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1. Πεπίλητη
Σθνπόο ηνπ πνλήκαηνο απηνύ είλαη λα παξνπζηάζεη όζν ην δπλαηόλ πην
αλαιπηηθά ε γιώζζα Python, κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ απιή θη εύιεπηε
θαη ηαπηνρξόλσο απνδνηηθή ζηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκό.
Επηπιένλ, επηρεηξείηαη πξνζέγγηζε ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ελόο
πνιύ ηζρπξνύ εξγαιείνπ, ηνπ εμνκνησηή PyEmu.
Τέινο, γίλεηαη απόπεηξα λα αλαπηπρζνύλ ηξόπνη ώζηε λα εθαξκνζηνύλ
ηα παξαπάλσ ζε καζήκαηα ηεο ζρνιήο ΤΜΠΤ.

2. Ειζαγυγή
Τν Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ[1], έρεη σο
έδξα ηελ Κνδάλε θαη αλήθεη ζηελ Πνιπηερληθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. Απνλέκεη ηίηινπο ζπνπδώλ κέρξη θαη δηδαθηνξηθνύ
δηπιώκαηνο θαη έρεη σο απνζηνιή λα παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζε
ζύγρξνλνπο ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Τειεπηθνηλσληώλ, όπσο
ελδεηθηηθά είλαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ, ην δηαδίθηπν, ε αλάιπζε ζήκαηνο θαη
εηθόλαο, ε ηερλνινγία ινγηζκηθνύ θαη νη θηλεηέο θαη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο.
Επηπιένλ, ζηόρνο ηνπ είλαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθόδηα
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, ζε εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο ηειεπηθνηλσληώλ, ζην
δεκόζην ηνκέα, θ.α.
Όληαο έλα πνιπηερληθό ηκήκα ην ΤΜΠΤ δηαζέηεη πιεζώξα εξγαζηεξίσλ
εμνπιηζκέλσλ ηόζν σο πξνο ην πιηθό ηνπο όζν θαη σο πξνο ην ινγηζκηθό. Όζνλ
αθνξά ζηα δηαζέζηκα εξγαιεία ινγηζκηθνύ ελδεηθηηθά αλαθέξσ ηα Matlab, DevC++, Opnet, Xilinx θαη ArgoUML. Ωζηόζν, ζα έιεγε θαλείο όηη ζε ζρέζε κε
άιια αληίζηνηρα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηόζν ηνπ εζσηεξηθνύ, όζν θαη ηνπ
εμσηεξηθνύ πζηεξεί. Καηά ηελ γλώκε κνπ, κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο
παξαιείςεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ε απνπζία εμνκνησηή γηα ηελ
γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ Python[2]. Όπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ν PyEmu.
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3. Η γλώζζα ςτηλού επιπέδος Python
Η Python είλαη κηα εύθνιε ζηελ εθκάζεζε, ηζρπξή γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ. Έρεη απνδνηηθέο δνκέο δεδνκέλσλ πςεινύ επηπέδνπ θαη κηα
απιή
αιιά
απνηειεζκαηηθή
πξνζέγγηζε
ζηνλ
αληηθεηκελνζηξαθή
πξνγξακκαηηζκό. Η θνκςή ζύληαμή ηεο θαη νη δπλακηθνί ηύπνη ηεο καδί κε ηε
ιεηηνπξγία ηεο σο δηεξκελεπόκελεο (αληί κεηαγισηηηδόκελεο) γιώζζαο ηελ
θαζηζηνύλ ΄΄ηδαληθή γιώζζα΄΄ γηα δεκηνπξγία ζελαξίσλ εληνιώλ θαη γηα ηαρεία
αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε πνιινύο ηνκείο θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πιαηθόξκεο.
Πην αλαιπηηθά ε Python είλαη έλα παξάδεηγκα ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ θαη
ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα[3]. Με ηνλ όξν ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα λνείηαη
έλα ινγηζκηθό γηα ην νπνίν δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δηαβάδεη, λα
επεμεξγάδεηαη, λα δηαηεξεί αληίγξαθα θαη λα αμηνπνηεί ηκήκαηα ηνπ θώδηθα ή
αθόκα θαη νιόθιεξν ηνλ θώδηθα παξάιιεια κε άιινπο ρξήζηεο. Εμαηηίαο απηνύ
ηνπ γεγνλόηνο, εύθνια ζπκπεξαίλεηαη όηη ε Python έρεη ηε δπλαηόηεηα
πινπνίεζεο ζε πνιιέο πιαηθόξκεο, δεδνκέλνπ όηη όια ηα Python πξνγξάκκαηά
είλαη δπλαηό λα δνπιέςνπλ ζε νπνηαδήπνηε από απηέο ηηο πιαηθόξκεο, ρσξίο λα
ρξεηάδνληαη αιιαγέο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά ζα είλαη δνκεκέλα ζύκθσλα
κε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο γιώζζαο. Η Python κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
ινγηζκηθά όπσο Linux, ζηα Windows, ζην FreeBSD, ζε Macintosh, ζην Solaris,
ζην OS/2, ζηελ Amiga, ζην AROS, ζην AS/400, ζην BeOS, ζην OS/390, ζην
z/OS, ζην Palm OS, ζην QNX, ζην VMS, ζην Psion, ζην Acorn RISC OS θ.α..
Πξνεγνπκέλσο, ε Python αλαθέξζεθε σο δηεξκελεπόκελε αληί γηα
κεηαγισηηηδόκελε γιώζζα. Έλα πξόγξακκα πνπ γξάθεηαη ζε κηα
κεηαγισηηηδόκελε γιώζζα, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε C ή C++, κεηαηξέπεηαη
από ηελ πεγαία γιώζζα ζε κηα γιώζζα πνπ παξάγεηαη από ηνλ κεηαγισηηηζηή
θαη ιέγεηαη αληηθείκελε γιώζζα. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: Ο
κεηαγισηηηζηήο δέρεηαη σο είζνδν έλα πξόγξακκα ζε γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ
θαη παξάγεη έλα ηζνδύλακν πξόγξακκα ζε γιώζζα κεραλήο, δειαδή ζε 0 θαη 1.
Έπεηηα, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζπλδέηε - θνξησηή, επηηπγράλεηαη ε ζύλδεζε ηνπ
αληηθείκελνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο βηβιηνζήθεο, νύησο ώζηε λα παξαρζεί ην
εθηειέζηκν πξόγξακκα.
Η Python, σζηόζν, δε ρξεηάδεηαη κεηαγιώηηηζε ζε δπαδηθό αξρείν.
Αληίζεηα, ν δηεξκελεπηήο δηαβάδεη κία πξνο κία ηηο εληνιέο ηνπ αξρηθνύ
πξνγξάκκαηνο, ηηο κεηαηξέπεη ζε κηα ελδηάκεζε κνξθή πνπ νλνκάδεηαη bytecode
θαη γηα θάζε κηα εθηειεί ακέζσο κηα ηζνδύλακε αθνινπζία δπαδηθώλ εληνιώλ.
Εθ ησλ πξαγκάησλ ε ηδηόηεηα απηή ηεο Python, θάλεη ηε ρξήζε ηεο Python πνιύ
πην εύθνιε, δηόηη δελ απαηηνύληαη θαηάιιειεο βηβιηνζήθεο, πξνϋπνζέζεηο
ζπζηήκαηνο θιπ.. Απηό, επίζεο, θάλεη ηα πξνγξάκκαηα ζε Python εμαηξεηηθά
θνξεηά.
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Η Python ππνζηεξίδεη ηόζν δηαδηθαζηνζηξεθή πξνγξακκαηηζκό όζν θαη
ηνλ
αληηθεηκελνζηξεθή
πξνγξακκαηηζκό.
Σην δηαδηθαζηνζηξεθή
πξνγξακκαηηζκό, ην πξόγξακκα δνκείηαη πάλσ ζε δηαδηθαζίεο ή ζπλαξηήζεηο νη
νπνίεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν από επαλαρξεζηκνπνηήζηκα θνκκάηηα θώδηθα. Σηηο
αληηθεηκελνζηξεθείο γιώζζεο, έλα πξνγξάκκαηα πεξηγξάθεη
“ελέξγεηεο”
(επεμεξγαζίαο) πνπ εθαξκόδνληαη πάλσ ζε δεδνκέλα, από ηα νπνία
δεκηνπξγνύληαη κε θαηάιιειε κνξθνπνίεζε ηα αληηθείκελα Η Python έρεη έλαλ
πνιύ ηζρπξό αιιά πνιύ απιό ηξόπν γηα αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκό,
εηδηθά όηαλ ζπγθξίλεηαη κε άιιεο πνιπρξεζηκνπνηνύκελεο γιώζζεο όπσο ε C++
ή ε Java.
Δύν έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ γιώζζα Python είλαη απηέο
ηηο ελζσκάησζεο θαη ηεο επεθηαζηκόηεηαο. Αλ είλαη απαξαίηεην έλα θξίζηκν
θνκκάηη θώδηθα λα ηξέρεη, λα έρεη ηε κέγηζηε απνδνηηθόηεηα ή θνκκάηη ελόο
αιγόξηζκνπ πνπ λα κελ είλαη αλνηθηνύ θώδηθα, ηόηε ε γιώζζα δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα πξνγξακκαηίδεη ηκήκαηα θώδηθα ζε C ή C++ θαη
κεηά λα ρξεζηκνπνηεί απηό ζην πξόγξακκά Python. Η δηαδηθαζία απηή
νλνκάδεηαη ελζσκάησζε θώδηθα. Η ελζσκάησζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό Python
θώδηθα ζε C/C++ , δίλεη ζηνλ ρξήζηε΄ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ Ο
δηεξκελέαο Python είλαη εύθνιν λα επεθηαζεί κε λέεο ζπλαξηήζεηο θαη ηύπνπο
δεδνκέλσλ πνπ εθαξκόδνληαη ζε C ή C + + ή θαη άιιεο γιώζζεο πνπ
πξνέξρνληαη από ηελ C. Η Python είλαη, επίζεο, θαηάιιειε σο γιώζζα
επέθηαζεο γηα πξνζαξκόζηκεο εθαξκνγέο.
Τέινο, ε Python δηαζέηεη πξόηππε βηβιηνζήθε ε νπνία είλαη πξαγκαηηθά
ηεξάζηηα θαη δηαηίζεηαη γηα όιεο ηηο πιαηθόξκεο , κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο
εγθαηάζηαζεο θάπνηνπ εμνκνησηή Python . Απηή πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε θαλνληθέο εθθξάζεηο, δεκηνπξγία ηεθκεξίσζεο, δνθηκέο κνλάδσλ, λεκάησζε,
βάζεηο δεδνκέλσλ, πεξηεγεηέο ηζηνύ, CGI, email, XML, HTML, αξρεία WAV,
θξππηνγξάθεζε, γξαθηθέο δηεπαθέο ρξήζηε (GUI -graphical user interfaces)
πξσηνθόιια Δηαδηθηύνπ (HTTP, FTP, SMTP, XML-RPC, POP, IMAP,
πξνγξακκαηηζκό ζε CGI), ηερλνινγία ινγηζκηθνύ (unit testing, θαηαγξαθή,
δεκηνπξγία πξνθίι, parsing θώδηθα Python), δηαζπλδέζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
ζπζηήκαηνο (θιήζεηο ζπζηήκαηνο, ηα ζπζηήκαηα αξρείσλ, ην πξσηόθνιιν TCP /
IP sockets).

4. Γνυπιμία με ηο Επγαλείο PyEmu
Δελ είλαη ιίγνη εθείλνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ηε Python. Η όιν θαη
απμαλόκελε ρξήζε ηεο νκνινγνπκέλσο ηζρπξήο απηήο γιώζζαο, όπσο
αλαιύζεθε παξαπάλσ, δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε αλάπηπμεο εξγαιείσλ κε ζθνπό
ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. Τν IDAPython [4], είλαη κέξνο ηνπ
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IDAPro, πνπ ελζσκαηώλεη ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Python, επηηξέπνληαο
ζηα ζελάξηα λα εθηεινύληαη ζην πιαίζην ηνπ IDAPro. Τα πξνγξάκκαηα απηά
έρνπλ πξόζβαζε ηόζν ζηα API θαη IDC ηνπ IDA, θαζώο επίζεο ζε όια ηα
επηπξόζζεηα.

4.1 Επγαλεία βιβλιοθήκηρ
Εθηόο από ηελ IDAPython, αλαπηύρζεθαλ άιια εξγαιεία Python. Απηά
πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ παξαθάησ, θαζώο είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ PyEmu , αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία εξγαιείσλ βηβιηνζήθεο θαη είλαη ηα
Pydbg[5], Pefile[6], Pydasm [7].
Όηαλ ζε έλα πξόγξακκα ζπκβεί ζθάικα δύζθνιν κπνξνύκε λα ην
αληηιεθζνύκε ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ. Έλα εξγαιείν
εληνπηζκνύ ζθαικάησλ, όπσο ν PyDbg, είλαη έλα πξόγξακκα πνπ έρεη σο ζηόρν
λα αλαιύζεη άιια πξνγξάκκαηα. Τν θύξην ελδηαθέξνλ όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα
πξόγξακκα εληνπηζκνύ ζθαικάησλ είλαη λα αλαιπζεί ν θώδηθα ζπκπεξηθνξάο ή
λα βξεζεί έλα ζθάικα ζε θάπνην άιιν πξόγξακκα.
Έλα πξόγξακκα
απνζθαικάησζεο επηηξέπεη ζε έλαλ πξνγξακκαηηζηή ή έλαλ εξεπλεηή λα
πξνζδηνξίζεη γξήγνξα ηελ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο ζηνλ θώδηθα.
Με ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ επαλάθηεζεο πνπ νξίδνληαη από ην ρξήζηε ε
ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο PyDbg κπνξεί εύθνια λα επεθηαζεί. Όηαλ εθαξκόδεηαη κηα
„εζηκνηππηθή‟ επαλάθηεζε, κπνξεί θαλείο λα νξίζεη ιεηηνπξγίεο παξαζθεληαθά
κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνζθαικάησζεο. Από ηελ PyDbg
πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο είλαη δηαζέζηκεο, όπσο λα νξίδνληαη ζεκεία δηαθνπήο, λα
επεξεάζεη ή λα δηαβάζεη κλήκε, θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο παξακέηξνπο
ιεηηνπξγίαο Μόιηο έλα θνκκάηη θώδηθα εθηειεζηεί κπνξεί θαλείο λα επηζηξέςεη
ηνλ έιεγρν ζηελ PyDbg, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε εθηέιεζε.
Η Pefile είλαη κηα άιιε βηβιηνζήθε γηα ην δηάβαζκα θαη ηελ επεμεξγαζία
εθηειέζηκσλ αξρείσλ Python ηύπνπ PE. Απηή ε βηβιηνζήθε επηηξέπεη ηελ
κεηαγιώηηηζε ησλ ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έλα εθηειέζηκν
γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγώλ, ηνπ θώδηθα
θαη ησλ ηκεκάησλ δεδνκέλσλ, θαζώο επίζεο ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ ζεκείσλ
εηζόδνπ. Η Pefile δηεξεπλά ηε δηάηαμε ελόο αξρείνπ PE κε ζθνπό ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε πξνζέγγηζε ζρεδόλ θάζε ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπ αξρείνπ.
Οξηζκέλα από ηα θαζήθνληα ηεο Pefile είλαη ε ηξνπνπνίεζε θαη ζπγγξαθή ηνπ
αξρείνπ PE, ε αλάιπζε ησλ ελνηήησλ, ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ, ε πξνεηδνπνίεζε
γηα ύπνπηα θαη δύζκνξθα θέξδε. Λεηηνπξγεί, επίζεο, θαη σο γελλήηξηα
ππνγξαθώλ PEiD.
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Τέινο, ε pydasm, είλαη έλα πξόγξακκα εμνκνίσζεο ηεο βηβιηνζήθεο
libdasm ηεο Python. Η Pydasm πξνζπαζεί λα θαηαγξάθεη όιεο ηηο νδεγίεο ησλ
ζπλαξηήζεσλ θαη απζαίξεηα λα ηηο πξνζαξκόζεη ζηνλ PyEmu, όπσο ζα δνύκε
παξαθάησ. Τν εξγαιείν απηό βνεζά ηνλ εμνκνησηή λα είλαη αθόκε πην επέιηθηνο
ζε ιεηηνπξγία.

4.2 To επγαλείο PyEmu
Ο εμνκνησηήο PyEmu είλαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο ηεο Κεληξηθήο
Μνλάδαο Επεμεξγαζίαο ηεο πιαηθόξκαο, ηεο Κύξηαο Μλήκεο θαη ηνπ ρξήζηε.
Αλήθεη ζηελ αξρηηεθηνληθή x86 32-bit emulator. Από κόλνο ηνπ ν PyEmu είλαη
έλα πνιύ ηζρπξό εξγαιείν. Μάιηζηα αθόκα θαη πνιύ εληππσζηαθνί θώδηθεο σο
πξνο ην κέγεζνο θαη ηε ζπγγξαθή, κε ηε ρξήζε ηνπ PyEmu είλαη δπλαηόλ λα
εμνκνησζνύλ πνιύ γξήγνξα.

Εικόνα: Τπόπορ λειτοςπγίαρ τος πακέτος εξομοίωσηρ PyEmu

Ο PyEmu έρεη σο αληηθείκελν ηελ αλαγλώξηζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ
παξέρεηαη από ηνλ ρξήζηε, ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ θαη ηελ αλάθηεζε
δεδνκέλσλ- πιεξνθνξηώλ από ηε κλήκε. Δηαθέξεη από άιινπο εμνκνησηέο,
θαζώο απνηειείηαη από ηξία δηαθνξεηηθά, αιιά άξξεθηα ζπλδεδεκέλα ηκήκαηα.
Απηά είλαη ηα PyEmu, PyCPU θαη PyMemory.
Μέζν δηαζύλδεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο PyEmu είλαη ν ρξήζηεο, ν νπνίνο
ειέγρεη ηηο ζέζεηο κλήκεο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ κε ζθνπό ηελ εθηέιεζε
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ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρεη όιεο ηηο πηπρέο ησλ
δηαδηθαζίαο ηνπ εξγαιείνπ PyEmu. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν ρξήζηεο έρεη
πξόζβαζε κόλν ζηηο θιάζεηο ηνπ PyEmu, σζηόζν όιεο νη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
εθηίζεηαη κέζσ δεκόζησλ κεζόδσλ θαηά ηε δεκηνπξγία εκθαλίζεσλ ηνπ PyEmu
από ηελ παξαγόκελε θιάζε.
Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη, αθνύ ν ρξήζηεο δώζεη κηα νδεγία ζην
ππνινγηζηηθό ζύζηεκα είλαη ε εμήο. Ο PyEmu αληρλεύεη θαη αλαγλσξίδεη ζε
κνξθή δπαδηθώλ εληνιώλ ηηο πιεξνθνξίεο κία πξνο κία. Ταπηόρξνλν θαη γηα
θάζε εληνιή, δίλεη νδεγίεο ζηελ PyCPU λα ηελ εθηειέζεη. Επεηηα, ε PyCPU ζα
αλαδεηήζεη ηε κλήκε γηα ηελ ελ ιόγσ νδεγία θαη ηελ αλάθηεζε ηεο από ηελ
PyMemory. Τα κελύκαηα από ηελ PyCPU ζηελ PyMemory θαη αληηζηξόθσο,
δηαβηβάδνληαη κέζσ ηνπ PyEmu.
Η PyCPU βαζίδεηαη ζε κηα κπξηάδα βνεζεηηθώλ ζπλαξηήζεσλ γηα
θαζαξή αλάγλσζε ηηκώλ κεηξώνπ θαη δηεπζύλζεσλ κλήκεο. Φεηξίδεηαη όιεο ηηο
ινγηθέο εληνιέο, ηηο εληνιέο εθηέιεζεο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ εθηέιεζε
θαζεθόλησλ ηνπ επεμεξγαζηή. Δνπιεηά ηεο είλαη λα εθηειεί κηα δεδνκέλε
νδεγία πνπ βαζίδεηαη απζηεξά ζηηο πξνδηαγξαθέο αλαθνξάο ηεο Intel. Η PyCPU
ζηεξίδεηαη ζην κεηαβιεηό κέγεζνο ηεο κλήκε, ή ησλ θαηαρσξεηώλ, ζε κηα
πξνζπάζεηα λα ιεηηνπξγεί κε δεκόζηα ηα δεδνκέλα ηεο. Όπσο θαη κε θάζε
θνκκάηη ηεο αξρηηεθηνληθήο PyEmu, ν θώδηθαο CPU πξνζπαζεί λα ρεηξηζηεί
απηόλνκα όιεο απηέο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο. ηεο
Η pyCPU αλαγλσξίδεη έλα πιήζνο ζπλαξηήζεσλ. Σπλνπηηθά νη
ζπλαξηήζεηο απηέο εθηεινύλ ιεηηνπξγίεο ζρεηηθέο κε ηελ αλάθηεζε ελόο
δεηνύκελνπ κεηξώνπ κλήκεο, ή κε ηελ αλάζεζε ηηκήο ζε απηό, κε ηνλ
ππνινγηζκό κηαο ζέζεο κλήκεο ή θαη ηεο αμίαο ηεο. Υπάξρνπλ, επίζεο
ζπλαξηήζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ θαηάιιεισλ ζεκαηώλ CPU (ι.ρ. CF, OF,
SF) γηα κηα
αξηζκεηηθή πξάμε θαη ελεκέξσζεο ησλ ζεκαηώλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ νιίζζεζε(δει. SF, PF, θαη ZF). Ελδεηθηηθά αλαθέξσ ηηο
get_register(register,
size),
set_memory(address,
value,
size)
θαη
set_shift_flags(result, size)
Η θιάζε CPU δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα. Ο pyEmu
δηεθπεξαηώλεη όιεο ηηο θιήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηα αηηήκαηα ηεο κλήκεο.
Η PyMemory ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ν ρεηξηζηήο κλήκεο ηνπ
PyEmu, δηόηη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ πεξηνξίδνληαη ζηελ αλάθηεζεο από ή
απνζήθεπζεο ζηηο ζέζεηο κλήκεο. Απηή ε θαηεγνξία είλαη πνιύ βαζηθή γηα ζηελ
πινπνίεζε. Η PyMemory βαζίδεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζηηο εληνιέο πνπ δίλνληαη
από ηνλ ρξήζηε. Δελ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα από ηα άιια δύν κέξε ηνπ PyEmu,
άιια παξακέλεη αδξαλείο κέρξηο όηη λα θιεζεί. Λεηηνπξγεί θξαηώληαο κηα θξπθή
κλήκε ησλ ήδε αλαθηεκέλσλ ζειίδσλ κλήκεο ζε ηνπηθό επίπεδν. Τν γεγνλόο
απηό ηεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα εθαξκόδεη ηε δηαρείξηζε κλήκεο.
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Η PyMemory δηαζέηεη πιεζώξα κεζόδσλ αλάθηεζεο θαη θξπθήο κλήκεο.
Ελδεηθηηθά αλαθέξσ ηηο get_page() θαη get_memory(). Απηέο επηηξέπνπλ ζηελ
PyMemory λα ειέγρεη εύθνια από πνύ πξνέξρνληαη ηα δεδνκέλα θαη πσο απηά
απνζεθεύνληαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ δελ ππάξρεη ζηελ θξπθή κλήκε κηα ζειίδα,
ζα θιεζεί ε ζπλάξηεζε get_page().
Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο ην γεγνλόο όηη PyMemory δηαηεξεί ην ηνπηθό
αληίγξαθν μερσξηζηά από ηε κλήκε πξαγκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ. Τν εξγαιείν
PyEmu δελ έρεη πξόζβαζε ζηελ θξπθή κλήκε ηεο PyEmu. Απηό ζπκβαίλεη κε
ζθνπό ηε δηαζθάιηζε όισλ ησλ ζειίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ
εμνκνησηή θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνζθαικάησζεο. Παξαηεξνύκε, ινηπόλ, όηη
ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο κηα θαιή ιύζε ζα ήηαλ ε απόξξηςε όισλ ησλ ζειίδσλ
πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξαγκαηηθή κλήκε θαη ε αληηθαηάζηαζε απηώλ από ηελ
PyMemory.

4.2 Η σπήζη ηος PyEmu

Η ρξήζε ηνπ PyEmu πξέπεη λα είλαη εύθνιε θαη απνηειεζκαηηηθή.
Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ, αλάθηεζε από θαη θαηαγξαθή ζηε
κλήκε θαη εθηέιεζε. Σηεξίδεηαη κηα ινγηθή αθνινπζία ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ
ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ ν ρξήζηεο ζέηεη θαη πξνζπαζεί λα επηιύζεη κε ηε
ρξήζε ηνπ εμνκνησηή PyEmu.
Η πην βαζηθή δξάζε θαηά ηελ ρξήζε ηνπ PyEmu είλαη ε εθηέιεζε κηαο
εληνιήο. Γηα ηελ αλάθηεζε απηήο ηελ εληνιήο ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο, κόιηο ε
ε PyCPU αλαθηήζεη θαη αληηγξάςεη ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο κλήκε ηνπ ηξέρνληα
δείθηε δηεύζπλζεο πνπ ρεηξίδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε εληνιή θαη ηα παξαδίδεη
αξρηθά ζηελ βηβιηνζήθε
pydasm. Τν Pydasm καο επηηξέπεη λα
απνθσδηθνπνηνύκε ζσζηά ηελ εληνιή. Απηή ε απιή ιεηηνπξγία είλαη ε νπζία ηεο
PyEmu. Η εμππεξέηεζε δηαθόξσλ ζπλαξηήζεσλ, όπσο απηέο ησλ IDA Pro,
Pydbg θαη Pefile ε απνθσδηθνπνίεζε βήκα- βήκα, επηηξέπεη ζηνλ εμνκνησηή ηελ
απζαίξεηε απνθσδηθνπνίεζε ησλ νδεγηώλ. Ο PyEmu επηδηώθεη, ινηπόλ, λα είλαη
εύθνιε ε επέθηαζε, κλήκεο θαη θώδηθα ρεηξηζκνύ πνπ έρνπλ πξν-δεκηνπξγεζεί
θαη επηηξέπνπλ ηελ νκνηόκνξθε εκθάληζε θαη ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ νδεγηώλ.
Η ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηνπ PyEmu, σζηόζν έρεη θαη νξηζκέλα
πξνβιήκαηα. Όπσο είπακε ν ρξήζηεο εληάζζεηαη ζηελ θιάζε ηνπ PyEmu θαη
ζπλεξγάδεηαη κε ηηο παξερόκελεο ζπλαξηήζεηο ηνπ, αθξηβώο κε ηνλ ηξόπν πνπ
νξίδεηαη από ηνλ PyEmu. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό πξνθαιεί πξνβιήκαηα θαηά
ηε ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ PyEmu,. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ
εξγάδεηαη ζην IDA Pro, έλαο ρξήζηεο ζα ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ θιάζε
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IDAPyEmu θαζώο παξέρεη ηελ πξόζζεηε ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Καιό ζα ήηαλ, ινηπόλ, ν ρξήζηεο πξώηα λα
δεκηνπξγεί θαη ηε δηθή ηνπο θιάζε εμνκνίσζεο.

5. Αξιοποίηζη ηος PyEmu ζηο ΤΜΠΤ
Η εξγαζία απηή δελ απνζθνπεί ζηελ απξόζθνπηε εύξεζε εθαξκνγώλ ηνπ
PyEmu ζην ηκήκα θαη έληαμεο ηεο Python ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ. Παξαθάησ,
αλαιύνληαη
κεξηθά κόλν καζήκαηα όπσο απηό ηεο Αξρηηεθηνληθήο
Υπνινγηζηώλ θαη ηνπ Δνκεκέλνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, γηα ηα νπνία ελώ ζα
κπνξνύζε θαλείο λα πεη πσο νη εθαξκνγή ηεο Python δελ κπνξεί λα ππάξμεη,
όζνλ αθνξά ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ησλ καζεκάησλ ζα δηαθαπζεί. Ωζηόζν,
όπσο ζα δνύκε ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο, πνπ ε ρξήζε ηεο δελ θξίλεηαη
απαξαίηεηε.

5.1 Python, PyEmu και Ππογπαμμαηιζμόρ

Με κηα γξήγνξε καηηά ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθώλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ, ζα ζπλαληήζεη θαλείο καζήκαηα όπσο
Δνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκόο, Αληηθεηκελνζηξαθήο Πξνγξακκαηηζκόο Ι θαη ΙΙ,
ηα νπνία θαηαπηάλνληαη κε ηελ εθκάζεζε ησλ γισζζώλ πςεινύ επηπέδνπ C,
C++ θαη Java αληίζηνηρα.
Όζνλ αθνξά ην κάζεκα ηνπ Δνκεκέλνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, ην νπνίν
αλήθεη ζην πξώην ρεηκεξηλό εμάκελν, ζα κπνξνύζε θαλείο λα ην ζεσξήζεη ην
ζεκαληηθόηεξν κάζεκα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ηκήκαηνο. Είλαη γεγνλόο, πσο ην
ππάξρνλ ζύζηεκα εηζαγσγήο ζηα Αλώηαηα Εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα κε
αληηθείκελν ηελ πιεξνθνξηθή, ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηα δίθηπα
ηειεπηθνηλσληώλ, επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή θνηηεηώλ, ρσξίο απαξαίηεηε
πξνϋπόζεζε ηελ γλώζε βαζηθώλ δνκώλ πξνγξακκαηηζκνύ. Η γιώζζα C, σο
βάζε άιισλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο C++ θαη C#, είλαη αλάγθε λα
παξαηίζεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ πξώηνπ έηνπο απηόλνκε θαη αλαιπηηθή. Η
παξάιιειε δηδαζθαιία ηεο python ή ε παξάζεζε όισλ απηώλ ησλ κέζσλ θαη
ησλ πεξηνξηζκώλ γηα ηε ζπλεξγαζία Python θαη C, πηζαλόηαηα λα κελ κπνξεί
λα θαηαλνεζεί πιήξσο από ηνπο θνηηεηέο, κε απνηέιεζκα ηελ απνζάξξπλζε
ηνπο.
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Πξνθαλέζηαηα, δελ ηζρύεη ην ίδην θαη γηα ηηο άιιεο δύν γιώζζεο όπσο
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Δηόηη ηα καζήκαηα, ηνπ αληηθεηκελνζηξαθή
πξνγξακκαηηζκνύ ζα κπνξνύζαλ λα αληηθαηαζηαζνύλ ή ζε αθόκα θαιύηεξε
πεξίπησζε λα εκπινπηηζζνύλ κε ηελ εθκάζεζε ηεο Python θαη ηνπ PyEmu
simulator. Εδώ, θύξην κέιεκα, ησλ θαζεγεηώλ είλαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ
ηνπ θνηηεηή θαη ε δεκηνπξγία εξεζηζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ζπλεξγαζία θαη όρη
κόλν ησλ γισζζώλ απηόλ. Επηπιένλ, πιήζνο ρξεζηώλ αλαξηνύλ θξηηηθέο ζην
δηαδίθηπν εμπκλώληαο ηελ Python θαη ηα εξγαιεία ηεο. Υπνζηεξίδνπλ όηη ε
γιώζζα απηή βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε απνδνηηθόηεξσλ πξνγξακκάησλ κε
ειάρηζην ρξόλν εθηέιεζεο. Κάπνπ εδώ πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη, ζθνπόο ηεο
εθπαίδεπζεο ελόο κεραληθνύ, δελ είλαη απιά ε ιήςε γεληθώλ γλώζεσο, αιιά ε
απόιπηε γλώζε θαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλόηεηαο κε ζθνπό ηελ νξζόηεξε θαη
απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή ηεο.

5.2 O PyEmu ζηην Απσιηεκηονική Υπολογιζηών

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε Python κέζσ ηνπ δηεξκελεπηή, έρεη ηελ
ηθαλόηεηα εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο εληνιή πξνο εληνιή. Από ηελ άιιε
κεξηά
ν εμνκνησηήο PyEmu , ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθόο θξίθνο ησλ
βαζηθόηεξσλ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ππνινγηζηώλ δνκώλ, ιακβάλνληαο σο
παξάγνληα ηνλ ρξήζηε θαη ηα δεδνκέλα- πιεξνθνξίεο πνπ απηόο εηζάγεη.
Αλ αλαηξέμεη, θαλείο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ηκήκαηνο
eclass.uowm.gr . Θα παξαηεξήζεη, όηη ην εξγαζηήξην πινπνηείηαη ζε γιώζζα
Assembly ζηνλ εμνκνησηή Emu8086. Εμ‟ νξηζκνύ ε γιώζζα Assembly είλαη
κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ρακεινύ επηπέδνπ γηα έλαλ ππνινγηζηή ή
νπνηαδήπνηε άιιε πξνγξακκαηηδόκελε ζπζθεπή, ζηελ νπνία ππάξρεη κηα πνιύ
ηζρπξή αληηζηνηρία κεηαμύ ηεο γιώζζαο θαη ησλ εληνιώλ θώδηθα κεραλήο ηεο
αξρηηεθηνληθήο.
Φαίλεηαη, ινηπόλ, ζηγά-ζηγά λα θηίδεηαη αλαπηύζζεηαη έλαο ζπλδεηηθόο
θξίθνο κεηαμύ απηώλ ησλ δύν γισζζώλ. Όκσο, θάζε ζπκβνιηθή γιώζζα είλαη
εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα κία ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηώλ. Η
Python, όπσο, άιισζηε θαη νη πεξηζζόηεξεο γιώζζεο πςεινύ επηπέδνπ είλαη
θνξεηή ζε πνιιά αξρηηεθηνληθά ζπζηήκαηα. Επηπιένλ, ην ραξαθηεξηζηηθό όηη
είλαη γιώζζα ΕΛ/ΛΑΚ, ηελ θαζηζηά ηελ θαηαιιειόηεξε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή
ππνινγηζηώλ. Η ρξήζε ηνπ PyEmu καο, εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ
ρξήζηε παξαθνινύζεζεο , ηόζν ησλ θαηαρσξεηώλ ηεο κλήκεο όζν θαη ηελ
εθηέιεζε ησλ νδεγηώλ θαη ηελ απνηεικάησζε.
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Τέινο, ζεσξώ απαξαίηεην λα αλαθέξσ, πσο δελ είλαη ιύζε ε πιήξεο
αληηθαηάζηαζε ησλ Assembly θαη Emu8086 κε ηα αληίζηνηρα Python θαη
PyEmu. Αθόκα θαη θάπνηνο αληηηάμεη, όηη κε ηελ Python ζα πινπνηνύληαη
πξνγξάκκαηα κηθξόηεξα θαη πνιύ γξήγνξα ζηελ εθηέιεζε, κηα ηέηνηα πξάμε λα
είλαη θαηαζηξνθηθή, γηα ηνπο κειινληηθνύο κεραληθνύο. Δελ είλαη δπλαηόλ, λα
αγλννύλ έλα θνκκάηη ηόζν ζεκαληηθό ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Όκσο, ε
παξάιιειε επεμεξγαζία ησλ γισζζώλ απηώλ, κε ηελ πινπνίεζε,
εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ηόζν γηα ηνλ Emu8086 όζν θαη γηα ηνλ PyEmu, ζα
βνεζήζεη ζηελ απνζαθήληζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο από γιώζζεο πςεινύ
επηπέδνπ ζε γιώζζα κεραλήο θαη αληίζηξνθα, κέζσ ησλ γισζζώλ ρακεινύ
επηπέδνπ.

6. Σςμπεπάζμαηα
Οινθιεξώλνληαο απηή ηε κηθξή κειέηε, όια δείρλνπλ όηη ε Python είλαη
κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πςεινύ επηπέδνπ πνπ κε ηελ εμνκνίσζή ηεο ζην
εξγαιείν PyEmu, είλαη εθαξκόζηκε ζε ηκήκαηα ηεο πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία
ζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ην πιηθό, παξά κε ην ινγηζκηθό. Τελ δπλαηόηεηα
απηή, ηελ έρνπλ ειάρηζηεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, ελώ αθόκε ιηγόηεξα
εξγαιεία όπσο απηό ηνπ PyEmu έρνπλ δεκηνπξγεζεί.
Δεδνκέλνπ ηνπ απμεκέλνπ αληαγσληζκνύ ζηνλ εξγαζηαθό ηνκέα θαη ηεο
αλάγθεο γηα εμεηδίθεπζε, ε Python ζε ζπλάξηεζε κε ην εξγαιείν PyEmu είλαη
έλα ηζρπξό πξνζόλ γηα ηελ κειινληηθή επηηπρία θάζε κεραληθνύ. Είλαη κία λέα
γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζπλερώο εμειίζζεηαη θαη πξνζαξκόδεηαη ζηα λέα
δεδνκέλα. Θεσξώ, όηη ε γλώζε ησλ παξαπάλσ είλαη ππνρξεσηηθή, γηα θάζε
θνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ.
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