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 .1مشخصات آسیبپذیری
جدول  :1مشخصات آسیبپذیری

شناسه آسیبپذیری:

CVE-2018-545

محصول تحت تأثیر:

کنترر کننرد  WAGO PFC200مترثرر از نررمافرزار 3S CoDeSys
Runtime

تاریخ گزارش آسیبپذیری

)ICS-Cert(2018 February 14

تاریخ گزارش آسیبپذیری توسط سازنده:

2017 December 7

نوع آسیبپذیری:

احراز اصالت 1نامناسب (درنتیجه امکان دسترسی غیرمجاز از را دور)

سطح مخاطره:

حیاتی

نمره :CVSS2

9.8

 .2معرفی آسیبپذیری
اخیراً آسیبپذیری از نوع احراز اصالت نامناسرب در نررمافرزار CoDeSys3شناسرایی شرد کره
محصوالت  WAGO PFC200را تحت تثریر قرار میدهد .این آسیبپذیری این امکان را بره ماراجنین
میدهد که در صورت بار جویی 4موفق بتوانند به شکل غیرمجاز به کنتر کنند ( )PLCوصرل شرد و
انواع دستورات و عنلیات غیرمجاز را به شکل را دور و از طریق درگا  TCP 5شنار  2455انجام دهند؛
این دستورات شامل خواندن ،نوشتن و پا کردن فایل یا دستکاری برنامه کنتر کنند ( )PLCدر حرین
اجرا است.

 .3گزاش فنی آسیبپذیری

)تصدیق اصالت یا احراز اصالت(Authentication

1

Common Vulnerability Scoring System

2

controller development system

3

Exploit

4

Port

5
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نرمافزار  CoDeSysدر سا های اخیر دارای آسیبپذیریهای متعددی بود است که بره شرکل
عنومی منتشرشد اند و در محافل مختلف در مورد آسیبپذیریهای آن بحر شرد اسرت (تعردادی از
آسیبپذیریهای مام این نررمافرزار در بخر  6آورد شرد اسرت) .قابرل توجره اسرت کره نررم افرزار
 CoDeSysدر هر دو سیستم عامل ویندوز و لینوکس استفاد میشود با انواع خانواد هرای پرداشرگر از
جنله  ARM ،MIPS ،x86و غیر و با انواع پروتکلهای کنتر صنعتی از جنله مردبا ،،پروفرینرت،
اترنت/آی پی و غیر کار میکند؛ هنین باع شد است که به هنرا کنتر کنند های عنومی WAGO
در بسیاری از صنایع دنیا استفاد شود.
آسیبپذیری  CVE-2018-545برای اولین بار توسط  Reid Wightmanگزارش شرد .درگرا
 2455در شبکههای هدف برای انتقا برنامه از کارگزار 1به  PLCانجام میشود و باید بعرد از را انردازی
اولیه بسته شود .قابلتوجه اسرت کره غالبراً درگرا  TCPشرنار  2455در سرامانههرایی کره نررمافرزار
 CoDeSysمتصل به کنتر کنند نصب میشود به شکل پی فرض باز است .این حنله هرر سره اصرل
امنیتی محرمانگی ،صحت و دستر،پذیری نرمافزار  CoDeSysو کنتر کنند هدف را مریتوانرد نقر
کند (این سه اصل در ضنینه ج توضیح داد شد اند).
در تاریخ تایه این گزارش ،در باز ی  3513- 4518قلم تجایز صنعتی متصرل بره اینترنرت برا
درگا باز  2455شناسایی شدند که خوشبختانه در بخ کنتر صنعتی کشور ما ،موردی رصد نشد.

 .4محصوالت تحت تأثیر
نسخههای ذیل از نرمافزار  3S CoDeSys Runtimeاز خانواد :PFC200

CoDeSys Version 2.3.X
CoDeSys Version 2.4.X

Server

1
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 .5کدهای بهرهجویی منتشرشده
بر اسا ،بررسیهای ما کد بار جویی عنومی برای آسیبپذیری  CVE-2018-545وجود ندارد
اما این در حالی است که مرجع [ ]2ادعا کرد اسرت ننرین کرد بارر جرویی وجرود دارد؛ امرا کردهای
بار جویی دیگری برای حنله به نرمافزار  CoDeSysبا آسیبپذیریهای دیگر در جدو  2مشخصشد
است:
جدول  :2کدهای بهرهجویی عمومی منتشرشده نرمافزار CoDeSys

Firmware

1
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 .6تاریخچه آسیبپذیریهای محصوالت تحت تأثیر
جدول  :3برخی آسیبپذیریهای مهم محصوالت تحت تأثیر

CVE-2012-6069

Base Score: 10.0 Critical

CVE-2012-6068

Base Score: 10.0 Critical

CVE-2017-6025

Base Score: 7.5 HIGH

CVE-2017-6027

Base Score: 7.5 HIGH

 .7توصیهها و راهحلهای امنیتی
 شرکت  Wagoاین آسیبپذیری را تائید کرد است و برای آن وصلههای امنیتی ارائه کرد است
(!)؛ لذا به کلیه مدیران شبکههای کنتر صنعتی که محصوالت تحت تثریر را در اختیاردارند و
بتوانند نسخه بهروزرسانی را دریافت ننایند ،توصیه میشود در اسرع وقت وصله موردنظر را نصب
ننایند (در مورد نصب وصلههای حتناً «ضنینه ب» این سند را مطالعه فرمایید).
 oلینک بهروزرسانی سفت افزار (متثسفانه از طریق لینک ذیل ما نتوانستیم نسخه بهروزرسانی سفت
افزار را دریافت ننایم ،امیدواریم این مسئله بهاینعلت باشد که ما دسترسی به پورتا این شرکت
بهعنوان مشتری را نداریم .ننانچه شنا به شناسه مشتری قادر به دانلود وصله امنیتی شدید لطفاً به
ما اطالع دهید تا این لینک را تائید نناییم):
http://global.wago.com/en/services/downloads/firmware-downloads/index.jsp
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به مدیران شبکههای کنتر صنعتی توصیه میشود که دسترسی به کنتر کنند هدف و سامانه
مدیریت و نظارت 1بر آن را محدود کنند؛ این محدودسازی میتواند از طریق دیوار های آت
کنتر صنعتی یا لیست سفید انجام شود .در صورت عدم بهروزرسانی محصوالت تحت تثریر حتناً
دسترسی آنها به شبکه عنومی (بهویژ اینترنت) را قطع ننایید.
در صورت عدم نیاز به انتقا برنامه به کنتر کنند حتناً درگا شنار  TCP 2455را توسط
 WBMمسدود ننایید.
به مدیران شبکههای کنتر صنعتی توصیه میشود که به کنک راهکارهای کنتر دسترسی تناا
به کاربران مجاز امکان دسترسی به شبکه صنعتی را بدهند.
به مدیران شبکههای کنتر صنعتی توصیه میشود که در صورت اتصا شبکهی کنتر صنعتی به
شبکههای دیگر حتناً از دیوار آت کنتر صنعتی یا یکسوساز 2کنتر صنعتی استفاد ننایند.
به مدیران شبکههای کنتر صنعتی توصیه میشود که به کنک محصوالتی مانند  SIEMکنتر
صنعتی و سامانه تشخیص نفوذ صنعتی ( )IDCبه شکل مستنر کلیه تجایزات سامانه و ترافیک
عبوری را پای ننایند.
به مدیران شبکههای کنتر صنعتی توصیه میشود که در صورت محدودیت در پلنت صنعتی و
جات اتخاذ رویکرد کاه مخاطر  ،سامانههای تحت تاریر را در یک زیرشبکه 3ایزوله یا محدود ی
امن قرار دهند.
درصورتیکه در واحد صنعتی نیاز به اتصا از را دور دارید حتناً از راهکارهای اتصا را دور امن
نظیر  VPNاستفاد کنید؛ توجه شود که خود راهکار  VPNداری آسیبپذیری نباشد و پاشنه
آشیل نباشد؛ در شکل  1ننونه شناتیک سناریو نفوذ مااجم از طریق  VPNآسیبپذیر را مشاهد
میکنید ما در قالب دور آموزشی پیشرفته میتوانیم به شنا ارائه نناییم.

Monitoring

1

Data Diode

2

Subnet

3
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شکل  :1نمونه شماتیک سناریو نفوذ مهاجم از طریق  VPNآسیبپذیر

 هنانند غالب آسیبپذیریها و حنالت به سامانههای کنتر صنعتی و زیرساختهای حسا،
(حسا ،،حیاتی و مام) پیاد سازی دفاع در عنق و سایر راهبردهای امنیتی نظیر تنوع در دفاع،
موضع ایننی در برابر خرابی ،نقطه وارسی و غیر به شنا توصیه میشود.
* درصورتیکه هر یک از موارد باال برای شنا مبام است ،میتوانیم با شنا و صنعت شرنا جلسرهی
مشترک گذاشته و راهکارهای امنیتی خود را ،هنرا با مجنوعه خدمات و محصروالت امنیتری ،بره
شنا معرفی نناییم (بهضنینه د ،جات مشاهد خدمات و را ارتباطی مراجعه ننایید).

 .8درسهایی از این آسیبپذیری
أ .در سامانههای عنلیاتی ( )OTبا سامانههای فناوری اطالعات ( )ITتفاوتهای بسیاری وجود دارد
که بارها این موارد را در ارائهها و دور های آموزشی مطرح کردیم یکی از این مروارد کره در ایرن
آسیبپذیری بهبه وضوح ننایان است تفاوت زمان شناسایی آسیبپذیری تا زمان گزارش رسرنی
آسیبپذیری توسط سازند و بعد از گزارش رسنی آن در پایگا های رسنی اطالعرسانی است .در
این ننونه میبینیم بین زمان تاریخ گزارش آسیبپذیری توسط سازند ( )2017 December 7و
تاریخ گزارش آسیبپذیری توسط  69 )2018 February 14(ics-certروز فاصله است!
ب .در تکنیل نرال در ،او بایرد بگروییم کره در ایرن ننونره آسریبپرذیری ماننرد بسریاری از
آسیبپذیریهای سامانههای کنتر صنعتی شراهد ایرن هسرتیم کره برین زمران گرزارش اولیره
آسیبپذیری ( )2017 December 7و ارائه وصلهی امنیتی زمران قابرلتروجای وجرود دارد .در
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مرجع [ ]2که به شکل رسنی شرکت  WAGOمنتشر کرد است میبینیم که این شرکت اعالم
کرد است که وصله بهزودی منتشر خواهد شد! (شکل )2

شکل  :2بخشی از سند رسمی آسیبپذیری منتشرشده توسط سازنده []2
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ضمیمه الف :آسیبپذیری و انواع آن
بر اسا ،مرجع [ ،]1بهطور عنومی آسیبپذیری امنیتی مجنوعهای از ویژگیها در سامانه است که
به مااجنین اجاز نق

خطمشی امنیتی تعریفشد را میدهد .آسیبپذیری از اموری ناشی میشود که

در زیر به برخی از آنها میپردازیم.
 طراحی/مشخصات :1زمانی که یک فرآیند یا مؤلفه دارای معایب مربوط به طراحی است ،از این
نقایص برای به دست آوردن دسترسی به سامانه استفاد میشود .این نوع آسیبپذیریها حاصل
از مرحله طراحی سامانه سرنشنه میگیرند و اصالح آنها در غالب موارد نیاز به بازطراحی دارد.
 پیاد سازی :2حتی زمانی که طراحی سختافزاری یا نرمافزاری یک سامانه درست باشد،
پیاد سازی سامانه منکن است نادرست باشد .این مسئله میتواند منجر به ایجاد ضعفهای
امنیتی یا عدم استحکام منجر به خرابی شود .این آسیبپذیریها غالباً هنان ایرادهای امنیتی
فنی در زمان توسعه و پیاد سازی یک سامانه هستند.
 پیکربندی 3یا عنلیاتی :زمانی که یک منبع به طرز نادرستی پیکربندی شود میتواند زمینه این
را فراهم کند که علیرغم مطلوب بودن مراحل طراحی و پیاد سازی مااجم بتواند برخی
خاصیتهای 4امنیتی مورد اهنیت سامانه را نق

کند .این دسته از آسیبپذیریها مواردی

هستند که به علت پیکربندی و گسترش نادرست یک سامانه در محیطی خاص به وجود
میآیند .آسیبپذیریهای عنلیاتی به دالیل مختلف ازجنله ناقص بودن ،نامناسب بودن یا نبود
مدارک امنیتی ازجنله دستورالعنلها و راهنناهای عنلیاتی به سامانه وارد میشوند .مدارک
امنیتی ،به هنرا پشتیبانی مدیریت ،اسا ،کار هنه برنامههای امنیتی محسوب میشوند .در
جدو  4ننونههایی از آسیبپذیریهای امنیتی ذکرشد است:

Design/Specification
Implementation

1
2

Configuration

3

Properties

4
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جدول  :4نمونههایی از آسیبپذیری سه مرحله مختلف []1

مرحله
طراحی/مشخصات

پیادهسازی

برخی نمونه آسیبپذیریها

 طراحی ارتباطات بدون رمزنگاری
 عدم تبیین جزئیات و نوع احراز اصالت موجودیتها در مرحله طراحی
 در نظر نگرفتن روشهایی برای تضنین صحت داد ها


اتخاذ روشهای برنامهنویسی غیر امن
پیاد سازی احراز اصالت با سطح امنیتی پایین
ضعف در واسط برنامهنویسی امن
بکار گیری تجایزات دستکاری شد و غیر امن
نظارت و رویدادنگاری ضعیف



ضعف در مدیریت حساب کاربران با توجه به خطمشیهای سازمان
ضعف در مدیریت سرویسهای بدون استفاد با توجه به خطمشیهای سازمان
ضعف در مدیریت وصلهها با توجه به خطمشی سازمان
ضعف در تغییر مقادیر پی فرض تنظینات






پیکربندی
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ضمیمه ب :توصیههای در مورد بهروزرسانی تجهیزات و وصلههای امنیتی






حتناً جات دانلود بهروزرسانیها یا وصلههای امنیتی از وبگا معتبر سازند استفاد ننایید.
بعد از دانلود بهروزرسانیها یا وصلههای امنیتی و قبل از اجرا در صورت وجود کد درهمساز در
وبگا سازند  ،حتناً این کد را با کد بهروزرسانی یا وصلهی امنیتی دانلود شد مقایسه ننایید و از
صحت آن اطنینان حاصل ننایید.
قبل از نصب بهروزرسانی یا وصلهی امنیتی دانلود شد گواهی رقنی 2آنها را بررسی کرد و از
صحت آن اطنینان حاصل ننایید
در صورت امکان ابتدا بهروزرسانی یا وصلهی امنیتی را بر روی سامانهی تست یا محیط دارای
افزونگی 3امتحان کرد بعدازآن بر روی تجایزات اصلی اجرا ننایید.
1

* درصورتیکه هر یک از موارد باال برای شنا مبام است ما این مفاهیم را هنررا برا مجنوعرهای از
اصو امنیتی دیگر در قالب دور های آموزشی مقدماتی و پیشرفته به شنا آموزش میدهیم.

Hash Code

1

Digital Certificate

2

Redundancy

3
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ضمیمه ج :اصول سهگانهی امنیت
در فضای سایبر-فیزیکی هر سامانه دارای ضعفهای ذاتی و اجرایی است که هدف امنیت اطالعات
پیشنااد را هایی برای جلوگیری از سوءاستفاد و بار جویی از این ضعفها هست .بهطورکلی امنیت
اطالعات مبتنی بر تحقق سه ویژگی محرمانگی ،1صحت اطالعات 2و دستر،پذیری 3است که از این سه
ویژگی در برخی منابع با عنوان سهتایی  CIAیاد میشود که در شکل  3ننای

داد شد اند .در ادامه این

سه ویژگی را تعریف میکنیم [:]1

شکل  :3مثلث سهتایی CIA

در جدو  5اصو سهگانهی امنیتی به هنرا تعریف اختصاری آنها و رخدادهای ناق
ویژگیها آورد شد است .شرح تفصیلی هر یک از این سه ویژگی در ادامه این بخ

هرکدام از

آورد شد است.

جدول  :5اصول سهگانهی امنیتی []1
ویژگی
محرمانگی

رخداد ناقض ویژگی

تعریف مختصر


عدم افشای غیرمجاز داد ها





نشت اطالعات محرمانه
دسترسی غیرمجاز به داد ها
سرقت داد ها
تعرض به حریم خصوصی

Confidentiality

1

Integrity

2

Availability

3
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صحت

دسترسپذیری

صفحه 14 :از 19

 تغیر مخفیانه در داد ها
عدم دستکاری داد ها توسرط
 جعل داد ها
افراد یا نرمافزارهای غیرمجاز

 از دستر ،خارج شدن خدمات یک کارگزار
دسترسرری برره داد هررا توسررط
 نابودی داد ها
افراد مجراز در هرر مکران و در  اختال در عنلکرد تجایزات
هرزمان

محرمانگی
محرمانگی به معنای عدم افشای غیرمجاز داد ها است .ازاینرو هدف امنیت اطالعات ،ارائه مجنوعه
مکانیزمها و رویههایی 1است که از دسترسی افراد ،فرآیندها و موجودیتهای غیرمجاز به اطالعات
طبقهبندیشد جلوگیری کند .محرمانگی میتواند گستر وسیعی از عدم افشاء محتوای داد ها تا عدم
افشای نامها 2را در بربگیرد [.]1

صحت
صحت اطالعات به معنای حفظ یکپارنگی و عدم امکان تحریف و دستکاری عندی یا غیرعندی
اطالعات است .ازاینرو هدف امنیت اطالعات ،ارائه مجنوعه مکانیزمها و رویههایی است که از هرگونه
تحریف ،دستکاری و حذف اطالعات توسط افراد یا موجودیتهای غیرمجاز جلوگیری کند .صحت داد ها
شامل اصالت داد ها (عدم حذف ،اضافه و تکرار) ،اصالت مبدأ داد ها 3و انکارناپذیری 4است [.]1

Procedures

1

Anonymity

2

Data Origin Authentication

3

Non-Repudiation

4
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دسترسپذیری
دستر،پذیری به معنای امکان دسترسی به داد ها (بهطور عام منابع) توسط افراد یا موجودیتهای
مجاز است .ازاینرو هدف امنیت اطالعات ،ارائه مجنوعه مکانیزمها و رویههایی است که افراد و
موجودیتهای مجاز امکان دسترسی به داد ها یا سایر منابع مجاز را در زمان مناسب و مکان مناسب
داشته باشند [.]1
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ضمیمه د :خدمات ما و راه ارتباطی
خدمات ما ذیالً فهرست شده است:








تدریس دور های مقدماتی و پیشرفته امنیت سامانههای کنتر صنعتی و سنینارها و کارگا های
مرتبط
مشاور و اجرای طرحهای جامع امن سازی سامانههای کنتر صنعتی و زیرساختهای حیاتی
طراحی و را اندازی آزمایشگا های ارزیابی امنیتی سامانههای کنتر صنعتی
طراحی نقشه را امن سازی سایبری سامانههای سایبری و سایبر-فیزیکی
ارزیابی امنیتی سامانههای کنتر صنعتی و زیرساختهای حیاتی
تحلیل جریان اطالعات در سامانههای سایبر-فیزیکی
مد سازی امنیتی سامانههای سایبر -فیزیکی

راه ارتباطی:
تنا ،جات عقد قرارداد مشاور  ،طراحی و اجرا ،برگزاری دور های آموزشی یا سخنرانی:
 mm.Ahmadian[aatt]aut[dot]ac[dot]ir

 www.mmAhmadian.ir
09120462495
 ساعات تنا 8 : ،صبح الی ( 18روزهای غیر تعطیل)
 به دلیل مشغلهی کاری و حضور در برخی جلسات کاری یا دانشگاهی لطفاً قبل از تنا ،یک
پیامک حاوی معرفی خود (صنعت/سازمان) و موضوع نیازمندی ارسا ننایید تا بتوانم در خدمت
شنا باشم.

عزیزانی که تنایل دارند نامه یا پیام ارسالی خود را با یکالیره امنیتری (رمزنگراری) بررای بنرد
ارسا کنند میتوانند از کلید عنومی  PGPبند (لینک) برای ارسا رمز شد نامه خود استفاد کننرد.
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قبل از استفاد از کلید عنومی بند میتوانید برای اطنینان بیشتر از صحت این کلید ،کد درهمساز فایل
مربوط به کلید بند را با کد درهمساز ذیل مقایسه کنید.
PGP_PublicKey_MMAhmadian.zip:

MD5
checksum
of
5818bc4225bdd6354b07a5a9ed3bf0af

برخی سوابق آموزشی مرتبط:
عنوان

عنوان انگلیسی

محل ارائه

زمان

سخنرانی چالشهای امنیتی در

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

ششنین کنفرانس
فناوری اطالعات و
ارتباطات در نفت ،گاز،
پاالی و پتروشینی،
تاران ،دانشگا شاید
باشتی

دی ما 1396

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

نااردهنین کنفرانس
بینالنللی انجنن رمز،
شیراز ،دانشگا شیراز

Information Security in
Industrial Control
Systems: Challenges
and Solutions

نااردهنین کنفرانس
بینالنللی انجنن رمز
شیراز ،دانشگا 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

دانشگا صنعتی امیرکبیر

ارائه علمی درآمدی بر سامانههای

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

سخنرانی چالشها و راهکارهای

security challenges and
solutions in ICSs

سامانههای سایبر-فیزیکی (با
محوریت تحلیل جریان اطالعات در
خطوط لوله نفت و گاز)

شناسایی تهدیدات و
آسیبپذیریهای امنیتی پروتکل
کنترل صنعتیIEC 60870-5-
104
کارگاه آموزشی امنیت اطالعات در
سامانههای کنترل صنعتی :چالشها
و راهکارها

امنیت جریان اطالعات در
سامانههای سایبری-فیزیکی،
مطالعه موردی :سامانه انتقال
(خطوط لوله) گاز

سایبری-فیزیکی و چالشهای
امنیتی آنها ،حوزه محوری:
سامانههای کنترل صنعتی

امنیتی در سامانههای کنترل

 16شاریور 1396

 14شاریور 1396

اسالید

لینک

لینک آگای

لینک آگای

مرداد
1395

دانشگا صنعتی امیرکبیر

شاریور
1395

-

آبان
1395

صنعتی
کارگاه آموزشی امنیت سایبری در
سامانههای کنترل صنعتی
سخنرانی امنیت سایبری
سامانههای کنترل صنعتی در
صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و

Cyber Security in
Industrial control
systems

شرکت ملی گاز ایران،
تاران
سومین کنفرانس و
ننایشگا فناوری
اطالعات و ارتباطات در

اسفند

لینک

1394
دی

لینک

1393
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صنایع نفت ،گاز ،پاالی
و پتروشینی ،تاران،
دانشگا شاید باشتی
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