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مالکیت معنوی و حق کپیبرداری

اين سند توسط شركت پیشگامان امنآرمان (امان) تهیه و با دسترسی عادی ارائهشده است .تمامی
حقوق اين اثر 1متعلق به شركت پیشگامان امنآرمان (امان) است اما نسخهبرداری کلی يا جزئی از آن،
اعم از رونوشت ،نسخهبرداری الکترونیکی و الگوبرداری با ارجاع به شرکت امان مجاز است .هرگونه استفاده
ديگر از اين سند يا عدم ارجاع به شرکت امان ،نیاز به کسب اجازه از شرکت امان و تأيیديه کتبی دارد و
بدون اجازه کتبی اين شرکت ،ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
چنانچه تمايل داريد گزارش حمالت ،آسیبپذيریها و ويژهنامههايی مشابه اين گزارش را دريافت نمايید،
اطالعات تماس بهويژه آدرس ايمیل به همراه معرفی سازمان/صنعت خود را به نشانی

info@AmanSec.ir

ارسال نمايید تا به شکل رايگان اين گزارشها را دريافت نمايید.

1

حقوق اين اثر برای امان شامل برگردانی فارسی تخصصی متن از مرجع انگلیسی و اضافه کردن تجارب تخصصی شرکت
امان است.
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سلب مسئولیت

هدف اين سند آگاهی بخشی و اطالعرسانی به سازمانها ،صنايع و زيرساختهای حیاتی کشور است و
محتوای آن در راستای ارتقاء امنیت سامانههای کنترل صنعتی کشور تأمینشده است؛ لذا عواقب هرگونه
استفاده سوء از آسیبپذيریهای امنیتی و ابزارهای معرفیشده يا عدم پیادهسازی صحیح راهکارهای
پیشنهادی بر عهده مخاطب است.
اين نسخه از گزارش عاری از ايراد نیست؛ در مورد جمله به جمله آن ،انتقادها و پیشنهادهای دلسوزانهی
شما را با آغوشی باز و باافتخار ،پذيرا هستیم.
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مقدمه
اهمیت صنننايع برق ،نفت و گاز ،آب و آبفا ،پتروشننیمی ،هسننتهای ،فلزات و غیره بهعنوان زيرسنناختهای
حسناس و حیاتی کشور به حدی است که میتواند بهعنوان هدف مهاجمین برای ايجاد مشکالت ملی قرار
گیرند .اين امر میتواند آثار بسنیار مخرب و زيانباری در ابعاد بسنیار وسنیع در پی داشته باشد .با افزايش
بهکارگیری فناوری در سننامانههای کنترل صنننعتی SIS/ESD ،DCS ،و نظاير آن ،حوادث در اين سننامانهها
بهجای اينکه صنرفا ناشنی از عوامل داخلی و اتفاقات فنی باشند با رخدادها و حمالت سايبری همگرا شده
اسنت .بر اسناس بررسنیهای انجامگرفته توسط محققین شرکت امان که دريکی از معتبرترين ژورنالهای
تخصصی اين حوزه به چاپ رسیده است ،1صنايع برق(انرژی) ،آب و فاضالب ،پتروشیمیها در صدر حوادث
و حمالت سايبری صنعتی در دنیا قرار دارند.

شکل  :1وضعیت صنایع از حیث تعداد حوادث و حمالت سایبری

Ahmadian et al., Industrial Control System Security Taxonomic Framework with Application to a
Comprehensive Incidents Survey. International Journal of Critical Infrastructure Protection (Elsevier),
2020.doi: j.ijcip.2020.100356
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سامانههای کنترل و اتوماسیون صنعتی ( ،PLC ،DCSاسکادا ،تلهمتری ،ديسپاچینگ ESD ،و غیره) ازجمله
اهداف آسنننیبپذير در مقابل حمالت سنننايبریاند .داليل متعددی برای اين آسنننیبپذيریهای قابلتوجه
میتوان ذکر کرد .افزايش انگیزه مهاجمان و سنوق پیدا کردن جنگهای سنايبری به سمت زيرساختهای
حیاتی صنعتی يکی از اين داليل است.
بهرهگیری روزافزون صنايع از فناوریهای جديد بهويژه در بخش سامانههای حفاظت و کنترل ،دلیل ديگر
گسنترده بودن اهداف قابل تهديد در صننايع است .گستردگی و پیچیدگیهای فنی ،جغرافیايی و سازمانی
صنننايع که معموال با عدم يکپارچگی مديريت امنیت سننايبری نیز همراه اسننت موجب میشننود بخشهای
مختلفی از سامانهها و تجهیزات اين مجموعهها در معرض تهديد باشد.

شکل  :2آرام بودن به معنی امنیت نیست!
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بهتازگی سننازمانهای  1 FBI،CISA ،DOE ،NSAدر خصننوه هو و نفوذ به سننامانههای کنترل صنننعتی
) ،(ICSسامانههای اسکادا )(SCADAو PLCهای مرتبط با برندها و پروتکل ذيل هشدار دادهاند:
)Schneider Electric programmable logic controllers (PLCs
OMRON Sysmac NEX PLCs
Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) servers





در اين هشدار تأکید شده است که مهاجمین در اين نفوذها توانستهاند دسترسی کاملی به شبکههای صنعتی
قربانی پیدا نمايند .يکی از نکات قابلتوجه که در اين حمالت گزارش دادهشده ،اين است که مهاجمین از
ابزارهای توسعه دادهشده خاهمنظورهای استفاده کردهاند تا بتوانند سطح دسترسی و ابعاد حمله را تا عمق
سامانههای کنترل صنعتی (که PLCها و DCSها هستند) گسترش دهند .در اين حمالت مهاجمین از مرحله
شناسايی ،نفوذ اولیه ،گسترش نفوذ و ايجاد خسارت از اين ابزارهای خاهمنظوره استفاده مینمايند که در
تجارب بالغبر هشتساله رصد حمالت توسط شرکت امان نیز کمتر شاهد آن بوديم.
در اين حمالت شاهد اين بوديم که سامانههای کنترل صنعتی از نوع ايستگاههای مهندسی دارای
سیستمهایعامل ويندوز ،از اکسپلويتهای آسیبپذيریهای شناختهشده درايورهای مادربردهای

ASRock

مورد نفوذ قرار گرفتند.

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-103a
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جزئیات فنی
همانطور که در ابتدای اين گزارش بیان شد ،اخیرا در خصوه هو و نفوذ به شبکهها و تجهیزات کنترل
صنعتی

Electric

 OMRON ،Schneiderو پروتکل

UA

 OPCهشدار جدی دادهشده است .در لیست ذيل

جزئیات بیشتری از اين دارايیهای آسیبپذير را مشاهده میکنیم:
Schneider Electric MODICON and MODICON Nano PLCs, including (but may not be
;limited to) TM251, TM241, M258, M238, LMC058, and LMC078
OMRON Sysmac NJ and NX PLCs, including (but may not be limited to) NEX NX1P2,
NX-SL3300, NX-ECC203, NJ501-1300, S8VK, and R88D-1SN10F-ECT
OPC Unified Architecture (OPC UA) servers.





ابزارهای مذکور ماژوالر بوده و میتوانند به شکل کامال خودکار توسط مهاجمین اجرا شوند .اين ابزارها دارای
يو کنسول مجازی با يو رابط فرمان شبیه به رابط دستگاههای کنترل و اتوماسیون صنعتی هستند.
متأسفانه اين ماژولهای خطرناک اين امکان را ايجاد مینمايند که حتی مهاجمین با سطح مهارتی پايین،
بتوانند قابلیتهای پیشرفته مهاجمان حرفهای را شبیهسازی نمايند و اين برای صنايع کشور میتواند بسیار
خطرناک باشد.
عالوه بر اين ،اين گروه از مهاجمین از ابزاری اسنتفاده میکنند که يو درايور مادربرد آسننیبپذير شننناختهشده به
نام AsrDrv103.sysرا نصنب میکنند و از آسنیبپذيری با شنناسه  CVE-2020-15368موجود در آن برای
اجرای بدافزار در سنطح هسته ويندوز استفاده میکنند .در ادامه مهاجمین با استفاده از تکنیوهای حرکات جانبی
سنعی میکنند از راههای آشکار و پنهان میان شبکههای اداری ،فاوا و نظاير آن به شبکه های صنعتی نفوذ کنند که
الزم اسنت صننايع کشنور نسنبت به آن آگاه باشنند .در ادامه به تفکیو سنازنده و پروتکل به اين موضوع خواهیم
پرداخت.
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ابزار موردنظر برای تجهیزات شننرکت اشنننايدر دارای ماژولیهايی اسننت که امکان ارتباا از طريق پروتکل
معمول منديريتی و مندبناس  TCPبر روی پورت  247را فراهم میکند .اين ماژولها میتواند اين امکان را
بدهند که:


مهاجمین يو اسنکن سريع جهت شناسايی PLCهای شرکت اشنايدر بر روی شبکه محلی صنعت
انجام دهند .اين اسننکن با ارسننال پیامهای مالتی کسننت UDP 1با پورت مقصنند  72172انجام
میگیرد .الزم به ذکر اسننت اسننکن از طريق پروتکل  UDPبا پورت مقصنند  72172يو اسننکن
اسنتاندارد است که توسط ايستگاههای کاری مهندسی برای شناسايی عادی  PLCها در شبکههای
صنعتی استفاده میشود و ممکن است لزوما نشاندهنده فعالیتهای مخرب نباشد .اين نکته بسیار
مهم اسنت که در تنظیم قواعد سنامانههای تشخیص نفوذ صنعتی و  SIEMبه نحوی عمل نمايیم
که هشندارهای منفی کاذب را (به دلیل رفتار طبیعی شبکه) گزارش ندهیم .ما در امان ،در حوزه
خدمات شننناسننايی حمالت به اين نکات کلیدی نهايت توجه را داريم تا در باالترين سننطح کیفی
بتوانیم به شرکتها و صنايع کشور ارائه خدمات داشته باشیم.



اين ماژولها امکان اجرای حمالت جسننتوجوی رمزهای عبور دسننتگاههای  PLCرا با اسننتفاده از
پروتکل CODESYSيا سننناير پروتکلهای رايج و از طريق پورت  UDP 1204را میسنننر میکند.
همانطور که در دورههای آموزشنی تخصصی امنیت صنعتی امان همیشه تذکر میدهیم ،چنانچه
برای دسنترسی به PLCها DCS ،و حتی  ESDاز رمزهای عبور پیشفرض يا ساده استفاده نمايیم
مهاجمین با استفاده از اين ابزارها میتوانند حتی به تجهیزات اليه کنترل محلی مانند PLCها نیز
دسننترسننی پیدا نمايند .در اين هشنندار تذکر دادهشننده اسننت که امکان دارد اين ماژولها ،سنناير

multicast
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تجهیزاتی کنه از طريق  CODESYSارتبناا برقرار میکننند را نیز موردحملنه قرار دهند که زنگ
خطری است برای برخی صنايع که از اين تجهیزات و پروتکل مربوطه استفاده میکنند.


همانطور که در تصنور نمادين ذيل مشاهده میکنیم ،اين ماژولها امکان اجرای حمالت ممانعت
از خندمات ( )DoSبر روی تجهیزات  PLCرا به نحوی فراهم میکنند که از طريق شنننبکه امکان
دسترسی به کنترلکنندهها و مديريت فرايند وجود نخواهد داشت.

شکل  :3تصویر نمادین نفوذ به یک DCS
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اين مناژولها امکان اجرای حمالت ممانعت از خدمات( )DoSبا ارسنننال بسنننتههای مرگ 1علیه
تجهیزات  PLCرا به نحوی فراهم میکند که امکان پیکربندی مجدد و راهاندازی مجدد  PLCسلب
خواهد شد.



اين ماژولها باعث قطع ارتباا کاربران مربوطه و سنیسنتم مهندسی با  PLCمیشود و مهندسین
بهرهبردار يا تعمیر و نگهداری ،مجبور خواهند شند مجدد به  PLCدرخواست تصديق اصالت دهند.
احتمال میرود مهاجمین از اين طريق بتوانند نام کاربری و رمزهای عبور PLCها را به دست آورند.



اين ماژولها امکان ارسننال فرمانهای مختلف از طريق پروتکل مدباس را نیز فراهم میکند و اين
ويژگی میتواند برای PLCهای غیر از برند اشنايدر نیز کارا باشد که واحدهای متولی امنیت صنايع
کشور الزم است در اين مورد تدابیری را اتخاذ نمايند.

در جدول ذيل مشننخصننات فنی تاکتیوها و تکنیوهای اين ابزار در مورد برند اشنننايدر را بر اسنناس چارچوب
 ATT&CK for ICSمشاهده میکنیم.
Technique
]Command-Line Interface [T0807
]Scripting [T0853

Tactic
Execution

]Modify Program [T0889
]System Firmware [T0857
]Valid Accounts [T0859

Persistence

]Remote System Discovery [T0846
]Remote System Information Discovery [T0888

Discovery

]Default Credentials [T0812
]Program Download [T0843
]Valid Accounts [T0859

Lateral Movement

packet of death
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Collection
Monitor Process State [T0801]
Program Upload [T0845]
Monitor Process State [T0801]

Command and Control

Commonly Used Port [T0885]
Standard Application Layer Protocol [T0869]

Inhibit Response Function

Block Reporting Message [T0804]
Block Command Message [T0803]
Denial of Service [T0814]
Data Destruction [T0809]
Device Restart/Shutdown [T0816]
System Firmware [T0857]

Impair Process Control

Modify Parameter [T0836]
Unauthorized Command Message [T0855]

Impact

Denial of Control [T0813]
Denial of View [T0815]
Loss of Availability [T0826]
Loss of Control [T0827]
Loss of Productivity and Revenue [T0828]
Manipulation of Control [T0831]
Theft of Operational Information [T0882]
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طبقهبندی :عادی
محرمانه

ابزار موردنظر برای تجهیزات شرکت  OMRONدارای ماژولیهايی است با امکانات ذيل:


اين ماژولها به مهاجمین اين قابلیت را میدهد که از طريق پروتکل  FINSاقدام به شننناسننايی
تجهیزات  OMRONنمايند.



در شناسايی به کمو اين ابزارها امکان دريافت و شناسايی آدرس  MACتجهیزات صنعتی وجود
دارد.



اين ماژولها به مهاجمین اين قابلیت را میدهد که اطالعات پروتکل HTTPرا که سوی تجهیزات
صنعتی دريافت میشود را تجزيهوتحلیل نمايند.



اين ماژولها به مهاجمین اين قابلیت را میدهد که به کمو روش سرشماری 1به تجهیزات متصل
به  PLCدسنترسنی پیدا کنند و همچنین بتوانند از تجهیزات متصل به  ،PLCنمونه يا دادهبرداری
انجام دهند.



اين ماژولها به مهاجمین اين قابلیت را میدهد که هر نوع فايل دلخواهی را بر روی PLCها بازيابی
يا از PLCها پشتیبانگیری نمايند.



درنهناينت ،اين ماژولها به مهاجمین اين قابلیت را میدهد که بر روی اين PLCها يو کد مخرب
سنننفارشنننی را برای اهداف حمالت ديگر و برای روز مبادا بارگذاری نمايند که امان در مورد اين
ويژگیهای به جد هشندار میدهد .اين ماژولها امکان غالب تعامالتی که در بردار حمالت ،توسط
مهاجمین در چارچوب  ATT&CK for ICSارائهشننده اسننت را فراهم میکند .تمامی اين تکتیوها و

Polling

1
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محرمانه

 در جدول ذيل اين تکنیوها و.تاکتیوها در دورههای آموزشننی پیشننگامان امن آرمان تبیین میشننود
.تاکتیوها مشخصشدهاند
Tactic
Initial Access
Execution

Technique
Remote Services [T0886]
Command-Line Interface [T0807]
Scripting [T0853]
Change Operating Mode [T0858]
Modify Controller Tasking [T0821]
Native API [T0834]

Persistence

Modify Program [T0889]
Valid Accounts [T0859]

Evasion
Discovery

Change Operating Mode [T0858]
Network Sniffing [T0842]
Remote System Discovery [T0846]
Remote System Information Discovery [T0888]

Lateral Movement

Default Credentials [T0812]
Lateral Tool Transfer [T0867]
Program Download [T0843]
Remote Services [T0886]
Valid Accounts [T0859]

Collection

Detect Operating Mode [T0868]
Monitor Process State [T0801]
Program Upload [T0845]

Command and
Control

Commonly Used Port [T0885]
Standard Application Layer Protocol [T0869]

Inhibit Response
Function

Service Stop [T0881]
Modify Parameter [T0836]

محرمانه
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0.4.5 :نسخه سند

محرمانه

Impair Process
Control

Unauthorized Command Message [T0855]

Impact

Damage to Property [T0879]
Loss of Safety [T0837]
Manipulation of Control [T0831]
Theft of Operational Information [T0882]
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نسخه سند0.4.5 :

محرمانه

ابزار موردنظر برای تجهیزاتی که پروتکل OPC UAرا پشننتیبانی میکنند يا از آن اسننتفاده میکنند دارای
ماژولیهايی است با امکانات ذيل:


اين ماژولها به مهاجمین اين قابلیت را میدهد که سرورهای  OPC UAرا شناسايی نمايند.



اين مناژولهنا بنه مهاجمین اين قابلیت را میدهد که سنننرورهای  OPC UAرا به کمو نامهای
کاربری و رمز عبور پیشفرض يا سرقت شده مورد دسترسی قرار دهند.



عالوه بر موارد فوق اين ماژولها امکان نوشتن تگها توسط  OPC UAرا فراهم میکند که به جد
قابلیتی با سنطح ريسو باال است و شرکت امان در مورد سوءاستفادهها ی آتی احتمالی در صنايع
کشنور (در صنورت عدم ارتقاء) هشندار میدهد .الزم به ذکر است که در چند سال اخیر ،در مورد
قابلیتهای  OPC UAو ويژگیهای امنیتی آن در دورههای آموزشنننی مطالب متعددی را خدمت
مخاطبین گرامی امان ارائه کردهايم .باوجوداين قابلیتها ،مشنننابه هر پروتکل ديگری الزم اسنننت
مقوله بهروزرسانی تجهیزات مرتبط را در دستور کار قرار دهیم.

در جدول ذيل اين تکنیوها و تاکتیوها مشخصشدهاند.
Technique
]Command-Line Interface [T0807
]Scripting [T0853

Tactic
Execution

]Valid Accounts [T0859
]Remote System Discovery [T0846
]Remote System Information Discovery [T0888

Persistence
Discovery

]Valid Accounts [T0859
]Monitor Process State [T0801
]Point & Tag Identification [T0861

Lateral Movement
Collection

محرمانه
72  از12
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محرمانه

Command and
Control

Commonly Used Port [T0885]
Standard Application Layer Protocol [T0869]

Impact

Manipulation of View [T0832]
Theft of Operational Information [T0882]

محرمانه
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طبقهبندی :عادی
محرمانه

بر اسناس اطالعات در دسنترسنی فعلی امان تاکنون در کشور آلودگی مرتبط با اين ابزارهای  APTگزارش
نشنده اسنت .در ادامه برخی راهکارهای کاهش ريسننو و مقابله با ابزارهای فوق همراه با تجربیات امان در
اين حوزه ارائه میشنود .الزم به ذکر اسنت که اين راهکارها برای تمامی محیطهای صنننعتی آزموده نشده
است و حتما توصیه میشود که قبل از پیادهسازی در شبکه صنعتی در شرايط آزمايشگاهی يا محدود مورد
آزمايش قرار گیرند.
 توصننیه معمول در اين موارد اين اسننت که شننبکههای صنننعتی ( )OTچنانچه ارتباطی با
شنننبکه اداری ،فاوا ،اينترنت و نظاير آن دارند در سنننريعترين زمان اين ارتباطات قطع يا
محدود شنود .الزم به ذکر است در بسیاری از صنايع مشاهده میکنیم که تصور به ايزوله
بودن کامل شنننبکه صننننعتی وجود دارد اما در ارزيابیهای متعدد شننناهد آن بوديم که
اتصاالتی میان شبکه  OTبا شبکه ITوجود دارد.
 چنانچه در صنعت خود از ضدبدافزار1يا سامانه تشخیص نفوذ ( )IDSاستفاده میکنید (در
صورت بهروزرسانی شرکت ارائهدهنده) هرچه سريعتر محصول امنیتی خود را بهروزرسانی
نمايید.


اسنتفاده از تجهیزات جمعآوری الگهای امنیتی نظیر IDSها و  SIEMتوصنیه میشود.
به مديران شبکههای کنترل صنعتی توصیه میشود که به کمو محصوالتی مانند SIEM

کنترل صننعتی و سنامانه تشنخیص نفوذ صننعتی ( )IDSبه شکل مستمر کلیه تجهیزات
سامانه و ترافیو عبوری را پايش نمايید.

antivirus

1

محرمانه
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طبقهبندی :عادی
محرمانه

 چننانچه در شنننبکه صننننعتی يا تجهیزات مربوطه امکان تصنننديق هويت چند عامله يا
چندمرحلهای داريد حتما آن را فعال نمايید.
 حتما برای صننننعت خود برنامه مقابله با حوادث و طرد تداوم کسنننبوکار ( )BCPتهیه
نمايید و طبق برنامه چندين بار آن را تمرين نمايید .ما در امان همراه شنننما هسنننتیم تا
چنانچه صنعت شما در اين بخش ضعف دارد ،اين مستندات و دستورالعملها را برای شما
آماده نمايیم.
 اکیدا توصننیه میکنیم در مورد تجهیزاتی که در اين گزارش به آنها اشنناره شنند رمزهای
عبور پیشفرض را تغییر دهید .همچنین به دلیل سنطح حسناسیت اين نوع از مخاطرات
توصیه میشود که رمزهای عبور را به شکل دورهای تغییر دهید.
 اکیدا توصنیه میکنیم از تمامی تجهیزات مذکور پشنتیبانگیری آفالين صورت گیرد و از
صنحت فايلهای پشنتیبان اطمینان حاصنل نمايید .چنانچه در مورد نحوه کنترل صحت
فايلها اطالعات کافی نداريد ،بخش آموزش امان میتواند اين موارد را به صننننعت شنننما
آموزش دهد.
 به مديران شبکههای سازمانی يا کنترل صنعتی توصیه میشود که دسترسی به محصوالت
احتمناال تحنت تنأثیر و سنننامنانه مديريت و نظارت بر آن را محدود کنند .الزم اسنننت
دسنترسیها به تجهیزات مذکور صرفا از طريق ايستگاههای کاری مهندسی مجاز صورت
پذيرد و سناير دسنترسنیهای غیرضنروری به اين تجهیزات مسدود شود .در صورت عدم
بهروزرسنانی محصنوالت امنیتی نامبرده در صورت امکان ،حتما دسترسی آنها به شبکه
عمومی (بهويژه اينترنت يا  VPNهای پیمانکاران) قطع گردد.

محرمانه
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طبقهبندی :عادی
محرمانه

 تا جايی که امکان دارد بايد نمای حمله مهاجمین جهت دسنترسی به دارايیهای سايبر-
فیزيکی (تجهیزات و سیستمها) شما به حداقل برسد؛ اتصال اين تجهیزات را به شبکههای
غیر امن به حداقل برسانید.
 الزم اسننت ايسننتگاههای کاری مهندسننی و مديريتی توسننط ابزارهای محافظتی از نوع
 (HVCI) Hypervisor Code Integrity ،Credential Guard ،Device Guardو
 EDRمحافظت شوند.
 به مديران شننبکههای کنترل صنننعتی توصننیه میشننود که به کمو راهکارهای کنترل
دسترسی تنها به کاربران مجاز امکان دسترسی به شبکه داده شود (ترجیحا اين دسترسی
مبتنی بر نقش اعمال شود) .در دسترسیهای اعطايی بايد راهبرد حداقل دسترسی اعمال
شنود و تغییر در نرمافزارهای سنامانههای صنعتی صرفا در اختیار مدير يا سرپرست مجاز
واحد باشد.
 توصنیه میشود از سازوکارهای انتقال امن فايل برای مبادله فايلهای دريافتی از اينترنت
يا پیمانکار (برنامهها ،بهروزرسانیها و غیره) استفاده گردد.
 توصنیه میشنود که در صورت اتصال شبکهی کنترل صنعتی به شبکههای ديگر حتما از
ديواره آتش کنترل صنعتی يا يوسوساز کنترل صنعتی استفاده نمايید.
 ما در امان توصنیه میکنیم که در صنورت محدوديت در شنبکه يا پلنت صنعتی و جهت
اتخناذ رويکرد کناهش مخاطره ،سنننامانههای تحت تأثیر را در يو زير شنننبکه ايزوله يا
محدودهی امن قرار دهید.
 توصیه میشود برنامهها و نرمافزارهای غیرضروری از تجهیزات مذکور يا سامانههای متصل
به شبکههای دارای تجهیزات مذکور پاک شوند.

محرمانه
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طبقهبندی :عادی
محرمانه

 الزم است هرگونه ترافیو مشکوک ،ترافیو ناخواسته ،شواهد حمالت ممانعت از خدمات
( ،)DoSتأخیر يا اختالل در عملکرد PLCها ،سننامانههای  HMIو مهندسننیDCS ،ها و
نظاير آن به واحد امنیت يا حراست مجموعه گزارش شود.
 الزم است کلیه سامانههای يادشده در اين گزارش نظیر نصب درايورهای ناخواسته بهويژه
 ASRockبررسی شوند (چنانچه از قبل و به شکل مجاز  ASRockنصب نبوده باشد).
 درصننورتیکه در شننبکه يا واحد صنننعتی شننما نیاز به اتصننال از راه دور داريد حتما از
راهکارهای اتصال راه دور امن نظیر  VPNاستفاده کنید؛ توجه شود که خودِ راهکار VPN

داری آسنیبپذيری نباشد و پاشنه آشیل نباشد؛ در شکل  ،0نمونه شماتیو سناريو نفوذ
مهاجم از طريق  VPNآسیبپذير را مشاهده میکنید ما در قالب دوره آموزشی میتوانیم
اين تهديدات و راهکارهای امنسازی آنها را به شما ارائه نمايیم.

شکل  :4نمونه شماتیک سناریو نفوذ مهاجم از طریق  VPNآسیبپذیر

 همانند غالب آسیبپذيریها و حمالت به سامانههای فناوری اطالعات و کنترل صنعتی و
زيرسنناختهای حسنناس (حسنناس ،حیاتی و مهم) پیادهسننازی دفاع در عمق و سنناير
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راهبردهای امنیتی نظیر تنوع در دفاع ،موضع ايمنی در برابر خرابی ،نقطه وارسی و غیره
به شما توصیه میشود.
 درصورتیکه هر يو از موارد باال برای شما مبهم است ،امان میتواند با سازمان يا صنعت
شنما جلسهی گذاشته و راهکارهای امنیتی خود را ،همراه با مجموعه خدمات امنیتی ،به
شننما معرفی نمايیم (به بخش درباه امان و ارتباا با امان ،جهت مشنناهده خدمات و راه
ارتباطی مراجعه نمايید).

محرمانه
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شرکت پیشگامان امنآرمان (امان) ،با استعانت از خداوند متعال و بهمنظور
صیانت از سرمايههای عملیاتی و اطالعاتی کشور ،رسالت خويش را ارائه
خدمات و محصوالت بسیار باکیفیت در حوزههای امنیت سايبری
فناوریهای عملیاتی ( ،)OTبا تمرکز ويژه بر روی امنیت سامانههای
کنترل و اتوماسیون صنعتی ،سامانههای اسکادا و نظارت ،تلهمتری،
ديسپاچینگ میداند.
متدولوژیهای ارزيابی و مديريت مخاطرات امنیت سايبری امان با پشتوانه علمی و عملی بالغبر  8سال
طراحی و تبیین شدهاند و در حال بهرهبرداری در پروژههای متعددی میباشند .آموزشهای تخصصی امان
در حوزه امنیت سايبری صنعتی ،در صنايع مختلفی با موفقیت برگزار میگردد .در ادامه اهم خدمات
قابلارائه امان جهت ارائه به سازمانها و صنايع محترم کشور فهرست شدهاند:


ارزیابی امنیت سامانههای كنترل و اتوماسیون صنعتی
o

مشاوره و اجرای فرايندهای ارزيابی امنیت سايبری بر اساس استانداردهای مرجع ،بهروشها و
متدولوژیهای بهروز و ابداعی امان



مدیریت مخاطرات امنیت در صنایع و سازمانهای باالدستی
o

مشاوره و اجرای پروژههای مديريت مخاطرات امنیت سايبری بر اساس دستورالعملهای
باالدستی و با باالترين سطح کیفی در ايران



تدوین الزامات ارتقاء امنیت سایبری ،دستورالعملها ،نقشه راه و غیره
o

تهیه انواع اسناد امنیتی نظیر الزامات امنیتی ،دستورالعملها ،توصیهنامهها ،نقشه راه،
نظامنامههای امنیت سايبری ،آئیننامههای نظارتی در صنايع و زيرساختهای حیاتی



امنسازی سایبری در صنایع و زیرساختهای صنعتی
o

مشاوره ،اجرا و نظارت بر انواع پروژههای ارتقاء امنیت سايبری در شبکههای صنعتی و سامانههای
اسکادا ،DCS،تلهمتری ،ديسپاچینگ و غیره
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ارائه معماری امن سایبری فناوری عملیاتی
o

طراحی و پیادهسازی معماری امن سايبری در زيرساختهای صنعتی ،صنايع و سازمانهای
باالدستی بر اساس راهبردهای امنیتی و فناوریهای بهروز مبتنی بر تحلیل هزينه  -فايده



برگزاری دورههای آموزشی و كارگاههای تخصصی امنیت شبکههای كنترل و اتوماسیون
صنعتی
o

آموزش ارزيابی و مديريت مخاطرات امنیتی سامانههای اسکادا ،DCS،تلهمتری ،ديسپاچینگ و
غیره



o

آموزش ارتقاء امنیت سايبری سیستمهای کنترل صنعتی و اسکادا

o

سخنرانی و ارائه انواع همايشهای در حوزه امنیت سیستمهای کنترل صنعتی و

Industry 4.0

تحلیل آسیبپذیریها و تهدیدات امنیتی سیستمهای كنترل صنعتی و اسکادا
 oمدلسازی حوادث امنیتی ،حمالت ،تهديدات در زيرساختهای صنايع و سازمانها و تحلیل
آسیبپذيریهای امنیتی همراه با اجرای سناريوهای نفوذ



تهیه گزارشهای امنیتی از حمالت و حوادث سایبری
o

تحلیل و بررسی حمالت و رخدادهای سايبری و تهیه گزارشهای دقیق ،جامع از سطود فنی
تا مديريتی



تحلیل و بررسی حفاظت اطالعات در سازمانها و صنایع
o



انجام رويههای ارزيابی و مستندسازی حفاظت اطالعات سايبر-فیزيکی در سازمانها و صنايع

تدوین و ارائه برنامههای آگاهیبخشی و حساسسازی امنیتی
 oبرنامههای آگاهیبخشی و حساسسازی امنیت سايبری شامل ارائه محتواهای آموزشی و
هشداردهی ،تهیه پوسترها و کلیپهای امنیتی ،ارزيابی و سنجش سطح بلوغ پرسنل و غیره
است که میزان فرهنگ امنیت صنعت يا سازمان را افزايش میدهد.

همچنین حوزههای فعالیت امان در ادامه مشخص شده اند:
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امنیت سایبری سامانههای كنترل و اتوماسیون صنعتی ،اسکادا ،DCS ،دیسپاچینگ ،ESD،تلهمتری
مديريت مخاطرات (ريسو) امنیت سايبری سامانههای کنترل و اتوماسیون صنعتی



آموزش تخصصی امنیت سايبری سامانههای کنترل صنعتی و اسکادا



مشاوره در اجرای راهکارهای امنیت سايبری سامانههای کنترل و اتوماسیون صنعتی



ارزيابی مخاطرات سايبری سامانههای کنترل صنعتی و زيرساختهای حیاتی



طراحی و پیادهسازی معماری امن صنعتی مطابق با استانداردهای خارجی و داخلی



تحلیل و بررسی تخصصی افشاء اطالعات در سامانههای صنعتی



تحلیل آسیبپذيریها ،تهديدات و تست نفوذ در سامانههای کنترل صنعتی



مدیریت امنیت اطالعات
مديريت و ارزيابی مخاطرات امنیتی سامانههای سايبری و شبکههای اداری



تحلیل و بررسی تخصصی افشاء اطالعات در سامانههای اداری



تحلیل آسیبپذيریهای امنیتی سامانههای سايبری
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جهت ارتباا با ما از راههای ذيل اقدام فرمايید .کارشناسان و متخصصان ما آماده ارائه خدمات ،به شما
همراهان همیشگی امان هستند.

چنانچه تمايل داريد گزارش حمالت ،آسیبپذيریها و ويژهنامههايی مشابه اين گزارش را دريافت نمايید،
اطالعات تماس بهويژه آدرس ايمیل به همراه معرفی سازمان/صنعت خود را به نشانی
ارسال نمايید تا به شکل رايگان اين گزارشها را دريافت نمايید.

info@AmanSec.ir
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