
 

  

 חלק שני - SCTPהכרת 
 מאת עידו קנר

 

 הקדמה

 

, אשר מאפשר להכיל בתוכו הרבה מאוד SCTP-בחלק הראשון הסברתי בקצרה יחסית על פרוטוקול ה

 הודעות המיועדות לגבי יעד או מספר יעדים מוגדרים, לרוב פנייה לשרת אחר כאשר השרת הראשי נכשל.

בקשה חייבת להיות סוג של קפסולה, המאפשרת בעצם על מנת להצליח להעביר מידע שונה, מבנה ה

להכניס בתוכה מידע המתכנס בתוך מבנה מוגדר מראש. כל חלק מכיל מבנה מוגדר, ובחלקים אלו הם 

 אגע במאמר זה...

חשוב לי להדגיש כי אין מאמר זה מגיע להיות שלם, או ממצא אודות הפרוטוקול, אך הוא כן מנסה לעשות 

 מספר מקורות בנושאים המדוברים ולרכזם במקום אחד.סדר ולאסוף מידע מ

במאמר לא תמצאו את החוקים השונים, כיצד ומתי יש לעשות דברים מעבר להגדרת סוג הבקשה, היות 

 ונושא זה דורש סדרת מאמרים שלמה בפני עצמה.

 קיצורים ומונחי יסוד

 גם מופיעים כאן במאמר:ישנם מספר קיצורים ומונחי יסוד, אשר חלקים  SCTPכאשר מדברים על 

 פירוש מונח

MAC 

Message Authentication Code -  גישה לבדיקת תקינות המבוססת על פונקציותHash 

אך לרוב לא זהה( באמצעות מפתח  HMAC - RFC2104-קריפטוגרפיות )בגישה דומה ל

ות כלומר משותף לכל הצדדים הנוגעים בדבר, על מנת לוודא את אמינ -סימטרי  -פרטי 

 המידע בין הצדדים.

RTO Retransmission Timeout 

RTT Round-Trip Time 

SCTP Stream Control Transmission Protocol 

RTTVAR Round-Trip Time Variation 

SRTT Smoothed RTT 

TCB Transmission Control Block 

TLV Type-Length-Value coding format 
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TSN Transmission Sequence Number 

ULP Upper-Layer Protocol 

User שבע(  )שכבה התוכנה על משתמש, מדברים על מדברים כאשר- User Application . 

Message ל המוגשת המשתמש מצד הודעה-SCTP ה ידי על-ULP. 

Multiplexing גג. קורת אותה תחת שונות פעולות מספר איגוד 

Bundling 
אשר יכולה להכיל יותר מהודעת המשתמש אחת  Multiplexingפעולה אופציונלית של 

 .SCTPבאותה פקטת 

Congestion 

Windows 

משתנה האחראי על הגבלת גודל המידע בבתים שניתן לשלוח ליעד מסוים לפני 

 שמקבלים אישור.

Chunk 
אשר מורכבת מ"ראש" המתאר את  SCTP"חתיכה", יחידה של מידע בתוך פקטת 

 (.Payloadשל החתיכה ) החתיכה והתוכן

Cumulative 

TSN Ack 

Point 

 אישור. עליה האחרונה, והגיע לחתיכה הסופי מספר

Inactive 

destination 
 הודעות. לקבל זמין אינו שגיאות, או מכיל אשר יעד

Network 

Byte Order 
 בהתחלה. ( נמצאיםMSB) החשובים שהבתים - Big Endian-ב השימוש

Ordered 

Message 

 המשתמש של העבר הודעות לכל התחשבות הסדר, עם לפי נשלחה אשר משתמש הודעת

 שנשלחו.

Outstanding 

TSN 
 אישור. עליה התקבל טרם ליעד, אך נשלחה אשר לחתיכה שייך אשר TSN מספר

Path 
 אשר נשלחה ליעד מסוים לפי כתובת. SCTPהנתיב אשר נלקח על ידי פקטת 

 נה מבטיחה נתיב שונה.כאשר, שליחה ליעד אחר, אי

PMTU  נתיבMTUהיכולת להבטיח נתיב לפי גודל ה ,-MTU. 

rwnd 

 

Receiver Window -  משתנה שלSCTP  המחזיק בתוכו את החישוב העדכני ביותר לחלון

השליחה של היעד, ונשמר בבתים. זה מאפשר לשולח הבנה של הגודל הקיים אצל היעד 

 המקבל את הבקשה.
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Primary 

Path 

ההגדרה מחזיקה בתוכה את  .ההודעות ולמקור ליעד המחדל וברירת מרכזיה נתיבה

כתובת המקור, ולא רק את כתובת היעד, היות והמימוש ירצה לרוב לדעת כיצד לחזור 

 למקור על ידי שליטה בנתיב התעבורה עצמו.

ECN 

Explicit Congestion Notification - מונח אשר נלקח מ-RFC 3168תוספת עבור  , ומתאר

IP  אשר מחזיקה מתודה אשר "יודעת" מתי יש בעייתcongestion  כאשר יש איבוד מידע

שלא חובה למימוש, ויש בה הבדלים  SCTPזוהי תוספת עבור  .datagramבמצב של 

 המקורי. RFC, אך מתבססת על הRFC3168-קטנים מ

  

 SCTPמבנה 

 נראה כך: SCTPהרעיון הכללי במבנה של 

 

 [RFC 4960-שים נלקח מ]התר

 

בחלק הראשון הסברתי כי ישנם מספר הודעות, בהם התחלה וסיום תקשורת. ניתן לראות כי בקשה שכזו 

 משורטטת בנפרד מהשאר.



 
 

Error! No text of specified style in document. 

www.DigitalWhisper.co.il 

 4  2016 ינואר, 68גליון 

 
 
 
 
 

 בהודעה שאינה עומדת בפני עצמה, ישנם מספר חלקים עליהם אני הולך לדבר על המבנה שלהם:

 תמש הנשלחות על ידי כלומר הודעות המש - סדר פעולות שליחה של זרימהULP .לפי הסדר 

 כלומר חלוקת הודעות משתמש על מנת לעמוד בחוקי  - פרגמנטצית הודעות משתמשPMTU. 

 כלומר יצירת  - קבלה ומניעת גודשTSN .לכל מידע משתמש באשר הוא 

 כלומר המידע בפועל שעובר, בין אם מידע משתמש או הודעת פרוטוקול. - חבילות מידע 

  כלומר אחזקת ה -אימות פקטות-checksum .לוודא תקינות של הפקטה 

 המידע אודות הניתוב של הבקשה - ניהול נתיב 

 

 :SCTPמבנה של פקטת 

 בגישה הכוללת, יחסית פשוטה כאשר לא נכנסים לפרטים: SCTPמבנה של פקטת 

 

 [RFC 4960 מתוך]

 

מהות מאמר זה, מיד לאחר  תפקיד חלק זה של המאמר הוא כן ללמד על הפרטים השונים במבנה, וזה

 שאסביר בקצרה מה רואים בתרשים.

התרשים מציג לנו הגדרות בסיס כהתחלה. לאחר מכן אפשר להחזיק חתיכות מידע שונות, אשר הכמות 

 .MTU-שלהם תשתנה בהתאם לסוג הבקשה, או לגודל ה

יהיו לגמרי  SHUTDOWN COMPLETE-ו INIT ,INIT ACKכפי שהזכרתי בחלק הקודם, רק בקשות מסוג 

של  multiplexingלבד, בעוד ששאר הבקשות יכולות להיות משורשרות עם מידע נוסף, ובכך לבצע 

, יבוצע פרגמנטציה של המידע, וישלח בחלקים אשר MTU-המידע. במידה והמידע גדול מידי לגודל ה

 יתאימו לגודל הנכון.
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 הגדרות ראש

 נראות כך: Common Headerמבנה 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 

Source Port Number - ( שייכים לפורט המקור, 65,535ועד  1-שש עשרה הביטים הראשונים )מספר מ

 אשר ביחד עם פורט היעד יכולים לזהות את הבקשה וסוג הפניה.

 

Destination Port Number - שייכים לפורט היעד.  (65,535ועד  1-שש עשרה הביטים השניים )מספר מ

-הפורט יסייע למקבל לבצע פתיחה של ה את הפורט אליו הבקשה זו מיועדת.פורט זה מייצג 

multiplexing .ליעד הנכון, בין אם כתובת מסוימת או האפליקציה הנכונה 

 

Verification Tag - ( הם עבור טאג מזהה אשר 4,294,967,295ועד  0-שלושים ושניים הביטים הבאים )מ

. בעת שליחת הבקשה, הערך של השדה הזה חייב להיות זהה SCTP-מסייע לדעת מי השולח של פקטת ה

 ( של הבקשה, למעט המקרים הבאים:INITלערך שנשלח בזמן האתחול )לא פעולת ה

 פעולת ה-INIT -  0הערך חייב להיות 

  פעולתSHUTDOWN COMPLETE  עם ביטT חייבת להיות זהה לטאג הנשלח בעת פעולת ה-

SHUTDOWN ACK. 

  פעולתABORT  נשלחת כאחת מההודעות, יכולה להעתיק את הטאג של הפקטה עליה מבצעים אשר

 .ABORT-את פעולת ה

 .0אשר תחזיק את הערך  SCTPהיחיד בפקטת  chunk-חייבת להיות ה INITפעולת 

Checksum - ( מחזיק את חתימת פקטת ה4,294,967,295ועד  0-שלושים ושניים הביטים הבאים )מ-

SCTP. הקודם, האלגוריתם למימוש הוא  כפי שהזכרתי בחלקCRC32c. 
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 Chunk-שדה ה

 מוגדר בצורה הבאה: chunk-שדה ה

 

 [RFC 4960]מתוך 

 

 יהיה במבנה הבא: Chunkכל חלק מסוג 

Chunk Type - (, השדה מחזיק בסוג המידע שחלק זה מחזיק. כאשר השדה 254ועד  0-שמונה ביטים )מ

 הוא ערך שמור לשימוש עתידי. 255 , כאשר254ועד  0-יכול להחזיק ערכים מ

הביטים הגבוהים מציינים את סוג  2סוגי חתיכות לוקחים בחשבון את הרעיון של ביטים גבוהים ונמוכים. 

 הפעולה שתתבצע במידה ולא ידוע מה סוג החתיכה.

 

 סוגי הביטים הם:

 תאור סוג הביט

 של אותה סוג חתיכה הפסק לטפל בבקשה זו והתעלם ממנה, ואל תטפל יותר בבקשות 00

01 
הפסק לטפל בבקשה זו והתעלם ממנה, אל תטפל יותר בבקשות של אותה סוג חתיכה, 

 ודווח על כך 

 דלג על החתיכה והמשך הלאה 10

11 
, עם ההודעה של ERRORדלג על החתיכה והמשך הלאה, אבל דווח על החתיכה הזו 

'Unrecognized Chunk Type.' 
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 ות:סוגי הודעות/חתיכ

 הסבר סוג הודעה קוד

0 DATA ( המידע עצמוpayload) 

1 INIT התחלת שליחה 

2 INIT ACK אישור קבלת השליחה 

3 SACK אישור חלקי בדבר קבלת השליחה 

4 HEARTBEAT  בקשתHEARTBEAT 

5 HEARTBEAT ACK אישור על בקשת ה-HEARTBEAT 

6 ABORT בטל פעולות 

7 SHUTDOWN ר של תשדורתבקשה לסיום מסוד 

8 SHUTDOWN ACK  אישור על קבלתSHUTDOWN 

9 ERROR 

אינה נחשבת למשהו שלא  -( operation errorשגיאת פעילות )

, אך יכולה לבוא בשימוש גם ABORT-ניתן להמשיך דרכו, בניגוד ל

 לשם כך. ABORTשל 

10 COOKIE ECHO )התחלה של עוגיות )ארחיב על הנושא בחלק אבטחת המידע 

11 COOKIE ACK אישור קבלת עוגייה 

12 ECNE  שמור עבור הכרזתcongestion  

13 CWR שמור עבור הכרזת הפחתת חלון שליחה 

14 SHUTDOWN COMPLETE סיום פעולת הכיבוי 

  פנוי 15-62

  שמור 63

  פנוי 64-126

  שמור 127

  פנוי 128-190

  שמור 191

  פנוי 192-254

  שמור 255
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hunk FlagsC - מ( 128-שמונה ביט  הדגלים משתנים בהתאם לסוג החתיכה, ובמידה ולא צוין 127ועד .)

 מצד המשדר, ותמיד יזכה להתעלמות מצד המקבל. 0אחרת, הערך תמיד יעמוד על 

 

Chunk Length - (. השדה מייצג את גודל המידע בבתים וכולל בתוכו גם 65,535ועד  0-שש עשרה ביט )מ

 .Chunk Value-ו Chunk Type, Chunk Flags, Chunk Lengthודל של כל החבילה, שזה אומר את הג

 בתים. 4, הגודל שלו יהיה Chunk Value-כך שאם אין מידע ב

( של אפסים, וזה למרות שהשדות יכולים להחזיק ריפוד paddingהאורך אינו מחשב איזשהו "ריפוד" )

, ולא יעלה על ארבעה בתים, כאשר הריפוד עצמו לא יעלה על שכזה, במידה ולא כל המקום שלהם תפוס

בנוסף, המידע על  בתים. כלומר בית אחד שמור לערכים, והשאר )עוד שלושה בתים( יהיו הריפוד. 3

 יהיה למעט הערך האחרון בו, המציין את הגבול שבו המידע נגמר. Chunk Valueהאורך של 

גם כאשר האורך מציין רק את גודל המידע  Chunk Lengthבוד עם במידה ובונים נכון את התמיכה, ניתן לע

 ולא כולל בתוכו את הגודל הכולל של הכל.

האורך המקסימלי של חתיכה )כולל את כל השדות( חייב להיות כפולה של ארבע בתים. במידה והאורך 

והריפוד הזה  של חתיכה אינו כפולה של ארבע בתים, השולח חייב לבצע את פעולת הריפוד עם אפסים

. השולח כאמור חייב לא לכלול יותר משלושה בתים בריפוד. Chunk Lengthאינו נכלל כחלק מחישוב 

 כאשר המקבל כאמור, חייב להתעלם מהריפוד.

Chunk Value -  גודל משתנה. שדה זה מכיל את המידע עצמו אותו יש להעביר בחתיכה. השימוש ופורמט

 .Chunk Typeהמידע נקבע על ידי 

 המידע בנושא יורחב בהמשך המאמר.

 

 פרמטר אופציונלי

Chunk Value ב-SCTP :יכול לכלול בתוכו פרמטר אופציונאלי, בעל המבנה הבא 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 



 
 

Error! No text of specified style in document. 

www.DigitalWhisper.co.il 

 9  2016 ינואר, 68גליון 

 
 
 
 
 

Chunk Parameter Type - מ( שמור לתוספי  65535, כאשר 65534ועד  0-שש עשרה ביטIETF הערכים .)

 .IETFשמורים לשימוש של  SCTP Chunk-עצמם מוגדרים בטבלת ה

 

הביטים הגבוהים מציינים את סוג  2סוגי חתיכות לוקחים בחשבון את הרעיון של ביטים גבוהים ונמוכים. 

 הפעולה שתתבצע במידה ולא ידוע מה סוג החתיכה.

 

 סוגי הביטים הם:

 תאור סוג הביט

 תה סוג חתיכההפסק לטפל בבקשה זו והתעלם ממנה, ואל תטפל יותר בבקשות של או 00

01 
הפסק לטפל בבקשה זו והתעלם ממנה, אל תטפל יותר בבקשות של אותה סוג חתיכה, 

 ודווח על כך 

 דלג על החתיכה והמשך הלאה 10

11 
, עם ההודעה של ERRORדלג על החתיכה והמשך הלאה, אבל דווח על החתיכה הזו 

'Unrecognized Chunk Type.' 

 

Chunk Parameter Length - (. השדה מחזיר את האורך בבתים, כאשר 65535ועד  0-שש עשרה ביט )מ

הגודל המקסימלי הוא  .Parameter Valueאת -ו Parameter Length, את Parameter Typeהאורך כולל את 

כמו בכל שאר  שיש בשביל לשמור על הגודל. padding-ארבעה בתים, כאשר לא כוללים בתוכם את ה

בתים  3מתבצע לימין לערך, ולא יעלה על  padding-הם מוגדר אורך, גם כאן, ההמקומות בפרוטוקול ב

 סה"כ.

Chunk Parameter Value - .גודל משתנה. המידע בפועל שנשלח, בהתאם כמובן לשאר הפרמטרים 
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 חתיכות

 ישנם מספר סוגי חתיכות:

Payload - :כאשר רוצים לשלוח מידע בפועל, יש להשתמש במבנה הבא 

 

 [RFC 4960 ]מתוך

 Type תמיד יהיה אפס, והוא מתאר למעשה שמדובר ב-Payload. 

 Reserved ' ויזכה להתעלמות מהמקבל.0מחזיר בחמישה ביטים. לרוב הוא יהיה בערך של ,' 

 לכל ביט בשדה, יש הגדרה:

 תאור סוג הביט

U 

חתיכה ', הוא מציין כי ה1. במידה והוא מחזיק בערך 'Unordered bitפירוש הביט הוא 

אשר ישויך  Stream Sequence Numberמחזיקה מידע ללא סדר מסוים. לכן גם לא יהיה 

 .Stream Sequence Numberלחתיכה, ולכן המקבל חייב להתעלם מהשדה של 

על  ULP-כאשר מרכיבים חזרה את המידע )במידה ויש צורך לכך(, החתיכה חייבת להישלח ל

 וים במידע.ידי המקבל, ללא ניסיון לבצע סדר מס

(, כל חלק של ההודעה חייב להכיל את fragmentedבמידה ומידע לא מסודר הוא גם מחולק )

 '.1הביט עם הערך '

B .ביט זה מציין האם החלק הוא התחלת המידע, כאשר מדובר בשליחה מחולקת 

E .ביט זה מציין האם החלק הוא סוף המידע, כאשר מדובר בשליחה מחולקת 
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 בצורה הבאה: E-ו B( ישתמש בביטים של fragmentedע אינו מחולק )כאשר המיד

 תאור 1/0

 התחלת המידע המחולק 0 1

 אמצע המידע המחולק )כל שאר המידע למעט הסוף שנשלח( 0 0

 סוג המידע המחולק 1 0

 מידע לא מחולק 1 1

 

להרכיב מחדש את  יהיה בשימוש על ידי המקבל בשביל TSNכאשר המידע מחולק למספר חתיכות, ה

שהוא במספר סידורי עולה עבור כל  TSNהמידע. דבר זה מחייב את השולח לשים כל מידע מחולק תחת 

 חלק שנשלח.

Length - שש עשרה ביט. השדה מחזיק את גודל חתיכת ה-DATA  בבתים, מהתחלת השדה, ועד לסיום

 .paddingהחתיכה, לא כולל 

 בתים. 17כלומר  - 17לת הספרה אורך של חתיכה עם בית בודד תהיה בע

, אשר מציינת למעשה את הגודל L+16תהיה באורך של  Lעם מידע משתמש בעל אורך של  DATAחתיכת 

חייבת  L, כלומר 0-בבתים. האורך של מידע המשתמש חייב להיות גדול יותר מ Lשל שש עשרה פלוס 

 בנוסחה. -0להיות גדולה מ

TSN - יצג את השלושים ושתיים ביט. הערך מי-TSN עבור חתיכת ה-DATAהאורך המותר ל .-TSN 0-הוא מ 

חייב  TSNמגיע, השדה של  4,294,967,295(. כאשר הערך האחרון של 322 - 1)כלומר  4,294,967,295עד 

 '.0להתאפס והלחזיק את הערך '

Stream Identifier S - (. זהו מזהה ייחודי לסוג ה65,535ועד  0-שש עשרה ביט )מmstrea  אשר המידע

 שייך אליו.

Stream Sequence Number - (. זהו מזהה חד חד ערכי עבור ה65,535ועד  0-שש עשרה ביט )מ-

stream.גם כאשר מדובר במידע המחולק על פני מספר בקשות, עד לסיום השליחה של הערך האחרון , 

Payload Protocol Identifier - ( שלושים ושניים ביטunsignedהמידע .)  מייצג את התוכן של האפליקציה

 .protocol identifier( לפי התאור של ULP)או 

, אך ישויות SCTP, ונשלח ליעד. זהו מזהה אשר אינו בשימוש של ULP-על ידי ה SCTP-המידע מועבר ל

אחרות יכולות להשתמש בו בנוסף לאפליקציה עצמה, על מנת לזהות את סוג המידע שנשלח כחלק 

 מהמידע עצמו.
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השדה חייב להישלח גם כאשר מדובר במידע מחולק, וזאת על מנת להבטיח כי כל מי שרוצה לדעת 

 להשתמש במידע הזה יוכל.

, לכן אינו מנוהל על ידו, התוכן יכול להיות כל מה שרוצים, SCTPהיות והמידע של שדה זה אינו חלק מה 

 (, וכיו"ב.Big Endianהערכים הם )למרות שמקובל בתקשורת ש Little Endianכמו למשל מספר שהוא 

 .ULPהאחראי למידע הוא רק 

 הזה. Payload-' לשדה זה, אומר כי אין מזהה לאפליקציה ל0הערך '

User Data -  אורך משתנה. זהו המידע בפועל של המשתמש. המימוש חייב לשיםpadding  של ארבעה

-בתים ל 3-אסור לשולח לשים יותר מ להיות כלול באורך השדה. paddingבסוף. אסור ל 0בתים בגודל 

padding.כלומר הבית הראשון יהיה המידע עצמו . 

 

 (:הבא)מהקישור DATA SCTP  לבקשת wireshark הדגמת
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INIT 

בין הנקודות תקשורת השונות  SCTPנמצאת בשימוש על מנת לאתחל את התקשורת של  INIT-חתיכת ה

 )כפי שהוסבר בחלק הקודם(.

 הוא כזה: INIT-מבנה ה

 

 [RFC 4960]מתוך 

 מכילה בתוכה את הפרמטרים הבאים רק פעם אחת, אלא אם צוין אחרת: INIT-חתיכת ה

 פרמטר האם חובה

✓ Initiate Tag 

✓ Advertised Receiver Window Credit 

✓ Number of Outbound Streams 

✓ Number of Inbound Streams 

✓ Initial TSN 

✗ 
1IPv4 Address 

✗ 
1IPv6 Address 

✗ Cookie Preservative 

✗ Reserved For ECN Capable2 

✗ Host Name Address3 

✗ Supported Address Types4 

 באפשרויות שונות בהתאם לצורך. IPv6-ו IPv4שיכולות להיות במבנה של  IPה להחזיק מספר כתובות יכול INIT-חתיכת ה - 1
 .Explicit Congestion Notificationהוא "שמור" לשימוש עתידי עבור  ECN-כל שדה התומך ב - 2
 Host Nameסור לצרף עוד כתובות תחת א INIT-אחת. בנוסף, לשולח בקשת ה Host Name Addressיותר מכתובת  INITאסור לחתיכת  - 3

Address בבקשת ה-INIT עצמה. המקבל של בקשת ה-INIT  חייב להתעלם מכל תוספת שלHost Name Address.במידה ושדה זה קיים , 
ח מסוגל במידה ופרמטר זה קיים, הוא מחזיק ברשימה של כל סוגי הכתובות שהשולח יכול לתמוך בהם. העדר של השדה, מייצג שהשול - 4

 להתמודד עם כל סוג של כתובת.
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 :הערת מימוש

, אז מומלץ INIT-מתקבלת עם פרמטרים מוכרים שהם לא אופציונאלים, בחתיכת ה INITבמידה וחתיכת 

יכול במידת  INIT-. המקבל של בקשת הINIT ACKולשלוח תשובה של  INIT-למקבל לעבד את בקשת ה

מאוחר יותר. אך מימוש מגביל יכול לשלוח חזרה  COOKIE ACKעם  ERRORהצורך לשלוח חתיכה של 

 .INITכתשובה לבקשת  ABORTחתיכת 

 

 Type -  1תמיד יחזיק בערך. 

 Chunk Flags - היות והוא שמור במצב חתיכת  0תמיד יהיה בערך ,INIT בנוסף, על המקבל להתעלם .

 יכול להגיע בכל סדר. INITשדה זה. סדר הפרמטרים ב

 Initiate Tag - (. מקבל בקשת ה4,294,967,295ועד  1-ושים ושניים ביט )משל-INIT  שומר את ערך

אשר נשלחת  SCTPשל כל בקשת  Verification Tagשדה זה. הערך של השדה חייב להיות בשדה 

, השדה יכול להחזיק כל ערך בטווח. במידה והמקבל 0למעט הערך  .INIT-חזרה ממקבלי בקשת ה

הבקשה חייב להתנהג אל הבקשה כאילו יש בה שגיאה, ולדווח חזרה  , מקבל0גילה כי הערך הוא 

ABORT. 

 הערות:

  זהו שדה המסייע להתמודדות עם פעולות שלMiTM  ולכן חשוב שהערך בו יהיה רנדומלי, על מנת

, RFC4086. ניתן להשתמש בגישה של Sequence Number-ו MiTMלסייע בהגנה מהתקפות של 

 .Initiate Tagנדומיזציה של המתארת כיצד ניתן לבצע ר

  בחירה זהירה שלInitiate Tag תסייע בהתמודדות של חוסר שכפול פקטות ממידע שכבר נשלח ,

 בעבר.

 אסור ש-Initiate Tag .ישתנה על ידי איזשהו צד, כל עוד הבקשות בנושא עדיין חיות 

Advertised Reciver Window Credit (a_rwnd) - (. שדה 4,294,967,295ועד  0-שלושים ושניים ביט )מ

 שמר עבור שיוך החלון. INIT-זה מייצג גודל באפר יעודי לפי בתים אשר שולח בקשת ה

לאורך זמן החיים של השיוך, גודל האפר אינו יכול להיות מוסר מהשיוך, אך הקצה יכול לשנות את הגדול 

 .SACKעל ידי שליחה של בקשת 

Number of Outbound Stream (OS) - (. מציין את הערך של 65,535ועד  1-שש עשרה ביט )מoutbound 

stream של בקשת ה-INIT  0על ידי השולח, אשר מעוניין לשייך לבקשה. אסור שהערך יהיה. 

 , עליו לבטל כל שיוך בנושא.0עם הערך  OS, קיבל את INIT-במידה ומקבל בקשת ה
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Number of Inbound Streams (NIS) -  (. מציין את הערך המקסימלי 65,535ועד  1-)משש עשרה ביט

במידה  .0מרשה למקבל הבקשה לשייך. אסור שהערך של שדה זה יהיה  INIT-אשר שולח בקשת ה

חשוב לציין כי אין באמת משא ומתן למספר  בשדה הזה, על המקבל בטל כל שיוך בנושא. 0ונשלח ערך 

. min(requested, offered)שתמשו בגישה הבאה: בנושא, אך במקום משא ומתן, שני הצדדים י stream-ה

 אסביר זאת יותר לעומק. INIT ACK-בחלק ה

TSN)-Initial TSN (I - (. שדה זה מגדיר 4,294,967,295ועד  0-שלושים ושניים ביט )מTSN  התחלתי אשר

 .Initiate Tagשדה זה יכול להחזיק גם את הערך הקיים בשדה  השולח ישתמש בו.

Length Parameter-VariableOptioanl/ -  גודל משתנה. השדה הבא הוא למעשה מבנה בפורמט

 המשתנה בהתאם לסוג המבנה:

 IPv4 

 IPv6 

 Cookie Preservative 

 Host Name Address 

 Supported Address Types 

 במבנה הבא: IPv4כתובת 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Type -  5תמיד יהיה. 

 Length -  בתים(. 8תמיד יהיה( 

 IPv4 Address -  לפי הגדרת  -שלושים ושניים ביטRFC791 השדה מחזיק בערך המקודד .

 בינארית.

 תהיה במבנה הבא: IPv6כתובת 
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 [RFC 4960]מתוך 

 Type -  6תמיד מחזיק בערך. 

 Length -  בתים(. 20תמיד מחזיק בערך( 

 IPv6 Address -  מבנה שלIPv6  לפיRFC2460 .בקידוד בינארי 

(, ובמקום, יש RFC2491-)אשר מתואר ב IPv6ממופה לכתובת  IPv4לח להשתמש בגישה של אסור לשו

 שתואר למעלה. IPv4להשתמש במבנה של 

 הערה:

 INITבפעולות של Optioanl/Variable-Length Parameter בשדה של  IPv6ו/או  IPv4-במידה ואין שימוש ב

 .NAT, יהיה קל יותר לתפעל את הבקשות תחת INIT ACK-ו

 

Cookie Preservative - :המבנה הבא מציין כמה זמן עוגייה תהיה בחיים 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 

 Type -  9תמיד יהיה. 

 Length -  בתים(. 8תמיד יהיה( 

 Span Increment-Suggested Cookie Life - (. 67,2,5,,4,2,4ועד  0שלושים ושניים ביט )מ

ות אשר השולח מעוניין שהמקבל יוסיף לאורך זמן שני-הפרמטר מייצג מה הערך להוספה במילי

 החיות של העוגייה.

על ידי השולח כאשר השולח מנסה לחדש שיוך עם המקבל אשר  INIT-פרמטר אופציונאלי זה, יתווסף ל

המקבל יכול להתעלם את הערך המוצע,  .cookie operation errorנכשל בעבר בשל הודעת שגיאה של 

 ת אבטחה כלשהי.בשביל לא להיכנס לבעיי

ישתמש בפרמטר הזה על מנת לספק  INIT-שולח בקשת ה - Host Name Addressשדה אופציונאלי של 

לשם  resolving-מקבל הבקשה אחראי על ביצוע פעולת ה למקבל הבקשה. IPשם מתחם במקום כתובות 

 .NATשימוש בפרמטר זה, יכול לסייע בעבודה מול  המתחם.



 
 

Error! No text of specified style in document. 

www.DigitalWhisper.co.il 

 07  2016 ינואר, 68גליון 

 
 
 
 
 

 המבנה שלו נראה כך:

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Type -  11תמיד יהיה. 

 Length -  ישתנה בהתאם להגדרותHost Name. 

 Host Name -  גודל משתנה. השדה מכיל שם מתחם לפי הגדרות שלRFC1123  2.1חלק. 

 SCTP אינו אחראי על ביצוע פעולת ה-resolving. 

 

 ב להיכלל גם באורך., וחייHost Name-אחד יהיה קיים ב nullחשוב לציין כי לפחות תו 

ושמות מתחם בהם  IP, מחזיק ברשימה של כתובות Supported Address Typesשדה אופציונאלי של 

 השולח תומך:

 

 [RFC 4960]מתוך 

 

 Type -  12תמיד יהיה. 

 Length - .משתנה בהתאם לכמות הכתובות שיש 

 Address Type - שש עשרה ביט. מחזיק בתוכו את ה-Type  שלIPv4 ו-ost NameH .שנתמכים 
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 (:הבא)מהקישור  SCTP INIT לבקשת wireshark הדגמת
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INIT ACK 

 :INIT-היא בקשה חוזרת המגיעה כאישור לבקשת ה INIT ACK-בקשת ה

 

 [RFC 4960מתוך ]

 מכילה בתוכה את הפרמטרים הבאים רק פעם אחת, אלא אם צוין אחרת: INIT ACK-חתיכת ה

 פרמטר האם חובה

✓ Initiate Tag 

✓ Advertised Receiver Window Credit 

✓ Number of Outbound Streams 

✓ Number of Inbound Streams 

✓ Initial TSN 

✓ State Cookie 

✗ 
1IPv4 Address 

✗ 
1IPv6 Address 

✗ Unrecognized Parameter 

✗ 
2Reserved For ECN Capable 

✗ 
3Host Name Address 

 באפשרויות שונות בהתאם לצורך. IPv6-ו IPv4שיכולות להיות במבנה של  IPמספר כתובות  INIT ACKבקשת  - 1
 .Explicit Congestion Notificationהוא "שמור" לשימוש עתידי עבור  ECN-שדה התומך ב - 2
 Host Nameאסור לצרף עוד כתובות תחת  INIT-אחת. בנוסף, לשולח בקשת ה Host Name Addressיותר מכתובת  INITאסור לחתיכת  - 3

Address בבקשת ה-INIT עצמה. המקבל של בקשת ה-INIT  חייב להתעלם מכל תוספת שלHost Name Addressבמידה ושדה זה קיים ,. 
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, יכול לקבל בקשות מאוד INIT ACKחייב לקחת בחשבון שמקבל בקשת  SCTPחשוב לדעת כי מימוש של 

בתים( בשל העבודה שיש שדה משתנה שיכול להכיל מספר ערכים בפנים,  -1500גדולות )גדולות יותר מ

 ורשימת כתובות משתנה. State Cookieבהם 

שהוא מעוניין לשלוח אליהם,  IPv4כתובות  1,000ה של יכול לספק רשימ INITלמשל הצד שמגיב לבקשת 

 .INIT ACKבתים עבור  -8,000והגודל של בקשה כזו תהיה כ

, אז INIT ACK-מתקבלת עם פרמטרים שהם חובה של בקשת ה INIT ACKעוד חשוב לדעת, כי אם חתיכת 

 INIT-תיכת ה. המקבל של חCOOKIE ECHOהמקבל צריך לעבד את הבקשה ואז לשלוח חזרה חתיכת 

ACK  עלול לשלוח גם חתיכתERROR ביחד עם חתיכת ה-COOKIE ECHO. 

 שכזה. INIT ACK-חזרה כתגובה ל ABORTמימוש שהוא שמרני עלול לשלוח בקשת 

 INIT ACK-בבקשת ה IPהראשית, כל כתובת  SCTPבצירוף של כל פורט מוצא אשר נשלח כחלק מבקשת 

, אשר INIT ACK-עבורה חוקית ותקינה על ידי השולח של בקשת הכתובת ת INIT ACKמציינת למקבל של 

 חייבת להמשיך להתקיים לכל אורך החיים של שיוך הבקשה.

 שדות:

 Initiate Tag - (. המקבל של בקשת 4,294,967,295ועד  1-שלושים ושניים ביט )מINIT ACK  מתעד

 SCTPשל כל בקשת  Verification Tag-את הערך של הפרמטר. הערך חייב להיכנס לתוך שדה ה

כפי שציון למעלה, המטרה של הערך הזה הוא  , כחלק מהשיוך לבקשה זו.INIT ACK-שעליה בוצע ה

 Sequence-ו MITM, Replayלהיות כמה שיותר רנדומאלי, על מנת להצליח להגן על התקפות כדוגמת 

Number. אסור שהערך ל-Initiate Tag  קבל של הבקשה חייב , המ0. במידה והערך הוא 0יהיה

בשביל להבין מה  ABORTלהרוס את השיוך של הבקשה. ובמידה והמקבל מעוניין, הוא ישלח פעולת 

 קרה.

 Advertised Reciver Window Credit (a_rwnd) - (. 4,294,967,295ועד  0-שלושים ושניים ביט )מ

שיוך לחלון זה. כל עוד יש ביצע כ INIT ACKשדה זה מייצג את גודל הבאפר בבתים אשר השולח של 

 שיוך לבקשה, לבאפר אסור להשתחרר, והוא חייב להישאר כבאפר יעודי לבקשה המשויכת.

 Number of Outbound Streams (OS) - (. שדה זה מגדיר את 65,535ועד  1-שש עשרה ביט )מ

 0שלוח את הערך אסור ל מעוניין ליצור לשיוך זה. INIT ACK-( אשר שולח הstreamsמספר ה"זרמים" )

ישלח,  0. במידה והערך INIT-אשר נשלח בבקשת ה MISבשדה זה, או להיות גדול יותר מהערך של 

 .TCBהמקבל חייב להרוס את השיוך לבקשה ואת השיוך של 
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 Maximum Number Of Inbound Streams) MIS) - (. שדה זה 65,535ועד  1-שש עשרה ביט )מ

אסור  מורשה לצד המקבל ליצור עבור השיוך. INIT ACKהשולח של מחזיק את הכמות המקסימליות ש

ישלח, המקבל חייב להרוס את השיוך לבקשה ואת  0ישלח בשדה זה. במידה והערך  0שהערך 

חשוב להדגיש כי אין משא ומתן בנושא של כמות הזרמים, אך במקום, הצדדים של  .TCBהשיוך של 

 .min(requested, offered)הבקשה ישתמשו בחישוב של 

 TSN)-Initial TSN (I - (. הגדרה זו מגדירה את שדה ה4,294,967,295ועד  0-שלושים ושניים ביט )מ-

TSN אשר שולח בקשת ה-INIT ACK  ישתמש. ניתן להגדיר שדה זה יהיה עם הערך שלInitiate Tag. 

 Length Parameters-Optional/Variable של בקשת ה. זהו מבנה הזהה לאותו סוג נתונים-INIT. 

 

State Cookie 

 Type -  7תמיד יהיה. 

 Parameter Value -  שדה זה חייב להכיל את כל המצבים השונים והפרמטרים שלהם אשר

, כפי שתואר בחלק הראשון של MACעל מנת ליצור שיוך ביחד עם  INIT ACK-נדרשים כחלק מ

 המאמר.

 

Unrecognized Parameter 

 Type -  8תמיד יהיה. 

 arameter ValueP - אורך משנה. הערך ישלח חזרה ליוצר בקשת ה-INIT כפעולה המחזירה את ,

 הערך הלא מוכר חזרה לשולח, על מנת שזה יחזור חזרה לשולח להבנה מלאה יותר למה שקרה.
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 (:הבא)מהקישור  ACK INIT SCTP לבקשת wireshark הדגמת

 

 

Selective Acknowledgment (SACK) 

, וכן לעדכן במידה והיו פערים בין DATAנשלחת ליוצר הדיאלוג לאשר כי התקבלו חתיכות של  SACKבקשת 

 TSN, כאשר יש בעיה בסדר של יודע זאת SACK-. שולח בקשת הDATA-השליחה לקבלה בסדר של חלק ה

 .DATA-הנשלח ב

 

 חייבת להכיל בתוכה: SACKשליחת 

  סיכום שלTSN Ack 

 Advertised Receiver Window Credit (a_rwnd) 

 Number of Gap Ack Block 

 מספר כפילויות של שדות ה-TSN 

https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures?action=AttachFile&do=get&target=SCTP-INIT-Collision.cap
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ני שהתקבלה שהתקבל לפ TSNהוא הערך האחרון של  Cumulative TSN Ackלפי ההגדרה, הערך של 

-עדיין לא התקבל חזרה לפני שליחת בקשת ה TSN-, והערך הבא של הTSN-הפסקה ברצף של מקבל ה

SACK. כלומר שדה זה מאשר קבלה של כל שאר החלקים עד למספר זה ומשליחת ה-SACK .שלפניו 

לת מידע . שדה זה מכיל בעצם אישור על קבGap Ack Blocksיכולה להכיל בתוכה שדות של  SACKשליחת 

 עד להפסקה ברצף. במידה ואין הפסקה ברצף תוך כדי, לא ישלח השדה הזה. TSNשל 

 

יהיו גדולים יותר מאשר הערך  Gap Ack Blocks, אשר זוכים לאישור על ידי TSN-לפי ההגדרה, כל שדות ה

 :Cumulative TSN Ackשל 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 

 Type -  3תמיד יהיה. 

 Chunk Flags -  מרופד, והמקבל יתעלם משדה זה. 0ביט. תמיד יהיה שמונה 

 Cumulative TSN Ack - הפרמטר מכיל את ה4,294,967,295)ועד  0-שלושים ושניים ביט )מ .-

TSN .האחרון שהגיע לפני הסדר לפני שנהיה פער בשליחה 

 במידה ולא נשלח עדיין מידע, הערך יהיה ערך ה-Initial TSN .פחות אחד 
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 ceiver Window Credit (a_rwnd)Advertised Re - ועד  1-שלושים ושניים ביט )מ

 .SACK-. השדה מכיל את הערך המעודכן לבאפר בבתים שאליו ישלח ה4,294,967,295)

. הערך מייצג את גודל הבאפר בבתים שהתקבל a_rwnd-מכילה לצד המקבל ערך ל SACKכל בקשת 

-מסה"כ המידע שהתקבל כחלק מבקשת ה , ומחזיק במה שנשארSCAK-מהמידע בזמן שליחת ה

INIT/INIT ACK. כאשר יש שימוש ב-Cumulative TSN Ack ו-Gap Ack Block שולח המידע יכול לפתח ,

 .a_rwndסוג של מנגון חזרה של המידע שלא נשלח, תוך שימוש בבאפר 

יכול  SACK-, הוא שהשולח חייב לקחת בחשבון כי עיבוד בקשות הSACK-אחת הבעיות אבל בשימוש ב

יכולה להישלח על ידי מקבל המידע בצורה מאוחרת  SACKכלומר בקשת  להתבצע לא בסדר הנכון.

 יותר מהמידע הראשוני שכבר התקבל.

, אך a_rwnd-התקן מסביר כיצד להתמודד ולהתנהג עם התופעות האלו, תוך שימוש גם עם שדה ה

 מאמר זה לא מכסה את הנושא.

 sNumber of Gap Ack Block - (. מציין את כמות הפערים בין 65,535ועד  0-שש עשרה ביט )מ

 זו. SACKשנכללים בבקשת 

 Number of Duplicate TSN - (. שדה זה מכיל את מספר ה65,535ועד  0-שש עשרה ביט )מ-

TSN  שהגיעו יותר מפעם אחת. כל שכפולTSN  מגיע לאחר מכן עם רשימה שלGap Ack Block. 

 Duplicate TSN - שדות אלו מייצגים את מספר 4,294,967,295)ועד  0-שלושים ושניים ביט )מ .

האחרון. בכל פעם כאשר  SACK-התקבל יותר מפעם אחת מאז שליחת ה TSN-הפעמים ש

(, הוא מוסיף אותו לרשימה של כפילויות. כאשר בוצעה SACK)לפני שנלח  TSNהמקבל עותק של 

 ., המספר הזה מתאפס חזרהSACKשליחה של 

 

Gap Ack Blocks 

. הם ממשיכים אחד אחרי השני, בכמות Gap Ack Blocksהשדות הבאים נמצאים תחת ההגדרה של 

 Cumulative-השווה או גדול מ TSNעם  DATA-כל חתיכות ה .Number of Gap Ack Blocks-המצויינת ב

TSN Ack + Gap Ack Block Startושווה או קטן יותר מ ,-Cumulative TSN Ack + Gap Ack Block End  של

 יוצאים מהנחה כי המידע התקבל כמו שצריך. Gap Ack Blockכל 

Gap Ack Block Start - (. שדה זה מצייג את התחלת הקיזוז בין 65,535ועד  1-שש עשרה ביט )מTSN 

נוסף למספר  Cumulative TSN Ack-, שדה הTSN-זה. על מנת לחשב את מספר ה Gap Ack blockלבין 

 שהתקבל. Gap Ack Blockהראשון תחת  TSN-המחושב הוא המזהה את ה TSN-יזוז זה. חישוב מספר הק
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Gap Ack Block End - (. שדה זה מיצג את הקיזוז במידע ועד ל65,535ועד  1-שש עשרה ביט )מTSN 

, ערך TSN-הנוכחי. על מנת לחשב את מספר ה Gap Ack Block-האחרון שהתקבל בפער, תחת בלוק ה

האחרון  TSN-זה, הוא המזהה של ה TSNנוסף למספר זה. חישוב מספר  Cumulative TSN Ack-שדה ה

 זה. Gap Ack Blockעבור  DATA-תחת שדה ה

שרק הגיעו  DATA-הדגמה לשימוש ברעיון, הוא כאשר יש הנחה שהמקבל יש את המידע הבא בחתיכות ה

 :SACK-בזמן שהוחלט לשלוח את ה

 

 [RFC 4960]מתוך 

חדש מוגדר לערך  a_rwndחייב להיות בנוי בצורה הבאה )בהנחה כי  SACKחלק של הפרמטר של בקשת 

 על ידי השולח(: 4660של 

 

 [RFC 4960]מתוך 
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 (:הבא)מהקישור  SACK SCTP לבקשת wireshark הדגמת

 

Heartbeat Request (Heartbeat) 

 הודעה זו נשלחת מצד אחד לשני על מנת לוודא כי היעד חי וקיים.

, והוא בגודל משתנה ושקוף Heartbeatהחלק המיועד לפרמטרים מכיל בתוכו את המידע עבור חתיכת 

 התוכן: במבנה שלו, והוא בנוי בצורה שרק השולח יבין את

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Type -  4תמיד יכיל את הערך. 

 Chunk Flags -  ויזכה להתעלמות על ידי המקבל. 0שמונה ביט. יכיל את הערך 

 Heartbeat Length - (. שדה זה מכיל את הגודל בבתים של חתיכת 65,535ועד  1-שש עשרה ביט )מ

 .Heartbeat Informationשדה הכוללת גם את גודל התוכן של ה Heartbeatהמידע של 

 

https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures?action=AttachFile&do=get&target=SCTP-INIT-Collision.cap
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 Heartbeat Information -  גודל משתנה. זהו שדה בגודל משתנה, והוא שדה חובה, אשר מכיל בתוכו

 את המבנה הבא:

 

 [RFC 4960]מתוך 

 

 Heartbeat Info Type -  1תמיד עם. 

 HB Info Length - (. הגודל של כל המידע של בקשת ה65,535ועד  1-שש עשרה ביט )מ-Heartbeat 

Information. 

 Specific Heartbeat Info-Sender - .מידע משתנה שהשולח בלבד יודע כיצד לפרש אותו 

 .לרוב המידע הזה יכיל מידע על זמן השולח כשהחתיכה נשלחה, וכן את כתובת היעד לשליחה 

 .הבקשה הזו, בנויה על מנת להבטיח כי היעד קיים, וגם כי הנתיב תקין 

 ביט. 64בדיקת תקינות של נתיב, המידע חייב להיות ערך רנדומאלי לגמרי בגודל של כאשר מדובר ב 

 

 (:הבא)מהקישור SCTP Heartbeat  לבקשת wireshark הדגמת

 

 

https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures?action=AttachFile&do=get&target=sctp.cap
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Heartbeat Acknowledgment (HEARTBEAT ACK) 

. -HEARTBEATליוזם בקשת ה HEARTBEAT ACKישלח את בקשת  HEARTBEATיעד אשר מקבל בקשת 

 שתשובה זו היא עבורו. HEARTBEAT-המקור של בקשת ה IP-הבקשה תמיד תישלח ל

 

 :HEARTBEATמבנה הבקשה דומה מאוד לבקשת 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 

 Type -  5תמיד יכיל את הערך. 

 Flags Chunk -  ויזכה להתעלמות על ידי המקבל. 0שמונה ביט. יכיל את הערך 

 Heartbeat Ack Length - (. שדה זה מכיל את הגודל בבתים של 65,535ועד  1-שש עשרה ביט )מ

 .Heartbeat Informationהכוללת גם את גודל התוכן של השדה  Heartbeatחתיכת המידע של 

 Heartbeat Information -  משתנה. זהו שדה בגודל משתנה, והוא שדה חובה, אשר מכיל בתוכו גודל

 את המבנה הבא:

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Heartbeat Info Type -  1תמיד עם. 

 HB Info Length - (. הגודל של כל המידע של בקשת ה65,535ועד  1-שש עשרה ביט )מ-Heartbeat 

Information. 

 Specific Heartbeat Info-Sender - דע משתנה שהשולח בלבד יודע כיצד לפרש אותו.מי 

 .לרוב המידע הזה יכיל מידע על זמן השולח כשהחתיכה נשלחה, וכן את כתובת היעד לשליחה 

 .הבקשה הזו, בנויה על מנת להבטיח כי היעד קיים, וגם כי הנתיב תקין 

  ביט. 64בגודל של כאשר מדובר בבדיקת תקינות של נתיב, המידע חייב להיות ערך רנדומאלי לגמרי 

 



 
 

Error! No text of specified style in document. 

www.DigitalWhisper.co.il 

 29  2016 ינואר, 68גליון 

 
 
 
 
 

 (:הבא)מהקישור SCTP Heartbeat Ack  לבקשת wireshark הדגמת

 

 

Abort Association (ABORT) 

ר הוא רוצה לסגור את השיוך לבקשה. כאש INIT-מתבצעת על ידי צד שקיבל במקור את ה ABORTשליחת 

נשלחת, אסור לה להכיל גם חלק  ABORTהסיבה לכך יכולה להימצא בתוך המידע שנשלח. כאשר הודעת 

( יכולות להגיע ביחד עם SHUTDOWN COMPLETE-, וINIT, INIT ACK, אך פעולות ניהול כדוגמת DATAשל 

ABORTזיקה את , אך הן חיבות להיות מסודרות לפני התיכה שמחABORTאו שמקבל פעולת ה ,-ABORT 

 יתעלם מהם.

, המקבל חייב להתעלם בצורה שקטה TCBמקבל אותה עם שגיאה או ללא  ABORT-אם מקבל בקשת ה

, אסור לעולם להגיב לבקשה שכזו על ידי שליחת בקשת ABORT-מהבקשה. בנוסף, למקבל בקשת ה

ABORT .משל עצמו 

 :ABORTמבנה בקשת 

 

 [RFC 4960]מתוך 

https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures?action=AttachFile&do=get&target=sctp.cap
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 Type -  6תמיד יהיה. 

 Chunk Flags -  0שמונה ביט. שבעה הביטים הראשונים שמורים וחייבים תמיד להיות בערך. 

אשר השולח  Verification Tagבמידה והשולח מילא את שדה  0( יכיל את הערך Tהביט האחרון )

. כאשר מדובר 1להיות  , אז הערך חייב תמידT-משתקף מ Verification Tag-ציפה ממנו לבצע. אם ה

שהתקבל ונשלח הם זהים. ישנם מספר כללים  Verification Tag-ב"השתקפות", הכוונה היא שה

 , אך לא אכסה אותם במאמר זה.ABORTכאשר נשלח  Verification Tag-בנושא ה

 Length - (. שדה זה מחזיק בתוכו את גודל החתיכה כולה בבתים, 65,535ועד  1-שש עשרה ביט )מ

 .Error Cause-ולל את שדה הכ

 Error Cause - שדה זה יכוסה תחת החלק של שדה ה-Error . 

 

 (:הבא)מהקישור ABORT SCTP  לבקשת wireshark הדגמת

 

Shutdown Association (SHUTDOWN) 

על מנת לבצע סיום תקין של שיוך עם  SHUTDOWN-יעד שהוא תחת שיוך לבקשה, חייב להשתמש ב

 השרת.

 הוא כזה: SHUTDOWNמבנה בקשת 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 

https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures?action=AttachFile&do=get&target=SCTP-INIT-Collision.cap
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 Type -  7תמיד יהיה בערך. 

 Chunk Flags -  0שמונה ביט. תמיד יהיה. 

 Length -  ין את האורך של כל החתיכה. . מצי8שש עשרה ביט, תמיד יהיה 

 Cumulative TSN Ack - פרמטר זה מייצג את מספר 4,294,967,295)ועד  1-שלושים ושניים ביט )מ .

TSN האחרון שהתקבל על ידי שולח בקשת ה-SHUTDOWN .לפני איזשהו פער 

 

לה לספק אישור , ולכן אין היא יכוGap Ack Blockאינה מכילה איזשהו  SHUTDOWNחשוב לציין כי פעולת 

 .TSNעל סדר קבלת 

, אשר נכללו מקודם, הדבר מציין כי המקבל חזר בו Gap Ack Blocks-יש מחסור ב SACKכאשר בפעולת 

, המקבל Gap Ack Block-את שדות ה SHUTDOWN. אך היות ואין לפעולת DATAבנושא של שיוך חתיכות 

 כטווח. Gap Ack Block-סור באינו מורשה להפריע למצב בו יש מח SHUTDOWN-של בקשת ה

 

 (:הבא)מהקישור SHUTDOWN SCTP  לבקשת wireshark הדגמת

 

 

Shutdown Acknowledgment (SHUTDOWN ACK) 

, כאשר תהליך הכיבוי SHUTDOWNלהגיע על מנת לאשר הגעה של פעולת  שליחת חתיכה זו, חייבת

 אינה מחזיקה בשום פרמטרים: SHUTDOWN ACKהחתיכה של  הסתיים.

 

 [RFC 4960]מתוך 
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 Type -  8תמיד יהיה בערך. 

 Chunk Flags -  0שמונה ביט. תמיד יהיה. 

 Length -  החתיכה. . מציין את האורך של כל 4שש עשרה ביט, תמיד יהיה 

 

 (:הבא)מהקישור ACK SHUTDOWN SCTP  לבקשת wireshark הדגמת

 

 

Operation Error (ERROR) 

הציג כי יש בעיה במידע שהתקבל. לרוב לשרת, הדבר מגיע בשביל ל ERRORכאשר נשלחת בקשת 

אינו נחשב לשגיאה שלא Operation Error יכולה להכיל בתוכה מספר שגיאות שונות.  ERRORחתיכה של 

 , אז היא תחשב לכזו.ABORTניתן להמשיך ממנה והלאה, אך היא במידה והיא בשימוש תחת חתיכה של 

 

 הבא:כל סוג שגיאה מכיל מבנה שונה אשר יכנס למבנה הכללי 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 

 Type -  0תמיד יהיה. 

 Chunk Flags -  ותהיה התעלמות ממנו. 0שמונה ביט. תמיד יהיה 

 Length - שש עשרה ביט. מכיל את הגודל בבתים של כל חתיכת ה-ERROR כולל את כל שדות ה-

Error Causes. 

https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures?action=AttachFile&do=get&target=SCTP-INIT-Collision.cap
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Error Causes 

 לים מבנה שונה בהתאם לצורך:סוגי השגיאות השונים מחולקים לתתי נושאים, אשר מכי

 תאור קוד שגיאה

1 Invalid Stream Identifier 

2 Missing Mandatory Parameter 

3 Stale Cookie Error 

4 Out of Resource 

5 Uresolvable Address 

6 Unrecognized Chunk Type 

7 Invalid Mandatory Parameter 

8 Unrecognized Parameters 

9 No User Data 

10 Cookie Received While Shutting Down 

11 Restart of an Association with New Address 

12 User Initiated Abort 

13 Protocol Violation 

 

 מבנה הדיווח הוא כזה:

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Cause Code - .שש עשרה ביט. יהיה אחד מהערכים בטבלה למעלה 

 Cause Length - שש עשרה ביט. יכיל את הגודל בבתים של כל מבנה ה-Error Cause הכולל בתוכו ,

 .Cause-Specific Informationגם את השדות המגיעים עם 

 Specific Information-Cause - .גודל משתנה. מכיל בתוכו מבנה שדות המתאימים לסוג השגיאה 
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Invalid Stream Identifier - ב בו מתקבל מידע על שגיאה זו מייצגת מצstream :אשר אינו באמת קיים 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Stream Identifier - שש עשרה ביט. מכיל בתוכו את ה-Stream Identifier  אשר התקבל עבור חתיכת

 .DATA-ה

 Resereved -  ויזכה להתעלמות על ידי המקבל.0שש עשרה ביט. השדה תמיד יחזיק בערך , 

Missing Mandatory Parameter -  שגיאה זו מייצגת מצב בו שדה אחד או יותר המוגדרים כשדות חובה

 .INIT ACKאו  INITאינם נשלחו במצב של 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Number of Missing Parameters -  שלושים ושניים ביט. השדה מכיל את מספר הפרמטרים

 .Cause Specific Informationהנמצאים תחת ההגדרה של 

 sing Param TypeMis - .)שש עשרה ביט. כל שדה יכיל את מספר הפרמטר שחסר )לפי סדר המבנה 

State Cookie Error -  שגיאה זו מייצגת מצב בו מקבלState Cookie  קיבל עוגייה תקינה, אך שפג התוקף

 לשימוש בה.

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Measure of Staleness - שניות בין הזמן -את ההבדל במילי שלושים ושניים ביט. שדה זה מכיל

שולח הבקשה אינו חייב לשלוח את פרק הזמן, ובמידה  הנוכחי לבין פרק הזמן שהעוגיה פגה תוקף.

 .0והוא בוחר שלא לעשות כן, הערך יהיה 
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Out of Resource -  שגיאה זו מייצגת מצב בו אין לשולח השגיאה מספיק משאבים לטפל בבקשות. שגיאה

 .ABORTבשילוב של  זו לרוב תגיע

 

 [RFC 4960]מתוך 

Unresolvable Address -  שגיאה זו מייצגת מצב בו שולח השגיאה אינו מצליח לבצע פעולתresolving  או

להגיע ליעד של הכתובת שנשלחה אליו, או שהוא אינו תומך בסוג הכתובת שהגיעה אליו. לרוב הודעת 

 .ABORTשגיאה זו תגיע בשילוב של 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Unresolvable Address - כפי שהוגדר ב( גודל משתנה. מכיל את מבנה סוג הכתובתINIT אשר יש )

 איתו בעיה.

 

Unrecignized Chunk Type 

שגיאה זו מייצגת מצב בו שולח ההודעה אינו מבין את ההודעה שקיבל חזרה לשולח המקורי. בנוסף לכך 

 .11ו א 01-מוגדרים כ Chunk Typeהביטים של 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Unrecognized Chunk -  אורך משתנה. השדה מחזיק בחתיכה אשר אינה מזוהה הכוללת אתChunk 

Type, Chunk Flags ו-Chunk Length. 

Invalid Mandatory Parameter -  שגיאה זו מייצגת מצב בו שולח בקשתINIT ACK  לא שלח את אחד

 משדות החובה.

 

 [RFC 4960]מתוך 
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Unrecognized Parameters -  שגיאה זו מייצגת מצב בו שולח בקשתINIT ACK  שלח שדה או מספר

 .Optional TLVשדות לא מוכרים על ידי המקבל תחת 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Unrecognized Parameters - גודל משתנה. שדה זה מכיל רשימה של העתק חלק ה-INIT ACK 

. הודעה זו לרוב תהיה כחלק מסוג הודעת השגיאה המגיעה עם Optional TLBבצורה שלמה, כולל 

COOKIE ECHOכאשר מגיבים ל ,-INIT ACKוכאשר שולח בקשת ה ,-COOKIE ECHO  מעוניין לדווח על

 הבעיה.

No User Data -  הודעת שגיאה זו מייצגת מצב בו שולח חתיכתDATA .ללא התוכן עצמו 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 TSN Value - ים ושניים ביט. שדה זה מכיל את תוכן השלוש-TSN של חתיכת ה-DATA  אשר התקבל

 ללא תוכן.

 .ABORTלרוב הודעה זו תגיע בצירוך של פעולת 

Cooise Recived While Shutting Down -  שגיאה זו תגיע כאשר התחיל תהליך הכיבוי, ובקשתCOOKIE 

ECHO  התקבלה תוך כדי מצב שליחתSHUTDOWN ACK-SENT.  הודעת שגיאה זו לרוב תגיע בתוך בקשת

SHUTDOWN ACK. 

 

 [RFC 4960]מתוך 
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Restart of an Association with New Address -  שגיאה זו תגיע כאשר התקבלה בקשתINIT  לשיוך

הוסיפה כתובת לשיוך אשר מקודם לא היה קיים כחלק מפעולת השיוך. כחלק  INITשכבר קיים. פעולת ה

 יאה, תצורף רשימה של הכתובות המדוברות.מהודעת השג

 .INIT-וסירוב לקבל את פעולת ה ABORTשגיאה זו תגיע לרוב כחלק מפעולת 

 

 [RFC 4960]מתוך 

User Initiated Abort -  שגיאה זו יכולה להכיל פעולתABORT  בתוכה, ונשלחת לבקשתULPחלק ה .-ULP 

 בצד השני. ULP-ויגיע ל SCTPתשדורת אשר תהיה חלק מ ABORTיכול לציין צורך בביצוע 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 

Protocol Violation -  שגיאה זו יכולה להיות בתוך פעולתABORT שנשלחת בגלל שבקשת ה-SCTP 

 זוהתה על ידי המקבל כבקשה לא תקנית, ואין שום שגיאה אחרת אשר מתאימה להציג את המקור שלה.

 ל גם מידע בנושא.מימוש של הודעת שגיאה זו יכול להכי

 

 [RFC 4960]מתוך 
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Cookie Echo (COOKIE ECHO) -  החתיכה שלCOOKIE ECHO  .נמצאת בשימוש רק בזמן אתחול השיוך

העוגייה נשלחת על מנת להשלים את השיוך בחלק האתחול. חתיכה זו חייבת להקדים כל חתיכה של 

DATA דע, ניתן להכניס אותה כבקשה ראשונה מעל אשר נשלחת לשיוך. אך במידה ורוצים לשלוח כבר מי

 ולא לעמוד בפני עצמה. DATA-ה

COOKIE ECHO  אינו מכיל בתוכו את השדהState Cookie במקום, המידע בתוך .State Cookie  הופך

 Stateלהיות המידע של העוגייה. פעולה זו מאפשרת למימוש לשנות רק את שני הבתים הראשונים של 

Cookie ות ולהפוך להיCOOKIE ECHO. 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Chunk Flags -  0שמונה ביט. תמיד יהיה. 

 Length - שש עשרה ביט. השדה מחזיק בגודל )בבתים( של כל חתיכת ה-COOKIE ECHO  כולל שדה

 .COOKIE-ה

 Cookie - גודל משתנה. השדה חייב להכיל את העוגייה המדויקת שהתקבלה על ידי שדה ה-Cookie 

 .INIT ACK-ב

  מומלץ למימוש להחזיק בעוגייה הקטנה ביותר שרק ניתן, בשביל להבטיח תקשורת בריאה בין הצדדים.

 (:הבא)מהקישור COOKIE ECHO SCTP  לבקשת wireshark הדגמת
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Cookie Acknowledgment (COOKIE ACK) - COOKIE ACK  .נמצאת בשימוש רק בזמן אתחול השיוך

 SACKאו  DATA. חתיכה זו חייבת להגיע לפני פעולת COOKIE ECHO-החתיכה נמצאת בשימוש כתשובה ל

ת הנוספות כתוצאה משיוך, אך יכולה להגיע כחלק מאוסף הנתונים, כאשר פעולה זו קודמת לשאר הפעולו

 .SCTPבאותה פקטת 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Chunk Flags -  0שמונה ביט. חייב תמיד להיות על. 

 :(הבא)מהקישור COOKIE ACK SCTP  לבקשת wireshark הדגמת

 

Shutdown Complete (SHUTDOWN COMPLETE) -  פעולתSHUTDOWN COMPLETE  היא החייבת

 מבצע בעצמו פעולת כיבוי. SHUTDOWN ACKלהגיע בשביל להציג אישור על כך שהמקבל של פעולת 

 

 [RFC 4960]מתוך 

 Chunk Flags -  0שמונה ביט. שבעה ביט ראשונים שמורים וחייבים להיות עם הערך. 

 Verification-, אז אומר כי השולח מילא את שדה ה0. במידה והוא בערך 1או  0יכול להיות  T-יט הב

Tag כמצופה על ידי יעד השליחה. אם ה-Verification Tag משתקף מ-T אז הערך חייב תמיד להיות ,

שנם שהתקבל ונשלח הם זהים. י Verification Tag-. כאשר מדובר ב"השתקפות", הכוונה היא שה1

 בנושא, אך הם לא מכוסים במאמר זה. Verification Tagחוקים מוגדרים בנושא של 

https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures?action=AttachFile&do=get&target=SCTP-INIT-Collision.cap
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 (:הבא)מהקישור SHUTDOWN COMPLETE SCTP  לבקשת wireshark הדגמת

 

 

 וםסיכ

בחלק הזה הדגמתי  ומה בעצם הפרוטוקל מנסה לפתור. SCTPבחלק הקודם הסברתי על הרעיון מאחורי 

כיצד התקשורת הזו תתבצע בפועל. מה שנשאר הוא למעשה מאמר מאוד ארוך או סדרה של מאמרים 

 אשר מסבירים כיצד המימוש מתקיים בפועל.

שונות אשר ניתן להיתכל בהם בשימוש בפרוטוקול. בנוסף, להציג הרבה מאוד מקרים שונים, והתנהגויות 

כאשר מבינים פרוטוקול לעומק, קל ופשוט יותר לקרוא אותו להתמודד איתו, ואפילו למצוא בעיות אבטחה 

 במימושים השונים.

אני מקווה כי המאמר הצליח לספק ולו במעט סקרנות בנושא, גם אם אינכם מגיעים מעולם הטלפוניה, 

 ניאל הגלום בפרוטוקול שכזה.ורואים את הפוטצ
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 קריאה נוספת

, שהיא הגרסה העדכנית לתקן הכללי של RFC 4960-מרבית המידע שנקלח בחלק זה של המאמר נלקח מ

SCTP  אשר התקן יצא, יצאו לו מספר תוספות:2007נכון לכתיבת מאמר זה. אך מאז , 

 Stream Control Transmission Protocol (SCTP) Chunk Flags Registration (RFC 6096) 

 IANA Procedures for the Management of the Service Name and Transport Port Number 

Registry (RFC 6335) 

 SACK Immediately Extension for the Stream Control Transmission Protocol (RFC 7053) 

 Authenticated Chunks For the Stream Control Transmission Protocol (SCTP) (RFC 4895) 

 Padding Chunk and Parameter for the Stream Control Transmission Protocol (SCTP) (RFC 

4820) 

 SCTP Parameters 

 WebRTC Data Channels - draft 13 

  במידה ואתם מעוניינים לראות עוד פעולות שלWireshark  עםSTCP  ,)או בכלל עם פרוטוקלים שונים(

 .https://wiki.wireshark.org/SampleCapturesאני ממליץ על הקישור הבא: 

 על גוגל של מאמר SPDYאשר כיום מוכר כ ,-HTTP/2.0  ומדועSCTP לא נבחר להיות חלק מ-SPDY. 

TL;DR - לים שכבר קיימים במערכת.הפחד מלשנות את הפרוטוקו 

 על הבחירה של  לוי צחי של מאמרSCTP  עבורWebRTC .במערכת השימוש למהות יותר עמוק הסבר 

 .Html5 Rocksתחת 
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