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CIARA firmy Radiflow jest pierwszą w swoim rodzaju platformą oceny i zarządzania ryzykiem uwzględniającą zwrot 
z inwestycji w cyberbezpieczeństwo dla przedsiębiorstw przemysłowych.

CIARA służy kierownictwu jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, jak również wspiera specjalistów 
pełniących rolę CISO w organizacji oraz właścicieli złożonych środowisk ICS. Platforma została stworzona w celu 
zwiększenia skuteczności środków redukujących ryzyko w całym cyklu życia systemu przy jednoczesnej 
optymalizacji wydatków na cyberbezpieczeństwo.

Platforma posiada w pełni zautomatyzowany, zasilany ze środowiska przemysłowego algorytm oceny ryzyka, który 
oblicza rzeczywisty wpływ każdego działania minimalizującego ryzyko na ponoszone koszty. Algorytm korzysta 
z tysięcy danych dotyczących sieci, aktywów, lokalizacji, branży, zdolności przeciwnika (atakującego) oraz znanych 
taktyk ataku. 

Rezultatem działania systemu jest kompleksowy plan działań (w pełni zgodny z normą ISA/IEC 62443) 
redukujących ryzyko wraz z nadanymi priorytetami dla planowanych środków zaradczych  w odniesieniu do 
ogólnego zmniejszenia ryzyka w przedsiębiorstwie. W ten sposób maksymalizowany jest wpływ poniesionych 
nakładów finansowych na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury.

CIARA firmy Radiflow dla OT-MSSP SOC 
(Security Operation Center)
W ostatnich latach dostawcy usług zarządzania bezpieczeństwem (ang. MSSP - Managed Security Service Provider), 
stali się realną opcją również dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych poszukujących właściwego 
poziomu zabezpieczeń dla swojego przedsiębiorstwa, bez konieczności wdrażania pełnych systemów bezpieczeństwa 
czy budowania w swoich szeregach jednostek organizacyjnych zajmujących się monitorowaniem bezpieczeństwa 
infrastruktury.

Dzięki CIARA operatorzy OT-MSSP  mogą zaoferować dla użytkowników systemów przemysłowych ICS ocenę ryzyka 
i usługi zarządzania nim (przez okresowe lub ciągłe monitorowanie) w kooperacji z przemysłową platformą do 
wykrywania zagrożeń iSID firmy Radiflow. Klienci usługi MSSP obniżają tym samym ogólne wydatki na 
cyberbezpieczeństwo dzięki działaniom łagodzącym uwzględniającym zwrot z inwestycji (ROI).

Część pakietu rozwiązań Radilow
CIARA firmy Radiflow jest częścią innowacyjnego pakietu rozwiązań dla przedsiębiorstw. Zaprojektowana dla każdej 
wielkości przedsiębiorstw platforma jest integralną częścią wielopoziomowego zestawu narzędzi firmy Radiflow do 
wykrywania i zapobiegania zagrożeniom w sieciach OT. Oferta Radiflow obejmuje m.in. platformę wykrywania zagrożeń 
przemysłowych iSID, inteligentny kolektor iSAP dla sieci rozproszonych oraz iCEN - narzędzie służące do centralnego 
zarządzania wieloma lokalizacjami dla korporacji lub operatorów OT-MSSP SOC.
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Zarządzanie ryzykiem oparte na ROI 
CIARA umożliwia optymalizację wydatków na cyberbezpieczeństwo, uwzględniając zwrot z inwestycji (ROI, ang. return 
on investment) w zabezpieczenie infrastruktury przemysłowej. Jednocześnie oprogramowanie zapewnia skuteczność 
środków redukujących zagrożenia w odniesieniu do atakujących i stosownych przez nich taktyk ataku dla konkretnej 
sieci przemysłowej.

Unikalny algorytm oceny ryzyka CIARA łączy prawdopodobieństwo ataków na aktywa sieciowe z ich rzeczywistym 
wpływem ilościowym (np. strata finansowa lub niezgodność z obowiązującymi regulacjami) i ustala priorytety środków 
łagodzących (środki kontroli ryzyka), uwzględniając przy tym ich wkład w zmniejszenie ogólnego ryzyka 
przedsiębiorstwa. 

Postępując zgodnie z wyznaczonym przez CIARA planem działań łagodzących, użytkownicy są w stanie ograniczyć 
wydatki jedynie do tych, które zapewnią jednostce najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa (ROI), jednocześnie 
minimalizując ryzyko (uwzględniając rzeczywiste zagrożenia występujące w sieci).

CIARA – proces zarządzania ryzykiem
CIARA pomaga klientom, którzy dopiero nabierają doświadczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa sieci OT, 
wypracować zgodność ze standardem ISA/IEC 62443 oraz zoptymalizować ich wydatki na cyberbezpieczeństwo. 
W procesie planowania i oceny ryzyka CIARA wykorzystuje ZCR (ang. Zone & Conduit Requirements – wymagania 
dotyczące stref i kanałów) według poniższych kroków:

Zautomatyzowana ocena danych
Właściwa ocena ryzyka w sieciach przemysłowych jest kluczowym czynnikiem opracowania skutecznego planu 
zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci. Niemniej złożoność i skala nowoczesnych przemysłowych systemów 
sterowania (ICS) powoduje, że ocena ryzyka z zastosowaniem tradycyjnych procedur jest praktycznie niemożliwa. 
Zmiany te zachodzą m.in. za sprawą cyfrowej transformacji przemysłu 4.0 i właśnie dlatego trzeba położyć szczególny 
nacisk na odpowiednią ocenę ryzyka.
Ponadto przeprowadzane adhoc lub raz w roku oceny ryzyka nie są już wystarczające, ponieważ skuteczna ochrona 
wymaga ciągłego monitorowania ryzyka i odpowiadania na każdą zmianę w sieci OT. Tylko w ten sposób można 
zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo sieci.
CIARA symuluje działanie setek powszechnie stosowanych zabezpieczeń w odniesieniu do znanych zagrożeń, biorąc 
pod uwagę typowe scenariusze ryzyka w sieciach OT (utrata dostępności czy kontroli, uszkodzenie mienia itp.). Odbywa 
się to z wykorzystaniem wskaźników pozyskiwanych z różnych źródeł w celu modelowania podatności sieci, 
mechanizmów obronnych, potencjalnych zagrożeń i metod ataku:

Lista najgroźniejszych scenariuszy ataków na procesy biznesowe uwzględniająca ocenę prawdopodobieństwa, 
wpływ i czynnik ryzyka dla każdego z nich.

CIARA dokonuje analizy ryzyka, wykorzystując „cyfrowy obraz” sieci 
OT wygenerowany przez Radiflow iSID zwierający wszystkie aktywa 

i ich właściwości, protokoły oraz podatności.

Porównanie luk między osiągniętymi (SL-A) i docelowymi (SL-T) poziomami 
bezpieczeństwa przedstawia wykres „pajęczyna” ( u góry po lewej).
Lista weryfikacyjna kontroli bezpieczeństwa z dynamiczną oceną 

ryzyka (na dole).

Krok 1 (ZCR#1): Nauka sieci

Informacje o sieci są uzyskiwane z cyfrowego obrazu 
(modelu) sieci dostarczanego przez Radiflow iSID.

Otrzymujemy: pełny raport widoczności sieci 
wyświetlający wszystkie zasoby, protokoły 
i połączenia.

Krok 2 (ZCR#2-4): Definicja sieci 
i wstępna analiza ryzyka

Strefy (jednostki operacyjne) i Kanały (pomiędzy 
strefami) zostają zdefiniowane i przypisuje się im 
wartości HSE lub wpływ finansowy na przedsiębiorstwo.

Następnie, przy użyciu bazy danych MITER ATT&CKTM, 
do oceny znaczenia zagrożeń wykorzystywane są 
charakterystyki branżowe i geolokalizacyjne. W dalszej 
kolejności symulowane są scenariusze ataków.

Otrzymujemy: tabelę Stref i docelowych poziomów 
bezpieczeństwa SL-T (system CIARA zaraz po 
uruchomieniu doda zgodne z normą IEC-62443 
poziomy bezpieczeństwa SL-T do wszystkich Stref).

Krok 3 (ZCR#5): Analiza każdej 
strefy pod kątem wymagań 
podstawowych (FR) i wymagań 
bezpieczeństwa (SR)

CIARA porównuje aktualny i wymagany poziom 
bezpieczeństwa (SL-T) każdej strefy bezpieczeństwa 
i przedstawia użytkownikowi środki zapobiegawcze 
(środki redukujące, łagodzące ryzyko) potrzebne do 
osiągnięcia docelowego poziomu bezpieczeństwa dla 
każdej z nich. Zabezpieczenia te mają nadany 
określony priorytet ze względu na ich wkład 
w zmniejszenie ogólnego poziomu ryzyka.  W razie 
konieczności w tym kroku wykorzystywane są 
również informacje eksperckie.

Otrzymujemy: szczegółowy raport o ryzyku 
zawierający prezentację wszystkich zagrożeń, 
podatności, wpływ na strefy, określenie poziomów 
ryzyka niezminimalizowanego oraz oczekiwanego, 
istniejące środki zaradcze, prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia, ryzyko pozostałe vs 
dopuszczalne oraz dodatkowe środki zaradcze 
w zakresie cyberbezpieczeństwa OT.

Krok 4 (ZCR#6-7): Zakończenie 
planowania procesu redukcji 
ryzyka oraz wdrażanie zabezpieczeń 

Po wdrożeniu każdego z zaleconych środków 
zabezpieczających, CIARA ponownie przeliczy ogólny 
poziom ryzyka oraz poziom bezpieczeństwa każdej 
strefy w monitorowanej sieci przemysłowej.

Otrzymujemy: bieżącą dokumentację wymagań, 
założeń i ograniczeń cyberbezpieczeństwa 
potrzebnych do osiągnięcia SL-T w sieci, a także 
poczucie odpowiedzialności za wdrożenie 
zabezpieczeń.

Środki kontroli ryzyka są traktowane priorytetowo 
ze względu na ich wkład w zmniejszenie ogólnego 

ryzyka sieciowego.

Panel CIARA: wykryte strefy zostają wyświetlane 
i oznaczone kolorami wg tablicy poziomów ryzyka.

Informacje o regionie i branży służą do oceny znaczenia 
zagrożeń i taktyk ataku.

mapowanie zasobów (zapewnione przez Radiflow iSID*),
mapowanie podatności (CVSS/CVE),
wirtualne testy penetracyjne (na podstawie symulacji 
MITRE-ICS i badań Radiflow Lab),
analiza zachowania użytkowników i systemu,
dane historyczne dotyczące oceny poprzednich incydentów,
analiza zagrożeń ze strony atakującego 
(w tym MITRE ATT&CKTM), 
wykrywanie zarządzania zmianami.

*Opcjonalna akwizycja danych sieciowych z odpowiednio 
przygotowanego pliku w formacie Excel lub pliku PCAP.
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nakładów finansowych na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury.

CIARA firmy Radiflow dla OT-MSSP SOC 
(Security Operation Center)
W ostatnich latach dostawcy usług zarządzania bezpieczeństwem (ang. MSSP - Managed Security Service Provider), 
stali się realną opcją również dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych poszukujących właściwego 
poziomu zabezpieczeń dla swojego przedsiębiorstwa, bez konieczności wdrażania pełnych systemów bezpieczeństwa 
czy budowania w swoich szeregach jednostek organizacyjnych zajmujących się monitorowaniem bezpieczeństwa 
infrastruktury.

Dzięki CIARA operatorzy OT-MSSP  mogą zaoferować dla użytkowników systemów przemysłowych ICS ocenę ryzyka 
i usługi zarządzania nim (przez okresowe lub ciągłe monitorowanie) w kooperacji z przemysłową platformą do 
wykrywania zagrożeń iSID firmy Radiflow. Klienci usługi MSSP obniżają tym samym ogólne wydatki na 
cyberbezpieczeństwo dzięki działaniom łagodzącym uwzględniającym zwrot z inwestycji (ROI).

Część pakietu rozwiązań Radilow
CIARA firmy Radiflow jest częścią innowacyjnego pakietu rozwiązań dla przedsiębiorstw. Zaprojektowana dla każdej 
wielkości przedsiębiorstw platforma jest integralną częścią wielopoziomowego zestawu narzędzi firmy Radiflow do 
wykrywania i zapobiegania zagrożeniom w sieciach OT. Oferta Radiflow obejmuje m.in. platformę wykrywania zagrożeń 
przemysłowych iSID, inteligentny kolektor iSAP dla sieci rozproszonych oraz iCEN - narzędzie służące do centralnego 
zarządzania wieloma lokalizacjami dla korporacji lub operatorów OT-MSSP SOC.

Zdalny obiekt/podstacja* Centrum kontroli Zarządzanie

*Ruch sieciowy o niskiej konsumpcji dostępnego 
pasma, zawierający dane, jest kompresowany,

a następnie przesyłany przez iSAP do 
przemysłowego centrum ICS.

iSID
iSID - Industrial Treat Detection 

(wykrywanie zagrożeń 
w sieciach przemysłowych)

CIARA
Industrial Risk Analytics 

(zautomatyzowana 
przemysłowa analiza ryzyka)

iCEN
Central Multi-Site 

Management
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Praca z Tekniska to realne korzyści 
dla Twojej firmy  

01 02 03Zoptymalizowana, wydajna
i bezpieczna sieć

Niezawodność systemów 
transmisyjnych zapewniająca 
ciągłość procesu

Działania w zgodności
z normami prawnymi
i bezpieczeństwa

04 05Optymalizacja kosztów 
utrzymania serwisu

Realizacja projektów w formie 
"turn-key"


