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مقدمه

زض ؾال ّای اذیط تؿیاضی اظ قطوت ّا ٍ ؾاظهاى ّای زٍلتی اظ ؾیؿتن ّای وٌتطل ًظاضت ٍ گطزآٍضی زازُ
 )SCADA( 1یا ؾیؿتن ّای وٌتطل نٌؼتی  (ICS) 2اؾتفازُ وطزُ اًس ،اها ایي فٌاٍضی ّا تا چالف ّای
اهٌیتی هْوی هَاخِ ّؿتٌس .زض تحمیمی وِ تَؾظ  Forrester Consultingتِ ؾفاضـ  Fortinetاًدام قس،
تمطیثا اظ ّط  10ؾاظهاى هَضز تطضؾی  6ؾاظهاى وِ اظ  SCADAیا  ICSاؾتفازُ هی وٌٌس زض ؾال گصقتِ
ًفَش تِ ایي ؾیؿتن ّا ضا تدطتِ وطزُ اًس ٍ تؿیاضی اظ ایي ؾاظهاى ّا تا اخاظُ زازى تِ فٌاٍضی ّا ٍ قطوای
زیگط ،ؾغح تاالیی اظ زؾتطؾی تِ ؾیؿتن ّای ذَز ضا فطاّن وطزُ اًس .اوثط ؾاظهاى ّا ّوچٌیي اضتثاط تیي
ؾیؿتن ّای ؾٌتی  SCADA / ICS ٍ ITذَز ضا گعاضـ زازُ اًس ٍ ،ایي پتاًؿیل هَخَز تطای ًفَش تِ ایي
ؾیؿتن ّای وٌتطلی ضا تَؾظ ّىطّای تیطًٍی ًكاى هی زّس.
تا ٍخَز ایي ذغطات ،تؿیاضی اظ اپطاتَضّا اظ تؿیاضی اظ اتعاضّای اهٌیتی هَخَز تطای هحافظت اظ SCADA /
 ICSاؾتفازُ ًوی وٌٌس .تمطیثا ًیوی اظ وؿاًی وِ هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اًس ضهعگصاضی تطافیه Secure

) Shell (SSHیا ) Transport Layer Security (TLSضا تطای  SCADA / ICSذَز تىاض ًثطزُ اًس ٍ تؿیاضی
اظ وٌتطل زؾتطؾی هثتٌی تط ٍظیفِ 3تطای واضهٌساى اؾتفازُ ًوی وٌٌس.
زض ػیي حال ،تؿیاضی اظ ؾاظهاى ّایی وِ اظ  SCADA / ICSاؾتفازُ هی وٌٌس تا اخاظُ زازى تِ یه هیعتاى
اظ تىٌَلَغی ّای زیگط ،اظ خولِ ؾیؿتن هَلؼیت یاب خْاًی( ،)GPSؾاهاًِ قٌاؾایی فطواًؽ ضازیَیی
( ٍ )RFIDزؾتگاُ ّای  ،Wi-Fiضاُ ّای حولِ ضا تاظ ًوَزُ اًس .زض ػیي حال 97 ،زضنس اظ وؿاًی وِ هَضز
تطضؾی لطاض گطفتٌس ،چالف ّای اهٌیتی ضا تِ زلیل ّوگطایی في آٍضی اعالػات ؾٌتی ) ٍ (ITفٌاٍضی
ػولیاتی(4)OTتاییس وطزًس.

زض حالی وِ ذثط تس ایي اؾت وِ  SCADA / ICSتا چٌسیي تْسیس هَاخِ ّؿتٌس ،ذثط ذَب ایي اؾت وِ
اپطاتَضّا هی تَاًٌس الساهات تیكتطی تطای هحافظت اظ ؾیؿتن ذَز تا ضاُ اًساظی اتعاضّای اهٌیتی اضافی اًدام
زٌّس.
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 SCADA / ICSبه عنوان اهداف مورد توجه

زض ؾال ّای اذیط ،تؿیاضی اظ ؾاظهاى ّا پؽ اظ ؾاظهاى ّای آب ٍ تطق SCADA / ICS ،ضا تىاضتطزُ اًس ،ظیطا
آًْا تِ زًثال خوغ آٍضی اتَهاتیه زازُ ّا ٍ وٌتطل اتَهاتیه تدْیعات ذَز ّؿتٌس .ایي في آٍضی اّساف
اضظقوٌسی ضا تطای ّىطّا وِ تِ زًثال هرتل ًوَزى فؼالیت ّای وؿة ٍ واض(تداضی) ،خوغ آٍضی تاج ٍ یا
حولِ تِ ظیطؾاذت ّای هْن وكَض ّای ضلیة هی تاقٌس ،فطاّن هی وٌس .زض هغالؼِ  56 ،Forresterزضنس اظ
ؾاظهاى ّایی وِ اظ  SCADA / ICSاؾتفازُ هی وطزًس ،یه ًفَش ضا زض ؾال گصقتِ گعاضـ زازُ اًس ٍ تٌْا
 11زضنس آًْا ًفَشی ًساقتٌس.

هْاخواى هی تَاًٌس آؾیة ٍالؼی ایداز وٌٌس .زض زؾاهثط  ،2015چٌسیي ًاحیِ اٍوطایي غطتی تِ ػلت حولِ
تِ ؾیؿتن ّای وٌتطل نٌؼتی تا لغؼی تطق هَاخِ قس .ایي تٌْا تِ اقرال ذاضج اظ ایاالت هتحسُ هحسٍز
ًویقَز .تِ ػٌَاى هثال ،زض هاضؼ ّ ،2016ىطّا تِ قثىِ یه ؾاظهاى آب زض آهطیىا ًفَش وطزًس ٍ تطای
هست وَتاّی وٌتطل چٌسیي وٌتطل وٌٌسُ هٌغمی تطًاهِ ضیعی قسُ ضا وِ خطیاى هَاز قیویایی ؾوی هَضز
اؾتفازُ تطای تهفیِ آب ضا وٌتطل هی وطزًس ،وٌتطل ًوَزًس.
ترف هْوی اظ هكىل ،زؾتطؾی اقرال ثالث تِ  SCADA / ICSاؾت .تؿیاضی اظ ؾاظهاى ّا اػتواز ظیازی
تِ فطٍقٌسگاى فٌاٍضی ٍ ؾایط ؾاظهاى ّای ذاضخی زاضًس ٍ تِ آًْا اهىاى زؾتطؾی گؿتطزُ تِ ؾیؿتن ّای
زاذلی ذَز ضا هی زٌّس .تمطیثا اظ ّط  10ؾاظهاى هَضز تطضؾی تَؾظ  6 ،Forresterؾاظهاى زؾتطؾی واهل یا
ؾغح تاالیی اظ زؾتطؾی ضا تطای ؾاظهاى ّای قطیه ٍ یا ؾاظهاى ّای زٍلتی فطاّن آٍضزُ تَزًس .تِ عَض
ذالنِ ،اپطاتَضّای  SCADA / ICSتا ذغطات خسی هَاخِ ّؿتٌس ٍ زض ضاُ تْثَز ٍضؼیت اهٌیتی تا هَاًغ
هتؼسزی هَاخِ ّؿتٌس.
ICS ٍ SCADA

 ICSاغلة تَسط سیستن ّای  SCADAهذیشیت هي ضَد کِ تشای اپشاتَسّا یک ساتط کاستشی
گشافیکي تشای هطاّذُ ٍضعیت سیستن ،دسیافت ّطذاسّا یا ٍاسد کشدى تٌظیوات تشای هذیشیت
فشآیٌذّا سا فشاّن هي کٌذ.
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رشد سریع  SCADA / ICSدر تمامی جهات

تاظاض  SCADA / ICSتِ ؾطػت زض حال ضقس اؾت .تحمیمات تاظاض پیف تیٌی هی وٌس تاظاض خْاًی  ،ICSتِ
تٌْایی ،اظ  58هیلیاضز زالض زض ؾال  2014تِ  81هیلیاضز زالض زض ؾال  2021افعایف ذَاّس یافت ٍ ضقس
ؾاالًِ آى  4/9زضنس تیي ؾال ّای  2015تا  2021ذَاّس تَز ICS .تِ عَض گؿتطزُ ای زض تَلیس ،تٌازض
ؾاحلی ،زض عطح ّای تهفیِ آب ،زض ذغَط لَلِ ًفت ،زض قطوت ّای اًطغی ٍ ،زض ؾاذت ؾیؿتن ّای
وٌتطل هحیظ ظیؿت اؾتفازُ هی قَز ،SCADA .وِ تِ ػٌَاى ضاتظ واضتطی گطافیىی تطای  ICSػول هی
وٌسّ ،وعهاى ،تا ًطخ ضقس ؾالیاًِ  6/6زضنس ضقس هی وٌس .ذثط ذَب ایي اؾت وِ ؾاظهاى ّایی وِ اظ
 SCADA / ICSاؾتفازُ هی وٌٌس تكریم زازُ اًس وِ تا ذغطاتی هَاخِ ّؿتٌس .تؿیاضی اظ آًْا اظ
تىٌَلَغی ّای هرتلف ٍ ضٍـ ّای اهٌیتی اؾتفازُ هی وٌٌس.

تِ ػٌَاى هثال ،هغالؼِ ً Forresterكاى زاز  70زضنس اظ ؾاظهاًْای هَضز تطضؾی تِ عَض هساٍم ٍضٍز ٍ
تطافیه قثىِ ذَز ضا تدعیِ ٍ تحلیل هی وٌٌس 24 ،زضنس اظ آًْا زض حال حاضط ،تدعیِ ٍ تحلیل اهٌیتی ذَز
ضا گؿتطـ زازُ اًس .حسٍز زٍ ؾَم ،اظ اًَاع ضٍـ ّای وٌتطل اهٌیت قثىِ اؾتفازُ هی وٌٌس ٍ  62زضنس اظ
ضٍـ ّای وٌتطل ّای اهٌیتی هثتٌی تط تیَهتطیه هاًٌس اثط اًگكت یا تكریم چْطُ اؾتفازُ هی وٌٌس.

اًتظاس هي سٍد تاصاس  ICSتِ سشعت سضذ کٌذ ٍ تِ  81هیلیاسد دالس دس سال  2021تشسذ.
سطح حولِ ّش سالِ افضایص هي یاتذ.

اًتظاس هي سٍد تاصاس  SCADAساالًِ  6/6دسصذ سضذ کٌذ ٍ تِ 13/43هیلیاسد دالس دس سال 2022
تشسذ.
تا ٍخَز ایي اضلام ،تؿیاضی اظ ؾاظهاى ّا ،تىٌَلَغی ّای اهٌیتی ضا وِ هی تَاًٌس تِ هحافظت اظ
 SCADA / ICSووه وٌٌس ،تىاض ًگطفتِ اًسً .یوی اظ آًْایی وِ هَضز تطضؾی لطاض گطفتٌس ضهعگصاضی تطافیه
 SSHیا  TLSضا تىاضًگطفتِ اًس ،اگطچِ تیف اظ ًیوی اظ ایي تؼساز تطای اتراش یىی اظ ایي في آٍضی ّا زض عَل
ؾال تطًاهِ ضیعی وطزُ اًس.
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اکثش ساصهاى ّای تضسگ دس حال حاضش اقذاهات هتعذدی سا تشای ایوي ساصی  SCADA / ICSخَد
داسًذ.
ؾَال ( - )1عطح ّای ؾاظهاى قوا تطای اتراش یا اًدام الساهات ظیط خْت حفاظت اظ SCADA / ICS

چیؿت؟

ضکل (ً )1تایج تحلیل تشافیک صٌعتي

اوثط اپطاتَضّای  SCADA / ICSتِ عَض هساٍم ٍضٍز ٍ تطافیه قثىِ ضا تدعیِ ٍ تحلیل هی وٌٌس ،زض حالی وِ
تیف اظ ًیوی اظ اًْا اظ تدعیِ ٍ تحلیل زؾتگاّی تطای اهٌیت پایساض اؾتفازُ هی وٌٌس.
ػالٍُ تط ایي 45 ،زضنس اظ پاؾد زٌّسگاى اظ ؾیؿتن ّای هسیطیت احطاظ َّیت تطای هسیطاى ،اؾتفازُ ًوی
وٌٌس ایي ؾیؿتن ّا تِ ؾاظهاى اخاظُ هی زّس تا حؿاب ّای ؾغح تاال ضا زض هحیظ  ITذَز ًظاضت وٌٌس.
 45زضنس زیگط اظ وٌتطل زؾتطؾی هثتٌی تط ٍظیفِ تطای واضوٌاى اؾتفازُ ًوی وٌٌس .تا ایي حال ،فمظ یه
زضنس وَچه هی گَیٌس وِ ّیچ تطًاهِ ای تطای اتراش ایي فٌاٍضی ًساضًس.
تسیاسی اص اپشاتَسّای  SCADA / ICSاتضاسّای اهٌیتي اٍلیِ سا ًادیذُ هي گیشًذ.
 ٪45اص کٌتشل دستشسي هثتٌي تش ٍظیفِ استفادُ ًوي کٌٌذ.
ایي اهش تاعث تْذیذات داخلي هي ضَد.
4
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چالش های امنیتی SCADA / ICS

تِ ًظط هی ضؾس ؾاظهاى ّای هثتٌی تط تىٌَلَغی ً SCADA / ICSگطاى اؾتفازُ اظ اتط ،5تَؾظ فطٍقٌسگاى
ایي ؾیؿتن ّا ّؿتٌس .تِ ٍیػُ ،ؾاظهاًْا ًگطاى اؾتفازُ واضهٌساى اظ فٌاٍضیْای(زؾتگاُ ّای) قرهی ٍ اتطی
ّؿتٌس وِ هوىي اؾت تِ  SCADA / ICSآًْا هتهل قًَس.

حتی اگط ؾاظهاًْا چٌسیي ذغط اهٌیتی ضا تثیٌٌس ،هوىي اؾت تا تطذی اظ الساهات ذَز تِ هكىالت اضافِ
وٌٌس .لاتل تَخِ اؾت وِ تؿیاضی اظ آًْا اخاظُ هی زٌّس تؼساز ظیازی اظ في آٍضی ّای(زؾتگاُ ّای) تی
ؾین ٍ  IoTتِ قثىِ ّایكاى هتهل قًَس ،وِ تاػث آؾیة پصیطی ّای اضافی هی قًَسّ .ط قطوتی وِ
تَؾظ  Forresterهَضز تطضؾی لطاض گطفت ،زاضای تطذی اظ في آٍضی ّای تی ؾین یا  IoTهتهل تِ قثىِ تَز،
وِ هوىي اؾت قاهل اتهاالت تِ ً SCADA / ICSیع تاقٌس .تِ عَض هتَؾظ تا ٍخَز  4/7زؾتگاُ IoT

هتهل ،ذغط حتوی اؾت.
دس حال حاضش فٌاٍسی ّای(دستگاُ ّای)  IoTتِ ضثکِ هتصل ّستٌذ.
ؾَال ( -)2وسام یه اظ فٌاٍضی ّای(زؾتگاُ ّای) ایٌتطًت اقیا ( )IoTزض حال حاضط تِ قثىِ ؾاظهاى قوا
هتهل اؾت؟ (ّوِ هَاضزی وِ تىاض هی ضًٍس اًتراب قَز).

ضکل ( )2دستگاُ ّای هَسد استفادُ دس اتصال تِ

SCADA/ICS

تیكتط واضتطاى  SCADA / ICSزاضای تؼساز ظیازی اظ زؾتگاُ ّای هتهل تِ قثىِ ّای ذَز ّؿتٌس.

cloud
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 Wi-Fiهكىل تعضگی اؾت .تیف اظ  40زضنس اظ ؾاظهاى ّا زاضای زؾتگاُ ّای  ،Wi-Fiزؾتگاُ ّای تلفي
ّوطاُ ٍ ؾٌؿَضّای تحت قثىِ ّؿتٌس .تؿیاضی اظ ایي اتهاالت هٌدط تِ ػَاضضی تطای ؾاظهاى ّایی هی
قًَس وِ تالـ هی وٌٌس تا ّوگطایی فٌاٍضی اعالػات ) ٍ (ITفٌاٍضی ّای ػولیاتی ) (OTقاى ضا هسیطیت
وٌٌس  -ؾرت افعاض ٍ ًطم افعاضی وِ  ICS ٍ SCADAضا اخطا هی وٌٌس.

ػالٍُ تط ایي ،تمطیثا ؾِ چْاضم زاضای حسالل اضتثاعات پایِ تیي ّ OT ٍ ITؿتٌس ،وِ ذَز ًكاًِ ذغط
احتوالی ٌّگام حفاظت اظ آًْا زض تطاتط تْسیسات هرطب اؾت.

ًگطاًی زض هَضز ّوگطایی  OT ٍ ITهتفاٍت اؾت .حسٍز  4هَضز زض  10هَضز ًگطاى ایي ّؿتٌس وِ آًْا یا
قطوای اهٌیتی قاى فالس ترهم الظم تطای هحافظت اظ  OT ٍ ITقاى ّؿتٌس 39 .زضنس زیگط ًگطاى ًكت
اعالػات حؿاؼ ّؿتٌس ٍ یه ؾَم ًگطاى ؾَءاؾتفازُ وٌٌسگاى زضب ّای پكتی اظ زؾتگاُ ّای هتهل
ّؿتٌس .یىی زیگط اظ هكىالت تالمَُ تطای ؾاظهاى ّای اؾتفازُ وٌٌسُ اظ SCADA / ICSؾغح زؾتطؾی
اؾت وِ آًْا تِ في آٍضی ٍ ؾایط قطوا زازُ اًس .ایي زؾتطؾی تِ ّىطّا ضاُ زیگطی تطای حولِ هی زّس.

اکثش ساصهاى ّای تضسگ تِ تخص ّای خاسجي اجاصُ دستشسي کاهل ٍ یا سطح تاال هي دٌّذ.
ؾَال ( -)3ؾغح زؾتطؾی ؾایط ؾاظهاى ّا تِ  SCADA / ICSؾاظهاى قوا چمسض اؾت ؟

ضکل ( )3دستشسي ساصهاًْا تِ سیستن ّای SCADA
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تؿیاضی اظ واضتطاى  SCADA / ICSتِ اضائِ زٌّسگاى فٌاٍضی ٍ ؾایط قطوای وؿة ٍ واض اخاظُ زؾتطؾی
ؾغح تاال تِ ؾیؿتن ّای ذَز ضا هی زٌّس.

تِ ػٌَاى هثال 64 ،زضنس اظ ؾاظهاى ّا اخاظُ زؾتطؾی واهل یا ؾغح تاال تِ  SCADA / ICSذَز ضا تِ
فطٍقٌسگاى فٌاٍضی اعالػات قرم ثالث هی زٌّس .اها هكىل تا ؾغح اٍل ضٍاتظ قطٍع ًوی قَز :تمطیثا 60
زضنس تِ زیگط ّوىاضاى تداضی ذَز اخاظُ زؾتطؾی واهل یا ؾغح تاال هی زٌّس ٍ تیف اظ  50زضنس اظ آًْا
تِ ؾاظهاى ّای زٍلتی زؾتطؾی هكاتْی هی زٌّسٌّ .گاهی وِ تِ نٌؼت هی آییس ،تَلیس وٌٌسگاى تیكتط
هایل تِ اضائِ زؾتطؾی واهل تِ ؾاظهاى ّای ذاضخی ّؿتٌس.

تِ ضیؿه تالمَُ ایي ٍالؼیت ضا اضافِ وٌیس وِ تؿیاضی اظ ؾاظهاًْا اهٌیت  SCADA / ICSذَز ضا تطٍى
ؾپاضی هی وٌٌس .تیكتطیي پطٍغُ ّای  SCADA / ICSوِ تِ فطٍقٌسگاى فٌاٍضی اعالػات تطٍى ؾپاضی هی
قَز اهٌیت تی ؾین ،تكریم ًفَش ،وٌتطل زؾتطؾی تِ قثىِ ٍ اهٌیت  IoTاؾت.

ٍ تطٍى ؾپاضی تِ نَضت ایعٍلِ ًیؿت 56 :زضنس اظ ؾاظهاًْایی وِ هَضز تطضؾی لطاض گطفتٌس ،اهٌیت
 SCADAضا تِ چٌسیي فطٍقٌسُ هحَل وطزًس .زض تؼضی هَاضز ،اؾتفازُ اظ چٌسیي فطٍقٌسُ ،هدوَػِ ای اظ
ٍنلِ ّای اهٌیتی ضا ایداز هی وٌس وِ تِ ذَتی تا ّن واض ًوی وٌٌس.
ساصهاى ّایي کِ  SCADA / ICSسا اجشا هي کٌٌذ ،تِ ضشکای خَد اعتواد هي کٌٌذ.

 64دسصذ تِ فشٍضٌذگاى فٌاٍسی اطالعات ضخص ثالث اجاصُ دستشسي کاهل یا سطح تاال سا
هيدٌّذ.

آسیة پزیشی فشٍضٌذُ  ITضوا ،هوکي است آسیة پزیشی ضوا تاضذ.

5

تهدیدات  SCADAو ICS

زض ازاهِ پطؾف زض هَضز ؾیاؾت ّای زاذلی ،هغالؼِ  Foraresterخسی تطیي تْسیسات اهٌیتی ؾاظهاى ّایی
وِ اظ  SCADA / ICSاؾتفازُ هی وطزًس ضا هَضز تطضؾی لطاض زاز .اپطاتَضّا تْسیسّای چٌسگاًِ اظ چٌسیي
هٌثغ ضا هكاّسُ هی وٌٌسً ،طم افعاضّای هرطب ٍ ًكت زاذلیً ،گطاًی ّای اهٌیتی ضا تاال هی تطًس .زض ایٌدا،
تیف اظ ؾِ چْاضم ؾاظهاى ّا اشػاى هی وٌٌس وِ زض هَضز ًطم افعاضّای هرطب ذاضخی تؿیاض ًگطاى ّؿتٌس.
تیف اظ  7هَضز اظ  10هَضز تؿیاض ًگطاى ّىطّای زاذلیً ،كت اعالػات حؿاؼ ٍ ّىطّای ذاضخی تَزًس.
تیف اظ زٍ ؾَم ًگطاى فمساى احطاظ َّیت یا هدَظ تطای زؾتگاُ ّای َّقوٌس ّؿتٌس ٍ تمطیثا زٍ ؾَم ًگطاى
ذغاّای اًؿاًی ٍ خوغ آٍضی زازُ ّا تَؾظ قطوت ّای قرم ثالث ّؿتٌس.
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ًگشاًي ّای اهٌیتي دستشگیشًذُ گستشُ ای اص ٍیشٍس ّا ٍ ّکشّا تا ًطت اطالعات ٍ عذم ٍجَد
تاییذ َّیت است.
ؾَال ( -)4هیعاى ًگطاًی ذَز ضا تا هَاضز ظیط زض اضتثاط تا اهٌیت قثىِ  SCADA / ICSاضظیاتی وٌیس.

ضکل ( )4تْذیذات هَجَد دس ساتطِ تا اهٌیت ضثکِ SCADA / ICS

اپطاتَضّای  SCADA / ICSزض هَضز ًطم افعاضّای هرطبّ ،ىطّای زاذلی ٍ چٌسیي تْسیس زیگط نحثت
هیوٌٌس.

ًگطاًی ّا زض هَضز ًطم افعاضّای هرطب ٍ ّىطّای زاذلی اظ ظهاًی وِ هغالؼِ هكاتِ زض ؾال  2016اًدام قس
افعایف یافتِ اؾت .زض حالی وِ چكن اًساظ تْسیس اظ آى ظهاى تِ عَض لاتل هالحظِ ای پیكطفت وطزُ اؾت ٍ
ؾغح ذغط تاالتطی تطای ٍ SCADA / ICSخَز زاضز ،اپطاتَضّای  SCADA / ICSزضن وطزًس وِ ذغطات
ٍالؼی واّف یافتِ اًس .تِ ػٌَاى هثال ،ذغای اًؿاًی ،خوغ آٍضی زازُ تَؾظ قرم ثالث ٍ ذغای زؾتگاُ
یا ًطم افعاض ،تطای آًْا اّویت ووتطی زاضًس ،اها ایي هوىي اؾت تِ زلیل آى تاقس وِ آًْا قاّس ذغطات
اهٌیتی اظ هٌاتغ زیگط ّؿتٌس.
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6

تأثیر تهدیدات

اگطچِ تؿیاضی اظ ؾاظهاى ّا الساهات اهٌیتی هتؼسزی ضا اًدام هی زٌّسً ،فَش زض  SCADA / ICSضایح اؾت.
تِ ػٌَاى هثال 56 ،زضنس اظ پاؾد زٌّسگاى ًفَش تِ  SCADA / ICSضا زض ؾال گصقتِ گعاضـ وطزًس32 ٍ ،
زضنس زیگط ًیع ًفَش ضا ظٍزتط تدطتِ وطزُ تَزًس .زضنس ووی فمظ ّطگع ًفَشی ضا هكاّسُ ًىطزًس.
 56دسصذ ساصهاًْا ًفَر اهٌیتي تِ  SCADA / ICSسا دس  12هاُ گزضتِ تجشتِ کشدُ اًذ.
ؾَال ( )5تا آًدا وِ قوا اعالع زاضیس آیا  SCADA / ICSؾاظهاى قواً ،فَش اهٌیتی ضا تدطتِ وطزُ اؾت ؟

ضکل ( )5آثاس هیضاى ًفَر تِ ساهاًِ ّای SCADA / ICS

تیكتطیي واضتطاى  SCADA / ICSیه ًفَش ضا زض ؾال گصقتِ تدطتِ وطزُ اًس.

ًفَش تِ  SCADA / ICSپیاهسّای خسی زاضًس 63 .زضنس اظ ؾاظهاى ّا هی گَیٌس ایوٌی واضوٌاى آًْا تِ
قست تحت تاثیط ًفَش اهٌیتی تِ  SCADA / ICSلطاض گطفتِ اؾت 58 .زضنس زیگط تاثیطات هْوی زض ثثات
هالی ؾاظهاى ضا گعاضـ هی زٌّس ٍ  63زضنس آًْا تِ یه هكىل تاظزاضًسُ اقاضُ وطزًس وِ هاًغ فؼالیت زض
ؾغح ضضایت ترف هیكس.
ًفَر تِ  SCADA / ICSسایج است.
 56دسصذ اص اپشاتَسّای  SCADA / ICSیک ًفَر سا دس سال گزضتِ گضاسش دادًذ.
9
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ًفَر ،اهٌیت کاسهٌذاى ٍ ثثات هالي ساصهاى ّا سا تِ خطش هي اًذاصد.

توصیه هایی برای کاهش خطرات

7

تؿیاضی اظ ؾاظهاى ّا گعیٌِ ّای هتؼسزی ضا تطای واّف ذغطات  SCADA / ICSهكاّسُ هی وٌٌس .تمطیثا
ًیوی اظ قطوت ّا ،اضظیاتی ذغطات ػولیاتی یا تداضی ضا تِ ػٌَاى تْتطیي ضاُ خْت تْثَز ٍضؼیت اهٌیتی
ذَز زض ّوگطایی ؾیؿتن ّای  OT ٍ ITهی تیٌٌس .ؾایط ضٍیىطزّای ضایح تطای واّف ذغط قاهل اخطای
اؾتاًساضزّای ػوَهی ،افعایف توطوع هسیطیت زؾتگاُ ٍ هكاٍضُ تا ؾاظهاى ّای زٍلتی هاًٌس Industrial

 )ICS-CERT( Control Systems Cyber Emergency Response Teamهی تاقس.
ٌّگاهی وِ زضتاضُ اًتراب یه فطٍقٌسُ اهٌیتی  SCADA / ICSپطؾیسُ قس ،تمطیثا تیف اظ ًیوی اظ ؾاظهاى
ّا تِ هكاٍضاى فٌاٍضی تطای اضائِ اعالػات لاتل اعویٌاى اػتواز هی وٌٌس .تِ ػٌَاى هثال ،فطٍقٌسگاى ٍ
قطوای  SCADA / ICSووی تیف اظ  50زضنس اػتواز ضا تِ زؾت هی آٍضًس.
ؾاظهاى ّا تایس تطای اضظیاتی اضائِ زٌّسگاى اهٌیت ٍ في آٍضی ،تَاًایی ّای آًْا قاهل هَاضز ظیط ضا زض ًظط
تگیطًس:
 ػولىطز ؾطیغ
 تَاًایی ضػایت اؾتاًساضزّای لاتل اًغثاق


خاهغ تَزى ،ضاُ حل ّای (ؾطاؾطی) end-to-end

اػتثاض تطای لاتلیت اعویٌاى ٍ اهٌیت تاال زض تیي ؾاظهاى ّا زاضای اهتیاظ تاال اؾت .ؾاظگاضی تا اؾتاًساضزّای
نٌؼت ٍ اهٌیتً ،گطاًی ػوسُ ای اؾت وِ تمطیثا ًیوی تَاًایی ضػایت اؾتاًساضزّای لاتل اًغثاق ضا تِ ػٌَاى
ػاهل انلی زض اًتراب ضاُ حل ّای اهٌیتی هی زاًٌس .تَاًایی اضائِ ضاُ حل ّای  end-to-endزض لیؿت ػَاهل
هتوایعوٌٌسُ ،زٍم اؾت .خالة تَخِ اؾت ،تٌْا  3هَضز اظ  10هَضز لیوت ون ضا تِ ػٌَاى یه ػاهل انلی
هغطح وطزًس.

10

ٌّگاهي کِ یک فشٍضٌذُ سا اًتخاب هي کٌیذ ،سعایت استاًذاسدّای قاتل اًطثاق ،اسائِ ساُ حل ّای
 ٍ ،end-to-endقاتلیت اطویٌاى تسیاس هْن است.
ؾَال (ٌّ )6گاهی وِ یه فطٍقٌسُ اهٌیتی تطای  SCADA / ICSذَز زض ًظط هی گیطیس ،وسام یه اظ ػَاهل
ظیط ،زض نَضت ٍخَز ،زض اًتراب قوا هْن ّؿتٌس؟ (ؾِ اًتراب اٍل ضا تِ تطتیة اّویت هكرم وٌیس)

ضکل ( )6پاساهتشّای اًتخاب ساُ حل اهي ساصی تشای سیستن ّای  SCADA / ICSتَسط پیواًکاساى

واضتطاى  SCADA / ICSزاضای چٌسیي ٍظیفِ تطای تاهیي وٌٌسگاى اهٌیت ،اظ خولِ تَاًایی اخطای
اؾتاًساضزّای لاتل اًغثاق ٍ تَاًایی اضائِ ضاُ حل ّای ّ end-to-endؿتٌس.
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8

مسیر پیش رو

تؿیاضی اظ ؾاظهاى ّا وِ اظ  SCADA / ICSاؾتفازُ هی وٌٌس عطح ّایی ضا تطای افعایف ّعیٌِ وطز تطای
فٌاٍضی ّای اهٌیتی تطای اهؿال تطًاهِ ضیعی ًوَزُ اًس .وؿاًی وِ تطًاهِ ضیعی تطای اضافِ وطزى تِ تَزخِ
اهٌیتی ذَز ًساضًس اظ چطذِ هؿائل اهٌیتی خا هی هاًٌس .تمطیثا ؾِ چْاضم ؾاظهاى ّا تطًاهِ ّای افعایف
ّعیٌِ وطز اهٌیتی  IOTضا تطًاهِ ضیعی هی وٌٌس 36 ٍ ،زضنس اظ آًْا ّعیٌِ وطز ضا  5زضنس یا تیكتط افعایف
هی زٌّس .تیف اظ  7هَضز اظ  10هَضز تطًاهِ ای تطای افعایف ّعیٌِ وطز تیكتط زض اهٌیت ً ٍ ،OTعزیه تِ 4
زض  10هَضز تطًاهِ ای تطای افعایف ّعیٌِ وطز حسالل  5زضنس زاضًسّ .ط  7هَضز اظ  10هَضز ،زض ؾال خاضی
تیكتط تِ ظیطؾاذت ّای  OTذَاٌّس پطزاذت 37 ،زضنس تطًاهِ ضیعی تطای افعایف گطزـ هالی  5زضنس یا
تیكتط زاضًس .ایي ؾطهایِ گصاضی ّا تؼْس پیَؾتِ ٍ ضٍ تِ افعایف تِ  ٍ OTاؾتاًساضزّای اهٌیتی ٍ ًیاظ تِ
هحافظت اظ ایي ؾیؿتن ّا ضا ًكاى هی زّس.
ّضیٌِ ّای اهٌیت  SCADA / ICSتیطتش اص ّضیٌِ تشای دیگش حَصُ ّا افضایص هي یاتذ.
ؾَال (ٌّ )7گاهی وِ یه فطٍقٌسُ اهٌیتی تطای  SCADA / ICSذَز زض ًظط هی گیطیس ،وسام یه اظ ػَاهل

ظیط ،زض نَضت ٍخَز ،زض اًتراب قوا هْن ّؿتٌس؟ (ؾِ اًتراب اٍل ضا تِ تطتیة اّویت هكرم وٌیس)

ضکل ( )7عَاهل هَثش دس اًتخاب پیواًکاس اهٌیتي تشای ساهاًِ SCADA / ICS
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تؿیاضی اظ اپطاتَضّای  SCADA / ICSتطای افعایف ّعیٌِ ّا زض اهٌیت زض حَظُ ّای هرتلف زض ؾال 2018
تطًاهِ ضیعی وطزُ اًس.
زض حالی زض هَضز ایٌىِ تطای چِ الساهات اهٌیتی پَل نطف قَز فىط هی وٌین ،اپطاتَضّای SCADA / ICS

هی تَاًٌس الساهات هرتلفی تطای حفاظت اظ ؾیؿتن ّا اًدام زٌّس .اظ خولِ:
 تا خسا وطزى في آٍضی ّای تی ؾین ٍ  IoTهتهل اظ  ،SCADA / ICSقثىِ ضا تِ ترف ّای
خساگاًِ تمؿین وٌیس.
 اهٌیت ظیطؾاذت ّای قثىِ ،اظ خولِ ؾَئیچ ّا ،ضٍتط ّا ٍ قثىِ ّای تی ؾین ،اظ عطیك فایطٍال ّا
ٍ ؾایط اتعاضّای عطاحی قسُ تطای هحافظت اظ اًْا ضا تاهیي وٌیس.

 ؾیاؾت ّای َّیت ٍ هسیطیت زؾتطؾی ضا تطای خلَگیطی اظ زؾتطؾی ذاضج اظ قثىِ تِ قثىِ ٍ
خلَگیطی اظ زؾتطؾی واضهٌساى تِ ترف ّای قثىِ وِ ًیاظی تِ زؾتطؾی تِ آى ضا ًساضًس اػوال
وٌیس.
 اظ فایطٍال تطًاهِ ٍب  )WAF( 6تطای اؾىي ٍ پچ تطًاهِ ّای ٍب هحافظت ًكسُ اؾتفازُ وٌیس.
 ؾیؿتن حفاظت  endpointضا تطای ػولىطز لاتل اخطا زض ظهاى حال ٍ ،هكاّسُ تْسیسات پیازُ ؾاظی
وٌیس.

تا تَخِ تِ تَاى تالمَُ تطای تاثیطگصاضی تط ایوٌی فیعیىی واضوٌاى یا هكتطیاى ،هالحظات اهٌیتی
 SCADA / ICSتایس هتفاٍت اظ ؾیؿتن ّای ؾٌتی  ITتاقس .ذثط ذَب ایي اؾت وِ تا زض ًظط گطفتي یه
ضٍیىطز چٌس الیِ تطای اهٌیت  ،SCADA / ICSؾاظهاى ّا هی تَاًٌس تِ عَض لاتل تَخْی پایِ اهٌیت ذَز ضا
تْثَز تركٌس ٍ زض ًتیدِ تاػث واّف ذغطات آًْا هی قَز.

web application firewall
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