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Ochrona przemysłowych systemów sterowania oraz sieci OT dla infrastruktury krytycznej
Chroń zasoby, które łączysz
Tradycyjny przemysł przekształca się na naszych oczach w
przemysł cyfrowy. Urządzenia embedded łączą poprzez krytyczną
infrastrukturę systemy SCADA, co sprawia że coraz częściej zanika
izolacja pomiędzy sieciami OT a sieciami zewnętrznymi (tzw. „air
gap”), na której operatorzy infrastruktury krytycznej opierają swoje
poczucie bezpieczeństwa przed cyberzagrożeniami.
Istotnym jest, aby do ochrony cennych zasobów używać
odpowiednich narzędzi. Stawka jest wysoka, a błędy eksploatacji
oraz cyberataki stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa zasobów i
ich dostępności. Na uszczerbek narażony jest nie tylko stan majątku,
ale także reputacja i własność intelektualna przedsiębiorstw.
Urządzenia OpShield firmy GE Digital zostały stworzone specjalnie
z myślą o ochronie infrastruktury krytycznej. Stanowią efekt ponad
dziesięciu lat badań i testów systemów embedded oraz audytu setek
obiektów przemysłowych.

Wyniki
•
•
•
•
•

Zmniejsza ryzyko nieplanowanych przestojów w
wyniku cyberataków naruszających bezpieczeństwo i
obniżających dostępność zasobów
Poprawia ochronę zasobów przed potencjalnym
zniszczeniem wskutek cyberataków
Pomaga zabezpieczyć sieć przed skompromitowaniem
urządzeń przetwarzających dane wrażliwe (np.
informacje zdrowotne pacjentów)
Zmniejsza ryzyko zniszczenia reputacji przedsiębiorstwa
i kradzieży własności intelektualnej w wyniku ataków
Zwiększa możliwość łączenia i optymalizacji zasobów
tworzących systemy wykorzystywane w klinikach i
szpitalach

01Sprawdzaj

Aby coś chronić, musisz to widzieć. OpShield zapewnia lepszą
widoczność w sieciach przemysłowych (OT), ponieważ rozumie to,
czego nie widzą klasyczne firewalle dla sieci IT czyli komend procesu
przemysłowego - informacji typowych tylko dla sieci OT.

02Wymuszaj

Wiedza o nieprawidłowościach jest przydatna, ale lepsza jest
zdolność do zapobiegania im. Właśnie dlatego OpShield jest
wyposażony w mechanizmy wymuszające stosowanie polityk
bezpieczeństwa, dzięki którym nie tylko generuje alerty, ale może
być również skonfigurowany do blokowania ruchu, pochodzącego
z poza tzw. „białej listy” komend dopuszczalnych w kontekście
transmisji określonego typu danych.
Funkcjonalność białej listy OpShield jest rozszerzona o unikalne
sygnatury zagrożeń. Pozwala to na kompleksową ochronę sieci oraz
urządzeń zamiast pojedynczego wykrywania kolejnych exploitów.
Wynikiem jest zwiększona skuteczność ochrony i trwałość sygnatur.

03 Zabezpieczaj

Oprócz bieżącej inspekcji i mechanizmów wymuszania ruchu,
OpShield zapewnia również ochronę strukturalną poprzez wirtualną
segmentację sieci OT. Segmentacja tworzy strefy ograniczające ruch
i zmniejszające potencjalny zasięg skutków błędów nieprawidłowej
konfiguracji lub zasięg osoby dokonującej ataku.
Od segmentacji, poprzez inspekcję protokołów aż po blokowanie
komend - OpShield na kilku płaszczyznach umożliwia działania
i realizację strategii „Defence in Depth” koniecznej, aby pomóc
chronić ludzi, zasoby i procesy składające się na infrastrukturę, która
z punktu widzenia przedsiębiorstw ma znaczenie krytyczne pod
względem ich funkcjonowania i realizacji najważniejszych procesów.

Vulnerability Research Team
Zespół ds. analiz podatności na zagrożenia (Vulnerabiliy
Research Team) GE Digital koncentruje się wyłącznie
na urządzeniach i oprogramowaniu które kontrolują
infrastrukturę krytyczną. Podczas gdy inne grupy badawcze
zazwyczaj identyfikują i śledzą zagrożenia, VRT poddaje
exploity badaniom technikami reverse-engineering i
przeprowadza własne testy w celu identyfikowania przyczyn
słabości oprogramowania bądź systemów embedded.
W wyniku tego procesu opracowuje się sygnatury zagrożeń,
celem np. blokowania ruchu, który mógłby w sposób
szkodliwy wykorzystać podatność. Oznacza to dłuższą
żywotność, bardziej wszechstronną ochronę przed mutacjami
exploitów i ochronę przed exploitami obecnie jeszcze
nieznanymi.
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Cechy
•

•
•
•
•

Dostępna obsługa światłowodów
poprzez moduły i porty SFP, oraz wysoka
dostępność np. dzięki zastosowaniu w
systemie podwójnych zasilaczy hot-swap
Tworzenie wzorca odniesienia działania
sieci OT określającego jej stan normalny
Inteligentne tworzenie silnych polityk
bezpieczeństwa w wykorzystaniem
uczenia maszynowego
Silnik inspekcji protokołu OT odczytujący
pakiety OT do poziomu poleceń i
parametrów
Sygnatury - kompleksowa ochrona przed
źródłami zagrożeń

•
•
•
•

Wirtualna segmentacja sieci metodą
drag-and-drop chroniąca przez błędną
konfiguracją oraz przed atakami
Alerty zagrożeń dostarczane do konsoli
zarządzania i zewnętrznych systemów
SIEM
Graficzny interfejs użytkownika
upraszczający administrację - bez
konieczności dostępu przez interfejs CLI
Przyjazne wdrożenie bez zakłócania
procesów Użytkownika lub przy
zredukowanym do minimum poziomie
ingerencji
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Specyfikacja techniczna według modeli urządzeń OpShield
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Certyfikaty i normy
OpShield jest dostępny z opcją
obsługi światłowodów, funkcjami
wysokiej dostępności i portami SFP.
Skontaktuj się z nami, aby dobrać
najlepszą technologię dla Twojego
środowiska pracy.
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