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 דבר העורכים 

 

, כאשר רצו להגיד באירופה כי הסיכוי להתרחשות של 16-המאה הסוף שעד  מספרות על כךהאגדות 

 אמרו עליו שהוא "ברבור שחור".  -או שדבר מה אינו יכול להתקיים אירוע מסויים הוא בלתי אפשרי 

יְסֵטמֹולֹוְגָיה  המתרכז במהות וגבולות הידיעה"תורת ההכרה" היא תחום פילוסופי  -, או בשמה העברי ֶאפִּ

שממנה נלקח אגדה ההמספרת את על תיאוריה  קוראים ענף פילוסופי זההלומדים )תודה ויקיפדיה(, 

, 17-כי עד המאה הבאגדה זו מסופר  ".תאוריית הברבור השחור: ", ושמה גם נגזר ממנהזה מטבע לשון

צבעם של  והמערבי מעולם לא פגש ברבורים שאינם צחורים, ובשל כך הדעה הרווחת הייתה כי זה האדם

וג'יימס קוק  ויליאם דמפירשל  מסעותיהםזאת נתגלתה כלא נכונה לאחר  הנחהכלל הברבורים בעולם. 

 ביבשת אוסטרליה.ברבורים שחורים עצם קיומם של גילוי באוקיינוס ההודי, ו

-במקום לבטא אי ,ומאז -מטבע לשון זה  עותו שלממששינה את  ביבשת הרחוקהעצם גילוי ברבורים אלו 

אמון מוחלט בכך שאירוע מסויים יתרחש, הביטוי נועד לבטא מקרים שהסיכוי להתרחשותם היא כמעט 

 אך הם בהחלט יכולים להתרחש ואין לנו שום דרך פרקטית לחזותם מראש. -אפסית 

מסבירים כיום את ההתרחשות של , נידחותביבשות  עופות ארוכי צווארצבעיהם של על  ורהמטאפבעזרת 

לא מעט אירועים )וכמובן שכולם מוסברים בדיעבד(, אך בגדול, הדבר המרכזי ביותר שניתן לקחת 

מהסיפור הזה הוא: החיים הרבה יותר מורכבים ממודליים מתמטיים סטטיסטיים, ושלא כמו בנוסחה על 

ת לפתור מחברת, במציאות אין לנו דרך לקבל את ערכם של כלל הנתונים שאנחנו צריכים על מננייר 

זה לא מפריע לנו, כי הנתונים שלא לקחנו בחשבון, לא   -באופן מדוייק את המשוואה. בהרבה מקרים 

יח ניתן להנ -משנים שום דבר. אך, ובייחוד כאשר מדברים על מודליים בעלי מספר עצום של משתנים 

ישנה באופן משמעותי את תוצאת  -שבשלב מסויים, אחד הנתונים שלא לקחנו בחשבון, ולא יכולנו לחזות 

 ה והפער בינה לבין המציאות יהיה לאין שעור.אהמשוו

, דאג פארקרמגפות, אגב, נופלות בדיוק לקטגוריה זו. כמה אתם חושבים שהנתונים שהוצגו בדו"חות ל

באמת  2020בעת פגישת הצפי לרווחים לשנת  -חברת התעופה הגדולה בעולם  - אמריקן איירליינסמנכ"ל 

 תנו לי לנחש שדו"חות הללו לא שווים את הנייר שעליו הן הודפסו. פוגשים את המציאות? 

איכשהו, משמעותיות )אם כי, אני חייב לציין ש 0dayיודעים מה עוד נופלים בדיוק לקטגוריה זו? חולשות 

ימים מה הוא תרחיש הא IT(. אם תשאלו כמעט כל איש ויותר ויותר ויותר יותרתקלים בהן לאחרונה, אנו נ

מבחינתו, הוא יספר לכם על תרחיש שבו הוא מתעורר בבוקר, לעוד יום שגרתי בעבודה ובדרך הוא מגלה 

מצווה, קפוצ'ון -עם שפם בר כל ילדשבמהלך הלילה האחרון פורסמה בטוויטר חולשה חדשה שמאפשרת ל

 רך ההגנה ולחרב לו את הרשת הארגונית.וחיבור לאינטרנט לפרק לו את כל מע

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV200006
https://www.synacktiv.com/posts/exploit/im-smbghost-daba-dee-daba-da.html
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/an-in-depth-technical-analysis-of-curveball-cve-2020-0601/
https://www.thezdi.com/blog/2020/2/24/cve-2020-0688-remote-code-execution-on-microsoft-exchange-server-through-fixed-cryptographic-keys
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 Best Practices-וטופולוגיות הרשת המהוות את הזה נכון שתחום האבטחה הוא תחום שלמוד מלחמות, 

כיום נכתבו בלא מעט דם בינארי, אך עם זאת, דוגמאות מהשנים האחרונות מוכיחות לנו שכמעט ולא ניתן 

 VPNשר גישה מרחוק לרשת אך ורק באמצעות מוצרי הבא. אמרו לנו לאפ האיוםלצפות מהיכן יגיע 

. דרשו שנפתח רק פורטים ספציפיים אז אמרו? Clide-Side Certificateורק לאחר שווידאנו  MFAהדורשים 

מאומתת  SSLלסמוך אך ורק על אתרים עם תעודת  בטיחותיהנחנו שזה  .אז דרשוהארגוני?  Firewall-ב

שאם נדאג לכך שמערכת ההפעלה שלנו תהיה הכי מעודכנת, לא יהיו בה  טענו .הנחנואז ותקינה? 

 Bugless-Oriented Programmingחולשות, נשתמש אך ורק בתוכנות עדכניות ביותר וכאלה שנכתבו תחת 

בקוד סגור יש חשבו ש. צחקואז שבלינוקס זה לא היה קורה?  צחקו ואמרו .טענואז אז נוכל לישון בשקט? 

 . אז חשבו פחות פרצות?

נשברו ונרמסו תחת רגליו של מבחן  -אינספור הנחות שהתרגלנו להניח לאור תצפיות עבר חוזרות ונשנות 

אחד -המציאות. ובכל פעם שחשבנו שאנחנו מכירים את כל הברבורים בעולם, ולאחר שעברנו עליהם אחד

פשוט, כי... מסתבר שיש יבשת שלמה שהאנושות  הצלחנו להוכיח שאין ברבורים שחורים: גילינו שטעינו,

 הספיקה לגלות בזמן שישנו.

אין תחום היום שלא נפגע ממנה. אך גם היא רחוק מלהיות משהו חיובי, וכמעט  COVID-19-המגיפת 

הם קיימים. אינסופית  -ממנה ניתן ללמוד משהו על אבטחת מידע: ברבורים שחורים, גם אם הם נדירים 

עצלנים כגון: "בסדר, אבל זה אומר שהאקר גם  ITהיא כמות הפעמים שיצא לי לשמוע טיעונים מאנשי 

חשבון פעיל במערכת, וגם הוא אמור להצליח ללמוד צריך למצוא את המערכת, צריכה להיות לו גישה ל

 איך המערכת בנויה" רק כדי לא להטמיע עדכון אבטחה כזה או אחר.

 הן ככל הנראה יופרכו. -תנסו להניח כמה שפחות הנחות עבודה. במוקדם או במאוחר 

 

 

כך -תוכן הכללפני שנגש לואחרי הפספוס המביך של החודש הקודם, הינה אנחנו כאן עם גליון חדש! ו

אריאל לתודה רבה  שהשקיע וכתב לנו מאמר: כל מיאיכותי שמתפרסם החודש, נרצה להגיד תודה ל

 !ברק גונןל תודה רבהוניצן שולמן לתודה רבה  יונתן גויכמןתודה רבה ל זלינגר

 

 קריאה נעימה,      

  אפיק קסטיאל וניר אדר

https://i.blackhat.com/USA-19/Wednesday/us-19-Tsai-Infiltrating-Corporate-Intranet-Like-NSA.pdf
https://cyberx-labs.com/blog/analyzing-the-dejablue-heap-overflow-vulnerability/
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/an-in-depth-technical-analysis-of-curveball-cve-2020-0601/
https://meltdownattack.com/
https://www.samba.org/samba/security/CVE-2017-7494.html
https://www.wired.com/story/macos-high-sierra-hack-root/
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Fuzzing the Windows Kernel with kAFL 

 אריאל זלינגר מאת

 

 הקדמה

 חכם יותר המונחה ע"י כיסוי קוד fuzzingטיפש לכיוון של  fuzzing-בשנים האחרונות חלה תזוזה מ

(feedback guided fuzzing / coverage guided fuzzing) עומד הרעיון של הרעשת הקלט . בבסיס השיטה

שמסמן האם הקלט הוביל  feedback-תוך כדי מדידת כיסוי קוד, במקום הרעשה עיוורת. הכיסוי משמש כ

למסלול קוד חדש. קלטים כאלה משמשים כבסיס לחילול קלטים חדשים מתוך רצון להגדיל את כיסוי הקוד 

 לות באגים.ככל האפשר. ככל שכיסינו יותר קוד הגדלנו את הסיכוי לג

-user-חלה תזוזה של האיזור אותו מפזזים מ coverage guided fuzzingבד בבד עם ההתקדמות לכיוון 

mode  אל הקרנל מכיוון שזה איזור בעל הרשאות גבוהות ובאגים בו עשויים להשיג הרשאות מלאות על

 המערכת.

 syzkallerשעובדים בעולם הקרנל כאשר הידוע מביניהם הוא  fuzzingאנו רואים כיום יותר ויותר כלי 

 שגילה אלפי באגים בקרנל של לינוקס.

 :בעולם הקרנל מציב בפנינו כמה אתגרים fuzzing coverage guidedעם זאת, 

 כיסוי קוד שלא ניתן היה לאסוף בקלות בקרנל עד לפני כמה שנים .א

איך מפזזים  - callbacks, threads, interrupt handlersהקרנל הוא אוסף ענקי של קוד שרצים עליו  .ב

 רק את הקוד שמעניין אותנו?

 איך ניתן לפזז את הקרנל של עצמך? הוא הרי עלול לגרום לקריסת המערכת -יציבות  .ג

ע"י קבוצת חוקרים מגרמניה. הכלי עונה  usenixבכנס  kAFL (kernel-AFL)פורסם כלי בשם  7102בשנת 

בקרנל בקצב מהיר במגוון רחב של  coverage guided fuzzingהללו ומאפשר ביצוע על כל האתגרים 

 מערכות הפעלה.

ונשחזר באמצעותו באג בקרנל של  Windowsבמסגרת המאמר נציג את הכלי, נשמיש אותו לפיזוז על 

Windows .שתוקן לאחרונה ע"י מיקרוסופט 
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 רקע

 שלו. usecases-היתרונות והחסרונות שלו ונתאר את הבחלק זה נסקור בקצרה את הכלי, נעמוד על 

 :נתחיל בתיאור כיצד הכלי בנוי ואיך הוא עובד

 

 ארכיטקטורה

 רצים שני רכיבים Hostב 

ועוד. חילול  VMשאחראית על חילול הקלט, טיפול בכיסוי הקוד המתקבל מה  kAFLלוגיקת הפאזר  .1

 .AFLהקלט מבוסס על האלגוריתמים המוכרים של 

באמצעות  VM-ל Host-ה המאפשרת תקשורת בין QEMU-PT, KVM-PT-מ שמורכבת VM-ה תשתית .2

hypercalls  ואחראית על איסוףcode trace ה של ריצת-VM. 

שתפקידה להטריג  user mode agentרצה מערכת ההפעלה שמפזזים ואפליקציה קטנה המכונה  VM-ב

. הפונקציונליות יכולה להיות לדוגמא ioctlsאו  syscallsאת הפונקציונליות שמפזזים בקרנל, באמצעות 

 , פרסור קבצים וכו.NTFSפרסור מחיצת 

flow תהליך ה-fuzzing 

1. kAFL מחולל קלט 

 VM-ב agent-ה הקלט נכתב לזיכרון של .2

 מטריג פונקציונליות בקרנל המשתמשת באותו קלט agent-ה .3

 Intel PTבעוד הקרנל מבצע את הפונקציונליות נאסף כיסוי קוד שלו ע"י מנגנון  .4

שיבדוק האם נתגלה מסלול  kAFLונשלח חזרה כפידבק לפאזר  QEMU-PTכיסוי הקוד מפוענח ברכיב  .5

קוד חדש. במידה וכן, הקלט נכנס לרשימת הקלטים "המעניינים" שישמשו כבסיס לבניית קלטים 

 חדשים.
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הגיע  VM-מנטרת האם אירעה קריסה ע"י בדיקה האם קוד הקרנל ב VM-הריצה, תשתית הלאורך כל 

שומר בצד את הקלט שהביא לקריסה ומאתחל  kAFL. במידה ואירעה קריסה, BugCheck-לפונקציות ה

 כדי לחסוך את זמן האתחול. VM-מיד את ה

 יתרונות:

 :מהירות .1

 זמן ריצה כמעט זהה ל-native  הודות למגנוןPT מאפשר איסוף שtrace  ברמת החומרה. ישנה

, זאת לעומת פאזרים VM-ל Host-ותקשורת בין ה trace-תקורה מינימלית הנובעת מפענוח ה

 הרצים מעל אמולטור. TriforceAFLאיטיים כמו 

 ריצה ב-VM וניטור הקריסות מאפשרים אתחול מהיר של ה-VM  בעת הקריסה, ללא צורך להמתין

 שהנם תהליכים איטיים. crash dumpלאתחול וכתיבת 

  

יכול לפזז קרנל  PT ,kAFLהודות לשימוש במנגנון  :closed sourceפאזינג של מערכות הפעלה  .2

 למשל. syzkallerבינארי סגור ללא צורך באינסטרומנטציה שמקומפלת לתוך הקרנל כמו 

אינו זקוק להתאמות ספציפיות למערכת ההפעלה אותה הוא  kAFL: התאמה למגוון מערכות הפעלה .3

. זה מאפשר לו גמישות והתאמה לכל מערכת הפעלה שרצה מעל user mode agent-ל מפזז, פרט

x86/x86_64 :היסטורית הכלי מצא באגים בכל מערכות ההפעלה הנפוצות .windows, linux, macos. 

 :חסרונות

1. kAFL  אינו שומרdump  אלא רק את הקלט המקריס. כשמדובר בקריסה שנובעת משל הקריסה-race 

condition .זה עלול להקשות על שחזור הבאג 

Usecases 

המשמש כקלט לפונקציונליות כלשהי ולכן  data payloadמרעיש  AFL ,kAFLבדומה לפאזר הפופולרי 

 בקרנל. dataמיועד בעיקר לפיזוז של לוגיקות פרסור של אותו 

 מה למשל?

  פרסורmetadata של מערכות קבצים 

  פרסורheader- ים של קבצים שונים בקרנל, למשל קבציPE 

  פרסור שלcrypto certificates 

 .syscallsשמיועד לפיזוז של  syzkallerזאת לעומת הפאזר הפופולרי 

 

  



 
 

Fuzzing the Windows Kernel with kAFL 

www.DigitalWhisper.co.il 

 8  2020 אפריל ,116גליון 
 

 מוטיבציה לכתיבת מדריך ההשמשה

. Windows-מתארות את השינויים וההתאמות להוראות ההתקנה של הכלי מיועדות בעיקר ללינוקס ולא 

 git-ב Issues-חסרים הערות, דגשים ותיקוני קוד שלא נכנסו לגרסה הרשמית, כל אלה דורשים נבירה ב

כדי למצוא את התיקונים ולבצע את ההתאמות. כמו כן יש לפתור בעיות כיסוי קוד שנובעות מעדכוני 

 .Windowsאבטחה בגרסאות אחרונות של 

, Windowsעל  fuzzing-החלק הבא ליצור מדריך שלם ומעודכן להתקנה והשמשה של הכלי למטרת 

 הכולל את כל התיקונים הנ"ל.

 

 דרישות מחשוב והתקנה

לכן יש לעבוד  (Intel Processor Trace)החומרתי של אינטל  code trace-הכלי משתמש במנגנון ה: מעבד

 ים אינם תומכים במנגנון זה.ומעלה. דורות קודמ 6עם מעבד אינטל, מדור 

את מנגנון  BIOS-הכלי משתמש ביכולות וירטואליזציה של המעבד לכן יש לאפשר ב: BIOSהגדרות 

 .Intel VT-x הוירטואליזציה של אינטל,

 x64 desktop 06.10.11. אני עבדתי עם גרסה  Ubuntu 16.04יש להתקין  :מערכת הפעלה
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 השמשה

 עם דרייבר בדיקה שכותבי הכלי סיפקו. Windowsעל  fuzzing-הכלי לבחלק זה נתאר השמשה של 

 התקנה

נעקוב בשלבים אחר הוראות  בשלב זה נריץ סקריפט שיוריד את חבילות התכנה ויתקין את הכלי.

בכל צעד רלוונטי יודגשו ההבדלים בין השמשה . kAFL/SysSec-RUB/com.github://httpsההתקנה באתר 

 .Windowsעל לינוקס להשמשה על 

$ git clone https://github.com/RUB-SysSec/kAFL.git 

$ cd kAFL 

$ chmod u+x install.sh 

$ sudo ./install.sh 

$ sudo reboot 

 יוריד ויתקין install.shהסקריפט 

 KVM-עם תמיכה ב 4.6.2קרנל גרסה  .1

2. qemu  2.9.0גרסה 

 :לאחר האתחול יש לבצע שלושה צעדים חשוב!

אבל הוא לא הופך  boot loader-של הקרנל. ההתקנה מוסיפה אותו ל 0.6.7ודא שעולים עם גרסה לו .1

 לברירת מחדל. כדאי להפוך אותו לכזה.

 :לוודא שההתקנה עברה בהצלחה. לשם כך יש לקמפל ולהריץ את .2

kAFL/linux-4.6.2/usermode_test/support_test.c 

 

 

 זה אומר שאנחנו רצים עם גרסת הקרנל הנכונה .”!KVM-PT is ready“יש לוודא כי מוחזרת ההודעה 

 .PT-רץ ומדבר איתנו והמעבד תומך ב hypervisor (KVM-PT)-, ה4.6.2

)אירוני משהו(. קיים  VM-יש באג שמקריס את הכלי ברגע שמגיעים לקריסה במ"ה ב kAFL. בקוד של 3

 אבל לא נכנס רשמית לגרסה. git-תיקון שהועלה ל

 :יש להיכנס לגרסה עם התיקון בקישור הבא

https://github.com/RUB-SysSec/kAFL/tree/52f3ccac38cb63fb09403a9b9a94aec0f5100d35 

ולהחליפו בעותק הקיים, ובנוסף  kAFL-Fuzzer\fuzzer\process\mapserver.py\להעתיק ממנה את הקובץ 

 כדי שהקוד המתוקן יקומפל מחדש. mapserver.pycלמחוק את הקובץ המקומפל 

https://github.com/RUB-SysSec/kAFL
https://github.com/RUB-SysSec/kAFL/tree/52f3ccac38cb63fb09403a9b9a94aec0f5100d35
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 VMהתקנת 

 :Windows 10 1903 x64ונתקין בו את מערכת ההפעלה שאותה נפזז,  VMבשלב זה ניצור 

$ cd kAFL 

$ ./qemu-2.9.0/qemu-img create -f qcow2 windows10.qcow2 60G 

 

 .71 במקום יגה’ג 61 ללינוקס, שדרוש ממה יותר גדול מקום Windows של VM-ל נקצה

Windows  בגרסה נשתמש אנו .\kAFL בספריית אותו ולמקום הרצויה Windows גרסת של iso להוריד יש

x64 1903 10. הבא מהקישור להוריד ניתן: php.public/net.adguard-rg.tb://https. 

$ ./qemu-2.9.0/x86_64-softmmu/qemu-system-x86_64 -cpu host -enable-kvm -

m 2048 -hda windows10.qcow2 -cdrom Win10_1903_V1_English_x64.iso -

usbdevice tablet 

 

 ההפעלה. מערכת את ונתקין VM-ה את נפעיל

 
 Windows 10 של שההתקנה מכיוון יגה’ג 7-ל מגה 207-מ VM-ה של הזיכרון כמות את שהגדלנו לב שימו

 :VM-ה של העבודה קצב את להאיץ כדי יותר לתת מומלץ יגה.’ג 0 לפחות דורשת

 

  

https://tb.rg-adguard.net/public.php
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 :למאמר המצורפים המקומפלים agents-ה את VM-ל להעביר יש ההתקנה סיום לאחר

 fuzzer.exe 

 info.exe 

 :הבא בקישור זמינים source-ה קבצי לאינטרנט. מחובר VM-וה במידה אותם להוריד או

https://github.com/RUB-SysSec/kAFL/files/2172250/agents.zip 

 (@MShudrak ע"י הוכנו)

 

 .VM-ה את כבו, הזה החלק עם סיימנו

 VM-ה הכנת

ונטען  VM-של ה snapshot-לנקודה שבה ניתן להתחיל לפזז: ניצור את קבצי ה VM-בשלב זה נביא את ה

 :host-הריצו את הפקודות על ה את דרייבר הבדיקה שאותו נפזז.

mkdir snapshot && cd snapshot 

../qemu-2.9.0/qemu-img create -b ../windows10.qcow2 -f qcow2 

overlay_0.qcow2 

../qemu-2.9.0/qemu-img create -f qcow2 ram.qcow2 2048 

 :QEMU-PTות באמצע VM-הפעילו את ה

cd /path/to/kAFL 

./qemu-2.9.0/x86_64-softmmu/qemu-system-x86_64 -hdb ./snapshot/ram.qcow2 

-hda ./snapshot/overlay_0.qcow2 -machine pc-i440fx-2.6 -serial mon:stdio 

-enable-kvm -k de -m 2048 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x74/bin/fuzzer.exe
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x74/bin/info.exe
https://github.com/RUB-SysSec/kAFL/files/2172250/agents.zip
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 :למאמר המצורף המקומפל הבדיקה דרייבר את VM-ל להעביר יש זו בנקודה

 vulnDriver.sys 

 למוד לעבור יש חתום לא שהדרייבר מכיוון לאינטרנט. מחובר VM-וה במידה אותו להוריד או

TESTSIGNING ב להריץ יש חתומים. לא דרייברים טעינת שמאפשר-ptprom command elevated את 

 :הפקודה

bcdedit -set TESTSIGNING ON 

 להוריד שניתן OSRLoader באמצעות למשל הדרייבר, את לטעון יש מכן לאחר .VM-ה את מחדש ולהפעיל

 :הבא מהקישור

https://www.osronline.com/article.cfm%5Earticle=157.htm 

 

כדי לקרוא את טווח הכתובות אליו נטען הדרייבר. נתעד  VM-שהעברנו ל info.exeבשלב זה נריץ את 

 .kAFL-מכיוון שנזדקק להן בהמשך כשנזין אותן ל host-לעצמנו את הכתובות במחשב ה

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x74/bin/vulnDriver.sys
https://www.osronline.com/article.cfm%5Earticle=157.htm
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פשוט ששולף את כתובות הדרייבר  cmdעל מנת לקצר את התהליך בהרצות הבאות ניתן לכתוב סקריפט 

 .קופא VMלאחר שה  host-כך שיהיו זמינות ב VM-של ה shareהרלוונטי וכותב אותן לתיקיית 
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 כהכנה להתחלת הפיזוז. VM-שיביא לקפיאה של ה fuzzer.exeשלנו  agent-כעת נריץ את ה

לכן די להריץ רק  loader-את ה( כולל בתוכו agents/fuzzer)פרויקט  agent-בשונה מלינוקס ה הערה:

 אותו.

 

# press CTRL-a + c 

savevm kafl 

q  

 :host-במחשב ה qemuשל  console-נבצע את הפקודות ב

 

. יש לוודא KVMזה אומר שיש בעית תקשורת מול  agent-לא קופא אחרי הרצת ה VMבמידה וה  חשוב!

 מקבלים את הודעת ההצלחה כפי שתואר לעיל. support_testשבפלט תכנית הבדיקה 
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 kAFLקמפול וקינפוג 

 Edit /path/to/kAFL/kAFL-Fuzzer/kafl.ini (qemu-kafl_location to 

point_to_path/to/kAFL/qemu-2.9.0/x86_64-softmmu/qemu-system-x86_64) 

 . המתאים path-ל ini-כפי שכתוב יש לעדכן את קובץ ה

 

 פיזוזהכנה ל

 )\py.fuzz_kafl )Fuzzer-kAFL\kAFLלפני תחילת הפיזוז יש ליצור שתי ספריות במיקום שבו נמצא 

 בה יש למקם את קבצי הקלט. - inספרית  .1

 ספרית העבודה של הכלי. בה יישמרו הקלטים המקריסים, ועוד. - workספרית  .2

 :נבחן את קוד דרייבר הבדיקה

 

כאשר קלט המשתמש יהיה אחת משתי המחרוזות  page faultניתן לראות שהדרייבר יקרוס על 

“PwnTown”  או“w00t”. 
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 :inבלבד ונמקם אותו בספרית  'a'לכן ניצור קובץ קלט התחלתי המורכב מהתווים 

 

ים המקוננים וימצא את המחרוזות -if-יגלה את מסלולי הקוד שיוצרים ה kAFL-בפיזוז של הקלט נצפה ש

 המקריסות.

 !זוזיפ

cd /path/to/kAFL/kAFL-Fuzzer 

 

python kafl_fuzz.py ../snapshot/ram.qcow2 ../snapshot 

agents/linux_x86_64/fuzzer/kafl_vuln_test 2048 ./in ./work -ip0 

0xffffffffc0287000-0xffffffffc028b000 -v --Purge 

 VM-ב info.exeבטווח הכתובות של הדרייבר שקיבלנו בהרצת  ip0-יש לעדכן את טווח הכתובות בפרמטר 

של  code trace-אנו מגדירים את טווחי הכתובות על מנת לקנפג את מנגנון ה .kAFLולהריץ את 

 שיאסוף כיסוי קוד רק בטווחי הכתובות הללו. (Intel Processor Trace)אינטל

 :נבחין בבעיה הבאה kAFLבמסך הסטטוס של 
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שמייצגת מיפוי של מסלולי הקוד  Bitmap-קבלים כיסוי קוד. כיצד רואים את זה? שורת האנו לא מ

 לא גדל מעבר למסלול ראשון. Favsמאופסת ומספר המסלולים 

 :נתאר ונפתור את הבעיה בשלב הבא

 Windows-אין כיסוי קוד בפיזוז ב

( לא ניתן לאסוף כיסוי קוד בגלל מנגנון הגנה מפני  / 0011RS4חדשות )החל מגרסה  Windowsבגרסאות 

spectre, meltdown.על מנת לבטל אותן יש  . יש לבטל את ההגנות על מנת לאפשר מדידת כיסוי קוד

 :מהקישור הבא VM-ב inspectreבשם  utilityלהוריד 

https://www.grc.com/inspectre.htm 

-ולאתחל את ה spectre, meltdown, לבטל באמצעותו את עדכוני האבטחה של admin-להריץ אותו כ 

VM. 

 

 

 

 

https://www.grc.com/inspectre.htm


 
 

Fuzzing the Windows Kernel with kAFL 

www.DigitalWhisper.co.il 

 08  2020 אפריל ,116גליון 
 

על מנת לקרוא את טווח כתובות הדרייבר  info.exeלאחר האתחול נטען שוב את הדרייבר, נפעיל את 

 .fuzzer.exeונפעיל את 

 :נריץ שוב את הפקודות

# press CTRL-a + c 

savevm kafl 

q  

 

cd /path/to/kAFL/kAFL-Fuzzer 

 

python kafl_fuzz.py ../snapshot/ram.qcow2 ../snapshot 

agents/linux_x86_64/fuzzer/kafl_vuln_test 2048 ./in ./work -ip0 

0xffffffffc0287000-0xffffffffc028b000 -v --Purge 

 :VM-ב info.exeתובות של הדרייבר שקיבלנו בהרצת בטווח הכ ip0-ונעדכן את טווח הכתובות בפרמטר 

 

קריסות כאשר רק אחת מהן היא  2תוך פחות מדקה הצלחנו להקריס את הדרייבר. ניתן לראות שקיבלנו 

unique  כלומרkAFL .הצליח לגלות את אחת המחרוזות המקריסות 

איטרציות לשניה אבל זה רק מפני שזה קרה בזמן קריסות שאתחלו  202-רץ ב kAFLבזמן צילום המסך 

 איטרציות לשניה. 1111והאטו את הקצב. קצב הפיזוז מול דרייבר הבדיקה הגיע לכ  VM-את ה

הקצב תלוי בגודל הלוגיקה שמתבצעת בקרנל בכל איטרצית פיזוז. במקרה שלנו היא קטנה ולכן הקצב 

 גבוה.
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 :את הקלטים המגלים מסלולי קוד חדשים kAFLשבה מאחסן  work\corpusנבחן את ספריית 

 

ים המקוננים ובנה בהדרגה את המחרוזת -if-אכן גילה את מסלולי הקוד שיצרו ה kAFL-ניתן לראות ש

 :בה נשמרים הקלטים שהביאו לקריסה work\findings\panicנבחן את ספריית  המקריסה.

 

 .”PwnTown“אכן גילה את המחרוזת השלמה שהביאה לקריסה  kAFL-ניתן לראות ש
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בתים כך שאם היה  2אפשרויות שונות לרצפים בינאריים באורך  72,057,594,037,927,936726 = 7^יש 

הוא  kAFL-לא היה לנו סיכוי למצוא את הקריסה, אבל מכיוון ש הסתברותיתמדובר בפאזר טיפש, 

coverage guided  מאד את המסלולים שיצרו ההוא גילה מהר-if- ים המקוננים ותוך פחות מדקה הצליח

 .coverage guided fuzzingלבנות את המחרוזת המקריסה. זה ממחיש היתרון המשמעותי של 

 

 CVE-2019-1344שחזור 

. החולשות PEשנבעו מפרסור לקוי של קבצי  Windowsפורסמו מספר באגים בקרנל של  2019בסוף 

 של גוגל. Project Zero-מ j00ruפורסמו ע"י חוקר האבטחה 

 "המהונדסים" יימצאו על הדיסק כדי להקריס את מערכת ההפעלה: PE-החוקר הראה כי די בכך שקבצי ה

 

 

 PEלשם כך נשתמש בקובץ  על מנת למצוא אחד מהבאגים. kAFL-בחלק זה נתאר כיצד ניתן להשתמש ב

 מתאים. agentשאותו נפזז ונבנה 

 

 PE-הכנת קובץ ה

 בקישור הבא: project zeroנוריד מהאתר של  PE-את קובץ ה

https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=1908 

 כיל את הקבצים הרלוונטים.המ poc.zip-בתחתית הדף יש קישור ל

https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=1908
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ונשתמש בו כבסיס לפיזוז. אין לחלץ את הקבצים האחרים מכיוון  minimized\original.dllנחלץ את הקובץ 

 עלול לקרוס בגישה אליהם במידה והוא לא מעודכן  Windowsש 

 :PE header-אנו נפזז את ה
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 שישמש כקובץ הקלט של הפיזוז. peheaderנחתוך אותו ונעתיק אותו לקובץ בשם 

 

 )נמחק קודם את הקבצים הקיימים(. kAFL\kAFL-Fuzzer\in\נעתיק את הקובץ לספריית 

 agentבניית ה 

 של דרייבר הבדיקה מהחלק הקודם agent. ניקח לדוגמא את ה kAFLשל  agentראשית נבין כיצד בנוי 

 הוא בנוי משלושה חלקים:

לניטור  BugCheck-והעברת נתונים כמו כתובות פונקציות ה kAFLשל  hypervisor-התממשקות ל .1

בלבד,  agent-בקונטקסט של תהליך ה code traceכדי לאסוף  CR3הקריסות, העברת ערך רגיסטר 

 ועוד.

 לדרייבר )לא חובה תמיד. תלוי מה מפזזים( handle, כמו למשל יצירת agent-אתחולים ב .2
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הפונקציונליות שמפזזים בקרנל. הקלט של אותה פונקציונליות לולאה אינסופית שבה מפעילים את  .3

 מחולל kAFL-ש payload-הוא ה

 

מחדש, זאת  PE-ולטעון את קובץ ה PE header-החדש שלנו לשכתב בכל איטרציה את ה agent-על ה

 בקרנל. PE-במטרה לגלות באגים בתהליך הפרסור של ה

 המחזורי:לשם כך נבנה את הלוגיקה הבאה שנמקם בחלק 
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, כותבים אותו מחדש באמצעות PE header-בו מתחיל ה 0xC8, קופצים להיסט PE-אנו פותחים את קובץ ה

 .PEחולל, כותבים את הקובץ לדיסק וטוענים אותו כקובץ  kAFL-ש payload-ה

-השכוללת את פרסור  PEמטריגה בקרנל את פונקציונליות הטעינה של קבצי  LoadLibraryEx-הקריאה ל

header. 

 

 פיזוז

 :pefuzzer.exeשבנינו  agentואת ה  original.dllהמקורי  PEאת קובץ ה  VMנעתיק ל 

 

 שתי הערות:

 על מנת להאיץ את פעולת הפיזוז. ram disk-במתאר של שכתוב קבצים על הדיסק כדאי להשתמש ב .1

-timeout-מאחר והוא גורם ל Windows Defenderשל  Realtime Protection-כדאי גם לבטל את ה .2

 לדיסק. PE-ים בזמן כתיבת ה

 כעת נשלוף את כתובות הדרייבר שאותו נפזז.
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שאחראי על  CI.dllשהבאג נמצא בדרייבר  stack trace-ניתן לראות מה project zero-ב poc-בעמוד ה

 בקרנל. code integrity-בדיקות ה

 

 ונשלוף את טווח הכתובות שלו: info.exeלכן נריץ את 
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 ונריץ שוב את הפקודות: VMשיקפיא את ה  pefuzzer.exeנפעיל את 

# press CTRL-a + c 

savevm kafl 

q  

 

cd /path/to/kAFL/kAFL-Fuzzer 

 

python kafl_fuzz.py ../snapshot/ram.qcow2 ../snapshot 

agents/linux_x86_64/fuzzer/kafl_vuln_test 2048 ./in ./work -ip0 

0xffffffffc0287000-0xffffffffc028b000 -v --Purge -l 

. VM-ב info.exeבטווח הכתובות של הדרייבר שקיבלנו בהרצת  ip0-ונעדכן את טווח הכתובות בפרמטר 

 שיציג לנו מידע נוסף בזמן ריצה. kAFLלשורת הפקודה של  l-שימו לב שכעת הוספנו את הארגומנט 

 שעה של פיזוז:לאחר כ

 
 הצלחנו להקריס את הקרנל!
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משמאל ונבחין בדלתאות הבאות שהביאו  panic-המקורי מימין לקובץ ה PE Header-נשווה את קובץ ה

 לקריסה:

בהיסט  SizeOfImage, שדה 0x40E0-ל 0x00E0-השתנה מ 0x14בהיסט  SizeOfOptionalHeaderשדה 

0x50 0-השתנה מx8400 0-לx1000 שדה ,DllCharacteristics  0בהיסטx5E 0ל 0-השתנה מx80-

(IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_FORCE_INTEGRITY) 

 

 המקורי. PE-לקובץ ה panic-מקובץ ה PE Header-"הזדוני" שלנו: נעתיק את ה PE-כעת נבנה את קובץ ה
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 ונחכה כמה שניות... VM-ב desktop-החדש ל PE-נעתיק את קובץ ה

 

 .CI.dllהקריסה הצפויה בדרייבר  ואכן קיבלנו את
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 המתקבל: DUMP-נבחן את קובץ ה

 

ב  stack trace-שראינו ב CI!CipFixImageTypeבפונקציה  page faultניתן לראות שקיבלנו את אותו 

project zero  כלומר אכן שיחזרנו בהצלחה אתCVE-2019-1344. 
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 סיכום

מהווים כיום חלק בלתי נפרד מארסנל הכלים של חוקרי  coverage guided fuzzersובפרט , פאזרים

 אבטחת מידע מחד ומתהליך פיתוח ואינטגרצית תוכנה מאידך.

 coverage guidedמאפשר ביצוע kAFLראינו כיצד  code trace-באמצעות שימוש במנגנוני וירטואליזציה ו

fuzzing .מהיר ויעיל, תוך פגיעה מינימלית בביצועים  

 coverageוהמחשנו באמצעותו את היתרון של Windows-ל kAFLהצגנו השמשה של  במסגרת המאמר

guided fuzzing.כמו כן הדגמנו שימוש פרקטי בכלי באמצעות שחזור באג שתוקן לאחרונה בקרנל . 

 

 על המחבר

 אריאל זלינגר עובד בחברת רפאל כחוקר אבטחת מידע.

ariel[dot]zelinger[at]gmail[dot]com 

 

 מידע נוספיםמקורות 

1. kAFL: Hardware-Assisted Feedback Fuzzing for OS Kernels 

https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity17/sec17-schumilo.pdf 

2. USENIX Security ’17 - kAFL: Hardware-Assisted Feedback Fuzzing for OS Kernels 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ808d7rQYU 

3. Code for the USENIX 2017 paper: kAFL: Hardware-Assisted Feedback Fuzzing for OS Kernels 

https://github.com/RUB-SysSec/kAFL 

 

 

  

https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity17/sec17-schumilo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gZ808
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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 

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

 .לתוכנה

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

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

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

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-שהיה זמין רק לאנשים מתוך אינטל שהיו חתומים על Pentium-חבויים במעבדי

7116-0126CVE- ?1200. 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-ומגוון פתרונות )טובים ופחות טובים( ש

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

 בעיקר נכון למעבדים של אותה תקופה.

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_BMG_copy_protection_rootkit_scandal
https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_BMG_copy_protection_rootkit_scandal
https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_BMG_copy_protection_rootkit_scandal
https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_BMG_copy_protection_rootkit_scandal
https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_BMG_copy_protection_rootkit_scandal
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
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 Exceptions-תהליך ה

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

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

 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-בניגוד להקוד הבאה, מפני שאין צורך לבצע מחדש את הפקודה שגרמה לחריגה, 

 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 interruptsקורות בשליטת המתכנת. השימוש העיקרי הוא לביצוע של :-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. 

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

  לחריגה שהתרחשההמעבד מוצא את הווקטור שמיוחס 

 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-שוואת הנמוך יותר( מאשר למקור שגרם לחריגה. התהליך קורה על ידי 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  26החליטו להרחיב את הגבול ע"י הצבת הערך הראשון של הטבלה 

בתים(. שאר  0-הווקטורים הראשונים )גודל כל ערך בטבלה הוא 2-על מנת שבעמוד הראשון ייכנסו

, כך 6-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:

 1Divide Error 

 0Debug 

 7NMI 

 1Breakpoint 

 0Overflow 

 2Bound check 

 6Invalid Opcode 

 2Device 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 Faultמה זה עוזר לנו שהמעבד יטפל בבעיית  אבל ,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 #

 2הדרך 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 )0-כ

אותו לזיכרון ולשם כך המעבד ירים  , יש צורך לטעון1-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: הה כמידע שאחראי לסמן האם הדף זמין לכל תוכנה סטנדרטית, או תוכנה שמזו-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 Writeכתיבה אשר מכונה 

 .ram-וגם ל cache-יכתוב את המידע גם ל

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

-, ללא לכתוב אותו לcache-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 

 הביטים הנותרים מכילים מידע על גודל הדף 

, מה שייתן לדף רק הרשאת קריאה. בנוסף לכך, נערוך את ביט מספר 1-יסומן ב Rבשיטה הזאת, הביט 

שאחראי על יכולות בסיסיות של המעבד. עריכת האוגר תגרום לכך שהמעבד  CR0באוגר המעבד  06

(, לא יוכל לכתוב לעמודים עם הרשאה של קריאה בלבד. כשהמעבד ינסה לגשת ring 1)שניגש מרמת 

אך בניגוד לפעם הקודמת, הפעם זה  ,Page Fault-בעמוד הראשון, הוא יפגוש בחריגת 6לווקטור 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 1-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(. 

 על עצמי



 
 

F00F: Stop trusting your CPU 

www.DigitalWhisper.co.il 

 38  2020 אפריל ,116גליון 
 

( וכיום BugSec, בוגר תוכנית מגשימים, לשעבר חוקר אבטחת מידע בחברת באגסק )00יונתן גויכמן, בן 

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

 ברסינג. מתעסק בעיקר בחקר מערכות הפעלה/חומרה/חולשות ור

 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 

  

mailto:yoni58360@gmail.com
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2006-0744
https://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_F00F_bug
https://resources.infosecinstitute.com/protected-mode-and-the-idt/#gref
https://wiki.osdev.org/Paging
http://www.rcollins.org/ddj/May98/F00FBug.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_BMG_copy_protection_rootkit_scandal
https://en.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident
https://github.com/xoreaxeaxeax/sandsifter
https://github.com/xoreaxeaxeax/sandsifter/blob/master/references/domas_breaking_the_x86_isa_wp.pdf
https://github.com/xoreaxeaxeax/sandsifter/blob/master/references/domas_breaking_the_x86_isa_wp.pdf
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 לא דוקר Dockerלא לפחד, 

 שולמןמאת ניצן 

 

 הקדמה

אלף שנה! ההנחה אומרת שהמכלים  011-בני אדם החלו את השימוש במכלים כבר לפני יותר מ

הראשונים שומשו על מנת לשמור אוכל, זאת כדי להקל על האדם 

לסחוב את האוכל ממקום למקום ולאפשר לשמור אותו לזמן רב. 

המצאת המיכל הייתה מהחשובות בהתפתחות הראשונית של 

המיכל תפס הרבה צורות  ,השנים האדם ובהתאם לכך, עם

יצא לאור מיכל חדש בתחום המחשבים  7101-ושימושים שונים. ב

וכמו המיכל הראשון, גם הוא מאוד קידם ושינה את  Dockerבשם 

 שיטת העבודה של האדם )או לפחות המתכנתים(.

על מנת להפוך פיתוח ושילוב  Docker-בימינו, משתמשים המון ב

-של מערכות תוכנה לפשוט יותר. אחד הדברים העיקריים ש

Docker א השימוש במכונה וירטואלית. דוגמה בא להחליף הו

, במקרים שיש שירות scaling-קלאסית היא שירותי ענן שתומכים ב

סביר שאתר יהיה עמוס יותר ושירות הענן  Black Friday-עמוס רק בתקופות מסוימות בשנה. לדוגמה: ב

זאת בעזרת  שהאתר משתמש בו צריך לדעת להקצות לו עוד משאבים ברגע זיהוי העומס. אפשרי לעשות

VM  אבל הרבה יותר נוח להקצות את המשאבים האלה בעזרתDocker. 

Docker 

התחיל עבור לינוקס אך בעת  dockerנתחיל בדוגמה קטנה כדי לראות כמה קל להשתמש בכלי הזה. 

ולכן בחרתי לעשות את הדוגמאות על  windows-כתיבת המאמר גיליתי כמה נוח לעבוד איתו גם ב

windows. 

 Windows for Desktop Docker Desktop Docker: להוריד את 0שלב 

  

https://hub.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows
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 את הפקודה: תריצו שתרצו! container: להריץ כל 7שלב 

docker run hello-world 

 :הראשון שלכם container-שלבים קצרים והרצתם את ה 7תאמינו או לא, לקח רק 

 

 .dockerבוא נצלול טיפה לתוך המונחים ונבין את ההגדרה המדויקת של 

PaaS - Platform as a Service 

והרמת  מודל במחשוב ענן בו חברת צד שלישי מספקת חומרה ותוכנה, בדרך כלל עבור פיתוח אפליקציות

מפתחים יכולים לעשות את עבודתם מבלי להתעסק בלקנות חומרה או להתקין שירותים. כתוצאה מכך, 

 ולהרים מכונות, כשכל הדברים האלו נעשים על ידי החברה החיצונית.

 virtualization level-OS -  ,מערכות הפעלה שהוירטואליזציה ברמת מערכת ההפעלה-kernel  שלהם

שרצים בו מבודדים  spaces userמאפשר קיום של כמה וכמה 

 זמנית.

 Docker -  סט כלים המאפשר להריץ דברים ברמת מערכת

 .containerההפעלה בתוך סביבה מבודדת בשם 

 container -  מחזיק בתוכו את כל התוכנות, ספריות וקבצי

 לדוגמה קונפיגרוציה שבדרך כלל מקושרים לאפליקציה מסוימת.

- container  אתר שמכיל את כל הדברים הקשורים להרמת

 מסוים.
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יותר קל מבחינת משאבים ממכונה וירטואלית היא שהוא רץ ישירות מול  container-הסיבה העיקרית ש

 הקרנל ומערכת ההפעלה של המחשב. 

כדי לבודד את . Docker engineבשם  container-נהוג לקרוא לתוכנה שמריצה ועושה פעולות על ה

שנרחיב עליהם  cgroup-ו namespacesהמיכלים נעשה שימוש בפיצ'רים של הקרנל הלינוקסי כמו 

)אשר הוסיפו  windows-הרבה יותר טובה בלינוקס מאשר ב Docker-בהמשך. באופן כללי, התמיכה ב

  .(windows 10-תמיכה רק ב

 -מקרים רבים, סט הכלים הזה עוזר לחברות לספק שירותים של חומרה ותוכנה לרוץ עליה בניהול קל 

 שהוסבר קודם. PaaSבדיוק הקוסנפט של 

 

 המונחים היותר פרקטים

 Image -  לאחר בנייה והרצה שלcontainer  נשמרת גרסהreadonly  שלו שניתן להריץ שוב בקלות

מאפס, אלא בונים על בסיס אחד קיים ומשדרגים  imageבהמשך. בהרבה מאוד מהמקרים לא בונים 

 .Docker hubמה  hello-worldבשם  imageאותו. בדוגמה למעלה משכתי 

  Docker hub-  שרת המאפשר למצוא ולשתףimages מזכיר מאוד את ,GitHub ההבדל בין השניים .

 .dockerשל  imagesוא שבמקום לשתף ולנהל גרסאות של פרויקטי תוכנה, עושים זאת עבור ה

 DockerFile -  קובץ בפורמט מיוחד שלdocker  המגדיר את הצעדים ליצירה והרצה שלimage. לכל 

container  יהיה קובץ כזה. כל שורה בקובץ עומדת בפני עצמה ועושה פעולה מסוימת. ברגע שמשנים

-ובץ, רק הפעולות הקשורות לשורות שהשתנו רצות מחדש. זאת אחת הסיבות העיקריות שאת הק

docker מהיר ויעיל בזיכרון.  

 דוגמאות:

 :אינטראקטיבי shell ופתיחת ubuntuבנוי מראש של   containerמשיכה והרצה של

 

 :Dockerfileבעזרת  containerיצירת 
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שנמצאת במקום שבו  hey.txtשיודע להעביר אליו בעליה את התיקייה  containerבדוגמה הזאת ניצור 

 . תוכן הקובץ:hey.txtוספציפית במקרה הזה, את הקובץ  Dockerfile-כל מה שצריך זה את ה הריצו אותו.

FROM ubuntu - base image is ubuntu 

WORKDIR /tmp - move to /tmp inside container 

COPY hey.txt . - copy hey.txt from host to . in container 

CMD ["ls", "-la"] - run ls -la 

 :יש כבר על המכונה imagesבדיקה של איזה , הפקודות שנריץ בשורת הפקודה והסברים עליהן

 docker image ls 

 :שנמצא בתיקייה הנוכחית Dockerfile-מה imageלבנות 

docker image build -t name:tag 

 :הרצה

docker run -it name:tag 

 Dockerfileמחפשת בתיקייה הנוכחית קובץ בשם  buildכאשר לא מצוין שום דבר אחר הפקודה 

 ומשתמשת בו.

 שֵל פייתון עם הקבצים של התיקייה הנוכחית:  SimpleHTTPServerהרמת

FROM python - base image is python 

WORKDIR /tmp  

COPY . . - copy all current dir's content to docker 

EXPOSE 8000 - expose port 8000 

CMD python -m http.server 8000 - run python server 

 :פקודת בניה

docker image build -t file_share 

 :פקודת הרצה

docker run --publish 8000:8000 --detach file_share 

 באמת רץ container-, נוכל לראות שהdetachכדי שהשרת לא יתקע לנו את הטרמינל נשתמש בדגל 

  :בעזרת

docker ps 
Docker compose -  כלי בשביל ליצור אפליקציות המשלבות כמהcontainer ים יחד. זה עובד בעזרת

ים. -container-המגדיר חוקים על כל אחד מה YAMLקובץ קונפיגורציה בפורמט 

וכל מיני דגלים, יש את  runים בעזרת containerבפשטות, במקום להריץ כמה 

 האופציה ליצור קובץ שמאחד את הדברים שכולם צריכים ולהריץ רק בעזרתו.

 :יחד איתו database-ו webדוגמה להריץ שרת 

version: '3' 

services: 

  webapp: 

    build: webapp 

    ports: 

      - "5000:5000" 
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    volumes: 

      - ./webapp:/code 

  redis: 

    image: "redis:alpine" 

, webappבתיקייה רלטיווית בשם  containerשירותים, הראשון הוא לבנות  7ניתן לראות פה הגדרה של 

ני. השני הוא החיצו 2111הפנימי שלו לפורט  2111למפות לו את התיקייה הזאת וגם לחשוף את פורט 

 (gettingstarted/compose/com.docker.docs://https/ להסבר:. )קישור redisקלאסי של  imageפשוט 

זה שהוא יודע לרוץ רק על מחשב אחד. בשביל לעשות את הפעולה הזאת  composeהחיסרון העיקרי של 

 .Kubernetes-ו Docker Swarmעל כמה מחשבים יש את 

swarm Docker 

ים שרצים על כמה מחשבים. לכלים כאלה -containerשנועד להרצה וחיבור של  Dockerכלי רשמי של 

ים בצורה חכמה, לעלות -container-. הם יודעים לנהל את הtool orchestrationקוראים 

ולהוריד אותם במידה ויש עומס או זמן מת, להתחיל אחד חדש אם משהו קורס 

 ים.-container-ולתפעל הגדרות רשתיות מורכבות בין כל ה

Kubernetes 

שפותח ע"י גוגל, הכלי הזה מאוד נפוץ בשוק והוא ממילות הבאזז הקלאסיות  Docker Swarm-כלי דומה ל

 .Kubernetes לקבל מושג ירוק על קוברנטיס -כרגע. מאמר שפורסם פה ומרחיב יותר 

 

 שימושים בשטח

מקום  לשימוש במחשוב ענן ובמחשוב מבוזר.וכל בניו מאוד נוחים docker -  אם זה לא היה מובן עד עכשיו

הוא כדי להריץ קוד בסביבה חדשה ומבודדת לחלוטין. ברגע שהרצה  docker-אחר שלי יצא להשתמש ב

והרצה מחדש תעבוד ללא תלות בסביבה  image-בסביבה כזאת תקינה, אפשר לחתום שהעברה של ה

 העבודה.

  

https://docs.docker.com/compose/gettingstarted/
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
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https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
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https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
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 דוגמאות שימוש עבור מחקר

, מאוד נוח שיש מכונה שמאגדת את כל כלי המחקר האהובים עליך (Reverse engineer) כדי לחקור

, לאחר מכן יהיה אפשר Docker Hub-שיעשה זאת ולדחוף אותו ל imageבמקום אחד. קל מאוד ליצור 

 למשוך ולהשתמש בו מכל מקום.

 :dockerונים על שהוציא כמה וכמה סרט liveoverflowלהעמקה, ממליץ על ערוץ היוטיוב המחקרי המוכר 

Introduction to Docker for CTFs 

 

 

 מאחורי הקלעים

אז, איך הדבר המופלא הזה עובד מאחורי הקלעים? כל זאת ועוד, בפרק הבא.. או שבעצם עכשיו. 

עושה את הוירטואליזציה שלו, זאת אומרת, איך הוא  dockerהמטרה העיקרית שלנו היא להבין איך 

מפריד את עצמו ממערכת ההפעלה. ההפרדות שנעשות הן במגוון תחומים שונים: מערכת הפעלה, 

 תהליכים, מערכת קבצים, רשת, שימוש זיכרון ומעבד ועוד.

כבר מזמן , דברים שקיימים cgroups-ו namespacesשני הדברים שעושים את כל ההפרדות האלה הם 

 בקרנל הלינוקסי.

Process group 

של התהליך הראשון בתוך קבוצת  PID-שהוא בדרך ה ID group processתהליכים המאוגדים על ידי 

מסוים. בסופו של  signalהתהליכים הזאת. ניתן לעשות כל מיני פעולות על קבוצת תהליכים כמו, לשלוח לכולם 

 הוא קבוצת תהליכים שנעשות עליה פעולות רבות בכדי להפרידה משאר המערכת. ,container דבר

NameSpaces 

ים, רשת, משתמש, עץ -mountהפרדה של קבוצות של תהליכים אחת מהשניה. ההפרדות הקלאסיות הן 

תהליכים והמערכת שבה התהליך רץ. ברמה הכי פרקטית שיש, כל הדברים האלו הם דגלים שמעבירים 

לפונקציה היוצרת תהליך בן. הפונקציה הזאת יודעת האם לעשות את ההפרדה או לא. לדוגמה: אם נשים 

הריצה אותו. בעקבות , התהליך החדש לא יהיה מודע למשתמשים הקיימים בסביבה שUIDאת הדגל 

 ואין שום משתמש אחר שקיים.  rootכמעט תמיד אנחנו  dockerזאת, כשמריצים 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cPGZMt4cJ0I
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 , המוכרים ביותר:UIDקיימים כמה וכמה דגלים כמו 

 UTS -  הדברים המוצגים בעזרת הפקודה( הפרדה של הגדרות מערכת הפעלהuname כמו סוג )

 מערכת ההפעלה והגרסה שלה.

 PID - הפרדה של כל עץ התהליכים שרצים. שנרוץ בתוך ה-image  נראה שהתהליכים בתוכו

 .מתחילים מאחד למרות שהוא רץ בתוך מערכת ההפעלה

 MNT - אחד מהדגלים הכי חשובים אשר אחראי להפרדה של כל ה-mount- .ים ובלינוקס זה די הרבה

 הדבר הכי פשוט שזה כולל זו מערכת הקבצים.

 

Cgroups 

( עבור קבוצות תהליכים. 'הדרך של הקרנל הלינוקסי לנהל אלוקציה של משאבים )זיכרון, כוח עיבוד וכו

הקבוצות האלה הן היררכיות, זאת אומרת שכל קבוצה מקבלת את ההגדרות שלה מהקבוצה שיצרה 

קשורת אותה. קיימות מספר דרכים לנהל קבוצות תהליכים במערכת: שינוי מערכת הקבצים הוירטואלית ה

( וכל cgcreate ,cgexec, כל מיני קבצי הרצה שעושים את זה עבורנו בצורה ישירה )cgroups-למערכת ה

 ועוד. Docker ,LXCמיני קבצי הרמה שעושים זאת בעקיפין כמו 

 

-ועכשיו הוא חלק משמעותי של כל עולם ה 7116התחיל בגוגל כבר בשנת  cgourpsהפיתוח של 

containersד על עמוד הוויקיפדיה בנושא. ממליץ מאו: 

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

למרות שזה נשמע מסובך, הקווים הכללים לא מערבים יותר מדי קוד. דוגמה לבן אדם שמימש את 

docker  שורות של  011בעזרת פחות או יותרBASH: 

https://github.com/p8952/bocker/blob/master/bocker 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cgroups
https://github.com/p8952/bocker/blob/master/bocker
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Docker Vs VM 

, בגדול, הדבר המקביל containersשיודע להרים ולהוריד  engine Docker-אנחנו כבר מכירים טוב את ה

שרץ כתוכנה מעל מערכת ההפעלה, הוא יכול  docker. לעומת hypervisor-במכונות וירטואליות הוא ה

לרוץ בכל הרמות )תכונה, קושחה וחומרה(. מעל הרמה שהוא רץ הוא ירים את מערכת ההפעלה 

הרלוונטית. כפי שאפשר לראות בבירור בתמונה, הרמת מכונה וירטואלית כרוכה בהרמת מערכת הפעלה 

ולא במכונות  containers-אחת הסיבות העיקריות שעדיף להשתמש ב שלמה שפועלת בפני עצמה. זאת

יש כמה טריקים חכמים שעשו על מנת לחסוך במשאבים.  dockerוירטואליות. בנוסף, במימוש עצמו של 

 (rhat is the runtime performance cost of a Docker containe )לקריאה נוספת

 

 syscalls&  קוד מקור

הפחיד  Go. הקוד containerואיך הוא מרים  dockerאני רוצה לתת הצצה קטנה לתוך קוד המקור של 

 בתוכו. syscalls-אותי קצת בהתחלה אבל, המטרה היא לא להבין לגמרי את הקוד אלא לראות את ה

 הסברים מקדימים:

 .setsid, נוצרת בעזרת קריאת המערכת session -קבוצת תהליכים או כמו שהרבה פעמים קוראים להן 

לשתף עם הקבוצת תהליכים שנוצרת עכשיו  namespacesהפונקציות שמועבר אליהם הדגלים של איזה 

הבסיסי של  interface-ה, קישורים למקומות ספציפיים בקוד מקור עצמו. clone-ו unshareהם 

container: 

https://github.com/saturnism/docker/blob/master/vendor/src/github.com/opencontainers/run

c/libcontainer/container.go 

 

 :container linuxמחלקה המממשת את הנראה למעלה עבור 

https://stackoverflow.com/questions/21889053/what-is-the-runtime-performance-cost-of-a-docker-container
https://github.com/saturnism/docker/blob/master/vendor/src/github.com/opencontainers/runc/libcontainer/container.go
https://github.com/saturnism/docker/blob/master/vendor/src/github.com/opencontainers/runc/libcontainer/container.go
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https://github.com/saturnism/docker/blob/master/vendor/src/github.com/opencontainers/run

c/libcontainer/container_linux.go 

 חדש: containerדוגמה לפונקציה המרימה 

https://github.com/saturnism/docker/blob/master/vendor/src/github.com/opencontainers/run

c/libcontainer/standard_init_linux.go 

יפתח אינטראקטיבית על  container-. בנוסף, במידה ונרצה שהsetsidניתן לראות בתחילת הפונקציה את 

. כיוצא מכך, נעביר לקבוצת התהליכים החדשה nil-יהיה שונה מ consoleשממנו הרצנו אותו,  shell-ה

 .setctty -יאת המערכת בעזרת קר tty-שנוצרה את ה

 

 סיכום

חיבור החלקים בקבוצה מביא למשהו יותר טוב  ,"השלם גדול מסך חלקיו"-נהוג להגיד על קבוצה טובה ש

מכל אחד מהם בנפרד. במצב של מכונות וירטואליות השקענו הרבה מאוד משאבים על לתחזק את 

מוריד את העלויות האלו  dockerהמכונה ולא את האפליקציה. דבר זה הוריד מהסכום של המוצר שלנו, 

 ומאפשר לנו לדאוג רק לאפליקציה עצמה.

 , ממליץ לנסות את הראשוןבצגזיןזה המאמר שני שלי 

 ה בעולם ראשונים צעדים-Machine Learning 

 לעוד שאלות ועזרה מוזמנים לפנות אלי במייל:

 nitzanshulman@gmail.com 
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 ביבליוגרפיה

 :liveoverflowסדרת הסרטונים של 

 https://www.youtube.com/watch?v=-YnMr1lj4Z8 

 :הפנה אליו בסרטונים liveroverflow-מאמר ש

 https://itnext.io/linux-container-from-scratch-339c3ba0411d 

 :מקורות כללים

 https://en.wikipedia.org/wiki/Docker_(software) 

 https://www.edureka.co/blog/docker-for-windows/ 

 https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Platform-as-a-Service-PaaS 

 https://token2shell.com/howto/docker/sharing-windows-folders-with-containers/ 

 https://docs.docker.com/engine/docker-overview/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-YnMr1lj4Z8
https://itnext.io/linux-container-from-scratch-339c3ba0411d
https://en.wikipedia.org/wiki/Docker_(software)
https://www.edureka.co/blog/docker-for-windows/
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Platform-as-a-Service-PaaS
https://token2shell.com/howto/docker/sharing-windows-folders-with-containers/
https://docs.docker.com/engine/docker-overview/
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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

מנגיש בצורה  ספר הלימוד של מערכות הפעלה, מתווסף לתוצרי לימוד והדרכה שהמרכז בפריסה ארצית.

 ספרי לימוד: 1פתוחה ובחינם הכוללים, נכון לרגע זה, 

 Real Modeביט  06מבנה המחשב ושפת סף, אני המחבר. ספר זה מלמד אסמבלי  .א

 תכנות בפייתון, אני המחבר. ספר זה מלמד פייתון מהבסיס, גם לחסרי רקע בתכנות .ב
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תן בסיס מוצק בהבנת רשת האינטרנט רשתות מחשבים, מאת עומר רוזנבוים ושלומי הוד. ספר זה נו .ג

 ופרוטוקולים מרכזיים

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

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

 :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  -

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

 רברסינג

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

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

 Operatingן להמשיך. אוהבים את התיאוריה של מערכות הפעלה? המשיכו לקריאת אצל הלומדים עניי

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 

7171המרכז 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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 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 

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

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

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

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

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

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

 ות במחשבבתקל

, 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 

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

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

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

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

 אותה. כיצד זה קורה?

 בואו נעשה ניסוי נוסף. עקבו אחרי הצעדים הבאים:

". Rהקלידו על המקלדת בו זמנית על מקש החלונות )נמצא לצד שמאל של מקש הרווח( ועל התו " .0

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

 .Command Line-. ייפתח לפניכם מסך של שורת הפקודה, הEnterולחצו  ”cmd“כיתבו  .7

עמדו עם העכבר על השורה הלבנה למעלה והקליקו קליק ימני. מבין האפשרויות שיפתחו לפניכם  .1

 . ”Defaults“בחרו את האפשרות 

 .27-שנו את גודל הפונט ל .0
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 (.7-ו 0ופיתחו מחדש )שלבים  cmd-סיגרו את ה .2

 

 

. אבל היכן נשמר המידע הזה? איך תוכנה סגורה שומרת מידע עד 27כפי 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-לו. השדה יש את הערך המתאים 

 גרפיקה, הגדרות עבור התקני חומרה, אבטחה, ועוד.

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

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

 Run as“, ואז הקליקו קליק ימני ובחרוregeditהקלידו  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-הפעלה. מאגר המידע הזה נטען לזיכרון המערכת 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 .

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

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

 אפשריותזעיר ממגוון ההגדרות ה

 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 

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

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

 .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

 (.00)כלומר  1x12( להיות 27)כלומר  1x48-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, 

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

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  ולבסוף ממש רכשה אותה. מייקרוסופט ממשיכה לפתח את הכלים ומאפשרת הורדה שלהם

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

 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 

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

  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 

 יצטרך שוב פעם להריץ את תוכנת ההתקנה.

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

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

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

 ומטית.יעלו אוט 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.

שורים להרצה אוטומטית של תוכנות. יש מקומות ברגיסטרי שק 711-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  60)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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י יצרן תוכנות מוכר אמורות להיות חתומות בחתימת אבטחה. החתימה נוצרת תוכנות שנכתבו על יד .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 

ה, לשתול בתוכה קוד זדוני ולהפיץ אותה בתור התוכנה המקורית כביכול. זדוניים לקחת תוכנה תמימ

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 כ"תהליך" חדש לנו. ישנו פרק שלם שמוקדש לתהליהמושג 

 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+Delן הלגיע אליו באמצעות צירוף המקשים הותיק, שנית

 על סטרואידים". Task Managerשאומרים, "

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

 תפתח אותו.  Alt+Ctrl+Delשלחיצה על 

 

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

 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 

מיצאו את המידע על התוכנה שהרצתם. מה שם . התוכנה תופיע לכם במסך הראשי. 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 ישתנה לאדום ואז , הצבע

 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 Totalר מאד אופייניים לנוזקות. אם נתקלתם בקובץ כזה שרץ אצלכם, מהרו לבדוק אותו באת

 ("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-אחוז ה

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

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

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

עומס, זה אומר שאין לו זמן לטפל באף חלק נוסף. אם נכניס חלקים נוספים לפס הייצור, הוא עדיין  011%

עומס, אבל כעת יהיו לו פספוסים וחלק מהחלקים לא יורכבו. באותו אופן, מעבד שעובד  011%-יעבוד ב

נמוכים  CPUלא מצליח למלא את כל המשימות שלו. בכלל, מעבד שעובד באחוזי  011%-ומס שקרוב לבע

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

או  שהמחשב מנצל כרגע? אם האחוז גבוה, יש שתי אפשרויות: 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 כלשהו, RAMזיכרון 

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

 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

 ים הבאים:. בידקו את הדבר"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. RAMקרובות, כדאי שתשקלו לרכוש 

 

 מידע מפורט על תהליכים

 ברירת מחדל:התצוגה של התהליכים נפתחת עם מספר שדות 

 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 "1של הפרוסס. לכל פרוסס יש מספר בין , כלומר מספר "תעודת הזהות-

 , שניתן לו על ידי מערכת ההפעלה ברגע שהוא נוצר62212

 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

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

 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  .על כך נלמד בהמשך( או קובץ( 

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 Autoruns בדומה 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  Eventמידע אינסופי כמעט, מכיוון שכל ארוע, סתם כך תציף אותנו ב 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 

 Path הנתיב של המשאב שה: מה-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 

  



 
 

 SysInternals כלי דיאגנוסטיקה -מערכות הפעלה 

www.DigitalWhisper.co.il 

 62  2020 אפריל ,116גליון 
 

 Procmonתרגיל מודרך 

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

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 

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

. 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 

 התחתונה כמה ארועים נקלטים וכמה מתוכם מפולטרים, לדוגמה: השמאלית

 

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.

 אנחנו רוצים לצפות רק בארועים שקשורים לכתיבה לרגיסטרי.  :ףכעת נוסיף פילטר נוס

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  -הארועים שפילטרנו, תמצאו בקלות . מבין מעטNotepadהגיוני 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

 או שהיצרן שלו אינו מוכר מוכר

  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 

שלכם. הפעילו אותו  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 

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

 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 icoממיר אותו לקובץ  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 02.1)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
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למחקר בסיסי של  IDA-שימוש ב -מערכות הפעלה 

 תוכנות
 ברק גונן, המרכז לחינוך סייבר מאת

 

 הקדמה

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

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

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

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

ים, שפות סקריפטינג, ומעט -DLLקבצים, שינוי התנהגות של תוכנה, הזרקת דיסאסמבלר, מבנה מערכת ה

 שווה לחכות! -על נוזקות 

 מטרת הפרק

בפרק זה נבצע "יישור קו" של נושאים בסיסיים בפעולת המחשב. לאחר שניזכר כיצד עובד המעבד, נענה 

ה מחקרית. נקמפל קטעי על השאלה ממה מורכבות תוכנות מחשב? כדי לענות על שאלה זו, ננקוט בגיש

, קימפול התוכניות יתבצע Cקוד שונים ונראה היכן מתבצעת השמירה בזיכרון. הקוד ייכתב בשפת 

. מטרה עקיפה של הפרק היא לימוד IDAואילו המחקר יתבצע בעזרת כלי בשם  Visual Studioבאמצעות 

את השפה סביר שתצטרכו ואם אינכם מכירים  Cתוך כדי התנסות. הפרק אינו מדריך לשפת  Cשפת 

ללמוד דברים מסויימים בכוחות עצמכם, אך הפרק יעניק לכם כמה קטעי קוד בסיסיים ופשוטים שתוכלו 

המרתק,  Reverse Engineering-תפתח לנו צוהר לעולם ה IDAלחקור ולהתקדם באמצעותם. ההיכרות עם 

 באופן עצמאי. ומי שיאהב את הטעימה מיכולת המחקר שהתוכנה מציעה יוכל להעמיק

 כיצד עובד המעבד?

המעבד מריץ פקודות בשפת מכונה. שפת מכונה היא שפה של אחדות ואפסים והיא קשורה באופן הדוק 

" תיכתב באופן אחד Yלתוך  Xלמעבד הספציפי שאנחנו עובדים איתו. לדוגמה, הפקודה "העתק את 

. לשם המחשה, פקודת העתקה במעבד AMDבמעבדים מתוצרת אינטל ובאופן אחר במעבדים מתוצרת 

. נדגיש כי יש ”10001000“עשויה להיות  AMD-ואילו פקודת העתקה ב ”10100000“אינטל עשויה להיות 

מגוון רב של פקודות העתקה, והביטים משתנים לפי סוג המקור והיעד, אך העקרון הוא שלכל מעבד יש 

למעשה, גם בין משפחות מעבדים שונים של אותו יצרן פקודות משלו ואין תאימות בין המעבדים השונים. 

ביט לעומת  17-יש הבדלים. לדוגמה במעבדי אינטל יש הבדלים בין פקודות שמיועדות למשפחת מעבדי ה

 ביט. 60-מעבדי ה
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ביט, אך ההיפך  17ביט יודע להריץ גם פקודות של  60בדרך כלל ישנה תאימות לאחור, כלומר מעבד של 

 ביט, גם אם הן של אותו יצרן מעבד.  60ביט לא יודע להריץ פקודות של  17מעבד אינו מתקיים 

 

 ביט? 60למול  17מה משמעות מעבד  :תזכורת

לכל מעבד יש חלקי חומרה הנקראים רגיסטרים ומשמשים לביצוע כל פעולות החישוב, הגישה לזיכרון 

בדים, וגם גודל הרגיסטרים שונה בין והרצת התוכנית. מספר הרגיסטרים שונה בין דורות שונים של מע

ביט.  17ביט" מתכוונים לכך שגודל הרגיסטרים שלו הוא  17דורות המעבדים. כאשר אומרים "מעבד 

 ביט בכל רגיסטר. מה משמעות הדבר? 60ביט יש, כצפוי,  60למעבד 

 06לנו זיכרון בגודל רגיסטר גדול יותר יכול להחליף יותר מידע עם הזיכרון בכל גישה לזיכרון. נניח שיש 

ביט מסוגל לטפל  17ביט( ואנחנו מעוניינים להעתיק אותו למקום אחר בזיכרון. רגיסטר של  0בתים )בית= 

פעמים יהיו קריאות  0פעמים. מתוכן  0בתים של זיכרון בכל פעם, לכן נצטרך לגשת אל הזיכרון  0-ב

ביט יוכל  60יקים. לעומת זאת, רגיסטר של יהיו גישות לזיכרון אליו מעת 0-מהזכרון ממנו מעתיקים, ו

 לבצע את אותה עבודה בחצי מכמות הגישות לזיכרון וכך לחסוך לנו זמן רב.

ביט יש פס כתובות בגודל  17. למעבד (Address Bus)הבדל משמעותי נוסף הוא שינוי בגודל פס הכתובות 

ג'יגה בתים.  0כתובות שונות, או במילים פשוטות, בערך  17בחזקת  7ביט. כלומר ניתן לייצג  17

ג'יגה זיכרון, לא ניתן יהיה לנצל אותו. המעבד פשוט  0-המשמעות היא שגם אם יש למחשב שלנו יותר מ

ג'יגה נחשב דמיוני,  0לא יודע איך לגשת לזיכרון שאי אפשר לייצג את הכתובת שלו בפס הכתובות. בעבר 

 , שלא לדבר על דיסק קשיח.RAMג'יגה זיכרון  0מחשב שיש בו רק אולם כיום קשה לרכוש 

ביט, לא די בכך שהמעבד יתמוך בכך. יש צורך שגם  60חשוב להדגיש שכדי לעבוד עם כתובות של 

ביט. מה בדיוק צריכה  60-ו 17מערכת ההפעלה תתמוך בכך. לכן למרבית מערכות ההפעלה יש גרסאות 

 ביט? על כך נלמד בפרק שעוסק בזיכרון.  60-ך בלעשות מערכת ההפעלה כדי לתמו
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 המשך -כיצד עובד המעבד 

, איננו צריכים להיות מוטרדים לגבי סוג המעבד עליו תרוץ Cכאשר אנחנו כותבים קוד בשפה עילית, כגון 

נראה אותו דבר על סוגי מעבדים שונים. אולם, ברגע שנריץ על הקוד  Cהתוכנית שלנו. הקוד בשפת 

ר שיהפוך אותו לשפת אסמבלי, נצטרך לבחור לאיזה סוג מעבד האסמבלי יהיה נכון. בשפת אסמבל

 אסמבלי ובשפת מכונה כל קוד חייב להתאים למעבד ספציפי. 

 Instruction. יכול להיות Instructionהמעבד מריץ רצפים של פקודות בשפת מכונה, המונח הלועזי הוא 

לחיבור של שני רגיסטרים וכו'. הנה כך נראות מספר  Instructionלהעתקה של ערך לתוך רגיסטר, 

Instructions  ביט: 17בשפת אסמבלי שנכתבו עבור מעבד אינטל 

 

בזיכרון של המחשב הפקודות הללו לא שמורות כפי שהן כאן, אלא שמור התרגום שלהן לשפת מכונה. אך 

 א ספרות הקסדצימליות.כאשר נתבונן בזיכרון המחשב לא נראה רצף של אחדות ואפסים אל

לנו בני האדם קשה לעבוד עם מספרים בינאריים, קל מאד להתבלבל. נסו להקריא ולזכור את רצף 

. לא נעים! מצד שני, אם נתרגם את אותו רצף לספרות ”1001111111100011“המספרים הבא: 

ין מדובר בשפת מכונה, . נכון עכשיו זה ברור? טוב, לא בדיוק, עדי”9FE3“הקסדצימליות הוא ייכתב כך: 

אבל כעת יותר קצר לכתוב את הפקודה ולזכור אותה. לכן כל כלי דיבוג שמציג לנו את הזיכרון של המחשב 

 יציג זאת לא בבינארי אלא בהקסצימלי.

 בשפת מכונה, הפקודות שרשמנו למעלה ייראו כך:

B8 02 00 00 00 
BB 03 00 00 00 
01 D8 

. RAMבזמן ריצת התוכנית, הפקודות הללו מועתקות מהדיסק הקשיח אל זיכרון מהיר יותר שנקרא 

, והוא זה שמצביע על Extended Instruction Pointer, קיצור של EIPהמעבד מכיל רגיסטר שנקרא 

עובד להצביע על הפקודה  EIP-הפקודה הבאה שיש להריץ. בכל פעם שהשעון של המעבד מתקדם, ה

 .הבאה
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 :עד אז המעבד חייב להשלים את ביצוע הפקודה הנוכחית

 

די להבין יותר לעומק איך מורכבות תוכנות מחשב, נחקור כיצד קוד שאנחנו כותבים שמור כשפת מכונה. כ

כדי לעשות זאת נצטרך לרכוש ידע בכלי מתאים למשימה. לפני הכל, קיראו את הנספח "מדריך בסיסי 

 שתשלטו בבסיס של התוכנה, המשיכו לביצוע המשימות הבאות.". לאחר IDAלעבודה עם 

 מחקר אזורי הזיכרון השונים של תוכנה

את החלק הזה נלמד באמצעות משימות מחקר קטנות. בכל משימה כזו ניקח קטע קוד קטן ונבדוק כיצד 

נשמר קוד של  נשמר בזיכרון דבר מה שמעניין אותנו. מה מעניין אותנו? אנחנו רוצים לדעת היכן בזיכרון

 תוכנה שאנחנו מריצים. לתוכנה יש כל מיני חלקים:

 פקודות 

 קבועים 

 משתנים גלובליים 

 משתנים מקומיים 

  פקודת( אזורי זיכרון שמוקצים תוך כדי ריצהmalloc) 

  מתוך קבצים מסוג( פונקציות שאנחנו מייבאים בזמן ריצהDLL)נלמד עליהם בהמשך , 

 וכוללת את אחד הדברים האלה ונבדוק היכן מוקצה הזיכרון. לכן בכל פעם ניקח תוכנה שכתבנו

דגש חשוב להמשך: אנחנו חוקרים כעת את הקוד כפי שהוא שמור בקובץ ההרצה שיצרנו, קובץ מסוג 

EXEקובץ ה .-EXE שמור על הדיסק הקשיח ולא טעון אל ה-RAMבתהליך הטעינה ל .-RAM  יש דברים

כרגע מה שחשוב לזכור הוא שאנחנו צופים בתמונת מצב של  רבים שמשתנים, ונעמוד עליהם בהמשך.

 . RAM-אזורי הזיכרון כפי שהם מוגדרים על הדיסק הקשיח, לא בתמונת הזיכרון בתוך ה
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 פקודות -שלב א'

. היכן נשמרות הפקודות עצמן? כפי IDA-שיצרתם עבור נספח לימוד ה hello.exeהשתמשו בתוכנית 

 . מה אפשר לדעת על אזור זיכרון זה? textשאתם רואים, באזור זיכרון שנקרא 

. יופיע לפניכם text-כשאתם בתצוגת קוד )לא תצוגה גרפית( גללו למעלה עד שתגיעו לתחילת אזור ה

 טקסט דומה לזה:

 

-י הזיכרון מתוך ההגדרות השמורות בקובץ הלוקחת את ההגדרות של אזור IDAעל מה אנחנו מסתכלים? 

exeהתוכנה מציגה לנו בצורה נוחה לקריאה את משמעות המידע שנמצא ב .-exe השורה שמעניינת .

. הפירוש של השורה ניתן מיד ”Flags 60000020: Text Executable Readable“אותנו היא היכן שכתוב 

 ויש לו הרשאות של קריאה והרצה. ”Pure Code“ זהו אזור זיכרון שהוא -אחר כך בהערות האפורות

 

 קבועים -שלב ב' 

 שהגדרתם.  ”!Hello“חיקרו בעצמכם היכן שמורה המחרוזת 

 רק לאחר מכן עיברו על ההסבר הבא ובידקו שהגעתם לאותה תוצאה.

. שורה זו דוחפת לתוך push offset aHelloשלנו, נתמקד בשתי שורות. הראשונה,  main-בתוך ה

נופנה לכתובת של המחרוזת  aHello. אם נקליק על Helloהמחסנית את הכתובת בזכרון של מחרוזת 

 בזכרון:

 

)כזכור מלימודי האסמבלי,  1Ah, ולאחריה מוגדר התו 006B94ניתן לראות שהמחרוזת מוגדרת בכתובת 

 )כזכור, מציין סיום המחרוזת לטובת פונקציות הדפסה(. 1ירידת שורה( ולאחריה התו 
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 :rdata? אם נגלול למעלה את הזיכרון, נגיע אל תחילת החלק בזיכרון בו מוגדר rdataאך מהו 

 

. ההרשאות של אזור זה בזכרון הן ”Data Readable“הוא אזור בזיכרון בעל האפיון  rdata-רואים ש

“Read”ה בזיכרון. המשמעות היא שהמחרוזת . אי אפשר לכתוב לאזור זHello  שהגדרנו בקוד היא

קבועה, נשמרת במקום שמיועד לקריאה בלבד. ואכן בהמשך נראה שאילו היינו רוצים שהמחרוזת שלנו 

 תוכל להשתנות היה עלינו להגדיר אותה בצורה שונה.

 

 משתנים גלובליים -שלב ג' 

 ים וצפו במקום שבו הם נשמרים בזיכרון. הגדירו אוסף של משתנים גלובליים מסוגים שונ

// global variables 

char    my_char = 'b' 

short   my_short = 4000; 

int     my_int = 10; 

long    my_long = 65535; 

double  my_double = 4.32; 

. debug, קימפול התוכנית חייב להיות עבור גרסת exe-שימו לב, שכדי שהמשתנים הללו יופיעו בקוד ה

 , הקומפיילר נוטה להעיף חלקי קוד שאין בהם שימוש.releaseכאשר מקמפלים עבור גרסת 

. מה dataאם ביצעתם את הדברים נכון, מצאתם את המשתנים הללו שמורים באזור זיכרון שנקרא 

 ?”!Hello“, ששימש לשמירת הקבוע rdataההבדל בינו לבין אזור הזכרון 

 

אחרי הכל הגדרנו  -הוא בעל הרשאות כתיבה וקריאה, לא רק קריאה. זה הגיוני dataכפי שרואים, 

 משתנים, לא קבועים.
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 משתנים מקומיים -שלב ד' 

כעת נגדיר פונקציה ובתוכה נשים מספר משתנים מקומיים. חשוב להגדיר פונקציה שמקבלת פרמטרים, 

נוכל לראות גם היכן נשמרים הפרמטרים שמועברים לפונקציה. לשלב הזה, וכן לשלב הבא במחקר, כדי ש

 מומלץ להשתמש בקוד הבא:

int mult(int); 

int max_num = 10; 

int *buf = (int*)malloc(max_num * sizeof(int)); 
 

int main() 
{ 

    for (int i = 0; i < max_num; i++) { 

        buf[i] = mult(i);; 

        printf("%d\n", buf[i]); 
    }    

    return 0; 
} 

 

int mult(int num) 
{ 

    static int my_num = 5; 

    int result = num*2 + my_num; 

    return result; 
} 

 לפני שתמשיכו לקרוא, חפשו בעצמכם וענו על השאלות הבאות:

  באיזה אזור זיכרון שמורים( המשתנים המקומיים שהגדרנוi, result?) 

  באיזה אזור זיכרון נמצא הפרמטרnum  שמועבר לפונקציהmult? 

  כיצדIDA  קוראת לפרמטרnum וכיצד ?IDA ?מציין שמות של משתנים מקומיים 

  מהו המיקום של הכתובות בזיכרון של המשתנים המקומיים לעומת הפרמטרים? האם זה תמיד חייב

 להיות כך?

 

 :תשובה

 , המחסנית.stackבוודאי מצאתם את כל המשתנים הללו שמורים באזור זיכרון שנקרא 

. שימו לב לכתובות vars, והמשתנים בתוך הפונקציה נקראים argsהמשתנים שנשלחים לפונקציה נקראים 

ת גבוהות נדחפים למחסנית בכתובו args-. כזכור לנו מלימודי האסמבלי, הvars-לעומת ה argsבזיכרון של 

בזיכרון, לפני הכניסה לפונקציה. כאשר הפונקציה מגדירה משתנים מקומיים הם תמיד יהיו בכתובות 

 נמוכות יותר מאשר הפרמטרים שהפונקציה מקבלת.
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 סוגי משתנים נוספים -שלב ה' 

 . כזכור, משתנים אלו מיוחדים בכך שערכם נשמר ביןstaticישנו בקוד הדוגמה משתנה מקומי שהוא 

 יישמר?  staticקריאות לפונקציה. היכן הייתם מצפים שמשתנה 

. דעו malloc-ים שמוגדר על ידי פקודת הintלבסוף, נסו להבין באיזו כתובת נמצא המערך בגודל עשרה 

, לא של המערך עצמו. בהמשך נבין bufמראש, שתצליחו למצוא רק את המיקום בזיכרון של המצביע 

 מדוע.

 

 תשובה:

-כמו משתנים מקומיים אחרים, מכיוון שהמידע על ה stack-אינו יכול להשמר על ה staticמשתנה מסוג 

stack  לא נשמר בין קריאות לפונקציה. לכן הדרך היחידה היא לשמור אותו במקום שבו נשמרים משתנים

 .data-גלובליים, ה

יועד להקצאות זיכרון בזמן ריצת . זהו אזור זיכרון שמHeap-מקצה זיכרון מתוך ה malloc-פקודת ה

( לבין bufבזיכרון נפריד בין המצביע על אזור הזיכרון )המשתנה  Heap-התוכנית. כדי לדבר על מיקום ה

 אזור הזיכרון שהוקצה )כלומר הכתובת בזיכרון שהמצביע מצביע עליה(. 

ובלי, אך הוא גם יכל להיות , כיוון שהגדרנו אותו גלdata-המצביע לאזור הזיכרון שהגדרנו נמצא באזור ה

מצביע עליו  buf-ש הערךמתוך קוד של פונקציה כלשהי. אך  malloc-על המחסנית אם היינו מבצעים את ה

הוא כתובת שנמצאת בתוך אזור זיכרון אחר. זיכרון זה מוקצה בזמן ריצה, לכן לא נוכל לראות אותו 

הוא כלי לניתוח סטטי של קוד )ניתוח קוד לא  IDA-. זאת כיוון שIDAולבדוק את הכתובות שלו באמצעות 

, אך הם WinDbgאו  x96dbgבזמן ריצה(. ישנם כלים אחרים, שמאפשרים ניתוח דינמי )בזמן ריצה(, כגון 

מחוץ להיקף של ספר זה. מה שכן נוכל לעשות, הוא להדפיס את הכתובות של המשתנים בזמן הריצה. 

 :mainבצעו עריכה לקוד של 

int main() 
{ 

    int i; 

    for (i = 0; i < max_num; i++) { 

        buf[i] = mult(i);; 

        printf("%d\n", buf[i]); 
    }    

    printf("Address of local variable i: %x\n", &i); 

    printf("Address of global variable max_num: %x\n", &max_num); 

    printf("Address of pointer to array: %x\n", &buf); 

    printf("Address of array on heap: %x\n", buf); 

    printf("value of 1st element in array: %x\n", *buf); 

    return 0; 
} 

. I, max_num, bufבשלושת ההדפסות הראשונות אנחנו מדפיסים את הכתובות שניתנו למשתנים 

, היא כתובת שמאחסנת מצביע לזיכרון, ולא את המערך buf&, שרשומה בתור bufהכתובת של המשתנה 
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. לטובת שלמות הדוגמה, אפשר bufעצמו. הכתובת של המערך נמצאת במצביע לזיכרון, כלומר בתוך 

*, -. פעולת הbuf*לראות גם כיצד ניתן להוציא את הערך הראשון מתוך המערך, וזאת באמצעות 

 , ניגשת אל המקום בזיכרון שהמשתנה מצביע עליו. dereferencingשנקראת 

אם תריצו את התוכנית, תוכלו לראות את הכתובות שהוקצו בזיכרון. כמובן שהכתובות עשויות להשתנות 

בכתובות חדשות כל פעם שהתוכנית נטענת  RAM-מוקצים ב Heap-וה Stack-בין הרצה להרצה, כיוון שה

 לדוגמה:. הרצה RAM-ל

 

 :Heap-מצביע על הזיכרון שמוקצה ב bufנמחיש כיצד המשתנה 

 

 מה ניתן להסיק מהדמיון והשוני בין הכתובות שמודפסות בזמן ריצה?

הם משתנים גלובליים. אפשר לראות שאכן הכתובות שלהן בזיכרון דומות  buf-ו max_numהמשתנים 

, ניכר 1xcffa44נמצא על המחסנית ולכן המיקום שלו בזיכרון  i. המשתנה 1x38bxxxשתיהן מהצורה  -למדי

ואשר נמצא בכתובת  mallocמצביע על הזיכרון שהקצינו עם  bufשנמצא באזור זיכרון אחר. המשתנה 

1xf15840השוני בינה לבין הכתובות שנמצאות על ה ,-data segment ועל ה-stack  הוא בולט ומעיד על כך

 .Heap-אחר, שהוא כמובן השמדובר באזור זיכרון 
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 BSS -שלב ו' 

הקוד נמחיש באמצעות דוגמת קוד. משמש להקצאה של זיכרון עבור משתנים לא מאותחלים.  BSS-אזור ה

  המערך הראשון אינו מאותחל והמערך השני מאותחל: -הבא מגדיר שני מערכים

#include <stdio.h> 

#pragma bss_seg("bss") 

 

char uninit_str[10000000]; 

char init_str[2] = {'A',0}; 

 

int main() 

{ 

    uninit_str[0] = 'H'; 

    uninit_str[1] = 'i'; 

    uninit_str[2] = 0; 

    printf("%s\n%s\n", uninit_str, init_str); 

    return 0; 

} 

 

אנו גלובליים. העניין הוא שעל סמך מה שלמדנו עד כה, שני המערכים אמורים להיות מוגדרים כמשתנים 

 exe-מליון בתים, אך לא מכניסים לתוכו ערכים. אין סיבה שקובץ ה 01מקצים משתנה גלובלי בגודל עצום, 

מליון בתים שאינם מכילים מידע. הרבה יותר חסכוני לשמור באזור זיכרון מיוחד את  01שיווצר יכלול 

מליון בתים, ולהקצות את הזיכרון עצמו רק בזמן הריצה, כאשר  01המידע על כך שישנו משתנה בגודל 

 צריכים אותו. 

מנחה את הקומפיילר לאסוף את כל המשתנים הלא מאותחלים לתוך אזור  pragma bss_segהפקודה 

נראה את ההבדלים בין הכתובות בזיכרון של  IDAזיכרון מיוחד. אם נחקור את קובץ ההרצה באמצעות 

uninit_str מת לעוinit_str: 

 

לעיתים  BSS-, אולם בגלל החסכוניות של הBlock Started by Symbolמייצגים  BSSראשי התיבות של 

  �� Better Save Space -מפרשים את ראשי התיבות כ

 data-נמצא באזור ה init_str. המשתנה 1x417000, בכתובת bss-נמצא בתוך ה uninit_strהמשתנה 

בשורה התחתונה, מה שראינו הוא שלמרות שגם המערך המאותחל וגם המערך  .1xf8c000וכתובתו 

שאינו מאותחל הם משתנים גלובליים, הם אינם מוגדרים באותו אזור זיכרון. איך דבר זה מסייע למטרה 

, EXE-לא באמת נזקק למקום בקובץ ה BSS-? אזור הזיכרון של הexe-שלנו, חיסכון בגודלו של קובץ ה

נשאר קומפקטי. רק עם  exe-בו מידע. הדבר היחיד שנשמר הוא גודל האזור הזה. כך, קובץ ה מכיוון שאין

 .data-הרצת התוכנה מתבצעת הקצאה של מקום בזיכרון עבור המשתנים הלא מאותחלים, בתוך אזור ה
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 אזורי זיכרון נוספים שלא חקרנו עד כה

חלק מאזורים מוגדרים על ידי מייקרוסופט לצורך עשוי להכיל הגדרות של אזורי זיכרון נוספים.  exeקובץ 

כולל משאבים שהתוכנה שלנו משתמשת בהם )כפי שאתם  rsrc-דיבוג או שימושים אחרים. אזור ה

 זוכרים, בפרק הקודם ראינו איך ליצור משאב אייקון לתוכנה(.

ים שהדברים ? על סמך הידע הנוכחי שלנו קשה להסביר את הדברים לעומק. אך היו בטוחidataמהו 

יתבררו בהמשך. מבלי להתעכב על יותר מדי פרטים, כאשר אנחנו מתכנתים, כמעט תמיד נרצה 

. DLLלהשתמש בפונקציות מתוך ספריות קוד שמיובאות לקוד שלנו בזמן ריצה. לספריות קוד אלו קוראים 

שנקרא  DLL לדוגמה רבות מהפונקציות של מערכת ההפעלה מיובאות לקוד שלנו בזמן ריצה באמצעות

Kernel32.DLL בהמשך ישנו פרק מיוחד שמדבר על .DLLים. אזור ה-idata  משמש לצורך שמירת הכתובות

מכיוון שהכתובות של הפונקציות  exe-של הפונקציות שאנחנו מייבאים, אך אזור זה אינו קיים בקובץ ה

. בהמשך ישנו פרק מיוחד RAM-החיצוניות עדיין לא ידועות והן נקבעות רק בזמן הטעינה של התוכנית ל

 . נבין טוב יותר בעתיד.RAM-שמוקדש לטעינה של תוכניות ל

נדרש לעיתים  RAM-? גם נושא זה מעט מורכב להסבר כרגע. בתהליך הטעינה של תוכנה לrelocמהו 

לכתובות שונות  RAM-לשנות כתובות של פונקציות ומשתנים בזיכרון )דמיינו מצב שבו תוכנית נטענת ל

 נבין בדיוק בהמשך(. -ה שהיא ציפתה. אם ההמחשה לא ברורהממ

 

 סיכום אזורי הזיכרון

. פעולה זו תעביר אתכם אל מסך שבו מרוכזים כל אזורי Shift+F7והקישו על  IDA-חיזרו אל תוכנת ה

הזיכרון שבקוד. הגודל של אזורי הזיכרון צפוי להשתנות בין תוכנית לתוכנית, אולם המבנה של הטבלה 

 נשאר דומה וצפוי להראות כך:

 

אפשר לראות את שמות אזורי הזיכרון, כתובת ההתחלה והסיום שלהם ומהן ההרשאות שלהם. כפי 

קריאה, כתיבה והרצה. אזור זיכרון יכול לבחור כל צירוף מבין שלושת  –הרשאות  1שראינו, ישנן 

ההרשאות הללו. כל אזור זיכרון מתחיל בכתובת שהיא מיד לאחר הכתובת האחרונה של אזור הזיכרון 

 שלפניו. 
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-בתהליך ה Visual Studio. זהו אזור זיכרון שמשמש את textbssאזור הזיכרון היחיד שלא דנו בו הוא 

linking  של התוכנה )חלק מתהליך הפיכת התוכנה לקובץ בשפת מכונה, נלמד עליו בהמשך(. אפשר

 בהגדרות הפרוייקט: Incremental Linking-לבטל אותו אם מבטלים את אופציית ה

 

 נסדר את מבנה אזורי הזיכרון בצורה גרפית: 

 

אנו אותו לבד באמצעות הכלים זהו המבנה הקלאסי מספרי הלימוד של אזורי זיכרון של תוכנה, אך מצ

  שלמדנו

משתנים דברים רבים. יש  RAM-ל EXEחשוב להבין, ונדון בכך בפירוט בהמשך, שבזמן הטעינה של קובץ 

-. ויש אזור זיכרון שרק בזמן הטעינה לHeap-. יש אזור זיכרון ש"נוצר", הBSS-אזור זיכרון ש"נעלם", ה

RAM מקבל ערכים בעלי משמעות, ה-idata .השינויים בין המצב שקיים על קובץ ה-EXE לבין המצב ב-

RAM .מפורטים בהערות לצד אזורי הזיכרון שמצאנו 

לסיכום, אנחנו רואים שכל תוכנית בנויה מאזורי זיכרון שונים, אשר לכל אזור יש הרשאות שונות )כתיבה, 

כרון. אולם שאלות רבות נותרו קריאה, הרצה(. אזורי הזיכרון צמודים זה לזה וניתן לבנות "מפה" של הזי

איך נראה הזיכרון כאשר יותר מתוכנה אחת רצה? האם שתי תוכנות יכולות לגשת  -עדיין ללא מענה

לאותו זיכרון? והיכן הזיכרון ששייך למערכת ההפעלה? על שאלות אלו ורבות אחרות נענה בהמשך 

 הלימוד.

 ידע שלנו אל תוך מערכת ההפעלה.מצויידים בידע הזה אנחנו יכולים להתחיל להעמיק את ה
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 IDAמדריך בסיסי לעבודה עם  -נספח 

. דיסאסמבלי הוא כינוי כללי Interactive DisAssemblyהוא שם של כלי מסחרי, קיצור של  IDAהשם 

היא מהכלים הנפוצים  IDAלתוכנה שיודעת לקחת קוד בשפת מכונה ולהציג אותו בשפת אסמבלי. תוכנת 

מרות שהיא עולה כסף רב, לעיתים עשרות אלפי דולרים לרשיון, אפשר להוריד חינם ביותר בתעשיה ול

 גרסה שלה שמאפשרת לנו את כל מה שאנחנו צריכים בשלב זה.

בעל  demo)המנעו מלהתקין  freewareאשר כתוב לידה  IDAבחרו את הגרסה העדכנית ביותר של 

 תכונות מלאות, אך עם רשיון לזמן מוגבל(.

https://www.hex-rays.com/products/ida/support/download.shtml 

 :IDAלאחר שסיימנו את ההתקנה נעלה את 

 

 

 הראשון שלנו Disassembly-ה

 מהלינק הבא: add.exeנוריד את הקובץ 

https://data.cyber.org.il/os/add.exe 

 (. file->openאל החלון )או נשתמש בטאב  exe-נגרור את קובץ ה

, הפורמט Portable Executable, קיצור של PEלטעון את הקובץ שלנו כקובץ  IDA-במסך הבא נאמר ל

 הנפוץ לקבצי הרצה.

  

https://www.hex-rays.com/products/ida/support/download.shtml
https://data.cyber.org.il/os/add.exe
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הצליחה לקחת את הקוד שלנו בשפת מכונה ולתרגם אותו בחזרה לקוד בשפת אסמבלי. אפשר  IDAוהנה, 

 לזהות את אותן הפקודות שכתבנו בקוד המקור:

 

כזכור, המטרה שלנו היתה לצפות בקוד בשפת המכונה. לכן נלחץ על מקש הרווח. מקש הרווח מעביר את 

 התצוגה בין מצב גרפי למצב קוד:

 

ובחרו  Optionsבין מה אנחנו רואים כאן. ישנו רק דבר אחד נוסף שנרצה לעשות. הכנסו לתפריט מיד נ

 Number of opcode. יופיע לפניכם המסך הבא, בתוכו שנו את הערך של Generalבתוכו את האפשרות 

bytes  כמו בדוגמה הבאה:6יהיה  1שבמקום שיהיה , 
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 ו רואים?כעת התצוגה היא כפי שרצינו. מה אנחנ

 

ולידו מספר, זוהי הכתובת בזיכרון בה נמצאת הפקודה. לאחר מכן, אפשר  textבצד שמאל, היכן שכתוב 

(. שימו לב לדבר הבא: הפקודה הראשונה, המתחילה  לראות את הפקודות בשפת מכונה ממש )הידד!

ביטים, ולכן שתי  0בתים. זאת מכיוון שכל ספרה הקסדצימלית מייצגת  2, גודלה בדיוק B802ברצף 

 ספרות הקס שוות לבית אחד. מהו ההפרש בין הכתובת של הפקודה השניה לפקודה הראשונה? 

בתים. כך אנחנו רואים שכל פקודה נמצאת בזיכרון בדיוק לאחר  2שווה אכן  017111פחות  017112

 הפקודה הקודמת. 

 -שתי העמודות הבאות נראות בדיוק כמו הקוד בשפת אסמבלי. בקצה השורה האחרונה יש משהו חדש

ואז רצף ספרות. פקודה זו היא ,כזכור מלימודי האסמבלי,  ”sub“ולאחריה המילים  ”call“פקודה שנקראת 

לראות קריאה לפרוצדורה. רצף המספרים הוא בדיוק הכתובת שבה הפרוצדורה שמורה בזיכרון. כדי 

)ייתכן שאצלכם  ”sub_404036“זאת, לחצו שוב על מקש הרווח כדי לעבור למוד גרפי, הקליקו על התווית 

שם התווית יהיה שונה מכיוון שהפרוצדורה נמצאת במקום שונה בזיכרון(. כעת קוד הפרוצדורה נמצא 

 לפניכם: 

 

. printf-חץ, וכמו כן יש קריאה לאפשר לראות שבתוך הקוד יש פקודת קפיצה, המיוצגת גרפית על ידי 

 .eaxואכן, מטרת הקוד הזה היא להדפיס את הערך ששמור בתוך הרגיסטר 
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 לקוד של עצמנו Disassemblyמבצעים 

)חשוב  debug, במצב studio visual-. קמפלו את הקוד הבא בEXEבשלב הראשון ניצור קובץ הרצה מסוג 

 :, הדבר ישנה את המשך התהליך(releaseלא  -

#include <stdio.h> 
 

int main() 
{ 

    printf("Hello!"); 

    return 0; 
} 

 נקבל הודעה דומה להודעה הבאה: IDAלתוך  EXE-לאחר שנטען את קובץ ה

 

עם מידע  pdbמזהה שיש קובץ מסוג  IDA -. הבחירה הזו משמעותית“No”כעת נבחר באפשרות 

מהקומפיילר )שכולל לדוגמה שמות של פונקציות(. כאשר נקבל קוד שקומפל על ידי מישהו אחר, לא סביר 

 .Noשייקל עלינו, לכן נבחר  pdbשיהיה לנו קובץ 

מתרחשים  main, הדבר רחוק מכך. לפני שרץ main-הפתעה! אם ציפינו לכך שריצת התוכנית תחל ב

היא נקודה חשובה מאד, משום שמשם  start-. הstartדברים רבים. אנחנו נמצאים כרגע במקום שנקרא 

מצד שמאל יש את שמות כל הפונקציות בקוד  -מתחילה ריצת התוכנית שלנו. אם נרצה להגיע אליו שוב

, ואיך start-דווקא מתחזיר אותנו לשם. מה גורם לכך שהתכנית מתחילה  startשלנו, לחיצה כפולה על 

אפשר לשנות את זה?התשובה לכך קשורה לדרך שבה קובץ הרצה מאורגן, נלמד על כך בפרק "פורמט 

PE.אך בינתיים נסתפק בתשובה זו ," 
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 main-מציאת ה

שלנו. לפנינו פקודת אסמבלי, שהיא הפקודה הראשונה  main-משימתנו הראשונה היא למצוא את ה

. פקודה זו גורמת לקפיצה של jmp start_0מריץ את התכנית שלנו, הפקודה שהמעבד מריץ כאשר הוא 

. ליתר דיוק, הקפיצה היא שינוי בערכו של start_0הקוד אל עבר המקום בזיכרון שמסומן על ידי התווית 

ביט של  17-. רגיסטר זה הוא ההרחבה לExtended Instruction Pointer, קיצור של eipהרגיסטר 

 ביט )למי שלמד מספר האסמבלי של המרכז לחינוך סייבר(. 06-מוכר לנו מעולם הה IPהרגיסטר 

היו לקמפל  Visual Studio-ביט משום שהגדרות הפרוייקט שלנו ב 17-נזכיר, שאנו נמצאים כרגע בעולם ה

 60-ולקבל תמיכה ב x64. באותו מסך היינו יכולים לבחור באפשרות x86ביט, שנקרא  17-לקוד שתומך ב

 ביט:

 

שלנו: לידה רשומה כתובת בזיכרון. אם נקליק עליה נגיע לכתובת זו בזיכרון. ננסה  jmp-נחזור לפקודת ה

 זאת:
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אם נעשה קליק  ?main-, יש אחריה מספר פקודות. איך כל זה עוזר לנו להגיע לstart_0הגענו לכתובת 

 :ת בתוכניתהקריאות לפונקציונקבל את גרף ”Xrefs graph from“ימני ונבחר 

 

במגבלות העמוד אי אפשר להראות את שמות הפונקציות, אבל זו לא באמת מגבלה. אפשר לראות שהכל 

קורא לפונקציה, שקוראת לשתי פונקציות והן כבר קוראות  Startשמוקף בכחול.  start-מתחיל למעלה, ב

שלנו, אבל היא אינה  main-לכמות די נכבדה של פונקציות. היכן שהוא בגרף הזה יש את פונקציית ה

 איך נמצא אותה? -. אם כך, חישבוmainקרויה 

, start, היכן שראינו שנמצא IDAדרך אחת אפשרית היא היא לעבור על כל הפונקציות בצד שמאל של 

 . זה אפשרי אבל ארוך ומתיש.mainולהקליק עליהן אחת אחת עד שנמצא קוד שנראה כמו 

 ? main-? באיזה מקום בקוד צפויה להיות קריאה לmainן לחפש את אפשרות אחרת היא לחשוב היכן נכו

תיקרא  main-אפשר לצפות שהקריאה תהיה לאחר קריאות לפונקציות של אתחולים ובדיקות, ושאחרי ה

בשם הפונקציה. לכן מה שנעשה זה  exitרק פונקציה של יציאה מהתוכנית, משהו שיכלול את השם 

נתקדם עם הקריאות לפונקציות, בכל פעם שיש לנו הסתעפות בקריאות )פונקציה שקוראת ליותר 

מפונקציה אחת( נבחר להתקדם עם הפונקציה האחרונה שנקראת, כל עוד היא אינה כוללת בתוכה את 

 . ”exit“השם 

היא  call. כזכור call sub_411840פונקציה היא אם כך, נתחיל. הפקודה הראשונה שיש לנו שקוראת ל

אומר לנו  IDAקריאה לפונקציה ואחריה מגיעה תווית שהיא הכתובת של הפונקציה בזכרון. במקרה זה 

 . 000001שהכתובת של הפונקציה בזכרון היא 

כמו בדוגמה. זאת מכיוון שבכל קומפילציה  188114הערה חשובה: הכתובת לא חייבת להיות 

יילר יכול לבחור כתובת שונה. כמו כן יכול להיות שאצלכם מותקנת גרסה שונה של הקומפ

 הקומפיילר. לכן צפוי שיהיו הבדלים מסויימים בקוד זהה שקומפל על ידי שני מחשבים שונים.
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 נקליק על שם הפונקציה ונעבור אליה:

 

, כפי שניתן לראות בשורה הראשונה. בתוכה יש שתי 000001לפנינו הפונקציה שנמצאת בזכרון בכתובת 

 . sub_411860קריאות לפונקציות. בהתאם לשיטה שלנו, נבחר בנתיב של הפונקציה האחרונה, ונקליק על 

 מקסימלי עקב היקף הקוד הרב(: zoom out-נגיע למסך הבא )שכאן מוצג ב

 

יכים לפענח את כולו. רק למצוא את מה אנחנו לא צר -זה אכן נראה לא מעט קוד, אבל אין מה לחשוש

. לכן exit-תהיה אחרונה לפני ה main-שאנחנו מחפשים. כעת נשתמש בהנחת העבודה שלנו שהקריאה ל

-במקום לקרוא את הקוד מלמעלה למטה, נקרא אותו מלמטה למעלה ונחפש פונקציה שנקראת לפני ה

exit. 
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ואמנם, אם נתמקד בקטע הקוד שנמצא בחלק השמאלי התחתון של הגרף שלנו, נמצא קריאות לפונקציות 

 :j_exitשמתחילות בשם 

 

. 007A00אל כתובת  jmp-. נקליק עליה ונקפוץ יחד עם הsub_41111Dהפונקציה שנקראת אחרונה היא 

 כעת נקבל קוד שנראה כך:
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. רק אם כל התנאים elseולאחר מכן  andשיש ביניהם  ifתנאי צורה כזו של קוד אופיינית לאוסף של 

מתקיימים אז מתבצע משהו, ואם אחד מהם אינו מתקיים אז קורה דבר מה אחר. אפשר לראות שכל 

. בכל אופן, זה לא else-תנאי מוביל אותנו במסלול הירוק אל התנאי הבא, או במסלול האדום הישר אל ה

 שלנו. main-נראה כמו ה

כבר סיים לרוץ, לכן צריך  main-נה היא שהגענו רחוק מדי בקוד שלנו ואנחנו נמצאים בחלק שבו ההמסק

 , המודגש פה באדום:IDAלחזור אחורה. כדי לחזור אחורה, נשתמש בלחצן החזרה אחורה של 

 

 :נחזור עד לקטע הקוד הבא

 

 . הקלקה עליו תוביל אותנו אל הקוד הבא:sub_411B30-הפעם נבחר ב

 

נפלא. לפנינו קוד שבו רואים קריאה לפונקציה של קבלת משתני סביבה ולאחריה קריאות לפונקציות 

 .argc-ו argvשמקבלות את 
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מחזיק את  argcואילו  main-מחזיק את הערכים שהמשתמש ביקש להעביר לפונקציית ה argvהפרמטר 

. מיד אחרי השגת הפרמטרים main-כמות הערכים. אלו דברים שצריכים להתרחש רגע לפני הקריאה ל

שבדרך יובילו אותנו אל הקוד  jmp-. לחיצה עליה ודילוג על הsub_41127B-ומשתני הסביבה יש קריאה ל

 הבא:

 

שלו  main-, למצוא את הIDA-זהו, סיימנו את הבסיס שיאפשר לנו לקחת קובץ הרצה, לפתוח אותו ב

 ולהתבונן בקוד האסמבלי שלו.
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 הדרך הקלה

של פונקציה, אפשר לגלות לכם שבמקרים מסויימים אפשר  main-דנו כיצד למצוא לבד את הלאחר שלמ

 לעבוד בדרך הקלה.

-על מנת להעלות את קובץ ה ”Yes“במסך הבחירה הבא, בחרו  .Releaseקמפלו את הקוד שלכם במצב 

pdb.  כיוון שכעתIDA  יודע שיש פונקציה בשםmain ישירות ל ומה הכתובת שלה, הוא מביא אותנו-main 

שהכתובת של הפונקציה שאנחנו  pdb-מזהה באמצעות קובץ ה IDA. כמו כן, startבלי צורך לעבור דרך 

 ולכן מקל עלינו. כעת מסך הפתיחה נראה כך: printfקוראים לה היא בעצם 

 

 Cמצוידים בכלים שקיבלתם, אתם יכולים להמשיך ולחקור קוד. מומלץ להמשיך לקמפל קוד בשפת 

 לראות איך התוצאה נראית בזיכרון המחשב.ו

 המשך מחקר מוצלח :(

 

 תיקונים והצעות לשיפור

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 

7171המרכז לחינוך סייבר,   

file:///C:/Users/barak/Downloads/contact@cyber.org.il
file:///C:/Users/barak/Downloads/barakg@cyber.org.il
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 דברי סיכום
 

, אנו מאוד מקווים כי נהנתם מהגליון והכי Digital Whisperשל  116-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. 

ים ואנשים המעוניינים לעזור ולתרום לגליונות הבאים. אם אנחנו מחפשים כתבים, מאיירים, עורכ

 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" 

 

 בסוף חודש אפריל.ון הבא ייצא הגלי

 

 אפיק קסטיאל,         

 ניר אדר,         

         31.03.2020 
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