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 סיסמאות רבותי, סיסמאות!

 מאת יונתן קריינר

 

 הקדמה

-בשדה ה” removed passwordוחפשו את המחרוזת " GitHub-יש לי משימה קטנה בשבילכם, הכנסו ל

commit :בצורה הבאה 

 

 .נכנס לאחת הדוגמאות.. מה אנחנו רואים פה בעצם?
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שמכילים בשם שלהם את הצירוף  git commitsמה שהשאילתא הפשוטה הזאת הציגה לנו, זה בעצם 

removed password  וכך חושפים לנוcommits שמטרתם היתה למחוק סיסמה מהקוד שהועלתה ל-

source control .של המפתח 

” connection stringמו "כמו הדוגמה הקטנה הזאת, ניתן לחשוב על עוד הרבה רעיונות מעניינים לחפש כ

 בקיצור תהיו יצירתיים ”, api keyאו "

ניהול סיסמאות זה משימה לא פשוטה. ראינו כמה מסובך לשמור סיסמאות של משתמשים כבר במאמר 

 .בונה אתרים הצפנת סיסמאות מנקודת מבטו של

במאמר זה אנסה להראות את  אבל מה אנחנו עושים עם סיסמאות כאשר הקוד שלנו הוא הלקוח?

הקשיים והפתרונות לניהול סיסמאות בקוד בטכנולוגיות שונות וגם אגע במה לעשות, אם כבר עשיתי את 

 שלי. source control-הטעות והעליתי את הסיסמה ל

 

 GitHubעוד קצת על 

יש מגוון רחב של אופרטורים  GitHub-. לGitHub Dorks? אז הגיע הזמן להכיר גם Google Dorksמכירים 

 .GitHub Search -לחיפוש שאנחנו יכולים להשתמש כדי להשיג את מבוקשנו 

 , לסנן שפותfilename:.bash_history :אפשר לחפש "מחרוזות ספציפיות", לחפש בקבצים ספציפיים

 ועוד. NOT, להשתמש באופרטורים כמו >, language:SQLמסוימות 

כדי לשפר את היכולת שלנו למצוא ערכים מעניינים, נצטרך לדעת לשחות בתוך ים תוצאות החיפוש 

ו. לנסות שאנחנו מקבלים. לכן, אני ממליץ להכיר את החיפוש טוב ולסנן את התוצאות לפי המטרה שלנ

 מעניינים של המטרה ולחפש אותם ביחד עם השאילתות המעניינות שחשבנו עליהן. subdomainsלחפש 

  .GitHoundכלי נחמד שיכול לעזור לנו להאיץ את התהליך הוא 

 

 הקוד חייב את הסיסמה

 ד חייב את הסיסמה!הקונתחיל במשפט מאוד טריוויאלי, 

-, ברור שהקוד צריך להכיל במקום כזה או אחר את הDB-למה אני מתכוון? אם יש לנו אתר שניגש ל

connection string  אליו. במשפט זה אני בעצם מסייג ואומר, שכל פתרון שנחליט להשתמש בו, הוא לא

מגן מפני גניבת הסיסמה. כל הפתרונות יכולים לשפר את ההגנה ולהקשות על התוקף אבל בסופו  100%

במהלך תהליך ההתחברות, ועם הגישה וההרשאות המתאימות, תוקף יכול  plainשל דבר הסיסמה תהיה 

 להשיג את הסיסמה )גם אם זה מהזכרון של התהליך(.

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x39/DW57-5-SafeDB.pdf
https://github.com/search/advanced
https://github.com/tillson/git-hound


 
 

 !סיסמאות רבותי, סיסמאות

www.DigitalWhisper.co.il 

 3  2020 יוני ,118גליון 
 

 מקומות לשמור סיסמאות

 לשמור את הסיסמה בקוד, מה עכשיו?הבנתי... לא כדאי 

שלך  ASP.NET-. וכיאה לעולם זה נהוג לשמור את הסיסמאות של אתר הNET-אני התחלתי בעולם ה

 :? יש אפילו ערך במיוחד בשביל זהconnection string. רוצה לשמור web.config-בקובץ ה

 

 לאחר מכן, פשוט מאוד לגשת לסיסמה מהקוד:

 

לגשת לסיסמאות שלי  Microsoftאז נכון, זה נחמד שיש לי דרך נוחה שאפילו נמצאת במדריך הרשמי של 

 .GitHub-דרך הקוד אבל זה לא פותר לנו את הבעיה, הסיסמה עדיין נמצאת ב

 

 הצפנה

שלנו ונצפין אותו, הסיסמאות  web.config-אם ניקח את ה ראשון שעולה לראש.הדבר הצפנה זה כנראה ה

. בסופו של דבר הקוד יצטרך הקוד חייב את הסיסמהלא יופיעו באינטרנט, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, 

 את מחרוזת ההתחברות.

-, אבל יצטרך להכיל את הסיסמה לפיענוח הplaintext-ב connection string-הקוד לא יכיל את ה

web.config .מה שמחזיר אותנו לאותה בעיה 

, מחלקה אבסטרקטית שנועדה להצפין ProtectedConfigurationProvider-במקרה הזה נוכל להשתמש ב

 מימושים קיימים:  2שלנו. יש לה  web.config-ולפענח חלקים רגישים מתוך ה

 RsaProtectedConfigurationProvider  

 DpapiProtectedConfigurationProvider 

 ניתן גם לכתוב מימוש משלנו שיורש מהמחלקה()
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 בצורה הבאה להצפנה: aspnet_regiisונשתמש בה על ידי הכלי 

aspnet_regiis -pe "connectionStrings" -app "/SampleApplication" -prov 

"RsaProtectedConfigurationProvider" 

 ולפיענוח:

aspnet_regiis -pd "connectionStrings" -app "/SampleApplication" 

 והפלט:

 

 

הרלוונטיים ולכן הקוד לא  machine-, או הuser-הצפנות אלו מבוססות על מפתחות של ה מה ההבדל?

 שלנו. DB-הסיסמה לפיענוח ואנחנו יכולים לישון בשקט כי אף אחד לא ישיג את הסיסמה ל מכיל את

 

כדי להשיג את  machine key-. אם השתמשנו ב100%כמעט, כמו שאמרנו בהתחלה, אין דבר כזה ? בטוח

 .web.config-הסיסמה, צריך להריץ קוד על המחשב עליו בוצעה ההצפנה בשביל לפענח את ה

, כדי להשיג את הסיסמה צריך להריץ קוד על המחשב עליו בוצעה ההצפנה, user key-אם השתמשנו ב

 עם המשתמש איתו בוצעה ההצפנה.
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 הזמן קצת קדימה במימד

 עם קבצי IISהטכנולוגיה התקדמה קצת מאז, ואנחנו כבר פחות פורסים את הקוד שלנו על שרתי 

web.config  מוצפנים, ניקח אתNode.JS .לדוגמאות הבאות 

 אופציה אחת, היא לשים. config.jsonנניח שאני רוצה לשמור את הסיסמאות שלי בקובץ קונפיגורציה 

 נפיגורציה:בקובץ הזה את הפורמט של הקו

 

 ולבקש מגיט לא לעדכן אותו מעכשיו והלאה על ידי הפקודה:

 

לפרוייקט שלנו, הוא יוכל להזין את הנתונים אבל הם לא יועלו לשרת שלנו  cloneככה כשמפתח עושה 

 בזמן הפיתוח. אם ארצה לשנות את הפורמט אוכל להחזיר את הקובץ למעקב על ידי:

--no-assume-unchanged 

-להקל על שינויים לפורמט בזמן הפיתוח, אפשר במקום זאת לשים את קובץ הקונפיגורציה כ בשביל

template לדוגמה ,config.json.example ( ואת הקובץ האמיתיconfig.jsonלשים ב )-gitignore  ככה

 שהוא לא יעלה אף פעם.

 כבר העליתי את הסיסמה, הכל אבוד?

באופן כללי תמיד עדיף להתייחס לקבצים שעלו לאינטרנט בצורה לא יש כלים במיוחד בשביל המצב הזה, 

 מאובטחת כאילו נחשפו לתוקפים ולכן אמליץ לשנות כל פרט רגיש שהעליתם בטעות.

 אחרי ששיניתם את הפרטים והעליתם אותם בצורה נכונה יותר, איך מוחקים אותם היסטורית? 

אפשר להשתמש בכלי כמו  ה לא פתרון מספיק טוב.הבא ז commit-כמו שניתן לראות בהקדמה, למחוק ב

BFG repo-cleaner .אם נרצה לדוגמה למחוק מפתחות  שעוזר לנו לנקות נתונים מגיט בצורה היסטורית

ssh :שבטעות העלינו נוכל להריץ את הפקודה 

 

-מ ית ומהירהפחות אינטואיטיב אךסטית ו)יותר רוב Gitשל  filter-branchדרך נוספת היא על ידי הפקודה 

BFG:) 

 

 , המקום הראוי לו!gitignore-ועכשיו נוסיף את הקובץ שלנו ל
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 הפתרון האולטימטיבי

שלנו היא על ידי שימוש במשתני סביבה, משתני סביבה יכולים  secrets-דרך יותר טובה ונוחה לניהול ה

להיות מוגדרים עבור המכונה, המשתמש והתהליך. העקרון הוא להשתמש בפתרון הקטן ביותר, הכי טוב 

להגדיר אותם עבור התהליך, אם יש לנו כמה תהליכים שצריכים את המידע אז נגדיר אותם עבור 

יכים את המידע אז נגדיר אותם עבור המכונה. ככל שמשתני המשתמש ואם יש כמה משתמשים שצר

 הסביבה מוגדרים באופן ספציפי יותר, התוקף צריך לעבוד יותר קשה כדי להגיע אליהם.

 סביבות עבודה

חשובה היא שצריך להפריד בין סביבות בכל רמה שאפשר. לדוגמה בין הסביבות  אךהערה קטנה 

development ,staging ,production .לכל סביבה יש נתוני  אין סיבה שיהיו לנו אותם משתני סביבה

הזדהות משל עצמה, כי גם השירותים אליה היא מזדהה צריכים להיות שונים, אנחנו לא נשתמש באותו 

DB  לסביבת פיתוח וסביבת הבדיקות לדוגמה )לא באותו שרת, לא באותם פרטי התחברות והם אפילו לא

 דע(.צריכים להכיל את אותו המי

 קצת קדימה בטכנולוגיה

 יש כמה כלים שיכולים לעזור לנו להטמיע את המשתנים בצורה נוחה.

 dotenvמשתני סביבה, ולכן נוצרו ספריות כמו  20זה לא כל כך כיף להריץ שורת פקודה עם  - ספריות

 .שאיתן אנחנו כותבים קובץ קונפיגורציה והן דואגות לטעון את ההגדרות שלו כמשתני סביבה

במקום להתעסק עם משתני הסביבה בתוך השרתים )מי זוכר מה זה שרת בכלל?( שירותי  - שירותי ענן

היום מספקים פתרונות למשתני הסביבה כדי שלא נצטרך להזין אותם בכל שרת ושרת )מה קורה  PaaS-ה

 . בואו נראה דוגמאות:עם היתה תקלה ושרתים התחלפו?(

Heroku: 
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GitHub actions: 

 

 

K8S Secrets 

, גם הוא מספק לנו ממשק נוח לשמירת מידע רגיש, שנקרא Kubernetes-למי מאיתנו שמשתמש ב

kubernetes secrets .זאת דוגמה לייצור של  וניתן לייצר אותו בכמה דרכיםsecret  בעזרת קובץyam. 

secret.yaml: 

 

 :applyונריץ 

 

 נוכל להגדיר לו אותו כך: podעבור  שלנו כמשתנה סביבה secret-כשנרצה להשתמש ב
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Scale up 

 לשמור. אני רוצה פתרון יותר טוב" secrets"מגניב, הבנתי אותך. אבל אני ארגון גדול, יש לי המון 

Vault  הוא כליOpen source  שמשמש כמקום אחד שמכיל עבורינו את כל הסודות ויכול לנהל משתמשים

כדי לקבל אותו )אחרי הזדהות  CLI-או ב API-והרשאות עבורם. כשנצטרך סוד מסוים נוכל להשתמש ב

 :כמובן(

 

 :AWS secret managerעוד דוגמה לכלי כזה הוא 

 

או  secret rotationהכלים האלה עוזרים לנהל סודות בצורה יותר טובה, הם מציעים פתרונות כמו 

montitoring לשימוש ב-secret יש להם ניהול הרשאות לכל .secretהצפנה ואופציה ל ,-revoke. 
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 לסיכום

ים )או שוברים, תלוי ראינו דרכים נכונות יותר ונכונות פחות לניהול הסיסמאות שלנו במערכות שאנחנו בונ 

 מי שואל(. הדברים הכי חשובים לקחת מהמאמר לדעתי הם:

 על הסיסמה שלנו, אפשר רק להקשות על תוקף להשיג אותה. 100%-אין דרך להגן ב .1

, הפרדת least privileges-ככל שנשתמש בסיסמה בפחות מקומות ובצורה ספציפית יותר )עקרון ה .2

 יותר טובה את ההגנה על הסיסמה.סביבות וכו'( נוכל להבטיח בצורה 

לשים לב טוב מה אנחנו מעלים לאינטרנט בצורה חשופה, יש דרכים מאוד קלות להשיג את המידע  .3

 שלנו כשהוא עלה.

 

 על המחבר

 .Penetration Testing-ו Full Stack, מתעסק בפיתוח 23יונתן קריינר, בן 

 yonatankreiner@gmail.com :לשאלות/הערות/טענות

 


