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Hvem CSIS Security GroupHvem CSIS Security GroupHvem CSIS Security GroupHvem CSIS Security Group

CSIS Security Group A/S founded in 2003

� Hovedkontor i København – eCrime research I Skanderborg

� Ca. 40 dedikerede medarbejdere 

� Internationelle eksperter indenfor bl.a. anti-eCrime services

� BOTnet overvågning, infiltration og take downs

� Corporate security checks, Secure DNS, Heimdal

Mission

“Vi vil levere rådgivning og integrerede, visionære 

IT-sikkerhedstjenester, som imødekommer vores 

kunders aktuelle trusselsbillede” …
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AgendaAgendaAgendaAgenda

� SCADA anno 2013
� Stuxnet og APT’er
� Konsekvenser og udfordringer
� CSIS SCADA Worldmapping 
� Gode råd
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Scada anno 2012Scada anno 2012Scada anno 2012Scada anno 2012

� SCADA systemer er i sagens natur blevet udvidet til at omfatte, så meget mere end den klassiske 
definition af SCADA systemer
� SCADA systemer kan - for simplicitetens skyld – defineres, som ét eller flere systemer, der kan 
kontrollere bl.a. el, vand, låsemekanismer, trafikregulering, militært udstyr, moderne hjem og 
forretnings- og butikskomplekser osv.
� Klassiske SCADA systemer er driftskritiske systemer. Opdateringer, modifikation og tilpasninger 
kræver ofte at producenten, eller eksperter på produktet, er onsite. Det er dyrt og influrerer på 
produktionen  
� PLC er ofte tvunget til at køre på en forældet og ikke længere supporteret platform hvilket åbner for 
talrige angreb fra både intra- og extranet.  
� SCADA software er skrevet primært med fokus på stabilitet. Det stammer fra en generation af 
udviklere, som ikke tænkte it-sikkerhedsaspekter ind i løsningerne og ikke har ”internet” og 
”netværksaccess i betragtning
� Hackere og sårbarhedsjægere har fået færten af SCADA software og af samme årsag har der 
siden Stuxnet været en eksplosiv stigning i offentliggjorte sårbarheder relateret til SCADA software
� Stuxnet var det paradigme skift i malware udvikling, der for alvor satte SCADA sikkerhed på 
agenda’en
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Hvem vil du stole på? ...Hvem vil du stole på? ...Hvem vil du stole på? ...Hvem vil du stole på? ...

http://www.youtube.com/watch?v=k2mdUcOXW6I
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StuxnetStuxnetStuxnetStuxnet

� Opdaget ”in the wild” i Juli 2010 – har været aktiv siden Marts 2010
� Skræddersyet angreb designet mod Iran’s berigelsesprogram af Uran
� Koden løber løbsk og inficerer systemer over det meste af verden med epicenter i mellemøsten og 
Indien, Indonesien, Pakistan m.fl. Første infektion i Danmark spottet i CSIS Secure DNS d. 17.7. 
2010 kl 18.03 (Dansk tid)
� CSIS alarm udsendt 17.7 2010 på Platinum alert listen dengang hed Stuxnet 
”Rootkit.TmpHider”
� Stuxnet adskiller sig ved at udnytte flere (op mod 18) 0-dags sårbarheder i Windows, herunder 
”.lnk” som blev central i Stuxnets spedning udenfor sit primære mål!
� Stuxnet bæres typisk ind i industrielle systemer via flytbare medier
� Microsoft Windows systemer er en uundværdlig vært ved Stuxnet infektionen
� Af de tre C&C servere der blev anvendt af Stuxnet blev det ene domæne hostet i Glostrup, 
Danmark (78.111.169.146 ) -> server var trafik relay og sendte data videre til en server i USA. 
� Vi (CSIS) fik intet svar på anmodning om at lave forensic på den pågældende server i Danmark. Vi 
vurderede den kunne indeholde vigtige spor om oprindelsen af Stuxnet
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Stuxnet replikeringStuxnet replikeringStuxnet replikeringStuxnet replikering

MS10-046 eller LNK sårbarheden

Bruges til at sprede Stuxnet via USB’er og delte

drev. Sårbarhed i shell32.dll

MS10-061 eller print spooler sårbarheden

Bruges til at sprede Stuxnet over netværket

Sårbarhed i print spool håndtering

MS08-067 eller "Conficker" sårbarheden

Svaghed i server service udnyttes via RPC kald

Bruges til at sprede via netværket
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Stuxnet Stuxnet Stuxnet Stuxnet –––– behavior/adfærdsanalysebehavior/adfærdsanalysebehavior/adfærdsanalysebehavior/adfærdsanalyse

Kernel mode rootkit

Dll’er erstattes/modifices/injektes

Andre USB’er inficeres

Check for Siemens WinCC og PCS7 software

Kontakt til C&C server

3 C&C servere (en i Danmark)

Sender data omkring maskinen

Opdateringer af koden

P2P komponent/support
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StuxnetStuxnetStuxnetStuxnet

� Stuxnet afslører sig selv og anvender kun en XOR beskyttelse af ”afslørende” tekststrenge som 
forefindes i den binære kode
� De pågældende funktioner afslører hurtigt at der misbruges et standard password i Siemens 
Level7 og WinCC systemer.
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StuxnetStuxnetStuxnetStuxnet

� Blandt 0-dags sårbarhederne finder vi ”.lnk”, som gør det muligt at autokøre kode via flytbare 
medier grundet en designfejl i Windows (korrigeret få måneder efter Stuxnet hændelsen med 
Microsoft Security Bulletin (MS10-046)
� .lnk sårbarheden kombineret med diverse rettighedseskaleringssårbarheder gør Stuxnet til en 
moderne APT 
� Stuxnet er skabt af et selskab med betydelige økonomiske midler. Flere steder i koden er der 
indikationer af, at flere har arbejdet på designet og de forskellige moduler/funktioner og processer og 
over længere tid. Der er decideret forsket i SCADA og Siemens svagheder
� Stuxnet lækker løbende oplysninger om hvilke systemer der er inficeret og hvor de geografisk 
befinder sig. Det sker via 3 hardkodede DNS servere (C&C), hvoraf den ene altså var fysisk placeret 
i Danmark. Kommunikation er krypteret over port 80 (HTTP) og reverse connect
� CSIS etablerede d. 8.8. 2010 et sinkhole af et af Stuxnet domænerne, hvorfra vi kunne lokalisere 
de mange inficerede maskiner samt hvor de fysisk var lokaliseret. Pr 1.7. 2011 optrådte ikke færre 
end 481 unikke danske IP adresser på listen over inficerede maskiner (Husk NAT/WAN)  - det viser 
at svaghed ved Stuxnet var at den løb løbsk!
� Kildekode til Stuxnet landede på nettet men var tydeligvis et dissassemble af den komplette 
Stuxnet som tilmed var foretaget med en ikke licenseret udgave af IDA Pro ☺
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StuxnetStuxnetStuxnetStuxnet

� CSIS etablerede d. 8.8. 2010 et sinkhole af et af Stuxnet domænerne, hvorfra vi kunne lokalisere 
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Stuxnet Stuxnet Stuxnet Stuxnet –––– i kølvandet!i kølvandet!i kølvandet!i kølvandet!

� Et kommercielt exploitkit fulgte i kølvandet på Stuxnet 
� Agora exploitkit er det første dedikerede drive-by/exploitkit designet til at 
inficere SCADA systemer
� Agora sælges fra websiden: http://gleg.net/agora_scada.shtml
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Stuxnet Stuxnet Stuxnet Stuxnet –––– i kølvandet!i kølvandet!i kølvandet!i kølvandet!
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Konsekvenser og udfordringerKonsekvenser og udfordringerKonsekvenser og udfordringerKonsekvenser og udfordringer

� Hvem kontrollerer de SCADA afhængige leverandører, som leverer kritiske ydelser til danske 
borgere og som medvirker til at fastholde en stabil infrastruktur?
� DHS anerkender problemet og advarede i indeværende uge USA’s forsynings- og 
produktionsvirksomheder om en stigende trussel (http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICS-
ALERT-12-046-01A.pdf)
� Der er adskillige exploit tools i omløb rettet mod PLC’er fra bl.a. 
GE, Rockwell Automation, Schneider Electric, og Koyo
� En udokumenteret bagdør er fundet i CoDeSys udviklet af 3S-Smart Software Solutions og 
integreret i industrisystemer fra ikke færre end 221 forskellige leverandører!
� Også angreb rettet direkte mod EtherNet/IP protokolen, som er transport for mange PLC’er er 
under beskydning (DoS) samt Man-in-the-Middle, Replay-attacks og Repudiation
� Det er nemt med søgemaskiner som SHODAN eller ERIPP at lokalisere Internet tilgængelige 
Interfaces til PLC software og SCADA systemer 
� Selv “ikke Internet tilgængelige systemer” kan være i farezonen med nye komplekse malware 
familer. Eksempelvis vil Ramnit, via en infektion I et internt netværk, scanne lokale klienter for RDP 
services og afprøve flere passwords, som er relateret til PLC/SCADA systemer
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Konsekvenser og udfordringerKonsekvenser og udfordringerKonsekvenser og udfordringerKonsekvenser og udfordringer

� Mange malware familer laver automatisk ”reverse connect” til C&C servere, og giver derved 
mulighed for at rekognisere i et internt netværk 
� Forgiftede/truede/opsagte centrale medarbejdere med hænderne i systemerne kan sabotere og 
manipulere disse
� Centrale medarbejere kan være kompromitterede enten igennem laptops, smartphones eller 
flytbare medier – kan alle forholde sig til risikoen fra netop ”BYoD” i et SCADA scenarie?
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CSIS SCADA Worldmapping CSIS SCADA Worldmapping CSIS SCADA Worldmapping CSIS SCADA Worldmapping 
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Bredspektrede angrebBredspektrede angrebBredspektrede angrebBredspektrede angreb

� Angreb mod eksempelvis smartTVs, IHC, Elmålere, alarmsystemer og andre kontrol devices findes 
i PoC
� SmartTVs kan anvendes som platform for andre angreb som set med printer servere og andre 
”storage devices”. Flere SmartTVs indeholder desuden profiler og brugernavne og passwords samt 
endda kreditkort oplysninger til brug for køb af services...
� Hacking af Samsung SmartTVs:
http://wiki.samygo.tv/index.php5/Main_Page
� I angreb mod IHC systemer kan en angriber lukke døre og porte, slukke lys, ændre temperatur, 
aktivere brandalarm osv. Det kan skabe panik i butikscentre og kontorkomplekser, gymnastikhaller 
m.v.
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Gode rådGode rådGode rådGode råd

� Isolér SCADA og produktionssystemer i LAN’et igennem ACL’er, subnets, devices
� Harden – i samråd med producenten - systemer og servere koblet til 
produktionssystemer/interfaces 
� Gennemfør løbende ”rigtige” simulerede angreb for at afdække den reele trussel
� Sørg for at gennemfør korrekt patch management processer henover det interne netværk
� Stil krav til producenten om at forbedre sikkerhed og vedligeholde løsningen
� Sørg for at holde virksomheden opdateret på potentielle trusler mod SCADA installationer i 
netværket
� Abonner på SCADA IDS feed fra Emerging Threats: 
http://rules.emergingthreats.net/open/snort-2.4.0/rules/emerging-scada.rules
� Interesseret i SCADA og ICS? Tilmeld jer ”The infracritical security mailinglist”:
www.infracritical.com/?page_id=33
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