
Bezpečnost díkyzabezpečení
Ochrana osob, životního prostřední a kritické infrastruktury proti hrozbám 
vůči průmyslové bezpečnosti

V souvislosti s tím, jak jsou průmyslové provozy stále více propojené, činí organizace významné 
investice do bezpečnosti, aby tak zvýšily ochranu svého duševního vlastnictví, svých podnikových 
operací a své značky. Až příliš často jsou však přehlíženy vnitřní implikace rizik týkajících se 
zabezpečení. Na základě integrace bezpečnostních a zabezpečovacích programů a dodržování 
následujících klíčových kroků mohou výrobci a provozovatelé průmyslových provozů 
vyhodnocovat, spravovat a snižovat bezpečnostní implikace rizik ohledně zabezpečení v rámci 
platformy Connected Enterprise.
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Úvod
Průmyslové zabezpečení se dostává do popředí zájmu v souvislosti s tím, jak organizace 
zavádějí propojené, informačně bohaté architektury, jež mají napomáhat k zvýšení 
produktivity, efektivity a bezpečnosti. 

Ať se jedná o vzdálený přístup k výrobním strojním zařízením, bezdrátový přístup 
k čerpacím stanicím, nebo propojení zařízení ve výrobní hale s IT infrastrukturou, větší 
možnosti propojení mohou z hlediska produktivity a bezpečnosti poskytovat podstatná 
zlepšení. Zvyšují se tím ale také rizika – nejen ohledně duševního vlastnictví, zisků 
a kritických výrobních zdrojů, ale rovněž pro bezpečnost osob nebo životní prostředí.

Bezpečnostní systémy jsou navrhovány k odhalování chyb, k upozornění obsluhy 
a k automatickým zásahům. Úpravou nebo napadením bezpečnostních systémů 
mohou různé případy narušení zabezpečení donutit standardní řídicí systém, aby 
pracoval mimo své definované bezpečnostní parametry, mohou poškodit zařízení 
a životní prostředí, nebo dokonce uvést pracovníky či obecnou veřejnost do 
nebezpečných situací.

Propojitelnost přináší příležitosti a rizika
Platforma Connected Enterprise propojuje osoby, procesy a hmotné zdroje. Slučuje 
dohromady systémy informačních technologií na úrovni celého podniku a provozních 
technologií (OT) do společné síťové infrastruktury. A využívá síly technologií 
umožňujících další funkce – od dat a analytického softwaru po chytrá zařízení, která 
dohromady tvoří internet věcí (IoT). 

Co to však znamená pro výrobce a provozovatele 
průmyslových závodů? Znamená to výrobní inteligenci pro 
měření a zlepšování téměř každého aspektu jejich provozu, 
např. kvality, produktivity, doby provozu a celkové efektivity 
zařízení (OEE). Znamená to celopodnikové propojení pro 
okamžité sdílení informací a hladkou spolupráci v rámci celé 
organizace. Znamená to vzdálené monitorování kritických 
výrobních zdrojů a systémů rozmístěných na různých 
vzdálených místech. 

Ale v protiváze ke všem těmto příležitostem jsou s tím 
spojená rizika. Více připojovacích bodů může znamenat více 
vstupních bodů pro potenciální hrozby vůči zabezpečení. 
Tyto hrozby mohou mít podobu fyzických či digitálních, 
interních nebo externích, úmyslných či neúmyslných 
hrozeb. A všechny mohou představovat nebezpečí různého 
charakteru, například ztráty duševního vlastnictví, přerušení 
provozu a ohrožení kvality produktů.

 Bezpečnost je zřejmě ta nejméně probíraná implikace hrozeb 
týkajících se zabezpečení.

Když zabezpečení ohrožuje bezpečnost
Napadené systémy zajišťující bezpečnost strojů a procesů mohou vytvářet kaskádovitě 
řazené bezpečnostní konsekvence. 

U spouštěčů platí, že narušené bezpečnostní systémy, které nezastaví stroje, když 
dosáhnou nebezpečného stavu nebo když je aktivováno bezpečnostní zařízení, mohou 
vystavit pracovníky právě tomu nebezpečí, před kterým měli být těmito systémy 
chráněni. Bezpečnostní systémy, které nejsou schopny zastavit výrobu po dosažení 
určitých provozních podmínek, mohou navíc vystavit i ostatní zaměstnance nebo celou 
továrnu dalším rizikům, například požáru, úniku chemikálií či výbuchu.

Rizika jsou zvlášť vysoká v průmyslových oborech, kde zaměstnanci pracují 
s nebezpečnými nebo nestálými materiály, například v oboru chemické výroby. 
A tato rizika budou nadále růst v souvislosti s tím, jak se bude stále více prosazovat 
kolaborativní robotika, kdy zaměstnanci a roboty pracují vedle sebe na výrobních 
linkách.

„Personál zodpovědný za provoz, 
zabezpečení a údržbu ICS musí 
chápat důležitou souvislost mezi 
bezpečností a zabezpečením. 
Jakékoli opatření v rámci 
zabezpečení, které naruší 
bezpečnost, je zcela nepřijatelné.“

  Průvodce zabezpečením 
průmyslových řídicích 
systémů (ICS), NIST
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Narušené bezpečnostní systémy mohou uvést do nebezpečí i spotřebitele. Zkuste 
uvážit potenciální dopady kybernetického útoku, který by pozměnil procesy v potra-
vinářském nebo farmaceutickém výrobním provozu. Výsledkem by mohla být zdraví 
škodlivá, nebo dokonce smrtelná kontaminace produktu. A i kdyby byl útok odhalen 
ještě předtím, než jím ovlivněné produkty opustí výrobní závod, mohlo by dojít k opož-
dění dodávek urgentně nutných produktů, např. léčiv potřebných k záchraně životů.

Podobně by upravené nebo přerušené procesy v kritických infrastrukturních zařízeních 
mohly mít vliv na kritické dodávky vody a energie, na kterých závisí obyvatelstvo.

K nebezpečným narušením zabezpečení 
již dochází
Narušení a zranitelnost zabezpečení s důsledky v podobě 
bezpečnostních rizik nejsou pouhou teorií. Naopak, jsou 
skutečností:

•  Kybernetický útok na německou ocelárnu způsobil selhání 
některých částí továrního provozu a zamezil tomu, aby 
bylo možné odstavit vysokou pec obvyklými způsoby. 
Továrna utrpěla „masivní poškození“. Tento incident 
ilustroval ničivé a potenciálně nebezpečné vlivy, jež 
mohou vyplývat z ohrožení zabezpečení v průmyslových 
provozech.1

•  FDA (americký federální úřad pro kontrolu léčiv) vydal 
upozornění pro výrobce lékařských zařízení a pro 
zdravotní ústavy a zařízení o zranitelnosti určitých 
lékařských zařízení z hlediska ohrožení zabezpečení. 
Jedním z jmenovaných typů zranitelnosti byl potenciál 
k infikování zařízení škodlivým kódem, nebo dokonce 
jeho vyřazení z provozu.2

•  Společnost Verizon oznámila pravděpodobné narušení 
kybernetické bezpečnosti v zařízení odpovědném za 
dodávky a měření spotřeby vody. Mezi projevy, které 
společnost Verizon odhalila, náležely nevysvětlitelné 
pohyby ventilů a potrubí a rovněž manipulace s řídicími 
jednotkami, které „řídily množství chemikálií k ošetření 
vody pro zaručení její zdravotní nezávadnosti a pitelnosti“.3

•  Za příčinu výbuchu ropovodu v Turecku byla veřejně označena závada, ale některé 
zprávy v médiích uváděly, že se jednalo o práci hackerů. V důsledku exploze došlo 
k úniku 30 000 barelů ropy. Jak oznámila agentura Bloomberg: „Hackeři vypnuli 
alarmy, přerušili komunikační kanály a vytvořili přetlak v ropném potrubí.“4

Základní typy rizik
Rizika z hlediska zabezpečení mohou způsobit bezpečnostní implikace, jež mohou 
nabývat mnoha různých podob. Mezi základní typy rizik patří:

Chyby zaměstnanců: Rizika týkající se zabezpečení nemají svůj původ vždy v přímém 
úmyslu škodit. Ve skutečnosti je jedno z nejběžnějších rizik pro zabezpečení spojené 
s neúmyslnými chybami. Tyto chyby mohou mít na svědomí zaměstnanci či dodavatelé, 
kteří nevědomky vytvoří nesprávné síťové zapojení, stáhnou chybný program do 
procesoru nebo připojí infikované zařízení do systému. Takovéto zdánlivě jednoduché 
chyby mohou mít zásadní důsledky, pokud vedou k tomu, že systémy začnou pracovat 
mimo bezpečný rozsah příslušných parametrů.

Nespokojení zaměstnanci: Současní nebo bývalí zaměstnanci, kteří jsou důvěrně 
obeznámeni s řídicím systémem a průmyslovou sítí dané organizace, mohou předsta-
vovat hrozbu z hlediska zabezpečení a bezpečnosti. Velmi dobrým příkladem byl případ 
pracovníka jedné australské společnosti, který pronikl do řídicího systému kanalizačního 
zařízení instalovaného jeho bývalým zaměstnavatelem a způsobil únik 800 000 litrů 
nevyčištěných odpadních vod na plochu místních parků a do místních řek.5 

„Výrobci a distributoři 
v potravinářském a nápojovém 
průmyslu používají řídicí systémy 
k mísení přísad, balení produktů 
a přepravě zboží určeného k lidské 
spotřebě. Pokud se s těmito 
systémy nesprávně manipuluje, 
mohou způsobit kontaminaci 
dodávek potravin nebo jejich 
nedostatek.“

  Demonstrace zranitelnosti 
kritických řídicích systémů 
a co proti ní dělat, institut 
SANS



4 | Bezpečnost díky zabezpečení

Hackeři usilující o politický nebo peněžní zisk: Duševní vlastnictví výrobce může 
být pro kyberzločince lukrativní cíl. Hackeři se mohou rovněž snažit o přerušení výroby 
nebo průmyslového provozu z finančních, konkurenčních či politických důvodů. 

Podniková špionáž: Státem řízená špionáž zaměřená na infrastrukturu a výrobní 
zdroje s vysokou hodnotou představuje soustavnou hrozbu. Představitelé amerického 
ministerstva spravedlnosti prohlásili, že se jejím cílem staly již tisíce společností a že 
takovéto aktivity znamenají „vážnou hrozbu“ pro národní bezpečnost.6

Kyberterorismus: Úmyslné útoky se mohou pokoušet o narušení, infikování nebo 
vyřazení kritické infrastruktury z provozu. Mezi potenciální cíle náleží jaderné elektrárny, 
rozvodné sítě pitné vody nebo ropné rafinerie. K podobným případům patřil i údajný 
útok hackerů, kteří se pokoušeli o převzetí kontroly nad malou přehradou v New Yorku. 
Tento útok se jim nezdařil, protože přehrada byla právě off-line z důvodu probíhající 
údržby.7

Zajištění bezpečnosti prostřednictvím zabezpečení
Vládní instituce, které mají obavy z rušivých nebo nebezpečných útoků vůči 
kybernetické bezpečnosti provozů továren a kritické infrastruktury, již v této oblasti 
spolupracují s výrobci a provozovateli průmyslových zařízení. 

Například Industrial Control Systems Cyber Emergency 
Response Team (ICS-CERT – tým pro odezvu na nouzové 
situace kybernetické bezpečnosti pro průmyslové řídicí 
systémy) reagoval v roce 2015 na 295 incidentů týkajících 
se kyberbezpečnosti v 16 oblastech kritických pro 
infrastrukturu.8 

Nejvyšší počty nutných reakcí byly zaznamenány v těchto 
třech oblastech:

• Kritické výrobní obory (97 incidentů)

• Energetika (46 incidentů)

• Úprava pitné vody a čištění odpadních vod (25 incidentů)

Stále však zůstává množství práce. Organizace musí být 
více proaktivní při zajišťování bezpečnosti prostřednictvím 
zabezpečení. Je třeba, aby do svého přístupu k řešení 
začlenily čtyři klíčové prvky:

• Shoda s normami

• Integrace bezpečnosti a zabezpečení

• Analýza rizik

• Opatření pro snížení rizik

Otázka shody
Bezpečnostní normy již obsahují určité požadavky, které výrobcům a provozovatelům 
průmyslových zařízení mají pomáhat k řešení bezpečnosti prostřednictvím zabezpečení:

•  Část 7.4 normy IEC 61508 („Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/
programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností“) 
společnostem nařizuje, aby provedly analýzu hrozeb z hlediska zabezpečení, 
jestliže jejich analýza rizik odhalí možnou a reálně předvídatelnou „zlovolnou nebo 
neoprávněnou akci“, která představuje riziko pro zabezpečení. Tento požadavek se 
však bohužel jen zřídka kdy plní. 

•  Druhé vydání normy IEC 61511 („Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové 
systémy pro sektor průmyslových procesů“), které by mělo vyjít v roce 2016, bude 
požadovat provedení vyhodnocení rizik z hlediska zabezpečení pro bezpečnostní 
přístrojové systémy (SIS). Návrh SIS musí rovněž poskytovat nezbytnou odolnost vůči 
zjištěným rizikům z hlediska zabezpečení.

„Téměř polovina z dotázaných 
profesionálů v oboru zabezpečení 
si myslí, že je pravděpodobné 
nebo extrémně pravděpodobné, 
že úspěšný kybernetický útok 
vyřadí v průběhu následujících 
tří let z provozu kritickou 
infrastrukturu a způsobí ztráty 
na lidských životech.“

  Zpráva o připravenosti 
kritické infrastruktury, 
organizace Aspen 
Institute a společnost 
Intel Security, 2015
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Tyto požadavky možná nejsou definované podrobně, ale nabízejí doporučení k zajištění 
formální shody s normami pro účely řešení bezpečnostních rizik vyplývajících z aspektů 
zabezpečení. Je třeba tyto požadavky plnit. Organizace zabývající se přípravou 
norem mezitím rovněž zkoumají možnosti dalších aktualizací, které by do větší míry 
konkretizovaly způsoby toho, jak by průmyslové subjekty měly vyhodnocovat a řešit 
bezpečnost prostřednictvím zabezpečení.

Integrace bezpečnosti a zabezpečení
Bezpečnost a zabezpečení jsou tradičně vnímány jako dva samostatné aspekty, ale 
z hlediska přístupů využívaných k analýze a snižování rizik vykazují určité společné 
vlastnosti. 

Pro bezpečnost a zabezpečení je například společná koncepce „řízení přístupu“. 
V obou případech jsou zásady a postupy tvořeny na základě obchodně-provozní 
praxe, přístupů k řízení rizik, požadavků na danou aplikaci a průmyslových norem. 
U obou je rovněž cílem napomáhat k ochraně zdrojů, včetně lidských, dále procesů, 
zařízení a duševního vlastnictví dané organizace.

Výrobci a provozovatelé průmyslových zařízení, kteří by chtěli snížit pravděpodobnost 
bezpečnostních incidentů vyplývajících z narušení zabezpečení, budou muset 
posunout svůj způsob smýšlení o bezpečnosti tímto směrem. Konkrétně vzato, budou 
muset začít přemýšlet o bezpečnosti a zabezpečení ve vzájemné souvztažnosti.

Aby organizace porozuměly tomu, jak k tomuto dojít, měly by nejprve uvážit „tři C 
bezpečnosti“, která představují soubor praktických postupů sdílených těmi nejlepšími 
výrobci ve své třídě: 

•  Culture (kultura – behaviorální aspekty): Chování zaměstnanců a společnosti 
jako celku – zahrnuje hodnoty, priority, přístupy, popudy a mínění – které pomáhá 
definovat, jak dobře daná společnost pojímá bezpečnost. 

•  Compliance (shoda – procedurální aspekty): Zásady a postupy, jež dané 
společnosti pomáhají dosahovat shody s příslušnými bezpečnostními normami. 

•  Capital (kapitál – technické aspekty): Aktuální bezpečnostní technologie 
a techniky, jež napomáhají k optimalizaci bezpečnosti i produktivity.

Dále by organizace měly uvážit, jak lze do každého z těchto bezpečnostních pilířů 
začlenit zabezpečení systémů. Příklad:

Kultura: Vedle ochrany duševního vlastnictví, procesů a fyzických zdrojů musí 
personál odpovědný za zabezpečení přijmout ochranu bezpečnostních systémů 
za nejzákladnější hodnotu všech svých činností. Větší důležitost má rovněž vyšší 
úroveň spolupráce mezi pracovníky pověřenými ochranou zdraví a bezpečnosti 
práce, oddělením IT a provozním personálem. Všechny tři tyto týmy by například 
měly spolupracovat na vývoji společně řízených cílů bezpečnosti a zabezpečení 
a na stanovení kritických bezpečnostních požadavků na správu dat ze systémů 
provozovaných ve výrobní hale. A protože silná bezpečnostní kultura se týká každého 
zaměstnance, je nezbytné pochopení vztahu mezi zabezpečením a bezpečností 
v celém podniku.

Shoda: Snahy o dosažení shody musí plnit požadavky na zabezpečení stanovené 
v bezpečnostních normách, jako například IEC 61508 a 61511. Na druhé straně musí 
snahy o zajištění zabezpečení sledovat hloubkový přístup k obraně, který doporučuje 
řada norem IEC 62443 („Zabezpečení průmyslových automatizačních a řídicích 
systémů“) (dříve ISA-99) a další prameny, a zabývat se bezpečnostními riziky v souvislosti 
se zabezpečením na všech úrovních dané organizace.

Kapitál: Společnosti by měly využívat bezpečnostní technologie s integrovanými 
zabezpečovacími funkcemi. Měly by rovněž využívat technologie zabezpečení, které 
jednak pomáhají chránit před narušením bezpečnostního systému, jednak umožňují 
rychlé obnovení provozu, pokud by k narušení došlo.
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Důsledná analýza rizik
Společnosti by měly zavést celopodnikovou strategii řízení rizik, která by zajistila řízení 
hrozeb a zranitelností z hlediska zabezpečení a rovněž jejich potenciálních důsledků 
v oblasti bezpečnosti. Pro tuto strategii mají zásadní důležitost dvě vyhodnocení:

•  Vyhodnocení bezpečnostních rizik musí nezbytně potvrdit shodu se stávajícími 
bezpečnostními normami včetně požadavků na zabezpečení podle norem 
IEC 61508 a 61511. Toto vyhodnocení se nemá zabývat pouze standardními funkcemi 
obsluhy, ale všemi interakcemi mezi lidmi a stroji včetně nastavování, údržby, čištění 
a sanitace strojů a rovněž požadavky na školení a administrativní úkony. Společnosti 
by měly rovněž rozšířit své stávající metody provádění analýz bezpečnostních rizik 
souvisejících s kybernetickými útoky.

•  Vyhodnocení rizik z hlediska zabezpečení by mělo popisovat celkový stav 
zabezpečení dané organizace ve vztahu k softwaru, sítím, řídicímu systému, zásadám 
a postupům, a dokonce k chování zaměstnanců. Mělo by rovněž obsahovat přehled 
kroků, jež je třeba učinit k dosažení požadované úrovně zabezpečení.

Ačkoli tato vyhodnocení budou prováděna odděleně, měla by směřovat ke stejným 
cílům v rámci celopodnikového řízení rizik s ohledem na ochranu pracovníků, zákazníků 
a životního prostředí. 

Společnosti, které k provádění těchto vyhodnocení využívají služeb externích 
dodavatelů, by si měly najít dodavatele s prokazatelnou expertízou v oblasti 
bezpečnosti i zabezpečení. To může pomoci k zaručení konzistentnosti výsledků 
a souladu mezi oběma vyhodnoceními.

Opatření k snížení rizik
Konkrétní opatření k snížení rizik, která daná organizace provede, budou záviset 
na jejím jedinečném složení rizik z hlediska zabezpečení a na jejich potenciálních 
dopadech na bezpečnost. Existují však určitá zásadní opatření, která by většina výrobců 
a provozovatelů průmyslových zařízení měla vykonat jako součást osvědčených 
nejlepších postupů:

•  Segmentace do zón: Toto je klíčový bod v rámci nejlepších postupů k zajištění 
zabezpečení. Měl by se použít v každé továrně jako součást celkového hloubkového 
přístupu k ochraně zabezpečení pro účinnější omezení přístupu k bezpečnostním 
systémům. Průmyslová demilitarizovaná zóna (IDMZ) s bránami firewall a datovými 
prostředníky (data brokers) dokáže bezpečně oddělit síť továrního provozu od 
podnikové sítě. Rovněž využitím virtuálních sítí LAN (VLAN) a hierarchie přepínačů na 
vrstvě 2 nebo vrstvě 3 lze vytvořit funkční subzóny a definovat menší důvěryhodné 
domény a ve výsledku zjednodušit vykonávání zásad zabezpečení. 

•  Fyzický přístup: Mnohé organizace používají pro správu řízení přístupu do objektů 
přístupové karty s kódy RFID. Ale zabezpečení fyzického přístupu musí mít širší 
podobu, pokud má ochránit bezpečnostní systémy. Měla by se používat zařízení 
umožňující zajištění a blokování konektorů pro zabránění neoprávněnému odpojení 
kabelů a zaslepení nevyužívaných portů. A rozvaděče musí být uzamčené, aby 
se zamezilo neoprávněnému fyzickému přístupu a zapojování vedení k zařízení 
průmyslových automatizačních a řídicích systémů. Objevují se také pokročilejší prvky 
zabezpečení proti fyzickému přístupu, jako například monitorovací systémy IP kamer, 
které dokáží využívat analytické postupy k rozpoznávání obličeje.

•  Bezpečnost a zabezpečení integrované v síti: CIP Safety™ a CIP Security™ 
představují rozšíření protokolu CIP (common industrial protocol), jenž je protokolem 
aplikační vrstvy sítě EtherNet/IP™. CIP Safety umožňuje společnou přítomnost 
bezpečnostních zařízení na stejné síti EtherNet/IP jako standardní zařízení a umožňuje 
bezpečné vypnutí v případě útoku typu DoS (denial-of-service – odepření služby). CIP 
Security začleňuje integritu a důvěrnost dat do komunikace v síti EtherNet/IP. Zařízení, 
která obsahují CIP Safety i CIP Security, mohou pomoci ochránit bezpečnostní 
systémy před porušením dat a útoky podniknutými s cílem tyto systémy poškodit.
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•  Bezpečnostní produkty s integrovaným zabezpečením: Bezpečnostní systémy 
nebo i další hardwarové prvky by měly zahrnovat vestavěné zabezpečovací funkce. 
Například bezpečnostní procesor využívající kódovaný software dokáže zaručit, 
aby bylo možné stahovat firmware pouze z důvěryhodného zdroje, zatímco 
přístupová dvířka mohou omezit fyzický přístup k tomuto procesoru. Průmyslový 
konfigurovatelný přepínač s kontrolními seznamy přístupu (ACL) také zaručí, že do 
sítě budou mít přístup pouze autorizovaná zařízení, autorizovaný provoz a oprávnění 
uživatelé.

•  Oprávnění a autorizace: Vlastnosti zabezpečovacího softwaru mohou omezovat 
přístup k síťové infrastruktuře, a to jak po vedení, tak i prostřednictvím bezdrátového 
připojení. Zabezpečení oprávnění a autorizace je například klíčovým prvkem softwaru 
rozhraní mezi člověkem a strojem a je schopno omezit přístup k bezpečnostnímu 
systému pouze na autorizované osoby. To může napomáhat k zajištění ochrany proti 
záměrným a náhodným interním hrozbám. Personál pověřený zabezpečením může 
definovat, kdo je oprávněn k přístupu k softwaru, jaké konkrétní akce může vykonávat 
a na jakém konkrétním hardwaru a rovněž odkud smí tyto akce vykonávat.

•  Správa zdrojů a prováděných změn: Software pro správu zdrojů dokáže automati-
zovat detekci nových zdrojů v systému a centralizovaně sledovat a spravovat změny 
konfigurace v rámci celého provozního zařízení včetně obsahu jeho bezpečnostního 
systému. Může v reálném čase detekovat cíleně rušivé změny, zaznamenávat tyto 
aktivity a hlásit je příslušným členům personálu. Jestliže jsou provedeny nežádoucí 
změny, má software přístup k archivovaným kopiím pro účely rychlého obnovení 
systému.

•  Správa zranitelností: Je třeba vyvinout procesy a postupy, které budou napomáhat 
k tomu, aby byla zaručena rychlá reakce na vydání upozornění v oblasti bezpečnosti 
a zabezpečení. Tento požadavek zahrnuje připravenost procesů pro okamžité 
zhodnocení příslušných upozornění a stanovení jejich potenciálního dopadu. 
Zahrnuje rovněž zvedení postupů pro správu bezpečnostních záplat u souvisejících 
produktů.

Shrnutí
Zabezpečení není jen otázkou ochrany dat a zajištění doby v provozu. Týká se také 
ochrany osob a životního prostředí a rovněž kritických prvků infrastruktury a dodávek, 
na nichž je závislé obyvatelstvo. Organizace, které chtějí být před těmito riziky o krok 
napřed, budou muset zajistit shodu svých postupů s aktuálními normami, integrovat 
v rámci celkového přístupu bezpečnost a zabezpečení, provést důslednou analýzu rizik 
a zavést opatření k snížení rizik při využití nejmodernějších technologií.

Zdroje
Společnost Rockwell Automation má k dispozici přesně odpovídající kombinaci 
expertízy v oblastech bezpečnosti a zabezpečení, aby mohla organizacím pomáhat při 
řešení jejich jedinečných bezpečnostních problémů plynoucích z aspektů zabezpečení. 
Máme jeden z nejširších sortimentů na trhu v segmentu bezpečnostních řešení 
včetně bezpečnostních služeb, jako například vyhodnocení rizik a bezpečnosti. Naše 
nabídka v oblasti průmyslového zabezpečení obsahuje síťové produkty, bezplatné 
nástroje a zdroje a kompletní paletu služeb pro zajištění průmyslového zabezpečení. 
Uvědomujeme si rovněž, že budování zabezpečenějších systémů vyžaduje také 
používání produktů s důslednějším individuálním zabezpečením. Z tohoto důvodu 
využívání robustního procesu vývoje zabezpečovacích prvků pro integraci zabezpečení 
do našich produktů od samého počátku.

Vedle toho spolupracujeme také se strategickými aliančními partnery, jako například 
společnostmi Cisco, Panduit a Microsoft, na vybudování jediného obchodního místa 
k uspokojení veškerých vašich potřeb na poli průmyslového zabezpečení. Společnosti 
Cisco a Rockwell Automation společně například vyvinuly rámec zabezpečení 
průmyslových sítí jako součást programu Converged Plantwide Ethernet (CPwE – 
konvergovaná celozávodní síť Ethernet). Prostřednictvím programu CPwE jsou 
k dispozici také doporučení pro návrh, referenční architektury a vzdělávací zdroje.

http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-safety-solutions/overview.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-safety-solutions/overview.page?pagetitle=Safety-Services&docid=4bfc96470a76212f5e13c402ada0f05a
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-security/overview.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-security/overview.page?pagetitle=Industrial-Security-Services&docid=d6ac303e88918a5ca6e35bca41f6f3b6
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-networks/overview.page?pagetitle=Network-Architectures&docid=04cf49e1d6b46f5d3dcbf777464e6e53
http://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-networks/overview.page?pagetitle=Network-Architectures&docid=04cf49e1d6b46f5d3dcbf777464e6e53
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