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 WI-FIהאבולוציה של אבטחת רשתות 

 גרף-מאת תומר איזנברג, נגה אור ואור הופרט

 

 מבוא

בעידן שלנו, הרשת האלחוטית נצרכת בכל רגע ועובר בה מידע רב. על מנת להסתיר ולהגן על מידע זה 

 Wiredמתוקפים, משתמשים בשיטות שונות, אחת מהן הינה הצפנת מידע. לשם כך, הומצא פרוטוקול 

Equivalent Privacy) WEP)  3002 . לפרוטוקול זה היו בעיות וחסרונות רבים ולכן בשנת9111בשנת 

 (Wi-Fi Protected Accessהוצא משימוש. לפרוטוקול  3002-, ובWPAהוחלף באופן רשמי בפרוטוקול 

WPA)  הוחלף גם הוא  3002היו חסרונות )שאותם נתאר במאמר( והיה ניתן לפרוץ גם לו, ולכן בשנת

 . WPA2בפרוטוקול האבטחה 

 WEPנות, נסביר בקצרה על פרוטוקול מאמר זה עוסק באבטחת רשתות אלחוטיות לאורך השנים האחרו

 .WPA3-ו WPA, WPA2ונרחיב על פרוטוקולים 

 

 תקציר

מתייחסים למנגנוני אבטחה אלחוטיים שונים שמטרתם  WPA3-ו WPA2 ,WPA ,WEPראשי התיבות 

 לשמור ולהגן על מידע הנשלח ומתקבל ברשתות אלחוטיות. 

. הראשון היה פרוטוקול (the Wi Fi alliance)העולמי  WI - FI-ארגון ה פרוטוקולי אבטחה אלו פותחו על ידי

Wired Equivalent Privacy) WEP) לקריאה על המתמטיקה מאחורי  .10-שפותח בסוף שנות הWEP: 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6C/DW108-1-WEPMath.pdf  

(. WPA (WI-FI Protected Accessלפרוטוקול זה חסרונות אבטחה רבים )יפורט בהמשך( ולכן הוחלף ע"י 

עדיין בשימוש כיום. הסיבות לכך  WEPהפרוטוקול היה קל לפריצה )יוסבר בהמשך( ולמרות זאת 

או שמכשיריהם  WEPגם היום הן או שהם לא החליפו את ברירת המחדל, שהיא פרוטוקל  שמשתמשים בו

 )ומעלה(.  WPAישנים ולא ניתן להפעיל עליהם פרוטוקולים כמו 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6C/DW108-1-WEPMath.pdf


 
 

 WI-FI האבולוציה של אבטחת רשתות
www.DigitalWhisper.co.il 

 2  2019אוקטובר , 111גליון 
 

 לרשת .WPA2החליף את  WPA3-ו WPAהחליף את  WPA2, כך WEPהחליף את  WPA-ש שםכ

 :קיימים מספר פרוטוקולי אבטחה WLANהאלחוטית 

 WEP  

 WPA 

 WPA2 

 WPA3 

העומדות בתקן  WLANפרוטוקולי האבטחה הללו תוכננו לספק אבטחה למשתמשי הרשתות האלחוטיות 

IEEE 103.99. 

]aes/-ccmp-and-11-802-ieee-security-https://www.controleng.com/articles/wireless[ 

 

 

  

https://www.controleng.com/articles/wireless-security-ieee-802-11-and-ccmp-aes/
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 רקע

 IEEE 812.88 תקן

IEEE 103.99 ה, הוא אוסף תקנים הנושאים את הרשת המקומית האלחוטית-WLAN כל תקן במשפחה זו .

שבו הם פועלים. להרחבה ניתן מסומן באות אנגלית אחת או שניים. ההבדל בין התקנים הוא טווח התדר 

 לפנות לקישור:

https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page/series?id=68 

 :מורכב ממספר מרכיבים עיקריים 103.99-המבנה של תקן ה

 תחנה (STA) 

 גישה אלחוטית  נקודת(AP- Access Point) 

 שירות בסיסי עצמאי  מערך(IBSS) 

 שירות בסיסי  מערך(BSS) 

 הפצה  מערכת(DS) 

 מורחבת  מערכת(ESS.) 

 לפירוט על המושגים ניתן לקרוא:

 :תחנה

 https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page/series?id=68 

 :נקודת גישה אלחוטית

 https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/access-point 

 :מערך שירות בסיסי עצמאי ומערך שירות בסיסי

https://www.oreilly.com/library/view/wireless-hacks/0596005598/ch01s13.html 

 :מערכת הפצה

https://www.techopedia.com/definition/27788/distributed-network 

 :מערכת מורחבת

https://www.techopedia.com/definition/24968/extended-service-set-ess 

על מנת להתמודד עם חדירה  לרשת אלחוטית יכול לגשת כל אחד אשר נמצא בטווח השידור של הרשת.

 :103.99ם לרשת, הוגדרו אמצעי אבטחה בסיסיים בתקן של משתמשים לא מורשי

 אימות (Authentication) 

 סינון (Filtering) 

 הצפנה (Encryption) 

https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page/series?id=68
https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page/series?id=68
https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/access-point
https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/access-point
https://www.oreilly.com/library/view/wireless-hacks/0596005598/ch01s13.html
https://www.techopedia.com/definition/27788/distributed-network
https://www.techopedia.com/definition/24968/extended-service-set-ess
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 אימות

 .AP-(. הזיהוי מתבצע מול הSTAמטרת האימות היא לבצע זיהוי של הלקוח )

 תומך בשתי שיטות זיהוי: 103.99פרוטוקול 

 של השידור)בטווח  האלחוטית הרשת לאותה המחוברים( STA) הלקוחות כל - פתוחה מערכת .1

 .AP-ל להתחבר יכולים( הרשת

 .AP-ל להתחבר מנת על מסוים מפתח דרוש - משותף מפתח .2

 -להצפנה ולפענוח )הצפנה סימטרית AP-המפתח הדרוש הוא מפתח משותף, המשמש את הלקוח ואת ה

 יפורט בהמשך(.

 תהליך הזיהוי מתבצע ע"פ הסדר הבא:

 בקשה לזיהוי. -יוצר תקשורת STA-ה .1

 מבצע ללקוח "מבחן כניסה". AP-שולח מחרוזת רנדומלית שבעזרתה ה AP-ה .2

 .AP-מצפין את המחרוזת בעזרת המפתח המשותף שלו ושולח חזרה ל STA-ה .3

מפענח את הקוד שנשלח לו בעזרת המפתח המשותף, ואם הוא מקבל את המחרוזת המקורית  AP-ה .4

 הודעה מתאימה שהוא מורשה להתחבר לרשת. STA-הוא שולח ל

": אם Replay Attack"-נדגים באמצעות שימוש ב, יש סיבה לכך שיש לשלוח מחרוזת רנדומלית ולא קבועה

. הוא שולח מחרוזת קבועה STA1רוצה לאמת את  AP-המצב היה שליחה של מחרוזת קבועה, נניח שה

 STA1-מאזין לתקשורת ומעתיק את המחרוזת ש STA2 מחזיר מחרוזת. נניח שבאותו הזמן STA1ובתגובה 

יוכל לשלוח את המחרוזת שהעתיק  STA2, בגלל שהמחרוזת זהה, STA2יאמת את  AP-שלח. כעת, כשה

 וכך יתאמת על אף שלא ידע את הסיסמה. לכן חיוני שהמחרוזת תהיה רנדומלית.

 :ניתן לפנות לקישור Replay Attackלקריאה על 

https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/replay-attack 

  

https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/replay-attack
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 סינון

 לסנן את הלקוחות: AP-יש שתי דרכים ל

 MACכתובת  באמצעות .1

 IPכתובת  באמצעות .2

. באמצעות זיוף AP-ששמורות אצל ה MAC-וה IP-ניתן למצוא את כתובות האם מאזינים לתעבורה ברשת, 

הכתובות המקוריות של מכשיר לכתובות הללו ניתן לפרוץ לתעבורת הרשת. לכן שתי הדרכים הללו לא 

 בקישורים הבאים:  MAC spoofingועל  IP spoofingניתן לקרוא על . מספיקות

 https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/ip-spoofing, 

 https://www.ionos.com/digitalguide/server/know-how/what-is-mac-spoofing 

של ההודעה  Header-לדוגמה, ההצפנה מופעלת רק על תוכן המידע ולא על ה WEPבפרוטוקול האבטחה 

 ולכן ניתן להאזין לתעבורה ולגלות את הכתובות בקלות )שולח ויעד(.

 הצפנה

 כזכור, ישנן שתי שיטות להצפין מידע:

הצפנה בה יש רק סוג אחד של מפתח הנקרא מפתח משותף. המפתח המשותף  :סימטרית הצפנה .1

 משמש להצפנה וגם לפענוח.

 הצפנה בה יש שני מפתחות: מפתח ציבורי ומפתח פרטי.  סימטרית:-א הצפנה .2

 המפתח הציבורי משמש להצפנה ואילו המפתח הפרטי משמש לפענוח.

 

  

https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/ip-spoofing
https://www.ionos.com/digitalguide/server/know-how/what-is-mac-spoofing/
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WEP 

WEP  הוא פרוטוקול אבטחה המבוסס על הצפנה סימטרית אשר מצפין את המידע. הלקוח הקולט

ולא  מצפין רק את המידע עצמו WEPמשתמש באותו אלגוריתם על מנת לפענח את המידע. כפי שהוזכר, 

 ובכך משאיר את כתובות המוען והנמען בצורתן המקורית ולכן חשופות להאזנה. Header-את את ה

התגלו באלגוריתם מספר חולשות משמעותיות, וכתוצאה מכך, כיום, ניתן לפרוץ לו  3009ת בתחילת שנ

 WEPהוחלף מנגנון  3002בנקל. תוך מספר חודשים החלו חוקרים לעבוד לפתרון החולשות הללו, ובשנת 

  (.Wi-Fi Protected Access) WPAבמנגנון הצפנה משופר 

 WEPמנגנון הצפנה ניתן לקרוא במאמר  WEPועל תהליך ההצפנה בפרוטוקול  RC4לקריאה על פרוטוקול 

 :DigitalWhisper שלשנכתב ע"י הרצל לוי בגיליון הראשון 

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

התפתחו במשך הזמן, ותגובת  WEP"תיקונים". ההתקפות נגד -יש היסטוריה ארוכה של חולשות ו WEP-ל

התעשייה, במקום להשקיע בפתרונות אבטחה חדשים, היתה לנסות ולתקן את הפרוטוקול על מנת 

 ה.להקטין את הסיכוי להתקפ

 

 WEPבפרוטוקול  חולשות

ראשית,  חולשות עיקריות בפרוטוקול זה וקיימות מספר התקפות שמנצלות את החולשות הללו. ישנן כמה

ביט( במפתחות  902מכיוון שהפרוטוקול השתמש )עד אשר נוספה היכולת להשתמש במפתח בגודל 

שבה מחפשים את כל  Brute-Forceקומבינציות ולכן ההתקפה הראשונה הייתה  403ביט, היו  20בגודל 

הקומבינציות למפתחות. בעבר מציאת מפתח בשיטה זו היתה יכולה להימשך במשך חודשים, אך כיום 

 ביט יכולה להימשך כדקה בלבד! 20עם מפתח בגודל  Brute-Forceמציאת מפתח ע"י 

ים חלשים. בכך -keystreamים חלשים שיוצר -IV-החולשה הבאה של פרוטוקול זה היא השימוש שלו ב

ים האלו, לנתח אותן, ולשחזר את -keysream-ההוא מאפשר לתוקף לאסוף מספר פקטות מוצפנות עם 

 .FMSהמפתח הסודי בעזרת חישובים מתמטיים. מתקפה זו נקראת 

מאת ליהלי  -" WEPניתן לפנות למאמר "המתמטיקה שמאחורי פרצות במנגנון  FMSלקריאה על מתקפת 

 .Digital Whisperשל  901-תן ונגוש, בגיליון ההכט ומ

. מתקפה זו היא בעצם שיפור של מתקפת PTWמתקפה נוספת שנבנית על אותו החיסרון נקראת מתקפת 

FMS  שבו המתקפה לא מסתמכת עלIV- ,)ים חלשים )מפני שהגיעו למשוואה חדשה עם פחות משתנים

 למצוא את המפתח.ולכן נזדקקים למספר קטן יותר של פקטות על מנת 

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


 
 

 WI-FI האבולוציה של אבטחת רשתות
www.DigitalWhisper.co.il 

 7  2019אוקטובר , 111גליון 
 

צריכות לאסוף מספר גדול של פקטות על מנת להצליח למצוא  PTW-וגם מתקפת ה FMS-ת הגם מתקפ

-וכך ה AP-את המפתח. על מנת לזרז את תהליך איסוף הפקטות, הרעיון הוא לגרום לייצור פקטות מצד ה

IV- ים יאספו במהירות. סוג אחד של פקטות מתאימות לרעיון זה הוא פקטותARP. 

הבינו שפרוטוקול אבטחה זה "מתה". תוקף מיומן יכול לחדור  WEPלאחר שגילו את החולשות הללו, ספקי 

 למערכת בתוך מספר שעות או אפילו דקות על ידי שימוש בתכונות אלה.

 

WPA 

כתיקון זמני לפרצות  3002והוצג בשנת  The Wi-Fi Allianceפותח על ידי  WPAפרוטוקול האבטחה 

היה עדכון תוכנה בלבד, תוך שימוש  WPA. פרוטוקול WPA2עד לסיום פיתוחו של  WEPהאבטחה של 

כגון  WEP-, אך נדרש לתקן בעיות אבטחה בWEP-בחומרה הקיימת ברכיבים שהשתמשו עד אז ב

 מפתחות הצפנה קצרים מדי ועוד.

WPA משתמש ב-TKIP  עליו נסביר בהמשך( וצופן(RC4 שבו השתמשו גם ב(-WEP על מנת להצפין את )

שני מצבים המתאימים לרשתות ביתיות  WPA-ל. RFC5418-פירוט נוסף ניתן לראות ב המידע ברשת.

באופן  TKIPעליהם נסביר כעת, ולאחר מכן נסביר כיצד עובד  WPA-Enterprise-ו WPA-PSKולמשרדים,

 כללי:

WPA - PSK 

PreShared Key) PSK ) הנקרא גםWPA-Personal  הוא מצב המיועד לאבטחת רשתות ביתיות בהן נקודת

 גישה אלחוטית המחברת בין המכשירים לספק האינטרנט. 

( שקובע יוצר ASCIIתווי  23או עד  92ספרות בבסיס  22ביט ) 352מצב זה משתמש בסיסמה באורך 

מצב זה פחות בטוח שכן רוב המכשירים שומרים את  הרשת, והוא זה שבוחר למי להעביר אותה.

 הסיסמה באופן אוטומטי, ובכך נאבדת השליטה על מי האדם המחובר.

 WPA - Enterprise 

מומלץ לשימוש ברשתות גדולות יותר הדורשות אבטחה חזקה יותר.  WPA-802.1xמצב זה הנקרא גם 

שימוש  )עליו נפרט בהמשך( לאימות משתמשים. RADIUSאבטחה זו מתקבלת כתוצאה משימוש בשרת 

בשרת זה מאפשר שליטה רבה יותר שכן ניתן לשלוט על מי מתחבר )אדם, שרת וכו'( בניגוד לרק איזה 

שיר מחובר. אבטחה זו שימושית כאשר מכשירים נאבדים או שרוצים לקחת מאדם ספציפי גישה מכ

 לרשת.

  

https://he.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol
https://tools.ietf.org/html/rfc5418
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RADIUS (של  קיצור(Remote Authentication Dial In User Service 

, על המשתמשים PSK-יכולה לשלוט על המשתמשים המחוברים לרשת, בניגוד ל WPAשרת בעזרתו 

 הפרטים האישיים שלהם )כגון שם, תעודת זהות, מספר עובד, סיסמה וכו'(,להזדהות בעזרת הסיסמה או 

(. RFC768) בשכבת התעבורה UDPשירות זה עושה שימוש בפרוטוקל  ולא באמצעות הסיסמה המשותפת.

והוא  Authentication ,Authorization and Accountingכלומר  AAAבאמצעות שרת זה ניתן לקבל שירות 

עבור חשבונאות בעוד שבגרסאות מוקדמות  9192עבור אימות והרשאות ובפורט  9193משתמש בפורט 

 . 9222, 9225יותר השתמשו בפורטים 

 (:כאןניתן למצוא  AAAהסבר נוסף על ) ומשמעותן AAAכעת נסביר בקצרה את ראשי התיבות 

 Authentication - (בהמשך שיתואר)כמו  המשתמשים אימות 

 Authorization - להרשאות לב לשים חשוב, בהצלחה האימות תהליך את עובר שמשתמש לאחר 

(Authorization )כל לא כלומר. שונות פעולות לביצוע שונות הרשאות יש שונים למשתמשים 

 .מסוימת פעולה לבצע יכולים המשתמשים

 Accounting  או(Auditing )- איזה, זמן ולכמה התחברו שונים משתמשים מתי של רשומות שמירת 

 במידע. שהתחבר המשתמש עבור בהרשאה חוסר עקב נחסמו מסוימות פעולות והאם, ביצעו פעולות

 .שונות למטרות להשתמש ניתן זה

 מתבצעת? RADIUS-כיצד התקשורת עם שרת ה

 RADIUSמפנה אותו לשרת  AP-המשתמש מבקש להתחבר לרשת, וה .1

, המאמת אותם בעזרת מאגר RADIUS-השרת מבקש את פרטיו של המשתמש, ומעביר אותם ל .2

נתונים )אותו יוצר הרשת בונה ומעדכן, או פנה את השרת לאחד קיים( ובו פרטי המשתמשים 

 המורשים להשתמש ברשת. 

3. RADIUS ( מחזיר לשרת תגובה: המשתמש מורשהAccess Accept ,)מורשה אינו המשתמש (Access 

Reject )אתגר או (Access Challenge כלומר המשתמש .) מתבקש להזין פרטים נוספים )קודPIN  או

סיסמה נוספת( כמנגנון אבטחה נוסף אותו יכול יוצר הרשת להגדיר על מנת לאבטח משתמשים 

 מסוימים במה גבוהה יותר. 

 

]https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/remote-authentication-dial-user-service-radius/12433-32.html[ 

https://tools.ietf.org/html/rfc768
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/authentication-authorization-and-accounting
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/remote-authentication-dial-user-service-radius/12433-32.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/remote-authentication-dial-user-service-radius/12433-32.html


 
 

 WI-FI האבולוציה של אבטחת רשתות
www.DigitalWhisper.co.il 

 9  2019אוקטובר , 111גליון 
 

( TKIP (Temporal key integrity protocol 

RFC 5416) Temporal Key Integrity Protocol ) הוא חלק מפרוטוקול האבטחה שלWPA  והוא נוצר על

, שחוקרים מצאו מספר 3009, שהתגלתה כחלשה מאוד עוד בתחילת  WEPמנת לשפר את האבטחה של 

 .WPA-ל WEP. תוספת זו היא מספר אלגוריתמים המהווים את ההבדל העיקרי בין RC4-חולשות ב

 המאפיינים הבאים: TKIP-ב

 Re-keying Mechanism - המפתחות לאבטחת הדואג מנגנון. 

 Michael Message Integrity Code -  משמש על מנת לוודא שהודעות לא שונו מרגע שליחתן מהמקור

 עד להגעתן ליעד.

 Key Mixing Function - .פונקציה היוצרת את המפתחות בעזרתם מוצפן המידע 

 ב שימוש-IV Sequence Number ל. )בניגוד הגעתן סדר את לסמן ובכך אותן למספר כלומר, לפקטות-

WEP המשתמש ב-IV )ליצירת המפתחות בלבד 

 Re-keying-כעת נסביר על כל אחד מחלקים אלו וכיצד הם תורמים לאבטחת המידע. נתחיל ב

Mechanism ונסיים בשימוש ב-IV Sequence Number. 

 

Re-Keying Mechanism 

מהם סוגי  זהו מנגנון היררכי הדואג לאבטחת המפתחות, ובכך, לאבטחת הצפנת חבילות המידע.

 המפתחות בהיררכיה?

פן קבוע. (, כפי שניתן להסיק משמם, זמניים ודורשים עדכון באוTemporal Keysהמפתחות הזמניים )

 והם מתחלקים לשני סוגים: TKIP-המפתחות הזמנים הם המפתחות המשתתפים בשאר האלגוריתמים ב

 מייקל מפתח (Michael Key )-  ביט המשתתף ב 22מפתח באורך-MIC 

 ב ביט המשתתף 931הצפנה באורך  מפתח-Key Mixing Function. 

מפתחות זמניים.  4צד בשיחה, וסך הכל  בכל "שיחה" בין רכיבים ברשת ישנם שני מפתחות כאלו לכל

 מפתחות אלו נוצרים בכל פעם שחיבור נוצר בפעם הראשונה, ובכל פעם כשהחיבור נוצר לאחר התנתקות.

( אלו המפתחות שתפקידם להצפין ולשמור על Key Encryption Keysמפתחות הצפנת המפתחות )

 ולכל אחד מטרה שונה:המפתחות הזמניים והפצתם. ישנם שני סוגי מפתחות כאלו, 

 הזמניים המפתחות את להצפין 

 חדשים זמניים מפתחות לייצר צורך יש כי המודיעות ההודעות על להגן (Re-key messages )מזיוף. 

  



 
 

 WI-FI האבולוציה של אבטחת רשתות
www.DigitalWhisper.co.il 

 81  2019אוקטובר , 111גליון 
 

 כמו המפתחות הזמניים, מפתחות אלו דורשים עדכון בחיבור ראשוני או לאחר חידוש החיבור.

(. מפתח מאסטר WPA- Enterprise) 802.1x-שימוש ב( כלול רק כשנעשה Master keyמפתח המאסטר )

-כאשר משתמש מאומת על ידי שרת ה הוא מפתח שתפקידו להגן על הפצת מפתחות הצפנת המפתחות.

RADIUS הוא מקבל ,Master Key. 

(, ובכך להגביר את האבטחה על כל Sessionעל מפתחות המאסטר להיות שונים בין שיחה לשיחה )

 :המפתחות בהיררכיה

 

 [http://www.cs.sjsu.edu/faculty/stamp/CS265/projects/Spr05/ppt/TKIP.ppt: ]מקור

 

 

  

http://www.cs.sjsu.edu/faculty/stamp/CS265/projects/Spr05/ppt/TKIP.ppt
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Michael Message Integrity Code 

 מטרה: למצוא פקטות שזויפו או שמידע בהם שונה.

, פונקציה (K)שלושה חלקים: מפתח הידוע רק לשולח ולנמען ( Message Integrity Code) MICלכל 

 Verification) ופונקציית אימות (,Tag -הנקראת פונקציה מתייגת )שכן הערך שהיא מחזירה נראה תג 

Predicate.)  הפונקציה מקבלת כקלט את המפתחK  והמידעM ומחזירה ערך ,T. 

 עובד?כיצד האלגוריתם 

 מרופד בפקטה המידע "(padded בערך ההקסדצימלי )"0x5a  ואחר כך באפסים על מנת שאורך

 ביט. 23ההודעה יתחלק למילים של 

 22תשתמש במפתח באורך  הפונקציה bit  הנקראMichael ,שב ובמידע-packet  ותחזיר ערךT.  

 

 ]http://www.cs.sjsu.edu/faculty/stamp/CS265/projects/Spr05/ppt/TKIP.ppt: מקור]

 

 נשלחת עם הערך  ההודעהT 

 המקבל, פונקציית האימות תקבל את המפתח  בצדK ,שהתקבל המידע 'M  והתגT הפונקציה תחשב .

על מנת לראות אם המידע היה שונה  T'-ו T, ותשווה בין T'את  K-ו M'בעזרת הפונקציה המתייגת, 

 מרגע שליחתו לרגע הגעתו.

 פקטות שהמידע בהם שונה, המערכת מניחה כי היא תחת מתקפה.  3במשך שנייה מתגלות  אם

ם שלה במשך דקה שלמה. בסיום המערכת מוחקת את כל המפתחות שלה, ומנתקת את כל החיבורי

 הדקה המערכת תתחבר מחדש ותעדכן את כל המפתחות שלה.

 .כאןהסבר נוסף נותן לקרוא 

 

http://www.cs.sjsu.edu/faculty/stamp/CS265/projects/Spr05/ppt/TKIP.ppt
http://etutorials.org/Networking/802.11+security.+wi-fi+protected+access+and+802.11i/Part+II+The+Design+of+Wi-Fi+Security/Chapter+11.+TKIP/Message+Integrity+Michael/
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   Key Mixing Function 

אלגוריתם זה מתקיים בכל אחד מהרכיבים המחוברים לרשת, אך על מנת לחסוך במשאבים, השלב 

 הראשון מתבצע רק לאחר החלפת המפתח הזמני.

. WEP-מטרת האלגוריתם היא לייצר מפתחות להצפנת הפקטות תוך כדי תיקון פרצות שהיו קיימות ב

 :WEP-לאלגוריתם שני שלבים, וכל אחד מהם משיג מטרה אחת, ובכך מתקן בעיית אבטחה אחת ב

 דואג לכך שלכל רכיב המחובר לרשת יש מפתח שונה. כך שרכיבים שונים יצפינו את אותו  :1 שלב

 המידע בדרכים שונות.

 מוודא שהמפתחות המתקבלים תמיד יהיו שונים מה :3 שלבIV ,ה את לגלות קל שיותר מכיווןIV  ואם

 הוא יהיה זהה למפתח, יהיה קל לגלות גם את המפתח.

על כתובת  XOR-( בעזרת הפעלת פעולת הIntermediate Keyבשלב הראשון זה מיוצר מפתח הביניים )

(. את התוצאה שמים בתיבת החלפה, והערך Temporal Keyשל הרכיב, ועל המפתח הזמני ) MAC-ה

( היא פונקציה בה משתמשים על מנת Substitution Box -שמתקבל הוא מפתח הביניים. )תיבת החלפה 

ובין המפתח שנוצר בסוף. עוד ניתן  XOR-להסוות לעמעם את הקשר בין התוצאה שהתקבלה מפעולת ה

 לקרוא כאן: 

https://en.wikipedia.org/wiki/S-box 

השונה מרכיב לרכיב עם המפתח הזמני המשותף לכולם  MAC-ה כיצד מושגת המטרה? שילוב כתובת

 שונה. MACמבטיח שלכל רכיב המחובר לרשת יתקבל מפתח ביניים אחר, שכן לכל כרטיס רשת כתובת 

ה מוצפן באמצעות מפתח הביניים שהתקבל בשלב של הפקט Sequence number-בשלב השני, ה

 Sequence-ביט. ההצפנה מבטיחה שה 931ואורכו  Per Packet Key-הקודם.הערך שהתקבל הוא ה

Number תמיד יהיה שונה מהמפתח שהתקבל. בנוסף, השימוש ב- Sequence Number מבטיח שהמפתח

 ו:יחדי 3-ו 9בתרשים זה מתואר כל התהליך, שלב  להצפנת כל פקטה יהיה שונה.

 

 ]http://www.cs.sjsu.edu/faculty/stamp/CS265/projects/Spr05/ppt/TKIP.ppt ]מקור:

https://en.wikipedia.org/wiki/S-box
http://www.cs.sjsu.edu/faculty/stamp/CS265/projects/Spr05/ppt/TKIP.ppt
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 Initialization Vector-ב חדש שימוש

WPA  בשדה המשתמש-IV ב-WEP כ-Sequence Number  על מנת למנוע הגעת פקטות בסדר לא נכון

 (.Replay Attacksוהתקפות חוזרות )

 ?Sequence Number-כיצד עובד ה

 ה ,מיוצרים חדשים מפתחות כאשר- Sequence Numberשולח,  השיחה של הצדדים בשני מתאפס(

 (.נמען

 הפקטה אותה הוא שולח, מעלה הצד השולח את  לכל- Sequence Number שהצד פקטה וכל, 9-ב 

 הוא אותה הפקטה של המספר זה, 9-ב Sequence Number -ה את מעלה גם הוא, מקבל השני

 לקבל מצפה

 היא, לקבל הנמען מצפה אותה הפקטה למספר שווה או קטן שלה שהמספר פקטה מגיעה כאשר 

 (Out of Order) פגומה פקטה מוגדרת

 נזרקות פגומות פקטות 

 

 WPA-ב חולשות

, גם לו התגלו חולשות רבות שממומשות בהתקפות הבאות, WEPהוא שיפור לעומת  WPA-למרות ש

 ובעוד מתקפות נוספות.

 לבצע מתקפה המבוססת על  ניתןchopchop  עלWEP ,ה למנגנון המותאמים שינויים עם-IV  החדש

 , על מתקפה זו ניתן לקרוא בקישור הבא: TKIP-ו WPA-ב MIC-וה

http://moais.imag.fr/membres/jean-louis.roch/perso_html/transfert/2009-06-19-

IntensiveProjects-M1-SCCI-Reports/GuestLefebvre.pdf 

 נוספת היא מתקפה הנקראת  מתקפהWPA shutdown attack .ה מנגנון את מנצלת זו מתקפה-MIC 

( לגיטימיים גישה DoS - Denial of Serviceעל מנת למנוע שירות מלקוחות )מתקפות אלו נקראות גם 

שגוי במשך  MICפקטות בעלות ערך  3לרשת. על מנת לבצע זאת, התוקף שולח בכוונה לפחות 

 שנייה, ובכך גורם להשבתת הרשת למשך דקה נוספת, ובכך מונה מכל משתמשי הרשת גישה.

 נוספות על  מתקפותWPA  כגוןPSK dictionary attackבה משתמשים במילון של מילים ובטויים , 

 נפוצים ואותן מנסים עד שמוצאים את המפתח ועוד ניתן למצוא בקישור הבא: 

https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06wi/finalprojects/cosand.doc 

 

http://moais.imag.fr/membres/jean-louis.roch/perso_html/transfert/2009-06-19-IntensiveProjects-M1-SCCI-Reports/GuestLefebvre.pdf
http://moais.imag.fr/membres/jean-louis.roch/perso_html/transfert/2009-06-19-IntensiveProjects-M1-SCCI-Reports/GuestLefebvre.pdf
https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06wi/finalprojects/cosand.doc
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WPA2 

WPA2 ידוע גם כ-IEEE 802.11i-3002יורשו של ה .-WPAמשתמש ב .-CCMP  אשר נפרט עליו בהמשך

 .3002המאושרים מאז  Wi-Fi-על מנת להשיג אבטחה נוספת. מחויב בכל התקני ה TKIP-במקום ב

 PSKיש שני מצבים:  WPA2-גם ב WPA-תקן זה משתמש באימות טוב ואמיו יותר על מנת להתחבר. כמו ב

 .Enterprise-ו

WPA2  ביט וסיסמאות על מנת לשמור על פרטיות המידע. לא ניתן להשתמש  931משתמש בהצפנה של

בחתימות דיגיטליות במקרה זה במקום בסיסמאות מכיוון שהסיסמאות משמשות בתור מפתחות להצפנה 

של כל חבילת מידע שעוברת ברשת. עבור הסיסמאות ניתן להחליף סיסמה בכל חבילה אך בחתימות 

לות להיווצר התנגשויות )לכמה חבילות מידע יש את אותו ערך גיבוב או דיגיטליות המפתח קבוע, ואז יכו

 מזהה זהה(.

 להרחבה על התנגשויות:

https://he.wikipedia.org/wiki/(המחשב_מדעי_)התנגשות 

 ?עובד WPA2 איך

לשני אנשים שנפגשים בחדר עמוס באנשים, מחליפים סיסמא ולאחר מכן  WPA2אפשר להקביל את 

לוחצים ידיים בצורה מיוחדת כדי לבסס ביטחון משני הצדדים. לאחר מכן הם יכולים לדבר אחד עם השני 

בעזרת שפה מיוחדת ששניהם מפענחים באמצעות מפתח שיש רק לשניהם. לכן, גם אם מישהו ינסה 

 ה בין שני האנשים הללו, הוא לא יוכל להבין את תוכן ההודעה. להסתכל על הודעות בשיח

Four Way Handshake: 

לפני שנתאר את תהליך "לחיצת היד המרובעת" נתחיל בהסבר קצר אודות מספר מושגים אשר נדרשים 

 לשם הבנת התהליך:

Pre Shared Key) PSK) - ל-AP  וללקוח יש מפתח פרטי שנקראPSK  שניתן לכל אחד מהצדדים עוד לפני

 תחילת לחיצת הידיים )בשלב החלפת הסיסמאות(. 

Pairwise MasterKey) PMK )- במקרה שבו אנו נשתמש ב-WPA2 - Enterprise יהיה מפתח נוסף שנקרא ,

PMKאם משתמשים ב .-WPA2 - Personal ה-PSK ישמש כ-PMK. 

Nonce - ל מנת לבדוק את אמינות המפתחות של שני הצדדים. מחרוזת רנדומלית שמשומשת בתהליך ע

פעם אחת בלבד. שימוש  Nonceמטרתו היא להגביר את הרנדומיזציה בתהליך. משתמשים בכל מחרוזת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)


 
 

ולוציה של אבטחת רשתותהאב  WI-FI 
www.DigitalWhisper.co.il 

 85  2019אוקטובר , 111גליון 
 

 AP-נשלחת מהלקוח ל Nonce-ועוד. כאשר מחרוזת ה Replay Attackחוזר יכול לגרור להתקפות כגון 

 .ANonceקוח נקרא לה לל AP-וכאשר היא נשלחת מה SNonceנקרא לה 

Pairwise Transient Key) PTK )- ה-PTK נוצר על ידי ה-PMKשני ערכי ה ,-Nonce  הושתי כתובות-MAC 

 Pseudo. על המחרוזת שנוצרת מחיבור כלל המחרוזות הנ"ל )בסדר הזה( מפעילים AP-של הלקוח וה

Random Function  לטובת יצירתHASH .שבו נוכל להשתמש 

Groupwise Temporal key) GTK )-  זהו מפתח שמשומש במקרים שבהם נרצה לשלוח הודעותmulticast 

של לחיצת הידיים שנראה  2. מפתח זה ניתן ללקוח מהשרת בסוף תהליך האימות )בשלב broadcastאו 

 עוד מעט(.

Message Authentication Code) MAC) - תו זהו קונספט לאימות מסרים עם גוף כלשהו שחלקנו אי

, תהיה MAC-מפתח משותף עוד לפני. בעזרת המפתח המשותף, מצפינים מחרוזת כלשהי. בהודעת ה

המחרוזת הרגילה והמוצפנת. כך אם לצד שמקבל את ההודעה יש את המפתח המבוקש, הוא יוכל להצפין 

עת את המידע ולהשוות אותו עם המחרוזת המוצפנת. אם התוצאה זהה, הצד שקיבל את ההודעה יכול לד

 Message Internalשבו השתמשנו גם בתיאור של  MICשלצד השולח יש את המפתח המבוקש. המושג 

Code) WPA ) מתאר את אותו הדבר כמוMAC  וזהו רק מושג שמשתמשים בו על מנת לא להתבלבל עם

 בהקשר זה. MICמעולם התקשורת. בהמשך המאמר נשתמש במושג  MACכתובות 

בעזרת שימוש בפונקציות האימות הללו, ניתן לאמת את האותנטיות הן של המידע שלא נפגם וזהה למידע 

 המקורי והן של השולח. 

 כעת נתאר כיצד עובד התהליך:

 .ANonceשולח ללקוח  AP-ה .1

 על מוצפן, AP MIC-ל שולח הלקוח, עכשיו. PTKללקוח יש את כל מה שהוא צריך על מנת ליצור  עכשיו .2

. PTKקיבל את כל מה שדרוש לו על מנת ליצור  AP-ה עכשיו. SNonce-ה ערך ואת, PTK-ה מפתח ידי

וישווה אותו לערך המוצפן בהודעה, על מנת  MIC-ה בהודעת שקיבל הערך את יצפין הוא, בעזרתו

 זהה.  PTKלוודא שללקוח ששלח את ההודעה יש 

ישלח  AP-כמו לו, ה PTKולוודא שיש לו את אותו מפתח  AP-ה על לסמוך יוכל שהלקוח מנת על, עכשיו .3

 .PTKבעזרת  MICבהודעת  GTK-ללקוח את ה

הודעת  AP-שהגיעה אליו. אם הכל עבד בסדר, הלקוח שולח ל MIC-ה להודעת אימות עושה הלקוח .4

ACK. 

 , היא יוצרת בעזרתו שלושה מפתחות חדשים:PTK-התקינה את ה AP-אחרי שה

KCK (Key Confirmation Key) ,KEK (Key Encryption Key) ו- TK (Temporal Key) 
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 TK-( משתמשים בהצפנת תהליכי האימות של לחיצת הידיים, ובKCK ,KEKבשני המפתחות הראשונים )

 , שעליו נסביר בהמשך.CCMP-משתמשים בהצפנת הודעות ה

 

 

https://www.researchgate.net/figure/80211i-4-way-handshake-protocol-3-4_fig1_221593201 

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11i-2004 

 

CCMP (של קיצורCounter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication 

Code Protocol) 

(, במיוחד WLANעבור רשתות אלחוטיות מקומיות ) 103.99i-ה זהו פרוטוקול הצפנה שהוא חלק מתקן

מבוסס על תקן ההצפנה המתקדם  CCMP. האלגוריתם של WiMaxעבור אלו שמשתמשות בטכנולוגיית 

 (. זהו תקן שנקבע במקור עבור מידע רגיש אך לא מסווג. AESשל הממשל הפדראלי בארה"ב )

לבין שאר צורות ההצפנה של התקנים אלחוטיים, זה השימוש בהצפנה  CCMPההבדל העיקרי בין 

  סימטרית מסוג בלוק ולא מסוג זרם, עליהם נסביר בהמשך.

, זהו 3מה ההבדל? ההבדל בין שתי צורות ההצפנה הללו הוא שלמרות ששיטת הזרם מהירה בערך פי 

בטוחה ועמידה יותר, ביחס לזרם שנחשבת חלשה ונשברת לא הבדל משמעותי, ושיטת הבלוקים נחשבת 

 בתדירות גבוהה.

 הסבר מפורט יותר ניתן למצוא בקישור הבא: 

https://www.techwalla.com/articles/what-is-the-difference-between-stream-ciphers-block-

ciphers 

https://www.researchgate.net/figure/80211i-4-way-handshake-protocol-3-4_fig1_221593201
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11i-2004
https://he.wikipedia.org/wiki/WiMAX
https://he.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://www.techwalla.com/articles/what-is-the-difference-between-stream-ciphers-block-ciphers
https://www.techwalla.com/articles/what-is-the-difference-between-stream-ciphers-block-ciphers
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 כעת נפרט אודות תהליך ההצפנה:

 :CCMP-תהליך ההצפנה ב

 MPDU - Media Access Control Protocol)שולח ההודעה( מקבל הודעה לשליחה מסוג  9מספר  צד .1

Data Unit  הודעה שמכילה כמה הודעות קטנות בעלות "תת(Headers שכולן נשלחות לאותו המקום ,"

משותף. כך אם אחת מהפקטות בתור  Header)היעד(, ולכן נשלחות ביחד בתור פקטה אחת עם 

 והם, Headers" בתור Headers-נהרסה בדרך, ניתן לדעת איזו(. נתייחס אל "תת ה MPDU-הודעת ה

)מקבל  3 של צד MAC-שאליה נשלחת ההודעה )כתובת ה MAC-ה כתובת את נשמור. בהודעה ימצאו

 ההודעה((.

 :MPDUדוגמה להודעת 

 

 [formats_fig1_45693244-frame-MSDU-A-and-MPDU-A-of-diagram-schematic-https://www.researchgate.net/figure/The]מקור: 

 : MPDUלהרחבה על הודעות 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_aggregation#MPDU_aggregation 

)נסביר עליה למטה(. נוצר  AES CBC Mode ביט בעזרת הצפנת 2 באורך MIC נוצר headers-מה .2

Header של הודעת  ריקCCMP .ה-MIC ה על מחושב-Header עם  יחדNonce  ( על מנת 9)של צד

 למנוע שידור חוזר. 

 .CCMP-של הודעת ה DATA-מצורפים ל MPDU-והמידע של הודעת ה MIC-ה .3

מלחיצת הידיים המרובעת.  TK-של ההודעה עוברים ביחד הצפנה באמצעות מפתח ה Data-וה MIC-ה .4

 .CCMP-של הודעת ה Header-בשלב זה ממלאים את ה

החדשים שלא מוצפנים יחד עם המידע המוצפן.  Headers-המקורית מצורפת ל MAC-ה כתובת .5

 ההודעה משודרת. 

)נסביר על צורת  CTR-ב ביחד הכל את ומצפינים, MPDU-של הודעת ה PK-ה את להודעה מוסיפים .6

 ההצפנה הזו למטה(. 

https://www.researchgate.net/figure/The-schematic-diagram-of-A-MPDU-and-A-MSDU-frame-formats_fig1_45693244
https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_aggregation#MPDU_aggregation
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 מטרות עיקריות: 3נשאר גלוי. יש לו  CCMP-של הודעת ה Header-חשוב להגיד שבכל השלבים ה

 שידור מחדש על ידי צירוף של  למנועNumber Packer הידוע גם כ-PN  (. ביט 21)באורך של 

 את לפענח עליו מפתח איזה בעזרת ללקוח שיאמר דגל ישנו קבוצתית בהודעה מדובר שבו במקרה 

 .ההודעה

  

 [מקור]

( מתייחס Mode Of Operationבקריפטוגרפיה, אופן הפעלה ) :CTR-ו CBCכעת נסביר על אופני ההפעלה 

לאופן שבו אלגוריתם צופו בלוקים מגדיר כיצד להפעיל צופן בלוקים סימטרי דטרמיניסטי )אלגוריתם שרץ 

גלוי באורך שעולה על אורך הבלוק שהצופן מסוגל להצפין בבת -באופן צפוי וניתן לחיזוי( להצפנת טקסט

מאופני ההפעלה  3מוצפן זהה. -לבלוק טקסט אחת. לפי ההגדרה, הצופן ימיר תמיד בלוק קלט זהה

 , ועליהם נסביר כעת.CTR-ו CBCהבסיסיים ביותר הם 

וקטור אתחול הוא מספר אקראי שמשמש לאתחול תהליך  , נסביר על וקטור אתחול:CBCלפני שנדבר על 

או ההצפנה בחלק ממצבי ההפעלה של צופן בלוקים. המספר הזה יכול להיות קבוע, אקראי, חד פעמי 

מספר רץ. המספר הזה לא חייב להיות סודי ואין לראות בו מפתח הצפנה. לרוב וקטור האתחול אכן לא 

 יהיה סודי, אך לפעמים הוא יוצפן על מנת לוודא שלא היה בו שינוי כחלק ממתקפה על המערכת.

CBC  קיצור שלCipher-Block Chaining  שרשור בלוקים מוצפנים(: אופן ההפעלה הזה מוסיף להצפנה(

לפני שהוא מוצפן לבלוק הקודם לו  XORביט. מחברים כל בלוק טקסט בחיבור  nוקטור אתחול באורך 

שכבר מוצפן, ואז מצפינים את הכל ביחד. וקטור האתחול פה הוא אקראי וחד פעמי. הוא אינו סודי ולא 

 נחשב מפתח הצפנה.

 
 [CBC/אופן_הפעלה_של_צופן_בלוקים#אופן_https://he.wikipedia.org/wiki: ]מקור

http://etutorials.org/Networking/802.11+security.+wi-fi+protected+access+and+802.11i/Part+II+The+Design+of+Wi-Fi+Security/Chapter+12.+AES+CCMP/How+CCMP+Is+Used+in+RSN/%5d
https://he.wikipedia.org/wiki/אופן_הפעלה_של_צופן_בלוקים#אופן_CBC
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: צופן זה משנה את התנהגות צופן Counter Modeהינו קיצור של  CTR .CTR המצב השני אותו נסביר הינו

הבלוקים לצופן זרם על ידי יצור זרם מפתח מתוך המונה. במצב זה מצפינים את המונה פעם אחר פעם, 

כאשר בכל שלב המונה משתנה ותוצאת כל הצפנה מהווה חלק מזרם המפתח איתו מצפינים את הבלוק 

בלוק. בנוסף, שינוי המונה בכל בלוק יכול . בדרך זו אין מגבלה על גודל הXORהבא של המידע בחיבור 

 להיעשות על ידי פונקציה נוחה ופשוטה.

 

 [CBC/אופן_הפעלה_של_צופן_בלוקים#אופן_https://he.wikipedia.org/wiki]מקור: 

 אופני ההפעלה הללו: על מנת להרחיב על שני

http://www.crypto-it.net/eng/theory/modes-of-block-ciphers.html 

: טכנולוגיה להעברת מידע ( (WiMaxWorldwide Interoperability for Microwave Accessטכנולוגיית 

  באופן אלחוטי ומהיר על פני שטח גדול.

CCMP  מציעה טכנולוגייה משופרת, שממזערת התקפות חוזרות. בנוסףCCMP  על המידע, ועל שומרת

 אמינותו. יש הרשאות לשינוי המידע וכך הפרוטוקול הזה שומר על המידע ועל אמינותו לאורך כל הדרך.

דורשים כוח עיבוד חזק יותר, שמתקבל על ידי  RC4-ו TKIP-ביחס ל CCMPהשיפורים באבטחה אצל  לכל

 עדכון או החלפת התוכנה.

 

 WPA2-ב חולשות

, התגלה כי פורץ יכול להסתכל על מידע העובר בהודעה בפרוטוקול בלי לפרוץ למשתמש 3092באוגוסט 

של אחד המשתמשים ואפילו בלי למצוא את מפתח ההצפנה של אחד המשתמשים. פריצה מסוג זה 

מנצלת את הבעיה שנמצאת בלחיצת הידיים, שמאפשרת את הכניסה ללא הסיסמה של המשתמש וללא 

 .KRaCK (Key Reinstallation Attacks)מפתח הפענוח ונקראת 

לא יכול להמשיך בשיחה עד  AP-, הGTK-שולח לנקודת הקצה את ה AP-איך היא עובדת? בשלב שבו ה

, כי הוא לא יכול להיות בטוח שלו ולנקודת הקצה יש את אותו המפתח. מכיוון ACKשהוא מקבל הודעת 

https://he.wikipedia.org/wiki/אופן_הפעלה_של_צופן_בלוקים#אופן_CBC
http://www.crypto-it.net/eng/theory/modes-of-block-ciphers.html
https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/wimax/what-is-wimax-802-16-technology-basics.php
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לא יקבל את  AP-באופן יחסי, תוכן שעד שה ותקן אבטחה זה יועד לעבוד גם במצבים של חיבור חלש

. לכן, אם נקודת הקצה לא שולחת MIC-, וישלח שוב את הודעת ה2, הוא יחזור על שלב ACK-הודעת ה

, מה שגילינו כבר שיכלו לביות PTK-נשלחת שוב ונעשה שימוש חוזר באותו ה MIC-את ההודעה, הודעת ה

 .Nounce-בעייתי כי נעשה שימוש חוזר בערכי ה

הפתרון שמצאו לבעיה זו מצוי בעדכון התוכנה. כל מוצר חדש מיוצר אוטומטית עם עדכון הזה, אך הבעיה 

היא שלמכשירים ישנים אין את העדכון הזה ולא מובטח לאף אחד שהם מעודכנים. לכן, יכול להיות מסוכן 

 להתחבר לרשתות אלחוטיות בשדות תעופה, מסעדות, ואפילו בתים של חברים.

 ניתן לקרוא על המאמר של אפיק קסטיאל ויובל נתיב: KRaCKבה על מתקפת להרח

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-1-KRaCK.pdf  

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-1-KRaCK.pdf
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WPA3 

WPA3  ידוע גם בתורIEEE 103.99-3092 . ארגון ה 3091ביולי-Alliance Wi-Fi  הכריז כיWPA3  יהיה תקן

 יתרונות עיקריים: 2לתקן החדש  .WPA2שיחליף את קודמו,  WI-FI-ה

 .Enterprise-ביט בגרסת ה 913-וב( Personal-ביט )בגרסת ה 931הצפנה של  .1

 בעלי למשתמשים המיועד פנימי מנגנון משלב החדש התקן - חוזרים חיבור נסיונות על התראה .2

 .לרשת להתחברות חוזרים ניסיונות על המשתמש בפני שמתריע חלשות סיסמאות

 ברשת שיעבור המידע שכל כך ציבוריות ברשתות גם מידע הצפנת יאפשר התקן -מידע אישי  הצפנת .3

 .ציבורית ברשת שעוברות מידע לחבילות ”פסיבית האזנה“ של מאפשרות וימנע מוצפן יהיה ציבורית

 הוא( IoTאחד החסרונות במכשירי האינטרנט של הדברים ) -הגדרה למכשירים חסרי מסך  שיפורי .4

החדש מאפשר  התקן .אבטחה מבחינת שלהם ההגדרה על שמקשה מה, מובנים במסכים חוסר

של  QR-)ממשק משתמש( לרשת, בקלות וביעילות. סורקים את קוד ה UIחיבור של מכשירים ללא 

המכשיר שנרצה לחבר לרשת באמצעות מכשיר שכבר מחובר, והוא יתחבר אוטומטית. התקן תומך 

 במגוון רחב של מכשירים.

-בגרסת ה Simultaneous Authentication of Equalובמקומו יהיה  PSKבתקן החדש לא יהיה יותר 

Personal בקיצור ,SAE ,ושולל פריצה באמצעות מפצחי . זהו כלי שמצפין טוב יותר את החלפת המפתחות

 : Simultaneous Authentication of Equal . להרחבה עלBrute-Force-סיסמאות ו

https://www.darkreading.com/operations/wpa3-brings-new-authentication-and-encryption-to-

wi-fi/d/d-id/1332145  

חורגות ממסגרת המאמר, ולכן לא נפרט עליהן פה. לקריאה מעמיקה יותר על  WPA3החולשות של 

 החולשות הלללו בפרוטוקול זה:

https://papers.mathyvanhoef.com/dragonblood.pdf 

 

  

https://www.darkreading.com/operations/wpa3-brings-new-authentication-and-encryption-to-wi-fi/d/d-id/1332145
https://www.darkreading.com/operations/wpa3-brings-new-authentication-and-encryption-to-wi-fi/d/d-id/1332145
https://papers.mathyvanhoef.com/dragonblood.pdf


 
 

 WI-FI האבולוציה של אבטחת רשתות
www.DigitalWhisper.co.il 

 22  2019אוקטובר , 111גליון 
 

 סיכום

  לסיכום, רשתות אלחוטיות הן מרכיב מרכזי בחיינו וההגנה עליהן חשובה וחיונית.

האבטחה של רשתות אלו הלכה והתפתחה במהלך השנים בתהליך של מציאת חולשות ותיקונן. תחילה 

. WPA3ולאחרונה יצא התקן האחרון נכון לכרגע,  WPA2, לאחר מכן WPA, אחריו הגיע WEP-היה תקן ה

גם בתקן החדש יש כמה בעיות שעדיין לא נפתרו, אך ההתקדמות בתחום זה ניכרת, וכיום הרשתות 

  האלחוטיות מאובטחות הרבה יותר.

, וכי פרוטוקלים אלו ימשיכו אנו משערים כי ימצאו עוד חולשות בעתיד בפרוטוקולי האבטחה של האינטרנט

 להשתפר ולהתחלף ככל שהטכנולוגיה תתפתח והזמן יעבור.

אנו מאמינים שאנחנו בדרך הנכונה, ויש להמשיך לחקור את הפרוטוקולים הקיימים על מנת למצוא פרצות 

 וללמוד כיצד לפתור אותן.

 

 קצת עלינו

 מסלול, אביב תל באוניברסיטת' א שנה אודיסאה ובתוכנית רמון בתיכון לומד, 95איזנברג: בן  תומר 

 .סייבר

 אביב תל באוניברסיטת' א שנה אודיסאה ובתכנית הירוק הכפר הספר בבית לומדת, 95 בתאור:  נגה 

 .סייבר במסלול

 באוניברסיטת' א שנה אודיסאה ובתוכנית הירוק הכפר הספר בבית לומדת, 95בת  גרף:-הופרט אור 

 .סייבר מסלול אביב תל

בחרנו בנושא כי רשתות אלחוטיות זה דבר חשוב בחיינו והוא משפיע על החיים של של כולנו ורצינו לבדוק 

 ולהבין כמה הוא מאובטח, ובאופן כללי ללמוד ולהבין אודות נושא זה.

כמו כן, המאמר נכתב תוך ליווי מצידו של שלומי בוטנרו כחלק מהפעילות והפרוייקטים בתכנית 

 לאתר תכנית אודיסאה:אודיסיאה.קישור 

https://www.madaney.net/site/programs/odyssey 

 

 

 

https://www.madaney.net/site/programs/odyssey


 
 

ולוציה של אבטחת רשתותהאב  WI-FI 
www.DigitalWhisper.co.il 

 23  2019אוקטובר , 111גליון 
 

 

 מקורות

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

 https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access#WPA2 

 https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-1-KRaCK.pdf 

 https://searchsecurity.techtarget.com/definition/CCMP-Counter-Mode-with-Cipher-Block-

Chaining-Message-Authentication-Code-Protocol 

 https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/wimax/what-is-wimax-802-16-

technology-basics.php 

 https://community.spiceworks.com/topic/2072331-what-is-wpa2-and-how-does-it-work-

definition-and-analogy-word-of-the-week 

 https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-1-KRaCK.pdf 

 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%9

E%D7%98%D7%A8%D7%99#%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95

%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%A6%D7%95%

D7%A4%D7%9F_%D7%96%D7%A8%D7%9D 

 https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11i-2004  

 https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-1-KRaCK.pdf 

 https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06wi/finalprojects/cosand.dochttps://h

ub.packtpub.com/what-we-can-learn-attacks-wep-protocol 

 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%A

2%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%91%D7%9

C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D 

 https://www.darkreading.com/operations/wpa3-brings-new-authentication-and-encryption-

to-wi-fi/d/d-id/1332145  

 https://www.gadgety.co.il/195650/wpa3-announced/  

 

https://he.wikipedia.org/wiki/WPA
https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access#WPA2
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-1-KRaCK.pdf
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/CCMP-Counter-Mode-with-Cipher-Block-Chaining-Message-Authentication-Code-Protocol
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/CCMP-Counter-Mode-with-Cipher-Block-Chaining-Message-Authentication-Code-Protocol
https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/wimax/what-is-wimax-802-16-technology-basics.php
https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/wimax/what-is-wimax-802-16-technology-basics.php
https://community.spiceworks.com/topic/2072331-what-is-wpa2-and-how-does-it-work-definition-and-analogy-word-of-the-week
https://community.spiceworks.com/topic/2072331-what-is-wpa2-and-how-does-it-work-definition-and-analogy-word-of-the-week
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-1-KRaCK.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99#%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%96%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99#%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%96%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99#%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%96%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99#%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%96%D7%A8%D7%9D
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11i-2004
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-1-KRaCK.pdf
https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06wi/finalprojects/cosand.doc
https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06wi/finalprojects/cosand.doc
https://hub.packtpub.com/what-we-can-learn-attacks-wep-protocol/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://www.darkreading.com/operations/wpa3-brings-new-authentication-and-encryption-to-wi-fi/d/d-id/1332145
https://www.darkreading.com/operations/wpa3-brings-new-authentication-and-encryption-to-wi-fi/d/d-id/1332145
https://www.gadgety.co.il/195650/wpa3-announced/

