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 SysInternals כלי דיאגנוסטיקה -מערכות הפעלה 

 ברק גונן, המרכז לחינוך סייבר מאת

 

 הקדמה

המאמר הבא הינו הפרק הראשון מתוך ספר לימוד חדש שעתיד לצאת בספטמבר הקרוב כחלק מפעילות 

המו"פ של המרכז לחינוך סייבר של קרן רש"י. הספר נכתב ע"י ברק גונן והוא יונגש, יחד עם חומרים 

דגש עם נוספים של המרכז לחינוך סייבר, בחינם ולשימוש הכלל. הספר יעסוק בחקר מערכות הפעלה עם 

תחום הסייבר וההנדסה לאחור: עבודה עם קבצים בינארים, תהליכים, זכרונות, קמפול, עבודה עם 

ים, שפות סקריפטינג, ומעט -DLLדיסאסמבלר, מבנה מערכת הקבצים, שינוי התנהגות של תוכנה, הזרקת 

 שווה לחכות! -על נוזקות 

 

 Digital Whisperמהמחבר לקוראי 

הוא מקור הידע המוביל  Digital Whisperיש לי הכבוד לקחת חלק בגליון זה. במשך למעלה מעשור 

בעברית של כל מי שרוצה להרחיב אופקים בנושאי מחשבים ואני עצמי אוהב ללמוד פה דברים חדשים. 

דים בזמן כתיבת שורות אלו מערכת החינוך מושבתת עקב וירוס ה"קורונה" וזו תרומתי הקטנה לתלמי

 ברחבי הארץ.

הוא היכולת לקחת נושא מורכב ולהעביר אותו באופן  Digital Whisper-אחד הדברים האהובים עלי ב

. אני מאמין Hands Onשמאפשר לקורא לימוד עצמי, כולל שילוב יפה של דוגמאות תיאורטיות ופרקטיקה 

ומדים, ולתת להם את הכלים שבמערכת חינוך מודרנית למורה יש שני תפקידים: ליצור סקרנות אצל הל

ללימוד עצמי. זו גם גישת הלימוד ב"מרכז לחינוך סייבר", מקום עבודתי, שמאפשר לי לכתוב פרקי ידע 

 בנושאים שונים ולפרסם אותם חינם כשירות לציבור הרחב.

די באמצעות לימו דרך חינוך למצוינות  שינוי חברתי בישראלהמרכז לחינוך סייבר שם לו למטרה להוביל 

-אטכנולוגיות המרכז שוקד על פיתוחן של תכניות לימוד . לשם השגת מטרה זו, סייבר וטכנולוגיה

ויישומן בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, לצד הפעלת תכניות ופרויקטים מגוונים  לבני נוער פורמליות
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ספר הלימוד של מערכות הפעלה, מתווסף לתוצרי לימוד והדרכה שהמרכז מנגיש בצורה  בפריסה ארצית.

 ספרי לימוד: 3פתוחה ובחינם הכוללים, נכון לרגע זה, 

 Real Modeביט  66מבנה המחשב ושפת סף, אני המחבר. ספר זה מלמד אסמבלי  .א

 ע בתכנותתכנות בפייתון, אני המחבר. ספר זה מלמד פייתון מהבסיס, גם לחסרי רק .ב

רשתות מחשבים, מאת עומר רוזנבוים ושלומי הוד. ספר זה נותן בסיס מוצק בהבנת רשת האינטרנט  .ג

 ופרוטוקולים מרכזיים

https://cyber.org.il/data/ 

יתון, רשתות וכלים ובנוסף, למי שמעדיף ללמוד מסרטונים, יש קורסים דיגיטליים מושקעים בנושאי פי

 :להתנהלות בטוחה ברשת, הכל חינם

https://cyber.org.il/online_courses/ 

 ספר הלימוד במערכות הפעלה מיועד למי שרוצים:

 לקבל את הבסיס התיאורטי של מערכות ההפעלה -

 Hands Onלהעשיר את הלימוד בתרגילים והתנסויות, בגישת לימוד  -

לקשור את לימוד מערכת ההפעלה לנושאים שהם קלאסיים כנתיב התפתחות להמשך: מחקר נוזקות,  -

 רברסינג

כדי להשיג את המטרות הללו בצורה מושלמת צריך לכתוב כמה וכמה ספרים, ספר יחיד לא יכול לכסות 

את הכתיבה בנושאים שחשבתי שנותנים ללומדים מקסימום ערך בזמן קצר וליצור הכל. לכן בחרתי למקד 

 Operatingאצל הלומדים עניין להמשיך. אוהבים את התיאוריה של מערכות הפעלה? המשיכו לקריאת 

Systems  שלTanenbaum אוהבים לעסוק בפרקטיקה של .Windows המשיכו לקריאת שני הכרכים של ?

Windows Internals אוהבים לחקור את הקשר בין מערכת ההפעלה לנוזקות? ממליץ בחום על .Rootkit 

Arsenal  שלBill Blunden. 

יש לכם הערות לגבי חומר הלימוד? מצאתם טעות כלשהי או שאתם רוצים להציע משהו עבור גרסאות 

  .il.org.cyber@contact-עתידיות של ספר הלימוד? מוזמנים לשלוח מייל ל

 לימוד פורה ומהנה!

 

 ברק גונן

barakg@cyber.org.il 

0202המרכז לחינוך סייבר,   

 

  

https://cyber.org.il/data/
https://cyber.org.il/online_courses/
file:///C:/Users/barak/Downloads/contact@cyber.org.il
file:///C:/Users/barak/Downloads/barakg@cyber.org.il
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 מבוא

ספר זה ילווה אתכם בצעדים הראשונים בעולם המרתק הזה. ברוכים הבאים לעולם מערכות ההפעלה! 

 מדוע שמישהו ילמד מערכות הפעלה? יש לכך כמה סיבות עיקריות:

 

  מערכות הפעלה הן נדבך ידע בסיסי ומרתק במדעי המחשב. הרעיונות התיאורטיים שפותחו במשך

ב האישי שלכם ושרתי עשרות שנים קרמו עור וגידים והפכו לקוד מורכב ומתוחכם שמנהל את המחש

מחשב בעולם. ישנן בעיות קלאסיות במדעי המחשב הקשורות לעולם מערכות ההפעלה, ונראה כיצד 

מערכת ההפעלה שלנו מתמודדת איתם. לדוגמה, כיצד ניתן להריץ מספר תוכניות בו זמנית על אותו 

 ?מחשב? כיצד מחלקים בין התוכניות השונות את משאבי המעבד ואת הזיכרון

 

 ולם מערכות ההפעלה קשור באופן הדוק לעולם אבטחת המחשבים. כדי לפתח מערכות הגנה מפני ע

נוזקות יש צורך להבין איך עובדת נוזקה. נוזקות משתמשות במשאבי המחשב, כגון מעבד וזיכרון. לכן 

כדי לפעול הן צריכות לחיות לצד מערכת ההפעלה. דבר זה מעלה מספר שאלות מעניינות, לדוגמה: 

כיצד נוזקות נטענות לזיכרון המחשב? מי מריץ אותן? כיצד נוזקות לא נמחקות לאחר כיבוי והדלקה 

 של המחשב? אילו כלים יש לנסות ולאתר תוכנות חשודות שרצות במחשב שלנו?

 

 ידע במערכות הפעלה הוא בסיס שמאפשר מעבר לנושאים מתקדמים יותר כגון Reverse 

Engineering ם וניתוח נוזקות, נושאים שהלימוד שלהם הוא מרתק וגם שכרם בציד  
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 Sysinternalsכלי דיאגנוסטיקה 

את לימוד מערכות ההפעלה אנחנו נתחיל דווקא לא ממערכת ההפעלה עצמה. לא נשאל מהם תפקידי 

אים. מערכת ההפעלה, לא נלמד מושגים ועקרונות, לא נתכנת. לכך יהיה לנו המון מקום בפרקים הב

במקום זאת, נתחיל דווקא מלימוד של כלים שימושיים, כלים שנותנים מבט יותר עמוק על מה שמתרחש 

בקרביים של המחשב שלנו. הסיבה המרכזית לכך היא שהכלים שנלמד כאן ישמשו אותנו כמעט בכל 

 ים:הפרקים הבאים וילוו אותנו בתהליך הלימוד המעשי. אבל, תוך כדי נרוויח כמה דברים חשוב

כשנסיים את הפרק הזה, יהיה לנו כבר ידע שימושי שכבר אפשר להביא לידי ביטוי, לדוגמה בטיפול  .א

 בתקלות במחשב

, דבר חשוב Windowsשימוש בכלים האלה יחזק את הבטחון שלנו בשימוש במערכת ההפעלה  .ב

 במיוחד למי מאיתנו שאין לו נסיון מעשי רב.

 אלו כלים סופר מעניינים שכיף ללמוד! .ג

 אז במה כן נעסוק בפרק זה? נלמד ארבעה כלים שימושיים:

 RegEdit 

 Autoruns 

 Process Explorer 

 Process Monitor 

חבילת הכלים שנלמד מאפשרת הבנה טובה למדי של המתרחש במחשב, טיפול בתקלות ואפילו מציאת 

המעולה ולתרגול נסיר נוזקה  VirusTotalנוזקות שנמצאות במחשב שלנו. תוך כדי הלימוד נכיר את אתר 

 לימודית שנחדיר לתוך המחשב שלנו.

RegEdit 

האם אי פעם שמתם לכך שכאשר אתם פותחים תוכנה, נראה כאילו התוכנה ממשיכה מאותו מקום בו היא 

היתה בפעם האחרונה כשסגרתם אותה? פיתחו תוכנה כלשהי, כגון דפדפן או אקסל. כעת שנו את הגודל 

, ושימו אותו במקום כלשהו על המסך, לדוגמה בפינה השמאלית העליונה. סיגרו את של חלון התוכנה

התוכנה. פיתחו שוב את התוכנה. היא מופיעה בדיוק במקום בו השארתם אותה על המסך כשסגרתם 

 אותה. כיצד זה קורה?

 בואו נעשה ניסוי נוסף. עקבו אחרי הצעדים הבאים:

". Rחלונות )נמצא לצד שמאל של מקש הרווח( ועל התו "הקלידו על המקלדת בו זמנית על מקש ה .6

 , בו תוכלו לבחור איזו תכנית ברצונכם להריץ. ”Run“ייפתח לפניכם מסך עם הכותרת 

 .Command Line-. ייפתח לפניכם מסך של שורת הפקודה, הEnterולחצו  ”cmd“כיתבו  .0

עמדו עם העכבר על השורה הלבנה למעלה והקליקו קליק ימני. מבין האפשרויות שיפתחו לפניכם  .3

 . ”Defaults“בחרו את האפשרות 

 .70-שנו את גודל הפונט ל .4



 
 

 SysInternals כלי דיאגנוסטיקה -מערכות הפעלה 

www.DigitalWhisper.co.il 

 5  2020 אפריל ,116גליון 
 

 (.0-ו 6ופיתחו מחדש )שלבים  cmd-סיגרו את ה .5

 

 

סגורה שומרת מידע עד . אבל היכן נשמר המידע הזה? איך תוכנה 70כפי שאתם רואים, גודל הפונט נותר 

 הפעם הבאה שנפתח אותה?

. זהו מאגר נתונים של מערכת ההפעלה, שמכיל אוסף של שדות וערכים. לכל Registry-התשובה היא ה

מכיל הגדרות של תוכנות ושל מערכת ההפעלה, כגון הגדרות  Registry-שדה יש את הערך המתאים לו. ה

 , ועוד.גרפיקה, הגדרות עבור התקני חומרה, אבטחה

. זהו כלי נסתר מעט, הוא Regedit, מייקרוסופט פיתחה תוכנה בשם Registry-לטובת צפיה ועריכה של ה

לא מופיע ברשימת התוכניות, ככל הנראה כדי למנוע ממשתמשים לא מנוסים לגרום נזק למחשב שלהם. 

 Run as“מני ובחרו, ואז הקליקו קליק יregeditהקלידו  windowsבריבוע החיפוש של  -פיתחו אותה

administrator” . 
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אנחנו לא עומדים לשנות דברים מהותיים, אבל כדי לוודא ששום דבר שתעשו אולי בטעות לא ישפיע על 

שלכם יישמרו לקובץ, אותו  Registry-(. כל הערכים בFile)תחת טאב  Exportהמחשב שלכם, מומלץ לבצע 

 וכך לבטל כל שינוי שאולי תעשו. Importתוכלו לטעון בהמשך באמצעות 

 ברוכים הבאים לרגיסטרי! לאן הגענו?

הרגיסטרי הוא מאגר מידע שמכיל הגדרות הן אודות תוכנות שמותקנות על המחשב שלנו והן עבור 

)מושג שנלמד עליו בהמשך( בזמן שהמחשב  RAM-מערכת ההפעלה. מאגר המידע הזה נטען לזיכרון ה

 :הרגיסטרי מחולק למספר ענפים מרכזיים, כפי שתוכלו לראות בעצמכם .נדלק ומערכת ההפעלה עולה

 

 כדי לא להכביר במידע עודף בשלב מוקדם זה, נציין תפקידים של שני ענפים בלבד: 

 HKEY_CURRENT_USER -  או בקיצורHKCU במערכת ההפעלה יש למספר משתמשים אפשרות .

אמא ובן, כאשר לכל אחד יש שם משתמש וסיסמה , יכול להיות מחשב שמשמש לדוגמה Log Inלבצע 

אלו הגדרות ספציפיות למשתמש שמחובר כרגע. לדוגמה, אילו אייקונים יופיעו על  HKCU-משלו. ה

הדסקטופ? מה תהיה תמונת הרקע על הדקסטופ? אילו תוכנות יופיעו בתפריט ההפעלה? היכן 

ל תוכנות שנשתמש בהן? אלו רק חלק ימוקמו על המסך חלונות שיפתחו? ומה יהיה גודל הפונט ש

 זעיר ממגוון ההגדרות האפשריות

 HKEY_LOCAL_MACHINE -  או בקיצורHKLM אלו הן הגדרות שמשותפות לכל המשתמשים של .

המחשב. לדוגמה, לאילו התקני חומרה המחשב מחובר? היכן יש דיסקים שאפשר לקרוא מהם 

שב ואילו הרשאות יש למשתמשים הללו? קבצים? מהם הסיסמאות של המשתמשים השונים במח

לדוגמה, במעבדות מחשבים של בתי ספר, נהוג שתלמידים לא יכולים להתקין תוכנות ולמחוק קבצים. 

 .HKLM-ההגדרות הללו ועוד נשמרות ב

 

 עד כאן הדרכה זריזה לגבי הרגיסטרי. כעת פעלו לפי השלבים הבאים:

 .Consoleובתוכו את הענף  HKEY_CURRENT_USERבצד שמאל, בחרו את הענף  .1

 . הקליקו עליו כדי לערוך את הערך שלו.FontSizeבצד ימין, מיצאו את המפתח שנקרא  .2

 (.68)כלומר  2x12( להיות 70)כלומר  2x48-שנו את הערך מ .3

 ובידקו שאכן גודל הפונט השתנה! cmdפיתחו  .4
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 Consoleאם נתקלתם בבעיה שאין לכם הרשאה לשנות ערכים ברגיסטרי, הקליקו קליק ימני על הענף 

. להלן לינק Full Control. בצעו עריכה להרשאות של המשתמש שלכם כך שיהיה לו Permissionsובחרו 

 להסבר כיצד יש לבצע זאת

https://www.learningpenguin.net/2017/02/02/regedit-in-windows-10-error-writing-the-values-

new-contents/ 

לסיכום מה שראינו עד כה, הרגיסטרי שומר את ההגדרות של התוכנות השונות שאנחנו משתמשים בהם, 

 -הגדרות שונות של מערכת ההפעלה. כדי להעמיק את הידע שלנו על הרגיסטרי, נכיר כלי נוסף וגם

Autoruns. 

 

Autoruns 

פותח על ידי חברת  (Process Explorer, Process Monitor)כלי זה, כמו שני הכלים הנוספים שנכיר מיד 

SysInternals הכלים של .SysInternals  מאפשרים הבנה עמוקה של מה שמתרחש אצלנו במחשב תחת

ולכן הם שימושיים מאד למשתמשים ביתיים שמעוניינים לשדרג את ההבנה  Windowsמערכת ההפעלה 

שיתפה פעולה עם  Windowsויכולת הטיפול בבעיות שונות במחשב . חברת מייקרוסופט יצרנית 

SysInternals ופט ממשיכה לפתח את הכלים ומאפשרת הורדה שלהם ולבסוף ממש רכשה אותה. מייקרוס

חינם מהרשת. כמו כן מייקרוסופט משחררת סרטוני הדרכה לגבי שימוש בתוכנות הללו, מעניינים מאד 

 בהקשר של הסרת נוזקות ממחשב אישי. לדוגמה:

https://www.youtube.com/watch?v=7heEYEbFim4 

 ".Mark Russinovich sysinternals" או "sysinternals tutorial videoחפשו בגוגל "

 ניתן להוריד מהקישור: SysInternalsאת חבילת התוכנות של 

https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsSuite.zip 

לאחר שתעתיקו את התוכנות לתיקיה לבחירתכם, יהיה ברשותכם אוסף כלים שימושיים. הכלי הראשון 

 .Autorunsשנעסוק בו הוא כאמור 

 

https://www.learningpenguin.net/2017/02/02/regedit-in-windows-10-error-writing-the-values-new-contents/
https://www.learningpenguin.net/2017/02/02/regedit-in-windows-10-error-writing-the-values-new-contents/
https://www.youtube.com/watch?v=7heEYEbFim4
https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsSuite.zip
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, חשוב לדעת כי חלק מהערכים שנמצאים ברגיסטרי קשורים להרצה Autorunsכדי להבין את תפקידו של 

 טית של תוכנות. נסקור חלק מהמקרים שבהם מחשב צריך להריץ תוכנות באופן אוטומטי:אוטומ

  ביצענו התקנה של תוכנה. ההתקנה דורשת הדלקה מחדש של המחשב כדי להסתיים. התוכנה

תרשום לרגיסטרי, כדי שבזמן עליית המחשב יסתיים תהליך ההתקנה אוטומטית, בלי שהמשתמש 

 וכנת ההתקנה.יצטרך שוב פעם להריץ את ת

  אנחנו רוצים שבכל פעם שהמחשב שלנו עולה, יופעל אוסף תוכנות באופן אוטומטי, בלי שנצטרך

להפעיל אותן אחת אחת. לדוגמה, יש הגיון שנרצה שהאנטיוירוס ירוץ אוטומטית. ייתכן שתרצו 

צו שגם יעלו וידאגו שהקבצים שלכם מסונכרנים. ייתכן שתר Dropboxשתוכנות שיתוף קבצים כמו 

 יעלו אוטומטית. Spotifyאו  Skypeתוכנות כמו 

  ישנן משימות שצריכות להתבצע באופן שגרתי. לדוגמה, בדיקה אם יש עדכון לאנטיוירוס, הגיוני לבצע

אחת ליום. נרצה שהדברים יתוזמנו ויתרחשו אוטומטית, בלי שהמשתמש יצטרך להכניס לעצמו ליומן 

 להריץ בדיקת עדכונים.

מקומות ברגיסטרי שקשורים להרצה אוטומטית של תוכנות. יש  022-מבצע מיפוי של כ Autorunsהכלי 

לכלי חשיבות משני היבטים. הראשון, אם אנחנו רוצים לדעת מה אולי מאט את עבודת המחשב שלנו 

יכול לספק לנו מידע שימושי.  Autorunsוגורם לכך שלוקח זמן רב מהדלקת המחשב עד שניתן לעבוד, 

ההיבט השני, הוא שנוזקות עלולות להשתמש ברגיסטרי כדי לגרום למחשב להריץ אותן בכל פעם שהוא 

מודלק. בעזרת כלי שממפה לנו כל מה שרץ אוטומטית, הרבה יותר קל למצוא דברים חריגים ולנטרל 

 אותם.

 Autoruns64או  Autorunsאתם מפעילים את  בתור מנהל מערכת. אין זה משנה אם Autorunsהריצו את 

ביט, נלמד בהמשך(. השאלות הבאות יסייעו לכם ללמוד בעצמכם על  64)גרסה למערכות הפעלה של 

 הכלי:

 , מיצאו את כל התוכנות שמופעלות אוטומטית.Everythingתחת  .א

 שלכם. Scheduled Tasks-מיצאו את ה .ב

וזקות, מידע שנאסף מאנטיוירוסים שונים. ניתן להגיש הוא אתר שמרכז מידע על נ Virus Totalאתר  .ג

לאתר קובץ, ולקבל בחזרה מידע האם הקובץ מזוהה כנוזקה על ידי האנטיוירוסים השונים. אתר זה 

הוא שימושי ביותר אם אתם חושדים שקובץ כלשהו שיש לכם על המחשב עלול להיות נוזקה. בטאב 

Options תחת ,Scan optionsה של התוכנות באתר , הוסיפו בדיקVirus Total כעת המתינו עד שכל .

נשלח ומתקבל. האם זוהו אצלכם תוכנות זדוניות? שימו לב, שעלולים  Everythingהמידע בטאב 

להיות פספוסים. אם רק אנטיוירוס אחד או שניים מזהים קובץ כנוזקה, ייתכן שזו טעות. אם הרבה 

 נדבקתם.אנטיוירוסים מזהים קובץ כנוזקה, סביר ש

מצאתם תוכנה שחשודה כתוכנה זדונית? הקליקו קליק ימני על השורה בה היא כתוב ובחרו  .ד

. תקבלו מידע על התוכנה ומה רמת הסיכון שלה. אין אצלכם תוכנה ”Search Online“באפשרות 

 חשודה? בחרו את החיפוש על תוכנה אחרת כלשהי שאתם רוצים לדעת מה תפקידה.
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תוכנות שנכתבו על ידי יצרן תוכנות מוכר אמורות להיות חתומות בחתימת אבטחה. החתימה נוצרת  .ה

(. digital signatureבאמצעות פונקציה מתימטית שעוברת על כל המידע בקובץ )מוזמנים לקרוא על 

החתימה הדיגיטלית מבטיחה שהקוד של התוכנה לא שונה מרגע החתימה, וכך מקשה על גורמים 

יים לקחת תוכנה תמימה, לשתול בתוכה קוד זדוני ולהפיץ אותה בתור התוכנה המקורית כביכול. זדונ

אם יש לכם תוכנות שאין להן חתימה דיגיטלית ורצות אוטומטית, ייתכן שמדובר בנוזקות. כדי לראות 

 , הוסיפו בדיקה חתימות. Scan Options, תחת Optionsלמי יש חתימה דיגיטלית, בטאב 

Process Explorer 

ים, אך בשלב זה לא נרצה להיכנס לכל כהמושג "תהליך" חדש לנו. ישנו פרק שלם שמוקדש לתהלי

 Process Explorerהפרטים. לצורך מה שנלמד כעת, תהליך הוא תוכנה שרצה על המחשב. התוכנה 

 Task Manager-נותנת לנו מבט מעמיק על כל מה שמחשב שלנו מריץ כרגע. לבטח אתם מכירים את ה

היא, כפי  Process Explorer. התוכנה Alt+Ctrl+Delהותיק, שניתן הלגיע אליו באמצעות צירוף המקשים 

 על סטרואידים". Task Managerשאומרים, "

, מומלץ מאד לשנות את הגדרות ברירת המחדל, כך Process Explorerעקב היכולות הגבוהות של 

 ו. תפתח אות Alt+Ctrl+Delשלחיצה על 

 

אנחנו נלמד חלק מהיכולות המרכזיות של הכלי באמצעות מספר ניסויים קטנים. חלק אחר של היכולות 

 נלמד מאוחר יותר, תוך כדי פרקי הלימוד עצמם.
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 תהליכיםתצוגת 

הכלי מאפשר תצוגה של כל התהליכים שרצים כעת על המחשב שלנו. הריצו תוכנה כלשהי, לדוגמה 

תופיע לכם במסך הראשי. מיצאו את המידע על התוכנה שהרצתם. מה שם . התוכנה chromeדפדפן 

 החברה שכתבה את התוכנה?

 כפי שאתם רואים, יש צבעים שונים לשורות. כל צבע מסמן משהו:

 פרוסס חדש. פיתחו  - ירוקChrome.תמצאו שהפרוסס שלו צבוע ירוק לזמן קצר , 

 פרוסס שעומד להסגר. ליחצו על  - אדוםX  בחלון התוכנה שלchrome הצבע ישתנה לאדום ואז ,

 ייעלם.

 תהליכים שרצים באותו חשבון משתמש שבו רץ הכלי  - סגול בהירProcess Explorer .כרגע 

 תהליכים של מערכת ההפעלה. - ורוד 

 תהליכים שנמצאים במצב מושהה. פיתחו את  - אפורchrome כעת דרך .Process Explorer  העבירו

, תראו שאין תגובה. chrome(. נסו לעבור אל החלון של Suspendאותו למצב מושהה )קליק ימני ואז 

 (Resumeהחזירו את התהליך לפעילות )כפתור ימני ואז 

 קבצי הרצה דחוסים. אלו קבצים שהמהות האמיתית שלהם מתבררת רק בזמן ריצה, ולכן הם  - סגול

 Virus Totalתקלתם בקובץ כזה שרץ אצלכם, מהרו לבדוק אותו באתר מאד אופייניים לנוזקות. אם נ

 ("Search Online"-וחפשו עליו פרטים נוספים )קליק ימני ו

 

 מידע על ניצול המשאבים

. Physical Memory-( וכמות הCentral Processing Unit)קיצור של  CPU-הכלי מציג בין היתר את אחוז ה

 מהם, ולמה הם חשובים?

מראה עד כמה המעבד שלכם עמוס. אולי צפיתם בסרט "זמנים מודרניים" של צ'רלי צ'פלין,  CPU-האחוז 

 בסצנה שבה צ'פלין הוא פועל ייצור שלא עומד בעומס?

https://www.youtube.com/watch?v=6n9ESFJTnHs 

-ן שעובד על פס ייצור, ומגיעים אליו חלקים שהוא צריך להרכיב. אם צ'פלין עובד בהמעבד הוא כמו צ'פלי

עומס, זה אומר שאין לו זמן לטפל באף חלק נוסף. אם נכניס חלקים נוספים לפס הייצור, הוא עדיין  622%

בד עומס, אבל כעת יהיו לו פספוסים וחלק מהחלקים לא יורכבו. באותו אופן, מעבד שעו 622%-יעבוד ב

נמוכים  CPUלא מצליח למלא את כל המשימות שלו. בכלל, מעבד שעובד באחוזי  622%-בעומס שקרוב ל

 יגיב לפקודות משתמש מהר יותר, כיוון שאין משימות שתופסות אותו ו"מתחרות" על המשאבים שלו. 

ויות: או שהמחשב מנצל כרגע? אם האחוז גבוה, יש שתי אפשר CPU-בידקו בשורה העליונה: מה אחוז ה

 שהמעבד מריץ תוכנות שאין לכם צורך בהן, או שיש לכם מעבד מיושן וכדאי לשדרג את המחשב.

https://www.youtube.com/watch?v=6n9ESFJTnHs
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המחשב שלכם משתמש כרגע. בהמשך נלמד על  RAMמודד כמה זיכרון מסוג  Physical Memory-ה

, , אך כעת פשוט דמיינו שיש לוח מחיק שעומד לרשותכם ואתם משתמשים בו לצורך כלשהוRAMזיכרון 

נניח כדי לפתור תרגילים. אם תפתרו תרגילים רבים, מתישהו הלוח המחיק יתמלא. בשלב זה יש לכם 

 מספר אפשרויות: 

 למחוק את הלוח ולאבד את התרגילים שפתרתם כבר 

 להעתיק את הפתרונות למחברת 

 להשיג לוח מחיק נוסף 

 

קטן מדי, נצטרך לפתור  RAM-הוא כמו לוח מחיק, שכל התוכנות רוצות לעשות בו שימוש. אם ה RAM-ה

את הבעיה באחת מהדרכים בה פתרנו את בעיית הלוח המחיק: למחוק מידע, להעתיק אותו למקום אחר 

 .RAM-שבו יש מקום רב יותר )פעולה שלוקחת זמן רב יחסית(, או להגדיל את כמות ה

 . בידקו את הדברים הבאים:"System Information"או הגיעו דרך התפריט אל  Ctrl+Iליחצו על 

 מה אחוז ה-CPU  ?שהמחשב שלכם מנצל 

 הקליקו על טאב ה-CPU כמה מעבדים יש לכם במחשב? המספר רשום תחת הערך .Topology 

 מהי כמות ה-Physical Memory ?שאתם מנצלים כרגע 

  כמה זיכרוןRAM  יש לכם בסך הכל במחשב? כדי למצוא, הקליקו על טאב הזיכרון. הערך רשום תחת

Physical Memory לצד הכיתוב ,“Total” אם הזיכרון הפיזי שבשימוש מתקרב לסך כל הזיכרון .RAM 

שיש לכם במחשב, אתם צפויים לחוש האטה בעבודת המחשב. אם אתם מגיעים למצב זה לעיתים 

 נוסף. RAMלרכוש  קרובות, כדאי שתשקלו

 

 מידע מפורט על תהליכים

 התצוגה של התהליכים נפתחת עם מספר שדות ברירת מחדל:

 Process - שם קובץ ההרצה, יחד עם האייקון שלו אם ישנו כזה 

 CPU - אחוז הזמן שהמעבד הקדיש לפרוסס הזה מאז העדכון האחרון של נתון ה-CPU 

 Private Bytes -  כמות הזיכרון שמערכת ההפעלה הקדישה לפרוסס הזה, לא כולל זיכרון שמערכת

 ים, נבין יותר טוב(DLLההפעלה שיתפה גם עם תהליכים אחרים )בהמשך, כשנלמד על 

  Working Set- סך כל כמות הזיכרון ב-RAM שלפרוסס יש גישה אליו 

 PID -  קיצור שלProcess I.D "2של הפרוסס. לכל פרוסס יש מספר בין , כלומר מספר "תעודת הזהות-

 , שניתן לו על ידי מערכת ההפעלה ברגע שהוא נוצר65535

 Description - תיאור הפרוסס 

 Company Name - שם יצרן התוכנה. אנחנו מצפים שרוב התהליכים שלנו יהיו של מייקרוסופט 
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ובחרו  Processאפשר לשנות את התצוגה כך שהיא תכלול פרטים נוספים. הקליקו קליק ימני על העמודה 

 :Select Columnsבאפשרות 

 

. נוספה לכם עמודה עם Window Titleובחרו באפשרות  Process Image-בתפריט שנפתח לכם, הכנסו ל

 עמודות שימושיות נוספות.כותרת החלון של כל תוכנה שפתוחה אצלכם! בהמשך נלמד 

 מציאת פרוסס ספציפי

גשו אל סמל המטרה )נמצא למעלה, לצד סמל המשקפת(.  Process Explorerפיתחו דפדפן כרום. בתוך 

לחצו על המטרה ואל תשחררו את העכבר. סמל העכבר שלכם הפך למטרה. גררו אותו אל כרום ושחררו 

 יתמקד מיד בפרוסס של כרום! Process Explorer-את הלחיצה. ה

 בדרך זו קל למצוא מי התהליך שמקפיץ חלון מסויים, כגון הודעת שגיאה.

 "חיסול" תהליכים

 Kill, הקליקו עליו קליק ימני ובחרו באפשרות chromeלאחר שבסעיף הקודם מצאתם בקלות את התהליך 

Process . 

 

א ניתן לסגור אותו באמצעות הקלקה על חלון אפשרות זו היא שימושית אם פרוסס מסויים "תקוע" ול

 המשתמש, או אם זהו פרוסס שאין לו חלון משתמש ולמרות זאת היינו רוצים לסגור אותו. 
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 מציאת תהליכים שמחזיקים קובץ פתוח

מאפשר לבדוק אילו תוכנות עושות שימוש במשאב מסויים. המשאב יכול להיות  Process Explorerהכלי 

DLL למד בהמשך( או קובץ. )על כך נ 

בתפריט.  Findאו על טאב  Ctrl+F, לחצו Process Explorerקובץ כלשהו. בתוך  wordפיתחו באמצעות 

. איך קוראים לפרוסס שמצאתם? אם wordבחלון החיפוש, חפשו חלק משם הקובץ שפתחתם באמצעות 

 , הצלחתם.winwordמצאתם את 

 בדיקה אימות ואבטחה

יש אפשרות לבצע בדיקות חתימה ובדיקות  Process Explorer-אותו סקרנו, גם ל Autorunsבדומה לכלי 

 לגילוי נוזקות.

. הוסיפו לתצוגה את השדות Select Columnsובחרו באפשרות  Processהקליקו קליק ימני על העמודה 

"Virus Total" ו-"Verified Signer" אם יש פרוסס לא חתום, שיש עליו אתרעות של .Virus Total ייתכן מאד ,

 שנדבקתם בתוכנה זדונית.

 

Procmon 

. הכלי הזה הוא "יומן אירועים" של כל מה שמתבצע Process Monitorהוא קיצור של  Procmonהשם 

 במחשב שלנו, יחד עם יכולת חיפוש וסינון. 

שמתבצע במחשב  Eventסתם כך תציף אותנו במידע אינסופי כמעט, מכיוון שכל ארוע,  Procmonפתיחת 

 .ים-Eventשלנו, מתועד. ויש כמות לא קטנה של 

 ? ברירת המחדל כוללת:Eventמה הנתונים שאנחנו מקבלים על כל 

 שעה 

 שם התהליך שביצע את ה-Event 

 ה-PID של התהליך שביצע את ה-Event 

 Operationמה סוג ה :-Event 

 Pathמה הנתיב של המשאב שה :-Operation מה הנתיב של  -פועל עליו. לדוגמה, פתיחת קובץ

 לאיזה ענף ברגיסטרי בוצעה הגישה? -הקובץ? לדוגמה, גישה לרגיסטרי

  תוצאהResult?האם הפעולה התבצעה בהצלחה או שחלה בעיה כלשהי, כגון קובץ לא נמצא . 

  Detail- פרטים נוספים 
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 Procmonתרגיל מודרך 

monitor-process/appv/blogs/archive/us-en/com.microsoft.docs://https-התרגיל הבא מבוסס על 

examples-and-labs-on-hands  מתוך אתרMSDN . 

 והתחילו הקלטה חדשה. להלן מדריך ללחצני השליטה הראשיים: Procmonכהכנה לתרגיל, פיתחו את 

 

 Format, ושנו את גודל הפונט וסוג הפונט )כדי לבצע את השינוי הכנסו לטאב notepadפיתחו את תוכנת 

 ועיצרו את ההקלטה. notepad(. סיגרו את Fontובתוכו בחרו 

 גודל הפונט וסוג הפונט?כעת ברצוננו למצוא היכן ברגיסטרי נשמרות ההגדרות של 

. ישנן notepadהטכניקה היא לצמצם את החיפוש ככל האפשר. ראשית, נסיר את כל התהליכים שאינם 

 שתי דרכים לעשות זאת:

ואז מבין האפשרויות  Include, קליק ימני ולבחור notepadלמצוא שורה כלשהי ששייכת לתהליך  .א

 Process Nameלבחור 

  "Process name is notepad.exe"ולהוסיף פילטר  Ctrl+Lלהכנס לתוך עורך הפילטרים  .ב

 :בשתי הדרכים התוצאה תהיה זהה

 

 יופיעו. notepad.exe-וכמובן שרק ארועים שקשורים ל

דרך טובה לראות שאתם אכן מקליטים ארועים ומפעילים עליהם פילטר באופן מוצלח היא לבדוק בפינה 

 ונה כמה ארועים נקלטים וכמה מתוכם מפולטרים, לדוגמה:השמאלית התחת

 

https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/appv/process-monitor-hands-on-labs-and-examples
https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/appv/process-monitor-hands-on-labs-and-examples
https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/appv/process-monitor-hands-on-labs-and-examples
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אם אף ארוע לא מוקלט, סימן שלא התחלתם הקלטה. אם אף ארוע לא מוצג, סימן שהפילטר שלכם לא 

תפס שום ארוע, וייתכן ששגיתם במשהו. די בכך שכתבתם את שם התהליך עם שגיאת כתיב והפילטר לא 

 יעבוד.

 חנו רוצים לצפות רק בארועים שקשורים לכתיבה לרגיסטרי. אנ :כעת נוסיף פילטר נוסף

בשורת האייקונים העליונה ישנם מספר לחצנים שכל אחד מהם מבטל או מאפשר סוג מסויים של ארועים. 

 :השאירו לחוץ רק את לחצן ארועי הרגיסטרי

 

 ,RegEnumKey, RegCloseKeyכעת נתחיל לבטל ארועי רגיסטרי שאינם קשורים. עמדו על ארועים כגון 

RegOpenKey  ובאמצעות קליק ימני ואזExclude Operation  צרפו אותם לפילטר. נותרנו עם ארועים מסוג

RegSetValue כל הארועים הללו נמצאים בנתיב.HKCU\Software\Microsoft\Notepad שהוא נתיב מאד ,

על פי  -פילטרנו, תמצאו בקלות. מבין מעט הארועים שNotepadהגיוני עבור רישום לרגיסטרי לתוכנת 

 את הארוע בו שיניתם את הפונט: שם הפונט החדש יופיע בתוך התיאור. -התיאור 

 הקלקה על ארוע כלשהו תאפשר לקבל מידע מפורט יותר על הארוע.

 

  תחתProcess  יופיעוModules-  מאפשרים לבדוק האם התהליך קורא לקוד חשוד, שם מודול שאינו

 שלו אינו מוכר מוכר או שהיצרן

  תחתStack .תופיע שרשרת הקריאות לפונקציות. נשתמש ביכולת זו בהמשך 

. תגיעו באופן מיידי אל ערך הרגיסטרי בתוך Jump Toלסיום, הקליקו קליק ימני על הארוע הנ"ל, ולחצו 

RegEdit!זהו, סיימנו . 
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 Procmonתרגילי 

 כעת תורכם לבצע כמה משימות:

 chrome.exeהציגו את כל מה שמבצע  .א

 WriteFileהציגו את כל מי שמבצע  .ב

 RegQueryValueהציגו את כל מי שמבצע  .ג

 (Stack-קוראת לה? )טיפ: בידקו בתוך ה RegQueryValue-ש ntdllאיך נקראת הפונקציה של  .ד

-שם המה  - cmdופיתחו  HKCU\Console\FontSizeהציגו את כל מי שקורא את הרגיסטרי במיקום  .ה

Process טיפ: בצעו( ?Include ל-Path) 

 Naughty Window -תרגיל מסכם 

 

 רקע

בתרגיל זה תתקינו נוזקה חינוכית, שפיתחנו במיוחד לצורך התרגיל. הנוזקה טורדנית מעט, אך היא אינה 

עושה נזק למחשב ולא מדביקה מחשבים אחרים. מטרתכם היא להסיר אותה. מיד תראו שמי שמתקין את 

הנוזקה זה אתם, ויכול להיות שתשאלו את עצמכם האם זה משקף את המציאות? כלומר, מדוע שמישהו 

יתקין נוזקה במחשב שלו בעצמו? למעשה זה נפוץ מאד. נוזקות רבות מציגות את עצמן כתוכנות 

יתן שמבצעות דברים טובים ומשכנעות אותנו להוריד ולהתקין אותן. לאחר שהתקנו אותן צריך להתמודד א

 ולמצוא דרך להסיר אותן.

 התקנת הנוזקה

 הורידו את הנוזקה מהלינק הבא:

https://data.cyber.org.il/os/NaughtyWindow.msi 

ילו אותו שלכם. הפע desktop-. יווצר קיצור דרך על הNaughty Windowהקליקו על חבילת ההתקנה 

)חשוב מאד! בלי הרשאה מתאימה ההתקנה לא  Run as administratorבאמצעות לחיצה ימנית ובחרו 

 תעבוד כמו שצריך(. זהו סיימתם, כעת נסו להסיר אותה. 

 

https://data.cyber.org.il/os/NaughtyWindow.msi
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 דגשים:

 השתמשו בכלים שנלמדו בשיעור 

  חושבים שהסרתם את הנוזקה? הדליקו את המחשב מחדש ובידקו שהנוזקה כבר לא מקפיצה

 הודעות למסך

 

 תרגיל למתקדמים

 כיתבו את הנוזקה בעצמכם!

 שלבים:

  לימדו אילו פקודותWinAPI  כותבות לרגיסטרי ובחרו להיכן ברגיסטרי לכתוב את הערכים הנחוצים

 לכם

 להלן הסבר על איך מוסיפים אייקון לתוכנה 

 להלן הסבר על איך יוצרים חבילת התקנה 

 ים-Resourceהוספת 

 ופרטים. iconים התוכנה שלנו חסרת resourceבלי 

 Resourceואז  Addונקליק קליק ימני. נבחר  Resource Filesנעמוד על  Solution Explorerבתוך 

 

 , נזין לתוכו את כל השדות כגון יצרן, גרסה.Versionראשית נבחר קובץ 

. ניתן לקבוע icoותו לקובץ ממיר א ico converter. האתר jpgבפורמט  icon: נוריד קובץ iconהכנת קובץ 

 גודל כרצוננו.
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ומשנים את סוג  import, בוחרים resourceואז  add. לאחר ביצוע ico-לקובץ ה addכעת נוכל לעשות 

 :ico-הקובץ ל

 

 Installerיצירת 

-ומעלה(, אשר משתמשת ב 65.3)גרסה  Advanced Installerלטובת התקנה אוטומטית, נוריד תוכנת 

Visual Studioהתוכנה מקבלת את קובץ ה .-sln  שלvisual studio ויוצרת בעצמה את ה-build  בתצורה

 ומשם להמשיך לפי ההוראות. msiנוח. יש לבחור באופציה של יצירת  wizardהנדרשת. לתוכנה יש 

https://www.advancedinstaller.com/download.html 

 סיכום

בפרק זה למדנו אודות הרגיסטרי, הבנו את המבנה ואת התפקיד שלה. ראינו באמצעות מספר דוגמאות, 

 שחלקן חקרנו בעצמנו, כיצד הרגיסטרי מאפשר לשמור קונפיגורציה של תוכניות. 

ביצענו מיפוי למקומות ברגיסטרי שנוזקות עלולות "להתלבש" עליהן וכך לרוץ שוב  Autorunsבאמצעות 

, תוכנות SysInternalsושוב בכל פעם שהמחשב נדלק. למדנו להפעיל שתי תוכנות חשובות נוספות מבית 

 Process-ו Process Explorerשמאפשרות לנו ניתוח טוב למדי של מה שמתרחש במחשב שלנו. כלים אלו, 

Monitor!ישמשו אותנו בפרקים הבאים. המשך לימוד מוצלח , 

 

https://www.advancedinstaller.com/download.html

