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“Expert” prognose handhelds 

AT&T huurde midden jaren ’80 
McKinsey in voor een onderzoek 
naar de adoptie van mobiele 
telefonie in het jaar 2000.
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Het werden er 109.000.000
Een factor 120 meer…
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 Internet of Things / Smart Sensors
 Artificial Intelligence / Machine Leaning
 Robotics / Drones / Nano Satellites
 3D Visualization / VR / AR
 eMoney / eFinance / Blockchain
 Botnets / Virus / Malware / Ransomware
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Malware varianten voor Apple OSX

Virus? Het is 
een Apple!



Malware varianten voor Apple OSX
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Wat is het probleem?

 Aantal web gebaseerde applicaties neemt toe.

 Geen controle mogelijk op https verkeer.

 Oneigenlijk gebruik van applicatie protocollen.
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Wat dan wel?

 Next Generation Firewall

 Deep Packet Inspection (DPI)

 https inspection

 Application Control

 Maar wat doen we met Modbus TCP / Profinet?
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Wat is Deep Packet Inspectie?

 Openen en bekijken van de inhoud van verkeer

 Zoeken naar bekende en vertrouwde bronnen

 Analyseren van het soort verkeer

 In detail verbieden of toestaan van verkeer

 Maar wat doen we met ICS / SCADA / DCS?



En de industrie dan?

 Stuxnet, eerste grote industriële aanval

 Sinds 2010 meer aandacht voor security

 Aanvallen meer gericht op schade veroorzaken

 Veel apparatuur is kwetsbaar

 Life Cycle in de industrie is langer dan in ICT



En de industrie dan?

 Gebruik een Next Generation Firewall

 Controleer of uw protocollen ondersteund worden

 Bepaal de juiste plaats voor een Firewall

 Voorkom unmanaged netwerk apparatuur

 Monitor, bewaak, bekijk en controleer



En de industrie dan?

 Application Control activeren

 Stel vast wat “ normaal “ gedrag is 

 Maak een verkeersanalyse

 Begrens verkeer tussen deel gebieden

 Monitor, bewaak, bekijk en controleer



Vragen? Bezoek onze stand! Of kijk op www.hirschmann-multimedia.com/hns

http://www.hirschmann-multimedia.com/hns
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