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• Úvod

• Revoluce ve virtuálním prostoru

• Jsme připraveni?

• Virtualizace – příspěvek SYSGO pro Průmysl 4.0



SYSGO s.r.o.
Research and Development Center Prague

• Vývojové centrum skupiny Sysgo (Thales Group)
– Vývoj softwarových produktů (PikeOS, ELinOS, TFW, certkits) 
– Testování a ověřování dle DO-178B, IEC 61508, EN 50128 či ISO 26262
– První SIL 4 certifikace na vícejádrovém procesoru
– Zákaznické projekty

• Centrum založeno v roce 2004
• 15+ specialistů na spolehlivou vestavnou elektroniku  (12/2015)



SYSGO Mise
Být předním poskytovatelem softwarových produktů a služeb pro 

všechna průmyslová odvětví vyžadující vysokou úroveň funkční a 
kybernetické bezpečnosti.



• Historický zlom ve vývoji průmyslu
– Digitální technologie otevírají další možnosti v efektivitě kvality výroby 

a přizpůsobení externím požadavkům (automatizovaná výroba 
individuálních produktů)

– Vzájemná komunikace lidí, strojů a výrobků přes internet
– Vstup firem do digitálního světa zvýší šance na udržení pracovních míst

• Silná odvětví / firmy ještě posílí svoji konkurenceschopnost
• Malé a střední podniky představí zcela nové obchodní modely
• Průmysl splyne s internetovými technologiemi



• Možnost návratu výroby ze zemí s nízkými mzdami zpět do EU
• Nová dělba práce mezi člověka a stroj
• Propojení nejen v rámci podniku či skupiny podniků. Do procesu lze 

zahrnout zákazníky, firmy z jiných zemí, investory i úřady
• Průmysl 4.0 přináší neomezené možnosti, které dnes ani 

nedokážeme odhadnout
• Další vývoj v ČR bude silně ovlivňován politikou a právními rámci na 

úrovni státu i unie
• Další posílení globalizačních trendů



• Je třeba domluvit pravidla a získat tak důvěryhodný rámec
• Vysoký počet aktérů a zdrojů dat
• Produkty měnící se v průběhu životního cyklu
• Rychlost procesů
• Vlastnosti propojeného hospodářství

• Zachovat prostor pro dynamiku v raném období při neustálém vývoji
zákonných podmínek pro konkurenční prostředí

• Kromě ochrany osobních dat pracovat i na dalších oblastech, např.
– Ochana osob a majetku před kybeneticko-fyzikálními a autonomními systémy
– Dostupnost a spolehlivost těchto systémů
– Ochrana obchodního a duševního tajemství i inovací



– Rozpoznatelnost identity ve virtuálním prostoru
– Rozpoznatelnost zodpovědnosti ve virtuálním prostoru
– Právní jistota a jasná pravidla

ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA – HARDWARE i SOFTWARE
– Funkční vs. kybernetická bezpečnost – certifikovaný systém bez možnosti změn

vs. aktualizace
– Mnoho HW a SW komponent od různých výrobců. Nutnost použití

důvěryhodných součástek a firmware
– Bezchybný software neexistuje. A jak je na tom hardware?
– Objem všech vrstev nejen v procesorech enormně narůstá a s tím také

množství chyb a bezpečnostních hrozeb



• Svrchovanost dat
• Ručení, zodpovědnost
• Kybernetická bezpečnost – zajistit internet
• Konkurenční prostředí
• Infrastruktura a služby
• Rané období
• Standardizace (standardy volně k dispozici)
• Uvolnění obchodu – odbourání bariér, harmonizace ochranných opatření
• Přístup k technologiím
• Připravit společnost a pracovníky



• Všechny virtuální stroje pracují v oddělených “boxech”

• Virtuální boxy jsou chráněny technologií patentovaného

bezpečného oddělení SSV “safe and secure partitioning”

• Systém je certifikován na funkční bezpečnost, 

kybernetická bezpečnost je prokazována na úroveň

CC5+
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Děkuji za Vaši pozornost

Více informací na www.sysgo.com

Nebo mne kontaktujte přímo:

jan.rollo@sysgo.com


