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StackBombing - Next Gen Process Injection 

Technique 

 אלון מזור מאת

 

 הקדמה

עולם אבטחת המידע בשנים האחרונות כמו שאנחנו מכירים אותו, משמש כקרקע פורייה למלחמה הבלתי 

ה המגנים. ממש חתול ועכבר, כך שעבור כל מנגנון הגנה כזה או 'לחברה התוקפים 'פוסקת בין החבר

 אחר, מתישהו יימצא מישהו מוצלח ומוכשר שהצליח לעקוף אותה.

שנקראת  Microsoftואיך אפשר שלא לתת את הדוגמא הטובה ביותר לכך, המכונית המשוריינת של 

Windows 10ר מאובטחות הקיימות היום בשוק, ? שכבר מזמן הוכיחה עצמה כמערכת הפעלה בין היות

 צברו עם השנים. Microsoft-וזאת הודות ללקחים הרבים וגם לניסיון הרב ש

כוללת בתוכה פיצ'רים ושיטות רבות, עליהן אפרט בהמשך, שכל מטרתן היא למנוע  Windows 10אותה 

 הזרקת קוד זדוני אל תוך תהליך מסוים במערכת. 

StackBombing ה ומורכבת מאוד להזרקת קוד בצורה מורכבת ושקטה, תוך שימוש היא טכניקה חדיש

-לגיטימי לחלוטין מצד המשתמש. טכניקה זו עוקפת בהצלחה את כלל מנגנוני ההגנה הקיימים נכון ל

Windows 10 1909. 

מחולקת לגרסאות, כאשר כל חצי שנה בערך יוצא לעולם עדכון גרסה  Windowsמערכת ההפעלה 

מערכת ההפעלה עוד פיצ'רים, ממשקים, ומנגנוני הגנה. מה שמעניין כאן הוא משמעותי המוסיף ל

. שכן בכל אחת Windowsההתאמה של שיטת התקיפה, ובמקרה שלנו ההזרקה של הקוד לכל גרסה של 

 נפגוש מכשולים ואתגרים אחרים.

חר כל שלב במהלך הכתיבה אני אספק הסבר מעמיק על השיטה, הכולל ירידה לפרטים הקטנים ומעבר א

בה, היכרות עם מנגנוני ההגנה ש"מפחידים" אותנו בדרך, ובסופו אתן דגש על מה אנחנו עוד עתידים 

  ועל איך זה ישפיע על הזרקות הקוד העתידיות. Windows 10-לראות בהמשך צמיחת יכולות ההגנה ב

ואחרים, על חלקם אני  בנוסף, אני אתריע מראש כי במהלך המאמר תפגשו המון מונחים טכנולוגיים כאלה

ארחיב ועל חלקם לא כדי לשמור על מסגרת המאמר. תרגישו חופשיים לחפש באינטרנט במידה ומונח 

 לא כתוב כאן משהו שלא תמצאו בחיפוש הראשון בגוגל. -מסוים לא מובן, אחרי הכל 

בה מחקרית מטרת המאמר היא חשיפה של הקורא לשיטה מורכבת ובו זמנית שמישה ויעילה. עידוד חשי

 של מערכת הפעלה זה לא מהלך מפחיד כמו שנוהגים לחשוב. Internals-והבנה שירידה ל
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 רקע

, Windows-הכל התחיל מתוך הזמנה להרצאה בתל אביב שהנושא שלה הוא הזרקות קוד לתהליכים ב

חוקרים ישראלים שאחראיים על המחקר שהוביל לגילוי הטכניקה הזו. כאשר יצאתי  2המרצים היו 

מתוך כל השיטות המאוד מיוחדות שהוצגו שם, הייתה אחת שלא  -מההרצאה הזו, נשארתי קצת מבולבל 

 ממש הבנתי איך היא עובדת.

שאותם החוקרים הבעיה היא שלא ממש זכרתי איך קראו לה. אז אחרי כמה חיפושים בעקבות החומרים 

הם קראו לה. שיטה מדהימה שעוקפת  StackBombingמצאתי את השיטה המדוברת.  -הציגו באותו היום 

בזמן הכתיבה  Windows (Windows build 1909 את כל מנגנוני ההגנה הקיימים כיום במערכות ההפעלה

 הנוכחי(. 

הסימפליסטי שאותם  -PoCה שהמטרה שלו: לקחת את -כאן אפשר להגיד שהתחלתי את המחקר שלי 

שממש יאפשר  -הרבה יותר שמיש  -Scaleהחוקרים כתבו בכדי להוכיח את היכולת של השיטה הזו ל

 למשתמש בשיטה הזו לכתוב קטע קוד אותו הוא ירצה להזריק באמצעותה.

בנוסף לכל הקוד  שהם סיפקו, -PoCאת ה .לכל הסקרנים למיניהם, ממליץ בחום לקרוא את המחקר שלהם

 .אצרף כלינקים בסוף המאמר שלי שיוצג כאן,

 מאמר זה דורש מהקורא היכרות ושליטה מצד הקורא במספר נושאים:הערה: 

 Windows API 

 x64 Assembly 

 C/C++ 

 מבנה ה-PE ב-Windows. 
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 ?StackBombingאז מה זה בעצם 

 ROPולאחר מכן כתיבה של  Alertable stateכקורבנות מתאימים, ניצול של  -threadבחירה של תהליך ו

chain  אל תוך אזור לא משומש במחסנית של התהליך. אותהROP chain משתלטת על הריצה של ה-

threadולאחר שהיא מסיימת לרוץ היא "מיישרת" את המחסנית בחזרה וה ,-thread  חוזר לריצה הרגילה

 שלו מבלי לפגוע בה.

אז נאמרו כאן הרבה דברים יפים, אבל מה באמת קורה מאחורי הקלעים? ולמה לעזאזל צריך לעשות את 

כל זה בשביל להזריק קוד לתהליך? הרי כולם מכירים את שיטות ההזרקה המוכרות עם 

CreateRemoteThread ו-APC Injection או אפילו לעלות שלב ולבצע ,Reflective Injection התשובה .

 ה הזו מגיעה בהסבר הבא.לשאל

 

 מה מונע מאיתנו להשתמש בשיטות מוכרות?

מושבע, אז ממש רגע  Windowsכמובן שנקודת ההנחה היא שלא כל קורא של המאמר הזה הוא חוקר 

 אסביר למה בכלל צריך אותה ומה השימוש בה. -לפני שנכנס לשיטה עצמה 

וכנראה שהם גם יהיו  Windows 10כבר מחשבי בעולם שבו אנו נמצאים כיום, בו לכולם )בתקווה( יש 

(, קיימים מנגנונים הגנתיים רבים. כל מי שקרא על אקספלויטציה או (64bit x86-64מעבד  בארכיטקטורת

 , שני מנגנוני הגנה שכבודם במקומם מונח.ASLR-ו DEPמיטיגציה בעשור האחרון כנראה שמע את השמות 

הביאה לעולם  DEPאמנם הם הקשו לא מעט על תוקפים אך הם גם התגלו כלא כל כך יעילים עם הזמן. 

גרמה לפיתוח  ASLR-( שעליהן ארחיב בהמשך, וROP) return-oriented-programmingתקיפות מבוססות 

 שעליהן אני לא ארחיב, אך מוזמנים לקרוא בעצמכם. heap spraysשל 

Windows 10 חשפה אותנו לכמה מנגנונים חדשים שנכנסו כבר באחד ה-Builds  הראשונים שלה. אנחנו

 .נתייחס לכמה מהם

 

)CFG( Guard Flow Control 

מנגנון זה נועד כדי למנוע השמשה של חולשות השחתת זיכרון. הוא יוחל על כל תהליך רק במידה והוא 

הוא יוצר  -במערכת, כאשר עבור התהליך שהוא רץ בו  per-processפועל  CFGקומפל עם הגדרה לכך. 

bitmap פעולה שמבצע ה( בטעינה שלו לזיכרון-Loader  אותו .)עצמוbitmap  מכיל את כל הכתובות

. כלומר, בכל פעם שהתהליך יבצע קריאה לכתובת indirect-callsה"חוקיות" אליהן יכול התהליך לבצע 

 שהיא איננה כתובת אבסולוטית.
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 דוגמא:ל 

 

היא קריאה לכתובת שהיא אינה אבסולוטית. ההנחה היא שכל כתובת לא מוחלטת  "call esi"הפקודה 

ומוודא  -שכזו  callמבצע דגימה של כל פקודת  CFGיכולה להשתנות ולהיכתב מחדש בידי תוקף, ועל כן 

 של הכתובות החוקיות. bitmapמכיל( נמצאת ב esiהכתובת שהאוגר  -שהכתובת שנקראת )במקרה שלנו 

 :guard_check_icall_אותה בדיקה מתבצעת באמצעות הקריאה לפונקציה 

 

 -, ולא "call esi"במידה והבדיקה בפונקציה הזו עוברת בהצלחה, הריצה ממשיכה ותתבצע הפקודה 

 התוכנית תעצור את ריצתה. תרשים המסביר את התהליך במלואו:
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Code Integrity Guard (CIG) 

עשו בו שימוש בין היתר כדי  Microsoft, אז Device Guard-מנגנון הגנה שבתחילת דרכו היה חלק מ

 Microsoft Edge. בהמשך הוא הוכנס גם אל תוך Windows 10-ב למנוע השחתה או זיוף של דרייברים

 וקצת אחרי זה אפשרו גם למפתחי תוכנות צד שלישי להשתמש בו.

או  Microsoft( שנחתמו על ידי dlls, binariesתטען אך ורק קוד ) CIG-תוכנה שהוגדרה להשתמש ב

Windows Store לא עוד  -לא מתאפשרת טעינה של כל ספרייה כזאת או אחרת. מה שאומר  -. כלומרDll 

Injections. 

Arbitrary Code Guard (ACG) 

מבטיח לנו שרק ספריות חתומות יטענו מהדיסק לזיכרון התהליך, הוא לא מספק לנו שום  CIG-בזמן ש

בזיכרון. שזה אומר, שתוקף יוכל בעצם לטעון קוד  Mappingאחריות על מצב הדפים שכבר נטענו ועברו 

 ריץ.זדוני באמצעות יצירה של דפים חדשים או שינוי של דפים קיימים כך שיכילו את הקוד שהוא רוצה לה

 , שכל מטרתו היא מניעה וזיהוי של:ACGהביאו לעולם את  Microsoftולכן 

 שינוי וכתיבה מחדש של קוד קיים )דפים המשוייכים ל-Code Segment לא יכולים להפוך ל-

Writable.) 

 כתיבה של קוד אל תוך ה-Data Segment ( והרצה שלו לאחר מכןdata לא יכול להפוך ל-code.) 

( Wמכיל את החוק הפשוט הבא: דף בזיכרון לא יכול להיות בעל הרשאות כתיבה ) ACGבכדי לאכוף זאת, 

 (.Xוהרצה )

 היה מונע: ACG-דוגמא של הזרקת קוד ש

   

 סיכום ביניים

אפשר לומר שכל אחד מהמנגנונים האלה מגן בגזרתו. אך ביחד נוצרת לנו מיטיגציה חזקה ומערכת 

שטח תקיפה מצומצם מאוד. כאשר מונעים ממך מלפעול בדרכים לא לגיטימיות, הפעלה מוקשחת, עם מ

 לפעול בדרכים לגיטימיות! -נשארה רק דרך אחת 

כל ההגנות האלה מונעות שליטה מרוחקת על תהליך, כתיבה אליו, או הרצה של קוד דרכו. ואנחנו בסך 

, Microsoftרות העבודה הטובה של הכל רצינו להזריק קוד. אז איך בכל זאת נצליח לעשות זאת, ולמ

 לעקוף את כל מנגנוני ההגנה האלה?

 אז נתחיל.
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StackBombing 

 APC: Asynchronousעובדת, נדבר קצת על  StackBombingקצת לפני שנצלול ממש לשלבים שלפיהם 

procedure callזהו מנגנון ב .-Windows סינכרוניות ב-שמאפשר לנו להריץ פונקציות א-context  של

thread .מסוים 

-, והוא ירוץ ברגע שהthread-של אותו ה APC queue-מסוים, הוא מצטרף ל thread-ל APCכשיוצרים 

thread  יכנס למצא שנקראAlertable state מצב בו הוא "מחכה" לפעולה מסוימת שתקרה, בין אם זה .

 תסיים לרוץ ובין אם זה לחכות לאובייקט מסוים. SleepEx(1000)שפונקציית 

 , והן:Alertable state-ל threadשמכניסות  Windows-פונקציות ב 5יש בסה"כ 

Function syscall in ntdll.dll Function 

NtDelayExecution SleepEx 

NtWaitForSingleObject WaitForSingleObjectEx 

NtWaitForMultipleObjects WaitForMultipleObjectsEx 

NtSignalAndWaitForSingleObject SignalObjectAndWait 

NtUserMsgWaitForMultipleObjectsEx RealMsgWaitForMultipleObjectsEx 

, ובמידה ויש threadשל אותו  APC Queue-, הקרנל דוגם את הAlertable state-נכנס ל threadכאשר 

APCs בתור הזה, הקרנל מוחק אותן מהתור וגורם ל-thread  .לבצע אותן, אחת אחת, עד שמתרוקן התור

יעשה  ==יחזור לריצה הרגילה שלו  thread-, הAPCs-ברגע שהקרנל מבין שהוא סיים להריץ את כלל ה

return מתוך הפונקציה שהכניסה אותו ל-.Alertable stat 
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בדיוק איפה שהעיגול  Alertable state-, שכשמו שאמרנו מכניסה לNtDelayExecutionזו הפונקציה 

הזו אנחנו מנצלים  retn-זו פקודת החזרה מהפונקציה, בדיוק את פקודת ה retn-האדום נמצא, כאשר ה

 שלנו. Payload-כדי להשתלט על המחסנית ולהריץ את ה

הגיע הזמן להרכיב אותו. חשוב מאוד להבין את כל  אז עכשיו אחרי שיש לנו כמה חתיכות מתוך הפאזל,

 מה שנכתב עד החלק הזה מכיוון שכל המשך המאמר מסתמך עליו.

 

 מציאת קורבנות - 0 שלב

 Context-הנבחר וקריאה של ה Thread-עליהם תתבצע ההזרקה. עצירת ה Thread-בחירה של תהליך ו

 :payload-שלו, מה שישמש אותנו לאורך כל תהליך בניית ה

SuspendThread(t); 

 

CONTEXT context; 

context.ContextFlags = CONTEXT_ALL; 
if (!GetThreadContext(t, &context)) 

{ 

    return 0; 

} 

runtime_parameters["orig_tos"] = (DWORD64)context.Rsp; 

runtime_parameters["tos"] = runtime_parameters["orig_tos"] - 0x2000; 

ומכניסים אותה לתוך מילון  RSP-אנחנו שומרים את הכתובת השמורה ב -אז כמו שניתן לראות כאן 

(. כלומר, אנחנו שומרים על הערך tos = top of stack) orig_tosבשם  runtime_parameters-שהגדרנו כ

 אצלנו כדי שנדע להחזיר את המצב לקדמותו, ועל זה נדבר בהמשך. RSPהמקורי של 

 . ומה זה אומר?RSP - 0x2000 :כתוצאה של tosאנחנו מגדירים את  -בשורה הנוספת 

 :אם נזכר לרגע איך מחסנית שומרת את הנתונים בה

מה  -נמוך )או קטן  tos-יהיה בעל ערך קטן יותר. לכן, כאשר אנחנו נקבע ש  RSPככל שהמחסנית גדלה,

שעוזר לכם לדמיין את זה( מהמצביע הנוכחי למחסנית, אנחנו בעצם קובעים שהוא יימצא באזור במחסנית 

 כלשהן, אזור לא משומש במחסנית בזמן הריצה הנוכחי שלה.  Framesשבו לא יימצאו

ליצור לעצמנו נמצא, אם מסתכלים על התמונה. ולמה שנרצה  Available stack space-ממש איפה שה

 מצביע לכתובת כל כך רחוקה מהמחסנית הנוכחית?
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שלנו. הזכרתי מקודם שעתידה  payload-ויבינו ששם כנראה נכתוב את ה 1ועוד  1חדי האבחנה יעשו 

 :מתישהו. אבל אל דאגה, שלב שלב  ROP chainלהיכתב לכאן

 

 

 Payload-בניית ה - 2 שלב

אנחנו קודם כל צריכים להבין איך הוא אמור להראות. עד  -הרצוי שלנו  Payload-אז בשביל לבנות את ה

 .thread-שתכנס למחסנית של ה ROP chainכה אנחנו יודעים שהמטרה היא בנייה של 

, לקוראים שכבר בקיאים בנושא אני אמליץ להתקדם לתת הכותרת ROPאפתח עכשיו בהסבר קצר על 

 הבאה.

ROP Chain 

Return Oriented Programming -  דרך אותה גילו חוקרי אבטחה, שבאמצעותה ניתן להריץ קוד על

מכונה, גם בהמצא מנגנוני אבטחה המונעים הרצה של קוד מהמחסנית במקרה של השחתת זיכרון וקבלת 

 פרימיטיב כתיבה אליו.
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נית, לא הנכתב למחס Shellcode-של התוכנית, כאשר ה -RETהם עושים זאת על ידי שימוש במנגנון ה

יכלול את הקוד הרצוי על ידי התוקף, אלא את הכתובות לקטעי קוד שכבר מצויים בזיכרון של התהליך 

 (. Execute Privilegeהנתקף, שלהם יש הרשאות לרוץ )

. ובכך RET-כל גאדג'ט חייב להסתיים ב -(. דגש חשוב הוא Gadgetsאותם קטעי קוד, נקראים גאדג'טים )

 :וכך הלאה RETולבצע אותה, ושוב לבצע  Shellcode-הכתובת חזרה הבאה מתוך הבעצם לשלוף את 

 

 [https://medium.com/@nikhilh20/return-oriented-programming-rop-chaining-def0677923ad]מקור: 

, מכיוון Code segment-כך שהטור השמאלי מסמל את מרחב הזיכרון של התהליך, אך ספציפית את ה

שהתוקף  Shellcode-וזה מה שאנחנו מחפשים. הטור הימני מסמל את ה -בעל הרשאות ריצה  שרק הוא

והוא מכיל את הכתובות של הפקודות אותן נרצה לשרשר, כך שלבסוף תיווצר לנו מעין שרשרת  -יכתוב 

 ארוכה המורכבת מקטעי קוד קצרים, והיא תבצע את כל מה שהתוקף ירצה להשיג.

. מה גם שקיימים המון לינק לויקיפדיהה יותר, ממליץ בחום לקרוא על שיטה זו: לקריאה נוספת ומעמיק

 .ROPעל  Digital Whisperהסברים מעולים בגליונות קודמים של 

 

 Payload-המשך בניית ה

 צריך גאדג'טים, אז איך נשיג את הגאדג'טים שלנו?  ROP chainבשביל 

מהתהליך כדי שנדע למקם את עצמנו בתוך  Information leakageברוב המקרים, אנחנו נסתמך על 

הזיכרון המרוחק שלו. ממליץ בחום לקרוא על זה בהרחבה ברחבי האינטרנט, לא אכנס לכאן מהסיבות 

 של מסגרת המאמר. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Return-oriented_programming
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בתוך הזיכרון הווירטואלי  -PEאז מה שקורה בדרך כלל זה שכל הספריות וקבצי ה ASLRכשמדברים על 

 של התהליך טעונים בכתובות רנדומליות. כמו בדוגמא הבאה:

 

 [windows-in-mitigations-threat-of-protection/overview-us/windows/security/threat-https://docs.microsoft.com/en-10: מקור]

בדוגמה הזו כל מספר מסמל תהליך מסוים בזיכרון. כך שלכל אחד קיימות כתובות ווירטואליות שונות 

 לאותן הספריות בדיוק.

 אבל, טוויסט בעלילה!

עובד בצורה קצת לא חכמה... טוב, אולי מאוד לא חכמה.   Windows 10,ASLR-למזלנו המצב כאן שונה. ב

מלא, אך אני באמת לא בטוח לגבי הסיבה  ASLRאני מניח שהסיבה לכך היא שיש חסרון מסוים בלממש 

 האמיתית של זה.

נדבר על שני  .Windows-מה שבטוח, זה שזה עושה לתוקפים חיים הרבה יותר קלים כשמדובר ב

 .explorer.exe-ו chrome.exeתהליכים לדוגמא: 

מסוים נטען לזיכרון בפעם  Image-היא כזאת: בכל פעם ש ASLRמממשת  Windowsהדרך שבה 

 imageהראשונה, הוא מקבל כתובת רנדומלית בזיכרון שמביא לו הקרנל, אך בכל פעם נוספת שבה אותו 

יטען לזיכרון, הוא יקבל את אותה הכתובת. מה שאומר, שכל הספריות המשותפות בין התהליכים, יהיו 

 .Reboot-טעונות באותה הכתובת בכל התהליכים במערכת. והכתובות האלו ישתנו רק ב

  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/overview-of-threat-mitigations-in-windows-10
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 כמו בדוגמא הבאה:

Chrome Memory Explorer Memory 

chrome.exe 0x7b200000 explorer.exe 0x7c900000 

ntdell.dll 0x7c600000 ntdell.dll 0x7c600000 

kernelbase.dll 0x7d100000 kernelbase.dll 0x7d100000 

kernel32.dll 0x7cb00000 kernel32.dll 0x7cb00000 

user32.dll 0x7ca10000 user32.dll 0x7ca10000 

עצמו טעונה במיקום שונה. זהו ההבדל היחיד בין שני  exe-של ה Image-שימו לב כי רק כתובת ה

השייכים ייחודית לכל אחד מהתהליכים האלה גם יקבלו כתובת משל  DLLsהתהליכים הללו, וכמובן שגם 

 עצמם.

מסוים, נוכל לדעת מה נמצא בכתובות  processמסקנה מכל הסיפור הזה: כאשר אנחנו רצים מתוך 

 ההפעלה, בכתובות של הספריות המשותפות. אחר במערכת process-ב מסוימות

 ולכן, כאן נתחיל את חיפוש הגאדג'טים שלנו, בספריות המשותפות.

 נסתכל על הקוד הבא ונבין מה בדיוק הוא מבצע:

DWORD64 GadgetFinder(const void* const needle, const size_t needle_len) 
{ 

    // Searches a given gadget in the text sections of shared libraries. 

    // Text section is the only one which is executable. 

 

    DWORD64 gadget; 

    CHAR modules[6][11] = { "ntdll", "kernel32", "user32", "kernelbase", 

"gdi32", "gdiPlus" }; 

 

    for (int i = 0; i < 6; i++) 

    { 

        HMODULE hmod = GetModuleHandleA(modules[i]); 

        if (hmod != NULL) 

        { 

            MODULEINFO modinfo; 

            GetModuleInformation(GetCurrentProcess(), hmod, &modinfo, 

sizeof(modinfo)); 

 

            TEXT_SECTION_INFO textSection = GetTextSection(hmod); 
            gadget = (DWORD64)memmem((BYTE*)textSection.address, 

textSection.size, needle, needle_len); 
            if (gadget) 

                return gadget; 

        } 

    } 

    return 0; 

} 

רצוי ואת האורך שלו כפרמטר, מתבצע לנו מעבר עם הגדרה של פונקציה כזאת, המקבלת גאדג'ט 

 memmemהפונקציה  של הספריות המשותפות המוגדרות בפונקציה. text sections.-ה אוטומטי על כלל

 .Windows-היא פונקציה הקיימת בלינוקס, אך אפשר לכתוב שימוש זהה שלה גם ב
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 למשל גאדג'ט ספציפי לפעולה מסוימת? אז עכשיו יש לנו את הפונקציה שמוצאת גאדג'טים. מה אם נרצה

GADGET_addrsp = GadgetFinder("\x48\x83\xC4\x28xC3", 5); // add rsp, 0x28; ret 

GADGET_poprcx = GadgetFinder("\x59\xC3", 2); // pop rcx; ret 

כאשר  שלנו. ROP chain-כך באופן גנרי לחלוטין, ניתן למצוא את מה שאנחנו מחפשים ולהוסיף אותו ל

rop_pos הוא ה-counter שלנו, שמאפשר לנו להיות במעקב על מספר האיברים בשרשרת: 

void SetRcx(DWORD64 value) 

{ 

    ROP_chain[rop_pos++] = GADGET_poprcx; 

    ROP_chain[rop_pos++] = value; 
} 

מכיוון שבגרסה מסוימת יימצא , Windowsקיים קושי מסוים בהתאמה של גאדג'טים בין גרסאות של 

גאדג'ט מסוים, אך בגרסה אחרת, הוא לא קיים. הסיבה לכך היא השוני בקוד של הספריות המשותפות. 

הדרך שבה אפשר להתמודד עם קושי שכזה, היא מציאת גאדג'טים אחרים שיעבדו קצת שונה אך לבסוף 

 יביאו לאותה התוצאה:

void SetR8(DWORD64 value) 

{ 

    if (GADGET_popr8) 
    { 

        ROP_chain[rop_pos++] = GADGET_popr8; 

        ROP_chain[rop_pos++] = value; 
    } 

    else 

    { 

        ROP_chain[rop_pos++] = GADGET_poprax; 

        ROP_chain[rop_pos++] = value; 

        ROP_chain[rop_pos++] = GADGET_movr8deax; 
    } 

} 

? במידה וכן, נשתמש בו ונכתוב את הכתובת שלו, popr8האם קיים גאדג'ט של  -כאן מתבצעת הבדיקה 

גאדג'טים שונים כדי להכניס את הערך  2ולאחר מכן את הערך אשר ייכנס אליו. במידה ולא, נשתמש ב

 בדרך עקיפה. R8-הרצוי ל

. זהו מונח שקובע Stack alignmentשלנו, הוא שמירה על  ROP chain-דגש חשוב מאוד בבניית ה

 4משתנים בגודל  -שהמחסנית תמיד צריכה להיות "מיושרת" בהתאם לארכיטקטורת המעבד. כלומר 

 8. והסיבה לכך היא שהמעבד מוגדר לקרוא 64bitבתים במחסנית כשמדברים על מעבד  8בתים יתפסו 

 בתים כיחידת קריאה הכי קטנה שלו.

הבנו איך נראית הכתיבה של השרשרת, שהיא בעצם הקוד שבסופו של כל התהליך הארוך הזה,  כהעד 

שנבחר כקורבן. בשביל להצליח להציג במאמר כמה צילומי מסך שיהיו  thread-יוזרק אל המחסנית של ה

 מתוך התהליך שאליו הקוד הוזרק. MessageBoxנוחים להבנה לקורא, בחרתי בהקפצה של 

שנבנית  ROP chain-במקרה שלנו, מגיע החלק החשוב ביותר ב MessageBox -הקוד הרצוי  לאחר הרצת

כאן, והוא לסדר את כל הבלגן שנוצר בעקבותיה. ליישר את המחסנית בחזרה לתצורה המקורית שלה, 
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מהנקודה בה הוא עצר. זהו הדובדבן שבקצפת של  thread-ולהביא להמשך ריצה נורמלית של ה

StackBombing.אז תחזיקו חזק , 

מכיוון שאנחנו רוצים לנקות אחרינו ולהחזיר את הריצה, נצטרך לשכתב את הכתובות בזיכרון שדרסנו 

-המקורית שלו, ולא ב Stack frame-כדי שיחזור ל RSPבהשתלטות על המחסנית, ולאחר מכן לשנות את 

Stack frame שאנחנו בנינו ובה נמצאת ה-ROP chain. 

 :x64-ב Calling Conventionתזכורת קצרה לגבי 

func1(int a, int b, int c, int d, int e); 

// a in RCX, b in RDX, c i R8, d in R9, e pushed on stack 

 (.לקריאה נוספת) כך מועברים פרמטרים לפונקציות בשילוב של המחסנית והאוגרים בארכיטקטורה זו

 תזכורת זו תשמש אותנו בקריאה של הקטע קוד הבא, בו כל הקסם מתרחש:

SetRcx((*run)params)["orig_tos"]); 
 

ROP_chain[rop_pos++] = GADGET_poprdx; 

saved_return_address = rop_pos++; //rdx 
 

SetR8(8); 

SetR9(DONT_CARE); 
SetApi((DWORD64)GetProcAddress(ntdll, "memmove")); 

 

ROP_chain[rop_pos++] = GADGET_pivot; 

ROP_chain[rop_pos++] = (*run_params)["orig_tos"]; 

כך שהאוגרים יכילו פרמטרים שיועברו  ROP chain-השורות הראשונות, ניתן לראות כתיבה ל 6-ב

קבלת , וניתן לראות זאת לפי -memcpy. זוהי פונקציה שעובדת מאוד דומה לmemmoveלפונקציה 

 הפרמטרים שלה:

void *memmove(void *dst, const void *src, size_t n) 

המקורי בריצה  RSP, והיא הכתובת של orig_tos -נכנסת הכתובת ששמרנו בהתחלה  Destination-אז כ

על ידי  -אמנם לא הכנסנו ערך כרגע, אך שמרנו לערך שלנו מקום בשרשרת  Source-. כthread-של ה

יקבל את המיקום שנשמר לו  saved_return_address. בנוסף, המשתנה 1-ב Counter-הגדלה של ה

, שזה מספר הבתים של כתובת 8מקבל את המספר  Sizeבשרשרת. הערך כאן ייכתב בשלב הבא. 

 במחסנית.

הוא  Gadget_pivotקטע קוד זה, הן גם השורות האחרונות בשרשרת. כלומר, השורות האחרונות ב 2

, הכתובת orig_tosשלנו הוא אל תוך  Pivot-הגאדג'ט האחרון שירוץ בשרשרת, וכפי שניתן לראות, ה

 .memmoveשאליה ביצענו את 

אל המחסנית  thread-, אפשר לומר שסיימנו את העבודה שלנו, והחזרנו את הPivot-ברגע שמתבצע ה

 המקורית שלו, בכדי להמשיך ריצה.
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 כתיבה לזיכרון התהליך - 3שלב 

 

שנקראת  ntdllהכתיבה שלנו לזיכרון התהליך הקורבן תתבצע על ידי פונקציה בתוך 

NtQueueApcThread:נשיג את הכתובת שלה על ידי הפקודה הבאה . 

NtQueueApcThread = (NTSTATUS(NTAPI*)(HANDLE, PVOID, PVOID, PVOID, __int64)) 
GetProcAddress(ntdll, "NtQueueApcThread"); 

זו, ולא בפונקציה המתועדת שמספק לנו  Ntעכשיו, נשאלת השאלה למה אנחנו משתמשים בפונקצית 

WinApi:והיא , 

DWORD QueueUserAPC( 

    PAPCFUNC    pfnAPC, 

    HANDLE      hThread, 

    ULONG_PTR   dwData 

); 

 APC-שהיא הפונקציה שאותה קריאת ה - APC Procedureפרמטרים:  3ניתן לראות שפונקציה זו מקבלת  

שיבצע את הקריאה, ואת הפרמטר שהפונקציה עצמה מקבלת. מה שמותיר אותנו עם  thread-תריץ, ה

בעיה מסוימת: לא נוכל להריץ שום פונקציה שתכתוב באופן כלשהו לזיכרון כאשר מספר הפרמטרים 

 המועברים לה הוא אחד. 

 5א מקבלת , והיQueueUserApcשל  syscall-היא ה NtQueueApcThreadשהפונקציה  -העניין היפה הוא 

. כבר נשמע טוב יותר. עם Procedure-פרמטרים המועברים ל 3-ו Thread ,APC Procedureפרמטרים: 

. הן כבר memmove-, וmemsetליתר דיוק, אפשר להשתמש בפונקציות:  3אותה כמות של פרמטרים, 

 יעשו לנו את העבודה.

 ם עיקריים:חלקי 4-מה שנשאר עכשיו זה להתחיל לכתוב, נחלק את הכתיבה ל

  .ROP chain-שלנו שמכילה את ה Payload-כתיבה של המחסנית החדשה, שהיא בעצם ה .1

for (int i = 0; i < rop_pos * sizeof(DWORD64); i++) 
        (*NtQueueApcThread)(t, GetProcAddress(ntdll, "memset"), (void*)(tos  

    + i), (void*) * (((BYTE*)ROP_chain) + i), 1); 

 

ככל שהיא תיקח  -אחד, בכדי לשמור על האטומיות של הכתיבה  byteתתבצע כתיבה של  APCבכל 

 פחות זמן כך הסיכוי שמשהו יקרה לה באמצע קטן.

 

כדי שבסוף ההרצה  -המקורית אל תוך המחסנית החדשה שיצרנו  Return address-העתקה של ה .2

-חזרה לכתוב בכדי לשמור על הריצה המקורית של ה, היא תדע בדיוק איזה כתובת Payload-של ה

thread. 
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. הערך ROP chain-אל תוך ה orig_tosכאן בדיוק מתבצעת הכתיבה של הערך שמכילה הכתובת 

 .ROP chain-הזה נכתב בחזרה כמצביע של המחסנית, לאחר ההרצה של ה

 :כהשהיה ריק עד  Source-מקבלת את ה -שרצה מתוך השרשרת  memmoveובכך 

(*NtQueueApcThread)(t, GetProcAddress(ntdll, "memmove"), 

(void*)(ROP_chain[saved_return_address]), (void*)orig_tos, 8); 

  

 Stack-ששמרנו קודם, והשמה של כתובת לגאדג'ט שיבצע את ה return addressדריסה של אותה  .3

pivoting: 

GADGET_pivot = GadgetFinder("\x5C\xC3", 2); // pop rsp; ret 

 

שהוזכר מוקדם יותר  tosכך שהוא יקבל את הערך של המשתנה   RSPהמטרה שלו היא שליפה של

 :שאנחנו יצרנו -במאמר, וזה המצביע למחסנית המזויפת 

for (int i = 0; i < sizeof(tos); i++) 

        (*NtQueueApcThread)(t, GetProcAddress(ntdll, "memset"), (void*)(orig_tos 

+ i), (void*)(((BYTE*)& GADGET_pivot)[i]), 1); 

 

 בשלב הקודם. gadget_pivotאל הכתובת שאותה שולף  tosכתיבה של  .4

for (int i = 0; i < sizeof(tos); i++) 

        (*NtQueueApcThread)(t, GetProcAddress(ntdll, "memset"), (void*)(orig_tos 
+ 8 + i), (void*)(((BYTE*)& tos)[i]), 1); 

 

 

 סיכום ביניים

שלנו, ולאחר  Payload-עד כה עברנו את שלושת השלבים הראשונים, שבהם מצאנו קורבן, בנינו את ה

, ובנוסף 2-מחולקת ל Payload-מכן הזרקנו אותו. דגש מאוד חשוב שעלול להפיג בלבול מסוים זה להבין ה

 של התהליך הכולל. Flow-להבין את ה

, וגם כתובות הריצה הנורמלית Payload-כאשר מתבצעת הכתיבה לזיכרון בתהליך היעד, נכתבים גם ה

 .ROP chain-משוכתבות על ידינו, בכדי להשתלט על המחסנית ולהריץ את ה thread-של ה

, ובחלקה נכנסת לפעולה, בחלקה הראשון היא תריץ את הקוד לבחירת המשתמש ROP chain-כאשר ה

היא תדאג לנקות את כל השינויים ששלב הכתיבה לזיכרון יצר, ותחזיר את השליטה למחסנית  -השני 

 הלגיטימית.
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 המשך הריצה - 4שלב 

-אפשר לומר שדי סיימנו את החלק שלנו, נשאר רק לתת לקסם לקרות מעצמו, ולהמשיך את הריצה של ה

thread:נעקוב אחר הריצה שלו עם הסתכלות על המחסנית ונשים לב לאיך היא משתנה . 

ResumeThread(t); 
 

 

 retnעל הפקודה  Breakpoint, ללא התערבות שלנו. thread-כך נראית המחסנית בריצה רגילה של ה

-ב, זוהי פונקציה sleep_funcמראה לנו שכתובת החזרה היא איפשהו בתוך פונקציה שקראתי לה 

kernelbase.dll שSleepEx- .משתמשת בה. לגיטימי בסה"כ 

 שעליו הסתכלנו קודם: thread-שכתבנו מראש כך שיזריק לאותו ה StackBomber-עכשיו נריץ את ה
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 flow-אפשר לראות שעכשיו הכתובת חזרה היא שונה, והיא נמצאת בתוך פונקציה שלא כל כך קשורה ל

 הזו:שלנו, נבדוק מה נמצא בכתובת 

 

 .3שכתבנו לזיכרון בשלב  gadget_pivotנשמע מוכר? זה בדיוק 

 שלנו נמצאת עכשיו בתהליך לו הזרקנו אותה. Payload-מה שאומר, שכרגע כל המחסנית שבנינו כ

 אפשר לראות את זה כאן:

 

 ROP chain-, כאשר הפלט הוא הדפסה של הStackBombing.exeשל  output-צד שמאל הוא חלון ה

המחסנית הנוכחית של התהליך אותו תקפנו. ואיך אפשר שלא, ההוכחה לכך היא  -שהוא בנה, ובצד ימין 

MessageBox: 
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 איך מונעים טכניקה כזו?

 

Microsoft  אף פעם לא מפסיקים לשים דגש על הגנה במערכות ההפעלה שלהם, והם עובדים לשם כך

)חלקם כבר יצאו(, לא  Windowsסביב השעון, כך שהמנגנונים העתידים לצאת בגרסאות הקרובות של 

לרוץ. אסביר על אותם מנגנונים בחלק זה של המאמר, ואסביר איך בדיוק הם  StackBombing-יאפשרו ל

 .עובדים

אם נחזור רגע לסיבה בגללה לא נחסמנו בשום שלב של הריצה, נבין שהדבר היחיד ש"הציל" אותנו היא 

 אל תוך התהליך, וכך להריץ את הקוד הרצוי. ROP chainהאופציה להזריק 

CFG ,ACG ו-CIG .שלושת המנגנונים הכי רלוונטיים לסוג מתקפה זו, לא הספיקו בשביל למנוע אותה ,

מודעים לזה טוב מאוד, עוד מהשנייה שבה הם הכניסו את המנגנונים  Microsoft-הוא, ש העניין היפה

 זה משהו שהמערכת שלהם לא יודעת לטפל בו נכון לעכשיו. ROP-הללו, הם ידעו ש

, לא יעבוד טוב כאשר הוא ROPכי פיתוח של מנגנון שיגן מפני  Microsoftהבינה  מספר מחקרים, לאחר

, על החומרה אין להם Microsoftחומרתי. לצערי פתרון א יעבוד הרבה יותר טוב כיהיה תוכנתי, ושהו

חדש  Instruction setיגיעו עם פיתוח משלהם לכך. העניין הוא שפיתוח של  Intel-שליטה, אז הם קיוו ש

 לוקח זמן, וגם השיווק של המעבד החדש לוקח זמן, ועד שיתחילו למכור אותו, ייקח עוד יותר זמן.

. מנגנון שעובד עם מחסנית RFG - Return Flow Guardהחליטו לפתח בעצמם את  Microsoftר כך, לאו

(, מחסנית זו היא מחסנית נוספת אשר כל מטרתה היא לאכלס את כל כתובות Shadow Stackצללים )

, כתובת החזרה שנדחפת למחסנית הרגילה שכולנו CALLהחזרה. כך שברגע שמתבצעת הפקודה 

 תדחף גם לאותה מחסנית צללים.מכירים, 

-. החולשות לא איחרו לבוא, וכבר הוגשו לCLANGכמה חודשים עברו, ומנגנון זה הוטמע בקומפיילר 

Microsoft  בגיליון המאמר של אייל איטקיןכמה שיטות על עקיפת המנגנון הזה. דוגמא מעולה לכך היא ,

החליטו לוותר על  Microsoftועל איך הוא הצליח לעקוף אותה.  Microsoftשל  RFGהמסביר על אותה  87

החברות פתחו צוות משותף שיעבוד על  2, ולכן Intelמנגנון זה, ולחכות לאימפלמנטציה חומרתית שלו ע"י 

 כך.

 

 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x57/DW87-1-RFGBypass.pdf
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Windows CET 

Control-flow Enforcement Technology -  החברות, במעבדי  2לבסוף, ולאחר כל המאמץ המשותף של

Intel  מגרסתTiger Lake  שיצאו לעולם בשנה הקרובה, נוסף עיצוב חדש הכוללInstruction set  ייחודי

(, תומכת באופן 2020)שיצאה במאי  2004מגרסה  Windows 10ומנגד, בצד התוכנתי,  עבור מנגנון זה.

 מספקת. ובכך, מתקיימת ההגנה המושלמת על מערכות ההפעלה. Intel-חומרתי ש CETמלא באותו 

 ?CETאז מה מספקת לנו 

 סוגי השחתות זיכרון נפוצות: 2-שני הפיצ'רים העיקריים בה מיטיגציות ל

 Forward-edge Violations -  קריאותCALL ו-JMP מרתי ללא ישירות. זהו בעצם מימוש חו-CFG יספק .

 אימות עבור כתובות יחסיות לפני הקפיצה אליהן.

 Backward-edge Violations -  זוהי המיטיגציה המעניינת יותר, באמצעותה תקיפותROP  כבר לא יהיו

 איום בלתי פתיר.

 

Backward-edge Violation 

והיא שכפול כתובות , ששוב מבצעת את אותו הפעולה המדוברת Shadow Stack-חזרתה למשחק של ה

החזרה הלגיטימיות אל תוך מחסנית נוספת. רק שעכשיו באמת אפשר להגדיר אותה כ"מחסנית צללים" 

 בעקבות הימצאותה בזיכרון שקוף לחלוטין למשתמש במערכת ההפעלה.

 SSP (Shadow Stack Pointer.)עם מחסנית זו, נחשף גם אוגר חדש למעבדים התומכים בה, והוא: 

 -יושוו לכתובות במחסנית הרגילה, כך שבמקרה של אי התאמה  Shadow Stack-נמצאות בכתובות ה

 CET-לא ארחיב עוד על כך, כי אני מאמין של תקפוץ חריגה המראה על שינוי כתובת החזרה המקורית.

 מגיע מאמר שלם בנפרד, וזה כבר לגיליון אחר.

רואים את תפיסת ההגנה שלהם לגבי תקיפות השחתת  Windows 10שקופית מתוך מצגת המסבירה איך 

 זיכרון:
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 סיכום

במאמר זה היה לי חשוב מאוד לתת הצצה מצד אחד לעולם של התוקפים, ולהציג שיטה מורכבת ומאוד 

בפריסה רחבה  חזקה שתחזיק המון זמן באוויר, אחרי הכל, ייקח לא מעט זמן להגנות נגדה להמצא

 ברחבי העולם. ומצד שני, להסתכל על האפקטיביות בפיתוח ההגנה נגד תקיפות מסוג זה.

שנים, אבל זה כל היופי שאני מוצא  5עוד  ROPאני אישית לא יודע מה יבוא ויחליף תקיפות מבוססות 

 בתחום, הזה, שכל הזמן בתזוזה ולא מפסיק להתפתח.

StackBombing  היא שיטה מורכבת אך מאוד קלה להבנה כאשר כאשר צוללים אל הקוד שלה )או קוראים

את המאמר הזה(. אני מקווה שהצלחתי להעביר את הפואנטה הטכנולוגית וגם את הפואנטה התפיסתית 

 של משחק החתול ועכבר בעולם אבטחת המידע.

 

 קישורים רלוונטיים

Git  שלי המכיל את כל הקוד שלStackBombing :עם תוספות הקוד שהצגתי במאמר 

StackBombing/maziland/com.github://https 

Git  של הפרויקטPinjectra - :אותו הציגו החוקרים 
pinjectra/Labs-SafeBreach/com.github://https 

 לינק למחקר:

-Them-Catch-Gotta-Techniques-Injection-Process-Kotler-19-us/Thursday/19-USA/com.blackhat.i://https

pdf.wp-All 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/maziland/StackBombing
https://github.com/maziland/StackBombing
https://github.com/SafeBreach-Labs/pinjectra
https://github.com/SafeBreach-Labs/pinjectra
https://i.blackhat.com/USA-19/Thursday/us-19-Kotler-Process-Injection-Techniques-Gotta-Catch-Them-All-wp.pdf
https://i.blackhat.com/USA-19/Thursday/us-19-Kotler-Process-Injection-Techniques-Gotta-Catch-Them-All-wp.pdf


 
 

StackBombing - Next Gen Process Injection Technique 

www.DigitalWhisper.co.il 

 24  2020 יולי ,119גליון 
 

 ביבליוגרפיה
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windows-10/ 

 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cigslip-attack-bypasses-windows-code-integrity-

guard-cig/ 

 https://www.countercraft.eu/blog/post/arbitrary-vs-kernel/ 

 https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/03/six-facts-about-address-space-layout-

randomization-on-windows.html 

 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/alertable-i-o 

 https://www.techrepublic.com/article/windows-10-security-how-the-shadow-stack-will-help-to-keep-

the-hackers-at-bay/ 

 https://windows-internals.com/cet-on-windows/ 
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https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cigslip-attack-bypasses-windows-code-integrity-guard-cig/
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https://www.techrepublic.com/article/windows-10-security-how-the-shadow-stack-will-help-to-keep-the-hackers-at-bay/
https://www.techrepublic.com/article/windows-10-security-how-the-shadow-stack-will-help-to-keep-the-hackers-at-bay/
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 *איך לרוץ מהר יותר

 'מאת ניצן שולמן ואלכסיי זלמנוביץ

 

 הקדמה

 1שהקוד ירוץ מהר יותר*

קרה לכם פעם שישבתם מול הטלוויזיה ותוך כדי שצפיתם הוצאתם את הטלפון ועניתם להודעות? מגניב! 

אז גם אתם חברים בקבוצה שחושבת שהיא יודעת 

לעשות דברים במקביל, אבל מה זה אומר לעשות 

משהו במקביל? המילה המוכרת לעשיית דברים 

 multitaskingאו בגרמנית  multitaskingבמקביל היא 

. בתחום זה יש multitaskingוזאת בשונה מאיטלקית, 

המון נקודות דמיון בין בני אדם למחשבים, נקודת 

הדמיון החשובה ביותר היא ששניהם לא באמת יכולים 

 לעשות פעולות במקביל! 

ספיק מהיר שזה ירגיש כאילו הוא מה שבאמת קורה זה שהמוח האנושי יכול להחליף בין משימות בקצב מ

עושה אותן במקביל. במחשבים זה בדיוק אותו דבר, המעבד יודע להחליף בין משימות שרצות בפעולה 

. המחשב שומר את מצבו של התהליך שכרגע רץ )דברים כמו הערכים של context switchבשם 

כאן עקב החלפות המהירות בין  האוגרים(, טוען את אותם הערכים עבור התהליך הבא ומריץ אותו. גם

 2תהליכים, למשתמש נראה כאילו הכל רץ במקביל. גם למחשב וגם למוח האנושי פעולת ההחלפה בין 

 משימות לוקחת הרבה זמן והביצוע שלה באופן תדיר לא משתלם.

ה זו יתר על כן, לבני אדם יש סף מאוד נמוך לכמות המידע שהם יכולים לשמור בזיכרון קצר טווח, עובד

מאוד מקשה על עשייה של פעולות בו זמנית. כמות הזיכרון הקטנה הזאת לא מאפשרת שמירת מידע 

משימות, לכן המוח מחויב לשמור מידע רק עבור משימה אחת. במחשבים המצב זהה, כמות  2עבור 

 הזיכרון המאפשר גישה מהירה הוא קטן.

וצריכים להימנע מזה כמה שאפשר, שמעתם  המסקנה היא שבני אדם לא טובים בעשיית משימות במקביל

אותי נכון, תעזבו את מה שאתם עושים והתרכזו במאמר. לעומת זאת, בעולם המחשבים הרבה פעמים 

רוצים לתת למשתמש את ההרגשה שדברים קורים ב"לייב" ולכן חייבים הרצה של פעולות במקביל. 

                                                           
 

1
 בהנחה והקוד בנוי בצורה טובה שנציג בהמשך, התוכנה תבצע דברים בצורה יעילה יותר; מה שיכול לגרום לביצועים טובים יותר 
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ל איך זה עובד בשפה. חלק מהדברים נוספו במאמר זה נראה מספר דרכים לעשות זאת בפייתון ונסביר ע

 רק בגרסאות העדכניות ביותר!

 

 Multitasking סוגי

, המעבר ביניהם יכול לקחת הרבה זו לא החלטה נכונה עבור כל תוכנית processאו  thread-השימוש ב

זמן ולא תמיד משתלם. שני המקרים הקלאסיים בהם שימוש באלמנט של ריצה מקבילית 

 . IO boundאו  CPU boundיכול לשפר את הביצועים הוא בתוכניות שהם 

 CPU bound -  התוכנית עושה הרבה פעולות על המעבד ותלויה במהירות שלו. כגון

 ולות מתמטיות מתוחכמות )מיליוני הכפלות של מטריצות(.תוכנה שעושה הרבה פע

 IO bound -  תוכנית שמבצעת הרבה בקשותinput output  ותלויה בכמה זמן לוקח להן להחזיר

 .Databaseתשובה. מקרים נפוצים הם פעולות מול שרת או 

ריצה של התוכנית  יכול לעזור כי הוא מאפשר Multiprocessing-עבור פעולות שתלויות במעבד שימוש ב

השימוש בכמה ליבות לא ממש תורם  IOעל כמה ליבות של המעבד במקביל. לעומת זאת, בפעולות 

ואפילו יכול להאט בגלל שהפעולה של להרים ולהוריד תהליך היא לא פשוטה. מאמר זה מתמקד בפתירת 

 באופן תדיר. Webכמו לעשות בקשות  IOבעיות 

זה היכולת של התהליך שרץ להגיד מתי "נוח" לו שיעברו להריץ תהליך  threading-ל asyncioההבדל בין 

 רגיל: thread-אחר, נתחיל קודם ב

from threading import Thread 

from time import sleep 

 

def thread_function(): 

    print("Thread started") 

    sleep(2) 

    print("Thread ended") 

 

t = Thread(target=thread_function) 

print("Before running thread") 

t.start() 

print("Wait for the thread to finish") 

# t.join() 

print("Main done") 

. חדי העין ישימו לב start-כדי ליצור תהליך חדש נעביר את הפונקציה שאנחנו רוצים שהוא להריץ ונקרא ל

יסתיים.  thread-שאחראית לחכות שה joinשיש שורה אחת בהערה! השורה הזאת מריצה את הפונקציה 

 שלנו יסיים לפני תהליך שהוא הריץ: Main-במידה ולא נחכה לו, ה

$ python script.py 

Before running thread 

Thread started 

Wait for the thread to finish 
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Main done 

Thread ended 

 

Process finished with exit code 0 

 לאחר הוספת השורה אנחנו מקבלים את התוצאה שצפינו:

$ python script.py 

Before running thread 

Thread started 

Wait for the thread to finish 

 

Thread ended 

Main done 

 

Process finished with exit code 0 

בפייתון. בדוגמה  multithreading, הדרך המומלצת עבור concurrent.futures-הבאה נשתמש בבדוגמא 

בעזרת  db.valueלערך של  1יוסיף  threadשונים, כל  threadsבעזרת שני  Database-נדמה הכנסה ל

 :updateהפונקציה 

import concurrent.futures 

import time 

 

class MyDatabase: 

    def __init__(self): 

        self.value = 0 

 

    def update(self, name): 

        print(f"Thread {name} starting update") 

        local_copy = self.value 

        local_copy += 1 

        time.sleep(0.1) 

        self.value = local_copy 

        print(f"Thread {name} finishing update") 

 

 

if __name__ == "__main__": 

    db = MyDatabase() 

    print(f"Starting value is {db.value}") 

 

    with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=2) as e: 

        # Starting two threads that will add 1 to db.value 

        for i in range(2): 

            e.submit(db.update, i) 

    print(f"Ending value is  {db.value}") 

 

 פלט:

$ python script.py 

Starting value is 0 

Thread 0 starting update 

Thread 1 starting update 

Thread 0 finishing update 

Thread 1 finishing update 

Ending value is  1 
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Process finished with exit code 0 

? קודם כל אגיד שלא 1הוא  db.valueעכשיו אתם בטח שואלים: יחזקאל, איך ייתכן שערך הסיום של 

 thread-. הthreadsבין  race conditionקוראים לי יחזקאל, אמשיך ואומר שיש פה מקרה קלאסי של 

השני הספיק לקרוא את הערך של המשתנה לפני שהראשון הספיק לקרוא אותו. לכן, שניהם קראו את 

 .1ורשמו בחזרה את הערך  1, הוסיפו לו 0 הערך

, הרחיבו על פתרון זה ארוכות במאמר אחר במגזין )ממליץ!(. בנוסף, Lockהפתרון לבעיה הזאת הוא 

 :real pythonאפשר למצוא במדריך של שימושים ודוגמאות יותר מתוחכמות בפייתון 

 https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x4D/DW77-1-RaceCondition.pdf 

 https://realpython.com/intro-to-python-threading 

 

 

Threading and the Interpreter 

 Global-קיימת עוד בעיה, הפתרון וגם הסיבה שהיא קיימת הוא ה Ruby-כמו פייתון ו interpreterבשפות 

Interpreter Lockמדובר ב .-lock שאחראי שרק ישות אחת יכולה להשתמש ב-interpreter  בו זמנית. יש

למשתנים. לכל  reference-כל מיני סיבות למה לממש שפה בצורה כזאת, דוגמה ממש מגניבה היא ה

הזה מגיע  countשל כמה מקומות בקוד )שכרגע רץ( יש שימוש בו, ברגע שה  countמשתנה בפייתון יש 

ניתן  sys(. בעזרת המודול garbage collectorמשחררים את הזיכרון הרלוונטי למשתנה הזה )סוג של  0-ל

ממש לראות את המספר הזה, תמיד נראה את מספר האזכורים של ערך גדול באחד ממה שהיינו מצפים 

 ה לפונקציית הבדיקה מגדילה אותו באחד.מפני שהקריא

 

-בין שני תהליכים שמשנים את ה  Race Conditionנותן לנו הוא מניעה של GIL-אחד מהדברים שה

refcount של משתנה מסוים. הוא עושה זאת בכך שיש אופציה רק ל-byte code  פייתוני אחד לרוץ

 (.printsafe.html-29-06-https://groverlab.org/education/2016במקביל )להרחבה 

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x4D/DW77-1-RaceCondition.pdfhttps:/www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x4D/DW77-1-RaceCondition.pdf
https://realpython.com/intro-to-python-threading
https://groverlab.org/education/2016-06-29-printsafe.html
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Asyncio 

 הפתרון

asyncio  הינו מימוש פייתוני לתכנות אסינכרוני, שמאפשר לנו לתכנת קוד שאמור לרוץ במקביל כאשר הוא

 ימוש שלו, נתחיל מהמושגים הפשוטים ונבנה עליהם.לא רץ במקביל בכלל. בשביל להבין את המושג והמ

 גנרטורים

, התווסף מושג חדש ללקסיקון של השפה: גנרטור. גנרטור הינו תיאור לפונקציה שלא 2.2החל מפייתון 

בהכרח מסיימת את ריצתה אחרי השימוש בה. מה זאת אומרת? זה אולי נשמע מבלבל אבל, בואו נראה 

 :את הדוגמא הבאה

def gen(): 

    print("Digital") 

    yield 

    print("Whisper") 

 

>>> g = gen() # Initialize the generator (1) 

>>> next(g)  # Advance the generator (2) 

Digital 

>>> next(g)  # Advance again (3) 

Whisper 

Traceback (most recent call last): 

... 

StopIteration 

 שלבים: 3-רואים כאן אפשר לסכם במה שאנחנו 

, לכן היא לא yieldאנחנו מאתחלים את הגנרטור; פייתון מזהה שהפונקציה לא רגילה, ושיש בה  .1

 מריצה את הפונקציה עדיין.

 .yield. הפונקציה יודעת להמשיך לרוץ עד הבלוק הבא עם nextאנחנו מקדמים את הגנרטור בעזרת  .2

בתוכה הגנרטור מסתיים ואנחנו מקבלים  yieldל שאין יותר אנחנו מקדמים את הפונקציה, ובגל .3

 .StopIterationשגיאה של 

את המצב של הפונקציה בין כל התקדמות שלה, והוא לא  שומרמה שקורה מאחורי הקלעים זה שפייתון 

 "מסיים" אותה ישר עם הקריאה כמו פונקציה רגילה.
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האיברים הראשונים של פיבונאצ'י,  100דוגמא לשימוש בפיצ'ר הזה זה שיפור ביצועים; במקום לחשב את 

מחשב את האיבר הבא, מה שגורם לנו לחשב ולהדפיס  2אנחנו יכולים לכתוב גנרטור שעם כל איטרציה

 לסירוגין:

def fibonacci(n: int) -> int: 

    number = 1 

    prev_number = 0 

    for _ in range(n): 

        temp_number =  prev_number + number 

 

        yield temp_number 

 

        prev_number = number 

        number = temp_number 

throw ו-send 

מאפשר לנו לשפר ביצועים ולהמשיך פונקציות מתי שאנחנו רוצים, אנחנו גם יכולים  לא רק שפייתון

 "לדבר" עם הגנרטורים שלנו!

def sum_calculator(): 

    a = yield 

    b = yield 

    print(f"Result: {a + b}") 

    c = yield 

    print(f"Result: {a + b + c}") 

 

 

>>> g = gen() 

>>> g.send(5) 

>>> g.send(8) 

Result: 13 

>>> g.throw(OSError()) 

Traceback (most recent call last): 

... 

OSError 

 

בתוך הגנרטור יחזיר  yield-כך שה sendמה שאנחנו רואים פה זה שאפשר לתקשר עם הגנרטור בעזרת 

 הבא. yield-מאפשר לנו להרים שגיאה ב throwערך. בנוסף, 

  

                                                           
 

2
 Iteration -  מעבר לחלק הבא בפונקציה על ידיyield ו-next. 
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Nested generators 

יש לנו גם את האפשרות לקרוא לגנרטור אחר מתוך גנרטור קיים, ובעצם לחכות עד שהגנרטור הפנימי 

 .yield fromבתוך עולם הגנרטורים, וכדי לגרום לזה לקרות יש את  delegationיסתיים. מושג זה נקרא 

def inner(): 

    yield "We are inside" 

 

 

def outer(): 

    value = yield from inner() 

    print(value) 

    yield "We are outside" 

 

>>> g = outer() 

>>> next(g) 

'We are inside' 

>>> next(g) 

'We are outside' 

שאפשר לצאת ולהיכנס לתוך פונקציות מתי שאנחנו רוצים,  nestingאז עכשיו אנחנו יכולים לראות בעזרת 

. זה נותן למפתח שליטה על מתי הפונקציה שהוא פיתח רצה וחוזרת. כל זה yieldאו יותר נכון, מתי שיש 

 .coroutinesנתן משמעות חדשה לעולם הגנרטורים; 

Coroutines 

coroutine  זאת פונקציה שיכולה לעצור ולהמשיך בזמן הריצה. פונקציות אלו מסומנות על ידיasync def 

 :await3אך בצורה משלהם;  yield from-וכמו גנרטורים רגילים, הם משתמשים ב

async def inner(): 

   return 1 

 

async def outer(): 

   await inner() 

 

Futures 

Future  זה אובייקט שאפשר לעשות לוawait,  אבל הוא מוסיף לעצמו גם סטטוס. הסטטוס מאפשר לנו

לראות מה מצב האובייקט מבחינת ריצתו; אם הוא התבטל, מחכה להמשך ריצה או הסתיים. בפועל 

 .finishedאו  pending, cancelledהערכים הם 

-יים. המסת future-, פונקציה אשר נקראת כשהdone callbackחשוב לציין שיש את האפשרות להוסיף לו 

callback .ירוץ גם במקרה של ביטול וגם בסיום רגיל 

 

                                                           
 

3
 async ו-await  לפני גרסה זו פונקציות אלו היו משתמשות ב3.5התווספו לפייתון אחרי גרסת .-yield from. 
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Tasks 

Task זה אובייקט היורש מ-Future מטרתו לקשר בין ,future ל-coroutine. 

 

Asyncio 

 .Event Loop-אז איך כל זה מתחבר בסוף? בעזרת ה

השונים ולהיות  tasks-ים. מטרתה להריץ את הtaskממש כמו השם, "לולאת האירועים" מאגדת בתוכה 

 אחראית עליהם:

import asyncio 

 

async def main(): 

    print('Hello') 

    await asyncio.sleep(1) 

    print('world!') 

 

asyncio.run(main()) 

 מספק. asyncio-ש coroutineהיא  asyncio.sleep-יש לציין ש

יש  asyncio.runוהרצנו אותו. בתוך  event loop-בתוך ה mainמה שאנחנו רואים פה זה ששמנו את 

 , ואז הרצה של הפונקציה שהועברה כפרמטר:event loop-איתחול של ה

import asyncio 

 

 

async def factorial(name, number): 

    f = 1 

    for i in range(2, number + 1): 

        print(f"Task {name}: Compute factorial({i})...") 

        await asyncio.sleep(1) 

        f *= i 

    print(f"Task {name}: factorial({number}) = {f}") 

 

 

async def main(): 

    # Schedule three calls *concurrently*: 

    await asyncio.gather( 

        factorial("A", 2), 

        factorial("B", 3), 

        factorial("C", 4), 

    ) 

 

asyncio.run(main()) 
 

 פלט:

Task A: Compute factorial(2)... 

Task B: Compute factorial(2)... 

Task C: Compute factorial(2)... 

Task A: factorial(2) = 2 

Task B: Compute factorial(3)... 

Task C: Compute factorial(3)... 

Task B: factorial(3) = 6 
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Task C: Compute factorial(4)... 

Task C: factorial(4) = 24 

 

Process finished with exit code 0 

ים שמחכים לריצה -taskמקבל שליטה בחזרה, ונותן שליטה לעוד  event loop-נקרא ה await-כל פעם ש

", אחת הפונקציות הזמינות של פונקציות, וכשאחת מהן "בולקת poolגם כן. ככה בעצם אנחנו יוצרים 

 .loop-מקבלת שליטה לרוץ עד שתתן את השליטה חזרה ל

 

AIOHTTP 

. JoJoאיזה באסה זה לחכות לשרת כדי שיחזיר תשובה לגבי האם יש או אין לו את העונה השישית של 

. asyncioמאפשרת למתכנת לשלוח בקשות ולקבל תשובות בצורה אסינכרונית; עם  aiohttpהספרייה 

זאת אחת הספריות הכי מפורסמות של פייתון, והיא ממש שיפרה ביצועים של המשתמשים בה. למה 

 בקשות נוספות במקביל? 10לחכות לתשובה מהשרת כשאפשר לשלוח עוד 

 

 

 סיכם

Asyncio  .לא גורם לתוכנה לרוץ במקביל, אבל הוא מאפשר לקוד שלנו לשלוט מתי הוא מריץ דברים שונים

כרונית שולטת על מתי היא רצה ומתי היא נותנת את השליטה חזרה למי שקרא לה, מנגד פונקציה אסינ

 , שאין לו אפשרות לדעת מי רץ במקביל איתו באותו הרגע ואיפה הוא נמצא.thread-ל

כמובן שכדי לכתוב קוד אסינכרוני צריך להשקיע עוד חשיבה. המתכנת צריך לשים לב שהקריאות 

אחרים שגם כן מחכים לזמן ריצה. למרות החשיבה מעבר, זה שווה את  tasks-בה"בולקות" שלו יתחשבו 

. קוד אסינכרוני נותן לנו את השליטה באיך threadזה, כי בעזרת קוד אסינכרוני חוסכים בעתיד בעיות של 

 ומתי הקוד שלנו ירוץ, והוא גם חוסך לנו הרבה משאבים בדרך.

לא הכרחית תמיד, אלא השליטה הנכונה בריצה היא החלק  אפשר להבין שריצה במקביל asyncioבעזרת 

 החשוב.
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 Async IO in Python: A Complete Walkthrough 

 https://realpython.com/intro-to-python-threading 

 https://docs.aiohttp.org/en/stable 

 Python documentation  

 How does asyncio actually work? 

 https://realpython.com/python-gil/ 
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https://towardsdatascience.com/cpython-internals-how-do-generators-work-ba1c4405b4bc
https://realpython.com/async-io-python/
https://realpython.com/intro-to-python-threading
https://docs.aiohttp.org/en/stable
https://docs.python.org/
https://stackoverflow.com/questions/49005651/how-does-asyncio-actually-work
https://realpython.com/python-gil/
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 DC Syncמתקפת 

 מאת עמית שנדל

 

 הקדמה

היא פורסמה לראשונה  ".DCSyncבמאמר זה נדבר על מתקפה שמתרחשת בסביבת דומיין ושמה "

ומאז אפשר לראות ניצול רחב שלה בקרב  Toux Le  Vincent-ו Delpy Benjaminעל ידי  2015באוגוסט 

 בודקי חדירות, צוותים אדומים, ארגוני פשיעה ועוד.

לטובת הבנה טובה יותר של המאמר,  Active Directoryמומלץ לקרוא קצת על רשתות מנוהלות מבוססות 

 חלק מהנושאים יפורטו גם במאמר זה. -עם זאת 

 

 Active Directory -על סביבת דומיין  קצת

. ולאחר מכן נראה איך Active Directoryאז בשביל להכניס אתכם קצת לעניינים אסביר בקצרה על מה זה 

 משלנו.אפשר להרים סביבת מעבדה וניצור דומיין 

AD  זו חבילת כלי שירות שפותחה על ידי מיקרוסופט, חבילה זו מאפשרת לנו לנהל את הרשת הארגונית

שלנו בצורה יעילה ונוחה. נוכל באמצעותה לנהל הרשאות לכלל העובדים, לפצל סמכויות ברשת לדוגמה 

חת מהמחלקות בחברה יש הנהלת חשבונות וגם מחלקת משאבי אנוש. אני אוכל להגדיר מנהל לכל א

 שיוכל לנהל את ההרשאות לכל הקבוצה של עובדי המחלקה. חבילה זו עושה שימוש בכמה פרוטוקולים:

 LDAP -  פרוטוקול המאפשר לנו שירותים חיוניים בבנייה וניהול של הרשת, המידע של הרשת שלנו

אנו  ldapנשמר בצורה היררכית ונוחה המשתנה בהתאם לרשת שלנו, באמצעות השירותים של 

 .ברשת ושירותים רשתות, מערכות, משתמשים לגבי מידע לשתף יכולים

 Kerberos -  פרוטוקול אימות ושיתוף מפתחות הצפנה המאפשר ליישומי תקשורת מבוססי שרת לקוח

לאמת זהויות באופן בטוח. באמצעות השירותים של הפרוטוקול ניתן לחלק "כרטיסי אישור" ללקוחות 

 שרוצים לגשת לשרתים.

 DNS -  פרוטוקול המאפשר תרגום שמות לכתובתIP אצא מנקודת הנחה שרובכם מכירים את .

 הפרוטוקול לכן לא ארחיב.

 

  

https://twitter.com/gentilkiwi/status/627977943923490816
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 מעבדה סביבת יצירת

, נראה איך יוצרים דומיין ומצרפים משתמשים חדשים. אדגיש שבשביל ADבחלק זה אנחנו ניצור סביבת 

למצות את המאמר כדאי להרים את המעבדה בבית ולהתנסות בניהול של דומיין, הסתכלות על התעבורה 

 ועוד Organization Unitsשל הפרוטוקולים וקריאה קצת יותר מעמיקה על קבוצות, הרשאות, 

בשביל  .Win10ולצרף אליו מחשב  DC - Domain Controllerהולכים להרים אז בואו נצלול פנימה: אנחנו 

 , אתם יכולים להשתמש במה שתרצו,VMwareהקמת המעבדה אני אשתמש במכונה וירטואלית 

virtualbox .וכדומה 

 טופולוגיה:

  שרתWindows Server 2012  שעליו נתקיןAD 

  10מחשב Windows שאותו נחבר לדומיין שניצור 

, מחיפוש קצר בגוגל אתם תוכלו למצוא את הקבצים ISOבשביל להתקין את המכונות נצטרך קבצי 

ולהתקין את המכונות, יש מדריכים מאוד מפורטים על איך להתקין מכונות וירטואליות לכן לא אכנס לזה 

 במאמר זה. 

 החלון שלכם צריך להיראות כך: Windows Serverלאחר שתתקינו את 
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. תוכלו לשנות את שם המחשב תחת Server-לשנות את שם המחשב, אני שיניתי את שלי ל אני ממליץ

Computer > Properties  בלוח הבקרה. נוסף לזה אתם תצטרכו לקבוע כתובתIP  סטטית לשרת שלכם

-שאת זה ניתן לעשות תחת מרכז הרשת והשיתוף > שינוי הגדרות מתאם > מקש ימני על מתאם הרשת 

. לאחר שעשיתם זאת נוכל להתקדם לשלב הבא שבו נתקין את חבילת כלי השירות IPv4>  > מאפיינים

עד   Next ,Next ,Nextולאחר מכן Add Roles and Featuresלחצו על  Manage. תחת הלשונית ADשל 

 Active Directory Domain-שם תוכלו לבחור מה ברצונכם להתקין, אנחנו נבחר ב Server Roles-שתגיעו ל

Services: 

 

, לאחר שתבחרו אופציה זו תוכלו installed-בתמונה שאתם רואים השירות כבר מותקן, ולכן הוא מסומן כ

 יגיד לכם בדיוק מה לעשות.  Wizard-וה Nextלהמשיך ללחוץ 

 .amit.localתוכלו לתת איזה שם שתרצו לדומיין אני נתתי לשלי 
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שלכם כך שהוא  DNS-לשונית של מתאם הרשת ושנו את הלאחר שתסיימו להתקין את הדומיין, חזרו ל

 יהיה הכתובת של השרת:

 

. שוב אשאיר אתכם עם ההתקנה לבד. לאחר שתתקינו Win10השלב הבא יהיה להתקין את מחשב 

בהצלחה את המכונה נרצה שוב לשנות את שם המחשב וללכת להגדרות מתאם הרשת בדיוק באותה 

 שלכם: DNS כשרת DC-הדרך ולשים את שרת ה
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 computer > properties > Change settings > Change-ועכשיו נצרף את המחשב לדומיין שלנו, נלך ל

וזה יבקש שם משתמש  OK, נלחץ amit.localנבחר בדומיין ונקליד את שם הדומיין, לדוגמה אצלי, אקליד 

 לדומיין וליצור לו משתמש.לאחר שנאשר את הכנסת המכונה לדומיין נוכל לחזור  DC-וסיסמה של ה

 :Active directory users and computers-נבחר ב Toolsתחת הלשונית 

 

 .userניצור  newנלחץ מקש ימני על שם הדומיין ותחת הלשונית 

 



 
 

 DC Sync מתקפת

www.DigitalWhisper.co.il 

 41  2020 יולי ,119גליון 
 

ונגדיר  nextשלו. נלחץ על  username-שזה בעצם ה logon nameונגדיר לו  yossi cohenניצור משתמש 

 לו סיסמה:

 

כעת נוכל להתחבר למשתמש זה מהמחשב שצירפנו לדומיין. מפה אתן לכם לשחק עם זה ולהמשיך 

ללמוד על ניהול סביבה ארגונית, אצרף קישור בסוף המאמר לשלושה סרטוני יוטיוב קצרים המראים צעד 

 צעד את הקמת המעבדה הזו.
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 Domain Controllersבין  רפליקציה

 שונים: Sites. ניקח מקרה שבו יש לנו כמה DCשרתי  רפליקציה ביןהגיע העת לדבר על מה זה 

 

 [RebelAdmin.com מקור:]

 מה זה אומר בעצם?

ביניהם מתי שיש עדכון באחד השרתים ורוצים לעדכן את שאר השרתים על השינוי  מסתנכרנים DCשרתי 

. לכן יש מנגנון אוטומטי Bאני ארצה שהמידע יתעדכן גם בשרת  Aהזה, לדוגמה הוספתי משתמש בשרת 

שדואג לסנכרן בין השרתים. בין היתר בסנכרון, עוברים גם משתמשים חדשים שנוצרו, הרשאותיהם, 

 ים שלהם כגון שם משתמש וסיסמה. וכמובן הפרט

 

 ?DCSyncמה זה  אז

DCSync זו מתקפה שבה התוקף מתחזה באופן מוצלח ל-DC ומבקש להסתנכרן עם ה-DC  הנתקף

 אז איך זה עובד בפועל? ובאמצעות כך להוציא סיסמאות ומשתמשים.

 Directory Replication Service (DRS) Remoteשל קיצור)  MS-DRSRמיקרוסופט יצרו את הפרוטוקול

Protocol .)DRS הוא פרוטוקול המתבסס על מנגנון ה-RPC החברה של הפעלה במערכות הקיים .

 . DRSUAPIבשםשינהל את כל התהליך של הרפליקציה  APIמיקרוסופט הטמיעו 

בכל פעם שנרצה להתחיל שיחה עם השרת נצטרך להתחיל עם שליחת בקשה של  קצת על הפרוטוקול:

DsBind  שהמטרה שלה היא ליצורContext Handle. Context handle נועד בשביל שהשרת ישמור את ה-

State  עם כל לקוח מכיוון שיכול להיות כמה לקוחות בו זמנית. כאשר נסיים את התקשורת נשתמש

 .DsUbindבפונקציה 

http://www.rebeladmin.com/
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מפורמט  שמטרתה היא להמיר אובייקט DsCrackNamesפונקציה נוספת שנראה אותה בהמשך היא 

 ובה אנו הולכים להתמקד.  DSGetNCChangesמסוים לפורמט אחר. הפונקציה שמעניינת אותנו היא

 (:msdnהמבנה של הבקשה )מתוך 

 

 hDrs: The RPC context handle returned by the IDL_DRSBind method. 

 dwInVersion: Version of the request message. 

 pmsgIn: A pointer to the request message. 

הנתקף בבקשה לקבל עדכון לאובייקטים.  DC-לשרת ה  DSGetNCChangesהתוקף שולח בקשת DC-ה

השרת מגיב לו בחזרה ושולח לו את האובייקטים. קיימים מספר אובייקטים שיכולים לקדם אותנו ברשת, 

 NTLM-וללים בתוכם את השכמובן כ -אך האובייקטים המעניינים ביותר אלו האובייקטים של המשתמשים 

Hash  של הסיסמה של המשתמש. אובייקטים אלו נמצאים בקובץNTDS.DIT של ה-DC :הנתקף 

 

אחת השאלות המתבקשות להשאל בשלב זה היא: אם הסיסמאות של המשתמשים שמורות באופן טבעי 

לכך היא מפני , למה אנחנו צריכים לבצע את המתקפה? והתשובה DC-על שרתי ה NTDS.DIT-בקובץ ה

שאחת מהסיבות שהמתקפה הזו כל כך מסוכנת ועוצמתית היא שהיא אינה דורשת הרצת קוד על אף אחד 

 . DC-משרתי ה

סיבה נוספת היא שהמתקפה מנצלת פונקציונליות חיונית שאי אפשר לבטל אותה, משמע ברגע שיש לנו 

אותי לנושא הבא שארצה לגעת  הרשאות מתאימות לביצוע המתקפה אפשר להגיד שניצחנו. מה שמביא

 בו.
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 ?DCSync-ב נשתמש מתי

, לאחר שהשגנו משתמש בדומיין עם הרשאות Post Exploitationנרצה להשתמש במתקפה זו בשביל 

 גבוהות. כל משתמש שחבר באחת מהקבוצות האלו:

 Administrators, Domain Admins, Enterprise Admins  

כאן נדרש לשאול שאלה נוספת: אם אני כבר חבר בקבוצות האלה אז יהיה מסוגל לנצל את המתקפה. ו

 ?DCSyncלמה שאני אצטרך לבצע 

זאת שאלה טובה מאוד, הסיבה הראשונה והפשוטה היא שלעיתים תוקף הצליח להשיג הרשאות של 

משתמש חזק והוא יודע שהוא יוכל להחזיק בהן אך לא אורך זמן, ולעיתים זה מפני שהוא צריך הרשאות 

או משתמשים לניהול  Backup Operators-של משתמש ספציפי אחר בדומיין, כדוגמאת משתמש החבר ב

 . Exchange-שרתי ה

של  krbtgt-סיבה החזקה יותר, היא שבאמצעות המתקפה נוכל להשיג את הפרטים של חשבון הה

-ים אותם הוא מייצר למשתמשים ב-Ticket-להנפיק את ה DC-הדומיין. מדובר בחשבון שמאפשר לשרת ה

Kerberosור . במידה ותוקף יוכל להשיג את פרטים אלו, הוא יוכל לנצלם לטובת ייצGolden Tickets . 

 

 בדומייןשל אובייקטים  הרשאות

 ACL - Access Controlבדומה להרשאות של קבצים, לכל אובייקט בדומיין יש סט הרשאות מה שמכונה 

Lists ההרשאות האלה נכתבות בפורמט המכונה .SDDL קיצור של(Security Descriptor Definition 

Language:והן נראות כך ) 

D:PAI(D;OICI;FA;;;BG)(A;OICI;FA;;;BA)(A;OICIIO;FA;;;CO)(A;OICI;FA;;;SY)(A;OICI;FA

;;;BU) 

 מתרגם לנו אותן כך שנוכל לקרוא אותן באופן ברור. GUI-אין מה להיבהל, ה

כשאובייקט נוצר, הוא מקבל סט הרשאות בסיסי שהוגדר מראש על ידי מיקרוסופט, לדוגמה ניצור אובייקט 

של המשתמש או ההרשאות של המשתמש  ACLמסוים, מה שיקרה זה שה OU-אותו לשל משתמש ונכניס 

 .OUשהכנסנו את המשתמש אליו. הוא ירש את ההרשאות מה OU-ישתנו בהתאם ל

ככל שהארגון יותר גדול, יהיה לו יותר עובדים, משמע יהיו הרבה יותר משתמשים או אובייקטים, משמע 

 עות אובייקט קיבל הרשאות גבוהות מדי עולה.משמע הסיכוי שבט OUיהיו הרבה יותר 
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 נראה דוגמה:

 

 [com.adsecurity]מקור: 

ובייחוד ניתן לראות את ההרשאות של האובייקטים, ההגדרה פה מאוד  OUבתמונה אפשר לראות 

 .Full Controlניתנה ההרשאה של  Domain Computersמסוכנת מכיוון שלקבוצת 

 בואו נסתכל על סוגי הרשאות שמעניינות אותנו התוקפים:

 GenericAll -  הידוע גם בתורFull Controlליצור , נותן את הסמכות לעשות פחות או יותר הכל ,

ולמחוק אובייקטים, לשנות תכונות של אובייקטים אחרים, לקרוא ולכתוב עם הרשאות גבוהות לכל 

או מפתחות  LAPSאובייקט. עם הרשאה זו ניתן לראות מידע חסוי על אובייקטים אחרים כמו 

BitLocker הרבה פעמים מנהלי רשת יתעצלו להגדיר לאובייקט את ההרשאות שהוא צריך ופשוט .

. זה נפוץ למשל שנותנים לתמיכה הטכנית הרשאות כאלו על המחשבים של GenericAllשימו לו י

 המשתמשים.

 GenericWrite -  מאפשר כתיבה לכל התכונות של האובייקט. ניתן לקרוא את כל התכונות של

 האובייקט ולערוך אותן כרצוננו.

 WriteDACL -  שיכול להוביל למאפשר לערוך את הרשאות האבטחה של אובייקט מה-Full Control 

של האובייקט. נראה שימושים של זה  DACL-על האובייקט. הרשאה זו נותנת את הכוח לערוך את ה

בשביל לתת למשתמש גישה לשירות הם יקבלו את ההרשאה של  Servicesבעיקר על חשבונות של 

http://www.adsecurity.com/
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WriteDACL  על אותו אובייקט. משמע אם נצליח להשיג משתמשservice הו באמצעות כלש

kerberoasting .או כל תרחיש אחר, נוכל לנצל את ההרשאה 

 קיימות עוד כמה הרשאות שלא אפרט עליהן כאן אך אתם יותר ממוזמנים לחפש על זה.

 בואו נראה דוגמה כיצד תוקפים יכולים לנצל הרשאות אלו:

 

בדומיין ולעשות שאילתות שמראות לך האם  S'ACL)שנותן אפשרות למפות  BloodHoundבאמצעות הכלי 

 Services-יש דרך שבה תוכל להגיע לקבוצה מסוימת(, אפשר לראות שיש לנו משתמש שחבר בקבוצת ה

שיש להם  Account operatorsשהם חברים בקבוצת  Privileged IT Accountsשהם חברים בקבוצת 

שבאים עם הרשאות גבוהות מדי בצורה דיפולטיבית, ולהם  Exchange-על קבוצת ה Generic Allהרשאת 

 . Administrator-על הדומיין שמכיל בתוכו את המשתמש של ה WriteDaclיש הרשאה של 

בצורה נכונה. באמצעות  ACLאפשר לראות את המסלול שניתן לעשות וכמה זה מסוכן וחיוני להגדיר 

 :-DCSyncנוכל להוסיף לעצמנו את ההרשאות הבאות שיאפשרו לנו לממש את מתקפת ה ההרשאות האלו

 Replicating Directory Changes (DS-Replication-Get-Changes) 

 Extended right needed to replicate only those changes from a given NC that are also 

replicated to the Global Catalog (which excludes secret domain data). This constraint is only 

meaningful for Domain NCs. 

 

https://github.com/BloodHoundAD/BloodHound
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 Replicating Directory Changes All (DS-Replication-Get-Changes-All) 

 Control access right that allows the replication of all data in a given replication NC, including 

secret domain data. 

 Replicating Directory Changes In Filtered Set (rare, only required in some environments) 

 

 [adsecurity.com מקור:]

 אוסיף שניתן לעשות את המתקפה גם עם משתמש דומייני רגיל אם יש לו את ההרשאות האלו.

  

http://www.adsecurity.com/
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 הדגמה
 

שמכיל  Impacketאז לפני שנסיים ארצה להראות איך ניתן לממש את ההתקפה. קיים סט כלים הנקרא 

ובייחוד סביבת דומיין. הכלי שמעניין אותנו נקרא  Windowsבתוכו מגוון כלים שימושיים לתקיפה בסביבת 

py.secretsdump וניתן למצוא אותו ב-github שלהם: 

 

שהוזכרו למעלה, ממליץ לעיין בקוד  DRSUAPIניתן לראות שהם ממשים את הפונקציות של הפרוטוקול 

המקור של הכלי ולראות את המימוש המלא ואת הבקשות שנשלחות. אם אתם זוכרים, כשהקמנו את 

מיוחד.  OUהמעבדה יצרנו את יוסי משתמש תמים וחסר משמעות. לא הכנסנו אותו לשום קבוצה או 

עם  DCSync-ן יהיה לבצע את מתקפת המשמע יש לו הרשאות בסיסיות מאוד, וכפי שאנחנו יודעים לא נית

 ההרשאות שלו. 

 שם משתמש וסיסמה, יכול להיות בעזרת: -נדמיין תרחיש שבו השגנו את הפרטים של יוסי 

1. Phishing -  התקפה שבה התוקף גורם למשתמש להכניס פרטים מזהים באתר זדוני במקום באתר

 המקורי.

2. SQL Iinjection - ף מידע מטבלאות של משתמשים מבסיסי נתונים התקפה שבאמצעותה ניתן להדלי

 ובאמצעות זה לראות את הפרטים שלהם.

3. LDAP Enumeration -  שלב באינומרציה של דומיין שבו אפשר לתשאל אובייקטים באמצעותldap 

ובכך לראות פרטים של משתמשים לדוגמה אם מנהל רשת שם את הסיסמה בתיאור של המשתמש 

 … וכדומה

4. Roasting-REP-AS -  מתקפה בה המשתמש לא מחויב להזדהות בקבלתTGT  ולכן אפשר לקבלTGT 

 של המשתמש )ממליץ לקרוא על קרברוס בשביל להבין מה זה אומר בדיוק(. Hash-מוצפן עם ה

 של המאמר. scopeאפשריות שלא אפרט כי זה לא בועוד מיליון דרכים 

 (.ubuntu)לטובת המאמר אשתמש במכונת  github-נעלה מכונת לינוקס כלשהי, נתקין את הכלי דרך ה

https://github.com/SecureAuthCorp/impacket
https://www.harmj0y.net/blog/activedirectory/roasting-as-reps/
https://www.harmj0y.net/blog/activedirectory/roasting-as-reps/
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 :secretsdump.pyאז יש לנו שם משתמש וסיסמה, נשתמש בכלי 

syntax: secretsdump.py -dc-ip ip-addr -just-dc <user>@<domain> 

secretsdump.py -dc-ip 192.168.1.223 -just-dc yossic@amit.local 

לאחר שנריץ את הפקודה הזו הוא יבקש את הסיסמה של יוסי, אנחנו כמובן נספק אותה ובואו נראה מה 

 קיבלנו:

 

 :Wireshark-אכן כמו שציפינו, שגיאה בגלל חוסר הרשאות. נסתכל על זה ב

 

ומיד אחריה הגיעה התשובה, המידע שחזר  DSGetNCChanges אז אפשר לראות את הבקשה שנשלחה

 bytes 274מוצפן לכן לא ניתן להסיק ממנו הרבה אבל אפשר לראות שהגודל של הבקשה שחזרה הוא 

שזה מאוד קטן לכן גם ניתן להסיק שהמתקפה נכשלה, במתקפה מוצלחת נצפה לראות שהגודל יהיה גדול 

)כמובן  Domain Adminsבהרבה. אז בואו נראה מתקפה מוצלחת: לשם ההדגמה נוסיף את יוסי לקבוצת 

ייל או כפי שראינו קודם לכן, ניתן יהיה להגיע להרשאות למתקפה דרך משתמשים של שירותים כמו מ

 גיבוי(:
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 נחזור לטרמינל וננסה להריץ את המתקפה שוב:

 

 של הסיסמה שלהם!(: NTLM-את ה -והנה קיבלנו את כל המשתמשים )ויותר חשוב 

 

-ניתן לראות פה שהגודל הוא משמעותית יותר גדול, וזה רק חלק אחד מהמידע, אפשר לראות ב

wireshark .שהוא מבצע מספר בקשות כאלו ומקבל כמה תשובות שיחד מרכיבות את המידע השלם 

. אם JTRאו  Hashcatולנסות לפצח אותו לוקאלית באמצעות  Admin-של ה Hash-מפה ניתן לקחת את ה

 ניתן גם לחפש אותו אונליין, לדוגמא:  -אנחנו חושדים שמדובר בסיסמה "פשוטה" 
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-, נוכל להשתמש ב-Hashאפילו לא נצטרך לפצח את ה Adminהתחבר בתור וברוב המצבים אם נרצה ל

psexec ) או wmiexec" שהוא מעט פחות רועש(, זאת באמצעות טכניקה בשםPass The Hash נראה ."

 :psexecדוגמה באמצעות 

 

 המתקפה וזיהוי התגוננות דרכי

לטובתם. בואו נראה כיצד ניתן להתגונן,  DC-עד כה ראינו כיצד תוקפים יכולים לנצל את נושא רפלקציית ה

 לטובת כך, אספתי מספר טיפים שיעזרו לכם:

  ההגנה הכי טובה היא ניהול הרשאות בצורה נכונה ומושכלת: לא לתת למשתמש הרשאות גבוהות

 אם אין בכך צורך.

  רצוי לוודא שאין מידע רגיש במקום שלתוקף יש גישה אליו, לדוגמאshares  שלsmb  שפתוחים ולא

 דורשים הזדהות.

  ,ובכך למנוע  ניתן לכבות את האופציה לעשות רפליקציהנוסף על כך אם יש רק דומיין אחד בחברה

 את המתקפה. 

  גישה נוספת היא זיהוי המתקפה, ניתן ליצור רשימה של כתובתIP  ,שרק להן מותר לעשות רפליקציה

 הנוכחים:  DCנמצא את הכתובות של השרתי  PowerShellבאמצעות 

Get-ADDomainController -filter * | select IPv4Address 

 בחברה  IDS. אם אין Whitelist-שיתריע אם נעשית רפליקציה מכתובת שהיא לא ב IDS-ולקנפג את ה

 ולראות אם הוא מכיל את התכונות הבאות בתוכו: 4662מספר  eventובייחוד את  eventsניתן לנטר 

 1131f6ad-9c07-11d1-f79f-00c04fc2dcd2 

 9923a32a-3607-11d2-b9be-0000f87a36b2 

 1131f6ac-9c07-11d1-f79f-00c04fc2dcd2 

נצטרך  Windows Server 2016-לוגים מופעלים מראש, לדוגמה ב חשוב לציין שלא לכל המכונות יש

 :GPOהזה באמצעות  event id-להדליק את הלוגים ל

Computer configurations > Windows Settings > Security Settings > Local 

Policies > Audit Policy 

https://blog.scottlowe.org/2006/08/02/disabling-ad-replication/
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 סיכום

 Red Teamוהחלום של כל  Blue Teamלסיכום, ראינו שהמתקפה הזו מאוד עוצמתית והיא הסיוט של כל 

מתקפה זו בעיקר נובעת מניהול לוקה של הרשאות בדומיין, וניצול של פגיעויות נפוצות אחרות שלא נגענו 

הארגוניות והן ברשת בהן כאן. ראוי לציין שניתן לראות את המתקפה הזו, הן בלוגים של המערכות ניתור 

 .SOC-כפי שראינו בתצלום למעלה אך זו פעולה לגיטימית שלא תעורר חשד בחדר ה

 

 עצמי על קצת

, מתעניין במחקר על תקיפות בסביבה ארגונית ומתעסק בביצוע בדיקות חדירות 18שמי עמית שנדל, בן 

 לחברות.

 

 תודות

 וההערות המעשירות.על ההכוונה בכתיבת המאמר אפיק קסטיאל ארצה להודות ל

 

 מקורות

 https://adsecurity.org/ - Great site for active directory attacks 

 https://www.harmj0y.net/blog/redteaming/mimikatz-and-dcsync-and-extrasids-oh-my/ - 

Mimikatz and DCSync and ExtraSids, Oh My 

 https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-drsr/58f33216-d9f1-

43bf-a183-87e3c899c410 - DRSUAPI MSDN 

 https://wiki.samba.org/index.php/DRSUAPI - DRSUAPI on Samba project 

 https://github.com/SecureAuthCorp/impacket - Impacket tool kit 

 https://adsecurity.org/?p=3658 - Scanning for Active Directory Privileges & Privileged 

Accounts 

 https://crackstation.net/ - hash cracking web site 

 https://shorturl.at/kyOPV - youtube guide for lab setup 

 https://www.harmj0y.net/blog/activedirectory/roasting-as-reps/ - Roasting AS-REPs 

 https://www.pentestpartners.com/security-blog/bloodhound-walkthrough-a-tool-for-many-

tradecrafts/ - Using Bloodhound 

 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/secauthz/security-descriptor-definition-

nguage - More information about SDDL 

https://adsecurity.org/
https://www.harmj0y.net/blog/redteaming/mimikatz-and-dcsync-and-extrasids-oh-my/
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-drsr/58f33216-d9f1-43bf-a183-87e3c899c410
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-drsr/58f33216-d9f1-43bf-a183-87e3c899c410
https://wiki.samba.org/index.php/DRSUAPI
https://github.com/SecureAuthCorp/impacket
https://adsecurity.org/?p=3658
https://crackstation.net/
https://shorturl.at/kyOPV
https://www.harmj0y.net/blog/activedirectory/roasting-as-reps/
https://www.pentestpartners.com/security-blog/bloodhound-walkthrough-a-tool-for-many-tradecrafts/
https://www.pentestpartners.com/security-blog/bloodhound-walkthrough-a-tool-for-many-tradecrafts/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/secauthz/security-descriptor-definition-nguage
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/secauthz/security-descriptor-definition-nguage
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 שיטות נפוצות לפתרון בעיות אלגוריתמיות

 אייל אליאבמאת 

 

 הקדמה

אחד הדברים הקשים עבור מתכנתים מתחילים הוא פיתוח חשיבה אלגוריתמית. ישנם אינספור סוגים של 

בעיות אלגוריתמיות אינן כמו משוואה מתמטית, שם  -בעיות אלגוריתמיות, ואין דרך אחת לפתור את כולן 

יש כלים קבועים שעוזרים בפתירת המשוואה. לבעיות אלגוריתמיות אין סט כלים קבוע, אבל ישנן קבוצות 

ומכאן התפתחו כל מיני שיטות  -של בעיות אלגוריתמיות שהפתרון שלהן מבוסס על אותה דרך החשיבה 

 נפוצות לפתרון.

אלו ממש לא  -כמה מהשיטות היותר נפוצות לפתרון בעיות אלגוריתמיות. יש להדגיש במאמר זה אסקור 

ישנן עוד שיטות לפתרון בעיות מסוג זה, שעליהן אתם מוזמנים לחקור ולגלות בעצמכם  כל השיטות!

 )מומלץ בחום, ישנם הרבה כלים שעוזרים לפתור בעיות מורכבות בקלות רבה(.

מו, מומלץ לדעת לפני הקריאה על מבני נתונים בסיסיים )מערך, רשימה לפני שנתחיל להיכנס לתוכן עצ

 ושימושם(. θ,Ω,Oוכדומה(, את הבסיס של ניתוח סיבוכיות ויעילות )הכרת הסימנים 

 קריאה מהנה!

 

 הפרד ומשול

 ראשית, הפרד ומשול הוא מושג שלא בא מהאלגוריתמיקה. הגדרתו בויקיפדיה: 

". משמעותו צירוף של divide et imperaבפוליטיקה ובסוציולוגיה שמקורו בלטינית "הפרד ומשול הוא מונח 

פסיכולוגיה מדינית, ַאְסְטָרֶטְגָיה צבאית ואסטרטגיה כלכלית שלפיהן ניתן להשיג ולשמור על עוצמתו של 

צול יהיה השולט על ידי פיצול העוצמה המצויה בידי האחרים לנתחים קטנים. כל נתח שייווצר כתוצאה מהפי

בעל עוצמה נמוכה מאשר הגוף שהיה קיים בעבר. השימוש במונח מקובל גם לכינוי השיטה, שלפיה מונעים 

מגופים קטנים להתאחד ולהשיג עוצמה רבה יותר, מאשר בהיותם במצבם העכשווי. כך נמנעים ממצב שבו 

 יש לפרק גופים גדולים, תהליך שהוא קשה לביצוע.

לעיתים הבעיה הגדולה בה אנו נתקלים היא קשה מדי לביצוע, לכן נחלק אותה  -כלומר, במילים פשוטות 

לכמה תתי בעיות קטנות אשר אותן ניתן לפתור בקלות, ולאחר שנפתור את תתי הבעיות הקטנות נמזג 

 את הפתרונות לכדי פתרון לבעיה הגדולה בה נתקלנו מלכתחילה.
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רקורסיה, שכן ברקורסיה יותר קל לראות בעין את לרוב השימוש בשיטת הפרד ומשול יהיה באמצעות 

 החלוקה לתתי בעיות.

 דוגמה לשימוש בשיטה

הדוגמה הקלאסית ביותר לשימוש בשיטת הפרד ומשול היא מיון מיזוג. מיון מיזוג הוא אחד מהמיונים 

ממש  ( ומשתמשים בו פעמים רבות, לכן חשוב כמתכנת לדעת איך הוא עובד ואיך הואO(nlogn)היעילים )

 את שיטת הפרד ומשול. 

 בהינתן מערך לא ממוין, יש למיין אותו.: הבעיה

 מיון מיזוג. :הפתרון

 אלגוריתם מיון מיזוג:

 חלקים שווים בגודלם 2-חלק את המערך ל .1

 מיין כל חלק בעזרת מיון מיזוג )קריאה רקורסיבית( .2

 החלקים הממוינים לכדי מערך שלם וממוין 2מזג את  .3

 קוד: מימוש בפסאודו

Merge(A, p, q, r) 

 1. for i ← 1 to (q-p+1) 

 2.     do L[i] ← A[p+i-1] 

 3. L[i+1] ← ∞ 

 4. for j ← 1 to (r-q) 

 5.     do R[i] ← A[q+j] 

 6. R[j+1] ← ∞ 

 7. i ← 1 

 8. j ← 1 

 9. for k < p to r 

10.     do if L[i] ≤ R[j] 

11.         then A[k] ← L[i]  

12.             i ← i+1 

13.         else 

14.             j ← j+1 

Merge-Sort(A, p, r) 

1. if p < r 

2.  then q ← [(p+r)/2] 

3.      Merge-Sort(A, p, q) 

4.      Merge-Sort(A, q+1, r) 

5.      Merge (A, p, q, r) 
 

 

: מההתחלה עד האמצע, ומהאמצע 2-אנחנו מחלקים את המערך ל Merge-Sortבקטע הקוד  - הסבר קצר

-(, ולאחר מכן קוראים לMerge-Sortהקטעים האלו בעזרת אותו האלגוריתם ) 2עד הסוף. ממיינים את 

Merge  - קטע הקודMerge חלקים  2-מקבל אינדקס התחלה, אינדקס סוף ואינדקס חלוקה של המערך ל

 מוינים של המערך לכדי מערך אחד שלם וממוין.החלקים המ 2ממוינים וממזג את 

 דוגמת הרצה

 נמיין את המערך הבא:
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 מערכים )לפי האלגוריתם(: 2 -נחלק אותו ל

 

 :2-כעת, לפי האלגוריתם, ניכנס לתוך המערך השמאלי ונחלק אותו ל

 

 ושוב, ניכנס לתוך הצד שמאלי:

 

 (:19 -ו 4לשני החלקים ) Mergeולא ניתן לחלק אותו, אז נעשה  1כעת, הגענו למצב שכל מערך בגודל 

 

 ונקבל:  10 -ו 36את אותו הדבר נעשה על תת המערך של 

 

 נמזג את שני החלקים:
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 כעת, כדי לחסוך בחזרה על דברים שכבר עשינו, נקפוץ קדימה במיון תת המערך השני, ונגיע למצב כזה: 

 

 רך הגדול, ובזאת סיימנו את המיון של המערך:המערכים לתוך המע 2נמזג את 

 

 וכעת יש לנו מערך ממוין.

, שבו יש המחשה ויזואלית של מיון מיזוג לאתר הזהאם עדיין משהו לא ברור, אתם מוזמנים להיכנס 

 .מיזוג-ריקוד המיון -משהו נחמד לסיום הנושא  נלקחו התמונות של המערך(.)משם 

 

 אלגוריתם חמדני

אלגוריתמים הפותרים בעיות אופטימיזציה מבצעים, בדרך כלל, סדרה של צעדים, כאשר כל צעד מורכב 

בוחר תמיד באפשרות  (greedy algorithm)אלגוריתם חמדן מספר הכרעות בין אפשרויות שונות. 

ומי, הנראית כטובה ביותר באותו הרגע )לוקאלי(, משמע הוא בוחר באפשרות שהיא אופטימלית באופן מק

 מתוך תקווה שבחירה זו תוביל לפתרון אופטימלי כולל )גלובלי, עבור הבעיה כולה(.

אלגוריתם חמדני לא תמיד יוביל אותנו לפתרון הטוב ביותר עבור הבעיה אותה אנו מנסים  -יש להדגיש 

נות לפתור. ישנם מקרים בהם הפתרון של האלגוריתם החמדני הוא אמנם פתרון שיעבוד, אבל ישנם פתרו

יותר טובים, ויש להסתכל על כל אלגוריתם חמדני ולנסות להוכיח שהוא תמיד ייתן את הפתרון 

 שיטות הוכחה: 2האופטימלי, בעזרת 

 ( גישת ההובלה כל הזמןstaying ahead) -  כאשר מודדים את ביצועיו של האלגוריתם החמדן צעד

אחר צעד, ניכר שביצועיו טובים יותר מכל אלגוריתם אחר )עבור כל צעד(; מכאן מסיקים כי 

  האלגוריתם החמדן מספק פתרון אופטימלי לבעיה הנתונה )בכללותה(.

 ( טיעון החלפהexchange argument) - תו בהדרגתיות לפתרון בהינתן פתרון אחר לבעיה, הופכים או

שמספק האלגוריתם החמדן, מבלי לפגוע באיכותו או בשלמותו; מכאן מסיקים כי האלגוריתם החמדן 

 מספק פתרון שהוא לכל הפחות טוב כמו כל פתרון אחר.

צריך לחשוב היטב על אופן הבחירה החמדנית. לעיתים ישנם מספר מאפיינים לפיהם  -עוד דגש חשוב 

כי בחירה לפי מאפיין שגוי עלולה להוביל לפתרון לא נכון. נראה  -ך לבחור בקפידה אפשר לבחור, וצרי

 זאת בדוגמה.

https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/sorting/merge-sort/visualize/
https://www.youtube.com/watch?v=XaqR3G_NVoo
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 דוגמה לשימוש בשיטה

כדי להמחיש את שיטת האלגוריתם החמדני, נפתור את בעיית תזמון המקטעים. בפתרון אמחיש לכם 

 בחירה חמדנית לא טובה, ואראה שהיא מובילה לפתרון שגוי.

קבוצה מקסימלית של -. יש למצוא תתfiוזמן סיום  siבקשות כשלכל בקשה זמן התחלה  nנתונות  :הבעיה

 בקשות שאין ביניהן חפיפה.

 בחירה חמדנית. :הפתרון

 המחשת הבעיה: 

 

הקוים הצבעוניים מתארים בקשות אשר נמשכות לאורך ציר הזמן )אורך הקו הוא הזמן הלוקח לטפל 

כמה שיותר בקשות לא חופפות )קווים שאינם באותו הזמן(. בדוגמה  בבקשה(. אנחנו נרצה לבחור

נבחר את הבקשות הראשונה והשנייה בשורה השלישית, השלישית והרביעית בשונה השנייה,  -שבתמונה 

בקשות ללא  6-ובכך הצלחנו לטפל ב -האחרונה בשורה הראשונה והאחרונה בשורה האחרונה 

לא תצליחו. אולי תמצאו פתרון אחר שגם הוא מטפל  -פתרון טוב יותר התנגשויות )מוזמנים לנסות למצוא 

 (.7-בקשות, אך לא תוכלו למצוא פתרון המטפל ב 6-ב

 

 דוגמה לבחירה חמדנית שגויה

כפי שאמרתי, אדגים לכם בחירה חמדנית שגויה ואת השלכותיה. ננסה לבחור לפי הקו הקצר ביותר )כל 

פעם ניקח את הבקשה הכי קצרה(. עכשיו ננסה לסתור את הבחירה החמדנית, ונגלה שבלי הרבה מאמץ 

 נצליח למצוא דוגמה נגדית: 

 

ול הקצר ביותר )הבקשה בשורה קל לראות בדוגמה הנוכחית, שכאשר נבחר בבקשה עם זמן הטיפ

בקשות אחרות ארוכות יותר, ולכן הצלחנו למלא  2-כי היא חופפת ל -השנייה( נצליח למלא רק אותה 
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כלומר בחירה החמדנית שלנו שגויה. אם אתם רוצים תרגיל  -)הפתרון האופטימלי(  2במקום  1 בקשה

 נחמד, נסו לסתור את הבחירות הבאות:

 התחלה הקטן ביותר )הבקשה שהתחילה הכי מוקדם(בחירת הבקשה עם זמן ה .1

 בחירת הבקשה עם הכי פחות התנגשויות עם בקשות אחרות .2

 הבחירות הנ"ל הן בחירות שגויות, נסו להוכיח זאת. שתי

 פתרון הבעיה

כאשר מחפשים כיצד לבחור, מנסים לסתור כל הזמן את הבחירה. אם מצליחים )כפי שעשינו בדוגמה 

היא בחירה שגויה ויש לחפש בחירה אחרת. אם מנסים הרבה זמן ולא מצליחים  למעלה( אז הבחירה

 לסתור את הבחירה, אז מתחילים לנסות להוכיח.

, באמצעות בחירה זו אנו מבטיחים זמן הסיום המינימליננסה לבחור כל פעם את הבקשה בעלת 

את הזמן הנותר עם  שהמשאב מתפנה מוקדם ככל האפשר, לאחר ביצוע בקשה אחת בו, וכך ממקסמים

 סיומה לביצוע בקשות נוספות. מסתבר שכלל זה אכן מוביל לפתרון אופטימלי של הבעיה.

ההוכחה אינה הוכחה פורמלית, אלא רק המחשה של טיעון  :ננסה להוכיח זאת לפי טיעון ההחלפה )הערה

 ההחלפה(.

קבוצת הבקשות של הפתרון שלנו. נסתכל על  B-קבוצת הבקשות אשר מהוות פתרון אופטימלי, ו Aנניח ש

)מכיוון  B-זמן הסיום שלה גדול או שווה לזמן הסיום של הבקשה הראשונה ב - A-הבקשה הראשונה ב

בחרנו את הבקשות לפי זמן הסיום הכי קטן, אז הבקשה הראשונה היא הבקשה שזמן הסיום שלה  B-שב

. כעת נסתכל על הבקשה B-נה בבקשה הראשונה באת הבקשה הראשו A-הכי קטן(, לכן ניתן להחליף ב

קטן או שווה לזמן הסיום של  B-זמן הסיום של הבקשה ב - B-לעומת הבקשה השנייה ב A-השנייה ב

)מכיוון שהיא לא  B-שתהיה ב A, מכיוון שאם לא היה כך הדבר, היינו בוחרים את הבקשה מA-הבקשה מ

כי היא מסתיימת מוקדם  Bת עם הבקשה הראשונה מאז היא לא חופפ A-חופפת עם הבקשה הראשונה מ

מסתיימת לפני או בזמן של  B-(. לכן חייב להתקיים שהבקשה השנייה בB-יותר, לכן ניתן להכניס אותה ל

היא קבוצה של  B-, וניתן להחליף, וכך הלאה עבור שאר הבקשות. כלומר קיבלנו שA-הבקשה השנייה מ

 הבקשות אשר מהוות פתרון אופטימלי.
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 פתרון בעיות בעזרת גרפים

תורת הגרפים באלגוריתמיקה היא נושא מאוד גדול ויש הרבה מה  :לפני שאתחיל להסביר, חשוב להדגיש

להרחיב עליו )אולי אפילו במאמר בפני עצמו(, וההדגמות והנושאים שאסביר כאן מהווים רק טעימה 

 .קטנה. מי שמעוניין מוזמן לחפש עוד בנושא )מומלץ בחום(

על הנושא לפני שאתם  כאן(, קראו yוציר  xראשית, למי שלא מכיר את תורת הגרפים )לא גרף של ציר 

 ממשיכים במאמר. 

ות רבות שקל לפתור בעזרת גרפים ואלגוריתמים על גרפים. באלגוריתמיקה, ישנן בעיות אלגוריתמי

משתמשים בגרפים כשיטה לייצוג מצבים או שלבים בבעיות כלשהן, ומריצים עליהם אלגוריתמים שונים 

כדי לחפש את הפתרון. בהסבר שלי פה אני אתמקד באחד האלגוריתמים הבסיסיים ביותר בגרפים, 

 ואיזה בעיות הוא עוזר לנו לפתור., DIJKSTRAאלגוריתם 

 DIJKSTRAאלגוריתם 

הוא אלגוריתם למציאת מסלול קצר ביותר בין צומת מסוים בגרף לשאר הצמתים. לפני  Dijkstraאלגוריתם 

 שניכנס למימוש ולהסבר, נסכים על כמה הגדרות: 

 d[v] -  המרחק של צומתv  מצומת המקורs. 

 Π[v] -  הצומת שגילה אתv הצומת ממנה הגענו ל, כלומר-v. 

DIJKSTRA(G, w, s) 

1. INITIAL-SINGLE-SOURCE(G, s) 

2. S ← Ø 

3. Q ← V 

4. while Q   ≠ Ø  

5.  do u ← EXTRACT-MIN(Q) 

6.      S ← Sᴜ{U} 

7.      for each vertex v ϵ V 

8.          do RELAX(u, v, w) 

 

 

INITIAL-SINGLE-SOURCE(G, s) 

1. for each vertex v ϵ V 

2.  do d[v] ← ∞ 

3.      π[v] ← NIL 

4. do[s] ← 0 

 
RELAX(u, v, w) 

1. if d[v] > d[u] + w(u,v) 

2.  then d[v] ← d[u] + w(u,v) 

3.      π[v] ← u 

 

 

עבור כל צומת )החל מצומת המקור(, האלגוריתם עובר על  :הסבר קצר במילים על איך האלגוריתם עובד

( של הצומת הנוכחית קטן או d[v]האם המרחק ) -( Relaxכל הצמתים שמקושרות לצומת הזאת ושואל )

גדול מהמרחק לצומת האב + המשקל על הקשת? אם המשקל להגיע לקודקוד הנוכחי דרך קודקוד האב 

 ומת. אם לא, הוא ממשיך בשלו. קטן יותר, אז הוא מעדכן את המרחק בצ

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A3_(%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D)
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 דוגמת ריצה

 ניקח את הגרף הבא: 

 

 נעדכן את המרחק של הצמתים הקשורים לצומת המקור:

 

 : eכעת, נעדכן את כל הצמתים הקשורים לצומת 

 

לא עוזר לנו להגיע  d-. אבל נשים לב שd-נעבור לעדכן את הצמתים הקשורים ל eכעת, כשסיימנו עם 

 .(dקצרים יותר עכשיו מאשר הם יהיו דרך  fוב e)המרחקים ב f-או ל e-בצורה מהירה יותר ל
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 לכן סיימנו:

 

. Dijkstraשה ויזואלית של אלגוריתם ולראות המח לפהאם עדיין לא הבנתם עד הסוף, מוזמנים להיכנס 

 התמונות ששמתי נלקחו מהרצה לדוגמה באתר הנ"ל.

 דוגמה לשימוש בשיטה

 2, מדובר בבעיות העוסקות בדרך הקצרה ביותר בין Dijkstraבדרך כלל כשאר משתמשים באלגוריתם 

 מקומות, לכן זה בדיוק מה שנפתור.

מצא את הדרך הקצרה ביותר מהעיר שלך לכל הערים בארץ, כאשר כל נסיעה בכביש עולה כסף : הבעיה

 50עולה כמו  'קילומטר בכביש א 2-כל כביש ומחירו שלו )המחיר הוא לא לפי מרחק, יכול להיות ש -

 (.'קילומטר בכביש ב

 .Dijkstraבניית גרף והרצת אלגוריתם : הפתרון

 

 ת: נבנה גרף לפי ההגדרות הבאו

 .כל עיר במדינה תיוצג על ידי צומת בגרף 

  הערים(, והמשקל של  2הקודקודים ) 2ערים יהיה קשת בגרף. הקשת תחבר בין  2כל כביש בין

 הקשת יהיה המחיר של נסיעה בכביש הזה.

כאשר צומת המקור היא העיר ההתחלתית  Dijkstraלאחר שנבנה את הגרף, נריץ עליו את אלגוריתם 

 )לבחירתכם( ונמצא את הדרך הזולה ביותר מהעיר שלנו לכל עיר אחרת.

ישנם עוד הרבה אלגוריתמים שמשתמשים בגרפים כדי לפתור בעיות מכל מיני סוגים, במאמר זה 

 כדוגמה אבל הוא ממש לא היחיד. מי שמעוניין מוזמן לחפש על כך עוד.   Dijkstraלקחתי את

 

https://www-m9.ma.tum.de/graph-algorithms/spp-dijkstra/index_en.html
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 סיכום ומסקנות

אין דרך אחת או מתכון קבוע לפתירת בעיות אלגוריתמיות. כדי להיות מיומן בפתירת בעיות מסוגים שונים 

הנושא  עלינו להכיר שיטות שונות לפתירת בעיות מסוגים שונים, וכמובן שהדרך הכי טובה להטמיע את

 היא תרגול, תרגול ועוד תרגול.

במאמר זה סקרתי בקצרה כמה מהדרכים היותר נפוצות לפתירת בעיות אלגוריתמיות, אבל ישנן עוד 

 דרכים רבות ובעיות שונות ומגוונות שניתן ללמוד ולהרחיב עליהן ועל דרכי הפתירה שלהן.

 

 קצת על עצמי

אקדמיה  -בנוסף ללימודיי בתיכון, אני חלק מתוכנית אל"צ  .18שמי אייל אליאב, אני תלמיד כיתה י"ב בן 

לפני צבא, בה אני עושה תואר במדעי המחשב עוד לפני השירות הצבאי במכללה למנהל בראשון לציון. 

 .Web Development-אני מתעניין בעיקר ב
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 דברי סיכום
 

, אנו מאוד מקווים כי נהנתם מהגליון והכי Digital Whisperשל  119-בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה

למדתם ממנו. כמו בגליונות הקודמים, גם הפעם הושקעו הרבה מחשבה, יצירתיות, עבודה קשה  -חשוב

 ושעות שינה אבודות כדי להביא לכם את הגליון. 

אגב, מישהו שם לב שלמרות שבגליון הקודם היה ביום העצמאות, התמונה שהופיע הייתה ממלחמת 

 ת הימים? מישהו שם לב למשהו חשוד בתמונה? שווה להציץ בה שש

ניתן לשלוח כתבות וכל פניה אחרת דרך עמוד "צור קשר" באתר שלנו, או לשלוח אותן לדואר האלקטרוני 

 .editor@digitalwhisper.co.ilשלנו, בכתובת 

 

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

www.DigitalWhisper.co.il 
"T4lk1n' 80ut a r3vo7u710n 5ounds like a wh15p3r" 

 

 .יוליבסוף חודש ון הבא ייצא הגלי

 

 אפיק קסטיאל,         

 ניר אדר,         

         30.06.2020 
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