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  מבוא .1

 .נות רבות בעולםבמדינת ישראל ובמדיעל פי החוק  מבנים ציבורייםב יםרשנדירום ושלטי חם חירותאורת 
מרכזית  ושליטהובדיקות תקינות רציפות. מערכת בקרה  ףשוטדורשים מעקב  אורה והשלטיםהתגופי 

תחזוקה ותפעול של מערכות ב ותומכת פעולת המעקביזציה של צורך אוטומטנדרשת ללתאורת חירום 
 .המערכת תהיה תקינהירום כדי לוודא שבעת ח ,אלו
 

, מכילים סוללות נטענות. על מנת לוודא את תקינות גופי התאורה יש ושלטי חירוםגופי תאורת חירום 
  בקרההת מערכ. בדיקת מצב הסוללה, תהליך שמחייב גישה לגופי תאורה לבצע תהליך קבוע של

אפשרת תקשורת עם גוף התאורה או השלט מ)   LOW ENERGY בלוטות( BLEמבוססת לתאורת חירום 
מאפשרת קריאת תוצאת הבדיקה העצמית והעברתה אל הבקר תקשורת הללא צורך במגע או קרבה. 

המערכת מבצעת את הבדיקות בצורה  מנהל את תוצאות כל גופי התאורה והשלטים שהמבנה.המרכזי ש
יאירו גופי תאורת החירום את ,אוטומטית, מספקת דוחות בדיקה, ומבטיחה באופן ודאי כי בעת הצורך

 .נתיבי המילוט ואזורי הבטיחות באופן הנדרש על פי החוק

  

  המערכת רכיבי .2

a. רבק  

אוסף של גופי תאורת חירום ושלטי חירום הפזורים במבנה על פי הדרישות הקבועות מורכבת מהמערכת 
  ה.בין גופי תאורת החירום והשלטים קבוע בחוק ויש להקפיד לא לחרוג מנהלים אלהמרחק  בחוק.

ובמקרים מסוימים על תקשורת  4.2ום מבוססת על תקשורת בלוטות בין גופי תאורת החירהתקשורת 
  5.0בלוטות 

בין הגופים מועברות הודעות שמטרתן לאסוף את נתוני הבדיקה העצמית המתבצעת בכל גוף בתקשורת 
  .פן עצמאי ובלתי תלויתאורת חירום באו

ולרית המאפשרת קבלת סטטוס כגון תקשורת אינטרנט או סל תומכת בסוגי תקשורת נוספיםהמערכת 
  אודות כל רשת גופי התאורה במתחם תקינות
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            APS-ELבקר 

  UDPמחובר אל רשת האיטנרט הפנימית בתקשורת הבקר 

  הפנימי BLE-לקנפג את כתובות הבקר בעזרת אפליקציית אנדרואיד המתקשרת את מודול הניתן 

  :שניתן לקנפג הןהשדות 

  )של המחשב או השרת  IP-ובת הזו כת(שהבקר שולח את התוצאות   IP-הכתובת  – 1

  )UDP CLIENT(של הבקר    IP-הכתובת  – 2

  GATEWAYהשער כתובת  – 3

  ניתן גם לתכנת שדה זה )255.255.255.0(אינה הדיפולט   SUBNET-וכתובת הבמידה 

  5000אל פורט של המחשב  IP-שולח נתונים אל כתובת הקר הב

  :ים תוצאות של גופי התאורה ומועברים בצורה הזוכוללהנתונים 

00,43,50,51,52,53,54,55,58,59,5
A,5B,5C,5D,5E,5F,60,61,62,63,65,66,67,68,69,6B,6C,6D,6F,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,7D,7

F,7C,7E,7A,7B,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,8A,8B,8C,8D,8E,8F,90,91,92,93,94,95,96,97,  

  המספרים מציינים מספר הגוף ובמידה ויש תקלה גם את האינדקס של התקלהכאשר 

  :כוללותהתקלות 

 תקלת סוללה -  1-4
  תקלת נורה -  3
  זרם טעינה גבוה -  5
  זרם פריקה נמוך -  6
  

  6000שלו ולפורט  IP-כתובת האל  –ולח פקודות אל הבקר שהמחשב 
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b.  חירוםתאורת גופי  

 תקן בכל גוף תאורת חירוםמשדר ומקלט אלחוטי מו

  בקר בעל יחידת זיהוי עצמאית המאפשרת התקשרות ישירה על תאורה מכילגוף כל  -

  ידי אפליקציית סמארטפון   

  הבקרים מותקנים כסדרה טורית ומזהים את מקומם בתוך הסדרה -

  כל בקר מתקשר עם הבקר שסמוך לו ומעביר לו סטטוס תקינות -

  ן בסדרה מקבלהבקרים שלפניו בסדרה. הבקר האחרו כל  של   

  הבקרים שבמתחם  כל  הסטטוס של את   

  

  

 לגופי תאורות חירום ושלטיםדוגמאות 

   

  התקשורת אל הגופים הינו חסוי וכולל אוסף של פקודות מקודדות.ל פרוטוקו

ל אל הגופים לאחר התחברות אל הגוף בעזרת אפליקציית אנדרואיד יעודית "לשלוח את הפקודות הנניתן 
  בעזרת פקודות הנשלחות מהבקר.ואו . )MARKET-שלא נמצאת ב(

פרק זמן לאחר  – )CONNECTION(חיבור הוהתבצע חיבור לא חוקי אל הגוף, הגוף ינתק את במידה 
  קצר.
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c.  סמארטפון אנדרואידאפליקציית  

    ניתן לקבל סטטוס תקינות על ידי פניה לכל אחד מגופי התאורה בעזרת
  :אפליקציית סמארטפון

  OK - גוף תאורה תקין יסומן ב -
  ERR - גוף תאורה תקול יסומן ב -
  N/A -גוף תאורה שלא דיווח יסומן ב -

  
    IPניתן לפנות אל הבקר גם בעזרת אפליקציית מחשב לכתובת 

  :UDPבפרוטוקול 
  תאורה תקין יסומן בחיווי ירוקגוף  -
  גוף תאורה תקול יסומן בחיווי אדום -

  

  

  וף התאורהגאפליקציה לקינפוג 
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d.  לניהול תוצאות גופי תאורת חירום ושלטיםתוכנה  
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ואז ניתן  )התחלת בדיקה(במחשב שולטת על שליחת בקשות לבקר לביצוע איסוף הנתונים התכנה 
  קרוא את התוצאות מגוף הראשון ברשת.ל

  של הנתונים שומרת אותם בקובץ עם תג זמן ושם הקומה.הקריאה 

בחירה מתוך  – ון את התוצאות המרוכזות בדף אקסלהציג את התוצאות בצורה גרפית או לבחלניתן 
  HISTORYמתוך אוסף הקבצים הנשמרים בתיקיה 

ולאחר פרק , אחת ליום התחלת בדיקהחד מהבקרים פקודת אוטומטית, המחשב שולח לכל א בהפעלה
ושמו כולל את  מחשב ומאוחסנות בקובץלהתוצאות חוזרות . קריאה מהגוף הראשוןפקודת  –זמן מסוים 

  זמן הבדיקה ואת מיקום הקומה שבה היתה הבדיקה.

  

  

  מידעאבטחת  .3

שאינו מאפשר שינוי תכנה מרחוק או שינוי מסט הפקודות  )HARDCODED(כולל מעבד פנימי בקר ה
  :בין המחשב והבקר מכילה אוסף פקודות שהבקר תוכנת לקבל וכוללהתקשורת . הקבוע מראש

 )הבקר שולח לגוף הראשון פקודה של תחילת בדיקה(תחילת בדיקה פקודת  )1
 קריאת תוצאות שחזרו אל הגוף הראשוןת ודפק )2

 לפקודות אלה, לא ניתן לשלוח או לקבל מהבקר כל תגובה אחרת. מעבר 

  

טים על פעילות גוף התאורה עצמו אלא לא שול BLEהתאורה המצויידים בבקר פנימי המשלב מודול גופי 
  רק על איסוף או קריאה של תוצאות הבדיקה העצמית המתרחשות בגוף האופן עצמאי.

הכתובות של הגופים אינם  נתונירת קידוד הכתובת של הגוף השכן. בעזעוברים מגוף לגוף הנתונים 
  צמית.עסודיים ואינם מאפשרים התחברות לצורך אחר חוץ מאשר קריאת תוצאות הבדיקה ה
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  , מומחה בתחום אבטחת מידעמאוניברסיטת באר שבעפרופסור מיכאל סגל התייחסות של מצורפת 

  

ל תיאור פעולת המערכת המבוססת ע לאחר שבחנתי (בהתנדבות וללא כל תמורה) את
ופועלים  ELBL המשולבים בתאורות חירום APS-BLE  מסוג BLE בקרי

, הגעתי למסקנה שאין חשש לפריצת סייבר אל המחשב הארגוני אליו  MESH בתקשורת
 תחובר המערכת.

במערכת המתוארת גופי תאורת החירום מקושרים בינהם בתקשורת אלחוטית המבוססת 
לא סטנדרטי לצורך זיהוי התחלת הבדיקה ) ומשתמשים בפרוטוקול 4.0(בלוטות  BLE על

  ולצורך קריאת תוצאות הבדיקה.

המקושרת אל הגופים. בקר זה מיועד   BLE במערכת קיים גם בקר יעודי המכיל יחידת
להעביר את תוצאות הבדיקה של הגופים אל המחשב בעזרת תוכנה יעודית שפותחה עבור 

יקה ופקודה לקריאת תוצאות בקר זה מאפשר ביצוע של פקודת התחלת הבד המערכת.
  הבדיקה.

  


