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 תפקידי מערכת ההפעלה

 ברק גונןמאת 

 

 הקדמה

המאמר הבא הינו הפרק השלישי 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 

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

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

 לימוד פורה ומהנה!

 

 ברק גונן

barakg@cyber.org.il 

0202המרכז לחינוך סייבר,   

 

בפרק זה נלמד מהם ארבעת התפקידים של מערכת ההפעלה, נסקור בקצרה סוגים שונים של מערכות 

הפעלה ונבין במה הן נבדלות זו מזו. לאחר מכן נתקדם אל נושא אבטחה ונבין את מושג מעגלי ההרשאה 

. לסיום נבצע תרגיל בו נחקור בעצמנו כיצד מטופלת kernel-ומהו ה userlandמהו  של מערכת ההפעלה,

 קריאה של המשתמש להתקן חומרה. 

 

( process)תהליך  -לפני שניגש להסבר אודות תפקידי מערכת ההפעלה, נבין שני מושגים שיעלו בהמשך

 (. driverודרייבר )
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 תהליכים

משורות קוד. נוכחנו גם ששורות הקוד הללו נשמרות באזורים כפי שאנחנו יודעים כל תוכנה מורכבת 

שונים של הזיכרון. כדי שתוכנה תפעל, שורות הקוד צריכות להיות מורצות על ידי המעבד, ואזורי הזיכרון 

של התוכנה צריכים להיות נגישים עבור המעבד. כלומר, אנחנו מבינים שצריך משהו שיקשור ביחד את 

  שים להרצת תוכנה: קוד, זיכרון, מעבד.שלושת המרכיבים הדרו

. כל תוכנה שרצה, עושה זאת בתוך תהליךאת החיבור הזה ממלא 

תהליך שמטפל בה. לדוגמה, אם נריץ את הדפדפן כרום, ייפתח תהליך 

מכיל את הזיכרון הנדרש עבור כרום, שומר את שורות  - שמטפל בכרום

רום. אם נפתח מסמך הקוד של כרום, מקבל זמן ריצה של המעבד עבור כ

של אקסל ייתן לאקסל תהליך שמטפל באקסל. התהליך אקסל, ייפתח 

 של כרום נותן לכרום.תהליך את אותם שירותים שה

, Alt+Ctrl+Del)לחיצה על  Task Manager :פיתחו את מנהל המשימות

שרצים על המחשב שלכם  תהליכיםאם אינכם מכירים( והביטו בכל ה

 כרגע.

תהליך נפתח פעמיים את תוכנת אקסל, לדוגמה? האם המה יקרה אם 

שמטפל באקסל יטפל בשתי תוכנות האקסל שרצות במקביל? נסו זאת. הקליקו פעמיים על אקסל. אם אין 

 לכם אקסל, תוכלו לבצע את אותו ניסוי על כל תוכנה שתרצו.

של  instance-ומה ל)בד instanceחדש של אקסל. המונח המקצועי הוא  processכפי שראיתם, נוצר 

class מונח מוכר למי שמכיר תכנות מונחה עצמים(. כלומר כל הפעלה של תוכנה יוצרת ,instance  של

 שמטפל בו.תהליך רץ תחת  instanceהתוכנה, וכל 

 , אך לטובת מה שאנחנו צריכים בשלב זה, הידע שיש לנו מספק.תהליכיםבהמשך נתעמק ב

 

 דרייברים

חומרה שונים. לדוגמה, מקלדת, עכבר. אילו עוד התקני חומרה אתם מכירים?  למחשב שלנו יש התקני

 נסו למנות את כל התקני החומרה שאתם יכולים לחשוב עליהם שקיימים במחשב שלכם.

הוא המקש עם צורת  WinKey-. )מקש הX-במקביל ללחיצה על מקש ה WinKey-ה כעת לחצו על מקש

 Device“ש הרווח(. מבין האפשרויות בתפריט, בחרו, שנמצא משמאל למקWindowsהלוגו של 

Manager” או "מנהל ההתקנים" אם אתם בגרסה עברית. כעת פרושים לפניכם כל התקני החומרה ,

 במחשב שלכם. אם הצלחתם לחשוב אפילו על שליש מקבוצות ההתקנים, אתם ממש טובים.
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תוכנות ניהול התקנים, אלו כדי שמערכת ההפעלה תוכל לתקשר עם התקני החומרה, נדרשות 

הדרייברים. הדרייברים אחראים להעברת המידע בין התקני החומרה למערכת ההפעלה. לדוגמה, דרייבר 

של כרטיס רשת יקלוט מכרטיס הרשת את כל המידע שנשלח למחשב 

שלנו ויעביר אותו למערכת ההפעלה. מערכת ההפעלה תוכל, בין היתר, 

. בקשות שנשלח לדפדפן, אל אתרים להעביר את המידע הלאה לדפדפן

שאנחנו רוצים לגלוש אליהם, יועברו ממערכת ההפעלה דרך הדרייבר של 

 כרטיס הרשת אל כרטיס הרשת.

את הדרייברים להתקני החומרה כותבים יצרני החומרה, לכן כאשר אנחנו 

זהו בעצם  -מוסיפים למחשב חומרה חדשה, אנחנו צריכים להתקין תוכנה

חומרה שהתקנו. הדרייברים שונים מתוכנות רגילות בשני הדרייבר של ה

דברים מרכזיים. ההבדל הראשון הוא שהם נכתבים באמצעות פונקציות 

מיוחדות שמערכת ההפעלה חושפת בפניהם, ואשר רמת ההרשאות שלהן 

 גבוהה יותר. נדון בכך בהמשך כאשר נבין את מושג הקרנל. ההבדל השני הוא שהדרייברים רצים מאחרי

הקלעים בלי שהמשתמש יצטרך לעשות משהו מיוחד כדי להפעיל אותם. העובדה שדרייברים רצים 

מאחרי הקלעים באופן אוטומטי ללא פקודה מפורשת של המשתמש, ושיש להם הרשאות גבוהות במיוחד, 

 הופכת אותם למעניינים מאד עבור מי שיש לו רצון להזיק.

 

 תפקידי מערכת ההפעלה

 א הגשר שמקשר בין התוכנות שאנחנו מריצים לבין ארבעה גורמים:מערכת ההפעלה הי

 המעבד 

 הזיכרון 

 מערכת הקבצים 

 התקני החומרה 
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אחד, ולכן חלוקת משאבי המעבד בין תהליכים היא הכרחית. מחשב תמיד מריץ יותר מתהליך  המעבד:

בהרבה על כמות נכון, יש מחשבים עם מספר מעבדים, אך גם בהם כמות התהליכים שרצים עולה 

המעבדים. התפקיד הראשון של מערכת ההפעלה הוא לקבוע איזה תהליך יקבל את משאבי המעבד בזמן 

 שיתר התהליכים ימתינו לתורם.

של תוכנה כלשהי יש לטעון את הקוד של התוכנה אל הזיכרון. תוכנה לא רצה כדי להריץ תהליך  הזיכרון:

מגבלות מהירות שנסקור אותן בפרק המתאים על הזיכרון.  ישירות מהתקן חומרה כמו דיסק קשיח, עקב

תהליך הטעינה לזיכרון מתבצע על ידי מערכת ההפעלה. לזיכרון המחשב יש גודל מוגבל ויש סיכוי טוב 

שהוא אינו מספיק עבור כל התהליכים שפועלים ברגע מסויים על המחשב. לכן על מערכת ההפעלה לא 

 רון אלא גם לדאוג לחלוקת משאבי הזיכרון בין כל התהליכים.רק להקצות לכל תהליך מקום בזיכ

לדאוג לכך  :חולקים את הזיכרון, למערכת ההפעלה יש גם תפקיד אבטחה תהליכיםכתוצאה מכך שכל ה

אחר. דמיינו מצב שבו  תהליךכותב רק לאזור הזיכרון שמוקצה לו, ולא לאזור זיכרון של  תהליךשכל 

ם, כותב לאותו אזור בזיכרון ששם שמורות פקודות ההרצה הבאות של תוכנה א', לדוגמה כרו תהליך

תוכנה ב', לדוגמה אקסל. סביר שכאשר המעבד ינסה להריץ את הקוד של אקסל, התוכנה תקרוס. אפילו 

אחרים, כך שבמקום  תהליכיםניתן יהיה לתכנת תוכנה זדונית שמשנה את הקוד שמריצים  -חמור מכך

שלהם הם יבצעו פעולות אחרות, זדוניות, וכך לעקוף מנגנוני אבטחה. אחרי  לבצע את המשימה המקורית

 הכל, מי יחשוד שתוכנת אקסל או כרום מבצעות דברים זדוניים?

תפקידה של מערכת ההפעלה דומה לתפקיד של ספרן בספריה. ראשית יש לקבוע  מערכת הקבצים:

שיטת קיטלוג שתאפשר מציאה קלה של כל ספר, כדי שלא נצטרך לחפש את הספר שאנחנו מעוניינים בו 

בין כל הספרים בספריה. באופן דומה, יש לקבוע שיטת קטלוג שתאפשר למצוא כל קובץ שאנחנו רוצים. 

צריכה לדעת לא רק היכן הקובץ שמור, אלא גם היכן הקובץ מתחיל והיכן הוא מסתיים. מערכת ההפעלה 

כמו שספר בספריה עשוי להיות מושאל, גם קובץ עשוי להיות בשימוש על ידי תוכנה כלשהי. עשו ניסוי 

, פיתחו Visual Studioשיצרתם קודם לכן. כעת פיתחו  hello.exeאת הקובץ  IDAפיתחו באמצעות  -קטן

ונסו לקמפל את הפרוייקט וליצור קובץ הרצה. כאשר תעשו זאת תקבלו  hello.slnשנקרא  solution-את ה

, והיא אינה מאפשרת IDAפתוח על ידי  hello.exeמערכת ההפעלה הבחינה בכך שהקובץ  -הודעת שגיאה

 לא תשחרר אותו. IDA-לתוכנה אחרת לשנות את הקובץ עד ש

נות שנקראות דרייברים ואשר תפקידן הוא לקשר בין החומרה לבין מערכת ראינו שיש תוכ התקני חומרה:

ההפעלה. אם כך, מערכת ההפעלה צריכה להיות בקשר מול כל הדרייברים ולדאוג להעברה של המידע 

מה קורה אם גם הדרייבר של כרטיס הרשת  -מהם ואליהם. מערכת ההפעלה צריכה גם לדאוג לעדיפויות

ת מבקשים שירות ממערכת ההפעלה? האם לתת למשתמש להמתין, או לתת וגם הדרייבר של המקלד

לכרטיס הרשת להמתין? כמו כן, במקרים רבים, מספר תוכנות חולקות התקן חומרה אחד. לדוגמה, 

 מנסות לשמור מידע לדיסק הקשיח. מי תקבל שירות ראשונה?  wordתוכנת אקסל ותוכנת 

ראשית, המעבד שלנו יוכל  ערכת הפעלה. איך הדברים יתנהלו?ננסה לדמיין מצב שבו למחשב שלנו אין מ

אחד. כלומר בכל רגע נוכל להריץ רק תוכנה אחת ונצטרך לסגור אותה כדי  תהליךלהיות מוקצה רק ל

 להריץ תוכנה אחרת.
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שנית, נצטרך לטעון בעצמנו את התוכנה אל הזיכרון, כי אף אחד לא יעשה זאת בשבילנו. נצטרך לוודא 

נצטרך באופן ידני  -ובות בזיכרון שהתוכנה משתמשת בהן אכן פנויות לשימוש, ואם יש בעיהשכל הכת

 לשנות את הכתובות.

שלישית, נתקשה מאד לעבוד עם התקני חומרה, מכיוון שלדרייברים לא יהיה מול מי לעבוד. לדוגמה, אם 

ף אותה מהדרייבר של נקליד את האות "א" היא לא בהכרח תודפס למסך, כיוון שלא יהיה מי שיאסו

 המקלדת ויעביר אותה לדרייבר של כרטיס המסך.

ולסיום, סידור הקבצים בדיסק הקשיח יהיה לגמרי באחריות שלנו. נצטרך להחזיק תיעוד כלשהו שאומר 

באיזה כתובות בדיסק הקשיח נמצא כל קובץ. תהיה לנו בעיה לשמור את התיעוד הזה בקובץ, מכיוון שאם 

של קובץ התיעוד נאבד את הגישה לכל הקבצים שיש לנו בדיסק הקשיח... בסופו של נשכח את הכתובת 

אם קבלתם את התחושה שבלי מערכת הפעלה המחשב  דבר נצטרך לתעד את הדברים עם נייר ועט.

  מעולה, זו היתה המטרה -שלכם היה לא שמיש לחלוטין

 סוגים של מערכות הפעלה

עלה. עם זאת, לכל צרכן יש צרכים שונים ממערכת ההפעלה: כל ציוד שיש לו מעבד דורש מערכת הפ

הצרכים של מחשבים אישיים או לפטופים שונים מהצרכים של שרתי אינטרנט. הצרכים של סמארטפונים 

 שונים מהצרכים של מערכות משובצות מעבדים שנמצאות לדוגמה במכוניות.

 מהן הדרישות העיקריות של כל אחד מהצרכנים שהוזכרו?

ים אישיים ולפטופים זקוקים למערכת הפעלה ידידותית למשתמש, שמאפשרת תגובה מהירה של מחשב

תוכנות והרצה שלהן בקלות. אבטחה היא חשובה, אבל במידה סבירה ובלי להקשות יותר מדי על 

 המשתמש.

שרתים ברשת האינטרנט צריכים מערכת הפעלה שתעבוד מסביב לשעון ללא הפרעות. בניגוד למחשב 

, שסביר שיבצע איתחול מחדש לצורך התקנת תוכנות אחת לכמה ימים, שרת אינטרנט חייב לפעול אישי

ברציפות. כמו כן נושא האבטחה הוא קריטי, ולעומת זאת שרת האינטרנט מטופל על ידי מומחה מחשבים 

 שנושא הידידותיות של מערכת ההפעלה פחות חשוב לו מאמינות יציבות ואבטחה.

וע לכל משתמש, תמיד זקוקים לעוד זמן סוללה ויש להם כמות זיכרון קטנה יותר מאשר סמארטפונים, כיד

של המחשב שלכם לזה של הסמארטפון שלכם, סביר  RAM-מחשב אישי. אם תשוו את גודל זכרון ה

. לכן למערכת ההפעלה יש תפקיד חשוב בשמירת RAMזיכרון  4שתמצאו שבמחשב יש סדר גודל של פי 

 טפונים, תוך הסתפקות בכמות זיכרון מועט יחסית.הסוללה של סמאר

כמו שהם נקראים באנגלית, זקוקות בדרך כלל  Embedded systemsמערכות משובצות מעבדים, או 

למערכת הפעלה פשוטה ביותר, והממשק של המשתמש הוא מוגבל למדי. כמות הזיכרון שיש במערכות 

משובצות צפויה להיות קטנה למדי, ולכן הגודל של מערכת ההפעלה עצמה הוא קריטי, כדי שלא תתפוס 

 לבדה את כל הזיכרון הפנוי.
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 ומערכות ההפעלה התפתחות המעבדים

מערכות ההפעלה לא נוצרו מראש כפי שהן כיום אלא עברו גלגולים שונים. הבעיות שעיצבו את מערכת 

 ההפעלה הן גם מעניינות וגם מקילות את הלימוד וההבנה של מערכת ההפעלה כפי שהיא כיום.

פן כללי מערכת אחד הדברים המרכזיים ביותר שמשפיעים על מערכת ההפעלה הוא כמובן המעבד. באו

של אינטל, ועד היום אפשר למצוא לכך שרידים  8:-נבנתה סביב משפחת מעבדי ה Windowsההפעלה 

 . ”Program Files (x86)“תמצאו את התיקיה  :c. תחת התיקיה Windowsבולטים בכל מחשב שמריץ 

 Mode Real, 2:8:-מעבד ה

כוורת היו פופולריים ואינטל הוציאה את  , שנה קסומה בה להקת אבבא ולהקת:9;8נחזור בזמן לשנת 

 :ההיסטורי 2:8:-מעבד ה

 

ביט. באופן עקרוני  88ביט, כלומר הרגיסטרים שלו היו בגודל  88עבד בארכיטקטורה של  2:8:-מעבד ה

 זיכרון בלבד, אולם 84Kכתובות, כלומר  88בחזקת  0ביט ניתן להגיע לכמות של  88באמצעות רגיסטר של 

 ביט ובאמצעות תכסיס מחוכם )שילוב של 02בגודל  (Address Bus)אינטל יצרה פס כתובות 

segment+offset 8( הצליחה לאפשר למעבד גישה לכמות מרשימה שלMB .זיכרון 

ממש כמו היום, קוד של תוכנה כלל כתובות שהמעבד צריך לגשת אליהן. כאשר התוכנה ביקשה לגשת 

. האם אתם יכולים Real Modeגש אליה. צורה זו של גישה לזיכרון נקראת לכתובת מסויימת, המעבד ני

 ? מיד נענה על השאלה.Real Mode-לחשוב על בעיית אבטחה כלשהי ב

 Disk Operating, קיצור של DOSנקראה  2:8:-מערכת ההפעלה שמייקרוסופט פיתחה על בסיס מעבד ה

System הגרסה הראשונה של .DOS  8:;8יצאה בשנת. 

, Interruptsכללה פסיקות, או באנגלית  DOSפי שזכור לכם מספר לימוד האסמבלי, מערכת ההפעלה כ

אשר הינן פונקציות של מערכת ההפעלה, כלומר קוד שמערכת ההפעלה מריצה בתגובה לארועים שונים. 

ו הפסיקות הופעלו בעקבות בקשות של התקני חומרה שונים. לדוגמה, אם המשתמש הקיש על תו כלשה

במקלדת, הופעלה פסיקה שאספה את התו מהמקלדת והעבירה אותו לתוך הזיכרון הנגיש למעבד. 

לדוגמה הדפסה של מחרוזת תווים למסך. כל תוכנה יכולה  -פסיקות שונות פותחו עבור פעולות נפוצות

 .”int“לקרוא בלי מגבלה לפסיקות של מערכת ההפעלה באמצעות הפקודה 
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את הסוג  ah, והיא מקבלת באמצעות הרגיסטר int 21hנקראת  DOSהפסיקה המפורסמת ביותר של 

 המדויק של הפעולה המבוקשת.

, ואז msg. התוכנית מדפיסה למסך את הטקסט השמור במשתנה 2:8:-להלן תוכנית שמיועדת למעבד ה

 יוצאת בצורה מסודרת:

 

מוד האסמבלי של המרכז לחינוך סייבר ידריך אתכם. אם ברצונכם להבין את התוכנית לעומק, ספר לי

אולם גם בלי לדעת אסמבלי אפשר לראות שהתוכנה משתמשת בשתי פסיקות, האחת בשביל פעולת 

 ההדפסה והשניה בשביל יציאה.

, אפשר לבצע את DOSצריך להדגיש שלמרות שבמקרה של הקוד המצורף נעשה שימוש בפסיקות של 

, שפותחו על ידי אינטל( ואפילו באמצעות BIOSאותן פעולות באמצעות פסיקות של המעבד עצמו )פסיקות 

לא מונעת את זה מאיתנו. האם אתם יכולים לחשוב על  DOSגישה ישירה לחומרה. מערכת ההפעלה 

 ?DOS-בעיית אבטחה שעלולה להיות ב

 .DOS-והן ב 2:8:-נסקור את בעיות האבטחה, הן במעבד ה

מסויים מבקש מהמעבד שייגש  processמאפשרת מצב שבו  Real Modeראשית, צורת הגישה לזיכרון 

אחר ששמור בזיכרון. אפשר לשנות את הזיכרון,  process-שכלל לא שייך לו אלא ל RAM-לאזור זיכרון ב

אין את המגבלות על  Real Modeלשנות ערכים של משתנים ואולי גם לשנות פקודות הרצה: במצב 

Readable, Writeable, Executable כלומר אפשר לקחת .process  תמים ולשנות את קוד ההרצה שלו כך

 שהוא יהפוך לנוזקה שתשלח לתוקף את כל המידע שיש במחשב שלנו.

לשמור אותם לעצמו במקום לחלוק  process-שנית, גישה לא מוגבלת להתקני החומרה עלולה לאפשר ל

ים אחרים. אמנם מערכת ההפעלה דואגת להקצות את משאבי החומרה לפי סדר processעם  אותם

ועדיפויות, אבל מי שיודע לפנות ישירות להתקני החומרה, "מעל הראש" של מערכת ההפעלה, עוקף את 

 מנגנוני ההקצאה של מערכת ההפעלה.

קוד של מערכת ההפעלה, שגם שלישית, האפשרות לשנות כל קוד עלולה לאפשר לתוקף לשנות גם את ה

המשחק נגמר. התוקף יכול להשיג  -. ברגע שמשנים את קוד מערכת ההפעלהRAM-הוא שמור בזיכרון ה

 כל מה שהוא רוצה, אין מי שימנע ממנו.

היו הישג טכנולוגי נפלא, אך  DOSומערכת ההפעלה  2:8:בשלב זה אפשר לקבוע, שמעבד האינטל 

 דורשות דור חדש של מעבדים ומערכת הפעלה.מבחינת אבטחה ישנן בעיות, ש
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 386-מעבד ה

 -. ישראל שולחת לאירוויזיון את "עולה עולה" ואילו אינטל מציגה את הפיתוח החדש והמהפכני1:;8שנת 

. כדי להבין עד כמה מהפכני היה המעבד הזה, הוא כלל לא רק שדרוג מהירות משמעותי, 6:8-מעבד ה

של אזור הזיכרון הנגיש ומערכת אבטחה משוכללת. כל אחד  4222ה פי אלא גם שדרוג רגיסטרים, הכפל

מהשדרוגים האלה בפני עצמו הוא קפיצת מדרגה, השילוב של הכל ביחד הוא כל כך משמעותי שבמשך 

ביט, כל המעבדים עבדו פחות אותו יותר באותה דרך. אפילו  84-שנה, עד שהוצגה ארכיטקטורת ה 02

 הציג לעולם. 6:8-ביט שמעבד ה 60היום, למרות עשרות השנים שחלפו, ניתן להריץ תוכנות בגרסת 

 .6:8-ה נפרט אודות השיפורים החשובים שהוצגו במעבד

 4לים לקרוא ולכתוב ביט יכו 60ביט. רגיסטרים של  60-ביט ל 88-מ -ראשית, הכפלה של הרגיסטרים

ביט, גם אם  88ביט יש יתרון משמעותי על פני מעבד  60בתים בכל פעולה של העתקת זיכרון, לכן למעבד 

 שניהם מבצעים את אותה כמות של פעולות בשניה.

ביט. כלומר באמצעות רגיסטר יחיד  60-ל Address Bus-שנית, הכפלת גודל הרגיסטרים לוותה בהגדלת ה

-כתובות נפרדות. דבר זה מגביל את גודל זיכרון ה 60בחזקת  0-בזיכרון ניתן לגשת לששומר כתובת 

RAM 4-לכGB.כמות זיכרון שלקח עשרות שנים עד שתהיה בה מגבלה כלשהי , 

. כיוון שזהו רעיון המשמש גם כיום, המקום Protected Mode-ב Real Modeשלישית, אינטל החליפה את 

סטורית. כעת נסיים את הסקירה ההיסטורית שלנו, הרקע שקבלנו יסייע לנו לדון בו הוא אינו סקירה הי

 להבין את הנושא החשוב הזה.

 

Protected Mode 

לכל תוכנה יש רמת הרשאות שהיא נמצאת בה, ורק רמת ההרשאות העליונה  Protected Modeבמצב 

ביותר יכולה לגשת ישירות לזיכרון או להתקני חומרה. שיטה זו נקראת "מעגלי הרשאה", או באנגלית 

Rings of Protection:כפי שממחיש האיור הבא , 

 

 ]מעגלי הרשאה, מקור: ויקיפדיה[
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. לדוגמה, אם תפעילו דפדפן Userland. מעגל זה נקרא 6צו במעגל תוכנות שהמשתמש מריץ תמיד ירו

. לתוכנות אלו אין אפשרות לגשת באופן ישיר לזיכרון או להתקני userland-שלו ירוץ ב process-כרום, ה

חומרה. אם כך, איך תוכנה שהמשתמש מריץ יכולה לגשת לזיכרון או לפנות לחומרה? בקרוב נענה על 

 שאלה זו.

, הוא הכינוי לליבת מערכת ההפעלה. תוכנות שרצות בהרשאה של קרנל יכולות Kernel-נקרא ה 2מעגל 

לעשות ככל העולה על רוחן, אין שום דבר שמגביל אותן. על כן, הקרנל יועד לשימוש רק על ידי מערכת 

 ההפעלה. 

תוכננו על ידי אינטל לשימוש על ידי תוכנות שזקוקות להרשאות רבות יותר מאשר תוכנות  0-ו 8מעגלים 

 דרייברים. -רגילות, לדוגמה

 לבצע: userland-שרץ בתהליך נסכם מהם הדברים שצריך למנוע מ

אחר עלולה לשנות את הדרך תהליך אחר: כתיבה לזיכרון של תהליך לכתוב בלי בקרה לזיכרון של  .1

צריך תהליך האחר רץ, על כן זו פעולה רגישה מאד. חשוב לציין כי במקרים מסויימים תהליך בה ה

אחר, אולם פעולה כזו צריכה להתבצע תוך בקרה של מערכת ההפעלה, תהליך לכתוב לזיכרון של 

 שמספקת פקודות מתאימות.
 

אחרים  כיםתהלילכתוב לחומרה באופן ישיר: בצורה זו ניתן להשתלט על משאבי החומרה, למנוע מ .2

 גישה לחומרה ובאופן כללי להזיק לפעולה התקינה של המחשב.
 

לכתוב לדיסק הקשיח: כתיבה לדיסק הקשיח בלי מגבלה עלולה לשנות את הקוד של תוכנות שונות  .3

 ששמורות עליו, וכך כאשר התוכנות הללו יורצו הן יבצעו דברים שונים ממה שהן אמורות לעשות.
 

מערכת ההפעלה: ראינו שלמערכת ההפעלה יש אוסף של פונקציות, שינוי טבלת הפסיקות של  .4

יוכל לשנות את הקוד של הפונקציות תהליך אינטרפטים, שמופעלים כתוצאה מארועים חומרתיים. אם 

 הללו הוא יוכל לגרום למערכת ההפעלה להריץ את הקוד המבוקש במעגל ההרשאות של הקרנל.
 

לגשת למקום הוא נשמרות ההרשאות תהליך מאפשרים ל : כמובן שאםתהליךשינוי ההרשאות של ה .5

יכול להעביר את עצמו למעגל ההרשאות של הקרנל, ומשם לבצע כל תהליך שלו ולשנות אותן, ה

 פעולה.
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 מעגל ההרשאה של דרייברים -הרחבה 

למרות שמעבדי אינטל תומכים במעגלי ההרשאה, הם מספקים את השירות הזה לכותבי מערכת 

אינם כופים על מתכנתי מערכת ההפעלה את השימוש במעגלי ההרשאה. מייקרוסופט,  ההפעלה אך

, Kernel-וב Userland-משיקולים שונים, בחרה שלא להשתמש בכל ארבעת מעגלי ההרשאה, אלא רק ב

גם במערכת  -באיזו הרשאה רצים דרייברים? והתשובה -. מה שמעלה את השאלה2ומעגל  6מעגל 

 Windows -, הדרייברים רצים בקרנל. כן, אם הנכם כותבים דרייברים לWindows-וגם ב Linuxההפעלה 

 , אתם מקבלים הרשאה של קרנל. Linux -או ל

 

 פרצות אבטחה בדרייברים

כיצד מונעים מחברה זדונית כלשהי לפתח דרייבר מרושע, שנראה תמים אך למעשה הוא תוכנת ריגול או 

 נוזקה?

נמסרים כקוד פתוח לקהילת מפתחי לינוקס, מתוך הנחה שהגשת הקוד  Linuxדרייברים שמופצים על ידי 

לקהילה תסייע במניעת ואיתור פרצות אבטחה. רק דרייבר שעבר ביקורת של הקהילה מופץ יחד עם 

 לינוקס.

א קושי כל עוד יכול לעשות זאת לל Windows-התהליך הוא שונה. מי שרוצה לפתח דרייבר ל Windows-ב

 WHQL - Windows Hardwareמיקרוסופט )האישור נקרא הוא אינו מבקש שהדרייבר יהיה בעל אישור של

Quality Labs ) כלומר כל דרייבר שאינו מאושר על ידי מייקרוסופט הוא בסיכון גבוה למשתמש, כיוון שאף .

 אחד אינו בודק מה הוא באמת עושה.

של מייקרוסופט מתקיימת בדיקה שפרטיה ידועים לחברת  WHQLעבור דרייברים שמוגשים לאישור 

מייקרוסופט, ולכן ניתן להעריך שצריך יותר מאמץ בשביל ליצור קוד זדוני. אולם העובדה שמידי פעם פעם 

ת אבטחה מייקרוסופט פוסלת דרייברים שמתגלות בהן בעיות אבטחה, אינה אומרת שאף דרייבר עם בעיו

 אינו מצליח לעבור את הבדיקות של מייקרוסופט.

, הוא על אודות פרצת אבטחה שנתגלתה על ידי מייקרוסופט בדרייבר ;028הסיפור הבא, מחודש מרץ 

 :, ענקית החומרה הסיניתHuaweiשל חברת 

https://arstechnica.com/gadgets/2019/03/how-microsoft-found-a-huawei-driver-that-opened-

systems-up-to-attack/ 

יצרו  Huawieהדברים שלמדנו עד כה מאפשרים לנו להבין היטב את מהות הפרצה: מפתחי הדרייבר של 

קחת זיכרון מכל מקום, גם מהקרנל, להעתיק אותו לאזור זיכרון בעל הרשאות קריאה מנגנון שמאפשר ל

גם לקרנל. לכאורה הדרייבר אינו מבצע שום דבר זדוני בפני  :, ולהעתיק אותו חזרה לכל מקוםכתיבהו

 עצמו, אולם תוכנה זדונית עלולה להשתמש בפרצה.

https://arstechnica.com/gadgets/2019/03/how-microsoft-found-a-huawei-driver-that-opened-systems-up-to-attack/
https://arstechnica.com/gadgets/2019/03/how-microsoft-found-a-huawei-driver-that-opened-systems-up-to-attack/
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 אפשר להשתמש בפרצה זו?חישבו איך  -לפני שתמשיכו לקרוא, בידקו את עצמכם

  קוד של מערכת ההפעלה, שנמצא בקרנל ללא הרשאות גישה למשתמש, יועתק אל אזור זיכרון

 userland-שנמצא ב

 הקוד שנמצא ב-userland נמצא תחת הרשאות כתיבה, ולכן ניתן לשנות אותו ולהפוך אותו לקוד זדוני 

  להעתיק את הקוד חזרה אל הקרנל. לאחר השינוי, באמצעות פרצת האבטחה של הדרייבר, ניתן

למעשה שינינו את הקוד של מערכת ההפעלה, ברגע שאנחנו כותבים את מערכת ההפעלה, השגנו 

 על המחשב המותקף. שליטה מלאה

נניח שהייתם מעוניינים לתקוף מחשבים ושהיה ביכולתכם לפתח דרייברים, סביר שלא הייתם גורמים 

. זה שקוף מדי, ואילו הקוד הזדוני שלכם היה נחשף הייתם עלולים לדרייבר עצמו לבצע דברים זדוניים

להיות חשופים לסנקציות משפטיות, פליליות וכלכליות. יותר סביר שהייתם משאירים בדרייבר שלכם 

חוץ מזה שהוא מקל עליכם  -פרצה, שידועה רק לכם, כך שהדרייבר עצמו אינו עושה שום דבר זדוני 

מותקן. ומה תעשו אם בדיקת אבטחה תגלה את הפרצה? פשוט תתנצלו לתקוף מחשבים שבהם הוא 

ותוציאו מיד עדכון שמתקן את הפרצה, עדכון שייתכן שהכנתם אותו מראש ואשר, אולי, כולל פרצה 

לאחר שהפרצה התגלתה? הוציאה עדכון תוכנה שמתקן אותה  Huawieובכן, מה עשתה חברת  אחרת.

ימת באמירה ש"התופעה מדגישה כמה מהתופעות הנוראות שיצרני ובכך הסיפור הסתיים. הכתבה מסתי

 חומרה עושים כשהם מנסים לכתוב תוכנה". הקורא נותר להחליט לבד אם הטעות היתה בתום לב או לא.

 

Syscall 

מנוע  Userland-שרץ בתהליך כאשר סקרנו את נושא מעגלי האבטחה, השארנו שאלה פתוחה: אם כל 

בכל זאת מצליחים לבצע פעולות כלשהן? לדוגמה, הרי כל אחד  תהליכיםמלגשת לחומרה ולזיכרון, איך 

, כי הוא מופעל Userland-רץ ב word-ולשמור את הקובץ לדיסק הקשיח. ברור ש wordיכול לפתוח מסמך 

 על ידי המשתמש. אם כך, איך אין פה סתירה לרעיון מעגלי ההרשאה?

רוצה לגשת למשאב כלשהו, הוא יבצע תהליך כאשר  .System Call, קיצור של Syscallהתשובה היא 

Syscall שהינו שם כללי לפניה אל מערכת ההפעלה לצורך ביצוע פעולה כלשהי. מערכת ההפעלה חושפת ,

, פונקציות Windows. במערכת ההפעלה userland-למשתמש אוסף של פונקציות, שמיועדות לקריאה מ

 . kernelbase.dll-וב kernel32.dllמות לדוגמה בקבצים כאלו קיי
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 Userland-שרץ ב Processכדי להבין בדיוק את התהליך, נבדוק מה שרשרת הקריאות שמתבצעת כאשר 

ונכתב על ידי מהנסים  Windows Internals. התעוד על כך נמצא בספר שנקרא WriteFileקורא לפונקציה 

 מובילים של מייקרוסופט.

)למרות שמו,  Kernelbase.dll, שנמצאת בתוך WriteFileבשלב הראשון מתבצעת קריאה לפונקציה  .1

, והן מתועדות על ידי Userland, אלא אוסף של פונקציות שרצות בהרשאה של Kernel-זהו אינו ה

 מייקרוסופט כדי שכל מי שמעוניין יוכל להשתמש בהן(

)קוד נוסף של מייקרוסופט,  Ntdll.dllשנמצאת בתוך , NtWriteFileבשלב השני, קריאה לפונקציה  .2

 , אך אינו מתועד. מתכנתים אינם אמורים לקרוא לפונקציות מתוכו(Userland-שרץ גם הוא ב

קורא אותה ומטפל בה, וכאן  Kernel-. הSYSENTERבשלב השלישי, מבוצעת פסיקת תוכנה שנקראת  .3

והיא נמצאת בתוך  KiSystemServiceנקראת . הפונקציה Kernel-לראשונה מתבצעת פונקציה של ה

Ntoskrnl.exeזהו ה .-Kernel . 

והיא זו שיש לה את ההרשאות  Ntoskrnlמתוך  NtWriteFileבשלב הרביעי, נקראת הפונקציה  .4

 המתאימות לבצע את הגישה לחומרה ולקרוא את תוכן הקובץ המבוקש.

 

 [Windows Internals]מקור: 
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מבקש ממנו. הקרנל יבדוק שכל  Userland-שנמצא בתהליך לעשות כל מה שהכמובן, שהקרנל לא חייב 

יש  userland-שרץ בתהליך של -התנאים שצריכים לקרות כדי שהבקשה תתבצע אכן קיימים. קודם כל

הרשאה לבצע את הפעולה הנדרשת. לאחר מכן, שאין בעיה אחרת שמונעת להשלים את הבקשה. 

תהליך שמוגדרת לקריאה בלבד, נסיון להשתמש במשאב שתפוס על ידי כתיבה לכתובת בזיכרון  -לדוגמה

 אחר וכו'. רק אם כל התנאים מתקיימים, הקרנל ייתן את השירות המבוקש.

 

 Syscall -תרגיל מסכם מודרך 

, כל ReadFile-קורא ל Processבתרגיל מודרך זה נמצא בעצמנו את שרשרת הקריאות שמתבצעת כאשר 

. על הדרך, נתקין תוכנות שנזדקק להן בהמשך ונתנסה בהפעלה kernel-אל תוך ה userland-הדרך מ

 שלהן.

 התקנת תוכנות )אם אינן מותקנות אצלכן(

 Visual Studio. בחרו בגרסה החינמית המיועדת לתלמידים, הנקראת Visual Studioהתקינו את  .1

Community: 

https://visualstudio.microsoft.com/downloads/ 

והעתיקו לתוכה את כל  Sysinternalsמהקישור הבא, צרו ספריה בשם  Sysinternalsהורידו את כלי  .2

 :הכלים

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

 יצירת תוכנית

 . ReadFile-כדי להציג את שרשרת הקריאות, אנחנו צריכים תוכנית שקוראת ל

שנמצא בנספח לפרק זה. לאחר שסיימתם,  WinAPI-, קיראו את מדריך הWinAPI-אם אין לכם נסיון ב

 עבדו לפי סדר הפעולות הבא: 

והשתמשו בה על מנת לפתוח קובץ טקסט שיצרתם מראש.  CreateFileראשית קיראו לפונקציה  .א

, אך ההדרכה תאפשר לכם WinAPI-לא נמצא במדריך ה CreateFile-ההסבר על שימוש ספציפי ב

 להסתדר בכוחות עצמכם.

שמחזירה את גודלו של הקובץ, כדי לדעת כמה בתים של זכרון  GetFileSizeיה השתמשו בפונקצ .ב

 להקצות לבאפר שלתוכו תקראו את המידע שבקובץ

 הקצו באפר זיכרון שמספיק לגודל הקובץ ועוד בית אחד mallocבאמצעות  .ג

. הסיבה לכך היא שאם נדפיס את תוכן הבאפר נרצה 0לתוך הבית האחרון של הבאפר כיתבו  .ד

 מציין סיום הדפסה של מחרוזת 0דפסה תעצור בסוף הבאפר, והערך שהה

 . ReadFileלאחר מכן קיראו לפונקציה  .ה

https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsSuite.zip
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. חפשו בגוגל את MSDN-וזהו. התיעוד של כל הפונקציות הללו נמצא ב CloseHandle -לבסוף קיראו ל .ו

 שם הפונקציה ותגיעו ישר לתיעוד.

 שהתכנית תקרא ותדפיס למסך. הזינו לתוך הקובץ טקסט קצר כלשהו. txtאל תשכחו ליצור קובץ 

 בקישור הבא תוכלו להוריד סרטון הדרכה צעד צעד ליצירת התוכנית:

https://data.cyber.org.il/os/winapi.avi 

 לאחר שסיימתם, הגיע הזמן לחקור את הקוד.

 

 

 Procmonהרצת 

ים. יש בו יכולות חיפוש וסינון והוא -Processזהו כלי חשוב שמאפשר לעקוב אחרי פעולות שמבצעים 

 משמש גם לאיתור נוזקות שמבצעות דברים זדוניים על המחשב שלנו.

)קליק ימני על שם הקובץ  Administrator-. הריצו אותו כSysinternalsמתוך ספריית  Procmonהריצו את 

ואז בחרו באפשרות הרצה כמנהל(. מהר מאד יופיעו לפניכם אירועים רבים. מהו אירוע? כל קריאה של 

Process לפונקציה של ה-Kernel  היא אירוע, שנמצא בעמודה בשםOperation . 

על הטאב של  באפשרותנו למקד את הארועים שאנחנו רוצים לצפות בהם באמצעות הגדרת פילטר. לחצו

(. לפילטר שאנחנו רוצים להגדיר יש שני Ctrl+Lהפילטר ובחרו באפשרות עריכת הפילטר )או לחצו 

 מאפיינים:

 hello.exeולאחריו יבוא שם קובץ ההרצה שיצרתם, לדוגמה  Process name is .א

 אנחנו רוצים לפלטר רק את הקריאה מהקובץ - Operation is read file .ב

 

https://data.cyber.org.il/os/winapi.avi
https://data.cyber.org.il/os/winapi.avi
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 וצפיה בתוצאותהרצת התכנית 

כעת כשהפילטר מסודר נריץ את התוכנית )לחיצה כפולה על שם הקובץ שיצרנו(. התוכנית מסיימת את 

 קלט את הדברים שהיא ביצעה ומציג לנו מספר ארועים: Procmonריצתה מהר למדי, אך 

 

תואם את מיקום קובץ הטקסט שלנו. נעמוד עליו עם העכבר,  Path-מעניין אותנו הארוע האחרון, שבו ה

 . Stackנבצע קליק ימני ונבחר 

מעניינת אותנו? כזכור מלימודי האסמבלי, המעבד צריך לדעת לאיזו כתובת לחזור בסיום  Stack-מדוע ה

נוכל  ריצת כל פונקציה. כתובות החזרה נשמרות על המחסנית לפי הסדר. כלומר אם נעבור על המחסנית

יודעת לבצע מיפוי בין כתובת החזרה לשם הפונקציה  Procmonלאתר את כל כתובות החזרה. תוכנת 

של התוכנית  stack-. נתבונן בKernel-שקראה לה, וכך אנחנו יכולים לקבל את שרשרת הקריאות עד ל

 :ReadFileהגיע להריץ את  Kernel-שלנו, כפי שהוא נשמר ברגע שה

 

 .mainניתן לראות שהתוכנית שלנו מריצה את  21בשורה 

 .ReadFile-קורא ל main 09בשורה 
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 .ntdll-שב ZwReadFile, הוא קורא לפונקציה KernelBase.dllשל  ReadFileאנחנו בתוך  08בשורה 

בזמן שכל השורות  ”K“. שימו לב שליד שורה זו כתוב ntoskrnl.exeמגיעים אל  9וכך הלאה עד שבשורה 

 .Kernel-ל Userland-, כלומר עברנו מ”U“מתחתיה הן 

. היזכרו, שבתעוד של מייקרוסופט שמובא בתחילת התרגיל, הבלוק NtReadFile-הקרנל קורא ל 6בשורה 

 . עד כה מה שראינו מאד תואם לתיעוד.NtWriteFile-התחתון ביותר הוא קריאה ל

של הקרנל, שכפי שניתן להסיק מהשמות שלהן הינן קריאות להתקן  ומעלה יש קריאות נוספות 5בשורות 

 החומרה, במקרה זה הדיסק הקשיח.

בצעו את הפעולות הללו עם הקוד שקימפלתם וחיזרו על אותם הצעדים, עד שתמצאו את שרשרת 

  . בהצלחה!ReadFile-הקריאות ל
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 WinAPI-מבוא ל -נספח 

 רקע

כוללת ממשק, שמאפשר למתכנתים לקרוא לפונקציות שונות של מערכת  windowsמערכת ההפעלה 

 ההפעלה. מדוע להשתמש בממשק זה? יש לכך שתי סיבות.

הסיבה הראשונה, היא חסכון בעבודה. לדוגמה, במקום לכתוב פונקציה שפותחת קובץ לקריאה, או 

 . RegQueryValueEx-ו CreateFileAבודקת ערך ברגיסטרי, אפשר להשתמש בפונקציות המוכנות 

הסיבה השניה היא שאין )כמעט( ברירה אחרת. כפי שלמדנו, עקב מעגלי האבטחה שלמערכת ההפעלה, 

לא יכולה לגשת באופן חופשי לחומרה, כגון הדיסק הקשיח או הזיכרון. הכל  userland-אפליקציה שרצה ב

 ,Application Programming Interface, קיצור של API-חייב לעבור דרך הקרנל של מערכת ההפעלה. ה

היא הדרך שבה  WinAPIהוא דרך נפוצה לאפשר למתכנתים גישה לתוכנה שגורם אחר פיתח, וספציפית 

מאפשרים לתוכנה חיצונית לפנות לקרנל ולבקש ממנו שירותים  Windowsמתכנתי מערכת ההפעלה 

 שונים.

מתועד כך שכל מתכנת יכול להכנס ולבדוק אילו פונקציות קיימות וכיצד יש לקרוא  WinAPIהממשק של 

אינן פונות ישירות אל הקרנל אלא קוראות  WinAPI-להן. כאן חשוב להזכיר שהפונקציות המוגדרות ב

ושם נמצאות  userland-זהו קוד נוסף של מייקרוסופט, שגם הוא רץ ב - ntdllקודם כל לפונקציות מתוך 

והוא כולל פונקציות של מייקרוסופט  Native APIנקרא גם  ntdll-ונקציות שקוראות ישירות אל הקרנל. ההפ

, לדוגמה במקום ntdllשרובן מוכרות רק למייקרוסופט. תיאורטית אפשר לקרוא מתוך הקוד לפונקציות של 

, אך הקושי הוא NativeAPI-מתוך ה NtWriteFile -אפשר לקרוא ל WinAPIמתוך  WriteFile-לקרוא ל

שבמרבית המקרים הפונקציות הללו לא יהיו מתועדות. מייקרוסופט גם אינה מתחייבת לשמור על 

 . WinAPIשלה, רק של  Native API-הפונקציות והממשקים של ה

. כדי לחסוך זמן windows.hלקובץ  includeיש צורך לבצע  WinAPIכדי להפעיל את הפונקציות של 

. pre-compilationוכך להנות מהיתרון של  pch.hבתוך הקובץ  include-ע את הקימפול מומלץ לבצ

המשמעות היא שבפעם הראשונה מבוצע תהליך קימפול ארוך יותר אך בפעמים הבאות הקימפול מתקצר. 

 .windows.hגדולים שאינם משתנים לעיתים קרובות, ובפרט  headerזו פרקטיקה טובה עבור קבצי 

 

 בסיסייםטיפוסי משתנים 

יש שמות  windows.h-ועוד. ב char, float, intהכרנו אוסף של טיפוסי משתנים.  C-כאשר תכנתנו ב

. האם char-הוא מצביע ל PCHARביט,  :הוא משתנה בגודל  BYTEאחרים של טיפוסי משתנים. לדוגמה 

? לא חייבים, אפשר לבחור אם להשתמש windows.hאנחנו חייבים להשתמש בטיפוסי המשתנים של 

. למעשה, הדברים זהים לחלוטין, מכיוון שכל Cאו בהגדרות המוכרות משפת  windows.hבהגדרות של 
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בשמות אחרים, באמצעות ההנחיה  C-הם פשוט קריאה לטיפוסים ב windows.hטיפוסי המשתנים של 

typedefכך לדוגמה .: 

typedef CHAR    *PCHAR; 

 עצמו מוגדר כך: CHARבעוד 

typedef char    CHAR;  

 :הוא בעצם PCHARכך שלמעשה 

typedef char    *PCHAR; 

 .windows.hבאופן דומה מוגדרים כל יתר הטיפוסים של 

למרות שלא חייבים להשתמש בטיפוסי משתנים אלו, מומלץ לעבוד איתם מכיוון שכל הפונקציות של 

WinAPI  מתועדות עם טיפוסי משתנים אלו. בלי לכל הפחות להכיר אותם, יהיה מאד קשה לקמפל את

 הקוד ללא שגיאות.

 :windows.h-טיפוסי משתנים בסיסיים מרכזיים ב

typedef int             BOOL; 

typedef unsigned char   BYTE; 

typedef char            CHAR; 

typedef unsigned long   DWORD; 

typedef float           FLOAT; 

typedef int             INT; 

נמצא בלינק הבא, באתר  WinAPIהמידע המלא על טיפוסי משתנים אלו ועל כל יתר טיפוסי המשתנים של 

MSDN :של מייקרוסופט 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/winprog/windows-data-types 

 מצביעים

על מנת  Pיש טיפוסי משתנים גם עבור מצביעים. לכל טיפוסי המשתנים שלעיל ניתן להוסיף  WinAPI-ל

 וכו'. PCHAR PWORD PINT. לדוגמה pointerלציין 

והאם היא הכרחית? עבור  L-. מהי הLPINTכתובה לפני מצביעים. לדוגמה  Lבדרך כלל נראה את האות 

 88שומר כתובת בגודל  near, כאשר מצביע far-ו nearביט, הוגדרו מצביעים מסוג  88מעבדים ישנים של 

ביט ומעלה אין הבדל עם או בלי  60ביט. עבור מעבדים של  60שומר כתובת בגודל  farביט ואילו מצביע 

Lבדרך כלל נראה את ה .-L  מקדימה את טיפוס המשתנה, מטעמי שמירה על תאימות תוכנה, אבל עבור

 קוד שאינו מיועד למעבדים עתיקים אין לכך משמעות.

, כלום. מה ההגיון VOIDע על אובייקט שהוא , כלומר מצביLPVOIDאו  PVOIDסוג מיוחד של מצביע הוא 

כמו שג'וקר יכול  -בלהצביע על אובייקט שהוא כלום? זהו בעצם מצביע שהוא כמו ג'וקר בחבילת קלפים

יכול להצביע על כל אובייקט שהמתכנת קובע עבורו.  VOID-להיות כל קלף, לפי רצון השחקן, כך מצביע ל

ידך המתכנת צריך לזכור על איזה סוג של אובייקט המצביע דבר זה מאפשר גמישות תכנותית, אך מא

מצביע בכל שלב. לדוגמה, אם המתכנת חושב שהמצביע מצביע על מחרוזת, אך למעשה הוא מצביע על 

INT.לא תהיה שגיאת קומפילציה אך עלולה להיגרם שגיאה בזמן ריצה , 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/winprog/windows-data-types
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ופעם  PINTשל מצביע מסוג  מקבל פעם אחת ערך PVOIDקטע הקוד הבא ממחיש כיצד מצביע מסוג 

 , דבר שאי אפשר לעשות עם מצביע אחר.PFLOATאחרת מסוג 

PVOID joker = NULL; 

     

INT num = 2; 

PINT pnum = &num; 

joker = pnum; 

printf("Joker: %d\n", *(PINT)joker); 

 

FLOAT pi = 3.1415; 

PFLOAT pfl = &pi; 

joker = pfl; 

printf("Joker: %f\n", *(PFLOAT)joker); 

 

 מחרוזות

ביט. כיוון  :, char-, בהם כל תו נשמר בASCIIתומך בשני סוגי מחרוזות. הסוג הראשון הוא תווי  API-ה

ערכים ואינם מסוגלים לייצג את התווים שקיימים בכל השפות, פותחו תווי  018-מוגבלים ל ASCIIשתווי 

UNICODEבהם כל תו נשמר ב ,-word ,88 צירופי תווים אפשריים, וזה  81168-ביט. כעת יש ברשותנו כ

 כבר מספיק טוב. 

הצירוף  UNICODE-ביט. ב :-)בהקסדצימלי(. ניתן לשמור אותו ב 88הוא  ’a‘של התו  ASCII-לדוגמה, קוד ה

, יש ערך ASCII. לעומת זאת האות העברית 'א', לה אין קוד 2288ביט ולכן הקוד הוא  88-מורחב ל

UNICODE  1שלD0 . 

? צריך להגדיר D0וקוד  1, קוד ASCIIבתור האות א' ולא בתור שני קודי  1D0איך המחשב יודע לפרש את 

קיצור של  - Wיכילו את האות  UNICODEלו עם איזה סוג מחרוזת אנחנו עובדים. מחרוזות שהן מסוג 

wide ואילו מחרוזות ,ASCII  לא יכילוW ומצביעים אליהן:. דוגמאות לסוגי מחרוזות 

typedef CONST CHAR  *LPCSTR; 

typedef CONST WCHAR *LPCWSTR; 

typedef WCHAR       *LPWSTR; 

 המשמעות זהה(: -ביט והלאה 60)שכאמור במעבדי  L-ואותן המחרוזות ללא תחילית ה

typedef CONST CHAR  *PCSTR; 

typedef CONST WCHAR *PCWSTR; 

typedef WCHAR       *PWSTR; 

. כלומר אי אפשר לשנות את Const, שמציין Cבחלק מהמקרים של מצביעים למחרוזות, נמצא את התו 

 המחרוזת.

 . לדוגמה:Lהיא לכתוב לפני המחרוזת את התו  Wהדרך להגדיר מחרוזת מסוג 

LPCWSTR my_str = LHello; 

מצביע לאזור בזכרון שם נשמר  my_strמכיוון שזו מחרוזת קבועה. כלומר  Cבמקרה זה יש צורך להגדיר 

Hello .אם, לעומת זאת, אנחנו רוצים להגדיר מצביע למחרוזת שיכולה להשתנות: כקבוע 
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WCHAR my_str [6] = L"Hello"; 

LPWSTR pstr = my_str; 

תווים, מכיוון  1היא בת  ”Hello“איברים, למרות שהמילה  8שימו לב שיש צורך להגדיר מחרוזת בגודל 

, 22שבסוף המחרוזת צריך לשמור מקום לתו שמציין סיום מחרוזת. תו זה מיוצג על ידי קוד הקסדצימלי 

. תו סיום המחרוזת מאפשר לבצע פעולות שונות על מחרוזות, כגון 22כך שבכל סוף מחרוזת נמצא קוד 

קציה שבודקת את אורך המחרוזת לבדוק אורך של מחרוזת ולהדפיס מחרוזת. ללא תו סיום מחרוזת, הפונ

 לא תדע היכן להפסיק את הספירה ופונקציית ההדפסה לא תדע היכן לעצור את ההדפסה. 

. במילים 0x0061הוא  ’a‘. לדוגמה התו 22שלהם כולל את הקוד  UNICODE-כפי שראינו, ישנם תווים שה

לפונקציה שבודקת אורך מחרוזת או לפונקציה שמדפיסה מחרוזת,  UNICODEאחרות, אם נשלח מחרוזת 

אנחנו עלולים לקבל תוצאה לא תקינה. לכן יש סט מיוחד של פונקציות, שמטפלות במחרוזות מסוג 

UNICODE. 

. לדוגמה, UNICODEמקבלת מחרוזת  wprintf, הפונקציה ASCIIשמתאימה לקוד  printfלדוגמה, במקום 

 .UNICODEמוצאת אורך של מחרוזת  wcslen, הפונקציה ASCII-ימה לשמתא strlenבמקום 

 ?ASCII-והן ל UNICODE-ומה אם אנחנו רוצים לכתוב קוד שיתאים הן ל

 ,T. המנגנון עובד כך: כאשר מוגדרת מחרוזת עם Tנכתוב את האות  Wבמקרה זה במקום האות 

, ASCIIעשה שימוש בהגדרות של נ -. אם לאdefine UNICODEהקומפיילר בודק אם יש הגדרה של 

 :PTSTRולהיפך. כך נראית הגדרה של טיפוס מחרוזת 

#ifdef UNICODE 

typedef LPWSTR PTSTR; 

#else typedef LPSTR PTSTR; 

#endif 

 .LPSTR -, אחרתLPWSTRאז הטיפוס הינו בעצם  UNICODEכפי שרואים, אם מוגדר 

 

 Handleטיפוסים מסוג 

. Handle -עד כה דנו בטיפוסי משתנים בסיסיים, מצביעים ומחרוזות. ישנו טיפוס נוסף שהכרחי להכיר

מערכת ההפעלה מארגנת את כל המשאבים שלה בטבלה. כל רשומה בטבלה הזו נקראת אובייקט. 

בים של הוא אובייקט. ויש עוד סוגים ר Processלדוגמה, קובץ הוא אובייקט, אזור זיכרון הוא אובייקט, 

 אובייקטים, שעליהם נלמד בהמשך.
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 : כאן כותבת Microsoft-שאפליקציה לא יכולה לגשת לאובייקט באופן ישיר. הדבר נמנע משתי סיבות, כפי 

"The system uses objects and handles to regulate access to system resources for two 

main reasons. First, the use of objects ensures that Microsoft can update system 

functionality, as long as the original object interface is maintained. When subsequent 

versions of the system are released, you can use the updated object with little or no 

additional work. 

Secondly, the use of objects enables you to take advantage of Windows security. Each 

object has its own access-control list (ACL) that specifies the actions a process can 

perform on the object. The system examines an object's ACL each time an application 

creates a handle to the object." 

כלומר גם מתוך רצון של מייקרוסופט לעדכן בחופשיות את מבני הנתונים שלה, וגם מתוך צורך לשמור על 

 אבטחה.

 USER: אובייקטים גרפיים, אובייקטים מסוג Handleסוגים של אובייקטים שאפשר לקבל אליהם  6ישנם 

 ואובייקטים של הקרנל. 

, כוללים את כל מה שנדרש לטובת תמיכה בגרפיקה. לדוגמה פונטים, צבעים. GDIאובייקטים גרפיים, או 

הם כל מה שנדרש בשביל לתמוך בניהול חלונות של אפליקציית המשתמש,  USERאובייקטים מסוג 

ון, מצביע של העכבר. מה שמעניין אותנו יותר אלו האובייקטים מסוג קרנל, כיוון ששם לדוגמה מיקום חל

ים. אם השמות mutexים, processנמצאים כל המשאבים שאנחנו צריכים מהקרנל, לדוגמה קבצים, זיכרון, 

 הללו אינם מוכרים עדיין, אל דאגה נלמד עליהם בהמשך.

אנחנו מקבלים הרשאות גישה אליו. לדוגמה, אפשר לקבל  למשאב כלשהו, Handleכאשר אנחנו מקבלים 

Handle  לקובץ עם הרשאת גישה לקריאה בלבד, או קריאה וכתיבה. הגישה אל כל משאב מנוטרת

באמצעות מערכת ההפעלה, שדואגת שניגש רק למשאבים שיש לנו הרשאה לגביהם. כמו כן מערכת 

לדוגמה, אם יש שתי תוכנות שניגשות לאותו קובץ, ההפעלה מאפשרת לנו להמתין למצב בו משאב פנוי. 

אפשר לוודא שאנחנו מקבלים אובייקט רק כאשר  WinAPIעלולות להגרם טעויות. באמצעות פקודות של 

 הוא פנוי לעבודה.

 aspx.ms810501/library/us-en/com.microsoft.msdn/:/https :ניתן למצוא הסבר מפורט בלינק

 

 WinAPIקריאה לפונקציות של 

. אם אנחנו יודעים מה שם הפונקציה שאנחנו מחפשים, ניתן msdnהתיעוד של כל הפונקציות נמצא באתר 

נבצע  .msdn-, וצפוי שהתוצאה העליונה תהיה הדף בmsdn readfileושם הפונקציה, לדוגמה  msdnלגגל 

 .msdn readfileקריאה מודרכת בעמוד של 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/sysinfo/about-handles-and-objects
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms810501.aspx
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 :מצד שמאל אפשר לראות את כל שמות הפונקציות מסודרות לפי הסדר המילוני שלהן

 

. לא נעסוק כרגע בוריאציה הזו, רק חשוב לשים לב ReadFileExיש וריאציה שנקראת  ReadFile-נראה של

מחפשים, לעיתים נמצא פונקציה יותר מתאימה ממה שכדאי לעבור על וריאציות של פונקציות שאנחנו 

 שחיפשנו.

כולל הסבר קצר על מה שהפונקציה מבצעת ומיד לאחריו את הפרמטרים  ReadFileהחלק המרכזי של 

 שהיא מקבלת ומחזירה:

 

 לאחר מכן יש הסבר על כל פרמטר. לדוגמה:

 

לקובץ, מצביע לזכרון שאליו  handleיש כמה פרמטרים שברור שהיא חייבת לקבל.  ReadFileלפונקציה 

אנחנו רוצים שהמידע מהקובץ יועתק, וכמובן כמה בתים להעתיק. אלו שלושת הפרמטרים הראשונים. 

לגבי שני הפרמטרים הנוספים יש לנו שתי אפשרויות. הראשונה היא להזין שם ערכים מתאימים, אחרי 

 .NULLשכתובה בתיעוד ולהזין פשוט  שבדקנו מה הפרמטרים הללו אומרים, או לנצל את האפשרות
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שלה, ערך  syntax-לאחר פירוט הפרמטרים, מוסבר ערך החזרה של הפונקציה. כפי שאפשר לראות מה

ומה  2. אנחנו עדיין צריכים הבהרה מה מציין 8או  2 :, כלומר יש רק שתי אפשרויותBOOLהחזרה הוא 

 .8מציין 

 

 

 שימוש יעיל בקודי שגיאה

אם יש בעיה והפונקציה נכשלה, בשלב ראשון כדאי לבדוק את קוד השגיאה. קוד השגיאה יכול להסביר 

. כדי לבצע זאת, כל מה שאנחנו FALSEלנו מה היתה הבעיה הספציפית שגרמה לפונקציה לחזור עם 

 . לדוגמה:GetLastError-צריכים לעשות זה לקרוא בקוד שלנו ל

HANDLE  hfile; 

INT     num_bytes = NUM_BYTES; 

CHAR    data[NUM_BYTES]; 

LPVOID  pbuffer = data; 

BOOL result = ReadFile(hfile, pbuffer, num_bytes, NULL, NULL); 

if (result == FALSE) 

{ 

    printf("%d", GetLastError()); 

    return 0; 

} 

 :msdn-מספר כלשהו. כדי להבין מה המשמעות שלו ניגש לדף קודי השגיאה ב console-כעת יודפס ל

https://docs.microsoft.com/he-il/windows/desktop/Debug/system-error-codes 

 

 סיכום

, שמטרתו לתת "נחיתה רכה" למי שעושים את הצעדים הראשונים WinAPIזה היה רקע בסיסי על תכנות 

בכתיבת תוכנות שקוראות לפונקציות של מערכת ההפעלה. התחלנו מהסבר על טיפוסים שונים שמוגדרים 

להתחיל . אלו הכלים הבסיסיים שצריך בשביל msdn-וסיימנו בהסבר על איך לקרוא תיעוד ב WinAPI-ב

 לעבוד. 

 

https://docs.microsoft.com/he-il/windows/desktop/Debug/system-error-codes

