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Industrie steeds meer bewust van gevaren onbeveiligde software 

De jacht op het hart van de machine
Knowhow is het grootste en kostbaarste goed van een machinebouwer. Toch wordt er soms nogal slordig mee om gegaan, vooral als het gaat om het 

‘kloppende hart van de machine’, de software. Zat voorheen de intelligentie dan wel de kracht van een machine in de mechanica, de stangenmechanismen

 en tandwieloverbrengingen, tegenwoordig zit de intelligentie verstopt in de besturingssoftware. Hoewel, verstopt.

Hackers denken daar anders over en zien industriële 
besturingen steeds meer als een nieuwe speeltuin. 
Vraag het maar aan bedrijven die zich hebben 
gespecialiseerd in de bescherming van die software. 
Ze knikken ernstig als je ze ernaar vraagt en komen 
met afschrikwekkende voorbeelden. Neem het ver-
haal van de Duitse producent van borduurmachines 
ZSK, die een paar jaar geleden één van zijn machi-
nes aan een Chinese afnemer verkocht. Vorig jaar 
was een onderhoudsmonteur toevallig in de buurt 
en liep eens binnen bij de Chinees om de machine 
te bekijken. Wie schetst zijn verbazing toen hij daar 
niet één, maar honderden borduurmachines zag 
staan. De typeplaatjes waren vervalst, de besturing 
was gehackt, kortom, de complete machine was 
doodleuk gekopieerd. Het kopiëren van de bestu-
ring was echter niet zo eenvoudig geweest als die 
was voorzien van  een softwaresleutel, bijvoorbeeld 
in de vorm van CodeMeter van Wibu-Systems.

Maakindustrie
Het is dan ook niet vreemd dat ZSK inmiddels een 
blije gebruiker is van CodeMeter. Wibu-Systems is 
een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in software-
bescherming voor de producerende industrie. In 

Nederland wordt het bedrijf vertegenwoordigd door 
Wibu Benelux. Directeur Marcel Hartgerink van 
Wibu Benelux: ”Het hacken van machinesoftware 
wordt een steeds groter gevaar voor de maakin-
dustrie. Het gaat daarbij niet alleen om het pure 
kwaadwillige hacken met als enig doel het stilleg-
gen van een machine of fabriek, maar steeds vaker 
ook om industriële spionage en piraterij, dan wel 
namaak en kopieerwerk. De industrie wordt zich 
steeds bewuster van deze gevaren en is naarstig op 
zoek naar beveiligingsoplossingen.”
Dit gevaar is overigens alleen maar groter geworden 
sinds internet een belangrijker rol is gaan spelen 
binnen industriële omgevingen. Service-monteurs 
hoeven tegenwoordig niet meer voor elke klus op 
pad te gaan om hun werk te doen. Vanachter een 
laptop of tablet kunnen ze tegenwoordig op kantoor 
via internet een groot deel van het werk doen. 
Nadeel is daarbij wel dat ze via de internetverbin-
ding moeten inloggen op fabrieksnetwerken of 
machinebesturingen en dat er bij hun werkzaamhe-
den doorgaans gebruik moet worden gemaakt van 
CAD-tekeningen.

Vertrouwen
Te veel wordt daarbij nog vertrouwd op wacht-
woorden en inlogcodes, aldus Marcel Hartgerink. 
Hartgerink: “Wachtwoorden kunnen gekopieerd 
worden en codes kunnen gebroken worden. Om 
te voorkomen dat documenten of software op deze 
wijze illegaal worden gekopieerd, is het veel beter 
om die te versleutelen. Dat kan bijvoorbeeld met 
een usb-dongle, hardware die in een laptop of pc 
moet worden gestoken om te kunnen veri� ëren 
dat de gebruiker van de laptop ook daadwerkelijk 
de rechtmatige eigenaar is. Zo’n dongle kan met 
verschillende beveiligingsniveaus worden uitgerust, 
zoals een niveau voor alleen klanten en servicemon-
teurs en een niveau voor alleen interne medewer-
kers. Dit biedt een eerste bescherming tegen op de 
loer liggende hackers.”

Probleem
Een bijkomend probleem dat zich in de indus-
trie voordoet is dat veel besturingsystemen zijn 
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gebaseerd op standaard hardware, zoals industriële 
pc’s met standaard software als VxWorks, QNX, 
Windows of Linux Embedded. Ook wordt vaak een 
gedeelde standaard toegepast, bijvoorbeeld CO-
DESYS. De netwerken zijn afzonderlijk beveiligd 
via VPN’s en � rewalls. Voor de besturingen is dat 
echter niet afdoende. Vanuit hun vaak onvoldoende 
beveiligde laptops hebben servicemonteurs toegang 
tot besturingen. Vaak worden de toegangscodes 
voor de VPN’s van klanten op deze laptops vast-
gelegd. Als de servicemonteur erbij kan, kan een 
kwaadwillende dat ook. Via de zwakke plekken in 
� rewalls en VPN’s kunnen hackers dan toegang 
krijgen tot een netwerk en zijn de gevolgen niet te 
overzien.

Secure boot
Om deze piraterij tegen te gaan moet een bestu-
ringssysteem tot in de diepere lagen beveiligd 
worden, bijvoorbeeld via een beveiligde opstartpro-
cedure, een zogeheten ‘secure boot’, die onge-
wenste toegang tot de systeemcode tegengaat. Alle 
systeemonderdelen inclusief de ‘bootloader’ starten 
hierbij op vanuit een cryptogra� sch beveiligde om-
geving die zorgt voor de nodige betrouwbaarheid. 
De afzonderlijke onderdelen van het besturingsys-
teem zijn bovendien voorzien van digitale handte-
keningen van onder andere de technische manager 
van een productiebedrijf. 
De controle daarop is mogelijk door elke laag in het 
systeem zelf te laten veri� ëren of de volgende mag 
worden opgestart. De bootloader controleert aldus 
het operating systeem, dat op zijn beurt weer de 
run-time omgeving controleert, waarna van daaruit 
de applicaties worden geïnspecteerd. Aanvullende 
beveiligingsvoorzieningen zorgen ervoor dat een 
laag nagaat of de bewerking in de vorige laag correct 
is verlopen.
De controle moet dus beide kanten op kunnen 
gaan. Voor de teruggaande controle volstaat de 
dongle, een softwaresleutel die met een correspon-
derende versleutelde code de status registreert. De 
ontcijfering voor het opstarten van de volgende 
laag vindt alleen dan plaats wanneer is vastgesteld 
dat het voorgaande proces correct is verlopen en de 
status op de dongle is vastgelegd.

Softwareversleuteling
Wibu-Systems is al 25 jaar actief in de machine-
bouw. De eerste producten van het bedrijf waren 
voorzieningen om digitale machine-instellingen 
veilig te bewaren. Tegenwoordig levert het bedrijf 
technologie voor het beveiligen van software en data 
tegen oneigenlijk gebruik, zoals hacking, industriële 
spionage, overtreding licentierechten en de afscher-
ming van cloudapplicaties. Deze technologie wordt 
momenteel op de markt gebracht onder de naam 
CodeMeter. Het gaat om producten voor software-

Beschermingssuite
Wibu-Systems introduceerde tijdens de laatste Hannover 
Messe  zijn nieuwe Wibu-Systems Protection Suite die 
softwareapplicaties beschermt en licenseert. Producenten 
kunnen hierbij kiezen tussen de automatische encryptie 
tool AxProtector en ExProtector, de speciale encryptie 
tool voor embedded besturingssystemen. De laatste 
beschikt over een grafi sche gebruikersinterface voor 
Windows, Mac OS, Linux, .NET of Java. Er zijn verschillende 
beveiligingstechnieken gebruikt voor de native codes, 
zoals C, C + +, Delphi, en managed codes met behulp 
van bytecodes, zoals Java en .NET. In het geval van native 
code, kan de fabrikant CodeMeter direct in de broncode 
integreren door middel van IxProtector en aparte functies 
afzonderlijk versleutelen. In het geval van Java en .NET 
wordt het nog gemakkelijker aangezien de ontwikkelaar 
niet zelf hoeft te zorgen voor codeversleuteling. 
Alle AxProtector varianten hebben één element gemeen: 
beschermde programma’s worden verwerkt tot iets 
wat lijkt op een zelfuitpakkend archief, dat vervolgens 
zonder enige wijziging in het besturingssysteem 
wordt geladen. Bij ExProtector gaat het iets anders en 
integreert het direct in het oplaadmechanisme van het 
besturingssysteem en zorgt het voor een handtekening 
validatiecheck vóór het laden en uitvoeren van een 
beschermd programma. ExProtector is beschikbaar voor 
Android, VxWorks en QNX. 

Wibu-Systems is al 25 jaar actief in de machinebouw en levert technologie voor het beveiligen van software en data 
tegen oneigenlijk gebruik. 
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versleuteling voor het beveiligen van embedded 
systemen (CmActLicense en CSPP) en producten 
voor hardwareversleuteling bij een PC of laptop 
(CmDongle). CmActLicense is een softwaresleutel 
in de vorm van een bestand met een software-
licentie. CSPP, of wel CodeMeter Source Protection 
Provider, is bedoeld voor het inrichten van een cen-
trale administratie voor de toegangscodes. Het zorgt 
ervoor dat alleen geautoriseerde personen versleutel-
de codes uitgereikt krijgen die toegang geven tot de 
broncode van een PLC. CmDongle is in verschil-
lende uitvoeringen leverbaar en ondersteunt AES-, 
RSA- en ECC-beveiligingsalgoritmen. De dongle, 
voorzien van een smartcard chip, kan tegelijkertijd 
6000 verschillende licentiesleutels activeren.

Banden
In Nederland is Codemeter onder andere geïm-
plementeerd bij de Eindhovense leverancier van 
biometrische identity management-oplossingen 
GenKey, bij Productschap Vis en bij bandmachi-
neproducent VMI. Van de 1,2 miljard banden 
die wereldwijd worden geproduceerd, wordt 20% 
geproduceerd op machines van de VMI Groep. 
Deze VMI machines zijn in staat om 2000 banden 
per dag te produceren. De besturing van dit proces 
is volledig automatisch. Ze maken daartoe gebruik 
van de laatste generatie safety PLC’s van Rockwell 
Automation. Met camera’s, gekoppeld met een 
vison systeem, wordt het productieproces stap voor 
stap gevolgd en bewaakt, waarbij indien nodig, 
zonder tussenkomst van een operator, eventuele 
correcties worden doorgevoerd. Software speelt 
daarbij een doorslaggevende rol. Echter, zonder een 
goede beveiliging van de software, loopt het bedrijf 
grote risico’s, met name door de groeiende praktijk 
van service op afstand via internet voor het plegen 
van onderhoud of het upgraden van software. Het 
kopiëren van software is dan nog maar een kleine 
stap. VMI besloot daarom het beveiligingsplatform 
van zijn PLC software te upgraden. Deze software 
bevat essentiële algoritmes en de principes van de 
werkprocessen van de bandenmachines en vereist 
daarom beveiligingsmaatregelen om toegang tot de 
broncode te managen.

Oplossing
De bestaande oplossing die Rockwell bood voor 
zijn PLC’s, vond VMI niet voldoende. Uiteinde-

lijk kwam Wibu-Systems in samenwerking met 
Rockwell, met een oplossing op basis van Code-
Meter. Hiermee zijn wachtwoorden versleuteld in 
een afzonderlijke CmContainer van Wibu. Dat 
kan een een stuk hardware zijn in de vorm van 
de CmDongle zijn of een software licentie � le, de 
CmAct License. Deze oplossing wordt gecomple-
teerd met de CodeMeter Source Protection Provider 
(CSPP) van Wibu. CSPP beheert de wachtwoorden 
op afstand.
Bij VMI zijn twee beheerders aangewezen die de 
wachtwoorden en de dongles beheren en die gebrui-
kersrechten, een zogenaamd ticket, verlenen aan 
de engineer. De wachtwoorden worden vervolgens 
via CSPP Client, geïnstalleerd op de bedrijfsserver, 
doorgegeven aan de � eldservice engineer die CSPP 
Client op zijn laptop heeft draaien. Op deze wijze 
kan hij zijn onderhoudswerk doen aan machines, 
maar alleen met de rechten die hem zijn toegekend 
voor de speci� eke tijd en functies waarvoor ze zijn 
afgegeven.
De � eldservice engineers beschikken allen over 
een CmDongle, die backward compatibel is met 
alle Rockwell PLC broncode beschermingssleutels. 
Ze kunnen zo bij de klant online hun werk doen 
vanaf hun laptop zonder de kans te lopen dat de 
toegangssleutel ongewild op verkeerde plekken 
terechtkomt. Inmiddels functioneert bij VMI alles 
tot volle tevredenheid.

www.wibu.com  
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