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Při hodnocení VPN z hlediska použití 
v průmyslovém prostředí se berou v úvahu 
tyto aspekty:
− vzájemná komunikace zařízení,
− nastavování (konfigurování),
− podpora a údržba,
− zvláštní řešení pro zajištění informační 

bezpečnosti provozu s jiným protokolem 
než IP (Profinet, Ethernet/IP),

− (ne)dostupnost systémů VPN pro vestavné 
(embedded) operační systémy,

− latence v provozu a během navazování spo-
jení,

− nedostatek zkušeností s projektováním 
a správou při vytváření a provozu VPN 
v oboru velkých automatizačních sítí nebo 
dělených systémů typu SCADA.
Jako příklad koncepce informační bezpeč-

nosti pro ethernetové komunikační sítě v au-
tomatizační technice lze uvést bezpečnostní 
směrnici pro Profinet [2], prosazující použití 
tzv. zabezpečovacích modulů s kombinova-
nou funkcí firewallu a VPN. Standard Profi-
net počítá s použitím jednoho zabezpečova-
cího modulu na vstupu každé automatizač-
ní buňky. Prostřednictvím zabezpečovacích 
modulů je vyloučen datový provoz v reál-
ném čase. Směrnice přitom neuvádí žádnou 
přesnou specifikaci protokolů na ochranu 
datového provozu. Je třeba vycházet z toho, 
že produkty různých výrobců, kteří realizují 
koncepci podle [2], nedokážou navzájem spo-
lupracovat. Dále je diskutabilní, zda směrnice 
[2] pokrývá všechny možné případy použití, 
a zda ty splňují různé, v praxi oprávněné po-
žadavky na bezpečnost.

Širší záběr než [2] má dokument [3], který 
popisuje koncepci zajištění informační bez-
pečnosti jednotlivých komponent až na úro-
veň snímačů a akčních členů.

Komplexní povaha protokolu IPsec

Protokol IP security (IPsec), který je 
u VPN standardem, v sobě zahrnuje tyto tři 
jednotlivé protokoly:
− AH (Authenticated Header, tj. autentifiko-

vaná hlavička),

− ESP (Encapsulation Security Payload, tj. 
zapouzdřený bezpečnostní prostor) pro 
vlastní zabezpečení datového provozu ve 
vrstvě 3 (vrstva IP, síťová),

− IKE (Internet Key Exchange, tj. mezisíťová 
výměna klíčů) pro výměnu klíčů potřeb-
ných pro obě již zmíněné specifikace.
Jednotlivé protokoly lze použít pro různé 

konfigurace spojení (síť – síť, hostitel – síť, 
hostitel – hostitel), a to ve dvou různých reži-
mech: transportním a tunelovém. Dále může 
uživatel volit mezi různými kryptografický-
mi protokoly a mechanismy.

Vzhledem ke složitosti protokolu IPsec 
je třeba při úvahách o něm vzít v potaz tyto 
skutečnosti:
− nelze prvoplánově počítat s interoperabi-

litou různých implementací IPsec,
− konfigurace systému umožňující použít IP-

sec bývá nákladná,
− analyzovat dostatečně spolehlivě celou 

sadu protokolů z hlediska informační bez-
pečnosti je v podstatě nemožné.
Na poslední z uvedených tří aspektů upo-

zorňovali odborníci na bezpečnost Nils Fer-
guson a Bruce Schneier v rozsáhlém hod-
nocení IPsec [4] již v roce 1999. Jejich tezi 
nedávno podpořilo NISCC (National In-
frastructure Security Co-Ordination Cen-
tre, Velká Británie) ve zprávě o závažných 
bezpečnostních nedostatcích ve speciálních 
případech použití IPsec [5]. O tom, že ab-
solutní informační bezpečnosti v oblasti IT 
nelze dosáhnout, svědčí také současné úto-
ky na hašovací algoritmy, které se nachá-
zejí i v protokolech IPsec (viz [6]). Proza-
tím mají takové útoky akademický charak-
ter. Ukazují však, že protokoly anebo jejich 
implementace musí reagovat na slabá místa 
těchto algoritmů.

Informační bezpečnost 
v automatizačních sítích

Z hlediska možného uplatnění protokolu 
IPsec je s ohledem na požadavky, které na něj 
klade automatizační technika, důležité ome-
zit jeho potenciální možnosti. Vhodná metoda 

spočívá v sestavování pevně daných profilů, 
při jejichž použití lze realizovat informačně 
bezpečné síťové struktury vyžadující jen mi-
nimální konfigurační úsilí.

Z hlediska informační bezpečnosti sítí 
v automatizační technice představují dlou-
hodobý problém identifikace a zabezpečení 
datového provozu s jiným protokolem než IP. 
Obvyklou metodou je tunelování příslušných 
paketů prostřednictvím paketů protokolu vyš-
ší vrstvy sítě, např. UDP. Nadále ale zůstává 
otevřená otázka, které procedury a operace 
v reálném čase lze ještě u takto zabezpeče-
ných spojení garantovat.

Propojování různých sítí, zejména integra-
ce systémů typu WLAN, nakonec vede k ne-
zbytnosti jednotné bezpečnostní infrastruk-
tury IT. Při použití protokolu IPsec lze kom-
plexně informačně zabezpečit i heterogenní 
sítě, typické pro automatizační techniku.

Literatura:
[1] ISA-TR99.00.01-2004 Security Technologies 

for Manufacturing and Control Systems. ISA 
– The Instrumentation, Systems, and Automa-
tion Society, 2004.

[2] Profinet Security Guideline, version 1.0. Pro-
fibus Nutzerorganisation (PNO), 2005.

[3] System Protection Profile – Industrial Control 
Systems, Ver. 1.0. Process Control Security 
Requirements Forum (PCSRF), 2004.

[4] FERGUSON, N. – SCHNEIER, B.: A Cryp-
tographic Evaluation of IPsec. Dostupné na 
http://www.schneier.com/paper-ipsec.pdf

[5] Vulnerability Advisor IPSec-004033. National 
Infrastructure Security Co-Ordination Centre, 
9. 5. 2005.

[6] X. WANG, X. – YIN, Y. L. – YU, H.: Finding 
Collisions in the Full SHA-1. In: Advances in 
Cryptology, Crypto ‚05.

prof. Dr. Stefan Heiss, Fachhochschule 
Lippe und Höxter, Lemgo,

Dipl.-Ing. Oliver Puls, Phoenix Contact 
GmbH & Co. KG, Blomberg,

Ing. Václav Chytil, manažer produktu 
Automatizace

(vchytil@phoenixcontact.com)

kr
át

ké
 z

pr
áv

y 

 OMAC usiluje o integraci 
řízení spojité a nespojité výroby

Na první výroční sympozium se připravu-
je nezisková organizace OMAC, která prosa-
zuje otevřené řídicí systémy s velkým stup-
něm interoperability. Členové OMAC a další 
účastníci se sejdou ve dnech 28. a 29. lis-
topadu 2007 v sídle společnosti Boeing ve 
městě Everett (USA, Washington). Hlavním 
cílem sympozia je podpořit integraci řízení 
spojitých a nespojitých procesů. Uživatelská 
skupina OMAC (www.omac.org) byla zalo-
žena v roce 1994 společnostmi Analog Devi-
ces, Freescale, National Instruments, Xilinx 
a dalšími. Jejím cílem bylo sjednotit přístu-

py a nástroje zúčastněných firem, a tím umož-
nit vývoj, implementaci a komerční využití ří-
dicí techniky s otevřenou modulární architek-
turou (OMAC – Open, Modular Architecture 
Control). Dnes má OMAC přibližně 500 čle-
nů, kteří zastupují jak koncové zákazníky, vý-
robce strojů a zařízení, tak i dodavatele řídi-
cí techniky a systémové integrátory. Sdružení 
OMAC sleduje dva cíle: 
– aby dodavatelé vyvíjeli své produkty v sou-

ladu s otevřenou architekturou,
– aby koncoví uživatelé a systémoví integrátoři 

tuto architekturu akceptovali a používali. 
Sdružení OMAC tedy shromažďuje in-

formace o tom, jaké jsou požadavky konco-
vých zákazníků a dodavatelů strojů (OEM) 

a naproti tomu, jaká je nabídka dodavatelů 
řídicí techniky. Své aktivity OMAC vyvíjí 
ve třech skupinách, nazvaných podle apli-
kačních oblastí: balicí stroje, infrastruktura 
výroby a obráběcí stroje. Pracovní skupiny 
vydávají doporučení a podrobné specifika-
ce vedoucí k otevřenosti a schopnosti řídi-
cích systémů spolupracovat a podporují růz-
né projekty. Konkrétním výsledkem práce 
sdružení OMAC je úspěšně vyzkoušené po-
užití architektury OPC k propojení systémů 
CNC a ERP. Tento společný projekt firem 
Boeing, Okuma a NIST ukázal, jak snadno 
může koncový uživatel (Boeing) využívat 
otevřenou architekturu OPC při obráběcích 
operacích.  (ev)




