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 הקדמה

את המאמר הבא החלטתי לכתוב לאחר מחקר שביצעתי בעקבות מקרה מאוד מוזר שנתקלתי בו ברשת 

בו למספר  ףעד כה לעומק ואף להיחשהביתית שלי. המחקר הוביל אותי להכיר נושא חדש שלא הכרתי 

 מהקריאה  ונקודות תורפה מעניינות. אני מקווה שתהינ

התיישבתי מול המחשב הנייד וגלשתי  -מקרה שהיה, כך היה: ערב אחד, לאחר שחזרתי מהעבודה 

באינטרנט. מספר דקות לאחר מכן בת זוגתי פנתה אלי בבקשה לראות דבר מה באחד החדרים בבית. 

... מוזר , אמ(RJ11)נסתי לחדר, שמתי לב שהראוטר דלוק, אך אינו מחובר לקו הטלפון שבקיר לאחר שנכ

הרגע גלשתי דרך המחשב הנייד. שאלתי את זוגתי )שתחייה( מתי היא ניתקה את הנתב,  -מאוד, הרי 

-וכמו שחשבתי: הוא מחובר ל -והיא אמרה שבמהלך שעות הבוקר. הלכתי לבדוק את המחשב הנייד 

Wireless  מה לעזאזל עשיתי פינג לגוגל... ואכן קיבלתי תשובה.  -של הבית. רק כדי לוודא שאני לא הוזה

של השכנים ועד כתיבת מאמר זה  Wireless-מעולם לא התחברתי לרשת ה נקודה חשובה:)קורה כאן?! 

גם לא הייתה ידועה לי הסיסמה שלהם, כך שאין סיכוי שהמחשב שלי התחבר לשם באופן אוטומטי או 

 (.WDSשהנתב שלי התחבר לאחת הרשתות כקליינט 

אז... כן, ככה התחיל המחקר שלי. שאלת מחקר: איך אני מצליח לגלוש מהמחשב הנייד בסלון, דרך רשת 

הביתית, כאשר היא אינה מחוברת לספקית האינטרנט. או לפחות... לא מחוברת באופן שבו  Wireless-ה

 על הראוטר של אחד השכנים[ root-: את המחקר סיימתי כספוילר. ]שחשבתי 

כאן זה המקום לספר קצת על טופולוגית הרשת הביתית שלי: לפני בערך חצי שנה עברנו דירה. והדיירים 

ו החליטו שזה יהיה מאוד חכם לחבר את קו הטלפון שמגיע לספקית בקצה המבנה הקודמים שגרו לפנינ

במקום במרכזו. מה שגורם לכך שאם יש לכם נתב סטנדרטי )ראוטר שהוא גם מודם( אז כדי שיקלטו את 

. כאשר חשבתי על פתרונות לבעיה WiFi Repeater הרשת בכל הבית בצורה טובה אתם נדרשים לשים

קנה שבגלל צורתו המאורכת של המבנה בו אנו גרים, אאלץ להתפשר על הקליטה הזאת, הגעתי למס

עניין שלא רציתי. לאחר חיפוש קצר בגוגל, קראתי ביקורות די אוהדות על מגברי  -בחדר השינה או בסלון 

Wireless  בטכנולוגייתPowerLine  המוכרת גם בשמות "רשתHomePlug" ,"Power Line Carrier bus" 

 ( ועוד.PLC Busיצור )או בק
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 ?PowerLine  /Ethernet over Powerמה זה 

תקשורת נתונים אני ממליץ לכולכם, לפני שאתם ממשיכים לקרוא, לעבור על הערך בויקיפדיה אודות "

ון הוא ניצול קווי החשמל הפרושים כדי לקבל מעט יותר רקע, אבל בגדול, הרעי -" מעל רשת החשמל

 במבנה קיים על מנת להעביר על גבם את רשת התקשורת. 

של המאה הקודמת התחילו להשתמש בקווי החשמל על  70-לא מדובר ברעיון חדש, כבר בסוף שנות ה

בקרים, בדרך כלל ברשתות -מנת להעביר תקשורת נתונים, אז הדבר היה בעיקר העברת מידע בין מיקרו

 ה תעשייתיות. הנ"ל חוסך עלויות רבות של סלילת תשתיות ייעודיות לתקשורת עצמה.בקר

, הוא פותח על ידי חברה בשם X10הסטנדרט הראשון שפותח להעברת נתונים מעל קווי החשמל נקרא 

Electronics Pico , אנחנו לא נכנס לעומק הפרוטוקול. לא כי הוא לא מעניין, אלא כי בסבירות גבוהה, רב

הזה, אלא בפרוטוקולים חדשים יותר, כגון:  לשתרכשו היום לא ישתמשו בפרוטוקו PowerLine-מוצרי ה

1.0HomePlug ,AV HomePlugו ,-PLC hnG.  שעליהם נרחיב בהמשך. אך בכל זאת, למי שמתעניין ורוצה

 לקרוא על הפרוטוקול, אני ממליץ לקרוא את הערך הבא:

https://en.wikipedia.org/wiki/X10_(industry_standard) 

 איך זה עובד?

ולא מתיימר להבין בחשמל, השתדלתי מאוד לדייק בפרטים שבפרק זה עד  מהנדס חשמלהערה: איני 

אלו דיוקים בחומר -למיטב הבנתי את התחום והחומרים שקראתי, אך עדיין קיימת סבירות שתמצאו אי

 מפיסקה זו ועד סוף הפרק, ולכן אני ממליץ מאוד לקרוא את המידע מקישורים שאליהם אפנה.

מנצל את העובדה שפרושה בקירות ביתכם רשת של כבלי   PowerLine-ה כאמור, השימוש בטכנולוגיית

מועברת מעל גלים אלקטרומגנטים בין שתי אנטנות, הטכנולוגיה הנ"ל  WiFiנחושת. כמו שרשת 

 משתמשת בתשתית החשמל המחוברת בין השקעים.

מקור להעביר שימוש בתשתית הקיימת הוא מעולה וחסכוני, אבל תשתית החשמל הקיימת לא תוכננה ב

למשל  Cat6 או Cat5eנתונים, היא מבוסס על כבלי נחושת שלא יועדו במקור להעברת נתונים כגון כבלי 

)שבהם ממומשות טכניקות שונות כגון ליפוף, שזירה ובידוד להתמודדות עם הפרעות אלקטרומגנטיות(. 

שבה כבר זורם חשמל מבלי כיצד ניתן להעביר מידע על אותה התשתית וכאן הבעיות מתחילות לצוץ: 

שהוא או רעשים אלקטרומגנטיים חיצוניים ישפיעו עלינו ומבלי שאנחנו נייצר הפרעה אלקטרומגנטית 

והה ממה שתוכנן (? איך ניתן להעביר מידע מספיק מהר ובעוצמה גבEMI לסביבה )תופעות המכונות

במקור לגבי אותה התשתית? או בעיות שלא קיימות כלל כאשר מחברים מחשבים בעזרת כבלים בודדים 

)מצב שבו המידע משודר מנקודה אחת, אך מגיע  ?Multipathכגון בעיות  -)ולא רשת חשמל שלמה( 

 שונים(נתיבי הולכה ליעדו באופן כפול או יותר ממספר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A2%D7%9C_%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A2%D7%9C_%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A2%D7%9C_%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C
https://en.wikipedia.org/wiki/X10_(industry_standard)
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference


 
 

 Powerline על אבטחה ברשתות -ל סגירת מעג

www.DigitalWhisper.co.il 

 3  2020 מאי ,117גליון 
 

ה ו(הפתרון, או לפחות את חלקן, אנחנו צריכים ללכת מעט אחורה: על מנת בשביל להבין את )הבעי

שיהיה לכם חשמל בשקע בבית, על הבית שלכם להיות מחובר לספק כוח. בארץ רב הבתים מחוברים ע"י 

 DCהתשתיות של חברת החשמל לתחנות הכוח. תחנות כוח יכולות לייצר חשמל ניתן בשיטת "זרם ישר" )

- Direct Currentאו כ )-( "זרם חילופין"AC - Alternating Current תחנות הכוח הראשונות בעולם ייצרו .)

בשל האנרגיה  -"זרם ישר" שהוא קל יותר לייצור אך מאוד לא יעיל כאשר רוצים לשנע אותו -את החשמל כ

 המתבזבזת בעת חימום הכבל המוליך את הזרם עקב ההתנגדות שהוא יוצר, ולכן כיום רב התחנות

שהוא מורכב יותר לייצור, ואף מסוכן יותר לאדם, אך זול יותר  -בעולם מייצרות בשיטת "זרם חילופין" 

לשינוע למרחקים גדולים )זרם חילופין מופק במתח נמוך בתחנות הכוח, ובהן הוא גם מומר למתח גבוה 

, מהן המתח בו יורד  לטובת שינועו על גבי קווי מתח גבוה עד לתחנות המיתוג השונות וולט( 044,444)

 וולט(. 224 -בהדרגה עד שהוא מגיע לביתכם  וולט( 000,444)

מי שמעוניין להרחיב את הנושא ולשמוע על המאבק בין חסידי הזרם הישר לבין חסידיו של זרם החילופין 

" מהפודקסט ווסטינגהאוז: מלחמת הזרמים-: אדיסון, טסלה ו044יכול לשמוע על כך בפרק המעולה: "

 בויקיפדיה. משק החשמל בישראלהמעולה אף יותר "עושים היסטוריה" ולקרוא אודות 

רימה של המטענים החשמליים בו היא קבועה )"בכיוון אחיד"(, השם "זרם ישר" רומז על כך שמגמת הז

התדר מייצג  לעומת "זרם חילופין" הרומז על כך שמגמת הזרימה בו מתהפכת באופן מחזורי )בעל תדר(.

(, הזרם החליפין Hzאת כמות הפעמים שמגמת הזרימה משתנה בשנייה בודדת, והוא נמדד בהרץ )

 230 של ומתח( 60Hz-ל 50Hz )ברב המדינות הוא משתנה בין 50Hz-בהמוזרם בארץ מגיע לשקע בביתכם 

 .וולט

(. Modulationכאשר רוצים להעביר מידע )אות( על גבי גל מחזורי משתמשים בטכניקה המכונה: "אפנון" )

שזה אומר בגדול: ניצול של המאפיינים המחזוריים של הגל ע"י הכנסת שינויים בהם באופן כזה שיהיה 

", ומתוך ידיעה תפוקהלגזור לאחור את המידע. הגל המתקבל מפעולת האפנון מכונה " -מכן  ניתן לאחר

כיצד הגל המקורי היה אמור להתקבל לולא השינויים שהוכנסו ניתן יהיה לחלץ את השינוי שבוצע. פעולה 

" אפנן"(. הכלי בעזרתו מבצעים את פעולת האפנון מכונה Demodulationחילוץ המידע מכונה "מיצוי" )

הכלי בעזרתו מבצעים את פעולת המיצוי מכונה "מפענח" או "ממצה אפנון" ו( Modulator)באנגלית: 

חיבור תחיליות ) (Modem) מודם לי אשר יודע לאפנן ולפענח מכונהאגב, הכ"(. Demodulator" )באנגלית:

  נשמע מוכר, לא?(. odulatordem-ו ulatormod: של שני המילים

"(, ויש מספר גל נישא" )הגל המכיל את המידע מכונה "גל נושאפעולת אפנון מתבצעת מכונה "הגל עליו 

של גל הנושא ע"פ צורת הגל הנישא  במשרעתודרכים לאפנן מידע על גל נתון: אפנון ע"י גזירת שינויים 

של הגל  דרבת, אפנון ע"י גזירת שינויים (Amplitude Modulation - AMרעת )באנגלית: אפנון משמכונה 

ואפנון ע"י  )Modulation Frequency - FMתדר )באנגלית:  הנושא ע"פ צורת הגל הנישא מכונה אפנון

Phase )באנגלית: פאזה אפנון של הגל הנושא ע"פ צורת הגל הנישא מכונה בפאזהגזירת שינויים 

Modulation.) 

https://www.ranlevi.com/2020/02/09/ep300_current-wars/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%94,_%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7
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"הגל הנישא" והגל התחתון הוא דוגמאות לאפנון: הגל העליון הוא "הגל הנושא", הגל האמצעי הוא 

 "התפוקה":

 
 ]techniques-modulation-1/modern-https://www.radioworld.com/misc ]מקור:

הגל הנישא מיוצג ע"י  עובד )שימו לב כיצד אפנון משרעתהדוגמא הנ"ל מראה באופן ויזואלי כיצד 

השינויים במשרעתו של הגל הנושא בגל התפוקה(. הדוגמא הבאה מציגה אפנון המתבצע בעזרת גזירת 

 :אפנון תדר -התדר של גל הנושא ע"פ הגל הנישא 

 
 ]techniques-modulation-1/modern-https://www.radioworld.com/misc ]מקור:

ישנן דרכים לאפנן מידע גם באופן דיגיטלי, אך אנו כבר חורגים מהנושא. מי שמעוניין להרחיב בעניין, יוכל 

 " בויקיפדיה. אפנוןלקרוא על כך תחת הערך "

https://www.radioworld.com/misc-1/modern-modulation-techniques
https://www.radioworld.com/misc-1/modern-modulation-techniques
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%9F
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אות חשמלי על קווי , או ראז עד כאן אנחנו מבינים איך ניתן להעביר מידע על גל )כגון תדר רדיו באווי

 (. אבל איך ניתן לעשות זאת מבלי להיות מושפעים מהזרם הקיים?הנחושת בבית

מעבירים את המידע על  Powerline-, רכיבי ה50Hzאז אם אתם זוכרים, תדר החשמל הזורם בביתנו הינו 

כאן באים  .AV2 HomePlug-ב 86MHz-30ועד  AV HomePlug-ב 28MHz-2תדרים משמעותיים יותר של 

לידי ביטוי הפילטרים, רכיבים קריטיים כאשר עוסקים בשידור, ממסור וקליטת אותות אשר מסייעים לבודד 

 ה: להרחב אות מסוים בלבד על פי המאפיינים שלו )תדר, פאזה ועוד(.

https://en.wikipedia.org/wiki/Filter_(signal_processing) 

, נדבר עליו עוד Central Coordinator)קיצור של  CCoקיים רכיב מרכזי בשם  Powerlineבנוסף, בכל רשת 

ברשת ע"פ תדר  Powerline-לסנכרן את התדר בו משדרים שאר רכיבי הבהמשך( ואחד מתפקידו הוא 

 Channel"-ו "Tone Map"זרם החשמל הקיים במערכת החשמל הביתית בתהליכים המכונים 

Adaptation." 

רגישות אפילו יותר מרשתות תקשורת "רגילות" לבעיות סנכרון.  Powerlineאז אנחנו מבינים שרשתות 

ל "הרגילה" אפילו מקשה כאן יותר: כאשר נקודה אחת משדרת על גבי תשתית והשימוש בתשתית החשמ

אף אחד לא מבטיח שהוא יגיע ליעדו בעזרת ערוץ אחד, יכול להיות מאוד שיש מספר  -החשמל מידע 

 ". multipathהמצב מכונה " -דרכים שבהם האות החשמלי יכול לזרום מנקודה א' לנקודה ב', ובקרה כזה 

-ו PHYמתבסס על שתי שכבות התקשורת הנמוכות ביותר ) Powerline, כל פרוטוקול בדיוק בשל כך

MACשנובעים מהשימוש בתשתית החשמל הפיזית,  ( שתפקידן, בין היתר, להתמודד עם בעיות ושיבושים

לקבוע ולשמור על הסנכרון, ולתקן את השגיאות שנובעות מרעשים והפרעות רקע ועוד. לדוגמא, אחד 

 PoweRline Intelligent Metering)קיצור של PRIMEהתקנים הנפוצים למימוש שכבה זו מכונה 

Evolutionופותחה ע"י ה )-Prime-Alliance על מימוש טכניקות האפנון שראינו )טכניקת  והיא אחראית

 שנראה בהמשך(. ODFMריבוב נוספת בשם 

-, שבאה לנצל את מצבי הMIMOדוגמא נוספת לעבודה של שכבות אלו היא מימוש טכניקה בשם 

Multipath  :לטובת פתירת בעיות רעשיםMIMO  הן ראשי תיבות שלMultiple Input/Multiple Output ,

אנחנו מנצלים את  MIMO-(, בSISOבו בדרך בכלל שני מחשבים מחוברים בדרך אחת )ובשונה מהמצב 

העובדה שחבילה שנשלח תעבור במספר מסלולים, ובכל מסלול תחשף לכמות רעש שונה )מה שיגרום לה 

ע"י אלגוריתמים  -להקלט באופן שונה ע"י היעד שלנו(. כאשר היעד שלנו יקבל את החבילות, הוא יוכל 

 לאתר את האות שנקלט באופן האיכותי ביותר ולהגדיל את סיכוי השחזור. -יעודים 

ונוכל להמשיך  -שכבות תקשורת אלו אחראיות על פתרון כלל הבעיות הקשורות להיבט התווך הפיזי 

 לדבר עליהם עוד, אך הגיע הזמן להמשיך 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Filter_(signal_processing)
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HomePlug ו-G.hn  

( על גבי רשת החשמל Ethernetחבילות  -כאמור, על מנת להעביר מידע )או במקרה הספציפי שלנו 

שלנו, ידע לקרוא את חבילות המידע, ומצד  LAN-בביתנו, אנחנו צריכים רכיב שיהיה מצד אחד מחובר ל

לכך,  שני יהיה מחובר לשקע בקיר ולאפנן דרכו את אותן חבילות המידע אל תוך רשת החשמל. בנוסף

אנחנו צריכים רכיב שיהיה מחובר בצד השני של הבית אל השקע בקיר, יידע לפענח את המידע שאופנן 

שאליהן נתב או מתג "רגיל" יידע להתייחס. וזה בדיוק  Ethernetולהמירו בחזרה לחבילות  -קודם לכן 

 .Powerline-תפקידם של רכיבי ה

שלו היה ברור שהוא לא יוכל להיות  Design-בר בשלב ה? כPicoשל  X10זוכרים שהזכרנו את הפרוטוקול 

התקן המרכזי בתחום כאשר הוא יגיע לשוק האזרחי, וזאת בגלל מספר סיבות אך המרכזיות שבהן: הוא 

מאפשר תקשורת אנלוגית ולא דיגיטלית )מונע שימוש באלגוריתמים מורכבים להצפנה, דחיסה ותיקון 

חד כיוונית )קרי: לא ניתן לקבל חיווי על כך שהחבילה אכן התקבלה הוא מאפשר תקשורת  -שגיאות(, וכן 

ביעד אליו היא נשלחה(, שני חסרונות אלו בלבד אלצו את החלוצים בתחום לאפיין תקנים חדשים 

 שיאפשרו גמישות רבה יותר, קצב גבוה יותר ואמינות גבוהה יותר.

" Data Communications Via Powerlinesבשם " עמודים 00מסמך בין פרסם  NSA-, ה2001באמצע שנת 

 High Speed-לות שהיו אז בתחום הובו סקירה שביצע אחד הקריפטוגרפים שלהם על הטכנולוגיות המובי

Powerline Communications  :או בקיצור(HSPLCכלל הפרוטוקולי .)שנסקרו במאמר ) םPowerPacket, 

Plug-In PLX, Digital Powerline ו-AN1000 Powerline כבר אז היו דיגיטליים וידעו להעביר מידע בקצרים )

 .הנפוץ X10-מהירים יותר מה

מפני שהוא השתמש  , זאתהיה הבולט בין כולם PowerPacketמתוך כלל הפרוטוקולים, הפרוטוקול 

שמאפשרת ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing: )קיצור של OFDM: בשם בשיטת ריבוב

נושאים כאשר שאר -יותר מידע תוך כדי שימוש בגלים תתלנצל את אותו רוחב הפס על מנת להעביר 

 החידוש הוא שימוש בגלים תת־נושאים. ואם אצטט את ויקיפדיה אז: "DSSS-הפרוטוקולים השתמשו ב

)Subcarriers( אנכיים מבחינה אורתוגונלים,  קרובים מאוד אחד לשני בתדר ללא הפרעה, מכיוון שהם

המידע מחולק בין כל הגלים, כך שכל אחד מאופנן מסנן.  וללא מתמטית, ולכן ניתנים לפענוח בנפרד

 -". בעיקר בגלל, אך לא רק מהסיבה הזאת, הבנפרד בקצב איטי ומעביר רק חלק מהמידע הכולל

PowerPacket  נבחר להיות הפרוטוקול שיוביל את המהפכה הדיגיטלית בתחום והוא "שווק" מחדש תחת

 ".HomePlug 1.0"השם: 

  

https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/news-features/declassified-documents/cryptologic-quarterly/data_communications.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/OFDM
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 את -מביאה עימה, ניתן להבין אם חושבים על אצנים בתחרות ריצה  OFDM החידוש ששיטת הריבובאת 

מסלול הריצה מחלקים בעזרת קווי אורך למסלולי ריצה צרים יותר וכך מאפשרים למספר אצנים לרוץ על 

 אותו מסלול בו זמנית מבלי להפריע לאף אחד. ובאופן ויזואלי:

 

 [html-guide,4047-switch-https://www.tomshardware.com/reviews/network.2]מקור: 

פרוטוקול זה הביא עימו לא מעט חידושים, אך הפער המרכזי בו היה שקצב העברת הנתונים המרבי שבו 

 (.5Mbps עם כי בפועל הוא הגיע רק לקצב של) 14Mbpsהוא תמך היה 

 HomePlug Powerline-, וגם הוא פותח ע"י החבר'ה מHomePlug AVהסתיים הפיתוח של  2005-ב

Alliance .200-ב כאן דבר מדובר בפרוטוקול שתומךMbps .ברמת הפרוטוקול יש הפרדה לוגית בין ה-

Control Plane וה-Data Plane ,מנגנון תיקון שגיאות ,QoS כגון  לוכו'. אחריו יצאו מספר גרסאות לפרוטוקו(

HomePlug 1.0 Turbo ,HomePlug Green PHY ,HomePlug AV 500/600 ו-HomePlug Access BPL 

 .HomePlug AV2-הוצג ה 2012ועוד( עם כל מני שיפורים והתאמות לתחומי שימוש שונים עד שבתחילת 

(, הוא 500Mbps-הביא עימו לא מעט חידושים, מעבר למהירות שבה הוא תמך )מעל להסטנדרט החדש 

זה (, GreenPHY HomePlug-ו AV HomePlug כגוןידע לעבוד עם התקנים שתמכו בפרוטוקולים אחרים )

 היה יתרון משמעותי, מפני שעד אז חלק מהתקנים לא תוכננו לעבוד במקביל אחד עם השני.

( Gigabit Home Networking קיצור של) G.hn עם פיתוחו של פרוטוקול חדש בשםהקפיצה הבאה הגיעה 

במקביל לפרוטוקול זה קודמו עוד מספר פרוטוקולים מתחרים . HomeGrid שהובל במקור ע"י הקבוצה

https://www.tomshardware.com/reviews/network-switch-guide,4047-2.html
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הודיעו גופים אלו כי הם מתכוונים  2009-אך ב Association Powerline Universal-ו HomePNA כדוגמת

HomePlug כפרוטוקול המרכזי שיהווה הדור הבא של G.hn לטובת קידומו של HomeGrid כוחות עםלאחד 

AV2 ,אך עם זאת כיום AV2 HomePlug .הוא עדיין הפרוטוקול הנפוץ ביותר ממשפחת פרוטוקולים אלו 

G.hn מביא עימו חידושים הן מבחינת המהירות (1-ל מעלGbps ) והן מבחינת היכולת שלו לתמוך בארבעה

 , קווי טלפון וסיבים אופטיים.םקואקסיאלי יםכבלמדיומים חדשים להעברת הנתונים: קווי החשמל, 

 

  



 
 

 Powerline על אבטחה ברשתות -סגירת מעגל 

www.DigitalWhisper.co.il 

 9  2020 מאי ,117גליון 
 

 Powerlineאבטחה ברשתות 

עד כה הבנו תיאורטית כיצד הטכנולוגיה הזאת עובדת וקיבלנו שעור היסטוריה קצרצר. בואו נצלול ונלמד 

רכיבי  2ביתית מינימלית תכלול  Powerlineעל מנגנוני האבטחה הקיימים ברשתות אלו. ערכת רכיבי 

Powerline :ותחובר כך 

 

 A - נתב ה-Wireless  שלכם בבית, את זה לא תקבלו כחלק מהערכה 

 B - רכיב ה-Powerline  אותו יש לחבר מצד אחד לנתב בפורטEthernet  ומצד השני לשקע החשמל 

 C - רכיב ה-Powerline  אותו יש לחבר בשקע חשמל הרחק מהנתב הביתי ומצידו השני הוא מפיץ

Wireless יב הזה בדרך כלל רץ שרת אליו ניתן לחבר את שאר רכיבי הרשת )על הרכHTTP  דרכו ניתן

 עצמה, נגע בכך בהמשך(. Powerline-לקנפג את רשת ה

, מחכים למשך של פחות משלוש שניות Bברכיב  Pair-לאחר החיבור קורה כל הקסם: לוחצים על כפתור ה

סיימתם, אם אתם  -ובגדול  Cברכיב ( למשך של פחות משלוש שניות) Pair-שניות, לוחצים על כפתור ה 10

סיימתם. אם אתם רוצים שהברנש הזה יפרסם  -רגיל  Ethernetרוצים לחבר את המחשב שלכם עם כבל 

דיפולטיבית )הפרטים שלה ימצאו ככל  -אז בדרך כלל הוא כבר מפרסם אחת כזאת  Wirelessרשת 

A 

B 

C 
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וש אליו )בדרך כלל בפורט הנראה במדבקה המודבקת מאחוריו עם פרטי החיבור(. אפשר להתחבר, לגל

שהוא קיבל ע"י גלישה  IP-( ולקנפג אותו מחדש עם פרטים חדשים )אפשר גם לבדוק מה כתובת ה80

 של היצרנית(. MAC-בממשק הניהול של הראוטר ולחפש ע"י כתובת ה DHCP-לעמוד ה

בממ"ד או  -ניח ( נוסף? נStation, קיצור של STA)מכונה בדרך כלל גם:  Nodeמה קורה כשרוצים לחבר 

וסיימתם. מדהים לא? כן,  Pair? פשוט מאוד: מחברים נקודה נוספת לשקע, לוחצים על הבקומה השניי

: איך אני יכול לדאוג שאף אחד לא מחבר לי נקודות ושאלה חשובה יותראבל איך לעזאזל זה קורה? 

 כאלה לרשת מבלי שאדע?

 :Pairing-צריכים להבין איך עובד שלב הכדי לענות על התשובה לשתי השאלה הנ"ל, אנחנו 

HomePlug 1.0 

 - NEK - Network Encryption Keyהעניין יחסית פשוט, קיים מפתח בשם  HomePlug 1.0בפרוטוקול 

. המפתח הזה בעצם מגדיר את הרשת, מבדיל Powerline-המשמש להצפנת המידע בין רכיבי ה מפתח

שונות הנמצאות על אותו תווך חשמל, והאותנטיקציה לרשת מתבססת על  Powerlineאותה מרשתות 

" 0x46D613E0F84A764Cדיפולטיבי בעל הערך: " NEKמגיעים עם מפתח  Powerline-ידיעתו. רב רכיבי ה

משתמשים בו כדי לצמד בין הרכיבים )שמגיעים מצומדים  Pairing-)משאיר לכם לבדוק למה(. ובשלב ה

 (.NEKוגדר אותו כבר, שכן בשניהם מ

, ניתן לעשות זאת ע"י שליחת Powerlineחדש כאשר מקימים רשת  NEKניתן )ואף מומלץ( לקנפג מפתח 

 , או ע"י שליחת חבילה מיוחדת דרך ממשק החשמל.Ethernet-דרך ממשק ה Broadcastחבילת 

 במידה ומעוניינים לשנות את ה-NEK דרך ממשק החשמל יש לצרף לחבילה גם את ה-DEK  קיצור של(

Device Encryption Key המפתח הפרטי של הרכיב )בדרך כלל על גבי מדבקה המודבקת  -( שהוא

"( 0xDDDDDDDDDDDDDDDDמאחורי הרכיב(. המפתח מיוצר בדרך כלל עם ערך דיפולטיבי )"

 כבר נצפו מקרים שרכיבים שוחררו לשוק עם מפתח זה. -ומשתנה כשהוא יוצא מהמפעל, עם זאת 
 

 מהרכיבים, כאשר מעוניינים לבצע החלפת  בחלקNEK  דרך ממשק החשמל יש לצרף לחבילה גם את

של הרשת, שכן כתובת  IT-זאת כדי לחלק את ההנחה שמדובר באיש ה -של הרכיב  MAC-כתובת ה

 של הרכיב ידועה אך ורק למי שמגיע מצד הרשת. MAC-ה

 

מפני  HomePlug GPאו  HomePlug AVבור יהיו ע HomePlug-מעבר לשורות אלו, ההתייחסות שלנו ל

ובסבירות גבוהה רב המוצרים שתרכשו יתמכו  HomePlug 1.0-שכבר כמעט ואין שימוש בייתי ב

 בפרוטוקולים החדשים יותר.
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HomePlug AV 

 -" AV Logical Networksהעניין מורכב יותר. כל רשת נפרדת מכונה " HomePlug AV1/AV2 בפרוטוקול

 ( שמהווה את "מרכז הרשת". Central Co-ordinator)קיצור של  CCoולכל רשת מוגדר  AVLNאו בקיצור: 

. וממנו (16byte באורך ,Network Membership Key)קיצור של  NMKהרכיבים ברשת משתפים ביניהם 

 + 54bit באורך, Network Identifier)קיצור של NID -קריפטוגרפי שמהווה את ה HASH)בין היתר( נגזר 

2bit ה של-Security Level - ( של הרשת )הנדבר על זה בהמשך-HASH  נוצר ע"י שימוש באלגוריתם

PBKDF1 כאשר ה-Salt 0" מחרוזת הואx08856DAF7CF58186 "ה(1000 וכמות האיטרציות היא .-NID  הזה

פעם בפרק זמן קצר )משתנה בין התקנים( על גבי רשת  Beaconכחלק מחבילת  CCo-נשלח ע"י ה

 (.Network Password)קיצור של  NPWהחשמל. מפתח זה מכונה לעיתים גם 

 HomePlug AV1 הרשת. בפרוטוקולי של NMK-על כל רכיב המעוניין להצטרף לרשת יש להגדיר את ה

מדובר  HomePlug AV2 ובפרוטוקולי .DES-המשמש להצפנת הרשת ב 56bit מדובר במפתח באורך

 Powerline(. כאשר קונים ערכת CBC)במצב  AES-המשמש להצפנת הרשת ב 128bit במפתח באורך

על כולם יהיה זהה, זאת כדי להקל על תהליך ההתקנה  NMK-היצרנית דואגת )ברב המקרים( שמפתח ה

דיר לשניהם את אותו בבית הלקוח. ניתן כמובן לחבר רכיבים שלא הגיעו עם אותה הערכה, אך יש להג

NMK אפשר לעשות זאת עם תוכנה שמגיעה בדרך כלל על גבי דיסק מבית היצרן )בדרך כלל כאשר .

שמכניס את הרכיב למצב " Pair" כפתור ייםק HomePlug AV2 ברכיבי אך (HomePlug AV1מדובר ברכיבי 

-בעזרת ה Pairingקיימים ברשת ולבצע איתם  Powerline"( בו הוא מנסה לזהות רכיבי Joinהאזנה )"

NMK  המוגדר לו. כאשר רכיב נמצא במצבJoin  המזהה חבילתBeaconהוא מחלץ ממנה את ה ,-NID, 

הוא מתחיל  -השמור אצלו ובמידה והתוצאה זהה  NMK-משווה לתוצאת החישוב שהוא מבצע על ה

 מפתח זה. תו לרשת באמצעו( ומוכיח את שיוכCCo-תהליך אותנטיקציה לרשת )אל מול ה

Security Level - כאשר הרשת "בשלבי הקמה" ומצרפים אליה רכיב ה-Security Level ב-CCo  מקבל את

ישלח ברשת כחלק  NMK-במצב הזה מפתח ה ."SC - "Simple Connect :מכונה גם -" 0x0b00הערך "

. לאחר סיום הקמת הרשת, מצב בו לא מוסיפים (נגע בזה בהמשך) Unicast Key Exchangeמתהליך 

Node- ים נוספים, אותוSecurity Level 0"-יתחלף לx0b01 "-  :מכונה גםSH - "Secure Security Level "

שלה רק כאשר  Security Level-עמדה תחליף את ה. UKE-לא ישותף יותר במסגרת ה NMK-במצב זה ה

 Security Level-. ה)גם על זה נפרט עוד מספר שורות(שלה  DAK-היא תקבל הודעה המוצפנת עם ה

. ולכן, שני רכיבים עם אותו NID-כדי ליצור את ה NMK-שנגזר מה HASH-ים ומצורף ל-Byteמורכב משני 

NMK שנמצאים ב-Security Level שונה לא ייחשבו באותו ה-AVLN. 

, ואם NEK (Network Encryption Key)היא באמצעות מפתח  AVLN-המפתח העיקרי להצפנת התעבורה ב

 HomePlug AV2-וב HomePlug AV1-הוא קבוע ונגזר ישירות משם הרשת, אז ב HomePlug 1.0-ראינו שב
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)שממנו נגזרים כלל  NMK-הוא מתחלף אחת לשעה, המטרה היא כמובן להפחית את השימוש ב

 .NMK-תוך שימוש ב CCo-ומופץ באמצעות ה 128bit באורך AESהוא מפתח  NEK-המפתחות ברשת(. ה

 בפרוטוקול DEK-"מקביל" ל, Device Access Key)קיצור של  DAKלכל רכיב ברשת מוגדר מפתח בשם 

HomePlug 1.0 הוא ייחוד עבור כל ,)Node  ומגיעHardcoded  עליו מהיצרנית. ברב המוחלט של המקרים

הוא לא אמור להשתנות וגם אין כל כך דרך לעשות זאת באופן "נח", אחת הדרכים היחידות לעשות זאת 

. מפתח זה מופיע בדרך כלל מאחורי הרכיב )כדי שיהיה צמוד לקיר בעת Firmware-היא בזמן עדכון ה

 .( Device Password)קיצור של DPW-מכנים אותו גם כהשימוש בו ולא גלוי לכל עובר אורח( ולעיתים 

( וכפי ששמו Temporary Encryption Key)קיצור של  TEKהוא  AVLN-מפתח אחרון המשמש את רשתות ה

ים( לדבר ביניהם באופן מוצפן, מפתח -STAים ברשת )-Nodeהוא זמני. מטרתו היא לאפשר לשני  -מרמז 

מעוניין לדבר באופן פרטי עם  Nodeשניות מאז שהוא נוצר. כאשר  120זה לא אמור להיות בשימוש לאחר 

Node אחר, הוא שולח ב-Broadcast  חבילתMME  קיצור של(Management Message Entry)  הכולל

 Nodeאיתו הוא מעוניין לדבר. כל  Node-של ה DAK-המוצפנים באמצעות מפתח ה TEKהודעה ומפתח 

הוא לוקח את ההודעה  -שמקבל הודעה כזאת נדרש לנסות לפענח אותה, במידה והוא מצליח 

 Node-שהתקבל מתהליך הפענוח ושולח אותה בחזרה אל ה TEK-המפוענחת, מצפין אותה באמצעות ה

שממנו הוא קיבל את ההודעה. באמצעות מפתח זה הם מקימים ערוץ תקשורת פרטי על גבי רשת 

 שניות. 024-מפתח זה לא אמור להיות בשימוש מעל ל -החשמל. וכאמור 

 Unicast Keyהמכונהים ברשת בתהליך -Node-ל NEK-את מפתח ה CCo-בעזרת מנגנון זה מפיץ גם ה

Exchange. 

 קיימים ארבעה מפתחות מרכזיים: HomePlug AVבפרוטוקולי  :כום חלק זהילס

 NMK - מפתח ה-"Master ה -בין היתר  -" ממנו-CCo  גוזר את שאר המפתחות הדרושים להגדרת

 הרשת

 NEK - המפתח המרכזי איתו נשלחות ההודעות על גבי הרשת 

 DAK -  מפתח ייחודי עבור כלNode ברשת 

 TEK -  מפתח זמני, אשר נועד להקמת ערוציUnicast 

 יםיטיביברשת יכול ליצור את כל הפרימ Nodeשעליהם למדנו עד כה, כל  םשימו לב שבאמצעות המנגנוני

הנדרשים כדי להגיע לאמון מלא בשלמות ההודעות ברשת, באמינות רכיבים ברשת וכו', כעת ניתן להבין 

 חדש לרשת, תהליכי הפצה וניהול מפתחות ועוד. Nodeתהליכים כגון צירוף 

הוא מבין שבעל  -חדש  NMKשלו עם  DAK-מקבל הודעה המוצפנת באמצעות ה Nodeלדוגמא: כאשר 

להחליף את שם הרשת או לחלקה לשתי רשתות שונות ועליו לעזוב את הרשת  CCo-להרשת הורה 

-הנוכחית ולהתחיל הזדהות מול הרשת החדשה. הוא עושה זאת מפני שהוא קיבל הודעה המוצפנת ב
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DAK  שלו. או כאשרCCo מקבל חבילה המוצפנת באמצעות ה-NMK של הרשת מ-Node  חדש הוא יספק

 של הרשת כדי שיוכל להצטרף אליה. NEK-לו את ה

וכו'(, או  Replay Attack ים למניעת-Nonce-)כדוגמת השימוש ב חשוב לי לציין שרידדתי חלק מהנתונים

, המטרה הייתה לתת את ההסבר הכללי מבלי להעריך את ההסברים נוספות MMEהשימוש בהודעות 

עבור על הספציפיקציה של הפרוטוקול, י שמעוניין להעמיק את ההבנה, אני ממליץ ליותר מדי. למ

-ב 10.4.1 )סעיף "Encryption Keys, Pass Phrases, Nonces, and Their Uses"וספציפית על סעיף 

HomePlug AV  ב 7.10.2 וסעיף-GreenPHY HomePlug )הקריאה שם נוחה מאוד. 

 

 :Nodes (HomePlug AV/GP)חדש ע"י שני  AVLNיצירת 

המצב "קלאסי" כאשר רוצים  -בואו נבחן מקרה לעומק כדי לראות דוגמא לשימוש בידע שלמדנו עד כה 

 בבית. Wireless-ברשת ה Powerlineלשלב 

 רק לפני כן, שתי נקודות חשובות:

  כאשר רכיבPowerline  עובר למצבPower-On  / והוא אינו משויך לשום רשת הרכיב מגדיר את עצמו

פעיל שאליו הוא  CCoאין ו( Security Level-)מבחינת ה SC)זאת אומרת: הוא במצב Unassociated -כ

 .Broadcast-" בCM_UNASSOCIATED_STA.INDמסוג " MMEמזוהה( מתחיל לשלוח הודעות 

 

 כאשר לוחצים על כפתור ה-Pair  ברכיבPowerline " הוא נכנס למצבSC-Join שניות(  024" )למשך- 

 .Broadcast-" כCM_SC_JOIN.REQמסוג " MMEומתחיל לשלוח הודעות  SC-הוא נמצא במצב בו 

 

AVLN באחד מארבעת המקרים הבאים: רחדשה יכולה להיווצ 

 ב' נמצאים במצב -שני הרכיבים א' וUnassociated ומקבלים את הודעת ה-MME  מסוג

"CM_UNASSOCIATED_STA.IND:כל אחד של השני " 

- AVLN  תיווצר רק אם שני הרכיבים מצליחים לפענח את הודעתCM_UNASSOCIATED_STA.IND 

 ( אחד של השני.Security Level ושניהם נמצאו באותו NMK-)זאת אומרת: לשניהם מוגדר אותו ה

שבהם "( Capabilities)"הנשלחת כוללת את היכולות CM_UNASSOCIATED_STA.IND -הודעת ה -

ת מוסיפה )או מורידה( מהציון הכללי של הרכיב וכך כל רכיב יכול למקם כל רכיב תומך. כל יכול

באופן  CM_UNASSOCIATED_STA.IND הודעתאת עצמו ביחס לכל רכיב שהוא קיבל ממנו 

, האם הוא תומך CCo)הפרמטרים המרכיבים את הציון הינם האם הוא תומך בלהיות  אובייקטיבי

-SCשל הרשת, עובר למצב  CCo-הרכיב בעל הציון הגבוה ביותר מכריז על עצמו כה וכו'(. QoS-ב

Add  הודעותומתחיל לשלוח "Central Beaconעם ה "-NID .של הרשת שהוא מקים 
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עד שהוא מזהה את  CM_UNASSOCIATED_STA.INDממשיך לשלוח  SC-Joinרכיב שנשאר במצב  -

 CC_ASSOC.REQ מסוג MMEהודעת  םה מגיב ע" של הרשת, ואליCentral Beacon"-ה הודעות

 בבקשה להצטרף לרשת.

)קיצור של  TEIומייצר מזהה  CC_ASSOC.REQ-מזהה את הודעת ה CCo-הרכיב שהפך להיות ה -

Terminal Equipment Identifier 8, בעל-bit ( עבור אותה עמדה )המזהה הזה יזהה מעתה את

 (.AVLN-עבור כלל הולכן עליו להיות ייחודי  CCo-העמדה עבור ה

ודואג לשלוח להם את  AVLN-ים החברים ב-Node-של הרשת עוקב אחרי ה CCo-ה TEI-בעזרת ה -

( על מנת שיוכלו להמשיך לכתוב ולקרוא את חבילות המידע העוברות UKE-)באמצעות ה NEK-ה

 .AVLN-ה

 .AVLN-מעתה, לרכיב יש את כל המידע הדרוש על מנת להיות חבר ב -
 

  רכיב א' מקבל הודעהCM_SET_KEY.REQ  עםNMK חדש מרכיב ב' המוצפנת עם ה-DAK  של

 רכיב א':

מסוג   MMEחדש עליו לשלוח לו הודעת  AVLNכאשר רכיב א' מעוניין להגדיר עם רכיב ב'  -

CM_SET_KEY.REQ המוצפנת עם ה-DAK  של רכיב ב' וכוללתTEK  .שאיתו הם יוכלו לדבר מעתה

 וכל רכיב שמקבל אותה נדרש לנסות לפענח אותה. Broadcast-ההודעה נשלח ב

-)בשל היותה מוצפנת באמצעות הCM_SET_KEY.REQ -רכיב ב' אשר מצליח לפענח את הודעת ה -

DAK שלו( מחלץ ממנה את מפתח ה-TEK  ושולח לרכיב א' הודעתMME  חדשה מסוג

CM_SET_KEY.CNF המוצפנת באמצעות ה-TEK אותו הוא זה עתה חילץ. 

שרכיב א'  CM_SET_KEY.REQ -שרכיב ב' שולח לרכיב א' והודעת הCM_SET_KEY.CNF -הודעת ה -

ומכאן הדרך כלל  - שבהם כל רכיב תומך"( Capabilities)"את היכולות שלח לרכיב ב' כוללות 

 מוכרת 
 

  רכיב א' נמצא במצב שלSC-Add 'נמצא במצב של ורכיב ב SC-Join: 

שלו נלחץ למשך " Pair"-)כפתור ה SC-Joinכמו שאנחנו כבר יודעים, כאשר רכיב נמצא במצב של  -

 120 למשך של עד) CM_SC_JOIN.REQמסוג  MMEהודעת  הוא משדר( שניות 3-של פחות מ

 (AVLN-שניות או עד שהוא מצטרף ל

שעליהן  MMEלא מפרסם זאת ברשת, הוא רק מחכה להודעות  SC-Addרכיב אשר נמצא במצב  -

 CM_SC_JOIN.REQהוא נדרש להגיב. כגון הודעות 

של רכיב ב' הוא עונה לה עם הודעת  CM_SC_JOIN.REQ-רכיב א' מקבל את הודעת הכאשר  -

MME  מסוגCM_SC_JOIN.CNF ובמקביל הופך עצמו להיות ה-CCo  שלAVLN  החדשה ללא קשר

  של כל אחד מהם.Capabilities -מה ציון ה

אכן  SC-Addמשלב זה אנחנו כבר יודעים מה הולך לקרות. במקרים בהם הרכיב שהיה במצב  -

על מי מנוחות. אך במצב בו הרכיב  רהגבוה ביותר הכל יישא Capabilities-הוא גם בעל ציון ה
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ברשת ע"י תהליך  CCo-שהתווסף הוא בעל הציון הגבוה יותר, הוא יהפוך באופן "טבעי" להיות ה

 עליו ארחיב בהמשך. CCo Auto Selectionכונה אוטומטי המ
 

 ב' נמצאים במצב של -שני הרכיבים א' וSC-Join והם מקבלים הודעת ,CM_SC_JOIN.REQ  אחד

 של השני:

של השני ועל פי  CM_SC_JOIN.REQבמצב כזה, כל אחד מהרכיבים מנתח את הודעה  -

מודיע  -הפרמטרים בה נותן לו ציון, הוא מבצע זאת גם עם עצמו והרכיב בעל הציון הגבוה ביותר 

 של הרשת. CCo-על עצמו כה

 היסטוריה  -ן אומכ SC-Addהרכיב שקיבל את הציון הגבוה ביותר עובר למצב  -

ועד השלב בו הוא  AVLNלאף  נדלק ואינו מצורף Nodeסכמה המציגה את השלבים מהשלב הראשון שבו 

 :AVLN-חבר מין המעניין ב

 

 [specification-gp-https://studylib.net/doc/9709914/homeplug]מקור: 

  

https://studylib.net/doc/9709914/homeplug-gp-specification
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Handover CCo 

מבצע אחת לפרק בזמן שהוגדר מראש )מכונה  CCo-נוצר, הרכיב שנבחר להיות ה AVLN-לאחר ש

"MaxDiscoverPeriod "דקות( חישוב של כלל ציוני ה 10-ומוגדר כברירת מחדל כ-Capabilities  שנשלחו

עם ציון הגבוה משלו, הוא מבצע לו העברת אחריות  Nodeים ברשת, במידה ונמצא -Node-לו ע"י ה

 CCo-יכול להיות גם יזום ע"י מנהל הרשת. במצב כזה, ה, התהליך הזה Handover CCoבתהליך המכונה 

 -החדש, היא עונה ב CCo-אל התחנה שמיועדת להיות ה CC_HANDOVER.REQהנוכחי שולח הודעת 

CC_HANDOVER.CNF .או דוחה את הבקשה( והתהליך מתחיל( 

בכך שמעתה (, מתבטא Handover-In-Progress)קיצור של  HOIPעובר למצב  CCo-בתחילת התהליך, ה

 CC_LINK_INFO.INDמסוג  MMEישלח חבילת  CCo-ה כעת,דלוק. HOIP -שלו ביט ה Beacon-ה בהודעות

, קישוריות שיש ברשת, AVLN-חבילה זו כוללת מידע אודות התחנות ב ,CCo-שעתיד להיות ה Node-ל

מסוג  MMEאחרים ועוד. העמדה המקבלת חבילה זו עונה עם חבילת  CCo-חיבורים ל

CC_LINK_INFO.RSP. 

 Beaconסנכרון שעונים באמצעות הודעת  הודעתהעדכני, הוא שולח  Node-עבר ל CCo-ברגע שתפקיד ה

Time Stamp לכלל התחנות ב-AVLN. 

ים לרשת -Nodeים, צירוף -CCo, בחירת AVLNישנם עוד לא מעט תהליכים מעניינים בכל הקשור להקמת 

שמעוניין להרחיב יוכל לפנות למסמכי האפיון של הפרוטוקול )לינקים  וכו' אך נעצור את ההסברים כאן. מי

 אליהם קושרו במהלך המאמר וכן בלינקים המצורפים בסופו(.
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 מתקפות מוכרות

. נגענו במספר מאפייני Powerlineכעת אנחנו מבינים פחות או יותר את התהליכים המרכזיים ברשתות 

ר די מוכנים לדבר על מתקפות וטריקים שניתן ליישם על רשתות אבטחה בתחום, אז נראה לי שאנחנו כב

 אלו.

Brute Force ל-NMK  /NEK 

כאשר אין לכם את פרטי ההזדהות אליה.  AVLN-נסו לחשוב על מקרה בו אתם מעוניינים להתחבר ל

שאין לכם את המפתחות הדרושים.  Wirelessהדבר די מקביל למקרה בו אתם מעוניינים להתחבר לרשת 

הנקודה הראשונה היא: אתם צריכים להיות קרובים לרשת, כמה קרובים? להיות נגישים לאותו מערכת 

 רץ. AVLN-חשמל עליה ה

אנחנו צריכים את היכולת לפענח את המידע העובר ברשת )זוכרים? כל המידע עובר מוצפן  -לאחר מכן 

הוא  -, ולא רק זה 128bitבגודל של  AESהוא מפתח  NEK-. מפתח ה(Network Encryption Key-ע"י ה

מתחלף אחת לשעה, למה? כדי לא להגיע למצב שבו, ברשתות שעובר בהן הרבה מאוד מידע אותו מידע 

 Known Plaintext Attackדבר שמחליש את הרשת למתקפה  - IV-יוצפן אם אותו המפתח ואותו ה

 (.CBC-עובדת ב AES-הצפנת ה)

שה הנוכחי שבו נע NEK-אז איך אפשר להשיג את המפתחות לרשת? יש שתי דרכים להשיג את מפתח ה

אחת  CCo-ע"י ה לרכיב DAK-נשלח מוצפן עם ה NEK-ה) DAK-שימוש ברשת: או באמצעות פענוח מפתח ה

הם מפתחות באורך  NEK-והן ה NMK-. הן הNMK-, או באמצעות פענוח מפתח ה(לשעה, זוכרים?

128bitמפתח ה ,-NMK  בייחוד עם היא במצב( נמצא בשימוש מועט יחסית ברשתSecureולכן המקרה .) 

 .DAK-הקל ביותר יהיה לנסות להשיג את מפתח ה

אם אתם זוכרים הוא, הוא מגיע על גבי מדבקה  -ע"י צילומו  פיזיניתן להשיג באופן  DAK-את מפתח ה

מצומד לגב המכשיר )גב המכשיר: הצד שיהיה צמוד לקיר כאשר מחברים אותו(, המטרה היא שלא יהיה 

הדבר אפשרי. זה נשמע  -חשמל(, עם זאת, באמצעות מראה קל להשיג אותו מבלי לנתק את המכשיר מה

מצחיק, אבל האקר עם גישה פיזית לרכיב הזה, יוכל לצלם אותו ולאחר מכן להתחבר לרשת שלכם ע"י 

בואו נניח שלא יהיה ניתן להשיג את  -גישה לשקע החשמל במשרד ליד. אבל כדי להוסיף פלפל לעניין 

 .Brute Forceשנותר לנו הוא לנסות לנחש אותו באמצעות  באופן פיזי, ולכן כל DAK-מפתח ה

 DAK-עבור המקרה הזה, החישוב שמתבצע בין דפי הספציפיקציה הוא כזה: התקן מחייב את מפתח ה

תווים( והוא נבחר  96-"~" )מדובר ב-הנמצאים בין " " ו ASCII-תווים שנבחרו מתווי ה 12להיות לפחות בין 

-עבור כל תו. כאשר ה 6bitניות, מה שאומר שהאנטרופיה אמורה להיות לפחות באופן אקראי על ידי היצר

DAK  120תווים, הדבר יותר משטח ניחוש של  20הוא בןbit אבל גם אם היצרניות משתמשים במפתח ,

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2
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. ועל כך הם 78bitתווים(, עדיין אנחנו מגיעים למשטח ניחוש בין  12הקצר ביותר שהתקן מאפשר )

 כותבים:

"78 bits, which can be brute-forced, but not without great effort. The threat 

model is for typical individuals, not for well-heeled governments or 

corporations. If the data requires protection against greater threats than this, 

higher level security should be applied" 

 שימו לב  -של ארגון רציני  IT-אז אם אתם אנשי ה

Predictable DAK 

כתוב פוסט על בדיקה שביצעה  Ben Tasker, 2014, בשנת עם זאת, יצרניות לחוד והאקרים לחוד 

החליטו שאת מפתח  Powerline-בנושא הזה בדיוק, הכל טוב ויפה מבחינת התקן, אבל היצרניות רכיבי ה

 Ethernet-שהן הנפיקו לכרטיס ה MAC-שהן צורבות לתוך הרכיב הן מרנדמות מתוך כתובת ה DAK-ה

ניתן בצורה קלה לבצע את החישוב  -של הרכיב  MAC-שהן הנפיקו לו. בן מצא שבמידה וידוע לנו כתובת ה

שבו הרכיב משתמש, הוא ניצל את העובדה הזאת כדי ליצור מתקפה  DAK-בעצמנו ולחלץ את ה

 הנוכחי. NEK-או ה NMK-מבלי באמת הצורך לנחש את מפתח ה Powerlineשמאפשרת לחדור לרשת 

 את ההסבר לאיך הוא עשה זאת, הוא כתב בבלוג שלו:

https://www.bentasker.co.uk/documentation/security/282-infiltrating-a-network-via-powerline-

homeplugav-adapters 

 Powerline-אני ממליץ לכולם לקרוא את הפוסט, אבל בקצרה: בן ניצל את העובדה שהרכיבים ברשת ה

 חדש NMKעם  CM_SET_KEY.REQהודעה חדשה במידה והם קיבלו  AVLNיהיו מוכנים להצטרף לכל 

 שלהם )זוכרים שדיברנו על זה?(. DAK-המוצפנת באמצעות מפתח ה

של הרכיבים  MAC-מעט מוזר לי שבעת הסנפה בצד של רשת החשמל הוא הצליח להשיג את כתובות ה

, אבל י-Ethernet-של הצד ה MAC-מפני שמדובר בכתובות ה זה מה שהוא ראה( -)לפי מה שהוא טוען 

אפשר די  -לא זולגות לרשת החשמל  Powerline-של רכיבים ה MAC-גם אם זה לא המצב, וכתובות ה

בתים  0בתים כל אחד:  0מחולקת לשני חלקים בני  MAC: כתובת Brute Forceבקלות לעשות להן 

שמרכיבים את  Powerline-בתים אקראיים. ולכן, במידה וידוע לנו מי יצרנית רכיבי ה 0-השמורים ליצרנית ו

שזה מעט  -אפשרויות  (00,777,200 =) 166 בתים, שזה אומר 0 הרשת נשאר לנו )ברב המקרים( לנחש רק

 מאוד.

 MMEים אמורים לקבל כל הזמן חבילות -Node-בפרוטוקול, ה By Design-נקודה שעוזרת למתקפה היא ש

שהם לא אמורים להצליח לפתוח )כאשר החבילות הללו לא מיועדות  DAKהמוצפנות באמצעות מפתחות 

להן...(, כך שגם לא ניתן לייצר מנגנון שיגרום להם להפסיק לנסות לפענח את החבילות שהתוקף שולח 

https://www.bentasker.co.uk/documentation/security/282-infiltrating-a-network-via-powerline-homeplugav-adapters
https://www.bentasker.co.uk/documentation/security/282-infiltrating-a-network-via-powerline-homeplugav-adapters
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ניחוש כושלים  תאחרי מספר ניסיונו Cool Down , מה שאומר שגם לא יהיהBrute Force-בזמן ביצוע ה

 ומנגנונים בסגנון זה.

ואם כי הוא זלג  MAC-של רכיב מסוים )אם באמצעות ניחוש ה DAK-לאחר שאנחנו יודעים את מפתח ה

ולגרום  CM_SET_KEY.REQבשביל אותו הרכיב. אנחנו יכולים לשלוח הודעת  Game Overזה כבר  -אלינו( 

בן הדגים כיצד הוא עושה זאת עבור כלל  ת הקיימת ולהצטרף לרשת חדשה משלנו.לו לעזוב את הרש

פשוט לקבוע אחד כזה בעצמו  -המקורי של הרשת  NMK-הרכיבים ברשת ובכך, במקום לדעת מה ה

 מראש. NMKולצרף את כלל הרכיבים לרשת החדשה שבה הוא הגדיר מפתח 

גם אם התוקף יעזוב את הרשת. כלל הרכיבים התפקוד של הרשת לא יפגע  -אם הכל מתבצע כשורה 

מתפקדים  Powerline-ימשיכו לתפקד וכך גם הרשת שאותה הם מחברים, מפני שכל מפתחות רשת ה

אותה הרשת לא תשים לב שהשתנה  -אותה הם מחברים  Ethernet-באופן שקוף לחלוטין כלפי רשת ה

 .K.O.DAK Attackמשהו. למתקפה זו קוראים גם 

 
Rogue CCo 

לא ראיתי תיעוד על המתקפה או ניסיון לבצע אותה )צריך גם לחשוב האם ביצוע שלה נותן יתרון למי 

כחלק  CC_HANDOVER-וב Selection-Auto-תומך ב AVLNשל  CCoשמבצע אותה(, אבל כל 

 Node-עם נתונים טכניים טובים יותר מה Node-תהליך שבמידת הצורך מאפשר ל -מהפרוטוקול 

 של הרשת לרשת את התפקיד בצורה מסודרת. CCo-ע בתפקיד השמחזיק כרג

המתאים ביותר לתפקיד )פירטנו  Powerline-מבצע בדיקה האם הוא רכיב ה CCo-פעם בשעה, רכיב ה

מקבל פיהם הוא מבצע את הבדיקה הוא -את הנתונים שעל(. "Handover CCoעל התהליך בפסקה "

ברשת. זאת אומרת שאם הצלחנו לחבר לרשת  Powerline-משאר רכיבי הללא שום דרישה להוכחה 

Node  באופן טבעי יתבצע תהליך  -"זדוני" שידווח על עצמו כאחד שתומך בכלל התכונות המתאימות

CC_HANDOVER.  בשלב הזה כלל הרשת תעבור מיגרציה וניהול של כלל הרכיבים יעבור להיות

 ששתלנו.  Node-באחראיות ה

-שתפקידה לדרוש מה CC_CCO_APPOINT.REQ לטרגר תהליך זה ע"י שליחת חבילתיתרה מכך, ניתן 

CCo לבצע Selection-Auto. 

לא ניסיתי את המתקפה האחרונה ולא ראיתי עדויות למחקר שלה בגוגל, אך לפי דפי 

  אני לא רואה כל סיבה שהיא לא תעבוד. -הספציפיקציה של הפרוטוקול 
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 Hands-onקצת 

 בוא נתחיל לראות קצת ביטים! -טוב, די לקשקש 

, MME-, אין סיבה שתראו את חבילות הEthernet-דרך ממשק ה Powerlineכאשר אתם מחוברים לרכיבי 

לכיוון  Ethernet-ומקולפות לפני שהם עוברות דרך ממשק ה Powerline-הן נשלחות אך ורק בתוך תווך ה

 המחשב שלכם.

", Sniffer modeאו אחר יתמוך בכניסה למצב המכונה "כזה  Powerlineאך עם זאת, כמעט כל רכיב 

-שהוא מקבל לממשק ה MME-נמצא במצב הזה הוא ישכפל את כלל חבילות ה Powerlineכאשר רכיב 

Ethernetהדבר טוב כאשר רוצים לדבג בעיות ביצועים או קישוריות ברשת ה .-Powerline הבשורה העוד .

 .HomePlug-AV-ול HomePlugלפרוטוקולי  Dissectorיש  Wireshark-יותר טובה היא של

-", נוכל לשלוח אותה ב1" עם הערך "SNIFFER.REQמסוג " MMEכדי לעשות זאת עלינו לשלוח חבילת 

Broadcast ונוכל לשלח אותה לרכיב שדרכו אנחנו מחוברים לרשת ה-Powerline לוגית, הרכיב הזה .

 ":MAC" :00:B0:52:00:00:01-מיוצג ע"י כתובת ה

 

 

 

 Sniffer-ולאחריה יעבור ל, SNIFFER.CNFמסוג  MMEרכיב שיקבל חבילה כזאת, יענה עליה עם חבילת 

Mode ויזרים אלינו את חבילות ה-MME שאותן הוא מקבל. 

  

           Sniffer Request: True 
Vendor MME Header 

Protocol: HomePlug AV 
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כאשר  SNIFFER.REQעלינו לשלוח חבילת  MMEעל מנת לגרום לרכיב להפסיק לשלוח אלינו חבילות 

 ":4הערך שלה הפעם יהיה שווה "

 

 

לא מצאתי סקריפטים שמאפשרים פשוט לשלוח את  Powerline-מעבר לתוכנות של יצרניות רכיבי ה

שירוץ בסביבת  Ben Tasker, אז שפ"צרתי את הסקריפט של Windowsהחבילות האלה על סביבת 

Windows :בצורה נוחה והוספתי לו עוד מספר יכולות 

from scapy.all import * 

 

if_list = get_windows_if_list() 

 

print ("\nPlease select interface id:\n") 

i = 0 

for interface in if_list: 

    print("{}\t: {} ({})".format(i, 

interface.get('name'),interface.get('description'))) 

    i+=1 

 

wlan_interface_id = int(input("id: ")) 

wlan_interface = if_list[wlan_interface_id] 

action = input("Select Action:\n\ 

- snif_on:\tSet sniffer mode on\n\ 

- snif_off:\tSet sniffer mode off\n\ 

- dev_info:\tGet nearset node info (GET_SW.REQ)\n\ 

- net_info:\tGet network info (NW_INFO.REQ)\n") 

 

wlan_mac = wlan_interface.get('mac') 

 
# Enable Sniffer mode on the local HPAV device [from: 

https://www.bentasker.co.uk/documentation/security/282-infiltrating-a-network-via-

powerline-homeplugav-adapters] 

 

 

 

Sniffer Request: False 
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if (action == 'snif_on'): 

    

payload='00:34:a0:00:b0:52:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00' 

     

elif (action == 'snif_off'): 

    

payload='00:34:a0:00:b0:52:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00' 

     

elif (action == 'dev_info'):     

    

payload='00:00:a0:00:b0:52:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00' 

     

elif (action == 'net_info'):     

    

payload='01:38:a0:00:00:00:b0:52:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00' 

     

else: 

    #Sniffer_off_payload 

    action = 'snif_off' 

    

payload='00:34:a0:00:b0:52:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00' 

 

print("Action: {}\n".format(action))     

data_list = payload.split(":") 

 

 
# Breakdown of payload above [from: 

https://www.bentasker.co.uk/documentation/security/282-infiltrating-a-network-via-

powerline-homeplugav-adapters] 

# 

# '00' - MAC Management header (Version: 1) - they're zero indexed 

# '34:a0' - Sniffer type request 

# 'b0:52' - OUI 

 

 

# Build and send the packet 

p = Ether() 

p.src=wlan_mac 

p.dst='00:B0:52:00:00:01'; # Only the nearest HomeplugAV device will 

respond 

p.type=0x88e1; # HomeplugAV management frame 

p.oui='00b052' 

data=''.join(data_list) 

data = bytes.fromhex(data) 

b = p/data 

 

ans = srp(b,iface=wlan_interface.get('name')) 
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 החגיגה מתחילה: -וברגע שמריצים 

 

כמו  - MME-אנחנו רואים את כלל חבילות ה Sniffer Mode-הקרוב ביותר אלינו נמצא ב Node-כאשר ה

 .Wireshark-שניתן לראות ב

 :NW_INFO.REQ-אחת החבילות המעניינות שאפשר לשלוח לרשת שזה עתה נתקלנו בה, היא חבילת ה

 



 
 

 Powerline על אבטחה ברשתות -סגירת מעגל 

www.DigitalWhisper.co.il 

 24  2020 מאי ,117גליון 
 

ים הפעילים -Node-, החבילה תכלול מידע על כלל הNW_INFO.CNFעל חבילה כזאת, נזכה לקבל חבילת 

 ברשת ומידע נוסף עליהם:

 

 כדי לקבל מידע נוסף. GET_SW.REQשעלה, ניתן לשלוח חבילת  Nodeעבור כל 

  

Num of identified AVLNs 

NID (Cryptographic Hash) 
 
 
 
 
Num of nodes in the AVLN 
 
 
 
 
                    
 
 

     Each node information 



 
 

 Powerline על אבטחה ברשתות -סגירת מעגל 

www.DigitalWhisper.co.il 

 25  2020 מאי ,117גליון 
 

קיים כלי עם יכולות  כרגע אלו החבילות בהן הסקריפט תומך, אך בקלות ניתן להוסיף לו עוד פקודות.

 ניתן להורידו מהקישור הבא:, Faifaללינוקס בשם  Powerlineענפות מאוד לשליחה וקנפוג רכיבי 

https://launchpad.net/ubuntu/bionic/+package/faifa 

ולאחר  Powerline-בכל הרצה של הכלי תדרשו לבחור את כרטיס הרשת דרכו אתם מחוברים לרשת ה

 מכן את הפעולה שאותה אנו מעוניינים לבצע, האופציות הן:

 הכנסת רכיב ה-Powerline  הקרוב אליכם למצבSniffer 

 הוצאת רכיב ה-Powerline  הקרוב אליכם ממצבSniffer 

  שליחת הודעתGET_SW.REQ לרכיב הקרוב אליכם 

  שליחת הודעתNW_INFO.REQ ל-CCo 

 

 (:Wireshark-הרצה )יש להריץ במקביל להסנפה ב תוכך נראי

 

 

  

https://launchpad.net/ubuntu/bionic/+package/faifa
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 אז מה קרה בעצם?

אם הגעתם בקריאה עד כה וקראתם הכל, אני מניח שכבר הבנתם מה קרה אצלי ברשת: כאשר התקנתי 

רצה עם הגדרות  Powerline-של רשת ה NID-, ולכן הNMK-את התחנות ברשת הביתית לא שיניתי את ה

אותו הדבר בדיוק קרה גם אצל השכן שלי. בשלב זה עדיין לא  -דיפולטיביות. ובסבירות גבוהה מאוד 

 הבנתי שזאת הסיבה.

החיצוני שלי  IP-הדבר הראשון שעשיתי כדי להתחיל להבין את התופעה המוזרה אצלי היה לברר מה ה

שאינה שייכת לספקית שלי. השלב הבא היה  IPבת ( וראיתי שאני יוצא עם כתוwtfismyip.com-)גלישה ל

-באמת עברתי ב -כדי להבין איפה אני עובר, באופן מוזר לא עברתי בצמתים חשודים  Tracerouteלעשות 

שלי ברשת, זה היה מאוד מוזר כי ברור היה לי שהוא אינו מחובר  Default Gateway-שזה ה 10.0.0.138

 :לא מוכר של נתב שלא הכרתי Loginהרבה קיבלתי ממשק  ילהפתעת -לכלום. אז גלשתי אליו 

 

של הרשת הביתית שלי, אני לא נמצא בה, אז  SSID-בשלב זה הבנתי שאיכשהו, למרות שאני מחובר ל

כדי לנסות להבין איפה אני לעזאזל. לאט לאט התחלתי ללמוד על הישויות ברשת,  Wiresharkהפעלתי 

מוכר, הזדהות עם  Powerlineקיבלתי ממשק  80, בגלישה אליו בפורט TP-Linkהייתה של  -אחת מהם 

 אכן עבדה. -הסיסמה שהגדרתי לו בעת ההתקנה 

  



 
 

 Powerline על אבטחה ברשתות -סגירת מעגל 

www.DigitalWhisper.co.il 

 27  2020 מאי ,117גליון 
 

 והחברים בה הפיל לי את האסימון: Powerline-דפדפתי לממשק שמציג את מצב רשת ה

 

לפחות עוד , עם זאת, דרך הממשק ניתן לראות שהרשת מכירה Powerlineלי ברשת יש רק שני רכיבי 

שני הרכיבים מתוך השלושה אינם בבעלותי )אינכם מסוגלים לראות  -רכיב אחד, מבדיקה מעמיקה יותר 

 כן. -שלהם( ואחד  Mac-כי הסתרתי את הכתובות, אך במקור ניתן היה לראות בטבלה את כתובות ה

ר השינה "זלג" שבחד Powerline-שבסלון, במקום לזהות את רכיב ה Powerline-כאן הבנתי שרכיב ה

 -של הרשת שלי  Ethernet-שלה וניתב את כל תעבורת ה CCo-לרשת של אחד השכנים, הזדהה מול ה

 לרשת השכן.

דקות בגוגל והבנתי מה שכחתי לעשות וכיצד לתקן זאת, אבל מאוד עניין  5כאן יכולתי לעצור, קריאה של 

 אותי לדעת מי השכן שהחשמל בדירה שלי זולג לשלו. 

ה לעשות עצירה קטנה ולהדגיש שאיני מעודד פעולות האקינג על רכיבים או רשתות שאינן אני רוצ

 ברב המקרים מדובר בעבירה על החוק.  -שייכות לכן ושאין לכם אישור לבצע אותן 
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אך ללא הועיל. סרקתי עליו פורטים וראיתי שממשק  -של הנתב  Web-ניסיתי לנחש סיסמאות לממשק ה

 עבדו: user:userפתוח, ניסיתי סיסמאות דיפולטיביות גם לממשק זה, הפרטים  Telnet-ה

 

 

 אז מה אפשר לעשות מכאן?
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ואכן מצאתי, אין חבר טוב  -באופן מובנה, אז חיפשתי בכיוונים מוכרים  Shellראיתי שאין אפשרות לקבל 

 ת פינג:בנתבים ביתיים. הרצ Jailbreakכדי רוצים לעשות  Ping-יותר ממשק ה

 

 אכן מחזיקה פלט שמזכיר מאוד את הפלט של פקודת הפינג של מערכת הפעלה מבוססת לינוקס.

 מממ... בואו ננסה:

 

  נו באמת, איך אפשר לסמוך על מישהו בעולם הזה שיכתוב קוד בטוח? 

על הניסיון  -, ואכן יאינטראקטיב Shell-היכולת להריץ פקודת מערכת הפעלה זה נחמד, אבל אני מעוניין ב

 הראשון הצלחתי:

 

שלי היה עם משתמש מוגבל, המשתמש  Telnetעל הנתב? מפני שהחיבור  Shellלמה עניין אותי להשיג 

לראות הזה לא יכל לראות נתוני קונפיגורציה "מעניינים" או לבצע שינויים. כיוון המחשבה הראשון שלי היה 
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שאיתו הנתב הזה מחייג לספקית, ברב המקרים )אך לא חובה( יהיה זה שם  ppp-מה משתמש ה

 , כיוון שאכן הניב פרי:אינדיקטיבי

 

 מ.ש.ל

 

 סיכום

למדתי לא מעט על תחום שלא הכרתי עד כה.  -אז זהו, כאן פחות או יותר הסיפור שלנו נגמר, אני לפחות 

מה עוד למדתי? שרשת החשמל בבניינים מחוברת )זה הרי רק הגיוני: הבניין מחובר לרשת החשמל של 

לה היחידה העיר בעזרת חיבור בודד(, אבל איך "זלגה" הרשת שלי אל רשת השכנים? זאת למעשה השא

רשת החשמל בין הדירות מחוברת. הכיוונים שהצלחתי למצוא באינטרנט  בדיוקשנשארה לי פתוחה: כיצד 

 / ולשאול חברים זה:

 דרך תשתית הארקה )נשמע לי מאוד חשוד, הרי רכיב ה-Powerline  מחובר רק עם שני פינים לשקע

 איני חשמלאי( -בקיר, ולא דרך הפין של הארקה, אבל כאמור 

  דרך מוני החשמל של חברת החשמל המותקנים בבניין, כנראה שהחשמל שמגיע אליהם מהדירה בה

 אני גר זולג אל רשת החשמל בשאר הדירות בבניין.

פשוט סגרתי את החשבון אצל  -אישית אני נוטה להסבר עם מוני החשמל. אבל עצרתי את המחקר כאן 

 - ברשת שלי NMK-, אחרי החלפה של הסתם  ספקית האינטרנט ומעתה אני גולש על רשת השכנים.

 הכל נפתר והפסקתי לראות את רכיבי הרשת של שכני.

 

 תודות

 על ההערות המקצועיות והעזרה בעריכת מאמר זה.ד.דוידוביץ' ברצוני להודות ל
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