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 امنیت سایبری در سیستم های کنترل صنعتی

 یحیی بیگ زاده) دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل، دانشگاه آزاد اسالمی دماوند(

 رضا قاسمی )استادیار دانشگاه آزاد اسالمی دماوند(

 (ملی پخش فراورده های نفتی صنعتی شرکت)مشاور علی توتونچی قاسم  

 چکیده:

وری بخصوص در حوزه فنابا توجه به پیشرفتهای صورت گرفته روز افزون در زمینه های مختلف و  

اطالعات و سیستمهای کنترلی به ناچار کلیه مایحتاج روزمره مردم با پیشرفتهای صنعتی گره خورده است. از 

خارج شده و اکنون به جنگ مدرن تیدیل شده است که به جنگ نرم طرفی جنگ بین از حالت سنتی خود 

مشهور میباشد  که در کشورهای پیشرفته جرائم اینترنتی یکی از چهار تهدید اصلی برای امنیت ملی به حساب 

قطعا  گاز... وبرق  های حیاتی کشورهای مختلف نظیر آب رسانی،ورود فناوری اطالعات در زیر ساخت می آید.

کاهش هزینه ها و راحتی کنترل مصرف و مانیتورینگ در این بخشها شده است ولی از طرف دیگر این باعث 

تهدیدات سایبری با توجه  فناوری باعث ایجاد گپ هایی شده است که به حفره های امنیتی معروف شده است.

که در کشور ما نیز  به حفره های امنیتی موجود در سیستم های کنترلی و پس از چند نمونه حمالت سایبری

این مشاهده شد چالش جدی محسوب شده و پژوهشگران را مجبور به ورود به حوزه مطالعاتی و کاربردی 

این خصوص بعد از حمله  موضوع نموده است. در حقیقت ورود به بخش امنیت سایبری و فعالیت جدی در

سالهای گذشته  .رها مسجل گردیدو قابلیت نفوذ پذیری سیستمهای کنترلی برای کلیه کشو 1استاکس نت

پژوهشی و مطالعاتی زیادی در زمینه امنیت سایبری توسط متخصصین حوزه کنترل و فناوری اطالعات  کارهای

بررسی آسیب پذیری های احتمالی سیستم های به این مقاله  درو رشته های مختلف دیگر صورت گرفته است. 

 ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  بررسی شده است.کنترل صنعتی در حوزه مرکز دیسپچینگ شرکت 

 ، سیستم های کنترل صنعتی، مراکز دیسپچینگ3، حمله سایبری 2: امنیت سایبریکلمات کلیدی

                                                           
1 Stuxnet 
2 Cyber Security 
3 Cyber Attack 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                               امنیت سایبری در سیستمهای کنترل صنعتی                                                   

 یحیی بیگ زاده ، رضا قاسمی ، علی قاسم توتونچی

2 | P a g e  
 

 مقدمه : -1

با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته روز افزون در زمینه های مختلف و بخصوص در حوزه فناوری اطالعات و    

سیستمهای کنترلی به ناچار کلیه مایحتاج روزمره مردم با پیشرفتهای صنعتی گره خورده است. از طرفی جنگ بین از 

که به جنگ نرم مشهور میباشد  که در کشورهای  حالت سنتی خود خارج شده و اکنون به جنگ مدرن تیدیل شده است

 خرابی از ناشی اتفاقات از پیشرفته جرائم اینترنتی یکی از چهار تهدید اصلی برای امنیت ملی به حساب می آید. بسیاری

 برای تهدید حال، بزرگترین این با دهد. ر قرا تأثیر تحت را هااین سیستم عادی است عملکرد ممکن غیرعمدی، های

 اجزای سیستم به فیزیکی حمله صورت به گذشته در که است دار عمدی هدف های خرابی صنعتی، کنترل های سیستم

نوع  این برای طبیعی تکامل سایبری، بود. حمالت سیستم کردن عملکرد مختل ها آن هدف و پذیرفت می صورت کنترل

 هماهنگی و تکرار حال عین در نیستند، فاصله تحت اثر و بوده خطرتر کم و تر ارزان مهاجمان برای که باشند می ها حمله

 هیچ است، شده انجام کنترل صنعتی های سیستم به حال به تا که سایبری های حمله بین در تر است. راحت بسیار ها آن

 به و کنترل های برای سیستم تهدیدات، نوع این اهمیت آشکارکننده است نت نتوانسته استاکس حمله اندازه به ای حمله

با مطالعه در خصوص امنیت سایبری می توان متوجه کمبود  .باشد های حیاتی زیرساخت و صنعتی های سیستم آن تبع

سیستمهای در امنیت سایبری  کنونیدر این زمینه و نیاز هر چه بیشتر به تحقیقات در این زمینه پی برد. وضعیت 

از سوی دیگر به علت ماهیت  .[1]سال پیش است 11در  ITنا امید کننده و قایل قیاس با امنیت سایبری  کنترل صنعتی

کفایت نیزهای مربوط در سیستم های کنترل صنعتی  ITراه حل های امنیتی  ITمتفاوت سیستم های کنترل صنعتی و 

ولی در سیستم های کنترل صنعتی هدف هدف مراقبت از داده ها هست  ITرا نمی دهد که در کل می توان گفت در 

مراقبت از عملکرد عادی سیستم و جلوگیری از خرابی های احتمالی عمدی در آن است. به عبارت دیگر در سیستمهای 

کنترل صنعتی هدف از امنیت سیستم، حفظ کارکرد اجزا به طور صحیح میباشد به طوری که کل سیستم بتواند به 

کارهای انجام شده در این حوزه به نظر کافی نبوده و نیاز به توجه بسیار له را انجام دهد. خوبی ایمنی کامل وظایف محو

 زیادی را می طلبد.

 تهاجم مورد همیشه است. برخوردار استراتزیکی موقعیت از جهان و منطقه در باز دیر از ایران کشور که نجاآ از

 سوی به انسان حرکت سوی و سمت و اطالعات فناوری سمت به بشر رویکردهای تغییر با .است داشته قرار دول گوناگونی

 اعتقاد است. به نموده رخ پارادیمی تغیراتی نیز تهاجمات ماهیت است. در یافته مسیر تغیر مجازی فضای در فناوری نوین

 با جز آن در پیروزی که رود. جنگی می بشمار تهدیدات انواع مهمترین از سایبری جنگ امروزه از متخصصین بسیاری

تست نفوذ و ضرورت آن در امنیت به بررسی  [2]منبع  .شد نخواهد میسر متخصصین و ملت آحاد یاری هوشیاری و دفاع

کمبود تحقیقات در این حوزه را ما را بر این داشت که در حوزه کاری  پرداخته است.سایبری سیستم های کنترل صنعتی 
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کلی در مقابل حمالت احتمالی سایبری  ایمن سازی نموده و برای  خود مرکز دیسپچینگ )شرکت ملی پخش( را به طور

حمالت صورت گرفته بر روی سیستم های کنترل صنعتی در سالهای اخیر نشان از  هر گونه اتفاقی آمادگی داشته باشیم.

 .[2]برخی از این حمالت اشاره شده استقابلیت نفوذ بود این سیستم ها دارد در زیر به 

 ماساچوست در هوایی ارتباطات ترافیک به لهحم  1991 مارس. 

 واشنگتن بنزین لوله خط به حمله 1996 ژوئن. 

 استرالیا فاضالب کنترل های سیستم بر حمله 2000 ژانویه. 

 روسیه گاز لوله خط به حمله 2000 سال. 

 ویروس توسط ایاالت متحده شرقی ساحل قطار ارتباطی سیگنال سیستم به حمله 2003 اوتSobig. 

 هستهای نیروگاه به حمله 2003 ژانویه Ohio کرم توسط Slammer. 

 کانادا و متحده امریکا ایاالت شرقی شمال خاموشی و برق نیروگاه به حمله 2005 اوت. 

 کرم توسط بوئینگ هواپیما سازی و کاترپیالر ساازی ماشین کارخانجات به حمله 2008 آگوست Zotob. 

 ای هساته انارژی نیروگااه شادن خااموش 2009 مارس Hatch در گرجستان. 

 کامپیوتری کرم حمله 2010 ژوئن Stuxnet ایران . ایهسته مراکز به 

در خصوص سیستم های کنترل صنعتی و در بخش بعدی مقاله در نظر داریم پس پرداختن به مفاهیم اولیه 

. در میکنیم اشارهموضوع آسیب پذیر بودن سیستم های کنترل صنعتی به  و مراکز دیسپچینگ پرداخته وامنیت سایبری 

ی به امن سازی فضای سایبری و روشهاسوم نیز به شناسایی روشهای حمله سایبری می پردازیم و در فصل چهارم فصل 

ل آخر مقابله با حمله های مرسوم را مورد بررسی قرار داده و گریزی به مراکز دیسپچینگ زده و در نهایت در فص

تهدیداتی را که احتماال بر مراکز دیسپچسنگ به عنوان حمله سایبری صورت گیرد را بررسی و جمع بندی نموده و 

 روشهای مقابله با آن نیز در این مقاله مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

 مروری بر مفاهیم اساسی  -2

سیستمهای کنترل صنعتیمفاهیم  2-1

که وظیفه هدایت و کنترل فرآیندهای فیزیکی را عهده دار هستند متشکل از سیستمهای کنترل صنعتی 

ریزی هستند که و واحدهای پردازش داده  مانند کنترل کننده هایی با قابلیت برنامهمجموعه ایی از حسگرها، عملگرها 

 امل:شبکه های ارتباطی آن را به مراکز اصلی مرتبط می سازد. سیستمهای کنترل صنعتی در واقع ش
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 PLC  به معنای کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر است که از قسمت ورودی خود اطالعات فرآیند را :

دریافت و آنها را طبق برنامه ایی که در حافظه اش ذخیره شده پردازش کرده و نتیجه عملیات را از قسمت خروجی به 

ی فرمان ارسال می نماید، در گذشته این کار را مدراهای و صورت دستورها و فرامین کنترلی به گیرنده و اجرا کننده ها

 [3] شروع شده است. 2212ها از سال  PLCرله های فرمان انجام می دادند.آسیب پذیریهای 

DCS  سامانه کنترل :DCS  متشکل از چندینPLC یره میباشد ات فیلد از جمله حسگر و شیرها و غو تجهیز

 [3]های صنعتی با هم در ارتباط می باشند.که این تجهیزات از طریق شبکه 

SCADA دیگری از سامانه های کنترل صنعتی است که نسبت به  : نوعDCS  پا را فراتر گذاشته و در یک

مقیاس بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع این سامانه نه تنها بخش های کنترل و ارتباطالت شبکه ای را در 

و پایش فرآیندهای صنعتی از راه دور به مسافت چند سطح کنترل و فیلد پوشش می دهد بلکه دارای سطوح کنترل 

 آورده شده است. [4] در منبع  د چند صد کیلومتری می باشد. موارد استفاده از این مدلکیلومتری و در برخی موار

عالوه بر موارد فوق مسیریابها و سوئیچ ها از جمله و سوئیچ ها: 4تجهیزات شبکه ایی مانند مسیر یابها

مبنی بر آسیب پذیر بودن  که اخیرا گزارشهایی تجهیزاتی هستند که در صنعت کنترل به وفور از آنها استفاده می شود

 [5]این تجهیزات نیز گزارش شده است.

دارند تمامی آسیبهایی  ITاز آنجا که امروزه سیستم های کنترل صنعتی آمیختگی وسیعی با سیستم های حوزه 

شود.با که تجهیزات حوزه فناوری اطالعات را تعدید می کند، تهدیدی برای سیستمهای کنترل صنعتی نیز محسوب می

توجه به پیشرفتهای روز افزون در سیستم های کنترل صنعتی و استفاده آنها از نرم افزار و سخت افزار های شبکه ایی 

یکسان و دارای استاندارد واحد، دسترسی افراد غیر مجاز به الیه های درونی این سیستم ها امکان پذیر شده است. به 

 صنعتی را دارد با دو چالش بسیار مهم روبرو می شود:طور کل یک هکر که قصد هک کردن یک سیستم کنترل 

 .شناخت از سیستم، نفوذ و دسترسی به آن -1

 ایجاد خطا و ضربه به سیستم.در دست گرفتن کنترل کامل و یا قسمتی از فرآیند کنترلی برای  -2

 مفاهیم امنیت سایبری  2-2
برای امنیت سایبری مفهومی به غیر از فقدان نامنی یا امنیت کامل در فضای مجازی را نمی توان بیان کرد اما 

در خصوص فضای سایبری و چیستی فضای سایبری متاسفانه تا کنون تعریف کاملی که شامل کلیات این فضا باشد ارائه 

م از زیر ساخت های فناوری اطالعات شامل اینترنت، نشده است، اما از مجموع نظرات می توان شبکه ای متصل به ه

شبکه های مخابراتی، سیستم های کامپیوتری، پردازشگرها و کنترلگرهای داخلی صنایع مهم را شامل می شود. در سند 
                                                           
4 Firewall 
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این فضا به عنوان زیر ساخت جهانی و متصل به هم ارتباطات وو اطالعات  2222سیاست فضای سایبری آمریکا در سال 

تال که تقریبا زیر بنای تمامی وجوه جوامع مدرن را تشکیل میدهد تعریف شده است. به طور کلی از فضای سایبری دیجی

به عنوان محیطی برای انتقال داده های و اطالعات یا میشود و تنها شامل اینترنت نیم شود، بلکه شاکل تمام شبکه ها و 

 :بنیادی به شرح زیر باشد رسایبری باید شامل سه عنصامنیت  اطالعاتی میباشد. –سیستم های ارتباطی 

توسط مهاجمین  به این معنا که اگر داده هایی که در فضای سایبری در حال انتقال هستند، :محرمانگی -1

 .خوانده شوند و محرمانه بودن آن نقض شود

 اطالعات توسط اگر در حین انتقال داده ها در فضای سایبری)به عنوان مثال در یک شبکه(  :یکپارچگی -2

 (آن چیزی اضافه یا از آن کم شود )به  مهاجمین دستکاری شده و تغییر داده شوند

ین نوع حمالت با هدف خارج کردن منبع اطالعاتی از سرویس به گونه ای که دیگر ا :در دسترس بودن -3

رانش داشته باشد ، آن منبع قادر به ارائه سرویس به دیگران نبوده و نتواند تبادل اطالعات درستی با کارب

 . انجام می شود

 مراکز دیسپچینگ  2-3
 توزیع تولید، میزان در کنترل دقت اهمیت نیز و توزیع و انتقال فرایند ولید، از اعم گاز، و نفت شبکة گستردگی

هایی  سیستم چنین داشتن دراختیار با .کند ضروری می پیش از بیش را دیسپچینگ سیستم استفاده از مبادالت، و

 و مؤثر تشخیص انتقال اطالعات، و نمایش قبیل از الزم عملیات همة اطمینان باال، قابلیت و سرعت با و آسانی به میتوان 

 مدیریت و بهتر برای نظارت حیاتی الزامى دیسپچینگ امروزه .کرد کنترل و بررسی را خطاهای بوجودآمده ردیابی

 توزیع تولید، انتقال، های بخش همة از کافی و سریع اطالعات دقیق، به دسترسی با دیسپچینگ .شود معرفی می کارآمد

 مختلف را سطوح در مدیریتی تصمیمات اطالعات، اتخاذ پردازش براى تحلیلی افزارهای از نرم گیری بهره با و مصرف و

 سیستم در بوجودآمده مدیریت خطاهای در مؤثر ابزاری تنها نه دیسپچینگ .کرد خواهد مپذیر انجا باال سرعت و بادقت

 منابع و شناسایی تلفات کاهش تولید، در بهینه ریزی برنامه توان به می آن از استفاده با بلکه است، آن به موقع اصالح و

 از عملکردی جامع و دقیق هاى نگهداری گزارش و تهیه قابلیت .یافت دست تقاضا عرضه و در توازن و هدررفتگی

 .اسکاداست از استفاده دیگر مزایای از شده انجام مبادالت دقیق محاسبات سیستم و

 :شود می شامل را زیر های اصلی بخش معموالً دیسپچینگ سامانة یک

 ارسال و شبکه مختلف نقاط آنالوگ از و دیجیتال اطالعات آوری جمع : وظیفه(RTU)دور  راه هاي پایانه -1

 .دارد عهده بر را مرکز دیسپچینگ به آن

 وظیفة که هاست میزان دسترسی تعریف قابلیت با مراتبی سلسله ای سیستم چندالیه یک: دیسپچینگ مركز -2

 عهده بر را نیاز صورت در فرمان ارسال و راه دور های پایانه از اطالعات بایگانی و پردازش، نمایش دریافت،

 می غیره و میانی عملیاتی، مراکز مراکز استانی، مراکز قبیل از مراکز دیگری اصلی، دیسپچینگ مرکز بر عالوه .دارد

 .کنند فراهم را سطح آن در گیری تصمیم استفاده و یا اطالعات فیلترینگ عملیات و مراتبی باشند سلسله توانند،
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 اصلی مرکز با جوانب دائمی همة یدکی صورت (Hot Redundant) به از دیگری مرکز دیسپچینگ، مراکز بیشتر در

در  و دارد برعهده را اصلی مرکز پشتیبانی که وظیفة است دیگری جغرافیایی محل در موازی طوربه  و کند می باربری

 .کند می ایفا را جایگزین نقش اصلی، سرویس مرکز از خروج و فنی مشکالت بروز صورت

 برقراری برای های مخابراتی زیرساخت دیسپچینگ، های سامانه اجزاى مهم از یکیمخابراتی:  هاي كانال  -3

از  اعم سیستم اجزاى از کدام هیچ RTU اتصال ها، و نیست پذیر امکان بسترهایی بدون چنین که است ارتباط

 .بود نخواهد ممکن مرکز اصلی و برداری بهره واحدهای عملیاتی، مراکز

 پارامترهای بینی پیش داده، و پردازش محاسبات شبکه، تحلیل سازی، براى شبیه كاربردي: افزارهاي رمن -4

 نرم با ضمن ارتباط تا است نیاز قوی کاربردی افزار نرم گیری به گزارش و گیری تصمیم قدرت و تقویت شبکه

 :دهد انجام خوبی به را نیز زیر اضافی موارد اسکادا افزار

 کنترل(؛ بودن مورد ذخیره قابل صورت ذخایر)در محاسبة  -

 غیره؛ سیال و ترکیبات دما، فشار، از اعم گاز و خطوط نفت پارامترهای ای لحظه سازی شبیه  - 

 موازنه؛ بررسی  -

 توزیع و ارسال عملیات سازی بهینه  -

 [6].شود انجام آینده در است قرار که سازی عملیاتی شبیه و کیفی پارامترهای تحلیل  -

 

 انواع حمالت سایبری  -3

  XSS  5کد    تزریق حمالت  3-1
 به حمله این میگرداند. باز کاربران مرورگر به را نفوذگر ارسالی کدهای پذیر، آسیب میزبان حمله این در

 یک اجرای طریق از را کاربر میکند تالش نفوذگر انعکاسی حالت در. میشود انجام شده ذخیره و انعکاسی کلی دوصورت

 در .شد خواهد اجرا پذیر آسیب پایگاه آن طریق از کاربر مرورگر در نفوذگر مخرب کد صورت این در دهد، فریب لینک

 ازآن، تاپس )...و سامانه درون فایلهای داده، پایگاه(کرده ذخیره کارگزار درون را خود کد میکوشد نفوذگر دوم حالت

 اطالعات میتوانند کاربران آنها در که هستند فرومهایی حالت این بارز نمونه .دهد نشان کاربران به را اطالعات این کارگزار

 که حالی در میکند تزریق را کد بار یک تنها نفوذگر که چرا است برخوردار ویژهای اهمیت از اخیر حمله .کنند پست را

  .سازد آلوده را متعددی کاربران میتواند

 6انکار سرویس  حمله  3-2

توزیع شده  کنترلی سیستمهای و اسکادا سیستمهای برای سایبری تهدیدات ترین جدی و جدیدترین از یکی

 به دسترسی قربانیان از ممانعت آنها اصلی هدف که هستند حمالتی سرویس، انکار است. حمالت سرویس انکار حمله

                                                           
5 XSS(Cross Site Scripting) 
6 (DoS)Denial Of Service 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                               امنیت سایبری در سیستمهای کنترل صنعتی                                                   

 یحیی بیگ زاده ، رضا قاسمی ، علی قاسم توتونچی

7 | P a g e  
 

 یا علمی روشهای یکی از به میکند تالش نفوذگر حمالت نوع این است. در اطالعات یا و ای شبکه کامپیوتری، منابع

 بی استفاده و بی مورد ایجاد ترافیک با نفوذگر واقع در. شود شبکه در سرویسدهنده یک سرویس دهی از مانع عملی،

 موردبی تقاضاهای این به رسیدگی نوعی درگیر به یا مصرف را شبکه باند پهنای و سرویس دهنده منابع از زیادی حجم

 نوع مشهودترین و . متداولمیکند. پیدا ادامه کار بیندازد، از را سرویس دهنده دستگاه جایی که تا تقاضاها این و میکند

 که زمانی مثال برای نماید.  شبکه در اطالعاتی سیالب یک ایجاد به مهاجم اقدام یک که میگردد محقق زمانی حمالت این

میگردد.  ارسال سرویسدهنده برای آن درخواست مینماید، تایپ خود مرورگر طریق از خاص را سایت وب یک آدرس کاربر

ارسال  با مهاجم یک اگر بنابراین میباشد، درخواستها از محدودی حجم به پاسخگویی به قادر درهرلحظه سرویس دهنده

 پردازش درخواست امکان قطعاً گردد، سرویس دهنده عملیات حجم افزایش باعث گونه سیالب و متعدد درخواستهای

 یا شدن ریست به را وادار هدف کامپیوتر سرویس، انکار حمله. داشت نخواهد وجود دهنده سرویس برای قانونی کاربران

 [7] .بدهد سرویس نظرش مورد کاربرهای به نمیتواند بنابراین میکند، منابعش مصرف

  SQLکد حمله تزریق 3-3

 و داده کند پایگاههای اطالعات از استفاده به اقدام ممکن حلهای راه طریق از میکند تالش نفوذگر روش این در

 .پذیرد می مختلف صورت پایگاههای در حمله نوع این از زیادی نمونههای روزانه .دهد تغییر خویش نفع به را آنها یا

 اخیر سال چند در وب به پایگاههای حمالت از بسیاری .هستند حمالت نوع این قربانی محتوا مدیریت نرمافزارهای بیشتر

 .است گرفته انجام روش این طریق از

  اشیاء به مستقیم دسترسی 3-4

 یا رکورد و شاخه فایل، مانند( شیء یک به ارجاع وب، تحت برنامه نویسنده که میدهد رخ هنگامی مسئله این

 آدرس در تغییر از با استفاده میتواند راحتی به نفوذگر یک دهد. انجام  اینترنتی آدرس یک بوسیله را )اطالعاتی پایگاه یک

 .باشد داشته دسترسی اشیاء سایر به مجوز داشتن بدون و اینترنتی

 مخرب کد اجرای 3-5

 و محلی اینترنتی آدرسهای دادن ارجاع در نویس برنامه ضعف از استفاده سوء با میکند سعی نفوذگر روش این در

 استفاده با نفوذگر .نماید طریق این از مخرب فایلهای اجرای به اقدام آنها بازبینی بدون برنامه فایلی متغیرهای به دور راه یا

 به نفوذ برای وب نویسی برنامه تحت زبان شده نوشته کد نماید، اجرا را دور راه کدهای است قادر آسیبپذیری این از

 همچنین آورد، دست به سیستم پیکربندی با در رابطه زیادی اطالعات و کرده نصب را دور راه سرور بایپس یا سرورسایت

 .گیرد اختیار در را ویندوز عامل سیستم اجزای از برخی
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 [8,9,10,11,12]روشهای حمله بسیار متداولی نیز در منابع مختلف بررسی شده است 

 در سیستم های کنترل صنعتیارتقاء امنیت سایبری   -4

استفاده از استانداردهای امنیت سایبری 4-1

به در زیر به برخی از استانداردهای مورد استفاده در سیستم های کنترل صنعتی که رعایت هر کدام از انها 

 نوعی سیستم را در مقابل حمالت احتمالی ایمن می کند.

 استانداردISA99 4 :اسکادا و سیستمهای حفاظت برای که است کنترلی سیستمهای امنیت استاندارد 

 و منطقی فیزیکی مکان مبنای بر را مختلفی ایمنی توصیه های ISA99 .است شده تهیه صنعتی کنترل

 منظور به .پیشنهاد میدهد سیستم مطمئن عملکرد برای آنها اهمیت همچنین و حفاظت تحت سیستمهای

دسته  ویژهای امنیتی به سطوح کنترل سیستم کارکردی نواحی ابتدا استاندارد این در هدف، این به رسیدن

 گرفته نظر در دسته هر برای امنیتی ویژهای توصیه های سطح بندی، این اساس بر سپس و میشوند بندی

 تعریف را کنترلی سیستم یک داخل در جدا شده نواحی این ارتباط نحوه استاندارد این همچنین .میشود

 در را امنیتی توصیههای استاندارد این . میکند را مشخص نواحی این مابین امنیت برقراری نحوه و کرده

 دسته چندین از خود اساسی الزامات این از هریک چنانچه سازماندهی کرده، اساسی الزامات از دسته هفت

 . است شده تکنیکی تشکیل یا و سیستمی الزامات از

  "امنیت اطالعات مدیریت برای روشهایی و امنیتی تکنیکهای اطالعات، تکنولوژی : ISO2700 7استاندارد 

 خطر، ارزیابی همچون شامل مواردی استاندارد این .نمیباشد صنعتی شبکههای امنیت مختص تنها و میکند ارائه

 و کنترل دسترسی محیطی، و فیزیکی امنیت امنیت پرسنل، تجهیزات، مدیریت امنیتی، سیاستگذاری و مدیریت

 میباشد غیره

 تست نفوذ   4-2

 از بسیاری. شود می قلمداد 2ارزیابی امنیتی از فراتر گام یک 8نفوذ تست عملیات پذیری، آسیب ارزیابی بحث در

 به دارند فعالیت صنعتی کنترل های سیستم های شبکه امنیت زمینه در هایی که سازمان و ها شرکت متخصصان، افراد،

  فرآیندی  [13]امنیتی ارزیابی برند. کار می به یکدیگر جای به را )امنیتی ارزیابی و نفوذ تست( اصطالح دو این اشتباه

 در است که حالی در این و شوند می بازبینی امنیتی بالقوه مشکالت برای ها و سیستم ها سرویس تمامی آن در که است

                                                           
7 International Standard Organization 
8 Penetration Test 
9 Security Assessment 
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 تا شود می حمله سیستم به واقعی شکلی به و گیرد صورت می شده کشف آسیبپذیری از 12برداری بهره عمالً نفوذ تست

  به نفوذ انجامو واقعی حمله یک سازی شبیه با نفوذ تست واقع در است. امنیتی مشکل سیستم دارای که شود ثابت

 . [13]برد خواهد امنیتی بررسی یک از فراتر را ارزیابی سیستم،

 شبکه مدیریت و تجهیزات پیکربندی مدیریت  سطوح در ارزیابی جهت میتوان حتی نفوذ تست از که است ذکر به الزم

 قانونی و مجاز تالش یک عنوان به میتوان را نفوذ تست درواقع .نمود استفاده نیز موجود بالقوه آسیبهای شناسایی جهت

 بین از و آسیبپذیری کشف هدف با  SCADA  و صنعتی کنترل سیستمهای های شبکه به نفوذ برای )قانونمند هک(

 نیز و پذیری آسیب جستجوی شامل فرآیند این نمود. تعریف نظر مورد های شبکه سازی ایمن نهایت در و آنها بردن

 مشخص پیشنهادهای از مجموعهای موفق نفوذ آزمون یک نتیجه .میباشد پذیری آسیب وجود اثبات جهت در آن به حمله

 انجام میتواند مختلف صورت دو به نفوذپذیری تست .  [14]میباشد شده شناخته امنیتی مشکالت رفع و آگاهسازی رایب

 زیر اطالعات کلیهدریافت ) 12 " سفید جعبه" )بدون دریافت هیچگونه دانش اولیه برای تست( 11"سیاهجعبه ": گیرد

 اما .میباشند فوق موارد از یکی خواستار تنها مینمایند نفوذ تست انجام به اقدام که شرکتهایی معموالً (.تست برای ساختی

 .[15]میباشد  مفیدتر بسیار هکر یک حمله سازی شبیه لحاظ به سیاه جعبه تست که داشت نظر در باید

 این از برداری بهره روشهای بر مبتنی سندی و نموده شناسایی را تجهیزات و سیستمها در موجود آسیبهای نفوذ، تست

 استفاده مورد روشهای نفوذ تست پروسه در .میدهد ارائه گیرند قرار استفاده مورد مهاجمین توسط است ممکن که آسیبها

 کنترل جهت آنها از و شده سازی شبیه صنعتی کنترل سیستمهای به مجاز غیر دسترسی جهت مهاجمین توسط

 متناسب ای گونه به میبایست صنعتی کنترل سیستمهای در نفوذ تست که است ذکر به الزم . میگردد استفاده تجهیزات

 در نفوذ آزمون گامهای سازی پیاده موارد اغلب در .پذیرد صورت صنعتی واحد هر در رفته کار به ساختار و تجهیزات با

 و روش که چند هر .است یکسان میپذیرد انجام اطالعات فناوری حوزه در آنچه با صنعتی کنترل سیستمهای های شبکه

 آسیب به منجر تا گردد کنترل باالیی بسیار دقت با و شدت به میبایست ها شبکه این در نفوذ تست سازی پیاده نحوه

 کارشناسان و ارزیاب متخصصین میان تعامل میان این در. نگردد حیاتی ساختهای زیر حساس بخشهای به رساندن

 و رفته بکار متدولوژیهای نفوذ، تست انجام مراحل تمامی .است برخوردار باالیی اهمیت از صنعتی کنترل سیستمهای

 تمامی .شود گذاشته میان در هدف سازمان صنعتی کنترل سیستمهای مهندسین با باید الزاماً گرفته، صورت اقدامات

 سالمت و صحت حفظ کلی طور به .گردند حذف میبایست برسانند آسیب حیاتی تجهیزات به است ممکن که هایی آزمون

 گردد. رعایت باالیی دقت با و درستی به باید نفوذ تست فرایند انجام  حین در صنعتی کنترل سیستمهای

 

 نفوذ از کننده جلوگیری یا  سیستمهای تشخیص 4-3

تشخیص  سیستمهای همراه به آنها از استفاده بلکه نیست کافی شبکه حفاظت برای فایروالها از تنها استفاده

 است نفوذ فرآیندی میشود. تشخیص سیستم امنیت بهبود و افزایش باعث نفوذ از کننده جلوگیری های سیستم یا و نفوذ

 حادثه وقوع نشانه های کرده تا تحلیل تجزیه و مانیتور را میافتد اتفاق شبکه یا و کامپیوتری سیستم در که حوادثی که

                                                           
10 Exploit 
11 Black Box 
12 White Box 
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 عوامل میتواند میافتد اتفاق شبکه که در حوادثی بیابد. را است شده تعریف روشهای و سیاستها با مغایر که سیستم در

 به غیرمجاز دسترسی که بیرونی مهاجمان ،)و غیره تروجانها کرمها، ویروسها،( بدافزارها جمله از باشد داشته متعددی

 .دارند دسترسی باالتر سطح به دستیابی در سعی و عمل کرده مقررات خالف بر که سازمان داخل افراد دارند، شبکه

 جلوگیری سیستم و میدهد انجام اتوماتیک صورت به را نفوذ فرآیند تشخیص که است نرمافزاری نفوذ تشخیص سیستم

 در اتفاقات کردن متوقف برای میتواند نفوذ تشخیص سیستم قابلیتهای بر داشتن عالوه که است نرمافزاری 13نفوذ از

 مطرح صنعتی سیستمهای در ویروسها آنتی و فایروالها از استفاده با ارتباط در که و مشکالتی مسائل . رود کار به شبکه

 .قراربگیرد نظر مد نیز نفوذ از جلوگیریو  تشخیص درباره سیستم باید هست،

 روشهای تشخیص حمله 4-4
سیستم میباشد. از این  هدف یک هکر از حمله به یک سیستم کنترل صنعتی ایجاد خرابی و صدمه زدن به آن 

رو مهندسین کنترل بایستی حداکثر تالش خود را بر این مسیر متمرکز نمایند که با نظارت بر عملکرد لحظه به لظه 

سیستم کنترلی هر گونه رفتار غیر منتظره از سیستم را رصد نموده مسیر بروز آن را ردیابی نماید. برای شناسایی حمالت 

 به صورت زیر دسته بندی کنیم. [16]کارهای مختلفی اشاره شده که می توان مطابق منبعدر پژوهشهای مختلف راه 

مدل کردن حمله، برای اینکه بتوانیم تحلیل خرابی های احتمالی از حمله های مختلف را در سیستم های  -1

 کنترل صنعتی نشان دهیم ابتدا بایستی مطابق منبع فوق مدل ریاضی آن را ترسیم کرد.

ناسایی حمله و اثرات آن، برای تشخیص شناسایی مقاالت بسیار زیادی کار شده است که می توان تشخیص و ش -2

اشاره نمود که از رویتگر با ورودی ناشناخته به عنوان ابزار تخمین گر مقاوم استفاده می  [,17,18,19]به منابع 

 شود.

 ای نفتی را مشاهده می کنید.در شکل زیر ساختار کلی از مرکز دیشپچینگ شرکت ملی پخش فرآورده هه
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در این تحقیق هدف بررسی یکی از ارتباطات مربوط به مرکز دیسپچینگ فوق االشاره میباشد و راهکارهای نفوذ به 

یکی از ارتباطات مربوطه در مراکز  سیستم و هک نمودن آن و در نهایت امن نمودن قسمت قابل نفوذ سیستم میباشد.

دیسپچینگ، ارتباط بین مخازن و کامپیوترهای اتاق کنترل مجموعه به عنوان دریافت کننده اطالعات از مخازن و ارسال 

را پیش کننده اطالعات به مرکز میباشد که بررسی و نفوذ به سیستم را از طریق پورت سریال این سیستم در این تحقیق 

تا  RS-232-Cمی باشد که سیر تکاملی آن از  RS-232مولترین و همگانی ترین استاندارد الیه فیزیکی معرو داریم. 

RS-232-F .حداکثر انتقال داده به علت دامنه و ولتاژ زیاد نسبت به پروتکل های دیگر کمتر است.)حدود  است

111kbps رشته( در آن استاندارد شده است .  21و 2متر است و دو نوع سیم بندی) 11( حداکثر فاصله دو ایستگاه 

در این تحقیق با نرم افزارهای اسکن و مانیتورینگ پورت سریال بعد از اسکن ارتباط بین مخازن و نرم افزار مربوط به 

تا یک سری اطالعات به صورت پروتکل تعریف شده بین  دوره اطالعات رد و بدل شده بین آن مانیتورینگ مخازن و ذخی

می آید که با بررسی بر روی اطالعات ارسالی و دریافتی به پروتکل ارتباطی آنها دست پیدا کرده و در نهایت  آنها به دست

اطالعات ارسالی به مرکز را بر روی نرم آن دستکاری  ارسال آن اطالعات در نرم افزار ارسال اطالعات و می توان پس از

 فرستاد. دیسپچینگ کرده و اطالعات نادرست به مرکز افزار ارسالی با توجه به پروتکل بدست آمده دستکاری

مخازن  LGTGموارد مذکور در مورد مرکز دیسپچینگ به صورت تست نفوذ انجام شده و پروتکل ارتباطی بین 

و کامپیوتری اتاق کنترل پس از انجام مانیتورینگ پورت سریال به دست آمده و ارسال اطالعات به مرکز داده را به تغییر 

بر روی نرم افزار ارسال داده و یا با بای پس نمودن نرم افزار ارسال داده به مرکز دیسپچینگ و ایجاد اطالعات پروتکل در 
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، نرم افزار نادرست دچار به هم ریختگی آمار مرکز گردید. در واقع می توان بعد از به دست آوردن پروتکل با یک بد افزار

کرد که این یکی از حفره های امنیتی سیستم بوده که بایستی را خدشه دار ارسال داده را بای پس و امنیت سیستم 

برای امن سازی پورت سریال که  بررسی و وصله مناسب برای جلوگیری از نفوذ احتمالی هکر ها برای آن در نظر گرفت.

کلیدی گذاشت تا  14تحقیق بیشتر بر روی آن مطالعه شده است می توان به صورت نرم افزاری و سخت افزاری ندر ای

و یا در نرم افزرا ارسال اطالعات داده کل های ارتباطی مقدور نباشد. ت سریال و دستیابی راحتتر به پروتنیتورینگ پورما

 ها به صورت کد شده به مرکز ارسال و در مرکز دی کد بشوند تا اراسل اطالعات نا درست به راحتی صورت نگیرد.

 نتیجه گیری -5

با بایستی در سیستمم های کنترل صنعتی بویژه مراکز دیسپچینگ که مورد مطالعه این با عنایت به مباحث 

نعتی رعایت ایجاد امنیت در مراکز دیسپچینگ باید کلیه مالحضات امنیتی سیستم های کنترل ص مقاله می باشد برا ی

زاری و سخت افزاری از نفوذ شده و مطابق مطالعات انجام شده نسبت به امن کردن پورت سریال توسط قفل های نرم اف

برای امن کردن داده های ارسالی می توان داده ها را به صورت کد شده به سیستم و حمله های احتملی جلو گیری کرد. 

در هر سیستم کنترل صنعتی و مرکز دیسپچینگ راههای بسیار زیادی برای نفوذ و احتمال حمله به مرکز ارسال نمود. 

و شبکه ها و زیرساخت های  USB ،LANانجام تست های مدون نفوذ در هر کدام اعم از پورت  وجود دارد که بایستی با

 مخابراتی راهکارهایی برای امن سازی بستر ارائه داده و برای هر گونه اقدام خرابکارانه آمادگی داشته باشیم.

 

و  USB  ,LANنفوذ از پورت های پیشنهاد می گردد برای ادامه چنین مباحثی  بررسی مواردی چون احتمال 

ارتباطات دیگر کلیه زیر ساختهای ارتباطی مد نظر قرار گرفته و تست نفوذ و اقدامات امن سازی بستر را می توان بر روی 

 [20].نیز انجام داده و گزارشی از عملکرد سیستم را ارائه داد.
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