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INDUSTRIAL SECURITY

Bij VMI in Epe worden machines voor de productie van autobanden gemaakt.  
Er is veel geïnvesteerd in software voor het maken van essentiële berekeningen 
en het aansturen van de machineprocessen. Toegang tot de code van de 
Rockwell PLC’s is alleen mogelijk via een versleutelde code op dongles van 
WIBU, die worden verstrekt via een geautomatiseerde administratie.

Met de term Industrie 4.0 worden alle 
ontwikkelingen samengevat die de industrië-
le productie omgeving nauw integreren met 

de processen van de digitale samenleving. De door 
marketeers intens geanalyseerde Big Data, gegene-
reerd door het consumptieve gebruik van miljarden 
mobiele apparaten en de waarnemingen vanuit de 

talrijke sensoren in onze leefomgeving, worden 
vertaald naar de juiste stuurgegevens voor de produc-
tieomgeving. Langs digitale weg laten alle componen-
ten zich naadloos verbinden. Als het werkt, hebben we 
straks geen overproductie meer. De praktijk kenmerkt 
zich door een weerbarstig karakter. Afgaande op het 
verloop van de bekende ’hype cycle’-theorie van 
Gartner duurt het wellicht nog tien jaar voordat vraag 
en aanbod dankzij Industrie 4.0 precies op elkaar zijn 
afgestemd.

‘Rat race’
Neemt niet weg dat de eerste resultaten van projecten 
met de toepassing van gestandaardiseerde consumptie-
ve IT-voorzieningen in de industrie heel succesvol zijn. 
Waar vroeger grote ondernemingen de datastroom 
tussen hun mondiale productiesites geleiden via 
private, voor veel geld van lokale operators gehuurde 
communicatielijnen met ’eigen’ gesloten protocollen, 
maken ze nu gebruik van internet. Met behulp van 
VPN’s (virtual private networks) en firewalls op de 
locaties reserveren ze een stukje van cyberspace voor 
zichzelf.
De berichten over inbraken in het publieke domein en 
in de financiële dienstverlening maken duidelijk dat 
die afscherming lang niet altijd afdoende is. We 
bevinden ons in een ’rat race’ tussen leveranciers van 
beveiligingstechnologie en de ’struikrovers’ op de 
digitale snelweg. Is die schijnbaar visuele cirkel te 
doorbreken? Ja, wanneer we de digitale integriteitsbe-
scherming aanbrengen in de diepere lagen van de 
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Besturingssystemen zoals PLC’s zijn steeds vaker via het internet met elkaar en met 
andere automatiseringssystemen verbonden. We praten niet meer over enkelvoudige 
controllers, maar over ‘Cyber-Physical Systems’. Die verbinden de analoge wereld met 
de fysieke wereld en de digitale wereld met ’virtual reality’. De overgang naar meer 
elektronica, maakt machines flexibeler inzetbaar en dus  goedkoper in gebruik. Tegelij-
kertijd nemen ook de risico’s toe van inbraak in het productieapparaat. Internet en de 
besturingssystemen van de pc-gebaseerde controllers vormen het domein van hackers. 
Versterken van het ’hang en sluitwerk’ voldoet niet langer. Alleen digitale integriteitsbe-
scherming houdt ze buiten de deur.

Industrie 4.0 vereist 
piraterij-bestendige 
embedded systemen
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VMI is onderwerp 
van een lezing van 
WIBU tijdens het 
seminar 'Daarvoor 
heb je een System 
Integrator nodig' op 
2 oktober tijdens de 
'World of Techno-
logy & Science' in 
Utrecht

elektronica en de besturingsystemen op onze appara-
ten. Ongeacht of het nu gaat om een grote productie-
machine of een kleine terminal voor vingerafdrukcon-
trole, allebei beschikken ze over ingebouwde IT, een 
’embedded system’. Juist daar ligt de sleutel voor een 
afdoende beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik.

Data-integriteit
Integriteitsbescherming omvat alle vormen van digitale 
beveiliging, dus vanaf de systeembronnen, zoals 
softwareprogramma’s en data, tegen ongeoorloofd 
gebruik dan wel manipulatie en maakt in ieder geval 
duidelijk waar en wanneer daartoe pogingen zijn 
ondernomen. De uitdaging zit in het leveren van 
garanties voor data-integriteit. Als dat niet mogelijk is 
moet op zijn minst een systeem in een veilige modus 
zijn te brengen door het stilzetten van alle processen 
bij voorkeur in een toestand van voor het moment 
waarop de ’hack’ zich manifesteerde. Integriteitsbe-
scherming heeft ook raakvlakken met afscherming 
tegen illegaal kopiëren en het afschermen van 
intellectueel eigendom. Veel kennis en ervaring van 
productieprocessen wordt door machinebouwers 
ondergebracht in software met de algoritmen en 
’workflow’ procedures. Daar blijkt de concurrentie in 
toenemende mate belangstelling voor te tonen. 
’Reversed engineering’ stelt hen in staat een construc-
tie onder eigen naam op de markt te brengen.

Onderzoek
Momenteel vertegenwoordigt software een aanzienlijk 
deel van de investeringen binnen de industrie. Het 
aandeel stijgt in zowel de afzonderlijke machinerie als 
in de systemen voor overkoepelende fabrieksautomati-
sering. Alleen al de ’automotive’ is verantwoordelijk 
voor 90% procent van alle door elektronica en 
software gedreven innovaties. De verwachting is dat de 
door software geleverde meerwaarde binnen enkele 
jaren stijgt met 40%. Een onderzoek in 2012 van 
VMDA, de belangenvereniging van Duitse machine-
bouwers, maakte duidelijk dat er voor 7,9 miljard euro 
aan orders was misgelopen omdat concurrenten 

machines met dezelfde functionaliteit tegen lagere 
prijzen op de markt brachten. Bij 9 van de 10 
machinebouwers was er sprake van softwarepiraterij, 
terwijl in totaal 48% van de VMDA-leden complete 
machines gereproduceerd zagen worden door 
buitenlandse concurrenten. Om dat te voorkomen gaf 
een percentage van 28% aan onmiddellijk te beginnen 
met het aanbrengen van technische beveiligingen. 
VMDA becijferde dat met het tegengaan van product-
piraterij er in Duitsland 37.000 banen in de machine-
bouw beschikbaar komen.

Beveiligen
Effectieve beveiliging van intellectueel kapitaal levert 
dus direct geld op en waarborgt ook het rendement op 
de productinnovaties. Met de toenemende digitalise-
ring van het productie apparaat neemt dus ook het 
belang van integriteitsbewaking van industriële 

systemen toe. Nieuwe technologie gebaseerd op 
encryptie en het embedded aanbrengen van veilige 
hardwarecomponenten zoals applicatie-specifieke 
chips (ASIC’s) en smartcard-chips bieden een oplossing 
voor zowel softwareafscherming als het veiligstellen 
van intellectueel kapitaal en het leveren van data-inte-
griteitsbescherming.

Encryptie
Bij het embedded beveiligen van cyber-physical 
systems zijn versleutelingtechnieken en digitale 
certificeringen gangbaar. Bij gebruik van symmetrische 
encryptie moeten gebruiker en het beveiligde systeem 
over dezelfde sleutel beschikken. Veel bekende 
algoritmen zijn hierop gebaseerd, zoals FEAL, IDEA, 
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Beveiliging intellectueel 
kapitaal levert geld op
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De CmDongle van 
WIBU is in verschil-
lende uitvoeringen 
leverbaar en 
ondersteunt AES-, 
RSA- en ECC-beveili-
gingsalgoritmen. De 
dongle, voorzien 
van een smart-
card-chip, kan 
tegelijkertijd 6000 
verschillende 
licentiesleutels 
activeren.

DES en AES. Bij toepassingen met asymmetri-
sche encryptie, ook wel aangeduid als PKI 
(Public Key Infrastructure) genereert de 
applicatie aan de gebruikerskant een 
geheime (private) sleutel en een niet-geheime 
(public) sleutel. De laatste stelt de houder 
ervan in staat data te ontcijferen om de 
digitale handtekening of identiteit vast te 
stellen van de houder van een met een 
private key versleutelde data. Bekende 
algoritmen in deze sfeer zijn gebaseerd op 
RSA en ECC.

Hash-functies
Hash-functies zijn gericht op het omzetten 
van een reeks tekens van willekeurige lengte 
naar tekens van een reeks met vaste lengte. 
Met hash-functies is de integriteit van 
bestanden of boodschappen te verifiëren. De 
rekenintensieve coderings- en decoderings-
routines zijn gebaseerd op standaarden als 
MDS, SHA1 en SHA-256. Digitale certificaten bestaan 
uit records waarin de karakteristieken van mensen of 
objecten zijn vastgelegd en waarvan de integriteit en 
identiteit via een cryptografische methode is na te 
gaan. Wijdverspreid zijn de public key certificaten 
volgens de X.509 standaard, die de identiteit van de 
houder bevestigen of een ander onderdeel van een 
publieke cryptografische versleuteling. Maar wie 
bewaakt de bewaker? De inbraak enige jaren geleden 
bij DigiNotar toonde aan dat een officieel geregistreer-
de uitgever van digitale certificaten zelf niet waterdicht 
beveiligd was.

Laag voor laag
Er zijn dus voldoende cryptografische methoden 
voorhanden om de functionaliteit van elektronica en 
software te beperken en dus de integriteit van automa-
tiseringssystemen te waarborgen. In de industrie zal 
die beveiliging zich voornamelijk toespitsen op 
embedded systemen. Deze zijn opgebouwd uit 
verschillende lagen van afgebakende functies. De 
buitenste laag bestaat uit de hardware en de ’boot 
loader’ waarmee de functies van het totale systeem 
worden opgestart. De buitenste laag kan dus wel 
rechtstreeks de laag met het interne geheugen 
beïnvloeden. Omgekeerd van binnen naar buiten lukt 
dat niet. Het besturingssysteem zal pas opstarten nadat 
de integriteit van de ’boot loader’ is gecontroleerd en 
veilig bevonden. Op die manier is de functionaliteit in 

INDUSTRIAL SECURITY

elke laag pas te activeren nadat in de vorige 
het sein op veilig is gezet. De teruggaande 
controle verloopt via een’dongle’ met een 
usb-connector. Het betreft afgesloten elektroni-
ca (een stick), die met een daarmee correspon-
derende versleutelde code de status van het 
opstartproces registreert. De ontcijfering voor 
het opstarten van de volgende laag vindt alleen 
plaats na het vaststellen van een correct 
verloop in de vorige laag en het vastleggen van 
die status op de ’dongle’.

Volgende fase
Van gehele fabriek tot individuele machine, 
het functioneren van een productieomgeving is 
afhankelijk van de werking van een besturings-
systeem, meestal een PLC. Die bestaat uit een 
combinatie van hardware en software. Met die 
laatste kunnen productie-ingenieurs de 
applicatie ontwikkelen waarmee zich de 
verschillende processen laten aansturen. Zij 

vertrouwen hun kennis en kunde toe aan apparaten 
met een internet connectie, die bij afdoende beveili-
ging iedereen de mogelijkheid biedt om het bestu-
ringssysteem te saboteren of de concepten achter de 
programmacodes – unieke  kennis – te ontfutselen.
Hoe veilig we alle componenten rond het internet 
protocol  (IP) ook proberen te maken, het hackersgilde 
weet altijd wel een kier of soms een groot gat te 
vinden in de beveiligingsmuren. Het is de keerzijde 
van het gemak, de lage kosten en dus de populariteit 
van het internetgebruik. In principe is alles met een 
elektrische voeding te voorzien van een IP-connectie. 
Met het Internet of Things treedt een volgende fase in 
de beveiligingsproblematiek aan. Afscherming van het 
individueel apparaat door een hardware gebonden 
beveiliging  is de beste remedie tegen ongeoorloofd 
gebruik. Een apparaat aanzetten, uitzetten of parame-
ters wijzigen: alleen na controle in de diepere lagen 
van de elektronica en het besturingssysteem kan dat. 
En of we nu een externe dongle gebruiken of de 
integriteitcontrole meebranden in de firmware van een 
in te bouwen chip, illegaal downloaden of software 
gebruiken zonder licentierechten te betalen is er niet 
meer bij met de correcte calculaties voor hash code-
controle en de data passend bij de juiste private en 
public key en de referenties naar gewaarborgde 
certificaten. <
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