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Abstrakt 

Na bezpečnost, soukromí a privátní data se kladou stále vyšší nároky. Současně na druhou 

stranu vznikají nové postupy a praktiky, jak se k citlivým datům dostat. Tato nebezpečí se týkají 

rovněž řídicích systémů, obzvláště těch, které podporují moderní komunikační technologie, jako 

jsou bezdrátové sítě nebo internet. Tato práce se zabývá zabezpečením komunikace vestavěných 

řídicích systémů při komunikaci po veřejné síti nebo přes internet.  

Cílem práce je vytvoření metodiky pro analýzu, hodnocení a ohodnocení řídicích systémů 

z hlediska bezpečnosti a na základě získaných výsledků nabídnout opatření k docílení 

definovaných úrovní zabezpečení. Důvodem vytyčení tohoto cíle je, že žádná obecná metodika 

pro řídicí systémy v současné době není dostupná a bohužel špatná praxe je, že se u řídicích 

systémů zabezpečení komunikace explicitně neřeší. 

Následným cílem je pak ověření navržené metodiky a její praktická aplikace. Obojího bylo 

úspěšně dosaženo vytvořením metodiky a jejím využitím pro analýzou zabezpečení řídicího 

systému Guardian, jehož účelem je monitorování důležitých životních funkcí hendikepovaných 

pacientů. Primární úkol systému Guardian je sběr a přenos dat pacientů pro následné zpracování 

a vizualizace nejen ve vnitřní síti, ale obecně kdekoli v internetu.  

Součástí práce je modelace a otestování kritických datových přenosů systému Guardian, za 

účelem zjištění vlivu zabezpečené komunikace na rychlost a spolehlivost přenosu. Testování 

bylo provedeno pro různá zařízení, komunikační média, objemy přenášených dat a úrovně 

zabezpečení.  

Jako prostředek pro docílení zabezpečené komunikace byly zvoleny PKI technologie. Ty 

zaštiťují širokou množinu služeb, technologií a komponent, jako jsou veřejné a privátní klíče, 

digitální certifikáty, šifrování komunikace a další, které dohromady umožňují zajistit to, že 

přenášená data nebudou moci být žádným způsobem odposlechnuta a zneužita třetí stranou, i 

když jejich přenos bude probíhat přes veřejně přístupné komunikační kanály. PKI technologie 

umožňují zajistit autentizaci jednotlivých účastníku komunikace, řeší otázku integrity 

přenášených dat, umí prokázat nepopiratelnost odeslaných dat i jejich důvěrnost. 



Abstract 

Demands on security, privacy and private data are increasing. New procedures and techniques, 

how to get to the private data, are coming up rapidly on the other hand. This refers to control 

systems as well, especially to those, which enable the use of modern communication 

technologies such as wireless networks or the internet. This work deals with securing of the data 

transfers in control systems, whose participants are communicating over the internet and public 

networks.  

The goal of this work is the design of the methodology for an analysis and evaluation of control 

systems security and proposing the solutions in order to fulfill required security levels. The 

reason for this topic was no available methodology or even standardized rules in control systems 

regarding security and very bad working practices.  

Next goal is the practical application of the designed methodology, analyzing the security of 

Guardian control system. The goal of this system is the monitoring of the life functions of the 

handicapped patients. Main task is the gathering of the data from patients and transfer of the 

data for further processing and remote visualizations not only in private networks but anywhere 

on the internet. 

Part of this work is also the modeling and the testing of Guardian’s critical data transfers, in 

order to identify the influence of the secured communication on the speed and the reliability of 

the data transfers. Tests for different devices, communication protocols, security levels and 

transfer mediums have been performed.  

PKI technologies were chosen as an instrument for fulfilling security requirements. They 

provide wide spectrum of services and components such as public and private keys, digital 

certificates, encryption and other, which all together enable to ensure, that the transferred data 

will not be monitored and misused by a third party, even when public communication channels 

are used for the communication. PKI technologies provide the authentication of participants 

of the communication, integrity of transferred data, non-repundation of the transferred data or 

its confidentiality.  
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1. Úvod 

Řídicí systémy, automatizace a informační technologie obecně, stejně jako mnoho podobných 

oborů, podléhají neustálému vývoji. Vznikají nové produkty a postupy. Je zde snaha o co 

nejjednodušší a maximálně efektivní přístupy a řešení. Za tímto účelem dochází často 

k prolínání systémů i vědních oborů a toto se týká rovněž vestavěných systémů řízení. Dnešní 

vestavěné systémy nejsou okrajové, uzavřené celky využívající omezené prostředky pro svůj 

jediný účel použití. Výrobci své produkty vybavují komunikačními rozhraními, moduly 

a technologiemi, díky nimž se hranice možností využití těchto vestavěných zařízení posouvají 

do nových dimenzí.  

Současně se klade velký důraz na bezpečnost, soukromí, ochranu osobních údajů a obecně 

bezpečné zacházení s informacemi vůbec, na což řídicí systémy ale nejsou ze své podstaty 

stavěny. Podstata bezpečnosti řídicích systémů tkvěla právě vždy v jejich izolovanosti. Ta 

„izolovanost“ ale pominula s nástupem ethernetu pro řídicí systémy, který umožnil jednoduché 

propojení řídicího systému s podnikovými systémy.  

Ruku v ruce s rapidně vzrůstajícím výkonem výpočetní techniky, jednodušší komunikací 

a snadnějším přístupem k informacím jdou stále vynalézavější a rafinovanější praktiky 

útočníků, jak se dostat k citlivým datům, nebo v tom lepším případě jak ostatním přístup a 

zpracování takových dat znemožnit. Jakýkoli člověk, počítač, služba, informační či řídicí 

systém se pak může stát snadným terčem útoku ať už z důvodů ekonomických, konkurenčních 

nebo jen pro pobavení, jako výzva organizovaných skupin hackerů a jiných počítačových pirátů. 

Není řešením výhody a možnosti, které nové technologie nabízí z důvodu nebezpečí zneužití 

nevyužívat, ale naopak je potřeba těmto praktikám čelit a účinně a efektivně se bránit. Rešerše 

aktuální situace v oblasti řídicích systémů je detailně popsána v kapitole 3. 

Tato práce se zabývá zabezpečením přenosu dat v RT - vestavěných řídicích systémech 

při komunikaci přes veřejně přístupné sítě a internet. Internet je celosvětově rozšířené a v dnešní 

době stále více využívané komunikační a informační médium, které nabízí široké spektrum 

možností využití ve všech možných oborech, včetně automatizace a řídicích systémů.  S jeho 

rozvojem a stále větší popularitou však přichází ke slovu také nebezpečí, která nejsou 

všeobecně známa a jsou často podceňována, obzvláště v řídicích systémech, které jsou 

z historických důvodů z pohledu bezpečnosti uvažovány jako nedotknutelné nebo minimálně 

nezajímavé, což ovšem dnes již není pravdou.  

Především v komplexních, distribuovaných, řídicích systémech, které umožňují vzdálenou 

správu, internetovou vizualizaci nebo třeba bezdrátové přenosy dat, je třeba zajistit, aby 

komunikace vzdálených zařízení byla maximálně bezpečná a spolehlivá. Tady přichází ke slovu 

možnosti zabezpečení komunikace. Ty jsou rozebrány v kapitole 4.  

Tato práce si klade za cíl vytvořit metodiku pro analýzu, hodnocení a ohodnocení řídicích 

systémů z hlediska bezpečnosti a na základě získaných výsledků nabídnout opatření k docílení 
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definovaných úrovní zabezpečení. Důvodem vytyčení tohoto cíle je, že žádná obecná metodika 

pro řídicí systémy v současné době není dostupná a bohužel špatná praxe je, že se u řídicích 

systémů zabezpečení komunikace explicitně neřeší.  

Vytvořená metodika je popsána v kapitole 5. Základ metodiky se opírá o analýzu rizik 

specifického řídicího systému. Dosažení cíle, zabezpečení řídicího sytému, předpokládá 

možnost využití PKI technologií na úrovni řídících mikroprocesorů a dalších vestavěných 

zařízení. Tyto zařízení mezi sebou nebo se vzdálenými servery mohou komunikovat pomocí 

veřejných sítí, bezdrátových sítí nebo přes síť internet. Součástí je rovněž stanovení 

použitelnosti a vhodnosti takového druhu komunikace pro různé druhy řízení.  

Kapitola 6 shrnuje praktickou aplikaci navržené metodiky. Jedná se o studii využití navržené 

metodiky na platformě Guardian. Snahou projektu Guardian je vytvořit monitorovací systém 

sledující důležité životní funkce hendikepovaných pacientů. Základním úkolem tohoto systému 

je sběr a přenos dat pacientů a jejich následné zpracování. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

důležitá a citlivá osobní data, je nasnadě, že je důležité, aby nedošlo k jejich odposlechu 

a zneužití. Protože data mohou být přenášena z řídicího systému do podnikové sítě i dále do 

internetu, je přesně pro tento účel je vhodné využít zabezpečení datových přenosů pomocí PKI 

technologií. 

V kapitole 7 jsou pak popsány výsledky měření modelových typů zabezpečené komunikace. Za 

tímto účelem je vytvořen soubor testovacích certifikátů, ověřených vlastní certifikační autoritou, 

které jsou využity pro vlastní zabezpečení komunikace. Na celkem čtyřech zařízeních jsou 

následně otestovány a demonstrovány v současné době možné přístupy použití PKI technologií 

pro dané typy zařízení dle jejich možností.  

Jako typové zabezpečené komunikace jsou zvoleny přenosy dat po lokální síti LAN, přes Wi-Fi 

a komunikace přes internet, a to pro různé množství přenášených dat, za účelem porovnání vlivů 

samotné autentizace a šifrování dat na celkovou dobu přenosu. S ohledem na praktickou 

nemožnost zajištění stabilní rychlé odezvy například při komunikaci přes internet se v oblasti 

řídících systému v současné době toto spojení předpokládá pouze pro nekritické, měkké řídicí 

systémy nebo vizualizace. Tyto a další limity, jak pro vlastní způsob zabezpečené komunikace, 

tak pro omezení ať už dostupnými rozhraními nebo možnosti implementace různých úrovní 

zabezpečení pro daná zařízení, jsou v práci zohledněny.  

Vlastní zabezpečený přenos mezi vestavěnými zařízeními s využitím technologií PKI je 

založený na modelu klient-server. Klient se připojuje k zabezpečenému, vzdálenému serveru. 

Server se klientovi prezentuje svým zabezpečeným certifikátem, jehož pravost klient ověřuje. 

V případě vzájemné autentizace se rovněž klient prezentuje serveru svým certifikátem, a pakliže 

jej server úspěšně ověří, šifrovaná komunikace může začít.  

Původním přínosem práce je vytvoření metodiky, pro analýzu a určení bezpečnostní úrovně 

řídicího systému, identifikaci hrozeb, určení rizik a návrh jejich odstranění. Práce ověří 
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možnosti realizace zabezpečeného přenosu dat přímo mezi jednotlivými zařízeními kdekoli 

v síti nebo na internetu, bez nutnosti využití dalších komplexnějších, či specializovaných 

zařízení (firewally, routery, atd.) jako prostředníků pro řešení částečného zabezpečení 

komunikace. O to víc, že výsledný zabezpečený přenos bude zabezpečený na své celé trase a 

nikoliv pouze mezi dvěma prostředníky, jak to někdy bývá běžné. 

Výsledky práce naleznou uplatnění jak při návrhu nových řídicích systémů, tak při analýze 

stávajících. Umožní analyticky určit na kolik je systém skutečně zabezpečený, upozorní na 

rizika a nabídnou alternativy řešení nejen při přístupu k řídicímu systému přímo z internetu 

nebo vzdálených vizualizací, ale rovněž i v lokálních sítích distribuovaných řídicích systémů 

nebo v provozech, kde je třeba garantovat správnost přenášených dat, nezaměnitelnost 

přenášených dat nebo tam, kde je třeba zajistit jejich privátnost.  

Využití těchto technologií u stávajících systémů taktéž umožní nahrazení různých 

bezpečnostních pečetí, záslepek, vodoznaků, mechanických zámků a překážek či jiných, dnes 

již v mnoha směrech překonaných, avšak stále využívaných forem zabezpečení průmyslových 

přenosových linek. Tímto pak následně umožní pro některé typy aplikací využít pro potřeby 

přenosu dat rovněž bezdrátových technologií. 

Přestože je jako hlavní oblast použití uvažována oblast nekritických, soft RT řídicích systémů 

a vzdálených vizualizací, rozhodně to není podmínka. Omezení prakticky představují pouze 

hardwarové a softwarové prostředky využívané při zabezpečené komunikaci. 

Praktický přínos práce je ověřen na modelovém případě realizovaného projektu Guardian, 

vyvíjenému na VŠB-TU Ostrava. 
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2. Cíle práce 

Cílem práce je vytvoření obecné metodiky pro hodnocení a ohodnocení bezpečnostních rizik 

přenosových datových toků v řídicích systémech a návrh řešení infrastruktury bezpečnostních 

opatření na základě analýzy vstupních požadavků na funkci systému a jeho zabezpečení. 

Součástí práce je analýza, definice a návrhy na odstranění nedostatků zabezpečení datových 

přenosů na úrovni řídicích mikroprocesorů a obecně vestavěných či mobilních zařízení, které 

umí komunikovat pomocí veřejných sítí, bezdrátových sítí nebo přes síť internet pro využití v 

těchto sítích.  

Téma bylo zvoleno z důvodu, že neexistuje jasná metodologie v odborné literatuře. Relevantní 

publikace zabývající se zabezpečením řídicích systémů [1][2][3][4][5][6][7] se obecné metodice 

nevěnují nebo jí zmiňují pouze okrajově. Nebo zabezpečení vlastní komunikace v řídicích 

systémech není bráno v potaz vůbec [8][9], což může mít za následek 2 věci.  

1) Omezení se na úplně oddělený, zvenčí nepřístupný systém, kde zabezpečení není třeba 

řešit, což ale představuje takové omezení, že není mnoho systémů, kde by toto bylo v 

plném rozsahu aplikovatelné.  

2) Nebo potenciálně nebezpečný systém, do kterého je možné se zvenčí dostat, data 

odposlouchávat. Nebyla by tak zajištěna bezpečnost či privátnost přenášených dat, což 

by pro mnohé aplikace představovalo nepřekonatelné riziko. 

Po analýze řídicího systému pomocí vytvořené metodiky a odhalení bezpečnostních rizik bude 

následovat návrh řešení pro zvýšení zabezpečení komunikace pro jednotlivé druhy komunikace 

resp. komunikační média. Jako perspektivní řešení je jeví PKI technologie, protože ty umožňují 

jedním způsobem ošetřit hned několik zásadních bezpečnostních rizik najednou [21]. Za tímto 

účelem bude vytvořen soubor testovacích certifikátů, ověřených vlastní certifikační autoritou, 

které budou následně využity pro vlastní zabezpečení komunikace.   

Jelikož se jedná o řídicí systémy, nezbytnou otázkou bude stanovení použitelnosti pro řídicí 

systémy co do tvrdosti, neboli zohlednění nároků komunikace na rychlost a spolehlivost 

přenosu.  

Jako typové zabezpečené komunikace budou využity přenosy dat po lokální síti LAN, přes Wi-

Fi a komunikace přes internet. Pomocí testů na vybraných zařízeních, pro jmenovaná 

komunikační média a pro různé definované množství přenášených dat, je pak cílem práce 

prokázat opodstatnění využití PKI technologií i pro řídicí systémy, ve smyslu analýzy a 

porovnání vlivů samotné autentizace a šifrování dat na celkovou dobu přenosu a stanovení 

využití pro tvrdé řídicí systémy, měkké řídicí systémy a vizualizace.  
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Následným cílem práce je ověření metodiky na modelovém systému. Předpoklady i výsledky 

budou ověřeny na systému Guardian, vyvíjenému na VŠB-TU Ostrava, jehož snahou je vytvořit 

monitorovací systém sledující důležité životní funkce hendikepovaných pacientů. Základním 

úkolem tohoto systému je sběr a přenos dat pacientů a jejich následné zpracování. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o citlivá, osobní data, je důležité, aby nedošlo k jejich odposlechu a zneužití, a 

proto tento projekt představuje ideální prostředí pro analýzu a testování. Závěry této práce by 

pak měly být v tomto projektu přímo využitelné pro reálné nasazení.  

Teoretickým výstupem práce bude ucelená, obecná metodika pro ohodnocení bezpečnostních 

rizik individuálního řídicího systému, kdy na základě počáteční specifikace parametrů 

individuálního systému, požadované funkce systému a žádané míry zabezpečení budou 

navržena a doporučena bezpečnostní opatření.  

Praktickým výstupem pak bude plnohodnotná analýza typového řídicího systému Guardian, 

definice jeho bezpečnostních problémů a návrh jejich odstranění pro komunikace po síti LAN, 

přes Wi-Fi a přes internet. 

Původním přínosem práce bude jasný metodický postup pro prověření zabezpečení datových 

komunikací v současných řídicích systémech z pohledu přístupu z vnitřních sítí, veřejných sítí 

resp. internetu a vytvoření obecně použitelného mechanismu pro identifikaci bezpečnostních 

rizik řídicího systému na základě zadaných parametrů a požadavků se současným návrhem 

jejich odstranění. 



Počáteční stav 

 6 

3. Počáteční stav 

Řídicí systémy bývaly z historického hlediska vždy samostatné, oddělené a uzavřené systémy. 

Uživatelé těchto systémů apriorně neměli zájem na jejich zabezpečení. Důležitá byla vždy 

jednoduchost a rychlost přístupu, za účelem provedení zásahu v co nejkratším časovém 

horizontu. Tento požadavek je ovšem v přímém rozporu s bezpečnostními nároky na zamezení 

přístupu neoprávněným osobám, apod. Z tohoto pohledu není vždy jednouché zajistit souběžně 

snadnou ovladatelnost a zároveň odpovídající zabezpečení řídicího systému. V dnešních 

otevřených řídicích systémech, které navíc umožňují propojení dříve nepropojitelných 

platforem, je tedy nutné klást vyšší nároky jak na společnou integraci systému, tak na uživatele. 

[8] 

1) Současným trendem je využití HMI (Human-Machine Interface) a operátorských stanic 

postavených na komerčních operačních systémech. I když tyto operační systémy v sobě 

integrují mechanismy pro zabezpečení, jako jsou uživatelské účty s různými 

oprávněními, automatické blokace změn v klíčových částech operačních systémů, 

integrované firewally apod., z důvodu správné funkce řídicích aplikací musí být tyto 

mechanismy mnohdy manuálně zakazovány. [8] 

2) Mnohé prvky řídicích systémů jsou vybaveny rozhraními, která umožňují přímé 

připojení do běžných drátových nebo bezdrátových sítí.  Bohatá výbava komunikačních 

rozhraní dnešních přístrojů přímo vybízí k využití v aplikacích, kde jejich využití dříve 

nebylo možné, hlavně ve spojení s internetem. Pomocí internetového připojení je možné 

online sledovat stav řídicího systému ve vizualizaci kdekoli na světě, jak na PC, tak na 

mobilních zařízeních. Řídicí systémy je možné na dálku nejen monitorovat, ale s 

patřičnými oprávněními také ovládat.  

3.1. Izolované systémy 

Současný stav je takový, že se v řídicích systémech bezpečnostní hlediska stále berou na lehkou 

váhu, protože představa izolovanosti a tudíž nepotřebnosti explicitního zabezpečení stále 

přetrvává. Tato totální izolovanost, ve smyslu tzv. „izolace systému vzduchem“ (air gap), neboli 

oddělení řídicího systému a jeho sítě od ostatních podnikových, veřejně přístupných sítí spočívá 

ve fyzickém oddělení síťových komunikací řídicího systému od komunikací ve zbytku 

podnikové či obchodní sítě, takže řídicí systém je zcela nepřístupný pro viry, červy, či hackery. 

[9]  

Názory odborníků na toto téma se radikálně liší. Zatímco jedni považují tyto separované 

systémy za bezpečné, jiní tvrdí, že tato představa je v mnohých dnešních systémech pouhou 

iluzí. Podle [10] je tato „izolace“ zamezující komunikaci mezi technologickou sítí a obchodní 

sítí pouhou teorií, využívanou firmami zabývajícími se řídicími systémy jako prezentace toho 

nejlepšího zabezpečení, která ale v praxi vlastně přímo neexistuje.  
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Jedním z uváděných důvodů je, že za takto izolované systémy jsou často považovány i systémy, 

s „jednosměrnou“ komunikací mezi řídicím systémem a zbytkem sítě, neboli takové, kde datové 

toky z řídicího systému do obchodní sítě jsou povoleny, ale v opačném směru nikoli. Dalším 

důvodem je i to, že mnozí výrobci, na jedné straně spoléhající se na tuto separaci 

technologických a obchodních sítí, nabízejí nejrůznější moduly a vylepšení pro co nejjednodušší 

integraci do vyšších systémů, což je logicky v přímém rozporu. A v neposlední řadě, i když je 

řídicí systém zprovozněn třeba i na úplně jiné síti, v běžné praxi stále existuje teoretické riziko, 

že se do něj škodlivý software může dostat např. pomocí USB s aktualizacemi, rozhodnutím 

správce sítě o změně síťové politiky, apod. 

3.2. Řídicí systémy vs informační systémy 

Praxe v řídicích systémech, co se týče bezpečnosti přenosu dat, tedy není na zvlášť vysoké 

úrovni. Bezpečnost přenosu totiž není obvykle pro řídicí systémy primárním cílem, a tedy 

bezpečnostní hlediska a opatření, které už dávno bylo nutné brát v potaz třeba u informačních 

systémů, byly pro řídicí systémy nepodstatné nebo někdy i technicky neproveditelné. 

Informační systémy a řídicí systémy, i když na jednu stranu mají mnoho společného, nahlížejí 

na bezpečnostní cíle zcela odlišně.  Pro informační systémy je prvořadá integrita dat a výkon, 

zatímco u řídicích systémů jde v prvé řadě o bezpečnost lidí a zařízení. Tyto rozdíly mají za 

následek mnohem větší rozdíly pro praxi, co se týče zabezpečení. [11]  

Názorným příkladem může být automatické odhlašování po době nečinnosti. Pro informační 

systémy je naprosto v pořádku, když dojde po definované době nečinnosti k odhlášení uživatele. 

Přístup k počítači je tak zamezen neoprávněným osobám a je obnoven až po zadání správného 

hesla. Naproti tomu u řídicího systému je primárním cílem zajistit operátorovi maximální 

přístupnost k ovládání řídicího systému, aby v případě havárie mohl okamžitě jednat a nebyl 

zdržován a stresován zadáváním hesla, které po případném třetím špatném zadání znemožní 

přístup na dalších X minut, než bude opětovné zadání znovu povoleno. 

Důležitým důvodem, proč jsou informační systémy v oblasti zabezpečení mnohem dále, je 

rovněž rozdílný životní cyklus jednotlivých zařízení. V podnikových sítích není nic 

neobvyklého, když se každé 2-3 roky veškeré zařízení vymění za nové, výkonnější s novými 

možnostmi co se týče provozu, včetně novinek v oblastech zabezpečení. Naproti tomu 

průmyslové řídicí systémy jsou navrhovány tak, aby byly schopné provozu 20-30 let, i déle. A 

vzhledem k tomu, že náklady na výměnu těchto zařízení jsou mnohem vyšší, cyklus obměny 

zařízení za nové s podporou nových technologií je tedy delší. [12] 

Rozdíly mezi informačními a řídicími systémy jsou i v tom, co je předmětem ochrany. Ve světě 

informačních systémů je nejdůležitější v podnikové síti ochránit centrální server s uloženými 

daty. U řídicích systémů je naopak mnohem důležitější každé koncové zařízení. Obrazně 

řečeno, pokud se nezařadí firewall před každé koncové zařízení, zůstávají tyto nejcennější prvky 
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bez zabezpečení. Z toho plyne, že klasická architektura používaná v podnikových sítích 

informačních systémů nemusí být vhodná pro průmyslové aplikace.  

Přesto všechno by nebylo správné zahodit veškeré bezpečnostní mechanismy, které svět 

informačních systémů „vymyslel“ a uvedl do provozu a začít budovat něco „na zelené louce“. 

Klíčem je správné pochopení a poznání toho co informační systémy nabízí a uvážlivé přenesení 

a adaptace vhodných prostředků do světa řídicích systémů, co možná nejlépe tak, aby nebyly 

narušeny rozdílné priority. 

Samostatnou kapitolou jsou pak části systémů či sítí, které prakticky tvoří mosty mezi řídicími 

systémy a informačními systémy. Sem patří různé vzdálené vizualizace, databáze pro ukládání 

měřených dat, apod.  Zde přicházejí ke slovu aplikace umožňující datovou výměnu mezi 

různými vrstvami, jako je OPC (Ole for process control), které často nemají žádné svoje 

explicitní zabezpečení, ale využívají zabezpečení operačních systémů. V mnohých případech je 

navíc jejich integrace tak náročná, že bohužel dokonce vyžaduje snížení standardních 

bezpečnostních úrovní, které jsou v operačních systémech defaultně nastaveny. [8] 

3.3. Nevhodné řešení zabezpečení 

Řídicí systémy bývají s informačními systémy občas dávány na stejnou úroveň, a i když laik 

mezi nimi nemusí vidět rozdíl, rozdíly jsou zde stále obrovské, i přestože obzvláště v oblasti 

datové komunikace dochází ke sbližování. Vzhledem k tomu, že informační systémy jsou oproti 

řídicím mnohem flexibilnější, i vývoj v informačních systémech je dynamičtější. Z tohoto 

důvodu je i bezpečnostní osvěta u informačních systémů mnohem dále, neboli zabezpečení 

řídicích systémů ve srovnání s informačními je podceňováno. Spíše než nějakého 

koordinovaného řešení bezpečnosti se využívá klasických, historických přístupů, převzatých z 

IS, jenž za předpokladu jistých, akceptovatelných omezení, můžou bezpečnost částečně posílit, 

avšak ne vždy jsou adekvátním řešením. 

 Typickým nevhodným způsobem zabezpečení přístupu do řídicího systému, respektive 

k jeho vizualizaci, je ten, kdy se spoléhá na jednoduché přístupové heslo, jehož síla, 

požadavek na délku hesla, kombinaci malých velkých písmen, číselné znaky, speciální 

znaky, atd. není explicitně podmiňována. Takové systémy nemají šanci odolat ani 

amatérským útokům.  

 „Lepší“ verzí jsou případy, kdy existují v systému minimální požadavky na přístupová 

hesla, ani ta ovšem nemusí být odolná vůči útokům duhovým, nebo například útokům 

hrubou silou, kde se snaží útočník pomocí skriptu či aplikace metodou pokus omyl 

uhádnout heslo pro přístup do systému. Pro tyto způsoby existuje na internetu 

nepřeberné množství návodů i hotových aplikací. [13] 

 Vyšším navýšením ochrany je omezený přístup na základě povolených IP adres, či 

MAC adres, který se dá využít pro případy, kdy se k systému přistupuje z menšího 
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počtu fixních lokací. Ani tento způsob ovšem není spásným řešením. Jednak se IP resp. 

MAC adresy se dají klonovat a jednak jeho velkou nevýhodou je, že je značně 

limitující, co se týče míst, odkud se k systému dá přistupovat, což pro mnoho případů 

může představovat nepřekonatelnou překážku. [14] 

3.4. Zabránění odposlechu informací 

Žádný z výše zmíněných přístupů neřeší šifrování komunikace, což znamená, že i když se 

útočníkovi do systému nepodaří přihlásit, nic mu nebrání v tom komunikaci odposlouchávat 

ukládat a zneužít. 

Jistá forma omezení odposlechu přenášených informací je chránění komunikace v definovaném 

úseku cesty. Například mezi 2 zařízeními, které umožňují nějaké formy šifrování, či připojení 

do VPN (Virtual Private Netrwork). VPN umožňuje rozšířit privátní sítě a zdroje a zařízení v ní 

obsažené kamkoli skrze internet nebo veřejné sítě. Umožňuje tak hostujícímu zařízení, které je 

do VPN připojeno tyto zdroje využívat. Toto se děje pomocí vytvoření přímého spojení (point-

to-point) pomocí vyhrazeného kanálu, šifrování nebo obojího. [15] 

Taková komunikace tak může být neodposlechnutelná třeba na své „nejdelší“ cestě, tj. mezi 

zařízeními, které VPN zvládají. Ovšem i tak bohužel zůstává nezabezpečená právě při spojení s 

koncovými zařízeními, které se často nachází v tom nejkritičtějším úseku cesty. 

3.5. Wi-Fi 

Samostatnou kapitolou jsou pak bezdrátové, Wi-Fi, přenosy. Mnoho dnešních vestavěných 

zařízení Wi-Fi komunikaci umožňuje už z toho důvodu, že jsou koncipována jako „mobilní“. S 

podporou zabezpečení této komunikace už je to horší. Wi-fi nabízí širokou škálu 

bezpečnostních mechanismů a praktik, ale když se tyto rozeberou podrobněji, dochází ke 

zjištění, že většina z nich je již dávno překonaná: 

 Skrývání SSID – může platit jen na skutečné amatéry. Existuje nepřeberné množství 

aplikací pro rozličné operační systémy, jako inSSIDer, NetStumbler, Kismet, které 

zobrazí jakoukoli Wi-Fi sít v dosahu, aniž by uživatel musel znát základní principy 

čehokoli. Toto se dnes ani jako zabezpečení snad nedá považovat.[16] 

 MAC filtering – seznam povolených zařízení podle MAC adresy, jedinečného 

identifikátoru síťového zařízení. MAC adresa se dá softwarově klonovat, takže kdokoli 

se může vydávat za povolené zařízení. [14] 

 Šifrování WEP 64/128 – starší forma šifrování využívající šifru RC4. Její výhodou je 

široká podpora, co se týče zařízení, podstatnou nevýhodou však je, že toto šifrování 

bylo prolomeno a získání přístupu do takto chráněných sítí pomocí specializovaných 

programů bývá otázkou minut. [17] 
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 Šifrování WPA – „vylepšené“ WEP šifrování, obohacené o dynamickou správu 

šifrovacích klíčů. Bohužel již taky bylo prolomeno. [18] 

 Šifrování WPA2 – toto šifrování je v současné době považováno za nejlepší způsob 

zabezpečení Wi-Fi. Nutnou podmínkou je ale použití dlouhého hesla, doporučuje se 

heslo s minimálně 20-ti znaky. Kratší hesla jsou snadno odhalitelná a degradují tak 

tento způsob zabezpečení. Podpora tohoto způsobu zabezpečení je standardem u nových 

výrobků, bohužel jeho přítomnost u starších Wi-Fi zařízení není zaručena. Nutnost 

podpory takových zařízení pak může znemožnit využití tohoto šifrování. [19]  

3.6. Platforma Guardian a oblast medicíny 

Perspektivních oblastí pro mobilní typy vestavěných zařízení je oblast medicíny. Spojení 

klasických vestavěných řídicích systémů s moderními způsoby komunikace na dálku přes 

internet je v tomto odvětví na jednu stranu obzvláště využitelné, ale na druhou stranu obzvláště 

citlivé jak na spolehlivost přenosu, tak hlavně na zabezpečení přenášených dat. Díky dnešním 

prostředkům je možné, aby lékař na dálku kontroloval stav pacienta a měl okamžitou možnost 

měnit způsob léčby či podnikat jiné kroky. Lékař může být taktéž automatizovaným způsobem 

například upozorňován na akutní změny stavu pacienta, či jakékoli nestandardní situace. Tato 

aplikace posouvá řídicí a měřicí systémy do trošku jiné pozice než je obvyklé.  

 Nejsou zde tak kritické požadavky na rychlost přenosu. Neznamená to, že by rychlost 

přenosu nebyla důležitá, ale nebývají zde takové nároky na uskutečnění akce, jako jsou 

ve tvrdých řídicích systémech.  

 Víc než na rychlost je kladen důraz na spolehlivost přenosu a samozřejmě s ohledem na 

delikátnost přenášených informací právě na zabezpečení přenášených dat proti 

odposlechům a zneužití třetí stranou. 

Modelový případ takového systému představuje projekt Guardian, který je vyvíjen na VŠB-TU 

Ostrava. Primárním cílem tohoto projektu je vytvoření komplexního monitorovacího systému, 

který bude sledovat životní funkce hendikepovaných pacientů. Úkolem systému Guardian je 

sběr a přenos dat pacientů, jejich následné zpracování a interpretace lokálně i vzdáleně. [19] 

Datové komunikace zde probíhají na několika úrovních: 

 Na nejnižší úrovni se jedná komunikaci pomocí rozhraní Bluetooth, na které dochází k 

vyčítání dat z čidel umístěných přímo na tělech pacientů. 

 Druhou úrovní komunikace jsou lokální sítě ethernet, kde pomocí TCP/IP jsou vyčítaná 

data přenášená dále na server a následně ukládaná do databáze, popřípadě data mohou 

být on-line zobrazovaná na operátorských panelech či jiných zařízeních. 
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 Nejvyšší úroveň komunikace pak představují přenosy dat přes internet do vzdálených 

vizualizací, upozorňování na nenadálé stavy a nestandardní situace a z opačné strany 

zase požadavky na historická data uložená na serverech ve vnitřní sítí (karta pacienta, 

historie stavů, atd.) [20] 

Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitá a citlivá osobní data, je nasnadě, že je nadmíru 

důležité, aby nedošlo k jejich odposlechu a zneužití. Otázka zabezpečení přenosu je zde tedy 

velice aktuální. 

3.7. Současné zabezpečení v platformě Guardian 

V platformě Guardian oblast bezpečnosti není nijak explicitně řešena. Spoléhá se na standardní 

mechanismy. Z topologie komunikační sítě systému vyplývá, že se jedná o částečně oddělený a 

tím i částečně zabezpečený (zvenčí nedostupný) měřicí systém a co se týče vizualizací a přenosu 

dat přes internet, případná bezpečnost je pouze v režii použitých komunikačních rozhraní a 

médií:  

 Vyčítání dat z čidel pomocí Bluetooth – zabezpečení řešeno není. I když se jedná o 

bezdrátový přenos, tak z důvodu dosahu technologie bluetooth, fyzickému umístění, 

resp. nedostupnosti měřicího systému pro potenciální útočníky a povahu přenášených 

dat (jsou přenášena pouze surová data z čidel, která na základě případně 

odposlechnutého přenosu samotného nejsou přiřaditelná ke konkrétní o sobě) tato 

komunikace nepředstavuje výraznou hrozbu 

 Komunikace mezi zařízeními ve vnitřní LAN - zabezpečení řešeno není. Uvažuje se, že 

se jedná o samostatný segment sítě, kde zabezpečení není nutné. To může být pravda z 

pohledu útočníka, který by se chtěl do sítě dostat zvenčí. Avšak z pohledu útočníka, 

který by se do sítě připojil zevnitř, tato komunikace hrozbu představuje, jelikož zde již 

proudí ucelené informace o konkrétních pacientech. Míra ochrany by byla závislá na 

parametrech vnitřní sítě, té které organizace. 

 Komunikace mezi zařízeními v lokální Wi-Fi síti – k zabezpečení je možno využít 

standardní mechanismy Wi-Fi, jako je skrývání SSID, šifrování WEP, WPA apod. Tyto 

mechanismy částečně pomoci mohou, ale z důvodu, že většina z nich je již dnes 

překonaná, tato komunikace představuje rovněž hrozbu. 

 Přístup k datům v databázi z internetu – bezpečnost řešena není. Tato komunikace 

představuje hrozbu. 

 Přístup k zařízením z internetu – bezpečnost řešena není. Tato komunikace představuje 

hrozbu. 
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Z výše jmenovaného vyplývá, že i když na některých úrovních hrozba v reálu není vysoká, 

žádná z úrovní komunikace však nemůže být povazována za bezpečnou. Spoléhání se na pouze 

na standardní mechanismy nestačí.  

Celková koncepce řešení zabezpečení komunikace systému obecně na všech úrovních, od sběru 

dat, přes jejich přenos a ukládání až po vzdálené vizualizace a řízení, chybí.  

Tento systém bude představovat modelový případ pro aplikaci a ověření metodiky pro analýzu a 

hodnocení zabezpečení řídicího systému navržené v této práci. 
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4. Bezpečnost komunikace 

Při komunikaci přes internet nebo obecně jakoukoli veřejně přístupnou síť je třeba uvažovat 

množství základních možných rizik, kterým se při běžném provozu ve většině případů není 

možné vyhnout. Vhodným chováním, užíváním, nastavením a využitím správných 

komunikačních prostředků a mechanismů je však možné tato rizika minimalizovat, nebo 

některá, i když ne zcela eliminovat, alespoň snížit pod úroveň reálné hrozby. 

4.1. Rizika při komunikaci přes internet 

Klasickým rizikem při komunikaci přes internet je odposlouchávání komunikace, kdy 

prakticky dochází ke zcizování dat a tudíž jejich možnému zneužití. Dalšími navazujícími riziky 

jsou modifikace přenášených dat, popřípadě vkládání nových dat do přenosu, kdy útočník je 

schopen pozměnit přenášenou zprávu ve svůj prospěch, či v neprospěch jedné ze stran.  

Neméně závažným rizikem je přerušení komunikace. Zde se nejedná přímo o zcizení dat nebo 

falsifikaci, ale i obyčejné úmyslné přerušení komunikace, které může mít neblahý vliv 

na kvalitu sítě, výkon síťových prvků, serverů, výkon databáze, pády operačních systému 

a spolehlivost obecně.  

V neposlední řadě pak při každé komunikaci existuje riziko analýzy síťového provozu třetí 

stranou, na základě které je útočník schopen odchytávat zprávy včetně přihlašovacích údajů 

a hesel, popřípadě při následném úspěšném zpracování analyzovaných dat i rozluštit kódované 

přenosy.  S analýzou sítě také souvisí vnucování nesprávných dat, díky kterým je útočník opět 

schopen dostat se k heslům, popřípadě obejít jiné zabezpečovací mechanismy. 

4.2. Bezpečnostní cíle 

S ohledem na minimalizaci rizik je třeba zabezpečit několik základních náležitostí a požadavků 

– bezpečnostních cílů. 

V prvé řadě se jedná o zajištění důvěryhodnosti. Je potřeba nějakým způsobem zaručit, že si 

zprávu přečte skutečně pouze ten, komu je určena a nikdo jiný. Důvěryhodnost se netýká pouze 

přenosu zprávy, ale také důvěryhodnosti v rámci celého navázaného spojení a důvěryhodnosti 

toku dat (na základě atributů toku dat).  

Dále je třeba zajistit integritu zprávy, tedy to, že nikdo zprávu během přenosu nemůže zkrátit, 

nic dopsat a obecně jakýmkoli způsobem změnit a příjemce si skutečně přečte přesně to, co 

odesílatel napsal. Je možné zajišťovat integritu celé zprávy nebo pouze její části, popřípadě 

integritu celého spojení.  

Dalším bezpečnostním prvkem je identifikace. Identifikací se myslí jednoznačné určení ať už 

příjemce nebo odesílatele. V případě příjemce se jedná o to, že příjemce musí mít jistotu, že 
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zprávu mohl poslat pouze jeden jediný subjekt a nikdo jiný. V případě odesílatele naopak 

odesílatel musí mít jistotu, že jeho zprávu obdrží pouze ten jeden jediný subjekt (nebo skupina 

subjektů jedinečně identifikovaných), komu je zpráva určena.  

S identifikací souvisí autentizace, neboli je potřeba nějakým způsobem zaručit a ověřit, že 

odesílatel je skutečně ten, za koho se vydává. Jedná se především o ověření totožnosti 

odesilatele. Ať už fyzické osoby, správce nebo nějakého síťového prvku, serveru, routeru, 

bridže apod. Autentizací osoby se zajistí ochrana před využitím duplikace zpráv. Autentizovat 

je možné i celou komunikaci.  

Důležitým bezpečnostním prvkem je autorizace, neboli řízení přístupu. Je potřeba limitovat 

použití prostředků v síti pouze na osoby, jimž jejich použití bylo skutečně povoleno. 

Dalším prvkem je nepopiratelnost zodpovědnosti. Zde se jedná o zajištění možnosti prokázání 

druhé straně odeslání resp. příjem zprávy. Tj. znemožnění popření odeslání resp. příjmu zprávy 

druhou stranou.  

Posledním, ale rozhodně o nic méně důležitým bezpečnostním požadavkem je dostupnost 

subjektu, čili záruka, že zpráva je odesílatelem odeslaná celá, a že taky celá v pořádku dorazí 

do cíle. 

4.3. Definice bezpečné komunikace 

Bezpečnou komunikaci podle standardu ISO 7498-2 lze definovat následujícími body [22]: 

 Bezpečná komunikace je taková, kdy oba komunikující partneři věří na základě 

vzájemné autentizace, že komunikují s oznámeným partnerem, nebo že přijali zprávu 

z autentizovaného zdroje. 

 Přenášená informace nemůže být odposlouchávána, neboť je zajištěna její důvěrnost. 

 Přenášená informace není změněna, neboť je zajištěna její integrita. 

 Komunikace je umožněna pouze autorizované straně, neboť je uplatněno řízení 

přístupu. 

 Komunikace nemůže být popřena, neboť je zajištěna nepopiratelnost odeslání i příjmu 

zpráv. 

4.4. Mechanismy minimalizace rizik 

Pro každý z požadavků na minimalizaci rizik existují mechanismy a postupy, jak jich docílit. 

Souhrn mechanismů zobrazuje Tabulka 1. [23] 
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Tabulka 1: Mechanismy minimalizace rizik bezpečné komunikace 

Bezpečnostní cíl Mechanismus 

Důvěryhodnost 

Šifrování 

Elektronický podpis 

Zapouzdření 

Řízení přenosů 

Integrita 
Šifrování 

Elektronický podpis 

Identifikace, autentizace, autorizace 

Šifrování 

Elektronický podpis 

Řízení přístupu 

Autentizace 

Nepopiratelnost zodpovědnosti  
Šifrování 

Elektronický podpis 

Dostupnost HW + SW kvalita sítě 

 

4.4.1. Šifrování 

Šifrování je proces, při kterém se mění čitelný, prostý text pomocí určitého tajného klíče na text 

bez klíče zcela nesrozumitelný. Šifrování se vyvíjelo po staletí až do podoby, ve které jej známe 

a využíváme nyní.  

Šifry je možné dělit na základě různých kritérií. S ohledem na množství dat, které je šifra 

schopna zpracovat najednou, se šifry dělí na blokové a streamové. Jiným kritériem dělení je 

počet potřebných šifrovacích klíčů. V případě jednoho šifrovacího klíče se jedná o šifrování 

symetrické, v případě 2 klíčů o šifrování asymetrické, přičemž každý typ šifrování je výhodný 

pro jinou oblast použití. 

Otisk (Hash)  

Základním nástrojem kryptografie je otisk. Otisk je jednocestná funkce, která z libovolně 

dlouhého textu vytvoří krátký řetězec o konstantní délce. Výsledný řetězec, by měl maximálně 

možným způsobem charakterizovat původní text. Typická velikost výsledného textu je 16B 

(algoritmus MD-5) nebo 20B (SHA-1). Algoritmy MD-5 i SHA-1 se dnes již považují za slabé 

a zastaralé a proto se stále vyvíjení nové algoritmy produkující delší otisky. SHA-224 – otisk 

dlouhý 28B, SHA-256 – otisk dlouhý 32B, HSA-384 – otisk dlouhý 48B a SHA-512 

označovaný též jako SHA-2 s otiskem dlouhým 64B.  
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Jednocestnou funkcí se rozumí algoritmy, které nejsou výpočetně náročné, je však velice 

výpočetně náročné najít k nim původní text. Kvalitní jednocestné funkce by měly pro výpočet 

otisku dávat výrazně jiný výsledek i při drobné změně původního textu. Otisky se využívají jako 

důkaz, že zpráva na cestě nebyla změněna, tj. provádí se kontrola integrity zprávy. Text zprávy 

se doplní o patu, která obsahuje otisk textu zprávy. Příjemce, po té co příjme zprávu, spočte její 

otisk, porovná jej s tím ze zápatí a provede tímto kontrolu integrity zprávy. Tento typ důkazu 

integrity přenášených dat využívají linkové protokoly (Ethernet) pro detekci chyb vzniklých 

poruchami linek. [21] 

Vzhledem k tomu, že algoritmus otisku je veřejně popsán v příslušné technické normě, je 

možné, aby zprávu podle normy pozměnil potenciální útočník, a změnil ji ve svůj prospěch. 

Z tohoto důvodu se dá využít princip sdíleného tajemství. Odesílatel a příjemce si nějakým 

způsobem vymění „tajemství“, které nikdo jiný nezná. Např. nějaký krátký textový řetězec. 

Při vytváření otisku odesílané zprávy se do výpočtu zahrne kromě zprávy i sdílené tajemství. 

Jelikož tajemství kromě příjemce nikdo jiný nezná, není nikdo schopen takový otisk spočíst 

a zprávu pozměnit. 

Otisk spočtený nejen ze zprávy, ale ze zprávy zřetězené se sdíleným tajemstvím se označuje 

jako MAC (Message Authentication Code).  MAC se využívá velice často, např. v protokolech 

SSL/TSL nebo IPsec. Na této technice jsou postaveny třeba autentizační kalkulátory pro tvorbu 

jednorázových hesel. MAC se někdy označuje jako „symetrický podpis“.  

Nevýhoda výše uvedeného mechanismu spočívá v tom, že útočník může všechna přenášená data 

odposlechnout a po chvíli odeslat ještě jednou. Takový útok se nazývá „reply attack“. 

V případě, že by se jednalo o platební příkaz do banky, byl by tento uhrazen 2x. Bránit se 

tomuto útoku lze pomocí vzestupného číslování zpráv.  

Druhou možnou obranou je „nonce“, neboli dostatečně dlouhé číslo, náhodně vygenerované, 

které se přidává k přenášeným datům. Tím se zajistí, že je nepravděpodobné, aby byly odeslány 

2 stejné zprávy, ale je třeba kontrolovat, zdali v minulosti nebyla obdržena zpráva se stejným 

nonce. Riziku vytvoření stejného nonce se dá zabránit tak, že se nonce skládá ze dvou částí, 

z nichž ta první obsahuje náhodné číslo a ta druhá obsahuje a datum a čas. 

Symetrické šifry 

Symetrické šifry jsou charakteristické tím, že si předem musí odesílatel a příjemce vyměnit 

tajný šifrovací klíč. Ten budou sdílet podobně jako sdílené tajemství a nesmí dopustit, aby se 

k němu dostala třetí strana. Symetrické šifry fungují následovně (Obrázek 1): 

1. Příjemce a odesílatel si vymění nějakým bezpečným způsobem šifrovací klíč. 

2. Odesilatel zprávu šifruje tajným klíčem. Na výsledek pak příjemce aplikuje dešifrovací 

algoritmus, pro který použije ten samý tajný klíč. Dešifrování se vyruší s šifrováním 

a příjemce získá původní zprávu. 



Bezpečnost komunikace 

 17 

 

Obr. 1: Symetrické šifry 

Symetrická šifra na jednu stranu působí i jako nástroj pro autorizaci. Z pohledu příjemce mohl 

zprávu zašifrovat pouze odesílatel, protože nikdo jiný než příjemce a odesílatel nemá 

k dispozici tajný klíč. 

Symetrických šifrovacích algoritmů existuje hodně. Jedním z nejrozšířenějších vždy byl 

algoritmus DES, který využívá šifrovací klíč délky 56 bitů. Dnes se však považuje 

za nedostatečný, a tak byl z algoritmu DES odvozen algoritmus 3DES s klíčem 112 bitů nebo 

168 bitů. Dále se používají algoritmy s klíči délek 128 bitů (např. IDEA, RC2, RC4). 

V současné době je nejdoporučovanějším algoritmem algoritmus AES, který může mít klíče 

128, 192 nebo 256 bitů. [21] 

Zde jde o blokové šifry, kde se data šifrují a dešifrují po blocích dlouhých obvykle 8 B. 

v případě, že jsou data na vstupu kratší, musí se dorovnat na 8 B. Přestože potenciální útočník 

do šifrovaného textu nevidí, mohl by útok uzpůsobit tak, že by zaměnil pořadí jednotlivých 

zašifrovaných bloků. Tomu se šifry brání tím, že po sobě následující bloky vážou. Šifry zahrnou 

obsah předchozího bloku do bloku následujícího, a tím je zajištěno, že jednotlivé šifrované 

bloky není možné přehodit.  

Otázkou je, jaká informace má být zahrnuta do prvního šifrovaného bloku. Pokud by nebylo 

zahrnuto nic, dva shodou okolností stejné texty by měly i shodné zašifrované texty. Útočník by 

sice nebyl schopen získat původní (nešifrovaný) text, ale informace, že se jedná o tutéž zprávu, 

pro něj mohla být rovněž užitečná.  

Proto se často před šifrováním zprávy vygenerují náhodná čísla (tzv. inicializační vektory), 

která se zahrnou i do prvního šifrovaného bloku. Pak nelze porovnáním dvou zašifrovaných 

textu získat informace o rozdílech mezi vstupními texty. 
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 Obrázek 1: Symetrické šifry 
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Často používanými módy jsou např. módy CBC (Cipher block chaining mode) či ECB 

(Electronic codeblock mode). Pro označení šifrovacího algoritmu s konkrétním módem, se pak 

píše např. DES-CBC či DES-ECB, IDEA-CBC či IDEA-EBC, atd. [21] 

Asymetrické šifry 

Asymetrické šifry na rozdíl od symetrických nepoužívají jeden tajný šifrovací klíč 

pro komunikaci mezi odesílatelem a příjemcem, ale vždy používají pár šifrovacích klíčů. Jeden 

klíč pro šifrování a druhý pro dešifrování.  

Vzhledem k tomu, že operace šifrování a dešifrování jsou u některých šifer zaměnitelné, 

u asymetrických šifer se nemluví o šifrovacím a dešifrovacím klíči, ale o veřejném 

a soukromém klíči. Asi nejznámějším asymetrickým šifrovacím algoritmem je algoritmus RSA. 

Pokud chce odesílatel šifrovat zprávu asymetrickou šifrou, pak postupuje následovně: 

1. Příjemce zprávy si musí vygenerovat dvojici klíčů: veřejný klíč (VK-B) a soukromý 

klíč (SK-B). 

2. Příjemce si uloží svůj soukromý klíč do důvěryhodného úložiště klíčů. Např. 

na čipovou kartu atd. Soukromý klíč je aktivem příjemce, které si musí střežit. 

3. Příjemce distribuuje svůj veřejný klíč VK-B do celého světa.  

4. Odesílatel po obdržení veřejného klíče šifruje zprávu veřejným klíčem (VK-B). 

5. Příjemce dešifruje přijatou zprávu svým soukromým klíčem SK-B a získá původní 

zprávu. [21] 

Postup ilustruje Obrázek 2. 

Základní vlastností šifrování na bázi asymetrických algoritmů je, že je relativně jednoduché za 

využití veřejného klíče šifrovat text, ale na základě znalosti veřejného klíče a veřejným klíčem 

šifrované zprávy je velice obtížné získat zprávu původní. 

Délka šifrovacích klíčů pro algoritmus RSA se zatím považuje za ještě bezpečnou, pokud je 

alespoň 1024 bitů. Často se však používají klíče dlouhé 2048 nebo i 4096 bitů. 

Existují i další asymetrické algoritmy. Často se mluví o algoritmu ECC Elliptic Curve Cryp-

tography (eliptické křivky). Obecně se míní, že z bezpečnostního hlediska odpovídá 1024 bitů 

dlouhému RSA klíči 160 bitů dlouhý ECC klíč, přičemž výpočetní náročnost je srovnatelná. 
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Obr. 2: Asymetrické šifry 

Dalším algoritmem je Diffie-Hellmanův (DH) algoritmus. Ten se sice nehodí k asymetrickému 

šifrování, ale je vhodný k bezpečnému ustavení tajných klíčů a sdílených tajemství. Aby bylo 

možné komunikovat symetrickou šifrou, tak se nejprve za využití algoritmu DH komunikující 

subjekty dohodnou na tajném klíči, aniž by museli organizovat nějakou tajnou schůzku pro 

výměnu sdíleného tajemství. Oba nejprve vygenerují dvojici: veřejné a soukromé DH číslo. 

Vzájemně si pak vymění (např. volně přes Internet) svá veřejná DH čísla.  

Obě strany jsou následně ze znalosti svého veřejného a soukromého DH čísla a veřejného DH 

čísla svého protějšku schopny spočíst sdílené tajemství. Od tohoto tajemství je pak snadno 

možné nějakou transformací odvodit symetrický šifrovací klíč, který se použije pro šifrování 

vzájemné komunikace např. algoritmem AES. Diffie-Hellmanův algoritmus hojně využívá např. 

IPsec. Bez ohledu na délku klíčů obecně platí, že asymetrické šifrovací algoritmy jsou 

výpočetně mnohem náročnější než symetrické algoritmy. [21] 

Elektronická obálka 

U šifrování je jedná o operaci, která má na vstupu data určená k zašifrování a šifrovací klíče 

(popřípadě inicializační vektory). V případě využití asymetrické kryptografie, kde se používají 

výpočetně náročné matematické postupy, je doba výpočtu velice dlouhá. 

Např. klíč RSA o délce 1024 bitů se v desítkové soustavě zapíše jako číslo s více než 300 cif-

rami a nelze tak použít standardních operací mikroprocesoru. 

Obrázek 2: Asymetrické šifry 
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Řešením tohoto problému je elektronická obálka. Odesílatel zašifruje zprávu náhodným tajným 

(symetrickým) klíčem, což je rychlá operace. K takto šifrované zprávě jen přibalí „informace 

pro příjemce“, obsahující kromě jiného náhodný tajný klíč zašifrovaný veřejným klíčem pří-

jemce. Takže asymetricky se šifruje pouze krátký tajný klíč. Výsledek je velice rychlý 

a efektivní. Má to ještě jeden pozitivní efekt. Pokud zprávu posíláme více adresátům, pak ji 

šifrujeme pouze jednou náhodným tajným klíčem a každému adresátovi ke zprávě přibalíme 

tajný klíč šifrovaný jeho veřejným klíčem. [21] 

4.4.2. Digitální podpis 

Digitální podpis je mechanismus, kterým se zajišťuje důkaz nepopiratelnosti dat (pravosti 

dokumentů). Digitální podpis se vytváří ve dvou krocích (Obrázek 3): 

1. Spočte se otisk z dokumentu. 

2. Výsledný otisk se šifruje soukromým klíčem uživatele, který podpis vytváří. 

Soukromým klíčem šifrovaný otisk ze zprávy se nazývá digitální podpis zprávy. 

 

 

 

Zpráva Otisk 

2 

 Otisk Šifrováno 

soukromým klíčem 

Digitální podpis 

1 

Obrázek 3: Digitální podpis 
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Ověřování (verifikace) digitálního podpisu se provádí ve třech krocích a ilustruje ji Obrázek 4. 

1. Příjemce samostatně spočte otisk z přijaté zprávy. 

2. Příjemce dešifruje přijatý digitální podpis veřejným klíčem odesilatele. 

3. Příjemce porovná výsledek získaný z bodu 1 s výsledkem získaným z bodu 2. Pokud 

jsou stejné, pak mohl digitální podpis vytvořit pouze ten, kdo vlastní soukromý klíč 

odesilatele - tedy odesilatel. A navíc tato skutečnost prokazuje, že zpráva nebyla během 

přenosu pozměněna, tj. zajišťuje i integritu zprávy. 

 

Obr. 3: Ověření digitálního podpisu 

Digitální podpis provádí důkaz pravosti na základě vlastnictví soukromého klíče. Je tedy nutné, 

aby soukromé klíče byly dobře střeženy. Ztráta soukromého klíče se dá přirovnat k výměně 

fotky v občanském průkazu či záměně otisků prstů v evidenci zločinců.  

Na rozdíl od šifrování použije digitální podpis klíč odesilatele (nikoliv příjemce jako 

u šifrování). Předpokládá se tedy, že algoritmus umožňuje nejprve „dešifrovat“ soukromým 
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Obrázek 4: Ověření digitálního podpisu 
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klíčem a pak „šifrovat" veřejným klíčem, tj. že operace šifrování a dešifrování jsou zaměnitelné. 

Takovouto záměnu umožňuje právě algoritmus RSA. [21] 

Prokazování totožnosti (autentizace) na základě asymetrické kryptografie 

Digitální podpis může být využit jako nástroj pro ověření totožnosti (tj. k autentizaci) 

na základě prokázání vlastnictví soukromého klíče. Uživatel prokazuje svou totožnost tím, že 

dokáže, že vlastní příslušný soukromý klíč a je schopen jej použít. Otázkou je, jaký text má 

osoba k prokázání své totožnosti podepsat. Pokud by podepisovala stále stejný text, pak by se 

vystavovala riziku útoku „reply attack“. [21] 

Princip prokazování totožnosti na základě asymetrické kryptografie je jednoduchý. Strana A 

(ověřovatel) vygeneruje dostatečně dlouhé náhodné číslo č. Toto číslo č se předá straně B, která 

jej za pomoci svého soukromého klíče digitálně podepíše. Digitálně podepsané číslo č předá 

strana B straně A, která provede verifikaci digitálního podpisu. 

V případě, že je potřeba namísto digitálního podpisu využít výhradně šifrování, ověřovatel 

náhodné číslo utají a ověřované straně jej zašle šifrovaně jejím veřejným klíčem. Ověřovaná 

strana jej dešifruje soukromým klíčem a dešifrované vrátí ověřovateli. Ověřovatel zkontroluje, 

zdali se přijaté číslo rovná tomu, které šifroval veřejným klíčem ověřované strany. 

Základem je ochrana soukromého klíče, neboť soukromý klíč je cenným aktivem. Odcizení 

soukromého klíče by způsobilo, že by se kdokoli mohl elektronicky prokazovat místo majitele 

soukromého klíče.  

Tři typy asymetrických klíčů 

Není vhodné, aby se využíval stejný pár veřejný/soukromý klíč k digitálnímu podpisu 

i k prokazování totožnosti na základě digitálního podpisu. Podvržený ověřovatel nemusí 

generovat náhodné číslo č, ale místo něj vygeneruje řetězec obsahující například platební příkaz 

v neprospěch majitele soukromého klíče. Majitel soukromého klíče v domnění, že se 

autentizuje, podepíše platební příkaz. 

Digitální podpis jako algoritmus je tak využíván jednak pro autentizaci uživatele a jednak pro 

digitální podpis dokumentů jako indicie pravosti dokumentu. 

Je tedy třeba rozlišovat termín „digitální podpis" jako algoritmus (bez ohledu na to, je-li využit 

k podpisu či autentizaci) a termín „digitální podpis" jako důkaz pravosti.  

Proto je vhodné mít samostatné páry soukromý/veřejný klíč pro digitální podpis dokumentů 

a pro autentizaci uživatele. Třetím důležitým párem je dvojice klíčů pro šifrování (resp. 

elektronickou obálku). Existují pro to 2 hlavní důvody: 



Bezpečnost komunikace 

 23 

První důvod je kryptografický. Pro hackera lámajícího šifru je výrazným zjednodušením, když 

má k dispozici známý text šifrovaný soukromým klíčem (digitální podpis) a jiný známý text 

šifrovaný veřejným klíčem (např. náhodný symetrický klíč v elektronické obálce). 

Druhým důvodem je praktické používání soukromého klíče. Jestliže uživatel ztratí soukromý 

klíč (nikoliv vyzradí) určený k digitálnímu podpisu nebo k autentizaci, pak se vcelku nic neděje. 

Soukromý klíč je totiž třeba pouze pro vytváření nového podpisu (existující podpisy se 

verifikují pomocí veřejného klíče). Uživatel si v takovém případě vygeneruje nový pár klíčů 

a může podepisovat další dokumenty.  

V případě ztráty soukromého klíče určeného pro šifrování (přesněji pro dešifrování) dojde ke 

ztrátě veškerých tímto klíčem zabezpečených dokumentů, protože je není čím dešifrovat. 

Soukromý klíč určený k vytváření podpisu se zpravidla uchovává na nosičích, které soukromý 

klíč nikdy nemůže opustit (např. na čipové kartě). Takový klíč existuje pouze v jedné kopii a 

musí být dobře střežen, protože by jím mohly být podepisovány dokumenty v neprospěch 

majitele.  

Naopak šifrovací klíč je mnohdy dobré zálohovat, aby byl k dispozici i v případě ztráty 

primárního úložiště soukromého klíče. Jelikož mají šifrovací klíče jiný životní cyklus než 

podepisovací/autentizační klíče, je praktické mít samostatný pár šifrovacích/dešifrovacích klíčů. 

[21] 

4.4.3. Řízení přístupu 

Přístup k síťovým zdrojům a službám je možno řídit různými způsoby, z nichž každý má své 

výhody a nevýhody.  

Přístup na základě IP adresy 

Výhodou přístupu řízeného na základě IP adresy je jeho jednoduchá použitelnost a správa. IP 

adresa jednoznačně identifikuje konkrétní síťové zařízení. Lze tedy snadno zajistit, že přístup 

ke chráněným zdrojům bude povolen pouze z vybraných, ověřených zařízení.  

V některých případech může být pozitivem také jeho nezávislost na jiných bezpečnostních či 

dalších opatřeních a systémech.  

Hlavní nevýhodou tohoto přístupu naopak může být, že člověk, ač důvěryhodná osoba, nemá 

možnost využívat chráněné síťové zdroje z jiného místa než z toho jediného povoleného. 

Z bezpečnostního hlediska důležitější nevýhodou pak je, že síťových zdrojů může využívat 

jakákoliv nepovolaná osoba, která získá přístup k vybranému, povolenému zařízení. 

Přístup na základě autorizačního a autentizačního systému 

Jinou možností je přístup řízený skrze nějaký autorizační a autentizační systém, na základě 

ověření totožnosti uživatele a následnému přidělení práv. 
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Autentizaci uživatele je možné provést na základě prokázání: 

 že uživatel něco ví (heslo, PIN), 

 že uživatel něco má (autentizační kalkulátor, čipovou kartu, mobilní telefon, atp.), 

 že uživatel něčím je - má nějaké biometrické vlastnosti (otisky prstů, tury oční sítnice, 

duhovky, tvar obličeje atd.), 

 že uživatel něco umí (podepsat se). [21] 

Poté co se autentizací prokáže, o koho se jedná, je autorizací už konkrétnímu subjektu přiřazena 

role a z ní plynoucí oprávnění k využití síťových zdrojů. 

Hlavní výhodou tohoto přístupu je centralizace uživatelských identit a následně možnost 

jednotného řízení přístupu, čili možnost rozdělení uživatelů na základě jejich rolí do skupin 

a obecné stanovení jejich oprávnění. Pokud zná uživatel své přístupové údaje resp. má při sobě 

své prostředky pro autentizaci (čip. karta, apod.), má možnost využívat síťové zdroje 

odkudkoliv, tzn. není limitován jedním zařízením. 

Nevýhodou tohoto přístupu je relativní složitost jeho správy, případně finanční a znalostní 

náročnost jeho realizace.  

Optimálním řešením je tyto dva přístupy v rámci reálných podmínek vhodně kombinovat. 

4.5. Protokol SSL/TLS 

Protokol TLS (transport layer security) je kryptografický protokol, který umožňuje zajistit 

zabezpečený přenos dat po internetu nebo ve veřejných sítích. Vychází ze staršího protokolu 

SSL (Secure Sockets Layer), vyvinutého společností Netscape.  

Protokol TLS zabezpečuje komunikaci na úrovni aplikací (transportní vrstvou je TCP), ale 

může být použit i pro zabezpečení datagramové komunikace nebo zabezpečení linkové vrstvy 

(EAP-TLS pro bezdrátové sítě). 

V případě TCP protokol zajišťuje zabezpečení aplikačních dat. 

Aplikační protokoly předávají data protokolům TCP, které zajišťují jejich přenos sítí. 

Na druhém konci komunikace pak protokoly TCP vracejí přenesená data aplikacím. Jelikož 

protokol TCP je navržen jako duplexní komunikační protokol, tvoří dva samostatné kanály, kde 

jeden slouží pro přenos dat z klienta na server a druhý pro přenos dat ze serveru na klienta.  

Protokol TLS tvoří vrstvu, která je vložená mezi aplikační protokol a protokol TCP. Vrstva TLS 

nezkoumá data, která jsou jí zasílána aplikační vrstvou, ale pouze je přebírá od aplikační vrstvy 
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paket po paketu a zabezpečuje jednotlivé pakety. U každého paketu TLS umí zajistit jeho 

privátnost (šifrování) a integritu dat pomocí kryptografického kontrolního součtu - MAC 

(nikoliv pomocí digitálního podpisu).  

Integrita dat se zajišťuje na základě kryptografického kontrolního součtu počítaného 

z přenášených dat a sdíleného tajemství. Vrstva TLS neumí provádět zabezpečení dat na úrovni 

aplikačních transakcí, např. pomocí elektronického podpisu. Pokud aplikace vyžaduje 

elektronický podpis jednotlivých transakcí, musí si jej zajistit sama na aplikační vrstvě. [21] 

Protokol TLS je k dispozici pro využití libovolným protokolem aplikační vrstvy a umožňuje 

zajistit: 

 Autentizaci serveru i klienta – autentizace se provádí na základě bezpečnostních 

certifikátů severu a klienta. Přestože TLS umí komunikovat anonymně, tj. bez jakékoli 

autentizace, obvykle pro aplikační protokol provádí minimálně autentizaci serveru. 

 Šifrování přenášených dat – vlastní přenos dat je šifrován symetrickou šifrou, avšak 

počáteční výměna kryptografických dat je prováděna s využitím asymetrické 

kryptografie. 

 Integritu přenášených dat – základem je provádění kontrolního součtu. 

Komunikace mezi klientem a serverem začíná domluvením se na použití kryptografických 

algoritmů. Pakliže se domluví a sebe navzájem autentizují, vytvoří TLS relaci, během které jsou 

data dodaná aplikační vrstvou přenášena zabezpečeně. 

Z důvodu vysoké náročnosti počátečního vytvoření TLS relace je protokolem TLS umožněno 

tzv. obnovit další spojení, a šetřit tak čas a kapacitu sítě, jelikož u obnovování relace není 

prvotní dialog mezi klientem a serverem tak výpočetně a časově náročný. 

Protokol TLS je tvořen několika dílčími protokoly: 

 RLP (Record Layer Protocol) – nosný protokol TSL, který prakticky zajišťuje 

zabezpečení komunikace. Odesílatel data předaná protokoly aplikační vrstvy šifruje 

a počítá kontrolní součty. Příjemce na druhé straně přijatá data dešifruje, ověřuje 

kontrolní součty a dešifrovaná data předává dál svojí aplikační vrstvě. 

 HP (Handshake Protocol) – protokolem HP se odesílatel a příjemce domluví na 

kryptografickém algoritmu a materiálu a HP následně připraví nové kryptografické 

parametry. Jednotlivé pakety, které HP připraví, jsou následně zpracovány a zabaleny 

protokolem RLP. 

 CCSP (Change Cipher Specification Protocol) – pomocný protokol, který zajišťuje 

překopírování bezpečnostních parametrů připravených HP na aktuální parametry.  
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 AP (Alert Protocol) – pomocný protokol, který slouží k signalizaci nějakého problému 

při přenosu, výpadku komunikace, nesprávných kontrolních součtech, atd. 

4.5.1. Autentizace serveru 

U autentizace serveru dochází mezi serverem a klientem k výměně předběžného sdíleného 

tajemství. Mohou nastat 3 situace:  

1. Certifikát serveru umožňuje jak autentizaci serveru, tak i bezpečný přenos předběžného 

sdíleného tajemství z klienta na server. Serveru stačí zaslat na klienta svůj certifikát, 

ze kterého klient vyjme veřejný klíč, kterým pak šifruje předběžné sdílené tajemství. 

Výsledek zašle serveru a server jej dešifruje svým soukromým klíčem. Tím server získá 

jak předběžné sdílené tajemství, tak se i autentizuje (nikdo jiný než server nemá 

příslušný dešifrovací soukromý klíč). 

2. Certifikát serveru umožňuje autentizaci serveru, ale neumožňuje přenos předběžného 

sdíleného tajemství. Server musí generovat dočasná párová data, ale ta musí nějakým 

způsobem navíc svázat se svým certifikátem. Tou vazbou je elektronický podpis TLS. 

Server elektronicky podepíše dočasný veřejný klíč, který zasílá klientovi. 

3. Server se autentizovat vůbec nechce, proto svůj certifikát vůbec nezasílá. Server musí 

generovat dočasná párová data a dočasný veřejný klíč zaslat klientovi, aby jej využil 

k zabezpečení předběžného tajemství. 

Server zasílá klientovi svůj certifikát ve zprávě, která se v terminologii protokolu HP nazývá 

Cerificate. [21] 

4.5.2. Autentizace klienta 

Autentizace klienta je jednodušší. Pokud se chce klient autentizovat, zašle serveru postupně 2 

zprávy tzv. Certificate a CertificateVerify: 

1. Ve zprávě Certificate zašle svůj certifikát. 

2. Ve zprávě CertificateVerify zašle elektronický podpis (v smyslu TLS) z předchozí 

komunikace protokolem HP včetně náhodných čísel generovaných klientem i serverem, 

která obsahovala i předchozí komunikace.  

Server následně provede verifikaci tohoto elektronického podpisu a autentizace je hotova (nikdo 

jiný než klient nemá k dispozici příslušný soukromý klíč, kterým byl vytvořen elektronický 

podpis TLS). [21] 



Bezpečnost komunikace 

 27 

4.6. Mechanismy zabezpečení bezdrátových sítí 

Bezdrátové (Wi-Fi) sítě dnes bývají standardním řešením síťové komunikace nejen v domácím, 

ale i průmyslovém prostředí. Jejich hlavní výhoda, a to možnost komunikace bez nutnosti 

připojovat zařízení k síti pomocí kabelů omezeně pouze ve vyhrazených prostorách, je obzvláště 

využitelná pro mobilní vestavěná zařízení. Z pohledu bezpečnosti komunikace se ale tato 

výhoda mění v největší nevýhodu nebo i hrozbu, protože vzhledem ke značně omezeným 

možnostem ovlivnění šíření Wi-Fi signálu je nijak nezabezpečená síť přístupná pro každého, 

kdo je v dosahu signálu.  

4.6.1. Možnosti zabezpečení 

Omezení přístupu k bezdrátovým sítím je možné prakticky řešit mnoha způsoby. Přestože 

většina dnes dostupných zařízení umožňuje vybrat si ze široké škály různých možností 

zabezpečení bezdrátové komunikace, více nebo méně odolných vůči potenciálním narušitelům, 

bohužel naprostou většinu z nich dnes nelze považovat za stoprocentně odolnou a spolehlivou.  

1) Skrytí vysílání SSID (identifikace bezdrátové sítě) – SSID je řetězec ASCII znaků 

o velikosti do 32 znaků, který představuje unikátní identifikaci bezdrátové sítě. Všechna 

zařízení, která se účastní komunikace si SSID mezi sebou předávají. Při „skrytí“ SSID 

nedochází k jeho zobrazování v běžných aplikacích a zařízeních a tudíž na první pohled 

bezdrátová síť nepoutá pozornost. 

2) Filtr MAC adres – jedná se o metodu zabezpečení, kdy je vytvořen seznam povolených 

unikátních adres zařízení (whitelist), která mají do sítě přístup. Pokusy o přístup 

zařízení s jinými adresami jsou zamítnuty. 

3) Šifrování WEP – pracuje na principu šifrování přenášených rámců pomocí šifry RC4. 

WEP 64 bit používá 40 bitový klíč, ke kterému je připojen 24 bitový inicializační 

vektor a dohromady tak tvoří 64 bitový RC4 klíč. WEP 128 bit používá 104 bitový klíč, 

ke kterému je připojen 24 bitový inicializační vektor a dohromady tvoří 128 bitový RC4 

klíč. [17]  

4) Šifrování WPA – přenášená data jsou šifrována pomocí stejné proudové šifry RC4, 

jakou používal WEP, pro eliminaci slabých míst byl vyvinut protokol TKIP. Ten 

umožňuje dynamickou správu šifrovacích klíčů, které jsou pomocí něj mezi klientem 

a přístupovým bodem bezpečně přenášeny nejen na začátku komunikace, ale i během 

ní. WPA používá 128 bitový šifrovací klíč s 48 bitovým inicializačním vektorem 

(označován zkratkou IV), takže i když používá stejnou šifru jako WEP, odolává lépe 

útokům, jimiž je WEP napadán. Pro lepší kontrolu integrity dat používá WPA tzv. 

MAC (Message Authentication Code – Algoritmus Michael), který je zde nazýván MIC 

(Message Integrity Code). MIC metoda použitá ve WPA zahrnuje počítadlo rámců, 
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které chrání před útoky snažícími se zopakovat předchozí odposlouchanou komunikaci. 

[18] 

5) Šifrování WPA2 - WPA2 implementuje všechny povinné prvky IEEE 802.11i. 

Konkrétně přidává k TKIP a algoritmu Michael nový algoritmus CCMP (Counter Mode 

with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) založený na AES.  

6) Šifrování WPA-PSK/WPA2-PSK - PSK je označení pro režim s před-sdíleným heslem 

(Pre-shared key). Každý uživatel musí před vstupem do sítě zadat heslo obsahující 8 až 

63 tisknutelných ASCII znaků nebo 64 šestnáctkových číslic. 

4.6.2. Spolehlivost zabezpečení 

1) Skrytí vysílání SSID – skrytí SSID může fungovat jako forma zabezpečení pouze 

„na první pohled“, ve smyslu že nebude přitahovat pozornost náhodných potenciálních 

útočníku. Existuje spousta programů, které umí skryté SSID detekovat (AirJack, 

Kismet, AirMagnet, …). 

2) Filtr MAC adres – tato forma zabezpečení funguje na odrazení běžných uživatelů. 

Pro zkušené uživatele není problém komunikaci s přístupovým bodem sledovat, 

odchytit povolenou MAC adresu a tu pak klonovat pomocí SW nebo svého zařízení 

a do Wi-Fi sítě se dostat. 

3) Šifrování WEP – kvůli neúplnosti standardu a dalším vadám v implementaci byl WEP 

v srpnu 2001 prolomen, takže pouhým pasivním naslouchání bezdrátového provozu 

bylo možné vypočítat šifrovací klíč použité šifry RC4. [17] 

4) Šifrování WPA – šifrování WPA v kombinaci s TKIP bylo prolomeno roku 2009. [30] 

5) Šifrování WPA2 – šifrování WPA2 v kombinaci s protokolem AES a dlouhým heslem 

(20 znaků a více) je dnes považováno za nejlepší způsob zabezpečení. 

6) Šifrování WPA-PSK/WPA2-PSK – problémem těchto typu šifrování je snadná 

odhalitelnost krátkého hesla. Heslo do 10 znaků je dokonce méně bezpečné než 40-ti 

bitový klíč u WEP šifrování. 
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4.7. Diskuse 

Z kapitoly 3 je zřejmé, že: 

1) Zabezpečení v řídicích systémech plní jen okrajovou funkci. 

2) Jakýkoli systém, nebo jeho prvek,  který není vyloženě fyzicky oddělen od zbytku 

podnikové sítě je ohrožen. 

3) Spoléhání se na síťové mechanismy podnikových sítí je nedostatečné. 

4) Ochrany bezdrátových sítí jsou překonané. 

5) Povědomí o vlastní zranitelnosti systému a v praxi je chabé. 

S ohledem na výše jmenované body je nutné vytvořit metodologický postup, který dokáže 

odhalit bezpečnostní problémy řídicího systému a nabídne řešení pro jejich odstranění. 

Z kapitoly 4 dále vyplývá, že PKI technologie ze své podstaty představují vhodný směr, kterým 

je možno se vydat z pohledu vyřešení problémů popsaných v kapitole 3.  

Navrženou metodiku popisuje kapitola 5. 
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5. Návrh metodiky 

Oficielní metodický postup pro analýzu, hodnocení a návrh zabezpečení komunikací v řídicích 

systémech neexistuje [1][2][3][4][5][6][7]. Bezpečnost řídicích systémů se dostala do centra 

pozornosti v roce 2010, když byl objeven červ Stuxnet, jenž byl vytvořen cíleně pro útoky na 

řídicí systémy a vyvedl tak z omylu mnohé odborníky, kteří byli do té doby přesvědčeni, že 

kyber-útoky se oblasti řídicích systémů netýkají [3].  

I když se v posledních letech v odborné literatuře začaly publikovat články zabývající se 

zabezpečením komunikace v řídicích systémech, často se omezují pouze na upozornění 

existujících hrozeb v podobě virů a hackerů, atd. [5][7], popř. se snaží nabídnout „nějaké“ 

řešení na úrovni operačních systémů, firewallů apod. [1][3]. Některé informují o kryptografii 

adoptované z IS [2], další se zaměřují více na spolehlivost přenosu informací spíše než na 

důvěrnost [4][6]. Avšak metodika jako taková, která by umožňovala analýzu řídicího systému a 

návrh opatření podle požadované úrovně zabezpečení řešena nikde není. 

Metodika je navrhována způsobem, aby vyhovovala dostupným normám pro řídicí a informační 

systémy. 

5.1. Normy  

České normy, které by konkrétně definovaly zabezpečení komunikace v řídicích systémech, 

nejsou dostupné. Je ale možné vyjít z norem a předpisů zahraničních, ať už státních nebo 

různých organizací. Standardy pro průmyslovou automatizaci a řídicí systémy se zabývá 

sdružení ISA (International Society of Automation) se sídlem ve Spojených Státech. Jedná se o 

neziskovou organizaci čítající na 30 000 členů, která definuje průmyslové standardy, provádí 

certifikace, organizuje školení a konference týkající se průmyslové automatizace. Cílem 

sdružení ISA je, aby jím definované standardy a certifikace byly celosvětově uznávané napříč 

všemi výrobci a organizacemi věnujícími se oblasti automatizace. [33] 

Předpisy týkající se zabezpečení řídicích systémů jsou definovány ve standardu ISA 99 Security 

Guidelines and User Resources for Industrial Automation and Control Systems, 3rd Edition. 

Na vládní úrovni ve Spojených Státech pak standardy pro automatizaci definuje komise 

„Control Systems Security Program“ (CSSP), která je součástí Divize pro Národní 

Kybernetickou bezpečnost (National Cyber Security Division) Ministerstva Národní 

Bezpečnosti (Department of Homeland Security). Cílem této komise optimalizace rizik v 

řídicích systémech napříč všemi oblastmi automatizace. CSSP má mimo jiné za úkol 

koordinovat strategii pro průmyslové řídicí systémy tak, aby se minimalizovala 

pravděpodobnost úspěchu a dopadu případného útoku na systémy, které jsou zahrnuty do tzv. 

kritické infrastruktury. 
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5.1.1. Normy pro informační systémy 

Norem a standardů, které řeší a hodnotí zabezpečení informačních systémů je naopak mnoho.  

Jedná se o národní standardy a normy jednotlivých států, regionální standardy a normy 

(v případě České republiky se jedná o standardy evropské) a standardy mezinárodní. Interní 

standardy definují i jednotlivé společnosti či sdružení společností. 

Širší platnost mají samozřejmě standardy mezinárodní, následně pak regionální. Standardy 

národní pak mají svojí platnost limitovanou v rámci státu.  

V České republice se oblasti zabezpečení informačních systémů týká několik norem. 

 Norma ČSN ISO/IEC 27001:2006 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - 

Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Tato norma je českou verzí 

mezinárodní normy ISO/IEC 27001:2005. Řeší bezpečnost informací s cílem řízení 

rizik, které s touto problematikou souvisí. 

 Norma ČSN ISO/IEC 17799:2006 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - 

Soubor postupů pro management bezpečnosti informací. Tato norma je českou verzí 

mezinárodní normy ISO/IEC 17799:2005 

 Norma ČSN ISO/IEC 27002:2006 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - 

Soubor postupů pro management bezpečnosti informací.  

 Norma ČSN ISO/IEC 27003 - Informační technologie – Bezpečnostní techniky – 

Směrnice pro implementaci systému řízení bezpečnosti informací. Tato norma je českou 

verzí mezinárodní normy ISO/IEC 27003:2010 

 Norma ČSN ISO/IEC 27005 - Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení 

rizik bezpečnosti informací. Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 

27005:2008. Touto normou se nahrazují ČSN ISO/IEC TR 13335-3 (36 9786) z června 

2000 a ČSN ISO/IEC TR 13335-4 (36 9786) z dubna 2002 

Výjimku mezi národními standardy tvoří standardy státní správy USA, FIPS PUB (The Federal 

Information Processing Standard Publication Series). Tyto standardy vydává americký národní 

institut standardů a technologie (NIST – The National Institute of Standard and Technology) a 

ačkoli se jedná o národní standardy USA, jejich rozsah je mezinárodní, protože jsou běžně 

uznávány a využívány i mimo USA. 

 FIPS PUB 140-1 - Security requirements for cryptographic modules 

 FIPS PUB 140-2 - Security requirements for cryptographic modules 
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 FIPS PUB 199 - Standards for Security Categorization of Federal Information and 

Information Systems 

FIPS PUB 140-2 definuje čtyři úrovně bezpečnosti: 

 Úroveň 1 – zajišťuje nejnižší úroveň zabezpečení. Pro kryptografický modul jsou 

specifikovány základní požadavky: použití minimálně jednoho schváleného algoritmu 

nebo bezpečnostní funkce. Nejsou vyžadovány žádné mechanismy fyzického 

zabezpečení, pouze požadavek, aby komponenty byly v produkční kvalitě. Příkladem 

zařízení může být osobní počítač s kryptovací kartou. Tato úroveň umožňuje 

softwarovým i hardwarovým komponentám kryptografického modulu, aby byly 

spouštěny na jakémkoli operačním systému. Tato implementace může být vhodná 

v případě neexistence další síťové nebo fyzické ochrany, nebo definovaných 

administrativních postupů. 

 Úroveň 2 – rozšiřuje úroveň 1 o požadavky na mechanismy fyzické ochrany 

kryptografického modulu (záslepky, plomby, nesnímatelné zámky na dvířkách a 

krytech…) takové, které musí být v případě přístupu k modulu poškozeny nebo zničeny. 

Tato úroveň vyžaduje minimálně autentizaci na bázi rolí a povoluje spouštění 

softwarových a hardwarových součástí kryptografického modulu na dalším výpočetním 

systému pouze s operačním systémem, který splňuje alespoň úroveň EAL2 (stupeň 

záruky bezpečnosti 1-7) ohodnocenou podle CC (strukturálně otestováno). 

 Úroveň 3 – doplňuje úroveň 2 o dodatečné požadavky na ochranu před získáním 

přístupu k CSP (Cryptographic Service Provider). Mechanismy fyzické bezpečnosti 

mají za úkol účinně detekovat pokusy o získání fyzického přístupu nebo modifikaci 

kryptografického modulu. Tato úroveň vyžaduje vysokou bezpečnost vstupů a výstupů. 

Kritická data se musí vkládat pouze důvěryhodným kanálem. Citlivá data opouštějící 

modul v nezašifrované podobě, musí používat fyzicky oddělené porty a rozhraní. 

Softwarové a hardwarové součásti modulu je možné spouštět pouze na operačním 

systému, který splňuje alespoň úroveň EAL3 ohodnocenou podle CC (metodicky 

otestováno a ověřeno). 

 Úroveň 4 – představuje nejvyšší úroveň zabezpečení. Většina komerčních produktů této 

úrovni nevyhovuje. Mechanismy fyzické ochrany vytváří kolem modulu 

nepřekonatelný kryt. Jakýkoliv pokus průnik k modulu musí být detekován a kritická 

data musí být automaticky vymazána. Tato úroveň je určena pro zařízení, která fungují 

ve zcela nechráněných podmínkách. Je vyžadována specifikace vnějších provozních 

podmínek modulu.  Softwarové a hardwarové součásti modulu je možné spouštět pouze 

na operačním systému, který splňuje alespoň úroveň EAL4 ohodnocenou podle CC 

(metodicky navrženo, otestováno a prověřeno). [40] 

 



   Návrh metodiky 

 33 

Nová metodika bude v souladu se zmíněnými normami. Podstatou metodiky je provedení 

analýzy rizik řídicího systému.  

5.2. Analýza rizik 

Metod pro analýzu rizik je mnoho. Základním hlediskem pro rozdělení metod analýzy rizik je 

vyjádření a kvantifikace veličin, se kterými tyto pracují. Existují dva základní druhy metod, 

jedná se o metody kvantitativní a metody kvalitativní. V analýze rizik se používá buď jeden z 

těchto dvou přístupů, nebo jejich kombinace. [35] 

Kvantitativní metody 

Kvantitativní metody jsou vždy založeny na matematickém vzorci pro výpočet rizika. Samotné 

kvantitativní metody se pak odlišují „rozsáhlostí“ vzorce a počtem proměnných, které do něho 

vstupují. Základními vstupy jsou hodnota aktiva, frekvence výskytu hrozby a její dopad. Dopad 

je obvykle popisován v nějaké srozumitelné formě, typicky ve finančních termínech.  

Kvantitativní metody jsou většinou přesnější a poskytují širší přehled o rizicích než metody 

kvalitativní. Na druhou stranu ovšem vyžadují i výrazně větší množství času a úsilí a je nutné 

použít více formalizovaný a definovaný postup, který často vede k tomu, že nejsou pokryta 

všechna specifická rizika, principiálně z důvodu informačního zahlcení. [35] 

Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody vyjadřují rizika jako čísla z určité omezené množiny, např. interval 

<1, 10>, popř. vyjádření procentuální nebo dokonce slovem z definované množiny slov. Úroveň 

rizika je obvykle vyjádření kvalifikovaného odhadu experta. Nevýhoda této metody spočívá 

v tom, že v sobě zahrnuje jistou míru subjektivity. Což ovšem v určitých situacích může naopak 

představovat výhodu, jelikož expertní, subjektivní odhad může poskytnout přesnější data pro 

výpočet než připodobnění k nějakému standardnímu případu. 

Kvalitativní metody jsou jednodušší a rychlejší, ale více závislé na řešiteli. Mohou přinášet 

problémy v oblasti zvládání rizik, při posuzování přijatelnosti nákladů nutných k eliminaci 

hrozby, protože ta není ohodnocena žádným jasným termínem. [36] 

Pro vlastní výpočet analýzy rizik řídicích systémů je prakticky použitelná pouze metoda 

kvalitativní. Důvodem je to, že není možnost pro analýzu rizik matematicky popsat „obecný 

řídicí systém“, aby tento mohl sloužit jako podklad pro některou z kvantitativních metod. Každý 

řídicí systém je jiný a na každý jsou kladeny jiné bezpečnostní nároky. Každý takový systém 

může být korektně popsán pouze někým, kdo jej důvěrně zná – expert a umí ohodnotit veškerá 

rizika. Tento závěr potvrzuje i rešerše metod analýzy bezpečnosti za neurčitých informací. [36] 



   Návrh metodiky 

 34 

5.3. Metodika – dílčí části 

Navržená metodika se bude, v oblastech korespondujících s informačními systémy a převážně 

co se týče kryptografie, opírat o normy pro informační systémy s tím, že vždy bude kladen 

důraz na to, aby byly brány v potaz odlišnosti řídicích systémů oproti informačním. 

Pro návrh řešení analýzy rizik a řešení kryptografických operací je metodika v souladu s:  

 ČSN ISO/IEC 27001:2006 

 ČSN ISO/IEC 27005:2009 

 ČSN ISO/IEC 17799:2006 

 FIPS PUB 140-2 

 FIPS PUB 199 

Tato metodika by měla přinést odpovědi na otázky:  

 Nakolik je řídicí systém zabezpečený?  

 Jaká jsou jeho největší bezpečnostní rizika? 

 Jaká je požadovaná úroveň zabezpečení? 

 Jaká rizika a jakým způsobem je odstranit, aby bylo dosaženo požadované úrovně 

zabezpečení?  

 Jsou způsoby odstranění rizik obhajitelné (nároky na finance, rychlost, spolehlivost, 

atd.)? 

Metodika se skládá z těchto dílčích částí: 

 Modelace hierarchie datové struktury - popis systému 

 Specifikace požadavků na úroveň zabezpečení 

 Klasifikace aktiv 

 Identifikace hrozeb 

 Stanovení pravděpodobností hrozeb 

 Určení zranitelnosti aktiv vůči hrozbám 

 Výpočet rizik pro aktiva a hrozby 

 Vyhodnocení hrozeb 

 Určení opatření pro eliminaci hrozeb 

 Vyhodnocení (testování) použitelnosti opatření pro řídicí systém 

5.4. Modelace hierarchie datové struktury - popis systému 

Hierarchický model datový toků v řídicím systému umožňuje přehlednou vizualizaci všech 

účastníku komunikace a typů komunikací mezi nimi. Jedná se přepis kompletního řídicího 

systému do blokového diagramu se znázorněním všech zúčastěných zařízení a probíhajících 

datových toků. Cílem je vytvoření hierarchické struktury datových toků, která bude v dalších 
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krocích sloužit pro snadnější identifikaci toho, co je třeba chránit a zároveň snadnější návrh 

příslušných opatření.  

Model by měl zahrnovat veškerá zařízení, která se účastní komunikace: 

 Průmyslové automaty 

 Řídící mikroprocesory 

 Operátorské panely 

 Klientská PC 

 Servery 

 Síťové prvky 

 Mobilní zařízení 

a rovněž komunikační media, přes která komunikace probíhají: 

 Sériová linka 

 Bluetooth 

 Ethernet LAN 

 Wi-Fi 

 WAN 

 GSM 

 … 

Model slouží k několika účelům. V prvé řadě na něm lze identifikovat typy přenášených 

informací, které budou sloužit pro stanovení požadované úrovně zabezpečení, a dále bude 

určovat hranici pro následnou analýzu rizik. 

5.5. Specifikace požadavků na úroveň zabezpečení 

Při návrhu nebo analýze jakéhokoli řídicího systému je v prvé řadě třeba si ujasnit jaké míry 

zabezpečení je třeba dosáhnout, ale zároveň z opačného úhlu je třeba brát v úvahu, jaké úrovně 

je možno dosáhnout s ohledem na dostupné prostředky jak technologické tak finanční.  

Úrovně zabezpečení lze stanovit podle různých kritérií. 

5.5.1. Úrovně zabezpečení podle topologie a použitých opatření 

Nejvyšší možnou úroveň zabezpečení představuje zabezpečení využívající kryptografické 

moduly vyhovující normě FIPS 140-2. Vzhledem k přísnosti této normy, vyšším úrovním není 

schopno vyhovět ani mnoho komerčně prodávaných produktů v informačních systémech. 

Většina komerčních produktů vyhovuje úrovni 1 nebo 2. Například webové servery Apache, 

Tomcat, databáze Oracle, SQL server 2008 mají volitelně spustitelné mody, které vyhovují 

úrovni 1 nebo 2 [37][38][39].  
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Její přísné požadavky na zabezpečení pro komunikace v řídicích systémech jsou o to hůř 

dosažitelné. Hlavními důvody jsou jednak cena za pořízení a správu odpovídajících 

kryptografických modulů a jednak také především použitelnost těchto modulů pro zařízení v 

řídicích systémech z hlediska technologického a taky výkonnostního. Silnější šifrování a klíče 

mají vyšší hardwarové nároky a můžou mít zásadní vliv na rychlost a spolehlivost datové 

komunikace. Z výše uvedených důvodů definuji 4 úrovně zabezpečení. Definované úrovně a 

jejich parametry zobrazuje Tabulka 2. 

Pro většinu řídicích systémů představuje dostatečné zabezpečení úroveň definovaná jako 

„Vysoká“, jejíž podstatou je využití kryptografických prostředků při komunikaci, bez ohledu na 

to, jestli všechna zařízení vyhovují normě FIPS. 

Definovaná úroveň „Střední“ nevyžaduje pro komunikaci využití kryptografických prostředků, 

vyžaduje však využití veškerých dostupných mechanismů, kterými standardně zařízení 

disponují (Wi-Fi WEP, WPA, …), řídicí systém je oddělený od informačního nebo je 

komunikace mezi nimi minimalizována. 

Definovaná úroveň „Nízká“ nemá žádné požadavky na komunikaci. Tato úroveň by mohla být 

dostatečná pouze v případě fyzicky odděleného řídicího systému bez jakýchkoli vazeb a spojení 

s nadřazenými informačními systémy. Pro všechny ostatní případy představuje tato úroveň 

velmi vysoké riziko. 

Tabulka 2: Úroveň zabezpečení - parametry 

Úroveň 

zabezpečení 

Parametry 

1 - Nízká  Komunikace explicitně není zabezpečena  

- Žádné požadavky na topologii sítě 

- Žádné omezení komunikací 

- Žádná kryptografie 

2 - Střední Komunikace je zabezpečena využitím standardních mechanismů v síti 

Zohledňuje se: 

- Segmentace sítě – řídicí systém je odděleny od podnikové sítě  

- Vhodným návrhem topologie sítě je minimalizována komunikace 

mezi řídicím systémem a podnikovou sítí. 

- Wi-Fi síť chráněna: SSID skrývání, MAC filtering, WEP, WPA 

- Žádná kryptografie 

3 - Vysoká  Komunikace je na části cesty zabezpečena síťovými prvky.  

Oproti úrovni „Střední“ navíc: 
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- Využití kryptografie při komunikaci 

- Vzdálené komunikace přes RADIUS server 

- VPN  

- PKI certifikáty pro servery a klienty i mobilní zařízení 

- Wi-Fi síť chráněna WPA 2 se silným heslem s minimálně 20-ti 

znaky obsahujícími malá a velká písmena, čísla a speciální znaky 

4 - Nejvyšší Komunikace je zabezpečena prostředky, které vyhovují FIPS PUB 140-2. 

Oproti úrovni „Vysoká“ navíc: 

- Nutnost využití FIPS PUB 140-2 certifikovaných hardwarových 

klíčů 

- Webové servery, databáze a další zařízení mají spuštěný „FIPS 

complient mode“ 

- Kryptografický modul klíče s parametry vyhovujícími minimálně 

„Úrovni 1“ standardu FIPS PUB 140-2 

 

5.5.2. Kategorizace dle FIBS PUB 199  

Stanovení požadované úrovně zabezpečení vychází z určení kategorie typu jednotlivých druhů 

přenášených informaci a následně kategorie typu celého systému, jak jej definuje norma FIBS 

PUB 199.  

Kategorizace zabezpečení typu informace 

Kategorie typu informace může být určena na základě uživatelských dat nebo systémových dat. 

Může být použita jako vstup pro určení kategorie typu systému. Určení správné kategorie 

vyžaduje stanovení potenciálního dopadu pro každý bezpečnostní cíl spojený pro každý typ 

informace. [41] 

Úrovně zabezpečení SC (Security Categorization) typu informace lze vyjádřit v obecném 

formátu podle vzorce: 

SC typ informace = {(důvěrnost, dopad), (integrita, dopad), (dostupnost, dopad)}, 

kde hodnoty potenciálního dopadu jsou: 

 Nízký 

 Střední 

 Vysoký 

 Neplatný [41] 
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Typy přenášených informací jsou čitelné z modelu, vytvořeném v 1. kroku. 

Kategorizace zabezpečení informačního systému 

Kategorizace informačního systému vyžaduje hlubší analýzu a musí brát v úvahu kategorie 

všech typů informací. Potenciální dopad pro každý bezpečnostní cíl se stanovuje jako ten 

největší dopad každého typu informace.  

Úrovně zabezpečení SC (Security Categorization) informačního systému lze vyjádřit 

v obecném formátu podle vzorce: 

SC informační systém = {(důvěrnost, dopad), (integrita, dopad), (dostupnost, dopad)} 

kde hodnoty potenciálního dopadu jsou  

 Nízký 

 Střední 

 Vysoký [41] 

Příklad výpočtu kategorie zabezpečení informačního systému: 

Pro  

SC informace1 = {(důvěrnost, Neplatný), (integrita, střední), (dostupnost, střední)} 

a 

SC informace2 = {(důvěrnost, vysoký), (integrita, střední), (dostupnost, střední)} 

a 

SC informace3 = {(důvěrnost, nízký), (integrita, nízký), (dostupnost, nízký)} 

bude  

SC informačního systému = {(důvěrnost, vysoký), (integrita, střední), (dostupnost, střední)} 

 

Vztah mezi úrovní zabezpečení a kategorií systému definuje Tabulka 3. Toto členění bylo 

zvoleno z důvodu, že z pohledu bezpečnosti při přenosu dat přes veřejné sítě jde především o 

zajištění důvěrnosti. Toto splňují podmínkou využití PKI technologií při přenosu pouze úrovně 

3 a 4. Ve své podstatě pak PKI technologie zajišťují i požadavek na integritu. I když požadavek 

na dostupnost je také důležitý, u komunikací např. přes internet tento požadavek není tak 
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kritický jako důvěrnost, hlavně z toho důvodu, že tyto komunikace by neměly ovlivňovat vlastní 

řízení. A naopak vysoká dostupnost pro řídicí systémy je kritická pro nižší úrovně systému, 

vlastní řízení, tj. komunikace mezi řídícími prvky, komunikace s akčními členy, atd.  A to je 

třeba zajistit jinými mechanismy než PKI. Obecně např. separací těchto komunikací od běžné 

podnikové sítě vhodným návrhem topologie a rozhraní a dalšími uvedenými pro úroveň 2. 

Tabulka 3: Úroveň zabezpečení podle kategorie systému 

Úroveň zabezpečení Kategorie systému 

Nízká  Nízká, Nízká, Nízká 

Střední Střední, Střední, Vysoká 

Vysoká  Vysoká, Střední, Střední 

Nejvyšší Vysoká, Vysoká, Vysoká 

 

Výpočet kategorie systému umožňuje přehlednou formou určit, jaké jsou v řídicím systému 

datové toky a snáze tak identifikovat, jaká by měla být pro řídicí systém požadována úroveň 

zabezpečení. Požadovaná úroveň ve výsledku nemusí být nutně určena podle kategorie celého 

systému. Rozsáhlé řídicí systémy je možno rozdělit na menší subsystémy, s ohledem na 

viditelnost typů informací mezi jednotlivými subsystémy, a počítat kategorii pro každý 

subsystém zvlášť.  

5.6. Klasifikace aktiv 

Po určení úrovně zabezpečení přichází na řadu učení těch prvků systému, které je třeba chránit, 

neboli klasifikace aktiv. Prvním krokem klasifikace aktiv je jejich identifikace. Aktivem obecně 

označujeme vše co má nějakou hodnotu a mělo by být nějakým způsobem chráněno před 

potenciálními hrozbami. [42] 

V případě řídicích systémů budou nejdůležitější primární aktiva představovat přenášená data, 

popřípadě uložená data nasbíraná z řídicího systému.  

Sekundárními aktivy pak budou z pohledu ochrany přenášených dat zařízení a prvky, pomocí 

kterých je možné se k přenášeným datům dostat. Z pohledu požadavků na spolehlivost a 

včasnost komunikace dále pak zařízení, jejichž odstavením nebo zničením by tato spolehlivost a 

včasnost byla narušena.  

Aktiva by měla být identifikována v rámci omezené definované oblasti. Oblast je definována 

podle toho, co je předmětem budoucí ochrany. Hranici oblasti definuje hierarchický model 

datový toků.  
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Aktiva je možné identifikovat v obecné rovině, např. „všechny přenášené informace“ nebo 

konkrétně podle typu přenášených dat, např. „řídící informace, osobní informace, data vyčítaná 

z technologie, atp.“. Výhoda konkrétní definice aktiv je v tom, že pro různé typy přenášených 

informací je možné přistupovat rozdílně z pohledu návrhu ochrany. Nevýhoda spočívá v tom, že 

celé následné zpracování a výpočet je složitější. [42] 

Tyto 2 možnosti jsou pro řídicí systémy rovnocenné s jednou podmínkou. Pro hodnocení 

bezpečnosti jednotlivých komunikací v řídicích systémech je důležité rozlišovat jednotlivé 

úrovně systému, kterými data procházejí (technologie, řízení, vizualizace, obchodní část,…), 

protože na každé úrovni může být jiný pohled na zabezpečení přenosu, jelikož ten bude ohrožen 

jinými potenciálními hrozbami. Čili pokud aktiva definujeme obecně, je bezpodmínečně nutné 

úrovně zohlednit v další fázi analýzy. Nebo naopak, aktiva je možné definovat pro každou 

úroveň zvlášť s tím, že další fáze analýzy bude moci být univerzálnější.  

Následným krokem po identifikaci aktiv je jejich ohodnocení. Ohodnocení se provádí 

v definovaném rozsahu, který obecně může být libovolný. Může to být škála <1..10>, <1..5>, 

nebo např. pouze hodnota <nízká, střední, vysoká>. 

Ohodnocení se provádí podle kritérií. Kritéria používaná jako základ pro přidělování hodnoty 

každému aktivu by měla být napsána v plném znění jednoznačnými výrazy. Možná kritéria 

používaná k určení hodnoty aktiva zahrnují původní cenu, náhradu aktiva nebo jeho opětovné 

vytvoření, nebo jeho hodnota může být abstraktní, například hodnota pověsti organizace.  

Dalším základem pro stanovení hodnoty aktiv jsou náklady vzniklé v důsledku ztráty 

důvěrnosti, integrity a dostupnosti jako výsledek incidentu. Přiměřeně by měly být brány v 

úvahu i nepopiratelnost, odpovědnost, autentičnost a spolehlivost. Takové ohodnocení by mělo 

poskytnout důležité základní prvky pro hodnotu aktiva, kromě nákladů na výměnu založených 

na odhadech nepříznivých obchodních následků, které by vyplynuly z bezpečnostních incidentů 

s předpokládaným souborem okolností.   

V konečné analýze by mělo být pečlivě určeno, která hodnota nebo hodnoty budou aktivu 

přiřazeny, protože konečná přiřazená hodnota vstupuje do rozhodování o zdrojích, jež mají být 

vynaloženy na ochranu aktiv. [42] 

U zabezpečení datové komunikace jsou nejdůležitějšími kritérii: 

 porušení důvěrnosti 

 ohrožení bezpečnosti provozu 

 přerušení dostupnosti 
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Kritéria však mohou být i následující: 

 finanční ztráty na zařízeních 

 porušení zákonů a předpisů 

 ztráta důvěry zákazníků 

 … 

Výsledkem tohoto kroku je tedy seznam aktiv s určenými hodnotami s ohledem na zajištění 

důvěrnosti, integrity, autenticity, nepopiratelnosti a dostupnosti.  

5.7. Identifikace hrozeb 

Hrozbu představuje jakákoli událost, která může způsobit narušení důvěrnosti, integrity, 

autenticity, nepopiratelnosti a dostupnosti daného aktiva. Hrozba může být náhodná, úmyslně 

vytvořená nebo přírodní. [42]   

Řídicí systémy jsou vystaveny mnoha druhům hrozeb. Z pohledu zabezpečení komunikace 

řídicího systému je nejdůležitější identifikovat úmyslné hrozby. Různá aktiva jsou náchylná na 

různé hrozby.  

S ohledem na používání například stejných komunikačních médií v řídicích systémech existují 

skupiny obecných, generických hrozeb působící vždy např. na daný typ média, bez ohledu na 

druh řídicího systému. Seznam generických hrozeb je uveden v normě ČSN ISO/IEC 27005.  

Příklady úmyslných hrozeb: 

 Analýza síťového provozu 

 Odposlech přenášených dat 

 Přerušení komunikace 

 Falšování přenášených dat 

 Poškození dat, nezákonné zpracování dat 

 Získání přístupu k DB 

 Získání přístupu k fyzickému zařízení (server, PC, op. panel, mobilní zař., atd…) 

 …  

Každý řídicí systém ale taktéž ohrožují hrozby specifické pouze pro daný systém samotný, které 

můžou být právě z důvodu jejich unikátnosti zásadní. Pro identifikaci těchto hrozeb je klíčové 

využití kvalitativního přístupu k analýze rizik, jelikož nejdou vyčíst z žádných tabulek a o jejich 

přítomnosti může vědět jen odborník s dokonalou znalostí problematiky. 
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Mezi takové hrozby patří: 

 Nestandardní propojení částí systému 

 Unikátní komunikační protokoly, rozhraní 

 Atypická nastavení uživatelských práv v kritických částech řídicích systémů 

  .… 

Výsledkem tohoto kroku je seznam hrozeb, které mohou na systém působit neblahým způsobem 

a zapříčinit škody. 

5.8. Stanovení pravděpodobností hrozeb 

Hrozby, které systém ohrožují, se liší podle toho, jak je pravděpodobné, že daná hrozba 

skutečně nastane. Pro určení pravděpodobnosti výskytu dané hrozby je třeba brát v úvahu 

následující množinu skutečností:  

 Motiv – důvod proč útočník k útoku přistupuje. Důvodem můžou být různé a značně 

individuální: peníze, konkurence, pomsta, osobní či veřejný prospěch nebo třeba i 

pouhá zábava. 

 Schopnosti – posouzení, zdali k realizaci hrozby jsou potřeba nějaké specielní znalosti. 

 Příležitost – posouzení, jak velká je příležitost k realizaci hrozby. Čím větší příležitost, 

tím vyšší pravděpodobnost hrozby. 

 Vybavení – náročnost na speciální vybavení nutné pro realizaci hrozby a jeho případnou 

dostupnost. Hardwarové či softwarové vybavení, čím nižší náročnost nebo vyšší 

dostupnost, tím vyšší pravděpodobnost. 

 Čas – doba potřebná k přípravě a realizaci hrozby, čím kratší čas, tím vyšší 

pravděpodobnost. 

 Četnost výskytu – četnost výskytu je možné vyčíst ze statistik, průzkumů bezpečnosti, 

atd. U systémů, kde není běžně vedena evidence bezpečnostních incidentů, může být 

odhad pouze orientační. 

 Peníze – náklady na realizaci hrozby. Čím nižší náklady, tím vyšší pravděpodobnost. 

 Atraktivitu aktiva – čím vyšší atraktivita cíle, tím vyšší pravděpodobnost hrozby. 

 Počet osob – čím víc lidí má k ceněnému aktivu přístup, tím vyšší pravděpodobnost 

hrozby. [43] 

Výsledkem tohoto kroku je seznam hrozeb působících na řídicí systém doplněný o 

pravděpodobnost jejich výskytu.  
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5.9. Určení zranitelnosti aktiv vůči hrozbám 

Zranitelnost vyjadřuje míru náchylnosti daného aktiva na výskyt dané hrozby. Představuje 

slabinu daného aktiva, která může být hrozbou využita pro její realizaci.  

Zranitelnost je přítomná pouze v místech střetávání se hrozby s aktivem. Jinými slovy, pokud 

aktivum nepřijde s hrozbou ať už z důvodů fyzických, technických nebo jiných do styku, je 

zranitelnost tohoto aktiva vůči hrozbě nulová. [43] 

Aktivum, hrozba a zranitelnost jsou vůči sobě navzájem vždy v nějakém vztahu. Vztah nejlépe 

vyjadřuje matice zranitelnosti, viz Tabulka 4. 

Tabulka 4: Matice zranitelností 

HROZBA/ 

AKTIVUM 

Aktivum 1 Aktivum 2 Aktivum 3 

Hrozba 1 Zranitelnost 1/1 Zranitelnost 1/2 Zranitelnost 1/3 

Hrozba 2 Zranitelnost 2/1 Zranitelnost 2/2 Zranitelnost 2/3 

Hrozba 3 Zranitelnost 3/1 Zranitelnost 3/2 Zranitelnost 3/3 

 

Výsledkem tohoto kroku je matice zranitelností řídicího systému, která přehledně vyjadřuje, 

které hrozby působí na která aktiva. Tato matice prakticky zjednodušuje následující výpočty 

tím, že je omezí pouze na dvojice aktivum-hrozba, které se skutečně střetávají. 

5.10. Výpočet míry rizik pro aktiva a hrozby 

Výpočet míry rizik pro dvojici aktivum hrozba se provádí podle vzorce: 

 , kde:   

R je míra rizika, 

 T je pravděpodobnost výskytu hrozby, 

 A je hodnota aktiva, 

V je zranitelnost daného aktiva. [35] 

 

Pro přehledné znázornění slouží matice rizik, viz Tabulka 5. 
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Tabulka 5: Matice rizik 

 AKTIVUM Aktivum 1 Aktivum 2 Aktivum 3 

HROZBA Pravd. hrozby / 

Hodnota aktiva 

Hodn. akt. 1 Hodn. akt. 2 Hodn. akt. 3 

Hrozba 1 Pravd. hr. 1 Riziko 1/1 Riziko 1/2 Riziko 1/3 

Hrozba 2 Pravd. hr. 2 Riziko 2/1 Riziko 2/2 Riziko 2/3 

Hrozba 3 Pravd. hr. 3 Riziko 3/1 Riziko 3/2 Riziko 3/3 

  

Výsledkem tohoto kroku je matice rizik řídicího systému, ze které lze vyčíst, které hrozby jsou 

pro která aktiva nejrizikovější, a tedy určit priority, co je třeba nejvíce chránit. 

5.11. Vyhodnocení rizik  

Rizika je možno hodnotit různými způsoby. Přehledové hodnocení rizik nabízí globálnější 

pohled na řídicí systém. Umožňuje pro odstraňování rizik definovat priority nebo časovou 

souslednost, protože z důvodů finančních, výrobních atp. nemusí být vždy možné přijmout 

opatření k odstranění všech rizik najednou [42]. 

Rizika uváděné v přehledovém hodnocení jsou obecnějšího charakteru. Navrhovaná opatření 

pak jsou platná napříč celým systémem. Výhoda tohoto přístupu spočívá v tom, že umožňuje 

vytvořit strategický pohled na systém jako celek. Tímto přístupem je možno snáze vybrat 

kritické oblasti v systému, které si zaslouží urgentní reakci a naopak oblasti, které jsou dočasně 

schopny fungovat tak jak jsou. Nevýhodou tohoto přístupu je, že díky obecnosti přicházíme o 

detaily vlastní technologie, takže se může stát, že dojde k přehlédnutí nějakých problémů. Což 

by vyžadovalo druhé, detailní hodnocení rizik alespoň pro vybrané oblasti. 

Druhým způsobem je detailní vyhodnocení rizik. Tento způsob hodnocení vyhodnocuje zvlášť 

každé riziko, které vzniklo jako výsledek podrobné analýzy pomocí identifikace a hodnocení 

aktiv, hrozeb a zranitelností. Oproti přehledovému hodnocení je časově náročnější, ale 

umožňuje ve výsledku přijímat opatření pro nejmenší detaily řídicího systému zvlášť. 

Jednotlivá rizika a aktiva, která jsou vystavena působení rizik, jsou hodnocena ve vztahu 

k nákladům na jejich řízení nebo náhradu. Náklady se převedou na kvalitativní stupnici. Norma 

ČSN ISO/IEC 27005 definuje vodítka pro korektní hodnocení informací [42].  

V řídicích systémech je třeba uvažovat tyto: 

 Osobní bezpečí 

 Osobní informace 
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 Právní a regulatorní povinnosti 

 Finanční ztráta / narušení činnosti 

 Ztráta důvěryhodnosti 

Pro každé aktivum jsou zvažovány příslušné zranitelnosti a jejich relevantní hrozby. Pokud 

existuje zranitelnost bez odpovídající hrozby nebo hrozba bez relevantní zranitelnosti, pak 

žádné riziko nehrozí. Určení stupnice rizik vyplývá ze zvolené škály pro hodnocení aktiv, 

hrozeb a zranitelností.  

Například u zvolených škál:  Aktiva <1..5>, Hrozby <1..5>, Zranitelnosti <1..5> může výsledná 

stupnice vypadat takto: 

 Nízké riziko: 1-39 

 Střední riziko: 40-69 

 Vysoké riziko: 70-125 

Vyhodnocení toho, která rizika lze považovat za zanedbatelná a kterými se zabývat se provádí 

s ohledem na to, jaká je vyžadovaná úroveň zabezpečení z kapitoly 5.5. Má-li být dosaženo 

požadované úrovně, musí být rizika pro hrozby, které do dané úrovně spadají odstraněny. 

Výsledkem tohoto kroku je vytvoření kvalitativní stupnice rizik, pomocí které lze snadno 

identifikovat, která rizika jsou nejkritičtější a je třeba je co nejrychleji odstranit a naopak, která 

rizika je možno s ohledem na požadovanou úroveň zabezpečení zanedbat. 

5.12. Určení opatření pro eliminaci hrozeb 

Problémem bezpečnostních analýz systémů obecně je vlastní určení toho, co vlastně ještě 

chceme analyzovat a co ne, čili stanovení hranice. Při nesprávném stanovení hranice může 

nastat situace, kdy analyzovaný systém bude příliš rozsáhlý či obecný a tedy zpracování 

takového množství informací bude neúměrně dostupným zdrojům finančním, časovým nebo 

technickým. 

Tato práce je zaměřena čistě na hodnocení a zabezpečení datových komunikací v řídicích 

systémech při spojení přes veřejné sítě a internet.  Jejím předmětem není například uživatelská 

interakce ani zohlednění míry izolovanosti apod. Toto je tedy třeba uvažovat jako hranici pro 

analýzu systému a tedy i určení opatření pro eliminaci hrozeb. Proto opatření v této kapitole 

budou zaměřena pouze na eliminaci hrozeb týkajících se datových přenosů.  

Kapitola 5.5 definuje úrovně zabezpečení podle opatření. Co se týče samotné datové 

komunikace v otevřených systémech, o kterou zde jde především, úrovně 1 a 2 nelze považovat 

za bezpečné při komunikacích přes internet. Jednak z důvodů uvedených v kapitolách 3.1, 3.3, 

4.6, ale hlavně, protože na těchto úrovních chybí jakékoli šifrování přenášených dat. Šifrování 

je podmínkou až pro úrovně 3 a 4. 
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Co se týče zajištění integrity, důvěrnosti a nepopiratelnosti přenášených dat je nejvhodnějším 

řešením opatření za pomoci mechanismů PKI technologií. Tento závěr vyplývá jednak z 

kapitoly 4, kde jsou popsány vlastnosti a výhody PKI technologií a lze z ní vyčíst, že tyto 

technologie plně eliminují hrozby působící na datovou komunikaci z pohledu bezpečnosti, a 

jednak i ze závěrů mnohých publikací zabývajících se zabezpečením komunikace jak řídicích 

tak informačních systémů [7][36]. 

Jako bezpečnou úroveň zabezpečení lze tedy považovat úroveň 3 a 4, které u datových 

komunikací vyžadují využití PKI certifikátů. Úroveň 4 pak představuje nejvyšší možnou úroveň 

zabezpečení, jelikož parametry certifikátů i zařízení musí splňovat požadavky na kryptografické 

moduly definované normou FIPS PUB 140-2 minimálně úroveň 1. Úrovně zabezpečení pro 

stupně rizika zobrazuje Tabulka 6. 

Tabulka 6: Úrovně zabezpečení pro stupně rizika 

Stupeň rizika Úroveň zabezpečení (kapitola 5.5.1) 

Nízký Úroveň „Nízká“  

Střední  Úroveň „Střední“ 

Vysoký  Úroveň „Vysoká“, „Nejvyšší“ 

 

Opatření pro jednotlivé stupně rizika vyplývají z parametrů definovaných úrovní zabezpečení. 

Navrhovaná opatření zobrazuje je Tabulka 7. Následující úroveň vždy doplňuje opatření k těm 

definovaným v úrovni předchozí. 

V řídicích systémech je klíčový požadavek na dostupnost přenášených dat. Tento ve větší míře 

souvisí s kvalitou, topologií a strukturou sítě, použitém HW a SW atd. Jinak řečeno jsou zde 

kladeny nároky na odolnost serverů, routerů a dalších prvků „na cestě“ vůči útokům zvenčí, ale 

i zevnitř. Typicky se jedná o zabránění získání fyzického přístupu k zařízení, logování do 

systému, firewally apod. U dobře navržených řídicích systémů by nemělo dojít tomu, že bude 

pro daný segment sítě, resp. komunikační kanál současně kritický požadavek jak na dostupnost, 

tak na bezpečnost.  

V případě, že k tomu dojde (analýza to prokáže), znamená to, že je něco špatně prvoplánovým 

návrhem celé sítě, propojení řídicího systému a podnikové sítě, viditelností zařízení apod., a 

mělo by dojít k její rekonfiguraci (změně topologie, rozdělení, atp.). Ač je tato tématika velice 

důležitá a i segmentaci sítě nebo změnu topologie atd. lze považovat za jisté bezpečnostní 

mechanismy, svým rozsahem toto překračuje rámec této práce. Jelikož se v mnohých případech 

jedná i o obecné zásady návrhu sítí, práce jimi nezabývá ani jako možnostmi pro aplikaci 

opatření. Ačkoli navržená metodika umí takové chyby v návrhu odhalit. 
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Tabulka 7: Opatření pro stupně rizika 

Stupeň rizika Opatření 

1 - Nízký  - Žádné 

2 – Střední - Segmentace sítě  

- Řídicí systém oddělen od podnikové sítě 

- Topologie navržená tak, aby minimalizovala komunikaci mezi 

řídicím systémem a podnikovou sítí 

- Citlivá data přenášena v maximální možné míře mimo otevřené 

části sítí 

- MAC filtering  

- WEP nebo WPA 

- Silná hesla 

3 - Vysoký  - Vzdálené komunikace přes RADIUS server 

- VPN pro přístup do sítě zvenčí 

- PKI certifikáty pro servery a klienty i mobilní zařízení 

- Wi-Fi síť chráněna WPA 2 se silným heslem s minimálně 20-ti 

znaky obsahujícími malá a velká písmena, čísla a speciální znaky 

Pro nejvyšší možné zabezpečení: 

- Hardwarové klíče certifikované FIPS PUB 140-2  

- Webové servery a databáze s „FIPS complient mode“ 

- Certifikáty s parametry vyhovujícími FIPS PUB 140-2 

 

5.13. Vyhodnocení použitelnosti opatření 

Poslední fáze metodiky spočívá ve vyhodnocení použitelnosti opatření pro analyzovaný řídicí 

systém. Vyhodnocení použitelnosti je potřeba provádět z více hledisek. 

Hledisko technické: 

Je třeba posoudit, zda jsou požadovaná opatření technicky proveditelná s ohledem na možnosti 

řídicího systému a používaných prostředků a zařízení.  

Pokud se jedná o existující systém, je třeba ověřit, zda jsou používaná zařízení schopna 

například pracovat v režimech dodržujících podmínky pro definované úrovně zabezpečení. Pro 

vysokou úroveň je nutno ověřit možnosti a omezení aplikace PKI technologií pro jednotlivá 

komunikující zařízení, atd. Při návrhu nového systému je situace jednodušší, protože je možné 
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na základě výsledku analýzy vybrat zařízení, která budou podmínkám definovaným pro 

jednotlivé úrovně vyhovovat. 

Případným problémům technického hlediska je možné předejít tím, že se budou brát v úvahu již 

při návrhu a výběru opatření. 

Hledisko časové: 

Druhým hlediskem k posouzení, specifickým právě pro řídicí systémy, jsou časová omezení, 

nároky na rychlost a spolehlivost přenosu. Je nezbytné, aby řídicí systém splňoval i po aplikaci 

opatření nároky na časovou dostupnost. U posouzení tohoto hlediska není možné obejít se bez 

simulací datových toků a proměření rychlosti komunikací, jenž mají být zabezpečeny. 

Posouzení, zda je rychlost a spolehlivost přenosu dostatečná, je vysoce individuální podle druhu 

řídicího systému a typu přenášených informací. 

Hledisko finanční: 

Třetím hlediskem pak je posouzení finanční náročnosti přijetí a udržování opatření. Obecně by 

přijetí a udržování opatření nemělo být dražší než hodnota aktiva, které má opatření chránit. 

Výjimku tvoří pouze případy, kdy je dodržování podmínek povinné, například z legislativních 

důvodů. [42] 

Velká pozornost by se měla věnovat tomu, aby snahy o úsporu nesnižovaly kvalitu 

bezpečnostních opatření. To je obzvláště důležité u stávajících systémů, kdy může dojít 

k situaci, že analýzou systému se dojde k závěru, že ochrana, co se týče bezpečnosti, je 

nevyhovující a náprava by si vyžádala razantní výměnu zařízení, což může být finančně 

neúnosné.  

U nových systémů je vhodné všechna hlediska zohlednit již při počátečním návrhu a počítat 

s nimi taktéž při vlastní analýze. 

 

Navržená metodika a její mechanismy budou otestovány v následující kapitole, která prezentuje 

případovou studii využití navržené metodiky pro analýzu zabezpečení reálného systému. 
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6. Analýza zabezpečení platformy Guardian 

Tato kapitola popisuje konkrétní analýzu zabezpečení platformy Guardian pomocí metodiky 

navržené v kapitole 5. Hodnocení systému, jeho aktiv, hrozeb a rizik bylo vytvořeno v souladu s 

posudky odborníků v oblasti řídicích systémů, sítí a databází, a odborníků na systém Guardian. 

S ohledem na velké množství zpracovávaných dat jsou v jednotlivých podkapitolách uváděny 

souhrnné výsledky. Všechna zpracovávaná data včetně iniciálů zúčastněných odborníků jsou 

dostupná v elektronické podobě. 

6.1. Modelace hierarchie datové struktury - popis systému 

Základem pro vytvoření modelu hierarchie datové struktury je popis analyzovaného systému. 

6.1.1. Popis sytému 

Platforma Guardian představuje ucelený systém monitorování pacientů, vyvíjený na VŠB-TU 

Ostrava. Hlavní myšlenkou této platformy je vytvořit systém, který sleduje důležité funkce 

hendikepovaných pacientů. Monitorování ECG, pulzu, teploty, v pozdějších verzích pak 

okysličování krve, polohy kolečkového křesla či polohy těla pacienta. [19] 

Guardian se skládá z několika vzájemně propojených částí, které mezi sebou na definovaných 

úrovních komunikují: měřící čidla, vestavěná zařízení, PDA, zobrazovací zařízení, PC, 

notebooky, mobilní telefony atd. Nedílnou součástí jsou rovněž komunikační moduly: GPRS, 

Wi-Fi, GSM, Bluetooth, Ethernet. Obecné použití ilustruje Obrázek 5. [20] 

 

Obrázek 5: Meřicí schéma Guardian 

Primárním úkolem celého systému je sběr a přenos dat, jejich následná analýza, vyhodnocení 

a případné upozorňování na nestandardní či kritické zdravotní stavy a situace. Aktuální data 

pacienta jsou ze senzorů vyčítána pomocí bluetooth do PDA. To si je jednak dočasně ukládá 

samo k sobě a dále je posílá přes Wi-Fi do centrálního serveru, který je ukládá do databáze. 

Lokální data z PDA mohou být v případě akutní potřeby přímo odesílána do internetu dalším 
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mobilním zařízením, aby lékař mohl být rychle upozorněn třeba na zhoršující se stav pacienta a 

včas zareagovat. K datům uloženým v databázi je možné přistupovat jak z lokální sítě, tak i 

z internetu, aby je mohli jak lékař, tak pacienti prohlížet i zpětně, formou historických trendů, 

statistik apod.  

6.1.2. Model hierarchie datové struktury 

Na základě popisu lze určit, že systém Guardian se skládá z několika vzájemně propojených 

částí, které mezi sebou na definovaných úrovních komunikují. Jedná se o:  

 Měřící čidla 

 Vestavěná zařízení 

 PDA 

 Zobrazovací zařízení (operátorské panely, …) 

 Servery 

 Osobní počítače 

 Notebooky 

 Mobilní telefony 

K dispozici jsou komunikační moduly:  

 Bluetooth 

 Ethernet LAN 

 Wi-Fi 

 GSM 

 GPRS 

Datové komunikace probíhají přes:  

 Bluetooth 

 Vnitřní nemocniční sít LAN 

 Vnitřní sít Wi-Fi 

 Vzdálené připojení zvenčí -  internet (WAN) 

Model hierarchie datové struktury ilustruje Obrázek 6. Je možné definovat několik podsítí: 

 Síť bluetooth mezi senzory a PDA 

 Vnitřní LAN resp. Wi-Fi pro PDA, operátorský panel, server, DB server a klientské 

počítače 

 Síť WAN (přístup z internetu) k serveru z mobilních zařízení a ze vzdálených 

vizualizací a spojení PDA s jiným mobilním zařízením v internetu. 
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Obrázek 6: Hierarchická datová struktura 
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6.2. Specifikace požadavků na úroveň zabezpečení 

Obecně lze říci, že platforma Guardian přenáší citlivá data pacientů jak po lokálních sítích, tak 

přes internet do vzdálených vizualizací formou aktuálních nebo historických dat, nebo jako 

upozornění o nestandardních změnách stavů. Je možno rozlišit několik typů přenášených 

informací, které je potenciálně třeba zabezpečit.  

Konkrétní typy přenášených informací: 

 I SENZOR - PDA - Data ze senzorů do zařízení PDA pomocí bluetooth.  

 I PDA WI-FI - SRV - Zpracovaná data ze senzorů svázaná s konkrétním pacientem z PDA 

jsou ukládaná do databáze pomocí Wi-Fi. 

 I PDA LAN - SRV - Zpracovaná data ze senzorů svázaná s konkrétním pacientem z PDA jsou 

ukládaná do databáze připojením PDA k nemocniční LAN. 

 I PDA WAN - PDA - Data ze senzorů pro konkrétního pacienta mohou být vizualizovaná 

přímo v PDA odesílána na další pevná nebo mobilní zařízení. 

 I SRV – PC LAN - Zobrazování aktuálních a historických dat z databáze na klientských PC a 

operátorských panelech ve vnitřní síti nemocnice 

 I SRV – PC WAN - Zobrazování aktuálních a historických dat z databáze ve vzdálených 

vizualizacích a mobilních zařízeních mimo nemocniční síť (WAN - Internet) 

 I SRV – PC WAN - Zobrazování aktuálních a historických dat z databáze ve vzdálených 

vizualizacích a mobilních zařízeních mimo nemocniční síť (WAN - Internet) 

 I SRV – DB LAN – vlastní zápis, resp. vyčítání dat z databáze LAN 

Dle vzorce  

SC typ informace = {(důvěrnost, dopad), (integrita, dopad), (dostupnost, dopad)} 

vyjádříme kategorie zabezpečení pro všechny typy přenášených informací.  

Dopady pro jednotlivé typy informací zobrazuje Tabulka 8. 

Kategorie zabezpečení SC (Security Categorization) řídicího systému Guardian jako celku 

podle vzorce: 

SC systém = {(důvěrnost, dopad), (integrita, dopad), (dostupnost, dopad)} 

a na základě dopadů podle typu informace, které uvádí Tabulka 8, bude: 
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SC Guardian = {(důvěrnost, Vysoký), (integrita, Střední), (dostupnost, Střední)} 

Požadovaná úroveň zabezpečení určená podle kategorie systému pro řídicí systém Guardian je 

VYSOKÁ (viz Tabulka 3). 

Tabulka 8: Dopady podle typu informace v systému Guardian 

Typ informace Dopad - Důvěrnost Dopad - Integrita Dopad - Dostupnost 

I SENZOR – PDA Malý Malý Středí  

I PDA WI-FI – SRV Vysoký Střední Malý 

I PDA LAN – SRV Střední Střední Malý  

I PDA WAN - PDA Vysoký Střední Střední 

I SRV – PC LAN Střední Malý Malý 

I SRV – PC WAN Vysoký Střední Malý 

I SRV – DB Vysoký Střední Střední 

 

6.3. Klasifikace aktiv 

Aktiva řídicího systému lze vnímat více způsoby. Lze se na ně dívat z hlediska software, 

hardware, toho co lze ochránit prostředky mechanickými, prostředky elektronickými, nebo 

například kvalitou a schopnostmi obsluhy. Pro tento systém jsou definována následující aktiva: 

Definovaná aktiva 

 Přenášené osobní a zdravotní údaje pacienta 

 Data v databázi – uložené údaje pacienta 

 Vzdálená vizualizace dat (obecná data, nejen osobní a zdravotní údaje pacienta) 

 Server 

 PC klient, oper. Panel 

 Mobilní zařízení – telefon, PDA, tablet 

 Síťové prvky - Access Point, switch, kabeláž,… 

Pohled na definovaná aktiva je omezen na hledisko dostupnosti citlivých informací pro případné 

formy zneužití zvenčí. Prioritou je ochrana datové komunikace jako takové. Co se týče 

vyjmenovaných fyzických zařízení, jsou hodnoceny z pohledu možností jejich zneužití k získání 

citlivých informací. Není záměrem ani dostupným rozsahem této práce zohledňovat rizika typu: 

životnost zařízení, infiltrace mezi zaměstnance, sabotáže apod.  

Ohodnocení aktiv je provedeno v rozsahu <1-5> a zobrazuje jej Tabulka 9. 
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Tabulka 9: Ohodnocení aktiv 

AKTIVA HODNOTA (1-5) 

Přenášené osobní a zdravotní údaje pacienta 4,4 

Data v databázi – uložené údaje pacienta 4,9 

Vzdálená vizualizace dat 2,9 

Server 3,8 

PC klient, oper. Panel 2,3 

Mobilní zařízení – telefon, PDA, tablet 2,4 

Síť - Access Point, switch, kabeláž 2,0 

 

6.4. Identifikace hrozeb 

Identifikované hrozby s jejich detailnějším popisem zobrazuje Tabulka 10. Práce se zabývá 

zabezpečením komunikace před úmyslným zneužitím, proto byla prioritou identifikace 

výhradně hrozeb úmyslných, které se týkají narušení či zneužití přenášených dat. Z důvodu 

využití různých komunikačních médií je třeba hrozby rozlišovat pro jednotlivá média zvlášť, 

protože různá média mohou být vůči stejným hrozbám jinak citlivá.  

Hrozby 

 Odposlech přenášených dat 

 Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 

 Přerušení komunikace 

 Přístup k DB  

 Přístup k serveru 

 Přístup k PC, oper panelu 

 Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 

 Přístup k AP, switchi, … 
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Tabulka 10: Hrozby 

HROZBA PŘÍKLAD – POPIS 

Intranet bluetooth  Hrozby při bluetooth komunikaci 

Odposlech přenášených dat 
Odposlouchávání komunikace mezi mobilním 
zařízením a senzory pacienta 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích 
dat 

Záměna dat v komunikaci mezi mobilním 
zařízením a senzory pacienta 

Přerušení komunikace 
Záměrné zahlcení komunikace bluetooth nebo 
odstavení zařízení 

Přístup k DB 
Získání přístupu k databázi za účelem získání 
uložených dat přes bluetooth 

Přístup k serveru 
Získání přístupu k serveru za účelem získání 
uložených dat přes bluetooth 

Přístup k PC, oper panelu 
Získání přístupu k PC klientu, oper. panelu,… 
pomocí bluetooth 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 
Získání přístupu k mobilnímu zařízení pomocí 
bluetooth 

Přístup k AP, switchi 
Získání přístupu k AP, switchi pomocí 
bluetooth 

Intranet LAN  Hrozby při LAN komunikaci 

Odposlech přenášených dat 
Odposlouchávání komunikace mezi dvěma 
zařízeními v LAN síti 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích 
dat 

Záměna dat v komunikaci mezi dvěma 
zařízeními V LAN síti 

Přerušení komunikace 
Záměrné zahlcení komunikace nebo odstavení 
zařízení v LAN 

Přístup k DB 
Získání přístupu k databázi za účelem získání 
uložených dat přes LAN 

Přístup k serveru 
Získání přístupu k serveru za účelem získání 
uložených dat přes LAN 

Přístup k PC, oper panelu 
Získání přístupu k PC klientu, oper panelu,… 
přes LAN 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) Získání přístupu k mobilnímu zařízení přes LAN 

Přístup k AP, switchi Získání přístupu k AP, switchi pře LAN 
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Intranet Wi-Fi  Hrozby při Wi-Fi komunikaci 

Odposlech přenášených dat 
Odposlouchávání komunikace mezi dvěma 
zařízeními ve Wi-Fi síti 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích 
dat 

Záměna dat v komunikaci mezi dvěma 
zařízeními ve Wi-Fi síti 

Přerušení komunikace 
Záměrné zahlcení komunikace nebo odstavení 
zařízení ve Wi-Fi síti 

Přístup k DB 
Získání přístupu k databázi za účelem získání 
uložených dat ve Wi-Fi síti 

Přístup k serveru 
Získání přístupu k serveru za účelem získání 
uložených dat ve Wi-Fi síti 

Přístup k PC, oper panelu 
Získání přístupu k PC klientu, oper panelu,… ve 
Wi-Fi síti 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 
Získání přístupu k mobilnímu zařízení ve Wi-Fi 
síti 

Přístup k AP, switchi Získání přístupu k AP, switchi přes Wi-Fi 

Internet- WAN  Hrozby při komunikaci přes internet 

Odposlech přenášených dat 
Odposlouchávání komunikace mezi dvěma 
zařízeními v internetu 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích 
dat 

Záměna dat v komunikaci mezi dvěma 
zařízeními v internetu 

Přerušení komunikace 
Záměrné zahlcení komunikace nebo odstavení 
zařízení v internetu 

Přístup k DB 
Získání přístupu k databázi za účelem získání 
uložených dat z internetu 

Přístup k serveru 
Získání přístupu k serveru za účelem získání 
uložených dat z internetu 

Přístup k PC, oper panelu 
Získání přístupu k PC klientu, oper panelu,… 
z internetu 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 
Získání přístupu k mobilnímu zařízení 
z internetu 

Přístup k AP, switchi Získání přístupu k AP, switchi z internetu 
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6.5. Stanovení pravděpodobností hrozeb 

Pravděpodobnost hrozeb zobrazuje Tabulka 11. Hodnocení pravděpodobnosti je provedeno 

v intervalu <1-5>. Velký vliv na hodnocení pravděpodobnosti výskytu dané hrozby má 

konkrétní typ média, protože typ média jednak omezuje množinu příležitostí k uskutečnění 

hrozby a jednak z pohledu technologie prakticky některé hrozby eliminuje.  

Tabulka 11: Pravděpodobnost Hrozeb 

HROZBA PRAVDĚPODOBNOST (1-5) 

Intranet bluetooth 
 

Odposlech přenášených dat 1,9 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 1,3 

Přerušení komunikace 2,1 

Přístup k DB 1,0 

Přístup k serveru 1,0 

Přístup k PC, oper panelu 1,1 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 1,9 

Přístup k AP, switchi 1,0 

Intranet LAN   

Odposlech přenášených dat 3,9 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 2,6 

Přerušení komunikace 3,3 

Přístup k DB 3,8 

Přístup k serveru 3,6 

Přístup k PC, oper panelu 3,3 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 2,8 

Přístup k AP, switchi 3,3 

Intranet Wi-Fi   

Odposlech přenášených dat 4,6 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 3,1 

Přerušení komunikace 2,8 
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Přístup k DB 3,6 

Přístup k serveru 3,3 

Přístup k PC, oper panelu 3,4 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 3,1 

Přístup k AP, switchi 3,3 

Internet- WAN   

Odposlech přenášených dat 4,6 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 3,1 

Přerušení komunikace 3,3 

Přístup k DB 4,0 

Přístup k serveru 3,9 

Přístup k PC, oper panelu 3,8 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 3,0 

Přístup k AP, switchi 3,3 

 

Například u komunikace přes bluetooth je technologicky nereálné získat přístup k serveru nebo 

databázi, která na něm běží. A naopak, ač by se na první pohled mohlo zdát, že komunikace ve 

vnitřní síti musí být nutně bezpečnější, než komunikace přes internet pravděpodobnost u 

některých hrozeb vychází v intranetu stejná nebo vyšší, a to hlavně z důvodu, že obecně 

nadřazený informační systém útok zvenčí očekává a disponuje prostředky pro jeho 

minimalizaci, zatímco vnitřní část sítě považuje za bezpečnou a obranné prostředky nemá.  

Stanovení pravděpodobnosti výskytu hrozby kromě technických a technologických omezení 

nebo příležitostí k uskutečnění hrozby dále zohledňuje rovněž čas pro přípravu a realizaci 

hrozby, vybavení či finanční náročnost realizace i motivy a atraktivitu definovaných aktiv 

systému. 

6.6. Určení zranitelnosti aktiv vůči hrozbám 

Tabulka 12 zobrazuje matici zranitelností identifikovaných aktiv systému Guardian vůči 

hrozbám. Zranitelnost je vyčíslena v intervalu <1-5>, a to pouze pro dvojice aktivum-hrozba, 

které jsou realizovatelné. U nerealizovatelných dvojic aktivum-hrozba zranitelnost vyčíslena 

není (je nulová).  
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Aktiva 

1. Přenášené osobní a zdravotní údaje pacienta 

2. Data v databázi – uložené údaje pacienta 

3. Vzdálená vizualizace dat 

4. Server 

5. PC klient, oper. panel 

6. Mobilní zařízení – telefon, PDA, tablet 

7. Síťové prvky - Access Point, Switch, kabeláž 

Tabulka 12: Matice zranitelností 

AKTIVUM 
 

1 2 3 4 5 6 7 

HODNOTA AKTIVA 
 

4,4 4,9 2,9 3,8 2,3 2,4 2,0 

HROZBY 
        

Intranet bluetooth 
        

Odposlech přenášených dat 1,9 1,5 0,6 0,3 0,3 0,1 0,4 0,1 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 1,3 1,1 0,6 0,3 0,3 0,1 0,4 0,1 

Přerušení komunikace 2,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,6 0,1 

Přístup k DB 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 

Přístup k serveru 1,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 

Přístup k PC, oper panelu 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 1,9 1,0 0,8 0,5 0,3 0,1 0,8 0,1 

Přístup k AP, switchi 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Intranet LAN                 

Odposlech přenášených dat 3,9 3,9 2,0 0,8 1,6 1,0 0,8 0,4 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 2,6 3,1 2,4 1,1 0,9 0,5 0,4 0,4 

Přerušení komunikace 3,3 1,4 1,5 1,3 1,4 1,0 0,8 0,9 

Přístup k DB 3,8 1,3 3,0 2,8 1,6 0,5 0,1 0,4 

Přístup k serveru 3,6 1,9 2,6 2,0 2,6 1,8 1,0 0,8 

Přístup k PC, oper panelu 3,3 0,8 1,9 1,8 0,9 2,0 1,3 0,3 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 2,8 0,8 1,1 0,6 0,9 0,6 1,1 0,8 

Přístup k AP, switchi 3,3 0,5 1,4 0,8 0,6 0,5 0,4 1,9 
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Intranet Wi-Fi                 

Odposlech přenášených dat 4,6 4,1 2,1 0,9 1,5 0,8 1,3 0,9 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 3,1 3,5 2,5 1,1 0,9 0,4 0,8 0,8 

Přerušení komunikace 2,8 1,4 1,5 1,5 1,3 0,9 1,0 0,5 

Přístup k DB 3,6 1,5 3,1 2,6 1,8 0,4 0,6 1,0 

Přístup k serveru 3,3 2,1 3,0 2,0 2,8 1,1 1,4 1,1 

Přístup k PC, oper panelu 3,4 0,8 1,8 1,9 0,9 2,4 0,9 0,3 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 3,1 0,9 1,3 0,6 0,9 0,5 2,1 0,4 

Přístup k AP, switchi 3,3 0,9 1,0 0,8 0,8 0,4 0,4 2,8 

Internet- WAN                 

Odposlech přenášených dat 4,6 4,3 2,3 1,4 2,0 1,3 1,3 0,9 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 3,1 3,5 2,5 1,5 1,3 0,8 0,8 0,8 

Přerušení komunikace 3,3 1,5 1,5 2,0 1,6 1,1 1,0 0,8 

Přístup k DB 4,0 1,5 3,1 3,4 1,9 0,9 0,6 0,5 

Přístup k serveru 3,9 2,0 2,9 2,4 3,0 1,5 1,4 1,3 

Přístup k PC, oper panelu 3,8 1,0 1,9 2,1 1,0 2,5 0,9 0,3 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 3,0 0,9 1,3 0,6 0,9 0,6 2,1 0,9 

Přístup k AP, switchi 3,3 1,4 0,9 1,0 0,8 0,4 0,6 2,8 

6.7. Výpočet rizik pro aktiva a hrozby 

Výpočet míry rizika pro dvojici aktivum hrozba je proveden podle vzorce: 

 , kde:   

R je míra rizika, 

 T je pravděpodobnost výskytu hrozby, 

 A je hodnota aktiva, 

V je zranitelnost daného aktiva. 

Aktiva 

1. Přenášené osobní a zdravotní údaje pacienta 

2. Data v databázi – uložené údaje pacienta 

3. Vzdálená vizualizace dat 
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4. Server 

5. PC klient, oper. Panel 

6. Mobilní zařízení – telefon, PDA, tablet 

7. Síťové prvky - Access Point, Switch, kabeláž 

Tabulka 13: Matice rizik 

AKTIVUM 
 

1 2 3 4 5 6 7 

HODNOTA AKTIVA 
 

4,4 4,9 2,9 3,8 2,3 2,4 2,0 

HROZBY 
        

Intranet bluetooth 
        

Odposlech přenášených dat 1,9 12 6 1 2 1 2 1 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 1,3 6 4 1 1 0 1 1 

Přerušení komunikace 2,1 3 5 2 2 1 3 1 

Přístup k DB 1,0 1 1 0 0 0 0 0 

Přístup k serveru 1,0 1 1 0 1 0 0 0 

Přístup k PC, oper panelu 1,1 0 0 0 0 1 0 0 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 1,9 8 7 3 2 1 3 1 

Přístup k AP, switchi 1,0 0 0 0 0 0 0 0 

Intranet LAN                 

Odposlech přenášených dat 3,9 66 38 8 24 9 7 6 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 2,6 36 30 8 9 3 2 4 

Přerušení komunikace 3,3 20 24 12 17 7 6 12 

Přístup k DB 3,8 21 55 30 23 4 1 6 

Přístup k serveru 3,6 30 46 21 36 14 9 12 

Přístup k PC, oper panelu 3,3 11 30 16 11 15 10 4 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 2,8 9 15 5 9 4 7 9 

Přístup k AP, switchi 3,3 7 22 7 8 4 3 27 

Intranet Wi-Fi                 

Odposlech přenášených dat 4,6 83 48 12 26 8 14 18 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 3,1 48 38 10 10 3 6 10 
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Přerušení komunikace 2,8 17 20 12 13 5 7 6 

Přístup k DB 3,6 24 55 27 24 3 5 16 

Přístup k serveru 3,3 30 48 19 34 8 11 16 

Přístup k PC, oper panelu 3,4 11 29 18 11 18 7 4 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 3,1 12 19 6 10 4 16 5 

Přístup k AP, switchi 3,3 12 16 7 9 3 3 39 

Internet- WAN                 

Odposlech přenášených dat 4,6 86 51 18 35 13 14 18 

Modifikace přenášených dat a vkládání cizích dat 3,1 48 38 13 15 5 6 10 

Přerušení komunikace 3,3 21 24 19 20 8 8 11 

Přístup k DB 4,0 26 61 39 28 8 6 9 

Přístup k serveru 3,9 34 54 26 44 13 13 21 

Přístup k PC, oper panelu 3,8 16 34 23 14 21 8 4 

Přístup k mobilnímu zař. (telefon, PDA,…) 3,0 11 18 5 10 4 15 11 

Přístup k AP, switchi 3,3 20 14 9 9 3 5 39 

 

6.8. Vyhodnocení rizik  

Vzhledem k použitým hodnotícím intervalům výsledné vypočítané riziko odpovídá hodnotě 

z intervalu <1-125>.  

Stupně rizika jsou definovány následovně: 

 Riziko malé – 0-39 

 Riziko střední – 40-69 

 Riziko vysoké – 70-125 

Tabulka 13 zobrazuje matici rizik a lze z ní vyčíst, že riziko hrozeb ohrožujících komunikační 

médium bluetooth je malé. Je to dáno několika skutečnostmi. V prvé řadě jsou přenášena pouze 

hrubá data, nesvázaná s konkrétním pacientem. Komunikace bluetooth je defaultně šifrována a 

komunikující zařízení sebe navzájem ověřují. Nejsilnějším argumentem pro hodnocení 

komunikace bluetooth je však jeho dosah, který se u nejrozšířenější verze 2.0 pohybuje 

maximálně okolo 10 metrů s tím, že pevnými překážkami (zdmi apod.) se značně snižuje [26]. 

Z výše jmenovaných důvodů není prioritní se těmito riziky zabývat.  
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Naopak nejvyšší riziko se týká odposlechu přenášených dat pro WAN a WI-FI. Aktiva je 

nezbytné před těmito hrozbami zabezpečit v maximální možné míře. Střední riziko se pak týká 

modifikace přenášených dat a veškerých přístupů k databázi. Ochrana před těmito hrozbami je 

taktéž na místě. Konkrétní největší vysoká a střední rizika, kterými je nutno se zabývat, 

zobrazuje Tabulka 14. 

Tabulka 14: Stupnice rizik 

Stupeň 
rizika 

Aktivum  Hrozba Riziko 

Vysoký  Přenášené osobní a zdravotní údaje  Odposlech přenášených dat – WAN 86 

Vysoký  Přenášené osobní a zdravotní údaje  Odposlech přenášených dat – Wi-Fi 83 

Střední Přenášené osobní a zdravotní údaje Odposlech přenášených dat – LAN 66 

Střední  Data v databázi – uložené údaje  Přístup k DB – WAN 61 

Střední  Data v databázi – uložené údaje  Přístup k DB – LAN 55 

Střední  Data v databázi – uložené údaje  Přístup k DB – Wi-Fi 55 

Střední Data v databázi – uložené údaje Odposlech přenášených dat – WAN 51 

Střední Data v databázi – uložené údaje  Odposlech přenášených dat – Wi-Fi 48 

Střední  Přenášené osobní a zdravotní údaje Modifikace a vkládání dat – Wi-Fi 48 

Střední  Přenášené osobní a zdravotní údaje Modifikace a vkládání dat – WAN 48 

Střední Data v databázi – uložené údaje  Přístup k serveru – WAN 47 

Střední Data v databázi – uložené údaje  Přístup k serveru – LAN 46 

Střední Server Přístup k serveru – WAN 44 

Střední Data v databázi – uložené údaje  Přístup k serveru – Wi-Fi 42 

 

V kapitole 6.2 vzešel požadavek na úroveň zabezpečení systému vysokou. To znamená, že byly 

identifikovány typy informací, které tuto úroveň zabezpečení vyžadují. Analýzou rizik bylo 

zjištěno, že se jedná konkrétně přenášené osobní a zdravotní údaje, pro které existuje velké 

riziko odposlechu přes WAN a Wi-Fi. O něco nižší riziko odposlechu hrozí rovněž pro 

komunikace v LAN, což indikuje, že i datové přenosy ve vnitřní síti by měly být nějakým 

způsobem chráněny. Nezanedbatelní riziko pak představují veškeré operace s databází. 

S ohledem na dosažené stupně rizika je třeba jako dostatečné zabezpečení uvažovat úroveň 

zabezpečení 3 – „Vysokou“. 
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6.9. Určení opatření pro eliminaci hrozeb 

Vzhledem k nutné „Vysoké“ úrovni zabezpečení je potřeba aplikovat opatření podle této 

úrovně. To znamená, že:  

 je třeba při komunikaci datové přenosy šifrovat,  

 přístup do lokální sítě zvenčí musí být pomocí chráněných kanálů (VPN).  

 Wi-Fi síť musí být chráněna zabezpečením WPA2 se silným heslem. 

Je třeba dbát na kvalitu PKI certifikátů certifikační autority, serveru i klientů a mobilních 

zařízení, jež budou zajišťovat vlastní autentizaci a šifrování. Za kvalitní a tedy bezpečné lze 

považovat certifikáty, jejichž parametry vyhovují normě FIP 140-2. I když jednotlivé součásti 

systému této obecně pro tuto úroveň zabezpečení normě vyhovovat nemusí, je vhodné, aby 

certifikáty požadavky na normu splňovaly, protože je to záruka bezpečnosti. Na druhou stranu, 

při nastavování parametrů certifikátů je potřeba také brát v úvahu možnosti reálných zařízení, 

obzvláště výkonnostní limity a požadavky na rychlost odezvy.  

Bezpečnostní mechanismy a funkce na výběr pro generování certifikátů, vyhovující normě FIPS 

PUB 140-2 podle [44] shrnuje Tabulka 15. 

Tabulka 15: Bezpečnostní mechanismy vyhovující FIPS PUB 140-2 

Mechanismus  Typ 

Symetrické klíče  

AES 

TDEA 

ESS 

Asymetrické klíče 

DSA 

RSA 

ECDSA 

Rozšířené hashovací funkce (SHS) 

SHA-1 

SHA-224 

SHA-256 

SHA-384 

SHA-512 

SHA-512/224 

SHA-512/256 

Autentizace zpráv 

3-DES 

AES 

SHS 
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6.10. Vyhodnocení použitelnosti opatření 

Konkrétními certifikáty, jejich parametry a manipulací s nimi se zabývá kapitola 7, která 

zároveň také popisuje provedené modelace zabezpečených datových přenosů a provádí 

porovnání mezi zabezpečenou a nezabezpečenou komunikací. Výsledky těchto testů slouží jako 

podklad pro vyhodnocení použitelnosti. 

Všechna testovaná vestavěná zařízení popisovaná v kapitole 7 podporují zabezpečenou 

komunikaci s využitím PKI technologií. To stejné platí pro webový resp. databázový server a 

klientské stanice, které sice nebyly fyzicky testovány, ale standardní podpora certifikátů je u 

nich zabudována v operačním systému. Takže z hlediska technického jsou navržená opatření 

pro platformu Guardian v pořádku. 

Hledisko časové je rovněž splněno. Vzhledem k tomu, že se jedná o měkký řídicí systém, 

nejsou zde příliš přísné požadavky na časovou kritičnost datových přenosů. Z výsledků testů 

vyplývá, že rozdíl mezi zabezpečenou a nezabezpečenou komunikací nebyl markantní. U 

mobilních zařízení se pohyboval v jednotkách procent. Pro testované větší datové toky byl sice 

rozdíl markantnější, ale ty při reálné komunikaci nebudou přítomny. U operátorských panelů, 

které byly využity i pro testování komunikace přes internet, bylo zjištěno, že při právě při 

komunikaci přes internet dochází ke smazání rozdílu mezi zabezpečenou a nezabezpečenou 

komunikací úplně, jelikož rychlost přenosu je mnohem více než zabezpečením ovlivněna na 

prostupností sítě, provozem a limity uploadu a downloadu internetového připojení. 

Z hlediska finančního je pro platformu guardian výhodou to, že se jedná o nový systém, tudíž je 

možné vybírat zařízení tak, aby vyhovovala požadavkům na bezpečnost komunikace. Otázka 

financí se týká také certifikátů samotných. Pokud je to žádoucí, je možné certifikáty nechat 

vytvořit a podepsat jednou z důvěryhodných certifikačních autorit světových nebo českých, což 

je ovšem zpoplatněno a při větším počtu komunikujících zařízení můžou náklady na provoz 

vzrůst do větších měřítek. Druhou možností je ta, které bylo využito pro testování, a to 

vytvoření vlastní certifikační autority a správa vlastních certifikátů s využitím freewarových 

nástrojů. Výhoda tohoto přístupu je v tom, že je toto řešení méně finančně nákladné a rovněž je 

možné systém nastavit tak, aby jediné platné certifikáty byly ty vlastní autoritou podepsané a 

nepovolit tak certifikáty ostatních certifikačních autorit což prakticky představuje další navýšení 

bezpečnosti. 

Průběh a podrobné výsledky testů jsou uvedeny v kapitole 7. 
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7. Modelace a testování zabezpečené komunikace 

Experimentální část práce spočívá v modelaci vybraných typů zabezpečené komunikace 

využívaných v systému Guardian. Vlastní zabezpečení komunikace je řešeno využitím PKI 

certifikátů. Testy jsou provedeny na dvou mobilních zařízeních a dvou operátorských panelech, 

které disponují rozhraními pro komunikaci přes Wi-Fi nebo LAN.  

Primárním cílem těchto testů je zjištění, jestli jsou dostupná zařízení schopna realizovat 

zabezpečenou komunikaci, a tedy prakticky ověřit použitelnost opatření navržených v kapitole 

6.9, a dále pak jak veliký vliv má šifrování při zabezpečené komunikaci na časovou odezvu, 

s ohledem na komunikační média a hardwarové vybavení jednotlivých zařízení. 

Testovány jsou datové přenosy: 

1) po vnitřní síti LAN, 

2) po vnitřní síti Wi-Fi, 

3) přes internet. 

Konkrétně je namodelována: 

1) zabezpečená komunikace mezi .NET serverem a .NET tlustým klientem s autentizací 

serveru, 

2) zabezpečená komunikace mezi .NET serverem a .NET tlustým klientem s autentizací 

serveru i klienta, 

3) zabezpečená komunikace mezi webovým serverem a tenkým klientem s autentizací 

webového serveru, 

4) zabezpečená komunikace mezi webovým serverem a tenkým klientem s autentizací 

webového serveru i klienta. 

Tyto datové komunikace jsou proměřeny a jejich odezvy jsou následně porovnány s odezvou při 

komunikacích nezabezpečených. 
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7.1. Testovaný hardware 

7.1.1. NuWa 470 

 

Obrázek 7: NuWa 470 

NuWa představuje průmyslový jednodeskový RISC-ový ARM mikrokontroler typu „vše 

v jednom“ s procesorem Intel PXA255. Jedná se o energeticky nenáročný, dobře integrovatelný 

vestavěný systém založený na Intel XScale mikro architektuře. [24] 

Zařízení je doplněno o rezistivní, dotykový LCD displej a instalováno s operačním systémem 

Windows CE .NET 5.0.  

Tabulka 16: Specifikace zařízení NuWa – 470 

Specifikace NuWa-470 

Procesor Intel XScale PXA255 

Frekvence procesoru 400 MHz 

Flash A (32 Bits Mode) 32 MB  

Flash B (16 Bits Mode) 8 MB  

Systémová paměť 64 MB SDRAM  

Compact Flash rozhraní Type I/II x1  

SD/MMC Pin Header  
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Rozhraní 
RS-232,   RS-485,   IrDA, Blutooth, 
USB, Ethernet, CAN 

Napájení DC 5 V, volitelně DC 12 V pro LCD  

Pracovní teplota 0 °C – 70 °C 

Operační systém Windows CE 5.0 

 

7.1.2. NOAX Compact C12 industrial PC 

 

Obrázek 8: NOAX IPC 

Compact C12 je multifunkční průmyslový počítač. Robustní konstrukce, nárazu-vzdorná, vodě 

odolná, zajišťuje efektivní ochranu v širokém rozsahu podmínek průmyslových prostředí. C12 

je ovládáno 12“ dotykovým TFT displejem a je vybaveno 1 nebo 2 deskami „vše v jednom“. 

[27] 
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Tabulka 17: Specifikace zařízení NOAX C12 IPC 

Specifikace NOAX C12 IPC 

Procesor Intel Celeron 

Frekvence procesoru 400 MHz 

Flash 2 GB   

Systémová paměť 512 MB SDRAM  

Displej 12.1“ TFT XGA 

Compact Flash rozhraní Type I/II x1  

Rozhraní RS-232, USB, Ethernet, VGA, PS/2 

Napájení DC 12 V 

Pracovní teplota -20 °C – 60 °C 

Operační systém Windows XP embedded 

 

7.1.3. IEC Integra PRO  

 

Obrázek 9: IEC Integra PRO 

IEC Integra PRO představuje panelový počítač s malou zástavbovou hloubkou, v kovovém 

provedení a krytím IP65 z čelní strany. Je vybaven 15” LCD TFT s odporovou dotykovou 

obrazovkou. [28] 
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Tabulka 18: Specifikace zařízení IEC Integra PRO 

Specifikace IEC Integra PRO 

Procesor Intel Pentium 

Frekvence procesoru 1,8 GHz 

HDD 40 GB 

Systémová paměť 1 GB SDRAM  

Displej 5“ LCD TFT  

Compact Flash rozhraní Type II 

Rozhraní 
4x USB 2.0, 4x RS-232, 1x RS-
232/422/485, LPT, Ethernet 

Napájení DC 12 V 

Pracovní teplota 0 °C – 60 °C 

Operační systém Windows XP 

 

7.1.4.  HTC Athena 100 

 

Obrázek 10: HTC Athena 100 

Jedná se o „chytrý telefon“ (PDA) s operačním systémem Windows Mobile 6.5, vycházející 

z architektury kapesních počítačů. Je vybaven 5“ LCD dotykovým displejem s rozlišením 

640x480 bodů, který slouží pro ovládání přístroje. [25] 
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Tabulka 19: Specifikace HTC Athena 100 

Specifikace HTC Athena 100 

Procesor Intel PXA270 

Frekvence procesoru 624 MHz 

Velikost flash paměti 256 MB  

Systémová paměť 128 MB SDRAM  

Displej 5“ LCD TFT 

Rozhraní 

USB 2.0, Bluetooth 2.0 A2DP, WiFi 
IEEE 802.11b/g, 20 channel 
integrated GPS, 3V USIM/SIM card 
slot, miniSDHC slot 

Rozšiřovací sloty miniSD, miniSDHC, SDIO 

Napájení DC 5 V 

Pracovní teplota 0 °C – 60 °C 

Operační systém Windows Mobile 6.5 

 

7.2. Bezpečnostní certifikáty 

Pro testování zabezpečené komunikace byly vytvořeny bezpečností certifikáty. Certifikáty byly 

vytvořeny pomocí OpenSSL. 

7.2.1. OpenSSL 

Projekt OpenSSL je výsledkem společného úsilí vyvinout robustní, plně vybavený open-source 

balík nástrojů, pro implementaci Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) a Transport Layer Security 

(TLS v1) protokolů a rovněž plnohodnotnou univerzální knihovnu pro využití v kryptografii. 

Balík OpenSSL včetně dokumentace je spravován celosvětovou skupinou dobrovolníků a je 

možné jej využívat pro soukromé i komerční účely podle Apache licence. [29] 

7.2.2. Generace certifikátů 

Certifikační autorita 

Certifikační autorita je chápána jako nezávislá třetí strana, která má oprávnění vydávat 

certifikáty. 
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Pro testovací účely je zbytečné využívat placené komerční certifikační autority, a proto byla 

vytvořena vlastní, testovací certifikační autorita, kterou pak byly podepisovány používané 

certifikáty.  

Nejprve byl vygenerován RSA soukromý klíč. Pro šifrování byla využita šifra 3DES (Triple 

DES), velikost soukromého klíče byla zvolena 2048. Parametry konfiguračního souboru jsou 

v Příloze I.  

Následně byla vytvořena žádost o certifikát a podepsána sama sebou. Výsledkem je certifikát 

certifikační autority ve formátu X.509 s platností zvolenou na 10 let, kterým se budou 

podepisovat certifikáty serverové a klientské části. 

 

openssl genrsa -des3 -out my-ca.key 2048 

openssl req -new -x509 -days 3650 -key my-ca.key -out my-ca.crt -config .\openssl.cnf 

 

Certifikát serveru 

Pro serverový certifikát byl vygenerován soukromý klíč šifrou DES3 a velikostí 1024. Dále byla 

vygenerována žádost o certifikát a v dalším kroku samotný certifikát podepsaný dříve 

vytvořenou certifikační autoritou. Pro vytvoření otisku byla použita hešovací funkce SHA-1.  

Pro správnou funkci je třeba jako „Common Name“ (CN) zadat název doménového jména 

počítače, na kterém poběží serverová část testovací aplikace. 

 

openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 

openssl req -new -key server.key -out server.csr -config .\openssl.cnf 

openssl x509 -req -in server.csr -out server.crt -sha1 -CA .\my-ca.crt -CAkey .\my-ca.key -

CAcreateserial -days 3650 

 

Certifikát klienta 

Klientský certifikát byl vytvořen obdobným způsobem. Parametry byly voleny stejné jako 

u certifikátu serveru. U CN už není nutné, aby odpovídalo názvu klientského zařízení v síti, ale 

v rámci přehlednosti toto bylo dodrženo. 
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openssl genrsa -des3 -out client.key 1024 

openssl req -new -key client.key -out client.csr -config .\openssl.cnf 

openssl x509 -req -in client.csr -out client.crt -sha1 -CA .\my-ca.crt -CAkey .\my-ca.key -

CAcreateserial -days 3650 

 

Vzhledem k tomu, že používané certifikáty nejsou podepsané žádnou kvalifikovanou veřejnou 

certifikační autoritou, ale pouze vlastní certifikační autoritou, je tato certifikační autorita obecně 

považována za nedůvěryhodnou a certifikáty jí podepsané za neplatné.  

Proto je třeba tuto vlastní certifikační autoritu importovat na serveru, a pro vzájemnou 

autentizaci i na klientovi, do úložiště certifikátů, konkrétně mezi „Důvěryhodné kořenové 

certifikační autority“. 

Vzorový certifikát ilustruje Obrázek 11: 

 

 

Obrázek 11: Vzorový certifikát 
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7.3. Testovací aplikace 

Pro vývoj testovací aplikace bylo s ohledem na bezproblémové napojení na biomedicínské 

vestavěné aplikace platformy Guardian a minimalizaci případné chyby měření způsobené 

odlišným programovacím jazykem nebo runtimem zvoleno Microsoft Visual Studio 2008 

a programovací jazyk C#.  

V první fázi byly vytvořeny dvě .NET aplikace,  jedna implementující serverovou část a druhá 

implementující klientskou část. Ty umožnily zrealizovat zabezpečenou komunikaci mezi 

2 zařízeními s využitím TCP/IP.  

Ve druhé fázi byla vytvořena webová aplikace, která byla nahrána na webový server Apache 

(resp. Apache Tomcat) a sloužila k otestování komunikace tenký klient (např. internetový 

prohlížeč) – zabezpečený webový server. 

7.3.1. Tlustý klient 

Jak klientská část, tak serverová část potřebují ke svému fungování PKI certifikáty, pomocí 

kterých je provedena autentizace komunikujících zařízení a následné šifrování resp. dešifrování 

přenášených aplikačních dat. 
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Zabezpečený klient 

 

... 

... 

... 

 

public static CommTimeline RunClient(string machineName, 

            string serverName, string clientCertificateName) 

        { 

            CommTimeline commTimeline = new CommTimeline(); 

            commTimeline.connectingClient = DateTime.Now; 

            TcpClient client = new TcpClient(machineName, 4433); 

            commTimeline.clientConnected = DateTime.Now; 

            SslStream sslStream = new SslStream( 

                client.GetStream(), 

                false, 

                new RemoteCertificateValidationCallback( 

                        ValidateServerCertificate 

                    ), 

                null 

                ); 

            try 

            { 

                commTimeline.authenticatingAsClient = DateTime.Now; 

                X509CertificateCollection X509Coll =  

                    new X509CertificateCollection(); 

                X509Coll.Add(new X509Certificate(clientCertificateName)); 

                sslStream.AuthenticateAsClient(serverName, X509Coll,  

                    SslProtocols.Default, false); 

                commTimeline.authenticatedAsClient = DateTime.Now; 

            } 

            catch (AuthenticationException e) 

            { 

                Console.WriteLine("Exception: {0}", e.Message); 

                if (e.InnerException != null) 

                { 

                    Console.WriteLine("Inner exception: {0}",  

                        e.InnerException.Message); 

                } 

                Console.WriteLine( 

                    "Authentication failed - closing the connection."); 

                client.Close(); 

                return null; 

            } 

... 

... 

... 
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Zabezpečený server 

 

[31] 

Pro přesné stanovení předpokládaného prodloužení časové odezvy vlivem použití zabezpečené 

komunikace, tj. nutnosti autentizace serveru nebo i klienta, byly vytvořeny rovněž 2 podobné 

aplikace realizující obyčejnou nezabezpečenou komunikaci TCT/IP, bez využití PKI certifikátů.  

Plné kódy jsou uvedeny v přílohách: Příloha II, Příloha III, Příloha IV, Příloha V. 

7.3.2. Tenký klient - měření odezvy webového serveru 

Pro měření odezvy webového serveru byl vytvořen AJAX-ový měřící skript, který vyčítal čas 

klienta při započetí komunikace a odeslání dat serverem a jejich úspěšném přijetí klientem. 

Tímto způsobem bylo možné proměřit čistou dobu vlastního šifrování a přenosu testovacích 

... 

... 

... 

 

public sealed class SslTcpServer 

    { 

        static X509Certificate2 serverCertificate2 = null; 

        const int maxRounds = 1000; 

        public static void RunServer(string certificate) 

        { 

            ServerTimeLine[] serverTlArr = new ServerTimeLine[maxRounds]; 

            serverCertificate2 = new X509Certificate2(certificate, "");  

            TcpListener listener = new TcpListener(IPAddress.Any, 4433); 

            listener.Start(); 

            int round = 0; 

            while (true && round < maxRounds) 

            { 

                ServerTimeLine serverTimeLine = new ServerTimeLine(); 

                TcpClient client = listener.AcceptTcpClient(); 

                serverTimeLine.clientAccepted = DateTime.Now; 

                ProcessClient(client, serverTimeLine); 

                serverTlArr[round] = serverTimeLine; 

                round++; 

            } 

            double clientProcessedTimeSum = 0; 

            double authTimeSum = 0; 

            double clientMessageReceivedSum = 0; 

            double srvMsgTimeSum = 0; 

... 

... 

... 
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aplikačních dat, neovlivněnou počáteční inicializací zabezpečené komunikace resp. 

jednostrannou nebo oboustrannou autentizací. 

<script type="text/javascript"> 

 var xmlhttp=false; 

 if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') { 

  try { 

   xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 

  } catch (e) { 

   xmlhttp=false; 

  } 

 } 

 if (!xmlhttp && window.createRequest) { 

  try { 

   xmlhttp = window.createRequest(); 

  } catch (e) { 

   xmlhttp=false; 

  } 

 } 

 function sendRequest() { 

  var startTime = (new Date()); 

  xmlhttp.open("GET", "TestData.txt?x="+Math.random(), 

false); 

  xmlhttp.onreadystatechange=function() { 

   if (xmlhttp.readyState==4) { 

    var endTime = (new Date()); 

    totalTime += (endTime - startTime); 

   } 

  } 

  xmlhttp.send(null) 

 } 

 var totalTime = 0; 

 function startTest() { 

  var rounds = 100; 

  for (var i = 0; i < rounds; i++) 

   sendRequest(); 

  document.getElementById("console").innerHTML  

   += "Total Request time = " + totalTime  

   + " ms<br>"; 

  document.getElementById("console").innerHTML  

   += "Averige Request time = " + totalTime/rounds  

   + " ms<br><br>"; 

 } 

</script> 

[31] 
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7.4. Testované způsoby komunikace 

7.4.1. Podle typu zabezpečení 

1) Nezabezpečená komunikace – prostá komunikace po TCT/IP, HTTP protokol. 

2) Zabezpečená komunikace s ověřováním serveru – dochází pouze k autentizaci 

serverové části, tj. server se prezentuje svým ověřeným certifikátem, HTTPS protokol. 

3) Zabezpečená komunikace s ověřováním serveru a klienta – jak server, tak klient se 

prezentují každý svým ověřeným certifikátem, dochází ke vzájemné autentizaci (mutual 

authentication), HTTPS protokol. 

4) Nezabezpečená komunikace klient – Apache Tomcat server – prostá komunikace 

po TCT/IP, HTTP protokol. 

5) Zabezpečená komunikace klient – Apache Tomcat server s ověřováním serveru dochází 

pouze k autentizaci serverové části, tj. server se prezentuje svým ověřeným 

certifikátem, HTTPS protokol. 

6) Zabezpečená komunikace klient – Apache Tomcat server s ověřováním serveru 

a klienta. Jak server, tak klient se prezentují každý svým ověřeným certifikátem, 

dochází ke vzájemné autentizaci (mutual authentication), HTTPS protokol. 

7.4.2. Podle komunikačního média 

A. Komunikace dvou zařízení v LAN síti – 2 zařízení vybavené ethernetovým portem, 

propojené UTP kabelem navzájem nebo přes router vytvoří lokální síť 100Mb/s.  

B. Komunikace dvou zařízení přes Wi-Fi – 2 zařízení vybavené podporou Wi-Fi spolu 

komunikují přes Wi-Fi síť, kterou vytváří Wi-Fi router, resp. přístupový bod. 

C. Komunikace dvou zařízení přes internet obecně, bez bližší specifikace zařízení mezi 

nimi.  

7.5. Výsledky testů 

7.5.1. HTC Athena 100 

Použité zařízení pro testování: 

1) HTC Athena 100 – klientská část 

2) Notebook HP – serverová část 
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Jako komunikační médium bylo použito Wi-Fi. Pomocí přístupového bodu D-Link 

DWL 2000 AP+ byla vytvořena Wi-Fi síť. Testy byly provedeny pro nešifrovanou Wi-Fi síť 

a pro síť zabezpečenou šifrováním WPA-PSK. 

Způsob měření: 

S ohledem na výpočetní možnosti a výkonnost zařízení HTC byl průměr počítán ze 100 

opakování. Zařízení má navíc výrazné omezení v tom, že je schopno měřit čas pouze s přesností 

na sekundy. Z tohoto důvodu jsou naměřené hodnoty relevantní až od větších přenášených 

objemů, kde výsledné časy přenosů jsou řádově v sekundách. Bohužel právě u takových 

náročnější přenosů dochází naopak k limitaci z důvodu maximální hardwarové výkonnosti 

zařízení HTC, které pro datové toky nad cca 100 kB pravidelně nebylo schopno udržet stabilní 

komunikaci.  

Pro HTC Athena 100 bylo provedeno měření odezvy zařízení při vlastním šifrovaném přenosu 

dat. S ohledem na limitaci práce se zabezpečenými certifikáty v .NET Compact Frameworku 

pro Windows Mobile 6, běžícím na zařízení HTC, nebylo možno využít jako měřící aplikaci 

„tlustého klienta“. Byl proto zvolen alternativní přístup, a to komunikace přes webové rozhraní. 

Zařízení komunikovalo se vzdáleným serverem Apache Tomcat. 

Zabezpečený certifikát klienta (HTC) byl naimportován do webového prohlížeče Microsoft 

Internet Explorer, kterým byl následně zadán dotaz na webovou stránku serveru Apache 

Tomcat. Webová stránka spouštěla AJAX-ový měřící skript, který vyčítal čas klienta při 

započetí komunikace a odeslání dat serverem a jejich úspěšném přijetí klientem.  

Tímto způsobem bylo možné proměřit čistou dobu vlastního šifrování a přenosu testovacích dat 

neovlivněnou počáteční inicializací zabezpečené komunikace resp. jednostrannou nebo 

oboustrannou autentizací. 

Výsledky měření: 

Tabulka 20: HTC - Wifi nezabezpečena 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 100 B 1 kB 100 kB 500 kB 1 MB 

Nezabezpečeno  100 270 700 1300 1900 

Ověřování serveru 140 240 350 1600 2400 

Ověřování serveru i klienta 100 110 700 1300 2400 
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Tabulka 21: HTC - Wifi zabezpečena WPA 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 100 B 1 kB 100 kB 500 kB 1 MB 

Nezabezpečeno 300 310 750 1300 2200 

Ověřování serveru  310 290 400 1400 2300 

Ověřování serveru i klienta 300 140 500 1300 2500 

 

Zhodnocení: 

Zařízení HTC Athena 100 s operačním systémem Windows Mobile 6 jsou schopná zabezpečené 

komunikace s využitím bezpečnostních certifikátů. Vzhledem k jejich limitujícímu výpočetnímu 

výkonu na jedné straně a softwarovým omezením daným operačním systémem resp. 

vývojovými možnostmi pro tento OS na straně druhé, je přesné proměření a stanovení rozdílu 

mezi komunikací „s“ a „bez“ využití zabezpečeného certifikátu obtížnější.  

Naměřené hodnoty zobrazuje Tabulka 20 pro přenosy přes Wi-Fi bez jakéhokoli vlastního Wi-

Fi zabezpečení a Tabulka 21 pro komunikaci ve Wi-Fi sítí šifrovanou pomocí WPA. 

Z naměřených hodnot  lze vyčíst, že pro datové přenosy do velikosti 500kB má na rychlost 

přenosu v síti bez i s WPA větší vliv nežli šifrování certifikátem samotná režie serveru, 

samotného zařízení, resp. vlastní fyzické komunikace.  

Není viditelný rozdíl mezi komunikací nezabezpečenou PKI (bez certifikátů) a zabezpečenou 

PKI ať už s ověřováním pouze serveru nebo serveru i klienta. Samozřejmě, že zde se nejvíce 

projevuje limitace zařízení jeho schopností zobrazovat čas s přesností na sekundy. Ale i přes 

toto omezení pro 100B testovací soubory jde vidět rozdíl mezi sítí s WPA a bez WPA, kde 

vzhledem k velice malému objemu přenášených dat se na odezvě podepisuje vlastní režie WPA. 

Odezva s využitím WPA je oproti nešifrované síti trojnásobná.  

U testovacích souborů 500 kB už takový rozdíl není a opět ani není nijak znatelný rozdíl mezi 

nezabezpečenou komunikaci a komunikací s ověřováním serveru resp. klienta. U přenosů 

velikosti 1 MB byl rozdíl v rychlosti pozorovatelný a činil 500 ms ve prospěch 

nezabezpečeného přenosu u nezabezpečené Wi-Fi a 300 ms u Wi-Fi s WPA.    
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7.5.2. NuWa 470 Windows CE.NET 

Použité zařízení pro testování: 

1) NuWa 470 Windows CE.NET – klientská část 

2) Notebook HP – serverová část 

Jako komunikační médium byl použit UTP kabel a Wi-Fi.  S ohledem na hardwarové možnosti 

a výkonnost zařízení NuWa byl průměr počítán ze 100 opakování.  

Způsob měření: 

U tohoto zařízení byla otestována komunikace při spojení přes internet. Přestože podle 

specifikace operační systém Windows CE 5.0 by měl být schopen importovat zabezpečené 

certifikáty a volba pro tuto činnost se v menu nabízí, nepodařilo se žádný z testovacích 

certifikátů do zařízení na-importovat tak, aby byl viditelný pro další aplikace, pomocí kterých 

by bylo možné provést měření se vzájemnou autentizací.  

Co se týče komunikace se zabezpečeným serverem, zařízení tedy umožňovalo pouze 

komunikaci s ověřením serveru. Stejně jako v předchozím případě byl použit webový server 

Apache Tomcat a byla změřena odezva a porovnán rozdíl vlastního šifrovaného a nešifrovaného 

přenosu dat. Na rozdíl od zařízení HTC, NuWa bylo schopno pracovat v milisekundách, takže 

výsledky měření jsou mnohem přesnější. Při měření přenosu 1 MB souborů bylo s ohledem na 

jejich velikost měření rozděleno do více cyklů. 

Výsledky měření: 

Tabulka 22: NuWa - Internet 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 100 B 1 kB 100 kB 500 kB 1 MB 

Nezabezpečeno 82,02 85,40 531,03 2440,32 4793,47 

Ověřování serveru  92,17 89,03 558,89 2555,38 4893,08 

Rozdíl [%] 12,38 4,25 5,25 4,71 2,08 

 

Zhodnocení: 

Zařízení NuWa 470 kvůli limitaci operačního systému bohužel nebylo schopno uskutečnit 

zabezpečenou komunikaci se vzájemnou autentizací. Pro případy, kdy bude dostatečná 

autentizace serveru, se ale ukázalo jako velice vhodné a spolehlivé. Na rozdíl od HTC, které už 

při přenosech řádově ve stovkách kB neumělo dlouhodobě udržet stabilní komunikaci, NuWa 
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komunikovalo stabilně při jakkoli náročných datových přenosech, a proto se jeví jako velice 

vhodné i pro řídicí aplikace.   

Z výsledků měření je patrné i to, že co se týče samotné šifrované komunikace, pro běžné datové 

toky 1 – 500 kB byl rozdíl oproti nešifrované komunikace do 6 %. U přenosů velikostí 100 B 

výsledky zkresluje režie šifrování a u přenosů 1MB sice rozdíl v procentech vycházel suveréně 

nejlépe, ale tento výsledek už je zkreslen limitací komunikačního kanálu, což je u spojení přes 

internet pochopitelné.  

Výsledky tedy potvrzují, že samotné šifrování komunikace s využitím zabezpečených 

certifikátů časovou náročnost přenosu dat přes internet ve srovnání s nezabezpečenou 

komunikací výrazně nezvýší a najde se mnoho aplikací i v řídicích systémech, kde tento způsob 

zabezpečení může najít své uplatnění. 

7.5.3. IEC Integra PRO - LAN 

Použité zařízení pro testování: 

3) IEC Integra PRO – klientská část 

4) Notebook HP – serverová část 

Jako komunikační médium byl použit UTP kabel. Průměr počítán z 1000 opakování.  

Způsob měření: 

Na každém ze zařízení byla spuštěna testovací, měřicí, realizující komunikaci. Klient odešle 

serveru dotazovací zprávu a ten mu odpoví. V případě zabezpečené komunikace, ještě před 

započetím vlastní komunikace, která je šifrovaná, dochází k vzájemné autentizaci obou 

komunikujících zařízení pomocí zabezpečených certifikátů.  

Bylo provedeno měření komunikace nezabezpečené, zabezpečené s ověřováním serveru 

a zabezpečené s ověřováním serveru i klienta. Přenášená byla testovací data o velikostech 2 kB, 

100 kB a 500 kB. Měření bylo prováděno zvlášť pro serverovou část a klientskou část a kromě 

doby celé komunikace byly proměřeny i její jednotlivé části.  
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Měřené časové úseky: 

Klient:  

 runningClient – klient spuštěn 

 clinetConnected – klient úspěšně připojen k serveru, počátek autentizace serveru 

 authenticatingAsClient – počátek autentizace klienta 

 authenticatedAsClient – konec autentizace klienta 

 sendingClientMessage – odeslání zprávy serveru 

 readingServerMessage – příjem odpovědi serveru 

 serverMessageRead – ukončení dekódování a čtení zprávy serveru, konec komunikace 

Server: 

 clientAccepted – příjem požadavku od klienta 

 processingClient – zpracování požadavku klienta 

 sslStreamReceived – počátek autentizace (klienta) 

 clientAuthenticated – ukončení autentizace (klienta a serveru) 

 waitingClientMessage – čekání na zprávu od klienta 

 sendingServerMessage – příjem zprávy od klienta, odesílání odpovědi serveru 

 serverMessageSent – odesílání odpovědi ukončeno, komunikace ukončena 

Počítané časové periody: 

Klient: 

 connect time: doba připojení 

 authentication time: doba autentizace 

 srvMsgReading time: příjem odpovědi serveru 

 srvMsgRead-cliConnected time: doba trvání celé komunikace (serverMessageRead – 

clientConnected) 

Server: 

 connect time: doba připojení 

 authentication time: doba autentizace 

 clienMessageReceived time: příjem zprávy od klienta 

 srvMsgSending time: odeslání odpovědi klientovi 

 srvMsgSend-cliAccepted time: doba trvání celé komunikace (serverMessageSend- 

clientAccepted) 
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Výsledky měření: 

Tabulka 23: Integra (LAN) – Server – doba celé komunikace  

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,16 9,34 56,58 

Ověřování serveru 2,84 27,73 716,03 

Ověřování serveru i klienta 28,77 55,26 737,26 

Tabulka 24: Integra (LAN) – Server – doba autentizace 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,00 0,00 0,00 

Ověřování serveru 1,26 1,57 1,26 

Ověřování serveru i klienta 28,13 28,61 28,54 

 

Tabulka 25: Integra (LAN) – Server – doba přijetí zprávy klienta 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,16 9,34 55,95 

Ověřování serveru 1,58 22,38 374,12 

Ověřování serveru i klienta 0,63 23,06 371,09 

 

Tabulka 26: Integra (LAN) – Server – doba odeslání zprávy serveru 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,00 0,00 0,63 

Ověřování serveru 0,00 3,78 340,64 

Ověřování serveru i klienta 0,00 3,58 337,63 
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Tabulka 27: Integra (LAN) – Klient – doba celé komunikace 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,79 19,89 180,40 

Ověřování serveru 3,78 57,29 973,80 

Ověřování serveru i klienta 29,99 86,17 1031,25 

 

Tabulka 28: Integra (LAN) – Klient – doba autentizace klienta 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,00 0,00 0,00 

Ověřování serveru 2,68 2,92 3,63 

Ověřování serveru i klienta 28,72 30,93 31,25 

 

Tabulka 29: Integra (LAN) – Klient – doba přijetí zprávy serveru 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,79 19,89 180,08 

Ověřování serveru 0,95 51,92 748,26 

Ověřování serveru i klienta 1,10 54,76 796,88 

 

Tabulka 30: Integra (LAN) – Klient – doba počátečního připojení 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,63 0,79 2,68 

Ověřování serveru 1,10 0,79 0,47 

Ověřování serveru i klienta 0,63 0,78 0,63 
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Zhodnocení: 

Rozdíl mezi zabezpečenou a nezabezpečenou komunikací po lokální síti byl dle předpokladů 

nejvíce patrný pro vysoké datové toky, i díky tomu, že síť byla velice rychlá a komunikace 

nebyla ovlivněna žádnými dalšími vlivy, které by ji zpomalovaly a prakticky „snižovaly“ rozdíl 

mezi zabezpečenou a nezabezpečenou komunikací jako tomu je třeba u komunikace přes 

internet. Pro přenášená data velikosti 2 kB byl rozdíl mezi nezabezpečenou komunikací 

a zabezpečenou komunikací s ověřováním serveru i klienta 28,61 ms, z čehož 28,13 ms trvala 

vzájemná autentizace.  

U zabezpečené komunikace pouze s ověřováním serveru činil rozdíl dokonce pouhých 2,68 ms 

a z toho 1,26 ms pro autentizaci serveru. Rozdíl mezi šifrovanou a nešifrovanou zprávou klienta 

se pro takový nízký datový tok pohyboval řádově milisekundách.  

Tabulka 24 ukazuje, že doba počáteční autentizace trvala přibližně stejně pro všechny datové 

toky, mezi 28-29 ms. Rozdíl mezi šifrovanou a nešifrovanou zprávou klienta už byl u větších 

přenášených objemů dat markantnější. U 100 kB rozdíl činil přibližně 13 ms, což je v přepočtu 

147 %. U 500 kB byl rozdíl dokonce 563 %. Tento rozdíl je způsoben náročnou operací 

šifrování velkého množství dat. Naopak doba přijetí klientské zprávy při komunikací 

s ověřováním serveru a ověřováním serveru i klienta byl u 100 kB i 500 kB byla podobná, 

stejně jako doba odeslání odpovědi serveru. 

Z pohledu klienta je možno dospět k podobným závěrům. U malých datových toků je rozdíl 

mezi zabezpečenou a nezabezpečenou komunikací způsoben časem nutným pro počáteční 

autentizaci, která u ověřování pouze serveru činila 2,68 ms a při ověřování serveru i klienta 

28,72 ms. Prodlení způsobené šifrováním přenosu pak bylo patrné u datového toku 100 kB 

a ještě markantnější u 500 kB. Do doby celé komunikace není započítávána doba počátečního 

spojení, které zobrazuje Tabulka 30, z důvodu eliminace prodlení, kdy klient, který iniciuje 

první komunikaci, před vlastní výměnou dat čeká na dostupnost serveru.  

Doba celé komunikace pak tedy u klientské části vycházela pro 2 kB 29,99 ms, kde opět 28,72 

ms zabrala počáteční autentizace, u 100 kB to bylo přibližně 86 ms a u 500 kB 1031ms. 

Při porovnání výsledků serverové a klientské části je vidět, že pro 2 kB jsou časy podobné, ale 

u 500 kB je znatelný rozdíl. Zde už bohužel dochází ke zkreslení údajů výkonovými limity 

zařízení IEC. 

 

 



 Modelace a testování zabezpečené komunikace 

 87 

7.5.4. IEC Integra PRO - Internet 

Použité zařízení pro testování: 

5) IEC Integra PRO – klientská část 

6) Notebook HP – serverová část 

V tomto testu byla proměřována komunikace přes internet. Jako komunikační médium byl 

použit UTP kabel a Wi-Fi.  

Způsob měření: 

Měření probíhalo stejným způsobem, jako tomu bylo při komunikaci po vnitřní síti, s tím 

rozdílem, že nyní bylo pro spojení obou zařízení využito internetu. Na každém ze zařízení tedy 

opět byla spuštěna testovací aplikace realizující komunikaci. Bylo provedeno měření 

komunikace nezabezpečené, zabezpečené s ověřováním serveru a zabezpečené s ověřováním 

serveru i klienta. Přenášena byla testovací data o velikostech 2 kB, 100 kB a 500 kB. Měření 

bylo prováděno zvlášť pro serverovou část a klientskou část a kromě doby celé komunikace 

byly proměřeny i její jednotlivé části.  

 

Výsledky měření: 

Tabulka 31: Integra (Internet) – Server – doba celé komunikace 

Čas. Odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 3,32 252,29 1162,63 

Ověřování serveru 25,37 644,12 3199,50 

Ověřování serveru i klienta 42,85 692,69 3251,78 

 

Tabulka 32: Integra (Internet) – Server – doba autentizace 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,00 0,00 0,00 

Ověřování serveru 21,54 22,57 17,44 

Ověřování serveru i klienta 38,60 38,19 37,43 
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Tabulka 33: Integra (Internet) – Server – doba přijetí zprávy klienta 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 3,32 251,97 1162,16 

Ověřování serveru 3,83 211,81 1110,12 

Ověřování serveru i klienta 4,10 243,05 1134,05 

 

Tabulka 34: Integra (Internet) – Server – doba odeslání zprávy serveru 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,00 0,31 0,47 

Ověřování serveru 0,00 409,74 2071,94 

Ověřování serveru i klienta 0,16 411,44 2080,30 

 

Tabulka 35: Integra (Internet) – Klient – doba celé komunikace 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 28,57 602,49 3204,83 

Ověřování serveru 47,82 666,66 3256,94 

Ověřování serveru i klienta 63,29 715,12 3321,97 

 

Tabulka 36: Integra (Internet) – Klient – doba autentizace 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,00 0,00 0,00 

Ověřování serveru 21,78 22,57 19,10 

Ověřování serveru i klienta 39,30 38,82 40,08 
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Tabulka 37: Integra (Internet) – Klient – doba přijetí zprávy serveru 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 28,41 602,49 3204,67 

Ověřování serveru 26,04 453,13 2182,29 

Ověřování serveru i klienta 23,99 461,64 2208,01 

 

Tabulka 38: Integra (Internet) – Klient – doba počátečního připojení 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 22,72 20,68 20,36 

Ověřování serveru 20,52 19,10 20,83 

Ověřování serveru i klienta 20,67 20,99 19,41 

 

Zhodnocení: 

Rozdíl mezi zabezpečenou a nezabezpečenou komunikací při spojení přes internet byl stejně 

jako v případě měření po LAN nejpatrnější pro vysoké datové toky. Výsledky měření pro nízké 

datové toky prakticky kopírují to, co bylo změřeno při komunikaci po LAN s tím rozdílem, že 

celkové doby odezev jsou díky komplikovanějšímu spojení delší. Vzhledem k tomu, že tento 

test probíhal v reálném prostředí, kdy rychlost komunikace byla ovlivňována řadou vedlejších 

faktorů, dochází ve srovnání s LAN ke snížení rozdílu odezev zabezpečené a nezabezpečené 

komunikace u vysokých datových toků. 

Pro přenášená data velikosti 2 kB byl rozdíl mezi nezabezpečenou komunikací a zabezpečenou 

komunikací s ověřováním serveru i klienta 39,53 ms, z čehož 38,6 ms trvala vzájemná 

autentizace. U zabezpečené komunikace pouze s ověřováním serveru činil rozdíl 22,05 ms 

a z toho 21,54 ms pro autentizaci serveru. Rozdíl mezi šifrovanou a nešifrovanou zprávou 

klienta se pro tento datový tok pohyboval stejně jako u LAN řádově milisekundách. Tabulka 31 

ukazuje, že doba počáteční autentizace trvala přibližně stejně pro všechny datové toky, mezi 37-

39 ms.  

Zásadní rozdíl oproti komunikaci po LAN je u doby přijetí zprávy klienta pro vyšší datové toky, 

která na rozdíl od LAN nebyla markantně vyšší, ale dokonce i nižší. Z tohoto se dá usuzovat, že 

vliv šifrování u tohoto typu přenosů má zanedbatelný vliv ve srovnání s ostatními faktory reálné 

komunikace přes internet jako jsou limity prostupnosti komunikačních kanálu, omezení 
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uploadu, downloadu, aktuální zátěž sítě atd.  Naopak markantní rozdíl byl u odeslání zprávy 

serveru, a to datový tok 100 kB přes 400 ms a pro 500 kB dokonce až 2 s, což ukazuje na limit 

uploadu serverové části. 

Z pohledu klienta byl pozorovatelný rozdíl v délce komunikace u malých datových toků, kde 

činil 19,25 ms pro ověřování serveru a 34,72 pro ověřování serveru i klienta. Překvapením byl 

větší čas přijetí zprávy serveru u nezabezpečené komunikace, což mělo i vliv na celkovou delší 

dobu nezabezpečené komunikace z pohledu klienta. Doby počátečního připojení se pohybovaly 

ve všech případech kolem 20 ms a čas pro autentizaci rovněž odpovídal předpokladům, byl 

podobný pro všechny datové toky a činil v průměru přibližně 21 ms pro ověřování serveru 

a 39 ms pro ověřování serveru i klienta. 

7.5.5. NOAX C12 IPC 

Použité zařízení pro testování: 

1) NOAX C12 IPC – klientská část 

2) Notebook HP – serverová část 

Jako komunikační médium byl použit UTP kabel. Průměr byl počítán ze 100 opakování.  

Způsob měření: 

Způsob měření byl stejný jako u IEC Integra Pro. Na každém ze zařízení byla spuštěna testovací 

aplikace realizující komunikaci. Bylo provedeno měření komunikace nezabezpečené 

a zabezpečené s ověřováním serveru i klienta. Přenášená byla testovací data o velikostech 2 kB, 

100 kB a 500 kB. Měření bylo prováděno zvlášť pro serverovou část a klientskou část a kromě 

doby celé komunikace byly proměřeny i její jednotlivé části.  

Na rozdíl od testů s IEC Integra Pro, kde testy probíhaly na LAN tvořené pouze klientem 

a serverem, bylo testování prováděno na rozsáhlé podnikové LAN za běžného provozu, čemuž 

odpovídají i výsledky. 

Výsledky měření: 

Tabulka 39: NOAX IPC – Server – doba celé komunikace 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,47 25,15 182,61 

Ověřování serveru i klienta 163,98 209,91 571,66 
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Tabulka 40: NOAX IPC – Server – doba autentizace 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,00 0,00 0,00 

Ověřování serveru i klienta 158,30 160,35 158,47 

 

Tabulka 41: NOAX IPC – Server – doba přijetí zprávy klienta 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,16 24,62 181,81 

Ověřování serveru i klienta 5,68 32,19 395,83 

 

Tabulka 42: NOAX IPC – Server – doba odeslání zprávy serveru 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,32 0,63 0,79 

Ověřování serveru i klienta 0,00 17,36 17,36 

 

Tabulka 43: NOAX IPC – Klient – doba celé komunikace 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 3,54 87,70 899,01 

Ověřování serveru i klienta 167,61 370,53 869,97 
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Tabulka 44: NOAX IPC – Klient – doba autentizace 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 0,00 0,00 0,00 

Ověřování serveru i klienta 161,95 140,2 156,86 

 

Tabulka 45: NOAX IPC – Klient – doba přijetí zprávy serveru 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 3,24 85,58 892,84 

Ověřování serveru i klienta 4,45 220,32 457,18 

 

Tabulka 46: NOAX IPC – Klient – doba připojení 

Čas. odezva [ms] / Velikost dat 2 kB 100 kB 500 kB 

Nezabezpečeno 12,54 24,54 17,19 

Ověřování serveru i klienta 16,48 20,03 16,35 

 

 

Zhodnocení: 

Operátorský panel NOAX C12 IPC sice disponuje podobnými možnostmi jako IEC Integra Pro 

a je určen pro podobné použití, daly by se tedy očekávat obdobné výsledky, avšak výkonově je 

toto zařízení na podstatně nižší úrovni, což se na výsledcích podepisuje značnou měrou.  

U zabezpečeného přenosu malých toků dat, 2 kB, byl stejně jako u předchozích zařízení rozdíl 

způsoben časem nutným pro autentizaci, která v tomto případě činila 158,30 ms. To je více než 

4x delší čas než doba autentizace IEC Integra Pro, a to dokonce při spojení přes internet. 

Hlavním důvodem takového překvapivého výsledku je patrně právě už zmiňovaný nízký 

výpočetní výkon NOAX C12 IPC. Podobná doba autentizace byla i pro ostatní datové toky.  

U přenosů 100 kB byl průměrný rozdíl mezi zabezpečenou a nezabezpečenou komunikací 

184,76 ms a z toho 160,35 ms byla doba autentizace. Rozdíl doby přijetí zprávy klienta činil 
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7,6 ms a zašifrování a odesílání dat serverem 16,73 ms. Pro datové toky 500 kB byl absolutní 

rozdíl samozřejmě největší, ale v procentuálním vyjádření nebyl tak markantní, jako tomu bylo 

u nižších datových toků. Ve srovnání se 100 kB byl skoro třetinový.  

Rozporuplných výsledků ale bylo dosaženo pro vysoké datové toky u měření na straně klienta. 

Pro 2 kB i 100 kB výsledky odpovídaly předpokladům, u 2 kB byl rozdíl způsoben výhradně 

autentizací, vlastní přijetí šifrované zprávy serveru bylo u zabezpečené komunikace pouze 

o 1 ms pomalejší a u 100 kB kromě autentizace mělo na rychlost vliv rovněž zpracování 

šifrované odpovědi serveru, které bylo 2,5 krát pomalejší než v případě nešifrované odpovědi.  

U datových toků 500 kB ale došlo k tomu, že zabezpečená komunikace byla v průměru dokonce 

rychlejší než nezabezpečená. Přestože měření bylo několikrát zopakováno, z důvodu eliminace 

případné chyby vlivem příliš velkého provozu na síti, výsledky byly stále obdobné. Z toho se dá 

usuzovat, že u takto velkých přenosů bylo opět naraženo na limitující výpočetní výkon tohoto 

zařízení, kdy samotné zpracování takového množství, ať už šifrovaných nebo nešifrovaných dat 

představuje hlavní omezení komunikace zařízení NOAX C12 IPC. 
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8. Diskuse dosažených výsledků 

Téma této disertační práce se nachází na rozhraní dvou vědních oborů, které ač mají mnoho 

společného, najdou se místa, kde je přístup historický i současný zcela odlišný. Jedná se o obory 

informatiky a automatizace a jejich pohled na zabezpečení přenášených dat. Informační systémy 

v uplynulých letech prošly razantní obměnou jak z pohledu dostupných technologií, tak i z 

pohledu vnímání nutnosti zabezpečení přenášených dat jako velkou prioritu. S rozvojem 

internetu vznikla potřeba informace a zdroje lépe chránit proti jejich zcizení a zneužití.  

Dosavadní stav v řídicích systémech byl takový, že problém zabezpečení dat nebylo třeba řešit, 

jelikož v izolovaných řídicích systémech nebylo přenášená data před kým data chránit. 

Dnes je situace jiná. Komunikační rozhraní, která byla dříve výsadou pouze informačních 

systémů, jsou dnes dostupná i v zařízeních pro řídicí systémy. Stále častěji dochází na různých 

úrovních k propojování řídicích a informačních systémů a otevírají se tak i možnosti přímého 

přístupu k řídicím systémům z internetu. V tomto tedy řídicí systémy ty informační dohánějí, v 

čem ovšem zaspaly, jsou jak technické možnosti, tak i osvěta mezi uživateli ohledně 

zabezpečení systémů a přenášených dat proti nežádoucím útokům zvenčí. To co je dnes bráno v 

informačních systémech jako samozřejmost, je pro řídicí systémy novinka, se kterou není 

výrazně počítáno prakticky ani legislativně. 

Smyslem této práce bylo posunout řídicí systémy v této oblasti dále. Protože chybí předpisy pro 

určení úrovně zabezpečení řídicího systému a rovněž standardizované postupy jakým způsobem 

k zabezpečení řídicích systémů přistupovat, bylo jako cíl práce zvoleno vytvoření formální 

metodiky pro analýzu a hodnocení zabezpečení řídicích systémů.   

Vytvořená metodika umožňuje odhalit bezpečnostní rizika v řídicím systému pro datové 

komunikace v privátních sítích, veřejných sítích i přes internet. Na základě analýzy vstupních 

požadavků a požadavků na úroveň zabezpečení umí navrhnout vhodný způsob zabezpečení 

datových přenosů. Metodika byla navržena v souladu s českými a mezinárodními normami 

týkajícími se bezpečnosti komunikace v informačních a řídicích systémech. Jádro metodiky je 

postaveno na analýze rizik řídicího systému. Návrh opatření pro eliminaci rizik je omezen na 

opatření týkající se čistě datové komunikace. Opatření související například s problémy 

fyzického přístupu k zařízením, uživatelských práv, nastavení operačních systémů apod. jsou 

nad rámec této práce.  

Předpokladem návrhu opatření pro zajištění úrovní zabezpečení bylo využití PKI technologií na 

úrovni vestavěných systémů řízení pro zařízení, která mezi sebou komunikují přes veřejně 

přístupné LAN sítě, bezdrátové sítě nebo přes internet. PKI (Public Key Infrastructure) je 

souhrné označení pro množinu prvků, služeb a prostředků, které umožňují realizovat 

zabezpečenou komunikaci. Mezi základní stavební kameny této infrastruktury patří certifikační 

autorita a bezpečnostní certifikáty, které je možné obecně spravovat i na lokální úrovni a 

využívat pro vlastní zabezpečení komunikace. Díky těmto prvkům je možné zajistit autentizaci 
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jednotlivých aktérů komunikace, integritu přenášených dat, jejich privátnost a nepopiratelnost. 

Tento předpoklad se potvrdil jako správný při praktickém modelování a testech. 

Dalším cílem práce bylo ověření navržené metodiky na reálném řídicím systému. Správnost a 

funkčnost metodiky se podařilo ověřit na platformě Guardian. Tento biomedicínský systém, 

který má za úkol monitorovat důležité životní funkce hendikepovaných pacientů a pro jeho 

činnost je nezbytné nasbíraná data přenášet i přes internet, byl dle metodiky detailně popsán a 

zanalyzován. Byly identifikovány komunikační kanály, které představovaly vysoké 

bezpečnostní riziko. Jednalo se především o komunikace přes rozhraní Wi-Fi, a přenos dat přes 

internet. Pro tyto komunikace bylo navrženo a shledáno jako dostatečné zabezpečení šifrování 

komunikace pomocí certifikátů PKI s parametry DES3/SHA1 a délky klíče 1024 bitů. 

Nedílnou součástí práce bylo rovněž otestování klíčových datových přenosů systému Guardian 

na modelovaných typových komunikacích za účelem posouzení rozdílu časové odezvy při 

komunikaci nezabezpečené a zabezpečené technologiemi PKI. Posuzován byl rovněž vliv 

komunikačního média, objem přenášených dat a metoda SSL komunikace. Tyto testy byly 

omezeny komunikačními rozhraními dostupných zařízení a jejich výkonovými možnostmi. 

Typové datové přenosy byly namodelovány a otestovány. Za tímto účelem byla vybrána čtyři 

zařízení s různými výkonovými možnostmi, komunikačními rozhraními a softwarovými 

dispozicemi pro využití možností PKI technologií. Pro jednotlivá zařízení byly pomocí 

OpenSSL vygenerovány testovací certifikáty, které byly podepsány vlastní certifikační 

autoritou. S ohledem na výkonnost jednotlivých zařízení byla velikost soukromého klíče u 

certifikátů zařízení stanovena na 1024 bitů a 2048 bitů pro certifikační autoritu. 

V dalším kroku byly namodelovány jednotlivé reálné situace, při kterých by bylo možné 

a vhodné zabezpečenou komunikaci využít. Jednalo se o zabezpečenou komunikaci mezi 

vlastním serverem a tlustým klientem s autentizací serveru, zabezpečenou komunikaci mezi 

vlastním serverem a tlustým klientem s autentizací serveru a klienta, zabezpečenou komunikaci 

mezi tenkým klientem a webovým serverem s autentizací webového serveru a zabezpečenou 

komunikaci mezi tenkým klientem a webovým serverem s autentizací webového serveru 

a klienta. Tyto komunikace byly následně porovnány s odpovídající komunikací 

nezabezpečenou. V modelovaných případech byly využity sítě LAN, Wi-Fi a internet. Byl 

zkoumán rovněž vliv velikosti přenášených dat na rychlost daného typu komunikace.  

Obecně lze konstatovat, že zabezpečit komunikaci pomocí technologií PKI se podařilo u všech 

testovaných zařízení, byť v některých případech byla tato možnost poněkud omezena. A to 

hlavně z důvodů limitací operačního systému nebo u větších datových přenosů výkonovými 

možnostmi daného zařízení což v některých případech měření degradovalo. 

HTC Athena 100 s operačním systémem Windows Mobile 6 disponuje plnou podporou pro 

práci s certifikáty, ale ukázalo se, že operační systém byl schopen, co se týče času, rozlišit 

maximálně sekundy. Z tohoto důvodu výsledky měření minimálně pro nízké datové toky, u 
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kterých se odezva pohybovala pod 1 sekundu, nejsou příliš vypovídající. A to i přes to, že 

komunikace probíhala přes Wi-Fi, čili dala se předpokládat znatelně pomalejší odezva, nežli by 

tomu bylo po LAN.  Bohužel z druhé strany, při větších datových přenosech, kde by rozlišení 

sekund u Wi-Fi snad mohlo být považováno za dostatečné, zařízení patrně z důvodu malé 

hardwarové výkonnosti nebylo schopno udržet stabilní komunikaci, ať už zabezpečenou nebo 

nezabezpečenou.  

NuWa Windows CE.NET s Windows CE 5.0 bylo schopno rozlišit milisekundy. Jeho limity 

avšak byly jinde. I přes úspěšný import certifikátů do systému nebylo zařízení schopno tyto 

certifikáty využít pro vlastní autentizaci. Toto zařízení tedy není možné použít pro komunikaci 

se vzájemnou autentizací. Avšak zabezpečená komunikace pouze s ověřením serveru funkční 

byla a ukázala se být spolehlivá jak pro nízké tak i vysoké datové toky. U běžných datových 

toků 1-500 kB byl po úspěšné autentizaci nárůst odezvy vlastní šifrované komunikace oproti 

komunikaci nešifrované pro spojení přes internet se vzdáleným webovým serverem přibližně do 

6 %, takže bylo potvrzeno, že při reálné komunikaci přes internet samotné šifrování časovou 

náročnost přenosu výrazně nezvýší. A proto se toto vestavěné zařízení jeví jako velice vhodné i 

pro použití v řídicích aplikacích s požadavkem na zabezpečení přenášených dat.  

Největšími možnostmi v této oblasti disponují operátorské panely IEC Integra Pro a NOAX C12 

IPC, jejichž operačními systémy jsou Windows XP a Windows XP embedded. U těchto zařízení 

bylo možné plně otestovat možnosti zabezpečených certifikátů v komunikaci. IEC Integra Pro 

bylo použito v modelovaném přenosu jednak po místní LAN síti, a dále i pro komunikaci přes 

internet. NOAX C12 IPC byl testován při komunikaci po rozsáhlé, nezabezpečené síti LAN za 

běžného provozu.  

Rozdíl mezi zabezpečenou a nezabezpečenou komunikací po lokální síti se zařízením IEC 

Integra Pro byl dle předpokladů nejmarkantnější u velkých datových přenosů. Pro datové 

přenosy do 2 kB byl rozdíl mezi přenosem šifrované a nešifrované zprávy řádově v desetinách 

milisekund. Největší čas zabrala vzájemná autentizace, přibližně 28 ms. Doba autentizace byla 

víceméně konstantní i pro větší datové přenosy, na rozdíl od doby vlastního šifrování zprávy, 

kde se tato doba s rostoucími objemy zvětšovala velice výrazně, což je ale očekávaný výsledek. 

Pro přenosy 100 kB činil rozdíl 13,72 ms a pro 500 kB 315,14 ms na straně serveru a na straně 

klienta dokonce 616 ms, což už ale je pravděpodobně ovlivněno taktéž hardwarovými 

výkonovými limity zařízení. Při porovnání autentizace pouze serveru a vzájemné autentizace je 

vidět, že vzájemná autentizace je časově náročnější, 28 ms oproti 1,5 ms. 

Výsledky komunikace při spojení přes internet pro malé přenášené objemy dat víceméně 

kopírovaly výsledky z testu po LAN s tím rozdílem, že celkové časy odezev byly samozřejmě 

větší z důvodu komunikace na mnohem větší vzdálenost, přes větší množství aktivních i 

pasivních prvků, atd.   

Pro datové toky 500 kB už ale přicházejí ke slovu omezující vlivy použitého komunikačního 

kanálu, jako jsou limity uploadu a downloadu jednotlivých připojení k internetu, celková 
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prostupnost sítě, možnosti poskytovatelů internetu, aktuální provoz a další. I když celková doba 

komunikace byla u zabezpečeného přenosu z pohledu serveru skoro 3x delší, z pohledu klienta 

už tam tak velký rozdíl nebyl, a to pravděpodobně právě z důvodů výše jmenovaných omezení, 

konkrétně v tomto případě limitů uploadu ze strany serverové části. Čili při využití méně 

rychlého internetového připojení pro vysoké datové toky dochází prakticky ke smazání rozdílu 

mezi zabezpečenou a nezabezpečenou komunikaci co se týče časové náročnosti. 

Úspěšně namodelované případy i naměřená data potvrzují, že dnešní vestavěná zařízení jsou 

schopná, i když některá s jistými omezeními, využívat možností, které PKI technologie pro 

zabezpečení síťové komunikace nabízí. Zvýšená časová náročnost při zabezpečení datového 

přenosu je silně ovlivněna hardwarovou výkonností daného zařízení, množstvím přenášených 

dat a rovněž zvoleným komunikačním kanálem. Při komunikaci přes internet má v závislosti na 

množství přenášených dat rovněž výrazný vliv samotná dostupná rychlost internetového 

připojení. 
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9. Závěr 

Cílem práce bylo vytvoření metodiky pro hodnocení bezpečnostních rizik komunikačních 

datových toků v řídicích systémech a návrh případných bezpečnostních opatření pro 

zabezpečení rizikových komunikačních kanálů.  

V práci bylo dosaženo významného pokroku v oblasti řídicích systémů tím, že jsem navrhl 

metodiku vyhodnocování a odstraňování bezpečnostních rizik při datové komunikaci, kterou 

jsem dále ověřil na reálném řídicím systému. 

Původním přínosem práce je tedy vytvoření nové metodiky pro analýzu, hodnocení a 

ohodnocení bezpečnostních rizik při přenosu dat v řídicích systémech. Požadovaná metodika 

byla vytvořena tak, aby byla použitelná jak pro analýzu již existujících řídicích systémů, tak i 

při návrhu řídicích systémů nových. Součástí metodiky je i návrh řešení zabezpečení podle 

požadovaných funkcí systému a požadované úrovně zabezpečení.  

Podstatou metodiky je analýza rizik, kdy na základě detailní specifikace konkrétního řídicího 

systému a modelace uskutečňovaných datových toků jsou identifikována a popsána aktiva 

řídicího systému. Další fáze spočívá v identifikaci hrozeb a následném výpočtu zranitelností. 

Součástí metodiky je rovněž návrh opatření za účelem minimalizace rizik. Metodika definuje 

několik úrovní zabezpečení. Definice zohledňuje dělení úrovní zabezpečení vycházející z normy 

FIPS 140 pro hodnocení úrovní kryptografických modulů.   

Druhotným cílem práce bylo ověření navržené metodiky na reálném systému, čehož bylo 

dosaženo úspěšnou analýzou platformy Guardian.  

Praktický přínos této práce tedy spočívá v ověření metodiky a úspěšném návrhu a implementaci 

opatření na biomedicínském systému Guardian. Tento systém má za úkol monitorovat důležité 

životní funkce hendikepovaných pacientů. Provádí sběr a přenos dat přímo od pacientů a jejich 

následné zpracování. Součástí je možnost vzdálených vizualizací a varovacích mechanismů, 

které pro svoji funkci využívají běžná komunikační média a internet. Systém Guardian byl 

analyzován a pomocí metodiky byla navržena opatření vyhovující definované úrovni 

zabezpečení 3 – „Vysoká“.   

Součástí práce bylo taktéž modelování a následné otestování kritických datových přenosů 

systému Guardian z důvodu posouzení vlivu zabezpečení technologiemi PKI na časovou odezvu 

v závislosti na použitém komunikačním médiu, objemu přenášených dat a způsobu autentizace. 

Typové datové přenosy byly namodelovány a otestovány pro vytipovaná zařízení za použití 

testovacích certifikátů.  

Získané poznatky a zkušenosti z této práce je možné využít v systému Guardian jak pro 

zabezpečení přenosu nasbíraných citlivých dat pacientů v lokální síti nebo do vyšších systémů k 

následnému zpracování tak i pro přenosy přes internet. 
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Komunikace zabezpečená technologiemi PKI díky zvýšeným nárokům na čas přenosu 

samozřejmě není vhodná pro všechny řídicí systémy. Už jen z důvodu nemožnosti zajištění 

garantované stability, rychlosti a spolehlivosti například při přenosu dat při spojení přes internet 

není možné ji použít pro kritické RT systémy. V takových případech ovšem většinou nebude 

použitelná ani nezabezpečená komunikace. Avšak pro nekritické, měkké řídicí systémy, 

vzdálené vizualizace, systémy sběru dat a podobné aplikace může být s úspěchem využita. 

Nabízí alternativní řešení k nedokonalým možnostem zabezpečení Wi-Fi sítí a jiným dnes již 

překonaným mechanismům zabezpečování komunikace.  

Předmětem dalšího výzkumu této problematiky by mohlo být využití protokolu IF-MAP, jehož 

vylepšená verze 2.1 byla zveřejněna v květnu 2012. Tento protokol zajišťuje rozhraní mezi 

databázovým serverem, který plní funkci prostředníka mezi koncovým zařízením a zbytkem 

sítě. Nabízí se tím možnost vývoje zařízení, které by bylo možné v řídicích systémech předřadit 

koncovým zařízením bez podpory PKI technologií tak, že vlastní komunikace by probíhala 

pouze mezi prostředníky a byla by šifrovaná. Nevýhodou tohoto přístupu jsou potenciálně 

zvýšené nároky na režii a spolehlivost „mezi-zařízení“. Zařízení na tomto protokolu by 

v budoucnu mohla představovat vhodný způsob opatření i pro kritické RT systémy.  
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3DES - Triple DES, bloková šifra založená na šifrování DES. 

AES - Advanced Encryption Standard, symetrická bloková šifra používaná 

u WPA2, nástupce standardu DES. 

AP - Alert Protocol, pomocný protokol TLS pro signalizaci problémů a poruch 

při komunikaci.  

AP - Access Point, zařízení, které umožňuje připojení bezdrátových zařízení k LAN. 

CC  - Common Criteria, mezinárodní standard (ISO/IEC 15408) pro certifikaci 

počítačové bezpečnosti. 

CCSP - Change Cipher Specification Protocol, pomocný protokol TLS pro překopí-

rování nových bezpečnostních parametrů. 

CN - Common Name, jméno subjektu jemuž patří certifikát. 

CSP - Cryptographic Service Provider, nezávislý modul nebo knihovna, která 

implementuje kryptografické algoritmy a standardy. 

DB - Database, databáze. 

DES - Data (Digital) Encryption Standard, symetrická šifra.  

DSA - Digital Signature Algorithm, standard pro digitální podpisy.. 

EAL - Evaluation Assurance Level, stupeň záruky bezpečnosti (1-7) systému podle 

plnění požadavků certifikace CC (Common Criteria).  

EES - Escrowed Encryption Standard, kryptovací standard.  

HP - Handshake Protokol,  podprotokol TLS zajišťující přípravu kryptografických 

parametrů. 

IF-MAP  - Interface for Metadata Access Points, komunikační protokol. 

IS  - Information system, informační systém. 

OPC  - OLE for Process Control, rozhraní pro komunikaci v řídicích systémech. 

PDA  - Personál Digital Asistent, kapesní počítač. 
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PKI  - Public Key Infractructure, infrastruktura veřejných klíčů. 

RLP - Record Layer Protocol, podprotokol TLS zajišťující šifrování a dešifrování 

přenášených dat. 

RSA - Rivest, Shamir, Adleman, (iniciály), šifra s veřejným klíčem. 

SHA-1 - Secure Hash Algorithm, rozšířená hašovací funkce, vytvářející ze vstupních 

dat výstup (otisk) pevné délky. Dalšími z rodiny funkcí SHA jsou SHA-244, 

SHA-256, SHA-384 a SHA-512, kde čísla označují délku výstupního otisku 

v bitech. 

SSID - Service Set Identifier, unikátní identifikátor bezdrátové sítě pravidelně 

vysílaný přístupovým bodem bezdrátové sítě. 

SSL - Secure Sockets Layer, kryptografický protokol umožňující zabezpečenou 

komunikaci. 

SW - Software, programové vybavení. 

TCP/IP  - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, sada síťových protokolů 

používaných v síti Internet, která poskytuje komunikaci v rámci vzájemně 

propojených sítí tvořených počítači s různou hardwarovou architekturou 

a různými operačními systémy. 

TDEA - Triple Data Encryption Algorithm, bloková šifra založená na šifrování DES, 

jinak nazývaná taky Triple DES nebo 3DES. 

TLS - Transport Layer Security, kryptografický protokol umožňující zabezpečenou 

komunikaci vycházející z protokolu SSL. 

VPN  - Virtual Private Network, prostředek pro bezpečné propojení počítačů 

prostřednictvím nedůvěryhodných sítí. 

WEP - Wired Equivalent Privacy, zabezpečení bezdrátových sítí podle standardu 

IEEE 802.11. 

Wi-Fi  - Wireless Fidelity, standard pro lokální bezdrátové sítě. 

WPA - Wi-Fi Protected Access, zabezpečení bezdrátových sítí podle standardu IEEE 

802.11i. 

X.509 - Standard pro systémy pracující s PKI. 
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Příloha I. OpenSSL.cnf 

dir     = . 

 

[ ca ] 

default_ca    = CA_default 

 

[ CA_default ] 

serial     = $dir/serial 

database    = $dir/index.txt 

new_certs_dir    = $dir/certs 

certificate    = $dir/cacert.pem 

private_key    = $dir/private/cakey.pem 

default_days    = 2000 

default_md    = sha1 

preserve    = no 

email_in_dn    = no 

nameopt    = default_ca 

certopt     = default_ca 

policy     = policy_match 

 

[ policy_match ] 

countryName    = optional 

stateOrProvinceName   = optional 

organizationName   = optional 

organizationalUnitName  = optional 

commonName    = supplied 

emailAddress    = optional 

 

[ req ] 

default_bits    = 2048   # Size of keys 

default_keyfile    = key.pem  # name of generated keys 

default_md algorithm   = sha1   # message digest  

string_mask    = nombstr  # permitted characters 

distinguished_name   = req_distinguished_name 

req_extensions    = v3_req 

 

[ req_distinguished_name ] 

# Variable name   Prompt string 

#-------------------------   ---------------------------------- 

0.organizationName   = Organization Name (company) 
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organizationalUnitName  = Organizational Unit Name (department, division) 

emailAddress    = Email Address 

emailAddress_max   = 40 

localityName    = Locality Name (city, district) 

stateOrProvinceName   = State or Province Name (full name) 

countryName    = Country Name (2 letter code) 

countryName_min   = 2 

countryName_max   = 2 

commonName    = Common Name (hostname, IP, or your name) 

commonName_max   = 64 

 

# Default values for the above, for consistency and less typing. 

# Variable name   Value 

#------------------------   ------------------------------ 

0.organizationName_default  = My Company 

localityName_default   = My Town 

stateOrProvinceName_default  = State or Providence 

countryName_default   = US 

 

[ v3_ca ] 

basicConstraints   = CA:TRUE 

subjectKeyIdentifier   = hash 

authorityKeyIdentifier   = keyid:always,issuer:always 

 

[ v3_req ] 

basicConstraints   = CA:FALSE 

subjectKeyIdentifier   = hash 
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Příloha II. Nezabezpečený klient 

public class MyTcpClient 

{ 

    const int rounds = 1000; 

    static CommTimeline[] commTlArr = new CommTimeline[rounds]; 

 

    static byte[] message = Encoding.UTF8.GetBytes("Hello from 

cli.<EOF>"); 

     

    public static CommTimeline RunClient(string machineName) 

    { 

        CommTimeline commTimeline = new CommTimeline(); 

        commTimeline.connectingClient = DateTime.Now; 

        TcpClient client = new TcpClient(machineName, 8088); 

        commTimeline.clientConnected = DateTime.Now; 

        NetworkStream clientStream = client.GetStream(); 

        commTimeline.sendingClientMessage = DateTime.Now; 

        clientStream.Write(message, 0, message.Length); 

        clientStream.Flush(); 

        commTimeline.clientMessageSent = DateTime.Now; 

         

        // Read message from the server. 

        commTimeline.readingServerMessage = DateTime.Now; 

        string serverMessage = ReadMessage(clientStream); 

        commTimeline.serverMessageRead = DateTime.Now; 

        // Close the client connection. 

        client.Close(); 

        return commTimeline; 

    } 

 

    static string ReadMessage(NetworkStream tcpStream) 

    { 

        byte[] buffer = new byte[2048]; 

        StringBuilder messageData = new StringBuilder(); 

        int bytes = -1; 

        do 

        { 

            bytes = tcpStream.Read(buffer, 0, buffer.Length); 

            Decoder decoder = Encoding.UTF8.GetDecoder(); 

            char[] chars = new char[decoder.GetCharCount(buffer, 0, 

bytes)]; 

            decoder.GetChars(buffer, 0, bytes, chars, 0); 

            messageData.Append(chars); 

            // Check for EOF. 

            if (messageData.ToString().IndexOf("<EOF>") != -1) 

            { 

                break; 

            } 

        } while (bytes != 0); 

 

        return messageData.ToString(); 

    } 

    private static void DisplayUsage() 
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    { 

        Console.WriteLine("To start the client specify:"); 

        Console.WriteLine("clientSync machineName [serverName]"); 

        Environment.Exit(1); 

    } 

 

    public static int Main(string[] args) 

    { 

        string machineName = null; 

        machineName = "Czekaj-PC"; 

        Console.WriteLine("Server computer name " + machineName); 

        Console.WriteLine("Non-client is running..."); 

        for (int i = 0; i < rounds; i++) 

        { 

            commTlArr[i] = MyTcpClient.RunClient(machineName); 

        } 

        double connectTimeSum = 0; 

        double authTimeSum = 0; 

        double srvMsgTimeSum = 0; 

        double wholeCommSum = 0; 

        for (int i = 0; i < rounds; i++) 

        { 

            Console.WriteLine("\n\tROUND " + i); 

            commTlArr[i].printTimeline(); 

            connectTimeSum += (commTlArr[i].clientConnected - 

commTlArr[i].connectingClient).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("connect time: " + 

(commTlArr[i].clientConnected - 

commTlArr[i].connectingClient).TotalMilliseconds); 

            authTimeSum += (commTlArr[i].authenticatedAsClient - 

commTlArr[i].authenticatingAsClient).TotalMilliseconds; 

            srvMsgTimeSum += (commTlArr[i].serverMessageRead - 

commTlArr[i].readingServerMessage).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("srvMsgReading time: " + 

(commTlArr[i].serverMessageRead - 

commTlArr[i].readingServerMessage).TotalMilliseconds); 

            wholeCommSum += (commTlArr[i].serverMessageRead - 

commTlArr[i].clientConnected).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("srvMsgRead-cliConnected time: " + 

(commTlArr[i].serverMessageRead - 

commTlArr[i].clientConnected).TotalMilliseconds); 

        } 

        Console.WriteLine("\n\nAVG connect time: " + connectTimeSum / 

(rounds - 1)); 

        Console.WriteLine("AVG srvMsg time: " + srvMsgTimeSum / 

(rounds - 1)); 

        Console.WriteLine("AVG srvMsgRead-cliConnected time: " + 

wholeCommSum / (rounds - 1)); 

        return 0; 

    } 

} 
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Příloha III. Nezabezpečený server 

public sealed class TcpServer 

{ 

    static byte[] message = Encoding.UTF8.GetBytes("Hello from  

        the server.<EOF>"); 

    const int maxRounds = 1000; 

    public static void RunServer(string certificate) 

    { 

        ServerTimeLine[] serverTlArr = new ServerTimeLine[maxRounds]; 

        TcpListener listener = new TcpListener(IPAddress.Any, 8088); 

        listener.Start(); 

        Console.WriteLine("Non-secured server has started."); 

        int round = 0; 

        while (true && round < maxRounds) 

        { 

            ServerTimeLine serverTimeLine = new ServerTimeLine(); 

            TcpClient client = listener.AcceptTcpClient(); 

            serverTimeLine.clientAccepted = DateTime.Now; 

            ProcessClient(client, serverTimeLine); 

            serverTlArr[round] = serverTimeLine; 

            round++; 

        } 

        double clientProcessedTimeSum = 0; 

        double authTimeSum = 0; 

        double clientMessageReceivedSum = 0; 

        double srvMsgTimeSum = 0; 

        double wholeCommSum = 0; 

        for (int i = 1; i < maxRounds; i++) 

        { 

            Console.WriteLine("\n\tROUND " + i); 

            serverTlArr[i].printTimeline(); 

            clientProcessedTimeSum +=  

   (serverTlArr[i].sslStreamReceived –  

            serverTlArr[i].clientAccepted).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("connect time: " +  

            (serverTlArr[i].sslStreamReceived –  

            serverTlArr[i].clientAccepted).TotalMilliseconds); 

            authTimeSum += (serverTlArr[i].clientAuthenticated –  

            serverTlArr[i].sslStreamReceived).TotalMilliseconds; 

            clientMessageReceivedSum +=  

            (serverTlArr[i].clientMessageReceived –  

            serverTlArr[i].waitingClientMessage). 

             TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("clienMessageReceived time: " +  

                  (serverTlArr[i].clientMessageReceived –  

            serverTlArr[i].waitingClientMessage). 

                  TotalMilliseconds); 

            srvMsgTimeSum += (serverTlArr[i].serverMessageSent –  

            serverTlArr[i].sendingServerMessage). 

             TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("srvMsgSending time: " +  

            (serverTlArr[i].serverMessageSent –  

  serverTlArr[i].sendingServerMessage). 

            TotalMilliseconds); 
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            wholeCommSum += (serverTlArr[i].serverMessageSent –  

       serverTlArr[i].clientAccepted).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("srvMsgSend-cliAccepted time: " +  

        (serverTlArr[i].serverMessageSent –  

       serverTlArr[i].clientAccepted).TotalMilliseconds); 

        } 

        Console.WriteLine("\nAVG connect time: " +  

   clientProcessedTimeSum / (maxRounds - 1)); 

        Console.WriteLine("AVG cliMsg time: " +  

   clientMessageReceivedSum / (maxRounds - 1)); 

        Console.WriteLine("AVG srvMsg time: " + srvMsgTimeSum /  

  (maxRounds - 1)); 

        Console.WriteLine("AVG srvMsgSend-cliAccepted time: " +  

  wholeCommSum / (maxRounds - 1)); 

    } 

    static void ProcessClient(TcpClient client, ServerTimeLine stl) 

    { 

        stl.processingClient = DateTime.Now; 

        NetworkStream clientStream = client.GetStream(); 

        stl.sslStreamReceived = DateTime.Now; 

        try 

        { 

            stl.waitingClientMessage = DateTime.Now; 

            string messageData = ReadMessage(clientStream); 

            stl.clientMessageReceived = DateTime.Now; 

            stl.sendingServerMessage = DateTime.Now; 

            clientStream.Write(message, 0, message.Length); 

            stl.serverMessageSent = DateTime.Now; 

        } 

        catch (Exception e) 

        { 

            Console.WriteLine("Exception: {0}", e.Message); 

            if (e.InnerException != null) 

            { 

                Console.WriteLine("Inner exception: {0}",      

                  e.InnerException.Message); 

            } 

            clientStream.Close(); 

            client.Close(); 

            return; 

        } 

        finally 

        { 

            clientStream.Close(); 

            client.Close(); 

        } 

    } 

 

    static string ReadMessage(NetworkStream tcpStream) 

    { 

        byte[] buffer = new byte[2048]; 

        StringBuilder messageData = new StringBuilder(); 

        int bytes = -1; 

        do 

        { 

            bytes = tcpStream.Read(buffer, 0, buffer.Length); 
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            Decoder decoder = Encoding.UTF8.GetDecoder(); 

            char[] chars = new char[decoder.GetCharCount(buffer, 0, 

bytes)]; 

            decoder.GetChars(buffer, 0, bytes, chars, 0); 

            messageData.Append(chars); 

            if (messageData.ToString().IndexOf("<EOF>") != -1) 

            { 

                break; 

            } 

        } while (bytes != 0); 

        return messageData.ToString(); 

    } 

    public static int Main(string[] args) 

    { 

        TcpServer.RunServer(null); 

        return 0; 

    } 

} 
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Příloha IV. Zabezpečený klient 

public class SslTcpClient 

{ 

    const int rounds = 100; 

    static CommTimeline[] commTlArr = new CommTimeline[rounds]; 

 

    static byte[] messsage = Encoding.UTF8.GetBytes("Hello from 

cli.<EOF>"); 

    private static Hashtable certificateErrors = new Hashtable(); 

    public static bool ValidateServerCertificate( 

          object sender, 

          X509Certificate certificate, 

          X509Chain chain, 

          SslPolicyErrors sslPolicyErrors) 

    { 

        if (sslPolicyErrors == SslPolicyErrors.None) 

            return true; 

        Console.WriteLine("Server Certificate error: {0}", 

sslPolicyErrors); 

        Console.WriteLine("END validating server certificate..."); 

        return false; 

    } 

 

    public static CommTimeline RunClient(string machineName,  

        string serverName, string clientCertificateName) 

    { 

        CommTimeline commTimeline = new CommTimeline(); 

        commTimeline.connectingClient = DateTime.Now; 

        TcpClient client = new TcpClient(machineName, 4433); 

        commTimeline.clientConnected = DateTime.Now; 

        SslStream sslStream = new SslStream( 

            client.GetStream(), 

            false, 

            new 

RemoteCertificateValidationCallback(ValidateServerCertificate), 

            null 

            ); 

        try 

        { 

            commTimeline.authenticatingAsClient = DateTime.Now; 

            X509CertificateCollection X509Coll = new 

X509CertificateCollection(); 

            X509Coll.Add(new X509Certificate(clientCertificateName)); 

            sslStream.AuthenticateAsClient(serverName, X509Coll,  

                SslProtocols.Default, false); 

            commTimeline.authenticatedAsClient = DateTime.Now; 

        } 

        catch (AuthenticationException e) 

        { 

            Console.WriteLine("Exception: {0}", e.Message); 

            if (e.InnerException != null) 

            { 
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                Console.WriteLine("Inner exception: {0}", 

e.InnerException.Message); 

            } 

            Console.WriteLine("Authentication failed - closing the 

connection."); 

            client.Close(); 

            return null; 

        } 

 

        commTimeline.sendingClientMessage = DateTime.Now; 

        sslStream.Write(messsage); 

        sslStream.Flush(); 

        commTimeline.clientMessageSent = DateTime.Now; 

        commTimeline.readingServerMessage = DateTime.Now; 

        string serverMessage = ReadMessage(sslStream); 

        commTimeline.serverMessageRead = DateTime.Now; 

        client.Close(); 

        return commTimeline; 

    } 

    static string ReadMessage(SslStream sslStream) 

    { 

        byte[] buffer = new byte[2048]; 

        StringBuilder messageData = new StringBuilder(); 

        int bytes = -1; 

        do 

        { 

            bytes = sslStream.Read(buffer, 0, buffer.Length); 

            Decoder decoder = Encoding.UTF8.GetDecoder(); 

            char[] chars = new char[decoder.GetCharCount(buffer, 0, 

bytes)]; 

            decoder.GetChars(buffer, 0, bytes, chars, 0); 

            messageData.Append(chars); 

            if (messageData.ToString().IndexOf("<EOF>") != -1) 

            { 

                break; 

            } 

        } while (bytes != 0); 

        return messageData.ToString(); 

    } 

 

    private static void DisplayUsage() 

    { 

        Console.WriteLine("To start the client specify:"); 

        Console.WriteLine("clientSync machineName [serverName]"); 

        Environment.Exit(1); 

    } 

 

    public static int Main(string[] args) 

    { 

        string serverCertificateName = null; 

        string clientCertificateName = null; 

        string machineName = null; 

 

        machineName = "apu"; 

        serverCertificateName = machineName; 
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        if (args.Length >= 1) 

        { 

            clientCertificateName = args[0]; 

        } 

        else 

        { 

 

            clientCertificateName = "client.crt"; 

        } 

 

        Console.WriteLine("Server computer name " + machineName); 

        Console.WriteLine("Server certificate name: "  

               + serverCertificateName  

               + ", client certificate name: "  

               + clientCertificateName + "\n"); 

        Console.WriteLine("Secured client is running..."); 

 

        for (int i = 0; i < rounds; i++) 

        { 

            commTlArr[i] = SslTcpClient.RunClient(machineName,  

                serverCertificateName, clientCertificateName); ; 

        } 

 

        double connectTimeSum = 0; 

        double authTimeSum = 0; 

        double srvMsgTimeSum = 0; 

        double wholeCommSum = 0; 

        for (int i = 1; i < rounds; i++) 

        { 

            Console.WriteLine("\n\tROUND " + i); 

            commTlArr[i].printTimeline(); 

            connectTimeSum += (commTlArr[i].clientConnected -  

                commTlArr[i].connectingClient).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("connect time: "  

                + (commTlArr[i].clientConnected  

                - commTlArr[i].connectingClient).TotalMilliseconds); 

            authTimeSum += (commTlArr[i].authenticatedAsClient -  

                

commTlArr[i].authenticatingAsClient).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("authentication time: "  

                + (commTlArr[i].authenticatedAsClient  

                - 

commTlArr[i].authenticatingAsClient).TotalMilliseconds); 

            srvMsgTimeSum += (commTlArr[i].serverMessageRead  

                - 

commTlArr[i].readingServerMessage).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("srvMsgReading time: "  

                + (commTlArr[i].serverMessageRead  

                - 

commTlArr[i].readingServerMessage).TotalMilliseconds); 

            wholeCommSum += (commTlArr[i].serverMessageRead  

                - commTlArr[i].clientConnected).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("srvMsgRead-cliConnected time: "  

                + (commTlArr[i].serverMessageRead  

                - commTlArr[i].clientConnected).TotalMilliseconds); 
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        } 

        Console.WriteLine("\n\nAVG connect time: "  

            + connectTimeSum / (rounds - 1)); 

        Console.WriteLine("AVG auth time: "  

            + authTimeSum / (rounds - 1)); 

        Console.WriteLine("AVG srvMsg time: "  

            + srvMsgTimeSum / (rounds - 1)); 

        Console.WriteLine("AVG srvMsgRead-cliConnected time: "  

            + wholeCommSum / (rounds - 1)); 

        return 0; 

    } 

} 

[30]  
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Příloha V. Zabezpečený server 

public sealed class SslTcpServer 

{ 

    static X509Certificate2 serverCertificate2 = null; 

 

    static byte[] message = Encoding.UTF8.GetBytes("Hello from the 

server.<EOF>"); 

     

    const int maxRounds = 100; 

    public static void RunServer(string certificate) 

    { 

        ServerTimeLine[] serverTlArr = new ServerTimeLine[maxRounds]; 

        serverCertificate2 = new X509Certificate2(certificate, ""); 

        TcpListener listener = new TcpListener(IPAddress.Any, 4433); 

        listener.Start(); 

        Console.WriteLine("Secured server has started."); 

        int round = 0; 

        while (true && round < maxRounds) 

        { 

            ServerTimeLine serverTimeLine = new ServerTimeLine(); 

            TcpClient client = listener.AcceptTcpClient(); 

            serverTimeLine.clientAccepted = DateTime.Now; 

            ProcessClient(client, serverTimeLine); 

            serverTlArr[round] = serverTimeLine; 

            round++; 

        } 

        double clientProcessedTimeSum = 0; 

        double authTimeSum = 0; 

        double clientMessageReceivedSum = 0; 

        double srvMsgTimeSum = 0; 

        double wholeCommSum = 0; 

        for (int i = 1; i < maxRounds; i++) 

        { 

            Console.WriteLine("\n\tROUND " + i); 

            serverTlArr[i].printTimeline(); 

            clientProcessedTimeSum += 

(serverTlArr[i].sslStreamReceived  

                - serverTlArr[i].clientAccepted).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("connect time: "  

                + (serverTlArr[i].sslStreamReceived  

                - serverTlArr[i].clientAccepted).TotalMilliseconds); 

            authTimeSum += (serverTlArr[i].clientAuthenticated  

                - serverTlArr[i].sslStreamReceived).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("authentication time: "  

                + (serverTlArr[i].clientAuthenticated  

                - 

serverTlArr[i].sslStreamReceived).TotalMilliseconds); 

            clientMessageReceivedSum += 

(serverTlArr[i].clientMessageReceived  

                - 

serverTlArr[i].waitingClientMessage).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("clienMessageReceived time: "  

                + (serverTlArr[i].clientMessageReceived  
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                - 

serverTlArr[i].waitingClientMessage).TotalMilliseconds); 

            srvMsgTimeSum += (serverTlArr[i].serverMessageSent  

                - 

serverTlArr[i].sendingServerMessage).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("srvMsgSending time: "  

                + (serverTlArr[i].serverMessageSent  

                - 

serverTlArr[i].sendingServerMessage).TotalMilliseconds); 

            wholeCommSum += (serverTlArr[i].serverMessageSent  

                - serverTlArr[i].clientAccepted).TotalMilliseconds; 

            Console.WriteLine("srvMsgSend-cliAccepted time: "  

                + (serverTlArr[i].serverMessageSent - 

serverTlArr[i].clientAccepted).TotalMilliseconds); 

        } 

        Console.WriteLine("\nAVG connect time: "  

            + clientProcessedTimeSum / (maxRounds - 1)); 

        Console.WriteLine("AVG auth time: "  

            + authTimeSum / (maxRounds - 1)); 

        Console.WriteLine("AVG cliMsg time: "  

            + clientMessageReceivedSum / (maxRounds - 1)); 

        Console.WriteLine("AVG srvMsg time: "  

            + srvMsgTimeSum / (maxRounds - 1)); 

        Console.WriteLine("AVG srvMsgSend-cliAccepted time: "  

            + wholeCommSum / (maxRounds - 1)); 

    } 

    static void ProcessClient(TcpClient client, ServerTimeLine stl) 

    { 

        stl.processingClient = DateTime.Now; 

        SslStream sslStream = new SslStream( 

            client.GetStream(), false); 

        stl.sslStreamReceived = DateTime.Now; 

        try 

        { 

            sslStream.AuthenticateAsServer(serverCertificate2, 

                true, SslProtocols.Default, false); 

            stl.clientAuthenticated = DateTime.Now; 

            sslStream.ReadTimeout = 5; 

            sslStream.WriteTimeout = 5; 

            stl.waitingClientMessage = DateTime.Now; 

            string messageData = ReadMessage(sslStream); 

            stl.clientMessageReceived = DateTime.Now; 

            stl.sendingServerMessage = DateTime.Now; 

            sslStream.Write(message); 

            stl.serverMessageSent = DateTime.Now; 

        } 

        catch (AuthenticationException e) 

        { 

            Console.WriteLine("AuthenticationException: {0}", 

e.Message); 

            if (e.InnerException != null) 

            { 

                Console.WriteLine("Inner exception: {0}", 

e.InnerException.Message); 

            } 
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            Console.WriteLine("Authentication failed - closing the 

connection."); 

            sslStream.Close(); 

            client.Close(); 

            return; 

        } 

        finally 

        { 

            sslStream.Close(); 

            client.Close(); 

        } 

    } 

    static string ReadMessage(SslStream sslStream) 

    { 

        byte[] buffer = new byte[2048]; 

        StringBuilder messageData = new StringBuilder(); 

        int bytes = -1; 

        do 

        { 

            bytes = sslStream.Read(buffer, 0, buffer.Length); 

            Decoder decoder = Encoding.UTF8.GetDecoder(); 

            char[] chars = new char[decoder.GetCharCount(buffer, 0, 

bytes)]; 

            decoder.GetChars(buffer, 0, bytes, chars, 0); 

            messageData.Append(chars); 

            if (messageData.ToString().IndexOf("<EOF>") != -1) 

            { 

                break; 

            } 

 

        } while (bytes != 0); 

        return messageData.ToString(); 

    } 

 

    private static void DisplayUsage() 

    { 

        Console.WriteLine("To start the server specify:"); 

        Console.WriteLine("serverSync certificateFile.cer"); 

        Environment.Exit(1); 

    } 

    public static int Main(string[] args) 

    { 

        string certificate = null; 

        if (args == null || args.Length < 1) 

        { 

            DisplayUsage(); 

        } 

        certificate = "server.p12"; 

        SslTcpServer.RunServer(certificate); 

        return 0; 

    }  

[30] 
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Příloha VI. Výpisy testovacích cyklů – server 

Secured server has started. 

 

 ROUND 1 

18:03:40.0186352 clientAccepted 

18:03:40.0186352 processingClient 

18:03:40.0186352 sslStreamReceived 

18:03:40.0501660 clientAuthenticated 

18:03:40.0501660 waitingClientMessage 

18:03:40.4127702 sendingServerMessage 

18:03:40.7280782 serverMessageSent 

connect time: 0 

authentication time: 31,5308 

clienMessageReceived time: 362,6042 

srvMsgSending time: 315,308 

srvMsgSend-cliAccepted time: 709,443 

 

 ROUND 2 

18:03:40.9172630 clientAccepted 

18:03:40.9172630 processingClient 

18:03:40.9172630 sslStreamReceived 

18:03:40.9330284 clientAuthenticated 

18:03:40.9330284 waitingClientMessage 

18:03:41.2798672 sendingServerMessage 

18:03:41.6109406 serverMessageSent 

connect time: 0 

authentication time: 15,7654 

clienMessageReceived time: 346,8388 

srvMsgSending time: 331,0734 

srvMsgSend-cliAccepted time: 693,6776 

 

 ROUND 3 

18:03:41.8001254 clientAccepted 

18:03:41.8001254 processingClient 

18:03:41.8001254 sslStreamReceived 

18:03:41.8316562 clientAuthenticated 

18:03:41.8316562 waitingClientMessage 

18:03:42.1627296 sendingServerMessage 

18:03:42.5095684 serverMessageSent 

connect time: 0 

authentication time: 31,5308 

clienMessageReceived time: 331,0734 

srvMsgSending time: 346,8388 

srvMsgSend-cliAccepted time: 709,443 

 

 ROUND 4 

18:03:42.6672224 clientAccepted 

18:03:42.6672224 processingClient 

18:03:42.6672224 sslStreamReceived 

18:03:42.6987532 clientAuthenticated 

18:03:42.6987532 waitingClientMessage 

18:03:43.0455920 sendingServerMessage 

18:03:43.3924308 serverMessageSent 

connect time: 0 

authentication time: 31,5308 

clienMessageReceived time: 346,8388 

srvMsgSending time: 346,8388 

srvMsgSend-cliAccepted time: 725,2084 

 

 ROUND 5 

18:03:43.5500848 clientAccepted 

18:03:43.5500848 processingClient 

18:03:43.5500848 sslStreamReceived 

18:03:43.5658502 clientAuthenticated 

18:03:43.5658502 waitingClientMessage 

18:03:43.9284544 sendingServerMessage 

18:03:44.2752932 serverMessageSent 

connect time: 0 

authentication time: 15,7654 

clienMessageReceived time: 362,6042 

srvMsgSending time: 346,8388 

srvMsgSend-cliAccepted time: 725,2084 

 

 ROUND 6 

18:03:44.4171818 clientAccepted 

18:03:44.4171818 processingClient 

18:03:44.4171818 sslStreamReceived 

18:03:44.4487126 clientAuthenticated 

18:03:44.4487126 waitingClientMessage 

18:03:44.7955514 sendingServerMessage 

18:03:45.1423902 serverMessageSent 

connect time: 0 

authentication time: 31,5308 

clienMessageReceived time: 346,8388 

srvMsgSending time: 346,8388 

srvMsgSend-cliAccepted time: 725,2084 

 

 ROUND 7 
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18:03:45.3788712 clientAccepted 

18:03:45.3788712 processingClient 

18:03:45.3788712 sslStreamReceived 

18:03:45.4104020 clientAuthenticated 

18:03:45.4104020 waitingClientMessage 

18:03:45.7887716 sendingServerMessage 

18:03:46.1198450 serverMessageSent 

connect time: 0 

authentication time: 31,5308 

clienMessageReceived time: 378,3696 

srvMsgSending time: 331,0734 

srvMsgSend-cliAccepted time: 740,9738 

 

 ROUND 8 

18:03:46.3720914 clientAccepted 

18:03:46.3720914 processingClient 

18:03:46.3720914 sslStreamReceived 

18:03:46.4036222 clientAuthenticated 

18:03:46.4036222 waitingClientMessage 

18:03:46.7504610 sendingServerMessage 

18:03:47.0972998 serverMessageSent 

connect time: 0 

authentication time: 31,5308 

clienMessageReceived time: 346,8388 

srvMsgSending time: 346,8388 

srvMsgSend-cliAccepted time: 725,2084 

 

 ROUND 9 

18:03:47.3337808 clientAccepted 

18:03:47.3337808 processingClient 

18:03:47.3337808 sslStreamReceived 

18:03:47.3653116 clientAuthenticated 

18:03:47.3653116 waitingClientMessage 

18:03:47.7436812 sendingServerMessage 

18:03:48.0747546 serverMessageSent 

connect time: 0 

authentication time: 31,5308 

clienMessageReceived time: 378,3696 

srvMsgSending time: 331,0734 

srvMsgSend-cliAccepted time: 740,9738 

 

 ROUND 10 

18:03:48.3270010 clientAccepted 

18:03:48.3270010 processingClient 

18:03:48.3270010 sslStreamReceived 

18:03:48.3585318 clientAuthenticated 

18:03:48.3585318 waitingClientMessage 

18:03:48.7211360 sendingServerMessage 

18:03:49.0679748 serverMessageSent 

connect time: 0 

authentication time: 31,5308 

clienMessageReceived time: 362,6042 

srvMsgSending time: 346,8388 

srvMsgSend-cliAccepted time: 740,9738 

 

… 

… 

… 
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Příloha VII. Výpisy testovacích cyklů – klient 

Server computer name apu 

Server certificate name: apu,  

client certificate name: client.crt 

 

Secured client is running... 

 

 ROUND 1 

18:00:54.0156250 runningClient 

18:00:54.0156250 clinetConnected 

18:00:54.0156250 authenticatingAsClient 

18:00:54.0468750 authenticatedAsClient 

18:00:54.0468750 sendingClientMessage 

18:00:54.2500000 readingServerMessage 

18:00:55.0000000 serverMessageRead 

connect time: 0 

authentication time: 31,25 

srvMsgReading time: 750 

srvMsgRead-cliConnected time: 984,375 

 

 ROUND 2 

18:00:55.0000000 runningClient 

18:00:55.0000000 clinetConnected 

18:00:55.0000000 authenticatingAsClient 

18:00:55.0312500 authenticatedAsClient 

18:00:55.0312500 sendingClientMessage 

18:00:55.2343750 readingServerMessage 

18:00:56.0312500 serverMessageRead 

connect time: 0 

authentication time: 31,25 

srvMsgReading time: 796,875 

srvMsgRead-cliConnected time: 1031,25 

 

 ROUND 3 

18:00:56.0312500 runningClient 

18:00:56.0312500 clinetConnected 

18:00:56.0312500 authenticatingAsClient 

18:00:56.0625000 authenticatedAsClient 

18:00:56.0625000 sendingClientMessage 

18:00:56.2812500 readingServerMessage 

18:00:57.0156250 serverMessageRead 

connect time: 0 

authentication time: 31,25 

srvMsgReading time: 734,375 

srvMsgRead-cliConnected time: 984,375 

 

 ROUND 4 

18:00:57.0156250 runningClient 

18:00:57.0156250 clinetConnected 

18:00:57.0156250 authenticatingAsClient 

18:00:57.0468750 authenticatedAsClient 

18:00:57.0468750 sendingClientMessage 

18:00:57.3281250 readingServerMessage 

18:00:58.0937500 serverMessageRead 

connect time: 0 

authentication time: 31,25 

srvMsgReading time: 765,625 

srvMsgRead-cliConnected time: 1078,125 

 

 ROUND 5 

18:00:58.0937500 runningClient 

18:00:58.0937500 clinetConnected 

18:00:58.0937500 authenticatingAsClient 

18:00:58.1250000 authenticatedAsClient 

18:00:58.1250000 sendingClientMessage 

18:00:58.3906250 readingServerMessage 

18:00:59.1406250 serverMessageRead 

connect time: 0 

authentication time: 31,25 

srvMsgReading time: 750 

srvMsgRead-cliConnected time: 1046,875 

 

 ROUND 6 

18:00:59.1406250 runningClient 

18:00:59.1406250 clinetConnected 

18:00:59.1406250 authenticatingAsClient 

18:00:59.1562500 authenticatedAsClient 

18:00:59.1562500 sendingClientMessage 

18:00:59.3906250 readingServerMessage 

18:01:00.1562500 serverMessageRead 

connect time: 0 

authentication time: 15,625 

srvMsgReading time: 765,625 

srvMsgRead-cliConnected time: 1015,625 

 

 ROUND 7 

18:01:00.1562500 runningClient 

18:01:00.1562500 clinetConnected 

18:01:00.1562500 authenticatingAsClient 
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18:01:00.1875000 authenticatedAsClient 

18:01:00.1875000 sendingClientMessage 

18:01:00.3906250 readingServerMessage 

18:01:01.2031250 serverMessageRead 

connect time: 0 

authentication time: 31,25 

srvMsgReading time: 812,5 

srvMsgRead-cliConnected time: 1046,875 

 

 ROUND 8 

18:01:01.2031250 runningClient 

18:01:01.2031250 clinetConnected 

18:01:01.2031250 authenticatingAsClient 

18:01:01.2343750 authenticatedAsClient 

18:01:01.2343750 sendingClientMessage 

18:01:01.5468750 readingServerMessage 

18:01:02.2968750 serverMessageRead 

connect time: 0 

authentication time: 31,25 

srvMsgReading time: 750 

srvMsgRead-cliConnected time: 1093,75 

 

 ROUND 9 

18:01:02.2968750 runningClient 

18:01:02.2968750 clinetConnected 

18:01:02.2968750 authenticatingAsClient 

18:01:02.3281250 authenticatedAsClient 

18:01:02.3281250 sendingClientMessage 

18:01:02.6718750 readingServerMessage 

18:01:03.3750000 serverMessageRead 

connect time: 0 

authentication time: 31,25 

srvMsgReading time: 703,125 

srvMsgRead-cliConnected time: 1078,125 

 

 ROUND 10 

18:01:03.3750000 runningClient 

18:01:03.3750000 clinetConnected 

18:01:03.3750000 authenticatingAsClient 

18:01:03.4062500 authenticatedAsClient 

18:01:03.4062500 sendingClientMessage 

18:01:03.6875000 readingServerMessage 

18:01:04.4218750 serverMessageRead 

connect time: 0 

authentication time: 31,25 

srvMsgReading time: 734,375 

srvMsgRead-cliConnected time: 1046,875 

… 

… 

… 
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Příloha VIII. Obsah a struktura CD 

01 disertační práce 

02 programy 

 zabezpečený server 

 zabezpečený klient 

 nezabezpečený server 

 nezabezpečený klient 

 měření odezvy webového serveru 

03 certifikáty 

04 open SSL konfigurace 

05 analýza rizik Guardian 


