
Op de Future Network Demonstration 2014, die op 8  

oktober gehouden is op de Generaal-majoor Kootkazer-

ne in Stroe, heeft TNO een demonstratie-opstelling laten  

zien van Protected Core Networking (PCN). In dit artikel  

lichten we toe wat het NATO concept Protected Core  

Networking inhoudt, wat de status is en waarom het  

nuttig kan zijn voor defensie.

Ron van Paassen, TNO

Dit artikel is een vervolg op het artikel in Intercom 

2011 nr. 4 Protected Core Networking door 

luitenant-kolonel Ron Bertelink

intercom | jaargang 43 | 3 75



verschaffen aan een E-node, anders 

wordt hij niet op het netwerk toegelaten. 

Alle verkeer wordt dan meteen gedropt. 

De tweede belangrijke functie van een E- 

node is het routeren. 

De E-nodes geven, via GRE/IPSEC tun-

nels, de versleutelde IP pakketten aan el-

kaar door zodanig dat ze afgeleverd wor-

den bij de juiste Coloured Cloud. Doordat 

de E-nodes onderling een netwerk van 

tunnels opzetten, wordt als het ware een 

overlay netwerk gecreëerd. De tunnels 

zorgen er dan voor dat het foreign net-

werkverkeer gescheiden blijft van het ei-

gen netwerkverkeer. Naast de hierboven 

toegelichte E-node spelen ook de P-no-

de en de Z-node een belangrijke rol in de 

PCN architectuur. De P-node zorgt voor 

Achtergrond
Eén van de lessen die geleerd is in het 

Afghan Mission Network (AMN), is dat 

het nog veel moeite kost om een gedeeld 

ict-netwerk op te zetten wanneer meer-

dere partijen samen een missie opzetten. 

Zo heeft het uiteindelijk ruim anderhalf 

jaar geduurd voordat het AMN FOC was. 

De les die toen geleerd werd, is dat het 

eenvoudiger gemaakt moest worden om 

gezamenlijke missienetwerken op te zet-

ten. Deze handschoen is toen opgepakt 

door NATO, door het uitwerken van de 

Protected Core Network architectuur [1]. 

De Research & Technology Organisatie 

(RTO) van NATO heeft door diverse werk-

groepen een PCN Interoperability Speci-

fication laten schrijven, de Ispec, die het 

PCN concept een stap dichterbij volwas-

senheid moest brengen [2].

In de afgelopen jaren is binnen TNO ook 

verder gewerkt aan PCN. TNO heeft 

deelgenomen aan diverse werkgroepen 

en daarnaast ook geëxperimenteerd met 

de concepten die beschreven staan in de 

PCN Ispec. In dit artikel willen de auteurs 

graag de leerervaringen delen.

Het PCN concept
Allereerst: PCN moet gezien worden als 

een onderdeel van visie op het Future 

Mission Network. FMN is het einddoel en 

PCN kan één van de onderdelen daarin 

zijn. In dit artikel richten we ons op PCN; 

de lezer die meer wil weten van FMN of 

van TACOMS verwijzen we naar [3] of [4].

De kerngedachte in het PCN concept is 

dat elk land een gedeelte van zijn IP-net-

werkcapaciteit ter beschikking stelt aan 

de community. Informatiedomeinen, die 

in PCN termen met Coloured Clouds 

worden aangeduid, maken gebruik van 

de transportcapaciteit van de Protected 

Core om informatie uit te wisselen. De in-

formatie wordt door de Coloured Clouds 

zelf versleuteld door een cryptofunctie, 

wat zorgt voor de noodzakelijke confiden- 

tialiteit. De Protected Core zorgt er dan 

voor dat de versleutelde pakketten bij 

de juiste informatiedomeinen afgeleverd 

worden. In het concept zijn er enkele 

belangrijke begrippen die we hieronder 

toelichten. Een Protected Core Segment 

is een onderdeel van de Protected Core; 

de Protected Core bestaat uit een aantal 

deelnemende Protected Core Segmen-

ten. Doorgaans zal een PCS een Auto-

nomous System (AS) zijn, meestal een 

netwerk van een natie.

In de PCore  hebben de E-nodes  twee 

belangrijke functies. Ten eerste zorgen 

ze voor de authenticatie- en autorisatie-

functies. Elk deelnemend netwerkele-

ment moet de juiste credentials kunnen 
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PCN in relatie tot FMN en TACOMS. 

TACOMS levert de netwerk diensten, de 

onderste lagen 1-4  uit de OSI stack, PCN 

levert de beveiligingslaag daarboven.

Toelichting bij de opzet van PCN. In dit schema zijn twee Core Segmenten opgenomen, dat kunnen 

twee landen zijn. De E-nodes communiceren met elkaar en transporteren het verkeer. De  

rode wolken zijn de Coloured Clouds, te beschouwen als informatiedomeinen, die met elkaar  

communiceren, bijvoorbeeld een missienetwerk. De Z-node zorgt voor versleuteling. Het concept 

kent ook een P-node, die zorgt ervoor dat een Coloured Cloud kan aansluiten op de PCore.



ken gemaakt worden over IP nummerplannen en AS nummers. 

Alhoewel deze administratie niet complex is, moet hij wel cen-

traal belegd worden. Het ligt voor de hand om NATO hierbij een 

rol te geven. Overigens is de Adres Autoriteit eenvoudiger wan-

neer gebruik gemaakt wordt van IPv6 vanwege de automatische 

adrestoekenning die IPv6 wel kent en IPv4 niet.

Een ander aspect van PCN beheer dat buitengewoon belangrijk 

is, is het proces van het aanvragen, beheren en vrijgeven van 

end-to-end verbindingen. Een end-to-end verbinding tussen 

twee Coloured Clouds die over een PCS loopt, bestaat immers 

uit een aantal aan elkaar geknoopte deelverbindingen over ver-

scheidene PCS’sen. Elk van die PCS’sen moet dus op de één 

of andere manier een aanvraag ontvangen voor een specifieke 

capaciteit, die capaciteit in een administratie toekennen aan 

de beoogde gebruiker, en de capaciteit weer vrijgeven wan-

neer de behoefte wegvalt. Dit proces is te vergelijken met het  

signaleringsproces in de oude telefoniewereld: een beller wil  

bellen van A naar B en het netwerk (de switches) zorgen er-

voor dat er een circuit geschakeld wordt waarover de beller kan  

spreken.

Dit aspect van signalering, het reserveren van deelverbindingen 

teneinde een end-to-end connectie vast te leggen en te beheren, 

is in de huidige PCN specificatie en in de TNO demonstrator nog 

niet uitgewerkt. In de TNO PCN demonstrator worden de (deel)

verbindingen nog handmatig geconfigureerd. Dat is in de tele-

foon analogie te vergelijken met de telefoniste die vroeger voor 

een schakelbord zat. Op dit punt kan het concept nog duidelijk 

verder ontwikkeld worden.

de interconnectie van een Coloured Cloud op de Protected Core. 

De Z-node bevat de  payload vercijferingsfunctie.

De techniek
Hoe kan zo’n concept gerealiseerd worden? In de Interface 

Specificatie was een uitgangspunt dat zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt moest kunnen worden van open en standaard commu-

nicatieprotocollen. Zo wordt voor het routeren van de pakketten 

gebruik gemaakt van het bekende Border Gateway Protocol. 

Voor toegangscontrole tot het netwerk (authenticatie, autorisatie) 

wordt gebruik gemaakt van een sleutelpaar met certificaat (PKI). 

De specificatie schrijft voor dat de transportlaag ingevuld zou 

moeten worden door IPv6, alhoewel het concept in principe ook 

werkt met IPv4. Voor het delen van statusinformatie tussen E-no-

des over segmenten heen wordt gebruik gemaakt van multicast. 

Voorbeelden van statusinformatie die via multicast uitgewisseld 

wordt tussen de PCS’sen, zijn bijvoorbeeld: de beschikbare ca-

paciteit in termen van bandbreedte tussen verschillende nodes, 

of de status van de diverse links (zijn ze up/down?).

Beheer in PCN
Het beheer in PCN is een interessant onderwerp. In beginsel is 

de gedachte dat PCN een federatief concept is, en dat impliceert 

dat er geen centrale beheerentiteit is, immers een centrale com-

ponent strookt niet met de federatiegedachte. Ondanks dat in de 

specificatie zoveel mogelijk functionaliteit verdeeld is, ontkomen 

we er niet aan om enkele elementen centraal in te richten. 

De belangrijkste is de Adres Autoriteit: er moeten centraal afspra-

“Ondanks dat in de 
specificatie zoveel 
mogelijk functionaliteit 
verdeeld is, ontkomen 
we er niet aan om 
enkele elementen 
centraal in te richten.”
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Voordelen van PCN
De belofte van PCN is dat er door gebruik te maken van PCN 

(en TACOMS en FMN) veel gemakkelijker gebruik kan worden 

gemaakt van elkaars infrastructuur en van infrastructuur die al 

aanwezig is in een missiegebied. Dit wordt binnen PCN gerea-

liseerd door het informatiedomein duidelijk te scheiden van het 

transportdomein. Daar waar het vroeger, bij het Afghan Missi-

on Network nog jaren duurde om het netwerk op te bouwen, 

zou dat veel sneller kunnen wanneer alle partijen de benodigde 

PCN-interfaces implementeren, zodat netwerkapparatuur samen 

kan werken. Dit voordeel zal des te interessanter worden naar-

mate meer en meer missies in gemeenschappelijk verband wor-

den uitgevoerd.

Aandachtspunten in PCN
Naast voordelen zijn er ook aandachtspunten bij PCN. De be-

langrijkste op dit moment is waarschijnlijk het gegeven dat de 

Interface Specificatie –huidige versie Draft for Review - dooront-

Security in PCN
Beveiliging van verbindingen speelt uiteraard een buitengewoon 

belangrijke rol in PCN, zo niet een hoofdrol. De belangrijkste be-

veiligingsfunctionaliteit heeft te maken met het geheim houden 

van de inhoud van de IP pakketten van de Coloured Clouds  

of de informatiedomeinen. Deze kunnen immers over niet-ver-

trouwde netwerken gestuurd worden. Dit is overigens op zichzelf 

niets vreemds, ook militaire netwerken maken intensief gebruik 

van civiele netwerken. De traditionele manier om hiermee om 

te gaan is het toepassen van crypto als lijnbeveiliging en dat is 

ook de aanpak die in PCN gekozen wordt. De Coloured Clouds/ 

informatiedomeinen kunnen hun eigen crypto gebruiken om de 

informatie die over het PCN verzonden wordt te beveiligen.

Een ander aspect van beveiliging is toegangsbeheer tot de Pro-

tected Core. Het is immers niet de bedoeling dat zomaar ieder-

een verkeer kan verzenden via de Protected Core; dat is slechts 

voorbehouden aan de (vertrouwde) leden van de protected core 

community1. 

Een netwerkelement dat toegang wil verkrijgen tot de Protected 

Core (een E-node, P-node of Z-node) moet daarom beschik-

ken over een geldig credential. In de Interface Specificatie wordt 

hiervoor gebruik gemaakt van certificaten, een PKI infrastructuur 

dus. Elk device moet bij het aansluiten een (publieke) sleutel en 

bijbehorend PKI certificaat presenteren dat door het andere de-

vice gecontroleerd wordt. Uiteraard is hierbij sprake van tweezij-

dige authenticatie.

Tenslotte noemen we nog de Traffic Flow Confidentiality (TFC) 

classes die gedefinieerd zijn in de Interface Specificatie. De ge-

dachte daarachter is dat elk IP pakket voorzien kan worden van 

een label dat aangeeft hoe de Protected Core dit pakket moet 

transporteren. Het PCN concept kent daarvoor vier niveaus: 

per-pakket authenticatie (geen TFC, dit is eigenlijk de Authentica-

tion Header van IPSEC), Source/destination hiding, Precedence 

Hiding en Traffic Volume Hiding. 

De vraag dringt zich wel op in hoeverre dit mechanisme van TFC 

nuttig is, want de verzender vertrouwt dan op de Protected Core 

om deze beveiliging uit te voeren, terwijl, wanneer het gaat om 

confidentiality, de leidende gedachte van PCN nou juist was dat 

Coloured Clouds zelf zorgen voor confidentiality door middel van 

de crypto in de Z-node. De Interface Specificatie is ook niet heel 

expliciet over hoe dit geïmplementeerd zou moeten worden.
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1 Wie of welke instantie er bepaalt wie er in de Protected Core community zit is ook een functie waarvan het voor de hand ligt om die 

 centraal in te richten. NATO is hier een gedachte die snel opkomt.
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nen (cross-signing). Dit kan bij grote aantallen Core Segmenten 

een ingewikkelde kwestie worden. Dan zou er toch weer een 

behoefte kunnen ontstaan aan een centrale entiteit die PCore 

credentials uitdeelt en beheert. Die zou dan waarschijnlijk bij de 

PAA belegd worden.

Conclusie 
In de afgelopen jaren heeft TNO samen met JIVC, KIXS en NATO 

verder gebouwd aan het doorontwikkelen van het PCN concept. 

Momenteel is er een PCN testnetwerk bij TNO, dat verbonden 

is met een defensie testnetwerk in Den Helder. Het lijkt erop dat 

de PCN ontwikkelingen nu geïntegreerd gaan worden in de FMN 

ontwikkelingen en daar hun natuurlijke positie vinden. Wanneer 

defensie verder gaat met het implementeren van dit concept in 

haar netwerkarchitectuur, zal dat naar verwachting een forse im-

pact hebben. Met name de gedachte van het scheiden van het 

informatiedomein van het transportdomein kan verstrekkende 

gevolgen hebben. Tot slot benadrukken we nog dat het PCN en 

het FMN concept federatieve concepten zijn. Die zijn alleen waar-

devol wanneer partners meedoen. Internationale standaardisatie 

en industriesamenwerking bij de doorontwikkeling, bijvoorbeeld 

via een internationaal testbed zijn dan essentieel.

Referenties
[1] NATO C3 Agency, Hallingstad & Oudkerk: “Protected Core Net-

working: an architectural approach to secure and flexible communica-

tions”, verschenen in IEEE Communications magazine, November 2008 

[2] Lies, Dahlberg, Steinmetz, Hallingstad, Calvez: “The protected core 

networking (PCN) Interoperability specification (Ispec)”, Technical report 

2013/SPW008905/13 [3] zie het FMN portal op Tidepedia: https://tide.

act.nato.int/tidepedia/index.php?title=Federated_Mission_Networking_

(FMN)_Portal  [4] Zie www.tacoms.org.

wikkeld moet worden. De NATO visie lijkt te zijn om PCN op te 

nemen als onderdeel van FMN ontwikkelingen. Een ander aan-

dachtspunt is dat PCN gebruik maakt van Payload Encryptie 

in de Z-node. De IP adressen uit de Coloured Clouds (het rode 

domein) worden door BGP geadverteerd over de gehele Protec-

ted Core. Dit is noodzakelijk omdat de PCore een pakket naar 

de juiste Coloured Cloud moet kunnen routeren, maar het kan 

in sommige situaties onwenselijk zijn omdat daarmee informatie 

over de interne opbouw van het rode netwerk wordt vrijgegeven 

aan de Protected Core community. Om niet afhankelijk te zijn van 

leveranciersspecifieke implementaties wilden we voor het PCN 

testnetwerk zoveel mogelijk werken met open source software. 

In onze experimenten met het bouwen van een PCN liepen we 

tegen het probleem dat niet van alle protocollen volwassen open 

source varianten beschikbaar waren. Met name een stabiele 

open source IPv6 multicast stack hebben we niet gevonden. Dat 

was de reden dat we voor het PCN testnetwerk weer teruggegre-

pen hebben naar IPv4.

Tenslotte noemen we nog als aandachtspunt de manier waarop 

de E/P/Z-nodes authenticeren: met behulp van publieke sleutels 

en PKI certificaten. Elk Protected Core Segment zet een Certifi-

cate Authority op die elkaar – federatief! – wederzijds gaan teke-

“Wanneer defensie 
verder gaat met het 
implementeren van dit 
concept in haar netwerk-
architectuur, zal dat naar 
verwachting een forse 
impact hebben.”


