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Zařízení v průmyslové automatizaci ovlivňují velmi důležitý a cenný 
majetek, přesto se až příliš často na zabezpečení průmyslových 
sítí zapomíná. V minulosti se provozovatelé průmyslových systé-
mů často spoléhali na fyzické zabezpečení svých zařízení izolací 
od jiných sítí pomocí „vzduchové mezery“, nebo na relativní nesro-
zumitelnost svých protokolů. Nyní v měnícím se a více propojeném 
světě si již provozovatelé automatizačních sítí začínají uvědomo-
vat, že musí čelit jedinečným hrozbám v zabezpečení. V nedávné 
zprávě vypracované pro americké ministerstvo pro vnitřní bezpeč-
nost nalezla bezpečnostní konzultační společnost InfraCritical jen 
pomocí vyhledávače 500 000 nezabezpečených SCADA zařízení. 
Celkem 7 200 takto nalezených zařízení sloužilo pro řízení kritické 
infrastruktury, jako jsou vodovody, energetika a další služby. Není 
divu, že bezpečnostní odborníci charakterizovali stav ICS zabez-
pečení jako „směšný“. 

Mnohé průmyslové podniky si ani nejsou vědomy rizika, kterému 
jsou vystaveny jejich systémy na Internetu. Prvním a nejdůležitěj-
ším krokem pro uzavření bezpečnostní mezery je uznat existenci 
rizika. Ale stejně důležitý je i druhý krok: zranitelnost sítě musí být 
vyřešena plně a automatizační sítě mají tři jedinečné způsoby zra-
nitelnosti.

Zabezpečení průmyslového Modbus TCP protokolu je obtížné
Dokonce i průmyslové sítě, které přešly na moderní TCP/IP a ether-
netovou infrastrukturu na transportní, síťové a spojové vrstvě často 
používají pro komunikaci průmyslové protokoly na vrstvě aplikační. 
Nejpoužívanější z nich Modbus TCP je také velmi zranitelný, přes-
tože je široce používán v průmyslových komunikacích bez jakéhokoli 
zabezpečení. 

Paket, který se zdá být zcela legitimní při inspekci TCP/IP pake-
tů, například při kontrole zdrojové IP adresy, může ve skutečnosti 
obsahovat škodlivou Modbus TCP komunikaci, která by byla odha-
lena, pokud by síť byla schopna filtrovat pakety podle zdrojového 
ID Modbus zařízení, funkčního kódu nebo jiného parametru Mod-
bus protokolu. Vzhledem k tomu, že průmyslová zařízení mívají jen 
zřídka možnost zabezpečit aplikační vrstvu, jsou pro zajištění této 
důležité chybějící ochrany potřeba zabezpečovací zařízení, jako 
jsou hardwarové firewally. Bohužel tradiční firewallová řešení jsou 
zřídkakdy vybavena technologií pro skenování průmyslových pro-
tokolů jako je Modbus TCP.

Průmyslové aplikace  
jsou časově kritické a netolerují přenosové zpoždění
SCADA systémy a průmyslové řídicí systémy přímo řídí reálné stro-
je způsobem, který je časově velmi kritický. Například na montážní 
lince musí všechny stroje pracovat v dokonalé koordinaci, aby moh-
la být linka v neustálém pohybu. Provoz elektrických rozvoden je 
ještě citlivější na časování, protože zpoždění při spouštění obvodu 
přepínače může způsobit kolísání výkonu nebo dokonce výpadek.

Časově velmi kritický charakter průmyslových provozů zname-
ná, že průmyslové sítě nemohou tolerovat významnější zpoždění. 
Nicméně běžné útoky používané v kybernetických systémech 
způsobují přetížení sítě záplavou požadavků a mohou mít vliv 
na zpoždění sítě, pokud není firewall schopen blokovat neopráv-
něné požadavky. Nedostatečná šířka pásma v kritických okamži-

cích může také nastat ve chvílích, kdy nemá firewall dostatečný 
výkon pro zpracování paketů bez zpoždění komunikace. 

Problémy se zpožděním a požadavky na průmyslovou bezpeč-
nost budou v průmyslových sítích narůstat s tím, jak se tyto sítě stá-
vají vyspělejšími a integrují více systémů včetně přenosů videa, 
hlasu a dat. Přenos dat z IP kamer zabírá velkou šířku přenosové-
ho pásma a síťová zabezpečovací zařízení musí mít dostatečnou 
šířku pásma a propustnost pro podporu těchto pokročilých aplika-
cí, aniž by byla ohrožena bezpečnost sítě nebo zpoždění někte-
rých kritických řídicích povelů.

Nároky průmyslových prostředí  
mohou překračovat možnosti zabezpečovacích zařízení
Průmyslová zařízení a řídicí systémy jsou umístěny v extrémnějších 
provozních podmínkách než většina běžných IT síťových zařízení. 
To může být potenciálním zdrojem nesouladu mezi odolností prů-
myslových zařízení a zařízení pro zabezpečení sítě, která je chrání. 
Zařízení pro zabezpečení sítě mohou mít potíže s provozem 
v intenzivních průmyslových podmínkách, ve kterých jsou provo-
zovány automatizační systémy. Nepříznivé vlivy prostředí jako jsou 
extrémní teploty, EMC a EMI mohou být pro síťová zařízení ještě 
nebezpečnější než samotný útočník. Pokud není k dispozici zaří-
zení pro zabezpečení sítě, které by odolávalo těmto vlivům, bude 
síť vystavena a náchylná působení kybernetických útoků.

Moxa řešení gigabitového výkonu  
a kybernetické bezpečnosti pro automatizační sítě
Moxa zkombinovala své zkušenosti v oblasti průmyslové automa-
tizace se svými odbornými znalostmi v oblasti sítí a vytvořila řešení 
pro kybernetickou bezpečnost, navržené pro jedinečné potřeby 
a požadavky automatizačních sítí. Moxa EDR-810 je průmyslový 
víceportový zabezpečovací směrovač, který obsahuje bezpeč-
nostní funkce a je optimalizován pro řešení chyb v zabezpečení 
průmyslových sítí. Kromě funkce VPN, která vytváří šifrovaný datový 
tunel pro vzdálený přístup, NAT pro skrytí IP adres lokálních zaříze-

Obr. 1 Funkce PacketGuard™ kontroluje síťové pakety na všech úrovních až 
po aplikační vrstvu protokolu Modbus

Specifické požadavky  
na zabezpečení průmyslových sítí
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ní a firewall pro filtraci paketů přidává EDR-810 funkce šité na míru 
průmyslové automatizaci jako jsou:
– Hloubková inspekce Modbus TCP paketů: PacketGuard™  

(obr. 1) je první vestavěná inspekce Modbus TCP paketů. EDR-
810 používá funkci PacketGuard pro kontrolu síťových paketů 
na všech úrovních až po aplikační vrstvu protokolu Modbus. To 
je mnohem hlubší kontrola, než pouze na transportní vrstvě kam 
jsou schopny dosáhnout běžné síťové firewally.

– Malé zpoždění a gigabitový výkon: EDR-810 slučuje několik portů 
do jedné gigabitové linky s extrémně malým zpožděním, které je 
akceptovatelné i pro průmyslové provozy, a to i v aplikacích 
extrémně náročných na šířku pásma jako je např. IP video.

– Integrovaný víceportový zabezpečovací směrovač s funkcí 
přepínače: EDR-810 kombinuje zabezpečení, směrování 

a funkci přepínače do jediného zařízení, což je velmi pohodl-
né a cenově efektivní řešení pro ochranu velkého počtu zaří-
zení.
EDR-810 je nejnovějším členem rodiny Moxa EDR zabezpečo-

vacích síťových zařízení přizpůsobených pro průmyslové subjek-
ty. Široký rozsah provozních teplot, odolný kovový kryt a velká EMI/
EMS odolnost umožňuje zabezpečovacím zařízením Moxa EDR 
odolávat drsným podmínkám a držet krok s ostatními robustními 
zařízeními v průmyslových sítích.

Dodavatelem ethernetových zabezpečovacích směrovačů 
Moxa a dalších zařízení pro průmyslovou komunikaci je společnost 
ELVAC a.s. Podrobnější informace můžete najít na internetových 
stránkách www.moxa.cz.

www.elvac.eu ■

V článku pod názvem „Toward a Universal Memory“, který vyšel 
v roce 2005 v časopisu Science, profesor fyziky Johan Akerman 
popisoval svou vizi magnetorestrikční paměti s přímým přístu-
pem (Magnetoresistive Random Access Memory, MRAM) jako 
slibnou technologii pro vytvoření univerzální paměti, která by jed-
nou mohla nahradit různé typy pamětí, které se běžně vyskytují 
v elektronických zařízeních. Výzkumníci z National University of 
Singapore (NUS) a King Abdullah University of Science and 
Technology (KAUST) v Saudské Arábii nyní vyvinuly nový typ 
MRAM, která by mohla Akermanovu vizi naplnit.

V současné době je mnoho zařízení vybaveno statickou RAM 
(SRAM), dynamickou RAM (DRAM) a pamětí Flash, z nichž každá 
nabízí své vlastní zvláštní výhody. SDRAM je velmi jednoduchá, 
ale nestabilní, protože při ztrátě napájení jsou data ztracena. 
DRAM nabízí větší paměťovou hustotu a je levnější než SRAM, 
ale je rovněž závislá na napájení a paměťové buňky musí být pra-
videlně obnovovány, takže má vyšší spotřebu. Paměti Flash jsou 
na napájení nezávislé, takže udrží informace i po vypnutí napá-
jení, ale stále jsou relativně drahé.

Technologie MRAM nabízí potenciál poskytovat všechny výhody 
těchto tří typů pamětí, ale žádnou z jejich nevýhod. To zahrnuje 
větší paměťovou hustotu, nižší spotřebu a nezávislost na napájení. 
Ačkoliv se na vývoji MRAM pracuje od 90. let minulého století, 
neustálé vylepšování pamětí Flash a DRAM ji do značné míry 
drželo na vedlejší koleji.

Současná technologie MRAM ukládá data pomocí magnetic-
kých paměťových prvků tvořených dvěma feromagnetickými 
plátky oddělenými tenkou izolační vrstvou. Problémem je spoleh-
livost a životnost MRAM. Jelikož tloušťka těchto plátků je menší, 
než 1 nm, je obtížné je vyrobit spolehlivé. Výsledkem pak je, že 
MRAM je schopna uchovávat data pouze necelý rok.

Výzkumný tým nahradil feromagnetické plátky netradiční více-
vrstvou magnetickou strukturou o tloušťce okolo 20 nm. Tato tech-
nika prý dovoluje uchovávat data minimálně po dobu 20 let, což 
činí příští generaci MRAM atraktivní pro celou řadu aplikací.

„Z hlediska uživatele již nebude potřeba čekat, než se do počí-
tače či laptopu zavede systém,“ říká Dr. Yang Hyunsoo, jenž je 
vedoucím výzkumného týmu. „Paměti budou mít větší kapacitu, 
nebude potřeba neustálého obnovování dat a data zůstanou 
zachována v případě výpadku napájení. V současnosti se hod-
ně spoléháme na naše mobilní telefony, které se musí obvykle 
každý den dobíjet. Díky naší nové technologii bude telefon potře-
ba dobíjet jen jednou týdně.“

Výzkumníci věří, že jejich řešení změní architekturu počítačů, 
což zlevní jejich výrobu. Zájem o novou technologii projevili 
někteří výrobci polovodičů, pro které již byla v USA podána 
žádost o provizorní patent. Pro další výzkum vědci plánují použít 
novou strukturu v paměťových buňkách a hledají partnery pro 
vývoj MRAM založené na spin-orbitálním efektu.

jh ■      

Nová technologie MRAM


