
 

 

SNOK™  
PLC Threat Detection 



Programmerbar logisk styring (PLS) er 
arbeidshestene innen moderne 
produksjonsindustri og prosessanlegg. PLSer er 
robuste og pålitelige enheter som ofte benyttes for 
å kontrollere kritiske prosesser og robotaktiviteter. 

Tradisjonelle PLS systemer er sjelden blitt designet 
ut i fra et cybersikkerhetshensyn. Strategien for å 
beskytte denne typen infrastruktur har vært å holde 
industrielle automasjons- og kontrollsystemer 
(IACS) og deres PLSer adskilt fra annen nettverk- 
og cyberinfrastruktur. Dagens IACS er imidlertid i 
økende integrert med moderne IT-systemer, både 
gjennom nettilkoblinger og bærbart utsyr som 
benyttes på tvers av fasiliteter. Videre finnes der 
verktøy som for eksempel shodan.io som gjør det 
mulig for en hvilken som helst trusselaktør å søke 
opp PLS enheter som ved et uhell har blitt koblet til 
internett.  

Økt digitalisering og automatisering sørger for mer 
effektiv og tryggere drift av moderne industri men 
samtidig eksponering for cyberangrep tilsvarende 
de IT-systemer har stått overfor i tiår. Uautorisert 
manipulering av en PLS kan i beste fall skape 
nedetid i produksjonen, men kan også føre til 
ulykker og massive ødeleggelser.  

SNOK™ PLC Threat Detection overvåker PLSene 
kontinuerlig for unormal oppførsel, 
konfigurasjonsendringer og re-programmering. 
Løsningen installeres enten som et apparat i PLS 
nettverket eller som en virtuell maskin på 
tilgjengelig maskinvare.  

 
 

SNOK™ gir signifikante fordeler til eieren av PLS 
infrastrukturer gjennom: 

• Automatisk analyse som anslår hvor kritisk
en PLS hendelse er.

• Synlighet i nåværende konfigurasjon og
konfigurasjonsendringer.

• Synlighet av PLS omgivelsene for IT- 
cybersikkerhetspersonell.

Ved å kombinere med andre produkter i SNOK™ 
Cybersecurity Monitoring System familien, kan 
også PLSenes omgivelser overvåkes. Dette vil 
redusere blindsoner i infrastrukturer og detektere 
uønskede forsøk på kommunikasjon med en PLS. 

Tidlig angrepsdeteksjon – SNOK™ detekterer
angrep på et tidlig stadium ved å oppdage subtile 
spor av angrep i det som normalt er blindsoner.  

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. 

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

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. 

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

SNOK™ 
Passer på PLSene dine 

SNOK™ er et intuitivt og unikt verktøy som overvåker, detekterer og varsler om cybersikkerhets hendelser i 
industrielle kontrollsystemer.

SNOK™ brukergrensesnittet gir en situasjonsforståelse i sanntid. 

SNOK™ overvåker 
PLSer som regulerer 
industriell produksjon 
og prosesser.  
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