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průmyslová informatika

Kybernetická bezpečnost je téma, které 
začíná být často zmiňováno i v širší veřej-
nosti – než jen v kruzích informatiků. A je 
to jedině dobře, neboť technikou, na niž lze 
útočit, jsme doslova obklopeni. To se týká 
jak našeho osobního, tak i pracovního života 
a oba tyto světy se navzájem ovlivňují. Špat-
né zvyky, jako je používání jednoho hesla 
pro všechno, psaní hesel na papírky nalepené 
na monitoru, přeskakování aktualizací a vše-
obecné podceňování bezpečnosti se slovy „to 
se nám přece stát nemůže“, jsou noční můrou 
každého bezpečnostního experta.

Statistiky kybernetických útoků

Kdo se začne o téma zabezpečení dat a ko-
munikací trochu zajímat, narazí na velmi 
znepokojivé statistiky. Denně vzniká přes 
7 000 nových virů, přičemž aktualizace da-
tabáze klasického antivirového programu se 
počítá ve dnech až týdnech. Přes 80 % úspěš-
ných kybernetických útoků na firmy začíná 
tím, že zaměstnanec klikne na něco, na co 
neměl. Jen za rok 2018 unikla osobní data 
několika miliard lidí. Mezi těmi největšími 
úniky lze jmenovat indickou vládní databázi 
Aadhar, která obsahovala identifikační a bi-
ometrické údaje více než jedné miliardy lidí. 
Dále je možné uvést únik dat hostů ze sítě 
hotelů Marriott (přes 500 milionů záznamů). 
Databáze obsahovala telefonní čísla, e-maily, 
čísla pasů a kreditních karet. Na třetím mís-
tě podle rozsahu lze jmenovat únik z mar-
ketingové společnosti Exactis s 340 milio-
ny uniklých záznamů. A to je pouhá špička 
ledovce, co se úniků dat týče. Máte-li nepří-
jemnou konkurenční firmu, můžete jí značně 
ztížit podnikání jednoduchým útokem DDoS 
(Distributed Denial of Service), který lze po-

Kybernetické hrozby – strašák, nebo skutečnost?

řídit už za jednotky dolarů. Snad nejhorší sta-
tistikou je ale průměrná škoda, kterou zaplatí 
společnost, jež se stala obětí útoku, a to při-
bližně 1,67 milionu dolarů. Tato a další čísla 
ukazují, jak kritickým problémem se kyber-
netická bezpečnost stala.

Kybernetická bezpečnost v prostředí IoT

Přestože by se mohlo zdát, že je řeč pou-
ze o problémech informačních systémů, ky-
bernetická bezpečnost, resp. zabezpečení dat 
a komunikací, zasahuje mnohem dále. Kolik 
z nás má doma chytré vytápění, detektory 
kouře, kamery, inteligentní domácí spotře-
biče či automatické vysavače? To vše spadá 
pod souhrnný název IoT – Internet of Things. 
Z hlediska bezpečnosti jde spíše o Internet of 
Threats, internet hrozeb. Hrozbami jsou pře-
kotně vydávané produkty komunikující pro-
střednictvím internetu, ale bez zabezpečova-
cích vrstev a šifrování komunikace, bez pří-
stupových hesel a bez aktualizací firmwaru, 
který by chyby napravoval. Přitom se svět in-
ternetu věcí prudce rozrůstá a podle předpo-
kladů se do roku 2021 počet zařízení zdvoj-
násobí. To s sebou nese i téměř geometrický 
nárůst přenášených, a tudíž zranitelných dat 
a informací, neboť se předpokládá, že zařízení 
IoT budou mezi sebou neustále komunikovat, 
aby dosáhla co největší efektivity.

Zabezpečení pro průmysl 4.0

Tento trend propojování komunikací a ote-
vřenosti do internetu je možné pozorovat 
i v dalších oblastech lidské činnosti. Právě 
v tom totiž spočívá hlavní myšlenka průmy-
slu 4.0: propojené výrobní linky, u kterých 
stačí zmáčknout potvrzovací tlačítko a začne 

se vyrábět jiný produkt bez nutnosti dalších 
zásahů a nastavování pod dohledem umělé 
inteligence.

Nejde však o více či méně vzdálenou bu-
doucnost. Už dnešní stav kybernetické bez-
pečnosti v prostředí průmyslu je na kritické 
úrovni. Tam, kde se svět informačních sys-
témů alespoň částečně snažil udržet krok 
s novými hrozbami, svět provozní techniky 
(OT), zdánlivě chráněný svou izolací od in-
ternetu, zaspal.

To se ovšem v posledních několika letech 
mění. Stále více se projevují slabiny zanedba-
né bezpečnosti, hlavně vlivem objevu malwa-
ru, který cílí na provozní průmyslovou techni-
ku. Systémy sběru dat a dispečerského dohle-
du (SCADA) a další řídicí systémy jsou pro 
ulehčení práce inženýrů či subdodavatelů čas-
to snadno dohledatelné a přístupné s využitím 
internetu. Mnohdy nelze ani detekovat, a tu-
díž ani rozlišit, zda jde o provozní poruchu, 
či škodlivý záměr. Chybí management výrob-
ních zařízení, a proto si nikdo nevšimne, že 
v síti přibylo zařízení, které se tváří jako PLC 
a začalo komunikovat s okolím. Stále více se 
propojují prostředí OT a IT, oddělené pouze 
jednoduchými firewally, komunikačními brá-
nami a proxy servery, z čehož pramení dal-
ší rizika. Neexistuje možnost detekovat mal-
ware, který cílí na zařízení OT, a proto může 
nezaznamenán projít skrze prostředí IT, neboť 
svůj úkol má vykonat až později.

Těžko se lze bránit proti hrozbám, kte-
ré si neumíme představit, a právě neznalost 
možností a prostředků kybernetických útoků 
jsou největší slabinou světů IT, OT i IoT, kte-
ré spolu existují ve stále užší vazbě.

V příštím čísle budou uvedeny konkrétní 
útoky na kritickou infrastrukturu v průmyslu 
a komentována řešení a prevence.

(Byla použita statistická data z výročních 
zpráv společností CheckPoint, Kaspersky 
Labs a Radware.)

Robert Kominka, QNA, s. r. o.,
Michal Tušic, Corpus Solutions a. s.

Těžko se lze bránit proti hrozbám, které si neumíme představit, a právě neznalost mož-
ností a prostředků kybernetických útoků jsou největší slabinou světů informačních systé-
mů, průmyslové provozní techniky i internetu věcí, které spolu existují ve stále užší vaz-
bě. První díl článku uvádí statistiky kybernetických útoků, druhý se bude zabývat příkla-
dy konkrétních útoků a obranou proti nim.
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y   SAP Leonardo IoT 
pomůže při budování 
inteligentního podniku

SAP Leonardo IoT integruje zkušenos-
ti uživatelů a vytváří předpoklady pro růst 
příjmů a produktivity firem. Uživatelům 
umožní začlenit do jejich stávajících ob-
chodních aplikací internet věcí a na zákla-
dě nově získaných dat vytvořit zcela nové 

obchodní modely. Data přitom mohou pochá-
zet z různých zdrojů, ať už jsou to produkty, 
stroje, dodavatelé, nebo zákazníci a partneři.

Příkladem využití SAP Leonardo IoT je 
společnost Kaiserwetter a její platforma Aris-
toteles, která zákazníkům pomáhá maxima-
lizovat technickou a finanční výkonnost ob-
novitelných zdrojů energie. Spolupráce firem 
SAP a Microsoft dovolí využívat Microsoft 
Azure IoT Hub při správě a propojování te-
lemetrických dat z IoT, která jsou následně 

převedena do SAP Leonardo IoT. SAP Leo-
nardo IoT Edge navíc přináší možnost rozší-
řit lokální podporu pro obchodní procesy bě-
žící na Microsoft Azure IoT Edge. V plánu je 
spustit moduly klíčových podnikových funk-
cí postavených na SAP Leonardo IoT Edge 
také na Microsoft Azure IoT Edge, což zkrátí 
dobu reakce a sníží požadavky na konfiguraci 
propojení platforem. Stejnou interoperabilitu 
SAP plánuje nabízet v budoucnu i s dalšími 
partnery. (RA)


