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Informační bezpečnost v automatizaci

Výhody neomezeného přenosu techno-
logických dat prostřednictvím standardního 
ethernetového protokolu napříč komplexní-
mi sítěmi (intranet a internet) a zpracování 
těchto dat standardními prostředky výpočetní 
techniky (Information Technology – IT) jsou 
všeobecně uznávány a využívány. Je tomu tak 
zejména proto, že:
− Ethernet je obecný a otevřený standard, 

který zajišťuje homogenní síťové prostře-
dí umožňující vzájemně komunikovat nej-
různějším typům zařízení,

− všeobecné používání jediné síťové sběrni-
ce usnadňuje programování, konfigurování 
a sledování zařízení technologických pro-
vozů „napříč celou sítí“,

− jde o standard běžně rozšířený v kancelář-
ském prostředí, tzn. že pro další zpracová-
ní dat (sledování, SCADA atd.) lze použí-
vat poměrně levné standardní komponen-
ty IT.
Z hlediska informační bezpečnosti však 

uvedené výhody s sebou také nesou někte-
rá rizika:
− přítomnost Ethernetu a ethernetových pro-

tokolů TCP/IP nebo UDP/IP umožňuje po-
tenciálním útočníkům poměrně snadný pří-
stup do sítě; znalosti potřebné ke škodli-
vému útoku jsou přitom běžně k dispozici 
a z webu si lze i stáhnout příslušné nástro-
je,

− neúmyslné chybné zkonfigurování kompo-
nent (např. zadání špatné IP adresy) může 
vést k poruchám stroje nebo zařízení,

− u standardního hardwaru a softwaru není 
pro útočníka obtížné využít známá slabá 
místa, např. typu přetečení vyrovnávací 
paměti.
Obecně platí, že prostředky IT používané 

v kancelářském prostředí mají vedle uvede-
ných předností také své specifické nedostat-
ky, které se projevují i při použití kancelářské 
techniky k automatizačním účelům. Je tudíž 
nutné používat metody zajištění informační 
bezpečnosti osvědčené v kancelářském pro-
středí, přičemž se ale nesmí pouštět ze zře-
tele zvláštní požadavky kladené na automa-
tizační techniku, jako je odolnost a snadná 
konfigurovatelnost.

Informační bezpečnost versus 
bezpečnost IT

Obor informační bezpečnosti (v oblasti 
IT) se zabývá obzvláště ohroženími, kterým 
jsou vystaveny informační systémy a v nich 
přítomná data. Toto ohrožení pramení přede-
vším z možného aktivního průniku útočníka, 
který má přístup do systému nebo jej dokáže 
v případě úspěšného útoku získat. Jako pří-
klad lze uvést sabotáž nebo špionáž. Pojem 

sabotáž zde bude používán v širokém význa-
mu a budou v něm zahrnuty i nespecifické 
útoky typu odepření služby (Denial of Ser-
vice – DoS), které např. při útoku na firemní 
intranet s použitím malwaru a virů nebo čer-
vů mohou mít dopad i na integrovanou auto-
matizační síť.

Aspekty jako odolnost proti výpadkům 
a rizika způsobená chybnou obsluhou patří 
do kategorie bezpečnost IT. Mezi oběma kate-

goriemi neexistuje zřetelná hranice. Odolnost 
komponent proti výpadkům jakožto klasické 
kritérium bezpečnosti IT se vzhledem k po-
žadavku na velkou dostupnost systému při 
některých typech útoků stává spíše aspektem 
informační bezpečnosti. Typickým mecha-
nismem zajišťujícím bezpečnost IT je ochra-
na před chybnými kroky obsluhy formou au-
tentifikace a autorizace uživatelů.

Rizika pramenící z připojení infikované-
ho notebooku k firemní síti patří do oblasti 
informační bezpečnosti, protože nebezpečí 
zde představuje malware. Tento příklad uka-
zuje na potřebu předcházet bezpečnostním 
rizikům (často v první řadě) vhodnými orga-
nizačními opatřeními (např. zavedení a po-
užívání bezpečnostní politiky). Technická 
opatření na ochranu techniky lze smysluplně 
používat až na základě pravidel stanovených 
bezpečnostní politikou.

Řešení pro kancelářské prostředí

V zásadě platí, že je nezbytné řídit pří-
stup ke kritickým segmentům sítě. Pro použití 

v kancelářském prostředí se nabízí osvědčená 
řešení v podobě firewallů a virtuálních privát-
ních sítí (Virtual Private Network – VPN).

Firewally chrání segmenty sítě před nad-
bytečným datovým provozem, který není ur-
čen pro uživatelské programy (úlohy) běžící 
v daném segmentu. Zároveň je možné vyko-
návat hrubé filtrování pokusů o přístup podle 
adresy IP nebo MAC. Přitom se nesmí zapo-
mínat, že filtrování adres MAC, často ozna-

čované jako zabezpečení portů (port securi-
ty), není žádným zabezpečením z hlediska in-
formační bezpečnosti. Útočník totiž snadno 
může datové pakety označit libovolnou adre-
sou MAC (MAC spoofing) a proniknout, kam 
potřebuje (obr. 1).

Specifické požadavky na průmyslový 
Ethernet

Technická zpráva ISA [1] podává pře-
hled o běžných způsobech zajištění infor-
mační bezpečnosti v oblasti IT (cyber secu-
rity). Vedle všeobecného popisu jednotlivých 
metod uvádí jejich slabé stránky a také po-
užitelnost při řízení nespojitých (manufactu-
ring automation) i spojitých (process control) 
výrob. Jako technika VPN se v [1] označuje 
zabezpečení datového provozu na úrovni IP 
(vrstva 3 modelu ISO/OSI) při použití proto-
kolu IPsec i použití metod SSL/TLS (Secu-
re Sockets Layer/Transport Layer Security;  
vrstva 4) a SSH (Secure Shell). To je nezvyk-
lé, protože jako VPN se zpravidla označuje 
pouze zabezpečení sítě na úrovni IP.

Obr. 1. Používání bezdrátových místních sítí (WLAN) a neustálé přenosy dat prostřednictvím 
internetu vyžadují zvláštní bezpečnostní koncepty specifické pro automatizační techniku
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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.
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 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)




