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מדידה

oמציאת גודלו של מאפיין שניתן לתצפית של עצם נתון:הגדרה  ,

לעריכת המדידה  . המתאימותוהבעת גודל זה ביחידות המידה

.נעזרים לרוב במכשיר מדידה מתאים

oדוגמאות:

o מרחקמדידת.

o משקלמדידת.
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ניטור

oחיזוי שינויים  , מדידה תדירה של נתונים לשם מעקב: הגדרה

.ונקיטת אמצעים בתגובה לשינוי

oדוגמאות:

o מיםניטור.

o אוירניטור.

o רעשניטור.
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?איך זה קשור אלינו

o  עם התפתחות הטכנולוגיה מערכות רבות עוברות להיות

.דיגיטליות

o מערכות רבות מנטרות ומודדות רכיבים בסביבה שלה.

o כצרכניםהעיקרית שלהן לפקח עלינו המטרה.

oאיך אנחנו נגן על המערכת מפני רמאות ונוכלות?

4



הקדמה

o איך אפשר לעבוד עליה–אזעקה?

o למה שירצו לשנות אותו –מונה של נהג מונית?

o למה שירצו לשנות אותו–מד דלק ברכב?
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o משלמים עבור אסימון -מונה עם תשלום מראש (Token ) ,  מספר
מיוחד או כרטיס עם פס מגנטי וזה נותן לנו שימוש במערכת לפי  

.התשלום

oמכוני שטיפת רכב עם אסימונים  , מכונות צילום עם כרטיס : דוגמאות
.'וכו

o המטרה המרכזית במערכות כאלה היא למנוע שכפול מסיבי של
.האסימון

o פתרון אפשרי הוא מעקב אחר כל האסימונים וכל פעם לוודא שלא
השתמשנו בו מחדש

o מהי-יש פה בעיה?
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מונה

oמה אם אין לנו תקשורת : הבעיה?

o מקוונתאנחנו נצטרך לזהות את הזיוף בצורה לא.

o אפשרי הוא להצפין את האסימוןפתרון.

o כאלההמערכות לא מתרגשים מהונאות בתכנון.

o ניקח  –קיימות התקפות נוספות על מכונות למכירה אסימונים

.לדוגמא מכונה להפקת כרטיסים להדפסות
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מונה

o  במדינות אירופה קיימים מונים מיוחדים של חשמל

,  Tokenשאפשר להפעילם רק באמצעות ( גז ) 

בדרום אפריקה רצו לזרז את פריסת החשמל ולכן  

.תשלום מראש הייתה הדרך הטובה ביותר

oהTokenכ מחרוזת של ביטים שאומרת  "מכיל סה

–50KWH לפעולואחרי זה החשמל מפסיק  ,

.עם אפשרויות נוספותTokenקיימים 
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דרישות המערכת
o אסימוניםשיהיה קשה לזייף.

oToken  שלובמונה רקיעבוד.

oToken  שלולא יעבוד פעמיים במונה.

oהלעשות את : אסטרטגיה ראשונהToken  עם  ככרטיס חכם

.יפ'צ

oלשדך לכל מונה את ה: אסטרטגיה שניהToken  בעזרת  שלו

.מספר מיוחד כך שלא נוכל להשתמש בו במונה אחר
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בעיות

o בסופר מרקט וצריכה  שבדרך כלל נמצאת מכונה מרכזית בשכונה

.שכונתילהצפין שם את מספר המונה במספר מיוחד 

oנוצרו הרבה מאוד חברות שונות שמוכרות חשמל דרך , באנגליה

.חברותגנרטורים ולכן המונה צריך לתמוך בהרבה 

oהאנשים עבדו רחוק מאוד מהבית ולכן יכלו  , בדרום אפריקה

לקנות רק ליד העבודה אבל זה לא התאפשר בגלל שזה לא 

.  באותו שכונה
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בעיות במעבר  

לדיגיטלי
o וולט אז כמה סוגי מונים היו  180ל220המתח היה נופל מכאשר

!מאתחלים את הקרדיט למקסימום האפשרי

o מונהמכשיר למכירת אסימונים לא מכר לסוג ספציפי של.

o המכשיר אפשר לקבל החזר על האסימון אבל השאיר את

.האסימון עם הסכום 

o  מכשיר נוסף זכר רק את המספר הסריאלי האחרון ולכן אם

.לנצחלהטעין אותו יכלנוהחזקנו שני עותקים 
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Taxi Meters, Tachographs, Truck 

Speed Limit

o הכי נפוץ הוא  , בוברכב יש מספר מערכות שמנטרות ושולטות

. אשר מודד את המרחק שהרכב עבר' קילוטמרזהמד

oמחשב הרכב שולט בכל מערכות הרכב וכך גם במד קילומטרז  '

ובשביל לרמות אותו היה צריך לעשות צריבה מחדש של הבקר 

:במחשב הרכב או החלפה שלו זה נעשה משתי סיבות

o  בתוך מחשב הרכב יש את הקידוד של המפתח שרשאי להניע את

(.אימובילייזר ) הרכב 

o אנשים צורבים מחדש את מחשב הרכב כדי לקבל יותר כוח מהאוטו

.והיצרנים לא אוהבים את זה 
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Taxi Meters, Tachographs, Truck 

Speed Limit

o הפתרון של חברות הרכב הוא להשאיר לוגים מוסתרים של

הנתונים של הרכב כך כשהוא יכנס לטיפול יהיה אפשר לראות  

.זהאת 

o מוניתכמו מונה של נהג –יש מערכות נוספות שמתקינים ברכב.

o הכלי החדש ביותר שמתקינים לניטור תנועת הרכב הואBlack 

Box בגלל שהביטוח של –שנועדה בעיקר בשביל הביטוח

.זמן שנוסעים/ הצעירים נהיה יקר אז משלמים לפי כל קילומטר 

13



Tachographs

oשעות עבודה ומהירות  מנטר
.משאיותנסיעה של נהגי 

o  באירופה מקליטים את כל
שעות על דף  24הנתונים של 

.הנייר

o מחובר –טכומטר האנלוגי
'  למערכת מד הקילומטרז

ברכב ובעזרת עט רושם על 
, דף הטכומטר את המהירות

כמו כן נדרש לכתוב שם את  
.והשעההמיקום 
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Tachographs

o ביממהשעות 8.5מותר להם לנהוג –באירופה.

o  ש"קמ100וגם פיזית עד באירופה המשאיות מוגבלות בחוק.

o 68-שעות ביממה אך לא יותר מ12מותר לו לנהוג –בישראל

.ימים7שעות ב

o כרטיסעבור טכומטר דיגיטלי צריך להכניס.

o זריקתטכומטר נועד גם כדי לגלות

.ועבירות נוספותאשפה רעילה
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חולשות
o70% אלא עבור ניצול חולשות  רמאויותמההרשעות הן לא עבור

.של המערכת

o שעות נהיגה ושתי משאיות  10ניקח שתי ערים במרחק של
.שיוצאות מכל אחד מהערים

o  אם הנהגים יעצרו באמצע הדרך ויחליפו משאיות ויכניסו ניירות
חדשים מבחינת החוק לא נהגו על המשאית הזאת והם נהגו רק  

.שעות5

oכ הם נהגו  "מבחינה חוקית היה אסור להם לעשות את זה כי סה
.  שעות אבל אין דרך לאכוף את זה במערכת הנוכחית10

o המושג הזה נראהGhosting.
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חולשות
o אחרתכי בכל יום ניתן לסוע למדינה , באירופה יש עוד חסרון.

oפשוטות יותר הן הזזת השעון קדימה ואז מזיזים אותו  רמאויות

ובפועל התחלת  16וסיימת ב14חזרה ורואים שהתחלת לנהוג ב

. 12ב

o  רמאות נוספת היא להכניס כרטיס ולהגיד שהתחלת מישוב קרוב

.נפוץמאוד עם שם מאוד 

o יש התנגשות בין הנהג למפעיל של  –חסרון בשיטות האלה

.הנהג
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חולשות
o20% הפיזיםמהרשעות הן עבור התעסקות עם הרכיבים.

o שהיה  ' קילומטרזהמדהטכומטרים הראשונים היו מסתמכים על

.שמסתובבעובד על כבל 

o  הטכומטרים המתקדמים מסתמכים על האלקטרוניקה שזה

.לטכומטרבעצם חיישן שמורכב על הגיר ושולח אותות 

o המעבר לטכומטר אלקטרוני עשה את הרמאות לפשוטה יותר–

החיישן בסיבוב  בשביל לרמות את המערכת היה צריך לסובב את 

.מה שגרם לאות לדעוךהחוצה אחד 
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חולשות
o החיישןהפתרון שהיה לזה הוא לקבע את המיקום של.

oאת העובדים שהרכיבו את המערכת כך שילפפו את שיחדו : בעיה

.השעוןהכבל נגד כיוון השעון במקום עם כיוון 

oשרוף או קיצרו  שעליו ישב הטכומטר בפיוז החלפת הפיוז : בעיה

.את הטכומטר וככה הטכומטר הפסיק לפעול

oי זה שהוא שם "פתרון של אחד היצרנים ניסה לפתור את זה ע

.ABSאת המערכת על אותו פיוז כמו מערכת ה
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חולשות

o6% עצמומהרשעות הן עבור התעסקות עם הטכומטר.

o  ההרשעה הכי נפוצה הוא כיול מחדש של הטכומטר שהוא יראה

.לנהגתוצאה שטובה יותר 

oּיּול הוא פעולה המאפשרת  מדידהשל כלי( קליברציהאו)כִּ

וכוונון כלי המדידה כך שיהיה מדויק  , הערכה של דיוק המדידה

.יותר
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חולשות
1% טק-היי"מהרשעות הן עבור תקיפות"
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חולשות

o כאם נסתכל על המכשיר המסומן הוא מוגדרVoltage 

Regulator אשר אמור לווסת את המתח שמגיע למכשיר.

o י השלט בציור כל "והוא מכשיר שנשלט ע, מסתבר שהוא לא כזה

את המהירות  10%במקטינה לחיצה על הכפתור בשלט 

לחיצה רביעית מחזירה את המהירות למהירות  , האמיתית

.המקורית

o מאוד קשה למצוא את זה–הבעיה בשיטה הזאת היא למשטרה  !

.זה יכול להיות על כל חלק בכבל
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הטכוגרף הדיגיטלי
o בין מדינות אירופה הן שונות האכיפה:

o התבצעו בדיקות רנדומליות של נהגים ושל הטכוגרף  באנגליה

.שלהם

oבהולנד מעדיפים ללכת על החברה של המשאיות ולפקח עליהם.

oבאיטליה השתמשו בנתונים מכבישי האגרה כדי לפקח.

o  אם נהג נוסע בין צרפת להולנד והוא שכח את המסמכים שלו

במשרד בצרפת אז המשטרה ההולנדית לא יכולה להשיג את 

.המסמכים
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הטכוגרף הדיגיטלי
o  האיחוד האירופאי החליט לקחת יוזמה ולהוציא מערכת שתהיה

.לכל המדינות באיחוד

o ימים אחרונים  28לכל נהג יהיה כרטיס נהג שישמור תיעוד של

.שזה כולל את השעות ואת המסלול

o  בכל רכב חדש תותקן המערכת והוא ישמור תיעוד של המסלול

.שלו לאורך שנה

oלכל מוסך שמורשה יהיה כרטיס משלו כדי לכייל את המערכת.

o לכל שוטר יהיה כרטיס שוטר שיוכל להסתכל על הנתונים של

.המערכת בצד הכביש
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בעיות

o לאף אחד לא היה ברור איך המעבר לטכוגרף  –יעילות הפרויקט

.יעזורדיגיטלי 

o טכוגרף דיגיטליבו מותקן מהרכבים 20%מעריכים כי באנגליה  .

oבכרטיס הנהג לא נשמרת המהירות בכל רגע.

o ההחלטה לבחור בכרטיס חכם במקום בזיכרון זו כנראה

!השגיאה הכי גדולה שהייתה
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בעיות ברמת המערכת

oהתגובה לבעיה הייתה שונה אצל כל מדינה.

o  הגרמנים בנו תשתית של מערכת ניהול שמקבל מטכוגרף

זמן  , בנוסף גם את הדלק,דיגיטלי את המידע ומטכוגרף אנלוגי 

משלוח ואפילו את המשכורות כמו כן הם קבעו מחיר לכל כביש  

.ככה זה ישלח קלט למערכת עבור כל משאית

o  הבריטים עשו מערכת דומה רק שם המשטרה מחליטה עבור

איזה חברות לממש את המעקב ובנוסף בצורה אוטומטית הם  

.שלהם-ANPRעוקבים דרך מערכת ה
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בעיות ברמת המערכת
o  חוסר ההסכמה בין המדינות לגבי פרטיות מנעו מהאיחוד

.האירופאי לקבוע אחידות במערכות 

o שאנחנו רואים המערכות ניהול לא נותנות פתרוןכמו.

oהגרמנים מאוד מקפידים על שעות העבודה ואילו  , דוגמא לבעיה

לכן נהג שבא מגרמניה ונכנס לאיטליה מוציא את , האיטלקים לא

.לטכומטרמחזיר את הנייר מהטכומטר ובחזור הוא הנייר 

o גרמני עצר את הנהג האיטלקי ולא הציג לו  אם שוטר : הפתרון

.אותוממשלת גרמניה יכולה לתבוע תיעוד של שבוע אז 
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בעיות נוספות
oנהגים לקחו כרטיסי נהג מנהגים אחרים.

o נהגהנהגים היו כמה כרטיס לרוב:

o הנהגים בדרך כלל היו כמה כתובות לכן הם קיבלו כמה לרוב
.נהגכרטיסי 

o האמצעי  את השם שכחו נהגים הוציאו כרטיס נהג חדש כאשר הם
.שלהם

oפ החוקים יש לו  "נהג משאית יכול להרוס את הכרטיס נהג שלו וע
.ימים להוציא כרטיס נהג חדש15

o של המדינה היה לעשות מסד נתונים הפתרוןTachonet
.אותםשיאסוף פרטים על הנהגים בכל היבשת וישמור 
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בעיות נוספות

o הנוספים של המוסך ושל השוטר הם בעלי הרשאות  הכרטיסים

.גבוהות יותר 

o החליטה לצמצם את בעלי המוסכים שיחזיקו כרטיס  הממשלה

.כזה ובאנגליה לדוגמא חייב לעבור בדיקת יושר

o יכול לבצע  את הכרטיס מוסכניק מושחת שיש לו / כל שוטר

.בטכומטררמאויות

oמוסכניק יוכל לשנות רק  / קידוד כל אזור וכך השוטר :פתרון

.בהתאם לאזור שלו
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-היי"הלבעיית פתרון 

"טק
oהאיחוד האירופאי החליט כי האות שמועבר מהחיישן  1990ב

.לתוך הטכומטר יהיה מוצפן

o איך יפיצו את מפתחות ההצפנה, בעיהאבל יש עם זה?

o בהתחברות ראשונה של המערכת החיישן שולח  , שיטה ראשונה

בפעם הראשונה קוד לטכומטר ובעזרת הקוד הנשלח נקבע  

אם החיישן התקלקל אז  , המפתח וזוהי לא מערכת חדשה 

נעזרים בכרטיס מיוחד שהורג את ההצפנה ואז מחברים חיישן  

.חדש והכל מהתחלה

oשיטה זו נכשלה בגלל חוסר תיאום בטבלת השגיאות.
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פתרון לבעיות  

"טק-היי"ה
o לכל שוטר יהיה  , השיטה השניה מבוססת על אבטחת הנשק

.לירותטבעת שרק אם היא בטווח הנשק יוכל 

o  זה מתקשר לבעיה שלנו כך שנעשה חיישן מאובטח שרק בעזרת

.הטכומטרמזהה ספציפי יוכל לתקשר עם 
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מונה לדואר

oלאחר כמה  , הומצא הבול כדי להעביר בעזרתו דואר 1840ב
שנים אנשים התלוננו על נוחיות הבול והחליטו להמציא את 

. Postage meterה

oPostage meter היה מכשיר אנלוגי אשר מדפיס  בהתחלה
.יעד, תאריךחותמת על הנייר שכוללת 

o  כל מונה החזיק מונה פנימי אשר היה אומר כמה מכתבים חתמנו
והוא היה מוגן בחותם מיוחד ובכל כמה חודשים לוקחים את 

.המכונה לדואר ומשלמים על מה ששלחנו ומאפסים את המונה

o  הדואר הסתמך על האנשים לקחת את המכשיר כל כמה חודשים
.על מנת שישלמו על הדואר ששלחו
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מונה לדואר

oכלומר  –הוציאה מנגנון חדש של הטענה דרך הטלפון 1981ב

שילמנו ודרך הטלפון קיבלנו קוד לאיפוס המונה וזה הסתמך על  

אם היה סכום אשר ממה שאמרו זה  –הכסף שיש כרגע במונה 

.לא היה עובד

oבעיה נוספת שהייתה היא שהכיתוב היה כתוב בדיו.

oהציעו להחליף את הכיתוב בחותמת דיגיטלית והתחילו  1990ב

.לבחון אם הצפנה של הנתונים יכולה לעזור

o  הדאגה שלהם הייתה הגישה למדפסות וסורקים והאם בעזרתם

.הדוארקל לזייף את 
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המעבר למונה  

דיגיטלי
o  החליטו ליצור תוכנה שהרעיון הבסיסי שלה שהכיתוב שעל המעטפה יכיל

כמה כסף נשאר  , תאריך , מספר המונה , את הנתונים של השולח והמקבל
.כ כמה המונה שלח וכל זה היה חתום בחתימה דיגיטלית"למונה וסה

o ובדואר עבור כל מכונה , המפתח של המכונה שמור בה בצורה מוצפנת–
.ככה יכלו לבדוק כל מכתב מאיפה הוא יצא ומאיזה מכונה ולאן
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Digital meter

o  המכונות החדשות כבר מחוברות לרשת ולא צריך להטעין אותם

ולהכין להם כתובית ולשלוח ובסוף  את הדואר לשקול אלא רק 

.החודש מקבלים חשבון

oאז מה עם אבטחה  ?

o במכונות החדשות ישTemper-resistant Processor .

oמחזיקים בשני מונים:

o כמה כסף נשאר–אחד יורד לחשבון הנוכחי

o כ נשלח"כמה סה–השני הוא עולה

oאם הבדיקה של אחד מהם נכשלת המכונה ננעלת
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סיכום
o  עם המעבר מהעולם האנלוגי לעולם הדיגיטלי הרבה מערכות

עוצבו מחדש

oחלקן היו הצלחה וחלקן לא ממש:

oPrepayment Metersהיו הצלחה.

o הטכוגרף הדיגיטלי היה הצלחה הרבה פחות מרשימה–

.רק פחות טוב, בדיוק כמו האנלוגי

oPostage meters  היו גם הם הצלחה שאפשרו מעקב טוב

.יותר של החבילות
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