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سامانه های اسکادا 
حمله ها و راهکارهای دفاعی

ــوع امنیت در سامانه های اسکادا  این مقاله به موض
ــک دفاع جامع  ــرای اجرای صحیح ی ــردازد. ب می پ
ــری، فراهم نمودن  ــل در برابر حمالت سایب و کام
برخی پیش نیازها، از قبیل درک صحیح از سامانه ی 
ــاد تفکر صحیح  ــادا، درک مفهوم حمله و ایج اسک

جهت دفاع هوشمند امری الزامی است.
ــورهای  ــا توجه به فاصله ی علمی ایران با کش ب
صنعتی و عدم توجه صنایع مادر به دفاع هوشمند، 
ــادا مورد  ــر، سامانه های اسک ــا ی اخی ــی سال ه ط
ــور  استفاده در صنایع کلیدی و زیرساخت های کش
ــان ایران  ــورد حمله ی دشمن ــواره از اهداف م هم
ــأله ی امنیتی یافتن  ــن مس ــد. با اهمیت تری بوده ان
ــؤال است که:  ــع به این س ــی صحیح و جام پاسخ

راه های ایمن کردن اسکادا چسیست؟ 
ــی می شود تا مفاهیم  ــا توجه به این مهم سع ب
ــرای القای یک  ــه و راهکارهای دفاعی ب کلی حمل
ــاع سایبری ارایه  ــوم حمله و دف ــر کلی از مفه تفک

شود. 

واژه هاي کلیدي: اسکادا، حمله، امنیت، دفاع سایبری
مهندس صابر درویش
 مدیرعامل شرکت 

فن آوری پیشگامان صنعت آرکا زاک
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1. مقدمه
ــای اسکادا به آغاز استفاده  اهمیت امنیت سامانه ه
ــور آمریکا در  ــن سامانه در صنایع حیاتی کش از ای
دهه ی 1960 )1330 ه.ش( برمی گردد. اما با توجه 
ــران با رشد فناوری در  ــور ای به عدم هماهنگی کش
دنیا، استفاده از این سامانه در ایران سابقه ای تقریباً 
ــه کارفرمایان دولتی ایران  ــه دارد. متأسفان 20 سال
طبق سنت و روال همیشگی خود برخالف همتایان 
اروپایی شان ]1[ هیچگاه به هشدارهای شرکت های 
ــش محور در این حوزه توجه نکرده و اخیراً پس  دان
ــد حمله ی مخرب به سامانه های اسکادا مورد  از چن
ــه فکر امنیت این  ــور ]2[ اکنون ب استفاده در کش
ــای دفاعی مورد  ــه راهکاره ــا افتاده اند ک سامانه ه
ــد کارایی و هوشمندی  استفاده در حال حاضر فاق
ــل همچنان می توان  ــد. به همین دلی الزم می باشن
ــاری را در صنایع ایران  ــی بی شم حفره های امنیت

مشاهده نمود.
همان طور که پیش از این گفته شد استفاده از 
ــادا در صنایع مادر و حیاتی، باعث  سامانه های اسک
ــه عنوان هدفی آسیب پذیر،  شده تا این سامانه ها ب
همواره مورد توجه دشمنان و تروریست ها قرار داشته 
باشند. اما نکته ی مهم ذکر این چند سؤال است که:

ــه سامانه ی  ــه ی »حمله ب ــر جمل ــا ذک .آیا ب
ــر باید بر حمالت  ــادا« تمام تمرکز متولیان ام اسک

نرم افزاری معطوف شود؟
ــای  حمله ه از  ــر  مخرب ت ــی  حمله های ــا  .آی
نرم افزاری وجود دارد؟ راهکار کاربران این سامانه ها 

در برابر حمالت مذکور چه می تواند باشد؟
با توجه به غرض ورزی برخی کشورهای صاحب 
ــبت به ایران که متأسفانه از هیچ روشی  فناوری نس
برای ضربه زدن به ایران عزیز کوتاهی نمی کنند]3[ 
ــورهای مذکور به حمله به سامانه های  و توجه کش
ــی این  ــه دلیل کم هزینه بودن و اثربخش اسکادا، ب
ــای تهاجمی،  ــه با سایر روش ه ــالت در مقایس حم
ــواره آماج حمله ی  ــع مادر و حیاتی ایران هم صنای

این کشورها خواهند بود.
ــل، راهکارهای دفاعی ما به هوشمندی  در مقاب
ــه نبوده و تاکنون راهکارهای  حمالت صورت گرفت
ــه صنایع ما  ــای گزافی را ب ــا هزینه ه ــی نابج دفاع

تحمیل کرده است. 

2. مفهوم حمله به سامانه های اسکادا
ــه سمت ساخت »سامانه های  در حال حاضر دنیا ب
باز1« گرایش دارد، این سامانه ها امکان یکپارچگی 
بین تجهیزات سازندگان مختلف را فراهم می کنند؛ 
ــش خطرات ناشی  ــا در عین حال منجر به افزای ام
از دسترسی ساده تر به شبکه های صنعتی شده اند.

ــیاری از سامانه های  ــای داخلی در بس شبکه ه
ــای  ــه سامانه ه ــر TCP/IP و از جمل ب ــی  مبتن
ــا توجه به این نکته که  اسکادا استفاده می شوند. ب

1. OPEN

ــود را به وسیله ی  ــا و RTUها اطالعات خ PLCه
ــروه از پروتکل ها و شبکه های خارجی مانند  یک گ
 DNP3 و MODBUS ،RS-485 ، RS-232
ــترهای ارتباطی مانند خطوط  و معموالً توسط بس
تلفن، ماهواره، شبکه های رادیویی خصوصی و غیره 
ــک شبکه ی داخلی   ــد ایجاد تنها ی منتقل می کنن
ــر »مصونیت از حمالت  ــزا در جهت القای تفک مج
خارجی« می تواند حفره های امنیتی بسیاری را در 
ــالوه بر آن با توجه به این  ــه به وجود آورد. ع سامان
ــن پروتکل ها تحت مالکیت  ــیاری از ای نکته که بس
نمی باشند می توان با دسترسی به بسترهای انتقال 

تقریباً هر ضربه ای را به یک سامانه وارد کرد.
ــیاری  ــی در بس ــای صنعت ــت در شبکه ه امنی
ــرل موضوعی چالش  ــا از جمله اتاق کنت از محل ه
ــت. در واقع سامانه های اسکادا اطالعات  برانگیز اس
ــک اطالعاتی ارسال می کنند که  خود را به یک بان
ــه ی اسکادا دارای یک  ــن بانک اطالعاتی و سامان ای
ــیر ارتباطی مشترک  ــتر ارتباطی یکسان یا مس بس
ــیر  ــای وجود یک مس ــه معن ــن ب ــد، و ای می باشن
دسترسی به سامانه های اسکادا و شبکه های انتقال 
ــر سامانه ی مبتنی بر TCP/IP و  داده از طریق ه
ــی می تواند به  ــت. از این رو این دسترس ــه اس رایان

صورت تمام وقت و 24 ساعته باشد.
ــک موقعیت  ــار باعث پدید آمدن ی ــن ساخت ای
ــه روش های  ــه سامانه های اسکادا ب ــرای حمله ب ب
ــان اتاق کنترل( و  ــف )از جمله توسط کارکن مختل

اهداف مختلف می باشد.
ــاس نمی توان حمله را تنها به از بین  بر این اس
ــه ی مردم در  ــواردی که عام ــردن اطالعات یا م ب
ــه حمله ها می توانند در  ــن دارند تعبیر کرد بلک ذه
ــا و با راهبردهای  ــای مختلف و به روش ه مرحله ه
ــاس می توان  ــورت پذیرند. بر این اس ــون ص گوناگ

مفهوم حمله را به صورت زیر بیان نمود: 
ــر عملیاتی که به هر  ــه عبارت است از ه »حمل
ــب منافع متضاد با منافع بهره بردار  روشی برای کس

به کار گرفته می شود.«
ــه عنوان مثال 4 نمونه از حمله ها به شرح زیر  ب

می باشند:
ــروع به اطالعات یک سامانه  1.  دسترسی نامش

در جهت تغییر کفه ی ترازو در یک مذاکره؛
ــردن سامانه ی  ــوش کردن و ری ست ک 2. خام

تحت کنترل؛
3. ارسال اطالعات اشتباه به بهره بردار؛

4. نابودی بانک اطالعات.

1.2. انواع حمله ها به سامانه های اسکادا
ــه در بخش های پیش عنوان  با توجه به مطالبی ک
ــیار گسترده باشد که این  شد، حمالت می تواند بس
ــل طبقه بندی و  ــوارد زیر قاب ــالت بر اساس م حم

مطالعه می باشند: 
1. زمان بندی؛ 

2. اهداف؛
3. روش های اجرا؛

4. قربانی ها؛ 
5. راهکارهای دفاعی. 

شایان ذکر است که پرداختن به این موضوع از 
حوصله ی این مقاله خارج است.

ــا می توانند از  ــه حمله ه ــه ذکر است ک الزم ب
داخل سامانه )مسیرهای دسترسی داخلی  شبکه(، 
دسترسی های باالیی مانند کاربران یا دسترسی های 

پایینی مانند RTUها باشند.
ــاس می توان به چند نمونه از حمالت  براین اس

کالسیک مندرج در جدول 1 اشاره کرد.

3. دفاع از سامانه های اسکادا
ــه و غیرهوشمند در جهت دفاع  1. راهکارهای اولی
از سامانه های اسکادا بسیار گسترده می باشند که از 

این میان می توان به موارد زیر اشاره نمود:
2. ایجاد شبکه ی مستقل؛

3. عدم نصب سامانه ی اسکادا. 
این راهکارهای ناکارآمد بیانگر عدم وجود دفاع 

هوشمند هستند.
ــش هزینه ها، افزایش  ــادا ابزاری برای کاه اسک
ــان سامانه و مهم تر از همه ابزار اعمال تئوری  راندم
کنترل به سامانه می باشد و به طور واقع بینانه بدون 

آن فرآیند تولید، راندمان الزم را ندارد.
حال سؤال مهم این است: دفاع چیست؟

ــه ای از روش ها به  ــک راهبرد و مجموع دفاع ی
ــن اساس راه های  ــورت یکپارچه  است که بر ای ص
ــم می شود )عدم  ــه از داخل و خارج ک ــوذ سامان نف

امکان نابودی 100 % نفوذ(
ــوان دفاع را به صورت زیر تعریف  بنابراین می ت

کرد:
»دفاع عبارت است از تهیه و اجرای یک راهبرد 
ــورد کامل و  ــه، با بازخ ــه صورت پیوست مناسب ب
ــه معماری سامانه ی  بررسی تمامی جوانب از جمل
ــتم  ــی سرورها، سیس ــا، پراکس ــادا، فایروال ه اسک
عامل ها، الیه های کاربری، الیه های انتقال اطالعات، 
قوانین و فرآیندها، با در نظر گرفتن درجه ی امنیت 

اجرایی سامانه.«
ــک روش جامع،  ــری، استفاده از ی  انعطاف پذی
ــرون به صرفه  ــار یکپارچه، هوشمندی و مق ساخت
ــک سامانه ی دفاعی کامل  ــودن از موارد حیاتی ی ب

می باشند.

حملـه عبارت اسـت از هـر عملیاتی که 
به هر روشـی برای کسـب منافع متضاد 

با منافع بهره بردار به کار گرفته می شود.
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4. جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به سخنان رییس سازمان پدافند غیرعامل 
ــرورت امنیت  ــور، سردار جاللي]4[، که به ض کش
ــل اشاره  ــوان ساخت داخ ــا توجه به ت ــد ب هوشمن
ــور  ــؤاالت مطرح است که در کش ــد این س می نمای
 ،PLC ،ــادا ــده ی اسک ــود تولیدکنن ــا وج ایران ب
ــر تجهیزات کنترل و ابزاردقیق و وجود  DCS، سای
ــان، آیا بی توجهی به  شرکت های داخلی دانش بنی
ــراف سرمایه های داخلی  ــوان بخش خصوصی اس ت
نمی باشد؟ علت اصرار بخش دولتی و متعاقباً برخی 
ــدم حمایت از توان  ــش خصوصی به ع بنگاه ها بخ
ــدی کارفرمایان  ــت داخلی با وجود رضایت من ساخ

چیست؟
ــت این محصوالت  ــه طراحی و ساخ با توجه ب
ــانس  ــران که با کیفیت باال و با طراحی و لیس در ای
ــد می شوند و وجود  ــای داخلی تولی خود شرکت ه
ــه صورت  ــش بنیان که ب ــی دان ــای داخل شرکت ه
تخصصی دانش ایجاد راهبردها و راهکارهای دفاعی 
را دارند، می توانیم برخالف تصور غرض ورزان غربی 
ــار دفاعی جامع خود را  ــان شرقی، راهک و سودجوی
ــل فراهم نماییم و  ــام جوانب با استقالل کام در تم
ــی، نه غربی،  ــداوم عملی شعار »نه شرق ــن امر ت ای
جمهوری اسالمی ایران« بعد از 35 سال می باشد.

]1[BBC.uk. politics, )2012( UK planning Cyber Reserve defence force
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-20578691 (Aeccess2013)
]2[ Williams, Christopher )2011( Israel video shows Stuxnet as one of its successes. 
London: Telegraph.co.uk. (access1 2012) 
]3[  Williams, Christoper, (2011). Israeli security chief celebrates Stuxnet cyber  
attack. The Telegraph (London). (2011)
 ]4[ جاللی1391: تولید اسکادای بومي/ راه اندازی آزمایشگاه شناسایيسالح سایبری. مصاحبه با خبرنگار مهر

TextVersionDetail/com.mehrnews.www//:http/1726711 (دسترسی/1392)
]5[ Bonnie Zhu, Anthony Joseph, Shankar Sastry, ( 2012).A Taxonomy of Cyber  
Attacks on SCADA Systems.
http://bnrg.cs.berkeley.edu/~adj/publications/paperfiles/ZhuJosephSastry_SCADA_
Attack_Taxonomy_FinalV.pdf (Access 2013)
[6] National Audit Office, (2013).The UK cyber security strategy .Report by the 
Comptroller and Auditor General. Ordered by the House of Commons 
www.nao.org.uk/cyber-security-2013 (Accessed 03,2013)
]7[ Bonnie Zhu and Shankar Sastry,  (2010) . SCADA-specific Intrusion Detection/
Prevention Systems: A Survey and Taxonomy In proceedings the First Workshop on 
Secure Control Systems (SCS’10), Stockholm, Sweden,.
[8] General Accounting Office, (2003).Critical Infrastructure Protection Challenges 
in Securing Control System.  (GAO) Report. ,GAO-04-140T.
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خرابی سامانه و غیر عملیاتی کردن محرومیت از سرویس1
سامانه

حمله با هدف تخریب سرورها که منجر به شرایط خاموشی می شود

خرابی سامانه و غیر عملیاتی کردن پاک کردن فایل های سامانه2
سامانه

پاک کردن فایل های سامانه ی سرورهای اسکادا

به دست گرفتن کنترل سامانه و قدرت نصب بدافزارها3
فرماندهی اپراتورها

نصب بدافزارهایی مانند تروجان برای به دست گرفتن کنترل سامانه

دزدی شناسه ی کاربری و 4
رمز عبور

دزدی شناسه ی کاربری و رمز عبور از 
طریق کاربران

حمله مقدماتی جهت زمینه سازی حمالت کامل تر

دزدی اطالعات حساس 5
شرکت ها

تخریب مزایای رقابتی و استقالل 
تصمیم گیری

دزدی اطالعات حساس کارخانه ها برای شرکت های رقیب یا سودجویی 
شخصی

خرابی سامانه و از دست رفتن اطالعات القای شرایط اضطراری6
بهره برداری

تغییر نقاط تنظیم و اطالعات بهره برداری برای القای شرایط غیر قابل 
کنترل و خاموش کردن سامانه از طریق بهره بردار

تغییر اطالعات بایگانی در بانک های اطالعاتی سیاراز دست رفتن اطالعات بهره برداریتغییر اطالعات7

استفاده از سرور اسکادا به عنوان پایگاه جهت تهدید و ایجاد خطر برای سوء استفاده از IPهاسوء استفاده8
سامانه های دیگر

جدول 1. حمله های کالسیک به سامانه های اسکادا

منابع:

رل
ــت

ــ
کن

سامانه های اسکادا  حمله ها و راهکارهای دفاعی


