
iSID
System monitorowania 
i wykrywania zagrożeń w sieciach 
przemysłowych OT/ICS 

Automatyczne uczenie się topologii i charakterystyki ruchu w sieci przemysłowej
Elastyczna architektura systemu – centralne, hybrydowe lub rozproszone monitorowanie; 
możliwość dopasowania się do istniejącej infrastruktury
Monitorowanie ruchu oparte o Deep Packet Inspection – analiza zawartości pakietów 
dla protokołów przemysłowych
Nadzór nad zmianami w konfiguracji sterowników PLC i innych kluczowych urządzeń automatyki
Analityka wykrywania anomalii w oparciu o model (baseline)
Wykrywanie zagrożeń oparte na sygnaturach
Pełna kontrola nad wzorcem ruchu
Niski wskaźnik fałszywych alarmów „false positive” i „false negative”, zapewniany 
po właściwym wdrożeniu
Centralne zarządzanie wieloma instancjami iSID za pomocą iCEN
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(system wspomagający bieżącą ocenę ryzyka)



Kompleksowe wykrywanie zagrożeń dzięki 
kilku modułom bezpieczeństwa

Typowe przypadki użycia 

Elastyczne wdrażanie 
(na miejscu i poza nim) 

iSID umożliwia ciągłe monitorowanie sieci i systemów przemysłowych OT/ICS pod kątem zmian w topologii 
i zachowaniu, wykorzystując moduły bezpieczeństwa, z których każdy oferuje unikalne możliwości odnoszące się do 
określonego typu aktywności sieciowej: 

System iSID cechuje bardzo elastyczna architektura - można go wdrożyć w lokalizacji centralnej, lokalnie w każdym 
zdalnym obiekcie lub połączyć obie te metody (w przypadku większych obiektów, które wymagają monitorowania 
zagrożeń na miejscu). 

Rozwiązanie Radiflow jest dostosowane do bezpiecznego centralnego monitorowania i zarządzania np. przez 
dostawców zarządzania bezpieczeństwem . Umożliwia to mniejszym użytkownikom realne zastąpienie wewnętrznego 
działu bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez korzystanie z usług typu Security as a Service.

Technik na miejscu: Automatyczne monitorowanie prac serwisowych podczas wstępnie zdefiniowanego okna 
czasowego. Operacje tego typu poza zdefiniowanymi ograniczeniami dostępu będą wyzwalać alarmy. Całość sesji 
może być monitorowana i zachowana.
Nieautoryzowane zmiany konfiguracji sterownika PLC: Wykrywanie komend protokołu przemysłowego, które 
wpływają na konfigurację sterownika PLC.
Atak na serwer SCADA:  iSID wykrywa i alarmuje o zmianach w stosunku do stworzonego modelu behawioralnego 
sieci, w tym o anomaliach w sekwencji poleceń i protokole.
Skanowanie: iSID wykryje próby skanowania sieci w poszukiwaniu urządzeń SCADA, takich jak sterowniki PLC i RTU, 
podejmowane przez złośliwe oprogramowanie szpiegujące.
Man-in-the-middle: iSID będzie wykrywał i alarmował o wrogich urządzeniach w sieci podszywających się pod ważny 
serwer, stację roboczą lub kontroler SCADA, poprzez kradzież adresu MAC lub IP.
ICS Tailored Malware: iSID będzie identyfikował i alarmował o złośliwym oprogramowaniu typu malware 
dedykowanym dla ICS (jeżeli jego sygnatura występuje w bazach), wykrywał nieautoryzowane komendy SCADA, jak 
również anomalie w komunikacji systemów automatyki.

WIDOCZNOŚĆ SIECI: Wykorzystując metody pasywne, iSID tworzy wizualny model logiczny sieci OT dla 
wszystkich urządzeń, protokołów i sesji. W przypadku wykrycia zmian w tym modelu (np. nowych urządzeń, 
sesji czy protokołów) iSID generuje alert.

CYBER ATTACK: Moduł Cyber Attack obsługuje znane zagrożenia i podatności dla sieci i systemów 
przemysłowych ICS, obejmując m.in. sterowniki PLC, RTU, HMI, serwery i protokoły przemysłowe. System 
działa w oparciu o dane z publicznych baz CVE oraz własne badania analityków Radiflow.

MONITOROWANIE POLITYK: System iSID definiuje/modyfikuje polityki dla każdego łącza sieciowego w celu 
walidacji określonych poleceń (np. „write to controller”) i uprawnień.

DETEKCJA ANOMALII: Moduł Detekcja Anomalii tworzy model behawioralny sieci z wykorzystaniem wielu 
parametrów – w tym np. konkretnych sekwencji i częstotliwości komunikacji pomiędzy określonymi stacjami.

TRYB OPERACYJNY: Moduł operacyjny służy do monitorowania i audytu zarządzania kluczowymi 
urządzeniami (PLC, RTU & IED), co jest szczególnie istotne w zdalnych lokalizacjach. Ponadto tryb generuje 
alerty dotyczące zmian firmware’u lub modyfikacji konfiguracji (np. aktualizacje oprogramowania lub 
włączanie i wyłączanie urządzeń brzegowych) oraz pozwala na rejestrowanie aktywności. 

SERWIS i UTRZYMANIE: Moduł umożliwia ograniczenie ekspozycji sieci podczas planowanych prac 
związanych z utrzymaniem, tworząc dodatkowe reguły uwzględniające harmonogram prac. W praktyce 
oznacza to monitorowanie dostępu do określonego urządzenia ze znanej lokalizacji i stacji w ustalonych 
oknach czasowych. Po zakończeniu sesji generowany jest raport dziennika wszystkich czynności 
konserwacyjnych.

iSID Serce wielopoziomowego rozwiązania wykrywania cyberzagrożeń OT

iSID jest częścią wielopoziomowego rozwiązania firmy Radiflow do wykrywania i monitorowania zagrożeń, 
egzekwowania polityk i analizy sieci. 

Inteligentne sondy  iSAP Radiflow pomagają zbierać z sieci ruch, który poddawany jest analizie. Zainstalowane 
w zdalnych obiektach, pomagają zapobiegać przeciążeniu sieci z powodu dużej ilości danych przesyłanych z odległych 
lokalizacji do centralnego systemu IDS poprzez kompresję i filtrowanie danych, przy jednoczesnym zachowaniu ich 
integralności. 

System centralnego zarządzania iCEN umożliwia monitorowanie wielu instancji iSID funkcjonujących w rozproszonych 
obiektach. iCEN pozwala na na kontrolowanie stanu operacyjnego, danych podsumowujących alerty, informacji 
o stanie konkretnego obiektu i aktualizacje (np. baz CVE, reguł).

Narzędzie CIARA do oceny i zarządzania ryzykiem pozwala użytkownikom na kontrolę ich postawy wobec ryzyka 
poprzez określenie priorytetów i konkretnych rekomendacji mających na celu optymalizację wydatków na 
bezpieczeństwo OT. 

Brama iSEG DPI-firewall zapewnia ścisłe egzekwowanie polityk dostępu i autoryzacji w oparciu o predefiniowane 
zalecenia robocze (dla zgodności z NERC CIP V6), a także logowanie aktywności użytkowników (np. serwisu) i walidację 
aktywności użytkowników bazującej na analizie DPI ruchu na określonych portach.
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