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 דבר העורכים
 

 

 !DigitalWhisperשל  80-ברוכים הבאים לגליון ה

 Who isפרסם את הפוסט " KerbsOnSecurity-מ החוקר המוביל בריאן קרבס, אז מה היה לנו החודש?,

Senpai, the Mirai Worm Author?-Anna על פני לא מעט עמודים את סיפור החקירה " שבו הוא מגולל

 .Miraiשהוא ביצע על מנת לחשוף )על פי דעתו( את זהות הכותב של התולעת 

Mirai או ,BASHLITEלמי שלא זוכר, הייתה התולעת שבעזרתה תקפו את שרתי ה ,-DNS  של חברתDyn - 

  ,CNN ,Amazon ,BBC ,Fox Newsלמספר אתרי אינטרנט בסדר גודל של  DNSברה המספקת שירותי ח

NetFlix ,Paypal ,GitHub ,Tumblr,  Pinterest  שיגרה חבילות מידע ועוד רבות וגדולות. המתקפה הנ"ל

אותם של  DNS-שיתקה את השרתים אשר סיפקו את רשומות הביט לשניה, ובכך גם -בקצב של מעל טרה

המתועדות  DDoS-אתרים )ובכך ניתקה אותם מרשת האינטרנט( וגם קבעה שיא חדש במתקפות ה

ספר " לפני מנט במעגל סגור-בוטאפילו פרסמנו מאמר בשם " BASHLITEשהאנושות הכירה עד היום. על 

 גליונות.

. בו מאוד מומלצת לא יודע אם הפוסט שפרסם בריאן נכון וכל הנתונים בו מאומתים, אבל הקריאה אנחנו

 . העבודה שנעשתה שם יפה מאוד.בהחלט שווה את הזמןהיא לא טכנית, ומעט ארוכה, אבל 

צה , החבר'ה שהחזירו את כל הרעש סביב הקבוTheShadowBrokers? מה עוד היה לנו החודש

"Equation Group " ופרסמו )בין היתר( את החולשותExtraBeacon ו- EPICBANANA יורדים חליטו שהם ה

ררו שלה, לא לפני שהם שח "MESSAGE  FINALE"-את ה , אותה קבוצה פרסמהבאמצע החודש .למחתרת

 עוד עדויות שלהם על תוכן הקבצים והתיקיות אותם הם מעוניינים למכור.

המדינתי  Firewall-לטובת מעקף של ה VPNאסור להפעיל בגבולותיה שירותי סין החליטה ש ומה עוד?

המסופקים ע"י ספקים  VPNלעכשיו מותר לאזרחים להתחבר לשירותי שמחבר אותה לאינטרנט )נכון 

 ftoMicrosמטעם חברת  BlueHat ILשאינם סינים, אך עושה רושם שגם זה לא יחזיק מעמד(, הכנס 

אוד וכנסים כאלה )שמענו שהרמה הייתה טובה( התקיים החודש בארץ, לא היינו אך היוזמה ברוכה מ

)ממליץ מאוד לקרוא את  Whatsapp-ב Backdoor-אין או יש חשד ל שמתקיימים בארץ זה תמיד דבר טוב.

אירועים מעניינים שפורסמו החודש, אבל אנחנו  ועוד מלאבעניין(  Open Whisper Systemsפוסט של ה

 נעצור כאן.

https://krebsonsecurity.com/2017/01/who-is-anna-senpai-the-mirai-worm-author/
https://krebsonsecurity.com/2017/01/who-is-anna-senpai-the-mirai-worm-author/
https://krebsonsecurity.com/2017/01/who-is-anna-senpai-the-mirai-worm-author/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_(malware)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_(malware)
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x43/DW67-3-CCTVBotnet.pdf
https://bit.no.com:43110/theshadowbrokers.bit/post/messagefinale/
https://bit.no.com:43110/theshadowbrokers.bit/post/messagefinale/
http://thehackernews.com/2017/01/china-firewall-vpn.html
https://microsoftrnd.co.il/BlueHat/Pages/Home.aspx
https://whispersystems.org/blog/there-is-no-whatsapp-backdoor/
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ים, -Ebook-החודש פנה אלינו אחד מהקוראים ושאל למה אנחנו לא מפרסמים את הגליונות גם בפורמט ל

 . נשמח לשמוע בתגובות האם באמת תעשו בזה שימוש וכמה.ePubכגון 

עה חודשים בכיוון דרום כדור הארץ, שאת בנוסף, נרצה לאחל לאפיק טיול נעים! הוא נוטש אותנו לארב

מי שהיה רגיל לפנות  -רובם הוא יבלה ללא אינטרנט. מה שזה אומר זה שלאפיק יהיה קר מאוד, ואתם 

 אליו ישירות בעניין כתיבת המאמרים, שיעשה זאת בתקופה הקרובה מול ניר, בכתובת:

niradar+dw@gmail.com  

 )תרגישו חופשי להמשיך לכתב את אפיק למיילים שאתם שולחים!(

וכמובן, לפני הסיבה האמיתית לשמה התכנסנו כאן היום, נרצה להגיד תודה לכל מי שהשקיע החודש 

תודה רבה , קשת ליאורתודה רבה ל(, MADM2B) פלד דןמזמנו, ישב וכתב לנו מאמרים! תודה רבה ל

 הדר עופר' פרופתודה רבה ל, דביר עמית ר"דתודה רבה ל, פלא אופיר ר"דה לתודה רב, דובין רןל

 !קנר עידותודה רבה לו

 

 !מהנה קריאה           
 .קסטיאל ואפיק אדר ניר           

mailto:niradar+dw@gmail.com
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 א' חלק - Embedded מבוא לפריצת מערכות

 (MADM2B) מאת דן פלד

 

 הקדמה

שנה מאז שבנג'מין פרנקלין הוכיח כי הברק הוא התפרקות חשמלית. האגדה אומרת  300עברו כמעט 

ניסוי בו הפריח עפיפון בעת סערת ברקים, כשאל חוטו קשור מפתח. בנג'מין  שהוא עשה זאת באמצעות

נגע במפתח בעיצומה של הסערה וספג מכת חשמל שכמעט הרגה אותו אבל איששה את ההיפותזה לגבי 

 חשמליות הברק.
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חלם ניתן לראות שבשנים האחרונות העולם עובר שינוי טכנולוגי מהותי, כזה שלא בטוח שבנג'מין פרנקלין 

עליו. בתים, רמזורים, מצלמות, מכוניות, מכשירי חשמל, שעונים, טלוויזיות חכמות, מכשור רפואי ועוד 

מתייחס להתקנים שמכילים  Internet of Thingsמשנים את אופיים והופכים מחוברים אחד לשני. המונח 

 ם אחרים.בתוכם מעבד וזיכרון ויש להם ממשק רשת שמאפשר להם להתחבר ולתקשר עם התקני

לדוגמה, אם גורם בעל  גם סכנות. על אף שהתופעה הזאת מגניבה ומקלה עלינו את החיים טמונות בה

כוונות זדוניות ישתלט על צומת מרומזר וישבית את הרמזורים שבצומת כנראה שיש בעיה בלשון המעטה. 

“Lights enGre מקרה שכזה אגב הוכח כאפשרי במחקר שאת תוצאותיו ניתן לקרוא במאמר בשם 

Infrastructure Traffic of Security the Analyzing Forever:1.” 

, או "מערכת משובצת מחשב" בעברית, קיימים בגלל סוגי חולשות Embeddedחורי אבטחה בהתקני 

-מוכרים מענפים אחרים באבטחת מידע: סיסמאות חלשות )אם בכלל(, ממשקים שאינם מוקשחים, אי

  ש שאינו מוצפן ועוד.בדיקת קלט, מידע רגי

 

למעגלים מודפסים, כאשר המטרה הסופית היא  Reverse Engineeringבמאמר זה נלמד כיצד לבצע 

להפוך את האתגר החומרתי לאתגר תוכנתי שיאפשר חיפוש חורי אבטחה באופן סטנדרטי ומוכר. את 

 .TP-Link, נתב של חברת TL-WR740N ההדגמות בחרתי לבצע על

                                                           
1 https://jhalderm.com/pub/papers/traffic-woot14.pdf 

https://jhalderm.com/pub/papers/traffic-woot14.pdf
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 ?Embedded ערכתמה זו בכלל מ

נמצאות לידינו כמעט כל הזמן. מדובר בחומרה ותוכנה שמיועדים למטרה ספציפית  Embeddedמערכות 

הם שעונים, ציוד רפואי,  Embeddedוהם בדרך כלל מהווים חלק ממערכת גדולה יותר. דוגמאות למערכות 

 ם מתפעלת את ההתקן עצמו.מצלמות דיגיטליות, מכוניות, טלפונים סלולרים ועוד. זו המערכת שבעצ

כמו כן  ועוד. ARM, MIPS, PowerPCעשויות להשתמש במגוון ארכיטקטורות כמו  Embeddedמערכות 

  RTOS (Real-Time Operating System.)-לעיתים הן יעשו שימוש ב

מתייחסת לניצול חורי אבטחה במטרה להשיג שליטה על ההתקן, והיא  Embeddedפריצת מערכות 

 (.PCBבין היתר גם על ידי התממשקות למעגל המודפס ) מגוון טכניקות,נעשית ב

KW5212 - סקירה כללית 

 
 [אריזת הנתב -1 איור]

 

-פורטים. הנתב האלחוטי תומך ב 4הינו ציוד רשת המשלב נתב ומתג בעל  WR740N-, הTP-Linkעל פי 
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802.11B 802.11-וG  802.11והוא מבוסס עלN  150ומאפשר ביצועים של עדMbps  .במחיר שווה לכל כיס 

 , משחקי רשת וכו'. VoIPתיאור המוצר מבטיח חווית צפייה מהנה ואמינה בזרימת וידאו, 

 802.11b/g/n 

 4  יציאותLAN 10/100Mbps 

 1  יציאתWAN 10/100Mbps 

 WPS 

 תמיכה ב-IPv6 

 אבטחה מתקדמת 

 

 איסוף מל"מ )מודיעין לקראת מבצע(

ורך ההיסטוריה ניתן לראות מלחמות וקרבות רבים אשר הוכרעו הודות למודיעין איכותי ומדויק. כך לא

המודיעין הישראלי על מצרים היה יוצא מן הכלל  1967ביוני  5-לדוגמא במלחמת ששת הימים שפרצה ב

המבצעיים  וידע להצביע על מיקומן של כל אחת מהטייסות המצריות. נוסף על כך רמת הבקיאות בהליכים

מסלולי טיסה מושבתים, השמדה של  18של חיל האוויר המצרי תרמה רבות למתקפה שתוצאותיה היו 

 (.350-טייסי קרב הרוגים )מתוך כ 100-( וכ420-כלי טיס )מתוך כ 300-מעל ל

( הינם קריטיים בכל מבדק חדירה היות ובסופו של דבר כל Scanning( וה"סריקה" )Reconשלבי ה"סיור" )

  מתקפות שנוכל להוציא אל הפועל כנגד המטרה נגזרות ישירות מהמידע שנצליח לאסוף.ה

שונה מעט מאיסוף אודות מטרות מבוססות  Embeddedעל אף שאיסוף מידע אופרטיבי אודות התקני 

Web המהות זהה. כך לדוגמא, במקום שנאסוף מידע ממקורות כמו ,Whois שרתי ,DNS  וכו', נרצה

 , חומרי שיווק, פטנטים ועוד. SDKs ,IDEs, חוברות אודות ההתקן, Data Sheetsמקורות כמו לאסוף מידע מ

 Federal Communications )קיצור של FCC-של ההתקן. ה FCC ID-מציאת ה הוא בו מקום טוב להתחיל

Commission ,היא סוכנות עצמאית של ממשלת ארצות הברית שתפקידה להסדיר תקשורת רדיו )

בכדי שיוכלו  FCC-ה, כבלים, לווין ועוד. מרבית ההתקנים האלקטרונים צריכים לעבור בדיקות של הטלוויזי

)המעגל  PCB-להימכר בארצות הברית. אם תסתכלו היטב על הקופסאות של מוצרי חשמל שונים, או על ה

גים את , כאשר ה"איקסים" מייצFCC ID XXXXXXXXהמודפס( עצמו, בהרבה מקרים תראו כיתוב בסגנון 

 המספר זהות של ההתקן.

 FCC-עוזרת לנו בעצם? התשובה לכך היא שניתן לבצע חיפוש באתר הרשמי של ה FCC ID-במה מציאת ה

 של ההתקן. Reversing-ולמצוא מידע שיסייע לנו בתהליך ה
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 :FCC-כבר מבחינה של האריזה החיצונית של המוצר ניתן לראות שהוא מאושר על ידי ה

 
איור]

2
 [על אריזת המוצר FCC-לוגו של ה - 

 

 שלו כפי שניתן לראות בתמונה שלהלן: FCC ID-אם נסתכל על הצד התחתון של הנתב עצמו, נגלה את ה

 
איור ]

3
 [של המוצר FCC ID-כיתוב עם ה - 

-מוצרים שונים. בין אם על ידי חיפוש ב של FCC ID-ראוי לציין כי קיימות דרכים נוספות לאתר מהו ה

Google ובין אם על ידי חיפוש על פי פרמטרים שונים כמו "חברה" במסד הנתונים של ה-FCC . 
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( של המוצר, נוכל לנסות להשתמש בנתון הזה TE7WR741NXV5) FCC ID-כעת, לאחר שהשגנו את ה

לט לעין בתוצאות החיפוש הוא הכתובת של בכדי לדלות מידע ערכי אודות היעד שלנו. הנתון הראשון שבו

TP-Link: 

 
איור ]

4
 [TP-Linkכתובת פיזית של חברת  - 

 

 מידע נוסף שניתן לראות הוא את טווח התדרים שבו ההתקן אמור לפעול:

 

 [טווח התדרים שבו ההתקן משדר - 5איור ]

 

-בעל זיקה להגשת הבקשה לאישור ה TP-Link-א פרטים ליצירת קשר עם גורם טכני בנמשיך לגלול ונמצ

FCC .ופרטים ליצירת קשר עם הפירמה שאחראית על הבדיקה 

]איור 
6
 פרטי של אנשי קשר טכניים[ - 
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עד כה על פניו המידע שאספנו הוא שטחי יחסית ולא בעל ערך מיוחד, אך הוא בכל זאת חלק מהפאזל 

עניין יותר ניתן למצוא במסמכים השונים . את המידע המSpear Phishingועלול לשמש למתקפות 

 שמשויכים למוצר. 

 במקרה של הנתב הזה לדוגמה, המסמכים אשר זמינים לציבור הם:

  מידע מדוחות שכאלה יכול לסייע לנו לגלות באיזה תדרים ההתקן פועל  -דוחות בדיקה של המוצר

 .Glitchingמו וכיצד הוא מתנהג בתנאים חריגים, מה שעשוי לעזור בביצוע מתקפות כ

 תמונות חיצוניות של המוצר בסביבת הבדיקה 

  תמונות של המעגל המודפס בעת הבדיקה. בהקשר הזה, לעיתים ניתן לראות תמונות שבהן ישנם

 של ההתקן, אך על זה אפרט בהמשך. Debugging-חיבורים אל ממשקי ה

 מדריך משתמש 

 בקשה לשמירה על סודיות 

 מהמידע שנמצא במסמכים: בתמונות שלהלן ניתן לראות חלק

 

איור ]
7
 [FCC-תעודת בדיקה של ה - 
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איור ]
8
 [נתונים מתוך דו"ח הבדיקה - 

 

איור ]
9
 [נתונים מתוך דו"ח הבדיקה - 
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איור ]
10
 [ערכה הבדיקהצילום של הסביבה בה נ - 
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איור ]
11
 [צילום של הסביבה בה נערכה הבדיקה - 
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איור ]
12
 [FCC-צילום של המעגל המודפס מתוך מאגר ה - 

ברשימת המקורות של  2-אם תרצו לעיין בשאר המסמכים תוכלו לעשות זאת על ידי כניסה ללינק ה

 המאמר.
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 יפה אפשריותדרכי תק

 לאחר עיון במידע שאספתי, אני יכול לחשוב על כמה אפיקים שמהם ניתן לתקוף את המוצר: 

. זה יכול להיות אפיק תקיפה Webראשית כל דף המידע מציין שלהתקן קיים ממשק ניהול מבוסס  .1

 , Cross-Site Scripting,Directory Traversal מעניין עבור תוקף אשר יקווה למצוא חולשות כמו

Authentication Bypass .'וכו 

ציוד רשתות כמו נתבים, מתגים וכו' ידועים ככאלה אשר מריצים  -מתקפות קלאסיות מבוססות רשת  .2

ועוד. תוקף עלול לנצל חורי אבטחה ופרצות בשירותים אלה בכדי  SSH ,Telnet ,FTPשירותים כמו 

 להשתלט על המכשיר.

ננסה להשיג  Hardwareבאמצעות מתקפות  -פיזית להתקן אשר דורשות גישה  Hardwareמתקפות  .3

. בנוסף, ייתכן ונוכל לקבל Reverse Engineeringשל הנתב, על מנת שנוכל לבצע לו  Firmware-את ה

 על הנתב בדרכים שונות. Shellגישת 

ייתכן שבאמצעות שידור של גלי רדיו בתדרים מסוימים ניתן לשבש את הפעילות  -מתקפות רדיו  .4

 . Denial of Service-גרתית של ההתקן ולגרום להש

 

איור [
13
 ]תרשים של אפיקי תקיפה אפשריים - 
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 Hardwareמתקפות 

 , מכיוון שנושא זה פחות מוכר לרוב האנשים.Hardwareבחרתי דווקא להתחיל במתקפות מבוססות 

 המטרות העיקריות שלנו בחלק זה יהיו:

 יזית למעגל המודפסהשגת גישה פ 

  השגת גישתShell על הנתב 

 השגת ה-Firmware של ההתקן 

 

 השגת גישה פיזית למעגל המודפס - 1מטרה 

 על מנת להשיג גישה פיזית למעגל המודפס עלינו לפרק את המארז או הקופסה החיצונית של הנתב.

עוטף את המוצר לא יפתח לפני שנעשה זאת חשוב להכיר כמה עקרונות. ליצרנים יש אינטרס שהמארז ש

על ידי הצרכן. בין אם בכדי למנוע גישה למעגל המודפס ובין אם כדי להסיר את האחריות מהמוצר במידה 

 ונפתח. 

שנועדו להקשות על פתיחת  ”Tamper Resistance“לעיתים היצרן יעשה שימוש בכל מיני טכניקות 

חריות על המוצר תבוטל. במקרים של האריזה, או שפתיחה של המארז תשאיר סימן מובהק כך שהא

התקנים רגישים יותר ייתכן ואף יותקנו סנסורים אשר רגישים לאור, וכאשר האריזה תיפתח, הזיכרון 

 .Reverse Engineeringשל המוצר יימחק, במטרה למנוע מהתוקף לבצע  Firmware-שמכיל את ה

 כוללים בין היתר: נפוצים יותר במכשירים כמו נתבים Tamper Resistanceאמצעי 

 .הסתרת ברגים מתחת למדבקות 

 .שימוש בברגים מסוגים שונים ולא סטנדרטיים 

  לעיתים לא יעשה שימוש בברגים בכלל, אלא בדבק מאוד חזק. במקרה כזה ניתן להשתמש באקדח

 חום בכדי להמיס את הדבק ולפתוח את האריזה בקלות.

 רגים.שימוש בקליפסים שעלולים להישבר בקלות במקום ב 

 
איור [

14
 ]דוגמה לברגים שונים - 
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מבחינה ראשונית של הצד האחורי של האריזה נראה שהמארז אינו מכיל ברגים כפי שניתן לראות באיור 

 שלהלן: 15

 

איור [
15
 ]הצד האחורי של המארז - 

 

 חושפות שני ברגי פיליפס סטנדרטיים:יחד עם זאת, הסרה של הרגליים המודבקות 

 

איור [
16
 ]הצד האחורי של המארז אחרי הסרת הרגליים - 
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לאחר הסרת הברגים המארז עדיין לא נפתח בקלות. בחינה מהצד של הקופסה גרמה לי לשער שקיימים 

 ץ פיזי מתון במקומות הנכונים.גם קליפסים שמונעים את הפתיחה. ניתן לפתוח אותם על ידי הפעלת לח

 

איור [
17
 ]קליפסים שמחזיקים את אריזת המוצר במקומה גם לאחר הסרת הברגים - 
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 הסבר כללי -המעגל המודפס 

 

עכשיו כשיש לנו גישה למעגל המודפס השגנו את היעד הראשון שהגדרנו. הדבר הבא שעלינו לעשות הוא 

 לחומרה ולזהות את הרכיבים המרכזיים שעל הלוח.  Reverse Engineeringתהליך של 

 

איור [
18
 ]הצד הקדמי של המעגל המודפס - 

 

מה זה בכלל מעגל מודפס ובאילו רכיבים אנו לפני ש"אקפוץ" לזיהוי הרכיבים עצמם רצוי להסביר 

 ?עשויים להיתקל

רכיבים אלקטרוניים היוצרים מעגל חשמלי. החיבור בין הרכיבים מעגל מודפס הוא לוח שעליו מונחים 

נעשה באמצעות פסי נחושת שהודפסו על הלוח, שעשוי מחומר שאינו מוליך. מעגלים מודפסים נמצאים 

היום כמעט בכל מוצר חשמלי. אם תסתובבו בבית שלכם ותחפשו, תגלו שבמחשב, במדפסת, במערכת 

 ם דיגיטליים, במיקרוגל ובמוצרים רבים נוספים יש מעגל מודפס.סטריאו, בשלט, במגברים, בשעוני
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 מבנה הלוח

צדדיים )מורכבים משתי שכבות( -צדדיים )מורכבים משכבה אחת(, דו-מעגלים מודפסים יכולים להיות חד

שכבות ואף יותר. ככל שישנן יותר שכבות בלוח, כך קל יותר לבצע את החיבורים  12, 8, 6, 4או עם 

יים, אך מצד שני עלות הלוח עולה. כמו כן הרבה יותר קל לדבג לוח בעל שתי שכבות מאשר האלקטרונ

 שכבות. 8לוח עם 

נסתכל על לוח בסיסי עם שתי שכבות כדוגמה, ונסביר על כל אחת מהשכבות על מנת להבין כיצד לוח 

 שכבות: 2שכזה בנוי. התמונה שלהלן מדמה מבט צד על לוח 

 

איור [
19
 ]השכבות השונות במעגל מודפס טיפוסי - 

 

 Substrate - ( הלוח עצמו עשוי מחומר שאינו מוליך, בדרך כלל מפיברגלסFR4 המצע הוא החלק .)

 שבדרך כלל נותן את העובי ואת הנוקשות ללוח, ובו מטמיעים רכיבים אלקטרוניים כמו נגדים וקבלים.

 Copper - נחושת דק. ברוב הלוחות, רדיד נחושת שכזה מודבק משני  השכבה הבאה עשויה מרדיד

 צדי הלוח. רדיד הנחושת משמש בתור המוליך. 

 Soldermask -  זוהי השכבה שמעל רדיד הנחושת ומעניקה ללוח את צבעו הירוק )יכול להיות גם

צבעים אחרים(. השכבה צמודה לנחושת על מנת למנוע קצר שעלול להיגרם בגלל מגע בין חוטי 

הנחושת למתכות אחרות או חומרים מוליכים אחרים. קיומה של שכבה זו עוזר למשתמש להלחים 

 למקומות הנכונים.

 

איור [
20
מכסה את רוב הלוח בירוק, אך משאירה את הפדים חשופים כך שיהיה ניתן להלחים אליהם  Soldermask-שכבת ה - 

 ]בנוחות.
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 Silkscreen - העליונה ביותר היא בעצם הסימנים והאותיות בלבן אשר מודפסים על גבי  השכבה

. לכל רכיב בלוח סימון שאמור לעזור למשתמש להתמצא בלוח תוך שהוא Soldermask-שכבת ה

 מסתכל על השרטוט הסכימטי שלו.  

 

איור [
21
 [Silkscreen-שכבת ה - 

 

 שבלוחות: Silkscreen-בין את הסימונים שנמצאים על שכבת הבעזרת הטבלה הבאה תוכלו לה

 משמעות סימון

C  / קבלCapacitor 

R  / נגדResistor 

TP  / נקודת בדיקהTest Point 

U  / מעגל משולבIntegrated Circuit 

CR  / לדLED 

D  / דיודהDiode 

RP  / חבילת נגדיםResistor Pack 

Y  / קריסטלCrystal 

J ר / מחבJumper 

Q  / טרנזיסטורTransistor 

L  / סליל השראהInductor 

 

מעגל מודפס טיפוסי מורכב מכמה שכבות בודדות. החיבור בין רכיבים בשכבות שונות נעשה באמצעות 

“Vias” שהם בעצם חורים שממולאים בנחושת. אם תעקבו עם העין אחרי פס נחושת על המעגל, והפס ,

טלב עם עיגול, רוב הסיכויים שהאות החשמלי ממשיך לשכבה פנימית בלוח או הזה בסופו של דבר מצ

לצד השני של המעגל. רוב המוצרים האלקטרוניים ינסו לשאוף למינימום של שכבות מכיוון שככל שמספר 

 השכבות בלוח גדל, כך גם עלות הלוח גדלה. 
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22 איור ]
 Rainer Knäpper-ייכת לשמעגל מודפס בעל מספר שכבות. ניתן לראות את החיווטים שעוברים לאורך כל שכבות הלוח. התמונה לעיל  -

artlibre] 

 רכיבים נפוצים על מעגלים מודפסים

אל מעגלים מודפסים ניתן לחבר רכיבים רבים כמו נגדים, קבלים, שבבים, דיודות ועוד. מטרת החלק 

נה להפוך אתכם למהנדסי חשמל או מומחי אלקטרוניקה, אלא לספק לכם את היכולת לזהות את שלהלן אי

הרכיבים הנפוצים שנמצאים על מעגלים מודפסים. היכרות איתם, לפחות מבחינה ויזואלית, תעזור לכם 

 להתמצא בצורה טובה יותר במעגל המודפס ולהבין על מה אתם מסתכלים.

 Resistor -נגד 

ין הרכיבים הנפוצים ביותר שתראו על מעגל מודפס. הנגד הוא רכיב שמתנגד לזרימה של נגדים הם ב

אנרגיה חשמלית. הוא ממיר אותה לחום. אם נחבר למעגל חשמלי נגד ואחריו רכיב חשמלי אחר כמו נורת 

LEDהנגד ישתמש בחלק מהאנרגיה החשמלית ונורת ה ,-LED  תקבל פחות אנרגיה כתוצאה מכך. תכונה זו

 אפשרת לספק לרכיבים את כמות האנרגיה שהם צריכים.מ

נגדים יכולים להיות עשויים מחומרים שונים כמו פחם, והם מגיעים בכל מיני צורות, גדלים וצבעים. אם 

-תסתכלו עליהם מקרוב, תוכלו לראות פסים צבעוניים. תפקידם של אלה הוא לסמן כמות ההתנגדות )ב

Ohm במארז ( של הנגד. בנגדים שמגיעיםSurface Mount המספרים שעל גבי האריזה מסמלים את ,

 כמות ההתנגדות של הנגד.

 

 

 

 

 

 

איור ]
23
 [Through-Hole. משמאל: נגדי Surface Mountמימין: נגדי  - 
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 Capacitor -קבל 

לים היא היכולת שלהם הקבל אף הוא רכיב נפוץ מאוד במעגל מודפס טיפוסי. התכונה הייחודית של קב

לאגור מטען חשמלי, בדומה לבטריה שטעונה במלואה. הכמות של מטען חשמלי שקבל יכול לאגור נמדדת 

 . הקבל משמש למגוון צרכים כמו:Faradsביחידות 

 .תחליף זמני לסוללה 

  ספקי כוח שממירים זרם  -מייצב מתחAC ל-DC  לרוב ישתמשו בקבלים בכדי לייצב את המתח כך

 א ישאר ברמה אחידה.שהו

  חסימת זרםDC -  כאשר קבלים מחוברים ברצף עם מקור אותות כמו מיקרופון, קבלים חוסמים זרימה

 .ACאבל מעבירים זרם  DCשל 

  ניתן להשתמש בקבלים בתור מסננים פשוטים שחוסמים אותות  -כיוונון תדריםAC  כאשר הם מעל או

 מתחת לתדר מסוים.

מיני צורות וגדלים, כאשר הנפוץ ביותר הוא הקבל הקרמי. מקור השם הוא  קבלים יכולים להגיע בכל

החומר שממנו עשוי המבודד שמפריד בין שני הלוחות שבתוך הקבל. קבלים קרמיים יהיו בדרך כלל 

 .SMD-ו Through-Holeקטנים יחסית ולרוב נראה אותם בשתי תצורות כמו בתמונה: 

 

 

 

 

]איור 
24
 [SMD-ו Through Hole -קבלים קרמיים  - 

בנוסף לקבלים קרמיים נפוץ מאוד לראות גם קבלים שעשויים מאלומיניום או טנטלום. יש להם יכולת קיבול 

 גדולה יחסית באופן לגודלם. 

 

איור [
25
 ]קבלים מאלומיניום וטנטלום - 
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 Inductor -סליל השראה 

, או משרן, הוא רכיב חשמלי בעל יכולת לאגור זרם )לעומת קבל שאוגר מטען חשמלי( סליל השראה

בתצורה של שדה מגנטי. כאשר זרם עובר דרך הסליל, שדה מגנטי מתחיל להיווצר ולהתרחב עד שהוא 

מתייצב והזרם נאגר בו. ברגע שהזרם מפסיק להגיע אל הסליל, השדה המגנטי קורס, והאנרגיה המגנטית 

לאנרגיה חשמלית. תכונתו הבסיסית של הסליל היא היכולת שלו להתנגד לשינויים בזרם העובר  הופכת

 דרכו. 

 

 

 

 

 

איור [
26

 ]סלילים במארזים שונים - 

 

 LEDלד / 

LED  היא סוג של דיודה אשר ממירה אנרגיה חשמלית לאנרגית אור. לדים הם רכיבים מקוטבים, מה

נקראת אנודה  LED-הרגל הארוכה יותר של ה לחשמל לזרום דרכם רק בכיוון אחד.מאפשרות  שאומר שהן

 (.Power"+" )-והיא מתחברת ל

זמנית -כאשר מתח מגיע לאנודה, ובו (.Ground" )-"-הרגל הקצרה יותר נקראת קתודה והיא מתחברת ל

 תפלוט אור. LED-, הGround-הקתודה מחוברת ל

 

איור [
27
 ]נורת לד - 
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 Transistorטרנזיסטור / 

 - Resistמעביר,  - Transהטרנזיסטור הוא רכיב אלקטרוני הבנוי מחומר מוליך למחצה, ומכאן גם שמו )

 ועוד. RAMמתנגד(. הטרנזיסטור משמש כאבן דרך ליצירת מתגים אלקטרוניים, שערים לוגיים, זיכרון 

 

איור [
28
 ]טרנזיסטור - 

 

 EMIמגן 

זוהי חתיכת פח מחוררת או חיפוי מתכת שמולחם מעל לחלק מסוים במעגל המודפס, במטרה להפחית או 

או מעגל רגיש  RFעשוי להעיד על קיומו של מודול  EMIלמנוע הפרעות אלקטרומגנטיות. הימצאות של מגן 

ת המגן על מנת לקבל גישה לרכיבים שנמצאים במידת הצורך, ניתן להסיר א אשר פועל במהירות גבוהה.

 מתחתיו.

 

איור [
29
 [EMIמגיני  - 
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 Heat Sinkצלעות קירור / 

צלעות קירור הן מערך של משטחים מחומר בעל מוליכות חום גבוהה שתפקידם הוא לפזר חום אשר נקלט 

 ( ומאיצים גרפיים. CPUגבי מעבדים )מן הגוף שתפקידן לקרר. נפוץ למצוא צלעות קירור על 

 

 

 

 

 

]איור 
30
 צלעות קירור[ - 

 Crystalמתנד גבישי / 

 מחשבים מבצעים פקודות באופן טורי. נסתכל לדוגמה על הפקודות:

mov eax, ecx 

add ecx, 8 

 בה לא נכונה., אחרת תתקבל תשוadd-צריכה להתבצע לפני פקודת ה mov-זה מובן שפקודת ה

, כל OpCodesבין אם מדובר בפנייה לזיכרון, חישובים אריתמטיים, טעינת ערכים לרגיסטר, או פענוח של 

פעולה דורשת זמן לביצוע. בכדי שהפעולות הללו יתבצעו לפי סדר מסוים, המעבד זקוק למנגנון כלשהו 

 שיתזמן את הפעולות. פה בדיוק נכנסים ה"קריסטלים" לתמונה.

טלים" הן חתיכות קטנות של קווארץ אשר דחוסות לתוך קופסת מתכת. גבישי הקווארץ ידועים "קריס

כלומר, כאלה אשר יוצרים מתח חשמלי בתגובה ללחץ מכני )נמתח, מסובב,  -בהיותם פיאזואלקטריים 

 נלחץ(. חיתוך של גבישי קווארץ בגודל ובצורה מסוימת, וחיבור זרם אליהם, יגרום להם להדהד בתדר

 מאוד מדויק ומוגדר.

 

איור ]
31
 ["קריסטל" - 
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 Integrated Circuitמעגל משולב / 

או מיקרוצ'יפים. הם הלב והמוח של רוב המעגלים  ICsמעגלים משולבים נקראים גם צ'יפים, ג'וקים, 

 .המודפסים. אלו הצ'יפים השחורים שרואים על פחות או יותר על כל מעגל מודפס

ניתן לחשוב על מעגל משולב כעל מעגל חשמלי שמכיל בתוכו אלפי רכיבים אלקטרוניים בגודל מיקרוסקופי 

 נגדים, טרנזיסטורים, קבלים וכו' אשר דחוסים לתוך מארז קטן.   -

ואפילו  FMרוב המעגלים המשולבים מיוצרים עבור ביצוע משימה ספציפית, לדוגמה: מגברי אודיו, רדיו 

 ים. מחשב-מיקרו

למעגלים משולבים יתרונות שונים. העובדה שרכיבים רבים נדחסים לתוך מארז אחד קטן חוסך מקום רב 

על לוח המעגל המודפס. יתרון נוסף הוא שבעת הייצור, הצ'יפ מצופה בשכבה של תחמוצת סיליקון אשר 

משולב היא זולה  מאפשרת לו לפעול בטמפרטורות ותנאים קיצוניים. מעבר לכך, עלות הייצור של מעגל

 יחסית, מכיוון שהרכיבים מודפסים כיחידה אחת ולא מיוצרים בנפרד.

למרות זאת, למעגלים משולבים יש גם חסרונות. לדוגמה, אם חלק מסוים בצ'יפ יתקלקל המשמעות היא 

 שיהיה צורך להחליף את הצ'יפ כולו.

 מארזים למעגלים משולבים

 ופכת אותו לכזה שיהיה אפשר להתחבר אליו בקלות.המארז הוא הקופסה שעוטפת את הצ'יפ וה

 ברוב המקרים למארז יהיו "פינים/רגליים" שמחוברות אל תוך החלקים הפנימיים השונים שבתוך הצ'יפ.

 כפי שניתן לראות בתמונה שלהלן, מעגלים משולבים יכולים להגיע במארזים בגדלים וצורות שונים:

 

איור ]
32
 [מארזים שונים למעגלים משולבים - 

https://cdn.sparkfun.com/assets/c/7/a/1/9/51e0633cce395f867b000000.jpg
https://cdn.sparkfun.com/assets/c/7/a/1/9/51e0633cce395f867b000000.jpg
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ככל שהמעגל מורכב יותר כך גדלה גם מורכבות המארז. מעגלים פשוטים יחסית יגיעו בדרך כלל 

 . BGA-ו DIP ,QFN/QFPר יגיעו במארזי , בעוד שמעגלים מורכבים יותSSOP-ו DIP, SOICבמארזים כמו 

( הם מארזים שבמקום פינים על המארז, ישנן כדוריות של מתכת הלחמה Ball Grid Array) BGAמארזי 

 בתחתית הצ'יפ.  

 

איור ]
33
 [BGAמארז  - 

 

שלו. בתרשים שלהלן  במקרים רבים תוכלו לגלות מידע רב על הצ'יפ אם תבחנו את הכיתוב שעל המארז

 ניתן לראות את האנטומיה של צ'יפ טיפוסי:

 

איור ]
34

 [דוגמה לכיתובים אפשריים על מארז של צ'יפ - 
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 מספור הרגליים

של אותו צ'יפ. לדוגמה,  Datasheet-בצ'יפים לכל אחת מהרגליים/פינים יש תפקיד שאותו ניתן לדעת מה

. אבל איך יודעים Data Inputהוא  3ופין מספר  VCCהוא  2, פין מספר GNDהוא  1מספר  יהיה כתוב שפין

 וכו'? 2, מספר 1איזה מהפינים של הצ'יפ הוא מספר 

. הסימון הזה 1התשובה היא שבדרך כלל על המארז של הצ'יפ יהיה סימון כלשהו שמצביע על פין מספר 

 ם.יהיה בדרך כלל נקודה או חריץ, ולפעמים שניה

 

איור [
35
 ]חריץ ונקודה אשר מעידים על מספור הרגליים - 

 

 , שאר המספרים יגדלו כנגד כיוון השעון מסביב לצ'יפ.1מרגע שאתם יודעים איזה פין הוא מספר 

 

איור [
36
 ]דוגמה למספור הרגליים בצ'יפ - 

 

https://cdn.sparkfun.com/assets/8/7/3/1/6/51c1ee09ce395f421f000000.png
https://cdn.sparkfun.com/assets/8/7/3/1/6/51c1ee09ce395f421f000000.png
https://cdn.sparkfun.com/assets/f/0/a/1/f/51c206efce395f0f0d000003.png
https://cdn.sparkfun.com/assets/f/0/a/1/f/51c206efce395f0f0d000003.png
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 Central Processing Unit (CPU)יחידת עיבוד מרכזית / 

ות והוא אחראי על ביצוע פקודות (, הוא הלב של רוב המערכICהמעבד הוא סוג של מעגל משולב )

והוראות )קוד(, אשר נקראות תוכנית. הארכיטקטורה של רוב המחשבים שאנחנו משתמשים בהם היום 

(, זיכרון CPU, אשר כוללת שלוש אבני בניין מרכזיות: מעבד )Von Neumannמבוססת על ארכיטקטורת 

(Memoryוקלט )-( פלטI/Oהמעבד מתקשר עם הזיכרון ועם י .)פלט באמצעות קווי תקשורת -חידות הקלט

 )פסים(. Busשנקראים 

 

איור [
37
 [Von Neumannארכיטקטורת  - 

כל פס הוא למעשה אוסף של קווי חשמל שמעבירים אותות בין הרכיבים השונים. האותות המועברים הם 

 (.1ח שמייצג או מת 0רמות מתח חשמלי שונות )לצורך העניין מתח שמייצג 

. ”2000b“לשם מה בעצם צריך כמה פסים שונים? התשובה היא שנניח שהמעבד שלח לזיכרון את הערך 

האם מדובר בכתובת זיכרון, או במידע שיש לשמור אותו בזיכרון? תפקידם של הפסים השונים הוא לתת 

 פרשנות ברורה לכל ערך שנשלח.

, או כרכיב שהוא חלק Microprocessor (MPU)הוא יקרא המעבד יכול להגיע במארז ייעודי עבורו ואז 

או  System on Chip (SoC)ממערכת שכוללת גם זיכרון ורכיבים אחרים. במקרה הזה הוא ייקרא 

Microcontroller (MCU על המושג .)SoC .יפורט בהמשך 

-, בניגוד לEmbeddedמיוצרים עבור אפליקציות  Microcontrollers-הבדל נוסף שחשוב להבין הוא ש

Microprocessors .שנמצאים בשימוש במחשבים אישיים לצרכים כלליים 

Microcontrollers  נפוצים להתקניEmbedded  מכיליםMicroprocessors מבוססי MIPS,PowerPC ,ARM 

Freescale/IBM .ועוד 
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איור ]
38
 - Intel Pentium 4 Microprocessor] 

 System onf Chip (SoC)ל צ'יפ  / מערכת ע

( אשר מכיל בתוכו את IC, הם כינויים לסוג של מעגל משולב )SoCאו  Microcontrollerמערכת על צ'יפ, 

רוב הרכיבים המרכזיים של מחשב שלם: מעבד, זיכרון, בקרים שונים לאמצעי קלט ופלט ולפעמים גם 

 אמצעי אחסון. 

מעבד כלשהו בתוך הצ'יפ,  תמידהמושג מתייחס לצ'יפ שכולל  ,SoCחשוב להבין שכאשר מדברים על 

 יהיה הצ'יפ הגדול ביותר על המעגל.  SoC-ובנוסף למעבד גם רכיבים נוספים. ברוב המקרים, ה

 

איור ]
39
 [, מעבד ועודRAMשמכיל בתוכו פונקציות שונות כמו  SoC-דוגמה ל - 
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 זיכרון

, קוד תוכנה, הגדרות משתמש, Firmware-משמשים לאחסון מידע כמו ה Embeddedזכרונות בהתקני 

בדומה למוח  ם כך יש להם חשיבות גבוהה לתוקף.קונפיגורציות שונות, מפתחות הצפנה ועוד, ומשו

האדם, גם במחשב יש זיכרון לטווח קצר וזיכרון לטווח ארוך. המונחים המקובלים בעולם המחשבים הם 

 "זיכרון בלתי נדיף", ולפי עיקרון זה נחלק את סוגי הזיכרון:-ו "זיכרון נדיף"

 זיכרון נדיף

זיכרון נדיף הוא זיכרון אשר זקוק לאספקת חשמל באופן תדיר על מנת שהמידע שעליו לא ימחק. זהו 

 זיכרון שהמעבד יכול לקרוא ולכתוב אליו והיתרון העיקרי הוא שלו הוא המהירות.

להגיע חשמל לזיכרון, לדוגמה על ידי כיבוי ההתקן או המחשב, תוכן הזיכרון יחד עם זאת, כאשר יפסיק 

 .RAM-ימחק, ולכן הוא נקרא זיכרון נדיף. דוגמה לזיכרון נדיף הוא ה

 זיכרון בלתי נדיף

 זיכרון בלתי נדיף הוא זיכרון אשר מסוגל לשמור את המידע שנכתב אליו ללא תלות בכוח חשמלי. 

 ממש כמו שיש לכם במחשב, -( Hard Diskבלתי נדיף הם דיסק קשיח ) דוגמאות טובות לזיכרון

ROM (Read-Only Memory) ,EPROM ,EEPROM ( וזיכרון פלאשFlash .) 

 .Firmware-, בדרך כלל הזיכרון הבלתי נדיף יכיל בתוכו את הEmbeddedבהתקני 
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 Flashלצ'יפ  RAMטיפ: כיצד להבדיל ויזואלית בין צ'יפ 

שבה הפינים של  על פי האוריינטציה Flash-ל RAMבהרבה מקרים ניתן להבדיל ויזואלית בין זכרונות 

והפינים יהיו בדרך כלל בצדי  TSOPמגיעים במקרים רבים במארזי  Flashהצ'יפ מסודרים. זכרונות 

 הצ'יפ:

 

 לעומת זאת, הפינים יהיו באוריינטציה אנכית לצ'יפ, כמו בתמונה שלהלן: RAMבצ'יפים של זכרונות 

 

 Flashרבים מארזים של זכרונות  היא על ידי כך שבמקרים Flash-ל RAMדרך נוספת להבדיל בין 

מסומנים על ידי נקודה צבעונית, או כיתוב כלשהו. מארז שמסומן על ידי נקודה צבעונית מעיד בדרך 

או פרט  Checksumכלל על כך שהצ'יפ תוכנת או שעבר בדיקה. הכיתוב יכול להכיל מספר גרסה, 

 אחר.
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ROM 

ROM דיף אשר בדרך כלל מתוכנת מראש במפעל. לאחר התכנות הראשוני של הוא סוג של זיכרון בלתי נ

יכיל בדרך  ROM, קשה מאוד ולפעמים בלתי אפשרי לשנות את המידע שנמצא בו. לפיכך, זיכרון ROM-ה

מונח  - Firmwareכלל את הקוד שצריך להיות מופעל בעת הפעלת המכשיר. קוד שכזה ידוע גם בתור 

 .Flashמבוצעות על ידי זיכרון  ROM, פעולות רבות שמולאו בעבר על ידי שבבי שעליו יפורט בהמשך. כיום

 

EPROM ו-EEPROM 

 חדשים יותר מגיעים בצורה שהם עדיין לקריאה בלבד, אך בכל זאת ניתנים לתכנות מחדש. ROMזכרונות 

EPROM ו-EEPROM  לדוגמה, הם זכרונותROM ש. יחד בלתי נדיפים, אשר ניתנים למחיקה ותכנות מחד

 עם זאת, התהליך בדרך כלל איטי, דורש ציוד מיוחד, ואפשרי לביצוע מספר פעמים מוגבל בלבד.

( וברובם מותקן חלון UVנעשית על ידי חשיפה שלהם לאור אולטרה סגול ) EPROMמחיקה של זכרונות 

מש, החלון קוורץ שקוף המאפשר את חשיפת השבב לצורך כך. בכדי למנוע מחיקה מקרית על ידי אור הש

אינם  EPROMבדרך כלל מכוסה במדבקה. לאחר שתוכן הזיכרון נמחק, ניתן לתכנתו מחדש. זכרונות 

 נפוצים בהתקנים חדישים.

 
איור ]

40
 [עם חלון קוורץ EEPROMזיכרון  - 

 

EEPROMבניגוד ל ,-EPROM היא שאין צורך , ניתן למחיקה ותכנות מחדש באופן אלקטרוני. המשמעות

 EEPROMלהסיר את הצ'יפ מהמעגל, ובנוסף אין צורך בשימוש באור אולטרה סגול. תהליך המחיקה של 

תמחק את הזיכרון כולו.  UVלאור  EPROMבזיכרון, בעוד שחשיפה של  Byteמאפשר מחיקה של כל 

בילית עבור ועוד( או מק SPI, I2C, 1-Wireיכולים להשתמש בתקשורת טורית ) EEPROMזכרונות 

 קלט/פלט. על סוגי התקשורת יפורט בהמשך.
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. במקום Firmwareנמוכה יחסית ובדרך כלל לא מתאימה לאחסון של  EEPROMהקיבולת של זכרונות 

 Microcontrollers-זאת, הם משמשים בעיקר לאחסון של פרמטרים של המערכת וזה יחסית נפוץ ש

 , הגדרות, מספרים סידוריים וכו'.IPע כמו כתובות בכדי לאחסן מיד EEPROMמשלבים בתוכם זכרון 

Flash 

והוא מאפשר כתיבה, מחיקה וכתיבה חוזרת, לצד  EEPROMהוא גרסה מתקדמת יותר של  Flashזיכרון 

 סטנדרטי.  ROMקיבולת אחסון גבוהה של זיכרון 

, המידע RAM-ל , אך בניגודRAM-ניתן לכתוב מידע בדומה לאופן שבו כותבים מידע ל Flashלזיכרון 

לעומת זאת, אינה מהירה  Flashלא נמחק כאשר מפסיקה זרימת החשמל. קריאה מזכרון  Flash-שנשמר ב

של ההתקן על מנת  RAM-תטען אל זיכרון ה Firmware-. לפיכך, במקרים רבים הRAM-כמו קריאה מ

 .Shadowingשהמעבד יוכל לגשת אל הקוד במהירות המקסימלית. תהליך זה נקרא 

 :  Flashיימים שני סוגים של זכרון ק

 NOR 

 NAND 

 הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים העיקריים ביניהם:

 NOR NAND 

 נמוכה יותר גבוהה יותר עלות

 גדולה יותר קטנה יותר קיבולת

XIP
2

 לא כן 

 שימושים נפוצים
, Bootloadersאחסון אמין של 

 אפליקציות, מערכות הפעלה.
 אחסון מידע וקוד

 טורית ומקבילית טורית ומקבילית רתתקשו

 

 Test Pointsנקודות בדיקה / 

( שבמקור נועדו לזרז את תהליך הבדיקה של הלוח TPכמעט כל מעגל אלקטרוני מכיל נקודות בדיקה )

במפעל ולגלות פגמים בייצור. נקודות בדיקה הן בין החלקים החשובים ביותר לתוקף, משום שהן מספקות 

 אותות, שבמצב אחר דורשים מיקרוסקופ ויד יציבה בכדי שיהיה אפשר לגשת אליהם.גישה קלה יחסית ל

משתנה והן יכולות לשמש בתור נקודות התחברות לזיכרון, נקודות חיבור לממשק  TPהתפקיד של כל 

Debugging  .ולעוד מגוון ענק של צרכים 

                                                           
2  Execute in Place (XIP) הינה שיטה להרצת קוד ישירות מזיכרון בלתי נדיף ללא הצורך להעבירו ל-RAM 
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 Bed of Nails"מיוחד שנקרא  אחת על ידי ציוד-בעת תהליך הייצור, כל נקודות הבדיקה נבדקות בבת

Tester" . 

 
איור ]

41
 - Bed of Nails לבדיקת המעגל המודפס] 

 

 Debuggingברוב המקרים נקודות הבדיקה אשר יהיו מעניינות עבורנו הן אלה שמספקות גישה לממשקי 

ר. על כל אלו יפורט בהמשך , או כאלה שמאפשרות גישה נוחה לזיכרון של המכשיUART-ו JTAGכמו 

 המאמר.
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 ניתוח המעגל המודפס של הנתב

עכשיו, כשיש לנו היכרות בסיסית עם רכיבים נפוצים על מעגלים מודפסים, תהליך הניתוח של המעגל 

המודפס של הנתב יהיה הגיוני יותר. הצ'יפ הראשון שבדקתי הוא זה שנמצא במרכז הלוח. לפי סוג 

 SoC (System on-ול לשער שמדובר ביחידת העיבוד של הנתב או שמדובר בהמארז של הצ'יפ אני יכ

Chip.כמו כן, הקריסטל שנמצא לידו מחזק את ההשערה הזו .) 

 

איור [
42
 ]המעגל המודפס של הנתב - 

כדי  USBכפי שבטח שמתם לב הכיתוב שעל הצ'יפים קטן מאוד. לפיכך, מומלץ לעבוד עם מיקרוסקופ 

 50X-500X 2MP USB 8 LED Digital Microscopeלהקל על הקריאה. בבדיקה הספציפית הזו עבדתי עם 

שקלים. המיקרוסקופ מאפשר להתמקד בצ'יפים ספציפיים וגם לצלם תמונות.  50-בכ eBay-שהזמנתי מ

ת לאן צ'יפ בנוסף לכך ניתן להשתמש במיקרוסקופ על מנת לעקוב אחרי פסי הנחושת ועל ידי כך לראו

 מסוים מחובר.

 

איור [
43
 ]התמקדות על הצ'יפ המרכזי - 
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הוא  Datasheetשל הצ'יפ.  Datasheet-מספק לנו את ה ”AR9331-AL3A“חיפוש מהיר בגוגל של הביטוי 

הללו  בעצם ספר הוראות אשר מיועד להסביר במדויק מה הרכיב עושה ואיך להשתמש בו. ספרי ההוראות

נכתבים על ידי מהנדסים, עבור מהנדסים ולפעמים קצת קשה להבין אותם, אך אל דאגה, בסך הכל צריך 

 לדעת כיצד להתמקד בעיקר. 

ומשלב יכולת  MIPSאשר מכיל מעבד  SoC-, מדובר ב”AR9331-AL3A“-של ה Datasheet-על פי ה

, SDRAMאו  DDR1, DDR2בזיכרון נדיף . כמו כן, קיימת תמיכה IEEE 802.11nאלחוטית על פי סטנדרט 

-. מידע נוסף וחשוב מאוד עבורנו שכתוב בSPI NOR Flashלצד תמיכה בזיכרון חיצוני בלתי נדיף 

Datasheet הוא יכולות ,UART ו-JTAG .עליהם אפרט בהמשך 

 

איור [
44
 [SoC AR9331-AL3A-תרשים של ה - 

 שלהלן: 45י היה זה שמסומן באיור הצ'יפ הבא שאותו בדקת

 

45 איור [
 [Zentel-צ'יפ ה -
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כבר לפי סוג המארז והאופן שבו הרגליים של הצ'יפ מסודרות )אנכית לצ'יפ( ניתן לנחש שמדובר בזיכרון 

 הכיתוב. הנדיף של הנתב. על מנת להיות בטוחים, נתמקד עם המיקרוסקופ בצ'יפ עצמו בכדי לקרוא את

 

איור ]
46
 [Zentel A3S56D40GTP-צ'יפ ה - 

במהירות  DDR1 SDRAMחושף כי מדובר בזיכרון  ”A3S56D40GTP“שוב חיפוש קצר בגוגל של הביטוי 

400Mhz . שלהלן 47הצ'יפ הבא שאותו בדקתי היה זה שמסומן באיור: 

 

איור [
47
 ]יפ הבא לבדיקההצ' - 
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איור [
 [Winbond 25Q32FVSIG-צ'יפ ה - 48

, שהוא הזיכרון SPI Flashגם במקרה הזה חיפוש בגוגל הניב לנו תוצאות טובות וגילה לנו שמדובר בצ'יפ 

 של הנתב. במידה Firmware-הבלתי נדיף של ההתקן. בסבירות גבוהה ניתן להניח שהוא מכיל את ה

של ההתקן הזה נצטרך להשיג אותה בצורה כלשהי,  Firmware-ל Reverse Engineeringונרצה לעשות 

 ועל כך יפורט בהמשך המאמר.

ניתן  49בשלב זה יש לנו כבר הבנה די טובה מה כל אחד מהרכיבים העיקריים שעל המעגל עושה. באיור 

 תו אופן. לראות תרשים שמפרט גם את שאר הרכיבים, שאותם מיפיתי באו

 

איור [
 ]מיפוי הרכיבים שעל המעגל המודפס - 49
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 על הנתב Shellהשגת גישת  - 2מטרה 

דמיינו שחברה מסוימת מייצרת מקרר חכם והיא מעוניינת לבדוק שהוא עובד כצפוי, או אולי אפילו לעדכן 

הטיפוסי אין בהכרח חיבורים למסך, מקלדת שלו. איך עושים את זה בדיוק? הרי למקרר  Firmware-את ה

על המעגל המודפס. יותר מכך,  Debugקיימים ממשקי  Embedded-ועכבר. התשובה היא שלרוב התקני ה

 רוב היצרנים לא דואגים להסיר, לחסום או אפילו להגן על הממשקים הללו לאחר הייצור.

 :Debuggingבמאמר הזה אתמקד בשני סוגים של ממשקי 

 UART 

 JTAG 

 

UART 

UART  ,הוא חיבור על מעגל מודפס שנועד לשמש את היצרן לביצוע בדיקות וניהול של ההתקן. אותנו

 Shellמעניין מאוד, מכיוון הוא עשוי לספק לנו גישת  UART-בתור אלה שנמצאים בצד התוקף, ממשק ה

. Shellפק לא בהכרח תס UART-למערכת ההפעלה של ההתקן. לצד זאת חשוב לציין שהתחברות ל

או לפונקציות בדיקה אחרות. אופי הממשק והגישה תלויים לחלוטין  Bootloader-לעיתים נקבל גישה ל

 ביצרן.

 UARTאיך לאתר ממשק 

אך במאמר זה אתמקד בשיטה של בדיקה  UARTקיימות שיטות שונות שבאמצעותן ניתן לאתר חיבור 

 (.Multimeterמודד )-ויזואלית ושימוש ברב

 נקודות חיבור: 4טיפוסי כולל בדרך כלל  UARTממשק 

 Ground (GND) 

 VCC - חשמל 

 Transmit (TX) - שידור 

 Receive (RX) - קליטה 

נקודות חיבור על המעגל המודפס של הנתב. חשוב לציין כי  4הדבר הראשון שנעשה הוא לחפש רצף של 

על גבי המעגל ואז יהיה צורך  נקודות. לפעמים נקודות החיבור יהיו מפוזרות 4לא תמיד יהיה רצף של 

יהיה כיתוב על  Silkscreen-להשתמש בשיטה אחרת לאיתור הממשק. בנוסף, לעיתים על שכבת ה

יהיו  Debuggingוכו'. טיפ נוסף שכדאי לדעת הוא שבמקרים רבים ממשקי  ”TX” ,“RX“הנקודות כמו 
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תראו שבפינה הימנית  48ב על איור בקצוות הלוח כדי לאפשר נגישות פיזית נוחה לכבלים. אם תסתכלו שו

 נקודות חיבור: 4 נה של המעגל המודפס קיים רצף שלהתחתו

 

איור [
50
 ]נקודות חיבור חשודות - 

 . Groundבצורת "כוונת". לרוב זה מעיד על נקודת  3שימו לב שהחלק הירוק שמסביב לנקודה מספר 

 (.VCCת עבה יחסית, בדרך כלל זה מעיד על נקודת חשמל )יוצא פס נחוש 4כמו כן מנקודה 

שאנחנו מחפשים. כדי לאמת את ההערכות שלנו נצטרך להשתמש  RX-וה TX-הן ה 2-ו 1יתכן שנקודות 

 במולטימטר. 

המולטימטר הוא מכשיר שתפקידו למדוד מתח, זרם והתנגדות והוא יהיה כלי עזר למיפוי הנקודות 

 החשודות.

 

איור [
 ]מולטימטר  -51
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 Ground (GND)-איתור נקודת ה

 :Continuityאת הבדיקה יש לעשות כאשר ההתקן כבוי. ראשית כל, נכוון את המולטימטר לבדיקת 

 

איור ]
52
 [מודד / מולטימטר במצב בדיקת המשכיות-רב - 

, כמו כיסוי מתכת כלשהו Groundה שאנחנו בטוחים שהיא ניגע עם הקצה השחור של המולטימטר בנקוד

(. אם 3)נקודה  Groundעל הלוח ועם הקצה האדום של המולטימטר ניגע בנקודה שאנחנו חושדים שהיא 

 .Groundהיא אכן  3המולטימטר ישמיע צפצוף סימן שנקודה 

 (VCCאיתור נקודת החשמל )

ולרוב לא נצטרך להשתמש בה. למרות זאת,  UART-היא זו שמספקת מתח לממשק ה VCC-נקודת ה

איתור שלה יכול לסייע לנו בשלילה של שאר הנקודות ועל ידי כך להקל עלינו במציאת שאר הנקודות 

 (. Ground-ו RX ,TXהרלוונטיות )

 ראשית נכוון את המולטימטר כך שימדוד מתח. .1

 נחבר את ההתקן לחשמל ונפעיל אותו. .2

-ועם הקצה האדום ניגע בנקודה החשודה כ Groundבנקודה שהיא  עם הקצה של החוט השחור ניגע .3

VCC.פעולה זו מודדת את המתח שהנקודה החשודה מספקת . 

, כך שעל צג המולטימטר זה 1.8Vאו  3.3V ,5Vמספקות בדרך כלל  UARTשל חיבור  VCCנקודות  .4

 המתח שאנחנו אמורים לראות אם אכן מדובר בנקודת החשמל.
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 (TXדור )איתור נקודת השי

היא הנקודה שאחראית על שידור המידע. במצב נורמלי בנקודת השידור יהיה את אותו מתח  TX-נקודת ה

 0V-וכו'(. יחד עם זאת, כאשר הנקודה תשדר מידע, המתח ירד ל 1.8V, 5V, 3.3Vכמו בנקודת החשמל )

 )כדי לשלוח "רווח"( ולאחר מכן המתח יחזור למצב הנורמלי.

וראים מתח שמשתנה, המולטימטר יציג את הממוצע, כך שאל תצפו לראות את שימו לב שכאשר ק

היא בעת תהליך האתחול של המערכת ולכן נצפה  TX-במולטימטר. עיקר הפעילות של נקודת ה 0המספר 

ואת  TX-נחבר קצה אחד של המולטימטר אל הנקודה החשודה כ ות פעילות כאשר נדליק את המכשיר.לרא

 . נחבר את ההתקן לחשמל ונמדוד. Groundה שהיא הקצה השני אל נקוד

 RX-איתור נקודת ה

אין הרבה מאפיינים שמאפשרים לזהות אותה בצורה ויזואלית או עם  RX-להתנהגות של נקודת ה

 של ההתקן. UART-מולטימטר בסבירות גבוהה. זיהוי שכזה יעשה ברגע שנתחבר אל ממשק ה

  UART-התחברות לממשק ה

כמו כן, נדרש מתאם (. GND-ו TX, RXנקודות ) 3נדרש חיבור של לפחות  UART-ל על מנת להתממשק

USB/Serial כלשהו. באופן אישי אני משתמש ב- CP2102 ליחידה ב 2$-שעולה בסביבות ה-eBay . 

 

איור [
53
 [USB/Serial CP2102מתאם  - 

 

קודות בכדי שנוכל להתחבר אליהן בקלות. קצת קשה על ארבעת הנ Headerראשית כל עלינו להלחים 

ללמד כיצד להלחים בצורה נכונה דרך מאמר, אבל במציאות זה לא מסובך כלל ואני יכול להבטיח לכם 

שאין אדם שהיה מורתע יותר ממני בכל מה שקשור להלחמת דברים. בסופו של דבר מדובר ביכולת די 

 שמסבירים כיצד לעשות זאת. YouTube-שימושית וקיימים סרטונים מעולים ב
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איור [

54
 ]לנקודות Headerהלחמת  - 

 שלנו: UARTכעת עלינו לחבר את הנקודות שבמעגל למתאם 

 נקודת ה-Ground  שבמעגל פין ה-Ground במתאם 

 נקודת ה-TX   שבמעגל פין ה-RX במתאם 

 נקודת ה-RX  שבמעגל פין ה-TX במתאם 

 

ור אי[
 [UART-חיבור הנקודות אל מתאם ה - 55
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לאחר חיבור  שמל.למחשב ואת ההתקן לח UART-השלב הבא שעלינו לעשות הוא לחבר את מתאם ה

הוא משתמש, במקרה שלי  COMבאיזה ממשק  Device Manager-למחשב, נבדוק ב UART-מתאם ה

COM3  . 

 

איור ]
56
 [במנהל ההתקנים UART-מתאם ה - 

 הנכון. Baud Rate-, אך לפני כן עלינו להגדיר את הCOM3-ל PuTTYכעת עלינו להתחבר עם 

הסטנדרטיים  Baud Rates-כמעט בכל המקרים, ההתקן שאליו אתם מנסים להתחבר ישתמש באחד מה

 הבאים:

 9600 

 14400 

 19200 

 38400 

 56000 

 57600 

 115200 

-הנכון, אך גם במידה ונעשה שימוש ב Baud Rate-בניסוי וטעייה עד שמגלים את ה אפשר להשתמש

Baud Rate  שאינו סטנדרטי, ניתן לגלות אותו בקלות יחסית באמצעותLogic Analyzer  אוScope. 

   ולקוות לטוב PuTTY-כל מה שנותר עכשיו, הוא לחבר את ההתקן לחשמל, להתחבר ל
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איור ]
57
 [התחברות לממשק הסריאלי של הנתב - 

של הנתב. עובדה זו מאפשרת  UART-, הצלחנו להתחבר בהצלחה לממשק ה57כפי שניתן לראות באיור 

. Firmware-של ה Reverse Engineering-לנו לדלות מידע רב וערכי על המערכת שיעזור לנו בביצוע ה

מרחב כתובות הזיכרון, סוג הכיווץ של מערכת הקבצים, סוג לדוגמה, סוג וגרסת מערכת ההפעלה, מיפוי 

 ועוד. Bootloader-ה

 

איור [
58
 ]מיפוי מרחב כתובות הזיכרון - 

 

 

איור [
 ]סוג הכיווץ של מערכת הקבצים - 59
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להגן על הממשק בהזדהות. במקרים שלפחות החליטו  TP-Link-בחלק זה אני חייב לתת מילה טובה ל

או שיהיה צורך לספק סיסמה  rootעם הרשאת  Shell-תוביל ישירות ל UART-רבים, התחברות לממשק ה

 .”toor“פשוטה כמו 

 

איור [
60
 ]בקשה לשם משתמש וסיסמה - 

 

ה מלאה לנתב ושקיימות דרכים דעת להשיג גיש-כמובן שהגנה שכזו לא תימנע מאיתנו או מאף תוקף בר

בכדי לעקוף את מנגנון ההזדהות  Firmware-או אפילו ניתוח של ה  Side-Channelרבות כמו מתקפות

 הנ"ל. על דרכים אלו ועוד אפרט בחלק ב' של המאמר.

JTAG 

 מה זה?

JTAG (Joint Test Action Group הוא סטנדרט וטכנולוגיה, אשר הייעוד הרשמי והעיקרי שלו ) הוא בדיקה

המאוחרות, בין היתר היות וטכנולוגיות אריזה  80-הומצא בשנות ה JTAG(. ICשל מעגלים משולבים )

מאפשרות דחיסות גדולה יותר ומונעות גישה פיזית אל הרגליים של הצ'יפ,  BGAמודרניות של צ'יפים כמו 

של צ'יפ יחיד. בשל סיבות אלו  על הלוח בכדי לבדוק תקינות Test Pointsכמו גם הצורך בכמות אדירה של 

 . ”Bed of Nails“ואחרות, נדרש פתרון אחר לבדיקת מעגלים, מלבד השיטות המסורתיות כמו 

וכו', ובתוך כך גם על רכיבים אחרים במערכת  SoC/MCUמאפשרת שליטה מלאה על המעבד/ JTAGגישת 

-א יוכל להוריד ואף לעדכן את ה, מכיוון שדרכו הוJTAG-כמו הזיכרון. לתוקף יש עניין רב בממשק ה

Firmware של ההתקן. בנוסף לכך, חיבור ה-JTAG  מאפשר ביצועDebugging  לחומרה ולתוכנה שרצה על

כאשר מתבצעת גישה לכתובת זיכרון  Breakpointsהמערכת בזמן אמת. כך לצורך העניין, ניתן לקבוע 

 כים בזיכרון ועוד.מסוימת, לבחון ולשנות את הערכים באוגרים של המעבד, ער

Boundary Scan 

וזה כאמור,  -מציע, ניתן להשתמש בו גם למה שהוא יועד במקור   JTAG-מעבר ליכולת לתכנות צ'יפים ש

 JTAGמכיל בתוכו תא קטן שנקרא לו  JTAG-(. כל פין בתוך צ'יפ שתומך בICבדיקה של מעגלים משולבים )

Cell בצ'יפ, כלומר יכולת קריאה וכתיבה פיזית של האות . התא הזה מאפשר שליטה מלאה על כל פין

 החשמלי בכל אחד מהפינים.
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איור [
61
 ]בתוך צ'יפ JTAGתאי  - 

, JTAG-היא שבמידה וכמה צ'יפים מחוברים אחד לשני ב JTAGכמו כן, אחת היכולות החזקות ביותר של 

יחיד. חיבור של כמה צ'יפים  JTAGפים באמצעות חיבור ניתן לגשת אל כל אחד מהפינים בכל אחד מהצ'י

 .JTAG Chainביחד נקרא 

 

איור [
 ]יחיד JTAGחיבור מספר צ'יפים לממשק  - 62
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 ?JTAGאיך לאתר חיבור 

. במקרים מסוימים, החיבור יהיה גלוי וברור JTAGכפי שבטח ניחשתם קיימות שיטות שונות לאיתור חיבור 

, ובמקרים אחרים הנקודות יהיו מפוזרות Silkscreen-לעין, לעיתים היצרן אפילו ישאיר סימונים על שכבת ה

על גבי הלוח ואז איתור הממשק הופך להיות מעט מורכב יותר. אך אל דאגה, נסקור שתי שיטות שיעזרו 

 לנו להתגבר על מקרים כאלה.

 נקודות: 4ורך לאתר יש צ JTAG-ראשית כל חשוב להכיר שבכדי להתחבר ל

TDI Test Data Input 

 

 JTAG-מייצג את המידע שנשלח אל ממשק ה

 

TDO Test Data Output מייצג את המידע שנשלח מממשק ה-JTAG 

TMS Test Mode Select מייצג את מצב ה-State Machine 

TCK Test Clock שעון הסנכרון 

TRST Test Reset 

נראה כבוי.  JTAG-ן מכבה אותו וזה גורם לכך שממשק הפין אופציונלי. לפעמים היצר

 VCCבמידה וזה המצב, ניתן להפעיל אותו על ידי חיבור הנקודה עם נגד לנקודת 

 כלשהי על המעגל המודפס

 

 

 :שיטה א'

 של יחידת העיבוד ושימוש במולטימטר. Datasheet-השיטה הראשונה שנלמד היא שימוש ב

 מפת הפינים והתפקיד של כל אחד מהם בצ'יפ. - Pinout-לו בין היתר את היכי Datasheetsברוב המקרים 

. אם תשימו לב, בצד הימני SoC AR9331-של ה Datasheet-מה Pinout-ניתן לראות את ה 63באיור מספר 

 (.TMS-ו TDO, TDI, TCK) JTAG-של האיור ניתן לראות את מספרי הפינים שאחראים על ה
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איור [
63
 [AR9331של הצ'יפ  Pinout-מפת ה - 

היות וסוג המארז של הצ'יפ הוא כזה שהרגליים יוצאות החוצה, ניתן להשתמש בבדיקת ההמשכיות עם 

( TDOהמולטימטר שלנו. כלומר, עם קצה אחד של המולטימטר לגעת ברגל הרלוונטית של הצ'יפ )לדוגמה 

חשודים שעל גבי הלוח, עד שנשמע צפצוף שמעיד  Test Points-ועם הקצה השני של המולטימטר לגעת ב

על כך ששתי הנקודות מחוברות אחת אל השניה. כמובן שניתן גם לנסות לעקוב אחרי פס הנחושת שיוצא 

 מהנקודה בצ'יפ כאמצעי עזר.
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 שיטה ב'

ציא, הוא מהנדס חשמל, ממ Joe Grandהשיטה השנייה שנלמד היא שימוש בכלי מצוין שיצר חבר יקר. 

הטובים והמפורסמים בעולם. בקהילה הוא  Hardware Hackers-ואחד מה BlackHat-ו Defcon-מרצה ב

 !Prototype This" והוא צבר פופולריות בין היתר כאשר הופיע בתוכנית הטלוויזיה Kingpinמוכר גם בתור "

 . L0phtהיה חלק מקבוצת ההאקרים האגדית  Joe. בתחילת דרכו Discoveryשל ערוץ 

 על מעגל מודפס. JTAGמכשיר ייעודי למציאת מקודות  - JTAGulator-המציא את ה Joeלצד כל אלה, 

 

איור ]
64
 [JTAGulator-ה - 

 ותוכלו לשלוט עליו USBהוא פשוט. הוא מתחבר למחשב שלכם עם  JTAGulator-אופן השימוש ב

-. כל שעליכם לעשות הוא לחבר חוטים מהערוצים של הPuttyבאמצעות חלון טרמינל עם תוכנה כמו 

JTAGulator  אלTest Points החשודות שעל המעגל המודפס ולהריץ את הבדיקה הרלוונטית. ה-

JTAGulator  מבצע מעיןBrute Force  על כל אחת מהנקודות ושולח פקודותJTAG  בסיסיות אליהן. במידה

 . JTAG-של ממשק ה Pinout-יציג לכם את ה JTAGulator-וקיימת תגובה תקינה מהנקודות, ה

 

 JTAG-התחברות לממשק ה

 חלק זה יפורט בחלק ב' של המאמר.
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 הגנות בסיסיות על מעגלים מודפסים ודרכי התמודדות

 טשטוש הכיתוב שעל הצ'יפ

סה לעיתים רחוקות יחסית, יצרנים מטשטשים את הכיתוב שעל הצ'יפ על מנת להקשות על תהליך ההנד

 : 65לאחור. ניתן לראות דוגמה לכך באיור 

 

איור [
65
 ]צ'יפ עם כיתוב מטושטש - 

 

 לפעמים ניתן להתגבר על כך בכל מיני דרכים כמו:

 .ניקוי המארז של הצ'יפ באמצעות מטלית ומעט אלכוהול 

 אדום(.-בחינה של המארז באור עם אורכי גל שונים )אינפרא 

 כות גבוהה ולשנות את הבהירות והניגודיות של התמונה.לצלם באי 

 Epoxy-כיסוי צ'יפים ב

. קיימות Epoxy-דרך נוספת ונפוצה יותר שבה יצרנים משתמשים להגנה על צ'יפים היא כיסוי שלהם ב

 , החל מחיתוך עדין עם סכין ועד לשימוש בכימיקלים שימיסו את הדבק.Epoxy-דרכים רבות להסרה של ה

 

 איור[
66
 [Epoxy-מימין, מעגל משולב מכוסה ב - 
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 Soldermask-ב Traces-כיסוי ה

. ניתן Soldermask-היא כיסוי פסי הנחושת ב Security by Obscurityעוד הגנה פחות נפוצה ובסגנון של 

ניתן להשתמש בסכין  חזק אל הלוח ולראות אם קיימים פסי נחושת חבויים. במידה וכן, LEDלהצמיד פנס 

 גילוף עדינה כדי להשיג גישה אל פסי הנחושת החבויים.

 

67 איור ]
 [Soldermask-כדי לבחון את פסי הנחושת דרך ה LEDשימוש בפנס  -

 

 BGAמארזי 

יים לא (. במארזים מהסוג הזה הפינים/הרגלBall-Grid Array) BGAכיום צ'יפים רבים מגיעים במארזי 

יוצאים מאריזת הצ'יפ, אלא שבמקום זאת, ישנן כדוריות מתכת הלחמה בתחתית הצ'יפ כמו שניתן לראות 

 .68באיור 

חוסך מקום יקר על המעגל המודפס, אך עבור מישהו שמנסה לעשות  BGAעבור המהנדס, שימוש במארז 

לרגליים של הצ'יפ, אנחנו לא "הנדסה לאחור" למעגל המודפס, זה עלול להקשות. היות ואין לנו גישה 

( מחוברת JTAG-יכולים להשתמש במולטימטר בכדי לבדוק לאן רגליים מסוימת של הצ'יפ )לדוגמה רגלי ה

 על המעגל.
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איור [
68
 [BGAצ'יפ במארז  - 

 בנוגע לדרכי התמודדות קיימות כמה אפשרויות:

אכן, נשמע מוזר )וגם יקר( אבל תוקפים בעלי משאבים  -ס צילום בקרני רנטגן של המעגל המודפ .1

 רבים לעיתים יעשו שימוש בצילום רטנגן של המעגל בכדי לראות לאן כל נקודה בצ'יפ מחוברת.

 

איור ]
69
 [BGAצילום רנטגן של צ'יפ במארז  - 

 

 ה לאחד כזה, צריך למצוא חלופות. היות ולרוב האנשים אין מכשיר לצילום רנטגן בבית, או גיש .2

(. לאחר מכן על הלוח ישארו Heat Gunברוב המקרים ניתן להסיר את הצ'יפ באמצעות אקדח חום )

הכדורים, או חלקים מהם, ואז ניתן לבצע בדיקת המשכיות עם מולטימטר. החיסרון של השיטה הזו 

ת מאוד גבוהה, או מעבדה בחזרה למעגל נדרשת מיומנו BGA-הוא שבכדי להלחים את צ'יפ ה

 מקצועית. לכן, אם נוקטים בשיטה זו, רצוי שתהיה בידי הבודק יחידה נוספת של המעגל.
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של הצ'יפ, ניתן להשתמש בה בכדי לנחש לאיזה כיוון של המעגל  BGA Map-במידה וברשותכם ה .3

, 63ל על איור באותו אזור. לדוגמה, אם נסתכ Test Pointsהולכת נקודה מסוימת של הצ'יפ ולחפש 

נמצאת בחלק שמסומן באדום בתמונה. ניתן לגלף בעדינות עם  TDOנניח שאנחנו יודעים שהנקודה 

באיזור שממנו יוצא פס הנחושת ולנסות לעקוב אחריו עם  Soldermask-סכין חדה מעט מה

 מיקרוסקופ. 

 

 איור]
 70

 [BGA Package on Packageצ'יפ 

 

 כדי להסניף איזה מידע הן מקבלות/משדרות.  Test Points-ל Logic Analyzerחרת היא חיבור דרך א .4

 Reverse-. מדובר בכלי קומפקטי ומצוין לSaleaeשל חברת  Logic Analyzer-אני נוהג להשתמש ב

Engineering ערוצים והוא תומך ב 4-של מעגלים מודפסים. הגרסה הבסיסית שלו תומכת ב-

Windows, Linux ו-OS X הוא מגיע עם כבל .USB שמחבר בין ה-Logic Analyzer  למחשב, חוטים

( שאותן אתם Test Pointsעצמו ובצדם השני מתחברים לנקודות ) Logic Analyzer-שמתחברים אל ה

 לאחיזה טובה יותר. Probes-רוצים לבדוק. בנוסף, המכשיר מגיע בנרתיק מהודר ו
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 של ההתקן Firmware-השגת ה - 3מטרה 

 ?Firmwareמה זה 

Firmware  היא תוכנה שצרובה באופן פיזי בהתקן חומרה כלשהו ותפקידה העיקרי הוא לדאוג לתפעול

, מדובר בדרך כלל בתוכנה שמשתנה לעיתים רחוקות, Firmהבסיסי של ההתקן. כפי שניתן להסיק מהשם 

 שהיא תוכנה שגמישה לשינויים. Software-בניגוד ל

 

"מלא" מורכב בדרך כלל  Firmwareשונה מאחד לשני. יחד עם זאת,  Firmwareוהתוכן של קבצי  המבנה

  מ:

 Bootloader -  ,זוהי תוכנית שתפקידה הוא לאפשר להתקן לטעון את מערכת ההפעלה. בדרך כלל

-POST (Power-On-Selfכאשר התקן מבצע אתחול הוא מבצע תחילה מספר בדיקות אבחון בשם 

Testד לאחר מכן, ה(. מי-Bootloader  מכוון את המעבד לכתובת זיכרון מסוימת שבה נמצאת מערכת

. לדוגמה, כאשר יצרן Bootloaderלא תמיד כוללים בתוכם  Firmwareההפעלה. חשוב לציין שקבצי 

 .Bootloader-מפרסם עדכון קושחה, במקרים רבים הקובץ יכיל רק את החלקים הרלוונטים, ללא ה

 U-Boot ,Adam2,RedBoot  ,PSPBoot הנפוצים ניתן למנות בין היתר את: Bootloaders-בין ה

NetBoot ,ThreadX ו-VxWorks. 

  

  / מערכת הפעלהKernel - בדרך כלל, הרכיב הבא בקובץ קושחה הוא ה-Kernel  של מערכת

ההפעלה. בניגוד למערכות הפעלה סטנדרטיות, אשר יוצרות סביבה שבאמצעותה המשתמש 

חשב יכולים ליצור אינטרקציה אחד עם השני, ומאפשרות לבצע מגוון ענק של משימות, מערכות והמ

מיועדות ומותאמות בדרך כלל למשימה מאוד ספציפית, ולרוב הן יעשו  Embeddedהפעלה להתקני 

 Linuxיריצו גרסה מסוימת של  Embeddedזאת ללא התערבות של המשתמש. במקרים רבים, התקני 

 .RTOS-אבל זה לא נדיר למצוא התקנים שמשתמשים ב, UNIXאו 
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  / מערכת קבציםFilesystem -  רכיב זה הוא בדרך כלל"root filesystem"  או במקרים אחרים פשוט

 קבצים בינאריים שבהם ההתקן עושה שימוש.

  

 ושחה הן:טיפוסי יגיע כמעט תמיד מכווץ בפורמט כלשהו. שיטות כיווץ שנפוצות בקבצי ק Firmwareקובץ 

LZMA ,GZIP ,ARJ ,ZIP ,ZLIB  ועוד. כמו כן, נפוץ לראות מערכות קבצים שנתמכות על ידי התקני

Embedded מכווצות ב-SquashFS, YAFFS, JFFS2  אוCramFS. 

 

 Firmware-השגת ה

  דרכים עיקריות: 4-ב Firmware-באופן כללי, ניתן להשיג את קובץ ה

  והוא זמין, מהאתר של היצרן., במידה Firmware-הורדת קובץ ה .1

  .Firmware-שמכיל את ה CDלעיתים התקנים מגיעים עם  .2

 .UARTאו  JTAGעל המעגל המודפס, כמו  Debuggingהתחברות פיזית לממשקי  .3

 לתוכן שלו אל תוך קובץ. Dumpנדיף של ההתקן וביצוע -התחברות פיזית לצ'יפ הזיכרון הבלתי .4

 נטענה אליו. Firmware-לזיכרון הנדיף, במידה וה Dumpביצוע  .5

-TPניתנת להורדה מהאתר של  Firmware-במהלך הבדיקה ניסיתי את הדרך הפשוטה קודם, וגיליתי שה 

Link.  יחד עם זאת אני רוצה להדגים את הדרך המורכבת יותר, שהיא התחברות פיזית לצ'יפ הזכירון

 כן שלו אל תוך קובץ. לתו Dumpהבלתי נדיף של ההתקן וביצוע 

 

 

 יכום בינייםס

 בחלק א' של המאמר, סקרנו את הנקודות הבאות:

  מהי מערכתEmbedded .וכיצד לאסוף מידע אודות מערכות מערכות כאלו 

 .מהו מעגל מודפס וכיצד הוא מורכב 

 .רכיבים נפוצים במעגלים מודפסים ברמה התאורטית וכיצד לזהות אותם 

 דפסים.דרכים לניתוח מעגלים מו 

  כיצד להשיג גישתShell  למערכותEmbedded באמצעות התחברות לממשק ה-UART. 

  מהוJTAG וכיצד ניתן להתחבר ל-JTAG. 

 הגנות בסיסיות על מעגלים מודפסים ודרכי התמודדות 

  מה זהFirmware ודרכים תיאורטיות להשגת ה-Firmware. 
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 בחלק ב' של המאמר, ארצה לעסוק בין היתר ב:

  טורית ותקשורת מקבילית.תקשורת 

 השגת ה-Firmware .על ידי התחברות לצ'יפ הזיכרון הבלתי נדיף של ההתקן 

 התחברות ל-JTAG. 

 מחקר של קובץ ה-Firmware פריסה שלו, ניתוח מערכת הקבצים וביצוע ,Reverse Engineering 

 לקבצים מעניינים.

 מתקפות רשת ו-Web  על התקניEmbedded. 

  מעט עלSide-Channel Attacks. 

 

  הבאה בפעם נתראה, המאמר מקריאת שנהניתם מקווה

 

 על המחבר

 . Offensive Security-דן פלד הינו מומחה אבטחת מידע בעל ידע וניסיון עשיר בתחום ה

 .Fortune 10-וכיום עובד באחת מחברות ה BugSecבחברת  Penetration Testingבעבר, ראש צוות 

LinkedIn 

 מקורות

1. http://www.tp-link.com.au/products/details/TL-WR740N.html 

2. https://fccid.io/TE7WR741NXV5 

3. https://jalalsela.wordpress.com/2014/11/01/hacking-into-tp-link-tl-wr740n/ 

4. https://learn.sparkfun.com/tutorials/integrated-circuits/ic-packages 

5. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computer_system_bus-ta.svg 

6. http://gsdl.easternuni.edu.bd/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=d-01000-00---off-05thesis--

00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-3-1-00-0--4--0--0-0-11-

10-0utfZz-8-00&a=d&c=5thesis&cl=CL1&d=HASH0ae68fefa8406062c83672 
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בזמן לארוחת מספיק  - הצפנה זדוני Driverניתוח 

 צהריים
 מאת ליאור קשת

 הקדמה

זדוני שבו נתקלתי במהלך העבודה שלי כחוקר  Driverאשר ביצעתי על  מחקרהבמאמר הזה אפרט על 

שפעלה נגד בנקים בברזיל  הוא חלק מנוזקה פיננסית הנ"ל Driver-ה. IBM X-Force Research-ב נוזקות

שלקוראים ידע מסוים  יהנחת המאמר בכתיבת .חשבונות הבנק של קורבנותיהמטרתה לרוקן את ו

 .x86בנוזקות, הנדסה לאחור, וארכיטקטורת 

 בבוקר, איפה מתחילים? 9:00השעה 

 :כאשר רוצים להבין מה עושה תוכנה לא מוכרת, ישנן שתי גישות עקרוניות

 להריץ ולראות מה קורה במערכת באמצעות כלים כגון  - גישה דינמיתSysinternals ו-Debugger. 

 בחון את הקוד בעזרת דיסאסמבלר או דיקומפיילרל - גישה סטטית. 

 קריטי, ולכן ההחלטות שקיבלתי נועדו למזער את הזמן לפתרון הבעיה. היה גורםבמצב המתואר הזמן 

כיוון שההתקן קטן מאד, החלטתי להתחיל מהגישה הסטטית, תחת ההנחה שאוכל במהירות יחסית לבחון 

 את הקוד ולהבין מה מטרתו.
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 דיסאסמבלי

 )תוכנת ,IDA יש – לי קפה. השני יש – הראשון :הספיקו להתרחשכבר שני דברים משמחים פה 

  פתוחה עם פיסת קוד שמעולם לא ראיתי. ,הדיסאסמבלר הפופולארית ביותר נכון להיום(

 הדבר הראשון שקופץ לעין הוא כמות הפונקציות המזערית:

 

 .ם היום..מעולה, אולי אספיק לאכול צהריי ת!פונקציו 12רק 

( של ההתקן ועל המחרוזות שלו, לרוב Importsבשלב זה כדאי להעיף מבט על הפונקציות המיובאות )

המחרוזות לא נראות מבטיחות. כולן נראות  אפשר למצוא רמזים עבים לגבי מה הוא עושה בצורה זו.

 בערך ככה:

 

 שימושיות: נותמרשימת הפונקציות המיובאות, לעומת זאת, אפשר כבר להסיק כמה מסק
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. Registry-ל כתיבה –פונקציות יצירה והמרה של מחרוזות, והחלק היותר מעניין מה שמצאתי כאן הוא 

כותבי נוזקות משתמשים בטכניקות שונות על מנת להסתיר את המידע על הפונקציות המיובאות 

 נמצאות כאן.מחוקרים, לכן צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שימוש בפונקציות נוספות שלא 

 :DriverEntry-ה –מכיוון שהקוד כל כך קטן, בחרתי להתחיל מתחילתו 

 

ולכן אדלג עליה. הפונקציה  Security Cookieהקריאה לפונקציה הראשונה לא מעניינת, היא מכילה בדיקת 

 הבאה:

 

מטר ( מספר פעמים, בכל פעם עם פרsub_4011EAנראה שעיקר הפעולה שלה הוא לקרוא לפונקציה )

 (.5עד  1-אחר )מ
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 מבט מלמעלה

 נבחן את גרף הקריאות החל מפונקציה זו:

 

ננסה לבדוק מה רושמים בדיוק, כעת . Registry-משתמשת בפונקציות הכתיבה ל sub_401160-רואים ש

 .נהירועל הדרך כבר נשנה את השם של הפונקציה הנ"ל למשהו יותר 

, HEX-RAYSהנקרא  IDA-להבנה, אשתמש בתוסף ל הקש היות וקוד אסמבלי נוטה להיות ארוך ולעתים

, מה שמקצר משמעותית את מספר שורות הקוד. Cאשר )לפחות מנסה( להציג את הקוד בתחביר של 

 כשעושים זאת, צריך לקחת בחשבון אי דיוקים כאלה ואחרים בתרגום הקוד.
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להיעזר גם אפשר  ,ה קורה כאןעשתה עבודה )כמעט( מעולה, ואפשר להבין די בקלות מ IDAבמקרה זה 

המתקבל כפרמטר, ובמידה והמפתח קיים  Registry-. ההתקן ניגש למפתח בMSDN-בתיעוד הפונקציות ב

, המגיע מהפונקציה המסומנת בקוד. אפשר גם ValueNameמנסה לרשום לערך אשר מיוצג בקוד ע"י הוא 

 ".4, הוא "Data, המיוצג ע"י ValueNameלראות כי המידע שירשם תחת הערך 

 

 "כמעט" מעולה?התוצאה הזו רק למה אז 

, אבל בשורה הראשונה של HANDLEשימו לב שהפרמטר שהפונקציה מקבלת מוצג כאובייקט מטיפוס 

. לעין מנוסה, הדבר הזה לא עושה שכל כלל. מבדיקה Unicodeעובר המרה למצביע למחרוזת הוא הקוד 

הוא אכן מסוג מצביע למחרוזת.  ObjectNameמגלים כי  MSDN-ב ObjectAttributesמהירה על אובייקט 

הינו ערך מספרי, ולהמיר אותו למצביע למחרוזת, כאמור, לא נראה הגיוני. אז מה  HANDLEמצד שני, 

טעתה בזיהוי הטיפוסים, ובהמשך נראה שהפרמטר לפונקציה הוא אכן מצביע למחרוזת.  IDAקורה כאן? 

 !Hex Rays-ר משתמשים בהמסקנה היא שצריך להיזהר כאש
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 מתקדמים לאחור

יצג את המפתח י, אשר מObjectjName-מאיפה מגיע הפרמטר של ה :יש שתי שאלות מרכזיות בנקודה זו

תוך המפתח שאליו נכתוב את בהוא הערך ש, ValueName-ומאיפה מגיע ה ?שאליו הפונקציה ניגשת

 "?4המידע "

 ,סתכל על הפונקציה שקוראת לפונקציה שכרגע בחנובתשובה לשאלה הראשונה, נלך צעד אחורה ונ

 :Write_To_Registryקראתי לה 

 

. במקרה לחלוטין, זו גם הפונקציה שראינו 4010EA-, ומגיע מUnicodeStringהפרמטר הנ"ל נקרא כאן 

אם נבין מה הפונקציה הנ"ל עושה,  .. נהדרValueNameבתמונה הקודמת, אשר קובעת את ערכו של 

, וכידוע ישנן שתי קבוצות של אנשים 11:00שתי השאלות במכה. זה טוב, כי השעה כבר נענה על 

 הייטקיסטים, וקיבוצניקים. במקרה אני שייך לשתי הקבוצות. – 12:00-שעהשחייבים לאכול ב

sub_4010EA: 

 



 
 

 צהריים לארוחת בזמן מספיק - זדוני הצפנה Driver ניתוח

hisper.co.ilwww.DigitalW 

 67  2017 פברואר, 80גליון 

 
 
 
 
 

יה זו . הפרמטר השני הוא מצביע למחרוזת, ולפי הקריאות לפונקצa2-ו a1 :פרמטרים 2הפונקציה מקבלת 

 (.Output parameterשראינו קודם, אנחנו מבינים שהוא למעשה פרמטר פלט )

, שבה ממלאים מערך בערכים ממערך אחר, לאחר 0x1A7החלק הראשון של הפונקציה הוא לולאה באורך 

XOR  0עם הערךx8 פענוח פשוט. הערך .byte_403357 כבר ביצענו את  למקרים בהם משמש כסמן

 הזה.יבצע את הפענוח יחזור והוא מסומן, הקוד לא הפענוח הנ"ל. אם 

 Blob-ה

 שלפתי את המערך המוצפן וכתבתי קוד קצר שמפענח אותו. התוצאה היא משהו כזה: 

 

שנראה שני חלק אחד נראה כמו מידע בינארי )מסומן בכחול(, ואחריו חלק  .שני חלקים שיש כאןנראה 

מתחיל באמצע השורה האחרונה של החלק המוצפן החלק מסומן באדום. למעשה וכמו מידע מוצפן 

 הקודם.
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וכן  sub_401000המערך שאנחנו רואים כאן מועבר לפונקציה נבהיר כי   sub_4010EAמבט נוסף בפונקציה

, שבתורו יועבר למשתנה v3במשתנה  sub_4010EA. והתוצאה של פונקציה זו תוחזר אל a1גם הפרמטר 

 ..זהו הערך שמעניין אותנוa2הפלט 

 Kernelלהריץ את ההתקן במכונה ווירטואלית, לחבר אליה . אני יכולבשלב זה מאד מפתה לשנות כיוון

Debugger ולנסות לבחון את ערכי החזרה של ,sub_401000 ,אני לא בטוח איזו דרך מהירה יותר כרגע .

 שבה התחלתי. בגישה הסטטיתבשלב זה החלטתי להמשיך אז 

( מורכבת יותר מהקודמת. ראשית, נביט בקריאה אליה )בפרט, sub_401000הפונקציה הבאה )

 בפרמטרים שהיא מקבלת(: 

 

 )במקרה זה(. 1 -מקודם, את המערך לאחר שעבר שלב פענוח ראשון, וקבוע  a1כלומר היא מקבלת את 

sub_401000: 
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מת ( בתוך לולאה, שמתקדa2 -בחלק המסומן, רואים שמתבצע חיפוש של הפרמטר מקודם )כאן 

. בשלב זה אני לא רוצה להיכנס לתהליך הפירסור )הבנה של המידע הבינארי(, 7בקפיצות קבועות של 

 כיוון שזה יארך זמן שכרגע אין לי.

מסמן את המיקום במערך שבו מצאנו את ערך הפרמטר. כמו  v9 -אז מה כן? בלולאה הראשונה, רואים ש 

ונקציות נוספות, כאשר הקריאה השנייה מקבלת מידע כן, אנחנו רואים בסוף הפונקציה שתי קריאות לפ

 . v9מהמערך שתלוי באותו מיקום, 

 מושכל ניחוש

 אני מנחש שאלו פונקציות הצפנה. נביט בראשונה:

 

בתים, כאשר כל איבר במערך מקבל את ערך  256החלק העליון )המסומן( הוא איתחול של מערך באורך 

(. עובדה זו, בשילוב העובדה שההצפנה מורכבת a[i] = iשוטות, המיקום שלו במערך )או במילים יותר פ

 .RC4פונקציות אחת אחרי השניה, ובחינת הפרמטרים שלהן, מצביעות על אלגוריתם  2-מ

ק מה קורה כאן. שוב , ייקח לא מעט זמן להבין בדיוRC4. אם אני טועה וזה לא 11:30עוד מבט בשעון, 

נניח . עולה המחשבה לשנות כיוון ולהריץ את ההתקן בסביבה וירטואלית. החלטתי לתת לזה ניסיון אחד

 במטרה להבין מה בדיוק מפענחים, ובאמצעות איזה מפתח.  sub_401000, ונבחן שוב את RC4 אכן שזה

https://en.wikipedia.org/wiki/RC4
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 :RC4בנה של למובהתאם  שיניתי את שמות המשתנים בהתאם להנחות שליבצעד הבא 

 

. עקבתי אחרי המשתנים המייצגים את המפתח, ומצאתי את תווים 8 של באורךכאן הוא נראה שהמפתח 

 החלק שבו מייצרים אותו:

 

. 8x0של כל בית עם הקבוע  XORע"י  ,הקוד עובר על תחילת המערך המוצפן וגוזר ממנו את המפתח שוב

 מצאנו קודם.למה ש מתאים – 8שימו לב גם שאורך המפתח הוא 

, נשארנו עם השאלה מה מפענחים. שוב שאלה שתשובה מדויקת עליה תארך זמן. מה שאנחנו כן יודעים

 RC4-ליתר דיוק מנחשים, זה שמפענחים חלקים כלשהם מתוך המערך שהצגתי קודם, שמשתמשים ב או

 ושאנחנו יודעים מה המפתח.

 קיצור דרך אחרון

מפענחים, ופשוט לנסות לפענח בדיוק להתעכב על השאלה מה  כדי לקצר את זמן המחקר, החלטתי לא

(, כלומר פענוח של כל תו תלוי ב"מצב" שבו המערכת נמצאת Stream cipherהוא צופן שטף ) RC4הכל. 

לכל היותר  ,, כדי לנסות לפענח "הכל", נצטרך לנסות לפענח את המערך החל מכל תו במערךהיינוכרגע. 

0x1A7 מערך(.ניסיונות )כאורך ה 

 הקוד נראה בערך ככה:

 

הלולאה . ועד לסוף המערך ,שנמצא בתחילת המערך, הלולאה החיצונית רצה החל מסוף המפתח

 הפנימית מבצעת את הפענוח.
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 כצפוי, התוצאה מכילה הרבה מאד זבל, אבל למרבה השמחה היא מכילה גם מידע משמעותי:

 

מתאימות לאנטי וירוסים שונים. הנתיב במחרוזת למעשה חמש מחרוזות כאלו, המה שקיבלנו כאן הוא 

, וזאת כמובן על מנת להימנע מהן או מייצג את המקום שבו מוגדרים ההתקנים עבור תוכנות האנטי וירוס

 .לשתק אותן

 צעד אחד אחורה, שני צעדים קדימה

 :5-ל 1 בהתחלה חמש פעמים, בכל פעם עם פרמטר אחר בין הנחזור להסתכל על הפונקציה שנקראבואו 

 

 get_stringהפונקציה מקבלת ארגומנט, מפענחת את המחרוזת המתאימה מהמערך המוצפן ע"י 

-של התקן השייך לתוכנת אנטי וירוס(, ומשתמשת ב registry-)מחרוזת זו מהווה נתיב ב

set_registry_value .שהוצגה קודם על מנת לרשום מידע לתוך הנתיב שפוענח 
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 לצרף את החלקים

כשאנחנו יודעים מה עושות הפונקציות השונות בהתקן, אנחנו יכולים להסתכל שוב על גרף  עכשיו

 הקריאות:

 

. עבור כל פרמטר, 5עד  1פעמים, עם הפרמטרים  5, כזכור, נקראת main_funcהפונקציה הראשונה, 

הפונקציה  מפענחת את אחד מהנתיבים להתקני תוכנות האנטי וירוס. לאחר מכן, get_stringהפונקציה 

set_registry_value_if_key_exists  דורסת את נתיב ההתקן של אותה תוכנת אנטי וירוס, ומונעת

 טען אל מערכת ההפעלה.ימההתקן הנ"ל לה

לב כי התוכנה הזדונית אשר משתמשת בהתקן זה גורמת לאיתחול המערכת  תישמ :פיסת מידע נוספת

והנוזקה תוכל לפעול ללא  ,טי וירוסים לא יטענומחדש לאחר הפעלת ההתקן, מה שגורם לכך שהאנ

 הפרעה.

( לא user modeשימו לב שהסיבה שפעולה זו נעשית ע"י התקן דווקא, היא שרכיבי סביבת משתמש )

יוכלו לדרוס את הנתיבים של האנטי וירוסים, כיוון שאלו מגינים על עצמם באמצעות התקנים משלהם. אבל 

 ד למנוע ממך לבצע פעולה כלשהי.כאשר אתה התקן בעצמך, קשה מא

 הבנו מה עושה ההתקן הזדוני, ואפילו יש זמן לארוחת צהריים!מסקנה: 
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 הערות

כאשר התלבטתי בין גישה דינמית לסטטית, היה גורם נוסף שלא ציינתי. הגישה הסטטית אפשרה  (1

וזות ומה להבין יותר לעומק איך הדברים קורים. אם בגישה דינמית הייתי מבין שמפוענחות מחר

 תוכנן, בגישה הסטטית גם הבנתי מהו אלגוריתם ההצפנה והמפתח.

בשל אי דיוקים של התוסף הנ"ל. למרות זאת  Hex Rays-חלק ניכר מהמחקר נעשה בלי שימוש ב (2

 כדי לפשט את המאמר. Hex Raysהוצגו תמונות מתוך 

ני יכול לאכול צהריים גם הסיטואציה המתוארת במאמר לא מייצגת את המציאות בצורה אבסולוטית. א (3

 בבוקר )חס וחלילה!(. 9אם לא סיימתי משימה מסוימת, ואני לא בהכרח מגיע כל יום למשרד בשעה 

 

 על הכותב

. עובד IBM X-Forceליאור קשת, בוגר מדעי המחשב בטכניון, כיום מוביל טכני בצוות מחקר הנוזקות של 

 , ונהנה מאד.IBMעוד לפני שנרכשה ע"י  שנים, 4-מזה כבתל אביב  Trusteerקבוצת המחקר ב

 

 לשאלות הערות או הארות לגבי המאמר, או סתם בשביל לדבר, אתם מוזמנים לפנות בכתובת:

 tech.kesh [at] gmail [dot] com 

 פרסומים נוספים של ליאור מהשנה האחרונה

 https://securityintelligence.com/tricks-of-the-trade-a-deeper-look-into-trickbots-

machinations 

 https://securityintelligence.com/fighting-fire-with-windbg-breaking-urlzones-anti-vm-armor 

 https://securityintelligence.com/two-heads-are-better-than-one-going-under-the-hood-to-

analyze-goznym 

 

 

 

https://securityintelligence.com/tricks-of-the-trade-a-deeper-look-into-trickbots-machinations
https://securityintelligence.com/tricks-of-the-trade-a-deeper-look-into-trickbots-machinations
https://securityintelligence.com/fighting-fire-with-windbg-breaking-urlzones-anti-vm-armor
https://securityintelligence.com/two-heads-are-better-than-one-going-under-the-hood-to-analyze-goznym
https://securityintelligence.com/two-heads-are-better-than-one-going-under-the-hood-to-analyze-goznym
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 - האחרון בקיץ ראיתם מה יודע אני

 מוצפנת YouTube מתעבורת תובנות יצירת

 ן דובין, ד"ר אופיר פלא, ד"ר עמית דביר ופרופ' עופר הדרמאת ר

 

 תקציר

נה נכונה. מספר מחקרים רבים הראו שנקודת ההנחה כי תעבורה מוצפנת מוגנת לחלוטין בפני תוקפים אי

רב של מחקרים הראו שלמרות שקיימת הצפנה ישנה אפשרות להפיק מידע רב מתוך התעבורה המוצפנת 

וזאת ללא צורך בפריצת ההצפנה. אמנם עדיין אין גישה לתוכן ההודעה אבל זליגת מידע כגון מערכת 

ם. שאלת המחקר שלנו הפעלה, דפדפן, פרוטוקול האפליקציה ואופן השימוש, פוגעת בפרטיות המשתמשי

 . YouTube-הייתה האם הדבר נכון גם בצפייה בסרטים ב

מוצפנת. תובנות אלו מאפשרות לנו  YouTubeבמאמר זה נראה שאפשר להפיק תובנות מתוך תעבורת 

לזהות את שם הסרט הנצפה. תוצר זה הגיע לבשלות לאחר מחקר מעמיק בנושאים שונים כגון: כיצד 

איך תוכן הווידאו מקודד, מהי הצורה שבה נגן הווידאו מבקש את המידע ואילו  שירות הווידאו עובד,

תבניות ניתן למצוא במידע במהלך הפצתו. איסוף פרמטרים מכלל השלבים הללו אפשר לנו ליצור מכונת 

למידה פשוטה וחזקה שמזהה באחוזים גבוהים מאד מה ראיתם כרגע מתוך סט סרטים ידוע מראש וגם 

 סרטים שאינם נמצאים בסט הסרטים הידוע מראש.יודעת לסנן 

 הקדמה

תוקף שמעוניין לעקוב אחר קבוצת אנשים ולהבין מה הפעולות שהקבוצה מבצעת יכול לבצע זאת במספר 

דרכים. אחת מהן היא בצורה פאסיבית שבה הוא מקשיב לתווך האלחוטי או מתחבר לרשת של ספק 

הינה פלטפורמת  YouTubeהעוברת בתווך הזה. מכיוון ש  השירות ובכך יכול לאסוף אליו את התעבורה

הפצת הווידאו החברתית הגדולה בעולם והיא משמשת לא רק להפצת מוזיקה אלא גם להעברת דעות 

 הינה בעלת חשיבות רבה. YouTubeהפקת תובנות מתעבורת [1] והפגנות 

שהיו קיימים לניתוח עמוק בפרט, כלים  YouTube-עקב כך שחלק ארי מתעבורת האינטרנט מוצפנת ו

( נתקלים בקושי לבצע את עבודתם. לפיכך ישנה דרישה לייצר תובנות מתוך התעבורה DPIלחבילה )

הראו שניתן לייצר תובנות משרותי מדיה מוצפנים  [5 ,4 ,3 ,2]המוצפנת עצמה. מחקרים קודמים 

  TCP\ UDPו על טכנולוגיות המועברים ברשת אך מחקרים אלו בוצעו על שיטות הפצה פשוטות אשר עבד

 YouTube(. עקב כך שתעבורת VBR) Variable Bit-Rateוהשתמשו בתכנים המקודדים בשיטת קידוד 
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 Dynamic Adaptive Streaming (DASH)ברשת משתמשת בטכנולוגית הזרמת ווידאו חדשה אשר נקראת 

over HTTP [6] ה עד היום, ישנו צורך למצוא המורכבת ממספר אלמנטים השונים מהשיטה שהייתה נהוג

 פתרון אחר למציאת תובנות. 

במחקר זה איננו רוצים לזהות את כל הסרטים הנצפים בעולם אלא לזהות צפייה בסרט מתוך סט סרטים 

שאנו יכולים לקטלג כחשודים. כלומר, לכל סרט שנצפה עלינו לזהות גם אם הוא מתוך סט הסרטים 

איזה סרט מדובר. היכולת להבין אילו משתמשים צופים בקבוצת החשודים ובמידה וכן, גם לזהות ב

הסרטים מאפשרת להחזיר למשחק יכולות שהיו זמינים טרם עידן התעבורה המוצפנת ונפגעו עקב מעבר 

לתעבורת רשת מוצפנת. חשוב לציין כי לזיהוי קבוצה יש פן חיובי במקרה ומדובר על תא טרור אך כמו רוב 

ה בפרטיות ולפיכך המטרה הראשית של המחקר היא להמחיש שההצפנה המקרים גם פה יש פגיע

שקיימת היום אינה מאפשרת להסתיר אילו סרטים אנשים צופים ולעורר מודעות בנושא שרמת הפרטיות 

(. ניתן לשחזר 90%שלהם נפגעת גם בזמן צפייה. האלגוריתם שאנו מציגים משיג אחוזי דיוק גבוהים )מעל 

 .[8] [7] שאותם אנחנו משחררים  data crawler-, וDATASETזרת את תוצאות המחקר בע

מבנה המאמר הינו כדלקמן: תחילה נדון בטעות נפוצה בהקשר של תעבורה מוצפנת כאשר לאחר מכן 

נסביר אילו תובנות אנחנו נפתח וזאת על מנת שנוכל להפיק תובנות מתעבורת הווידאו המוצפנת. לאחר 

ל אוסף הסרטים ותהליך מקדים על התעבורה, נסביר את הנדסת המאפיינים מכן נדון על אבני הבניה ש

לצורך מכונת הלמידה ונסיים עם שיטת הזיהוי שלנו שמזהה בהסתברות גבוהה סרט מתוך הסט המדובר 

 [9] ויודעת לתת תווית גם לסרט שאינו בקבוצה )כסרט שאינו שייך(. מחקר זה הוצג בכנס האבטחה

Blackhat 2016 .ומומן חלקית ע"י מטה הסייבר הלאומי 

 של התעבורה Headers-מה הבעיה? הכל נמצא ב

( היא מה BlackHatוועדה של לפני שנשקע לעומק הנושא, אחת השאלות שתמיד שואלים אותנו )גם ע"י ה

מצפין   HTTPS. רבים נוטים לחשוב כי headers-בעצם הבעיה? הרי אנחנו יכולים לראות את שם הסרט ב

. לדוגמא, אם נסתכל על HTTPשל תעבורת ה  headersשל ההודעה ולא את תוכן ה  payload-רק את ה

 הבאה: HTTP GET מתוך בקשת   URLה

https://www.YouTube.com/watch?v=_bP6aVG6L1W 

הייחודי של הסרט, כלומר אפשר להניח כי ניתן לראות ולהבין  ID-נוכל לראות שבסוף הבקשה ישנו את ה

 ! אך זה לא נכוןמה המשתמש מבקש כי רק תוכן הווידאו מוצפן.  HTTPSמתוך תעבורת 

חריו הדבר היחיד שלאSSL/TLS HANDSHAKE -לפני שהדפדפן שולח את הבקשה לתוכן מתרחש תהליך ה

הוא מה השרות שהמשתמש מבקש משרתי  Deep Packet Inspection (DPI)שניתן ללמוד בעזרת 

https://www.blackhat.com/eu-16/briefings.html#i-know-what-you-saw-last-minute-the-chrome-browser-case
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Googleבמילים אחרות מעבר לכך שנבין כי הלקוח פונה ל .-YouTube  לא נוכל לדעת אילו סרטים הוא

 צופה.

 אז איך אפשר לדעת מה ראיתם?

וידאו המוצפנת וזאת בלי לפרוץ את ההצפנה הגענו בשביל לנסות להגיע לתובנות מתוך תעבורת הו

 למסקנה כי יש לחקור את הנושאים הבאים:

 ?YouTube-כיצד הסרטים מקודדים ב .1

 נגן מבקש את התכנים?\איך המשתמש .2

 איך התוכן מופץ ברשת ואילו תבניות הוא מייצר? .3

 

 HTTPולריות בעיקר תחת כיום שיטות הפצת ווידאו אדפטיביות הינן מאד פופ אז איך סרטים מקודדים?

Adaptive Streaming (HAS)  שהינו שם כללי של מספר טכנולוגיות כגון Microsoft Silverlight , Apple 

HTTP live Streaming ו- Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) שיטות אלו מסוגלות .

ש הבודד וזאת בניגוד לשיטה הקודמת להתאים את איכות הווידאו הנשלח/נצפה למצב הערוץ של המשתמ

שבה היה מקובל להוריד איכות קבועה   YouTube ,Progressive Download (PD)  [10]-שהייתה נפוצה ב

 . Constant Bit Rate (CBR) [11]-אשר קודדה ב

 עובד בצורה כללית. על מנת להתאים את איכות הצפייה למצב הרשת, נגן הווידאו HASתחילה נתאר כיצד 

מנסה לבחור את האיכות המתאימה ביותר בהתאם למספר פרמטרים הקשורים לצופה כגון תנאי הרשת 

של הנגן. בשלב הראשון בצד השרת סרט באיכות גבוהה מקודד למספר  buffer-של המשתמש ומצב ה

וג רמות איכות כאשר כל רמה שונה באיכות הווידאו וברזולוציה שלה. כל רמת איכות מקודדת בקידוד מס

VBR  שניות. מכיוון שקידוד 2-16ומחולקת לסגמנטים כאשר כל סגמנט הוא בעל אורך קבוע  שלVBR   היא

שיטה אשר דוחסת את התוכן בכמות בתים משתנה )בהתאם למורכבות קידוד הווידאו( אנחנו יכולים 

לו. לצפות שכל סגמנט יקבל ייצוג בבתים אשר שונה מכמות הבתים ששאר חבריו הסמגנטים קיב

DASH\HAS מוגדר כשרות הפצת ווידאו מסוג Multi Bit Rate (MBR)  מכיוון שיש לו מספר רב של איכויות

. כשאנו מבינים כיצד השרת מכין את הסרט נראה מה הלקוח עושה על מנת לבקש VBRוכל אחת מקודדת 

 אותו ולצפות בו.

 Mediaאו manifest-ובץ הבשלב הראשון הנגן מבקש את ק נגן מבקש את התכנים?\איך המשתמש

Presentation Description (MPD)   מהשרת. קובץ זה מתאר אילו איכויות קודדו עבור סרט זה. לאחר מכן

הנגן מבקש את הסרט סגמנט אחרי סגמנט כאשר לאחר כל הורדת סגמנט מתקיים תהליך בדיקת הערוץ, 
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buffer צופה בשלב זה. לאחר החלטה זו יוצאת ופרמטרים אחרים על מנת להבין איזו איכות מתאימה ל

 הבקשה הבאה. 

 

[Figure 1 - HAS Download Diagram] 

יש מספר תכונות נוספות אשר נתמכות YouTube -אבל ל  HASעד כאן תיארנו את האלגוריתם הכללי עבור

במסגרות של סגמנטים אלא הם  אנו לא עובדים YouTube-. כאשר אנחנו צופים בסרט ב DASHבתקן של

. כלומר, חלקים קטנים יותר של הסגמנטים. תכונה זו chunks[12]עובדים ברמות עדינות יותר של 

מאפשרת לנגן לשלוט יותר טוב בכמות המידע שהוא מוריד ולא בהכרח מכריח אותו להוריד סגמנט גדול. 

 את. אנו ממליצים לצפות בווידאו מאת המפתחים של גוגל המתאר ז

, HTTP byte-range-: הנגן משתמש בchunks-נקודה מעניינת נוספת היא איך בדיוק הנגן מבקש את ה

שזאת שיטה פופולרית ברשת, כאשר במקום לבקש את כל הקובץ אנחנו מבקשים חלקים ממנו. אנחנו 

יהוי התוכן מאפשר גמישות מקסימלית לנגן אך גורם לנו לקשיים בז HTTP byte-rangeנראה שהשילוב של 

ולכן אנו נצטרך להבין מה ההתנהגות של הנגן ואיך ניתן לאפיין את התנהגות הבקשות וזאת נעשה 

 בעזרת ניתוח הורדת סרט.
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יש שני מצבי הורדה: מצב  YouTube-ל מה ניתן ללמוד על התבניות שנוצרות מהתעבורה המוצפנת?

חר איכות קבועה. במצב הידני, מכיוון שהנגן אוטומטי שתיארנו אותו עד עכשיו ומצב ידני בו המשתמש בו

יודע מה איכות הסרט הנבחר מתחילתו עד סופו, ההורדה מתקדמת במהירות גבוהה. לצורך המחשה 

(. 3שניות במצב האוטומטי )איור  200(  לעומת 2שניות במצב הידני )איור  40-דקות יורד ב 3סרט של 

 המצב האוטומטי התמקדנו בו.  מכיוון שברירת המחדל והמצב הנפוץ ביותר הוא

 

[Figure 2 - Chrome Fixed Mode] 

 

[Figure 3  -Chrome Auto Mode] 

  

מתוך הדוגמאות לעיל אפשר לראות כי במצב אוטומטי הורדת הנתונים מכילה פרקי זמן המכילים פרץ של 

(. חשוב לציין כי בתחילת הקשר On\Offגבוה ולאחר מכן פרקי זמן שקטים לחלוטין ) ( בקצבburstנתונים )

-5(. בעזרת ייצוג של flowsישנו קושי לראות את הפרצים הללו וזאת מכיוון שיש מספר חיבורים במקביל )

tuple: {source IP, source port, destination IP, destination port, application (TCP)}נה אפשרות . יש

להפריד בין החיבורים הללו ובכך לראות כי בהתחלה תדירות הבקשות היא גבוהה על מנת להוריד את 

ההשהיה ההתחלתית של הצגת הסרט. לאחר מכן, כאשר הנגן צבר מספיק מידע בבאפר, תדירות 

יכך הבקשות יורדת. בשלב זה ישנה הבנה של התבנית אך לא הבנו מה התוכן בכל פרץ נתונים. לפ

( הוא בעל התנהגות עקבית בזמן או אדפטיבית HTTP byte rangeנשאלה השאלה האם גודל הפרץ )

 .[14] [13]למצב ההורדה 

על מנת לנסות לענות על השאלה יש צורך לבדוק האם אנחנו יכולים לסנן את רכיב הקול מתוך ההורדה. 

 ישנו קושי עקב הדברים הבאים:

מסבך את היכולת שלנו ללמוד בתנאים  flowשונה, שילוב שלהם בכל מכיוון שתעבורת אודיו ווידאו  .א

 מסוימים.

בשכבת הרשת המוצפנת עקב המרווחים בין הבקשות השונות לא בהכרח ניתן להפריד בין פרץ של  .ב

 אודיו לפרץ של ווידאו כאשר לפעמים מספר פרצים יכולים להתחבר יחדיו.

מרובב, דבר שמאפשר שעוד הודעות שאינם אודיו או הינו פרוטוקול מוצפן, דחוס ו 2.0גרסה  HTTP .ג

 וידאו יעברו בין השרת ללקוח וייראו כתוספת רעש שיהיה קשה לסנן.
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מכיל איכות ווידאו אחת ויש להניח  flowלא ניתן להניח שכל  MBRעקב כך שאנחנו עובדים בתצורת  .ד

 במקביל. flowsכי איכות יכולה לרדת במספר 

 
. לפיכך ביצענו ניסוי שבו HTTP byte-rangeבחון את השפעת ואופי הבקשות של במקביל לכך אנו רוצים ל

, הבקשה הראשונה 4-הורד סרט בצורה אוטומטית משלושה רשתות שונות. כפי שניתן לראות מאיור

(. אולם לאחר מכן גודל הבקשות אינו זהה, שתי הורדות TCP window size limitationהייתה זהה בכולם )

דומות אבל הבקשות שם שונות וההורדה השלישית שונה מהם לחלוטין. לפיכך אפשר להסיק  נראות מאוד

 בין רשתות שונות. HTTP byte-range-כי יש שוני בבקשות ה

 

[Figure 4 - Total megabytes per segment of three downloads over different Wi-Fi networks of the same video title] 

 הפתרון

 המערכת המוצעת מורכבת משלושה שלבים:

 תהליך מקדים .1

 יצירת מאפיינים מתוך התעבורה המוצפנת .2

 סיווג .3
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Figure 5 - System Architecture 

 

 מכיוון שהפתרון שאנו מציעים מבוסס על מערכת למידה יש ראשית להפוך את המידע שמגיע למידע

( הן שייכות flowsמובנה. כלומר לקחת את חבילות התקשורת המוצפנות, להבין מתוכן לאילו זרמים )

. שלבים אלו נעשים בשלב התהליך המקדים שאחראי בין היתר YouTube-ולהבין אילו זרמים שייכים ל

לבחינה  client hello-לזכור האם זרם הינו חדש או מוכר. אם זה זרם חדש אנחנו מעבירים את חבילת ה

 googlevideos. במידה וערך השדה הינו Service Name Indicator (SNI)-על מנת לזהות את ערך שדה ה

ומאותו רגע כל חבילה הקשורה לזרם הנ"ל )מזוהה על ידי צמד  YouTube-אנו מזהים אותו כזרם ששייך ל

 שלב הבא.ופרוטוקול שכבת התעבורה( תועבר ל ports flow, צמד כתובות IPכתובות 

 (Feature Extraction) יצירת המאפיינים

כאשר בוחנים את העבודות הקודמות בתחום זיהוי תעבורה מוצפנת ניתן לחלק את גישת הפתרון לשני 

 תחומים עיקרים: 

 .[21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15]זיהוי אפליקציה ספציפית, מערכת הפעלה ודפדפן  (1

 .[4] [3] [2] [9] [5] זיהוי תוכן בתוך אפליקציה ספציפית (2

 

מרבית המחקרים בתחום התעמקו בבעיה הראשונה של זיהוי אפליקטיבי. כאשר במרחב בעיה זו רוצים 

הינה שונה בצורתה  Skypeלהבדיל בין אפליקציות להם מאפיינים התנהגותיים שונים. למשל, תעבורת 

 מתעבורת גלישה באתרי אינטרנט. 

 

מהקטגוריות הבאות: הפרשי זמנים, גודל חבילות, רוחב פס ואחרים.  בספרות נגזרים מאפיינים מקובלים

את המאפיינים הללו מחשבים בצורות סטטיסטיות שונות תחת התחשבות בכיוון התעבורה 

(. בשלב הראשון, לאחר שבדקנו מאפיינים אלו aggregationהעלאה של התוכן( וקיבוץ הנתונים )\)הורדה

( YouTube-של התמקדות בזיהוי תוכן מתוך אפליקציה )זיהוי סרט בהגענו למסקנה כי במקרה הנוכחי 

 מרבית המאפיינים הללו לא מוסיפים לנו אינפורמציה ייחודית ואפילו גורמים לשגיאות בסיווג.
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 [22] מאפיין חיוני מגיע מתוך מספר מחקרים )כולל מחקרים מקדימים שלנו( שחקרו את תעבורת 

[23]YouTube [24] התעבורה הינה בצורה של פרצי מידע כאשר בין כל פרץ מידע שכזה יש  ששמו לב כי

. אנו מגדירים מאפיין )פיצ'ר( לכל פרץ מידע 3מקטע של שקט. דוגמא לפרצים אפשר לראות באיור מספר 

 . כלומר, מספר הביטים שעברו בפרץ. Bit Per Peak (BPP)שכזה: 

 

 אלגוריתמי למידה

בים: שלב האימון ושלב הבדיקה. בשלב האימון מאמנים את המסווג על כל מערכת למידה בנויה משני של

מאגר נתונים גדול מספיק. בשלב השני, שלב הבדיקה, לוקחים את מידע הבדיקה )מידע שלא שימש 

 ללמידה( ובודקים את אחוזי הצלחת הסיווג של המערכת.

 

 השתמשנו בשני אלגוריתמי למידה:

הינו  SVM-אלגוריתם ה - Support Vector Machines (SVM) with Radial Basis Function (RBF) [25] .א

אלגוריתם למידה פופולרי ומצליח שבעזרת טריק הקרנל )במקרה שלנו השתמשנו בפונקציית 

 ( מסוגל להמיר את המידע למימד גבוה יותר שם יהיה ניתן ליצר סיווג ליניארי.  RBFהקרנל,

חרים פונקציית דימיון ובזמן בדיקה התגית )במקרה שלנו בשיטה זו בו - Nearest Neighbors (NN) .ב

 [26]שם סרט( היא התגית של השכן הקרוב ביותר לפי מד הדמיון 

 (. SETבשילוב דימיון בין סדרות ) NN-האלגוריתם שאנחנו מציעים הינו אלגוריתם ה

וא מציין שם הווידאו ה iללא חזרות כאשר   BPPהיא ערכי הווקטורSij תחילה נגדיר מה היא סדרה. סדרה 

. הדמיון בין שתי סדרות iהוא מספר העתקי הסרטים שיש לכל סרט  Miהוא מציין של אינדקס ההורדה.  j-ו

 הוא הגודל של החיתוך ביניהם:

 

מיצג לנו את הדימיון   Siכלומר   Stestתיתן לנו דמיון מקסימלי לסט הבדיקה   Sijנחפש איזה סדרה  iעבור כל 

מסרטי האימון. אם הדימיון המקסימלי גדול מסף מסוים  iסדרת הבדיקה לבין  סרט  המקסימלי בין

 . Thr=0-( נזהה את הסרט, אחרת נתייג אותו כלא ידוע. לשם פשטות בחרנו בThrשמוגדר מראש )
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 מאגר הסרטים לצרכי למידה ובדיקה

שהיא תשתית ליצירת  selenium [27]כדי להוריד את הסרטים בצורה אוטומטית השתמשנו בתוכנת 

אוטומציה ובדיקות של אתרים. תוכנית זו מאפשרת לדמות התנהגות של משתמשים אמיתיים ברשת ע"י 

פתיחת דפדפן וביצוע פעולות באתרים ברשת. מכיוון שמאוד חשוב לנו שהמידע שאנחנו מורידים יהיה 

מה את התנהגות המד crawlerבעל חתימה רישתית זהה להורדת משתמשים אמיתיים, פיתחנו 

מסיבות רבות כגון אי  YouTube-DL. לא היה באפשרותנו להשתמש בכלים קיימים כגון [7]המשתמש 

 שימוש בנגן המקורי של הדפדפן והורדת הסרט במהירות לא אופיינית.

 

ממחיש את אופן איסוף ובניית מאגר הסרטים. בשלב הראשון מחליטים איזה סרט להוריד כאשר  6 איור

ני מתחילה הקלטת תעבורת הרשת. בשלב השלישי בוחרים דפדפן אשר איתו מורד הסרט בשלב הש

ובשלב הרביעי הדפדפן מתחבר לשרת פרוקסי על מנת שנוכל להקליט את כל דרישות הדפדפן ותשובות 

 השרת.

 
]Figure 6 - Flow diagram of the system for collecting the video title dataset[ 

של סרטים כאשר חשוב לציין כי כל סרט הורד  streamsלצרכי המחקר יצרנו ארבע קבוצות של מאגרי 

 מספר פעמים ולעיתים דרך רשתות שונות כאשר במחקר זה התמקדנו בדפדפן כרום:

 3000הורדות שונות של אותו סרט. מתוך  100סרטים כאשר לכל סרט יש  30מכיל  -בדיקה \לימוד 

 לצרכי בדיקה.  300-לצרכי לימוד ו 2700ההורדות בחרנו 

  בדיקה. נצפה שסרטים אלו \סרטים שונים אשר לא נמצאים בסט הלימוד 200 -סרטים לא ידועים

 יזוהו במערכת כלא ידועים.

  בדקנו ארבעה תתי מקרים שבכל אחד הוספנו השהייה וירטואלית  -סט בדיקה כולל השהייה

סרטים מתוך סט  10[. כל תת סט מכיל ms] 900, 600 ,300, 100 ( שונה:clumsy)בעזרת 

הורדות שעברו השהייה. ערכי ההשהיה  100עותקים סה"כ  10בדיקה כאשר לכל סרט יש \הלימוד

 נבחרו בהתאם למחקרי איכות וידאו אשר הראו שערכים אלו מעניקים חווית צפייה שונה. 



 
 

 - האחרון בקיץ ראיתם מה יודע אני
 מוצפנת YouTube מתעבורת תובנות יצירת

hisper.co.ilwww.DigitalW 

 83  2017 פברואר, 80גליון 

 
 
 
 
 

  תתי מקרים שבכל אחד הוספנו בצורה וירטואלית  בדקנו ארבעה -סט בדיקה כולל איבוד חבילות

סרטים מתוך סט  10]%[. כל תת סט מכיל  9, 6 ,3, 1( אחוז שונה של איבוד חבילות: clumsy)בעזרת 

הורדות. אחוזי איבוד החבילות נבחרו  100עותקים. סה"כ  10בדיקה כאשר לכל סרט יש \הלימוד

 אלו מעניקים חווית צפייה שונה.בהתאם למחקרי איכות וידאו אשר הראו שערכים 

 

-חשוב לציין כי מחקר זה הוא מחקר מעשי שלא מתעלם מהעובדה שישנן פרסומות. השתמשנו ב

selenium  עם מסיר פרסומותAd Block [28]  בזמן שיצרנו את ה datasetsבדיקה. עבור \עבור אימון

 YouTubeיוון שפרסומת היא סרט שלנו לא השתמשנו במסיר הפרסומות מכ dataset-סרטים שהם מחוץ ל

"סרט לא ידוע" )ולכן מספר הסרטים הלא ידועים בסט זה הוא למעשה גבוה -לכל דבר ויש לזהות אותה כ

 (. 200-מ

 תוצאות

בחנו את המסווג שלנו עם סט הסרטים הראשון כאשר מספר ההעתקים לכל סרט בזמן אימון משתנה. 

עולים כאשר מספר העתקים עולה אך במהרה השיפור מתקהה  מתוך האיור אפשר לראות כי אחוזי הזיהוי

וההשפעה קטנה. כמובן שככל שסט האימון גדול ועשיר יותר המערכת תוכל להתמודד עם מקרים לא 

 לכל סרט. 90-צפויים. לאור התוצאות הללו החלטנו בהמשך המחקר להשאיר את מספר ההעתקים ל

 
[Figure 7 - Classification accuracy vs. different training dataset] 

 

מראה את מטריצת הזיהוי כאשר התוצאה הרצויה היא קו אלכסוני אדום )חזק(. פחות נתמקד  8ציור 

אחוזי דיוק. ניתן לראות כיו  98( אשר משיג NNאחוזי דיוק( ונדון בפתרון המוצע ) 72) SVMבתוצאה של 

 ש שתי סוגי טעויות שונות: י

 טעות סיווג בין סרטים שונים. .א

 (.30טעות סיווג של סרט ידוע כסרט לא ידוע )אינדקס  .ב
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והסיבה  Yזוהה כסרט   Xהטעות הקשה יותר היא טעות הסיווג בין הסרטים השונים. במצב זה סרט

פוס ואם סרט תויג שטעות זו היא חמורה יותר היא שבמערכת אמיתית יתכן מספר קבוצות שנרצה לת

כשייך לקבוצה אחרת יהיה מאוד קשה לגלות את הטעות מכיוון שהתעבורה הינה מוצפנת. הטעות השנייה 

נגרמת במצב של סרט בדיקה שלא מספיק דומה לאף אחד מהסרטים שהיו באימון. את הטעות הזו ניתן 

 של כל סרט.להקטין על ידי יצירת סרטי אימון מגוונים יותר והגדלת כמות ההעתקים 

 

 

 במאגר נמצאים שלא סרטים, כלומר. מעולם ראה שלא סרטים עם המסווג יתמודד כיצד היתה נוספת מחקר שאלת

 כלא הללו הסרטים את מזהה שהמסווג התגלה הראשוני בסט היו שלא סרטים 200-כ של בבדיקה. האימון נתוני

 .ידועים

ניתן לראות כי רמת הזיהוי יורדת  9מסווג. מתוך איור לבסוף רצינו להבין עד כמה מצב הרשת משפיעה על ה

השהייה  ms 600-אחוז איבוד חבילות ו 6שתנאי הרשת קשים אך הזיהוי עדיין גבוה. יש לשים לב שערכים של מעל 

 גורמים לתנאי צפייה קשים ביותר והינם נדירים.

 

 

 

Figure 8 - Delay and Packet Loss 
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 סיכום

מדפדפן כרום עם נגן  YouTubeבמאמר זה הצגנו שיטה לזיהוי סרטים מתוך התעבורה המוצפנת של 

Flash הראנו שניתן לנצל את קידוד הווידאו והאודיו המקודדים בקידוד .VBR  בשילוב עם צורת בקשת

רת הרשת אשר מאפיינת בדיוק גבוה את תעבו  BPP. הצגנו את שיטת ה HTTP byte rangeהמידע 

מזהה באחוזים גבוהים  NN. מסווג ה NN-ו SVM +RBFהמוצפנת וכן הראנו שתי שיטות לסיווג התעבורה: 

סרטים אשר נמצאים במאגר שלנו וגם מסוגל לסווג סרטים שאינם במאגר כלא ידועים. לצרכי מחקר 

תי מחקר המשך אנו משחררים את קוד המערכת ומאגר הסרטים ונשמח לעזור/לשתף פעולה עם צוו

   אחרים.

 

 על המחברים

הינו מומחה לרשתות תקשורת והגנת סייבר ויועץ לבית המשפט המחוזי בתביעות ייצוגיות  - רן דובין

 Deep Packetבנושאים אלו. רן בעל ניסיון פיתוח עשיר בנושאי אופטימיזציה של מערכות תקשורת,

Inspectionביג דאטה ו-, הגנת סייבר ב-Natural Language Processing רן הגיש במסגרת לימודיו לתואר .

שלישי במחלקה להנדסת מערכות תקשורת בבן גוריון את עבודת התזה לתואר שלישי לשיפוט. מחקרו  

ר הדר וד"ר תחת הנחייתו של פרופ' עופ  התמקד באופטימיזציה של שידורי ווידאו אדפטיביים ברשת

 עמית דביר.

בעל תואר דוקטור בהנדסת מערכות תקשורת מאוניברסיטת בן גוריון. חוקר במרכז  - ד"ר עמית דביר

דאטה -לטכנולוגיות סייבר באוניברסיטת אריאל ובעל מספר מחקרים בתחום הסייבר בכלל והוצאת מטא

 אתר הבית: וצפנת בפרט.מתעבורה מ

http://www.ariel.ac.il/sites/amitd 

בעל תואר דוקטור במדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית. חוקר במרכז לטכנולוגיות  - ד"ר אופיר פלא

 באוניברסיטת אריאל ובעל מספר מחקרים בתחום למידת מכונה וראייה ממוחשבת.סייבר 

פרופסור עופר הדר הינו ראש המחלקה להנדסת מערכות תקשורת באוניברסיטת בן  - פרופ' עופר הדר

, עיבוד תמונה ווידיאו, דחיסת ווידאו גוריון. תחומי המחקר שלו עוסקים ברשתות תקשורת מולטימדיה

בשיפור  Googleוסייבר. פרופ׳ הדר משתף פעולה עם חברות רבות בתעשייה בארץ ובעולם, ביניהן חברת 

שעוסקת בהגנה  Coucou. לאחרונה הוא הקים את חברת YouTube-אלגוריתם הדחיסה של הדוחס  ל

 בפני התקפות סייבר דרך שידורי ווידאו.

https://il.linkedin.com/in/dubinran
https://il.linkedin.com/in/dubinran
http://www.ariel.ac.il/sites/amitd
http://www.ariel.ac.il/sites/amitd
http://www.ariel.ac.il/sites/amitd
http://www.ariel.ac.il/sites/ofirpele
http://www.ariel.ac.il/sites/ofirpele
http://www.cse.bgu.ac.il/hadar
http://www.cse.bgu.ac.il/hadar
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 שני חלק - Wireshark עם עבודה

 מאת עידו קנר

 

 הקדמה

 Wireshark את רואים . רביםWireshark לכלי דגשים לתת הנועד אשר מאמרים בסדרת השני החלק זהו

 יש זה שלו. בתחום החוזקה בהכרח אינה זו רשת, אךב התעבורה )להסניף( את להאזין המאפשר ככלי

 .HTTP-ב לטפל רוצים כאשר יותר מתאימות שלעתים ,Windows-ב fiddler כדוגמתאחרות,  כנותות

 לרשימה מעבר ,להבין בשביל בו להשתמש המידע, והיכולת ובניתוח בסינון הוא Wireshark של הכוח

 ללמד. באה המאמרים סדרת זה בתקשורת, ואת קרה מה ,פקטות של פשוטה

 בנויות.  TCP-ו IP-ה כמוסות של מבנה צדוכי TCP/IP-ה עולם עם הכרות דורשת Wireshark-ב העבודה

 זה בחלק שלה. מוכרים מאוד בכלים להשתמש וכיצד Wireshark של הסביבה על הסברתי הקודם בחלק

 אנחנו, SSL כותבים כאשר כי להדגיש חשוב .Wireshark באמצעות מוצפנת תקשורת מנתחים כיצד אסביר

 זו. בהגדרה למשל, נכלל ,TLS . גםSSL שנקרא םהאלגורית על בהכרח ולא תעבורה הצפנת על מדברים

 

 SSL-ב תמיכה בדיקת

 .SSL-ב בכלל תומך Wireshark האם לבדוק חשוב הנושא על להסביר שאתחיל לפני

 התמיכה ללא Wireshark את לבנות ניתן . אךGCrypt-ו GnuTLS ידי על מתבצעת Wireshark של התמיכה

 Wireshark של בינרית גרסה לקחת או לבנות צריך זו תמיכה םע נבנה לא Wireshark-ו ובמידה בהצפנה

 ההצפנה. בספריות התמיכה עם
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 :Help->About :תחת תעשה לבדיקה המהירה הדרך

 

 בכללי תקשורת הצפנות

 הצפנה מאשר מעט שונה התייחסות דורשת הצפנה של , התפיסהTCP/IP-ה עולם התקשורת, כלומר בעולם

 שלם. להיות צריך שכולו מידע של או קובץ של למשל

 אחת מנקודה שיעבור בשביל גורמים להרבה מידע לפרק פעמים הרבה מחייבת שתקשורת היא לכך הסיבה

 אי כך כדי בעניין, ותוך צד להיות אמור שאינו למי נגישה בלתי להיות צריכה עצמה התעבורה לשנייה. אבל

 ולהיות מוצפנת להיות להצליח ה( חייבת)פקט בקשה כל להגיע, אלא יסתיים המידע שכל לחכות אפשר

 ניתוח. של למצב חזרה משוחררת

 יכולתה שתהיה שני שמוצפן, ומצד בודד בבלוק שתומכת הצפנה אחד מצד צריכה בקשה שכל הסיבה זו

 ההצפנה. באיכות לגרוע מבלי משאבים שפחות בכמה בשימוש מהירה יחסית בצורה ולפתוח להצפין

 עצמו שהמידע מוצפנת מנהרה הקמת הנושא, כדוגמת עם להתמודד דרכים המון ויש קל לא ממש אתגר זהו

 שכזו(. גישה מספק IPSec )למשל הצפנה לעבור מחייב לא שלו התוכן מוצפנת, אבל בצורה תמיד עובר
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 חשיפה יש שם אך אותו לפתוח יהיה ניתן שלא בפקטה payload כל של הצפנה היא נפוצה מאוד שניה דרך

 עצמה. תעבורהה על מידע של

  .payload-ה גם מוצפנת, ובנוסף הפקטה כל כלומר :הדברים בין לשלב מנסה נפוצה שלישית דרך

 .כך על נרחיב זה מאמר של האחרון בחלקחלקן.  עם להתמודד יודע Wireshark-לנושא, ו גישות הרבה ןישנ

 

SSL ב-Wireshark 

 עם חלון אז יפתח .Preferences תפריטה תתל ושם. Edit לתפריט יג לגשת Wireshark כאשר נמצאים ב

 לגולל פשוט בנושא, או SSL להגדרות לגשת נוכל SSL מהירה בצורה ונכתוב . במידהWireshark של הגדרות

 .SSL של ההגדרה את שמוצאים עד למטה

 

 לוכ ההגדרות תתי את שונות. מספרתי הגדרות עם מסך תת ימין בצד , יפתחSSL פרוטוקול שנבחר לאחר

 (.2 ממספר הסדר, החל )לפי עצמו משל כותרת תת מקבל מספר
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RSA key list 

 יש כןהצפנה, ו תעודות של ניהול יש שרתבהבודק,  בבעלות מסוים משרת מגיעה והתקשורת במקרה

 על ההצפנה בתעודת להשתמש מאפשרתהזו,  הגדרהב להשתמש ניתן אלו לתעודות גישה הרשאות לבודק

 :Wireshark ידי על הנתמכים מפתח קבצי פורמטי שני שנםבקשות. י לפתוח מנת

 PKCS#12 keystore 

 PEM 

 הבא: החלון פתחת"  ... Edit" הכפתור על לחיצה

 

IP Address - שהוא שדה זהו Deprecatedמגרסאות נשאר , אבל x1 של Wiresharkאת להכיל צריך . הוא 

 הבאים: מהדברים אחד את לכתוב או IPv4, IPv6-השרת, ב כתובת

 any - כתובת כל IP 

 anyipv4 - כתובת כל IPv4 

 anyipv6 - כתובת כל IPv6 

 0.0.0.0 

 הכל. על לנסות ולנתח, במקום לנסות תעבורה איזו לדעת Wireshark-ל מאפשר השדה
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Port - ה מספר-port ב לתעבורה. מדובר שימוש בו שנעשה-port ל 443 מוצהר, למשל-HTTPS. 

Protocol - שם בד"כ לנתח. אני רוצים ואותו שימוש בו שנעשה קולהפרוטו שם TCP או UDP שם, לפחות 

 מוצפן". מידע עם "עבודה בפרק הנושא את בהתחלה. ארחיב

 :העבודה בזמן שגיאה הודעת כך על , תדווחWireshark ידי על נתמך אינו והפרוטוקול במידה

 

Key File - התעבורה. את לפתוח רוצים ושדרכ המפתח קובץ את לשים צורך יש הזה בחלק 

 עיקריים: פורמטים בשני תמיכה בהתחלה, יש שהזכרתי כפי

 PKCS#12 keystore 

 PEM 

 שגיאה הודעת תוצג נתמך לא והפורמט במידה אך מסוימת סיומת מחפש אינו הקבצים לבחירת החלון

 בנושא. מתאימה

Password - הצפנה צורת עובר הקובץ המצב הוז בשימוש. במידה הנמצא למפתח ססמה לשים נהוג לרוב 

 המפתח. של המידע את לקרוא להצליח בשביל המפתח את דורשת סימטרית, אשר

שגיאה.  הודעת כך על נקבל שגיאה, אחרת הודעת לקבל בלי OK על ללחוץ ניתן יהיה תקין המפתח אם

 בססמה. צורך יש אם רק רלוונטי זה שדהכמובן, 
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SSL debug file 

 קובץ לקבל הזו, מאפשרת לא. האפשרות או הצפנה לפתוח מצליח Wireshark אם רורב לא פעמים הרבה

log איך להבין בשביל שצריך המידע כל את מכיל אשר טקסט בפורמט Wireshark המידע עם מתמודד  .

 לא. לא, מדוע ההצפנה, ואם של הפתיחה לא או הצליחה אם לראות למשל ניתן הקובץבקריאה של 

 קובץ. המידע, ולאיזה את לשמור היכן Wireshark-ל המגדיר זו הגדרה

Secret log filename-Master (Pre) 

 ססמה סימטריות, יש-א פעולות יוצרות הצפנה שהתעודות , למרותSSL של בתקשורת מדובר כאשר

 שמתבצעת מצב יוצרת הזו המידע. הססמה את להצפין בשביל לשרת הלקוח בין נקבעת אשר רנדומלית

 הלקוח, וללא אנו הזה במקרה כי להבין חשוב שמחפשים. מה למעשה היא הזו הססמה מטרית.סי הצפנה

 ההצפנה. מפתחות את לקבל הרשאות

 debug קובץ בנושא(, ליצור תומכת וזו )במידה לתוכנה לאפשר המידע, ניתן את ולקבל להצליח מנת על

 המידע את לנתח ולאפשר לנתח יודע Wireshark , אשרNSS Key Log Format בשם הנקרא מסוים בפורמט

 שהוצפן.

כרום,  עם גם יעבדו . הדבריםFirefox-בלינוקס, וב כמוני, עובדים אתם כי הנחה מנקודת אצא ההסבר לצורך

 שם. גם יעבוד הבא הסעיף והאם אחרות הפעלה מערכות לגבי ידע לי אין אך

 מסוים: לקובץ מצביע הוא שבה רה, בצוSSLKEYLOGFILE בשם סביבה משתנה עם הדפדפן את להריץ יש

$ SSLKEYLOGFILE=/tmp/ssl_key.log firefox 

 סביבה משתנה , מוסיפה$ה סימן ( ללאchromeב firefox את להחליף )ניתן הפקודה בשורת השורה הרצת

 . /tmp/ ספריית תחת נשמר הזה במקרה אשר ssl_key.log בשם

 יהיה אפשר לקובץ, ובכך יכתב ההצפנה על , המידעבהצפנה משתמש כלשהו, והאתר לאתר אכנס אם כעט

 המידע. את לפתוח הנוכחית התקשורת את שתוסף pcap בקובץ להשתמש

 firefox-שכזה, ו מענה לספק יוכלו הקובץ ובפורמט הזה הסביבה במשתנה התומכת תוכנה כל כי אדגיש

 לנושא. הדגמה רק הוא
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 מוצפן מידע עם עבודה

 , בשבילSnakeoil2 בשם Wireshark של בהדגמה אשתמש הוגדרה ידעהמ את לפתוח שהצורה לאחר

 דברים. מספר להדגים

 .הארכיב בקובץ המצורף rsasnakeoil2.README בקובץ ההסבר לפי והגדרתי הקובץ את הורדתי

 

 העבודה. עם בפועל הולך מה לדעת מנת על log קובץ הגדרתי גם כי לב לשים חשוב
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 שפוענח. משהו על מדברים אשר טאבים נוצרו למטה כי לראות ניתן

 

 השתנה: התוכן "זבל", אבל נשאר הרגיל המידע
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 בעצם? כאן קרה מה אז

 :log-ה קובץ אל ללכת להבין, היא הבטוחה הדרך

 

-כ TCP-ב payload-ה מתקבל התוכן סוג של ניתוח הוגדר ולא היות אך הצליח הפענוח כי להבין ניתן

Application Data כ ולא-HTTP. 
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 log-ב והמידע ,HTTP-ל TCP-מ המידע את ומשנים SSL-ה להגדרות הולכים :פשוט די הוא למצב הפתרון

 בהתאם: ישתנה
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 שונה: לגמרי תראה גם התצוגה כעת

 

 ?TCP אגדיר ומתי HTTP למפתח הפתיחה בהגדרות אגדיר מתי

 הבודק. של בגישה להשיג, וכמובן שרוצים במה מאוד תלויה התשובה

 לרוב , אניPayload-ה התעבורה, ופחות פרוטוקול את עצמה, כלומר התקשורת את להבין וחשוב דהבמי

 לא התוכן אם )גם למשל HTTP אכן היא התעבורה כי לדעת לי וחשוב במידה .TCP-כ הפרוטוקול את מגדיר

 המטרה. את להשיג יותר טוב יסייע עצמה, ומה בבדיקה תלוי הכל .HTTP-כ מעניין(, אגדיר

 לבצע לכם גם עצמו, וממליץ Payload-ה לניתוח מתקדם שאני לפני הרבה TCP-ב מתחיל תמיד אישית אני

 זאת.
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 הצפנות בפענוח כישלון

 הצפנות. לפתוח בשביל העבודה צורת את במאמר הגדרתי הנוכחית לנקודה עד

 )נכון נתמכות ןאינ אשר הצפנות סוגי 2 למעשה לו ההצפנות. יש סוגי בכל תומך אינו Wireshark אך

 זה(: מאמר לכתיבת

 הצפנת כלומר - סימטרית הצפנה Payload 

 מבוססות הצפנות Diffie Hellman  

 הבאה: הפקודה את ואריץ במידה

$ openssl ciphers -tls1 

 מיני כל שם לראות ניתן .OpenSSL-ב TLS 1x ידי על הנתמכים שונים קידודים סוגי של ארוכה רשימה אקבל

 :מוזרים שמות

.. 

CAMELLIA256-SHA 

PSK-AES256-CBC-SHA 

ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 

ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 

ECDHE-RSA-AES128-SHA256 

ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 

ECDHE-RSA-AES128-SHA 

ECDHE-ECDSA-AES128-SHA 

SRP-DSS-AES-128-CBC-SHA 

SRP-RSA-AES-128-CBC-SHA 

SRP-AES-128-CBC-SHA 

DH-DSS-AES128-GCM-SHA256 

... 

 בלבד. חלקית רשימה כמובן זוהי

 רואים . כאשרElliptic Curve אלגוריתם על מדבר EC שונים.  למשל קוד שמות מיני כל יש לראות שניתן כפי

 להיות יצליח לא , והואDiffie Hellman של באלגוריתם שימוש יש הזה בקידוד כי לדעת , ניתןDH הצמד את

 אחרת(. ניתוח מערכת כל כמעט ידי )ועל Wireshark ידי על נחמפוע

 על מאוד מקשה האלגוריתם למידע, וככזה ציתות למנוע מנסה Diffie Hellman שגישת לכך, היא הסיבה

 המידע. את לפתוח היכולת
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 ראש הצפנות רק מכילים אשר שונים בשרתים Cipher Suites של הגדרה ידי על הנושא עם להתמודד ניתן

 כאופן ולא המידע של ובדיקה דגימה לשם רק יתבצע זה כי חשוב , אךWireshark עם לפענח ניתנות כן

 שלו. שותפת בעבודה שרת של מסודר פעולה

 של שונים סוגים מציעים הראשונה בבקשה , כאשרHandshake יש מוצפנת תקשורת מתחילה כאשר

ciphersזאת. מאשרת אשר תקשורת תהיה אז הסכמה יש , ואם 

 הבאה: בצורה מוגשת ההצעה
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 כך: תראה התשובה

 

 התקשורת את לפענח יהיה ניתן לא כי לדעת ניתן אז כלשהו DH מסוג קידוד מכיל מהתעבורות ואחד במידה

 .log קבצי של בדיקה לפני הרבה עוד

 סיכום

 מוצפנת תתקשור עם מוצפנת. העבודה תקשורת עם Wireshark-ב לעבוד ניתן כיצד זה, הצגתי בחלק

 רק אלא הנושא בכל בקיא להיות Wireshark-ב שמשתמש ממי דורשת אינה אך בתחום הבנה מעט חייבת

  מולו. הבקשה את להבין בשביל הנדרשים בחלקים

 בעיות ולהבין לדבג ניתן כיצד מסבירות אשר נקודות מספר סיפקתי האחרון בחלק כי גם לראות ניתן

 ההצפנה. לפענוח הקשורות

 גרפיהביליויב

 Wireshark SSL 

 NSS Key Log Format 

 Snakeoil2 

 Diffie Hellman 

https://wiki.wireshark.org/SSL
https://wiki.wireshark.org/SSL
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/Key_Log_Format
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/Key_Log_Format
https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures?action=AttachFile&do=view&target=snakeoil2_070531.tgz
https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures?action=AttachFile&do=view&target=snakeoil2_070531.tgz
https://en.wikipedia.org/wiki/Diffie–Hellman_key_exchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Diffie–Hellman_key_exchange
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 דברי סיכום
 

, אנו מאוד מקווים כי נהנתם מהגליון והכי Digital Whisperשל  80-בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה

כמו בגליונות הקודמים, גם הפעם הושקעו הרבה מחשבה, יצירתיות, עבודה קשה למדתם ממנו.  -חשוב

 ושעות שינה אבודות כדי להביא לכם את הגליון. 

אנחנו מחפשים כתבים, מאיירים, עורכים ואנשים המעוניינים לעזור ולתרום לגליונות הבאים. אם 

 קשר! צרו  - Digital Whisperאתם רוצים לעזור לנו ולהשתתף במגזין 

ניתן לשלוח כתבות וכל פניה אחרת דרך עמוד "צור קשר" באתר שלנו, או לשלוח אותן לדואר האלקטרוני 

 .editor@digitalwhisper.co.ilשלנו, בכתובת 

 

 אנא בקרו באתר המגזין: על מנת לקרוא גליונות נוספים, ליצור עימנו קשר ולהצטרף לקהילה שלנו,

www.DigitalWhisper.co.il 
"Talkin' bout a revolution sounds like a whisper" 

 

 .פברוארבסוף חודש ון הבא ייצא הגלי

 אפיק קסטיאל,         

 ניר אדר,         

         31.01.2017 

 

-Dis0b3y- 

mailto:editor@digitalwhisper.co.il
http://www.digitalwhisper.co.il/
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