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Pomen kibernetske varnosti
Nekaj statistike (SecurityFirst, 2019; WatchGuard, 2020):

 Samo v prvem četrtletju je bilo zaznanih 989.759 kibernetskih napadov in
18.107.580 primerov zlonamerne kode.

 Globalna ocena stroškov posledic kibernetskega kriminala do konca leta
2021 je 6 bilijonov EUR.

 Povprečen strošek okrevanja od kibernetskega napada je 5 milijonov EUR 
za večje organizacije oziroma 50.000 EUR za manjša podjetja.

 54 % podjetij se je v zadnjem letu soočalo z ogroženimi podatki ali omrežji.

Porast kibernetskega 

kriminala

Poslovna škoda



Industrija 4.0 in kibernetska varnost

 Povezljivost: komunikacija naprav, senzorjev in ljudi
na osnovi IoT  kibernetski napadi, varnostni vdori

 Informacijska transparentnost: dostop do masovnih podatkov iz 
vseh točk procesa  podatkovni vdori

 Tehnična podpora: zmožnost sistemov za podporo ljudem pri 
opravljanju kognitivno zahtevnih in ponavljajočih se opravil ter 
sprejemanju odločitev in reševanju problemov na osnovi agregacije 
in vizualizacije informacij  strateški, poslovni in politično motiviran 
kibernetski kriminal

 Decentralizirano odločanje: zmožnost sistemov za samostojno 
avtomatizirano odločanje in izvajanje nalog  varnostni vdori, 
podatkovni vdori, korporativni kibernetski kriminal



Poslovni modeli in poslovni procesi 
v industriji 4.0
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Motivacija za vpeljavo ogrodja
 Ključno je sistematično zmanjšati in nadzorovati kibernetska 

tveganja ter vzpostaviti mehanizme okrevanja po kibernetskih 
napadih in vdorih.

 Kibernetska varnost mora v okviru industrije 4.0 postati osrednji 
element vsakega informacijskega sistema, poslovnega procesa 
in poslovnega modela.

Potreben je celovit pristop k integraciji kibernetske varnosti v 

jedro procesov, modelov in informacijskih sistemov v industriji 

4.0. Z vpeljavo ključnih varnostnih elementov lahko vzpostavimo 

osnovo za neposredno osredinjenost na kibernetsko varnost. 

Sistematizacija elementov v standardno ogrodje s pripadajočo 

metodologijo omogoča zmanjšanje obsega kibernetskih napadov 

in tveganj ter varnostnih in podatkovnih vdorov.



Ogrodje za kibernetsko varnost
Informatizirani poslovni modeli za industrijo 4.0
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Elementi kibernetske varnosti
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Metodologija

 Elementi metodologije:

 Taksonomija: tehnologija, procesi, ljudje, 
izpostavljenost kibernetskim tveganjem

 Modeliranje: modeli in virtualno okolje za 
simuliranje in zbiranje podatkov o napadih

 Zaznavanje in preprečevanje: koreliranje 
dogodkov in tokov na nivoju procesov

 Metodološko ogrodje: metode ocenjevanja
tveganj in ranljivosti, postopki in smernice 
preprečevanja kibernetskih napadov

 Zasebnost in zaščita podatkov
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Zmožnostno-zrelostni model
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Zrelostni model NIST CSF
(National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework)

 Identifikacija: upravljanje virov, poslovno/operativno okolje, obvladovanje 
varnosti, ocenitev tveganj, strategija upravljanja tveganj

 Zaščita: upravljanje identitet in nadzor dostopa, zavedanje in usposabljanje, 
varovanje podatkov, procesi in procedure zaščite informacij, vzdrževanje,
varnostne tehnologije

 Zaznavanje: anomalije in dogodki, nepretrgano spremljanje in nadziranje 
varnosti, procesi odkrivanja

 Ukrepanje: načrtovanje ukrepanja, komunikacija, analiza, vpeljava ukrepov,
izboljšave

 Okrevanje: načrtovanje okrevanja, komunikacija, izboljšave

Delni nivo

Nivo osveščenosti s tveganji

Ponovljivi nivo

Prilagodljivi nivo



Življenjski cikel 
kibernetske varnosti
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Kultura kibernetske varnosti

Menedžment

Odnos do kibernetske varnosti in VOC

Odgovornost za kibernetsko varnost

Usposobljenost in delovne navade

Človeški faktor pri izpostavljanju ranljivosti

Usposabljanje za kibernetsko varnost

Razpoložljivost ustrezno usposobljenega kadra

Raznolikost profilov varnostnih strokovnjakov

Sistemizacija: ljudje



Strategija in standardi

Model zrelosti kibernetske varnosti

Varnostni standardi

Strategija kibernetske varnosti

Planiranje in ekonomika

Planiranje kibernetske varnosti

Ekonomika kibernetske varnosti

Visokonivojski procesi kibernetske varnosti

Metodologija in življenjski cikel kibernetske varnosti

Procesi upravljanja kibernetskih tveganj in ranljivosti

Postopki implementacije varnostnih priporočil

Procesi v posameznih fazah kibernetske varnosti

Pregledi in ocenitve

Identifikacija, zajem in analiza informacij

Spremljanje, zaznava, analiza in upravljanje incidentov

Postopki odziva na varnostne incidente

Postopki okrevanja in ukrepanja po incidentih

Postopki aktivnega preprečevanja incidentov

Postopki izmenjave varnostnih podatkov med deležniki

Postopki vključevanja pridobljenih izkušenj in znanja

Sistemizacija: procesi



Sistemizacija: 
tehnologija

Fizična infrastruktura

Nadzorni center

Tehnologija za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov

SIEM (Security Information and Event Management)

Nadzor omrežja

Analiza in inteligenca tveganj

Forenzika

Razpoznavanje in upravljanje incidentov

Inteligentna tehnologija

Umetna inteligenca in strojno učenje

Protinapadi

SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)

Temeljna varnostna tehnologija

Tehnologija za preprečevanje napadov in vdorov

Orodja za upravljanje privilegiranega dostopa

Omrežje

Končne točke

Omrežne naprave in infrastruktura

Mrežni tok

Razvoj tehnologije

Načrtovanje in vzpostavitev tehnološke arhitekture

Implementacija, vzpostavitev in konfiguracija orodij



Standardi, zrelost in strategija

Kateri zrelostno-zmožnostni model kibernetske varnosti uporabiti (COBIT, ISO 27001, C2M2, NIST CSF …)?

V kolikšni meri smo zadovoljni z obstoječim stanjem kibernetske varnosti in kakšno je ciljno/zahtevano stanje?

Kateri so cilji in naloge kibernetske varnosti?

Kakšen je ciljni nivo kibernetske varnosti glede na zaščito podatkov, omrežja, sistema in infrastrukture?

Kakšen je ciljni nivo kibernetske varnosti glede upravljanja tveganj in ranljivosti?

Katere so kritične storitve, procesi in naloge?

Kako uskladiti upravljanje kibernetskih tveganj in ranljivosti s poslovnimi modeli in procesi, kritično 
infrastrukturo ter programom celovitega upravljanja tveganj v organizacijskem sistemu?

CILJ



Organizacijski in infrastrukturni nivoji
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Kultura kibernetske varnosti
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Pomanjkanje zavedanja kibernetske varnosti 

povečuje operativna tveganja, ker je 93 %

kibernetskih napadov in podatkovnih vdorov 

posledica človeških napak.

Kibernetska varnost je zlasti poslovni ter 

vodstveni problem in ne problem tehnologije.

Najbolj ranljiv element z vidika varnosti so 

ljudje, zato je potrebno procese in 

informacijsko tehnologijo zasnovati tako, da 

zmanjšamo tiste odvisnosti poslovanja od 

človeških virov, ki so najbolj podvržene 

varnostnim tveganjem.
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SWOT analiza
Prednosti Slabosti

• Formalen in celovit pristop k integraciji kibernetske varnosti v jedro poslovnih 

modelov in poslovnih procesov za industrijo 4.0

• Sistematičen in celovit pristop na osnovi ključnih vidikov kibernetske varnosti

• Poslovni modeli in poslovni procesi za industrijo 4.0 se izboljšajo

• Storitve in procesi postanejo stabilnejši in varnejši

• Storitve in procesi imajo višjo dodano vrednost

• Omogočena je uvedba inovativnih modelov kibernetske varnosti za industrijo 

4.0 na temelju vpeljanih teoretičnih osnov in konceptov

• Vzpostavljena je trajnostna kibernetska zaščita

• Proaktivno zmanjšanje tveganj za kibernetske napade in finančne izgube

• Izboljšana zaščita pred kibernetskimi napadi in večja odpornost virov

• Neprenehno izboljševanje procesa upravljanja tveganj na podlagi ocenitev, 

povratnih informacij in iterativnih zank

• Prilagodljivost za različne poslovne domene, procese, storitve in sisteme

• Povečana kompleksnost poslovnih procesov

in poslovnih modelov

• Povečani začetni stroški zaradi upoštevanja 

konceptov in procesov kibernetske varnosti

• Potrebni so dodatni človeški in infrastrukturni

viri

• Ni zanimivo in/ali uporabno za vse procese, 

modele in storitve

• Kompleksnejši razvoj in zahtevnejše trženje

procesov, modelov ter storitev

Priložnosti Tveganja

• Uvedba in prodaja podporne programske, strojne in infrastrukturne opreme

• Uvedba in prodaja specializiranih metodoloških rešitev, ki operacionalizirajo

posamezne aktivnosti (pod)procesov kibernetske varnosti

• Razvoj prilagodljivih mehanizmov, ki temeljijo na umetni inteligenci, strojnem 

učenju in matematičnih metodah

• Nezadostno sprejemanje

• Potencialno neprimerno v nekaterih kontekstih

• Potencialno nezadostno razvit pristop

• Odvračanje od ključnih ciljev in izdelkov

poslovnih procesov in poslovnih modelov

zaradi dodatnih vidikov kibernetske varnosti



Zaključek
 Oblikovan je celovit pristop k vpeljavi elementov kibernetske varnosti 

v jedro poslovnih modelov in procesov za industrijo 4.0.

 Pristop vzpostavlja osnovo za poslovne modele in poslovne procese, ki 
se neposredno osredotočajo na ključne elemente kibernetske varnosti.

 Elementi so sistematizirani v celovito standardizirano ogrodje.

 Pristop podaja temelje za različne scenarije, vezane na zagotavljanje 
kibernetske varnosti, ter definira generičen model za razvoj, vpeljavo 
in trženje komponent ogrodja kibernetske varnosti v domeni industrije 
4.0.

Praktične implikacije za procese, modele in informacijske sisteme v 

industriji 4.0 so povečana varnost in zanesljivost, višja dodana 

vrednost, podlaga za vpeljavo inovativnih rešitev ter sistematizacija 

elementov v standardno ogrodje.



Hvala za pozornost!


