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 מבוא
תוכנה" היא להציג סקירה מובנית של הקטגוריות הידועות לחולשות מימוש מטרת הפרק "אבטחת 

תוכנה, ושל הטכניקות בהן ניתן להשתמש על מנת לגלות ולמנוע חולשות מסוג זה וכן לצמצם את 

הניצול לרעה שלהן. סקירה זו מיועדת לסגל אקדמי, לצורך תכנון קורסים ותוכניות לימודים בתחום 

 לאנשי מקצוע בתחום לצורך אימות כישורים ותכנון תיאורי תפקיד בתחום. של אבטחת תוכנה, וכן

 

מסמך זה כולל סקירה בסיסית של הסוגיה לצורכי העשרה, והשימוש בו הינו באחריות המשתמש 

בלבד. המסמך אינו נועד ליתן מענה מלא לכלל הטכניקות בהן ניתן להשתמש על מנת לגלות 

 בארגון ובלקוחותיו.ולמנוע חולשות מימוש תוכנה 

 

 

נפתח בהגדרת כמה מונחים ומושגים וכן בהגדרת תכולת הפרק. הנושא המרכזי הראשון ישאל מהי 

תוכנה מאובטחת? הגדרה אפשרית אחת היא שמערכת תוכנה היא מאובטחת אם היא עונה על יעד 

הנתונים   2וזמינותאבטחה מוצהר או משתמע. יעד אבטחה כזה יגדיר דרישות לגבי סודיות, שלמות 

במערכת ובשימוש בה. למשל, חשבו על שירות של רשת חברתית. יעד האבטחה עבור מערכת מעין 

 זו עשוי לכלול את הדרישות הבאות:

תמונות שהמשתמש מפרסם יהיו ניתנות לצפייה רק על ידי החברים של אותו משתמש  •

 )סודיות(

 לבד )שלמות(המשתמש רשאי לסמן 'לייק' לפוסט כלשהו פעם אחת ב •

 מהזמן בממוצע )זמינות( 99.9%השירות יהיה פעיל לפחות  •

דרישות אבטחה שונות עשויות לעמוד בסתירה זו לזו, למשל: נעילת המערכת בכל מקרה של חשד 

 לתקיפה היא דרישה טובה עבור סודיות ושלמות המערכת, אבל רעה עבור זמינותה.
עומדת ביעד האבטחה שלה, כאשר סיבת המקור כשל אבטחה הוא תרחיש שבו מערכת התוכנה לא 

(. קביעת סיבת המקור בדרך כלל אינה מוחלטת: אין קריטריונים Vulnerabilityלכשל היא חולשה )

אובייקטיביים שיקבעו איזו חולשה אחראית לכשל אבטחה מסוים, או היכן בקוד היא נמצאת. ניתן 

ן כדי למנוע כשל אבטחה מסוים זה, אבל לומר כי החולשה נמצאת באותו חלק של הקוד שלא תוק

תיקונים עשויים להידרש במקומות שונים, ולעתים יש צורך במספר אסטרטגיות לצמצום נזקים 

                                            
נתונים  ( או אימותRepudiation-Nonהכחשה )-ניתן לראות בדרישות נפוצות אחרות לגבי אבטחת מידע, כגון אי 2

אולם מנקודות מבט אחרות, למשל מנקודת מבט  יתר של "שלמות" מנקודת המבט של תוכנה.-כדוגמאות או פירוט

 משפטית, הסמנטיקה של דרישות אלה עשויה להיות מורכבת יותר.
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(Mitigation.כאשר כל אסטרטגיה לצמצום נזקים מחייבת תיקון או אוסף תיקונים שונים ,) 
 ם למעשה ברוב מערכות התוכנה הגדרות "אבטחה" ו"חולשה" שלעיל מניחות כי קיים יעד אבטחה. אול

לא קיימים יעדי אבטחה מפורשים, ואפילו אם קיימים,  יעדים אלה אינם מוחלטים ויש לשקול אותם 

לעומת יעדים אחרים, כגון ביצועים או שימושיות של מערכת התוכנה. לכן, אבטחת תוכנה עוסקת 

ספציפיות. קיימים סוגים ידועים של לרוב בהימנעות מסוגי באגים ידועים שמאפשרים טכניקות תקיפה 

באגים ביישום תוכנה, אשר בידי תוקף עשויים ליצור שיבוש משמעותי בהתנהגות התוכנה, ולכן 

עשויים להפר כל יעד אבטחה שאולי קיים בתוכנה. באגים אלה מכונים "חולשות מימוש" 

(Implementation Vulnerabilitiesאפילו אם הם יחסית בלתי ,)- ביעדי אבטחה ספציפיים תלויים

 ליישום או לתחום, בדומה ליעדים שמתוארים בדוגמה למעלה.

 

נגד עבורן. ישנם -מסמך זה )"תחום הידע אבטחת תוכנה"(, עוסק בחולשות מימוש כאלה וכן באמצעי

תוכנה, ובכלל זה: גורמים אנושיים, -היבטים רבים אחרים אשר רלוונטיים לאבטחת מערכות מבוססות

זית, פריסה מאובטחת והיבטים פרוצדורליים, אך אלה לא יטופלו בפרק זה. השפעת אבטחה פי

האבטחה על השלבים השונים במחזור חיי התוכנה נדונה במסגרת "תחום הידע מחזור חיי תוכנה 

מאובטחת". נושאי אבטחה הספציפיים לתוכנה שפועלת בפלטפורמות אינטרנט או בפלטפורמות 

 חום הידע אבטחה ברשת ובנייד".לנייד, יידונו במסגרת "ת

 מבנה המשך הפרק הוא כדלקמן: 

)קטגוריות( עוסק בקטגוריות רלוונטיות של חולשות מימוש, אם כי מבלי להתיימר לפרט  1נושא 

טקסונומיה מלאה. הנושא יתמקד באופן שבו ניתן להגדיר קטגוריות של חולשות כהפרות של 

חלק מן המפרט של מערכת התוכנה, ולא ניתן לבנות טקסונומיה מלאה ושימושית של מפרטים 

נגד לחולשות מימוש יוצג על פי השלב במחזור חיי מערכת התוכנה -אמצעיחלקיים כאלה. הדיון ב

 שבו ניתן להשתמש באמצעי הנגד. 

יכולים למנוע הופעת חולשות כבר  API)מניעה( עוסק באופן שבו שפות תכנות ותכנון  2נושא 

. גם שיטות APIבמהלך פיתוח התוכנה שתוכנתה באותה שפת תכנות או שמשתמשת באותו 

 הגנתיות יכולות לתרום למניעת חולשות. קידוד 

 )גילוי( עוסק בטכניקות לגילוי חולשות בקוד מקור קיים, למשל במהלך הפיתוח והבדיקות.  3נושא 

 

 )צמצום נזקים( עוסק בדרך לצמצום הנזקים של החולשות שעדיין נותרו בזמן הריצה.  4נושא 

נגד בכל שלושת -עם זאת, חשוב לציין שניתן כעיקרון להשתמש בטכניקות מסוימות של אמצעי

השלבים, לכן הסיווג המוצע אינו בלתי חופף. כך למשל, בדיקה דינמית מסוימת )לדוגמה, בדיקת 

נגד אשר מובנה על ידי -גבולות של מערך( יכולה להיות מחויבת דרך הגדרת השפה )מניעה, אמצעי

נגד אשר משמש -( )גילוי, אמצעיtesting oracleיכולה לשמש כאמצעי ניבוי לבדיקה )והשפה(, מתכנן 

( במטרה לחסום התקפות בזמן ריצה inlinedאת בודק התוכנה(, או עשויה להיכלל בגוף התוכנית )

 נגד אשר מיושם בעת הפריסה(.-)צמצום נזקים, אמצעי
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 תוכן
 

 קטגוריות של חולשות 1
 

 [17,ג'13,ג'11,ג'9,ג'5, ג'5[]17, ג'4[ ]9,ג'6, ג'3[]11,ג'10,ג'7,ג'6,ג'5,ג'4ג', 2[]1]

כפי שתואר במבוא, אנו משתמשים במונח "חולשת מימוש" )או לפעמים "באג אבטחה"( הן עבור 

באגים שמאפשרים לתוקף להפר יעד אבטחה, והן עבור סוגי באגים שמאפשרים טכניקות תקיפה 

 ספציפיות.

ימוש יש תפקיד חשוב באבטחת סייבר ויש להן צורות רבות. הרשימה "חולשות וחשיפות לחולשות מ

( היא רשימה הזמינה לציבור, עם רשומות במבנה סטנדרטי המפרטות חולשות ברכיבי CVEנפוצות" )

תוכנה שנמצאים בשימוש נפוץ; נכון לזמן כתיבת מסמך זה, הרשימה כוללת כמעט מאה אלף חולשות. 

מאובטחות, ומושפעות משפת -וש נגרמות לעתים קרובות בגלל שיטות תכנות בלתיחולשות מימ

בהם משתמש המפתח. הנושא הראשון יעסוק בקטגוריות עיקריות של חולשות  API-התכנות או ה

 מאובטחות אלה.-מימוש שאותן ניתן לייחס לשיטות תכנות בלתי

רשימה שפותחה  -(( ration CWECommon Weakness Enumeסיווגים קיימים של חולשות, כגון 

הם שימושיים כנקודת פתיחה לזיהוי חולשות, צמצום  –על ידי הקהילה ומסווגת קטגוריות של חולשות 

נזקים ומניעתם, אך אף אחד מהסיווגים הקיימים לא הצליח ליצור סיווג שיטתי )טקסונומיה( שלם. 

זה כדוגמאות לסוגי חולשות עיקריים ולא  לפיכך, יש לראות בקטגוריות שיידונו  במסגרת נושא ראשון

כרשימה ממצה. קטגוריות אלה נבחרו מתוך כוונה להקיף את חולשות המימוש הנפוצות ביותר, אולם 

 בחירה זה היא סובייקטיבית במידה מסוימת.

-קטגוריות ספציפיות של חולשות מימוש מתוארות לפעמים כהפרות של מפרטים )פורמליים או בלתי

רכיב מסוים במערכת התוכנה. מפרט כזה הופך למעין חוזה שמציין במפורש למה -של תת פורמליים(

( שלו ומה יספק להם. ברגע שחוזה כזה "מופר", מערכת Clientsרכיב מהלקוחות )-מצפה אותו תת

התוכנה נכנסת למצב שגיאה והתנהגותה בהמשך היא בדרך כלל התנהגות שלא הובאה בחשבון על 

ת ותלויה בפרטי מימוש המערכת. תוקף המערכת יכול לבחון את פרטי המימוש ידי מפתחי המערכ

 ולנצל אותם כדי לגרום למערכת להתנהג באופן הרצוי לו.

 

 חולשות ניהול זיכרון 1.1

שינוי -( תומכות במצב ברImperative Programming Languagesשפות תכנות ציוויות )

Mutable,)) ( כלומר שפות כאלה כוללות מבניםConstructs ,שמאפשרים הקצאת תאי זיכרון )

שלאחר מכן ניתן לתוכנית לשייך להם ערך, לקרוא מהם ואז לבטל את השיוך. הגדרת שפת התכנות 

תאי זיכרון תחזיר הפניה  nמציינת איך להשתמש במבנים אלה בצורה נכונה: למשל, הקצאת 

(Reference למערך תאים ) לבין  0שניתן יהיה לגשת אליהם באמצעות שימוש בערכי אינדקס בין-n

רכיב ניהול -עד לביטול הקצאת ההפניה )או שחרורה(. ניתן לראות בהגדרה זו מעין חוזה עבור תת 1

 Throw anהזיכרון. שפות תכנות מסוימות מממשות חוזה זה באופן הגנתי, ו"יזרקו חריגה" )

Exceptionבעיקר  ( אם תוכנית לקוח( תיגש לזיכרון באופן שגוי. שפות תכנות אחרותC  וכןC++ )
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משאירות את האחריות להקצאת זיכרון, גישה אליו וביטול הקצאתו בידי המתכנת, בטענה כי 

ההתנהגות של תוכניות השוגות בגישה או בניהול הזיכרון אינה ניתנת להגדרה. שפות מסוג זה 

(, ואכן באגים הקשורים Memory Unsafe Languagesזיכרון" )בטוחות ל-נקראות לעתים "שפות לא

 לניהול זיכרון )חולשות ניהול זיכרון( הם סוג ידוע לשמצה של באגים באבטחה בשפות אלה.

( היא באג שמתרחש כאשר התוכנית משתמשת Spatial Vulnerabilityחולשה במרחב ) •

-Out-ofהאינדקס חורג מגבולותיו )באינדקס לטווח חוקי רציף של תאי זיכרון, אבל ערך 

Bounds( הדוגמה הטיפוסית לכך היא גלישת חוצץ .)Buffer Overflow,)  חולשה שבה

 התוכנית ניגשת למערך )חוצץ( באמצעות אינדקס שערכו חורג מגבולותיו.

( היא באג שמתרחש כאשר התוכנית ניגשת לזיכרון Temporal Vulnerabilityחולשה בזמן ) •

בעבר, אך מאז בוטלה הקצאתו. דוגמה טיפוסית היא ביטול הפניה למצביע לא שהוקצה לה 

 (.Dereferencing a Dangling Pointerחוקי )

משאירות את ההתנהגות של תוכנית עם חולשת ניהול זיכרון  ++Cוכן  Cההגדרות של שפות התכנות 

תהיה תלויה במימוש השפה במצב בלתי מוגדר. לפיכך, ההתנהגות הנצפית של תוכנית ובה חולשה 

-בפועל. חולשות ניהול זיכרון מסוכנות במיוחד מהיבט האבטחה, כי במימושים רבים, תאי זיכרון בני

שינוי שהוקצו לתוכנית מהווים חלק מאותו מרחב כתובות בזיכרון שבו נמצא גם קוד התוכנית שעבר 

(. במימושים Call Stackקריאות )נתונים של זמן ריצה, כגון מחסנית ה-הידור ובו מאוחסנים המטה

כאלה, גישה של התוכנית לזיכרון באופן המפר את חוזה ניהול הזיכרון, עלולה להביא לגישה לקוד 

נתונים בזמן ריצה, ולכן לגרום לשיבוש בקוד התוכנית, בזרימת בקרת -תוכנית שעבר הידור או למטה

עצמה שנועדו לנצל חולשות -תקיפה רבותהתוכנית ובנתוני התוכנית. קיים מגוון רחב של טכניקות 

 [.1ניהול זיכרון ]

תקיפה כוללת העברת קלט לתוכנית על מנת לגרום להפעלת החולשה, ולתוכנית להפר את חוזה 

ניהול הזיכרון. התוקף בוחר את הקלט באופן שיגרום לתוכנית לגשת לתא הזיכרון אשר בו מעוניין 

 התוקף.

חוקית לזיכרון משנה את קוד -(, הגישה הלאCode Corruptionבתקיפה מסוג שיבוש קוד ) •

 התוכנית שעבר הידור לקוד שהוגדר על ידי התוקף.

חוקית -(, הגישה הלא(Control-Flow Hijack Attackבתקיפה מסוג חטיפת זרימת בקרה  •

לזיכרון משנה מצביע קוד )למשל, כתובת החזרה במחסנית או מצביע לפונקציה( על מנת 

 –לבצע את הקוד שניתן על ידי התוקף )תקיפה מסוג הזרקת קוד ישירה לגרום למעבד 

Direct Code Injection Attack או כדי לגרום למעבד להשתמש שוב בקוד קיים של ,)

, Code-Reuse Attack –צפויות )תקיפה מסוג שימוש חוזר בקוד -התוכנית בדרכים בלתי

או  Return-to-Libc Attackקיפה מסוג שנקראת גם תקיפה מסוג הזרקת קוד עקיפה, כגון ת

 (.Programming Attack-Oriented-Return –החזרה -תקיפה מסוג תכנות מונחה

חוקית לזיכרון משנה משתני נתונים אחרים של -בלבד, הגישה הבלתי-בתקיפה מסוג נתונים •

 התוכנית, וכך גורמת להרחבת ההרשאות של התוקף.

חוקית לזיכרון היא גישת קריאה שעלולה לגרום -הבלתיבתקיפה מסוג זליגת מידע, הגישה  •

נתונים -להוצאת מידע. המידע יכול להיות מידע סודי של היישום כגון מפתחות הצפנה, או מטה
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בזמן ריצה כגון כתובות שעוזרות לחזות את סידור הזיכרון המדויק ועל כן עלולות לאפשר 

 התקפות נוספות.

יפות אלה, פותחו שיטות לצמצום נזקים אשר פועלות כנגד בגלל החשיבות המעשית של סוגי תק

 .4ונדון בהן במסגרת נושא  –טכניקות תקיפה ספציפיות 

 

 חולשות יצירת פלט מובנה 1.2

תוכניות בדרך כלל נדרשות ליצור באופן דינמי פלט מובנה כדי שישמש תוכנית אחרת. דוגמאות לכך 

שישמשו דפדפן  HTMLנתונים, או יצירת דפי  אשר ישמשו בסיס SQLכוללות: יצירת שאילתות 

רכיב. ניתן לחשוב על מבנה הפלט -אינטרנט. ניתן לחשוב על הקוד שיוצר את הפלט המובנה כתת

רכיב צריך לקיים. למשל, -רכיב כחוזה שאותו תת-המיועד ועל האופן שבו הקלט ישמש באותו תת

שר בוחרת את המשתמש בעל אותם א SQLבהינתן שם וסיסמה כקלט, הפלט הצפוי הוא שאילתת 

 שם וסיסמה מתוך טבלת המשתמשים בבסיס הנתונים.

מאובטח היא ליצור פלט מובנה זה באמצעות מניפולציה של מחרוזות -שיטה נפוצה לתכנות בלתי

(String Manipulation )(. הפלט נוצר כשרשור של מחרוזות, כאשר חלקן מגיע )באופן ישיר או עקיף

שיטה זו מסוכנת משום שהיא משאירה את המבנה המיועד של מחרוזת הפלט  מהקלט לתוכנית.

בלתי מוחלט, וכך שערכים שייבחרו עבור מחרוזות הקלט על ידי קוד זדוני עלולים לגרום לתוכנית 

 כך: SQLצפוי. למשל, מתכנת עשוי ליצור שאילתת -ליצור פלט בלתי

query = "select   from users where name='" + name +"'" and pw = '" + password "'" + 

, אבל, אם WHERE-שבודקת את השם והסיסמה בפסוקית ה SQLהמטרה היא ליצור שאילתת 

וכך לבטל את בדיקת  "-- 'John"יינתן על ידי תוקף, התוקף יוכל להגדיר שהשם יהיה   nameהערך 

 (.SQL-" מסמן התחלת הערה ב--הסיסמה בשאילתה )שימו לב, "

( היא באג שבו Structured Output Generation Vulnerabilityחולשת יצירת פלט מובנה )

צפוי. הדבר מסוכן במיוחד כאשר הפלט המובנה מייצג קוד שאמור לכלול -התוכנית יוצרת פלט בלתי

את הקלט שהועבר כנתונים. בחירה זדונית בנתוני הקלט עלולה להשפיע על קוד הפלט שנוצר בדרכים 

( כגון: Injection Vulnerabilitiesצפויות. חולשות אלה ידועות גם בשם "חולשות הזרקה" )-בלתי

או הזרקת סקריפט. המונח "הזרקה" מתייחס לעובדה שניצול חולשות אלה נעשה לרוב  SQLהזרקת 

באמצעות העברת נתוני קלט שגורמים לפלט המובנה לכלול פקודות קוד נוספות, כלומר הניצול 

צפויות לפלט. חולשות יצירת פלט מובנה הן רלוונטיות עבור סוגי פלט -פקודות חדשות ובלתי"מזריק" 

 מובנה רבים ושונים:

היא חולשת יצירת פלט מובנה שבה הפלט המובנה הוא קוד  SQLחולשה מסוג הזרקת  •

SQL( חולשות אלה רלוונטיות במיוחד עבור תוכנות יישומי רשת .Web application )

((, שבהן היישום פועל לעתים קרובות מול בסיס נתונים ב"קצה Server-Sideבצד השרת 

( באמצעות יצירת שאילתות שמבוססות באופן חלקי על קלט שהועבר back-endאחורי" )

 (.Web Formsבאמצעות טפסים באינטרנט )

חולשת הזרקת פקודה היא חולשת יצירת פלט מובנה שבה הפלט המובנה הוא פקודת  •

 ( שנשלחת על ידי היישום למעטפת מערכת ההפעלה. Shellמעטפת )
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)או  Cross-Site Scriptingחולשה מסוג הזרקת סקריפט, הידועה גם בשם חולשת  •

XSS היא חולשת יצירת פלט מובנה שבה הפלט המובנה הוא קוד ,)JavaScript  שנשלח

 (.Clientלדפדפן אינטרנט לביצוע בצד הלקוח )

, הזרקת HTML, הזרקת XPathרשימה זו אינה רשימה ממצה. דוגמאות נוספות כוללות: הזרקת 

CSS הזרקת ,PostScript .ועוד ועוד 

 מספר גורמים עשויים לתרום לקושי במניעת חולשות יצירת פלט מובנה:

שפות בעלות מבנה תחבירי שונה -הפלט המובנה עשוי להיות בשפה אשר תומכת בתת •

שפות -, אשר תומכת בתתHTMLתי. דוגמה מרכזית לבעיה כזו היא שפת באופן משמעו

 .SVGוכן  JavaScript, CSSכגון 

עיבוד הפלט המובנה עשוי להתרחש בשלבים שונים, כאשר פלט משלב מסוים מאוחסן  •

ולאחר מכן מאוחזר כקלט עבור שלב מאוחר יותר. חולשות יצירת פלט מובנה שעוברות 

ים "חולשות הזרקה מאוחסנת" או באופן כללי יותר, "חולשות מספר שלבים נקראות לעת

(. Stored Injection / Higher-Order Injection Vulnerabilitiesהזרקה מסדר גבוה" )

 Higher-Orderוכן  Stored Cross-Site Scriptingדוגמאות לכך כוללות הזרקה מסוג 

SQL Injection. 

פלט מובנה מסתמכות לרוב על האופי של שפת הפלט המובנה, טכניקות תקיפה לניצול חולשות יצירת 

 או הזרקת סקריפט. SQLאבל קיים מגוון רחב של טכניקות תקיפה ידועות ומתועדות לניצול הזרקת 

 תחום הידע בנושא אבטחת רשת ונייד מציג דיון מפורט יותר בטכניקות תקיפה מעין אלה.

 

 (Race Conditionחולשות מצב מרוץ )  1.3

כאשר תוכנית ניגשת למשאבים )כגון זיכרון, קבצים או בסיסי נתונים( אשר משותפים עם אחרים 

( באותו תהליך או תהליכים נוספים(, התוכנית נדרשת לא פעם 3threadsתהליכים )-במקביל )תתי

 להניח הנחות לגבי מה שאותם משתתפים יעשו )או לא יעשו( עם אותם משאבים משותפים.
-אלה ניתן לחשוב כעל חלק ממפרט התוכנית. מפרט זה כבר אינו חוזה בין שני תתיגם על הנחות 

רכיבים של התוכנית )קורא ונקרא(, אלא חוזה בין הגורם שמפעיל את התוכנית לבין סביבתה )כל 

הגורמים במקביל(, כאשר החוזה מגדיר את ההנחות לגבי אופן האינטראקציה בין הסביבה לבין 

של, המפרט עשוי לציין כי התוכנית תסתמך על גישה בלעדית לאוסף משאבים משאבי התוכנית. למ

למשך פרק זמן ספציפי בעת הרצתה: רק לגורם שמפעיל את התוכנית תהיה גישה לאוסף המשאבים 

 במשך פרק הזמן המוגדר.

(, וידועים גם בכינוי "תנאי Concurrency Bugsהפרות של מפרט כזה נקראות באגים במקביליות )

רוץ", כי התוצאה של באגים מסוג זה היא שהתנהגות התוכנית עשויה להיות תלויה בשאלה מי מ

מהגורמים הפועלים במקביל ייגש ראשון למשאב )"ינצח במרוץ"(. מקביליות, והבעיות הנגזרות של 

תחום חשוב של מדעי המחשב אשר חשיבותו -הבטחת נכונות התוכניות בהינתן מקביליות, היא תת

 [.6הרבה מהתחום של אבטחת סייבר ]חורגת ב

                                            
 שם חלופי: תהליכון, נימים 3
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אבל באגים של מקביליות יכולים גם להיות באגים של אבטחה. באגים של מקביליות לרוב גורמים 

(: התנהגות התוכנית תהיה תלויה בעיתוי המדויק או בשילוב Non-Determinismלהיעדר סיבתיות )

(Interleavingהפעולות של כל הגורמים הפועלים במקביל. בת ) נאי עימות, כאשר תוקף שולט בחלק

מהגורמים הפועלים במקביל, ייתכן כי התוקף ישיג שליטה מספקת בעיתוי הפעולות כך שישפיע על 

התנהגות התוכנית באופן שיביא להפרת יעד אבטחה. חולשת מצב מרוץ היא באג של מקביליות אשר 

ית בודקת תנאי לגבי משאב, ואז יש לו השלכות אבטחה כאלה. דוגמה נפוצה מאוד היא כאשר התוכנ

מסתמכת על אותו תנאי בעת השימוש במשאב. אם התוקף יצליח לשלב את פעולותיו באופן שיפר 

-Timeאת התנאי בין מועד הבדיקה למועד השימוש, זוהי חולשה מסוג "זמן בדיקה לזמן שימוש" )

of-Check to Time-of-Use -  אוTOCTOU.) 

טיות עבור סוגי תוכנה שונים ורבים. שני תחומים חשובים בהם הן עלולות חולשות מצב מרוץ הן רלוונ

 להתרחש:

מצבי מרוץ במערכת הקבצים: תוכניות עתירות הרשאות )כלומר תוכניות אשר רצות עם יותר  •

הרשאות מאשר בידי הקורא שלהן, כמו שירותי מערכת הפעלה( נדרשות לבדוק תנאי מסוים 

עליו בשמו של המשתמש בעל ההרשאות הפחותות. אם הבדיקה על קובץ לפני ביצוע הפעולה 

והפעולה לא יתבצעו באופן אטומי )שאינו מאפשר התערבות של משתמש אחר במקביל(, 

תתקבל חולשת מצב מרוץ: התוקף עלול להפר את התנאי בין מועד הבדיקה לבין ביצוע 

 הפעולה.

י אינטרנט לרוב בנויים עם ריבוי ( ביישומי רשת: שרתSessionמצב מרוץ לגבי מצב הפעלה ) •

עוקבות עשויות להיות  HTTP( מסיבות של ביצועים, כך שבקשות Threadsתהליכים  )-תתי

אשר שייכות לאותה  HTTPתהליכים שונים. מכאן ששתי בקשות -מטופלות על ידי תתי

זמנית. היעדר טיפול במצב זה הוא חולשת -עשויות לגשת למצב ההפעלה בו HTTPהפעלת 

 מצב מרוץ, שעלולה להביא לשיבוש מצב ההפעלה.

 

 APIחולשות  1.4

, הוא ממשק שבאמצעותו רכיב תוכנה אחד מתקשר עם רכיב אחר, APIממשק תכנות יישומים, או 

. כמעט כל תוכנה עושה שימוש בממשק כגון ספריית תוכנה, מערכת הפעלה, שירות רשת וכיוצא בזה

API  קיים אחד או יותר. ממשקAPI  כולל מפרט/חוזה )מוצהר או משתמע( לגבי אופן השימוש בו

גם הפרת חוזים כאלה  –והשירותים שהוא מציע, ובדיוק כמו עם החוזים שבחנו בסעיפים הקודמים 

מפר את החוזה,  APIממשק ( בclientעלולה להביא להשלכות אבטחה משמעותיות. אם לקוח )

מערכת התוכנה תיכנס שוב למצב שגיאה, והתנהגות מערכת התוכנה בהמשך תהיה תלויה בפרטי 

, מה שעלול לאפשר לתוקף להפר את יעד האבטחה של מערכת התוכנה API-המימוש של ה

 1.2, 1.1בכללותה. למעשה, זוהי הרחבת הרעיון של חולשות מימוש כהפרות חוזה )שנדון בסעיפים 

 זדוניים. API(, והכללתו גם על חוזי 1.3וכן 

 APIמסוימים הם יותר רגישים מאחרים לנושאי אבטחה. סוג כללי של ממשקי  APIכמובן שממשקי 
מול ספריות שמיישמות פונקציונליות של אבטחה,  APIאשר רגישים לנושאי אבטחה כולל ממשקי 

כגון הצפנה או לוגיקה של בקרת גישה. באופן כללי, על מערכת תוכנה להשתמש בכל "רכיבי 

היא עלולה להפר  –האבטחה" שעליהם היא מסתמכת בצורה שתהיה נכונה פונקציונלית, שאם לא 
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צפנה: אם ספריית הצפנה מציעה ממשק יעד הבטחה. עיקרון זה הוא מאתגר במיוחד עבור ספריות ה

API  גמיש, אזי שימוש נכון באותוAPI  במובן של השגת יעד אבטחה נתון( יהיה קשה לביצוע. יש(

 API[ לכך שמפתחי תוכנה עושים שגיאות רבות בשימוש בממשקי 7עדויות אמפיריות משמעותיות ]

 להצפנה, ובכך יוצרים חולשות.

להצפנה.  API-שימוש מאובטח קשורה למימוש המאובטח של ה סיבה אחרת ונפרדת לחשש לגבי

 מימושי הצפנה מאובטחים נדונים במסגרת "תחום הידע הצפנה".

 

 (Channel-Sideחולשות ערוץ צדדי ) 1.5

הרצת תוכנית היא בסופו של דבר תהליך פיזי, אשר כולל מעגלים אלקטרוניים דיגיטליים הצורכים 

מגנטית וזקוקים לזמן לשם הרצת התוכנית עד סופה. אולם במדעי -חשמל ופולטים קרינה אלקטרו

המחשב נוטים להציג את מודל הרצת התוכניות באופן מופשט, במונחים של הרצת קוד על ידי מכונה 

ופשטת שהסמנטיקה שלה מוגדרת באופן מתמטי )ברמות פירוט שונות(. למעשה, נהוג לדמות מ

 Instruction Setהרצת תוכניות ברמות שונות של הפשטה, כמו למשל הרצת קוד אסמבלי על 

Architecture (ISA) הרצת קוד ,Java bytecode   עלJava Virtual Machine או הרצת קוד מקור ,

. כל שכבת הפשטה לאחר מכן מיושמת במונחי השכבה Javaלהגדרת שפת  בהתאם Javaשל 

שמתחתיה, תוך הפשטה של חלק מההשפעות או ההתנהגויות של אותה שכבה תחתונה. למשל, 

מגנטית או -עושה הפשטה של חלק מההשפעות הפיזיקליות, כגון קרינה אלקטרו ISAארכיטקטורת 

 עושה הפשטה של פרטי ניהול הזיכרון. Java Virtual Machineצריכת חשמל, ואילו 

( הוא ערוץ שמעביר מידע לגבי הרצת תוכנה באמצעות אותן השפעות Side-Channelערוץ צדדי )

שקוד התוכנית עשה להן הפשטה. ערוצים צדדיים מסוימים מחייבים גישה פיזית לחומרה המריצה 

תוכנה", יכולים -צים צדדיים מבוססיאת התוכנית. ערוצים צדדיים אחרים, אשר ידועים בכינוי "ערו

 לשמש דרך תוכנה הרצה על גבי אותה חומרה כמו התוכנה המותקפת.

( קשורים קשר הדוק לערוצים צדדיים. ערוץ סמוי הוא ערוץ מידע Covert Channelsערוצים סמויים )

משתמש דרכו התוקף שולט גם בתוכנית אשר ממנה דולף המידע דרך הערוץ הצדדי. כלומר, התוקף 

 בערוץ צדדי כדי להדליף מידע באופן מכוון.

( התיאור המתמטי 1ערוצים צדדיים ממלאים תפקיד חשוב בתחום ההצפנה, שבו פער ההפשטה בין )

( המימוש הפיזי של אותו אלגוריתם, הוכח 2)או רמת קוד המקור( של אלגוריתם הצפנה, לבין )

היטב כנגד אפשרות כזו, נמצא כי ערוצים צדדיים  [. אלא אם המימוש מגן8כרלוונטי לנושאי אבטחה ]

המבוססים על צריכת חשמל או זמן הרצה עלולים להדליף בקלות את מפתח ההצפנה ששימש במהלך 

הרצת אלגוריתם הצפנה. הדבר מפר את יעדי האבטחה לגבי הצפנה עבור מודל של תוקף שבו התוקף 

הנגד לכך( -ערוץ צדדי נגד מימושי הצפנה )ואמצעייכול לנטר באופן פיזי את תהליך ההצפנה. תקיפות 

 נדונים במסגרת "תחום הידע הצפנה".

אולם לערוצים צדדיים יש רלוונטיות רבה לאבטחת תוכנה באופן כללי. ניתן לבחון ערוצים צדדיים בכל 

תרחיש שבו תוכנה ממומשת במונחי הפשטה של שכבה תחתונה יותר, אפילו אם להפשטה של אותה 

של מעבר  ISAחתונה אין עדיין מימוש פיזי. דוגמה מרכזית לכך היא מימוש ארכיטקטורת שכבה ת

-תשפיע על מצב המיקרו ISA-ארכיטקטורה. הרצת קוד אסמבלי שנכתב ב-במונחים של מיקרו

ארכיטקטורה; השפעה כזו עשויה למשל להתבטא בכך שערכים מסוימים יועתקו מהזיכרון הראשי 
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עושה הפשטה להשפעות אלה, אולם במודלים של תקיפה שבהם התוקף  AIS-לזיכרון המטמון. ה

 ארכיטקטורה, הן מהוות ערוץ צדדי.-יכול להבחין או להשפיע על שינויים אלה במיקרו

תוכנה, הם לרוב איום על שמירת הסודיות: זולג מהם -ערוצים צדדיים, ובפרט ערוצים צדדיים מבוססי

את ההשפעות ברמת הפשטה תחתונה יותר. ערוצים צדדיים מידע על הרצת התוכנה לתוקף המנטר 

עלולים להוות איום גם על שלמות, במקרים שבהם התוקף יכול לשנות את מצב הרצת התוכנה 

באמצעות הסתמכות על השפעות ברמה תחתונה יותר. התקפות מסוג זה ידועות בדרך כלל בכינוי 

. התקפות הזרקת תקלות פיזיות עשויות (Fault Injection Attacks"התקפות הזרקת תקלות" )

מגנטית כדי ליצור תקלות. -להשתמש בתקלות מתח או שעון, בטמפרטורות קיצון או בקרינה אלקטרו

תוכנה תעשה שימוש בתוכנה כדי לגרום לרכיבי חומרה במערכת לחרוג -הזרקת תקלות מבוססות

דוגמה ידועה לכך היא התקפת  מהטווח המוגדר עבורם, מתוך כוונה ליצור תקלות ברכיבים אלה.

Rowhammer שמשתמשת בתבניות גישה לזיכרון שנבנו באופן זדוני כך שיגרמו לאינטראקציה ,

 בצפיפות גבוהה, שתביא להיפוך בסיביות הזיכרון. DRAMמכוונת בין תאי זיכרון -בלתי

 

 דיון 1.6

סיווגנו את חולשות המימוש שיפור הקשר עם יעדי האבטחה הכלליים מחייב מפרטים מורכבים יותר. 

לקטגוריות הפרה של מפרטים חלקיים ספציפיים של רכיבי תוכנה. אולם הקשר ליעד האבטחה של 

מערכת התוכנה בכללותה הוא חלש. בהחלט אפשרי שמערכת תוכנה תכלול חולשת מימוש, אבל כזו 

תירים הקיימים נגד י-שלא ניתן לנצל כדי להפר יעד אבטחה של המערכת, למשל הודות לאמצעי

במקום אחר במערכת. זאת ועוד, גם אם מערכת תוכנה אינה כוללת אף אחת מחולשות המימוש 

 שבהן דנו, היא עדיין עלולה להיכשל בהשגת יעד האבטחה שלה.

על מנת לוודא בביטחון רב יותר שמערכת התוכנה עומדת ביעד האבטחה, ניתן להגדיר את יעד 

רכיבים, יש להגדיר את -תכנון, בעת פירוק המערכת לתתהאבטחה כמפרט פורמלי. בשלב ה

רכיבים באופן שיהוו ביחד את המפרט של המערכת בכללותה. בתכנון כזה, -ההתנהגות של התת

הקשר בין חולשת מימוש כהפרה של מפרט מצד אחד, לבין יעד האבטחה הכולל של המערכת מצד 

 שני, יהיה חזק בהרבה.

יש כזה המפרטים יהפכו יותר מורכבים ויותר ספציפיים לתחום. אנו עם זאת, חשוב לציין כי בתרח

דנים בהמחשה אחת של מורכבות נוספת כזו. עבור קטגוריות החולשות שבהן דנו )חולשות ניהול 

(, המפרטים התואמים מבטאים תכונות של הרצה APIזיכרון, יצירת פלט מובנה, מצב מרוץ וממשק 

ה יכולה לקיים או להפר את המפרט, כאשר ברגע שהרצה כלשהי יחידה של התוכנה: כל הרצה נתונ

 נוצרת חולשה בתוכנה. –מפרה את המפרט 

אולם קיימים יעדי אבטחת תוכנה אשר לא ניתן לבטא אותם כתכונות של עקבות ביצוע יחידות. דוגמה 

ה שנחקרה רבות ליעד אבטחה מסוג זה היא אבטחת זרימת מידע. מפרט הבסיס של יעד אבטחה ז

עבור תוכניות דטרמיניסטיות רציפות הוא כדלקמן: סמן את הקלט והפלט של תוכנית כציבורי או כסודי, 

ואז הצב דרישה לפיה לא ייתכן מצב שבו שתי הרצות של תוכנה בעלת קלט ציבורי זהה )אך קלט 

זה: ייתכן כי סודי שונה( ייצרו פלט ציבורי שונה. הרעיון מאחורי בחינת זוגות של הרצות תוכנה הוא כ

מהתוכנית לא זולגים נתונים סודיים באופן ישיר, אבל זולג מידע חלקי כלשהו לגבי נתונים אלה. אם 

המידע ייאסף לאורך זמן, התוקף יצליח להגיע למידע כה רב עד שבסופו של דבר ניתן לראות בכך 
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סודי לא ישפיע זליגה של חלק מהנתונים הסודיים המקוריים. המפרט שלעיל דורש למעשה שקלט 

לעולם על פלט ציבורי בכל אופן שהוא, ובכך נמנעת זליגה אפילו של מידע חלקי. בזכות ההצמדה, 

ניתן לבטא יעדי שלמות באמצעות דרישה שקלט בדרגת שלמות נמוכה לא יוכל להשפיע על פלט 

 בדרגת שלמות גבוהה.

ו בסעיפים הקודמים, מאחר אולם מפרט זרימת מידע הוא מורכב יותר מאשר המפרטים אותם בחנ

שיש צורך בשתי הרצות כדי להראות הפרה של המפרט. חולשות זליגת מידע הן הפרות של מדיניות 

סודיות(. ניתן לראות בהן הפרות של מפרט, אבל כעת מדובר במפרט שעוסק -זרימת מידע )מונחית

נגד לטיפול -צעיבמספר הרצות של מערכת התוכנה. יש לכך השלכות מעמיקות לגבי פיתוח אמ

 [.9בחולשות מסוג זה ]

חולשות ערוץ צדדי הן שונות.  בהגדרה, חולשות ערוץ צדדי אינן הפרה של מפרט ברמת ההפשטה 

של קוד המקור של התוכנה: הן משתמשות באופן מהותי באפקטים שעוברים הפשטה על ידי קוד 

די הצורך כדי לכלול גם מודל המקור. אבל אם נפתח מודל של תשתית הרצת התוכנה שיהיה מפורט 

של תקיפות בערוץ צדדי, אזי ניתן יהיה לשוב ולראות בחולשות ערוץ צדדי כהפרות של מפרט חלקי. 

ניתן לבחור למקם את החולשה בתשתית ההרצה, על ידי יצירת מפרט עבור תשתית ההרצה עם 

יית ההפשטה המלאה הוראה שאסור להוסיף מנגנוני תקשורת נוספים. זה בעצם מה שדורשת תאור

]. לחלופין, ניתן לשכלל את המודל של שפת קוד המקור, כך שיחשוף את האפקטים המשמשים 10]

בתקיפות ערוץ צדדי מסוימות, ובכך ישלול את האפשרות לבטא חולשות ערוץ צדדי ברמת קוד המקור. 

נגד -דועים אמצעיהטיפול בחולשות ערוץ צדדי כלליות בתוכנה עדיין אינו מובן היטב, ולכן לא י

זמנית -מציאותיים שניתנים ליישום באופן כללי. ניתן כמובן לבודד את ההרצה, כלומר למנוע הרצה בו

 על גבי אותה חומרה, אבל לרוב פתרון כזה יתנגש עם יעדים אחרים כגון ניצול מיטבי של החומרה.

י לשם הבנת סוגי החולשות חולשות כמקרי כשל. סיווג החולשות על פי המפרט שהן מפרות הוא שימוש

הרלוונטיים, אך לא נועד להיות תיאור מלא שלהן: יש מספר רב של מפרטים חלקיים של מערכות 

תוכנה אשר תורמים להשגת יעדי אבטחה מסוימים. עם זאת, ניתן לראות חולשות כמקרה פרטי של 

שימה טובה של המושג "מקרה כשל", אשר נחקר בתחום של מחשוב מהימן, ובתחום זה פותחה ר

 [.11מקרי כשל ]

 

 מניעת חולשות 2
 [ 3, ג'15[ ]14, 13, 12]

לאחר שקטגוריית החולשות הובנה היטב, מתעוררת שאלה חשובה: כיצד ניתן למנוע הימצאות 

חולשות כאלה בתוכנה, או לפחות להקטין את ההסתברות לכך. הגישות האפקטיביות ביותר מונעות 

 .API-באמצעות תכנון שפת התכנות או הקטגוריות של חולשות 

ראינו שניתן לתאר קטגוריות רבות של חולשות מימוש כהפרות  1הרעיון הכללי הוא זה: במסגרת נושא 

רכיב כלשהו. נכנה הרצה של מערכת תוכנה אשר מפרה מפרט זה בשם "הרצה -של מפרט של תת

להבחין בין שגיאות אשר גורמות שגויה", או "הרצה עם שגיאה". מנקודת מבט של אבטחה, כדאי 

( לבין שגיאות שעלולות שלא Trapped Errorsלעצירה מיידית של ההרצה )שגיאות מזוהות, או 

(. שגיאות לא מזוהות הן  Untrapped Errors[ )שגיאות לא מזוהות, או 13להתגלות במשך זמן מה]

זוהתה עשויה להיות מסוכנות במיוחד, משום שהתנהגות מערכת התוכנה לאחר שגיאה שלא 
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שרירותית, ותוקף עלול להטות כך את מערכת התוכנה לעבר התנהגות המפרה יעד אבטחה. לכן, 

-באופן המונע מראש שגיאות ובפרט שגיאות לא מזוהות, זו גישה רבת APIתכנון שפת תכנות או 

זיכרון: שילוב  עוצמה למניעת חולשות. למשל, שפות כמו ג'אווה למעשה אינן מאפשרות חולשות ניהול

של בדיקות סטטיות ודינמיות מבטיח שלא יוכלו להתרחש שגיאות ניהול זיכרון בלתי מזוהות. עובדה 

. חשוב עם זאת לציין שהיא אינה 1.1זו מגנה הלכה למעשה מפני טכניקות תקיפה שנדונו בסעיף 

מערך בעת גישה אליו.  מונעת הימצאות באגים של ניהול זיכרון: תוכנית עדיין יכולה לחרוג מגבולות

אבל הבאג כבר אינו מהווה חולשה, שכן מיד עם התרחשות גישה כזו ההרצה עוצרת. ניתן לטעון כי 

הבאג מהווה עדיין חולשה אם זמינות היא אחד מיעדי האבטחה של מערכת התוכנה, ובכלל זה מניעת 

 צפוי של התוכנית.-סיום בלתי

אינם אפשריים, ניתן להפחית  API-פת התכנות או הבמקרים שבהם בחירה או תכנון מחדש של ש

 מהסיכוי להתרחשות קטגוריות ספציפיות של חולשות באמצעות הנהגת שיטות קידוד בטוחות.

 נושא זה יציג סקירה כללית של טכניקות כאלה, היכולות לסייע במניעת החדרת חולשות.

 

 תכנון שפה ומערכות סוגי נתונים 2.1

 למנוע קטגוריות של חולשות מימוש מסוג הפרות של מפרט, וזאת באמצעות:שפת תכנות יכולה 

 האפשרות לבטא את המפרט בתוך השפה, וכן .א

 היכולת לוודא שלא ייתכנו שגיאות הרצה לא מזוהות במפרט המבוטא. .ב

חולשות ניהול זיכרון. מפרט של שפת תכנות כולל מעצם טבעו מפרט של כל המאפיינים שאותה שפה 

רכיב ניהול -עבור הקצאת זיכרון, גישה לזיכרון וביטול הקצאת זיכרון. לכן, המפרט של תתמספקת 

( אם הגדרת השפה Memory-Safeהזיכרון יהיה תמיד זמין. שפת תכנות תהיה "בטוחה לזיכרון" )

אינן בטוחות לזיכרון, כי  ++Cאו  Cתבטיח שלא ייתכנו שגיאות ניהול זיכרון לא מזוהות. שפות כמו 

גדרת השפה מאפשרת מימושים שעלולים לכלול שגיאות ניהול זיכרון לא מזוהות, אבל אפילו עבור ה

שפות כאלה ניתן לבנות מימושים ספציפיים שיהיו בטוחים לזיכרון )בדרך כלל בתמורה לפגיעה 

 בביצועים(.

 ניתן להפוך שפה לבטוחה לזיכרון באמצעות שילוב של:

-היא תתמוך: למשל, שפות יכולות לבחור להימנע ממצב ברבחירה זהירה של התכונות בהן  .א

( או לבחור להימנע מהקצאת זיכרון דינמית, או לבחור להימנע מביטול Mutableשינוי )

 (.Garbage Collectionהקצאה ידני באמצעות הסתמכות על מנגנוני איסוף אשפה )

ת להיבדק לחריגה אכיפת בדיקות דינמיות: למשל, אכיפה ולפיה כל גישה למערך חייב .ב

 מגבולותיו.

אכיפת בדיקות סטטיות, בדרך כלל בדמות מערכת סטטית של סוגי נתונים: למשל ניתן  .ג

 שדה תהיה בטוחה באמצעות מערכת סוגי נתונים.-להבטיח כי גישת אובייקט

שפות תכנות שונות מאוד זו מזו באופן שבו הן משלבות תכונות, בדיקות דינמיות ובדיקות סטטיות. 

שינוי ומסתמכות במידה רבה על -, נמנעות מזיכרון ברHaskellות פונקציונליות טהורות, כגון שפ

, מסתמכות במידה רבה על Pythonבדיקות סטטיות ועל מנגנוני איסוף אשפה. שפות דינמיות, כגון 

כגון  אובייקטים בעלות סוגי נתונים סטטיים,-בדיקות דינמיות ועל מנגנוני איסוף אשפה. שפות מונחות

( Adaקבוצה של -)תת SPARK, נמצאות בין שני הקטבים הללו. שפות חדשניות, כגון #Cג'אווה או 
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, למשל, Rust, משיגות בטיחות זיכרון מבלי להסתמך על מנגנוני איסוף אשפה. שפת Rust[ או 16]

ובכך משתמשת במערכת סוגי נתונים שמאפשרת למהדר להסיק מסקנות לגבי מצביעים באופן סטטי, 

מאפשרת לו להוסיף קוד לשחרור זיכרון במקומות שבהם ידוע שכבר לא ניתן לגשת אל זיכרון זה. 

 הדבר בא על חשבון צמצום מסוים בגמישות בכל הקשור למבנה קוד התוכנית.

חולשות יצירת פלט מובנה. גורם חשוב לחולשות יצירת פלט מובנה נעוץ בכך שהמתכנת משאיר את 

משמעי, ומחשב את הפלט המובנה באמצעות מניפולציה של מחרוזות -לא חד מבנה הפלט המיועד

(String Manipulation שפת תכנות יכולה לעזור במניעת חולשות מסוג זה, באמצעות הכללת .)

משמעי, ובכך מספקות מפרט. -תכונות בשפה שמאפשרות למתכנת להפוך את המבנה המיועד לחד

 יתאפשרו  שגיאות לא מזוהות ביחס לאותו מפרט.כעת, מימוש השפה יכול לוודא שלא 

גישה אפשרית אחת היא לספק מערכת סוגי נתונים שתומכת בתיאור נתונים מובנים. גישה זו פותחה 

 first classכערכים מדרגה ראשונה ) XML: שפת התכנות תומכת במסמכי XMLבקפידה עבור נתוני 

values ואילו סוגי ביטויים רגולריים )regular expression types)) [ 17 תומכים בתיאור המבנה ]

באמצעות אופרטורים תקניים של ביטויים רגולריים. לתוכנית עם סוג הנתונים הנכון,  XMLשל מסמכי 

בעל מבנה כפי שמתואר על  XMLמסוג מסוים, מובטח לייצר פלט  XMLשמפיקה פלט שהוא מסמך 

 ידי סוג הנתונים.

( Primitive Language Featuresת יסוד )פרימיטיביות( של השפה )גישה אחרת היא לספק תכונו

 Language Integrated Queryעבור חלק ממקרי השימוש הנפוצים של יצירת פלט מובנה. השפה 

עם תחביר לכתיבת ביטויי שאילתה. על ידי כתיבת השאילתה  #C( היא הרחבה של שפת LINQ)או 

באמצעות שרשור מחרוזות(, המבנה המיועד של השאילתה  SQLכביטוי )בניגוד לבניית שאילתת 

עוצמה -יכול לספק ערבויות רבות SQLאשר מעבד את השאילתה לשפת  LINQמשמעי וספק -הוא חד

 שהשאילתות ייווצרו עם המבנה המיועד.

( לרוב Heap(. חולשות מצב מרוץ בהקצאת זיכרון 'ערימה' )Race Conditionחולשות מצב מרוץ )

לאותו תא זיכרון. אם  ((, או משום שיש מספר מצביעיםaliasingעקב שימוש בכינויים  מתאפשרות

( מקבילים מחזיקים באותו כינוי לאותו תא, קיים פוטנציאל למצב מרוץ Threadsתהליכים )-שני תתי

לגבי אותו התא. כינויים גורמים גם לחולשות ניהול זיכרון זמניות, במקרים שבהם הקצאת הזיכרון 

טלת באמצעות כינוי אחד אך חוזרת באמצעות כינוי אחר. רעיון ה"בעלות" מסייע בצמצום מבו

הסיבוכים שמתעוררים עקב השימוש בכינויים. הרעיון הוא שלמרות שייתכנו מספר כינויים למשאב 

אחד, רק אחד מהם הוא הבעלים של המשאב, ופעולות מסוימות יהיו ניתנות לביצוע רק על ידי 

ר בעלות מטיל אילוצים על האופן שבו ניתן ליצור כינויים ולקבוע אילו פעולות יהיו הבעלים. משט

מותרות באמצעות הכינויים. באמצעות משטר בעלות ניתן למנוע חולשות מצב מרוץ, או שניתן לתמוך 

בניהול זיכרון אוטומטי ללא מנגנוני איסוף אשפה. למשל, משטר בעלות פשוט עבור תאי זיכרון שהוקצו 

( ניתן ליצור כינויים רק אם מובטח שהם יוצאו מהטווח 1( יכול לאכוף אילוצים כגון: )Heapערימה )ב

(Out of Scope( ,לפני שהבעלים שלהם ייצא )3( ניתן להשתמש בכינויים רק לקריאה, וכן )2 )

גישה הבעלים יכול לכתוב לתא רק אם לא קיימים כינויים באותו הזמן. משטר פשוט כזה ימנע מרוץ ב

זמנית לאותו תא. הוא גם יתמוך בניהול זיכרון אוטומטי -לנתונים: לעולם לא ייתכנו קריאה וכתיבה בו

ללא מנגנוני איסוף אשפה: ניתן לבטל הקצאה של תא בערימה מיד לאחר שהבעלים שלו יוצא מהטווח. 

טרי בעלות כמובן שמשטר פשוט זה הוא עדיין מגביל למדי, ויש מחקרים רבים בנושא תכנון מש

 מגבילים פחות שעדיין יכולים לספק ערבויות שימושיות.

שפת התכנות יכולה לאכוף משטר בעלות באמצעות מערכת סוגי נתונים, ואכן מספר שפות מחקריות 
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, Rustשפת התכנות  עשו זאת, מתוך כוונה למנוע מצבי מרוץ בגישה לנתונים או חולשות ניהול זיכרון.

תכנות מערכות, היא השפה המרכזית הראשונה שמשלבת מערכת סוגי שפותחה לאחרונה עבור 

 נתונים עם בעלות.

חולשות אחרות. בעיקרון ניתן לטפל בקטגוריות רבות נוספות של חולשות באמצעות תכנון שפת 

שפה -תכנות ובדיקות סטטיות של סוגי נתונים. כך למשל, קיים מחקר רב בנושא של גישות מבוססות

טיפוס מחקריות. שפת -[. עד כה, גישות אלה שולבו בשפות אב18זרימת מידע ]לאכיפת אבטחה ב

SPARK  היא דוגמה לשפה בעולם האמיתי, אשר מימשה ניתוח זרימת מידע במהדר. טכניקות

שפה לאבטחת זרימת מידע השפיעו במידה רבה גם על טכניקות סטטיות לגילוי חולשות -מבוססות

 (.3)נושא 

 APIתכנון  2.2

שממומשים באמצעות ספריות  APIתוכנה מסתמך לא רק על שפת תוכנה, אלא גם על ממשקי  פיתוח

(. כשם שתכנון שפה משפיע על הסיכוי להימצאות חולשות, כך Frameworksאו מערכות מסגרת )

כך שימנע שגיאות הרצה )בעוד  API-. העיקרון הבסיסי הוא זהה: יש לתכנן את ה API-גם תכנון ה

(, ובמיוחד שגיאות הרצה לא מזוהות. API-שנכון לעכשיו שגיאות הרצה הן הפרות של מפרט ה

, ואם החוזה בכל זאת מופר אזי ההפרה אמורה להתגלות, APIהמתכנת אמור להתקשות להפר חוזה 

 בשגיאה. ולהוביל לפעולה כמו עצירת התוכנית או כל הגדרה ברורה אחרת של טיפול

לא מונעת  Cכאשר שפת התכנות עצמה לא מונעת קטגוריה מסוימת של חולשות )למשל, שפת 

ניתן  חולשות ניהול זיכרון, שפת ג'אווה לא מונעת חולשות מצב מרוץ או חולשות יצירת פלט מובנה(,

 ברמה גבוהה יותר: APIלצמצם את הסיכוי לחולשות באמצעות 

שמועדים פחות לשגיאות עבור ניהול זיכרון בשפה  APIהוצעו מספר ספריות אשר מספקות  •

C  אוC++ ספריות אלה מספקות מצביעים שמנים )כאשר המצביעים כוללים מידע לגבי .

הגבולות ובודקים אם הגישה נמצאת בטווח הגבולות(, מנגנוני איסוף אשפה )כאשר אין עוד 

ת זיכרון(, או מצביעים חכמים )שתומכים במשטר בעלות לצורך צורך בביטול ידני של הקצא

 ביטול הקצאת זיכרון באופן אוטומטי ומאובטח(.

שמועדים פחות לשגיאות לצורך יצירת פלט מובנה  APIהוצעו מספר ספריות אשר מספקות  •

של  APIעבור סוגים שונים של פלט מובנה ועבור שפות תכנות שונות. דוגמאות לכך כוללת: 

(, אשר מאפשרים למתכנת להפריד בין Prepared Statement APIודות מוכנות )פק

לבין הקלט מהמשתמש שאותו יש לשבץ במסגרת אותו מבנה, או  SQLהמבנה של משפט 

(, אשר יוצרות Language Integrated Queryשפה )-יישום ספריות של שאילתה משולבת

 עות שימוש בתחביר של השפה.ולא באמצ API-ביטויי שאילתה באמצעות קריאות ל

שמועדים פחות לשגיאות לצורך הצפנה. ספריות  APIהוצעו מספר ספריות אשר מספקות  •

אלה משתמשות בפישוט )על חשבון גמישות(, ערכי ברירת מחדל מאובטחים, תיעוד משופר 

( שלמים יותר )למשל: הן כוללות תמיכה במטלות נלוות Use-Casesשימוש )-ויישום של מקרי

 כמו אחסון מפתחות( כדי להקטין את ההסתברות לכך שמפתחים יעשו טעויות.

לבניית  [ מהווה גישה כללית3, ג'15(, חוזים ותכנות הגנתי ]Assertionsהשימוש בטענת נכונות )

. תכנון באמצעות APIתוכנה בעלת מהימנות גבוהה, שהיא שימושית ביותר כדרך להימנע מחולשות 
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ומאוחרים, שייבדקו משמעי, בזכות הגדרת תנאים מוקדמים -לחד APIחוזה הופך את החוזה של 

 במסגרת התכנות ההגנתי וכך יימנעו שגיאות לא מזוהות.

של שפת תכנות קובע גם את הממשק בין תוכניות באותה שפה לבין המערכת הסובבת  APIממשק 

למערכת הקבצים המקומית. כתוצאה מכך,  APIלא חושפת  בדפדפן JavaScriptאותן. למשל, 

אשר רצות בדפדפן לא יכולות כלל לגשת למערכת הקבצים. ניתן להשתמש  JavaScriptתוכניות 

( קוד שאינו מהימן Sandboxפחותי הרשאות אלה כדי לבלום או כדי לבדוק בארגז חול ) APIבממשקי 

 Object)יכולות של אובייקטים -מערכות מבוססות (, אך גם כדי למנוע חולשות.4.3)ראו סעיף 

Capability Systems) [19 פיתחו את הרעיון הזה, ומספקות שפה וכן ]API  אשר תומכים בקוד

מובנה אשר לכל חלק בו יש רק את ההרשאות שהוא זקוק להן באמת )ובכך תומכות בעיקרון ההרשאה 

 (.principle of least privilege  -המינימלית 

כנון של ממשקי הצפנה השומרים את החומר לגבי מפתחות הצפנה בתחום הגנה נפרד, למשל תחת ת

(, כרוך באתגרים מיוחדים. לממשקי Hardware Security Module – HSMרכיב אבטחת חומרה )

API מסוג זה יש יעד אבטחה משל עצמם: היעד של ה-API ל-HSM  הוא לשמור על סודיות מפתחות

. מחקרים הראו HSM-ללא מתן אפשרות לשליפת המפתח מתוך ה –א משתמש ההצפנה בהם הו

מכיל חולשה  HSM-ל APIביותר. ממשק  [ כי השמירה על יעד אבטחה מעין זה היא מאתגרת18, ג'4]

. שימו לב HSM-השולף מפתחות סודיים מתוך ה API, במקרה שנוצר רצף של קריאות APIברמת 

 .1ם במימוש כפי שנדון תחת נושא , ולא פגAPI-שזהו פגם בתכנון ה

 שיטות קידוד 2.3

, באמצעות אימוץ 1ניתן לצמצם במידה ניכרת את הסיכוי לסוגי החולשות השונים שנדונו תחת נושא 

שיטות קידוד בטוחות. הנחיות קידוד עשויות גם לסייע כנגד חולשות בעלות אופי כללי יותר, שלא ניתן 

ד. ניתן , כגון הנחיה להימנע מהכללת סיסמאות בקוAPIלטפל בהן באמצעות תכנון שפת תכנות או 

להפוך שיטות קידוד בטוח לפורמליות, כאוסף של כללים והמלצות אשר מתארים וממחישים תבניות 

קידוד טובות ורעות. גישה אפשרית אחת לתכנון הנחיות קידוד כאלה היא היוריסטית ופרגמטית: 

ים מבקשים מקהילת התכנות להציע הצעות לכללים והמלצות לקידוד על סמך ניסיון הקהילה מדבר

שהשתבשו בעבר. בשלב הבא הכללים שהוצעו נבחנים ונדונים בקהילה, עד להגעה להסכמה כי הכלל 

השפעה עבור פיתוח תוכנה לשימוש כללי -הולם דיו על מנת להיכלל במסגרת תקן קידוד. תקנים רבי

 [.20[ ועבור ג'אווה ]14] Cעבור  SEI CERTכוללים את תקני הקידוד 

MISRA  [21 ]יטיות פותחו תקני קידוד יותר מחמירים וקפדניים. הנחיות לצורך פיתוח מערכות קר

קבוצה של -)תת SPARK. שפת Cזכו להכרה ואימוץ נרחבים עבור פיתוח מערכות קריטיות בשפת 

Ada[ )16 פותחה לשם תמיכה בקידוד שמאפשר אימות פורמלי של היעדר קטגוריות מסוימות של ]

 חולשות.

 בצורות שונות, וביניהן: הכללים יכולים להתנסח
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מסוכנות שנכללות בשפה )למשל: אין להשתמש בפונקציה  APIהימנעות מפונקציות  •

system()  בשפתC) 

מוגדרת או שגיאות הרצה לא מזוהות )למשל, אין לגשת -ניסיון להימנע מהתנהגות בלתי •

 (Cלזיכרון אשר שוחרר בשפת 

סביבת זמן ההרצה של השפה )למשל, אין צמצום נזק לחולשות מסוימות שנגרמות על ידי  •

( עשויה Java Runtimeלאחסן סודות במחרוזות ג'אווה, כי סביבת זמן ההרצה של ג'אווה )

 ( ללא הגבלת זמן(Heapלשמור את המחרוזות האלה בערימה )

מוגדרת -כללים הגנתיים פרואקטיביים שמקטינים את הסיכוי להיתקל בהתנהגות בלתי •

 ל הפרדה בין קלט מהמשתמש לבין מחרוזות פורמט(.)למשל, יש לשמור ע

כמו כן, ניתן לטפל בחולשות ערוץ צדדי ספציפיות באמצעות כללי קידוד כגון: הימנעות מזרימת בקרה 

או גישות לזיכרון אשר תלויות בסודות, עשויה למנוע זליגת סודות אלה באמצעות ערוצים צדדיים 

 (.Branch-Predictorמבוססי זיכרון מטמון או חיזוי ענף )

כאשר משטרי בעלות אינם נאכפים על ידי מערכת סוגי הנתונים בשפה עצמה, ניתן לקבוע משטרי 

בעלות לניהול מאובטח של משאבים, כגון זיכרון בהקצאה דינמית, כחלק משיטות תכנות והנחיות 

( מעבירה RAII)או  Resource Acquisition Is Initializationקידוד. למשל, שיטת התכנות 

אך ללא ערבויות  ++Cסמנטיקה ומצביעים חכמים אשר תומכים הלכה למעשה במשטר בעלות עבור 

 שנאכפות על ידי המהדר.

אתגר מרכזי בהקשר של הנחיות לקידוד בטוח הוא שמספרן נוטה לגדול עם הזמן, ועל כן מתכנתים 

כך חשוב לספק תמיכה בכלים צפויים לסטות מהשיטות הבטוחות המתוארות בהנחיות אלה. משום 

עוסק באופן שבו כלי ניתוח סטטי עשויים לגלות  3.1לבדיקת עמידת התוכנה בכללי הקידוד. נושא 

 באופן אוטומטי הפרות של כללי קידוד בטוח.

 גילוי חולשות 3
 [4, ג'15[ ]22, 3]

עבור קוד מקור קיים שבו לא התאפשרה מניעה מלאה של סוג חולשות מסוים )למשל בגלל 

נקבעה על ידי גורמים אחרים(, מועיל להשתמש בטכניקות לגילוי  APIשבחירת שפת התכנות ו/או 

 הימצאות חולשות בקוד במהלך שלבי הפיתוח, הבדיקות ו/או התחזוקה של התוכנה.

( בין שתי התכונות הבאות שרצויות Trade-Offsשות לשקלול תמורות )טכניקות לגילוי חולשות נדר

 בטכניקת גילוי:

( עבור קטגוריית חולשות נתונה, אם היא תוכל להסיק Soundטכניקת גילוי תיחשב מבוססת ) •

בצורה נכונה כי תוכנית נתונה אינה מכילה חולשות מקטגוריה זו. לעומת זאת, טכניקת גילוי 

(, כלומר קיימות חולשות False Negativeייצר תוצאה שלילית שגויה )לא מבוססת עשויה ל

 שטכניקת הגילוי לא הצליחה לגלות.

( עבור קטגוריית חולשות נתונה, אם כל חולשה Completeטכניקת גילוי תיחשב שלמה ) •

שתגלה היא אכן חולשה בפועל. לעומת זאת, טכניקת גילוי לא שלמה עשויה לייצר תוצאה 

(, כלומר היא עלולה לגלות בעיות שמתברר כי אינן חולשות False Positiveיה )חיובית שגו



 

 

 
 

 בלמ"ס

 

19  

 
 

 

 

 

 

 בפועל.

נובע כי טכניקת גילוי לא יכולה להיות גם מהימנה  Riceנדרש לבצע שקלול תמורות, שכן על פי משפט 

 וגם מקיפה )עבור קטגוריות חולשות שאינן טריוויאליות(.

של התוכנית )בדרך כלל זהו מספר אינסופי(. הדבר  השגת ביסוס דורשת הסקה לגבי כל ההרצות

נעשה לרוב על ידי בדיקה סטטית של קוד התוכנית, תוך שימוש בהפשטות הולמות של ההרצות על 

 מנת להביא לסיום הניתוח.

השגת שלמות נעשית בדרך כלל על ידי ביצוע הרצות מעשיות של תוכנית, אשר נותנות הזדמנות 

ליהן. בדרך כלל, הדבר נעשה על ידי גילוי דינמי, כאשר טכניקת הניתוח חייבת לגלות חולשות ולדווח ע

להזין לתוכנית ערכי קלט ספציפיים אשר יגרמו להפעלת חולשה כלשהי. גישה דינמית נפוצה מאוד 

( עם ערכי קלט ספציפיים Test Casesהיא בדיקת תוכנה, כאשר הבודק כותב מקרים לבדיקה )

 ר ערכי הפלט המתקבלים.ובדיקות ספציפיות עבו

בפועל, כלי גילוי משתמשים בשילוב היברידי של טכניקות ניתוח סטטי ודינמי על מנת להשיג שקלול 

 תמורות הולם בין ביסוס לבין שלמות.

עם זאת, חשוב לציין שחלק מטכניקות הגילוי הן בעלות אופי היוריסטי ועל כן המושגים ביסוס ושלמות 

באופן מדויק. למשל, טכניקות היוריסטיות לגילוי הפרות של שיטות קידוד בטוח, אינם מוגדרים עבורן 

פורמלית, ולא תמיד ניתן -, בודקות עמידה בכללים שהוגדרו בצורה לא2.3כפי שמתואר בסעיף 

משמעי מהי תוצאה חיובית שגויה או תוצאה שלילית שגויה. כמו כן, גישות אלה -להגדיר באופן חד

לשות שאולי לא ניתן לנצל אותן לרעה כיום, אבל עדיין יש לתקן אותן כי הן מהוות עשויות להדגיש חו

'כמעט תאונה', כלומר הן עלולות להפוך בקלות לכאלה שניתן לנצל אותן לרעה בגלל שגיאות תחזוקה 

עתידיות. טכניקות לניתוח סטטי ודינמי של תוכניות נחקרו בהרחבה בתחומים אחרים של מדעי 

 זה מדגיש את טכניקות הניתוח הרלוונטיות ביותר עבור אבטחת תוכנה. המחשב. נושא

גישה חשובה אחרת לגילוי חולשות היא ביצוע סקירה וביקורת לקוד באופן ידני. טכניקות אלה נדונות 

במסגרת "תחום הידע מחזור חיי התוכנה המאובטחת". בעת שימוש בגילוי סטטי הנתמך על ידי כלים, 

ך את פעילויות סקירת הקוד ופעילויות אימות נוספות בהמשך הדרך. למשל, אם הגיוני להתאים לכ

נמצא שגילוי סטטי מבוסס עבור קטגוריית חולשות מסוימת, אזי ניתן לשקול שלא לבצע סקירה או 

 בדיקה עבור קטגוריה זו בשלבים מאוחרים יותר.

 

 גילוי סטטי 3.1

וד מקור או קוד בינארי( על מנת לגלות חולשות. טכניקות גילוי סטטי מנתחות את קוד התוכנית )ק

 בניגוד לטכניקות גילוי דינמי, לטכניקות גילוי סטטי יש יתרון: הן יכולות לפעול על קוד שטרם הושלם
ואינו ניתן עדיין להרצה, ובניתוח אחד הן מנסות לכסות את כל ההרצות האפשריות של התוכנית. 

 ם עיקריים של טכניקות לפי יעדן העיקרי.באופן גס, ניתן להבחין בין שני סוגי

גילוי סטטי היוריסטי. ראשית, יש טכניקות גילוי סטטי אשר מגלות הפרות של כללים שהם קידוד 

פורמלי של היוריסטיקות לגבי שיטות לתכנות בטוח. טכניקת גילוי סטטי בונה מודל סמנטי של 

זרימת הנתונים וזרימת הבקרה בתוכנית. התוכנית, כולל למשל עץ תחבירי מופשט, וכן הפשטות של 

על סמך מודל זה, הטכניקה יכולה להצביע על הפרות של כללים תחביריים פשוטים, כגון 'אין 
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זו רק עם מחרוזת קבועה  APIמסוכנת זו', או 'יש להשתמש בפונקציית  APIלהשתמש בפונקציית 

 כפרמטר הראשון שלה'.

העובדה שהקלט לתוכנית )שאולי הוא קלט זדוני( מסוגל חיווי חשוב לגבי הימצאות חולשות היא 

להשפיע על ערך אשר משמש בפעולה רגישה )למשל, יצירת אינדקס לתוך מערך או שרשור מחרוזות 

, נקרא גם ניתוח זרימה(, הוא טכניקת ניתוח Taint analysis(. ניתוח הכתמה )SQLליצירת שאילתת 

נית )או בצורה כללית יותר, ממקורות שנקבעו אשר קובעת האם ערכים שמקורם בקלט לתוכ

כמוכתמים( עשויים להשפיע על ערכים אשר משמשים בפעולה רגישה )או בצורה כללית יותר, על 

(. ניתן להשתמש בניתוח כזה גם לגילוי restricted sink -ערכים אשר זורמים לתוך מאגר מוגבל 

 י פלט ציבוריים.מקרים שבהם מידע סודי או רגיש בתוכנית זורם לערוצ

( מידת ההפשטה 1קיימות וריאציות רבות של ניתוח הכתמה סטטי. בין הווריאציות החשובות נכללות )

( לעומת ניתוח שאינו רגיש לנתיב, או ניתוח רגיש Path-Sensitiveבקוד, למשל: ניתוח רגיש לנתיב )

( האם השפעות שנגרמות 2)( לעומת ניתוח שאינו רגיש להקשר, וכן Context-Sensitiveלהקשר )

על ידי זרימת הבקרה בתוכנית, במקום על ידי זרימת הנתונים, גם הובאו בחשבון )הבחנה זו נעשית 

 לרוב על ידי שימוש במונח 'ניתוח הכתמה' לעומת 'ניתוח זרימת מידע'(.

הניקיון על מנת לצמצם את מספר התוצאות החיוביות השגויות, ניתוח הכתמה יכול להביא בחשבון את 

(Sanitisation ( שביצעה התוכנית. ערכים מוכתמים שעובדו על ידי פונקציות ניקיון ייעודיות )שאנו

 מניחים כי בכוחן לאמת אם אפשר להמשיך לעבד את הערכים ללא נזק( לא ייחשבו עוד כמוכתמים.

של מקורות,  אתגר חשוב כאן הוא הצורך להגדיר את תצורת ניתוח ההכתמה באמצעות אוספים נכונים

מאגרים ופונקציות ניקיון. בפועל, הגדרות תצורה אלה מבוצעות כיום באופן ידני, אם כי עבודות שנעשו 

לאחרונה הוסיפו סיוע של כלים, כמו למשל שימוש בלמידת מכונה התומך בניתוח אבטחה במסגרת 

 משימה זו.

ות להיות מבוססות עבור אימות סטטי מבוסס. שנית, קיימות טכניקות ניתוח סטטי אשר שואפ

קטגוריות מוגדרות היטב של חולשות )אך בדרך כלל, למעשה הן עדיין מתפשרות ומוותרות במידה 

מסוימת על הביסוס(. עבור קטגוריות של חולשות שניתן לראות בהן הפרה של מפרט או חוזה, האתגר 

שתמש במאגר הידע העיקרי הוא לבטא את המפרט באופן פורמלי. לאחר שעשינו זאת, ניתן לה

הנרחב לגבי ניתוח סטטי ואימות תוכניות אשר פותח בתחומים אחרים של מדעי המחשב, לצורך 

בדיקת העמידה במפרט. שלוש הטכניקות הרלוונטיות העיקריות הן: אימות תוכניות, פרשנות 

 מופשטת ובדיקת מודלים.

פרט התוכנית, ומסתמך על אימות תוכניות עושה שימוש בלוגיקה של התוכנית כדי לבטא את מ

מתכנת/מאמת כדי לספק הפשטה הולמת של התוכנית בצורת קבועי לולאה אינדוקטיביים 

(Inductive Loop Invariants או תנאים מוקדמים ומאוחרים של פונקציות כדי לאפשר בניית הוכחה ,)

 נמית, לוגיקתאשר תכסה את כל ההרצות של התוכנית. עבור שפות ציוויות עם הקצאת זיכרון די
[ היא לוגיקה של תוכנית שיכולה לבטא היעדר חולשות ניהול זיכרון וחולשות מצב מרוץ 23הפרדה ]

בתוכנית.  API)עבור מרוץ לנתוני תאי זיכרון(, כמו גם קיום חוזים שניתנו על ידי המתכנת לגבי ממשקי 

בדיקת העמידה במפרט לוגיקת הפרדה לא נעשית בדרך כלל באופן אוטומטי, אלא באמצעות אימות 

( בתוכנית כדי לספק קבועים, תנאים Annotationsתוכנית אינטראקטיבי שבו נעשה שימוש בהערות )

יתן לפעמים מוקדמים ותנאים מאוחרים. אבל אם אנו מעוניינים רק בהיעדר חולשות ניהול זיכרון, נ
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( את ההערות הללו, ובכך להפוך את הטכניקה לאוטומטית. כמו כן, הימנעות משימוש Inferלהסיק )

בתכונות מסוימות של השפה )כגון מצביעים( והיצמדות לסגנון קידוד שהוא נוח לאימות יכולות לסייע 

 בהפיכת האימות לאוטומטי.

פשטה של התוכנית המוחשית באמצעות פרשנות מופשטת היא טכניקה אוטומטית שבה נעשית ה

מיפוי ערכים בזמן ריצה שעברו מניפולציה על ידי התוכנית והפכו לאוסף הולם וסופי של תחומים 

(. עבור תוכניות ציוויות שאינן משתמשות בהקצאה דינמית abstract domainsמופשטים )

ת ניהול זיכרון באופן וברקורסיה, פרשנות מופשטת היא טכניקה מוצלחת להוכחת היעדר חולשו

 אוטומטי ויעיל.

בדיקת מודלים גם היא טכניקה אוטומטית אשר בוחנת באופן מלא את כל המצבים שניתן להגיע 

אליהם בתוכנית, על מנת לבדוק שאף אחד מהמצבים אינו מפר מפרט נתון. בגלל בעיית ריבוי המצבים 

(State Explosion Problemבדיקת מודלים יכולה לבחון ,)  ,באופן מלא רק תוכניות קטנות למדי

ובפועל יש להשתמש בטכניקות להגבלת הבדיקה, למשל באמצעות הגבלת מספר הפעמים שניתן 

לבצע לולאה בתוכנית. בדיקת מודלים מוגבלת כבר אינה נחשבת למבוססת, אבל עדיין יכולה לגלות 

 חולשות רבות.

וותרים במידת מה על הביסוס. כדי שניתוח מרבית המימושים המעשיים של טכניקות ניתוח אלה מ

יתר את ההתנהגויות האפשריות של -סטטי יהיה גם מבוסס וגם סופי, על ניתוח סטטי לאמוד באומדן

יתר זה מוביל לתוצאות חיוביות שגויות. שפות תכנות בעולם -התוכנית אותה הוא מנתח. אומדן

לא יוביל למספר בלתי קביל של תוצאות יתר ש-האמיתי כוללות תכונות שלגביהן קשה לבצע אומדן

חסר -חיוביות שגויות. מכאן שמימושים מעשיים חייבים לבצע שיקול תמורות הנדסי, ויובילו לאומדן

מבוסס, אך עדיין שימושי יותר במובן -של תכונות מסוימות בשפה. דבר זה הופך את המימוש לבלתי

כום נאה של שיקול תמורות הנדסי זה מובא שהוא מקטין את מספר התוצאות החיוביות השגויות. סי

 Soundiness Manifesto [24.]במסמך 

 גילוי דינמי 3.2

טכניקות גילוי דינמי מריצות תוכנית ומנטרות את ההרצה על מנת לגלות חולשות. לכן, אם הן יעילות 

או נושא ( )רJust-in-Timeבזמן )-די הצורך, ניתן להשתמש בהן גם לשם צמצום נזק החולשות בדיוק

( כיצד יש לנטר את ההרצה כדי לגלות 1תלויים למדי: )-(. לגילוי דינמי יש שני היבטים חשובים ובלתי4

 ( כמה הרצות של התוכנית צריך לנטר ואילו )כלומר, עבור אילו ערכי קלט( ?2בה חולשות? )

חידה )ראו נושא ניטור. עבור קטגוריות של חולשות שניתן לראותן כהפרה של תכונה מוגדרת בהרצה י

(, ניתן להגיע לגילוי מלא דרך ניטור שיתמקד בהפרות של המפרט הספציפי. עבור קטגוריות 1.6

אחרות של חולשות, או כאשר הניטור לגילוי הפרות של מפרט ספציפי הוא יקר מדי, ניתן להגדיר 

 ניטור מקורב.

הניטור לגילוי חולשות ניהול זיכרון נחקר בצורה מעמיקה. בעיקרון, אפשר לבנות ניטור מלא, אבל 

הדבר כרוך בדרך כלל בעלות משמעותית של זמן וזיכרון. לכן קיימים כלים הבוחנים שקלולי תמורות 

ויות כוללים אפשר Cשונים של מהירות הרצה, שימוש בזיכרון ושלמות. מהדרים מודרניים של שפת 

ליצור קוד לניטור חולשות ניהול זיכרון. במקרים בהם הניתוח הדינמי הוא מקורב, כגון ניתוח סטטי, 

הוא עשוי לייצר גם תוצאות חיוביות שגויות או תוצאות שליליות שגויות, למרות העובדה שהוא מתבסס 

 ( ממשיים.execution traceעל עקבות ביצוע )
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אחד האתגרים נעוץ בעובדה שהמבנה המיועד של הפלט שנוצר עבור חולשות יצירת פלט מובנה, 

משמעי, ועל כן לא קיים מפרט מפורש שניתן לנטר. לאור זאת, הניטור מסתמך על -לרוב אינו חד

 ((Fine-Grainedהיוריסטיקות סבירות. למשל, הניטור יכול להשתמש בניתוח הכתמה דינמי מדויק 

מהימן משפיע -מהימנות, וכאשר קלט בלתי-קלט בלתי [ לשם מעקב אחר הזרימה של מחרוזות22]

 להתריע על הפרה. –( של הפלט שנוצר Parse Treeעל עץ הניתוח )

(, תנאים מוקדמים ותנאים מאוחרים, כפי שנתמכו על ידי בניית תוכנה Assertionsטענות נכֹונּות )

ל מנת לספק ניטור לגילוי [, ניתנים להידור לתוך הקוד ע3, ג' 15חוזה ]-באמצעות -בגישת תכנון

בעת הבדיקות, אפילו אם העלות של בדיקות הידור כאלה בזמן ריצה עלולה להיות  APIחולשות 

 גבוהה מכדי להשתמש בקוד בסביבת ייצור.

ניטור לגילוי מצבי מרוץ הוא קשה, אבל קיימות גישות מסוימות לניטור מצבי מרוץ בתאי זיכרון משותף, 

 Consistentתנאי שכל הגישות לזיכרון משותף נענות לכלל נעילה עקבי )למשל באמצעות ניטור ה

Locking Discipline.) 

( רלוונטיות. אתגר משמעותי עבור טכניקות גילוי דינמי הוא הצורך ליצור Executionsיצירת הרצות )

בעיה הרצות של התוכנית בנתיבים שיביאו לגילוי חולשות חדשות. בעיה זו היא מקרה ספציפי של ה

, 15הכללית בבדיקות תוכנה, של בחירה שיטתית בערכי הקלט המתאימים עבור התוכנית הנבדקת ]

( Fuzzingאו   Fuzz[. טכניקות אלה מתוארות לרוב באמצעות המונח הכולל "בדיקות פאזינג" )4ג'

 וניתן לסווג אותן כדלקמן:

 

יצירת ערכי הקלט תלויה  (, שבהןBlack-Box Fuzzingבדיקות פאזינג מסוג קופסה שחורה ) •

רק בהתנהגות הקלט/פלט של התוכנית הנבדקת, ולא במבנה הפנימי שלה. הוצעו גרסאות 

( בדיקה אקראית לחלוטין, 1שונות רבות של בדיקות פאזינג מסוג קופסה שחורה, וביניהן: )

( בדיקות פאזינג 2שבה ערכי הקלט נדגמים באופן אקראי מתחום הערכים המתאים, )

מודל, שבהן מביאים בחשבון מודל של המבנה הצפוי של ערכי הקלט )בדרך כלל -ותמבוסס

מוטציה, -( בדיקות פאזינג מבוססות3בצורת כלל דקדוקי( במהלך יצירת ערכי הקלט, וכן )

שבהן תוכנית הבדיקה מקבלת ערכי קלט טיפוסיים, ומייצרת ערכי קלט חדשים באמצעות 

 ניתנו.ביצוע שינויים קלים בערכי הקלט ש

שמבצעות ניתוח של המבנה  (,White-Box Fuzzingבדיקות פאזינג מסוג קופסה לבנה ) •

הפנימי של התוכנית כדי לסייע ביצירת ערכי קלט מתאימים. הטכניקה השיטתית העיקרית 

 Dynamic Symbolicלבדיקות פאזינג מסוג קופסה לבנה היא הרצה סימבולית דינמית )

Executionת דינמית מריצה תוכנית עם ערכי קלט מוחשיים, ובמקביל בונה (. הרצה סימבולי

ביטוי לוגי אשר מגדיר את האילוצים עבור ערכי קלט אלה. יש לקיים את תנאי  -תנאי נתיב 

הנתיב כדי שהתוכנית תיכנס לנתיב ההרצה הספציפי. באמצעות פתרון המייצר ערכי קלט 

יכולה לוודא כי ערכי קלט אלה יביאו את שאינם מקיימים את תנאי הנתיב, תוכנית הבדיקה 

 התוכנית לנתיב הרצה אחר, וכך לשפר את הכיסוי.
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 צמצום הנזק מניצול לרעה של חולשות 4
[1 ,25] 

גם כאשר יש טכניקות טובות למניעת חולשות בקוד חדש או לגילוי חולשות בקוד קיים, עדיין קיים 

היקף משמעותי של קוד ישן עם חולשות, הצפוי להישאר בשימוש בעתיד הנראה לעין. לפיכך, ניתן 

להוסיף לטכניקות למניעה וגילוי של חולשות גם טכניקות אשר מצמצמות את הניצול לרעה של 

בחומרה, לשות הנותרות. טכניקות צמצום מעין אלה מיושמות בדרך כלל בתשתית ההרצה, כלומר החו

( או במכונה הווירטואלית, או שהן משולבות בקוד להרצה Loaderבמערכת ההפעלה, בכלי הטעינה )

"(. יעד חשוב עבור טכניקות אלה הוא Inlined Reference Monitorעל ידי המהדר )מה שמכונה "

 Legacyל את ההשפעה על הביצועים ולמקסם את התאימות לתוכנות מדור קודם )להגבי

Programs.) 

 

 גילוי התקפות בזמן ריצה 4.1

ניטור תוכנית בזמן ריצה הוא טכניקה חשובה לגילוי תקיפות. בעיקרון, כלים לניטור תוכניות לשם גילוי 

'גילוי דינמי'( יכולים לשמש גם לגילוי תקיפות בזמן  3.2חולשות בשלב הבדיקות )אשר נדונו בסעיף 

תמים על עץ ריצה. למשל, ניתוח הכתמה דינמי בשילוב עם בדיקה דינמית של השפעת נתונים מוכ

הניתוח של הפלט שנוצר, הוצעו גם כטכניקה לצמצום ההשפעה בזמן ריצה של תקיפות מסוג הזרקת 

SQL. 

אבל קיים הבדל חשוב בדרישות הביצועים עבור כלי ניטור שמשמשים בשלב הבדיקות )אשר נדונו 

עבור גילוי ( לבין כלי ניטור אשר משמשים לצמצום ההשפעה של תקיפות בזמן ריצה. 3תחת נושא 

תקיפות בזמן ריצה, האתגר הוא לזהות בצורה יעילה הפרות מזוהות של מאפיינים הצפויים להימצא 

 ( של התוכנית. נעשה שימוש במגוון רחב של טכניקות:execution traceבעקבות הביצוע )

( מגלה הפרות בשלמות רשומות ההפעלה במחסנית Stack Canariesכנרית המחסנית ) •

כך מגלה תקיפות מסוימות אשר מנצלות לרעה חולשות ניהול זיכרון כדי לשנות הקריאות, ו

 את הכתובת המוחזרת.

( מגלה ניסיונות NXאו  Non-Executable Data Memoryזיכרון נתונים שאינו ניתן להרצה ) •

להפנות את מונה התוכנית לזיכרון נתונים במקום לזיכרון קוד, וכך מגלה תקיפות רבות מסוג 

 קוד ישירה. הזרקת

( היא משפחה של טכניקות CFIאו  Control Flow Integrityבדיקת שלמות זרימת בקרה ) •

לניטור האם זרימת הבקרה של התוכנית בזמן ריצה תואמת למפרט כלשהו של זרימת 

 הבקרה הצפויה, וכך מגלה תקיפות רבות מסוג שימוש חוזר בקוד.

להגיב כראוי, בדרך כלל על ידי עצירת התוכנית  בעת גילוי תקיפה, על כלי הניטור בזמן ריצה

המותקפת. עצירת התוכנית היא תגובה טובה, שנועדה לוודא שהתקיפה לא תגרום נזק נוסף, אבל 

 כמובן שיש לה השפעה שלילית על מאפייני הזמינות.

 גיוון אוטומטי של תוכנה 4.2

לעתים קרובות ניצול חולשות מסתמך על פרטי המימוש של התוכנה המותקפת. למשל, ניצול חולשות 
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ניהול זיכרון מסתמך בדרך כלל על פרטי מבנה הזיכרון של התוכנית בזמן ריצה. תקיפה מסוג הזרקת 

SQL  עשויה להסתמך על פרטי בסיס הנתונים שאליו נשלחת שאילתתSQL. 

שיקשה על ניצול חולשות יכול להיות  גיוון של פרטי מימוש אלה. גיוון מעלה נגד כללי -מכאן שאמצעי

את רמת הקושי של התקיפה בשני אופנים: ראשית, לתוקף קשה יותר להכין ולבדוק את התקיפה שלו 

במערכת זהה. בזכות הגיוון, תקיפה שעובדת כנגד שרת אינטרנט שמותקן במחשב של התוקף עשויה 

שרת אינטרנט במחשב הקורבן. שנית, קשה יותר לבנות תקיפות שיעבדו כנגד להיכשל כנגד אותו 

זמנית. במקום לבנות את הכלי לניצול לרעה פעם אחת ואז להשתמש בו כנגד -מערכות רבות בו

 מערכות רבות, יהיה על התוקף לבנות אותו מחדש עבור כל מערכת שירצה לתקוף.

(, ASLR)או  Address Space Layout Randomisationהמימוש החשוב ביותר של רעיון זה נקרא  

( נבנה באקראיות בעת הטעינה או בזמן Heapשבו מתווה הקוד, המחסנית ו/או זיכרון הערימה )

(, כמו למשל שינוי אקראי של כתובת הבסיס Coarse-Grainedריצה. האקראיות יכולה להיות כללית )

(, כאשר כתובות של פונקציות Fine-Grainedת )של מקטעי הקוד, המחסנית או הערימה, או מדויק

 מסוימות בזיכרון הקוד, רשומות הפעלה במחסנית או אובייקטים בערימה נבחרות באופן אקראי.

[, אבל 25קהילת המחקר בדקה דרכים נוספות רבות ליצירת גיוון אוטומטי בעת ההידור או ההתקנה ]

משמעותיים עבור תחזוקת תוכנה, בגלל הקושי לפרש יצירת גיוון אוטומטי עשויה גם להציב אתגרים 

 דיווחי באגים, וכן בגלל הצורך בגיוון עדכוני התוכנה במקביל.

 

 (Privilegesהגבלת הרשאות ) 4.3

ניצול לרעה של חולשות תוכנה משפיע על התנהגות התוכנה המותקפת באופן שגורם להפרת יעד 

ל מה שהתוכנה יכולה לעשות, ניתן לצמצם באופן אבטחה כלשהו. באמצעות הצבת מגבלות כלליות ע

 משמעותי את פוטנציאל הנזק שגורמות תקיפות כאלה.

( הוא מנגנון אבטחה שבו מריצים את התוכנה בסביבה מבוקרת, Sandboxing"הכנסה לארגז חול" )

 שבה ניתן לאכוף מדיניות על משאבים שהתוכנה בארגז החול יכולה לגשת אליהם.

מהימנה, אך יכול גם לצמצם את ההשפעה של ניצול -חול יכול להגביל תוכנה בלתיהשימוש בארגז 

 לרעה בתוכנה הפגיעה: גם לאחר הפגיעה בתוכנה, התוקף עדיין יישאר מוגבל ל"ארגז החול".

הרעיון הכללי של השימוש בארגז חול ניתן למימוש באמצעות כל אחד ממנגנוני הבידוד שמערכות 

ות: ארגז החול יכול להיות מכונה וירטואלית אשר פועלת תחת פיקוח של מחשבים מודרניות מספק

כלי לניטור מכונות וירטואליות, או שהוא יכול להיות תהליך שבו מערכת ההפעלה אוכפת מדיניות 

לבקרת גישה. כמו כן, פותחו מספר מנגנוני ארגז חול למטרות ספציפיות עבור סוגי תוכנה מסוימים, 

רים ארגז חול עבור גישה לרשת ולמערכת הקבצים בסביבות אירוח וירטואליות. כגון בתי כלא שיוצ

-מיישמת מנגנון ארגז חול שנועד להכיל קוד ג'אווה בלתי Java Runtime Environmentסביבת 

, אבל עם הזמן התגלו Java Virtual Machineמהימן, או לבודד קוד מבעלי עניין שונים בתוך אותה 

 [.26תיות במנגנון ארגז חול זה ]מספר חולשות משמעו

( הוא מנגנון אבטחה דומה אך מדויק יותר, שבו התוכנה עצמה Compartimentalisationמידור )

מחולקת למספר מדורים וגבולות מסוימים נאכפים לגבי ההרשאות של כל מדור. גם מנגנון זה דורש 

שוי להסתמך על בקרת גישה לתהליכי מנגנון יסוד לשם אכיפת הגבולות. למשל, דפדפן הכולל מידור ע

( שלו, באמצעות Rendering Engineמערכת ההפעלה כדי להגביל את ההרשאות של מנוע ההצגה )
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מניעת גישה למערכת הקבצים שלו. ניצול לרעה של חולשת תוכנה במנוע ההצגה יהיה כעת מוגבל, 

צורות מדויקות עוד יותר של וגם אם יצליח, הרי שהתוקף עדיין לא יוכל לגשת למערכת הקבצים. 

[ 19] ( Object Capability Systems)מידור ניתן להשיג במערכות מבוססות יכולות של אובייקטים 

 שבהן כל אובייקט ברמת היישום יכול להוות תחום הגנה נפרד.

ה כדי לצמצם ניצול לרעה של חולשות ערוץ צדדי, ניתן לבודד את הקוד הפגיע, למשל, בליבה או בחומר

 נפרדת, כך שהמידע אשר זולג דרך הערוץ הצדדי לא יהיה עוד גלוי לתוקף.

 

 בדיקת שלמות תוכנה 4.4

( פותח מגוון רחב של טכניקות למדידת Trusted Computingתחת המונח הכללי 'מחשוב מהימן' )

 מאובטח. טכניקה אופיינית-מצב של מערכת מחשב, ולביצוע פעולות הולמות אם המצב נחשב בלתי

(, שבה נצברות מדידות עבור כל תוכנית מופעלת. כל שינוי Trusted Bootהיא 'הפעלה מהימנה' )

בתוכניות )למשל, עקב תקיפה שהצליחה( יגרום לערך מדידה שונה. כך למשל, ניתן לאכוף שהגישה 

[ מציגים 27ואחרים ] Parno למפתחות סודיים תהיה אפשרית רק ממצב בעל ערך מדידה מסוים.

 סקירה מצוינת של טכניקות מסוג זה.

 

 מסקנות
קיימות צורות רבות של חולשות מימוש תוכנה, וניתן לצמצם את הנזקים של ניצולן לרעה באמצעות 

מסכמת את הקשר בין קטגוריות של חולשות שנדונו בפרק זה,  1נגד. טבלה -מגוון רחב של אמצעי

 ניעה, גילוי וצמצום נזקים אשר לרוב משמשות כנגדן.לבין טכניקות רלוונטיות למ

 

 תודות
ההערות עתירות התובנות והמשוב הבונה שקיבלתי מהבודקים ומהעורך על טיוטות קודמות היו לי 

לערך רב ושיפרו באופן משמעותי את המבנה והתוכן של פרק זה, וכך גם הערות שהתקבלו בשלב 

 הערות הציבור.
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 לבין חומרי רקע הצלבה בין נושאים 
 

 צמצום נזקים גילוי מניעה קטגוריית חולשה

שפות בטוחות לזיכרון,  חולשות ניהול זיכרון
( Pointersמצביעים )

 שמנים / חכמים, כללי קידוד

טכניקות רבות לגילוי סטטי 
 ודינמי

 Stackכנרית המחסנית )
Canaries), NX, CFI, 

ASLR שימוש בארגז חול ,
(Sandboxing) 

סוגי ביטויים רגולריים  חולשות יצירת פלט מובנה
(Regular Rxpression) 

 גילוי בזמן ריצה (taintניתוח הכתמה )

 Raceחולשות מצב מרוץ )
Condition) 

שימוש בארגז חול  גילוי סטטי ודינמי סוגי בעלות, הנחיות קידוד
(Sandboxing) 

שימושיים,  APIחוזים,  APIחולשות 
 הגנתיים APIמימושי 

בדיקה בזמן ריצה של 
תנאים מוקדמים ומאוחרים 

(pre- and post-
conditions), 

 אימות חוזה סטטי

 מידור

-Sideחולשות ערוץ צדדי )
Channel) 

 בידוד גילוי סטטי הנחיות קידוד

 

 : תקציר1טבלה 
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        קטגוריות של חולשות1

 6ג'     5ג' 5ג' 4ג' חולשות ניהול זיכרון 1.1

 10ג' חולשות יצירת פלט מובנה 1.2

 11ג'

 9ג'     17ג'

      9ג' 7ג' (Race Conditionחולשות מצב מרוץ ) 1.3

 9ג' 6ג' APIחולשות  1.4

 11ג'

     

     17ג'   (Side-channelחולשות ערוץ צדדי ) 1.5

        מניעת חולשות 2

    1ג'    תכנון שפה ומערכות סוגי נתונים 2.1
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  3ג'   18ג'   APIתכנון  2.2

   *     שיטות קידוד 2.3

        גילוי חולשות 3

 *       גילוי סטטי 3.1

  4ג'      גילוי דינמי 3.2

        צמצום ניצול לרעה של חולשות 4

       4ג' גילוי התקפות בזמן ריצה 4.1

       4ג' גיוון אוטומטי של תוכנה 4.2

       7ג' (Privilegesהגבלת הרשאות ) 4.3

 

 לקריאה נוספת
 

Building Secure Software [28]  24וכן Deadly Sins of Software Security  [29] 

היה הראשון שהתמקד באופן ספציפי באבטחת תוכנה, ולמרות  Building Secure Softwareהספר 

שחלק מהתוכן הטכני הוא כבר מיושן היום, הספר עדיין מהווה מבוא טוב לתחום, והעקרונות המנחים 

 בספר עמדו במבחן הזמן.

הוא מאוחר ועדכני יותר ונכתב ברובו על ידי אותם  Deadly Sins of Software Security  24הספר 

 המחברים.

The Art of Software Security Assessment [5] 

אף שזהו ספר שמיועד בראש ובראשונה למבקרי תוכנה, זהו גם משאב שימושי ביותר עבור מפתחים. 

רבים, ובכלל זה היבטים ספציפיים הוא כולל תיאורים ברורים ומפורטים של סוגי חולשות 

 לפלטפורמות.

Surreptitious Software [30] 

המונח 'אבטחת תוכנה' בפרק זה פירושו בעיקר מניעה, גילוי והסרה של חולשות מימוש תוכנה. אולם 

 Reverseפירוש נוסף והולם של המונח הוא הגנה על קוד התוכנה עצמו, למשל, מפני הנדסה לאחור )

Engineering( של הקוד, מפני שליפת סודות מתוך הקוד, או מפני התערבות )Tampering בלתי )

רצויה בקוד לפני או במהלך ההרצה. דוגמאות לטכניקות שנועדו להגן על קוד מפני התקפות כאלה 

( וכן הגנה מפני התערבות watermarking(, סימון בסימן מים )Obfuscationכוללות: ערפול )

(Tamperproofing הספר .)Surreptitious Software  הוא ספר לימוד יסודי לגבי היבט זה של

 אבטחת תוכנה.

 OWASPמשאבי 

( הוא ארגון ללא כוונת רווח מבוסס OWASP)או  Open Web Application Security Projectארגון 

מתנדבים, אשר מארגן אירועים ומציע אוסף עשיר של משאבים בקשר לאבטחת יישומים ואבטחת 

תוכנה. הם מציעים מדריכים מעשיים לפיתוח מאובטח ולבדיקות אבטחה, כמו גם אוסף של כלים 

 https://www.owasp.org.ואמצעים להגברת המודעות. כל המשאבים זמינים לציבור בכתובת 

 

https://www.owasp.org/
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