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až po dodávku systému. Vyhovuje meziná-
rodním standardům, např. ISASecure a WIB. 
Vestavná zařízení jsou testována podle certifi-
kačních procedur ISASecure EDSA (Embed-
ded Device Security Assurance) a Wurldtech 
Achilles. Také řídicí a komunikační moduly 
a provozní přístrojová technika jsou konstruo-
vány s ohledem na zabezpečení informací.

Služby

Pro účinné zabezpečení informací je nut-
né, aby operační systém a antivirový sys-
tém byly vždy aktuální. Společnost Inven-
sys, nyní jako součást koncernu Schneider 
Electric, testuje všechny aktualizace a pro-
věřuje jejich kompatibilitu se svými systémy 
(aktuální verzí a třemi předchozími verzemi). 
Na základě těchto testů potom svým zákaz-
níkům doporučuje aktualizace vhodné právě 
pro jejich systémy.

Na základě programu technické podpory 
FIRST mohou být tyto aktualizace distribuo-
vány přímo do závodů a provozů. Tím se šetří 
čas a náklady spojené s tím, že by bylo nut-
né vždy zjistit aktuální verzi systému a k ní 
vyhledat a stáhnout příslušné aktualizace.

Kromě dodávek systému Foxboro Evo na-
bízí Invensys také služby projektování, insta-
lace a technické podpory v oblasti komuni-
kačních sítí a systémů. Prostřednictvím týmu, 
který se zabývá kybernetickou bezpečností, 
nabízí Invensys tyto služby:
– návrh komunikačních sítí a řídicích a in-

formačních systémů,
– vyhledávání slabých míst zabezpečení,
– audity komunikační sítě a řídicího a infor-

mačního systému,
– vyhledávání bezpečnostních děr a jejich 

oprava,

– posilování odolnosti komunikační sítě a ří-
dicího a informačního systému proti kyber-
netickým hrozbám,

– návrh komunikační infrastruktury,
– návrh nebo posouzení zabezpečení infor-

mačních a řídicích systémů a jeho optima-
lizace,

– pomoc při kybernetickém útoku a v krizo-
vých situacích,

– školení v oblasti zabezpečení komunikač-
ních sítí a řídicích a informačních systémů,

– zálohování a obnova po havárii.

Závěr

Systém Foxboro Evo představuje výraz-
ný krok směrem ke zlepšení ochrany provoz-
ní integrity a zabezpečení informací v závo-
dě. Je zpětně kompatibilní s řídicími systémy 
různých generací I/A Series, ale přináší nové 
možnosti, jak může každý pracovník v závo-
dě získat situační povědomí potřebné pro to, 
aby mohl plnit své pracovní úkoly lépe, rych-
leji, bezpečněji a s menším úsilím.

Systém Foxboro Evo se vyvíjí spolu s pro-
středím, v němž pracuje. Nejde jen o to, že 
reaguje na aktuální hrozby, jak popisuje ten-
to článek, ale vyvíjí se také v souladu s nej-
novějšími technickými trendy a novými stan-
dardy.

V dubnu 2014 byla ukončena podpora 
operačního systému Microsoft Windows XP. 
To s sebou nese nutnost investovat do aktua-
lizace a modernizace softwaru mnohých PLC 
a serverů SCADA. Kritické je právě ohrože-
ní informační bezpečnosti nepodporovaných 
systémů. Zákazníci ovšem nechtějí investo-
vat do kompletní výměny komunikační a in-
formační infrastruktury. Tam, kde je to mož-
né, je jen aktualizován operační systém a za-

jištěna kompatibilita softwarového vybavení 
s novým operačním systémem. Kde taková 
aktualizace možná není, je nutné investovat 
i do výměny nebo doplnění hardwaru. Často 
přitom jde jen o doplnění některých kompo-
nent, např. firewallů.

Z historického hlediska jsou dodavate-
li těchto doplňkových komponent většinou 
malé a střední firmy, kdežto řídicí systémy 
průmyslových procesů DCS nebo PAS do-
dávají zpravidla velké firmy. To může způso-
bit nerovnost ve smlouvách o technické pod-
poře. Navíc kompatibilita každé aktualizace 
a modernizace musí být testována z pohle-
du řídicího systému i doplňkových kompo-
nent. Ačkoliv jsou investice do doplňkové-
ho hardwaru nezbytné, čím více je dodavate-
lů, tím vyšší je i cena za servis a technickou 
podporu. Zákazníci proto tlačí na dodava-
tele řídicích systémů, aby dodávali i zmí-
něné doplňkové komponenty a zajišťovali 
jejich kompatibilitu a technickou podporu. 
To je právě cesta, kterou jde i Foxboro. Sys-
tém Foxboro Evo se vyvíjí podle požadav-
ků zákazníků a může být dodán a podporo-
ván včetně všech doplňujících subsystémů 
a komponent.

Foxboro Evo umožňuje řídit průmyslové 
procesy způsobem, který je provozně bez-
pečný a zabezpečený proti kybernetickým 
útokům. Jestliže zákazník dodržuje bezpeč-
nostní pravidla, procedury a doporučené po-
stupy, ochrání Foxboro Evo jeho informace 
před všemi kybernetickými hrozbami, které 
se vyskytují nyní, i před těmi, které se mo-
hou objevit v budoucnu.

Gary Williams, manažer pro kyberne-
tickou bezpečnost a komunikační techniku, 

Schneider Electric Process Automation
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y   Matlab a Simulink –  
Release 2014b

Společnost Humusoft, s. r. o., a firma 
MathWorks®, producent softwaru pro technic-
ké výpočty, modelování a simulace, uvádějí na 
trh v ČR a SR nové vydání výpočetního, vývo-
jového a simulačního prostředí Matlab R2014b. 
Vydání přináší důležité změny v základním mo-
dulu Matlab, zajímavá vylepšení nástroje Simu-
link a další novinky v mnoha oblastech.

Základní modul Matlab v nejnovější verzi 
nabízí zejména nový, dále zdokonalený gra-
fický systém, možnost vložit vlastní toolbox 
do jediného instalovatelného balíku, funk-
ce pro zpracování rozsáhlých dat s možností 
využít platformu Hadoop, podporu propojení 
s platformami Arduino a Android pro ovládá-
ní motorů a akčních členů a pro přístup k úda-
jům ze senzorů atd.

Modul Simulink je rozšířen o vodicí znač-
ky a nápovědy zrychlující tvorbu modelů, 

grafické spojení textových popisků s bloky 
a speciální náhled v editoru k zobrazení roz-
hraní modelů a subsystémů. Dále také o tla-
čítko pro rychlé nové spuštění po sobě jdou-
cích simulací, nový blok Simulink Function 
pro tvorbu a volání modelovaných funkcí 
odkudkoliv z prostředí Simulink a Stateflow, 
funkce modelování lineárních systémů s pro-
měnnými parametry v prostředích Simulink 
a Control System Toolbox atd.

Současně je v Relase 2014b aktualizová-
no mnoho desítek dalších produktů ze systé-
mu Matlab a Simulink. Podrobné informace 
o novinkách i obecně o produktech Matlab 
a Simulink lze nalézt na www.humusoft.cz.

(sk)

  „Chytrý průmysl“ a jeho 
dopady na inovace softwaru

Ve dnech 10. a 11. března 2015 se bude 
v Berlíně konat co-summit klastru Software-

-intensive Systems & Services ITEA3 EU-
REKA (www.eurekanetwork.org/itea-3/
about) a asociace ARTEMIS Industry As-
sociation, která sdružuje evropské podniky 
a instituce činné v oblasti vestavných a ky-
berfyzických systémů (www.artemis-ia.eu).

V rámci společného summitu, již sed-
mého v pořadí, zazní plenární přednášky 
významných odborníků, budou se konat 
panelové diskuse na vysoké úrovni a bude 
uspořádána výstava, kde se budou pre-
zentovat jednotlivé projekty a řešitelské 
týmy. Tématem společného summitu je 
„chytrý průmysl: dopady na inovace soft-
waru“. Celkem 75 výzkumných a vývojo-
vých projektů ITEA i ARTEMIS představí 
své výsledky zvláště s ohledem na jejich 
využití v praxi.

Registrace na stránkách www.artemis-ia.
eu/co-summit-2015/index.html nebo https://
itea3.org/co-summit-2015/index.html je ote-
vřena do 13. února 2015 (nebo do naplnění 
kapacity akce). (Bk)


