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 چکیده 1

با توجه به افزایش تهدیدات سایبری در حوزه های مرتبط با انرژی در دنیا و نبود برنامه مشخص و مدون برای 

ه راهی برای ارتقاء امنیت سایبری صنایع کشور پیشگیری از اینگونه حملات در کشور ما، نیاز به تدوین نقش

می باشد. گام اول در این مسیر بررسی نقشه راه های تدوین شده توسط کشورهای پیشرو صنعتی دنیا 

 باشد، تا با مطالعه تجربیات آنها بتوان راه مناسبی در این حوزه انتخاب کرد.می

کنترل  یهاستمینقشه راه سو انرژی  بخش در نعتیص کنترل های سامانه سازی در این گزارش نقشه راه امن

 کشور آمریکا بررسی خواهد شد. امن در بخش آب 

 شامل موارد زیر می باشد:نقشه این 

تعریف یک استراتژی مبتنی بر اجماع عمومی که بیانگر نیازهای امنیت سایبری صاحبان و ارائه  (1

 .اپراتورها در بخش انرژی است

صنعتی های کنترل ی بهبود امنیت، قابلیت اطمینان و عملکرد سیستمارائه یک طرح جامع برا  (2

 .سال آینده 13پیشرفته در 

توانند به های ذینفع کلیدی میها و دولت و اینکه چگونه هرکدام از گروههای صنایع، دانشگاههدایت تلاش 

 . می باشد ،های امنیتی کمک کنندایجاد و گسترش راه حلبرای  برنامه ریزی

اصه برنامه های این نقشه قابل ارائه به مدیران ارشد کشور به منظور توجیه آنها در حساس تر شدن نسبت خل

 به تهدیدات روز دنیا در حوزه کاری خود می باشد.
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 بخش انرژی در صنعتی کنترل های سامانه سازی نقشه راه امن 2

 مقدمه 2-1

های مداوم برای بهبود امنیت هماهنگی و تمرکز بر تلاش رهبران بخش انرژی و دولت، نیاز به برنامه ریزی،

کنند که یک مسیر پیش روی عملی های کنترل را به رسمیت شناخته اند. این رهبران تصریح میسیستم

تعهد آنها به ایجاد یک  .ها و آماده سازی بخش برای آینده ایمن لازم استبرای برطرف کردن نیازها و شکاف

های کنترل امن در بخش انرژی کمک کرد. ی و خصوصی برای ارائه نقشه راه سیستمهمکاری مشترک دولت

های برق، های کنترل در بخشهایی متمرکز است که امنیت سیستماین نقشه راه بر روی اهداف و اولویت

ری های متمایز این همکاری، حضور فعال و رهبنفت و گاز را در دهه آینده بهبود می بخشد. یکی از ویژگی

عضو  17صاحبان و اپراتورهای تجهیزات انرژی در تعیین اهداف و محتوای نقشه راه است. نقشه راه توسط 

های دولتی هیئت مدیره متشکل از صاحبان تجهیزات و اپراتورها )برق، نفت و گاز(، انجمن صنفی، سازمان

نقشه راه براساس اطلاعات  های ملی طراحی و هدایت شد. محتوایایالات متحده و کانادا و آزمایشگاه

های بعدی نتایج است بودجه پروژه کارشناسی جمع آوری شده در طی یک کارگاه آموزشی دو روزه و بررسی

نقشه راه توسط سازمان توزیع و پشتیبانی برق و وزارت انرژی ایالات متحده در همکاری با اداره تحقیقات 

های تحقیقاتی پیشرفته امنیت ملی و منابع طبیعی انس پروژهآژ -علوم و فناوری وزارت امنیت داخلی آمریکا 

 .کانادا تأمین شده است

 اجرایی خلاصه 2-2

آنها شامل  دهند.های کنترل، سیستم عصبی مرکزی زیرساخت انرژی آمریکای شمالی را تشکیل میسیستم

نترل تولید و توزیع ای از نرم افزارهای الکترونیکی متصل به هم هستند که برای نظارت و کشبکه گسترده

های سایبری در کنترل باشند. توانایی این سیستمهای نفت و گاز ضروری میانرژی در شبکه برق و زیرساخت

های بسیار قابل و اجزای سازنده باعث ایجاد زیرساخت تجهیزاتاتوماتیک یک شبکه بزرگ و پراکنده از 

کنترل  گستره وسیعر اختیار داریم. با این حال، این اعتماد و انعطاف پذیر انرژی شده است که ما امروزه د

در نتیجه  -های اطلاعاتی متعدد داردهای کنترل برای برقراری ارتباط با هزاران گره و سیستمنیاز به سیستم

های احتمالی ناشی از حملات سایبری یا های وابسته در معرض آسیبهای انرژی و سایر زیر ساختسیستم

 د.حوادث قرار دارن
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تواند عواقب قابل ها میاختلال در این سیستم .های کنترل[ یک اولویت ملی استتامین امنیت ]سیستم"

 " .داشته باشد منیتتوجهی را برای سلامت عمومی و ا

 2333استراتژی ملی برای امنیت فضای سایبری  کاخ سفید، فوریه

  

 ضرورت اجرا -

دشمنان بالقوه به طور پیوسته به  .مند سایبری قرار دارندهای کنترل انرژی در معرض حملات هدفسیستم

های رایج موجود های ارتباطات مخابراتی و سیستم عاملها، روشهای اجزای سیستمدنبال دستیابی به نقص

های کنترل آسیب پذیر هستند. ابزارهای های انرژی مدرن به منظور نفوذ و خرابکاری در سیستمدر سیستم

توانند در اینترنت یافت شوند، حمله سایبری نیاز به دانش فنی کمی برای استفاده دارند و میپیشرفته برای 

های کنترل مشهور در دسترس هستند. نرم افزار همانطور که مشخصات فنی تولید کنندگان تجهیزات سیستم

اسب، اما امنیت شود، برای اپراتورها دارای عملکرد مناستفاده می ITهای معمولی تجاری که در سیستم

 ها شده است.طراحی شده به صورت سفارشی برای کنترل سیستم هایضعیف است و جایگزین نرم افزار

های بخش انرژی برای شناسایی نقاط آسیب پذیر سیستم و توسعه اقدامات موثر، تا کنون مانع آسیب تلاش

آمیز بوده است. نیاز به حفاظت از  های کنترل انرژی موفقیتجدی شده است. با این حال، حملات به سیستم

های انرژی جزء تجارت الکترونیکی روزانه و عملکرد ایمن و قابل های انرژی کاملا آشکار است: سیستمشبکه

های حیاتی هستند. هرگونه اختلال طولانی مدت یا گسترده در زمینه تامین انرژی، اعتماد زیرساخت

 ایجاد خواهد کرد. پیامدهای انسانی و اقتصادی ویرانگری را

 صنعت رهبری -

های کنترل انرژی در برابر حملات سایبری، رهبران صنعت و دولت را به نیاز فوری برای محافظت از سیستم

 .سوی ایجاد و توسعه یک استراتژی سازمان یافته برای فراهم کردن این حفاظت تحریک کرده است

ترل امن در بخش انرژی ایجاد کرده است که چشم انداز و های کنهای آنها این نقشه راه را برای سیستمتلاش

های کنترل در ده سال آینده را ارائه چارچوب پشتیبانی از اهداف و نقاط عطف برای حفاظت از سیستم

ها و این چارچوب استراتژیک، صنعت و دولت را قادر می سازد تا با یک روش مناسب و کارآمد برنامه .دهدمی

های بخش ها و ایدهنقشه راه ادغام بینش .خود را برای بهبود امنیت سایبری تنظیم کنند هایسرمایه گذاری

های کنترل و رهبران دولت است که در جولای و اپراتورها، کارشناسان سیستم تجهیزاتوسیعی از صاحبان 

نها ساده هدف آ .های بعدی نیز مشارکت کردنددر یک کارگاه آموزشی دو روزه شرکت و در بررسی 2335

 .بود: ایجاد یک طرح موثر و اجرای آن
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 دیدگاه -

های کنترل در سرتاسر بخش انرژی و اپراتورها بر این باورند که در طی ده سال سیستم تجهیزاتصاحبان 

از یک حمله سایبری عمدی بدون از دست دادن عملکرد شان در پس ایالات متحده قادر خواهند بود 

های فنی، تجاری و سازمانی این یک دیدگاه جسورانه است که با چالش .نندبما باقیکاربردهای بحرانی، 

های بحرانی در برابر حملات سایبری به طور فزاینده پیچیده وجود مواجه است که در حفاظت از سیستم

 دارند.

 های کنترل در بخش انرژیتامین امنیت سیستم دیدگاه

شوند ی بحرانی، طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری میهای کنترل برای کاربردهاسال، سیستم 13در طی 

 .بمانند باقیاز یک حمله سایبری عمدی بدون از دست دادن عملکرد شان  پس تا

های برق و انرژی به خوبی تشخیص داده اند که عملی و امکان پذیر نیست که تمام تجهیزات انرژی را شرکت

ند. با این حال، پیشینه این بخش با قابلیت اطمینان بالا نک های طبیعی، تصادفی یا عمدی محافظتاز آسیب

نشان دهنده رویکرد موثر حفاظتی است که میان اقدامات پیشگیرانه و پاسخ سریع و بازگشت به حالت اولیه 

 کند.توازن ایجاد می ،در یک محیط تجاری رقابتی

های بحرانی نرژی بر روی عملکردهای کنترل ابر این اساس، دیدگاه صنعت برای تأمین امنیت سیستم

کاربردهای بحرانی تمرکز دارد که اگر از دست بروند باعث از دست دادن زندگی، تهدید عمومی، آسیب زیست 

شوند. منشا این رویکرد مبتنی بر ریسک، محیطی، از دست رفتن اعتماد عمومی یا آسیب مالی اقتصادی می

 .شودحاضر در بخش انرژی استفاده می اصول مدیریت مبتنی برریسک است که در حال

 راه نقشه قلمرو

 گیرد: می دربر انرژی کنترل یهاسیستم در را زیر موارد تمام راه نقشه این

 های برق، نفت، گاز و مخابراتبخش

 های قدیمی و نسل بعدیسیستم

 های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتفعالیت 

ها، به ها، استانداردها و پروتکلها، آموزش و پرورش، سیاستهتحقیق و توسعه، آزمایش، بهترین شیو 

 اشتراک گذاری اطلاعات و پیاده سازی
 

 استراتژیک چارچوب یک -

های اصلی برای دستیابی به این دیدگاه، نقشه راه یک چارچوب استراتژیک را با چهار هدف اصلی که مقوله

 کند:میدهند، معرفی یک استراتژی حفاظتی موثر را نشان می
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ها باید وضعیت امنیتی فعلی خود را کاملا درک کنند تا شرکت اندازه گیری و ارزیابي وضعیت امنیتي.

 های آسیب پذیر سیستم و اقدامات مورد نیاز برای برطرف سازی آنها را بتوانند مشخص کنند. قسمت

وانایی نظارت کاملا دهد که تسال، بخش به صاحبان تجهیزات انرژی اطمینان خاطر می 13طی مدت 

 های کنترل سیستم خود را با قابلیت اصلاح بلادرنگ پیدا خواهند نمود.اتوماتیک بر وضعیت امنیتی شبکه

در صورت شناسایی خطرات امنیتی، اقدامات حفاظتی برای کاهش  .توسعه و ادغام اقدامات حفاظتي

های قدیمی ارایه می های امنیتی برای سیستمد.  راه حلنخطرات سیستم باید انجام و مورد استفاده قرار گیر

 های موجود در تجهیزات و تنظیمات محدود خواهد شد. ها به دلیل محدودیتگردد، اما انتخاب

دهند های کنترل که اجازه امنیت کامل را میسال، اجزای سازنده و معماری نسل بعدی سیستم 13در طی 

 واهند شد.های قدیمی تر خجایگزین بسیاری از سیستم

توانند ساخته شوند که به های کمی میاز آنجا که سیستم .های پاسختشخیص نفوذ و اجرای استراتژی

های تشخیص نفوذ پیچیده و ها باید دارای سیستمطور کامل از حملات سایبری مصون باشند، شرکت

 استراتژی واکنش صدا باشند.

کند که به طور خودکار اقدامات ترل را راه اندازی میهای سیستم کنسال، بخش انرژی شبکه 13طی مدت   

 دهد.های کنترل انجام میاحتمالی و اصلاحی را در پاسخ به اقدامات نفوذ به سیستم

قوی  مالیحفظ امنیت سیستم کنترل تهاجمی و پیشگیرانه در بلندمدت مستلزم منابع . حفظ ارتقاء امنیت

  .دیک بین سهامداران استهای روشن و همکاری نزو پایدار، انگیزه

سال آینده، صاحبان و اپراتورهای تجهیزات انرژی متعهد به همکاری با ذینفعان دولتی و  13در طول 

 .می شوندهای امنیتی سهامداران بخش برای تسریع پیشرفت

در های زمانی متمایز است، که فریم درکلیدی عطف برای رسیدن به این چهار هدف، نقشه راه شامل نقاط 

های در حال انجام در تلاش نگاشتنشان داده شده است. این ساختار یک چارچوب منسجم برای  1شکل 

های کند که امنیت سیستمهای جدید را فراهم میهای عمومی و خصوصی و کمک به راه اندازی پروژهبخش

 دهند.کنترل را ارتقا می

 

 دیدگاه

از یک  پس شوند تاهای بحرانی، طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری میهای کنترل برای کاربردسال، سیستم 13در طی 

 .بمانند باقیحمله سایبری عمدی بدون از دست دادن عملکرد شان 

 چالش ها
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 توانایی محدود برای اندازه گیری و ارزیابی وضعیت امنیتی سایبری

 امنیت سایبری معیارهای نداشتن 

 تهدیداتاندازه گیری  دشواری اثبات و

  مهای متصل بهسیستمرشد تهدیدات با افزایش 

 های سازمانی و شبکه یهای کنترلشده نامناسب بین سیستمارتباطات طراحی

 نبود الزامات روشن برای طراحی

 کاهش عملکرد سیستم های قدیمی در صورت ارتقا ایمنی آنها

 افزایش ابزارهای پیچیده هکرها

 اشتراک گذاری ناکافی اطلاعات

 ی ضعیف دولت و صنعتهماهنگ

 درک ضعیف از خطرات سایبری

 سرمایه گذاری کم در امنیت سایبری 

 اهداف

 اندازه گیری و ارزیابی وضعیت امنیتی

 حفظ ارتقاء امنیت

 های پاسختشخیص نفوذ و اجرای استراتژی

 توسعه و ادغام اقدامات حفاظتی

 نقاط عطف

 اقدام کوتاه مدت

 خود ارزیابی و آموزش روش های امنیتی پایه در دسترس، 
 آموزش مستمر امنیت سایبری و فیزیکی برای سیستم های کنترل مورد استفاده در بخش انرژی 

 انتشار و در دسترس قرار دادن دستورالعمل های ثبت گزارش حوادث در سراسر بخش انرژی 
 حفاظت از اطلاعات مهم و مسائل به اشتراک گذارشده بین دولت امریکا و صنعت 

 کمپین آگاهی رسانی به گرداندگان صنعتاد ایج

 اقدام میان مدت

 تدوین شدهاز صاحبان دارایی و اپراتورها خود ارزیابی سیستم کنترل خود را با استفاده از معیارهای   50٪

 انجام می دهند

 موجود است. معیارها برای سنجش وضعیت امنیتی
 .ا انجام می دهنداز صاحبان تجهیزات بخش انرژی، بازرسی داخلی ر  90٪

 .بهترین روش های میدانی  برای امنیت سیستم کنترل موجود است
 وجود دارد.اتصال امن بین سیستم های تجاری و سیستم های کنترل 

پیاده سازی گسترده روش هایی که مقیاس پذیر و مقرون به صرفه برای استقرار هستند برای ارتباط امن بین 

 دور و مراکز کنترل  دستگاه های با دسترسی از راه
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از سیستم های کنترل بحرانی  ٪33پاسخ به حوادث سایبری بخشی از برنامه های عملیاتی اضطراری در 

 است
 تولید  محصولات تجاری تمام رویدادهای مربوط به شبکه سازمانی را مرتبط می کند

 وجود دارد.انجمن ایمنی برای به اشتراک گذاری اطلاعات تهدید سایبری 

 وجود دارد. ت قانع کننده، مبتنی بر شواهد برای سرمایه گذاری در امنیت سیستم کنترلتجار

 موجود است. برنامه درسی کارشناسی، کمک هزینه و کارآموزی در امنیت سیستم کنترل

انگیزه موثر دولت فدرال و دولت برای سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری در فن آوری سیستم های کنترل 

 امن

  ند مدتاقدام بل

  تجاری استفاده قابل قدیمی و های جدید بلادرنگ سیستم امنیتی وضعیت بر نظارت

 صنایع حساس کنترل های سیستم از ٪53 در تمرین پاسخ خودکار و غیرمخرب نفوذ

  مجزا اجزای و بعدی نسل معماری ارتقاء برای امنیتی تست

 ها ناهنجاری و نفوذ به پاسخ کننده در و جبران  موارد احتمالی برای سیستم کنترل های شبکه مدل

 تولید سیستم های کنترل با معماری خود پیکربندی

 آگاهی های امنیت سایبری، برنامه های آموزشی و توسعه برای عملیات بخش انرژی

 2115 حالت نهایي

خود را با  های کنترل سیستمصاحبان تجهیزات انرژی توانایی نظارت کاملا اتوماتیک بر وضعیت امنیتی شبکه

 .دارندقابلیت اصلاح بلادرنگ 

دهند جایگزین کامل را می سازی های کنترل که اجازه امناجزای سازنده و معماری نسل بعدی سیستم

 های قدیمی تر خواهند شد.بسیاری از سیستم

ه های سیستم کنترل به طور خودکار اقدامات احتمالی و اصلاحی را در پاسخ به اقدامات نفوذ بشبکه

 دهد.های کنترل انجام میسیستم

صاحبان و اپراتورهای تجهیزات انرژی متعهد به همکاری با ذینفعان دولتی و سهامداران بخش برای تسریع 

 .می شوندهای امنیتی پیشرفت

 استراتژی سیستم های کنترل امن در بخش انرژی:1شکل 

 



  

11 

 

 

 
 

 رو پیش هایچالش -

های انرژی امروز توانایی محدودی چالش برانگیز خواهد بود. بسیاری از شرکت عطفقاط دستیابی به این ن

برای اندازه گیری و ارزیابی وضعیت امنیتی سایبری خود دارند. آنها معیارهای سازمانی یا ابزار قابل اعتماد 

یدها را بتوان بر حسب ندارند. اغلب دشوار است که تهدرا های آنها برای اندازه گیری خطرات و آسیب پذیری

های کنترل به طور فزاینده در حال متصل آنچه که برای تصمیم گیرندگان معنی دار است، نشان داد. سیستم

شدن به یکدیگر هستند و اغلب توسط یک نرم افزار آزاد با آسیب پذیری و خطرات شناخته شده کار 

های سازمانی خطرات بیشتری را به رل و شبکههای کنتکنند. ارتباطات طراحی شده نامناسب بین سیستممی

های ذاتی تجهیزات و معماری های قدیمی ممکن است به دلیل محدودیتهمراه دارد. ارتقاء امنیتی سیستم

بر موجود کاهش یابد. ممکن است ایجاد و گسترش معماری جدید با امنیت داخلی، پایدار در بخش انرژی زمان

 .باشد

دهند، اطلاعات در مورد حمله، شود. هنگامی که حملات رخ میطور فزاینده پیچیده میابزار نفوذ سایبری به 

شود. در خارج از جامعه های آموخته شده اغلب در خارج از شرکت به اشتراک گذاشته نمیپیامدها و درس

ارد. سیستم کنترل، درک نادرست از مشکلات امنیتی سایبری، پیامدهای آنها و نیاز به راه حل وجود د

هماهنگی و به اشتراک گذاری اطلاعات بین صنعت و دولت نیز ناکافی است، که عمدتا ناشی از عدم اطمینان 

ها و اطلاعات است. در نهایت، حتی زمانی که خطرات، هزینهاز  در مورد نحوه استفاده، انتشار و حفاظت

رمایه گذاری در زمینه امنیت شود، سخت است که یک کسب و کار قوی برای سپیامدهای بالقوه درک می

 های کنترل تا کنون باعث ایجاد صدمات قابل توجهی نشده است.سایبری ایجاد شود، زیرا حمله به سیستم

 اقدام برای تماس یک -

های کنترل پیاده سازی این نقشه راه نیاز به تعهد جمعی سهامداران کلیدی در سراسر زنجیره سیستم 

ها، سرمایه گذاری مناسب و اپراتورها مسئولیت اصلی تضمین امنیت سیستم خواهد داشت. صاحبان تجهیزات

و اجرای اقدامات حفاظتی را بر عهده دارند. آنها توسط فروشندگان نرم افزار و سخت افزار، پیمانکاران، ارائه 

یجاد و دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، و طراحان فن آوری که محصولات و خدمات سیستم را ا

ها نیز نقش کلیدی در بررسی های دولتی و دانشگاهشوند. محققان در آزمایشگاهدهند، پشتیبانی میارائه می

های های صنعتی و سازمانهای بلند مدت و توسعه ابزارهایی برای کمک به صنعت دارند. سازمانراه حل

های مهم را ارائه طرف کردن موانع و شکاف توانند هماهنگی، رهبری و سرمایه گذاری لازم برای بردولتی می

های های متمایزی را برای بهبود امنیت سیستمها و تواناییهای ذینفع، مهارتدهند. هر یک از این گروه

 د.نکنترل به ارمغان می آور
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 پیاده سازی نقشه راه مستلزم سه مرحله اصلی است.

های کنترل باید با اهداف نقشه راه سازگار یت سیستمهای صنعتی و دولتی مداوم برای افزایش امن. تلاش1

های جاری به نقاط قوت نگاشت شود تا هر گونه شکافی که برطرف نشده است برجسته و شود و فعالیت

 های همپوشانی برای هماهنگی بهتر شناسایی شود.زمینه

ره شده است را برطرف کنند. های جدید باید آغاز شوند که نیازهای بحرانی که در نقشه راه اشا. پروژه2

هایی هایی که راه حلرهبران بخش انرژی و دولت باید برای سازماندهی، برنامه ریزی، ارائه و رهبری پروژه

های اضافی جدید نیز ممکن است به عنوان ، گام بردارند. پروژهدهندارائه میبرای نقص امنیتی مشخص 

 اسایی شوند.های در حال انجام شنشکاف موجود در فعالیت

نظارت و هماهنگی مداوم پیگیری نقشه راه باید ایجاد شود. شورای هماهنگی  برای. یک مکانیسم 3

 های سیستم کنترل، کاندیداهای قوی برای انجام این کار مهم هستند.های مختلف و انجمنبخش

 اهداف نقشه راه 2-3

 :اهداف این نقشه راه 

ماع عمومی که بیانگر نیازهای امنیت سایبری صاحبان و اپراتورها در تعریف یک استراتژی مبتنی بر اجارائه  •

 بخش انرژی است.

سال  13های کنترل پیشرفته در ارائه یک طرح جامع برای بهبود امنیت، قابلیت اطمینان و عملکرد سیستم •

 آینده.

توانند ای ذینفع کلیدی میهها و دولت را هدایت و اینکه چگونه هرکدام از گروههای صنایع، دانشگاهتلاش •

های امنیتی کمک کنند را مشخص سازد. نقشه راه ارائه شده به برنامه ریزی، ایجاد و گسترش راه حل

های کنترل در بخش خصوصی از طریق های فعلی دولت و صنعت برای بهبود امنیت سیستمبراساس تلاش

( شورای 2رق آمریکای شمالی( و )( شورای هماهنگی بخش برق )هماهنگ با شورای پیشتیبانی ب1)

باشد. هماهنگی بخش نفت و گاز طبیعی )هماهنگ شده توسط موسسه نفت آمریکا و انجمن گاز آمریکا( می

های امنیتی سیستم کنترل مربوطه مانند کمک به هماهنگی و راهنمایی تلاشتمایل به نقشه راه همچنین 

(، PCSRF) 2های امنیتی کنترل فرآیندنیازمندی ، انجمن(PCSF) 1های کنترل فرآیندانجمن سیستم

                                                   

 

 

1 Process Control Systems Forum 
2 Process Control Security Requirements Forum 
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(، مرکز IEIAهای برق )(، انجمن بین المللی بیمه زیرساختI3Pموسسه حفاظت از زیرساخت اطلاعات )

 .را دارد National SCADA Test Bedامنیت سیستم کنترل، و 

 قلمرو نقشه راه  2-4

های قدیمی و ت امنیت سایبری سیستمنقشه راه طراحی شده است که طیف وسیعی از آنچه برای حفاظ

های ارتباطات مخابراتی( مورد های برق، نفت و گاز طبیعی )شامل پشتیبانی از زیرساختپیشرفته در بخش

 را برطرف سازد.  ،نیاز است

ها، تجهیزات، خدمات و امکانات تشخیص های کنترل به عنوان امکانات، سیستمبرای این نقشه راه، سیستم

های کنترل عملکردی لازم برای کارایی موثر و قابل اعتماد سیستم انرژی را اندکه قابلیتیف شدهعیوبی تعر

کنند. در حالی که این نقشه راه اهمیت حفاظت فیزیکی را به رسمیت می شناسد، اما بر روی فراهم می

های کسب و سیستمهای کنترل تمرکز دارد. این نقشه راه به طور خاص امنیت سایر امنیت سایبری سیستم

های کنترل انرژی ارتباط داشته کند مگر این که آنها به طور مستقیم با سیستمکار یا سایبری را فراهم نمی

سال( و  5-2سال(، میان مدت ) 2-3و نیازهای خود را در کوتاه مدت ) عطفباشند. نقشه راه اهداف، نقاط 

های جدید، تست شامل تحقیق و توسعه، فناوری دهد. نیازهای امنیتیسال( پوشش می 13-5بلند مدت )

ها، به اشتراک گذاری اطلاعات، و ها، سیاستها، استانداردها و پروتکل، بهترین شیوهپرورشسیستم، آموزش و

 گسترش و پیاده سازی است.

 

 متن ملی 2-5

یی برای بهبود هادر زمینه راه (.U.S.S)و وزارت امنیت داخلی آمریکا  (DOE)وزارت انرژی ایالات متحده 

این تلاش فدرال بخشی از اقدام گسترده  .کنندهای بحرانی در بخش انرژی همکاری میحفاظت زیرساخت

 .های بحرانی ایالات متحده استدولت برای تقویت و حفاظت از بخشهای کلیدی با همکاری تمامی زیرساخت

به همکاری موثر با صنعت برای ایجاد های فدرال که تشویق سازمان های فدرال را،این نقشه راه سیاست

کند )نگاه کنید به استراتژی ملی که نشان دهنده نیاز و انتظارات دولت و صنعت است، پیاده سازی می

سراسر آمریکای شمالی به هم  های نفت و گاز ایالات متحده دراز آنجایی که شبکه برق و شبکه .(2لشک

ع طبیعی کانادا، یک سازمان از دولت کانادا که نیازهای مربوط به مرتبط اند، این نقشه راه با همکاری مناب

کند های نقشه راه کمک میها و توصیهسازد، ایجاد شده است. اولویتمنابع طبیعی مانند انرژی را برآورده می

 .شوددو کشور طراحی و تقویت  هر های کنترل انرژی درهای دولت برای بهبود حفاظت از سیستمتا برنامه
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، بیان حساس و حیاتیهای ، گزارش کمیسیون ریاست جمهوری در مورد حفاظت از زیرساخت1223در دهه

( برای SCADAها )های کنترل نظارت و جمع آوری دادهاستفاده گسترده و روزافزون از سیستم"کرد که 

حکم ریاست  "شود. های انرژی، باعث افزایش احتمال آسیب و اختلالات جدی سایبری میکنترل سیستم

های دولتی و صنعت برای حل ها عمل کرده و چارچوبی برای همکاریبر طبق این یافته 63جمهوری 

 ، انرژی ایجاد کرده است.حساس و حیاتیهای های فیزیکی و امنیتی زیرساختنگرانی

اد چارچوب سپتامبر با ایج 11به حملات  2332استراتژی ملی امنیت داخلی و قانون امنیت ملی در سال  •

های دولتی پاسخ داد، که منجر به ایجاد سیاسی برای برآورده سازی نیازهای امنیت داخلی و بازسازی فعالیت

 وزارت امنیت داخلی شد.

هایی را برای محافظت در برابر تهدیدات ، استراتژی ملی امنیت فضای سایبری، اولویت2333در اوائل سال 

ایجاد شود، تعیین کرد. از وزارت امنیت داخلی و وزارت انرژی برای تواند هایی که میسایبری و آسیب

 / DCSهای جدید برای افزایش امنیت ها و تکنولوژیایجاد بهترین شیوه.... "همکاری با صنعت دعوت کرد. 

SCADAهای مرتبط با ، تعیین بحرانی ترین سایتDCS / SCADA و ایجاد یک برنامه اولویت بندی شده ،

 ". مکانهاود امنیت سایبری کوتاه مدت در این برای بهب

شناسایی  مبنی بر –( HSPD-7در حوزه امنیت داخلی )دستوری ، رئیس جمهور 2333در اواخر سال  •

 HSPD-7های فدرال را صادر کرد. های بحرانی، اولویت بندی و حفاظت برای پیاده سازی سیاستزیرساخت

هماهنگ شده و وظیفه  حساس و حیاتیهای اظت از زیرساختمشخص کرده است که چگونه دولت برای حف

وزارت انرژی را برای کار با بخش انرژی برای بهبود امنیت فیزیکی و سایبری در ارتباط با وزارت امنیت داخلی 

های دولتی و بخش خصوصی، تسهیل ارزیابی ها شامل همکاری با تمام آژانسکند. مسئولیتمشخص می

ریسک برای محافظت در برابر حملات و  های مدیریت مبتنی برش و تشویق استراتژیآسیب پذیری این بخ

های همچنین خواستار برنامه ملی برای اجرای حفاظت زیرساخت HSPD-7کاهش اثرات حملات است. 

 بحرانی شد.

در حال توسعه است. این طرح یک مدل  2334های ملی از اواسط سال طرح حفاظت از زیرساخت •

( و شورای هماهنگی SCCکند که متشکل از شورای هماهنگی بخش انرژی)ی برای همکاری ارائه میمشارکت

های دولت برای تهیه برنامه ویژه انرژی را ( برای هر بخش انرژی است. وزارت انرژی امریکا تلاشGCCدولت )

بیعی است. این برنامه های انرژی برق و نفت و گاز طکند و در حال کار با شورای هماهنگی بخشرهبری می

 کند.های کنترل در بخش انرژی را برطرف میبه طور خاص نیازهای سایبری سیستم

 کنترل یهاستمیس تیفدرال در امن یاستگذاریس یراهنما :2شکل 
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 مسیر پیش رو 2-8

در صنعت و دولت است. این  هدف از این نقشه راه ارائه یک چارچوب استراتژیک برای سرمایه گذاری و اقدام

هایی ها و فعالیتشود و چالش محققسال آینده  13کند که باید در نقشه نقاط عطف خاصی را مشخص می

های قابل اجرا کند. در حالی که نقشه راه شامل بسیاری از آیتمرا که باید مورد توجه قرار گیرند، شناسایی می

ها تنها در صورتی مفید هستند که آنها ده است. با این حال، برنامهاست، به عنوان یک نسخه در نظر گرفته نش

ها و محصولات تبدیل کنند. اجرای آن به منابع مالی، توانایی فکری، تعهد و های تولیدی، فعالیترا به پروژه

ه رهبری کند که گرورهبری نیاز دارد. فصل چهارم، با عنوان پیاده سازی نقشه راه، یک فرایند را پیشنهاد می

 .ها به اقدامات تایید کرده استبرای تبدیل ایده ،های کنترلنقشه راه سیستم

 های کنترلچشم انداز سیستم 2-7

های ایالات متحده و کانادا خوش شانس هستند که یکی از قابل اطمینان ترین و پیچیده ترین زیرساخت

کند و انجام عملکرد قابل اطمینان راهم میانرژی در جهان را دارند. که انرژی مورد نیاز برای اقتصاد را ف

شامل مخابرات، حمل و نقل، بانکی و مالی، تامین آب و بهداشت عمومی را  حساس و حیاتیهای زیرساخت

مخرب، مشخص است. هرگونه  اتهای انرژی در برابر حملامکان پذیر می سازد. نیاز به محافظت از زیرساخت

تواند برای اقتصاد ایالات متحده و مردم های نفتی میبیعی یا فرآوردهوقفه طولانی در جریان برق، گاز ط

های جدید، تعریف جدیدی از چگونگی استفاده آمریکا ویرانگر باشد. طی دهه گذشته، بازسازی بازار و فناوری

خصیص . نحوه مدیریت عملیات انرژی و تستاز انرژی، تامین کننده آن و اینکه کجا جریان یابد ارائه کرده ا

های آب و برق و انرژی مدرن بسیار پیچیده شده است. منابع برای بهینه سازی تجهیزات سیستم در شرکت

های کنترل الکترونیکی امکان پذیر نبود. با این سطح پیچیدگی بدون قابلیت اطمینان و پاسخگویی سیستم

متحده اضافه شدند، اما آنها به ای به بخش انرژی ایالات های کنترل به طور فزایندهاین که این سیستم

 .ای نسبت به حمله سایبری آسیب پذیر کرده استای توسعه یافتند که این بخش را به طور فزایندهشیوه
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 تسهیل در عملکرد بخش انرژی 2-7-1

های کنترل برای مدیریت و کنترل تولید، انتقال و توزیع برق است. به طور سیستم هصنعت برق متکی ب

های کنترل برای کمک به مدیریت عملیات تصفیه و نظارت و کنترل فشار نفت و گاز از سیستم مشابه، صنعت

ها اپراتور قادر است یک شبکه بزرگ و اغلب کنند. با کمک این سیستمو فلو در خطوط نفت و گاز استفاده می

ت را حل کند. چنین و مشکلاکرده از لحاظ جغرافیایی توزیع شده را به طور مرکزی مانیتورینگ و کنترل 

های انرژی بزرگ ضروری است که برای مدیریت قابل اعتماد و کارآمد سیستم ینظارت و کنترل متمرکز

 نقطه نظارت و کنترل بلادرنگ را شامل شود. 153333ممکن است تا 

هستند که برای نظارت ( SCADA) های کنترل نظارتی و جمع آوری دادههای کنترل شامل سیستمسیستم

برای کنترل  (DCS) های کنترل توزیع شدهکنند؛ سیستمعملیات گسترده و پراکنده از آنها استفاده می بر

های ترمینال از راه شوند؛ و قطعات از راه دور مانند یونیتیک واحد یا منطقه جغرافیایی کوچک استفاده می

کنند و سیستم را نظارت می اطلاعات (PLC) های منطقی قابل برنامه ریزیو کنترل کننده (RTU) دور

 3کنند. شکل های ورودی و هشدارها آغاز میهای کنترل شده برنامه ریزی شده را در پاسخ به دادهفعالیت

 دهد.یک پیکربندی سیستم کنترل معمولی برای برق نشان می

 

 سیستم کنترل چیست؟

 راه از کنترل و نظارت برای که ستنده رایانه بر مبتنی تجهیزات وها سیستم امکانات، کنترل، یهاسیستم

 سنسورها یهاگیری اندازهها سیستم این .شوندمی استفاده فیزیکی یهاعملکرد و حساس فرآیندهای دور

 به را کنترلی دستورات سپس ،دهندمی نمایش و پردازش آوری، جمع محل از را عملیاتی یهاداده و

 .دهدمی انتقال دوردست یا محلی تجهیزات
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 پیکر بندی سیستم کنترل متداول برای برق:3شکل 

 

 های کنترلتکامل سیستم 2-7-2

شوند برای قابلیت کارکرد و قابلیت اطمینان در یک دوره های کنترل که امروزه استفاده میبسیاری از سیستم

به نرم  کنند و معمولاًایزوله کار می های نسبتاًها در محیطزمانی با امنیت پایین طراحی شده اند. این سیستم

ها اغلب به دانش خاصی از افزار، سخت افزار و فناوری ارتباطاتی اختصاصی متکی هستند. نفوذ به این سیستم

 ها و دسترسی فیزیکی به اجزای سیستم نیاز دارد.معماری سیستم

های ش انرژی به سمت سیستمبا توجه به گسترش مستمر، رفع محدودیت و افزایش رقابت در بازار، بخ

کنترل مقیاس پذیر حرکت کرده است. صاحبان تجهیزات و اپراتورها از طریق افزایش قابلیت اتصال 

های تجاری آماده از فناوری ای،های آنی بدست آوردند. آنها به طور فزایندههای کنترل خود، فایدهسیستم

(COTS استفاده کردند که سطوح بالایی از قابلیت ) همکاری را که امروزه در میان اجزای بخش انرژی مورد

ای در های استاندارد مانند ویندوز یا یونیکس به طور فزایندهآورد. سیستم عاملنیاز است فراهم می

های خصوصی به کنترلرهای از راه دور د که اکنون از طریق شبکهنشوهای نظارت مرکزی استفاده میایستگاه

های مخابراتی معمول مانند اینترنت، ند. فناوریگردشوند، متصل میخابراتی ارائه میهای مکه توسط شرکت

 شوند.های کابلی یا بی سیم نیز استفاده میهای تلفنی عمومی یا شبکهشبکه



  یدر بخش انرژ يکنترل صنعت یسامانه ها یامن سازعنوان مستند: 

11 

 

 

 
 

های های ارتباطی با عملکردهای تجاری موجب افزایش سطح اتصالات بین شبکهادغام بیشتر فناوری

های کنترل، دیگر تجهیزات و دنیای خارج شده است. ادامه گسترش بخش انرژی های بزرگ، سیستمشرکت

های مخابراتی ایالات متحده و اضافه کردن امکانات جدید و اغلب از راه دور، مستلزم وابستگی بیشتر به شبکه

رای ورود . با این حال، هر اتصال کمکی، یک نقطه تازه باستعمومی برای نظارت و ارتباط با این تجهیزات 

کند و یک بار اضافی را برای صاحبان تجهیزات برای مدیریت مسیرهای فراهم می را حملات سایبری احتمالی

کند. این دسترسی بالا به سیستم، تجهیزات شبکه را در معرض پیچیده اطلاعات ورودی و خروجی ایجاد می

 شود.بخش انرژی را منجر می های حساس دردهد و دستکاری عملیاتنفوذ بالقوه سایبری قرار می

( DHS 2005ها دلار )تجهیزات کل بخش انرژی آمریکای شمالی نشان دهنده سرمایه گذاری با ارزش تریلیون

های نفت و گاز طبیعی، های کنترل مورد استفاده برای نظارت و کنترل شبکه برق و زیرساختاست. سیستم

دهد. هزاران دستگاه ( را نشان میNewton-Eans 2005bر )میلیارد دلا 4تا  3یک سرمایه گذاری به ارزش 

میلیارد دلار  2.5تا  1.5با قابلیت کنترل از راه دور نشان دهنده یک سرمایه گذاری اضافی از  میدانی

ها، تجهیزات و اجزای های کنترل، شبکهمیلیون دلار برای سیستم 233د. هر ساله بخش انرژی نباشمی

نیروگاه برق  3233شود که فقط نیمی از کند. تخمین زده میهای پرسنل صرف میمرتبط و حداقل هزینه

 25های خط لوله گاز و درصد از شرکت 15را دارا باشند، در حالی که  SCADAهای برخی از انواع سیستم

-Newtonبرای کنترل عملیات خود ) SCADAهای خط لوله نفت از یک یا چند سیستم درصد از شرکت

Eans 2005bکنند.( استفاده می 

 های جدیدتشدید تهدیدات و آسیب پذیری 2-7-3

 سپس و نفوذ برای انرژی بخش ارتباطات از که هستند ای پیشرفته یهاروش دنبال به بالقوه دشمنان

 در نقص از حملات سایبری پیشرفته ابزارهای. کنند استفاده پذیر آسیب کنترل هایدر سیستم خرابکاری

 انرژی هایسیستم در موجود رایج هایعامل سیستم و مخابراتی ارتباطات یهاروش ،COTS سیستم اجزای

 و( 4 شکل) دارند استفاده برای کمتری فنی دانش به نیاز حمله ابزارهای این از بعضی. گیرند می بهره مدرن

. کرد پیدا اینترنت نیز در متداول کننده کنترل هایسیستم اجزای فنی همانند مشخصات را آنها توان می

 پیش سیستم، یهاپذیری آسیب و جدید تهدیدات چنین درک و کشف تجهیزات انرژی در صاحبان توانایی

 .است موثر انجام اقدامات شرط
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 .دارند کمي فني دانش به نیاز حملات سایبری پیچیده: 4شکل 

 

قب وخیم ملی ایجاد کنند، به خصوص اگر با دانش توانند عواهای کنترل ناتوان یا آسیب پذیر میسیستم

داخلی ساخته شوند و درکنار حملات پشت سرهم به سر ببرند. با وجود ادعای غالب متخصصان که معتقد اند 

که احتمال ایجاد یک آسیب ویرانگر به سیستم انرژی آمریکای شمالی توسط یک حمله سایبری خارجی کم 

توانند از اینترنت برای کنند که هکرهای ماهر کامپیوترها میی ادعا میاست، برخی از کارشناسان امنیت

های طولانی های کوچکتر برای دورههای بزرگ شبکه برای مدت کوتاهی و بخشغیرفعال کردن قسمت

های ثانویه به دیگر اجزای ها باعث آسیب(، تاثیرات مستقیم این قطعیDubiel et al. 2002استفاده کنند )

های کنند که قطعیهای بحرانی خواهد شد که به بخش انرژی متکی هستند. تحلیلگران برآورد میتزیرساخ

 EPRIمیلیارد دلار در سال هزینه دارد) 164میلیارد دلار تا  134معمول برق برای اقتصاد ایالات متحده از 

ه شدت بر شهروندان، تواند بهای کنترل بخش انرژی میدر واقع، یک نقص امنیتی عمده سیستم .(2001

 .ها و دولت ایالات متحده تاثیر بگذاردشرکت

 .های کنترل انرژی بسیار قوی است، امنیت اغلب ضعیف استدر حالی که عملکرد و قابلیت اطمینان سیستم

تحت پوشش و تحویل انرژی در یک منطقه وسیع  بلادرنگ انرژی تولید شاملهای عملیاتی شیوه از آنجا که

، برخی از 5در شکل  .های کنترل از خطرات سایبری سخت تر شده استحفاظت از سیستم شوند،می

افزایش قابلیت اتصال،  .کندهای کنترل انرژی فعلی را خلاصه میمهمترین مسائل امنیتی موجود در سیستم

د از )خریگسترش نقاط دسترسی، تشدید پیچیدگی سیستم، وابستگی بیشتر به یکدیگر، افزایش برون سپاری

 یهاو وابستگی به محصولات خارجی، بازسازی بازار و استفاده گسترده از سیستم عامل منابع ازخارج کشور(

های توسط کنترل فعالیت هاعلاوه بر این، سطح بالایی از  .مشترک موجب افزایش خطرات امنیتی شده است
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های خود عمل کنند، و ه محدودیتهای انرژی نزدیک بشود سیستمباعث میشود که انجام میالکترونیکی 

 .شود بحرانیتواند باعث از دست دادن عملکرد سایبری می صکه نق کندرا ایجاد مینگرانی  این

 

 کنترل یهاسیستم به : حملاتشواهد ادعا

 (1212 شوروی، جماهیر )اتحاد شده منتقل محصول در پنهان غیرمحتمل کد •

 کد CIA سازمان ،سرد جنگ طی در که است شده گزارش تند،نیس تایید قابل زیر موارد که حالی در 

 وها توربین ،هاپمپ که افزار نرم این .کرد شوروی جماهیر اتحاد کنترل سیستم افزار نرم وارد را یمخرب

 زمانی فاصله یک از پس نقص یک ایجاد برایکرد می کنترل را شوروی گاز لوله خط یک یهادریچه

 ایجاد برای را دریچه تنظیمات و پمپ سرعت کنترل سیستم شد باعث نقص ینا .بود شده ریزی برنامه

 داد. رخ بزرگ انفجار یک نتیجه در و ،کند تنظیم مجددا جوش و اتصالات شکست مقادیر از بیش فشار

 (1227 آمریکا، متحده ایالات )ماساچوست، مختلف یهابخش متقابل وابستگی از هکر استفاده •

 در خرابکاری باعث ،هکرد غیرفعال و هک را عمومی سوئیچینگ شبکه از بخشی ،دور راه از نوجوان یک 

 فرودگاه یک در خسارت باعث و شده نشانی آتش اداره و محلی ساکنان برای تلفن خطوط دهی سرویس

 .شودمی محلی

 (2331 )استرالیا، آن سابق کارمند توسط فاضلاب تصفیه کارخانه هک •

 را کوئینزلند فاضلاب تصفیه کارخانه که را SCADA سیستم افزار نرم دهنده ارائه سابق کارمند یک 

 سال در او .آورد وجود به پایدار دوره یک در فاضلاب بزرگ تخلیه یک و است کرده هککرد می کنترل

 .شد محکوم زندان سال دو به و شد دستگیر 2331

 ایالات )اوهایو، استاندارد یهاعامل ستمسی شده، متصل عملیاتی و تجاری یهاشبکه از کرم استفاده •

 (2333 آمریکا، متحده

 از پس) شبکه به نشده محافظت شونده متصل یک به سرعت پر اتصال طریق از SQL Slammer کرم

 Davis-Besse ای هسته نیروگاه عملیاتی شبکه در بود( کرده مسدود را کرم قبل از شرکت فایروال اینکه

 بر نظارت برای استفاده مورد پنل کرم ،یعملیات شبکه به تجاری شبکه از مهاجرت از پس .کرد نفوذ

 هایفرایند شد باعث و کرد فعال غیر ساعت پنج حدود برای را کارخانه ایمنی یهاشاخص مهمترین

 .کشید طول ساعت شش تقریبا فرآیندها این بازیابی ؛شود مواجه شکست اب نیروگاه یکامپیوتر

 .بود خاموش زمان آن در اهنیروگ این خوشبختانه،
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 افزایش قابلیت اتصال

شوند، به سیستم عامل به سیستم سازمانی شرکت متصل می ای،های کنونی امروزه به طور فزایندهسیستم

را بهبود  کردمتکی هستند و از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند. در حالی که این تغییرات عمل متداولی

های امنیتی ویژگی در بهبود همزمان های جدی را ایجاد کرده اند، زیراسیب پذیریآاما شرایط  می بخشد،

 .کنترل رخ نداده استهای سیستم

 وابستگي متقابل

تواند های زیربنایی به این معنی است که شکست در یک بخش میسطح بالایی از وابستگی متقابل در بخش

های ها امیدوارند با حمله به سیستمگویند که تروریست می دولت . کارشناسانمنتشر شود هاقسمت دیگر در

آسیب گسترده اقتصادی را  بوجود آورند و آنهاکنترل  تحتهای فیزیکی در سیستم زنجیرواراثرات  ،سایبری

 ایجاد کنند.

 پیچیدگي

های کنترل به ، پیچیدگی سیستم را افزایش داده است: دسترسی به سیستمبلادرنگتقاضا برای کنترل 

و کنترل ارتباط متقابل دارند و میزان وابستگی متقابل  تجاریهای شود، سیستمکاربران بیشتری داده می

های فناوری های چشمگیر در آموزش و نگرانی مسئولان سیستمها افزایش می یابد. تفاوتمیان زیرساخت

هایی در هماهنگ الشهای کنترل هستند، منجر به چسیستم کرد( و کسانی که مسئول عملITاطلاعات )

 کردن امنیت شبکه بین این دو گروه کلیدی شده است.

 قدیميهای سیستم

های سیاستبه های مستقل عمل کنند، آنها تمایل های قدیمی تر ممکن است در حالتاگر چه سیستم

که مستعد های اطلاعاتی ها و لینکمکانیزم حفاظت از داده عدم وجودرمز عبور و مدیریت امنیت، مناسب نا

بسیار  طول عمردارای  ،قدیمی SCADAهای ناامن . این سیستمدارند، وقفه و سرقت هستند، جاسوسی

 های آینده آسیب پذیر خواهند بود.رفع مشکلات، در سالعدم ت هستند و در صورت اخدمارائه طولانی در 

 بازسازی بازار

عملیاتی کمتر برای ارائه  حدودملی انرژی و های تجدید ساختار منجر به افزایش حجم معاملات در سیستم

، به همین دلیل سرعت و بر استفاده موثر از ظرفیت موجود افزوده انددهندگان انرژی شده است. این روندها 

تعداد اتصالات به منظور انتقال محصول از یک مکان به مکان دیگر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. 

و ارتباط با فروشندگان خارجی،  دهدرا افزایش می افراد موجود در چرخه قدرت تعداد ،کنترل توزیع شده

 کند.بیشتر میرا آسیب پذیری شبکه  احتمال افزایش داده است که نیز راتجاری مشتریان و شرکای 
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 قابلیت دسترسي به سیستم 

های کامپیوتری بکهذاتی ش یهاتمام آسیب در معرض را SCADAحتی استفاده محدود از اینترنت سیستم 

های د. علاوه بر این، کانالدهمی قرارها( ها، هکرها و تروریستها، کرم)از جمله ویروس شده به یکدیگر متصل

حفاظت  کهکنند، می استفاده تجاری امکانات ارتباط مخابراتی جایگزینکنترل از خطوط بی سیم یا اجاره ای 

اغلب اجازه دسترسی  قدیمیهای سیستم آورند.ها را فراهم میامحداقل در برابر جعل اطلاعات یا کنترل پی

 دهند.را از طریق ارتباطات با پیمانکاران شخص ثالث و کارکنان تعمیر و نگهداری می "3یپشتدرب "

Offshore Reliance  

 تولید کثرا. ندارد وجود اطلاعاتی هایسیستم در (COTSتجاری با تولید انبوه) محصولات برای جایگزینی هیچ

 کشورهایی در یا و هستند خارجی مالکیت تحت SCADA هایو سیستم افزارها سخت افزارها، نرم کنندگان

 و راهنما دفترچه اطلاعات به دسترسی .نیست سازگار متحده ایالات با همیشه آنها منافع که شوندمی تولید

 همها ابزارهای هکر از بسیاری و هستند عموم دسترس در SCADA هایسیستم آموزشی یهافیلم حتی

. گیرند قرار استفاده مورد از سیستم، محدود دانش با و شوند دانلود اینترنت طریق از توانندمی اکنون

 باشند. SCADA عملیات کارشناسان نیستند مجبور مهاجمین

 های کنترل بحرانيدر حفاظت از سیستم شکلات رایجم :5شکل 

، ندشده اننرژی یک هدف وسوسه انگیز برای حمله سایبری است. گرچه بسیاری از حملات گزارش بخش ا

. همان طور که در اندهای اخیر بوده های کنترل انرژی و قدرت، هدف تعدادی از حملات در سالسیستم

ی شده اند، امنیتی صنعتی جمع آور وادثهای کمی که در پایگاه داده حنشان داده شده است، داده 6شکل 

 های کنترل است.سیستم به دهند که بخش انرژی هدف مشترک حملاتنشان می

                                                   

 

 

های مانند رایانه، یا افزاره های مشخصی از یک سامانه دیگرشود که بتوان از آن بدونِ اجازه به قسمت/قسمتدر علوم رایانه، به راهی گفته می 3

 د.دیگر دست پیدا کر
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 حملات به سیستم های کنترل صنعتي:8شکل 

 

کنند و طی دهه گذشته را درک میکنترل سیستم  خرابیبسیاری از صاحبان و اپراتورها عواقب بالقوه 

بهبود امنیت در  برای اقداماتی را برای افزایش امنیت سایبری انجام داده اند. دولت همچنین از نیاز به تحریک

یک بازار رقابتی انرژی که مانع سرمایه گذاری در امنیت سایبری است، آگاه است. ابزارهای نرم افزاری از 

مناسب سرمایه گذاری امنیتی  مقدار یینبرای تعو کنند های مدیریت ریسک پیچیده استفاده میاستراتژی

در حالی که اکثر  را درنظر می گیرند.ها و پیامدهای آن تهدیدات، آسیب پذیری ریسک خاصیک برای 

صاحبان و اپراتورها امنیت سایبری را به عنوان بخش منطقی و ضروری از مشخصات محافظتی خود می 

 .استنیازهای حیاتی از  کمتر ها به طور معمولبینند، سرمایه گذاری

های ملی ها و آزمایشگاههای دیگر، دانشگاههای دولتی، بخشصاحبان و اپراتورها شروع به همکاری با سازمان

 های خود را برای حل مسائل امنیتی سیستم کنترل هماهنگ کنند.کرده اند تا تلاش

در بخش انرژی آغاز شده است.  است که برای بهبود امنیت سیستم کنترل ختلفیهای مخلاصه تلاش 7شکل 

ها با اهداف بخش هماهنگ با این حال، هیچ چارچوب کلی وجود ندارد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت

برآورده های غیر ضروری در حین اجتناب از همپوشانیرا ها اولویت مهمترینها اند و یا این تلاششده

 .کنندمی
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 لاصه تلاش های امنیتي سیستم  کنترلخ:7شکل 

 گردانندگان آنروندهای آینده و  2-7-4

برای مبارزه با تهدیدات جدید به را محیط سایبری دائما در حال تغییر است، توانایی صاحبان و اپراتورها 

 با چالش روبه رو است ای،های انرژی شمال امریکا به طور فزایندهکشد. وضعیت امنیتی زیرساختمی چالش 

)شکل  دهندمیچشم انداز امنیتی را تغییر  مداوم به طور های تجاری و روند بازار، شیوههااز آنجا که فناوری

های ( با توجه به نیازهای امنیتی کنونی بدون در نظر گرفتن تغییرات پیش رو، ما برای حل آسیب پذیری 1

 فردا آماده نیستیم.

زارهای انرژی در طول دهه آینده، به سبب الگوهای تقاضای جدید، در ساختار با ی کهتغییرات به عنوان مثال،

الکتریکی و نفت و  تجهیزاتصاحبان  نیاز دارند که ،شوندپدیدار می تولید توزیع شده و منابع انرژی جایگزین

های کسب و کار جدید و الزامات . شیوهبرقرار کنندها ارتباط سیستمبا گاز برای انطباق با یک شکل جدید 

ها به تعداد بیشتری از گسترش شبکهروند دهد. ادامه های امنیتی سیستم کنترل را شکل میی، شیوهکردعمل

های بی سیم های ارتباطی راه دور )به خصوص پروتکلمستلزم وابستگی بیشتر به فناوریتجهیزات از راه دور 

 اه دور دریافت و انتقال دهند. های رتا سریعا اطلاعات لازم را از واحد است و استاندارد اینترنت(
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کند، بلکه افزایش هر منبع جدید و لینک انتقال نه تنها یک نقطه ورود جدید برای حملات سایبری ایجاد می

موجود برای های . چالشرا برای مدیریت تحت فشار قرار می دهدچشمگیر در پیچیدگی سیستم اپراتورها 

و  یامروز اتبا خطرات در حال ظهور در تهدیدرویارویی  دریک روش متمایز و یکپارچه برای موفقیت 

. با این وجود، با جمع آوری دانش و منابع، ذینفعان بخش انرژی بسیار زیاد هستندهای عملیاتی محیط

ایجاد ی های کنترلسیستم رایدر برابر تهدیدات امنیتی ب پاسخگوتوانند به طور موثر خط دفاع قوی و می

های داخلی توانند تقسیم بندی اجباری بین شبکهمی کنترل جدیدهای ری سیستمهای معماکنند. طرح

ی در ساز جدااین  -د نخارجی )به عنوان مثال اینترنت( را ارائه ده رتباطاتهای کنترل و اشرکت، سیستم

بالایی  توانند به عنوان یک سطح بازدارنده در سطحهای نوآورانه میهای فعلی کم است. معماریاکثر سیستم

ایجاد و توانند های پیچیده میدر برابر نفوذ سایبری ناخواسته و به طور بالقوه مضر عمل کنند. ابزارها و شیوه

های جدید اضافه شوند تا سریعا و به طور مداوم شناسایی، جداسازی و سیستم قدیمیهای کنترل سیستم در

ی مستمر در بخش انرژی، فرصتی برای به وجود و پیش بینی تهدیدات را انجام دهند. گسترش و مدرن ساز

 کند.را ایجاد می یهای آنلاینآوردن چنین سیستم

 های انرژی تاثیر مي گذارد؟چگونه حملات سایبری بر سیستم

های مختلفی با پیامدهای بالقوه ویرانگر تحت تاثیر قرار تواند عملیات انرژی را به روشحملات سایبری می

 د:نتوانند موارد زیر را انجام دهبالقوه می دهد، حملات به طور

های کنترل اختلال های کنترل با تأخیر یا مسدود کردن جریان اطلاعات از طریق شبکهعملکرد سیستمدر  •

 .از بین ببرندند و در نتیجه امکان دسترسی به شبکه را برای اپراتورهای سیستم کنترل نایجاد ک

اقدامات ایجاد انگیزه برای ورهای سیستم کنترل، یا برای تغییرات غیر مجاز یا ارسال اطلاعات غلط برای اپرات •

 نامناسب از سوی اپراتورهای سیستم.

 د.ند، نتایج غیر قابل پیش بینی را تولید کنننرم افزار کنترل سیستم را تغییر ده •

 د.نهای ایمنی دخالت کنسیستمدر عملکرد  •

های منطقی قابل برنامه ریزی های برنامه ریزی شده در کنترل کنندهدستورالعملدر تغییرات غیر مجاز  •

(PLCواحد ،) از راه های ترمینال( دورRTUیا کنترل کننده ) شدهکنترل توزیع های سیستمهای (DCS؛) 

)مانند  دهندرا  زود هنگام فرایندهادستور خاموشی  .دنرا تغییر ده هشدار های زنگآستانه ایجاد کنند.

 د.نزود هنگام خطوط انتقال(؛ یا حتی تجهیزات کنترل را غیرفعال کن شیخامو

 های کسب و کارشیوه

 امنیت سیستم کنترل برایافزایش مسئولیت شرکت  •
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 های تجاری استانداردهای امنیتی در مورد شیوهنگرانی یکپارچگیافزایش  •

 بهکارکنان و کاهش نیروی کار با تجرتعویض نیروی کار، پیر شدن  •

 افزایش روند به سوی برون سپاری محصول و فناوری •

  تولید انبوههای تجاری افزایش وابستگی به تکنولوژی •

 بازارهای انرژی و عملیات

 های کنترلهای تجاری و سیستمشبکه رتباطاتا در ادامه افزایش •

 کنترل پویا، مبتنی بر بازار هایسیستم رشد بیشتر در •

 تجاری بلادرنگطلاعات افزایش نیاز به ا •

 افزایش استفاده از منابع انرژی توزیع شده و جایگزین •

 نسل جدید شبکه فناوری و ارتباطات از راه دور ایجاد •

 فناوری و ارتباطات مخابراتي

 مخابراتی فعالیت های( و ITافزایش همگرایی فناوری اطلاعات ) •

 بیشتر یسیستم اتاتصال •

 (IPباطات مبتنی بر پروتکل اینترنت )افزایش استفاده از ارت •

 افزایش وابستگی به ارتباطات بی سیم •

 های هوشمند توزیع شده و کنترلافزایش استفاده از دستگاه •

 افزایش نیاز به دسترسی از راه دور •

 احراز هویت و رمزنگاری هایافزایش پذیرش روش •

 هنده تهدیدهای هشدار دپیچیده و مکانیسم اتشخیص کاملافزایش  •

 تهدیدات

 پیچیده تر های؛ ابزار هحمله سایبری پیشرفتهای قابلیتافزایش  •

 )بیگانه( ایالتی -ملیو  یتشدید تهدیدات تروریست •

 

 کنترل آیندهی هاامنیت سیستم تاثیر گذار بر گردانندگانروند و: 6شکل 
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 رلهای کنتچارچوبی برای تامین امنیت سیستم 2-6

که  داردنیاز به یک رویکرد جامع  .های کنترل در بخش انرژی چالش بزرگی استحفاظت از سیستم

برای نیازهای فردا آماده  یکه سیستم رادر حال ی را برطرف سازد،های امروزهای امنیتی فوری سیستمنگرانی

ی خطرات سایبری را درک و انرژی باید در یک محیط تجاری رقابتی تجهیزات صاحبان و اپراتورهامی سازد. 

ها امنیتی استفاده کنند، و معماری ابزارها و شیوه از خود را ایمن کنند، قدیمیهای مدیریت کنند، سیستم

تمام  زیرا تقریباً ،دولت در این فرایند بسیار مهم است سهم .کنترل جدید را در نظر بگیرند یهاسیستم

تواند سلامت و نرژی وابسته است و هرگونه اختلال مداوم میبه جریان قابل اعتماد ا حساسهای زیرساخت

های سرمایه گذاری رقابت با این حال، امنیت سایبری باید با سایر اولویتاندازد.  ایمنی عمومی را به مخاطره

. یک کسب و کار قوی دشوار استوجود های امنیتی بدون هزینه دریافتند که توجیهکند و بسیاری از مدیران 

های کنترل و هماهنگ سازی اتژی ملی هماهنگ شده برای بیان اهداف ضروری بهبود امنیت سیستماستر

 .های صنعت و دولت برای دستیابی به این اهداف ضروری استتلاش

 دیدگاه 2-6-1

 اصول اساس بر های کنترلسیستم امنیت برای را ای جسورانه دیدگاه انرژی، بخش راه، نقشه فرایند طریق از

 :است کرده ایجاد کریس مدیریت

 نگهداری و اداره نصب، طراحي، حساس، کاربردهای برای کنترل هایسیستم سال، 11 در طي

 .باقي بماند آن عملکرد دادن دست بدون از عمدی سایبری حمله یک از تا پس شوندمي

 اندکهشده متوجه اپراتورها و تجهیزات صاحبان. است توجه قابل حساس، کاربردهای بر انداز چشم تاکید

 شمالی آمریکای انرژی زیرساخت. است غیرممکن و عملی مخرب حمله از انرژی تجهیزات تمام از حفاظت

 ،هانفت، پالایشگاه لوله خطوط نفت خام و تولید، یهاایستگاه برق، انتقال از خطوط عظیم شبکه یک شامل

 چند گذاری سرمایه دهنده نشان که است کنترل واحدهای و المللی بین و ایالتی بین گاز لوله خطوط

 تهدیدات اهداف تجهیزات این از بسیاری( DHS 2005)باشد. می گذشته قرن طول در دلاری تریلیون

. کنندنمی ایجاد جدی عواقب معیوب شوند، اگر آنها از برخی و نیستند پذیر آسیب آنها از بعضی نیستند،

 دادن بسیاری از دست از اندکه بابه گونه ای طراحی شده ایالات متحده یهالوله و برق شبکه این، بر علاوه

 بحرانی کاربردهای برای کنترل هایسیستم بر تمرکز با. بحرانی خود را انجام دهند عملکرد ی خودهاقابلیت

 عطفی نقاط و استراتژیک اهداف تواندمی انرژی بخش حیاتی، یهاعملکرد دادن دست از از جلوگیری برای

 .نماید محافظت سهامداران وها شرکت یهادارایی مشتریان، مردم، از موثر طور به که کند ایجاد
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 دیدگاه تعریف اصطلاحات

 برای که هستند هاییسیستم و اجزا شامل حیاتی کاربردهای برای کنترل هایسیستم :حیاتي کاربردهای

 عواقب توسط شدت کاربرد یک حیاتی بودن. هستند ضروری انرژی سیستم اطمینان قابل و ایمن کارکرد

 یا و مدار کننده قطع برای کنترل کننده شامل است ممکن اجزا این. شودمی تعیین آن از مختل شدن ناشی

 .باشند لوله خط فشار مدیریت

 بهره یا ناتوانی بردن، بین از برای عمدی تلاش یک عامدانه سایبری حمله یک حمله سایبری عامدانه:

 از یا عمومی آسیب تلفات، اقتصادی، هایآسیب هدف با کنترل سیستم شبکه یک از بخشی یا تمام از برداری

 هدف قرار کنترل سیستم شبکه داخل در را مختلفی اجزای تواندمی حمله. است عمومی اعتماد بین بردن

 .شود خارجی انجام یهادولت یا و هکرها کارمندان ناراضی، تروریستی، یهاگروه توسط است ممکن و دهد

 اگر که است خدماتی یا وظیفه عمل، هر انرژی، سیستم یک حیاتی عملکرد :دادن عملکرد حیاتي دست از

 .شودمی اقتصادی یا بهداشتی ایمنی، عواقب ایجاد باعث افتاد، خطر به یا خورد شکست

 کنترل سیستم امنیتی اهداف 2-6-2

 اما بوده است، جدی چالش یک دهه یک طی بحرانی کاربردهای برای امن کنترل هایسیستم به دستیابی

 دنبال را مقاصد و عطف نقاط زمانی برنامه باید ذینفعان دیدگاه، این به دستیابی برای. است منافع آن زیاد

نیست. تهدیدات جدید سایبری با سرعت زیاد درحال پدیدار  کافی فعلی امنیتی مشکلات برطرف سازی. کنند

  .ها در آینده وجود داردچه برای تامین امنیت سیستمشدن هستند و نیاز به یک استراتژی یکپار

 به نیاز که دارد استراتژیک چارچوب یک به نیاز بخش این ظهور، حال در و موجود تهدیدات در مواجهه با

 دهد پاسخ و نفوذ را شناسایی محافظتی را ادغام کند، اقدامات امنیتی را تشخیص دهد، ارزیابی و گیری اندازه

 این بر که این چارچوب. بخشد بهبود جدید در برابر تهدیدات امنیت حفظ برای سیستم را وممدا طور به و

 دستیابی برای و یک بنیان محکم است، شده داده شرح و نشان 2 شکل در دارد، تأکید استراتژیک حوزه چهار

 :کندفراهم می دیدگاه به

 داشته خود فعلی امنیتی وضعیت از دقیقی درک بایدها شرکت .امنیتي وضعیت ارزیابي و گیری اندازه •

 آنها به رسیدگی برای اقداماتی چه پذیر هستند و آسیب کنترل هایسیستم که در کجا کنند تعیین تا باشند

و به صورت  کاملا اتوماتیک نظارت توانایی انرژی تجهیزات صاحبان سال 13 مدت ظرف. شود باید انجام

 .دارند را خود کنترل سیستم یهاشبکه امنیتی بر وضعیت بلادرنگ

 اقدامات شوند، بینی پیش یا شناسایی امنیتی به محض اینکه مشکلات حفاظتي. اقدامات ادغام و توسعه •

 راه. شد خواهد اعمال و ایجاد آن پیامدهای و سیستم تهدیدات سیستم، پذیری آسیب کاهش برای حفاظتی
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 و تجهیزات ذاتی یهابدلیل محدودیت اما اند، شده یطراح قدیمی هایسیستم برای مناسب امنیتی یهاحل

 با شوند،دچار فرسایش می آینده دهه قدیمی در هایسیستم از انجا که. شوندمی محدود موجود تنظیمات

 رابه صورت تعبیه شده در داخل امنیت که ییهامعماری و بعدی کنترل نسل هایسیستم اجزای از استفاده

 .یافت خواهند ارتقا یا جایگزین کنند،تامین می

 سیستمی هر و شودمی تر پیچیده سایبری نفوذ ابزار پاسخ. یهااستراتژی اجرای و نفوذ شناسایي •

 یهااز شبکه انرژی بخش سال، 13 مدت ظرف. باشد پذیر ظهور آسیب حال در تهدیدات در برابر تواندمی

 انجام هاتلاش به پاسخ در را موثری و حتمالیا اقدامات خودکار طور به که کرد خواهد استفاده عملیاتی

 .دهدمی

 تعهد مستلزم مدت دراز در پیشگیرانه و تهاجمی کنترل سیستم امنیت حفظ .امنیتي یهاپیشرفت حفظ •

 آینده، سال 13 طی. بود خواهد سهامداران بین نزدیک همکاری و واضح یهاانگیزه منابع مالی، پایدار و قوی

 موانع بردن بین از برای دولت با و بخش داخل در همکاری به متعهد انرژی تجهیزات ایاپراتوره و صاحبان

 .کرد خواهند تسریع را امنیتی یهاپیشرفت که هستند ییهاسیاست ایجاد و پیشرفت

 کلیدی سهامداران دیگر و دولت صنعت، جمعی هایتلاش سازماندهی برای منطقی چارچوب اهداف یک این

 در مشخص اهداف و عطف نقاط موفقیت، به رسیدن برای حال، این با. دهدمی ارائه دیدگاه به دستیابی برای

 باید آید می دست به راه نقشه این از که ابتکاراتی وها فعالیت ،هاپروژه. شود وصول باید 2315-2335 دوره

 .شود مرتبط 2 شکل در شده داده نشان عطف نقاط با

 انرژی بخش یهادیدگاه 2-6-3

 حال، این با. است مفید سایبری امنیتی راهکارهای تعیین برای بالا در شده توصیف ستراتژیکا چارچوب

 یک ابزار، مثلا. دارند خود خاص کنترل سیستم بر حسب نیازهای امنیتی مسائل مشاهده به تمایل ذینفعان

 ساخت روی بر است ممکن محققان. به کار آید قدیمی سیستم درها پذیری آسیب رفع برای است ممکن

 روی بر است ممکن افزار نرم فروشندگان. کنند تمرکز تعبیه شده به صورت داخلی امنیت با پیشرفته قطعات

 هایسیستم، نیازها-قدیمی هایسیستم. کنند تمرکز اپراتورها و صاحبان برای خطر ارزیابی ابزار توسعه

های رکنی هستند که اولویت چهار -یکاستراتژ خطرات درک و اقدامات، و امنیتی ابزارهای جدید، کنترل

 کند.های کنترل را مدیریت میدرون سیستم
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 چهارچوب استراتژیک برای سیستم های کنترل:9شکل 
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 گیرند، می قرار محصول تکنولوژی بهبود فرآیند و چرخه در است، شده ذکر 13 شکل در که نیازها، این

 نیازهای( 1: از عبارتند کنترل هایسیستم برای فناوری نیازهای .است شده داده یحتوض ادامه در که همانطور

 برای جدید کنترل هایهای سیستممعماری( 2 و شده نصب قدیمی هایسیستم برای کوتاه مدت

 تجهیزات در دلاری میلیارد چند گذاری سرمایه دهنده قدیمی نشان هایسیستم. بعدی نسل هایسیستم

با  آنها که است واضح. هستند ارتباطی یهالینک و هاعامل سیستم و افزار نرم دور، راه از یهاتگاهدس کنترلی،

 . شوند سال، جایگزین 15 حدود خود، مفید عمر پایان از ارزش تر از آن هستند که قبل

 

 یه سهامدارانچرخه بهبود تکنولوژی و فرآیند با پر رنگ کردن نیازهای پا:11شکل 

 

 فروشندگان و محققان شود، ظاهر جدیدی تهدیدات و کشف سیستم یهاپذیری محض اینکه آسیب به

 این که کنند طراحی را سیستمی بهتری هایجدیدی را ایجاد کنند و معماری یهاتکنولوژی توانندمی

  .دهد انجام را جدیدی یهابینی پیش حتی و کنند حل را مشکلات

 چرخه این. شد خواهد قدیمی فردا هایسیستم به تبدیل امروز، بعدی نسل سیستم نهایت، در حال، این با

از بین  برای مداوم طور به طراحی سیستمها، و افزار نرم سخت افزار، که است آن مستلزم تکنولوژی بهبود

بین سیستم  ریتا آنجا که ممکن است سازگا توسعه یابد و همزمان امنیتی، یهانگرانی و تهدیدات بردن

 .شود حفظ جدید نسل یهاطراحی و یافته ارتقاء قدیمی

 و امنیتی ابزارهای اجرای( 2 و امنیتی، خطرات درک و شناسایی( 1: از عبارتند اپراتورها پردازشی نیازهای

 تعیین زا، تهدید محیط درک به نیاز کنند،می کار آن با که سیستمی از مستقل اپراتورها، تمامها. شیوه

نیاز به  اپراتورها مشابه، طور به. دارند پذیری آسیب کاهش برای استراتژی ایجاد و کنترل سیستم خطرات
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 است ممکن هرچند قدیمی دارند، و جدید هایخطرات سیستم برطرف کردن برای امنیتی یهاشیوه و ابزارها

 . باشند متفاوت محافظتی هایپاسخ

 امن، ارتباطی یهاپروتکل پیمانکاران، و اپراتورها برای امنیتی یهاروش ،هاشیوه بهترین از هاسیستم تمام

 173 از بیش کنترل سیستم کارشناسان. کرد امنیتی استفاده خواهند رویداد مدیریت و نفوذ تشخیص ابزار

(. Energetics 2005)تعیین کردند 2335 ژوئیه کارگاه در اساسی نیاز چهار اساس بر امنیتی را کلیدی نیاز

 کارگاه استخراج شد، به طور این از که ای بالقوه یهاحل راه همچنین و آوری فن کلیدی یهاچالش و انعمو

 نقشه ساختن برای را ویژه ای محتوای ارزشمند بنیادی این کار. است آورده شده A ضمیمه خلاصه در

 .کرد فراهم بود، شده تعریف قبلا که استراتژیک چارچوب در های کنترلسیستم یهاراه

 

 کنترل هایسیستم ایمن سازی برای استراتژی 2-6-4

. خلاصه شده اند 14 تا 11 هایدر شکل 2 شکل در شده ارائه هدف چهار ی مورد نیاز برای تحققهااستراتژی

 از ای مجموعه و، زمانبندی شده تکمیل نیازها برنامه شوند، برطرف باید که را متمایزی یهاچالش هدف، هر

 را بالقوه یهافعالیت و ابتکارات ،هاپروژه از ییهانمونه راهکارها این. دهدمی ارائه را تقدم بالابا حق  هاحل راه

 و( کنید مراجعه A پیوست به)اند شده شناسایی کنترل هایسیستم کارشناسان توسط که دهندمی نشان

 .نباشند کامل ممکن است که

 امنیتي وضعیت ارزیابي و گیری اندازه: هدف

 اصلاحی اقدامات توانندمیها شرکت آن، یهالینک و اجزا و کنترل هایسیستم امنیتی موقعیت کبا در

 پذیرفته گسترده طور به و معتبر امنیتی معیارهای درک، این آوردن دست به برای. کنند تعیین را مناسبی

 و استاتیک امنیتی یهاوضعیت ارزیابی و گیری اندازه برای ییهاروش وها تکنیک ابزارها، همچنین شده،

 کنترل، هایسیستم از بسیاری فرد به منحصر یهاپیکربندی علت به. است نیاز بلادرنگ سیستم مورد

 خودکار نظارت ابزارهای به صنعت نیاز نهایت در. دارند خودسنجی انجام برای ابزارهایی به نیاز صاحبان

 اجازه که به اپراتورها حالی در دهند، انجام لکنتر سیستم در را اصلاحی اقدامات که دارد دولت امنیتی

 و گیری اندازه برای پروژه یهااولویت و قوت نقاط ،هاچالش از کلی نمای دهد که آنها را لغو کنند. یکمی

 .است شده داده شانن 11 شکل در امنیتی وضعیت ارزیابی
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 امنیتي ضعیتو ارزیابي و گیری استراتژی اندازه:11شکل 
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 هاچالش

 معیار هیچ. دارند خود سایبری امنیتی وضعیت ارزیابی و گیری اندازه برای محدودی توانایی انرژی یهاشرکت

 اندازه امنیتی را یهاپذیری آسیب و خطر بتوانندها شرکت که ندارد وجود اعتمادی قابل ابزار یا سازمانی

 راه تعیین و خود امنیتی وضعیت ارزیابی برای راها شرکت اییضعیف، توان گیری قابلیت اندازه .کنند گیری

 تصمیم برای بر حسب آنچه که کردن تهدیدات،نشان دادن و کمی. کندمی محدود احتمالی یهاحل

ها تکنولوژیست و توسط مدیران کنترل هایسیستم برای خطر عوامل. است سخت است، دار معنی گیرندگان

  این شروع اقدامات لازم برای بهبود را مشکل می سازد. و نیست، رکد قابل ای گسترده طور به

 هااولویت

 شکل چگونگی مورد توافق عمومی در کننده منعکس که است خطر ماتریس ایجاد شامل کوتاه مدت نیازهای

 مدتمیان  توسعه که باید با. باشدمی مناسب یهاحل راه با آنها مطابقت و بحرانی یهاچالش تعریف و گیری

کمک  حفاظتی اقدامات بندی اولویت به کنند،را ارزیابی می هاپذیری آسیب که خطر، ارزیابی ابزارهای

 وها فعالیت کوتاه مدت توسعه برای پشتیبانی. باشد کنند، هماهنگاصلاح را توجیه می یهاهزینه کنند ومی

 در. است نیاز مورد کنند، را ارزیابی خود نیتیام موقعیت تا سازد می قادر را اپراتورها و صاحبان که ابزارهایی

 پایه امنیتی الزامات باید و است نیاز مورد کنترل هایسیستم برای مرسوم و مشخص معیارهای مدت، میان

 طور به را امنیت بازسازی و نظارت که دارد هاییایجاد سیستم به نیاز بخش این مدت، دراز در. شود ایجاد ای

 های مربوط به انرژی را به طور خودکار درحاضر فعالیت حال در که ای شیوه به شبیه خودکار انجام دهند،

 .کندانرژی مدیریت می بخش

 حفاظتي ادغام اقدامات و توسعه: هدف

 راه و گیرند قرار استفاده مورد توانندمی شده شناخته حفاظتی اقدامات، امنیتی مسائل محض شناسایی به

 اقدامات قدیمی، هایسیستم برای. یابند توسعه ظهور حال در نیازهای به یپاسخگوی برای جدید یهاحل

 امنیتی نقص رفع یهاروش امنیتی، ابزارهای و شده اثبات یهاروش بهترین از استفاده شامل اغلب حفاظتی

 کردعمل که است امنیتی هایفناوری ارتقاء و سطوح تمام در کارکنان برای آموزشی یهابرنامه شده، شناخته

 هایسیستم بین و کنترل مراکز و دور راه ی کنترل ازهادستگاه بین ارتباط. کنندنمی تضعیف را سیستم

 وها دستگاه هویت احراز امن، یهالینک به نیاز که است رایج امنیتی نگرانی یک کنترل هایسیستم و تجاری

 معماری بعدی نسل پذیرش و توسعه با یامنیت یهاپیشرفت ترین جامع حال، این با. دارد موثر یهاپروتکل
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 بهبود را عملکرد و ایمن هستند ذاتاً و هستند، 4اتصال و اجرا پیشرفته اجزای شامل که کنترل هایسیستم

تعبیه شده  سیستم امنیتی توانند استراتژی دفاع در عمق را بامی هاسیستم این. یابد می تحقق بخشند، می

 اقدامات ادغام برای پروژه یهااولویت و قوت نقاط ،هاچالش از ای اصهخل. فراهم کنند به صورت داخلی

 .است شده داده نشان 12 شکل در حفاظتی

 هاچالش

 که افزارهای آزاد نرم با استفاده از و هستند ای، به یکدیگر متصلفزاینده طور به کنترل کنونی هایسیستم

 هایسیستم بین نامناسب شده طراحی اتصالات. کننددهد، کار میمی افزایش را خطرات وها پذیری آسیب

 توسط قدیمی هایسیستم امنیتی یهاپیشرفت. شودمی خطر افزایش باعث نیز سازمانی یهاشبکه و کنترل

 تخریب بدون امنیتی ارتقاء پذیرش به قادر است ممکن که شودمی محدود موجود معماری و تجهیزات

 برای اند وپدیدار نشده هنوز که ای بالقوه تهدیدات برای غلبه بر باید جدید یهامعماری. نباشند عملکرد

 .شوند طراحی شوند،می امنیتی یهانگرانی افزایش باعث که دسترسی نقاط وها گره زیاد بسیار تعداد اصلاح

 هااولویت

با قابلیت  یوه ایشامل ش ،هاشیوه بهترین انرژی باید بخش است، فرد به منحصر کنترل سیستم هر که آنجا از

 راه تجهیزات کنترل شونده از برای سایبری و فیزیکی ارائه امنیت و تجاری یهاشبکه با ارتباط امن برقراری

 کوتاه در نوین رمزنگاری یهاحل راه توسعه با توان می را ارتباطات. توزیع کنند و انتشار را شناسایی، دور

. بخشید میان مدت بهبود در قدیمی هایسیستم برای الاب کیفیت با ارتباطات ایمن، ایجاد با و مدت

 یهاحل راه ارزیابی تهیه شده برای امنیتی تست از استفاده با مدت بلند در بعدی نسل کنترل هایسیستم

 و کنندمی کار کنترلی سیستم هر با که استراتژی اتصال و اجرا واقعی اجزای. شد خواهند ایجاد بالقوه

لایه ای  امنیت در عوض که فراهم کنند را هاییسیستم توانندمی گذرگاه امنیت راهکارهای همچنین

 کوتاه امنیتی یهاحل راه میان هماهنگی حفظ برای امر این. دهند ارائه را درونی قدیمی، امنیت هایسیستم

 .بود خواهد مهم بلندمدت و

                                                   

 

 

 روش استاندارد پیکر بندی خودکار در سخت افزار کامپیوتر 4
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  پاسخ یهااستراتژی اجرای و نفوذ تشخیص: هدف

 با نفوذ تشخیص به قادر باید افزاری نرم ابزارهای. نیست امن کاملاها زمان همه در کنترلی سیستم هیچ

 سیستم، یکپارچگی بر نظارت وها ناهنجاری تحلیل و تجزیه پیشرفته، دهنده هشدار استفاده از ابزارهای

پیگیری کامل اثرات باقی  شامل که مربوطه رویدادهای خودکار گزارش ایجاد و امنیتی ایرویداده مدیریت

 احتمالات خودکار طور به که است شده پیکربندی خود یهاشبکه توسعه مدت بلند هدف. مانده است، باشند

 پروژه یهااولویت و عطف، نقاط ،هاچالش از ای خلاصه. کنندمی نفوذ فراهم به پاسخ در اصلاحی را اقدامات و

 .است شده داده نشان 13 شکل در پاسخ، راهبردهای اجرای و نفوذ تشخیص برای

 هاچالش

 دانش مضر، حمله یک ایجاد برای که طوری به شوند،می پیچیده فزاینده طور به سایبری نفوذ ابزارهای

 اشتراک به شرکت طریق از لباغ آن پیامدهای و رویداد افتد، می اتفاق حملات که هنگامی. است لازم کمتری

 شرکت که است معنی این به آموخته شده یهادرس گذاشتن اشتراک به برای کوتاهی این .شوندنمی گذاشته

 امنیتی اقدامات که زمانی حتی کنترل را، سیستم اضطراری شرایط به سریع پاسخ برای لازم دانش احتمالاً

 .است، ندارد دسترس در مناسب

 هااولویت

 را شناسایی حوادث گزارش برای شده تصویب یهادستورالعمل وها شیوه بهترین باید صنعت مدت، تاهکو در

 آموزش. کند پیدا اپراتورها و صاحبان بین محرمانه طور به اطلاعات گذاشتن اشتراک به برای ییهاراه و کند

 شامل باید نفوذ تشخیص هایسیستم. است نیاز مورد نیز حوادث به پاسخگویی اقدامات خصوص در مناسب

 تجسم به که ابزارهایی. باشند خودکار و پیگیری اثرات باقی مانده گزارش دهی و کامل حسابرسی سازی پیاده

 با مشکوک الگوهای همبستگی وها ناهنجاری شناسایی برای کنند،می کمک ارتباطی الگوهای وها داده

 اولویت به کمک برای میان مدت در امنیتی رویدادهای تمدیری ابزارهای مورد نیاز هستند. بالقوه تهدیدات

 .است نیاز مورد ممیزی و قانون راهکار، هشدار، طریق از اصلاحی اقدامات بندی
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 و ارتقاء امنیت حفظ: هدف

 مبارزه حال در دولت و صنعت حال، این با. است کنترلی قوی سیستم امنیت انرژی بخش در مهم نیاز یک

 بخش یک کنترل سیستم امنیت که تشخیص دادند و هستند،ها شرکت امنیتی بهتر ارتقای برای چگونگی

 منابع، ارائه برای مداوم هایتلاش که حالی در. تجاری نیست مدل یا اطلاعات فناوری امنیت از سنتی

در  هنوز صنعت و دولت است، نیاز مورد امنیتی یهاپیشرفت بهبود و تسهیل برای لازم یهمکار وها مشوق

 هایتلاش و هستند ظهور حال در ناحیه این در خود مربوطه یهامسئولیت و حال مشخص کردن نقش

 تسهیل موانع، حذف برای تعهد و رهبری. است انجام حال در کنترل، هایسیستم بهبود برای متعددی

 تجاری مدل در که توجیه آن تکنولوژیک یهاپیشرفت برای توسعه و تحقیق از حمایت و اطلاعات اکاشتر

 پروژه یهااولویت و قوت نقاط ،هاچالش از ای خلاصه. است نیاز مورد است، دشوار انرژی بسیار بخش کنونی

 است. شده داده نشان 14 شکل در امنیت بهبود حفظ برای

 هاچالش

 مورد اقدامات و آنها پیامدهای سایبری، امنیتی مشکلات از نادرستی درک کنترل، سیستم عهجام از خارج در

 مورد در اطمینان عدم دلیل به اول درجه در دولت و صنعت بین اطلاعات گذاری اشتراک به. دارد وجود نیاز

 سیستم بودبه برای خصوصی گذاری سرمایه. است محافظت محدود و انتشار اطلاعات، از استفاده نحوه

ساخت یک تجارت قوی در حوزه  زیرا است، محدود ها،سیستم و پیشرفته اجزای توسعه ویژه به کنترل،

 .شودمی نگرانی افزایش باعث بخش در کار نیروی پیری این، بر علاوه. سایبری سخت است امنیت

 هااولویت

. شوندمی محافظت کاملا دولت به هشد ارائه حساس صنعتی اطلاعات وجود داردکه این تضمین به فوری نیاز

 .باشد نیاز مورد نیز ارتباطات و اطلاعات تبادل مقرراتی برای یا/  و استانداردها است ممکن همچنین

 و تهدیدات مورد در را متحده ایالات دولت اطلاعات که اشتراک گذاری کرد ایجاد محیط یک باید نهایت در

 اپراتورها صاحبان، برای امنیتی یهاآموزش. کند تسهیل روشندگانف و های خدماتیسازمان با واقعی حملات

 به بخشیدن سرعت برای دار معنی یهاانگیزه ی توسعه. است ضروری شرکت سطوح همه در پیمانکاران و

 .است نیاز مورد میان مدت در کنترل هایسیستم امنیت در گذاری سرمایه
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 ذینفعان 2-6-5

 ارزشمند زنجیره سراسر در ذینفعان و کار و کسب بین مشترک مسئولیت های کنترل یکسیستم امنیت

کنترل  هایسیستم ذینفع یهاشرکت است، شده داده نشان 15 شکل در که همانطور. است کنترل سیستم

 محققان و تجاری موسسات صنعتی، یهاسازمان دولتی، یهاسازمان تجهیزات انرژی، اپراتورهای و صاحبان از

 به امنیتی هایسیستم امنیت بهبود برای تخصصی یهاتوانایی وها مهارت کدام هر که تشکیل شده است

 :آورند می ارمغان

 سرمایه هستند، امن کنترل هایسیستم اینکه از اطمینان دهی اصلي: مسئول اپراتورها و صاحبان •

 .محافظتی هستند یهاروش وها رویه اجرای و دولت به ردن تهدیدک گزارش مناسب، گذاری

 تأمین و شناسایی برای صنعت با همکاری و تهدید اطلاعات امن گذاری اشتراک به دولتي مؤسسات •

 .پردازند می کنترل هایسیستم امنیتی یهاآزمایش و توسعه تحقیقات، به مربوط یهاهزینه

ها دستورالعمل ایجاد و مشارکت مهم، رفع موانع به کمک برای را ختلفم یهابخش صنعتي یهاسازمان •

 .کنندمی رهبری و هماهنگ

تجهیزات  اپراتورهای و صاحبان و به توسعه کنترل را هایسیستم خدمات و محصولات تجاری یهاشرکت •

 دهند.ارائه می

 قرار بررسی مورد را بلند مدت امنیتی راهکارهای شوند،می حمایت صنعت و دولت توسط که ،محققان •

 را افزار نرم و افزار سخت، کنترل هایسیستم پذیری آسیب و دهندمی توسعه را جدیدی ابزارهای دهند،می

 .کنندمی بررسی

 

 گروه های ذینفع :15شکل 



  

43 

 

 

 
 

 اجرای نقشه راه 2-9

طی  در را خاص کنترل هایسیستم به نیاز هک است ساختاری یهااولویت از ای مجموعه شامل خود راه نقشه

( 1 که کرد خواهد دنبال را هماهنگ و متمرکز رویکرد یک انرژی بخش. کندبرطرف می آینده سال ده

 برای را ای ویژه یهاطرح( 2 دهد،راه  در یک راستا قرار می نقشه نقاط عطف و اهداف با را فعلی یهافعالیت

 هدف. کندمی فراهم را نظارت و پروژه مدیریت همکاری، یک مکانیسم( 3 و کندمی آغاز مهم یهاشکاف رفع

 یهامحدودیت اند و دارایشده تعریف روشنی به که است ییهاطرح وها پروژه ،هافعالیت انجام رویکرد، این از

 ه اصلینقشه را سازی پیاده مراحل ،16 شکل در. هستند عطف آن نقاط و راه نقشه اهداف به وابسته زمانی

 یهاپروژه مدیریت و اندازی راه برای صنعت توسط شده مدیریت روند یک به که است خلاصه شده

 اطمینان تا است نیاز مورد مرحله هر در قوی تعهد و رهبری .شودمی کنترل ضروری منجر هایسیستم

 ای کنترل، توسعه نقشههسیستم راه نقشه فرماندهی گروه .شودنادیده گرفته نمی مهم الزامات که شود حاصل

هدایت  نیاز مورد یهافعالیت در شرکت به صنعت تعهد و بازخورد کسب برای را مشارکتی توسعه و راه

 مطمئن و اعتماد قابل عملیات را که کار و کسب حیاتی یهاپروژه باید اپراتورها تجهیزات و صاحبان. کندمی

 برای ای وسیله تواندمی راه نقشه سازی پیاده انجمن .کنند رهبری کنند،می تضمین را انرژی هایسیستم

 مالی تامین منابع باید دولتی یهاآژانس. باشد زمانی از نظر حساس یهاپروژه برای جدید یهاایده تقاضای

. بخشند تسریع اند، شده هماهنگ اداره یهامأموریت با و هستند مناسب فدرال اقدامات برای که ییهااولویت

 ارائه ی تجاریهاگذاری سرمایه برای محدودی انگیزه که بلندمدت هایتلاش یا نیازها بر اغلب ااولویته این

 .کنندمی تمرکز دهند،می
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 فرایند اجرای نقشه راه: 18شکل 

 شکل زمانیها نقش این. است نشده مشخص هنوز راه نقشه این اجرای درها سازمان وها شرکت دقیق نقش

 از زیاد احتمال به پیشنهادات. گیرد قرار بررسی مورد کلیدی ذینفعان توسط راه ی نقشه که گیرند می

 ارائه موثر مدیریت و نظارت توانندمی که دیگری موسسات یا وها کنسرسیوم صنعت، برجسته یهاسازمان

 شمالی آمریکای الکتریکی پشتیبانی شورای رهبری به) برق بخش هماهنگی شورای. شوندمی ظاهر دهند،

NERC )آمریکا نفت موسسه رهبری به) طبیعی گاز و نفت بخش هماهنگی شورای و [API ]گاز انجمن و 

 این. اپراتورها است و تجهیزات نشان دهنده صاحبان که کنندرا ایجاد می ییهاسازمان[( AGA] آمریکا

 عنوان به است ممکن و کنندمی اعمال راها بخش میان قوی هماهنگی هستند، خوب نمایندگی دارای شوراها

بخش  هماهنگی شورای آنها، همتای. کنند عمل رهبری و سازمانی یهانقش تعیین برای منطقی شروع نقطه

 داخلی، امنیت وزارت انرژی، وزارت در دولت هایتلاش هماهنگی برای ثابت سازمان یک دولت، انرژی

 .کندمی فراهم را مربوطه یهاآژانس سایر و نقل و حمل زارتو فدرال، انرژی مقررات تنظیم کمیسیون

 

 

 های موجودهدایت و هماهنگ کردن تلاش 2-9-1

 یهانگرانی رفع و شناسایی برای را مختلفی یهاپروژه گذشته سال پنج طی در فعال طور به انرژی بخش

موجود  یهافعالیت ی،مشارکت توسعه و ایجاد گام. است داده قرار توجه مورد کنترل هایسیستم مختلف
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 که دارای شکافهایی است نگاشت این. کندمی نگاشت راه نقشه عطف نقاط دولتی را به یهافعالیت و صنعتی

 بهتر هماهنگی که وجود داشته باشد در برخی نواحی همپوشانی است ممکن و دارد نیاز جدید یهاپروژه به

مداوم استفاده  یهافعالیت هدایت و تنظیم برای صلحا نقشه. کند سازی بهینه را موجود منابع تواندمی

 .کند پیگیری را هاپیشرفت تا شودمی روز به ای دوره صورت به و شودمی

 

 بحرانی یهاشکاف و نیازهای به رسیدگی 2-9-2

 نگاه) است وابسته زمانی مرحله 25 و اصلی هدف چهار شامل 3 فصل در شده توصیف استراتژیک چارچوب

قابل  راه مشخص از نقشه عطف نقطه یک مداوم هایتلاش با که شود مشخص اگر. (1-1 شکل به کنید

 سرمایه و ریزی برنامه به خود را علاقه و جلو برداشته به قدم باید انرژی بخش رهبران بود، نخواهد دستیابی

 ممکن اریگذ سرمایه این. شده نشان دهند شناخته یهاشکاف رفع برای ابتکاراتی یا وها پروژه در گذاری

 میدانی، آزمایشات محصول، یکپارچگی فناوری، تجربیات کاربردی، تحقیقات پایه، تحقیقات بر روی است

 خاص مرحله یک باعث پیشرفت که دیگر روش یا وسیله هر یا و توسعه/  آموزش پذیری، مقیاس گسترش

ضوح نتایج مورد نظر، منابع و های جدید، بخش انرژی باید به وقبل از راه اندازی پروژه .شود انجام شود،

را مشخص کند.  خاص عطف نقطه یک به دستیابی در کمک کردن این نتایج های مورد نیاز و چگونگیتوانایی

 ها،طرف کمپانی از ییهاپروژه و نوآورانه یهاحل پیشنهاد برای راه درخواست به عوامل این از یک هر

 را پروژه اهداف پیشنهادی رویکرد که دهد نشان باید نهادپیش هر. شودمنجر می فنی جامعه یا و محققین

 و دارد پروژه اتمام مؤثر برای را عطفی نقاط و متمایز یهاقابلیت کننده پیشنهاد سازمان سازد، می برآورده

 احزاب راه، نقشه اجرایی انجمن. کندمی کمک ویژه عطف نقطه یک به دستیابی بهها پروژه از حاصل نتایج

 گرد هم می آورد. ساختاری، جلسات یا جدید درجلسه مفاهیم و پیشنهادات وها پروژه تعریف برای را ذینفع

 

 

 مکانیزم پیشنهاد برای نظارت و مدیریت پروژه 2-9-3

 بهبود برای انها منابع وها توانایی ،هابا مهارت که ییهاراه در تا کندمی تشویق راها سازمان راه نقشه این

ها سازمان وها شرکت پذیری انعطاف باعث این. کنند گذاری سرمایه رل مطابقت دارد،کنت هایسیستم امنیت

 متحد، ساختار یک بدون حال، این با. شوددارند، می مطابقت آنها خاص منافع با که ییهاپروژه پیگیری برای

 راه، نقشه به بوطمر یهانقشه عطف نقاط و مختلف یهافعالیت پیگیری و تامین منابع شناسایی، سازماندهی،

 از برداری بهره و آغاز برای لازم گیری تصمیم و همکاری نظارت، برای یک مکانیسم بود. خواهد دشوار
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 عملیاتی، پشتیبانی برای زیاد احتمال به پروژه مدیریت سازمان این، بر علاوه. است لازم ،هافعالیت وها پروژه

 .بود خواهد نیاز مورد اجرایی و تدارکاتی

 :داشت خواهد های زیرقسمت پشتیبانی و نظارت به نیاز راه نقشه موثر سازی هپیاد

 حل و شناسایی برای باید راه نقشه پروژه مدیریت کمیته مانند کننده هماهنگ سازمان یک .مدیریت

 تواندمی کهها مشکلات مدیریت برنامه و انتقال فنی، مشکلات حل و سهامداران بین رابط مشکلات برنامه،

کاری را  هایمجوز تلاش، بررسی پیشنهادات را همچنین کمیته. شود ایجاد باشند، موفقیت راه انعی درم

ایجاد  اطلاعات را انتشار یهااستراتژی و عملیاتی فراهم کرده پشتیبانی کند ومی انتظارات را مدیریت صادر،

 کند.می

 این. است ضروری راه نقشه ابتکارات وها پروژه از حمایت برای کار جریان از پشتیبانی کار. گردش و ساختار

 ارسال بازخورد، مکانیسم یک ایجاد ،هاپروژه خروجی و نتایج ردیابی و الکترونیکی انتشار شامل پشتیبانی

. است گیری تصمیم اقدامات برای آنلاین دسترسی کنترل و پیشنهادات به پاسخ وها درخواست الکترونیکی

 گیری تصمیم از پس مراحل و گیری رأی مستندات همکاری، رسانی، اطلاع شامل ،جریان کار بررسی فرایند

 نقاط شامل پروژه، ریزی برنامه چارچوب جزئیات. شود نگهداری دسترس کنترل شده قابل فضای یک در باید

 تصویب از پس خودکار طور به شده، ارائه نتایج و ،هامسئولیت وها نقش بندی، زمان تلاش، سطح عطف،

 . شوندمی روپوزال تولیدپ

 مناسب، ملاقات فضای آوردن فراهم شامل جلسات، از پشتیبانی برای منطقی یهاکمک عملیاتي. نظارت

 هزینه کمک. بود خواهد نیاز مورد کند،می فراهم راه نقشه ها را برایتلاش تداوم که ییهاکارگاه و تسهیلات

 وب بر مبتنی جلسات و تلفنی جلسات الکترونیکی، داگانهج فضای مانند همکاری ابزارهای برای باید نیز

 .اختصاص یابد

 

 پیوست ها 2-11

 کلیدی  یهاحل راه وها چالش: A ضمیمه 2-11-1

 کارگاه یک در که موضوعی کارشناس 63 از است شده گنجانده راه نقشه این در که ییهاایده از بسیاری

 در. شد آوری جمع داشتند، شرکت مریلند ر،بالتیمو در 2335 ژوئیه 14 و 13 تاریخ در روزه دو آموزشی

 متخصصین آوری، فن دهندگان توسعه محققان، انرژی، پیشرو بخش اپراتورهای و صاحبان کارگاه، این طول

چهارجلسه مجزا بررسی  در را کنترل هایسیستم مسائل تا کردند کار هم با تجهیزات فروشندگان و امنیت

 کنند:
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A-1 کاستراتژی خطرات شناسایی 

A-2 های قدیمیسیستم 

A-3 امنیتی یهاشیوه و ابزار 

A-4 کنترل هایسیستم معماری  

 نقشه کارگاه نتایج خلاصه در قبلا کارگاه جلسات نتایج. است شده خلاصه ضمیمه این در جلسات این نتایج

وست آگ ،Energetics Incorporated توسط شده تهیه انرژی بخش در امن کنترل هایسیستم برای راه

 .است شده منتشر 2335

A-1 استراتژیک خطرات شناسایي 

کنترلی  سیستم مشکوک و شده شناخته یهاپذیری آسیب سیستماتیک بندی اولویت و سازی بوسیله مستند

 و پاسخگویی به تهدیدات بینی برای پیش انرژی بخش تجهیزات اپراتورهای و صاحبان آن، احتمالی عواقب و

 کندمی فراهم را سایبری امنیت استراتژی برای لازم پایه خطر، شناسایی. شوندمی ادهآم بهتر آینده و موجود

 و اطمینان قابلیت بهبود برای را پاسخ و کاهش یهابرنامه موثر طور به تا سازد می قادر را انرژی بخش و

 .گیرد کار به مدت طولانی در سیستم پذیری انعطاف قابلیت

 یهاشیوه بهترین استانداردهای توسعه آن، عواقب وها پذیری آسیب انرژی، بخش سایبری تهدیدات شناسایی

 تسهیل را، افزار نرم و افزار سخت طراحی الزامات و پایه سیستم امنیتی عملکرد معیارهای سایبری، امنیت

 میان در ظهور حال در و حاضر حال در استراتژیک خطرات گذاشتن اشتراک به و مستمر شناسایی. کندمی

 خواهد ایجاد را طراحی و سیستم امنیت کنترل برای جامع و پیشگیرانه رویکرد یک انرژی، بخش هامدارانس

 .کرد

 

 موانع وها چالش

 فقدان پذیری، آسیب ارزیابی اختصاصی ماهیت توسط کنترل، هایسیستم برای استراتژیک خطرات شناسایی

 در ویژه به امنیتی یهاگذاری سرمایه بازگشت نتعیی مشکلات از تهدید و اطمینان قابل و کافی اطلاعات

 به نیاز انرژی بخش در همگانی ریسک مدیریت هایتلاش. شودمی با نرخ تنظیم شده پیچیده انرژی صنایع

 .دارد سنتی قانونی روابط مجدد تعریف و جدید یهامشارکت تشکیل

 تجاری و فرهنگي سازماني، اقدامات

ها شکاف شامل جدی، یهاناکامی باعث سایبری امنیت بهبود در ذینفعان یهامسئولیت وها نقش وضوح عدم

های اعتماد و مسئولیت، مانع از افشای اطلاعات علاوه بر این، نگرانی. شودمی توسعه و تحقیق در همپوشانی و
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 این در .کندهای شناخته شده و خطرات می گردد، و از هماهنگی بیشتر جلوگیری میدر مورد آسیب پذیری

 بخش را نسبت به بحرانی بودن گیرندگان تصمیم تا است دشوار اغلب امنیت دریافتند که متخصصان شرایط،

 شده استاندارد عملی شیوه یک به تبدیل سایبری امنیت به نسبت واکنشی رویکرد و اینکه سایبری امنیت

 دیگران وها هکر که شودمی اعثب نیز آموزش یهاهزینه و نظارتی یهاسیاست در تاخیر. کنند است، متقاعد

 :از عبارتند استراتژیک خطرات شناسایی برای اصلی سازمان یهاچالش. بمانند جلوتر مخرب اهداف با

  ندارد. وجود حل راه یافتن برای گردآوری متخصصان میدانی برای ای کمیته یا گروهها سازمان در اکثر •

 .است نبوده هاسیستم از ادهاستف و در ایجاد اولویت امنیتی یک آگاهی •

 .شودنمی درک وضوح به امنیتی ذینفع یهامسئولیت و نقش •

 و شده حفاظت بحرانی زیرساختی اطلاعات مثال، عنوان به) دولت اطلاعات از حفاظت به مربوط مسائل •

 .دارد ادامه همچنان محرمانه یهانگرانی و( اطلاعات آزادی قانون

 .است نشده بیان دتهدی از روشنی دید هیچ •

 .ندارد وجود امن مکانیزم تهدید، یهاپذیری آسیب مورد در اطلاعات گذاشتن اشتراک به برای •

 تجاری وضعیت

 بسیار تواندمی گاز و نفت یا الکتریکی SCADA ساختارهای در امنیتی یهاپیشرفت سازی یکپارچه و ایجاد 

سازی  مدل یا شناسایی که دلیل این به ویژه به باشد، اردشو تواندمیها هزینه توجیه این. باشد پرهزینه

. است نکرده تجربه را بزرگ سایبری حمله یک کنون تا انرژی که بخش دلیل این به و نیست آسان تهدیدات

متحمل  امنیتی ارتقاء گذاری ناکافی برای سرمایه یی که بدلیلهاهزینه درباره است ممکن گیرندگان تصمیم

ذینفعان  بین تقسیم آن وها هزینه تعیین که شودمی باعث سیستم پیچیدگی .باشند دهنش متقاعد شوند،

 زمینه در موجود یهاچالش. دارند بودجه به نیاز حوزه ها از بسیاری و هستند محدود منابع. شود مشکل

 :شود خلاصه زیر شرح به تواندمی تجاری توسعه

این . داد نشان گیری اندازه قابل معیارهای با توان نمی را امنیت بر روی( ROI) گذاری سرمایه بازگشت •

 .شودمی انجام تلاش و زمان و سازی پیاده توسعه، و تحقیق بر روی سرمایه گذاری

 تهدیدات بازدارندگی برای بودجه کردن کم که با اقتصادی یک از مشکلات هیچ گیران تصمیم از بعضی •

 .اتفاق بیفتد را نمی بینند سایبری

 .است ساز مشکل امنیتی یهاهزینه به مالی مسئولیت دادن صاصاخت •

 .دارد زیادی یهاهزینه جدید امنیتی یهاویژگی سازی پیاده و طراحی •

 بالقوه یهاحل راه
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 کدام هر استراتژیک برای خطرات شناسایی در موجود یهاچالش بر غلبه برای اجرا قابل و خاص یهاحل راه

توسعه وجود  و مشارکت همکاری، و نظارتی محیط تجاری؛ زمینه اطلاعات؛ گذاری راکاشت به:  زمینه چهار از

 .دارد

 5-2) میان مدت دوره سال(، 2-3) دوره کوتاه مدت) زمانی فواصل با بالقوه یهاحل راه این A-1 شکل در

 مفصل شرح ه اند.با اولویت بالاتر پر رنگ شد یهاحل راه شده و خلاصه(( ساله 13-5) مدت بلند یا  و( سال

  .است آمده زیر در دسته هر

 اطلاعات گذاری اشتراک به

 تعیین و مرتبط پذیری آسیب تحلیل و تجزیه انجام تهدید، محیط کردن مشخص برای آگاهانه گیری تصمیم

 تحقیقات از اجتناب باها روش بهترین و هافناوری اطلاعات، گذاری اشتراک به. است ضروری خطر یهااولویت

 هایسیستم طراحی وها شیوه و امنیتی ابزارهای بر روی توسعه و تحقیق تسریع و سازی بهینه به کراریت

 کرد . خواهد کمک بعدی کنترل نسل

 تجاری مورد

 بر روی سایبری حملات بالقوه کامل تاثیرات دادن نشان و گیری اندازه برای کافی ابزار داشتن بدون

 SCADA کنترل سیستم امنیت مالی تامین توجیه برای تجهیزات بانصاح انرژی، بخش کنترل هایسیستم

 که است سایبری امنیت برای ارتجاعی سیاست آن یک نتیجه. آورند می فشار شدت به اولویت یک عنوان به

 برای باید صنعت ذینفعان. دهدمی قرار سایبری تهدیدات معرض در را نفت و گاز الکتریکی، عمده یهاسرمایه

 نهایت در که کنند، همکاری کلیدی گیرندگان تصمیم میان در استراتژیک پارادایم تغییر یک یسازمانده

 برای بکارگیری مرحله این. گردد SCADA سایبری امنیتی یهاپیشرفت از حمایتی رویکرد به منجر

 احیطر و مدیریت در نوآوری و مستمر گذاری سرمایه از حمایت برای لازم و منابع متفاوت یهافرهنگ

 .است ضروری کنترل سیستم

 

 نظارتي محیط

. شود تعیین انرژی بخش در کنترل سیستم امنیت بر نظارت مسئول نهاد عنوان به باید فدرال مرکزی دفتر

 تماس برای مشکلات مرکزی نقطه یک و کرده ساده را انطباق ایجاد نظارت و همزمان طور به مرحله این

 نفس به اعتماد یکپارچه ای مدیریت چنین. کندمی فراهم انرژی بخش کنترل هایسیستم سایبری امنیت

 استانداردهای معرض در تجهیزات اپراتورهای و صاحبان تمام چرا که داد خواهد افزایش را انرژی بخش

 .میشود کلیدی سهامداران میان بیشتر اعتماد ایجاد باعث نتیجه در و میگیرند قرار یکسانی
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آژانس تعیین شده به طور بالقوه . است مهم بسیار هم کنونی به متصل یهاشبکه در ویژه به اعتمادی چنین

تواند به عنوان یک مرکز تأمین امنیت اطلاعات مربوط به تهدیدات سایبری و آسیب پذیری در بخش می

 .عمل کند شده افشا اختصاصی اطلاعات همه از محافظت برای لازم حفاظتی اقدامات انرژی با

 توسعه و تمشارک همکاری،

 در مدت طولانی و پایدار گذاری سرمایه تا بگیرد نظر در را خود استراتژیک خطر انداز چشم باید انرژی بخش

 میان در همکاری و ریزی برنامه. تلقی کند خود استاندارد تجاری عملیات از بخشی عنوان به را امنیت

 سایبری امنیت برای محدود منابع تا کرد خواهد کمک گاز و نفت هم و برق صنایع به هم کلیدی سهامداران

 .برسانند حداکثر را به
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 بالقوه برای شناسایي خطرات بالقوه یهاحل : راهA-1شکل 

A-2 قدیمي هایسیستم 
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 بر کمی تاکید با عملکرد، و اطمینان قابلیت کارایی، رساندن حداکثر به برای قدیمی کنترل هایسیستم اکثر

 انرژی، بخش در قدیمی کنترل هایسیستم گسترده مجموعه از حفاظت. ده اندش اجرا و طراحی امنیت،

 موجود، های قدیمیسیستم متنوع ماهیت. باشدمی اپراتورها و تجهیزات صاحبان میان در رشد به رو نگرانی

 امنیت بهبود برای "تک سایز" رویکرد یک از مانع کرد، ظهور مشترک طراحی استانداردهای نبود در که

 .تاس

 لحاظ از شوند،می استفاده انرژی بخش توسط که قدیمی کنترل هایسیستم ارزش و با توجه به تعداد

 در. شوند جایگزین جدید تکنولوژی با آنها ارتباطی یهاشبکه و تجهیزات این که است ناپذیر امکان اقتصادی

 .یابد می رتقاا سالانه بخش انرژی، کنترل سیستم تجهیزات از کوچکی بخش تنها حاضر حال

 و بهتر یهاقابلیت اندکهتر ایجاد شده امن و جدید هایسیستم زیرا یابد، افزایش باید جایگزینی نرخ این

 .دهندمی ارائه تجاری را نیز دیگر مزایای

 هایسیستم که تا زمانی یافت، خواهد ادامه همچنان سایبری حملات از تجهیزات قدیمی از حفاظت وظیفه

 به توجه بدون پس از گذشت یک زمان معین، کنترل، هایسیستم تمام. شوند عرضه ریجتد به جدیدتر

 و تجهیزات صاحبان که معناست بدان حقیقت این. شوندقدیمی فرض می ناچار به تکنولوژی جدید شان،

 طور به .باشند داشته ریزی برنامه امنیت پایه سطح حفظ برای ثابت تکنولوژی انتقال طریق از باید اپراتورها

 یهاشیوه که کنند ایجاد را توانمند یهازیرساخت از ای مجموعه باید اپراتورها و تجهیزات صاحبان خلاصه،

 برای محیطی چنین. کند تسهیل آینده و موجود هایسیستم برای را فناوری فرآیندهای و هماهنگ امنیتی

 هماهنگ ارتباطات بهبود چرخه و ستهپیو کنترل تکنولوژی سیستم با و است ضروری پایدار امنیت تأمین

 .است

 موانع وها چالش

 ایجاد را توجهی قابل یهاچالش امروز، امنیتی و تکنولوژی استانداردهای با قدیمی هایسیستم سازگاری

 ها،سیستم از پیچیده ای مجموعه. است فرد به منحصر شخصی هایسیستم برای اغلب که کند،می

 یهاحل راه یافتن برای تلاش مقابل در معمول طور به دسترس پیچیده در اصلاحات یا وها تکه و فروشندگان

 قدیمی ممکن هایسیستم روی بر مدرن عملیاتی نیازهای حال، عین در. شودمی استفاده گسترده و ساده

 .روبه رو کند آنها عملیاتی یهاتوانایی یهامحدودیت با را هاسیستم این است

 

 

 راتمقر و استانداردها



  

53 

 

 

 
 

 استانداردهای با حاضر حال در باید بودند ایجاد شده خاص یهاطراحی عصر که در قدیمی هایسیستم

 قدیمی هایسیستم برای استانداردهایی که تعریف. باشند داشته مطابقت دولتی استانداردهای و صنعت

 تنوع و به علت تعداد ،موثر مقررات یا استانداردها تنظیم. است عمده چالش یک مختلف قابل کاربرد باشد

 سیستم فروشندگان و نظارتی یهاسازمان های بی واسطه گرفته تاسیستم اپراتورهای و صاحبان از ذینفعان،

 :از عبارتندها چالش از برخی. است پیچیده کنترل

 .است نشده ارائه دولت توسط استانداردها حداقل توسعه برای گیری مشخصی جهت •

 .دارد وجود پایدار و گیری امنیت به طور صحیح اندازه یهاروش دمور در اطمینان عدم •

 .کند اعمال را قدیمی هایسیستم ذاتی عملکرد یهاقابلیت از فراتر الزامات است ممکن جدید مقررات •

 .نداشت وجود استانداردی هیچ به کار گرفته شدند، قدیمی هایسیستم از بسیاری که هنگامی •

 منجر که هستند، نهایی وضعیت یا گیری اندازه قابل هدف یک از خاصی فاقد مشخصات اغلب استانداردها •

 .شوندمی هماهنگی عدم و بررسی در اختلاف اعمال، در خطا و آزمون به

 .هستند استانداردها با مطابق شرکتهایشان که نیستند مطمئن شرکتی مأمورین گواهینامه، صدور بدون •

 خطر مدیریت و فناوری

 و پیچیده ذاتا ماهیت حال، این با. دارند مشابهی پذیری آسیب انرژی بخش در قدیمی هایسیستم از بسیاری

 یهاحل راه بنابراین،. شودآنها می امنیت ارتقاء برای سهامداران گذاری سرمایه از مانع هاسیستم این متنوع

. دارد سفارشی بسیار فناوری مدیریت یهابرنامه به نیاز و ماند می باقی های قدیمی پر هزینهسیستم امنیتی

 بخش سراسر در قدیمی مشکلات بسیاری هایسیستم در پیشرفته یهاحل راه سازی پیاده و برای طراحی

 :از عبارتند مشکلات این از برخی. وجود دارد انرژی

 یریچشمگ طور به توانندباشند می نشده طراحی درستی به اگر تجاری یهاشبکه و SCADA اتصالات •

 .دهند افزایش را قدیمی هایسیستم پذیری آسیب

 .منفی بگذارد تاثیر حیاتی عملکرد میزان بر است ممکن پیچیده امنیتی هایسیستم از استفاده •

 جمله از بود، خواهد هزینه پر و سفارشی بسیار قدیمی کنترل هایسیستم برای پیچیده یهاحل راه •

 .زاراف سخت یا/  و افزار نرم جایگزینی

 استاندارد سیستم به نسبت بالاتری بسیار هایهزینه قدیمی معمولا سیستم یک با جدید تکنولوژی ادغام •

 .دارد

های فنی شناخته شده توسط سخت افزار و نرم افزارهایی که دیگر توسط فروشندگان رفع آسیب پذیری •

 شوند دشوار است.پشتیبانی نمی
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 .دارد وجود کوچکی یهاراهنمایی پیشرفته، و جدید هایسیستم به یقدیم هایسیستم از مهاجرت برای •

 بالقوه یهاحل راه

 تجهیزات صاحبان ترکیب تخصص به نیاز قدیمی، کنترل هایسیستم حیاتی یهادوره طول در امنیت تامین

 بندی دسته یهاحل راه از استفاده با. دارد دولتی سهامداران و افزار نرم و افزار سخت فروشندگان اپراتورها، و

 .کنند کسب کنترل، هایسیستم عمر طول ای در فعالانه امنیتی موضع توانندمی ذینفعان زیر، شده

 چند یهااستراتژی همچنین و سریع اجرای برای خاص عملی موارد شامل بالقوه یهاحل راه کامل مجموعه

 ،(سال 2-3) کوتاه مدت در که را بالقوه یهاحل راه از کاملی طیف A-2شکل . بود خواهد ساله ده و ساله

 .دهدمی ارائه اند، شده بندی زمان( سال 13 تا 5) زمان بلند و( سال 5 تا 2) مدت میان

 فناوری توسعه و تحقیق

 منسوخ فناوری دادن آشتی برای توسعه و تحقیق در گذاری سرمایه برای فرصت تعدادی دارای انرژی بخش

 صنعت، سازی هماهنگ با. است پیشرفته ارتباطی ابزارهای و افزار نرم افزار، سخت با قدیمی هایسیستم شده

 فناوری مدیریت یهابرنامه توسعه در مشترک دانش از تواندمی انرژی بخش فروش، سهامداران و دولت

 هایسیستم بر روی که خاص یهاتکنولوژی ایجاد برای ساله چند هایتلاش. شود مند بهره امن و استراتژیک

 های قدیمیسیستم ارزش و امنیت افزایش برای بالقوه توان دارای قابل اجرا باشد، پیشرفته اجزای و قدیمی

 .هستند

 مدلها و ابزارها

 این. دارند امنیتی سفارشی یهاحل راه به نیاز قدیمی اغلب با سیستم آشتی به دستیابی یهااستراتژی

 تعیین برای خطر پیشرفته سازی مدل پذیری، آسیب ساییشنا برای پیشرفته تشخیص ابزار شامل راهکارها

توسعه مجموعه ای از ابزارها و . باشدمی بلادرنگ دقیق سازی مدل و بازیابی مقابل در پیشگیری یهاهزینه

های امنیتی بخش انرژی های کنترل قدیمی، به تسریع و تمرکز تلاشهای مدل سازی برای سیستمقابلیت

 .کندکمک می

 روشها بهترین

 هاشیوه بهترین از ای مجموعه از صنعت انرژی، بخش قدیمی در هایسیستم از ای گسترده طیف وجود با

 بایدها شیوه بهترین این. شد خواهد مند بهره خود عمر طول در کنترل هایسیستم مدیریت برای

 پیشرفته هایسیستم به مهاجرت و پیشرفته اجزای شامل جدید، یهاقابلیت به را قدیمی موجود هایسیستم

 .کند تجهیز ای
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 : راه حل های بالقوه برای سیستم های قدیميA-2شکل 
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A-3 اقدامات و امنیتي ابزارهای 

 برای تهدیدی شود،از آنها سهل می استفاده ولی طور فزاینده پیچیده شده سایبری که به حمله ابزارهای

 از پیشرفته ای مجموعه توسعه با. هستند کنترل هایمسیست برای امنیتی هایتلاش سبقت گرفتن آنها از

 حفظ مدرن تهدید محیط خود را در اعتماد قابل عملکرد تواندمی انرژی بخش اقدامات، و امنیتی ابزارهای

 .کند

 و دهندمی کاهش یا حذف را افزاری نرم و افزاری سخت یهاپذیری آسیب که امنیتی یهاشیوه و ابزارها

یک  برد، به این ترتیب کار بهها بخش تمام در توان می دهند راقدرتمند ارائه می دسنجیخو یهاتوانایی

 سراسر در باید تحصیلات سطح و امنیتی آگاهی سطح این، بر علاوه. شودوضعیت امنیتی قوی تر فراهم می

 و هاتلاش سازی هماهنگ با. شود تسهیل امنیتی موثر یهاشیوه از پذیرش و استفاده تا یابد افزایش صنعت

 دنبال خطرات جدید نسل مدیریت برای را ای پیشرفته یهاشیوه و ابزارها تواندمی انرژی بخش منابع، ترکیب

 .کند

 بحراني موانع و یهاچالش

 یهاشرکت و کنندگان مصرف به اعتماد قابل و وقفه بی خدمات ارائه به همچنان انرژی صنعت اینکه برای

 امنیتی یهاشیوه و ابزار ایجاد مهم برای مانع و چالش چند بر باید کنترل سیستم یتامن بپردازد، آمریکایی

 به نسبت بیشتری حافظه یا بیشتر توان پردازشی به نیاز پیشرفته اغلب امنیتی ابزارهای. کند غلبه پیشرفته

 امنیتی رهایابزا فروشندگان خاص، مشتریان تقاضای بدون وجود این با. دارند موجود های کنترلسیستم

بخواهند از آن  مشتریان قبل از اینکه باید نیز امنیتی یهاپیشرفت. کرد نخواهند فراهم پیشرفته را سریعاً 

 و ابزارها تایید اعتبار و های کافیآزمون شامل کلیدی یهاچالش. گیرند قرار تایید مورد کاملا استفاده کنند

 کنترل هایسیستم و( IT) اطلاعات آوری فن در سنلپر آموزش بهبود و توسعه حال در جدید یهاشیوه

 .هستند

 سنجي اعتبار و تست

 یا و حفظ برایها، نمایش ضعف برای گیرد قرار آزمایش مورد شدت به باید جدید امنیتی یهاشیوه و ابزار

 هر یب،ترت همین به. جدید یهانقص ناخواسته اعمال از اجتناب برای و پاسخگویی، و سیستم عملکرد افزایش

 توجه مورد را قدیمی یهاسیستم در احتمالی یهاپذیری آسیب از ای گسترده طیف باید پیشرفته فناوری

 :از عبارتند اصلی یهاچالش. دهد قرار

 آسیب دیگر و "درب پشتی" سیستم به دسترسی اغلب DCS و SCADA موجود امنیتی ابزارهای •

 .دارند را شده شناخته یهاپذیری
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 را اضطراری یهاموقعیت به سرعت پاسخ دهی است ممکن پیچیده یا لایه چند هویت تأیید یهاپروسه •

 .کاهش دهد

 همزمان طور به مشتریان که حالی در کنند،تهیه می مشتری تقاضای به پاسخ در را محصول فروشندگان •

 .Catch-22 وضعیت یک ایجاد - هستند شده اثبات محصولات منتظر

 آزمایش و توسعه مانع کاربران، و افزارها نرم دهندگان ارائه عامل، سیستم فروشندگان بین ناکافی هماهنگی •

 .شودمی جدید یهاشیوه و ابزار

 مدلها و ابزارها

 در انرژی بخش از توانایی که کنندمی تهدید آنها اند، نداشته جدی اختلال هنوز سایبری حملات گرچه

 و است نگرفته شکل درستی به مدرن تهدید محیط کنونی در ارزیابی ابزار. سبقت گرفته اند آنها، مدیریت

 سنجش معیارهای. بود نخواهد موفق دیگر تجهیزات اپراتورهای و صاحبان از بسیاری واکنشی امنیتی وضعیت

 .هستند حالت، ابتدایی بهترین در موجود، یهاشیوه و ابزارها از استفاده با امنیت

 :از عبارتند بهتر مدلهای و ابزارها ایجاد در مشکلات

 متفاوت نظارت و کنندگان مشارکت شناسی، روش لحاظ آنها از اند، ناسازگار امنیت گیری اندازه معیارهای •

 .اند

 رسمیت به هامدیریت وها تکنولوژیست توسط گسترده طور به که هستند "متحرک هدف" یک خطر عوامل •

 .اند نشده شناخته

 .است کنترل هایسیستم برای( فعال غیر) واکنشی امنیتی وضعیت یک دارای یخیتار لحاظ از انرژی بخش •

 روشها بهترین

 بدون امنیتی، یهاوصله نصب یا و جدیدتر هایفناوری به سیستم تغییر اجزای مانند امنیت، ارتقاء فرایندهای

 جمعی مزایای و باشد لانیطو روند یک تواندمی رسانی روز به. شوند چالش باعث تواننددر عملیات می وقفه

. یافت نخواهد تحقق کامل طور به نکند، پیدا ارتقا سیستم کل که زمانی تا امنیتی یهاپیشرفت چنین

 :از عبارتند بیشتر یهاچالش

 .نیست عموم دسترس در جدید تکنولوژی برای رسانی روز به و استاندارد آزمایش یهابرنامه •

 .دهند تغییر سرعت به را خود تیعملیا محیط توانندنمی صاحبان •
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 پرورش و آموزش

نیاز دارد که  بیشتر پذیر انعطاف نیروی کار سود کم، حفظ به یک تجارت برای برای ها، هزینه فشار ادامه

 پرسنل حال، این با .را به همراه دارد بیشتر امنیت آوردن فراهم منظور به اتوماسیون به اطمینان بیشتر

 اپراتورهای که حالی در شوند،می متمرکز سازمانی هایسیستم امنیت بر عمدتا اطلاعات فناوری فعلی امنیتی

 همیشه گروه دو این. شوندمتمرکز می کنترل هایسیستم اعتماد قابل عملکرد بر روی عمدتا کنترل سیستم

 طلوبم همکاری ایمن کنترل هایسیستم اجرای برای است ممکن و کنندنمی درک را یکدیگر نیازهای

 :از عبارتند عمده چالش دو. باشند نداشته

ها گسترده از مهارت ای مجموعه تر با کرده تحصیل کار نیروی کنترل، هایسیستم امنیت مدیریت برای •

 .است نیاز مورد

 هایسیستم کارمندان و اطلاعات فناوری شرکت ریزان برنامه بین متقابل آموزش و دانش گذاری اشتراک به •

 .است ناکافی ستمسی کنترل

 و ابزارها از پیشرفته ای مجموعه نیازمند جدید خطرات مدیریت و اعتماد قابل کنترل هایسیستم حفظ

 تواندمی انرژی بخش زیر، یهازمینه از یک هر در شده مشخص یهاحل راه ایجاد با. است امنیتی یهاشیوه

 از جلوگیری برایها حل راه این. کند مدیریت فعالانه را تهدیدات و بخشد بهبود را خود امنیتی موقعیت

 این ایجاد. اند شده طراحی پذیری آسیب کاهش و آمیز موفقیت نفوذ ناشی از آسیب پتانسیل ارزیابی حملات،

 .یابد گسترش دولت و صنعت بین امن اطلاعات گذاری اشتراک به طریق از تواندمیها حل راه

 مدت طولانی ریزی برنامه و فوری اقدام به نیاز کنترل سیستم امنیت برای موفق یهاشیوه و ابزارها توسعه

 بلندمدت و( سال 5 تا 2) مدت میان ،(سال 2-3) مدت کوتاه زمانی یهافریم در زیر در که راهکارهایی. دارد

 سیستم کنترل خطرات مدیریت برای مناسب و کامل پشتیبان یک تولید اند برایشده آورده( سال 13 تا 5)

  ند.هست

 ریسک مدیریت و ارزیابي

 امنیتی یهاگذاری سرمایه تا کنندمی کمکها شرکت به ارزیابی و سازی مدل ابزار موثر، امنیتی معیارهای

 تحلیلی قدرت با انرژی را پذیری بخش آسیب اطلاعات و تهدید اطلاعات که ابزارهایی. دهند انجام معقول

 یهاکردن برنامه صرفه به مقرون به دهند نیزمی قرار خاص ینفعانذ اختیار در عملی یهاحل راه ایجاد برای

 مجازی محیط یک در ها راسازی شبیه و tabletop تمرینات تواندمی انرژی بخش. کرد خواهند کمک امنیتی

 را ذینفعان دانشی چنین. انجام دهد موجود یهاپذیری آسیب مورد پایه در امنیتی اطلاعات آوری جمع برای

 و تداوم موجب که را ریسک مدیریت جامع راهبردهای و کنند بندی اولویت را تهدیدات تا سازد می قادر

 .کنند اجرا شود،می سیستم بهبود
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 مدلها و ابزارها

 سایبری تهدیدهای افزایش برابر در کنترل هایسیستم از حفاظت برای جدید یهامدل و ابزارها ها،فناوری

 باید آنها هستند، دسترس در عمومی امنیتی محصولات از بسیاری چه گرا. باشندمی نیاز مورد مخرب

در مورد  باید انرژی مشتریان بخش و فروشندگان. باشند انرژی بخش فرآیند کنترل سیستم محیط متناسب

 هایعامل سیستم وها فایروال ،(IDS، IPS) پیشگیری هایسیستم و نفوذ برای تشخیص الزامات طراحی

 یهامدل و ابزار ارائه برای را خود پتانسیلNational SCADA Test Bed (NSTB ). کنند همکاری مقاوم

 ،NSTB یهافعالیت در صنعت مشارکت با همراه، NSTB سرمایه گذاری مداوم است؛ داده نشان ارزیابی

 .ممکن ساخته است را انرژی بخش برای مفید بسیار ابزارهای ایجاد

 روشها بهترین

 شناسایی اطلاعات گذاری اشتراک به و قبلی تجربیات طریق از که را ییهاشیوه بهترین یدبا دولت و صنعت

 یهادستورالعمل سازگار، و قوی معیارهای از استفاده. بکار گیرند سایبری حملات با مقابله برای اند، شده

 این. کرد واهدخ کنترل ایجاد سیستم امنیت سنجش پذیر در یهاموفقیت گواهی، صدور فرآیندهای و تست

 .کنند ارزیابی انرژی بخش سراسر را در کنترل هایسیستم امنیت توانندمیها شیوه

 پرورش و آموزش

 و ایمن عملکرد ارتقاء برای پذیری از آسیب آگاهی و سایبری امنیت یهاشیوه بهترین مورد در ذینفعان تعلیم

 تسهیل باید آموزش و پرورش. است تیحیا کنونی، تهدید محیط در SCADA هایسیستم اطمینان قابل

. شوند بهتر آماده تهدیدات و وقایع کاهش و گویی پاسخ برای بتوانند بحرانی هایموقعیت در کارمندان تا شود

 و که اقتصاد ریسک های امنیتی هدفمند دانشگاهی یهابرنامه در گذاری سرمایه از همچنین انرژی بخش

 .برد می سود کنند،می بررسی ار عملیات و کنترل هایامنیت سیستم
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 اقدامات و امنیتي : راه حل های بالقوه برای ابزارهایA-3شکل 

 

 



  

61 

 

 

 
 

A-4 کنترل هایسیستم معماری 

را  اپراتورها و کنترل سیستم صاحبان که توانایی است، تغییر حال در مداوم طور به تهدید سایبری محیط

 جدی طور به مخرب افراد با اهداف وها تروریست هکرها،. جدید به چالش می کشد تهدیدات با مبارزه برای

 سیستم و مخابراتی ارتباط یهاروش کنونی، کنترل تجهیزات هاینقص از برداری بهره برای تلاش در

یک تقسیم  تواندمی کنترل سیستم های جدیدمعماری. هستند انرژی فعلی هایسیستم در رایج هایعامل

( اینترنت مثال عنوان به) خارجی اتصالات و SCADA سرورهای، داخلی شرکت هایشبکه بین اجباری بندی

 نفوذ از مانع توانندمی نوآورانه یهامعماری. هستند آن فاقد حاضر حال در سیستمها اکثر که کند فراهم

 انرژی، شبکه نوسازی مداوم و گسترش. باشند بالایی سطح در مضر بالقوه طور به و ناخواسته سایبری

 .کندمی ایجاد را آنلاینی هایسیستم چنین ایجاد برای ییهافرصت

 هایسیستم برق، تولید یهاسایت : پیچیده یهاشبکه شامل انرژی بخش در کنترل هایی سیستمهامعماری

 فرعی، یهاایستگاه دور راه از ترمینال یهاواحد شبکه، مدیریت یهادستگاه ،(EMS) انرژی مدیریت

 پشتیبانی ارتباطی یهاپروتکل و هامحیط تمامی و SCADA کاری یهاایستگاه ،SCADA کنترل سرورهای

 و یکدیگر با آنها ارتباط نحوه اجزاء، ترتیب چگونگی: دارد اشارهها شبکه این طراحی به معماری. شوندمی

 که حالی در کند، ایجاد امنیتی یهاشکاف تواندمی قدیمی سیستم وصله کردن معماری. آنها کنترل نحوه

امنیت را به صورت تعبیه شده  که دهندمی ارائه را جدیدی یهاطرح جدید نسل کنترل سیستم یهامعماری

 . کنندمی فراهم داخل در

 عمق در دفاع و شبکه مناسب بندی بخش ارتقا برای فراگیر امنیت از شفاف طور به نوین معماری یهاطرح

 و مداوم نظارت بین برای پیش امنیتی هایسیستم از آینده هایسیستم. کنداستفاده می سیستم سراسر در

 باها داده انتقال. کنندمی استفاده اپراتورها به خودکار غیرمعمول و هشدار فعالیت نوع هر علیه اقدام لازم

 و شبکه اجزای میان در همکاری قابلیت تسهیل برای مشترک استاندارد رمزگذاری مبتنی بر یک از استفاده

 سفارشی و SCADAهای به معماری سریع اتصال و اجرا اجازه ارتقاء شود. سازگاریانجام می متصل، برانکار

 تبدیل. سازد می پذیر امکان فردی اپراتورهای برطرف کردن نیازهای برای را SCADAهای معماری سازی

 .دارد انرژی بخش ذینفعان میان مؤثر همکاری به نیاز واقعیت به اهداف این

 موانع و بحراني یهاشچال

 تر پیچیده هاسیستم است، سخت خطرات گیری اندازه است، دشوار آینده تعریف تهدیدات و بینی پیش

 پس حتی. ندارند کنند گذاری پایه را خود یهاطرح آن اساس بر که خاصی الزام هیچ فروشندگان و شوند،می

 نسل کنترل هایسیستم اضافی یهاهزینه توانندمین هنوزها شرکت از بسیاری ،هاچالش این از برطرف سازی

 .دهند نیز ارائه ای پیشرفته یهاقابلیت برتر امنیت بر علاوه آنها اینکه مگر کنند، توجیه را آینده
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 استانداردها و طراحي الزامات

 در. ستنده اولیه امنیتی نیازهای مورد در فاقد راهنمایی افزار نرم دهندگان توسعه و تجهیزات فروشندگان

 یا/  و ارتقاء هنگام در است ممکن عدم هماهنگی و ناسازگاری مسائل خاص، طراحی استانداردهای غیاب

 هایتلاش چنین. آید بوجود جدید امنیتی افزار نرم و افزار سخت با کنترل هایسیستم معماری وصله

 زیر شرح بهها چالش. نیستند عملیاتی یا امن کاملا که شود جدیدی منجر اجزای به تواندمی ناهماهنگی

 :است

 .وجود ندارد سایبری امنیت اجزای سازی برای یکپارچه هماهنگی هیچ استاندارد •

 .هستند خود طراحی هدایت برای خاصی فاقد الزامات تجهیزات فروشندگان •

 .است نشده ایجاد افزار نرم دهندگان توسعه راهنمایی برای امنیتی اهداف •

 پذیری آسیب و تهدیدات

ریسک  اندازه گیری دقیق لازم فاقد ابزارها دارایی صاحبان زیرا است دشوار سایبری تهدیدات دادن نشان

 تجهیزات خود روی ریسک هر نامطلوب مدل کردن اثرات آن، دنبال به و خود کنترل هایسیستم معماری

مالکان تجهیزات  سایبری، اتتهدید سریع تعیین رشد و دادن نشان بینی، پیش با توجه به چالش. هستند

 .کنند توجیه را امنیتی یهاگذاری سرمایه و کرده بندی اولویت را معماری یهاضعف تا کنندمی تلاش

 :از عبارتند اصلی یهاچالش

 .است سخت آینده تهدیدات گیری اندازه و دادن نشان بینی، پیش •

 .سپاری( برون نابع ازخارج کشور)افزار از م نرم و افزار افزایش خرید سخت و سازی جهانی •

 فناوری پیچیدگي

 سایبری در حال نمو با تهدیدات و باز فزاینده طور به ارتباطی محیط یک در اپراتورها و تجهیزات صاحبان

 معماری گسترش به نیاز. هستند مواجه خود کنترل هایسیستم امنیت ارتقاء و حفظ برای ثابتی چالشهای

. کندمی حادتر را مشکل این دورتر و پیچیده متعدد، تجهیزات عملکرد و ظارتن برای کنترل هایسیستم

 :از عبارتند عمده یهاچالش از برخی

 .یابد می افزایش کنترل سیستم یهاگره تعداد افزایش با معماری پیچیدگی •

 .است بالقوه مشکلات دید کلی از فاقد یک •

 .است ندهما حل نشده باقی امنیتی جامع پوشش یک ایجاد •

 .دارد حد از بیش یهاهزینه و تخصص از بالایی سطح به نیاز مداوم تکنولوژی پیشرفت از حمایت •

 .است دسترس در، بیشتر سیستم پیچیدگی منتظره غیر ابزار محدودی برای تشخیص نتایج •
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 بالقوه یهاحل راه

 دانش تخصصی، یهامهارت از دهاستفا و موثر ادغام به بستگی SCADA معماری امنیت پیشرفت در موفقیت

 به مربوط هایتلاش موثر همکاری. دارد زیر شده ذکر هایحوزه از یک هر در مختلف ذینفعان منابع مالی و

 انرژی تجهیزات بخش هدف با حملات سایبری تهدیدات بالقوه از جلوگیری یک جبهه مناسب برای امنیت

 .کرد ایجاد خواهد

 5 - 2) مدت میان ،(سال 2-3) مدت کوتاه در اجرا قابل و خاص یهاحل راه حاوی هاحوزه این از یک هر

 .است آمده زیر در دسته هر از مفصلی شرح. هستند( سال  13-5) بلندمدت یهادوره و یا( سال

 داده پررنگ نشان صورت به بالا اولویت یهاحل راه است، شده خلاصه A-4 شکل در نیز بالقوه یهاحل راه

 .شده است

 استانداردها و طراحي لزاماتا

سیستم  افزارهای نرم و توسعه مداوم فناوری برای باید هماهنگی یهاپروتکل و اجباری امنیتی استانداردهای

 به بعدی نسل کنترل هایسیستم معماری یکپارچگی که آن بدون کارآمد، بسیار و اطمینان قابل کنترل

 تعریف کنترل سیستم کامل عمر چرخه در باید استانداردها. دشون اجرا و ایجاد گیرد، قرار تاثیر تحت شدت

 .کنند تسهیل را تکنولوژی انتقال تا شوند

 ابزار و ارتباطي هایفناوری

 SCADA شبکه معماری سراسر درها انتقال داده از حفاظت برای توان می را ارتباطات پیشرفته هایفناوری

 هایی با امنیتگذرگاه و دقیق رمزنگاری واحدهای باید نترلهای کسیستم بعدی نسل معماری. کرد استفاده

 .باشد داشته بحرانی هایسیستم امنیت برای بالا

 پیشرفته قطعات

 هایسیستم جدید نسل امنیت افزایش برای پیشرفته اجزای در پیشرفت نیازمند تهدید پیچیدگی افزایش

 وقایع بلافاصله و کنند ثبت و شناسایی را نامنظم ریسایب یهافعالیت سریعاً  باید پیشرفته اجزای. است کنترل

 هایسیستم مانند هاییفناوری طریق از است ممکن این. دهند کنترل گزارش سیستم اپراتورهای به را

 انجام با گزارش وقایع به صورت تعبیه شده،( IPS) نفوذ از پیشگیری سیستم و( IDS) یکپارچه نفوذ تشخیص

 SCADA خودکار و پاسخگو حفاظتی سیستم دستیابی به یک به توانندمی زاییاج چنین نهایت، در. شود

 .کمک کنند
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 فناوری پیچیدگي

 معماری پیچیدگی فیزیکی، تجهیزات چشمگیر رشد با همراه انرژی، کنندگان تامین میان ارتباطات افزایش

 به مقرون سازی مدل و زیابزار شبیه سا .است داده افزایش شدت به را انرژی بخش در کنترل هایسیستم

برای مدیریت  کاربران به تا است نیاز مورد نوآور کنترل هایسیستم معماری آزمایش و طراحی برای صرفه

پرارزش اتصال و  بسیار اجزای. کند دارد کمک جریان یشانهاشبکه در که اطلاعاتی از ای گسترده طیف

 سیستم هایمعماری کنار در باید و کننداستفاده می هاطراحی این در یکپارچه اجرای امن ، از یک عملکرد

 .یابند افزایش مداوم طور به تکنولوژی، با امنیت سازگاری قابلیت افزایش منظور به آینده نسل
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 کنترل هایسیستم : راه حل های بالقوه برای معماریA-4شکل 
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 راه نقشه روند: B ضمیمه 2-11-2

 داده توضیح زیر در و نشان راست سمت در که همانطور است، شده ساخته اصلی مرحله چهار از راه نقشه این

 :است شده

 گروه فرماندهي

 این. شد ایجاد راه نقشه ریزی برنامه روند هدایت برای  Roadmap Steering Group نفره، 17 گروه یک

 رهایاپراتو و صاحبان نیازهای که است دولت و انرژی بخش از کنترل سیستم متخصصین نماینده گروه

 :است زیر شرح به فرماندهی گروه اصلی وظایف. کنندمی درک را تجهیزات انرژی

 .فنی و حوزه های محتوا کارگاهی، موضوعات پیشنهاد و راهنمایی •

 .کارگاه این در شرکت برای شرایط واجد و ممتاز افراد جذب به کمک و شناسایی •

 .دقت و تکمیل برای راه نقشه پیش نویس های و کارگاه نهایی نتایج بررسی •

 .راه نقشه اجرای در رهبری ارائه •

  تخصصيکارگاه 

 کارگاه یک در که موضوعی کارشناس 63 از است شده گنجانده راه نقشه این در که ییهاایده از بسیاری

 در. شد آوری جمع داشتند، شرکت مریلند بالتیمور، در 2335 ژوئیه 14 و 13 تاریخ در روزه دو آموزشی

 متخصصین آوری، فن دهندگان توسعه محققان، انرژی، پیشرو بخش اپراتورهای و صاحبان کارگاه، این طول

چهارجلسه مجزا بررسی  در را کنترل هایسیستم مسائل تا کردند کار هم با تجهیزات فروشندگان و امنیت

 ( معماری4امنیتی  یهاشیوه و ابزارها (3های قدیمی ( سیستم2استراتژیک  خطرات شناسایی (1 کنند:

  کنترل هایسیستم

 تهیه انرژی بخش در امن کنترل هایسیستم برای راه نقشه کارگاه نتایج خلاصه در قبلا کارگاه جلسات نتایج

 .است شده منتشر 2335آگوست  ،Energetics Incorporated توسط شده

 راه نقشه سازی آماده

. راترکیب می کند هدف، بر مبتنی استراتژیک ارچوبچ یک در را آموزشی کارگاه نتایج فرماندهی گروه

. ایجاد کرده اند دارند، قرار کارگاه های اولویت پایه بر که را عطف نقاط از ای مجموعه همچنین گروه اعضای

 سند به اضافه کردن نظرات برای کنترل های سیستم جامعه درون متخصصین بین راه نقشه نویس پیش

 .شودتوزیع می  راه نقشه نهایی
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 سازی پیاده

 های فعالیت اندازی راه راه، نقشه استراتژیک چارچوب به موجود های فعالیت نگاشت شامل اصلی های گام

 یک ایجاد و برداری نقشه فرایند از پس شکاف تحلیل و تجزیه یا راه نقشه توسط شده شناسایی جدید

 .است هرا نقشه اجرای روند در مستمر نظارت و هماهنگی برای مکانیسم
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 آببخش  در صنعتی کنترل های سامانه سازی نقشه راه امن 3

 مقدمه 3-1

 یهاتلاش تمرکز و هماهنگی ریزی، برنامه به نیاز دولت، و( آب بخش) فاضلاب و آشامیدنی آب صنایع رهبران

 تصریح رهبران این. اند شناخته رسمیت به را( ICS) صنعتی کنترل یهاسیستم بهبود امنیت برای مداوم

 مسیر یک ایمن آینده برای بخش سازی آماده وها شکاف نیازهای بحرانی و برطرف کردن برای که کنندمی

 نقشه ایجاد برای خصوصی-عمومی همکاری یک اندازی راه به آنها پشتیبانی. مورد نیاز است عملی روی پیش

 برای راهبردی عطف نقاط و اهداف بر راه نقشه. کرد کمک آب بخش در امن کنترل یهاسیستم برای راه

 .دارد تمرکز آینده دهه در فاضلاب و آب یهازیرساخت در ICS امنیت بهبود

. است( WSCC) آب بخش هماهنگی شورای اعضای توسط شده برگزار جلسه دو نتیجه راه نقشه محتوای

 2337 سپتامبر 23 تاریخ در که آموزشی کارگاه یک در کارشناس 33 توسط استراتژیک چارچوب و دیدگاه

 که ای جلسه طی( CSWG) امنیت سایبری کارگروه. است شده طراحی شد، برگزار کالیفرنیا خوزه، سن در

 نقاط عطف، از راه، نقشه تر دقیق جزئیات شد، برگزار DC واشنگتن در 2337 دسامبر 23 تاریخ در

 به ایجاد و WSCC-CSWGنقشه راه توسط . داد توسعه را بالقوه یهاحل راه و آنها به دستیابی یهاچالش

 امنیت وزارت ملی امنیت سایبری بخش( AWWA) آمریکایی فاضلاب و آب انجمن توسط مشترک طور

 .کنید مراجعه A پیوست به لطفا راه، نقشه ایجاد روند مورد در بیشتر اطلاعات برای. است شده حمایت داخلی

 

 خلاصه اجرایی 3-2

 با که است افرادی و فرایندها فناوری، از ای پیچیده مجموعه کنونی( ICS)نعتیص کنترل یهاسیستم محیط

 این. رسانند انجام به موفقیت با سازمان را یک تجاری عملکردهای وها مأموریت تا کنندمی همکاری یکدیگر

 داده افزایش راها زیرساخت این در اطمینان قابلیت و داده بهبود را فاضلاب و آب خدمات رسانی ها،سیستم

اکثر  اند، استفاده شده برای تر آسان و تر صرفه به ( مقرونICS های کنترل صنعتی)از آنجا که سیستم. اند

 بخش ICS به وابستگی این. اند کرده کنترل انتخاب یا/  و فرآیند بر نظارت برای را آنها برق و آب هایسازمان

نسبت به  بالقوه طور به را کشاورزی و غذا و نقل و حمل ی،انرژ مانند وابسته، مهم یهازیرساخت سایر و آب

 .است پذیر کرده آسیب تصادفی سایبری رویدادهای هدفمند یا سایبری حمله
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به  -های تعبیه شده در صنایع بحرانی ها و کنترل کنندهاز جمله ... پردازنده - های اطلاعاتی مازیرساخت"

 ."گیرندطور بالقوه هدف تخریب یا نابودی قرار میطور فزاینده ای هدف بهره برداری و به 

 ارزیابی سالانه تهدید جامعه اطلاعاتی 

J. Michael McConnell ،2331فوریه  7، مدیر اطلاعات ملی 

 

 صنعتی کنترل یهاسیستم ضرورت امنیت 3-2-1

 و هستند جدید اهداف دنبال به کامپیوتری مهاجمان. تغییر هستند رشد و حال در ICS سایبری تهدیدهای

 نرم رسانی روز به یا هکرها کردن مسدود مورد در صرفا دیگر ICS امنیت. است افزایش جنایی در حال اخاذی

 میلیارد چند انگیزه یک حاضر حال در زیرزمینی جدید دیجیتالی اقتصاد یک. نیست ویروس ضد افزارهای

 . کندمی فراهم ICS یهاپذیری آسیب از برداری بهره برای بالقوه مخالفان برای دلاری

فعلی  بخش یهازیرساخت که ییهاICS از بسیاری توسعه کنونی، حال در و پویا بسیار دیجیتالی اقتصاد در

ها ICS از بسیاری. شوندمی استفاده نبوده است، نظر مورد هرگز که ای شیوه به کنند،می مدیریت را آب ما

 نقاط تعداد گسترش اتصال، قابلیت افزایش. اند شده احیطر سایبری امنیت به توجه کمی های گذشته بادهه

 خطرات افزایش موجب های متداول،عامل سیستم از گسترده استفاده و سیستم پیچیدگی تشدید دسترسی،

 بدتر یا دهد کاهش را عمومی اعتماد تواندمی مطمئن و پاکیزه آب تامین در وقفه گونه هر. است شده امنیتی

 .شود اقتصادی و عمومی سلامت واقبع ایجاد باعث آن از

 صنعت رهبری 3-2-2

 قدم دولت و صنعت رهبران که است شده باعث سایبری یهاسیستم به مربوط خطرات کاهش به فوری نیاز

 را راه نقشه این آنها یهاتلاش. کنند همکاری یکپارچه امنیتی استراتژی یک ایجاد گذاشته و برای جلو به

 از حمایتی چارچوب و انداز یک چشم که است، کرده آب ایجاد بخش در کنترل یهاسیستم امنیت برای

 صنعت استراتژیک، چارچوب این. دهدمی ارائه آینده سال ده در ICS خطر کاهش برای عطف نقاط و اهداف

 و سریع را ICS امنیت کنند، هماهنگ را خود یهاگذاری سرمایه وها برنامه تا سازدمی قادر را دولت و

 اپراتورها، و تجهیزات صاحبان از وسیعی بخش یهاایده و بینش ادغام راه نقشه. بخشند بهبود راکارآمدی 

 و سپتامبر ماه در شده برگزار یهاکارگاه در که است دولتی رهبران و صنعتی کنترل یهاسیستم کارشناسان

 .کردند شرکت 2337 دسامبر
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 (انداز چشمدیدگاه ) 3-2-3

 آب بخش سراسر در ICS سال، 13 طی مدت که معتقدند آب بخش صنعت رهبران راه، نقشه این اجرای با

حیاتی، به  یهابرنامه در بحرانی عملکرد تضعیف بدون سایبری رویداد یک از پس و طول در بود خواهد قادر

برابر  در که است مواجه اجتماعی و عملیاتی تجاری، فنی، یهاچالش با دیدگاه این. کار خود ادامه دهد

 .قرار گرفته اند پیچیده به طور فزاینده سایبری حملات علیه بحرانی یهاسیستم الت ارتجاعیح تقویت

 عمدی یا و تصادفی طبیعی، یهاکامل آسیب کاهش که مدتهاست تشخیص داده اند آب های بخشسازمان

 سلامت زا حفاظت در آب بخش رکورد حال، این با. ریسک از همه تجهیزات نه عملی و نه امکان پذیر است

 مناسب سطح رویکرد، این. دهدمی نشان را ریسک مدیریت برای موثر رویکرد یک زیست، محیط و عمومی

 قابل میزان به بتواند تا کرده بازگشت به حالت اولیه ترکیب و پاسخ مناسبترین با را خطر کاهش اقدامات

 عملکردهای روی بر آب بخش ICS امنیت برای صنعت دیدگاه رویکرد، این براساس. یابد دست امنیت قبول

 سلامت بر روی رفتن، دست از صورت در که عملکردهایی: دارد تمرکز کاربردهای حیاتی مهمترین بحرانی

 رفتن دست از محیطی، زیست آسیب عمومی، تهدید زندگی، دادن دست باعث از انسان تاثیر دارند، همچنین

 .شونداقتصادی می شدید آسیب یا عمومی، اعتماد

 آب بخش در صنعتي کنترل یهاسیستم انداز امنیت شمچ

 تا شوندمی نگهداری و نصب طراحی، حیاتی کاربردهای برای صنعتی کنترل یهاسیستم سال، 13طی  در

 .کنند کار سایبری رویداد از پس و حین در بحرانی عملکرد از دست دادن بدون

 استراتژیک چارچوب 3-2-4

 قلمرو نقشه راه

 در صنعتی کنترل یهاسیستم ریسک کاهش وها پذیری آسیب کاهش برای را تغیرهام همه راه نقشه این

 :جمله از گیرد،می نظر در آب بخش

 هازیرساخت و فاضلاب و آب سهامداران •

 شرکا •

 بحرانی کاربردهای و عملکردها •

 امنیت سایبری مدت بلند و میان کوتاه، یهافعالیت •

 ساله 13 زمانی دوره •
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 اهداف این. کرد خواهد راه دنبال نقشه این انداز چشم تحقق برای را زیر استراتژیک هدافا آب بخش

 .است موثر ریسک مدیریت استراتژی یک سازنده یهابلوک

 فناوری کارکنان مدیران، شامل سایبری، امنیت هایتیم کارکنان .ICS امنیتي یهابرنامه اجرای و توسعه

 طور به امنیتی، یهاموضوع کارشناسان و ICS کنندگان تولید ، ICS ورهایاپرات و مهندسان ،(IT) اطلاعات

 سرعت و دهندمی کاهش را امنیتی یهاپذیری آسیب که ییهاسیاست ایجاد و موانع حذف برای مشترک

 . کنندداد با یکدیگر همکاری می خواهند افزایش را امنیتی یهاپیشرفت

 تغییرات کننده منعکس که را ICS امنیتی یهابرنامه آب، بخش راسرس در های آبسازمان آینده، سال ده در

 .داشت خواهند است، تهدید محیط و مقررات استانداردها، ها،عملیات ،هاآوری فن در

های به تعیین محل عمومی فاضلاب و آب یهاسیستم فعلی امنیتی وضعیت دقیق از . درکخطر ارزیابي

 کند.می کمک هاع آناصلاحات به موق و ICSپذیر  آسیب

 برای ICS شده توصیه امنیتی شیوه تحلیل و تجزیه ابزارهای از قوی ای مجموعه آب بخش سال، 13 طی در

 .داشت خواهد ریسک موثر ارزیابی

 مورد ریسک شوند،می شناساییها پذیری آسیب که هنگامی .خطر اقدامات کاهش سازی پیاده و توسعه

  .گیردمی قرار استفاده مورد ریسک کاهش منظور به کاهش اماتاقد و گیردمی قرار ارزیابی

 معماری یهاطرح قدیمی، یهاسیستم برای صرفه به مقرون امنیتی راهکارهای آب، بخش سال، 13 طی در

  .داشت امن خواهد ارتباطی یهاروش و جدید

 پایبندی و ذیرش گستردهپ مستمر، و قوی تعهدات مالی و ذینفعان بین نزدیک همکاری توسعه. و مشارکت

 .کندمی تسریع بلندمدت در را ICS امنیتی یهاشیوه به

 تسریع برای با دولت و سهامداران بخش آب تجهیزات اپراتورهای و صاحبان آینده، سال 13 طی در 

 .کرد همکاری خواهند امنیتی یهاپیشرفت

 رو پیش یهاچالش 3-2-5

 الزامات که آنجا از. دارد وجود آب بخش در ICS امنیت برای انداز چشم اهداف به دستیابی برای مهمی موانع

 اطلاعات فناوری کارکنان از بسیاری شوند،نمی درک کامل طور به ریسک کاهش و پذیری آسیب کاهش برای

 از کمی تعداد. مواجه هستند ICS امنیت بهبود برای همکاری اپراتورها با مشکلاتی در وICS مهندسان  و

 و تغییر حال در سرعت به ICS دهند. خطراتمی تشخیص را ICS امنیتی تهدیدات قعیتوا هاعامل مدیر

 بر تمرکز و مالی موجود منابع بنابراین،. است نشده تاسیس ICS امنیت اجرای تجارتی برای. هستند رشد
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 های()وصله patches نصب مانند تغییرات، مدیریت. هستند محدود ICS امنیتی یهاحل راه و پیشرفت

 .است دشوار دارد، وجود خطا برای کمی فضای که هاییعامل سیستم در امنیتی،

 فهم بسیاری. است ضروری سند این در مندرج اهداف به رسیدن برای مدیریتی یهااولویت در پارادایم تغییر

 بین اطلاعات گذاری اشتراک به و هماهنگی. است دشوار و سنگین امروز، ریسک کاهش نتایج از

 ها ونقش که دلیل این به اول درجه در است، دشوار نیز ICS تولیدکنندگان و دولت صنعت، نندگانتولیدک

 این گرفتن نظر در بدون. است شدن در حال تعریف هنوز ظهور حال در منطقه این در مشخص هایمسئولیت

 .بود نخواهد پذیر انعطاف و اعتماد قابل آینده در آب بخش ،هاچالش دیگر و

 

 عمل)تماس برای اقدام( هب دعوت 3-2-8

 تهدید هایمحیط به های صنعتیواکنش در قالب آب بخش در کنترل امن یهاسیستم برای راه نقشه

منتظره پاسخ  غیر رویدادهای و اجتماعی یهاخواسته عملیاتی، یهامحدودیت تجاری، فشارهای سایبری،

 مشارکت کنندگان که آنچه بر راه نقشه ینا دهد،نمی پوشش را آینده مسیرهای تمام که حالی در .دهدمی

 تمرکز کند،می حل را آینده سال 13 در ICS یهاچالش مهمترین دانند کهمی صحیح چارچوب یک را آن

 نتایج به دستیابی برای را ای پیچیده و دشوار یهاگام نیاز، مورد تغییرات اجرای وجود، این با. کنندمی

 و اندازی راه ایجاد، برای را صنعتی مدیریت فرایند صنعت منظور، همین به. داشت خواهد همراه به مطلوب

 .است کرده مشخص است، شده هماهنگ راه نقشه این با که ICS امنیتی ابتکارات مدیریت

( 17 شکل) کلیدی ذینفعان یهاتلاش و منابع مالی همکاری، جمعی، تعهد نیازمند راه نقشه این سازی پیاده

 مسائل که شود حاصل اطمینان تا است لازم قوی پایداری و عمل رهبری،. است ICS عمر چرخه طول در

حرکت  حفظ برای اولیه یهاموفقیت به دستیابی این، بر علاوه. کنندمی دریافت کافی منابع و حمایت مهم

 یاهسیستم امنیتی چارچوب به اینکه ذینفعان و سرمایه صاحبان کردن متقاعد و راه نقشه توسط آغاز شده

 تعیین هنوز راه نقشه این اجرای درها سازمان دقیق نقش که حالی در. است مهم کند، کار تواندمی کنترل

 وها سازمان راه، نقشه این همکاران. شودمی بررسی و منتشر هستند، درگیر که افرادی توسط آنها است، نشده

 آنها منابع وها توانایی ،هاا وابسته به مهارتفعالیت های متمایز و کامل در گذاری سرمایه به تشویق را افراد

 .کنندمی سند این در شده توصیف بالقوه یهاحل راه توسعه برای
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 سهامداران کلیدی و اعضای نمونه: 17شکل 

 پایدار رویکرد یک 3-2-7

 های در حال توسعه، ICS امنیتی یهاقابلیت مستمر کاوش شامل باید ریسک مدیریت ریزی برنامه فرایند

 راه نقشه این توصیف شده در ICS امنیت مفاهیم که آنجا از. باشد تهدیدات و پیامدها ،هاپذیری آسیب

 در ریسک مناسب کاهش یهااستراتژی از استفاده و ریسک ارزیابی خاص جزئیات هستند، گسترده عمدتاً

 طرح و راه این نقشه در مندرج یهااستراتژی لبه دنبا آب بخش تا زمانی که. شد خواهد بیان فنی طرح یک

 ادامه دهند،می را بهبودها ICS آینده و کنونی امنیت که ییهافعالیت تنظیم و ارزیابی بررسی، باشد،می فنی

 .خواهد داشت

 راه هدف نقشه 3-3

 یانم همکاری سال دو اوج نقطه این. است ICS امنیت بهبود برای صنعت و دولت تلاش نتیجه راه نقشه

 :از عبارتند راه نقشه این اهداف. است ICS امنیت برای هاحل راه و مشکلات بررسی برای آب بخش اعضای

در  آب بخش اپراتورهای و صاحبان استراتژی موافقت عمومی برای بیان بر مبتنی تعیین یک چارچوب •

  ICS خطر کاهش و مدیریت ارتباط با

 ICS بازگشت به حالت اولیه / پاسخ و پذیری، انعطاف امنیتی، آمادگی بهبود برای گسترده برنامه یک ارائه •

 .آینده سال 13 در

 .ICS امنیتی یهاحل راه اجرای و توسعه ریزی، برنامه برای دولت و دانشگاه صنعت، یهاراهنمایی تلاش •

 .آب بخش سراسر در ICS امنیتی یهاپیشرفت تسریع برای کلیدی سهامداران بین همکاری گسترش •
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 راه نقشه قلمرو 3-4

 الزامات مورد نیاز برای تمام برطرف کردن برای چارچوب یک ارائه -هاطرح سایر با همراه- راه هدف نقشه

 امکانات، عنوان به ICS راه، نقشه این برای. است آب بخش سراسر در ICS سایبری امنیت خطر کاهش

 نظارت یا/  و کنترل قابلیت که است شده تعریف های تشخیصیخدمات و شیوه تجهیزات، ها،سیستم

 که حالی در. کندمی فراهم را آب بخش یهازیرساخت اطمینان قابل و موثر برداری بهره برای لازم عملکردی

 . دارد تمرکز ICS سایبری امنیت به راه نقشه این شود،شناخته می رسمیت فیزیکی به حفاظت اهمیت

 طور به اینکه مگر کند،را فراهم نمی سایبری تجاری یا یهاسیستم سایر امنیت مشخص طور به این نقشه راه

 مدت کوتاه به مربوط یهافعالیت و عطف، نقاط اهداف، راه نقشه این. مرتبط باشند آب بخش ICS با مستقیم

 شامل امنیتی یهافعالیت. دهدمی پوشش را( سال 13-3) مدت بلند و( سال 3-1) مدت میان ،(سال 3-1)

 مدیریت بعد، ی نسلهاآوری فن افزاری، نرم یهاوصله ،هاگواهی آموزش، توسعه، شده، توصیه یهاشیوه

 .است سازی)اجرا( پیاده و اطلاعات تبادل تغییر،

 

 راه نقشه سازماندهی 3-5

 :سازماندهی شده است زیر شرح به راه نقشه ادامه

( 1: )جمله از دهدمی شرح را بآ بخش در ICS امنیت فعلی وضعیت با مرتبط اساسی مفاهیم دوم فصل •

( 3) آب؛ بخش در استفاده مورد اصلی کنترلی اجزای( 2) ؛ ICS پشتیبان تجاری هایعملکرد وها ماموریت

 ساختن برآورده برای گذشته یهادهه در آنها تغییر نحوه و ICS یهاسیستم فرد به منحصر یهاویژگی

 رویدادهای و عواقب ،هاپذیری آسیب شامل ،ICS تیامنی خطر از کلی مرور یک( 4) و بخش؛ نیازهای

 .شده گزارش سایبری

 آینده برای شدن آماده هنگام در باید آب بخش که ICS ایمنی بنیادی اجرای روندهای مورد در سوم بخش •

( 3) سایبری؛ یهاآوری فن( 2) تجاری؛ محیط( 1: )است زیر موارد شامل کند، کهبگیرد بحث می نظر در

 .اجتماعی نیازهای( 4) و آب؛ عملیات

 در ICS تأمین امنیت برای آب بخش اهداف و دیدگاه به دستیابی برای منسجم استراتژی یک چهارم بخش •

( 3) خطر؛ ارزیابی( 2) ؛ ICS امنیتی یهابرنامه ایجاد و توسعه( 1: )جمله از دهد،می شرح را آینده سال 13

 .مشارکت و توسعه( 4) و ؛ خطر کاهش اقدامات اجرای و ایجاد
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 شامل را راه نقشه اصلی اجرای یهاگام و دهدمی را ارائه اقدامات بهها تبدیل ایده فرایند پنجم بخش •

 اجرای و ایجاد( 3) پروژه؛ هماهنگی و راه نقشه بر نظارت( 2) ؛ راه اجتماعی کردن نقشه( 1: )شودمی

 .هاحفظ تلاش( 4) و جدید ؛ راه نقشه یهافعالیت

 فراهم راه نقشه این مورد در بیشتر اطلاعات یافتن برای را آب بخش اطلاعات تماس مخاطبین ششم بخش •

 .کندمی

  آب بخش مورد استفاده در صنعتی کنترل یهاسیستم 3-8

 انسان. است روزمره زندگی قلب کند،می عرضه را آن که آب سیستم و -اعتماد قابل و امن تمیز، منابع آبی

 یهازیرساخت. کنندمی محصول تولید و کار آب با استفاده ازها شرکت .دارد آب به نیاز نماند زنده برای

 جریان حفظ برای آبی یهازیرساخت به بستگی کشاورزی، و غذایی مواد نقل، و حمل انرژی، بحرانی مانند

 از حفاظت و ماریبی از جلوگیری برای تصفیه مناسب فاضلاب این، بر علاوه. دارند خدمات کالاهای حیاتی و

 هر. است مهم بسیار هدفمند، حملات و اتفاقی اثرات برابر در آب بخش از حفاظت. است حیاتی زیست محیط

 .باشد ویرانگر متحده ایالات اقتصاد و آمریکا مردم برای تواندمی آب عرضه مدت طولانی اختلال گونه

 از بسیاری. است زیست محیط و مومیع سلامت از حفاظت موفق در و طولانی تاریخچه دارای آب بخش

 در. انجام شده است طبیعی بلایای ناشی از ناخواسته در برابر آلودگی آب از منابع حفاظت برای لازم اقدامات

 عمدی، حملات از آن یهازیرساخت از حفاظت نیز برای را دیگری اقدامات آب بخش گذشته، سال چند طول

 با حفظ آبی، پایداری خدمات و بهبود. است داده انجام سایبری نفوذ و عمدی آلودگی فیزیکی، حمله مانند

 عملکرد، افزایش برایها تلاش تمام تقریبا. است شده منجر اطلاعات فناوری به وابستگی افزایش به قیمت،

 از که متکی است اطلاعات فناوری زیرساخت یک به ،هاگذاری سرمایه کلی بازگشت وها هزینه کاهش

 فناوری یهاسیستم از استفاده که حالی در. کندمی سازمان آب پشتیبانی حیاتی عملکردهای و هادارایی

 بخش این است، کرده ایجاد وری بهره و اطمینان قابلیت در عظیمی دستاوردهای ،ICS معماری در اطلاعات

 .است آسیب پذیرکرده سایبری حمله نسبت به توجهی قابل طور به را
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 تجارت و عملکردهایها تمأموری از حمایت 3-8-1

ها و عملکردهای تجاری خود را با هستند تا بتواند ماموریت ICS های خدماتی آبرسانی وابسته بهسازمان

 آب تحویل و تصفیه فرآیندهای مداوم کنترل منبع آب، بر نظارت اجازهها سیستم موفقیت انجام دهند. این

 گاهی و دور راه از نظارت و توزیع و تصفیه مدیریت به مکک برای ICS از آب بخش. دهندرا می بالا کیفیت

 عملیات ثبت اطلاعات، ICS این، بر علاوه. کندمی استفاده فاضلاب و آب لوله خطوط در جریان و فشار کنترل

 صورت به توانندمی پیچیده و بزرگ فرآیند یهاسیستم که طوری به دهدمی انجام را تشخیص و دادن هشدار

 .شوند اداره مرکزی تعداد کمی کارمند با و ایمن

ICS سرپرستی یهاسیستم جمله از کنترل، یهاسیستم از مختلفی انواع شامل که است عمومی اصطلاح یک 

 قابل برنامه منطقی یهاکننده کنترل و( DCS) توزیع شده کنترل یهاسیستم ،(SCADA) گردآوری داده و

 تجهیزات کنترل برای که هستند ای شده توزیع یهاتمسیس SCADA یهاسیستم. شودمی( PLC) ریزی

 حیاتی سیستم عملیات برای متمرکز اطلاعات کنترل و آوری جمع که جایی از لحاظ جغرافیایی، پراکنده

 استفاده فاضلاب آوری جمع و آب توزیع یهاسیستم در آنها آب، بخش در. گیرندمی قرار استفاده است، مورد

 جزئیات کنترل که مسئول یکپارچه سیستم زیر بر چندین که است کنترل ریمعما یک DCS. شوندمی

 کامپیوتر هادی مبتنی برادوات نیمهها PLC .نظارت دارد فاضلاب هستند، و آب تصفیه مانند محلی فرایند

 را کنترل یهاسیستم این در تفاوت که آنجا از. کنندمی کنترل را صنعتی فرآیندهای و تجهیزات که هستند

 کندمی تمرکزها سیستم این در سایبری امنیت ادغام روی بر که - ناچیز در نظر گرفت تواندر این سند می

به یکی از آنها  اینکه مگر شوند،می نامیده ICS عنوان به PLC یهاسیستم و SCADA، DCS هایسیستم -

 (.SCADA سیستم در شده استفاده میدانی دستگاه مثال، عنوان به) اشاره شده باشد

 (ICS) صنعتی کنترل یهاسیستم

  آب سیستم کنترل یا/  و نظارت

 از کنترل برای استفاده کامپیوتر مورد بر مبتنی تجهیزات ها وسیستم امکانات، صنعتی، کنترل یهاسیستم

 )فیلد(میدان از را اطلاعاتها سیستم این. هستند فیزیکی عملکردهای و بحرانی یهاپروسه کنترل یا و دور راه

کنترلی  دستورات ،هاسیستم از برخی در سپس و دهند،می نمایش و کنندمی پردازش کنند،می آوری جمع

 .دهندمی انتقال دور راه از یا و محلی یهادستگاه به را
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 کنترل اصلی قطعات 3-8-2

 و ابزارها محلی، هایپردازنده میزبان، رایانه چند یا یک با مرکزی کنترل ایستگاه یک شامل ICS اجزای

 آب توزیع و تصفیه مرکز یک در معمولی ICS یک اصلی اجزای 11 شکل در. باشدمی عمل کننده تجهیزات

 . است شده داده نشان

 راه از نگهداری و تشخیص ابزارهای و( HMI) ماشین و انسان یهارابط کنترلی، حلقه با تعداد زیادی اجزا این

 کار اند، شده ساخته ای لایه یهاشبکه معماری در شبکه یهاتکلپرو از ای آرایه از استفاده با که دور

 با را عمومی تلفن یهاشبکه و اینترنت شامل دوربرد، و کوتاه برد یهاکانال بین ارتباط اجزاء. کنندمی

 .کنندمی برقرار سیم بی یهارسانه یا سنتی یهاکابل از استفاده

 

 

 یستم کنترل صنعتي متداول در بخش آباجزا س: 16شکل 

 کنترل مرکزی ایستگاه 

 یهاپردازنده که حالی در کند،می عمل اصلی واحد عنوان به که .است مرکزی کنترل ایستگاه ICS هر مغز

 یهاایستگاه. کنندمی عمل (slaveی پیرو)هاواحد عنوان به معمولا دور راه میدانی یهاسایت در واقع محلی

 شبکه و محاسبات همچنین و گرافیکی نمایشگرهای ارائه برای میزبان رایانه چند یا یک از کزیمر کنترل

فرآیند را در  اطلاعات همه تا کنندمی استفاده داده نگارها از همچنین آنها. کنندمی استفاده های لازمسازی

اطلاعات  به دسترسی و دنکر بافر آوری، جمع برای( I / O) خروجی/  ورودی سرورهای. کنند ثبت ICS یک

 مکان و اندازه بسته به مرکزی کنترل ایستگاه پیچیدگی. کنندمی استفاده محلی یهاپردازنده از فرآیند

 یهاسیستم از تواندمی بزرگ شهری فاضلاب و آب سیستم یک مثال، عنوان به. است متفاوت آب سیستم
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 آوری جمع یهاسیستم و تصفیه تاسیسات یع،توز یهاشبکه کنترل و نظارت برای مدرن فرایند کنترل

مورد  توانندمی متوسط و پایه کنترل یهاسیستم انواع کوچک، روستایی یهاسیستم در. کند استفاده فاضلاب

 نه و را بزرگ سیستم یک اقتصادی های خدماتی در روستاها نه بنیانسازمان این زیرا بگیرند، قرار استفاده

  .پیشرفته را دارا هستند کنترل یهادرست سیستم نگهداری دیده برای آموزش پرسنل

 انسان ماشین رابط

 بر نظارت اجازه انسانی اپراتورهای که به. کنندمی برقرار ارتباط HMI طریق از فرایند یا سیستم با اپراتورها

 کنترل یاتعمل لغو دستی و کنترل، هدف تغییر برای کنترل تنظیمات تغییر کنترل، تحت فرایند یک وضعیت

 یا شده تعیین نقاط پیکربندی برای HMI از کنترل مهندسان. دهدمی را اضطراری مواقع در اتوماتیک

 فرآیند، وضعیت اطلاعات همچنین HMI. کنندمی استفاده کنترل سیستم پارامترهای و کنترل یهاالگوریتم

 سایر و تجاری شرکای مدیران، ن سیستم،ناظرا اپراتورها، به را اطلاعات سایر وها گزارش تاریخی، اطلاعات

 عنوان به. تا حد زیادی فرق داشته باشند است ممکن رابط و فرم پلت مکان،. دهدمی نمایش مجاز کاربران

 بی محلی شبکه یک در تاپ لپ یک مرکزی، کنترل ایستگاه در اختصاصی فرم پلت یک تواندمی HMI مثال،

 .باشد اینترنت به متصل سیستم هر در مرورگر یک یا( LAN) سیم

 محلي یهاپردازنده

 هوشمند الکترونیکی یهادستگاه وها( RTU) دور راه از ترمینال یهاواحد ،هاPLC مانند محلی یهاپردازنده

(IED)ها دستگاه این. کنندمی فراهم عملیات را تجهیزات فرآیند و یهادستگاه اتوماتیک کنترل امکان ،ها

 را محلی کنترل و پردازش نظارت، و کنندمی برقرار ارتباط دیگر یهادستگاه با کنند،می دریافت راها داده

 ایزوله شده، تجهیزات مکان دارند که در نظارتی یهادستگاه به نیازها برنامه از بعضی. دهندمی انجام

 برای ورودی یهاکانال بهها دهپردازن. داشته باشند قرار خط لوله یک امتداد در یا وها چاه و پمپاژ یهاایستگاه

 مانند ارتباطی پورت یک و آلارم؛ یا دادن، نشان کنترل، برای خروجی یهاکانال گیری؛ اندازه یا سنجش

 .هستند سیم مجهز بی رادیویی یهارابط

 اجرایي تجهیزات و ابزار

 نظارت مورد بهینه یندفرا کنترل برای باید که هستند گیری اندازه نقاط شامل فاضلاب و آب یهاسیستم 

 اطمینان قابل توزیع و تصفیه سازی، ذخیره عملکرد حفظ برای ای پایهها گیری اندازه چنین. گیرند قرار

گل /  رنگ محلول، اکسیژن کلر، آنلاین یهاگیری اندازه است ممکن آب بخش ابزارهای .است

 این با. انجام دهند را بحرانی پارامترهای دیگر و جریان نرخ مایع، سطح فشار، ،pH هدایت، آلودگی)کدورت(،

 تر، پیچیده یهاسیستم در. شوندانجام می برون خطی )آفلاین( حالت در همچنانها تست از بسیاری حال،

 عنوان به. کنندارتباط برقرار می mixer عملیات و پمپ شیر، کنترل برای محلی یهاپردازنده باها سنسور
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 از بعضی قابل دستیابی است. شوند، برده کار به غیرپیک زمان درها پمپ که یهنگام کارایی حداکثر مثال،

 پیش درها پمپ توقف یا شروع برای محلی پردازنده به تا کنندمی کار سازی مدل افزار نرم با یکها سیستم

 .دستور دهند تقاضا تغییرات مورد بینی

 کنونیو خطرات  ICSتکامل  3-8-3

خدمت  نفر میلیون 253 به حدود که دارد وجود عمومی آب سیستم 163333 حدود متحده، ایالات در

. کنندمی خدمت رسانی نفر میلیون 225 از به بیش که فاضلاب تاسیسات 16333 از بیش و کنندمی رسانی

. است سال در دلار میلیارد 153 از بیش متحده ایالات در آب صنعت درآمد که زندمی تخمین آب منابع بنیاد

تعداد  کرد،فراهم می برق و آب هایرا برای سازمان متعددی شد مزایای ظاهر بازار در ICS که انیزم چه اگر

 و افزار سخت افزار، نرم از خاصی دانش به نیازها سیستم این آن را داشتند؛ تامین کمی از آنها استطاعت

و  تر صرفه به زمان به بعد مقرون از آن ICS. بودند سرمایه گذاری بالا یهاهزینه و داشتند ارتباطات فناوری

 یا/  و فرایند بر نظارت برای ICS از برق و آب هایاز سازمان بسیاری امروزه شده، تر آسان استفاده از آن

 ،2007 ( در سالARC Advisory Group studyمشارکتی) مطالعه یک براساس. کنندمی استفاده کنترل

این  شودمی بینی پیش که. کرد هزینه 2336 سال در ICS یهاسیستم در دلار میلیون 214 آب بخش

 .برسد دلار میلیون 275 از بیش به 2311 سال در مقدار

 و آب بخش در موجود یهازیرساخت از ای عمده بخش توسعه، حال در و پویا بسیار دیجیتالی اقتصاد در

ICS از بسیاری .شوندمی استفاده نبوده است، نظر مورد هرگز که ای شیوه به کنند،می فعالیت آن در که 

ICS افزایش. است گرفته قرار توجه کمتر موردها سایبری آن امنیت و اند شده طراحی پیش سال چندینها 

 سیستم از تر گسترده استفاده و سیستم پیچیدگی تشدید دسترسی، نقاط تعداد گسترش اتصال، قابلیت

 .ستا شده امنیتی خطرات افزایش موجب ی معمول،هاعامل

 

 سایبری امنیتی تهدیدات 3-8-4

 نقش. اند داشته نظامی عملیات و سیاسی یهافعالیت در ای برجسته نقش آب یهاسیستم تاریخ، طول در

 در. دارد تأکید پایدار و امن جهان یک برای آن اهمیت بر اقتصادی فعالیت و روزمره زندگی در آب حیاتی

 .کندمی تولید را بزرگی publicity تبلیغات سایبری، رویداد یک از ناشی آلودگی یا اختلال گونه هر نتیجه،

با  آب را برای حفاظت از بخش متحده ایالات ، مایلی هزار هالوله و مجراهای آب ده خطوط و بزرگ مخازن

بیشتر در  را حیاتی تجهیزات این ICS از استفاده و دسترسی قابلیت بالا، ارتباطات. کندمی چالش روبرو

 پذیر آسیب طبیعی بلایای یا سایبری احتمالی حمله در برابر آب بخش نتیجه، در. گذاردیمعرض خطر م

  .است
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 قابل پیامدهای تواندمی سایبری رویدادهای وقوع طریق از. U.S آب منابع آلودگی که دهدمی نشان شواهد

 است داده نشان بیعیط طور به آلودگی حوادث تجربه. کند ایجاد اقتصادی و عمومی سلامت برای را توجهی

 1223 سال در کریپتوسپوریدیوم شیوع مثال، عنوان به. باشد توجه قابل است ممکن جامعه برای هاهزینه که

( CDC) بیماری کنترل مرکز توسط و شد نفر 433333 از بیش در بیماری باعث ویسکانسین، میلواکی، در

 و دستمزدها به علت دلار میلیون 31 از بیش جمله از دلار، میلیون 26 ارزش تخمین زده شد که هزینه ای به

  .است رفته دست از وری بهره

 این رغم علی. است حمله وجود بدون حتی آب، صنعت برای مداوم چالش یک کنندگان، مصرف اعتماد حفظ

 ارائه را جهان در عمومی آشامیدنی آب کیفیت بالاترین متحده ایالات آب خدمات و آب یهاشرکت که

 سراسر در را آشامیدنی آب ایمنی به عمومی اعتماد تواندمی آب منابع از بخشی به سایبری حمله ند،کنمی

 تقریبا شد، انجام کالیفرنیا در 2333 سال در که آمادگی بلایا تمرین مثال، عنوان به. دهد کاهش کشور

 مدیریت ،Nacimiento سد دریاچه تخریب سازی شبیه از پس. شد کشور سراسر در گسترده وحشت موجب

 .مواجه شود بعدی تهدید با بتواند تا باشد پاسخگو جمعی یهارسانه طریق از سریعا باید

 یهاچالش تواندمی آلودگی تهدید یا فریب حوادث. دهد رخ تا اختلالی شوند آلوده الزاما نباید آب منابع

 روستای که هنگامی مثال، عنوان به. آورد بوجود سیاسی رهبران و برق و آب برای را توجهی قابل مدیریتی

 توصیه شهروندان به محلی رهبران کرد، دریافت خود آب منبع علیه تهدیدی 2334 نوامبر در اوهایو، اورول،

 طور به روستا کارکنان. نکنند استفاده حادثه این بررسی حین در مصرف برای خود شیرین آب از تا کردندمی

 از پیش حادثه .گرفتند تماس دیده آسیب منطقه در خانه هزار یک از بیش نوشته با یا تلفن طریق از مستقیم

. بود دروغ یک گرچه کرد، ایجاد کوچک جامعه یک برای زیادی تقاضای تقریبا و داد رخ شکرگزاری تعطیلات

 متحده ایالات مرکزی اطلاعات سازمان ارشد تحلیلگر داناهو تام ،SANS SCADA 2008 امنیتی کنفرانس در

 آن دنبال به و های آب و برق،سازمان نفوذ سایبری به از متحده ایالات از خارج ناحیه چندین از ما": کرد اماعل

 از مهاجمان این از برخی که کنیم تأیید توانیمنمی اما هستیم، مظنون ما. اطلاعاتی داریم اخاذی تقاضای

 در برق تجهیزات در اختلال برای سایبری اتحمل که داریم اطلاعاتی ما. استفاده کرده بودند درونی اطلاعات

 باعث اختلال این مورد، یک حداقل در. است گرفته قرار استفاده مورد متحده ایالات از خارج منطقه چندین

 طریق ازها نفوذ همه اما داده، انجام حملات را این چه کسی که دانیمنمی ما. شد شهر چندین در برق قطع

 ". شودمی انجام اینترنت

 

 امروزی آب بخش صنعتي کنترل یهاسیستم ریسک

 :از عبارتند آب بخش در ICS استفاده نحوه در تغییرات و طراحی درها محدودیت ترین جدی از برخی
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 در. است شده طراحی اطمینان قابلیت و وری بهره برای ICS تاریخی، لحاظ از. طراحی یهامحدودیت •

 کنترل سیستم توانایی محاسباتی یهامحدودیت این، بر علاوه. نگرفت قرار توجه مورد سایبری امنیت نتیجه،

 یهاحالت در است ممکن تر قدیمی یهاسیستم چه اگر. کندمی محدود اضافی امنیتی وظایف انجام برای را

 سازوکاری برای هیچ دارند، ناکافی امنیت مدیریت و عبور رمز یهاسیاست به تمایل آنها کنند، عمل مستقل

. هستند سرقت و وقفه سوءاستفاده، در معرض مستقیما اطلاعاتی یهالینک وجود ندارد وها داده از ظتحفا

 .بمانند باقی پذیر آسیب توانندمی و دارند( سال 23 حدود) طولانی بسیار عمر ی قدیمیهاICS این

 طور به و کردندمی عمل ایزوله نسبتا یهامحیط در ICS یهاسیستم گذشته، بیشتر. در باز یهامحیط •

 از خاصی دانش اغلبها سیستم به این نفوذ .بودند متکی ارتباطی تکنولوژی و افزار سخت افزار، نرم به معمول

 همکاری، قابلیت ارتقاء برای. داشت نیاز را سیستم اجزای به فیزیکی دسترسی و فردی یهاسیستم معماری

 استاندارد (، off-the-shelfانبوه) تجاری تولید یهاتکنولوژی از استفاده با افزاری نرم یهابسته و معماری

 .داد افزایش سایبری احتمالی حمله را برای سیستم دسترسی به این. شدند

 سایبری و فیزیکی زیرساختهای از تکنولوژیکی همگرایی یک امروز، عملیاتی نیازهای اتصال. قابلیت افزایش •

. است یافته افزایش کار نیروی کمبود و عملیاتی وری بهره بهبود به نیاز دلیل به اتوماسیون. است کرده ایجاد

ICS و است معمول یهاعامل سیستم بر متکی شود،می متصل شرکت سازمانی سیستم به ای فزاینده طور به 

 آنها بخشد،می بهبود را آب سیستم عملکرد تغییرات این که حالی در. است دسترسی قابل اینترنت طریق از

 یهاویژگی در همزمان بهبودی حاضر حال در زیرا اند؛ کرده ایجاد جدی یهاپذیری آسیب چنینهم

 .ندارد وجود امن کنترل یهاسیستم

 دسترسی: است داده افزایش را سیستم پیچیدگی تجاری بلادرنگ، اطلاعات برای تقاضا. پیچیدگی افزایش •

 میزان و به یکدیگر متصل هستند کنترل و تجاری یهاسیستم شود،می داده بیشتر کاربران به ICS به

 مسئولان نگرانی و آموزش در چشمگیر یهاتفاوت .است یافته افزایشها زیرساخت میان متقابل وابستگی

 به منجر هستند، کنترل یهاسیستم هایعملیات مسئول که کسانی و اطلاعات فناوری یهاسیستم

 .است شده گروه دو این ینب شبکه امنیت کردن هماهنگ در ییهاچالش

 ذاتی یهاپذیری آسیب تمام در معرض را ICS اینترنت، از محدود استفاده حتی. سیستم به دسترسی •

 این، بر علاوه. دهدقرار میها( تروریست و هکرها ،هاکرم ،هاویروس جمله از) متصل بهم کامپیوتری یهاشبکه

 مخابراتی تجاری عبور ارتباط امکانات از که کنندمی استفاده یا اجاره یا سیم بی خطوط از کنترل یهاکانال

 قدیمی یهاسیستم. کنندمی فراهم راها پیام کنترل یا اطلاعات جعل برابر در حداقل حفاظت و کنند،می

 و تعمیر کارکنان و ثالث شخص پیمانکاران با ارتباطات طریق از را "درب پشتی" دسترسی اجازه اغلب

 .هنددمی نگهداری
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. دارد وجود آب بخش برای ICS و افزار سخت افزار، نرم کننده تولید چند. عرضه زنجیره یهامحدودیت •

 .منجر شود ICS در شکست به تواندسازمان می یک و پاسخ ICS عرضه زنجیره در اختلال

 اکنون و دارند قرار عموم دسترس در ICS آموزشی ویدیوهای و راهنما دفترچه اطلاعات. به دسترسی •

 سیستمی محدود دانش با و است خریداری یا و قابل دریافت اینترنت از هک کردن ابزارهای از بسیاری

 .باشند ICS عملیات کارشناسان نیستند مجبور مهاجمان. گیرند قرار استفاده توانند موردمی

 

 گذارند؟مي تاثیر آب یهاسیستم بر رویدادهای سایبری چگونه

 سلامت در توجه مخرب قابل اثرات با آنها از بعضی گوناگونی، هایروش طریق از توانندمی سایبری حوادث

 :دهند انجام را زیر موارد توانندمی سایبری بگذارند. رویدادهای تأثیر آب هایسیستم بر عمومی،

 شود. افراط و تفریط )اوردز( شیمیایی موجب میتواند که شوند آب تصفیه تجهیزات باعث تداخل عملکرد •

 یا و آب توزیع کنترل منظور به محلی یهاپردازنده در شده ریزی برنامه دستورات مجاز غیر تغییرات •

شیرهای  به آب فشار جریان کاهش غیر فعال شدن خدمات، به منجر فاضلاب، آوری جمع یهاسیستم

 شود.عمومی می یهاآبراه به نشده تصفیه فاضلاب سرریز یا و آتشنشانی،

 کند. تولید بینی پیش قابل غیر نتایج تغییر دهد، را کنترل یهاسیستم فزارهایا نرم •

 نامناسب اقدامات یا انجام و شرایط از آگاهی از جلوگیری اپراتورها برای به غلط اطلاعات یا را بلاک هاداده •

 ارسال کند.

 کند. غیرفعال را آنها یا دهد، تغییر را خطر یهاآستانه •

 حساب اطلاعات به دسترسی از جلوگیری •

 است ممکن چندین سیستم شکست هستند، دستی گیری پشتیبان روش دارای مراکز از بسیاری اگرچه •

 باشد. کنترل قابل خود خودی به شکستی هر اگر حتی - باشد بیش از توان کارکنان

 دهد.(سیستم را به قربانی نمیشود )بدافزاری که امکان استفاده از قسمتی یا کل  استفاده باج افزار عنوان به •

 

 

  سایبری واقعي رویدادهای
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 رویداد یک بالقوه تاثیر دهنده نشان آب بخش به مربوط ناخواسته حوادث و شده گزارش سایبری حملات

 :دهدسایبری را نشان می واقعی حوادث پیامدهای زیر حوادث. است سایبری

 نرم دهنده ارائه سابق یک کارمند -( 2331 استرالیا،)نآ سابق فاضلاب توسط کارکنان تصفیه هک کارخانه •

 کرد هکمی کنترل را کوئینزلند فاضلاب را که کارخانه تصفیه SCADA سیستم( بار 46) بارها و بارها افزار

 . تخلیه کرده است نزدیک یهاپارک وها رودخانه درون را تصفیه نشده فاضلاب گالن 264333 حدود و کرده

اطلاعات خوانده شده توسط  -(MO، 2005 لوئیس، سنت) آب ذخیره سد اتتجهیز خرابی •

 باعث سد بود، دور راه از کنترل ایستگاه درها سنجنده از متفاوت Saukآب  ذخیره سد در ها()گیجهاسنجنده

 .شد آب گالن میلیارد یک بار انتشار فاجعه خطای

-( Harrisburg، PA، 2006) آب نصب کرد تصفیه سیستم یک تاسیسات را در مزاحم، نرم افزارهای مخرب •

 به قادر نرم افزار مخرب تاسیسات .کرد نفوذ اینترنت طریق از آب تصفیه کارخانه به یک خارجی هکر

 . بود کارخانه آب تصفیه عملیات تأثیرگذاری بر

 که را کنترل سیستم پذیری یک آسیب گزارش CNN -(Aurora 2007) شده گزارش پذیری آسیب •

 .برساند ارائه داد آسیب موتور و ژنراتور به تواندیم

 افزار نرم یک نفوذگر -( Willows، CA، 2007) کرده است خراب را آب کانال SCADA نفوذگر سیستم •

 دیده آسیب ساکرامنتو رودخانه از آب تغییر مسیر برای استفاده مورد و کامپیوتر کرده نصب را مجاز غیر

 . است

• CIA ( 2331 نیواورلئان، شهر) چندین شهر شد را تایید کرد برق قطع که باعث یسایبر حمله-CIA 

 تخریب برای( ی اخاذیهادرخواست دنبال به) برق و های آبسازمان به سایبری نفوذ که دارد اطلاعاتی

  .است گرفته قرار استفاده مورد متحده ایالات از خارج ناحیه چندین در برق تجهیزات
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 کنترل یهاسیستم امنیت بر تأثیرگذار گردانندگان و پیش رو روندهای 3-7

 صنعتی

از . کشدمی چالش به جدید تهدیدات با مبارزه برای را برق و آب هایتوانایی سازمان سایبری، پویای محیط

 انداز چشم به طور مستمر اجتماعی نیازهای و آب عملیات سایبری، یهاآوری فن تجاری، آنجا که محیط

 شودکشیده می چالش به ای فزاینده طور به آب بخش امنیت وضعیت دهند،می تغییر را ایبریس امنیت

 پیش که بزرگی یهاچالش برای آب بخش گردانندگان، و روندهای پیش رو گرفتن نظر در بدون(. 12 شکل)

 .نیست آماده دارد، رو

 تجاری محیط

 

 است آهسته مالی یهامحدودیت علت به تغییر امکان •

 شودمی آب تولید در ای چرخه تقاضای ایجاد باعث هوا و آب الگوهای تغییر •

 تجاری بلادرنگ اطلاعات به نیاز افزایش •

 عملیاتی و اطلاعاتی یهاتکنولوژی همگرایی افزایش •

 تجربه با کارکنان کاهش و کارکنان گردش کار ، پیری نیروی •

 یهاآوری فن

 سایبری

 

 ICS حوادث و تهدیدات رشد و تغییر •

 دشمنان حمله از ناشی تاثیرات و تهدید پیچیدگی در تغییرات روند تسریع •

 سیم بی و الکترونیکی ارتباطات از استفاده افزایش •

 اختصاصی غیر و باز یهاسیستم از استفاده افزایش •

 آب عملیات

 

 عملیاتی تر سریع پاسخ به نیاز افزایش •

 نظارت و کنترل نیازهای افزایش •

 دهدمی افزایش را نظارت و گیری اندازه ابزار آب، افزایش مقررات دقیق •

 کهنه یهازیرساخت ارتقاء مانند ی رقابت ،هاگذاری سرمایه •

 نیازهای

 اجتماعی

 آب کیفیت در عمومی اعتماد حفظ •

 آب کمبود افزایش و جمعیت افزایش •

 (ICS) صنعتي کنترل یهاگذار بر امنیت سیستم تاثیر ردانندگانگ و پیش رو روندهای: 19شکل 
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 تجاری محیط 3-7-1

 برای. است زمینه این در اجرایی کارآیی مدیران مورد در توجهی قابل استراتژی خواستار آب، جامعه پویایی

 با منتخب مقامات مدت کوتاه افق کردن هماهنگ. است دشوار تغییر، برابر در فرهنگی غلبه بر مقاومت مثال،

 منتخب رهبران گردش. باشد دشوار و سخت کار یک تواندمی سازمانی مدیریت تصمیمات مدت بلند ماهیت

 زیرساختی" های خدماتی بخش آبسازمان. است آموزش مجدد مستمر یهاتلاش مستلزمها گروه دیگر و

 هواشناسی الگوهای. ندتلقی کن ارزش کم را شده ارائه خدمات ساکنین شودمی باعث که هستند "پنهان

باعث  ،(خشکسالی و سیل مثال عنوان به) هوایی و آب هایافراط و( زمستان و تابستان مثال عنوان به) فصلی

را  مدت بلند و مدت کوتاه گذاری سرمایه راهبردهای و شوندمی آب تقاضای ایجاد عدم قطعیت در الگوهای

 هیئت حاکمه، یک از حمایت و ایجاد با تواندمی بآ بخش ترتیب، همین به. سازندمی مشکل و پیچیده

 .کند مبارزه سایبری امنیت برای کلی جامعه و خصوصی صنعت

 توزیع آب وری بهره افزایش ،هاهزینه کاهش به نیاز از که ناشی تجاری بلادرنگ، اطلاعات برای ای فزاینده نیاز

 اطلاعات، فناوری مدیریت به جدیدی رویکرد ندنیازم است، مالی و عملیاتی مقررات با رفتار کردن مطابق و

 یهاسیستم داده و با ای فزاینده طور به ICS مثال، عنوان به .است( 23 شکل) سیستم ادغام و تثبیت مانند

 این سازی یکپارچه برای تلاش. کندمی عمل نوظهور عملکردهای مدیریتی از پشتیبانی تجاری برای

 بازنشستگی به سرعت به کار نیروی این، بر علاوه. دهدمی شکل نیز را ICS امنیتی یهاشیوه ،هاسیستم

 هاسازمان کمتر، کارکنان با کار انجام شود. برای پر کلیدی یهاموقعیت از بسیاری که رودنمی انتظار. رسدمی

 .کنندمی نصب نظارت-وضعیت یهاداده ثبت و خواندن تجهیزات، مدیریت برای اضافی کنترل یهاسیستم

 باید و یابند افزایش شده، نصب تازه یهاآوری فن این نسبت به اپراتورها آموزش برای باید آموزشی یهابرنامه

 .را برطرف کند تجربه با کارکنان کار مشکل گردش بیشتر از حالت معمول باشد تا

 

 ادغام سیستم های کنترل صنعتي با سیستم های تجاری: 21شکل 
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 سایبری یهاآوری نف 3-7-2

( AwwaRF) آمریکا آبی انجمن تحقیقات بنیاد2003 در سال . است رشد و تغییر حال در تهدید محیط

 این از. آب  را کشف کرده است منابع آلودگی تهدید واقعی و برنامه تخریب مورد 133 از بیش که داد گزارش

 تحت لوله توزیع با مدرن آب منابع در آنها از مینی از بیش بود، واقعی آلودگی حوادث شامل حادثه 23 موارد،

 مدیران، اکثر هستند، وابسته سایبری مهاجمان به تهدیدها این از کمی تعداد که حالی در. رخ دادند فشار

 آسیب از بوجود آمده خطرات دلیل به آب یهازیرساخت در موجود بالقوه تهدید فروشندگان و دولتی مقامات

 .کننددرک نمی طور صحیح را به کنترل، یهایستمس تکنولوژی در پذیری

 دسامبر در. است داده رخ قبلا اخاذی یهاطرح و هستند جدید اهداف دنبال به دائما کامپیوتری مهاجمان

 این از بیرون به افراد و شد منتشر خودکار کنترل یهای سیستمهاپذیری آسیب اسکن از یک 2336

 در کارشناسان. را دادها پذیری آسیب امکان شناسایی کنترل یهاسیستم رد کمی نسبتا تجربه با هاسازمان

 ایجاد را زیرزمینی اقتصاد یک هک و صنعت یک مهاجمان که کردند موافقت کامپیوتر، صنعت اخیر مقاله

 مامور ژنر، ریموند. برندمی بهره سود آوردن دست به برای کنترل یهاسیستم پذیری آسیب از که کنندمی

 که دلار میلیارد 26 از بیشتر درآمد زیرزمینی دیجیتالی اقتصاد این زندمی تخمین ،Trend Micro اصلی فنی

 برای واقعی سایبری امنیت به نیاز. آورندبدست می بدست آوردند، 2335 سال در قانونی ایمنی یهافروشنده

 رسانی روز به یا و هکرها کردن دودمس نه و کنند وجود داردمی کار درستی بهها سیستم اینکه از اطمینان

 به باید آب بخش جدید، معرفی تهدیدات با و شوندمی تر پیچیده سایبری تهدیدات. ویروس ضد افزار نرم

 .باشد تکامل حال در سرعت

 و اینترنت طریق از دور فرآیند راه از یهاکننده کنترل با ای فزاینده طور به مرکزی کنترل یهاایستگاه

 معمول تجاری عملیات با مشترک ارتباطی فناوریهای بیشتر ادغام. کنندمی برقرار ارتباط سیم بی یهاشبکه

 گسترش. است شده خارج دنیای و کنترل هایسیستم شرکتی، هایشبکه بین اتصال سطح افزایش موجب

 و نظارت رایب عمومی مخابراتی یهاشبکه به بیشتر وابستگی ایجاد باعث متحده ایالات در آب بخش مداوم

 فن میان در همکاری قابلیت از بالاتری سطوح به رسیدن برای. است شده رشد حال این تجهیزات در با ارتباط

. کندمی حرکت اختصاصی غیر و باز یهاسیستم سمت به آب بخش اطلاعات، فناوری مختلف یهاآوری

 عملیات مجدد دستکاری و الی سایبریاحتم نفوذ در معرض را شبکه تجهیزات بودن، باز و ارتباطات افزایش

 .دهدمی قرار آب بخش در حساس
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 آب عملیات 3-7-3

 در خدماتی، اختلالات یاها آلاینده معرض در گرفتن قرار رساندن حداقل به برای عملیات پاسخ الزامات زمان

ی هاسیستم. یابدمی افزایش خواهد،می بیشتری زمان عادی غیر رویداد یک شدت و ماهیت ارزیابی که حالی

درصد یا قطهی  22.2میانگین نیازمند زمان آپ تایم  طور به صورت آنلاین، بهها آلاینده بر نظارت جدید

 را آب یهاسیستم شده، کنترل یهاآلاینده تعداد افزایش با همراه جمعیت، رشد. هستند دقیقه 13 کمتر از

 و سنسورها تعداد چشمگیر افزایش به رمنج پیچیدگی این. کندمی تر پیچیده و دهدمی گسترش شدت به

 . است ضروری سیستم سراسر در بیشتر کنترل و نظارت برای که شد خواهد متری تله سایتهای

 نشان را فلوریدا جنوب فلوریدا آبرسانی اداره بزرگ، آبرسانی سیستم آینده یک سنسورهای نیازهای 21 شکل

 233 حدود و بزرگ پمپاژ ایستگاه 25 ،هادریاچه وها نالکا از مایل 1133 تقریبا حاضر حال در که دهدمی

 از فراتر و آینده سال 13 برای. دارد اختیار در را آب کوچک کنترل ساختار 2333 و آب بزرگ کنترل ساختار

 آشامیدنی آب یهالوله جایگزینی برایها زیرساخت در توجهی قابل گذاری سرمایه باید آب بخش آن،

 یهادلاری پروژه میلیارد 253 هزینه. انجام دهد...(  و اتصالات شیرها،) مربوطه یساختارها و مصنوعی

AWWA، بزرگ باعث  یهاگذاری سرمایه رقابت .است نیاز مورد کشور سراسر در سال 33 از بیش برای

 .کندمی محدود را ICS امنیتی یهاحل راه اجرای بالقوه طور به و تجمع هرچه بیشتر منابع می گرددد

 اجتماعی نیازهای 3-7-4

 در. باشند پاسخگو و آگاه آنها نگرانی در برابر خصوصی، چه و عمومی چه سازمان آب، خواهندمی امروز مردم

 آماده دقیق اطلاعات و حقایق با و کنند بینی پیش راها نگرانی این باید نیز موفق های آبسازمان آینده،

 ایجاد و آموزشی یهابرنامه اجتماعی، مشارکت ملهج از مشتری، خدمات یهابرنامه مسائل این. شوند

 باعث آب منابع یهامحدودیت با همراه جمعیت رشد این، بر علاوه. دهدمی را افزایش نوآورانه نرخ ساختارهای

 به نیاز پراهمیت آگاهی این. شودمی آب بازیافت و مجدد استفاده حفظ، به نیاز از عمومی آگاهی افزایش

 باعث که دهد می افزایش خارجی را و داخلی وری بهره یهابرنامه ترویج و سازی پیاده برای سازمان آب

 .شودمی ICS پیچیدگی و استفاده افزایش
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 سنسوری سیستم های بزرگ آب مثالي از نیازهای: 21شکل 

 در بخش آب ICS سازی ایمن چارچوب 3-6

میدنی سالم، تصفیه فاضلاب و تحویل خدمات حیاتی مانند آتش اقدامات امنیتی برای دسترسی به آب آشا

-نشانی، همچنان یک اولویت مهم برای بخش آب است. در حالی که کارهای امنیتی بیشتر بر امنیت فیزیکی

های هایی که در رابطه با انعطاف پذیری سیستممتمرکز است تلاش -ها، تشخیص نفوذ و غیره ها، نگهباننرده

باید با استفاده  ICSگیرد، ضروری تر شده است. پیشرفت برای ایمن سازی ( صورت میICSی )کنترل صنعت

 های امنیتی فشار آور امروزه رود. از رویکردهای جامع آماده سازی برای نیازهای فردا، فراتر از نگرانی

قدیمی،  های، ایمن سازی سیستم ICSهای خدماتی بخش آب نیاز به درک و مدیریت خطرات سازمان

های نسل بعدی، در محیط های امنیتی و در نظر گرفتن سیستمارزیابی آسیب پذیری، اعمال ابزار و شیوه

های تجاری عمومی و شفاف و رقابتی دارند. دولت در این روند سهم بزرگی دارد، زیرا تقریبا تمام زیرساخت

تواند سلامت عمومی و رگونه اختلال مداوم میحیاتی به منابع آبی قابل اعتماد، ایمن و تمیز بستگی دارند. ه

های سرمایه گذاری مانند تعمیرات، باید با دیگر اولویت ICSایمنی را به خطر بیندازد. با این حال، امنیت 

های صنعت و دولت را پیوند و ارتقاء و گسترش زیرساخت رقابت کند. یک استراتژی هماهنگ شده که تلاش

به اهداف حیاتی مهم است. این مفهوم خود را در قسمت دیدگاه و اهداف بخش ادغام کند برای دستیابی 

 دهد.نشان می
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 دیدگاه 3-6-1

 ایجاد کرده است: ICSبر اساس اصول مدیریت ریسک، بخش آب، دیدگاه یکپارچه زیر را برای امنیت 

شوند تا بدون ها ی بحرانی، طراحی، نصب و نگهداری میهای کنترل صنعتی برای کاربردسال، سیستم 13در 

 تخریب عملکرد بحرانی در حین و پس از رویداد سایبری کار کنند. 

کند، زیرا حفاظت از تمام تجهیزات بخش آب  در برابر رویداد سایبری های بحرانی تأکید میدیدگاه بر کاربرد

پذیر نیستند و  نه عملی و نه ممکن است. بسیاری از این تجهیزات اهداف تهدید نیستند، بعضی از آنها آسیب

های آب در ایالات متحده بر حسب اندازه، کنند. سیستمبعضی دیگر اگر ازبین بروند، عواقب جدی ایجاد نمی

های بسیار کوچک و ها فوق العاده متنوع هستند، از سیستممنبع، تصفیه و جغرافیا متغیر هستند. این سیستم

کنند. مخازن ها نفر را اداره میزرگ دولتی که میلیونهای ب( تا سیستمmobile home parksخصوصی )مانند 

ذخیره آب ممکن است حاوی چند میلیون تا چند صد میلیارد گالن آب باشند و از لحاظ منطقی دشوار است 

های همه گیر آلوده کرد. در سراسر ایالات متحده، تقریبا تا آنها را با مقدار کافی از سموم برای ایجاد بیماری

های توزیع و خطوط جمع آوری فاضلاب وجود دارد. در حالی که نگرانی در مورد آسیب مایل لوله سه میلیون

ها طوری طراحی شده اند که با از دست دادن قسمتی از های توزیع وجود دارد، این شبکهپذیری سیستم

تواند خطر فیه آب میتوانایی خود نیز بدون تضعیف عملکرد بحرانی به فعالیت ادامه دهند. علاوه بر این، تص

های بحرانی برای جلوگیری برای کاربرد ICSهای آلودگی میکروبی متعارف را کاهش دهد. با تمرکز بر سیستم

تواند اهداف استراتژیک و نقاط عطفی ایجاد کند که به های بحرانی، بخش آب میاز از دست دادن عملکرد

 ن محافظت کند.طور موثر از مردم، مشتریان، تجهیزات و سهامدارا

 تعریف اصطلاحات دیدگاه

هایی است که برای عملکرد ایمن و برای کاربردهای مهم شامل قطعات و سیستم ICS کاربردهای بحراني:

قابل اطمینان سیستم آب ضروری است. بحرانی بودن یک برنامه بوسیله شدت عواقب ناشی از شکست یا به 

مکن است شامل کنترل عملیات پمپ و یا مدیریت فشار خط لوله شود. این اجزا مخطر افتادن آن تعیین می

 باشند.

دهد که یک حمله تروریستی، اقدامات عمدی، فاجعه طبیعی رخداد سایبری زمانی رخ می رویداد سایبری:

یا دیگر خطرها باعث نابودی، ناتوانی یا سوء استفاده از تمام یا بخشی از یک شبکه سیستم کنترل شود که 

 های اقتصادی، تلفات، آسیب عمومی یا از دست دادن اعتماد عمومی گردد.ت باعث آسیبممکن اس

: عملکرد بحرانی سیستم آب، هر عمل، وظیفه یا خدماتی است که اگر از دست دادن عملکرد بحراني

 شود.شکست خورد یا به خطر افتاد، باعث پیامدهای ایمنی، سلامت، عملیاتی و یا عواقب اقتصادی می
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 ICSاف امنیت اهد 3-6-2

 از ای مجموعه دنبال به و ایجاد شده است آب بخش. است متمرکز یهاتلاش نیازمند دیدگاه این تحقق

 سرعت برای امنیتی یهافعالیت تمرکز به اهداف این. کند بیان راها طلبی جاه این که است استراتژیک اهداف

 و است شده داده نشان 22 شکل در که طورهمان. کندمی کمک دیدگاه به دستیابی در پیشرفت به بخشیدن

 نقاط عطف تأکید مجموعه و یافته پایان مطلوب حالت یک روی بر که چارچوبی است، شده داده شرح زیر در

 .بود خواهد سایبری امنیتی ابتکارات برای صحیح ای پایه کند،می

 حیاتی مهم اهداف به رسیدن برای ICS امنیت که دانندمی . مدیرانICS امنیتی یهاایجاد و توسعه برنامه •

 و مهندسان اطلاعات، فناوری کارکنان مدیران، شامل با عملکرد متقابل، ICS های امنیتگروه. است

 ایجاد و موانع حذف برای مشترک طور به امنیتی، موضوع متخصصان و ICS تولیدکنندگان ، ICS اپراتورهای

 کنند،می تسریع را امنیتی یهاپیشرفت و دهندمی هشکا را امنیتی یهاپذیری آسیب که هاییسیاست

 ICS امنیتی یهابرنامه آب، بخش سراسر در برق و آب هایآینده، سازمان سال ده در. کرد خواهند همکاری

 خواهد است، تهدید محیط و مقررات استانداردها، عملیات، ،هاآوری فن در تغییرات کننده منعکس که را

 .داشت

 تا داشته باشند خود فعلی امنیتی وضعیت از درستی باید درک فاضلاب و آب یهاسیستم .خطر ارزیابی •

ها پذیری آسیب ارزیابی. کنند سازی را پیاده موقع به اصلاح را تعیین و ICSهای محل آسیب پذیری بتوانند

. بود خواهد سازگاری و یگیر اندازه قابل امنیتی بهبود عملکرد .گرفته است قرار سایبری امنیتی یهابرنامه در

 را ICS شده توصیه امنیتی عملی تحلیل و تجزیه ابزارهای از قوی ای مجموعه بخش این ،2311 سال تا

 .دارد ریسک ارزیابی برای

 اقدامات شوند،می شناساییها پذیری آسیب که هنگامی. خطر کاهش اقدامات سازی پیاده و توسعه •

 اضافی، اجزای و امنیتی مختلف یهالایه کردن اضافه با. شد خواهند الاعم و توسعه لزوم صورت در حفاظتی

 دادن، هشدار و بلادرنگ نظارت و خود سنجی به قادر کنترل یهاسیستم. یابد کاهش تواندمی بیشتر خطر

 امنیتی راهکارهای بخش این سال، 13 طی در. شوندرسانی می روز به و که به آسانی حفظ حالی هستند در

 .دارد امن ارتباطی یهاروش و جدید معماری ییهاطراح قدیمی، یهاسیستم برای صرفه به مقرون

مشارکت و توسعه. همکاری نزدیک بین ذینفعان و تعهد قوی و پایدار بر روی منابع مالی، استفاده گسترده  •

 ICSال پشتیبانی از بخشد. سهامداران فدررا در بلند مدت تسریع کرده و تداوم می ICSهای امنیتی از روش

های بحرانی، دربرابر تهدید را حفظ خواهند کرد. به اشتراک گذاری اطلاعات در بخش آب، در میان زیرساخت

سال آینده، صاحبان و اپراتورهای  13های دولتی، مناسب و به موقع خواهد بود. در طی و بین سازمان

 های امنیتی کار خواهند کرد.ای تسریع پیشرفتتجهیزات آب به طور مشترک با دولت و سهامداران بخش بر
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 کلیدی سهامداران دیگر و دولت صنعت، جمعی یهاتلاش سازماندهی برای منطقی چارچوب یک اهداف این 

دوره  در باید ویژه عطف نقاط موفقیت، به رسیدن برای حال، این با. کندمی فراهم دیدگاه را به دستیابی برای

 با باید آیدمی دست به راه نقشه از که ابتکاراتی وها فعالیت ،هابرسند. پروژه انجامبه  2311 تا 2331 زمانی

 .شوند مرتبط 22 شکل در شده داده نشان عطف نقاط
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 استراتژی های امنیت سیستم های کنترل صنعتي در بخش آب: 22شکل 
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 ISCهای ایمن سازی استراتژی 3-6-3

 هر. است شده خلاصه 21 تا 23 هایدر شکل 22 شکل در شده ارائه هدف چهار به یدستیاب یهااستراتژی

 زمانی برنامه یک در خاص دستاوردهای به کند،ارائه می شود، برطرف باید که را متمایزی موانع هدف

 با اههمر سایبری یهاآوری فن در تغییر زیاد سرعت. کندمی توصیه را بالقوه یهاحل راه و نیاز دارد مشخص

 انواع به و باشید هوشیار آب بخش که است آن مستلزمها ریسک و مقررات بازارها، در اطمینان عدم

 باشد،می راه نقشه این در موجود یهااستراتژی دنبال آب بخش که همانطور. دهد پاسخ پیشامدهای محتمل

 .کند تنظیم و ارزیابی بررسی، مد،انجامی آینده و امروز موفقیت به که را ییهافعالیت از ای مجموعه باید

 

  ICSهای ایجاد و گسترش امنیت هدف: برنامه 3-6-4

 کار ICS و IT یهاسیستم از استفاده با یکدیگر به متصل و پیچیده بسیار دنیای در آب بخش یهاسازمان

 و تجاری ایکاره تا وابسته هستند خود یهابرای انجام مأموریتها سیستم این دو هر بهها سازمان. کنندمی

 از حاصل تعادل میان منافع حفظ برای صریح مدیریتی تصمیمات. دهند انجام را خود صنعتی عملیات

 برای .نیست دقیق علم یک ریسک مدیریت. است ضروری کلی ریسک و ICS و IT یهاسیستم از استفاده

 ریزی برنامه مسئول افراد جمعی قضاوت بهترین باید ریسک مدیریت ،ICS و IT یهاسیستم سازی ایمن

 .آورد هم گرد را سازمان کل روزمره عملیات و استراتژیک

 در ارشد رهبران غیرمستقیم تعهد با ICS و اطلاعات فناوری یهاسیستم به مربوط سازمانی ریسک مدیریت

 تعهد این. دهند قرار اول درجه تجارت/  ماموریت عنوان به را ICS و IT امنیت تا شودمی آغاز سازمان

 یهاسیستم توزیع و برداری بهره سازی، پیاده توسعه، طراحی، منابع مالی کافی برای که کندمی تضمین

 عملکرد انتظارات که حالی در امنیت، از کافی سطح کردن فراهم برای ICS یهاسیستم و اطلاعات فناوری

 . در دسترس است دارد، بر در را بحرانی

توانایی استراتژیک و عامل ماموریت و عملکردهای تجاری در سراسر باید به عنوان یک  ICSو  ITامنیت 

با عملکرد متقابل متشکل از مدیران، کارکنان فناوری  ICSهای امنیتی سازمان درنظر گرفته شود. تیم

های امنیتی، باید برای حذف موانع و ایجاد و متخصصان موضوع ICSاطلاعات، مهندسین و اپراتورهای 

کنند، با های امنیتی را تسریع میدهند و پیشرفتهای امنیتی را کاهش میآسیب پذیریهایی که سیاست

ها، عملیات، استانداردها، مقررات و یکدیگر همکاری کنند. برای انعکاس کافی تغییرات سریع در فن آوری

باشند که به  ICSهای امنیتی های آب و برق در سراسر بخش آب باید دارای برنامههای تهدید، سازمانمحیط

های بالقوه برای ایجاد و ها، نقاط عطف و راه حلشوند. خلاصه ای از چالشصورت منظم بررسی و به روز می

 نشان داده شده است. 23در بخش آب در شکل  ICSهای امنیتی گسترش برنامه
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 ICS امنیتي یهابرنامه گسترش استراتژی های ایجاد و: 23شکل 

 

 هاچالش

 گسترده سازمانی رویکرد نیازمند سازمان یک در عملیات و کار و کسب ها،ماموریت فراوانی و تنوع پیچیدگی،

 رهبران و مجاز مقامات تمام در گسترده سازمانی دیدگاه آوردن دست به حال، این با. است ریسک مدیریت در
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 ندارد، وجود ارشد رهبران سوی از مداوم حمایت و مستقیم دخالت قوی، تعهد .است پیچیده کار یک ارشد،

 همچنان ICS امنیت اجرای برای ثابت تجارت یک فقدان .هستند اطلاع بی ICS امنیتی خطر از آنها زیرا

 این استقرار و کنند،می ادغام ICS امنیت با را اطلاعات فناوری که امنیتی یهاسیاست ایجاد از را مدیران

 .است بازداشته کلی یریتمد ساختار درها سیاست

 بخش یا کارخانه یک به متعلق سرور، یک اجرا حال در برنامه یک قدیمی اطلاعات )الگو( فناوری پارادایم یک

 وجود -عملیات و توزیع یهاسیستم اطلاعات، فناوری تاسیسات، مانند داخلی تقسیمات-سیلوها . وجود، دارد

 مختلف سطوح و نیازها اهداف، دارای سیلو هر. است شده یچیدهپ بسیارها رشته این از یک هر زیرا دارند

 مختلفی امنیتی نیازهای که ICS و اطلاعات فناوری بین ویژه به همکاری، مانع از تواندمی که است، تخصص

 .شود ،(صفر برابر در ای دوره یعنی) زمان وقفه مانند دارند،

ممکن است  ICSهای امنیتی هستند. اجزای ابلیتهای قدیمی اغلب دارای منابع محدود و فاقد قسیستم

های امنیتی فعلی را نداشته باشند. علاوه بر این، یک ها با قابلیتمنابع محاسباتی لازم برای ارتقاء این سیستم

را به طور کامل محافظت کند. انجام این کار نیاز به ترکیبی  ICSتواند محصول یا تکنولوژی امنیتی تنها نمی

های امنیتی موثر دارد. یک استراتژی امنیتی های امنیتی به درستی پیکربندی شده و سیاستاز کنترل

باید در عمق دفاع کند، اما این استراتژی بین فروشندگان و کاربران در سیستم بخش  ICSسایبری موثر برای 

دهد که انگیزه میرا نشان  ICSآب به خوبی هماهنگ نشده است. همچنین بخش آب، اقلیتی کوچک از بازار 

 کند.های امنیتی خاص مربوط به بخش آب را فراهم میکمتری برای فروشندگان برای پیگیری فعالیت

 عمق در دفاع

 .برسد حداقل به شکست یک تاثیر تا است ساز و کارهای امنیتی سازی لایه روش یک عمق در دفاع

 

 

 

 

 

 بالقوه یهاحل راه

هایی نظیر آموزش مدیران، تعریف و نیاز به توسعه و اجرای فعالیت ICSیکپارچه سازی موثر امنیت برای 

های توصیه شده های امنیت سایبری و ارزیابی مداوم برای بهبود دارد. این صنعت ابتدا باید شیوهاجرای شیوه
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و  های سریعتوانند راه حلهای توصیه شده میهای تجاری را شناسایی کند. شیوهو شبکه ICSمانند اتصال 

توانند به طور چشمگیری خطر را در کوتاه مدت های با ارزش که میکم هزینه، شیوه -( quick fixموقت ) 

های سریع و های بلند مدت برای حفظ بهبود امنیت را ارائه دهند. یکی از راه حلو راه حل -کاهش دهند

شناخته شده است: ایزوله سازی موقت برای مدیریت پیچیدگی قبلا به عنوان یک نقطه عطف در کوتاه مدت 

ICS های مستقیم شماره گیرهای کابلی، مودمهای عمومی سوئیچینگ، از جمله مودماز شبکهdial ،T1 های

دهد و وضعیت های سوء استفاده را کاهش میباز و دسترسی به اینترنت. این به طور قابل توجهی فرصت

تی جهت گرفتن رای هیئت مدیره، پرسنل فناوری اطلاعات و بخشد. آگاهی امنیامنیتی زیرساخت را بهبود می

دارد که شامل  ICSجامعه فروشندگان بسیار مهم است. این صنعت نیاز به یک استراتژی بازاریابی امنیتی 

 و عملیات است. ITتعامل و همکاری با مدیران، 

 برای. شود تکرار متحده ایالات سرسرا در تواندمی که دهدمی ارائه توسعه مدل برنامه یک کالیفرنیا ایالت

 مزایای وها انگیزه مقاله معتبر که یک باید صنعت آب، بخش سراسر در ICS امنیت برای تجارت یک ایجاد

 محل فرآیند، کنترل یهاسیستم انجمن این، بر علاوه. کند، ارائه دهدمی تحلیل را ICS امنیت از استفاده

 .است فروشندگان با همکاری ایجاد

 و مأموریت انجام برای استفاده مورد فرآیندهای مجدد مهندسی به نیاز است ممکن ریسک مدیریت فقیتمو

ها ماموریت اجرای در ICS امنیت و اطلاعات فناوری امنیت ادغام هدفمند با. باشد داشته تجاری توابع اجرای

 عملیات بر منفی تأثیر بدون را خطر توجهی قابل طور به توانندمی سیستم اپراتورهای تجاری، کارکردهای و

 .دهند کاهش

 و سازمان سراسر در مداوم طور به ICS امنیتی یهاتلاش اینکه از اطمینان حصول برای عملکردی معیارهای

 عملکرد، معیارهای تعیین با توانندمیها سازمان. است نیاز مورد است، انجام حال در بخش کل همچنین

 خودکار آوری جمع. کنند گیری اندازه را پیشرفت و تعیین دهدمی رخ تیامنی یکپارچگی که را ای درجه

 اقدامات تسریع به همبسته، اهداف برای تجسم ابزارهای و حوادث گزارشات جمله از ،ICS امنیتی اطلاعات

 ادغام برای را خود نیازهای باید بخش ،هاتلاش این حفظ برای .کندمی کمک کشور سراسر در ICS امنیتی

 .ارزیابی کند بخش آب خاص طرح با راه نقشه این

 خطر ابییارز: هدف 3-6-5

جمعا  -پیامد و پذیری آسیب تهدید،- خطر جزء سه آن طریق از که است فرآیندی ریسک تحلیل و تجزیه

 ریسک ارزیابی مهم جنبه یک ،ICS برای. شود تعیین آب بخش در سایبری امنیت وضعیت تا شده آنالیز

 ممکن خطر موارد، بعضی در. یابدمی جریان شرکتی شبکه به کنترل شبکه از که است ییهاداده ارزش تعیین

 منجر غیرقابل بازگشت نتیجه به است ممکن خطر این. باشد اقتصادی صرفا نه و اجتماعی یا فیزیکی است
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 را پیامد اثرات با مقایسه در کاهش یهاهزینه وضوح به موثر ریسک یهاارزیابی. موقت مالی افت یک نه شود،

 .کندمی مشخص

 اولویت را امنیتی نیازهای تا کندمی کمک آب بخش ذینفعان به ICSبحرانی  تجهیزات ریسک دقیق ارزیابی

 برای ریسک ارزیابی یهاداده. تخصیص دهند فوری امنیتی مسائل به را مالی محدود منابع و کنند بندی

 این انجام. است ضروری ICS امنیتی اقدامات اجرای و تهیه ایجاد، در گذاری سرمایه برای تجارت یک ایجاد

 عملی تحلیل و تجزیه ابزارهای از قوی ای مجموعه به نیاز اجتماع فاضلاب و آب یهاسیستم برایها ارزیابی

  .دارد ICS توصیه شده امنیتی یهاشیوه

  شکل در آب بخش در یسایبر خطر ارزیابی برای بالقوه یهاحل راه و عطف نقاط ،هاچالش از ای خلاصه

 .است شده داده نشان

 

 (ICS) صنعتي کنترل یهاخطر سیستم ارزیابي یهااستراتژی: 24شکل 

 هاچالش
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 که زمانی تهدیدات،. است دشوار کافی گیری اندازه و تحلیل و تجزیه فقدان ابزار دلیل به ICS خطر ارزیابی

 سخت باشد، دار معنی گیرندگان تصمیم برای که آنها به شکلی کردن کمی و نداد نشان اغلب شوند، شناخته

 با ارتباطات زیرساخت، یا تجاری یهاشبکه که شوند ایجاد زمانی توانندمی جدید یهاپذیری آسیب. است

 با اههمر پویا، بسیار تهدید محیط. شوند ادغام ICS در جدید یهایا فناوری و دهند افزایش را ICS یهاشبکه

 اینرسی)سکون(، با آشنا یک صنعت در. کندمی ایجاد اساسی معضلی سایبری، تکنولوژی در تغییر زیاد سرعت

 .برانگیز است چالش جدید یهاپذیری آسیب سریع شناسایی

اقتصادی را  یهابخش از که بسیاری عواقب از پیچیده مجموعه یک تواندمی آب بخش در سایبری رخداد یک

 عواقب. را شامل شود ای است که در آن اتفاق رخ داده است جامعه یا فرد از فراتر مراتب به و دهدپوشش می

 هدف یک این حال، این با شود؛می گرفته نادیده اغلب هاسازمان در عمومی اعتماد دادن دست از از ناشی

 برای را واقعی چالش عوامل این هم، با .شود انجام ICS حادثه طریق از تواندمی که است دشمنان برای واقعی

 .آورندمی وجود به سایبری رویداد از ناشی آسیب میزان تعریف برای مدیر توانایی

 در. کند می را محدود ICS امنیتی نیازهای دقیق تعیین برایها شرکت نامطلوب، توانایی ارزیابی یهاقابلیت

 کنند،نمی درک را است لازم آنچه مدیران از یبرخ که آنجایی از. ندارد وجود آشکارا و روشن نیازهای نتیجه،

 را ریسک ارزیابی اجرای و ایجاد و نیستند، دسترس در ریسک ارزیابی یهافعالیت ایجاد مالی برای منابع

 کنند.متوقف می

 بالقوه یهاحل راه

 بیان چگونگی مورد در اجماع کننده منعکس که است خطر ماتریس یک ایجاد شامل مدت کوتاه یهافعالیت

 ارزیابی ابزارهای. است مناسب کاهش یهااستراتژی با آنها مطابقت و بحرانی یهاپذیری آسیب شناسایی و

 سازی حمله سایبری و شبیه ارزیابی پیامد و -پذیری آسیب-تهدید  تحلیل ،end-to-end قبیل از ریسک،

 برای رایج معیارهای همچنین و گزارش رهنمودها، و ICS ریسک ارزیابی ایجاد ایجاد شوند. باید پاسخ،

 اگرچه. است ضروری آب بخش در سازگار و مقرون به صرفه ارزیابی تسهیل برای ،ICS خطرات ارزیابی

 ارتقاء. دارد وجود آنها از استفاده مورد در اطمینان عدم است، دسترس در حاضر حال در سنجی خود ابزارهای

 را آب بخش اعتماد هزینه، توجیه ابزارهای و کنترلی داماتاق بندی اولویت چارچوب ریسک، ارزیابی روشهای

 .داد خواهد افزایش ابزارها این سودمندی و دقت به

 تمام مورد در را اطلاعات شده، توصیه یهاشیوه و توسط صنعت شده تصدیق گزارشی رهنمودهای تصویب

 فراهم را آن ارزیابی برای سازی مدل ابزارهای و تر دقیق تحلیل امکان و داده افزایش خطر یهاجنبه

 احتمال شرکت یک که است معنی این شده به آموخته هایدرس گذاری اشتراک به این، بر علاوه. سازدمی

 امنیتی اقدامات که زمانی حتی ،ICS اضطراری شرایط به سریع پاسخ برای لازم دانش که دارد بیشتری
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 تحلیل و تجزیه توانایی بخش، در هاابزار اینگسترده  آموزش .نیست را داشته باشد دسترس در مناسب

 درون محک برای عملکردی معیارهای ایجاد مدت، بلند در. دهدمی افزایش مختلف یهابخش در را ریسک

 .است ضروری سایبری امنیتی یهابرنامه برای اطمینان حالت یک ایجاد برایها بخش دیگر وها بخش

 

 

 

 

 ش ریسککاه ایجاد و اجرای اقدامات: هدف 3-6-8

 صددرصد زمان از ای لحظه هر در ICS که مطمئن باشیم - نیست ممکن غیر اگرچه - است عملی غیر این

. هستند امنیت قبول قابل مقادیر به ریسک به منظور دستیابی مدیریت پی درها سازمان بنابراین،. است امن

 رویکرد یک به نیاز ملت یا دیگر، یهابخش افراد، تجهیزات، ها،عملیات تا ICS یهاسیستم از ریسک مدیریت

 . دارد (25 شکل) ریسک مدیریت چارچوب مانند جامع،

 

 مثال چارچوب مدیریت ریسک سیستم های کنترل صنعتي: 25شکل 
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 امنیتی وضعیت در مستمر بهبود و نظارت که است سایبری امنیت عمر چرخه دهنده نشان چارچوب این

 سازمانی تواندمی رویکرد این. کندمی تسهیل را آب سازمان کلی حالت ارتجاعی همچنین و ICS یهاسیستم

 یهاسیستم ترین مناسب به خطر کاهش اقدامات مناسب سطح بکار بردن سریع برای کافی پذیری انعطاف با

ICS ردبیاو ارمغان به آب را سازمان تجاری عملکرد و حیاتی یهاماموریت حفاظت از برای. 

 یهاحل راه و کرد اعمال را خطر کاهش شده شناخته اقدامات توانمی ،ICS یهاپذیری آسیب شناسایی با

 شامل اغلب اقدامات این قدیمی، یهاسیستم برای. کرد ایجاد جدید نیازهای ساختن برآورده برای را جدیدی

 شناخته امنیتی نقص رفع برای هاوصله اجرای امنیتی، ابزارهای و شده توصیه شده اثبات یهاروش از استفاده

 عملکرد که است امنیتی یهاآوری فن ارتقاء و سطوح تمام در کارکنان برای آموزشی یهابرنامه ایجاد شده،

 فناوری یهاسیستم بین و کنترل، مراکز و دور راه یهادستگاه بین ارتباط. کنندنمی تضعیف را سیستم

 جامع حال، این با. است موثر یهاپروتکل وها دستگاه هویت احراز امن، یهالینک نیازمند ،ICS و اطلاعات

 ذاتی لحاظ از که گیردمی صورت ICS بعدی نسل معماری پذیرش و توسعه با امنیتی یهاپیشرفت ترین

ر و دفاع د end-to-end امنیت ، توانندمیها سیستم این. دهندمی ارائه را ای پیشرفته عملکرد و ایمن هستند

 موانع با. است سازمان آب مهم یهامأموریت از یکی آشامیدنی آب بودن صرفه به مقرون. عمق را فراهم کنند

 مقدار با کامل طور به خطر کاهش انجام اقدامات دارند، قرار آب بخش در که توجهی قابل گذاری سرمایه

 و جدید قدیمی و معماری یهایطراح برای امنیتی یهاحل راه ترتیب، همین به. دشوار است فعلی هزینه

 راه و عطف نقاط ،هاچالش از ایخلاصه .باشد مقرون به صرفه آینده سال 13 طی در باید ارتباطی یهاروش

 .است شده داده نشان 26 شکل در آب بخش در خطر کاهش اقدامات اجرای و ایجاد برای بالقوه یهاحل
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 خطر کاهش اقدامات اجرای و ی ایجاداستراتژی ها: 28شکل 

 

 

 

 هاچالش
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 سازمان آب داخل در مختلف یهاسازمان توجه قابل یهاتلاش و منابع نیازمند موثر طور به ریسک مدیریت

 مهندسین سیستم، معماری مثال، عنوان به) متخصص افراد نزدیک همکاری و با هماهنگی مثال، برای. است

 حاصل اطمینان( غیره و پرسنلی متخصصان فیزیکی، امنیت کارشناسان م،سیست مدیران امنیت،/  سیستم

 امنیتی یهاقابلیت محیطی اجزای یا عامل سیستم افزار، نرم افزار، سخت پردازش، پرسنل، شدکه خواهد

 و سیستم از حفاظت پاسخگویی، و ارزیابی اعتبار، تأیید و شناسایی دسترسی، کنترل نظیر) را تعیین شده

 این با. کنندمی فراهم( غیره و احتمالی ریزی برنامه حادثه، به پاسخ پرسنل، امنیت فیزیکی، امنیت ت،ارتباطا

  .شوندمی پیشرفت مانع و کنندمشکل می را فرایند مدیریت این محدود منابع مالی حال،

. هستند پذیر آسیب زمانی اختلالات و منابع به به محاسبه دسترسی نسبت ویژه به قدیمی یهاسیستم

. ندارند را عبور رمز از حفاظت و خطا ثبت رمزگذاری، قابلیت جمله از دلخواه یهاویژگیها سیستم از بسیاری

 یهانسخه مثال، عنوان به. است غیرممکن حتی یا دشوارها سیستم این در جدید یهاتکنولوژی ادغام

 فایده بی اصطلاحات را از برخی و د،نشون پشتیبانی فروشنده توسط است ممکنها عامل سیستم ترقدیمی

 برای تکنولوژی آن در که ،ICS برای. دارند را بیشتر یا سال پنج عمر ICS بعدی نسل سازنده اجزای. کنند

 . بیشتر است سال 23 تا 15 معمولا استفاده شده فناوری عمر است، شده طراحی خاص بسیار استفاده

 ایملاحظه قابل هایشکاف اما است، مهم بسیار ICS و اطلاعات فناوری یهاسیستم حفظ برای مدیریت تغییر

 به. دهندمی نشان راها پذیری آسیب بزرگترین از یکی Unpatched یهاسیستم. دارد وجود همچنان روند در

 توسط بایدها رسانی روز به این زیرا شود، اجرا موقع به تواندنمی همیشه ICS در افزار نرم رسانی روز

 یا روزها برای شده باشد ریزی برنامه باید اغلب ICS برق قطع .گیرند قرار آزمایش مورد و سازمان گانفروشند

 ICS آنلاین کردن پچ/  ارتقاء هنگام که معنا بدین کنند،می کار 24/7 آب یهاسیستم. پیش رو هایهفته

 به نیاز رسانی روز به فرآیند از بخشی عنوان به است ممکن همچنین ICS. ندارد وجود جایی برای خطا هیچ

 کنند درک را آن توانندمی راحتی به اپراتورها و صاحبان که خطرپذیری کاهش محصولات. باشد داشته تایید

 را تغییر مدیریت فرایند عملیات، و اطلاعات فناوری بین همکاری فقدان. نیستند دسترس در کنند، استفاده و

 .کندمی تشدید

 

 

 

 

 هبالقو یهاحل راه
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. است گسترش و بازیابی کنی، ریشه انسداد، تحلیل، و تجزیه و تشخیص تهیه، شامل سایبری رویداد مدیریت

 از ای مجموعه شامل که( راهنمای کتابچه مثال، عنوان به) سایبری پاسخ پروتکل یک باید ابتدا صنعت

 حوادث پیامدهای کردن حدودم و دادن پاسخ شناسایی، برای شده تعیین پیش از یهاروش یاها دستورالعمل

 تصمیم ابزار یک ایجاد ،هاسیستم زیاد بودن و پیچیدگی دلیل به. کند ایجاد است، آب بخش در ICS یک

. سازدفراهم می را سایبری رویداد طول در دستی کنترل و اتوماسیون سازی متعادل برای تر سریع گیر، پاسخ

 باید آموزش همچنین. یابند توسعه باید خودکار پاسخدهی یهاسیستم و امنیتی یهاسیستم مدت، بلند در

 .است شده ارائه شوندمی اجرا و تهیه درستی به مدیریت ابزارهای و امنیتی یهاقالب اینکه از اطمینان برای

 یهاقابلیت ایجاد برای را( پیشرفته و متوسط اساسی، سطوح یعنی) پایه امنیتی نیازهای باید آب بخش

ها فعالیت این تعریف کند. ICS امنیتی یهافعالیت( اطمینان یهازمینه یعنی) اطمینان و کیفیت امنیتی،

 تعمیر و عملیات سازی، پیاده ایجاد و استفاده، آغاز، -سیستم حیات چرخه از مرحله هر در کامل طور به باید

 .شوند ادغام -تغییر مکان و نگهداری، و

 و ICS شبکه معماری تأمین مورد نیاز برای موارد شده شامل توصیه یهاشیوه باید بخش مدت، کوتاه در

 آب بخش فروشندگان. کند توزیع و انتشار دور را شناسایی، راه از امکانات سایبری و فیزیکی امنیت ارائه برای

 درک توانندمیها ارزیابی این. دهند انجام ثالث شخص مراکز در را پذیری آسیب ارزیابی تا شوند تشویق باید

 دانش تواندمی دهند. ارزیابی گسترش را آنها با مقابله برای امنیتی اقدامات و موثرترین ICS بالقوه ضعف نقاط

 انعطاف و تر ایمن عملکرد و طراحی برای بهبود و موجود یهاپذیری آسیب حل برای را سایبری امنیت

 .دهد ارتقا بعدی نسل ICS پذیرتر،

 یا مجاز ی غیرهاشیوه با استفاده از حساس یهاداده که دهدمی میناناط اطلاعات و سیستم یکپارچگی حفظ

 برطرف کردن برای امنیتی یهاکنترل از برخی که حالی در. اند نشده حذف نکرده یا شناسایی تغییر قابل غیر

ه مقرون ب امنیت. نیستند مناسب ICS کاربردهای همه برای آنها دارند، وجود سیستم یکپارچگی یهانگرانی

. ایجاد شود آب بخش ICS برای باید ویروس، آنتی حفاظت و نفوذ تشخیص ،هافایروال شامل صرفه گذرگاه،

 .بیشترین میزان مقاومت در برابر حمله را داشته باشند و شوند ادغام خوبی به بایدها کنترل این

 باید آنها کنند،می ندازیا راه خود سایبری یهاسیستم در را امنیتی راهکارهای هاسازمان که طور همان

 درک مشتریان و گذاران سرمایه ارشد، رهبران برای آن گذاری ارزش و توجیه برای را امنیت بهبود سطح

اندازه  را شده اجرا امنیتی یهاحل راه امنیتی عملکرد که کند تعیین را معیارهایی باید بخش این. کنند

 .کند تعیین را آینده یهاپیشرفت گیری اندازه و عملکرد از ای پایه تا گیری کند
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 توسعه و مشارکت: هدف 3-6-7

 جوامع، فروشندگان، ،هاانجمن ها،سازمان بین را هاتوانایی مالی و منابع همکاری شرکت کنندگان،

 سایبری، رویدادهای به پاسخ و تهیه برای بخش توانایی بخشیدن بهبود برای دیگران و دولتی یهاسازمان

 نیازهای که کندمی تضمین بخش این یهاجنبه تمام انداز چشم و کردن تخصص ترکیب. داد خواهد افزایش

 هزینه، و اطلاعات گذاری اشتراک به این، بر علاوه. است شده بینی پیش و مشاهده زاویه هر از ICS امنیتی

 موثر یهاحل راه به رسیدن برای موثر طور به را منابع و رساندمی حداقل به را فناوری توسعه یهاتلاش تکرار

 .رساندمی حداکثر به

 را در مورد کشور سراسر در صنعتی یهاگروه زیرا دارند، اهمیت اندازه همان به توسعه یهافعالیت 

 یهادوره ،هاکارگاه .نگه می دارد روز به و مطلعها در زیرساخت خطر کاهش آوری فن و موثر یهااستراتژی

 یهاسیستم برای امنیتی خطرات نسبت به صنعتگران آگاهی افزایش اعثب شده، توصیه یهاشیوه و آموزشی

 اقدامات سریعا تا کند می تشویق را شان آنها فعالیت حوزه طریق ازها گروه این مشارکت. شود می خود

 مداوم جریان. کنند کمک آینده فناوری توسعه به کمک برای و دهند انجام خطر کاهش برای را جدیدی

 خواهد حفظ را سایبری امنیت در آینده یهاگذاری سرمایه از حمایت مردم، عموم و فدرال خاصاش با ارتباط

 دستیابی جهت در یکدیگر با که( 6-4 شکل) دارد بخش و دولتی ذینفعان به بستگی ICS ایمنی آینده .کرد

 آب بخش ای آب،هسازمان در ICS امنیتی یهاپیشرفت مداوم، همکاری این. کنندکار می مشترک اهداف به

 از ای خلاصه .کرد خواهد تسریع است، وابسته پذیر انعطاف آب بخش به که را حیاتی یهازیرساخت و

 27 شکل در آب بخش در توسعه و مشارکت یهافعالیت انجام برای بالقوه یهاحل راه عطف و نقاط ،هاچالش

 .است شده داده نشان
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 منتخب اعضای و کننده مشارکت کلیدی یهاگروه: 27شکل 
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 توسعه و استراتژی های مشارکت: 26شکل 

 هاچالش

 یک. است منزوی حدودی تا هنوز ICS ریسک مدیریت آب، بخش در در حال پدیدارشدن نیاز یک عنوان به

برای  مبارزه حال هر دو در ولتد و صنعت. شوندنمی شکسته اما کنندمی حرکت موانع که دارد وجود حسی

به دنبال  هم ظهور هنوز حال در ناحیه این در و هستند ICS امنیتی یهاتلاش آغاز بهترین راه برای تعیین

 ICS ریسک کاهش برای متعدد یهاتلاش که وجودی با. باشندمی خود یهامسئولیت و روشن کردن نقش

ناکافی  اشتراک و ضعیف هماهنگی و است، مشکل امنیت نهزمی در موثر ایجاد مشارکت است، انجام حال در

 مسائل از نادرستی درک ،ICS جامعه از خارج در. است کرده سردرگمی ایجاد ذینفعان میان در اطلاعات

 کارگاه این شرکت کننده در اعضا. دارد وجود نیاز مورد اقدامات و آنها پیامدهای سایبری، امنیت به مربوط

 آب بخش در ICS ریسک کاهش برای کافی اندازه به و سازمان آب ابع مالی فدرالمن که کردند احساس
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 برانگیز چالش تلاش این داوطلبانه ماهیت دلیل به آب بخش کل در ICS گسترده پذیرش. نیستند متمرکز

 .است

 بالقوه یهاحل راه

 روابط و ارتباطات ت کند.هدای بخش و دولتی ذینفعان با را ملی یهاکارگاه باید آب بخش مدت، کوتاه در

 چگونگی مورد در گوناگون یهادیدگاه درک در ارزشمند منبع یک عنوان بهها کارگاه این در شده ایجاد

 شمار به ،ICS امنیتی اطلاعات تبادل و نزدیک همکاری ترویج حال عین در و مشترک، اهداف به دستیابی

 پذیرش تسهیل و مستمر بهبود برای انجمن یک شده، توصیه یهاشیوه روی متمرکز بر یهاکارگاه .رودمی

 پیمانکاران و کارمندان برای باید ICS امنیتی یهاآموزش این، بر علاوه. کنندمی فراهم راها شیوه این گسترده

  .شود انجام

 ICS امنیتی خطر از بالا آگاهی به نیاز ICS امنیت چارچوب و عمر چرخه در گذاری سرمایه تقویت و ایجاد

 موثرترین .دارد دولتی و تجاری فروش، شرکای میان در و حیاتی یهازیرساخت سراسر در آب، بخش در

بکار گرفته  ایمن ICS یهاشیوه وها آوری فن در گذاری سرمایه تسریع برای باید دولتی و فدرال یهاانگیزه

 انجمن و (American Water Works Associationآمریکایی) آبراهه انجمن انجمن های صنعتی مانند. شود

 صورت به باید (،Association of Metropolitan Water Agencies) آب متروپولیتن )شهری( یهاآژانس

. کنند حفظ طولانی مدت برای را ICS امنیتی یهاگذاری سرمایه تا دارند نگه روز به را دیگران و دولت منظم

 در و بخش داخل در ICS خطر مورد در موقع به اطلاعات رانتشا و درک شناسایی، به نیاز همچنین بخش این

 با باید آب بخش ،ICS امنیتی تهدید اطلاعات گذاری اشتراک به و سازی ساده برای. دارد آن شرکای میان

 .کند استفاده آن از و کند کار فدرال برنامه

 که کند تعیین را معیارهایی باید آب بخش نیست، ای ساده کار همکاری یا آگاهی تعیین کمی میزان چه اگر

 توصیه یهاشیوه باشدکه آب هایدرصدی از سازمان معیارها،. کنند گیری اندازه را مهم حوزه این در پیشرفت

 محصولات تعداد سال، در شده برگزار آموزشی سمینارهای یاها کارگاه از تعدادی کنند،شده را استفاده می

 .شودمی شامل را ICS امنیت در گذاری سرمایه نمیزا و بخش سراسر پخش شده در ارتباطی
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 اجرا 3-9

 تهدیدات تجاری، فشارهای به صنعت نسبت با واکنش آب بخش در امن کنترل یهاسیستم راه نقشه

دهد. رشد خود ادامه می منتظره به غیر رویدادهای و اجتماعی یهاخواسته عملیاتی، یهامحدودیت سایبری،

 یک معتقدند، آن متصدیان که آنچه بر دهد،نمی پوشش را آینده مسیرهای همه هک حالی در راه نقشه این

را برطرف  (ICS) صنعتی کنترل یهاسیستم مهم یهاچالش آینده سال 13 طی که است صحیح چارچوب

 میان مشترک امنیت سایبری یهابرنامه اجرای و ریزی این نقشه برنامه ترتیب، این به .کند، متمرکز استمی

 ملی یهادر تلاش که محققانی و تجاری موسسات دولت، صنعت، یهاانجمن اپراتورها، و سرمایه حبانصا

 .دهدرا انجام می کنند،می آب فعالیت بخش در ICS امنیت بهبود برای

 وها دانشگاه دیگر، یهابخش دولتی، یهاسازمان با همکاری به شروع آب بخش یهاسازمان از بسیاری

 حال، این با. کنند هماهنگ ICS امنیتی مسائل حل برای را خود یهاتلاش تا اند کرده ملی یهاآزمایشگاه

 همکاری با بخش این. کمتر است حیاتی نیازهای از معمول طور مالی به منابع و گذاری سرمایه فعلی سطح

 مراحل ،22 کلش در. را برداشته است ICS ریسک مدیریت تحول در گام اولین راه، نقشه این ایجاد برای

 طراحی راه نقشه مطابق با خرید تسهیل برای مراحل این. شده است مشخص اصلی راه نقشه سازی پیاده

 است لازم قوی پایداری و عمل رهبری،. کنندمی مدیریت و اندازی راه را ICS امنیتی یهاپروژه سپس و شده

 به دستیابی این، بر علاوه. کنندمی دریافت کافی منابع و پشتیبانی مهم نیازهای که شود حاصل اطمینان تا

 و تجهیزات صاحبان کردن متقاعد و راه نقشه توسط شده تولید حرکت حفظ برای اولیه یهاموفقیت

 .دارد اهمیت کند کار تواندمی ICS امنیتی چارچوب که سهامداران نسبت به این
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 راه نقشه اجرایي روند: 29شکل 

 

  راه ماعي کردن نقشهاجت

 شکلها نقش این است، نشده تعیین هنوز راه نقشه این اجرای درها سازمان دقیق نقش که حالی در

 شدن اجتماعی فرایند. شودمی بررسی و منتشر هستند، درگیر که کسانی توسط راه نقشه زیرا گیرند،می

 یی با بیشترینهاپروژه شروع و رداشتن به جلوب قدم برای صنعت رهبران به دادن انگیزه شامل باید راه نقشه

 .باشد زمانی حساسیت

 پروژه هماهنگي و راه بر نقشه نظارت

 فعالیت های متمایز و کاملا وابسته به در شرکت به تشویق را افراد وها سازمان راه نقشه این همکاران

 این. کنندمی سند این در شده صیفتو بالقوه یهاحل راه توسعه برای آنها منابع وها توانایی ،هامهارت

 با. سازداست، می منطبق آنها فرد به منحصر منافع با که ییهاپروژه به پیگیری قادر راها سازمان وها شرکت

 و متنوع یهافعالیت پیگیری و مالی تأمین سازماندهی، شناسایی کافی، یکپارچه، ساختار بدون حال، این

 امنیت سایبری شورای کارگروه امنیت نظیر راه، نقشه کارگروه یک. بود هدخوا دشوار آن به مربوط مزایای

ها فعالیت وها پروژه مالی برای منابع کردن پیدا و ایجاد برای را لازم همکاری و نظارت تواندمی بخش آب،

 .کند فراهم

 

  جدید یهافعالیت اجرا و آغاز

 یک حل در نتایج نحوه کمک و نیاز مورد یهاناییتوا و منابع نتایج مطلوب، واضح طور به باید آب بخش

 کند، ارزیابی را موجود یهافعالیت باید کارگروه این تعریف، از پس را تعریف کند راه نقشه در خاص چالش

 کارگروه همچنین باید. کند جدید را هماهنگ راه نقشه یهاایجاد و آغاز فعالیت و کند شناسایی راها شکاف

 .کند پیگیری راه نقشه اهداف به دستیابی در راها فعالیت این تاثیر و کند گیری ازهاند راها پیشرفت

 ی پایدارهاتلاش

 آسیب ،ICS جدید امنیتی یهاقابلیت مستمر اکتشاف شامل باید ریسک مدیریت ریزی برنامه فرایند

 عمدتا راه نقشه این رتوصیف شده د ICS امنیتی مفاهیم که آنجا از. باشد تهدیدات و پیامدها ،هاپذیری

 طرح یک در ریسک مناسب کاهش یهااستراتژی از استفاده و ریسک ارزیابی خاص جزئیات هستند، گسترده

 فنی طرح و راه نقشه در مندرج یهااستراتژی دنبال آب به بخش که تا زمانی. یافت خواهد توسعه فنی

 .دارد ادامه دهند،می بهبود راها ICS امنیت آینده و امروز که ییهافعالیت تنظیم و ارزیابی بررسی، باشد،می



  یدر بخش انرژ يکنترل صنعت یسامانه ها یامن سازعنوان مستند: 

113 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست ها 3-11

 نقشه راه فرایند: Aضمیمه  3-11-1

 آب اولیه بخش های تلاش

 برای اولیه های تلاش. شد اب تهیه بخش هماهنگی شورای سایبری امنیت کارگروه نقشه راه توسط سند

 :شد آغاز زیر جلسات در آب بخش همکاری اعضای با قبل سال دو صنعتی، کنترل های سیستم سازی ایمن

 آب ابتدایي بخش های تلاش

 آیداهو ملی آزمایشگاه 1/36

 شهری آب ،نمایشگاه

District, Los Angeles, CA 
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  SCADA/IT      انجمن ایمنی  36 /3

Los Angeles, CA 

 فرآیند کنترل های سیستم انجمن 36 /6

 La Jolla, CAجلسه 

 SCADA/IT      نی انجمن ایم 36 /13

Sacramento, CA 

 فرآیند کنترل های سیستم انجمن 37 /3

 Atlanta, GAجلسه 

 SCADA/ITاجلاس سران امنیت  37 /3

Burbank, CA 

 SCADA/IT      انجمن ایمنی  37 /6

Denver, CO 

 کارگاه چشم انداز       37 /2

San Jose, CA 

 WSCCجلسه        37 /13

Washington, DC 

 کارگاه نقشه راه       37 /12

Washington, DC 

 SCADA سران کنترل فرآیند و        31 /1

Los Angeles, CA 

 :شد داده شرح زیر در و نشان راست سمت در روند به توجه با راه نقشه محتوای

 آموزشي کارگاه

 سازمان آب شهری، آب منطقه از ICSکارشناس  و اجرایی مدیر 33 توسط راه نقشه این ساختار و انداز چشم

گردهم  کالیفرنیا خوزه، سن در 2337 سپتامبر 23 در که دولتی های آژانس و خصوصی های شرکت برق، و

 آب بخش هماهنگی سایبری شورای امنیت رهبری کارگاه توسط اعضای کارگروه. ارائه شده است آمدند،

(WSCC )آمریکا آب انجام و با حمایت مالی انجمن (AWWA )آب بخش توسط و داخلی امنیت وزارت و 

 .شد برگزار کلارا سانتا
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 جلسه خلاصه نتایج سازی آماده

چشم  نشست نتایج خلاصه: است شده منتشر آب بخش امنیت سایبری در در جداگانه طور به کارگاه نتایج

 . 2337 اکتبر Energetics Incorporated، 12 توسط شده تهیه کنترل، های امنیت سیستم انداز

 

 

 آب هماهنگي حکم شورای

 راه نقشه بیشتر توسعه برای پشتیبانی شورا. شد ارائه WSCC به کارگاه این نتایج ،2337 اکتبر 33 تاریخ در

 .کرد تاسیس را  WSCC امنیت سایبری کارگروه رسمی طور به و کرد تایید را

  انرژی راه نقشه مرور

 متصل آب های سیستم اکثر زیرا نیست، سختگیرانه دیگر های مانند بخش آب بخش در ICS ایمنی الزامات

آنچه  بر روی تلاش و دارد وجود هایی شباهت حال، این با. نیست لازم ثانیه ای)سریع( میلی واکنش و نیستند

 کنترل امن در های سیستم برای راه نقشه. است صورت می گیرد شده انجام انرژی بخش روی که قبلا بر

 بخش در امن کنترل های سیستم برای راه نقشه ساختار برای انداز چشم جلسه خلاصه نتایج و انرژی بخش

 .شد استفاده آب

 گرفتن رأی انداز؛ چشم اجتماعي کردن
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 برای تلاش در گسترده آنها را برای مشارکت تا شد گذاشته اشتراک به آب بخش اعضای میان در انداز چشم

 . کند تشویق کنترل های سیستم امنیت بهبود

  آموزشي هکارگا

سی  دی واشنگتن در AWWA در 2337 دسامبر 23کارگاه آموزشی که  در WSCC-CSWG از عضو هشت

 نشست چشم انداز سیستم نتایج خلاصه: آب بخش در سایبری امنیت اساس بر. شرکت کردند شد، برگزار

 گروه اعضای. ردک تهیه هدف بر مبتنی استراتژیک چارچوب در را گیری نتیجه  کارگروه امن، کنترل های

 بر غلبه برای بالقوه های حل راه و عطف نقاط به دستیابی برای ها چالش عطف، نقاط از ای مجموعه همچنین

 توسط راه نقشه نشست نتایج خلاصه: آب بخش در سایبری امنیت برای راه نقشه. دادند توسعه را موانع

Energetics Incorporated پخش  نظرات برای کارگروه میان در و شد تهیه  2337 دسامبر 21 تاریخ در

 .شد

 راه نقشه انتشار و مرور تهیه،

 افزایش جهت کلیدی سایر سهامداران و جلسه دو هر از کنندگان شرکت همه میان در راه نقشه نویس پیش

 12 تاریخ در WSCC به تصویب و نظر برای راه نقشه نویس پیش. شد تهیه و پخش شدن، روشن و بینش

 .است ادغام شده راه نقشه نهایی سند این در داوران همه نظرات. شد ارائه 2331 فوریه

 

 

 


