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נגב –הקריה למחקר גרעיני    

 תקציר 

מנסים לפגוע    OTבקרים מתוכנתים שולטים ומבקרים על תהליכים תעשייתיים בכל העולם. תוקפי סייבר  

אדם.   בחיי  פגיעה  ואף  מידע  דלף  תהליכית,  כלכלית,  מפעל  באותו  לפגוע  רצון  מתוך  קריטיים  בנכסים 

 על התוקפים באמצעות הקשחת המערכות.מטרתם של מגיני הסייבר להקשות ככל שניתן 

   מבוא .1

 

עולם הסייבר נמצא במגמת עלייה מתמדת מכורך התחרות בין תוקפים ומגנים, התוקפים מנסים למצוא  

חולשות ולנצל אותן לצורך התקיפה, והמגנים מנסים להגן מפני החולשות המתגלות לאורך הזמן ולמצוא  

נפוצות כיום כמו  חלק מדרכי ההגנה מוכרות וידועות וחלקן פחות  .  דרכים להגן מפני דרכי תקיפה חדשניות

 תכנות מאובטח לבקרים.

 הקשחה פיזית  .2

 

השומר באופן פיזי או   פיזי, ניתן לבצע זאת באמצעות אדםה אופןב הקשחה זו נועדה להגן על הבקר

. יש לנהל מעקב גישה אל הבקר ולתעד רכיבי מערכת הבקרה אל פיזית ומניעת גישהבאמצעות נעילה 

להשתלט על  להקשות על התוקף נועדה. ההקשחה הפיזית וריגש אליו ומתי לצורך תחקור לאחמי נ

 הבקר מקרוב ומרחוק ככל שניתן.

 סביבת הפיתוח של התוכנה  – IDEהקשחת  .3

 

סביבת הפיתוח היא התוכנה שבאמצעותה ניתן לתכנת את הבקר ולבצע שינויים בלוגיקה, באמצעות  

הבקר, ובכך שינוי לוגיקת הבקר מהווה  גישה ללוגיקת הבקר ניתן לשלוט על כל התהליך אותו מנהג 

וקטור תקיפה משמעותי. על כן קיימת חשיבות רבה לסביבת הפיתוח, סביבות פיתוח מתעדכנות מעת 

העדכנית   לשימוש בגרסה קיימת חשיבות רבה לעת בהתאם לצורך ולחולשות סייבר שמתגלות, לכן

במנגנון  קיימת אפשרות להשתמש. בסביבת הפיתוח עדכנייםביותר שכוללת את עדכוני האבטחה ה

לנהל מעקב גישה לסביבת   קיימת אפשרותאותנטיקציה, באמצעותו ניתן לתת גישה אך ורק למורשים. 

 הפיתוח לטובת תחקור לאחור, מי ניגש לבקר ומתי. 



 הקשחה לוגית  .4

 

לבצע . זאת ניתן פרוץ לבקרהקשחה זו נועדה להגן על הבקר בצורה לוגית ולהקשות על התוקף ל

  להשאיר וקטורי תקיפה זאת כדי לאפרוטוקולי תקשורת שלא נמצאים בשימוש,  לבאמצעות ביטו

לקוד הבקר באמצעות  Checksumת לצורך מקוריות ושלמות הקוד יש לבצע בדיקשלא לצורך.  אפשריים

. במידה וסביבת רות זו קיימת בבקרים של חלק מהיצרניות המוכרותסביבת פיתוח מתאימה, אפש

 אשר משלימות פעולות אלו. בתוכנות עזר יתוח לא תומכת באפשרות זו ניתן להשתמשהפ

 תכנות מאובטח  .5

 

וא  ה או קידוד מאובטח תכנות מאובטחאבטחת הקוד, נושא  נלקח בחשבון  בו תכנות בקר   תכנות מאובטח מהווה

, לאחריו מספר מהנדסים הוציאו  S4x20. הנושא תכנות מאובטח לבקרים עלה בכנס ITנושא מוכר וידוע במערכות 

לתכנת את הבקר   כיצד  סט המלצות למהנדס פיתוח מערכת הבקרה מהווהמסמך ה Best Practices 20.מסמך ובו 

 . ואף תתרום לבנושאי אמינות המערכת  תצמצם את מרחב התקיפה של הבקראובטחת אשר בצורה מ 

את תהליך הפיתוח כך שהלוגיקה תנוהל באמצעות הבקר בלבד, לממשק   יש לתכנן ות  בתחילת התכנ .1

המשתמש לא תיהיה אפשרות להשפיע על לוגיקת המערכת. הלוגיקה תנוהל במקום אחד והוא הבקר,  

. בנוסף הבקר "קרוב" יותר ל"שטח" כלומר  טובות יותרקיימות בו יכולות עיבוד   Embeddedמכיוון שהבקר 

  - הבקר נמצא בשכבה אחת יחד עם הכרטיסים האלקטרוניים אליהם מחוברים רכיבי ה Purdueלפי מודל  

I/O  .כלומר רכיבי הקצה בשכבת האפס, לעומת ממשק המשתמש שנמצא בשכבה שתיים 

יש להפעיל התרעה בממשק   Stop-, במידה והבקר נמצא ביש לבצע מעקב אחר סטאטוס הבקר .2

 .הבקר לטובת תחקור לאחור ליות של המשתמש. יש לתעד נפילות וע

חשוב למדל את הקוד כלומר לחלק את הקוד למקטעים. כאשר מחלקים את הקוד בצורה כזאת ניתן   .3

ניתן לבצע שינויי תוכנה בצורה אמינה   ובנוסף  להוסיף סיסמה למקטעים מסויימים בעלי חשיבות קריטית

 .  יותר 

יש לבצע מעקב אחר שגיאות מתמטיות, משום ששינויי תוכנה עלולים לגרום לשגיאה מתמטית כדאי   .4

, זמן שלילי  Counterלהתייחס ולתעד את השגיאות. שגיאות לדוגמה: חילוק באפס, חריגה בספירה של 

ועוד. בעת שגיאה מתמטית דגל מורם ונוכל לתעד את העלייה ונוכל להשתמש בתיעוד זה בתהליך  

 פורנזיקה. ה

מהשארת קצוות פתוחים, לדוגמה חסימה של טווח השמה בממשק המשתמש כלומר שיהיה   להימנע יש   .5

  -טווח מוגדר שניתן לבצע השמה למשתנה. לדוגמה תנור שלא נרצה שיחמם בטמפרטורה של יותר מ 

 מעלות בממשק המשתמש.  150 -מעלות נבצע לו חסימה בבקר גם אם הוגדר לו לחמם ל  100

ות ואלידציה של התרעות ניתן לבדוק האם הופעה להתרעת שווא או להפך, התרעה שצריכה  באמצע  .6

 לפעול לא מתריעה, נעשה זאת באמצעות השוואת תנאים. 

ניתן להשתמש בכמות הזיכרון שהבקר משתמש על מנת לזהות שינוי בקוד, במידה והוספו שורות קוד   .7

ונמחקו שורות קוד. מה שיכול לתרום במציאת שינויי    הבקר יעשה שימוש בזיכרון גדול יותר ולהפך במידה

 תוכנה.

זמן הסריקה של הבקר מעיד על זמן פתירת הלוגיקה, במידה והלוגיקה שונתה כך גם ישתנה זמן   .8

 הסריקה, לכן יש לתעד את זמן הסריקה של הבקר על מנת לזהות שינויי תוכנה לא חוקיים. 



ועולה מחדש במהלך תהליך, כלומר במידה והתליך נמצא  יש לדאוג לעלייה בטוחה במקרה שהבקר נופל  .9

בשלב מסויים יש להגדיר לבקר כיצד להתנהג כאשר הוא עולה מחדש במהלך התהליך על מנת לא ליצור  

 נזק. כך שגם במידה ותוקף סייבר יפיל בקר ויעלה אותו מחדש, הנזק יהיה מינימלי. 
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