SNOK™
Network Intrusion
Detection System

SNOK™
Cybersikkerhetsovervåkning for
industrielle automasjons- og kontrollsystemer

Industrielle automasjons- og kontrollsystemer
(IACS) er en sentral del av samfunnets infrastruktur
og styrer elektriske kraftnett, olje- og
gassinstallasjoner, vannanlegg, transportsystemer
og produksjonsfasiliteter. Digitalisering og
automatisering fører til tryggere og mer effektiv
drift, men også økende grad av integrasjon mellom
IACS og IT-systemer og dermed eksponering for
cyberangrep tilsvarende de IT-systemer har stått
overfor i tiår.
Cyberangrep på IACS kan finne veien inn både
gjennom nettilkoblinger og bærbart utsyr som
benyttes i begge miljøer. Trusselaktører som
ønsker å angripe industriell infrastruktur,
foretrekker ofte å kompromittere en betrodd part
på innsiden. På denne måten kan angriperen omgå
forsvarsmekanismer i perimeteren, dette er ofte det
eneste laget med sikkerhet som beskytter den
industrielle infrastrukturen. Konsekvensene kan
være produksjonstap og i noen tilfeller ulykker og
store ødeleggelser.
SNOK™ Network Intrusion Detection System (IDS) er
et deteksjonssystem laget spesifikt for industrielle
kontrollsystemer. SNOK™ overvåker
kontrollsystemers interne og eksterne
kommunikasjon kontinuerlig. Systemet detekterer
virus, skadevare og sofistikerte angrep på et tidlig
stadium, inkludert de som ikke oppdages av
konvensjonelle sikkerhetsløsninger.

SNOK™ Network IDS kan plasseres i nettverkets
ytterkant eller på et internt punkt for å overvåke
datatrafikken mellom kritiske komponenter. Eier av
infrastruktur blir varslet i sanntid om
sikkerhetshendelser som:
•
•
•

nye enheter som dukker opp i nettverket
nye tilkoblinger mellom eksisterende noder
avvik i nettverkets trafikkmønster
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SNOK™ installeres på innsiden av det industrielle
nettverket.

Den beste sikkerheten fås ved å kombinere flere
løsninger. SNOK™ Network IDS kan kompletteres
med andre produkter fra SNOK™ Cybersecurity
Monitoring System familien slik at informasjon fra
nettverks- og endepunktsovervåkning kan
sammenstilles å gi ytterligere innsikt.

SNOK™ er et intuitivt og unikt verktøy som overvåker, detekterer og varsler om cybersikkerhetshendelser i
industrielle kontrollsystemer.
Tidlig angrepsdeteksjon – SNOK™ detekterer
angrep på et tidlig stadium ved å oppdage subtile
spor av angrep i det som normalt er blindsoner.

Laget for industri – SNOK™ kan benyttes til å
overvåke blindsoner i industrielle omgivelser fordi
løsningen er unikt tilpasset industriell infrastruktur:

Anomalibasert – Mer enn 50% av angrep er ikke
relatert til skadevare – disse kan ikke oppdages
ved bruk av tradisjonell signaturdeteksjon. SNOK™
benytter anomalideteksjon og vil derfor oppdage
alle former for inntrengning enten det er kjent
skadevare, hittil ukjent skadevare eller angrep som
ikke er relatert til skadevare.

Ikke-forstyrrende: SNOK™ forstyrrer ikke den
industrielle prosessen.
Ingen krav til vedlikehold: SNOK™ kjenner det
grunnleggende i et cyberangrep. Etter at løsningen
er installert, er det ikke behov for
signaturoppdateringer eller lignende for å
detektere nye angrep.
Ressurs-effektiv: Datakraft og
lagringsressursene er ofte knappe i
industrielle sammenhenger. SNOK™
opptar minimale ressurser på den
industrielle infrastrukturen.
Bakover-kompatibel: SNOK™ kan brukes
til overvåkning av eldre utstyr som for
eksempel Windows og Linux
endepunkter som ikke lenger
supporteres av leverandøren.

SNOK™ brukergrensesnittet gir situasjonsforståelse i sanntid.

Rask og enkel installasjon: Prosessen for
å installere SNOK™ er enkel og
læringsperioden for å trene systemet er
kort.

