אבטחה משובצת
נכתב ע"י לירן בנודיס

הקדמה
בכל שנה הייצור של מערכות משובצות דורש כ 10-ביליון מעבדים ,כ 99%-מהמעבדים הנוצרים מיועדים
לשימוש במערכות משובצות .במכונית ממוצעת יש כ 15-מעבדים כאשר דגמים חדשים יותר מכילים מעל
ל 60-מעבדים!
תוכלו למצוא מערכות משובצות במערכות בקרת תנועה ,מכשירי שמיעה ,קוצבי לב ,מדפסות ,נתבים,
טלפונים ,טלוויזיות ,נגני  ,DVDמכונות כביסה ,שואבי אבק ,מצלמות ,מערכות ניווט ואלו רק מספר קטן של
דוגמאות.
במאמר זה נציג את ההבדלים בין מערכות משובצות למחשבים רגילים ונראה כיצד זה משפיע על הצורה
בה מאבטחים מערכות מסוג זה,
נסביר למה מערכות משובצות צריכות
להיות מאובטחות ונציג כמה מחקרים
בנושא .מאמר זה יהווה הקדמה
למאמר הבא בנושא אשר יבדיל בין
סוגים שונים של אבטחה של מערכות
משובצות ,יסקור את סוגי התוקפים
ואת הכלים העומדים ברשותם ויציג
פתרונות הממומשים בעולם האמיתי
בכדי להגן על מערכות שכאלו.
מערכת משובצת במכונית

נתחיל בלומר שאין מערכת בטוחה ב ,100%-בהינתן מספיק זמן ,משאבים ומוטיבציה ,תוקף יכול לשבור
כל מערכת .אני מאוד ממליץ לראות הרצאה קצרה מ TED-שבהשראתה נכתב המאמר:
http://www.youtube.com/watch?v=metkEeZvHTg

מה מייחד מערכות משובצות?
"מערכת משובצת מחשב היא מערכת או מכשיר ,בו משולב מחשב (או ,ליתר דיוק ,מעבד)
המבצע פונקציות ספציפיות שונות .אלו דורשות לעתים ביצועי זמן-אמת .זאת להבדיל
ממחשב אישי המאפשר גמישות רבה יותר והתקנת מגוון תוכנות בהתאם לצורכי
המשתמש[ ".ויקיפדיה].
מערכות משובצות לרוב מתוכננות בכדי לשרת מטרה מסוימת ,וכל אספקט של המערכת מושפע מכך.
חלק מן הדרישות הנפוצות ממערכות משובצות הן:


עלות נמוכה:
ישנה נוסחה פשוטה לחישוב עלות יצור מוצר והיא  Cost=RDC+MCU*Nכאשר:
RDC = R&D Costs
MCU = Manufacture costs per unit
N = Number of units
כשמדובר בפיתוח תוכנה  MCU=0ולכן העלות היחידה היא עלות
הפיתוח והמחקר ,אך כאשר עלות הייצור שונה מ 0-וכמות המוצרים
שנרצה לייצר גדולה מאוד ,העלות הייצור הופכת להוצאה העיקרית.



זמן אמת:
עצם היותם של מערכות זמן אמת מערכות ייעודיות ,יש להם יכולת להגיב מהר הרבה יותר מאשר מן
מערכות מחשב רגילות .מטוסים ומכוניות מכילים הרבה מערכות משובצות ,חלקן מערכות זמן אמת,
כמו מערכת הזרקת הדלק ומערכת הבלימה (.)ABS



אמינות:
לעיתים ישנה דרישה לכך שמערכת תרוץ ללא שגיאות במשך שנים,
לפעמים הדרישות כוללות גם יכולת התאוששות משגיאות .עבור
מערכות חלל לדוגמה יש צורך ביכולת להריץ בדיקות ותיקונים ללא
גישה פיסית למערכת ,ישנן מערכות שחייבות לרוץ באופן תמידי
מסיבות בטיחות ,למשל מערכות בקרה בכורים גרעיניים ומפעלים
כימיים .מערכות אחרות צריכות להתמודד עם תנאים קיצוניים כמו רעידות קיצוניות ,הפרשי לחץ,
טמפרטורות וכו'.
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דרישות אלה הן שמייחדות מערכות משובצות ,כך למשל במערכות משובצות:


יכול להיות מספר רב ומגוון של מעבדים.



ישנם סוגים שונים של זכרונות (.)... ,ROM, RAM, EEPROM, Flash



ישנם רכיבי חומרה מיוחדים (חיישני  ,IRאנטנות רדיו ,רכיבי קריפטוגרפיה.)… ,DSP ,



מערכות ההפעלה שונות ( )… ,Embedded Linux/Window, VxWorks, ThreadXולפעמים לא קיימת
מערכת הפעלה כלל.



פרוטוקולי תקשורת שונים (.)... ,CAN, UART, Bluetooth, ZigBee, RS-232, JTAG, InfraRed



קיימות הגבלות על כמות הזיכרון וישנם אזורים בזיכרון שאינם ניתנים לכתיבה (.)ROM



קיימות הגבלות צריכת חשמל (עבור מכשירים ניידים לדוגמה).



קיימות הגבלות על גודלו הפיסי של המוצר.

תחום מתפתח
בזמן האחרון כמעט בכל שבוע יוצא מאמר או פרסום חדש שמציג חולשות או מחסור באבטחה במערכות
משובצות למיניהן  ,אלו מזכירים לנו שוב ושוב כמה אנו חשופים ומראים כיצד עניין זה נוגע לכולנו .נסקור
כמה דוגמאות:
מדפסות בשירות האויב:
בכנס  CCCה 28-שנערך בסוף  2011הציגו חוקרים מאוניברסיטת קולומביה פרצה במדפסות  ,HPלאחר
הפרסום  HPשחררה עדכון קושחה ל 56-מדפסות!
החוקרים גילו שבמדפסות אלו היו מספר דרכים לעדכן את הקושחה ,אחת מן הדרכים הייתה תוך שימוש
בפקודת  ,LPRלאלו מכם שלא מכירים LPR (lineprinter( ,היא פקודת  UNIXהמשמשת להדפסת קובץ,
זאת אומרת שניתן לעדכן את קשוחת המדפסת על ידי הדפסה של מסמך .איך מבצעים את זה?
משתמשים ב Printer Job Language-או  ,PJLשפה זו מאפשרת למתכנתים לשנות את הגדרות המדפסת,
לקבל מידע על המערכת ,להחליף שפות מדפסת ( )PCL, Epson, PostScriptוכו' .לקריאה נוספת על,PJL
המדריך הטכני של :HP
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/bpl13208/bpl13208.pdf
מסתבר ש HP-השתמשו בבדיקת  CRCפשוטה על פקודת ה ,PJL-הפקודה לא הייתה מוצפנת ולא הייתה
חתומה .נציין שלפקודת  LPRאין כל מנגנון אימות זהות ( )Authenticationושניתן להטמיע הגדרות PJL
במגוון רחב של קבצי תוכן ,זאת על מנת שיוצרי התוכן יוכלו להגדיר כיצד יש להדפיס את הקובץ.
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החוקרים ניסו ליצור עדכון קושחה זדונית ולהחדיר אותה בעזרת ( RFUקיצור שלRemote Firmware :
 )Updateאך כאשר בשום מקום לא מוגדר איך עדכון שכזה צריך
להראות ,זה קצת בעייתי .כמובן שאי אפשר לשאול את  HPכיצד הם
עושים את זה ,וחיפוש בגוגל לא עזר ,החוקרים היו צריכים לפתוח את
המדפסת ,להוציא מתוכה את רכיב הזיכרון המכיל את הקוד שקורא את
הפורמט ,להנדס אותו לאחור ורק לאחר מכן יכלו ליצור עדכון קושחה

המתאים לפורמט הדרוש .במהלך הניתוח של הקוד החוקרים שמו
לב לכמה דברים נוספים:


באחת מהספריות בהן השתמשו לכתיבת הקושחה הייתה חולשה
מוכרת שאפשרה הרצת קוד.

קריאת רכיב הזכרון



לא הייתה הפרדה לסוגי זכרונות שונים.



לא הייתה הפרדה בהרשאות הריצה ( - )kernel, userכל חולשה בכל חלק מהקוד הייתה מאפשרת
השתלטות מוחלטת על המכונה.

כמובן אבל שאין צורך להתאמץ ולהשתמש בכל הדברים הללו מכיוון שאנחנו פשוט יכולים לעדכן את
גרסת הקושחה.
כעת ,נניח שאנחנו רוצים לרגל אחרי מפעל כלשהו ,בואו נגיד שזה מפעל אירני להעשרת אורניום ,כל
שעלינו לעשות זה לברר האם יש להם מדפסת כלשהי מרשימת המדפסות הפגיעה ,לייצר קובץ תוכן
כלשהו לדוגמה ,קורות חיים ,ולשלוח אותו למחלקת משאבי האנוש שלהם .ברגע שקובץ זה יודפס ,הוא
יחליף את הקושחה של המדפסת ב Rootkit-שישלח אלינו כל דף ששולחים להדפסה (חסמתם כבר
תעבורת רשת יוצאת מן המדפסת?) .בהינתן שהקושחה שייצרנו גם מתנהגת כרגיל ,לאחראי הרשת אין
כל סיבה לחשוד וגם אם הם חושדים ,קשה מאוד לבדוק האם המדפסת נגועה (התקינו Kaspersky
למדפסת עוד היום) .לעומת זאת ,מנקודת המבט של התוקף ,כרגע יש לנו גישה לכל המידע הנשלח
להדפסה ,אנחנו יכולים להקים  Remote Shellולהתחיל לתקוף מחשבים מתוך הארגון ,אחרי שכבר עברנו
את חומת האש ו-IDS-ים למיניהם .מומלץ מאוד לראות את הקישורים הבאים:
Print me if you dare:
http://www.youtube.com/watch?v=njVv7J2azY8
Hacking printers for fun and profit:
http://archive.hack.lu/2010/Costin-HackingPrintersForFunAndProfit-slides.pdf
דרך מסוכנת
בשנים האחרונות קבוצת חוקרים מאוניברסיטת סאן דייגו בקליפורניה ואוניברסיטת וושינגטון חוקרים עד
כמה מאובטחות המערכות הממוחשבות השונות שנמצאות בתוך הרכבים שלנו .הקבוצה הוציאה שני
מאמרים עד כה.
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במאמר הראשון שלהם החוקרים הציגו את המחקר
והניסויים שביצעו .בין השאר הם הצליחו לכבות ולהדליק
אורות ,להפעיל קבוצה נבחרת של בלמים (למשל ,רק
ימני-קדמי) ,להתניע את הרכב ,להרוג את המנוע ולנטרל
את מערכת הבלמים .מאמר זה ספג ביקורת רבה מכוון
שהחוקרים הניחו כי לתוקף תהיה גישה רציפה/חד-
פעמית לרכב אך כמובן שבמקרה זה ניתן לבצע פעולות
חבלה בלי תלות במחשבי הרכב ,למרות זאת ,לביצוע
חבלה מסוג זה יש יתרון מכוון שקשה יותר לאתר שימוש זדוני במחשבי הרכב מאשר חבלות מסוג אחר.
במאמר השני שפרסמה הקבוצה ,הם בחרו לבדוק האם ניתן לבצע תקיפות על מכונית ללא גישה פיסית
תוך כדי שימוש במספר הרב של מערכות האלחוט הנמצאות במכונית.
מכוניות מודרניות נשלטות בידי מספר רב של ( ECUsקיצור של:
 (Electronic Control Unitאלו שולטות על התאורה ,על הבלמים,
בידור ועוד .קיים מספר מצומצם מאוד של פעולות שלא נשלטות על
ידי מחשב במכונית מודרנית (כאשר בלם היד וההגה הינם המחוז
האחרון של מערכות מכאניות).
בקרי המכונית ( )ECUsמחוברים אחד לשני על ידי רשת משותפת

קריאת רכיב הזכרון

( ,)Busבדרך כלל ווריאציה של ( CANקיצור של (Controller Area Network :או  .FlexRayמכיוון שהעתיד
של  FlexRayלא ברור (איגוד החברות שפיתח את הפרוטוקול פורק ב )2009-ובהתאם למאמר ,אנו נתמקד
בפרוטוקול  CANהנפוץ יותר .חבילה בפרוטוקול  CANלא כוללת כתובת יעד במובן המוכר ,במקום זאת
הפרוטוקול משתמש במערכת רישום ופרסום .כל רכיב ( )Nodeבמערכת מקבל  IDייחודי .החבילות
משודרות לכל רכיבי המערכת כאשר כל רכיב מחליט בעצמו אם לעבד את תוכן החבילה או לא.
הפרוטוקול מכיל  3שכבות :שכבה פיסית ,שכבת תעבורה ,ושכבת אפליקציה .בנוסף לכך ,בכל רכיב
המתקשר עם ה Bus-קיימת מערכת סינון הודעות אשר קובעת אילו הודעות להעביר לאפליקציה ומאילו
להתעלם.
כאשר רכיב מסוים רוצה להעביר מידע על ה Bus-הוא צריך
להתחרות בשאר הרכיבים שרוצים להעביר מידע באותו הרגע.
רכיב מוותר על התחרות כאשר הוא מזהה רכיב בעל  IDנמוך יותר
שמנסה לשדר על ה( Bus-לא ניכנס לפרטי המימוש) ,זאת אומרת
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שהרכיב בעל ה ID-הנמוך ביותר הוא בעל העדיפות הגבוהה ביותר.
יצרני מכוניות בדרך כלל יוצרים הרחבה של הפרוטוקול כזו שעונה על דרישותיהם ,הרחבה נפוצה של
הפרוטוקול היא מימוש על שתי רשתות  ,Busאחת רשת מהירה עבור רכיבים קריטיים הדורשים תקשורת
מהירה והשנייה רשת איטית ,עבור רכיבים פחות קריטיים
כמו מערכת השמע ,האורות וכו' .הרשתות מחוברות
ביניהם דרך רכיב נוסף המסוגל להעביר מידע ביניהן בכדי
לאפשר פעולות מורכבות.
הפרוטוקול עצמו מספק כמה בעיות:


הפצת ההודעות  -מכיוון שכל ההודעות מופצות על
ה Bus-ומגיעות פיסית ולוגית לכל רכיב ,רכיב זדוני
יכול בקלות להאזין להודעות אלו או לשלוח הודעה לכל רכיב אחר במערכת.



חולשה למתקפות  - DOSפרוטוקול  CANחלש מאוד כנגד מתקפות מניעת שירות ,בנוסף על כך
מערכת עדיפות ההודעות של הפרוטוקול מאפשרת לתוקף לזייף הודעות עם חשיבות גבוהה ביותר
ובכך למנוע מעבר הודעות על ה.Bus-



מחסור בשדות מזהים  -הפרוטוקול לא מכיל כל שדה מזהה ,חתימות או הצפונות ,ובכך מאפשר לכל
רכיב לשלוח חבילות לשאר רכיבי המערכת ללא שאלו יוכלו לוודא מאין הגיעה ההודעה .זה אומר
שברגע שלתוקף יש גישה לרכיב אחד במערכת הוא יכול לשלוט על כל רכיבי המערכת האחרים,
בתנאי שאלו לא מממשים הגנות בעצמם (חלק מהיצרניות מממשות הגנות ,אך ניתן לעקוף את אלו
בקלות).

מכיוון שרוב יצרניות הרכב לא מממשות הגנות על ה ECUs-ואלו שכן בדרך כלל לא עושות חיים קשים מידי
לתוקף פוטנציאלי ,נצא מנקודת הנחה שכאשר תוקף השתלט על רכיב אחד במערכת ,הוא מסוגל לקבל
שליטה מלאה על כל רכיבי המערכת .על מנת לסבר את האוזן נציין שפרוטוקול זה משמש גם במוצרים
אחרים כמו :רכבות ,מטוסים ,מעליות ,ציוד רפואי ,מכונות כביסה ,מכונות קפה ,ולוויינים.
למידע נוסף על הפרוטוקול:
http://can-cia.com
עכשיו כשאנחנו יודעים שמספיק להשתלט על רכיב אחד בכדי להשתלט על כל מערכות המכונית ,נסקור
את ווקטורי התקיפה האלחוטיים .אז אילו מערכות אלחוטיות נמצאות ברכב מודרני?
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נחלק לשלושה סוגים:
גישה פיסית עקיפה :אמנם זוהי לא גישה דרך ממשק אלחוטי ,אך נדבר גם על ווקטור תקיפה זה
תחת האילוץ שהתוקף לא יכול לגשת לממשקים הפיסיים בעצמו ,במקום זאת ישתמש במתווך
כלשהו:


 :On Board Diagnostics interfaces: OBD-II, EOBD, JOBDמערכות אלו מספקות גישה לכל רשתות
ה Bus-במכונית ומאפשר השתלטות מלאה על המכונית ,מכיוון שאנו תחת האילוץ שלתוקף אסור
לגשת לממשקים הפיסיים בעצמו ,נציין שמערכות אלו משמשות את עובדי התחזוקה והמוסכים
לביצוע בדיקות שגרתיות ותכנות מחדש של ה .ECUs-למערכות אלו בדרך כלל מחברים כלים ייעודיים
של יצרניות הרכב למשל ה NGS-של פורד או ה Consult II-של ניסאן ,בזמן האחרון יצרניות הרכב
מספקות כלים המתחברים מצד אחד אל מחשב  PCהמכיל תוכנת אבחון ושליטה (בדרך כלל דרך
 USBאו  )Wifiומן הצד השני אל המערכת הנמצאת ברכב ולמעשה מגשר בין שני אלו.
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לכן ,במקרים אלו ,המחשב שולט באופן ישיר או עקיף על המידע שנשלח למערכת האבחון ברכב.
במידה ותוקף רוצה לנצל זאת ,עליו להשתלט על מחשב ה PC-באמצעים המוכרים ,ולאחר מכן יוכל
לשלוח לכלי המחובר למערכת האבחון הודעות ולקבל שליטה מלאה על המכונית.


מערכות בידור :דיסק iPod ,ו .USB-היום ,כמעט כל מכונית חדשה מגיעה עם נגן  CDאשר תומך
בפורמטים הנפוצים ( ,wma, mp3וכו') .בנוסף ,ישנם יצרנים שמצרפים חיבור  USBבכדי לאפשר
לנהגים ליהנות ממוסיקה שמגיעה גם דרך נגנים מבוססי זיכרון  Flashופלאפונים .תוקף יכול ליצור
דיסק שמנצל חולשה כלשהי בנגן ה CD-ובעזרת הנדסה חברתית לשכנע את הקורבן להכניס את
הדיסק לנגן .לחילופין ,התוקף יכול להשתלט על ה iPod-או הפלאפון של הקורבן ולהשתמש באלו
כווקטור תקיפה .היינו מצפים שהשתלטות על נגן ה CD-תיתן לתוקף מרחב פעולה מוגבל ,אך ממגוון
סיבות יצרניות הרכב מחברות את נגן ה CD-לרכיבי מערכת נוספים .לגישה זו יש חסרונות רבים.
הסיבוכיות המבצעית גבוהה  -יש לעבור כמה רבדים לפני שהתוקף מקבל גישה לרכב (ורק אז יהיה
מסוגל לבצע את התקיפה) ,קשה מאוד לבצע התקפה מדויקת כנגד קורבן ספציפי ,כמו כן היכולת של
התוקף לקבוע מתי ההתקפה תתרחש היא מוגבלת.



גישה אלחוטית בטווח קרוב :גישה זו מפחיתה את הסיבוכיות המבצעית ונותנת לתוקף יכולת לשלוט
על זמן ביצוע המתקפה כמו תקיפה ממוקדת על קורבן נבחר .גישה זו עושה שימוש במספר מן
המערכות האלחוטיות לטווח קצר שקיימות במכונית ועל כן בכדי להשתמש בשיטה זו נניח כי התוקף
מסוגל למקם משדר אלחוטי הנמצא בטווח של מערכות אלו (בין  5ל 300-מטר).



 - Bluetoothכיום השימוש הכי נפוץ ל Bluetooth-הוא כחיבור לאמצעי שמע ודיבוריות ,אך ישנם
התקנים נוספים המתחברים לרכב בעזרת התקן זה .למרות שהשכבה התחתונה ביותר של פרוטוקול
ה Bluetooth-בדרך כלל ממומשת בחומרה ,השכבות העליונות יותר של הפרוטוקול ממומשות
בתוכנה ופעמים רבות ניתנות לניצול.



מנגנוני פתיחת דלתות מרחוק ( RKEקיצור  - )Remote Key Entryניתן לראות מנגנון שכזה כמעט
בכל מכונית היום ,המנגנון משתמש בגלי רדיו בכדי לפתוח את
הדלתות ,להפעיל את האזעקה ,לגרום לאורות המכונית להבהב,
ובמקרים מסוימים להפעיל את המנוע.



( Tire Pressure Monitoring Systemקיצור של  - )TPMSבמכוניות חדשות ניתן למצוא מנגנון TPMS
אשר מדווח לנהגים כאשר הלחץ בגלגלי המכונית לא תקין .צורת המימוש הנפוצה למנגנון זה נקראת
 Direct TPMSומשתמשת בחיישנים המחוברים לגלגלים ושולחים מידע ליחידת העיבוד המרכזית (או
יחידה ייעודית אחרת).
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עבור כל הערוצים הללו ,אם תוקף מצליח למצוא
פרצה באחד מן ה ECUs-אשר מפענחים את
ההודעות
להשתלט

שעוברות
על

על

הECU-

הערוץ,
וכהרחבה

הוא

יכול

(ותודות

לפרוטוקול ה )CAN-להשתלט על כל המכונית.

גישה אלחוטית בטווח רחוק :בזמן האחרון חלה עליה במספר המכוניות הכוללות יכולות תקשורת
אלחוטית בטווח גדול (גדול מקילומטר) ,אלו בדרך כלל נופלים תחת אחת משתי קטגוריות:


ערוצי שידור ( - )Broadcastערוצי שידור אינם ערוצים אשר מיועדים עבור רכב ספציפי ,אך הם יכולים
להפוך לכאלו על ידי מקלט ( )Receiverהמבקש לעבד את הערוץ .בנוסף להיותם ערוצי תקיפה ,ערוצי
שידור טווח רחב הינם גם ערוצי שליטה מצוינים (לשליטה לאחר ההשתלטות) מכוון שקשה לאתר
אותם ,ניתן לשדר פ קודה אחת למספר רב של מקלטים ,ולא דורשים איתור של קורבן ספציפי .ערוצים
שכאלו כוללים :שירותי מיקום ( ,)GPSרדיו לווייני (נפוץ בעיקר בחו"ל ,לדוגמה SiriusXM :ודומיו) ,רדיו
דיגיטלי ,ומערכות רדיו נוספות.



ערוצים מכוונים  -ערוצי הטלמטיקה שמאפשרים גישה אלחוטית רחוקת טווח באופן רציף דרך
התקשרות סלולארית ,ערוצים אלו מספקים מגוון רחב של שירותים כמו דיווח על תאונות ,דיאגנוזה
(זיהוי מוקדם של בעיות מכאניות) ,אנטי-גניבה (איתור הרכב והשבתתו) ושירותים נוספים .ערוצים
אלו מספקים כר פורה לתוקפים ,הם יכולים לגשת למערכת ממרחק רב וכמעט מכל מקום (תודות
לכיסוי הסלולארי הנרחב) בשיטה אנונימית ,ובאמצעות פס תקשורת רחב ,ותקשורת דו-כיוונית ,וישנה
היכולת לכוון את ההתקפה למטרה ספציפית.

לאחר שסקרנו את אפשרויות התקיפה האפשריות ,נסביר בקצרה את דרכי הפעולה של החוקרים.
ראשית ,היה עליהם למצוא את סט ההודעות שניתן לשלוח על ה( CAN Bus-שכן במכונית שחקרו ,כמו
ברוב המכוניות בשוק ממומשת תת-קבוצה של ההודעות) .בכדי לבצע את בדיקה זו החוקרים השתמשו
במערכת ה.OBD-II-
לאחר מכן ,החוקרים עברו על תת-קבוצה של ה ECUs-הנמצאים ברכב (המכילה את ה ECUs-המבטיחים
ביותר) ,ועבור כל  ECUחילצו את הקושחה מתוך הרכיב ובעזרת הנדסה לאחור וכלים כמו  ,IDAלוגים של
המערכת וכלי  Debuggingניסו להבין את זרימת המערכת ולזהות חולשות פוטנציאליות .ברוב המקרים
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היה ניתן לחלץ את הקושחה ישירות דרך ה ,CAN Bus-כביכול ניתן לקרוא את הקושחה ישירות מן הזיכרון
בו נמצא הקוד על ידי הסרת ההלחמות של שבב זה ושליפתו מן ה .ECU-לאחר שהחוקרים הבינו את חלקי
הקוד הרלוונטי ,הם התחילו לחפש חולשות בקוד ,נדגיש כי את החוקרים עניינו רק פרצות המאפשרות
שליטה מלאה על הרכב .אלו הן החולשות שהחוקרים גילו והצליחו לנצל במכונית שנבדקה:
גישה פיסית עקיפה:


נגן המוסיקה :נגן המוסיקה ברכב היה יחסית סטנדרטי .בעל מגוון ממשקים אלחוטיים כולל אפשרות
האזנת רדיו בשיטות  FMו ,AM-והשמעת מוסיקה מדיסק בפורמטים  MP3ו ,WMA-מערכת הקבצים
שהבין הנגן היא של תקן  .ISO 9660הנגן עצמו מיוצר על ידי ספקית גדולה של מוצרי בידור המייצרת
מוצרים ייעודיים לרכב.
לאחר הנדסה לאחור של קושחת הנגן החוקרים גילו שהתוכנה אחראית על קריאת הפורמטים ,נגינה
שלהם ותמיכה בפונקציות ה .UI-בנוסף לאלו ,התוכנה מתממשקת עם ממשק ה .BUS-החוקרים גילו
שלנגן יש אפשרות עדכון קושחה ,עדכון זה קורה אוטומטית כאשר מכניסים דיסק בפורמט ISO 9660
שבו יש קובץ בעל שם ספציפי .לאחר מכן הנגן יציג למשתמש הודעה לא מובנת ואם המשתמש לא
יקיש על כפתור מיוחד המונע את העדכון ,הנגן יעדכן את הקושחה ולתוקף תהיה יכולת להכניס קוד
זדוני למערכת .בנוסף לכך ,החוקרים גילו מספר חולשות המאפשרות קריאה של כמות גדולה של
מידע למערכת בעת ניגון של קובץ  ,WMAובכך מאפשרת  .Buffer Overflowהחוקרים הצליחו לשנות
קובץ  WMAכך שיתנגן בצורה נורמאלית על המחשב ,אך כשאר מתנגן על נגן ברכב ישדר פקטות
 CANעל פי בחירת התוקף .לא צריך דמיון רב כדי לדמיין כיצד קובץ זה יגיע לרשימה ההשמעה של
הקורבנות ( peer-to-peerלמשל).



 :OBD-IIמערכת ה OBD-II-משמשת בעיקר טכנאים לניתוח ותיקון של תקלות ברכב ,יציאה זו
מחוברת לכל רשתות ה Bus-ברכב בכדי לאפשר לטכנאים גישה קלה לכל הרכיבים ברכב .רוב
יצרניות הרכב מספקות מכשיר הנקרא
" ,"PassThruמכשיר זה מאפשר חיבור
מחשב למערכת ה OBD-II-במכונית.
המכשיר בדרך כלל מספק  APIדרך
קובץ  ,DLLממשק זה נקרא .J2534
מכשירים אלו לרוב מריצים גרסה כלשהי של לינוקס ומספקים מגוון ממשקי התקשרות למחשב כמו
 USB, WIFIוממשקים דומים ,בנוסף לאלו ,המכשירים מתחברים גם לחיבור האבחון במכונית (במקרה
שלנו ,חיבור ה.)OBD-II-
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החוקרים מצאו כמה וקטורי תקיפה בקטגוריה זו:


הראשון אפשרי כאשר תוקף נמצא באותה רשת  WIFIשל מכשיר המטרה ,במקרה כזה התוקף
בקלות יכול להתחבר אל המכשיר ,ובאם המכשיר מחובר באותו הזמן למכונית ,התוקף יכול
להשתמש בו בכדי להחדיר קוד למחשבי המכונית או להשתמש בו בצורות אחרות.
מיד לאחר שהמכשיר אותחל ,הוא מתחיל לפרסם הודעות  UDPברשת ה WIFI-המודיעות לכל
חברי הרשת שהמכשיר מוכן לפעולה .להודעות המפורסמות מצורף גם פורט ה TCP-שבו
המכשיר מאזין לחיבורים ,כאשר מחשב מתקשר עם המחשב בפורט זה ,הוא יכול לשלוט על
הגדרותיו ,או לשלוט על מכונית המחוברת למכשיר .התקשורת בין מכשיר ה "PassThru"-אינה
מוצפנת ולא נעשית כל הזדהות בין המכשיר למחשב .מנגנון האבטחה היחידי שקיים בהתקשרות
זו הוא של רשת ה ,WIFI-במידה והיא מוצפנת.



וקטור התקיפה השני ה וא חולשה במכשיר עצמו ,זאת אומרת שהחוקרים מצאו דרך שבה התוקף
יכול להחדיר קוד זדוני אל תוך המכשיר ובכך להשפיע על כמות גדולה יותר של מכוניות (בניגוד
למקרה הקודם בו היה צורך במחשב נוכח ,כעת המכשיר עצמו הוא זה שמבצע את התקיפות),
בכדי למנוע בלבול ,חולשות אלו נמצאות במכשיר ה "PassThru"-עצמו ולא ב.DLL-
מכשיר ה "PassThru"-מייצא  APIהמשמש להגדרת המכשיר (למשל לאיזה  SSIDעליו להתחבר).
החוקרים גילו באג בחלק הקוד שמוודא את תקינות הקלט ועל ידי ניצול של חלק הקוד הזה
הצליחו להשיג  Bourne Shellעל המכשיר .גרסת הלינוקס שרצה על המכשיר כוללת שירותים כמו
 ftp telnetdו ,nc-ועושה חיים קלים לתוקף המחפש וקטור שליטה חיצוני ,דרך להעביר מידע מן
המכשיר או עדכוני זדונה אל המכשיר.

גישה אלחוטית בטווח קרוב( :בקטגוריה זו החוקרים התמקדו בווקטור תקיפה ספציפי ,בלוטות')


 :Bluetoothברוב המכוניות המודרניות קיימת מערכת בלוטות' מובנת .מערכת זו מאפשרת בין
השאר חיבור פלאפונים למכונית .בעזרת הנדסה לאחור החוקרים הצליחו לקבל גישה למערכת
ההפעלה (מבוססת  )UNIXשל ה ECU-האחראי על טיפול בחבילות בלוטות' .לאחר ניתוח התוכנה
החוקרים גילו שהיא מכילה מימוש נפוץ של מחסנית פרוטוקול הבלוטות' ואפליקציית זיהוי דיבור.
לעומת זאת ,הממשק עבור התוכנה ושאר המערכת מימושו עצמאית על ידי יצרנית הרכב.
דווקא בקוד העצמאי מצאו החוקרים מקומות פגיעים .נמצאו יותר מ 20-קריאות לא בטוחות ל.strcpy-
לאחר מחקר מעמיק עבור אחת מן הקריאות הללו ,החוקרים גילו שקל מאוד לנצל את קריאה זו בכדי
להריץ קוד משלהם על מחשב הרכב.
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גם במקרה זה מצאו החוקרים שני וקטורי תקיפה אפשריים:


עקיף :לקשר מכשיר בלוטות' אל המערכת יכול להיות קשה עבור תוקף (על המשתמש לבצע
פעולה מכוונת ולאחר מכן להקליד את ה PIN-המופיע על צג במכונית אל המכשיר) .אך מכוון
ומערכות הרכב באוטו תוכננו במיוחד בכדי לתמוך בפקודות קוליות ופקודות לסמארטפונים ,סביר
להניח שהמערכת ברכב מקושרת לסמארטפון אחד או יותר .אם התוקף יצליח להשתלט על אחד
הסמארטפונים המקושרים למכונית הוא יוכל להשתמש
בסמארטפון זה בעקיפין (דרך זדונה כלשהי) ולהשתלט
על המכונית .בכדי להשיג שליטה שכזו במכשיר
הסמארטפון ,ניתן לכתוב אפליקציה שעושה שימוש
ביכולות ה-בלוטות' של המכשיר .כדי לזכור שכבר היו
מקרים בעבר בהם התגלו אפליקציות אשר נמכרו בחנויות
האפליקציות של החברות המובילות והכילו זדונה.



ישיר :בכדי לקשר מכשיר כלשהו אל מערכת הבלוטות' שבמכונית על תוקף לבצע שתי שלבים.
עליו להשיג את כתובת ה MAC-של המערכת במכונית ,ועליו לקשר את המכשיר אל המערכת .על
מנת לזהות את כתובת ה MAC-ניתן להסניף הודעות בפרוטוקול בקרבת הרכב ,וכאשר הרכב
יתחבר אל מכשיר מוכר או כאשר מתניעים את הרכב .על הסנפת חבילות בלוטות' ניתן לקרוא
בלינק הבא:
http://ubertooth.sourceforge.net
בהינתן כתובת ה ,MAC-הצעד הבא בקישור מכשירים דרך בלוטות' הוא החזקה של סוד משותף
(קוד ה ,)PIN-בדרך כלל כאשר נהג רוצה לקשר את מכוניתו עם מכשיר מסוים עליו לבצע פעולה
ספציפית המוגדרת בהוראות הרכב בכדי להכניס את הרכב למצב המאפשר יצירת קישור חדש.
לאחר מכן תוצג סיסמת  PINעל אחד ממסכי הרכב ,ואותה הנהג להזין למכשיר אותו הוא מקשר.
אך החוקרים גילו שיחידת הבלוטות' ברכב תענה לכל בקשת קישור ללא כל התערבות מן
המשתמש .בעזרת מחשב פשוט ,ניתן לבצע  Brute Forceעל סיסמת ה .PIN-בקצב של 8-9
סיסמאות בדקה ,ייקח  10שעות בערך להצליח להתחבר ,הקצב ניסוי מוגבל רק על ידי המהירות
בה עונה יחידת ה בלוטות' ברכב לבקשות ההתחברות .ניסיונות ההתחברות יהיו שקופים לנהג
וללא כל צורך בהתערבות מצדו .אמנם מתקפה שכזו דורשת זמן אך ניתן למקבל אותה ,זאת
אומרת ,למקם מערכת תקיפה בחנייה כלשהי המסניפה את כתובת ה MAC-של כל מכונית
מותנעת ומבצעת  Brute Forceעל כל המכוניות במקביל .אם קיימות כ 1,000-מכוניות בחנייה
הזו ,נצפה שעבור מכונית אחת לפחות ,נצליח לגלות את ה PIN-תוך פחות מדקה.
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גישה אלחוטית בטווח רחוק:
בקטגוריה זו החוקרים בדקו את היכולות האלחוטיות בטווח רחוק של הרכב ,והתמקדו ביכולות הסלולאר
של הרכב .בחלק זה נראה איך שילוב של חולשות בתוכנה מאפשרות לתוקף להשתלט מרחוק על
המכונית דרך רשת הסלולאר .החוקרים בדקו מקרים בהם התוקף משתמש ברשת סלולאר קיימת אך
שאין לו שליטה עליה.


חיבור מכוון :בכדי לקבל כיסוי לטווח נרחב ,ערוצי הטלמטיקה ברכב עושים שימוש ברשת הסלולאר.
ערוצי הטלמטיקה ברכב עושים שימוש גם ב ,G3-עבור שירותים שונים התלויים באינטרנט (ניווט
ושירותים תלויי מיקום) ,וגם בערוצי השיחות (הכוונה לערוצים המשמשים לשיחות טלפון רגילות)
מכי וון שהכיסוי עבור ערוצים אלו גדול יותר לעיתים קיים גם במקומות ללא כיסוי .G3
על מנת להפוך אות רדיו לאות דיגיטאלי ולקיים תקשורת אמינה בין יחידת הטלמטיקה ברכב ובין
מרכז הטלמטיקה של היצרנית ( ,)TCC - Telematics Call Centerיצרנית הרכב עושה שימוש במודם
תוכנה מסוג  aqLinkשל חברת  .Airbiquityעל החוקרים היה לבצע הנדסה לאחור של תוכנה זו
והפרוטוקול בו היא משתמשת ,על חלק זה לא נרחיב ,אך מומלץ מאוד לקרוא עליו במאמר .נאמר רק
שהתוכנה

תומכת

בחבילות מידע של עד
 1024בתים .מעל מודם
נמצא

הaqLink-

פרוטוקול הפקודות של
יחידת

הטלמטיקה

המאפשר ל TCC-לקבל
מידע על מצב הרכב
ולתפעל את פעולותיו,
פרוטוקול זה הוא רכוש
יצרנית הרכב ולא שייך
למודם ה.aqLink-
כמו שאמרנו ,מודם ה-
 aqLinkתומך בחבילות
מידע של עד 1024
בתים ,אך הקוד המטפל
בפרוטוקול הפקודות של יחידת הטלמטיקה מניח שחבילות לא יהיו יותר גדולות מ 100-בתים .זה
מוביל ,כמו שוודאי שערתם ,לחולשת  Buffer overflowאשר ניתנת לניצול ומכיוון שמתקפה שכזו
נמצאת ברמה הנמוכה ביותר ,היא עוקפת את כל מנגנוני האימות הנמצאים ברמות הגבוהות יותר.
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קיימת בעיה עיקרית אחת בשימוש בחולשה זו ,החולשה דורשת שליחה של לפחות  300בתים
לתוכנה המטפלת בפרוטוקול הפקודות .מכיוון של aqLink-יש קצב שליחה של מקסימום  21בתים
בשנייה ,במקרה הטוב ביותר ייקח כ 14-שניות לשלוח את האקספלוייט .במקרה שיש לנו סבלנות,
קיים רק עוד דבר אחת שחוסם אותנו ,כאשר המערכת מקבלת "שיחה" נשלחת למתקשר בקשת
אימות זהות ולמרבה הפלא ,נדרשת תגובה בתוך  12שניות ,אחרת השיחה מסתיימת .למרבה המזל,
החוקרים מצאו גם כיצד לעקוף את מנגנון אימות הזהות (גם פה אני מפנה אתכם למאמר לפרטים
נוספים) .החוקרים הצליחו להריץ אקספלוייט ולהריצו ,האקספלוייט מבצע את השלבים הבאים:
 .1מתקשר אל הרכב ,מבצע אימות ומשנה את הגבלת הזמן לאימות ל 60-שניות.
 .2מתקשר שוב ,כעת הגבלת זמן היא  60שניות וניתן לנצל את החולשה.
במאמר החוקרים סוקרים פרצות נוספות אותן הם גילו ,דרכי שליטה על המכונית לאחר השתלטות,
וכיצד ניתן לנצל את כל אלו .בקיצור מומלץ לקרוא (ספוילר :הם גרמו למכונית "לצייץ" בטוויטר את
המיקום שלה) .המאמרים:
www.autosec.org/pubs/cars-oakland2010.pdf
www.autosec.org/pubs/cars-usenixsec2011.pdf

פיצוח הPIN-
 ,Subscriber Identity Moduleאו  ,SIMבתרגום מודול זיהוי משתמש .ה SIM-הוא מעגל מודפס על כרטיס
פלסטיק קטן .התקן זה נועד לייצר זיהוי חד ערכי בינו ובין הרשת הסלולרית.
כרטיס  SIMמכיל מספר ייחודי ( ,)ICCIDמספר ( IMSI - International Mobile
 ,)Subscriber Identityמידע הנוגע לרשת הסלולאר בה נעשה שימוש,
רשימת אנשי קשר-SMS ,ים שנשלחו והתקבלו ,רשימת שירותים אליהם יכול
המשתמש לגשת ושתי סיסמאות  PINו( PUK-המשמש לבצע פתיחת מכשיר
באם ננעל) ,ועוד...
 Personal Identification Numberאו  PINהוא מספר סודי ,מפתח בין משתמש למערכת מסוימת המשמש
בכדי לבצע אימות זהות של המשתמש על ידי המערכת.
בפלאפונים ,סיסמת ה PIN-משמשת בכדי למנוע גישה לא מאושרת למידע הנמצא על כרטיס הSIM-
ומניעת שימוש במספר .בעת ביצוע אימות ,ישנן  3ניסיונות להכניס את סיסמת ה PIN-הנכונה .כאשר
סיסמה לא נכונה הוכנסה  3פעמים ,המכשיר ננעל ויש להשתמש בסיסמת ה( PUK-המכילה  8מספרים)
בכדי לבטל את הנעילה.
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כרטיסי  SIMישנים ביצעו את הפעולות הבאות בעת הקשת סיסמה:
המשתמש מכניס סיסמה ,כרטיס ה SIM-בודק האם הסיסמה נכונה ,אם כן :מאפשר גישה .אם לא :מעלה
את מונה הניסיונות וחוזר למצב התחלתי.
לכרטיס ה SIM-יש זכרון  FLASHאשר משמש לשמירת הנתונים שהזכרנו קודם ,בנוסף לאלו ,מונה
הניסיונות נשמר גם כן על זכרון זה .עקרון מפתח בניצול של הסכמה הוא שפעולות כתיבה לזיכרון הפלאש
צורכות יותר כוח מאשר פקודות קריאה .אם כך ,ניתן לספק לכרטיס ה SIM-מספיק כוח בכדי לבצע פעולות
קריאה אך לא מספיק בכדי לבצע פעולות כתיבה .במקרה שכזה כאשר ה SIM-ינסה לכתוב את מונה
הניסיונות ,הוא יבצע אתחול .לעומת זאת ,כאשר הסיסמה תהיה נכונה ,כרטיס ה SIM-יבצע מספר פעולות
ורק לאחר מכן ינסה לבצע פעולת כתיבה.
הזמן שלוקח לכרטיס ה SIM-לבצע אתחול בשני המקרים שונה מספיק בכדי שנמדוד אותו ,וכך על פי
מדידת הזמן עד שלוקח ל SIM-לבצע אתחול ניתן לקבוע אם הסיסמה שהקשנו נכונה מבלי לגרום לעליית
המונה .בשיטה זו ניתן לבצע  Brute Forceותוך זמן קצר לגלות את סיסמת ה.PIN-

סיכום
במאמר זה סקרנו את השוני בין מחשבים לבין מערכות משובצות ,סקרנו מספר מאמרים בנושא וראינו
שאבטחת (ופריצת) מערכות משובצות עושה שימוש בסט שונה של כלים ,ושלעיתים יש צורך לרדת לרמת
המתכת.
כיום עולם האבטחה של מערכות משובצות נמצא בעין סערה .האקרים משני צדי המתרס מבינים עד כמה
חשובות מערכות אלו ,וכיצד ניתן לנצל אותן .מערכות שכאלו נמצאות בכל בית ומיום ליום מקבלות חלק
גדול יותר מחיי היום-יום שלנו ,בין אם נשים לב או לא .רוב רובן של מערכות אלו לא מאובטחות מספיק
וניתן

לנצלן

יחסית

בקלות

ובעוד

שמדברים

על

"האינטרנט של דברים" ,יש להתחיל לשקול את נושא
האבטחה במערכות מסוג זה.
מערכות מסוג זה צריכות להיות מאובטחות במגוון
אספקטים שנבחן במאמר הבא בנושא בו נצלול קצת
יותר לפרטים ולצד הטכני של העניין ,נסקור את סוגי
התוקפים והכלים העומדים ברשותם ,נציג נושאים
מתקדמים ,בעיות ,פתרונות ועוד.
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