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 א' חלק - Embedded מבוא לפריצת מערכות

 (MADM2B) מאת דן פלד

 

 הקדמה

שנה מאז שבנג'מין פרנקלין הוכיח כי הברק הוא התפרקות חשמלית. האגדה אומרת  300עברו כמעט 

שהוא עשה זאת באמצעות ניסוי בו הפריח עפיפון בעת סערת ברקים, כשאל חוטו קשור מפתח. בנג'מין 
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בעיצומה של הסערה וספג מכת חשמל שכמעט הרגה אותו אבל איששה את ההיפותזה לגבי  נגע במפתח

 חשמליות הברק.

ניתן לראות שבשנים האחרונות העולם עובר שינוי טכנולוגי מהותי, כזה שלא בטוח שבנג'מין פרנקלין חלם 

ת, מכשור רפואי ועוד עליו. בתים, רמזורים, מצלמות, מכוניות, מכשירי חשמל, שעונים, טלוויזיות חכמו

מתייחס להתקנים שמכילים  Internet of Thingsמשנים את אופיים והופכים מחוברים אחד לשני. המונח 

 בתוכם מעבד וזיכרון ויש להם ממשק רשת שמאפשר להם להתחבר ולתקשר עם התקנים אחרים.

דוגמה, אם גורם בעל ל גם סכנות. על אף שהתופעה הזאת מגניבה ומקלה עלינו את החיים טמונות בה

כוונות זדוניות ישתלט על צומת מרומזר וישבית את הרמזורים שבצומת כנראה שיש בעיה בלשון המעטה. 

“Lights Green מקרה שכזה אגב הוכח כאפשרי במחקר שאת תוצאותיו ניתן לקרוא במאמר בשם 

Infrastructure Traffic of Security the Analyzing Forever:1.” 

, או "מערכת משובצת מחשב" בעברית, קיימים בגלל סוגי חולשות Embeddedבטחה בהתקני חורי א

-מוכרים מענפים אחרים באבטחת מידע: סיסמאות חלשות )אם בכלל(, ממשקים שאינם מוקשחים, אי

  בדיקת קלט, מידע רגיש שאינו מוצפן ועוד.

 

פסים, כאשר המטרה הסופית היא למעגלים מוד Reverse Engineeringבמאמר זה נלמד כיצד לבצע 

להפוך את האתגר החומרתי לאתגר תוכנתי שיאפשר חיפוש חורי אבטחה באופן סטנדרטי ומוכר. את 

 .TP-Link, נתב של חברת TL-WR740N ההדגמות בחרתי לבצע על

                                                           
1 https://jhalderm.com/pub/papers/traffic-woot14.pdf 

https://jhalderm.com/pub/papers/traffic-woot14.pdf
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 ?Embedded מה זו בכלל מערכת

ה שמיועדים למטרה ספציפית נמצאות לידינו כמעט כל הזמן. מדובר בחומרה ותוכנ Embeddedמערכות 

הם שעונים, ציוד רפואי,  Embeddedוהם בדרך כלל מהווים חלק ממערכת גדולה יותר. דוגמאות למערכות 

 מצלמות דיגיטליות, מכוניות, טלפונים סלולרים ועוד. זו המערכת שבעצם מתפעלת את ההתקן עצמו.

כמו כן  ועוד. ARM, MIPS, PowerPCעשויות להשתמש במגוון ארכיטקטורות כמו  Embeddedמערכות 

  RTOS (Real-Time Operating System.)-לעיתים הן יעשו שימוש ב

מתייחסת לניצול חורי אבטחה במטרה להשיג שליטה על ההתקן, והיא  Embeddedפריצת מערכות 

 (.PCBבין היתר גם על ידי התממשקות למעגל המודפס ) נעשית במגוון טכניקות,

KW5212 - כללית סקירה 

 
 [אריזת הנתב -1 איור]

 

-פורטים. הנתב האלחוטי תומך ב 4הינו ציוד רשת המשלב נתב ומתג בעל  WR740N-, הTP-Linkעל פי 
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802.11B 802.11-וG  802.11והוא מבוסס עלN  150ומאפשר ביצועים של עדMbps  .במחיר שווה לכל כיס 

 , משחקי רשת וכו'. VoIPצפייה מהנה ואמינה בזרימת וידאו, תיאור המוצר מבטיח חווית 

 802.11b/g/n 

 4  יציאותLAN 10/100Mbps 

 1  יציאתWAN 10/100Mbps 

 WPS 

 תמיכה ב-IPv6 

 אבטחה מתקדמת 

 

 איסוף מל"מ )מודיעין לקראת מבצע(

ומדויק. כך לאורך ההיסטוריה ניתן לראות מלחמות וקרבות רבים אשר הוכרעו הודות למודיעין איכותי 

המודיעין הישראלי על מצרים היה יוצא מן הכלל  1967ביוני  5-לדוגמא במלחמת ששת הימים שפרצה ב

וידע להצביע על מיקומן של כל אחת מהטייסות המצריות. נוסף על כך רמת הבקיאות בהליכים המבצעיים 

ושבתים, השמדה של מסלולי טיסה מ 18של חיל האוויר המצרי תרמה רבות למתקפה שתוצאותיה היו 

 (.350-טייסי קרב הרוגים )מתוך כ 100-( וכ420-כלי טיס )מתוך כ 300-מעל ל

( הינם קריטיים בכל מבדק חדירה היות ובסופו של דבר כל Scanning( וה"סריקה" )Reconשלבי ה"סיור" )

  המתקפות שנוכל להוציא אל הפועל כנגד המטרה נגזרות ישירות מהמידע שנצליח לאסוף.

שונה מעט מאיסוף אודות מטרות מבוססות  Embeddedל אף שאיסוף מידע אופרטיבי אודות התקני ע

Web המהות זהה. כך לדוגמא, במקום שנאסוף מידע ממקורות כמו ,Whois שרתי ,DNS  וכו', נרצה

 עוד. , חומרי שיווק, פטנטים וSDKs ,IDEs, חוברות אודות ההתקן, Data Sheetsלאסוף מידע ממקורות כמו 

 Federal Communications )קיצור של FCC-של ההתקן. ה FCC ID-מציאת ה הוא בו מקום טוב להתחיל

Commission ,היא סוכנות עצמאית של ממשלת ארצות הברית שתפקידה להסדיר תקשורת רדיו )

כדי שיוכלו ב FCC-טלוויזיה, כבלים, לווין ועוד. מרבית ההתקנים האלקטרונים צריכים לעבור בדיקות של ה

)המעגל  PCB-להימכר בארצות הברית. אם תסתכלו היטב על הקופסאות של מוצרי חשמל שונים, או על ה

, כאשר ה"איקסים" מייצגים את FCC ID XXXXXXXXהמודפס( עצמו, בהרבה מקרים תראו כיתוב בסגנון 

 המספר זהות של ההתקן.

 FCC-שניתן לבצע חיפוש באתר הרשמי של ה עוזרת לנו בעצם? התשובה לכך היא FCC ID-במה מציאת ה

 של ההתקן. Reversing-ולמצוא מידע שיסייע לנו בתהליך ה
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 :FCC-כבר מבחינה של האריזה החיצונית של המוצר ניתן לראות שהוא מאושר על ידי ה

 
איור]

2
 [על אריזת המוצר FCC-לוגו של ה - 

 

 שלו כפי שניתן לראות בתמונה שלהלן: FCC ID-הנתב עצמו, נגלה את האם נסתכל על הצד התחתון של 

 
איור ]

3
 [של המוצר FCC ID-כיתוב עם ה - 

-של מוצרים שונים. בין אם על ידי חיפוש ב FCC ID-ראוי לציין כי קיימות דרכים נוספות לאתר מהו ה

Google ם שונים כמו "חברה" במסד הנתונים של הובין אם על ידי חיפוש על פי פרמטרי-FCC . 
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( של המוצר, נוכל לנסות להשתמש בנתון הזה TE7WR741NXV5) FCC ID-כעת, לאחר שהשגנו את ה

בכדי לדלות מידע ערכי אודות היעד שלנו. הנתון הראשון שבולט לעין בתוצאות החיפוש הוא הכתובת של 

TP-Link: 

 
איור ]

4
 [TP-Linkכתובת פיזית של חברת  - 

 

 מידע נוסף שניתן לראות הוא את טווח התדרים שבו ההתקן אמור לפעול:

 

 [טווח התדרים שבו ההתקן משדר - 5איור ]

 

-בעל זיקה להגשת הבקשה לאישור ה TP-Link-נמשיך לגלול ונמצא פרטים ליצירת קשר עם גורם טכני ב

FCC פרטים ליצירת קשר עם הפירמה שאחראית על הבדיקה.ו 

]איור 
6
 פרטי של אנשי קשר טכניים[ - 
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עד כה על פניו המידע שאספנו הוא שטחי יחסית ולא בעל ערך מיוחד, אך הוא בכל זאת חלק מהפאזל 

. את המידע המעניין יותר ניתן למצוא במסמכים השונים Spear Phishingועלול לשמש למתקפות 

 שמשויכים למוצר. 

 ה, המסמכים אשר זמינים לציבור הם:במקרה של הנתב הזה לדוגמ

  מידע מדוחות שכאלה יכול לסייע לנו לגלות באיזה תדרים ההתקן פועל  -דוחות בדיקה של המוצר

 .Glitchingוכיצד הוא מתנהג בתנאים חריגים, מה שעשוי לעזור בביצוע מתקפות כמו 

 תמונות חיצוניות של המוצר בסביבת הבדיקה 

 עת הבדיקה. בהקשר הזה, לעיתים ניתן לראות תמונות שבהן ישנם תמונות של המעגל המודפס ב

 של ההתקן, אך על זה אפרט בהמשך. Debugging-חיבורים אל ממשקי ה

 מדריך משתמש 

 בקשה לשמירה על סודיות 

 בתמונות שלהלן ניתן לראות חלק מהמידע שנמצא במסמכים:

 

איור ]
7
 [FCC-תעודת בדיקה של ה - 
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איור ]
8
 [נתונים מתוך דו"ח הבדיקה - 

 

איור ]
9
 [נתונים מתוך דו"ח הבדיקה - 
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איור ]
10
 [צילום של הסביבה בה נערכה הבדיקה - 
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איור ]
11
 [יקהצילום של הסביבה בה נערכה הבד - 



 
 

 'א חלק - Embedded מערכות לפריצת מבוא

www.DigitalWhisper.co.il 

 00  2017 פברואר, 80גליון 

 
 
 
 
 

 

איור ]
12
 [FCC-צילום של המעגל המודפס מתוך מאגר ה - 

ברשימת המקורות של  2-אם תרצו לעיין בשאר המסמכים תוכלו לעשות זאת על ידי כניסה ללינק ה

 המאמר.
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 דרכי תקיפה אפשריות

 תקוף את המוצר:לאחר עיון במידע שאספתי, אני יכול לחשוב על כמה אפיקים שמהם ניתן ל 

. זה יכול להיות אפיק תקיפה Webראשית כל דף המידע מציין שלהתקן קיים ממשק ניהול מבוסס  .1

 , Cross-Site Scripting,Directory Traversal מעניין עבור תוקף אשר יקווה למצוא חולשות כמו

Authentication Bypass .'וכו 

נתבים, מתגים וכו' ידועים ככאלה אשר מריצים  ציוד רשתות כמו -מתקפות קלאסיות מבוססות רשת  .2

ועוד. תוקף עלול לנצל חורי אבטחה ופרצות בשירותים אלה בכדי  SSH ,Telnet ,FTPשירותים כמו 

 להשתלט על המכשיר.

ננסה להשיג  Hardwareבאמצעות מתקפות  -אשר דורשות גישה פיזית להתקן  Hardwareמתקפות  .3

. בנוסף, ייתכן ונוכל לקבל Reverse Engineeringת שנוכל לבצע לו של הנתב, על מנ Firmware-את ה

 על הנתב בדרכים שונות. Shellגישת 

ייתכן שבאמצעות שידור של גלי רדיו בתדרים מסוימים ניתן לשבש את הפעילות  -מתקפות רדיו  .4

 . Denial of Service-השגרתית של ההתקן ולגרום ל

 

איור [
13
 ]תרשים של אפיקי תקיפה אפשריים - 
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 Hardwareמתקפות 

 , מכיוון שנושא זה פחות מוכר לרוב האנשים.Hardwareבחרתי דווקא להתחיל במתקפות מבוססות 

 המטרות העיקריות שלנו בחלק זה יהיו:

 השגת גישה פיזית למעגל המודפס 

  השגת גישתShell על הנתב 

 השגת ה-Firmware של ההתקן 

 

 השגת גישה פיזית למעגל המודפס - 1מטרה 

 על מנת להשיג גישה פיזית למעגל המודפס עלינו לפרק את המארז או הקופסה החיצונית של הנתב.

לפני שנעשה זאת חשוב להכיר כמה עקרונות. ליצרנים יש אינטרס שהמארז שעוטף את המוצר לא יפתח 

אם כדי להסיר את האחריות מהמוצר במידה על ידי הצרכן. בין אם בכדי למנוע גישה למעגל המודפס ובין 

 ונפתח. 

שנועדו להקשות על פתיחת  ”Tamper Resistance“לעיתים היצרן יעשה שימוש בכל מיני טכניקות 

האריזה, או שפתיחה של המארז תשאיר סימן מובהק כך שהאחריות על המוצר תבוטל. במקרים של 

שר רגישים לאור, וכאשר האריזה תיפתח, הזיכרון התקנים רגישים יותר ייתכן ואף יותקנו סנסורים א

 .Reverse Engineeringשל המוצר יימחק, במטרה למנוע מהתוקף לבצע  Firmware-שמכיל את ה

 נפוצים יותר במכשירים כמו נתבים כוללים בין היתר: Tamper Resistanceאמצעי 

 .הסתרת ברגים מתחת למדבקות 

 דרטיים.שימוש בברגים מסוגים שונים ולא סטנ 

  לעיתים לא יעשה שימוש בברגים בכלל, אלא בדבק מאוד חזק. במקרה כזה ניתן להשתמש באקדח

 חום בכדי להמיס את הדבק ולפתוח את האריזה בקלות.

 .שימוש בקליפסים שעלולים להישבר בקלות במקום ברגים 

 
איור [

14
 ]דוגמה לברגים שונים - 
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של הצד האחורי של האריזה נראה שהמארז אינו מכיל ברגים כפי שניתן לראות באיור מבחינה ראשונית 

 שלהלן: 15

 

איור [
15
 ]הצד האחורי של המארז - 

 

 יחד עם זאת, הסרה של הרגליים המודבקות חושפות שני ברגי פיליפס סטנדרטיים:

 

איור [
16
 ]ורי של המארז אחרי הסרת הרגלייםהצד האח - 
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לאחר הסרת הברגים המארז עדיין לא נפתח בקלות. בחינה מהצד של הקופסה גרמה לי לשער שקיימים 

 גם קליפסים שמונעים את הפתיחה. ניתן לפתוח אותם על ידי הפעלת לחץ פיזי מתון במקומות הנכונים.

 

איור [
17
 ]יקים את אריזת המוצר במקומה גם לאחר הסרת הברגיםקליפסים שמחז - 
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 הסבר כללי -המעגל המודפס 

 

עכשיו כשיש לנו גישה למעגל המודפס השגנו את היעד הראשון שהגדרנו. הדבר הבא שעלינו לעשות הוא 

 לחומרה ולזהות את הרכיבים המרכזיים שעל הלוח.  Reverse Engineeringתהליך של 

 

איור [
18
 ]הצד הקדמי של המעגל המודפס - 

 

מה זה בכלל מעגל מודפס ובאילו רכיבים אנו לפני ש"אקפוץ" לזיהוי הרכיבים עצמם רצוי להסביר 

 ?עשויים להיתקל

מעגל מודפס הוא לוח שעליו מונחים רכיבים אלקטרוניים היוצרים מעגל חשמלי. החיבור בין הרכיבים 

שת שהודפסו על הלוח, שעשוי מחומר שאינו מוליך. מעגלים מודפסים נמצאים נעשה באמצעות פסי נחו

היום כמעט בכל מוצר חשמלי. אם תסתובבו בבית שלכם ותחפשו, תגלו שבמחשב, במדפסת, במערכת 

 סטריאו, בשלט, במגברים, בשעונים דיגיטליים, במיקרוגל ובמוצרים רבים נוספים יש מעגל מודפס.
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 מבנה הלוח

צדדיים )מורכבים משתי שכבות( -צדדיים )מורכבים משכבה אחת(, דו-ודפסים יכולים להיות חדמעגלים מ

שכבות ואף יותר. ככל שישנן יותר שכבות בלוח, כך קל יותר לבצע את החיבורים  12, 8, 6, 4או עם 

שר האלקטרוניים, אך מצד שני עלות הלוח עולה. כמו כן הרבה יותר קל לדבג לוח בעל שתי שכבות מא

 שכבות. 8לוח עם 

נסתכל על לוח בסיסי עם שתי שכבות כדוגמה, ונסביר על כל אחת מהשכבות על מנת להבין כיצד לוח 

 שכבות: 2שכזה בנוי. התמונה שלהלן מדמה מבט צד על לוח 

 

איור [
19
 ]השכבות השונות במעגל מודפס טיפוסי - 

 

 Substrate -  הלוח עצמו עשוי( מחומר שאינו מוליך, בדרך כלל מפיברגלסFR4 המצע הוא החלק .)

 שבדרך כלל נותן את העובי ואת הנוקשות ללוח, ובו מטמיעים רכיבים אלקטרוניים כמו נגדים וקבלים.

 Copper -  השכבה הבאה עשויה מרדיד נחושת דק. ברוב הלוחות, רדיד נחושת שכזה מודבק משני

 בתור המוליך.  צדי הלוח. רדיד הנחושת משמש

 Soldermask -  זוהי השכבה שמעל רדיד הנחושת ומעניקה ללוח את צבעו הירוק )יכול להיות גם

צבעים אחרים(. השכבה צמודה לנחושת על מנת למנוע קצר שעלול להיגרם בגלל מגע בין חוטי 

חים הנחושת למתכות אחרות או חומרים מוליכים אחרים. קיומה של שכבה זו עוזר למשתמש להל

 למקומות הנכונים.

 

איור [
20
מכסה את רוב הלוח בירוק, אך משאירה את הפדים חשופים כך שיהיה ניתן להלחים אליהם  Soldermask-שכבת ה - 

 ]בנוחות.



 
 

 'א חלק - Embedded מערכות לפריצת מבוא

www.DigitalWhisper.co.il 

 08  2017 פברואר, 80גליון 

 
 
 
 
 

 Silkscreen -  השכבה העליונה ביותר היא בעצם הסימנים והאותיות בלבן אשר מודפסים על גבי

. לכל רכיב בלוח סימון שאמור לעזור למשתמש להתמצא בלוח תוך שהוא Soldermask-שכבת ה

 מסתכל על השרטוט הסכימטי שלו.  

 

איור [
21
 [Silkscreen-שכבת ה - 

 

 שבלוחות: Silkscreen-בעזרת הטבלה הבאה תוכלו להבין את הסימונים שנמצאים על שכבת ה

 משמעות סימון

C  / קבלCapacitor 

R  / נגדResistor 

TP  / נקודת בדיקהTest Point 

U  / מעגל משולבIntegrated Circuit 

CR  / לדLED 

D  / דיודהDiode 

RP  / חבילת נגדיםResistor Pack 

Y  / קריסטלCrystal 

J  / מחברJumper 

Q  / טרנזיסטורTransistor 

L  / סליל השראהInductor 

 

פוסי מורכב מכמה שכבות בודדות. החיבור בין רכיבים בשכבות שונות נעשה באמצעות מעגל מודפס טי

“Vias” שהם בעצם חורים שממולאים בנחושת. אם תעקבו עם העין אחרי פס נחושת על המעגל, והפס ,

הזה בסופו של דבר מצטלב עם עיגול, רוב הסיכויים שהאות החשמלי ממשיך לשכבה פנימית בלוח או 

ל המעגל. רוב המוצרים האלקטרוניים ינסו לשאוף למינימום של שכבות מכיוון שככל שמספר לצד השני ש

 השכבות בלוח גדל, כך גם עלות הלוח גדלה. 
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22 איור ]
 Rainer Knäpper-ייכת לשהלוח. התמונה לעיל מעגל מודפס בעל מספר שכבות. ניתן לראות את החיווטים שעוברים לאורך כל שכבות  -

artlibre] 

 רכיבים נפוצים על מעגלים מודפסים

אל מעגלים מודפסים ניתן לחבר רכיבים רבים כמו נגדים, קבלים, שבבים, דיודות ועוד. מטרת החלק 

את שלהלן אינה להפוך אתכם למהנדסי חשמל או מומחי אלקטרוניקה, אלא לספק לכם את היכולת לזהות 

הרכיבים הנפוצים שנמצאים על מעגלים מודפסים. היכרות איתם, לפחות מבחינה ויזואלית, תעזור לכם 

 להתמצא בצורה טובה יותר במעגל המודפס ולהבין על מה אתם מסתכלים.

 Resistor -נגד 

נגדים הם בין הרכיבים הנפוצים ביותר שתראו על מעגל מודפס. הנגד הוא רכיב שמתנגד לזרימה של 

אנרגיה חשמלית. הוא ממיר אותה לחום. אם נחבר למעגל חשמלי נגד ואחריו רכיב חשמלי אחר כמו נורת 

LEDהנגד ישתמש בחלק מהאנרגיה החשמלית ונורת ה ,-LED  תקבל פחות אנרגיה כתוצאה מכך. תכונה זו

 מאפשרת לספק לרכיבים את כמות האנרגיה שהם צריכים.

רים שונים כמו פחם, והם מגיעים בכל מיני צורות, גדלים וצבעים. אם נגדים יכולים להיות עשויים מחומ

-תסתכלו עליהם מקרוב, תוכלו לראות פסים צבעוניים. תפקידם של אלה הוא לסמן כמות ההתנגדות )ב

Ohm של הנגד. בנגדים שמגיעים במארז )Surface Mount המספרים שעל גבי האריזה מסמלים את ,

 כמות ההתנגדות של הנגד.

 

 

 

 

 

 

איור ]
23
 [Through-Hole. משמאל: נגדי Surface Mountמימין: נגדי  - 
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 Capacitor -קבל 

הקבל אף הוא רכיב נפוץ מאוד במעגל מודפס טיפוסי. התכונה הייחודית של קבלים היא היכולת שלהם 

ען חשמלי שקבל יכול לאגור נמדדת לאגור מטען חשמלי, בדומה לבטריה שטעונה במלואה. הכמות של מט

 . הקבל משמש למגוון צרכים כמו:Faradsביחידות 

 .תחליף זמני לסוללה 

  ספקי כוח שממירים זרם  -מייצב מתחAC ל-DC  לרוב ישתמשו בקבלים בכדי לייצב את המתח כך

 שהוא ישאר ברמה אחידה.

  חסימת זרםDC - יקרופון, קבלים חוסמים זרימה כאשר קבלים מחוברים ברצף עם מקור אותות כמו מ

 .ACאבל מעבירים זרם  DCשל 

  ניתן להשתמש בקבלים בתור מסננים פשוטים שחוסמים אותות  -כיוונון תדריםAC  כאשר הם מעל או

 מתחת לתדר מסוים.

קבלים יכולים להגיע בכל מיני צורות וגדלים, כאשר הנפוץ ביותר הוא הקבל הקרמי. מקור השם הוא 

עשוי המבודד שמפריד בין שני הלוחות שבתוך הקבל. קבלים קרמיים יהיו בדרך כלל  החומר שממנו

 .SMD-ו Through-Holeקטנים יחסית ולרוב נראה אותם בשתי תצורות כמו בתמונה: 

 

 

 

 

]איור 
24
 [SMD-ו Through Hole -קבלים קרמיים  - 

גם קבלים שעשויים מאלומיניום או טנטלום. יש להם יכולת קיבול בנוסף לקבלים קרמיים נפוץ מאוד לראות 

 גדולה יחסית באופן לגודלם. 

 

איור [
25
 ]קבלים מאלומיניום וטנטלום - 
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 Inductor -סליל השראה 

סליל השראה, או משרן, הוא רכיב חשמלי בעל יכולת לאגור זרם )לעומת קבל שאוגר מטען חשמלי( 

צורה של שדה מגנטי. כאשר זרם עובר דרך הסליל, שדה מגנטי מתחיל להיווצר ולהתרחב עד שהוא בת

מתייצב והזרם נאגר בו. ברגע שהזרם מפסיק להגיע אל הסליל, השדה המגנטי קורס, והאנרגיה המגנטית 

העובר הופכת לאנרגיה חשמלית. תכונתו הבסיסית של הסליל היא היכולת שלו להתנגד לשינויים בזרם 

 דרכו. 

 

 

 

 

 

איור [
26

 ]סלילים במארזים שונים - 

 

 LEDלד / 

LED  היא סוג של דיודה אשר ממירה אנרגיה חשמלית לאנרגית אור. לדים הם רכיבים מקוטבים, מה

ה נקראת אנוד LED-הרגל הארוכה יותר של ה לחשמל לזרום דרכם רק בכיוון אחד.שאומר שהן מאפשרות 

 (.Power"+" )-והיא מתחברת ל

זמנית -כאשר מתח מגיע לאנודה, ובו (.Ground" )-"-הרגל הקצרה יותר נקראת קתודה והיא מתחברת ל

 תפלוט אור. LED-, הGround-הקתודה מחוברת ל

 

איור [
27
 ]נורת לד - 
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 Transistorטרנזיסטור / 

 - Resistמעביר,  - Transבנוי מחומר מוליך למחצה, ומכאן גם שמו )הטרנזיסטור הוא רכיב אלקטרוני ה

 ועוד. RAMמתנגד(. הטרנזיסטור משמש כאבן דרך ליצירת מתגים אלקטרוניים, שערים לוגיים, זיכרון 

 

איור [
28
 ]טרנזיסטור - 

 

 EMIמגן 

ק מסוים במעגל המודפס, במטרה להפחית או זוהי חתיכת פח מחוררת או חיפוי מתכת שמולחם מעל לחל

או מעגל רגיש  RFעשוי להעיד על קיומו של מודול  EMIלמנוע הפרעות אלקטרומגנטיות. הימצאות של מגן 

במידת הצורך, ניתן להסיר את המגן על מנת לקבל גישה לרכיבים שנמצאים  אשר פועל במהירות גבוהה.

 מתחתיו.

 

איור [
29
 [EMIמגיני  - 
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 Heat Sinkצלעות קירור / 

צלעות קירור הן מערך של משטחים מחומר בעל מוליכות חום גבוהה שתפקידם הוא לפזר חום אשר נקלט 

 ( ומאיצים גרפיים. CPUמן הגוף שתפקידן לקרר. נפוץ למצוא צלעות קירור על גבי מעבדים )

 

 

 

 

 

]איור 
30
 ות קירור[צלע - 

 Crystalמתנד גבישי / 

 מחשבים מבצעים פקודות באופן טורי. נסתכל לדוגמה על הפקודות:

mov eax, ecx 

add ecx, 8 

 , אחרת תתקבל תשובה לא נכונה.add-צריכה להתבצע לפני פקודת ה mov-זה מובן שפקודת ה

, כל OpCodesסטר, או פענוח של בין אם מדובר בפנייה לזיכרון, חישובים אריתמטיים, טעינת ערכים לרגי

פעולה דורשת זמן לביצוע. בכדי שהפעולות הללו יתבצעו לפי סדר מסוים, המעבד זקוק למנגנון כלשהו 

 שיתזמן את הפעולות. פה בדיוק נכנסים ה"קריסטלים" לתמונה.

עים "קריסטלים" הן חתיכות קטנות של קווארץ אשר דחוסות לתוך קופסת מתכת. גבישי הקווארץ ידו

כלומר, כאלה אשר יוצרים מתח חשמלי בתגובה ללחץ מכני )נמתח, מסובב,  -בהיותם פיאזואלקטריים 

נלחץ(. חיתוך של גבישי קווארץ בגודל ובצורה מסוימת, וחיבור זרם אליהם, יגרום להם להדהד בתדר 

 מאוד מדויק ומוגדר.

 

איור ]
31
 ["קריסטל" - 
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 Integrated Circuit/ מעגל משולב 

או מיקרוצ'יפים. הם הלב והמוח של רוב המעגלים  ICsמעגלים משולבים נקראים גם צ'יפים, ג'וקים, 

 המודפסים. אלו הצ'יפים השחורים שרואים על פחות או יותר על כל מעגל מודפס.

בגודל מיקרוסקופי ניתן לחשוב על מעגל משולב כעל מעגל חשמלי שמכיל בתוכו אלפי רכיבים אלקטרוניים 

 נגדים, טרנזיסטורים, קבלים וכו' אשר דחוסים לתוך מארז קטן.   -

ואפילו  FMרוב המעגלים המשולבים מיוצרים עבור ביצוע משימה ספציפית, לדוגמה: מגברי אודיו, רדיו 

 מחשבים. -מיקרו

קטן חוסך מקום רב למעגלים משולבים יתרונות שונים. העובדה שרכיבים רבים נדחסים לתוך מארז אחד 

על לוח המעגל המודפס. יתרון נוסף הוא שבעת הייצור, הצ'יפ מצופה בשכבה של תחמוצת סיליקון אשר 

מאפשרת לו לפעול בטמפרטורות ותנאים קיצוניים. מעבר לכך, עלות הייצור של מעגל משולב היא זולה 

 יחסית, מכיוון שהרכיבים מודפסים כיחידה אחת ולא מיוצרים בנפרד.

למרות זאת, למעגלים משולבים יש גם חסרונות. לדוגמה, אם חלק מסוים בצ'יפ יתקלקל המשמעות היא 

 שיהיה צורך להחליף את הצ'יפ כולו.

 מארזים למעגלים משולבים

 המארז הוא הקופסה שעוטפת את הצ'יפ והופכת אותו לכזה שיהיה אפשר להתחבר אליו בקלות.

 ליים" שמחוברות אל תוך החלקים הפנימיים השונים שבתוך הצ'יפ.ברוב המקרים למארז יהיו "פינים/רג

 כפי שניתן לראות בתמונה שלהלן, מעגלים משולבים יכולים להגיע במארזים בגדלים וצורות שונים:

 

איור ]
32
 [מארזים שונים למעגלים משולבים - 

https://cdn.sparkfun.com/assets/c/7/a/1/9/51e0633cce395f867b000000.jpg
https://cdn.sparkfun.com/assets/c/7/a/1/9/51e0633cce395f867b000000.jpg
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ככל שהמעגל מורכב יותר כך גדלה גם מורכבות המארז. מעגלים פשוטים יחסית יגיעו בדרך כלל 

 . BGA-ו DIP ,QFN/QFP, בעוד שמעגלים מורכבים יותר יגיעו במארזי SSOP-ו DIP, SOICבמארזים כמו 

קום פינים על המארז, ישנן כדוריות של מתכת הלחמה ( הם מארזים שבמBall Grid Array) BGAמארזי 

 בתחתית הצ'יפ.  

 

איור ]
33
 [BGAמארז  - 

 

במקרים רבים תוכלו לגלות מידע רב על הצ'יפ אם תבחנו את הכיתוב שעל המארז שלו. בתרשים שלהלן 

 ניתן לראות את האנטומיה של צ'יפ טיפוסי:

 

איור ]
34

 [דוגמה לכיתובים אפשריים על מארז של צ'יפ - 
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 מספור הרגליים

של אותו צ'יפ. לדוגמה,  Datasheet-בצ'יפים לכל אחת מהרגליים/פינים יש תפקיד שאותו ניתן לדעת מה

ם . אבל איך יודעיData Inputהוא  3ופין מספר  VCCהוא  2, פין מספר GNDהוא  1יהיה כתוב שפין מספר 

 וכו'? 2, מספר 1איזה מהפינים של הצ'יפ הוא מספר 

. הסימון הזה 1התשובה היא שבדרך כלל על המארז של הצ'יפ יהיה סימון כלשהו שמצביע על פין מספר 

 יהיה בדרך כלל נקודה או חריץ, ולפעמים שניהם.

 

איור [
35
 ]חריץ ונקודה אשר מעידים על מספור הרגליים - 

 

 , שאר המספרים יגדלו כנגד כיוון השעון מסביב לצ'יפ.1מרגע שאתם יודעים איזה פין הוא מספר 

 

איור [
36
 ]דוגמה למספור הרגליים בצ'יפ - 

 

https://cdn.sparkfun.com/assets/8/7/3/1/6/51c1ee09ce395f421f000000.png
https://cdn.sparkfun.com/assets/8/7/3/1/6/51c1ee09ce395f421f000000.png
https://cdn.sparkfun.com/assets/f/0/a/1/f/51c206efce395f0f0d000003.png
https://cdn.sparkfun.com/assets/f/0/a/1/f/51c206efce395f0f0d000003.png
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 Central Processing Unit (CPU)יחידת עיבוד מרכזית / 

(, הוא הלב של רוב המערכות והוא אחראי על ביצוע פקודות ICהמעבד הוא סוג של מעגל משולב )

ל רוב המחשבים שאנחנו משתמשים בהם היום והוראות )קוד(, אשר נקראות תוכנית. הארכיטקטורה ש

(, זיכרון CPU, אשר כוללת שלוש אבני בניין מרכזיות: מעבד )Von Neumannמבוססת על ארכיטקטורת 

(Memoryוקלט )-( פלטI/Oהמעבד מתקשר עם הזיכרון ועם יחידות הקלט .)- פלט באמצעות קווי תקשורת

 )פסים(. Busשנקראים 

 

איור [
37
 [Von Neumannארכיטקטורת  - 

כל פס הוא למעשה אוסף של קווי חשמל שמעבירים אותות בין הרכיבים השונים. האותות המועברים הם 

 (.1או מתח שמייצג  0רמות מתח חשמלי שונות )לצורך העניין מתח שמייצג 

. ”2000b“כרון את הערך לשם מה בעצם צריך כמה פסים שונים? התשובה היא שנניח שהמעבד שלח לזי

האם מדובר בכתובת זיכרון, או במידע שיש לשמור אותו בזיכרון? תפקידם של הפסים השונים הוא לתת 

 פרשנות ברורה לכל ערך שנשלח.

, או כרכיב שהוא חלק Microprocessor (MPU)המעבד יכול להגיע במארז ייעודי עבורו ואז הוא יקרא 

או  System on Chip (SoC)בים אחרים. במקרה הזה הוא ייקרא ממערכת שכוללת גם זיכרון ורכי

Microcontroller (MCU על המושג .)SoC .יפורט בהמשך 

-, בניגוד לEmbeddedמיוצרים עבור אפליקציות  Microcontrollers-הבדל נוסף שחשוב להבין הוא ש

Microprocessors .שנמצאים בשימוש במחשבים אישיים לצרכים כלליים 

Microcontrollers  נפוצים להתקניEmbedded  מכיליםMicroprocessors מבוססי MIPS,PowerPC ,ARM 

Freescale/IBM .ועוד 
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איור ]
38
 - Intel Pentium 4 Microprocessor] 

 System onf Chip (SoC)מערכת על צ'יפ  / 

( אשר מכיל בתוכו את ICויים לסוג של מעגל משולב ), הם כינSoCאו  Microcontrollerמערכת על צ'יפ, 

רוב הרכיבים המרכזיים של מחשב שלם: מעבד, זיכרון, בקרים שונים לאמצעי קלט ופלט ולפעמים גם 

 אמצעי אחסון. 

מעבד כלשהו בתוך הצ'יפ,  תמיד, המושג מתייחס לצ'יפ שכולל SoCחשוב להבין שכאשר מדברים על 

 יהיה הצ'יפ הגדול ביותר על המעגל.  SoC-נוספים. ברוב המקרים, הובנוסף למעבד גם רכיבים 

 

איור ]
39
 [, מעבד ועודRAMשמכיל בתוכו פונקציות שונות כמו  SoC-דוגמה ל - 
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 זיכרון

, קוד תוכנה, הגדרות משתמש, Firmware-משמשים לאחסון מידע כמו ה Embeddedזכרונות בהתקני 

בדומה למוח  ם כך יש להם חשיבות גבוהה לתוקף.יות שונות, מפתחות הצפנה ועוד, ומשוקונפיגורצ

האדם, גם במחשב יש זיכרון לטווח קצר וזיכרון לטווח ארוך. המונחים המקובלים בעולם המחשבים הם 

 "זיכרון בלתי נדיף", ולפי עיקרון זה נחלק את סוגי הזיכרון:-"זיכרון נדיף" ו

 זיכרון נדיף

ן נדיף הוא זיכרון אשר זקוק לאספקת חשמל באופן תדיר על מנת שהמידע שעליו לא ימחק. זהו זיכרו

 זיכרון שהמעבד יכול לקרוא ולכתוב אליו והיתרון העיקרי הוא שלו הוא המהירות.

יחד עם זאת, כאשר יפסיק להגיע חשמל לזיכרון, לדוגמה על ידי כיבוי ההתקן או המחשב, תוכן הזיכרון 

 .RAM-כן הוא נקרא זיכרון נדיף. דוגמה לזיכרון נדיף הוא הימחק, ול

 זיכרון בלתי נדיף

 זיכרון בלתי נדיף הוא זיכרון אשר מסוגל לשמור את המידע שנכתב אליו ללא תלות בכוח חשמלי. 

 ממש כמו שיש לכם במחשב, -( Hard Diskדוגמאות טובות לזיכרון בלתי נדיף הם דיסק קשיח )

ROM (Read-Only Memory) ,EPROM ,EEPROM ( וזיכרון פלאשFlash .) 

 .Firmware-, בדרך כלל הזיכרון הבלתי נדיף יכיל בתוכו את הEmbeddedבהתקני 
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 Flashלצ'יפ  RAMטיפ: כיצד להבדיל ויזואלית בין צ'יפ 

על פי האוריינטציה שבה הפינים של  Flash-ל RAMבהרבה מקרים ניתן להבדיל ויזואלית בין זכרונות 

כלל בצדי והפינים יהיו בדרך  TSOPמגיעים במקרים רבים במארזי  Flashהצ'יפ מסודרים. זכרונות 

 הצ'יפ:

 

 לעומת זאת, הפינים יהיו באוריינטציה אנכית לצ'יפ, כמו בתמונה שלהלן: RAMבצ'יפים של זכרונות 

 

 Flashהיא על ידי כך שבמקרים רבים מארזים של זכרונות  Flash-ל RAMדרך נוספת להבדיל בין 

י נקודה צבעונית מעיד בדרך מסומנים על ידי נקודה צבעונית, או כיתוב כלשהו. מארז שמסומן על יד

או פרט  Checksumכלל על כך שהצ'יפ תוכנת או שעבר בדיקה. הכיתוב יכול להכיל מספר גרסה, 

 אחר.
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ROM 

ROM  הוא סוג של זיכרון בלתי נדיף אשר בדרך כלל מתוכנת מראש במפעל. לאחר התכנות הראשוני של

יכיל בדרך  ROMפעמים בלתי אפשרי לשנות את המידע שנמצא בו. לפיכך, זיכרון , קשה מאוד ולROM-ה

מונח  - Firmwareכלל את הקוד שצריך להיות מופעל בעת הפעלת המכשיר. קוד שכזה ידוע גם בתור 

 .Flashמבוצעות על ידי זיכרון  ROMשעליו יפורט בהמשך. כיום, פעולות רבות שמולאו בעבר על ידי שבבי 

 

EPROM ו-EEPROM 

 חדשים יותר מגיעים בצורה שהם עדיין לקריאה בלבד, אך בכל זאת ניתנים לתכנות מחדש. ROMזכרונות 

EPROM ו-EEPROM  לדוגמה, הם זכרונותROM  בלתי נדיפים, אשר ניתנים למחיקה ותכנות מחדש. יחד

 ם מוגבל בלבד.עם זאת, התהליך בדרך כלל איטי, דורש ציוד מיוחד, ואפשרי לביצוע מספר פעמי

( וברובם מותקן חלון UVנעשית על ידי חשיפה שלהם לאור אולטרה סגול ) EPROMמחיקה של זכרונות 

קוורץ שקוף המאפשר את חשיפת השבב לצורך כך. בכדי למנוע מחיקה מקרית על ידי אור השמש, החלון 

אינם  EPROMכרונות בדרך כלל מכוסה במדבקה. לאחר שתוכן הזיכרון נמחק, ניתן לתכנתו מחדש. ז

 נפוצים בהתקנים חדישים.

 
איור ]

40
 [עם חלון קוורץ EEPROMזיכרון  - 

 

EEPROMבניגוד ל ,-EPROM ניתן למחיקה ותכנות מחדש באופן אלקטרוני. המשמעות היא שאין צורך ,

 EEPROMתהליך המחיקה של  להסיר את הצ'יפ מהמעגל, ובנוסף אין צורך בשימוש באור אולטרה סגול.

תמחק את הזיכרון כולו.  UVלאור  EPROMבזיכרון, בעוד שחשיפה של  Byteמאפשר מחיקה של כל 

ועוד( או מקבילית עבור  SPI, I2C, 1-Wireיכולים להשתמש בתקשורת טורית ) EEPROMזכרונות 

 קלט/פלט. על סוגי התקשורת יפורט בהמשך.
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. במקום Firmwareוכה יחסית ובדרך כלל לא מתאימה לאחסון של נמ EEPROMהקיבולת של זכרונות 

 Microcontrollers-זאת, הם משמשים בעיקר לאחסון של פרמטרים של המערכת וזה יחסית נפוץ ש

 , הגדרות, מספרים סידוריים וכו'.IPבכדי לאחסן מידע כמו כתובות  EEPROMמשלבים בתוכם זכרון 

Flash 

והוא מאפשר כתיבה, מחיקה וכתיבה חוזרת, לצד  EEPROMקדמת יותר של הוא גרסה מת Flashזיכרון 

 סטנדרטי.  ROMקיבולת אחסון גבוהה של זיכרון 

, המידע RAM-, אך בניגוד לRAM-ניתן לכתוב מידע בדומה לאופן שבו כותבים מידע ל Flashלזיכרון 

לעומת זאת, אינה מהירה  Flashלא נמחק כאשר מפסיקה זרימת החשמל. קריאה מזכרון  Flash-שנשמר ב

של ההתקן על מנת  RAM-תטען אל זיכרון ה Firmware-. לפיכך, במקרים רבים הRAM-כמו קריאה מ

 .Shadowingשהמעבד יוכל לגשת אל הקוד במהירות המקסימלית. תהליך זה נקרא 

 :  Flashקיימים שני סוגים של זכרון 

 NOR 

 NAND 

 ים ביניהם:הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים העיקרי

 NOR NAND 

 נמוכה יותר גבוהה יותר עלות

 גדולה יותר קטנה יותר קיבולת

XIP
2

 לא כן 

 שימושים נפוצים
, Bootloadersאחסון אמין של 

 אפליקציות, מערכות הפעלה.
 אחסון מידע וקוד

 טורית ומקבילית טורית ומקבילית תקשורת

 

 Test Pointsנקודות בדיקה / 

( שבמקור נועדו לזרז את תהליך הבדיקה של הלוח TPקטרוני מכיל נקודות בדיקה )כמעט כל מעגל אל

במפעל ולגלות פגמים בייצור. נקודות בדיקה הן בין החלקים החשובים ביותר לתוקף, משום שהן מספקות 

 גישה קלה יחסית לאותות, שבמצב אחר דורשים מיקרוסקופ ויד יציבה בכדי שיהיה אפשר לגשת אליהם.

משתנה והן יכולות לשמש בתור נקודות התחברות לזיכרון, נקודות חיבור לממשק  TPד של כל התפקי

Debugging  .ולעוד מגוון ענק של צרכים 

                                                           
2  Execute in Place (XIP) הינה שיטה להרצת קוד ישירות מזיכרון בלתי נדיף ללא הצורך להעבירו ל-RAM 
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 Bed of Nails"אחת על ידי ציוד מיוחד שנקרא -בעת תהליך הייצור, כל נקודות הבדיקה נבדקות בבת

Tester" . 

 
איור ]

41
 - Bed of Nails לבדיקת המעגל המודפס] 

 

 Debuggingברוב המקרים נקודות הבדיקה אשר יהיו מעניינות עבורנו הן אלה שמספקות גישה לממשקי 

, או כאלה שמאפשרות גישה נוחה לזיכרון של המכשיר. על כל אלו יפורט בהמשך UART-ו JTAGכמו 

 המאמר.
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 ניתוח המעגל המודפס של הנתב

היכרות בסיסית עם רכיבים נפוצים על מעגלים מודפסים, תהליך הניתוח של המעגל עכשיו, כשיש לנו 

המודפס של הנתב יהיה הגיוני יותר. הצ'יפ הראשון שבדקתי הוא זה שנמצא במרכז הלוח. לפי סוג 

 SoC (System on-המארז של הצ'יפ אני יכול לשער שמדובר ביחידת העיבוד של הנתב או שמדובר ב

Chipהקריסטל שנמצא לידו מחזק את ההשערה הזו.(. כמו כן , 

 

איור [
42
 ]המעגל המודפס של הנתב - 

כדי  USBכפי שבטח שמתם לב הכיתוב שעל הצ'יפים קטן מאוד. לפיכך, מומלץ לעבוד עם מיקרוסקופ 

 50X-500X 2MP USB 8 LED Digital Microscopeלהקל על הקריאה. בבדיקה הספציפית הזו עבדתי עם 

שקלים. המיקרוסקופ מאפשר להתמקד בצ'יפים ספציפיים וגם לצלם תמונות.  50-בכ eBay-שהזמנתי מ

בנוסף לכך ניתן להשתמש במיקרוסקופ על מנת לעקוב אחרי פסי הנחושת ועל ידי כך לראות לאן צ'יפ 

 מסוים מחובר.

 

איור [
43
 ]המרכזיהתמקדות על הצ'יפ  - 
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הוא  Datasheetשל הצ'יפ.  Datasheet-מספק לנו את ה ”AR9331-AL3A“חיפוש מהיר בגוגל של הביטוי 

בעצם ספר הוראות אשר מיועד להסביר במדויק מה הרכיב עושה ואיך להשתמש בו. ספרי ההוראות הללו 

אגה, בסך הכל צריך נכתבים על ידי מהנדסים, עבור מהנדסים ולפעמים קצת קשה להבין אותם, אך אל ד

 לדעת כיצד להתמקד בעיקר. 

ומשלב יכולת  MIPSאשר מכיל מעבד  SoC-, מדובר ב”AR9331-AL3A“-של ה Datasheet-על פי ה

, SDRAMאו  DDR1, DDR2. כמו כן, קיימת תמיכה בזיכרון נדיף IEEE 802.11nאלחוטית על פי סטנדרט 

-. מידע נוסף וחשוב מאוד עבורנו שכתוב בSPI NOR Flashלצד תמיכה בזיכרון חיצוני בלתי נדיף 

Datasheet הוא יכולות ,UART ו-JTAG .עליהם אפרט בהמשך 

 

איור [
44
 [SoC AR9331-AL3A-תרשים של ה - 

 שלהלן: 45הצ'יפ הבא שאותו בדקתי היה זה שמסומן באיור 

 

45 איור [
 [Zentel-צ'יפ ה -
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כבר לפי סוג המארז והאופן שבו הרגליים של הצ'יפ מסודרות )אנכית לצ'יפ( ניתן לנחש שמדובר בזיכרון 

 הנדיף של הנתב. על מנת להיות בטוחים, נתמקד עם המיקרוסקופ בצ'יפ עצמו בכדי לקרוא את הכיתוב.

 

איור ]
46
 [Zentel A3S56D40GTP-צ'יפ ה - 

במהירות  DDR1 SDRAMחושף כי מדובר בזיכרון  ”A3S56D40GTP“יפוש קצר בגוגל של הביטוי שוב ח

400Mhz . שלהלן 47הצ'יפ הבא שאותו בדקתי היה זה שמסומן באיור: 

 

איור [
47
 ]הצ'יפ הבא לבדיקה - 
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איור [
 [Winbond 25Q32FVSIG-צ'יפ ה - 48

, שהוא הזיכרון SPI Flashגם במקרה הזה חיפוש בגוגל הניב לנו תוצאות טובות וגילה לנו שמדובר בצ'יפ 

של הנתב. במידה  Firmware-הבלתי נדיף של ההתקן. בסבירות גבוהה ניתן להניח שהוא מכיל את ה

רה כלשהי, של ההתקן הזה נצטרך להשיג אותה בצו Firmware-ל Reverse Engineeringונרצה לעשות 

 ועל כך יפורט בהמשך המאמר.

ניתן  49בשלב זה יש לנו כבר הבנה די טובה מה כל אחד מהרכיבים העיקריים שעל המעגל עושה. באיור 

 לראות תרשים שמפרט גם את שאר הרכיבים, שאותם מיפיתי באותו אופן. 

 

איור [
 ]מיפוי הרכיבים שעל המעגל המודפס - 49
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 על הנתב Shellהשגת גישת  - 2מטרה 

דמיינו שחברה מסוימת מייצרת מקרר חכם והיא מעוניינת לבדוק שהוא עובד כצפוי, או אולי אפילו לעדכן 

שלו. איך עושים את זה בדיוק? הרי למקרר הטיפוסי אין בהכרח חיבורים למסך, מקלדת  Firmware-את ה

על המעגל המודפס. יותר מכך,  Debugקיימים ממשקי  Embedded-ועכבר. התשובה היא שלרוב התקני ה

 רוב היצרנים לא דואגים להסיר, לחסום או אפילו להגן על הממשקים הללו לאחר הייצור.

 :Debuggingבמאמר הזה אתמקד בשני סוגים של ממשקי 

 UART 

 JTAG 

 

UART 

UART ול של ההתקן. אותנו, הוא חיבור על מעגל מודפס שנועד לשמש את היצרן לביצוע בדיקות וניה

 Shellמעניין מאוד, מכיוון הוא עשוי לספק לנו גישת  UART-בתור אלה שנמצאים בצד התוקף, ממשק ה

. Shellלא בהכרח תספק  UART-למערכת ההפעלה של ההתקן. לצד זאת חשוב לציין שהתחברות ל

והגישה תלויים לחלוטין או לפונקציות בדיקה אחרות. אופי הממשק  Bootloader-לעיתים נקבל גישה ל

 ביצרן.

 UARTאיך לאתר ממשק 

אך במאמר זה אתמקד בשיטה של בדיקה  UARTקיימות שיטות שונות שבאמצעותן ניתן לאתר חיבור 

 (.Multimeterמודד )-ויזואלית ושימוש ברב

 נקודות חיבור: 4טיפוסי כולל בדרך כלל  UARTממשק 

 Ground (GND) 

 VCC - חשמל 

 Transmit (TX) - שידור 

 Receive (RX) - קליטה 

נקודות חיבור על המעגל המודפס של הנתב. חשוב לציין כי  4הדבר הראשון שנעשה הוא לחפש רצף של 

נקודות. לפעמים נקודות החיבור יהיו מפוזרות על גבי המעגל ואז יהיה צורך  4לא תמיד יהיה רצף של 

יהיה כיתוב על  Silkscreen-שכבת הלהשתמש בשיטה אחרת לאיתור הממשק. בנוסף, לעיתים על 

יהיו  Debuggingוכו'. טיפ נוסף שכדאי לדעת הוא שבמקרים רבים ממשקי  ”TX” ,“RX“הנקודות כמו 
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תראו שבפינה הימנית  48בקצוות הלוח כדי לאפשר נגישות פיזית נוחה לכבלים. אם תסתכלו שוב על איור 

 חיבור:נקודות  4 נה של המעגל המודפס קיים רצף שלהתחתו

 

איור [
50
 ]נקודות חיבור חשודות - 

 . Groundבצורת "כוונת". לרוב זה מעיד על נקודת  3שימו לב שהחלק הירוק שמסביב לנקודה מספר 

 (.VCCיוצא פס נחושת עבה יחסית, בדרך כלל זה מעיד על נקודת חשמל ) 4כמו כן מנקודה 

שאנחנו מחפשים. כדי לאמת את ההערכות שלנו נצטרך להשתמש  RX-וה TX-הן ה 2-ו 1יתכן שנקודות 

 במולטימטר. 

המולטימטר הוא מכשיר שתפקידו למדוד מתח, זרם והתנגדות והוא יהיה כלי עזר למיפוי הנקודות 

 החשודות.

 

איור [
 ]מולטימטר  -51
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 Ground (GND)-איתור נקודת ה

 :Continuityת כאשר ההתקן כבוי. ראשית כל, נכוון את המולטימטר לבדיקת את הבדיקה יש לעשו

 

איור ]
52
 [מודד / מולטימטר במצב בדיקת המשכיות-רב - 

, כמו כיסוי מתכת כלשהו Groundניגע עם הקצה השחור של המולטימטר בנקודה שאנחנו בטוחים שהיא 

(. אם 3)נקודה  Groundמולטימטר ניגע בנקודה שאנחנו חושדים שהיא על הלוח ועם הקצה האדום של ה

 .Groundהיא אכן  3המולטימטר ישמיע צפצוף סימן שנקודה 

 (VCCאיתור נקודת החשמל )

ולרוב לא נצטרך להשתמש בה. למרות זאת,  UART-היא זו שמספקת מתח לממשק ה VCC-נקודת ה

הנקודות ועל ידי כך להקל עלינו במציאת שאר הנקודות איתור שלה יכול לסייע לנו בשלילה של שאר 

 (. Ground-ו RX ,TXהרלוונטיות )

 ראשית נכוון את המולטימטר כך שימדוד מתח. .1

 נחבר את ההתקן לחשמל ונפעיל אותו. .2

-ועם הקצה האדום ניגע בנקודה החשודה כ Groundעם הקצה של החוט השחור ניגע בנקודה שהיא  .3

VCCת המתח שהנקודה החשודה מספקת.. פעולה זו מודדת א 

, כך שעל צג המולטימטר זה 1.8Vאו  3.3V ,5Vמספקות בדרך כלל  UARTשל חיבור  VCCנקודות  .4

 המתח שאנחנו אמורים לראות אם אכן מדובר בנקודת החשמל.
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 (TXאיתור נקודת השידור )

דור יהיה את אותו מתח היא הנקודה שאחראית על שידור המידע. במצב נורמלי בנקודת השי TX-נקודת ה

 0V-וכו'(. יחד עם זאת, כאשר הנקודה תשדר מידע, המתח ירד ל 1.8V, 5V, 3.3Vכמו בנקודת החשמל )

 )כדי לשלוח "רווח"( ולאחר מכן המתח יחזור למצב הנורמלי.

שימו לב שכאשר קוראים מתח שמשתנה, המולטימטר יציג את הממוצע, כך שאל תצפו לראות את 

היא בעת תהליך האתחול של המערכת ולכן נצפה  TX-טימטר. עיקר הפעילות של נקודת הבמול 0המספר 

ואת  TX-נחבר קצה אחד של המולטימטר אל הנקודה החשודה כ ות פעילות כאשר נדליק את המכשיר.לרא

 . נחבר את ההתקן לחשמל ונמדוד. Groundהקצה השני אל נקודה שהיא 

 RX-איתור נקודת ה

אין הרבה מאפיינים שמאפשרים לזהות אותה בצורה ויזואלית או עם  RX-ת הלהתנהגות של נקוד

 של ההתקן. UART-מולטימטר בסבירות גבוהה. זיהוי שכזה יעשה ברגע שנתחבר אל ממשק ה

  UART-התחברות לממשק ה

כמו כן, נדרש מתאם (. GND-ו TX, RXנקודות ) 3נדרש חיבור של לפחות  UART-על מנת להתממשק ל

USB/Serial כלשהו. באופן אישי אני משתמש ב- CP2102 ליחידה ב 2$-שעולה בסביבות ה-eBay . 

 

איור [
53
 [USB/Serial CP2102מתאם  - 

 

על ארבעת הנקודות בכדי שנוכל להתחבר אליהן בקלות. קצת קשה  Headerראשית כל עלינו להלחים 

מאמר, אבל במציאות זה לא מסובך כלל ואני יכול להבטיח לכם  ללמד כיצד להלחים בצורה נכונה דרך

שאין אדם שהיה מורתע יותר ממני בכל מה שקשור להלחמת דברים. בסופו של דבר מדובר ביכולת די 

 שמסבירים כיצד לעשות זאת. YouTube-שימושית וקיימים סרטונים מעולים ב
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איור [

54
 ]לנקודות Headerהלחמת  - 

 שלנו: UARTכעת עלינו לחבר את הנקודות שבמעגל למתאם 

 נקודת ה-Ground  שבמעגל פין ה-Ground במתאם 

 נקודת ה-TX   שבמעגל פין ה-RX במתאם 

 נקודת ה-RX  שבמעגל פין ה-TX במתאם 

 

איור [
 [UART-חיבור הנקודות אל מתאם ה - 55
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לאחר חיבור  שמל.למחשב ואת ההתקן לח UART-לעשות הוא לחבר את מתאם ההשלב הבא שעלינו 

הוא משתמש, במקרה שלי  COMבאיזה ממשק  Device Manager-למחשב, נבדוק ב UART-מתאם ה

COM3  . 

 

איור ]
56
 [במנהל ההתקנים UART-מתאם ה - 

 הנכון. Baud Rate-ן עלינו להגדיר את ה, אך לפני כCOM3-ל PuTTYכעת עלינו להתחבר עם 

הסטנדרטיים  Baud Rates-כמעט בכל המקרים, ההתקן שאליו אתם מנסים להתחבר ישתמש באחד מה

 הבאים:

 9600 

 14400 

 19200 

 38400 

 56000 

 57600 

 115200 

-הנכון, אך גם במידה ונעשה שימוש ב Baud Rate-אפשר להשתמש בניסוי וטעייה עד שמגלים את ה

Baud Rate  שאינו סטנדרטי, ניתן לגלות אותו בקלות יחסית באמצעותLogic Analyzer  אוScope. 

   ולקוות לטוב PuTTY-כל מה שנותר עכשיו, הוא לחבר את ההתקן לחשמל, להתחבר ל
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איור ]
57
 [התחברות לממשק הסריאלי של הנתב - 

של הנתב. עובדה זו מאפשרת  UART-להתחבר בהצלחה לממשק ה, הצלחנו 57כפי שניתן לראות באיור 

. Firmware-של ה Reverse Engineering-לנו לדלות מידע רב וערכי על המערכת שיעזור לנו בביצוע ה

לדוגמה, סוג וגרסת מערכת ההפעלה, מיפוי מרחב כתובות הזיכרון, סוג הכיווץ של מערכת הקבצים, סוג 

 ועוד. Bootloader-ה

 

ור אי[
58
 ]מיפוי מרחב כתובות הזיכרון - 

 

 

איור [
 ]סוג הכיווץ של מערכת הקבצים - 59
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שלפחות החליטו להגן על הממשק בהזדהות. במקרים  TP-Link-בחלק זה אני חייב לתת מילה טובה ל

או שיהיה צורך לספק סיסמה  rootעם הרשאת  Shell-תוביל ישירות ל UART-רבים, התחברות לממשק ה

 .”toor“פשוטה כמו 

 

איור [
60
 ]בקשה לשם משתמש וסיסמה - 

 

דעת להשיג גישה מלאה לנתב ושקיימות דרכים -כמובן שהגנה שכזו לא תימנע מאיתנו או מאף תוקף בר

בכדי לעקוף את מנגנון ההזדהות  Firmware-או אפילו ניתוח של ה  Side-Channelרבות כמו מתקפות

 הנ"ל. על דרכים אלו ועוד אפרט בחלק ב' של המאמר.

JTAG 

 מה זה?

JTAG (Joint Test Action Group הוא סטנדרט וטכנולוגיה, אשר הייעוד הרשמי והעיקרי שלו הוא בדיקה )

ות וטכנולוגיות אריזה המאוחרות, בין היתר הי 80-הומצא בשנות ה JTAG(. ICשל מעגלים משולבים )

מאפשרות דחיסות גדולה יותר ומונעות גישה פיזית אל הרגליים של הצ'יפ,  BGAמודרניות של צ'יפים כמו 

על הלוח בכדי לבדוק תקינות של צ'יפ יחיד. בשל סיבות אלו  Test Pointsכמו גם הצורך בכמות אדירה של 

 . ”Bed of Nails“ת המסורתיות כמו ואחרות, נדרש פתרון אחר לבדיקת מעגלים, מלבד השיטו

וכו', ובתוך כך גם על רכיבים אחרים במערכת  SoC/MCUמאפשרת שליטה מלאה על המעבד/ JTAGגישת 

-, מכיוון שדרכו הוא יוכל להוריד ואף לעדכן את הJTAG-כמו הזיכרון. לתוקף יש עניין רב בממשק ה

Firmware של ההתקן. בנוסף לכך, חיבור ה-JTAG ביצוע  מאפשרDebugging  לחומרה ולתוכנה שרצה על

כאשר מתבצעת גישה לכתובת זיכרון  Breakpointsהמערכת בזמן אמת. כך לצורך העניין, ניתן לקבוע 

 מסוימת, לבחון ולשנות את הערכים באוגרים של המעבד, ערכים בזיכרון ועוד.

Boundary Scan 

וזה כאמור,  -להשתמש בו גם למה שהוא יועד במקור מציע, ניתן   JTAG-מעבר ליכולת לתכנות צ'יפים ש

 JTAGמכיל בתוכו תא קטן שנקרא לו  JTAG-(. כל פין בתוך צ'יפ שתומך בICבדיקה של מעגלים משולבים )

Cell התא הזה מאפשר שליטה מלאה על כל פין בצ'יפ, כלומר יכולת קריאה וכתיבה פיזית של האות .

 החשמלי בכל אחד מהפינים.
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 איור[
61
 ]בתוך צ'יפ JTAGתאי  - 

, JTAG-היא שבמידה וכמה צ'יפים מחוברים אחד לשני ב JTAGכמו כן, אחת היכולות החזקות ביותר של 

יחיד. חיבור של כמה צ'יפים  JTAGניתן לגשת אל כל אחד מהפינים בכל אחד מהצ'יפים באמצעות חיבור 

 .JTAG Chainביחד נקרא 

 

ר איו[
 ]יחיד JTAGחיבור מספר צ'יפים לממשק  - 62
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 ?JTAGאיך לאתר חיבור 

. במקרים מסוימים, החיבור יהיה גלוי וברור JTAGכפי שבטח ניחשתם קיימות שיטות שונות לאיתור חיבור 

קודות יהיו מפוזרות , ובמקרים אחרים הנSilkscreen-לעין, לעיתים היצרן אפילו ישאיר סימונים על שכבת ה

על גבי הלוח ואז איתור הממשק הופך להיות מעט מורכב יותר. אך אל דאגה, נסקור שתי שיטות שיעזרו 

 לנו להתגבר על מקרים כאלה.

 נקודות: 4יש צורך לאתר  JTAG-ראשית כל חשוב להכיר שבכדי להתחבר ל

TDI Test Data Input 

 

 JTAG-מייצג את המידע שנשלח אל ממשק ה

 

TDO Test Data Output מייצג את המידע שנשלח מממשק ה-JTAG 

TMS Test Mode Select מייצג את מצב ה-State Machine 

TCK Test Clock שעון הסנכרון 

TRST Test Reset 

נראה כבוי.  JTAG-פין אופציונלי. לפעמים היצרן מכבה אותו וזה גורם לכך שממשק ה

 VCCאותו על ידי חיבור הנקודה עם נגד לנקודת במידה וזה המצב, ניתן להפעיל 

 כלשהי על המעגל המודפס

 

 

 :שיטה א'

 של יחידת העיבוד ושימוש במולטימטר. Datasheet-השיטה הראשונה שנלמד היא שימוש ב

 מפת הפינים והתפקיד של כל אחד מהם בצ'יפ. - Pinout-יכילו בין היתר את ה Datasheetsברוב המקרים 

. אם תשימו לב, בצד הימני SoC AR9331-של ה Datasheet-מה Pinout-ניתן לראות את ה 63באיור מספר 

 (.TMS-ו TDO, TDI, TCK) JTAG-של האיור ניתן לראות את מספרי הפינים שאחראים על ה
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איור [
63
 [AR9331של הצ'יפ  Pinout-מפת ה - 

הרגליים יוצאות החוצה, ניתן להשתמש בבדיקת ההמשכיות עם היות וסוג המארז של הצ'יפ הוא כזה ש

( TDOהמולטימטר שלנו. כלומר, עם קצה אחד של המולטימטר לגעת ברגל הרלוונטית של הצ'יפ )לדוגמה 

חשודים שעל גבי הלוח, עד שנשמע צפצוף שמעיד  Test Points-ועם הקצה השני של המולטימטר לגעת ב

אחת אל השניה. כמובן שניתן גם לנסות לעקוב אחרי פס הנחושת שיוצא  על כך ששתי הנקודות מחוברות

 מהנקודה בצ'יפ כאמצעי עזר.
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 שיטה ב'

הוא מהנדס חשמל, ממציא,  Joe Grandהשיטה השנייה שנלמד היא שימוש בכלי מצוין שיצר חבר יקר. 

ם. בקהילה הוא הטובים והמפורסמים בעול Hardware Hackers-ואחד מה BlackHat-ו Defcon-מרצה ב

 !Prototype This" והוא צבר פופולריות בין היתר כאשר הופיע בתוכנית הטלוויזיה Kingpinמוכר גם בתור "

 . L0phtהיה חלק מקבוצת ההאקרים האגדית  Joe. בתחילת דרכו Discoveryשל ערוץ 

 ל מעגל מודפס.ע JTAGמכשיר ייעודי למציאת מקודות  - JTAGulator-המציא את ה Joeלצד כל אלה, 

 

איור ]
64
 [JTAGulator-ה - 

 ותוכלו לשלוט עליו USBהוא פשוט. הוא מתחבר למחשב שלכם עם  JTAGulator-אופן השימוש ב

-. כל שעליכם לעשות הוא לחבר חוטים מהערוצים של הPuttyבאמצעות חלון טרמינל עם תוכנה כמו 

JTAGulator  אלTest Points החשודות שעל המעגל המודפס ולהריץ את הבדיקה הרלוונטית. ה-

JTAGulator  מבצע מעיןBrute Force  על כל אחת מהנקודות ושולח פקודותJTAG  בסיסיות אליהן. במידה

 . JTAG-של ממשק ה Pinout-יציג לכם את ה JTAGulator-וקיימת תגובה תקינה מהנקודות, ה

 

 JTAG-התחברות לממשק ה

 פורט בחלק ב' של המאמר.חלק זה י
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 הגנות בסיסיות על מעגלים מודפסים ודרכי התמודדות

 טשטוש הכיתוב שעל הצ'יפ

לעיתים רחוקות יחסית, יצרנים מטשטשים את הכיתוב שעל הצ'יפ על מנת להקשות על תהליך ההנדסה 

 : 65לאחור. ניתן לראות דוגמה לכך באיור 

 

איור [
65
 ]צ'יפ עם כיתוב מטושטש - 

 

 לפעמים ניתן להתגבר על כך בכל מיני דרכים כמו:

 .ניקוי המארז של הצ'יפ באמצעות מטלית ומעט אלכוהול 

 אדום(.-בחינה של המארז באור עם אורכי גל שונים )אינפרא 

 .לצלם באיכות גבוהה ולשנות את הבהירות והניגודיות של התמונה 

 Epoxy-כיסוי צ'יפים ב

. קיימות Epoxy-ספת ונפוצה יותר שבה יצרנים משתמשים להגנה על צ'יפים היא כיסוי שלהם בדרך נו

 , החל מחיתוך עדין עם סכין ועד לשימוש בכימיקלים שימיסו את הדבק.Epoxy-דרכים רבות להסרה של ה

 

איור [
66
 [Epoxy-מימין, מעגל משולב מכוסה ב - 
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 Soldermask-ב Traces-כיסוי ה

. ניתן Soldermask-היא כיסוי פסי הנחושת ב Security by Obscurityעוד הגנה פחות נפוצה ובסגנון של 

חזק אל הלוח ולראות אם קיימים פסי נחושת חבויים. במידה וכן, ניתן להשתמש בסכין  LEDלהצמיד פנס 

 גילוף עדינה כדי להשיג גישה אל פסי הנחושת החבויים.

 

67 איור ]
 [Soldermask-כדי לבחון את פסי הנחושת דרך ה LEDשימוש בפנס  -

 

 BGAמארזי 

(. במארזים מהסוג הזה הפינים/הרגליים לא Ball-Grid Array) BGAכיום צ'יפים רבים מגיעים במארזי 

'יפ כמו שניתן לראות יוצאים מאריזת הצ'יפ, אלא שבמקום זאת, ישנן כדוריות מתכת הלחמה בתחתית הצ

 .68באיור 

חוסך מקום יקר על המעגל המודפס, אך עבור מישהו שמנסה לעשות  BGAעבור המהנדס, שימוש במארז 

"הנדסה לאחור" למעגל המודפס, זה עלול להקשות. היות ואין לנו גישה לרגליים של הצ'יפ, אנחנו לא 

( מחוברת JTAG-מת של הצ'יפ )לדוגמה רגלי היכולים להשתמש במולטימטר בכדי לבדוק לאן רגליים מסוי

 על המעגל.
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איור [
68
 [BGAצ'יפ במארז  - 

 בנוגע לדרכי התמודדות קיימות כמה אפשרויות:

אכן, נשמע מוזר )וגם יקר( אבל תוקפים בעלי משאבים  -צילום בקרני רנטגן של המעגל המודפס  .1

 ילום רטנגן של המעגל בכדי לראות לאן כל נקודה בצ'יפ מחוברת.רבים לעיתים יעשו שימוש בצ

 

איור ]
69
 [BGAצילום רנטגן של צ'יפ במארז  - 

 

 היות ולרוב האנשים אין מכשיר לצילום רנטגן בבית, או גישה לאחד כזה, צריך למצוא חלופות.  .2

(. לאחר מכן על הלוח ישארו Heat Gunחום )ברוב המקרים ניתן להסיר את הצ'יפ באמצעות אקדח 

הכדורים, או חלקים מהם, ואז ניתן לבצע בדיקת המשכיות עם מולטימטר. החיסרון של השיטה הזו 

בחזרה למעגל נדרשת מיומנות מאוד גבוהה, או מעבדה  BGA-הוא שבכדי להלחים את צ'יפ ה

 ק יחידה נוספת של המעגל.מקצועית. לכן, אם נוקטים בשיטה זו, רצוי שתהיה בידי הבוד
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של הצ'יפ, ניתן להשתמש בה בכדי לנחש לאיזה כיוון של המעגל  BGA Map-במידה וברשותכם ה .3

, 63באותו אזור. לדוגמה, אם נסתכל על איור  Test Pointsהולכת נקודה מסוימת של הצ'יפ ולחפש 

ניתן לגלף בעדינות עם נמצאת בחלק שמסומן באדום בתמונה.  TDOנניח שאנחנו יודעים שהנקודה 

באיזור שממנו יוצא פס הנחושת ולנסות לעקוב אחריו עם  Soldermask-סכין חדה מעט מה

 מיקרוסקופ. 

 

 איור]
 70

 [BGA Package on Packageצ'יפ 

 

 רות. כדי להסניף איזה מידע הן מקבלות/משד Test Points-ל Logic Analyzerדרך אחרת היא חיבור  .4

 Reverse-. מדובר בכלי קומפקטי ומצוין לSaleaeשל חברת  Logic Analyzer-אני נוהג להשתמש ב

Engineering ערוצים והוא תומך ב 4-של מעגלים מודפסים. הגרסה הבסיסית שלו תומכת ב-

Windows, Linux ו-OS X הוא מגיע עם כבל .USB שמחבר בין ה-Logic Analyzer  למחשב, חוטים

( שאותן אתם Test Pointsעצמו ובצדם השני מתחברים לנקודות ) Logic Analyzer-ברים אל השמתח

 לאחיזה טובה יותר. Probes-רוצים לבדוק. בנוסף, המכשיר מגיע בנרתיק מהודר ו
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 של ההתקן Firmware-השגת ה - 3מטרה 

 ?Firmwareמה זה 

Firmware  כלשהו ותפקידה העיקרי הוא לדאוג לתפעול היא תוכנה שצרובה באופן פיזי בהתקן חומרה

, מדובר בדרך כלל בתוכנה שמשתנה לעיתים רחוקות, Firmהבסיסי של ההתקן. כפי שניתן להסיק מהשם 

 שהיא תוכנה שגמישה לשינויים. Software-בניגוד ל

 

ך כלל "מלא" מורכב בדר Firmwareשונה מאחד לשני. יחד עם זאת,  Firmwareהמבנה והתוכן של קבצי 

  מ:

 Bootloader -  ,זוהי תוכנית שתפקידה הוא לאפשר להתקן לטעון את מערכת ההפעלה. בדרך כלל

-POST (Power-On-Selfכאשר התקן מבצע אתחול הוא מבצע תחילה מספר בדיקות אבחון בשם 

Testמיד לאחר מכן, ה .)-Bootloader  מכוון את המעבד לכתובת זיכרון מסוימת שבה נמצאת מערכת

. לדוגמה, כאשר יצרן Bootloaderלא תמיד כוללים בתוכם  Firmwareההפעלה. חשוב לציין שקבצי 

 .Bootloader-מפרסם עדכון קושחה, במקרים רבים הקובץ יכיל רק את החלקים הרלוונטים, ללא ה

 U-Boot ,Adam2,RedBoot  ,PSPBoot הנפוצים ניתן למנות בין היתר את: Bootloaders-בין ה

NetBoot ,ThreadX ו-VxWorks. 

  

  / מערכת הפעלהKernel - בדרך כלל, הרכיב הבא בקובץ קושחה הוא ה-Kernel  של מערכת

ההפעלה. בניגוד למערכות הפעלה סטנדרטיות, אשר יוצרות סביבה שבאמצעותה המשתמש 

רכות והמחשב יכולים ליצור אינטרקציה אחד עם השני, ומאפשרות לבצע מגוון ענק של משימות, מע

מיועדות ומותאמות בדרך כלל למשימה מאוד ספציפית, ולרוב הן יעשו  Embeddedהפעלה להתקני 

 Linuxיריצו גרסה מסוימת של  Embeddedזאת ללא התערבות של המשתמש. במקרים רבים, התקני 

 .RTOS-, אבל זה לא נדיר למצוא התקנים שמשתמשים בUNIXאו 
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  / מערכת קבציםFilesystem - זה הוא בדרך כלל  רכיב"root filesystem"  או במקרים אחרים פשוט

 קבצים בינאריים שבהם ההתקן עושה שימוש.

  

 טיפוסי יגיע כמעט תמיד מכווץ בפורמט כלשהו. שיטות כיווץ שנפוצות בקבצי קושחה הן: Firmwareקובץ 

LZMA ,GZIP ,ARJ ,ZIP ,ZLIB מכות על ידי התקני ועוד. כמו כן, נפוץ לראות מערכות קבצים שנת

Embedded מכווצות ב-SquashFS, YAFFS, JFFS2  אוCramFS. 

 

 Firmware-השגת ה

  דרכים עיקריות: 4-ב Firmware-באופן כללי, ניתן להשיג את קובץ ה

  , במידה והוא זמין, מהאתר של היצרן.Firmware-הורדת קובץ ה .1

  .Firmware-שמכיל את ה CDלעיתים התקנים מגיעים עם  .2

 .UARTאו  JTAGעל המעגל המודפס, כמו  Debuggingהתחברות פיזית לממשקי  .3

 לתוכן שלו אל תוך קובץ. Dumpנדיף של ההתקן וביצוע -התחברות פיזית לצ'יפ הזיכרון הבלתי .4

 נטענה אליו. Firmware-לזיכרון הנדיף, במידה וה Dumpביצוע  .5

-TPניתנת להורדה מהאתר של  Firmware-הבמהלך הבדיקה ניסיתי את הדרך הפשוטה קודם, וגיליתי ש 

Link.  יחד עם זאת אני רוצה להדגים את הדרך המורכבת יותר, שהיא התחברות פיזית לצ'יפ הזכירון

 לתוכן שלו אל תוך קובץ.  Dumpהבלתי נדיף של ההתקן וביצוע 

 

 

 יכום בינייםס

 בחלק א' של המאמר, סקרנו את הנקודות הבאות:

  מהי מערכתEmbedded .וכיצד לאסוף מידע אודות מערכות מערכות כאלו 

 .מהו מעגל מודפס וכיצד הוא מורכב 

 .רכיבים נפוצים במעגלים מודפסים ברמה התאורטית וכיצד לזהות אותם 

 .דרכים לניתוח מעגלים מודפסים 

  כיצד להשיג גישתShell  למערכותEmbedded באמצעות התחברות לממשק ה-UART. 

  מהוJTAG התחבר לוכיצד ניתן ל-JTAG. 

 הגנות בסיסיות על מעגלים מודפסים ודרכי התמודדות 

  מה זהFirmware ודרכים תיאורטיות להשגת ה-Firmware. 
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 בחלק ב' של המאמר, ארצה לעסוק בין היתר ב:

 .תקשורת טורית ותקשורת מקבילית 

 השגת ה-Firmware .על ידי התחברות לצ'יפ הזיכרון הבלתי נדיף של ההתקן 

  להתחברות-JTAG. 

 מחקר של קובץ ה-Firmware פריסה שלו, ניתוח מערכת הקבצים וביצוע ,Reverse Engineering 

 לקבצים מעניינים.

 מתקפות רשת ו-Web  על התקניEmbedded. 

  מעט עלSide-Channel Attacks. 

 

  הבאה בפעם נתראה, המאמר מקריאת שנהניתם מקווה

 

 על המחבר

 . Offensive Security-ע בעל ידע וניסיון עשיר בתחום הדן פלד הינו מומחה אבטחת מיד

 .Fortune 10-וכיום עובד באחת מחברות ה BugSecבחברת  Penetration Testingבעבר, ראש צוות 
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