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 OT ורשתות ICS במערכות סייבר סיכוני צמצום

 גלעד זינגרמאת 

 

 הקדמה

תחנות השנעת אנרגיה  3דקות, הושבתו  10-, למשך כ2015לדצמבר  23-בי: אתחיל מסיפור אמית

הערכות מספרות  באוקראיינה וככל הנראה לראשונה בעולם הוחשכו בתים של אזרחים ע"י תקיפת סייבר.

 Spearע"י IT-חודשים טרם לכן וכללה מספר שלבים בינהן תקיפה רשת ה 8-כי התקיפה החלה למעשה כ

Phising Email1איסוף מודיעין במשך מספר חודשים אודות רשת ה ,-ITרשת ה ,-OT   ,והחיבוריות בינהן

)דלתות אחוריות למימוש אוחר(  Back Dorsאיתור חולשות ברשת, רכיבים והחסנים בשימוש וההחדרת 

 תושבים. 200,000-ולבסוף התקיפה עצמה אשר יצרה דה פקטו השבתה של אספקת חשמל לכ

 

 [מקור, תאור סכמתי של שלבי התקיפה הראשונים[

  

                                                           
 

1
שיטה המשלבת הנדסה חברתית בה הנמען משוטה ומשוכנע לייצר אינטארקציה עם הנכתב במייל, לדוג' לחיצה על קישור, כאשר תוכן המייל  

 .מתאים אישית לנמען, להבדיל מתקיפת פישינג רגילה אשר יכולה להכיל תוכן כללי

 

https://www.isa-france.org/telechargement/fichiers/Intech_ISA99_2017/Article%20Intech.pdf
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 מניתוח התקיפה עלו בין השאר הממצאים הבאים:

 לא בוצעה בקרה של מעבר מידע בין הרשתות השונות מה שאיפשר לתוקף להתחבר לרשת ה-OT  

 ללא כל הפרעה ולאורך זמן. SSH-ע"ב שימוש ב

  לא בוצעה בקרה של העברת קבצים בין הרשתות השונות מה שאיפשר לתוקף לבצע העברה של

 רושעות בין הרשתות.

 .בזמן התקיפה לנתקף לא היתה אפשרות לנתק את החיבור המרוחק לרשת 

 .לא היתה שום הגנה אקטיבית אל מול קוד עוין במערכות הנתקף 

 רשת ללא כל הפרעה או ניטור פעילותו. התוקף ביצע סריקות 

 

. OTורשתות   ICSבמאמרים הקודמים סקרתי אודות הכרות עם הנכסים, האיומים והסיכונים במערכות 

הראשון  :במאמר זה אסקור שיטות הגנה וצמצום סיכונים כאשר אני מתבסס על שני עקרונות מנחים

לפיו לא קיים מנגנון אבטחה/הגנה  Defance in Layersהמוכר והידוע הינו אבטחה במעגלים או שכבות 

אחד אלא מגוון מנגונים המתאימים לאזורים שונים ברשת או בארגון. השני המוכר קצת פחות הינו עיקרון 

אנשים, תהליכים וטכנולוגיות אשר ישובצו כמצמצי סיכון אל  - PPT - People, Process, Technoloegy-ה

 הוו בקרות מפצות או מונעות אל מול איומים.מול תרחישי התקיפה השונים וי

 

Defence in Layers 

 בהמשך: בכמה מילים שכן בהמשך ארחיב על כךעל הנושא אסביר 

                      

מדובר בשיטה אשר במקור יובאה מעולם האבטחה הפיסי, בו החומר המסווג ייחשף למורשים בלבד 

(, בקרת כניסה למשרד, שומר, אזעקה גדרות וכו' 3(, דלת המשרד תינעל )2(, יוחזק בכספת )1)מעגל 

 וג.אשר יהוו מעגלי אבטחה השונים במהותם ולרוב בלתי תלויים אחד בשני כדי להגן על המידע המסו

  

Network 

 

Systems & 
Applications 

 

Endpoint 

 People 
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גבוה(, נדאג כי בעלי התפקידים העוסקים במלאכה עברו  IT-ל OTבעולם אבטחת המידע )וכאן הדמיון בין 

מיון/סיווג תעסוקתי כלשהו ומלבד היותם כשירים מקצועית למשרתם, יבדק כי לא קיימת סבירות הנראית 

 לעיין אודות פעילות זדונית הצפויה מצידם. 

האפליקציות ומערכות המידע נפעל לקיים הגנות אפליקטביות )הרשאות, מניעת , אל מול תחנות הקצה

לא לדאוג, ארחיב על הכל בהמשך( ופרואקטיביות ולבסוף נוודא כי קיימת הגנה אקטיבית  -רושעות, ניטור 

 .על הרשת עצמה ועל קישורייה השונים )כולל ניטור ובקרה(

 

P.P.T - People, Process, Tecnolegy 

ים רבים טוענים כי הם מאובטחים כיאות שכן מותקנת להם מערכת אנטיוירוס וחומת אש, ארגונים ארגונ

 ע"י מבקר חיצוני. ISO-אחרים טענו כי הם מאובטחים מכיוון שהם בדיוק הוסמכו ל

במידה ואלו האמצעים היחידים בהם אותם ארגונים נקטו, כנראה שהגנה מתקיפות סייבר לא נמצא שם 

 תהליך שחייב לשלב את שלושת הגורמים:שכן מדובר ב

  מעבר למיון וסינון תעסוקתי, יש לבצע הכשרה של העובדים האחראים על אבטחת המידע  -אנשים

 וההגנה על הנכסים.

  יש לייצר תהליכי עבודה ונהלים התומכים בתוכנית ההגנה בארגון ולהיפך. -תהליכים 

  לסוג הנכס, לאיום החל עליו ולסיכון העלול להיווצר יש ליישם טכנולוגיות המתאימות  -טכנלוגיות

 לארגון.
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 ICSצמצום סיכונים, הגנות ואמצעי ניטור במערכות 

בכלל, הינן מערכות מורכבות רב שכבתיות לכן בבואנו לתת מענה לפערים   OTורשתות   ICSמערכות 

ובקרות מפצות לתרחישי התקיפה )כפי שהדגמתי במאמר הקודם( נצטרך לחלק את המענה לפי אחד 

 ( המקובלים ולהתאימו לרגולציה או לתקנים המקומיים.FrameWorkהמודלים )

 National Institute Of Standarts)קיצור של  NISTל לטובת המאמר בחרתי להתמקד בעקרונות ההגנה ש

And Technology)  כמו כן חייב לציין כי בשל מורכבות המערכות, קיימות בקרות רבות ומגוונות ובחרתי

 כמובן להתקדם במרכזיות בלבד.

 :כעת נצלול למענים עצמם -בפסקה הקודמת הסברתי על החשיבות בשילוב טכנולוגיה, תהליכים ואנשים 

  / זיהויIDENTIFY -  בין השאר יש לבצע סקר סיכונים מקיף בארגון במטרה למפות את הנכסים ולקבוע

 נהלים ומדיניות לארגון. 

  / הגנהPROTECT - .בין השאר יש לייצר טכנולוגיות הגנה, בקרות גישה והכשרות מתאימות 

 / איתור ניטור וזיהוי DETECT -  בין השאר יש לאתר אנומליות בתהליכים הקיימים, אותם יש לצקת

 (.SIEM/SOCהזרמת ארועים למערכות  'לתוך מנגנונים ותהליכים תומכים לטובת טיפולי המשך )לדוג

 תגובה / RESPOND - ( בין השאר יש לייצר תוכנית להתמודדות עם ארועים חריגים ותקיפותI/R )

 אשר תומכות בתהליך העסקי.

 התאוששות / RECOVER -  בין השאר יש לייצר תוכניותDRP/BCP  המשכיות עסקית ותהליכית( לאחר(

 ארוע או תקיפה.

  
 ]דוגמא לתפיסת אבטחה וניטור[
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 עד כאן הכל טוב ויפה אבל אם נרצה לגשת ל"תכלס" עלינו לממש את האמצעים הבאים לפחות:

 סנסורים: - 0שכבה 

הסנסורים בכדי למנוע טיפול זדוני בסנסור עצמו אשר יאפשר שליחה או יש לוודא הגנה פיסית על  .1

 קבלת מידע שגוי למערכות.

יש לוודא כי התקשורת )קווית/אלחוטית/רדיו( בין הסנסור לבין הבקר, מוגנת ככל הניתן ולא ניתן לבצע  .2

 גישה לתווך.

 בקרים: - 1שכבה 

לבדיקה באם העדכון אינו משפיע בצורה שלילית יש לוודא עדכון הבקרים ע"ב הוראות יצרן )בכפוף  .1

 על התהליך העסקי(.

 של היצרן.  PLAYBOOKיש לייצר בקרת גישה לבקר, בכפוף לסוג הבקר וליכולותיו, הנ"ל יבוצע ע"ב  .2

 במידת האפשר, יש להגביל את סוג הפקודות הניתנות למימוש בבקר בכפוף לתהליך העסקי. .3

לבין עמדת המפעיל/מהנדס/בקרים אחרים באופן רציף )ארחיב יש לנטר את התקשורת בין הבקר  .4

 מעט על מערכות ניטור בהמשך(.

כמובן שהנ"ל עשוי להשפיע על יכולות  -יש להצפין את התעבורה מן הבקר )ע"ב יכולות הבקר(  .5

 הניטור.

 יצירת "רשימה לבנה" של תהליכים מורשים במערכת )לאחר לימוד התהליכים הרלוונטיים(. .6

 בפרוטוקולים מאובטחים ככל שניתן.שימוש  .7

 יש להפריד את רשת הבקרה מרשתות אחרות )ארחיב על כך בהמשך(. .8

 גישה פיסית לבקרים תבוצע ע"י מורשים ובליווי עובד. .9

 :LOCAL HMI/ RTU - 2שכבה 

 יש לוודא בקרת גישה פיסית לאזורים אלו. .1

 יש לוודא בקרת גישה לוגית ומערך הרשאות לאמצעים אלו. .2

 מומלץ להתקין מצלמות לניטור הגישה. .3

 :HMI/Engineering  STATION - 3שכבה 

 יש למנוע חיבור התקנים חיצוניים למחשבים. .1

יש לייצר בקרת גישה הכוללת  סיסמא מוקשחת )אישית( במחשבים )סיסמאות, בקרת גישה, ביטול  .2

Local Admin .)'וכד 

 יש לאסוף לוגים להצלחה וכישלון גישה למערכת. .3

 לבטל כל תקשורת אלחוטית באם קיימת במערכות. יש .4

 המחשב חייב להיות מנותק מרשת האינטרנט. .5

 יצירת תהליכים מורשים במערכת )רשימה לבנה(. .6

אשר יוכל לנטר ולמנוע איומים ואינו נדרש בעדכון חתימות )פעילות ע"ב ניטור  EDRהתקנת רכיב  .7

 התנהגות(.
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 והל המסדיר את אופן החיבור אשר יכלול לפחות:במידה וקיים צורך בתמיכה מרחוק, יכתב נ .8

 הוק לאחר אישור פרטני.-חיבור הד 

 .הקלטת הסשן 

 .דיווח על התנתקות 

 .חיבור ממחשב ייעודי מוקשח אשר יועד לטובת כך בלבד 

  קיום בקרת גישה עםTwo Factor למחשב עצמו המנוהלת ע"י הארגון 

 .הגבלת כמות האנשים להם ניתנת הגישה 

 

 כללי:

  קיום מערך ניטור בין שכבתי אשר יכול לקבל מידע רשתי )בין מחשבים / מחשב בקר / בקר בקר

 וכד'(, ניטור מערכות החלונות

  חיבור רכיבSIEM  אשר יאגור את הלוגים )בצורה חד כיוונית( וייצר תמונה למנהל  4/5בשכבה

 אבטחת המידע ולמנהל התפעול אודות סטאטוס המערכות.

  התקנת רכיביFW .בין השכבות השונות 

  קיום אבטחה פיסית למתקן הכוללת נעילה אפקטביית, אזעקה המחוברת למוקד, חיישנים רלוונטיים

 ומערך מצלמות.

  יצירת מדיניות אבטחת מידעOT הכוללת אחראי על רשת ה-OT  מטעם החברה המסוגל ליישם את

 הממצאים.

  תהליךPATCH MANAGEMENT שונות.לכל אחד מהרכיבים בשכבות ה 

 .גיבוי כלל המחשבים והבקרים ואחסון הגיבוי באתר חליפי 

 .פיתוח מאובטח 

 .)קביעת תוכנית גיבוי והתאוששות מאסון או ארוע סייבר )יש להבדיל בין ארוע סייבר לאסון 

 .הכשרות, מודעות עובדים, תרגילים! סקרי סיכונים עיתיים 
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 מערכות ניטור

חייב להכיל את כלל שכבות הארועים הפונטציאלים העלולים להיווצר ברשת או באחד  ICSניטור ברשתות 

 מרכיביה. 

הניטור יתבצע לרוב ע"ב יצירת לוגים במערכות השונות, ניתוחם ויצירת קורלציות אשר יאפשרו קבלת 

 תובנות חדשות הנוגעות לארועים ברשת וברכיבייה.

, נידרש בניטור רשתי של פרוטוקולים חדשים ולא IT-עולם המלבד מערכות הניטור החלונאיות המוכרות מ

מוכרים לרכיבי אבטחה "רגילים". כתוצאה מכך קמה תעשיה חדשה )מרביתה ישראלית( של רכיבי ניטור 

המבוססים על ניטור פסיבי )אך לא רק( המאפשרים איתור רכיבים ברשת וניתוח התנהגות נורמלית אל 

 ברשת עצמה.מול אנומליות ברכיבי הבקרה ו

 

שנה  20ישנות )בנות  OT-? מרבית רשתות הלגאסי בעולם הITלמה פסיבי ולא אקטיבי כמו ברשתות 

ויותר( וקיים חשש כי לדוגמא סריקת פורטים מול בקר עלולה לייצר תופעה שלילית של מניעת שרות 

Denial Of Service  מחוברים לרשתות אם זמנית או קבועה שכן מדובר ברכיבים שלא תוכננו להיות

 מרובות או מגוונות תעבורה וכל פעולה שאינה תוכננה במקור עלולה לגרום לקריסת הרכיב.

יחד עם זאת אנו רואים יותר ויותר חברות המפתחות מוצרים חדשים אשר יהיו עמידים יותר מצד אחד 

מייצרות פעילות  והמצד האחר חברות המייצרות מוצרי ניטור המחקים את פעילות רכיבי הרשת ובכך לא

 חריגה אשר עלולה לייצר קריסה של הרכיב.
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מרבית מערכות הניטור יאפשרו כאמור איתור אנומליות כגון יצירת לוגיקה חדשה לבקר שלא ע"פ התבנית 

אודות גרסת הרכיב ומידת  CVE'sהמיוצרת בדר"כ בארגון, פוגענים ברשת הבקרה ואף בדיקה אל מול 

 הפגיעות העכשווית שלו.

וסף מרכיב מרכזי במערכות אלו הינו מיפוי הנכסים אשר מאפשר קבלת תמונה של הרכיבים ברשת. בנ

במרבית הארגונים לא קיים תעוד מסודר אודות כלל רכיבי  OT-הנ"ל ישמע טרוויאלי אך בעולם ה ITלאנשי 

 פעולי.הרשת וזאת בשל מחזור החיים הארוך של הרכיבים ולעיתים שינויים ברשת הנובעים מצורך ת

 

 הפרדת רשתות

 אז בואו נעשה קצת בנושא. OTרבות סופר על הצורך בהפרדת רשתות בתשתיות 

בתחילת הדרך, הרשתות היו עצמאיות ללא חיבוריות לממשקים חיצוניים אך לאחר כניסת עידן האינטרנט 

החיצון ונולדה והרשתות המנוהלות, עלה הצורך ביצירת קישור וחיבוריות בין הרשתות הישנות לעולם 

, דוא"ל משרדי וסתם גלישה ERP/CRM-הרשת המנהלתית, אותה רשת המשמשת עד היום ליישומים ה

 לאינטרנט.

מהאינטנרט  OT-החיבור בין הרשתות יצר כמובן מגוון איומים אשר בראשם איפשרו גישה ישירה לרשת ה

 של תהליכים(.ובכך לממש את התרחישים עליהם כתבתי במאמרי הקודם )שיבוש וסיכול 

הצורך בהפרדת רשתות יצר גישה נוספת אשר טענה כי ברגע שהרשת מופרדת לחלוטין, היא מוגנת 

לא חייבת להיות מבוצעת ישירות דרך  OT-( תפיסה שהופרכה שכן הגישה לרשת הAir Gap-)גישת ה

 האינטרנט אלא דרך מגוון רחב של ווקטורי תקיפה.

אפשרויות ומתבססת על סוג הרשת והמבנה שלה, המידע המועבר הפרדת הרשת יכולה להתבצע במגוון 

 ומי הצרכנים שלו, זמינות ומידת ההגנה על הנכסים.

שונה בין רשתות במתג אך כאמור פתרון זה, על אף  VLANהמינימום )הלא מקובל באף תקנה( הינו קיום 

 גונים יצרניים בינוניים ומעלה.הקלות בה הוא ניתן למימוש, אינו נותן מענה אבטחתי ראוי ברשתות או אר

השלב הבא יהיה מימוש הפרדה ע"י חומת אש המסוגלת לבצע ניתוח תעבורה )פרוטוקולים ויישומים( 

 -, קרי OT-ותאפשר גישה בין הרשתות ע"ב חוקה המוגדרת מראש ומונעת גישה חיצונית ישירה לרשת ה

( אשר תנוטר בפני עצמה ותאפשר DMZתהיה דרך תת רשת ביניים )לדוגמא  OT-לרוב הגישה לרשת ה

גישה למשתמשים פנימיים בלבד. כמובן קיימות ארכיטקטורות שונות בהן נוכל לבצע את הקישור או 

 ההפרדה בין הרשתות באמצעות חומת אש וזוהי רק דוגמא בלבד.
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ה או רכיב השלב האחרון והמורכב יותר תפעולית הינו מעבר חד כיווני של מידע, לדוגמא ע"י רכיבי חומר

דיודת אור, המאפשר זרימה של מידע בכיוון אחד בלבד. באמצעות פתרון זה אנו מוודאים כי לא קיימת 

קרי לא ניתן לכתוב לתוך הרשת אלא רק לקבל ממנה מידע אשר תוייג מראש.  תקשורת דו כיוונית,

הפתרון ימומש לרוב האתגר הפתרון זה הינו כאמור חוסר היכולת לכתוב פקודות לתוך רשת הבקרה לכן 

ברשתות בעלות נכסים קריטיים מולם קיימים איומים מוחשיים ואשר פגיעה בהם עלולה לייצר אפקט 

 שלילי משמעותי )פגיעה בחיי אדם למשל(.

 

 סיכום

אחת הבעיות המרכזיות שאנו  .OT-בשלושת המאמרים ניסיתי להעביר לכם הקוראים טעימה מעולם ה

הינה מחסור באנשי מקצוע בתחום ואני מקווה שמאמרים אלו יצרו ולו במעט מזהים )לא רק בישראל( 

 שמעונינים להרחיב את הידע לתחומים נוספים. IT-סקרנות אצל אנשי אבטחת מידע בתחום ה

 מאחל לכולם שההגנה בארגון שלכם לא תהיה כזו...
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