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2010שנת : נקודת מפנה

התקפת סייבר על הכור האיראני באמצעות וירוס בשם  
Stuxnetשורות קוד15,000-המכיל כ  !!

פגיעה במערכת בקרה מסוג סימנס ששלטה  

בצנטריפוגות האיראניות והביאו להרס כולל שלהם
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Siemens S7-300 - מערכת

הבקרה של הצנטריפוגות 

שעמדה במוקד המתקפה

....לפני שנתחיל



מפעל היתוך בגרמניה2014

י האקרים שלקחו שליטה על  "מפעל פלדה גרמני הותקף ע2014סוף 

השביתו כליל את פס הייצור וגרמו  , התכנה האחראית על פס הייצור

.לנזק מאד משמעותי לאתר

.שהועבר אל אחד העובדים דרך המיילמוירוסהחלה המתקפה 

3



חברת חשמל אוקראינית  -2015

התקפה על תחנת כוח במערב אוקראינה  –2015דצמבר 

.  שאחראית על אספקת חשמל בשטח גדול כולל שטח הבירה

פישינגמאקרו בקבצי אקסל שנשתלו דרך : שיטת הפעולה

.  ממוקד במייל
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יורק–דווח על התקפה על סכר ניו -2016מרץ 

ברוק  -רייבסכר ICSגורמים איראנים תוקפים מערכת 

.בניו יורק

-עוד בשימוש במודם סלולרי התקיפה בוצעה תוך 

כךשנים אחר 3ודווחה 2013

לא פורסמו השלכות כלשהן

.  מהארועכתוצאה  
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סכר ניו יורק  –2016מרץ 



:ב טוען"מנהל  מערך הסייבר של ארה2016בשנת 

The chief of US Cyber Command has said it's a 
matter of "when, not if" the US power grid is hit 
by cyber attackers. And a recent high-profile 
attack that shut down power in Ukraine showed 
it's certainly possible.
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2018פברואר 
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IsraelDefenseדומבהרוחקסעמי 

הישראלית מצאה תוכנה זדונית מותקנת במתקן תשתית  Radiflowחברת•

.וירטואליםקריטית לאספקת מים שמטרתה כריית מטבעות 

של לקוח שירות   OTההתקפה התגלתה כחלק משגרת ניטור מתמשך של רשת•

כדי לכרות   OTהחברה מדווחת כי בהתקפה זו הותקפו מספר שרתים ברשת. מים

.Moneroמטבע מסוג 

ורוחב  CPUצורכות משאביוירטואליםהתקפות תוכנה זדונית לכריית מטבעות •

וגורמות לזמני תגובה גדולים מצד כלים המשמשים לפקח על שינויים  , פס מהרשת

. SCADAו HMIשרתיכגון   OTפיזיים ברשת ה

של מפעיל התשתית הקריטית על פעילותו  מפחיתה את השליטה עובדה זו •

.ומאטה את זמני התגובה לבעיות מבצעיות

לכריית מטבעות  נוזקה

הותקנה במפעל  וירטואלים

תשתית קריטית

http://www.israeldefense.co.il/he/%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA/482
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מערכת מחשוב מפעלית



בין מערכת מחשוב ברצפת ייצור למערכת מחשוב מנהלתיתהבדלים 
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" חומרה ישנה" לא נוגעים–מה שעובד

 לא נעשים באופן תדיר–עדכוני תכנה

י אנשי "ניהול החומרה והתכנה מבוצע ע

ומהנדסי ייצור במפעל  

ללא ידע באבטחת מידע

  מעט מודעות באבטחת מידע

שדרוג מוצרים תדיר

קיימים עדכונים שוטפים מרשת ה-IT

א מקצועי ב"י כ"רשת המחשוב מנוהלת ע-IT

ישנו ידע באבטחת מידע

קיימת מודעות לאבטחת מידע

SRP CIA
Reliability Productivity

מערכת מחשוב רצפת ייצור מערכת מחשוב מנהלתית במפעל 
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שורש הבעיה

יחידת הסייבר  

המגזרית
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HMIמערכת  סנסורים PLCבקר  רכיבים

סקאדהמערכת 

תקשורת  



?מהם האיומים

השתלטות על תווך  

–התקשורת 
השתלטות על 

התהליך  

תוכנות מדף

ללא עדכוני טלאים

ללא סיסמא/ סיסמא שיתופית 

חיבור בין רשת ייצור לרשת מנהלית

מאפשרים גישה  

פיסית



לא מוגנתHMIעמדת –מהשטחבעיות 
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ארכיטקטורה-בעיות מהשטח
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הפרדת  

רשתות
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  ייעול

הוזלת עלויות

הגדלת רווחים

 השליטההגברת יכולות

התחזוקה  ו

 בייצורוהגמישות הגיוון
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בסנסורים ובבינה מלאכותית, ובכלל זה שימוש ברובוטיקה, "חכםיצור "



משמעויות אבטחת מידע וסייבר
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חיישנים ואנשים להיות מסוגלים לתקשר  , התקנים, דורשת ממכונות

.ולשתף נתונים באופן ישיר

 משאבי ייצור ואפילו אתרי ייצור שלמים  ,  בשירות המבוסס ענןשימוש

.  יכולים להיות מחוברים יחדיו לרשת

 חכמים"מצריך יותר ויותר שימוש ברכיבים  "

Industry 4.0

 IOT Internet Of Thingsרכיבי 



הגורם האנושי
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מודעות

מהימנות
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התקיפה  מתודולגיית

מבט כללי על רשת טיפוסית במפעל ממוצע  
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חדירה  –התקיפה מתודולגית
:חדירה ראשונית

(25שימוש בפורט )פעולות לגיטימיות 
SOCIAL ENGINEERING

SPEAR PHISHING EMAIL

 התוקף שולח קובץPOWERPOINT  המכיל מצגת

 בתוך המצגת מוחדרת פיסת קוד שמכילהMALEWARE
פותח תקשורת החוצה אל מחשב התוקף שמאפשרת לו להשתלט על המחשב הנפגע הוירוס
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לאחר החדירה  

 התוקף מבצעLATERAL MOVEMENT בתוך רשת הארגון באמצעותARP
שינוי ב-ARP  שמחזיקים המחשבים בארגון יעביר את כל התעבורה למחשב הנשלט

(.DEFAULT GATEWAYהופך אותו ל )

בשלב זה השיג התוקף שליטה על התעבורה של התקשורת בארגון .

שליטה על התקשורת ברשת–התקיפה מתודולגית
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  התוקף מבצע מעקב אחרי תעבורת התקשורת בין שרתי בסיס

.  הנתונים 
 אל שרת העוייןהתוקף מזריק קוד-DBברשת ה-ICS

השתלטות על בסיס הנתונים –התקיפה מתודולגית
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התוקף משלים את ההשתלטות
משיג שליטה ברשת ה-ICS

 ICSהשתלטות על רשת –התקיפה מתודולגית



  העלאת הורדת לחצים לערכים לא סבירים עד לפיצוץ

מיכליםצנרת או 

 קיצוניות  לטמפשינוי ערכי קירור וחימום והגעה

 פתיחת ברזים לא מבוקרת/ סגירת

 כל פעילות אחרת שקשורה בתפעול מערךICSבמפעל
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משמעויות- ICSהשתלטות על רשת 

:  התוקף מסוגל לבצע את הפעילויות הבאות

:תוצאה אפשרית
אירוע 

ס"חומ
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 2009שעלה לאוויר בסוף אתר

 מנוע חיפוש שמקטלג רכיבים שמחוברים לאינטרנט כמו רכיביICS   (אביזרים  , בקרים

.מצלמות , (סקאדהמערכות 

 לביצוע מעקב אחרי רכיבים שפתוחים לעולם ומספק להם נתונים על להאקריםמצוייןכלי
.מערכות הפעלה וכדומה, פורטים פתוחיםIPכתובות , מיקום

.....  עזרי  תקיפה/ קצת על כלי 
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https://www.shodan.io/

https://www.shodan.io/
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