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TLP: לבן 

 2018מאי  15

 תשע"ח סיון א'

 607-ס-סימוכין: ב

 

 דוא"להודעות הצפנת בפגיעויות חשיפת 

 תקציר

העלולות לאפשר בתנאים מסוימים פגיעויות ים אבטחה אירופחוקרי על ידי  מופורסמול את

 . S/MIME -ו OpenPGP – המוצפנות באמצעות הפרוטוקולים דוא"לקריאה של הודעות 

 -מקורן בשימוש של תוכנות הדוא"ל של המשתמשים ב, הפגיעויות של המידע שפורסם מניתוח

HTML  .להצגת הודעות הדוא"ל 

 .מוצפנותעבר  תכתובותבתנאים מסוימים עלול להתאפשר פענוח של 

 

 פרטים

  OpenPGP דוא"ל, העושה שימוש בתעודות דיגיטליות הינו פרוטוקול הצפנה להודעות

( הבנויה מאנשים המכירים באופן Web Of Trustשהמשתמש מנפיק עבור עצמו, וברשת אמון )

 אישי את בעל התעודה, ומעגל המכרים שלהם, וכן הלאה.

S/MIME   הינו פרוטוקול דומה, העושה שימוש בתשתיותPKI  קלאסיות לניהול התעודות

 הדיגיטליות הנדרשות לפעולתו.

 

ת הצפייה השימוש שעושות תוכנואת וריאציה הראשונה שלה, וב, מנצלת efailהמכונה התקיפה, 

קף צריך תקיפה, התואחת משתי האפשרויות ל. למימוש הודעותהלהצגת  HTML -בדוא"ל ב

 אותן ולשלוחלהודעות הדוא"ל המוצפנות של הקורבן, לשנות אותן בדרך מסוימת להשיג נגישות 

ההודעות על ידי הקורבן תגרום להפעלת קוד מסוים שהוחבא בהודעה, מכן, פתיחת לאחר . לקורבן

 ולהמשך התקיפה.

 

( של הפרוטוקול CBC/CFBוריאציה השניה של התקיפה עושה שימוש בפגיעות במוד הפעולה )וה

טי התוכנה קיהמשמש להצפנה סימטרית של הודעת הדוא"ל. יש לציין כי נציגים של פרו

( וכבר יושמו עבורה פתרונות 2000פגיעות זו מוכרת זה מכבר )שנת הרלוונטיים טוענים כי 

שנבדקו מיישמים  ל"דואכי לא כל הספקים של תוכנות ה בפרוטקול ההצפנה. עם זאת, נראה

 הפתרון באופן מיטבי.

 

 

https://efail.de/
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TLP: לבן 

 דרכי התמודדות

מי שברשותו תוכנה פגיעה, יכול לבחון מעבר לשימוש, ישנם יצרנים שכבר טיפלו בפגיעויות הללו. 

, ראו המסמך המלא של החוקרים התוכנות שנבחנולרשימת ולו זמני, בתוכנה שאינה פגיעה. 

 .11בקישור הבא, עמוד 

 

אם אין באפשרותכם לשנות את תוכנת הלקוח, ניתן לשקול מעבר לשימוש בהודעות דוא"ל 

ין ניתן לבחון ביטול טעינת תוכן מרוחק לחילופ. , כטקסט בלבדHTML -המוצגות ללא רכיבי ה

(Remote Content .) הפרטים המדויקים כיצד לבצע זאת שונים מתוכנה לתוכנה וניתן למוצאם

 רן.בדרך כלל באתר היצ

 

אם התהליכים העסקיים בארגונכם תומכים בכך, ניתן לשקול באופן זמני עד לתיקון הפגיעויות 

 יכול ובתוכנה בה אתם עושים שימוש, ביצוע של פענוח ההודעה המוצפנת ביישום ייעודי, שאינ

 לגשת לרשת האינטרנט, ולא בתוכנת הדוא"ל.

 

פגיעויות אלו, מומלץ לבוחנן במערכותיכם בכל מקרה, באם יצרן התוכנה שלכם הוציא תיקון ל

 ולהתקינן בהקדם האפשרי.

 
לכל מידע נוסף ניתן לפנות במידה ובבדיקתכם התגלה ממצא כלשהו נבקש לקבל היזון חוזר. 

 אלינו.

 
 בברכה,
CERT-IL  

 9344*טל: 
team@cert.gov.il 

 

הלאומי איננו מחליף חובת דיווח לגוף מנחה כל שהוא, במידה  CERT -הערה: שיתוף מידע עם ה
 שהתגלה צורך כזה.

https://efail.de/efail-attack-paper.pdf
mailto:team@cert.gov.il

		2018-05-15T08:20:09+0300
	Girat Chen ID_033576877




