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cová zařízení s konstantním výstupním da-
tovým tokem apod.),

– rychlostní parametry páteřních a nepáteř-
ních linek,

– logický model komunikace z pohledu oče-
kávaných zátěží a objemů datových toků,

– dohled nad celým systémem a řešení toho-
to dohledu (přičemž dohledem není čeká-
ní na poslední chybu, proti které je systém 
ještě odolný),

– požadavky na zpracování dokumentace (ze-
jména realizační a následně i skutečného 
provedení) – neboť i toto je součástí dále 
zmíněného bezpečnostního pohledu na sítě, 
protože když uživatel infrastruktury netuší, 
jak infrastruktura vypadá a jaké služby po-
skytuje, bude velmi obtížné požadavkům 
zabezpečeného systému vyhovět. 

Zabezpečení přístupu

Zastavme se nyní u již zmíněného bez-
pečnostního pohledu. Tady nás bude nejdří-
ve zajímat zabezpečení fyzické. V této kate-
gorii je hlavní otázkou bezpečnostní pohled 
od okamžiku přístupu do objektu k fyzické-
mu přístupu k zařízení, tj. dostupnost klíčů 
k místnostem a rozváděčům, zajištění před 
neoprávněným vstupem a manipulací atd. Fy-
zické zabezpečení není třeba detailněji roze-
bírat, jde spíše o úlohu zabezpečení objektu 
a stanovení pravidel vstupu. 

Při řešení zabezpečení systémů je zapo-
třebí stanovit a nastavit soubor opatření tý-
kajících se konektivity jedné sítě na sítě jiné, 
v našem případě na sítě nadřazených systé-
mů (např. na interní IT infrastrukturu jed-
notlivých podnikových subsystémů včetně 
ekonomických agend, sítě pro zajištění sprá-
vy na dálku, sítě pro připojení a zabezpeče-
ní bezpečného provozu samostatných méně 
odolných zařízení – např. robotů, zajištění 
filtrace nechtěných komunikací, zajištění 
omezení provozu pro zařízení se speciální-
mi režimy přenosu aj.).

Obě dvě oblasti zabezpečení musí jít 
v návrhu vedle sebe rovnocenně. Nemá smy-
sl mít dokonale systémově zabezpečenou síť, 
která bude komukoliv dostupná k fyzickému 
poškození. Jestliže tedy považujeme fyzické 
zabezpečení za vyřešené standardně použí-
vanými zábranami, pro zabezpečení systé-
mu používáme také standardní zařízení typu 
firewall či firewall s routerem jako již zcela 
běžnou praxi. Je třeba vždy pečlivě zvážit, 
která zařízení a kam budou v dané síti pou-
žita, a to z několika důvodů:
– neexistuje obecné a „geniální“ zařízení, kaž-

dý typ zařízení je určen k jiné primární služ-
bě a k této službě bývá i optimálně navržen,

– v průmyslovém prostředí platí zásada, že 
aktivní zařízení (switche, firewally), která 
mají přímou vazbu na technologická za-
řízení, by jim měla být co nejblíže (proto 

také např. existují transparentní „neviditel-
né“ firewally, které provádějí hloubkovou 
inspekci provozu v rychlosti komunikační 
linky – wirespeed inspection firewall),

– stejně tak v průmyslovém prostředí platí, že 
počty propojení do okolního světa by měly 
být co nejnižší, ideálně jedno redundantní 
a bezpečné místo, je třeba si uvědomit, že 
v zásadě každý bezpečnostní prvek (až na 
vzácné výjimky) vnáší jisté zpoždění do 
komunikace, které, zejména u rozsáhlých 
systémů, nemusí být vhodné a může způso-
bit značné problémy zejména u nyní hod-
ně prosazovaných přenosů surových (raw) 
dat bez časové známky. 
Domníváme se, že podaří-li se udržet ná-

vrh komunikační infrastruktury v mezích uve-
dených poznámek, bude mít uživatel k dispo-
zici komunikační systém, který splní hlavní 
ideu dobře navrženého systému – tedy posky-
tovat veškeré služby tak, aby o chodu systé-
mu při jeho regulérním provozu nikdo nevě-
děl. Kdyby však při vašich záměrech vznikly 
pochybnosti o funkci či zabezpečení komu-
nikační infrastruktury, neváhejte se na nás 
jako na autory tohoto článku obrátit. Jsme 
připraveni vám s návrhem, instalací i provo-
zem pomoci.

Jiří Kasner, COLSYS AUTOMATIK Kladno, 
Radim Novotný, SIDAT Praha

Cílem vznikající společnosti SIDAT Di-
gital je v českých a slovenských podnicích 
realizovat nové typy projektů s uplatněním 
strategie průmysl 4.0. Bude tak podporován 
vznik výrobních technologií, ve kterých bu-
dou propojeny fyzické výrobní systémy s di-
gitálními technologiemi. Veřejnosti bude nová 

SIDAT a Sova Digital zakládají společný podnik 
SIDAT Digital

firma představena 21. března ve 13:00 na ve-
letrhu Amper v Brně. 

Firma SIDAT Digital hodlá dodávat systé-
my pro řízení digitalizované výroby v auto-
mobilkách, ve strojírenství a potravinářském 
průmyslu. „Přední světové firmy teď přechá-
zejí na sledování výroby prostřednictvím on-
line digitálních dvojčat,“ říká jednatel společ-
nosti SIDAT Radim Novotný. 

Podstatou digitálních dvojčat je vytvoření 
digitální kopie reálného výrobního nebo logi-
stického procesu na základě dat z existujícího 
výrobního procesu. Umožňuje využít shromáž-
děná data pro simulaci a optimalizaci výrobní-
ho procesu, pro predikci a eliminaci nežádou-
cích událostí a pro kvantifikaci a identifikaci 
úzkých a problémových míst výroby.

„Online řízení výroby má klíčový význam 
i pro středně velké výrobní firmy, kterým ta-
kováto řešení můžeme nabídnout za přija-

telných investičních podmínek,“ uvedl Ra-
dim Novotný. 

„Přesouváme se do budoucnosti, kdy soft-
warové digitální technologie dokáží přímo 
ovlivňovat a řídit výrobní linky a tím zlevnit 
produkci jakéhokoliv zboží a zvýšit jeho kva-
litu,“ dodal Radim Novotný.

(ed)

SIDAT, spol. s r. o.:
Ryze česká společnost SIDAT byla založen 
v roce 1990, má 80 kmenových zaměstnan-
ců a dosahuje obratu čtvrt miliardy korun. 
Na pracovištích v Praze a v Brně zabezpe-
čuje dodávky v oblastech komplexní auto-
matizace, výrobní informatiky, Customer 
Care, průmyslu 4.0 a integračních projektů. 
V roce 2017 se SIDAT stal jedním ze zaklá-
dajících partnerů Národního centra Průmys-
lu 4.0 při CIIRC na ČVUT v Praze.

Sova Digital a. s.:
Slovenská společnost SOVA Digital už 
27 let pomáhá slovenským podnikům digi-
talizovat a optimalizovat výrobních procesy 
v souladu s Industry 4.0 a zlepšovat si tím 
konkurenceschopnost a produktivitu. Za ře-
šení digitálního dvojčete získala v minulém 
roce ocenění Inovace roku, udělované od-
borníky a ministerstvem průmyslu. SOVA 
Digital je dodavatelem systémů PLM firmy 
Siemens pro slovenský trh. 


