
 

 'חלק ג -פיתוח מערכות הפעלה 
 י עידן פסט"נכתב ע

 הקדמה

 ?עשינו בחלק הקודםמהי 

על כתיבה ישירה לזיכרון , Protected Mode-ל Real Mode-בחלק הקודם של המאמר למדנו על המעבר מ

 .-GDTועל ה Multiboot-על סטנדרט ה, המסך במצב טקסט

 

 ?הזה בחלקמה נעשה 

 IDT-בנוסף ל. IDT-ה -שעלינו לממש  Descriptors-מש עוד חלק מהותי ובסיסי באוסף הבפרק זה נמ

 .ודרכו נממש שעון בסיסי IRQ-נממש את תחילתו של ה

 

 7סימן , מערכת ההפעלה

 :הבאה  ניתן למצוא את הקוד המלא שנמצא בשימוש במאמר בכתובת, כמו בפרק הקודם

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x22/OSDevIII.zip 

 :ניתן לראות שמספר קבצים שונו או נוספו בחלק זה

 descriptors.c 

 idt.asm 

 asmisr.asm 

 isr.c 

 .IDT-כל הקבצים האלו נועדו להגדיר באופן נכון את ה

 

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x22/OSDevIII.zip
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IDT 

IDT (Interrupt Descriptor Table ) הוא מבנה בזיכרון שנועד להנחות את המעבד כיצד לפעול בעת קבלת

הוא . שבו השתמשנו בפרקים הקודמים להדפיס למסך, IVT-ל Protected Mode-הוא המקביל ב. פסיקות

כל  .שיכולים להיווצר( int 0x00 - int 0xff)מספרי פסיקות שונים  -256שמקבילות ל, שורות 256-מורכב מ

שכן אנו , "פונקציה"יש לציין שנעשה פה שימוש ליברלי במילה )שורה מנחה את המעבד לאיזו פוקנצייה 

 . לקרוא כדי שתוכל לטפל בפסיקה שהתקבלה( רק מספקים אזור בזיכרון שמכיל קוד מכונה

IDT( :sizeOf(IDTEntry)*interrupt_number )-הוא מחפש את ההיסט שלה ב, כשהמעבד מקבל פסיקה

 .על מנת שיוכל לדעת כיצד לטפל בה

 :נראית כך IDT-כל שורה ב 

 שדה סיביות

 .בזיכרון של הפונקציה שמטפלת בפסיקה( Offset)הסיביות הראשונות של ההיסט  16 0-15

מן הסתם נרצה שסלקטור זה יהיה סלקטור הקוד . הסלקטור שאליו מתייחס ההיסט 16-31

 .של הקרנל

 .מומלץ לאתחל כאפסים. ידישמור לשימוש עת 32-36

 .יש לקבוע כאפסים. חסר שימוש 37-39

 דגלים 40-47

 .שמטפלת בפסיקה הפונקציההסיביות האחרונות של ההיסט בזיכרון של  16 48-63

 :בית הדגלים נראה כך

 שדה סיביות

7 Present .האם הפסיקה בשימוש. 

דבר זה , GDT-בדומה לשדה ב. של הפסיקהDPL (Descriptor Privelege level )-ה 5-6

 .מאפשר להגדיר הרשאות מינימליות שמהם יכול קוד לקרוא לפסיקה זו

מצאתי מספר מקורות . לא נמצאה דוקומנטציה בעלת סימוכין לשימוש בסיבית זו 4

עד " )Storage Segment"שכנראה כולם נובעים ממקור משותף אחד שטוענים שזה 

, בכל מקרה(. להבין את כוונת המשורר לכתיבת שורות אלו טרם הצלחתי

 .0-בספציפיקציות של אינטל נראה שיש לקבוע את סיבית זאת כ

 .ביט 32מייצג  1, ביט 16מייצג  0. ו מכוונת שורה זויגודל הזיכרון שאל 3

 110-מכיוון שכרגע אנו מתעסקים אך ורק בפסיקות יש לקבוע אותן כ. סוג השורה 2-0

 .interrupt gateשמסמן שורה מסוג 
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הפסיקות  32לשמור את ( ויש לציין שלעתים אף נחוץ)נהוג , פסיקות שונות 256למרות שקיימות 

 :ניתן לראות בטבלה החלקית הבאה מה שימושן. הראשונות לשימוש פנימי במעבד

 הסבר שם מספר פסיקה

0x00 Division by zero חילוק באפס 

0x02 Non Maskable Interrupt היא פסיקה שלא ניתן  פסיקה זו

פסיקה זו . להתעלם ממנה

כ במצבים בהם "משומשת בד

 .קשה חומרתיתקיימת בעיה 

0x03 Breakpoint כמו שרבים מכם שעסקו ב-

Reversing פסיקה זו , יודעים

משמשת בכדי להעביר את 

 .השליטה בתוכנית חזרה לדיבאגר

0x06 Invalid Opcode פקודה לא חוקית נשלחה למעבד. 

0x08 Double Fault  מצב בו המעבד נתקבל בבעיה

-אם פסיקת ה. בעת טיפול בפסיקה

Double Fault  לא תטופל כראוי

וביצע  Triple Fault-המעבד יכנס ל

 .איתחול מחדש

0x0d General Protection Fault  פסיקה זו נוצרת כאשר קוד מפר

 Protected-את מנגוני ההגנה ב

Mode .ניסיון להריץ , למשל

 .3מטבעת  0פקודות של טבעת 

0x0e Page Fault  נרחיב על פסיקה זו יותר בפרק

 .הבא
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idt.asm 

-ולהנחות את המעבד להתייחס ל, IDT-לאזור בזיכרון שבו יושב ה( Pointer)קובץ זה אחראי לקבל מצביע 

IDT הוא מתחיל כך, שלנו: 

global idt_write 

 

idt_write: 

 mov eax, [esp+4] 

 lidt [eax] 

 ret 

 

 :בוא נעבור על כל שורה

mov eax, [esp+4] 

פקודה זו תעביר את האזור בזיכרון אליו מצביע , cdeclלפי סטנדרט הקריאה , כזכור מהפרק הקודם

 .eaxאל האוגר  Cמקוד  idt_write לפונקציההפרמטר הראשון שמועבר 

lidt [eax] 

 

 :ונראה כך, IDT-נחה את המעבד כיצד לגשת למקבלת אזור בזיכרון שמlidt (Load IDT )הפקודה 

 Limit Base שם השדה

 16-47 0-15 סיביות

.הכתובת בזיכרון בה הטבלה מתחילה .אורך הטבלה הסבר  

לאוגר מיוחד שנועד אך ורק למטרה , GDT-בדומה ל, לוקחת את אזור זיכרון זה וטוענת אותו LIDTהפקודה 

 .זו
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descriptors.c 

 :IDT-בץ מספר פונקציות נוספות שיאפשרו לנו לאתחל את ההפעם נוסיף לקו

extern void isr0(); 

extern void isr1(); 

extern void isr2(); 

extern void isr3(); 

extern void isr4(); 

extern void isr5(); 

… 

קובץ כפונקציות שקיימות ב isr255עד  isr0בשורות אלו אנו מנחים את המהדר להתייחס לפונקציות 

 .שאותו נבחן בהמשך israsm.asm הפונקציות הללו ממושמות בקובץ . חיצוני

void idt_setup(){ 

 … 

 idt_set_gate(0,(unsigned int)isr0,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(1,(unsigned int)isr1,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(2,(unsigned int)isr2,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(3,(unsigned int)isr3,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(4,(unsigned int)isr4,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(5,(unsigned int)isr5,0x08,0x8e); 

 … 

אנו קובעים שהאזור בזיכרון שאליו . בשורות קוד אלו אנו מאתחלים את השורות במבנה הנתונים שבנינו

מעבר . וכך בהתאמה לכל פסיקה, isr0ת הפונקציה יהיה תחיל 0אנו קופצים לאחר קבלת פסיקה מספר 

אם נבחן את הערכים שאותם הוא . הוא בית הדגלים 0x8e -לזאת אנו מעבירים שני פרמטרים נוספים 

יכול לבצע פסיקה  0משמע רק קוד בטבעת ) 0-נקבע ל DPL-ה, מודלקת Present-קובע נראה שסיבית ה

, (ביט 32-משמע השורה מתייחסת ל) 1-הגודל נקבעת כסיבית , הסיבית הרביעית נקבעת כאפס, (זו

פרמטר זה הוא . 0x08  -בנוסף אנו רואים פרמטר נוסף . 110-ל, כפי שצריך, ושלוש סיביות הסוג נקבעות

 .הסלקטור שאליו מתיחסת כתובת הזיכרון של הפונקציה
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 סלקטורים

 Protected-כחלק ממנגנון הזיכרון שאנו יוכלים להשתמש בו ב

Mode ,וממומש על ידי ה-GDT , ניתן לחלק את הזיכרון לכמה

ואנו מתייחסים , כך שלכל אחד מהם תכונות שונות, סגמנטים

בדרך זו על הקוד לציין אך . לכל אחד מהם כטווח זיכרון משלו

ורק את ההיסט של הזיכרון שאותו הוא רוצה לציין בתוך 

וכך יגש  המעבד יתרגם את היסט זה לכתובת פיזית. הסגמנט

על המעבד , אך בכדי לדעת כיצד לתרגם את ההיסט. לזיכרון

אנו מתייחסים כאשר אנו מציינים  GDT-לדעת לאיזה שורה ב

בשם , בשביל כך אנו מציינים מספר נוסף. את היסט זה

 :שצורתו נראית כך, סלקטור

 3-15 2 0-1 סיביות

ההרשאות של אותו  שדה

הרשאות אלו . סגמנט

נמוכות או יכולות להיות 

שוות להרשאות שממנו 

 .הקוד רץ

אם סלקטור זה . מציין הטבלה

עלינו  GDT-מתייחס לשורה ב

 1-ו, 0-להגדיר סיבית זו כ

 .IDTבשביל ה

מספר השורה 

באותה טבלה שאליו 

 .אנו רוצים להתייחס

 

ור יש לזכ)שהיא שורה המתארת את סגמנט הקוד , GDT-לכן אם אנו רוצים לפנות לשורה השנייה ב

: ומכאן שהסלקטור יהיה 0עם הרשאות בטבעת , (ממולאת באפסים GDT-שהשורה הראשונה ב

 .0x08, או לחלופין 0000000000001000

idt_write((unsigned int)&idt_ptr); 

 

נקרא לקוד שפת הסף שיטען אותו לאוגר במעבד ששומר את מיקומו של , לאחר שקבענו את כל השורות

 .IDT-ה

 

 

 [סלקטור טיפוסי]
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asmisr.asm - בקובץ זה אנו יוצרים את כל ה-ISR (Interrupt Service Routines .) פונקציות אלו הם

 :הפעולות האחריות לבצע את הנדרש לאחר קבלת פסיקה

%macro ISR_NOERRCODE 1 

 global isr%1 

 isr%1: 

  cli 

 push byte 0 

 push byte %1 

 jmp isr_common_stub 

%endmacro 

 

%macro ISR_ERRCODE 1 

 global isr%1 

 isr%1: 

  cli 

  push byte %1 

 jmp isr_common_stub 

%endmacro 

 

. פקודות מאקרו הן דרך להבהיר או לקצר בכתיבת קוד. בשורות אלו אנו מגדירים שתי פקודות מאקרו

כאשר אנו קוראים לפקודת מאקרו המהדר פשוט מחליף את שורת הקריאה בשורות הקוד שהוגדרו 

 .של קריאות דומות בקוד גדולה כמוכך אנו לא צריכים לכתוב ו, במאקרו

הסוג הראשון הוא סוג . ספציפית בשורות אלו אנו יוצרים שני פקודות מאקרו שמתאימות לשני סוגי פסיקות

את מציין זה דוחף . הפסיקות שמתלוות אליהם מספר המציין את מזהה הבעיה שממנה נבעה הפסיקה

ניתן . הסוג השני הוא סוג הפסיקות שלא נלווה להן בעיה כלשהי. ת הפסיקההמעבד למחסנית לפני יציר

ובה ( ניתן לקרוא לה מקובץ חיצוני, קרי)לשים לב שבשני המאקרוים אנו יוצרים תווית שמוגדרת גלובלית 

 :אנו קודם כל מבצעים את הפקודה הבאה

cli 

 

זאת מכיוון שמצב שבו מעבד (. Clear Interrupts)פקודה זו מבטלת את האפשרות לשלוח פסיקות נוספות 

יכולת זה מתאפשרת על ידי דגל . Double Faultמקבל פסיקה בזמן שהוא מטפל בפסיקה אחרת תגרור 

יש לציין שבמובן . לא ניתן לשלוח פסיקות נוספות, כאשר דגל זה נקבע כאפסIF (Interrupt Flag .)בשם 

 .תמשיך לעבוד intמאידך שהפקודה . ולא תוכניתיות, זה אנו מדברים אך ורק על פסיקות חומרתיות
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במקרים בהם אין מציין שגיאה בכדי  0ואת המספר )לאחר מכן אנו דוחפים למחסנית את מספר הפסיקה 

 :isr_common_stubוקופצים לתווית ( לשמור על אחידות של מבנה הנתונים במחסנית

isr_common_stub: 

 pusha 

 

 mov ax, ds 

 push eax 

 

 mov ax, 0x10 

 mov ds, ax 

 mov es, ax 

 mov fs, ax 

 mov gs, ax 

 

 call isr_handler 

 

 pop ebx 

 mov ds, bx 

 mov es, bx 

 mov fs, bx 

 mov gs, bx 

 

 popa 

 

 add esp, 8 

 sti 

 iret 

 .שבה נוכל לטפל ביתר נוחות בפסיקה Cבתווית זו אנו מכינים את הקרקע לקרוא לפונקציית 

pusha 

פקודה זו כוללת את האוגרים הבאים . תחילה אנו דוחפים למחסנית את אוסף כל האוגרים הכללים במעבד

 (:האוגרים רשומים באותו סדר בהם הם יופיעו במחסנית לאחר פקודה זו)

EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI 

וכן בכדי , מערכת לפני הפסיקהלקבל מידע אודות מצב ה C-אנו מבצעים פעולה זו בכדי לאפשר לקוד ה

 .שנוכל לשנות את האוגרים בזמן הטיפול בפסיקה ולאחר מכן לחזור לאותו מצב שבו היינו

mov ax, ds 

push eax 

. אל המחסנית בכדי שנוכל לאחזר אותו לאחר מכן( Data Selector)שורה זו דוחפת את סלקטור המידע 

 .0x08ניתן לנחש שערכו של הסלקטור יהיה 
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ניתן להסיק ממבנה הסלקטור שערך זה . אל כל הסלקטורים 0x10הפקודות הבאות מעבירות את הערך 

 :GDT-מתייחס לשורה השלישית ב

mov ax, 0x10 

mov ds, ax 

mov es, ax 

mov fs, ax 

mov gs, ax 

בכדי שנוכל לטפל בפסיקה בשפה עילית  isr_handlerבשם  C-לאחר מכן מתבצעת קריאה לפונקציית ה

 :ולא בשפת סף

call isr_handler 

אנו . בפקודות הבאות אנו מבצעים את התהליך ההפוך שבו התחלנו כאשר רצינו לזמן את הפונקציה

 :מחזירים את הערך המקורי לכל האוגרים ומחזירים את המחסנית למצבה הקודם

pop ebx 

mov ds, bx 

mov es, bx 

mov fs, bx 

mov gs, bx 

 

popa 

 

add esp, 8 

 :נבצע את הפקודה הבאה, ר מכןלאח

sti 

יש לציין כי פקודה זו משפיעה אך ורק על . IF-מדליקה מחדש את דגל הsti (Set Interrupts )הפקודה 

צורת פעולה זו מאפשרת למעבד שקבל מספר גבוה של תספיקות להמשיך . מביצוע הפקודה הבאה

 . לתפקד

 :והפקודה האחרונה

iret 

יש לציין למעבד שאנו חוזרים מטיפול של , retשממנה ניתן לחזור עם הפקודה  ,בניגוד לפוקנצייה רגילה

 :בכדי שיוכל להמשיך את ביצוע הפקודות שסופקו לו טרם הפסיקה, פסיקה
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isr.c - בקובץ זה קיימת פונקציה שמטפלת בפסיקות שמתקבלות. 

 :והקוד

typedef struct registers 

{ 

 unsigned int ds; 

 unsigned int edi, esi, ebp, esp, ebx, edx, ecx, eax; 

 unsigned int int_no, err_code; 

 unsigned int eip, cs, eflags, useresp, ss; 

} registers_t; 

 

. israsm.asmמבנה הנתונים אותו דחפו למחסנית לאחר קבלת פסיקה בקובץ הגדרת טיפוס זה מתאימה ל

 :בלו כפרמטר בפונקציה שמטפלת בפסיקותאנו מגדירים מבנה זה בכדי שנוכל לק

void isr_handler(registers_t regs) 

{ 

 screen_print("Recieved interrupt: "); 

 screen_print_int(regs.int_no,16); 

 screen_print("\n"); 

} 

הפעולה היחידה שהפונקציה מבצעת היא להדפיס על המסך הודעה שמצביע על קבלת פסיקה , לעת עתה

 .16את מספרה בבסיס ו
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 הרצה

 

ונקבל  make.shנריץ את . אין שום צורך לבצע פעולה נוספת MAKEFILE-מעבר לשינויים שנעשו בקובץ ה

 :את המסך הבא

 

 

 8סימן , מערכת ההפעלה

ולאפשר למערכת ההפעלה  PIC-כעת נלמד כיצד לנצל את הכוח שטמון בפסיקות בכדי להתממשק עם ה

 .IRQsשלנו לקבל 

 

PIC ו-IRQ 

רכיב זה חוסך לנו . פסיקות חומרתיות לפסיקות תוכנתיות" לתרגם"הוא רכיב חומרתי המאפשר לנו  PIC-ה

במקום לעבור על כל רכיבי התוכנה באופן רציף ולתשאל אותם בכדי לבדוק האם  -זמן וכוח עיבוד יקר 

ריכים להפסיק את אנו אך ורק צ( Pollingשיטה הנקראית )מצבם השתנה בצורה המצריכה בחינה 

(. שמקבלת אוטומטית עדיפות על הקוד הרגיל)פעולתה הרגילה של מערכת הפעלה לאחר קבלת פסיקה 

, Pollingבהנחה שהיינו ממשים יכולת זו בצורת . נניח ואנו רוצים לממש התממשקות עם מקלדת, לדוגמה
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שיטה זו הייתה מצריכה . לחץאנו היינו צריכים כל כמה מילי שניות לקרוא למקלדת ולבדוק האם מקש נ

אנו רוצים להתממשק החומרה שויש להכפיל מספר זה במספר רכיבי )אחוז גבוה של כוח העיבוד שלנו 

אנו יכולים , כך. אנו מגדירים את המקלדת לשלוח לנו פסיקה כאשר מקש נלחץ, במקום זאת(. איתם

, בעת קבלת הפסיקה אנו נטפל בה. עד אשר מתקבלת פסיקה זו, להתעלם לחלוטין מקיומה של המלקדת

 .ולאחר מכן נחזור לרצץ ההוראות הרגיל

, הרכיב מחובר מצד אחד ישירות אל מרכז הפסיקות במעבד. מאפשר לנו לממש שיטה זו PIC-רכיב ה

הרכיב מאפשר לשמונה רכיבי חומרה שונים להתחבר , מאידך. ערוצים לרכיבי חומרה 8ומצידו השני מכיל 

 IRQ (Interruptונקרא בשם , כל ערוץ ממופה לפסיקה חומרתית אחרת. קות למעבדאליו ולשלוח פסי

Request .) ניתן להבין שהמספר המקורי שלIRQ הוצב במעבד , לכן. ויש צורך להגדילו, אפשריים נמוך

 -( ראשי, Masterהנקרא )המקורי  PIC-המחובר לאחד מהערוצים ב, (משני, Slaveהנקרא )נוסף  PICרכיב 

IRQ2 . 51כך מתאפשרים IRQ  פחות ערוץ התפוס אחד על ידי ה, שני סטים של שמונה ערוצים)שוניםPIC 

 (. המשני

 עד 0x70ממופים ל IRQ15עד  IRQ8ו, 0x0fעד  0x08ממופים לפסיקות  IRQ7עד  IRQ0, כברירת מחדל

0x77 .0מכיוון שהפסיקות הנמוכות מx20  את השמורות לשימוש פנימי של המעבד יש למפות-IRQ- ים

המשני כך שימשיכו  PIC-ים של ה-IRQ-נהוג למפות את ה, בשביל הנוחות, בנוסף. המתאימים מחדש

עד  0x20לפסיקות  IRQ-כ ממפים את כל רצף ה"בד, לכן. הראשי PIC-באופן רציף את הפסיקות של ה

0x2f. 
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descriptors.c 

 

void irq_setup(){ 

outb(0x20, 0x11); 

outb(0xA0, 0x11); 

outb(0x21, 0x20);  

outb(0xA1, 0x28); 

outb(0x21, 0x04); 

outb(0xA1, 0x02); 

outb(0x21, 0x01); 

outb(0xA1, 0x01); 

outb(0x21, 0x0); 

outb(0xA1, 0x0); 

… 

 PIC-אנו יכולים לתקשר עם שני רכיבי ה. PIC-אוסף פקודות אלו אחראי לאתחל ולמפות מחדש את רכיבי ה

, בהתאמה 0xa0ו 0x20הראשי והמשני הם  PIC-ערוצי הפקודות של ה -( פורטים)ים בעזרת ארבע ערוצ

 . בהתאמה  0xa1-ו 0x21וערוצי המידע שלהם הם 

היא פונקצייה  outbיש לציין כי הפקודה ) תחילה אנו שולחים את שתי הערכים הבאים לערוץ הפקודות

 (:out -שקוראת לפקודת האסמבלי 

outb(0x20, 0x11); 

outb(0xA0, 0x11); 

, ICW1תחילה אנו שולחים את . ICW4עד  ICW1-על ידי ארבע ערכים המסומנים ב PIC-ניתן להגדיר את ה

שעליו לצפות לוקטור  PCI-שנשלח בערך זה מסמל ל 0ביט . PIC-שמסמן את ההגדרות ההתחלתיות של ה

ICW4 , שהוא )הביט השני . יפ'רות הצהביט הרביעי מחוייב להיות דלוק על פי הגד. אופציונאלישכן הוא

 Cascaded 0-ו( אחד PCIרק ) Singleמסמן מצב  1 -של הרכיב  הקונפיגורציהמסמן את ( כבוי במקרה זה

 (.כמה רכיבים מחוברים אחד לשני)

outb(0x21, 0x20); 

outb(0xA1, 0x28); 

כדי למפות מחדש  PIC-מנחה את ה, שכפי שניתן לנחש מהערכים שנשלחים. ICW2עתה אנו שולחים את 

המשני  PCI-ול, והלאה 0x20-הראשי למפות את הפסיקות מ PIC-במקרה זה אנו אומרים ל. את הפסיקות

 .והלאה 0x28-מ

outb(0x21, 0x04); 

outb(0xA1, 0x02); 
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לראשי אנו מעבירים את הערך . מסמן כיצד שני הרכיבים מחוברים אחד לשני ICW3-וקטור ה

0b00000100 , לו שמחובר לו רכיב נוסף בערוץ השלישי וכך מסמנים(IRQ2 .) למשני אנו מעבירים את

ניתן ( יפ חומרתי ישן מאוד'בכל זאת מדובר בצ)לאור חוסר הדוקומנטציה בעניין . 0b00000010הערך 

הערך מסמן לו שהוא מחובר לרכיב נוסף דרך הערוץ , הראשון. לשער שתי משמעויות שונות לאותו הערך

. יפ השלישי שלו'המשמעות השנייה יכולה להיות שהרכיב המשני מחובר לרכיב הראשי בצ(. IRQ9)השני 

 .כך אנו יוצרים את החיבור בין שני הרכיבים

outb(0x21, 0x01); 

outb(0xA1, 0x01); 

לעבוד במצב  PIC-בערכים שאנו מעבירים נקבע שעל ה. קובע קונפיגורציות כלליות נוספות ICW4-וקטור ה

x86. 

outb(0x21, 0x00); 

outb(0xA1, 0x00); 

 .IRQמשום ( Mask)לאחר מכן אנו מעבירים לרכיבים לא להתעלם 

 :1-ל IF-מחזירים את ערכו של דגל הלבסוף אנו 

__asm__("sti"); 
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isr.c 

 :הקוד נראה כך

void (*isr_callbacks[16])(); 

… 

void irq_handler(registers_t regs) 

{ 

 outb(0x20, 0x20); 

 if (regs.int_no >= IRQ8){ 

  outb(0xA0, 0x20); 

 } 

 if (isr_callbacks[regs.int_no-IRQ0]!=0){ 

  (*isr_callbacks[regs.int_no-IRQ0])(); 

 } 

 else{ 

  screen_print("Recieved IRQ: "); 

  screen_print_int(regs.int_no,16); 

  screen_print("\n"); 

 } 

} 

 

void register_isr_callback(int irq,void (*callback)()){ 

 isr_callbacks[irq-IRQ0]=callback; 

} 

… 

 :נפרק את הקוד לחלקים

void (*isr_callbacks[16])(); 

יכולת זו (. function pointers)מצביעי פוקנציות  - Cשורה זו מדגימה את אחת היכולות החזקות של שפת 

יכולת זו מאפשרת לנו לבחור . כשנרצה לפונקציהולקרוא , קציהלפונמאפשרת לנו לשמור כמשתנה מבציע 

לרוב משתמשים . בניגוד לקביעה בזמן הקימפול, לאיזה פוקנצייה נרצה לקרוא במצב מסוים בזמן הריצה

נניח ואנו רוצים לאפשר למשתמש לקבל התראה בכל פעם , כלומר - Callbacksביכולת זו כדי לממש 

אנו יכולים לאפשר למשתמש לרשום את הפונקציה , (א חלון נסגר או נפתחלדוגמ)שאירוע מסוים קורה 

 .ואנו נריץ אותה בכל פעם שהאירוע קורה, Callback-שלו כ

 :כך Callbackבאופן סינטקתי ניתן להגדיר 

return_type (*var_name)(…func_params…); 

 IRQ-לכל אחד מה Callbackשמאפשרים לנו לבצע , משתנים כאלה 16במקרה זה הגדרנו מערך של 

 .האפשריים
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outb(0x20, 0x20); 

 if (regs.int_no >= IRQ8){ 

  outb(0xA0, 0x20); 

 } 

, ACKלפקודה זו רואים . שקיבלנו את הפסיקה דרך ערוץ הפקודות שלו PIC-יש לסמן ל, IRQלאחר קבלת 

. על קבלת פסיקה זו ACK יש לשלוח אליו, הראשי PICמה IRQ-אם קיבלנו את ה. 0x20והערך שלה הוא 

, לכן. המשני PIC-הראשי וגם ל PIC-גם ל ACKיש לשלוח , המשני PIC-מה  IRQאם קיבלנו את ה, אך

המשני  PIC-הגיע מה IRQ-ולאחר מכן בודקים האם ה, הראשי PIC-ל ACKבשורה הראשונה אנו שולחים 

 .המשני PIC-ל ACKבמקרה הצורך אנו שולחים (. IRQ-על ידי בדיקת מספר ה)

 

if (isr_callbacks[regs.int_no-IRQ0]!=0){ 

  (*isr_callbacks[regs.int_no-IRQ0])(); 

} 

 הפונקציהאנו מזמנים את , אם כן. שקיבלנו IRQלאותו  Callbackבשורות אלו אנו בודקים האם נרשם 

 .שנרשמה

 

void register_isr_callback(int irq,void (*callback)()){ 

 isr_callbacks[irq-IRQ0]=callback; 

} 

 .מסוים IRQ-ל Callbackבשורות אלו אנו חושפים פונקציה שמאפשרת לרשום 

 

kernel.c 

register_isr_callback(IRQ0,&watch); 

 .PIT-הוא הערוץ המחובר ל IRQ0 .IRQ0-ל Callback-כ watch הפונקציהבשורה זו אנו רושמים את 
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PIT 

רכיב זה . הוא רכיב חומרתי המאפשר לנו לעקוב אחר זמניםPIT (Programmable Interval Timer )-ה

 -אך למעשה נובע משיקולים של נוחות , מספר הנראה אקראי)מגה הרץ  1.193182עובד בתדירות של 

שהמכפלה המשותפת של התדירויות שלהם היא התדירות של ( Oscillators)קיימים במחשב שני מתנדים 

מבצע  PIT-וכאשר ה, (Frequency Divisor)אנו קובעים מחלק תדירות : צורה הבאהעובד ב PIT-ה(. PIT-ה

. הוא משחרר פולס דרך אחד הערוצים שמחוברים אליו, את מספר סיבובי השעון שצויין במחלק התדירות

 . IRQ0הראשי דרך  -PICמחובר ל 0ערוץ  -מחובר לשלושה ערוצים  PIT-ה

אותו הרמקול שעושה צליל בכל פעם שאנו מבצעים אתחול ) מחובר לרמקול המובנה במחשב 2ערוץ 

היה , למרות שהיום כבר אינו קיים, 1ערוץ . ומאפשר לנו לקבוע את הצליל שהרמקול מפיק, (מחדש

כברירת מחדל מחלק . שניות-מילי 50-והיה אחראי לבצע עדכון שלו פעם בכ, RAM-מחובר לזיכרון ה

ומכאן שאנו מקבלים פסיקה כל , הרץ 18.2-ה שנותן תדירות של כמ, 65536או  65535התדירות נקבע על 

אנו , ליתר דיוק)על ידי מעקב אחר מספר הפסיקות אנו יכולים לממש שעון בסיסי . שניות-מילי 54.9בערך 

 (.אלא רק אינטרוול בין זמנים, אינו מספק את הזמן האבסולוטי PIT-שכן ה, יכולים לממש שעון עצר

void watch(){ 

 static unsigned int time=0; 

 if(time%1000==0){ 

  screen_print("Tick: "); 

  screen_print_int(time,10); 

  screen_print("\n"); 

 } 

 time+=55; 

} 

סופרת את מספר הפעמים שמתקבלת , PIT-שנוצר על ידי ה IRQ0-בסיסי ל Callbackשמהווה , פונקציה זו

 .וכאשר עוברת שנייה היא מדפיסה למסך הודעה( צייןיש ל, באופן לא מדויק)פסיקה 
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 הרצה

 .נקמפל ונריץ

 

 

 :אתגר נוסף

יש לציין . בעזרת הרמקול הפנימי( אמצעי"( לה)" A-להתחיל מ -עצה מראש )נגן אוקטבה של צלילים 

 .שכן מכונות וירטואליות לא מכילות רמקול זה, שניתן לבצע זאת רק במכונה אמיתית
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 :אבטחת מידעהשלכות על 

. IDTה -בפרק זה תואר מנגנון שמשמש פעמים רבות למימוש קריאות לקרנל מתוך קוד משתמש 

תוקף שמוסגל בדרך מסוימת לשנות . System Callsשמורה לשימוש של  0x80הפסיקה , למשל, בלינוקס

ף יכול בדרך זו התוק(. Hookingטכניקה הנקראית )שבנה בעצמו  ISR-מסוגל להפנות ל IDT-את ה

משינוי )ולשלוט כמעט על כל פעולה שמתבצעת , להקשיב לכל קריאה שמתבצעת למערכת ההפעלה

משך את תשומת הלב של  IDT-מכאן שה(. לשינוי המידע שנשמר על הדיסק הקשיח PIT-זמנים על ידי ה

, שו בוהשתמ ורוטקיטיםושימש פעמים רבות כוקטור שוירוסים , חוקרי האבטחה וכותבי הוירוסים כאחד

ניתן לחשוב על שלוש דרכים עיקריות לבצע . לאור הקלות שבגילוי המתקפה, אם כי היום כמעט ולא

 :מתקפה כזו

 .חדש IDTוכך לטעון  lidtהוא פוטנציאלית יכול להריץ את הפקודה , לקוד יש הרשאות מלאות אם .5

או בין , Windows-שקורה בכפי , בין אם זה מקום או קבוע)בזיכרון  IDT-אם התוקף יודע איפה יושב ה .2

  movהוא יכול לשנות אותו ישירות בזיכרון על ידי , (sidtאם הוא קיבל את המידע דרך הפקודה 

 .פשוט

אם התוקף . מסוים IRQלפעמים מערכות הפעלה חושפות לדרייברים אפשרות להרשם כקולבק על  .3

את המידע ששאר הדרייברים  הוא יכול לשנות, יכול להשתיל דרייבר כזה בתחילה רשימת הקולבקים

 .בתחתית הרשימה מקבלים
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 :טעות מעניינת

בניגוד לתוכניות . במהלך כתיבת הקוד לפרק זה נתקלתי בבאג שלא הצלחתי לפתור אחרי ניסיונות רבים

עבר זמן . קשה מאוד לדבג את הבסיס של מערכת ההפעלה, בהן נמצאת תשתית דיבאגינג קיימת, רגילות

וארצה לשתף את הבעיה שכן לדעתי היא מספקת נקודה מעניינת על , לזהות את הבעיהרב עד שהצלחתי 

 .נושא זה

תחילה ניסיתי . והמחשב היה מאתחל עצמו מחדש Triple Faultהיה נוצר , בכל פעם שהייתי מבצע פסיקה

י מספר וידאת. Triple Faultאך גם במצב זה קיבלתי , אך ורק לפסיקה אחת ולקרוא לה IDT-לצמצם את ה

לבסוף החלטתי לממש את טענית . ואכן כך היה המצב, שאני מעביר הינו נכון IDT-פעמים שהפורמט של ה

כשהשוותי את הערכים שמועברים . ואכן ניסיון זה פתר את הבעיה, בעל הפסיקה האחת באסמבלי IDT-ה

לאחר מחקר . טיןראיתי שהוא זהה לחלו C-בין קוד האסמבלי לקוד ה IDT-ואת הפורמט של ה lidt-ל

 :פתרתי את הבעיה על ידי השינוי הבא

 לפני

void idt_setup(){ 

      idt_entry_t idt_entries[256]; 

 … 

 idt_set_gate(0,(unsigned 

int)isr0,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(1,(unsigned 

int)isr1,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(2,(unsigned 

int)isr2,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(3,(unsigned 

int)isr3,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(4,(unsigned 

int)isr4,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(5,(unsigned 

int)isr5,0x08,0x8e); 

 … 

 אחרי

idt_entry_t idt_entries[256]; 

void idt_setup(){ 

 … 

 idt_set_gate(0,(unsigned 

int)isr0,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(1,(unsigned 

int)isr1,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(2,(unsigned 

int)isr2,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(3,(unsigned 

int)isr3,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(4,(unsigned 

int)isr4,0x08,0x8e); 

 idt_set_gate(5,(unsigned 

int)isr5,0x08,0x8e); 

 … 
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כל , במצב זה. C - cdecl-שורש הבעיה יש להיזכר בסטנדרט הקריאה בבכדי להבין את ? ומה בעצם קרה

המשתנים הלוקליים , מהפונקציהכאשר אנו יוצאים . משתנה שאנו מכריזים בתוך פונקציה נדחף למחסנית

באותו מקום בפעם הבאה שאקרא לפוקנציה ידחפו משתנים נוספים . לאותה פונקציה נשלפים החוצה

-שאם אכריז על רשימת ערכי ה, מכן. הקודמת שנקראה הפונקציהלוקליים של כמו המשתנים ה בזיכרון

IDT  הבאה שאקרא לה הפונקציההם ידרסו על ידי המשתנים הלוקליים של , לפונקציהכמשתנים לוקליים. 

אלא רק הפויינטר אליו , אינו נשמר באוגר מיוחד IDT-עצם הבלבול נבע מכך שהתעלמתי מהעבודה שה

ויש לדאוג , מכאן שדינו כדין כל אזור זיכרון אחר, עצמו נמצא בזיכרון הנדיף הרגיל IDT-ה. נשמר כך

 .ישמר לאורך כל קיום מערכת ההפעלה( Scope)שאורך חייו 

ואכן שניהם חושפים את התוכנית לסוג דומה של , Use After Freeבעיה זו מזכירה את חור האבטחה 

 .סיכון

 

 

 על המחבר

 לימודי את שסיימתי לאחר מידע לאבטחת בחברה חוסן כבודק עובד ואני, מרעות 17 בן, פסט עידן אני

 בכדי חזרה לתרום צורך הרגשתילכן ו ונגיש מעולה מידע מקור לי היווה הזה המגזין. שעברה שנה התיכון

 .idanfast AT gmail.com :בכתובת קשר איתי ליצור ניתן. בתחום אחרים אנשים לקדם
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 תאה נוספקישורים לקרי

 

 :אבל בהחלט שווה, כבד מאוד. אינטל של מדריכים

http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/architectures-software-developer-

manuals.html 

 :x86 פקודות מספר רב של על יומנטציהדוק

http://faydoc.tripod.com/cpu/index.htm 

 :מומלץ - בראון ראלף של האינטרפטים רשימת

http://ctyme.com/rbrown.htm 

 :קטעי קוד רבים בפרק זה עובדו ממדריך זה UNIX דמויית הפעלה למערכת מדריך

http://www.jamesmolloy.co.uk/tutorial_html/index.html 

 :Linux של הארכיטקטורה לע מעמיקה ללמידה מעולה. Linux From Scratch פרוייקט

http://www.linuxfromscratch.org 

 חדשות גרסאות של הקוד את לקרוא אפשר רוצים אם. לינוקס של הקרנל של הראשונה הגרסה של הקוד

 :'וכו אופטימיזציות בגלל מסובך יותר שם נהייה הוא אבל, יותר

ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v1.0/ 

 :בעיקר הקהילה, יםמדה מקור

http://wiki.osdev.org 

MSDN ותיעודים רעיונות הרבה מכיל. עצום ידע מאגר - מיקרוסופט של: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms123401.aspx 

 למינהם כלים אודות מידע המון ומכילה, לינוקס של מסוימת הפצה לגבי ביותר המקיפה הויקי ספק ללא

 :עקיפה בצורה עוזר. 'וכו

https://wiki.archlinux.org/index.php/Main_Page 

 :מגניבים רעיונות מביא. OSDEV-ב עשו שאנשים פרוייקטים של רשימה

http://wiki.osdev.org/Projects 
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