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Shodan je prvý vyhľadávací nástroj na svete pre zariadenia pripojené na internet
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Filtrované skenovanie podľa 
štandardizovaných protokolov
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Ako príklad sa uskutočnilo vyhľadávanie zariadení 
BACnet v Nemecku
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As an example a search for BACnet devices in 
Germany was performed
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Právne základy IT bezpečnosti v Nemecku:

* BSI – Spolkový úrad pre informačnú bezpečnosť
* ITSiG - Zákon o IT bezpečnosti, Júl 2015
* KRITIS (Kritické infraštruktúry) – Vyhláška o vykonávaní 

zákona o bezpečnosti IT nadobudla účinnosť 3. mája 
2016 (sektor energetiky, informačných technológií a 
telekomunikácií)

* VDMA – Strojársky priemysel
* TKG – telekomunikačný zákon
* BDSG – zákon o prispôsobení zákona o ochrane údajov
* GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov
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Čím vyššie sú bezpečnostné požiadavky, tým 
vyššie sú náklady a zložitosť.

Rastúca zložitosť môže mať za následok 
stratu pohodlia a ovládateľnosti.

V rámci právnych požiadaviek sa musí nájsť 
rovnováha.

-> Analýza rizík
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Ethernetová infraštruktúra je teraz štandardom v sieťach automatizácii budov 

Výhody tohto vývoja:

Rozhrania so systémami automatizácie budov sú štandardom v IT hardvéri.

Informácie sú dostupné pre niekoľko systémov / aplikácií.

Veľké infraštruktúry je možné kombinovať prostredníctvom štandardov WAN.

Nevýhody vyplývajúce z tejto zmeny:

Prístup k infraštruktúre automatizácii budov sa (príliš) dá ľahko zabezpečiť.

Štandardné protokoly tiež umožňujú neoprávneným osobám manipulovať so systémom.

V najhoršom prípade majú IT a automatizácia budov negatívny vplyv.
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Analýza zmenenej komunikačnej infraštruktúry:

Súčasné plánovanie sa zameriava na funkcie automatizácie budov a nie na fyziku siete

- Automatizácia miestností, technológia ICE, bezpečnostná technika, iné systémy.

- Agregácia informácií o zodpovedajúcich CDD.

- Dôraz je kladený na jednotlivé funkcie obchodov a ich interakciu.

Sieťová infraštruktúra sa často zanedbáva

- Ako sa musí uvažovať o novej infraštruktúre (sieti automatizácie budovy)?

- Vyžaduje si táto "nefunkčná technológia" údržbu?

- Všetko funguje. Existuje dôvod konať?

- Mala by byť sieť riadená IT oddelením alebo oddelením automatizácie budovy?

...
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Ktoré hrozby z IT prostredia môžu 
predstavovať hrozbu aj pre automatizáciu 
budovy?
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Ktoré hrozby z IT prostredia môžu predstavovať hrozbu aj pre automatizáciu budovy?

Poškodenie alebo hrozby v rámci siete:

- Prístup do systému automatizácie budovy pre neúmyselnú manipuláciu

- Ťuknutie na údaje a informácie

- Úmyselné rušenie alebo manipulácia so systémom / zariadením 

Poškodenie alebo hrozby mimo siete prostredníctvom:

- servisný zápisník technika

- neopatrne nakonfigurovaný vzdialený prístup k časti závodu

- nevedome vytvorený prístup do siete (ako môže?)

- UPnP (Universal Plug and Play) pre ovládanie zariadení nezávislé od výrobcu)
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Problémová oblasť: UPnP (Universal Plug and Play)

UPnP používa protokol IGD (Internet Gateway Device) na to, aby používateľovi poskytol jednoduchý spôsob, 
ako dať smerovačom pokyn, aby otvárali porty a preposielali požiadavky z internetu do počítača (alebo 
zariadenia), ktorý je pripojený k internetu.

UPnP by mal byť povolený len na sieťových rozhraniach pre lokálnu sieť a nemal by byť prístupný z internetu. 
V januári 2013 bezpečnostná spoločnosť Rapid7 z Bostonu oznámila, že v 6-mesačnom projekte hľadala 
zariadenia UPnP na internete. 

Našli 6 900 produktov od 1 500 výrobcov medzi 81 miliónmi IP adries, ktoré reagovali na požiadavky UPnP
z internetu. 80 % zariadení sú domáce smerovače pre prístup na internet, ostatné zariadenia sú tlačiarne, 
webové kamery a sledovacie kamery. 

Protokol UPnP je možné použiť na prístup alebo manipuláciu s týmito zariadeniami.
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Pole Problém: Heslá
Vyberte zložité heslá.
Nepoužívajte mená.
Nezapisujte si heslá.
Používajte rôzne heslá.
Je potrebné vyhnúť sa výberu triviálnych hesiel, pozri grafiku.
Buďte kreatívni!

Mnemotechnický verš ako mnemotechnický rým 
Nahraďte písmená číslami : LEED → 1337

" Ráno vstanem a umyjem si zuby." → Heslo "Iguitmabmt"
Zmena prednastavených hesiel
Uložte šetrič obrazovky pomocou hesla.
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Modbus:
- Žiadne bezpečnostné mechanizmy ani autentifikácia.
- Port 502 je možné zablokovať príslušnou infraštruktúrou.

BACnet:
- V súčasnosti žiadne bezpečnostné mechanizmy ani autentifikácia.
- Objekty je možné čítať pomocou voľne dostupného skenera BACnet
- Dokonca aj prepínanie operácií možné prostredníctvom priorít
- Použitie veľkého počtu portov komplikuje uzavretie trhu

OPC a OPC-UA:
- OPC - Klasické žiadne bezpečnostné mechanizmy
- OPC-UA má certifikačné bezpečnostné mechanizmy založené na 

protokole
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KNX
- Klasicky žiadne bezpečnostné mechanizmy
- Prístup cez dvojvodičovú zbernicu možný na mnohých miestach v budove
- Nové inštalácie by mali byť zabezpečené pomocou KNX Secure! (IP router)

KNX bezpečné
- Prezentácia na Light&Building 2016 vo Frankfurte
- K dispozícii len s ETS5.5 a vyšším
- KNX IP Secure - zabezpečuje spojenie medzi účastníkmi IP -
- KNX Data Security - zabezpečuje spojenie medzi účastníkmi TP
- Zadávanie kľúčov do ETS inštalatérom
- Postupujte podľa odporúčaní KNX.org
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KNX bezpečné

Všetky KNX telegramy medzi 
dvoma (alebo viacerými) IP väzbami 

sú zabezpečené

nebezpečná komunikácia
bezpečná komunikácia

Technologická koncepcia, IP 
Secure

KNX IP Secure zabezpečuje celý 
KNXnet/IP telegram
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KNX bezpečné

Skupinová komunikácia určitej 
stanice (jedna alebo viac 

čiarkových objektov) s inou 
komunikáciou. Objekty sú 

zabezpečené

nebezpečná komunikácia
bezpečná komunikácia

Technologická koncepcia, 
zabezpečenie údajov

KNX Data Secure zabezpečuje iba 
APCI a užívateľské dáta



Presmerovanie portov:
- Nezabezpečené pripojenie
- Žiadna autentifikácia, kto?
- Priamy prístup do súkromného 

priestoru
- Viac zariadení viac otvorených 

portov
- HTTPS zabezpečuje iba 

pripojenie, ďalšia 
autentifikácia v koncovom
zariadení je potrebná

- Nezabezpečené verzie SSL/TLS, 
ak je to vhodné

IT bezpečnosť

PRESMEROVANIE PORTOV vs. pripojenie VPN

Užívateľ

prístup cez nezabezpečený 
port 

napr. o vizualizácii
82.164.229.138:8080

súkromná doménaverejná oblasť

Internet Smerovač
Presmerovani

e portov
8080 � 80 Smartfón

KNX-IP
Smerovač

Server/
V



súkromná doména
verejná oblasť

založenie VPN
Pripojenie k smerovaču 

(openVPN/IPsec)

Používateľ s klientom VPN
(Možnosť autentifikácie s 

certifikátmi)

Router je 
Koncový bod 

VPN
Internet

Smartfón

KNX-IP
Smerovač

Server/V

Používateľ je 
súčasťou 

súkromnej siete

Prístup VPN (virtuálna súkromná sieť):
- Bezpečné pripojenie
- Autentifikácia prostredníctvom certifikátov, 

ak je to potrebné
- Žiadna transparentnosť voči vonkajšiemu 

svetu
- Možný počet pripojení
- Zložitejšie nastavenie
- Môže byť potrebný špeciálny hardvér
- Šifrovanie AES256 Prakticky 

nezašifrovateľné od roku 2018
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Prístup VPN:
- iba JEDEN prístupový bod
- Lepšia kontrola
- Údaje sa nemenia
- INTEGRITA
- Trvalo šifrované pripojenie
- DÔVERNOSŤ
- Autentifikácia, kto sa prihlási
- AUTENTICKOSŤ
- Časť súkromnej domény

IT bezpečnosť

Presmerovanie portov vs. pripojenie VPN

súkromná 
doména

verejná oblasť

založenie VPN
Pripojenie k smerovaču 

(openVPN/IPsec)

Používateľ s klientom 
VPN

(Možnosť autentifikácie s 
certifikátmi)

Router je 
Koncový bod 

VPN
Internet

Smartfón

KNX-IP
Smerov
ač

Server/V

Používateľ je 
súčasťou 
súkromnej 

siete



Technológia VPN:
- IPsec (zabezpečenie IP)

Rozšírenie protokolu IP
Na vrstve 3 modelu ISO/OSI (internetová vrstva)
Rozšírená konfigurácia
Priamo podporované mnohými smerovačmi

- OpenVPN
Otvorená implementácia VPN
Na vrstve 4 modelu ISO/OSI (transportná vrstva)
Silná komunita
Implementácie pre mnohé operačné systémy
Jednoduchá administrácia

IT bezpečnosť
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Ktoré odporúčania môžu situáciu napraviť?

Štandardný list VDMA 24774
Katalógy základnej ochrany BSI
BSI koncepcia bezpečnostných brán
a LARS ICS (svetelná a správna bezpečnosť pre priemyselný riadiaci systém)
EN ISO 16484 Systémy automatizácie budov
EN 13321-2 Komunikácia otvorených dát (KNXnet/IP)
EN 14908 Neutrálna dátová komunikácia spoločnosti (LON)
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Štandardný list VDMA 24774

- Návrh opatrení pre existujúce a nové 
budovy

- Základné odporúčania
- Správa prístupových práv / ochrana 

heslom
- Šifrovanie komunikácie
- Firewall zariadení (predkonfigurácia)
- Funkcie kontrolného záznamu
- Aktualizácia / inovácie
- Pravidlá plánovania projektu
- Analýza rizík / analýza slabých stránok
- Záložná koncepcia
- Údržba a vzdialený prístup
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LARS ICS (svetelná a správna bezpečnosť pre priemyselný riadiaci systém)
- Nástroj na posudzovanie kritických infraštruktúr
- Evidencia majetku
- Generovanie zostáv
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Konektivita výrobcov
- Výrobcovia komponentov TGA vo všeobecnosti veľmi inovatívni.
- Každý si pre svoj produkt vyvinie vlastnú aplikáciu.
- Systémy fungujú veľmi dobre samy o sebe.

Problémy
- Aplikácie nie sú navzájom kompatibilné.
- Žiadne štandardizované "otvorené" rozhranie.
- Preto žiadna interakcia rôznych zariadení.
- Nedostatok inteligentných integračných platforiem.
- IT bezpečnosť je silne ignorovaná v prospech jednoduchosti. 

Štandardizované "otvorené" komunikačné protokoly



Prečo by sa mali používať iba štandardizované protokoly??
- Protokoly (čiastočne) štandardizované na celom svete.
- Technológia budov a priemysel používajú rôzne protokoly.
- Veľmi veľa produktov od rôznych výrobcov do jedného protokolu.
- Know-how sa šíri v sektore (stavebníctva).
- V závislosti od inžinierskeho systému je možná vysoká integračná námaha.
- Čiastočne potrebné inžinierske nástroje špecifické pre protokol (ETS, LONMaker).
- Neexistuje univerzálne spojenie všetkých protokolov.

Štandardizované "otvorené" komunikačné protokoly



Štandardizované "otvorené" komunikačné protokoly

Zatiaľ neexistuje žiadne "vlnené prasa 
kladúce vajcia"

[https://www.pinterest.de/pin/352688214560668227/]



Ďakujem za pozornosť!

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne 
odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). 

Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.


