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Det finns produktionsmiljöer hos både företag och publika
organisationer av olika slag, och de är alla beroende av en hög
säkerhet för att kunna upprätthålla tillgänglighet, kvalitet och
leveranssäkerhet.
Samma problemställning finns även hos våra övriga kritiska
infrastrukturer i samhället, vilka måste fungera för att samhället
och företagen skall kunna fungera som vi är vana vid.
Presentationen kommer lyfta upp problemställningar med att
produktionsmiljöerna och kritiska infrastrukturer alltmer blir
uppkopplade och ihopkopplade med nät som har kontakt med
Internet.

Definitioner:
• Industriella Internet
• IT (Information Technology) vs OT (Operational Technology)

Syfte
Syftet med presentationen är att lyfta upp behovet av att
säkra upp produktionsmiljöer och kritiska
infrastrukturer och gärna samtidigt göra dem lättare
ändra i, flexiblare, öka prestanda och på så vis även
förbättra tillgänglighet, robusthet och konkurrensförmåga

•

•

Produktionsmiljöer – vad menas med
det?

Ett produktionssystem består t ex av: produktionsutrustning
(pappersmaskin, pelletsugn, presshärdningslinje, masugn,
vattenreningsverk, avloppsreningsverk mm) och i detta så ingår
förutom specifika utrustningen ofta massor av rör, sensorer,
pumpar, ventiler, aktuatorer, transportband, torkar/ugnar, servers,
programvaror, PLCer mm.
Molnlösningar börjar inträda – men behöver ofta installeras lokalt i
stället.

•

Produktionsmiljöer – vad menas med
det?

Till skillnad mot i en IT-miljö så används ofta ett antal (gamla) olika
nätteknologier och realtidsprotokoll (t ex ProfiBUS, CAN-buss,
Modbus, CC-Link, EtherCat, Profinet och PowerLink) för
kommunikation mellan olika enheter och utrustning. Servers,
routers, switcher mm ser likadana ut som i en IT-miljö men har
annan funktion och applikationer.
–

http://www.elinor.se/industriellt-ethernet-och-dess-protokoll.html/

•

Ibland tunnlas trafiken i “vanliga” IP-baserade nät.

•

Oftast är produktionsmiljöer utvecklade under lång tid och har delar
som är mellan 0-30 år eller mer -> salig blandning av
säkerhetsnivåer, teknologier, protokoll och skalbarhet.

Hur det ofta ser ut i dagens
produktionsmiljöer?
•

•

•
•
•
•
•

Stora produktionsmiljöer kan ha upp till 100,000 sensorer och
annan utrustning. Kan finnas upp till 10,000-tals olika komponenter
och utrustning.
Olika leverantörer “konkurrerar” med varandra…och fungerar inte
med varandra särskilt bra. Gäller allt i från själva
automationssysstemen till applikationer och sensorer mm.
Har ofta trådad kommunikation, men trådlös börjar användas för
kommunikation med sensorer etc.
Brandkänsligt – kommunikation.
Vill ej öppna upp brandvägg utåt eller inåt för leverantörer…
Känsligt för störningar – t ex skräppaket kan sänka OT-utrustning
som ej klarar av att hantera mycket trafik.
Svaga punkter.

Dagens problem
•

Ofta stor komplexitet och mängder av utrustning av olika ålder och
fabrikat. OT-nätverken är känsliga för störningar.

•

Säkerhet varierar från i princip ingen till mer avancerad. Ökad
användning av trådlös kommunikation och IoT-enheter öppnar
upp hål om inte skyddas.
Skalbarhetsproblem vid viss storlek.
Prestandaproblem.
Tillgänglighet.
Flexibilitet – svårt, tidskrävande och kostsamt ändra/göra om i
produktionssystemen pga hårda integrationer och gamla system/
applikationer
Kompetens – hyggligt gott om OT-kompetens men brist på
framtidens OT-kompetens som kommer vara mer mjukvarubaserad
(och troligen till stor del molnbaserad). Säkerhetskompetens brist nu och framöver!
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Traditionell och ny arkitektur för att bygga upp
automationssystem
Business!

Stakeholder collaboration
management

Support!
Lifecycle management

Suppliers!

Customers!

Supply chain management
Design!

Shop floor!

Traditionell och ny arkitektur för att bygga upp
automationssystem

Traditionell och ny arkitektur för att bygga upp
automationssystem

Vilka problem/krav kan man lösa med en ny
arkitektur och nya lösningar?
•

•

•

Automationskrav: sömlös interoperability mellan enheter och
system, skalbarhet, realtidsprestanda, säkerhet, lättare utveckla/
ändra, utbyggbarhet.
Rami4.0-krav: Flexibel automation, run-time management,
underhåll, integration längs hela värdekedjan, dess parter…och
livscykeln.
En del OT-nätverksproblem kan lösas genom att segmentera
upp i mindre nät som delas av med fysiska brandväggar, har
redundans i form av utrustning och kommunikation beroende
på funktionens tillgänglighetskrav.

Vad vi gör för att utveckla detta?
Arrowhead Framework – huvuddrag:
• Höjer abstraktionsnivån – ser allt som “tjänster” (SOA)
• IT/OT-säkerhet – “baseline” med accesskontrol, autenticering,
auktorisation, kryptering av kommunikation mm.
• Realtidskontroll
• Skalbarhet
• IoT/SoS-baserade
• IoT-interoperabilitet (översättningssystem)
• Enklare utveckling/ändringar
• Stödjer automation

Sammanfattning
•

Produktionsmiljöer kommer förändras och (förhoppningsvis bli
mindre komplexa), ha mer inslag av molntjänster, blir lättare
utveckla/integrera och ändra i, ha ökad säkerhet. Många gamla
system och utrustningar kommer finnas kvar länge pga kostnaden
att byta ut dem…

•

Drivkrafter – öka värdet (mer produktion för mindre pengar ->
behöver enklare och effektivare automation), ny teknik, nya krav på
automation, säkerhet m.m.
–

www.processit.eu/roadmap

Frågor?

Tack för uppmärksamheten!
John Lindström, john.lindstrom@ltu.se

