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Hardwarebinding en secure boot
bewaken intellectueel kapitaal

Het ontfutselen van de besturingsgegevens in een productieomgeving is een 

stuk gemakkelijker nu de controllers van machines voornamelijk zijn geba-

seerd op standaard industriële pc’s met een internetverbinding. Diefstal van 

data wordt meestal niet eens opgemerkt en de dief kan in alle rust offline de 

buit analyseren. De oplossing ligt in een beveiliging in de diepere lagen van 

het besturingssysteem, bijvoorbeeld via een ‘secure boot’.

[tekst] Fred Franssen [foto’s] Wibu

VPN’s van hun klanten vastleggen op on-
voldoende beveiligde laptops. Krijgt een 
kwaadwillige via de zwakke plekken in 
Firewall en VPN’s (te korte RSA encryptie-
sleutels) toegang tot een netwerk, dan 
ligt de weg open naar alle componenten 
daarbinnen waaronder de vitale control-
lers. In theorie lijkt het heel goed moge-
lijk na te gaan wie welke data op welk 
tijdstip heeft geraadpleegd, maar in de 
praktijk zijn de loggegevens vervat in pro-
tocollen die te gemakkelijk zijn te mani-
puleren.
Een fysieke scheiding van besturingssyste-
men en de apparaten of de productiema-

chines levert geen extra bescherming op. 
Vanuit hun laptops hebben servicemon-
teurs toegang tot controllers. De back ups 
van software en data en de instellingpara-
meters zijn elders opgeslagen. Ze komen 
allemaal te samen in de processor van de 
PLC. Dát is de plek waar de beveiliging 
cruciaal is.
De controllers bevatten alleen uitvoerbare 
(run) code, waarvoor de configuratiege-
gevens en de parameters zijn vrijgegeven 
door daartoe gemachtigde functionaris-
sen. De meeste besturingsmodules zijn op 
locatie op te waarderen met nieuwe func-
tionaliteit, terwijl gelijktijdig tijdens die 
sessie ‘bugs’ zijn te ‘fixen’. Maar de moge-
lijkheid van frequente, lokaal uitgevoerde 
revitalisering slaat wel een deuk in het 
pantser rond besturingssystemen. Als de 
servicemonteur erbij kan, kan een kwaad-
willende dat ook!

Met een beveiligde opstartprocedure (‘se-
cure boot’) is ongewenste toegang tot 
systeemcode tegen te gaan. Alle sy-
steemonderdelen inclusief de bootloader 
starten op vanuit een cryptografisch be-
veiligde omgeving die de betrouwbaar-
heid waarborgt. De afzonderlijke onder-
delen van het besturingsysteem zijn voor-
zien van digitale handtekeningen van de 
producent en de technisch manager van 
het productiebedrijf. De controle daarop 
is mogelijk door elke laag in het systeem 
te laten verifiëren of de volgende mag 
worden opgestart. De bootloader contro-
leert het operating systeem, dat op zijn 
beurt de run-time omgeving controleert, 
waarna van daaruit de applicaties inspec-
tie ondergaan.

Controleketen
In deze controleketen is het dus van be-
lang dat de publieke sleutel van de eerste 
laag geen verandering ondergaat. Daar-
mee is de beveiliging van de gehele keten 
verankerd. Een pre bootloader in de vorm 

V 
eel moderne besturingsystemen zijn 

gebaseerd op standaard hardware, zoals 
industriële pc’s onder standaard opera-
ting software als VxWorks, QNX, Win-
dows of Linux Embedded. Ook in de run-
time omgevingen wordt vaak een ge-
deelde standaard toegepast, bijvoorbeeld 
Codesys. De verspreide op internet geba-
seerde netwerken zijn afzonderlijk bevei-
ligd via VPN’s en firewalls. Voor control-
lers is dat echter niet afdoende.

Bescherming van controllers
Het is een bekend verschijnsel dat service-
medewerkers de toegangscodes voor de 
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Schema van sourcecode beveiliging. De licentiebeheerder (Librarian) bij een apparatenfabrikant geeft de rechten 

uit vanuit zijn CSPP administratie. Via CmActLicense op de centrale server van het bedrijf wordt een toegangscode 

gegenereerd voor een servicemonteur, die voor een bepaalde periode toegang heeft tot de sourcecode van een ap-

paraat ergens in het veld

Waar onderhouds-

monteur bij kan…
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van een ’system on chip’ (SOC) is het 
meest optimaal. Minder kostbaar is het 
toepassen van een tweevoudige bootloa-
der, waarvan het deel met het initiële 
laadprogramma niet is te wijzigen. Aan-
vullende beveiligingsvoorzieningen zor-
gen ervoor dat een laag nagaat of de be-
werking in de vorige laag correct is verlo-
pen. De controle moet dus beide kanten 
op kunnen gaan.

Voor de teruggaande controle volstaat 
een dongle met een usb-connector. Deze 
lijkt op een geheugenstick, maar heeft 
een totaal andere functie. Een dongle is 
een stukje goed afgesloten elektronica 
waarop een zogeheten ‘state machine’ is 
aangebracht, die met een daarmee cor-
responderende versleutelde code de sta-
tus van het opstartproces registreert. De 
ontcijfering voor het opstarten van de 
volgende laag vindt alleen dan plaats, 
wanneer is vastgesteld dat het voor-
gaande proces correct is verlopen en de 
status op de dongle is vastgelegd. De di-
verse softwareonderdelen laten zich dus 
nooit afzonderlijk en in samenhang door 
hackers simuleren. 
Machinefabrikanten zien zich met de drei-
ging van industriële spionage genood-

zaakt om beveiligingsvoorzieningen in 
hun producten aan te brengen. Daartoe 
biedt de elektronica voor zowel de opera-
tor bediening als de automatische aanstu-
ring van processen het meest logische 
aanknopingspunt.

Praktijkvoorbeeld
Een goed voorbeeld treffen we aan bij 
LVD, Belgisch producent van machines 
voor de bewerking van metalen platen. 
De markt waarop het bedrijf opereert 
kent veel concurrenten. Permanent inno-
veren met nieuwe functionaliteit en een 
hoge graad van automatisering is dus een 
must. Van die vernieuwingsinspanning 
wil men niet graag dat concurrenten de 
vruchten plukken. Het afschermen van de 
besturingslogica is dus ook een must. Die 
beveiliging mag echter niet ten koste 
gaan van het bedieningsgemak en de 
fl exibiliteit waarmee de machines in geva-
rieerde productieprocessen zijn in te zet-
ten. Voor de nieuwe generatie lasersnij-
machines werd gekozen voor het Code-
Meter  beve i l ig ingssys teem van 
Wibu-Systems. LVD werkt al meer dan tien 
jaar met de beveiligingsoplossing van 
deze Duitse leverancier. Dus lag de keuze 
wellicht voor de hand. Maar de goede er-
varingen hadden betrekking op het auto-
noom draaiende, op Windows gebaseerd 
ontwerpsysteem Cadman, dat LVD even-
eens in het productportfolio heeft.

Bij de nieuwe generatie lasersnijmachines 
gaat het om beveiliging van software, in-
gebouwd in machines die wereldwijd met 
zo min mogelijk operatorhandelingen es-
sentiële productieprocessen uitvoeren. 
LVD voorziet de machines van een bestu-
ring via Touch-L, een combinatie van aan-
raakscherm met besturingssoftware, 
waarmee alle NC-machineprocessen zijn 
in te stellen en te controleren via intuïtief 
te activeren grafi sche instructiesymbolen 
op het schermpaneel. 

Fysieke sleutel bepaalt
Wibu-Systems is 25 jaar geleden ontstaan 
in de machinebouw toen de eerste digi-
tale instellingen vroegen om een veilige 
bewaarplaats. Met die ervaring werd een 
productreeks onder de naam CodeMeter 
ontwikkeld met software (CmActLicense 
en CSPP) en hardware (CmDongle). 
CmActLicense is een softwaresleutel in de 
vorm van een bestand met een software-
licentie. CSPP, voluit CodeMeter Source 
Protection Provider, is bedoeld voor het 
inrichten van een centrale administratie 
voor de toegangsleutels. Alleen geautori-
seerde personen krijgen toegang tot de 
broncode van bijvoorbeeld een PLC. 
De Wibu beveiligingsarchitectuur sloot 
goed aan op het door LVD gehanteerde 
licentiemodel, terwijl de beveiliging met 
een fysieke sleutel (dongle) extra bescher-
ming biedt. Indien er ergens op de wereld 
een storing aan de software van een laser-
snijmachine moet worden verholpen, 
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kunnen LVD-specialisten dit veilig op af-
stand via een internetverbinding uitvoe-
ren. De CMdongle is in verschillende uit-
voeringen leverbaar en ondersteunt AES, 
RSA en ECC beveiligingsalgoritmen. De 
dongle, voorzien van een Smartcard chip, 
kan tegelijkertijd zesduizend verschil-
lende licentiesleutels activeren.

Bij het toepassen van beveiliging op pro-
cessorniveau (hardwarebinding) werkt 
een bepaalde machinefunctie alleen wan-
neer de daartoe benodigde software is te 
activeren door middel van de sleutel, die 
correspondeert met het slot-ID van een 
locale computer. Veel bedrijven draaien 
hun softwaretoepassingen over een net-
werk van computers. Die kopen dus een 
netwerklicentie voor een bepaald aantal 
systemen. De sleutel gaat dan in een USB-
poort van de netwerkserver.
Bij CodeMeter behoeft de softwareleve-
ranciers niet verschillende sleutels mee te 
leveren. De beheersoftware op de dongle 
interacteert met de schil die op de soft-
ware van de betreffende applicatie is aan-
gebracht. Vooral leveranciers van CAD/
CAM-achtige software hebben hier baat 
bij. Bij sterk rekenintensieve onderdelen 
krijgt de gebruiker de mogelijkheid om 
extra processorcapaciteit bij te schakelen 
in het geval dat de applicatie draait op 
een dual core computer. De licentierech-
ten bepalen of de gebruiker sequentieel 
dan wel parallel mag gaan rekenen 
De ‘hardwarebinding’ komt ook van pas 
wanneer een software-uitgever zijn klanten 
de mogelijkheid biedt om een licentie te ver-
lengen of uit te breiden. Daartoe heeft Wibu 
ondermeer een koppeling gemaakt tussen 
zijn centrale licentiebeheersysteem en Sales-
force.com. Door alle registratie en autorisa-
tie via Salesforce te laten verlopen, voorkomt 
de softwareleverancier problemen met dub-
bele of onjuiste invoer in zijn licentieadmini-
stratie. De licentiebeheerder autoriseert via 
het cloud CRM-systeem de gebruiker, die pas 
daarna een upgrade kan activeren en nieuwe 
functionaliteit laden. Op deze manier zijn de 
gegevens in de uitstaande CodeMeter-sleu-
tels simpel op afstand aan te passen, een 
werkwijze die resulteert in besparingen in 
tijd en menskracht.  

Inl.: Wibu-Systems BV, tel.: (074) 750 14 95, 
www.wibu.com/nl/home.html
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