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سامانه های نهفته در سامانه های دارای مأموریتهای حیاتی بهویژه در سامانههای فرماندهی و کنترل ،از اجزاای
حساس محسوب میشوند که عملکردهای مهمی از کل سامانه را انجام میدهند .الزمة استمرار فعالیتهزای چنزی
سامانه هایی مراقبت همامان از خصوصیات کیفی کلیدی سامانه است تا بتزوان اسزتمرار خزدمات حیزاتی آن را در
طول زمان به شکل قابل قبولی تضمی نمود .تاکنون روی مدیریت خصوصیات کلیزدی قابلیزت اطمینزان و امنیزت
سامانه تحقیقات زیادی به صورت مجاا انجام شده است ،اما مدیریت هر یک از ای خصوصیات کیفزی تمهیزدات
مجاایی دارد .تاکنون تالش زیادی برای یکپارچه سازی یا حداقل هماهنگ سازی آنها با هم انجام نشزده اسزت .بزه
همی دلیل ،اشکاالت مخربی ایجاد شده است که در صورتی که توجه به ایز دو موضزو بزه صزورت ترکیبزی و
یکپارچه انجام شود ،خطرات و خرابیهای کمتری برای سامانههای حیاتی ایجاد میگردد .در ای مقاله تالش شزده
است چارچوبی یکپارچه برای مدیریت مشترک خصوصیات امنیت و قابلیت اطمینزان در سزامانه هزای نهفتزه ارائزه
شود .ایدة اصلی ای چارچوب ،استفاده از مدل  Willowجهت بازپیکربندی سزامانه بزهمنظزور محافظزت از ایز دو
ویژگی کلیدی است .برای ای منظور سه نو کنترل کننده در طرح پیشنهادی در نظر گرفته شزده و بزرای هزر یزک
خطمشی هایی با قواعد نحوی مشخص طراحی و پیاده سازی شده است .ای خزطمشزی هزا بزر اسزاس متغیرهزایی
تعریف شدهاند که انوا اندازهگیریهای مورد نیاز را در حیطههای نرمافزااری ،سزختافزااری ،شزبکهای و امنیتزی
انجام میدهند ،سپس با شبیهسازی یک محیط کاربردی متداول نظامی شامل چهار گره ارتباطی با هزمبنزدی کامزل،
اثربخشی ای خطمشیها و توانایی آنها در پایش و کنترل همامان امنیت و قابلیت اطمینان نشان داده شده است.

میتواند به دقت مورد تحلیل و موشکافی قرار گرفته و
اصالحات مورد نیاز در آن انجام شود.

 .5-5بيان مسئله
سامانههای فرماندهی و کنترل بیشتر در شرایط

سامانههای فرماندهی و کنترل در بیشتر موارد از

بحران مورد استفاده قرار میگیرند .ای بحرانها شامل

سامانههای نهفته خاص منظورهای استفاده میکنند که

مواردی مانند بحرانهای نظامی (نبرد سخت) یا سوانح

عملیات مشخصی را کنترل و هدایت میکند .مثالهایی

طبیعی (سیل ،زلاله و  )...هستند .هدف از بهکارگیری

سامانهها رباتهای می یاب ،رباتهای

ای

سامانهها در چنی

شرایطی ،ارائة خدمات حیاتی
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برای مقابله و مدیریت هر چه بهتر بحران است.

از ای

نو

آتشنشان ،سامانههای ناوبری رزمی یا تجاری،
سامانههای هدایت موشکها هستند .در ای سامانهها،

از منظر تهدیدشناسی ،دو حوزة امنیت و قابلیت

سامانههای نهفتة حیاتی اغلب از اجاای کلیدی و

اطمینان با یکدیگر متفاوت هستند .در حوزة امنیت

حیاتی هستند که لطمه به عملکرد آنها کل عملکرد

بیشتر تهدیدهای عامدانه با منشأ بیرونی مورد بررسی

سامانه را با مخاطره مواجه میکند ()Banerjee, 2012؛ به

قرار میگیرند ،اما در قابلیت اطمینان فقط تهدیدهای

بیان دیگر در درون هر یک از ای سامانههای بارگ،

ناخواسته درونی مورد توجه میباشند که بیشتر ناشی از

بهطور معمول ،اجاای کلیدی وجود دارند که اشکاالت،

اشکاالت خود سیستم در طراحی و ساخت هستند.

خرابیها یا دستکاری آنها میتواند منجر به صدمات

ویژگی خاص سامانههای فرماندهی و کنترل ای

گسترده به عملکرد سامانه شود و ای صدمات به نوبة

سامانهها در شرایط

خود آثار وخیم اقتصادی ،جانی و امنیتی خواهند

بحران ،اغلب به جای تأکید بر شناسایی منشأ تهدید

داشت .به ای اجاا ،اجاای کلیدی سامانههای فرماندهی

علیه سامانه ،اصل کارکرد صحیح آن مورد توجه قرار

و کنترل گفته میشود (.)Goertzel, 2009

است که در بهرهبرداری از ای

دارد ،بنابرای هرگونه خرابی یا تهدید بیرونی که باعث
اختالل عملکردهای حیاتی و اصلی سامانه شود،

 .5-2اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

رابطه توجه

تاثیرهای

غیرقابل تحمل خواهد بود و در ای

نمونههای

متعددی

دربارة

مخرب

یا عامدانه و سهوی بودن منشأ تهدید نمیشود.

سامانهها موجود است .مشکل پیشآمده برای سامانة

هدف ،محافظت از عملکردها و خدمات

کنترلی سفینة آریان  5در اثر خطای نرمافاار بخش

اساسی و حیاتی سامانه است تا بتوان بحران را مدیریت

مکانسنج 1آن که منجر به انفجار سفینه چند ثانیه پس از

نمود .درست در همی نقطه است که مدیریت و کنترل

پرتاب آن شد ( ،)Lions, 1996مرگ و میرهای متعدد ناشی

یکپارچه و ادغامشدة امنیت و قابلیت اطمینان در

از خطاهای سامانة کنترل دستگاه رادیوتراپی

سامانههای فرماندهی و کنترل موضوعیت اساسی پیدا

که منجر به مرگ چندی مریض در اثر تشعشات بسیار

مهمتری

Therac-25

میکند .طبیعی است که پس از اتمام بحران ،منشأ
تهدید و آسیبپذیریها و اشکاالت موجود در سامانه

2

. IRS: Inertial Reference System
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چندانی به اینکه منشأ تهدید درون یا بیرون سامانه است

اشکالهای ناخواسته یا خرابکاری عامدانه در ای قبیل

شدید آن شد

()Leveson, 1993

شرکت تویوتا که

صورت جداگانه و با روشهای ارزیابی قابلیت اطمینان

منجر به توقف ناگهانی خودرو در سرعتهای باال در

سختافاار و نرمافاار سامانه با روشهای قابلیت

بارگراهها میشد ( ،)CBS News, 2010تنها ،نمونههایی از

اطمینان نرمافاار ( )Wolf, 2012به صورت جداگانه تحلیل

تأثیرهای مخرب اشکالهای ناخواسته در سامانههای

و ارزیابی شوند .نظریة قابلیت اطمینان با وجود آنکه

نهفته حیاتی بودهاند .در کنار آنها برخی خرابکاریهای

برای هدفهای از پیش تعریفشدة خود کامل و

عمدی که از زمان انفجار خطوط لولة گاز سیبری در

جوابگو است ،ولی نقص عمدة آن در نظر گرفت

شوروی سابق در  1891شرو شده ( )Markoff, 2009و تا

صرف اشکالها و خرابیهای ناخواستة سامانه است که

ادامه دارد،

برای هدف ما ،که همان تحلیل و مدیریت یکپارچه

نشان از اهمیت تمهیدات امنیتی در کنار تمهیدات قابلیت

خرابیهای ناخواسته با حمالت عامدانه و خرابکاریها

سامانة کنترل هوشمند خودرو

Prius

اکنون با شدت بیشتری مانند کرم
اطمینان در ای

Stuxnet

سامانهها دارد .بهدلیل حیاتی بودن
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و یا مشکل پیشآمده در

متداول دیگر آن است که سختافاار سامانة نهفته به

در سامانه است ناقص محسوب میشود.

عملکرد ای اجااء ،باید بتوان عملکردهای کلیدی آنها را

تحلیلگززران امنیتززی بززرای ارزیززابی سززطح امنیززت

محافظت نمود .ای محافظت باید هم در مقابل خرابیها

سامانهها اغلب از سطحبنزدیهزایی بهزره مزیبرنزد کزه

و اشکاالت احتمالی ناخواسته سامانه و هم در برابر

برخززی اسززتانداردها ماننززد اسززتاندارد معیززار مشززترک

1

دستکاریها و خرابکاریهای عمدی و حملهها انجام

( )Common Criteria, 2017ارائه نمودهاند .ای تحلیلها بزا

شود .به ای دلیل ،باید مدلی داشت که توانایی پایش،

آنکه از نظر مقاوم بودن سامانه در مقابل برخی حملهها،

ارزیابی ،و محافظت از سطح امنیت و قابلیت اطمینان

برآوردهای خوبی به کاربر میدهند ،ولی نمیتواننزد بزه

ای سامانهها را به صورت یکپارچه داشته باشد.

وی اطمینان دهند که آیا سامانة مورد نظر دارای ساختار
درونززی مقززاوم و قابززل اطمینززانی از نظززر اسززتمرار
عملکردهای خود میباشد یا خیر؟

 .5-9پيشينة تحقيق
فعالیتهایی که در زمینههای مرتبط انجام شده
است ،اغلب به یکی از دو حوزة امنیت یا قابلیت
مدلهایی را یافت نمود که ای دو هدف کیفی را با هم
ترکیب نموده باشند .در سامانههای نهفتة پیچیده ،سامانه
را به صورت شبکهای از زیرسامانهها با روابط درونی
در نظر میگیرند و سپس آن را بر اساس روشهای
ارزیابی و اندازهگیری قابلیت اطمینان شبکهای تحلیل
میکنند

( Banerjee, 2012و 2011

نیاز مبرم سزامانههزای حیزاتی فرمانزدهی و کنتزرل در
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اطمینان پرداختهاند و به ندرت میتوان تحقیقات و

 .5-4پرسش تحقيق
صحنة بحران ،نبرد و  ...ای است که صحت عملکردهزای
اساسی آنها تا انتهای عملیات قابل کنترل و مدیریت باشزد.
ایزز موضززو مسززتلام مززدیریت همامززان و یکپارچززة
خصوصیات کیفی حزوزههزای امنیزت و قابلیزت اطمینزان
سامانه است .پرسش ای است کزه چگونزه مزیتزوان ایز

 .)Meedeniya,روش
. CC: Common Criteria

3

خصوصززیات -کززه در بعض زی مززوارد بززا هززم نامتجززانس

و در پایان در فصل نتیجهگیری به جمعبندی و پیشنهاد

هستند -را با یزک روش یکسزان و هماهنزگ توصزیف و

کارهای آتی اشاره میگردد.

پایش کرد؟ ،همچنی چگونه میتوان با مدیریت یکپارچزه
و توأمان آنها اسزتمرار عملکردهزای اساسزی سزامانه را در
 .2-5مدل پيشنهادی

شرایط بحران مدیریت و تضمی نمود؟

برای حل مشکل مطرح شده در بخش پیش ،باید
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 .5-1روششناسي تحقيق

مدلی برای طراحی و تولید سامانههای نهفته ارائه گردد

ای تحقیق به صورت یک مدل نظری جامع و عمومی

که قابلیت مدیریت یکپارچه امنیت و پایداری را در

ارائه گردیده است ،سپس مدل ارائهشده در یک وضعیت

خود داشته باشد .به ای منظور بهعنوان پایة ایدة اصلی

عملیاتی مفروض فرماندهی و کنترل در

محیط MATLAB

مدل از معماری

(Knight, 2002) Willow

در رابطه با

شبیهسازی شده و نتایج آن گاارش شده است .در بخش

سامانههای حیاتی بقاپذیر استفاده شده و از آن بر مبنای

دوم ،ایدة مدل پیشنهادی ارائه میگردد .سپس مدل

نیاز کار در مدل پیشنهادی سامانههای نهفته به شکل

پیشنهادی تشریح میشود .اجاای مدل و چگونگی

تکمیل شده استفاده میشود .از آنجا که هدف اصلی

پیادهسازی و استفاده از آنها را در انتهای بخش دوم

معماری

قابلیت بقا برای سامانههای

توضیح داده خواهد شد .در بخش سوم ،شبیهسازی

توزیعشده بارگ بوده است ،ایدة کلی آن استفاده از

انجامشده به همراه نتایج بهدست آمده گاارش میشود.

تعداد زیادی حلقة کنترلی در آن سامانه توزیعشده است

ماایای مدل ارائهشده نسبت به سایر مدلهای مشابه در

که ای حلقههای کنترلی ،ضم مستقل بودن از یکدیگر

انتهای بخش سوم ،بررسی و ارزیابی میشود .در بخش

با هم تعاملپذیر هستند .شکل  1نمودار پایة ای

چهارم و نهایی نیا نتیجهگیری و جمعبندی و پیشنهاد

معماری را نشان میدهد.

Willow

تأمی

کارهای پژوهشی آتی ارائه میگردد.
شکل  .1نمودار اصلی معماری Willow

 .5-6سازماندهي تحقيق
ساختار ای پژوهش در چهار بخش تنظم شده است
اهداف ،پیشینه ،پرسش و روش تحقیق است.
در بخش دوم به مبانی نظری در قالب چارچوب
کلی ارزیابی صحنة نبرد اشاره شده و در بخش سوم به
یافتههای تحقیق اعم از مدلسازی و شبیهسازی شبکة
حسگری سایبری ،چالشها و راهحلها پرداخته میشود

چگونگی عملکرد ای معماری به ای ترتیب است
که در طول دورة عملکرد سامانه حیاتی ،افاون بر

4
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که بخش اول شامل بیان مسئله ،ضرورت و اهمیت،

وضعیت خود سامانه ،وضعیت متغیرهای محیطی نیا
پایش میشود و نتایج ترکیبشدة ای پایش به بخش

ای سامانه دارای تعدادی زیرسامانه خواهد بود که

تحلیل جهت بررسی داده میشود .سپس در صورت

در شکل  1به شکل اجاای

نمایش داده

نیاز به انجام کاری مانند تغییر در برخی زیرسامانهها

شدهاند .برای هر جاء تعدادی ویژگی و کمیت قابل

بخش تحلیل به بخش پاسخ ،عملیات مربوطه را اعالم

اندازهگیری (هم از نظر امنیت و هم از نظر قابلیت

میکند و بخش پاسخ نیا آن را اجرا مینماید .هدف از

اطمینان) مشخص شده است .به ای ترتیب هر یک از

طرح ای بحث ،مرور ای معماری جهت آمادگی برای

اجااء دارای  kویژگی امنیتی  S tکه  1 i  kو  mویژگی

توضیح مدل پیشنهادی تحقیق جاری بوده است.

قابلیت اطمینان  Rtکه  1 j mخواهند بود .مجموعه

i

j

امنیتی S ti

کمیتهای

به

صورت

بُردار

یک

شکل ،شمای یک سامانة نهفتة دارای قابلیت

)  Sv  (S t ,... , S tو مجموعه کمیتهای قابلیت اطمینان

خودکنترلی و بازپیکربندی (هم از نظر امنیتی و هم از

را به صورت یک بُردار )  Rv  ( Rt ,... , Rtنمایش داده

نظر پایداری) را نشان میدهد.

میشود .ای کمیتها هر یک دارای یک حد آستانه هستند که

ای

فصلنامة فرماندهي و کنترل ،سال اول ،شمارة  ،2زمستان 5931

اکنون مدل پیشنهادی در شکل  1تشریح میگردد.

S1

تا

Sn

1

k

m

1

سطح قابل قبول آنها را نشان میدهد و آن با )  S t (thو
i

) Rt (thنمایش داده میشود.
j

شکل  .1مدل پیشنهادی مبتنی بر بازپیکربندی
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فلسفة کلی ای مدل ،پایش مداوم کمیتهای امنیت و

 .2-2تشريح مدل پيشنهادی
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قابلیت اطمینان در تمام اجااء ،تحلیل و ارزیابی آنها و

بخش موتور خطمشی وظیفه دارد تمامی تدابیر و

تشخیص وجود مشکالت احتمالی از نظر امنیت و

اقدامات مورد نیاز برای حالتهای مختلف انحراف در

پایداری در هر جاء و در نهایت اعمال بازپیکربندیهای

عملکرد سامانه اعم از نقضهای امنیتی یا خرابیها و

مورد نیاز جهت اصالح آن شرایط و مقابله با مشکل

ناپایداریهای سامانه را بر حسب مقادیر هر یک از

است .حدود آستانه و باید با توجه به ماهیت هر کمیت

کمیتها و یا ترکیبهای متنوعی از آنها در نظر بگیرد و

بر اساس شرایط عملی و کاربردی سامانه و به صورت

حالتهایی که نیاز به عکسالعمل دارند را به همراه نو

تجربی و با تقریب خطای قابل قبول توسط بهرهبردار

عکسالعمل مربوطه مشخص کند .هر سه کنترلکنندة

سامانه مشخص شوند .برای نیل به ای هدف هر یک از n

مدل از تعدادی گاارة شرطی استفاده

زیرسامانههای

Si

مقادیر ویژگیهای امنیت و قابلیت

اطمینان خود را به ترتیب به صورت دو بردار  Sviو

Rvi

موجود در ای

میکنند؛ به ای معنی که ورودیهایی که به صورت  Sviو
Rvi

دریافت میکنند را با شرایط تعیی شده و قوانی

استخراج و به کنترلکنندههای تخصصی امنیت و قابلیت

تعریف شده برای خود میسنجند و چنانچه شروط مطرح

اطمینان ارسال میکنند .کنترلکنندههای تخصصی وظیفه

در برخی قوانی در ورودیها واقع شود اقدامات مربوط

دارند هر یک از کمیتهای باال را بررسی و ارزیابی کنند

به آن قوانی

بازپیکربندی اعمال

و در صورت عبور هر یک از کمیتها از حد آستانة قابل

میکنند .ای گاارههای شرطی یا قوانی در واقع همان

قبول عکسالعمل مناسب را نشان دهند.

خطمشیهایی هستند که توسط موتور خطمشی تعیی و

را به صورت فرامی

به هر یک از کنترلکنندهها ابالغ شدهاند؛ برای نمونه در
شکل  3چند خطمشی مثالی در موتور خطمشی ارائه
میگردد .ای

خطمشیها توسط بهرهبردار سامانه تعریف

و اعمال میشوند و در ای

تحقیق هیچ پیشفرض یا

توصیهای درباره آنها ارائه نمیشود.
شکل  .3چند نمونه خطمشی مثالی
] [ Downloaded from ic4i-journal.ir on 2023-01-08
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ای خطمشیها نسبت به هم دارای استقالل زمانی و

 .2-9تشريح اجزای مدل

عملکردی هستند و میتوانند به موازات هم فعال شوند.

 .2-9-5معيارها و متغيرهای اندازهگيری و پايش

فقط در شرایطی که فعال شدن همامان دو خطمشی

برای اجرای عملی ایدة معرفیشده در بخش  3باید

تداخل ایجاد میکند ،خود بهرهبردار سامانه باید ترتیب

ابتدا سنجهها یا معیارهای مناسبی برای پایش شدن

اولویت اجرای آنها را در سامانه مشخص نماید.

انتخاب و معرفی نمود .البته هدف اصلی در ای تحقیق،

در شکل  3خطمشی  P1مشخص میکند که چنانچه

نوآوری در زمینة انتخاب و تعیی معیارها نیست ،بلکه

کمیت امنیتی از حد آستانة خود

چگونگی استفاده از آنها در ساختار کنترلی و نظارتی

در زیرسامانة

S1

بالفاصله خاموش شود که ای

خطمشی با توجه به محتوی و ماهیت آن باید در

اصلی است ،از ای رو میتوان برای انتخاب معیارها به

کنترلکنندة امنیتی اعمال شود .خطمشی  P2میگوید که

معیارها در

اگر در  ،S3کمیت از حد آستانه خود کمتر شد،
شرو

مجدد شود .ای

S2

مسئله میتواند بهدلیل

سایر منابع علمی مربوط مراجعه کرد .ای
مراجع مانند

((Merseguer, 2012), (Mazurkiewicz, 2016

)Eusgeld, 2008),

و

()Rubino, 2010

معرفی شدهاند .در

S2

( )Mazurkiewicz, 2016معیارها به دو گروه کلی معیارهای

و  S3باشد که باز هم به کنترلکنندة امنیت مربوط است.

تحلیلی و معیارهای تجربی تفکیک گردیده و برای هر

وابستگیهای احتمالی بی عملکرد و خواص امنیتی
گفته است که اگر اندازة بُردار

خطمشی

P3

متوسط

مقدار

Rv1

از

یک تعدادی سنجه معرفی شده است ،ولی در مجمو

فرمان

جامعتری و معتبرتری آنها در ( )Eusgeld, 2008معرفی و

) RC_Reconfiguration_msg(1به  S1صادر شود .ای خطمشی

تحلیل شده است که در ای

تحقیق به همان معیارها

به کنترلکنندة قابلیت اطمینان مربوط است .خطمشی

استناد میشود .بدیهی است که مخاطب در ای

P4

تعیی

بُردارهای

عناصر

آن

کمتر

شد،

زمینه

کرده که اگر حاصلضرب اندازة تمام

آزادی عمل داشته و میتواند بر مبنای نیازمندی و

از عدد  111کمتر شد ،کل سامانه باید

تشخیص خود معیارها را کم و زیاد نماید .معیارهایی که

Svi
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پایی تر رفت ،باید

S1

برای مدیریت همامان امنیت و قابلیت اطمینان مسئلة

()Eusgeld, 2008

شرو مجدد شود که به کنترلکنندة امنیت مربوط است.

در

خطمشی  P5نیا گفته است که اگر مجمو اندازههای

دستهبندی گردیدهاند:

معرفی شدهاند در گروههای زیر

باشد ،آن جاء باید خاموش و جایگای شود .تشخیص

( )1شاخصهای امنیتی،

اینکه هر خطمشی به کدام کنترلکننده مربوط است

( )3شاخصهای کارایی،

توسط خود موتور خطمشی انجام میشود.

( )4شاخصهای همپوشان.
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بُردارهای  Sviو  Rviبرای هر زیرسامانة  Siکمتر از 11

( )1شاخصهای قابلیت اطمینان،

ای شاخصها میتوانند طیف وسیعی از شاخصهای
بسیار ساده مانند حجم ترافیک عبوری شبکه یا تعداد
بستههای گم شده تا شاخصهای مشکل و پیچیده مانند

7

احتمال بروز یک حملة امنیتی خاص در بازة زمانی
مشخص در آینده را شامل شوند .در ای

تحقیق در

سطح چند جاء سامانه ،افت کارایی قابل تحملی
مالحظه شود ،ممک است بر اساس محاسبات و قوانی

جدولهای  1و  3شاخصهای در نظر گرفتهشده برای

مربوط به هر جاء ،نیازی به تعمیر یا جایگاینی هیچ

شبیهسازی و ارزیابی عملکرد سیستم معرفی خواهد شد.

یک از اجااء وجود نداشته باشد ،اما وقتی در یک
تحلیل سطح باالتر ،کل قابلیت اطمینان سامانه در نظر

 .2-9-2کنترلکنندة تخصصي قابليت اطمينان

ای

کنترلکننده وظیفه دارد تمامی اجااء و

گرفته شود ،بر اساس محاسبات و قوانی

آن الیه،

برخی اقدامهای اصالحی ضرورت خواهد یافت.

زیرسیستمها را از نظر قابلیت اطمینان پایش نماید و در
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صورت لاوم نسبت به اعمال تغییرات و تصحیحات الزم

 .2-9-9کنترلکنندة تخصصي امنيت

بر مبنای قوانی مشخصشده در موتور خطمشی ،اقدام

ای کنترلکننده از نظر اهداف و ماهیت آن ،درست

کند .سنجههای پایش ای کنترلکننده عبارتند از:

مانند کنترلکنندة تخصصی قابلیت اطمینان میباشد،

( )1سالمت/خرابی اجااء،

ولی از نظر محتوایی معیارها و سنجههای مربوط به

( )1نرخ خرابی،

حوزة امنیت اطالعات و سامانهها را پوشش میدهد.

( )3تعمیر/جایگاینی اجااء،

برخی از شاخصهای مناسب برای پایش و کنترل

( )4نرخ تعمیر/جایگاینی،

توسط ای کنترلکنندة تخصصی در جدول  1بر اساس

( )5میاان مصرف، I/O

دستهبندیهای تخصصی آنها آمده است.

( )6میاان مصرف حافظه،

جدول  .1شاخصهای امنیتی برای پایش و کنترل

( )7متوسط زمان پاسخ،
( )9قابلیت اطمینان.
ای کنترلکننده تمام ای متغیرها را در مورد هر یک
از اجااء و زیرسامانهها مورد پایش قرار میدهد ،سپس
بر مبنای وضعیت هر جاء و قوانی

تعریفشده در

مانند جایگاینی را در مورد آن جاء اعمال مینماید.
افاون بر آن ،ای کنترلکننده بر مبنای مجمو اطالعات
گردآوری شده خود میتواند استنتاجهای سطح باالتری
را نسبت به وضعیت قابلیت اطمینان در کل سامانه به
صورت محاسباتی ارائه کند که در صورت نیاز،
تصمیمها و اقدامهای کنترلی در سطح کل سامانه
طراحی و پیادهسازی شود؛ برای مثال زمانی که در

8
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موتور خطمشی ،در صورت لاوم اقدامهای کنترلی

 p qتوصیف میشوند؛ به ای مفهوم که اگر شرط

 .2-9-4کنترلکننده يکپارچه

کنترلکننده

ای

میتواند

بهعنوان

مکمل

 pبرقرار باشد باید اقدام  qانجام شود.

کنترلکنندههای تخصصی و با ترکیب اطالعات به



 : Si  Stiویژگی امنیتی  S tiاز زیرسیستم S i

دست آمده از هر دو کنترلکنندة امنیت و قابلیت



 : Si  Rtویژگی قابلیت اطمینان  Rtاز

اطمینان ،تحلیلهایی با استفاده از ترکیب اطالعات هر
دو کنترلکننده و به صورت هوشمندتر و سطح باالتر
ارائه نماید.

i

i

زیرسیستم S i


)  St (thو ) Rt (thمقادیر آستانة قابل قبول
i

i

برای هر یک از ویژگیهای امنیت و قابلیت اطمینان
نشان دادهاند که

و قابلیت اطمینان ،قابل اندازهگیری کمی و عددی هستند

نوعی ترکیب یا هماهنگی یا وابستگی میان معیارهای

و تمام قوانی موتور خطمشی نیا بر اساس مقایسههای

امنیت با معیارهای قابلیت اطمینان یا قابلیت اعتماد

عددی نوشته میشوند .بدیهی است که در صورت

کنترلکننده به دنبال آن است که با

وجود برخی شاخصهای کیفی ،میتوان با روشهایی

ترکیب پایش و کنترل ای

دو حوزه ،امکان مدیریت

آمده است ،آنها را

بهتر ،دقیقتر و مؤثرتر ای

دو حوزه را به صورت

)(Meadows, 1996

وجود دارد .ای

و

)(Pfitzmann, 2004

مانند آنچه در

)(Vijayaraghavan, 2010
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مراجعی مانند

)2003) ،(G¨artner, 2003

،(Hoepman,



فرض بر ای است که تمامی ویژگیهای امنیت

تبدیل به مقادیر معادل کمّی نمود.

همامان در سامانه ایجاد نماید.
 .2-9-6کنترل سازگاری قوانين موتور خطمشي
 .2-9-1موتور خطمشي

در مورد تمام سیستمهایی که فعالیتهای کنترلی را

برای آنکه مدیر سامانه بتواند بر اساس نیازها و

بر طبق قوانینی که کاربر برای آن تعریف میکند –مانند

الاامهای خاص خود ،سامانه را تنظیم و مدیریت نماید

دیوار آتش یا سوئیچ شبکه -انجام میدهند همواره ای

باید بتواند قیود و کنترلهای مد نظر خود را به سامانه

پرسش و دغدغه وجود دارد که چگونه میتوان اطمینان

وارد نماید .همانگونه که در بخش  3مقاله مشخص

داشت که قوانینی که کاربر تعریف میکند با یکدیگر

شده است ،ای

کار از طریق تعریف قوانینی انجام

کنترلکنندههای مختلف ،بر اساس قوانی

یادشده در

موتور خطمشی ،تمام تراکنشها و فعل و انفعاالت

مسئله روبهرو بوده و نیاز است روش مناسبی برای ای
موضو پیشبینی شود .کارهایی مانند
)(Buttyán, 2009

)(Gouda, 2004

در زمینه سازگاری قوانی

و

کاربر در

سامانه را کنترل نموده و در صورت لاوم اقدامهای

دیوار آتش شبکه روش ارائه نمودهاند ،حتی به صورت

مدیریتی و کنترلی را اعمال میکنند .چگونگی تعریف

عمومیتر ،با توجه به استفاده از رویکرد توصیف فرمال

قوانی بر اساس قواعد نحوی زیر انجام میشود:


 : p qبه طور کلی تمام قوانی به صورت

برای توصیف قوانی
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میشود که به موتور خطمشی سامانه داده میشود.

تناقض نداشته باشند .ای

موتور خطمشی نیا همی

موتور خطمشی ،میتوان از

قضایای معروف سازگاری موجود در منطق مرتبة اول

گاارههای شرطی توصیف میشوند که با رابطههای
9

که در ) (Halbeisen, 2011آمده است ،برای کنترل و اثبات

از هر  R jبه گاارههای مقدم و تالی آن اشاره گردد ،از

تعریفشده توسط


نماد  R j  pو  R j qاستفاده میشود .رابطه


سازگاری یا عدم سازگاری قوانی

نشان میدهد که تغییر ایجاد شده در ورودیهای Svi

کاربر استفاده مناسب نمود.

یا  Rviدر بخش شرط از قانون  R jیعنی R j  p
 .2-9-7چگونگي عملکرد سيستم

عملکرد سیستم به ای

صدق می کند یا خیر .اگر چنی باشد آن گاه تصمیم به

ترتیب است که تمام

اجرای  R j qخواهد گرفت.

کنترلکنندهها به صورت مداوم در حال دریافت
ورودیها از حسگرهای مختلف و انجام محاسبههای
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تعریفشده در

برای اینکه بتوان اطمینان حاصل نمود که ای مدل

موردنیاز برای تطبیق آنها با قوانی

موتور خطمشی هستند .به ازای هر تغییر در حسگرها

قابلیت الزم را برای مدیریت امنیت و قابلیت اطمینان

یا هر تغییر در قوانی موتور خطمشی ،ای محاسبهها

در سیستمهای نهفته حیاتی دارد ،یک چارچوب

یک بار از ابتدا توسط کنترلکنندههای مرتبط انجام

شبیهسازی برای آن پیشنهاد میگردد .سپس با

میشود .شبهکُد ای فرایند در شکل  4آمده است.

خطمشیهای پیشنهادی و کنترل آنها ،چگونگی ارتقای

شکل  .4شبه کُد تطبیق تغییرات در حسگرها و کنترل عملیات

توأمان امنیت و قابلیت اطمینان نشان داده میشود.

کنترلکنندهها بر اساس قوانی موتور خط مشی

 .9-5طراحي سيستم شبيهسازی
چارچوب پیشنهادی شبیهسازی با توجه به
کاربردهای معمول فرماندهی و کنترل ،یک شبکة چهار
گره از سامانههای ارتباطی است که با یکدیگر دارای
ارتباط مستقیم هستند و در نتیجه ،یک همبندی شبکة
کامل میدهد .شکل  5ای مثال را نشان میدهد.
شکل  .5شبکه مورد مطالعه

خطمشی است که به صورت گاارههای مقدم و تالی و
با نماد  R j :Pj q jنوشته میشود .اگر خواسته شود
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در ای

شبهکُد ،هر  R jیکی از قوانی

موتور

شاخصهایی که برای کنترل و مدیریت امنیت و

 .9-2اجرای شبيهسازی

قابلیت اطمینان در ای سامانهها در نظر گرفته شده در
جدولهای  1و  3آمده است.
جدول  .1شاخصهای امنیتی شبیهسازی

برای انجام شبیهسازی الزم است در سیستم مورد
نظر در شکل  ،5تعدادی خطمشی برای هر یک از
کنترلکنندهها پیشنهاد نمود .ای خطمشیها با توجه به
انعطاف باالیی که در مدل پیشنهادی وجود دارد ،باید
در هر کاربردی متناسب با تهدیدها و دغدغههای آن
مسئلة خاص طراحی شوند .برای بررسی عملکرد
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سیستم تعدادی خطمشی بهنسبت ساده یا کمی پیچیده
در نظر گرفته شده است .بدیهی است میتوان با رعایت
قواعد نحوی ارائهشده خطمشیهایی با پیچیدگی بسیار
بیشتر را برای هر یک از کنترلکنندهها در نظر گرفت.
خطمشیهای در نظر گرفته شده برای ای

نمونه در

شکل  6نشان داده شدهاند .در ای شکل خطمشیهای
مربوط به کنترلکنندة قابلیت اطمینان ،کنترلکنندة امنیت
و کنترلکنندة یکپارچه از یکدیگر تفکیک شدهاند.
برای انجام شبیهسازی گاینههای مختلفی بررسی شده
جدول  .3شاخصهای قابلیت اطمینان شبیهسازی

است .محیطهای مختلف شبیهسازی مانند
و

OPNET

NS2 ،MATLAB

میتوانند گاینههای مناسبی برای اجرای

شبیهسازی باشند .هر سه گاینه امکانات مناسب و مورد
نیاز برای ای شبیهسازی را دارا هستند .به دلیل آشنایی
مخاطبان و فراگیر بودن بیشتر ،محیط  MATLABبرای ای
منظور انتخاب شده است.
یک شیء مجاا با نام

Ci
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در محیط  ،MATLABهر گره ارتباطی را به صورت
و شاخصهای معرفیشده در

جدولهای  1و  3به صورت دو بُردار جداگانه تعریف
شده است.
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شکل  .6خط مشیهای مورد استفاده در مطالعة موردی
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آزمونهایی که در اثر اعمال ای
شکل  7شبه کُد پیادهشده در محیط

MATLAB

را

به شبکه در

قوانی

طول شبیهسازی انجام شده ،ارائه میگردد؛ برای مثال
افاایش ترافیک ورودی  C1به حدود  Mbps 05باعث شد

نشان میدهد.
شکل  .7شبه کد شبیهسازی

تا بر مبنای قانون  P1به مدت  11ثانیه تمام ورودیهای
ای

جاء بسته شوند ،در عی

حال ای

فعالسازی شرط مندرج در خطمشی

P11

کافی نبود.

برآورده شده و در نتیجه،

ای قانون ،عملیاتی شود ،با توجه به تعداد دستورات
خطمشیهای

P1

تا

P14

با توجه به سهولت فهم و

عددی بودن تمام مقادیر مورد مقایسه ،نیاز به توضیح
چندانی ندارند و بهراحتی قابل تبدیل به کُد نرمافااری
در محیط

12

MATLAB

بودهاند ،از ای رو برخی از

قابل پردازش جاء  C1که حدود  MFLOPS 1فرض شده
و عدد آستانه  ،111باید ترافیک به حدود 111
افاایش مییافت که در ای

Mbps

حالت ،شرط قانون

برقرار و در نتیجه دستور شرو مجدد

C1

P11

صادر شد.

سایر ورودیها و اجاای بردارهای  Svو  Rvنیا به همی
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برای آنکه شرط قانون

P11

میاان برای

ترتیب ،قابل آزمون و ارزیابی هستند .یک کاربرد مهم
شبیهسازیها ،تکرار زیاد آنها در شرایط مختلف

ای

تفکیک انجامشده در ساختار کنترلی سامانه ،ماایایی
را ایجاد نموده است که عبارتند از:

بهمنظور تنظیم دقیق اعداد آستانه برای قوانینی مانند،P2

کنترلکنندههای تخصصی امنیت و قابلیت اطمینان،

با هدف کنترل و مدیریت بهینة سیستم و

میتوانند بررسیهای تخصصی دقیقتر و عمیقتری را

P11

و

P14

کاهش حداکثری هشدارهای اشتباه میباشد.

روی وضعیت هر یک از زیرسامانهها از نگاه خود انجام
دهند.
برخی عکسالعملهای حیاتی و فوری از نظر امنیت

 .9-9مزايای مدل پيشنهادی

میتوانند به صورت یک مجموعه خطمشی ویژه و با

موارد زیر اشاره کرد.
را که برای

اولویت باال در کنترلکنندههای تخصصی تعریف شوند

سامانههای توزیعشده بارگ مطرح شده و برای

و عکسالعمل حیاتی را در حداقل زمان انجام دهند.

سامانههای منفرد طراحی نشده را به سامانههای

کار میتوان برخی از ویژگیهای امنیت و

ایدة موجود در معماری

Willow

برای ای

مسئله باعث

قابلیت اطمینان اجااء را بهعنوان ویژگیهای حیاتی در

میشود تا سامانة حیاتی موردنظر – که عملکرد صحیح

نظر گرفت –که البته برای هر زیرسامانه متفاوت خواهد

و ام آن بسیار مهم و تعیی کننده است -با تداوم و

بود -و آنها را با عالمت و مشخص نمود و سپس برای

مقاومت بیشتری به عملکرد خود در شرایط بحرانی

آنها در موتور خطمشی ،قوانی ویژه و با اولویت باال

ادامه دهد.

تعریف کرد.

فرماندهی و کنترل خورانده است .ای

خطمشیهای صوری میتوانند به صورت استاندارد

با وجود ای  ،تفکیک کنترلهای اختصاصی در

 ... ،VDM ،Zبا قواعد مشخص تعریف و کنترل شوند.

یکپارچه میتواند به صورت همامان و همروند

از تحقیقات وسیعی که در حوزة بازپیکربندی

کنترلهای هوشمندتر و دقیقتری را به شکل بیدرنگ

سامانهها انجام شده است ،میتوان برای غنای بیشتر

انجام دهد و خرابیها یا حملههای پیچیدهتر و

مدل استفاده نمود.

پیشرفتهتر را در زمان کوتاهتر و با دقت باالتری

یکپارچهسازی تحلیل امنیت و قابلیت اطمینان و
مدیریت آنها بر اساس بازپیکربندی کل سامانه یا اجاای
مدل محسوب میشود .ای

تشخیص دهد و کنترل کند ،همچنی
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با استفاده از یک زبان توصیف رسمی استاندارد مانند

کنترلکنندههای تخصصی انجام میشود و کنترلکننده

آن ،ویژگی اساسی ای

فصلنامة فرماندهي و کنترل ،سال اول ،شمارة  ،2زمستان 5931

در مورد ویژگیهای مدل پیشنهادی میتوان به

و قابلیت اطمینان در برخی حاالت نیاز خواهند بود که

میتوان از

تعارضهای احتمالی موجود در داخل هر کنترلکننده
تخصصی یا بی

دو کنترلکنندة تخصصی ،پیشگیری

موضو به شدت در حوزة فرماندهی و کنترل اهمیت

نمود و مانع از بروز وضعیتهای بغرنج از قبیل شرط

دارد تا بتوان حداکثر محافظت را از عملکردهای حیاتی

مسابقه یا قفل مرگ در کل سامانه شود .ای تعارضها

و اصلی سامانه در شرایط بحران انجام داد.

با توجه به بیان قوانی با زبانهای توصیف رسمی با
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استفاده از تحقیقاتی مانند ( )Bernard, 2010, Davy, 2008و

استفاده نمود .ای معماری خود میتواند بر حسب روش

( )Thanasegaran, 2009قابل مدیریت و پیشگیری یا درمان

خواندن و ارائة دادههای برداری به کنترلکنندههای

هستند.

تخصصی به دو گروه کلی مبتنی بر رویداد و مبتنی بر
زمان تقسیم شود.
ارائة روشی هوشمند و خودکار برای کنترل

مشکل مهم سامانههای فرماندهی و کنترل مانند

سازگاری و عدم تعارض قوانی

موتور خطمشی با
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سامانههای مدیریت بحران یا سامانههای نظامی ،ای

یکدیگر نیا میتواند بهبود مؤثری در مدل ارائهشده

است که ای سامانهها هم از نظر قابلیت اطمینان نیازمند

ایجاد کند.

ویژگیهای قدرتمند و متعالی هستند و هم از نظر
امنیتی و حملههای سایبری در معرض تهدیدها و
سوءاستفادههای متنوعی قرار دارند ،از ای رو وجود
چارچوبی که بتواند تهدیدها و مخاطرات هر دو حوزه
را به صورت توأمان و یکپارچه مدیریت کند ،میتواند
در راستای محافظت از عملکرد کلی سامانه بسیار مفید
و مؤثر باشد .در ای مقاله به معرفی یک چارچوب پایه
برای چگونگی مدیریت ترکیبشده و یکپارچة امنیت و
قابلیت اطمینان در ای سامانهها بر مبنای بازپیکربندی
پرداخته شد .برای تکمیل و ارتقای ای

مدل میتوان

چند تحقیق مکمل انجام داد.
ابتدا اینکه همة زیرسامانهها دارای ارزش و اولویت
یکسانی نیستند و باید نوعی سطحبندی و تفکیک بی
آنها ایجاد شود .دوم اینکه به پیشنهادی برای انتخاب
زبان مناسب توصیف رسمی برای نوشت خطمشیها و
چگونگی تشخیص اینکه یک کمیت از حد مجاز خود
عبور کرده یا خیر و چگونگی محاسبه و استخراج
کمیتها ،مسئلهای ویژه و تخصصی است که نیاز به یک
معماری مجاا و هوشمند دارد و بهاحتمال زیاد از ترکیب
روشهای مختلفی مانند تشخیص هجمه ،ضدبدافاار و
بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان و  ...میتوان برای ایجاد آن
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