Autentizace operátorù
pomocí otisku prstu
v prùmyslových aplikacích

Tento èlánek si bere za cíl ukázat praktické monosti vyuití biometrických metod pro autentizaci jednotlivce,
zejména metody zaloené na snímání otiskù prstù. Pomocí snímání otiskù prstù lze toti znaènì zjednoduit
prokazování identity jednotlivce napøíklad v prùmyslových aplikacích. Jak ji bylo naznaèeno, tentokrát nepùjde
o problematiku øízení pøístupu v rámci inteligentních budov èi zabezpeèených areálù, kde se snímaèe otiskù prstù
úspìnì roziøují ji nìkolik let. Pùjde o vyuití pøi autentizaci operátorù v oblasti øízení technologických procesù,
shrnutí pøínosù, které do této oblasti biometrické metody pøináejí, a v neposlední øadì také popis praktického
vyuití tohoto øeení ve výrobním závodì farmaceutické spoleènosti Boots v Nottinghamu (Velká Británie).

Otisky prstù jako lék
na zapomnìtlivost
Zní to moná absurdnì, ale je to pravda.
Zkuste pøijít do velínu, ze kterého se operátorsky øídí nìjaká technologie a zkuste
pøítomným operátorùm navrhnout, e mohou opravdu zapomenout ta sloitá a dlouhá hesla, která je navíc administrátor systému nutí z bezpeènostních dùvodù zmìnit
kadý mìsíc
Ano, bezpeènosti a zabezpeèení se dnes vìnuje patøièná pozornost. Právì kvùli ní je
tøeba dùslednì dodrovat øízení pøístupu
k aplikaci, která mùe ovlivòovat procesy
v øízené technologii a tak kvalitu výstupu.
Dalím aspektem dneka, na který se klade velký dùraz, je archivace vech dùleitých technologických událostí a parametrù
výroby. Chcete-li, archivace úplné výrobní
historie. Dnes mnohde nestaèí vynutit si
pøihláení operátora pøi jeho pøíchodu pøed
obrazovku s vizualizaèní a øídicí aplikací
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(dále jen operátorská aplikace), ale je tøeba, aby operátor prokázal svou identitu
pøi kadém významném zásahu do technologie. Napøíklad pøi zmìnì pomìru smìsi,
pøi zastavení nebo spoutìní výrobní linky
apod.
A právì kvùli bezpeènosti a poadavkùm
na archivaci pùvodce zmìn ve výrobní
technologii je nutné, aby v rámci operátorské aplikace bylo moné prokazovat identitu operátora, tj. provádìt autentizaci.
Od vynálezu klávesnice je klasickou metodou autentizace vloení uivatelského jména a hesla. Ano, jde o klasickou a zároveò
léty provìøenou metodu, rozhodnì vak ne
o metodu èlovìku pøirozenou. Alternativou
jsou biometrické metody prokázání identity, zejména dnes nejpouívanìjí prokazování identity pomocí otiskù prstù.
Pokud místo psaného hesla uloíme prùkaz identity v rámci lidského tìla, zcela
eliminujeme nutnost si heslo pamatovat,
a tím také anci jej ztrácet. Pak u jen staèí

Obr.1 Èteèka otiskù prstù
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poloit prst na okénko èteèky otiskù prstù
a systém rychle pozná, kdo jsme zaè. To by
se operátorùm mohlo líbit
Èteèky otiskù prstù
Na souèasném trhu je bohatá nabídka rùzných typù èteèek otiskù prstù. Èteèky pro
kanceláøské pouití mohou mít podobu
malých samostatných jednotek pøipojitelných pøes rozhraní USB nebo PC Card nebo mohou být zabudovány pøímo do klávesnice. Naproti tomu èteèky urèené pro
prùmysl èi identifikaci pøi vstupu do budov
jsou témìø výhradnì samostatné jednotky
s robustnìjím designem.
Nejèastìji pouívaným snímaèem je dosud
optický snímaè (scanner) nebo rùzné druhy kapacitních snímaèù. Spíe teoreticky
se lze setkat se snímaèem fungujícím
na principu teplotním, ultrazvukovém èi radiofrekvenèním.
Nìkteré èteèky mají zabudován algoritmus
identifikace (porovnávání 1:N) v rámci svého firmware, jiné podporují jen ovìøování
identity (porovnávání 1:1) a nìkteré èteèky
dokáí jen pøenést sejmutý otisk do pøipojeného poèítaèe a zpracování nechávají
na nìm.
Pøínosy
Do oblasti aplikací SCADA pøináí autentizace pomocí otisku prstu následující
pøínosy:
 Vìrohodnost. Pøínosem zejména pro
technologické provozy, kde se klade dùraz na zaznamenání vech technologicky
významných akcí provedených operátorem. Pøesnì lze urèit kdo, kdy a jakou
akci provedl, a to s jistotou, e nedochází k zámìnì identity poskytnutím èi vyzrazením hesla.
 Vyí stupeò bezpeènosti. Pøínos
spoèívá v zabezpeèeném pøístupu k operátorské aplikaci, protoe je provozována s dostateènì silnými hesly (ve formì otiskù prstù), která není nutné nikam
zapisovat pro pøípad zapomenutí.
Souèasnì se eliminuje nebezpeèí vyzrazení hesla.
 Zrychlení procedury autentizace.
Zrychluje se autentizace proti klasickému zpùsobu pøihláení uivatelským
jménem a heslem. Pro sejmutí otisku
prstu a jeho porovnání s uloenou ablonou je potøeba èasu kratího ne jedna
sekunda!
 Monost identifikace. Kromì autentizace (porovnání 1 : 1) se otevírá monost
identifikace (1 : N), co je dáno jedineèností otisku prstu kadého jedince.
 Nízké nároky na umístìní autentizaèního zaøízení. V øadì pøípadù je sloité umístit pøímo do provozu poèítaè
s klávesnicí pro pøihláení uivatele. Øeením je pouití pouze ètecího zaøízení
pøipojeného na jednoduchý terminál.
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 Sníení poadavkù na technickou
podporu. Hesla (otisky prstù) jsou jedineèná a nelze je ztratit. Proto lze zcela
eliminovat poadavky na technickou
podporu související s vyzrazenými nebo
zapomenutými hesly.
Pøi implementaci metod zaloených na snímání otiskù prstù je vak souèasnì tøeba
zváit urèitá omezení. Ta spoèívají v nezbytné ochranì uloených elektronických
otiskù prstù, potøebì zabránit pouití duplikátù, øeit pøípadné sníení spolehlivosti
v dùsledku zneèitìných rukou nebo snímaèù. Pøi implementaci identifikace se
omezením mùe stát i rychlost, avak
v systému obsahujícím 100 uivatelù lze
dosáhnout èasu potøebného pro identifikaci okolo 1 sekundy, co je moné povaovat
za vyhovující. Èas potøebný na identifikaci
samozøejmì roste s rostoucím poètem uivatelù v systému.
Monosti vyuití
Rozeberme dvì hlavní monosti vyuití,
které ovìøování identity pomocí otiskù
prstù pøináí do oblasti aplikací SCADA.
 Archivace identity pùvodce dùleitých
zmìn ve výrobì.
Toto øeení má význam pro technologické provozy, kde se klade dùraz na zaznamenání vech technologicky významných akcí provedených operátorem. To
znamená kdo, kdy a jakou akci provedl.
 Zabezpeèení pøístupu k operátorské aplikaci.
Identifikace èi ovìøení identity operátora
a v pøípadì úspìchu pøidìlení pøísluných uivatelských práv k øízení technologie.

Identifikace operátorù
pomocí otiskù prstù
v Boots plc
V následující èásti je popsán zpùsob nasazení øeení identifikace operátorù ve výrobním závodì farmaceutické spoleènosti
Boots plc v Nottinghamu (Velká Británie).
Boots je nadnárodní spoleènost zabývající
se prodejem farmaceutického zboí s maloobchodní sítí v mnoha státech svìta.
Kromì toho èást své produkce sama vyrábí. Jeden z výrobních závodù je právì
v Nottinghamu.
Poadavky
V rámci instalace nové výrobní linky bylo
tøeba øeit také zpùsob vizualizace a operátorského øízení celé technologie (operativní a výrobní úroveò øízení). Pomineme-li
poadavky související pøímo s øízenou
technologií, pak hlavní poadavky managementu nebyly z dneního pohledu nijak mimoøádné:
 Vyhovìní poadavkùm na certifikaci
podle smìrnice FDA CFR 21 Part 11

 Monost dokladovat úplnou výrobní historii kadého produktu
 Zabezpeèení s rùznými úrovnìmi pøístupu pøi minimální èasové provizi ovìøování identity a maximální jednoduchosti
pouití
 Vysoký stupeò spolehlivosti a dostupnosti systému (nepøetritý provoz)
 Minimalizace nákladù na správu systému
 Minimalizace nákladù na hardware, software a implementaci
Zpùsob implementace
Systémovým integrátorem byla spoleènost
Invensys APV (Crawley, Velká Británie) ve
spolupráci s firmami Pantek (Stockport,
Velká Británie) a AppTima (Ostrava, ÈR).
Jako základní stavební kámen systému byla navrena dvojice redundantních tag serverù, které prostøednictvím I/O Serverù
sbírají vekerá data od programovatelných
automatù (PLC). Tato data jsou poskytována vem klientským aplikacím v systému,
urèeným pro vizualizaci a operátorské
øízení.
Kromì tag serverù byla do systému zaèlenìna dvojice redundantních databázových
serverù pro ukládání vekerých výrobních
dat v reálném èase. Pro tuto funkci je
pouit produkt Wonderware IndustrialSQL
Server. Archivovaná data jsou pro úèely
tvorby sestav a analýz dále poskytována
klientským aplikacím na poèítaèích pøipojených do podnikové sítì Boots.
Minimalizace nákladù na správu systému
bylo dosaeno pomocí maximální centralizace správy celého systému. Z tohoto dùvodu bylo rozhodnuto provozovat vechny
klientské aplikace urèené pro vizualizaci
a operátorské øízení v prostøedí terminálových slueb. Vechny aplikace tak fyzicky
bìí v relacích na dvojici redundantních
terminálových serverù, jen vlastní interakce s operátorem probíhá na operátorských
stanicích. Pouity jsou produkty Windows
2000 Advanced Server, ACP Thin Manager
a Wonderware InTouch 7.11 for Terminal
Services. Operátorská aplikace vyuívá pro
úèely øízení pøístupu k ní uivatelské úèty
definované ve Windows Active Directory,
co rovnì pøispívá k jednoduché centrální
správì systému.
Operátorské stanice jsou realizovány jako
hardwarovì tenký klient na bezdiskových
poèítaèích tøídy Biscuit PC (Advantech).
Pro interakci s uivatelem je na kadé
stanici pouita dotyková obrazovka (touch
screen) a èteèka otiskù prstù pro autentizaci operátorù. Stanice není vybavena
klávesnicí, v pøípadì nutnosti se alfanumerické znaky vkládají pomocí virtuální klávesnice zobrazené na dotykové obrazovce.
Spolupráce operátorské aplikace s èteèkami otiskù je realizována pomocí software
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Obr.2 Schéma architektury øídicího systému výrobní technologie
v Boots PLC (Nottingham)

AppTima Advanced Security Solution.
Èteèky jsou pøipojeny k sériovým portùm
operátorských stanic. Aby s nimi mohl
software Advanced Security Solution komunikovat, jsou tyto porty virtuálnì mapovány na terminálovém serveru, kde tento
software bìí spolu se vemi operátorskými aplikacemi.

AppTima Advanced
Security Solution
Problematika autentizace operátorù je
v Boots øeena pomocí software AppTima
Advanced Security Solution. Jedná se o sadu øeení urèenou pro integraci bezpeènostní politiky zaloené na snímání otiskù
prstù do prostøedí operátorských aplikací
SCADA.
Cílem tohoto øeení je:
 Rozíøit monosti klasické autentizace
provádìné pomocí uivatelského jména
a hesla.
 Vyuít pøínosù autentizace pomocí otiskù prstù v oblasti aplikací SCADA.
 Pøizpùsobit proces autentizace konkrétním podmínkám a poadavkùm uivatele.
V pøípadì nasazení v Boots zajiuje tento
software následující úlohy:
 Zprostøedkování interakce mezi operátorskou aplikací InTouch a èteèkou otiskù prstù.
 Zabezpeèené ukládání elektronických
obrazù otiskù na terminálový server.
 Synchronizace elektronických obrazù
otiskù mezi primárním a záloním terminálovým serverem.
 Logování vech akcí souvisejících s ovìøováním identity vèetnì výsledkù akcí.
 Realizace bezpeènostní politiky vyuívající uivatelské úèty a skupiny z Active
Directory.
 Zavádìní nových uivatelù a jejich otiskù
do systému.
 Správa databáze elektronických obrazù
otiskù prstù.
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Spoleènost AppTima je aktivní v prosazování nových zpùsobù autentizace a identifikace jedince do oblasti prùmyslového
vyuití. Dokladem je podpora jejího Advanced Security Solution nejen pro rùzné typy SCADA systémù (napø. Wonderware
InTouch, Citect aj.), ale také podpora èteèek rùzných výrobcù (Bioscrypt, Identix).
Samozøejmostí je flexibilita v implementaci
speciálních poadavkù, napøíklad podpora
prostøedí terminálových slueb jako v pøípadì Boots.

Závìr
Oivování celé technologie by mìlo být
v Boots ukonèeno v prùbìhu listopadu
2003, take na oprávnìné hodnocení pøínosù nového systému budeme muset jetì
poèkat. Ji dnes je vak zøejmé, e navrená koncepce zpùsobu ovìøování identity
operátorù bude znamenat vysoký stupeò
zabezpeèení pøi minimální zátìi operátorù, kterou by pøi pouití klasických metod
ovìøování pøedstavovala nutnost neustále
si pamatovat a pomocí klávesnice vkládat
sloitá hesla.
Je vysoce pravdìpodobné, e i pøes svá urèitá omezení se budou biometrické metody
stále více prosazovat i v oblasti prùmyslových aplikací a systémù a to zejména díky
znaènému zjednoduení prokazování identity jednotlivce.

Ing. Petr Klen, Ph.D.
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