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YubiKey: Unlocking Foolproof Security 

 אלקבס ויהונתן מליאנקר עדי מאת

 

 הקדמה

 מחלופות יותר טובות אבטחה תוצאות יניב תמיד פיזי אלמנט על המתבסס אימות, זה את תהפכו שלא איך

2FA שהחלו היקף רחבות למתקפות עדים אנחנו האחרונה הבתקופ ובמיוחד האחרונות בשנים. דיגיטליות 

-ל לנייד שקיבל OTP-ה קוד את למסור תמים עובד ומשכנוע Phishing ,Credential Stuffing-מ דרכן את

 העולם אוויר אל הגיחו Pharming-ו Smishing ,Vishing ,Whaling כדוגמת חדשות מילים". IT-ה צוות"

 אימות – פעם יֵמא יותר ברור המגמה כיוון כי במקרה זה שאין והרי. אלו במתקפות נוסף רובד לתאר במטרה

 מערכות ולב הנתונים מסדי אל ישירות התוקף את יוביל הרע ובמקרה הטוב במקרה VPN יעקוף מוצלח

 C&C מספר אל Phishing-ה מודולי כניסת את לראות ניתן, להישאר כדי כאן האלו התקיפה וקטורי. הארגון

frameworks לכך כראייה הפופולארים. 

 שהורדה בחוץ וארגונים משתמשים הרבה כך כל יש. הרבה נדרש לא, אמת'ת? כזה במצב לעשות צריך מה

 בית לשדוד לנסות למה. התקיפה נסיונות מרבית את למנוע עשויה" קלה מטרה" היותנו של ועקבית מתונה

 את מתאר” Low Hanging Fruit“ באנגלית הביטוי? לרווחה פתוח שמולו הבית אם ואזעקה בגדר שמוקף

 ניתן; מהנוף יעלמו כניסה כוקטור תקין אימות על המסתמכות מתקפות אם ספק, זאת עם אך. היטב הרעיון

 .לכך כראייה ההגנה רכיבי מכלל הפרימטר להגנת שמוקדש הכספי האחוז את לראות

 בהקדמה להתחיל לנו חשוב היה( סופר מי אבל דביח 22 כמעט) המגזין במסגרת כה עד שפירסמנו המאמרים ברוב אם

 מכן לאחר ורק נושא אותו את שמרכיבים הביניין אבני של שונים אספקטים ואחד מיליון על להסביר, ארוכה

 לצלול היא במאמר שלנו המטרה. שונה הקרוב שהמאמר הרי - והטכני הפרקטי לחומר הבמה את לפנות

, זה בהיבט. Yubikey כדוגמת פיזי אימות במוצר השימוש מנגון תא ולהציג הטכני לתוכן מהר שיותר כמה

 אנחנו זאת בכל למה אז(, Yubikey מאחורי העומדת) yubico לחברת מתחרים מוצרים מעט לא ישנם

 ? שלם מאמר שלה המוצרים לסדרת מקדישים
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 ?)עליו מאמר רושמים אנחנו ולמה( המתחרות לעומת YubiKey את מייחד מה

 . כלום - וףמהס נתחיל

 חומרה אבטחת מפתח כל, כללי באופן .מספקת yubico שחברת רים'הפיצ לכל כמעט תחליף למצוא ניתן

 . Yubikey-ל נהדרת כחלופה לשמש יכול FIDO U2F באימות המשתמש

 זו שלהם ביותר המשמעותי שהיתרון להבין חשוב אבל Yubikey אל נטיבותאלטר מספר נציג הקרוב בפרק

 התקנים את עיצבו למעשה והלכה הזמן מראשית פה היו( Duo Security עם ביחד) yubico-ש העבודה

 לא תופתעו חרותהמת של בדוקומנטציה קצת תנברו אם. היום מכירים שאנחנו הפרוטוקולים את ומימשו

 .רשמו yubico של שהמפתחים קוד חלקי על מסתמכות שהן לגלות פעם

 (במספר+ 25,222) שלה העובדים כל את הכריחה Google-ש מאז כי פירסם KrebsOnSecurity 2202 ביולי

. פישינג ניסיון לשום נפלה לא החברה( OTP-ו סיסמאות במקום) פיזיים Security Keys-ב להשתמש לעבור

 ככזו; האינטרנט ברחבי ליבתיים וממשקים תוכנות הרבה הכי עם( חברה-ה לא אם) החברות אחת היא גוגל

 גופי עבור אספקה שרשרת נוזקות להטמנת ונסיונות למתקפות מאוד מפתה תקיפה משטח מהווה היא

 . נוספות וחברות ממשל

 לא גוגל, פיזית חומרה מבוסס לאימות "הפשוט" המעבר שבזכות העובדה אבל בנושא דעתכם מה יודע לא

 המשמעותי היתרון את מראה זמן הרבה כך כל במשך?( כן, אחד' מס מודרני כניסה וקטור) מפישינג סבלה

 עשתה גוגל security keys באיזה לנחש רוצים. האימות בשלב חומרה מבוססת הגנה שכבת הוספת של

 . Yubikey, יאפ? תקופה באותה שימוש

 לשוק לצאת החליטה גוגל המודל של המאסיבית ההצלחה לאחר כי אתכם יפתיע לא שזה מקווה אני, כן כמו

 .העולם אוויר אל הגיח Titan Security Key, 2202 בסוף ואכן. משלה מדף מוצר עם

 אחלה להם יש נכון (.גוגל של למפתחים מראש סליחה) כלום כמעט חידשו לא שגוגל להבין חשוב אבל

UI\UX ,אבל שלהם המוצרים (מיליון) שאר עם ממושלמת פחות לא בצורה ומתלבש בטירוף רספונסיבי הכל 

 מפתחותה מוצרי כל כמעט, למעשה. כולם כמו בסיס רעיון באותו עובד Google Titan( גדול אבל וזה)

 .ציבורי מפתח של קריפטוגרפיהב שימוש י"ע - דומה בצורה עובדים הפיזיים

 ?עובדים פיזיים אבטחה מפתחות איך אז

 מאמתים)  Authenticatorsהשם את מקבלים פיזיים אבטחה מפתחות, FIDO ארגון של הרשמית בדוקומנטציה :הערה

 למעשה שונות חברות של שמאמתים מכיוון. WEB-ה רתש מול המשתמש לאימות אחראיים שהם מכיוון (צחה בעברית

 מוצר איזה לבחור ליטרלי תוכלו" מאמת" המילה את שתראו פעם בכל, הקרוב בהסבר, להפליא זהה בצורה עובדים

 :יתאים וההסבר הבאה מהרשימה

• YubiKey 5 Series 

• Google Titan  

https://www.yubico.com/authentication-standards/fido-u2f/
https://duo.com/
https://krebsonsecurity.com/2018/07/google-security-keys-neutralized-employee-phishing/
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• Feitian MultiPass FIDO  

• HyperFIDO Titanium U2F  

• Thetis FIDO U2F  

• Token2 BurnerKEY 

 למרות) bits & bytes-ל נכנסים לא אנחנו, שונה בצורה עובדים שונים מוצריםLLD   (low level design)שברמת כמובן

 לפיהן פועלים המוצרים שכלל ולדעת להכיר שחשוב העיקריות הפעולות אלו אבל( FIDO2 על במאמר זאת עשינו שכן

 .שלהם החברה של באתר יש buzzwords כמה משנה לא

 WEB מבוסס מקוון בשירות לחשבון הכניסה בעת משתמשים זהות לאימות שנועד פיזי התקן הוא" מאמת"

 U2F בסטנדרט שימוש עושים אלו כל; NFC-ב גם ולפעמים  USB,Bluetooth בגרסאות זמין הוא. לוקאלי או

(Universal 2nd Factor )שתמשהמ זהות את מאובטחת בצורה לאמת כדי .CTAP2 (Client to 

Authenticator Protocol )סטנדרט של הרחבה היא U2F רוב שעדיין מכיוון אך לאחור תאימות עם 

 סטנדרט של מבט מנקודת) U2F-ב שימוש נעשה אנחנו, אותו ואימצו התקדמו לא עוד בשוק המאמתים

2FIDO )ארגון על רשמנו. ההסבר במהלך FIDO במאמר "FIDO2 - סיסמאות ללא עולם." 

 הדבר.  FIDO U2Fמבוסס באימות התומך מקוון שירות עם אותו לרשום נדרש, במאמת שימוש לעשות כדי

 הציבורי ומפתח תהמאמ בחומרת יאוחסן הפרטי המפתח; קריפטוגרפיים מפתחות זוג ביצירת כרוך

 מאובטח חיבור ליצירת משמשים המפתחות. המקוון השירות של בשרת ההרשמה תהליך בתום יאוחסן

 הוא לכולם המשותף כאשר( ושונים) חדשים מפתחות( וישמרו) יווצרו דומיין כל מול .לשרת היוזר בין

 לאתר, יקר. הראשונית ליצירתם השימוש נעשה בו אשר המאמת של הפרטי במפתח השימוש

Microsoft.com ו-digitalwhisper.co.il המאמת בחומרת ישמרו אשר שונים מפתחות צמדי 2 יווצרו. 

 אתגר ישלח השרת(, האימות שלב) שלו לחשבון להיכנס יבקש המשתמש כאשר, הרישום שלב לאחר

, USB של במקרה המחשב לפורט הכנסתו ידי על) איתו שנרשם במאמת שימוש לעשות יצטרך והמשתמש

 מנת על( בו שמאוחסן הפרטי המפתח את להפעיל ובכך NFC באמצעות אמצעי של סריקה או BT חיבור

 המפתח באמצעות החתימה את יאמת בתורו השרת. לשרת בחזרה אותו ולשלוח האתגר על לחתום

 ההחתימ אם'(. וכד אינקרמנטליים מונים, זמן חותמות כמו נוספים אבטחה ואמצעי) שברשותו הציבורי

 .קלאסי challenge-response מודל. שלו לחשבון להיכנס למשתמש יאפשר השרת, תקפה

 על דווקא לכתוב בחרתם עדיין למה. הפיזיים האבטחה המפתחות בין מהותי שוני שאין הבנו אז, אוקיי

Yubikey? אתם בו הארגון ושל שלכם צורך כל יכסה שכנראה מאוד ענף מוצרים וסט מוניטין - בפשטות 

 .(הזה מאמר\המשפט על כסף מהם מקבלים לא שאנחנו מבטיחים) ובדיםע

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x92/DW146-2-FIDO2_Part1.pdf
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 :האחרון במשפט כוונותינו על אור לשפוך עשויה הבאה התמונה

 

 [works-yubikey-the-yubico/how-https://www.yubico.com/why -מקור]

 סביבות, ענן שירותי, הפעלה מערכות של רחב מגוון עם לקוח תוכנת ללא out-of-the-box עובד YubiKey-ה

 עמוק כך כל מושרש הוא, למעשה. הגנה ומוצרי חומרה מערכות, סיסמאות מנהלי, אירגוניים יישומים, פיתוח

 . 1/2FA-כ yubico יבמוצר לשימוש מראש שלהן המוצר את מנגישות הגדולות החברות שרוב בתעשייה
 

 ?yubico-ל יש מוצרים אילו אז

 החברה של האתר פי על. ביניהם המפורסמים הם Yubikey התקני כאשר מוצרים מספר יש yubico לחברת

 :קטגוריות 6 אל שלהם החומרה מוצרי סך את לחלק ניתן

• YubiKey 5 - תומכת הסדרה. יםיישומ של רחב למגוון ומתאים כללי לשימוש שמיועדות חומרות סדרת 

 מכשירים של רחב למגוון תואמת והיא, PIV-ו FIDO ,U2F ,FIDO2 ,OTP כולל, אימות פרוטוקולי במספר

 :הרגיל למשתמש המושלמת הסדרה, בככלי. ופלטפורמות

 

• YubiKey 5 FIPS - (Federal Information Processing Standard ,)של מוסמכים מכשיריםYubiKey  

 התקן. 63B-NIST SP800 של החדשות ההנחיות של( AAL3) ביותר הגבוהה ביטחוןה ברמת שעומדים

 כתוצאה. קריפטוגרפיים מודולים של האבטחה את לאשר כדי ב"בארה הפדרלי הממשל את משמש

https://www.yubico.com/why-yubico/how-the-yubikey-works/
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html
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 בסביבות גם כמו, וצבאיים ממשלתיים ביישומים לשימוש ומתאימה יותר מאובטחתFIPS -ה סדרת, מכך

 .גבוהות אבטחה רמות נדרשות בהן אחרות רגישות
 

 מפתחות ועיבוד לאחסון מאובטח בשבב משתמשת YubiKey 5 FIPS-ה סדרת, אלו בדרישות לעמוד כדי

 ותהליך פיזית tamper-resistant תבנית כגון נוספות אבטחה תכונות כוללת והיא, קריפטוגרפיים

secure boot .סדרת אבל בחומרה מהותי כזה לא השוני כלס'ת FIPS כדי קפדניות בדיקות עוברים 

 העלייה את מסביר כנראה זה. NIST תקן של והביצועים האבטחה בדרישות עומדים אכן שהם להבטיח

 .הרגילה 5 סדרת לבין בינה המכשירים כלל פני על במחירים

 
• YubiKey Bio - רמכשי שמשלבת סדרה YubiKey מאפשר ובכך מובנה אצבע טביעת חיישן עם רגיל 

 של נחמד אלמנט מוסיף אבל 5 מגרסה יותר יקר קצת. האימות את באמצעותו לבצע למשתמשים

 . ביומטרית אבטחה

 
• YubiKey 5 CSPN - של סדרה תת YubiKey 5 למכשירי ודומה YubiKey תכונות מבחינת אחרים 

 המודול אימות תוכנית של האבטחה בדרישות לעמוד כדי במיוחד נהתוכנ היא אך, ופונקציונליות

 הצרפתי המידע ואבטחת הרשת אבטחת ארגון של(, CMVP) ב"ארה ממשלת של הקריפטוגרפי

(ANSSI )גרמניה של הפדרלית הסייבר ורשות (BSI .)לעמוד שחייבת מכשירים של סדרה עוד בקיצור 

 .FIPS סדרת של כמו גודל בסדר שזה להניח אפשר אבל באתר המחירים רשומים לא .כלשהי בתקינה
 

• Security Key - ל שיש פשוטים הכי המפתחות-yubico מבוססי. להציע NFC כל את להם ואין בלבד 

 .You get what you pay for. וזה חומרה הגנות של יםי  נ  ת  ב  ה  ר  ה   המודלים
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• YubiHSM 2 and YubiHSM 2 FIPS - מודלי HSM (hardware security modules )בעולם קטנים הכי .

 אחת. חומרה מבוססות מתקפות מפני להגן ומתוכנן מובנה HSM רכיב חסרי ושרתים למחשבים מיועד

 למשתמשים אפשרתהמ, אבטחה תחומי במספר התמיכה היא YubiHSM 2 של העיקריות התכונות

 אבטחה בסביבות לשימוש מיועד. שונות ומטרות יישומים עבור מפתחות קבוצות מספר ולנהל ליצור

 כאשר רגישים בנתונים המטפלים אחרים וארגונים ממשלתיות סוכנויות, פיננסיים מוסדות כגון, גבוהות

 .שלו (יצוציםפ) הגבוהה העלות את מסביר כנראה זה. NIST של בתקינה עומדת FIPS גרסת

 

 הזדהות פרטי של גניבה מונעת אשר הזדהות של וחזקה קלה הטמעה מקנים Yubikey מוצרי מגוון

(credentials )מסוג והתקפות משתמשים של Phishing, Brute Force העיקריים המאפיינים'. וכד: 

 בתעשייה שונים ניםלתק ותאימות, AES-ו ECDSA, RSA כולל, קריפטוגרפיים אלגוריתמים במגוון תמיכה •

 . YubiKey OTP-ו PKCS#11 כגון

 .FIDO2/WebAuthn, FIDO U2F, PIV Smart Card כגון והצפנה אימות פרוטוקולי מספר •

 רב מספר גם בנוסף, Linux-ו Windows, macOS, Android - הפעלה מערכות של רב במספר תמיכה •

 (.בתקן כיםשתומ הדפדפנים כל את סקרנו FIDO על במאמר) דפדפנים של

 .Lightning-ו USB-A, USB-C, NFC באמצעות חיבור מקנים אשר צורות של סוגים 6-כ קיימים •

 ים-SDK-ו ספריות מעט לא מתחזקת עצמה yubico-ש העובדה כנראה הוא אומנם ביותר הבולט היתרון •

 שעובדת עליה שמע לא אחד שאף IoT מערכת איזו לכם יש. שלהם החומרות עם להתממשקות

 זול יהיה לא אומנם זה. בעיה לא? פיזית אבטחה שכבת לה להוסיף רוצים ואתם stand-alone צורתבת

 להמציא צריך לא בהחלט אבל הפרויקט את שיכין כדי embedded למפתח מעט לא לשלם ותצטרכו

 . מחדש הגלגל את

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_security_module
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 :עצמם המוצרים על יבשים פרטים קצת לקרוא שמעוניין למי המלא הטכני המפרט

 

 

 נתמכים אותנטיקציה פרוטוקולי
 

FIDO universal 2nd factor 

-ב הפועלים בשירותים בסיסמאות לשימוש חוזק הוספת מאפשר FIDO universal 2nd factor פרוטוקול

online הוספת י"ע second factor ה לפאנל-login .משתמש שם עם לשירות נכנס המשתמש, בפרוטוקול 

 (. U2F כאן שיקרא Yubikey-ה) לממשק כניסתו בעת second factor להציג מהמשתמש מבקש וכן וסיסמא

 של hash המכשיר אל נשלח, עתידית התחברות לצורך מסוים באתר לחשבון U2F מכשיר רישום בעת

 המפתח לו ומסופק בלבד שצוין הדומיין עבור במכשיר key pair נוצר(. פורט:דומין שם:// פרוטוקול) הדומיין

 . בלבד הפרטי המפתח של מייצגו הציבורי

, תקינים שניהם אם. הפרטי המפתח של ומייצג האתר כתובת של hash האתר שולח, ההתחברות בעת

 האם בדיקה מבוצעת, השרת בצד. שברשותו הפרטי המפתח בעזרת חתימה Yubikey-ה מכשיר שולח

 . שברשותו הציבורי למפתח המתאים הפרטי המפתח את מכיל המכשיר

 .דומיינים רמספ עבור אחד במכשיר השתמשל ניתן

 שהם בתנאי אינטרנט אתרי רק ולא) FIDO U2F פרוטוקול המממשת יישות כל עבור זה פרוטוקול לממש ניתן

 בעזרת ממנו מיוחצן ברכיב והאותנטיקציה ההרשמה של API-ה(. Yubikey-ה אל דומיין שם שליחת מבצעים

API של JavaScript. ה דורש, הרישום בעת-Yubikey ביצוע בטרם( לחיצה לדוגמא) המשתמש של פעולה 

 לחיצה לדרוש מקונפג להיות יכול הוא, אותנטיקציה עבור(. Gesture נקראת זאת פעולה, כאמור) הרישום

 .המידע העברת בטרם
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 :כך נראה האימות תהליך של skeleton-ה

 

FIDO2  

 מתייחס הוא(, תקן לכדי טכנולוגיות ספרמ של איגוד זה למעשה) U2F פרוטוקול של בהרחבה מדובר

. WEB אתרי בסביבות אצבע טביעת לדוגמה -( U2F-ל בניגוד) לסיסמה דרישה אין בהם לתרחישים

 של הרחבה שהיא CTAP2 את מכיל) שלו יותר מתקמת גרסה מהווה ולמעשה U2F-ל מאוד דומה הפרוטוקול

 הבאים התרשימים את הכנתי" הקלעים מאחורי - FIDO2" במאמר (.לאחור תאימות עם U2F סטנדרט

 : הפרוטוקול באמצעות והאימות הרישום תהליכי לתיאור

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x93/DW147-1-DW147-FIDO_Part2.pdf
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 :האימות בתהליך המינורי השוני את לראות ניתן כאשר

 

-ו FIDO2 לכיצד הקשור בכל מעט לא מהם ללמוד אפשר אמת'ות ייןמענ די התהליכים של Flow-ה

WebAuthn הן) גובהה ברזולוציה הוסבר בתרשימים שלב כל. הנוכחי במאמר להסבר ניכנס לא אבל עובדים 

 השני במאמר( בתהליך השונים המשתתפים בין שעוברים עצמם האובייקטים מבחינת והן התהליך מבחינת

 .הזה במאמר גם בהסברים יקנעמ לא ולכן FIDO2 על

 

Personal Identity Verification-compatible (PIV) smart card 

PIV פעולות ביצוע המאפשר פרוטוקול הינו RSA או ECC ה על היושב פרטי מפתח בסיס על-Yubikey .

(. OpenSpec ספריית באמצעות) linux-וב windows-ב ומובנה web שאינן לאפליקציות מיועד הפרוטוקול

 אליה הקצה עמדת על לשבת אמור הציבורי המפתח, הפרטי המפתח הוא Yubikey-ה על הנשמר המידע

 .ההזדהות מתבצעת
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 :שונים שימושים לצורך Yubikey-ב להשתמש מאפשר הפרוטוקול

 . אחרות יישויות של תעודות על בעזרתו וחתימה Yubikey-ה רכיב על CA תעודות שרשרת אחסון •

 .OpenSpec המכילות linux למערכות באמצעותו התחברות Yubikey על SSH של פרטי מפתח אחסון •

 ים-docker על חתימה לצורך בו ושימוש מפתח איחסון •

  Windows מחשבי מול אל הזדהות •

 :PIV-ל לגשת אפשרויות שתי ישנן

 מספר אחרל. תווים 2 מעל של אורך בעל PIN י"ע מוגן. הכרטיס של היומיומי השימוש - משתמש רמת .0

(. PIN-ה של הנעילה פתיחת המאפשר קוד) PUK-ב שימוש נדרש, PIN-ה את להזין כושלים ניסיונות

 אך, שניהם את שמרסטת בפקודה שימוש ונדרש ננעל הוא גם, PUK של כושלים ניסיונות מספר לאחר

 .group policy-ה בסיס על נקבע הניסיונות מספר. Yubikey-ב הקיים המידע את מוחקת

 

 י"ע מוגן זה חלק. ושינויים Yubikey-ב שקיימים credentials-ה אחר מעקב לצורך - מנהל רמת .2

Management Key מבוסס DES3 בתים 24 אורך בעל. 

 

 קלאסי מצב זה אבל מהמצבים אחד כל עבור Yubikey-ב הקיימות הפעולות כלל אבל מעט לא להרחיב ניתן

 MGM (Management Key ,)PUK (PIN-ב לשימושים לב שימו. פסקאות מאה שווה אחת טבלה של

Unblock Code )ו-CHUID (Card Holder Unique Identifier.) 
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 השיטה, למשל זו. הקצה עמדת על הציבורי המפתח ואת PIV-ה על הפרטי המפתח את נאחסן, זו בשיטה

 .שנים 5 בכל PIV-ה את לחדש מומלץ, NIST פי שעל לציין שווה .ssh-ב שימוש עבור המומלצת

 

Open PGP 

OpenPGP פעולות ביצוע המאפשר פרוטוקול הינו RSA או ECC ה על היושב פרטי מפתח בסיס על-Yubikey .

 משמש אשר משני מפתח כלומר) subkeys יצירת ומאפשרת לינוקס של PGP פרוטוקול על מבוססת זו שיטה

 web שאינן לאפליקציות מיועד רוטוקולהפ(. שמיש עדיין המרכזי המפתח, אובד הוא כאשר וגם לכניסה

 בשיטה להשתמש ניתן. (בדארקנט מפוקפקים בבלוגים תגובה על לחתימה או) מיילים בחתימת מוכר ולרוב

 . קבצים חתימת לצורך וכן מרוחקת למערכת ssh ביצוע עבור זו

 שיש העובדה לאור. לחתימה והן לאותנטיקציה הן שישמש במפתח שימוש יהיה, -openpgpב שימש בעת

 הן בתוכו יכיל Yubikey-ה, דומה בצורה, ובכך (.אסימטרי למפתח בנוסף לעיתים) סימטרי במפתח שימוש

-ה חומרת על יתרחשו והפיענוחים ההצפנות כל הזו בצורה. הציבורי הפתח את והן הפרטי המפתח את

Yubikey משניים פתחותמ 3 עד מרכזי מפתח לכל ליצור שניתן לב נשים. המחשב על ולא עצמו. 

 

HOTP, OATH-TOTP-OATH 

OATH לאימות פתוח-קוד מבוססי סטנדרטים שני שהגה ארגון הוא - TOTP ו-HOTP .הפרוטקולים שני 

-ו פשוט די שניהם של הפעולה אופן. חיצוני ממכשיר המגיע סוד לצד Yubikey-מה המגיע סוד על מבוססים

staight forward התיאורטי מהפן . 

OTP פעמית חד סיסמה מייצג (One Time Password ,)סיסמה עם בשילוב קרובות לעתים משמש הוא 

 SMS הודעת מקבלים שאתם פעם בכל. אבטחה של נוספת שכבה מספק ובכך נוסף אימות כמנגנון רגילה

, לאפליקציה או לאתר כניסה קוד עם

 הסיסמה אורך. OTP-ב משתמשים אתם

 .תווים 6-2 הוא לרוב

 - גורמים 2 ידי על מיוצר OTP קוד כל

seed + moving factor .ה בעוד-seed 

( זהה יהיה תמיד ולכן) למכשיר מקובע

 להיווצר יכול לו שמוסיפים הפאקטור

 בין המהותי השוני ומכאן שונות בצורות

TOTP (Time-based OTP )ו-HOTP 

(HMAC OTP .) 

 [hotp-totp-https://www.onelogin.com/learn/otp: מקור]

https://www.onelogin.com/learn/otp-totp-hotp
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TOTP הוא timestep  +seed - ה מחושב שלפיו זמן של קבוע אינטרוול-OTP .32-62 של גודל בסדר זה לרוב 

 . רלוונטית תהיה לא כבר הסיסמה מכן ולאחר שניות

HOTP הוא counter + seed - חישוב ידי על HMAC (Hash-based Message Authentication Code )של 

 counter-ה) ליתטאינקרמנ בצורה עולה המונה ומאומת מתבקש HOTP-שה פעם בכל. הפיזי במפתח המונה

, פעיל באופן אחר קוד שמתבקש עד תקף שנוצר הקוד(. Yubikey-ב הקיים הכפתור על לוחצים כאשר גדל

 . גישה מקבל והמשתמש מאומת שהקוד פעם בכל מסונכרנים והשרת OTP-ה מחולל

 :TOTP-OATH של הפעולה את הבא בשרטוט לראות ניתן

 
 [https://developers.yubico.com/OATH :]מקור

 וגם HOTP-ל גם ויתרונות מגבלות יש, בכלל MFA-ב להשתמש לא מאשר יותר הרבה בטוחים ששניהם בעוד

 פוטנציאל יש זמן-מבוסס לאלמנט אך, ויישום לשימוש קל( הטכנולוגיות שתי מבין החדשה) TOTP .TOTP-ל

 סיכוי יש, מיד TOTP-ה את יזין לא המשתמש אם(. והשימוש הסיסמה יצירת בין הפיגור) זמן להיסחפות

 מבלי שוב לנסות המשתמש על ולהקל כך על הדעת את לתת צריך השרת אז. זאת שיעשה לפני יפוג שהוא

 .אוטומטי באופן אותם לנעול

 יותר רגיש ותלהי עשוי אך, למשתמש ידידותי יותר קצת הוא, זמן מבוססת מגבלה אין HOTP-של מכיוון

 של מסוימות תצורות. תקף HOTP-ה שבו( יותר ארוך להיות שעלול) זמן החלון בגלל brute force למתקפות

HOTP שני בין הקווים את מעט וטשטשו, שלהן לקוד זמן-מבוסס רכיב הוספת ידי על הזו הפגיעות את הסירו 

 .הללו OTP-ה סוגי

 מאתר להוריד שנותן אפליקציה קיימת) טלפון לחילופין או מחשב להיות יכולה האפליקציה, השיטות בשתי

 .בלבד Yubikey-ה על הסוד את לאחסן חובה, מקרה בכל(. החברה

 

https://developers.yubico.com/OATH
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OTP-Yubikey 

 י"ע יבדק OTP-ה מפתח. וסיסמה משתמש לשם במקביל לרוב לבוא יכול אשר yubico חברת של פרוטוקול

 לבצע ניתן אך, באינטרנט הנמצא yubico ברתח של בשרת שימוש יהיה לרוב. זו למטרה ייעודי שרת

deployment חברת) כזה לשרת בעצמנו yubico קוד פירסמה php גבי על להריץ ניתן אשר apache 

 תווים 44 של בגודל מוצפנת בצורה המשתמש מזהה את יכיל OTP-ה מפתח, זו בתצורה(. כזה שרת להקמת

 .רנדומלית-פסאודו בתצורה נוצרים לקםח אשר שונים פרמטרים יכיל הוא, כן כמו. כ"בסה

 שימוש יש ובו האימות שרת עם מראש משותף והוא Yubikey-ה אל המוכנס סימטרי מפתח נוצר, זו בשיטה

 :מלאה בצורה הפרוטוקול של העבודה אופן את לראות ניתן להלן. OTP-ה עבור

 

 ]https://developers.yubico.com/OTP/OTPs_Explained.html :מקור[

Static password 

 על המשתמש ילחץ כאשר רק יוצג זה חלק וכך Yubikey-ה בתוך סטטית בצורה מסיסמה חלק לאחסן ניתן

 שיטהב. אחר במקום לאחסן אמור המשתמש אשר הסופית מהסיסמה חלק הינו זה חלק Yubikey-ה כפתור

 אין, MFA לבצע ניתן לא בהן במצבים שימושי. Yubikey-ב והן הקצה בעמדת הן הסיסמא את לאחסן יש, זו

 (. תווים 64) ארוכה בסיסמה מעוניינים זאת ועם העמדה על password manager להתקנת גישה מספיק

  

https://developers.yubico.com/OTP/OTPs_Explained.html
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 מפתחות וגדלי בשימוש אלגוריתמים

 לשימוש שונות אפשרויות קיימות. לחלקכם שרלוונטי בטוח יאנ אבל( קצר גם ולכן) וטכני יבש קצת פרק

 implementation-ה עמודת. בטבלה לראות שניתן כפי השונים ההזדהות פרוטוקולי עבור באלגוריתמים

 לצרכי דיגיטלי או חומרתי במרחב מדובר אם משמעותי שוני יש. ממומש האלגוריתם בו המרחב את מציינת

 (. הראשית היא חפענו\הצפנה מהירות) ההתקן

 

 :ופרוטוקול תקן כל עבור אפשרית מפתחות כמות על נסתכל אם כאשר

מפתחות כמות אלגוריתם \תקן   

 FIDO מפתחות+ 25

 U2F מפתחות 2

 OATH-TOTP, OATH-HOTP מפתחות+ 32

 OPEN PGP לחתימה ואחד לאימות אחד, להצפנה אחד מפתח

 OTP מפתחות 2

 PIV בתים 3252 עד 24 של בגודל יפרט ומפתח תעודה של זוגות

 .OpenPGP-ו PIN - FIDO2 ,PIV קודי 3 מעל Yubikey-ב לאחסן ניתן

  



 
 

YubiKey: Unlocking Foolproof Security 
www.DigitalWhisper.co.il 

 15  2023מרץ  ,148גליון 
 

Use cases - לפתור כלס'בת אפשר בעיות אילו&  האמיתי העולם 

 הפרק, דומה פילוסופי בקו .עצמם מהכלים יותר חשוב הכלים בארגז נמצאים כלים אלו לזכור לפעמים

. Yubikey של היכולות סמך על הדעת את עליהן לתת שנאלצנו חשיבה צורות \בעיות להמחיש נועד הקרוב

 יכולים חדשים כלים אילו ולדעת ללמוד שתוכלו מקווים אנחנו הללו הכלליים הפתרונות תצורות הערכת לפי

 . שלכם המחשבתי הכלים לארגז להצטרף

 :הבאים best practices-וה הערות את לזכור חשוב הבאים השונים המקרים לכלל

 להתחבר נרצה אם כלומר. network login על משפיעה אינה Yubikey מבוססת מקומית התחברות •

 Yubikey פרטי לספק נצטרך לא SMB באמצעות אחר מחשב אל Yubikey התחברות שאוכף ממחשב

 .לפורענות מועד אך תפעולית נוח(. חומרה מבוססת הזדהות גם לבקש מקונפג הוא אם אלא)

 הפיזי המפתח את את להגדיר תצטרכו RDP של במקרה. SSH עם מעולה עובד Yubikey, זאת עם •

 .session-ה יצירת בעת אותו ולחבר חכם ככרטיס

 . smart card-כ Yubikey-ב להשתמש מנת על Yubikey minidriver להתקין נדרש •

• Yubikey ב תומך-automatic login בסביבת Windows .ה. חכם ככרטיס אותו להגדיר נדרש כאן גם-

best practice הנוסף סיסמה עם הזדהות לדרוש זה. 

 full disk encryption הצפנת לאכוף טוב רעיון יהיה כנראה זה Yubikey-ב שימוש לעשות בחרתם אם •

 (. Yubikey-ל הדרישה את ולבטל safe mode-ל להיכנס ניתן יהיה, אחרת. bitlocker כדוגמת

 שם שאינם) Yubikey-ב התומכים חשבונות עבור הנוספות ההתחברות ותהאפשרוי את להסיר שווה •

 (.וסיסמה משתמש

, הפיזיים המפתחות שני של אובדן של במקרה. שיאבד למקרה Yubikey רכיב עבור backup להגדיר יש •

 recovery-ב להשתמש ניתן, לחילופין או חדש Yubikey ליצור יכול local administrator משתמש רק

code ה(. ידועים והסיסמה המשתמש ושם במידה רק) לחשבון להיכנס מנת על-recovery code ניתן 

 .בטוח במקום עליו לשמור ועליו למשתמש מראש

 (.מרוחקות והן מקומיות הן) לחשבון הכניסות סוגי כל עבור Yubikey הזדהות לאכוף יש •

 הערות אפשריים שימושים שיטה

FIDO2 אתרי מול אל הזדהות WEB ב שימוש לעשות נדרש סיסמה על מבוססת שאינה-WebAuthn ובדפדפן 

 (תומכים המוכרים כל) API-ב התומך

 SSH Openssh ה מול אל מתממשק-Yubikey ומושך 

 חיסרון .הרישום בעת הרלוונטי המפתח את ממנו

 ואינו המפתחות על החותם ראשי שרת קיים לא -

 הפעלה במערכות רחבה בצורה נתמך

U2F וסיסמה משתמש שם מבוססת אתרים מול אל הותהזד  

PIV מבוססת הזדהות smart card למחשב ,ssh ,איחסון CA 

 ים-docker על חתימה, אחרות תעודות על וחתימה

 השימוש לאור ssh-ל ביותר המומלצת השיטה

 שניתן והמגבלות סימטרית-א בקריפטוגרפיה

 .PIN-ה על להכיל
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OTP וסיסמה משתמש שם ססתמבו אתרים מול אל הזדהות 

 שאינה אינטרנט שרת מול אל הזדהות לחילופין או

 (factor-0) וסיסמה משתמש שם מבוססת

  

OPEN PGP התחברות SSH  ה מפתח כאשר טוב-SSH למטרות לשמש אמור 

 צריכים המפתחות כלל בהם למקרים וכן נוספות

 .יחיד שרת על מנוהלים להיות

 קבצים, מיילים על חתימה - חתימה ידי על זהות הוכחת 

 'וכו

 באינטרנט( ופשוטים) מעולים מדריכים קיימים

 .דקות של בודד מספר תוך ליישם שניתן

OATH-TOTP של המכשיר כאשר אפליקציה מול אל הזדהות בעת 

 שעון רכיב מכיל האפליקציה

 

OATH-HOTP של המכשיר כאשר אפליקציה מול אל הזדהות בעת 

 וןשע מכיל לא האפליקציה

 שניתן היכן TOTP-ב להשתמש נעדיף

STATIC 

PASSWORD 

  שונים במקומות ארוכות סיסמאות חלקי שמירת

 אבטחתי פתרון להם למצוא שנתבקשנו תרחישים 2 נציג Yubikey-ב הפרקטי השימוש את להמחיש מנת על

 של אלמנט םשמוסיפי שברגע העובדה והוא משותף מכנה התרחישים לשני. למשימה Yubikey-ב ובחרנו

 כל כמעט, יום של בסופו(. no shit, Sherlock) משמעותית עולה המערכת אבטחת רמת, פיזית אבטחה

 להגנה הבסיס היא חזקה בהזדהות השימוש כאשר בידוד או הזדהות, מהצפנה מורכבים האבטחה פתרונות

 . פוטנציאלים משתמשים של רב מספר מפני משאב על

 ?SSH-ב jump server ליצירת Yubikey-ה במפתחות שתמשלה ניתן האם - 1 בוחן מקרה

 מחשב אל SSH ביצוע לאפשר נועד( jump box או jump host-כ גם מוכר) jump server-כ במחשב השימוש

 למנוע נרצה כאשר שימושי להיות יכול הדבר. למחשב המשתמש בין ישיר קשר שייווצר מבלי מרוחק

 לרוב שיכיל) מתווך מחשב דרך רק אלא, היעד מחשב אל בעייתי מידע ישירות לשלוח תוקף של אפשרות

 בצורה לגשת כדי YubiKey-ב להשתמש ניתן(. יותר אבטחתית טכנולוגיה או הקלט של נוספת בדיקה לוגיקת

 הספציפיים האבטחה לפרוטוקולי בהתאם, דרכים במספר היעד למחשב וממנו קפיצה לשרת מאובטחת

 :ככה יותר או פחות תראה הארכיטקטורה. הקפיצה רתבש הקיימות האימות ולשיטות

 

 הזנת לכלול יכול זה. הקפיצה לשרת כניסה בעת 2FA כמכשיר YubiKey -ב להשתמש היא אחת נפוצה שיטה

-ב הכפתור על ולחיצה USB ליציאת YubiKey-ה הכנסת מכן ולאחר, הראשון כגורם וסיסמה משתמש שם

YubiKey סההכני תהליך את להשלים כדי . 

 את להגדיר נדרש, הקפיצה לשרת לגשת כדי PIV אימות עם YubiKey-ב להשתמש היא נוספת אופציה

 למדיניות בהתאם להשתנות יכול זה תהליך. המשתמש עבור PIV אישור ולהשיג PIV כהתקן החומרה
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 של יקהברובר YubiKey-ב השימוש את שמדגימה מעניינת אופציה זאת. ארגון כל של הספציפיים ולנהלים

 :בסיסית בצורה אותה נמחיש אז" האמיתיים מהחיים משהו"

 SSH-ה קונפיגורציית את לשנות נדרש, המשתמש עבור PIV אישור פוליסת וקבלת YubiKey-ה הגדרת לאחר

client אימות לאפשר כדי היוזר של המקומי במכשיר PIV .ב כלל בדרך נמצא הקובץ- ~/.ssh/config 

 . Windows-ב %config\.ssh\%USERPROFILE-וב unix מבוססות במערכות

 :לקובץ הבאה השורה את נוסיף PIV-ה את לאפשר כדי

IdentityAgent /usr/lib/ssh-pkcs11-helper 

 כגון תוכנות עם built in מגיעה היא לרוב, yubico libykcs11 ספריית יושבת שבו המלא בנתיב מדבור

OpenSSH אותה להוריד ניתן קיימת לא והיא במידה אבל . 

 PKCS11 בתור YKCS11 את להגדיר בשביל libykcs11.so-ב שימוש עושה אשר נוספת אופציה קיימת: הערה

 .הדיפולטיבי

 שרת של הקוניגורציה קובץ את לשנות שנצטרך ייתכן, ברמתו PIV אימות לאפשר כדי, השרת צד מבחינת

SSH ,ב כלל בדרך שנמצא- /etc/ssh/sshd_config .השורה את בו נוסיף כך בשביל: 

PAMAuthenticationViaKBDInt yes  

PKCS11Provider /usr/lib/ssh-pkcs11-helper  

 .yubico של באותנטיקציה שימוש שעושה הנתיב את לציין נדרש כאן גם, כאמור

 ולהתחבר SSH של השירות את לאתחל הוא שנותר כל וכעת והלקוח השרת שירותי את ערכנו. וזהו

 :בטרמינל הפקודה באמצעות

ssh -J user_name@proxy.host user_name@dest.host 

 המעבר את אבטחנו - סיימנו, וזהו YubiKey-ה של PIV PIN-ה להכנסת prompt-ה לנו יקפוץ מכן לאחר

 .פיזית חומרה מבוסס אימות של נוספת שכבה באמצעות הפרוקסי לשרת

-ל הן רלוונטית זו שיטה. ליעד המקור בין end to end בהצפנת tunnel העברת מאפשרת התכונה: הערה

PIV ל והן-openPGP. 

 

 ?disk encryption עבור Yubikey-ה במפתחות להשתמש ניתן האם - 2 בוחן מקרה

 שההצפנה מכיוון. הכונן חומרת מרמת החל בהצפנה שימוש הינה( full disk encryption) כונן הצפנת

 תהליך(, ההפעלה ממערכת גם נמוך יותר ולפעמים) הקבצים ממערכת יותר נמוך ברובד חלק לוקחת

 ’data at rest‘ בתצורת קבצים על להגן נרצה כאשר, לכך אי. הקצה למשתמש שקוף והפיענוח הההצפנ

 .הכונן כל את להצפין נצטרך( הכונן ופירוק מחשב של פיזית מגניבה הנובע) מידע דלף מפני

https://developers.yubico.com/yubico-piv-tool/YKCS11/
https://developers.yubico.com/yubico-piv-tool/Releases/
https://en.wikipedia.org/wiki/PKCS_11
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 עם built in מגיע שהוא העובדה לאור. BitLocker היה ומתמיד מאז המוכר הפתרון Windows בסביבת

 מערכת יושבת עליו הכונן כל את למשתמש שקופה בצורה ומצפין חומרתית נתמך, ההפעלה כתמער

 חכם כרטיס או\ו סיסמה ידי על עובד BitLocker(, גדולה אבטחתית משמעות עם אבל וזה) אבל. ההפעלה

 וציםר היינו אם מה, ובכן. אחרים 2FA-ב natively תמיכה לו אין, TPM-ב הנמצא מפתח לשליפת המשמשים

 ?Yubikey מבוסס 2FA להוסיף

, משתמש שם) ההזדהות אל factor 2 הזדהות ומוסיףBitLocker -ל כתוספת המשמש cryptware באמצעות

 לחילופין או challenge response מבוסס הפרוטוקול. ההפעלה מערכת עליית בעת( Yubikey וחיבור סיסמא

PIV .ה על נשמר במסגרתה נוספת אפשרות קיימת- Yubikeyה של הסטטית הסיסמה את- BitLockerאשר 

 את המכיל Yubikey להכניס המשתמש ידרש, ההתחברות בעת. TPM-מה הנבדקת הסיסמה לצד תוקלד

 (.הסיסמה של ידנית להכנסה מקביל) בו הארוכה הסטטית הסיסמא

. LUKS היה דומתמי מאז הפתרון לינוקס מערכות על מדברים כאשר ?Linux מבוססת למערכות בנוגע מה

 תיעוד ללא גם ולפעמים תאימות ללא, שונים פורמטים מיישמות Linux-ב כונן הצפנת תוכנות שרוב בעוד

 על מקל רק לא זה. שונים בכלים לשימוש בפלטפורמה תלוי ובלתי סטנדרטי פורמט מיישמת LUKS, מעמיק

 בצורה הסיסמאות ניהול ספקטא את מיישמות שכולן מבטיח גם אלא, שונות תוכנות בין ותפעול תאימות

 מוצפן כונן \נפח לפתיחת Yubikey מבוסס 2FA להוסיף רוצים היינו אם מה, ובכן. ומתועדת מאובטחת

 את להמחיש בשביל זאת נממש. בודד פקודות במספר מדובר למעשה, בכלל מסובך לא? LUKS באמצעות

 . הרעיון

, Linux בסביבת LUKS הצפנת עם לעבוד ניתן כיצד" LUKS Encryption Deep Dive"-ב הראנו שכבר מכיוון: הערה

 לו ונוסיף LUKS באמצעות מוצפן שכבר( sda5/) כונן נבחר אלא מההתחלה התהליך את נראה לא הקרובה בדוגמה

Keyslot ב השוכן מפתח שמכיל אחד-Yubikey. 

 

 :הרלוונטיות הספריות את ולצרף להוריד נדרש ראשית, מתחילים אוקיי אוקיי

#apt-get install yubikey-personalization  
#add-apt-repository ppa:privacyidea/privacyidea 
#apt-get install yubikey-luks 

 את להכין נוכל. root בהרשאות רצים אנחנו וכי במחשב USB port-ל מחובר Yubikey-ה כי לוודא מכן לאחר

 : באמצעות לצריבה Yubikey-ה

#ykpersonalize -2 -ochal-resp -ochal-hmac -ohmac-lt64 -oserial-api-visible 

 הקיימת לסיסמה בנוסף Yubikey מפתח לו להוסיף מעוניינים שאנו המוצפן הדיסק ממוקם היכן לבדוק נדרש

 :(dev/sda5/ על נמחיש הדוגמה לשם)

#cryptsetup -v luksDump /dev/sda5 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x90/DW144-1-LinuxEncryptionLUKS.pdf
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 הן openssl או dev/random/, מפתחות ליצור יותר טובות דרכים יש) שרירותית בצורה זמני מפתח ניצור

 (:הדוקומנטציה אחרי נעקוב אבל לכך טובות דוגמאות שתי

#dd if=/dev/sda5 of=luks-secret.key bs=1 count=4096 

 מפתח שם אין כי לפני מראש לבדוק שווה) Yubikey-ה של המפתח את יכיל ואילך שמעתה keyslot-ב נבחר

 :מקודם שיצרנו המפתח את אליו ונצרף לשימוש נקי שהוא נוודא, keyslot 7-ב נבחר שלנו בדוגמה(. בשימוש

#cryptsetup luksKillSlot /dev/sda5 7 

#cryptsetup luksAddKey /dev/sda5 luks-secret.key --key-slot 7 

 (:s = slot-) ומפתח( d = device-) התקן לפי Yubikey-ל הרשמה לבצע יכולים אנו כעת

#yubikey-luks-enroll -d /dev/sda5 -s 7  

 ואז( הדיסק את להצפין כדי השתמשנו שבה המקורית בסיסמה נשתמש) סיסמה מאיתנו יבקש המחשב

 למפתח שיצרנו הקובץ את לצמיתות למחוק הוא שנותר כל מכן לאחר. מייםפע חדשה סיסמה להזין נתבקש

 :באמצעות זאת לבצע ניתן. Reboot לבצע ואז

#shred --remove --zero luks-secret.key  

#reboot  

 לכתוב או למחשב Yubikey-ה את להכניס נדרש ההצפנה את ולפתוח למחשב להיכנס כשנרצה ואילך מעתה

 באמצעות תהיה היחידה הדרך ואז הסיסמה של keyslot-ה את למחוק גם ניתן) צפנההה של הסיסמה את

 :(מסוכן 'קצת' זה אבל Yubikey-ה
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 סיכום

לכתוב את המאמר בצורה כמה שיותר מעשית ולהראות כיצד השימוש בחומרה פיזית פוגש אותנו  נוו  ו  כ  

 בכמה הבסיסיים מהמרכיבים אחת היא יזיתפ שחומרה לומר ניתן, למעשה. היומיום בחיי פרקטית בצורה

 .המגזין במסגרת פירסמנו שכבר מהמאמרים

 ומאובטח זריז לאימות פיזי uthenticatorA-ב שימוש העושה FIDO2 סטנדרט-ו FIDO ארגון על כשכתבנו

 בין בטוחה תקשורת מאפשרים הם. 5 גרסה Yubikey כגון מאמתים על דיברנו כלס'שת הרי web שרתי מול

 אופני להגדיר יתןנ הזו בצורה. טווח קצרות טכנולוגיות מבוסס U2F באמצעות לקוח לאפליקציית מאמת

(, וסיסמאות תעודות, מפתחות) סודות שמירת, קריפטוגרפיה בהיבטי האימות מכשיר של שונים מימוש

 (.ועוד pincode, פנים זיהוי, אצבע טביעת) הנתמכות ההזדהות וצורות הדפדפן מול תקשורת, ממשקים

 את שמכבד מקום בכל, ספוילר) בהן משתמשים היכן על, פעולתן עיקרון על, דיגיטליות תעודות על כשכתבנו

 הלכה Yubikey כדוגמת שמכשירים הרי; האינטרנט תשתית בכל לוקחות שהן האלמנטרי הצורך ועל (עצמו

, אחרים תהליכים עבור מידע לאשר \ םלחתו בשביל בהן ומשתמשים תעודות אותן את מחזיקים למעשה

 .נוספים ואישורים Credentials כדוגמת רגיש מידע העברת

 הקרנל במודלי שימוש העושה כונן להצפנת LUKS פתרון ועל Linux בסביבת הצפנות על כשכתבנו ואם

 להוסיף שניתן הרי(. שלמים כוננים או קבצים ברמת) אחסון של בלוקים להצפין בשביל dm-crypt כדוגמת

 .Clevis י"ע או luks-Yubikey סיפריית י"ע ubikeyY הזדהות LUKS אל

 ואידיבידואלים שארגונים ומבוססים מוכרים הגנה מוצרי שהם העובדה היא נושאים אותם לכל המשותף

 שימוש עושים שהם זה אלו לכל נוסף משותף (.הםעלי לכתוב שווה כנראה ולכן...) מקום בכל כמעט פוגשים

 שמקטין אבטחה אלמנט זהו. מספקים שהם האבטחה רמת את להעצים מנת על פיזית בחומרה

 ופחות) מסובכים ליותר, וכאירגון כאינדיבידואלים, אותנו והופך התקיפה משטח את משמעותית

 . עתידית לתקיפה( אטרקטיביים

 

 הכותבים על

 .וקפה סודה, סוקולנטים חובב. פרטית ולא קטנה לא בחברה מידע אבטחת חוקר, אלקבס יהונתן

 .שביניהן ומה התשתית, web-ה בסביבת ומייעץ אבטחה חוקר ,26, מליאנקר עדי

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x92/DW146-2-FIDO2_Part1.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x93/DW147-1-DW147-FIDO_Part2.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x7A/DW122-2-X.509.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x8F/DW143-2-LinuxEncryption.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x90/DW144-1-LinuxEncryptionLUKS.pdf
https://github.com/cornelinux/yubikey-luks
https://github.com/latchset/clevis
https://il.linkedin.com/in/jonathan-elkabas-20636b20a
https://www.linkedin.com/in/adi-malyanker-704b14167/

