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 ךדבר העור 

 

 !DigitalWhisperשל  148-ה גליוןלברוכים הבאים 

תביעה בין מדינת פנסילבניה  בגיןשהוגש  פשרהההסכם על  TheRegister-פורסם בהחודש,  לקראת סוף

תביעה התרחשה המרכזיות בעולם. המ גנטיותחברת בדיקות , DNA Diagnostics Centerלבין חברת 

ודלף מידע ן אירוע פריצה בגי $422,222תשלם  , בין היתר,כי החברה הוחלט ולפי הפשרה, 2021בשנת 

 מליון בני אדם. 2-יותר מ שלרשומות גנטיות נגנבו, בין היתר, במסגרתו אשר שהיא חוותה באותה השנה 

רכישה של מכחלק  2012בשנת  DDCמה שדלף והכיל את אותן הרשומות הוא מאגר מידע שהגיע לידי 

להגן  א שכדיהראשונה הי :בסיפור הזה נקודות מביכותיש כמה  .Orchid Cellmarkחברה בריטית בשם 

ל או על טענה שעד האירוע היא כלל לא ידעה על קיום המאגר הנ"ה חברה, ביעהבמהלך הת על עצמה

החברה טענה שהיא ביצעה לא מעט בדיקות חדירות  .מביכהטענה הגיונית אך המידע שקיים בו. 

הנקודה  והערכות אבטחה, אך רק על מידע "חי" ולא על שרתים ישנים עם מידע שלא נעשה בו שימוש.

 ועוד עודגילתה את הפריצה באיחור של כמה חודשים כאשר במהלכם היא קיבלה  שהחברה היא השניה

ה ורק כאשר היא קיבלה התרא שלה פעילות חשודה ה על כך שיש ברשתהודעות מספקית התשתית של

הפעילה והגדילה היא  -שרתים בחוות השרתים שלה  על כמה Cobalt Strike-ב זיהוי שימושקונקרטית על 

על אותם שהיו ברשותה מאגרים  08-ושכשרתים  5 שלה כתגובה וזיהתה שברשותה יש IR-את תוכנית ה

 נגנבו. -השרתים 

הנקודה השלישית המביכה בכל הסיפור הזה )ואולי המביכה ביותר לדעתי?(, היא שאם קוראים את 

זה נראה בגדול שעד כה לא הותקנו שום מערכות  )13עד עמוד  10)עמוד  ההמסקנות של הסכם הפשר

הציבורית  ספרייהרמת האבטחה ברשת שלה נמוכה מרמת האבטחה ברשת של ההגנה ברשת שלה, וש

להתחיל ליישם , "על החברה להדק את רמת האבטחה שלה ו, נכתבהסכם הפשרהב הקרובה לביתכם.

, או שעליה להתחיל לאסוף לרשת שלה" 2FAיישם מנגנוני ולבדיקות חדירות עדכוני תוכנה שוטפים, 

לטובת כך. בהמשך  IDS/IPS-, וSIEMולתעד אירועים חריגים שמתרחשים ברשת שלה, להתקין מערכת 

גם נכתב על מספר תקני אבטחה בסיסיים ביותר שעל החברה יהיה לעמוד והרוח שעולה מאותם סעיפים 

שאתם קוראים לו רשת המחשבים  חלאס כבר עם שובך היונים הזההוא שבכלליות בהסכם הפשרה 

תתחילו להתנהג , אתם לא משתלה ציבורית אתם מתעסקים ברשומות גנטיות של אזרחים אז שלכם

בארגון שלהם...  CISOאה, וכן, באחד הסעיפים נכתב גם שאולי הגיע הזמן שהם יאיישו תפקיד  .בהתאם

 בטח כדי שיהיה את מי להאשים בפעם הבאה שהמידע שלהם ידלוף.

תמונה אני ממליץ לכם לקרוא את הסכם הפשרה, הוא לא ארוך והוא יאפשר לכם להחליט לבד האם ה

 כעיסה או מצחיקה.ה, מיא בעיקרה עצובשעולה ממנו ה

https://www.theregister.com/2023/02/20/dna_testing_firm_pays_200k/?td=rt-3a
https://www.attorneygeneral.gov/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-16-AVC-DNA-Diagnostics-Center.pdf
https://dnacenter.com/
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המסקנה שאני הגעתי אליה היא שהתמונה שעולה מהסכם הפשרה היא אכן מעט מצחיקה )אם אתם 

אנשי אבטחת מידע(, והיא מעט מכעיסה )אם אתם מחוקקים או אנשי פרטיות(, אבל היא בעיקר עצובה. 

ו לנתונים שהיו ברשותם בעצם כמו רב היא בעיקר עצובה אם אתם מבינים שאנשי החברה הזאת התייחס

מי שקרא את אותה הכתבה. למה? כי כשנפרץ מאגר עם סיסמאות יש לנו כאב ראש של כמה דקות 

ועכשיו אנחנו צריכים להחליף סיסמה בכמה אתרים, ואם נפרץ מאגר עם כרטיס האשראי שלנו, אנחנו ככל 

 מקסימום ואז נשכח את הפרשה.שבועיים הקרובים ב-הנראה נהיה עם כאב ראש למשך השבוע

ל יום או יומיים, וגם לא שבוע, גנטי, העניין לא מלווה בכאב ראש ש מידעעם  אבל כשנגנבת רשומה

כי כאב הראש נובע ממשימות  ין למעשה לא מלווה בכאב ראש בכלל., העניחודש או חודשיים שבועיים

)לעבור על רשימת האתרים שבהם הסיסמה  או להכיל אותה הידיעהשעלינו לעשות כדי להתמודד עם 

לבטל את האשראי ולהזמין אחד זהירים, או להתקשר לחברת האשראי, שלנו זהה במקרה בו לא היינו 

עם , אין לנו שום דבר לעשות כדי להתמודד המדוברחדש(, אבל במקרה שבו נגנבה לנו רשומה מהסוג 

ית שלהם נחשפה לעולם ועד יהיו חשופים לשלל מליון האנשים שהרשומה הגנט 2.1הידיעה הזאת. אותם 

 ת וזיופים, אין שום צעד שהם יכולים לנקוט בו כדי להכיל את האירוע הזה.מתקפו

, בעולם שבו ראיה גנטית שניות 3צריך לא יותר מדגימה בת  שלכםלקול   Deepfakeכדי לבצעבעולם שבו 

, 9923/23החלטה בתיק דנ"פ נחשבת מספיקה וחזקה במיוחד )דוגמא מעולה היא עדיין משפט בבית 

הדגימה הגנטית נחשבה כמספקת  -שבה אפילו כאשר המתלוננת לא זיהתה במסדר זיהוי חי את החשוד 

למידע גנטי פשוט  ובעולם שבו ארגוני פשיעה יעשו לא מעט כדי להערים על רשויות החוק.כשלעצמה(, 

פשוט המובילות בתחום  לכאלוכאשר חברות שנחשבות לא . ובטח ובטח אסור להגיע למאגרים שכאלה

 .עליולא מסוגלות לשמור 

 ושיהיה חודש נפלא לכולנו!

 

וכמובן, לפני הכל, אנו חווים את תודותינו החודש לכל מי שהשקיע, חקר, תיעד וכתב, ובלעדיו הגליון הזה 

עידו תודה רבה ליהונתן אלקבס, תודה רבה ל, עדי מליאנקרלרבה תודה  לא היה יוצא כמו שהוא. אז,

 !גפן אלטשולרתודה רבה לוזיו חדד תודה רבה לולצמן, 

 קריאה נעימה,

 אפיק קסטיאל   

 

  

https://valle-demo.github.io/
https://www.psakdin.co.il/Court/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%93%D7%A0%22%D7%A4-9903-03
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YubiKey: Unlocking Foolproof Security 

 אלקבס ויהונתן מליאנקר עדי מאת

 

 הקדמה

 מחלופות יותר טובות אבטחה תוצאות יניב תמיד פיזי אלמנט על המתבסס אימות, זה את תהפכו שלא איך

2FA שהחלו היקף רחבות למתקפות עדים אנחנו האחרונה בתקופה ובמיוחד האחרונות בשנים. דיגיטליות 

-ל לנייד שקיבל OTP-ה קוד את למסור תמים עובד ומשכנוע Phishing ,Credential Stuffing-מ דרכן את

 העולם אוויר אל הגיחו Pharming-ו Smishing ,Vishing ,Whaling כדוגמת חדשות מילים". IT-ה צוות"

 אימות – פעם יֵמא יותר ברור המגמה כיוון כי במקרה זה שאין והרי. אלו במתקפות נוסף רובד לתאר במטרה

 מערכות ולב הנתונים מסדי אל ישירות התוקף את יוביל הרע ובמקרה הטוב במקרה VPN יעקוף מוצלח

 C&C מספר אל Phishing-ה מודולי כניסת את לראות ניתן, להישאר כדי כאן האלו התקיפה וקטורי. הארגון

frameworks לכך כראייה הפופולארים. 

 שהורדה בחוץ וארגונים משתמשים הרבה כך כל יש. הרבה נדרש לא, אמת'ת? כזה במצב לעשות צריך מה

 בית לשדוד לנסות למה. התקיפה נסיונות מרבית את למנוע עשויה" קלה מטרה" היותנו של ועקבית מתונה

 את מתאר” Low Hanging Fruit“ באנגלית הביטוי? לרווחה פתוח שמולו הבית אם ואזעקה בגדר שמוקף

 ניתן; מהנוף יעלמו כניסה כוקטור תקין אימות על המסתמכות מתקפות אם ספק, זאת עם אך. היטב הרעיון

 .לכך כראייה ההגנה רכיבי מכלל הפרימטר להגנת שמוקדש הכספי האחוז את לראות

 בהקדמה להתחיל לנו חשוב היה( סופר מי אבל ביחד 02 כמעט) המגזין במסגרת כה עד שפירסמנו המאמרים ברוב אם

 מכן לאחר ורק נושא אותו את שמרכיבים הביניין אבני של שונים אספקטים ואחד מיליון על להסביר, ארוכה

 לצלול היא במאמר שלנו המטרה. שונה הקרוב שהמאמר הרי - והטכני הפרקטי לחומר הבמה את לפנות

, זה בהיבט. YubiKey כדוגמת פיזי אימות במוצר השימוש מנגון את ולהציג הטכני לתוכן מהר שיותר כמה

 אנחנו זאת בכל למה אז(, YubiKey מאחורי העומדת) yubico לחברת מתחרים מוצרים מעט לא ישנם

 ? שלם מאמר שלה המוצרים לסדרת מקדישים
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 ?)עליו מאמר רושמים אנחנו ולמה( המתחרות לעומת YubiKey את מייחד מה

 . כלום - מהסוף נתחיל

 חומרה אבטחת מפתח כל, כללי באופן .מספקת yubico שחברת רים'הפיצ לכל כמעט תחליף למצוא ניתן

 . YubiKey-ל נהדרת כחלופה לשמש יכול FIDO U2F באימות המשתמש

 זו שלהם ביותר המשמעותי שהיתרון להבין חשוב אבל YubiKey אל אלטרנטיבות מספר נציג הקרוב בפרק

 התקנים את עיצבו למעשה והלכה הזמן מראשית פה היו( Duo Security עם ביחד) yubico-ש העבודה

 לא תופתעו המתחרות של בדוקומנטציה קצת תנברו אם. היום מכירים שאנחנו הפרוטוקולים את ומימשו

 .רשמו yubico של שהמפתחים קוד חלקי על מסתמכות שהן לגלות פעם

 (במספר+ 85,222) שלה העובדים כל את הכריחה Google-ש מאז כי פירסם KrebsOnSecurity 0218 ביולי

. פישינג ניסיון לשום נפלה לא החברה( OTP-ו סיסמאות במקום) פיזיים Security Keys-ב להשתמש לעבור

 ככזו; האינטרנט ברחבי ליבתיים וממשקים תוכנות הרבה הכי עם( חברה-ה לא אם) החברות אחת היא גוגל

 גופי עבור אספקה שרשרת נוזקות להטמנת ונסיונות למתקפות מאוד מפתה תקיפה משטח מהווה היא

 . נוספות וחברות ממשל

 לא גוגל, פיזית חומרה מבוסס לאימות "הפשוט" המעבר שבזכות העובדה אבל בנושא דעתכם מה יודע לא

 המשמעותי היתרון את מראה זמן הרבה כך כל במשך?( כן, אחד' מס מודרני כניסה וקטור) מפישינג סבלה

 עשתה גוגל security keys באיזה לנחש רוצים. האימות בשלב חומרה מבוססת הגנה שכבת הוספת של

 . YubiKey, יאפ? תקופה באותה שימוש

 לשוק לצאת החליטה גוגל המודל של המאסיבית ההצלחה לאחר כי אתכם יפתיע לא שזה מקווה אני, כן כמו

 .העולם אוויר אל הגיח Titan Security Key, 0219 בסוף ואכן. משלה מדף מוצר עם

 אחלה להם יש נכון (.גוגל של למפתחים מראש סליחה) כלום כמעט חידשו לא שגוגל להבין חשוב אבל

UI\UX ,אבל שלהם המוצרים (מיליון) שאר עם ממושלמת פחות לא בצורה ומתלבש בטירוף רספונסיבי הכל 

 המפתחות מוצרי כל כמעט, למעשה. כולם כמו בסיס רעיון באותו עובד Google Titan( גדול אבל וזה)

 .ציבורי מפתח של קריפטוגרפיהב שימוש י"ע - דומה בצורה עובדים הפיזיים

 ?עובדים פיזיים אבטחה מפתחות איך אז

 מאמתים)  Authenticatorsהשם את מקבלים פיזיים אבטחה מפתחות, FIDO ארגון של הרשמית בדוקומנטציה :הערה

 למעשה שונות חברות של שמאמתים מכיוון. WEB-ה שרת מול המשתמש לאימות אחראיים שהם מכיוון (צחה בעברית

 מוצר איזה לבחור ליטרלי תוכלו" מאמת" המילה את שתראו פעם בכל, הקרוב בהסבר, להפליא זהה בצורה עובדים

 :יתאים וההסבר הבאה מהרשימה

• YubiKey 5 Series 

• Google Titan  

https://www.yubico.com/authentication-standards/fido-u2f/
https://duo.com/
https://krebsonsecurity.com/2018/07/google-security-keys-neutralized-employee-phishing/


 
 

YubiKey: Unlocking Foolproof Security 
www.DigitalWhisper.co.il 

 7  2023מרץ  ,148גליון 
 

• Feitian MultiPass FIDO  

• HyperFIDO Titanium U2F  

• Thetis FIDO U2F  

• Token2 BurnerKEY 

 למרות) bits & bytes-ל נכנסים לא אנחנו, שונה בצורה עובדים שונים מוצריםLLD   (low level design)שברמת כמובן

 לפיהן פועלים המוצרים שכלל ולדעת להכיר שחשוב העיקריות הפעולות אלו אבל( FIDO2 על במאמר זאת עשינו שכן

 .שלהם החברה של באתר יש buzzwords כמה משנה לא

 WEB מבוסס מקוון בשירות לחשבון הכניסה בעת משתמשים זהות לאימות שנועד פיזי התקן הוא" מאמת"

 U2F בסטנדרט שימוש עושים אלו כל; NFC-ב גם ולפעמים  USB,Bluetooth בגרסאות זמין הוא. לוקאלי או

(Universal 2nd Factor )המשתמש זהות את מאובטחת בצורה לאמת כדי .CTAP2 (Client to 

Authenticator Protocol )סטנדרט של הרחבה היא U2F רוב שעדיין מכיוון אך לאחור תאימות עם 

 סטנדרט של מבט מנקודת) U2F-ב שימוש נעשה אנחנו, אותו ואימצו התקדמו לא עוד בשוק המאמתים

0FIDO )ארגון על רשמנו. ההסבר במהלך FIDO במאמר "FIDO2 - סיסמאות ללא עולם." 

 הדבר.  FIDO U2Fמבוסס באימות התומך מקוון שירות עם אותו לרשום נדרש, במאמת שימוש לעשות כדי

 הציבורי ומפתח המאמת בחומרת יאוחסן הפרטי המפתח; קריפטוגרפיים מפתחות זוג ביצירת כרוך

 מאובטח חיבור ליצירת משמשים המפתחות. המקוון השירות של בשרת ההרשמה תהליך בתום יאוחסן

 הוא לכולם המשותף כאשר( ושונים) חדשים מפתחות( וישמרו) יווצרו דומיין כל מול .לשרת היוזר בין

 לאתר, קרי. הראשונית ליצירתם השימוש נעשה בו אשר המאמת של הפרטי במפתח השימוש

Microsoft.com ו-digitalwhisper.co.il המאמת בחומרת ישמרו אשר שונים מפתחות צמדי 0 יווצרו. 

 אתגר ישלח השרת(, האימות שלב) שלו לחשבון להיכנס יבקש המשתמש כאשר, הרישום שלב לאחר

, USB של במקרה המחשב לפורט הכנסתו ידי על) איתו שנרשם במאמת שימוש לעשות יצטרך והמשתמש

 מנת על( בו שמאוחסן הפרטי המפתח את להפעיל ובכך NFC באמצעות אמצעי של סריקה או BT חיבור

 המפתח באמצעות החתימה את יאמת בתורו השרת. לשרת בחזרה אותו ולשלוח האתגר על לחתום

 החתימה אם'(. וכד אינקרמנטליים מונים, זמן חותמות כמו נוספים אבטחה ואמצעי) שברשותו הציבורי

 .קלאסי challenge-response מודל. שלו לחשבון להיכנס למשתמש יאפשר השרת, תקפה

 על דווקא לכתוב בחרתם עדיין למה. הפיזיים האבטחה המפתחות בין מהותי שוני שאין הבנו אז, אוקיי

YubiKey? אתם בו הארגון ושל שלכם צורך כל יכסה שכנראה מאוד ענף מוצרים וסט מוניטין - בפשטות 

 .(הזה מאמר\המשפט על כסף מהם מקבלים לא שאנחנו מבטיחים) עובדים

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x92/DW146-2-FIDO2_Part1.pdf
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 :האחרון במשפט כוונותינו על אור לשפוך עשויה הבאה התמונה

 

 [works-yubikey-the-yubico/how-https://www.yubico.com/why -מקור]

 סביבות, ענן שירותי, הפעלה מערכות של רחב מגוון עם לקוח תוכנת ללא out-of-the-box עובד YubiKey-ה

 עמוק כך כל מושרש הוא, למעשה. הגנה ומוצרי חומרה מערכות, סיסמאות מנהלי, אירגוניים יישומים, פיתוח

 . 1/2FA-כ yubico במוצרי לשימוש מראש שלהן המוצר את מנגישות הגדולות החברות שרוב בתעשייה
 

 ?yubico-ל יש מוצרים אילו אז

 החברה של האתר פי על. ביניהם המפורסמים הם YubiKey התקני כאשר מוצרים מספר יש yubico לחברת

 :קטגוריות 6 אל שלהם החומרה מוצרי סך את לחלק ניתן

• YubiKey 5 - תומכת הסדרה. יישומים של רחב למגוון ומתאים כללי לשימוש שמיועדות חומרות סדרת 

 מכשירים של רחב למגוון תואמת והיא, PIV-ו FIDO ,U2F ,FIDO2 ,OTP כולל, אימות פרוטוקולי במספר

 :הרגיל למשתמש המושלמת הסדרה, בככלי. ופלטפורמות

 

• YubiKey 5 FIPS - (Federal Information Processing Standard ,)של מוסמכים מכשיריםYubiKey  

 התקן. 63B-NIST SP800 של החדשות ההנחיות של( AAL3) ביותר הגבוהה הביטחון ברמת שעומדים

 כתוצאה. קריפטוגרפיים מודולים של האבטחה את לאשר כדי ב"בארה הפדרלי הממשל את משמש

https://www.yubico.com/why-yubico/how-the-yubikey-works/
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html
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 בסביבות גם כמו, וצבאיים ממשלתיים ביישומים לשימוש ומתאימה יותר מאובטחתFIPS -ה סדרת, מכך

 .גבוהות אבטחה רמות נדרשות בהן אחרות רגישות
 

 מפתחות ועיבוד לאחסון מאובטח בשבב משתמשת YubiKey 5 FIPS-ה סדרת, אלו בדרישות לעמוד כדי

 ותהליך פיזית tamper-resistant תבנית כגון נוספות אבטחה תכונות כוללת והיא, קריפטוגרפיים

secure boot .סדרת אבל בחומרה מהותי כזה לא השוני כלס'ת FIPS כדי קפדניות בדיקות עוברים 

 העלייה את מסביר כנראה זה. NIST תקן של והביצועים האבטחה בדרישות עומדים אכן שהם להבטיח

 .הרגילה 5 סדרת לבין בינה המכשירים כלל פני על במחירים

 
• YubiKey Bio - מכשיר שמשלבת סדרה YubiKey מאפשר ובכך מובנה אצבע טביעת חיישן עם רגיל 

 של נחמד אלמנט מוסיף אבל 5 מגרסה יותר יקר קצת. האימות את באמצעותו לבצע למשתמשים

 . ביומטרית אבטחה

 
• YubiKey 5 CSPN - של סדרה תת YubiKey 5 למכשירי ודומה YubiKey תכונות מבחינת אחרים 

 המודול אימות תוכנית של האבטחה בדרישות לעמוד כדי במיוחד תוכננה היא אך, ופונקציונליות

 הצרפתי המידע ואבטחת הרשת אבטחת ארגון של(, CMVP) ב"ארה ממשלת של הקריפטוגרפי

(ANSSI )גרמניה של הפדרלית הסייבר ורשות (BSI .)לעמוד שחייבת מכשירים של סדרה עוד בקיצור 

 .FIPS סדרת של כמו גודל בסדר שזה להניח אפשר אבל באתר המחירים רשומים לא .כלשהי בתקינה
 

• Security Key - ל שיש פשוטים הכי המפתחות-yubico מבוססי. להציע NFC כל את להם ואין בלבד 

 .You get what you pay for. וזה חומרה הגנות של יםי  נ  ת  ב  ה  ר  ה   המודלים
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• YubiHSM 2 and YubiHSM 2 FIPS - מודלי HSM (hardware security modules )בעולם קטנים הכי .

 אחת. חומרה מבוססות מתקפות מפני להגן ומתוכנן מובנה HSM רכיב חסרי ושרתים למחשבים מיועד

 למשתמשים המאפשרת, אבטחה תחומי במספר התמיכה היא YubiHSM 2 של העיקריות התכונות

 אבטחה בסביבות לשימוש מיועד. שונות ומטרות יישומים עבור מפתחות קבוצות מספר ולנהל ליצור

 כאשר רגישים בנתונים המטפלים אחרים וארגונים ממשלתיות סוכנויות, פיננסיים מוסדות כגון, גבוהות

 .שלו (פיצוצים) הגבוהה העלות את מסביר כנראה זה. NIST של בתקינה עומדת FIPS גרסת

 

 הזדהות פרטי של גניבה מונעת אשר הזדהות של וחזקה קלה הטמעה מקנים YubiKey מוצרי מגוון

(credentials )מסוג והתקפות משתמשים של Phishing, Brute Force העיקריים המאפיינים'. וכד: 

 בתעשייה שונים לתקנים ותאימות, AES-ו ECDSA, RSA כולל, קריפטוגרפיים אלגוריתמים במגוון תמיכה •

 . YubiKey OTP-ו PKCS#11 כגון

 .FIDO2/WebAuthn, FIDO U2F, PIV Smart Card כגון והצפנה אימות פרוטוקולי מספר •

 רב מספר גם בנוסף, Linux-ו Windows, macOS, Android - הפעלה מערכות של רב במספר תמיכה •

 (.בתקן שתומכים הדפדפנים כל את סקרנו FIDO על במאמר) דפדפנים של

 .Lightning-ו USB-A, USB-C, NFC באמצעות חיבור מקנים אשר צורות של סוגים 6-כ קיימים •

 ים-SDK-ו ספריות מעט לא מתחזקת עצמה yubico-ש העובדה כנראה הוא אומנם ביותר הבולט היתרון •

 שעובדת עליה שמע לא אחד שאף IoT מערכת איזו לכם יש. שלהם החומרות עם להתממשקות

 זול יהיה לא אומנם זה. בעיה לא? פיזית אבטחה שכבת לה להוסיף רוצים ואתם stand-alone בתצורת

 להמציא צריך לא בהחלט אבל הפרויקט את שיכין כדי embedded למפתח מעט לא לשלם ותצטרכו

 . מחדש הגלגל את

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_security_module
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 :עצמם המוצרים על יבשים פרטים קצת לקרוא שמעוניין למי המלא הטכני המפרט

 

 

 נתמכים אותנטיקציה פרוטוקולי
 

FIDO universal 2nd factor 

-ב הפועלים בשירותים בסיסמאות לשימוש חוזק הוספת מאפשר FIDO universal 2nd factor פרוטוקול

online הוספת י"ע second factor ה לפאנל-login .משתמש שם עם לשירות נכנס המשתמש, בפרוטוקול 

 (. U2F כאן שיקרא YubiKey-ה) לממשק כניסתו בעת second factor להציג מהמשתמש מבקש וכן וסיסמא

 של hash המכשיר אל נשלח, עתידית התחברות לצורך מסוים באתר לחשבון U2F מכשיר רישום בעת

 המפתח לו ומסופק בלבד שצוין הדומיין עבור במכשיר key pair נוצר(. פורט:דומין שם:// פרוטוקול) הדומיין

 . בלבד הפרטי המפתח של ומייצג הציבורי

, תקינים שניהם אם. הפרטי המפתח של ומייצג האתר כתובת של hash האתר שולח, ההתחברות בעת

 האם בדיקה מבוצעת, השרת בצד. שברשותו הפרטי המפתח בעזרת חתימה YubiKey-ה מכשיר שולח

 . שברשותו הציבורי למפתח המתאים הפרטי המפתח את מכיל המכשיר

 .דומיינים רמספ עבור אחד במכשיר להשתמש ניתן

 שהם בתנאי אינטרנט אתרי רק ולא) FIDO U2F פרוטוקול המממשת יישות כל עבור זה פרוטוקול לממש ניתן

 בעזרת ממנו מיוחצן ברכיב והאותנטיקציה ההרשמה של API-ה(. YubiKey-ה אל דומיין שם שליחת מבצעים

API של JavaScript. ה דורש, הרישום בעת-YubiKey ביצוע בטרם( לחיצה לדוגמא) המשתמש של פעולה 

 לחיצה לדרוש מקונפג להיות יכול הוא, אותנטיקציה עבור(. Gesture נקראת זאת פעולה, כאמור) הרישום

 .המידע העברת בטרם
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 :כך נראה האימות תהליך של skeleton-ה

 

FIDO2  

 מתייחס הוא(, תקן לכדי טכנולוגיות מספר של איגוד זה למעשה) U2F פרוטוקול של בהרחבה מדובר

. WEB אתרי בסביבות אצבע טביעת לדוגמה -( U2F-ל בניגוד) לסיסמה דרישה אין בהם לתרחישים

 של הרחבה שהיא CTAP2 את מכיל) שלו יותר מתקמת גרסה מהווה ולמעשה U2F-ל מאוד דומה הפרוטוקול

 הבאים התרשימים את הכנתי" הקלעים מאחורי - FIDO2" במאמר (.לאחור תאימות עם U2F סטנדרט

 : הפרוטוקול באמצעות והאימות הרישום תהליכי לתיאור

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x93/DW147-1-DW147-FIDO_Part2.pdf
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 :האימות בתהליך המינורי השוני את לראות ניתן כאשר

 

-ו FIDO2 לכיצד הקשור בכל מעט לא מהם ללמוד אפשר אמת'ות מעניין די התהליכים של Flow-ה

WebAuthn הן) גובהה ברזולוציה הוסבר בתרשימים שלב כל. הנוכחי במאמר להסבר ניכנס לא אבל עובדים 

 השני במאמר( בתהליך השונים המשתתפים בין שעוברים עצמם האובייקטים מבחינת והן התהליך מבחינת

 .הזה במאמר גם בהסברים נעמיק לא ולכן FIDO2 על

 

Personal Identity Verification-compatible (PIV) smart card 

PIV פעולות ביצוע המאפשר פרוטוקול הינו RSA או ECC ה על היושב פרטי מפתח בסיס על-YubiKey .

(. OpenSpec ספריית באמצעות) linux-וב windows-ב ומובנה web שאינן לאפליקציות מיועד הפרוטוקול

 אליה הקצה עמדת על לשבת אמור הציבורי המפתח, הפרטי המפתח הוא YubiKey-ה על הנשמר המידע

 .ההזדהות מתבצעת
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 :שונים שימושים לצורך YubiKey-ב להשתמש מאפשר הפרוטוקול

 . אחרות יישויות של תעודות על בעזרתו וחתימה YubiKey-ה רכיב על CA תעודות שרשרת אחסון •

 .OpenSpec המכילות linux למערכות באמצעותו התחברות YubiKey על SSH של פרטי מפתח אחסון •

 ים-docker על חתימה לצורך בו ושימוש מפתח איחסון •

  Windows מחשבי מול אל הזדהות •

 :PIV-ל לגשת אפשרויות שתי ישנן

 מספר לאחר. תווים 8 מעל של אורך בעל PIN י"ע מוגן. הכרטיס של היומיומי השימוש - משתמש רמת .1

(. PIN-ה של הנעילה פתיחת המאפשר קוד) PUK-ב שימוש נדרש, PIN-ה את להזין כושלים ניסיונות

 אך, שניהם את שמרסטת בפקודה שימוש ונדרש ננעל הוא גם, PUK של כושלים ניסיונות מספר לאחר

 .group policy-ה בסיס על נקבע הניסיונות מספר. YubiKey-ב הקיים המידע את מוחקת

 

 י"ע מוגן זה חלק. ושינויים YubiKey-ב שקיימים credentials-ה אחר מעקב לצורך - מנהל רמת .0

Management Key מבוסס DES3 בתים 04 אורך בעל. 

 

 קלאסי מצב זה אבל מהמצבים אחד כל עבור YubiKey-ב הקיימות הפעולות כלל אבל מעט לא להרחיב ניתן

 MGM (Management Key ,)PUK (PIN-ב לשימושים לב שימו. פסקאות מאה שווה אחת טבלה של

Unblock Code )ו-CHUID (Card Holder Unique Identifier.) 
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 השיטה, למשל זו. הקצה עמדת על הציבורי המפתח ואת PIV-ה על הפרטי המפתח את נאחסן, זו בשיטה

 .שנים 5 בכל PIV-ה את לחדש מומלץ, NIST פי שעל לציין שווה .ssh-ב שימוש עבור המומלצת

 

Open PGP 

OpenPGP פעולות ביצוע המאפשר פרוטוקול הינו RSA או ECC ה על היושב פרטי מפתח בסיס על-YubiKey .

 משמש אשר משני מפתח כלומר) subkeys יצירת ומאפשרת לינוקס של PGP פרוטוקול על מבוססת זו שיטה

 web שאינן לאפליקציות מיועד הפרוטוקול(. שמיש עדיין המרכזי המפתח, אובד הוא כאשר וגם לכניסה

 בשיטה להשתמש ניתן. (בדארקנט מפוקפקים בבלוגים תגובה על לחתימה או) מיילים בחתימת מוכר ולרוב

 . קבצים חתימת לצורך וכן מרוחקת למערכת ssh ביצוע עבור זו

 שיש העובדה לאור. לחתימה והן לאותנטיקציה הן שישמש במפתח שימוש יהיה, -openpgpב שימש בעת

 הן בתוכו יכיל YubiKey-ה, דומה בצורה, ובכך (.אסימטרי למפתח בנוסף לעיתים) סימטרי במפתח שימוש

-ה חומרת על יתרחשו והפיענוחים ההצפנות כל הזו בצורה. הציבורי הפתח את והן הפרטי המפתח את

YubiKey משניים מפתחות 3 עד מרכזי מפתח לכל ליצור שניתן לב נשים. המחשב על ולא עצמו. 

 

HOTP, OATH-TOTP-OATH 

OATH לאימות פתוח-קוד מבוססי סטנדרטים שני שהגה ארגון הוא - TOTP ו-HOTP .הפרוטקולים שני 

-ו פשוט די שניהם של הפעולה אופן. חיצוני ממכשיר המגיע סוד לצד YubiKey-מה המגיע סוד על מבוססים

staight forward התיאורטי מהפן . 

OTP פעמית חד סיסמה מייצג (One Time Password ,)סיסמה עם בשילוב קרובות לעתים משמש הוא 

 SMS הודעת מקבלים שאתם פעם בכל. אבטחה של נוספת שכבה מספק ובכך נוסף אימות כמנגנון רגילה

, לאפליקציה או לאתר כניסה קוד עם

 הסיסמה אורך. OTP-ב משתמשים אתם

 .תווים 6-8 הוא לרוב

 - גורמים 0 ידי על מיוצר OTP קוד כל

seed + moving factor .ה בעוד-seed 

( זהה יהיה תמיד ולכן) למכשיר מקובע

 להיווצר יכול לו שמוסיפים הפאקטור

 בין המהותי השוני ומכאן שונות בצורות

TOTP (Time-based OTP )ו-HOTP 

(HMAC OTP .) 

 [hotp-totp-https://www.onelogin.com/learn/otp: מקור]

https://www.onelogin.com/learn/otp-totp-hotp
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TOTP הוא timestep  +seed - ה מחושב שלפיו זמן של קבוע אינטרוול-OTP .32-62 של גודל בסדר זה לרוב 

 . רלוונטית תהיה לא כבר הסיסמה מכן ולאחר שניות

HOTP הוא counter + seed - חישוב ידי על HMAC (Hash-based Message Authentication Code )של 

 counter-ה) ליתטאינקרמנ בצורה עולה המונה ומאומת מתבקש HOTP-שה פעם בכל. הפיזי במפתח המונה

, פעיל באופן אחר קוד שמתבקש עד תקף שנוצר הקוד(. YubiKey-ב הקיים הכפתור על לוחצים כאשר גדל

 . גישה מקבל והמשתמש מאומת שהקוד פעם בכל מסונכרנים והשרת OTP-ה מחולל

 :TOTP-OATH של הפעולה את הבא בשרטוט לראות ניתן

 
 [https://developers.yubico.com/OATH :]מקור

 וגם HOTP-ל גם ויתרונות מגבלות יש, בכלל MFA-ב להשתמש לא מאשר יותר הרבה בטוחים ששניהם בעוד

 פוטנציאל יש זמן-מבוסס לאלמנט אך, ויישום לשימוש קל( הטכנולוגיות שתי מבין החדשה) TOTP .TOTP-ל

 סיכוי יש, מיד TOTP-ה את יזין לא המשתמש אם(. והשימוש הסיסמה יצירת בין הפיגור) זמן להיסחפות

 מבלי שוב לנסות המשתמש על ולהקל כך על הדעת את לתת צריך השרת אז. זאת שיעשה לפני יפוג שהוא

 .אוטומטי באופן אותם לנעול

 יותר רגיש להיות עשוי אך, למשתמש ידידותי יותר קצת הוא, זמן מבוססת מגבלה אין HOTP-של מכיוון

 של מסוימות תצורות. תקף HOTP-ה שבו( יותר ארוך להיות שעלול) זמן החלון בגלל brute force למתקפות

HOTP שני בין הקווים את מעט וטשטשו, שלהן לקוד זמן-מבוסס רכיב הוספת ידי על הזו הפגיעות את הסירו 

 .הללו OTP-ה סוגי

 מאתר להוריד שנותן אפליקציה קיימת) טלפון לחילופין או מחשב להיות יכולה האפליקציה, השיטות בשתי

 .בלבד YubiKey-ה על הסוד את לאחסן חובה, מקרה בכל(. החברה

 

https://developers.yubico.com/OATH
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OTP-YubiKey 

 י"ע יבדק OTP-ה מפתח. וסיסמה משתמש לשם במקביל לרוב לבוא יכול אשר yubico חברת של פרוטוקול

 לבצע ניתן אך, באינטרנט הנמצא yubico חברת של בשרת שימוש יהיה לרוב. זו למטרה ייעודי שרת

deployment חברת) כזה לשרת בעצמנו yubico קוד פירסמה php גבי על להריץ ניתן אשר apache 

 תווים 44 של בגודל מוצפנת בצורה המשתמש מזהה את יכיל OTP-ה מפתח, זו בתצורה(. כזה שרת להקמת

 .רנדומלית-פסאודו בתצורה נוצרים חלקם אשר שונים פרמטרים יכיל הוא, כן כמו. כ"בסה

 שימוש יש ובו האימות שרת עם מראש משותף והוא YubiKey-ה אל המוכנס סימטרי מפתח נוצר, זו בשיטה

 :מלאה בצורה הפרוטוקול של העבודה אופן את לראות ניתן להלן. OTP-ה עבור

 

 ]https://developers.yubico.com/OTP/OTPs_Explained.html :מקור[

Static password 

 על המשתמש ילחץ כאשר רק יוצג זה חלק וכך YubiKey-ה בתוך סטטית בצורה מסיסמה חלק לאחסן ניתן

 בשיטה. אחר במקום לאחסן אמור המשתמש אשר הסופית מהסיסמה חלק הינו זה חלק YubiKey-ה כפתור

 אין, MFA לבצע ניתן לא בהן במצבים שימושי. YubiKey-ב והן הקצה בעמדת הן הסיסמא את לאחסן יש, זו

 (. תווים 64) ארוכה בסיסמה מעוניינים זאת ועם העמדה על password manager להתקנת גישה מספיק

  

https://developers.yubico.com/OTP/OTPs_Explained.html
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 מפתחות וגדלי בשימוש אלגוריתמים

 לשימוש שונות אפשרויות קיימות. לחלקכם שרלוונטי בטוח אני אבל( קצר גם ולכן) וטכני יבש קצת פרק

 implementation-ה עמודת. בטבלה לראות שניתן כפי השונים ההזדהות פרוטוקולי עבור באלגוריתמים

 לצרכי דיגיטלי או חומרתי במרחב מדובר אם משמעותי שוני יש. ממומש האלגוריתם בו המרחב את מציינת

 (. הראשית היא פענוח\הצפנה מהירות) ההתקן

 

 :ופרוטוקול תקן כל עבור אפשרית מפתחות כמות על נסתכל אם כאשר

מפתחות כמות אלגוריתם \תקן   

 FIDO מפתחות+ 05

 U2F מפתחות 0

 OATH-TOTP, OATH-HOTP מפתחות+ 30

 OPEN PGP לחתימה ואחד לאימות אחד, להצפנה אחד מפתח

 OTP מפתחות 0

 PIV בתים 3250 עד 04 של בגודל פרטי ומפתח תעודה של זוגות

 .OpenPGP-ו PIN - FIDO2 ,PIV קודי 3 מעל YubiKey-ב לאחסן ניתן
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Use cases - לפתור כלס'בת אפשר בעיות אילו&  האמיתי העולם 

 הפרק, דומה פילוסופי בקו .עצמם מהכלים יותר חשוב הכלים בארגז נמצאים כלים אלו לזכור לפעמים

. YubiKey של היכולות סמך על הדעת את עליהן לתת שנאלצנו חשיבה צורות \בעיות להמחיש נועד הקרוב

 יכולים חדשים כלים אילו ולדעת ללמוד שתוכלו מקווים אנחנו הללו הכלליים הפתרונות תצורות הערכת לפי

 . שלכם המחשבתי הכלים לארגז להצטרף

 :הבאים best practices-וה הערות את לזכור חשוב הבאים השונים המקרים לכלל

 להתחבר נרצה אם כלומר. network login על משפיעה אינה YubiKey מבוססת מקומית התחברות •

 YubiKey פרטי לספק נצטרך לא SMB באמצעות אחר מחשב אל YubiKey התחברות שאוכף ממחשב

 .לפורענות מועד אך תפעולית נוח(. חומרה מבוססת הזדהות גם לבקש מקונפג הוא אם אלא)

 הפיזי המפתח את את להגדיר תצטרכו RDP של במקרה. SSH עם מעולה עובד YubiKey, זאת עם •

 .session-ה יצירת בעת אותו ולחבר חכם ככרטיס

 . smart card-כ YubiKey-ב להשתמש מנת על YubiKey minidriver להתקין נדרש •

• YubiKey ב תומך-automatic login בסביבת Windows .ה. חכם ככרטיס אותו להגדיר נדרש כאן גם-

best practice הנוסף סיסמה עם הזדהות לדרוש זה. 

 full disk encryption הצפנת לאכוף טוב רעיון יהיה כנראה זה YubiKey-ב שימוש לעשות בחרתם אם •

 (. YubiKey-ל הדרישה את ולבטל safe mode-ל להיכנס ניתן יהיה, אחרת. bitlocker כדוגמת

 שם שאינם) YubiKey-ב התומכים חשבונות עבור הנוספות ההתחברות האפשרויות את להסיר שווה •

 (.וסיסמה משתמש

, הפיזיים המפתחות שני של אובדן של במקרה. שיאבד למקרה YubiKey רכיב עבור backup להגדיר יש •

 recovery-ב להשתמש ניתן, לחילופין או חדש YubiKey ליצור יכול local administrator משתמש רק

code ה(. ידועים והסיסמה המשתמש ושם במידה רק) לחשבון להיכנס מנת על-recovery code ניתן 

 .בטוח במקום עליו לשמור ועליו למשתמש מראש

 (.מרוחקות והן מקומיות הן) לחשבון הכניסות סוגי כל עבור YubiKey הזדהות לאכוף יש •

 הערות אפשריים שימושים שיטה

FIDO2 אתרי מול אל הזדהות WEB ב שימוש לעשות נדרש סיסמה על מבוססת שאינה-WebAuthn ב התומך ובדפדפן-API 

 (תומכים המוכרים כל)

 SSH Openssh ה מול אל מתממשק-YubiKey את ממנו ומושך 

 שרת קיים לא - חיסרון .הרישום בעת הרלוונטי המפתח

 רחבה בצורה נתמך ואינו המפתחות על החותם ראשי

 הפעלה במערכות

U2F וסיסמה משתמש שם מבוססת אתרים מול אל הזדהות  

PIV מבוססת הזדהות smart card למחשב ,ssh ,איחסון CA 

 ים-docker על חתימה, אחרות תעודות על וחתימה

 השימוש לאור ssh-ל ביותר המומלצת השיטה

-ה על להכיל שניתן והמגבלות סימטרית-א בקריפטוגרפיה

PIN. 
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OTP וסיסמה משתמש שם מבוססת אתרים מול אל הזדהות 

 שאינה אינטרנט שרת מול אל הזדהות לחילופין או

 (factor-1) וסיסמה משתמש שם מבוססת

  

OPEN PGP התחברות SSH  ה מפתח כאשר טוב-SSH וכן נוספות למטרות לשמש אמור 

 על מנוהלים להיות צריכים המפתחות כלל בהם למקרים

 .יחיד שרת

 קבצים, מיילים על חתימה - חתימה ידי על זהות הוכחת 

 'וכו

 ליישם שניתן באינטרנט( ופשוטים) מעולים מדריכים קיימים

 .דקות של בודד מספר תוך

OATH-TOTP של המכשיר כאשר אפליקציה מול אל הזדהות בעת 

 שעון רכיב מכיל האפליקציה

 

OATH-HOTP של המכשיר כאשר אפליקציה מול אל הזדהות בעת 

 שעון מכיל לא האפליקציה

 שניתן היכן TOTP-ב להשתמש נעדיף

STATIC 

PASSWORD 

  שונים במקומות ארוכות סיסמאות חלקי שמירת

 אבטחתי פתרון להם למצוא שנתבקשנו תרחישים 0 נציג YubiKey-ב הפרקטי השימוש את להמחיש מנת על

 של אלמנט שמוסיפים שברגע העובדה והוא משותף מכנה התרחישים לשני. למשימה YubiKey-ב ובחרנו

 כל כמעט, יום של בסופו(. no shit, Sherlock) משמעותית עולה המערכת אבטחת רמת, פיזית אבטחה

 להגנה הבסיס היא חזקה בהזדהות השימוש כאשר בידוד או הזדהות, מהצפנה מורכבים האבטחה פתרונות

 . פוטנציאלים משתמשים של רב מספר מפני משאב על

 ?SSH-ב jump server ליצירת YubiKey-ה במפתחות להשתמש ניתן האם - 1 בוחן מקרה

 מחשב אל SSH ביצוע לאפשר נועד( jump box או jump host-כ גם מוכר) jump server-כ במחשב השימוש

 למנוע נרצה כאשר שימושי להיות יכול הדבר. למחשב המשתמש בין ישיר קשר שייווצר מבלי מרוחק

 לרוב שיכיל) מתווך מחשב דרך רק אלא, היעד מחשב אל בעייתי מידע ישירות לשלוח תוקף של אפשרות

 בצורה לגשת כדי YubiKey-ב להשתמש ניתן(. יותר אבטחתית טכנולוגיה או הקלט של נוספת בדיקה לוגיקת

 הספציפיים האבטחה לפרוטוקולי בהתאם, דרכים במספר היעד למחשב וממנו קפיצה לשרת מאובטחת

 :ככה יותר או פחות תראה הארכיטקטורה. הקפיצה בשרת הקיימות האימות ולשיטות

 

 הזנת לכלול יכול זה. הקפיצה לשרת כניסה בעת 2FA כמכשיר YubiKey -ב להשתמש היא אחת נפוצה שיטה

-ב הכפתור על ולחיצה USB ליציאת YubiKey-ה הכנסת מכן ולאחר, הראשון כגורם וסיסמה משתמש שם

YubiKey הכניסה תהליך את להשלים כדי . 

 את להגדיר נדרש, הקפיצה לשרת לגשת כדי PIV אימות עם YubiKey-ב להשתמש היא נוספת אופציה

 למדיניות בהתאם להשתנות יכול זה תהליך. המשתמש עבור PIV אישור ולהשיג PIV כהתקן החומרה
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 של ברובריקה YubiKey-ב השימוש את שמדגימה מעניינת אופציה זאת. ארגון כל של הספציפיים ולנהלים

 :בסיסית בצורה אותה נמחיש אז" האמיתיים מהחיים משהו"

 SSH-ה קונפיגורציית את לשנות נדרש, המשתמש עבור PIV אישור פוליסת וקבלת YubiKey-ה הגדרת לאחר

client אימות לאפשר כדי היוזר של המקומי במכשיר PIV .ב כלל בדרך נמצא הקובץ- ~/.ssh/config 

 . Windows-ב %config\.ssh\%USERPROFILE-וב unix מבוססות במערכות

 :לקובץ הבאה השורה את נוסיף PIV-ה את לאפשר כדי

IdentityAgent /usr/lib/ssh-pkcs11-helper 

 כגון תוכנות עם built in מגיעה היא לרוב, yubico libykcs11 ספריית יושבת שבו המלא בנתיב מדבור

OpenSSH אותה להוריד ניתן קיימת לא והיא במידה אבל . 

 PKCS11 בתור YKCS11 את להגדיר בשביל libykcs11.so-ב שימוש עושה אשר נוספת אופציה קיימת: הערה

 .הדיפולטיבי

 שרת של הקוניגורציה קובץ את לשנות שנצטרך ייתכן, ברמתו PIV אימות לאפשר כדי, השרת צד מבחינת

SSH ,ב כלל בדרך שנמצא- /etc/ssh/sshd_config .השורה את בו נוסיף כך בשביל: 

PAMAuthenticationViaKBDInt yes  

PKCS11Provider /usr/lib/ssh-pkcs11-helper  

 .yubico של באותנטיקציה שימוש שעושה הנתיב את לציין נדרש כאן גם, כאמור

 ולהתחבר SSH של השירות את לאתחל הוא שנותר כל וכעת והלקוח השרת שירותי את ערכנו. וזהו

 :בטרמינל הפקודה באמצעות

ssh -J user_name@proxy.host user_name@dest.host 

 המעבר את אבטחנו - סיימנו, וזהו YubiKey-ה של PIV PIN-ה להכנסת prompt-ה לנו יקפוץ מכן לאחר

 .פיזית חומרה מבוסס אימות של נוספת שכבה באמצעות הפרוקסי לשרת

-ל הן רלוונטית זו שיטה. ליעד המקור בין end to end בהצפנת tunnel העברת מאפשרת התכונה: הערה

PIV ל והן-openPGP. 

 

 ?disk encryption עבור YubiKey-ה במפתחות להשתמש ניתן האם - 2 בוחן מקרה

 שההצפנה מכיוון. הכונן חומרת מרמת החל בהצפנה שימוש הינה( full disk encryption) כונן הצפנת

 תהליך(, ההפעלה ממערכת גם נמוך יותר ולפעמים) הקבצים ממערכת יותר נמוך ברובד חלק לוקחת

 ’data at rest‘ בתצורת קבצים על להגן נרצה כאשר, לכך אי. הקצה למשתמש שקוף והפיענוח ההצפנה

 .הכונן כל את להצפין נצטרך( הכונן ופירוק מחשב של פיזית מגניבה הנובע) מידע דלף מפני

https://developers.yubico.com/yubico-piv-tool/YKCS11/
https://developers.yubico.com/yubico-piv-tool/Releases/
https://en.wikipedia.org/wiki/PKCS_11
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 עם built in מגיע שהוא העובדה לאור. BitLocker היה ומתמיד מאז המוכר הפתרון Windows בסביבת

 מערכת יושבת עליו הכונן כל את למשתמש שקופה בצורה ומצפין חומרתית נתמך, ההפעלה מערכת

 חכם כרטיס או\ו סיסמה ידי על עובד BitLocker(, גדולה אבטחתית משמעות עם אבל וזה) אבל. ההפעלה

 רוצים היינו אם מה, ובכן. אחרים 2FA-ב natively תמיכה לו אין, TPM-ב הנמצא מפתח לשליפת המשמשים

 ?YubiKey מבוסס 2FA להוסיף

, משתמש שם) ההזדהות אל factor 0 הזדהות ומוסיףBitLocker -ל כתוספת המשמש cryptware באמצעות

 לחילופין או challenge response מבוסס הפרוטוקול. ההפעלה מערכת עליית בעת( YubiKey וחיבור סיסמא

PIV .ה על נשמר במסגרתה נוספת אפשרות קיימת- YubiKeyה של הסטטית הסיסמה את- BitLockerאשר 

 את המכיל YubiKey להכניס המשתמש ידרש, ההתחברות בעת. TPM-מה הנבדקת הסיסמה לצד תוקלד

 (.הסיסמה של ידנית להכנסה מקביל) בו הארוכה הסטטית הסיסמא

. LUKS היה ומתמיד מאז הפתרון לינוקס מערכות על מדברים כאשר ?Linux מבוססת למערכות בנוגע מה

 תיעוד ללא גם ולפעמים תאימות ללא, שונים פורמטים מיישמות Linux-ב כונן הצפנת תוכנות שרוב בעוד

 על מקל רק לא זה. שונים בכלים לשימוש בפלטפורמה תלוי ובלתי סטנדרטי פורמט מיישמת LUKS, מעמיק

 בצורה הסיסמאות ניהול אספקט את מיישמות שכולן מבטיח גם אלא, שונות תוכנות בין ותפעול תאימות

 מוצפן כונן \נפח לפתיחת YubiKey מבוסס 2FA להוסיף רוצים היינו אם מה, ובכן. ומתועדת מאובטחת

 את להמחיש בשביל זאת נממש. בודד פקודות במספר מדובר למעשה, בכלל מסובך לא? LUKS באמצעות

 . הרעיון

, Linux בסביבת LUKS הצפנת עם לעבוד ניתן כיצד" LUKS Encryption Deep Dive"-ב הראנו שכבר מכיוון: הערה

 לו ונוסיף LUKS באמצעות מוצפן שכבר( sda5/) כונן נבחר אלא מההתחלה התהליך את נראה לא הקרובה בדוגמה

Keyslot ב השוכן מפתח שמכיל אחד-YubiKey. 

 

 :הרלוונטיות הספריות את ולצרף להוריד נדרש ראשית, מתחילים אוקיי אוקיי

#apt-get install YubiKey-personalization  
#add-apt-repository ppa:privacyidea/privacyidea 
#apt-get install yubikey-luks 

 את להכין נוכל. root בהרשאות רצים אנחנו וכי במחשב USB port-ל מחובר YubiKey-ה כי לוודא מכן לאחר

 : באמצעות לצריבה YubiKey-ה

#ykpersonalize -2 -ochal-resp -ochal-hmac -ohmac-lt64 -oserial-api-visible 

 הקיימת לסיסמה בנוסף YubiKey מפתח לו להוסיף מעוניינים שאנו המוצפן הדיסק ממוקם היכן לבדוק נדרש

 :(dev/sda5/ על נמחיש הדוגמה לשם)

#cryptsetup -v luksDump /dev/sda5 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x90/DW144-1-LinuxEncryptionLUKS.pdf
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 הן openssl או dev/random/, מפתחות ליצור יותר טובות דרכים יש) שרירותית בצורה זמני מפתח ניצור

 (:הדוקומנטציה אחרי נעקוב אבל לכך טובות דוגמאות שתי

#dd if=/dev/sda5 of=luks-secret.key bs=1 count=4096 

 מפתח שם אין כי לפני מראש לבדוק שווה) YubiKey-ה של המפתח את יכיל ואילך שמעתה keyslot-ב נבחר

 :מקודם שיצרנו המפתח את אליו ונצרף לשימוש נקי שהוא נוודא, keyslot 7-ב נבחר שלנו בדוגמה(. בשימוש

#cryptsetup luksKillSlot /dev/sda5 7 

#cryptsetup luksAddKey /dev/sda5 luks-secret.key --key-slot 7 

 (:s = slot-) ומפתח( d = device-) התקן לפי YubiKey-ל הרשמה לבצע יכולים אנו כעת

#yubikey-luks-enroll -d /dev/sda5 -s 7  

 ואז( הדיסק את להצפין כדי השתמשנו שבה המקורית בסיסמה נשתמש) סיסמה מאיתנו יבקש המחשב

 למפתח שיצרנו הקובץ את לצמיתות למחוק הוא שנותר כל מכן לאחר. פעמיים חדשה סיסמה להזין נתבקש

 :באמצעות זאת לבצע ניתן. Reboot לבצע ואז

#shred --remove --zero luks-secret.key  

#reboot  

 או למחשב YubiKey-ה את להכניס נדרש ההצפנה את ולפתוח למחשב להיכנס כשנרצה ואילך מעתה

 תהיה היחידה הדרך ואז הסיסמה של keyslot-ה את למחוק גם ניתן) ההצפנה של הסיסמה את לכתוב

 :(מסוכן 'קצת' זה אבל YubiKey-ה באמצעות
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 סיכום

לכתוב את המאמר בצורה כמה שיותר מעשית ולהראות כיצד השימוש בחומרה פיזית פוגש אותנו  נוו  ו  כ  

 בכמה הבסיסיים מהמרכיבים אחת היא פיזית שחומרה לומר ניתן, למעשה. היומיום בחיי פרקטית בצורה

 .המגזין במסגרת פירסמנו שכבר מהמאמרים

 אובטחומ זריז לאימות פיזי uthenticatorA-ב שימוש העושה FIDO2 סטנדרט-ו FIDO ארגון על כשכתבנו

 בין בטוחה תקשורת מאפשרים הם. 5 גרסה YubiKey כגון מאמתים על דיברנו כלס'שת הרי web שרתי מול

 אופני להגדיר ניתן הזו בצורה. טווח קצרות טכנולוגיות מבוסס U2F באמצעות לקוח לאפליקציית מאמת

(, וסיסמאות תעודות, מפתחות) סודות שמירת, קריפטוגרפיה בהיבטי האימות מכשיר של שונים מימוש

 (.ועוד pincode, פנים זיהוי, אצבע טביעת) הנתמכות ההזדהות וצורות הדפדפן מול תקשורת, ממשקים

 את שמכבד מקום בכל, ספוילר) ןבה משתמשים היכן על, פעולתן עיקרון על, דיגיטליות תעודות על כשכתבנו

 הלכה YubiKey כדוגמת שמכשירים הרי; האינטרנט תשתית בכל לוקחות שהן האלמנטרי הצורך ועל (עצמו

, אחרים תהליכים עבור מידע לאשר \ לחתום בשביל בהן ומשתמשים תעודות אותן את מחזיקים למעשה

 .נוספים ואישורים Credentials כדוגמת רגיש מידע העברת

 הקרנל במודלי שימוש העושה כונן להצפנת LUKS פתרון ועל Linux בסביבת הצפנות על כשכתבנו ואם

 להוסיף שניתן הרי(. שלמים כוננים או קבצים ברמת) אחסון של בלוקים להצפין בשביל dm-crypt כדוגמת

 .Clevis י"ע או luks-Yubikey סיפריית י"ע YubiKey הזדהות LUKS אל

 ואידיבידואלים שארגונים ומבוססים מוכרים הגנה מוצרי שהם העובדה היא נושאים אותם לכל המשותף

 שימוש עושים שהם זה אלו לכל נוסף משותף (.עליהם לכתוב שווה כנראה ולכן...) מקום בכל כמעט פוגשים

 שמקטין אבטחה אלמנט זהו. מספקים שהם האבטחה רמת את להעצים מנת על פיזית בחומרה

 ופחות) מסובכים ליותר, וכאירגון כאינדיבידואלים, אותנו והופך התקיפה משטח את משמעותית

 . עתידית לתקיפה( אטרקטיביים

 

 הכותבים על

 .וקפה סודה, סוקולנטים חובב. פרטית ולא קטנה לא בחברה מידע אבטחת חוקר, אלקבס יהונתן

 .שביניהן ומה התשתית, web-ה בסביבת ומייעץ אבטחה חוקר ,06, מליאנקר עדי

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x92/DW146-2-FIDO2_Part1.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x93/DW147-1-DW147-FIDO_Part2.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x7A/DW122-2-X.509.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x8F/DW143-2-LinuxEncryption.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x90/DW144-1-LinuxEncryptionLUKS.pdf
https://github.com/cornelinux/yubikey-luks
https://github.com/latchset/clevis
https://il.linkedin.com/in/jonathan-elkabas-20636b20a
https://www.linkedin.com/in/adi-malyanker-704b14167/
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Venom - Poisoning Sockets for Fun and Profit 

 ולצמן עידו מאת

 

 הקדמה

 קישורים" )Venom" בשם Github-ב שפרסמתי פרויקט של והפיתוח המחקר תהליך את אציג זה במאמר

  מרוחק שרת מול תקשורת לבצע מנת על דפדפן של גנוב Socket-ב משתמש הפרויקט(. בסוף מצורפים

 .התוקף בשליטת

 איך, הזו בצורה לממש בחרתי מדוע, הכללי הרעיון את אציג, הפרויקט של והמחקר הפיתוח תהליך מלבד

 לזהות ניתן איך: חשוב הכי והחלק שונים נושאים מאוד להרבה אותו וליישם הזה הרעיון את לקחת ניתן

 .הזה מהסוג נוספות שיטות

 :הבאים בנושאים בסיסי בידע צורך יש אבל מעמיק בידע צורך אין מהמאמר להנות בשביל

 C++ 

 Windows API 

 

 אדרת בשינוי גברת אותה

 skelsec של במאמר. 0202-ב pypykatz-ב מסויים commit-ל: דיוק ליתר או, העבר אל קצר במסע אתחיל

 חברות של והחסימה הזיהוי מנגנוני את לעקוף בשביל חדשה דרך על מסביר הוא( pypykatz של היוצר)

 או במודע) בסיס יהווה שלימים המאמר את צירפתי, למעוניינים LSASS.1-ל dump לבצע מנת על וירוס האנטי

 ים-Handle-ב שימוש של לרעיון - מזה חשוב ויותר( HandleKatz כגון) כלים מעט לא של ליצירה( לא

 .משוכפלים

-ב להשתמש רע מה? משוכפל Handle-ב להשתמש בכלל צריך למה - מתבקשת שאלה על בלענות אתחיל

OpenProcess נדבר שלא) וירוס אנטי חברת שכל היא מאליה הברורה התשובה ?ומכירים אוהבים שכולם 

 היא LSASS-ל dump שלעשות כיוון, LSASS-ל גישות על ותסתכל תנטר עצמה את שמכבדת( ים-EDR על

 .שקיים "המתחיל Red Teamer-ה" של קורס בכל שמלמדים בנאליות הכי הדרכים אחת
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 וברוטלית ישירה גישה או OpenProcess-ב שימוש שאין הוא משוכפל Handle-ב שימוש של המובהק היתרון

 פתוח handle לו שיש אחר לתהליך גישה באמצעות נעשת הגישה אלא, לגשת רוצים שאליו היעד לתהליך

 :הבא התרשים את לראות אפשר, ההסבר את לפשט כדי. אותו" לגנוב"ו יעד תהליך לאותו

 

 שצריך דרישות שתי יש מוצלח יהיה ים-Handle שכפול של בשיטה ששימוש בשביל, לראות שניתן כמו

 :עליהן לענות

 של הרשאה להיות חייבת DebugPrivilege לתהליך Evil.exe תהליך על Process.exe לשכפל ויכולת 

Handle-ים (כלומר PROCESS_DUP_HANDLE.) 
  

 ל-Process.exe להיות חייב Handle הפעולה ביצוע לצורך מספיקות הרשאות עם היעד לתהליך פתוח 

 (.PROCESS_TERMINATE של הרשאות לו שיהיו צריך התהליך את להרוג נרצה אם, למשל)

 

 :ומכירים אוהבים שכולנו פונקציות 3-ב להשתמש נצטרך, לתהליך Handle לשכפל בכדי

 NtQuerySystemInformation - הפרמטר עם יחד זו בפונקציה נשתמש SystemHandleInformation 

 .ים-Handle-ה טבלת את לקבל מנת על (תרצו אם 12 הערך או)
  

 NtDuplicateObject - ה את לשכפל מנת על זו בפונקציה נשתמש-Handle ה טבלת מתוך-Handle-ים 

 לתהליך Handle (Process.exe)-ה את שמחזיק מהתהליך NtQuerySystemInformation-מ שקיבלנו

 (.Evil.exe) שלנו התהליך אל( Target.exe) היעד
  

 NtQueryObject - ה שאכן לוודא מנת על זו בפונקציה נשתמש-Handle ה סוג הוא שקיבלנו-Handle 

 (.Socket-ל Handle, הזה במקרה) שנרצה
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 Windows-ב ים-Socket על העמקה

 לזהות מנת על, בקלות לפתור נוכל הזו הבעיה את? Socket לזהות נוכל איך :קלה בבעיה נתקלים אנו, כאן

Socket ה האם לבדוק זה לעשות שנצטרך מה כל-Handle הנתיב עם מתחיל הוא שקיבלנו "\\Device\Afd." 

 עם מעט להתעסק שיצא למי. שלו המשמעות מה נבין, הזה המדויק הנתיב את למצוא צריך למה להבין כדי

-ל למעשה מתכוונת \\Device והתחילית קרנלי דרייבר הוא Afd-ש מובן זה, בווינדוס קרנליים דרייברים

DeviceObject על מעט שמסברים שונים במאמרים ניתקל, בגוגל קצר חיפוש לאחר ואכן. הדרייבר אותו של 

 . המכונה של Winsock0 על שמבוססת התקשורת את לבצע אחראי הדרייבר :בקצרה, הדרייבר

 .Process Explorer באמצעות במהירות למסקנה להגיע ניתן, Afd זה מה של הכרה ללא גם

 של ים-Handle על להסתכל שיכול כלי כל או) Process Explorer לפתוח אפשר, למסקנה להגיע מנת על

 בתהליך השתמשתי, ההדגמה לצורך. הרצוי לתהליך שמשוייכים ים-Handle-ה על ולהסתכל (תהליכים

msedge.exe: 

 

-ה של האלימינציה שיטת פי על ללכת או אותו ולחפש הזה Handle-ה בסוג "להיתקל" או אפשר, מכאן

Handle-לתהליך שפתוחים השונים ים. 

 קצרה תוכנה כתיבת באמצעות היא Socket-ל Handle-כ "Device\Afd\\" את לשייך שאפשר נוספת דרך

 .אותה ולבחון ים-Socket-ב שמשתמשת

 הפונקציות לשלושת רביעית נקודה להוסיף אפשר Socket שמייצג Handle-ה את שזהינו לאחר, עכשיו

 : WSADuplicateSocket בפונקציה שימוש והיא קודם שהוצגו

 

 כל את ומחזירה Socket-ה את לשכפל רוצים שאליו התהליך של PID-ו Socket-ל Handle מקבלת הפונקציה

 על, כן לפני שכתבתי כמו .שקיבלנו Socket-ה עבור חדש Socket descriptor ליצור מנת על הדרוש המידע

 . WSADuplicateSocket בפונקציה להשתמש צריך, אחר לתהליך אחד מתהליך Socket-ה את לשכפל מנת

file://Device
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 Socket-ל Socket-ה את להפוך מנת על PID-וב לה שנתנו Socket-ב משתמשת הקלעים מאחורי הפונקציה

 או IPv4 מסוג היא האם, Socket-ה סוג) הנחוץ המידע כל את שמכיל אובייקט להחזיר מכן ולאחר 3שיתופית

IPv6 ,ליצור בשביל '(וכו Socket descriptor ה לאותה נוסף-Socket. 

 זה שנשאר מה כל, שיתופית Socket-ל הפכה התהליך של Socket-וה הנחוץ המידע כל את שקיבלנו לאחר

 !שלנו Socket-ב להשתמש להתחיל בשביל WSASocket בפונקציה להשתמש

 :הבא התרשים על להסתכל אפשר, הדברים את להבהיר בשביל

 

 נוכל ואיך Socket-ה באותה נשתמש איך :הבאות השאלות על נענה, הזה הקריטי החלק את שהבנו לאחר

 ?לי נותן זה ומה? שלנו היעד בתהליך בה להשתמש שנוכל Socket שתהיה להבטיח

 

 Socket-ה בשינוי גברת אותה

 הזהירות לצורך אבל, התקשורת אמינות על Socket-ה שכפול של כלל השפעה אין, שלי ההפתעה למרבה

 :עיקריים אמצעים בשני נקטתי

 ב שימוש-sendto: הסטנדרטית הפוקנציה מלבד (send )בפונקציה להשתמש ניתן sendto ,תדעו כך 

-ב גם להשתמש ורצוי ניתן. כלשהי התנגשות הייתה ולא שלכם ליעד הגיעה שההודעה בוודאות

Recvfrom (ה שלצורך למרות-POC הזו בפונקציה השתמשתי לא.) 
 

 לוודא וצריך המטרה לתהליך יחסית גבוהות הרשאות צריך, כן לפני שרשמתי כמו :חדש תהליך יצירת 

 בוודאות לגיטימי תהליך שזהו בגלל MSEdge-ב להשתמש בחרתי, לכן. Socket-ב משתמש הוא שאכן

-כ נפתח התהליך חשד לעורר לא בשביל, כמובן. Windows 10 מכונת כל על שנמצא Socket יוצר

Detached לראות יוכל שהמשתמש חלון ובלי. 

 כבר אתם לכאן עד שקראתם לאחר, עכשיו ?כתוקף לי נותן זה מה, השלישית השאלה רק נותרה כעת

 חדש Socket Descriptor נותן רק זה אבל חדש Socket Descriptor עוד לנו נותנת Socket ששכפול יודעים

 .אלינו Socket-ה את משייך ולא
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-ה תהליך של הוא Netstat כמו בפקודה משתמשים כאשר שנראה Connection-ה, פשוטות במילים

Browser זה שלנו לתהליך שמקשר שנראה היחיד הדבר, בלבד ושלו Handle ל פתוח-Socket אבל, כלשהי 

 Browser-ה של היעד לתהליך אלא שלנו לתהליך שיוך נראה לא פעילים חיבורים על להסתכל ננסה אם

 .Socket אליו שפתחנו

 

 ? הסוף

 - אחרונה אחת שאלה נשארת ים-Socket על יותר מעט למדנו, WinAPI-ה עם ושיחקנו שלמדנו לאחר

 את להגביל צריך שלא להראות מנת על יצרתי הזה הפרויקט את, לא לחלוטין היא בעיניי התשובה ?הסוף

, קבצים, ים-Socket כמו נוספים לדברים להרחיב אפשר אלא, תהליכים של ים-Handle-ל רק המחשבה

Named Pipes ,Mutex-מפתחות, ים Registry של אובייקט כל - בקיצור או Windows ולנצל לשכפל אפשר. 

 כמו, זאת מלבד. גנובים ים-Handle-ב שמשתמשת אחרת שיטה כל של זיהוי כמו הוא השיטה של הזיהוי

 .Florian Roth ידי ועל ידי על שנכתב 4YARA חוק קיים, מפרסם שאני פרויקטים עבור עושה תמיד שאני

 

 הסוף

 לפנות מאוד מוזמנים. והארות הערות לשמוע אשמח תמיד כמו, המאמר של( האמיתי) לסיום עכשיו הגענו

 מהפרויקט נתםנה אם Github-ב נוספים פרויקטים על מבט ולהעיף מייל או LinkedIn ,Twitter-ב אליי

 .הזה והמאמר

 

   ביבליוגרפיה

 :skelsec של לבלוג קישור 1

 https://skelsec.medium.com/duping-av-with-handles-537ef985eb03 

 :Winsock על קצר הסבר 0

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winsock/getting-started-with-winsock 

Socket על קצר הסבר 3 :שיתופית   

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winsock/shared-sockets-2 

 :YARA חוקי על הסבר 4

https://yara.readthedocs.io/en/stable/gettingstarted.html 

 :לפרויקט קישור 5

https://github.com/Idov31/Venom 

  

https://www.linkedin.com/in/idov31/
https://twitter.com/Idov31
mailto:idov3110@gmail.com
https://github.com/Idov31
https://skelsec.medium.com/duping-av-with-handles-537ef985eb03
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winsock/getting-started-with-winsock%0b%0d
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winsock/getting-started-with-winsock%0b%0d
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winsock/shared-sockets-2
https://yara.readthedocs.io/en/stable/gettingstarted.html
https://github.com/Idov31/Venom
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Linux Process Hollowing 

 חדד זיו מאת

 

 הקדמה

 בליLinux -ב. שמריצים התהליך של ההרשאות רמת על נשענת מחשב על כלשהי לוגיקה להריץ היכולת

SELinux ,של הרשאות Root לזהות שמטרתה כלשהי תוכנה רצה אם מה אך. הכל כמעט לעשות מאפשרות 

 ?שגרתיות לא התנהגויות

 על כחריגה הנתפסת פעילות להסתרת מתקדמת טכניקה, Process Hollowing על אסביר זה במאמר

 . המחשב

 במאמר .שבחרתי המימוש אופי את הסובבים בנושאים ופחותProcess Hollowing -ב יהיה שלי המיקוד

 :נושאים מספר אסקור

 תהליך לזיכרון ELF מיפוי על הסבר .1

 C-ב shellcode לכתוב איך .0

 דרכים בכמה Process Hollowing מימוש .3

 

 ?Process Hollowing זה מה

 מנת על לגיטימי תהליך של תוכנו שינוי היא המשמעות". חלול תהליך" - ישיר מתרגום להבין שניתן כפי

 היטב להיטמע - המטרה. שלו הסטנדרטי בתהליך לעשות אמור שהתהליך ממה שונה, ייעודית לוגיקה לבצע

 .ההפעלה מערכת של בממשקים בהן לצפות שניתן חריגות הניתן ככל מעט ולייצר המערכת בתוך

 :עיקריים יתרונות מספר יש זו לטכניקה

 היטמעות היא הטכניקה מהות. אוטומטיות בסריקות אותה לזהות טריוויאלי לא - זיהוי מורכבות .1

 .המערכת בתוך לגיטמית

 ?לעשות ניתן מה, כלשהי חריגה נגלה כאשר גם - התמודדות מורכבות .0

 הסתרה טכניקות לעומת טובה ברמה הטכניקה את לממש מנת על עבודה חודשי נדרשים לא - פשטות .3

 .מורכבות אחרות
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 ?זה של השימושים מה

 יפתח בכלל בו רצים שאנחנו שהתהליך הגיוני לא אבל, מרוחק לשרת חיבור לפתוח רוצים שהיינו נניח

 - האלו הפעולות את שלו Hollowing באמצעות ולבצע, chrome של תהליך להריץ יכולים אנחנו, TCP חיבורי

 שהם 443-ו 82 כמו בהם ידבר chrome-ש שהגיוני בפורטים שנרצה IP כתובת לאיזה חיבור לפתוח

 .בהתאם HTTPS-ו HTTP של הפורטים

 למול השימוש של והתממה כלשהו" רעש" יוצר בהן ששימוש ההפעלה מערכת של מנגנונים המון עוד יש

 אנטי) אוטומטיות(, לדוגמה netstat) ידניות מסריקות להסתתר מנת על יעילה מאוד להיות יכולה המנגנונים

 .ההפעלה במערכת חריגות להצפת כלים שתפעיל פורנזית חקירה למול או( לדוגמה וירוס

 

 ELF - מקדים רקע

 במערכות מאוד נפוץ(, shared library) קוד וספריות הרצה לקבצי סטנדרטי פורמט הוא ELF, מכיר שלא למי

 ליבת שהוא, הקרנל ידי על נתמך ELF פורמט .ועוד FreeBSD ,Android, Linux כגון, POSIX מבוססת הפעלה

 מתוך תוכן שלו לזכרון ולטעון חדש תהליך ליצור מהקרנל לבקש יכולים שאנחנו אומר זה. ההפעלה מערכת

 !ELF קובץ

. libc.so הוא שמה, C של הסטנדרטית בספריה להשתמש היא GCC עם קוד בקמפול המחדל ברירת

 בין - רצים אנו עליה ההפעלה מערכת של מערכת קריאת שעוטפים ומנגנונים פונקציות המון מכילה הספריה

 היא, לווינדוס הסטנדרטית הספריה של התאמה גם קיימת. אחרת הפעלה מערכת או לינוקס היא אם

 .mingw נקראת

 :103 שגיאה קוד שתחזיר C-ב קטנה תוכנה ונריץ נקמפל

 

 ולהריץ אותו. C-קרו מספר דברים מאחורי הקלעים, שאפשרו בקלות רבה כל כך לכתוב קוד ב

 הוא הקלעים מאחורי, prog התוכנה את להריץ( אחר אהוב shell כל או) bash-מ ביקשנו כאשר - בקצרה

 וביקשו אותנו מעניינות קריאות המערכת שיצרו בסופו של דבר תהליך חדש. מערכת קריאות מספר ביצע

 המערכת קריאת (.ים-exec-ה ממשפחת דומה או) execv-ו fork באמצעות, אחר ELF אליו למפות מהקרנל

 קובץ לתהליך ממפה, execv - השניה המערכת קריאת. הנוכחי התהליך של העתק יוצרת, fork - הראשונה

 bash-ל מאפשר בעצם המערכת קריאות שתי של שילוב .לתהליך במקור שנטען ELF-ה במקום(, ELF) הרצה

 .כאן C-ב שלו ומימוש התהליך על יותר לקרוא ניתן. תוכנות בקלות להריץ

https://en.wikipedia.org/wiki/POSIX
https://www.techtarget.com/searchdatacenter/definition/kernel
https://gcc.gnu.org/
https://www.mingw-w64.org/
https://opensource.com/resources/what-bash
https://man7.org/linux/man-pages/man2/fork.2.html
https://man7.org/linux/man-pages/man3/exec.3.html
https://www.geeksforgeeks.org/difference-fork-exec/
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 על להעמיק ניתן. interpreter בשם ELF-ב שנמצא שדה קרא הוא, prog ההרצה קובץ את טען הקרנל כאשר

 בצורה לזיכרון אותו לטעון שתעזור תוכנה צריך ELF-שה היא הזה השדה משמעות. כאן ELF קובץ מבנה

 :readelf התוכנה עם הזה השדה את לבחון יכולים אנחנו. הנכונה

 

 אותו שתטען ספריה צריך ELF-שה הסיבה. ld-linuxנטען באמצעות בספריה שנקראת  ELF-ניתן לראות שה

 . libc.so הספריה את רק צריכים אנחנו, הזה במקרה. דינאמיות ספריות טעינת בגלל הוא לקרנל מעבר

 את לטעון מנת על שנדרשת היחידה( Shared Library) הדינמאית שהספריה readelf באמצעות לראות ניתן

 :libc.so.6 היא ELF-ה

 

 . ההפעלה מערכת להבנת חשוב בסיס זהו, לזכרון ELF של הטעינה תהליך על עוד לקרוא מאוד ממליץ אני

dexr4de  של המגזין. 71-בגליון ה בנושא מקיף מאמרפרסם 

  

https://wiki.osdev.org/ELF
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://amir.rachum.com/blog/2016/09/17/shared-libraries/
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x47/DW71-2-ELF.pdf
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 בזיכרון ELF נראה איך

 חזרה שלו והקשר תהליך של הזיכרון מיפוי את נבחן, תוכנה של הרצה של הבסיס על קצת שלמדנו אחרי

 שלה התהליך מזהה את שלה הריצה בתחילת שתדפיס ככה prog.c התוכנה את מעט נשנה. ההרצה לקובץ

 :מיד תחזור ולא( PID-ה)

 

 של הרשומה תחת maps הקובץ באמצעות, procfs באמצעות התהליך של הזיכרון מיפויי את נבחן כעת

 :שלנו התהליך

 

 ההפעלה במערכת שנטענו ים-ELF גם כולל, בתהליך זיכרון אזור כל של המיפויים על פרטים רואים אנחנו

 .לתהליך

 .התהליך של הזיכרון מיפויי את לראות וכיצד לזיכרון תהליך טעינת תהליך את כללי באופן הבנו כאן עד

 .Process Hollowing השמשת בשביל C-ב בסיסי shellcode לכתיבת עוברים עכשיו

https://www.howtogeek.com/devops/what-are-unix-pids-and-how-do-they-work/
https://www.howtogeek.com/devops/what-are-unix-pids-and-how-do-they-work/
https://www.geeksforgeeks.org/proc-file-system-linux/
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Shellcode 

Shellcode לצורך בו להשתמש נהוג. מטרה ממוקדת פונקציונליות המכיל, כלל בדרך קצר קוד קטע הוא 

 שמגיע לתוכנה shellcode בין משמעותיים הבדלים מספר קיימים. ועוד ים-backdoor, חולשות של השמשה

 .ELF כקובץ

 (metadata) הקוד רק שאינו התוכנה על מידע המון מכיל ELF-ה .1

 על ספריות של דינאמית טעינה, הקרנל י"ע RAM-ל מיפוי - שלבים במספר מתבצעת ELF-ה של הטעינה .0

 ועוד ld-linux ידי

 לבין בלבד לקריאה שהוא הזיכרון בין swapping לבצע מנת על בזכרון במיפויים משתמש הקרנל .3

 במחשב התהליכים של הכוללת RAM-ה צריכת את לצמצם יכול הוא כך, הקובץ

 שידפיס, ומוכן פשוט shellcode לנו שיהיה נרצה, הבאות בדוגמאות Process Hollowing להשמיש בשביל

-x86 עבור) שלו והקוד הקמפול שורת הנה. חלקים מכמה מורכב שלנו shellcode-ה. למסך כלשהי הודעה

64:) 

 

 הסטנדרטית הספריה ללא מקמפל אני. הקוד שמאל ובצד ldscript-ה ימין בצד, הקמפול שורת העליון בחלון

 .קטן יהיה shellcode-שה בשביל

 .מכאן הקוד את להוריד ניתן

  

https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing
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 צף בזיכרון shellcode - ראשון שלב

 המחסנית כמו לגיטימיים סטנדרטיים מיפויים מספר קיימים. מקובץ נטען שאינו בתהליך זיכרון - צף זיכרון

 בשביל JIT בטכנולוגיית משתמשות Javascript-ו Java כמו תכנות שפות, בנוסף. התהליך של heap-וה

 .התוכנה של ריצה זמני להאיץ

 כאלו פעולות בשביל. שניצור חדש תהליך בתוך shellcode-ה את להריץ פשוט להצליח נרצה תחילה

 :יות-POSIX הפעלה מערכות עבור נפוץ Debugger שהוא, DB נשתמש

 

 [hollowing/blob/main/level1.bash-process-https://github.com/cyshrk/linux]מקור: 

 

 [hollowing/blob/main/level1.gdb-process-https://github.com/cyshrk/linux]מקור: 

. שלנו DB  תהליך ידי על מדובג כשהוא sleep של חדש תהליך יוצרים אנחנו, level1.bash הסקריפט בהרצת

 .לרוץ ימשיך sleep-ה ותהליך Hello Shellcode לטרמינל שהודפס נראה, בסופו

  

https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/level1.bash
https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/level1.gdb
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 של התיקיה בתוך maps הקובץ על נסתכל? הזו כדוגמה hollowing בו שבוצע תהליך שרץ לזהות ניתן איך

 :procfs-ב התהליך

 

 ממופה ולא ריצה הרשאות עם בתהליך היחיד המיפוי שהוא נראה. שנוצר בזיכרון המיפוי את בצהוב סימנתי

 עם זיכרון עם תהליכים מספר שיש נראה. למצוא פשוט שדי אנומליה זו(. anonymous map) כלשהו לקובץ

 של התוכן את לקרוא מידה באותה די נוכל בנוסף. chrome כמו תהליכים, ממופה שאינו הרצה הרשאות

 :שלי shellcode-ה את לראות הזיכרון

 
 [processes.py-jit-hollowing/blob/main/discover-process-https://github.com/cyshrk/linux ]מקור:

  

https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/discover-jit-processes.py
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 קיים זיכרון במיפוי shellcode - שני שלב

, בתהליך חדשים מיפויים מהוספת להימנע נרצה אז, שהצגתי כפי בקלות לתפוס ניתן 1 בשלב השיטה את

 :בתהליך השינוי את לאתר קלות באותה אפשר יהיה לא הזה השינוי עם. קיים מיפוי של קוד לדרוס אלא

 

 [hollowing/blob/main/level2.gdb-process-https://github.com/cyshrk/linux]מקור: 

 smaps הקובץ באמצעות זאת לראות נוכל. שכן כמובן זאת ניתן להבחין באנומליה כלשהי?האם בכל 

 :הבאה הפקודה באמצעות procfs תחת התהליך של בתיקיה

 

 

 שינויים שהיו? אומר זה מה". מלוכלכים" ים-page יש הרצה הרשאות עם libc.so של המיפוי שתחת נראה

 לא אך, התהליך בזיכרון התערבות על להצביע העלולה אנומליה זו. הקובץ תוכן את תואמים שלא בזיכרון

 לעשות צריך התהליך של בטעינה כאשר, לדוגמה. מקרים במספר לגיטימי להיות יכול הזה המצב. בהכרח

 . לרוץ מתחיל שהוא לפני בזיכרון שינויים

 את ערך loader-ה כי, Dirty Pages ויש readonly הוא התהליך של בזיכרון שהמיפוי נראה כזה במקרה

 הם( התוכנה של הקוד) text-segment-ה בשילוב כאלו מקרים. בפועל לרוץ החלה שהתוכנה לפני הזיכרון

 .ההפעלה שבמערכת loader-בו בקומפיילר תלוי, לקרות יכולים אך, יותר נדירים

 באמצעות התהליך של הזיכרון את לקרוא נוכל? בזיכרון התערבות הייתה האם לבדוק נוכל זאת בכל איך

 שנראה מה. הקובץ של המקורי לתוכן אותו ולהשוות procfs-ב התהליך של התיקיה תחת mem הקובץ

 :שלנו הם חריגים שהם שבוצעו היחידים שהשינויים, בפועל

 

 [diff.py-memory-hollowing/blob/main/libc-process-https://github.com/cyshrk/linux]מקור: 

 .מהזיכרוןshellcode -ה את לחלץ וגם השינויים מה בדיוק לראות בקלות כמובן אפשר

  

https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/level2.gdb
https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/libc-memory-diff.py
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 המיפוי סוף של ברווח shellcode - שלישי שלב

 .הקודמת הסריקה בשיטת לקפוץ לא לנו שיאפשר אחרון תכסיס יש האם נוכל להיעלם מהסריקה הקודמת?

ELF של התוכן כל כשנטען -מ כתוצאה, רווחים להיווצר עלולים, תהליך של זיכרון אל  Segment  מיושר שאינו 

-ה גודל עם page -ה שגודל נניח. בזיכרון  page 1222 הוא במחשב  0x -ה של והגודל(, מאוד נפוץ)  Segment -ב 

ELF 17822 הוא הרצה הרשאות עם  0x -המ שחצי אומר זה.   Page -ב האחרון Segment :בשימוש יהיה לא 

 

 [hollowing/blob/main/level3.gdb-process-https://github.com/cyshrk/linux]מקור: 

https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/level3.gdb
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 מוצא לא שהוא נראה, level3.bash הסקריפט את מריצים שאנחנו לאחר הקודמת הסריקה את שוב נריץ אם

 :אנומליה שום

 

 התהליכים כל ביןSegment -ה בסוף התוכן בין להשוות נוכל ?הזו השיטה את למצוא נוכל זאת בכל איך

 :במערכת

 

 [hash.py-memory-hollowing/blob/main/libc-process-https://github.com/cyshrk/linux: ור]מק

 ההרצה הרשאות עם הזיכרון מיפוי עבור זהה hash עם תהליכים 117 שיש נראה, הסקריפט הרצת כדי תוך

 .Shellcode-שהוא כמובן התהליך שאליו הזרקנו את ה, שונה hash עם אחד ותהליך libc של

 

 סיכום

 ופחות Windows-ב מוכרת, יעילה טכניקה זו Process Hollowing. זדונית פעילות להסתיר טכניקות המון יש

 של ודאי לזיהוי עד, כזו חשודה פעילות של בגילוי רבה מורכבות יש. למימוש פשוטה היא כ"ובסה בלינוקס

 .ההפעלה במערכת אותה שהפעיל לתהליך וקישורה זדונית פעילות

 

 אני מי

 .ואמבדד לינוקס, תכנות, טכנולוגיים אתגרים אוהב מאוד. אבטחה חוקר אני, חדד זיו לי קוראים

  לינקדאיןב או יילאימב איתי לדבר מוזמנים

https://github.com/cyshrk/linux-process-hollowing/blob/main/libc-memory-hash.py
mailto:zivhadad1@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/ziv-hadad-102b767b/
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Decentralized World 

 אלטשולר גפן מאת

 

 הקדמה

 בדומה תקינה תקשורת המאפשרות, ריכוזי גורם ללא הבנויות תקשורת רשתות הן מבוזרות רשתות

 פעילות את לעצור או בלעדית בצורה לנטר היכולה כלשהיא ישות ללא זאת עושות הן. רגילות לרשתות

 .עצמה את לקיים המסוגלת בצורה המשתתפים בין הוגנת חלוקה באמצעות וזאת, הרשת

 הכוח בנתינת היא ההתעסקות כאן גם ”John Lenon - “Power to the People של המפורסם בשירו כמו

( אכיפה רשויות בעיקרו) שהוא גורם מכל שתמנע תקשורתית רשת תליציר במאמץ וזאת" , אזרחים" לאותם

, האינטרנט בתפקוד מרכזי תפקיד משחקות מבוזרות רשתות האחרונות בשנים .הרשת פעילות את למנוע

 נתמקד המאמר במהלך. נוספים רבים ועוד Tor, Block Chain, BitTorrent כדוגמת במוצרים מתבטא והדבר

 עיקר כאשר, שלהן ההתפתחות היסטורית את ונסקור קבצים להעברת ששימשו המבוזרות ברשתות

 .BitTorrent-ה רשת והיא, כיום קבצים להעברת ביותר הפופולארית ברשת יתמקד המאמר

 קשורים בהכרח לא שהחלקים ומכיוון, טכניים חלקים עם שמעורבבים רבים תיאורטיים חלקים יכיל המאמר

 .ביניהם לדלג חופשי תרגישו - לשני אחד ישירה בצורה

 

 היסטוריה

 כל כאשר, להישכח הספיק כבר ששמן מבוזרות רשתות עשרות להיוולד הספיקו האינטרנט שחר מאז

 על גסה בצורה נסתכל אם. יותר טובה קצת ביזור טכנולוגית איתה וביחד, חדשה רשת עמה הביאה תקופה

 .שנים יותר שרדה היא כך - יותר מבוזרת הייתה שהרשת שככל בבירור לאמר נוכל, הזמן קו
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 מאוד היא" קבצים"-ל שההגדרה מכיוון וזאת, מלוכלך דבר להיות יכולה בקבצים התעסקות הדברים מטבע

 המוגן כזה ובעיקר, חוקי לא תוכן כולל - רוצה שהמשתמש תוכן כל להכיל יכולים קבצים ואותם, כללית

 במודל הפועלים) פיראטי תוכן להורדת שרתים של פעילות לעצור פשוט כך שכל ומכיוון. יוצרים בזכויות

 ההתעסקות, פיקוח בהיעדר, שם. 0222-ה שנות תחילת לקראת מבוזרות לרשתות פנייה חלה(, לקוח-שרת

 .פרחה פיראטי בתוכן

 של להיכחדותן והוביל, המבוזרות הרשתות מפעילי אחרי האכיפה רשויות של פוסק בלתי מרדף יצר הדבר

 בצורה אותן לחסל שאיפשרו ריכוזיות מהתנהגויות סבלו, שרדו שלא הרשתות אותן. טובות הפחות הרשתות

 ספציפית בישות המשתתפים של תלות חוסר איפשרו, שרדו שכן ואלה. משפטי צו ידי על לרוב, ממוקדת

 לרשויות קשים חיים עשו ובעיקר, עצמם יםהמשתתפ על שיותר כמה נשענו, להוריד ניתן אותה אחת

 התוכן ולספקיות האכיפה

 .שלה את עשתה האבולוציה, האמיתיים בחיים כמו, כאן גם 

 

Napster 

. Napster הנקראת, בעולם הראשונה מוזיקה לחיפוש המבוזרת הרשת הוצגה 1999 שנת של ינואר בחודש

. התוכנה פיתוח לטובת מהלימודים שפרש, בוסטון באוניברסיטת סטודנט, פנינג שון ידי על נבנתה היא

 בחנויות שהוצע לתוכן מוגבלים היו אינם אנשים פתאום - האינטרנט ברחבי גלים הכה התוכנה פרסום

 . הקיימת המוזיקה לכל כמעט נגישים להיות כפתור בלחיצת יכולים היו הם וכעת, הדיסקים

 בכך שונה הייתה שלה הגישה אבל, קבצים לשיתוף הראשונה המבוזרת הרשת הייתה לא היא אומנם

 רשומות אינדקס אשר ריכוזי בשרת גם השתמשה היא, ברשת המשתתפים ידי על הקבצים לשיתוף שבנוסף

 וסביבה מאוד יעיל חיפוש אפשרה הזאת הגישה. ברשת משתתפים אצל הנמצאים המוזיקה קבצי כל של

 .התקופה באותה כמותם נראו שטרם בהיקפים הרשת לזינוק שהוביל מה, למשתמש יותר נוחה

 RIAA (Recording-ל שאפשרה זאת גם אבל, להצלחתה שגרמה זאת הייתה שלה הריכוזית הגישה

Industry Association of America )את לתבוע Napster 0221 ביולי לסגירתה ולגרום. 

 הצו שניתן ברגע. אמיתית מבוזרת רשת הייתה לא שהיא בכך נעוצה במשפט הפסידה Napster-ש הסיבה

 שהכיל המחשב לכתובת התוכן שם בין המיפוי את הכיל אשר, שלהם הראשי השרת את לסגור המשפטי

 .כלום שווה הייתה לא כבר משתמשים מיליוני של ותפוצה, ערך חסרתם היתה שלהם התוכנה - אותו

 .אחרות מבוזרות רשתות מפתחי בקרב היטב הובנה הזאת והמסקנה, לשווא נלחמה לא Napster אך
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Kazaa 

, FastTrack המבוזרת ברשת השתמשה אשר, לעולם 0221 מרץ בחודש שהוצגה קבצים לשיתוף תוכנה

 Skype את גם פיתח כך שאחר, מאסטוניה מפתחים צוות ידי על פותחה Kazaa. עבורה במיוחד שנבנתה

 בנויה הייתה, FastTrack, נבנתה עליה הרשת .Kazaa של זה על שלו הפרוטוקול את רבה את במידה וביסס

. לרשת כניסה בשביל רגילים לקוחות עבור Gateway מאין שהיוו מיוחדים מחשבים -" PowerNodes" גבי על

 לקבצים גיבוב לספק הייתה מטרתו אשר, UUHash בשם יחודי גיבוב במנגנון השתמשה היא, לכך בנוסף

 חשבון על הגיע זה אבל, זאת לעשות הצליח אומנם האלגוריתם. ישנים במחשבים גם, במהירות גדולים

 החולשה את ניצלו אחרות תוכן וחברות RIAA. קלה בצורה Hash collisions שאיפשר, מאוד חלש גיבוב

 .ומזוייפים פגומים קבצים הרשת ברחבי והפיצו, הזאת

, Kazaa שבבעלותה החברה, Sharman Networks נגד ושהוגש רב תביעות מספר לאחר, 0226 בשנת

 נגד פילטרים ותיישם התוכן לחברות פיצויים דולר מיליון 115-כ תשלם החברה בו טיעון הסדר על הוסכם

 .Kazaa של פהסו את סימן הזה ההסדר. שלה בתוכנה פיראטי תוכן

FastTrack בו מחוברים משתמשים מיליון 2.4-כ עם באינטרנט ביותר הגדולה המבוזרת הרשת את היוותה 

 .0224 בשנת eDonkey הרשת ידי על שנעקפה עד, זמנית

EmuleE 

 קיימת שהייתה רשת על התבססה EmulE. 0220 מאי בחודש הוצגה אשר, קבצים לשיתוף תוכנה היא גם

 אשר", Credit System" הנקראת מערכת הציגה הזאת הרשת". eDonkey" הנקראת, תקופה באותה כבר

 ממשתמשים יותר גבוה בקצב להוריד להם שנתנה בכך, יותר גבוהים העלאה אחוזי עם משתמשים תגמלה

 EmulE על לסמוך שאיפשר מה, Kazaa של FastTrack-מ יותר חזק גיבוב במנגנון גם השתמשה היא. אחרים

 . קבצים תקינות של בהיבט יותר הרבה

 מספר על הסתמכה עדיין, מבוזרת בתצורה בנויה שהייתה ולמרות, מטעויות חפה הייתה לא eDonkey אך

 .ברשת הקבצים אינדוקס בשביל בעיקר, מרכזיים שרתים

 :שלהם ביותר הגדול השרת על פשטה הבלגית המשטרה 0226 בשנת כאשר לרעתה בא הזה החיסרון

Razorback2 ,שלהם המפעיל ומעצר השרתים סגירת. זמנית בו משתמשים מיליון בעד לטפל יכל אשר 

 ביותר הגדולה המבוזרת לרשת נחשבה אשר, eDonkey לרשת קשה מכה היוותה בשוויץ שהתגורר

 .אותה עקפה BitTorrent-ה רשת בה 0227 לשנת עד באינטרנט

EmulE כדוגמת נוספים מעניינים פיתוחים הציג Kad :טכנולוגית על המבוססת לחלוטין מבוזרת רשת DHT ,

, מקריסה EmulE את להציל הצליחה לא Kad אך. שלהם השרתים על המתמיד לאיום כתגובה וזאת

 .נפגעה כבר שלה והפופולאריות
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BitTorrent 

 על 0221 של יולי בחודש הוצגה. היום עד טובה הכי בצורה ששרדה המבוזרת הרשת", האחרון הסמוראי"

 גיבוב מערכת הציגה BitTorrent. יורק ניושב Buffalo אוניברסיטתמ אמריקאי-יהודי מתכנת, כהן בראם ידי

 ביניהן והתחרו בפרוטוקול תמכו אשר מימושים ומספר, מוחלטת כמעט ביזוריות, ומהירה יעילה

(BitTorrent, UTorrent, Vuze רבים ועוד .)ל גרמו אלה כל-BitTorrent במיוחד, רבה פופולאריות לצבור 

 מה, מטאורית להצלחה זכו כולן: המשותף לסופן לב לשים ניתן אשר, האחרות הרשתות של סגירתן אחרי

 .משפט בית של צו בצורת ןשלה לסגירה שהוביל מה, עין עליהן לשים החוק לרשויות שהוביל

 מאשר מבוזרת רשת יותר הרבה מזכיר אשר, שלה המבנה בזכות וזאת, BitTorrent-ב אפשרי לא הדבר אך

 .משפטית חסינות לה מקנה ולכן, לה הקודמות הרשתות

 ברשת ההעלאה מנפח אחוז 02-כ בערך מהווה שלה התעבורה) ביותר הפופולארית שהיא מכיוון

 קובץ נוריד ואפילו, שלה המימוש צורת על היטב נפרט אנחנו. בה בעיקר יתרכז שלנו המאמר(, האינטרנט

 .Python-ב שנכתוב משלנו קליינט עם

 

 (משחרורו הראשונות לשנים ביחס BitTorrent-ב ששותפו הקבצים מספר)

 [ever-than-popular-more-https://torrentfreak.com/bittorrent-071009: מקור]

 

The BitTorrent File 

 יותר חוקיים, הרשת ברחבי כאלו רבים קיימים. טורנטים להורדת אתר דרך עוברת טורנט כל של ההתחלה

 לצורך. הטורנט קובץ את תורידו ממנו אתר למצוא עליכם ראשית טורנט להוריד בשביל. פחות וחוקיים

 ההפעלה מערכת של ISO להורדת טורנט קבצי שמציע, Ubuntu של הרשמי באתר נשתמש, הדוגמה

 .הנפוצה

  

https://torrentfreak.com/bittorrent-more-popular-than-ever-071009/
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 :שכזה הורדה פיתרון בהצעת( המפתחת החברה) Canonical של מהצד יתרונות כמה יש

 כמות את לזה תוסיפו(, יגה’ג 3.8) מעט לא שוקל להוריד רוצים אנו אותו הקובץ :עומסים ביזור 

 גם זמינה שההורדה העובדה. השרת על משמעותי עומס ותקבלו, הקובץ את שמורידה הרבה הגולשים

, 330K ששוקל הטורנט קובץ את רק ממנו נוריד שכעת בכך, מהעומס להוריד עוזרת טורנט באמצעות

 וחברות, נדירה לא הזאת הגישה. הקובץ את הורידו שכבר הלקוחות מול תיעשה עצמו הקובץ והורדת

 .שלהם מהשרתים עומס להוריד בשביל טורנט בקבצי שימוש עושות גדולות

 באמצעות הורדהה הפעמים ברוב :הורדה מהירות Torrent ישיר שרת מול מהורדה יותר מהירה תהיה .

 יותר גדול סיכוי וקיים(, יותר גדול פס רוחב" )שרתים" של יותר רב ממספר מורידים שאנחנו מכיוון זאת

 .פיזית אלינו קרוב" שרתים" מאותם שחלק

 טורנט של הורדה לנו להציע יכול אתר בהן דרכים שתי קיימות: 

 הסיומת עם, הדיסק על פיזי קובץ torrent. ה כל את בתוכו מכיל-Meta Data את להוריד לנו שעוזר 

 .בהמשך נרחיב עליו, האמיתי הקובץ

 Magnet Link - ה ערך את בתוכו המכיל קישור-SHA-1 ה של הייחודי-Torrent ,ללא MetaData נוסף .

, ריכוזיים שרתים מול נוספת תקשורת ללא וזאת, נוספים עמיתים אחר לחפש נוכל ערך אותו בעזרת

 . בהמשך נלמד עליהם

 
 :הטורנט קובץ את משם ונוריד, Ubuntu של הרשמי לאתר כעת נגלוש

 

 .טורנט של פיזי קובץ והיא, יותר הקלאסית הדרך את דווקא מציע Ubuntu של האתר
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 :מכיל הוא מה נסתכל בואו

 

 נקרא שמולינו הפורמט .לחלוטין בינארי נהיה מכן ולאחר, מוזר קצת בטקסט מתחיל שהקובץ לב לשים נוכל

bencode ,טורנט לקבצי ייחודי פורמט והוא. 

 :לחלוטין טקסטואלי שהוא, הקובץ של הראשון החלק על נסתכל

d8:announce35:https://torrent.ubuntu.com/announce13:announce-
listll35:https://torrent.ubuntu.com/announceel40:https://ipv6.torrent.ubuntu.com/announceee7:comme
nt29:Ubuntu CD releases.ubuntu.com10:created by13:mktorrent 1.113:creation 
datei1666283028e4:infod6:lengthi4071903232e4:name30:ubuntu-22.10-desktop-amd64.iso12:piece 
lengthi262144e6:pieces310680 

 

 בהם הטיפוסים. ביניהם להפריד בשביל" תוחמים"ב משתמש והוא, טיפוסים ארבעה לייצג יכול הפורמט

 :תומך הוא

 int :באות מתחיל i ,10 בבסיס המספר מכן לאחר (כמחרוזת ASCII ,)האות ואז e. לייצג בשביל, לדוגמה 

  i20e: נכתוב, 20 המספר את

 byte string :את, לדוגמה. תוכן:אורך של בצורה מיוצג. אותיות בהכרח לא, בתים של במחרוזת מדובר 

 :הבא בצורה נייצג” ubuntu" המחרוזת

6:ubuntu 

 list :הפותח עם שמיוצגת, טיפוסים של רשימה "l ,”הסוגר עם ומסתיימת "e .”לייצג בשביל, לדוגמה 

 :ubuntu-ו 20 הערכים את שמכילה רשימה

l6:ubuntui20ee 

 Dictionary :הפותח עם שמתחיל, ערכים של מילון "d ”הסוגר עם ונגמר “e .”ממפתחות מורכב המילון ,

 יכולים והערכים, byte string מסוג ערך להיות המפתחות כל על. הערכים מגיעים לאחריהן מיד אשר

 :הבא json-ה, לדוגמה. דבר כל להיות

{“name”: “ubuntu”, “version”: 20}  

 :bencode בפורמט כך יראה
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d5:name6:ubuntu7:versioni20ee 

 פשוטה היא התשובה. json כדוגמה, נוח יותר בפורמט להשתמש לא למה היא לחלקכם עולה שבטח שאלה

 גדולה BitTorrent של התפוצה וכיום, עשורים משני יותר לפני התרחש התהליך כל. כזה אחד קיים היה לא -

 .שעשה הבחירות על Bram Cohen את נשפוט לא, לכן. לאחור הגלגל את להחזיר בשביל מידי

 Bittorrent-ה קובץ את לקרוא נוכל, הזה המוזר הפורמט את להבין כיצד יודעים שאנחנו לאחר כעת

 לאובייקטים אותם ותמיר הערכים את שתקרא פונקציה לכך לכתוב נוכל. קריאה יותר בצורה אותו ולהדפיס

 .פייתונים

 :כך שתעבוד פונקציה לבנות נוכל בקצרה אבל, בקוד אתכם אלאה לא

 מתחילתו, בקובץ הבתים על תעבור 

 לעצמה רקורסיבית קריאה ידי על אותו תמיר: מסוים טיפוס של פותח הוא הבית אם 

 פנימי למשתנה אותו תוסיף: טיפוס אינו הנוכחי הבית אם 

 כה עד שצברה הערך את תחזיר: סוגר הוא הנוכחי הבית אם 

 
 (:כאן למצוא ניתן המלא הקוד את) הקובץ כל על שנעבור עד וכך

from PyBitTorrent import bcoder 
with open("ubuntu-22.10-desktop-amd64.iso.torrent", "rb") as f: 
    data = f.read() 
     
metadata = bcoder.bdecode(data) 

 :json לפורמט פרסור לאחר הקובץ יראה כך

{'announce': 'https://torrent.ubuntu.com/announce', 
 'announce-list': [['https://torrent.ubuntu.com/announce'], 
  ['https://ipv6.torrent.ubuntu.com/announce']], 
 'comment': 'Ubuntu CD releases.ubuntu.com', 
 'created by': 'mktorrent 1.1', 
 'creation date': 1666283028, 
 'info': {'length': 4071903232, 
  'name': 'ubuntu-22.10-desktop-amd64.iso', 
  'piece length': 262144, 
  'pieces': b'\xd7\xf6\xd1\x7f^\xe3\x80\x0b7\x00L\xd62\xf5\x9c\xbc\x9a\rh……'}} 

 :מהראשון נתחיל. דבר עליהם יודעים לא אנחנו שכרגע, וערכים מפתחות מספר כאן לראות ניתן

 Announce - ה כתובתURL ה של-Tracker . 

Tracker :ב שירות נותן. הקובץ של בעותק שמחזיקים המחשבים כל את בתוכו מכיל אשר שרת-HTTP ב או-

UDP .ה בעזרת-Tracker ב נוספים עמיתים על לגלות נוכל-swarm 1 ניתן. הקובץ את להוריד נוכל שמהם 

-peer של העיקרון את סותר דיי שהוא להסיק ניתן וגם, ההורדה תהליך לכל הכרחי Tracker-שה להסיק כבר

                                                           
 

Swarm 1 - מסוים טורנט קובץ של העמיתים רשת 

https://github.com/gaffner/PyBitTorrent/blob/main/PyBitTorrent/bcoder.py
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to-peer .אנחנו עליו ריכוזי שרת גם נוסף, הקובץ שבבעלותם נוספים לקוחות על רק להסתמך במקום 

, פתרון יש לכך גם, דאגה אל אך ☹... הקובץ את להוריד נוכל לא, למטה יהיה הוא בבוקר מחר ואם! סומכים

 . המאמר בהמשך נרחיב עליו

 Tracker-ל דוגמה. לעמיתים שניתנת הגישה הוא ביניהם ההבדל כאשר, ופרטיים ציבוריים Trackers קיימים

 בעקבות אך, The Pirates Bay הפיראטי ההורדות אתר של זה היה נפילתו עד ביותר הנפוץ שהיה ציבורי

 Trackers קיימים, לכך בנוסף. Manget Links2 רק מציע האתר וכעת, 0229-ב נסגר משפטיות תביעות

 ובכך, מהמשתמשים אחד כל של וההורדה ההעלאה נפח על מנטרים, לשירות רישום המצריכים פרטיים

 .הפרוטוקול של 3 המובנה למנגנון בנוסף וזאת, קבצים לשתף המשתתפים מצד מוטיבציה מייצרים

 announce-list - Trackers ה במספר מוגבל אינו טורנט קובץ. עמיתים לקבל נוכל מהם נוספים-

Trackers אחד טורנט לקובץ עשרות כמה אפילו לראות ונפוץ, מקושר להיות יכול הוא אליו. 

 Creation date - ה קובץ יצירת תאריך-Torrent 

 Comment - ה יוצר הערותTorrent הקובץ על 

 info - הקובץ על מידע בתוכו מכיל זה מילון, הקובץ הורדת צורת לגבי נגע שקראנו המידע כה עד אם 

 כל של 1SHA-ה ערך את Tracker-ל נשלח שאנו מכיוון, Torrent-ה בקובץ חשוב הכי בערך מדובר. עצמו

 .למשנהו אחד Torrent בין שמבדילים מה הם info של המילון ערכי, כלומר. בתוכו הנמצאים הערכים

 שלהם info-ה מערכי אחד אם אבל, בדיוק הקבצים אותם את שמורידים Torrent קבצי שני לנו להיות יכולים

-ל להצטרף יכול אינו אחד Swarm-מ ועמית, Tracker-ה מבחינת לחלוטין שונים בקבצים מדובר - שונה

Swarm אחר. 

 :הבאים הערכים את מכיל המילון

1. length - בתים 4071903232 הוא שלנו הקובץ שגודל לראות ניתן. בבתים, הקובץ של הכולל הגודל ,

 .בית יגה'ג 3.8 כלומר

0. Name - תיקייה בתוך שנמצאים קבצים במספר מדובר והיה במידה. להוריד רוצים אנו אותו הקובץ שם ,

 .רשימה היה הערך

3. Piece Length - מהקובץ" חתיכה" כל של גודל. 

 מעמיתים נוריד אותן, מראש קבוע Pieces למספר מחולק קובץ כל, BitTorrent באמצעות קובץ כשמורידים

 מאפשרת היא כן כמו ;הקובץ של וההעלאה ההורדה בארגון לנו עוזרת לחלקים הקובץ של החלוקה. שונים

 .נוספות ללוגיקות בנוסף, קבצים בהורדת BitTorrent-של המקביליות את

                                                           
 

2
 בלעדי שימוש עושים -Magnet Linksש בכך נעוצה Tracker-כ שלו השירות לייצוא בניגוד האתר מצד אפשרית Magnet Links ששיתוף העובדה 

 . שלו ישירה מעורבות ללא, אחרים עמיתים באמצעות עמיתים גילוי שמאפשרת, DHT Table בטכנולוגית

Choking 3
 . מנוצל חש והוא במידה אחר עמית" לחנוק" עמית כל של היכולת -
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 והשוואתו שלה 1SHA-ה ערך חישוב ידי על אמיתית אכן שהיא נוודא, מעמית מסוים Piece שהורדנו לאחר

 .Torrent-ה בקובץ שנמצא זה מול

 pieces - 1-ה ערכיSHA ה בקובץ ביותר הגודל השדה יהיה לרוב. הקובץ חתיכות כל של-Torrent .מכאן 

 . לחלוטין בינארי יראה הקובץ ואילך

 

Tracker communication 

 זאת את. המבוקש הקובץ של עותק שמחזיקים עמיתים לאתר נוכל, בנוי Torrent-ה קובץ כיצד שהבנו לאחר

 המפתח תחת שנמצא -Trackerמה נבקש, ההדגמה לצורך. מהקובץ שקראנו Tracker-ה באמצעות נעשה

"announce "לתקשר עלינו, עמיתים שיותר כמה לקבל בשביל, בפועל. שלנו הטורנט לקובץ העמיתים את 

 .announce-list בערך שמופיעים Trackers-ה שאר מול גם

 
 לשלוח צריכים אנחנו, העמיתים רשימת את ממנו לקבל מנת על. HTTP Tracker-ב שמדובר לראות ניתן

 :הבאים הפרטים עם לשרת GET בקשת

1. Info_hash :1-ה ערךSHA המילון של info 

0. Peer_id :02 ה סוג את לזהות נוכל זה מזהה פי על. שלנו הלקוח מזהה את שמייצגים בתים-client איתו 

 '(.וכו Utorrent, BitTorrent QBitTorrent:לדוגמה, מימוש בסוג הכוונה) מדברים אנו

3. Port - 4פסיבי בקליינט כשמדובר רלוונטי לא. נכנסות לבקשות מאזינים אנו עליו הפורט 

4. Uploaded - מהקובץ כה עד שהעלינו הבתים כמות 

5. Downloaded - מהקובץ כה עד שהורדנו הבתים כמות 

6. Left - ההורדה סיום עד לנו שנשארה הבתים כמות  

7. Event - ה מול שלנו הבקשה סוג את המציין, אופציונלי ערך-Tracker .ערכים שלושה להכיל יכול: 

 Started - הורדה התחלת 

 Completed - הושלמה ההורדה 

 Stopped - נעצרה ההורדה 

 עדיין שההורדה לציין בשביל Tracker-ה מול Keep Alive-כ משמשת ההודעה, מצוין לא הערך אם

 .ממשיכה

 :שלנו הבקשה תיראה כך

import requests, hashlib 
 

                                                           
 

4  Client מאחורי שנמצא firewall\NAT .בהמשך - כך על. 
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info_hash = hashlib.sha1(bcoder.bencode(metadata['info'])).digest() 
params = {'info_hash': info_hash, 
 'peer_id': b'RANDOM-PEER-ID-12345', 
 'uploaded': 0, 
 'downloaded': 0, 
 'port': 6881, 
 'left': 4071903232, 
 'event': 'started'} 
 
peers = requests.get('https://torrent.ubuntu.com/announce', params=params).content 

 ":bencode" בפורמט, מהשרת שקיבלנו התשובה נראית וכך

d8:completei1496e10:incompletei65e8:intervali1800e5:peersld2:ip35:240e:351:750f:c400:c28a:
9a5e:d61a:37:peer id20:-TR2940-
eto7o81x82m84:porti51413eed2:ip23:2a0a:e340:1001:400::2:17:peer id20:-lt0D80-
\x9a\x92\x85\x12\x0eF\xe1M\xf4S\x03\x8b4:porti57803eed2:ip39:2a05:3580:f10a:5200:dad3:8
5ff:feb3:a4277:peer id20:-TR3000-
cm6i4wxfqorx4:porti51413eed2:ip38:2401:4900:1c8f:f8ac:c7c2:79e:97e5:c887…… 

 

 :כך תיראה היא json-ל המרה אחרי

{'complete': 1496, 
 'incomplete': 65, 
 'interval': 1800, 
 'peers': [{'ip': '2a00:12d8:700e:0:5ea0:7f31:283b:84f3', 
   'peer id': '-TR3000-q6cmyum4f1gs', 
   'port': 51413}, 
  {'ip': '2a02:1210:4831:9700:ba27:ebff:fe91:60cd', 
   'peer id': '-TR2940-egtp4xe7725o', 
   'port': 51316}, 
  {'ip': '2804:14c:482:5036:8d8f:d106:aade:f764', 
   'peer id': '-TR2940-js4v2k01bcos', 
   'port': 51413}, 
  {'ip': '2001:41d0:602:14f::', 
   'peer id': b'-lt0D80-\x99\x8a\xaa\xafa\xa5\tW\x1c[\xc7\xfa', 
   'port': 23010}, 
  {'ip': '2409:8a28:a6d:1d50:f1ae:ff34:cd47:314d', 
   'peer id': '-TR2940-3rmijt27ffh6', 
   'port': 51413} …… 

 הלקוח ומזהה, מאזינים הם עליהם הפורט, העמיתים של IP-ה כתובות את מכילה שהתשובה לב לשים נוכל 

 .BitTorrent-ה בפרוטוקול לדבר להתחיל מוכנים אנו, כעת .שלהם

 

The BitTorrent Protocol 

 :Tracker-מה לנו שחזרו העמיתים אחד את ניקח, ההדגמה לצורך

{'ip': '2a02:1210:4831:9700:ba27:ebff:fe91:60cd', 
   'peer id': '-TR2940-egtp4xe7725o', 
   'port': 51316 
} 
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 :אליו ונתחבר

import socket 
sock = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM) 
sock.connect(('2a02:1210:4831:9700:ba27:ebff:fe91:60cd', 51316)) 

, הפרוטוקול סוג את מכילה הזאת ההודעה. Handshake הודעת שליחת הוא בפרוטוקול הראשון השלב

padding ה ערך, בתים 8 של-Info Hash ה קובץ של-BitTorrent (לאותו מתכוונים ששנינו לוודא נוכל בעזרתו 

 . לעצמנו שקבענו Peer Id-ה ואת(,הקובץ

  :אותה ונשלח ההודעה את נרכיב

import struct 
payload = struct.pack(">B19s8s20s20s", 19, b'BitTorrent protocol', b"\x00" * 8, info_hash, b'RANDOM-
PEER-ID-12345') 
sock.send(payload) 

. מהתשובה שהתקבל -info hashה ערך את נשווה. Handshake מסוג היא גם שתהיה, התשובה את נקבל

 :בשיחה להמשיך ניתן, הערך באותו מדובר אם

In [3]: peer_payload = sock.recv(68) # handshake length is fixed 

In [4]: peer_payload 
 
Out[5]: b'\x13BitTorrent 
protocol\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x00\x05\x99\xc8+\xb75\x05\xa3\xc0\xb4S\xf9\xfa\x0e\x88\x1dnZ2\x
a0\xc1-TR2940-egtp4xe7725o' 
 
In [6]: protocol_len, protocol, reserved, peer_info_hash, peer_id = struct.unpack(f">B19s8s20s20s", peer_payload) 

 
In [7]: peer_info_hash == info_hash 
True 
 
In [8]: peer_id 
b'-TR2940-egtp4xe7725o' 

 :Pieces לבקש להתחיל שנוכל לפני הודעות כמה לשלוח מחוברים אנו אליו העמית על כעת

1. Bitfield :אילו נדע זאת הודעה פי על. העמית של בבעלותו החתיכות כל של מיפוי המכילה הודעה 

. מלא bitfield ישלח Seeder. אחרים מעמיתים לבקש נצטרך ואילו, ממנו לבקש יכולים אנחנו חתיכות

Seeder בניגוד זאת. אחרים עמיתים בשביל אותו מעלה רק וכעת, הקובץ הורדת את שסיים עמית הוא 

-כ מתחיל עמית כל, תקין בתהליך. אחרים עם אותו משתף ולא הקובץ את מוריד שרק, Leecher-ל

Leecher ,כ הקובץ את מוריד-Peer ,כ ומסיים-Seeder. 
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 :בשרטוט כך יראה זה

 

 BitToorrent-ה ברשת משתתף של החיים מחזור

 

0. Unchoke :ה מנגנון נוצר, הוגן" משחק" על להקפיד ובשביל עמיתים של ניצול למנוע בשביל-Choking .

 לא Choked עמית אותו, הזה במצב נמצא הוא עוד וכל", Choked" הוא אחר שעמית לקבוע יכול עמית

 הזה במנגנון משתמשים קליינטים. Unchoke הודעת קבלת עד, Choker-ה מהעמית חתיכה שום יקבל

 אחר מצב כל או, מידי יותר ביקשו, בחתיכות מספיק שיתפו שלא אחרים קליינטים" להעניש" בשביל

 שימוש ניעשה לא ולכן, Leecher-כ יתנהג שלנו הסקריפט. הקליינט מפתח בשביל הוגן לא שנראה

 .Unchoke-ה להודעת ללחכות מעבר, זה במנגנון

 :BitField-ה הודעת את נקבל

length, msg_id = struct.unpack('>IB', sock.recv(5)) 
bitfield = sock.recv(length-1) 

 :Unchoke-ה הודעת את נקבל וכעת

length, unchoke = struck.unpack('>IB', sock.recv(5)) 

 תוכן את לבקש להתחיל נוכל, העמית חתיכות כל של מיפוי ובידינו, חנוקים לא כבר כשאנחנו, עכשיו! מעולה

 .הקובץ

 :שלו החתיכות מיפוי על נסתכל

In [9]: bitfield 
Out[10]: 
b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff
\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x
ff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff…… 

 ביט שכל שהאינדקס כזאת בצורה בנוי Bitfield. החתיכות כל העמית ברשות המיפוי פי שעל לראות ניתן

 את השני הביט, מהקובץ הראשונה החתיכה את מציין הראשון הביט, כלומר. חתיכה של אינדקס מציין

 בית. לא אז כבוי הוא ואם, העמית אותו אצל קיימת החתיכה אז דלוק הביט אם. הלאה וכן השנייה החתיכה

 ברשות, ברצף דלוקים ביטים רק מכילה bitfield-ה והודעת במידה. מלאות חתיכות 055-כ מציין, 0xff: מלא
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 piece אף לקבל מצפה לא seeder כי, לנו מעולה זה. seeder - משמע, הקובץ של החתיכות כל עמית אותו

 .השיחה בהמשך אותנו לחנוק צפוי לא הוא ולכן(, כאלה לשלוח שתכננו לא) בתמורה

 הוא הקובץ של הכולל שהגודל לראות נוכל, Torrent-ה בקובץ שמצוי MetaData-ה על שוב נסתכל אם

 בחישוב ככה) חתיכות15,534 -כ יש כלומר, בתים 262,144 היא חתיכה כל וגודל, בתים 4,071,903,232

 אך. עמית מכל שלמות חתיכות לבקש שאפשר לחשוב היה וניתן, KB510 הוא חתיכה כל גודל(. מהראש

 . KB16-מ יותר גדול שלה שהתוכן תשובה להחזיר מסרבים רבים ומימושים, מידי גדול הזה הגודל בפועל

 אחריות וזוהי, Blocks נקראות אלה יחידות. יותר קטנות מידה ליחידות, החתיכות כל את לחלק עלינו לכן

 .KB16 יהיה זה, שלנו במקרה. גודלו את להחליט הקליינט מפתח

 :הבאים השדות את מכילה והיא, Request נקראת כזה מסוג הודעה. Block עבור בקשה נרכיב, כעת

 (Request) ההודעה מזהה .1

0. Index ה של-Piece 

3. Offset ה בתוך, התוכן של-Piece 

 החתיכה גודל .4

 :הבאה בצורה אותה נרכיב

REQUEST_ID, REQUEST_LENGTH = 6, 13 
index, begin, piece_length = 2, 0, 16384 
request = struct.pack('>IBIII', REQUEST_LENGTH, REQUEST_ID, index, begin, piece_length)  

 :שלנו Seeder-ל אותה ונשלח

sock.send(request) 

 :הבאים השדות יהיו הזאת להודעה. Piece מסוג, תשובה לקבלת נמתין

 ה-Index ה של-Piece 

 ה-Offset התוכן של 

 עצמו התוכן 

length, msg_id = struct.unpack('>IB', sock.recv(5)) 
index, begin = struct.unpack('>II', sock.recv(8)) 
piece_data = sock.recv(16384) 

 :Sedder-מה התשובה נראית וכך

In [11]: piece_data 
Out[12]: 
b'\xc2\xa4\xdbq\xda.\xf4\xdd\x8e\xd3\xfe\xe3=k\xffp\xbf\xf4\x16\xe2Z\x89\xe2x\xf9\x88\xf8S
\xfc\x02\xb7\xe3\x97\xb8\x1fOT\x12\x8f\xe77\xc4\xcfG\x8bx"NA\x95\xdf\xe3M\xcam\xff{\x90
:\x9f\x87\x02\xdf\x84~\xdf\xa1?[O\x1c\x8f#q\x98P}\x9c\xd8%4[\t}-
(oN\xdc\x98\xb8\x11\xf5\x1aR\x8e\xc6#BO}\xa1\xfe\xb0P\x89\xa5\xbc\x06\xf5\x9d\xc4U\xc9\
xa3\xaf\n\xf3AO\x05\xfa-
\'\xd4\x1c\xd4{\x80vy\xea\xd9\x8f\x92\x9c\xe2\x95\xca\xcc!\xd4\xb2\x0b\xf5\xccB\xcf\xcd\xe



 
 

Decentralized World 
www.DigitalWhisper.co.il 

 54  2023מרץ  ,148גליון 
 

a\xa2\x1c\xf5\xeb\xf8\x9bPE\xfdG\xa1r\x89\xf2\xf3xF\xe83\xe9\xe7\xb8\xd0\x93R\x9d\xfb\x1
1h\xb7\x9b\xfcVb4\xb6\xe0\xa7B3\x99\xf6\x1f\xe2L\xda\xa19\x83\xf1\xd0\x83\x1a*hL\'\x8f\x
1a\x9a\x93i\x8f:\xaahN"\x8f:*h$Z\xdbY\....... 

 ! מהקובץ חתיכה לקבל הצלחנו

. בלוק בכל KB16-ו, חתיכה בכל KB510-כ יש. הקובץ של הבלוקים שאר כל עבור אבל, התהליך על נחזור

 .מידע של בלוקים 44,510 ונקבל, החתיכות במספר זאת נכפיל. בלוקים 30 מכילה חתיכה כל, כלומר

 עלינו, בפועל. Seeder-ב שמדובר יודעים וחנשאנ מכיוון זאת אך, עמית מאותו כולם את נבקש שלנו במקרה

, השיחה במהלך Choke הודעת לנו שלח מהם אחד אם ולבדוק, השונים העמיתים בין הבקשות את לבזר

 (.אחרת לנו יענה לא הוא) Unchoke הודעת עד אליו הבקשות את להפסיק קרה כך ואם

. Torrent-ה בקובץ נמצא הערך מול המתקבלת חדשה חתיכה כל של SHA1-ה ערך את לוודא עלינו, כן כמו

 .הקוד פשטות לטובת ובעיקר, seeder-ה על סומכים שאנחנו הנחה מתוך הללו הבדיקות את נזנח כרגע

 .לדיסק אותם נכתוב ואז, הבלוקים כל להורדת זמן קצת נחכה

 
 :הסקריפט המשך יראה כך

import time 
 
PIECE_ID = 7 
dst = open(metadata['info']['name'], 'wb') 
 
for piece in range(metadata['info']['length'] // metadata['info']['piece length']): 
    for block in range(metadata['info']['piece length'] // 16384): 
        request_piece(piece, block, 16384, dst) 
 
 
def request_piece(piece, block, size, dst): 
    begin = block * size 
    request = struct.pack('>IBIII', REQUEST_LENGTH, REQUEST_ID, piece, begin, piece_length) 
 
    sock.send(request) 
    time.sleep(1)  
 
    length, msg_id = struct.unpack('>IB', sock.recv(5)) 
    if msg_id == PIECE_ID: 
        index, begin = struct.unpack('>II', sock.recv(8)) 
        piece_data = sock.recv(size) 
        print(f'Received block {begin // size} of piece {index}') 
        dst.write(piece_data) 
        dst.flush() 

 האחרונה החתיכה גודל ולכן, מאוד קטן חתיכה כל בגודל במדויק יתחלק הקובץ שגודל שהסיכוי לב שימו

 :הבאה בצורה אותם לחשב נוכל. האחרון הבלוק גודל לגבי ל"כנ. החתיכות משאר שונה יהיה

last_piece_size = metadata['info']['length'] % metadata['info']['piece length'] 
last_block_size = last_piece_size % 16384 
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 :אותם גם לבקש נדאג

last_piece_index = metadata['info']['length'] // metadata['info']['piece length'] 
 
request_piece(last_piece_index, 0, 16384, dst) 
request_piece(last_piece_index, 1, last_block_size, dst) 
dst.close() 
print("Done") 
 

 :כולו הסקריפט את נריץ

 

 מקביליות ללא ולכן(, ubuntu של שמנמן iso) גדול מאוד Torrent בקובץ מדובר שלנו שבמקרה לב שימו

 לא כבר הם כי במאמר המקביליות של הקוד חלקי את אציין לא. שעות תיקח ההורדה, החלקים בבקשת

 לראות תוכלו כן אבל, אותו לממש לאיך נוגעים ויותר ממומש BitTorrent פרוטוקול שבה לצורה קשורים

 .PyBitTorrent בפרויקט קוד דוגמאות

 אותו הקובץ לגודל ובהתאם( Async היא המומלצת) המימוש לצורת בהתאם, הדרושה הזמן כמות את נחכה

 :מורידים אנחנו

 

 !ברשותינו הקובץ כל וכעת

 .Seeder-ל והופכים, הההורד סיום על Tracker-ל כעת מודיעים היינו אמיתי קליינט של במימוש

https://github.com/gaffner/PyBitTorrent/blob/main/PyBitTorrent/bcoder.py
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Passive And Active Nodes 

-ב פתוח מדברים אנחנו איתו העמית של הפורט אם רק יעבוד הוא אבל, טוב עובד כאן שציינו התהליך כל

Firewall וב-NAT. אף נעשתה לא אם, ולכן, מחשב באף מחדל ברירת הנאינ הזאת שההתנהגות כמובן 

 עמיתים - Active Nodes עם רק לדבר מסוגלים אנחנו, כלומר. Passive Node-כ נוגדר, מצידינו פעולה

 בקשות כוללים מהמימושים חלק) שלנו NAT-ה בטבלאת הפורט את ונפתח במידה. פתוח כן שלהם שהפורט

UPNP וב( אוטומטית זה את שעושות-Firewall ,עם גם לדבר נוכל Nodes להעלות יכול זה .פסיביים 

 שנמצאים פסיביים עמיתים של לגמרי חדש יעד קהל בפנינו נפתח כעת כי, ההורדה מהירות את משמעותית

 . Firewall/NAT מאחורי

 :ופסיביים אקטיבים עמיתים בין ההורדה קצב את שמשווה, הבא בסרטוט לכך המחשה לראות ניתן

 
 [https://www.usenix.org/legacy/event/sruti07/tech/full_papers/eldefrawy/eldefrawy.pdf מקור]

 

  

https://www.usenix.org/legacy/event/sruti07/tech/full_papers/eldefrawy/eldefrawy.pdf
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Trackerless Torrents 

 :תלויים בלתי שלבים לשני הקובץ הורדת את לחלק ניתן כה עד

 Tracker-ה באמצעות העמיתים מציאת .1

 BitTorrent-ה פרוטוקול באמצעות עמיתים מול תקשורת .0

 לנו גורם שהוא מכיוון, מבוזרות רשתות של העיקרון את נוגד הראשון שהשלב בבירור לראות אפשר

, התהליכים שני בין הזאת הברורה ההפרדה בזכות אך. Tracker-ה שרת והוא, ריכוזי גורם על להסתמך

 הגיע BitTorrent שפרוטוקול לאחר שנים כארבע, וכך. העמיתים מציאת לתהליך אחרות אלטרנטיבות נוצרו

 את להפוך ובשביל. הזרקורים אור את לתפוס לנסות" Trackerless Torrents"-ה של תורם הגיע, לחיינו

 .כעת נדבר עליה, DHT Table הנקראת בטכנולוגיה שימוש נעשה, למציאות אמיתית מבוזרת לחוויה החזון

 

DHT Table 

Distributed Hash Table ברשתות נתונים ושליפת אחסון לנו מאפשר אשר מבוזר נתונים מבנה הינו peer-

to-peer .Distributed Hash Table יותר הבסיסי הנתונים מבנה על, רומז ששמו כמו, מבוסס Hash Table ,

 Hash Table כיצד קודם להבין עלינו, עובד DHT Table כיצד להבין בשביל. Hash Map גם נקרא שלפעמים

 .עובד

Hash Table ("גיבוב טבלת" )פונקציית של התוצאה ערכי הם שלה המפתחות אשר מילונית טבלה נההי 

 אשר טבלה: לדוגמה(. values נקרא להם) לבחירתנו נתונים הם וערכיה(, index להם נקרא להם) גיבוב

 מחזיקים אשר העמיתים כל הם ועריכה, טורנט קבצי של הייחודיים SHA1-ה ערכי את מפתחות בתור מכילה

 שבמקום רק, BitTorrent של DHT-ה רשת של במקרה מדובר כזאת בטבלה בדיוק .הקובץ אותו של עותק

 גבי על אותו מבזרים אנחנו(, Tracker, כלומר) עמיתים עבור נתשאל אותו אחד ריכוזי שרת על תאוחסן שהיא

 את מבטיחים ובכך, הקבצים שיתוף של Swarms-ב משתתפים אשר עמיתים אותם - עמיתים של רב מספר

 .כה עד שלנו ברשת שהיה( 5היחידי) הריכוזי הגורם הסרת ידי על שלנו הרשת שרידות

 של המימוש ידי על בהתחלה - 0225 מאי בחודש לחיינו הגיחו אשר, Trackerless Torrents-ה את קיבלנו וכך

". Mainline DHT: "עצמה BitTorrent של מוכר היותר המימוש עם מכן לאחר שבועות וכמה, Vuze חברת

 לא זה אך, Vuze של לזאת כתגובה פותחה Mainline DHT-ש הקצרים הזמנים הפרשי בגלל לחשוב ניתן

 כך על מעיד והוא) Paul Gardner ידי על Vuze של זאת - תלות ללא במקביל פותחו הןישנ ולמעשה, נכון

 בתחילת פרסומה עד חודשים כמה לו ולקחה( BitTorrent שיפור מאשר מחקרית בכלל הייתה שמטרתו

                                                           
 

 בהמשך - כך על ;הטהור peer-to-peer רשת נקבל תמיד לא, DHT-ב כשמתמשים גם 5
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 שלושה ופורסמה, BitTorrent מחברת Drue Loewenstern ידי על פותחה והשנייה, 0225 מאי חודש

 )!(. שנים 3-כ במשך עבד עליה, כך אחר שבועות

. נתון רגע בכל מחוברים עמיתים מיליוני עשרות עם, ביותר הפופולארית היא Mainline DHT-ה רשת כיום

 הקליינטים בכל נתמך Mainline DHT-ש העובדה בעקבות מתבקש הדבר, קצת כך על כשחושבים

 .עליו המבוססים ואלה שלהם בקליינט רק נתמכת אשר Vuze של זאת לעומת, המודרנים

 לא אך, טורנטים בפרסום תקן תו ואף פופולארי נהיה הוא לעולם DHT יציאת שמאז ולחשוב להתבלבל קל

 .מקומות בכמה אותו להחרים ניסו ואפילו, הקלעים מאחורי דיי היה הוא 0229 שנת עד למעשה-  הדבר כך

 

 לפחד התחילו שהפיראטים ביום

 הם. Trackers-ה מנהלי בידי רמה ביד נשלטו BitTorrent-ה רשתות, העולם לאוויר יצא DHT בה בתקופה

, העמיתים בין שוויונית חלוקה על אחראים שהיו אלה הם, להורדה זמינים יהיו טורנטים איזה שקבעו אלה

 מכיוון, מהם רבים בקרב חשש התעורר, DHT-ב BitTorrent תמיכת עם. רווח מכך עשו אפילו ולפעמים

 .בהם רק תלויים יהיו לא כבר שלהם הלקוחות שכעת

 להם ששייכים טורנט שקבצי כך על התלוננו הפיראטים ההורדות אתרי? כך אם תפקידם יהיה ומה

 .בהם פוגע וזה, באמצעותם לא משותפים( האירוניה)

 private" נקרא והוא, BitTorrent-ה קבצי של Info dictionary-ל שנוסף חדש flag העולם לאוויר הגיע וכך

flag ."ה רשת עם אותו לשתף אין ולכן, פרטי טורנט בקובץ שמדובר הטורנט לקליינט סימן דגל אותו-DHT. 

 נגזר, הטורנט קובץ של ייחודי כמזהה לשמש אחראי אשר הערך אותו, info hash-ה שערך שאמרנו זוכרים

 משתנה שלו Hash-ה, השתנה שהמילון מהרגע, ובכן? info המילון בתוך שנמצאים מהערכים ישירה בצורה

 .חדש טורנט בקובץ מדובר וכעת - לחלוטין

-ב יתנהלו שניהם אבל, לחלוטין זהים קבצים שמורידים טורנט קבצי שני להיות שיכולים אומרת זאת

swarms ל המידע הוספת בגלל זאת וכל. שונים הורדה קצבי מכך וכתוצאה, משלהם עמיתים עם אחרים-

info ה של המקורי בערך" פגיעה"ו-info hash. 
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Kademlia 

“I started looking into DHTs specifically and Kademlia was the first DHT paper that really clicked 

with me and seemed like it might work in the real world. So I decided to start implementing it 

without really knowing what I was going to do with it.” - Drue Loewenstern 

Kademlia (י ה ל  ֵדמ   David-ו Petar Maymounkov ידי על 0220 בשנת לראשונה שהוצג DHT סוג ההינ( ק 

Mazières ה לרשת שנבחר במימוש מדובר. יורק ניו מאוניברסיטת-DHT של הרשמית BitTorrent ,וזאת 

 וכל( Forgery-ו Dos מסוג מתקפות לדוגמה) מסוימות מתקפות בפני לעמידות, שלו המימוש לפשטות הודות

 ונדגים, בנויה Kademlia כיצד נתאר, כעת. DHTs :Log(n)-ה שאר לעומת החיפוש ביעילות לגרוע מבלי זאת

 .בה החיפוש תהליך את

 בשביל ממומשת Kademlia כיצד לדעת חובה אין. לחלוטין תיאורטיים יהיו הבאים שהעמודים לב שימו

 לא המאמר שהמשך מכיוון. עצמה בפני נפרדת כרשת עומדת היא ולמעשה, BitTorrent-ב בה להשתמש

 של DHT-ה רשת את מתשאלים אנו בו הפרקטי לחלק ישירות לדלג גם ניתן, זה בפרק הנלמד על יבוסס

BitTorrent . 

Kadmelia RPC 

Kademlia פקודות ארבע לנו מייצאת RPC בלבד (Remote Procedure Call )ברשת עובדים וחנאנ איתן ,

 :הן הפקודות. UDP מעל עוברות כולן כאשר

 ping - אם לבדוק מאפשר Node למעלה עדיין מסוים 

 store - אחסון מאפשר key ו-value ב-Node מסוים 

 find_value - ה אחד על שמאוחסן מפתח פי על ערך מציאת מאפשר-Nodes שברשת 

 find_node - ה כתובת מציאת את מאפשר-IP של Node שלו המזהה בהינתן מסוים 

 של הלוגיקה רוב את בתוכה טומנת שהיא מכיוון, find_node הפונקציה של השימוש את נדגים במאמר

Kademlia . 

 

Kadmelia Nodes 

 על אחראיים והם, שלנו ברשת המשתתפים 6במחשבים מדובר. Node-ב ונגמר מתחיל הכל DHT ברשתות

 מה, ריכוזי גורם שום ללא - ברשת שמשתתפות היחידות הקצה ישויות אלו, למעשה. הודעות וניתוב שליחה

 . טהורות peer-to-peer לרשתות DHT-ה רשתות את שהופך

                                                           
 

6
 Nodes כמה לרוץ יכולים אחד במחשב 
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 Node כל. אקראי באופן שנקבע(, 7?משהו מזכיר) בתים 02 באורך ייחודי מזהה ישנו Node לכל Kademlia-ב

 :טבלאות בשתי מחזיק שכזה

 (Routing Table) ניתוב טבלת .1

 (Data Store) ערכים טבלת .0

 אלינו שיגיעו הודעות או, לשלוח שנרצה הודעות ננתב באמצעותם אשר Nodes שמורים הראשונה בטבלה

 .אחרים Nodes-מ

 02 באורך הם גם המפתחות כל כאשר, לשמור Node-ה על אותם הערכים כל מוחזקים השנייה בטבלה

 .הרשת של המלא Hash Table-מה חלק היא הזאת הטבלה למעשה. בתים

 :BitTorrent של DHT-ה ברשת Node מייצג אשר, הבא בסרטוט כך זאת נדגים

 

Routing Table 

 שמשתתף Node לכל גם כך, פקטות לנתב לאן יודע הוא באמצעותו Routing Table יש שלנו שלמחשב כמו

 פי על מחולקות אשר רשימות של אוסף למעשה היא, ניתוב" טבלת" אותה. Kademlia של DHT-ה ברשת

 .Buckets הנקראות, מאיתנו 8המרחק

  

                                                           
 

7
 BitTorrent-ל Kademlia בין מושלמת אינטגרציה שמאפשר מה, בתים 02 הם גם info hash ואורך peer id אורך 
8

 xor metric באמצעות מחושב המרחק 
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 :Node-ה אותו עם קשר ליצור לנו שיעזרו רשומות מכיל שכזה Bucket כל

 IP Address 

 UDP Port 

 Node ID 

(, ביותר הקטן last seen-ה ערך) הרשימה בראש נמצא לאחרונה שנראה Node-שה כך מסודר Bucket-ה

 שבסבירות Nodes - כלומר. הרשימה בתחתית נמצא ארוך הכי הזמן פרק לפני קשר אתו שנוצר Node-וה

 כל בפני שעומד המרכזיים האתגרים לאחד כתגובה בא הזה המנגנון .עדיפות יקבלו, למעלה עדיין גבוהה

DHT :שזמינות העובדה Node שלב באף לנו מובטחת אינה ברשת מסוים .Kademlia זאת עם מתמודדת 

 לשימוש שיגרום מה - למעלה יותר גבוהה בסבירות שיהיו Nodes אותם את יותר גבוה מדרגת שהיא בכך

 לא קצת נראה אולי זה כרגע. זמינים לא Nodes בעקבות הודעות איבוד פחות מכך וכתוצאה, בהם יותר רב

 .המנגנון את שתבהיר ברשת לחיפוש דוגמה נראה בהמשך אבל, ברור

 בין - נחשפנו אליו חדש Node כל עבור כאשר, Node-ה של החיים מחזור כל במהלך נבנים Buckets אותם

 במידה. הרלוונטי Bucket-ל אותו להכניס ננסה, אליו אותנו שיידעו או הודעה לנו שלח שהוא בגלל זה אם

 קשר אתו ליצור וננסה(, נמוך הכי שמדורג זה) הרשימה מתחתית Node-ה את נבחר, מלא Bucket ואותו

 כן והוא במידה. הרשימה לראש חדש Node אותו את נכניס, ענה לא והוא במידה. ping הודעת באמצעות

 .החדש Node-מה ונתעלם ברשימה אותו נשאיר,  לנו ענה

. Dos מתקפות מול להתמודד לה עוזרת חדשים פני על ישנים Nodes מתעדפת Kademlia-ש העובדה

 נושפע ולא הודעות מאותן נתעלם, חדשים Nodes על בהודעות הרשת את יציף זדוני ומשתמש נניח, כלומר

 Node-ל הודעה ושלחנו במידה(. זמינים Nodes רק ומכיל, מלא שלנו Bucket-שה בהנחה וזאת) מהמתקפה

 נסיר, ענה לא הוא להם גם אם כאשר, פעמים מספר עוד קשר אתו ליצור ננסה, תשובה קיבלנו ולא מסוים

 .Bucket-מה אותו

 

XOR Metric 

 למי. Nodes אותם של ID-ה בין XOR פונקציית ידי על מבוצע Kademlia-ב שונים Nodes בין המרחק חישוב

 התוצאה, שונים משווים אנו אותם הביטים ושני במידה: כך זאת נתאר, מחושב XOR כיצד ששכח מאיתנו

 לבין 13 המזהה עם Node בין המרחק את נחשב, לדוגמה .2 תהיה התוצאה, זהים והם במידה. 1 תהיה

Node 9 המזהה עם: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(13, 9) =
1101

1001
= 0100 = 8 
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 :12 לבין 13 המזהה בין המרחק את נחשב כעת

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(13, 12) =
1101

1100
= 0001 = 1 

 .יותר קצר ביניהם המרחק כך, ערך מבחינת יותר קרובים שהמזהים ככל, לב נשים אם

 משותפים ביטים יותר חולק הערכים של ההתחלתי הבינארי שהייצוג ככל: זה על להסתכל נוספת דרך

(prefix ,)1001-ו 1101 לעומת, משותפים ביטים שלושה יש 1100-ו 1101-ל. יותר קצר יהיה המרחק גם כך 

 .בהתאמה והמרחק, אחד משותף ביט להם

 .בינארי עץ באמצעות מתבצעים החיפוש ותהליך Buckets-ה חלוקת Kademlia-ב כי? מעניין זה למה

 
Searching in Kademlia 

 ערך של חיפוש לגבי גם תקף התהליך אותו. Kademlia ברשת Node של החיפוש תהליך את נדגים כעת

 :ברשת Node כל עבור מניחים אנחנו. מפתח לנו יהיה Node של מזהה שבמקום רק, מסוים

 ניתוב טבלת מחזיק 

 ה כל על יודע אינו-Nodes ברשת 

 מה חלק מחזיק-Hash Table 

 (. 2221) 1 המזהה בעל Node אחר( 1111) 15 המזהה בעל Node ידי על חיפוש נבצע אנו בהדגמה

 בטבלת שנמצאים Nodes-ה כל את פוקסיה-ורוד בצבע נצבע. בינארי עץ על שלנו Nodes-ה את נשרטט

 :כך יראה זה. 1 מספר Node את סגול ובצבע, Node 15 של הניתוב

 

 בעל Node-ה אחר וחיפוש הניתוב בטבלת הסתכלות יהיה 1 מספר Node אחר בחיפוש הראשון השלב

 .Node 1-ל ביותר הקרוב המזהה
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 :שלנו הניתוב בטבלת שנמצא Node כל עבור המרחק את נחשב

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(1, 14) =
0001

1110
= 1111 = 15 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(1, 6) =
0001

0110
= 0111 = 7 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(1, 9) =
0001

1001
= 1000 = 8 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(1, 5) =
0001

0101
= 0100 = 4 

 Node-ל find_node הודעת נשלח, כעת. ביותר הקרוב המזהה בעל הוא 5 מספר Node-ש לראות ניתן

-מ ליותר find_node הודעת נשלח האמת למען. 1 מספר Node אחר מחפשים שאנחנו נציין ובה, 15 מספר

Node ה מספר. שלנו חיפושה של הסיכויים את להגדיל מנת על אחד-Nodes למימוש מימוש בין משתנה ,

 הערך עם נישאר, קטנה שלנו שהרשת מכיוון אך"(. k" בתור הזה לערך מתייחסים) 8-10 בין נע לרוב אך

k=1. 

 הקרובים k nodes-ה את 15 מספר Node-ל ויחזיר, שלו הניתוב בטבלת הוא גם יסתכל 5 מספר Node כעת

 .מקודם שראינו הדרך באותה בדיוק, 1 מספר Node-ל ביותר

Node לאותם וישלח, התשובה את יקבל 15 מספר Nodes עצמו על חוזר התהליך וכך. הבקשה אותה את ,

 .1 מספר Node-ל שנגיע עד

 :בשרטוט כך יראה זה
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Buckets 

 מספיק יש שלנו Routing Table-שב בטוחים להיות עלינו, הרמטית בצורה יעבוד הזה שהתהליך בשביל אך

Nodes כל למצוא מסוגלים להיות בשביל מגוונים Node ה בו מצב לקרות יכול לא, כלומר. ברשת שהוא-

Routing Table מכיל אינו שלי Nodes שלי ההודעה את לנתב שיוכלו. 

 לידי בא וזה, שלה בהגדרה Routing Table-ה תקינות את להבטיח Kademlia על, אפשרי יהיה שזה ובשביל

 :הבא החוק על לשמור נדאג אם זאת להבטיח נוכל. Buckets-ה במנגנון ביטוי

 .בו נמצא לא שהוא עץ-תת בכל נמצאים אשר אחרים k Nodes על לפחות יודע Node כל

 מספר של המטרה. מאיתנו שונים במרחקים נמצאים אשר Buckets של אוסף שנחזיק אומר זה, בפועל

Nodes בכל Bucket יתירות היא ((Redundancy - ש במקרה-Node מאותו אחד Bucket תהיה עדיין, ייפול 

 .Bucket-ה כל את נאבד ולא, העץ-בתת אתו שנמצאים Nodes-מה אחד עם קשר ליצור יכולת לנו

 חיפוש תהליך מבטיחים אנחנו ובכך, שלנו Routing Table-ב שנמצאים Nodes-ה גם שומרים החוק אותו על

 .הרמטי

 :אליהם מודעים שאנו עצים-התת כל את נצבע כעת אבל, הבינארי העץ על שוב נסתכל

 

 

 הגיווניות את הבטחנו וכך. k=1-ש מכיוון וזאת(, Bucket) עץ תת בכל אחד Node לפחות לנו שיש לב שימו

 .Routing Table-ה של

 להתקדם נוכל, התיאורטי החלק עם שסיימנו לאחר. עובדת Kademlia כיצד הבנו כעת אבל, ארוך קצת היה

 .BitTorrent של DHT-ה רשת תשאול עבר אל
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Bootstrapping 

 עלינו זאת לעשות בשביל אך. DHT-ה רשת אל כל קודם להתחבר עלינו, העמיתים רשימת את לקבל בשביל

 מכיל אינו שלנו Torrent-ה קובץ, לצערינו אך. ברשת נמצא שכבר אחד Node לפחות של הכתובת את לדעת

 ?לרשת להצטרף נוכל כיצד אז. Info-ה מילון את מאשר חוץ דבר

 - קשר יצור שלנו החדש Node-ה אתו הראשוני Node-ב מדובר .Bootstrap Node-ה לעזרתנו נכנס וכאן

 הקונספט. אחרים Nodes של הניתוב בטבלאות ירשם ובעזרתו, נוספים Nodes על מידע יקבל הוא ממנו

 שכל אחד ספציפי Node ולא, ברשת Node בכל מדובר להיות שיכול מכיוון, תקין Bootstrap Node של עצמו

-ה קובץ את ייצר אשר הקליינט של הניתוב טבלת את יכילו Torrent-ה מקבצי חלק ובאמת. אליו פונה הרשת

Torrent ,כ להשתמש נוכל בהם-Bootstrap Nodes. 

, כזה במקרה. ברשת Node של כתובת אף מכיל אינו Torrent-ה קובץ כאשר מסתבך המקרה, לצערנו אבל

. Default Bootstrap Nodes-כ משמשות אשר, מראש ידועות כתובות למספר לפנות יאלץ שלנו הקליינט

 :שבהן למוכרות אדוגמ

 router.bittorrent.com 

 router.utorrent.com 

 router.bitcomet.com 

 להיות יכול כאן גם כי, לחלוטין מבוזרתל שלנו BitTorrent-ה רשת את הופך לא DHT הוספת גם, כך אם אז

-ה לפעולת Nodes אף הכיל לא Torrent-ה שקובץ במקרה וזאת, אחד ריכוזי בשרת תלויים נהיה בו מקרה

Bootstrap. 

: תקרה בוודאות היא בה, Tracker מול לתקשורת בניגוד וזאת, מקרה להיות יכול - הדק להבדל לב שימו אך

 Torrent-ה קובץ את לחבריי לפרסם יכול אני, DHT עם נכון בשימוש, כלומר. ריכוזי שרת עם לדבר מחויב אני

 שמדובר הרי, ואז. מצוין פשוט יסתדרו והם, שלי הניתוב בטבלת שנמצאים Nodes-ה עם ביחד יצרתי אותו

 .עמיתית מבוזרת בחוויה

 .למעלה המוזכרות Bootstrap nodes באותן רב שימוש ונעשה, יפה פחות קצת המציאות בפועל

"Please do not automatically add ‘router.bittorrent.com’ to torrent files…” - BEP 0005, BitTorrent Official 

Site.  
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Querying the Mainline DHT 

 באחד או Default Bootstrap Nodes-מה באחד מדובר אם בין - Bootstrap Node-ה שברשותנו לאחר

 .לרשת ההצטרפות לתהליך מוכנים אנחנו, Torrent-ה קובץ עם יחד שהגיע

 גורמת הזאת ההודעה. יצרנו אותו החדש המזהה עם find_node הודעת שליחת באמצעות מתחיל התהליך

 Bootstrap-ל גורמת גם והיא(, אלינו להגיע כיצד ידעו וכך) ברשת Nodes של ניתוב בטבלאות להירשם לנו

Node של כתובות לנו להחזיר Nodes שלנו הניתוב טבלת את נמלא איתן, שונים. 

 באמצעות זאת נעשה. Ubuntu של Torrent-ה קובץ אחר יםהדיפולטי Bootstrap Nodes-ה את נתשאל כעת

 :כך יראה זה .DHT ברשתות החיפוש תהליך כל את לנו עוטפת אשר, btdht הספרייה

import btdht 
node = btdht.DHT() 
 
dht.bootstarp(['router.bittorrent.com:6881', 'dht.transmissionbt.com:6881', 'grenade.genua.fr:6880']) 

 
time.sleep(15) # Wait for node bootstrap 
dht.get_peers(info_hash) 

 :התוצאה

Out[11]: 
[('216.246.141.119', 58946), 
 ('23.138.176.127', 27392), 
 ('4.14.52.166', 57305)], 
 ('46.165.225.44', 39229), 
 ('46.165.225.44', 39647)] 

 נשלח כעת � Tracker לאף להתחבר מבלי וזאת, Torrent-ה קובץ של העמיתים רשימת כל את קיבלנו וכך

Handshake מה אחד לכל-Peers פרוטוקול באמצעות תעשה מולם התקשורת הרגע ומאותו, הללו 

BitTorrent ולא Kademlia. 
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 סיכום

 טופולוגי מבנה מציגות הן. השנים עם עולה רק וכוחן, האינטרנט מרשת חשוב חלק מהוות מבוזרות רשתות

: ימינו עד ביותר החזקים שהיו גורמים אותם של כוחם את ומחליש, היחיד של חשיבותו את שמעצים

 מהמשתמש בהרבה רחבים משאבים בעל אחר גורם וכל, אכיפה רשויות\אינטרנט ספקיות\מדינות

 .הממוצע

 טכנולוגיות של להיוולדותם הוביל, האינטרנט בהיסטורית ביותר הארוך כנראה, ועכבר החתול מרדף

 בין מסקרנים מפגשים להרבה והוביל, יותר רב לזמן בחיים להישאר רשתות לאותם שאיפשרו מעניינות

 .המעשי לעולם התאוריה עולם

 פנו הם, שלהם הרשת של הריכוזי המבנה בגלל שרתים להם שסוגרים הבינו Edonkey-ב חברינוכש

 הבינו The Pirates Bay-ב ה'כשהחבר. לחלוטין מבוזרת רשת אשהי, Kad את ויצרו DHT-ה לטכנולוגיית

 הפיראטיות. Manget Links-ב להשתמש עברו הם, האתר של הנוכחית בתצורה לתביעות חשופים שהם

 בפרוטוקול לראות ניתן הזה הזה הארוך התהליך של הסופי התוצר את .להישאר בשביל כאן והיא, כאן

BitTorrent .שני בין פרוטוקול על מבוססת שהיא מהעובדה סובלת שהרשת להסיק ניתן קפדני במבט 

 משתמשים מיליון 150-כ עם, פעם מאי יותר טוב מתפקדת שהרשת נראה חיצוני במבט אבל, עשורים

 . פעילים

 את לעצב שמתיימר web3 בפרויקט מדובר אם בין, מבוזר מבנה עברת אל נוהרת האינטרנט רשת

, התשלומים בעולם דרך אבן מהווה עכשיו שכבר Block Chain-ה רשת או מבוזרת בצורה מחדש האינטרנט

 את שמרכיבים אלה הם כי, הקצה למשתמשי שייך להיות צריך הכוח: אחת מחשבה משותפת ולכולם

 . מהם מורכב והאינטרנט, האינטרנט

] 

 מקורות

 BitTorrent official specification: 

https://www.bittorrent.org/beps/bep_0003.html 

 Wiki Theory - BitTorrent Specification: 

https://wiki.theory.org/BitTorrentSpecification 

 Kademlia: a Peer-to-peer Information System Based on the XOR Metric:  

https://pdos.csail.mit.edu/~petar/papers/maymounkov-kademlia-lncs.pdf 

 BitTorrent’s DHT Turns 10 Years Old: 

https://torrentfreak.com/bittorrents-dht-turns-10-years-old-150607/ 

 הספרייה PyBitTorrent המאמר לטובת שנכתבה: 

https://github.com/gaffner/PyBitTorrent 

https://www.bittorrent.org/beps/bep_0003.html
https://wiki.theory.org/BitTorrentSpecification
https://pdos.csail.mit.edu/~petar/papers/maymounkov-kademlia-lncs.pdf
https://torrentfreak.com/bittorrents-dht-turns-10-years-old-150607/
https://github.com/gaffner/PyBitTorrent
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 דברי סיכום
 

ווים כי נהנתם מהגליון והכי , אנו מאוד מקDigital Whisperשל  148-בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה

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

 כדי להביא לכם את הגליון.  רבותושעות שינה 
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