
Praktijkcase

Het ontwerp van een netwerk met meer dan 600 nodes



Inhoud

• Introductie machinebouwer CSi packaging industry B.V.

• Applicatie opzet 

• Technische eisen netwerk (intern)

• Technische invulling netwerk

• Technische informatie Routers / netwerkveiligheid

• Lessons learned
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Integratie van camera’s in een Profinet Netwerk?
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(Profinet design guideline page 119++)

• “Due to the fact the video data used the same priority bit 6 (vlan0) like the 
Profinet frame. Using a VLAN to separate the network will not be recommended”. 



Redundantie d.m.v. 2 x ring

4 The design of a network 

with more than 600 nodes

Verbetering in prestaties en beschikbaarheid

 Hersteltijd van minder dan 20ms

 Indicatie door:

 Relais-contact op de switches,

 knipperende LED’s,

 SNMP traps, 

 Profinet event



De robotcel

Een Router is een netwerkapparaat

dat data buffert, controleert en 

doorstuurt naar een bestemming 

in een ander netwerk.

Definitie Router



 Koppelen netwerken, routeren

 Netwerk beveiligen, d.m.v. Firewall ‘Packet Filter’ en “Stateful Inspection“

 Filter layer 2/3 (Vlan, MAC)

 Network Address Translation (NAT)

 Virtual Mapping

 Poorten/ ‘portforwarding’ (PAT)

 VPN client/ server

 DHCP client/ server

 Tijd client/ server

 Etc. etc

Functies Router



Router applicatie 1:1 NAT

Integratie sub-/machine netwerk met zelfde IP adres reeks met hoger niveau netwerk

P

a

g



IP-Forwarding 1 

Virtual mapping: „Mapping“ van IP addressen van of sub-/machine netwerken naar hoger niveau netwerk
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Netwerkvoorbeeld klasse ‘C’ :

Voordeel:

alleen ip adressen configuratie in 

Router, niet afzonderlijke poorten

Nadeel Klasse C netwerk: 

- alle IP adressen zijn snel vergeven

- Veel configuratie



IP-Forwarding 2
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Netwerkvoorbeeld: klasse ‘B’

Voordeel Klasse ‘B’:

sub netwerk met logische Ip-adressen



Port-Forwarding

Voordeel:

Alleen vooraf bepaalde poorten

kunnen geopend worden, door 

bepaald IPadres, rest blijft gesloten

Beschouwd als erg veilig

Nadeel:

Veel configuratie
    

Port forwarding:

HMI: 172.16.1.20:8080

naar 192.168.1.10:80

PLC: 172.16.1.20:502

naar 192.168.1.10:502
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Beveiliging van een netwerk tegen ongewenste bezoekers

• Gedurende een verbinding van:

– Service PC

– Klant PC

– Externe PC

• Met het doel:

– Toegang tot machine-data

– Opnieuw configureren van de PLC

– Vernieuwen van de software

• Kan de machine getroffen door:

– (On)bedoeld afsluiten

– (On)bedoelde virus infectie

– (on)Bewuste wijzigingen.



Tips instellen veiligheid Router

• Instellen Firewall (packet filter)

• Instellen Black/ white lijst

• Instellen NAT (wel of juist niet)

• Instellen of juist uitzetten services



Tips instellen veiligheid Router



Tips instellen veiligheid Router



Firewall regels

• 1

172.16.1.10

IP forwarding + Firewall regel:

Alleen service PC mag toegang hebben tot

data PLC + HMI

192.168.1.2

192.168.1.1

172.16.1.1

172.16.1.2

192.168.1.2

192.168.1.1

172.16.2.1

172.16.2.2



Firewall regels



Lessons learned
• Routers helpen om:

– Netwerk te vereenvoudigen
– Netwerkbelasting te localiseren
– Machines te dupliceren met zelfde software
– Veiligheid en betrouwbaarheid binnen het netwerk te vergroten

• Overweeg gebruikte netwerktopology ook ivm onderhoud/ 
storingen

• Webcams / videostreaming kan een gevaar zijn binnen een 
profinet netwerk
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Let‘s connect.
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