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F00F: Stop trusting your CPU 

 מאת יונתן גויכמן

 

 הקדמה

אמון. אמון זה חשוב, נכון? כולנו יכולים להסכים שאנחנו לא סומכים על אף תוכנה. אנחנו מרברסים 

אותה, מחפשים חולשות, מפזזים ומריצים אותה תחת מכונה וירטואלית ליתר בטחון. העבר כבר הראה 

 הרוטקיט פרשתים במוצרים שלהן. יש לנו את -backdoorלנו שגם חברות גדולות לא מתביישות להשתיל 

 של לנובו ועוד. man in the middle-ה פרשתשל סוני, 

פקפקתם במעבד שלכם? זה לא שיש לכם יותר מדי הפעם האחרונה שאבל מה עם המעבד שלכם? מתי 

ת המעבד שלנו כמו שיש לנו הרי אין לנו את אותם הכלים לרברס ולפזז באותה קלות ונגישות א ברירה.

 .לתוכנה

יש לנו דוקומנטציה שאומרת לנו "ככה המעבד עובד, וזהו", ואנחנו פשוט צריכים לסמוך על זה ולקחת את 

זה כמובן מאליו. משהו שלא היינו ממהרים לעשות עם תוכנה, נכון? להריץ קובץ מסתורי שמבטיחים לנו 

לח במיוחד. ראינו כמה הטלת ספק הייתה כששחררו את שהוא "בטוח לא ווירוס" לא נשמע רעיון מוצ

Ghidra  ובצדק. אבל זה בערך מה שאנחנו עושים עם המעבד שלנו, לא? הרי גם לחומרה יש בעיות

שתיאר פיצ'רים  Appendix Hאבטחה בדיוק כמו שיש לתוכנה. גם לחומרה יש יכולות נסתרות )לדוגמה, 

לכאורה(. באגים?  ,NDA-אנשים מתוך אינטל שהיו חתומים עלשהיה זמין רק ל Pentium-חבויים במעבדי

6002-6002CVE- ?0400. חולשות תוכנהCVE-2006-.  במאמר הזה אני אסקור באג ידוע שהשפיע על

". אני אעבור על איך הבאג עובד, למה הוא עובד, תהליך החריגות F00Fהמכונה " Intel Pentium-מעבדי

 הציעה.  Intel-טובים( שומגוון פתרונות )טובים ופחות 

דיסקליימר: ייתכן ואופן הפעולה של המעבד שיתואר במאמר לא יהיה רלוונטי למעבדים מודרניים, אך זה 

 בעיקר נכון למעבדים של אותה תקופה.
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 Exceptions-תהליך ה

. אך לפני EIPאחרי שהמעבד מבצע שורת קוד, הוא מאחסן את הכתובת של שורת הקוד הבאה באוגר 

וא מתפנה לבצע אותה, הוא צריך לוודא שלא נוצרו בעיות עקב ביצוע השורה הקודמת שצריך לטפל שה

 או בעברית "חריגות". יש מספר קטגוריות של חריגות: Exception-בהן. כינוי לבעיה כזאת הוא ה

 Faultsבעיות שיכולות להיות מתוקנות על ידי הקרנל, לדוגמה :-Page fault  כאשר מנסים לגשת

מתוקן, התוכנית יכולה להמשיך את ריצתה.  Fault-לכתובת זיכרון שעדיין לא נטענה. לאחר שה

 התוכנית תחזור לרוץ מאותה הכתובת של השורה שגרמה לבעיה לצוץ ותבצע אותה שוב. 

 Trapsהשימוש העיקרי הוא למטרות דיבאגינג. הכתובת שתישמר ב :-EIP תהיה הכתובת של שורת 

 .Fault-הקוד הבאה, מפני שאין צורך לבצע מחדש את הפקודה שגרמה לחריגה, בניגוד ל

 Abort בעיה רצינית התרחשה במעבד שמונעת המשך ריצה של התוכנית. אין אפשרות לתקן את :

 ידרוש את סיום הריצה של התוכנית.  Handler-הבעיה בזמן ריצה והטיפול ע"י ה

 Software interrupts בשליטת המתכנת. השימוש העיקרי הוא לביצוע של: קורות-System Call 

 (.int3)לדוגמה 

IDT-Interrupt Descriptor Table 

מבנה נתונים שהמטרה שלו למפות בין הווקטור )המספר שמזוהה עם החריגה כפי שהמעבד מכיר אותו( 

היא בעצם פונקציה קרנלית שהמטרה שלה  Handler-של החריגה הספציפית הזאת. ה Handler-לבין ה

המערכת יוצאת מנקודת הנחה שהטבלה כבר מוכנה  היא לטפל בבעיה שנוצרה. בעת התרחשות החריגה,

 idtr(. ישנו אוגר מעבד בשם protected mode-ל real mode-לשימוש )ההכנה מתבצעת בעת מעבר מ

 שמכיל את הכתובת של הטבלה בקרנל. 

 חריגה בשורה שבוצעה ע"י המעבד, התהליך הבא מתרחש: במידה ואכן התרחשה

 המעבד מוצא את הווקטור שמיוחס לחריגה שהתרחשה 

 ניגש לעמודה המתאימה ב-IDT 

 ל המעבד בודק האם למקור שגרם לחריגה יש הרשאות מתאימות על מנת לגשת-Handler של 

 Ring-החריגה. זאת משום שלפונקציה שמטפלת בחריגה לא יכולה להיות הרשאה נמוכה יותר )מספר

של הקוד שרץ כרגע,  CPL-נמוך יותר( מאשר למקור שגרם לחריגה. התהליך קורה על ידי השוואת ה

. כדי לא לחרוג יותר מדי מהנושא המרכזי ולהסתבך, נניח שהשלב הזה עבר IDT-של התוכן ב DPL-ל

 בשלום.

 מבצע את כל התהליך של שמירת ערך אוגרים ומצב אוגרי המעבד, וקופץ לכתובת של ה-Handler. 

הוא להודיע לתהליך שרץ שאירעה חריגה וצריך לטפל בה. לדוגמה, אם  Handler-תפקידו של ה

בלינוקס. לאחר מכן התהליך יעשה את מה שצריך  SIGILL , יישלחInvalid Opcode-אירעה חריגה של

 לעשות כדי לטפל בבעיה.
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 הבאג

, התהליך שממנו נגרמה החריגה אמור Invalid Opcode-, כאשר מתרחשת חריגה שלx86במעבדי אינטל 

להפסיק את ריצתו. זה נגרם כדי למנוע נזק שיכול להיות משמעותי למכונה שמריצה את התהליך. אם 

 התהליך לא ייפסק, והמערכת שהתהליך רץ עליה היא שרת לדוגמה, כל השרת יכול ליפול. 

א בעצם קיצור לייצוג ההקסדצימאלי ". הכינוי הוF00Fזה מה שיכל לקרות בעבר בעקבות הבאג המכונה "

 :- LOCK CMPXCHG8B EAX של שורת הקוד הבעייתית

F0 0F C7 C8 

 

 מה הבעיה?

לבין כתובת הזיכרון שנמסרת  EDX-ו EAXאמורה להשוות בין ערך שנמצא באוגר  CMPXCHG8Bההוראה 

 כפרמטר. עד כה הכל בסדר, הפעולה היא פעולת השוואה לגיטימית לגמרי. 

זאת לא כתובת בזיכרון, זה אוגר. הפעולה לא יכולה  EAX -העין ישימו לב כבר עכשיו לבעיתיותחדי 

להתבצע על אוגר. בגלל שזה לא אפשרי, קומפיילר לא באמת יכול ליצור את השורה הזאת, לעולם לא 

שורה תועדה תוכנית שהכילה באופן לגיטימי את ההוראות האלה, ומתכנתים צריכים להכניס ידנית את ה

אז פשוט תהיה חריגה,  - באסמבלי. אבל רגע, נגיד ומישהו הכניס את השורה בכוונה, אם זה לא אפשרי

 המתאים והכל יהיה בסדר, נכון? Handler-ייקרא ה

 The LOCK Prefix 

בדיוק  data bus-המעבד מבולבל. הקידומת מביאה לכך שהמעבד נועל את ה LOCKבעקבות הקידומת של 

. בנוסף לכך, Invalid Opcode-כדי לטפל בבעיה של Handler-בזמן שהוא גם מבקש את הכתובת של ה

, שבסופה המנעול אמור להיפתח, מה שלא קורה Read-Modify-Writeמצפה לתהליך של  LOCKהקידומת 

נעול ולא  data bus-, הLOCKבסופו של דבר. לאורך כל התהליך של הפקודה שמיוחסת לה הקידומת של 

לא  data bus-מתאפשרת גישה של המעבד. מפני שלא מתבצעת פה כתיבה לזיכרון, המנעול על ה

 משתחרר ובעצם המעבד ממשיך לחכות לוקטור של החריגה לנצח.
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 הפתרונות

מהר מאוד אינטל התחילו לפרסם פתרונות לבעיה המביכה שהייתה להם. כבר לאחר שבוע הם שחררו 

 בלשון המעטה.  -הבעיה, אבל לא כל הדרכים היו כ"כ מוצלחותדרך שעוקפת את 

 

 IDT-עריכת ה :1#דרך פתרון 

. הם 0KBהוא  IDT-הקיים. גודל עמוד ב IDT-דרך הפתרון הראשונה שאינטל הציעו היא לשנות את מבנה ה

בתים לפני הסוף של העמוד הראשון  02החליטו להרחיב את הגבול ע"י הצבת הערך הראשון של הטבלה 

בתים(. שאר  8-הווקטורים הראשונים )גודל כל ערך בטבלה הוא 4-על מנת שבעמוד הראשון ייכנסו

, כך 2-הוא Invalid Opcode-. מספר הווקטור שמיוחד ל0KBהווקטורים הקיימים יועברו לעמוד חדש בגודל 

 נכון? בואו נמשיך. משהו יוצא דופן,שהוא ייכנס בעמוד הראשון. עד כאן לא נשמע שיש 

 הדף שהכיל את שבעת הווקטורים הראשונים:

 0Divide Error 

 6Debug 

 6NMI 

 3Breakpoint 

 0Overflow 

 0Bound check 

 2Invalid Opcode 

 4Device not available 

שהתוכנית , שזהו מבנה נתונים שממפה בין כתובות וירטואליות )הכתובות Page Tables-כלל לא נכלל ב

שלנו משתמשת בהן ומבחינתה זוהי הכתובת היחידה( לבין הכתובת הפיזית האמיתית שהחומרה ניגשת 

מה? אז בעצם זה אומר שכל פעם שניגש לעמוד הראשון, כשאחת משבעת החריגות  אליה. רגע,

 .Page Fault-הראשונות תתרחש, אנחנו ניגש לעמוד שלא קיים ברשימת הדפים ונקבל חריגה מסוג

 אז מה זה בעצם עוזר לנו? אינטל ניסו לטפל בחריגה שלא מתבצעת כשורה בעזרת... חריגה אחרת? 

, מה שנותן למעבד את Data Bus-מסוגלת לעקוף את התנאי של נעילת ה Page Fault-אז מסתבר שחריגת

 נעול.  Bus-, למרות שהPage Fault-האפשרות להמשיך בטיפול חריגת ה

? אנחנו בכלל רוצים לטפל בבעיית Page Faultאבל מה זה עוזר לנו שהמעבד יטפל בבעיית  ,אוקיי... נגיד

Invalid Opcode .אינטל לא שכחו להמשיך לסבך את הפתרון . 
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. כעת, ההנדלר יעשה הבדלה Page Faultשאחראי על טיפול בעיית  Handler-אינטל החליטו לשכתב את ה

סטנדרטי לבין אחד כזה שקורה בעת גישה לעמוד הראשון שמכיל את שבעת הווקטורים  Page Faultבין 

 המיוחדים.

". Address Linear Fault Page" -שמכיל ערך בשם CR2איך הוא יבדיל ביניהם? בעזרת אוגר המעבד 

. אם הכתובת היא מחוץ Fault Pageהערך הזה הוא בעצם הכתובת שאליה ניסו לגשת שגרמה לחריגת 

לטווח הכתובות המיוחדות הטיפול יהיה סטנדרטי, אך אם הכתובת אכן בטווח הכתובות המיוחדות, 

 המתאים. Hanlder-המערכת תמצא את החריגה שאליה התכוון המשורר מלחתכילה ותיגש ל

אין ספק שזה לא פתרון זוהר במיוחד. נוסף הרבה קוד מסורבל, בין היתר מתבצעות הרבה בדיקות של 

ות מפני שהטיפול בכל חריגה ברשימה הוא מאוד שונה והיה צורך למצוא פתרון קצת יותר רמת הרשא

 יעיל ומרשים.

 עריכת הרשאות :2דרך פתרון #

 4הדרך הנוספת לפתרון משלבת חלק מהדרך הקודמת עם טכניקה אחרת. כמו בדרך הקודמת, 

הווקטורים הראשונים ירוכזו בעמוד הראשון, בעוד ששאר הווקטורים ירוכזו בעמוד אחר. אך בניגוד לדרך 

 :Page Tables-הקודמת, לא נמחק את הקיום הפורמאלי של הדף מה

 

יש מידע שמייצג גם את ההרשאות  ,page table-כפי שניתן לראות בתמונה, לכל עמוד שמיוצג על ידי ה

 והמאפיינים שיש לאותו דף.השונות 

 הסבר:

 P: זה המידע שבעצם מחליט בכלל האם יש סיבה לקרוא לחריגת-Page fault אם הביט דלוק )מסומן .

( ואין צורך להרים חריגה. אם תוכנית כלשהי Preset(, זאת אומרת שהעמוד כבר קיים בזיכרון )6-כ

אותו לזיכרון ולשם כך המעבד ירים  , יש צורך לטעון0-מבקשת לגשת לעמוד הזה והביט מסומן כ

 . Page fault-חריגת
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 R:  המידע שמסמן את ההרשאות שיש לדף. במידה והביט דלוק, לדף יש גם הרשאות כתיבה וגם

 הרשאות קריאה. במידה והביט מכובה, לדף יש רק הרשאות קריאה. 

 U: מידע שאחראי לסמן האם הדף זמין לכל תוכנה סטנדרטית, או תוכנה שמזוהה כ-supervisor- 

 של פסיקות, קלט/פלט, רוטינות שרצות וכו'.  schedulingתוכנה שאחראית ברובה על 

 W:  מידע האחראי על אסטרטגיית כתיבה לזיכרון. במידה והביט דלוק, המעבד ישתמש בטכניקת

של המעבד  controller cache-לפיה, כאשר כותבים לזיכרון, ה - Through teWriכתיבה אשר מכונה 

 .ram-וגם ל cache-יכתוב את המידע גם ל

o  במידה והביט מכובה, המעבד ישתמש בטכניקת כתיבה המכונהBack Write- ,כאשר  לפיה

-ל , ללא לכתוב אותוcache-כותבים לזיכרון, הקונטרולר של המעבד יכתוב את המידע רק ל

ramהמידע ייכתב בכל מקרה ל .-ram  .בשלב כלשהו על ידי הוראות ייחודיות 

 D: מידע האחראי על כתיבת הדף ל-cacheבמידע והביט דלוק, הדף לא ייכתב ל .-cache במידה .

 .cache-והביט מכובה, הדף ייכתב ל

 A : .מידע שמודיע האם מישהו ניגש לדף למטרות קריאה וכתיבה 

 מכילים מידע על גודל הדף הביטים הנותרים 

, מה שייתן לדף רק הרשאת קריאה. בנוסף לכך, נערוך את ביט מספר 0-יסומן ב Rבשיטה הזאת, הביט 

שאחראי על יכולות בסיסיות של המעבד. עריכת האוגר תגרום לכך שהמעבד  CR0באוגר המעבד  62

בלבד. כשהמעבד ינסה לגשת  (, לא יוכל לכתוב לעמודים עם הרשאה של קריאהring 0)שניגש מרמת 

אך בניגוד לפעם הקודמת, הפעם זה  ,Page Fault-בעמוד הראשון, הוא יפגוש בחריגת 2לווקטור מספר 

 Page Faultיהיה כי למעבד אין הרשאת כתיבה לאזור הזה בזיכרון. כמו שהזכרנו בדרך הקודמת, חריגת 

 מהנעילה.  data bus-פותחת את ה

כמו בדרך הקודמת, אנחנו נבדוק מה הכתובת שגרמה לחריגה. רק שהפעם האסטרטגיה תהיה לבדוק 

, סימן שזאת ההוראה המיוחדת שלנו ring0. במידה וזה ring0או  Usermode-מהאם החריגה נעשתה 

 בעזרת ההנדלר הסטנדרטי. invalid operand-ונטפל בה כ
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Sandsifter 

 הוא כלי קוד פתוח שנועד לפאזינג של המעבד. הוא נועד למצוא הוראות סודיות שהוחבאו sandsifter-ה

(backdoor-/ )באגים מקריים שיש במעבד. הוא מג'נרט קוד מכונה שמטרתו למצוא התנהגות מיוחדת  ים

מה קטגוריות שונות: באגים תוכנתיים )לדוג 3-של המעבד בעת ביצועה. הכלי מסוגל לחלק את התוצאות ל

  באגים בדיסאסמבלר(, באגים במעבד והוראות ללא דוקומנטציה שהופצה ע"י היצרן.

 

 סיכום

למרות שאנחנו מתייחסים למעבד שלנו כסוג של משהו בטוח ומשהו שאין צורך לחשוד בו יותר מדי, יש לו 

ים, יש חולשות ויש באגים. במאמר הזה סקרתי -backdoorאת אותם הסודות והבעיות שיש לתוכנה. יש 

במעבדי פנטיום, איך ולמה המעבד גורם לבאג הזה להתקיים, דרכי פעולה של המעבד  F00Fאת הבאג 

ומערכת ההפעלה מסביב ואיך אינטל תיקנה את הבאג בדרכה שלה. בקישורים בתחתית הדף שמתי 

ק בטכניקות ובדרך העבודה שלו שכבר הוכיחה למי שרוצה להתעמ Sandsifterקישור למאמר בנושא של 

את עצמה ומצאה מספר לא קטן של הוראות סודיות וחולשות במעבדים שונים. העבר כבר הראה לנו שגם 

ים במוצרים שלהן ומעניין לחשוב אילו עוד סודות -backdoorחברות גדולות לא חוששות להטמיע 

שיתנהג בצורה שונה אם נריץ  instructionת )כמו מתחבאים לנו במעבד, סודות שאולי מאוד קשה לגלו

 אותו בתוך רצף מסויים(. 
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 על עצמי

( וכיום BugSec, בוגר תוכנית מגשימים, לשעבר חוקר אבטחת מידע בחברת באגסק )68יונתן גויכמן, בן 

 שן חוד בבסיס שכוח אל אי שם בדרום הארץ. "חפ

 מתעסק בעיקר בחקר מערכות הפעלה/חומרה/חולשות ורברסינג. 

 yoni58360@gmail.comאם יש לכם שאלות, הערות, טעויות שמצאתם, אשמח לשמוע כל דבר במייל: 

 

 קישורים

 CVE-2006-0744: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2006-0744 

 F00F Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_F00F_bug 

 Understanding the Linux Kernel, Book by Daniel Pierre Bovet and Marco Cesati 

 Assembler для DOS, Windows и UNIX, Sergey Vladimirovich 

 IDT information: https://resources.infosecinstitute.com/protected-mode-and-the-idt/#gref 

 Page table information: https://wiki.osdev.org/Paging 

 http://www.rcollins.org/ddj/May98/F00FBug.html 

 Sony rootkit incident: https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_BMG_copy_protection_rootkit_scandal 

 Lenovo superfish incident: https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident 

 Sandsifter: https://github.com/xoreaxeaxeax/sandsifter 

 Sandsifter white paper:  

https://github.com/xoreaxeaxeax/sandsifter/blob/master/references/domas_breaking_the_x86_isa_

wp.pdf 
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