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Objetivo da Apresentação e sobre mim
Esta apresentação abrangerá alguns exemplos de cenários de
anomalias identificados em dezenas de monitoramentos de redes
SCADA e DCS de diferentes verticais de indústria na América
Latina. O propósito é servir como base e termômetro sobre a
situação atual de redes operativas.

Como garantir uma implantação bem-sucedida e como utilizar
adequadamente a visibilidade e a detecção de ameaças para

proteger seu ambiente aumentando resiliência e reduzindo riscos

Alexandre Freire, Technical Sales Engineering
LATAM, Nozomi Networks

cibernéticos e operacionais.

•

Casos de Uso do Monitoramento de Anomalias

Responsável técnico pela Nozomi Networks na região de
América Latina. Docente do NCE/UFRJ. Mais de 22 anos de

•

Resultados iniciais comuns

•

Resultados Detalhados de diferentes segmentos

experiência em fabricantes de Tecnologia como
Schlumberger, Microsoft, Oracle, IBM e Palo Alto Networks.
www.nozominetworks.com
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Global Leadership Footprint
Industry-wide Customer Base
2,250 Installations
2.6M Devices Monitored
Across OT, IoT and IT
Scalable Deployments
Across 6 Continents
Global Expertise
Worldwide Network of Partners and
500+ Certified Professionals
OT/IT Integrations
Seamless integrations for IT/OT environments

© 2020 Nozomi Networks. All rights reserved. | www.nozominetworks.com

How OT / IoT Security is Different than IT Security

Safety and Reliability of
critical systems that operate
24/7/365 and involve processes
with significant safety risks.

Heterogeneous/Legacy Systems
Industrial networks include diverse
assets, and often consist of
multiple connected architectures.

Industrial Protocols
are often unknown in the IT
world, and that are inherently
insecure.

Volume of IoT/OT Devices
will grow to billions worldwide
vs millions in IT.

© 2020 Nozomi Networks. All rights reserved. | www.nozominetworks.com
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Resultados Iniciais Comuns

Inventário de Ativos

Visão Geral da Topologia de Rede

Durante a descoberta
dos nós de rede
aplicamos a tecnologia
de Machine Learning
para aprender sobre os
comportamentos de
rede e processos.

Mapa de rede criado em tempo real com a identifcação automática dos nodes, papéis dos nodes e protocolos da empresa XPTO

Descrição
▪

Os elementos da topologia de rede são automaticamente identificados em
tempo real. Assets de rede e os protocolos que fazem parte da comunicação
entre os elementos do processo de Supervisão e Aquisição de Dados. Todos
os elementos foram aprendidos através de um monitoramento passivo
durante a Prova de Conceito. DNP3, MMS e Goose foram alguns dos
protocolos de automação identificados durante os testes.

▪

A cor do nó representa seu papel - classificação dos mesmos de acordo com o
papel que desempenham (SCADA Master, SCADA Slave, Jump Server, Historian
etc). Também podemos agrupar nós como Zonas de Rede para ter uma
representação lógica de uma perspectiva de negócios ou seguir o zoneamento de
rede para agrupar nós de segmentação que fazem parte da mesma perspectiva de
6
rede lógica.

Dispositivos de Nível 1/2 Conectados à Internet

Hidden:
Customer Info

Hidden:
Customer Info

www.nozominetworks.com
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[Alerta] Tentativa de navegação na Internet

Segurança Cibernética

Incidente correlacionando diversos alertas de comportamentos de comunicação com sites públicos para acesso à Internet.

Descrição
▪

Diferentes comportamentos que são derivados de anomalias a partir de mudanças no baseline padrão onde novos comportamentos de novas comunicações
entre nodes da rede de automação e hosts externos (Internet) foram observados. Importante identificar se os endereços classe C externos não estão sendo
utilizados como endereços internos parte da rede operativa (RFC 1918)
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Ampla variedade de versões de SO / Firmware… mesmo em dispositivos implantados juntos

www.nozominetworks.com
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Vulnerabilidades de Sistemas Operacionais

www.nozominetworks.com
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Vulnerabilidades de PLCs/RTUs/IEDs

www.nozominetworks.com
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Problemas graves de rede

www.nozominetworks.com
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Anomalias de Processo e Operacionais

Comportamentos anômalos de processos

www.nozominetworks.com
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[Alerta] Anomalia de novo código de função
Aplicabilidade do Machine Learning

Monitoramento
Operacional

SCADA Masters iniciaram novos comportamentos de Supervisão e Aquisição de Dados utilizando novas subfunções do protocolo Siemens S7. Padrões de comunicação de
processos são monitorados e aprendidos com uso de Machine Learning. O alerta mostra que durante a fase de aprendizado da rede, os SCADA Masters (HMIs) estavam
realizando a Supervisão e Aquisição de Dados utilizando funções do protocolo Siemens S7 que foram aprendidas e colocadas na linha base de conhecimento pelo Machine
Learning. Como novas funções surgiram após a fase de aprendizado e que não estavam na base de conhecimento, os alertas são mostrados como uma possível anomalia e que
podem indicar mudança no processo, erro operacional ou sabotagem.

Descrição
▪

Nozomi Guardian possui dois modos de operação:
1.

Learning mode – Durante este modo, o Nozomi cria uma linha
base de conhecimento de rede e processos de automação

2.

Protect mode – Durante este modo, o Nozomi irá gerar alertas
para o tráfego de rede ou valores de processos que estão fora
da linha de conhecimento base aprendida com uso de Machine
Learning durante o processo de Learning.

•

A imagem mostra que a detecção de um protocolo conhecido entre Master e Slave
(Siemens S7) começa a usar uma nova função ou código de comando. Durante a prova
de conceito, foi estabelecido um período de aprendizagem de 2 semanas mudando
dinamicamente para o modo de proteção no 14º dia. O Nozomi Guardian determinou que
a anomalia do novo código de função era um tráfego anômalo devido ao fato de que os
novos códigos de função estavam fora da linha base de conhecimento pois os
códigos não foram aprendidos durante a fase de aprendizado. Então, foi gerado um
alerta de anomalia alertando para o novo comportamento da rede.
15

Operação anômala de dispositivo industrial

www.nozominetworks.com
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[Alerta] Anomalia de Novo Valor de Variável

Monitoramento
Operacional

Aplicabilidade do Machine Learning

Data hidden
to protect
customer
info

SCADA Masters (HMIs) passaram a inserir novos valores de variáveis no Processo de Supervisão e Aquisição de Dados utilizando novas subfunções do protocolo Siemens S7. O
alerta mostra que durante a fase de aprendizado da rede, os SCADA Masters (HMIs) estavam realizando a Supervisão e Aquisição de Dados lendo e escrevendo variável de
valores que foram aprendidos pela linha base de conhecimento do Machine Learning. Como o novo valor de variável surgiu após a fase de aprendizado, os alertas são
mostrados como uma possível anomalia e que podem indicar mudança no processo, erro operacional ou sabotagem.

Descrição
▪

Nozomi Guardian possuí dois modos de operação:
1.

Learning mode – Durante este modo, o Nozomi cria uma linha
base de conhecimento de rede e processos de automação

2.

Protect mode – Durante este modo, o Nozomi irá gerar alertas
para o tráfego de rede ou valores de processos que estão fora
da linha de conhecimento base aprendida com uso de Machine
Learning durante o processo de Learning.

•

A imagem mostra que a o processo de Supervisão e Aquisição de Dados entre Master e
Slave utilizando o protocolo (Siemens S7) passou a ler e/ou escrever novas variáveis
diferentes das que foram aprendidas no momento de monitoramento inicial do ambiente e
construção da linha base de conhecimento com o uso do machine learning.

•

Durante a prova de conceito, foi estabelecido um período de aprendizagem de 2 semanas
mudando dinamicamente para o modo de proteção no 14º dia. O Nozomi Guardian
determinou a partir do décimo quarto dia que a Anomalia da nova variável ocorreu porque o
novo valor da variável estava fora da linha base de conhecimento do Machine Learning.
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[Alerta] Anomalia de Fluxo do Processo

Monitoramento
Operacional

Aplicabilidade do Machine Learning

SCADA Masters passaram a receber informações sobre aumento do ciclo do processo de supervisão e aquisição de dados do processo. Trata-se do tempo que compreende o
ciclo de leitura para atualização dos valores de uma determinada variável.

Descrição
▪

Nozomi Guardian possui dois modos de operação:
1.

Learning mode – Durante este modo, o Nozomi cria uma linha
base de conhecimento de rede e processos de automação

2.

Protect mode – Durante este modo, o Nozomi irá gerar alertas
para o tráfego de rede ou valores de processos que estão fora
da linha de conhecimento base aprendida com uso de Machine
Learning durante o processo de Learning.

•

A imagem mostra que a o processo de supervisão e aquisição de dados entre Master e
Slave utilizando o protocolo (Siemens S7) passou a receber atualizações dos valores das
variáveis em um tempo (ms) superior ao tempo aprendido no momento de monitoramento
inicial do ambiente e construção da linha base de conhecimento com o uso do machine
learning.

•

Durante a prova de conceito, foi estabelecido um período de aprendizagem de 2 semanas
mudando dinamicamente para o modo de proteção no 14º dia. O Nozomi Guardian
determinou a partir do décimo quarto dia que a anomalia da nova variável ocorreu porque
o tempo estava fora da linha base de conhecimento do Machine Learning.
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[Alerta] Upload de Programação (Logic Ladder)
remota de PLC/RTU/IED

Monitoramento
Operacional

Host XPTO inciou processo de atualização da lógica de operação da PLC/RTU através do protocolo Modbus A atividade deve ser sempre monitorada como parte da gestão
operacional de processos do ambiente pois pode ser uma operação legitima, erro operacional ou ataques e/ou sabotagens.

Descrição
▪

A Controladora (PLC/RTU/IED) teve seu programa alterado. Essa pode ser uma operação legítima durante a manutenção e atualização do software ou uma
tentativa autorizada de interromper o comportamento normal do sistema.
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[Alerta] Reinício de comando de interrogation

Monitoramento
Operacional

Um novo comando de sincronização (por exemplo, interrogação geral no iec104) foi emitido, enquanto em alguns links ele é enviado apenas uma vez por conexão iniciada. Pode
ser devido a uma solicitação de sincronização específica de um operador, uma sincronização cíclica ou a alguém que está tentando descobrir o estado global do processo.

Descrição
▪

Reinício do comando de interrogação para o protocolo IEC 104 foi detectado. O comportamento é inesperado, pois esse comando deve ser executado uma
vez somente por RTU/PLC

▪

Uma sincronia foi solicitada pelo SCADA Master (HMI) pela segunda vez. Pode ser devido a solicitação de sincronização específica de um operador ou a
algum mal comportamento do ambiente.
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[Alert] PLC/RTU/IED remote stop

Monitoramento
Operacional

Um novo comando de parada e reinicialização foi dado a partir das origens XPTO para os dispositivos ABC e XYZ. A atividade pode indicar normalidade do processo diante de
operações de manutenção ou uma reinicialização maliciosa (neste caso deve ser correlacionado com outros eventos como parte de possíveis incidentes).

Descrição
▪

A Controladora (PLC/RTU/IED) recebeu uma solicitação para ser reinicializada a partir de uma origem específica. Este evento pode ser parte da operação do
ambiente durante as operações de engenharia como parte, por exemplo, da manutenção do próprio programa ou uma reinicialização do sistema para
atualizações. Succesivos eventos podem reportar mal funcionamento ou até mesmo indicar uma atividade suspeita de um invasor tentando manipular o
estado do dispositivo.
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[Alerta] Reset do Slave

Monitoramento
Operacional

RTU enviando um TCP Reset para o master indicando possíveis falhas de operação do dispositivo.

Descrição
▪

A comunicação do SCADA do Master com o Slave foi interrompida devido a um TCP RST (reset abrupto) enviado pela própria RTU. Importante verificar se o
dispositivo está funcionando corretamente, se não há erros de configuração e se o dispositivo está em boas condições de saúde operacional.
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[Alerta] Acessos a variáveis inexistentes

Monitoramento
Operacional

Acessos foram realizados a partir do host XPTO para PLC XYZ em endereços de memória inválidos ou que não possuem valores de variáveis (inexistentes)

Descrição
▪

Tentativas de acesso a variáveis inexistentes foram realizadas. Essa ação pode indicar problemas de configuração ou uma tentativa de descobrir variáveis em
uma slave – PLC/RTU ou IED.

▪

Este comportamento pode indicar uma tentativa de reconhecimento da rede a partir de possíveis invasores com objetivo de mapear os processos observando
os valores de operação das variáveis (simular ao famoso “port scan” de uma rede de TI).
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[Alerta] Processo com data/hora não consistente

Monitoramento
Operacional

Informações de data/hora estão erradas e não sincronizadas de acordo com a data/hora notificada pela ADSU dos dispositivos (Application Data Service Unit)

Descrição
▪

As informações do timestamp (data e hora) nos dados do processo não estão alinhados com a hora atual. Este problema pode ser relacionado a falhas de
sincronismo de horário do dispositivo de origem, mal funcionamento ou uma injeção de mudanças de pacotes no ambiente. Importante verificar os
dispositivos e validar suas configurações e modo operacional.
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Cybersecurity

[Alerta] Novos Nodes e Equipamentos na Rede
Aplicabilidade do Machine Learning

Segurança Cibernética

Novos nodes (estações de trabalho/servidores/dispostivos) foram encontrados na rede, assim como novos equipamentos de conectividade como switches/routers

Descrição
▪

Nozomi Guardian possui dois modos de operação:
1.

Learning mode – Durante este modo, o Nozomi cria uma linha
base de conhecimento de rede e processos de automação

2.

Protect mode – Durante este modo, o Nozomi irá gerar alertas
para o tráfego de rede ou valores de processos que estão fora
da linha de conhecimento base aprendida com uso de Machine
Learning durante o processo de Learning.

•

As imagens mostram novos nós de rede que foram detectados. São nodes que possuem
seus endereços de MAC que diferem dos aprendidos anteriormente na base de
conhecimento e novos equipamentos de conectividade que possuem portas com
endereços MAC que nunca foram observadas anteriormente. A verificação é essencial
para evitar acessos não autorizados ou nodes rogue (falsos) no ambiente.

•

Durante a prova de conceito, foi estabelecido um período de aprendizagem de 2 semanas
mudando dinamicamente para o modo de proteção no 14º dia. O Nozomi Guardian
determinou a partir do décimo quarto dia que os nodes são novos na rede pois seus
respectivos endereços de MAC estavam fora da linha base de conhecimento do
26
Machine Learning.

[Alerta] Injeção de pacote SCADA protocolo GOOSE (Ethernet)

Segurança Cibernética

Observação do tráfego de layer 2 (ethernet) a partir do protocolo Goose com a consideração de possível manipulação do bloco de controle de valores que controlam os
comportamentos operacionais de IEDs.

Descrição
▪

Um pacote de Goose alterado foi injetado na rede: isso pode fazer com que informações vitais de IEDs sejam manipuladas para causar interrupções na
cadeira de transmissão ou distribuição de energia.
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[Alerta] Double Pulsar Trojan

Segurança Cibernética

Movimento lateral: O Node XPTO (servidor Windows 2000) tentando se comunicar com o node ABCD 1 (SCADA Master) de forma suspeita na porta 445.

Descrição
▪

Malware tem como alvo computadores que executam o Windows e é um backdoor através do qual outros malwares podem ser carregados nos computadores
infectados. As máquinas infectadas podem ser usadas para distribuir malware, enviar spam e iniciar ataques em outros computadores. O DoublePulsar é
instalado com a exploração da vulnerabilidade EternalBlue. A Microsoft já corrigiu a falha (mesma explorada pelo WannaCry) no patch MS17-010.
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Thank You!
Nozomi Networks is the leader in OT and IoT security and visibility. We accelerate

digital transformation by unifying cybersecurity visibility for the largest critical
infrastructure, energy, manufacturing, mining, transportation, building automation and
other OT sites around the world. Our innovation and research make it possible to tackle
escalating cyber risks through exceptional network visibility, threat detection and
operational insight.

nozominetworks.com

