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نظر به اهمیت تهدیدات ساااییری در حوزه صاایایح حیاتیح حساااس م مه م تاریخچه حمالت
ساییری به کشورح توجه به حمالت ساییری به صیایح م زیرساختهای حیاتی سایر کشورها باید در دستور
کار مدیران صیعت م حرا ستح م سئوالن م سرپر ستانح کار شیا سان فیامری اطالعات م شیکههای کیترل
صیعتی (ماحدهای بهرهبردارح نگهداری م  )...قرار گیرد .در این گزارش که بسیار فوری گردآمری م ارائهشده
اساات تالش نمودی که حمله اخیر بدافزار  GreyEnergyبه شاایکههای کیترل م اتوماساایون صاایعتی
اکراین م لهستان را به شکل عمومی به اطالع صیایح م زیرساختهای حیاتی کشور برسانی .
طیق معمول بهعیوان املین پایگاه اطالعر سانی در ک شورح در حوزه سامانههای کیترل صیعتیح
این اطالعرسانی را به شکل رایگان میتشر میکیی ح چراکه مظیفه ملی م شرعی خود میدانی که در حد
بضاااعت خود برای ارتقاء امییت ساااییری کشااور گاب برداری ؛ امیدماری اقدامات الزب برای پیشااگیری از
انت شار م گ سترش این بدافزار در صیایح ک شور صورت گیرد .در صورت گ سترش آلودگی این بدافزار به
داخل ک شور قطعاً شاهد چالشهای اطالعاتی جدیدی در برخی صیایح م زیر ساختهای حیاتی ک شور
خواهی بود .در بخش بعدی این سااید به معرفی دمره آموزشاای «الزامات امییت در سااامانههای کیترل
صیعتی م اسکادا» خواهی پرداخت.
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گزارش بررسی اجمالی بدافزارGreyEnergy
 GreyEnergyبدافزاری جدیدی اساات از نوع مانای پیشاارفته ( )APTکه چید رمز پیش برای
املین بار تو سط شرکت امییتی  ESETشیا سایی شده ا ست م هدف آن سامانههای کیترل صیعتی م
زیرساختهای حیاتی است .عملیات اصلی این بدافزار جاسوسی ساییری است .تاریخ دقیق شیاسایی این
بدافزار  81اکتیر  5181است اما بر اساس شواهد موجود این بدافزار سه سال فعالیت میکرده است.
کشااورهایی که تا زمان نگارش این گزارشح آلودگی آنها اعالبشااده اساات اکراین م لهسااتان
میباشااید .این بدافزار الیه ساارپرسااتی ( )supervisoryصاایایح را هدف قرار داده اساات؛ بهنحویکه
سرمرهای  DCSم ا سکادا را آلوده کرده ا ست .در را ستای جا سو سی ساییریح  GreyEnergyجهت
رساایدن به مقاصااد اطالعاتی مهاجمان اقداب به ایجاد درب پشااتی بر رمی سااامانههای آلوده مینمایدح
همچیین از برخی از فایلهای سااامانههای آلوده نسااخهبرداری کرده م عکسبرداری مینماید .این بدافزار
رمزهای عیور م اطالعات هویتی کاربران مجاز را نیز به سااارقت میبرد تا احتماالً در حمالت آتی از آنها
استفاده نماید.
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جزئیات بیشتر بدافزار GreyEnergy
همانید بدافزارهای اخیر صیعتی دیگر نظیر VPNFilterح این بدافزار جهت ارسال اطالعات گردامری شده
م گرفتن فرمان هاح مجهز به ماژمل ارتیاط به مرکز فرماندهی م کیترل ( )C&Cاز طریق نربافزار  Torم
مب تاریک اسااات؛ در شاااکل  8قطعه کد مرتیط با ماژمل ارتیاط به مرکز فرماندهی م کیترل این بدافزار را
م شاهده میکیی  .این بدافزار از دم راه برای آلوده سازی اهداف خود ا ستفاده میکید؛ این راهها عیارتاند
از ایمیلهای فیشییگ م نربافزارهای آلودهشده بر رمی مبسایتهای که موردتوجه مهیدسین سامانههای
کیترل صیعتی است.

شکل  :1قطعه کد مرتبط با ماژول ارتباط به مرکز فرما دهی و کنترل

این بدافزار از نوع حمالت مانای پیشااارفته بوده م بر اسااااس شاااواهد موجود ارتیاطاتی با بدافزارهای
( TeleBots)5182م ( BlackEnergy )5182دارد که در شااکل  5نمایش دادهشااده اساات .در بخش 1
مرمری بر بدافزار  BlackEnergyخواهی داشت.

شکل  :2ارتباط بدافزار  GreyEnergyبا سایر بدافزارها

بدافزار  GreyEnergyبه زبان سی نوشته شده است م ظاهراً توسط میژمال استودیو کامپایل شده است.
در شکل  3نمونه سیاریو سادهشده انتشار بدافزار  GreyEnergyرا مشاهده میکیی .
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شکل  :3مو ه سناریو سادهشده ا تشار بدافزار GreyEnergy

در شکل  DLL 4جعلی با ظاهر متعلق به شرکت ماکرمسافت این بدافزار را مشاهده میکیی .

شکل  DLL:4جعلی با ظاهر متعلق به شرکت ماکروسافت بدافزار

این بدافزار مشااابه بدافزارهای اسااتاکسنت م فلی از گواهی تقلیی (ظاهراً ساارقتی) که این بار
تو سط شرکت تأمینکییده تجهیزات کیترل صیعتی تایوانی ارائه شده ا ست ا ستفاده میکید م همین امر
برای سومین بار اعتیار سازمکارهای امییتی میتیی بر گواهیهای دیجیتال را زیر سؤال میبرد .در شکل 2
گواهی دیجیتال استفادهشده توسط این بدافزار م متعلق به شرکت  Advantechرا مشاهده میکیی .
2
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شکل  :5گواهی دیجیتال استفادهشده توسط بدافزار و متعلق به شرکت Advantech

جهت مطالعه جزئیات بیشتر این بدافزار میتوانید به بخش مراجح این سید مراجعه نمایید.
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مروری بر بدافزار Blackenergy
بلکانرژی بهعیوان یک چارچوب حمله ساااییری پیچیده در دساامیر  5183شاایاسااایی شاادح اما
تاریخ املین نمونه ت شخیص داده شده این بدافزار به سال  5181برمیگردد .این بدافزار چید سکویی بر
رمی ساایساات عاملهای مختلف مییدمزح لییوکس م  IOSس ایسااکو اجرا میشااود م عملکردهای مختلفی
ازجمله جاسااوس ای ساااییریح ممانعت از خدمات توزیحشااده م تخریب دادهها را از خود برمز میدهد .این
بدافزار محدمده مساایعی از اهداف را تحت حمله قرار داده اساااتح ازجمله مراکز تولید انرژی (الیه مالی-
تجاری م ساارپرسااتی) م سااازمانهای مرتیطح تولیدکییدههای دسااتگاهها م قطعات ساایگین صاایعتیح
سازمانهای سطح باالی دملتیح مراکز شهرداریهاح خدمات امرژانسح مراکز حملمنقلح مراکز تحقیقاتی م
دانشااگاهی ICS-CERT.مشااخص کرده اساات که اسااتفادهکییدگان از محصااوالت  HMIفرمشاایدگان
مختلف شاااا مل GE Cimplicityح  Advantech/Broadwin WebAccessم Siemens WinCC
تحت حمله این بدافزار قرارگرفتهاند.
این بدافزار بهگونهای طراحی شده ا ست که د ستوراتی را اجرا کید که از مرکز کیترل م فرماندهی
خود دریافت میکید که این بخش تو سط یک پالگین در بدافزار تعریف شده ا ست .پالگین دیگری که از
آن این بدافزار بهره میبرد جهت استفاده از معماری  ARM/MIPSم اسکریپتهای  tclشرکت سی سکو
هست.
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توصیهها و راهحلهای امنیتی










در شکل  DLL 4جعلی با ظاهر متعلق به شرکت ماکرمسافت این بدافزار را مشاهده میکیی ؛ در
صورت مشاهده این فایل در صیعت یا سازمان خود جهت بررسی عمیقتر آلودگی میتوانید از ما یا
سایر مراکز مرتیط جهت راهیماییح درخواست کمک نمایید.
به مدیران شیکههای سازمانی یا کیترل صیعتی توصیه میشود که دسترسی به محصوالت احتماالً
تحت تأثیر م سامانه مدیریت م نظارت 8بر آن را محدمد کیید؛ در صورت عدب بهرمزرسانی محصوالت
امییتی نامیرده در صورت امکانح حتماً دسترسی آنها به شیکه عمومی (بهمیژه اییترنت یا VPN
های پیمانکاران) را قطح نمایید.
 oتا جایی که امکان دارد باید نمای حمله 5مهاجمین جهت دسترسی به داراییهای
ساییر-فیزیکی (تجهیزات م سیست ها) شما به حداقل برسد؛ اتصال این تجهیزات
را به شیکههای غیر امن به حداقل برسانید.
به مدیران شیکههای کیترل صیعتی توصیه میشود که به کمک راهکارهای کیترل دسترسی تیها به
کاربران مجاز امکان دسترسی به شیکه را بدهید (ترجیحاً این دسترسی میتیی بر نقش اعمال شود).
 به مدیران شیکههای کیترل صیعتی توصیه میشود از سازمکارهای انتقال امن فایل برای میادله
فایلهای دریافتی از اییترنت (برنامههاح بهرمزرسانیها م غیره) استفاده کیید.
به مدیران شیکههای کیترل صیعتی توصیه میشود که در صورت اتصال شیکهی کیترل صیعتی به
شیکههای دیگر حتماً از دیواره آتش کیترل صیعتی یا یکسوساز 3کیترل صیعتی استفاده نمایید.
به مدیران شیکههای کیترل صیعتی توصیه میشود که به کمک محصوالتی مانید  SIEMکیترل
صیعتی م سامانه تشخیص نفوذ صیعتی ( )IDSبه شکل مستمر کلیه تجهیزات سامانه م ترافیک
عیوری را پایش نمایید.
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 به مدیران شیکههای کیترل صیعتی توصیه میشود که در صورت محدمدیت در شیکه یا پلیت صیعتی
م جهت اتخاذ رمیکرد کاهش مخاطرهح سامانههای تحت تأثیر را در یک زیرشیکه 8ایزمله یا محدمدهی
امن قرار دهید.
 درصورتیکه در شیکه یا ماحد صیعتی شما نیاز به اتصال از راه دمر دارید حتماً از راهکارهای اتصال
راه دمر امن نظیر  VPNاستفاده کیید؛ توجه شود که خود راهکار  VPNداری آسیبپذیری نیاشد م
پاشیه آشیل نیاشد؛ در شکل 2ح نمونه شماتیک سیاریو نفوذ مهاج از طریق  VPNآسیبپذیر را
مشاهده میکیید ما در قالب دمره آموزشی پیشرفته میتوانی این تهدیدات م راهکارهای امن سازی
آنها را به شما ارائه نمایی .

شکل  :6مو ه شماتیک سناریو فوذ مهاجم از طریق  VPNآسیبپذیر

 همانید غالب آسیبپذیریها م حمالت به سامانههای فیامری اطالعات م کیترل صیعتی م
زیرساختهای حساس (حساسح حیاتی م مه ) پیادهسازی دفاع در عمق م سایر راهیردهای امییتی
نظیر تیوع در دفاعح موضح ایمیی در برابر خرابیح نقطه مارسی م غیره به شما توصیه میشود.
* در صورتیکه هر یک از موارد باال برای شما میه ا ستح میتوانی با شما م صیعت شما جل سهی
مشااترگ گذاشااته م راهکارهای امییتی خود راح همراه با مجموعه خدمات م محصااوالت امییتیح به
شما معرفی نمایی (بهضمیمه دح جهت مشاهده خدمات م راه ارتیاطی مراجعه نمایید).
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در حال حاضر غالب مراکز صیعتی م زیرساختهای حیاتی کشور در بخش صیایحح از سامانههای
کیترل صاایعتیح برای نظارت م کیترل فرآییدهای صاایعتی اسااتفاده مینمایید .این سااامانهها درگذش اته
به صورت جدا از سایر سامانههاح ازجمله شیکههای داخلی به کار گرفته می شدند م این امر رمشی در امن
سااازی این سااامانهها قلمداد میگردید .اتکا فرامان به این ممیزهح تولیدکییدگان م مصاارفکییدگان این
سااامانهها را از پرداختن به سااایر الیههای امییتی غافل کرده بود .اسااتفاده از معماری م پرمتکلهای غیر
امن م ماسطهای غیراستاندارد را میتوان از نتایج این رمیکرد دانست.
از آنجایی سااامانههای کیترل صاایعتی به شااکل گسااترده در زیرساااختهای حیاتی کشااورهای
مختلف مورداسااتفاده قرار میگیرندح انتظار میرمد که چالشها م آس ایبپذیریهای امییتی کمی داشااته
باشید؛ این در حالی است که ماقعیت به گونهی دیگری است .در یک دهه گذشته به دلیل افزایش حمالت
ساااییری به زیرساااختهای حیاتیح امییت سااامانههای کیترل م اتوماساایون صاایعتی بساایار موردتوجه
قرارگرفته است.
حمالت موفقی نظیر Stuxnetح Industroyerح  Tritonم  VPNFilterبهمضوح مضعیت امییت
ساییری صیایح را ن شان دادهاند .آیا به همان سهولتی که میتوان به یک شیکه غیر صیعتی نفوذ م حمله
نمودح به یک شااایکه صااایعتی نیز میتوان نفوذ کرد؟ آ یا ماقعاً میتوان تمامی حمالت فراگیر در حوزه
فیامری اطالعات را در حوزه کیترل صیعتی اجرایی کرد؟
هدف این دمره آموز شی که در سطح مقدماتی م میطیق بر سرف صلهای ر سمی دمره SANS

 ICS410م با بهرهگیری از مستیدات فیی م آموزشی این دمره (نسخه  )5182تدمین شده است این است
که با تمرکز بر سامانههای کیترل صیعتی موجود در زیرساختهای حیاتیح ضمن بیان چالشهای امییتی
آنهاح رمند حمالت م رخدادهای امییتی مرتیط بررسی شده م درنهایت خطمشیها م سازمکارها امییتی م
مدیریت مخاطرات در این سامانهها معرفی گردد.
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دستاورد علمی و عملی شرکتکنندگان از این دوره:
 آشیایی با مقدمهای از سامانههای کیترل صیعتی م زیرساختهای حیاتی
 ارتقاء دانش در حوزه حمالت به سامانههای کیترل صیعتی
 ارتقاء دانش در حوزه چالشهای امییتی در سامانههای کیترل صیعتی
 آشیایی با راهیردها م راهکارهای مقامبسازی م کاهش مخاطرات در سامانههای کیترل صیعتی
سرفصلهای کالن این دوره:


مقدمهای از سامانههای کیترل صیعتی م اسکادا

 انواع حمالت به سامانههای کیترل صیعتی
 امن سازی سرمرها م ایستگاههای کاری در سامانههای کیترل صیعتی
 امن سازی شیکه م تجهیزات در سامانههای کیترل صیعتی
 خطمشیها م سازمکارها امییتی م مدیریت مخاطرات در سامانههای کیترل صیعتی
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سرفصلهای جزئی این دوره (منطبق بر :)SANS ICS410-2016
• روز
• اول

• عنوان مبحث
• بررسی اجمالی سامانههای
کیترل م اتوماسیون
صیعتی

• جزئیات


















مقدمهای از سامانههای کیترل صیعتی
 تعریف سامانههای کیترل صیعتی
 تاریخچه سامانههای کیترل صیعتی
 مدلهای فراییدی سامانههای کیترل صیعتی
مسئولیتها م نقشها در سامانههای کیترل صیعتی
انواع صیایح
زیرساخت حیاتی
تجهیزات سامانههای کیترل صیعتی
 PLC هاح RTUهاح  IEDها م غیره
 سیست های عامل تجهیزات کیترل صیعتی
 بررسی جزئیتر PLC
 ه زمانی در تجهیزات کیترل صیعتی
تجهیزات الیه سرپرستی م نظارت
 تجهیزات HMIح Historianح ایستگاههای
کاری
 معرفی PCSحSISح DCS
 معرفی اسکادا
تفامتهای  ITدر برابر OT
ایمیی م امییت
چالشهای زیستمحیطی
مدل  CIAدر برابر AIC
امییت فیزیکی
 نمونه رخدادهای فیزیکی صیایح
معماری شیکه در سامانههای کیترل صیعتی
معرفی معماری Purdue
تمرین :پیادهسازی معماری امن DCS
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•
• دوم

• انواع حمالت به سامانههای
کیترل صیعتی





















نحوه مدلسازی م دستهبیدی حمالت
درخت حمالت سامانههای کیترل صیعتی
آسیبپذیریهای امییتی رایج در سامانههای کیترل
صیعتی
اهمیت نشت اطالعاتی در حمله به صیایح م
زیرساختهای حیاتی
 نحوه یافتن تجهیزات صیعتی
 سایر اطالعات قابل حصول برای حمله
تمرین :جمحآمری اطالعات از صیایح
رمشهای رایج حمله به سامانههای کیترل صیعتی
حمله به  HMIها م ماسطهای کاربری
 مهیدسی اجتماعی
 فیشییگ
 بدافزارها
 استاکسنت
 سایر بدافزارهای شاخص در حوزه سامانههای
کیترل صیعتی
معرفی ابزارهای امییتی تست نفوذ ذر سامانههای کیترل
صیعتی
تمرین :شیاسایی شیکه م تجهیزات مدباس TCP
حمالت به تجهیزات بیسی
 کیترل م دسترسی فیزیکی
حمله به تجهیزات از راه دمر
حمله به تجهیزات تعییهشده ()Embedded
حمله به میانافزارها
حمله به سرمرها م  HMIها از طریق ابزارهای راه دمر

•
• سوم • امن سازی سرمرها م
ایستگاههای کاری در
سامانههای کیترل صیعتی




جایگاه سرمرها م ایستگاههای کاری
نحوه حمله به سرمرها م ایستگاههای کاری
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خانواده سیست های عامل مییدمز در سامانههای کیترل
صیعتی
 خانواده سیست های عامل مییدمز (کالییت) در
سامانههای کیترل صیعتی
 خانواده سیست های عامل مییدمز (سرمر) در
سامانههای کیترل صیعتی
 تمرین :کار با PowerShell
 نکات امن سازی سیست های عامل خانواده
مییدمز
خانواده سیست های عامل یونیکس/لییوکس در
سامانههای کیترل صیعتی
مصلهها م بهرمزرسانیها در سامانههای کیترل صیعتی
 نحوه کسب اطالعات
 چالشهای مصله نمودن م راهکارها
 پشتییان گیری
امن سازی پیکربیدی تجهیزات م شیکهها در سامانههای
کیترل صیعتی
پیکربیدی سرمیسها
سایر ابزارهای امییتی
تمرین :مقامبسازی لییوکس
ممیزی امییتی در سامانههای کیترل صیعتی
ممیزی م فورنزیک
برنامههای لیست سفید م جعیه شن
فایرمال میتیی بر میزبان لییوکس
 تمرین :فایرمال میتیی بر میزبان
مدیریت گزارشها
پیکربیدی مدیریت گزارشها در مییدمز
پیکربیدی گزارشها در لییوکس م خرمجی Syslog
تجمیح گزارشها
تمرین :مدیریت گزارشها در مییدمز
پایگاههای داده م گزارشها در سامانههای کیترل صیعتی
 پایگاههای داده
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 Historianها
امییت پایگاه دادهها

•
• چهارم • امن سازی شیکه م
تجهیزات در سامانههای
کیترل صیعتی












امن سازی شیکه م تجهیزات در سامانههای کیترل
صیعتی
ارتیاطات سامانههای کیترل صیعتی
مقدمهای از پرمتکلهای ارتیاطی
 مقدمهای از اترنت م TCP/IP
 آدرسدهی  IPV4م IPV6
 مقدمهای از ICMP
 مقدمهای از  TCPم UDP
 تجهیزات شیکههای اترنت
 معرفی VLAN
 معرفی کیترل دسترسی شیکه
پرمتکلهای سامانههای کیترل صیعتی
 معرفی پرمفیباس
 معرفی مدباس
 معرفی DNP3
 معرفی IEC-60870-5-104
 معرفی IEC 61850-8-1
 معرفی اترنت صیعتی
 معرفی OPC
 معرفی OPC UA
 معرفی ICCP
 سایر پرمتکلهای مطرح کیترل صیعتی
 معرفی حمالت مسموب سازی  ARPم DNS
تحلیل م مهیدسی معکوسی پرمتکلهای کیترل صیعتی
 تمرین :تحلیل ترافیک پرمتکلهای کیترل
صیعتی
برخی تجهیزات امییتی کیترل صیعتی
 فایرمال
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 oمثالی از پیادهسازی فایرمال کیترل
صیعتی
 یکسوساز داده کیترل صیعتی
 هانیپاتها
 oانواع هانیپاتهای عمومی
 oانواع هانیپاتهای کیترل صیعتی
 oمزایای استفاده از هانیپاتها
 oمعایب استفاده از هانیپاتها
 تجهیزات بیسی در سامانههای کیترل صیعتی
 oچالشهای تجهیزات بیسی در
شیکههای کیترل صیعتی
 oانواع تجهیزات م پرمتکلهای بیسی
 معرفی IEC 62591 -
WirelessHart
 معرفی IEC 62734
 معرفی  ZigBeeم امییت آن
 معرفی  ISMم ماکرمیو
 معرفی بلوتوث م امییت آن
 معرفی  IEEE 802.11م امییت
آن
 تهدیدات امییتی پرمتکلهای
بیسی م راهکاری مقامبسازی
 تمرین :فورنزیک ترافیک شیکه
حفاظت از تجهیزات فیلد
امییت فیزیکی برای تجهیزات
امییت میتیی بر رمزنگاری
 oرمزنگاری در سامانههای کیترل صیعتی
 oمشکالت رایج

•
• پنجم • خطمشیها م سازمکارهای
مدیریت
م
امییتی



میانی امییت اطالعات
 اصول CIA
 تصدیق اصالت در برابر صدمر مجوز
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مخاطرات در سامانههای
کیترل صیعتی














 طیقهبیدی دادهها
 حفاظت از دادهها در سامانههای کیترل صیعتی
 راهیرد دفاع در عمق
خطمشیهاح رمیههاح اسیاد راهیما م استانداردهای امییتی
بررسی اسیاد حوزهی انرژی )(NERC
بررسی اسیاد حوزهی هستهای )(IAEA
تمرین :تحلیل درخت حمالت
راهیردهای پاسخگویی به حوادث م برنامه تدامب کسبمکار
 طرح تدامب کسبمکار
 برنامه پاسخگویی به حوادث
مدیریت مخاطرات
متدملوژی ارزیابی مخاطرات
 محاسیه مخاطرات
 تصمی گیری در مورد مخاطرات
 تحلیل هزییه-فایده
 مثال ارزیابی م مدیریت مخاطرات
مدیریت رمزهای عیور در سامانههای کیترل صیعتی
راهکارهای دمر زدن رمزهای عیور
راهکاری تصدیق اصالت با ضریب اطمییان باال
رسیدگی به حوادث امییتی
 آمادهسازی
 شیاسایی
 نگهداری
 عکسالعمل
 بازیابی
 آموزهها
 اشتیاهات در رسیدگی به حوادث م چالشها
 تمرین :رسیدگی به حوادث
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جزئیات این دوره آموزشی:
 مدتزمان برگزاری دوره 41 :ساعت ( 2رمز کاری) امکان برگزاری این دمره به شکل فشرده در
پیج رمز کاری متوالی مجود دارد.
 محتوای این دمره میطیق بر سرفصلهای رسمی دمره  SANS ICS410م با بهرهگیری از
مستیدات فیی م آموزشی این دمره تدمینشده است اما چیانچه قصد برگزاری این دمره برای
سازمان یا صیعت خود رادارید ما محتوایی سفارشی از این دمره را به شما پیشیهاد میدهی که
در جلسات حضوری قیل از برگزاری دمره میتوانی رمی آن به توافق رسیده م از مزایای آن
بهرهمید شوید.
 حمالت م راهکارهای امییتی ما بر اساس رمشهای بهرمز علمی م عملی دنیا ارائه میشود م پشتوانه
آن کتب م مقاالت دانشگاهی معتیرح نظیر میابح ذیل است که توسط گرمه مدرسین دمره در مجامح
علمی معتیر ارائه م پذیرششدهاند:
.Ahmadian M. M. et. al. Towards Identification of IEC 60870-5-104 Protocol Security

1.

Vulnerabilities and Threats. In Information Security and Cryptology ISCISC 2017. IEEE.
.Ahmadian M. M. et. al. From Cyber Security Perspective, IEC 60870-5-104 Industrial Control

2.

System Protocol, 2018.
Ahmadian M. M. et. al. Implementation of the software testing environment for attacks against the
Modbus Protocol. In Information Security and Cryptology ISCISC 2017. IEEE.

3.

Ahmadian M. M. et. al. 2entFOX: A framework for high survivable ransomwares detection. In
Information Security and Cryptology ISCISC 2016. IEEE.

4.

…

5.

مخاطبین:
 متولیان م مسئوالن سامانههای کیترل صیعتی م زیرساختهای حیاتی

 کارشیاسان فیامری اطالعات سامانههای کیترل صیعتی م زیرساختهای حیاتی
 کارشیاسان امییت اطالعات سامانههای کیترل صیعتی م زیرساختهای حیاتی
 کارشیاسان شیکههای کیترل م اتوماسیون صیعتی
 پژمهشگرانح دانشجویان م سایر عالقهمیدان حوزه امییت اسکادا م فیامریهای
عملیاتی
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بر اساس مرجح []8ح بهطور عمومی آسیبپذیری امییتی مجموعهای از میژگیها در سامانه است که به
مهاجمین اجازه نقض خطمشی امییتی تعریفشده را میدهد .آسیبپذیری از اموری ناشی میشود که در
زیر به برخی از آنها میپردازی .
 طراحی/مشخصات :8زمانی که یک فرآیید یا مؤلفه دارای معایب مربوط به طراحی استح از این
نقایص برای به دست آمردن دسترسی به سامانه استفاده میشود .این نوع آسیبپذیریها حاصل
از مرحله طراحی سامانه سرچشمه میگیرند م اصالح آنها در غالب موارد نیاز به بازطراحی دارد.
 پیادهسازی :5حتی زمانی که طراحی سختافزاری یا نربافزاری یک سامانه درست باشدح پیادهسازی
سامانه ممکن است نادرست باشد .این مسئله میتواند میجر به ایجاد ضعفهای امییتی یا عدب
استحکاب میجر به خرابی شود .این آسیبپذیریها غالیاً همان ایرادهای امییتی فیی در زمان توسعه
م پیادهسازی یک سامانه هستید.
 پیکربیدی 3یا عملیاتی :زمانی که یک مییح به طرز نادرستی پیکربیدی شود میتواند زمییه این را
فراه کید که علیرغ مطلوب بودن مراحل طراحی م پیادهسازی مهاج بتواند برخی خاصیتهای

4

امییتی مورد اهمیت سامانه را نقض کید .این دسته از آسیبپذیریها مواردی هستید که به علت
پیکربیدی م گسترش نادرست یک سامانه در محیطی خاص به مجود میآیید .آسیبپذیریهای
عملیاتی به دالیل مختلف ازجمله ناقص بودنح نامیاسب بودن یا نیود مدارگ امییتی ازجمله
دستورالعملها م راهیماهای عملیاتی به سامانه مارد میشوند .مدارگ امییتیح به همراه پشتییانی
مدیریتح اساس کار همه برنامههای امییتی محسوب میشوند .در جدمل  8نمونههایی از
آسیبپذیریهای امییتی ذکرشده است:
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Design/Specification

8

Implementation

5

Configuration

3

Properties

4
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جدول  :1مو ههایی از آسیبپذیری سه مرحله مختلف []1

مرحله
طراحی/مشخصات

پیادهسازی

برخی مو ه آسیبپذیریها

 طراحی ارتیاطات بدمن رمزنگاری
 عدب تییین جزئیات م نوع احراز اصالت موجودیتها در مرحله طراحی
 در نظر نگرفتن رمشهایی برای تضمین صحت دادهها


اتخاذ رمشهای برنامهنویسی غیر امن
پیادهسازی احراز اصالت با سطح امییتی پایین
ضعف در ماسط برنامهنویسی امن
بکار گیری تجهیزات دستکاری شده م غیر امن
نظارت م رمیدادنگاری ضعیف



ضعف در مدیریت حساب کاربران با توجه به خطمشیهای سازمان
ضعف در مدیریت سرمیسهای بدمن استفاده با توجه به خطمشیهای سازمان
ضعف در مدیریت مصلهها با توجه به خطمشی سازمان
ضعف در تغییر مقادیر پیشفرض تیظیمات






پیکربندی
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حتماً جهت دانلود بهرمزرسانیها یا مصلههای امییتی از مبگاه معتیر سازنده استفاده نمایید.
بعد از دانلود بهرمزرسانیها یا مصلههای امییتی م قیل از اجرا در صورت مجود کد دره ساز 8در
مبگاه سازندهح حتماً این کد را با کد بهرمزرسانی یا مصلهی امییتی دانلود شده مقایسه نمایید م از
صحت آن اطمییان حاصل نمایید.
قیل از نصب بهرمزرسانی یا مصلهی امییتی دانلود شده گواهی رقمی 5آنها را بررسی کرده م از
صحت آن اطمییان حاصل نمایید
در صورت امکان ابتدا بهرمزرسانی یا مصلهی امییتی را بر رمی سامانهی تست یا محیط دارای
افزمنگی 3امتحان کرده بعدازآن بر رمی تجهیزات اصلی اجرا نمایید.
* درصااورتیکه هر یک از موارد باال برای شااما میه اساات ما این مفاهی را همراه با مجموعهای از
اصول امییتی دیگر در قالب دمرههای آموزشی مقدماتی م پیشرفته به شما آموزش میدهی .
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Hash Code

1

Digital Certificate

2

Redundancy

3
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در فضای ساییر-فیزیکی هر سامانه دارای ضعفهای ذاتی م اجرایی است که هدف امییت اطالعات
پیشیهاد راههایی برای جلوگیری از سوءاستفاده م بهرهجویی از این ضعفها هست .بهطورکلی امییت
اطالعات میتیی بر تحقق سه میژگی محرمانگی8ح صحت اطالعات 5م دسترسپذیری 3است که از این سه
میژگی در برخی میابح با عیوان سهتایی  CIAیاد میشود که در شکل  8-3نمایش دادهشدهاند .در ادامه
این سه میژگی را تعریف میکیی [:]8

شکل  :1-3مثلث سهتایی CIA

در جدمل  5اصول سهگانهی امییتی به همراه تعریف اختصاری آنها م رخدادهای ناقض هرکداب از
میژگیها آمرده شده است .شرح تفصیلی هر یک از این سه میژگی در ادامه این بخش آمرد شده است.
جدول  :2اصول سهگا هی امنیتی []1
ویژگی
محرما گی

رخداد اقض ویژگی

تعریف مختصر


عدب افشای غیرمجاز دادهها
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نشت اطالعات محرمانه
دسترسی غیرمجاز به دادهها
سرقت دادهها
تعرض به حری خصوصی

Confidentiality

1

Integrity

2

Availability

3
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صحت

دسترسپذیری

 تغیر مخفیانه در دادهها
عدب د ستکاری دادهها تو سط
 جعل دادهها
افراد یا نربافزارهای غیرمجاز

 از دسترس خارج شدن خدمات یک کارگزار
دسااترساای به دادهها توسااط
 نابودی دادهها
افراد م جاز در هر م کان م در  اختالل در عملکرد تجهیزات
هرزمان

محرما گی
محرمانگی به معیای عدب افشای غیرمجاز دادهها است .ازاینرم هدف امییت اطالعاتح ارائه مجموعه
سازمکارها م رمیههایی 8است که از دسترسی افرادح فرآییدها م موجودیتهای غیرمجاز به اطالعات
طیقهبیدیشده جلوگیری کید .محرمانگی میتواند گستره مسیعی از عدب افشاء محتوای دادهها تا عدب
افشای نابها 5را در بربگیرد [.]1

صحت
صحت اطالعات به معیای حفظ یکپارچگی م عدب امکان تحریف م دستکاری عمدی یا غیرعمدی
اطالعات است .ازاینرم هدف امییت اطالعاتح ارائه مجموعه سازمکارها م رمیههایی است که از هرگونه
تحریفح دستکاری م حذف اطالعات توسط افراد یا موجودیتهای غیرمجاز جلوگیری کید .صحت دادهها
شامل اصالت دادهها (عدب حذفح اضافه م تکرار)ح اصالت میدأ دادهها 3م انکارناپذیری 4است [.]1
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Procedures

1

Anonymity

2

Data Origin Authentication

3

Non-Repudiation

4
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دسترسپذیری
دسترسپذیری به معیای امکان دسترسی به دادهها (بهطور عاب میابح) توسط افراد یا موجودیتهای
مجاز است .ازاینرم هدف امییت اطالعاتح ارائه مجموعه سازمکارها م رمیههایی است که افراد م
موجودیتهای مجاز امکان دسترسی به دادهها یا سایر میابح مجاز را در زمان میاسب م مکان میاسب داشته
باشید [.]1
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خدمات ما ذیالً فهرست شده است:








تدریس دمرههای مقدماتی م پیشرفته امییت سامانههای کیترل صیعتی م سمییارها م کارگاههای مرتیط
مشامره م اجرای طرحهای جامح امن سازی سامانههای کیترل صیعتی م زیرساختهای حیاتی
طراحی م راهاندازی آزمایشگاههای ارزیابی امییتی سامانههای کیترل صیعتی
طراحی نقشه راه امن سازی ساییری سامانههای ساییری م ساییر-فیزیکی
ارزیابی امییتی سامانههای کیترل صیعتی م زیرساختهای حیاتی
تحلیل جریان اطالعات در سامانههای ساییر-فیزیکی
مدلسازی امییتی سامانههای ساییر -فیزیکی
راه ارتباطی:
تماس جهت عقد قرارداد مشامرهح طراحی م اجراح برگزاری دمرههای آموزشی یا سخیرانی:
 mm.Ahmadian[aatt]aut[dot]ac[dot]ir

 www.mmAhmadian.ir
19851425492
 ساعات تماس  1 :صیح الی ( 81رمزهای غیر تعطیل)
 به دلیل مشغلهی کاری م حضور در برخی جلسات کاری یا دانشگاهی لطفاً قیل از تماس یک
پیامک حامی معرفی خود (صیعت/سازمان) م موضوع نیازمیدی ارسال نمایید تا بتوان در خدمت
شما باش .

عزیزانی که تما یل دارند نامه یا پ یاب ارساااالی خود را با یکالیه امییتی (رمزنگاری) برای بیده
ار سال کیید میتوانید از کلید عمومی  PGPبیده (لییک) برای ار سال رمز شده نامه خود ا ستفاده کیید.
قیل از استفاده از کلید عمومی بیده میتوانید برای اطمییان بیشتر از صحت این کلیدح کد دره ساز فایل
مربوط به کلید بیده را با کد دره ساز ذیل مقایسه کیید.
MD5 checksum of PGP_PublicKey_MMAhmadian.zip: 5818bc4225bdd6354b07a5a9ed3bf0af
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برخی سوابق آموزشی مرتبط:
عنوان

عنوان ا گلیسی

محل ارائه

زمان

لینک

حمالت کنترل صنعتی ،از حرف تا

Hacking Exposed
Industrial Control
Systems

پانزدهمین کیفرانس
بینالمللی انجمن رمزح
تهرانح دانشگاه شهید
رجایی

 2شهریور 8392

لینک

Cyber Security in
Industrial Control
Systems

مشهد -افتای ریاست
جمهوری

سخنرا ی چالشهای امنیتی در

Cyber–Physical Systems
Security Challenges
(Case study:
Information Flow
Security Analysis in
Natural Gas and Oil
)Pipeline System

کیفرانس
ششمین
فیامری اطالعات م
ارتیاطات در نفتح گازح
پاالیش م پترمشیمیح
تهرانح دانشگاه شهید
بهشتی

و

Towards the
Identification of IEC
60870-5-104 Protocol
Security Vulnerabilities
and Threats

چهاردهمین کیفرانس
بینالمللی انجمن رمزح
شیرازح دانشگاه شیراز

کارگاه آموزشی امنیت اطالعات در

Information Security in
Industrial Control
Systems: Challenges
and Solutions

چهاردهمین کیفرانس
بینالمللی انجمن رمز
شیرازح دانشگاه شیراز

ارائه علمی تحلیل و وارسی صوری

Formal Analysis and
Verification of
information flow
–security in cyber
physical systems, Case
study: natural gas
pipeline system

صیعتی

عمل (پیادهسازی حمالت پایه در
شبکههای کنترل صنعتی به همراه
اجرای راهکارهای مقابله)

آگهی
(ارائه با
همکار)

سخنرا ی

سیستمهای

امنیت

کنترل صنعتی

ساما ههای

سایبر-فیزیکی

(با

محوریت تحلیل جریان اطالعات در
خطوط لوله فت و گاز)

تهدیدات

شناسایی

آسیبپذیریهای امنیتی پروتکل
کنترل صنعتیIEC 60870-5-
104

ساما ههای کنترل صنعتی :چالشها
و راهکارها

امنیت

جریان

ساما ههای

اطالعات

در

سایبری-فیزیکی،

مطالعه موردی :ساما ه ا تقال
(خطوط لوله) گاز
ارائه علمی درآمدی بر ساما ههای

–Introduction to cyber
physical systems and
their security
challenges, Case study:
ICSs

سخنرا ی چالشها و راهکارهای

security challenges and
solutions in ICSs

سایبری-فیزیکی
امنیتی

آنها،

و

چالشهای

حوزه

محوری:

ساما ههای کنترل صنعتی

امنیتی در ساما ههای کنترل

دانشگاه
امیرکییر

دانشگاه
امیرکییر

-

 2شهریور 8392

همکار)
 52دیماه 8392

 82شهریور
8392

 84شهریور
8392

مرداد
8392

صیعتی

شهریور
8392

آبان
8392

صنعتی
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(ارائه با

لینک

لینک
آگهی

لینک
آگهی

59

کارگاه آموزشی امنیت سایبری در
ساما ههای کنترل صنعتی
سخنرا ی

امنیت

سایبری

ساما ههای کنترل صنعتی در صنایع
فت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

Cyber Security in
Industrial control
systems

شرکت ملی گاز ایرانح
تهران
سومین کیفرانس م
فیامری
نمایشگاه
اطالعات م ارتیاطات در
صیایح نفتح گازح
پاالیش م پترمشیمیح
تهرانح دانشگاه شهید
بهشتی
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اسفید

لینک

8394
دی
8393
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 از میظرIEC 60870-5-104  پرمتکل کیترل صیعتی. احمدیانح محمدمهدی؛ رضازادهح بابک.8
8392 امییت ساییریح انستیتو ایزایرانح
2. https://www.scmagazine.com/home/security-news/clandestine-greyenergyapt-group-spawned-from-blackenergy-and-notpetya-actors/
3. https://securityaffairs.co/wordpress/77218/apt/greyenergy-cyberespionagegroup.html
4. https://www.eset.com/int/greyenergy-exposed/
5. https://threatpost.com/greyenergy-spy-apt-mounts-sophisticated-effortagainst-critical-infrastructure/138421/
6. https://www.zdnet.com/article/greyenergy-new-malware-campaign-targetscritical-infrastructure-companies/
7. https://www.welivesecurity.com/2018/10/17/greyenergy-updated-arsenaldangerous-threat-actors/
8. https://www.welivesecurity.com/wpcontent/uploads/2018/10/ESET_GreyEnergy.pdf
9.

:*کلیه معادلسازیهای این گزارش بر اساس فرهیگ ماژگان موجود در آدرس ذیل

 http://www.mmahmadian.ir/mysecglossary/infosecgloss/
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