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IT/OT Kybernetická bezpečnost:

Jste si jisti, že vaše výroba
není ohrožena přes vaše vlastní IT?

Jiří Bavor
specialista na
digitalizaci průmyslu
ve společnosti Atos

Jan Váša
specialista na řešení
kybernetické
bezpečnosti ve
společnosti Atos

Michal Sekula
specialista na řešení
kybernetické
bezpečnosti ve
společnosti Atos

Tomáš Fronek
specialista digitalizace
a průmyslové
automatizace ve
společnosti Siemens

HEALTHCARE &
LIFE SCIENCES
MANUFACTURING

Propojování je
správné a nezbytné,

HEALTHCARE &
LIFE SCIENCES
MANUFACTURING

ale je třeba vědět PROČ,
CO a JAK propojit

e-business / IoT / Průmysl 4.0 / Digitalizace
1999 MIT

1996 IBM

•
•
•
•

2013 VDMA

Vyšší stupeň integrace a komunikace věcí/strojů/systémů a lidí
Sběr a využití dat z různých typů systémů (fyzických, ekonomických, výrobních…)
Kombinace/analýza dat s cílem získání dodatečné informace
Využití této informace pro vytvoření přidané hodnoty a inovace

• Digitalizace je o propojování
• Horizontálním od zákazníka přes celou firmu až k dodavateli / a naopak
• Vertikálním – od stroje až do ERP / a naopak
• Digitalizace je „e-business“ až na „factory floor“
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Digitalizace propojuje dva (tři) různé světy
– IT a OT … a IoT
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Priority, technologie, lidé i procesy jsou JINÉ
a s Cloud technologiemi dostávají hrozby další rozměr

Industrial Security

IT Security
Confidentiality

3-5 years

Availability

Asset lifecycle

Forced migration (e.g. PCs, smart phone)
Low (~2 generations, Windows 7 and 10)
Standards based (agents & forced patching)

Finance

20-40 years

Usage as long, as spare parts are available
Heterogeneity
Main protection concept

Reporting line
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High (from UNIX / Windows NT up to 10)
Case and risk based

Production
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Digitalizace přináší výhody i rizika.
Jak problémům předejít?

Jan Váša
specialista na řešení
kybernetické
bezpečnosti ve
společnosti Atos

Michal Sekula
specialista na řešení
kybernetické
bezpečnosti ve
společnosti Atos

Agenda
▪ Včera, dnes .. a zítra?
▪ Žádné sci-fi, ale realita
▪ Kdo a proč?
▪ Jak z toho ven

▪ Atos vám pomůže
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Digitalizace přináší výhody i rizika

Jan Váša
specialista na řešení
kybernetické
bezpečnosti ve
společnosti Atos

Jaké to bylo dříve? Jak je to dnes? Co nás čeká?

Dříve
OT byly izolovány od IT, běžely na vestavěných
proprietárních operačních systémech.
OT systémy nebyly připojeny k internetu, a proto
nebyly vystaveny vnějším hrozbám.
Kybernetické zabezpečení tedy nebylo nutné.
Dnes
Díky prudkému rozvoji digitalizace průmyslu a
inovacím IT a OT sítě konvergovaly na základě
společných protokolů.
Zásadně vzrostl počet připojení k bezdrátovým
technologiím.
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Pokročilá digitalizace přináší řadu benefitů
Hlavní přínosy propojení OT/IIoT s IT světem

Díky neustálému sběru detailních
údajů mohou průmyslové
společnosti získat lepší přehled
o spotřebě (energií, vody a
dalších zdrojů využívaných k
provozu) strojů a zařízení, a
zároveň mít výrobu plně pod
kontrolou.
Pro optimalizaci výroby lze
korigovat parametry strojů a
zařízení manuálně, nebo se
regulují zcela automaticky.

Moderní OT/IIoT zařízení lze
ovládat na dálku
prostřednictvím sítí a internetu,
což umožňuje přímou
integraci s IT. Výsledkem je
ekonomický přínos a vyšší
efektivita pro management i
uživatele. OT/IIoT rozšiřuje
komunikaci mezi stroji a
poskytuje manažerům
výrobních závodů úplnou
vizibilitu jejich zařízení a
jejich řízení.
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Možnost zhroucení infrastruktury není sci-fi
11.12.2019

Provoz benešovské nemocnice na více než měsíc ochromil kryptovirus

23.12.2019

Společnost OKD z bezpečnostních důvodů okamžitě přerušila provoz

03.03.2020

Z počítačové sítě Pražského hradu unikala několik měsíců data do zahraničí

13.03.2020

Fakultní nemocnice v Brně, kde se léčí lidé s koronavirem, čelí kybernetickému útoku

24.03.2020

Hackeři slibují, že během pandemie nebudou ransomwarem útočit na zdravotnická zařízení

31.03.2020

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy je bez IT systémů

07.04.2020

Další kybernetický útok v Česku. Hackeři zasáhli Povodí Vltavy

17.04.2020

Pražské letiště odvrátilo několik kybernetických útoků

17.04.2020

FN Ostrava se v noci stala terčem kybernetického útoku

18.04.2020

Olomouckou fakultku napadli hackeři

18.04.2020

Nemocnice kybernetické útoky odrážejí. Poslední atak cílil na tu karlovarskou

18.08.2020

Loňský kybernetický útok na Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov způsobil škodu přes 59 milionů korun.
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Příklady ze současnosti
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Příklady ze současnosti
.

14

Příklady ze současnosti
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Proč se to děje, kdo to dělá?
Za vším hledej člověka…
▶ Prostá chyba
– Nedbalost
– Neznalost
– Nepozornost
– Únava
▶ Úmysl
– Pomsta
– Vydírání
– Politické cíle
– Jiné motivy
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Jak se ochránit?
Hlavní cíl: Úplná síťová vizibilita

➢
➢
➢
➢
➢

Zmapování OT / IIoT sítě
Detekce všech strojů a zařízení v síti
Odhalení datových toků mezi OT / IIoT a IT prostředími
Identifikace všech problémů v konfiguraci OT / IIoT aktiv
Zjištění jakékoli anomálie a hrozby v propojené síti
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Jak problémům předejít?

Michal Sekula
specialista na řešení
kybernetické
bezpečnosti ve
společnosti Atos

IT a OT majú rôzne ciele a potreby

Nároky na výkon
Nároky na dostupnosť
Riziká

Limitujúce faktory

Údržba a servis
Bezpečnostné priority

Operational Technology

Information Technology

Vyrába veci
Riadi veci
Monitoruje veci

Chráni dáta
Skladuje dáta
Pracuje s dátami

Pravidelné, malé objemy dát
Operácie v reálnom čase

Nepravidelné, veľké objemy dát
Oneskorenie je akceptovateľné

Výpadky nie sú akceptovateľné
Redundancia je vyžadovaná

Reštarty systémov sú akceptovateľné
Obnoviteľné backupy sú akceptovateľné

Bezpečnosť ľudí
Bezpečnosť technológií

Integrita dát
Bezpečnosť dát

Špecifický hardvér
Bezpečnosť nie je prvoradá
Špecifické komunikačné protokoly

Flexibilný hardvér
Jednoduché bezpečnostné aktualizácie
Štandardné protokoly – TCP/IP

Závislosť na špecifickom vendorovi
Životnosť komponentov 10-15 rokov a viac
Aktualizácie starostlivo plánované a
testované

Zvyčajne viacerí štandardní vendori
Životnosť komponentov 3-5 rokov
Pravidelné aktualizácie a patche

Dostupnosť, Integrita, Dôvernosť

Dôvernosť, Integrita, Dostupnosť
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Vybraní vendori riešení IT/OT Security
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Atos v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Ako nás vidia analytici

LEADER

LEADER

TOP 3

LEADER

LEADER

Top 6

Managed
Security
Services
(MSS)
Western Europe

Cyber
Resiliency
Services
Global

Managed
Security
Services
(based on 2018
revenues)
worldwide

GDPR
Global

Identity
Provisioning
Global

Managed
Security
Services
(MSS)
Global
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Atos v oblasti kybernetickej bezpečnosti
End-to-end kybernetická bezpečnosť
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Jak může Atos pomoci?
Identifikace problémů v konfiguraci
OT/IIoT zařízení - umožňujeme
průmyslovým podnikům identifikovat
chyby nebo odhalíme problémy v
dodavatelském řetězci a umožníme
jejich okamžité řešení, čímž zvyšujeme
efektivitu každodenní práce a
vylepšíme ekonomiku výroby.

Poskytování monitoringu a kontroly
fyzické infrastruktury v průmyslových
provozech, jako je zemědělství,
zdravotnictví, výroba, doprava a veřejné
služby atd.

Monitor
Hrozba je detekována Network
Security platformou pro OT a
generuje se výstraha.

Detect
Předem definované zásady
jsou rychle posouzeny a
prozkoumány a jsou zahájeny
příslušné kroky.
Protect
Firewall reaguje podle akce
nakonfigurované pro použití a
řeší problémy.

Zjistit, jaká OT aktiva jsou připojená k
internetu - důsledné snímání a přenos dat
mezi chytrými zařízeními a stroji poskytuje
průmyslovým odvětvím a podnikům
informace o tom, co se v síti změnilo.

Report
Výsledek akce je hlášen a
protokolován pro další
průběžné monitorování.

Zajištění viditelnosti hrozeb a
včasné odhalení anomálií
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Network Security for OT/IIoT
jako služba
Základní komponenty
•
•
•
•
•
•

Vizibilita sítě OT a IIoT aktiv
Generování mapy OT/IIoT sítě
Detekce OT připojených do internetu
Identifikace problémů v konfiguraci
Detekce hrozeb a anomálií
Automatizovaný zprávy o rizicích

Volitelné položky
•
•
•
•

Informace o hrozbách OT/IIoT
Vyhodnocování zranitelností
Flexibilní reporting a řídící panely
Síťová segmentace

Integrace

Standardní servisní požadavky
Standardní reporting

SIEM

SOC

Nastavení služeb
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ITSM

Komplexné riešenie Kybernetickej bezpečnosti
SOC

PROCESY

DOKUMENTÁCIA

SIEM
HSM

PAM

Network monitoring

Vulnerability
mgmt
DLP /DBF

SIEM PoC

Cyber security analýza
Školenia /
vzdelávanie

Bezpečnostná dokumentácia
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IDM

Procesy / Role

Jaké jsou přínosy?

Neustále sleduje koncové
body, předchází
problémům,
analyzuje a napravuje
bezpečnostní hrozby.

Chrání zařízení bez
jakéhokoliv snížení
jejich výkonu.

Přesný reporting
poskytuje dokonalý
přehled
o podnikové síti.

Poskytuje řízené bezpečnostní služby
založené na možství postupů a procesů
v souladu s ITIL methodologie, ISO/IEC
20000 & ISO/IEC 27001
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Atos globální Cyber Security kompetenční centra
End-to-End řešení

5000+

125 milionů

bezpečnostních
profesionálů

bezpečnostních událostí
spravovaných každou hodinu

1.37 milionů
jedinečných IP adres
prověřených na bezpečnostní chyby

3,2 milionů

koncových bodů
zabezpečných Atosem

Lídr & Number 1 Digital Manufacturing
Lídr ve výrobním segment (IIoT)
Lídr v poskytování bezpečnostních služeb v EMEA
Velký hráč v oboru služeb inteligentní automatizace
28

14
Security Operations
Center

3.5 milionů
zabezpečených
IIoT zařízení

Kybernetická bezpečnost na
shopfloor
Tomáš Froněk – Siemens Factory Automation
siemens.com/industrial-security
Unrestricted | © Siemens 2021 | Tomas Fronek | 2020-03-23

Kontakt
Published by Siemens DI-CZ FA
Tomas Fronek
Head of Factory Automation
DI-CZ FA

Phone +420 727 921 204
E-mail tomas.fronek@siemens.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tomasfronek/
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Kybernetická bezpečnost
Hrozby v průmyslovém prostředí

Kanceláře

Infikované
PC
Neautorizované
zásahy

Infikovaná USB
úložiště
Neautorizovaný
vzdálený
přístup
Neautorizovaný
přístup z
internetu
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Jak vybudovat ochranu výroby?
Klasický případ ve výrobním závodu…
Vnější ochrana

Příklad Malware: PLC-Blaster

✓ Uvnitř sítě je zdánlivě

• CPU je infikováno PLC-Blaste

„jednodušší“ pohyb
o Jen jedna vrstva ochrany
o Jakmile se útočník dostane
dovnitř, má volné pole
působnosti.

• USB, SD, nakažený počítač
• Automaticky se šíří na další PLC v síti
• Nepotřebuje PC ani jiné zařízení, žije v PLC
Stažení
malllware

https://threatpost.com/plc-blaster-worm-targets-industrial-control-systems/119696/
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Sběr dat do cloudu
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Vysoká propustnost
a dostupnost

Mobilní přístupy
a snadná údržba

Jak vybudovat ochranu výroby bez ztráty produktivity?
Ideální cestou je „ochrana do hloubky“
Síťová bezpečnost a systémová integrita

Ochrana do hloubky

✓ Mnoho bran, které chrání

zařízení
✓ Při napadaní části sítě
nedochází k šíření
o Při špatném nastavení brání
produktivitě

Page 35

Unrestricted | © Siemens 2021 | Tomas Fronek | 2020-03-23

➢ Bezpečnostní nastavení musí pracovat jako jeden celek.
➢ Bezpečnost je živý proces – je třeba na ní stále pracovat

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Segmentace sítě
Šifrovaný přenos dat
Ověření uživatele
Hardening na úrovni PLC
Zamčené/ deaktivované porty
DMZ

Příklad správně navržené sítě

Síť která neomezuje funkcionalitu, ale je bezpečná…
Cloud / internet

ERP, MES, QM systémy…

• Přístupy pomocí VPN
• Možná jednosměrná
komunikace
• MQTT

Zabezpečená výrobní
buňka
• Fyzické bariéry
• Oddělení pomocí firewall
• Libovolné průmyslové
topologie a protokoly
• PROFINET
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Server

Nevýrobní technologie
• Šifrovaná vertikální
komunikace
• Ověření uživatelů
• Monitoring sítě
• MQTT, OPC-UA

Klienti

PLC ve výrobní buňce

Páteřní výrobní síť

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kontrolovaný přístup
Ochrana know-how
Ochrana proti kopírování
Šifrovaná a certifikovaná
komunikace

Šifrovaná horizontální komunikace
Vysoká propustnost a dostupnost
Monitoring sítě
Správa sítě v rukou OT
OPC-UA

Koncept “zabezpečení do hloubky”

Ochrana výroby
• Fyzická ochrana výroby
• Procesy a pravidla
• Sledování aktivity a hrozeb

Síťová bezpečnost
•
•
•
•

Bezpečnost je proces

Ochrana buněk a perimetru
Firewall a VPN
Optimalizace provozu sítě
Bezpečnost a robustnost

Systémová integrita
•
•
•
•
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System hardening
Správa aktualizací
Detekce útoků
Autentifikace a správy přístupu

Řešení pro zabezpečení výrobních linek a strojů
Kde vám můžeme pomoci?
Doporučení:
•

Ochrana na úrovni PLC – system hardening

•

Šifrovaná komunikace (OPC UA, Secure Open User
Communication)

•

Systém pro správu uživatelů – pro projekty i výrobu (UMAC, UMC)

•

Firewall jako základní HW prvek (Scalance S)

•

Vzdálený přístup pomocí robustní VPN (Sinema RC)

SINEMA
RC server

Cloud

Siemens Industrial Security Services

Údržba

MQTT

I/O

Pohony

S7-1500

Šifrov aná komunikace
např. OPC-UA
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IPC227E
Edge-Enabled

Děkuji za pozornost!
Published by Siemens DI-CZ FA
Tomas Fronek
Head of Factory Automation
DI-CZ FA

Phone +420 727 921 204
E-mail tomas.fronek@siemens.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tomasfronek/
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Bezpečnost není stav – je to proces
▶ Hlavním rizikem je vždy uživatel / člověk
▶ Je nutné řešit celý systém IT + OT + IoT

▶ Vyhodnocení / změna organizace a
odpovědností může být velice důležitá

Analýza rizik

Validace a vylepšení

Organizační opatření

▶ Samotná technická opatření nestačí,
daleko důležitější je chování uživatelů
Technická opatření
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PROČ společně - ATOS a SIEMENS

Proceses

IT

I4
Automation

PLM

CO pro vás můžeme udělat - ATOS a SIEMENS
▶ Ověření současného stavu bezpečnostní politiky, včetně doporučení pro případné úpravy
▶ Spolupráce při bezpečnostním auditu a případné certifikaci
▶ Ověření a zmapování rizik, včetně případných penetračních testů
▶ Komplet zmapování a inventuru celé sítě – včetně procesní sítě ve výrobě - a inventuru
všech zařízení na síti – jak v oblasti IT, tak výroby, včetně případných IoT aplikací
▶ Následnou spolupráci při designu a implementaci procesních i technologických změn
▶ Podporu prostřednictvím SOC dohledového centra s 7x24 provozem
Disponujeme veškerými potřebnými certifikáty i zkušeností ze spolupráce se státními orgány
aktivními v oblasti kybernetické bezpečnosti i kybernetického zákona.
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KDO vás může podpořit - ATOS a SIEMENS

Jiří Bavor
jiri.bavor@atos.net
+420 737 264 009
https://www.linkedi
n.com/in/jiribavor/

Jan Váša

Michal Sekula

Tomáš Fronek

jan.vasa.external@atos.net
+420 722 446 644

michal.sekula@atos.net
+421 905 401 170

tomas.fronek@siemens.com
+420 727 921 204

https://www.linkedin.com/in
/janvasa/

https://www.linkedin.co
m/in/michal-sekula7bb0659a/

https://www.linkedin.com/in
/tomasfronek/

https://new.siemens.com/cz/cs.html
https://new.siemens.com/cz/cs/products/automatio
n/safety-integrated.html

https://atos.net/cs/ceska-republika
https://atos.net/en/solutions/cyber-security
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