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Abstract
Most control systems use a dedicated communication network with specific protocols. Intrusion
detection systems developed based on network traffic with standard protocols, or existing datasets
cannot detect significant threats on these control systems. New sophisticated malicious codes usually
attacked these systems by sending known and understandable commands to the control systems and
ultimately sabotaging the physical process. These attacks do not alter network traffic, so they are not
detectable with standard network-based intrusion detection systems. In this paper, we proposed an
innovative combined method for identifying different types of attacks on control systems with a
dedicated network. We have provided a combination of methods for detecting semantic or stealth
attacks and identifying attacks that affect the traffic of the control system network. For the first time in
practice, the effect of common types of attacks on a control system with a specific network has been
investigated, and the rules for detecting these attacks have been obtained. Experimental results in this
study show that the extracted rules identify 100% of the already known attacks. The proposed new
approach, based on identifying the control system commands from the extracted network records, also
thoroughly detects semantic attacks. The process data behavioral method used in this study can detect
about 99% of semantic attacks using classification algorithms based on Data set which is created in
this study.
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چكيده :اغلب سیستمهای کنترل ،دارای شبکه ارتباطی با پروتکلهای خاص هستند .سیستمهای تشخیص نفوذی که برر پایره
روشهای کنترل ترافیك شبکه با پروتکلهای معمول توسعه داده شدهاند و یا از مجموعه دادههای موجرود اسرتفاده کرردهانرد،
برای سیستمهای کنترل کارایی الزم را ندارند .همچنین کدهای مخرب جدید و پیچیده برای حمله به سیستمهای کنترل و در
نهایت خرابکاری در فرایند فیزیکی از دستورات شناخته شده و قابل درك سیستمهای کنترل استفاده میکنند .ایرن حمرالت
تغییری در ترافیك شبکه ایجاد نمیکنند ،بنابراین بهوسیله سیستمهای تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه قابل تشرخیص نیسرتند.
در این مقاله روشی ابتکاری و ترکیبی برای شناسایی انواع حمالت به سیستمهای کنترل برا شربکه اختصاصری پیشرنهاد شرده
است .بهمنظور شناسایی کامل حمالت به سیستمهای کنتررل ترکیبری از روشهرای شناسرایی حمرالت معنرایی یرا دزدکری و
شناسایی حمالت با تاثیر بر ترافیك شبکه سیستم کنترل ارائه شده است .برای اولین بار بهصرورت عملری تراثیر انرواع حمرالت
معمول بر روی یك سیستم کنترل با شبکه خاص بررسی و قوانین تشخیص این حمالت بهدست آمده اسرت .نترایت تجربری در
این مطالعه نشان داده است که قوانین استخراج شده بهصورت صددرصد حمالت مرتبط از قبل شناخته شده را شناسایی مری-
کند .روش جدید ارائه شده مبتنی بر شناسایی دستورات سیستم کنترل از روی رکوردهای استخراج شده شبکه نیرز برهصرورت
کامل حمالت معنایی را تشخیص میدهد .روش مبتنی بر دادههای فرایندی نیز قادر به تشخیص حردود  99درصرد از حمرالت
معنایی با استفاده از الگوریتمهای طبقهبندی و مجموعه داده استفاده شده است.
كلمات كليدي :سیستمهای کنترل صنعتی ،حمالت معنایی و دزدکی ،سیستم تشخیص نفوذ صنعتی ،سیستم تشخیص نفوذ
فرایندی
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 -1مقدمه
از آنجا که سیستمهای کنترل صنعتی یکی از قسمتهای مهم زیرساختهای حیاتی صنایع محسوب مریشروند و وظیفره آنهرا
کنترل کارکرد بهینه و حفظ ایمنی صنایع مختلف است ،امروزه مورد توجه مهاجمین بهمنظور خرابکراری قررار ررفتره اسرت.
سیستمهای کنترل صنعتی در کلیه فرایندهای صنعتی نظیر پاالیشگاههرا ،نیرورراههرا و کارخانرههرای تولیردی و همچنرین در
فرایندهای خدماتی مانند متروها ،فرودراهها و غیره وجود دارند .در دهههای اخیر بهدلیل اهمیت سیستمهای کنترل صرنعتی و
درهم آمیختگی این سیستمها با دان فنآوری اطالعات ،مورد توجه هکرها برای حمله و در نهایت از کار انداختن صنایع قررار
ررفته است [ .] 1برای مقابله با خطرات ناشی از حمالت سایبری تکیه بر دان و تحقیقات راههای مقابله برا بردافزارها در فرن-
آوری اطالعات کفایت نمیکند [ .]2بنابراین تحقیقات رستردهای برای امنیت سیستمهای کنترل صرنعتی انجرام ررفتره اسرت
[ .]3-6یکی از راههای افزای امنیت سیستمهای کنترل صنعتی بهرهریری از سیستمهای تشرخیص نفروذ )IDS(1برا طراحری
خاص سیستمهای کنترل صنعتی است .بهطور کلی سیستمهای تشخیص نفوذ بر مبنای منبع داده مورد استفاده و تکنیكهای
تشخیص ،دستهبندی میشوند .ارر منابع داده سیستمهای تشخیص نفوذ بستههای شبکه باشد ،سیستم تشخیص نفروذ مبتنری
بر شبکه )NIDS(2است و ارر منابع داده اطالعات کامپیوتر میزبان و فعل و انفعاالت این کامپیوترهرا باشرد ،سیسرتم تشرخیص
نفوذ مبتنی بر میزبان )HIDS(3است .بر مبنای روشهرای تشرخیص سرنتی سیسرتمهرای تشرخیص نفروذ بره دو دسرته کلری
تشخیص ناهنجاری4و تشخیص سوء استفاده5دستهبندی میشروند  .در روش تشرخیص سروء اسرتفاده مبنرای کرار مقایسره اثرر
امضاء 6حمالت شناخته شده با اطالعات جمعآوری شده است .این روش دارای قردرت تشرخیص بسریار براال در مرورد حمرالت
شناخته شده هستند .ضعف بزرگ این روش عدم توانایی در تشخیص حمالت روز صرفر 7و ناشرناخته اسرت .در روش تشرخیص
ناهنجاری بهدلیل مقایسه اطالعات جمعآوری شده با یك الگوی نرمال از قبل آموزش دیرده امکران تشرخیص حمرالت از قبرل
ناشناخته نیز وجود دارد ولی دقت تشخیص در این روش کمتر از روش تشخیص اثر امضاء یا همان تشخیص سوء استفاده است
و تعداد تشخیص خطای باال در این روش قابل پی بینی است [.]7-9
در دستهبندیهای جدید سیستمهای تشخیص نفوذ صنعتی عالوه بر تکنیكهای تشخیص به مشخصات سیسرتمهرای کنتررل
نیز توجه شده است .در این دستهبندیها سیستمهای تشخیص نفوذ بر پایه تجزیه و تحلیل پروتکل ،کاوش در ترافیك شبکه و
تجزیه و تحلیل دادههای فرایندهای کنترل ،تقسیمبندی شدهاند [ .]10،11در تکنیكهای تجزیه و تحلیل پروتکل از روشهرای
مبتنی بر تشخیص سوء استفاده بهره ررفته میشود .در این رویکرد بستههای انتقالی از شبکههرای سیسرتم کنتررل برهوسریله
قوانین تعریف شده مورد بازرسی عمیق 8قرار میریرد و تشخیص داده میشود که این بستههرا مشخصرات پروتکرلهرای شربکه
سیستمهای کنترل را رعایت کرده باشند .دقت این رویکرد وابسرته بره قروانین تعریرف شرده اسرت و معمروال زمران برر اسرت.
رویکردهای کاوش در ترافیك شبکه با فرض اینکه فعالیتهای سیستمهای کنترل محدود و تکراری است و دارای یك شبکه برا
توپولوژی ساده و ثابت با تعداد کاربر مشخص شده و محدود هستند ،شکل ررفته است .از فرضیات ذکر شده نتیجهریری شرده
است که شبکه سیستمهای کنترل در حالت نرمال دارای ترافیك پایدار است .بنابراین امکان ایجاد یك رابطه غیرخطی پیچیرده
میان ترافیك حالت نرمال و رفتار حالت نرمال و غیر نرمال سیستم کنتررل وجرود دارد .همچنرین امکران جمرع آوری ترافیرك
حالت نرمال و اعمال الگوریتمهای دادهکاوی برای تشخیص ناهنجاری وجود دارد .با توجه بره اینکره در دو روش قبلری ارتبرا
میان سیستم کنترل و دنیای فیزیکی بهعنوان یك اصل مهم در نظر ررفته نشده است بنابراین حمله کنندهها میتوانند بردون
دستکاری مشخصات پروتکل و ایجاد ترافیك غیر نرمال ،دادهها را دستکاری نمایند و در نهایرت خررابکراری صرورت ریررد.
برای شناسایی این حمالت که به آنها حمالت معنایی 9یا یواشکی10نیز اطالق میشود از سیستمهرای تشرخیص نفروذ مبتنری برر
فرایند کنترل فیزیکی استفاده میشود .تغییرات غیر قابل انتظار در این دادهها نشران دهنرده یرك نفروذ اسرت [ .]12تجزیره و
تحلیل دستورات سیستمهای کنترل و توالی و زمانبندی میان دستورات دارای اهمیت فوق العرادهای اسرت .بنرابراین هررونره
تغییر در توالی و یا زمانبندی بدون تغییر در ترافیك شبکه میتواند نشانرر یك نفوذ و یا حمله سرایبری باشرد .در روش آخرر
یك مدل که قادر باشد بهصورت دقیقی تکامل یك سیستم کنترل صنعتی را توصیف و خروجیهرای مرورد انتظرار در آینرده را
پی بینی کند ،طراحی میشود و سپس با مقایسه این خروجیها با خروجیهای مشاهده شده احتمال نفوذ تشخیص داده می-
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شود [ .]11اغلب بدافزارهای جدید و پیچیده برای حمله به سیستمهای کنترل و در نهایت خررابکراری در فراینرد فیزیکری از
دستورات شناخته شده و قابل درك سیستمهای کنترل سوء استفاده میکنند .ارر از این دستورات به ظاهر مشروع و قانونی در
جهت خرابکاری استفاده شوند با روشهای کنترل ترافیك شبکه ،بخصوص سیسرتمهرای کنترلری کره دارای شربکههرایی برا
پروتکلهای خاص هستند ،قابل شناسایی نیستند .در این مطالعه بهمنظور شناسرایی کامرل حمرالت بره سیسرتمهرای کنتررل
ترکیبی از روشهای شناسایی حمالت دزدکی و شناسایی حمالت به ترافیك شبکه سیستم کنترل را ارائه دادهایرم .ایرن روش-
های ترکیبی برای اولین بار بهصورت اختصاصی روی یك سیستم کنترل دارای شبکه اختصاصی مورد بررسی قرار ررفته اسرت.
بنابراین نوآوری اول این مقاله توجه به تمامی انواع حمالت به سیستمهای کنترل در یك مطالعه است .در این مقاله بره هرر دو
نوع حمالت تاثیررذار بر ترافیك شبکه و حمالت دزدکی و معنایی به سیستم کنترل در یك مطالعه توجه شده اسرت .بنرابراین
بر خالف سایر مطالعات که تمرکزشان به یکی از انواع حمالت بوده است و سایر حمالت مغفول مانده اسرت ،در ایرن جرا سرعی
شده است یك راه حل جامع با ترکیب روشهای تشخیص نفوذ برای تشخیص حمالت به سیستمهای کنترل ،بردون توجره بره
نوع حمله ارائه رردد .برای تشخیص حمالتی که باعث تغییر در ترافیك نرمال شبکه و یا روند رکوردهای ارسالی در شبکه می-
شوند از روشهای بر پایه قوانین تعریف شده11استفاده شده است .برای باال برردن دقرت تشرخیص ،دو رویکررد مروازی در پری
ررفته شده است .در رویکرد اول قوانین حاکم بر ترافیك نرمال شربکه اختصاصری سیسرتم کنتررل را در حالرتهرای مختلرف
استخراج نمودهایم و تخطی از این قوانین را بعدا برای تشخیص حالت غیر نرمال و حمله در نظر ررفترهایرم .عرالوه برر بررسری
ترافیك عادی بهمنظور تکمیل قوانین تشخیص حمالت معمول تاثیررذار بر ترافیك شبکه رویکرد دومی نیز برای اولرین برار در
این مطالعه مورد بررسی و استفاده قرار ررفته است .در این رویکرد حمالت شناخته شدهای به کنتررلکننرده صرورت ررفتره و
شبیهسازی شده است .با استفاده از ابزارهای نرمافزاری تست نفوذ و ارزیابی شبکه حمالتی را به شبکه سیسرتمهرای کنتررل و
کنترلکننده اعمال نمودهایم و بستههای شبکه را در این حالتها دریافت و ذخیره نمودهایرم .از روی دادههرای برهدسرت آمرده
قوانین تشخیص این حمالت نیز تولید شده است .بنابراین نوآوری دوم این مقاله استفاده از روشهای بر پایه قوانین تعریف شده
در تشخیص حمالت تاثیررذار بر ترافیك شبکه است .در این مطالعه بهجای استفاده از مجموعه دادههای ماننرد مجموعره داده
 )NSL-KDD( 12که اصوال برای شبکههای سیستمهای کنترل تولید نشدهانرد و تراثیر ررذاری آنهرا بررای
آزمایشگاه امنیت شبکه
تشخیص حمالت به شبکههای سیستمهای کنترل مورد بررسی قرار نگرفتره اسرت از یرك روش ابتکراری اثرر امضراء حمرالت
استفاده شده است.
برای تشخیص حمالت معنایی و دزدکی نیز دو رویکرد بهصورت موازی مورد استفاده قرار ررفته اسرت .در رویکررد اول روشری
ابتکاری مبتنی بر شبکه برای تشخیص دستوراتی که توسط یك حملهکننده بدون مجوز به سیستم کنتررل اعمرال مریشروند،
پیشنهاد شده است .این روش پیشنهادی برخالف سایر روشهای مبتنی بر شبکه که در مطالعات قبلی انجام شده است قادر بره
تشخیص حمالت معنایی و یواشکی به سیستمهای کنترل است .در این مطالعه از روش تشرخیص سروء اسرتفاده و مبتنری برر
بستههای ارسالی شبکه برای تشخیص دستورات بهظاهر مشروع استفاده میکنیم .در این مطالعره اثرر امضراء دسرتوراتی کره از
ایستگاه اپراتوری به سمت سیستم کنترل ارسال میشود با ضبط ترافیك شبکه بهدست آمده است .بررای تشرخیص دسرتورات
غیر نجیب ،دستوراتی که از روی شبکه سیستم کنترل قبل از رسیدن به خرود سیسرتم کنتررل تشرخیص داده مریشرود را برا
دستورات واقعی اجرا شده توسط اپراتور مقایسه میشود .با توجه به اینکه ممکن است سیستمهای کنترل پروتکرل شربکههرای
خاص خود را داشته باشند که اغلب در دسترس قرار ندارد و جزء اطالعات اختصاصی سازندران است .بنابراین در ایرن مطالعره
فرض نمودهایم در مورد جزئیات پروتکل اختصاصی شبکه سیستم کنتررل اطالعراتی موجرود نیسرت و برر ایرن مبنری راهحرل
پیشنهادی را ارائه نمودهایم .بنابراین نوآوری دیگر این مطالعه ،استفاده از اطالعات و بستههای شربکه بررای تشرخیص حمرالت
معنایی بدون فرض تغییر در مشخصات پروتکل و ترافیك شبکه و همچنین بدون وابستگی به دان جزئیات پروتکل اختصاصی
سازندران سیستمهای کنترل است  .در رویکرد دوم برای تشخیص حمرالت معنرایی و دزدکری از رفترار فراینرد تحرت کنتررل
استفاده میشود  .با توجه به ماهیت فرایند تحت کنترل رفتار حالت عادی و نرمال فرایند ،با استفاده از متغیرهرای انردازهریرری
شده فرایند ،شبیهسازی میشود .در این روش دادههای حالتهای عادی که از سیستمهای کنترل جمعآوری شرده اسرت بررای
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آموزش الگوریتمهای یادریری ماشین و دادهکاوی استفاده میشوند .نروآوری دیگرر ایرن مطالعره اختصاصری سرازی روشهرای
تشخیص نفوذ جهت استفاده در یك سیستم کنترل با پروتکل شبکه اختصاصی است .عالوه بر آن ترکیرب روشهرای مختلرف
تشخیص نفوذ مناسب سیستمهای کنترل بهمنظور پوش حداکثری تشخیص حمالت مختلف بره سیسرتم کنتررل نیرز جرزء
نوآوریهای این مطالعه است.
برای اینکه بتوانیم نتایت مدل پیشنهادی را در عمل و تجربه مورد بررسی قراردهیم و یك نمونه واقعی از این مردل پیشرنهادی
را ارائه کنیم از یك بستر واقعی سیستم کنترل یوکوراوا13با شبکه اختصاصی14که تمرامی مشخصرههرای ذکرر شرده قبلری را دارا
است ،بهره ررفتهایم .نتایت نشان میدهد که این روش ترکیبی ،بهخوبی قادر به تشرخیص هرردو نروع حملره منجرر بره تغییرر
ترافیك شبکه و همچنین حمالت با استفاده از دستورات بظاهر مشروع که تغییری در ترافیك شبکه یا مشخصات پروتکل نمی-
دهند ،است .نتایت تجربی در این مطالعه نشان داده است که قوانین استخراج شده بصرورت صددرصرد حمرالت مررتبط از قبرل
شناخته شده را شناسایی میکند .بدیهی است در این روش انتظار شناسایی حمالت ناشناخته وجرود نردارد .روش جدیرد ارائره
شده مبتنی بر شناسایی دستورات سیستم کنترل از روی رکوردهای استخراج شده شبکه نیز بصورت کامل حمرالت معنرایی را
تشخیص میدهد .روش مبتنی بر دادههای فرایندی مورد استفاده در ایرن مطالعره نیرز قرادر بره تشرخیص حردو  99درصرد از
حمالت معنایی با استفاده از الگوریتمهای طبقهبندی و مجموعه داده تهیه شده در این مطالعه ،است .البتره کرارایی ایرن روش
وابستگی شدید به نوع فرایند و دادههای کلیدی انتخاب شده دارد .به دلیل اینکه در اغلرب مروارد امکران اسرتفاده از مجموعره
دادههای تولیدی استاندارد برای تولید سیستمهای تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه ،خاص سیستمهرای کنتررل وجرود نردارد برا
توسعه روش پیشنهادی در این مقاله امکان تشخیص حمالت دیگر نیز وجود دارد .این مطالعه قابل توسعه به سایر سیستمهرای
کنترل با مشخصات متفاوت و با دستورات مشروع متنوع تر نیز است.
 -2پيشينه تحقيق
پایه و اساس سیستمهای تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه مجموعه داده مورد استفاده برای آموزش و تست مدلها است .بره ایرن
منظور مجموعه دادههای متنوعی در طول سالیان رذشته معرفی و مورد استفاده قرار ررفتره اسرت .در مقالره [ ]13یرك مررور
کاملی بر انواع مجموعه دادههای معرفی شده و مزایا و معایب آنها انجام شده است .از اولین مجموعه دادههای مبتنی برر شربکه
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که برای سیستمهای تشخیص نفوذ مورد استفاده قرار ررفتهاند ،مجموعره داده برینالمللری کشرف دانر و دادهکراوی
 CUP99است که از ترافیك شبکه بهوسیله پروژه برنامه ارزیابی سیستمهای تشخیص نفوذ موسروم بره 1998 DARPA16جمرع-
آوری و تولید شده است .هر چند که این مجموعه داده بهصورت وسیعی بهعنوان معیار برای ارزیابی سیستمهای تشخیص نفوذ
مورد استفاده قرار ررفته است اما وجود رکوردهای تکراری که باعث سوءریری الگوریتمها به سمت حمالت پرتکرار مریشروند،
بزررترین عیب آن است .برای رفع ایراد این مجموعه داده یك مجموعه داده دیگر با نام مجموعه داده آزمایشگاه امنیرت شربکه
 NSL-KDDاز آن اقتباس شده است .در مقاله [ ]14تکنیکی معرفی شده است که با سرعت بیشتر برهتروان از روی اثرر امضراء
حمالت شناخته شده ،اثر حمالت را روی دادههای شبکه پیدا نمود .در این روش نسربت بره روش اثرر امضراء اپریروری17از نظرر
سرعت ،پیشرفت حاصل شده است .با توجه بهاینکه در این روشها زمان زیادی از کشف امضاء صرف جستجوی بانك اطالعراتی
میشود ،بنابراین در این مقاله روش جدیدی برای کوتاهکردن زمان جستجوی بانك اطالعراتی پیشرنهاد شرده اسرت .پیشرنهاد
استفاده از رویکرد یادریری عمیق برای اجرا و توسعه سیستمهای تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه توسط مقاله [ ]15ارائره شرده
است .در این پیشنهاد و مطالعه از مجموعه داده آزمایشگاه امنیت شبکه  NSL-KDDبرای ارزیابی استفاده شده است .در ادامره
همین مسیر مقاله [ ]16یك تکنیك جدید یادریری عمیق برای سیستم تشخیص نفوذ ارائه کرده است .در این پژوه از رمرز
 )NDAE( 18برای یادریری نظارت نشرده ویژرری19اسرتفاده شرده اسرت .برا ایرن روش پیشررفت قابرل
خودکار عمیق غیر متقارن
توجه در پارامترهای ارزیابی نسبت به سایر روشهای پیشنهادی حاصل شده است .در مقاله [ ]17به یکری از حمرالت معرروف
شبکه تحت عنوان  SYN-Floodپرداخته شده است .این حمله با مصرف منابع شبکه باعث اخالل در وظائف نرمال شربکه مری-
شود .در این مقاله سیستم تحت حمله با استفاده ازتئوری صفبندی مدلسازی میشود و مسأله دفاع در برابرر حمرالت SYN-
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 Floodرا به یك مسأله بهینهسازی نگاشت میدهد .از الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات و فیلتر موثر انطباقی برای بروزکرردن
دو پارامتر مهم و تاثیررذار در حمالت  SYN-Floodاستفاده شده است .در مقاله [ ]18یرك مردل ماشرینبرردار پشرتیبان کره
هستههای آن وزندار شده به همراه پارامترهای هستههای ماشین بردار پشتیبان برای سیستم تشخیص نفوذ ارائه شده است .با
توجه به پیچیدری باالی مسئله ،از یك الگوریتم ژنتیك جزیرهای پویای خود تطبیق استفاده شده است .باتوجه به حجم براالی
دادهها ،از اتوانکودر نیز برای کاه حجم دادهها استفاده شده است .نتایت ارزیابی نشانگر بهبود کارایی و دقت اسرت .پرژوه -
های زیادی در حوزه سیستمهای تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه صورت ررفته است که در بررسی جامع صرورت ررفتره توسرط
[ ]19به آنها پرداخته شده است و همچنین انواع حمالت به شبکه و موتورهای تصمیمریری در این پژوه مورد بررسری قررار
ررفته است .با توجه به اینکه این مقاله متمرکز بر روی سیستمهای کنترل و شبکههای سیستمهای کنتررل اسرت ،بیشرتر بره
تحقیقات و بررسیهای صورت ررفته در این حوزه میپردازیم .در مقاله [ ]20بر پایه این استدالل که شبکههرای سیسرتمهرای
کنترل در مقایسه با شبکههای کسب و کار دارای نظم و ثبات بیشتری در توپولوژی ارتباطات و ساختار هسرتند یرك سیسرتم
تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل پیشنهاد شده است .در این مطالعه مدلها در سه سطح مدلسازی پروتکل بررای مشرخصکرردن
مودباس /تی سی پی20،مدلسازی نظم الگوی ارتبا و در نهایت یك ماژول بررای بازرسری سررویسهرای شربکه طراحری شرده
است .توسط مقاله [ ]21یك سیستم تشخیص نفوذ که قادر است حمالت پیچیده سایبری به اسکادا را شناسایی کند ،پیشرنهاد
شده است .در این مطالعه مودباس ب21هعنوان شبکه سیستم کنترل یرا اسرکادا22فررض شرده اسرت .در مقالره [ ]22یرك سیسرتم
تشخیص نفوذ برای شبکههای اسکادا مبتنی بر پروتکل  IEC60870-5-104ارائره شرده اسرت .در روش ارائره شرده از تجزیره و
تحلیل عمیق پروتکل و بازرسی عمیق بستهها23بهرهریری شده است .این سیستم تشخیص نفروذ شرامل تشرخیص اثرر امضراء و
مدلسازی بوسیله یك ترافیك نمونه ارزیابی و تست شده است .بهمنظور افزای امنیت سایبری شبکه سیستم کنترل و اسکادا
یك سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر قوانین24با استفاده از بازرسی عمیق بستهها توسط مقاله [ ]23پیشرنهاد شرده اسرت .ایرن
سیستم تشخیص نفوذ بهمنظور استفاده در سیستمهای کنترل سفارشسازی شده است .قوانین اثر امضاء پیشرنهاد شرده قرادر
است بصورت دقیق حمالت شناخته شده را شناسایی کند ضمنا سیستم تشخیص نفوذ بر پایه مدلسازی سیستم کره در کنرار
آن قرار داده شده است قادر به تشخیص حمالت ناشناخته است .در مطالعه [ ]24آسیبپذیری سیستمهرای کنتررل در مقابرل
دستکاری سیستم عامل بهمنظور دستیابی به درك بهتر تهدیدات ناشی از حمرالت دسرتکاری سیسرتم عامرل بررسری شرده
است .همچنین یك روش تجزیه و تحلیل سیستمعامل ارائه شده است .یك آزمای اثباتی برای نشران دادن چگرونگی دسرت-
کاری سیستمعامل و جایرذاری آن با سیستم عامل قانونی در یك سیسرتم کنتررل آلرن بردلری25انجرام شرده اسرت .در مقالره
[ ]25امکانپذیر بودن دستکاری سیستم عامل یك سیستم کنترل بهمنظور اجرای یك حمله که از راه دور فعال میشود ،مرورد
بررسی قرار ررفته است .برای بدست آوردن ساختار سیستم عامل از روش مهندسی معکوس استفاده شده اسرت و بعرد از درك
سیستم عامل یك ویژری قابل بهرهبرداری که بتوان با آن سیستم کنترل را از راه دور غیر فعرال کررد اضرافه و سیسرتم عامرل
دستکاری میشود .در این مقاله توصیههای طراحی برای کمك به کاه نقا ضعف احتمالی در سیستم عامل پیشنهاد شرده
است .یکی از مشکالت روشهای تشخیص نفوذ اثر امضاء تعداد زیاد هشدارهای کراذب اسرت .بره همرین دلیرل تعرداد زیرادی
پژوه در جهت کاه هشدارهای کاذب پیشنهاد شرده اسرت کره تعردادی از آنهرا در ابزارهرای مردیریت اطالعرات حرواد
امنیتی26استفاده شده است .در مقاله [ ]26این روشها مرور شده و یك طبقهبندی از آنها ارائره شرده اسرت .در مقالره [ ]27بره
 28حمله سایبری ممکن به سیستمهای کنترلی که از پروتکل مودباس استفاده میکنند پرداختره شرده اسرت .در مقالره []28
یك روش تشخیص رفتار غیر نرمال را با استفاده از یادریری الگوی ترافیك نرمال بر روی پروتکل مودباس /تی سی پی پیشنهاد
شده است  .رویکرد این مقاله نیز با در نظر ررفتن فرض الگوی ترافیك منظم شبکه سیسرتم کنتررل در حالرت نرمرال سیسرتم
کنترل است .در مقاله [ ]29یك روش ابتکاری برای تولید یك مدل ترافیك بر اسراس سراختار سرری زمرانی در یرك سیسرتم
صنعتی شیمیایی پیشنهاد شده است .یك مدل ساختاری ساده که سری زمانی را به چهار مولفه تجزیه میکند .در مقالره []30
روش فوز تست27را برای تشرخیص بردافزار در سیسرتمهرای کنتررل صرنعتی ارائره شرده اسرت .در روش پیشرنهاد شرده فایرل
پیکربندی نرم افزار کنترل صنعتی بعنوان فایل منبع رنگ شده و بعنوان فایل نمونه فوزینگ در نظرر ررفتره شرده اسرت .ابتردا
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دادههای کلیدی را که احتماال خطر ایمنی بالقوه دارند در فایل پیکربندی از طریق تجزیه و تحلیرل رنرگ پویرا پیردا مریشرود.
 28یك فایل غیر نرمال تولید میشود و در نهایت تست فاز صورت میریرد .یرك نروع جدیرد حملره
سپس دادهها را جه داده و
سایبری به سیستمهای کنترل که باعث تغییر بازه زمانی میان دستورات سیستمهرای کنتررل مریشرود در مقالره [ ]31مرورد
بررسی قرار ررفته است .در این مطالعه این نوع حمله در نرمافزار متلب شبیهسازی و اثرات آن تجزیه و تحلیل شرده اسرت .در
این مطالعه فرض شده است یك حملهکننده بسیار حرفهای با تاثیررذاری بر روی ترتیب کنترل بتواند به فرایند فیزیکی صردمه
بزند .در این مطالعه بعنوان نمونه مورد مطالعه یك مجموعه خنثیسازی شیمیایی مورد استفاده قرار ررفته ولی امکران اجررای
آن در فرایندهای دیگر نیز وجود دارد .در مطالعه [ ]32حمالت مفهومی به شبکههای سیستمهای کنترل که بهوسیله تشخیص
ناهنجاری معمول قابل تشخیص نیستند را ارائه کرده است .در این نوع حمالت بعد از در اختیار قرار ررفتن کانال ارتباطی میان
ایستگاههای اپراتوری و سیستم کنترل ،حمله باعث میشود که ایستگاه اپراتوری مقادیر غلط فرایندی را به اپراتور نمای دهرد
و سبب فریب اپراتور و انجام تصمیم دستی شود .با فرض ثابت و قابل پی بینی بودن ترافیك شربکه سیسرتمهرای کنتررل ،در
مطالعه [ ]33الگوی تشخیص ناهنجاری بر پایه زمان با 29استفاده از مشخصات آماری ثابت الگوی ترافیکری پیشرنهاد شرده اسرت.
این روش پیشنهادی بوسیله سه مجموعه داده ارزیابی و راستی آزمایی شده است .یکری از مجموعره دادههرا از ترافیرك واقعری
تولید و دو مجموعه دیگر از شبکههای شبیهسازی شده بهدست آمدهاند .ارزیرابی سیسرتم تشرخیص نفروذ پیشرنهادی برر روی
الگوی ترافیك مودباس S7 ،و  IEC104صورت ررفته است .در مطالعه [ ]34استدالل شرده اسرت کره در شربکه سیسرتمهرای
کنترل کارهای مشخص بهصورت تکراری انجام میشود .بنابراین برای یك کار مشخص الگوی ترافیکی شربکه سیسرتم کنتررل
الگوی که از فعالیت نرمال حاصل میشود  ،استفاده شده است .در این روش رفتار نرمال را در تمام الگوهرای ترافیکری براسراس
تعداد بستههای ترافیکی شبکه در یك بازه زمانی مشخص که بین دو دستگاه تبادل میشود ،یادریری میشود .نتایت ایرن روش
بهوسیله یك محیط تست واقعی ارزیابی شده است .مکانیزمی برای تشخیص حملره و کراه آن برا تمرکرز برر حافظره ورودی
سیستم کنترل توسط مقاله [ ]35ارائه شده است  .در این مطالعه مکانیسم تشخیص حمله و پاسخ به حمله در حافظره اجرایری
سیستم کنترل تعبیه میشود  .برای کمك به بررسی این مفهوم یك محیط تست که یك فرایند تصرفیه آب را مردل مریکنرد،
توسعه داده شده است .بر خالف بیشتر تحقیقات که برای تشخیص حمله در سیستمهرای کنتررل برر تشرخیص ناهنجراری در
شبکههای سیستمهای کنترل تمرکز دارند ،در این مطالعه در خود سیستم کنترل انجام میشود .برای پیشرفت و توسعه امنیت
سایبری سیستمهای کنترل صنعتی در مطالعه [ ]36یك سیستم تشخیص نفوذ بر پایه استراتژی دفاع در عمق30پیشرنهاد شرده
است .در این مطالعه برای ایجاد الیههای دفاعی از هرسه مجموعه داده ترافیك شربکه ،دادههرای کرامپیوتر میزبران و دادههرای
فرایند فیزیکی بهرهریری شده است .حمالت سایبری مانند تغییر دستورات و تزریق داده غلط31که بهوسریله بازدیرد از دادههرای
ترافیك شبکه و دادههای کامپیوتر میزبان امکان پذیر نیست ،بهوسیله بازدید از دادههای فرایند فیزیکی شناسایی مریشروند .در
مقاله [ ]37یك روش شناسایی حمالت سایبری در سیستمهای کنترل بر اساس تشخیص الگوی زمرانی32پیشرنهاد شرده اسرت.
این روش نه تنها قادر به تشخیص ناهنجاری در دادههای مبادله شده فیمابین اجزاء سیستمهرای کنتررل کره از طریرق شربکه
اسکادا تبادل میشوند هستند ،بلکه قادر به تشخیص ناهنجاریهای هستند که از طریرق سروء اسرتفاده از دسرتورات قرانونی و
مشروع صورت میریرد.
فرضهای که در مورد شبکه مودباس /تی سی پی وجود دارد قابل تعمیم به سایر شربکههرای سیسرتم کنتررل نیسرت .الگروی
زمانی دستورات سیستمهای کنترل وابسته به فرایندهای مورد کنترل است یعنی الگوی زمرانی یرك واحرد تولیردی برا الگروی
زمانی واحد تولیدی دیگر متفاوت است .در موارد خاص نیز ممکن است الگوی زمرانی یرك واحرد تولیردی در شررایط مختلرف
یکسان نباشد و بستگی به پارامترهای فرایند کنترل دارد .در روش پیشنهادی این مقاله این ایرادهرا وجرود نردارد و نسربت بره
روش ذکر شده دارای مزیت نسبی است .مطالعات ذکر شده اغلب با فرض ثابت و تکرراری برودن ترافیرك شربکه سیسرتمهرای
کنترل صورت ررفته است ولی در این مطالعه استدالل میکنیم که فرض ثابت بودن و قابل پری بینری برودن الگروی ترافیرك
شبکه سیستمهای کنترل بجز در ارتباطات و پروتکلهای خاص مثل مودباس که تبادل اطالعرات از قبرل تعریرف شرده دارنرد،
صحیح نیست .بعنوان مثال در سیستمهای کنترل رستردهای مثل یوکوراوا یا امرسون33که از شبکههای غیرر از شربکه مودبراس
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استفاده میکنند و تبادل اطالعات مهندسی و اپراتوری همزمان روی یك شبکه صورت میریرد ،فررض تکرراری برودن الگروی
ترافیك شبکه بدلیل وابستگی بستههای ارسالی به تعداد اجزاء شبکه و نوع عملیاتی که در این اجزاء انجام میشود ،متناسب برا
واقعیت نیست .همچنین اطالعات کافی از پروتکل شبکههای سیستمهای کنترل نیز به دلیل محرمانه بودن اغلب آنهرا از سروی
سازندران سیستمهای کنترل وجود ندارد ولی در مطالعات ذکر شده این موضوع مورد توجه نبوده است .در اغلب مطالعرات نیرز
فرض شده است که در زمان حمله ترافیك شبکه سیستمهای کنترل دستکاری میشود و از الگوی نرمال خرود پیرروی نمری-
کند .ولی بدافزارهای جدید و پیچیده برای حمله به سیستمهای کنترل و در نهایت خرابکاری در فراینرد فیزیکری از دسرتورات
شناخته شده و قابل درك سیستمهای کنترل سوء استفاده میکنند .ارر از این دستورات به ظراهر مشرروع و قرانونی در جهرت
خرابکاری استفاده شوند با رکوردهای ارسالی در شبکه ارسال میشوند .برای باال بردن دقت تشخیص ،دو رویکرد مروازی را در
پی ررفتهایم .در رویکرد اول قوانین حاکم بر ترافیك نرمال شبکه را در حالتهای مختلف استخراج نمودهایم و تخطی از ایرن
قوانین را بعدا برای تشخیص حالت غیر نرمال و حمله در نظر ررفتهایم .عالوه بر بررسی ترافیك عادی بهمنظور تکمیرل قروانین
تشخیص حمالت معمول تاثیررذار بر ترافیك شبکه رویکرد دومی نیز در این مطالعه مورد بررسی و استفاده قرار ررفتره اسرت.
در این رویکرد حمالت شناخته شدهای به کنترلکننده صورت ررفته و شبیهسازی شده اسرت .در ایرن مطالعره برا اسرتفاده از
ابزارهای نرم افزاری تست نفوذ و ارزیابی شبکه حمالتی را به شبکه سیستمهای کنترل و کنترلکننده اعمال نمودهایم و بسرته-
های شبکه را در این حالتها دریافت و ذخیره نمودهایم .از روی دادههای بهدست آمده قوانین تشخیص این حمالت نیرز تولیرد
شده است .برای تشخیص حمالت معنایی و دزدکی نیز دو رویکرد بهصورت موازی مورد استفاده قرار ررفتره اسرت .در رویکررد
اول روشی ابتکاری مبتنی بر شبکه برای تشخیص دستوراتی که توسط یك حملهکننده بدون مجوز به سیسرتم کنتررل اعمرال
میشوند ،پیشنهاد شده است .این روش پیشنهادی برخالف سایر روشهای مبتنی بر شبکه قادر به تشخیص حمالت معنرایی و
یواشکی به سیستمهای کنترل است .در این مطالعه از روش تشخیص سوء استفاده و مبتنی بر بستههرای ارسرالی شربکه بررای
تشخیص دستورات بهظاهر مشروع استفاده میکنیم .در این مطالعه اثر امضراء دسرتوراتی کره از ایسرتگاه اپراتروری بره سرمت
سیستم کنترل ارسال میشود با ضبط ترافیك شبکه بهدست آمده است .در این مطالعه برای تشخیص دسرتورات غیرر نجیرب،
دستوراتی که از روی شبکه سیستم کنترل قبل از رسیدن به خود سیستم کنترل تشخیص داده میشود را با دسرتورات واقعری
اجرا شده توسط اپراتور مقایسه میکنیم .با توجه به اینکه ممکن است سیستمهای کنترل پروتکرل شربکههرای خراص خرود را
داشته باشند که اغلب در دسترس قرار ندارد و جزء اطالعات اختصاصی سازندران است بنابراین در این مطالعه فرض نمودهایرم
در مورد جزئیات پروتکل اختصاصی شبکه سیستم کنترل اطالعاتی موجود نیست و بر ایرن مبنری راه حرل پیشرنهادی را ارائره
نمودهایم .بنابراین نوآوری این روش ،استفاده از اطالعات و بستههای شبکه برای تشخیص حمالت معنایی بدون فرض تغییرر در
مشخصات پروتکل و ترافیك شبکه و همچنین بدون وابستگی به دان جزئیرات پروتکرل اختصاصری سرازندران سیسرتمهرای
کنترل است  .در رویکرد دوم برای تشخیص حمالت معنایی و دزدکی از رفتار فرایند تحت کنترل استفاده میشود .با توجره بره
ماهیت فرایند تحت کنترل رفتار حالت عادی و نرمال فرایند ،با استفاده از متغیرهای اندازهریری شده فرایند ،شبیهسازی مری-
شود .در این روش دادههای حالتهای عادی که از سیستمهرای کنتررل جمرعآوری شرده اسرت بررای آمروزش الگروریتمهرای
یادریری ماشین و دادهکاوی استفاده میشوند .نو آوری دیگر ایرن مطالعره اختصراصسرازی روشهرای تشرخیص نفروذ جهرت
استفاده در یك سیستم کنترل با پروتکل شبکه اختصاصی است .عالوه بر آن ترکیب روشهای مختلف تشخیص نفوذ مناسرب
سیستمهای کنترل بهمنظور پوش حداکثری تشخیص حمالت مختلف به سیستم کنترل نیز جزء نروآوریهرای ایرن مطالعره
است .برای اینکه بتوانیم نتایت مدل پیشنهادی را در عمل و تجربه مورد بررسری قرراردهیم و یرك نمونره واقعری از ایرن مردل
پیشنهادی را ارائه کنیم ما از یك بستر واقعی سیستم کنترل یوکوراوا با شبکه  Vnet/IPکه تمامی مشخصههای ذکر شده قبلی
را دارا است ،بهره ررفتهایم .نتایت نشان میدهد که این روش ترکیبی ،بخوبی قادر به تشخیص هر دو نوع حمله منجر به تغییرر
ترافیك شبکه و همچنین حمالت با استفاده از دستورات بظاهر مشروع که تغییری در ترافیك شبکه یا مشخصات پروتکل نمی-
دهند ،است .به دلیل اینکه در اغلب موارد امکان استفاده از مجموعه دادههرای تولیردی اسرتاندارد بررای تولیرد سیسرتمهرای
تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه ،خاص سیستمهای کنترل وجود ندارد با توسعه روش پیشنهادی در این مقالره امکران تشرخیص
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حمالت دیگر نیز وجود دارد .این مطالعه قابل توسعه به سایر سیستمهای کنترل با مشخصات متفراوت و برا دسرتورات مشرروع
متنوعتر نیز است .در ادامه و در بخ دوم این مقاله روش تحقیق ارائه شده است و در بخ سوم پیادهسرازی روش تحقیرق و
نتایت حاصل از پیادهسازی ارائه شده است و در بخ نهائی نتایت و مطالعات پیشنهادی آتی بیان شده است.
 -3روش تحقيق
هدف از این مطالعه تشخیص کلیه حمالتی است که به سیستمهای کنترل دارای شبکه ارتباطی با پروتکلهرای خراص صرورت
میریرد ،است .در این مطالعه حمالت را به دو دسته حمالت دزدکی یا یواشکی و حمالت معمول تاثیررذار برر ترافیرك شربکه
تقسیمبندی میکنیم .در این تقسیمبندی حمالت معمول تاثیررذار بر ترافیك شبکه به حمالتی اطالق میشود که باعث تغییرر
در ترافیك شبکه سیستمهای کنترل و یا تغییر در روند معمول رکوردهای ارسالی در شبکه میشوند .بهعنروان مثرال اررر یرك
 )DoS34به یك کنترلکننده را داشته است اجبارا ترافیك شربکه سیسرتم کنتررل مطرابق
حملهکننده قصد حمله انکار سرویس (
روال معمول نخواهد بود و تغییر میکند .در حمالت دزدکی از دستورات به ظاهر مشرروع بررای خررابکراری در سیسرتمهرای
کنترل سوء استفاده میکنند .در این نوع حمالت پیچیده تغییری در ترافیك شبکه و یرا رونرد معمرول رکوردهرای ارسرالی در
شبکه ایجاد نمیشود .بدین منظور حمله کننده باید از دستورات شناخته شده و قابل درك سیستمهای کنتررل سروء اسرتفاده
کند .شناسایی حمالت دزدکی نیز با روشهای شناسایی سایر حمالت متفاوت است و روشهرای معمرول در ایرن رونره مروارد
کارایی ندارند .بهمنظور شناسایی کامل حمالت بره سیسرتمهرای کنتررل ترکیبری از روشهرای شناسرایی حمرالت دزدکری و
شناسایی حمالت به ترافیك شبکه سیستم کنترل را ارائه میدهیم .شکل ( )1دیاررام ترکیبی روشهای تشخیص حمرالت کره
در این مطالعه پیشنهاد شده است را نشان میدهد.

شکل ( :)1ترکیب پیشنهادی روشهای تشخیص حمالت
Figure (1): Attack detection methods proposed combination

 -1-3تشخيص حمالت تاثيرگذار بر ترافيک شبكه
در این مطالعه برای تشخیص حمالتی که باعث تغییر در ترافیك نرمال شبکه و یا روند رکوردهای ارسالی در شبکه میشروند از
روشهای بر پایه قوانین تعریف شده استفاده نمودهایم .در این مطالعه برای باال بردن دقرت تشرخیص ،دو رویکررد مروازی را در
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پی ررفتهایم .در رویکرد اول قوانین حاکم بر ترافیك نرمال شبکه را در حالتهای مختلف استخراج نمودهایم و تخطی از ایرن
قوان ین را بعدا برای تشخیص حالت غیر نرمال و حمله در نظر ررفتهایم .ترافیك نرمال شبکه را در حالتهای مختلف دریافرت و
ذخیره نمودهایم .در ایستگاههای کاربری/مهندسی دو امکان مانیتورینگ و تغییرات مهندسی کنترلکننده وجرود دارد برا فررض
اینکه یك ایستگاه می تواند بعنوان کاربری یا مهندسی و یا هر دو حالت مورد استفاده قرار ریرد ترکیبی از وضعیتهای ایرن دو
حالت را تعریف و ترافیك شبکه را در تمامی وضعیتها دریافت و ذخیره نمودهایم .جدول ( )1این حالتها را نمای میدهد.
Table (1): Different modes of a operation/engineering station

جدول( :)1حالتهای مختلف یك ایستگاه کاربری /مهندسی
نرم افزار مانیتورینگ

نرم افزار مهندسی

مانیتورینگ غیرفعال

نرم افزار مهندسی غیرفعال

مانیتورینگ فعال با یك صفحه ررافیك سبك

نرم افزار مهندسی فعال

مانیتورینگ فعال با یك صفحه ررافیك متوسط

نرم افزار مهندسی در حالت تغییرات آنالین

مانیتورینگ فعال با یك صفحه ررافیك سنگین

نرم افزار مهندسی در حالت تغییرات آفالین

مانیتورینگ فعال با چندین صفحه ررافیك سنگین

با توجه به اینکه موارد ذکر شده در جدول باال وضعیت نرمال یك ارتبا معمول میان یك ایستگاه کاربری /مهندسی را نمرای
میدهد ،بررسی ترافیك شبکه و روند توالی رکوردهای ارتباطی در این حالتها در جهرت برهدسرت آوردن قروانینی کره بتوانرد
حالتهای غیر نرمال ترافیك شبکه و روند توالی را تشخیص دهد ،مورد استفاده قرار ررفته است .بدیهی است که در ایرن روش
فرض تکراری بودن و ثابت بودن ترافیك شبکه که در سایر مطالعات مورد استفاده قرار ررفته است را در نظر نمیریریم .حالت-
های معمولی که ممکن است در یك ارتبا دو طرفه کنترل کننده و ایستگاه کاربری /مهندسی وجود داشته باشد و اثرات ایرن
حالتها بر ترافیك شبکه و روند رکوردهای تبادلی این حالتها را برای تشخیص حالتهرای غیرر بررسری کرردهایرم .مرثال اررر
کاربری صفحات زیادی از ایستگاه کاربری /مهندسی را مورد استفاده قرار دهد ،ترافیك شبکه سنگین و در غیر اینصورت سربك
خواهد بود .این حالتها به اراده و احتیاجهای کاربر بستگی دارد لذا فرض تکراری بودن ترافیك شبکه در این حالتهرا صرحیح
نیست و در این مطالعه نیز از آن پرهیز نمودهایم.
 -2-3تشخيص حمالت دزدكي یا یواشكي
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حمالت دزدکی یا یواشکی حمالت پیچیدهای هستند که از دستورات قانونی موجود در سیستمهای کنترل سوء اسرتفاده مری-
کنند .با توجه به اینکه این حمالت ظاهر قانونی دارند و بر ترافیك شبکه سیستمهای کنترل تاثیرررذار نیسرتند برا اسرتفاده از
روشهای ذکر شده در بخ قبلی قابل تشخیص نیستند .برای تشخیص این حمالت از ترکیب دو رویکرد زیر استفاده نمروده-
ایم.
 ت شخیص حمالت دزدکی با استفاده از شناسایی دستورات قانونی از روی اثر امضاء دستورات با ضبط رکوردهای انتقالی شبکه تشخیص حمالت دزدکی با استفاده از تغییر رفتار دادههای فرایندی یا تغییر رفتار فرایند تحت کنترل-1-2-3تشخيص حمالت دزدكي با استفاده از شناسایي دستورات قانوني از روي اثر امضاا دساتورات باا ضاب
ركوردهاي انتقالي شبكه
در حالت نرمال و عادی کاربر و یا مهندسین سیستمهای کنتررل کره دارای مجروز الزم هسرتند از ایسرتگاههرای کراربری و یرا
ایستگاههای مهندسی دستورات الزم کاربری و یا مهندسی را از طریق شبکه سیستمهای کنترل به سیستم کنترل ارسال مری-
کنند .در این حالت فعالیتهای انجام شده توسط نرم افزار ثبت وقایع در ایستگاههای کاربری و یا مهندسی ثبت میشود .شرکل
( )2ساختار عملکرد یك سیستم کنترل را نمای میدهد .دستوراتی که از ایستگاههای کاربری بره سیسرتم کنتررل مریرسرد
توسط سیستم کنترل پردازش و سپس خروجی سیستم کنترل از طریق کارتهای خروجری بره عملگرر نهرائی36دسرتور الزم را
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صادر میکند .تغییراتی که عملگر نهائی ایجاد میکند باعث ایجاد اثر فیزیکی در فرایند تحت کنترل میشود .ارر یرك هکرر یرا
بدافزار بتواند بجای یك کاربر یا مهندس سیستم دستوراتی به ظاهر مشروع از ایستگاههای کاربری و یرا هرر عنصرر متصرل بره
شبکه به سیستم کنترل ارسال کن د باعث اثررذاری مخرب در فرایند تحت کنترل شده است .برای اجررای ایرن نروع حملره در
 )MIM37رفتره
ابتدا نیاز هست که حملهکننده خود را بجای یك عنصر مشروع جا بزند که اصطالحا به آن حملره مررد وسرطی (
میشود .در مرحله بعد حملهکننده دستورات مشروع در قالبی که برای سیستم کنترل قابل شناسایی باشد ،ارسال مینمایرد .در
قسمت دوم حمله عملیات تزریق داده غلط38صورت ررفته است .محتملترین امکان برای یك حملهکننده در جهت اجررای ایرن
حمله استفاده از یکی از ایستگاههای کاربری و یا مهندسی موجود در شبکه است .شکل ( )3نمرایی از یرك حملره تزریرق داده
غلط به سیستم کنترل را نمای میدهد .روش پیشنهادی این مطالعه تشخیص دستورات مشروع ارسالی به سیستم کنتررل از
روی بستههای ارسالی به کنترلرها از طریق شبکه انتقالی است .بدین منظور دستورات تشرخیص داده شرده از روی بسرتههرای
شبکه سیستم کنترل با دستورات ذخیره شده در ثبت وقایع نرم افزار مانیتورینگ و یا مهندسی مقایسره مریررردد .در صرورت
اختالف میان این دستورات نشانگر یك حالت غیر عادی در دستورات ارسرالی بره کنترلرهرا اسرت .شرکل ( )4فلوچرارت نحروه
تشخیص دستورات غیر عادی به کنترلکنندهها را نشان میدهد .در واقع این فلوچارت بیانگر سیستم تشخیص نفوذ دسرتورات
مشروع است .ارر هکری حملهای را در قالب دستورات مشروع تدارك ببیند آن دستور به دلیل اینکره خرارج از روال نررم افرزار
مورد استفاده کاربر انجام شده است در فایل ثبت وقایع ذخیره نمیشود .بخ اصلی این سیستم تشخیص نفوذ ،نحوه تشخیص
دستورات مشروع از روی بستههای ارسالی شبکه است .به این منظور نیاز است که اثر امضاء کلیه دستورات ارسالی بره کنتررل-
کنندهها تهیه و سپس رکوردهای ضبط شده شبکه سیستم کنترل برای تشخیص اثر امضاء مشابه مورد بازرسی قررار ریررد .در
صورت مشابهت رکوردهای ارسالی با اثر امضاء یکی از دستورات ،دستور مورد نظر شناسایی شده است.

شكل ( :)2ساختار عملكردي سيستم كنترل
Figure (2): Control system functional structure
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شكل( :)3تزریق داده غل به سيستم كنترل
Figure (3): Incorrect data injection to control system

شكل( :)4سيستم پيشنهادي تشخيص نفوذ دستورات به ظاهر مشروع
Figure (4): Proposed intrusion detection system for seemingly legitimate commands

برای بهدست آوردن اثر امضاء دستورات از روی رکوردهای ارسالی نیاز است که این دسرتورات برهصرورت مکررر اجررا شروند و
رکوردهای مربوطه در اجراهای مکرر مورد مقایسه قرار ریرند .از مقایسه رکوردهای حاصل از اجراهای مکرر تعداد رکرورد مروثر
در اجرای این دستور ،توالی این رکوردها و ویژریهای مورد نیاز در هر رکورد بهدست میاید.
سه مورد ذکر شده شاخصهای اصلی اثر امضاء دستورات هستند .منظور از ویژریها در این طرح پیشنهادی ،فیلردهای موجرود
در پروتکلهای شناخته شده شبکه مورد استفاده است .بهعنوان مثال طول بسته ارسالی میتواند یکری از ویژرریهرای کلیردی
مورد استفاده در رکوردها باشد .عالوه بر تعداد رکوردهای موثر توالی این رکوردها الزمه تشخیص اثر امضاء دستورات است.
 -2-2-3تشخيص حمالت دزدكي با استفاده از تغيير رفتار دادههاي فرایندي یا تغيير رفتار فرایند تحت كنترل
هدف از حمالت معنایی و دزدکی تغییرات غیر عادی در فرایند تحت کنترل با استفاده از دستورات به ظاهر نجیب است .به این
منظور حملهکننده پارامترها و یا متغیرهای مهم فرایند را دستکاری میکند .این تغییرات موجب اخالل در واحرد تولیردی یرا
صدمه به دستگاهها خواهد شد .در این روش با توجه به ماهیت فرایند تحت کنترل رفتار حالت عادی و نرمال فرایند ،با استفاده
از متغیرهای اندازهریری شده فرایند ،شبیهسازی میشود .در این روش دادههای حالتهای عرادی کره از سیسرتمهرای کنتررل
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جمعآوری شده است برای آموزش الگوریتمهای یادریری ماشین و دادهکاوی استفاده میشوند .برای پیرادهسرازی و اسرتفاده از
این روش در کنار سایر روشهای بیان شده نیاز به شناخت کامل فرایند تحت کنترل است .اصلیترین مرحله این روش سراخت
مجموعه داده اختصاصی برای آن فرایند تحت کنترل است.
 -4پيادهسازي و نتایج تجربي
برای دریافت دادههای شبکه و ارزیابی روشهای پیشنهادی و بررسی نتایت تجربی در این مطالعه از سیستم کنترل یوکوراوا برا
شبکه پروتکل اختصاصی  Vnet/IPبهره ررفتهایم .اطالعات شبکه سیستم کنترل یوکوراوا با نام  Vnetبردلیل اختصاصری برودن
نامشخص است  .بنابراین با فرض نامشخص بودن اطالعات فیلدهای این شبکه و فقط با مشخصات پروتکلهای دیگری کره ایرن
پروتکل بر آنها سوار شده است مطالعات این روش تکمیل شرده اسرت .در شرکل ( )5سراختار و قالرب کلری پروتکرل Vnet/IP
نمای داده شده است [ .]38ساختار کلی سیستمهای کنترل شبکههای متنوعی برای برقراری ارتباطات درونی و بیرونی وجود
دارد .در این مطالعه هدف محافظت از خود کنترلکنندهها و توسعه سیستم تشخیص نفوذی است که انرواع حمرالت بره خرود
کنترلکننده را تشخیص دهد .بنابراین تمرکز این مطالعه برر روی شربکه  Vnet/IPاسرت کره ارتبرا فیمرابین ایسرتگاههرای
کاربری/مهندسی و کنترلکنندهها را برقرار میکند .ارتباطات سایر اجزا داخلی و ارتباطات بیرونی خارج از بحرث ایرن پرژوه
است .در این مطالعه فرض کردهایم که در شبکه یك کنترلکننده و یك ایستگاه مهندسری/کاربری وجرود دارد .بنرابراین کلیره
دستوراتی که توسط کاربر مجوزدار یا هکر و بدافزار اجرا میشود با مبدا این ایستگاه کاربری و به مقصد این کنترلکننده ارسال
میرردد .در این مطالعه بسته و دادههای شبکه را قبل از هر کنترلکننده برهوسریله نررمافرزار وایرشرارك39در فایرلهرای .pcap
جمعآوری کردهایم .سپس با استفاده از امکان تی شارك40فیلدهای مورد نیاز به فایلهای  CSVصادر نمودهایرم .در ایرن مطالعره
برای آمادهسازی دادهها و پیادهسازی روشهای پیشنهادی از سخت افزار و نرم افزارهای موجود در جدول ( )2بهره ررفتهایم.

شكل( :)5قالب كلي پروتكل Vnet/IP
Figure (5): Vnet/IP protocol general format
Table (2): Hardware and software used for implementation

جدول ( :)2سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده جهت پيادهسازي
DELL OPTIPLEX 9020 Intel Core i5-4570, CPU 3.2 GHZ, Memory 4 GB
Windows 7 Ultimate 64 bit
Anaconda ,Inc3.6.5
2.2.4
1.15.0
0.22.1
1.17.4
4.0.0
0.25.3
3.1.1
0.7.7.1

()42

Computer Characteristics
Operating System
Python Version
Keras Version
Tensorflow Version
Scikit-Learn Version
Numpy Version
Spyder Version
Pandas Version
Matplotlib Version
Pyod Version
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 -1-4پيادهسازي روش تشخيص حمالت تاثيرگذار بر ترافيک شبكه
برای دریافت ترافیك شبکه در حالت نرمال یك مجموعه سیستم کامل یوکوراوا با حداقل اجزاء مورد نیاز برپا داشتهایم .در این
مجموعه تست از یك کنترلکننده یوکوراوا به همراه نمونههای از کارتهای ورودی و خروجی سیگنال یوکوراوا ،یرك ایسرتگاه
کاربری /مهندسی ،رایانه با نرمافزار وایرشارك برای جمعآوری دادههای شبکه و یك سوییچ که برای اتصال این اجرزاء ،اسرتفاده
نمودهایم .سوئیچ به نحوی پیکربندی شده است که خروجی پورت ارسال و دریافت دادهها به سمت کنتررلکننرده را در پرورتی
که به کامپیوتر حاوی وایرشارك است ،کپی میکند .بنابراین تمامی دادهها به سمت کنترلکننده دریافت میشرود .شرکلهرای
( )6و ( )7مجموعه تست و آزمایشگاه نمونهبرداری سیستم کنترل یوکوراوا را کره بررای دریافرت ترافیرك نرمرال شربکه مرورد
استفاده قرار ررفته است نمای میدهد .پس از دریافت ترافیك شبکه در حالتهرای مختلرف نرمرال و بررسری ایرن ترافیرك،
قوانین تشخیص حالت غیر نرمال از روی دادههای این ترافیك بهدست آمده است .عالوه برر بررسری ترافیرك عرادی برهمنظرور
تکمیل قوانین تشخیص حمالت معمول تاثیررذار بر ترافیك شبکه رویکرد دومی نیز در این مطالعه مورد بررسی و استفاده قرار
ررفته است .در این رویکرد حمالت شناخته شدهای به کنترلکننده صرورت ررفتره و شربیهسرازی شرده اسرت .برا اسرتفاده از
ابزارهای نرمافزاری تست نفوذ و ارزیابی شبکه مطابق جدول ( )3حمالتی را به شبکه سیستمهای کنترل و کنترلکننده اعمرال
نمودهایم و بستههای شبکه را در این حالتها دریافت و ذخیره نمودهایم .از روی دادههای بهدست آمده قروانین تشرخیص ایرن
حمالت تولید شده است .در نتیجه اعمال این تستها مشخص شد که کنترلکننده در قسرمت ارتباطرات برا شربکه بره شردت
آسیبپذیر است و بهراحتی ارتبا آن با شبکه تحت تاثیر حمالت قطع میرردد .نتیجه قطع این ارتبا عدم کنتررل کراربر برر
مانیتورینگ سایت صنعتی تحت کنترل است که وضعیتی به شدت خطرناك است که میتواند بعنوان هدف اصلی حمله کننده-
ها باشد .پس از دریافت ترافیك شبکه در حالتهای مختلف کارکرد نرمال و تست با ابزارهای ذکر شده و بررسی ایرن ترافیرك،
قوانین تشخیص حالت غیر نرمال از روی دادههای این ترافیك ها بهدست آمده است .تعدادی از این قوانین بهصرورت توصریفی
در جدول ( ) 4مشخص شده است .این قوانین برای تولید تشخیص حمالتی که تاثیررذار برر ایرن ترافیرك بروده اسرت در ایرن
مطالعه مورد استفاده قرار ررفته است .در این مطالعه با ترکیب قروانین موجرود در جردول ( )4بره تشرخیص حمرالت معمرول
تاثیررذار بر ترافیك شبکه دست یافتهایم.
در این مطالعه جهت استخراج قوانین از روی رکوردهای جمعآوری شده ،بیشتر قوانین واضح که بهصرورت چشرمی قابرل درك
است  ،استخراج شده است .بدیهی است در مطالعات تکمیلی امکان استخراج قوانین بیشتری با شیوههای نوین وجرود دارد ولری
در این جا جهت جلوریری از تطویل بحث به آن پرداخته نشده است .بدیهی است همانند تمامی روشهرای مبتنری برر قروانین
تعریف شده این روش جهت شناسایی حمالت شناخته شده بسیار کارا و تشخیص آن قطعی است ولی برای تشرخیص حمرالت
از قبل ناشناخته بستگی به تظابق اثرات حمله مورد نظر نسبت به حمالت قبلی دارد و در صورت عدم تطابق نمریتروان انتظرار
داشت که قابل تشخیص باشد.

شكل( :)6مجموعه تست سيستم كنترل یوكوگاوا
Figure (6): Yokogawa control system testbed
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شكل( :)7آزمایشگاه نمونهبرداري دادههاي سيستم كنترل یوكوگاوا
Figure (7): Yokogawa control system data sampling laboratory
Table (3): List of network penetration and testing tools used in this study

جدول ( :)3ليست ابزار نفوذ و تست شبكه مورد استفاده در این مطالعه
Test Tools
UDP STRESS TESTER
UDP UNICORN
STAR TRINITY NETWORK TESTER
PORT SCANNER
UDP FLOODER
FBENCH
LOIC
ANGRY IP SCANNER
NS AUDITOR
NETWORK SCANNER
Table (4): Derived rules from normal traffic and attacks

جدول( :)4قوانين بدست آمده از ترافيک نرمال و حمالت
ردیف

نمونه های از قوانین دریافتی ناشی از ترافیك نرمال و غیر نرمال شبکه حاصل از ابزارهای تست برای تشخیص حالتهای غیر نرمال

1

از ایستگاه های مهندسی و یا کاربری دو رکورد متوالی با طول ماکزیمم (1514بیات) به سمت کنترلر ارسال نمیشود.

2

از ایستگاه های مهندسی و یا کاربری بیشتر از سه رکورد متوالی به سمت کنترلر ارسال نمیشود و حتما یك رکورد بازخورد باید از
کنترلر به ایستگاه اپراتوری و یا کاربری فیمابین موجود باشد.

3

بیشتر از  5رکورد متوالی نباید از یك مبدا ایستگاه اپراتوری و یا کاربری بصورت  Broadcastingارسال شود.

4

پورت مقصد وقتی رکوردی از ایستگاه مهندسی یا اپراتوری به سمت کنترلر ارسال می شود برابر با  5313یا  9940است.

5

پورتهای مبداء همواره  33440و یا  33442است.

6

فاصله زمانی بین دو رکورد ارسالی به سمت کنترلر نباید کمتر از  0/000003ثانیه باشد

7

بیشتر از دو رکورد متوالی با پروتکل  ICMPنباید به سمت کنترلر ارسال شود.

8

از یك مبداء مشخص در یك بازه زمانی محدود نباید بیشتر از دو رکورد با پروتکل  ICMPبه کنترلر ارسال شود.

-2-4پيادهسازي روش تشخيص حمالت دزدكي با استفاده از شناسایي دستورات قانوني از روي اثر امضا
برای پیادهسازی این روش ،لیست دستورات کاربری و مهندسی که امکان اجرای آن از ایستگاه کاربری /مهندسی وجود دارد ،بر
اساس مدارك سیستم کنترل یوکوراوا و تجارب خبرران این حوزه تهیه شرده اسرت .سرپس برا اجررای ایرن دسرتورات تعرداد
رکوردهای ارسالی به شبکه ،توالی رکوردها و فیلدهای الزم جهت تشخیص آنها برهدسرت آمرده اسرت .بررای هرر کردام از ایرن
دستورات یك ماتریس که شامل موارد ذکر شده است در فایل  .CSVبهعنوان اثر امضاء آن دستور ذخیره شده است .در جردول
( )5لیست ای ن دستورات که برای این سیستم کنترل خاص تهیه شده است نمای داده شرده اسرت .الزم بره ذکرر اسرت ایرن
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لیست با اندکی تغییر برای سایر برندهای سیستمهای کنترل نیز میتوان تهیه نمود .با توجه بره فررض ناشرناخته برودن قالرب
بسته پروتکل  Vnetدر این مطالعه از فیلدهای موجود در قالب بسته سایر پروتکلها برای بهدست آوردن ویژریهای الزم در اثر
امضاء دستورات بهرهریری شده است .ویژریهای مورد استفاده در این مطالعه مطابق جدول ( )6است.
Table (5): Commands list

جدول( :)5ليست دستورات
Description
Start controller
Stop controller
)PID parameter change )for example setpoint change
Controller online configuration change
Function block or logic drawing change
Online download
Whole programm configuration and offline download
Input / output node hardware creation
IO module online configuration change
Add module in IO node
Delete module from IO node

Name
Start CPU
Stop CPU
PID change
Controller configuration
FB change
Online download
Offline download
IO node creation
IOM configuration
Module add
Module delete

Row
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Table (6): Attribute used in signature

جدول( :)6ویژریهای مورد استفاده در اثر امضاء
Feature name
Frame.len
Eth.src
Eth.dst
Eth.type
IP.src
IP.dst
IP.version
IP.len
IP.len-hdr
IP.ttl
IP.proto
IP.fragment
IP.offset.frag
IP.count.fragment
UDP.srcport
UDP.dstport
UDP.length
Data.len

Description
Total frame length
Ethernet source address
Ethernet destination address
Ethernet type
IP source address
IP destination address
IP version
IP frame length
IP header length
IP time to live
IP protocol
IP fragment
IP fragment offset
IP fragment count
UDP source port
UDP destination port
UDP total length
Vnet length

Row
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

الزم بهذکر است این ویژریها با توجه به فرضیهها برای این مطالعه بهدست آمده است .مثال به دلیرل ایرنکره در ایرن مطالعره
فرض شده است یك کنترلکننده و یك ایستگاه کاربری /مهندسی در شبکه وجود دارد آدرسهای این دو در ویژریها رنجانده
شده است .ارر تعداد ایستگاهها افزای یابد بدیهی است اثر امضاء دستورات صادر شده از هر ایستگاه متفاوت خواهد بود .دلیرل
دیگر رنجاندن آدرس  IPو فیزیکی کنترلکننده و ایستگاه کاربری در ویژریهای مورد استفاده در اثرر امضراء اهمیرت تروالی و
ترتیب ارسال بستهها از سوی طرفین برای یك دستور خاص است .بهطور خالصه این جدول شرامل ویژرریهرای اسرت کره در
رکوردهای ارسالی بر روی شبکه میتوانند جهت تشخیص اثر امضاء دستورات مورد استفاده قرار ریرند .سایر ویژریها در اینجرا
تاثیر معناداری برای تشخیص دستورات نداشتهاند .مرحله بعد از استخراج اثر امضاء دستورات ،جستجو در رکوردهای دریافتی از
شبکه برای یافتن اثر امضاء مشابه دستورات است .در رکوردهای دریافتی از شبکه تعداد زیادی رکورد غیر قابرل اسرتفاده مثرل
رکوردهای که از ایستگاههای موجود در شبکه بهصورت اشاعه عمومی41ارسال شده است ،موجرود اسرت .رکوردهرای نظرایر ایرن
قبل از جستجو اثر امضاء دستورات حذف میشود .نتایت تجربی بر روی محیط تست توسعه داده شده نشان مریدهرد کره روش
پیشنهادی قادر است کلیه دستورات ذکر شده که اثر امضاء آنها بهدست آمده است ،شناسایی کند .بدیهی است ایرن شریوه بره-
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عنوان یك نمونه اولیه ارائه شده است و فرضیههای بهکار ررفته شده ممکن است در یك محیط صنعتی واقعری صرحیح نباشرد
ولی با توسعه این شیوه امکان شناسایی دستورات مشروع از روی رکوردهای شربکه بردون دانسرتن اطالعرات درون بسرتههرای
پروتکل خاص سیستم کنترل وجود دارد.
 -3-4پيادهسازي روش تشخيص حمالت دزدكي با استفاده از تغيير رفتار دادههاي فرایندي یا تغيير رفتار فرایناد
تحت كنترل
در این مطالعه برای بررسی کارایی این روش در کنار سایر روشهای بیان شده از مجموعه دادهای که بیانگر حالرتهرای عرادی
یك کمپرسور دورانی است ،بهرهگرفته ایم .این مجموعه داده بهوسیله اطالعات ثبت شده سنسورهای ابزاردقیق یك کمپرسور در
حالتهای مختلف کارکرد جمعآوری شده است .در مرحله پی پردازش برا اسرتفاده از نمودارهرای جفتری و مردارك سرازنده
کمپرسور و خبرران این موضوع پارامترهای که وابستگی معناداری با خروجیهای حیاتی سیستم کنترل داشته است را بهعنوان
ویژریهای این مجموعه داده انتخاب شده است .شکل ( )8یك نمودار جفتی است که ارتبرا معنرا دار برین فشرار خروجری و
میزان باز بودن شیر ایمنی جلوریری از سرج بعنوان یکی از خروجیهای حیاتی سیستم کنترل را نمای میدهد .با استفاده از
این نمودارها ویژریهای این مجموعه داده که تاثیررذار بر خروجیهای حیاتی سیستم کنترل هستند ،بهدست آمده است.
الگوریتمهای مختلف رررسیون غیر خطی ،تشخیص دادههای دیده نشده42،تشخیص ناهنجاری و طبقرهبنردی در ایرن مجموعره
داده اعمال و بهترین نتایت حاصل از الگوریتمهای اعمال شده به این مجموعه داده در جدول ( )7نشان داده شده است .در ایرن
مطالعه الگوریتمهای ذکر شده در ستون اول جدول بر روی مجموعه داده بهدست آمده با  200هزار رکورد اعمرال و ایرن نترایت
بهدست آمده است .برای جلوریری از سوءریری الگوریتمها و صحت سنجی نترایت از روش اعتبرار سرنجی  5-Foldبهررهریرری
شده است .همانطور که بیان شد برای استفاده از این روش با ترکیب سایر روشهای ذکر شده نیاز است که فرایندی که توسط
سیستم کنترل در حال کنترل است کامال شناخته شود .این روش میتواند حمالت دزدکی که تاثیر بر ترافیك شبکه نگذاشته-
اند ولی از دستورات مشروع بهمنظور خرابکاری در فرایند استفاده کردهانرد را شناسرایی کنرد .بردیهی اسرت مجموعره داده و
فرایندی که در این مطالعه مورد استفاده قرار ررفت ،بهعنوان نمونهای برای معرفی این روش بوده است و برای سرایر فراینردهرا
باید شرایط خاص آن فرایند در نظر ررفته شود.
 -5نتيجهگيري و مطالعات آینده
بهطور کلی حمالت به سیستمهای کنترل را میتوان به دو رروه تقسیم بندی نمرود .حمرالت منجرر بره تغییرر ترافیرك شربکه
سیستم کنت رل و حمالت معنایی یا دزدکی .هدف از این مطالعه تشخیص کلیه حمالتی است که به سیستمهرای کنتررل دارای
شبکه ارتباطی با پروتکلهای خاص صورت می ریرد ،است .با توجه به اینکه اغلب بدافزارهای جدید و پیچیده برای حملره بره
سیستمهای کنترل و در نهایت خرابکاری در فرایند فیزیکی از دستورات شناخته شده و قابل درك سیستمهرای کنتررل سروء
استفاده میکنند .ارر از این دستورات به ظاهر مشروع و قانونی در جهت خرابکاری استفاده شوند با روشهای کنترل ترافیرك
شبکه بخصوص سیستمهای کنترلی که دارای شبکههایی با پروتکلهای خاص هستند ،قابل شناسایی نیسرتند .حمالتری کره از
دستورات مشروع سیستمهای کنترل سوء استفاده میکنند تغییری در الگوی ترافیك و مشخصات پروتکل ایجاد نمیکنند .بره-
منظور شناسایی کامل حمالت به سیستمهای کنترل ترکیبی از روشهای شناسایی حمرالت دزدکری و شناسرایی حمرالت بره
ترافیك شبکه سیستم کنترل را برای اولین بار بهصورت عملی روی یك سیستم کنترل با شبکه خراص ارائره دادهایرم .در ایرن
مطالعه برای تشخیص حمالتی که باعث تغییر در ترافیك نرمال شبکه و یا روند رکوردهای ارسالی در شبکه میشروند از روش-
های بر پایه قوانین تعریف شده استفاده نمودهایم .برای باال بردن دقت تشخیص ،دو رویکررد مروازی را در پری ررفترهایرم .در
رویکرد اول قوانین حاکم بر ترافیك نرمال شبکه را در حالتهای مختلف استخراج نمودهایم و تخطی از این قوانین را بعدا بررای
تشخیص حالت غیر نرمال و حمله در نظر ررفتهایم .عالوه بر بررسی ترافیك عادی بهمنظور تکمیل قروانین تشرخیص حمرالت
معمول تاثیررذار بر ترافیك شبکه رویکرد دومی نیز در این مطالعه مورد بررسی و استفاده قرار ررفته است .در این رویکرد برای
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اولین بار حمالت شناخته شدهای به کنترلکننده صورت ررفته و شبیهسازی شده است .با استفاده از ابزارهای نرمافزاری تسرت
نفوذ و ارزیابی شبکه حمالتی را به شبکه سیستمهای کنترل و کنترلکننده دارای شبکه اختصاصی اعمال نمودهایم و بستههای
شبکه را در این حالتها دریافت و ذخیره نمودهایم .از روی دادههای بهدست آمده قوانین تشخیص این حمالت نیز تولیرد شرده
است .برای تشخیص حمالت معنایی و دزدکی نیز دو رویکرد را بهصورت مروازی مرورد اسرتفاده قررار دادهایرم .در رویکررد اول
روشی ابتکاری مبتنی بر شبکه برای تشخیص دستوراتی که توسط یك حملهکننده بدون مجوز به سیستم کنترل اعمرال مری-
شوند ،پیشنهاد شده است.

شكل( :)8نمودار جفتي رابطه بين فشار خروجي و ميزان باز بودن شير ضد سرج
Figure (8): Relation between anti surge valve opening and output pressure pair chart
Table (7): Result from different algorithm implementation

جدول( :)7نتایج حاصل از اعمال الگوریتمهاي مختلف
ROC AUC

Cohens kappa

F1 Score

Recall

Precision

Accuracy

Algorithm

0/9898204

0/96660

0/98971

0/9796408

1

0/985764

Novelty Detection one class SVM

0/9965176

0/97664

0/97983

0/99927

0/961155

0/9945

Anomaly Detection KNN

0/9940412

0/95813

0/96386

0/99937

0/931051

0/9901

Anomaly Detection ABOD

0/9999348

0/99979

0/99985

1

0/999718

0/999910

Classification K Neighbor
Classifier

0/9998664

0/99979

0/99986

0/99973

1

0/999910

Clasification SVC

0/999869

0/99980

0/99986

0/99973

1

0/999910

0/9998688

0/99980

0/99986

0/99973

1

0/999910

Classification Decision Tree
Classifier
Classification Random Forrest
Classifier

0/999933

0/9998

0/99986

1

0/999734

0/999910

Classification AdaBoost Classifier

این روش پیشنهادی برخالف سایر روشهای مبتنی بر شبکه قادر به تشخیص حمالت معنایی و یواشکی به سیستمهای کنترل
است .در این مطالعه از روش تشخیص سوء استفاده و مبتنی بر بستههای ارسالی شربکه بررای تشرخیص دسرتورات بره ظراهر
مشروع استفاده میکنیم  .در این مطالعه اثر امضاء دستوراتی که از ایستگاه اپراتوری به سمت سیستم کنترل ارسال میشرود برا
ضبط ترافیك شبکه بهدست آمده است .در این مطالعه برای تشخیص دستورات غیر نجیب ،دستوراتی که از روی شبکه سیستم
کنترل قبل از رسیدن به خود سیستم کنترل تشخیص داده میشود را با دستورات واقعی اجرا شده توسط اپراتور مقایسه مری-
کنیم .با توجه به اینکه ممکن است سیستمهای کنترل پروتکل شبکههای خاص خود را داشته باشند که اغلب در دسترس قرار
ندارد و جزء اطالعات اختصاصی سازندران است بنابراین در این مطالعه فرض نمودهایم در مرورد جزئیرات پروتکرل اختصاصری
شبکه سیستم کنترل اطالعاتی موجود نیست و بر این مبنی راه حل پیشنهادی را ارائه نمودهایرم .بنرابراین نروآوری ایرن روش،
ابتدا ترکیب روشهای مختلف تشخیص حمالت و بومیسازی آنها برای یرك سیسرتم کنتررل دارای شربکه اختصاصری اسرت.
دومین نوآوری استفاده از اطالعات و بستههای شبکه برای تشخیص حمالت معنایی بدون فرض تغییر در مشخصات پروتکرل و
ترافیك شبکه و همچنین بدون وابستگی به دان جزئیات پروتکل اختصاصی سازندران سیستمهای کنتررل اسرت .در رویکررد
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دوم برای تشخیص حمالت معنایی و دزدکی از رفتار فرایند تحت کنترل استفاده میشود .برا توجره بره ماهیرت فراینرد تحرت
کنترل رفتار حالت عادی و نرمال فرایند ،با استفاده از متغیرهای اندازهریری شده فرایند ،شربیهسرازی مریشرود .در ایرن روش
دادههای حالتهای عادی که از سیستمهای کنترل جمعآوری شده است برای آموزش الگوریتمهرای یرادریری ماشرین و داده-
کاوی استفاده میشوند .برای اینکه بتوانیم نتایت مدل پیشنهادی را در عمل و تجربه مورد بررسی قرار دهیم و یك نمونه واقعی
از این مدل پیشنهادی را ارائه کنیم از یك بستر واقعی سیستم کنترل یوکوراوا با شبکه  Vnet/IPکه تمامی مشخصههرای ذکرر
شده قبلی را دارا است ،بهره ررفتهایم .نتایت نشان میدهد که این روش ترکیبی ،بخوبی قادر به تشخیص هردو نوع حمله منجر
به تغییر ترافیك شبکه و همچنین حمالت با استفاده از دستورات بظاهر مشروع که تغییرری در ترافیرك شربکه یرا مشخصرات
پروتکل نمیدهند ،است .نتایت تجربی در این مطالعه نشان داده است که قوانین استخراج شرده برهصرورت صددرصرد حمرالت
مرتبط از قبل شناخته شده را شناسایی میکند .بدیهی است در این روش انتظار شناسایی حمالت ناشناخته وجود نردارد .روش
جد ید ارائه شده مبتنی بر شناسایی دستورات سیستم کنترل از روی رکوردهرای اسرتخراج شرده شربکه نیرز برهصرورت کامرل
حمالت معنایی را تشخیص میدهد .روش مبتنی بر دادههای فرایندی مورد استفاده در این مطالعه نیز قادر به تشخیص حردود
 99درصد از حمالت معنایی با استفاده از الگوریتمهای طبقهبندی و مجموعه داده استفاده شده است .البتره کرارایی ایرن روش
وابستگی شدید به نوع فرایند و دادههای کلیدی انتخاب شده دارد .به دلیل اینکه در اغلب موارد امکان استفاده از مجموعهداده-
های تولیدی استاندارد برای تولید سیستمهای تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه ،خاص سیستمهای کنترل وجود ندارد برا توسرعه
روش پیشنهادی در این مقاله امکان تشخیص حمالت دیگر نیز وجود دارد .این مطالعه قابل توسعه به سایر سیستمهای کنتررل
با مشخصات متفاوت و با دستورات مشروع متنوع تر نیز است .در این مطالعه که با فرض یك ایسرتگاه اپراتروری و یرك کنتررل
کننده انجام شده است قابل توسعه به یك شبکه کامل سیستمهای کنترل در مطالعات آینده است .همچنین در مطالعات آینده
برای کشف قوانین در زمان نرمال و حمله از روی رکوردهای دریافتی از شبکه بجای کشف و جستجوی دستی شیوههرای نروین
نیز به کار ررفت .بدیهی است این شیوه بعنوان یك نمونه اولیه ارائه شده است و فرضیههای به کار ررفته شده ممکن اسرت در
یك محیط صنعتی واقعی صحیح نباشد ولی با توسعه این شیوه امکان شناسرایی دسرتورات مشرروع از روی رکوردهرای شربکه
بدون دانستن اطالعات درون بستههای پروتکل خاص سیستم کنترل وجود دارد.
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23. Deep packet inspection
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34. Denial of service
35. Stealthy
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37. Man in the middle
38. Data false injection
39. Wireshark
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