות לוקח וסיפוק השירות בחינם לאתרים שונים באינטרנט.
 reCAPTCHAהפכה לתוכנה שמזהה טקסטים ותורמת לפיענוח ספרים ישנים ומכוניות אוטונומיות מתוכנה
בסיסית המציגה מספר תווים מטושטשים מבלי להתפשר על רמת האבטחה הנמצאת בראש סדר
העדיפויות ,כמו שאומר הציטוט המוכר:
"Our mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and
"useful.

[מקור]https://www.google.com/recaptcha :

גוגל מרגישה מחויבות להגן על המשתמשים באינטרנט ,היא מכבדת את המשתמש שלה ומקדמת את
אמצעי האבטחה שלה באופן קבוע על מנת להפוך את האינטרנט לבטוח יותר:
"כשמפתחים טכנולוגיה לכולם ,חייבים להגן על כל מי שמשתמש בה Google .הוקמה מתוך אמונה שכל
מה שאנחנו עושים צריך תמיד לכבד את המשתמש .העיקרון הזה מחייב אותנו לקדם את טכנולוגיות
האבטחה ואת כלי הפרטיות שלנו כל הזמן כדי לשמור על האבטחה שלכם ושל המשפחה שלכם
באינטרנט ,שלא נח לרגע .אנחנו מגינים עליכם באינטרנט בעזרת אמצעי האבטחה המובילים בתעשייה.
כל מה שאנחנו מפתחים מוגן באמצעות טכנולוגיות אבטחה מובנות שעוזרות לזהות איומים ,כמו ספאם,
וירוסים ותוכנה זדונית ,ולחסום אותם כדי שלא יגיעו אליכם .אנחנו משתפים את הטכנולוגיות האלה גם
עם שותפים וגם עם מתחרים ,כדי להעלות את הסטנדרטים בתעשייה וכדי שהאינטרנט יהיה מקום בטוח
יותר לכולם".

[לקוח מהאתר של גוגל]

אנחנו מקווים ש reCAPTCHA-תמשיך לגרום להשפעה חיובית על החברה המודרנית ותעזור להפוך את
הידע האנושי לדיגיטלי ונגיש יותר .נשמח לראות פרוייקטים נוספים בעתיד שיתרמו לאינטרנט בטוח ונקי
יותר.
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קצת על עצמנו


יובל בלאס :בן  ,15גר בהרצליה ,לומד בכפר הירוק ובתוכנית אודיסאה באוניברסיטת תל אביב
במסלול סייבר בשנה א׳.



לירן קגן :בת  ,15אני תלמידה בתוכנית אודיסאה באוניברסיטת תל אביב במסלול סייבר (שנה א').

כחלק מהפעילות והפרוייקטים בתוכנית המרוכזת ע״י שלומי בוטנרו ,התבקשנו לכתוב מאמר למגזין
 .DigitalWhisperבחרנו לכתוב על  reCAPTCHAמפני שחשבנו שמדובר בנושא שחשוב לדבר עליו ותורם
לאינטרנט בצורה משמעותית ,ומפני שתחום ה ML-ו AI-מתקדמים בקצב רב בשנים האחרונות ,והיינו
סקרנים ללמוד כיצד האלגוריתם של גוגל מצליח להתמודד איתם.
משימת כתיבת המאמר הייתה לא פשוטה ,ובמהלכה למדנו המון ,מחיפוש מידע ,הצגתו בצורה ידידותית
ומעניינת ,הוספת קטעי קוד ורפרנסים בצורה נכונה .למדנו רבות על  reCAPTCHAוכיצד היא עובדת .אנו
שמחים שניתנה לנו האפשרות לכתוב את המאמר.
קישור לאתר התוכנית:
https://www.madaney.net/site/programs/odysse
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ביבליוגרפיה


https://www.google.com/recaptcha



http://users.df.uba.ar/marcos/reCAPTCHA.pdf



http://www.florianhillen.de/papers/2015-Hillen_Hoefle-postprint.pdf



https://www.blackhat.com/docs/asia-16/materials/asia-16-Sivakorn-Im-Not-a-Human-Breaking-theGoogle-reCAPTCHA-wp.pdf



https://www.rodneybeede.com/downloads/CSCI5722%20%20Computer%20Vision,%20Final%20Paper,%20Rodney%20Beede,%20Fall%202010.pdf



https://www.24a11y.com/2018/recaptcha/



https://safety.google/security/security-leadership/



https://www.google.com/about/



https://developers.google.com/recaptcha/docs/versions



https://www.zdnet.com/article/google-launches-recaptcha-v3-that-detects-bad-traffic-without-userinteraction



https://www.youtube.com/watch?v=xByblMJsA8s



https://venturebeat.com/2018/10/29/googles-recaptcha-v3-analyzes-signals-across-pages-to-detectpotential-attackers/



https://www.google.com/search?biw=1920&bih=889&tbm=isch&sa=1&ei=2VtUXKSGY_CwQLn_5igDA&q=recaptcha&oq=recaptcha&gs_l=img.3..0i67j0l2j0i67j0l6.2895.2895..3116...0.0.
.0.112.112.0j1......1....1..gws-wiz-img.pgZWW0fXp4A



https://carbon.now.sh/



https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x2B/DigitalWhisper43.pdf



https://he.wikipedia.org/wiki/מבחן_טיורינג



https://he.wikipedia.org/wiki/תרומה_לתאוריה_של_מדעי_המחשב#אלן_טיורינג



https://www.solvemedia.com/
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