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امروزه سيستم هاي كنترل نظارتي و اكتساب داده SCADA1 ،تلقي مي گردند .سيستم هاي اسکادا به
منزله مغز كنترل و مانيتورينگ زيرساخت هاي حياتي نظير شبکه هاي انتقال و توزيع برق ،پااليشگاه
ها ،شبکه هاي انتقال آب ،كنترل ترافيك و  ...مي باشند .با توجه به نقش برجسته سيستم هاي اسکادا
در كنترل و مانيتورينگ زيرساخت هاي حياتي و صنايع مهم يك كشور ،پرداختن به ايمن سازي آنها به
يك اولويت ملي مهم تبديل شده است چراكه :
سيستم هاي اسکادا با هدف حداكثر بازدهي و كارآيي مطلوب طراحي شده اند و به امنيت آنها توجه
جدي نشده است ،اين درحالي است كه نياز اساسي امروز با توجه به واقعيت هاي موجود و افزايش آمار
حمالت و سو استفاده هاي اخير در اين سيستم ها مي باشد.
در اغلب سيستم هاي اسکادا ،به محيط عملياتي بطور كامل اعتماد مي شود و با فرض وجود يك
محيط ايمن ،فعاليت ها انجام مي شود .ارتباط تنگاتنگ اين سيستم ها با ساير سيستم هاي موجود در
يك سازمان ،ضرورت توجه به امنيت آنها را مضاعف كرده است.
امنيت سيستم هاي اسکادا مدتي است كه نگراني فزاينده اي داشته است .اين فناوري برخي از اساسي
ترين خدمات همچون نيروگاه هاي هسته اي و شبکه هاي برقي را كنترل مي كند .در حالي كه
بسياري از اين پياده سازي ها با پيچيدگي هاي منحصر به فرد محافظت مي شوند  ،مانيتورينگ شبانه
روزي ،آسيب پذيري ها و حمالت مورد نظر آنها را نبايد از نظر دور داشت.

محققان آسيب پذيري ديگري را در نرم افزار ساخته شده توسط اشنايدر الکتريك مشاهده كرده اند كه
شبيه به مورد سوء استفاده از بدافزار استاكس نت است.
استاكس نت ،بدافزاري كه يك دهه پيش توسط اياالت متحده و اسرائيل براي آسيب رساندن به برنامه
هسته اي ايران بهکار رفته بود .اين بدافزار براي هدف قرار دادن كنترلرهاي منطقي قابل برنامه
ريزي ) (PLCsزيمنس ( SIMATIC S7-033و  )S7-033طراحي شده بود .يکي از روشهاي مورد
استفاده  ،تزريق  DLLبراي جايگزيني  DLLاست كه توسط نرم افزار  SCADAاستفاده شده است
بنابراين اين بد افزار با جايگزين كردن فايل  DLLمرتبط با نرم افزار برنامه نويسي كنترلر زيمنس
 ،STEP7با كد مخرب روي  PLCها قرار گرفت .با انجام اين كار  ،به مهاجمان اجازه مي دهد تا هر دو
روش كنترل و نظارت را رهگيري و دستکاري كند و سانتريفيوژها را مجبور كند صدمه ببينند كه
توسط اپراتور به آنها آسيب نرساند.
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در ماه مارس Airbus Cybersecurance ،گزارش داد كه آسيب پذيري مشابهي را در نرم افزار مهندسي
 ،EcoStruxure Control EneStruxure Control Schneider Electricكه قبالً با عنوان Unity Pro
شناخته مي شد ،شناسايي كرده است .اين نقص كه با عنوان  CVE-0303-7077رديابي مي شود ،مي
تواند يکي از فايل هاي  DLLمرتبط با نرم افزار مهندسي در  Modicon M003و  M783 PLCرا با
كد مخرب مورد نظر مهاجم را جايگزين نمايد و مورد سوء استفاده قرار دهد ،كه مي تواند منجر به
اختالل در روند و ساير آسيب ها شود.
محققان موسسه امنيت سايبري  Trustwaveروز پنجشنبه گزارش دادند كه آنها نيز آسيب پذيري
مشابهي را در نرم افزار اشنايدر ،بخصوص( EcoStruxure Machine Expertقبالً با نام SoMachine
شناخته مي شد) شناسايي كرده اند كه به كاربران امکان مي دهد پروژه هايي مشابه با  Stuxnetرا در
مورد كنترلرهاي  Modicon M002توسعه دهند.
 SoMachine Basicيك نرم افزار رايگان است كه توسط  Schneider Electricبراي برنامه ريزي و
كنترل كنترل كننده منطق قابل برنامه ريزي ) M002 (PLCتهيه شده است .تحقيقات نشان مي دهد
كه  SoMachine Basicدر مقادير حساس مورد استفاده در ارتباطات با  PLCبررسي هاي كافي را
انجام نمي دهد .از آسيب پذيري بالقوه مي توان براي ارسال بسته هاي دستکاري شده به  PLCاستفاده
كرد  ،بدون آنکه نرم افزار از اين دستکاري آگاه باشد
اشنايدر وصله هايي را براي هر دو آسيب پذيري منتشر كرده است ،اما در مشاوره براي اولين حفره
امنيتي خاطرنشان كرده است كه محصوالت ساير فروشندگان نيز مي توانند در برابر اين نوع حمالت
آسيب پذير باشند.
كارل سيگلر ،مدير ارشد تحقيقات امنيتي در  ، SpiderLabs Trustwaveبه  SecurityWeekگفت كه
بهره برداري از  CVE-0303-7087نياز به دسترسي به محيط ميزبان نرم افزار  SoMachineو PLC
هدف دارد.
براي آسيب پذيري تزريق )CVE-0303-7087) DLLدر نرم افزار  SoMachineحمله كننده بايد
تزريق را با استفاده از كاربر محلي مجاز به اجراي نرم افزار انجام دهد و لزومي به دسترسي ادمين ندارد
مگر اينکه در تنظيمات اجراي اينگونه پيکره بندي فقط در اختيار ادمين باشد كه عموما اين اتفاق نمي
افتد و ما در استاكس نت ديده ايم كه لزوماً مانعي براي بهره برداري نيست.
محققان  Trustwaveهمچنين كشف جالبي را در رابطه با آسيب پذيري قديمي مؤثر بر نرم افزار
اشنايدر الکتريك انجام دادند .در سال  ،0327آسيب پذيري  CVE-0327-4300گزارش شد.
در اين آسيب پذيري هکرها قادر به شنود  ،دستکاري و انتقال مجدد دستورات كنترلي بين نرم افزار
مهندسي و  PLCمي باشد .تأثير اين حمله بدين گونه است كه يك مهاجم مخرب قادر است  PLCرا از
راه دور بدون احراز هويت با نرم افزار مهندسي شروع و متوقف كند .اين مهاجم مخرب همچنين مي
تواند منطق منطق برنامه نويسي در  PLCرا بدون احراز هويت تغيير دهد .جزئيات اين آسيب پذيري
با مشخصه  CVE-0327-4300اطالع رساني شد.
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جهت آشنايي خواننده با ويژگي هاي اجزاي موجود در شبکه سيستم هاي كنترل صنعتي ،شکل يك
شماتيك كلي را نشان مي دهد .در سطح  ، 3يك شبکه  ICSداراي حسگرها و محرک هايي است كه
با فرآيندهاي فيزيکي شبکه در تعامل هستند .به طور معمول به  PLCها در سطح  2يك واقع شده اند
و براي دريافت و ارسال دستورات به سطح  .3استفاده مي شود .يك  PLCمعموالً با چندين دستگاه
سطح  3مي تواند ارتباط داشته باشد .معموالً يك نرم افزار مهندسي براي برنامه ريزي و كنترل PLC
نصب مي شود .نرم افزار مهندسي ،منطق كنترل  PLCها را طراحي و تنظيم مي كند .از دستگاهي كه
ميزبان نرم افزار مهندسي است معموالً به عنوان ايستگاه كاري مهندسي ياد مي شود .در اين گزارش ،
نرم افزار مهندسي  SoMachine Basic v2.4است و  PLCكه با آن ارتباط برقرار مي كند Schneider
 Electric M002است.

شکل  :2شماتيك كلي سيستم هاي اسکادا

اجزاي صنعتي در شبکه هاي  ICSاز پروتکل هاي  ICSبراي برقراري ارتباط با يکديگر استفاده مي
كنند .پروتکل هاي  ICSممکن است اختصاصي براي فروشندگان باشد .در محيط اين تحقيق ،
 SoMachineبا استفاده از  Modbus TCP / IPبا  PLCارتباط برقرار مي كند.
پروتکل Modbus
پروتکل  Modbusيك پروتکل ارتباطي است كه در ابتدا در سال  2777توسط شركت  Modiconعرضه
شد .البته بعدها شركت اشنايدر الکتريك اقدام به خريداري اين شركت نمود .كاربرد اوليه اين پروتکل
استفاده در PLCها بود اما به¬تدريج به¬عنوان يك استاندارد ارتباطي پذيرفته شد و بسياري از
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سازندگان تجهيزات اتوماسيون آن را پشتيباني كردند .بدين ترتيب محصوالت سازندگان مختلف به
سهولت توسط اين پروتکل با يکديگر ارتباط برقرار كردند.
علل اصلي استفاده از پروتکل  Modbusدر شبکه¬هاي صنعتي عبارتاند از:
• با توجه به برنامه¬هاي كاربردي صنعتي توسعهيافته است.
• بهصورت باز منتشر مي¬شود و حق امتياز خاصي ندارد.
• استقرار و نگهداري آساني دارد.
• بيت¬ها يا كلمات در آن بهصورت خام و بدون قرار دادن محدوديت¬ها¬يي از سوي فروشندگان
منتقل مي-شوند.
پروتکل  Modbusبين تجهيزات مختلفي كه در يك شبکه به هم متصل هستند ارتباط برقرار مي¬كند.
براي مثال سيستمي كه درجه حرارت و رطوبت را اندازه¬گيري مي¬كند و نتايج را براي كامپيوتر كه
جزء ديگري از شبکه است ارسال مي¬كند Modbus .اغلب براي اتصال يك كامپيوتر نظارت با يك
واحد ترمينال ازراه¬دور ( )RTUدر اسکادا استفاده مي¬شود.
در گزارش محققان  ، Trustwaveنحوه تجزيه و تحليل از آسيب پذيري در مورد نحوه بارگذاري مقادير
و متغيرها در  SoMachine Basic ،DLLبراي ايجاد بسته هايي كه با  PLCارتباط برقرار مي كنند ،
توصيف شده است .اين آسيب پذيري به طور بالقوه مي تواند براي ارسال مداوم بسته هاي دستکاري
شده و باعث از دست رفتن مانيتورينگ و كنترل  PLCمي شود .آنها دو  DLLكه توسط SoMachine
 Basicبراي ساخت بسته هاي شبکه استفاده مي شد شناسايي كرده و هر دو در  IDA Proبارگذاري
كرده اند تا تمام عملکردهايي كه دستورات كنترلي به  PLCارسال مي شود شناسايي گرديده است.
شکل  0برخي از توابع را برجسته مي كند.

شکل  :0استخراج دو  DLLكه دستورات كنترلي ارسال مي كنند

5

شکل  :9نحوه آنالیز توابع در DLL

محققان  Trustwaveپس ازمشاهده و كنترل بين توابع متوجه شدند كه مقادير كدگذاري شده هرگز
بررسي و تأييد نشده اند .اين يك مهاجم را قادر مي سازد تا  DLLرا اصالح كند  ،مقادير را تغيير داده
و رفتارهاي مورد نظر بسته ها را تغيير دهد .به عنوان نمونه در شکل زير مهاجم مقادير را در DLL
تغيير داده و به  PLCارسال كرده است.

شکل :4نحوه تغییر مقادیر توسط مهاجم در DLL

توصیه ها
معماری امنیتي سامانههای کنترل صنعتي
هنگام طراحي يك شبکه براي گسترش يك سامانه كنترل صنعتي عموما تفکيك كامل شبکه كنترل صنعتي
از شبکه شركتي  ITتوصيه ميشود .طبيعت ترافيك اين دو شبکه با يکديگر كامال متفاوت است :دسترسي
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به اينترنت ،پست الکترونيك و دسترسي از راه دور عموما در شبکه شركتي مجاز شمرده است اما در شبکه
صنعتي لزوما مجاز نميباشند .مالحظات عملي مانند هزينه راهاندازي سامانههاي كنترل صنعتي و نگهداري
يك زيرساخت شبکه همگن الزام كننده وجود ارتباط ميان اين دو شبکه است .اين ارتباط يك ريسك
امنيتي مهم بوده و بايستي توسط تجهيزات حافظت مرزي ،تحت حفاظت قرار گيرد .چنانچه الزم است
اتصالي ميان دو شبکه وجود داشته باشد ،توصيه ميشود كه اين اتصال بهصورت حداقلي بوده و از طريق
تجهيزات ديواره آتش و  DMZصورت گيرد.
به طور كلي مراحل زير وجود دارد:
 تجزيه و تفکيك شبکه
 محافظت مرزي

0

 ديوارههاي آتش

 شبکه كنترلي تفکيكشده منطقي
 جداسازي شبکه

 معماري دفاع در عمق توصيهشده

 سياستهاي عمومي ديوار آتش براي سامانههاي كنترل صنعتي
 قوانين توصيهشده ديواره آتش براي سرويسهاي خاص
 مسائل مختص ديواره آتش سامانههاي كنترل صنعتي
 نقاط خرابي تکي

 افزونگي و تحملپذيري خطا

 جلوگيري از حمالت مرد مياني
 احراز هويت و صدور مجوز

 پايش ،ثبت وقايع و مميزي

 كشف حادثه ،پاسخ و بازيابي سيستم
در ادامه و در بخش هاي مختلف تمامي مراحل شرح داده شده است.
تجزيه و تفکيك شبکه
الزم است تحليل ريسك عملياتي جهت تشخيص بخشهاي بحراني هر شبکه سامانه كنترل صنعتي انجام
شود تا به تشخيص اينکه چه بخشهايي از سامانه كنترل صنعتي نيازمند تفکيك است كمك كنند .تفکيك
شبکه بهمعناي ناحيهبندي شبکه به شبکههاي كوچکتر است .جداسازي 0و تفکيك( 0ناحيهبندي) شبکه از
مؤثرترين مفاهيم معماري است كه يك سازمان ميتواند براي حفاظت از سامانه كنترل صنعتي خود به كار
2
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بگيرند .هدف تفکيك و جداسازي شبکه كاهش دسترسي به اطالعات حساس براي سامانهها و افرادي است
كه احتياجي به اين اطالعات ندارند .محيطهاي كنترل صنعتي اغلب داراي چندين ناحيه و دامنه به خوبي
تعريف شده نظير شبکه محلي عملياتي ،7شبکه محلي كنترل 4و ناحيه  DMZعملياتي است و همچنين
داراي دروازههايي به شبکههاي غير سامانه كنترل صنعتي با دامنههاي با اطمينان كمتر نظير اينترنت و
شبکه محلي خصوصي است.
برخي از فناوري ها و روش هاي تفکيك شبکه عبارت اند از:
 تفکيك شبکه از طريق اعمال رمزنگاري و يا اعمال بخشبندي حاصل از تجهيزات
 تفکيك فيزيکي شبکه بهمنظور ممانعت كامل از هرگونه تبادل ترافيك بين دامنهها
 اعمال فيلترينگ ترافيك در اليههاي شبکهاي متنوع با استفاده از فناوريهاي متنوع براي اعمال
نيازمنديهاي امنيتي و محدودهها
صرف نظر از فناوري انتخابي براي تفيك و جداسازي شبکه ،چهار رويکرد متداول جهت پيادهسازي مفهوم
دفاع در عمق جهت ارائه تفکيك و جداسازي مناسب شبکه در زير آمده است:






بکار بردن فناوريها در اليههاي متفاوت عالوه بر اليه شبکه
7
استفاده از اصول حداقل دسترسي سطح باال و نياز به دانستن
اطالعات و زيرساخت 8مختلف بر اساس نيازمنديهاي امنيتي
بهكارگيري ليست سفيد به جاي ليست سياه
بهبود تحليل فايل هاي log

جداسازي شبکه
براي افزايش امنيت ميتوان دو شبکه سامانههاي كنترل صنعتي و شبکه خصوصي را بر اساس معماريهاي
گوناگون از هم جدا نمود .در زير معماري هايي براي اين منظور ارائه شده است كه بيشتر چگونگي قرار
گيري ديوار آتش براي جداسازي دو شبکه نمايش مي دهد.






رايانه دو ميزبانه 7يا كارتهاي واسطه شبکه دو ميزبان
ديواره آتش بين دو شبکه خصوصي و شبکه كنترل
ديوارهآتش و مسيرياب بين شبکه خصوصي و شبکه كنترل
ديوار آتش با تعريف ناحيه  DMZبين شبکه خصوصي و شبکه كنترل
دو ديواره آتش بين شبکه شركتي و شبکه كنترل
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امنترين ،قابل مديريتترين و مقياسپذيرترين معماري جداسازي دو شبکه كنترل صنعتي و شبکه شركتي
بر اساس معماري با حداقل سه ناحيه و استفاده از حداقل يك ناحيه  DMZمي باشد.
معماري دفاع در عمق توصيه شده
يك محصول ،فناوري و يا راهکار امنيتي بهتنهايي توانايي حفاظت از سامانههاي كنترل صنعتي را ندارد.
روش دفاع در عمق يك استراتژي چنداليهاي شامل دو يا چند ساز و كار امنيتي همپوشاني شده است.
معماري دفاع در عمق شامل استفاده از ديوارهاي آتش ،ايجاد نواحي  ،DMZقابليتهاي تشخيص نفوذ ،به
همراه سياستهاي امنيتي ،برنامههاي آموزشي ،ساز و كارهاي مديريت بحران و امنيت فيزيکي بهينه
ميباشد.
مسائل مختص دیواره آتش سامانههای کنترل صنعتي
عالوه بر مسائل مربوط به ديوارههاي آتش و سامانههاي كنترل صنعتي كه تاكنون مورد بحث قرار گرفت،
مشکالت ديگري نيز وجود دارد كه ميبايست با دقت بررسي شوند .يکي از حوزه هاي اصلي نگراني استقرار
تاريخنگار داده ميباشد.
تاريخنگار داده
در سيستمهاي سه ناحيهاي ،قرار دادن اين سرويسدهندهها در ناحيه  DMZرايج ميباشد ،اما در
طراحيهاي دو ناحيهاي مشکل پيچيدهتر خواهد شد .قرار دادن ناحيه تاريخنگار در بخش خصوصي ديوار
آتش ،بهمعناي آن است كه پروتکلهاي ناامني مانند  Modbus/TCPو يا  DCOMاز سوي ديواره آتش مجاز
شناخته شده و گزارش تمامي تجهيزات كنترلي به تاريخنگار در شبکه شركتي نيز نمايش داده ميشود .از
سوي ديگر ،قرار دادن تاريخنگار در شبکه كنترل بهمعناي مجاز دانستن پروتکلهاي پرسش برانگيز ديگري
مانند  HTTPيا  SQLاز سوي ديواره آتش ميباشد ،درنتيجه سرويسدهنده توسط تمامي واحدهاي شبکه
كنترل قابل دسترسي ميباشد.
در حالت كلي ،بهترين راهحل اجتناب از سيستمهاي دو ناحيهاي (بدون  )DMZو استفاده از طراحي سه
ناحيهاي ميباشد تا به اين ترتيب جمعكننده داده در شبکه كنترلي و تاريخنگار در  DMZقرار داده شود.
تمام اتصاالت به شبکه های  SCADAشناسایي شوند.
انواع اتصاالت زير بايد شناسايي و ارزيابي شوند:





شبکه هاي محلي داخلي و گسترده ،از جمله شبکه هاي تجاري
اينترنت
23
دستگاه هاي شبکه بيسيم ،از جمله پيوندهاي ماهوارهاي
اتصاالت مودم يا dial-up
satellite uplinks
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 اتصاالت شركاي تجاري ،فروشندگان يا آژانس هاي نظارتي
اتصاالت غیرضروری به شبکه  SCADAقطع شوند.
براي اطمينان بيشتر امنيت سيستم هاي  ،SCADAبايد شبکه  SCADAتا حد ممکن از ساير اتصاالت
شبکه جدا باشد .هرگونه اتصال به شبکه ديگر ،خطرات امنيتي را افزايش مي دهد ،به ويژه اگر اتصال در
بستر اينترنت باشد .جداسازي شبکه  SCADAيك هدف اصلي براي تامين حفاظت مورد نياز مي باشد .از
استراتژي هايي مانند  DMZs22استفاده كرد.
امن کردن شبکه های  SCADAبا حذف یا غیرفعال کردن سرویس های غیر ضروری
سرورهاي كنترل  SCADAكه بر روي سيستم عامل هاس متن باز 20ساخته شده اند ،از طريق خدمات
شبکه پيش فرض ،مي توانند در معرض حمله قرار گيرند .در حد امکان ،سرويس هاي بدون استفاده و ديمن
هاي 20شبکه را حذف يا غيرفعال كنيد تا خطر حمله مستقيم كاهش يابد .سرويس يا ويژگي را در يك شبکه
 SCADAمجاز نکنيد ،مگر اينکه ارزيابي دقيق ريسك از عواقب آن نشان دهد كه مزاياي استفاده از آن
سرويس يا ويژگي به مراتب باالتر از پتانسيل سوءاستفاده از آسيب پذيري آن باشد.
ایجاد یک استراتژی حفاظت از شبکه را براساس اصل دفاع در عمیق
20

يك اصل اساسي كه بايد جزئي از هر استراتژي حافظت از شبکه باشد ،دفاع در عمق است .دفاع در عمق
بايد در مرحله طراحي فرآيند توسعه در نظر گرفته شود و بايد در تمام تصميم گيري هاي فني مرتبط با
شبکه مورد توجه قرار گيرد .از كنترلهاي فني و مديريتي براي كاهش تهديدات ناشي از خطرات شناسايي
شده تا حد امکان در كليه سطوح شبکه استفاده شود .عالوه بر اين ،هر اليه بايد در برابر ساير سيستم ها در
همان اليه ،محافظت شوند .به عنوان مثال ،براي محافظت در برابر تهديدات درون سازماني ،كاربران بايد به
گونه اي محدود شوند كه فقط به آن دسته از منابعي دسترسي داشته باشند كه فقط براي انجام وظايف خود
به آن ها نياز دارند.
ایجاد فرآیندهای مدیریت پیکربندی مؤثر
27

يك فرآيند مديريتي اساسي براي حفظ يك شبکه امن ،مديريت پيکربندي است .مديريت پيکربندي نياز
به پوشش هر دو تنظيمات سخت افزار و تنظيمات نرم افزار دارد .تغيير در سخت افزار يا نرم افزار مي تواند
به راحتي آسيب پذيري هايي را ايجاد كند كه امنيت شبکه را تضعيف مي كند .فرآيندهايي براي ارزيابي و
كنترل هر گونه تغيير ،براي آنکه اطمينان حاصل شود كه شبکه امن باقي خواهد ماند مورد نياز است.

11
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منبع
https://www.energy.gov/sites/prod/files/oeprod/DocumentsandMedia/02_Steps_-_SCADA.pdf

دسترسي فیزیکي به فیلدباس و دستگاه ها کنترل شود.
دليل

كنترل نقاط دسترسي فيزيکي مي تواند ،اجازه ورود به سيستم را دهد.

روش

مشخص شود كه چه كسي به دسترسي به دستگاه ها نياز دارد ،چرا و به چه تعداد دفعات.
سرورها را در مکان هاي دسترسي كنترل شده ،نصب شوند (درصورت امکان در اتاق هاي .)IT
واحدهاي مركزي ايستگاه هاي كاري ،دستگاه هاي شبکه صنعتي و  PLCها را در قفس هاي قفل شده قرار
داده شوند.

دامنه

ايستگاه هاي كاري ،سرورها ،دستگاه ها و دستگاه هاي شبکه PLC ،ها ،سنسورها يا محرک ها ،صفحه هاي
نمايش لمسي

محدوديت ها

اندازه سيستم  -حفاظت كلي سايت
مجوز دسترسي را در مواقع اضطراري حفظ شود.

راه هاي مديريت
محدوديت ها

يك درب "تماس خشك 27"24نصب شود تا هنگام باز شدن زنگ خطر در سيستم  SCADAتوليد شود.

تفکیک شبکه
دليل

انتشار حمالت و آسيب پذيري ها محدود مي شوند.

روش

يك نقشه جريان ايجاد شود.
شبکه ها را با استفاده از دستگاه هاي اختصاصي يا  VLANها ،جدا شوند.
فيلتر جريان با استفاده از يك فايروال.
ترافيك رد شده ،رديابي و تجزيه و تحليل شود.

دامنه

شبکه  ،SCADAشبکه  ،PLCشبکه توسعه يافته و غيره.

محدوديت ها

محدوديت هاي زمان واقعي در شبکه هاي پردازش.

راه هاي مديريت
محدوديت ها

فيلترگذاري در  upstreamشبکه انجام شود.
دسترسي فيزيکي به شبکه فرايند محدود و كنترل شده است.

مستندسازی
دليل

مستندات كنترل مي شوند تا نمايانگر دقيقي از  ICSو جلوگيري از خطاهاي عملياتي باشند.
انتشار اطالعات را كنترل مي شود تا فقط افرادي كه به اطالعات نياز دارند ،آن را دريافت كنند.

روش

يك سياست مديريت مستندات تعريف شود (فرآيند به روزرساني ،مدت زمان نگهداري ،ليست توزيع ،ذخيره
و غيره).
مستندات مربوط به يك سيستم اطالعاتي نبايد در خود سيستم نگه داشته شود.

دامنه

مستندات فني مربوط به تاسيسات ،نمودارهاي معماري ،موقعيت جغرافيايي ،نقشه آدرس دهي ،كتابچه
راهنماي مدير ،دفترچه نگهداري ،آناليز عملکردي ،تجزيه و تحليل سيستم و غيره.

محدوديت ها

داشتن نسخه هاي چاپي اسناد و مدارک حاوي گذرواژه ها مي تواند مفيد باشد .كنترل اين اسناد ممکن است
پيچيده باشد و ممانعت از نسخه هاي چاپي لزوما امکان پذير نيست.

dry contact

 17اتصال خشک اتصالی که جریان را قطع یا وصل نمی کند
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راه هاي مديريت
محدوديت ها

كاربران را از خطرات مرتبط با مستندات آگاه شوند .گذاشتن اسناد در معرض ديد ،براي مثال روي ميز يا
صندوق عقب اتومبيل عمل خوبي نيست.

منبع

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/0320132/Managing_Cybe_for_ICS_EN.pdf

تقسیم بندی شبکه
هدف از تقسيم بندي شبکه ،تقسيم سيستم به قسمتهاي امنيتي مجزا و پياده سازي اليه هاي محافظت براي جداسازي قسمت هاي مهم

سيستم با استفاده از دستگاه اجراي سياست است.
پياده سازي تقسيم شبکه ،جدا كردن شبکه هاي تجاري از شبکه هاي سيستمهاي كنترل
 ،ISA77شش سطح تقسيم بندي را شرح مي دهد:








سطح  3شبکه تجهيزات BUS
سطح  2كنترلر LAN
سطح  0نظارت HMI LAN
سطح  0عملياتDMZ
سطح Enterprise LAN 0
سطح  DMZ 7اينترنت

منبع

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/cybr-ctr/0320/tr20-330-en.aspx
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