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• 1976 -1990 Tadiran Inc.

• 1991 - 2011   Motorola Ltd,

• 2011 - 2013   Siemens - Ltd

• 2014 - 2014  Waterfall Security 

• 2014 - SCCE Consulting

• 2014 - SCCE Training

• 2018 - ISO 27001 Auditor

……. Introduction 

Daniel Ehrenreich

SCCE
Secure Communication 
and Control Experts

Tel: +972-54-9151594

Daniel@Scce.co.il

Over 42 years of Industrial Activity
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• Main Applications

– Water and Waste Water

– Electricity Distribution

– Building and Campus Control

– Early Flood Warning

– Oil and Gas Pipelines

– Communication Monitoring

– Public Safety and Security

– Transportation Monitoring

– Environment Monitoring 

SCADA Solutions

OT - Operation Technology

SCADA- Supervisory Control and Data Acquisition
ICS – Industrial Control Systems 
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#1תכנים של ההדרכה •

)ב"שו(מבנה מערכתי עיקרוני עבור פתרונות שליטה ובקרה –

RTU, RIO ,PLC ,IED ,SIS: התקנים שנמצאים במערכות אלה–

'וכו, ENG ,HMI ,HISTORIAN: מחשבי ניהול ברשת–

)PURDUE(שכבות  6-שכבות ו 4מבנה מודל אירגוני מחולק ל –

תקשורת, ב ומערכת"תקשורת ופרוטוקולים במערכות שו–

והשלכות על סיכוני סייבר  , DCS ,SCADA ,PLCמבנה מערכות –

!לא רק תקיפות סייבר –סיכוני בטיחות תפעוליים –

מבוא למערכות שליטה ובקרה
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 #2תכנים של ההדרכה •

Social Engineering –סיכוני סייבר באמצעות הנדסה חברתית –

LM Cyber Kill Chainהסבר על תהליכי תקיפה במערכות –

ב"הסבר מפורט לגבי תהליך תקיפה על מערכת שו–

ZERO DAY /APTמונחים : תקיפה על מערכות מבפנים ומבחוץ–

.  לסיכוני סייבר  IIOTשל התקני " התרומה השלילית"–

?כיצד ניתן להפחית את הסיכון•

DDoS ,MitM ,Ransomware ,GPS Spoofing: תקיפות–

:  ב "תחזוקה ועדכוני תוכנה של מערכות שו–

?ולמה מה מותר ואסור•

ב "סיכוני סייבר למערכות שו
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#3תכנים של ההדרכה •

PPT TRIADהתגוננות בפני תקיפות חיצוניות ופנימיות –

ומגבלות גישה, אנשים, מחשבים, יסודות אימות וזיהוי התקנים–

פתרונות להגנה פיזית  –

התקנים מרוחקים, מחשבים אישיים, חדרי מחשבים, מפעלים•

APTהפרדה בין אזורים כאמצעי הגנה בפני תקיפות –

,  IPSEC ,MACSECאמצעי הצפנה בין מערכות מרוחקות –

)DMZ(ומערכות אזור מפורז ) FW(הגנה באמצעות חומת אש –

תקשורת/לתהליך IDS: הגנה באמצעות מערכות לזיהוי חריגים–

1/2ב  "פתרונות להכנת סייבר למערכות שו
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#3תכנים של ההדרכה •

?...מתאים או לא מתאים ולמה: DIODEלתקשורת חד כיוונית –

DECEPTIONשימוש באמצעי הטעיה כחלק מתהליך ההתגוננות –

: CDRהשימוש במערכות הלבנת קבצים בשיטת –

?...מתי מתאים או לא מתאים ולמה•

:   SIEM-SOCהגנת סייבר באמצעות מערכות –

חיצוני SOC IT ,SOC, ייעודי SOCשימוש ב •

:  ב "על מערכות שו) ASSESMENT(ביצוע סקר סיכונים –

?...מה מותר ואסור לעשות ולמה•

ב"עבור מערכות שו BEST PRACTICESאמצעי התגוננות –

2/2ב  "פתרונות להכנת סייבר למערכות שו
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#4תכנים של ההדרכה •

:  ב "מגבלות לגבי התחברות מרחוק למערכות שו–

?...מה מותר ואסור לעשות ולמה•

ב"סקירה לגבי פתרונות של אמצעי הגנת סייבר למערכות שו–

ל"ספקים ישראליים ומחו •

הכנות עבור התהליך של חזרה לשגרה והבטחת המשכיות עסקית–

 1.0סקירה עקרונית לגבי מסמך של תורת הסייבר –

?מה לומדים ממנו•

 1.0סקירה עקרונית על מסמך של המשרד לאיכות הסביבה –

.חלוקת תעודות, שאלות ותשובות: חזרה על הנושאים שנלמדו–

ב "אמצעי הגנה עבור מערכות שו 
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Cyber Risks 2019
Organization which 
know that they 
already were under 
cyber attack

Organization which 
does not know, they 
are under attack. The 
Virus is already there!

Organization which 
will under cyberattack 
as soon as tomorrow
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Cyber Security or Convenience

Convenience
“Easy Life”

Safety & 
Security

“ If you want controlling your critical infrastructure 
from Smartphone while waiting on red traffic light 
….. None can help you! You are on your own!!

SCCE

DRAFT E SCCE, דניאל ארנרייך © 2019כל הזכויות שמורות2019-3משרד המסחר והתעשייה –ב "הדרכה לסייבר עבור מערכות שו
לא מורשה להפצה או הדרכה -עבור המשתתף לשימוש אישי 

11

Public 
Internet

firewall

CORPORATE  NETWORK

CONTROL  NETWORK

SCADA SYSTEM

Service 
Eng.

SOFTWARE TEST LAB

VENDOR EXPERT 

CENTER

Eng. Station

HMI - View Consoles

Typical SCADA System Structure
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Infection spreading in ICS

Info
level

Control/Automation level

Operational 
level

Field level (sensors, actuators)
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תכנים של ההדרכה•

)ב"שו(מבנה מערכתי עיקרוני עבור פתרונות שליטה ובקרה –

RTU, RIO ,PLC ,IED ,SIS: התקנים שנמצאים במערכות אלה–

'וכו, ENG ,HMI ,HISTORIAN: מחשבי ניהול ברשת–

)PURDUE(שכבות  6-שכבות ו 4מבנה מודל אירגוני מחולק ל –

תקשורת, ב ומערכת"תקשורת ופרוטוקולים במערכות שו–

והשלכות על סיכוני סייבר  , DCS ,SCADA ,PLCמבנה מערכות –

!לא רק תקיפות סייבר –סיכוני בטיחות תפעוליים –

מבוא למערכות שליטה ובקרה

OT - Operation Technology

SCADA- Supervisory Control and Data Acquisition
ICS – Industrial Control Systems 
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• ICS Host – ICS Computer

– Human Machine Interface (HMI)

• Data Communication Network

– Communication Interface Solution

• Remote Terminal Units (RTU)

– Field status and measurement

– Optional local PLC control

• Field Installations

– Local control/sensors at the site

– On site Screen/Terminal (HMI)

ICS System Components

Sensors Actuators IEDs

PLC Control 

Control System
Secured

Data Network

OT, DCS

Business 
Network

Internet
Network

Secure 
Integration
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• SCADA Communication

– Wireless / serial Rs-232/ Optical

– Ethernet

Principal SCADA Review 1/3

RTU/PLC

RTU/PLC

RTU/PLC

RTU/PLC

RTU/PLC

RTU/PLC

RTU/PLC

LAN SWITCH

RTU/PLC
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• Supervisory

– Operator/s, engineer/s, supervisor/s, etc

• Control

– Monitoring

– Telemetry

– Remote/Local

• Data Acquisition

– Access and acquire information or data from the field

– Sends it to different sites through telemetry

– Analog values translated to Digital Data

Principal SCADA Review 2/3

Comm.-

RTU

Onsite
HMI

PLC

Info 
level

Control level

Operational 
level

Field level
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• Operating benefits

– Fewer faults and outages

– More convenient handling of the system 

– User/customer/management satisfaction

– Better use of skilled people

• Financial benefits: 

– Long term saving on maintenance

– Savings on travel time and costs

– Maintenance cost reduction

– Better planned investments

Principal SCADA Review 3/3
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Application: Variable Speed Pump Control

Pressure
/ flow

Pump 
Power

Pump 
Power

Remote 
Control

Sensors

Pump Speed
Controllers
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Remote Water Site Control Application example)

Pump Stations Reg. Valves Reservoir Tanks

Directly 
Monitored
Parameters

Controlled 
Functions

Calculated
Parameters

Water 
SCADA
Equipment

• Operation On/OFF
• 3 phase power 

input monitoring
• Water flow

• Valve Status
• Open/Close

• Pressure In
• Pressure Out
• Flow output

• Parameters:
• Max. level

• Min. level
• Analog level

• Operation 
On/OFF

• PRV limit setting 

• Emergency Shut 
down

• Pump efficiency 
monitoring

• Operation and 
Maintenance cost

• Rate of change 
and Leak 

Detection
• Total flow

• Water Flow 
monitoring

Well Pumps

• Operation 
On/OFF 

• Pump On/OFF
• 3 phase power 

input monitoring
• Water flow

• Water Flow 
monitoring

• Operation 
On/OFF 

• Speed 
Control
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Application: Power Utility Distribution and Control

Substation Automation
(400kV to 69kV and 69kv to MV)

Distribution Automation
(11kV / 22kV/ 36 kV)

Distribution Automation
& AMI Backhaul

(11-36kV to 110V/220V 3ΦΦΦΦ)
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Application: Remote Control of Power Substations 

Transformer 
Protection

Overcurrent 
Protection

Distance 
Protection

Loading and 
Power Quality

Substation 
RTU control

(DI/DO/AI
/AO)

IEC 61850

DNP 3.0 over IP

IEC 60870-5-104

A&B 
RS-232
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Application: O&G Field Sites’ Control

SCCE

DRAFT E SCCE, דניאל ארנרייך © 2019כל הזכויות שמורות2019-3משרד המסחר והתעשייה –ב "הדרכה לסייבר עבור מערכות שו
לא מורשה להפצה או הדרכה -עבור המשתתף לשימוש אישי 

23

Application: Cathodic Protection (CP)

Cathodic Protection
Rectifier

AC Input
110V /220V

(+)

(-)

Oil and Gas 

CP 
Injection

CP
Monitoring

CP Control
Center

ACE3600 RTU

IP 
Gateway The goal is to reverse the 

metal-ground polarity
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IED for Pump Efficiency Monitoring

RS-485
MODBUS

110V AC

5A AC

Q

4-20mA/
Pulses

Displayed
Electric

parameters

Similar measurement
for each pump unit
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Application:  Gas Pressure Booster Station

• One RTU Controls the entire site

• SCADA-Data Communications 

• Compressor Operation

• Valves’ position 

• Electricity supply

• Flow / measurement

• more 

Power Supply

Valves
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תכנים של ההדרכה•

)ב"שו(מבנה מערכתי עיקרוני עבור פתרונות שליטה ובקרה –

RTU, RIO ,PLC ,IED ,SIS: התקנים שנמצאים במערכות אלה–

'וכו, ENG ,HMI ,HISTORIAN: מחשבי ניהול ברשת–

)PURDUE(שכבות  6-שכבות ו 4מבנה מודל אירגוני מחולק ל –

תקשורת, ב ומערכת"תקשורת ופרוטוקולים במערכות שו–

והשלכות על סיכוני סייבר  , DCS ,SCADA ,PLCמבנה מערכות –

!לא רק תקיפות סייבר –סיכוני בטיחות תפעוליים –

מבוא למערכות שליטה ובקרה
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PROCESSOR

POWER
SUPPLY

I     M
N    O 

P    D 
U    U

T    L

E 

O  M      
U  O

T  D
P  U

U  L

T  E

PROGRAMMING 
DEVICE

From 
SENSORS

Pushbuttons,
contacts,

limit switches,
etc.

To
OUTPUT

Solenoids, 
contactors, 

alarms
etc.

Major Components of PLC, RTUs, IEDs
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PLC/RTU/PC/IED Architecture

Program

Central Processing Unit

Input/OutputMemory

Real World….

Address

Control

Data

One may consider 
that PLC, RTUs, IEDs, 
Computers are all the 
same. This is true!

But ……  the 
difference is in 
features and system 
architecture which  
manage the 
designated operation
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The difference is achieved with Hierarchical Control

HMI

Auto-Server

Field PLC

Sensor

Machinery

Simple SCADA

HMI

Auto-Server

Field PLC

Sensor

Machinery

Complex SCADA

HMI

Auto-Server

Field PLC

Sensor

Machinery

PAC
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Wide range of PLCs, RTUs, IEDs, etc.

Built for Modularity, expandability and for assurance of safety and reliability

RTU Cabinet – Old fashion type
Includes may DI, AI, DO
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RTU-PLC-IED : Inputs and Output (I/O)

OUT_1IN_1

Communication

Data sources: 
Sensors, IoT devices, 
other controllers

Data Users: 
Lamps, Motors, Relays 
Heaters, Generators, etc.
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• RIO Configuration

– Add I/O interfaces in groups of 

4, 8, 16, or 32 channels as you 
need them. 

– The modular design enables 
you to purchase the exact 
amount of I/O as your system 

grows. 

Traditional Remote I/O (RIO) Modules
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Vendors of Industrial Control Solutions

• Leading Vendors (80%)

– Siemens

– Schneider Electric

– Rockwell

• Additional Large firms

– General Electric

– Honeywell

– ABB

– Mitsubishi

– Koyo

• Additional PLCs/ RTUs

– Beckhoff

– Motorola

– Omron

• Additional HMI Only

– Afcon (Israel)

• Strong IED vendors

– Siemens

– ABB

– Schneider
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PLC_manufacturers
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• Discrete Analog PLC /RTU/IED connections
– AI, AO, DI, DO (as per electrical levels)

– AI and AO can be voltage levels or current loop levels

• Serial protocols
– RS-232, RS-485, HART (current loop)

• Ethernet Connections
– Range of protocols over TCP (Modbus, DF-1, etc.)

• Connection to Remote I/O (RIO) devices
– These have similar connections as PLC/RTU or IEDs, but have no 

processing capability and used for conversion to data 

• RFID – smart sensors capable sending ID data.

Interface to PLC/RTU/IEDs/RIO
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• Electrical-Analog

– 0-1 mA, 0-10 mA 4-20 mA

– 0-1 Amp, 0-5 Amp (transducers)

– 0-1 V / 0-10 V

– Proprietary vendor specific.....

• Digital via communication

– RS-232 - Serial

– RS-485 - Multidrop

– HART – Current Loop

– Ethernet – specific protocols

Range of Field Sensors
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PHASE 2

Program
Execution

PHASE 3

Diagnostics/ 
Comm

PHASE 4

Output 
Scan

PHASE 1

Read Inputs
Scan• While the PLC is running, the scanning 

process includes the following four phases, 
which are repeated continuously as 
individual cycles of operation:

– Read

– Execute

– Diagnose

– Scan Outputs

The PLC Process
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AND and OR  Operations

• OR Operation

– In the rung above, it can be 

seen that either input A or B is  
be true (1), or both are true

– Then the output C is true (1) 
and the relay coil is activated.

• AND Operation

– Each rung or network on a ladder 

program represents a logic 
operation. 

– In the rung above, both inputs A 
and B must be true (1) in order : 

– Relay coil to activate.

Rung A

B A B

Rung
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Function Blocks and Operations

• Boxes represent various instructions 

• Executable Functions 

• Some are:

– Timers

– Counters

– Math operations
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Introduction to IEC 61311

• Consists of five parts:
– (1) General information, (2) Equipment and Test (3) PLC 

programming languages, (4) User guidelines, (5) Communications

• The IEC 61113-3 defines:
– Ladder diagram (LD)

– Sequential Function Charts (SFC)

– Function Block Diagram (FBD)

– Structured Text (ST) and 

– Instruction List (IL)

– Allows manufacturers to expand or adapt those basic sets to their 
own programmable controller implementations.
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SCADA assures “Safety & Reliability”

• Prevent people causing damage to operation assets

– Wrong action, lack of training, sabotage

• Prevent damaged equipment from hurting people

– Mechanical fault, faulty control process

• Seamless operation and high productivity

– Consistent, cost effective and quality water supply
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תכנים של ההדרכה•

)ב"שו(מבנה מערכתי עיקרוני עבור פתרונות שליטה ובקרה –

RTU, RIO ,PLC ,IED ,SIS: התקנים שנמצאים במערכות אלה–

'וכו, ENG ,HMI ,HISTORIAN: מחשבי ניהול ברשת–

)PURDUE(שכבות  6-שכבות ו 4מבנה מודל אירגוני מחולק ל –

תקשורת, ב ומערכת"תקשורת ופרוטוקולים במערכות שו–

והשלכות על סיכונים, DCS ,SCADA ,PLCמבנה מערכות –

!לא רק תקיפות סייבר –סיכוני בטיחות תפעוליים –

מבוא למערכות שליטה ובקרה
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SCADA Control Rooms
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IT
Manage
-ment

Control – Automation level

Operats’ level

Field level – Floor level

Outstation, 

discrete 
controller

Sensor, 

switch, etc.

Central manned 

operator station

Offline management 

console

Typical SCADA system Hierarchy

Comm.-
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• ICS HMIs

• Switches

• Firewalls

• Internal Network

• PLCs

• Access via the IT

• …..

Every ICS-OT Zone can be attacked !

MitM Attack

Public Internet

firewal

l

CORPORATE NETWORK

CONTROL NETWORK

ICS-OT 
SYSTEM

MitM Attack

Service Eng.

SOFTWARE TEST LAB

VENDOR EXPERT CENTER

Eng. Station

View Consoles
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• Human Machine Interface – HMI

– Used by operators to watch the system

– Based in the control room 24/7 operating

• Engineering Station

– Aimed to develop, test and deploy new programs

– Highly critical computer must be well protected

• Historian Data Server

– Store long term data on ICS operation

• Analysis of events

• Forensic investigation

Main computers in the ICS-OT structure
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• Logging, Archiving

– Data stored in compressed and proprietary format

– Logging / Archiving of parameters: Periodically/ event driven

– Logging of user actions together with a user ID

• Report Generation

– Reports created using queries to the ICS database

– Automatic generation, printing and archiving of reports

• Control Operations

– Conducted via PLC, RTU, RIO, IED, etc.

Typical functions operated in ICS
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HMI- View per Site

• 2 Water Reservoirs
• 4 Pumps
• 8 valves
• 4 Power meter IEDs
• 4 Flow Meters
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• Suitable for larger and more critical systems

• Servers can be in different physical locations

Redundant ICS server configuration

Client #1 Client #2 Client #3Server Stand Alone ServerStandby Server

PLC #1 PLC #2 PLC #3 PLC #3PLC #2PLC #1
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תקשורת, ב ומערכת"תקשורת ופרוטוקולים במערכות שו–
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The Purdue Model for ICS

Comm.-
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• Four levels of SCADA system
– Level IV - Enterprise

• Corporate LAN/WAN

• World Wide Web

• Virtual Private Network

• Firewall for remote users

– Level III – SCADA / MTU

• Operator Workstations

• Control

• Engineering Workstations

• Servers – Data logging

Function Levels in SCADA  Systems 1/2
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• Four levels of SCADA system

– Level II – Telecommunication

• Ethernet Fiber Network

• Radio (licensed/unlicensed/GPRS/Wi-Fi)

• Telephone leased line ( Phasing out)

• SCADA-Data Protocols (MODBUS, DNP 3, DF-1, etc.)

– Level I – Field

• RTUs / PLCs /IEDs/RIO

• Variety of Sensors

Function Levels in SCADA  Systems 2/2
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תכנים של ההדרכה•

)ב"שו(מבנה מערכתי עיקרוני עבור פתרונות שליטה ובקרה –

RTU, RIO ,PLC ,IED ,SIS: התקנים שנמצאים במערכות אלה–

'וכו, ENG ,HMI ,HISTORIAN: מחשבי ניהול ברשת–

)PURDUE(שכבות  6-שכבות ו 4מבנה מודל אירגוני מחולק ל –

תקשורת, ב ומערכת"תקשורת ופרוטוקולים במערכות שו–

והשלכות על סיכוני סייבר  , DCS ,SCADA ,PLCמבנה מערכות –

!לא רק תקיפות סייבר –סיכוני בטיחות תפעוליים –

מבוא למערכות שליטה ובקרה
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Typically Used Communication Protocols

• Standard Protocols:

– MODBUS

– DF-1

– DNP 3.0

– IEC 60870-5-10x

– IEC 61850 (electricity)

– Fieldbus / FieldNet

– ProfiBus

– TCP/IP – Ethernet

– OPC (Client-Server)

– BACnet

• Proprietary Protocols

– MDLC (Motorola) 

– MODBUS- Special flavor

– Benefits

• Versatile add On

• Adaptable for unique needs

– Drawbacks

• Poor support

• Vendor specific

• Security is verified just by “few” people

Vendor for Protocol Libraries: Triangle Microworks (USA)
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• Initially developed by Gould Modicon in 1979

– Widely known and used worldwide

– Three variants - RTU, ASCII, TCP

– Later version was created TCP/IP compatible

• Many people like it..

– Simple to understand

– Ideal for local I/O transfer (master to slave)

– Limited functionality : no time stamp

• Poor cyber security features

– This is because the protocol structure is very simple

Modbus – Most basic Overview
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• Does not include encryption& authentication

– IEC 60870-5-101 

• Used for ICS to RTU communication utilizing RS-232

• Also suitable for wireless communication

– IEC 60870-5-103

• Used for RTU to lower hierarchy PLC or IED devices

• Utilizing RS-232 & RS-485 serial port

– IEC 60870-5-104

• HMI to RTU infrastructure over TCP/IP (extension to IEC 60870-5-101)

• Widely used in modern systems

IEC 60870-5-10x Family of Protocols (European Standard)



SCCE)ב"שו(קורס בנושא סיכוני סייבר ודרכי התגוננות עבור מערכות שליטה ובקרה 

2019-3הדרכה עבור משרד הכלכלה והתעשייה  15
SCCE, דניאל ארנרייך © 2019כל הזכויות שמורות

לא מורשה להפצה או הדרכה -עבור המשתתף לשימוש אישי 

SCCE

DRAFT E SCCE, דניאל ארנרייך © 2019כל הזכויות שמורות2019-3משרד המסחר והתעשייה –ב "הדרכה לסייבר עבור מערכות שו
לא מורשה להפצה או הדרכה -עבור המשתתף לשימוש אישי 

57

• DNP 3.0: Real-time OT- communication protocol
– Recent versions include cyber security enhancement

• Originated by Harris, and the DNP 3.0 User Group

• Widely used for electricity Distribution

– DNP 3.0 Level 3

• Used for ICS control center to RTU communication utilizing RS-232 
serial port and also for wireless media

– DNP 3.0 Level 2

• Used for RTU to lower hierarchy PLC or IED links 

– DNP 3.0 Over TCP

• Used for ICS control center to RTU and RTU to RTU

DNP 3.0 Family of Protocols (North American Standard)

SCCE

DRAFT E SCCE, דניאל ארנרייך © 2019כל הזכויות שמורות2019-3משרד המסחר והתעשייה –ב "הדרכה לסייבר עבור מערכות שו
לא מורשה להפצה או הדרכה -עבור המשתתף לשימוש אישי 

58

BACnet Protocol and Operation 1/2

• Building and Energy Management Systems

– Air-condition

– Smoke alarms

– Doors

– Elevators 

Management
Level

Automation
Level

Field 
Level

Standards:
BACnet

Standard:
BACnet

Standard:
LonMark
Konnex
BACnet
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• Peer to Peer

– Poor Cyber security

• Preprogrammed 

– Only configuration

BACnet Protocol and Operation 2/2
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Secured Interconnection among Different ICS systems

DO DI

DODI

AI

AO

AO

AI

OT Network A OT Network A

View Consoles
View Consoles

Preventing 
bidirectional 
TCP Traffic
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EtherCAT –
type Dual 
Fiber Loop 
Architecture

Field PLC

Field PLC

Field PLC

Field PLC

RIO

Single EtherCAT 

Fiber Loop

HMI

MODBUS 

DEVICE

DIODE

TO SIEM

Redundant Automation 
Servers

• Redundant Server

• Protocol converter

• Remote device

Control System in Dual Ring Architecture
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• Connecting devices using Serial and Ethernet

– Same or different protocols

– Connecting group of devices using a new protocol

• Connecting devices using same protocol, But !

– If incorrect protocol is selected the media may “destroy” the 

message. High data reliability can not be achieved

• Protocol Conversion Processes

– Data encapsulation (wrapping)

– Data emulation (converting command by command)

– Allows adding time stamp (Modbus)

Why protocol conversion is needed?
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How does OPC Solve the Problem?

Software

Driver

Software

Driver

Software

Driver

Software

Driver

OPC OPC OPC OPC

Display

Application

Trend

Application

Report

Application

OPC OPC OPC

Software

Driver

Software

Driver

Software

Driver

Software

Driver

Display

Application

Trend

Application

Report

Application

OPC = OLE for Process Control

Object Linking and Embedding (OLE) for process 
control (OPC) is a set of standards developed by a joint 
collaboration of leading automation industry suppliers.
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תכנים של ההדרכה•

)ב"שו(מבנה מערכתי עיקרוני עבור פתרונות שליטה ובקרה –

RTU, RIO ,PLC ,IED ,SIS: התקנים שנמצאים במערכות אלה–

'וכו, ENG ,HMI ,HISTORIAN: מחשבי ניהול ברשת–

)PURDUE(שכבות  6-שכבות ו 4מבנה מודל אירגוני מחולק ל –

תקשורת, ב ומערכת"תקשורת ופרוטוקולים במערכות שו–

והשלכות על סיכוני סייבר  , DCS ,SCADA ,PLCמבנה מערכות –

!לא רק תקיפות סייבר –סיכוני בטיחות תפעוליים –

מבוא למערכות שליטה ובקרה
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Typical SCADA Architectures

RTU/PLC

RTU/PLC

RTU/PLC

RTU/PLC

RTU/PLC

RTU/PLC

RTU/PLC

LAN SWITCH

RTU/PLC

Wireless – based ICS Network

Ethernet Network based ICS Network
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DCS Architecture based System

• Large production operation

• Coordinated processes

• Manufacturing

• Process control
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Industrial Control System- Architecture Types
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State of The Art  DCS for Power Plants

P
o

w
e

r 
S

e
rv

ic
e

s

Project Engineering Trends Operation Reports Diagnostic

■ Different views for different user roles

■ All the information is available, at a glance, from one standard database

■ Minimized engineering and commissioning efforts and costs
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תכנים של ההדרכה•

)ב"שו(מבנה מערכתי עיקרוני עבור פתרונות שליטה ובקרה –

RTU, RIO ,PLC ,IED ,SIS: התקנים שנמצאים במערכות אלה–

'וכו, ENG ,HMI ,HISTORIAN: מחשבי ניהול ברשת–

)PURDUE(שכבות  6-שכבות ו 4מבנה מודל אירגוני מחולק ל –

תקשורת, ב ומערכת"תקשורת ופרוטוקולים במערכות שו–

והשלכות על סיכוני סייבר  , DCS ,SCADA ,PLCמבנה מערכות –

!לא רק תקיפות סייבר –סיכוני בטיחות תפעוליים –

מבוא למערכות שליטה ובקרה
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• The software and hardware are typically outdated
– Legacy products are difficult to upgrade

• You can not interfere with the ICS process
– You are not allow to shut down the process

• Most cyber experts do not have ICS background
– Narrow range of available solutions

• The system operate 24/7/365 – you can not stop
– You can not properly test the change !!

• So what can be done?
– External complementing and compensating measures

Why handling of ICS Defense is difficult?
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Unsecured integration of  the Control 
System with  the Business networks may 
expose the Control system to risk of online 
externally generated Cyber Attacks Sensors Actuators IEDs

PLC Control 

Control System
Secured

Data Network

SCADA, DCS

Business Network
Internet
Network

Secure Integration

SCADA & Business Networks

• Business Operation process

– IT Security Management (AV)

– Worker’s scheduling

– Financial Processes

– Maintenance Procedures

– Production planning

– Management view
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• Cyber-attack is an offensive action

– Carried out by an individual or an organization 

– Targeting information & computer networks

– Attacking the OT serving critical infrastructure

----------------------------------------------------------------

• Attack Execution

– An attack may start locally (USB Stick ) or by  a malicious act sent 
through the Internet 

– The aim is to steal, alter or destroy a specified target by attacking the 

targeted system. 

Defining the Cyber Attack
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• Legacy equipment and Software

– Use of 10-15 years old hardware

• Connectivity of ICS to enterprise LAN

– Lead to improved business productivity

– Most new ICS architectures are IP-based

– Legacy protocols wrapped in TCP or UDP

• COTS (Commercial-Off-The-Shelf) technologies

– Operating systems—Windows, Linux embedded RTOS’s

– Networking equipment: routers, firewalls, etc.

Technology Trends in ICS
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• The sensor integrate into an industrial architecture

– Connecting wiring

– Safety Grounding

– Ground loop elimination

– Noise reduction

– Accuracy assurance

– Personal Safety

– Operation Reliability

– Environmental conditions

Sensors-Critical for Industrial Process
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Safety and Control Requirements Converge
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• Internally Generated Cyber Attacks

– Always start with breaching the physical perimeter

– Attacker can be an employee, visitor or a hacker

– Start with connecting a USB stick to the OT computer

– Smart attacks can spread w/o remote control

• Externally Generated Cyber attack

– Starts through internet with Social Engineering

– Requires gradual compromising of safety barriers

– May operate 100-200 days prior it is detected

Locally and Remotely Started OT Attacks

The Internally Generated Attack is Easier!
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MitM Attack
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Internal Attack on OT

The hacker approaches the control system by using a USB stick (1) or 

wireless backdoor (2,4) or through infecting an HMI (3)
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Infection Spread Across IT-OT Systems
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• Among the main motivations for attacks are;

– Industrial Espionage

– Reselling the Intellectual Property 

– Disruption of the operation

• What needs to be assured?

– Confidentiality-Integrity-Availability (CIA) related the information 

which rans the factory

– Safety-Reliability-Productivity (SRP) related to production floor 

operation

Special risks to Industrial plants
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Takeaways from this Workshop

Presented by:

Daniel Ehrenreich
Secure Communication 

and Control Experts

Daniel@scce.co.il
Tel: 054-9151594

Deal with Vendors who Take 

Security Seriously

Do Not Compromise on Security 

Requirements

Always Be Ready for Tomorrow’s 

Challenges

Put Security Goals into your 

specifications


