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Nové bezpečnostní projekty 
SIoT a FOCUS



Základní informace

• Nové projekty z výzvy bezpečnostního výzkumu
• Projekt Fokus

• Cílem technologie pro monitorování 400 GbE sítí
• CESNET ve spolupráci s Flowmon Networks a Netcope

Technologies
• Období 2017 až 2020

• Projekt SIoT
• Zaměření na bezpečnost IoT
• CESNET ve spolupráci s VŠB TU Ostrava
• Období 2017 až 2020



Zvyšujeme rychlost na 400GE

• Příprava na Technologii 400 Gb/s Ethernet
• Nová technologická výzva: 1.25 ns na paket
• Je nutno zpracovat 4 pakety v jednom kroku (cyklu)
• Masivní paralelismus pro dosažení wire-speed 

propustnosti, programovatelnost na úrovni jazyka P4

Pokračování úspěšného
projektu DMON100

Akcelerační karta
100GE



Dynamická míra sběru dat

• Selektivní míra sběru dat na úrovni jednotlivých flow
• Vyvážení výpočetního výkonu a míry detailu sbíraných dat

• Zavést zpětnou vazbu od analýzy ke sběru dat
• Automatické či manuální reakce na aktuální hrozby
• Podpora běhu IDS systému přímo na sondách

Sondy KolektorIPFIX

Zpětná
vazba

Flow
IDS Pakety

Výsledky IDS



Cíle projektu SIoT

• Adresovat oblast bezpečnosti IoT a vytvořit vhodné 
nástroje pro detekci incidentů

• Brána je vhodné místo pro řešení bezpečnosti IoT
• Napájení z elektrické sítě, dostatek výpočetních zdrojů
• Dnes přes bránu prochází většina komunikace

• Navázání na aktivity Eduroam AP
• Možnost připojení IoT sítí (LoRa,Z-Wave,ZigBee, IQRF,…)



Hlavní cíle projektu

• Systém pro detekci incidentů v IoT sítích (software)
• Modulární otevřený systém nad OpenWRT
• Sada modulů pro řešení typických problémů
• Monitoring komunikace v síti IoT, posílení bezpečnosti 

reportingem uzlů.
• Zabezpečená brána sítě IoT (funkční vzorek)

• Postavena nad komoditním OpenWRT routrem
• Připojení několika USB donglů pro realizaci sítě IoT. 

Komoditní i vlastní hardware.
• Plně funkční systém pro detekci incidentů, pilotně 

otestovány.



Děkuji za pozornost

Rád zodpovím případné dotazy…


