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 אניגמה, צופן ויז'נר וצירוף המקרים שביניהם

 מאת אורי ארליך

 

 הקדמה

סיפור האניגמה הוא סיפור מפורסם על פחד, מתמטיקה, ריגול והצפנה. זה סיפור על עבודה קשה 

 והצלחה, ולכן הוא מסופר עד היום, כאשר עולם הצפנים השתנה ללא היכר. 

פיצוח האניגמה במובנים מסוימים מסמן התחלה של עידן חדש, העידן שבו אנחנו נמצאים היום. עידן שבו 

מפענחי צפנים הם לאו דווקא מומחי לשון ושפות, אלא גם מתמטיקאים וחוקרים שמתעסקים במדעי 

שיבות גם בעולם היום יש ח -המחשב אשר משתמשים בכלים מתמטיים כדי לפצח צופן מורכב. עם זאת 

ונסיונות לפתח כלים ואפליקציות  NLP1להבנה לשונית ולהכרת מבנה ותכונות השפה, כאשר מדובר על 

במאמר זה אני רוצה לסקור תכונה אחת של שפות כתובות  שיעבדו עם שפה טבעית וינתחו אותה.

ג'יבריש,  ולהראות כיצד היא עוזרת לזהות האם רצף אותיות נטול רווחים וסימני פיסוק הוא טקסט או

קלאסיים. תכונה זו כבר לא כל כך משמעותית ורלוונטית  ובנוסף כיצד תכונה זו עוזרת לנו לפצח צפנים

 היום, אבל היא מעניינת.

 לפי שאני אתחיל במאמר עצמו, אני רוצה להקדים כמה נקודות:

 י אנסה לפשט המאמר לא דורש היכרות מוקדמת עם צופן ויז'נר, מכונת האניגמה או קריפטוגרפיה. אנ

 את הכל במידת האפשר כך שיהיה ברור גם ללא ידע מקדים.

  המאמר כמעט ולא הולך לעסוק בפיצוח האניגמה המקורי וכיצד הפולנים והבריטים עבדו. זה נושא

מעניין מאוד ואני ממליץ לקרוא עליו, אך זה לא המקום. במאמר אני אסקור דרך שמתאפשרת 

 ם שיש לה עדיפות במקרים מסוימים ולדעתי היא מעניינת.באמצעות מחשבים מודרניים חזקי

  כתבתי את הקוד בפייתון, בעיקרון זה לא רעיון מוצלח כי מדובר על חישובים רבים וארוכים, אך רציתי

עם אופטימיזציות ירוץ הרבה יותר  C-. קוד בCשהקוד יהיה ברור ולא יהווה חסם גם למי שלא יודע 

 ארחיב קצת בסוף המאמר על הנושא. 2טיבית יותר.מהר ויהפוך את המשימה לאפק

                                                           
 

NLP - Natural Language Processing 1
 עיבוד שפה טבעית -, או בעברית 

2
 של בקונספטים לא אבל, בעצמים שימוש)יש  משמעותי מאוד לא נוחות בעניין CPP, תחת ההנחה שההבדל מול C-ב לכתוב חשבתי בתחילה 

 ייעץ והוא, ממני מומחה חבר עם התייעצתי. CPPשל  באופטימיצזיות( ואיני בקיא מספיק הספריות יהיה המשמעותי ההבדל. עצמים מונחה תכנות

מכיוון שהמטרה שלי היא לא הקוד אלא ההוכחה של הקונספט ולכן מהירות הכתיבה ונחות הקריאה הם הפקטורים  python-ב דווקא לכתוב לי
 הרציניים. 
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ברוב  -בנוסף, העיקר הוא המאמר ולא הקוד. הקוד מניח הרבה הנחות שלא ראוי להניח בקוד אמיתי 

ים מה שגם עזר לי למצוא באגים ולתקן -test-המקרים הנחתי קלט תקין )במהלך הפיתוח היו לי בדיקות ו

ע"מ ליצור קוד קצר וקטן ככל האפשר(, ומקרי קצה עלולים לשבור אותם בצורה נוחה, אך מחקתי אותם 

את התהליך )התייחסתי בסוף המאמר לנקודה זו ואיך אפשר להתגבר עליה(. בנוסף אין לי נסיון 

 ולכן ייתכנו חלקים שנראים מוזר. python-בקונבנציות ופיתוח נכון ב

 

 מבנה ואופן פעולת האניגמה

ה, ראוי בתור התחלה להבין איך המכונה עבדה ומדוע קשה לשבור את לפני שנעסוק בשבירת האניגמ

כל  -הצופן. האניגמה, בניגוד לצפנים מודרניים וכמו כל מה שאסקור במאמר, התבססה על צופן החלפה 

ההצפנה הייתה מכנית ולא  -אות באלפבית מוחלפת עם אות אחרת. מכונת האניגמה כללה שני חידושים 

השימוש באופן משמעותי( וצופן ההחלפה )הדרך להמיר אות לאות אחרת( השתנה ידנית )מה שהקל על 

 לאחר כל אות.

בחלק הזה אני אנסה לתאר את מבנה האניגמה ואופן הפעולה, אך התיאור לא יהיה מדויק לחלוטין כדי 

את לא להסתבך סתם. בנוסף יש גרסאות רבות ושונות של האניגמה, ולא אתייחס לגרסאות השונות. עם ז

 התיאור יהיה קרוב מספיק לצורך הדיון במאמר.

 
 מערבלים ומשקף -מבנה האניגמה 

המבנה הכללי של המכונה התבסס על שלוש דיסקיות המכילות חיווט חשמלי הממיר אות אחת לאחרת 

)דיסקיות אלו נקראות "מערבלים" או "רוטורים"( המונחות אחת ליד השניה, משקף )או "רפלקטור"( 

", F" מומרת לאות "Aחיווט "סימטרי" )פירוש הדבר שאם האות "שמכיל 

", מה שלא מתקיים במערבלים(, ולוח A" תומר לאות "Fאז גם האות "

תקעים )או מרכזייה( שיוסבר בהמשך. כאשר מנסים להצפין אות, עובר זרם 

חשמלי דרך שלושת המערבלים אחד אחרי השני, עובר דרך המשקף, וחוזר 

 רבלים. תכונה זו מאפשר להצפין ולפענח בצורה זהה.דרך שלושת המע

)תלוי גרסא(  8או  5, 3מערבים מתוך  3בכל הפעלה היה אפשר לבחור 

ולסדר אותם באיזה אופן שרוצים ובאיזה היסט שרוצים. מאפיינים אלו 

היו חלק מהמפתח, כיוון ששינוי באחד ממאפיינים אלה ישנה לחלוטין 

 .3את אופן הפעולה המדגימהמצ"ב תמונה את ההצפנה. 
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 "אניגמהלקוחה מתוך ויקיפדיה, ערך "התמונה 

 ]ואופן הסיבוב דוגמא לפעילות המערבלים[

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%94
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כאשר אות מוצפנת, הרוטור הימני ביותר מסתובב, ולפיכך גם  -תכונה מעניינת קשורה למערבלים 

אותיות פונקציית התתמרה הייתה חוזרת  62ההתמרה משתנה. אם רק הרוטור הימני היה מסתובב, כל 

למצבה המקורי )בהמשך נלמד איך להתמודד מול מצבים כאלה(, ולפיכך יש נקודה בה כאשר הרוטור 

הימני פוסע גם הרוטור האמצעי פוסע, ובצורה דומה יש נקודה בה כאשר הרוטור האמצעי פוסע יפסע גם 

פוסע נתנת לשינוי ע"י הגדרת מתפס, מה  בחלק מהגרסאות הנקודה בה הרוטור הרוטור השמאלי.

 שמקשה עוד יותר על הפענוח.

 לוח התקעים -מבנה האניגמה 

בנוסך למערבים שמבצעים החלפה, יש רכיב נוסף שמסבך את ההצפנה והוא לוח התקעים. בפשטות, לוח 

או  2-כמתקעים מאפשר להחליף בין שתי אותיות עוד לפני תהליך ההצפנה של המערבלים והמשקף. יש 

 כבלים )תלוי גרסא(, כל אחד מאפשר להחליף בין זוג אותיות.  01

באופן ידני ובכך לגלות את  אמנם השינוי לכאורה מינורי, הרי ניתן יחסית בקלות לפענח צופן החלפה קבוע

מדובר בכמות גדולה מאוד של צירופים אפשריים  -אך בפועל הוא יכול להקשות מאוד תצורת הכבלים, 

 גם נראה שזה מפריע לחישובים מסוימים.ובהמשך 

 4אנטרופיה -האניגמה 

כדי להבין למה אי אפשר לנסות עד שמצליחים לקבל תוצאה הגיונית, נסקור את מרחב האופציות להצפנת 

 טקסט ע"י בחינת אופציות המפתח השונות )חלק מהדברים תלויים בגרסא(.

  :01,512=  62*  62*  62היסט מערבלים התחלתי 

  :בהתאמה 8או  5, 3מתוך  3, אם בוחרים 332או  21, 2סידורי מערבלים 

  :212=  62*  62סידורי מתפסים 

  :אופציות היסט של המשקף אם הוא ניתן להזזה 62משקפים *  3משקף 

  :חיבורים ו 2-אם משתמשים ב 011,390,190,511סידורים אפשריים של לוח התקעים- 
 חיבורים. 01-אם מתמשים ב 051,138,612,931,651

טקסט קביל בגרמנית( יש כמות  -אם מעוניינים לנסות אופציות עד שיתקבל טקסט ידוע )או לחלופין 

עצומה של אופציות וזה בלתי אפשרי. לפיכך, בניסיון הפענוח המקורי השתמשו בשיטות שונות כדי לבטל 

גדרות המפתח, ומשם למצוא את באופן חלקי לפחות את השפעת לוח התקעים עד למציאת שאר ה

הגדרת לוח ההתקעים בעזרת עבודה ידנית. בשיטה שלנו זה יהיה דומה אך לא זהה, בהמשך הכל יהיה 

 מובן.

                                                           
 

 
4

  בהקשר של קריפטוגרפיה משתמשים במילה אנטרופיה בשביל לחשב את מרחב האופציות וההסתברות. - בפשטות
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כתב  -כדי להבין מדוע אפשרי להתעלם מלוח התקעים צריך להבין נקודה מאוד מרכזית במבנה של שפה 

במובן מסוים זה רק אוסף סימבולים. אם אני אקח את מאמר זה ואחליף כל אות 'א' במשולש, זה לא ישנה 

את תכונות השפה ולא ישנה ניתוחים סטיסטיים על תדירות אותיות, פשוט מקום 'א' בכל החישובים יהיה 

שפה עדיין ישמרו. זה יהיה משולש. לפיכך, כאשר אנחנו מחליפים אותיות באופן קבוע, תכונות רבות של ה

 .5, או "אינדקס צירוף המקרים"index of coincidenceרלוונטי בהמשך, כאשר נדבר על 

 

 צופן ויז'נר

 אופן פעולת הצופן

צופן ויז'נר אמנם לא קשור ישירות לצופן האניגמה, אך בדומה לצופן האניגמה מדובר בצופן החלפה 

יש יותר מהתמרה אחת. בניגוד לאניגמה, כמות ההתמרות בצופן ויז'נר זהה לרוב מועטה  - 6פוליאלפבתי

יחסית וטקסט ארוך יכפיל כפילויות רבות )המפתח הוא רצף התמרות המשמש באופן מחזורי, ולרוב כמות 

 ההתמרות תהיה קצרה בהרבה מאורך הטקסט(. 

מוצפנת  j-( שמהווים את המפתח, האות הk1, k2 …, knנבחרים קבוצת מספרים ) -ההצפנה מבוצעת כך 

מזיזים כל אות ע"פ היסט מהמפתח, כאשר  -. או במילים אחרות kj mod nע"י הזזה מעגלית של המספר 

משתמשים במפתח באופן מחזורי עד סוף הטקסט. לעתים מייצגים את המפתח ע"י אותיות, כאשר האות 

 הראשונה )למשל א'( פירושה היסט אחד, האות השנייה פירושה היסט כפול וכן הלאה.

ם באניגמה היה סיבוב של למשל עבור המפתח "אבג" הטקסט "טקסטטקסט" יוצפן כ"ישציכתעי". א

 תווים. 62מערבל יחיד ולא של כל השלושה, בעצם זה היה דומה לצופן ויז'נר עם מפתח באורך 

 פיצוח צופן ויז'נר

יש כמה דרכים לפצח את צופן ויז'נר. לצורך הנוחות נניח שבמידה שיש צופן תמורה מונואלפבתי פשוט 

ענח את צופן ויז'נר? נצטרך לדעת את אורך המפתח. אנחנו יודעים לפענח אותו, מה נצטרך בשביל לפ

כאשר נדע את אורך המפתח אנחנו נקבל אוסף צפנים פשוטים שניתן לפענח )כל האותיות שהוצפנו עם 

 היסט של החלק הראשון במפתח, כל האותיות שהוצפנו עם ההיסט של החלק השני במפתח וכו'(.

רוצה להתמקד באחת מהם שרלוונטית גם לאניגמה.  איך נגלה את אורך המפתח? יש כמה שיטות, ואני

, או בתרגום מילולי לעברית "אינדקס צירוף IoC - Index of Coincidenceהשיטה מתבססת על מדד 

מה הסיכוי שאם  -המקרים". יש כמה דרכים שונות להגדיר את המדד, אבל אחת מהן פשוטה במיוחד 
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 רשמי תרגום יש אם יודע לא ואני בעברית המושג את שמעתי לא מעולם אך, המושג של טוב תרגום לא זה הנראה ככל 
6

כל אות יכולה להיות מוצפנת לכמה אותיות וזה תלוי  - פוליאלפביתיכל אות מוחלפת לאות אחרת באופן קבוע, צופן  - מונואלפבתי: צופן בפשטות 
 מקרה. 
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שזה  0/62תה אות? בטקסט אקראי לחלוטין נקבל אותיות אקראיות מהטקסט נקבל את או ניקח שתי

 . בכל שפה נצפה לראות ערך טיפה שונה.1.121, ואילו באנגלית נצפה לקבל בערך 1.138בערך 

 מצ"ב דוגמא לקוד פשוט בפייתון שמקבל רצף אותיות ובמצע את החישוב:

 

נבצע חישוב כדי לקבל את אם ניקח טקסט, נצפין אותו כאשר כל אות מוצפנת בצופן אחר, ועל התוצאה 

, כנראה נקבל קירוב זה או אחר לג'יבריש. לעומת זאת אם ניקח טקסט שהוצפן בצופן יחיד ונבצע IoC-ה

שינוי האותיות לא משנה תכונות  -עליו את החישוב זה יהיה מאוד דומה לאנגלית )כפי שכבר אמרנו 

 -ין אלגוריתם הכרעה עבור אורך מפתח מתמטיות מסוימות, כמו זו(. תכונה זו מאפשרת לנו ליצור מע

, תת הצופן 2נחלק את הטקסט המוצפן לתתי צפנים בהתאם לאורך המפתח )אם המפתח הוא באורך 

הראשון יהיה האות הראשונה, החמישית וכו', תת הצופן השני יהיה האות השנייה, השישית וכו' וכך 

של טקסט אקראי  IoC-תתי הצפנים דומים לשל  IoC-. אם הIoC-הלאה( ועבור כל תת צופן נבדוק מה ה

 .7באנגלית כנראה זה אורך המפתח

 מצ"ב קוד פייתון שבודק מה אורך המפתח הכי הגיוני עבור טקסט:

 

השיטה הזו טובה כאשר משתמשים במפתח באורך קטן על טקסט מספיק ארוך, כאשר זה לא המצב יש 

 שתי בעיות:

 לא יהיה מדויק עבור טקט קטן IoC-ייתכן שה .א

 היכולת לפתור צופן מונואלפבתי בד"כ תלויה באורכו, צופן קצר מדי לא נוכל לפענח באופן יעיל. .ב
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 באופן מעשי יש חסרונות בשיטה הזו ויש שיטות נוספות וניתן לשלב.. עתה לעת לזה נניח אבל, למעשה, שלם במספר שלו כפולה או 
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 IoC-האניגמה ו

לאחר שהבנו איך לפצח את צופן ויז'נר השלב הבא הוא פיצוח האניגמה באופן דומה. כאשר מדובר על 

האניגמה אנחנו לא מחפשים את כמות ההיסטים כמו בצופן ויז'נר אלא מנסים למצוא את הסידור של כל 

נסדר נכון חלק אם נצליח להשיג חלק מספיק גדול מהמפתח ) -הרכיבים. לצורך כך יש לנו תכונה מעניינת 

שלו  IoC-מספיק גדול מהרכיבים(, אז חלק מהטקסט יהיה מוצפן לפי צופן מונואלפביתי פשוט ולפיכך ה

 הכולל יהיה גבוה יותר מאשר סתם ג'יבריש. IoC-יהיה דומה לשל אנגלית וה

אנחנו לא צריכים לנסות את כל המפתחות, אנחנו רק צריכים לפצל לכמה חלקים כאשר  -במילים אחרות 

 קרוב יותר לטקסט באנגלית.  IoCבכל חלק אם נגלה את המפתח מתוך מאגר מוגבל נקבל 

אם נצליח לפצל לשני  -היתרון בשיטה זו שהוא מאפשר לנו לבחון מספר הרבה יותר קטן של אופציות 

. אמנם כל חלק נעשה ע"י X*Yאפשרויות במקום X+Y אז את השני נצטרך לבחון חלקים ונבצע אחד ו

bruteforce  שיקח הרבה משאבים, אבל מכיוון שנפצל זה יהיה ניתן לפתרון בזמן סביר. במקרה דנן נפצל

 לשלושה חלקים ובכך נוריד את זמן הריצה באופן משמעותי.

 
 גילוי הסדר וההיסטים

 זה מלוח התקעים, הוא עוד יפגוש אותנו בהמשך. לצורך הנוחות נתעלם בשלב

מה יקרה? כל  -נניח שיודעים מה המיקום של המערבלים ומה ההיסט, אבל לא יודעים איפה המתפסים 

עוד הכל מסונכרן הטקסט יתפענח באופן תקין, אבל כאשר במכונה המקורית היה צעד ובמכונה 

השנייה תעשה צעד. כלומר, אם נצפין את מילה המפענחת לא )או להפך( יהיה פער עד שגם המכונה 

TEXT  פעמים רבות ואז ננסה לפענח כאשר הסדר וההיסטים נכונים אך המתפסים לא נקבל בערך משהו

 כזה )סימנתי בירוק את החלקים שפוענחו כראוי(:

TEXTTEXTTEXTTEXTMARILLYXZBXTTEXTTEXTTEXTTEWXYIPMYBNFTEXTTEXTTEXTTEXTHNABEKLEBVXTTEXT

TEXTTEXTTELIZNXUTEHTTEXTTEXTTEXTTEXTLRZJAWXBTPXTTEXTTEXTTEXTTEIYQZAGEOSNTEXTTEXTTEXTTE

XTNHZNMCWBWWXTTEXTTEXTTEXTTEIAQQEMUTOU 

? אנחנו לא נקבל ערך IoCחלק מהטקסט מפעונח כראוי וחלק אקראי. מה יקרה אם נחשב  -וכן הלאה 

לא מבוטל של ג'יבריש, מצד שני יש כאן טקסט שעליו  דומה לשפה האנגלית כי אחרי הכל יש כאן חלק

גבוה מסתם ג'יבריש, ובפרט גבוה יותר ממה שהיה קורה אם היינו בוחרים סדר או היסט לא  IoCנקבל 

 נכון של המערבלים. 

אם ננצל את התכונה הזו נוכל להריץ את כל הסידורים האפשריים של המערבלים כל ההיסטים האפשריים 

הכי מוצלח ובכך נזהה את הסדר  IoC-ח שהמתפסים במקום קבוע לא רלוונטי(, נבדוק מה ה)לעת עתה נני

 של המערבלים ואת ההיסטים.
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נצטרך לשחק  האמיתילא נכונים, בעולם  שהמתפסיםבגלל  בגלגלים אחד היסט של שגיאה להיווצר עלול :הערה

 טיפה עם הנתונים ולבדוק אולי זה קרה. זה מסבך את המורכבות ונכנס לקטנות שלא רציתי להכנס אליהם. 

מצ"ב קוד שעושה את התהליך הנ"ל )לצורך הנוחות הנחתי שהרפלקטור ידוע בשביל לא לסבך עוד יותר, 

 בפועל צריך לעבור גם על כל האופציות השונות שלו(:

 

, ההיסט וסדר המערבלים. הוא עובר על כל האופציות של סדר המערבלים, בודק IoC-ת ההקוד מחזיר א

 את כל ההיסטים ורושם את התוצאה הכי טובה.

 

 המתפסיםגילוי 

, IoC-לאחר שגילינו את הסדר וההיסטים של המכונה, צריך לבדוק את המתפסים. גם כאן נשתמש ב

 הכי טוב. זה די פשוט ולא צריך להרחיב. IoC-הנבדוק את כל האופציות של המתפסים ונראה מה 

 מצ"ב קוד רלוונטי:
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הקוד מקבל מכונה שמכילה מערבלים בסדר מסוים, ואת ההיסטים הרצויים. כל פעם מאפסים את 

, כאשר בסופו של דבר מחזירים את IoC-ההיסטים למיקום הראוי, מגדירים מקום למתפסים ובודקים מה ה

 ההיסטים הרלוונטיים.הכי טוב ביחד עם  IoC-ה

 לוח התקעיםגילוי 

כאן יש להעיר שיש בעיה שעד עכשיו לא דיברנו עליה, לאחר שמצאנו את כל הנ"ל אם ננסה לפענח אנחנו 

לא נקבל צופן מונואלפביתי. הסיבה לכך היא שבמהלך ההצפנה לפעמים האות המוצפנת תתחלף בלוח 

אקראית במקום מה שצריך )כי אנחנו מנסים לפענח  התקעים לאות אחרת, וכאשר ננסה לפענח נקבל אות

עדיין יש קטעים אקראיים של  -אות לא נכונה(. זה מסבך אותנו, כי אחרי כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו 

 ג'יבריש. 

 IoC-פשוט מנסים להוסיף תקעים באופן שיטתי עד שרואים שה -גם גילוי לוח התקעים מאוד דומה 

משתפר. כל פעם תקע אחד, כדי שלא נצטרך כמות גדולה מדי של נסיונות. היתרון בשיטה הזו שזה דורש 

( ולכן זה 65כפול  62מעט נסיונות כיוון של פעם בוחנים רק תקע אחד מתוך כל האופציות )לכל היותר 

 מספר קטן מאוד.

 מצ"ב קוד שיעשה את העבודה:

 

אסור שיהיה שימוש באותו תקע פעמיים וצריך כל פעם לעדכן את לוח התקעים כדי  -כאן יש סיבוך נוסף 

 הוא רושם ובודק את כל התנאים הנ"ל. -שלא נקבל אותו חיבור שוב ושוב. לכן הקוד טיפה מסובך 
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 המהלך המלא

 כדי לסגור את הפינה אני רוצה לצרף קוד שיעשה את כל התהליך מקצה לקצה:

 

מוצאים את המערבלים, לאחר מכן את המתפסים ובסוף את לוח התקעים. לאחר מכן בתור התחלה 

 מרכיבים את המכונה הרלוונטית ומפענחים.

 

 קצת הרחבות

 ביצועים

ההנחה הגרמנית לא הייתה שהאניגמה בלתי שבירה, אלא שהיא בלתי שבירה בזמן  -זה הפיל שבחדר 

סביר. אם פענוח הודעה לוקח כמה שבועות, המשמעות של פענוח ההודעה צונחת. לכן ביצועים זה חשוב. 

בנוסף, במהלך הפיתוח רציתי לבדוק הרבה פעמים במקרים שונים כדי לראות שהכל עובד חלק וכאשר כל 

 וקחת כמה דקות טובות זה מאוד מתסכל.בדיקה ל

 זו לא שפה לביצועים. אפשר לתקוף את הבעיה מכמה צדדים שאני אציג כעת: python -הבעיה היא כזו 

 לתכנת ב-C ,השימוש במצביעים יהיה מהיר בהרבה, התוכנה תקומפל בעזרת מיטב האופטימיזציות .

כנה תרוץ מהר. החסרון הוא שהפיתוח יהיה איטי לא יווצרו אובייקטים רבים שיתפסו זמן וזיכרון והתו

ים )אפשר -thread-מאפשרת שימוש בתהליכים ו Cיותר ופחות ברור לרוב האנשים. בנוסף שפת 

מה שיהפוך את התהליך לעוד יותר מהיר במעבדים  )נפרד thread-לחשב כל סידור מערבלים ב

 מודרניים עם ריבוי ליבות.

  לנצל עד תום אתpython -  יש כמה טריקים שאפשר להוציא מהשרוול ע"מ ליצור קוד יעיל. למשל

multiprocessing או שימוש ב-bytearray  במקוםstr.זה יעזור באופן מוגבל, אבל יכול להאיץ כראוי . 
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 להשתמש ב-pypy - אחת הסיבות ש-python  .כל כך איטית היא שזו שפה מתפרשת ולא מתקמפלת

. על המחשב שלי זה pypy, דרך כלי הנקרא just in time compilationבעזרת  pythonיש דרך להריץ 

, האצה שאין לזלזל בה. היתרון הגדול הוא שאין צורך לשנות אף שורה 61האיץ את התהליך בערך פי 

 , פשוט להריץ בצורה טיפה שונה.python-בקוד ה

 

 מה הלאה

אקראי מהאותיות יהיו ג'יבריש, כיוון שאין לנו את חלק  -כאשר דנו על גילוי לוח התקעים הזכרתי בעיה 

לוח התקעים הנכון אז ננסה לפענח בצורה לא נכונה. זה יכול להרוס את כל תהליך הפעוח כאשר מדובר 

בכמות גדולה של חיבורים. זו בעיה קשה, במקרים מסוימים נצליח לפתור אותה בעזרת הוספת מדדים 

  .8כבר מסובך הרבה יותר אבל זה IoC-לשוניים נוספים מלבד ה

בעיה נוספת שהזכרנו היא שלפעמים החישוב של ההיסטים יצא מעט שגוי בגלל שהמתפסים לא 

מחושבים כראוי. טעות קטנה בשלב הזה תמשך לאורך כל שאר השלבים ותיצור ג'יבריש בסופו של דבר. 

כדי לפתור את הבעיה הזו אפשר להחזיק רשימה של כמה האופציות הכי טובות, ולבדוק את כולם עד 

 בל פענוח טוב. זה יאט, אבל לא באופן משמעותי מדי ויטפל טוב יותר במקרי קצה. שנק

 

 הערה לפני סיום

המאמר הזה עלול לעשות בטעות רושם מוטעה שזה סבבה לפתח קוד קריפטוגרפי, אחרי הכל אני יצרתי 

ם טוב , זו דרך נפלאה להרוס אלגוריתזה את עושים לאכאן קוד של האניגמה. אז למען הסר ספק: 

בעזרת טעויות קוד מטופשות. ייתכן למעשה שאף אני עשיתי טעויות קוד מטופשות ופשוט לא הבחנתי 

 בהן כראוי. 
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 דנן במקרה יעזור זה אם בטוח לא אני אבל, אותיות צמדי של תדירויות בדיקת היא כזה למדד דוגמא 
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 סיכום

בוחרים מדד שנותן איכות לפענוח, בודקים באופן שיטתי את כל  -לסכם את השיטה באופן פשוט  אפשר

מנגנון  -האופציות ובעזרת המדד קובעים מה האופציה הטובה. היתרון בגישה הזו היא אוטומציה 

 שמאפשר לבדוק איכות מאפשר לנו לא להתבסס על יכולות אנושיות או טקסט ידוע שאפשר להשוות אליו

 )מוטיב שהבריטים והפולנים התבססו עליו בזמן המלחמה(. 

מחלקים את  -קצת יותר מורכב, כי במקום לבדוק את כל האופציות עובדים באופן חכם יותר  האלגוריתם

המפתח לשלושה חלקים, כאשר התקדמות בכל חלק במפתח מובילה להתקדמות בפענוח. בצורה כזו 

 side-channelי. השיטה הזו משמשת באופן רחב גם במתקפות אפשר לצמצם את הבעיה באופן משמעות

במקום לבדוק את כל  -המבוססות על זמן, בהן מוכנס קלט ונבדקת איכותו בהתאם לזמן העיבוד 

 האופציות אפשר למדוד כמות קטנה שוב ושוב כדי לגלות חלק לאחר חלק. 

" Side Channel Attack on Embedded chipsמאמר של אבי פדר "ב לראות ניתן זו למתקפה דוגמא

 .DigitalWhisperשל  036 גליוןשפורסם ב

ואיך הוא  IoC'נר, למדנו מה זה ויזהזה דיברנו על האניגמה וצופן  במאמרנסתכל באופן רחב יותר,  אם

יכול לעזור לנו לפענח צפני טקסט. דיברנו על איך אפשר לקחת בעיה מורכבת של פענוח צופן ולחלק 

 כיוםאותה לחלקים סבירים שלא דורשים כוח חישוב גדול מדי. לכאורה זה לא שייך בצפנים מודרניים, 

יבות למבנים לשוניים כאשר בנוי בצורה בה כל שינוי מזערי יגרום שינוי משמעותי בצופן ואין חש המפתח

-sideשייכים עד היום, בין אם במתקפות  שוניים מוטיבימצפינים מידע בינארי כמו תמונה. עם זאת, 

channel של הסיפור זה במובןהצפנה וגיבוב, או יישומי עיבוד טקסט מודרניים.  לאלגורתמי, מבחנים 

 .נמשך עדיין הוא, הסתיים לא האניגמה

 

 קטעי הקוד שהוצגו במאמר:להלן קישור לכלל 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x86/dw_enigma.zip 

 

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x84/DW132-1-EmbdSideChannel.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x86/dw_enigma.zip

