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واژه های کلیدی: 
شبکه های صنعتی

امنیت سایبری
دفاع در عمق

VPN
دیوار آتش

برگردان: مصطفی عرفانی

امنیت سایبری در 
شبکه های صنعتی

چندی است که با افزایش حمالت سایبری، به روشنی معلوم 
ــب و کار یا صنعتی از این گونه حمالت  ــت که هیچ کس اس
ــد که تهدیدات  ــان می ده ــت. تمام آمارها نش در امان نیس
ــی که به نظر  ــت. در حال ــایبری رو به افزایش اس امنیت س
می رسد تهدیدات سایبری محدود به نفوذ به اطالعات مالی 
می شود، داده های اخیر نشان می دهند که حمالت اینترنتی 
ــب و کار در حال گسترش است.  ــر بخش های کس در سراس
ــیمانتک1 نشان می دهد که  ــر شده توسط س آمارهای منتش
ــطح جهان مورد حمله ی سایبری  75درصد شرکت ها در س

قرار می گیرند.
این مقاله  چند گام ساده به منظور دستیابی به امنیت بهتر 

از طریق »دفاع الیه ای« را تشریح می نماید.

1. Symantec
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ــکارتر شدن تهدیدات پیش  ــؤال این است: با آش س
ــی، چه مجموعه اقداماتی  رو برای تجهیزات صنعت
ــاوری اطالعاتIT( 2( و عوامل  از طرف مدیران فن
ــی غیرمجاز به  کارخانه باید صورت گیرد تا دسترس
ــبکه ها و همچنین سرقت و حمالت اینترنتی که  ش
ــا از بین بردن  ــد تخریب و ی ــان قص در آن مهاجم
اطالعات را دارند صورت نگیرد؟ همچنین پرداختن 
ــایبری  ــازی امنیت س ــای یکپارچه س ــه راه حل ه ب
ــتیابی به یک راه  ــی به منظور دس ــت فیزیک و امنی
ــای اینترنتیIP( 3( مفید و  حل واحد در پروتکل ه
سازنده به نظر می رسد. اتخاذ یک راهبرد یکپارچه 
ــود که دسترسی به تجهیزات حساس،  سبب می ش
ــد و از  ــات و اقدامات کارکنان تحت نظر باش اطالع

بروز خطای انسانی جلوگیری شود.
ــامانه های کنترل صنعتی که  ــیاری از س گرچه بس
ــوند دارای کنترل  ــاری عرضه می ش به صورت تج
ــند،  ــایبری و امنیت یکپارچه ی متنوعی می باش س
واقعیت این است که این سامانه ها هنوز هم مستعد 
دچار شدن به انواع تهدیدات هستند. ولی، از منظر 
امنیت سایبری نباید خود را در چهارچوب محدود 
نمود. سؤالی که برای صاحبان و متصدیان سامانه ها 
ــت که چگونه می توان از امنیت  وجود دارد این اس
ــامانه ی کنترل صنعتی اطمینان حاصل نمود و  س
درعین حال سامانه انعطاف الزم را نیز داشته باشد؟ 

جواب مسأله در این است: دفاع در عمق سامانه4.
ــایبر  »دفاع در عمق« یک راهکار قدرتمند برای س
ــی ارایه می نماید. )اصول  صنعتی و حفاظت فیزیک
اساسی آن به یک روش جنگیدن به نام »خورشید 
ــردد.( در تئوری های جنگ جهانی  ــزو5« باز می گ ت
ــود که  ــک بیان می ش ــن تکنی ــف ای دوم در توصی
ــامل مجموعه ی  ــه ای که ش ــاع الی ــتفاده از دف اس
ــرای حمله از هرجهت  ــی از دفاع می گردد ب متنوع
ــبت به دفاع در یک  راهکاری مؤثر در بر دارد و نس

خط، بسیار کارآمدتر است.

امنیت در شبکه های رایانه ای با استفاده از 
»دفاع در عمق«

ــده  دفاع در عمق یک رویکرد امنیتی الیه بندی ش
است که به طرق مختلف از امنیت شبکه در مقابل 
ــایبری محافظت می کند. الیه ها  نفوذ فیزیکی و س
ــه به کمک یک  ــده اند ک به گونه ای برنامه ریزی ش
ــر در برابر حمالت به  ــگ با یکدیگ ــاوری هماهن فن

صورت موازی عمل می کنند.
ــنتی فناوری های الیه ای عبارت است  نمونه های س

از:
)DMZ(7دیوارهای آتش6 و مناطق غیرنظامی.

2. Information Technology
3. Internet Protocol
4. Defense-in-depth
5. Sun tzu,s-art of war
6. Firewalls 
7. DeMilitarized Zones

 )VPN( 8شبکه های خصوصی مجازی.
)VLAN( 9شبکه های مجازی محلی.

.مدیریت دسترسی امن و خروج از سامانه10
.ورود به سامانه ی متمرکز و حسابرسی11

ــی  .فناوری های نظارت تصویری و کنترل دسترس
فیزیکی12 

پیکربندی شبکه ی 13صنایع عمومی
در این جا نگاهی ساده به شبکه ی صنعتی با اهداف 
عام داریم که اجزای اصلی شبکه ی آن عبارتند از:

ــز کاربری  ــی و/یا مرک ــی اصل ــه ی صنعت .محوط
تأسیسات؛

.یک یا چند مکان راه دور؛
.دسترسی به درگاه های سازمانی؛
.درگاه های دسترسی از راه دور؛

ــبکه های چندگانه ی انتقال اطالعات به صورت  .ش
ــت و...( با  ــی )اینترانت، اینترن ــی و خصوص عموم
ــی متعدد و گره14 شبکه های مختلف  نقاط دسترس

)خصوصی و عمومی(.
ــاز متصل به  ــبکه ی کاماًل ب ــکل1 یک ش نمودار ش
ــایبری  اینترنت که در معرض حمالت فیزیکی و س

قرار دارد، را نشان می دهد.
ــتیابی به  ــاده به منظور دس ــن مقاله چند گام س ای
ــریح  ــق »دفاع الیه ای« را تش ــت بهتر از طری امنی

می نماید.

8. Virtual Private Networks
9. Virtual Local Area Network
10. Secure access manager and authentication  
systems
11. Centralized logging and auditing
12. Video surveillance technology and physical acess 
control
13. Network topology 
14. Network  hops

شکل 1. شبکه ارتباطی در یک 
مجموعه ی صنعتی

15 NAT/دیوارآتش
ــت که به  عملکرد دیوارآتش معموالً به گونه ای اس
ــر راه مسیریاب های شبکه  عنوان یک گزینه در س
ــد. دیوارآتش غالباً در نقاط ورود  قابل نصب می باش
ــات از راه دور قرار  ــی و تمام امکان ــبکه ی اصل به ش
می گیرد، عملکردی که به مانند یک دروازه می ماند 
ــه هیچ گونه اطالعات  ــان حاصل می کند ک و اطمین
ــبکه وارد  خصوصی، خارج و هیچ چیز مخربی به ش
ــی آن برای  ــش به توانای ــردد. ارزش دیوارآت نمی گ
ــبکه های رایانه ای در  تنظیم جریان ترافیک بین ش
سطوح مختلف امنیتی است، بنابراین، کار بازرسی 
ــور و مرور اطالعات را  ــبکه و اجازه ی عب ترافیک ش
براساس مجموعه ضوابط تعیین شده انجام می دهد.

ــه اطمینانی به  ــت که هیچ گون ــت، جایی اس اینترن
ــت، و منطقه ی داخلی جایی است که قابل  آن نیس
ــطح اعتماد  ــک منطقه با س ــد. ی اطمینان می باش
ــبکه ی داخلی  ــن اینترنت و ش ــی بی ــط جای متوس
ــبکه  ــه عنوان محیط ش ــه اغلب ب ــت، جایی ک اس
ــاد  ــی« )DMZ( از آن ی ــه ی غیرنظام ــا »منطق ی
ــود. دیوارهای آتش جدید برای الیه های سوم  می ش
ــارم که وظیفه ی انتقال و ارتباطات را برعهده  و چه
ــای آتش پایدار16«  ــوالً با نام »دیواره دارند و معم
شناخته می شوند الیه ی امنیتی اضافه برای کنترل 

ارتباطات فراهم می نماید.
ــک انتخاب عالی  ــه عنوان ی ــش می تواند ب دیوارآت
ــوان یک عامل  ــبکه یا به عن ــل حفاظتی در ش عام

مؤثر در شبکه های پیچیده تر نقش آفرینی نماید.
ــه ای دیوارآتش، الیه ی دومی  عالوه بر عملکرد پای
ــانی پروتکل اینترنت17 از   ــامل مخفی کردن نش ش
ــانی  ــان خارج به کمک عملکرد »ترجمه ی نش جه
ــبکه« وجود دارد. در این مورد، میزبان حفاظت  ش
ــوالً دارای یک  ــش که معم ــت یک دیوارآت در پش
ــی«  ــانی های خصوص ــدوده ی نش ــانی در »مح نش
ــبکه«  ــانی ش ــک تابع »ترجمه ی نش ــت به کم اس
15. Network address translation 
16. Stateful firewall
17. Ipaddress

امنیت سایبری در شبکه های صنعتی...
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ــانی توسط  ــیدن به تعداد محدودی از نش برای رس
ــعه  ــخه ی IPv4( »4( توس »اینترنت پروتکل نس
ــد، این امکانات برای پنهان سازی نشانی ها  داده ش
ــتگاه های حفاظت شده به طور فزاینده ای در  از دس

مقابل شناسایی شبکه، متداول گردیده است.

شبکه ی خصوصی مجازی
ــته یا  ــش ترافیک ناخواس ــه دیوارآت ــس از آن ک پ
ــت که  ــاز را فیلتر نمود، گام بعدی این اس غیرمج
ــاالت در خارج از  ــه اتص ــود ک اطمینان حاصل ش
ــی امن  ــت. دسترس ــده اس دیوارآتش محافظت ش
ــردد؛ از جمله در  ــتفاده گ ــرایطی باید اس در هر ش
ــامانه ی پیام و حفاظت از پیام ها، پیکربندی ها و  س
ــایر داده های امنیتی در معرض  18SCADA یا س
ــاختارهای  ــر از آن، س ــا بدت ــری19 ی ــر. ره گی خط
ــبکه،  ــل ترافیک ش ــه در داخ ــاز خرابکاران غیرمج
می تواند به شدت زیرساخت های حیاتی را با نتایج 
بالقوه فاجعه بار، تحت تأثیر قرار دهد. برای بسیاری 
ــن صحت و امنیت  ــای کاربردی، تضمی از برنامه ه

اتصاالت شبکه بسیار مهم است.
برای دسترسی امن از فناوری های مختلفی از جمله 
ــتفاده می شود، یکی از  VPN به طور گسترده اس
ــا بر روی  ــت اجرای آن ه ــا قابلی ــای VPNه مزای
ــتاندارد در سراسر شبکه به منظور  پروتکل های اس
ــت که در  ــاط امن در مکان هایی اس ــراری ارتب برق

معرض خطر قرار دارند.

18. Supervisory Control and Data Acquisition
19. Interception

پروتکل های VPN عبارتند از:
L2TP,IPsec,SSL/TLS VPN or PPTP 

ــبکه ای است الیه ای بر روی بیش تر  یک VPN ش
شبکه های عمومی با استفاده از پروتکل های خاص 
و یا روشی برای اطمینان از انتقال داده ها به صورت 
»خصوصی«. بخش های VPN می تواند با استفاده 
ــل در طول  ــون و ایجاد تون ــای گوناگ از تکنیک ه
ــده  ــود که معموالً رمزنگاری ش ــبکه محصور ش ش
ــطح امنیتی به دست آمده در  ــد. س و امن می باش
یک شبکه ی VPN به پروتکل های استفاده شده، 
ــراری ارتباط و نوع  ــای احراز هویت در برق روش ه

الگوریتم رمزنگاری بستگی دارد. 
ــیاری از  ــف بس ــرای توصی ــالح VPN را ب اصط
ــوان مورد  ــبکه ها و پروتکل ها می ت ــدی ش پیکربن
ــای غیرقابل اطمینان  ــتفاده قرار داد. VPNه اس
ــال، اولویت بندی و تخصیص  ــوان برای انتق را می ت
ــون بر روی یک  ــتریان گوناگ پهنای باند برای مش
ــبکه ی انتقال داده ی چندمنظوره مورد استفاده  ش
ــال داده،  ــرای انتق ــای امن، ب ــرار داد. VPNه ق
ــاط امن برای  ــور ایجاد ارتب ــه منظ ــا ب و پروتکل ه
ــترس که در  اطالعات عمومی، غیرعمومی و دردس
ــیرهای ارتباطی مورد  معرض خطر هستند در مس

استفاده قرار می گیرند.
ــتفاده از VPNهای امن به منظور  متداول ترین اس

ــی از راه دور بین تجهیزات شبکه ی  ایجاد دسترس
ــاط انتهایی«20در معرض  خصوصی مجازی یا » نق
ــر اینترنت( مورد  ــه عنوان مثال؛ در سراس خطر )ب
ــرد. sessionهای VPN را  ــتفاده قرار می گی اس
ــای نقطه ی انتهایی  ــوان به عنوان sessionه می ت
ــیر امن  به نقطه ی انتهایی به منظور ایجاد یک مس
ــردی یا برای  ــتگاه، چند برنامه ی کارب بین دو دس
ــن دو محل که می تواند به  ــاد یک تونل امن بی ایج
ــاط دیگر مورد  ــیله ی تجهیزات گوناگون یا نق وس
 VPN ــتفاده قرار گیرد، بکار گرفت. استفاده از اس
راه حل مناسبی برای پیاده سازی ارتباطات امن، به 

نظر می رسد.

 )VLAN(  شبکه های مجازی محلی
ــی )VLAN( می توانند  ــبکه های مجازی محل ش
 VLAN  .ــد ــی دیگر ایجاد کنن ــک الیه ی دفاع ی
ــازی ترافیک های مختلف )مانند تلفن  امکان جداس
ــیVOIP(21(، ویدیو و برنامه های کاربردی  اینترنت
ــترک  ــای مش ــر روی حوزه ه ــود ب ــرل( موج کنت
چندبخشی را برعهده دارد. نه تنها این جداسازی و 
محدود نگهداشتن محل نگاه داری اطالعات، از بروز 
ــیب های احتمالی جلوگیری می نماید، بلکه اگر  آس
یکی از برنامه های کاربردی به خطر بیافتد، شبکه ی 
ــازی محلی برنامه های دیگر را از آن جدا و امن  مج

نگه می دارد.

20. Endpoint 
21. Voice Over Internet Protocol

امنیت سایبری در شبکه های صنعتی...
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)SAM( 22مدیریت دسترسی امن
سامانه ی مدیریت دسترسی امن روشی دیگر برای 
ــبکه و زیرسامانه های شبکه می باشد.  حفاظت از ش
ــراز هویت،  ــه گانه ی امنیتی SAM )اح اجزای س
اجزای ورود و حسابرسی( تضمین می نماید که تنها 
افراد خاص مجاز به دستیابی به اجزای الکترونیکی 
ــامانه ی کنترل یا بخش های دیگر شبکه  قطعات س
هستند. عالوه بر این، SAM این اطمینان را ایجاد 
ــات یا تغییرات جامع از جمله  می کند که هر عملی
ــامانه  ــی و تجزیه و تحلیل، قبل از ورود به س بازیاب
ــورت طبیعی  ــرد. حمالت خودی به ص صورت گی
ــوان مثال یک عمل  ــد؛ به عن می تواند مخرب باش
ــده توسط یک کارمند که تنها در  بی دقت انجام ش
ــود را انجام دهد و در انجام  ــت که کار خ تالش اس

این کار از نکات امنیتی سرپیچی می کند. 
ــا میانبرهای  ــی امن ب ــامانه ی مدیریت دسترس س
ــی های امنیتی را تهدید می کند  موجود که خط مش

مقابله می نماید.
هنگامی که یک کاربر به صورت محلی یا غیرمحلی 
ــامانه تالشی می کند، در حقیقت  برای اتصال به س
ــامانه ی مدیریت دسترسیAMS( 23( متصل  به س
می شود. AMS اطالعات مورد نیاز خود را از کاربر 
 Microsoft's ــامانه های حفاظتی دیگر مثل و س
ــامانه های احراز هویت  Active Directory یا س
ــت می آورد، همچنین  مانند امضای دیجیتال بدس
ــدام به دریافت  ــردازی خود نیز اق ــگاه داده پ از پای
ــامانه امکان تایید  ــات مورد نیاز می نماید. س اطالع
ــا عدم تایید هویت( کاربر و همچنین این  هویت )ی
که آیا کاربر اجازه ی دسترسی یا عدم دسترسی به 
تجهیزات مورد نظر دارد را تعیین می نماید. پس از 
ــامانه، کاربر به مجموعه ی  ورود موفقیت آمیز به س
 VPN ــش و تونل های ــای آت ــی از دیواره متنوع

متصل می گردد.

سامانه مرکزی ورود و گزینش24
ــامانه مرکزی ورود کلید تمام بخش های تأمین  س
ــبکه به  کننده ی امنیت الیه ای برای تمام اجزای ش
منظور ورود فراگیر به سامانه و گزارش اطالعات به 
مرکز مشترک است. ضبط و ردیابی این که کی،کجا 
ــبکه را تهدید می کند  و چگونه تهدیدی امنیتی ش
ــتیبانی و تشخیص  ــامانه ی مرکزی پش ــط س توس
ــی مورددار  ــرد. هنگامی که موضوع صورت می گی
ــد، اطالعات به سرعت به عنوان یک  به نظر می رس
اخطار به واحد فناوری اطالعات و کارکنان مربوطه 
منتقل می شود که  آن ها می توانند خدمات را قطع 
ــالح نمایند. این اطالعات  یا اقدامات امنیتی را اص

برای تشخیص روند حادثه نیز مفید است. 

22. Secure Access Manager 
23. Access Management System 
24. Centralized Logging and Auditing

ــبکه25«  ــان ش ــی مانند »مدیریت آس پروتکل های
ــان  ــازی زم ــامانه ی هماهنگ س ــا س )SNMP( ی
ــاده ای به منظور  ــبکهNTP( 26( ابزارهای س در ش
ــبکه را فراهم  ــی های الزم در ش ــت از بررس حمای

می کنند.

مدیریت شبکه ی امن
ــبکه،  ــای تأمین امنیت ش ــر از جنبه ه ــی دیگ یک
ــد.  ــبکه می باش ــن بودن اجزای ش ــان از ام اطمین
ــبکه ی امن نیاز هر یک از عناصر شبکه  مدیریت ش
ــن به منظور  ــازی روابط مدیریت ام ــرای پیاده س ب
ــن روش های ورود به  ــراز هویت دقیق و همچنی اح
ــامانه ی محلی و روش های اطالع رسانی از راه دور  س
ــورت گرفته در  ــه وضعیت و تغییرات ص با توجه ب
ساختار شبکه و رخدادهای امنیتی شبکه می باشد. 
ــی، مثل  ــی قدیم ــای دسترس ــیاری از روش ه بس
ــامانه ی امنیت  27HTTP و TELNET دارای س
باز و رمز عبور ساده بودند که با روش های جدیدتر 
ــی به  ــرای دسترس ــل SSH/SSL/HTTPS ب مث
میزفرمان، FTP،SNMPv3 و Syslog جایگزین 

گردیدند.

فناوری های نظارت ویدیویی و دسترسی 
فیزیکی

ــاخت  ــت فیزیکی به طور معمول به معنای س امنی
ــع فیزیکی در اطراف  ــش دیوار« به عنوان موان »ش
ــال، در اکثر موارد،  ــا این ح ــد.  ب تجهیزات می باش
ــاختمان وارد  شوند، و روش هایی  افرادی باید به س
ــی  ــای الکترونیک ــری کارت خوان ه ــد بکارگی مانن
ــواع دیگری از  ــخص یا ان برای احراز هویت یک ش
برنامه های احراز هویت مورد استفاده قرار می گیرد. 
ــتی  ــی های فیزیکی می تواند به صورت دس دسترس
25. Simple Network Management Protocol
26. Network Time Protocol
27. Hypertext Transfer Protocol 

)SAM( شکل 2. ساختار مدیریت دسترسی امن

ــود. دوربین های فیلمبرداری  یا الکترونیکی ثبت ش
ــامانه های مبتنی بر پیکسل که بر روی بخش  و س
ــخیص  ــی از فریم های ویدیویی که امکان تش خاص
ــند ابزارهای قدرتمند امنیتی  حرکت را دارا می باش
ــد. عالوه بر  ــه عرضه گردیده ان ــتند ک جدیدی هس
ــبکه  ــی به ش ــتفاده از 28PoE که دسترس این، اس
ــازد،  ــزات نظارت غیرمحلی را ممکن می س و تجهی
ــی را ساده و کم  امنیت ویدیویی و کنترل دسترس

هزینه تر از سامانه های قدیمی آنالوگ می گرداند.
ــر از مؤلفه های امنیت فیزیکی، محافظت  یکی دیگ
ــبکه می باشد. اگر به  ــی به تجهیزات ش از دسترس
ــتگاه غیرمجاز  ــهوی یک دس ــورت عمدی یا س ص
ــوییچ اترنت یا واحدهای خدماتی  به مسیریاب، س
ــامانه ی امنیتی می تواند در معرض  متصل گردد س
خطر قرار گیرد. فناوری هایی مانند شبکه ی مجازی 
ــتاندارد   ــامانه ی امنیتی 29MAC و اس ــی، س محل
ــت درگاه اترنت را تأمین  ــد امنی 802.1x  می توان
ــه های پروتکل اینترنتی  ــد، در حالی که شناس نمای
ــامانه ی امنیت  ــه ی درگاه های س و فیلترها، شناس
ــیر امن  ــبکه ی مجازی محلی یک مس الیه ای و ش
ــاوری  ــد. فن ــم می نماین ــات را فراه ــال اطالع انتق
ــه ایSSL( 30( و  ــامانه ی امنیت الی دیوارآتش و س
ــازی توانایی تأمین  ــبکه ی محلی مج درگاه های ش

امنیت اجزای درگاه ها را دارند.

مفهوم عملی دفاع در عمق
ــت  ــه منظور درک مفهوم دفاع در عمق، مهم اس ب
ــرکت ها چگونه راهبردهای  ــه بدانیم بعضی از ش ک
ــایبری خود را توسعه  ــده ی امنیت س الیه بندی ش
ــطحی در حال ارزیابی  ــرکت ها در هرس داده اند. ش
ــی به  ــات مورد نیاز برای دسترس ــا و الزام گزینه ه
ــخت افزار تجهیزات الکترونیکی  الیه های مختلف س
28. Power over Ethernet 
29. Static MAC secure
30. Secure Sockets Layer 

امنیت سایبری در شبکه های صنعتی...
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ــمندIED( 31( به منظور برقراری ارتباط امن  هوش
  SCADA ــامانه ی ــان و مراکز کاری و س بین انس
ــبکه ی ارتباطات صنعتی، سامانه های  می باشند. ش
ــگاه داده های  ــروش از راه دور و پای ــتیبانی و ف پش
کلیدی و سوابق، مناطقی هستند که نیازمند ایجاد 

دفاع در عمق می باشند. 
ــب با نیازهای خود  هر یک از مراکز صنعتی متناس
در حال پرداختن به امنیت سایبری هستند و اکثراً 
ــایبری در قالب  تمایل دارند که برنامه ی امنیت س
یک فرآیند دایمی و رو به توسعه در زیرساخت های 

اطالعاتی آن ها پیگیری شود.
ــات صورت گرفته  ــیاری از مراکز صنعتی اقدام بس
ــری می نمایند به خاطر آن  در صنعت برق را پیگی
ــیاری از قوانین جامع توسط سندیکای برق  که بس
ــردد. به عنوان مثال  ــمالی تدوین می گ آمریکای ش
ــتایی برق استانداردهای  ــرکت تعاونی روس یک ش
ــندیکای صنعت برق آمریکای شمالی  خود را با س
منطبق نکرده بود؛ اما بازرسان امنیتی سال ها پیش 
ــا را متقاعد کردند که نکات امنیتی را جدی تر  آن ه
ــب با نکات فوق  ــی خود را متناس بگیرند و خط مش
ــد. اولین تصمیم، مربوط به ایجاد دو  منطبق گردان
شبکه ی جداگانه، یکی به عنوان شبکه ی  سازمان و 
دیگری SCADA می باشد. این محدودیت، تعدی 
از یک شبکه به شبکه ی دیگر را غیرممکن می سازد. 
ــازمانی، اهدافی مانند عملیات تجاری  ــبکه ی س ش
ــامل قراردادها، بایگانی و سامانه ی حسابداری را  ش
در بر می گیرد و اقدامات الزم برای تأمین امنیت در 
 ،SCADA بخش کنترل سامانه، بر روی شبکه ی

31. Intelligent Electronic Device

صورت می پذیرد. در واقع، سامانه ی SCADA به 
گونه ای طراحی شده است که به متصدیان امنیتی 
ــیار کوتاهی  این امکان را می دهد که در بازه ی بس
ــامانه بر  ــدون آن که تأثیری بر توانایی اجرایی س ب
جای ماند، بخش SCADA را از شبکه ی سازمان 

ایزوله نمایند.
ــبکه های مجزا برای اجرای  ــفه ی بکارگیری ش فلس
ــی  ــفه ی عملیات ــی از فلس ــف، گاه ــف مختل وظای
ــرکت ها عمق بیش تری دارد. دیوارهای آتش در  ش
ــایتی که شبکه های  هر مکان دورافتاده و در هر س
ــت مطرح  ــت32 با جهان خارج در تماس اس رگمون
ــک محیط  ــش در ی ــزات دیوارآت ــوند. تجهی می ش
خوشه ای که در برگیرنده ی بخش های آماده به کار 
ــد و در صورت ایجاد  ــتند قرار می گیرن گرم33  هس
ــای ورودی وارد عمل  ــر یک از درگاه ه خطر در ه
ــتیبانی لینک ها سوییچ های  ــوند و تحت پش می ش
VPN هایی که باالتر ازVLAN .ــتند افزونه هس
ــای آتش و  ــن دیواره ــه ی بی ــه به نقط ــای نقط ه
ــی برای  ــی و منطق ــبکه های فیزیک ــن ش همچنی
ساختارهای مختلف، عمل می کنند نفوذ به سامانه 

را برای مزاحمان دشوار می سازند. 
ــک پروتکل  ــدن از ی ــال تبدیل ش ــت در ح رگمون
ــد،  ــکل ارتباطات اینترنتی می باش ــریال به پروت س
ــه منظور اجرای  ــزات تونل زنی ب ــتفاده از تجهی اس
ــبکه و  ــای SCADA در ش ــی از عملیات ه برخ
ــیریاب ها طراحی شده است و برای  استفاده از مس
ــریال و پروتکل های  ــوأم از ارتباط س ــتیبانی ت پش

اینترنتی می باشد.

32. Ridgemont 
33. Hot standby

ــردن درگاه های  ــدود ک یکی دیگر از نظریه ها، مس
ــت. درک این که  ــبکه اس غیرضروری موجود در ش
ــزات الکترونیک  ــبکه و دیگر تجهی ــوییچ های ش س
ــترس  ــمند با تمام درگاه های موجود در دس هوش
ــد به همین منظور  ــد، خطرناک به نظر می رس باش
ــذف می گردند و تمام  رمزعبورهای پیش فرض ح
ــوند و بدین  ــروری غیرفعال می ش ــا غیرض درگاه ه
ــاری و  ــبکه از پایین به باال س ترتیب امنیت در ش
ــود. مدیر عملیات ترجیح می دهد که  جاری می ش
ــدود شده به وسیله ی  ــی به بخش های مس دسترس
ــش و درگاه های متصل به تجهیزات تثبیت  دیوارآت
ــه چیز را باز  ــان که هم ــبت به روش آس گردد، نس
ــی همه چیز  ــالت احتمال ــرای حم ــذارد و ب می گ
ــر کردن مزاحمت های  ــا خواهد بود. برای بی اث مهی
ــه ی  ــای »ترجم ــت از قابلیت ه ــی، رگمون احتمال
ــبکه« به منظور تغییر شماره ی درگاه که  نشانی ش
برنامه نویس به صورت پیش فرض تعیین کرده است 
استفاده می نماید تا دسترسی غیرمجاز را مشکل تر 

سازد.
ــخصی است و؛ این که  رگمونت دارای خط مش مش
ــبکه دسترسی خواهد داشت  کدام کاربر به کدام ش
و کدام منبع خاص در کدام شبکه موجود می باشد 
را مشخص می سازد. هنگامی که دسترسی خارجی 
به شبکه مورد نیاز است، درخواست ورود با استفاده 
ــایی  از SSL از یک اتصال و همچنین بخش شناس
درگاه و شناسیایی کاربر عبور داده می شود. فرآیند 
ــای فعال34 که  ــتفاده از راهنم ــراز هویت با اس اح
ــامانه ی مرکزی  ــورت محلی و نه از طریق س به ص

34. Active Directory

شکل 3. پیکربندی یک شبکه ی ارتباطی صنعتی 
با لحاظ کردن تدابیر امنیتی

امنیت سایبری در شبکه های صنعتی...
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اقدامات الزم را انجام می دهد کنترل می شود.
ــیله ی رمزی  ــزات به وس ــزای تجهی ــک از اج هری
ــه که قباًل  ــوند. همان گون ــاوت حفاظت می ش متف
ــد، اولین کار رگمونت هنگام نصب یک جزء  ذکر ش
جدید می باشد که باید رمز پیش فرض را شناسایی 
ــور هیچ گونه  ــای عب ــرای رمزه ــد. ب ــر ده و تغیی
ــوالً به صورت  ــدارد، اما معم ــتانداردی وجود ن اس
ــامل حداقل یک  ــت کاراکتر ش تصادفی دارای هش
ــد. با  ــر به فرد، عدد و لغت می باش ــر منحص کاراکت
هزاران قطعه از تجهیزات در داخل سامانه، مدیریت 
ــت، اما اجرای دقیق این امر به  ــوار اس رمزعبور دش
نظر ضروری می رسد. نشانی پروتکل های اینترنتی 
از روی تجهیزات حذف می گردد تا در صورت نقض 
حفاظت فیزیکی امکان حفاظت آن ها ممکن باشد.

ــبکه به  ــان ش ــرور Syslog و مدیریت آس یک س
ــه واحد  ــرادی که ب ــایی اف ــت اجازه شناس رگمون
پروتکل اینترنتی وارد شده اند را می دهد. کار بعدی 
نصب نرم افزار دسترسی امنیتی است که مدیریت را 
قادر خواهد ساخت که از این که چه چیزی توسط 
چه کسی در چه زمانی تغییر کرده است آگاه شوند.

ــامانه ی WiFi به دقت در شبکه های جداگانه ی  س
که به صورت مستقیم به مرکز اصلی به وسیله کابل 
ــت. دسترسی  متصل گردیده اند منحصر گردیده اس
ــا، خدمات پس از  ــندگان، نمایندگی ه برای فروش
فروش و دیگر بازدیدکنندگان خارجی ارایه گردیده 
ــازمان نیروهای انسانی نیازمند  ــت. در داخل س اس
ــی به اینترنت از طریق تجهیزات VPN با  دسترس
استفاده از سامانه ی امنیت الیه ای هستند. رگمونت 

ــتم عامل و نرم افزارها  ــه سیس ــن می نماید ک تضمی
ــخه های  ــوند و از آخرین نس ــته ش ــه روز نگهداش ب

امنیتی برخوردار باشند.
ــده برای  ــر امنیتی اتخاذ ش ــود تدابی توصیه می ش
کارشناسان امنیتی خارج از سازمان مانند گروه های 
داخلی صورت پذیرد. ابزارهایی که خود را با قوانین 
ــه رگمونت برای  ــج منطبق نموده اند ب ــی رای امنیت
ــامانه ی امنیتی کمک  ــودن جزییات س اجرایی نم
ــیاری از زمینه های کاری،  ــد. همچون بس می نماین
حفظ امنیت در سطح ایده آل امکان پذیر نمی باشد.

ــاره می نماید که  ــت اش ــات رگمون ــت عملی مدیری
ــت: »کار  ــواری اس حفظ و نگهداری امنیت کار دش
ــو بهترین کاری  ــت؛ ت ــعی تالش اس تو نتیجه ی س
ــی«. اما، نکته ی  ــه می توانی انجام دهی را می کن ک
ــامانه ی امنیتی گوش به  ــدی در رابطه با هر س کلی

زنگ بودن و آموزش کارکنان است.
ــت می گوید: »ما در  ــه مدیر عملیات رگمون در ادام
ــات  ــات هیأت مدیره و جلس ــورد امنیت در جلس م
ــان یادآوری  ــت می کنیم. به کارکن کارکنان صحب
ــخصی خود  می کنیم که پیش از ترک رایانه های ش

از شبکه های سراسری خارج گردند!« 

نتیجه گیری
در نظر داشتن تعدادی عناصر امنیتی ساده در یک 
ــبکه ی صنعتی تا حد قابل توجهی خطر حمالت  ش
ــش می دهد. پیکربندی  ــایبری را کاه فیزیکی و س

یک شبکه باید همانند شکل 3  باشد.
زمان درحال گذر است. گروه های فناوری اطالعات 
ــی باید این  ــبکه های صنعت ــران عملیات ش و مدی
ــال دارد حمالت  ــد که احتم ــأله را درک کنن مس
ــایبری در محیط صنعتی آن ها اتفاق  فیزیکی یا س

بیفتد و این موضوع با اهمیتی است.
ــبختانه ابزارهای مقرون به صرفه، سامانه ها و  خوش
ــبکه های  افراد آماده به کار برای حفاظت از انواع ش
ــد  ــق فرآین ــاع در عم ــدارد. دف ــود ن ــی وج صنعت
ــبکه، به روزرسانی  ارزیابی آسیب پذیری ش مستمر 
ــی های امنیتی و اضافه کردن فناوری های  خط مش
ــبکه های  ــور به منظور محافظت از ش در حال ظه

ارزشمند سایبری و سرمایه های فیزیکی است.

www.garrettcom.com
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