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A számítógépes hálózatok biztonsága az energiaiparban 
 

A mindenütt jelenlévő számítógépes fenyegetésekkel szemben az energiaiparnak erősítenie kell 

irányító hálózatai biztonságát, és a megelőzésre kell összpontosítania. Ehhez az erőművi hálózati 

réteg és az üzleti/külső rendszerek közötti biztonságos kapcsolat új megközelítésére van szükség. 

Ez állandó folyamat, amely a tudatosítással és felbecsüléssel kezdődik, a politika, az eljárások és a 

biztonsági megoldások megalkotásán keresztül folytatódik, és a folyamatos biztonsági teljesítmény 

menedzselésében tetőzik. Célszerű több különböző biztonsági szintből álló rendszerarchitektúrát 

kialakítani, és építeni a meglévő biztonsági és egyéb szabványokra. 

 

Tárgyszavak: számítógép-hálózat; biztonság; energiaipar; irányítórendszer. 

 
Tetszik-e vagy sem, az energiaipar sokféle 

számítógépes fenyegetésnek van kitéve, ame-

lyek nagy dúlást végezhetnek az irányítórend-

szerekben. A vezetésnek, a műszakiaknak és 

az információtechnikának el kell köteleznie 

magát az átfogó megközelítés mellett, amely 

magába foglalja a fenyegetések megelőzését, 

észlelését és kiküszöbölését. Lássunk néhány 

valószerű fenyegetési forgatókönyvet: 

1. számítógépes támadási forgatókönyv – „el-

lenséges tárcsázók” (war dialers, ezek egy-

szerű személyi számítógépes programok, 

amelyek egymás utáni telefonszámokat tár-

csáznak, modemeket keresve) segítségével 

a hacker olyan modemeket talál, amelyek a 

villamosenergia-hálózat programozható 

megszakítóihoz csatlakoznak, feltöri a meg-

szakító vezérlőjéhez való hozzáférést védő 

jelszót, és megváltoztatja a szabályozási 

beállításokat, amivel helyi áramkimara-

dásokat okoz és berendezéseket károsíthat 

meg. Alacsonyabbra állítja – például 500 
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A-ről 200 A-re – valamelyik áramkör meg-

szakítóját, üzemen kívül helyezi ezzel az 

adott vezetékeket, és átirányítja az áramot a 

szomszédos vezetékekre. Ugyanakkor a 

szomszédos vezetékeken megnöveli a beál-

lítást 900 A-re, megakadályozza ezzel a 

megszakító működését, és túlterheli a veze-

tékeket. Ez jelentős kárt okoz transzformá-

torokban és más kritikus berendezésben, 

ami hosszú javítási leállást eredményez. 

2. számítógépes támadási forgatókönyv – Egy 

nagyvárosi körzetet ellátó erőmű sikeresen 

szigetelte el irányítási rendszerét az erőmű 

üzleti hálózatától egy korszerű tűzfallal, és 

behatolást észlelő és megelőző eszközöket 

telepített. Egy mérnök rossz szándék nélkül 

információkat tölt le egy helyi iskolában 

tartott tanfolyamról, amivel észrevétlenül 

vírust juttat be az irányítóhálózatba. A 

reggeli csúcs előtt a kezelő képernyője 

elsötétül, és a rendszer kikapcsol. 

 

Jóllehet ezek az esetek elképzeltek, mutatják 

azokat a valódi veszélyeket, amelyekkel a há-

lózati biztonsági szakértők világszerte szembe-

sülnek. A számítástechnika biztonsága leg-

alább annyira az üzleti tevékenység része a 

XXI. században, mint a hagyományos épület-

biztonság volt a megelőzőben. Az energiaipar 

mérnökei mindig gondoskodtak a berendezése-

ik működési biztonságának és megbízhatósá-

gának maximálásáról, a növekvő globális ter-

rorizmus és az élénkülő hackertevékenység 

miatt mégis új szempontok szerint kell a sür-

gősséget és a szükséges intézkedéseket meg-

gondolni. Sok erőműben úgy gondolják, hogy 

a hálózatuk el van szigetelve, és ezért bizton-

ságos, de folyamatos felülvizsgálatok és a be-

hatolás észlelése nélkül ez a biztonság csupán 

délibáb. Továbbá az üzleti és a termelőegysé-

gekben létrehozott hálózatok közötti nyílt 

információmegosztás iránti növekvő igény kö-

vetkeztében a tranzakciók és adatok biztonsá-

gának növelésére van szükség. A villamos-

energia-termelő vállalatok számára, amelyek 

esetében egy támadás következményei széles 

körben elterjedhetnek, a számítógépek bizton-

sága nagyon fontos kérdés. 

 

Egy nemrég közreadott központi ellenőrző 

hivatali (US General Accounting Office) je-

lentés, amelynek a címe „A kritikus infra-

struktúra védelme, a szabályozórendszerek 

biztonságossá tételével kapcsolatos kihívások 

és erőfeszítések” (Critical infrastructure 

protection, challenges and efforts to secure 

control systems), az ellenséges akciók közül 

a következő tevékenységeket sorolja fel példa-

ként: 

• A működés leállítása az irányítóhálózaton 

áramló információfolyamok késleltetésével 

vagy megállításával, ezáltal megtagadva a 

szabályozórendszer kezelője számára a 

hálózati hozzáférést; 
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• Illetéktelen változtatások végrehajtása a 

programozható logikai vezérlők (PLC), 

távoli terminál egységek (RTU, remote 

terminal unit) vagy elosztott irányítási rend-

szerek (DCS, distributed control system) 

vezérlőinek beprogramozott utasításaiban, 

aminek következménye például riasztási 

küszöbök megváltoztatása, vagy illetéktelen 

parancskiadás fordulhat elő az irányítóbe-

rendezéseknek. Ez károsíthatja a berende-

zéseket, okozhat idő előtti leállást vagy az 

irányítóberendezés hatástalanítását; 

• Hamis információ küldése az irányítórend-

szer kezelőjének azért, hogy elleplezzék 

vele az illetéktelen változtatásokat, vagy 

hogy a rendszer kezelőinek helytelen be-

avatkozását váltsák ki; 

• Az irányítórendszer szoftverjének módo-

sítása, amely ezután megjósolhatatlan mó-

don fog működni, 

• Beavatkozás a biztonsági berendezések mű-

ködésébe. 

 

Korábban az irányítási rendszerek gyártói már 

foglalkoztak ezekkel a fenyegetésekkel, éspedig 

az erőfeszítéseiket arra összpontosították, hogy 

a felhasználói specifikációt az iparági szabvá-

nyosítási szervezetek (mint pl. az IEEE és az 

ISA) által adott irányelvek és mértékek keretein 

belül teljesítsék. Ezek nyomán a gyártóspeci-

fikus berendezések és alkalmazások megfelel-

tek a biztonsági szabványoknak és előírások-

nak, és ezek feltörése a legelszántabb számító-

gépkalóztól eltekintve, meghaladták a támadók 

képességeit. Manapság azonban a folyamatirá-

nyító hálózatok egyre növekvő mértékben gyűj-

tik és osztják meg a termelésből és elosztásból 

származó információkat a vállalat üzleti hálóza-

tával, olyan szabványos kommunikációs proto-

kollokat használva, mint az Ethernet vagy az 

IP. Ugyanazokat a nyílt, közkeletű protokollo-

kat használják a diszpécserek, a marketing, a 

vállalati központ és az erőművi vezérlőterem 

közötti kommunikációra. Ez az adatmegosztás 

lehetővé teszi a vállalat erőforrásainak straté-

giailag jobb menedzsmentjét, ugyanakkor vi-

szont növeli a biztonsági kockázatokat. 

 

 

A veszélynek kitéve 
 

A mai ipari automatizálási rendszerek nyílt és 

együttműködő természete – sok közülük 

ugyanazokat a számítási és hálózati techniká-

kat használja, mint az általános célú IT-

rendszerek – azt követeli a mérnököktől, hogy 

nagyobb figyelmet szenteljenek a hálózati és 

biztonsági kérdéseknek. Ha nem tesznek így, 

az környezeti károkhoz, kényszerű vállalati 

többletkötelezettségekhez, termeléskieséshez, 

a berendezések károsodásához és a szolgálta-

tás minőségének romlásához, vagy akár sze-

mélyi sérülésekhez, halálhoz, sőt a működési 

engedély elvesztéséhez vezethet. 
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Sok cég felkészül a legrosszabbra. Nagy 

villamosenergia-termelők például elkezdtek 

nagyobb figyelmet fordítani a biztonságra, 

amint ez megnyilvánult abban is, hogy részt 

vesznek az ipari szabványosítási csoportokban, 

többek között az Energiaügyi Minisztérium 

(Department of Energy), a Szövetségi Energia-

szabályozási Bizottság (Federal Energy 

Regulatory Commission, FERC) és az Észak-

amerikai Villamos Megbízhatósági Tanács 

(North American Electric Reliability Council, 

NERC) munkájában. A villamosenergia-ter-

melők növelték a nyomást az automatikák 

szállítóira és partnereikre, abból a célból, hogy 

A fenyegetések sok külső és belső forrásból 

származhatnak, az elégedetlen alkalmazottak-

tól a környezetvédő csoportokon át a közönsé-

ges bűnözőkig, terroristákig. A dolgok csak 

rosszabbodnak azáltal, hogy az IT-rendsze-

rekbe és erőművi rendszerekbe való behato-

láshoz szükséges műszaki ismeretek, készsé-

gek és eszközök mind szélesebb körben hozzá-

férhetőek. Az 1. ábra azt mutatja be, hogy 

miközben a fenyegetések gyakorisága nő, a 

támadások megvalósításához szükséges tudás 

bonyolultsága és kifinomultsága egyre csök-

ken, egyre könnyebbé téve azokat a betörők 

számára. 
 

 

automatikusan koordinált 
(auto coordinated) 

szájtok közötti scriptelés (cross site scripting)

m
ag

as
 a behatolók tudása 

pásztázók 
(sweeper)

grafikus felhasználói interfész (GUI) 

hallgatózók 
(sniffer) 

automatizált 
letapogatók (scans)

lopakodó (stealth) / fejlett letapogatási technikák

elosztott támadóeszközök 

fokozatos 
(staged) 

www támadások 

eltérítő 
bejelentkezések 

hátsó kapuk (back doors) 

szolgáltatás megtagadása (DoS) 

„csomag átejtés” (packet spoofing) 
hálózatmenedzsment 
diagnosztika 

a támadások 
kifinomultsága betörések 

ismert gyenge pontok kihasználása 

ellenőrzés 
hatástalanítása 

behatolók 

al
ac

so
ny

 

jelszó-
kitalálás jelszófeltörés 

önmagát szaporító kód 

 
1. ábra Támadás bonyolultsága és a támadó műszaki tudása 
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azok meggyorsítsák az olyan technológiák 

kifejlesztését, amelyek minél előbb lehetővé 

teszik a megfelelést a folytonosan fejlődő 

energiaipari szabványoknak. Az energiaipar a 

hagyományosaktól eltérő szállítókat keres, 

hogy javítson a vezénylőtermek konstrukció-

ján és a bejutási módon, a kezelők képzésén és 

az olyan biztonsági eljárásokon, amelyek kívül 

esnek az irányítási rendszerek hagyományos 

szállítóinak működési területén. 

 

 

Nem csupán műszaki kérdés 
 

Az energetikai mérnökök továbbra is döntő 

szerepet fognak játszani az energiaipari műve-

letek behatolások elleni megerősítésében, és 

lényeges az együttműködésük mind a vállalat 

igazgatásával, mind az IT-részleggel. Egy 

nagy USA-beli energiaszolgáltatónál lefolyta-

tott, egész vállalatra kiterjedő sebezhetőségi 

ellenőrzés feltárta az irányítási rendszer né-

hány műszaki gyengeségét, de a legtöbb felfe-

dezett hiányosság szervezési természetű volt: 

• az egész vállalatnál általánosságban hiány-

zik a számítógépes biztonsági kérdések 

ismerete, 

• a rendszerek adminisztrálása nem konzisz-

tens (különböző üzleti egységek menedzse-

lik azokat), 

• hiányzik a reagálási terv a számítógépes 

biztonsági eseményekre, 

• némelyik kritikus berendezéshez könnyű 

fizikailag hozzáférni, 

• hiányzik a számítógépes erőforrások eléré-

sének menedzsment-protokollja, 

• hiányzik a változásokat tudatosan kezelő 

folyamat, 

• némelyik kapcsolódási pont a külvilághoz 

nincs dokumentálva, 

• hiányzik a katasztrófa utáni helyreállítási 

terv, 

• a cég képtelen az ismert gyengeségek 

felmérésére. 

 

Elsőnek a vállalat vezetésének kell felismer-

nie, hogy szükség van a biztonságos működés-

re. Azután, mivel kevés cégnek vannak meg az 

erőforrásai az összes folyamatnak a támadások 

elleni megerősítéséhez, a vállalatvezetés irá-

nyításával olyan biztonsági politikát kell ki-

dolgozni, amely rögzíti a szervezet biztonsági 

prioritásait és céljait. Végül a vállalatoknak elő 

kell mozdítaniuk az együttműködést a vezetés 

rétegei, az IT-részleg, és a projektmérnökök és 

erőművi műszakiak között. A projektmérnö-

köknek meg kell érteniük a biztonsági kocká-

zatokat és a lehetséges védelmi stratégiákat. 

Az IT-részlegnek, amely a legtöbb biztonsági 

szakértelmet hozza, meg kell értenie a valós 

idejű rendelkezésre állás szükségességét az 

üzemegységek folyamatos működtetése érde-

kében. 
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Ha már a prioritások megvannak, a műszakiak 

és az IT-részleg képes együttműködni egy 

olyan terv megalkotásában, amely megcélozza 

legalább a következő témákat: 

 

• az informatikai és erőművi hálózatok kon-

vergenciája, 

• az ugyanazon a hálózaton üzemelő bizton-

ságos és nem biztonságos protokollok 

menedzselésének folyamata, 

• módszerek az erőművi irányítási rendszerek 

felügyeletére, riasztására és diagnózisára, 

továbbá integrálásuk a vállalati hálózattal, 

• módszer a bíróság előtt felhasználható 

információk megőrzésére a vizsgálatok/pe-

rek támogatásához, 

• a vezeték nélküli eszközök csatlakozta-

tásának biztonsági eszközei. 

 

A vezetésnek azt is fel kell ismernie, hogy 

sokkal nagyobb hozamot hoz a kockázatok 

megelőzésébe befektetni, mint azok észlelésé-

be és eltávolításába. Bár ez utóbbi ráfordítások 

szükségesek lehetnek a hirtelen fellépő fenye-

getések elleni védelemül, ha elsősorban a tá-

madások megelőzésére összpontosítanak, az 

később csökkenteni fogja az észleléssel és el-

távolítással kapcsolatos kiadásokat. 

 

A nyílt szabványok alkalmazása további sür-

gető vezetési téma a számítógépes terrorizmus 

korában. Míg a gyártóspecifikus technikák 

mellett maradás a behatolással szemben ke-

vésbé sebezhetőnek tűnik, ez a politika korlá-

tozza a megbízhatóság, a rendelkezésre állás 

és a hatékonyság javítását, ami elérhető lenne 

a digitális technika és fejlett alkalmazások 

integrálásával. Valójában a gyártóspecifikus 

technika drágábbá is válhat, ha a gyártók meg 

akarják téríttetni a pótlólagos védelem költsé-

geit, amely mégiscsak szükséges, mivel ezek-

nek a rendszereknek a védettségét csak az is-

meretlenségük biztosítja, nem valamely belső 

képességük. 

 

 

A megelőzésre alapozott számítógépes 
biztonsági architektúra 
 

Az egyik leghatékonyabb módszer a megelő-

zésre alapozott, szabványokra épített számító-

gépes biztonsági architektúra létrehozására a 

hálózat több zónára osztása, amelyek mind-

egyikének különböző kapcsolódási követel-

ményei és adatforgalmi jellemzői vannak. A 

stratégiai helyeken elhelyezett tűzfalak valósít-

ják meg a hálózat megosztását. A behatolást 

észlelő és megelőző rendszereket is a kulcs-

fontosságú helyekre telepítik, és a riasztásokat 

jelentik a felügyeleti központnak. A 2. ábra öt 

zónából álló számítógépes biztonsági architek-

túrát mutat be, amelyek a következők: 

• Az internet zóna (Internet Zone), amely a 

nem védett, nyilvános internet. 
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2. ábra Többzónás hálózati biztonsági architektúra 
 
• Az adatközpont-zóna (Data Center Zone), 

amely lehet egyetlen zóna vagy több, a vál-

lalati adatközpontból, a vezénylőből (disz-

pécser) és a vállalati műszaki részlegből áll. 

• Az erőművi üzleti hálózat zónája (Plant 

Network Zone), amely hordozza az álta-

lános üzleti hálózati forgalmat (üzenetek, 

ERP, fájl- és nyomtatómegosztás és inter-
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net-böngészés). Ez a zóna több telephelyre 

kiterjedhet egy nagykiterjedésű hálózaton 

keresztül (WAN). Az ebben a zónában ke-

letkező forgalom nem érheti el közvetlenül 

az irányítási hálózati zónát. 

• Az irányítási hálózati zóna (Control 

Network Zone), amelynek a legmagasabb a 

biztonsági szintje, hordozza a folyamat-

irányító berendezések és alkalmazások kö-

zötti kommunikációt. Az ebben a zónában 

zajló forgalmat kizárólag a folyamatirá-

nyítási hálózat forgalmára kell korlátozni, 

mivel az nagyon érzékeny a forgalom 

nagyságára és a használt protokollokra. 

• A terepi I/O zónája (Field I/O Zone), 

amelynek a kommunikációja közvetlenül 

huzalozva van az I/O berendezések és 

vezérlőjük/szabályozójuk között. A bizton-

ságot fizikai biztonsági intézkedések/eszkö-

zök nyújtják. 

 

Gyakran telepítenek külön kiegészítő ellenőr-

zési szintet, általában a tűzfalba. Ezeket a ki-

egészítő zónákat jellemzően adatgyűjtésre, 

szervizre és támogatásra használják, van to-

vábbá egy nyilvános és egy extranet alzóna. 

 

Az adatgyűjtési és illesztő alzóna a határoló-

pont és illesztés az összes a folyamatirányítási 

hálózatba irányuló és az abból kimenő kom-

munikáció számára. Ez az alzóna olyan szer-

verekből és munkaállomásokból áll, amelyek 

adatokat gyűjtenek az irányító hálózati eszkö-

zöktől, és elérhetővé teszik azokat az erőművi 

üzemi hálózat számára. 

 

A szerviz és támogatási alzóna jellemzően a 

kiszervezett tevékenységek, berendezésszál-

lítók vagy más külső támogatást nyújtó szer-

vezetek kapcsolódására szolgál, amelyek 

szervizelhetik az irányítási hálózatot. Ezt a 

kapcsolódási pontot ugyanúgy kell kezelni, 

mint az összes kapcsolatot a külvilággal, ezért 

szigorú engedélyezést, titkosítást vagy bizton-

ságos VPN (virtuális magánhálózati) kapcsola-

tot kell használnia. A modemeknek titkosítási 

és visszahívási (dial-back) képességekkel kell 

rendelkezniük. A hálózatra csatlakoztatott ké-

szülékeket naprakész vírusvédő szoftverrel 

kell ellátni. Ez különösen fontos olyan szolgál-

tatók számára, amelyek gyakran viszik saját 

PC-iket az erőműbe, például elemzési célból – 

jó példa erre a turbinaellenőrzés. Ezen túlme-

nően is az energiaipari cégeknek biztonsági 

auditnak kell alávetniük a kiszervezett szolgál-

tatások nyújtóit. 

 

A nyilvános alzóna az, ahol a nyilvánosság 

számára elérhető szolgáltatások működnek. 

Web-szerverek, SMTP üzenetkezelő kapuk és 

FTP-címek lehetnek az ebben az alzónában 

lévő jellemző szolgáltatások. Az extranet 

alzónát használják általában a vállalat keres-

kedelmi partnereivel fenntartott kapcsolatokra. 
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Az ide csatlakozó partnerek kapcsolódhatnak 

betárcsázással, bérelt vonallal, frame-relay-vel 

és VPN-en keresztül. A VPN-kapcsolatok egy-

re általánosabbá válnak az internet terjedése és 

a megosztott szolgáltatások gazdaságossága 

miatt. A tűzfalak szabályait használják annak 

további szabályozására, hogy a hálózat mely 

részeit érhetik el a partnerek. 

 

 

Az üzleti és irányítási hálózat 
biztonsága 
 

Az adatközpont biztonsági szempontból kriti-

kus összetevői a környezeti tűzfal és a belső 

tűzfal. A környezeti tűzfal ellenőrzi a kimenő 

és bejövő forgalmat a nyilvános interneten, 

míg a belső tűzfal ellenőrzi a belső telephelyek 

közötti és a telephelyek és az adatközpont kö-

zötti forgalmat. A belső tűzfal szerepe lénye-

ges a hálózatban keletkezett vírusok terjedésé-

nek ellenőrzésében vagy megfékezésében. 

Korlátozza továbbá a telephelyek közötti meg-

engedett forgalmat, és védi az adatközpontot a 

belső behatolóktól. 

 

Az erőmű irányítási hálózatának a szintjén van 

tűzfal, behatolásészlelés és megelőzés, mode-

mek és vezeték nélküli elérési pontok – mind-

egyik integrálva van egyetlen kommunikációs 

infrastruktúrába, amelyet útválasztók (routerek), 

 

hidak (bridges), kapcsolók (switches) alkot-

nak. Az irányítási hálózati zónába be- és abból 

kifelé irányuló engedélyezett forgalmat tűzfa-

lak korlátozzák, amelyek konfigurálhatók arra, 

hogy kizárólag a lényegesnek tekintett forgal-

mat engedélyezzék, és az ennek nem megfele-

lő forgalom esetében riasztást adjanak ki. A 

riasztásokat 24x7 órás rendben figyeltetni kell, 

akár belső csoporttal, akár harmadik féllel. 

Mindegyik technológiai egység hálózatát el 

kell továbbá szigetelni a többitől, különösen a 

távoli egységekét – ez rendkívül fontos a hely-

reállításhoz. 

 

Minden tűzfalnak naplózó szervert kell hasz-

nálnia az összes tűzfali esemény feljegyzésé-

hez akár helyben, akár központi helyen. 

Ugyanis a tűzfal például konfigurálható úgy, 

hogy megengedje a távoli kommunikációs 

hálózati csatlakozást az irányítási hálózathoz, 

de míg a tűzfal képes az ilyen kapcsolatok 

elérésének felügyeletére, arról nem képes in-

formációt adni, hogy mit próbálnak meg csi-

nálni ezzel. Egy hacker elérheti a szabályozási 

rendszert telneten keresztül, és a tűzfalnak 

nincs eszköze arra, hogy eldöntse, vajon ezt a 

tevékenységet barát vagy ellenség folytatja-e. 

Ez a behatolást észlelő (IDS, intrusion 

detection system) és megelőző (IPS, intrusion 

prevention system) rendszer feladata, amely 

észlelni tudja a felhasználási jellemzőket. 
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Az IDS megfigyeli a hálózati vonalon haladó 

csomagokat, és eldönti, hogy a megfigyelt 

tevékenység potenciálisan káros-e. Jellemző 

példa erre egy olyan rendszer, amely nagy-

számú TCP összeköttetés-kérést figyel meg 

egy megcélzott gép sok portján, és így képes 

felfedezni azt, ha valaki TCP port-letapo-

gatással próbálkozik. Az IDS futhat a célgé-

pen, megfigyelve a saját forgalmát, vagy egy 

független gépen, mint IDS-készüléken (ezt 

hívják IDS hosztnak is). 

 

Az IPS kiegészíti az IDS-t az olyan forgalom 

leállításával, amely veszélyes viselkedésre 

utaló mintázatú. A hálózat és a védett készülék 

közötti összeköttetésben helyezkedve el, meg-

előzi ezzel azt, hogy a támadás megkárosítsa a 

hálózatot, vagy az irányítási rendszert. Az 

IDS-hez hasonlóan az IPS futhat közvetlenül 

hoszt-üzemmódban a irányítási rendszer mun-

kaállomásán, és minél közelebb van a szabá-

lyozórendszerhez, annál jobb a védelem. 

 

A modemek aszinkron módon kötik össze a 

készülékeket. Mivel közvetlen külső kapcsola-

tot létesíthetnek nyilvános szolgáltatón keresz-

tül, a modemek nem esnek a belső biztonsági 

intézkedések hatálya alá, így fontos sebezhető 

pontot jelentenek. Minimálisan mindegyik 

modemnek, amelyik a fő irányítóhálózathoz 

csatlakozik, visszahívásra képesnek (dialback) 

 

kell lennie, amely csak akkor továbbítja az 

adatokat, ha a fogadó rendszertől megkapta 

visszahívással a felhatalmazást. Kényes adatok 

esetében ajánlott a titkosítás. 

 

A vezeték nélküli elérési pontok olyan rádióál-

lomások, amelyek a vezetékes hálózathoz csat-

lakoznak. A vezeték nélküli kommunikáció 

támogatható, ha biztonságosan valósítják meg. 

A megoldásoknak képeseknek kell lenniük az 

illetéktelen hozzáférés megakadályozására, 

valamint az átvitt adatok lehallgatás elleni tit-

kosítására. A maximális rugalmasság céljából 

a készülékeknek képeseknek kell lenniük a 

dinamikus vagy rotáló kulcsokkal végzett tit-

kosításra, kiszűrni vagy blokkolni bizonyos, a 

hálózati csomópontokat egyedileg azonosító 

MAC (media access control, közegelérési) 

címeket, megakadályozni a szolgáltatáskész-

let-azonosítók (SSID, service set identifier) és 

a vezeték nélküli LAN csatlakozást engedé-

lyező jelszavak kisugárzását, és meg kell fe-

lelniük a 802.11 és 802.1x szabványoknak. 

Fogyasztói szintű berendezés nem ajánlott, és 

a szoftver klienssel megvalósított VPN-össze-

köttetés előnyben részesítendő a WEP-pel 

(Wired Equivalent Privacy, a huzalozott háló-

zatokkal egyenértékű titkosítás), vagy a gyár-

tóspecifikus titkosítással szemben. Ez lehetővé 

teszi ugyanis a több gyártótól származó veze-

ték nélküli hardverek alkalmazását. 
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A VPN-koncentrátorok olyan készülékek, 

amelyek titkosítják a koncentrátor és egy má-

sik koncentrátor vagy kliens között átvitt ada-

tokat, kölcsönös megegyezés szerinti kulcs 

alapján. Manapság ezt a technikát széles kör-

ben használják arra, hogy lehetővé tegyék tá-

voli felhasználóknak a nyilvános interneten 

keresztül a biztonságos hozzáférést a vállalati 

adatokhoz. Ugyanez a technika használható 

arra, hogy további biztonságot adjunk az ada-

tok eléréséhez vezeték nélküli és meglévő vál-

lalati WAN-hálózaton át. Különálló VPN-

koncentrátor helyett lehetséges a tűzfalba in-

tegrált VPN szolgáltatások felhasználása is. 

 

Miközben a tűzfalak, IDS-ek, IDP-k és titkosí-

tások komoly védelmet nyújtanak, ezeknek 

együtt kell működniük a meglévő kommuni-

kációs infrastruktúrával. A routerek, hubok, 

hidak, kapcsolók, médiakonverterek és elérési 

egységek fontos feladata, hogy a hálózati in-

formációs csomagokat a kívánt sebességgel 

áramoltassák, ütközés nélkül. Minél inkább 

átirányítják, szegmentálják és menedzselik a 

hálózati forgalmat, annál könnyebb a behato-

lást korlátozni és kiküszöbölni. 

 

Jóllehet ezen rendszerek némelyikében van 

beépített biztonsági funkció is, a kritikus ada-

tok védelmében nem lenne bölcs dolog erre 

hagyatkozni. Az útválasztók például konfigu-

rálhatóak  úgy, hogy a tűzfalak alapvető funk-

cióját utánozva figyeljék a forgalmat egy jóvá-

hagyott elérési lista alapján, de nincs megerő-

sített operációs rendszerük és egyéb robusztus 

képességeik, mint egy igazi tűzfalnak. 

 

 

Tervezett megelőzés 
 

Ahhoz, hogy az erőmű irányítási rendszerét 

problémamegelőző felfogásban lehessen ki-

alakítani, az erőművi hálózati réteg és az üzle-

ti/külső rendszerek közötti biztonság új meg-

közelítésére van szükség. Ez állandóan folyta-

tódó folyamat, amely a tudatosítással és felbe-

csüléssel kezdődik, a politika, az eljárások és a 

biztonsági megoldások megalkotásán keresztül 

folytatódik, és a biztonsági teljesítmény fo-

lyamatos menedzselésében tetőzik. 

 

A tudatosodási és felbecsülési fázis kulcsfon-

tosságú tevékenységei között van a biztonsági 

célok meghatározása, a rendszer gyenge pont-

jainak azonosítása, a biztonsági terv létrehozá-

sa és a biztonsági csapat kulcsfontosságú sze-

replőinek azonosítása. Ebben a fázisban az 

egyik meghatározó pont annak eldöntése, hogy 

mely hálózatokkal kell foglalkozni, és hogyan 

vannak ezek egymástól elszigetelve. Van-e 

kommunikációs rendszerük a közös üzemi 

rendszereknek, a szénelőkészítésnek például? 

Mennyire sebezhetőek az olyan távoli üzemré-

szek, mint a vízkezelés? 
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A politikameghatározási és eljárási fázisban 

felhasználhatók az olyan meglévő ipari szab-

ványok biztonsági szempontjai, mint az ISO 

17799, ISA-SP99, META és CERT, az olyan 

szabályozási dokumentumokkal együtt, mint 

amilyeneket ajánl a FERC, NERC és DOE. A 

telephelyek biztonságával kapcsolatos helyi 

szabályozási követelményeket is figyelembe 

kell venni. A biztonsági megoldás kialakításá-

nak fázisában a rendszerelérést szabályozó 

technikára és folyamatokra, a környezeti biz-

tonságra és elszigetelésre, azonosításra és tit-

kosításra, a behatolás észlelésére és a rendszer 

menedzselésére kell összpontosítani. Végül a 

biztonsági program teljesítőképességének és 

igazgatásának fázisában kell célba venni a 

folytonos figyelést és riasztást, az évenkénti 

auditokat, a periodikus tesztelést és értékelést, 

és a rendszerkövetelmények folyamatos aktua-

lizálását. Ezeknek az eljárásoknak a követése 

nem garantálja ugyan a teljes mentességet 

bármely számítógépes támadástól, de lehetővé 

teszi a kockázatoknak a lehetőségek szerint 

maximális módon stratégiai és költséghaté-

kony kezelését. 
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