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Mianem podatności (vulnerability)
określamy wszelkie luki i błędy, których
zamierzone użycie przez osoby
postronne, doprowadzić może do strat,
naruszeń bezpieczeństwa lub zniszczeń.
Wykryte i sklasyfikowane podatności są
jawnie publikowane przez niezależne
organizacje jak MITRE Corp. oraz
agencję NIST.
 
Istnieją podatności niejawne Zero-day,
aktywnie wykorzystywane przez
cyberprzestępców. W tym przypadku,
ofiara ataku często nie jest świadoma
zarówno ani samej podatności jak i
nieautoryzowanych działań.

Podatności

Monitorowanie środowiska OT/ICS,
powinno skupiać się zarówno na
aspektach analizy znanych podatności
jak i wszelkich anomalii, naruszeń,
ustalonych zasad i reguł dla danego
zasobu, komponentu systemu.

Zyskujemy w ten sposób możliwość
ciągłej analizy pod kątem użycia
szkodliwego oprogramowania, kodów
exploit, podatności typu 0-day.

Zarządzanie podatnościami, powinno
obejmować zarówno aspekty polityki
bezpieczeństwa związane z
zarządzaniem zmianą (change
management), przypisania
odpowiedzialności za dany zasób (asset
ownership) oraz stały proces
monitorowania i administracji.

Zero-day i Kody Exploit
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bezpieczny mechanizm wykrywania
urządzeń, pasywna analiza ruchu w
sieciach ICS/OT,
opcja aktywnego i kontrolowanego
odpytania (active query) dla stacji
roboczych, industrial PC, serwerów, 

wsparcie szerokiej palety protokołów
przemysłowych wielu dostawców,
zaszyte sygnatury znanych malware w
bazie podatności,
generowania alarmów i powiadomień
dla zdarzeń,
definiowanie stopnia krytyczności
poszczególnych zasobów,
wskazanie potencjalnych wektorów
ataków,
integracja z systemami SIEM/SOAR oraz
SOC.

Cechy dedykowanego rozwiązania do
monitoringu i analizy sieci industrialnych:

stacji operatorskich SCADA/DCS,

Cyber Blog securOT

Sprecyzowane poniżej funkcje znajdują
odzwierciedlenie w formie systemów IDS - Intrusion

Detection System.
 

Rozwiązania klasy Industrial IDS są w pełni dostosowane do
uwarunkowań wynikających ze specyfiki środowiska ICS/OT. Oferują
tym samym rozwiązania odpowiadające wymaganiom Security jak i

pozostają bezpieczne od strony automatyki przemysłowej.
 

Temat ten został szczegółowo opisany w formie serii 4 artykułów na
naszym blogu. 

Threat Detection
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Widoczność Zasobów
 Świadomość potencjalnych zagrożeń wynikających z

użycia podatności oraz widoczność wszystkich zasobów
sieciowych ICS/OT pozostaje kluczowym filarem

industrial security oraz bezpieczeństwa organizacji.
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Zrozumienie wzajemnej zależności
poszczególnych komponentów linii
technologicznych w procesie
produkcji, pozwala na sprawną
identyfikacja i klasyfikację
komunikacji pożądanej - koniecznej
jak i wychwycenie sytuacji
potencjalnie stwarzających
niebezpieczeństwo. 

Istotnym aspektem jest wiedza
inżynierska oraz zastosowanie
odpowiednich technologii, narzędzi
dedykowanych środowisku ICS/OT.

securOT powstał w oparciu o idee
wymiany wiedzy eksperckiej z obszaru
industrial security, bezpieczeństwa
przemysłowych systemów sterowania,
bezpieczeństwa organizacji.

securOT

Monitoring
Ruchu &

Komunikacji

Skupiamy się na wspomnianych
aspektach, tworząc unikatowy w skali
kraju portal wymiany wiedzy ICS/OT
security.
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Kluczowa funkcjonalność systemu
IDS umożliwiająca wykrycie
incydentów security w czasie Real
Time.
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