קבצי הרצה בתקופות השונות
מאת יוסף רייסין

הקדמה
כאשר א נו הופכים קוד מק ור לתוכנה בשפת מכונה קורים מספר תהליכים מתחת לפני השטח  .בC++-
למשל ,כל קובץ מקור עובר קודם-כל תהליך הנקרא "הידור" ( -)compilationהתהליך העיקרי בו מתבצע
התרגום עצמו לשפת מכונה  .כל קובץ בעל סיומת  cppמתורגם לקובץ בעל סיומת  ,objקבצים אלו
מכונים  Object Filesאו מודולים .למודולים מבנה פנימי דומה לשל קבצי הרצה סופיים (בWindows-
הפורמט של קבצי ההרצה נקרא  ,)PEאך השמות המקוריים של המשתנים והפונקציות (ה)"symbols"-
עדיין נמצאים בו .בשלב זה ,עדיין אין אפשרות לתרגם אותם לכתובות סופיות כנהוג בשפת מכונה  ,מכיוון
שבסופו ש ל דבר נרצה לחבר מספר מודולים לקובץ הרצה אחד ואיננו יכולים לנבא את מיקומם בקובץ
הסופי .יש לציין שקיימים מספר סוגים של :symbols
 )1כאלה שהוגדרו כדי שמודולים אחרים יוכלו לגשת אליהם  ,למשל אם מדובר במודול ספריה שמעוניין
לאפשר למודולים אחרים להשתמש בפונקציות ובמשתנים שלו.
 )2כאלה שהוגדרו כדי לייבא פונקציות ומשתנים הנמצאים במודולים אחרים (בקבצי ספריה למשל).
 )3כאלה שהוגדרו לשימוש פנימי בלבד.
בסיום ההידור של כל קובץ מקור בנפרד  ,עוברים קבצי ה( obj -המודולים) שהתקבלו ,קישור באמצעות
תוכנה בשם מקשר –  .Linkerבסופו של התהליך נוצר קובץ הרצה סופי ,הכולל את הקוד והמידע של כל
המודולים .כל  Symbolבמודולים המקוריים  ,תורגם לכתובת מוחלטת בקובץ ההרצה הסופי  .בתרשים
הבא ניתן לראות את התהליך:
קבצי מקור
a.cpp

מודולים
מהדר

a.obj
מקשר

b.cpp

מהדר

p.exe
קובץ בר הרצה

b.obj

בדרך כלל מקשרים בין קבצי  objמקוריים לקבצי  .libקבצי  libהם קבצי ספריה ה מהודרים לשפת מכונה
בצורה כמעט סופית .עדיין קיימים בקבצים אלו שמות הפונקציות כדי שניתן יהיה לפנות אליהם ממודולים
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אחרים .למשל ,כאשר באחד מקבצי ה obj -ישנה קריאה לפונקציה בשם ( printבאמצעות פקודת ,)call
והשם  printלא מופיע בקובץ עצמו  ,מתייחס אליו המקשר כאילו ה וא שם חיצוני הקיים באחד מקבצי
הספרייה המקושרים ביחד עם קובץ ה obj-הנוכחי .כאשר המקשר מוצא את תוכן הפונקציה  printבקובץ
הספריה ,הוא מעתיק את תוכנו לקובץ ההרצה הסופי ומחליף את ההתייחסות ל print-בכתובת המוחלטת
שניתנה לפונקציה  printבקובץ הסופי  .אם המקשר לא מו צא את  printבאחד מהמודולים האחרים  ,הוא
פולט את השגיאה המיתולגית הבאה:
")error LNK2019: unresolved external symbol "void __cdecl hello(void
(?hello@@YAXXZ) referenced in function _main
כאן היתה בקובץ המקור הכרזה על הפונקציה )( helloאך היא לא מומשה באף מקום  .המהדר הידר את
הקובץ מפני שהניח שלמרות שהיא לא ממושת בקובץ המקור הנוכחי ,היא כנראה תמומש תחת אותו שם
באחד המודולים שיקושרו לאחר מכן  .המקשר לא מצא באף אחד מהמודולים הנוספים מימוש שלה ולכן
התקבלה שגיאת .unresolved external symbol
לצורך קבלת תמונה שלמה  ,נבהיר עוד מספר דברים הנוגעים להידור  .לפני שקובץ המקור הופך לשפת
מכונה סופית הוא עובר לשלב ביניי ם בשפת אסמבלי .בשלב זה ה symbols -של התוכנה נמצאים בקוד
האסמבלי בצורה של תגיות ( )labelsוהכתובות הסופיות שלהם עדיין לא קיימות  .ב Visual Studio-ניתן
לראות את קוד ה אסמבלי של התוכנית באמצעות אפשור של תכונה הנקראת ","Assembler Output
תחת  Output Filesבמאפיינים של הפרויקט .כדאי לעשות זאת כמה פעמים ולנסות להבין את התוצאות.
קובץ האסמבלי הוא המפתח להבנת כל נושא ההידור ונתעקב במאמר על כמה מן הדברים שתראו שם.

שתי תקופות – שתי דרכי מחשבה
כדי להגיע להבנה מלאה של אופי קבצי הרצה בעולם ה Windows-הנוכחי ,כדאי מאוד ללמוד בפירוט את
השורשים של העניין .הידור תוכנה בתקופה של  DOSהיה הרבה יותר פשוט ומובן ,במיוחד כאשר מדובר
בפורמט כמו  .COMלפורמטים אלו היו מגבלות רבות והם היו מיועדים עבור מע בדים פחות מורכבים .
באופן כללי ניתן לחלק את ההיסטוריה של קבצי ההרצה לשתי תקופות :עידן ה 16-ביט ועידן ה 32-ביט.
מערכת ההפעלה  DOSמזוהה מאוד עם העידן הראשון  ,כאשר ההבדל המשמעותי ביותר בין הש ניים
הוא בחומרה  :במעבד  16ביט יש אפיק העברת נתונים בגודל  16ביט ומכאן ,שניתן להעביר בבת אחת
נתון בגודל של  16ביט בלבד .במקרה זה נתון הוא גם כתובת בזיכרון ולכן כתובת חייבת להיות בגודל של
 16ביט ,מה שמאפשר גישה לטווח כתובות של

 .על כן  ,כל טווח הזיכרון של תוכנה צריך

 .כדי להתגבר על מגבלה זו של טווח זיכרון ,חילקו את הזיכרון לסגמנטים ולכל גישה
להיות קטן מ -
לזיכרון היו שני אוגרים – אחד שיקבע את מספר הסגמנט ואחד עבור הכתובת הפנימית .בהמשך המאמר
נתעסק בסגמנטציה בהרחבה .במעבדי  16ביט גודל כל האוגרים היה גם כן  16ביט ולא הית ה תמיכה
במנגונני הגנה שונים כ דוגמאת שימוש בזיכרון וירטואלי .מערכות ההפעלה שהיו בנויות למעבדים אלו לא
אפשרו לתוכנות רבות לרוץ באותו זמן ולכן גם לא היה צורך במנגנונים אלו.
מערכת ההפעלה  Windowsמזוהה מאוד עם העידן השני  ,בו כבר ניתן היה לגשת לכל מרחב הזיכרון
שמאפשרת החומרה מפני שאפיק הנתונים במעב ד היה בגודל של  32ביט .מעבדים אלו אפשרו גישה
לטווח זיכרון של

 ,והם תמכו ב  multi tasking-באמצעות שימוש ב מנגנון הזיכרון הוירטואלי .
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לכל תהליך במערכת ניתנה תחושה כאילו הוא שולט בכל הזיכרון שקיים  .במקרה זה  ,כל פעם שתהליך
אחד מתחיל את חריץ הזמן שלו ,כל המידע שלו מועבר מהדיסק הקשיח לזיכרון המהיר ולבסוף הוא חוזר
לדיסק הקשיח .שיטה זו לוקחת זמן רב עבור העברות מהסוג הזה אך בסופו של דבר היא משתלמת  .לא
רק שבמצב זה התהליך מתבצע כאילו כל הזיכרון שלו ,אלא שניתנת לו התחושה שיש לו  4GBשל זיכרון
מהיר .תכונה זו מסו פקת גם כן באמצעות שמירת הנתונים העודפים בדיסק הקשיח  .התהליכים הקשורים
בזיכרון וירטואלי הם מורכבים ודורשים תמיכה מושלמת של החומרה  ,לשם כך פותחו שיטות חומרתיות
שונות במעבדים .הרשימה הבאה מתארת באופן ברור יחסית את האבולוציה של המעבדים מסדרת x86
המקובלים כיום  .יש לציין כי כל מעבד חדש ש יצא לשוק ,תאם לאחור באופן מלא וזאת הסיבה שבשפת
האסמבלי שלו עדיין קיימות המון פקודות שכבר אינן רלוונטיות לארכיטקטורות העכשוויות.
מעבדים מסדרת x86
כאשר נצפה בקובץ אסמבלי ,נראה בהכרח שורה אשר מצביעה על דגם המעבד עבור תוכנה זו .מידע על
דגם המעבד נחוץ לנו בכדי לדעת לתרגם לשפת מכונה מובנת עבור המעבד הספציפי .בתוכנות האסמבלי
עכשוויות נראה את הכתובת .80686







 ,real mode -8086טווח כתובות של  ,1mbאפיק בגודל  16ביט.
 -80186הוספו פקודות חדשות.
 ,protected mode -80286טווח כתובות של  ,16mbניתן להריץ מספר תהליכים ,דרישת
מינימום ל.Windows 3.1
 -80386אפיק בגודל  32ביט ,טווח כתובות של  ,4GBמאפשר זיכרון וירטואלי ,דרישת מינימום
עבור .Windows NT
 -80486מאפשר " – "pipeliningביצוע כמה פקודות במקביל ,זיכרון מטמון של .8K
 -80686פנטיום פרו.

תוכנה בזיכרון
קובץ ההרצה ,שמייצג את התוכנה כאשר עדיין איננה רצה ,תמיד יכלול בתוכו רק את איזור הקוד ( Code
 )Segmentבו נמצאת התוכנה עצמה ואת איזור המידע ( )Data Segmentבו נמצא המידע הסטטי של
התוכנה כמו מחרוזות וקבועים  .כאשר תוכנה רצה  ,היא פועלת על שלושה איזורים בזיכרון .בנוסף לאיזור
הקוד ולאיזור המידע  ,קיימת מחסנית ( .)Stackמחסנית הקריאות מאפשרת את מנגנון הקריאה
לפונקציות והמשתנים המקומיים .באיזור המידע מוקצב גם מקום ע בור משתנים סטטיים שערכם לא ידוע
עדיין .ב ,C++-משתנים גלובליים אשר מוגדרים מחוץ לפונקציה ומחרוזות שאנו משמתמשים בהן במהלך
התוכנית ,הם משתנים סטטיים  .לעומת זאת  ,משתנים מקומיים של פונקציות נשמרים במחסנית בדרך
שאותה נראה באחד הפרקים בהמשך.






 – Low addressזיכרון נמוך
 – Code segmentאיזור הקוד
 – Data segmentאיזור המידע
( – Stack (Advancing upמחסנית
 – High addressזיכרון גבוה
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סביבת DOS
בסביבת  ,DOSכל כתובת בזיכרון היא בגודל  16ביט  +כתובת הסגמנט שגם היא בגודל  16ביט ,אך אין
הדבר מאפשר  32ביט של כתובת .ניתן להסתכל על זה באופן הבא :גודל כתובת בסופו של דבר הוא 20
ביט כך שכתובת הסגמנט מייצגת את  16הביט השמאליים (ה .)MSB-נניח שכתובת הסגמנט שלנו היא :
 ,0xFFA4היא מייצגת את הכתובת  ,0xFFA40 :כעת מחברים את ה כתובת הזו עם הכתובת הפנימית
של הסגמנט .נניח שכתבת זו היתה  0x00BA :נקבל כתובת סופית של  0xFFAFA :בגודל של  20ביט.
באופן כזה ,רואים ששיטה זו מגדילה לנו את הטווח של הזיכרון ל ,1K-טווח שהספיק בימים ההם...
אוגרי הסגמנטים הם אלו אשר מספקים למעבד את כתובת הסגמנט עבור פקודות הגישה לזיכרון .ישנם
שלושה אוגרים עיקריים כאלה SS,CS :ו.DS-
 -SS מכוון לתחילתו של סגמנט המחסנית.
 -CS מכוון לתחילתו של סגמנט הקוד.
 -DS מכוון לתחילתו של סגמנט המידע.
כאשר ישנה פקודת קריאה או כתיבה לזיכרון ,אוגר הסגמנט שנבחר עבור הפעולה כברירת מחדל הוא ה-
 .DSכאשר המעבד קורא את הפקודה הבאה לביצוע מהזיכרון ,הסגמנט שמתשמשים בו הוא  .CSוכמובן
שבפעולות המחסנית  pushו pop-המעבד משתמש ב SS -בשילוב עם ה  stack pointer-שמצביע על
ראש המחסנית מתחילת הסגמנט שלה.
טעינה לזיכרון בDOS-
כאשר  DOSטוענת תוכנה לזיכרון היא מציבה בתחילת איזור הזיכרון של התוכנה בלוק נתונים שנקרא
 ,PSPגודל ה PSP-הוא 0x100 :או 256 :בתים ,בו נמצאים נתונים שונים על התהליך  .הארגומנטים
שנשלחו לתהליך נמצאים בכתובת  81h :ב PSP-וגודל מחרוזת הארגומנטים נמצא בכתובת  .80hאוגר
ה DS-מצביע לתחילת ה PSP-כאשר התהליך נטען על ידי  .DOSזאת הסיבה שכל תוכנית  DOSצריכה
להתחיל בהשמת ערך מתאים ל .DS -דבר זה מתבצע באמצעות קבלתו ע ל ידי  CSאו באמצעות הצבה
של  @dataלתוך  ,DSשמוחלף על ידי האסמבלר בפקודה מיוחדת.
קבצי COM
פורמט זה הוא הפשוט ביותר  ,אך ניתן ללמוד ממנו הרבה על שאר הפורמטים  .קובץ ההרצה לא מחולק
לסגמנטים וה פקודות עצמן מתחילות ל הופיע מיד בתחילת הקובץ .המידע של התוכנה נמצא בסוף בדרך
כלל אך שום מנגנון לא מחייב זאת .המידע הסטטי והמידע המשתנה נמצאים בכל מקום שהמתכנת יראה
לנכון להציב אותם  .בתחילת ההרצה  ,הקובץ מועתק כולו לזיכרון והרצה מתחילה מהפקודה הראשונה
בקובץ .מפני שאין כאן אפשרות לסגמנטים ,כל התוכנה נכנסת לסגמנט אחד וגודלו המקסימלי הוא ,64K
כולל ערימה ומחסנית.
מכיוון שגודל ה PSP-הוא ,0x100 :יש להציב ב ,)instruction pointer( IP-האוגר שמחזיק את הפקודה
הבאה לביצוע  ,את הכתו בת ,0x100 :שם מתחילה התוכנה  .בתחילתו של סגמנט הקוד צריכה להופי ע
הפקודה  ORG 100hבכדי להורות לאסמבלר שלכל הכתובות יש להוסיף .100h
בתחילת העבודה  SS ,שווה ל 0xFFFF -שהיא הכתובת האחרונה ב  64K -שניתנו לתוכנת ה.COM -
במקרה של  ,COMאין אפשרות באמת להקציב משתנים בערימה של התוכנה ,אך ניתן לעשות זאת לבד
ואין שום דבר שיעצור את התוכנה מלהשתמש בכל  64Kהזיכרון שהוקצב לה.
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קבצי  MZשל  EXE( DOSרגיל(
כל אוגר בסגמנט מקבל את הכתובת שלו ממערכת ההפעלה  .הכתובת של המשתנים שמופיעה בפקודות
היא ההיסט בסגמנט ה .)DS( DATA -גם  IPהוא ההיסט בסגמנט הקוד שכתובתו  .CSמבנה הקובץ :
קודם כל מופיעה הכותרת ש מתחילה במחרוזת  MZולאחריה כל מאפייני הקובץ כולל טבלת רילוקציה .
לאחר מכן מופיעים הסגמנטים של הקוד והמידע .ה HEADER-עצמו הוא בגודל של לפחות – 512 byte
שזה " "header pageאחד או  .200hישירות לאחר מכן מתחיל סגמנט הקוד ואז סגמנט המידע.
מבנה קובץ :MZ
כותרת – להלן טבלת המאפיינים
כותרת – טבלת רילוקציה
מודל  -פקודות התוכנה – Code Segment
מודל  -מידע – Data Segment
המודל ה וא כל החלק אשר מעבר לכותרת ,המודל מועתק כל כ ולו באופן ישיר לזיכרון מיד לאחר ה PSP-
של התהליך .מכיון שמיקומו של המודל בקובץ הוא מיד לאחר הכותרת ,ניתן לחשבו על ידי שימוש בשדה
"גודל הכותרת בפסקאות" שנמצא במאפייני הכותרת.

פורמט הכותרת – שדות אחדים בפורמט  MZשל  DOSומיקומיהם:
מיקום ()HEX
00-01
02-03
04-05
( 06-07רילוקציה)
08-09
14-15
( 18-19רילוקציה)
( 0E-0Fמחסנית)
( 10-11מחסנית)
3C-3D

משמעות
magic number – MZ
מספר הבתים בבלוק האחרון של של כל הקובץ (כותרת  +גוף הקובץ) .יוצב 0
כאשר הבלוק האחרון הוא בגודל 512KB
מספר הבלוקים בכל הקובץ
גודל טבלת הרילוקציה
גודל הכותרת בפסקאות ,לאחר הכותרת מגיע קוד התוכנית ישירות – זוהי
הדרך לחשב את מיקומו.
ערך ה IPההתחלתי .כמובן שהערך הוא ביחס לסגמנט הקוד.
מיקומה של הרשומה הראשונה בטבלת הרילוקציה
הערך של ה SSביחס לתחילת המודל ,בא אחרי הDATA-
הערך של ה SPביחס ל ,SSבעצם גודל המחסנית
כתובת ההתחלה של פורמט ה PEבקובץ הרצה (אם קיים) .בקובץ  DOSרגיל
ערכו שווה ל.0-

הערות :בלוק הוא  512KBופסקה היא באורך  Block( .16Bו Paragraph-בהתאמה)
כותרת=HEADER
אתחול האוגרים על ידי  DS :DOSו ES-מאותחלים לתחילת ה .PSP-ה SS-ו SP-מאותחלים ע"פ שדות
הכותרת הרלוונטיים .אם שדות אלו אינם מופיעים SS=CS ,ו SP-שווה ל 0xFFFF-שהוא ערך מקסימלי
עבור גודל המחסנית.
קבצי הרצה בתקופות השונות
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מבנה טבלת הרילוקציה
עבור כל רשומה ישנם  4בתים כאשר המילה ( 2 = wordבתים) הראשונה היא ה offset-והשניה היא ה-
 .segmentבמקום זה ידע ה( dynamic loader -היישום האחראי על טעינת התוכנית ) להוסיף את היסט
התוכנה בפסקאות  .הפקודה  mov ax,@dataמתורגמת ל 1B8 01 00-כאשר ה data segment-נמצא
בהיסט של  0001פסקאות ביחס לתחילת המודל בקובץ  .כמו כן ישנה רשומה אחת בטבלת הרילוקציה
שנראית כך  .01 00 00 00זוהי הכתובת  ,0000:0001בדיוק הכתובת של הערך המיידי של  B8שהוא
במקרה שלנו  .01 00ה dynamic linker-פשוט מוסיף לתוכן של הכתובת בטבלת הרילוקציה את כתובת
הסגמנט האמיתית של תחילת המודל  ,בהתחשבות ב PSP-זאת אומרת תחילת התוכנה בזיכרון  +גודל
.PSP
סביבת Windows
 FLAT MODELב32 bit
כאשר מהדרים תוכנית  32bitמשתמשים ב flat model -עבור מבנה הכתובות  ,במצב זה אין כל שימוש
לאוגרי הסגמנטים ,לכן נקרא גם  0:32משום שיש רק  .offsetההגנה על הזיכרון מיושמת על ידי paging
ו virtual memory-כאשר גודלו של כל  pageהוא  .4KBמספרו של ה page-הוא חלק מהכתובת .
 12הביטים הראשונים הם ההיסט בתוך  20 .pageהביטים האחרים הם מספר ה .page-מסיבה זו ישנם
 1048576דפים ( .)pagesכל הרגיסטירם של הסגמנטים מאותחלים ל 0-ואין לשנותם .יוצא שלכל תוכנה
יש  4GBשל זיכרון מדומה .חצי מזה ( )2GBהוא איזור משותף בין כל התוכנות ושייך למערכת ההפעלה-
החלק הזה נמצא בזיכרון הגבוה  .ו 2GB-הנמצאים בזיכרון הנמוך שייכים לתוכנה עצמה  .האיזור הנמו ך
ממופה עבור כל תוכנה לכתובות פיזיות שונות והאיזור הגבוה ממופה לאותם כתובות פיזיות בכל טבלאות
המיפוי של כל התוכנות .לכן איזור זה נקרא משותף ודרכו התוכנות יכולות לתקשר.
ספריות דינמיות ) (DLLוWindoes API-
הפונקציונליות הבסיסית של ה Windows API-נמצאת בשלוש ספריות דינמיות:
KERNEL32 
USER32 
GDI32 
כל הקבצים עם סיומת  .DLLבמערכות  Windows NTספריות אלו נטענות לאיזור  2GBהנמוכים
ששייכים לתוכנה ,טעינה זו מתבצעת כאשר התוכנה עצמה נטענת גם כן לאותו איזור זיכרון .יש לציין שב-
 Windows NTלא ניתן לטעון  DLLלאיזור הזיכרון העליון (המשותף) .למרות שהספריות נטענות לאיזור
הזיכרון הפרטי  ,הן רק ממופות לשם  ,זאת אומרת שבמצב זה עדיין הקוד שלה ן משותף לכלל התהליכים
כדי לחסוך בזיכרון.

1

באסמבלי  B8 XX XXהוא  .mov ax,XXXXכאשר  XXXXהוא ערך מיידי (.)immediate value
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לדוגמא ,כאשר ספריה מסוימת נטענת לזיכרון הפרטי של תהליך אחד ואותה ספריה נטענת לזיכרון פרטי
של תהליך אחר  ,הכתובת המדומה בשני התהליכים תפנה לאותה כתובת פיזית ובאותו  pageמוצבת
הגנה נגד כתיבה .לעומת זאת ,מקטעי המידע של הספריות הדינמיות נמצאות בכתובות שונות גם בזיכרון
הפיזי עבור כל תהליך.
ייבוא קבצי :DLL
לכל קובץ  DLLקיים קובץ מקביל -עם סיומת  -libשתפקידו לייבא את הפונקציות שהתוכנה צריכה ואליה
מקשרים את הספריה  .כדי להשתמש ב user32.dll -למשל ,מספיק לתת ל linker -הוראה להוסיף את
 user32.libוניתן יהיה להשתמש ב external symbols-של ה.DLL-
קבצי  EXEשל  WINDOWSופורמט PE/coff
יש לציין שבניגוד להתעסקות הקודמת עם סגמנטים ב ,DOS -מעתה נדבר רק על מקטעים ()sections
מפני שב Windows NT-אין סגמנטים ו המקטע יכול להיות בכל גודל שרק נרצה  .לצורך תאימות מתחיל
הקובץ בפורמט  + DOSתוכנית  DOSקטנה שמדפיסה הודעת שגיאה המכונה  .DOS stubלאחר מכן
החותמת " ,"PEכותרת  PEוכותרת  PEמורחבת (לפעמים נקרא  ,)optionalטבלת כותרות המקטעים ,
ותוכן המקטעים עצמם.

מבנה כללי:
DOS
stub

כותרת  + MZטבלת רילוקציה
תוכנית ( DOSמכונה )DOS stub
לצורך הצגת שגיאה.
כותרת PE
טבלת כותרות המקטעים )section headers( -
גופי המקטעים – ()sections

מושגRVA :
 – Relative Virtual Addressכתובת בתוך ה Image-הטעון בזיכרון ביחס לתחילתו .תחילת הImage-
היא בכתובת .Image Base
שמות מקובלים של מקטעים

המהדר יכול לבחור כל שם עבור מקטע שהוא מייצר  ,למשל  .textהוא שם שנקבע באופן שרירותי והוא
אינו מחייב שכל מקטע קוד יהיה בעל שם כזה.
.text
.rdata
.data
.idata
.edata

מקטע קוד
מקטע של מידע לקריאה בלבד – read only data
מקטע של מידע שניתן לשנותו (לדוגמא משתנים גלובליים)
 – Import tableטבלת ייבוא של DLL
 – Export tableטבלת ייצוא של ( DLLאם הקובץ הנוכחי הוא )DLL
קבצי הרצה בתקופות השונות
www.DigitalWhisper.co.il

גליון  ,8מאי 2010

7

שדות חשובים בכותרת הPE-
מיקום ()HEX
117 - 114
11F - 11C

שדה
Address Of Entry
Point
Base Of Code

123 - 120

Base Of Data

127 - 124

Image Base

משמעות
כתובת תחילת התוכנה ביחס ל Imageבזיכרון
המיקום של הקוד בזיכרון לאחר שהתוכנית נטענה
ביחס לתחילת הImage
המיקום של המידע בזיכרון לאחר שהתוכנית נטענה
ביחס לתחילת הImage
הכתובת שאליה נטענת התוכנה ,למען האמת
ה Imageשל התוכנה שכולל את הכותרת

טבלת כותרות המקטעים ()Section Headers
עבור כל מקטע קיימים מספר שדות שמתארים אותו ,הנה כמה מהם:
שדה
Virtual Address
Pointer To Raw Data
Characteristics

משמעות
כתובת של המקטע ביחס לתחילת הImage
כתובת של המקטע בקובץ
מאפיינים של המקטע .לדוגמא ,במאפיינים של מקטע "קוד" מסוים יהיה
Section is executable | Section is readable

מקטעים ((Sections
כל מקטע תופס מינימום  )1000H( 4KBבזיכרון ,בגלל מגבלה זו גם ה Header-תופס כמות זכרון זו .יש
לזכור ש 4KB-הוא גודל  pageאחד ב.virtual memory-

טעינת קובץ  PEלזיכרון
קובץ  PEנטען לזיכרון במלואו כולל חלק הכותרת (.)header
מיקום התוכנה בזיכרון
בכותרת ה PE -נמצא שדה הנקרא "( Base Addressכתובת בסיס ") ,שכברירת מחדל ,מוצב בו הערך :
 .40 00 00 00Hזוהי הכתובת שבה מבקשת להטען התוכנה  .כל הגישות לזיכרון ה ן מכתובת זו והלאה .
אם מערכת ההפעלה לא יכולה לטעון את התוכנה לכתובת זו ,היא נטענת לכתובת אחרת וכתובת הבסיס
מוחלפת בכתובת אחרת בכל הגישות לזיכרון .גודל הכותרת הוא  )4 00H( 1024בתים.
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קריאה לפונקציות
באסמבלי מבצעים קריאה לפונקציה באמצעות הפקודה  .callפקודה זו מכניסה את הכתובת של הפקודה
שלאחריה למחסנית ומבצעת קפיצה ( )jumpלכתובת שנתונה לה כפרמטר .הפונקציה מסתיימת בפקודת
 .retפקודה זו מוציאה מהמחסנית את הכתובת שאליה יש לחזור  ,ומבצעת א ליה קפיצה .המחסנית אינה
נועדה רק לשימוש כאמצעי ל אחסון כתובות החזרה; כחלק מתפקידה גם הארגומנטים המיועדים ל הכנס
לפונקציה והמשתנים המקומיים של הפונקציה נשמרים בה.
לכל פונקציה שמתבצעת יש אזור בזיכרון המכונה "מסגרת הפונקציה" ( .)function frameבתוך איזור זה
שמורים כל המשתנים המקומ יים ,והאוגר  ebpתמיד מצביע למסגרת הפונקציה שמתבצעת באותה עת .
את כתובתה של מסגרת הפוקנציה הקוראת מאחסנים לאחר כתובת החזרה לאותה פונקציה (.)Old ebp
כך נראית בזיכרון מסגרת של פונקציה:

(מקור)http://www.codeproject.com/KB/tips/stackdumper.aspx :
לפני פקודת  callדוחפים למסחנית את הארגומנטים המיועדים לפונקציה (באיור הם מסומנים כ  Arg1ו-
 .)Arg0כעת נראה דוגמא של קריאה לפונקציה בשפת אסמבלי:
7
4
func
esp, 8

push
push
call
add

 funcמקבלת שני ארגומ נטים מסוג  ,intאלו הם  7 :ו 4-שנדחפים למחסנית לפני הק ריאה לפונקציה .
לאחר שהפונקציה חוזרת  ,הפקודה  addמנקה את המחסנית מהארגומנטים שהכנסנו לפונקציה קודם
לכן .תפקידו של האוגר  espהוא להצביע לסוף המחסנית  :כאשר מוסיפים לו  8( 8בייט זה שתי פעמים
 ,)intהמחסנית חוזרת למצבה הקודם.
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במימוש של הפונקציה עצמה תמיד יש גושי קוד סטנדרטיים להתחלה וסוף (נקראים פרולוג ואפילוג).
פרולוג – שמירת כתובת המסגרת של הפונקציה הקוראת:
ebp
ebp, esp

push
mov

ebp
0

pop
ret

אפילוג – הכנסה של כתובת המסגרת הקודמת לתוך :ebp

לסיכום:


 - ebpהכתובת של מסגרת הפונקציה.



 – espהכתובת לאיבר העליון של המחסנית.



משתנים מקומיים נמצאים ב [ebp-4] :והלאה.



כתובת החזרה נמצאת ב.[ebp+4] :



הארגומנטים של הפונקציה נמצאים ב.[ebp+4+i*4] :

קונבנציית הקריאה שראינו  ,נקראת  cdeclוהיא הנפוצה מכולן  .שאר הקונבנציות שו נות ממנה בכמה
תכונות מרכזיות.
קונבנציות קריאה
כאן ניתן לראות סיכום של קונבנציות הקריאה החשובות ביותר:
פרמטרים נדחפים
שם
מימין לשמאל
cdecl
מימין לשמאל
stdcall
שני הראשונים נמצאים באוגרים
fastcall
 ECXו EDXוהשאר נדחפים מימין
לשמאל
הפוינטר  thisמועבר ב ECX-והשאר
Thiscall
מימין לשמאל .ב GCCהכל כמו ב-
 cdeclו this-הוא כאילו הפרמטר
הראשון.
משמאל לימין
Pascal
משמאל לימין EAZ,ECX,EDX .הם
Borland
 delphi/registerהפרמטרים הראשונים.

הפרמטרים מנוקים מהמחסנית ע"י
הפונקציה הקוראת ()caller
הפונקציה הנקראת ()calee

הפונקציה הנקראת ( .)caleeאם
הפונקציה הנקראת משתמשת במספר
משתנה של פרמטרים  -הקורא
אחראי על הניקוי.
הפונקציה הקוראת ()caller
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נספח
מדריך הידור של אסמבלי
כעת נראה כיצד ניתן להדר קבצי קוד מקור שנכתבו בשפת אסמבלי.
יש להוריד ( MASAM32מכאן ,)http://www.masm32.com/masmdl.htm :שם אפשר למצוא את
האסמבלר ואת הלינקר הדרושים.
ליצירת קבצי :COM
"ml /c /I"C:\masm32\include" "dostest.asm
"link16 /TINY "dostest.obj
 dostest.asmהוא קוד המקור של האסמבלי שאנו מעוניינים להדר.
 C:\masm32\includeהיא תיקיית קבצי הכותרת של האסמבלר( .ממש כמו קבצי ה .h-של שפת ,)C++
הם נוספים באופן אוטומטי לתוך קוד התוכנית והם מכילים רק את הפרוטוטייפים של הפונקציות .המימוש
האמיתי נמצא הפונקציות נמצא בקבצי .lib
ליצירת קבצי  MZשל :DOS
"ml /c /I"C:\masm32\include" "dostest.asm
"link16 "dostest.obj
ליצירת קבצי :PE
"ml /c /coff /Cp /I"C:\masm32\include" "test1.asm
"link /SUBSYSTEM:CONSOLE /RELEASE "/LIBPATH:E:\masm32\lib" "test1.obj
""/OUT:test1.exe
התוכנות  link ,mlו link16-נמצאות בתיקיית .C:\masm32\bin
יש לציין כי תוכנ יות הבנויות עבור מערכת ההפעלה  DOSמשתמשות בפסיקות ובכתיבה וקריאה לזיכרון
של מערכת ההפעלה  Windows .לא מאפשרת פסיקות של תוכנות משתמש  ,והיא מספקת מנגנון הגנה
שלא מאפשר לתוכנות רגילות לכתוב לתוך האזורים הרגישים בזיכרון( ,איזורים כגון ווקטור הפסיקו ת או
הזיכרון הישיר של כרטיס המסך ) לכן Windows ,מריץ תוכניות  DOSתחת מצב של  .VMניתן לחילופין
להריץ אותן ב ,DOS BOX-המאפשר חופש פעולה רחב יותר.
אסמבלי  -הגדרת MODEL
הגדרת  MODELנותנת לאסמבלר אינדיקציה על סוג קובץ ההרצה שאנו מעוניינים ליצור  ,והיא נכתבת
בתחילת קוד האסמבלי:
]MODEL [TYPE
] [TYPEיכול להיות מהסוגים הבאים ,ע"פ מה שנאמר בפרקים הקודמים:
small
Tiny
flat

קבצי  DOSרגילים כאשר גודל כל סגמנט .64Kb
קבצי  ,COMסגמנט אחד בלבד.
קבצי  32 WINDOWSביט.
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לקריאה נוספת
 ארגון המחשב ותכנותו ,האוניברסיטה הפתוחה.
 הספר " ,"The Art of Assembly Languageקישור:
http://www.arl.wustl.edu/~lockwood/class/cs306/books/artofasm/toc.html
 מאמרים ב:MSDN-
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc301805.aspx o
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms809762.aspx o
o
 מאמרים ב:CodeProject-
http://www.codeproject.com/KB/tips/stackdumper.aspx o
http://www.codeproject.com/KB/system/inject2exe.aspx o
 פורמט :MZ
http://faydoc.tripod.com/formats/exe-DOS.htm o
http://davmac.org/davpage/doswin/dosexec.htm o
סיכום
במאמר זה הוצגו עובדות שונות החשובות להבנת פעולתם של המחשב והתוכנה  .בתחילתו תוארו שלבי
ההידור והקישור וניתן הסבר קצר על מהותן של הספריות .לאחר מכן התוודענו להבדלים המשמעותיים
שבין עידן ה 16-ביט לבין עידן ה 32-ביט וראינו את חשיבותם של הבדלים אלו בהבנת פורמטים של קבצי
הרצה .באמצעות פרטים רבים על תצורת המבנה של קבצים אלו  ,ועל ההשפעות על קוד של שפת סף ,
התאפשרה הבנה עמוקה יותר של עולם קבצי ההרצה  .לבסוף ,להשלמת התמונה  ,ראינו איך ממומש
מנגנון הפונקציות באסמ בלי ואת ההבדלים בין קונבנציות קריאה שונות .כולי תקווה שמאמר זה שפך אור
על נושאים רבים אלו ,המושכים התעניינות רבה בקרב מפתחים ואנשי מחשבים.
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