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Glossari 
Acrònim Nom Descripció 
APT Advanced Persistent Threat Amenaça persistent avançada, atac a gran escala, 

subreptici, sofisticat, continu i dirigit a una entitat 
específica. 

ARP Address Resolution Protocol Protocol d'Internet destinat a trobar l'adreça física 
o de nivell més baix d'un sistema en una xarxa a 
partir de la seva adreça IP. 

ANSI American National Standards 
Institute 

Organització privada nord-americana sense ànim 
de lucre encarregada de desenvolupar estàndards 
i normatives. 

CISO Chief Information Security Officer Executiu d'alt nivell responsable del 
desenvolupament i implementació d'un programa 
de seguretat de la informació, que inclou 
procediments i polítiques dissenyades per protegir 
les comunicacions, els sistemes i els actius 
empresarials tant de les amenaces internes com 
externes. 

CDP Centre de Processament de 
Dades 

Instal·lació on s’allotgen sistemes informàtics i 
components associats, com són les teleco-
municacions i sistemes d'emmagatzematge i on es 
concentren els recursos necessaris per al 
processament de la informació d'una organització. 

CRM Customer Relationship 
Management 

Procés pel qual una empresa identifica els seus 
clients i en personalitza el tractament per mitjà de 
programes informàtics que tenen en compte de 
manera conjunta les dades sobre atenció al client, 
vendes i estratègies de màrqueting. 

CVE Common Vulnerabilities and 
Exposures 

Comunitat internacional de ciberseguretat que 
manté un catàleg de les vulnerabilitats i les 
exposicions de seguretat conegudes. 

DCS Distributed Control System Un sistema automatitzat de control que es 
distribueix a tota la màquina per proporcionar 
instruccions a diferents parts de la màquina. 

DMZ Demilitarized Zone Zona desmilitaritzada. Subxarxa física o lògica 
d'una organització que se situa entre la xarxa 
interna de l'organització i una xarxa externa, 
generalment internet, i actua com a xarxa segura i 
intermediària. 

DNS Domain Name Server Servidor que permet l'accés a Internet per mitjà de 
la consulta automàtica d'una base de dades, en 
què hi ha enregistrats els noms de domini 
juntament amb les adreces IP que els corresponen. 
Quan un internauta sol·licita una adreça d'Internet, 
l'ordinador fa una consulta automàtica a la base de 
dades que tradueix l'adreça d'Internet en adreça IP 
per tal d'accedir a un lloc d'Internet. Els servidors 
de noms de domini no tenen una llista de tots els 
ordinadors connectats a Internet, de manera que 
estan interconnectats i s'intercanvien informació. 

DNP Distributed Network Protocol Conjunt de protocols de comunicacions utilitzats 
entre components de sistemes d’automatització de 
processos i estacions controladores. 

DNP3 Distributed Network Protocol, v3 Versió 3 del DNP 
DPI Deep Packet Inspection Una forma de filtratge usada per inspeccionar els 

paquets de dades enviats des d'un ordinador a un 
altre a través d'una xarxa. 
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Acrònim Nom Descripció 
EMS Electronics Manufacturing 

Services 
Referit a empreses que dissenyen, fabriquen, 
proven, distribueixen i proporcionen serveis de 
devolució i reparació de components i muntatges 
electrònics per a fabricants d'equips originals. 

ERP Enterprise Resource Planning Programari de gestió integrada. Programari que 
permet de gestionar principalment el sistema 
financer, el sistema comptable i els processos de 
comerç electrònic en una empresa o una 
organització. 

FTP File Transfer Protocol Sistema de transferència de fitxers que permet a 
un usuari de copiar documents, fitxers o programes 
d'un lloc d'Internet. 

HMI Human-Machine Interface El component de determinats dispositius que 
permet la comunicació de les interaccions entre 
humans i màquines. 

ICS Industrial Control Systems Sistema que integra màquines i programes amb 
connectivitat a la xarxa que dona suport a les 
infraestructures crítiques. 

ICS-CERT Industrial Control Systems Cyber 
Emergency Response Team 

Equip de resposta a incidents que guia les 
actuacions entre governs i indústria per la 
ciberseguretat dels sistemes de control 
d’infraestructures crítiques. 

IT Information Technology Processos de negoci o sistemes d’informació 
dissenyats per a la informació de les persones. 

IP Internet Protocol Protocol que permet d'encaminar paquets de 
dades per mitjà d'Internet des de l'origen a la 
destinació. 

IDS/IPS Intrusion Detection System / 
Intrusion Prevention System 

Dispositiu o aplicació que monitoritza una xarxa o 
sistemes per a les activitats malicioses o violacions 
de polítiques / dispositiu o aplicació que examina el 
flux de la xarxa per detectar i prevenir 
vulnerabilitats. 

IoT Internet of Things Internet de les coses. Xarxa formada per un conjunt 
d'objectes connectats a internet que es poden 
comunicar entre si i també amb humans, i així 
transmetre i tractar dades amb intervenció humana 
o sense. 

IIoT Industrial Internet of Things Internet de les coses en l’àmbit de les activitats 
industrials. 

ISA International Society of 
Automation 

Comunitat tècnica sense ànim de lucre 
d’enginyers, tècnics, empresaris, educadors... que 
treballen, estudien o s’interessen per 
l’automatització industrial i les activitats 
relacionades. 

ISP Internet Service Provider Organització que té un servidor amb connexió 
permanent a Internet, al qual l'usuari es pot 
connectar per a accedir a la xarxa i per a obtenir 
altres serveis, com ara el servei d'accés a Internet, 
el de correu electrònic, el d'emmagatzematge de 
pàgines web, el d'antivirus o el de filtratge de 
correus. 

LAN Local Area Network Xarxa de telecomunicacions formada per 
ordinadors interconnectats en una àrea geogràfica 
limitada relativament petita, aproximadament de 2 
km, i que poden estar dins d'un o diversos edificis. 
Generalment, es tracta de xarxes privades i d'alta 
velocitat. 

MAC Media Access Control Subcapa d’enllaç de dades en el model de xarxa 
de referència OSI 
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Acrònim Nom Descripció 
MES Manufacturing Execution System Un sistema d’informació que connecta, supervisa i 

controla els sistemes de producció complexos i el 
fluxos de dades en una planta industrial. 

MITM Man-In-The-Middle Atac d’intermediari. Atac en què un internauta 
s'interfereix en una comunicació entre un client i un 
servidor i es fa passar per una part autoritzada en 
la comunicació per tal d'accedir a dades del seu 
interès. 

NFC Near-Field Communication Tecnologia que permet que diversos aparells 
electrònics intercanviïn fàcilment petites quantitats 
de dades entre ells o amb una targeta intel·ligent 
sense contacte, gràcies a la generació d'un camp 
magnètic dèbil entre dispositius situats molt a prop 
els uns dels altres. 

OLE Object Linking and Embedding Protocol definit per Microsoft que permet el 
desenvolupament d'objectes reutilitzables per part 
de múltiples aplicacions. Una de les conseqüències 
pràctiques és la possibilitat d'incloure objectes o 
documents d'altres aplicacions dins del document 
de la mateixa aplicació, com també d'editar dades 
de documents d'altres aplicacions sense necessitat 
de canviar d'aplicació. 

OPC OLE for Process Control OLE dedicat al control de processos 
OPC-UA OLE for Process Control-Unified 

Architecture 
OLE dedicat al control de processos i l’arquitectura 
unificada 

OT Operation Technology Els processos industrials o sistemes operacionals 
dissenyats per a control de processos. 

PC Personal Computers Ordinadors de dimensions i característiques 
adaptades a l'ús individual. 

PLC Programmable Logic Controller Dispositiu emprat per a automatitzar el control i el 
monitoratge del funcionament de plantes 
industrials. Pot treballar independentment o 
formant part d'un sistema. 

RTU Remote Terminal Unit És un dispositiu amb el que s’obtenen senyals 
independents dels processos i envia la informació 
a un lloc remot on es pugui processar. 

SCADA Supervision, Control and Data 
Adquisition 

Programari que permet el control de la producció, 
proporciona comunicació amb els dispositius de 
camp (controladors autònoms, autòmats 
programables, etc.) i el control automàtic. Recull 
tota la informació generada en el procés productiu 
per a diversos usuaris. 

SIEM Security Information Event 
Management 

La capacitat dels productes per recopilar, analitzar 
i presentar informació dels dispositius de xarxa i 
seguretat. Les aplicacions de gestió d'identitats i 
accés. Les eines de gestió de vulnerabilitats i 
compliment de polítiques. Els sistemes operatius, 
bases de dades i registres d'aplicació. Les dades 
d'amenaces externes. 

SMPT Simple Mail Transfer Protocol Protocol de la capa d'aplicació que especifica com 
s'ha de realitzar la transferència de missatges de 
correu electrònic a través d'una xarxa de protocols 
TCP/IP entre un ordinador d'origen i un de destí. 

TCP Transmission Control Protocol Protocol de control de transmissió, protocol 
d'internet que permet de verificar la connexió a una 
xarxa de telecomunicacions i de segmentar la 
informació que aquesta transmet en paquets de 
dades. 
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Acrònim Nom Descripció 
UDP User Datagram Protocol Protocol que utilitza el protocol d'internet per a la 

transmissió de datagrames d'una aplicació 
d'internet a una altra. 

USB Universal Serial Bus Estàndard de bus que, mitjançant l'ús d'un sol 
cable de telecomunicacions, simplifica la integració 
automàtica dels perifèrics que es connecten a un 
ordinador. 

VLAN Virtual Local Area Network Xarxa d'àrea local constituïda per un conjunt 
d'ordinadors físicament localitzats en diferents 
segments de la xarxa. 

VPN Virtual Private Network Xarxa privada virtual.  Xarxa privada que s'estén, 
mitjançant un procés d'encapsulació, i en algun cas 
d'encriptació, dels paquets a diferents punts 
remots, fent ús d'infraestructures públiques de 
transport. Els paquets de dades de la xarxa privada 
virtual viatgen per un túnel definit en la xarxa 
pública. 
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Resum executiu 
 

El desenvolupament de projectes de ciberseguretat industrial és clau per combatre els riscos 

i amenaces a què estan exposats en l’àmbit de les seves activitats diàries les empreses del 

sector industrial i els puguin ajudar a posar mecanismes d’autoprotecció a partir de les 

recomanacions proposades. 

Aquesta guia té com a objectiu divulgar la cultura de la ciberseguretat en el paradigma 

industrial, perquè en la presa de decisions dels responsables de les empreses cal gestionar i 

elaborar informació que ajudi a entendre els riscos i les amenaces existents. 

Les indústries catalanes, per tal de millorar la seva competitivitat, estan fent una aposta clara 

en la digitalització i transformació del processos industrials. Tenen la necessitat, per tant, 

d’unir els processos industrials o sistemes operacionals (OT) amb els processos de negoci o 

sistemes d’informació (IT) que fins ara han estat tant aïllats com distants. La convergència 

d’aquests dos sistemes garanteix la fiabilitat general del sistema.  

Per això pren sentit definir la ciberseguretat industrial com el conjunt d’eines, polítiques, 

accions i mesures de seguretat per tal que les indústries puguin protegir el seu entorn, amb 

tots i cadascun dels actius, tant dels sistemes relacionats amb els entorns d’operació com els 

sistemes transaccionals. A més cal tenir un marc de referència, la normativa ANSI / ISA 95, 

a l‘hora de relacionar les àrees de les empreses de caire industrial amb els diferents elements 

involucrats amb els sistemes d’automatització i els principals protocols de comunicació entre 

les diferents capes. 

A aquest efecte cal fer convergir aquests dos entorns tenint en compte que els plans de treball 

hauran de resoldre qüestions fonamentals: administrar/controlar, conciliar unitats de mesura, 

agregada/desagregada, centralitzada/distribuïda, integrar/interoperar, priorització de la 

seguretat, cicle de vida, avaluació de riscos, procediments de seguretat, sistemes de 

protecció, compliment normatives, testeig i auditories, resposta a incidències i anàlisi forense. 

D’una banda la prioritat dels sistemes d'OT és la seguretat –safety- (no posar en risc el públic 

i protegir de danys el medi ambient) i exigeix fiabilitat i resistència per evitar la interrupció dels 

processos, i evitar la inactivitat de la maquinària. D'altra banda, els sistemes IT prioritza la 

seguretat –security- i la privacitat juntament amb la fiabilitat. En els àmbits IIoT, es sumen 
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totes les consideracions per tal d’assegurar les seves necessitats funcionals, el medi ambient, 

les possibles interrupcions, els errors humans i els atacs externs i interns.  

En aquests sentit cal tenir informació en detall dels grans grups d’amenaces internes i 

externes, així com tenir accés a les grans quantitats de bases de dades de les principals 

vulnerabilitats que existeixen, tant en l’àmbit IT com OT que cal contrastar amb el nostre 

escenari i, si cal comptar amb actualitzacions o millores contínues d’instal·lacions industrials. 

Cal tenir present que en l’actuació d’un hacker en el procés o tècnica de recollida d’informació 

de cara a planificar un atac es situen dues etapes que cal conèixer: la cerca d’informació per 

mitjans públics (footprinting), i la d’informació més específica (fingerprinting). Conèixer les 

dues etapes ens permet prevenir a través de l’anàlisi de les diferents situacions, així com 

saber quins són els patrons principals d’atac. 

Alhora cal prendre especial atenció als processos d'APT que requereixen un alt grau de 

cobertura durant un llarg període de temps. L’ús de programari maliciós que de forma 

persistent permet explotar vulnerabilitats en els sistemes és una amenaça real sofisticada i 

no necessàriament complex. Conèixer les fases d’aquest procés és clau per a evitar costos i 

pèrdues econòmiques derivades. 

Amb la reflexió sobre tots els elements serem capaços d’adoptar solucions i recomanacions 

que són aplicables a les empreses industrials. Algunes d’elles en l’entorn tecnològic (gestió 

d’IDS/IPS), amb la inversió econòmica i implementació de sistemes de suport tècnics 

necessaris, en la implementació de procediments a l’interior de les organitzacions en diferents 

àmbits i a nivell general (seguretat física, gestió dels equipaments i maquinària, segmentació 

i fortificació de xarxes, arquitectura de xarxa, seguretat per defecte), i en la conscienciació de 

les persones implicades (formació de la plantilla). 

Finalment, conegudes i assimilades totes les qüestions descrites en el document es donen 

les condicions per a definir el Pla d’Acció en l’àmbit de la ciberseguretat industrial per poder 

afrontar possibles incidents en el futur. Per això cal conèixer els punts a desenvolupar: 

• Avaluació de riscos 

• Anàlisi de vulnerabilitats 

• Aplicació de mesures correctives 

• Definició polítiques i creació procediments 

• Formació dels col·laboradors  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En un món on ja s'està produint la convergència entre els sistemes físics i els digitals, 

especialment sota el paradigma de l’Internet of Things, la conscienciació de la ciberseguretat 

a la indústria és un mecanisme fonamental a tots els nivells. 

D'acord amb Gartner, al 2020 estaran connectats 13.5 milions de dispositius. Tal i com va 

succeir amb l’atac Dyn (atac massiu produït a finals de 2016 a la infraestructura bàsica 

d’internet amb la utilització de milions de dispositius IoT) en el futur els atacs a gran escala 

continuaran fent ús de les vulnerabilitats dels dispositius IoT.  

Prendre consciència d’aquests escenaris on els atacants semblen tenir un terreny abonat per 

fer manipulacions de dades, impactar en la reputació, explotar les vulnerabilitats per fer 

guanyar diners... és ja imprescindible en el context de la indústria 4.0. 

 

1.1 A qui va adreçat el document 
 

Aquest document s’adreça principalment a directius, gerents de les empreses d’àmbit 

industrial del territori català, petites, mitjanes i grans, i, d’una manera àmplia, a totes les 

persones amb responsabilitat a dins d’aquestes empreses, que participen en la definició de 

l’estratègia de ciberseguretat de l’empresa i en la presa de decisions d’operacions i dels 

sistemes d’informació de la cadena productiva. 

Tot i que el document s’enfoca principalment a les empreses amb instal·lacions industrials, 

també s’adreça a les entitats, com ara a les administracions, centres tecnològics, fundacions 

i associacions, les quals juguen un paper clau a l’hora de facilitar i impulsar la protecció i 

prevenció en matèria de ciberseguretat a les instal·lacions industrials d’empreses de menors 

dimensions i amb menys recursos.   

1.2 Objectiu i abast del document 
 

La divulgació en matèria de ciberseguretat en l’àmbit industrial és una peça fonamental per a 

les empreses catalanes. En aquest sentit, l’elaboració/selecció/edició de continguts per dirigir 



 Una mirada a la ciberseguretat industrial 

 
 

- 12 - 

a l’àmbit d’empreses industrials amb el propòsit de prevenir incidents de ciberseguretat i 

conscienciar les capes directives. Amb aquests continguts les indústries catalanes i els 

operadors crítics entendran l'abast de la ciberseguretat industrial, dels riscos i amenaces a 

què estan exposats en l’àmbit de les seves activitats diàries i els puguin ajudar a posar 

mecanismes d’autoprotecció a partir de les recomanacions proposades. 

Aquesta guia té com a objectiu divulgar la cultura de la ciberseguretat en el paradigma 
industrial, perquè en la presa de decisions dels responsables de les empreses cal 
gestionar i elaborar informació que ajudi a entendre els riscos i amenaces a què 
s’exposen les instal·lacions industrials en funcionament. 
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2. Visió general de la ciberseguretat industrial 
 

2.1 Seguretat: Safety vs Security 
 

La informàtica industrial és la branca de la informàtica que s’encarrega de l’automatització de 

processos industrials o d’infraestructures. Aquests processos industrials tenen com a objectiu 

l’adquisició, la supervisió, el control i la gestió de dades en temps real. L’automatització 

industrial és l’ús d’aquests sistemes o elements amb capacitats computacionals per tal de 

poder controlar els processos industrials de manera autònoma. 

En els darrers temps, l’automatització i el control industrial han avançat de manera ràpida a 

través de l’aparició de gran quantitat de dispositius i solucions de diferents àmbits; des de 

petits dispositius de fàcil configuració fins a unitats modulars amb una enorme capacitat de 

controlar una gran quantitat d’entrades i sortides. 

Tot i que el PLC ha estat l’element clau de l’automatització industrial, no es l’únic element. 

L’aparició d’altres dispositius, aplicacions i solucions com ara el RTUs, SCADAs, DCS, EMS, 

MES... han permès, gràcies a les seves noves funcionalitats, la recollida de dades, 

visualització, traçabilitat dels diferents processos industrials... La capacitat d’aquests nous 

dispositius i sistemes han augmentat de manera exponencial la rapidesa en el càlculs, 

disminució dels temps de cicle d’execució, nous sistemes i llenguatges de programació, i 

sobretot substituint els clàssics ports sèrie RS-232 per ports Ethernet, USB o sistemes sense 

fils, interconnectant aquests dispositius amb tecnologies d’Internet. 

En els darrers temps, les indústries catalanes, per tal de millorar la seva competitivitat, estan 

fent una aposta clara en la digitalització i transformació del processos industrials. Tenen la 

necessitat, per tant, d’unir els dos mons fins ara tant aïllats o distants com són els processos 

industrials o sistemes operacionals (OT) amb els processos de negoci o sistemes d’informació 

(IT). Aquest fet ha suposat la necessitat d’interconnectar i integrar aquests dos sistemes.  I 

això ha provocat que els entorns industrials es puguin veure afectats per les mateixes 

amenaces i vulnerabilitats que els entorns IT tradicionals, així com l’adopció de noves eines, 

solucions, sistemes, dispositius... sobre el propi procés productiu.  Això implica convertir-se 

en un nou objectiu per a noves formes de ciberterrorisme.  
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Arribats en aquest punt, podríem definir la ciberseguretat industrial com el conjunt d’eines, 

polítiques, accions i mesures de seguretat per tal que les indústries puguin protegir el seu 

entorn, amb tots i cadascun dels actius, tant dels sistemes relacionats amb els entorns 

d’operació com els sistemes transaccionals. 

En el nostre registre, per la paraula seguretat podem trobar diversos significats en funció de 

l’àmbit o l’àrea que estem tractant. Quan parlem de l’àmbit industrial, és important fer la 

diferenciació que es fa amb l’anglès: safety i security. Aquestes dues paraules en dels 

sistemes industrials les hem de diferenciar. 

 

2.1.1  Safety 
El significat de la paraula anglesa safety és la condició d’estar protegit contra accidents i totes 

aquelles mesures que ajudin a mitigar possibles incidents i continuar realitzant aquella acció 

esperable i acceptable. En els àmbits industrials la paraula safety s’ha associat a la seguretat 

física de les persones, de les infraestructures i dels equipaments, tots aquells elements que 

en cas de tenir un incident, poguessin provocar impacte en el procés productiu. 

Fins ara, les persones que s’han encarregat des del punt de vista safety han estat enginyers 

industrials que s’han responsabilitzat de la seguretat dels processos, tenint en compte els 

seus coneixements en instal·lacions industrials. 

 

2.1.2  Security 
La paraula security es pot definir com el grau de resistència o mecanismes de protecció i 

prevenció contra danys, que puguin provocar pèrdues als actius o les persones dintre de les 

organitzacions. En els àmbits industrials, security s’identifica amb els cossos de seguretat 

(públics i privats). Avui en dia també s’associa al món informàtic per parlar de ciberseguretat 

(cybersecurity). 

En els sistemes d’automatització i control, i també sistemes d’informació, es fa servir el terme 

security, tant en àmbits lògics o digitals a través d’eines protecció (firewall, antivirus, etc...) 

com a la seguretat física (càmeres de vigilància, sensors de presència...). 

 la UE 



 Una mirada a la ciberseguretat industrial 

 
 

- 15 - 

2.2 Casos i evolució 
 

Stuxnet va ser un malware que es va detectar el 2010 i que va afectar principalment el 

programa d’enriquiment d’urani a l’Iran. Stuxnet va tenir la capacitat de reprogramar els PLC 

d’una marca en concret i alhora  amagar els canvis realitzats al mateix equip. 

La principal via de propagació va ser a través de dispositius USB que infectaven el PLC, i que 

ràpidament s’extenien a través de la xarxa, de tal manera que modificava el funcionament 

correcte del procés. En el cas de les centrifugadores d’urani, alterava la velocitat de gir dels 

motors, i modificava el procés productiu sense que els operaris detectessin el canvi. 

En els darrers anys, s’han produït diferents atacs a plantes industrials i infraestructures 

critiques que han afectat els processos industrials: Stuxnet, Duqu, Shamoon, Dragonfly, 

SandWorm, Trojan, Laziok... són altres exemples. 

 

Figu 

 

 

 

 

 

Ciberatacs a plantes industrials 

Cal disposar d’un marc de referència, la normativa ANSI / ISA 95, a l‘hora de relacionar les 

àrees de les empreses de caire industrial amb els diferents elements involucrats amb els 

sistemes d’automatització. A l’Annex 2 hi ha descrits els 4 nivells (Producció, Supervisió, 

Gestió Operació i Negoci) de l’ISA 95 i a l’Annex 3 els principals protocols de comunicació 

entre les diferents capes o dintre de la mateixa capa. 

Instal·lacions industrials Tractament d'aigües Sistemes de control mobilitat

Manufacturing Plantes d’acer Sector químic
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3. Diferències entre entorns OT i IT 
 

Els sistemes de control es connecten cada vegada més amb els sistemes IT tradicionals, ja 

que diferents aspectes d'aquests sistemes es controlen ara des de la part corporativa. A més, 

la informació d'estat d'aquests sistemes és requerida per més persones, des d’empleats a 

alts directius; i la varietat de suports en què es presenta va en augment: equips personals, 

telèfons mòbils, tauletes, etc. Les unitats de mesura de cada un dels àmbits cada vegada 

s’acosta més, ja que mentre que els sistemes de control han parlat d’unitats de segons, en 

àmbits de gestió s’ha parlat de dies o setmanes. És un fet clar que la unitat ha de ser comuna, 

i aquesta ha de ser la del temps real. 

Els sistemes de control i automatització tradicionals estaven aïllats, però avui en dia les seves 

relacions amb altres sistemes i processos estan creixent de forma exponencial. Aquest ràpid 

creixement implica que encara no existeixen tots els processos organitzatius i eines de 

seguretat específiques que ajudin a solucionar o mitigar les vulnerabilitats i deficiències com 

les anteriorment descrites. A això se suma que, en la majoria dels casos, els fabricants es 

troben a milers de quilòmetres de distància i no obstant això han de fer tasques de 

manteniment i/o suport. Això sol motivar que aquests sistemes es connectin a Internet, la qual 

cosa permet aquests accessos de forma econòmica per a l'empresa operadora. Totes 

aquestes connexions fan que el perímetre dels sistemes de control es desdibuixi, en una clara 

contraposició als sistemes de control i automatització clàssics on tot estava correctament 

acotat i limitat. 
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Per exemple, l'aplicació de pegats en aquests entorns OT no ha estat una pràctica habitual: 

s’ha seguit la màxima "Si funciona, millor no tocar res". Anteriorment, quan els sistemes 

estaven aïllats el nivell de risc d'aquesta praxi era inferior. No obstant això, avui dia, a causa 

de la creixent interconnexió amb altres sistemes corporatius, Internet, etc., és una qüestió 

fonamental a tenir en compte. Una cosa semblant passa amb el control d'accés a aquests 

sistemes. Tradicionalment, l'accés es realitzava en un entorn local des de les pròpies 

instal·lacions, de manera que comptar amb una seguretat física adequada era suficient. Avui 

dia, però, els accessos es realitzen des de qualsevol ubicació, fins i tot utilitzant Internet. 

D'altra banda, la gestió de logs i esdeveniments de seguretat en aquests entorns s'ha limitat 

a esdeveniments com "indisponiblitat d'algun equip telegestionat". No obstant això, el registre 

d'accessos i ús, canvis de configuracions i altres esdeveniments ha estat, i continua sent, 

pràcticament inexistent, en part motivat pel fet que molts dispositius no generen 

esdeveniments útils des del punt de vista de la seguretat. 

L'ús cada vegada més habitual en l'àmbit industrial de tecnologies IT típiques d'entorns 

corporatius, com el correu electrònic, el DNS, eines de missatgeria instantània, Ethernet, la 

pila TCP / IP, o sistemes operatius comercials com Windows, suposen que els sistemes de 

control i automatització quedin exposats a atacs habituals contra aquestes tecnologies i els 

atacants disposen de múltiples eines amb què recolzar-se. 

A la taula següent, i com a resum, es mostra l’aproximació que han fet aquests mons fins ara 

tan aïllats, però que dia rere dia va convergint. 

El món IT 
Com unir aquests dos 

mons 
El món OT 

Sistemes dissenyats per a les 

persones 
Administrar vs controlar 

Sistemes dissenyats per a control 

de processos 

El focus està en fer diners 

(ingressos, marges, EPS, etc.) 
Conciliar unitats de mesura 

El focus està en control de 

processos (temperatura, 

emissions, etc.) 

L'abast és l'orquestració de 

funcions creuades de la cadena de 

subministrament 

Agregada i desagregada 
Aplicació d’instruccions  detallades 

per a màquines 

Assegurar la visió entre les plantes Centralitzada i distribuïda 
Comunicar els plans de producció 

l'automatització 

Fer interfície estàndard entre ERP i 

plantes 
Integrar i interoperar 

Integrar múltiples protocols i 

interfícies d'equips 
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El risc principal és la pèrdua de 

dades 
Ciberseguretat 

El risc principal és la parada del 

procés productiu 

Confidencialitat, integritat i 

disponibilitat 
Prioritats seguretat 

Disponibilitat, integritat i 

confidencialitat 

2/3 anys amb l'existència de gran 

nombre de proveïdors 
Cicle de vida 

10/20 anys amb reduït nombre de 

proveïdors específics i sectorials 

Pràctica habitual que condueix a 

inversió en ciberseguretat 
Avaluació de riscos Pràctica realitzada si és obligatòria 

Habitual i integrada en l'operació Procediments de seguretats No habitual i no integrada 

Comú, fàcil d'actualitzar i amb 

polítiques ben definides i 

automatitzades 

Sistemes de protecció 

Poc habitual per la criticitat dels 

sistemes, complex de desplegar i 

actualitzar i sense polítiques 

específiques 

Normatives genèriques Compliment normatives 
Normatives especifiques i/o 

sectorials 

Utilització de les metodologies 

estàndards més actuals 
Testeig i auditories 

Realització de test específics i 

inexistència de metodologies 

estàndards 

Fàcil desplegament i en ocasions 

caràcter obligatori 

Resposta a incidències i 

anàlisi forense 

Poc habitual,  no realitzant anàlisi 

forense 

 
Principals diferències entre entorns OT i IT 
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4. IIoT a la Indústria 
 

Anomenem sistemes IIoT (Industrial Internet of Things) a aquells que connecten i integren 

diferents tipus de sistemes de control i sensors amb sistemes empresarials, processos de 

negoci, anàlisi i persones. Aquests sistemes difereixen dels sistemes de control industrial 

tradicionals en estar connectats àmpliament a altres sistemes i persones, l'augment de la 

diversitat i l'escala dels sistemes. 

4.1 Sistemes aïllats  
 

Històricament, la seguretat en els sistemes industrials es basava en la confiança de la 

separació física i l’aïllament de la xarxa dels components vulnerables, i en la foscor de les 

regles de disseny i d'accés als sistemes de control crítics. La seguretat era, i continua sent, 

complir a través de bloquejos físics, sistemes d'alarma i, en alguns casos agents de seguretat. 

El potencial d'error humà o mal ús va ser principalment a través de l'accés i les preocupacions 

es van centrar en la interrupció de la seguretat i fiabilitat del sistema directe, amb els riscos 

mitigats mitjançant un bon disseny, l'anàlisi i la revisió, proves exhaustives i la formació. 

Per tant, quan es van dissenyar aquest tipus de solucions aïllades, difícilment consideraven 

que aquests sistemes algun dia podrien estar exposats a una xarxa global, accessible de 

forma remota per molts dels usuaris legítims. 

 

Sistemes aïllats (IT i OT) 
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4.2 Sistemes integrats  
 

En els darrers anys, una potència de càlcul cada vegada més assequible, la connectivitat 

ubiqua i l’evolució de les tècniques d'anàlisi de dades han obert la porta a la convergència 

dels sistemes de control, sistemes de negocis o transaccionals i Internet. Aquesta 

convergència va començar a un ritme lent. Inicialment es feia servir per a la monitorització i 

gestió de sistemes a distància, però ràpidament s’ha ampliat amb un ampli ventall de 

possibilitats com l’anàlisi de dades de les operacions, predicció d’errors, etc... Aquesta 

convergència ha augmentat la productivitat, l'eficiència i el rendiment dels processos 

operatius existents i ha permès la creació de noves formes d'aprofitar les dades d'operacions, 

oferint així el valor del negoci ara i en el futur. 

Cal dir, però, que tots aquests avenços alhora han provocat nous riscos. Els sistemes que 

van ser dissenyats originalment aïllats estan exposats a atacs de creixent sofisticació, ja que 

no es tenien en compte les noves tecnologies que es fan en el processos operacionals (OT). 

Un atac amb èxit en un sistema IIoT té el potencial de ser tan greu com els pitjors accidents 

de treball, tant en termes de seguretat física amb lesions o pèrdua de vides humanes, com 

en danys al medi ambient, entre d’altres. També hi ha risc de danys per la divulgació de les 

dades sensibles, la interrupció de les operacions i la destrucció dels sistemes durant un atac 

d'aquest tipus. 

 

Sistemes integrats (IIoT) 

Els resultats dels atacs als sistemes IIoT poden ser comparables als grans desastres naturals, 

però es basen en accions malintencionades. Això donarà com a resultat el dany a la reputació 

de la marca i, pèrdues econòmiques i materials, així com possibles danys a infraestructures 
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crítiques. Amb un sistema de IIoT distribuït geogràficament s'ha de tenir cura per assegurar-

se que l’atac o la disrupció a un sistema aïllat no provoqui un efecte cascada a la resta 

d’indústries i/o infraestructures.  

 

4.3 Nous riscos IIoT 
 

Les organitzacions han de prendre seriosament aquests riscos i utilitzar la seva experiència 

per fer que els seus sistemes IIoT siguin segurs. L'ús de sensors i actuadors en un entorn 

industrial no és la típica experiència en els àmbits de les Tecnologies de la Informació (IT), ni 

són sistemes que existeixin a moltes organitzacions. Tal i com hem vist al capítol anterior, les 

prioritats han estat diferents. Però quan parlem de sistemes IIoT, ha d’haver-hi una 

convergència d’aquests dos sistemes (IT i OT) per tal de garantir la fiabilitat general del 

sistema. 

Convergència IT o OT 

 

 

 

IT
Privacitat
Security
Fiabilitat

Resiliència

OT
Safety

Security
Resiliència
Fiabilitat

IIoT
Privacitat

Safety
Security

Resiliència
Fiabilitat
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Les organitzacions IIoT han de donar una importància més gran a la seguretat i a la resistència 

més enllà dels nivells esperats en la majoria d’entorns d’IT tradicionals. Els sistemes IIoT 

també poden tenir fluxos de dades que incloguin intermediaris i impliquin altres 

organitzacions, per tant requereixen enfocaments més sofisticats de seguretat, com per 

exemple, encriptació d'enllaços. Malauradament, els departaments IT poques vegades parlen 

el mateix idioma que els interessats en els sistemes de control OT. Tots dos perceben el risc 

d’una manera diferent. Per tant, és de vital importància en les organitzacions actuals una bona 

coordinació i entesa de les motivacions des d’un punt de vista global en el marc de 

l’organització. 

La prioritat més alta de molts sistemes d'OT és la seguretat –safety-: no causar lesions o la 

mort, no posar en risc el públic i protegir de danys el medi ambient. La segona i tercera 

prioritats són sovint la qualitat dels objectius de producció, que depenen de la fiabilitat i la 

robustesa de la xarxa. Calen fiabilitat i resistència per evitar la interrupció dels processos, i 

evitar la inactivitat de la maquinària ja que representa grans inversions.  

D'altra banda, la seguretat –security- i la privacitat són característiques importants per a la 

majoria dels sistemes d'informació, juntament amb la fiabilitat. La seguretat –safety- és 

poques vegades un problema, i la resiliència està reservada per als sistemes especialitzats, 

on la continuïtat del negoci és un factor motivador (per exemple, per a les transaccions 

financeres).  

L’objectiu, per tant,  en els àmbits IIoT, és crear sistemes fiables, que assegurin les seves 

necessitats funcionals, el medi ambient, les possibles interrupcions, els errors humans i els 

atacs externs i interns. Totes les consideracions s'han de fer de forma explícita per tal que els 

membres de cada banda puguin entendre i apreciar les necessitats i motivacions de l'altra. 

Totes aquestes consideracions s’han de considerar com una necessitat per a tots els 

membres de les organitzacions.  

ssos i innovació disruptiva 
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5. Amenaces en entorns OT i principals 
vulnerabilitats 

ó de les tecnologies en la fàbrica 4.0 

5.1 Amenaces internes 
 

L'amenaça procedent de persones a l’interior de les organitzacions sol ser subestimada de 

forma freqüent, potser perquè constitueix un problema molt difícil de solucionar. Cal que 

confiem en els nostres empleats, proveïdors, enginyers, integradors i tots aquells 

col·laboradors que tenen determinats drets d'accés per permetre que facin la seva tasca. 

Però, al mateix temps, no podem confiar que les decisions que prenguin sempre siguin les 

correctes.  

Alguns podrien ser víctimes d'atacs de phishing, fer ús de dispositius USB no autoritzats amb 

codi maliciós, accedir a informació privilegiada, realitzar accions malicioses per tenir certs 

privilegis, etc...  Per tant, l'amenaça interna no procedeix només dels nostres empleats, sinó 

de qualsevol que tingui accés a la xarxa, a dades corporatives o a les instal·lacions de la 

companyia, amb la dificultat que això comporta. 

 

5.2 Amenaces externes 
 

D’altra banda, en un apartat posterior, veurem les tipologies de hackers existents, així com 

les principals característiques i tècniques que fan servir a l’hora de preparar els seus atacs. 

Cada vegada vivim en un món més sobreexposat a l’exterior, on qualsevol tipus de dispositius 

físics i electrònics es troben connectats a la xarxa. L’expansió de l’IoT, i en el nostre cas la 

integració dels sistemes de control, els converteix en una xarxa global d’intercanvi de dades, 

amb l’exposició d’actius sovint molt crítics i vulnerables. 

Una de les eines o cercadors que ens donaran una visió sobre com d’exposats estan els 

nostres sistemes de control i actius és el cercador Shodan. Shodan és un cercador creat el 

2009 amb un funcionament molt similar a Google, tot i que en comptes d’indexar contingut 

web, rastreja una altra sèrie de ports. Shodan té la capacitat d’indexar tot tipus de dispositius, 

des de routers o firewall, webcams... fins als sistemes industrials (PLC, ICS...). 
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Un dels aspectes més perillosos és que la majoria de propietaris d’aquests sistemes o 

dispositius de control desconeixen que els seus actius connectats a la xarxa poden ser 

visibles per part d’agents externs. Tal i com veurem en capítols posteriors, exposarem algunes 

recomanacions per tal d’evitar amenaces externes. 

 

https://www.shodan.io 

  



 Una mirada a la ciberseguretat industrial 

 
 

- 25 - 

5.3 Vulnerabilitats 
 

A l’actualitat, existeixen grans quantitats de bases de dades de vulnerabilitats, tant en l’àmbit 

IT com OT. Aquestes bases de dades proporcionen una informació actualitzada de les 

vulnerabilitats existents en entorns OT, que són consultades contínuament pels 

administradors de sistemes. Per una altra banda, els fabricants també publiquen les seves 

vulnerabilitats per tal que els seus usuaris puguin estar el cas un cop s’ha detectat la 

vulnerabilitat sobre el dispositiu o el sistema. 

Un exemple de base de dades de vulnerabilitats són: 

ICS-CERT 

L'Equip de Resposta a Emergències de Cyber Sistemes de Control Industrial (ICS-CERT) té 

com a missió guiar un esforç de cohesió entre el governs i la indústria per millorar la postura 

de seguretat cibernètica dels sistemes de control en el marc de les infraestructures crítiques 

de la nació. Ajuda els proveïdors de sistemes de control i propietaris/operadors d'actius per 

identificar les vulnerabilitats de seguretat i desenvolupar estratègies de mitigació, que 

enforteixen la seva situació de seguretat cibernètica i en redueixen el risc. 

https://ics-cert.us-cert.gov/ 

 

CVE: Common Vulnerabilities and Exposures 

És una llista d'informació registrada sobre vulnerabilitats conegudes de seguretat, on cada 

referència té un número d'identificació únic. D'aquesta manera aporta una nomenclatura 

comuna per al coneixement públic d'aquest tipus de problemes i així facilita la compartició de 

dades sobre aquestes vulnerabilitats. 

https://cve.mitre.org/ 

 

CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial) 

Recentment, des del CCI, s’ha publicat una breu guia amb les principals vulnerabilitats que 

poden existir en els nivells ISA-95, així com les mesures mes recomanables. 
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Nivell Automatització Industrial ISA-95 

Principals vulnerabilitats que poden existir 0 1 2 3 4 

Manca de mesures de seguretat física * * * * * 
Possibilitat d’interceptar i alterar comportament dels sensors * * * * * 
Debilitat en els protocols de comunicació *     

Instal·lació i configuració incorrecta o serveis innecessaris habilitats * * * * * 
Manca d'actualització de programari  * * *  

Errades 0-day * * * * * 
Emmagatzematge sense protecció * * * * * 
Debilitat davant desbordament de buffer  * * * * 
Debilitat en identificació i autenticació (contrasenyes)  * * *  

Assignació incorrecta de privilegis  * * * * 
Debilitat davant fuzzing (tècniques per proporcionar dades invàlides i 

inesperades) 
 * * *  

Debilitat davant d'atacs de Cross-Site Scripting   * * * 
Debilitat davant l’execució de codi remot   * * * 
Personal de planta no capacitat en tecnologies d'operació i/o informació * * * *  

Personal de TI no capacitat en tecnologies d'operació *  * * * 
Acords de nivell de servei insuficients * * * * * 
Manca de control de canvis * * * * * 
Manca de plans de continuïtat * * * * * 
Manca de procediments adequats en l'ús de les tecnologies d'operació  * * *  

Personal contractat inadequat o sense conscienciació o formació en 

ciberseguretat 
* * * * * 

Manca de mecanismes de monitorització * * * * * 
Connexions públiques desprotegides * * * * * 
Ús d'eines de xarxa no permeses * * * * * 
Existència de servidors dual home  * * * * 
Interfície d'accés inadequada   * * * 
Documentació escassa * * * * * 
No realització de còpies de seguretat (pèrdua de dades, ransomware...)  * * * * 
Manca de programari anti-malware  * * * * 
Utilització d'usuaris genèrics  * * * * 

Figura 1. Avantatges de la computació al núvol 
Principals vulnerabilitats segons el CCI 

 

 

Figura 2. Avantatges de la impressió 3D 
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6. Tècniques de recollida de dades en xarxes OT 
 

Els atacants que volen construir un atac en un entorn OT han d’afrontar tres reptes: 

• Accedir a la xarxa de control 

• Entendre el sistemes de control, els processos i els protocols 

• Construir l’atac per assolir els objectius 

Aquells que organitzen aquests atacs són hackers amb un coneixement avançat d'ordinadors 

i de xarxes informàtiques. Aquests poden estar motivats per moltes raons, incloent-hi el 

caràcter lucratiu, la protesta o només el desafiament. Pel que fa a les motivacions indicades 

podríem diferenciar perfils dins de l’àmbit industrial:  

• Black Hat Hackers:  Atacants que de manera maliciosa aprofiten les vulnerabilitats 

dels sistemes amb l’objectiu de robar, destruir informació o, fins i tot, per satisfacció personal. 

• White Hat Hackers:  Atacants que penetren als sistemes aprofitant les vulnerabilitats i 

un cop detectat informen a l’administrador del problema. 

• Script Kiddie:  Atacants que, sense un nivell de coneixement tècnic alt, fan servir 

programes desenvolupats per altres per fer els seus atacs. 

• Crackers: Atacants que no solen tenir el qualificació de hacker però que cada vegada 

tenen més presència i tenen per objectiu trencar els sistemes criptogràfics, saltar-se les 

proteccions de software... Tenen un alt coneixement de matemàtiques. 

• Hacktivist: Atacants que se centren en accedir als sistemes per motivacions polítiques 

o socials. 

Recollim en els següents punts algunes de les principals tècniques de recollida i construcció 

d’un atac: 
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6.1 Principals tècniques de recollida d’informació 
 

En el procés o tècnica de recollida d’informació de cara a planificar un atac per part d’un 

hacker, podrem diferenciar dues etapes clarament: la primera, a través de la cerca 

d’informació per mitjans públics (footprinting), i la segona, amb informació més específica 

(fingerprinting). 

 

6.1.1  Footprinting 
La primeta etapa és la tècnica que consisteix a recopilar informació general de l’objectiu a 

través de mitjans públics, tant d’informació públicament accessible del propi objectiu com 

facilitada per tercers. Per poder aconseguir aquesta informació es fa a través de cercadors 

de qualsevol tipus, xarxes socials, premsa, etc... Aquesta informació inicial serà molt útil per 

al hacker de cara a continuar recopilant informació sobre l’objectiu. 

 

6.1.2  Fingerprinting 
Aquesta segona etapa consisteix a recollir informació directament del sistema d'una 

organització de manera més específica, com topologies de xarxa, adreces IP, etc. L’objectiu, 

per tant, és aprendre molt més sobre la configuració i el comportament. En aquest cas, la 

informació ja no és pública i, per aconseguir-la, es fan fan servir diferents eines i tècniques 

com les que veurem a continuació: 

• Enginyeria social 

La tècnica d’aconseguir informació confidencial d’un tercer a través de l’engany i la 

manipulació. Aquesta tècnica no està orientada a identificar les vulnerabilitats dels sistemes 

sinó que va orientada a assolir informació privilegiada a partir de la interacció social. 

• Phishing 

La tècnica d’aconseguir informació confidencial a través de la creació d’un espai de confiança 

entre l’objectiu i l’atacant, de tal manera que l’atacant passa a ser una persona de confiança 

que aconsegueix la informació confidencial desitjada. Aquest tipus de comunicació 

normalment es fa mitjançant el correu electrònic o els sistemes de missatgeria instantània.  



 Una mirada a la ciberseguretat industrial 

 
 

- 29 - 

• Sniffing 

La tècnica que permet capturar totes les dades que passen per una xarxa d'àrea local. 

S'utilitzen unes eines específiques, els detectors. Aquest tipus de programari configura la 

targeta de xarxa d’un ordinador perquè treballi en mode promiscu. És a dir, perquè capturin 

tot el trànsit encara que no vagi dirigit específicament a elles. Els sistemes han d'estar al 

mateix domini de broadcast. 

• Scanning 

Es tracta d'analitzar, detectar (escanejar), a través de diferents eines, l'estat dels dispositius 

ubicats en una determinada xarxa. Es poden trobar escánners d’aplicació, eines de 

monitorització de tràfic, de ports i de vulnerabilitats... 

 

6.2 Principals tècniques de construcció d’un atac 
 

Existeixen diferents patrons d’atac que, de diferent forma, fan que una víctima acabi visitant 

un servidor web suplantat per ús maliciós controlat per l’atacant. 

• Spoofing  

És una tècnica de suplantació d’identitat amb un objectiu maliciós. El procés consisteix en 

introduir-se enmig de la comunicació. En funció de la tecnologia que es faci servir les podem 

diferenciar en: 

IP Spoofing: Suplantació d’adreces IP 

ARP Spoofing: Suplantació d’adreces MAC a través del protocol ARP 

DNS Spoofing: Suplantació d’adreces IP a través servidor DNS 

Web Spoofing: Suplantació d’una web a través d’una web falsa 

Email Spoofing: Suplantació certes propietats del correu electrònic 
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• Man in the Middle (MitM o JANUS) 

És una tècnica d’atac, en la qual l’atacant se situa entre l’objectiu i la font, sense que cap dels 

dos tingui coneixement del que està passant, essent totalment desapercebut i amb la 

capacitat de llegir i modificar els missatges de la comunicació. 

• Hijacking 

És una tècnica que aconsegueix apoderar-se d’una comunicació per part d’un atacant. Un 

cop robada la sessió, l’atacant tindrà el control total de la comunicació.  
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7. Característiques de les amenaces persistents 
avançades en els àmbits industrials 

 

Una amenaça persistent avançada, també coneguda per les sigles en anglès APT (Advanced 

Persistent Threat), és un conjunt de processos informàtics silenciosos i continus, sovint 

orquestrats per humans, dirigits a penetrar la seguretat informàtica d'una entitat específica. 

Una APT, generalment, fixa els seus objectius en organitzacions o nacions per motius de 

negocis o polítics. Els processos d'APT requereixen un alt grau de cobertura durant un llarg 

període de temps. El procés avançat involucra sofisticades tècniques que utilitzen programari 

maliciós per explotar vulnerabilitats en els sistemes. El terme 'persistent' suggereix que hi ha 

un control i monitorització externs per a l'extracció de dades amb un objectiu específic de 

forma contínua. El terme 'amenaça' indica la participació humana per orquestrar l'atac. 

 

7.1 Característiques principals 
 

• Ser amenaces reals sofisticades i no necessàriament complexes 

• Ser amenaces organitzades, premeditades, persistents i diferents 

• Eviten les proteccions existents dels seus objectius 

• Fer l’atac sense que l’objectiu de qui fa l’atac i els motius es coneguin 

• Són atacs que duren un període de temps llarg 

• Solen tenir plans de contingència en cas de ser detectats i poder atacar de nou 

• El benefici no sempre ha de ser en un curt període de temps 

• Actuen de manera constant i prefereixen passar desapercebuts fins a assolir el seu objectiu 

• Intenten evadir els sistemes IDS/IPS 

• Fan servir tècniques de xifrat o qualsevol mètode per amagar el tràfic no legítim 
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7.2 Principals objectius 
 

• Econòmic:  Robatori de propietat intel·lectual, informació confidencial... 

• Militar: Revelació d'informació privilegiada 

• Tècnic: Suplantar credencials, codi font, modificar processos productius... 

• Polític: Desestabilitzar organitzacions, relacions entre països... 

I afecten sectors tan diversos i crítics com el governamental, financer, tecnològic, industrial... 

 

7.3 Principals conseqüències 
 

• Pèrdues econòmiques com a conseqüència de l’aturada dels processos productius 

• Pèrdues econòmiques derivades de la pèrdua d’informació dels productes, del serveis, etc. 

• Pèrdues provocades pel robatori de la propietat intel·lectual 

• Costos associats a aspectes reputacionals a causa de la pèrdua de confiança per part de 

clients, empleats, col·laboradors i inversors 

• Costos associats per restablir la reputació danyada 

• Costos de compensació a tercers 

 

7.4 Fases d’una amenaça persistent avançada 
 

• Reconeixement: Reconeixement l’objectiu 

• Enginyeria social: Enviament d’informació maliciosa 

• Infiltració: Intrusió i desplegament del malware 
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• Manteniment: Assegurar la comunicació i presencia del malware 

• Moviment lateral: Cercar i trobar la informació desitjada 

• Recol·lecció d’informació: Extreure la informació desitjada 

• Extracció d’informació: Ús de la informació confidencial per fer accions malicioses 

 

 

Exemple: Fases d’una APT  

1
• Reconeixement

2
• Enginyeria social

3
• Infiltració

4
• Manteniment

5
• Moviment lateral

6
• Recol·leció

7
• Extracció
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8. Solucions i recomanacions 
 

En aquest apartat es mostren algunes de les solucions que es poden aplicar a les empreses 

industrials, i als seus sistemes de control i automatització, des de tres àmbits fonamentals:  

• Des d’un punt de vista tecnològic, a través de l’ús de solucions software i hardware existents 

al mercat 

• Un recull de propostes o recomanacions de caire procedimental, on es proposaran una sèrie 

d’accions pel que fa a la seguretat física, gestió d’equipaments, processos, etc... 

• Finalment, tenint en consideració les persones que composen les diferents organitzacions, 

per tal de fer-los coneixedors dels riscos associats a les seves funcions i quina és la seva 

contribució a l’estat de seguretat general. 

 

8.1 Tecnologia 
 

De ben segur, un dels primers aspectes en què les empreses industrials es fixen a l’hora de 

millorar la seva posició de seguretat és l’adopció de noves tecnologies destinades a aquesta 

finalitat. 

Una de les solucions de seguretat que més s'està integrant en els sistemes de control i 

automatització són els tallafocs. Aquesta mesura de seguretat s'està utilitzant tant com a 

solució de seguretat perimetral com en xarxes internes. No obstant això, l'ús de tallafocs 

tradicionals ve limitat per la seva capacitat a l'hora d'interpretar els nombrosos protocols de 

telecontrol o telemesura, que són radicalment diferents als dels sistemes de TI habituals. 

Darrerament, ja han sorgit solucions de tallafocs específics per a sistemes de control i 

automatització, que són capaços de comprendre els protocols industrials i, per tant, ajuden a 

controlar millor els fluxos de comunicacions. 

Mesures complementàries als tallafocs, com els IDS/IPS, també s’utilitzen en els sistemes de 

control i automatització. La limitació d'aquestes solucions és similar al dels tallafocs, ja que 

no comprenen gaires protocols industrials. A més, el temps d'anàlisi del trànsit, sobretot en 



 Una mirada a la ciberseguretat industrial 

 
 

- 35 - 

configuracions in-line, pot incórrer en latències no compatibles amb la naturalesa de temps 

real de certs processos industrials. 

 

Si seguim amb la protecció a les xarxes i les comunicacions trobem les VPN de tipus Host-

Host, per assegurar les comunicacions entre dispositius. La limitació en l'ús d'aquesta 

tecnologia ve determinada per la quantitat de recursos computacionals que són necessaris 

en els processos criptogràfics, i que les fan pràcticament inviables en la major part dels 

dispositius d'automatització i control encastats. 

Les solucions antivirus dels entorns de TI també són vàlides en els sistemes de control i 

automatització, però l’ús es restringeix als sistemes, ja que els controladors i altres dispositius 

no solen utilitzar sistemes operatius i aplicacions comercials que siguin suportats pels 

antivirus. A això se sumen possibles sobrecàrregues durant el procés d 'actualització de 

signatures i anàlisi de binaris, que poden afectar el compliment amb els paràmetres de temps 

real. En relació amb el procés d'actualització de signatures, la centralització d’aquesta també 

pot ser incompatible amb certes bones pràctiques de filtrat, que impedeixin que les xarxes de 

control tinguin accés fins la consola central corporativa. 

8.1.1  Segmentació de xarxes 
 

La segmentació de xarxa és una tècnica que permet la separació i l’aïllament d’una xarxa, en 

dues o més petites, de tal manera que permet un aïllament de cada una, així com una gestió 

independent. El fet de crear diferents subxarxes i aïllar-les ens permetrà incrementar el 

rendiment i poder assolir una major disponibilitat. 

Per tal de fer la segmentació d’una xarxa, existeixen diferents tecnologies. A continuació 

farem una breu descripció de les més utilitzades en àmbits industrials. 

Firewall / router 

Dispositiu hardware o software que s’encarrega de monitoritzar i/o filtrar el trànsit que pot 

circular entre les xarxes on  està instal·lat a partir d’una sèrie de regles predefinides. Els 

firewalls es poden classificar de diverses formes: 
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• Firewall de xarxa 

El funcionament es basa en l’anàlisi de les capçaleres TCP/IP i Ethernet. L’administrador 

permetrà el control del trànsit en funció de les polítiques de ports i adreces que determini. 

• Statefull Firewall (SPI) 

El funcionament es basa en la monitorització i el control de l’activitat de la xarxa, a través de 

l’anàlisi de les capçaleres Ethernet i TCP/IP. A través de l’administrador, es poden crear 

normes i restriccions en funció de les accions que es vulguin autoritzar. 

• Firewalls d’aplicació 

El funcionament es basa en l’anàlisi i identificació dels missatges de les aplicacions 

autoritzades, i permet la comunicació en funció del tipus de missatge. 

• Firewall DPI industrial 

És un tipus de hardware expressament dissenyat per a entorns industrials. Les principals 

diferències són: la robustesa, ja que permet la instal·lació en entorns i ambients industrials. 

Per una altra banda, la configuració fàcil. I, per últim, permet gestionar en profunditat protocols 

(DPI, Deep Packet Inspection) específics dels entorns d’operació, és a dir, no es basa només 

en les capçaleres TCP/IP. Per tant, analitza els principals protocols industrials esmentats a 

capítols anteriors, com poden ser Modbus, OPC, DNP3... tot fent un control de les 

comunicacions industrials amb la possibilitat d’aplicar filtratges sobre les comunicacions. 

 

VLAN 

Un altre dels mètodes utilitzats per a la segmentació de les xarxes és a través de la creació 

d’una VLAN (Virtual Local Area Network). Una VLAN és una xarxa lògica d’àrea local 

independent en una mateixa xarxa física. D’aquesta manera podrem crear xarxes locals 

independents a través de l’ús d’un sol dispositiu hardware, i tenint aïllades les diferents xarxes 

es poden crear mecanismes de filtratge entre elles. 
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Díode de dades 

Un díode de dades és un altre dels dispositius hardware que es fan servir per separar i protegir 

dues xarxes, amb la peculiaritat que només permet el flux de la informació en una única 

direcció.  El seu funcionament es basa en la comunicació sobre una fibra òptica a través de 

dos transceptors òptics (emissor i receptor), de tal manera que s’assegura la unidireccionalitat 

de la comunicació 

 

8.1.2  IDS industrials 
Una de les solucions tecnològiques que cada vegada agafa més embranzida en el món de la 

ciberseguretat industrial són els IDS (Industrial Detection System). És un sistema hardware o 

software que, a través de l’anàlisi del tràfic de la xarxa i l’aprenentatge que fa sobre el 

comportament habitual, crea una sèrie de patrons estàndards o habituals. Si hi ha un 

comportament diferent o estrany crea una alerta per tal d’informar en temps real sobre un 

comportament nou o anormal. 
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8.2 Procediments 
 

Tal i com expliquem en l’apartat següent, serà necessària la realització d’un Pla d’Acció a 

través de l’anàlisi de riscos i vulnerabilitats que ens permeti conèixer l’estat de la nostra 

organització. A través de les arquitectures de referències, normatives i estàndards crearem 

el nostre Pla d’Acció on definirem una sèrie de polítiques i procediments. A continuació 

mostrem una sèrie de recomanacions o propostes, amb l’objectiu d’exemplificar possibles 

accions i definir procediments a l’interior de les organitzacions en diferents àmbits i a nivell 

general. Aquestes recomanacions són: 

Seguretat física • Assegura que els teus actius mantinguin les condicions ambientals 
òptimes. 

• Restringeix els accessos als teus sistemes i servidors IT i OT (CPDs, 
SCADA, MES, etc.). 

• Limita i estableix control d’accés a elements claus (quadres elèctrics, 
electrònica de xarxa, etc.). 

• Prohibeix l’ús de dispositius mòbils que es connectin a les teves 
infraestructures i sistemes (PC, USB...). 

• Protegeix en un espai amb condicions ambientals òptimes i d'accés 
restringit els servidors OT (SCADA, Historian, OPC, Batch, MES) així 
com l'electrònica de xarxa associada. 

• Controla l’accés dels teus proveïdors i col·laboradors. 

Gestió dels equipaments i 
maquinària 

• Incorpora arquitectures redundants de controladors i xarxes de 
comunicació. 

• Desplega SAI (Sistemes d'Alimentació Interrompuda). 
• Realitza manteniment preventiu de sistemes i xarxes. 

Segmentació i fortificació de xarxes 
 

• Analitza l'estat de la teva xarxa de control. 
• Coneix el grau de segmentació i tots els dispositius del segment, així 

com les característiques d’aquests dispositius. 
• Fortifica la zona de control amb dispositius que permetin DPI. 
• Separa i segmenta la xarxa IT (Information Technology) de la xarxa OT 

(Operation Technology) utilitzant electrònica de xarxa específica.  
• Segmenta les xarxes OT. 
• Crea una DMZ i protegeix els teus actius crítics. 

Arquitectura de xarxa • Coneix les funcionalitats de tots els teus sistemes per tal d’identificar 
possibles vulnerabilitats. 

• Fes ús de protocols segurs. 
• Controla tots els accessos remots a la xarxa OT. 
• Tecnologies IDS/IPS i/o SIEM et poden ajudar en temps real si hi ha 

possibles incidències en els teus processos. 

Seguretat per defecte • Adquireix solucions que siguin "Secure by design" o assegura't que 
ajuden a desplegar entorns segurs.  

• Informat de les funcionalitats específiques de seguretat dels dispositius 
actuals i dels futurs.  

• Intenta que els protocols que utilitzes siguin segurs, com per exemple 
OPC UA o Secure DNP3. 

• Canvia les configuracions per defecte (login, password...)  
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8.3 Persones 
 

El darrer aspecte que destacarem seran les persones; sobre la importància d’involucrar tota 

l’organització; des del director general, CISO... passant pels diferents responsables 

d’automatització, d’informàtica, enginyeria o manteniment, i a totes aquelles persones que 

gestionin o tinguin accés a la xarxa industrial. 

Un altre aspecte clau serà la necessitat de creació de grups de treball fins ara separats (IT o 

OT), amb l’objectiu de poder transmetre les necessitats específiques d’aquests dos mons fins 

ara tan aïllats i assolir canals de comunicació d’una manera clara. D’aquesta manera es 

trenquen les possibles fronteres existents i es coneixen les problemàtiques dels diferents 

àmbits. 

Per últim, fer i promoure activitats tant de formació interna a les persones de l’organització, 

com ara jornades de conscienciació i sensibilització, que ens permetran difondre a tota 

l’organització la importància de prendre mesures en l’àmbit de la ciberseguretat industrial. 
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9. Pla d’acció en l’àmbit de la ciberseguretat 
industrial 

 

En tot d’aquest document hem volgut donar una visió general de la ciberseguretat industrial 

per tal que les indústries catalanes entenguin els riscos i amenaces, i prenguin mesures per 

tal de poder evitar incidents en el futur. La ciberseguretat, avui, s’ha de considerar com a 

procés continu o circular i ha d’estar involucrada tota la companyia, i sobretot des de la 

direcció. Diem continu o circular perquè mai tindrem assegurats els nostres processos i actius, 

a conseqüència de la irrupció de noves eines i metodologies, així com interessos de tercers.  

Per una altra banda, hi ha d’haver un lideratge clar de l’organització, que integri tant els 

departaments d’operació com els de sistemes, ja que cada vegada hi haurà menys fronteres... 

És un fet que els sistemes transaccionals i operacionals estan interrelacionats. Per aquest 

motiu, les indústries catalanes hauran de crear un Pla d’Acció en l’àmbit de la ciberseguretat 

industrial per poder afrontar possibles incidents en el futur. Aquest pla, com a mínim, haurà 

de constar de 5 punts: 

Pla d’acció en l’àmbit de la ciberseguretat industrial 
 

 

Avalua riscos

Analitza 
vulnerabilitats

Aplica mesures 
correctives

Defineix 
politiques i crea 
procediments

Forma als 
col·laboradors
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• Avaluació de riscos 

Analitza l’estat actual de la teva xarxa industrial, quins dispositius, característiques... i fa 

especial èmfasi en la criticitat per al negoci de cada actiu. 

• Anàlisi de vulnerabilitats 

Estudia quines són les principals vulnerabilitats a través de l’anàlisi previ que has fet de la 

teva infraestructura OT. 

• Aplicació de mesures correctives 

Un cop hem identificat riscos i vulnerabilitats, prioritzarem accions i començarem a aplicar 

mesures de prevenció tal i com hem vist al document. 

• Definició polítiques i creació procediments 

L’organització ha de definir i establir de normes per tal de que tots els col·laboradors coneguin 

així com crear la documentació amb els procediments establerts. 

• Formació dels col·laboradors 

Els nostres col·laboradors han de començar a tenir coneixement en l’àmbit de la 

ciberseguretat. 
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I. Annexos 
 

Annex 1. Normes i estàndards 
 

En l’àmbit de la ciberseguretat industrial, diferents institucions i entitats han desenvolupat un 

recull de documents i estàndards, que tenen com a objectiu desenvolupar polítiques i 

procediments en els àmbits industrials. Un exemple clar el podem trobar a la web de l’ICS-

CERT, on, en funció de l’àmbit d’aplicació, fa un recull de normes i estàndards per la 

preparació i planificació de polítiques ciberseguretat. 

• L'establiment de segmentació de la xarxa, firewall i DMZ 

• Contrasenyes i gestió de la configuració 

• Formació en sistemes de control segurs per a enginyers, tècnics, administradors i 
operadors 

• Establiment i realització d'actius, vulnerabilitat i avaluació del risc 

• Especificacions dels requeriments per a la implementació de sistemes de control 
segurs 

• Instal·lació i ús dels IDS i IPSs 

• Autenticació, autorització i control d'accés per a connexions directes i remotes 

• Protecció de les connexions sense fil 

• L'ús de VPN i xifrat de comunicacions segures 

• Establiment d'una topologia segura i arquitectura 

• Aplicar i complir amb les normes de seguretat 

• Garantir la seguretat en la modernització i actualització 
 

https://ics-cert.us-cert.gov/Standards-and-References 

  



 Una mirada a la ciberseguretat industrial 

 
 

- 43 - 

Annex 2. ANSI / ISA 95 – L’estàndard Internacional 
de l’Automatització Industrial 

 

Per tal de disposar d’un marc de referència a l‘hora de relacionar les àrees de les empreses 

de caire industrial amb els diferents elements involucrats amb els sistemes d’automatització, 

farem servir la normativa ANSI / ISA 95. Aquest és l’estàndard internacional avalat per la ISA 

(International Society of Automation), que té com a objectiu la integració dels sistemes de 

control i els sistemes transaccionals de l’empresa. ISA 95 separa els diferents processos, 

activitats, dispositius i sistemes en 4 nivells: 

 
ISA 95 - Capes d’automatització Industrial 

 

Nivell 0: Procés productiu. 

Nivell 1: Producció i control del procés. Dispositius que adquireixen les dades de planta, com 
els sensors, actuadors, PLC, DCS. 

Nivell 2: Supervisió i monitoratge. Dispositius que monitoritzen el procés productiu (HMI, 
SCADA). 

Nivell 3: Gestió de l’operació. Dispositius que controlen els processos productius i 
emmagatzemen la informació (MES, BATCH). 

Nivell 4: Gestió del negoci. Eines i sistemes de gestió i control de la programació de la 
producció, materials, inventaris  i logística (ERP, CRM). 
  

Nivell 4 
Gestió de

negoci

Nivell 3 
Gestió de l’operació

Nivell 2
Supervisió i monitorització

Nivell 1
Producció i control de procés

Nivell 0
Procés productiu

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Society_of_Automation
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Annex 3. Principals protocols de comunicació 
 

D’acord amb els diferents nivells definits a ISA 95, la comunicació entre les diferents capes o 

en la mateixa capa ha anat evolucionat tant en els medis físics (cables de coure, fibres, 

tecnologies de ràdio), així com amb l’increment de diferents protocols estàndards i propietaris 

de cada fabricant (PROFIBUS, Modbus, etc...). A continuació, es mostren els principals 

protocols de comunicació a cada un dels nivells.  

NIVELL 1  
- Producció- 

NIVELL 2  
-Supervisió- 

NIVELL 3  
-Gestió Operació- 

NIVELL 4  

-Negoci- 

BACnet 6LoWPAN CC-link DCOM 

Beckoff EtherCat CC-Link DDE DDE 

CANopen DNP3 GE-SRTP FTP/SFTP 

Crimson v3 (Redlion) DNS/DNSSEC HSCP GE-SRTP 

DeviceNet FTE (Fault Tolerant 

Ethernet) 

ICCP (IEC 60870-6) IPv4/IPv6 

GE-SRTP HART-IP IEC 61850 OPC 

IEEE 802.15.4 + ZigBee (ECC) IEC 60870-5-101/104 ISA/IEC 62443 (series 

IACS) 
TCP/IP 

ISA/IEC 62443 (series IACS) IPv4/IPv6 MODBUS WiFi (IEEE 802,11I) 

ISA SP100 ISA/IEC 62443 (series IACS) NTP 
 

MELSEC-Q (Mitsubishi 

Electric) 

OPC Profinet 
 

MODBUS NTP SUITELINK 
 

Niagara Fox (Tridius) SOAP Tase-2 
 

Omron Fins TCP/IP TCP/IP 
 

PCWorx 
   

ProConOs 
   

Profibus 
   

Profinet 
   

Sercos II 
   

S7 Communications (Siemens) 
   

WiMAX 
   

 
Principals protocols Industrials (Nivells ISA 95) 
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Annex 4. Referències 
 

1. INCIBE - Tendencias en el mercado de la Ciberseguridad Julio de 2016 

2. INCIBE - I Edición del Curso MOOC Ciberseguridad en IACS 

3. Industrial Internet of Things Volume G4: Security Framework 

IIC:PUB:G4:V1.0:PB:20160926 

4. http://www.iiconsortium.org/pdf/IIC_PUB_G4_V1.00_PB-3.pdf 

5. https://www.cci-es.org/web/cci/detalle-evento/-/journal_content/56/10694/304901 

6. ENISA. Threat Landscape 2014.  

7. ENISA. Threat Landscape 2015. 

8. ENISA - Communication network dependencies for ICS/SCADA Systems 

9. SCADA Security – What’s broken and how to fix  it – Andrew Ginter 

10. La cuarta revolución industrial – Klaus Schwab 

11. Shodan, “SHODAN.IO Search Engine,” [Online]. Available: https://www.shodan.io 

12. DARKTRACE, https://www.darktrace.com/blog/5-cyber-security-predictions-for-2017/ 

13. CLAROTY, https://www.claroty.com/post/avoiding-sudden-death-ot-predictions-and-

insights-for-ics-security-in-2017  

14. https://ics-cert.us-cert.gov/Standards-and-References#procure 

15. Terminologia de la ciberseguretat. TERMCAT   

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/239/ 
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