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WAAROM WILLEN SOMMIGE MENSEN GRAAG INBREKEN IN DE BESTURINGSYSTEMEN VAN PRODUCTIEMA-

CHINES? ZIJN HET ALLEEN TERRORISTEN MET DESTRUCTIEVE PLANNEN? ZIJN HET JUIST DE GEHEIME DIEN-

STEN ZOALS DE STUXNET AFFAIRE ONS LIET ZIEN? OF IS ER SPRAKE VAN INDUSTRIËLE SPIONAGE? WAT DE 

REDEN OOK IS, ONDER NORMALE OMSTANDIGHEDEN HEEFT NIEMAND IN HET BEDRIJFSLEVEN BAAT BIJ INBRA-

KEN IN HET PRODUCTIE APPARAAT. DE KANSEN DAAROP ZIJN ECHTER AANZIENLIJK TOEGENOMEN NU VEEL 

BESTURINGSMODULES VIA INTERNET AAN EEN NETWERK HANGEN. BEVEILIGING VAN IP, SOFTWARE EN DATA 

IS EEN MUST IN EEN GEAUTOMATISEERDE FABRIEK.

Beveiligen machines met internetconnec
tie voorkomt inbreken in broncode

GEHEIM VAN SMID BEWAARD IN DONGLE

Microbesturingsmechanismen en elektronische 

systemen treffen we overal aan: in elektrici-

teitscentrales, fabrieken en op het spoor. Nog 

geen tien jaar geleden zagen de meeste bestu-

ringsmodules of Programmable Logical Control-

lers (PLC) eruit als onschadelijke zwarte kastjes 

met daarin bedrijfseigen hardware en software, 

compleet afgesloten van de buitenwereld. Wan-

neer een module niet meer functioneerde, 

stuurde de leverancier een servicemonteur om 

deze te repareren of het kastje simpelweg te 

vervangen. Uit kostenoverweging zijn control-

lers steeds vaker aangesloten op het internet zo-

dat ze online zijn te monitoren en eventueel te 

reactiveren. Servicemonteurs behoeven de deur 

niet meer uit. Achter hun werkstations hebben 

ze een veel groter bereik bij het afhandelen van 

storingen. Gelijktijdig stellen we met die ’ge-

netwerkte’ controllers vitale productiesystemen 

bloot aan de bedreigingen in cyberspace.

Service monteurs en onveilige laptops
Industriële besturingsystemen zijn tegenwoor-

dig hoofdzakelijk gebaseerd op standaard 

hardware, zoals industriële PC’s onder stan-

daard operating software als VxWorks, QNX, 

Windows of Linux Embedded. Ook in de run-

time omgevingen wordt vaak een gedeelde 

standaard toegepast, bijvoorbeeld CODESYS. De 

verspreide netwerken zijn afzonderlijk bevei-

ligd via VPN’s en firewalls. Voor de controllers 

is dat echter niet afdoende. Het is een bekend 

verschijnsel dat servicemedewerkers de toe-

gangscodes voor de VPN’s van hun klanten 

vastleggen op onvoldoende beveiligde laptops. 

Krijgt een kwaadwillige via de zwakke plekken 

in Firewall en VPN’s (te korte RSA encryptie 

sleutels) toegang tot een netwerk, dan ligt de 

weg open naar alle componenten daarbinnen, 

waaronder de vitale controllers.

Het Duitse Wibu-Systems, dat ook in de Bene-

lux is vertegenwoordigd met een kantoor in 

Hengelo, levert technologie voor het beveiligen 

van software en data tegen oneigenlijk gebruik 

(overtreden licentierechten, hacking, industrië-

le spionage, afscherming van cloudapplicaties). 

Het bedrijf is 25 jaar geleden gestart met een 

voorziening om digitale machine-instellingen 
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veilig te bewaren. Die ervaring in het beveili-

gen van embedded-systemen zorgde voor een 

vruchtbare samenwerking met PLC-fabrikant 

Rockwell Automation. Die levert met zijn soft-

ware ontwikkelomgeving (Studio 5000 Logix 

Designer) het CodeMeter beveiligingssysteem 

van Wibu mee. Daardoor worden toegangsco-

des niet langer onversleuteld opgeslagen in 

een lokale controller, maar komen ze terecht in 

een via encryptie beveiligde container. Die kan 

bestaat uit een hardware sleutel voor een PC of 

laptop (CmDongle) of een softwaresleutel in de 

vorm van een bestand met een softwarelicen-

tie (CmActLicense). Via een applicatie aange-

duid als CodeMeter Source Protection Provider 

(CSPP) laat zich eenvoudig een centrale admini-

stratie voor de toegangscodes inrichten. Alleen 

geautoriseerde personen krijgen toegang tot 

de broncode van de PLC.

VMI is de eerste gebruiker van het beveiligde 

Studio 5000 product. Rockwell levert ruim de 

helft van alle PLC’s die het in Epe gevestigde 

bedrijf toepast in zijn banden productiemachi-

nes. Deze volautomaten, voorzien van vision- 

en sensortechnologie, danken hun hoge graad 

van perfectie aan de expertise die bij VMI in 

tientallen jaren is ontwikkeld. En hoewel het 

bedrijf opereert op een niche markt , is de 

vraag in China, maar ook in Europa en Noord-

Amerika dusdanig groot , dat ook andere par-

tijen het vernuft van de Epenaren goed zouden 

kunnen gebruiken. De kennis van specifieke 

berekeningen en de machineprocessen, onder-

gebracht in de PLC software, willen ze bij VMI 

voor zichzelf houden. De CodeMeter oplossing 

van Wibu biedt het bedrijf de garantie dat de 

broncode is afgesloten voor ongewenste par-

tijen.

LVD, een Belgische producent van machines 

voor de bewerking van metalenplaten werkt al 

meer dan 10 jaar tot volle tevredenheid met de 

beveiligingsoplossing van Wibu-Systems. Voor 

het afschermen van de Touch-L besturingslogi-

ca van de nieuwe generatie lasersnijmachines 

kreeg de technologie van de Duitse firma we-

derom de voorkeur. De combinatie van hard-

ware binding met fysieke en softwarematige 

sleutels sluit goed aan bij de efficiënte wijze 

waarop LVD mondiaal service kan verlenen aan 

zijn machinepark. Indien er storingen moeten 

worden verholpen, kunnen specialisten dit vei-

lig op afstand via een internetverbinding uit-

voeren.
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Per jaar rollen wereldwijd letterlijk 1,2 miljard autobanden van 

de productieband. Daarvan is 20 procent gemaakt met een  

machine van het Nederlandse bedrijf VMI.

De CodeMeter dongle is leverbaar in diverse uitvoerin-

gen met een USB of (micro) SD of CD-card connector. 

Wibu levert tevens de interface software (API) voor het 

versleutelen van beveiligde berichten via 128 bits AES, 

224 bits ECC of 1024 bits RSA versleutelingalgoritmen.

Biometrische encryptie
Versleutelde beveiliging in samenhang met biometrische verificatie wordt toegepast door het Eind-

hovense bedrijf Genkey, dat o.a. apparaten voor stemverificatie levert aan Afrikaanse landen. Op de 

stemlocatie wordt de vingerafdruk van de kiezer razendsnel gematched met de in databases opge-

slagen data van de vingerafdrukken van de miljoenen stemgerechtigden. De stabiele componenten 

van die biometrische data is versleuteld, terwijl de variabele data (ruis) geen codering ondergaat. 

Het matchingproces heeft beide data componentennodig. Genkey gebruikt de CodeMeter technolo-

gie van Wibu voor het encrypten van de broncode in alle verificatieapparaten.


