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Podle studie Zabezpečení IT pro Industrie 
4.0 [1], která byla iniciována německým spol-
kovým ministerstvem hospodářství a energe-
tiky, je rostoucí propojení strojů v průmyslu 
předpokladem pro inovace. Ovšem komuni-
kace mezi autonomními zařízeními vytvá-
ří nová bezpečnostní rizika – vznikají další 
místa, na která mohou zaútočit hackeři a jiné 
kriminální živly.

Zabezpečení IT je podle této studie pro 
projekty Industrie 4.01) velmi důležité, ovšem 
mnozí dotazovaní manažeři IT, nejen z Ně-
mecka, ale z celého světa, shodně tvrdí, že od-
borníci na počítačovou bezpečnost se k projek-
tům digitalizace dostávají příliš pozdě – bez 
ohledu na to, že průmyslové firmy stále více 
trpí kybernetickými útoky s nezanedbatelnými 
dopady na jejich obchodní aktivity. Podle stu-
die německé spolkové tiskárny cenin Bunde-
sdruckerei GmbH [2], která se při své činnosti 
zabývá i zabezpečením IT, má velké množství 
výrobců strojů a zařízení obavy z kybernetic-
kých útoků a tyto obavy zpomalují tempo di-
gitalizace výrobků a služeb: 17 % firem z to-
hoto oboru s tímto tvrzením plně souhlasí, 
13 % spíše souhlasí a 27 % souhlasí částečně.

Jak rychle se mění hrozby pro projekty 
spojené s Industrie 4.0 a jak rychle se zvyšu-
je jejich úroveň, ukazují publikace BSI (Ně-
meckého spolkového úřadu pro informač-
ní bezpečnost), např. Situace IT bezpečnosti 
v Německu a zabezpečení průmyslových řídi-
cích systémů: deset nejvýznamnějších hrozeb 
a opatření proti nim [3]. Kromě zákonných 
požadavků na kritickou infrastrukturu a od-
povídajících bezpečnostních doporučení BSI 
je důležité vyvíjet nová řešení pro zabezpe-
čení IT, která jsou speciálně určená proti ri-
zikům hrozícím v souvislosti se zaváděním 
Industrie 4. 0.

Systémy průmyslového internetu věcí 
(IIoT – Industrial Internet of Things) v prů-
myslových podnicích se skládají z mnoha 
koncových bodů, které je třeba chránit. Bez-
pečnostních řešení pro Industrie 4.0 je nyní 
na trhu spousta a označují se jako zabezpeče-
ní průmyslových řídicích systémů (ICS secu-
rity) nebo zabezpečení průmyslového inter-
netu věcí (IIoT security). Následující příkla-
dy ukážou, jak se zabezpečení průmyslových 

Nová řešení pro zabezpečení průmyslových 
řídicích, komunikačních a informačních systémů

řídicích, komunikačních a informačních sys-
témů vyvíjí.

Aktuální vývoj zabezpečení 
průmyslových systémů

Dále je uvedeno několik příkladů nabídek 
zabezpečení průmyslových řídicích, infor-
mačních a komunikačních systémů.

Dodavatelé bezpečnostních řešení kooperují 
s dodavateli systémů IT pro průmysl

Společnosti Kaspersky a BE.services 
představily nové řešení pro zabezpečení prů-
myslových automatizovaných procesů: Em-
bedded Security Shield pro programovatelné 
automaty (PLC – Programmable Logic Con-
troller) a průmyslové řídicí systémy (ICS – 
Industrial Control System) [4]. Řešení na-
bízí ochranu PLC a RTU (Remote Terminal 
Unit), jejichž software byl vytvořen v pro-
středí Codesys.

Společnosti Honeywell Process Solutions 
(HPS) a Palo Alto Networks dlouhodobě spo-
lupracují v oblasti kybernetického zabezpeče-
ní řídicích systémů používaných v průmyslo-
vých podnicích. Cílem je zlepšit zabezpečení 
komunikačních sítí řídicích systémů pro pro-
cesní výrobu (DCS – Distributed Control Sys-
tem) a zabezpečení provozní techniky (OT – 
Operational Technology). Řešení kombinuje 
platformu Palo Alto Networks a systémy pro 
řízení procesní výroby Honeywell [5].

Průmyslové řídicí systémy získávají 
speciální ochranu proti malwaru

Společnost CyberArk nabízí Viewfinity, 
řešení určené pro prostředí ICS, jako součást 
své sady CyberArk Privileged Account Secu-
rity [6]. Viewfinity poskytuje ochranu proti 
malwaru a ransomwarovým útokům kombi-
nací řízení přístupových práv a monitorová-
ní aplikací v kritických koncových bodech.

Zabezpečení koncových bodů IIoT

Endian Connect je balíček řešení pro za-
bezpečení průmyslových komunikačních sítí 

a systémů vzdálené údržby strojů. Centrál-
ním řídicím prvkem řešení je Endian Co-
nnect Switchboard [7]: aplikace, která ovlá-
dá a monitoruje přiřazení přístupových práv 
v síti. Toto řešení umožňuje připojení neo-
mezeného počtu koncových bodů prostřed-
nictvím zabezpečené sítě VPN (Virtual Pri-
vate Network), nezávisle na operačním sys-
tému. Jde tedy o řešení vhodné pro projekty 
vycházející z konceptu Industrie 4.0 i jiných 
konceptů chytré výroby.

Inteligentní systémy zabezpečení se 
rozšiřují do oblasti průmyslových IT

Mandiant ICS HealthCheck Service od 
firmy FireEye [8] umožňuje hodnotit kyber-
netickou bezpečnost ICS. ICS HealthCheck 
Report je přehled technických závad, které 
systém Mandiant identifikoval. Ukazuje na 
slabá místa a chyby v konfiguraci a vyhod-
nocuje jejich rizikovost. Poskytuje technická 
a strategická doporučení odborníkům na IT 
i OT a je speciálně určeno pro ochranu pro-
ti hrozbám cíleným na infrastrukturu ICS.

Shrnutí 

Uvedené příklady ukazují stav v oblas-
ti zabezpečení průmyslových řídicích, ko-
munikačních a informačních systémů: „Se-
curity 4.0 pro Industrie 4.0“. Poskytovatelé 
systémů pro zabezpečení musí spolupraco-
vat s dodavateli IT i řídicí techniky a vyvíjet 
společná řešení. Je třeba zajistit, aby všichni 
zúčastnění věděli, jaké hrozby se v souvis-
losti s Industrie 4.0 objevují a jak se jim brá-
nit. To je nezbytná podmínka trvalého úspě-
chu projektů Industrie 4.0 i dalších projektů 
spojených s digitalizací výroby. Mnozí do-
davatelé systémů pro kybernetické zabezpe-
čení už si to uvědomili a na cestu otevřené 
spolupráce nastoupili.
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V posledních týdnech podzimu na několika 
akcích prezentovaly společnosti ABB a B&R 
své vize, představy, zkušenosti a reference tý-
kající se „továren budoucnosti“. Šlo o firemní 
dny, akce ve spolupráci s NCP 4.0 nebo pre-
zentaci na veletrhu SPS v Norimberku.

B&R je členem skupiny ABB, takže je 
možné názory obou firem na budoucnost prů-
myslu považovat v mnoha oblastech za totož-
né nebo vzájemně se doplňující. Jde přede-
vším o oblasti spotřeby energií, komunikace, 
automatizace, robotizace a informačních sys-
témů a o zpracování a využití dat pro řízení 
a rozhodování.

Neustále platí, že pro úspěšný podnik 
v minulosti, současnosti i budoucnosti je 
nutné řešit souvislosti mezi lidmi, stroji, pro-
dukty a procesy.

Za základ aktivit 4.0 se považuje komuni-
kace mezi stroji. Tento princip platí ve všech 
oborech, nejen v průmyslu. Ve stavebnictví, 
zemědělství i na úřadě. Vždyť servisní robo-
ty se budou používat i v oblasti obchodu, slu-
žeb a zdravotnictví a automatizace a digita-
lizace zasáhne i správní a podnikové proce-
sy – od příjmu objednávek nebo reklamací 
po sledování jejich vyřizování a komunikaci 
s druhou stranou.

Komunikaci se všeobecně věnuje velká po-
zornost. Na nejnižší úrovni se v mnoha přípa-
dech využívá standard Bluetooth, především 
pro komunikaci s personálem či údržbou a pro 
vyhodnocování okamžitých stavů. Pro ko-
munikaci spojenou s rozhodováním, ať už na 
úrovni lokálního řízení (např. edge), nebo ve 
vazbě na centralizované či decentralizované 
rozhodování, především na real-time modely 
nebo systémy plánování, se bude i nadále vy-
užívat průmyslový Ethernet. Pro komunikaci 
s cloudem, kde může být realizována analýza 
velkých objemů dat, se v budoucnu bude stále 
více volit Ethernet v kombinaci s protokolem 

Továrna budoucnosti podle ABB a B&R

OPC UA s využitím metod TSN pro zajištění 
vlastností reálného času. Zde se za velký pří-
nos považuje řešení interoperability a konver-
gence informačních systémů (IT) s provozní 
řídicí technikou (OT). Jednoznačně je to pří-
ležitost k významnému zvýšení výkonnosti.

Komunikace a její vlastní řízení se běž-
ně chápou jako nedílná součást kompletního 
systému řízení, včetně bezpečnostních systé-
mů. Pro monitorování chování jednotlivých 
uzlů v síti a vyhodnocování nestandardních 
stavů je k dispozici Asset Performance Mo-
nitor (B&R).

V továrně budoucnosti se nebudou roz-
lišovat obory automatizace a robotizace. Již 
v současné době je robot považován za ne-
dílnou součást výrobní linky, výrobního uzlu, 
popř. jiné úrovně řízení, je-li využíván v logis-
tice nebo podobných oborech. O tomto přístu-
pu svědčí i organizační změny v obou společ-
nostech, ABB i B&R, v nichž začínají velmi 
úzce spolupracovat útvary robotizace a auto-
matizace. Ale cesta k naprosté automatizaci 
výroby v oborech strojírenství, automobilové-
ho průmyslu a elektrotechniky – kde je mož-
né říci, že jsou dosavadní výsledky nejlepší – 
bude ještě dlouhá. Na příkladu továrny na vý-
robu robotů v Číně, která je na vysoké úrovni 
robotizovaná a automatizovaná, bylo poukázá-
no na to, že plných 70 % práce je ruční práce 
a 30 % práce robotů. Snahou vedení i ostat-
ních zainteresovaných je tento poměr změnit.

Je škoda, že pod průmyslem se ve velké 
většině případů uvažují pouze strojírenské 
obory a obory lehkého průmyslu. Ale obě 
společnosti, ABB a B&R, realizovaly mno-
ho projektů i v těžkém průmyslu, např. v hut-
nictví – při kontinuálním lití a válcování oce-
li, nebo v cementářském průmyslu a výrobě 
stavebních hmot.

Doménou obou firem je také energetika. 
Snaha o přístup k této problematice na úrovni 

doby je oběma společnostem vlastní. Výrob-
ní závod B&R pokrývá 95 % vlastní spotře-
by energie ze solárních panelů instalovaných 
na střechách budov v prostoru závodu a do bu-
doucna se předpokládá plná energetická sobě-
stačnost. Další kroky ohledně energetiky vychá-
zejí z poznání, že 70 % spotřeby energií před-
stavují elektromotory. Tedy úspora každého 
procenta energetických ztrát v elektromotoru 
má do budoucna velký přínos k celkovému sní-
žení energetické náročnosti. S rozvojem elekt-
romobility význam úsporných, účinných a pro-
vozně nenáročných elektromotorů ještě vzroste.

Optimalizace je velkým tématem. Za roz-
hodující je považováno rozbití velkých sil dat, 
centralizace dat a jejich analýza pro modely 
řízení na úrovni vyšších celků výroby a logis-
tiky. Tyto trendy nejsou považovány za pro-
timluv. Jednotlivé technologické uzly i celé 
soustavy musí být řízeny v reálném čase na 
nejnižších úrovních řízení, za využití pří-
mé komunikace mezi jednotlivými uzly, lid-
mi, produkty a procesy. Jde o systémy MES 
(Manufacturing Execution System) a MOM 
(Manufacturing Opera tions Management), 
ale rozhodování a řízení s ohledem na spoko-
jeného zákazníka, optimalizaci řízení kvali-
ty, logistiky apod. potřebuje analyzovaná data 
a informace z mnoha zdrojů, zpracovávané 
v reálném čase a s využitím metod umělé in-
teligence. Zde je velká budoucnost.

ABB a B&R svým spojením do jedné 
skupiny dosáhly velké synergie, šetří nákla-
dy a síly na vývoj a řadí se k velkým glo-
bálním společnostem. Proto je třeba jejich 
představy o továrně budoucnosti brát velmi 
vážně. Vycházejí nejen z dostupných meto-
dik, ale i ze zkušeností a referencí a umož-
ňují porovnávat skutečnou situaci v průmy-
slových podnicích s fundovaným výhledem 
do budoucnosti.
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