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 - (Native) Hypervisor from Scratchחלק א'
מאת אמיר ישורון

הקדמה
ברוכים הבאים לחלק הראשון מתוך שניים בסדרת מאמרים העוסקת בכתיבת  .native hypervisorייתכן
וכרגע זה נשמע כמו סינית עבורכם ,אך יש לנו עוד דרך ארוכה לעבוד שבסופה תהפכו למומחים בתחום.
אתחיל מרקע קצר מאוד על מנגנון הוירטואליזציה.
בשנים האחרונות השימוש בוירטואליזציה לצרכי הגנה על מערכות הפך נפוץ (לדוגמא  Hyper-Vשל
 ,)Microsoftומספר חוקרי האבטחה העוסקים בתחום גדל משמעותית .על רקע העליה הזאת ,אם תנסו
לחפש מדריכים על כתיבת -hypervisorים (אל תיבהלו מהמילה הזאת ,עוד נרחיב עליה ממש בקרוב)
אתם תמצאו כאלו ללא יותר מדי מאמץ .מה ההבדל בין כל אלו לבין מה שאני עושה כאן? גם על זה נדבר.
ראשית נגדיר כמה מושגים שיש להכיר לפני שממשיכים הלאה.

מהי וירטואליזציה
כמו שהמושג רומז לנו  -הכוונה היא להפוך משהו פיזי לוירטואלי .ב״עולם המחשבים״ ,המינוח המודרני
מתכוון לוירטואליזציה של החומרה ,כלומר לסמלץ את פעולת החומרה מול מערכת ההפעלה .לגוף
שאחראי על הפעולה הזאת קוראים .hypervisor
הרכיב החומרתי שמספק את התמיכה בוירטואליזציה הוא המעבד .אי שם ב־ 5002ו־ ,5002יצרניות
המעבדים  Intelו־ AMDהכריזו על תמיכה בטכנולוגיות חדשות VT-x :ו־ ,AMD-Vשמאפשרות את הקסם
הזה שאנחנו נדבר עליו היום .במאמר הזה אנחנו נתמקד בוירטואליזציה על גבי מעבדי  Intelבאמצעות
טכנולוגיית  ,VT-xאך הרעיונות הכללים נכונים גם בנוגע למעבדי  AMDו־( ARMאם כי המימוש יהיה
שונה).

זה נחמד מאוד… אבל תכל׳ס ,מה היכולות ש־ hypervisorמביא איתו?
בסופו של דבר ,ל־ hypervisorיש את היכולת לגרום ל״עצירה רגעית״ של מערכת ההפעלה כאשר
מתרחשות פעולות מוגדרות מראש .לעצירה הרגעית הזאת אנחנו קוראים  .vm-exitכאשר מתרחש vm-
 ,exitהשליטה עוברת ל־ .hypervisorה־ hypervisorיכול לבדוק מה הסיבה שגרמה ל־ :vm-exitהאם
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הייתה גישה למקום ש״סימנו״ אותו בזיכרון? האם רצה פקודת אסמבלי ״אסורה״ שגרמה ל־?vm-exit
האם התרחש  ,page-faultוביקשנו מה־ hypervisorלגרום ל־ vm-exitכאשר מתבצע ?page-fault
כמובן שיש עוד המון סיבות שיכולות לגרום ל־ .vm-exitלכל סיבה ה־ hypervisorיכול להגיב באופן שונה.
בין היכולות של ה־ hypervisorזה לשנות את האוגרים ( )registersשל מערכת ההפעלה ,לכתוב למרחב
הכתובות של מערכת ההפעלה ,לחסום קריאה ,כתיבה והרצה מ־-pageים של מערכת ההפעלה ,ולמעשה
 יש ביכולתו לעשות הכל.לאחר שה־ hypervisorמטפל בעצירה הרגעית ,הוא מחזיר את השליטה למערכת ההפעלה .לאירוע של
החזרת השליטה למערכת ההפעלה קוראים  .vm-entryכך הדברים נראים ממעוף הציפור:

]קרדיט]Intel Developer Manual Volume 3C :



המונח  Guestמתייחס למערכת/מערכות ההפעלה המותקנת על המחשב.



את ה־ hypervisorמכנים לעיתים גם  ,Virtual Machine Monitorאו בקיצור .VMM

במאמר הזה אני אציג את סוגי ה־-hypervisorים השונים ונתמקד בכתיבת  ,native hypervisorעליו
אפרט ממש עוד רגע .אז למה אנחנו מחכים? בואו נצא לדרך!
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סוגים שונים של -Hypervisorים
Hypervisor Type 2
אני מאמין ש־ 99%מהקוראים של המאמר הריצו בעבר הפצה כלשהי של  Linuxעל מחשב ה־Windows
שלהם ,או לחילופין התקינו גרסא כלשהי של  Windowsעל גבי מחשב ה־ Linuxשלהם באמצעות מכונה
וירטואלית .זו היא דוגמא מצויינת לשימוש בוירטואליזציה .אם נחלק לשכבות את התרחיש הזה שתיארתי.
זה יראה כך:

[קרדיט]vembu.com :

למטה ,בשכבה התחתונה ,נמצאת החומרה הפיזית .מעליה יושבת מערכת ההפעלה ,ועליה רץ הגוף
שאחראי על סמלוץ החומרה כלפי מערכות ההפעלה שרצות כמכונות וירטואליות .בתרחיש זה ,ניתן
לחשוב על ה־ hypervisorכ״אפליקציה״ שרצה על מערכת ההפעלה הראשית.
למערכת ההפעלה שמותקנת על המחשב ומדברת ישירות עם החומרה קוראים ( Host OSמארחת),
ולמערכות ההפעלה שמותקנות על גבי ה־ hypervisorאנחנו קוראים  .Guest OSכל גישה לחומרה של ה־
 Guest OSעוברת דרך ה־ .Host OSמבחינת מינוחים ,ל־ hypervisorשמותקן על גבי מערכת הפעלה
כלשהי ,אנחנו קוראים  ,5 hypervisor typeוכך למעשה נראה הדבר בפועל:

[קרדיט]youtube.com :
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)Hypervisor type 1 (Native
אחרי שהצגנו את הסוג שרובנו מכירים וכנראה יצא לנו גם להתעסק איתו ,נציג את הסוג שבשבילו
התכנסנו היום  .Native hypervisor -בתרשים שלמעלה ראינו שה־ hypervisorלמעשה מותקן על מערכת
ההפעלה ,ולכן הוא רשאי להשתמש בכל הכלים שהיא מציעה .האם כל ה־-hypervisorים מוכרחים להיות
מותקנים על מערכת ההפעלה? התשובה היא לא .בואו נסתכל על סוג נוסף:

[קרדיט]vembu.com :

מה אנחנו רואים כאן? לאיפה נעלם ה־?Host OS
בתרשים הזה ה־ hypervisorהוא בעצם בתפקיד ה־ ,hostועל גביו מותקנות מערכות ההפעלה השונות,
אשר מכונות ( Guest OSבמסגרת המימוש שיוצג לאורך המאמר אנחנו נתמוך ב־ Guest OSיחיד).

השימוש בסוג זה של  hypervisorsיכול להיות:


במקרה של יותר מ־ Guest OSיחיד  -ניצול אפקטיבי יותר של החומרה על מנת להריץ מספר
מערכות הפעלה במקביל ,כמו למשל על שרתי ה־ EC2של .AWS



במקרה של  Guest OSיחיד  -הגנה על מערכת ההפעלה באמצעות מנגנון שלמערכת ההפעלה אין
גישה אליו  ,כלומר הוא שקוף לחלוטין ויש לו שליטה מלאה על כל מה שקורה .מדובר בכוח מאוד גדול
שלא ניתן להשיג אפילו באמצעות קוד שרץ ב־ kernelשל מערכת ההפעלה.
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לשם מה התכנסנו
כמו שהזכרתי קודם ,אם תנסו לחפש בגוגל מדריכים לכתיבת  - hypervisorsכנראה שתמצאו כמה כאלו,
וחלקם אף איכותיים ומוסברים היטב .ההבדל בין מה שאני מציג כאן היום לבין המדריכים האלו הוא ה־
 typeשל ה־.hypervisor
כל המדריכים שקראתי מסבירים כיצד לכתוב  hypervisorשמותקן על גבי מערכת ההפעלה כ־ ,driverואני
מוכרח לומר שחלקם מסבירים את הנושא באופן פנטסטי .עם זאת ,לא יצא לי להתקל אף לא במדריך
אחד שמסביר מההתחלה ועד הסוף כיצד לכתוב  native hypervisorשיהיה בתפקיד ה־ ,hostויארח את
מערכת ההפעלה שמותקנת עליו כ־ .guestהחלטתי לנצל את הזמן שיש לי לפני הגיוס ,ולכתוב אחד
בעצמי.

הרקע הנדרש
אנחנו נצטרך לא מעט ידע קודם לפני שניגש לכתוב את ה־ hypervisorשלנו ,ואני הולך לכסות  00%עד
 90%ממנו כאן במאמר .מנגד ,יש מספר דברים שאני לא הולך לכסות ,והם :היכרות מעמיקה עם השפה
 ,Cהכרות עם  ,x86 assemblyאיך לקמפל (ידנית) קוד  Cבאמצעות  ,gccאיך ״לקמפל״ קוד Assembly
(באמצעות  ,)nasmאיך ללנקג׳ קבצי ( objectבאמצעות  ,)ldהיכרות בסיסית עם קונספטים של מערכות
הפעלה (כמו מנגנוני ה־ pagingו־ segmentationלמשל) .כאן יש מאמר מומלץ שמסביר בהרחבה על
מנגנון ה־.Paging

המטרה והכלים העומדים לרשותנו
המטרה :כשאנחנו מתיישבים מול המקלדת שלנו ומתחילים לכתוב קוד ,אנחנו תמיד יודעים מה התוצר
שאנחנו מכוונים אליו .אם אנחנו יושבים לכתוב תוכנית כלשהי עבור מערכות  ,Windowsאנחנו מצפים
שבסופו של יום יהיה לנו קובץ  ;exeאם אנחנו כותבים דרייבר במערכות  ,Windowsאנחנו מעויינים בקובץ
 ;sysאם אנחנו מחליטים לכתוב ספריה דינמית ,אנחנו מעוניינים בקובץ  .dllטוב ,אני מאמין שהבנתם את
הרעיון.
במקרה שלנו ,התוצר יהיה קובץ  isoאותו נוכל לצרוב ל־ USBולחבר למחשב פיזי או לחילופין לעשות לו
 mountדרך  VMwareלמערכת הפעלה כלשהי .אל דאגה ,נסביר בקרוב איך אפשר ליצור קבצי .iso
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הכלים :סביבת הפיתוח תהיה מערכת  linuxסטנדרטית (אני עבדתי מעל  fedoraו־ .)ubuntuנשתמש ב־
 gccבתור קומפיילר ,ב־ nasmבתור אסמבלר ,ב־ ldכלינקר ,וב־ grubכ־( bootloaderלא להיבהל ,עוד
נרחיב עליו).
סביבת הבדיקה :אנחנו נבדוק את ה־ hypervisorבאמצעות  VMwareשמריץ  00 Windowsבגרסאת
 .26bitכלומר ,אנחנו נדאג שה־ hypervisorשלנו יעלה לפני  ,Windowsוהוא ידאג כבר להעלות את
מערכת ההפעלה כשהוא יסיים לאתחל את עצמו .מה שאנחנו צריכים בתור התחלה זה רק להעלות את
הקוד שלנו לפני מערכת ההפעלה עצמה.
שימו לב כי מבחינה תיאורטית  hypervisorשהוא  nativeמסוגל להריץ כל מערכת הפעלה מעליו ,והקוד
שאנחנו רושמים לא מותאם בהכרח ל־ .Windowsבפועל ,כל מערכת הפעלה צריכה טיפול מעט שונה
וקונפיגורציות מעט אחרות 99% .ממה שאכתוב כאן זהה עבור כל מערכות ההפעלה.

דגשים והערות


כפי שרשמתי למעלה ,המאמר יכסה גם נושאים שלא בהכרח קשורים באופן ישיר לוירטואליזציה ,כמו
מנגנונים שונים וקונספטים כלליים של מערכות הפעלה .תרגישו חופשי לדלג על קטעים שלא
רלוונטים עבורכם ,אם אתם כבר מכירים את החומר.



ה־ hypervisorנכתב ללא תמיכה במערכות  ,UEFIאלא רק ב־ .Legacy BIOSייתכן ובעתיד יורחב
לתמוך גם ב־ - UEFIמוזמנים לעקוב ב־.github

יאללה ,בואו נתחיל!

המעבד
מצבים שונים של המעבד:
כמו שהזכרתי קודם ,על מנגנון הוירטואליזציה אחראי המעבד .לכן ,לפני שאנחנו ניגשים לכתוב קוד
שמשפיע על מצב המעבד ומשתמש ב״פיצ׳רים״ שהוא מציע ,עלינו להכיר היטב את אופן הפעולה שלו.
למעבד יש מספר מצבים בהם הוא יכול להיות מצוי ,כאשר בכל מצב פקודות האסמבלי בפועל יבוצעו
באופן שונה .כעת נסביר מעט על המצבים השונים של המעבד ,ומתי הוא נמצא בכל מצב .שימו לב כי לא
ארחיב על  0002-virtualמכיוון שמצב זה של המעבד לא רלוונטי לכתיבת ה־.hypervisor
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Real Address Mode


במצב זה המעבד מפרש את כל הכתובות ככתובות פיזיות ,ואין חלוקה למרחב כתובות וירטואלי.



ניתן להשתמש באוגרים בגודל  16bitו־ 32bitבלבד ,כלומר גם אם המעבד תומך ב־ ,64bitלא ניתן
להשתמש ב־ rax, rbxוכו׳.



הכתובות מוגבלות ל־ 50ביטים בלבד .האוגרים  ax, bx, cxוכו׳ הם בגודל  02ביטים ,אך באמצעות
 segmentationניתן להגיע לכתובות בגודל -bit 50ים.



ניתן להשתמש בפסיקות (-interruptים) של ה־ .BIOSלמי שלא מכיר ,נרחיב על חלק מהם ממש
בקרוב.



על מנת לשמור על תאימות לאחור ,זה הוא המצב ההתחלתי שכל יחידת עיבוד נמצאת בה כשהיא
עולה לראשונה.



אין תמיכה .Privilege Levels

המעבד נמצא במצב זה אם הביט במקום ה־ 0באוגר  CR0כבוי .בהתאם למה שהוזכר למעלה ,ביט זה
כבוי כאשר כל ליבה מתחילה לראשונה להריץ קוד על מנת לשמור על .backwards compatibility

Protected Mode


יש תמיכה במרחב כתובות וירטואלי ו־ .Pagingהאוגר  CR3יכיל את הכתובת הפיזית של ה־ page
.table



במצב זה ניתן להשתמש באוגרים בגודל .32bit



הכתובות מוגבלות ל־ ,32bitויש שימוש ב־.segmentation



לא ניתן להשתמש בפסיקות של ה־.BIOS



יש תמיכה ב־.Privilege Levels

המעבד נמצא במצב זה אם הביט במקום ה־ 0באוגר  CR0דולק .כמו כן paging ,מופעל אם הביט במקום
ה־ 10באוגר  CR0דולק.
על מנת לעבור מ־ real modeל־ ,protected modeראשית נדליק את הביט ה־ 0ב־ .CR0לאחר מכן נבצע
 far jumpלקוד של  ,32bitושם נפעיל את ה־.paging
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זה נראה כך:
][BITS 16
mov eax, cr0
or eax, 1
mov cr0, eax
jmp <32_BIT_SELECTOR>:EnableProtectedMode
][BITS 32
EnableProtectedMode:
mov eax, cr0
)or eax, (1 << 31
mov cr0, eax

 ,Long Modeמכונה גם  IA32eאו 64bit Mode


יש תמיכה במרחב כתובות וירטואלי ,ב־ Pagingוהשימוש ב־ )PAE (Physical Address Extensionהוא
חובה.



במצב זה ניתן ואף רצוי להשתמש באוגרים בגודל .26bit



הכתובות מוגבלות למקסימום שהמעבד יכול לתמוך בו .מבחינת זיכרון וירטואלי ,יש לנו basically
אינסוף זיכרון.



אין שימוש ב־ ,Segmentationאך עדיין יש שימוש ב־.segment descriptors



לא ניתן להשתמש בפסיקות של ה־.BIOS



יש תמיכה ב־.Privilege Levels

המעבד נמצא במצב זה אם:


כל תנאי  Protected Modeמתקיימים.



המעבד משתמש ב־ . PAE pagingניתן להפעיל קונפיגורציה זו באמצעות הדלקת הביט החמישי של
.CR4



הביט השמיני ב־ EFER MSRדולק .אפשר להתייחס ל־ EFER MSRבתור אוגר קונפיגורציה נוסף.
מומלץ לקרוא על הפקודות  rdmsrו־ wrmsrלפני קריאת קטע הקוד הבא.

הערה :למצב זה קיים גם מצב ביניים המכונה  ,compatibility modeאשר מאפשר להריץ אפליקציות של
 32bitלמרות שהמערכת במצב של  .64bitכדי להגיע מ־ compatibility modeל־ Long Modeה״אמיתי״,
יש לטעון ל־ selector CSערך ב־ descriptor tableאשר הביט ה־ 15בו דולק .ביט זה מעיד על כך שמקטע
הקוד הנוכחי מכיל פקודות של .x64
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בקוד שלפנינו ,הטעינה הזו מתבצעת בפקודת ה־:jmp
mov eax, cr0
and eax, ~(1 << 31) ; Mode changing requires disabling paging
temporarily
mov cr0, eax
mov eax, cr4
)or eax, (1 << 5
mov cr4, eax
mov eax, 0x17000 ; Set cr3 with PML4[0], will be explained later
mov cr3, eax
mov ecx, EFER_MSR
rdmsr
)or eax, (1 << 8
wrmsr
mov eax, cr0
)or eax, (1 << 31
mov cr0, eax
jmp <64_BIT_SELECTOR>:CompatibilityTo64
][BITS 64
CompatibilityTo64:
; 64bit code goes here

ה־Bootloader
כעת ,שאנחנו כבר הפכנו מומחים ואנחנו מכירים (כמעט) את כל מצבי המעבד ,ניגש לעבודה .ישבנו מול
מקלדת ועכבר ,פתחנו  repositoryחדש ב־ ,githubחלקנו כבר מכניסים לקורות חיים שאנחנו מומחי
וירטואליזציה .אחרי שעשינו את כל זה ,איך מתקדמים?
הדבר הראשון שצריך לעשות  -הוא להעלות את ה־ hypervisorלפני מערכת ההפעלה .כלומר ,ברצוננו
להריץ קוד ישירות ״על החומרה״ לפני שמערכת ההפעלה עולה .בשביל לעשות את זה ,נצטרך לכתוב קוד
שיטען את ה־ isoשלנו לזיכרון כאשר המחשב נדלק או לחילופין להשתמש בכלי מוכן שיכול לעשות את זה
עבורנו .אנחנו נבחר באופציה השניה ,מאחר וזה יחסוך לנו לא מעט עבודה וקוד.
ה־ Bootloaderבו נשתמש הוא  ,grubכלי חינמי במסגרת פרויקט  .GNUליתר דיוק ,נשתמש ב־
 multiboot2שהיא אחת השיטות ש־ grubמציעה להעלאת המערכת.
בניגוד למה שכנראה הרוב המבוהל סובר ,האופן שבו ה־ bootloaderפועל הוא מאוד פשוט :בהינתן קובץ
 elfכלשהו ,ובו הקוד ( )text segmentנמצא בהיסט  ,XYZאנחנו נבקש מה־ bootloaderלהעלות את הקוד
הזה לכתובת  XYZבזיכרון של המחשב .כמו כן ,נציין מה הפונקציה המשמשת כ־ entrypointשל
המערכת ,וזה הכל!
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instruction  ותדאג שה־, שנבקש ממנהXYZ  תעלה עבורנו את המערכת עם הקוד בכתובתMultiboot2
protected  תעלה את המערכת ב־multiboot2 שימו לב ש־. שלנוentrypoint יצביע לתחילת ה־pointer
. פועלת בקישור הזהmultiboot2  תוכלו לקרוא על השיטה בה.paging  ללאmode
 נצטרך לדאוג לקונפיגורציות, כלומר. תפקידנו הוא להכין את הקרקע, multiboot2במסגרת השימוש ב־
:בסיסיות בהתאם לקישור הנ״ל
multiboot2_header_start:
dd 0xE85250D6 ; magic field, DWORD
dd 0
; architecture - i386 protected mode, DWORD
dd multiboot2_header_end - multiboot2_header_start ; header length, DWORD
dd 0x100000000 - (0xE85250D6 + (multiboot2_header_end multiboot2_header_start) + 0) ; checksum, DWORD
multiboot2_address_tag_start:
dw 2 ; type, WORD
dw 0 ; flags, WORD
dd multiboot2_address_tag_end - multiboot2_address_tag_start ; dize,
DWORD
dd CODE_BEGIN_ADDRESS
dd -1 ; data segment is present to the end of the imgae
dq 0 ; bss
multiboot2_address_tag_end:
multiboot2_entry_address_tag_start:
dw 3
; type, WORD
dw 0
; flags, WORD
dd multiboot2_entry_address_tag_end - multiboot2_entry_address_tag_start
; size, DWORD
dd _start ; entrypoint, DWORD
multiboot2_entry_address_tag_end:
dd 0
dd 0
dw 8
multiboot2_header_end:

:נעבור על הקונפיגורציות לפי הסדר
:מקטע ראשון
 שאנחנו מספקים לו עלelf מחפש בקובץ ה־bootloader מדובר בערך מיוחד אשר ה־:magicשדה ה־



. אין לשנות ערך זה.מנת לאתר את תחילת אזור הקונפיגורציות
 אנחנו משתמשים, נועד לתמוך בכמה ארכיטקטורותmutiboot2 מכיוון ש־:architectureשדה ה־



Protected Mode  מסמל0  הערך.בשדה זה על מנת לציין את הארכיטקטורה עליה אנחנו עובדים
.Intel במעבדי
. מציין את אורך מקטע הקונפיגורציות:שדה האורך



. לעיל אכן מצביע לתחילת אזור הקונפיגורציותmagic נועד על מנת להבטיח שה־:checksumשדה ה־



. וכיצד הוא פועל בקישור למעלהchecksumתוכלו לקרוא עוד על ה־
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מקטע שני:


שדה ה־ :typeמציין את סוג המקטע .במקרה זה ,מדובר במקטע שמציין היכן הקוד שלנו נמצא ב־ elf
 fileשעל בסיסו בנינו את ה־.iso



שדה ה־ :flagsחסר חשיבות ,אך חובה לציין אותו.



שדה האורך :מציין את אורך המקטע הנוכחי.



שדה ה־ :addressמציין את הכתובת בה הקוד שלנו נמצא ב־ elf fileשעל בסיסו נבנה את ה־ .isoאיך
אפשר לדעת מה היא הכתובת הזאת? מוזמנים לקרוא על  linker scriptsולהתרשם מהקובץ שאני
כתבתי ,שאיתו אנחנו מלנקג׳ים את קבצי ה־ objectשלנו.

על המקטע השלישי לא ארחיב יותר מדי  -אומר רק שהוא מציין היכן נמצא ה־ entrypointשל המערכת.
במקרה שלנו ,ה־ entrypointהוא היכן שהפונקציה  _startנמצאת בזיכרון.
המקטע הרביעי הוא מקטע אשר תפקידו לסמל את סוף אזור הקונפיגורציות .כל הערכים בו הם ערכים
חסרי חשיבות עבורנו והם ממוקמים שם כי כך נצטווינו לעשות על ידי הכותבים של .grub
טוב ,בואו נעצור ונבין איפה אנחנו נמצאים .לאחר שניצור  isoהמכיל את הקוד הזה ,אפשר לומר שהצלחנו
להעלות את המערכת כאשר הפונקציה הראשונה לרוץ היא  ,_startואת הפונקציה הזאת אנחנו נכתוב.
במילים אחרות ,המחשב בשליטתנו!
כל מה שצריך לעשות על מנת ליצור קובץ  bootable isoזה לכתוב קובץ  grub.cfgמתאים .לא אעבור כאן
על איך כותבים קובץ שכזה ,אך באתר הרשמי של פרייקט  ,gnuב־ manualשל  grubתוכלו למצוא את
ההסבר המלא.
לא אשקר  -יש עוד המון עבודה ,אך תמיד אומרים שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה .כדי להקל עלינו
קצת בכל התהליך ,יצרתי תרשים קטן שינחה אותנו .התרשים מתאר בכלליות את השלבים הכרוכים
בהעלאת המערכת ,ואנחנו נפרק כל שלב לתתי-שלבים בהמשך הדרך.

למעשה ,אנחנו כמעט יכולים לסמן  Vעל השלב הראשון .באמצעות  grubהמערכת עלתה ב־ protected
 ,modeוקוד האסמבלי שהצגתי קודם לכן יביא אותנו ל־ .long modeנותר רק להציג את התמיכה ב־
( pagingזכרו  -לא ניתן להיות ב־ long modeכאשר  pagingלא פועל) ואנחנו מסודרים.
'חלק א (Native) Hypervisor from Scratch-
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,124דצמבר 2020

04

Paging
כחלק מאתחול המערכת ,נצטרך לדאוג לאתחל את ה־ page tablesעל מנת להיכנס ל־ .long modeאני
אגיד כבר עכשיו  -ה־ hypervisorמממש את מנגנון ה־ pagingרק מכיוון שהוא מוכרח לעשות זאת .אנחנו
לא הולכים להתעסק עם -processים ו־-threadים .על כל ליבה של המעבד ה־ hypervisorרץ כ־process
יחיד ו־ threadיחיד ,כך שאנחנו לא באמת מתכוונים לנצל את החלוקה לזיכרון וירטואלי.
יתר על כן ,אנחנו נשתמש ב־ page tableשעושה מיפוי בהיסט  - 0כלומר כל כתובת וירטואלית תתורגם
בסופו של יום לאותה הכתובת הפיזית בזיכרון (הכתובת הוירטואלית  0x1000תפנה אותנו לכתובת
הפיזית  .)0x1000מכיוון שה־ hypervisorהוא  processיחיד ,וה־ page tablesנשמרים פעם אחת בלבד
לזיכרון ,אנחנו לא נצטרך לטעון את הדפים לדיסק ולממש מנגנון של .page faults
כל ה־ page tablesיהיו בזיכרון באופן תמידי .לכן ,אנחנו נשתמש בדפים של  2MBולא של  ,4KBוזאת על
מנת לחסוך בזיכרון שה־ hypervisorמשתמש בו ,היות וחלוקה לדפים של  4KBמגדילה משמעותית את
כמות הזיכרון שה־ hypervisorישתמש בו (זכרו שהטבלאות עצמן גם הן נמצאות בזיכרון ,וללא מימוש
מנגנון  - swap in/outטבלאות המיפוי נמצאת בזיכרון באופן תמידי).
בואו נסתכל כיצד מתבצע תרגום של כתובת וירטואלית לפיזית ,כאשר משתמשים בדפים של :2MB

]קרדיט[5 AMD64 developer manual, Volume :

שימו לב שלמעשה אין שימוש ב־ ,page tablesאלא ה־ entriesב־ page directoryמצביעים ישירות אל
דפים בגודל  2MBבזיכרון .אתם ודאי תוהים כיצד כל  entryב־ page directory״יודע״ האם הוא מצביע ל־
 page tableרגיל או שמא ל־ pageבגודל .2MB
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התשובה לשאלה הזאת נמצאת בביט מספר  7ב־ - page directory entryבמידה והוא דולק ,ה־entry
הנוכחי מצביע לדף בגודל  .2MBבמידה והוא כבוי ,ה־ entryהנוכחי מצביע על  page tableהמכיל entries
שהם מצביעים לדפים בגודל .4KB
לפני שנקפוץ לפונקצית  Cשתתחיל בתהליך אתחול ה־ ,hypervisorנציג את הקוד שמכין את טבלאות ה־
 pagingבהם ה־ hypervisorמשתמש בעת אתחול המערכת.
בקוד שלפנינו אנחנו יכולים לראות שבכתובת ( 0x17000שנבחרה באופן שרירותי) מתחיל ה־.PML4
מכיוון שכל  entryבטבלה הזו ממפה  512GBשל זיכרון פיזי ( ,)PML4נסתפק ב־ entryאחד בלבד שמצביע
ל־ Page directory pointer tableשנמצא בכתובת .0x18000
כל  entryב־ page directory pointer tableממפה  1GBשל זיכרון פיזי ,לכן לא נצטרך באמת לבצע מיפוי
עבור כל  205ה־ entriesבטבלה (אלא אם יש לכם  512GBשל  RAMבמחשב) ,אלא נסתפק במיפוי לפי
כמות ה־ RAMבמחשב שלנו .המשתנה  COMPUTER_MEM_SIZEמחזיק בתוכו את כמות ה־ RAMב־GB
שיש במחשב .כל ערך מתחת ל־ 201לא יצריך שינוי של אף לא שורת קוד אחת.
(הערה ביניים :קיצרתי כאן קצת על מנת להתמקד בעיקר ולא בטפל .למעשה ,יש אתחול של  pagingעוד
לפני שקפצנו ל־ ,long modeומה שמוצג כאן זה לא המימוש המלא .מי שמעוניין במימוש המלא ,יכול
להתרשם ממנו ב־ githubלמטה).
MovQwordToAddressLittleEndian 0x17000, 0x0, 0x18003
mov eax, 0x19000
mov edi, 0x18000
mov ecx, COMPUTER_MEM_SIZE ; If we have 16GB of RAM, this value will be
16
.setup_pdpt:
mov edx, eax
or edx, 3
mov dword [edi], edx
mov dword [edi + 4], 0
add eax, 0x1000
add edi, 8
loop .setup_pdpt
mov ecx, COMPUTER_MEM_SIZE
shl ecx, 9
; multiply by 512
xor eax, eax
; start address is 0
mov ebx, ((1 << 7) | (1 << 1) | 1) ; bit 7 ON indicates a large page
mov edi, 0x19000
.setup_pds:
or eax, ebx
mov dword [edi], eax
mov dword [edi + 4], 0
add edi, 8
add eax, LARGE_PAGE_SIZE
loop .setup_pds
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זיכרון וירטואלי  -אולי בכל זאת?
כמו שאמרתי ,לבצע מיפוי ישיר בין הכתובת הוירטואלית  0x1000לכתובת הפיזית  0x1000לחלוטין עובד
וגם עונה על כל הצרכים שלנו .אבל בכל זאת ,על מנת להוכיח לעצמנו שאנחנו מבינים כיצד עובד הזיכרון
הוירטואלי ומנגנון ה־ - pagingאנחנו יכולים לבצע מיפוי בהיסט .X
למה הכוונה? אנחנו יכולים להחליט שאנחנו ממפים את הזיכרון הפיזי באופן לינארי ,כך שכל כתובת
וירטואלית  X+Yתפנה לכתובת הפיזית .Y
לצורך הדוגמא ,נניח שאנחנו מבצעים מיפוי בהיסט  .0xFFFF000000000000במצב זה ,הכתובת הפיזית
 0x1000תמופה לכתובת הוירטואלית .0xFFFF000000001000
על מנת ליצור מיפוי שכזה ,נסתכל על טבלאות המיפוי כפי שהן נראות כרגע:

הקוד למעלה יוצר  entryבודד ב־ PML4שימפה את  512GBהראשונים .שאר הערכים ב־ PML4אינם
ואלידיים (.)valid
נוכל לנצל את העובדה הזאת ,ולהחליט שאחד ה־ entriesבטבלה הזאת יבצע מיפוי לאותו ה־PDPT
שמצביע עליו ה־ entryהראשון.

'חלק א (Native) Hypervisor from Scratch-
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,124דצמבר 2020

07

זה בעצם יראה כך:

אם כך ,מה הוא ה־ offsetהוירטואלי? כלומר מה הוא ההיסט  Xשיש להוסיף לכתובת פיזית  Yעל מנת
להגיע לכתובת הוירטואלית הנכונה?
התשובה לשאלה הזאת תלויה בתא בו בחרנו ב־ .PML4נניח שבחרנו את התא ה־ 500שיבצע את המיפוי
הכפול (כלומר התא ה־ 500מצביע גם הוא ל־ 512GBהראשונים ,בדומה לשרטוט למעלה) .על פי השרטוט
שצירפתי מה־ manualשל  ,AMDאנחנו יודעים שביטים  19עד  67בכל כתובת וירטואלית מוקצים
לאינדקס ב־.PML4
לכן ,נצטרך לתרגם את  500לבינארי ,למלא בביטים  19עד  67את הערך שנקבל ,וכל שאר הביטים
בכתובת הוירטואלית יהיו אפסים .אם נעשה זאת ,נקבל את הערך  .0x640000000000כלומר לכל כתובת
פיזית  ,Xהכתובת ה״וירטואלית״ המתאימה לו היא .0x640000000000 + X
טוב די ,סבלנו מספיק .אחרי שיש לנו את כל זה ,הגיע הזמן לקרוא לפונקצית  Cושם יתחיל כל האקשן.
מעתה והלאה ,רוב העבודה תיעשה ב־ ,Cאם כי נצטרך לחזור לאסמבלי כמה פעמים נוספות .אסביר
בהמשך בדיוק לאילו צרכים.
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מבני הנתונים של ה־Hypervisor
כל מי שעקב עד כאן יכול לטפוח לעצמו על השכם .ללא קשר ל־ hypervisorאו לוירטואליזציה בכלל  -אתם
עכשיו יודעים להעלות את המחשב ולהריץ את הקוד שלכם ב־ .long modeזה אומר שאנחנו יכולים
להתחיל לעבוד על השלב הבא בתרשים ,שהוא הקצאת זיכרון לשימוש ה־.hypervisor
רגע לפני ההקצאה ,בואו נדבר על מבני הנתונים שה־ hypervisorמשתמש בהם ,ועל האופן בו הוא פועל.
לפני כמה עמודים זרקתי מילה על זה שה־ hypervisorרץ כ־ processיחיד עם  threadיחיד על כל יחידת
עיבוד (ליבה) .למעשה ,אנחנו צריכים לשנות את החשיבה שלנו להיות ״מכוונת מעבד״ .למה אני מתכוון?
ובכן ,לכל יחידת עיבוד יש סט רגיסטרים משלה ,מה שאומר שלכל ליבה יש  stateמשלה .ה־ stateהזה
כולל בין היתר  page tablesשונים לכל ליבה global descriptor table ,ייחודיextended page tables ,
ייחודיים (לא לדאוג ,יהיה לנו עוד פרק שלם בהמשך שיעסוק בזה) והכי חשוב  -מבני נתונים ייחודיים
שנדרשים לניהול מנגנון הוירטואליזציה על ידי המעבד.
 ,Basicallyמדובר באזורים בזיכרון שאנחנו אומרים למעבד ״קח ,אתה מנהל אותם ומשתמש בהם ,אני רק קורא
וכותב אליהם דרך ממשק שאתה נותן לי״ .האזורים האלו כוללים את ה־ VMXON regionואת ה־ VMCS
 . regionעל הראשון אכתוב בקצרה בהמשך ,ועל השני אנחנו נתעכב עוד לא מעט .כרגע אני רק רוצה
להציג את מבני הנתונים האלו  ,as isאסביר על מה שאנחנו מכירים יודעים ,ומה שאנחנו לא יודעים  -עוד
נדון עליו .הסירו דאגה מלבכם.
 :SINGLE_CPU_DATAמבנה נתונים לשמירת מידע שרלוונטי לכל ליבה בנפרד (לכל ליבה יש עותק ייחודי
של ה־ structהזה):
typedef struct _SINGLE_CPU_DATA
{
;]BYTE vmxon[PAGE_SIZE
;]BYTE vmcs[PAGE_SIZE
;]BYTE msrBitmaps[PAGE_SIZE
;]BYTE stack[STACK_SIZE
QWORD pageMapLevel4s[ARRAY_PAGE_SIZE]; // cr3
QWORD pageDirectoryPointerTables[ARRAY_PAGE_SIZE]; // 1 PML entry = 512GB,
enough for the HV
QWORD pageDirectories[ARRAY_PAGE_SIZE * ARRAY_PAGE_SIZE]; // HV will use 2MB
pages
;]QWORD eptPageMapLevel4s[ARRAY_PAGE_SIZE
;]QWORD eptPageDirectoryPointerTables[ARRAY_PAGE_SIZE
/* Each 512 entries here are referenced by an entry from the previous table.
Each entry in the previous table maps 1GB of memory */
;]QWORD eptPageDirectories[ARRAY_PAGE_SIZE * COMPUTER_MEM_SIZE
;]QWORD eptPageTables[ARRAY_PAGE_SIZE * ARRAY_PAGE_SIZE * COMPUTER_MEM_SIZE
;BYTE coreIdentifier
;]QWORD gdt[0xff
;PSHARED_CPU_DATA sharedData
;} SINGLE_CPU_DATA, *PSINGLE_CPU_DATA
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 - vmxonמבנה נתונים המנוהל על ידי יחידת העיבוד הנוכחית ,ואנחנו מעבירים למעבד את הכתובת
הפיזית שלו כאשר נבצע ״הדלקה״ של ה־( hypervisorיפורט בהמשך).



 - vmcsמבנה נתונים המנוהל על ידינו ומשמש את המעבד לניהול מנגנון הוירטואליזציה .בהמשך
נדבר עליו בהרחבה (בלשון המעטה).



 - msrBitmapsנרחיב עליו בחלק  5של המאמר.



 - stackלכל ליבה יש  stackייחודי משלה ,וזה הוא בדיוק הערך שיהיה ב־ rspכאשר המערכת רצה ב־
 contextשל ה־.hypervisor



 - pageMapLevel4sטבלת ה־ PML4עבור הליבה הנוכחית .כפי שפירטתי למעלה ,רק השדה
הראשון בטבלה זו נמצא בשימוש.



 - pageDirectoryPointerTablesטבלאות ה־ Page Directory Pointer Tablesעבור הליבה הנוכחית.
כפי שפירטתי למעלה ,רק  02שדות יהיו בשימוש כאן ,אם יש לנו  16GBשל  RAMבמחשב.



 - pageDirectoriesטבלאות ה־ Page Directoriesהמשמשות את הליבה הנוכחית .כל  entryבטבלה
שכזו מצביע ישירות ל־ pageבזיכרון בגודל .2MB



 - eptXXXXXXXנרחיב על משתנים אלו לקראת סוף החלק הראשון של המאמר.



 - coreIdentifierלכל ליבה במערכת יש מזהה ייחודי שהיא מקבלת בזמן עליית המערכת כאשר ה־
 BIOSמבצע ואלידציה לרכיבי החומרה השונים .בהמשך נראה כיצד ניתן למצוא את המזהה הייחודי
של כל ליבה.



 - gdtה־ Global Descripter Tableהמשוייך לליבה הנוכחית.



 - sharedDataמצביע למבנה נתונים המאחסן מידע המשותף לכלל הליבות במערכת .כל ליבה
שומרת מצביע למבנה נתונים זה.

 :SHARED_CPU_DATAמבנה נתונים גלובאלי לשמירת מידע שזהה עבור כל הליבות המערכת:
typedef struct _SHARED_CPU_DATA
{
;]struct _SINGLE_CPU_DATA* cpuData[MAX_CORES
;]struct _CURRENT_GUEST_STATE* currentState[MAX_CORES
;]E820_LIST_ENTRY validRam[E820_OUTPUT_MAX_ENTRIES
;BYTE validRamCount
;]E820_LIST_ENTRY allRam[E820_OUTPUT_MAX_ENTRIES
;BYTE memoryRangesCount
;BYTE numberOfCores
;BYTE_PTR hypervisorBase
;QWORD physicalHypervisorBase
;QWORD hypervisorBaseSize
;BYTE_PTR codeBase
;QWORD physicalCodeBase
;QWORD codeBaseSize
;QWORD int15Segment
;QWORD int15Offset
;} SHARED_CPU_DATA, *PSHARED_CPU_DATA
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 - cpuDataמערך של מצביעים ששומר את הכתובות של המבנים המחזיקים את המידע הרלוונטי
לליבה ספיציפית.



 - currentStateמערך של מצביעים ששומר את הכתובות של המבנים המחזיקים את המידע
הרלוונטי בעת התרחשות  .vm-exitנסביר עליהם בעוד רגע.



 - validRamרשימה של טווחי זיכרון שמישים .בהמשך ארחיב על טווחי הזיכרון ואיך אפשר לקבל את
הרשימה שלהם ,ואסביר כמובן למה חשוב לנו לשמור את מידע זה.



 - allRamרשימה של כל טווחי הזיכרון המערכת  -אלו ששימישים ואלו שאינם שמישים .רשימה זו
בהכרח מכילה גם את הרשימה הקודמת.



 - numberOfCoresמשתנה המחזיק את מספר הליבות במערכת.



 - hypervisorBaseמחזיק את הכתובת הוירטואלית שבה ה־ hypervisorמאחסן את הנתונים שלו.



 - physicalHypervisorBaseמחזיק את הכתובת הפיזית שבה ה־ hypervisorמאחסן את הנתונים
שלו.



 - codeBaseמחזיק את הכתובת הוירטואלית שבה נמצא הקוד של ה־.hypervisor



 - physicalCodeBaseמחזיק את הכתובת הפיזית שבה נמצא הקוד של ה־.hypervisor



 - int15Segmentנדבר עליו בהמשך.



 - int15Offsetכנ״ל.

 :CURRENT_GUEST_STATEמבנה נתונים לשמירת המידע הרלוונטי בעת ביצוע :vm-exit
typedef struct _CURRENT_GUEST_STATE
{
;REGISTERS guestRegisters
;PSINGLE_CPU_DATA currentCPU
;} CURRENT_GUEST_STATE, *PCURRENT_GUEST_STATE

וכך נראה :REGISTERS
typedef struct _REGISTERS
{
;QWORD rax
;QWORD rbx
;QWORD rcx
;QWORD rdx
;QWORD rsi
;QWORD rdi
;QWORD rbp
;QWORD r8
;QWORD r9
;QWORD r10
;QWORD r11
;QWORD r12
;QWORD r13
;QWORD r14
;QWORD r15
;QWORD rsp
;QWORD rip
;}REGISTERS, *PREGISTERS
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 - guestRegistersמדובר במשתנה שתפקידו לשמור את כל ה־-registerים של ה־ guestברגע
שהתרחש  .vm-exitכלומר ,בכל פעם שהתרחש  ,vm-exitהדבר הראשון שנעשה הוא לשמור את
האוגרים במבנה הזה .כמו כן ,בכל פעם שאנחנו נחזור ל־ guestונבצע  ,vm-entryאנחנו נדאג לקחת
את הערכים מבמבנה הזה ולהעביר אותם לרגיסטרים ,כדי שה־ guestיעודכן בערכים ששינינו.
בהמשך נראה כיצד בדיוק מתבצע תהליך הטעינה.



 - currentCPUמשתנה זה מצביע למבנה מסוג  SINGLE_CPU_DATAהמשוייך לליבה הנוכחית עליה
הקוד רץ .כמו שהסברתי קודם ,יש מופע ״נפרד״ של ה־ hypervisorעל כל ליבה של המעבד,
והמשתנה הזה אחראי להצביע על הליבה הנוכחית בה אנחנו רצים.

הקצאת זיכרון עבור מבני הנתונים של ה־hypervisor
מה שאני עושה עכשיו ,הוא לדמיין אתכם שואלים  -״אבל רגע ,למה הכוונה ׳הקצאת זיכרון׳? הרי אין פה
שום  malloc, new, realloc, callocאו כל דבר אחר .המערכת הרגע עלתה ,ואין לנו שום ספרייה או קוד
להשתמש בו״ .הדבר הבא שאני עושה הוא להחמיא לכם על השאלה הנכונה והחכמה ששאלתם ,ואז אני
עונה :מערכת ההפעלה וה־ hypervisorשלנו יושבים על אותה החומרה ,ובסופו של דבר משתפים את ה־
 .RAMאנחנו צריכים לדאוג שכל מבני הנתונים וגם הקוד של ה־ hypervisorיהיו נסתרים ממערכת
ההפעלה ,כדי שהיא לא תדרוס אותם חלילה.
ציינתם גם שאין לנו איך להקצות זיכרון ,מכיוון שהקוד שלנו הוא היחיד שקיים כרגע על המחשב .זה נכון,
אבל רק חלקית .כדי לענות על השאלה ששאלתם ,הגיע הזמן לדבר על ה־.BIOS
הערה קטנה לפני כן :מי שכבר נכנס לעניינים ,הבין שגודל ההקצאה הוא פונקציה של מספר הליבות
(כלומר ,ככל שמספר הליבות במעבד גדול יותר  -כך נצטרך להקצות יותר זיכרון ,שהרי יש צורך לשמור
עותק של  SINGLE_CPU_DATAעבור כל ליבה בנפרד) .בהמשך אני מסביר בדיוק איך לזהות את מספר
הליבות במחשב על מנת לדעת כמה מקום להקצות.

ה־BIOS
אני מניח שכמעט כולם שמעו על המושג הזה בעבר .משמעותו  ,Basic Input Output Systemוהוא מנגנון
חומרה-תוכנה המשתמש לאתחול המחשב עוד לפני שמערכת הפעלה או כל קוד אחר רץ מתחיל לרוץ.
מעבר לאתחול רכיבי החומרה ,ה־ BIOSדואג לאחסן באזורים ידועים מראש בזיכרון מידע אודות רכיבי
החומרה (למשל  -כמה ליבות יש למעבד המותקן על המחשב).
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כמו כן ,הוא מספק אוסף של פסיקות (-Interruptים) אשר יכולות לשמש את מערכת ההפעלה לביצוע
מגוון פעולות שונות .פסיקות אלו זמינות ב־ real address modeבלבד .במהלך המאמר אציג שתי פסיקות
שה־ hypervisorעושה בהן שימוש .עתה נדבר על אחת מהן.

Int 15h
זו היא הפסיקה הראשונה שה־ hypervisorיעשה בה שימוש .פסיקה זו משמשת לביצוע של מגוון פעולות,
והפעולה שתתבצע נקבעת על פי הערך הנקבע באוגר  eaxבעת ביצוע הקריאה ל־ .int 15hמבין על
הערכים האפשריים בעת ביצוע הקריאה ,אותנו מעניין הערך  .0xE820הערך הזה מבקש מה־ BIOSלקבל
את מפת הזיכרון הפנוי כפי שהוא מגדיר אותה .אני מניח שחלקכם לא מבינים ,ושואלים למה בכלל צריך
את הפסיקה הזאת? הרי כשהמחשב עולה ,כל הזיכרון מוגדר כפנוי ,לא? אז זהו ,שלא .ה־ BIOSמגדיר
חמישה סוגים שונים של זיכרון:


זיכרון שמיש



זיכרון שמור  -לא שמיש



זיכרון ACPI reclaimable



זיכרון ACPI NVS



זיכרון פגום

מה שמעניין אותנו הוא הסוג הראשון בלבד  -זיכרון שמיש .אנחנו נבקש מה־ BIOSאת מפת הזיכרון
במערכת ונסרוק את הרשימה שתתקבל .מתוך הרשימה הזאת ,נמצא טווח זיכרון שמיש גדול מספיק
שיכול להכיל את כל מבני הנתונים שה־ hypervisorמחזיק.
מהגודל של טווח הזיכרון הזה נדאג להחסיר את הגודל של של כלל מבני הנתונים שלנו ,ונשמור את
הכתובת בה נתחיל לאחסן את אותם מבני הנתונים .מאוחר יותר ,כשנעלה את מערכת ההפעלה והיא
בתורה תבקש את מפת הזיכרון מה־ ,BIOSה־ hypervisorידאג לספק למערכת ההפעלה תשובה
״מזויפת״  -הוא יחזיר את מפת הזיכרון שאנחנו ערכנו.
מערכת ההפעלה לא תשאל יותר מדי שאלות ,ומכיוון שהזיכרון שלנו לא מסומן כשמיש (ליתר דיוק ,הוא
לא מופיע כלל במפת הזיכרון) היא לא תבצע לו מיפוי  -וכך בעצם יצרנו לעצמנו אזור שלם בזיכרון שהוא
רק שלנו .מערכת ההפעלה לא תעז להתעסק עם ה־  ,BIOSשהוא ה־ bad boyשל השכונה .היא תציית
לתשובה שהוא העביר לה ותבצע מיפוי אך ורק לזיכרון שמוגדר כ־-validי.
בהתאם למה שרשמתי פה ,אנחנו מבינים בעת עליית מערכת ההפעלה נצטרך לדאוג למנגנון hooking
של הפסיקה הזאת ( .)int 15hנדבר על כך מאוחר יותר בחלק  ,5לאחר שנאתחל את כלל מבני הנתונים.
זאת תהיה דוגמא מצוינת לכוח של הוירטואליזציה( .איזו התרגשות!)
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שימוש ב־int 15h
עכשיו כשאנחנו יודעים מה הפסיקה עושה ולמה אנחנו רוצים להשתמש בה ,נותר רק להבין איך היא
פועלת .בואו נצא לדרך.
קודם לכן הזכרתי שהפסיקה הזאת מחזירה רשימה של טווחי זיכרון ,כאשר כל טווח זיכרון ממופה לאחת
מחמשת סוגי הזיכרון למעלה .על מנת לקבל את הרשימה הזאת ,יש לקרוא לפסיקה שוב ושוב עד שהיא
תגיד לנו ״חבר ,זהו .נתתי לך את טווח הזיכרון האחרון .תפסיק להציק לי״.
בתור התחלה ,נשים באוגר  eaxאת הערך  ;0xE820נכוון את  es:diלכתובת של ה־ bufferאליו הפסיקה
תכתוב את מפת הזיכרון; נשים באוגר  edxאת הערך  ;0x534D4150נשים באוגר  ecxאת הערך  ;56נבצע
 .int 15hאם הקריאה הצליחה ,באוגר  edxישאר הערך  0x534D4150וה־ carry flagיהיה .0
לאחר הקריאה הראשונה ,נבצע הלולאה את הפסיקה שוב ושוב ,ובכל פעם נשים באוגר  eaxאת הערך
 ;0xE820נשים באוגר  ecxאת הערך  ;56נקדם את  diבגודל כל איבר ברשימה ( ;)56לא נשנה את הערך
שב־ ebxבשום פנים ואופן .למעשה ebx ,מתפקד בתור אינדקס ברשימה (ה־ BIOSיחזיר לנו את הערך
במקום ה־ .)ebxואיך נדע שהגענו לסוף הרשימה? במידה והגענו לסוף ,אחד מההבאים יקרה :הפסיקה
תחזור עם  carry flagדולק ,או ש־ ebxיתאפס .אנחנו נבדוק את כל אחד מהתנאים הללו לפני שנבצע שוב
את הפסיקה .את הקוד אני לא אצרף כאן ,אבל אתם כמובן מוזמנים להיכנס לאתר  ,osdevשם יש מימוש
מלא לכל התהליך הזה שתיארתי.
אני הרצתי את כל התהליך והדפסתי (רגע ,מה?! להדפיס?! אבל אמרת אין פונקציה שמאפשרת הדפסה!
אין ספריות ,אין מערכת הפעלה ,איך עשית את זה?? התשובה לשאלה נמצאת כאן) את התוצאה .אני
מצרף את  2ה־ entriesהראשונים ברשימה ,כפי שהתקבלו במכונה וירטואלית בה הרצתי את הפסיקה:
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. אנחנו נמצא לנו טווח זיכרון ונשתלט על חלק ממנו, אחרי שיש לנו את מפת הזיכרון,עכשיו
 ונעצור כאשר מצאנו טווח זיכרון מספיק גדול שיכול לאכלסE820 נתחיל לסרוק את הרשימה שהחזיר לנו
: צריךhypervisorאת כל הזיכרון שה־
STATUS AllocateMemoryUsingMemoryMap
(IN PE820_LIST_ENTRY memoryMap, IN DWORD memoryRegionsCount, IN QWORD
allocationSize, OUT BYTE_PTR* address)
{
QWORD alignedAllocationSize = ALIGN_UP(allocationSize, LARGE_PAGE_SIZE);
INT upperIdx = NEG_INF; // high addresses are more rarely to be in use on the
computer startup
for(QWORD i = 0; i < memoryRegionsCount; i++)
{
if(memoryMap[i].type != E820_USABLE_REGION)
continue;
if(memoryMap[i].length <= allocationSize)
continue;
if((INT)i > upperIdx)
upperIdx = i;
}
if(upperIdx == NEG_INF)
return STATUS_NO_MEM_AVAILABLE;
QWORD unalignedCountBase = memoryMap[upperIdx].baseAddress % PAGE_SIZE;
QWORD unalignedCountLength = memoryMap[upperIdx].length % PAGE_SIZE;
memoryMap[upperIdx].length -= (alignedAllocationSize + unalignedCountBase +
unalignedCountLength);
*address = memoryMap[upperIdx].baseAddress + memoryMap[upperIdx].length;
return STATUS_SUCCESS;
}

 במטרה למצוא את המקטע האחרון,שימו לב שאנחנו סורקים את הרשימה גם לאחר שנמצא מקטע כזה
.שמתאים מבחינת הגודל
 מופעל ולפניpaging עוד לפני שמנגנון ה־, כאשר מערכת ההפעלה עולה,מדוע אנחנו עושים זאת? ובכן
 היא מתחילה להריץ קוד בכתובות נמוכות במערכת (פשוט מאוד מכיוון,E820 שהיא מבצעת בכלל את
.)real mode ביטים בלבד ב־50שהיא מוגבלת ל־
הקוד הזה דואג לאתחול בסיסי של המערכת ואנחנו חייבים לדאוג שגם בשלב זה מערכת ההפעלה לא
 אנחנו יכולים להרגיע את, אם מראש ניגש לכתובות הגבוהות ונדאג להשתמש בהן.תדרוס המידע שלנו
.הדאגות בראשנו מכיוון שלמערכת ההפעלה אין גישה לכתובות האלו בעת עליית המערכת
 כלומר הוא כפולה- page aligned  שלנו הואbase addressעוד משהו קטן שאנחנו עושים זה לוודא שה־
. זה נובע בעיקר מסיבות טכניות שלא אפרט עליהן עכשיו.0x1000 של
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Hypervisorאתחול ה־
 ואתhypervisor הגיע הזמן לאתחל את מבני הנתונים של ה־. אנחנו כבר בשלב השלישי בתהליך,אוקיי
 הדבר הראשון שאני אעשה זה לעשות את הקישורים הפשוטים מאוד בין. עצמוhypervisorה־
 דרךSHARED_CPU_DATA כך שלכל ליבה יהיה מצביע ל־,SHARED_CPU_DATA ו־SINGLE_CPU_DATA
. שמשויך להSINGLE_CPU_DATAה־
 כך שכל מופע של,SINGLE_CPU_DATA ל־CURRENT_GUEST_STATE  נבצע קישור בין,כמו כן
.SINGLE_CPU_DATA יצביע ל־CURRENT_GUEST_STATE
 שנמצא במבנה המיועד לכלcoreIdentifier הדבר האחרון שאנחנו דואגים לו הוא לאכלס את המשתנה
IDs ה־,י-default  באופן. ייחודי שיזהה אותהID  כל ליבה מקבלת, כאשר המערכת עולה.ליבה של המעבד
: בעוד רגע אציג דרך לזיהוי מספר הליבות והמזהים היחודיים.0  עם קפיצות של0מתחילים מ־
for(BYTE i = 0; i < numberOfCores; i++)
{
sharedData->cpuData[i] = hypervisorBase
+ ALIGN_UP(sizeof(SHARED_CPU_DATA), PAGE_SIZE)
+ i * ALIGN_UP(sizeof(SINGLE_CPU_DATA), PAGE_SIZE);
sharedData->currentState[i] = hypervisorBase
+ ALIGN_UP(sizeof(SHARED_CPU_DATA), PAGE_SIZE)
+ numberOfCores * ALIGN_UP(sizeof(SINGLE_CPU_DATA), PAGE_SIZE)
+ i * ALIGN_UP(sizeof(CURRENT_GUEST_STATE), PAGE_SIZE);
sharedData->currentState[i]->currentCPU = sharedData->cpuData[i];
sharedData->cpuData[i]->sharedData = sharedData;
sharedData->cpuData[i]->coreIdentifier = processorIdentifires[i];
}

זיהוי מידע אודות רכיבי החומרה
קודם לכן אמרתי שנצטרך לדעת מה הוא מספר הליבות המדויק שיש במחשב על מנת לקבוע את הגודל
 וגם את המזהה הייחודי של כל, כעת נלמד בדיוק איך למצוא את מספר הליבות.הכולל של ההקצאה
.ליבה

RSDT וה־RSDPה־
 הוא מצביע למבנה נתונים שמאכלס טבלאות חשובותRSDP (Root System Descriptor Pointer(ה־
 והואRSDT (Root System Descriptor Table)  למבנה הנתונים הזה קוראים.אודות רכיבי החומרה
.מאכלס בין היתר טבלה שמכילה מידע אודות המעבד
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ה־ RSDPנראה כך ,וסימנתי את השדה שמעניין אותנו:

]צילום]osdev :

הגורם שאחראי על אתחול ה־ RSDPבעל עליית המערכת הוא ה־ ,BIOSכמובן .הוא ממוקם באחד משני
מקומות:


ב־ 1KBהראשונים של ה־) .EBDA (Extended BIOS Data Areaבכתובת הסטטית  0x40Eיש מצביע
לאיזור זה.



במרחב הכתובות שבין  0xE0000ו־.0xFFFFF

על מנת לזהות את המבנה הזה ,נסרוק את מרחבי הכתובות הללו ונחפש את התבנית "( " RSD PTRשימו
לב לרווח בסוף).
)STATUS FindRSDT(OUT BYTE_PTR* address, OUT QWORD_PTR type
{
;" CHAR pattern[] = "RSD PTR
;BYTE_PTR ebdaAddress = (*(WORD_PTR)EBDA_POINTER_ADDRESS) >> 4
;BYTE_PTR rsdpBaseAddress
)for(QWORD i = 0; i < 0x1024; i += 16
{
))if(!CompareMemory(ebdaAddress + i, pattern, 8
{
;)rsdpBaseAddress = (ebdaAddress + i
;goto RSDPFound
}
}
)for(QWORD start = 0xE0000; start < 0xFFFFF; start += 16
{
))if(!CompareMemory(start, pattern, 8
{
;rsdpBaseAddress = start
;goto RSDPFound
}
}
;return STATUS_RSDP_NOT_FOUND
RSDPFound:
...
...
...

}

לאחר שמצאנו את ה־ RSDPודרכו הגענו ל־ ,RSDTהגיע הזמן לקבל מידע אודות רכיבי החומרה .מבלי
להיכנס ליותר מדי פרטים ,אחת הטבלאות ב־ RSDTנקראת  ,MADTקיצור של Multiple APIC Description
 . Tableזאת הטבלה שמעניינת אותנו ,והיא מכילה בדיוק את המידע שחשוב לנו  -מספר ליבות ומזהים
ייחודיים עבור כל ליבה.
למי שמעוניין במבנה הטבלה ,ניתן לקרוא עוד בקישור הזה .מה שאני עשיתי הוא לקחת את המידע
שנמצא שם ולהכניס למשתנה  coreIdentifierשהצגתי למעלה .עתה כל מבנה מסוג SINGLE_CPU_DATA
מכיל את המזהה הייחודי של כל ליבה.
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אתחול מנגנון הוירטואליזציה

אחרי שהכנו את כל מה שדרוש וכל הקרקע כבר מוכנה ,הגיע הזמן ״להפעיל״ את ה־.hypervisor
מי שיגלול למעלה לתרשים הראשון ששמתי מתוך ה־ manualשל  Intelיראה שתי פקודות אסמבלי
שרשומות שם VMXON :ו־ .VMXOFFהפקודות האלה אחראיות על ״להדליק״ ו־״לכבות״ את ה־
 .hypervisorלפני שנריץ את הפקודה  VMXONונדליק את ה־ ,hypervisorאנחנו חייבים לוודא שכל
דרישות הקדם של הפקודה  VMXONנענו.
ראשית ,עלינו ליצור אזור בזיכרון בגודל  Pageאחד ( )0x1000המשמש את המעבד לשימושים פנימיים
שלו .לאזור זה קוראים  ,VMXON regionוהוא ייחודי לכל ליבה .לכן ,נשמור אותו במבנה הנתונים
שמאכלס את המידע של ליבה יחידה ( .)SINGLE_CPU_DATAארבעת הבתים הראשונים של אזור זה
צריכים להיות זהים לארבעת הבתים הראשונים של ה־ MSRבשם  .IA32_VMX_BASICנאתחל זאת כך:
;)*(DWORD_PTR)(cpuData->vmxon) = (DWORD)__readmsr(MSR_IA32_VMX_BASIC

שנית  -מנגנון הוירטואליזציה דורש ביטים מסוימים דוקלים ב־ CR0וב־ .CR4איך נדע אילו ביתים הוא דורש
שיהיו כ־ 0לפני הפעלת ה־ ?hypervisorבאמצעות  MSRבשם  .IA32_VMX_CR0/4_FIXED0באופן דומה,
הביטים הנדרשים להיות  0מדווחים ע״י :IA32_VMX_CR0/4_FIXED1
))__writecr0((__readcr0() | CR0_NE_ENABLED | __readmsr(MSR_IA32_VMX_CR0_FIXED0
;))& __readmsr(MSR_IA32_VMX_CR0_FIXED1
))__writecr4((__readcr4() | CR4_VMX_ENABLED | __readmsr(MSR_IA32_VMX_CR4_FIXED0
;))& __readmsr(MSR_IA32_VMX_CR4_FIXED1

שימו לב שב־ CR4הביט המשויך להפעלת מנגנון הוירטואליזציה חייב להיות דולק (,)CR4_VMX_ENABLES
לכן דאגתי להפעיל אותו באופן מפורש.
זהו ,הגיע הזמן להפעיל את ה־ .hypervisorהפרמטר של הפקודה  vmxonשאחראית על הפעלת המנגנון
הוא הכתובת הפיזית של ה־:vmxon region
;))__vmxon(VirtualToPhysical(cpuData->vmxon

בום ! בזה הרגע ,ממש עכשיו ,תוך כדי שאתם קוראים את שורות אלו  -הקוד ממשיך לרוץ ״בתוך״ ה־
 .hypervisorכלומר ,המצב כרגע הוא כאילו התרחש  vm-exitוה־ hypervisorנכנס לפעולה .בעצם לאחר
הרצת השורה הזאת ,אנחנו רצים ב־ contextשל ה־( hypervisorבשפה המקצועיתvmx-root :
.)operation
הדבר הבא לעשות הוא לגשת ולקנפג (מהמילה  )configureאת ה־ hypervisorולספר לו על דברים
חשובים כמו מה הכתובת של הפקודה הראשונה שצריכה לרוץ כאשר מתרחש  ,vm-exitמה הכתובת של
ה־ stack pointerכאשר מתרחש  ,vm-exitמה הם ה־ selectorsעבור ה־ ,hostה־ GDTשלו ועוד אלף
ואחד דברים .כדי לעשות את זה ,נעבור לדבר על הגוף האחראי על החזקת ותחזוקת הקונפיגורציות
האלו.
'חלק א (Native) Hypervisor from Scratch-
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,124דצמבר 2020

28

ה־VMCS
תחזיקו חזק ,כי אנחנו הגענו לחלק החשוב ביותר וללב ליבה של הוירטואליזציה .אנחנו מתחילים לדבר על
ה־ .Virtual Machine Control Structureזה הוא מבנה נתונים שמחולק לוגית ל־ 1אזורים ,והוא מחזיק
את כל המידע הרלוונטי למעבד בנוגע לה:


ערכים הנקבעים בעת התרחשות  :vm-exitמאחסן מידע המשמש את המעבד בעת התרחשות vm-
 . exitבין היתר הוא מדווח על איזה קוד צריך לרוץ בעת תרחיש כזה ,איפה ה־ stackצריך להיות
ממוקם ,היכן ממוקם ה־ PML4של ה־ hypervisorועוד.



ערכים הנקבעים בעת התרחשות  :vm-entryכאשר מתבצע אירוע של חזרה ל־( guestאותו אנו
מכנים  ,)vm-entryנצטרך לדעת מה הוא הערך החדש של ה־ ,instruction pointerשל ה־ stack
 ,pointerאוגר הדגלים ( )flagsועוד ערכים נוספים.



אופן הפעולה של ה־ :hypervisorאילו פעולות צריכות לגרום ל־ ?vm-exitהאם  page-faultאמור
לגרום ל־ ?vm-exitהאם פסיקות  debugאמורות לגרום ל־ ?vm-exitהאם מותר לגשת לכתובת
הפיזית  xFFFF0123000012450ולהריץ שם קוד? האם מותר לקרוא משם? לכתוב לשם? האם מותר
לכתוב ל־ MSRשמספרו  ?x1780האם מותר לקרוא ממנו? כל זאת ועוד מדווח ב־.VMCS

כדי לבצע ״היכרות״ או ״שידוך״ בין המעבד ל־ ,VMCSאנחנו נצטרך לשמור אזור בזיכרון בגודל  pageבודד
שישמש לאחסון ה־( VMCSבדומה ל־ .)VMXONאנחנו נאחסן אותו במבנה הנתונים ששומר  stateשל
ליבה בודדת ,מכיוון שכל ליבה יכולה להיות במצב שונה לחלוטין מאחרת .כמו כן ,שוב בדומה ל־,VMXON
ארבעת הבתים הראשונים צריכים להיות זהים ל־ MSRה־ .IA32_VMX_BASICאתחול ה־VMCS
ורג׳יסטרציה ( )registerשלו נראים כך:
;)*(DWORD_PTR)(cpuData->vmcs) = (DWORD)__readmsr(MSR_IA32_VMX_BASIC
// VMCS status will now turn to cleared
;))__vmclear(VirtualToPhysical(cpuData->vmcs
// Current & active
;))__vmptrld(VirtualToPhysical(cpuData->vmcs

כתיבה וקריאה ל־VMCS
קריאה וכתיבה ל־ VMCSלא תיעשנה באמצעות גישה מפורשת לזיכרון .כלומר אנחנו לא נכתוב לאזור זה
באופן ישיר .אנחנו נשתמש בממשק של המעבד לכתיבה וקריאת ערכים ל־ .VMCSכתיבת ערכים נעשית
באמצעות הפקודה  ,vmwriteוקריאת ערכים נעשית באמצעות הפקודה  .vmreadבעוד רגע נראה מספר
דוגמאות לכתיבה ל־.VMCS
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אתחול ה־VMCS
לפני שנתחיל באתחול ,אני רוצה לציין שלמרות שה־ sectionהזה הולך להיות ארוך ,זה הוא עדיין רק
אתחול חלקי .על אתחול חלק מהשדות אני דילגתי מכיוון שהם פחות מעניינים או טריוויאלים .אל דאגה,
תהיו בטוחים שאת החלקים המעניינים והקריטיים להבנה דאגתי לכלול כאן.
קדימה ,בואו נסתכל על תרשים השדות ב־ VMCSונדבר על המשמעות של חלק מהם:

Guest state area
אל אזור זה של ה־ VMCSנטענים ערכים כאשר מתרחש  .vm-exitלמשל ,אל התא המתאים ל־ CR0יטען
הערך באוגר  CR0כאשר מתרחש  .vm-exitל־ RIPבמבנה זה יטען הערך של  RIPכאשר מתרחש .vm-exit
כמו כן ,ערכים אלו נטענים חזרה ל־ guestכאשר מתבצעת הפעולה של חזרה ל־ ,guestמה שכינינו קודם
.vm-entry
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נתחיל באתחול השדות של ה־ .guestאתם ודאי זוכרים שעכשיו אנחנו כבר רצים ב־ contextשל ה־
 ,hypervisorמשום שהרצנו את הפקודה  .vmxonהיינו רוצים שלאחר שנסיים לקנפג (או בעברית  -לתצר)
את ה־ ,VMCSאנחנו נחזור לרוץ ב־ contextשל ה־ guestולא של ה־( hypervisorמכיוון שבהמשך נעלה
את מערכת ההפעלה ,והיא חייבת לעלות כ־ .guestהיא לא יכולה לעלות ב־ contextשל ה־.)hypervisor
לכן ,נאתחל את כל ה־ Guest State Areaלהכיל בדיוק את אותם הערכים שכרגע יש על ה־ ,hostכדי
שבסוף האתחול הכל ימשיך לרוץ מאותה הנקודה .נתחיל כך:
;))(__vmwrite(GUEST_CR0, __readcr0
;))(__vmwrite(GUEST_CR3, __readcr3
;))(__vmwrite(GUEST_CR4, __readcr4
;GDT gdt
;IDT idt
;)GetGDT(&gdt
;)GetIDT(&idt
;)__vmwrite(GUEST_GDTR_BASE, gdt.address
;)__vmwrite(GUEST_GDTR_LIMIT, gdt.limit
;)__vmwrite(GUEST_IDTR_BASE, idt.address
;)__vmwrite(GUEST_IDTR_LIMIT, idt.limit
;)__vmwrite(GUEST_LDTR_BASE, 0
;)__vmwrite(GUEST_LDTR_LIMIT, 0xff
;)__vmwrite(GUEST_LDTR_AR_BYTES, VMCS_SELECTOR_UNUSABLE

אנחנו שומרים על ה־ GDTהנוכחי (אותו האחד שהכנו עוד בעת עליית המערכת) IDT ,הנוכחי ,ערכי ה־
 Control registersהנוכחיים ואנחנו מסמנים את ה־( LDTR (Local Descriptor Table Refisterכלא שמיש,
משום שלא יצרנו אחד כזה ,ואנחנו גם לא נצטרך.
בנוסף ,אנחנו צריכים לדאוג לערכי ה־-selectorים השונים במערכת .אני אדגים כיצד מאתחלים את ה־
 ,selector CSושאר ה־-selectorים מאותחלים באופן דומה אך עם ערכים שונים:
// CS related data
;)__vmwrite(GUEST_CS_SELECTOR, GetCS() & 0xf8
;)__vmwrite(GUEST_CS_BASE, 0
;)__vmwrite(GUEST_CS_LIMIT, 0xFFFFFfff
;)__vmwrite(GUEST_CS_AR_BYTES, 0xa09b

שימו לב שב־ VMCSאנחנו מציינים מה הוא הערך של כל  selectorבאופן שונה מהרגיל .כאן כל selector
מחולק פיזית לחלקים אליהם הוא מחולק לוגית ב־( GDTשדה ה־ ,limitשדה ה־ ,baseושדה ה־ access
.)rights
בערך ה־ selectorאנחנו שמים את מה שיש כרגע ב־ ,CSודואגים לאפס את שלושת הביטים הימניים
(היזכרו במבנה ה־ selector CSעל מנת להבין מדוע אנחנו עושים זאת) .בשדה ה־ baseאנחנו שמים ,0
וב־ limitאת הערך המקסימלי האפשרי ,שהוא ( 0xFFFFFfffזכרו שב־ long modeלערך זה אין חשיבות
כלל) .שדה ה־ access rightsהוא החשוב ביותר ,ואנחנו מאתחלים אותו בהתאם לערכים שיש ב־
 descriptorהמקורי.
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שני השדות החשובים ביותר שנותר לטפל בהם הם  GUEST_RIPו־ .GUEST_RSPהערך ב־ VMCSבשדה
ה־ GUEST_RIPהוא הכתובת של הפקודה שתתבצע כאשר נחזור לרוץ בתור  ,guestכאשר יתבצע vm-
 .entryבאופן דומה GUEST_RSP ,הוא הכתובת של ה־ stackאליו יצביע האוגר  rspכאשר נחזור לרוץ
בתור  .guestנאתחל אותם כך:
;)__vmwrite(GUEST_RIP, VmmToVm
;)__vmwrite(GUEST_RSP, 0

הערך של ( VmmToVmקיצור של  )Virtual machine monitor TO virtual machineהוא מצביע
לפונקציית אסמבלי שתוצג בסיום אתחול ה־ .VMCSבאותה הפונקציה אנחנו נדאג גם לבצע השמה ל־
 ,GUEST_RSPשכרגע אנחנו מאחסנים בו .0
בנקודת הזמן הנוכחית סיימנו לאתחל את ה־ guest state areaואנחנו יכולים להמשיך לאתחול ה־ host
.state area

Host State Area
אזור זה של ה־ VMCSמחזיק את הערכים אשר יטענו בעת התרחשות ה־ vm-exitהבא .ערכים אלו
רלוונטים ל־ ,hostוהם מחזיקים את ה־ GDTשל ה־ ,hypervisorאת ה־ stack pointerשלו ,את כל ה־
 control registersועוד.
נתחיל באתחול מאוד פשוט של  CR0ו־:CR4
;))(__vmwrite(HOST_CR0, __readcr0
;))__vmwrite(HOST_CR4, __readcr4() | CR4_OSXSAVE | (1 << 9

באוגר  CR4אנחנו דואגים להפעיל את הביטים שהתנ״ך ( )Intel Manualsדורש מאיתנו להדליק ב־host
של המערכת .אין יותר מדי מה לפרט עליהם.
נעבור לאתחול מנגנון ה־ Pagingולביצוע השמה ל־ .CR3חלקכם חווים דז'ה וו רציני ,ותוהים לעצמכם מדוע
צריך לבצע אתחול נוסף למנגנון ה־ Pagingאם לפני כמה עמודים חפרתי לכם לא מעט על זה.
התשובה לתהייה הזאת היא פשוטה מאוד .ה־ pagingשעכשיו אנחנו נגדיר הולך לשמש את ה־
 hypervisorלאורך כל ״משך חייו״ ,ואילו ה־ pagingשהגדרנו קודם לכן משמש אותנו רק באתחול
המערכת .היזכרו החלטנו באופן שרירותי לחלוטין להשתמש בכתובת  0x17000ל־ ,PML4מבלי שהבטיחו
לנו שהכתובת הזאת פנויה .מה שאנחנו עכשיו עושים זה להגדיר מנגנון  Paging״חדש״ ,שהוא חלק
ממבני הנתונים של ה־.hypervisor
כפי שציינתי קודם ,מבני הנתונים של ה־ hypervisorנסתרים לחלוטין ממערכת ההפעלה ,וזו היא הסיבה
שאנחנו צריכים ליצור טבלאות מיפוי חדשות ,שיעבדו בדיוק על אותו העיקרון שטבלאות המיפוי הנוכחיות
עובדות .אתם יכולים להתנחם בזה שהאתחול לא יעשה באסמבלי ,אלא הפעם ב־.C
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:האתחול נראה כך
__vmwrite(HOST_CR3, InitializeHypervisorPaging(cpuData));

: וכתובה באופן הבא, פשוטה מאודInitializeHypervisorPaging והפונקציה
QWORD InitializeHypervisorPaging(IN PSINGLE_CPU_DATA cpuData)
{
cpuData->pageMapLevel4s[0] = VirtualToPhysical(cpuData->pageDirectoryPointerTables) |
PAGE_PRESENT | PAGE_RW;
cpuData->pageMapLevel4s[200] = VirtualToPhysical(cpuData->pageDirectoryPointerTables) |
PAGE_PRESENT | PAGE_RW;
for(QWORD i = 0; i < COMPUTER_MEM_SIZE; i++)
cpuData->pageDirectoryPointerTables[i] =
VirtualToPhysical(&(cpuData->pageDirectories[i * ARRAY_PAGE_SIZE])) |
PAGE_PRESENT | PAGE_RW;
QWORD physicalAddress = 0;
for(QWORD i = 0; i < COMPUTER_MEM_SIZE * ARRAY_PAGE_SIZE;
i++, physicalAddress += LARGE_PAGE_SIZE)
cpuData->pageDirectories[i] = physicalAddress | PAGE_LARGE_PAGE | PAGE_RW |
PAGE_PRESENT;
return VirtualToPhysical(cpuData->pageMapLevel4s);
}

 באופן מעשי יסתפקPML4 (ה־PDPT ל־PML4) זה לקשר בין ה־0 מה שאנחנו עושים בהתחלה (שורה
) אנחנו מבצעים את אותו הקישור בדיוק5  לאחר מכן (שורה.) הסברתי על זה קודם,בתא אחד בלבד
.paging  כפי שתיארתי בהסבר על,X  כדי ליצור מיפוי בהיסט,PML4 ב־500עבור התא ה־
,205  הואARRAY_PAGE_SIZE  הערך של.PDs ל־PDPTsהלולאה הראשונה אחראית על קישור של ה־
 אזי הלולאה,RAM  של זיכרון16GB  אם במחשב יש. פועלPAE  כאשרtable שזה מספר הרשומות בכל
. של זיכרון1GB  שכל אחת ממפה,PDs  טבלאות02 ל־PDPT הראשונים ב־entries ה־02 תקשר את
 אנחנו-  לכתובת הפיזית אליה הוא מצביע (זכרוPDהלולאה השנייה אחראית על קישור כל איבר ב־
 אלא ישירות על,page tables  לא מצביעים עלPDs ולכן ה־,2MB ים בגודל של-pageמשתמשים ב־
).הזיכרון הפיזי
 כפי שראינו,CR3 מה שנכנס ישירות ל־,PML4 ערך החזרה של הפונקציה הוא כמובן הכתובת הפיזית של
.למעלה
rsp ו־rip  ערכים אלו שומרים את הכתובות של.HOST_RSP ו־HOST_RIP הדבר הבא שנאתחל זה את
.VMCS יש שיגידו שאלו הםהערכים החשובים ביותר ב־.vm-exit בהתאמה כאשר יתרחש
__vmwrite(HOST_RIP, HandleVmExit);
__vmwrite(HOST_RSP, cpuData->stack + sizeof(cpuData->stack));

HOST_RSP  אנחנו דואגים שהערך של, כפי שאנחנו מכירים אותו גדל ״מלמעלה למטה״stackמכיוון שה־
 מכיוון, אנחנו משתמשים כאן בכתובת הוירטואלית ולא הפיזית, כמו כן. ״נגמר״stackיהיה הכתובת בה ה־
. מתייחסים לכתובות וירטואליותrsp  וגםrip שגם
 אני.vm-exits היא פונקציית אסמבלי שמטפלת ב־, כמו שאתם יכולים לנחש,HandleVmExit הפונקציה
.host state area כשנסיים לקנפג את ה־,אציג אותה ממש בעוד רגע
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נעבור ל־ fsו־ .gsב־ VMCSיש לנו שני שדות בשם  HOST_FS_BASEו־ .HOST_GS_BASEערכים אלו נטענים
לאוגרים  fsו־ gsבהתאמה כאשר מתרחש  .vm-exitאוגרים אלו הם אוגרים שאין להם שימוש חומרתי -
כלומר התוכנה (מערכת ההפעלה וה־ )hypervisorעושים בהם שימוש והם אחראים על ניהול הערכים
האלו.
מה השימוש שה־ hypervisorעושה בהם? בואו נראה:
__vmwrite(HOST_FS_BASE, cpuData->sharedData->currentState[cpuData;)]>coreIdentifier
;)__vmwrite(HOST_GS_BASE, 0

אתם יכולים לנחש שב־ gsאין כל שימוש .מי שניחש כך בהחלט צדק .מה עם  ?fsלמה הוא משמש?
ובכן ,הוא משמש לאחסון מבנה הנתונים הרלוונטי לכל ליבה כאשר מתרחש  .vm-exitהמשתנה
 currentStateשומר מערך של מצביעים מסוג .CURRENT_GUEST_STATE
מבנה זה ,כפי שכבר תואר ,שומר את הרגיסטרים של ה־ guestבכל פעם שמתרחש  ,vm-exitובנוסף יש
לו מצביע ל־.SINGLE_CPU_DATA
את הקשר בין מבני הנתונים השונים ניתן לראות בדיאגרמה הבאה:

מה עם שמירת הרגיסטרים למשתנה  ?guestRegistersכלומר ,מי דואג לכך שבכל פעם שיתבצע vm-
 , exitהרגיסטרים ישמרו שם? האם מדובר במנגנון מובנה של הוירטואליזציה?
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לצערנו התשובה היא שלילית .אנחנו נעשה זאת ידנית בכל פעם שיתרחש  ,vm-exitממש כך:
HandleVmExit:
mov qword [fs:0], rax
mov qword [fs:8], rbx
mov qword [fs:16], rcx
mov qword [fs:24], rdx
mov qword [fs:32], rsi
mov qword [fs:40], rdi
mov qword [fs:48], rbp
mov qword [fs:56], r8
mov qword [fs:64], r9
mov qword [fs:72], r10
mov qword [fs:80], r11
mov qword [fs:88], r12
mov qword [fs:96], r13
mov qword [fs:104], r14
mov qword [fs:112], r15
mov rax, 0x0000681c
; Geust RSP
vmread rbx, rax
mov qword [fs:120], rbx
mov rax, 0x0000681e
; Geust RIP
vmread rbx, rax
mov qword [fs:128], rbx
; Run handler function
call HandleVmExitEx

השגרה הזו נקראת בכל פעם שמתרחש  .vm-exitהכתובת של השגרה היא למעשה הערך שיש לנו ב־
.HOST_RIP
הדבר הראשון שאנחנו עושים הוא לקחת את האוגרים  as isולאחסן אותם ב־CURRENT_GUEST_STATE
שאליו מצביע  . fsמכיוון שהאוגרים מאוחסנים בתחילת המבנה (למעלה ניתן לראות כי האיבר הראשון
במבנה זה הוא מבנה מסוג  ,)REGISTERSאנחנו מתחילים להעביר את האוגרים לפי הסדר ל־ fsעם קפיצה
של  0בכל פעם (גודל כל רגיסטר) .היחידים שחריגים בעין הם  ripו־.rsp
אם תחשבו על זה ,אי אפשר לעשות פשוט  movעם  ,ripמכיוון ש־ ripמצביע על הקוד שרץ עכשיו ,ולא
מה שרץ ברגע שהתרחש ( vm-exitהתעלמו לרגע מהעובדה שטכנית אי אפשר לבצע  movעם .)rip
באופן דומה  rspמצביע על ה־ stackשל ה־ hypervisorולא של ה־.guest
אם אתם זוכרים  -אנחנו דיברנו לפני כמה דקות על ה־ .guest state areaלשם נטענים ערכים שרלוונטים
ל־ guestכאשר מתרחש  ,vm-exitוהם נטענים חזרה ל־ guestב־ .vm-entryלכן ,אנחנו ניקח את הערכים
של  ripו־ rspמה־ guest state areaב־.VMCS
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 Exit Reasonsוטיפול ב־Vm-Exits
למעלה אתם יכולים לראות את השורה  .call HandleVmExitExהפונקציה  HandleVmExitExהיא פונקציית
 Cשבעצם אחראית לטפל ב־ .vm-exitאני אחשוף את השלד שלה עכשיו ,ובהמשך הדרך נרחיב אותה:
)(VOID HandleVmExitEx
{
;)QWORD exitReason = vmread(VM_EXIT_REASON
switch(exitReason & 0xffff) // 0..15, Intel SDM 26.7
{
case EXIT_REASON_EPT_VIOLATION:
// ...
;break
case EXIT_REASON_INVALID_GUEST_STATE:
// ...
;break
case EXIT_REASON_EXCEPTION_NMI:
// ...
;break
case EXIT_REASON_INIT:
// ...
;break
case EXIT_REASON_MSR_LOADING:
// ...
;break
case EXIT_REASON_MCE_DURING_VMENTRY:
// ...
;break
default:
;)Print("No match found, exit reason %d\n", exitReason
;)ASSERT(FALSE
}
}

כמו שאתם יכולים להבין  -ה־ VMCSמספק לנו שדה(ות) שמספרים לנו על הסיבה שגרמה ל־.vm-exit
לכל סיבה כזאת יש  exit reasonהמשוייך לה (אלו הם ערכים מוגדרים מראש) .אנחנו קוראים מה־VMCS
את הערך של השדה ובוחנים אותו.
בהתאם לערך שלו אנחנו נטפל ב־ ,vm-exitכאשר אופן הטיפול בכל סיבה יכול להיות שונה .אם ה־
 hypervisorנתקל ב־ exit reasonשהוא לא ציפה לו ( ,)defaultהוא מדפיס הודעת שגיאה ונכנס ללופ
אינסופי שתוקע את המערכת (.)ASSERT
יש לנו מספר גדול מאוד של סיבות היכולות לגרום ל־ ,vm-exitואני לא הולך לעסוק בכל הסיבות
האפשריות במסגרת המאמר .בקרוב מאוד אדבר על כמה סיבות נבחרות ,ואתם יכולים להתרשם ב־
 githubכיצד ניתן לטפל ב־ exit reasonsנוספים שאני לא אדבר עליהם כאן.
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Control fields & VM-Execution controls
ה־ VMCSשלנו מורכב ממקטעים שעל שניים מהם כבר עברנו .דיברנו גם על שני שדות חשובים מאוד,
 HOST_RIPו־ ,HOST_RSPששניהם חלק מה־ .host state areaאם טיפלנו כבר במקטע של ה־ hostוגם
של ה־ ,guestאז על מה כבר נשאר לנו כבר לדבר? שאלה מצוינת! שימו לב שבאף מקום לא דאגנו לציין
כיצד ה־ hypervisorלמעשה יעבוד .למה הכוונה? לא הגדרנו באף מקום על אילו פעולות אנחנו רוצים
לגרום ל״עצירה רגעית״ של המערכת ולהעביר את השליטה ל־( hypervisorכלומר ,לגרום ל־.)vm-exit
המקום לעשות זאת הוא בדיוק ב־ sectionהזה של ה־ ,VMCSוהוא נראה כך:
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כמו שאתם רואים מדובר במקטע עצום ולכן אני לא הולך לכסות את כולו .אנחנו נעסוק רק בקונפיגורציות
נבחרות ,ואני בטוח שברגע שתסיימו לקרוא את המאמר אתם תלכו לקרוא עוד ב־ manualsשל  intelעל
מה שנראה לכם מספיק מעניין.
הדבר הראשון שאסביר עליו הוא על השילוש הקדוש שכולל את Pin-Based VM-Execution Controls
(השדה הראשון)( Primary processor based VM-execution controls ,השדה השני) ו־ Secondary
( processor based VM-execution controlsהשדה השלישי).

Primary processor based VM-execution controls
במקטע זה של ה־ VMCSנשמר מידע אודות טיפול בפעולות אסינכרוניות .למעשה ,כמעט כל השדות פה
מתייחסים לאופן הטיפול בפסיקות .תוכלו לראות בטבלה כאן את מבנה שדה זה .ה־ hypervisorהבסיסי
שלנו לא עושה בשדה זה כל שימוש ,ועל כן לא ארחיב עליו כאן.

Primary processor based VM-execution controls
במקטע זה של ה־ VMCSנשמר מידע אודות הפעלת פונקציונליות של ה־ hypervisorבהתאם לפעולות
המתבצעות ב־ .guestעל פי ה־ manualsשל  ,intelכאשר הביט המקושר אל פעולה מסוימת דולק ,אזי
הפעולה תגרום ל־ vm-exitכאשר היא תתבצע ב־ .guestהטבלה המתארת את ה־ layoutשל שדה זה
נמצאת כאן ו־כאן .מעיון מטבלה ,תוכלו להתרשם שאם ביט  7דולק אזי יתרחש  vm-exitכאשר הפקודה
 HLTתתבצע על ידי ה־ .guestכמו כן ,ביטים  02ו־ 02קובעים האם יתבצע  vm-exitכאשר ה־ guestמבצע
טעינה והשמה בהתאמה לאוגר  .CR3בחלק  5של המאמר אציג את אחד השדות שה־ hypervisorשלנו
עושה בהם שימוש.

Secondary processor based VM-execution controls
מקטע זה של ה־ VMCSהוא  basicallyהמשך של המקטע הקודם ,וגם הוא מתאר מה ה־ guestרשאי
לעשות עם התערבות ה־ ,hypervisorומה הוא רשאי לעשות ללא ההתערבות של ה־ .hypervisorתוכלו
לראות את המבנה שלו כאן .כבר בהמשך החלק הנוכחי של המאמר אני אציג שימוש באחד השדות אשר
נמצאים פה.
עכשיו אחרי שדיברנו על השילוש הקדוש ,הגיע הזמן לדבר על שדות נוספים שמגדירים ל־ hypervisorעל
מה בדיוק יתבצע  ,vm-exitומה מותר או אסור ל־ guestלבצע.
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Exception Bitmap
 האם הוא גורם ל־, מהרשימה הבאהexception  בתים הקובע עבור כל6  באורךVMCSמדובר בתא ב־
: בעת התרחשותוvm-exit
Divide by zero error, Debug, Non-maskable interrupt, Breakpoint, Overflow, Bound Range
Exceeded, Invalid Opcode, Device Not Available, Double Fault, Coprocessor Segment Overrun,
Invalid TSS, Segment Not Present, Stack-Segment Fault, General Protection Fault, Page Fault,
x87 Floating-Point Exception, Alignment Check, Machine Check, SIMD Floating-Point Exception,
Virtualization Exception, Security Exception, Triple Fault

 אם הוא איננו.vm-exit הדבר יגרום ל־, מסוים דולק בעת התרחשותוexceptionאם הביט המקושר ל־
.host ללא התערבות של ה־, שלוIDT על פי ה־guest  יעשה על ידי ה־exception הטיפול ב־,דולק

:דוגמא לשימוש
 ולבצע בדיקה כלשהי על,guest ב־page-fault  בכל פעם שמתרחשvm-exitנניח וברצוננו לגרום ל־
: האתחול יראה כך.page-faultהכתובות שגרמה ל־
__vmwrite(EXCEPTION_BITMAP, vmread(EXCEPTION_BITMAP) | (1 <<
PAGE_FAULT_VECTOR_NUMBER));

 ולאחר מכן מדליקים את הביטEXCEPTION_BITMAPאנחנו ראשית קוראים את הערך הנוכחי שיש ב־
.page faultsהמקושר ל־
page fault המשוייך ל־exit reason מה הוא ה־.vm-exit יגרום ל־guest ב־page-fault  כל,מעתה והלאה
ים-exception  ״כללי״ עבורexit reaon  יש. בפני עצמוexception  לכלexit reason  אין,אתם תוהים? ובכן
.EXIT_REASON_EXCEPTION_NMI שהוא
 שמספר לנו מה הוא סוגVMCS נעזר בשדה נוסף ב־, שאירעexceptionעל מנת לדעת מה הוא בדיוק ה־
vector  שמונת הביטים הימניים יגידו לנו מה הוא בדיוק ה־.VM_EXIT_INTR_INFO  שהוא,exceptionה־
 שקרהexception המשוייך ל־number
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למשל ,זיהוי  page faultsעל ידי ה־ hostנעשה באופן הבא (המקטע שלהלן הוא חלק מהפונקציה
 ,HandleVmExitExלכן רשמתי רק את ה־ caseהרלוונטי):
case EXIT_REASON_EXCEPTION_NMI:
;QWORD vectorNumber = vmread(VM_EXIT_INTR_INFO) & 0xff
)if (vectorNumber != PAGE_FAULT_VECTOR_NUMBER
;break
;)QWORD virtualAddress = vmread(EXIT_QUALIFICATION
//
// perform some checks on the faulting address
//
)if(shouldInjectPageFaultBackToGuest
{
;)__writecr2(virtualAddress
;)InjectExceptionToGuest(PAGE_FAULT_VECTOR_NUMBER
}
;break

ראשית אנחנו בודקים מה הוא ה־ exceptionעל פי שדה ה־ VM_EXIT_INTR_INFOשנמצא ב־ .VMCSאם
ה־ vector numberשונה מה־ vectorהמשוייך ל־ ,page faultאזי לא מדובר ב־ page faultsואנחנו
מפסיקים את הבדיקה.
אם אכן מדובר ב־ ,page faultאנחנו קוראים את שדה ה־ EXIT QUALIFICATIONשב־ .VMCSשדה זה
מכיל את הכתובת הוירטואלית שגרמה ל־ .page faultלאחר מכן נבצע בדיקה כלשהי ,ובהתאם לבדיקה
שנבצע נחליט האם אנחנו אכן מעוניינים שה־ page faultיתרחש או לא.
אם אנחנו רוצים לבטל אותו ,פשוט ״לא נעשה כלום״ .מדוע? משום שאם התרחש  vm-exitכתוצאה מ־
 exceptionעל פי ה־ ,exception bitmapאזי ה־ exceptionלא יטופל על ידי ה־ guestבאופן דיפולטיבי .על
מנת לבצע  deliveringשל ה־ exceptionל־ guestנצטרך להזריק אותו באופן ידני.
במקרה של  ,page faultנכתוב לאוגר  CR2את הכתובת שגרמה ל־( page faultניתן לקרוא על אוגר זה
ומטרתו כאן) ,ונזריק  page faultל־( guestאני לא אתעכב על איך בדיוק מתבצעת ההזרקה ,מוזמנים
להסתכל ב־ githubעל מנת לראות כיצד זה ממומש ,או לקרוא ב־ Part 3Cשל התנ״ך).

EPT Enabled & EPT Pointer
לפני שאפצח בהסבר ,לפי דעתי מדובר באחד הדברים היפים ביותר והחזקים ביותר שמנגנון
הוירטואליזציה מציע.
תעצמו לרגע עיניים ,קחו נשימה עמוקה ,ודמיינו לעצמכם את הסיטואציה הבאה process :כלשהו ב־guest
ניגש לכתובת וירטואלית  .Xהכתובת הוירטואלית  Xעברה תרגום לכתובת פיזית  Yבאמצעות מנגנון ה־
 pagingשל מערכת ההפעלה .הכל טוב ויפה.
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עכשיו דמיינו לכם איזה כוח היה לכם בידיים אם הייתם יכולים לקבוע שהכתובת הפיזית  Yהיא לא באמת
 .Yכלומר ,הייתם קובעים שהכתובת הפיזית  Yבכלל מפנה לכתובת הפיזית  .Zיותר מזה  -דמיינו לעצמכם
שהייתם יכולים לקבל דיווח על כך שה־ guestניסה לגשת לכתובת הפיזית  Yולדעת בדיוק מה הוא ניסה
לעשות  -האם ניסה לקרוא? האם ניסה לכתוב? האם ניסה לבצע הרצה?
וואו .עכשיו אמור להיות הרגע בו אתם פוקחים את העיניים ואומרים לעצמכם ״איזה חלום… אם רק זה
היה אמיתי…״ .טוב  -זה הוא יום המזל שלכם ,כי זה אמיתי לגמרי .מנגנון הוירטואליזציה מביא איתו כלי
חדש שנקרא  ,Extended Page Tableאו בקיצור  .EPTבעזרת מנגנון זה כל  physical addressהופך להיות
.guest physical address
כלומר ,הכתובת הפיזית שה־ guestמנסה לגשת אליה היא לא באמת כתובת פיזית אמיתית ,אלא זו היא
כתובת וירטואלית שהולכת לעבור תרגום נוסף ברמת ה־ hypervisorלכתובת פיזית אמיתית .אם אנחנו
מדברים על  guestשנמצא ב־ protected modeעם  ,pagingכל כתובת וירטואלית עוברת את התהליך
הבא:

כמו שאתם רואים ,לפני שהכתובת הפיזית ה״מזויפת״ מתורגמת לכתובת הפיזית האמיתית ,המנגנון של
 EPTמוודא שהפעולה שה־ guestניסה לבצע היא -validית.
אם הוא ניסה לבצע הרצה של קוד (למשל) על  pageשה־ hypervisorסימן ככזה שלא ניתן להריץ בו קוד -
אזי יתבצע  vm-exitעם  exit reasonשל  .EPT_VIOLATIONכמובן שבהמשך אראה דוגמא לשימוש של
המנגנון.
רגע רגע רגע… זה אומר שעכשיו תהליך התרגום של כתובת וירטואלית לפיזית הוא איטי יותר ,כי יש
שכבה נוספת של תרגום? כן ,טוב ,לא באמת חשבתם שתקבלו את הכוח הזה מבלי לשלם אפילו קצת,
נכון?
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למעשה ,כך נראה תרגום של כתובת וירטואלית לפיזית כאשר מנגנון ה־ EPTפועל:

]קרדיט]AMD-V Nested Paging Guide :

מה שאתם רואים למעלה זה את טבלאות המיפוי שאנחנו רגילים לראות ,כאשר בכל מעבר מטבלה
לטבלה אנחנו ניגשים ל־( Extended Page Tableמה שמכונה  )Nested Walkעל מנת לתרגם את הכתובת
הפיזית ה״מזויפת״ (בה ה־ guestמשתמש) של כל  Page Tableלכתובת הפיזית האמיתית שהוא נמצא
בה (כלומר לתרגם כל  guest physical addressל־.)physical address
ה־ hypervisorהוא זה שאחראי על ניהול מנגנון ה־ EPTול־ guestאין שום גישה אליו .כלומר מבחינתו הוא
באמת ניגש לכתובת הפיזית אליה הוא ניסה לגשת.
עכשיו ,שאנחנו מבינים את הרעיון ,בואו ניגש למימוש ,ולאחר מכן נראה דוגמא לשימוש .ראשית ,השימוש
ב־ EPTאיננו חובה וה־ hypervisorבאופן דיפולטיבי איננו מפעיל את המנגנון הזה.
אם תסתכלו למעלה בתרשים של ה־ ,VMCSתחת ה־ sectionשל Secondary processor-based VM-
 ,Execution controlsאתם יכולים לראות שיש ביט אחד המשויך ל־.Enable EPT
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הדבר הראשון שנצטרך לעשות כמובן הוא להדליק את הביט הזה ,וזה נעשה כך:
)__vmwrite(SECONDARY_VM_EXEC_CONTROLS, vmread(SECONDARY_VM_EXEC_CONTROLS
;)| CPU_BASED_CTL2_ENABLE_EPT

אנחנו בעצם קוראים את הערך הנוכחי שיש בשדה זה ,ומדליקים גם את הביט המקושר ל־ .EPTמעתה
והלאה ,כל גישה של ה־ guestלכתובת כלשהי על גבי הליבה הנוכחית תיעשה בהתאם למנגנון שהצגתי
למעלה.
לאחר שהדלקנו את הביט הזה ,נצטרך להזין בשדה  EPT_POINTERאת הכתובת הפיזית של ה־ EPT
( PML4כלומר .)6 Extended Page Table - Page Map Level
שדה זה מזכיר לנו בדיוק את התפקיד של  CR3במנגנון ה־ pagingהרגיל .זה נראה כך:
;))__vmwrite(EPT_POINTER, InitializeExtendedPageTable(cpuData

וכמובן ,הפונקציה  InitializeExtendedPageTableמאתחלת את ה־ .EPTלפני שנציג את הפונקציה ,נדבר
על מבנה טבלאות ה־ EPTשדומה מאוד למבנה הטבלאות הרגיל.
ראשית ,נראה את המבנה של  EPT_POINTERהמוחזר מפונקציית האתחול:

[קרדיט]Intel Developer Manual 3C :

שלושת הביטים הראשונים מציינים את ה־ typeשל ה־ ,memoryכלומר האם ניתן לעשות לו  cacheאו לא.
אין סיבה כרגע שלא נאפשר  ,cachingאז נבחר את הערך ( 2ראו מימוש בהמשך) .כמו כן ,שלושת
הביטים הבאים ,באינדקסים  1עד  2מציינים את האורך של ה־ page walkפחות .0
מכיוון שיש לנו  6טבלאות מיפוי ( ,)PML4, PDPT, PD, PTה־ page walk lengthהוא  ,6ומכאן שהערך
בשדה זה הוא .1
ביטים  05עד הסוף יהוו את הכתובת הפיזית של תחילת ה־.EPT PML4
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 (מבחינתנו יהיה להם את אותוEPT שדומים מאוד ב־PML4/PDPT/PD/PT נציג את מבנה ה־,שנית
:) ונתעלם מההבדל הדק ביניהם,המבנה

]Intel Developer Manual 3C :[קרדיט

 מציינים האם5  עד0  הביטים.00 ו־5  עד0 הביטים המעניינים ביותר מבחינה אפליקטיבית הם ביטים
 כאשר גודל ה־, הנוכחיpage עליו מצביע ה־region כתיבה והרצה (בהתאמה) מה־,מותר לבצע קריאה
. נקבע בהתאם לטבלה בה אנחנו נמצאיםregion
. או שמא לתת לו ״טוויסט״ קטן, בתור הרשאת הרצה כפי שתיארתי5  מציין האם להתייחס לביט00 ביט
region רשאי להריץ פקודות מה־user mode יקבע האם קוד שרץ ב־5  ביט, דולק00 במקרה שביט
 ללא תלות ב־, הנוכחיregion מסמל האם קיימת הרשאת הרצה מה־5  ביט, כבוי00  במידה וביט.הנוכחי
.CPL
: נוכל לממש את טבלאות המיפוי,EPT שאנחנו כבר מכירים את מבנה טבלאות ה־,עכשיו
QWORD InitializeExtendedPageTable(IN PSINGLE_CPU_DATA cpuData)
{
QWORD eptp = VirtualToPhysical(cpuData->eptPageMapLevel4s) | EPT_PAGE_WALK_LENGTH |
EPT_POINTER_WB;
cpuData->eptPageMapLevel4s[0] = VirtualToPhysical(cpuData>eptPageDirectoryPointerTables) | EPT_RWX;
for(QWORD i = 0; i < COMPUTER_MEM_SIZE; i++)
cpuData->eptPageDirectoryPointerTables[i] = VirtualToPhysical(&(cpuData>eptPageDirectories[i * ARRAY_PAGE_SIZE]))
| EPT_RWX;
for(QWORD i = 0; i < COMPUTER_MEM_SIZE * ARRAY_PAGE_SIZE; i++)
cpuData->eptPageDirectories[i] = VirtualToPhysical(&(cpuData->eptPageTables[i *
ARRAY_PAGE_SIZE])) | EPT_RWX;
QWORD physicalAddress = 0;
for(QWORD i = 0; i < COMPUTER_MEM_SIZE * ARRAY_PAGE_SIZE * ARRAY_PAGE_SIZE; i++,
physicalAddress += PAGE_SIZE)
cpuData->eptPageTables[i] = physicalAddress | EPT_RWX | (EPT_POINTER_WB << 3);
return eptp;
}
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דבר ראשון  -בואו נרגע ,אין ממה לחשוש! אני הולך להסביר על כל שורה ושורה בנפרד.
נתחיל:
מכיוון שכל יחידת עיבוד מחזיקה  VMCSייחודי לה ,וה־ EPTמשוייך ל־ ,VMCSבחרתי לממש  EPTנפרד לכל
יחידת עיבוד .לכן הכתובת של ה־ EPTתמצא במבנה הנתונים אשר רלוונטי לכל ליבה
( .)SINGLE_CPU_DATAזה הוא גם הפרמטר שהפונקציה מקבלת.
ראשית אנחנו ממירים את הכתובת הוירטואלית של ה־ PML4לכתובת פיזית (שורה  .)0כמו כן ,אנחנו
מעדכנים  5דברים (באמצעות  :)bitwise orאת ה־ page walk lengthואת ה־ ,caching policyכפי שכבר
תואר.
הסברנו כבר מדוע ה־ page walk lengthהוא  ,1לכן כל שנותר הוא להזיז את הערך  1למקום המתאים
(ביטים  1עד  .)2נעשה זאת באמצעות  shiftשמאלה שמביא את המספר למקום הנדרש .ה־ caching
 policyשנבחר בו הוא  .write backהערך של  EPT_POINTER_WBהוא  ,2עם  shiftשמאלה שמביא את
המספר למקום הנדרש.
באופן דומה לטבלאות ה־ PML4במסגרת מנגנון ה־ pagingה״רגיל״ ,אנחנו נשתמש אך ורק בתא אחד
מכיוון שהוא ממפה  512GBשל זיכרון .לכן אנחנו ניגשים ישירות ל־ PML4בתא ה־ 0ומכוונים אותו לטבלה
אחת שמכילה  205רשומות של ( PDPTsשורה  .)5הדבר הנוסף שנעשה הוא לאפשר קריאה ,כתיבה
והרצה באמצעות ביצוע  bitwise orעם הערך  000( 7בבינארית).
הלאה ,הבנו כבר שה־ EPTמתייחס לזיכרון פיזי ,לכן מספיק לאתחל רשומות ב־ PDPTבהתאם לכמות ה־
 RAMשיש במחשב (שנקבע על ידי  .)COMPUTER_MEM_SIZEנקשר כל איבר ב־ PDPTל־ 205רשומות
ב־ .PDsבאופן דומה מקשרים גם כל איבר ב־ PDל־ 205רשומות ב־.PTs
מה שקורה החל מכאן כבר מאוד דומה לאתחול מנגנון ה־ pagingהרגיל  -אנחנו מתחילים מכתובת פיזית
 ,0ובקפיצות של ( 0x1000גודל של  pageבודד) אנחנו ממפים את הזיכרון באופן לינארי (כך שהכתובת
הפיזית  Xשל ה־ guestבאמת תפנה לכתובת הפיזית  .)Xהערך המוחזר מהפונקציה הוא כמובן המצביע
שיצרנו בהתחלה.
עכשיו אחרי שאתחלנו את ה־ ,EPTהגיע הזמן לדבר על דוגמא לשימוש:
הדוגמא לשימוש שאני אתן לא תכלול את כל הקוד שרלוונטי אליה כאן מכיוון שהוא מאוד ארוך .עם זאת,
הוא ממומש במלואו ב־( githubקוד רלוונטי )#3, #2 ,#1 :לכל מי שמעוניין לקרוא אותו ולרדת לפרטים
הקטנים.
למי מכם שבקיא ב־ internalsשל מערכות  Windowsבטח יודע כמה קל זה לעשות  hookל־system calls
במערכות  15ביט .כל מה שצריך לעשות זה פשוט לשכתב את ה־ SSDTולשנות את הכתובות בטבלאות
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המערכת .עם זאת ,רמת הקושי עולה כשמדברים על  26ביט עם כניסתו של מנגנון ה־( KPPבשמו המלא
 ,Kernel Patch Protectionאו  .)Patchguardלא ניתן לבצע מניפולציות על מבני נתונים מסוימים של ה־
 ,kernelוביניהם ה־.SSDT
מעבר לכך ,לא ניתן גם לבצע שינוי קוד (כלומר לדרוס את הפקודות הקיימות באחרות ,כמו  jmpלכתובת
בזיכרון) .כאשר  Patchguardמזהה שינוי כלשהו במבני הנתונים של המערכת או בקוד ה־-kernelי ,הוא
פשוט מקריס את המערכת.
למרות הקושי הגדול ש־ Patchguardמכניס ,הוא ממומש בצורה פשוטה להפליא .אחת לכמה זמן הוא
סורק את מרחב הזיכרון של ה־( kernelחלקים בכל פעם) והוא מחפש אחר שינויים .כלומר ,הוא פשוט
מבצע קריאה של קוד ומבני נתונים ומחפש אחר שינויים.
(הערת אגב :מנגנון ה־ Patchguardעושה עוד דברים רבים ומגן מפני מודיפיקציות רבות אחרות .כל מה
שרשמתי נכון ספיציפית למקרה בו אנו דנים עכשיו ,של  hookבעזרת שינוי קוד/שינוי ה־.)SSDT
ואיך בדיוק ה־ EPTנכנס לתמונה? כיצד הוא יכול לעזור לנו?
ובכן ,ה־ hypervisorיכול לקבוע שאסורה הרשאת כתיבה וקריאה למקומות מסוימים בזיכרון .כאשר
תתבצע קריאה מכתובות מסוימות שמסומנת כאסורה לקריאה ,יתרחש  vm-exitעם  exit reasonשל
 .EPT_VIOLATIONבאמצעות שדה ב־ VMCSשנקרא  ,GUEST_PHYSICAL_ADDRESSנוכל לדעת באיזו
כתובת בדיוק התרחש ה־.EPT_VIOLATION
אתם בטח אומרים לעצמכם ״טוב… אז?״ ,נניח ואני מעוניין לשים  hookעל  NtOpenProcessלאחר שכבר
מצאתי את הכתובת הוירטואלית ב־ kernelשבה יושבת הפונקציה .אנחנו יכולים לשנות את הקוד כך
שיגרום ל־ vm-exitבכניסה לפונקציה  -למשל ,להחליף את הפקודה הראשונה ב־ ,1 intובאמצעות ה־
 EXCEPTION_BITMAPנבקש לצאת בכל פעם שתתרחש פסיקת  .Debugשינוי הקוד של ה־system call
הוא פשוט מאוד ,מכיוון של־ hypervisorיש הרשאת כתיבה לכל מקום ,כולל לכתובת ה־-kernelיות של ה־
.guest
הקושי הגדול הוא בשאלה כיצד נמנע מ־ patchguard״לעלות עלינו״? כאן מתחיל האקשן; אנחנו נסמן את
ה־ pageששונה (עבר שינוי) כלא קריא ,אך ככזה שניתן לבצע ממנו הרצה .כך למעשה יתרחש vm-exit
בכל פעם שתהיה קריאה מה־ pageעם  exit reasonשל  .EPT_VIOLATIONכאשר מתבצעת הרצה של
,NtOpenProcess

יתבצע

vm-exit

בעקבות

פסיקת

ה־debug

ששתלנו

בתחילת

הקוד

( EXIT_REASON_EXCEPTION_NMIעם  VM_EXIT_INFT_INFOהמעיד על פסיקת  ,debugבדומה ל־ page
 faultsעליהם דנו קודם).
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כאשר יתבצע  vm-exitכתוצאה מגישה של  patchguardלקוד ,אנחנו נבצע אמולציה ( )emulationשל
פקודת הקריאה ונחזור חזרה ל־ .guestכאשר יתרחש  vm-exitכתוצאה מהרצה של ה־ ,system callנבצע
מניפולציות על הפרמטרים שלו ,בהתאם לרצוננו ,ולאחר מכן נחזיר את השליטה ל־.guest
נציג את האלגוריתם במלואו:
בעת עליית המערכת ,בצע:
 .1מצא את מיקום ה־ SSDTואת הכתובות הפיזיות של ה־ system callsעליהם מעוניינים לעשות hook
 .2החלף את הפקודה הראשונה ב־INT3
 .3הפעל את הביט המקושר ל־ debug exceptionsב־)*( exceptions bitmap
 .4ב־ ,EPTסמן את ה־ pageבו נמצא הקוד של ה־ system callכלא קריא (מותרת הרצה ממנו בלבד)

בעת ריצת המערכת:


אם התרחש  vm-exitכתוצאה מ־ EPT violationעל הכתובת הפיזית של  ,system callסימן ש־KPP
ניסה לקרוא מה־ .pageנבדוק מה הפעולה שהוא ביצע ,ונשנה את הרגיסטרים בהתאם לפקודה שהוא
ניסה לבצע ,כך שהוא לא יהיה מודע לשינוי (קוד).



אם התרחש  vm-exitכתוצאה מפסיקת  debugוהכתובת עליה מצביע  ripהיא כתובת של system
 ,callסימן שנקרא אחד ה־ system callsשעליהם ביצענו  .hookנבצע מניפולציה כלשהי ונחזור חזרה
ל־.guest

(*)  -הפעלת הביט תראה כך:
;))__vmwrite(EXCEPTION_BITMAP, vmread(EXCEPTION_BITMAP) | (1 << INT_BREAKPOINT

סיכום ביניים
לפי הכותרת אתם כבר מבינים שהגיע הזמן שנעצור פה ,לפחות לעכשיו .כן כן ,אני יודע שאתם מתים
להמשיך לקרוא עוד וכל מה שתעשו במהלך החודש הזה זה לחכות בציפייה לחלק הבא שיצא בסוף
דצמבר .אין מה לעשות ,כולנו נצטרך לעבוד על דחיית הסיפוקים שלנו.
ועכשיו ברצינות ,בואו נסכם מה עשינו עד כה ,ונדבר על מה שנותר לעבדכם הנאמן להציג בחודש הבא:
בחלק זה של המאמר עברנו על:


העלאת המחשב עוד לפני מערכת ההפעלה והרצה של קוד ישירות על החומרה



שימוש בסיסי באחת הפסיקות של ה־ BIOSהמתארת את מצב הזיכרון במחשב



הקצאת מקום עבור מבני הנתונים בהם ה־ hypervisorיעשה שימוש



אתחול כמעט מלא של ה־( VMCSנותר לא עוד הרבה ,אני מבטיח!)
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נותר לנו לדבר על:


סיום אתחול ה־VMCS



הפעלת ה־ hypervisorעל כל הליבות של המעבד (כלומר ,כיצד ניתן להריץ קוד על ליבות שונות של
המעבד)



ביצוע  hookעל הפסיקה  ,int 15hכך שמערכת ההפעלה תקבל את מפת הזיכרון שה־hypervisor
זייף



העלאת מערכת ההפעלה על גבי ה־ hypervisorשלנו

בקיצור ,כל הכיף עוד לפנינו!
(אגב ,המימוש המלא של כל מה שהצגתי כאן נמצא ב־ repositoryשל הפרויקט ב־(github

קצת עליי
שמי אמיר ,בן  09עם כמה חודשים אחדים לפני גיוס .במהלך שני סגרי הקורונה שעברנו חיפשתי איך
להעביר את הזמן ,ומצאתי את התשובה ב־ manualsשל  - Intelכמו כל אדם בריא כמובן.
מוזמנים לשלוח אליי שאלות במייל.amiryeshooroon@gmail.com :

קרדיטים


האתר בו פורסמה סדרת המאמרים שבהשראתה נקבע שם המאמרhttps://rayanfam.com :
Intel Manuals: https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/intel-



sdm.html



OSDev: https://wiki.osdev.org/Expanded_Main_Page



GNU Linker Scripts: https://ftp.gnu.org/old-gnu/Manuals/ld-2.9.1/html_chapter/ld_3.html



GNU Grub: https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/grub.html



האתר בעזרתו הוכנו השרטוטיםhttps://creately.com :
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הצד הטכנולוגי של כרטיס הרב-קו
מאת תומר חדד

הקדמה
כולנו מכירים את כרטיס הנסיעה של ישראל " -רב-קו" .אבל איך הוא עובד?
מאמר זה מיועד לאיש הטכנולוגי שתוהה או תהה אי פעם כיצד עובד כרטיס התחבורה הציבורית הזה
שהוא משתמש בו כל הזמן .שאלות שהמאמר ינסה לענות עליהן הן:


מה זה בכלל רב-קו ובאיזה טכנולוגיה הוא משתמש



מה המבנה החמרתי שלו



איזה מידע שמור עליו



איך בדיוק מדברים איתו



אילו סוגי מכונות קריאת כרטיסים קיימים



מה התהליך שקורה בכל פעם שטוענים אותו בכסף או משלמים באמצעותו על נסיעה



אילו מנגנונים קריפטוגרפים מגנים עליו ,אם בכלל



איזה מידע מגיע לחברות התחבורה ואיזה לא



איך אני יכול לראות את כל זה בעצמי

הבה נתחיל.

רקע
חשוב לדעת שבניגוד לרושם הראשוני שאפשר לקבל ,רב-קו הוא לא פשוט חתיכת פלסטיק עם פס מגנטי
או כרטיס זכרון טיפש.
למעשה ,רב-קו הוא כרטיס חכם עם מיקרו-מעבד ( )microprocessorשמשתמש בתקן Calypso
הבינלאומי לתחבורה ציבורית שעליו נדבר בהמשך.

הצד הטכנולוגי של כרטיס הרב-קו
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,124דצמבר 2020

49

הפלסטיק של הכרטיס מכיל בתוכו אנטנה לאורך ההיקף המלבני וצ'יפ זעיר (כמה מילימטרים על כמה
מילימטרים) בעל יכולת עיבוד וזכרון משלו:

[מרכיבי כרטיס חכם ,מתוך ]Calypso Handbook

כיום הכרטיס מגיע עם לוחית זהב קטנה עם מגעים אלקטרוניים ( )contactsשמאפשרים תקשורת גם ללא
אנטנה (כלומר עם קורא כרטיסים).

[תפקידי המגעים בלוח הזהב ע"פ תקן ]ISO 7816

הערה  :בעבר כרטיסים ישנים של אגד הונפקו ללא מגעים ,כך שהיה ניתן לתקשר איתם מרחוק בלבד (.)contactless

למען הסר ספק אציין שגם כרטיסים ללא לוחית זהב עליהם כוללים בתוכם צ'יפ.
הצ'יפ של הרב-קו כולל בתוכו בנוסף למעבד גם זכרון  EEPROMבגודל של מספר קילו-בייטים בודדים עד
עשרות קילו-בייטים ,RAM ,ו ROM-עם מערכת הפעלה (כן כן) צרובה עליו.

כרטיסים חכמים בעולם
רב-קו הוא בהחלט לא הכרטיס היחיד בתחום הכרטיסים החכמים .אותה טכנולוגיה (כרטוס חכם) נמצאת
גם בכרטיסי אשראי (טכנולוגיית  ,)EMVבכרטיסי  ,SIMבכרטיסי מפתח לבתי מלון ,בכרטיסי זיהוי
אלקטרוניים ואפילו בדרכונים ביומטריים ( .)e-passportsבהקשרים של תחבורה ציבורית ,במקומות רבים
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בעולם יש שימוש בכל מני סוגים של כרטיסים חכמים שמן הסתם לאו דווקא משתמשים בתקן ,Calypso
שעליו ארחיב בנפרד.
האמ ת היא שהתקן בעל הפריסה העולמית הרחבה ביותר הוא דווקא של סדרת הצ'יפים .MIFARE
דוגמאות למקומות שמשתמשים ב MIFARE-הם לונדון (עם כרטיס ה ,)Oyster -רוסיה (,)Moscow Metro
ברזיל ( ,)RioCardסין ( ,)Yikatongדנמרק ( )Rejsekortועוד ועוד.
לעומת זאת ,דוגמאות למקומות שמשתמשים בהם ב Calypso-הם פריז ( ,)Navigo cardבלגיה ( MOBIB
 ,)Cardפורטוגל ( ,)LisboaViva Cardוכמובן ישראל  -שהיא גם המדינה הראשונה להשתמש בCalypso-
ברמה לאומית.

[פריסת תקן קליפסו בעולם ,מתוך ]Calypso Handbook

קצת על החומרה
בישראל יש יותר מרק סוג רב-קו אחד ,כאשר כל סוג בדרך כלל יוצר על ידי חברה אחרת בתקופה שונה.
שם החברה שייצרה את הכרטיס רשומה בצדו האחורי של הכרטיס ,בפינה הימנית העליונה .דוגמאות:


ASK Tango / ASK FST P / ASK



WATCHDATA



]Gemalto [GMY



OTI 10054127-1



.IDEMIA cityGo

סוגי הכרטיסים השונים נבדלים אחד מהשני בין השאר בסוג החומרים המדויק שבשימוש ,צורת חיבור
האנטה לצ'יפ ,הצ'יפ עצמו שבשימוש (מתוצרת חברה אחרת) ומערכת ההפעלה שצרובה עליו.
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כך למשל ,יצרנית אחד מסוגי הכרטיסים הנפוצים בישראל כיום היא חברת  ASKהצרפתית (לאחרונה
שינתה את שמה ל ASK .)Paragon ID-אחראית על מערכת הפעלה בשם  TanGoעליה מבוססים כרטיסי
 . ASK TanGoסדרת כרטיסים אחרת וותיקה יותר שהיא מפיצה בנוסף לכך היא ה ,CD21-שעליה מבוססות
גם לא מעט סוגי כרטיסים אחרים.

הצ'יפ
גם סדרת  TanGoוגם סדרת  CD21של  ASKמשתמשות במשפחות  microcontrollersמתוצרת חברת
 STMicroelectronicsכגון  ST23או .ST19
סדרות מתוצרת  Watchdataו,Gemalto-
לעומת זאת ,משתמשים בצ'יפים של
יצרנית האלקטרוניקה הגרמנית Infineon
ה SLE77-או ה ,SLE66-ומריצות את
מערכת ההפעלה  TimeCOSשל חברת
.Watchdata
בדרך כלל מדובר על מעבד של  0או 02
ביט ייעודי עם מהירות שעון של כMHz-

מבנה הצ'יפ  ,ST23מתוך האתר של STMicroelectronics

 10וזכרון  EEPROMשל כ.2 - 80KB-

דוגמה  -חילוץ הצ'יפ מהכרטיס
על מנת להמחיש את המרכיבים הפיזיים של כרטיס חכם ,נראה מה מגלים כאשר מפרקים אותו .בשלב
ראשון ,נשרה את הכרטיס באצטון ונקלף את שכבת המיתוג מפלסטיק:

]הורדת השכבה החיצונית ביותר של כרטסי רב קו[
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לאחר מכן נקלף את המודול האלקטרוני הזהוב עם האצבעות או בעזרת סכין חדה .נהפוך את המודול
ונגלה את הצ'יפ שנמצא מאחוריו:
 0מגעים
אלקטרוניים
זהובים

חיבור לאנטנה

צ'יפ

]הרמת המלבן האלקטרוני הזהוב שעל הכרטיס[

חיבור לאנטנה
נסתכל על האזור הנ"ל מקרוב יותר בעזרת מיקרוסקופ ,ונראה שהוא אכן תואם לתצורת הפינים ע"פ תקן
:ISO 7816-3

C1 VCC
C5 GND
C2 RST
C6 VPP

C3 CLK
C7 I/O
C4 RFU

C8 RFU

]ה pinout-האלקטרוני של צ'יפ רב קו מסוג ( Watchdataמבעד למיקרוסקופ).ניתן לראות כיצד הפינים מחוברים לצ'יפ עצמו באמצעות חוטי
חשמל זהובים[.

מפה:


 ,Supply Voltage :VCCכ 2-או  1.1וולט של )DC( Direct Current



Reset Signal :RST



 :CLKחיבור לסיגנל השעון החיצוני של הכרטיס ,קובע את קצב העברת המידע



( Ground :GNDהארכה) או Reference Voltage
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 :I/Oהסינגל שעל גביו מקודדים את המידע עצמו ( ,)APDUsלכרטיס וממנו.



 :VPPבמקור היה אמור לספק זרם למחיקה ותכנות מחדש ( )Erase/Programming Voltageשל ה-
 .EEPROMהחל משנות ה 90-המוקדמות ,זרם זה לרוב מסופק ישירות ע"י הצ'יפ ,מה שהפך פין זה
למיותר .כיום אין לו שימוש אמיתי בד"כ אבל הוא חייב להיות קיים.



 :RFUפינים שהם "."Reserved for Future Use

בשלב זה נשרה את הצ'יפ באצטון שוב במידת הצורך ונקלף בזהירות שכבות "דבק" ( )epoxy resinעל
גבי הצ'יפ (אם יש כאלה)  -לקבלת הסיליקון.

[אותו צ'יפ של  )SLE77( Infinionעם שכבת הדבק מוסרת]

כעת ,כאשר נסתכל אפילו מקרוב יותר ,נוכל להבחין ברכיבים השונים ובשכבות הסיליקון שמרכיבות את
הצ'יפ:

[הצ'יפ  SLE77בתצלום קירוב (הגדלה של כ].)x1000-
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בנוסף לכך ,אם נקלף עוד שכבות בכרטיס עצמו ,נוכל לגלות את סלילי האנטנה שמשתרעים לאורך
ההיקף ומתחברים לצ'יפ:
חוטי
אנטנה
חשופים

חוטי
אנטנה
חשופים

דוגמה נוספת
נסתכל על דוגמה לדגם ספציפי של  microprocessorמתוצרת  Infineonשאפשר למצוא בחלק מכרטיסי
הרב קו של  :Watchdataה.SLE66CLX800PE-

]תמונות מיקרוסקופיות של דגמים ישנים מאותה הסדרה ,כמו ה( SLE 66CX160S -משמאל) מתוך  Smart Card Handbookו]Black Hat 2008-

באופן כללי ,סדרת ה SLE 66-היא משפחת -controllerים של  0או  02ביט שמריצה גירסה מורחבת ו-
 proprietaryשל ארכיטקטורת  0020של אינטל .היא נמצאת בשימוש במוצרים רבים נוספים ,כדוגמת
כרטיסי .SIM

הצד הטכנולוגי של כרטיס הרב-קו
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,124דצמבר 2020

55

ובמקרה הספציפי של  SLE66CLX8000PEמדובר על צ'יפ בעל המאפיינים הבאים:


 560KBשל ROM



 1.7KBשל RAM



 00KBשל ( EEPROMמכאן שם הצ'יפ)



מתח עבודה1.62V - 5.5V:



יחידות  RSA ,DESואפילו Elliptic Curve Cryptography



יחידת CRC



יחידת True Random Number Generator



מהירות שעון עד 10MHz

סדרה זו כוללת גם פיצ'רי הגנה מפני מתקפות פיזיות:


 EEPPROMו ROM-שמוצפנים בצורה ייחודית עבור כל צ'יפ



Bus Scrambling



חיישני תאורה וטמפרטורה שמנטרלים את הצ'יפ כשמישהו פותח אותו



" "Active Shieldשמהווה שכבת הגנה פיזית מעל המעגל האלקטרוני



רנדומליזציה אוטומטית של ה - Power Profile-כנגד מתקפות .Power Analysis



ועוד
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התוכנה
אחרי שהבנו על איזה סוג של רכיב אנחנו מדברים ,הגיע הזמן להבין מה הדבר הזה מריץ ואיך זה עוזר
לעולם.

קליפסו
כאמור ,הממשק התוכנתי של רב-קו מבוסס על תקן לכרטיסי תחבורה
ציבורית בשם "( Calypsoקליפסו") ,ולכן הוא חשוב לנו על מנת להבין
איך נראה המידע ששמור על הכרטיס ואיך הוא מגן עליו.
בעקרון מדובר על תקן אירופאי שמגדיר את הפקודות ,את צורת שמירת המידע ואת האבטחה על
כרטיסים חכמים בכל מה שקשור לטיפול בתחבורה ציבורית .התקן מתבסס על  ISO 7816וISO 1443-
לשמירת המידע על הכרטיס ולפקודות השונות.
 Calypsoנוסד ב 0991-בצרפת (בשיתוף פעולה בין חברת התחבורה בפריז  RATPוחברת הכרטיסים
החכמים  ,)Innovatronצבר תאוצה באירופה בתחילת שנות האלפיים ולאחר מכן אומץ ע"י ישראל ב-
.5007
הגירסה האחרונה של התקן היא  revision 3.2שיצאה ב ,5001-אבל הגירסה הנפוצה בעולם היא דווקא
 ,revision 2.4שבה רוב הרב-קווים כיום משתמשים.

דוקומנטציה
על מנת למצוא את מאפייני התקן אפשר להשתמש באחד משני אתרי האינטרנט של הסטנדרט :האתר
הכללי ( )CNA ,Calypso Network Associationוהאתר הטכני (.)Calypso Technical Standard
באתר הטכני ניתן למצוא מספר מסמכים פומביים שמתארים את מאפייני התקן בכלליות ,אבל רוב מסמכי
התקן הטכניים באמת והמפורטים יותר הם מסווגים כך שלאזרח הממוצע קשה יותר להבין בדיוק מה
קורה בכרטיס מאחורי הקלעים  -במיוחד באזורי האבטחה.
הסטנדרט והאתר הטכני מנוהל ומפותח כיום ע"י ארגון בשם .Spirtech
אבל לפני שנכנס לפרטים של  Calypsoונראה מה הוא קובע באשר לפרוטוקול האבטחה של רב-קו,
נצטרך קודם כל להבין פרוטוקולים אחרים ובסיסיים יותר שקובעים את הנתונים של רוב הכרטיסים
החכמים בעולם.
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תקני  ISOבסיסיים
באופן כללי ,כשמדברים על כרטיסים חכמים יש שני תקנים בינלאומיים רלוונטיים שמסבירים לנו איך הם
עובדים:


 :ISO/IEC 7816התקן לכרטיסים חכמים בעלי ממשק מגע אלקטרוני ( )with contactsשניתנים
לקריאה ע"י קורא כרטיסים שולחני.



 :ISO /IEC 14443התקן לכרטיסים חכמים שנשלטים "מרחוק" באמצעות contactless smart ( NFC
.)cards

התקן  ISO 7816הוא מה שמעניין אותנו בעיקר מכיוון שהוא זה שמפרט איך נראה המידע ששמור על
הכרטיס (לוגית) ואת הפרוטוקול האפליקטיבי שמשמש כדי לומר לכרטיס מה לעשות.
ספציפית ,המידע הנ"ל נמצא בחלק הרביעי של התקן (" Part 4: Organization, security and commands

.)"for interchange

ארגון המידע על הכרטיס
המידע ששמור ב EEPROM-לא שוכב שם סתם כך אלא מאורגן בצורה
מסוימת ,מן הסתם.
הכרטיס שומר מידע על החוזים שטעונים כרגע לנוסע ,הזכויות
שצבורים בהם ,וגם מידע נוסף כפי שנראה בהמשך.

[דוגמה מופשטת לחלוקה אפשרית של
המידע על גבי ה( EEPROM-מתוך The
])Smartcard Handbook

קבצים
התקן ( ISO 7816שעליו קליפסו מתבסס) קובע שצורת האחסון של מידע על כרטיסים חכמים היא בצורה
של קבצים ,ובצורה הזו גם ניתן להתייחס אליו.
על פי התקן ,יש שני סוגי "קבצים" שנתמכים:


) - Dedicated File (DFקובץ שמשמש פשוט כתיקייה ,כלומר קבצים אחראים יכולים להיות הבנים
שלו-DF .ים יכולים לייצג אפליקציות או מידע אחר.



) - Elementary File (EFמכיל מידע .המידע ניתן לשליפה בצורה של אחד מכמה מבני נתונים
אפשריים.records ,Tag-Length-Value ,raw :
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התקן מגדיר גם עוד מינוח אחד:


) - Master File (MFכינוי ל DF-שהוא ה root-של מערכת הקבצים .המזהה שלו הוא תמיד .0x3F00

אצל קליפסו המידע בתוך הקבצים שמור בצורת  - recordsפיסות מידע קטנות בגודל קבוע או משתנה .ה-
-recordים בתוך כל קובץ ממוספרים מ 0-ועד מספר ה-record-ים באותו קובץ ,וכך גם מתייחסים אליהם.

בכרטיסי רב קו ,הגודל של כל ה-record-ים שמכילים מידע מעניין הוא  59בייטים בדיוק.
נציין גם שלכל קובץ משויך  )"File Control Information - FCI"( metadataשניתן לשליפה ע"י פקודת
( SELECT FILEעוד על פקודות בהמשך).
ה metadata-כולל מידע כגון:


ה ID-הארוך של הקובץ (" 5 ,Long File Identifier - "LFIבייטים)



ה ID-הקצר שלו (" 2 ,Short File Identifier - "SFIביטים)



סוג הקובץ (  DFאו ,)EF



הרשאות ( Access Conditions -באילו  modesניתן לקרוא ולכתוב אליו)



מספר וגודל ה-record-ים שבו אם קיימים



כו'.

אפליקציות
כרטיסי קליפסו כוללים את האפשרות לתמוך ביותר מאפליקציית קליפסו אחת באותו כרטיס .למשל ,ניתן
תיאורטית להשתמש באותו כרטיס גם בשביל תחבורה וגם בשביל ארנק אלקטרוני ( )EPאו אפליקציה
תומכת  Calypsoאחרת.
לכן-DF ,ים בכרטיס משויכים עם אפליקציות מסוימות ,כאשר לכל אפליקציה משויך

Application

 Identifierייחודי ( .)AIDטווחי ה-AID-ים שקיימים לכרטיסים חכמים בעולם מנוהלים על ידי התקן ISO
.7816 - 5
על כן ,בתקן  Calypsoמוגדרת פקודה מיוחדת לבחירת אפליקציות ( ,)SELECT APPLICATIONשהיא
למעשה כמו פקודת  SELECT FILEעל ה DF-הרלוונטי ,אבל מחזירה גם מידע ייחודי על האפליקציה
שנבחרה.
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הקבצים על הכרטיס (או :מה שמור על הרב-קו שלי)
במסמכים הפומביים של  Calypsoניתן למצוא את הדרישה לחלוקה הכללית של סוגי הקבצים שחייבים
להופיע בכרטיסים שלהם והסבר על המטרה של כל אחד מהם:

]מתוך המסמך של ]Calypso

ניתן לראות שהתקן מחייב הימצאות של לפחות ששת הקבצים האלה ,תחת האפליקציה הראשית:
 - Environment .1קובץ שמכיל מידע כללי על בעל הכרטיס וכו'
 - Counters .2קובץ שסופר זכויות נסיעה
 - Contracts .3קובץ שמכיל מידע על החוזים שטעונים כרגע
 - Events Log .4קובץ שמכיל לוג אירועים אחרונים
 - Special Event .5קובץ שמכיל לוג אירועים מיוחדים אחרונים
 - Contract List .6קובץ שמכיל רשימת חוזים פעילים
להלן מבנה עץ התיקיות על הכרטיס:
├───0002
│
ICC
├───0003
│
ID
├───2000
│
├───2001
│
│
Environment
│
├───2004
│
│
AID
│
├───2010
│
│
Event Logs
│
├───2020
│
│
Contracts
│
├───2040
│
│
Special Events
│
├───2050
│
│
Contract list
│
└───2069
│
Counters
├───2100
│
RT2
└───2F10
Free
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להלן פירוט הקבצים ותוכנם בכרטיסי רב קו:


" :)DF, Path: /2000( "Ticketing"/"RTהתיקייה הראשית שתחתיה נשמרים הקבצים של אפליקציית
.Calypso



 :)EF, Path: /2000/2004( AIDמכיל את ה Application Identifier-של אפליקציית ,Calypso
""TIC.ICA0



 :)EF, Path: /2000/2001, SFI: 07h( Environmentמידע כללי על הכרטיס.


נתונים על הנפקת הכרטיס  -החברה המנפיקה ,תאריך ההנפקה ,תאריך התפוגה של הכרטיס,
מספר סידורי ,סוג אמצעי תשלום



מידע על בעל הכרטיס  -תאריך לידה ,תעודת זהות ,ארגון.



רשימת פרופילים פעילים (המקנים הנחות) :מבוגר  /סטודנט  /נוער  /משטרה  /כו' .בכל רגע
יכולים להיות רשומים בכרטיס עד  5פרופילים.



 :)EF, Path: /2000/2020, SFI: 09h( Contractsמכיל מידע על חוזים שטעונים לכרטיס.
כל  recordבקובץ זה מייצג חוזה .פרטים שנשמרים על כל חוזה הם:


סוג החוזה ( - )Extended Ticket Type - ETTחופשי חודשי ,חופשי יומי ,כרטיסיות למספר נסיעות
מוגבל ( ,)...50 ,02 ,2 ,5וכמובן "ערך צבור".





תוקף החוזה  -ממתי עד מתי החוזה תקף ,באילו אזורים ,באילו מפעילים



נתונים על קניית החוזה  -מאיזה מכשיר הוא נקנה ,מתי ,מאיזה מפעיל



נתוני תעריפים



האם כולל אופציה לנסיעות המשך



משך הזמן המוגבל לנסיעות המשך (בדרך כלל  90דקות)



ועוד.

" :) EF, Path: /2000/2050, SFI: 1Eh( Contract listאסמכתאות"/רשימת חוזים  -מכיל  recordאחד
שאמור להיות כתוב בו אילו חוזים פעילים כרגע ,עם ציון עדיפויות.



 :)EF, Path: /2000/2010, SFI: 08h( Event Logsיומן אירועים  -כל  recordבקובץ זה מייצג אירוע
שקרה עם הכרטיס .פרטים שיכולים להישמר עבור כל אירוע:


סוג האירוע (" - )"circumstancesנסיעה (חיוב) ,נסיעת מעבר ,טעינת חוזה ,טעינה ושימוש מיידי,
הנפקת כרטיס וכו'



לאיזה חוזה רלוונטי



כלי התחבורה (אוטובוס עירוני/בין-עירוני ,רכבת/רכבת קלה)... ,



מספר הקו



זמן האירוע ,גודל החיוב ,קוד המחיר



החברה המפעילה (אגד/מטרופולין/דן).../
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קוד תחנת העלייה (ע"פ ה ,)GTFS-מספר הנוסעים ,מספר הרכב (!)

כאשר נגמר המקום בקובץ זה ,האירוע הישן ביותר נמחק ממנו (כי הוא .)Cyclic


 :)EF, Path: /2000/2040, SFI: 1Dh( Special Eventsיומן אירועים "מיוחדים"  -קובץ זה כולל -record
ים שמייצגים אירועים חריגים שקרו עם הכרטיס ,כמו שגיאות במהלך נסיונות חיוב.



 :)EF, Path: /2000/2069, SFI: 19h( Countersמונים עבור כל החוזים  -זהו קובץ עם  recordאחד
שמכיל  9ערכים ספירים ,כאשר כל אחד מהם רלוונטי ספציפית לחוזה מסוים (ע"פ אינדקס) .ערכים
ספירים הם ,לרוב:


כמות הנסיעות שנותרו ,או במקרה של חוזה "ערך צבור"  -כמה כסף נותר בכרטיס .גודל כל
ערך ספיר הוא  1בייטים בדיוק.
הערה :זהו קובץ ה Counters-האמיתי היחיד .שאר קבצי ה Counters-הם Simulated Counters
שמשקפים את התוכן של קובץ זה בתאימות ל.Calypso 1-

כפי שניתן לראות כרטיס הרב קו אכן מכיל את הקבצים שנדרשים על פי קליפסו ,אבל מבנה מערכת
הקבצים המדויק (" )"File Structuresנתון לבחירת המשתמש (=משרד התחבורה).
במפרטי הכרטיס  CD97מוצעים שמונה מערכות קבצים אפשריים .משרד התחבורה עושה שימוש בFile -
 Structureמספר  .6#לכן:


ישנם שתי אפליקציות  Calypsoעל הכרטיס "Ticketing" :ו( "RT2"-לא בשימוש).



בקובץ  Environmentיש שני -recordים



בקובץ  Event Logsיש מקום לעד  2אירועים ( )recordsאחרונים



בקובץ  Contractsיש מקום לעד  0חוזים ()records



בקובץ  Special Eventsיש מקום לעד  6אירועים ( )recordsאחרונים



בכל קובץ  Counterיש  recordאחד

כמו כן מבנה מערכת הקבצים שבחר משרד התחבורה ( )6#מגדיר גם קבצים שלא נחשבים הכרחיים
במפרטי  ,Calypsoב root-של מערכת הקבצים:


 :)EF, Path: /0002, SFI: 02h( ICCמידע על ייצור הכרטיס  -פורמט המידע בקובץ זה תלוי בסוג
הכרטיס המדויק (למשל ,בכרטיסי  CD21הוא עשוי להכיל אפסים) .הקובץ כולל בדרך כולל את
המספר הסריאלי של הכרטיס ,היצרן ,מדינת הייצור וכדומה.



 :)EF, Path: /2F10, SFI: 01h( Freeקובץ חופשי  -זהו הקובץ היחיד שתמיד ניתן לקרוא ולכתוב ממנו
ללא הגבלות.



 :)EF, Path: /0003, SFI: 03h( IDמידע אישי  -אמור לכלול מידע רגיש על המשתמש שהקריאה אליו
מוגנת באמצעות  .PINלא ברור אם רב קו עושה שימוש בקובץ הזה (נראה שלא).
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 :)DF, Path: /2100( RT2אפליקציית קליפסו השנייה  -זוהי תיקייה שמכילה קבצים מקבילים לגמרי
במשמעותם לאפליקציה "( "RTאך עם -LFIים שונים) ,במטרה לתת לכרטיס אפשרות להכיל עוד סוג
"כרטיס" לשימוש אחר .מכיוון שרב קו לא עושה שימוש באפליקציה הזו ,כל הקבצים בה מכילים
אפסים כברירת מחדל  -חוץ מקובץ ה ,)/2100/2104( AID-שמכיל "."TIC.ICA20

מבנה הנתונים ב-record-ים
על פי תקן קליפסו ,פורמט המידע המדויק שמשמש כדי לייצג אינפורמציה בכרטיס תלוי ב"מודל הנתונים"
שהגדיר המפעיל .מודל הנתונים בישראל מבוססים על "מפרטי קליפסו הישראליים"  -אוסף מסמכים
שמבוססים על תקן קליפסו המקורי והותאמו לישראל .מסמכים אלו מוגדרים כמסווגים גם כן ולא ניתן
לקבלם אלא לאחר חתימת הסכם .NDA
עם זאת ,כמובן שעצם הסיווג של המסמכים לא עצר אנשים מלפרסר את הפורמט בכל זאת .כמו כן,
באתר של משרד התחבורה ניתן למצוא מסמכים רבים שמפרטים את המשמעויות של חלק מהשדות
בקבצי הכרטיס ,וגם כוללים טבלאות שממירות ערכים מספריים לתיאורים מילוליים (רלוונטי לחלק
מהשדות).
להלן דוגמה לפורמט:

[דוגמא ל record-הראשון של קובץ ה .Environment-מתוך "אוגדן נהלי כרטוס" ,מהדורה ]05
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באופן כללי ,השדות במבנים השונים (…  )Contract, Event, Environment,מבוססים במידה כזו או
אחרת על תקני  )NF P 99-405( Intercodeהצרפתיים ,אך כאמור פורמט הנתונים מוגדר באופן מלא רק
במפרטי קליפסו הישראליים.
בנוסף ,הכרטיס עושה שימוש מסוים בתקן  EN-1545הצרפתי שמפרט את הקידוד הבינארי של סוגי
נתונים שונים (תאריך ,שעה ,מטבע ,יום בשבוע )... ,על כרטיסים חכמים.
למשל:
0000 1001 1000 0000
0

8

1

9

0000
0000 0100
0100
0

4

0000 0001
0 0001
1
0000

[הפורמט שבו רב-קו משתמש כדי לקודד את תאריך הלידה של המשתמש (מקובץ ה ,)Environment-על פי ]EN-1545

המחשה  - #0הצגת הנתונים השמורים בכרטיס
בחלק זה נראה קצת יותר בפירוט איך אפשר לדבר ולראות את תוכן הכרטיס הזה בעולם האמיתי.
כאמור ,מכיוון שכרטיסי רב-קו נוטים לבוא גם עם ממשק  contactlessוגם עם ממשק ( contactמה שנקרא
 ,) dual-interfaceעל מנת לקרוא מידע גולמי מהכרטיס קיימות שתי אפשרויות ריאליות :להשתמש בטלפון
תומך  NFCאו להשתמש בקורא כרטיסים חכמים מסוג  PC/SCשמתחבר למחשב (שעובד על מגע או על
 .)NFCאני בחרתי באפשרות השנייה.

]קוראי כרטיסים חכמים למחשב ([)Gemalto IDBridge CT30 , Identiv uTrust 3700

כעת נרצה להשתמש בתוכנות שמאפשרות פרסור נתונים\תקשורת עם הכרטיס.
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על מנת להציג את המידע ששמור על הכרטיס באופן נח מומלץ להשתמש בתוכנת הקוד הפתוח הנהדרת
 ,cardpeekשיכולה לפרסר נתונים של מגוון סוגי כרטיסים,SIM, EMV, Navigo, MIFARE, e-passports :
ואפילו רב-קו (במידה חלקית).
תוכן הכרטיס נראה כך ב:cardpeek-

סוג החוזה ()ETTA
 = 2ערך צבור

תאריך טעינת החוזה

]דוגמה לחלק מתוכן כרטיס רב-קו טיפוסי כפי שנראה בתוכנה .המשתנה " "Balanceלא באמת נמצא בקובץ ה Contracts-אלא נלקח מתוך קובץ
ה]Counters-

כפי שניתן להתרשם מכמות הביטים שתופס כל שדה ,מדובר בפורמט בינארי יעיל למדי (כפי שראינו
בחלק על הפורמט).
הערה :פרסור התוכן של כרטיסים בתוכנה זו מתבצע באמצעות סקריפטי  .LUAניתוח של הסקריפטים
הרלוונטיים לרב-קו והמחרוזות שלו יכול לעזור משמעותית בהבנת הפורמט.
פיצ'ר שימושי נוסף ב cardpeek-הוא האפשרות לראות מה היא עושה מאחורי הקלעים ע"י הצגה של
פקודות ה APDU-שמועברות בין קורא הכרטיסים לכרטיס ,במסך ה:reader-

הצד הטכנולוגי של כרטיס הרב-קו
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,124דצמבר 2020

65

פרוטוקול התקשורת של כרטיסים חכמים
אז איך מדברים עם כרטיסים חכמים?
הן בזמן תקשורת ( contactlessקרינה אלקטרומגנטית) והן בזמן תקשורת ( contactמגעים אלקטרוניים),
כרטיסים חכמים עושים שימוש באותו פרוטוקול אפליקטיבי.
ע"פ  ,ISO 7816-4הפורמט הכללי של כל פקודות ה APDU-שנשלחות לכרטיסים חכמים נראה ככה:

{ Le
 0-1בייטים

Data
 Lcבייטים

{ Lc
 0או  1בייטים

P2
בייט אחד

P1
בייט אחד

INS
בייט אחד

CLA
בייט אחד

נסביר על כל אחד מהחלקים:


" :CLAמחלקת ההוראה" (תעשייתי proprietary ,וכו') .התקן מגדיר כל מני ביטים עם משמעויות
שונות בתוך השדה הזה (כמו  .)secure messagingפרקטית ,במקרה של רב-קו הערך של השדה
הזה הוא לרוב .0x94



 :INSההוראה עצמה כגון ( READ RECORDS (0xB2), SELECT FILE )0xA4וכו'.



 :P1הפרמטר הראשון בשביל הוראה המבוקשת .מן הסתם המשמעות של הפרמטר משתנה בהתאם
למשמעות הוראה.



 :P2הפרמטר השני בשביל הוראה המבוקשת ,אם יש.

כל השדות של החלק השני של ה )"body"( APDU-הם אופציונליים ומועברים לכרטיס רק אם יש עוד מידע
בגודל משתנה שרוצים להעביר בנוסף לפרמטרים ,או שיש צפי למספר כלשהוא של בייטים שיחזור
כתגובה מהכרטיס.


 :Lcאורך ה Data-שרוצים להעביר (בבייטים) .הערה :יש פה קידוד של  extensible integerכך שאם
רוצים להעביר יותר מ 511-בייטים ,שמים  0ואז שני הבייטים הבאים יהוו את האורך.



 :Dataמידע שרוצים להעביר ,בנוסף לפרמטרים.



 :Leמספר הבייטים המקסימלי שמצופה מהכרטיס להחזיר כתגובה.

הפורמט של תשובות הכרטיס הוא פשוט הרבה יותר:

SW1 SW2
בייט אחד

בייט אחד

}{Optional data
מספר משנתה של בייטים
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למעשה ,פורמט התשובה פשוט מורכב ממידע אופציונלי שמוחזר לקורא (במידה והוא ביצע פקודה
שמחזירה מידע) ועוד  )SW1 + SW2( status wordשנועד לומר לקורא הכרטיסים האם הפעולה שהוא
ניסה לבצע הצליחה ,ואם לא (כלומר קרתה שגיאה כלשהיא) מהי השגיאה.
התקן כמובן מפרט על כל הערכים האפשריים של  SW1ו SW2-ומה המשמעות של כל אחד מהם .בקצרה,
 0x9000מציין שהפעולה הצליחה ( ,)Normal Processingוהערכים  0x67XXעד  0x0x6FXXמציינים שגיאה
כלשהיא במידע שהתקבל.
פירוט של כלל ערכי השגיאה האפשריים אפשר למצוא כאן (לא כולל שגיאות ספציפיות ל.)Calypso-

פקודות של כרטיסים חכמים (בקצרה)
התקן  ISO 7002-6מגדיר בסך הכל  19פקודות שונות ,אבל מציין גם שלא כל הכרטיסים החכמים חייבים
לתמוך בכולן או בכל האפשרויות של כל אחת מהן.
חמשת הפקודות הנפוצות ביותר שמשמשות כדי לקרוא ולכתוב מידע מהכרטיס הן:


) :SELECT FILE (INS=0xA4בוחר "קובץ" ( )Elementary file, EFאו "תיקייה" ( )Dedicated file, DFעל
פי  ,IDנתיב או שם מסוים ,כפי שמפורט בפרמטרים  P1ו .P2-הקובץ שנבחר הופך להיות הקובץ
הנוכחי והפקודות הבאות יכולות להתייחס אליו.



) :READ RECORDS (INS=0xB2קורא ומחזיר -recordים מ elementary file-מסוים (במידה ואותו
קובץ אכן מפורמט בצורת .(records









 P1מכיל את מספר ה record-שממנו מתחילים לקרוא



 P2מכיל את ה SFI-של הקובץ המבוקש ( = 00הקובץ הנוכחי)  +דגלים

) :UPDATE RECORD (INS=0xDCמעדכן את התוכן של  recordקיים בתוכן חדש.


 P1מכיל את מספר ה record-שנרצה לעדכן



 P2מכיל את ה SFI-של הקובץ בו ה record-קיים ( = 00הקובץ הנוכחי)  +דגלים

) :APPEND RECORD (INS=0xE2מוסיף  recordחדש ל elementary file-קיים.


 P1מכיל 00



 P2מכיל את ה SFI-של הקובץ שאליו ה record-יתווסף ( = 00הקובץ הנוכחי)  +דגלים.

) :GET RESPONE (INS=0xC0פקודה שזמינה רק במצב  contactומשמשת על מנת לקבל את
התגובה של הפעולה הקודמת ,או ליתר דיוק "תגובה שלא היה ניתן לקבל בtransmission protocol-
הנוכחי" (ראו פירוט ב.)ISO 7816 Part 3-
הערה  :דוגמה בולטת למקרה שבו צריך להשתמש בפקודה הזו היא כאשר רוצים להשתמש בכל שלושת השדות
של ה( body-גם לשלוח הרבה מידע וגם לקבל הרבה מידע) ,אבל לא ניתן לקודד את .Le
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כדי להמחיש מה עוד הכרטיס יכול לעשות ,הנה פקודות נוספות שמוגדרות בתקן (לא כולן בהכרח
נתמכות בכל סוגי הכרטיסים):


INCREASE, DECREASE



SEARCH BINARY ,READ BINARY, WRITE BINARY, UPDATE BINARY, ERASE BINARY



GET DATA, PUT DATA



CREATE FILE, ACTIVATE FILE, DEACTIVATE FILE, DELETE FILE



SEARCH RECORD, WRITE RECORD



VERIFY, GET CHALLENGE, MANAGE CHANNEL



EXTERNAL AUTHENICATE , INTERNAL AUTHENTICATE

מלבד פקודות אלה כרטיסים חכמים יכולים גם כמובן לתמוך בפקודות שמיועדות ספציפית לסוג הכרטיס
(למשל  -לכרטיסי  SIMיש פקודות משלהם) או בפקודות  proprietaryשלא מתועדות בתקנים ציבוריים,
כפי שנראה אצל  Calypsoבהמשך.

הסנפות
ב Wireshark-יש  dissectorחלקי של  ,ISO 7816ובעזרת  USBPcapנוכל להסניף  USBבזמן התקשורת עם
הכרטיס ולראות בדיוק מה הפקודות שנשלחות אליו בזמן אמת .למעשה קוראי כרטיסים חכמים
שמתחברים למחשב ( )PC/SCמדברים עם המחשב מעל  USBבאמצעות פרוטוקול שנקרא ,USB CCID
ומעל הפרוטוקול הזה מקודדות פקודות ה APDU-של .ISO 7816-4
זה נראה כך ,למשל ,במקרה של פקודת :SELECT FILE

[הפקודה הראשונה ש cardpeek-שולח לכרטיס כדי לבדוק שהוא עונה לבקשות ]SELECT
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דיבור תכנותי וATR-
אם נרצה לשלוח לכרטיס פקודות תכנותית באמצעות סקריפט ,נוכל להשתמש בספריית  pyscardאו
בספריית  cardלפייתון .לדוגמה:
>>> from card.ICC import ISO7816
)>>> ravkav_card = ISO7816(0x94
>>> r = ravkav_card.SELECT_FILE(0,0,[0x20,0x20]) # contracts file

אני השתמשתי בספרייה זו ,למשל ,על מנת לבצע אוטומציה של סריקת פקודות ומערכת קבצים בכרטיס.
למעשה ,עוד לפני שנשלחת הפקודה הראשונה (בקוד שלמעלה ,בעת יצירת האובייקט ,)ISO7816
הכרטיס תמיד מעביר לקורא פיסת מידע שנקראת ) Answer to reset (ATRבעת החיבור הראשוני.
ה ATR-נועד לכלול מידע ראשוני על הכרטיס כגון ה transmission protocols-הנתמכים ( )T=0, T=1וגם
" ."historical bytesבמקרה של כרטיסי קליפסו ה historical bytes-כוללים לפעמים את המספר המזהה
של הכרטיס ( 0בייטים שגם מודפס עליו פיזית  -בצורה דצימלית) ,כך שניתן לזהות אותו חד-חד ערכית
בעת החיבור ,וגם מידע על סוג הכרטיס הספציפי.
נבקש לראות את ה ATR-של הכרטיס שאיתו אנחנו עובדים:
)(>>> ravkav_card.ATR_scan

ונקבל את התוצאה הבאה:
smartcard reader: Gemalto USB Smart Card Reader 0
smart card ATR is: 3B 6F 00 00 80 5A 0A 07 06 20 04 2C 02 73 BF DB
ATR analysis:
TB1: 0
TC1: 0
supported protocols T=0
T=0 supported: True
T=1 supported: False
clock rate conversion factor: 372
bit rate adjustment factor: 1
maximum programming current: 25
programming voltage: 5
guard time: 0
nb of interface bytes: 2
nb of historical bytes: 15
None
historical bytes: 80 5A 0A 07 06 20 04 2C 02 73 BF DA 82 90 00

נשים לב שב ATR-של כרטיסי  Calypsoלפעמים מקודד מידע מעניין ביותר ,מעבר למידע הסטנדרטי של
 .ISO 7816-3לדוגמה ,ב ATR-שלעיל:


 - 0Aמציין שסוג הצ'יפ שעל הכרטיס הוא ST16RF52



 - 70מציין שהכרטיס תואם לתקן Extended Calypso application, Calypso revision 2



 - 70מציין את מספר ה)6#( File Structure-



 - 07מציין שייצרן התוכנה הוא Calypso Networks Association
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 - 70 0Cמציינים את גירסאות התוכנה ()ROM, EEPROM



 - 70 73 BF DAה 6-בייטים התחתונים של המספר הסריאלי של הכרטיס ()0060060002

קומבינציית הנתונים הספציפית האלו ,למשל ,מתאימה לנתונים של כרטיס מסוג  CD97-BXמשנות ה-
 .5000זהו למעשה שקר ,כי במקרה הזה מדובר בכרטיס  CD21מודרני שנמצא במצב תאימות ל.CD97-
בכרטיסים אחרים (למשל  )Watchdataנקבל נתוני אמת.

תקשורת ללא מגע
בשימוש היום-יומי בכרטיס צורת התקשורת הנפוצה יותר היא כמובן ללא מגע -
בעזרת  .NFCפשוט מניחים את הכרטיס על משטח עם אנטנה מתאימה (בין
אם מכונה ייעודית או סמארטפון) וניתן להעביר מידע.
התקשורת ללא מגע מתבצעת בתדר  13.56 MHzומצופה לעבוד בטווח של לא יותר מ 00-סנטימטרים -
כמו כל מכשיר  NFCסטנדרטי.
הכרטיס מקבל את החשמל שדרוש לו על מנת לעבוד בעזרת השראה אלקטרומגנטית מקרינה זו.
התקן הרלוונטי ( )ISO 14443-2מגדיר שני סוגי כרטיסים אלחוטיים ( Aו ,B-שנבדלים אחד מהשני בין
השאר בשיטות ה modulation-שבשימוש) ,כאשר כרטיסי  Calypsoלרוב משתמשים ב .Type B-מהירות
התקשורת בטכנולוגיה זו היא כמה מאות קילו-בייטים ביטים לשנייה.
באנדרואיד ,מבחינה תכנותית ,ניתן לתקשר עם כרטיסים חכמים באמצעות המחלקה  IsoDepשמתאימה
לתקן  .ISO 06661-6בעזרת הפונקציה  transceiveאפשר לשלוח פקודות עם אותו פרוטוקול אפליקטיבי
שראינו מקודם:
;)IsoDep tag = IsoDep.get(tagFromIntent
;)(tag.connect
{ = byte[] SELECT
(byte) 0x00, // CLA Class
(byte) 0xA4, // INS Instruction
(byte) 0x04, // P1 Parameter 1
(byte) 0x00, // P2 Parameter 2
(byte) 0x0A, // Length
0x63,0x64,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00,0x32,0x32,0x31 // AID
;}
;)byte[] result = tag.transceive(SELECT

בדרך זו ממומשת התקשורת עם הכרטיס באפליקציית רב-קו אונליין ואפליקציות אחרות שמציגות את
החוזים והמידע האישי שעל הרב-קו.
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אבטחה
:בשלב זה נשאלת כמובן נשאלת השאלה המתבקשת
-  או, ולשנות לעצמו את הערך הצבורCounters- על קובץ הINCREASE מה מונע מכל אחד לבצע פקודת
 ולשנות את סוג החוזה לחוזה שמאפשרContracts- על קובץ הUPDATE RECORD  לבצע פקודת,לחילופין
:נסיעות בלתי מוגבלות? הבה ננסה

>>> r = ravkav_card.SELECT_FILE(0,0,[0x20,0x20]) # contracts file
>>> print ravkav_card.WRITE_RECORD(2, 4, [0x01]*29)
['WRITE RECORD apdu: 94 D2 02 04 1D 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 … 01',
'sw1, sw2: 69 82 - checking error: command not allowed: security status not satisfied', ..]
.security קיבלנו שגיאת
 איך מתבצע חיוב של הכרטיס (בזמן נסיעה באוטובוס) או טעינה, אם כך. כמובן,אז זה לא עד כדי כך קל
?מחדש שלו

הרשאות
 ההרשאות תלויות בקטגוריית.)FCI- בAccess Conditions(  לכל קובץ מוגדרים סט הרשאות משלו,כאמור
. פעילSecure Session  שמשתמשים בו במידה וישKey-הפקודה שמנסים לבצע וב
:File Structure #6-להלן ההרשאות לכל קובץ כפי שמוגדרות ב
/ פעולה מבוקשת

Read

Update

קובץ

Write* /

Append /

Decrease

Increase

ICC

Always

Never

Never / Key <= 1

-

ID

PIN

Session, Key <= 2

Never

-

Environment

Always

Session, Key <= 1

Never

-

Events Log

Always

Session, Key <= 3

Session, Key <=3

Session, Key <=3

Special Events

Always

Session, Key <= 3

Never

-

Contract List

Always

Session, Key <= 3

Never

-

Contracts

Always

Session, Key <= 2

Session, Key <=3

-

Counters

Always

Session, Key <= 2

Session, Key <=3

Session, Key <=2

Free

Always

Always / Any Key

Always

-

.) בלבדLogical OR( 0- יכולה להפוך ביטים לWRITE RECORD פקודת

*

 כלשהוא כדי לכתוב לכרטיס מידעSecure Session מהטבלה לעיל אפשר לראות שיש הכרח בקיום של
.משמעותי
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מודל האבטחה של  - CalypsoהSecure Session-
הרעיון העיקרי ש Calypso-מציעים כדי למנוע מכל אחד לעשות ברצונו בכרטיס הוא קונספט הSecure -
 Secure Session .Sessionמתחיל על ידי שליחת הפקודה  Open Secure Sessionלכרטיס ומסתיים על ידי
שליחת הפקודה .Close Secure Session
הכרטיס מאפשר כתיבה על -recordים מסוימים רק בזמן שיש  Secure Sessionפעיל .לכן ,כאשר מכשיר
כרטוס (" )"terminalאו מחשב כלשהוא בא לשנות את הערך הכספי ששמור על הכרטיס ,הוא קודם כל
שולח פקודות  ,Open Secure Sessionלאחר מכן מבצע פקודת  ,Update Recordולבסוף שולח פקודת
.Close Secure Session
בסוף ה ,session-שני הצדדים מייצרים  )Message Authentication Code( MACבאורך  0בייטים מתוך
כל התקשורת שעברה בין הכרטיס לקורא במהלך אותו  .sessionה MAC-מיוצר בהתבסס על מפתח סודי
משותף באורך  02בייטים ומוודא באופן הדדי.

תהליך עדכון מידע על הכרטיס
ממבט מלמעלה ,תהליך עדכון נתונים טיפוסי על רב קו נראה כך:
 .0ה teminal-שולח לכרטיס פקודת  SELECT APPLICATIONכדי לבחור את תיקיית  ,Calypsoומקבל
בחזרה את המספר הסריאלי של הכרטיס ומידע נוסף.
 .5ה terminal-שולח לכרטיס פקודת  Open Secure Sessionבצירוף ( challengeמספר אקראי) וזיהוי
של סוג המפתח שאיתו התקשורת תחתם ( ,5 ,0או  .)1הכרטיס מחזיר כתגובה לפקודה זו challenge
משלו ,את גרסת המפתח ששמור אצלו ( ,)Key Version and Category - KVCומספר פרטי מידע
נוספים.
 .1ה terminal-מבצע פעולות על הכרטיס ,בהתאם לפעולה המבוקשת :קורא -recordים ,מעדכן אותם
ומשנה -counterים (באמצעות פקודות  INCREASE, READ RECORD, UPDATE RECORDאו
 .) DECREASEבכל שלב כזה ,כל המידע האפליקטיבי שעובר בין הקורא לכרטיס (בשני הכיוונים) -
מועבר לפונקצית  hashשמעדכנת  *digestבאורך  0בייטים.
 .6בסוף ה ,session-ה digest-מוצפן עם המפתח המבוקש על מנת לקבל את ה MAC-הסופי.
 .2ה terminal-שולח לכרטיס פקודות  Close Secure Sessionבצירוף ארבעת הבייטים העליונים של ה-
 MACשהוא חישב .בתגובה ,הכרטיס משיב עם ארבעת הבייטים התחתונים של ה MAC-שהוא חישב.
 .2ולבסוף ,אם החתימה שהכרטיס קיבל לא נכונה ,כל המידע שנכתב יבוטל מייד .אם החתימה שה-
 terminalקיבל לא נכונה ,הכניסה לא תאושר (לצורך העניין ,יידלק אור אדום).
 .7ה terminal-שולח לכרטיס פקודת " GET CHALLENGEמזויפת" ללא פרמטרים שמאשררת את קבלת
התגובה ל.Close Secure Session-
*התוכן של פקודת ה Open Secure Session-נכלל ב MAC-גם כן ,אבל ה status bytes-ספציפית של פקודה זו לא נכללים.
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חישוב ה MAC-ואלגוריתמי ההצפנה
על פי מפרטי קליספו ,לשם ביצוע האימות וחישוב ה MAC-הכרטיס וה terminal-ישתמשו באחד
מאלגוריתמי ההצפנה הבאים( DES :הישן) ,)Calypso 3.1+( Triple DES ,)Calypso 2+( DES-X ,או AES
( .)Calypso 3.2+מאחר שרוב הכרטיסים בארץ משתמשים ב ,Calypso 2-אלגוריתם ההצפנה הוא ,DES-X
כלומר אלגוריתם חישוב ה MAC-יהיה:
 .0מאתחלים את ה digest-עם נגזרת של המפתח
 .5מעדכנים את ה digest-במידע התקשורתי שעבר ב ,session-פקודה אחר פקודה
 .1לאחר שה hash-הושלם ,מצפינים אותו עם  DES-Xכך:
א .מקסרים את ה hash-בחצי הראשון ( 0בייטים ראשונים) של המפתח
ב .מצפינים את התוצאה בעזרת  DESעם החצי השני של המפתח
ג .מקסרים שוב את התוצאה בחצי הראשון של המפתח
במקרה זה ,על פי מסמכי  ,Calypsoפונקציית ה hash-נקראת  .Innovatron Hashלצערנו ,את הפרטים
המדויקים של פונקציה זו אי אפשר למצוא בדוקומנטציה פומבית .כאשר משתמשים ב TDES-או ב,AES-
לעומת זאת ,אלגוריתם חישוב ה MAC-יהיה  ,Algorithm 1, Padding 2( CBC-MACכפי שמתואר בתקן
.)ISO 9797-1

מפתחות סודיים
על מנת לחתום על התקשורת ולייצר את ה ,MAC-הכרטיס וה terminal-משתמשים באחד מ 1-מפתחות
סודיים ,כאשר לכל אחד מהם יש מזהה משלו בהתאם לפעולה המבוקשת .בתהליך פתיחת הsecure -
 ,sessionקורא הכרטיסים מציין באיזה סוג מפתח ברצונו להשתמש ( ,)Key Indexוהכרטיס מחזיר לו את
גרסת המפתח שמוגדרת אצלו ( ,)key version and category - KVCכפי שנראה עוד בהמשך.
סוגי המפתחות האפשריים הם:


) - Debit Key (Key Index=3כדי לחייב את הכרטיס (תיקוף)



) - Load Key (Key Index=2כדי לטעון חוזים חדשים לכרטיס



) - Issuer/Personalization Key (Key Index=1כדי לכתוב לכרטיס מידע גלובלי על בעליו וכו'

כל מפתח הוא באורך  02בייטים ושמור בצורה מוגנת בזכרון הכרטיס .ככל שה Index-של מפתח כלשהוא
קטן יותר ,כך הוא בעל הרשאות גבוהות יותר בהכרח.
כל סט מפתחות ששמורים על כרטיס מסוים הם ייחודיים לו והם נגזרים משני דברים :המספר הסריאלי
של אותו כרטיס ומפתח ראשי מתאים ( .)master keyבצורה כזו ,גם אם המפתחות הסודיים של כרטיס
מסוים התגלו איכשהו ,שאר הכרטיסים בעולם נשארים מוגנים (מה שנקרא מנגנון ה diversification-של
המפתחות).
הצד הטכנולוגי של כרטיס הרב-קו
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,124דצמבר 2020

73

הTransaction Counter-
כדי למנוע מתקפות  ,Brute Forceהכרטיס סופר במונה בשם ה Transaction Counter-את מספר ה-
 Secure Sessionsשהתקיימו בכל חייו (ליתר דיוק ,את מספר הפעמים שהתבצע Open Secure Session
או עוד מספר פקודות אחרות) .המונה נשמר ב.EEPROM-
ה Transaction Counter-הוא מספר באורך  56ביטים שבדרך כלל מתחיל מערך בסביבות  200,000ויורד
ב 0-בכל פעם שמבוצע  .Open Secure Sessionכאשר ה Transaction Counter-מגיע ל ,0-הכרטיס ננעל
ולא ניתן יותר לבצע  Secure Sessionsאו לשנות .keys

נשים לב שהפקודה  )INS=0x84( Get Challengeמחזירה את ערך ה Transaction Counter-בשלושת
הבייטים העליונים שחוזרים:
)]>>> ravkav_card.sr_apdu([0x94, 0x84, 0x00, 0x00, 0x8
['GET CHALLENGE apdu: 94 84 00 00 08',
'sw1, sw2: 90 00 - normal processing: command accepted: no further
qualification', (144, 0),
]][3, 10, 32, 192, 135, 134, 196, 205

בדוגמה זו ערך ה Transaction Counter-הוא  03 0A 20או  099,500בדצימלי.
בנוסף לכך מונה זה מהווה חלק מה challenge-שהכרטיס מחזיר כתגובה לפקודת הOpen Secure -
 .Sessionאציין שבצורה זו האנטרופיה של ה challenge-יורדת מ 6-בייטים כפי שהיה ניתן לחשוב לבייט
אחד בלבד.
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המחשה  - #2טעינת רב-קו
בחלק זה אדגים כיצד ניתן לראות במציאות את תהליך הטעינה מחדש של כרטיס רב-קו בכסף ,כפי
שהסברתי מקודם.
כידוע ,ניתן לטעון רב-קו בהינתן מחשב עם קורא כרטיסים או טלפון תומך NFC
בעזרת תוכנות ייעודיות כגון רב-קו אונליין או  .HopOnכיצד התוכנות האלו פועלות?
ובכן ,רב-קו אונליין דורש התקנה של תוכנה ייעודית על המחשב ( )RavKavOnline.exeשהיא בעצם תוכנת
( Goאו בעבר ג'אווה) שמדברת עם שרת  WebSocketמרכזי.
השרת שולח לתוכנה זו (הקליינט) את פקודות ה APDU-שיש לשלוח לכרטיס ,והקליינט בתורו מחזיר
לשרת את התשובות שחזרו מהכרטיס Design .זה מבטיח כמובן שלא ניתן יהיה לחלץ שום מפתחות או
אלגוריתמי חתימה מה ,client-מכיוון שהלוגיקה המעניינת באמת נמצאת בצד שרת בלבד.
אם כך ,הבה נבקש לקנות חוזה "ערך צבור" חדש ב 10-שקלים ונראה מה עובר בקו ה USB-בעזרת
.Wireshark

ההסנפה
כאשר נעבור על הפקודות שהוקלטו ,במעבר ראשוני עליהן הכל יראה די סטנדרטי בשביל :ISO 7816
בוחרים קבצים ,קוראים קצת -recordים וכולי ,עד שלפתע נראית פקודה לא סטנדרטית בעלת INS=0x8A
:Open Secure Session -

]פקודת ה Open Secure Session-כפי שנראית בהסנפה[

כפי שאנחנו רואים Wireshark ,לא הצליח לפרסר את הפורמט של פקודה זו מכיוון שהיא לא סטנדרטית
והוא לא מכיר אותה.
התיעוד המדויק לפקודה  Open Secure Sessionהוא לא פומבי לגמרי ,אבל ב GitHub-של  Calypsoניתן
למצוא פרויקט אחד בשם  kayple-javaשיודע לשלוח ולפרסר את הפקודה .Open Secure Session
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אז אם נסתכל בתוכן של הפקודה כפי שהגיעה בהסנפה נראה שאכן:
 :P1כולל את ה ID-של המפתח שנרצה
להשתמש בו (במקרה זה זהו מפתח
הטעינה ,כלומר  )Key Index=2וגם את
מספר ה record-שנרצה לקרוא ,על פי
הנוסחה:
0x80 + recordNumber * 8 + KeyIndex
 :P2כולל את ה SFI-של הקובץ שנרצה
לקרוא ,ע"פ הנוסחה SFI * 8
 6 :Bodyבייטים של challenge
[תוכן פקודת ה Open Secure Session-שנשלחה לכרטיס בזמן טעינה]

התגובה לפקודה זו מצד הכרטיס היתה:
0000 60 03 09 c2 3a 20 00 06 ec 0a 04 a1 c5 a6 82 f5 `..Â: ..ì..¡Å¦.õ
0010 51 19 98 12 27 00 00 00 00 00 03 14 cd 45 80 00 Q...'.......ÍE..
....

0020 00 00 00 00

בסגול ( KVC -גרסת המפתח) .באדום  -ה challenge-שהכרטיס ייצר .בירוק ,"Ratification Data" -
שנשלח רק במידה וה session-הקודם לא עבר  ratificationעדיין .בכחול  -ה record-שביקשנו לקרוא
(במקרה זה התוכן של .)Environment
נשים לב לערך ה challenge-שהכרטיס החזיר .אם נבצע פקודות  Open Secure Sessionנוספות שוב
ושוב ,נראה שה LSB-של ה challenge-נראה אקראי לחלוטין ,בעוד שהחלק הנותר נראה כמו מונה שיורד
 זהו ה.transaction counter-לאחר פתיחת ה session-וקריאת קובץ ה ,Environment-אנחנו רואים שמבוצעות פקודות Read Record
רבות שקוראות את הדברים הבאים ,לפי הסדר:
 .0ה record-הראשון בקובץ ה=( Counters-כמה כסף צבור בכרטיס)
 .5ה record-הראשון בקובץ הContracts List-
 .1כל ששת ה-record-ים בקובץ הEvents-
 .6כל שמונת ה-record-ים בקובץ הContracts-
 .2כל ארבעת ה-record-ים בקובץ הSpecial Events-

הצד הטכנולוגי של כרטיס הרב-קו
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,124דצמבר 2020

76

ואז:
 .0מבוצע  Update Recordל record-הראשון בקובץ ה ,Contracts-כדי להחליף את החוזה הישן בחוזה
החדש שנרכש
 .5מבוצע ) Append Record(sלקובץ ה ,Events-כדי לתעד את פעולת הטעינה
 .1מבוצע ( Increaseשוב מופיע כ )Unknown Instruction-ל record-הראשון בקובץ ה Counters-כדי
להגדיל את כמות הכסף הצבור .ה data-בפקודה זו הוא  1720בדצימלי  -שזה סכום הכסף שהחלטתי
לטעון.
לבסוף ,ניתן לראות בהסנפה עוד  Unknown Instructionעם  - INS=0x8Eהלוא היא פקודת Close Secure
 Sessionשכוללת את החלפת החתימות ( )MACהגורלית:

[פקודת  Close Secure Sessionמצד הקורא בצירוף החתימה שלו (])body

[התשובה לפקודת  Close Secure Sessionמצד הכרטיס בצירוף החתימה שלו (])body

עוד על אבטחת הטרנזקציות
האבטחה בקליפסו לא מסתכמת ב Secure Session-וחישוב -MACים ,אלא ממשיכה גם לצד של נותן
השירות.

רכיבי אבטחה מרכזיים -SAM -ים
המפתחות הראשיים השונים ( )master keysשמסוגלים לשנות את המידע בכרטיס שמורים ברכיב
אבטחה ייעודי  ,)SAM( Security Application Module -שיכול לשבת ב terminal-או במכרז שירות
מרוחק.
-SAMים הם למעשה כרטיסים חכמים בעצמם ויש להם סט שלם של פקודות משלהם:


) - SELECT DIVERSIFER (0x14על מנת להכין את ה Key-המתאים לכרטיס מסוים ע"פ המספר
הסריאלי שלו



) - GET CHALLENGE (0x84על מנת לחשב את ה challenge-שיינתן לכרטיס



) - DIGEST INIT (0x84על מנת לאתחל את חישוב ה hash-עם נגזרת של המפתח



) - DIGEST UPDATE (0x8Cעל מנת לעדכן את ה hash-בזוג פקטות נוסף



) - DIGEST CLOSE (0x8Eעל מנת לסיים את חישוב החתימה



) - DIGEST AUTHENICATE (0x82על מנת לבדוק האם חתימת הכרטיס נכונה
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סוגי -SAMים
כפיצ'ר אבטחה נוסף ,ישנם כמה סוגים של -SAMים ,כאשר כל אחד מהם משמש למטרה ספציפית וכולל
מפתחות שמאפשרים לו לעשות את הפעולה הספציפית הזאת בלבד.
סוגי ה-SAM-ים שנעשה בהם שימוש בישראל הם:


 :)Card Load( SAM-CLכולל מפתחות המאפשרים טעינת חוזים חדשים ותיקוף ( .)Load Keyנמצאים
במכונות תיקוף באוטובוסים ,ברכבות וכו'.



 :)Card Validation( SAM-CVכולל מפתחות המאפשרים תיקוף בלבד (.)Debit Key



 :)Card Personalization( SAM-CPכולל מפתחות המאפשרים פרסונליזציה ,כלומר כתיבה לקובץ ה-
.)Issuer Key( Environment

נמצאים בעמדות הנפקה של המפעילים ברחבי הארץ (עמדות "על הקו").


SAM-CPP-K/SAM-CPP

(Pre-Personalization

:)Card

מאפשרים

אתחול

כרטיסים

(Pre-

 .)Personalizationתהליך זה כולל הטבעת מפתחות בכרטיס ויצירת הקבצים ,למשל.
אתחול כרטיסי רב קו מתבצע ע"י יצרן חיצוני שרכיבי ה SAM-הנ"ל מושאלים לו ,או בארץ ע"י מרכז
השירות.

כמו כן ישנם שני סוגי -SAMים בשימוש שמשמשים כדי לשלוט ב-SAM-ים אחרים:


 :)SAM Load( SAM-SLמשמש כדי לשלוט במספר המקסימלי של טעינות ש SAM-מסוג  SAM-CLיכול
לבצע.



 - )SAM Personalization( SAM-SPזהו ה SAM-היחיד שיכול לאתחל -SAMים אחרים  -ולעדכן
מפתחות .לכן הוא נקרא ה ."Master SAM"-רכיב זה נמצא תחת האחריות של מרכז השירות והוא
נשמר במקום קבוע ,מלבד הפעמים שבהם הוא מאתחל רכיבי  SAMאחרים.

בישראל ,שלושת סוגי ה-SAM-ים האחרונים שהוזכרו ()SAM-SL, SAM-SP, SAM-CPP/SAM-CPP-K
מאובטחים היטב :הם נשמרים בכספות כאשר הם לא בשימוש ,ויש להם גיבוי בקריית הממשלה
בירושלים .בנוסף ,מנוהל יומן מעקב אחר תנועות של כל הרכיבים ומתבצעות ספירות מלאי מעת לעת.
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( Ratificationאשרור) וניתוק חיבור פתאומי
ב Calypso-מתגאים בפיצ'ר אבטחתי נוסף בשם  .ratificationמנגנון זה דואג לכך שבמידה וקשר הרדיו
(או המגע) בין הכרטיס לבין הקורא מתנתק באופן פתאומי במהלך  ,secure sessionלעולם לא ייווצר מצב
שבו רק חלק מהמידע שאמור היה להיכתב באמת נכתב .כלומר ,או שכל הפעולות שאמורות היו להתבצע
אכן מתבצעות (כולל אימות החתימות)  -או שאף אחד מהפעולות לא מתבצעת.
פיצ'ר זה בא לפתור את המקרה שבו הקישור מתנתק לאחר שנשלחת פקודת  Close Sessionעם חתימת
הקורא ,אבל לפני שהכרטיס עונה לפקודה זו עם החתימה שלו .בשלב זה הכרטיס כבר חויב (כי הוכח
שהקורא לגיטימי) ,אבל הקורא לא יכול לאמת את לגיטימיות הכרטיס.
ההשלכות מבחינת אבטחה :אי אפשר להתחיל  ,secure sessionלעדכן כסף ולברוח .אם וכאשר הקשר
בין הקורא לכרטיס יתנתק מבלי שה secure session-נסגר ,כל הפעולות שכתבו מידע יבוטלו מיידית.

עוד על הSecure Session-
רעיונות ה Secure Session-וה Ratification-של קליפסו מוגנים באמצעות פטנטים שמתארים את אופן
הפעולה שלהם :כל עוד הכרטיס במצב  ,Sessionמידע שנכתב באמצעות אחת מפקודות הכתיבה יתועד
בצד ,מבלי לאבד את הערכים של המידע המקורי.
כאשר אותו מידע ייקרא ,יוחזרו הערכים שנשמרו בצד ,ולא הערכים האמיתיים .המידע ייכתב לתאים
המתאימים ב EEPROM-רק ברגע שה session-ייסגר.
על כן ,הכרטיס שומר  modifications bufferבגודל מסוים (בדרך כלל  502בייטים) .כאשר ה buffer-הזה
מתמלא בזמן ה ,session-לא ניתן יותר לבצע פקודות שכותבות מידע וה session-מתבטל.

ההשלכות
כפי שראינו למעלה ,מודל האבטחה הזה מוכיח לפחות תיאורטית כמה דברים בו-זמנית:
 .0את האמינות של הכרטיס ל( terminal-כדי שלא ניתן יהיה לטעון שיש לך יותר כסף ממה שיש לך
באמת)
 .5את האמינות של ה terminal-לכרטיס (כדי שלא ניתן יהיה לטעון את הכרטיס בכסף מבלי לשלם
לנותן השירות האמיתי)
 .1את אמינות המידע שמועבר בניהם (כדי שלא ניתן יהיה לבצע  MITMולערוך את המידע באמצע או
לבצע )replay attack
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סיכום ה flow-המלא
ניתן לראות את  Flowהחיוב במלואו בקוד  Demo_ValidationTransaction.javaאו בתרשים המסכם
הבא:

פקודות נוספות
מלבד פקודות שמוגדרות ב ISO 7816-4-ופקודות אחרות שמוגדרות במפרטי קליפסו ,התוכנה שצרובה על
ה ROM-בכרטיס יכולה כמובן לממש פקודות ייעודיות אחרות.
חלק מהפקודות הייעודיות מממשות פקודות שמוגדרות בתקן  .EN 726-3להלן טבלה מסכמת על סמך
ניסויים שביצעתי:
IDEMIA cityGo
)(ST23, 2019

OTI 10054127-1
)(CD21, 2010

נתמך

נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

Watchdata
(SLE77/SLE66,
)2016
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

ASK TanGo
)(2010

ASK FST P
)(2019

ASK CD21
)(ST19, 2010

נתמך

נתמך

נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך

נתמך

סוג כרטיס \ פקודה

)0x4 (DEACTIVATE FILE
)0xe (ERASE BINARY
)0x10 (FABRICATION READ
0x1c
0x1e
)0x20 (VERIFY PIN
)0x30 (DECREASE
)0x32 (INCREASE
)0x38 (DECREASE MULTIPLE
)0x3a (INCREASE MULTIPLE
0x44 (ACTIVATE FILE /
)REHABILITATE
)0x52 (CHANGE SPEED
0x53
0x76
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נתמך

נתמך

נתמך
נתמך

נתמך

נתמך

נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך

נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך

נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך

נתמך

נתמך

נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך

נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך

נתמך
נתמך
נתמך
נתמך
נתמך

נתמך
נתמך

נתמך

נתמך

0x78
)0x7c (SV GET
0x82 (EXTERNAL AUTHENTICATE /
)MANAGE SECURE SESSION
)0x84 (GET CHALLENGE
0x86 (GENERAL AUTHENTICATE /
)GIVE RANDOM
)0x8a (OPEN SECURE SESSION
)0x8c (ABORT SECURE SESSION
)0x8e (CLOSE SECURE SESSION
)0xa2 (SEARCH RECORD
0xa4 (SELECT FILE / SELECT
)APPLICATION
)0xb0 (READ BINARY
))0xb2 (READ RECORD(S
)0xb3 (READ RECORDS MULTIPLE
0xb4
)0xb6 (READ RECORD STAMPED
)0xb8 (SV RELOAD
)0xba (SV DEBIT
)0xbc (SV UNDEBIT
)0xbe (GET ATR
0xbf
)0xc0 (GET RESPONSE
0xc4
)0xca (RETRIEVE DATA
)0xd0 (WRITE BINARY
)0xd2 (WRITE RECORD
0xd4
)0xd6 (UPDATE BINARY
0xd8 (CHANGE KEY / CHANGE
)PIN
)0xda (SET DATA
)0xdc (UPDATE RECORD
)0xe0 (CREATE FILE
)0xe1 (GET AVAILABLE MEMORY
)0xe2 (APPEND RECORD
)0xf2 (STATUS

השורות המודגשות מייצגות את הפקודות שמוגדרות במפרטי קליפסו (ניתן לראות שאכן כל הכרטיסים
תומכים בהן) .כל שאר הפקודות ,כפי שאפשר לראות ,לא תמיד נתמכות (כמו פקודות ,)Stored Value
שלא לדבר על פקודות  proprietaryלא מתועדות בעליל.
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מכונות כרטוס
הנוסע הממוצע בוודאי נתקל בחייו בכל מני סוגים של מכונות בעלות יכולת קריאת רב-קו אלחוטית
(בעזרת  .)NFCגם כאן ,ישנם הרבה סוגים של מכונות :כספומטים של רב-קו ,עמדות חיוב או הטענה
באוטובוסים ,שערים ברכבות ובמרכזי שירות.
לרוב מדובר על אחד משני סוגי מכונות:


)" - Ticketing Vending Machines (TVMכספומטים" של כרטיסים שמסוגלים לטעון כרטיסי רב-קו
בחוזים חדשים או להציג את המידע ששמור עליו



 - Validators / Driver's Consolesמכונות קטנות ליד הנהג או בכל מקום אחר שמאפשרות תיקוף
( )validationשל הכרטיס בעת נסיעה.

סוגי המכו נות המדויקים משתנים ממפעיל למפעיל .במקרה של אגד ,למשל ,ניתן להיתקל פעמים רבות
במכונות של חברת  TransWayהישראלית.

[( Roadzter TIM 7020מימין) ו( Voyageur Onboard 6000-משמאל) ,מתוך האתר של ]TransWay

המפרט הטכני :אנדרואיד  6כמערכת הפעלה GPS ,פנימי ,מודם סלולארי ,תמיכה ב ,Calypso-ב,Mifare-
ועוד .נתונים על השימוש בכרטיסים החכמים נשלחים למרכז השירות על גבי המודים הסלולארי ,בזמנים
קבועים ,וגם נשמרים על מודול ייעודי של המכונה ( )DCUלצורכי גיבוי.
אצל מפעילים אחרים (למשל מטרופולין ,קווים או דן) ניתן לראות שימוש במכונות
תיקוף וקונסולות של חברת ( Conduentלשעבר Affiliated Computer Services
 ,)(ACS)/Xeroxכגון ה VPE 415-או ה .PCE 415-המכונה הנ"ל (הProxibus PCE-
 ,)415לעומת הקודמת ,בעלת מסך מגע ומריצה  Windows CEעל מעבד .ARM
חברה ישראלית אחרת שהייתה הראשונה לספק קונסולות נהג התומכות בתקן קליפסו הישראלי
היא חברת  ,Symcotechשאחראית גם על חלק משערי התיקוף ברכבת ישראל.
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לבסוף ,חברה נוספת שיש לה שימוש בישראל היא חברת  )Advanced Card Systems( ACSהבינלאומית,
שמייצרת ,מלבד כרטיסים חכמים ומערכות הפעלה לכרטיסים חכמים ,גם קוראים ומכונות כרטיסים
בעיצוב מותאם אישית.

 Back-Officeומכרז השירות
על פי החוק להסדרת השימוש בכרטיס חכם בישראל ,מידע על הנוסע (שם ,תאריך הנפקה וכו') וכן
המידע על הנסיעות האחרונות (מספר קו,
מספר רכב ,זמן) לא נשמר רק על שבב
הכרטיס אלא גם מגובה במאגרי מידע
ייעודיים של המפעילות ,שמדווחים לאחר
מכן למרכז השירות של הרשות הארצית
לתחבורה ציבורית.
מה גם שעל פי החוק מאגרים אלו חייבים
להיות רשומים בפנקס מאגרי המידע
בישראל.
[תרשים העברת נתונים במערכות  ,Back-Officeמתוך "אוגדן נהלי כרטוס"]

המידע על הטרנזקציות נשלח למאגרי המפעילים לפחות ברמה יום-יומית ,אם לא מספר פעמים ביום.
משם ,לאחר מכן ,בתדירות קבועה ,המידע נשלח למרכז השירות של התחבורה הציבורית בישראל.
כידוע ,כל לקוח רשאי לבקש שחזור של תוכן הכרטיס ממאגרי המידע האלו במקרה של אובדן  -והמידע
ישוחזר לאחר מקסימום  75שעות.

בין המפעיל למשרד התחבורה
נתוני הטרנזקציות של רב-קו הם רק חלק מהתנועות שמועברות בסופו של דבר למשרד התחבורה.
למעשה ,כל מפעיל תחבורה ציבורית בישראל מחיוב להעביר למרכז השירות נתונים מכמה סוגים באופן
קבוע .כל סוג נתונים מועבר בצורה של קבצים קטנים עם שם ומבנה מוגדר היטב .סוגי הנתונים
האפשריים הם:


נתוני תנועות  -נתונים על השימוש השוטף של נוסעים ברב קו שלהם .אציין שבכל תנועה כזו
מועברים הנתונים הבאים:


סוג התנועה (תיקוף רגיל ,טעינה ושימוש ,ביטול טעינה וכו')



מספר הכרטיס



סכום הכסף שחיוב
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מזהה נסיעה ,מספר הקו ,הכיוון ,זמן תחילת הנסיעה



סוג מכשיר הכרטוס ,מספר המכשיר



ערך מונה ה SAM-CL-באותו רגע



התוכן הרלוונטי של קבצי ה Environment-וה( Contracts-החוזה המתאים) כפי שהופיעו
בכרטיס



התוכן של שלושת ה Events-האחרונים ,כפי שהופיעו הכרטיס



נתוני פרסונליזציה :נתונים שהמפעיל מעביר למכרז השירות על הנפקות כרטיס (אישי ,אנונימי)... ,



נתונים על -SAMים :נתונים שהמפעיל מעביר למכרז השירות על התקנות -SAMים חדשים ואתחול
שלהם ,דיווח על תקלות או גניבות -SAMים וכולי



דיווח לרשימה השחורה :נתונים שהמפעיל מעביר למכרז השירות כאשר יש כרטיס שמועמד
להיחסם ,לדוגמה בעקבות אובדן ,השחתה או זיוף שזוהה



הפצת רשימה שחורה :נתונים שמרכז השירות מפיץ למפעילים מדי פעם ,שכוללים את מספרי
הכרטיסים שנחסמו ואת רמת הסיכון של כל אחד מהם

פרטים נוספים על מערכות ה Back Office-הם מחוץ ל scope-של המאמר.
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כיווני מחקר להמשך
לאחר הבנת המנגנונים שבעזרתם הכרטיס פועל ,עדיין עולות שאלות רבות אותן לא סקרתי ,כגון:


עד כמה מאובטח ה hash-ה proprietary-של קליפסו והאם אפשר ליצור בו ?collisions



האם אפשר לנצל את האנטרופיה היחסית נמוכה של ה challenge-כדי לייצר ?replay attack



מה עושות הפקודות הלא מתועדות בעליל?



האם אפשר לחלץ את התוכנה משבב ה ROM-בעזרת מתקפות חומרתיות (מיקרוסקופ אלקטרונים,
 Power Analysisוכו')?



האם אפשר לנצל את העובדה ששרתי הענן של רב קו מאפשרים ליצור  MACתקין על מידע בעזרת
כל סריאל שנרצה?



האם יש דרך לקרוא מידע מ ,Internal EFs-ובינהם קובץ המפתח?



ועוד

סיכום
במהלך המאמר קיבלנו טעימה מעולם הכרטיסים החכמים ,ראינו איך אפשר להגן על המידע ששמור
עליהם ,ובנוסף ראינו בכלליות איך התקן של הכרטיס ממומש בארץ ואילו חברות מעורבות .למרות שיש
עוד פוטנציאל עומק רב בטכנולוגיות אלה ופרטים נעלמים ,כולי תקווה שהמאמר סיפק את סקרנותכם
לפחות כמו שהוא סיפק את שלי.
ומה לגבי העתיד של הכרטיסים האלה? בכמה מדינות קליפסו כבר מפעילה את התקן שלה על Java
 Cardsבמקום על כרטיסים מסורתיים ,וספציפית גם כאפליקציית  Javaשמותקנת ישירות על הSIM-
במכשיר הסמארטפון (בשיתוף פעולה עם מפעילי סלולר ויצרניות) ,שיכול לעבוד אפילו כשהמכשיר
מכובה.
בנוסף לכך ,לאחרונה גם יש שימוש גובר והולך באמלוץ כרטיסים ( )Host Card Emulation, HCEעל גבי
הסמארטפון ובקונספט של ) ,Account Based Ticketing (ABTבו הכרטיס הוא פשוט מזהה מאובטח
לחשבון ,וכל הפרטים שמורים במערכות ה.Back Office-
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 לקריאה נוספת/ מקורות
Calypso
:מידע כללי על קליספו



https://en.wikipedia.org/wiki/Calypso_(electronic_ticketing_system)
https://www.calypsonet-asso.org/what-is-calypso-mobile
https://www.calypsonet-asso.org/content/ticketing-transaction-layers
https://www.eclipse.org/lists/iot-wg/pdfjHD1WVBg2J.pdf
https://web.archive.org/web/20170722120235/http://contactless-world.com/category/calypso/
: חוברת בעלת מידע על הטכנולוגיה והארגון- Calypso Handbook



https://www.calypsonet-asso.org/content/handbook-document
: המסמך הטכני הפומבי המרכזי- Calypso Functional Specification



https://www.innovatron.fr/CalypsoFuncSpecification.pdf
:שאר המסמכים הטכנולוגיים הפומביים של קליפסו



http://www.calypsostandard.net/public-documents
:פירוט על סוגי כרטיסי קליפסו



https://www.calypsonet-asso.org/content/products
https://www.calypsonet-asso.org/content/calypso-certified-products
http://www.calypsostandard.net/po-certification/certified-products
https://www.calypsonet-asso.org/providers
https://www.innovatron.fr/CalypsoProducts-Cards.pdf
http://www.ask-contactless.com/Portals/0/Flyers/Cards/CalypsoCard_flyer.pdf
:Spirtech  באתרSAM מידע על



:CNA  באתר של,הסברים כלליים על האבטחה של קליפסו



https://spirtech.com/software-house-security-sam
https://spirtech.com/docs/Products/SAM-S1/en/SamS1E-v6.pdf

https://www.calypsonet-asso.org/node/28
https://www.calypsonet-asso.org/content/secure-transaction
https://www.calypsonet-asso.org/secure
: בתעשייהCalypso מצגת על



http://ceesca.org/uploads/presentations/02-2013/Calypso%20%20CEESCA%20Kranjska%20Gora%20022013.pdf
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:)הדגמה של כרטיסי קליפסו בפעולה (באתר הטכני



:ים שעברו אימות ע"י קליפסו-Validator רשימת



http://demo.calypsostandard.net/

https://calypsostandard.net/registration-process/registered-products
: בישראלCalypso הסברים על שילוב



https://www.calypsonet-asso.org/news/interoperability-ticketing-israel
http://cna.adcet.com/index.php/8-archives/49-

תקנים
 פרוטוקול תקשורת אפליקטיבי וארגון: חלק רביעי, contact  התקן לכרטיסים חכמים-ISO/IEC 7816



:מידע
http://www.embedx.com/pdfs/ISO_STD_7816/info_isoiec7816-4%7Bed21.0%7Den.pdf
:ISO 7816-4-- מקוצר לReference



http://cardwerk.com/smart-card-standard-iso7816-4-section-5-basic-organizations
http://cardwerk.com/smart-card-standard-iso7816-4-section-6-basic-interindustry-commands/
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card_application_protocol_data_unit
:מגעים ותקשורת אלקטרונית: חלק שלישי,contact  התקן לכרטיסים חכמים- ISO/IEC 7816



http://read.pudn.com/downloads132/doc/comm/563504/ISO-IEC%207816/ISO%2BIEC%2078163-2006.pdf
: אפשריים והמשמעות שלהםstatus words (SW) רשימת



https://www.eftlab.com/knowledge-base/complete-list-of-apdu-responses/
:contactless  התקן לכרטיסים חכמים- ISO/IEC 1443



:) (טיפוסי נתוניםEN 1545



:)NF P 99-405( Intercode



:) לתקשורת עם כרטיסים חכמיםUSB  (פרטוקולCCID



http://www.emutag.com/iso/14443-2.pdf
http://www.emutag.com/iso/14443-4.pdf

https://www.evs.ee/preview/evs-en-1545-1-2015-en.pdf
https://www.evs.ee/preview/evs-en-1545-2-2015-en.pdf

http://billettique.fr/spip.php?rubrique20

https://en.wikipedia.org/wiki/CCID_(protocol)
:NFC



:PS/SC



https://en.wikipedia.org/wiki/Near-field_communication
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https://en.wikipedia.org/wiki/PC/SC
:ATR



https://en.wikipedia.org/wiki/Answer_to_reset
http://www.icedev.se/proxmark3/docs/ISO-7816-3.pdf

כלים ותוכונת
:) תוכנה להצגת מידע ששמור על כרטיסים חכמים מסוגים שונים (תומך רב קו- Cardpeek



http://pannetrat.com/Cardpeek/
:ספריות פייתון לתקשורת עם כרטיסים חכמים באמצעות מחשב



https://github.com/LudovicRousseau/pyscard
https://github.com/mitshell/card
: תוכנה לקריאת מידע מכרטיסי קליפסו- Calypso Explorer



https://tech.springcard.com/2010/calypso-explorer/
: כלי שסורק פקודות ומערכות קבצים של כרטיסים חכמים,APDUScanner



http://apduscanner.sourceforge.net/
: תוכנה לחקירת כרטיסים חכמים,Smart Card ToolSet



http://www.scardsoft.com/index.php?Theme=Soft_v3Server
: פרויקט נוסף שקורא כרטיסי קליפסו,Calypso Inspector



https://github.com/ABeaujet/CalypsoInspector
:) של כרטיסי קליספו (חלקיתATR-קוד שיודע לפרסר את ה



https://github.com/elafargue/smart-tools/blob/master/atr/lib/calypso-xplore.html
:ים של כרטיסים-ATR אתרים שיודעים להבין



: שיודע לבנות ולפרסר פקודות קליפסוCalypso קוד ג'אווה מטעם



https://smartcard-atr.appspot.com/
http://www.ruimtools.com/atr.php

https://github.com/calypsonet/keyple-java/tree/develop/java/component/keyplecalypso/src/main/java/org/eclipse/keyple/calypso/command/po/builder
:IsoDep תיעוד אנדרואיד למחלקה



https://developer.android.com/reference/android/nfc/tech/IsoDep.html
:Wireshark  באמצעותUSB CCID  על גביISO 7816-4 מדריך להסנפת



https://ludovicrousseau.blogspot.com/2019/08/iso-7816-4-spy-using-wireshark.html
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קריאת מבנה הנתונים על רב קו
:Go קוד פרסור רב קו שנכתב בשפת



https://github.com/ybaruchel/ravkav-sdk-go/tree/master/card/normalizers
:) שמפרסר את פורמט הנתונים של רב קו (בחלקוcardpeek  שלLUA-קוד ה



https://github.com/L1L1/cardpeek/blob/master/dot_cardpeek_dir/scripts/calypso/c376n3.lua
https://github.com/L1L1/cardpeek/blob/master/dot_cardpeek_dir/scripts/etc/ravkav-strings.lua
:ISRDriverConsole  מתוך פרויקט בשם,קו וקליפסו-קוד שמפרסר רב



https://github.com/NadavPoliti/ISRDriverConsole/tree/master/app/src/main/java/com/isr/isrdriver
console/M/SmartCard/CalypsoCard
:)metrodroid קו (תחת פרויקט בשם-קוד נוסף שמנסה לפרסר רב



https://github.com/metrodroid/metrodroid/pull/70/files
Calypso כרטיסים אחרים מבוססי
: הצרפתי בפרטNavigo-פוסט טכנולוגי על כרטיסי תחברה חכמים ועל כרטיס ה



http://www.piratesmag.com/xxx/pass.html
: הפורטוגליLibon VIVA-מאמר שחוקר את כרטיס ה



https://web.archive.org/web/20181027152739/http://downloads.pannetrat.com/get/f2fed7a73d
962024e94f/viva-report.pdf
: הקנדיOPUS הסברים על הטכנולוגיה והתיקוף של כרטיס



https://www.revolvy.com/page/OPUS-card?cr=1
: באיטליהIMOB הסברים טכנולוגיים על המידע שנאסף מכרטיס



http://tramaci.org/anoptiblog/2009/9/index.py

חברות
: כולל חלוקת אחריות,Calypso רשימה של חברות המעורבות בתעשיית



https://www.innovatron.fr/licensees.html
http://cna.adcet.com/index.php/products/suppliers
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חברות כרטיסים
:)ASK TanGo( ASK / Paragon ID



http://ask-contactless.com/en-us/applications/transport.aspx
https://paragon-id.com/en/solutions/dual-interface-smart-cards
http://askcontactless.com/NewsEvents/News/tabid/126/ctl/ArticleView/mid/559/articleId/66/language/enUS/ASK-launches-TanGO-at-Cartes-2004-a-universal-contactless-platform.aspx
:)TimeCOS( Watchdata



https://www.watchdata.com/timecos-transport-cardwatchdata/
http://www.watchdata.com/class.php?id=29
http://read.pudn.com/downloads197/doc/927684/WatchData_TimeCOS2.9.pdf
:Gemalto



https://www.gemalto.com/transport/contactless-cards
https://www.gemalto.com/brochures-site/download-site/Documents/transport-calypso.pdf
:OTI



https://en.globes.co.il/en/article-1000099726
https://www.securetechalliance.org/oti-awarded-mass-transit-ticketing-project-to-supply-cardsfor-israels-mass-transit-system/
https://www.otiglobal.com/contactless_ticketing/
:)Morpho, Oberthur  (לשעברIDEMIA



https://web.archive.org/web/20170713041039/https://www.morpho.com/sites/morpho/files/mor
pho_payment_calypso_cl_4p_gb.pdf
חברות צ'יפים
:STMicroelectronics



http://pdf.dzsc.com/88889/5310.pdf
https://www.st.com/resource/en/data_brief/st19wr02.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/certificat/dcssi-cible_2006-02en.pdf
https://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/promotional_material/flyer/84
/49/47/21/74/15/43/69/flcalypso1010.pdf/files/flcalypso1010.pdf/jcr:content/translations/en.fl
calypso1010.pdf
https://www.st.com/en/secure-mcus/cd21-rev3.html
https://www.st.com/resource/en/data_brief/cd21-rev3.pdf
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:)SLE 77, SLE 66( Infineon



https://www.mouser.com/datasheet/2/196/Infineon-Chip_Card_Security_ICs_Portfolio_2017SG--776471.pdf
http://static6.arrow.com/aropdfconversion/48639423124ad32532b264761f907d9521461086/sp
i_sle66clx800pe_1209.pdffolderiddb3a304325305e6d012572d28cdf626dfileiddb3a304325305e6
d01259c9.pdf
https://www.infineon.com/cms/en/product/security-smart-card-solutions/securitycontrollers/sle-77/
ים-Terminal / ים-Validator חברות
:)TIM 7020( Transway



http://www.transway.co.il/driver-operated-ticket-sales-ticket-machine
http://www.transway.co.il/ticket-management-system-success-stories/public-transportticketing-system-israel/bus-ticketing-systems-egged
http://www.transway.co.il/driver-operated-ticket-sales-ticket-machine/roadzter-tim-7020ticketing-machine
:Symcotech



https://web.archive.org/web/20180831162824/http://symcotech.co.il/apage/11916.php
https://web.archive.org/web/20180831215141/http://symcotech.co.il/apage/16470.php
:)Affiliated Computer Services( ACS / Conduent



https://en.wikipedia.org/wiki/Affiliated_Computer_Services
https://www.xerox.com/downloads/europe/events/transport-publics/PCE415-EN.pdf
http://dump.webgui.ws/imob/vpe_415_en.pdf
:)Advanced Card Systems( ACS



https://www.acs.com.hk/en/product-lines/1/smart-cards-smart-card-operating-systems/

שונות
: כולל מידע מפורט על תהליך הייצור של כרטיסים ועל הצ'יפים שלהם- Smart Card Handbook



http://index-of.co.uk/Etc/Smart%20Card%20Handbook.pdf
:Christopher Tarnovsovsky  מאת,"הרצאות על הנדסה הפוכה של צ'יפים "חכמים/מצגות



https://www.blackhat.com/presentations/bh-dc-08/Tarnovsky/Presentation/bh-dc-08tarnovsky.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=62DGIUpscnY
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:מצגות על כרטיסים חכמים והתקפות כנגדיהם



http://opensecuritytraining.info/SmartCards_files/SmartCards.pdf
: כולל אלגוריתמים קריפטוגרפים06  עמוד.מסמך שמשווה בין טכנולוגיות כרטוס שונות



http://www.smart-ticketing.org/downloads/ifm-project/D3.3_201002.pdf

מקורות בעברית
:קו-מידע כללי מאוד על רב



 אוסף מסמכים מפורטים המתארים את אופן השימוש של כרטיסי רב קו- ""אוגדן נהלי כרטוס



https://www.gov.il/he/departments/guides/multi_line_card

: באתר משרד התחבורה,בישראל על פי תקן קליפסו
https://www.gov.il/he/departments/general/smart_ticketing
:)מסמך מפורט על מערכת הכרטוס במטרונית (באתר הממשלה



https://www.gov.il/BlobFolder/guide/agreements_for_operating_service_lines_in_public_transp
ortation/he/matronic_tender_attache_d.pdf
 באתר של. בשמירת פרטי הנוסעים במרכזי שירות ועוד,מכרז המתעסק בעמדות ההנפקה של רב קו



:מינהל הרכש הממשלתי
https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/297123.pdf
:)5001( החוק להסדרת השימוש בכרטוס החכם בתחבורה הציבורית



https://www.nevo.co.il/law_word/Law11/41680.doc
:)הנחיות על מאגרי מידע של מפעילי כרטוס חכם (הרשות להגנת הפרטיות



https://www.gov.il/he/departments/policies/public_transport
:קו-הערות על המידע האישי שנאסף ונאגר מכרטיסי רב



https://law.acri.org.il//he/wp-content/uploads/2012/01/bus-card080112.pdf
https://www.digitalrights.org.il/files/2011-06-01/ravkav.pdf
:)הנחיות על מכשירי תיקוף בתחבורה ציבורית (משרד התחבורה



https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/guidelines_for_the_implementation_of_means_of_
validation_in_public_transportation/he/0.72 הנחיות למימוש תיקוף בתחבורה הציבורית גרסה.pdf
:)AMCG מכרז לבחירת ייעוץ לטכנולוגיית כרטוס חכם (חברת



https://www.amcg.co.il/wp-content/uploads/2016/07/לפרסום-כרטוס-יועץ-מכרז.pdf
:חלק מפנקס מאגרי המידע בישראל שמותר לפרסום



https://data.gov.il/dataset/pinkas/resource/fd56bf5b-7918-4906-99e4-b0e5102ae268
: באתר קומפיוטר גרד,ASK קו של-מידע על כרטיסי רב



https://cguard.co.il/rb-qv-krtis-hnsieh-hhkm-wl-iwral.html
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: תשלום באמצעות הסמארטפון- קו-כתבות על העתיד של רב



https://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3770634,00.html
https://bizzness.net/בסלולר-תשלמו-5050-ב-בבית-קו-הרב-את-תשאירו/
https://www.pc.co.il/news/229515/
https://www.pc.co.il/featured/281817/
:מרקר-קו" באתר דה- פרץ את כרטיס הנסיעה האלקטרוני רב07 כתבה "ישראלי בן



https://www.themarker.com/technation/world/1.1764841
פורומים בתפוז



http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/394/176621949
http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/394/171241300/
http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/394/137430064//
http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/394/157660655/

קו-מוצרים ישראליים לקריאת רב
:HopOn-קו אונליין ו-רב



:איפה בוס



:אפליקציית "רב קו" של אוטובוס קרוב



https://ravkavonline.co.il/he/
https://hopon.co.il/read

https://play.google.com/store/apps/details?id=il.co.mitug.WhereBus&hl=iw

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mosko.ravkav
:) (לא זמיןKorentec פרויקט של חברת



https://www.korentec.co.il/portfolio-לאתר/web-ואפליקציית-native-android/
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מאת אדיר מקמל

הקדמה
בשלושת השנים האחרונות עסקתי בעיקר בפיתוח ומחקר  low-levelבמערכות הפעלה מודרניות.
בתקופה האחרונה רציתי ללמוד ולשפר את יכולת הפיתוח הקרנלי שלי בלינוקס על מנת להבין טוב יותר
את התקשורת עם החומרה וכמובן גם בשביל להבין את המנגנונים השונים בקרנל.
בחרתי דווקא בלינוקס מכיוון שלינוקס זאת מערכת הפעלה שבאה עם קוד פתוח כלומר ,הקרנל של
לינוקס וגם התוכנות של ההפצות השונות מגיעות כשהקוד מקור שלהן מפורסם ולרוב גם מתועד (ברמה
כזו או אחרת).
על מנת להקל על הפיתוח בקרנל הייתי צריך להרים סביבה משלי שהיה לי נוח לקמפל ,לדבג ולפתח.
השתמשתי בפרויקט  buildrootעל מנת לקמפל קרנל מינימאלי לצרכים שלי וליצור  rootfsמתאים.
השתמשתי ב VSCODE-כסביבת הפיתוח וקנפגתי השלמה אוטומטית לקבצי מקור של הקרנל (יש לינק
בסוף ל repo-של הסביבה).
במאמר זה אציג  PoCשעשיתי להזרקת ספריות משותפות מ kernel mode-ל user mode-על ידי דרייבר
שכתבתי.
ה PoC-פותח ונבדק על קרנל גרסה .6.09.90 :בנוסף לכך ,קיימת תלות ב glibc-שעליה יורחב בהמשך.

לפני שנמשיך ,חשוב לי להבהיר שהקוד מוגדר כ PoC-ואינו מטפל בכל מקרי הקצה האפשריים .אנחנו
נראה לא מעט חלקים ב PoC-שהיו יכולים להיעשות טוב יותר ולהיכתב בצורה שתוביל לפחות באגים.

הגדרות ומושגים
בחלק זה נסביר בקצרה על קרנל signals ,ו( glibc-אם הנכם מכירים את הנושאים האלו אני ממליץ לדלג
לחלק הבא).
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Kernel
ישנם כמה סוגים של קרנלים ,העיקריים הם microkernel :ו .monolithic kernel-הקרנל של לינוקס הוא
( monolithic kernelמעתה והילך אנחנו נדון רק על  .)monolithic kernelהקרנל הוא החלק במערכת
ההפעלה שאחראי על ניהול תהליכים ,ניהול זיכרון ,טיפול ב syscalls-וכמובן תקשורת עם החומרה
במחשב .על מנת לצמצם את הקוד שרץ במרחב הכתובות הקרנלי ,הקרנל תומך בטעינה דינאמית של
דרייברים בהתאם לחומרה הקיימת במחשב .לא מדובר בדרייברים צד שלישי אלא בדרייברים עצמם של
מערכת ההפעלה (ניתן לקמפל את הקרנל גם כבינארי אחד שהדרייברים מקומפלים לתוכו).
בשתי התצורות שהקרנל של לינוקס יכול להופיע בהן ,ניתן בדרך כלל להוסיף דרייברים צד שלישי ,כלומר
קטע קוד אחר שירוץ בקרנל שיכול להיכתב על ידי כל מפתח (לפעמים נצטרך חתימה דיגיטלית על מנת
לטעון דרייבר ,אך במאמר זה לא נתעסק במקרה זה).

Signals
בלינוקס ישנן כמה דרכים לתקשר בין תהליכים ,סיגנלים הוא חלק מהן .סיגנלים הם הודעות הנשלחות
מהקרנל או מתהליך לתהליך ספציפי ,סיגנל נשלח לתהליך כדי להודיע לו על אירוע שהתרחש .דוגמה
למספר סיגנלים נפוצים SIGSTOP, SIGKILL, SIGCONT :ו.SIGSEGV-
תהליך יכול לרשום  callbackלסיגנל בעזרת  .sigaction syscallניתן לרשום  callbackלכל סיגנל חוץ
משניים מיוחדים SIGKILL :ו .SIGSTOP-כלומר ,ניתן לעצור ו"-להרוג" כל תהליך במערכת ההפעלה (חוץ מ-
 initשאותו לא ניתן "להרוג" גם אם נשלח בטעות או בכוונה  ,SIGKILLהקרנל לא יעביר את הסיגנל אליו).
עוד מידע ניתן למצוא ב.man 7 signals-

Glibc
כל  C compilerמממש את הספרית  Cהסטנדרטית .לדוגמה ,הקומפיילר  MSVCשל מיקרוסופט ,מממש
את  .VCRUNTIMEבמקרה שלנו מדובר ב GCC-של  GNUשמממש את  glibc .glibcהיא הספרית C
הסטנדרטית שפותחה על ידי  . GNUהספרייה מספקת עיבוד קלט ופלט ,התעסקות עם מחרוזות ,ניהול
זיכרון והכי חשוב עטיפה לקריאות מערכת.

שלבי הזרקת הספרייה
על מנת להזריק את הספרייה המשותפת נצטרך מזהה של תהליך ואת הנתיב לספרייה .הזרקת הספרייה
המשותפת מתחלקת לשלבים הבאים:
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 .1שליחת  SIGSTOPלתהליך יעד.
 .2מציאת מקום פנוי ל shellcode-שלנו (כל כתובת שיש לה הרשאות של קריאה והרצה .)R^X
 .3מציאת הספרייה  glibcאשר טעונה לתהליך יעד.
 .4פרסור  glibc elfבזמן ריצה על מנת למצוא את הכתובת של .libc_dlopen_mode
 .5השגת אוגר  ripשל תהליך היעד.
 .6בניית ה shellcode-שלנו עם הכתובות הנכונות של:
 .aהכתובת שאליה נכתב הנתיב לספרייה המשותפת שנרצה לטעון.
 .bאוגר  ripשל התהליך על מנת שנוכל לשחזר את הריצה של התהליך אחרי שטען את
הספרייה שלנו.
 .cהכתובת של  libc_dlopen_modeשאליה נרצה לקפוץ על מנת לטעון את הספרייה.
 .7כתיבת הנתיב לספרייה המשותפת למרחב הכתובות של תהליך היעד.
 .8כתיבת ה shellcode-למרחב הכתובות של התהליך.
 .9שינוי אוגר  ripשל התהליך שיצביע לכתובת של ה shellcode-שלנו.
 .10שליחת  SIGCONTלתהליך יעד.

שלבים 0-3
בשלב הראשון נשלח לתהליך היעד את הסיגנל בעזרת הפונקציה .send_sig

לאחר מכן ,נקרא את  /proc/pid/mapsעל מנת למצוא זיכרון בתהליך שהוא עם הרשאות קריאה והרצה
(מהקרנל ניתן לכתוב לדפים של תהליכים גם כאשר הדפים בלי הרשאות כתיבה) .כמו כן ,נשתמש באותה
שיטה כדי למצוא את הכתובת של .glibc
על מנת לקרוא ולכתוב מקבצים ,הקרנל מייצא לדרייברים עטיפה ל VFS-שבה נשתמש .בנוסף לכך,
חיפשתי דרך נוחה לקרוא ולכתוב מזיכרון של תהליכים ומצאתי שהכי נוח יהיה להשתמש בפונקציה
 mem_rwמ proc fs-מפני שזאת תכליתה ולעומת קוד שאחרים כתבו בפורומים שונים או קוד שאני
אכתוב הסיכוי לבאגים ב mem_rw-נמוך יותר .בגלל שהפונקציה הזאת לא מיוצאת נאלץ להעתיק ולשנות
אותה על מנת שתעבוד עם  buffersשנמצאים במרחב הכתובות הקרנלי.
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שלב 4
בשלב זה יש לנו את השם של הפונקציה שאת כתובתה נרצה למצוא ( )libc_dlopen_modeוכמו כן גם
את כתובת ההתחלה של  .glibcבעזרת שני פרמטרים
אלו נוכל לפרסר את מבנה ה elf-של  glibcכשהוא טעון
בזיכרון

ולמצוא

את

הכתובת

הדינאמית

של

.libc_dlopen_mode
בתמונה משמאל ניתן לראות תיאור כללי של

ELF

 ,formatלפי התמונה בכתובת הראשונה מתחיל הELF -
 headerשבמיקום מסוים ממנו נמצא Program header
 tableומשם ניתן להגיע ל sections-השונים.

[מקור]

כך  ELF headerנראה:

לא נתייחס לכל ה ,struct-אלא רק לשדה שמעניין אותנו שהוא  - e_phoffהמיקום של Program header
 tableמתחילת ה.ELF header-
 Program header tableהוא מערך של מבנים שכל מבנה בו מכיל מידע שהמערכת או ה loader-זקוקים
לו כדי להכין את התהליך או הספרייה לריצה .המבנה שמעניין אותנו הוא ( PT_DYNAMICלפי p_type
נוכל לדעת איזה מבנה זה) שמכיל מערך של מבנים אשר מכילים מידע של קישור דינאמי אשר מחושב
בזמן טעינת ה.ELF-
על מנת למצוא את ה:dynamic section-
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לפי :man 5 elf

מתוך הטבלאות הנמצאות ב ,dynamic section-שתי הטבלאות שמעניינות אותנו הן DT_STRTAB :ו-
.DT_SYMTAB
 DT_SYMTABמייצגת את הטבלה של הסימבולים ו DT_STRTAB-מייצגת את הטבלה של השם של כל
סימבול בהתאמה:
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למה אנחנו צריכים את ?libc_dlopen_mode
על מנת לטעון ספרייה משותפת בזמן ריצה ,ניתן להשתמש בספרייה  dlאך לא כל תהליך משתמש
בספרייה זו ולכן לא נוכל להשתמש בה .למזלנו glibc ,היא מהספריות הנפוצות שיש ורוב ההפצות
הלינוקסיות משתמשות בה ,לא כל תהליך חייב להשתמש בספרייה זו.
 libc_dlopen_modeהיא המימוש של  libcל dlopen-אשר משמשת על מנת לטעון ספרייה דינאמית
לתהליך בזמן ריצה.
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שלבים 5-9
הקוד המתואר בתמונה הבאה יחסית פשוט ,בודקים אם התהליך שאליו מזריקים היה במהלך .syscall
לאחר מכן ,ממשיכים על מנת לבנות את ה( shellcode-עוד מעט נצלול לתוכו) ,כותבים את הנתיב של
הספרייה המשותפת למרחב הכתובות של התהליך בכתובת שמצאנו לפני .לאחר שלבים אלו ,כותבים את
ה shellcode-עצמו למרחב הכתובות של התהליך.

לפני שצלול ל shellcode-צריך להבין את המצבים השונים שבהם תהליך יכול להיות כאשר נעצר על ידי
 SIGSTOPוחוזר לרוץ על ידי  .SIGCONTסיגנלים נשלחים על ידי הקרנל בזמן החזרה מ kernel mode-ל-
.)syscalls, context switch etc( user mode
נשאלת השאלה מה הקרנל יעשה כאשר  SIGSTOPנשלח בזמן שקריאת מערכת הייתה חסומה .דוגמה
לכך ,בזמן שתהליך שלנו ביצע  openלקובץ בו-זמנית נשלח מהקרנל או מתהליך אחר  SIGSTOPלתהליך
שלנו .כלומר ,התהליך שלנו יעצור בזמן ביצוע ה .syscall-אך מה יקרה כאשר נשלח  SIGCONTהרי
התהליך היה באמצע ביצוע של .syscall

Linux kernel so injector
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,124דצמבר 2020

011

ישנן שתי אופציות שבהן הקרנל יכול לבחור והן בהתאם לסוג ה syscall-שהיה בביצוע:
 .1אחרי שה signal handler-יסתיים הקרנל ישנה את האוגרים כך ששוב ה syscall-יתבצע.
 .2הקרנל יכשיל את הקריאה עם ערך שגיאה .EINTR
בואו נראה את הקוד בקרנל שמטפל בזה (הקוד שמטפל בביצוע של סיגנלים הוא תלוי ארכיטקטורה,
בחרתי להראות דוגמה מ:)x86-

בזמן הזרקת הספרייה ,הקרנל יגיע פעמיים לפונקציה  ,handle_signalפעם אחת כשנשלח SIGSTOP
ופעם אחת כשנשלח .SIGCONT
עבור הפעם הראשונה כשמדובר ב SIGSTOP-הקרנל יבדוק אם הוא היה במהלך  .syscallאם כן ,בהתאם
לסוג ה syscall-הקרנל יבחר אם לבצע אתחול מחדש של ה syscall-על ידי חיסור  ripב( 5-הגודל של
 )syscall opcodeאו להחזיר  EINTRכלומר להחזיר לתהליך שה syscall-בוטל .בפעם השנייה הקרנל יגיע
לפונקציה זו כשנשלח  SIGCONTעל מנת להריץ את התהליך שוב לאחר שנעצר ,בפעם הזאת התהליך
בהכרח לא היה באמצע  syscallלכן הקרנל לא יכנס ל if-הזה.
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לכן ,אחרי שאנחנו מבצעים את ההזרקה ועוצרים את התהליך ,אנחנו נצטרך להתחשב במצב שבו עצרנו
את התהליך בזמן ביצוע ה .syscall-ישנם לא מעט  syscallsשלאחר ביצוע  SIGSTOPואז  SIGCONTלא
יאותחלו מחדש והקרנל יחזיר  ,EINTRבשביל לראות את הרשימה המלאה .man 7 signal

על מנת לבנות את ה shellcode-שלנו נצטרך שלושה פרמטרים:
 .1את הכתובת של הפונקציה שמצאנו של .libc_dlopen_mode
 .2את הכתובת שאליה כתבנו את הנתיב של הספרייה הדינאמית שאותה נרצה לטעון.
 .3את הכתובת שאליה נרצה לחזור ,כלומר התהליך היה בכתובת מסוימת כשעצרנו אותו ועל מנת
לשחזר את הריצה של התהליך מבלי לגרום לו לקרוס נצטרך לחזור לכתובת זו .כפי שהזכרנו למעלה,
נצטרך לבדוק אם התהליך היה בעת ביצוע
 syscallואם כן נחסיר את הכתובת יעד שאליה
נרצה לקפוץ בגודל ה opcode-של  syscallעל
מנת שיתבצע שוב (בעולם אידיאלי היינו
בודקים שזה  syscallשתומך ב restart-בדיוק
כמו שהקרנל מבצע על מנת לשחזר את
הריצה).
השחזור של האוגרים לא מושלם מפני שאוגר r15
לא משתחזר.
לא לשכוח שהמחסנית חייבת להיות  alignedל02-
כשקוראים ל.mode_dlopen_libc -

מצטער על ה...AT&T syntax-
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אחרי שבנינו את ה shellcode-עם הכתובות הנכונות נכתוב את ה shellcode-למרחב הכתובות של
התהליך בכתובת שמצאנו לפני שיש לה את ההרשאות המתאימות (.)R^X
לאחר מכן ,נרצה לשנות את אוגר  ripשיצביע לכתובת של ה shellcode-שלנו .חשוב לזכור ,במצב שבו
נשנה את  ripלהצביע ל shellcode-שלנו אך לא נתחשב בעובדה שהתהליך עלול היה לעצר בזמן ביצוע
 ,syscallיכול להיווצר מצב שכאשר נשלח  SIGCONTלתהליך ,הקרנל עלול לשנות את הכתובת שאליה
יחזור התהליך לכתובת ששמנו באוגר ( rip-2כמו שהוזכר למעלה פחות הגודל של  .)syscall opcodeלכן
נעשית בדיקה אם התהליך חזר מביצוע  syscallאז נעלה את  ripב 5-ולאחר מכן הקרנל יוריד ב 5-ונגיע
בדיוק לכתובת של ה.shellcode-

שלב 01
בשלב זה נשלח לתהליך היעד  SIGCONTעל מנת שיחזור לרוץ (אם כל השלבים עברו בהצלחה התהליך
יחזור לרוץ מה )shellcode-ולטעון את הספרייה הדינאמית שרצינו להזריק לו.

מגבלות ידועות
 .1כרגע אין תמיכה בקוד ב syscalls-מהסוג שחייב להחזיר להם  EINTRבחזרה כאשר נעצרים על ידי
 .SIGSTOPאו ב syscalls-שהיו צריכים להיקרא בעזרת  restart_syscallאחרי שנעצרו על SIGSTOP
וחזרו לרוץ אחרי .SIGCONT
 .2כרגע קיים מימוש רק לארכיטקטורת .x86_64
 .3הקוד מוגדר כ PoC-ולא נכתב עם טיפול מספיק נכון בשגיאות ולא עבר מספיק בדיקות ולכן באגים
יכולים לקרות במקרי קצה מסוימים.
 .4ה shellcode-והנתיב לספרייה הדינאמית אינם מתנקים .כלומר ,לאחר הכתיבה לתהליך והרצת ה-
 shellcodeהדבר הנכון לעשות הוא לשחזר את המידע שהיה שם לפני גם אם הוא לא בשימוש .לא
היה לי מספיק זמן לממש את זה ב kernel thread-נפרד אבל יש  commitשעושה את זה באותו ה-
 .threadבחרתי להוריד את ה commit-הזה ב branch-הראשי בגלל שתחת מעבד אחד הוא "יתקע"
את הקרנל כלומר את המחשב.
 .5אוגר  r15לא משתחזר.
חשוב לציין שכל המגבלות שצוינו מעל הינן פתירות.
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סיכום
אז מה עשינו? עצרנו תהליך מסוים שבחרנו ,פרסרנו בעזרת  /proc/pid/mapsהיכן בתהליך יש זיכרון
 R^Xוגם מה הכתובת של הספרייה  glibcשנטענה אל התהליך.
לאחר מכן ,פרסרנו את  glibcבזיכרון כלומר את הפורמט של  ,elfעל מנת למצוא את הפונקציה/סימבול
.libc_dlopen_mode
התחלנו לבנות את ה shellcode-שלנו שבהמשך יטען את הספרייה המשותפת על ידי כך שיקרא ל-
 .libc_dlopen_modeכל מה שה shellcode-שלנו צריך זה :הכתובת שאליה נכתוב את הנתיב לספרייה
הדינאמית שנרצה לטעון ,הכתובת אליה נקפוץ על מנת לטעון את הספרייה כלומר libc_dlopen_mode
והכתובת שאליה נחזור על מנת לשחזר את הריצה של התהליך.
לאחר מכן ,כתבנו את המחרוזת שמייצגת את הנתיב לספרייה הדינאמית ואת ה shellcode-עצמו למרחב
הכתובות של התהליך.
שינינו את אוגר  ripשל התהליך שיצביע לכתובת שאליה כתבנו את ה shellcode-ולבסוף שלחנו לתהליך
 SIGCONTעל מנת שיחזור לרוץ מה shellcode-שלנו.


ה repo-של הפרויקטhttps://github.com/Rhydon1337/linux-kernel-so-injector :



ה repo-של הסביבהhttps://github.com/Rhydon1337/linux-kernel-development :

על המחבר


אדיר מקמל ( ,50 ,)Rhydon1337חוקר אבטחת מידע ומפתח.
o

אימיילadirmak1@gmail.com :

o

https://github.com/Rhydon1337 :GitHub
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 - SELinux - The Practical Wayחלק ב'
מאת עדי מליאנקר

הקדמה
 SELinuxהיא  moduleאבטחתי בלינוקס המחלק את המערכת לאובייקטים בעלי  Security Contextשונים.
המערכת מגדירה יחסים מותרים בין האובייקטים השונים על בסיס ה Context-שלהם SELinux .מסתמכת
על פוליסות שהן אוסף של  modulesהמכילים חוקים.
תגית נראית בצורה של:
type:role:user

לעיתים SELinux ,מממש מנגנון  - MCSהוספת קטגוריות ל Context-שראינו הרגע .עוד מנגנון שSELinux-
עשוי למממש הוא  ,MLSהמאפשר סיווג משאבים עפ"י סיווג  .MLSיוסיף דרגה ל .contex-נשים לב
שהמשתמש ב Contextהוא משתמש שהוגדר ב .SELinux-לרוב ,אין התאמה חח"ע בין משתמש SELinux
למשתמש הלינוקס ועל כן יש לשים לב למיפוי המתבצע בין הקבוצות .דומיין הוא ה Contextהמוקצה
לתהליך כלשהוא.
 SELinuxמאפשר "ירושה" ועל כן אם אין חוק מפורש המציין זאת ,אובייקטים חדשים (לדוגמא קבצים,
תהליכים) ,ירשו את ה Context-שלהם מהוריהם .המנגנון עובד במדיניות אישור קפדנית  -אם לא
התייחסנו ישירות לאיפשור פעולה ,הדבר נאסר .באופן דיפולטיבי CentOS ,יריץ את ה SELinux-במדיניות
 ,targetedכלומר מתייחס רק למספר תהליכי מערכת (לדוגמא ,ב CentOS 4-קיימים רק  02תהליכים בעוד
וב CentOS 5-ישנם  500תהליכים) .שאר התהליכים יוגדרו כ Undefined Domain-ולא יושפעו מ.SELinux
ב ,SELinux-תהליכים יקבלו את ה Context-של הוריהם במקרה של קריאה לפונקציה  .forkבקריאה ל-
 ,execאו  setconהוא עשוי לשנות  .Contextבקבצים ,החלק של ה user-מגיע מהתהליך היוצר .החלק של
ה role-בדר"כ יהיה בתחילה ( object_rכל עוד לא מוגדר  .)Role Transitionהחלק של ה type-יהיה
בדר"כ כמו אל הנתיב ,אלא אם כן מוגדר  .type transitionה range-יהיה כמו התהליך היוצר או נמוך
ממנו (בתנאי שאין .)range transition
 Booleansהן מחרוזות המאפשרות לשנות את הפוליסה בזמן ריצה ,ללא קימפול חוקים מחדש .להלן כמה
דוגמאות:
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[]thegeekdiary

הודעות  )access vector cache( avcהן הודעות  auditשמוכנסות ל /var/log/audit/auditd.log-כש-
 SELinuxדוחה פעולה כלשהיא.

Transitions
 Domain transitionקורה כאשר תהליך בדומיין אחד מועבר לדומיין אחר ע"י הרצה של תוכנית כלשהיא
שמכילה  entrypoint typeשל הדומיין החדש Entrypoint .היא הרשאה הקובעת מי יכול להיכנס לדומיין
כלשהוא .נביא דוגמא:
משתמש מעוניין לשנות את סיסמתו ע"י הפקודה  .passwdהקובץ  /usr/bin/passwdשל הפקודה מסומן כ-
 Passwd .passwd_exec_tנכנס לקובץ  /etc/shadowשמתויג כ .shadow_t-חוק דיפולטיבי שקיים ב-
 SELinuxהוא לאפשר לתהליכים שרצים בדומיין  passwd_tלקרוא ולכתוב לקבצים בעלי תגית .shadow_t
 , Shadow_tמצידו מאפשר גישה רק לקבצים שנדרשים לשינויי סיסמאות (לדוגמא /etc/shadow,
 .)/etc/gshadowהחוק ב SELinux-קובע שה entrypoint-של הדומיין  passwd_tהוא .passwd_exec_t
כאשר משתמש מריץ את פקודת  ,passwdתהליך ה user shell-מבצע המרת דומיין אל  passwd_tויאושר
היות וקיים חוק המאפשר זאת.
בדוגמא הזו ,ניתן להיכנס לדומיין  passwd_tרק בעזרת הרצה של תוכניות המסומנות כ.passwd_exec_t-
רק דומיינים מאושרים יכולים להמיר את עצמם ל( passwd_t-לדוגמא תהליך  sendmailלא אמור להצליח
לעשות זאת כי אין לו סיבה ולכן לא קים חוק המאפשר לו) .כמו כן ,תהליכים שרצים כ passwd_t-יכולים
לקרוא ולכתוב רק לקבצים ספציפיים מאוד (וכך נמנע ניצול של הפקודה כדי לקרוא  /לרשום לקבצים
אחרים).
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להלן הבעיה שהביאה את הרצון ל domain transition-בדוגמא:

[מתוך ]cse.psu.edu

נשים לב ש transition-אפשרי רק כאשר:


יש לדומיין המקורי הרשאות הרצה על הקובץ



ה Context-של הקובץ נחשב כ entry pointשל דומיין היעד.



הדומיין המקורי מורשה להיות מומר לדומיין השני.

 File transitionהוא קונספט שמאפשר לכותב הפוליסה להגיד שאם תהליך  a_tיוצר אובייקט ששמו obj
בנתיב שמסומן כ ,b_t-הוא יקבל  Contextשל  .c_tהפעולה מאפשרת להתעלם מהירושה של נתיב
כלשהוא ,כאשר אובייקט כמו קובץ נוצר בתיקייה.
ישנם סוגים נוספים של  transitionsשדי דומים ברעיון:


 role transitionהמאפשר לשנות תפקיד ברגע שתוכנית מורצת



 range transitionהחלפת  rangeברגע ההרצה.

פקודות רלוונטיות בSELinux-
 ,SELinuxככלי מכיל הרבה פקודות שלכאורה על פי שמם לא היינו יכולים לחברם אל הכלי אך לאחר
חיפוש מעמיק ניתן להסיק זאת .במאמר ,צירפתי הסבר על רשימה ארוכה של כלים שימושיים בהם
מיישמים ,בודקי חדירות וחוקרים עשויים להשתמש .עם זאת ,הרשמה אינה סופית ועשוייה לכלול עוד
פקודות ,אך פחות נפוצות .אתם מ וזמנים לדלג על חלק זה ולקפוץ ישר לחלק של השימוש הפרקטי בכלים
הללו בחלקים הבאים.
הפקודה הראשונה נקראת  .seinfoהפקודה ,הכתובה בפייטון ,מאפשרת למיישם לתחקר את ה SELinux
 ,policyלקבלה בפורמטים שונים ולהוציא ממנה אובייקטים כדוגמת חוקים ,משתמשים Booleans ,ועוד.
 sediffמאפשרת ,כשמה ,לחפש שינויים סמנטיים בין  5פוליסות או בין חלקים ספציפיים (לדוגמא
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 .)booleansהכלי מקטלג שינוי לאחד מ 1-הקבוצות  . add, remove, modify -לכלי קיימת גם גרסת gui
הנקראת .sediffx
הפקודה  secheckerמאפשרת לבצע בדיקות מודולריות על פוליסה .היא מכילה מספר רב של מודולים
בהם ניתן להשתמש לדוגמא  unreachable-domsיתן את כלל הדומיינים בפוליסה.
יש לכלי פרופילים שונים המאפשרים לדו"ח לצאת בהתאם לדרישות המתכנת:
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להלן גם דוגמא של פרופיל ובאפשרותנו להוסיף פרופילים משלנו:

]מתוך ]github.com/TresysTechnology/setools3

אפשר לראות שהמבנה של פרופיל די פשוט ופשוט מכיל רשימה של מודולים ואת האופן שבו אנו רוצים
את ה output-שלהם.
הכלי  apolהוא כלי  guiהמאפשר ניתוח פוליסות .הכלי שימושי למערכות רצות וגם כאשר אנו רוצים לבחון
את החוקים שלנו ,שכתבנו לפני טעינתם למערכת .הכלי בוחן את הקשרים שבין ה-type-ים השונים וכיצד
הם משוחחים .כמו כן ,הו בודק  flowבין שני טיפוסים ,לדוגמא אם נרצה שהתוכן של ( /homeשנחשב כ-
 )user_home_dirיהיה זמין רק לדומיין  apol ,httpd_tיחפש בפוליסה את כל הדרכים ב flowבין השניים.
 sedtaמאפשר לבצע אנליזה ל domain transitions-על בסיס אלגוריתמי גרף על מנת לחשב מסלולים בין
הטיפוסים השונים seaudit .הוא כלי גרפי המאפשר ניתוח לוגים והוצאת מידע של  SELinuxמלוגים .הכלי
בעיקר מוציא מידע של טעינות פוליסות ,הודעות  avcושינוי של  .Booleansניתן להשתמש בו גם על מנת
לפלטר ולמיין על בסיס שדות מסוימים בהודעה ,הכלי ניתן לשימוש גם ב - real time-די שימושי!
 indexconמאפשר ליצור  dbשל  security contexesבתוך נתיב מסוים findcon .מאפשר לחפש security
 Contextמסוים בתוך מערכת קבצים או  dbשנוצר ע"י  indexconבעזרת חיפוש מלא  /חלקי או .regex
הכלי  ,replconכשמו ,מאפשר החלפת תגיות באחרות.

[]https://linux.die.net/man/1/findcon
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 sesearchמאפשר חיפוש חוקים בתוך פוליסה (לדוגמא חוקים של  allowומתייחסים ליישות chcat .)x
מאפשר הסרת קטגוריה ממשתמש  /קובץ  -הדבר רלוונטי כאמור כאשר יש לי  MCSעל המערכת.
 restoreconמאפשר שינוי  Security Contextשל קבצים ל Context-הדיפולטיבי שלהם .כך ,אם לדוגמא
הקובץ  index.htmlהוא תחת התגית הלא דיפולטיבית של  apache ,use_home_tלא יוכל לעבוד עם
הקובץ בדיפולט ולכן הרצת הכלי תביא להחזרת הרשאות הקובץ ל ,http_sys_content_t-איתו apache
יכול לעבוד בדיפולט .ניתן בעזרת הכלי גם לראות מה צפוי להשתנות ב-Security Context-ים מבלי לבצע
את השינויים בפועל.
 sestatusכאמור במאמר הקודם מאפשרת הצגת המצב של  SELinuxבמערכת -האם זה מופעל ,היכן
נטענה הפוליסה ועל איזה מצב זה נמצא permissive -או  chcon .enforcingמאפשר שינוי Security
 Contextשל אובייקט (לדוגמא משתמש) runcon .מאפשר למשתמש אחד להריץ פקודה ב context-אחר
(ללא שימוש בפקודת  )sudoוכל זאת התנאי שיש לו הרשאה להריץ כ Context-אחר newrole .יאפשר לנו
להריץ  shellבעזרת  roleשל  Contextאחר.
בדוגמא הבאות נשנה את ה contextשל ( httpd.confבצורה שווה):

ונעבור קצת לפקודות של  Getsebool .Booleansמאפשרת הצגת כלל הבוליאנים (או חלקם) במערכת
ואת סטטוס הפעילות שלהם Setsebool .מאפשרת לשנות סטטוס של  .Booleansניתן גם לבצע את
השינוי בקובץ./sys/fs/SELinux/Booleans :
ישנה אפשרות להריץ תוכנה במצב של  sandboxב .SELinux-משמעות הדבר היא שתהיה לתוכנה גישה
רק לקבצים שאושרו ספציפית וכן לא תהיה להם גישה רשתית ,אלא אם כן צוין אחרת .הפקודה שעושה
זאת ...כן ,ניחשתם נכון ,נקראת  sandboxוהיא תעשה האטה יחסית של ריצת התוכנה .חשוב לקחת
בחשבון ,כאשר משתמשים בכלי ,את כל הקבצים שעתידים לשמש את התוכנה .ניקח לדוגמא את הכלי
 ,viעורך קבצים .כאשר נריץ  sandboxעל  viבעת יצירת קובץ  ,xתיווצר בעיה היות ו vi-יוצר גם את הקובץ
 x.swpוקובץ ששומר את קובץ העריכה ועל כן תיווצר שגיאה.
 avcstatמציג סטטיסטיקות על הודעות  avcבלוגים Matchpathcon .מאפשר לתשאל קבצי קונפיגורציה
על נתיב מסוים ולקבל את ה SELinux conlist .default Security Context-מאפשר הצגה של כלל
ה-contextים הנגישים למשתמש מ contextספציפי audit2allow .מאפשר לקחת את ההודעות בלוגים
המעידות על שגיאות גישה ולבנות מהן פוליסה auditwhy .הופך הודעות תיעוד להסבר מדוע הגישה
נמנעה semodule .מאפשר ניהול מודולים של פוליסה (טעינה ,הסרה ,עדכון ,הצגה ,כיבוי והפעלה של
המודולים) aursearch .יאפשר לנו לחפש בלוגים על בסיס קטגוריות.
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 semanageמאפשר הגדרת דברים בפוליסות ללא קימפול או שינוי ה source-לדוגמא מיפוי משתמשי
 SELinuxלמשתמשי  ,Linuxהוספת  contextלקבצים ,פורטים מאושרים פר טיפוס boolean ,ועוד .כמה
מהפעולות המעניינות ב semanage-הן:


 - semanage login -lהצגת מיפוי המשתמשים למשתמשי הלינוקס



> - semanage login -a -s <SELinux user> <linux userהוספת מיפוי בין משתמש לינוקס לSELinux-



> - semanage user -a -R <role> <SELinux userהוספת תפקיד למשתמש SELinux



 - semanage port -lהצגת מיפוי הפורטים לטיפוסים
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 - semanage port -a -t http_port_t -p tcp 822הוספת הפורט  055לפורטים של הטיפוס http_port



 - Semanage Booleanהצגת ה-booleanים במערכת ומצבם.

 Ls, netstat, mkdir, id, find, cp,psהן פעולות הקיימות בכל לינוקס ואינן מתייחסות ל .SELinux-עם זאת,
הן מכילות דגל של  Zהמאפשר ליצור תיקייה /לחפש /להעתיק /לצפות התהליכים ועוד על בסיס ה security
.contex
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כתיבת module
אופן כתיבת  moduleהוא תהליך יחסית קליל ובו עלינו ליצור קובץ מסוג  .)type enforcement( teבדוגמא
הבאה ,יצרנו קובץ ששמו  file.teבתיקייה  ./usr/share/SELinux/packegesלהלן פוליסה פשוטה:
)Policy_module(file, 1.0
);gen_require(`type user_t; type var_log_t
; } Allow user_t var_log_t :dir {getattr search open read

בקובץ  ,השורה ) Policy_module(file, 1.0משמעותה שהקובץ  fileהוא מהגרסא ( 0.0הגרסא תופיע
כשנעשה בהמשך  .)semodule -lשתי השורות שלאחר מכן מכילות את ההצהרה על ה-typeים בהם
נשתמש ולבסוף ,מופיע החוק עצמו בשורה האחרונה -איפשור למי שבידו ה Context-של  user_tלבצע
השגת מאפיינים ,קריאה ,כתיבה וחיפוש בקבצי  var_log_tבעלי  roleשל .dir
לאחר מכן נקמפל את הקובץ בעזרת  .make -f file.ppנשים לב ששם הקובץ בסיומת  .ppובקובץ עצמו
(בשורה ) )Policy_module(file, 1.0צריכים להיות זהים .לבסוף ,נטען את הקובץ בעזרת:
semodule -I file.pp

כעת ,אחרי שראינו דוגמא פשוטה ,ניכנס יותר לעומק עם קובץ מורכב יותר:

[]omarine.org

השורה הראשונה הוסברה קודם לכן .שורות  5-1מגדירות קבוצת תפקידים שתיקרא myapp_roles
ולתוכה נכניס את התפקיד .system_r
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ב 6-השורות הנ"ל:

נגדיר  6טיפוסים ,אגלה לכם ש myapp_t-מייצג דומיין myapp_exec_t ,מייצג קובץ הרצהmyapp_log_t ,
מייצג קבצי לוגים ו myapp_tmp_tייצג את קבצי ה.tmp-

כאן ,נקשר את קבוצת התפקידים  myapp_rolesעם הדומיין  myapp_tוכך ,הדומיין יקושר לתפקידים
שבקבוצה.


כאן ,בשורה מצד ימין ,נגדיר את  myapp_tלהיות חלק מקבוצת הדומיינים .הדבר שווה ערך לשורה
שמשמאלו.

בשלושת השורות האחרונות ,קבענו את  myapp_exec_t, myapp_log_t, myapp_tmp_tלהיות ה-
 Contextעבור ה entrypoint-הלוגים וקבצי ה tmpבהתאמה.
שני חוקי ה allow-יאפשרו לתהליך שהדומיין שלו הוא  myapp_tלשנות את קבצי ה tmpוהלוגים
המקושרים עם ה Contextשבחוקים.

בשורה ,נבצע  file transitionעליו דיברנו כבר קודם .נשנה את ה Context-של קבצים שנוצרו ע"י
 myapp_tבתיקיית ה tmp-ל.myapp_tmp_t-

לבסוף ,השורה תאפשר לדומיין  myapp_tלקרוא ולכתוב לתוך ( user ttys, ptysכלומר התהליך יוכל לדבר
עם משתמש דרך הרשאות .)terminal

'חלק ב SELinux - The Practical Way -
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,124דצמבר 2020

004

כעת ,נוכל לראות את ה moduleבין המודולים המותקנים בעזרת  .semodule -lישנם עוד  5קבצים שניתן
להוסיף .הראשון ,נקרא interface file

שסיומתו  .ifהקובץ מגדיר את "הפונקציות הציבוריות" של ה-

 , moduleאלו שמודולים אחרים יכולים להשתמש בהן והן מוגדרות בתוך קובץ ה .te-השני ,קובץ  fcמגדיר
 contextשל קבצים הקשורים ל .module-שני הקבצים הם בגדר רשות ותוספת לקובץ ה.te
ניתן לראות דוגמא לפונקציות שחוקים קיימים מייחצנים בעזרת האתר  ,oss.tresysלדוגמא:
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כעת ,נסביר קצת על יצירה של קבצי .interface
לרשותנו קובץ ה te-הבא:

ברצוננו לייחצן את הפונקציה  .logging_exec_syslogלשם כך ,ניצור קובץ if

[]SELinux Cookbook
מה שיעניין אותנו בקובץ הוא גוף הפונקציה .משמעות הפונקציה היא שהתהליך שיצויין ב $0-ע"י תהליך
חיצוני שיקרא לפונקציה ,יוכל להריץ את הקובץ שה contextשלו הוא  .syslogd_exec_tשם הפונקציה היא
.logging_exec_syslog
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קובץ  fcהוא די פשוט ויראה כך:

בקובץ ,נציין את ה pathשל הקבצים אליהם אנחנו רוצים להתייחס ביחס לחוק ואת ה Contextהדיפולטיבי
שלהם ,זה שאליו נגיע בהרצה של .restorcon
כאשר נרצה לשים חוקים ליצירת  ,domain transitionנצטרך לציין את שם הדומיין ממנו אנחנו רוצים
לעבור ,entrypoint ,התהליך לצורך ה domain transitionוסוג התהליך החדש .כמו שניתן לראות כאן:

[]cse.psu.edu

כדי לבצע  file transitionבפוליסה ,נשתמש ב keyword-של:
)filetrans_pattern (process contex, dir contex, new object’s contex, object name
ביצוע  role transitionמתבצע ב 5-שלבים בקובץ ה:te-


איפשור מעבר תפקידים רק מ old-ל new-בעזרת השורה



ביצוע ה role transition-רק כאשר ה entrypoint-הוא :exec_dir

;new_r

;new_r

allow old_r

allow old_r

לאחר מכן ניתן לבצע  domain transitionעל הדומיין המריץ את הפעולה .דבר נוסף שניתן לבצע בפוליסה
הוא לבצע התנייה :אם  Booleanמסוים מוגדר ,נבצע פעולות כלשהן .נעשה זאת בעזרת ה:template-
} >If ( Boolean ) { <actions
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יצירת אובייקטי  SELinuxחדשים
כאשר נרצה להוסיף  Contextחדש למערכת ,נשים בקובץ ה te-את השורות:
;>Type <new_tag_name_t
;)>Files_type(<new_tag_name_t

על מנת ליצור  Booleansעבור הפוליסה שלנו ,נשים בקובץ ה teאת הפונקציה  gen_tunableשתקבל שם
של פונקציה וערך דיפולטיבי .בהמשך ,יש לציין עבור כל פונקציה מה המשמעות שלה .לדוגמא:
)gen_tunable(skype_use_audio, false
`tunable_policy(`skype_use_audio',
)dev_read_sound(skype_t
)dev_write_sound(skype_t
)

כאן ,כאשר נפעיל את ה boolean-שנקרא  ,skype_use_audioנקרא לפונקציות  dev_read_soundו-
.dev_write_sound
יצירת משתמש משתמש חדש ( )linuxuserהמקושר למשתמש  SELinuxקיים ( )user_uיכול
לקרות בעזרת הפקודה הבאה:
Useradd -Z user_u linuxuser

הוספת תפקידים למשתמש שיצרנו בעזרת הפקודה:
;}><role 2

>User <username> roles {<role 1

יצירת משתמש  SELinuxחדש בעזרת :semanage
[]SELinux cookbook

על מנת ליצור תפקיד חדש ,נבצע את הצעדים הבאים:


ניצור  moduleעל שם התפקיד.



בפוליסה ,נשים את השורה הבאה:

)>Userdom_login_user_template(<user role


נקצה לתפקיד את ההרשאות המתאימות ,לדוגמא עבור  postgres adminנשתמש בפונציה
)>postgresql_admin (<domain name>, <new role name



בקובץ  /etc/SELinux/mcs/contextsנקצה את התפקיד לדומיין הרלוונטי כערך דיפולטיבי ,לדוגמא
.pgsqladm_r:pgsqladm_t



נוסיף את השורה שהוספנו קודם גם בקובץ  /etc/SELinux/mcs/contextsעל מנת להגיד למערכת
לאיזה משתמש לעשות  transitionבעת הצורך.



לבסוף ,ניתן לוודא את השינויים שהוספנו בעזרת >seinfo -r | grep <our new role
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 ContainersוSELinux-
-containerים היא יחידת תוכנה המכילה בתוכה גם את כלל המשאבים הדרושים לריצת התוכנה -אם אלו
סיפריות ,תוכנות משנה ועוד .כך ,לא נתקל יותר בבעיות של תיקייה כלשהיא לצורך ריצת התוכנה ונקבל
סוג של הפרדה מהתוכנות האחרות .במבט ראשון ,אנחנו לא צריכים לראות בעיה בשימוש של -container
ים ביחד עם  . SELinuxעם זאת ,מדובר "מערכת עצמאית" החיה בתוך המערכת הקיימת ועשויה גם
להתממשק עימה ,הן מבחינה רשתית והן מבחינת הזיכרון והקבצים.
-Containerים מקבלים לרוב  contextשל -container . container_tים יכולים בדר"כ להריץ ולקרוא מתוך
 /usrואת רוב התוכן בתיקיית  ./etcהקבצים בתיקייה  /var/lib/containers ,/var/lib/dockerיקבלו את
התגית  SELinux .container_var_lib_tימנע לרוב ביצוע  mountשל קבצים מוגנים אל ה .container-רק
קבצים עם  contextשל  container_file_tניתנים לכתיבה ע"י ה-container-ים.כאשר יש במערכת מנגנון
 ,mcsכל  containerיקבל  mcs levelעל בסיס ה pid-של תהליך ה docker-שיצר את ה .container-כאשר
יש בעסק  ,openshiftה mcs level-יקבע על בסיס ה .uid-גם במקרה שיש ברשותנו מנגנון  ,mlsיהיה
שימוש בשדה זה.
על מנת לחסום גישה לתיקיית  /usrמה ,container-עלינו לתייגה מחדש SELinux .מורשה לרוץ עם
-containerים רק ב CentOS-ו.redhat-
אגב ,פחות קשור לנושא ,אך איך נראית ההתייחסות למכונות וירטואליות? הבאתי טבלה שתציג את
הדבר:

[]redhat.access
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Troubleshooting SELinux
 SELinuxהיא מנגנון מורכב ולכן לא פעם ,נצטרך לבצע  troubleshootעל מנת להבין מדוע המנגנון לא
עובד כהלכה .סיבות שונות שעשויות לגרום לבעיות ב SELinux-הן:


קובץ עם  Contextשגוי



תהליך עם  Contextאחר



באג בפוליסה



ניסיון חדירה למערכת

 SELinuxמכניס את ההתרעות שלו ל /var/log/audit/audit.log-בעזרת  auditd daemonוכאשר הוא אינו
רץ ,אל הקובץ  ./var/log/messagesההודעות מסומנות לרוב עם המילה  .avcישנם כלים כמו sealert
היכולים להפוך את הקריאה מהלוגים ל .human readable-באפשרותנו להשתמש בכלים כדוגמת
 dontauditבכדי להציג רק הודעות רלוונטיות בלוגים.
להלן הסבר על השגיאות הרלוננטיות שיכולות להופיע בלוגים:

[]wiki.CentOS.org
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דרך אחת לבצע  troubleshootהיא ראשית לאשש שפעולה כלשהיא נדחתה בעזרת חיפוש עם ausearch
בקבצי לוגים:

[]redhat.access

ניתן גם להשתמש ב( journalctl-אחד מה daemon-שמבצע תיעוד) על מנת למצוא מידע נוסף:

[]redhat.access

על פי הפלט אתם יכולים לנחש מה יהיה הצעד הבא שנעשה:

[]redhat.access

ואז אפשר לראות שהקובץ  /var/log/httpd/error_logקיבל תגית שאינה נכונה ולכן  SELinuxידחה אותו.
הפקודות  chconו restorconיכולות לסייע לנו בשחזור הרשאות של קבצים ושינוי  Contextשל אובייקטים.
כדי לאפשר לתוכנה להאזין בפורט מסוים ,ניתן להשתמש ב.semanage port-
לעיתים יהיה לנו קל יותר לעקוב אחרי המתרחש בלוגים בעזרת  permissive modeעבור .SELinux
לשמחתנו ,אנחנו יכולים לבחור אילו דומיינים יהפכו ל permissive-במקום להפוך את כלל  SELinuxל-
( permissiveדוגמא לשימוש היא  semanage permissive -a httpd_tשתהפוך רק את הדומיין  httpd_tל-
.)permissive
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כאמור ,שגיאות נכתבות אל :/var/log/audit/audit.log

][https://access.redhat.com

בתמונה הנ"ל ,ניתן לראות ש certwatch-נכשל במלאכת הכתיבה אל האובייקט:
tcontext=system_u:object_r:var_t:s0
נשתמש ב audit2allow-על מנת להבין את סיבת השגיאה:

][https://access.redhat.com

אם כן ,הבעיה היא מחסור בחוק מאפשר  ,אותו גם ניתן ליצור בעזרת :audit2allow

][https://access.redhat.com

ולבסוף ,ניתן להשתמש בכלי גם לצורך יצירה וקימפול החוק שנוצר קודם לכן.

][https://access.redhat.com

יש לשים לב שלעיתים החוק הנוצר פותח יותר ממה שהוא אמור ועל כן ,יש להיזהר מכך.
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קבצי  SELinuxמעניינים
כעת ,ניכנס במעט לקבצים מרכזיים ב( SELinux-בנוסף לקבצים שתיארנו במאמר הקודם).
בתיקייה /etc/SELinux<filename>/policy/ :נוכל למצוא את קובץ הפוליסה הבינארי וקבצי קונפיגורציה.
בתיקייה:

/etc/SELinux<filename>/src/policy/

/etc/SELinux<filename>/contexes/

נמצא

נמצא
מידע

את

קבצי

עלcontex

הsrc-

של

הפוליסות,

וב-

שקיימים.

ב-

-securityים

 /etc/SELinux<filename>/modules/Booleans.active/נמצא מידע על ה-boolean-ים במערכת ואת
קובץ הקונפיגורציות ./etc/SELinux/config
בקובץ /etc/SELinux/semanage.conf :נוכל לראות הגדרות הנוגעות לפקודה  semanageובקובץ
 /etc/SELinux/{SELINUXTYPE}/seusersנמצא רשימה של משתמשים ב.SELinux-
 Setroubleshootdהוא שירות המאפשר איסוף של אירועי  auditמהקרנל ומבצע ניתוח שלהםsealert .
יעשה לדוגמא שימוש בשירות זה וניתן לקנפגו ב ./etc/setroublshoot/setroublshoot.cfg-חוץ מהפעולות
 write ,readו searchשראינו קודם ,ניתן לשים פעולות נוספות בחוקי ה SELinux-וניתן למצוא אותן ב-
./sys/fs/SELinux/class/file/perms

יצירת חוק בצורה טובה ומאובטחת
לרוב ,נרצה לעשות חוקים לתוכנות שאינן מותקנות דיפולטיבית בלינוקס (אם זה  ,skypeמשחק כלשהוא
או אפילו תוכנה שלכם) .בכל המקרים ,אין חוקים ספציפיים לתוכנה שלכם היות ו SELinux-לא מכירה את
ההתנהגות הספציפית של התוכנה ולכן נותנת לו חוק גנרי ,כמו שאר התוכנות מאותו הסוג .בחלק זה
נסביר איך כותבים חוקים לתוכנות כאלו.
ראשית ,עלינו לחקור קצת את האפליקציה .עלינו:


לנסות למפות את הקבצים והנתיבים שהאפליקציה צריכה.



לחפש על האפליקציה באינטרנט



לשחק איתה במצב sandbox



למפות את ההרשאות שהאפליקציה משתמשת בהן.



למפות את הפורטים בהם היא משתמשת -איפה היא מאזינה ולמי היא מתחברת.



איך היא מתקשרת עם דומיינים-תוכנות אחרות?



האם התוכנה צריכה להיכנס ל kernel-או לחומרה?
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ניקח כמקרה קצה את תוכנת סקייפ .ראשית ,התיקיות בהן הוא משתמש הן -התיקייה בה הוא מכיל את
הקונפיגורציות שלו ( .)~/.skype/כמו כן היא תשתמש ב /downloads-על מנת להעלות ולהוריד משם
קבצים .כמו כן יש את כלל הסיפריות בהן התוכנה משתמשת ,אך במקרה זה לא נתייחס אליהן היות והן
משמשות לרוב את כלל התוכנות .ניתן גם לאתר את הקבצים בעזרת >:rpm -ql <software

את משאבי הרשת נשיג בעזרת הסנפת התווך מספר רב של פעמים או  netstatומציאת דברים משותפים.
התוכנה הינה גרפית ולכן היא מתממשקת עם  .x11 serverולסיום ,התוכנה צריכה גישה למצלמה
ולממשקי הקול בחומרה ,כמו כן היא צריכה גישה ל terminalעל מנת להציג שגיאות.
כעת ,ניצור קובץ  teשיכיל את החוקים .נגדיר  6משתנים שיכילו את הלוגיקה שראינו קודםskype_t -
(הדומיין של התהליך)( skype_exec_t ,קבצי ההרצה של ( skype_home_t ,)skypeקבצי הקונפיגורציות
של ( skype_tmpfs_t ,)skypeקבצים המתממשקים עם  x11ואחרים) .לאחר שיקלול כלל החוקים ,נגיע
לכתיבת הקובץ הבא (לא אכנס לכלל הפונקציות כאן כי הן לא העיקר בחלק זה ,אך ניתן להבין על פי שמן
מה קורה בהן באופן כללי):
)policy_module(myskype, 0.1
# assigned variables and their types as seen before
;attribute_role skype_roles
;type skype_t
;type skype_exec_t
)userdom_user_application_domain(skype_t, skype_exec_t
role skype_roles types skype_t; // assigned skype_roles to the domain
skype_t
;type skype_home_t
)userdom_user_home_content(skype_home_t
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type skype_tmpfs_t;
userdom_user_tmpfs_file(skype_tmpfs_t);
# Allow manage rights on ~/.Skype (skype_home_t)
manage_dirs_pattern(skype_t, skype_home_t, skype_home_t)
manage_files_pattern(skype_t, skype_home_t, skype_home_t)
userdom_user_home_dir_filetrans(skype_t, skype_home_t, dir, ".Skype")
# Shared memory (also needed for X11) -allow manage rights of fifo,
sockets,
## files and symbolic links
manage_files_pattern(skype_t, skype_tmpfs_t, skype_tmpfs_t)
manage_lnk_files_pattern(skype_t, skype_tmpfs_t, skype_tmpfs_t)
manage_fifo_files_pattern(skype_t, skype_tmpfs_t, skype_tmpfs_t)
manage_sock_files_pattern(skype_t, skype_tmpfs_t, skype_tmpfs_t)
## file transition, when skype_t creates a file/fifo or socket in
tmpfs_t, then lable it ## as skype_tmpfs_t
fs_tmpfs_filetrans(skype_t, skype_tmpfs_t, { file lnk_file fifo_file
sock_file })
# Application is an X11 application - giving approach to build
additional types and ## enable x11 support
xserver_user_x_domain_template(skype, skype_t, skype_tmpfs_t)
# Network access
corenet_tcp_bind_generic_node(skype_t)
corenet_udp_bind_generic_node(skype_t)
# Central skype services allow
corenet_tcp_connect_http_port(skype_t)
corenet_tcp_connect_all_unreserved_ports(skype_t)
# Listen for incoming communication
corenet_tcp_bind_all_unreserved_ports(skype_t)
corenet_udp_bind_all_unreserved_ports(skype_t)
# Voice and video calls
dev_read_sound(skype_t)
dev_read_video_dev(skype_t)
dev_write_sound(skype_t)
dev_write_video_dev(skype_t)
# Terminal (tty) output
userdom_use_user_terminals(skype_t)

תמיד נוכל גם להסתכל על חוקים מוכנים של תוכנות אחרות בעלות פונקציונליות דומה על מנת לקבל
.) מתייחס להתנהגות הצפויה של דומיין ולשתי התוכנות התנהגות די דומהSELinuxרעיונות (היות ו
 לשניהם לא.if  של קבצי האפליקציה וקובץContext- שיכיל התיחסות לfc  הוא כתיבת קובץ,הצעד הבא
 כדאי,fc- רק אגיד שלפני היצירה של קובץ ה.נתייחס כאן היות וראינו תהליך יצירה שלהם קודם לכן
 העניק להם (אם זהfc  שקובץContext  ולראות שאין להםls -Z  של הקבצים בעזרתContext-לראות מה ה
.) יתייחס לקבציםfc- צריך שרק אחד מקבצי ה,המצב
 וחבריו על מנת למצוא הודעותausearch -troubleshoot  נשתמש בטכניקות שראינו בחלק של,לבסוף
. בעייתיות ולטייב את הפוליסה בעת השימוש בהavc
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לסיכום
במאמר ,הצגתי דרכים שונות להשתמש ב .SELinux-כמובן ,שמדובר רק בקצה הקרחון והמסמך הרשמי
בגודל ~ 120עמודים בנושא יכול להעיד על כך .אני חושב שברגע שכלים כאלו עלו על השולחן ,החובה
עלינו היא להשקיע בהם כמה שיותר על מנת למצות אותם ככל הניתן.
אני מאתגר אתכם ,כאנשי אבטחה לא להסתפק רק במאמר הזה ,אלא לקרוא ולהעמיק עוד על מנת להבין
כיצד פורצים מערכות כאלו מחד ולבנות מערכות הרבה יותר מוגנות ובטוחות אחר כך מאידך .במבט
לעתיד ,יש  moduleהמתחרה עם  SELinuxשנקרא  appguardואני חושב שכדאי ללמוד גם אותו (למרות
שלא יצא לי להיכנס אליו).
ולסיום ,תשמרו על עצמכם ותשמרו גם עלינו במרחב הציבורי ובמרחב הקיברנטי .

על המחבר
עדי מליאנקר ,51 ,חוקר אבטחה במספר תחומים וכן . penetration tester
מיילtemporarynothing0@gmail.com :
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פיתוח  Keyloggerקרנלי בלינוקס
מאת איתמר מעודה

הקדמה
כחלק מפרויקט "גדול" שאני כרגע מפתח ( )klm rootkitהתחלתי בשני מטרות בסיס ,שמתי לי למטרה
לעשות את הדבר הבא :ליצור  )Kernel Loadable Module( klmשיעשה  keyloggingלמשתמש (מהקרנל)
וגם ידע להיעלם מהעין (לדוגמא להיות "חסין" מ .)lsmod-במאמר זה אציג את תהליך המחקר והפיתוח
של ה KeyLogger-ובגליון הבא אפרסם מאמר נוסף שיתמקד בחלק השני של הפיתוח ,בדגש על טכניקות
העלמות של ה .rootkit-במהלך המאמר אשתמש בלא מעט מונחים מקצועיים ,ולכן מראש אציין שהמאמר
מניח ידע מסוים במערכות הפעלה ותכנות .למרות שגם ללא ידע אפשר להבין את התמונה הכללית.

כמה נק' לפני שנצלול לחלק הטכני:
 .1הדגשתי את השימוש בקרנל ,יש לזה סיבה ברורה klm ,מותקן מ root-ולכן יש לו כוח רב  -אם לא
ננצל אותו אז מה עשינו פה?
 .2בגלל שה keylogger-הנ"ל הוא חלק אחד מתוך  ,rootkitאחד מנקודות המפתח בתהליך המו"פ הינה
לצאת מנק' הנחה שבתהליך ההסתרה עומדים מולנו צוות פורנזיקה מהמתקדמים בעולם ,במילים
אחרות ,צריך למקסם את צורת ההעלמות ,כיצד? ,נגיע לכך בהמשך.
 .3לאורך המאמר אני אשתמש הרבה במילה  ,tavהכוונה היא לפלט שאנו מקבלים מלחיצה על מקש
במקלדת .לחצתי על " >= "0קיבלתי .0
 .4מטרת-העל שלי בפרוייקט הייתה שבסוף תהליך ה keylogging-הכל ישמר בקובץ שיהיה ניתן לגשת
אליו ,ולכן יש צורך לבצע שמירה של המידע ולא מספיק לבצע:
)printk(KERN_INFO "%c", tav
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שלב המו"פ
התחלתי את הפרויקט בקריאה של שני מאמרים נחמדים (מצורפים בסוף המאמר) אחד מהם (שהיה
המרכזי) הינו אחד שיצא מלפני עשור  phrackוהציג שיטות שונות למימוש  .keyloggingלאחר קריאה
מעמיקה שלו בחרתי באופציה הראשונה של המאמר ,שאותה אציג פה.
!user-space
לפני שאציג אותה אני חייב לדבר קצת על הקרנל של לינוקס :הקרנל בסביבת לינוקס הינו מקום מדהים,
למעשה ,הגישה הרווחת בו היא שהמקום עצמו הינו  ,overpowerכלומר שת'כלס יש לך את היכולת
לעשות הכל .עם זאת ,מגיעה גם חיסרון :לא כל אחד יכול לכתוב לקרנל ,לקח לי חודשיים של קריאה של
 understanding the linux kernelו modern operating system-ומימוש חלקים מהם (ויש לי עוד הרבה
מה ללמוד) .אבל הנקודה היא יחסית פשוטה ובפיתוח קרנלי היא חייבת להיות קו מוביל בתהליך המו"פ -
הקרנל זה עולם אחר מעולם ה user space-ואסור לנו לחזור ל ,user space-הפיתוח צריך להתלבש על
מנגנונים בקרנל ולנצל אותם בכדי לנצל את הכוח של הקרנל וגם כדי לשמור על השקט (בהנחה שאתה
 rootkitאו משהו בסגנון).

אז מה עשיתי?
אז כאמור ,המטרה היא לנסות "להתלבש" על מנגנונים ופעולות שכבר קיימות בקרנל ולשמיש אותן
לטובתנו ,לכן צריך להבין את מה קורה מהרגע שהמשתמש לוחץ על מקש מסוים עד שהוא מופיע במסך.
לצורך כך קראתי מאמר מעולה ב Phrack-שמדבר על התהליך הנ"ל וגם מציע אפשרויות למימוש
.keylogging
אחת האופציות במאמר היתה לפעול ברמת ה driver-של ה ,keyboard-כלומר  -לייצר  driverשיאמר "אני
אחראי לטפל במידע מהמקלדת" .לרעיון זה יש כמה יתרונות וחסרונות .החיסרון הראשי שלו זה שהוא לא
יתפוס פעולות של הקלדות שעוברות דרך הרשת (לדוגמא :שימוש ב ssh-או  ,telnetשבהם כל שלב
ההקלדה נמצא אצל ה client-והתנהלות היא באמצעות הרשת) ועם זה הדרייבר לא יודע לעבוד .למרות
זאת ,ה driver-עובד ברמה הכי נמוכה שקיימת והוא הראשון לעשות עיבוד למידע .אישית בחרתי בו
בעיקר בשביל הלמידה.
אז במשפט אחד :אפשר לומר שעליינו לייצר דרייבר למקלדת .לפה נכנסות הרבה שאלות ,כגון :איך הוא
ידבר עם המקלדת? איך הוא ייקח כל קלט של אינטראקציה במקלדת וידע להמיר אותו ל ?tav-ואף
להכפיל אותו ולשלוח עותק אחד לייעדו המקורי ועותק אחד אלינו?
נראה שברשותנו מקבץ שאלות  -בוא ננסה לענות עליהן.
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אני אנסה להתחיל מהסוף להתחלה כדי שנבין את הפתרון בצורה המיטבית :יש לנו מידע מהמקלדת
ואנחנו צריכים להכפיל אותו ולנתב אותו למקום המיועד אליו ,ואת השני לשמור אצלנו .כאמור ,המטרה
היא להתלבש על מנגנונים קיימים ולהשתמש בהם ,למזלנו יש לנו מנגנון שפותר את הבעיה ,תכירו את
המושג  callbackאו במקרה שלנו זה .keyboard callback
המנגנון הנ"ל מאפשרת לנו לייצר קריאה כפולה שלמעשה אומרת "כל פעם שיש אירוע הקלדה תשלח לי
גם את המידע" .הדגשתי את המילה גם ,כי היא מראה לנו את כל הפתרון :מה שבעצם יקרה לאחר
שנפעיל את אותו המנגנון הוא שכל אינטראקציה במקלדת תגרום למערכת ההפעלה לטפל במידע כמו
שהיא טיפלה בו עד היום ובמקביל לשלוח לנו העתק של אותו מידע – מדהים! ,למעשה ענינו כרגע על
 00%מהמכשולים שעמדו לפנינו ,וכעת כל שנותר לנו להבין מה אנחנו עושים עם המידע ואיך נשמור אותו.
אני אציג את הארכיטקטורה של הפתרון שלי :כעקרון עדיין לא עברנו על  ,character deviceאבל במצב
הזה אפשר להבין את התמונה המלאה .בדיאגרמה מוצגת הארכיטקטורה עם הסבר פשוט על כל שלב:

Keyboard callback

Keystrokes handle

Character device driver

ישיג לנו את המידע
keyobardמה

יעבד את המידע ויצור לנו
tav

ספוילר :יגשר בינינו לבין
מע' הקבצים

Keyboard call-back notifier
אציין שבמימוש עצמו איננו קוראים לפונקציה  keyboard_callbackאלא  ,keyboard_notifierקראתי לה-
 keyboard_callbackלצורך הבנת הרעיון ,אך החל מעכשיו נקרא לה.keyboard_notifier :
את הרעיון מאחורי ה keyboard_notifier-כבר הבנו וכרגע נשאר רק להבין כיצד לממש אותו .כמו שכבר
אמרתי ,בגלל שזהו מנגנון שהקרנל מציע ,יש למעשה  APIעם הפונקציה המתאימה ,ניתן ליצור אותה כך:
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הערה :חשוב לציין שעלינו לעשות  includeל linux/keyboard.h-ובמקרה הזה אנחנו מעבירים כתובת של
 structמסוג  notifier_blockאשר מקשר אותנו לפונקציה שבה נשתמש לעיבוד המידע.

במקרה שלי ,יצרתי פונקציה בשם  notifierאשר תפקידה הינו "לטפל" במידע מהמקלדת .לפני שנקפוץ
למימוש ,נחשוב מה אנחנו צריכים לעשות כדי "לטפל" במידע ,אילו שלבים יש לנו בדרך וכיצד אפשר
לממשם.
ראשית  -יש לנו את חלק העיבוד ,כמו שכבר אמרנו ,קיבלנו מ keyboard_notifier-את המידע מהקלדת,
אבל הוא איננו קריא וצריך להמיר אותו ל tav-נורמלי .לכן (גם כדי להבין יותר טוב וגם כדי ליצור קוד יפה)
 -ניצור עוד פונקציה שתפתור את הבעיה הזו ,אני קראתי לה  keycode_to_stringוהינה היא:

בוא נבין מה קורה כאן ,קודם כל נראה שהיא מחזירה  intשהוא  ,lenוכשמו כן הוא  -מחזיר לנו את האורך
של מה שהוא קרא.
אפשר לומר שזה מיותר (כי  ,afaikבאירוע לחיצה מועבר  charאחד) אך למעשה הוא ישמש אותנו עוד
הרבה בהמשך .נמשיך :נסתכל על מה היא מקבלת וננסה להבין מה קורה  -דרך זה נוכל כבר להבין איך
לטפל במידע מהמקלדת .הפונקדה מקבלת שני -integerים ו ,char pointer-ה char-pointer-ששמו ,buff
הוא יהיה המקום אליו נכתוב את ה tav-החדש .כעת נסתכל על שמותיהם של שני ה-int-ים וננסה להבין.
הראשון key_press :מייצג את המקש שנלחץ ,והשני שהוא המעניין יותר הוא  shiftאשר מייצג את סימן
ה ,shift-כאמור אם אנחנו עושים  shiftולוחצים על מקש  -ה tav-יהיה שונה מה tav-שיתקבל מלחיצה
רגילה (ללא לחיצה עם .)shift
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עניין זה פותח לנו עולם העמקה גדול אשר מחבר אותנו לשלב המימוש עצמו ,ניתן לייצר המון אפשרויות
ייצוג עם התייחסויות מאוד עמוקות מבחינת יצוג המידע .ניתן לבדוק באיזה שפה אנחנו מקלידים,
אנגלית? מספרים? בסיס  ?02 ?00ומין הסתם לראות את ההשפעה של  shiftועוד הרבה spical keys
עליהם ( controlלמשל(.
אישית ,בגלל שרציתי לבנות מכניקה שלמה שעובדת ללא בעיה  -העמקה זו הייתה יותר משנית ולכן
יצרתי את הפתרון הבסיסי ביותר שהוא מערך (דו ממדי ,נבין בהמשך למה) שמכיל את כל ה-tav-ים
האפשריים עם אפשרות ( shiftללא .)hex
ניתן לראות את המערך ב ,keycode-מימשתי רק את הבדיקה של ה shift-ולאחר מכן לקחתי את הערך
המתאים מה .keycode-את המעבר הזה ממספר לערך הנכון במערך יצרתי דרך התאמה בין המספרי
תאים במערך לבין הערך בכל תא.
ניתן לראות את זה בצורה יותר ברורה עם מסתכלים על הבדיקה מול ה .shift-שם אני ישר ניגש לעמודה
מס'  0ולא :0

לאחר מיכן ,העתקתי את ה tav-לתוך ה ,buff-שכאמור הוא המקום אליו אנחנו רוצים לשמור את המידע.
לסיום החזרתי את אורך ה ,tav-בתמונה הבאה ניתן לראות את המימוש ואת השימוש הנוסף של
המשתנה  lenשמייצג את ה .reutrn value-שימו לב שקודם אמרנו שהוא לא בהכרח הכרחי ,למרות
שהוא משפר את הקוד שלנו ויזואלית ומכנית.

אז פתרנו את בעיית ההמרה .כעת ,מה שנותר זה להשתמש בפונקציה הזאת בתוך .notifier
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כך היא ניראת:

קודם כל רואים שהיא מחזירה  intשהוא תמיד  .NOTIFY_OKבגדול זה  return valueשסוגר את המנגנון
של ה callback-כאשר התהליך הושלם בהצלחה.
נראה שהפונקציה מקבלת שלושה ארגומנטים ,אך בפועל רק שניים מהם חשובים :הארגומנט הראשון
הינו מסוג  void* pשמקבל מאיתנו יצוג חדש בפונקציה בשם  paramשהוא  structמסוג
( keyboard_notifier_parmזה נשמע מעט מבלבל ,תסתכלו על סוג ה struct-ונסו להבין מה מקור השם).
תפקידו הוא לתת לנו  structשמכיל את הפרמטרים של המקלדת.
אפשר לראות בשורה  10בקוד שה if-בודק אם האירוע במקלדת הוא לחיצה (מהמילה  )downוגם בשורה
 61כאשר אנו קוראים ל keycode_to_string-אנחנו שולחים אליו משתנים של אותו  .structאז במשפט
אחד :הארגומנט הנ"ל נותן לנו גישה למידע המגיע מהמקלדת.
הארגומנט השני הינו מסוג  unsigned longששמו  codeוהוא מייצג את סוג ה keycode-שמגיע .עקרונית
הוא לא חובה לשימוש אך אני השתמשתי בו לצורך בדיקת המידע מהמקלדת .בשורה  60מתבצעת
בדיקה אם ה keycode-מגיע מהמקלדת הראשית (כי יש לזכור שיש עוד סוגי דרייברים של  - i/oלדוג'
ג'ויסטיק ומסך מגע).
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אחרי שהבנו את הארגומנטים ,נרוץ על פונקציה ונבין מה קורה בה :יצרנו מערך מאופס מסוג  charששמו
 keybufferואת ה .keyboard_notifier_param-נבין את השימוש בהם דרך הקוד עצמו .יש לנו שני
בדיקות הראשונה עם ההקשה הינה לחיצה ,אחרת נשלח  NOTIFY_OKונמשיך.
אם מדובר בלחיצה נבדוק אם סוג ה keycode-הוא אכן מהמקלדת ואם כן נתחיל את תהליך ההמרה ,בו
נפעיל את  ,keycode_to_stringכאשר נשלח אליה את הערך ואת ה shift-מתוך ה struct-ואת keybuffer
כמקום אליו לשמור את המידע .מתוך הפונקציה נקבל את אורך ה tav-וב keybuffer-ישמר ה .tav-בשלב
הזה נבדוק שגם הערך החוזר מהפונקציה וגם האורך של  keybufferגדולים מ.0-
כעת יתחיל תהליך ההעתקה ,שלפניו נציג שני משתנים חדשים:

תכירו שני משתנים חדשים שהולכים לשפר את המנגנון שלנו פי  ,0כאמור בשלב שבו אנו נמצאים אפשר
פשוט לעשות ) printk(KERN_INFO "%s", keybufferוככה לסגור את הבעיה בטענה שביצעו את תהליך
ה - keylogging-אך אפשר להפוך את זה למשהו יותר מעניין!
יצרנו שני משתנים סטטיים ,הראשון הוא  msg_ptrמערך של  charactersבגדול  BUFF_SIZEשזה מאקרו
שלי ששווה ל (PAGE_SIZE <<2)-שזה שקול ל( 02kb-בהנחה של שגודל  pageזה  )6kbוהשני הוא מסוג
.size_t buf_pos
נחזור ל notifier-ונראה שיש בהם שימוש רק בשורות  ,67-60יש לנו  printkשנועד בעיקר לדיבוג ,ולאחר
מכן יש את  strnpcpyשמקבלת אליה  1ארגומנטים כדלקמן :הכתובת אליה לכתוב ,מה לכתוב וכמה
לכתוב.
ניתן לראות את שלב הכתיבה לכתובת של  ,msg_ptr+buff_posשמורה לכתוב ל page-של msg_ptr
במיקום של  buff_posאת  keybufferבאורך .len
לאחר מכן נגדיל את  buff_posב - len-שלעתיד זה יעדכן את מיקום הכתיבה בתוך המשתנה שלנו.
וכעת יש ברשותנו בעצם משתנה שמכיל את ה keyloging-מה שנותר זה לקרוא אותו.
שאלה :אנחנו בעולם הקרנל ,איך נגיע לעולם ה ?user mode-תכירו את ה!character devices-
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אז איך תוכנה מדברת עם החומרה?
בחזרה קצרה למשה שעשינו ,יצרנו  callbackלטובת קבלת נתונים מהמקלדת ,וכעת נותר לנו לקחת את
המידע ולקשר אותו לתוכנה עצמה.
לצורך כך נשתמש בעוד מנגנון שמהווה "גשר" בין עולם הקרנל לעולם הcharacter device :user mode-
 .driverמנגנון זה מציע לנו מגוון אפשרויות וסוגי גישור ,אחד מהם נקרא read file operation :שביכולתו
לגשר ביננו לבין עולם ה user mode-לצורך ביצוע תהליך מסוג קריאה.

Character Device
כמו שאמרנו קודם character device ,נותן לנו את היכולת לגשר בין הקרנל ל ,user mode-הגישור בא
לידי ביטוי בעזרת ( fopקיצור ל fop .)file operation-זה מנגנון שמאפשר לנו להגדיר צורת תקשורת של
קבצים בלינוקס( ,לפעולות כמו .)read, write, open, close :הגדרה של פעולה כזאת מוגדרת בfops-
וחיבור לקובץ מסוים יגרום לאותו קובץ להפעיל את אותן פעולות כאשר הוא יהיה זקוק להן.
לדוגמא ,אם אני אגדיר  fopמסוג  openויקשר אותו לקובץ מסוים ,אז בכל פעם שיעשה שימוש באותו
קובץ (מה שאומר שימוש ב )open-אז הפעולה שלי תופעל .כדי להציג את הכוח של שימוש ב fop-אני
אציג לכם שימוש שלי ב read file opersion-שלמעשה עובדת כמו "מתג" כאשר הקובץ נפתח (הopen-
 fopשלו מופעל) הוא מעלים את המודול שלי מרשימת המודולים ומ:/sys/modules-
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במקרה של ה ,keylogging-אנחנו רק צריכים לגשת ל msg_ptr-ולקרוא ממנו ,אז יצרתי read file
 operationשתקרא את המשתנה שבתוכו שמור ה .keylogging-ככה גם אנחנו לא שומרים באופן ישיר
את ה keylogging-בתוך קובץ אלא בתוך משתנה בזיכרון ,ולכן אם נעשה  fileלקובץ ה keylogging-יהיה
רשום שהוא ריק  -כי למעשה הוא לא שומר בו מידע אלא רק קורא אותו!

דרך ה character device-הסברנו את השלב הבא ,נותר רק ליצור קובץ שידבר עם הcharacter device-
שלנו וככה נייצא את המידע החוצה .מימשתי את הנ"ל בעזרת יצירת קובץ ב ,debugfs-שאפשר להגיע
אליו דרך :cd/sys/kernel/debugfs/keylogger
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סיכום
מתוך פיתוח של  keyloggerבקרנל ,הצלחנו להבין חלק קטן מעולם הקרנל בלינוקס ומהמנגנונים הקיימים
בו .הגענו למצב שאנחנו מבינים מה קורה מהרגע שהמשתמש מקיש על המקלדת עד לרגע התצוגה
במסך או ב process-המתאים אליו.
אחרי שהבנו את התהליך ,הצלחנו למצוא מנגנונים שניתן לנצל אותם בצורה שונה ממה שהן "נועדו
לשרת" והצלחנו להתלבש עליהם ולייצר חיבור שנותן לנו מערכת חדשה בקרנל שפועלת כkeylogger-
לכל דבר ועניין.
בנימה אישית ,לקח לי המון זמן לחקור ,לפתח ,לדאבג ,לשפצ"ר ולכתוב את המאמר הזה ,זה היה אתגר
מעניין שקידם אותי מאוד .אני חייב לציין שלא פעם יצא לי להיתקע במשך שעות או ימים על דברים
בפרויקט וכאשר פניתי לפורומים של קהילת האבט"מ בארץ (דרך  fxpו ,)telegram-קיבלתי מהם עזרה
שקידמה אותי ועזרה לי להבין את הבעיה בפרט וגם חלקים נוספים שבכלל לא ראיתי לפני.
אני אנצל את הבמה ואתן להם קרדיט בתהליך הזה ואף אמליץ לקוראים לגשת למקומות הללו כאשר הם
צריכים עזרה.
כמו שציינתי בהקדמה ,בגליון הבא ,אפרסם מאמר המשך אשר מתייחס לטכניקות העלמות של rootkits
בלינוקס ,אציג מגוון רעיונות ודרכים להעלם ממגוון מקומות ,החל מ TCP Connections-ועד להעלמת
קבצים ,תיקיות ואף מודולים שלמים.

הוספתי פה את ה repo-של הפרויקט וגם את המאמר המדובר מ .Phrack-אתם יותר ממוזמנים לשלוח לי
מייל על כאלה שתצוץ לכםitamarmaodua101@gmail.com :
https://github.com/itamarmaouda101/keylogger
http://phrack.org/issues/59/14.html
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איך להדביק מחשבי לינוקס בקורונה
מאת ניצן שולמן ואיתן שולמן

הקדמה
במאה ה 9-לספירה המנתח עמאר אבן עלי אל מסואלי המציא את המזרק הראשון! לקח כמה מאות שנים
אבל בסוף המזרק הפך להיות מוצר בסיסי המשומש בכמה תחומים שונים בחיים :רפואה ,מעבדות מחקר
ואפילו בבישול .אחד השימושים של מזרק
ברפואה הוא כדי לחסן :למנוע השפעה של
גורמים מזיקים לגוף בעזרת לימוד ואימון
של המערכת החיסונית של הגוף כנגד
וירוסים .בעת כתיבת המאמר עוד לא אושר
לשימוש חיסון לקורונה .לעומת זאת,
תהליך ההדבקה כבר נחקר לעומק.

גם בעולם המחשבים ניתן להדביק מחשבים בכל מיני מזיקים לא רצויים בדרכים שונות ומגוונות .במאמר
זה נראה כיצד ניתן להזריק ספריה לתהליך אחר במערכת ההפעלה לינוקס .כמו בעולם האמיתי ,גם
במקרה של הזרקת ספרייה יש צורך בדיוק ובעדינות רבה.
המאמר הזה מכיל הרבה הסבר ים על דברים בסיסיים ,השתדלנו לעשות חלוקה טובה לפסקאות ולשים
כותרות כדי לקצר את זמן הקריאה של אנשים שכבר מכירים.

מה זה ספרייה?
מאז תחילת עידן המחשבים ,אחת המטרות הכי גדולות של כל מהנדס היא יעילות .אחד הכלים החזקים
ביותר המצויים בידיו של המתכנת על מנת להיות יעיל הוא הפרדת אחריות .מה זה אומר? בסופו של
דבר ,לכל קובץ של קוד אמור להיות מטרה .דברים כמו להדפיס למשתמש ,לפרסר מידע ,לקבל מידע
מהרשת ועוד.
במקרים רבים ,שתי תוכנות בלתי תלויות יצטרכו לעשות שימוש באותו קטע קוד .לדוגמה ,קוד שיודע איך
להדפיס טקסט למשתמש יכול להיות שימושי בהרבה תוכנות .לכן נוצר הקונספט של ספרייה ,קוד המאוגד
במקום אחד סביב נושא מסוים (לדוגמה ספריה עבור בקשות רשתיות) שניתן להשתמש בו בכל מיני
תוכנות שונות.
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בתמונה ניתן לראות ספרייה שמאגדת קוד הקשור לשרת וכל מיני אפליקציות שונות שמשתמשות בממשק
שהספרייה מספקת.

מה זה קובץ הרצה?
במחשב אפשר לאחסן הרבה סוגים של מידע  -קבצי טקסט ,תמונות ,סרטונים וכו' .כל סוגי הקבצים האלו
מיועדים לבני אדם שיכולים לקרוא טקסט ,לראות תמונה או לצפות בסרטון .יש גם סוגי קבצים שלא
מיועדים לבני אדם אלא עבור המחשב ,או ליתר דיוק ,עבור מערכת ההפעלה והמעבד .קובץ הרצה הוא
קובץ אשר מכיל פקודות שהמעבד יודע איך לבצע וקצת מידע מעבר על סוג הקובץ והמבנה שלו .מעבדים
יודעים לדבר רק בשפה בינארית שנמצאת בתוך קובץ הרצה .קובץ ההרצה יכול לכלול אוסף של פקודות
שמבקשות מהמשתמש קלט ,מדפיסות הודעה במסך ,או כל דבר אחר .מה שכן ,השפה שהמעבד מדבר
היא יחסית קשה בשביל בני אדם ,לכן קיים הקומפיילר שמבצע את התרגום מקובץ טקסט (קוד) ,לקובץ
הרצה (בינארי) שמחשב יודע איך לקרוא ולבצע .אחרי שמפעילים את הקומפיילר על קובץ קוד ,נוצר קובץ
הרצה שאפשר להריץ במערכת.

איך זה נראה בקמפול?
בתהליך הלינקוג׳ ישנו רכיב בשם  .Linkerה Linker-אחראי להמיר סימבולים ( )symbolsבקוד כמו שמות
של ספריות ,פונקציות ומשתנים לכתובות האמיתיות שלהם בזיכרון בזמן יצירת קובץ ההרצה .לאחר מכן,
בתהליך ההרצה ה Loader-אחראי לטעון את התוכנה לזיכרון ולהריץ אותה.
ההבדל בין קובץ שקומפל סטטית לבין קובץ שקומפל דינמית היא מתי ממירים את הסימבולים הרלוונטים
לכתובות שלהם .במקרה של קימפול סטטי ההמרה תתבצע בזמן הקימפול ,לעומת קימפול דינמי שבו
ההמרה תתבצע בזמן הריצה .מעבר לכך ,במקרה של קימפול סטטי קובץ ההרצה כולל גם את הקוד שלנו
וגם את הקוד של הספרייה עצמה .כך נוצר קובץ גדול מאוד שלא תלוי בסביבה בה הוא נמצא .השיטה
הדינמית מסתמכת על כך שהספרייה תמצא במקום מסוים ובזמן ריצה היא תטען לזיכרון על ידי ה-
 Loaderוידעו להשתמש בה.
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מה זה ?SO
קובץ ( SOראשי תיבות של  ) Shared Objectהוא קובץ מקומפל הכולל קוד שאפשר להוסיף לקובץ הרצה.
אם יש קטע קוד שיכול להיות שימושי לכמה תוכנות ,הדבר הנכון לעשות ברוב המקרים הוא לקמפל את
הקוד לקובץ  SOולתת לתוכנה לטעון את הקובץ .קובץ  SOמאפשר יעילות במערכת ההפעלה ,כי המערכת
צריכה לטעון קובץ  SOרק פעם אחת ואז להשתמש בו בכמה מקומות בלי לטעון אותו שוב .אם כתבנו
קובץ  Cבשם  ,hello.cואנחנו רוצים להפוך אותו ל ,Shared Object-יש כמה דגלים מיוחדים שנשתמש
בהם בתהליך הקומפילציה:

משמעות

דגל

 -sharedאנחנו רוצים להוציא קובץ שהוא Shared Object
 -oהשם של התוצאה ,איך יקראו לקובץ SO
-fPIC

מקמפל את הקוד בצורה שלא תלויה במיקום שלו בזיכרון .כמו שצוין לעיל ,כל תוכנה
יכולה להשתמש בקובץ  SOאחרי שהוא נטען ,לכן היא צריכה להיות נגישה לכל
התהליכים ,והקוד שלה צריך להיות עצמאי.

כעת ,אחרי שהבנו לעומק מה זה ספרייה ואיך ליצור אחת אנחנו יכולים להיכנס לדבר המעניין באמת.
הזרקת ספרייה לתוך תהליך אחר!

SO injection
נחלק את הזרקת הספרייה ל 5-אופציות :לפני ריצת קובץ ההרצה ובמהלך הריצה.
לפני ריצת הבינארי
לכל תהליך שרץ במערכת ההעפלה יש משאבים .בנוסף ,לתהליך יש כמה משתנים שהוא מקבל
מהמערכת שמריצים אותו כמו :הנתיב שלו במערכת הקבצים ,משתני סביבה ועוד .מכיוון שתהליכים
מודעים למשאבים שלהם ,רבים מהם קוראים מהמשתנים שהמערכת מספקת להם ומקבלים ממנה
פרמטרים שמפיעים על ריצת התוכנית .משתני סביבה מאפשרים למשתמש להגדיר קלט עבור תוכנה או
מספר תוכנות כל זאת בהנחה שהתוכנות בודקות ומתנהגות שונה על פי משתני הסביבה הקיימים...
דוגמא קלאסית למשתנה סביבה שקיים ברוב המערכות ההפעלה של לינוקס הוא המשתנה .$PWD
המשתנה הזה מוגדר בצורה דיפולטיבית ,והוא מייצג את הנתיב במערכת קבצים שבה התוכנית רצה.
בואו נחזור קצת ל Loader-שדיברנו עליו קודם .כאשר מפעילים קובץ הרצה ,מערכת הפעלה משתמשת
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בכמה חלקים פנימיים כדי להפוך קובץ הרצה לתהליך .ה Loader-אחראי לדאוג שכל החלקים הרלוונטים
של התוכנה מוכנים להרצה ,מה זאת אומרת? אם קובץ ההרצה מקומפל בצורה דינאמית ,הLoader-
אחראי לטעון את כל מה שצריך בשביל שהתוכנה תרוץ כמצופה.
בגלל שה Loader-נקרא לפני שהתהליך רץ ,קיימת האופציה להוסיף משתנה סביבה לתהליך שהולך
לרוץ ,לפני שהוא רץ .המזרק להזרקת ספרייה בתוך בינארי שמקומפל דינאמית (שתמיד חלמתם עליו)
כבר קיים! שמו בישראל הוא .LD_PRELOAD
ה Loader-יודע לקרוא את המשתנה של  ,LD_PRELOADולבדוק האם מוגדרת ספרייה .במידה וכן ,ה-
 Loaderטוען את הספרייה לתוך התהליך ,לפני שהוא טוען כל ספרייה אחרת.
הנה דוגמה פשוטה לשימוש ב LD_PRELOAD-כדי לדלג על הפונקציה  ,printfחשוב לשים לב שהפונקציה
נכתבת עם בדיוק אותה חתימה (שם ופרמטרים) של הפונקציה המקורית.
קודם כל ,נכתוב פונקציה בשם  printfעם אותה החתימה של הפונקציה  printfהמקורית ,ונקרא לprintf-
המקורי בצורה דינאמית (יותר על זה בהמשך):

אחרי שהפונקציה מוכנה ,יש לקמפל אותה לקובץ  SOכדי לאפשר למערכת ההפעלה לטעון את הקובץ
לתהליך:

התהליך צריך לקרוא לפונקציה עם אותם פרמטרים.
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בדוגמה הבאה ,אפשר לראות תוכנית ב C-שקוראת ל printf-כרגיל:

עכשיו נקמפל את המודול  hello_worldכרגיל לקובץ הרצה ,מבלי שהוא ידע בכלל שהולכים להזריק לו
:SO

כשמפעילים את קובץ ההרצה עם  LD_PRELOADלספרייה שקמפלנו ,אפשר לראות שהוא מדפיס למסך
!Hello EVIL world

הצלחה! השתמשנו במזרק  LD_PRELOADכדי להזריק קובץ  SOלקובץ הרצה ,לפני שהוא הפך להיות
תהליך .עכשיו מגיע אתגר גדול יותר ,איך מזריקים משהו לתוך תהליך שכבר רץ במערכת? האם זה בכלל
אפשרי?

בזמן ריצת הבינארי
על מנת שנוכל לבצע הזרקה בזמן הריצה ,יש צורך לשנות קונפיגורציה במערכת ההפעלה וזאת על מנת
לתת ל( ptrace-הסבר על מה זה בכלל  - ptraceבחלק הבא) הרשאות גבוהות יותר.

מבוא לptrace-
למרות שכל מפתח רוצה להגיד שהוא כותב קוד בלי באגים ,בסופו של דבר גם אנשי קוד הם בני אדם
ולפעמים הם עושים טעויות .על מנת לעלות על תקלה או ״באג״ בתוכנה ,יש צורך לחפש את התקלה
ולאתר אותה .בשפה המקצועית הדבר נקרא "דיבוג" ( )debugושם הפעולה הוא "לדבג" .יש הרבה דרכים
לדבג תוכנה ואנחנו נתמקד בדרך של דיבוג בלייב בלינוקס ,כלומר  -להריץ את התוכנה בצורה שבה
אפשר לעצור את ההרצה שלה ולשנות את הערכים שלה ,כל זאת תוך כדי הריצה של התוכנה .כדי
לעשות זאת ,ישנו פיצ'ר במערכת ההפעלה לינוקס בשם .ptrace
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הכלי  ptraceמאפשר לנו לבצע מגוון פעולות על תהליך אחר .פעולות כמו להפסיק את הריצה של
התהליך ,לקרוא ולכתוב לזיכרון או אוגרים של התהליך ועוד.
בוא נחזור למטרה שלנו ,להזריק ספרייה משותפת ( )Shared Libraryבתוך תהליך שכבר רץ .נשתמש ב-
 ptraceכדי להפסיק את ריצת התהליך ,נכתוב לזיכרון שלו קריאה של מערכת ההפעלה שמאפשרת לנו
לטעון ספריות ( )dlopenונחזיר את הריצה לתהליך כדי להפעיל את .dlopen

הפסקת התהליך בעזרת ptrace
כדי לעצור את הריצה של התהליך ,נפעיל את  ptraceעל ה PID-של התהליך שאנחנו רוצים להזריק לו:

בגלל ש ptrace-מאפשר כל כך הרבה יכולות על גבי פונקציה אחת ,הפרמטר הראשון מאפשר לבחור
איזה התנהגות להפעיל .הפעלה של  ptraceעם פרמטר  PTRACE_ATTACHמאפשר לנו לעצור את הריצה
של התהליך.
מה זה אוגר?
בתוך כל מחשב רגיל אפשר למצוא הרבה חלקים ,כמו הזיכרון ( ,)RAMכונן הדיסקים ,המעבד ,לוח האם
ועוד .כל חלק אחראי על משהו אחר כדי שהמחשב יתפקד כמו שצריך .המעבד עצמו מחולק לכמה
חלקים ,לאחד מהם קוראים ״אוגרים״ .אוגר הוא אזור בתוך המעבד שמאפשר לקרוא ולכתוב ערך בגודל
מסוים .ממש לאגור בתוכו מידע .יש כמות מסוימת של אוגרים בתוך המעבד ,כתלות בארכיטקטורה של
המעבד הספציפי .מכיוון שכתיבה וקריאה של אוגרים מתבצעת במהירות ,המעבד משתמש בו כדי לשמור
ערכים תוך כדי ריצה של כל תוכנית.
גיבוי האוגרים של התהליך
כדי לגרום לתהליך המרוחק להריץ קוד שלנו ,נצטרך לשנות את האוגרים שלו .המטרה שלנו היא לגרום
לתהליך ל הריץ את הקוד שלנו ,ולהחזיר את מצבו אחרי שאנחנו מפעילים את הקוד .כדי להחזיר את
האוגרים אחרי הריצה ,יש צורך לשמור את מצבם לפני שאנחנו נוגעים בהם .קריאה ל ptrace-עם
הפרמטר  PTRACE_GETREGSמאפשר לנו לקרוא את האוגרים של תהליך מרוחק ,אחרי שהתחברנו
לתהליך עם :PTRACE_ATTACH
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איך אפשר למצוא ?dlopen
אחרי שקימפלנו את הקובץ  SOשאנחנו רוצים להזריק לתהליך ,אנחנו צריכים ללמוד איך אפשר בכלל
לטעון את ה SO-ולהשתמש בו בתוכנית שלנו .הפונקציה  dlopenמאפשר לנו לפתוח קובץ  SOבזמן ריצה
של התוכנית ,ולהשתמש בתוכן שלו בקוד שלנו .לקרוא לפונקציה  dlopenבתוכנית בכללי זו פעולה מאוד
פשוטה ,אבל אנחנו מנסים לקרוא לפונקציה בתוך תהליך אחר לגמרי!
כדי לקרוא לפונקציה ,יש צורך לדעת איפה היא נמצאת בזיכרון ,מה הכתובת שלה .בדרך כלל מפתחים
לא צריכים לדאוג לדברים כאלה ,כי הקומפיילר או ה Loader-יודעים איך למצוא פונקציות בזיכרון .בגלל
שאנחנו רוצים להזריק קוד שלנו בתוך התהליך ,יש צורך למצוא את הכתובת לפונקציה בעצמנו .הפונקציה
 dlopenנמצאת בתוך הספרייה  ,libdl.soהספרייה של ה ,Dynamic Loader-שלמדנו עליה קודם.
חשוב לזכור! עם השיטה של הזרקת קובץ  SOבעזרת  ,ptraceאי אפשר להזריק בתוך תהליך שמריץ
קובץ הרצה שמקומפל בצורה סטטי אלא רק בקובץ הרצה שמקומפל דינאמית .בגלל שהתהליך שאנחנו
רוצים להזריק אליו מקומפל דינאמית ,מערכת ההפעלה כבר טענה את  libdlלתוך הזיכרון שלו .אנחנו
צריכים למצוא את הפונקציה  dlopenבתהליך המרוחק .אפשר למצוא את הכתובת ש libdl-טעון אצל
התהליך המרוחק דרך הקובץ  ./proc/<pid>/maps/הקובץ הזה מתאר מיפוי בין קטעי זיכרון בתהליך
לדברים הרלוונטים לריצתו ,ביניהם גם ספריות .אחרי פתיחה של הקובץ  ,mapsאפשר לחפש את libdl
כדי להבין איפה היא נמצאת בזיכרון של התהליך:

מצאנו את המיקום ש libdl-טעון אצל התהליך המרוחק ,אבל איך אפשר לדעת איפה הפונקציה dlopen
נמצאת?
אנחנו יודעים שהפונקציה נמצאת בתוך  libdlאבל לא יודעים איפה .בדיוק בשביל זה קיימת פונקציה
 .dlsymבמקרה הזה נרצה למצוא איפה  dlopenנמצא בזיכרון .ה libdl-שטעון אצלנו בתהליך הוא אותו
אחד שטעון אצל התהליך המרוחק .לכן ,אם אנחנו יכולים למצוא איפה הפונקציה  dlopenנמצאת ביחס
לספרייה  ,libdlנוכל למצוא את המיקום הרלוונטי בתהליך המרוחק .אולי אתם שואלים את עצמכם למה
בכלל לבני אדם יש שמות ולפרות אין? אבל זה לא רלוונטי למאמר .מה שיותר רלוונטי זה להבין איך
למצוא איפה הפונקציה  dlopenנמצאת בתהליך המרוחק אם זה אותו  dlopenשיש לנו בתהליך? קיים
מנגנון במערכת ההפעלה בשם  ,ASLRאו  ,Address Space Layout Randomizationהמשנה את המיקום
של משאבים משותפים בזיכרון כמו  libdlעבור כל תהליך .המנגנון הזה נועד בדיוק בשביל להקשות עלינו
ולעלות את אבטחת המערכת .לכן ,אנחנו צריכים לעקוף את  ASLRולחשב בעצמינו את המיקום של
 dlopenיחסית ל libdl-בתהליך המרוחק.
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בשורה הבאה:

הערך של  remoteLibמציין את המקום בזיכרון שבו יושב  libdlבתהליך המרוחק ,מצאנו אותו בעזרת
 .proc/<pid>/maps/בעזרת  dlsymמצאנו את הכתובת של  dlopenבהתליך שלנו ושמרנו את הכתובת
בתוך משתנה בשם  .dlopenAddrהערך של  localLibמציין את הכתובת בזיכרון של  libdlבתהליך שלנו,
אותו מצאנו בעזרת קובץ ה .maps-בעזרת שני הפרמטרים האלה אפשר למצוא איפה הפונקציה dlopen
תהיה בתהליך המרוחק.

למצוא מקום פנוי
כדי לכתוב את הקוד שלנו שיקרא ל dlopen-אנחנו צריכים למצוא אזור בזיכרון של התהליך המרוחק
שאפשר לכתוב אליו ולהריץ קוד .לכל אזור זיכרון יש הרשאות המציינות האם אפשר לכתוב ( ,)wלקרוא
( )rאו להריץ קוד ( .)xאנחנו צריכים אזור שאפשר להריץ כדי להפעיל את  .dlopenלכן ,נעבור על הקובץ
 mapsשל התהליך המרוחק ונמצא אזור זכרון שיש לו הרשאות להרצת קוד (.)x

לגבות את הקוד
אחרי שנצליח להזריק  SOבתהליך ,אנחנו רוצים לשחזר את המצב של התהליך ולהמשיך את ריצתו
כרגיל .מצאנו את המקום שאנחנו רוצים לכתוב את הקוד שלנו ,אבל לפני זה צריכים לעשות משהו עם
הקוד שכר קיים שם! נשתמש במעטפת לפונקציה  ,ptraceבשם  .ptraceReadהמעטפת קוראת לptrace-
עם הפרמטר  PTRACE_PEEKTEXTשיאפשר לנו לקרוא מהזיכרון של התהליך .הפונקציה  ptraceמאפשרת
לנו כתיבה וקריאה של זיכרון בארבעה בתים לכל קריאה .לכן כשנרצה לקרוא הרבה מידע נשתמש
בפונקציה שיודעת לקרוא ל ptrace-כמה פעמים ברצף.
נקרא לפונקציה  mallocכדי להקצות זיכרון לשמור בו את הקוד שנמצא בזיכרון ה״פנוי״ ,לאחר מכן נקרא
לפונקציה  ptraceReadכדי להעתיק את הזיכרון משם לזיכרון שלנו.
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דריסה של הקוד
כדי להריץ את הקוד שלנו ,אנחנו צריכים לכתוב את התוכן שלו ,וגם את הפרמטרים הרלוונטיים בתוך
התהליך .נשתמש שוב במעטפת לפונקציה  ,ptraceהפונקציה  .ptraceWriteהפעם נשתמש ב-
 ,PTRACE_POKETEXTכדי לכתוב לזיכרון של התהליך המרוחק.

בקטע הקוד לעיל ניתן לראות כתיבה של המשתנה  ,lib_pathהמכיל את המיקום במערכת קבצים של ה-
 SOשאנחנו רוצים להזריק לתהליך המרוחק .אנחנו כותבים את הנתיב בתוך  ,freeaddrהכתובת עם
הרשאות הרצה שקודם מצאנו .בשורה האחרונה אפשר לראות כתיבה של  ,injectmeהפונקציה שאנחנו
רוצים לכתוב בתוך התהליך.

קצת אסמבלי פעם הרג מישהו?
הקוד שאנחנו רוצים להזריק בתוך התהליך המרוחק נכתב באסמבלי ,הקוד צריך להיות בפורמט שהמעבד
יודע איך להריץ .המטרה שלנו היא להריץ את הפונקציה  ,dlopenלשלוח אינטרפט()Interruptתוכנתי כדי
שאנחנו נוכל לדעת מתי הסתיימה הריצה של הקוד .אינטרפטים מאפשרים למחשב לזהות שיש אירוע
שהוא צריך לטפל בו ,כמו לחיצת כפתור במקלדת .כל פעם שלוחצים על מקש במקלדת ,המעבד מקבל
אינטרפט שצריך לטפל בו .אינטרפט תוכנתי מאפשר לתוכנית אחת לזרוק אינטרפט ולתוכנית אחר לתפוס
אותו ולפעול בהתאם.

הפונקציה  injectmeכוללת קוד אסמבלי שעושה שתי פעולות ,הראשונה היא לקרוא לפונקציה שנמצאת
באוגר raxוהשנייה היא לזרוק אינטרפט תוכנתי עם הערך .0x03
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הכנה להרצת dlopen
כדי שהתהליך המרוחק יהיה מוכן להרצת  ,dlopenאנחנו צריכים לשנות כל מיני ערכים באוגרים .לדוגמה,
כשמריצים  ,dlopenהפונקציה מצפה שהאוגר  rdiיכיל את הנתיב במערכת הקבצים שבו יושב הSO-
שאותו אנחנו רוצים לטעון .בנוסף ,האוגר ( RIPאו  ,)Instruction Pointerמציין את הכתובת בזיכרון
שהמעבד צריך להריץ.
אנחנו צריכים לשנות את הכתובת הזאת לכתובת של קוד האסמבלי שכתבנו למעלה:

בסוף ,אנחנו ממשיכים את ריצת התוכנית כדי להריץ את קוד האסמבלי שלנו ולטעון את ה SO-שנמצא
בדיסק.

חזרה הביתה
זוכרים את האינטרפט ששלחנו בקוד האסמבלי למעלה? זרקנו את האינטרפט באסמבלי ,כדי שנוכל
לזהות בקוד שלנו מתי הקריאה ל dlopen-הסתיימה ,ואפשר להחזיר את המצב של התוכנית (האוגרים
והזיכרון) כפי שהיה לפני השינויים שלנו.
הקוד בעמוד הבא משתמש בפונקציה  ,waitpidוכל מיני מאקרואים (כמו  WIFSTOPPEDאו ,)WSTOPSIG
כדי לזהות האם האינטרפט ששלחנו אכן נזרק על ידי קוד האסמבלי.
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להלן הקוד:

אחרי שאנחנו מזהים את ה SIGTRAP-שזרקנו באסמבלי ,אנחנו מוודאים שהקריאה ל dlopen-הצליחה ולא
החזירה  NULLושאפשר להחזיר את מצב התוכנית למה שהוא היה לפני שנגענו בו.
קימפול והזרקה בתוך תהליך של פייתון
חשוב לשים לב ,כדי לקמפל את הקוד שמזריק את ה SO-בתוך תהליכים ,יש צורך להוסיף את הדגל ldl-
כדי ללנקג׳ מול הספרייה  libdlשל ה.Dynamic Loader-

מה אנחנו מזריקים?
כדי לראות בצורה אוטומטית שהזריקה שלנו עובדת ,נכתוב קובץ  SOשמדפיסה למסך שטוענים אותה
מה.Loader-

כעת רק צריכים לקמפל את הקובץ  SOואנחנו מוכנים להזריק!
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החלטנו להזריק קובץ  SOבתוך התהליך של  ,ipythonשמקומפל בצורה דינאמי וכולל את הספרייה :libdl

הצלחה! כמו שאפשר לראות בלי לגעת בכלל בתהליך של הפייתון ,גרמנו להדפסה של המחרוזת
״ "!Python taken overל stdout-של התוכנית .הנה קישור לקוד שמזריק עם  ,ptraceמבוסס על הקוד
הזה.

למה
מה עוזר לנו להזריק ספרייה לתהליך אחר?

● התהליך שרואים שרץ הוא תהליך רגיל שאמור לרוץ ולא קובץ הרצה חשוד.
● יכול לעשות פעולה מסוימת כל פעם שמישהו מריץ בינארי מסוים וכך לעקוב אחריו.
או משהו פרקטי יותר:
 - SETUIDדגל הרשאות בלינוקס שנותן למשתמש אחד להריץ קובץ הרצה מסוים עם הרשאות של
משתמש אחר( .להרחבה (https://en.wikipedia.org/wiki/Setuid
במקרה שקיים קובץ הרצה עם  setuidשמקומפל דינאמית ,אפשר לחפש אם הוא טוען ספרייה ממקום
שלכל משתמש יש הרשאות כתיבה אליו .אם זה נכון ,נחליף את הספרייה הקיימת שם ונגרום לכך
שבטעינה היא תריץ  bashוכך נשתמש בבינארי הזה לביצוע .privilege escalation
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חולשות
חולשה ב database-של  IBMשמאפשרת לעשות  PEל:root-
https://www.ibm.com/support/pages/node/875860
חולשה ב VMWare-שמאפשרת לעשות  PEל:root-
https://www.rapid7.com/db/modules/exploit/linux/local/vmware_alsa_config
חולשה ב firefox-שמאפשרת בעזרת  LD_PRELOADלגרום למשתמש אחר להריץ משהו:
https://www.rapid7.com/db/vulnerabilities/linuxrpm-RHSA-2010-0861

סיכום
במאמר סקרנו שיטות שונות ומגוונות להזרקת קוד וטעינת ספריות עבור קבצי הרצה בלינוקס .גם ב-
 windowsניתן לבצע את הפעולות האלה (זה אפילו קל יותר) ויש כתבות המדברות על זה במגזין.
במקומות שהם מעבר לעולם המחשבים גם ניתן להזריק דברים למקומות שהם לא צריכים להיות ,זה
אפילו קורה לנו באופן יום יומי .אם זה בפרסומות ובשיווק ,אם זה בחדשות ובתקשורת ,אם זה בתוכן לא
מודע שאנחנו צורכים במדיה כמו סרטים וסדרות ואם זה האנשים סביבנו שאנו מדברים איתם על בסיס
יומי.
גם בעבודה במחשב וגם ביום יום עלינו להיות מודעים לפעולות שלנו ולדאוג שהדברים שאנחנו עושים לא
מושפעים על ידי גורם צד שלישי.
בנוסף ,נקווה שבאמת יהיה חיסון לקורונה )שמופץ בצורה רחבה) בקרוב ונוכל לחסן גם את עצמנו וגם את
מחשבי הלינוקס.
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ביבליוגרפיה
https://www.sans.org/blog/go-to-the-head-of-the-class-ld_preload-for-the-win/
https://www.codeproject.com/Articles/1104640/Linux-SO-File-Injection
https://en.wikipedia.org/wiki/Hooking#Methods
https://en.wikipedia.org/wiki/Netfilter
http://www.goldsborough.me/c/low-level/kernel/2016/08/29/16-48-53-the_-ld_preload-_trick/
https://stackoverflow.com/a/27304692/1136731
https://blog.xpnsec.com/linux-process-injection-aka-injecting-into-sshd-for-fun/
https://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic-link_library
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_compilation
https://stackoverflow.com/questions/9688200/difference-between-shared-objects-so-staticlibraries-a-and-dlls-so
https://stackoverflow.com/questions/24355344/inject-shared-library-into-a-process
https://www.aon.com/cyber-solutions/aon_cyber_labs/linux-based-inter-process-codeinjection-without-ptrace2/
https://github.com/AonCyberLabs/Cexigua
https://nullprogram.com/blog/2016/09/03/
https://backtrace.io/blog/backtrace/elf-shared-library-injection-forensics/
https://recipeforroot.com/suid-binaries

פרויקטים קיימים
:פרויקט שממש בצורה די אוטומטית הזרקת ספריות לתהליכים בלינוקס



https://github.com/gaffe23/linux-inject
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דברי סיכום
בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה 124-של  ,Digital Whisperאנו מאוד מקווים כי נהנתם מהגליון והכי
חשוב :למדתם ממנו .כמו בגליונות הקודמים ,גם הפעם הושקעו הרבה מחשבה ,יצירתיות ,עבודה קשה
ושעות שינה רבות כדי להביא לכם את הגליון.
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