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 הקדמה

 ( היא שיטת ניתוח קוד המתבצעת כך שהקוד עליו מתבצעStatic Code Analysis - SCAניתוח קוד סטטי )

ע"י כלי אוטומטי. כיום, ניתן לראות בחברות רבות, כי שימוש  -(, ובדרך כלל Executeהמחקר אינו מורץ )

בניתוח מסוג זה, הפך לחלק אינטגרלי מתהליך הפיתוח של התוכנה וכאחד הכלים המרכזיים לזיהוי 

 שגיאות פיתוח בשלביו הראשונים של המוצר.

וע בעת פיתוח תוכנות מסחריות לטובת ביצוע בקרה על איכות נעשה באופן קב SCAלמרות ששימוש בכלי 

(, מהווה אתגר Open Sourceפתוח )-התוכנה, שימוש בכלים אלו בשדה הנרחב של תוכנות מבוססות קוד

 בהן הקוד מוצא דרכו אל תוך הקוד המסחרי. מעניין ולא פשוט, בייחוד במקרים

אציג דרכים להתמודד עם הבעיה הנ"ל ע"י החלת  לאחרונה נעשו לא מעט מאמצים בשדה זה, במאמר זה

פתוח כגון הקרנל של לינוקס, בדיון אודות תוצאות ניתוח המבוססות על ניתוח -קוד פרויקטישיטה זו על 

כמו שנציג במהלך המאמר, נציע זרימת עבודה אלטרנטיבית לזו המוכרת כיום, אשר ניתן יהיה לאמץ 

וח תוכנה מסחרית. בנוסף, במהלך המאמר נדון על ההיתרונות אותה בעת השימוש בקוד פתוח בעת פית

 העבודה מסוג זה.-והאתגרים העומדים בעת אימוץ זרימת

 

 חשיבותו של מחקר זה

ניתוח קוד סטטי אינה טכנולוגיה חדשה, אך לאחרונה היא מקבלת לא מעט יחס ונראה כי השימוש בה 

ור החיים של פיתוח מוצרים רבים במטרה לשיפור הולך וגובר, ונראה שכיום היא חלק בלתי נפרד ממחז

איכות, אמינות והאבטחה של התוכנה. ברוב הארגונים המפתחים תוכנה קניינית, קיים צוות יעודי של 

אנשי מקצוע שכל מטרת עבודתם היא לדאוג לאיכות הקוד. בצוות זה, נראה לא פעם כי בין שאר הפעולות 

והן במודלי פיתוח קלאסיים  Agileניתוח סטטי, הן במודלי פיתוח ורצים כלים אוטומטיים לשמתבצעות, מ

 יותר.
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מסוגלים לבצע ניתוח קוד לתוכנות אשר פותחו בשפות תיכנות שונות ותחת סביבות פיתוח שונות  SCAכלי 

ועוד. בין אם מדובר בפיתוח מערכת שלמה, או תוכנה קטנה שנועדה לבצע  ++JAVA ,NET ,.C/Cכגון 

מסויים, שיטת הניתוח הסטטית הוכחה את עצמה כחלק יעיל בעת  Firmwareותוטמע על  משימה קריטית

איתור כשלי קוד ומניעת באגים בתוכנה עוד בשלבים המוקדמים של הפיתוח, והיא ייצבה עצמה כחלק 

 התוכנה. פרויקטקריטי להצלחה הכוללת של 

רב ונבדק על ידי משתמשיו הרבים, בהן הדעה הרווחת כיום היא כי קוד פתוח הוא קוד שנעשה בו שימוש 

ברור שיש אינטרסיים  -נכללים גופי אקדמיה שונים, חברות מסחריות ומשתמשים פרטיים, ובנוסף 

מסחריים בעת בהחלת כלי ניתוח סטטי יקרים על איזורי קוד או תוכנות עם סיכויים נמוכים לכשל. וכך 

 או לא נחקרו מעולם. שנוצר מצב שנוצרים "מרחבי קוד" רבים שלא נחקרים

, הרימו את הכפפה בכיוון הזה, אך הקצב בהן גרסאות של תוכנות SCAלאחרונה, חברות המפתחות כלי 

תקצוב -מבוססות קוד פתוח מעמידה מכשול למאמצים אלו. אך למרות זאת, עקב משברים פיננסים או אי

לשימוש מסחרי, כדוגמאת  נכון של פרוייקטים גורמים לכך שתוכנות מבוססות קוד פתוח נכנסות

 ועוד. Linux, Apache, MySQL  ,OpenSSLפרוייקטים כגון

 

 תהליך פיתוח "סטנדרטי" הכולל את שלב ניתוח הקוד הסטטי[ - 1]תרשים 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/


 
 

 סטטי קוד ניתוח י"ע פתוח קוד אבטחת
www.DigitalWhisper.co.il 

 3  2014 יליו, 52גליון 

 
 
 
 
 

הינם חלק מתהליך  SCA-ניתן לראות זרימת עבודה סטנדרטית כאשר הדו"חות של כלי ה 1בתרשים 

 הפיתוח.

, ניתן לראות כי תהליכי הבדיקה מתבצעים בדרך כלל בעזרת בדיקות למרות שברוב חברות הפיתוח

ים שונים(, ופיתוח של קוד חדש נבדק תחת -Fuzzerאו בדיקות תחת  Black-Boxדינמיות )כגון בדיקות 

פתוח אינה שלב שנעשה בו הקפדה יתרה -בדיקות סטטיות, נראה כי הטמעה של מרכיבים מבוססי קוד

פתוח הינה -אה כי עובדה זו נגרמת עקב ההנחה כי תוכנה המבוססת קודכמו בשאר התהליכים. נר

סגור. למרות שההנחה הנ"ל הכן -מאובטת יותר, ומכילה פחות באגים מאשר תוכנה המבוססת על קוד

עומדת במבחן הזמן, עדיין ראינו לנכון כי יהיה מעניין לבצע ניתוח קוד סטטי על מספר פרוייקטים מבוססי 

 ח את התוצאות.פתוח ולנת-קוד

פתוח באמצעות -למרות שכבר קיימים לא מעט ניסיונות קודמים לביצוע ניתוח קוד סטטי על פרוייקטי קוד

, אנו נרצה לבדוק, במאמר זה, האם ניתן למצוא כשלי קוד בשלבים מוקדמים של זרימת העבודה SCAכלי 

פתוח -לאמץ כאשר מטמיעים קוד . יתר על כן, אנו נציע זרימת עבודה חלופית שניתןSCAעל ידי כלי 

-בתהליך הפיתוח המסחרי. פרוייקט שכזה יהיה מעניין הן לקהילת הנדסת התוכנה והן לקהילת הקוד

 הפתוח.

המובילים כיום בעולם  SCA-, מאחר והוא אחד מכלי הKlocwork Insightלטובת הניסוי, נבחר בכלי בשם 

פתוח פופולארי כגון הקרנל של -תוח הקוד הסטטי. הפרוייקט אותו נחקור יהיה פרוייקט מבוססת קודני

כנגד הקוד של הקרנל של לינוקס ונצפה בתוצאות של  Klocwork Insightלינוקס. במהלך המחקר נריץ את 

אחר וכל  SCAכלי והקרנל של לינוקס הן רק "נציגים", יכולנו לבחור כל  Klocworkהניתוח. במקרה שלנו 

 פתוח אחר.-פרוייקט מבוסס קוד

 

 קצת על הקרנל של לינוקס

הקרנל של לינוקס הוא ליבת מערכות ההפעלה ממשפחת לינוקס. מדובר באחד הפרוייקטים הבולטים 

פתוח, ולכן בחרנו דווקא בפרוייקט זה. הקרנל של לינוקס שוחרר תחת -ביותר בתור דוגמא לחופש ולקוד

והיא פותחה )וממשיכה להתפתח( ע"י  GPLv2)) GNU General Public Licenseל הרישיון הגרסא השניה ש

תורמים רבים מכלל רחבי העולם. מתקיימים דיונים מדי יום אודות הפיתוח של הקרנל ברשימת התפוצה 

קט של הפרוייקט, ושורותיו נכתבו על ידי אלפי מתכנים. פורסמו הפצות לינוקס רבות המבוססות על פרויי

 .2010של הפרוייקט, ששוחררה בפברואר, בשנת  2.6.32.9-, ולשם המאמר בחרנו בגרסאתו ה1זה

                                                           
1
 Linux Kernel, http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ 
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 קצת על ניתוח קוד סטטי

היתרון הייחודי של ניתוח קוד סטטי, הוא היכולת לסרוק את הקוד בשלמותו על מנת לאתר כשלים לוגים 

, עם זאת, קיימים לא מעט Black-Boxוכשלי אבטחה. בדיקה מסוג זה מקיפה מספר מונים מבדיקות כגון 

כשלים וכשלי אבטחה בעיקר שלא ניתן לזהות על ידי סריקה סטטית ועל מנת לאתרם ישנו הצורך לבצע 

 הרצה של הקוד. כך שניתוח קוד סטטי אינו יכול לבוא לבד, אלא כחלק משלים לסט בדיקות שונות.

מול תועלת" המתקבלת בעת שימוש  ניתן לראות את את העקומה המייצגת את ה"עלות 2בתרשים 

 :SCAבבדיקות 

 

 [SCA2עלות מול תועלת טיפוסית בעת בדיקות  - 2]תרשים 

ניתן לראות כי כאשר משתמשים בבדיקות מסוג זה, בדיקות רבות יותר נאכפות והחלק היחסי של 

דוגמא השגיאות ובעיות שהתגלו עולה ביחד עם כמות המאמץ הנדרש על מנת לאכוף בדיקות אלו. 

אשר מבצעים מספר ניתוחים  GCCלמינימום מאמץ שמופעל הוא שימוש קומפיילרים טיפוסיים כגון 

 -סטטיים על הקוד על מנת להציף למפתח שגיאות או אזהרות בזמן תהליך הקימפול, ואילו מהצד השני 

ונים, דורש "( מורכב במספר לא מועט של מFormal Verificationלקוד )" פורמלית וריפיקציהביצוע 

משאבים ומאמצים רבים יותר, אך בשל זאת, מסוגל למצוא כשלים מתוחכמים ומורכבים יותר, אך עם 

לא אומצה באופן ניכר בשוק, וזאת מפני חוק התשואה  פורמלית וריפיקציהזאת, ניתן לראות כי ביצוע 

                                                           
2
 Splint User’s Manual, http://www.splint.org/manual/html/sec1.html  
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 seL4 microkernel (Secureהפוחתת )ישנן מספר מערכות הפעלה שעברו וריפיקציה פורמלית כגון 

Embedded L4 של )ICTA3.) 

, הכלי הנ"ל פותח מטרות Klocwork Insightכאמור, הבדיקות שאנו נבצע במהלך המחקר יבוצעו בעזרת 

. המוצר מגיע עם שלל פלאגינים עבור #C-ו C ,C++ ,JAVAבקרת איכות ואבטחה בתוכנות שנכתבו בשפות 

לביצוע מדדים ודיווח. לכלי גרסאות למערכות ההפעלה  המפתחים, כלים לניתוח ארכיטקטורה, כלים

Windows  של מיקרוסופט ולהפצות השונות של מערכת ההפעלהLinux4. 

בודקות מקרים כגון התנגשויות בטיפוסי המשתנים, שימוש במשתנים לפני  SCAבאופן כללי, בדיקות 

תן להגיע אליהם, ערכי חזרה הצהרה עליהם, הצהרה על משתנים ללא השימוש בהם, קטעי קוד שלא ני

, בנוסף, ברוב הכלים ניתן לבחור אילו בדיקות 'לא אבסולוטים וכו CASEשגויים, לולאות אינסופיות, משפטי 

קצת יותר מתקדמים, ניתנת למשתמש האפשרות ליצור סט בדיקות  SCAנרצה להריץ ואילו לא. בכלי 

 המקור.-ות יותר בקודמתואמות אישית על מנת למצוא כשלים או בעיות ספציפי

 -שהוחרגו במסגרת ה API-, ניתן ליצור פרופיל עם סט בדיקות שיעודכן ברשימת הKlocwork-לדוגמא, ב

SDL (Security Development Lifecycle( של מיקרוסופט )banned.h גמישות כזו, מאפשרת למבצע ,)

כך התוצאות  -ת יהיו ספציפיות יותר הבדיקות, לבצע בדיקות ספיציפיות ואיכותיות יותר, וככל שהבדיקו

 שיתקבלו יהיו רלוונטיות יותר. 

נועדו להיות גמישים ולאפשר ולמתכנתים ולמבקרי איכות לבחור את "כמות  SCA-באופן כללי, רוב כלי ה

, כאשר 2המאמץ" אותו הם מעוניינים לבצע, וכך להגיע לנקודות המתאימות בעקומה שהוצגה בתרשים 

, במקרים כאלה, ניתן False Positiveדיקות שונות על אותו הקוד, ניתן להגיע למצב של מפעילים מספר ב

 , וכך "לנקות את הרעש" מדו"חות הבדיקה.False Positive-להוריד את הבדיקות שהציפו את אותן ה

 על הניתוח עצמו

, ולאחר הניתוח Klocworkכאמור, את הניתוח עצמו אנו מעוניינים לבצע על הקרנל של לינוקס, בעזרת 

וגרסאת הקרנל  9.2.0.6223שבה השתמשנו לטובת הניתוח הינה  Klocwork-נדון על תוצאותיו. גרסאת ה

. בתמונה בעמוד הבא, ניתן לראות את הקונפיגורציה )סט 2.6.32.9שעליה בוצעו הבדיקות הייתה 

 הבדיקות( שהגדרנו בעת הפעלת הבדיקה.

                                                           
3
 Secure Microkernel Project (seL4), http://ertos.nicta.com.au/research/sel4/ 

4
 Klocwork Insight, http://www.klocwork.com/products/insight/ 
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מטרתן לאתר בקוד המקור כשלים העונים לסוג הספציפי של מסמל משפחה של סט בדיקות ש Vכל 

 החזירו את הנתונים הבאים: Klocworkהבדיקה, לאחר ניתוח הקרנל, המדדים של 
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 הפגיעויות ניתוח

של הפגיעויות פומביות אשר נמצא בקרנל של לינוקס  CVE-ניתן למצוא את רשימת ה מצד שמאלבטבלה 

 Commonהינו קיצור של CVEשמעניינת אותנו כרגע ) 2.6.32.9א ואפקטיביות, בין היתר גם לגרס

Vulnerabilities and Exposures -  מאגר וסיווג

 של חולשות שהתפרסמו באינטרנט(.

חשוב לציין כי הרשימה הנ"ל חלקית ביותר, 

קיימות עוד מספר רוב של פגיעויות שזוהו 

 NVD-ופורסמו באינטרנט תחת המאגר של ה

( National Vulnerability Database)קיצור של 5

שוחררה בפברואר  2.6.32.9גרסאת הקרנל 

, והפגיעויות המופיעות בטבלה משמאל 2010

לבין יולי  2010בין פברואר  NVD-פורסמו ב

 , תקופה זו הינה תקופת הדגימה שלנו.2011

על הגרסה הנ"ל של הקרנל,  SCAע"י ביצוע 

עות יכולנו לזהות את כלל הפגיעויות שמופי

מכלל החפגיעויות  10%-בטבלה, מדובר ב

 שהתפרסמו בכל תקופה הדגימה.

הנוגעות לגרסאת הקרנל שאותה בדקנו ניתן למצוא  NVD-אומנם, לא את כל הפגיעויות שדווחו ופרסמו ב

אחוז מכלל אלו שנמצאו( כוללים מספר לא מבוטל  10בלבד, אך הפגיעויות שנמצאו )כאמור,  SCAבעזרת 

מהן דורגו  33-"סיכון בינוני", ו-מהן דורג כ 44%-מהן(, ו 22.3%-"סיכון גבוהה" )כ-ת שקוטלגו כשל פגיעויו

 Common Vulnerability Scoring)קיצור של  CVSS-כלל הדירוגים בוצעו ע"י מחשבון ה"מהוות סיכון נמוך". -כ

System). 

המצא קודם לכן, עוד בשלב הפיתוח, מדגם זה הינו דוגמא למקרה בו מספר לא מבוטל של פגיעויות יכלו ל

חשוב לזכור כי יש פגיעויות אשר בהגדרה לא  -כחלק מתהליך בניית הקוד. ובנוסף  SCAלו היה מבוצע 

 Bufferכוללות בין היתר: SCA, סוגי הפגיעויות אשר ניתן למצוא ע"י ביצוע SCAניתן למצוא בעזרת 

Overflows,Integer Overflows / Underflows ,Integer Signedness Error ו-Improper Memory 

Initialization.  מדובר בנקודות תורפה שבדרך כלל מנוצלות על מנת ליזום התקפות בעלות אופי זדוני על

                                                           
5 National Vulnerability Database, http://nvd.nist.gov/ 
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 Morrisשנוצלה על ידי התולעת  Buffer overflowהמערכות השונות. דוגמא טובה לכך, היא הפגיעות 

  (.2008( והתולעת קונפיקר )1988)

פתוח עם קוד קנייני, בהחלט כדאי לאתר פגיעויות כאלה בשלבים -שר משלבים קוד מבוסס קודכא

 מוקדמים יותר של התהליך. והדוגמא שראינו פה על הקרנל של לינוקס הינה אינדיקציה טובה מאוד לכך.

מסוגל  SCA-מעבר ליכולת של זיהוי מוקדם של פגיעויות כגון אלו המופיעות בטבלה מהעמוד הקודם, כלי ה

לזהות קטעי קוד קריטיים אשר עשויים לדרוש חקירה נוספת של המתכנת, על מנת לבדוק האם אכן 

קיימות בו פגיעויות והסבירות ליכולת לניצול שלהן. האינטרס של כל ספק תוכנה הוא לאתר את הפגיעיות 

ל ספק התוכנה הינה פתוח, האינטרס ש-הללו עוד לפני יציאת המוצר לשוק. וכך גם כאשר מדובר בקוד

הפתוח, אינטרס זה נובע, בין היתר, מפני -לאתר את הפגיעויות והבעיות התוכנה לפני קהילת הקוד

 שהרבה יותר זול לתקן באג בעת שלב הפיתוח מאשר אחרי שהמוצר נמצא בשוק.

 :6שונותעל מנת לבדוק באילו רכיבי קרנל קיימים יותר פגיעויות חילקנו את קטעי הקוד לשש קטגוריות 

 Core - קטגוריה זו כוללת את הקבצים ב-init ,block ,ipc ,kernel ,lib ,mm  ותיקיות משנה

 וירטואליות.

 Drivers - קטגוריה זו כוללת את הקבצים ב-crypto ,drivers ,sound ,include/acpi ,include/crypto ,

include/drm ,include/media ,include/mtd ,include/pcmcia ,include/rdma ,include/rxrpc ,

include/scsi ,include/sound ,include/video התיקיות.-ותתי 

 Filesystems - קטגוריה זו כוללת את הקבצים ב-fs התיקיות.-ובתתי 

 Networking - קטגוריה זו כולתת את הקבצים ב-include/net התיקיות.-ובתתקי 

 Arch-Specific - ב קטגוריה זו כוללת את הקבצים-archב ,-include/xen ,include/math-emuב ,-

include/asm-generic התיקיות.-ובתתי 

 

                                                           
6
 Kernel development statistics for 2.6.35, http://lwn.net/Articles/395961/ 
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, מלמד כי רוב הפגיעויות שפורסמו )בתקופת הדגימה שלנו(, התגלו ברכיבים הנמצאים NVD-מבט מהיר ב

וחשית "מערכת הקבצים". בגרף הבא ניתן לראות את הפילוג בצורה מ-בקטגוריות "רשת", "דרייברים", וב

 יותר:

 

 פילוג הפגיעויות שפורסמו עבור כל קטגוריה[ - 3תרשים ]

, אשר עוסקת, כמובן, בניהול ומימוש יכולות Network Stack-ניתן ליחס את מצב הפילוג הנ"ל לכך שה

הרשת של מערכת ההפעלה, היא אחד היעדים האטרקטיביים ביותר למחקר. איתור וניצול פגיעות 

 וכך להשתלט עליה מרחוק. על המערכתאפשר לתוקפים ליזום הרצת קוד מרוחקת איכותות ברכיב זה מ

 

 ניתוח מורכבות

התוכנית ( Cyclomatic Complexityמסוגלים לחשב את מדד המורכבות עבור קוד ) SCAבדרך כלל, כלי 

אותה הם מנתחים, בקצרה מאוד, מדובר בחישוב של נוסחה המורכבת בעיקר ממספר ההחלטות שלש 

מדידה של מספר נתיבי הזרימה שבהן הקוד יכול לזרום, ככל שיש  -ד התוכנית, או במילים אחרות בקו

 כך מורכבות הקוד עולה. -יותר נתיבי זרימה 
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( ממליץ למפתחים לבצע בקרה על מורכבות הקוד שלהם, ולפצל NISTהמכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה )

)במקרים חריגים  10פחות, כאשר רמת המורכבות עולה על ומורכבים  -אותם, לקטעי קוד קטנים יותר 

, אך מדובר במקרים חריגים שדורשים אישור 15במיוחד, ניתן לעמוד בתקן, גם עם מורכביות ברמה 

 (.7פרטני ומיוחד

כאשר באים לבצע בקרה על קוד בעל מורכבות גבוהה, הדבר נעשה כמעט בלתי אפשרי למתכנת אנושי, 

ב בצורה נכונה אחרי כלל זרמי התוכנית, ולכן, במידה וקוד מורכב מתעדכן על ידי כמעט ולא ניתן לעקו

הסבירות להכנת באג עולה עם רמת המורכבות של הקוד. אם מורכבות התוכנה עולה מעל  -מתכנת חדש 

"בלתי ניתנת לבדיקה ומסוכנת ביותר", לא מעט מחקרים מראים קשר ישיר בין -, התוכנה נחשבת כ50

כבויות של קטעי קוד והאפשרות לתחזוק הבדיקות שלהם, וככל שהאפשרות לתחזוק הבדיקות רמת המור

 גדל. Refactoringכך ההסתברות להכנסת קוד עם פגיעות בעת תיקון, שיפור או ביצוע  -שלהם קטנה 

, )רשימות דיוור( Mailing-listב מאמץ הפיתוח מועבר באמצעות ובפרוייקטים כגון הקרנל של לינוקס, ר

המפתחים הרבים פרושים על פני הגלובוס, ובינהם מחולקות רמות שונות של כישורי פיתוח, פיתוח במצב 

 שכזה מהווה אתגר לא פשוט עבור כל ישות מרכזית אשר אחראית על תיאום מאמצי הפיתוח.

, עבור כל אחת מהקטגוריות 20הגרף הבא מציג את כמות קטעי הקוד העוברים במדד המורכבות את 

 חילקנו:ש

 

 עבור כל אחת מהקטגוריות[ 20העובר את רמת מורכבות בגרסה שנבדקה מספר קטעי הקוד  - 4תרשים ]

                                                           
7
 Cyclomatic complexity, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclomatic_complexity 
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 את רמת המורכבות הממוצעת של קטעי הקוד עבור כל קטגוריה ניתן לראות בגרף הבא:

 
 רמת המורכבות ההממוצעת של קטעי הקוד בגרסה שנבדקה עבור כל אחת מהקטגוריות[ - 5תרשים ]

(. גרף זה 2.6העמודה השמאלית ביותר, מציגה את רמת המורכבות הממוצעת עבור כלל הקרנל )גרסה 

משמעית כי המורכבות של כל רכיב בודד בקרנל של לינוקס היא גבוהה בהרבה -מציג בצורה חד

מראה כי רוב הפגיעויות שפורסמו בקרנל  NVD-מהמורכבות הממוצעת בכלל הקרנל עצמו. מבט מהיר ב

לינוקס מנצלות כשלים הנמצאים בקטעי קוד המכילים מספר רב של קטעי קוד עם מורכבות גבוהה,  של

. בתרשים 3", כמו שהוצג בתרשים Networking"-" וDrivers" ,"Filesystemsכגון הרכיבים בקטגוריית "

 (:2.6הבא ניתן לראות באחוזים, את הנתח של כל קטגוריה מתוך כלל הקרנל של לינוקס )גרסה 

 

 נתח כל קטגוריה מכלל הקרנל של לינוקס בגרסה שנבדקה[ - 6]תרשים 
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עבור כל קטגוריה בקרנל של  2.6ובתרשים הבא, ניתן לראות את את כמות השורות שהשתנו בגרסה 

 לינוקס:

 
 כמות השורות שהשתנו בגרסת הקרנל שנבדקה[ - 7]תרשים 

מכילה מספר קטן יותר של קטעי קוד מורכבים  "Networkingמעניין לראות כי למראות שהקטגוריה "

" או Drivers( מאשר קטעי הקוד בקטגוריה "Line Of Code)" LoC( ומספר קטן יותר של 4)תרשים 

"Filesystemsעדיין רוב הפגיעויות שפורסמו ב ,"-NVD  מנצלים כשלים ברכיבים הנמצאים תחת הקטגוריה

"Networkingניתוח הפגיעויות שנמצאו". -ודמת ". הסיבה לכך מופיעה בפסקה הק" 

, LoC, מכיל מספר קטן יותר של Networking"יתר על כן, למרות שקטעי הקוד תחת הקטגוריה "

כבות הממוצעת שלו היא הגבוהה ביותר בהשוואה לשאר קטעי הקוד בקטגוריות הנוספות, מה שיכול המור

להסביר את העובדה שברכיב זה נמצאו הכי הרבה פגיעויות ולהשליך על כל שככל שקטעי הקוד ברכיב 

 כך הסבירות למצוא בהם פגיעויות עולה. -מורכבים יותר 

" עם רמת Arch-specificר קטעי הקוד המשוייכים לקטגוריה "נתון מעניין נוסף הוא, שלמרות שמספ

 -(. ויתר על כן 7(, עדיין בוצעו בהם לא מעט שינויים )תרשים 4מורכבות גבוהה, הוא הקטן ביותר )תרשים 

" Arch-specific, ניתן לראות כי המורכבות הממוצעת של קטעי הקוד בקטגוריה "5על פי הנתונים בתרשים 

ות בהשוואה לשאר הקטגוריות, מה שיכול להעיד על כך שברכיבים עם ממוצע מורכבות היא בין הגבוה

 (.7גבוהה יש נטייה לבצע שינויים רבים )תרשים 
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 באופן כללי, מהניתוח שביצענו ניתן לראות את הדפוסים הבאים:

  קיימת הסתברות גבוהה יותר מציאת פגיעויות ברכיבים עם רמות המורכבות הגבוהות ביותר

-" וDrivers" ,"Filesystemsלדוגמא, רכיבים המשוייכים לקטגוריות כגון: " -( 5-ו 3,4תרשימים )

"Networking." 

  (, לדוגמא, 7-ו 6רכיבים מורכבים, עם מספר רב יותר של שורות יעברו שינויים רבים יותר )תרשימים

 ".Arch-specific"-" וDriversרכיבים המשוייכים לקטגוריות כגון: "

 כגון רכיבים המשוייכים לקטגוריה ברכ( "יבים "קריטיים"Networking" מקרי הדווח אודות פגיעויות )

 שנמצאו הוא מהגבוהים ביותר.

שלנו על עבר אותם רכיבים קריטיים, כפי  SCA-מהתבוננות בנתונים אלה, אנו מסוגלים לרכז את משאבי ה

 שיתואר בפסקאות הבאות.

 

 הצעת זרימת עבודה חלופית

פתוח עם קוד של -, כאשר, בעת תהליך שילוב קוד מבוסס קוד1שהוזכר קודם כן, והוצג בתרשים  כפי

תוכנה מסחרית, מבצעים מספר מועט יותר של בדיקות וניתוח סטטי בהשווה למספר הבדיקות שמבצעים 

כמו שמחקר זה מציע, אשר מוצגת בתרשים  -עבור הקוד של המוצר עצמו. בזרימת העבודה החלופית 

 הבא:

 
 [8זרימת העבודה החלופית - 9תרשים ]
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 Integrate static analysis into a software development process, Design Article, EE Times, 

http://www.eetimes.com/design/embedded/4006735/Integrate-staticanalysis-into-a-software-development-process 
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אנו ממליצים להכליל את הפלט של כלי הניתוח הסטטי שהועפל עבור הקוד קוד התוכנה הקנייני ועבור 

-הפתוח בזרימת העבודה הרשמית. זרימת העבודה הנ"ל תכניס את הבקרה על הקוד המבוסס קוד-הקוד

ד הקנייני והן בקוד הפתוח תתוקן לפני שתגיע לשלב פתוח לתהליך מסודר. כל פגיעות שתמצא הן בקו

לפני שהמוצר יגיע לשוק. כמובן שתהליך זרימה זה יפעל תחת תנאי  -הבדיקה הדינאמית וכמובן 

 הפתוח וכל באג או שינוי שיבוע ידרוש תקשורת עם המתחזקים של הקוד במקור.-הרישיונות של הקוד

ת, אך יכול עזור לאתר הרבה כשלים בשלבים מוקדמים של תהליך זה אומנם לא ימצא את כלל הפגיעויו

תהליך הפיתוח, נתון שייתן הזדמנות לתקן את הכשלים הללו קודם לכן, כי שהוצג בפרק אשר דן בניתוח 

הפגיעויות. יתרה מזאת, בתהליך זה תנתן האפשרות של לשקול את לעשות שדרוג של קטעי קוד מבוססי 

 .הפתוח שכבר שולבו במוצר-הקוד

 זרימת העבודה החלופית תהיה יעילה אף יותר בתרחיש הבאים:

  ע"י בדיקת באגים שותקנו  -במקרים שבהם ישנו הצורך לבחון האם יש שדרוג מסוים הוא מעשי

ובאגים חדשים שהוצפו, ואף הערכת המאמץ הנדרש להשקיע על מנת תקן את אותם הבאגים 

כריעה בעת קבלת ההחלטה האם לשחרר גרסה החדשים שהוצפו. הערכת מאמץ זה לפעמים היא המ

 חדשה או לא.

  במקרים בהם יש להעריך את הפוטנציאליות של ביצוע הסבה של קוד מסביבת עבודה אחת לחברתה

(Porting )- הפתוח לבין רכיבי התוכנה הקניינית.-ע"י הבנת מערכת הייחסים הקיימת בין רכיבי הקוד 

 

 לופיתזרימת העבודה הח האתגרים בעת אימוץ

פתוח הוא שימושי ויעיל בעת זיהוי כשלים ופגיעויות בקוד עוד -זה נכון שניתוח סטטי של קוד מבוסס קוד

בשלבי הפיתוח המוקדמים. אך יש אתגרים טכניים ולעיתים אף אתגרים ספציפיים בפרויקט מסוים אפשר 

 יכולים להפוך עיצה זאת ללא מעשית. מקרים כגון:

 מקרים שבהם כלי ה-SCA פיקים הודעות מFalse Positive תהליך הסקירה וביטול הודעות מסוג זה .

המידע, במיוחד כאשר -יכולה להוות משימה מרתיעה גם לצווד בקרת האיכות וגם לצוות אבטחת

מדובר בפרוייקטים אשר נמצאים תחת אילוצי זמן, תקציב ומשאבים נמוכים. ברגע שהתראות הללו 

עיות האמיתיות ע"י צוות הפיתוח, אך לפעמים תהליך זה עשוי לדרוש יבוטלו ניתן יהיה לתקן את הב

הפתוח לפני השקת המוצר, בעקבות -כי התיקונים בקוד יעברו לידי המתחזקים המקוריים של הקוד

 הפתוח.-הרשיונות תחתיהם הופץ הקוד
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  הכליKlocwork  כשל מסמל  1תומך עשרה "דרגי חומרה" שניתן להצמיד לכל כשל שנמצא, כאשר

 מסמל כשל ברמה "אינפורמטיבית", ניתן לראות את החלוקה בתמונה הבאה: 10-ברמה "קריטי" ו

 

יש נטייה  False Positive-. בשל המספר הרב של אירועי הSCA-ובדומה לכך עובדים רוב כלי ה

מסויימת להתעלם מסוגיות שאינן מסווגות כ"קריטיות", נטייה זאת עלולה לגרום לכך שיתעלמו 

שלים ופגיעויות אמיתיות. לכן, ישנו הצורך לנפות סוגיות אלו. משימה לא פשוטה אך ברוב המקרים מכ

 שווה את המאמץ. -

  ביצוע בדיקותSCA  ,איכותיות לכל ישן או חדש שנכנס דורשת משאבים ואנשים מנוסים ביותר

עם חוסר של כח  שבעקבות כך לא יהיו זמינים לפרוייקטים אחרים שיכול להיות שכבר ככה נמצאים

 אדם איכותי.

כמו שראינו, אימוץ זרימת העבודה כמו שהוצגה במאמר דורשת לענות על לא מעט אתגרים, ובמקרים 

מסוימים עלולה אף להראות כלקיחת סיכון מיותר. ולכן נציג מספר דרכי פעולה אפשריות על מנת 

 להתמודד עם אתגרים אלו:

 לרכב את מאמץ הניתוח והבדיקות ברכיבים בעלי  דרך אחת להתמודד עם אתגרים אלו, הינה

הפתוח שאומץ, ובכך לצמצם את סקופ הבדיקה ובכך גם לצמצם את עלות -מורכבויות גבוהות בקוד

המשאבים. ניתן לבצע זאת כפי שהצגנו בסעיף הקודם, ראינו כי רכיבים בעלי מורכבות גבוהה נוטים 

-ד בעל מורכבות גבוהה קשה יותר לסווג תקלות כלכלול יותר כשלים. בעת ביצוע ניתוח סטטי לקו

False Positive.כי יש להתעמק בקוד המורכב על מנת לסווג את סוג ההתראה , 

 דרך נוספת שבעזרתה ניתן להתמודד עם אתגרים אלו, היא לזהות את הרכיבים המסווגים כ-

כז את המאמץ בהם, כפי ( ותר"Networking""קריטיים" בפרוייקט )כגון רכיבי הקוד תחת הקטגוריה 

 שהוצגה בפרק אשר דן על ניתוח הפגיעויות.

 לא תמיד יהיה פשוט לחקור את טבען של התראות ה-False Positive אך בהרבה מקרים יהיה שווה ,

את המאמץ. במקרים רבים השגיאות הללו יגרמו מתקלה בכלי הבדיקה עצמו או מהרצתו תחת 

 נובעות  False Positive-אחרים, התראות ה אך במקרים קונפיגורציה אשר לא מתאימה לבדיקה.
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המפתח או הבודק, בייחוד במקרים בהם מדובר בכשלי אבטחה, ששם כשלים אלו ידע של מחוסר 

לעין לא מקצועית. במקרים כאלה הבודק עשוי שלא להבין למה אותה שורת קוד -עדינים ופחות נראים

שורה. ניתן לפתור זאת על ידי הוספת מפתחים בכירים נחשבת לבעייתית ולחשוב כי הכלי לא פועל כ

 יותר למשוואה זו.

 

 מסקנות

פתוח זמינות לכל דורש, כדוגמאת לינוקס, וניתן להשתמש בהן כל עוד דובקים -תוכנות המבוססות על קוד

ובקרנל של  SCAככלי  Klockwork-בתנאי הרישיון תחת הן מופצות. בניתוח שלנו, בחרנו להשתמש ב

ס כמטרה. גם הכלי וגם המטרה הן רק דוגמאות על מנת להדגיש את הנושא של אבטחת מידע לינוק

אחרים  SCAפתוח המשולב עם תוכניות קנייניות, באופן כללי, ניתן להרחיב את הדוגמאות הנ"ל לכלי -בקוד

 פתוח אחרים.-ולפרוייקטי קוד

ם רשמיים ומקובלים, ובהם נעשה פתוח יש ערוצי-למרות שדיווח על כשלים בפרוייקטים מבוססי קוד

השימוש, אך אותם כשלים התגלו על ידי מפתחים אשר התעסקו עם מקרים ספציפיים של אותן התוכנות 

הפתוח. אך עם זאת, בזמן האחרון -ולא במסגרת מאמץ מרוכז, מאמצים כאלו חסרים בקהילת הקוד

לפעול בכיוון זה. אך גם אז, הקצב שבו  לקחו את היוזמה והחלו Coverity9-ו SCA Klockworkחברות כגון 

 גרסאות קוד מבוססות קוד פתוח משוחררות מציב אתגר לא פשוט ליוזמות מסוג זה.

-( של הסוכנות לבטחון לאומי )הCenter Assured Software10)קיצור של  CASמאמצים כגון המאמצים של 

NSAאשר הציג מחקר של כלי ניתוח סטטי עבור קוד הנכתב ב ,)-C/C++ ו-Java  ע"י שימוש  2010בשנת

אין מדדים מדויקים  -הם צעדים בכיוון הנכון. אך גם אז  Juliet Test Suites11במקרי בדיקה זמינים כגון 

שונים נוטים למצוא כשלים שונים באותו קטע קוד,  SCAמסוים. כלי  SCAומוחלטים לבחירה של כלי 

 SCAכאשר מבצעים את הבדיקה ע"י שלושה כלי  והחפיפה בין התוצאות הופכת להיות כמעט אפסית

הם אכן כשלים, אחוז לא מבוטל של כשלים  SCA-שונים. כלל, לא כל הכשלים אשר נמצאו וסומנו ע"י כלי ה

עשוי להעלם כאשר תתבצע בדיקה בדיקה קפדנית יותר. אך עם זאת, במספר לא מבוטל של המקרים, 

ידי בדיקות -, או עלFuzzing12ות יותר, כגון בדקות מבוססות שווה להמשיך עם הבדיקה בעת בדיקות דינמי

DART (Directed Automated Random Testing)13 המחקר שלנו מראה מעבר לכל ספק, כי יישום בדיקות ,

SCA פתוח מאפשר לאתר כשלים בשלבים מוקדמים יותר של תהליך -לקוד המבוסס על קוד 

                                                           
9
 Coverity Scan 2010 Open Source Integrity Report, http://www.coverity.com/html/press/coverity-scan-2010-reportreveals-high-risk-

software-flaws-in-android.html 
10

 On Analyzing Static Analysis Tools, National Security Agency Center for Assured Software, Black Hat Technical Security Conference, 

2011 
11

 Juliet Test Suites, http://samate.nist.gov/SRD/testsuite.php 
12

 Peach Fuzzer, http://peachfuzzer.com/ 
13

 DART: directed automated random testing, Patrice Godefroid, Nils Klarlund, Koushik Sen, Proceedings of the 2005 ACM SIGPLAN 

conference on Programming language design and implementation, Volume: 40, Issue: 6, Publisher: ACM, Pages: 213-223 
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, ייתכן שידרשו GPLפתוח המבוסס על רשיונות -ריהן קודהפיתוח. יצרניות תוכנה אשר משלבות המוצ

פתוח המבוסס על -פתוח. ניתן להשוות זאת אל מול שילוב קוד עם קוד-להפוך את כל המוצר שלהן לקוד

פתוח. -, אשר אינו מחייב את ספק התוכנה לשחרר את כלל המוצר שלו כקודApacheאו  MPLרשיונות 

בו חלק או כל קוד התוכנה הינו חופשי, מה שיקל על מחפשי מקרים כאלה עלולים להוביל למצב ש

לאחור. כתוצאה מכך, ניתן לראות כי -החולשות לאתר חולשה בקוד ללא כל צורך בהשקעה בביצוע הנדסה

כאשר משלבים קוד פתוח במוצר קנייני, רמת האבטחה של הקוד הפתוח הינה קריטית בדיוק באותה 

הפתוח -ב להכליל את הבדיקות אשר מבצעים לקוד הקנייני גם על הקודהרמה של הקוד הקנייני. ולכן חשו

 שנקלט לפרוייקט.

-אנלוגיה לנושא הזה ניתן לראות כאשר מפתח מעוניין לבצע שימוש בסיפריית קוד המבוססת על קוד

שהוא יכניס אותו לפרויקט או שהוא יוריד את -פתוח, במקרה הזה המפתח יוריד את הבינארי עצמו וכמו

המקור ויכניס אותו בצורה מסודרת לסביבת הבניה של הפרוייקט? וזאת על מנת לא להיות תלוי -קוד

באופן הבניה של אותו בינארי, שלא תמיד עשוי לעלות בקנה מידה אחד עם הפרויקט עצמו. אם כך, למה 

 לא לכלול את אותו הקוד בסקופ הבדיקות הכולל?

כך יהיה קל וזול  -של בתוכנה ימצא בשלבים מוקדמים יותר מובן בכל תעשיית פיתוח התוכנה כי ככל שהכ

יותר לתקן אותו. במקרים מסוימים, הדבר עלול לחסוך תביעות משפטיות יקרות ואף נזק בלתי הפיך 

 למוניטין החברה.

במובנים רבים, המאמץ הנוסף הנ"ל, הינו קריטי בשיפור איכות המוצר, אמינותו ורמת האבטחה שלו. 

, ארגון אשר יכול להרשות לעצמו את העלות ויש להם צורך בנושא, ימצאו ערך רב במאמץ בסופו של דבר

 זה.

 

 תודות

של חברת אינטל על Opensource PDT -ולכל צוות הWayne Trantow -מחבר המאמר מבקש להודות ל

 מתן תובנות רבות ויקרות ערך בעת מלאכת כתיבת המאמר.
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