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Medoilonek: Lukóš ChoIupo
se iiž téměř 2o Iet věnuie
informočním technologiím.
V posledních pěti letech se
zoměřuie no problemotiku loT'
dotoých přenosů q síťové
infrqstruktuře o věnuie se
problemotice !oT plotformy
MindSphere o průmyslu 4.o.
U spoIečnosri vDT Technology'
q.s., členské firmy AGA' zostóvó
pozici technického ředitele.

V posledních letech se internet věcí
(loT) sto, spolu se zrychlu|ícím vývoIem

chytrých zařízení, stó|e čostěii obievuiícím
se výrozem. Spodoií do něi chytró

zc,řízení všeho druhu' |oT otevřel zcelo
nové moŽnosti, iok nÓš koŽdodenní Život

učinít outomotizovoně jším, Účínněiším

o pohodlněiším. Zóklodní komenem

ie především loT komunikoce, kterÓ

1e klíčem k br zc:Íízenim' Vzhledem
k otevřené povoze bezdróÍové
komunikoce v senzorových sítích o
omezené šířce pÓsmo o nutnosti Úspory
energie neisou problémy s bezpečností
v mnoho přípodech sprÓvně řešeny'
H|ovně z těchto dŮvodů ie toto

komuníkoce nóchy|nó k rtokŮm hockerŮ.

Řešení problémů bezpečnosti o ochrony
soukromí v loT sítích mó tedy v prostředí
internetu věcí zÓsodní ýznom.
lT profesionÓlové o bezpečnostníýmy se

doto. Stóle rostoucí počet připoiených
zc,řízení loT se lok siol výzvou pro

bezpečnostní tech nlky.

Klíčem k otózce bezpečnosti internetu

věcí při pohledu do budoucnosti je

rostoucí potřebo komunikoce lidi z
oblosti bezpečnosti o z ob|osti síťové
infrostruktury ke sdílení znolostí. Ve
skutečnosti mohou být tyto dvě skupiny
protivníky, proioŽe moií různé cíle. Síťoví

operótoří isou rÓdi, pokud všechny
sítbvé pokety proudí rychle s vysokou
dostupností o nízkou lotencí i kdyŽ
všechny tyto pokety přenÓšeií skodlivy
provoz' Bezpečnostní skupino by
provděpodobně bylo neišťostněiší, kdyby
neprochózelo sítí nic.
Síť hroie klíčovou roli ve dvou oblostech'
První - deteku1ící, kdy probihÓ Útok, o

druhou je reokce no Útokvypnulímzatízení,

ieho omezením nebo zpomo|ením' Se
sítbvou infrostrukturou mŮŽele procovot
mnoho způsoby. PersonÓl lT bude téměř

vzdy chtit při řešení bezpečnostních
prob|émů spoléhot no sÍťové brÓny
firewoll, ole nemó tendenci pouŽivot
brónu fírewoll pro koždý iednotlivý port
switche. Bezpečnostní funkce musí být

zobudovóny do somotné sítě.

Což bude znomenot spolupróci mezi
procovníky síťové infrostruktury o

bezpečnostními techniky. ProtoŽe se v
této situoci střetóvoii dvo rŮzné světy, ie
nulné zočÍl u vedoucích procovníků no

monoŽerské Úrovni. To nulně neznomenó,
Že se týo dvě odvěfuísloučí, ole že koŽdé
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perspektivě
všok budou muset určit, co ie třebo chrÓnit,

o procovníci sítbvé infrosirukiury se budou
muset rozhodnout, iok to udělot' o to oŽ
no hronici sítě, kde se zcliízení připoiuií'
Spoiení lT o bezpečnostních skupin

ie neusiÓ|ou výzvov, přesto ie nutné ii
překonoi. Bez něi bude více norušení
síté přichÓzet spíše z jeií veIi|'osti, než
zÓsohem koncových uŽivotelŮ' Utočníci,
kteri hledo1i nejiednodušší vstupní body
do kritických čóstí sítě, budou i nodó|e
vyuŽivot ovlodoče HVAC, porkovocí
či mýtné oUtomoty, chytré domy o do|ši
zc:řízení loT. Bohužel zc,řízení loT se z
bezpečnostního h|edisko v brzké době
nezlepší, protoŽe mnoho výrobcŮ těchto
zařízení se tomuto problému nevěnuie,
o proio musí no bezpečnost dbÓt
provozovote|é loT sítí'

Aktivní Účost Asocioce Gremium Alorm
v orgonizoci Eurolorm umoŽňu je

přímo se podílet no tvorbě prostředí o
podmínek v tomto dynomicky se měnícím
oboru' Eurolorm se mimo iiné podílí
no podobě příslušné |egis|otivy ioko
nopř. nóvrhu normy ENSOZ]O Remote

Services či Cyber Security ve vztohu k

připrovovonému dokumentu Cyber Act
plÓnovonému no červen 2021. SdíIení
informocí o komunikoce s nošimi členy,
profesními orgonizocemi i odbornou
sférou předstovuie vysokou hodnotu
členslví v osocioci Eurolorm.

Lukóš Cholupo
odbor ný s otiku

BezPečnost IoT sítí v širší

reolltě, tok oby bude presne
'ědět.' 

ioké 1sou celkové
citliVó nostni ýmy
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