
www.mh-monitoringcontrol.com

MONITORING & CONTROL the expert approach

Zie volgende pagina

Het Industrial Internet of Things, ofwel IIoT, komt op stoom. 

We sluiten steeds meer industriële activa aan op onze net-

werken en naast alle positieve gevolgen zoals beschikbaar-

heid van data, verhogen we ook de blootstelling van onze 

industriële activa aan cyberaanvallen. 

Daarmee spelen we met vuur en moeten we allemaal gaan 

nadenken over netwerkveiligheid als hoofdzaak en niet lan-

ger als bijzaak. Netwerkveiligheid is tenslotte ieders eigen 

verantwoordelijkheid, te beginnen bij de eerste evaluatie van 

industriële activa waarin u mogelijk zou willen investeren. 

Om u te helpen zijn hier 5 compacte onderwerpen die u zou 

moeten doorlopen voordat u besluit te investeren in industri-

ële activa die u op het netwerk aan zou willen sluiten.

1. Beveilig uw gegevens: versleutelen

In de begindagen van het 

internet werd bijna alle 

communicatie over het 

world wide web als platte 

tekst verzonden. Maar 

platte tekst maakte het 

makkelijk voor kwaadwil-

lende hackers en scriptkiddies om netwerkverkeer te onder-

scheppen en gevoelige informatie te extraheren, zoals oma’s 

bankrekeningnummers, je vader’s super-geheime wacht-

woorden, je tante’s webshop login en ga zo maar door.

Uiteindelijk zijn systeemontwikkelaars en ondernemers in 

de IT sector overgestapt op datatransmissie met behulp van 

cryptografie. Hopelijk volgt de industrie snel.

De termen cryptografie en encryptie worden vaak door el-

kaar gebruikt, maar in feite zijn ze verschillend. Cryptografie 

is de wetenschap van geheime communicatie of gegevens-

overdracht. Encryptie of versleuteling is een onderdeel van 

die wetenschap. Voordat de gegevens veilig tussen industri-

ële activa verzonden kunnen worden, moeten die gegevens 

worden verzonden met behulp van encryptie, met een ver-

sleuteling die moeilijk te kraken is. Ofwel: je wachtwoord of 

de versleuteling, moet niet in het woordenboek voorkomen, 

ook niet achterstevoren, moet niet je geboortedatum of je 

postcode zijn, of iets anders dat makkelijk te raden is.

Het versleutelen is het proces of algoritme die informatie ver-

borgen of geheim maakt. Om die informatie toegankelijk te 

maken moet opnieuw die code of sleutel beschikbaar zijn om 

het te ontcijferen. In wezen, encryptie converteert voor men-

sen leesbare tekst naar data die alleen leesbaar kan worden 

gemaakt met behulp van de juiste sleutel of code.

De meest voorkomende vormen van versleuteling in de IT 

wereld zijn tegenwoordig TLS (Transport Layer Security) en 

SSL (Secure Socket Layer). TLS is in wezen een nieuwere ver-

sie van SSL. TLS wordt gebruikt om het verkeer in te kapselen 

via HTTP en SMTP, de protocollen die respectievelijk worden 

gebruikt voor het surfen op het web en het verzenden van 

e-mail.

-  Dus wanneer u overweegt industriële activa aan te schaffen 

die op enig moment aan uw netwerk komen te hangen, 

wees er dan zeker van dat deze activa TLS of SSL versleute-

ling ondersteund.

2. Sluit het af: configuratie van poorten en services

Wanneer internet communicatiemogelijkheden worden toe-

gevoegd aan industriële activa, kunnen die activa vaak meer 

doen dan je strikt nodig hebt.

Het is belangrijk om internetcommunicatiediensten te beper-

ken tot alleen die, die uw toepassing vereist. Bijvoorbeeld, als 

uw industriële activa Simple Network Management Protocol 

(SNMP) heeft ingeschakeld, maar de gebruikers dat proto-

col niet nodig hebben, schakel het protocol dan uit en sluit 

de bijbehorende UDP en TCP-poorten. U kunt de beveiliging 

nog een stap verder doorzetten door het uitschakelen van 
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protocollen zoals Internet Control Message Protocol (ICMP), 

het protocol dat wordt gebruikt om te pingen of het identifi-

ceren van activa in een netwerk.

Als een aanvaller niet in staat is om een systeem te pingen en 

het zo te vinden, is de aanval vertraagd en is het minder waar-

schijnlijk dat een kwetsbare plek zal worden benut voordat uw 

Network Intrusion Detection systeem  de aanvallers ontdekt. 

Hebt u nog geen Network Intrusion Detection systeem? Neem 

dan een kijkje op TechTarget.com waar een artikel gewijd is  

aan een aantal verschillende gratis Network Intrusion Detec-

tion systemen. Automation.com heeft een artikel geschreven 

waarin men een aantal aanvullende ideeën bespreekt  over 

veiligheid in procesbesturing.

Hetzelfde concept geldt voor de services die op uw industriële 

activa draaien. Als u de service niet wenst of nodig hebt, sluit 

deze onnodige netwerkdiensten dan af.

Nog beter is het te beginnen vanuit het perspectief dat alle 

poorten dicht staan en alle services uit zijn, waarna u alleen 

die poorten en services aan zet, nadat uw Network Intrusion 

Detection Systeem is gestart, die werkelijk voor u van toepas-

sing zijn.

-  Controleer, wanneer u nieuwe activa evalueert, of u alle 

poorten en diensten op uw activa individueel kunt starten en 

stoppen of openen en sluiten.

3. Houdt ze buiten: network toegang

Laat uw aanvangsstrategie zijn: niemand mag er in en voeg 

daarna uitzonderingen toe voor die bedrijfsprocessen die wer-

kelijk toegang tot u industriële activa nodig hebben. Moderne 

IT systemen staan toegang toe tot op een specifiek IP adres of 

IP adres reeks.

Sommige systemen gaan nog een stapje verder en verlenen 

alleen toegang voor een specifiek IP adres met een specifiek 

protocol over een specifieke poort. 

U kunt akelig precies worden met deze technieken.

-  Controleer, bij de beoordeling van nieuwe industriële activa, 

of het systeem een methode heeft verbindingen toe te staan 

op basis van bron IP-adres en/of TCP of UDP poortnummer.

4. Weten wie er aan uw deur rammelt: authenticatie 

In netwerk veiligheid moeten we werken aan de balans tussen 

veiligheid en beschikbaarheid. Ons doel bij het invoeren van 

netwerkveiligheid is niet om informatie compleet ontoegan-

kelijk te maken, in plaats daarvan om het risico te beperken, 

bedreigingen te verminderen, en de kans dat aanvallers stunts 

uithalen met uw industriële activa te verlagen.

Twee gerelateerde methoden die we kunnen gebruiken om 

risico’s te verminderen zijn verificatie en loggen van de gebrui-

kers die toegang hebben tot uw activa.

Industriële activa moeten een bepaalde vorm van authenticatie 

van de gebruiker hebben. Niet alleen moet een gebruiker, die 

probeert toegang te krijgen tot uw activa, worden gevraagd 

om een wachtwoord die wordt geverifieerd door de industri-

ële activa zelf. Maar de authenticatie zou ook moeten worden 

uitgevoerd met een centrale authenticatieserver.

Vandaag de dag zijn de twee van de meest voorkomende au-

thenticatie servers:

-  Active Directory van Microsoft. Deze gebruikt die een vorm 

van Lightweight Directory Access Protocol (LDAP, ook vaak 

gebruikt in Linux / Unix-omgevingen).

- SecurID / Radius servers.

In gevallen waarin een zeer hoog niveau van authenticatie van 

de gebruiker is vereist, zijn gebruikersnamen en wachtwoor-

den niet genoeg. In plaats daarvan kiest men voor drie-staps-

verificatie. Deze is gebaseerd op:

1.  Iets wat de gebruiker heeft, zoals een SecurID token, een 

kleine gadget doorgaans gedragen op fysieke toegangs-

badge van een gebruiker. Het token genereert automatisch 

een toegangscode die kan worden geverifieerd tegen bij-

voorbeeld een RADIUS-server.

2.  Iets wat de gebruiker weet, zoals een wachtwoord.

3.  Iets van de gebruiker zelf, zoals een vingerafdruk of een 

iris scan.

-  Zorg er voor, al tijdens de beoordeling en kwalificatie van een 

leverancier, dat de industriële activa die u evalueert authenti-

catie heeft ingebouwd.

Zie volgende pagina

http://www.techtarget.com
http://www.automation.com


www.mh-monitoringcontrol.com

MONITORING & CONTROL the expert approach

Mulder-Hardenberg, est. 1927, is the answer 
to professional demands in the domain of elec-
tronic related environments. We don’t just sell 
products. We use our multidiscipline knowledge 
to provide the best possible solution, designed 
to your specific interest.

Contactdetails:

The Netherlands
Mulder-Hardenberg B.V.
Westerhoutpark 1a
2012 JL  Haarlem
Tel.: +31 23 531 91 84
infonl@m-h.biz

Belgium, France, Luxemburg
Mulder-Hardenberg N.V.
Hoge Weg 129
B-2940 Stabroek
Belgium
Tel.: +32 3 660 13 20
infobe@m-h.biz

Germany
Mulder-Hardenberg GmbH
Nordring 13
D-65719 Hofheim/Ts
Tel.: +49 6192 - 97 91 85
infode@m-h.biz

Our Websites

• mulder-hardenberg.com

• mh-hminterfaces.com

• mh-fiberoptics.com

• mh-labeling.com

• mh-networking.com

• mh-powersupplies.com

• mh-monitoringcontrol.com

• mh-cablemanagement.com

• mh-engineeringcomponents.com

21
/0

3/
17

5. Cyber forensisch: loggen

Houdt, naast authenticatie, een logboek 

bij van de activiteit van de gebruiker. 

Loggen vermindert risico, omdat de ge-

bruikers weten dat hun acties worden 

bijgehouden. En het helpt bij het bepa-

len van de omvang van de schade als 

een inbreuk op de beveiliging optreedt. 

Als een overtreding plaatsvindt, zullen de forensische informatieveiligheidsprofes-

sionals de logboek gegevens gebruiken om vast te stellen wat de risico’s voor deze 

activa of zelfs de organisatie zijn als gevolg van deze schending van de veiligheid.

-  Wanneer u uw industriële activa evalueert, controleer dan of er een gebruikers 

logboek voorhanden is. Als het niet beschikbaar is op het apparaat zelf, zorg dan 

voor een lokaal logboek.

Een samenvatting

Als u nog met vuur speelt is het nu tijd voor een nieuwe aanpak. De bovenstaande 

informatie is zeker geen complete lijst van ‘best practices’ voor het veilige gebruik 

van industriële activa, noch een volledige lijst van functies die in nieuwe ontwerpen 

zouden moeten worden opgenomen. 

Maar het is een solide basis voor het bepalen van het niveau van due diligence met 

betrekking tot cyber security van een leverancier.

Staat cyber security op de radar van uw leverancier? Zoek dat uit door hem te vra-

gen over de bovenstaande functies. Als u dieper wilt duiken in de methodes die 

aanvallers gebruiken om uw netwerkverdediging te schenden, neem een kijkje bij 

het SANS instituut en lees daar over de basisprincipes van penetratie testen.

Dit is een goed uitgangspunt voor het ontwikkelen van een evaluatie matrix wan-

neer u op zoek bent naar industriële activa voor toekomstige investeringen. 
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