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 'חלק ב -פיתוח מערכות הפעלה 
עידן פסט י"ענכתב   

 

 הקדמה

 ?מה עשינו בחלק הקודם

-ומשתמש בפסיקות של ה Real Mode-הקוד רץ ב -בפרק הקודם בנינו מערכת הפעלה בסיסית ביותר 

BIOS הייתה זו הפעלה מערכת. ההקוד נכתב בשפת סף טהור, כמו כן. בכדי להדפיס מחרוזות למסך 

 הגנה שום יושמה ולא, ביט 16 היה האוגרים גודל, קטן Address Space רק לנצל יכלה היא - מאוד מוגבלת

 .לזיכרון גישה על

 ?מה נעשה בפרק זה

ונממש , ומוגנת מבוקרת ולחומרה זיכרון הגישה בו מצב, Protected Mode-בפרק זה נלמד על המעבר ל

ונכתוב את תחילת , BIOSימוש בפסיקות בניגוד לש, נלמד לכתוב למסך בעזרת כתיבה לזיכרון. אותו

ולא תהיה כתיבה , מדיסק Liveגם בפרק זה מערכת ההפעלה עדיין תרוץ . Cשלנו בשפת ( Kernel)הגרעין 

 .לדיסק הקשיח

 

 IVמערכת הפעלה סימן 

את . במאמר עצמו נבחריםרק קטעים  נציג ונסביראנו , לאור האורך של הקוד שאנו נשתמש בו בפרק זה

 :הבא URL-ת הלא ניתן למצוא בכתובהקוד המ

HTTP://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1F/osdev.zip 

boot.asm 

ג לסביבה הדוא Bootloader-קובץ זה משמש כ. src/bootשנמצא בתיקייה  boot.asmבקובץ  נביטראשית 

יש . ומרגע שארגן סביבה זו הוא מעביר את השליטה אל הקוד, מתאימה להרצת מערכת ההפעלה שלנו

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1F/osdev.zip
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וקיימים בו מספר רב של שורות קוד שאינן נחוצות , wiki.osdev.org-לציין שקוד זה נלקח מדוגמה ב

השורות הנוספות  ויצטרכו את wiki-אך השארתי אותם למען אלו שירצו להעמיק ולקרוא ב, במקרה שלנו

 .בכדי להריץ את קטעי הקוד שמופיעים שם

… 

MODULEALIGN equ  1<<0 

MEMINFO     equ  1<<1 

FLAGS       equ  MODULEALIGN | MEMINFO 

MAGIC       equ    0x1BADB002 

CHECKSUM    equ -(MAGIC + FLAGS) 

 .. 
align 4 

dd MAGIC 

dd FLAGS 

dd CHECKSUM 

  
… 

push eax 

push ebx 

call kmain 

… 

 :על תחילת הקוד נביט

MODULEALIGN equ  1<<0 

MEMINFO     equ  1<<1 

FLAGS       equ  MODULEALIGN | MEMINFO 

MAGIC       equ    0x1BADB002 

CHECKSUM    equ -(MAGIC + FLAGS) 

… 

align 4 

dd MAGIC 

dd FLAGS 

dd CHECKSUM 

שתומך  -Bootloaderכך ש, Multiboot Complaintעלה שלנו תהיה קוד זה נועד לדאוג שמערכת ההפ

 .בסטנדרט זה יוכל לטעון אותה

 

Mutliboot Specifications 

ן סביבה נכונה רכיב זה ידע לארג. משלה Bootloader-באופן היסטורי כל מערכת הפעלה השתמשה ב

נעלמה  ,האחת, בעיותדבר זה יצר שתי . הפעלה לשמה הוא נכתבהמערכת ולטעון אך ורק את 

התקנת מספר מערכות , השניה. DRY (Don't Repeat Yourself)-רעיון ה תהיוא, האפשרויות למודולריות

שמאפשר שני  Multibootכדי לפתור בעיה זו הומצא סטנדרט בשם . הפעלה על מחשב אחד הייתה סיוט
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 Bootloader-ו, ך בסטנדרטשתומ Bootloaderהסטנדרט מאפשר למשתמש להתקין כל : דברים עיקריים

הוא מאפשר להתקין מספר מערכות  ,כמו כן, זה יוכל להפעיל כל מערכת הפעלה שתומכת בסטנדרט

 Multiboot-שתומך ה Bootloader-ה. הפעלה על אותו מחשב ולבחור באיזו להשתמש לאחר ההפעלה

 . GNU מפרויקטוהוא חלק , GRUBהנפוץ ביותר שקיים כיום נקרא 

הבתים  8192-אנו חייבים לשים ב Multiboot Complaintכדי שמערכת ההפעלה שלנו תהיה , יבאופן טכנ

יכול לדעת כיצד לטעון את מערכת ההפעלה  Bootloader-הראשונים של קובץ שלנו כותר מיוחד שדרכו ה

 :תניתן לקרוא את ההגדרות המלאות של הסטנדרט בכתוב. שלנו

 http://www.gnu.org/software/grub/manual/multiboot/multiboot.html  

מה שרלוונטי למערכת ההפעלה שלנו הוא הפורמט שהכותר צריך להיות בו והסביבה בה מערכת 

ציין שכל הכותר צריך להיות יש ל) הפורמט של הכותר אמור להיראות כך. ההפעלה הולכת להיטען אליה

 (:ביט 32-מיושר ל

 שימוש שדה בתים

0-3 MAGIC  בבתים אלו יש לשים את מספר

( סדרת בתים מזהה) MAGIC-ה

 0x1BADB002 -של הכותר 

4-7 FLAGS  סדרה של דגלים שקובעים

אפשרויות שונות של טעינת 

 .מערכת ההפעלה

8-11 CHECKSUM שכשאר נבצע סכום שלו , מספר

נקבל  -FLAGSוה MAGIC-ה עם

שדה זה נועד להצביע על . 0

 .טעויות בקריאת הכותר

מסוימים מודלקים  FLAGSאם  שדות נוספים 12-47

ויש לספק מידע נוסף בכדי 

שהם יוכלו לפעול הוא יופיע 

 .בטווח בתים זה

http://www.gnu.org/software/grub/manual/multiboot/multiboot.html
http://www.gnu.org/software/grub/manual/multiboot/multiboot.html


 

 תעבורהעיצוב 
www.DigitalWhisper.co.il 

 4  1021 אפריל, 31גליון 

 

 
 

אנו , יתראש. מעבר לכותר אנו יודעים מספר דברים על מצבי האוגרים אחרי טעינת מערכת ההפעלה

-Protectedב להיות שנוכל בכדי לבצע שיש צעדים כמה עוד שיש לציין יש) Protected Mode-נהייה ב

Mode אוגר ה, שנית. (המילה של המהותי במובן-EBX  ימולא במצביע לאזור הזיכרון שבו יושב מידע

שיזהה  MAGICימולא במספר  EAX-אוגר ה, שלישית(. Multiboot Information)אודות המערכת 

 .Multiboot - 0x2BADB002-שהינו תואם את סטנדרט ה Bootloaderשמערכת ההפעלה נטענה על ידי 

 :על חלקו הראשון של קטע קוד זה נביט

MODULEALIGN equ  1<<0 

MEMINFO     equ  1<<1 

FLAGS       equ  MODULEALIGN | MEMINFO 

MAGIC       equ    0x1BADB002 

CHECKSUM    equ -(MAGIC + FLAGS( 

ניתן להקביל אותה בשימושה להנחיית . בזיכרון שיכיל קבוע מסוים אזוראחראית על הכרזת  equהפקודה 

-כל חמשת הקבועים שאנו מכריזים עליהם פה הולכים להיכתב לשדות שצריך בכותר ה. C-ב define#-ה

Multiboot .כפי שניתן לראות ה-MAGIC בסטנדרט מכיל את מה שהוגדר (0x1BADB002) ,וה-

CHECKSUM מכיל את המשלים לסכום ה-MAGIC וה-FLAGS . 

אם נשים לב לשלושת שורות הקוד הראשונות נוכל . מה שמעניין בקטע קוד זה הוא שני הדגלים שנקבעים

הסיבית הראשונה אומרת . FLAGS-את שתי הסיביות הראשונות ב" להדליק"הוא  שלהן לראות שכל יעוד

על עמודים )לטעון את המודולים הנוספים למערכת ההפעלה שלנו על גבולות של עמודים  Bootloader-ל

מידע אודות  Multiboot Information-לכלול ב Bootloader-הסיבית השנייה אומרת ל(. נלמד בהמשך

 בשביל אך, האלה הדגלים את להדליק אמיתי צורך אין, בהתחלה שציינתי כפי .הזיכרון של המחשב

 .הושארו הפקודות, הלימודי ערכם ובשביל, Wiki-ב הקוד דוגמאות עם תאימות

align 4 

קובע  Multiboot-שזהו היישור שסטנדרט ה ,(סיביות 32)בתים  4דואגת ליישור לפי  ושורת קוד ז

 .שהכותר צריך להיות בו

dd MAGIC 

dd FLAGS 

dd CHECKSUM 

 Bootloader-ר הכאש, כך. לתוך התוכנית Multibootשלושת שורות קוד אלו דואגות לכתוב את כותר ה

הבתים הראשונים עד שהוא ימצא  2918-הוא יחפש את הכותר ב, ינסה לטעון את מערכת ההפעלה שלנו

-פחות זמן עד שהיקח )זו גם הסיבה שאנחנו כותבים את הכותר כמה שיותר קרוב לתחילת הקובץ . אותו

Bootloader ימצא אותו.) 
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 :אותשורות הבנביט ב, כעת

push eax 

push ebx 

call kmain 

הוגדרה כתווית  boot.asmשבתחילת הקוד של ) kmainהיא קוראת לתווית  -השורה האחרונה די ברורה 

שתי השורות הראשונות דוחפות . שהיא הפונקציה הראשונה שנקראת במערכת ההפעלה שלנו, (חיצונית

אמור להכיל את , Multiboot Specifications-שכפי שהוגדר ב) EAXלמחסנית את הערך שנמצא באוגר 

-Multibootשאמור להכיל את המצביע לטבלת ה) EBXואת הערך שנמצא באוגר ( 0x2BADB002הערך 

Information .) הסיבה שאנו דוחפים ערכים אלה למחסנית היא מוסכמת הקריאה(Calling Convention )- 

cdecl ,שהיא מוסכמת הקריאה הסטנדרטית ב-C . 

אנו לא , את הקוד C-כאשר אנו כותבים ב. תוכל לקבל את הערכים האלו כפרמטרים kmainהפונקציה , כך

בשפת סף ורוצים שהקוד יתממש עם קוד  boot.asmאך בגלל שאנו כותבים את , cdecl-שמים לב בכלל ל

C , יש לממש אתcdecl בעצמנו. 

 

cdecl 

יותר בשפת המכונה מאשר קפיצה לאזור זיכרון  קורה הרבה, כאשר אנו קוראים לפונקציה בקוד שלנו

להעביר , שיטה שבה הקוד יוכל לקרוא לפונקציה -בכדי לממש דבר זה יש צורך במוסכמת קריאה . אחר

(. לפני הקריאה לפונקציה)ולהצליח לאחזר את מצב האוגרים לקדמותו , לקבל תוצאה, פרמטרים

קיימים מקרי קצה שלא יתנהגו . באופן פשוט) המוסכמה. cdeclהיא שיטה בשם  C-המוסכמה בשפת ה

 :היא כלהלן( כך

 הפרמטרים הנשלחים לפונקציה נדחפים למחסנית מימין לשמאל. 

 הפונקציה נקראת. 

  הפונקציה מחזירה את התוצאה באוגרEAX. 

 הקורא לפונקציה מפנה את הפרמטרים מהמחסנית. 

 את נקחאם , כדוגמה .printfכדוגמת , נהמוסכמת קריאה זו מאפשרת פונקציות עם מספר פרמטרים משת

 :הבא הקוד קטע

int bla=foo(bar,foobar); 
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 :כך בערך יראה הסף שפת פלטנראה כי 

 פרמטר את דחוף foobar. 

 פרמטר את דחוף bar. 

 התווית אל קפוץ foo. 

 מ התוצאה את קרא-EAX לתוך bla. 

 שדחפנו הפרמטרים את מהמחסנית הוצא. 

 

kernel.c 

החלק החשוב  -קובץ זה מכיל את הגרעין שלנו . src/kernelשנמצא בתיקייה  kernel.cקובץ ב ביטעתה נ

 -את הגרעין של פעולות מערכת ההפעלה , כפי שמצופה משמו, חלק זה מהווה. ביותר במערכת ההפעלה

שהיא  kmainבקובץ זה נמצא את פונקציית . הוא מממש את כל שכבת ההפרדה בין החומרה לתוכנה

 .boot.asm-ץ מפאליה הקוד קו -ציה הראשית שלנו הפונק

int kmain(void *mbd,unsigned int magic){ 

 if (magic!=0x2BADB002){ 

  return -1; 

 } 

 return 0; 

} 

הפונקציה . boot.asm-כפי שהעברנו לה ב, מקבלת שתי פרמטרים kmainניתן לשים לב שהפונקציה 

 .ואם לא מחזירה סטטוס שגיאה, פההוא אכן כמצו -MAGICבודקת שמספר ה

 

 הרצה

בפרק זה נממש שיטה יותר יעילה להפוך את הקוד שלנו למערכת הפעלה שניתן , בניגוד לפרק הקודם

 bash-ב script-ו, ההרכבה והקישור, שיפשט לנו את תהליך ההידור MAKEFILEאנו נכתוב קובץ . להריץ

 .עלהשיפעיל לנו אוטומטית את כל תהליך ההידור וההפ

MAKEFILE 

תוכנה זו היא כלי לביצוע אוטומציה של תהליך  . makeהוא קובץ המנחה את תוכנת  MAKEFILEקובץ 

 MAKEFILEהיא מחפשת קובץ בשם  makeכאשר אנו קוראים לתוכנת . ההידור והקישור -בניית התוכנה 

שלכל אחת , (targets)מורכב מאוסף של מטרות  MAKEFILEקובץ . בתיקייה הנוכחית( ללא שום סיומת)
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לכל מטרה יכולה להיות גם רשימה של מטרות שהמטרה . מהן הנחייה לגביה אופן הטיפול באותה מטרה

 :תחביר הקובץ נראה כך. הנוכחית תלויה בהן

target: dependencies 

 commands 

ההבל בין , =:או  =)יכול להכיל הכרזה על משתנים באמצעות אופרטור השוואה  MAKEFILEקובץ , בנוסף

 בקובץ ,וסוגריים $-ב אותם לעטוף יש האלה המשתנים לערך לגשת בכדי .(המאמרהשניים מחוץ לנושא 

MAKEFILE וקריאות לפקודות שירוצו ב לבצע גם ניתן-shell באמצעות התחביר: 

$(shell CMD)| 

-ה את לכתוב יכולים נוא, -b.cב תלוי a.c כאשר ,-b.cו a.c קבציםה שני עם פרוייקט לנו יש אם ,לדוגמה

MAKEFILE באופן הבא שלו: 

CC:=gcc 

LD:=ld 

all: a.c 

 )$ LD) a.c b.c 

a.c: b.c 

 )$ CC) a.c 

b.c: 

 )$ CC) b.c 

. all -תבצע את מטרת ברירת המחדל שלה  make, ולא נציין שום מטרה makeכאשר אנו נקרא לתוכנת 

 .יצר ואינם נחוצים make-וק את כל הקבצים ששדואגת למח cleanבנוסף נהוג להוסיף מטרה נוספת בשם 

 :שלנו MAKEFILE-על קובץ ה נביט

CC:=i586-elf-gcc 

CFLAGS:=-c  

… 

all: kernel.o boot.o 

 $(LD) $(LDFLAGS) kernel.o boot.o 

 
kernel.o: 

 $(CC) $(CFLAGS) kernel/kernel.c 

 
boot.o: kernel.o 

 $(ASM) $(ASMFLAGS) -o boot.o boot/boot.asm 

clean: 

 $(shell rm -rf *.o kernel.bin) 

 :השורות על נעבור בוא

CC:=i586-elf-gcc 

CFLAGS:=-c  

… 
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משתנים אלה קובעים איזה מהדר . בשורות הראשונות אנו מכריזים על משתנים, כפי שניתן לראות

ש במהדרים או שימוש במשתנים אלה מקל עלינו בעת הרצון להשתמ. איזה דגלים יועברו ועוד, נשתמש

כפי (. סטנדרטי לחלוטין C-נרצה להוסיף כמה דגלים שיתריעו לנו על כל חריגה מ, למשל)בדגלים אחרים 

-זאת מכיוון שאני משתמש ב -( i586-elf-gcc)שניתן לראות בקובץ קיים מהדר ומקשר בעלי שמות מוזרים 

Cross-Compiler ה שבה אני מהדר את הפרויקטבכדי למנוע תלות בספריות שקיימות במערכת ההפעל .

 :בכתובת Cross-Compilerניתן למצוא מדריך לבניית 

 http://wiki.osdev.org/GCC_Cross-Compiler 

all: kernel.o boot.o 

 $(LD) $(LDFLAGS) kernel.o boot.o 

, ן לראותכפי שנית(. היא המטרה שתבוצע כברירת מחדל) allבשם אנו מכריזים על מטרה  ,לאחר מכן

המטרות שהיא , וכאשר אנו מבצעים את מטרה ז, משמע. מטרות אחרות 2-קבענו שמטרה זו תלויה ב

בפקודות שמפורטות במטרה עצמה אנו מבצעים את הקישור של הקבצים . תלויה בהן תבוצענה קודם

 .ים אלו קיימים כי הגדרנו שהמטרה תלויה במטרות שמייצרות אותםשימו לב שאנו יודעים שקבצ. שנוצרו

clean: 

 $(shell rm -rf *.o kernel.bin) 

, קבצי אובייקט) o.-אנו מוחקים את כל הקבצים הנגמרים ב". מנקים אחרי עצמנו"במטרה זו אנו פשוט 

  .שיצרנו מכל התהליך bin-ואת קובץ ה( התוצאה של הידור

שיבצע את כל התהליך בפקודה , -bashשנכתוב ב script-אנו נשתמש גם ב, MAKEFILE-מעבר לקובץ ה

 :אחת

cd src 

make 

cp kernel.bin ../iso/kernel/kernel.bin 

make clean 

cd .. 

mkisofs -R -input-charset utf8 -b boot/grub/stage2_eltorito -boot-info-

table -no-emul-boot -boot-load-size 4 -o os.iso iso 

qemu -cdrom os.iso 

כך שלא , זה script-העתקה והרצה ב, קישור, חיבור, ניתן לראות שאנו מבצעים את כל תהליך ההידור

 .נצטרך לכתוב את כל סדרת פקודות אלה כל פעם מחדש

בניגוד . נראה שהיא שונה מהפרק הקודם, (mkisofs)טוב על הפקודה היוצרת את תמונת הדיסק  נביטאם 

זה אנו מגדירים קובץ בשם הבפרק  ,בו הגדרנו את הקובץ שיצרנו כתמונת האתחול, פרק הקודםל

http://wiki.osdev.org/GCC_Cross-Compiler
http://wiki.osdev.org/GCC_Cross-Compiler
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stage2_eltorito זאת מכיוון שמפרק זה נשתמש ב. כתמונה ממנה נבצע אתחול-Bootloader  חיצוני בשם

GRUB. 

 

GRUB 

GRUB  הואBootloader  המהווה חלק מפרוייקטGNU .GRUB ל ברוב נמצא בשימוש כברירת מחד

גם  GRUB, בין היתר. וידוע ביכולתו לטעון מספר רב של סוגי קבצים שונים, ההפצות הנפוצות של לינוקס

וזו הסיבה שמימשנו את הסטנדרט במערכת ההפעלה , Multibootיודע לטעון מערכות הפעלה בפורמט 

ות ההפעלה שקובע את רשימת מערכ, menu.lstעל ידי קובץ בשם  GRUBניתן להגדיר את . שלנו

לטעון את מערכת  GRUB-ניתן להגדיר ל. את הסדר שלהן ואת מיקומן, את השמות שלהן, שקיימות

 .ואפילו מכתובת ברשת, מפלופי, "דיסק און קי"מ, מדיסק קשיח, ההפעלה מהזיכרון

 

 (Grub-מסך טעינה טיפוסי ל)

 

 :שכתבנו script-זה פשוט להריץ את ה ותרשנכל , כעת

./make.sh 
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 Vסימן , רכת ההפעלהמע

, Real Mode-בו היינו ב, אך בניגוד לפרק הקודם. עתה נתחיל להדפיס אל המסך, כמו בפרק הקודם

וכעת אנו לא יכולים לגשת ישירות , Protected Mode-בפרק זה עברנו ל, BIOSויכולנו לבצע פסיקות 

 .לחומרה

screen.c 

 :על הקוד נביטהבה 

unsigned char *vidmem=(unsigned char *)0xb8000; 

 
… 

void screen_print(char *string){ 

 int i=0; 

 while(string[i]){ 

  if(y==25){ 

   screen_scroll(); 

   y=24; 

  } 

  if(string[i]>0x1f&&string[i]!=0x7f){ 

   vidmem[2*(x+y*80)]=string[i]; 

   x++; 

   if(x==80){ 

    y++; 

    x=0; 

   } 

  } 

  … 

} 

 :על השורה הראשונה נביט

unsigned char *vidmem=(unsigned char *)0xb8000; 

כתובת זו מצביעה לאזור בזיכרון בו נוכל . 0xb8000-נראה שמוכרז בה מצביע לאזור בזיכרון הנמצא ב

 .להציג טקסט למסך

 

Text Mode Graphics 

אלא ממופה לזיכרון כרטיס המסך , וןי בזיכר-0xb8000-ה טאינה מצביעה באמת לביי 0xb8000הכתובת 

, אך מבחינת המעבד. אנו כותבים באופן רגיל לכתובת זו, מבחינת הקוד שלנו, משמע. MMIOבעזרת 

. אזור זיכרון זה מאפשר לנו לכתוב תווים בצבעים שונים למסך. המידע נכתב לחיץ מיועד על כרטיס המסך
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-המסך מחולק ל, במצב זה. GRUBאיתחול בעזרת אנו נמצאים לאחר  הוא המצב בו Text Mode-מצב ה

של התו שהתא  ASCII-הראשון מייצג את ערך ה -בתים  2ולכל אחד מהתאים מוקצה , תאים 25על  80

( או שלושה)הבית שמייצג את התכונה מחולק לשניים . והשני מייצג את התכונות של התו, אמור להציג

הסיביות ( או שלושת)וארבעת , הצבע של התו עצמו ארבעת הסיביות הראשונות מייצגות את. חלקים

במצב בו רק שלושה סיביות משומשת לייצוג צבע . האחרונות מייצגות את הצבע של הרקע של אותו תא

 .צבעים בלבד 16-במצב זה מאפשר שימוש . הסיבית האחרונה קובעת האם התו יהבהב או לא, הרקע

void screen_print(char *string){ 

... 

} 

יורדת שורה , הפונקציה מדפיסה את התו למסך. פונקציה זו אנו פשוט מדפיסים את המחרוזת למסךב

תו שאינו ניתן להדפסה אך מסמל קפיצה  ינוואם התו ה, גוללת את המסך במקרה הצורך, במקרה הצורך

 .אותו באופן מלאכותי" מדפיסה"היא ( 'וכו TAB, שורה חדשה)מסוימת 

 הרצה

בכדי להריץ את הפרוייקט אנו רק צריכים להוסיף עוד מטרה לקובץ : מתגלה MAKEFILE-הנה היופי של ה

 !שלנו מחדש script-להיות תלוי בה ולהריץ את ה -kernel.oלגרום ל, MAKEFILE (screen.o)-ה
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 VIסימן , מערכת ההפעלה

 :נשים לב לשלושה קבצים חדשים שנוספו

 gdt.asm 

 descriptors.c 

 וdescriptors.h 

 .GDT-ושת הקבצים האלה אחראים על כתיבת ערכים לשל

 

GDT 

GDT (Global Descriptor Table )ה. הוא מבנה בזיכרון שנועד לתאר תכונות של אזורי זיכרון-GDT  מהווה

ניתן להגדיר הגבלות גישה לאזורים  - Real Mode-ל Protected Modeאת אחד ההבדלים העיקריים בין 

 ,מהן מתארת אזור יחיד שנקרא סגמנטשכל אחת " שורות" 8192מורכז מעד  GDT-ה. מסויימים בזיכרון

 :והיא נראית כך

 שדה סיביות

הסיביות הראשונות של גבול הסגמנט שאותו  16 0-15

 .השורה מתארת

הסיביות הראשונות של בסיס הסגמנט שאותו  24 16-39

 .השורה מתארת

 בית הגישה 40-47

 .ל גבול הסגמנטהסיביות האחרונות ש 4 48-51

 דגלים 52-55

 .הסיביות האחרונות של בסיס הסגמנט 8 56-63
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 :בית הגישה נראה כך

 שדה סיבית

7 Present .אמור להיות דלוק . האם הסגמנט קיים

 .תמיד

5-6 DPL . הטבעת(Ring ) שאותה צריך בכדי לגשת

 .לזיכרון

 .1תמיד  4

3 Executable . אם הוא , דלוק הוא קוד הסגמנטאם

 .מידעהוא מכובה 

2 Direction/Conforming 

 הסיבית קובעת אם  ,אם הסגמנט הוא מידע

 .למטה או למעלה" גדל"הסגמנט 

 קובע  0ערך של : אם הסגמנט הוא קוד

שניתן להריץ את הקוד רק מהטבעת 

 .DPL-שקבועה ב

קובע שניתן להריץ את הקוד מטבעת  1ערך של 

 .-DPLשווה או נמוכה יותר משקבועה ב

1 Readable/Writeable .הוא קוד אם סגמנט ,

אם . הסיבית קובעת האם האזור ניתן לקריאה

 הסגמנט הוא מידע הסיבית קובעת האם 

0 Accessed .אנו לא אמורים לשנות סיבית זו .

המעבד משנה אותה כאשר הוא ניגש לסגמנט 

 .שאותו השורה מתארת
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 :הדגלים נראים כך

 שדה סיבית

3 Granularity .הסגמנט מיושר  0הוא מכיל  אם

גודל הוא מיושר ל 1מכיל  הוא אם, לגודל של בית

 (.4KB)של עמוד 

2 Size . בעל סגמנט  ינוהסגמנט ה ,0הוא מכיל אם

הסגמנט הוא  אז 1 הוא מכיל אם, ביט 16 ערך

 .ביט 32 בעל ערךסגמנט 

 .0תמיד  1

 .0תמיד  0

 

שמורכבת משני  GDT-של המתאר  הפקודה מקבלת. lgdtהפקודה  טוענים לזיכרון בעזרת GDT-את ה

 .GDT-בתים של מצביע בזיכרון ל 4-ו, GDT-בתים שמגדירים את גודל ה

 

Ring 

לכל קוד קיימת רמת הרשאה שונה  -היא שיטת הטבעות  -Protected Modeאחת ההגנות העיקריות ב

 Descriptor:קיצור של) DPL-ידי ה רמת ההרשאה נקבעת על. ולכל רמת הרשאה יש הגבלות משלה

Privilege Level) למרות שקיימות . היא ההרשאה הגבוהה ביותר 0כאשר , -3ל 0-יןוהיא יכולה להיות ב

לקוד של  3-ו, לגרעין 0 -נפוצות משתמשות רק בשתיים מהן  מערכות הפעלה, ארבע אפשרויות

, לדוגמה. פקודות פחות להריץ יכול הוא כך, יותר גבוהה בטבעת נמצא כרגע שרץ שהקוד ככל .המשתמש

 ממומש זה דבר. 0 בטבעת שנמצא לקוד קריאה דרך אלא, לחומרה לגשת אמור לא 3 בטבעת שרץ קוד

 .האישי המחשב של המידע באבטחת החשובים הנדבכים אחד את מהווה והוא, System Calls ידי על

 :קודנצלול אל תוך ה

… 

extern void gdt_write(unsigned int); 

 
struct gdt_entry_struct 

{ 
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    unsigned short limit_low; 

    unsigned short base_low; 

    unsigned char  base_middle; 

    unsigned char  access; 

    unsigned char  granularity; 

    unsigned char  base_high; 

} __attribute__((packed)); 

 
typedef struct gdt_entry_struct gdt_entry_t; 

 
struct gdt_ptr_struct 

{ 

    unsigned short limit; 

    unsigned int base; 

} __attribute__((packed)); 

 
typedef struct gdt_ptr_struct gdt_ptr_t; 

 
gdt_entry_t gdt_set_gate(unsigned int base,unsigned int limit,unsigned 

char access,unsigned char granularity) 

{ 

 gdt_entry_t gdt_entry; 

 gdt_entry.base_low=(base&0xFFFF); 

 gdt_entry.base_middle=(base>>16)&0xFF; 

 gdt_entry.base_high=(base>>24)&0xFF; 

 gdt_entry.limit_low=(limit&0xFFFF); 

 gdt_entry.granularity=(limit>>16)&0x0F; 

 gdt_entry.granularity|=granularity&0xF0; 

 gdt_entry.access=access; 

 return gdt_entry; 

} 

 
void gdt_setup() 

{ 
 gdt_entry_t gdt_entries[5]; 

 gdt_ptr_t gdt_ptr; 

 gdt_ptr.limit = (sizeof(gdt_entry_t) * 5) - 1; 

 gdt_ptr.base  = (unsigned int)&gdt_entries; 

 gdt_entries[0]=gdt_set_gate(0, 0, 0, 0); 

 gdt_entries[1]=gdt_set_gate(0, 0xFFFFFFFF, 0x9A, 0xCF); 

 gdt_entries[2]=gdt_set_gate(0, 0xFFFFFFFF, 0x92, 0xCF); 

 gdt_entries[3]=gdt_set_gate(0, 0xFFFFFFFF, 0xFA, 0xCF); 

 gdt_entries[4]=gdt_set_gate(0, 0xFFFFFFFF, 0xF2, 0xCF); 

 gdt_write((unsigned int)&gdt_ptr); 

} 

 :על השורה הראשונה נביט

extern void gdt_write(unsigned int); 

אנו יכולים . והיא מוכרזת כפונקציה שמוגדרת במקור חיצוני, gdt_writeבשורה זו מוכרזת הפונקציה 

 .gdt.asm, ולכן כתבנו אותה בקובץ חיצוני, לממש פונקציה זו רק בשפת סף
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struct gdt_entry_struct 

{ 
    unsigned short limit_low; 

    unsigned short base_low; 

    unsigned char  base_middle; 

    unsigned char  access; 

    unsigned char  granularity; 

    unsigned char  base_high; 

} __attribute__((packed)); 

 
typedef struct gdt_entry_struct gdt_entry_t; 

 
struct gdt_ptr_struct 

{ 

    unsigned short limit; 

    unsigned int base; 

} __attribute__((packed)); 

 
typedef struct gdt_ptr_struct gdt_ptr_t; 

אנו הולכים לטעון אותו ואת המצביע , GDT-שורות קוד אלו מגדירות את הטיפוסים שמתארים ערך אחד ב

מדריכה את המהדר לא לבצע שום ריפוד בין איברי " attribute__((packed))__"ההכרזה . lgdtלפקודה 

 .הטיפוס ולא לשנות את היישור שלהם

void gdt_setup() 

{ 
 gdt_entry_t gdt_entries[5]; 

 gdt_ptr_t gdt_ptr; 

 gdt_ptr.limit = (sizeof(gdt_entry_t) * 5) - 1; 

 gdt_ptr.base  = (unsigned int)&gdt_entries; 

 gdt_entries[0]=gdt_set_gate(0, 0, 0, 0); 

 gdt_entries[1]=gdt_set_gate(0, 0xFFFFFFFF, 0x9A, 0xCF); 

 gdt_entries[2]=gdt_set_gate(0, 0xFFFFFFFF, 0x92, 0xCF); 

 gdt_entries[3]=gdt_set_gate(0, 0xFFFFFFFF, 0xFA, 0xCF); 

 gdt_entries[4]=gdt_set_gate(0, 0xFFFFFFFF, 0xF2, 0xCF); 

 gdt_write((unsigned int)&gdt_ptr); 

} 

ערך זה . הערך הראשון ממולא באפסים. GDT-ערכים שלאחר מכן נטען ל 5בפונקציה זאת אנו יוצרים 

 . והוא תמיד חייב להופיע כערך הראשון, Null Descriptorנקרא 

 ,Null Descriptor-ב צורך יש מדוע ידוע בדיוק לא, הפעלה ותמערכ פיתוח בתחום דברים הרבה כמו

 האישי מניסיוני. השורה את יקראו לא ולכן, GDT-ב 0-ה לערך ניגשים אינם שהם כך עוצבו מעבדים

 לתוכה לטעון בכדי בה משתמשים רבים, לכן. באפסים ממולאת לא זו שורה אם" שורדים" כ"בד מעבדים

 .LGDT-ל הקריאה את לפשט בכדי, GDTה- של הכתובת את
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וסגמנט קוד ומידע עם הרשאות , אנו מגדירים סגמנט קוד וסגמנט מידע עם הרשאות לגרעין ,לאחר מכן

 .למשתמש

 :GDT-על קוד שפת הסף שטוען את המידע ל נביטעתה 

global gdt_write 

 
gdt_write: 

 mov eax, [esp+4] 

 lgdt [eax] 

 mov ax, 0x10 

 mov ds, ax 

 mov es, ax 

 mov fs, ax 

 mov gs, ax 

 mov ss, ax 

 jmp 0x08:flush 

flush: 

  ret 

שכתבנו  C-כך קוד ה. כתווית שניתן לקרוא לה מבחוץ gdt_writeבתחילת הקוד אנו מכריזים על התווית 

 .רגילה Cיוכל לקרוא לקוד כאילו היה פונקצית  descriptors.c-ב

mov eax, [esp+4] 

lgdt [eax] 

וטוענים את הערך אליו , (cdeclראה )אלו אנו טוענים את הפרמטר שמועבר בקריאה לפונקציה  בשורות

 .GDTהפרמטר מצביע לתוך האוגר ששומר את הכתובת של 

mov ax, 0x10 

mov ds, ax 

mov es, ax 

mov fs, ax 

mov gs, ax 

mov ss, ax 

את מספר , בין היתר, גר המצייןאו)בשורות אלו אנו ממלאים את כל האוגרים שאחראים לסלקטורים 

 .0x10בערך ( שמתאר את הסגמנט אליו אנו רוצים לגשת GDT-ב" שורה"ה

jmp 0x08:flush 

במקרה זה הקוד שאנו קופצים אליו לא ". רחוק"קפיצה לאזור קוד  - FAR JUMPבשורה זו אנו מבצעים 

היא , בין היתר)ת מספר אוגרים אך אנו מבצעים קפיצה זו בכלל מקרה כי היא דואגת לנקו, באמת רחוק

 Protected-שאנו רוצים שהם יכילו לאחר המעבר לולאתחל אותם מחדש לערכים ה( CSמשנה את האוגר 

Mode. 
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 השלכות על אבטחת המידע

מהווים נכס גדול לאבטחת המידע של מחשבים , בפרט GDT-וה, בכלל Protected Mode-המעבר ל

לא ניתן היה לאבטח בצורה מהותית , את הגישה לזיכרון ברמה חומרתיתלולא היינו יכולים לנהל . אישיים

בין . קיימות מספר חולשות שניתן לנצל אותן בכדי לעקוף מנגנון זה, כמו כל כלי שנועד להגן. את המחשב

בשורה . GDT-שונים שאפשרו להוסיף שורה נוספת ב Rootkitsנמצאו כמה חולשות שנוצלו על ידי , היתר

כך הקוד הזדוני יכול לגשת לאיזה מקום . גמנט שחולש על כל הזיכרון ובעל הרשאות מלאותזו הוגדר ס

 .בזיכרון שירצה

 

 סיכום

עברנו על . GDTכתיבה למסך ויצירת , Bootloader-ב, Protected Mode-בפרק זה עסקנו במעבר ל

סוק בפסיקות בפרק הבא נע. המשמעויות של כל רכיב ועל היתרונות שהוא מספק למערכת ההפעלה

 .ונתחיל לבנות את התשתית להפרדה בין קוד הגרעין לקוד המשתמש, IDT-טבלת הו

 

 אתגר

-ניתן לכתוב פונקציה שתדפיס למסך את ה -למי שרוצה להרחיב את מערכת ההפעלה שנכתבה עד כה 

Multiboot Information שמועבר ל-kmain .בהצלחה! 

 

 לקריאה נוספת

 :לפרק זהשקשורים  Wiki-מדריכים ב

 http://wiki.osdev.org/GDT_Tutorial 

 http://wiki.osdev.org/Protected_mode 

 http://wiki.osdev.org/Global_Descriptor_Table 

http://wiki.osdev.org/GDT_Tutorial
http://wiki.osdev.org/Protected_mode
http://wiki.osdev.org/Global_Descriptor_Table
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 :Multiboot-הגדרות ה

 http://www.gnu.org/software/grub/manual/multiboot/multiboot.html 

 :אוד לקוד מסודר ועובדמקור טוב מ - 1.0גרסה  Linuxלינק להורדת קוד המקור של 

 http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v1.0/ 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Text_mode 

 http://wiki.osdev.org/Text_UI 

 

 :הקודם לפרק והערות תיקונים

 והארות הערות, טעויות כמה ולתקן להציף ארצה. במאמר התעניינות שהראו הקוראים לכל רבה תודה

 .הקוראים ידי על שזוהו

 הם טציהוסגמנ שדפדוף המוטעה הרושם הועבר השונים הפעולה מצבי בין ההבדלים את שהציגה בטבלה

. הנוהג אלא, המצב אינו שזה לציין יש. בהתאמה, אותם שמיישמים הפעולה במצב רק שקיימות תכונות

 בניגוד, אך. GDT-ה דרך Protected Mode-ב סגמנטציה יישמנו אנו זה מפרק שכחלק לראות ניתן, כראיה

 סגמטנים 4 הגדרנו אנו - זיכרון אזורי לניהול ככלי שימוש לידי באה אינה זו סגמנטציה, Real Mode-ל

 .הקיים הזיכרון כל על חולשים שכולם

 אך, BIOS-ה את טוען האם שלוח נכתב במאמר. BIOS-ה על בהסבר טעות שנפלה ציין" Salad" הקורא

 הפקודות את ההדלקה בעת לטעון מראש מתוכנת המעבד. זו פעולה על האחראי הוא המעבד במציאות

 כתובות סדרת. Real Mode-ב עדיין כשאנו קורה זה דבר. 0xFFFFFFF0-0xFFFFFFFF בכתובת שקיימות

 שבעת מכיוון וזאת, אליה לגשת שניתן Real Mode-ב הרגיל Address Space-ה מעל היחידה היא אלו

 זו בכתובת הפקודה. 0xFFFF0000-ל מחדל כברירת נקבע CS-ה באוגר הבסיס כתובת המחשב הדלקת

 שאלייה הכתובת(. JMP 0xF0000) בזיכרון אחר לאזור קפיצה מכילה כ"בד והיא, Reset Vector-ה נקראת

-ה יפ'בצ ששמור לקוד MMIO-ה בעזרת ממופה, Text Mode-ב כתבנו שלה לכתובת בדומה, קופצים אנו

BIOS ,ה את לקרוא יכול המעבד וכך-BIOS. 

http://www.gnu.org/software/grub/manual/multiboot/multiboot.html
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v1.0/
http://en.wikipedia.org/wiki/Text_mode
http://wiki.osdev.org/Text_UI

