מבוא ל Web 3.0-וסקירה של חולשות ותקיפות חוזים
חכמים מעל הבלוקצ'יין
מאת גיא ברשפ

הקדמה
תחום הבלוקצ'יין והאפליקציות המבוזרות מסתמן כאחת ההבטחות החמות של השנים הקרובות .מדובר
במהפכה של ממש באופן שבו האינטרנט העתידי עשוי להתקיים ( ,)Web 3.0כאשר הכיוון הוא להחזיר
את האינטרנט למצב מבוזר שאינו ריכוזי .זאת לעומת המצב כיום ,אשר רוב התעבורה והשירותים ניתנים
ע"י מס' מצומצם של חברות ענקיות כגון :גוגל ,פייסבוק וכד'.
יחד עם זאת ,בדומה לכל טכנולוגיה שמביאה עמה הזדמנויות רבות ,היא גם טומנת בחובה לא מעט
סיכונים ואיומים .נוסיף את כמות הכסף הרב המושקע בטכנולוגיה הזו ,ובקלות נוכל להבין מדוע כלל
העיסוק בבלוקצ'יין הינו "פארק שעשועים להאקרים".1
מטרת המאמר היא להנגיש את הרעיונות והמקורות הטכניים ללימוד נושא הבלוקצ'יין ומהפכת Web 3.0
ולסקור את מגוון סוגי החולשות הידועות בתחום.
נעשה זאת באופן הבא :בחלק הראשון של המאמר נסביר את מבנה הנתונים של הבלוקצ'יין ואת אופן
עבודתו ,לאחר מכן נפרט מהם חוזים חכמים ונסקור את בלוקצ'יין אית'ריום המממש בלוקצ'יין מכונה
וירטואלית המריצה חוזים חכמים.
בשלב זה ,נציג מס' מאפיינים של שפת התיכנות  ,Solidityהשפה הפופולרית כיום לפיתוח "חוזים חכמים"
באית'ריום .את החלק הזה נסיים בהצגת הרעיון שמאחורי שימוש בבלוקצ'יין כעידן חדש של האינטרנט
( .)Web 3.0כדי להציג את הנושא בצורה מקיפה ,נסקור כלל השכבות הנדרשות על מנת לייצר אפליקציה
מבוזרת ( )Dappמעל הבלוקצ'יין.
בחלק השני ,נעמיק ברמה טכנית ונסקור מגוון רחב של חולשות המחולקות ל 3-אזורים עיקריים :חולשות
בשפת  , Solidityחולשות במנגנון המכונה הווירטואלית של אית'ריום ,וחולשות אינהרנטיות בארכיטקטורה

1

https://medium.com/loom-network/how-to-secure-your-smart-contracts-6-solidity-vulnerabilities-and-how-to-avoid-them-part-1c33048d4d17d

של הבלוקצ'יין .לכל חולשה אפרט על השיטות הרווחות שקיימות בעולם להתמודד עמן .לסיום ,נסקור כ4-
התקפות ממשיות (שהתרחשו) על חוזים אמתיים שעלו לבלוקצ'יין וגרמו לגניבה והקפאה של מיליוני
דולרים מהתקופה האחרונה .כמו כן במטרה להקל על המעוניינים להרחיב ללמוד ולבצע מחקר עצמאי
בנושא ,הוספתי את כלל המקורות שאני ממליץ עליהם כנספח למאמר זה.
חשוב לציין


מאמר זה אינו כולל התייחסות לאספקטים הפיננסיים  /עסקיים שמאחורי הטכנולוגיה .ואין לראות בו
כהמלצת השקעה מכל סוג שהיא.



על מנת שהמאמר יישאר מאמר סקירה ולא יהפוך לספר סקירה ,המאמר דחוס בהרבה הפניות אשר
משמשות העמקות לנושאים שנדונים במאמר זה .מומלץ מאוד להקליק ולהיכנס!

מבוא בסיסי לבלוקצ'יין
הרעיון הבסיסי מאחורי טכנולוגיית הבלוקצ'יין (בתרגום חופשי :שרשרת בלוקים) ,הוא לקיים מערכת
מבוזרת לרישום וניהול טרנזקציות אשר מועברות בין משתמשים שונים ,באופן שאינו נשלט בידי גורם
יחיד וריכוזי .זאת כאשר משתמשי המערכת (אשר נמצאים מאחורי רשת  )P2Pאינם בהכרח סומכים זה
על זה או על גורם מרכזי (כדוגמת בנק) ,אלא האמון נובע מגודל וחוזק הרשת.
היישום הראשון ופורץ הדרך של טכנולוגיית הבלוקצ'יין הוא המטבע המבוזר המוכר בעולם :הביטקוין,
שפורסם ופותח ע"י סאטושי נקאמוטו והחל לפעול בשנת  .2008המחשבים אשר משתתפים ברשת
הבלוקצ'יין של ביטקוין למעשה מחזיקים יומן רישום עסקאות ( )ledgerהמכיל את כלל טרנזקציות העברת
כספים המועברים בין משתמשים ,באופן כזה המונעת ממשתמשים שיש ברשותם ביטקוין לא לבזבז אותו
יותר מפעם אחת (ראה/י בעיית "הבזבוז/ניצול הכפול"  ,)Double spendingולא להמציא כסף יש מאין.

הבלוקצ'יין הינו רשימה מקושרת מבוזרת ,שקופה לכולם ,שבלתי ניתנת לשינוי ,עם הרבה
יחסי ציבור 
דהיינו המבנה הינו רשימה מקושרת של בלוקים ,כאשר התוכן של כל בלוק מוגדר ע"י הגורם שיצר אותו
(הכורה) ועליו לעמוד בכל הקריטריונים לתקינותו ,אשר עוברים וידוא ע"י כל הצמתים ברשת .הגדולה
המרכזית של הטכנולוגיה ,טמונה ביכולת של צמתי הרשת (מחשבי הכרייה) להגיע להסכמה על הבלוק
הבא בשרשרת.
עם זאת ,סך החלקים השונים המרכיבים את מבנה הבלוקצ'יין (כדי שיספק את הסחורה הנדרשת) ,בנוי
ממס' רב של אלגוריתמים ,ושימוש בפרימיטיביים קריפטוגרפיים מתקדמים (מאחר שעל רובם לא נרחיב
במאמר זה ,ניתן לעשות זאת בקריאת הספר .)2Mastering Bitcoin

 2דוגמאות לתכנים מעניינים ECDSA :ועקומים אליפטיים (פרק  ,)4פילטר-בלום (פרק  ,)6עצי מרקל (פרק  )7ועוד.
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אחד מעמודי התווך של הבלוקצ'יין הוא האלגוריתם שמייצר הסכמה אצל כלל המשתמשים ברשת על
שרשרת הבלוקים .כאשר בליבת האלגוריתם ההסכמה לבחירת הבלוק "הבא בתור" ,נמצא אלגוריתם
( ) PoW - Proof of Workאשר ניתן לדמותו למעין תחרות "כרטיסי גירוד"" .כרטיס גירוד" במובן שעל מנת
לזכות בתחרות נדרש גם להשקיע עבודה ("בגירוד הכרטיס") ,וגם מזל לכך שהכרטיס שבחרת הוא
הכרטיס הזוכה .בתחרות זו ,לכל משתתף יש אפשרות לזכות בתחרות באופן פרופורציוני לכוח המחשוב
שהוא משקיע ("בגירוד") .התחרות תלויה בבלוק הקודם שנכרה (מנגנון אשר מונע מכורים להתחיל
"לגרד" מעל בלוקים שטרם נכרו ,ומכריח אותם לכרות רק לאחר סיום תחרות "כרטיס הגירוד" הנוכחי),
וגם בטרנזקציות החדשות העתידות להיכנס לבלוק הנוכחי .הזמן הממוצע שלוקח ליצירת בלוק משתנה
ע"פ מימוש האלגוריתם הספציפי ,בביטקויין לדוגמה הוא כ 10-דקות ,ובאת'ריום הוא כ 15-שניות .בנוסף,
קיים מנגנון אשר מעדכן את "הקושי" של התחרות (דהיינו כמה כרטיסים בממוצע יש לגרד) ,כך שאם היא
הייתה קלה מדיי ,אז בהמשך הקושי יעלה (ולהפך) .העדכון של הקושי נעשה כל מספר ,קבוע מראש ,של
בלוקים .יש להדגיש כי כל כרייה של בלוק היא תחרות "גירוד כרטיס" בפי עצמה.
במידה ושני בלוקים "נכרו" באותו זמן ,הרי שהרשת תכנס למצב של פיצול זמני ( ,)forkכך שלא לכל
המשתתפים ברשת יהיה תמונה זהה על מצב הבלוקצ'יין .לפיכך הרשת ,תצטרך להגיע להחלטה על סמך
מהירות הכרייה של הבלוק העוקב ,כאשר הכלל הוא שהשרשרת הארוכה ביותר שקיימת ברשת ,היא
השרשרת שאליה הרש ת נדרשת להתכנס (ההיגיון מאחורי הכללי הוא כי הושקעו בשררת זו ,הכי הרבה
מאמצי מחשוב).
התמריץ של הכורים לא לרמות ,הינו החלק המרכזי מאחורי הטכנולוגיה ,אשר יוצר את המשוואה שכח
המחשוב שהוא ישקיע בעבודה לפי הפרוטוקול יהיה יותר עדיף (מבחינת רווחיות) ,מאשר להשתמש בכוח
המחשוב הזה על מנת "לתקוף" את הבלוקצ'יין בכל דרך אחרת.
כלומר :ארכיטקטורת הבלוקצ'יין מספקת דרך להגיע לקונצנזוס בצורה מבוזרת של העברת נכסים
ברשת ללא ניהול של גורם מרכזי.
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האיור הבא מתאר אופן העברת בעלות על טרנזקציה( 3שבביטקוין מתורגם לכסף) ,ע"י חתימה עם מפתח
פרטי על כתובת המפתח הפומבי של היעד להעברה:

[האיור נלקח מ]https://bitcoil.co.il/bitcoin-hebrew.pdf-

נסיים את התיאור הכללי של הבלוקצ'יין ,במס' תכונות שחשוב להכיר על הבלוקצ'יין .תכונות אלו רלוונטיות
הן להבנת תפקודו והן להבנת החולשות בהמשך:


כדי ליצור חשבון במערכת הבלוקצ'יין ,אין צורך בגורם מרכזי שיעניק הרשאות! כל מה שנדרש הוא
שמשתמש יגריל זוג מפתחות :מפתח פרטי שעמו המשתמש יוכל להעביר כספים הלאה ,ומפתח
פומבי אשר משתמשים אחרים יוכלו באמצעותו להפנות כספים לחשבון זה.



התוכן שבתוך הבלוק צריך להיות כפוף למדיניות הווידוא (הזהה )4של צמתים אשר כורים ומאמתים
את התוכן .לדוגמה ,בביטקוין ,התוכן הינו אוסף של טרנזקציות חתומות של העברת כספים ,אשר
הלוגיקה בהכנסת טרנזקציה חדשה היא הצגת חתימה באמצעות מפתח פרטי התואם מפתח פומבי
של הטרנזקציה ,כמוכן בדיקה שאין "בזבוז כפול" של הטרנזקציה ,כלומר הכורה הכניס טרנזקציה
ששייכת למישהו שכבר השתמש בה.



נהוג לטעון שמאחר שהחשבון מזוהה על ידי כתובת רנדומלית (הנגזרת מהמפתח הפומבי) ,הרי
שביטקוין מספק פרטיות למשתמשים .וזו כמובן שגיאה .מאחר שניתן לבצע הצלבות על העברות
כספים בין חשבונות על סמך ניתוח המידע שנמצא על ה .Blockchain-זאת משום שהוא ...חשוף
לכולם! כדי לספק רמה גבוהה יותר של פרטיות ,קמו מספר רב של פרויקטים שמטרתן לספק
"פרטיות" מעל הבלוקצ'יין ,זאת על ידי שימוש במחקרים אחרונים מתחום הקריפטוגרפיה כגון הוכחת
אפס-ידע בצורה תמציתית במטבע  ,ZCASHו Ring signature-במטבע ( Moneroלמעשה זה חלק
מתחום המחקר האישי שלי .)

 3טרנזקציה (בביטקוין) היא העברה של ערך ביטקוין אשר נשלחת לכורים כהודעה ,אשר הם בתורם מאגדים את הטרנזקציות לבלוקים.
טרנזקציה בד"כ מכילה מצביע לערך פלט של טרנזקציה קודמת שבבלוקצ'יין ,אשר הועברו למשתמש זה .ע"י הוספת החתימה של המשתמש
הנוכחי הוא מבצע פעולה של העב רת ערך הטרנזקציה הזו לנמען שברצוננו להעביר את סכום הביטקוין הזה .בנוסף קיימת טרנזקציה בשם
 coinbaseשהיא הטרנזקציה ראשונה בכל בלוק ומכילה יצירה של ביטקוין( .עד אשר ייכרו  21מיליון ביטקוין).
 4אחרת הרשת תבצע פיצולים (-forkים).
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הבלוקצ'יין מספק יכולת לרשום נתונים על גביו בידיעה שאינם ישתנו ( .)append-only ledger5כיום,
ניתן להכניס מידע כרצוננו ל ,Blockchain-תמונות/גרפיטי ,נכסים אחרים ,ואף  ,DNAמסמכים ,וכד').
לתכונה זאת יש גם צד שלילי ,שברגע שהוכנס לבלוקצ'יין תוכן שאינו ראוי כלל הרשת תצטרך לתחזק
אותו מעתה ולעולם .6לדוגמה :תכנים פדופיליים שהועלו אל הבלוקצ'יין של ביטקוין ,יימצאו אצל כל
משתמש המסנכרן את תוכן הבלוקים המלא 7של ביטקוין.



לאחרונה ,ישנם מספר רב של סוגי בלוקצ'יין ,חלקם פתוחים (דהיינו ניתן להשתתף בהם ללא הרשמה
במקום מרכזי ,)permissionless blockchain ,חלקם פרטיים ואינם בעלי הרשאות כלפי חוץ .אך לצורך
מאמר זה אציג את התכונות העיקריות בו .דוגמה לבלוקצ'יין פרטי לחברות הינו  HyperLedgerשמובל
על ידי  .Linux foundationבהקשר זה חשוב לציין כי לא בהכרח טכנולוגיית הבלוקצ'יין קשורה בצורה
הדוקה לתחום המטבעות קריפטוגרפיים (עם זאת ,קיים ויכוח ברשת על האם זה בהכרח שימוש נכון
של הטכנולוגיה).

המיקוד שלנו בהמשך המאמר ,הינו בסוג בבלוקצ'יין של רשת האית'ריום ,המתיר להכניס אליו  -קוד של
תוכנה (ליתר דיוק , )bytcode ,שכל אחד מהמחשבים יכול להעלאות קטע קוד (בתשלום קטן) ,ולגרום
לכלל הרשת לאחר מכן להפעיל בו פונקציות (גם כן בתשלום).

חוזים החכמים ,אפליקציות מבוזרת ( )Dappועוד על הבלוקצ'יין של אית'ריום
כפי שציינו ,קיימת יכולת "להריץ קוד מעל הבלוקצ'יין" ,ע"י רצף של פקודות הנקראות" :חוזים חכמים",
ומהוות בעצם קטעי קוד הרץ באופן מבוזר על כלל המחשבים המשתתפים ברשת ( .)NODES8חוזים אלו
ניתנים לגישה ע"י אפליקציות -WEBיות סטנדרטיות .דוגמאות לאפליקציות מבוזרות ( )Dappsשכבר
קיימות :אפליקציות הימורים ,חוזי נישואין ,ואפילו חנות וירטואלית לקנייה ומכירה של אוספים כגון חתולים
( ,)CryptoKittiesואוספי ידוענים.
על מנת לאפשר את קיומם של אפליקציות אלו ,נציג את עקרונות סביבת הריצה המאפשרת להריץ קוד
בצורה מבוזרת על פני משתמשים נוספים ,יחד עם ארכיטקטורה בסיסית של סביבת ונסקור מס' מאפיינים
ייחודיים של שפת  Solidityשיאפשרו לנו לאחר מכן להבין מינן נובעות החולשות.

 5חשוב להדגיש ,כי בלוקצ'יין המבוסס  PoW,לעולם אינו מבטיח ב 100%-שלא יהיה ניתן לשנות את המידע הכתוב בבלוקים לאחור ,אלא אך ורק
בהסתברות מאוד גבוהה .הוא מסתמך על כך שתוקף שמעוניין לשנות בלוקים קודמים צריך משאבים באופן אקספוננציאלי לכלל המחשבים
ברשת .יחד עם זאת ,קיימים אלגוריתמי קונצנזוס אחרים( ,עתידיים) כן מבטיחים אישור סופי על ביצוע עסקה ,כדוגמת Casper the Friendly
Finality Gadget.
 6כל עוד הבלוק הזה נמצא בשרשרת הארוכה ביותר של הבלוקצ'יין.
 7קיימת אפשרות להסתנכרן רק על בלוקים שמכילים רק את  hashשל התוכנן שבתוכו ,ולא את כלל התוכן של אותו בלוק.
 8במאמר זה נשתמש לרוב במושגי צומת ( )Nodeוכורה ( )Minerכזהים לצורך הפשטת הדיון(אחרת נציין זאת) ,אך ההבדל הוא שכורה משתתף
פעיל בהגרלה של( Proof of Workכלומר שותף ביצירת בלוקים חדשים) ,ואילו צומת רק מאזין לשרשרת הבלוקים הארוכה ביותר ברשת,
ומשתתף בוידוא שלהם ,מקור.
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המערכת אית'ריום מאפשר הרצת תוכנות שלמות טיורינג (נקראות "חוזים חכמים") ,דהיינו הן יכולות
להריץ כל סוג תוכנה שמחשבים סטנדרטיים מריצים ,9בנוסף התוכנות נדרשות להיות דטרמיניסטיות -
במובן שכל הרצה של התוכנית עם אותם קלטים ,ייצור פלט ולוגים שהם זהים אצל כלל הגורמים שמריצים
אותם .ובנוסף סדרתיות ,במובן שכל פעולה מתבצעת בזו אחר זו (ללא מקבול).
באופן גס ,חוזים חכמים הם למעשה אוסף של פונקציות שכל אחת מהן מכילה סדרה של פקודות .ותכונה
ראויה לציון שלהם היא שהם מסוגלים לאחסן כסף (את'ר) בתוכם .החוזה נכתב בשפה עילית ומתורגם ל-
 .bytcodeקוד ה bytcode-שמאוחסן בתוך הבלוקצ'יין מזוהה ע"י כתובת בעלת -160ביט .הכתובות הללו,
אשר מאחסנות את ה bytecode-בזיכרון  ,ROMנקראות "חשבונות" ,ולמעשה באית'ריום קיימים  2סוגי
חשבונות.
חשבונות חיצוניים  -אשר נשלטים ע"י צמד מפתחות פומבי-פרטי של משתמש (אנושי).
חשבונות של חוזים  -אשר נשלטים ע"י הקוד שבתוכם .הכתובת של החשבונות הללו נקבע ע"י הכתובת
היוצר ומספר רץ שנשלח מאותה כתובת).
בכל אופן  -היחס לשני סוגי החשבונות הוא זהה .כלומר ,תוכניות מעל הבלוקצ'יין יכולות להכיל סכום כסף
אשר שייך לה ,בדומה לחשבונות של משתמשים .כך למעשה ,ניתן לשמור כסף בחשבון ולהעבירו ליעד
אחר כאשר מתרחש תנאי מסוים .זהו למעשה המהות של "חוזים חכמים" על רגל אחת .מבחינה
אבטחתית ,האמביוולנטית הזאת ,יכולה להוביל להתנהגויות "לא צפויות" ,כפי שנראה בהמשך בפרק
החולשות.

המכונה הוירטואלית של אית'ריום ()EVM
עתה ,לאחר שהבנו "חוזים חכמים" מהם ,נשאלת השאלה :היכן/איך בדיוק הקוד שלהם רץ? לשם כך
בדיוק נבנתה המכונה הווירטואלית של אית'ריום המכונה  ,Ethereum Virtual Machineאו בקיצור .EVM
ניתן לדמות את הריצה של תוכנית ב ,EVM-ע"י מכונת מצבים .המצב הראשוני של התוכנית הוא ברגע
שכלל הקוד של החוזה הועלה לבלוקצ'יין בפעם הראשונה .לאחר מכן ,כאשר מתבצעת טרנזקציה עם
הפעלה של קטע קוד מסוים ,ל EVM-יש יכולת לבדוק את המצב העדכני ( )State nשל החוזה ,בנוסף
ליכולת קריאה מפרמטרים גלובליים (כדוגמאת ה hash-של הבלוק) ,או מנתונים על הטרנזקציה עצמה
(כתובת השולח ,הסכום לשליחה וכד') .ע"פ המצב הנ"ל ולוגיקת החוזה שהוגדרה בהכנסת החוזה
לבלוק'ציין ,מתבצעות הפקודות ,והתוכנית עוברת למצב החדש (.)state n+1

 9אמירה שאיננה בהכרח מדויקת מאחר שהאפליקציות חסומות מבחינת זמן הריצה שלהם .לכן אית'ריום נקרא . quasi -Turing complete
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ניתן לראות זאת באיור הבא:

[מקור]https://medium.com/@preethikasireddy/how-does-ethereum-work-anyway-22d1df506369 :

(לשם השלמות נציין את הערכים שלא דנו בהם :המשתנים  v,rו s-הם משתנים הקשורים לחתימה של
הטרנזקציה וקובעים את זהות השולח ,ו nonce-הוא ערך סקאלרי ששווה למס' הטרנזקציות שנשלחו ע"י
השולח value ,הוא כמות הכסף שנשלח בטרנזקציה אשר נמדד ביחידות  - Wei10בניגוד ל nonce-של
הבלוק אשר אינו מופיע פה ,ואחראי להוכיח שבוצע עבודה .)Proof of Work /
כלל הצמתים הנמצאות ברשת נדרשות לוודא את ביצוע הטרנזקציה .הן יסכימו לקבל את תקינות הבלוק
שנכרה ,רק במידה שפלט הרצת הטרנזקציה (שהם מבצעים בעצמם) זהה לטרנזקציה שהכורה חישב,
ושלח עבורם (בנוסף לבדיקה שבוצע אלגוריתם  PoWבצורה תקינה על הבלוק).
מאחר שיש מספר חוזים חכמים אשר מבוצעים על הבלוקצ'יין בו-זמנית ,כדי לגשת לחוזה ספציפי ,נדרש
לפנות אליו בצורה פרטנית .הדרך לעשות זאת היא בעזרת הכתובת שבה החוזה נמצא על הבלוקצ'יין.
הכתובת הזאת מתקבלת לאחר שמבצעים הפצה ( )deployשל החוזה לבלוקצ'יין ,ויש לשמור את
הכתובת ,כי היא קבועה מעתה לנצח ( - מאחר שרשומות בפנקס הבלוקצ'יין אינן ניתנות לשינוי).
הכתובת היא באורך -160ביט.
ניתן לעיין באחד המימושים של מנגנון הרצת ה Ethereum Virtual machine-בקישור הבא (בשפת )GO
ו/או עיון ב Yellow paper-על ההגדרה המתמטית של אופן הפעולה שלו .אופן פעולת ה EVM-מבוססת
מחסנית ( ,)Stackבעלת גודל מילה של -256ביט ,ובעלת גודל של עד  1024מקומות .כאשר מאוחסנים בה
הפרמטרים והקריאות לפונקציות.

 10לפי הגדרה .1 ether = 1018 wei
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בתוך ה EVM-קיימים  2סוגי זיכרונות (מעבר ל:)Stack-
זכרון נדיף  -שמכיל כל מיני משתנים שאינם נשמר המצב שלהם לאחר הרצת החוזה החכם .לרוב אילו
משתני אינדקס שמריצים בלולאה וכד' .הגז אשר יידרש בביצוע פעולות לשמירת ערכים בזכרון הנדיף
לרוב יהיה נמוך.
זכרון שאינו נדיף  -משתנה אשר שינויו נרשם בבלוקצ'יין בסיום ביצוע הטרנזקציה .כמות הגז אשר
תידרש בביצוע פעולות מהסוג הזה לרוב יהיה גבוה( .ובחולשה בשם gasless send :נראה בהמשך כיצד
זה יכול לבוא לטובת התוקף).
לשם השוואה  -כתיבה לזיכרון שאינו נדיף עלולה לעלות כ 2,000-יחידות גז ,ושינוי כ 500-יחידות גז.
לעומת כ 3-יחידות גז לזיכרון הנדיף.

פעולות הנתמכות בהרצה מעל ה:EVM-
הפעולות שנתמכות ע"י ה,EVM-מחולקות למשפחות הבאות:


פעולות אריתמטיות ( ,ADD ,SUBועוד').



השוואות ופעולות על ביטים ( ,OR ,ANDועוד').



פעולות קריפטוגרפיות (  SHA-3, modular exponetiation, pairing operationועוד').



קבלת אינפורמציה על בלוקים (זמן יצירה ,מס' הבלוק ,קושי ועוד').



פעולות לרישום ל.Logger-

למתעניינים  -ניתן לצפות בפירוט על כלל הפעולות כאן (.)APPENDIX H
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מנגנון הגז ()Gas
מנגנון הגז נועד להבטיח  2עקרונות מהותיים בהרצת קוד מעל הבלוקצ'יין:
ראשית הוא נועד להבטיח תשלום הוגן על מאמץ החישובי אשר מבוצע ע"י הכורים ,בעת הרצת
טרנזקציות .באופן פרטני ,לכל פעולה (ב ,)Etheruem bytcode-מוגדרת מבעוד מועד ,העלות של ביצועה.
העלות נקבעת ביחס ישר לכמות העבודה הנדרשת בהרצת הפעולה ,ובכוונה אינה נמדדת במטבע את'ר,
על מנת שהיא לא תהיה תלויה במחיר של המטבע לבצע פעולות .ניתן למצוא פירוט כאן על עלות כל
פעולה (או להסתכל (שוב) ב Yellow paper-המעודכן).
כאשר משתמש מעוניין להפעיל פונקציה בחוזה ,הוא נדרש לציין את כמות הגז שהוא מוכן לספק להרצת
הטרנזקציה (נקרא גם  ,)GasLimitיחד עם המחיר שהוא מוכן לשלם לכל יחידת גז (נקראת גם .)gasPrice
הכורה אשר מכניס את הטרנזקציה לתוך בלוק שהוא כרה ,יקבל את העמלה מביצועה .העמלה תחושב
כמכפלה של "כמות הגז שבוזבז בביצוע הטרנזקציה" כפול "מחיר עלות ליחידת גז" .במידה והטרנזקציה
תדרוש יותר גז מאשר המוגדר ב ,GasLimit-אזי ההרצה תסתיים ב"זריקת שגיאה" מסוג ,Out-of-gas
המצב של החוזה ( )Stateישוב חזרה למצבו הקודם (כלומר אינו ישתנה לאחר ביצוע הטרנזקציה) ,אך
הכורה עדיין יקבל תשלום עמלה ,על העבודה שביצע .11שימו לב ,רק הכורה שהצליח ל"נצח" בתחרות ה-
 ,Proof of Workמקבל את העמלה! ולא כלל מי שמשתתף ברשת של הכורים.
שנית ,המנגנון מונע גם התקפות מניעת שירות ( )Denial of Serviceעל המערכת ,מאחר שבזכותו תוקף
שירצה ל"העסיק" את רשת ה Ethereum-ולמנוע הרצת קוד של משתמשים אחרים ,יצטרף לשלם באופן
פרופורציוני לאותו קוד שהוא בעצמו צורך.

רקע על שפת Solidity
 Solidityהינה השפה הפופולרית (מתוך מגוון שפות )12שבה ניתן לפתח "חוזים חכמים" מעל המכונה
הווירטואלית של אית'ריום .דהיינו בכתיבת חוזה חכם ב Solidity-הקוד מתורגם ל bytcode-שהמכונה
הווירטואלית של אית'ריום תדע להריץ.
התחביר של השפה מאוד דומה  ,Javascriptולכן לא נתעכב להסביר את השפה על בורייה .עם זאת,
כשלב מקדים להבנת פגיעויות אפשרויות ,נצטרך להכיר מס' אלמנטים המייחדים את השפה בהקשר של
ריצה מעל בלוקצ'יין( .קורא המעוניין לתרגל ולהרחיב אופקים ,מוזמן לעיין בקישורים בסוף המאמר) .רוב
החולשות שנתקל בהם בהמשך המאמר ,מתייחסות לקוד בשפה .Solidity

 11בגרסאות מתקדמות של  solidityניתן להשתמש במילים השמורות  requireו revert -על מנת להמשיך את ההרצה של הטרנזקציה.
 12דוגמה של הצעה לשפה נוספת היא .Simplicity
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מנגנון הDispatcher-
מאחר שאין מנגנון מובנה ב EVM-לאיגוד פקודות כפונקציות ,השפה  Solidityמספקת לנו מנגנון כיצד
לקרוא לפונקציות שהוגדרו בקוד המקור .היא עושה זאת ע"י הכנסה של רשימה של הפניות למקומות
בזיכרון ע"פ החתימות הייחודיות של כלל אותן פונקציות ,בתחילת ה Bytcode-שהועלה.
החתימה של הפונקציות נעשית ע"פ ארבעת הבייטים הראשונים של המחרוזת הנוצרת ע"י פונקציית
הגיבוב על הכותרת של הפונקציה .לדוגמה ,לפונקציה בשם  doubleשמקבלת כקלט ערך מסוג ,uint256
הזיהוי שלה ייעשה ע"י החישוב הבא:
13

>=)")keccak256 ("double(uint256
eee972066698d890c32fec0edb38a360c32b71d0a29ffc75b6ab6d2774ec9901

כלומר .eee97206
בשיטה זו ניתן להגיע להתנגשויות  ,אך בפיתוח חוזה סטנדרטי מצד אחד לא סביר שיקרה באופן ספונטני
מאחר שהמרחב הוא יחסית גדול ,ובמידה ובכל זאת תתרחש התנגשות  -החוזה לא יעבור קומפילציה.
יחד עם זאת ,זה לגיטימי שיהיה כפילויות בחתימות של חוזים שונים .למעשה ,החתימות הללו מגדירות
את הממשק הבינארי של האפליקציה ( ,)ABIשבאמצעותו ניתן בצורה חיצונית (ע"י שליחת טרנזקציה
לבלוקצ'יין) להפעיל פונקציה ספציפית בתוך החוזה .אך מה קורה כאשר טרנזקציה מנסה להפעיל
פונקציה שאין לה חתימה? לשם כך ומסיבות נוספות קיימת פונקציית ה ,Fallback-שהיא ייחודית מאוד
בשפה ,וגורמת ללא מעט צרות בפרק החולשות ,כפי שנראה בהמשך.
פונקציית הFallback-
ב ,Ethereum-חוזה יכול להכיל פונקציה אנונימית בשם .Fallback function :הפונקציה הזאת היא חסרת
שם ואינה מקבלת קלטים .בנוסף היא מופעלת במקרים הבאים .1 :במידה ולא נמצאה פונקציה בחוזה
בעלת אותה חתימה .2 ,כאשר החוזה קיבל סכום כסף ללא נתונים (במקרה זה הפונקציה חייבת להיות
מסוג .)payable
בדיוק בגלל מקרה  , 2חשוב להיערך למקרה שכאשר הפונקציה תופעל ,יש סבירות שזה יופעל עם 2300
גז בלבד .ובהמשך נראה מקרים שמנצלים את עקרון זה .מאחר ש 2300-גז מגביל מאוד את האפשרויות
בהרצת הפקודות רק עבור פעולות כמו רישום ל.Logger-
להלן דוגמאות לפקודות למשל שלא יהיה ניתן לבצע (דהיינו עולות יותר מ 2300-יחידות גז):


כתיבה לזיכרון הלא נדיף.



יצירת טרנזקציה שיוצרת חוזה חדש.



קריאה לפונקציה חיצונית שצורכת יותר מ 2300-גז.

 13הפונקציה  Keccakהינה וריאציה של פונקציית הגיבוב .SHA-3
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שליחת את'ר ← בהמשך נראה מדוע מקרה זה מעניין במיוחד ( ראה חולשת .)gasless send

סיכום ביניים
אמנם המבנה של  EVMכמכונת טיורינג הינו יחסית פשוט וקל להבנה (מתואר כמכונת מצבים קלסית),
המנגנון של שפת  Solidityוהאופן שהיא עובדת מעל הבלוקצ'יין הינו טיפה (הרבה) יותר מורכב.
כמוכן ,אנשי ה Low level-שבינינו ,אשר רוצים להעמיק בנושא ,מוזמנים לעיין בעבודה שהוצגה בDefCon-
שנה שעברה ,אשר יצרה כלי הנדסה לאחור של  Bytcodeבשם  Porosityומתאר במאמרו את המנגנונים
קצת יותר לעומק.
טעימה משפת Solidity
הפרימיטיב הבסיסי בשפה הוא ה"חוזה" ( ,)Contractשלמעשה המקביל ל"מחלקה" ( )Classבשפות ,OOP
והוא מסוגל להכיל פונקציות ושדות .מאחר שהקוד שרץ בעל מס' פוטנציאלי עצום של לקוחות ,ניתן לבצע
הזדהות לכל משתמש ע"י פנייה לאובייקט .msg.sender
גישה למשתנה שמכיל ערך על מצב ( )stateהחוזה ,יהיה באמצעות הרישא ".this" :בדומה לשפות תכנות
אחרות.
כמוכן ,לפונקציות ניתן להגדיר את המאפיינים:


 - publicכך שהפונקציה תהיה נגישה גם לקריאה מתוך החוזה ,וגם חיצונית.



 - privateכך שהפונקציה תהיה נגישה רק מתוך החוזה.



 - internalהפונקציה נגישה לפונקציות מתוך החוזה ,וחוזים שיורשים מחוזה זה.



 - externalהפונקציה נגישה רק חיצונית מהחוזה.

בנוסף ניתן להוסיף -modifierים לפונקציות כדוגמת:


 - payableבהוספת מילת שמורה זו ,הפונקציה תוכל לקבל כסף לארנק.



 - viewהוספת המילה השמורה הזו ,מגבילה אפשרות של שינוי של מצב ( )stateהחוזה בתוך
הפונקציה .הקריאה לפונקציות אלו אינה עולה כסף! (מאחר שהן רק קוראות מהבלוקצ'יין ולא כותבות
אליו).
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נסיים את סעיף זה בדוגמה של קטע קוד בסיסי שנכתב בשפת  ,Solidityכדי לקבל טעימה על מימוש קוד
שמגדיר ארנק בעזרת חוזה חכם:

דוגמה לחוזה המכיל את האפשרות להפקיד כסף בתוכו ,ולשלם למשתמש/חוזה אחר באמצעות הפונקציה
 .payכעת נתאר את מבנה החוזה.
ראשית ,בתחילת כל חוזה נדרש לציין בשורה הראשונה את גרסת המהדר הנדרשת כדי להפוך את הקוד
הזה ל bytcode-שירוץ מעל ה .EVM-לאחר מכן ,ניתן לראות שהגדרנו בשורות  3-24חוזה בשם
 .SimpleWalletלחוזה זה קיימים  2שדות owner :מסוג כתובת ,ו outflow-מסוג מיפוי (דומה ל-
 )hashtableהממפה כתובות למספרים  .unsigned intהפונקציה בשורה  7היא הבנאי של החוזה ונקראת
פעם אחת בלבד ,כאשר החוזה מוכנס לבלוקצ'יין .ניתן לראות כי הכתובת של המשתמש אשר יעלה את
החוזה לבלוקצ'יין ,תכנס לתוך השדה  .ownerבשורה  ,9ניתן לראות את פונקציית ה ,Fallback-בעלת
החתימה הריקה .המילה השמורה  ,payableגורמת לכך שהפונקציה יכולה לקבל כסף בעת קריאה.
בשורות  11-17ניתן לראות את פונקציית  .payהפונקציה מקבלת  2קלטים amount :מסוג ,unsigned int
ו recipient-מסוג כתובת .הפונקציה היא פומבית ,לכן יכולה להיקרא מהחוזה הזה או בצורה חיצונית,
ומחזירה ערך בוליאני שנותן אינדיקציה על הצלחתה.
הפונקציה הנ"ל מבצעת  2בדיקות :האם מי שפנה אליה הוא בעל החוזה (ראה מתודת הבנאי) ,האם הוא
שלח כסף בהודעה זו ,והאם סך הכסף שהוא רוצה להעביר קטן מסך הכסף שיש ברשותו בחוזה זה.
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במידה וכן ,הרי שמשתנה  outflowמעדכן את הסכום שנשלח לאותו  ,recipientאחרת החוזה "זורק"
שגיאה ,וכל הטרנזקציה שקראה לפונקציה הזאת מבוטלת .לסיום בשורות  19-22ממומשת פונקציה
(לקריאה בלבד מהבלוקצ'יין) ,אשר מחזירה את כמות הכסף שמחזיק החשבון הנוכחי .חשוב לציין כי
קריאה חיצונית לפונקציה הזאת איננה עולה כסף ,מאחר שהיא ניתנת לביצוע מקומית ע"י כל משתמש
שיש ברשותו העתק של הבלוקצ'יין.

מרכיבים נוספים ביצירת אפליקציות מבוזרות ()Dapps
לשם שלמות המרכיבים ,נציין  2מרכיבים משמעותיים שהכרחיים לתקשורת עם החוזים החכמים מעל
הבלוקצ'יין  Web3.Js -וארנקים .האפשרים לצד הלקוח של האפליקציות המבוזרות לשוחח עם הבלוקצ'יין
(דהיינו שאפליקציה תהיה מסוגלת גם לקרוא וגם לבצע טרנזקציות שיפעילו פונקציות):

Web 3.JS
על מנת שנוכל להתעדכן על תוכן הבלוקצ'יין ולהפעיל בו פונקציות ,נדרש לתקשר מול אחד מהצמתים
ברשת המבוזרת ,כדי להוריד את הגרסה העדכנית של הבלוקצ'יין.
בהגדרות הצד הלקוח של ה Dapp-שלנו ,תפקיד ה ,Web3 Provider-מורה לקוד לאיזה צומת/כורה הוא
נדרש לתקשר על מנת לקבל נתונים מהבלוקצ'יין (אפשר לחשוב על כך כמו  URLשל שרת מרוחק).
ניתן להגדיר עבודה מול צומת מקומית ,עם זאת  -קיימים שירותי צד שלישי אשר יכולים לסייע בתחזוקת
הצמתים הללו ,על מנת לספק שירות  Dappלמשתמשים .שירות לדוגמה הוא  ,Infuraאשר מספק שירות
אמין וחינמי ,לשליחה וקבלת הודעות מהבלוקצ'יין.
בנוסף ,נדרש לציין במפורש את הכתובת החוזה הפרטני (בבלוקצ'יין) ,והממשק  ABIשל אותו חוזה.
מרגע שכלל ההגדרות הוגדרו ,ניתן לפנות לפונקציות בבלוקצ'יין ע"י קוד  Javascriptלקוח בצורה נוחה
בתוך דף .html

ניהול חשבונות איתר'יום  / Metamask -ארנקיםMIST /
כדי לבצע פעולות באפליקציות המבוזרות ,יש לעשות זאת ע"י חתימתם עם המפתח הפרטי של חשבון
המשתמש (מאחר שפעולות עולות כסף) .יש מספר תוכניות שמאפשרות זאת.
אחת לדוגמה היא  ,Metmaskשהינה תוסף לכרום .firefox/התוסף מבצע החדרה של הweb3 provider-
לדפדפן ,כאובייקט  javascriptבשם .web3
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ברגע שמשתמש התחבר לארנק ,הרי שכל פעולה (שליחה של טרנזקציה) שהוא יבצע ב Dapp-שהוא
נכנס אליו ,אשר מצריכה לשלם כסף ,תקפיץ למשתמש הודעה לאישורו עם כלל הפרטים על הכסף
הנדרש .בנוסף ניתן לציין את  Mistאשר הוא דפדפן קצה שתומך ביכולת זו.
דוגמה לפעולת  :Metamaskחלון שדורש אישור על שליחת טרנזקציה ליצירת חוזה.

לפני שנפרט את ההשלכות של הטכנולוגיה ,נעשה סדר ונתאר החיבור בין כלל השכבות שהזכרנו בחלק
ההקדמה של המאמר ,המתאר את מבנה טכנולוגיית הבלוקצ'יין והחוזים החכמים באמצעות האיור הבא:

חשוב להדגיש כי האיור הנ"ל הינו סכמתי לטובת יצירת הבנה קונספטואלית ,ולא מתיימר לתאר במדויק
את אופן חיבור השכבות.
מבוא ל Web 3.0-וסקירה של חולשות ותקיפות חוזים חכמים מעל הבלוקצ'יין
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,95יוני 2018

14

אפליקציות מבוזרות ( Decentralized Applications (Dappsועידן הWeb 3.0-
לאחר שסקרנו את הרכיבים השונים של טכנולוגיית הבלוקצ'יין ,הגיע הזמן להבין תפיסתית :כיצד החוזים
חכמים שרצים ע"פ פקודות קוד שנקבעות מראש ,משנים את פני המשחק של האינטרנט הקיים
כיום?
לצורך זה ננסה לשרטט קו דמיוני על התפתחות ישירה מאז ייסודו( .חשוב לציין כי התיאור בא לשרת
הבנה קונספטואלית בהקשר הפצת המידע בעידנים אלו ,מאחר שקיימים ברשת מושגים רבים הרוכבים
על ההגדרה של המושג  Web 3.0בהקשרים אחרים)
 - Web 1.0לידת האינטרנט
האינטרנט בראשיתו ,היה מאופיין בקצב תקשורת איטי ,והכיל אוסף מבולגן של אתרים סטטיים .כאשר
עיקר מעבר המידע היה בעיקר  -מהשרת ללקוח.
 - Web 2.0יישומי רשת רבים ,ותוכן שנקבע ע"י המשתמשים
עם התפתחות האינטרנט ,רוחב הפס גדל והיה ניתן לא רק לקבל מידע סטטי ,אלא העברת המידע הפכה
להיות דו-כיוונית ,על ידי מתן אפשרות למשתמשים להעלות סרטונים ,תכנים ,וכו' .למעשה זה השלב
שהאינטרנט שאנחנו אוהבים נמצא כיום.
עם זאת ,קיימות מס' בעיות שנמנה כמה מהן ,המצדיקות פתרון וארכיטקטורה חדשה:


ריכוזיות גדולה  -כלומר מס' קטן של חברות ענקיות השולטות בכמעט כל שוק (גוגל-חיפוש,
פייסבוק/טוויטר-רשתות חברתיות ,אמזון-קמנעות וכד') .ריכוזיות זו באה לידי ביטוי בכלל התעבורה,
המידע ,כוח המחשוב והכסף שמוזרם בפלטפורמות אלו .בסופו של יום הריכוזיות הזו גורמת
לדורסנות ,ומהלכים שלא תמיד הולמים יד ביד את טובת הגולשים.



בעלות על המידע  -בעידן של ימינו למידע שאנחנו מייצרים יש ערך רב ,ואנחנו נותנים אותו
בחינם תמורת שירותים שאנו מקבלים .אך יחד עם השירותים הנלווים ,יש  side-effectsשלא כ"כ
בשליטתנו ,כמו למשל העובדה שהמידע הזה משמש לריגול אחרינו ,להציף אותנו בפרסומים .במקום
שהמשתמשים ירוויחו מהמידע הזה בצורה ישירה.



בנוסף ,ברגע שהמידע לא ברשות המשתמשים יותר ,הוא נתון למניפולציות ,שינויים ומחיקות
אצל הגורמים אשר מחזיקים במידע זה בשבילם.



חוסר שקיפות  -ברגע שיצרנו קשר עם שרתים ריכוזיים ,הכל נמצא אצלם ,ואין שום אפשרות לדעת
מה קורה עם המידע הזה .החשיפות של סנואדן על כך שחברות ענק נותנות את המידע הזה ישירות
ל ,NSA-הינן דוגמאות מוחשיות לכך שהחוזה הוא חד כיווני.
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 - Web 3.0האינטרנט המבוזר
מושג שטבע ( Gavin Woodאחד ממייסדי אית'ריום) המתאר את האינטרנט לאחר עידן חשיפות סנואדן.
כאשר ברור לכולם שחברות יעשו שימוש כרצונן עם המידע והנתונים שהם אוגרים על המשתמשים .מושג
זה בא להציג את אוסף הפתרונות לבעיות שהוצגו בעידן .Web 2.0
השינוי הוא שבמקום שתעבורת המידע תהיה בין (הרבה) משתמשים לשרת

14

בודד הנשלטת ע"י גורם

יחיד .הרי שיהיה ניתן לדלג על הישות המרכזית הזאת ותקשר עם אפליקציות שיהיו מבוזרות הן מבחינת
המשתמשים והן מבחינת כמות השרתים שהאפליקציה הזאת תרוץ.
היתרונות באינטרנט  /אפליקציות שרצות בצורה מבוזרת:


אבטחה :זמינות מירבית וחסינות ל - DDoS-מאחר שכלל המידע  /השירותים והאפליקציות מבוזרות
למס' רב של צמתים ברשת ,הרי שכדי להפיל אפליקציה ,נדרש להפיל את כלל הרשת .ניתן להמשיל
את זה ללוחמה מול הידרה (מפלצת רבת הראשים) ,וחוסר היכולת לשנות את אמינות המידע תלויה
באלגוריתם ליצירת קונצנזוס.



העברת אמון מגורם יחיד ומרכזי ל-אמון בחוזק הרשת ו"הקוד הוא החוק"  -במקום לסמוך על
גורם צד שלישי (כמו  )Facebookשיכול להחליט ברגע נתון על כל מה שהוא מבצע עם הנתונים
שמשתמשים חושפים בפניו (ראו פרשת קמברייג' אנליטיקה) ,בעצם האמון שניתן הוא בגודל וחוזק
הרשת על מנת שכלל הרשת תמשיך לרוץ ולא תהיה נתונה להתקפות  doube-spendingושינוי
אחורה.



מודל עסקי ללא מתווכים  -מאחר שהגורם המתווך הוא למעשה הקוד שרץ ,הרי שאין צורך לשלם
למתווכים שיעשו כסף על חשבוננו .דוגמה למשל הוא אתר  ,SteemItאשר מתגמל ישירות גולשים על
תכנים שהם העלו ,ותגובות (לייקים) ישירות במטבעות קריפטוגרפיים שנסחרים .כלומר כסף אמיתי
על פוסטים (במקום כסף שיגיע לגורם צד שלישי באמצעות מכירה של התכנים למפרסמים).



הוגנות  -כאשר הקוד של האפליקציה יושב אצל כל המשתמשים (ולא בחוות שרתים שאינה נגישה
לקהל הרחב) ,הרי שהוא ניתן לאימות ובקרה .כמוכן ,זה מגביר את הסיכוי שהאפליקציה לא תיעלם
ביום אחד ,מאחר שהיא רצה אצל כלל המשתמשים (בדומה לאתרים משנות ה ,90-שהועלו לדוגמה
ל ,Geocities-שחלקכם בטח כתבו ,וכעת לא ניתן למצוא אותם.)...



אינטרנט ללא צנזורה  -מאחר שהאפליקציות אינן יושבות במקום יחיד ,הרי שכדי לחסום גישה אליהן
נדרש בעצם לחסום גישה לכלל הרשת .לעיתים זה גורר גם היבטים שליליים כגון במצב בו התכנים

 14או חוות שרתים יחידה.
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מופצים לכל ,אז הם יכולים להכיל מידע שלעיתים לא רצוי (כגון כתובות לאתרי פדופיליים ועוד').
כמוכן ,הגישה לבצע פעולות במערכת ,אינה ניתנת לחסדיו של אף גורם מרכזי.


השליטה עוברת למשתמשים  -כאשר כלל האפליקציות המבוזרות האלה הן למעשה ב"קוד פתוח"/
ניתנים להורדה .הרי שניתן לבחון ולהצטרף אליהם במידה והתנאים הם הגיוניים (אפשר לשכפל
ולשנותם במידה והם לא מוצאים חן ,כלומר  -יצוצו מתחרים.)...

יש כמובן גם הרבה יתרונות פיננסים במודל זה ,אך לא נרחיב עליהם במאמר זה.
כדי שהמהפכה תהיה רחבה יותר ,נדרש  Eco-Systemרחב יותר ,מעבר ל"מחשב עולמי" שמספק כח
מחשוב (האנלוגיה ל EVM-הוא ה ,)CPU-דובר גם הוספת אלמנטים מבוזרים נוספים כגון Hard-disk
מבוזר ( ,) SWARM/IPFSושכבת תקשורת להעברת מסרים משמרת פרטיות ,גם למידע אבל גם למטה-
מידע (.)Whisper
יחד עם התשתיות שפורטו ,נדרש להגירה של אפליקציות אשר נשלטות בידי גורם יחיד ,דוגמאות
לחלופות ניתן לראות באיור הבא ,ואף לסקור את חנות האפליקציות המבוזרות.

ולמרות כל הדברים שסקרנו ,לא הכל ורוד ,ויש מספר חסמים לטכנולוגיה שמודל זה נשען עליו.
נציין  2מהם (שנמצאים במחקר):
 .1סקלביליות ומהירות  -מבחינת כמות הפעולות שניתן לבצע בשניה ,מהירות ביצוען ( 15שניות זה
במקרה הטוב לביצוע פעולה!) ,וכיום יש מחקר ענף למצוא פתרונות בנושא (ראו .)Sharding ,Plasma
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 .2פרטיות  -כפי שכבר ציינו ,כלל המידע שיושב על הבלוקצ'יין חשוף לכל מי שמחזיק עותק שלו ,ולכן
נדרש דרך לבצע פעולות באופן כזה שיהיה ניתן להבטיח שמשמרות את פרטיות הגולשים ,אך יחד
עם זאת ניתן לוודא את תקינותן.
לסיכום ,מהפכת  Web 3.0המדוברת  -עתידה לשנות את האינטרנט שבו קיימים שחקנים דומיננטיים
ומרכזיים ששולטים בכל התעבורה ,המידע וכו' ( Facebook ,Google ,Amazonוכו') .האינטרנט עובר
למודל מבוזר והוגן יותר באמצעות הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין!

טקסונומיה של חולשות מעל הבלוקצ'יין
לשם הצמדות לספרות הטכנית בתחום ,נאמץ את הטקסונומיה שהוצגה לראשונה כאן ,אשר כוללת מספר
אזורים שבהן יכולות להיות פגיעויות בבלוקצ'יין .כמוכן ,מאחר שהמאמר נכתב עוד בשנת  ,2015הוספתי
בקצרה מספר חולשות שהופיעו לאחר כתיבת המאמר ,כדי לשפוך מעט אור על המחקר העדכני בנושא.
אם לא יצוין אחרת ,כלל הדוגמאות הן מהמאמר הנ"ל.
לפגיעויות שאציין בשפת  , Solidityאציג תיאור יחד עם קוד לדוגמה ,וכמובן אוסיף ( best practiceהיכן
שיש) ,כיצד ניתן להימנע ממנה.
להלן טבלת טקסונומיה של פגיעויות ברשת אית'ריום:

חולשות
במנגנון ה-
Blockchain

המכונה
הווירטוא
לית

שפת Solidity

אזור

שם הפגיעות
Type Cast
Reentrancy
Gasless send
Exception disorder
Keeping secret
Exposing critical
sections
Integer overflow
& Batch overflow
Immutable bugs
Ether lost in transfer
Stack size limit
Unpredictable state
Generating
randomness
51% Attack
Time constraint

תיאור
שגיאות בהמרות ערכים (בזמן ריצה).
מנגנון אפשרי לכניסה חוזרת לפונקציה לפני סיומה.
קריאה לפונקציה  sendללא מספיק "גז".
חוסר אחידות במנגנון טיפול השגיאות.
שימוש בשדות מסוג  ,privateעל בלוקצ'יין שגלוי לכולם!!
חשיפה של פקודת הרסניות ,כדוגמת "השמדת" חוזה.
גלישת ערך המספר מעבר ליכולת שהוקצתה.
חוסר היכולת לשנות קוד לאחר שהועלה לבלוקצ'יין.
העברת כסף לחשבון שלא קיים ,ולמעשה איבודו.
שימוש במגבלה של  1024קריאות לפונקציות על מנת לבצע למנוע
המשך הרצה של החוזה החכם.
אי ידיעת המצב של החוזה החכם ברגע שליחת הטרנזקציה.
חוסר יכולת לייצר אקראיות באמצעות קוד בחוזה החכם.
התקפה של הכורים ,המאפשרת עריכה לאחור של בלוקים.
מניפולציה של ערך הזמן של כריית הבלוק ,היכולה להתבצע ע"י
כורים.
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הרחבה על החולשות הקיימות בשפת Solidity
פגיעויות קלאסיות של Type Casting
השפה  Solidityתומכת במגוון רחב של טיפוסי משתנים .השמות בין משתנים שיש ביניהם חוסר התאמה,
כגון השמה ממשתנה מטיפוס  Intלטיפוס  Stringגוררות שגיאות תחביר.
עם זאת ,דברים יכולים להשתבש כאשר מתבצע קריאות ישירות .הפונקציה הקוראת ,חייב לציין במפורש
את הטיפוס של הפונקציה הנקראת ,ולבצע המרה אם נדרש (.)Casting
נתבונן לדוגמה בקטע קוד הבא:

כאשר החוזה  Bobמצהיר על המשתנה  cמסוג חוזה  ,Aliceהמהדר מוודא שהחתימה של הממשק
( )interfaceשל  Aliceמכילה את הפונקציה  pingעם הערכים המתאימים .עם זאת הוא לא יכול לבדוק,
וזאת מפני ש:
 c .1הוא באמת כתובת של החוזה  Aliceהמוגדר הנ"ל.
 .2הכתובת בהכרח מממשת את החתימה של  Aliceשהוגדרה למעלה.
וזה אכן לא בהכרח המקרה ,מאחר ש c-מתקבל כפרמטר שיכול להכיל כתובת כלשהי .לכן ,כאשר הקוד
עובר קומפילציה נוצרת אשליה אצל התוכניתן ,ששגיאה מהסוג הנ"ל לא יכולה לקרות  /היא נתפסת בזמן
קומפילציה.
יתרה מזו  ,בזמן ריצה לא בהכרח "תיזרק" שגיאה במידה של טעות .זאת מאחר שיכולים לקרות
האפשרויות הבאות (תיזרק שגיאה החל מגרסה  ,0.4.0לכתובת שאינה משויכת לקטע קוד):


במקרה ש c-משויך לכתובת כלשהי שמכילה חוזה בשם  Aliceעם החתימה הנ"ל.



במידה ש c-משויך למקטע קוד שאינו מכיל את אותה חתימה ,הקוד שיורץ הוא פונקציית הFallback-
של אותו חוזה!

בשני המקרים הנ"ל ,החוזה שמבצע את הקריאה לא יוכל להבחין במצב של שגיאה זו!

פגיעות ( Re-entrancyכניסה חוזרת לפונקציה)
קל לטעות ולהאמין ,כי מאחר שה EVM-מריץ באופן דטרמיניסטי וסדרתי את החוזים החכמים ,אין זה
הגיוני שפונקציה שאינה רקורסיבית תבצע קריאה לעצמה מספר פעמים במהלך ריצתה.
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אך טענה זו שגויה עקב הדואליות של כתובת בבלוקצ'יין ,שכפי שכבר הזכרנו יכולה להיות כתובת של
ארנק משתמש ,או כתובת של חוזה חכם .לצורך הדגמת החולשה ,נתבונן בדוגמה הבאה:

במידה ונקרא לפונקציה עם כתובת  cשל חוזה חכם בבלוקצ'יין ,אזי למעשה הקריאה בשורה  ,6תפעיל
את פונקציית ה .Fallback-כמובן שאם נממש בפונקציית ה Fallback-הנ"ל קריאה חזרה לחוזה  ,Bobהרי
שתיווצר לנו לולאה "אינסופית" (עם זאת ,היא איננה אינסופית מאחר שהגז של הטרנזקציה חייב להיות
סופי) .אשר תעביר  2את'ר לחוזה שיצרנו בכל כניסה אליה.

חשוב לציין כי זו אינה חולשה תאורטית .המנגנון הזה (בדיוק!) נוצל בהתקפה על חוזה בשם ,The Dao
וגרם לשוד של  36מיליון דולר בזמנו ( - )2016הרחבה תינתן בהמשך המאמר.
 - Exception disorderחוסר אחידות בטיפול בשגיאות
בשפת ( Solidiyבדומה למס' רב שפות תכנות) ,יש מס' סיטואציות בהן במהלך ריצה של תוכנית מוצפת
שגיאה ( .)raised exceptionזה יכול לנבוע למשל מ:
 .1במידה והרצת החוזה צרכה את כלל הגז שברשותה.
 .2מחסנית הקריאות ( )call stackחצה את רף ה 1024-הקריאות (ראה בהמשך פירוט).
 .3נקראה הפקודה .throw
הבעיה מתחילה כאשר שפת  Solidityאיננה מתייחסת לשגיאות אלו בצורה אחידה .קיימים  2סוגי
אפשרויות להתנהגות במהלך ריצה ,אשר תלויים באופן שבו החוזים קוראים זה לזה.
נתבונן לדוגמה בקוד הבא:

נניח כעת שנקראה הפונקציה  pongבחוזה של  ,Bobוהפונקציה בחוזה של  Aliceהציפה שגיאה .אזי ,כל
הריצה תיעצר וכלל השינויים שקרו בביצוע הטרנזקציה יחזרו לאחור (כולל ביצוע תשלום) .לכן השדה x
יכיל את הערך  0לאחר הטרנזקציה .לעומת זאת ,במידה והתרחשה הקריאה ל pingבאמצעות הקריאה
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 .callבמקרה זה ,רק השינויים שקורים בתוך הפונקציה  pingיחזרו למצב ההתחלתי ,הקריאה תחזיר את
הערך  falseוהטרנזקציה תמשיך לרוץ .לכן לבסוף הערך של  xיהיה  2לאחר ביצוע הטרנזקציה.
באופן כללי ,במידה ומתרחשת שרשרת של קריאות מקוננות ,כאשר מתרחשת שגיאה אזי היא תטופל
באופן הבא:


במקרה שכלל הקריאות שהיו בדרך היו קריאות ישירות ,אזי המשך ההרצה ייעצר וכלל הפעולות
שמשנות את מצב החוזה (כולל שליחה של כסף) יחזרו למצב הקודם ולא יקרו .יתרה מכך ,כל הגז
שהוקצה לביצוע הטרנזקציה יועבר לכורה.



במידה שלפחות אחת מהקריאות בשרשרת הייתה  ,Send / DelegateCall / Callאזי כלל פעולות
שמשנות מצב עד לקריאה הנ"ל יחזרו למצב הקודם ,עד לקריאת הפונקציות הנ"ל .פונקציית Call
הנ"ל ,תחזיר את הערך  ,falseוהמשך הריצה יימשך כרגיל .בנוסף ,כל הגז שהוקצה לקריאת call
ייצרך.

ניתן להגביל את הגז שנצרך בביצוע קריאת  ,callבאופן הבא:
כך שיושקע רק ' 'gגז.
לסיכום ,יכולים להתרחש מס' אפשרויות לאופן שבו שגיאות מטופלות .זה יכול להוביל לפרקטיקות כתיבה
שאינן מומלצות ואף לחולשות ממשיות .לדוגמה :ניתן לחשוב שהעברת כסף עברה ב"שלום" בגלל שלא
הוצפו שגיאות לקריאה זו ,אך למעשה בקריאות היותר נמוכות התרחשו שגיאות שלא הוצפו כראוי.
קריאה לפונקציית  sendללא מספיק גז Gasless send -
כאשר משתמשים בפונקציה  ,sendקיים סיכוי שתיזרק שגיאה מסוג  .out-of-gasזה מאחר ,שבקריאה
הנ"ל יש סבירות שהיא תגרום להרצת קוד .האפשרות האחרונה יכולה להתרחש ,במידה שבפרמטר של
הפונקציה קיים כתובת של חוזה ולא של חשבון משתמש רגיל .הסיבה מאחורי הקלעים היא שהפונקציה
מתורגמת לפונקציה call :עם חתימה ריקה ,אבל הכמות גז המוקצית לחוזה הנקרא מוגבלת ל.230015-
כעת ,מאחר שהחתימה היא ריקה ,הרי שהקריאה תפעיל את פונקציית ה Fallback-של החוזה הנקרא.
עם זאת 2300 ,יחידות גז מספיקות להריץ רק מספר מוגבל של פקודות ,לדוגמה ,כאלה אשר לא
משפיעות על המצבים ( )statesשל החוזה .במקרים אחרים ,הרי שתיזרק שגיא מהסוג .out-of-gas
לסיכום ,שליחה של את'ר עם פונקציית  ,sendתצליח בשני מקרים :כאשר הכתובת היא של חוזה אשר
מריץ פקודות שאינן עולות הרבה ,ובמקרה שהכתובת היא של חשבון של משתמש.

 15למעשה ,כמות הגז המוקצית תלויה בגרסת הקומפיילר .בגרסאות נמוכות מ 0.4.0-כמות הגז היא  0אם המשתנה  amountשווה ל ,0-אחרת
כמות הגז היא  .2300בגרסאות גבוהות יותר כמות הגז מוגדרת ל.2300-
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 - Keeping Secretsשמירת שדות "סודיים" בבלוקצ’יין
בדומה למגוון רחב של שפות מונחות עצמים ,ניתן להגדיר שדות אשר הם פומביים או פרטיים למחלקות
("חוזים חכמים" במקרה של  )Solidityאו משתמשים מסוימים .עם זאת ,יש לזכור שאמנם הגישה לשינוי
שלהם בזמן ריצה חסומה ,עדיין הגדרת שדה כפרטי אינו הופך אותו ל"-סודי" .זאת מאחר ,שכדי להגדיר
ערך לשדה מסוים ,נדרש ליצור טרנזקציה אשר תועבר לכורים ומשם הוא יפורסם לבלוקצ'יין .מאחר
שהבלוקצ'יין הוא פומבי ,כל אחד יכול לסרוק ולבדוק מה הערך של השדה הזה בכל רגע נתון!
כיצד בכל זאת במקרים שבהם אנו רוצים לשמור על ערכים "סודיים" ,נוכל לבצע זו בלי לחשוף אותו על
הבלוקצ'יין? (לדוגמה ,במשחק רב-משתתפים ,חשיפת מהלך של שחקן מסוים יכול להקנות יתרון לשחקן
יריב).
לשם כך ,ניתן להיעזר בפרימיטיביים קריפטוגרפיים כגון סכמה שמבצעת התחייבות ()Commitment
מוקדמת ורק לאחר מכן חשיפת הערך .פרטים על הסכמות האפשרויות ניתן למצוא בויקיפדיה ,ואף
התחייבויות שמבוססות זמן ,אשר הוצגו במאמר הזה.
קטע קוד רגיש חשוף לכל Exposing critical sections -
באופן טבעי ,כל קטע קוד שמבצע פעולה הרסנית ,היינו רוצים לבצע אותו בהרשאות המתאימות .לדוגמה:


יכולת השמדה עצמית  -Suicide/Self-Destructזהו למעשה פקודה בשפת  Solidityאשר מאפשרת.



העברת כסף מהחוזה החכם.



וכו'

דרך לזהות מקרים מהסוג הנ"ל ,היא כמובן ביצוע סקרי קוד וניתוח איומים על החוזה שנכתב .עם זאת,
כלי שמבצע בדיוק את זה על  bytcodeשל חוזים ,נקרא  MAIANועושה זאת ע"י שימוש בכלים שמבצעים
.Symbolic execution

גלישה נומרית ()Integer Overflow
חולשה מסוג  , interger overflowאיננה ייחודית לפלטפורמה זו וקיימת במגוון רחב של שפות תכנות כגון:
 ,++C\Cוהאופן שבו השפות מתייחסות לשגיאה זו איננה אחידה.
החולשה מתרחשת כאשר לאחר פעולה אריתמטית קיימת השמה למשתנה בעל טיפוס מסוים שחורגת
מגודל הטיפוס .לדוגמה משתנה מסוג  int8יכול להכיל מספרים בטווח הערכים  0ל ,28-1-לכן ,כאשר לא
מתבצעת בדיקות השמה ,יכולים להתרחש מקרים מוזרים ,בכפוף לכיצד השפה שבה ממומשת הקוד,
מבצעת את ה"חיתוך" כך שהערך החדש למשתנה יהיה בטווח המספרים הרצוי.
חשוב לציין כי שגיאה זו יכולה להביא למס' התרחשויות (ואף לפעמים להרצת קוד כלשהו!) ,עם זאת זה
מאוד תלוי בזרימה של הקוד ,לאחר ביצוע גלישת הערך הנ"ל.
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חולשות במנגנון הEVM-
 - Immutable Bugsבאגים שלא ניתנים לתיקון/שינוי
ברגע שחוזה מפורסם על הבלוקצ'יין ,לא ניתן יותר לשנות אותו (בהנחה שהרשת תמשיך להיות "חזקה"
עם התקדמות הזמן) .הפיצ'ר (זה באמת לא באג זה פיצ'ר  )הזה מבטיח למשתמשים שאף אחד לא
יוכל לשנות את הקוד שהם מנסים להריץ על הבלוקצ'יין.
עם זאת ,החיסרון המובהק הוא שכאשר החוזה שהועלה מכיל באגים ,אזי הוא ימשיך להכיל אותם .ואכן,
היו מקרים רבים שלא היה ניתן לעשות הרבה מעבר (ונסקור אחד מציק כזה שהתרחש לארנק parity
בהמשך המאמר) .החריגה היחידה (לבינתיים) ,הייתה מתקפת "ארגון ה ."DAO-הטיפול היה בביצוע
 , hard-forkע"י "חזרה אחורה" מספר בלוקים בבלוקצ'יין ו"ביטול" הבלוקים שגרמו למתקפה .מהלך כזה
אגרסיבי דרש תמיכה רבה ,מאחר שהיה נדרש לשנות קוד של מס' רב של כורים וצמתים .חשוב לציין כי
מאחר שלא הייתה תמיכה גורפת לשינוי זה ,מהטיעון ש"-הקוד הוא החוק ואין לשנותו גם אם מתרחשות
פריצות" ,אית'ריום ביצע פיצול לשני בלוקצ'יין שימשיכו להיות שונים  ETHו.ETC-
כדי בכל ז את לנסות להימנע מכך ,אפשר לממש מנגנונים של עדכון עתידי של פונקציות (טרום ההעלאה
לבלוקצ'יין) .עם זאת ,יש לעשות זאת בזהירות ,מאחר שהעניין גורם למשתמשים לסמוך על גורם יחיד
במקום על כלל החוזק של הבלוקצ'יין (ראה חולשת  .)unpredictable stateוגם מפני שהעניין נוגד את
הסלוגן של אית'ריום הטוען" :אית'ריום היא פלטפורמה מבוזרת ,המריצה חוזים חכמים שרצים בדיוק כפי
שתוכנתו בלי אפשרות לצנזורה ,פגיעה בזמינות ,או התערבות של גורם צד-שלישי".

( Ether lost in transferאיבוד של כסף בהעברה לכתובת לא נכונה)
כאשר שולחים כסף ,נדרש לציין כתובת ספציפית שאליה היא תעבור בין אם זה כתובת של משתמש או
של חוזה חכם .הכתובת היא בגודל -160ביט .לכן ,כמובן שרוב הכתובות הם ללא בעלים ספציפיים .לכן,
במקרה של שגיאה בציון הכתובת (העברה לכתובת שגויה ,או לחוזה שביצע פעולות  - Self-destructראה
פגיעות  ,)Self-destructהרי שהכסף אבד לנצח וכנראה שלא ניתן להשיבו (במקרים מסוימים עד שימצא
המפתח הפרטי של כתובת זו ,וטוב ליבו של מוצא המפתח!)
הדרך להימנע היא באמצעות בדיקה ידנית של יעד הכסף ,מאחר שלא ניתן לבדוק מראש האם לכתובת
מסוימת קיימת משתמש שמחזיק מפתח פרטי.
אך גם זו אינה מובטחת ב ,100%-עקב העובדה שבעל החשבון יכול לשלוח את פקודת ה Suicide-והיא
תשתלב בבלוק ,לפני.
במאמר הזה ,חוקרים מצאו כי מספר עצום של כסף לאותו זמן כתיבת המאמר ,אינו נגיש.

מבוא ל Web 3.0-וסקירה של חולשות ותקיפות חוזים חכמים מעל הבלוקצ'יין
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,95יוני 2018

23

הגבלת גודל המחסנית ()Stack size limit
בכל קריאה לחוזה אחר (ואפילו בקריאה בפנייה עצמית דרך () ,)this.functionהמחסנית שאחראית על
הקריאות גודלת ב .1-גודל המחסנית מוגבלת ל ,1024-וניסיון לבצע קריאות גורר זריקת שגיאה .עד
לתאריך ה 18-לאוקטובר  ,2016היה ניתן לנצל את המגבלה הזאת באופן הבא:
תוקף היה מתחיל לבצע מס' רב של קריאות עד שהמחסנית כמעט מלאה ,ולאחר מכן מבצע קריאה לחוזה
הקורבן .במידה והשגיאה לא תטופל נכון בצד החוזה הקורבן ,התוקף יוכל לממש את התקפתו .בהמשך
נראה כיצד ניתן לנצל חולשה זו יחד עם חולשת .)exception disorder
כאמור ,חולשה זו תוקנה בתאריך הנ"ל ,עקב ביצוע  ,hard-forkאשר מעדכן את עלות פעולות הגז ,כך
שלא יהיה ניתן להגיע למגבלה של  1024קריאות בשום טרנזקציה.

חולשות מובנות בBlockchain-
 - Unpredictable stateמצב לא צפוי של החוזה בעת שליחת טרנזקציה
המצב ( )stateשל חוזה חכם נקבע ע"י הערכים של השדות ( )fieldsוהכמות הכסף ( )balanceשנמצא בו.
בעת שליחת טרנזקציה לחוזה חכם ,לקוח יכול לחשוב שהחוזה נמצא במצב מסוים (מבחינת השמת
הערכים לשדות מסוימים) ,אך למעשה כאשר הטרנזקציה תירשם בבלוקצ'יין ,ייתכן מצב שטרנזקציה
נוספת הגיעה לפני ,ושינתה את המצב הנוכחי .בנוסף ,בעת שליחת  2טרנזקציות לכורה ,יש סיכוי
שהכורה יחליף ביניהן ובעצם התוצאה יכולה להיות שונה לחלוטין ממה שהלקוח ציפה.
חשוב לציין שמצב זה אפילו סביר שיקרה ,מאחר שלעיתים לכורים יש אפילו תמריץ ל"חבל" בהכנסת
הטרנזקציות בסדר ת קין (התמריץ הוא בגין ביצוע טרנזקציות נוספות ,אשר מובילות לעמלות נוספות) ,כפי
שניתן להתרשם מהסיטואציה באיור הבא.
נניח החוזה החכם מממש  3פונקציות :הפקדה ( ,)depositשחרור ( ,)unlockואחזור כסף (.)retrieve
נניח שמשתמש א' הפקיד את הכסף ,וכעת רוצה לשחררו למשתמש ב' כדי שייקח את הכסף .במידה
ומשתמש א' קורא לפונקציית  ,unlockומשתמש ב' קורא לפונקציית  retrieveזמן קצר לאחר מכן ,יכול
להתקיים תרחיש שבו כורה אשר מקבל את שתי הפונקציות ביחד ,ולהחליף את הסדר שבו הוא רושם את
ביצוע הפונקציות הללו ,באופן שבו משתמש ב' לא יוכל לקבל את הכסף שמשתמש א' שחרר עבורו.
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במצב כזה ,משתמש ב' יצטרך לשלם עמלה נוספת (ע"י שליחת טרנזקציה נוספת) ,על מנת להפעיל את
פונקציית  retrieveפעם נוספת:

בנוסף ,יכולה להתרחש סיטואציה שמשתמש יבצע טרנזקציה למול המצב הנוכחי (והלא סופי) של
הבלוקצ'יין ,אך למעשה יתקיים פיצול ( )forkשל הבלוקצ'יין (עקב הגעת שרשרת ארוכה יותר שבקונפליקט
עם השרשרת הנוכחית) ,אשר יסיר את הטרנזקציה שהביאה למצב הנוכחי ,ובכך למעשה להביא למצב
שונה מהמצופה.
נקנח בדוגמה קצת יותר זדונית .במידה והחוזה החכם מממש מנגנון עדכון דינמי של קריאה לפונקציות.
היוצר של החוזה יכול לייצר מנגנון שבאמצעותו הוא יוכל לשנות את מיקום הקוד שאמור לרוץ (זאת למרות
שכאשר חוזה אשר מפורסם על הבלוק'ציין אינו יכול להשתנות) .ולבצע זאת בדיוק בתזמון ובאופן שבו
יאפשר לו אף לגנוב כסף.

 - Generating randomnessיצירת מספרים אקראיים מעל הבלוקצ’יין
כפי שהצגנו בדרישות ל ,EVM-הרי שההרצה שלו נדרשת להיות דטרמיניסטית ,באופן כזה שכל הכורים
שמחשבים את הרצת החוזים החכמים יגיעו לתוצאות זהות .לכן כדי לייצר ערכים לא-דטרמיניסטיים,
נדרש שהערך ליצירת ה seed-חייב להתקבל מערך חיצוני במערכת.
ישנם מספר גישות (כושלות) ליצירת ערכים אקראיים (כלומר  seedשל מחולל מספרים אקראיים)
דוגמאות למשל  -הסתמכות על  hashעתידי של בלוק ,או זמן עתידי של יצירת בלוק:


לכאורה ,שיטות אלו ,אכן מייצרות מספרים לא צפויים ורנדומליים .אך השיטה הזאת חשופה
למניפולציה מצד כורה שיכול למנוע הפצת בלוק שהוא כרה ,שאינו נמצא בהלימה לאינטרסים שלו,
במידה והוא מושקע בחוזה הנתון.
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ניתן לממש

16

את מגנון יצירת ה ,seed-ע"י שימוש בפרוטוקול של ( timed commitmentהתחייבויות על

ערכים אשר ייחשפו בוודאות אחרי זמן ומאמץ מוגדר) ,המאפשר יצירת  seedמשותף .בפרוטוקולים
מהסוג הנ"ל ,כל שחקן בוחר סוד ,ומעלה לבלוקצ'יין מחרוזת המהווה התחייבות לסוד הזה (טרם
חשיפתו) ,יחד עם תשלום פקדון.
לאחר מכן ,כל השחקנים נדרשים לחשוף את הסודות שלהם ,או להפסיד את פיקדונם .המספר הפסאודו-
אקראי המבוקש ,מחושב ע"י צירוף הסודות של כלל המשתתפים.
במידה והיינו משתמשים בסכמה של  commitmentרגיל (שגם זאת אפשרות) ,הרי שיריב המעוניין
להשפיע על התוצאה ,יכול לסרב לחשוף את הסוד שלו ,ובכך למנוע את גיבוש הערך האקראי .למרות
שפעולה זו לא תהי משתלמת עבורו במידה וסכום של הפיקדון יהיה גבוה יותר.

התקפת 51%
תוקף אשר בעל כושר מחשוב רב יותר מכל הרשת ביחד ,יכול לכרות מהר יותר מכלל הרשת שרשרת
ארוכה יותר (באופן הסתברותי) ,וכך ע"פ הפרוטוקול של הבלוקצ'יין ,כלל הרשת תידרש להסתנכרן ולקבל
אותו כרשימה שיש עליה קונצנזוס.

[מקור]https://www.slideshare.net/philippecamacho/analyzing-bitcoin-security :

 16עם זאת ,הכותב אינו ראה מימוש וגם אינו מימש בעצמו מנגנון זה.
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מה הפוטנציאל נזק?


ראשית חשוב להדגיש ,כי מאחר שאין בידי התוקף הנ"ל את המפתחות הפרטיים שבחשבונות
משתמשים אחרים ,הרי שבהתקפה זו לא ניתן לגנוב כסף ממשתמשים שמחזיקים כסף.



עם זאת ,ה"פרס" והעמלות שהתקבלו מבלוקים שנכרו ושנמצאים בקונפליקט לשרשרת זו ,יילקחו
מהכורים האחרים.



אפשרות למתקפה של "בזבוז הכפול" ( - )Double spendingיכולה להתרחש כאשר התוקף חותם על
העברת כסף בטרנזקציות על בלוקים שנמצאים בקונפליקט .לאחר מכן ,התוקף ישחרר את השרשרת
הארוכה ביותר אשר אינה מכילה טרנזקציות אלו ,הוא למעשה יבטל את התשלום שהוא ביצע
בטרנזקציות הללו ,והכסף עדיין יישאר ברשותו.

אמנם לא ידוע על התקפת  51%שבוצעו בביטקוין ,אך מתקפה מסוג זה בוצעה במטבעות בעלות "רשת
כוח מחשוב דל יותר" ,ממש לאחרונה (החודש) ,במטבע .Verge

 - Time Constraintמניפולציה על ערך הזמן בבלוקצ'יין
חוזים יכולים לאחזר את חותמת הזמן ( )timestampשבו בלוק מסוים נכרה (כל הטרנזקציות שנמצאות
באותו בלוק הינן בעלות אותו חותמת הזמן) .פעולה זו חיונית כאשר רוצים לאכוף אילוצים מסוימים על
ביצוע פעולות בחוזים החכמים (לדוגמה :יציאה מתוכנית חסכון רק לאחר שעבר משך זמן ממושך).
עם זאת ,מאחר שלכורה קיימת דרגת חופש על קביעת הזמן ,17הוא יוכל לבצע מניפולציה באופן שכאשר
הוא מזהה שהצליח לכרות בלוק שפרסומו מתנגש עם הפוטנציאל רווח העתידי מתכולתו ,הוא יכול פשוט
לוותר על הרווח של כריית הבלוק ,ולא לפרסם אותו.
התקפות נוספות
עד כה למעשה סקרנו חולשות בהקשר של מבנה הטכנולוגי של בלוקצ'יין ,אך אנחנו חייבים לזכור כי
הבלוקצ'יין נבנה על מס' שכבות וכלים קיימים ,בין היתר שכבת ה ,P2P-ושכבות הפרוטוקולים
הקריפטוגרפיים.
שכבות אלו ,מכילות חולשות משל עצמן ,והן יכולות להיות נתיב התקפה יעיל על הבלוקצ'יין .דוגמא אחת
להתקפה היא  ,Sybil attackאך קיימות התקפות  ,Routingואף התקפות על שימוש לא נכון של ארנקים
בחתימה על טראנזקציות /התקפות מתמטיות (ממליץ בהקשר זה על ההרצאה הבאה).

 17בעבר מרווח הזמן היה בתחום של  900שניות ,כיום זה ירד לכמה שניות.
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התקפות קונקרטיות
לאחר שסקרנו פגיעויות אפשריות מעל הסביבה ,כעת נראה דוגמאות קונקרטיות של התקפות (בין אם
דוגמאות שהופיעו ב ,CTF-או דוגמאות לפריצות ידועות שבאמת קרו).
King of the Ether Throne
המשחק " "King of the Ether Throneממומש כחוזה חכם ,שאת הקוד המלא שלו נמצא כאן .במשחק,
שחקנים מתחרים על קבלת התואר " ."King of the Ether Throneשחקן המעוניין לרשת את התואר הנ"ל,
נדרש לשלם את'ר (מטבע של את'ריום) ל"מלך" הנוכחי ,יחד עם תשלום עמלה לחוזה .כאשר המחיר
הנדרש לקבל את התואר ,גדל באופן מונוטוני עם הזמן.
נציג כדלהלן קוד של גרסה פשוטה יותר למשחק הנ"ל ,שמדגימה חולשה דומה.

שחקן הרוצה להשתתף במשחק ,שולח  Etherלחוזה ,ומפעיל את פונקציית ה( Fallback-ראה שורה .)17
הפונקציה ראשית בודקת האם המשתמש שלח יותר כסף מאשר ה"מלך" הנוכחי (ע"י בדיקת הערך
 .) msg.valueבמידה ולא ,הטרנזקציה מופסקת עקב זריקת השגיאה וכלל הכסף של יוזם הטרנזקציה חוזר
אליו (ללא הגז כפי שהוסבר בתחילת המאמר).
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אחרת ,מבוצע תהליך "הכתרה" למשתמש החדש אשר חלקו של הכסף מועבר כתגמול ל"מלך" הקודם
(החישוב נעשה בפונקציה () ,)compensationוההפרש בין ההפקדה של המלך החדש לפיצוי מועבר
לחוזה .בעל החוזה יכול לפרוע את העמלות הללו באמצעות קריאה לפונקציה ().)sweepCommision
במבט ראשון ,החוזה הנ"ל ,אכן ,נראה חוקי ותמים לחלוטין .הבעיה היא שלא מבוצעת בדיקה האם
הפונקציה  sendבשורה  ,21מתבצעת כהלכה.
ואכן ,מאחר שהפונקציה  sendמוגבלת ל 2300-יחידות גז ,הרי שבמידה ומאחורי הכתובת של
 compensationנמצא חוזה (ולא כתובת של חשבון) בעל פקודות אשר חורגות מכמות הגז הנ"ל ,הרי
שהפונקציה תיכשל.
במקרה זה ,מאחר שהפונקציה  sendלא מפעפעת שגיאות (ראה חולשת  ,)Exception disorderהרי
שהכסף שנשלח יהיה שייך לחוזה.
לסיכום ,החולשות המוצגות בהתקפה זו היא מהסוג ,"Gaseless send" :ו."Exception disorder"-

התקפה The DAO :2
ה DAO-הוא ראשי תיבות של  ,Decentralized autonomous organizationוהיווה את הניסיון להקים ארגון
אוטונומי עצמאי שמבוסס על הבלוקצ'יין .כלומר ארגון שמתנהל ע"פ חוקים שנקבעו בחוזה החכם ותוכנתו
בהתאם (בניגוד לארגון שמנוהל וההחלטות ע"י אנשים).
החוזה החכם  ,The DAOהיה פופולרי מאוד והצליח לגייס כ 150-מיליון דולר ,במהלך של גיוס המונים
שכלל יותר מ 11,000-משקיעים.
עם זאת ,ביוני  2016נוצלה חולשה בחוזה והתחילה לרוקן אותו מהכסף .לצורך פשטות נתבונן בחוזה
דומה (פשוט יותר) ,אשר מתאר מס' חולשות שמעניין לסקור ,אשר נוצלו בהתקפה הנ"ל.
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החוזה  SimpleDaoמאפשר למשתתפים לתרום כסף (באמצעות פונקציית  ,)donateולאחר מכן מאפשר
לאותם משתמשים ברגע נתון לפדות את הסכום שהם תרמו (באמצעות .)withdraw
ההתקפה על החוזה (שדומה להתקפה שבוצעה על ה ,)The DAO-מאפשרת לתוקף לגנוב את כלל
האת'ר (כסף) ,אשר החוזה מחזיק והיא מתבצעת באופן הבא (שימו לב לתחכום! של גניבה מחוזה ע"י
כתיבת קוד של חוזה אחר):
 .1ראשית התוקף מעלה חוזה אל הבלוקצ'יין שנמצא בשליטתו .נכנה את החוזה .Attack

החוזה בעל  3פונקציות :פונקציית בנאי אשר מגדירה לחוזה את זהות (שהיא פסאודו-אנונימית)
המשתמש שיצר את החוזה (כתובת התוקף) .פונקציית ה Fallback-אשר תקרא בעת העברת כסף
לחוזה (עם חתימה ריקה) ,ופונקציית  getJackpotשתוקף ישתמש בה לבסוף לקבלת הכסף .בעת
העלאתו לתוך הבלוקצ'יין החוזה יכיל כתובת שתזהה אותו.
 .2בשלב זה ,התוקף מפעיל את הפונקציה  donateבחוזה ה ,SimpleDao-עם הכתובת של החוזה
.Attack
 .3כעת התוקף יפעיל את פונקציית ה Fallback-של חוזה  .Attackבעת הפעלת ה ,Fallback-החוזה יקרא
לחוזה ה ,SimpleDao-ויבקש למשוך ממנו סכום כסף.
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בעת הרצת הפונקציה  withdrawשל חוזה  ,SimpleDaoהתנאי בשורה  13יתקיים ,מאחר שבסעיף 1
שלחנו כסף לחוזה  SimpleDaoעם הכתובת של חוזה זה .ובשורה  14החוזה ישלח כסף לחוזה
 ,Attackאך במקום רק להעביר כסף (וכאן מתחיל החלק המעניין) ,מאחורי הקלעים בגלל שAttack-
הוא חוזה ,הרי שבשליחת הכסף תרוץ פונקציית ה Fallback-של החוזה ( Attackבפעם השנייה).
מכאן והלאה הטרנזקציה תכנס ללולאה שתבקש מהחוזה של  SimpleDaoעוד כסף .חשוב להדגיש
שמאחר שהלולאה לא תגיע לשורה  15בחוזה  ,SimpleDaoהרי שהמשתנה שמעדכן את מצבו של
התרומה של חוזה  Attackלא מתעדכן במהלך ביצוע הטרנזקציה .עובדה אשר מאפשרת לו למשוך
מס' רב של כסף.
הלולאה תרוץ עד אשר יתקיימו אחד מהתנאים הבאים:


יגמר הגז לביצוע הטרנזקציה ,ותיזרק שגיאה .out-of-gas



ה call stack-מלא (דהיינו עברנו מעל ל 1024-קריאות  -ראה חולשה רלוונטית לעיל).



המאזן הכספי של חוזה  SimpleDaoהתרוקן ושווה ל.0-

האפקט הכללי הוא שתוקף שמפעיל את הפעולה הזאת מספר פעמים ,למעשה מעביר (גונב),
מהחשבון  SimpleDaoלטובת החוזה של .Attack
יש לציין כי התוקף יכול לעכב את שגיאת  out-of-gasעל ידי סיפוק יותר גז לטרנזקציה הראשונית.
זאת מאחר שבקריאה שמתבצעת בשורה  14של החוזה  ,simpleDaoאין הגבלה של כמות הגז
לביצוע הקריאה (בניגוד לשליחה באמצעות  sendאשר מתורגמת לקריאה שמוגבלת ל 2300-יחידות
גז).
 .4לאחר שהתוקף סיים לרוקן את החשבון ,הוא יכול להעביר מחשבון  Attackלחשבון האישי שלו את
הכסף באמצעות הפונקציה  ,getJackpotוליהנות מעשרות מיליוני דולרים.
ניתן להמשיל את ההתקפה באמצעות דימוי של גולש ב .REDDIT-שמסביר את הבעיה ככה:
"דמיינו שפקיד בנק אינו משנה את המצב חשבון הבנק שלכם ,כאשר הוא מביא לכם את כלל הכסף
שלכם ,בזמן שהוא עושה זאת .אתם באים אליו שוב ומבקשים שוב "אפשר בבקשה לקבל  "?500$ושוב,
"חכה ,בעצם לפני זה ,אפשר לקבל  ,"?500$וכן הלאה .מאחר שהחוזה תוכנן כך שהוא מבצע רק
בתחילת הפנייה בדיקה האם יש לכם  500$בחשבון ,ומאפשר לכם להתפרץ .הרי שהוא פגיע לסוג זה של
התקפה".
עובדה מעניינת שניתן לציין היא :בזמן אמת (לפני ההחלטה על פיצול הרשת) ,כאשר משתמשים גילו על
ניצול החולשה ,הם לא יכלו לעשות שום דבר בקשר אליה (מאחר שלא ניתן לשנות קוד שכבר הועלה
לבלוקצ'יין) .לכן כדי לרכך את ההתקפה ,הם חיקו את ההתקפה ,ויצרו טרנזקציות כאלו אשר מעבירות את
הכסף למקום בטוח (זמנית).
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התקפה  :3מחיקת ארנק Multisig
החברה  ,Parityיצרה ארנק  Multisigבאמצעות חוזה חכם .ארנקי  Multisigהם ארנקים שנמצאים
בבעלות של מספר משתמשים ,וכל פעולה של הוצאה או הכנסה של כספים דורשת הסכמה של מספר
מסוים של משתמשים מתוך המשתמשים הרשומים בו (-kמתוך ,n-כאשר  kו n-הם הפרמטרים
בהתאמה) ,בשונה מארנק רגיל אשר נמצא בבעלות של משתמש יחיד וככזה הוא יכול לבדו לבצע את
הפעולות הנ"ל.
הארנק המדובר הוא בעצם החוזה חכם המממש את הכללים להסכמה הנדרשת וכו' ,ובאופן פרטני החוזה
החכם הזה השתמש בפונקציות בתוך ספרייה שנמצאת על הבלוקצ'יין .כלומר לבלוקצ'יין הועלו  2חוזים
חכמים .אחד עבור הארנק והשני עבור הספריות שהוא משתמש בהם .חשוב לציין כי הקישור בין החוזים
הוא  hardcodedולא ניתן לשינוי על הבלוקצ'יין.
הספרייה הנ"ל כללה מס' פונקציות קריטיות אשר היו אמורות לפעול רק בהרשאה של המשתמש שיצר
את החשבון הזה .עם זאת ,בצער רב המפתחים של הספרייה "שכחו" לקחת בעלות על ספרייה זאת.
(מאחר שזו ספרייה ,אז לא הופעל  Constructorעל הספרייה).
תוקף (למרות שזהו בחור שמצהיר שעשה זאת בטעות) ,זיהה שאף אחד לא לקח בעלות ,ויצר טרנזקציה
שקוראת לפונקציה  ,initWalletאשר מקנה לו את ההרשאות המדוברת.
מעתה היו חשופים בפניו כלל היכולות שהשאירו מפתחי הספרייה .אחת מהיכולות הללו היו גישה
לפונקציה ( SUICIDEשכעת קרויה .)Self-destruct
בעת שליחת טרנזקציה זו ,קוד הספרייה מוקפא על הבלוקצ'יין ,וכל פונקציה שקוראת לספרייה המוקפאת
תחזיר את הערך  falseאו .0
המעוניינים לצפות בטרנזקציות ההתקפה שבאמת התרחשו ,יכולים להתבונן בטרנזקציה הזו ללקיחת
הבעלות ,וזו לפונקציה המפעילה את מנגנון .Self-destruct
לסיכום ,התקפה זו למעשה ניצלה את סוג חולשה של גישה לקטעים רגישים (כמו לקיחת בעלות על חוזה
חכם) .כמוכן ,מאחר שקוד הבלוקצ'יין אינו ניתן לשינוי הרי שכלל הכסף בחוזים שהיו תלויים בספרייה זו
כעת מוקפאים.
התקפה זו הקפיאה סדר גודל של כ 500-ארנקים ,וגרמה להקפאה של  150מיליון דולר! (ערכו ש הגסף
נכון לזמן שבו ההתקפה התרחשה).
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התקפה  :4ניצול חולשה מאפריל 2018
ראשית כל ,נפרט על מהם אסימונים ( ,)Tokensבמערכת אית'ריום :מהפכה פיננסית נוספת שמתרחשת
בתוך הבלוקצ'יין הינה מערכת שלמה ליצירה ותחלופה של אסימונים .ברמה הטכנית אסימון מוגדר כחוזה
אשר מוגדר בו מאפיינים על :כמות האסימונים ,פונקציות להעברת בעלות שלהן ,פונקציות ליצירה/מחיקה
של אסימונים קיימים ,ואירועים נוספים .האסימונים שואבים את הכוח שלהם מתכונת ה Immutable-של
הבלוקצ'יין ,שמאפשרת לתת אמון שהחוזה שכתוב ביצירת האסימון שלא יהיה ניתן לשינוי עתידי.
לאסימונים אלו קיים ערך בכפוף לכמות האנשים שרוצים לקנות אותו ,ויש אסימונים שאף נסחרים
בבורסה .ישנם מספר סטנדרטיים לסוגים של אסימונים ,שני תקנים מאוד נפוצים הינם  ERC-20וERC--
 , 721כאשר הראשון הוא בר חליפין (כלומר כל אסימון זהה לשני וניתן להחליף ביניהם ללא הבדל) ,וכזה
אינו בר-חליפין ( ,)non-fungibleדהיינו כל אסימון שונה בהכרח מאחרים (דוגמה לשימוש :אסימוני משחק
שמייצגים חתול או ידוען מיוחד אשר ציינו בתחילת המאמר).
למרות שיש תקן לחוזה סטנדרטי ומקובל ,יש מפתחים שחשבו שיהיה נכון להרחיב אותו כך שיוכל לתמוך
בהעברה של מספר מטבעות בו-זמנית.
הסיבות לכאורה טובות ,אך המימוש כלל בתוכו חולשה מסוג ( Interger overflowשאף קיבלה
מזהה CVE-2018–10299:ולמרות שהיא רק חולשת  IntegerOverflowהיא כונתה גם BatchOverflow
לטובת העצמה של המודעות לנושא) ,כפי שניתן להסיק בהמשך ממבנה הפונקציה ,אשר מוצגת באיור
הבא:

[מקורhttps://medium.com/@peckshield/alert-new-batchoverflow-bug-in-multiple-erc20-smart-contracts-cve-2018-10299-:
]511067db6536

תוקף אשר מפעיל את הפונקציה  ,BatchTransferשולט למעשה בערכים  cntו ._value-ע"י השמת מספר
גבוה ,כך שמכפלת הערכים יהיה  ,0התנאי בשורה  258יתקיים ,ולמעשה ירוץ.
למשל כאשר ( _valueמשתנה בגודל -256ביט) יכיל את הערך:
0x8000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000
בעל  63אפסים! והוא ישלח  2כתובות במשתנה  ,_receiversהרי שהמכפלה שלהם תצא גדולה מאוד
ותבוצע גלישה לערך .0
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כאשר  amountיהיה שווה לאפס ,תוקף יעקוף את הבדיקות שנעשות בשורות  ,258-259וביצוע החיסור
בשורה  261יהפוך ללא רלוונטי (חיסור ב .)0-לבסוף בשורות  ,262-265למאזן של  2כתובות _receivers
שהעברנו כקלט ,יתווסף הערך שהזנו ב .!_value-ככה התוקף למעשה מוסיף לו כסף ששווה לערך ה-
 TOKENכפול מספר האסימונים שהוא הוסיף לעצמו! (עם תשלום חד פעמי לכורה .)
חולשה זו השפיעה על לא מעט אסימונים שלקחו את קטע הקוד הזה והפיצו אותו על הבלוקצ'יין ,וזוהתה
בניטור על החוזים בזמן אמת .מבחינה פיננסית היא יכלה לעשות מניפולציות רבות במידה והאסימונים
האלה היו נסחרים בלי שאף אחד היה שם לב אליהם .לאחר גילוי החולשה ,המסחר באסימונים אלו
הוקפא.
דוגמאות לאסימונים שזוהו כפגיעים לחולשה זו


)BeautyChain (BEC



UgChain



ועוד כ 10-אסימונים שנסחרים.

הדרך להימנע משגיאות  integer Overflowע"י שימוש בספרייה  SafeMathשמבצעת חיבור וכפל בצורה
מאובטחת ,דהיינו כאשר מזוהה חריגה בדומה לזו המתוארת ,אזי מתרחשת שגיאה והמשך הריצה של
החוזה נפסק.
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סיכום
במאמר זה ,סקרנו על קצה המזלג טכנולוגיות בלוקצ'יין ,ואת הרעיון שנובע ממנו המגדיר את עידן Web
 - 3.0המשך ישיר של מצב האינטרנט של ימינו לאינטרנט מבוזר והוגן יותר .התמקדנו בבלוקצ'יין של רשת
אית'ריום ,ונגענו במס' מאפיינים הן של המכונה הוירטואלית שמריצה את החוזים החכמים ,והן של השפה
הפופולרית ביותר כיום באית'ריום לכתיבת חוזים .Solidity :סקרנו חלק רחב מהטקסונומיה הענפה של
חולשות ידועות כיום ברשת ,וראינו מנגנונים שנדרש להיזהר מהם ,יחד עם המלצות כיצד להימנע מהם.
עם זאת ,הרשימה אינה מלאה ,מאחר שהטכנולוגיה כרגע בתחילת הדרך ועלולות להתגלות סוגי חולשות
נוספים (כמו זאת שאני חוקר עליה כעת  .)לאחר מכן ,סקרנו מס' דוגמאות להתקפות שהתרחשו בעולם
האמיתי ,שמצד אחד מאוד פשוטות למימוש ומהעבר השני בעלות פוטנציאל כלכלי גבוה מאוד (הגיע עד
לעשרות  /מאות מיליוני דולרים לחולשה).
על מנת להשאיר טעם של המשכיות ,פירטתי בנספח על דרכים שאני סבור שיעזרו לעשות את הצעדים
הראשונים בתחום ,להעמיק את הידיעות ,ולרכוש את הניסיון והכלים כדי להמשיך לחקור את התחום
בצורה עצמאית.
לסיום ,אני מזמין את מי שהתחום מעניין אותו ומעוניין בביצוע המשך מחקר משותף (פרקטי/אקדמי)
בנושא של ניתוחי חוזים חכמים וחולשות  Dappאו הקשרים אחרים של מדעי המחשב/הנדסת
תוכנה/אבטחה לבלוקצ'יין ו/או רוצה לתקן/לדייק/לחדד/להעיר/להאיר נקודות במאמר ,ליצור איתי קשר
במייל.

תודות
מבקש להודות לעודד לייבה ,דוד-חי גוטוויליג ,עדי מליאנקר ומיכה ברשפ (אבי) .על הקדשת זמנם
בקריאת המאמר ,ווידוא אמיתות הטענות ,התוספות וטיוב ניסוחים.
בנימה זו  -רוצה להודות גם לאפיק קסטיאל ,על הסבלנות והעריכה שהקדיש להכנת המאמר הזה,
ובאופן כללי על ניהול מגזין  ,Digital Whisperשתרם לי ולהרבה מכרים שלי בידע מקצועי ואיכותי בתחום
האבטחה (במהלך השנים) .יישר כוח!

על המחבר
גיא ברשפ ,דוקטורנט למדעי המחשב והנדסת תוכנה ,בהתמחות אבטחה ופרטיות של טכנולוגיית
הבלוקצ'יין (חצי שנה ראשונה בתחום).
Infi.boy At Gmail Dot Com

מבוא ל Web 3.0-וסקירה של חולשות ותקיפות חוזים חכמים מעל הבלוקצ'יין
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,95יוני 2018

35

נספח  -חומרים לקריאה נוספת
נסיים את המאמר עם מס' הכוונות והמלצות לכיוונים להמשך:
חומרים לתרגול (מניסיון אישי!)


פיתוח ב - Solidity-מי שרוצה ללמוד את שפת  Solidityולהתנסות בה באופן פשטני מוזמן לעשות
זאת מול התרגול (המעולה!) של המשחק  ,CryptoZombiesאשר מדגיש ומנחה צעד-צעד כיצד לבנות
חוזה חכם ,תוך מתן דגשים על סוגיות אבטחה ופרקטיקות מומלצות.



ניצול פגיעויות  -קורא המעוניין לתרגל ניצול חולשות שמתוארות במאמר זה ,מוזמן לתרגל בCTF-
(שגם הוא מעולה!) ,הנקרא ( .Ethernauntאשר פתירתו מצדיקה מאמר נפרד!).

חומרים לקריאה  /מקומות טובים להתחבר לקהילה


מאמר של סאטושי על ביטקוין.



פורומים:



שאלות ותשובות:



קוד של ביטקוין https://github.com/bitcoin/bitcoin



קוד של אית'ריום .מימוש ב:GO-

https://bitcointalk.org
r/ethereum/

https://bitcoin.stackexchange.com
https://ethereum.stackexchange.com/

https://github.com/ethereum/go-ethereum
מימוש ב:CPP-
https://github.com/ethereum/cpp-ethereum


וכלל ההפניות שבוצעו במהלך המאמר.

כלים פרקטיים לפיתוח


תוכנה של צומת/כורה Geth -



עורך לפיתוח והידור (און-ליין) Remix -



ארנק לביצוע טרנזקציות עבור אפליקציות מבוזרות ( MetaMask -תוסף לדפדפנים ידועים)Mist ,
(דפדפן בפני עצמו).



ספריות מאובטחות המאפשרות פרקטיקות כתיבה בטוחה.Zeppelin :



סביבת עבודה לפיתוח  Dappsוחוזים חכמים .Truffle, Ganache -



צפייה בטרנזקציות שהועלו לבלוקצ'יין  https://blockexplorer.com, Etherscan -אשר מראים לנו את
כלל הפרטים על טרנזקציות ובלוקים שנכרו.
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חשוב להדגיש ,כי זה אינה הדרך המומלצת ביותר להתעדכן מול מה שקורה בבלוקצ'יין ,מאחר
שהעדיפות היא להריץ בדיקת סנכרון מול מס' רב של שרתים על מצב הבלוקצ'יין ולא רק ולסמוך
שרת מרכזי( .עם זאת ,אני מציין אותו ,כי זאת דרך טובה ללמוד את השדות השונים).

כלים לניתוח חוזים


צפייה בגרף הזרימה  CFGשל הקוד.Solgraph-



הנדסה לאחור של קוד הקיים ב -EVM-פורוסיטי .Porosity /



כלי לבדיקה האם חוזה מכיל מס' חולשות ידועות .MAIAN -



כלי לניתוח חולשות באמצעות Symbolic execution -מיט'ריל .Mythril /
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