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Abstract
This thesis analyzes the challenges facing ICS systems. In an ever-changing environment, industrial units,
critical infrastructure or not, are often between hammer and anvil in terms of the critical sector of their
security. The presentation of the key components and the design of ICS systems is necessary considering
their high participation in understanding and solving the problems they face. Differences with traditional
IT systems have been identified and included in the export of reliable ICS protection measures.
One of the most common ways of data collection but also of passive protection of critical infrastructures
and industrial units is the use of virtual networks that simulate the operation and interconnection of an
ICS network. These devices are called Honeypots and are an area that is the focus of people of ICS systems
security.
Through the implementation of an Industrial Honeypot, several attacks were collected and analyzed with
various tools. The conclusions were drawn through the statistical analysis of the data collected by
Honeypot and helped us to understand areas that are currently the target of attackers.
Finally, using strong and well-established standards in the field of ICS security, measures have been
proposed to create more secure industrial devices. The measures were divided into three major
categories, Administrative, Operational and Technical to better understand their scope of
implementation.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα ICS. Σε ένα
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι βιομηχανικές μονάδες, κρίσιμες υποδομές ή μη, βρίσκονται
συχνά μεταξύ σφύρας και άκμονος όσο αφορά τον κρίσιμο τομέα της ασφάλειάς τους. Η παρουσίαση
των βασικών συστατικών μερών αλλά και του σχεδιασμού των συστημάτων ICS, είναι απαραίτητη
λαμβάνοντας υπόψιν την υψηλή συμμετοχή τους στην κατανόηση και επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν. Οι διαφορές με τα κλασσικά συστήματα IT, εντοπίστηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην
εξαγωγή αξιόπιστων μέτρων προστασίας των συστημάτων ICS.
Ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους συλλογής δεδομένων αλλά και παθητικής προστασίας
κρίσιμων υποδομών και βιομηχανικών μονάδων είναι η χρήση εικονικών δικτύων που προσομοιώνουν
τη λειτουργία και διασύνδεση ενός δικτύου ICS. Οι διατάξεις αυτές ονομάζονται Honeypots και
αποτελούν έναν τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των ανθρώπων της ασφάλειας ICS
συστημάτων.
Μέσω της υλοποίησης ενός Industrial Honeypot, συγκεντρώθηκε πλήθος επιθέσεων και τα δεδομένα
αναλύθηκαν με διάφορα εργαλεία. Τα συμπεράσματα εξήχθησαν μέσω της στατιστικής ανάλυσης των
δεδομένων που συλλέχθηκαν από το Honeypot και μας βοήθησαν να καταλάβουμε τομείς που στην
παρούσα χρονική στιγμή βρίσκονται στο στόχο των επιτιθέμενων.
Τέλος, με τη χρησιμοποίηση ισχυρών και καλά εδραιωμένων προτύπων στο χώρο της ασφάλειας των
συστημάτων ICS, προτάθηκαν μέτρα που στόχο έχουν τη δημιουργία πιο ασφαλών βιομηχανικών
διατάξεων. Τα μέτρα χωρίστηκαν σε τρείς μεγάλες κατηγορίες, Διαχειριστικά, Λειτουργικά και Τεχνικά
ώστε να είναι πιο κατανοητός ο τομέας εφαρμογής τους.
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1 Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες το πεδίο των κρίσιμων υποδομών και των βιομηχανικών συστημάτων
ελέγχου τους, έχει αλλάξει ταχύτατα. Το μεγαλύτερο άλμα στον τομέα των κρίσιμων υποδομών,
έφερε η διασύνδεση τους μέσω του διαδικτύου και των κέντρων ελέγχου και παρακολούθησής τους.
Τα συστήματα ICS (Industrial Control Systems), με τα υποσυστήματα που τα πλαισιώνουν,
κατέστησαν εφικτό τον απομακρυσμένο έλεγχο και την αυτοματοποιημένη διαχείριση σε
πραγματικό χρόνο. Η μεγάλη ανάπτυξη της διασύνδεσης των συστημάτων αυτών, οδήγησε και στην
αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης επιθέσεων που θα επηρεάσει έναν από τους τρείς πυλώνες της
ασφάλειάς τους. Εμπιστευτικότητα (Confidentiality), Διαθεσιμότητα (Availability) και Ακεραιότητα
(Integrity), έχουν μπει στο μικροσκόπιο ερευνητικών ομάδων και εργαζόμενων στον τομέα της
ασφάλειας συστημάτων, που προσπαθούν να αναπτύξουν μεθόδους, διαδικασίες και πολιτικές για
την διασφάλιση της άγιας τριάδας της ασφάλειας και κατ’ επέκταση των συστημάτων που
προστατεύουν. Ένας αποτελεσματικός τρόπος ασφάλειας συστημάτων ICS είναι η παραπλάνηση των
επιτιθέμενων ώστε οι κακόβουλες ενέργειες να οδηγούνται σε ασφαλή μονοπάτια καθώς και να
μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολη ανάλυση των τρόπων εκδήλωσης των επιθέσεων αυτών. Τέτοιες
διατάξεις ονομάζονται Honeypots διαδραματίζοντας ήδη εξέχοντα ρόλο στην πρόληψη και ανάλυση
επιθέσεων σε συστήματα ICS. Με τα πολύτιμα στοιχεία που συλλέγονται από διατάξεις όπως τα
Honeypots και την υλοποίηση καλών πρακτικών που περιλαμβάνονται στα πρότυπα ασφαλείας που
αφορούν τα συστήματα ICS, μεγιστοποιείται η ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
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2 Γενικά στοιχεία των ICS
Τα ICS συστήματα αποτελούν το δομικό συστατικό όλων των βιομηχανικών μονάδων και των κρίσιμων
υποδομών παγκοσμίως, εξυπηρετώντας απαραίτητες και αναγκαίες λειτουργίες των σύγχρονων
κοινωνιών.

2.1 Ορισμός ICS
Τα Industrial Control Systems (ICS) είναι εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα τα οποία διαφέρουν
σημαντικά από τα «κλασσικά» πληροφοριακά συστήματα. Ο κύριος σκοπός τους είναι η διαχείριση
κρίσιμων υποδομών όπως πυρηνικοί σταθμοί, έξυπνα δίκτυα, εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού
αερίου, φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα κ.α. Τα ICS έχουν κάποια μοναδικά λειτουργικά
χαρακτηριστικά, όπως την ανάγκη για ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο, εξαιρετικά υψηλή
διαθεσιμότητα, προβλεψιμότητα και αξιοπιστία.
Ο όρος Industrial control systems (ICS) είναι αρκετά ευρύς καθώς περιλαμβάνει διαφόρων ειδών
συστήματα, όπως:
•
•
•
•
•

DCS (Distributed Control Systems)
SCADA (Supervisory Control and data Acquisition)
IAS (Industrial Automation system)
IACS (Industrial Automation and Control Systems)
PLC (Programmable Logic Controller)

Τα συστήματα που απαρτίζουν το ICS είναι κρίσιμα για την λειτουργία των υποδομών που υποστηρίζουν
και είναι συνήθως διασυνδεδεμένα σε μεγάλο βαθμό και αμοιβαία αλληλεξαρτόμενα.
Η βασική διαφορά των ICSs και των παραδοσιακών Πληροφοριακών Συστημάτων (IT) είναι ότι τα πρώτα
αλληλοεπιδρούν έντονα με το φυσικό περιβάλλον. Τα συστήματα ICS και CPS είναι συστήματα
διασυνδεδεμένα με το διαδίκτυο και κατ’ επέκταση ευπαθή σε κυβερνοεπιθέσεις. Η αλληλεπίδραση των
συστημάτων αυτών οδηγεί σε αρκετές προκλήσεις αλλά και σε πρωτόγνωρες ευκαιρίες αξιοποίησής
τους.

2.2 Που χρησιμοποιούνται τα συστήματα ICS
Τα συστήματα ICS έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογής, εργοστάσια, ενεργειακά συστήματα,
αυτοκινητοβιομηχανίες, φαρμακευτικές εταιρίες, νοσοκομεία ακόμα και σε μεγάλα κτηριακά
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συγκροτήματα για τον έλεγχο των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού. Δεν είναι όλα
τα συστήματα ενός εργοστασίου ICSs, υπάρχει πληθώρα κλασσικών ΙΤ συστημάτων τα οποία
χρησιμοποιούνται παράλληλα και επεκτείνουν τις λειτουργίες των συστημάτων ICS. Ενώ τα συστήματα
IT ενός οργανισμού επικεντρώνονται στη διαχείριση, την κίνηση και στην επεξεργασία των δεδομένων,
τα ICS συστήματα επικεντρώνονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των φυσικών συστημάτων (βαλβίδες,
ενεργοποιητές, αισθητήρες, μηχανές κ.α.) και στην παραγωγή των προϊόντων μέσω αυτών.

2.3 Διαφορές IT – OT συστημάτων
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σε βάθος την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων λύσεων στην
ασφάλεια των OT συστημάτων, πρέπει να διερευνήσουμε τις διαφορές των συστημάτων αυτών από τα
παραδοσιακά IT συστήματα. Οι διαφορές αυτές είναι σημαντικές και επηρεάζουν άμεσα τον τομέα της
ασφάλειας των ΟΤ συστημάτων. Οι επιπτώσεις των επιθέσεων σε ένα σύστημα ΟΤ απέχουν παρασάγγας
από αυτές ενός παραδοσιακού ΙΤ, οι περιορισμοί ως προς την λειτουργία των δύο συστημάτων είναι
επίσης ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη. Τέλος, το προσωπικό που
εργάζεται στους δύο χώρους αυτούς διαθέτει διαφορετικά στοιχεία εργασιακής κουλτούρας αλλά και
εργασιακών προσόντων. Η διαχείριση της ασφάλειας πρέπει να συνυπολογίσει όλα αυτά τα στοιχεία που
διαφέρουν τα δύο είδη συστημάτων.
Στον παρακάτω πίνακα συγκεντρώνονται οι διαφορές των συστημάτων ΙΤ – ΟΤ.

ΙΤ

ΟΤ/ICS

Βασικές επιδιώξεις της ασφάλειας
Εμπιστευτικότητα
(Confidentiality)
Ακεραιότητα
(Integrity)
Διαθεσιμότητα
(Availability)

Κρίσιμη

Αρκετά κρίσιμη

Κρίσιμη

Κρίσιμη

Σημαντική, όχι κρίσιμη

Πολύ Κρίσιμη

Χρησιμοποιούμενη Τεχνολογία
Χρόνος απόκρισης
Τύπος χρησιμοποιούμενης
τεχνολογίας
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Ανάλογα το επίπεδο των
παρεχόμενων υπηρεσιών
Τυποποιημένη και
περιορισμένη

Άμεσος, ειδικά για συμβάντα
ασφάλειας
Ανομοιογενή συστήματα,
αρκετά πρωτόκολλα
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επικοινωνίας
Συστήματα σε χρήση
Χρόνος ζωής
συστημάτων
Αναβαθμίσεις

3-5 χρόνια
Αυτόματες, τακτικές

Ανάθεση σε εξωτερικούς
συνεργάτες

Σε παγκόσμια κλίμακα

Πάνω από 20 χρόνια
Δυσκολία αναβαθμίσεων
λόγω της συνεχούς λειτουργίας
Για σχεδίαση, υλοποίηση
και συντήριση

Διαχείριση Ασφάλειας (Security Management)
Security awareness

Καλή

Χαμηλή

Δικαιώματα πρόσβασης στα
συστήματα

Εκτενής διασύνδεση με το
εξωτερικό περιβάλλον
Σε επίπεδο χρήστη του
συστήματος

Antivirus

Συστηματική επίβλεψη

Κύριος στόχος της ασφάλειας

Λογική ασφάλεια (δεν
κινδυνεύουν ζωές άμεσα),
προστασία εμπιστευτικότητας
δεδομένων

Περιορισμένη συνδεσιμότητα,
υπό σαφής όρους
Σε επίπεδο ρόλου στην
εταιρεία/οργανισμό
Όχι συχνή υλοποίηση και
ενημέρωση
Προστασία ανθρώπινων ζωών,
περιβάλλοντος και υποδομών,
διαθεσιμότητα και
ακεραιότητα υπηρεσιών και
προϊόντων

Πρόσβαση

Γενικές Λειτουργικές Διαφορές
Ακραίες καιρικές συνθήκες
(θερμοκρασία, πίεση, υγρασία
κ.α.)
Ειδικά ανεπτυγμένα ανάλογα
με τη λειτουργία

Περιβάλλον λειτουργίας

Ελεγχόμενο, σταθερό

Λειτουργικά συστήματα

Παραδοσιακά

Αλλαγές προσωπικού

Συχνές

Περιορισμένες

Κατανομή Αγαθών –
Προσωπικού

Αγαθά και προσωπικό σε
αναλογία 1 προς 1

Πολύ περισσότερα αγαθά από
προσωπικό

Πίνακας 1 Διαφορές ΙΤ - ΟΤ συστημάτων
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3 Αρχιτεκτονική των Industrial Control Systems και κύριες τοπολογίες
ελέγχου
Το επικρατέστερο μοντέλο αρχιτεκτονικής των ICS συστημάτων είναι το Purdue.

3.1 Purdue ICS model
Τη δεκαετία του ’90 ο Theodore J. Williams μαζί με μέλη του Purdue University Consortium for computer
integrated manufacturing, ανέπτυξαν το
Purdue Enterprise Reference Architecture
(PERA), ένα μοντέλο για αρχιτεκτονικές
επιχειρήσεων. Το μοντέλο Purdue παρέχει
μια εξαιρετική εικόνα των διαφορετικών
επιπέδων
γραμμές

που

χρησιμοποιούνται

παραγωγής

και

τον

στις
τρόπο

διασφάλισης τους, στις κρίσιμες υποδομές.
Το μοντέλο PERA αν υλοποιηθεί σωστά
μπορεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες
ασφαλιστικές δικλείδες μεταξύ των ICS/ ΟΤ
συστημάτων και των IT συστημάτων. Μια
επισκόπηση

του

PERA

φαίνεται

διπλανή εικόνα.

στη
Εικόνα 1 Μοντέλο Purdue για τα συστήματα ICS.

Τα 5 επίπεδα του μοντέλου είναι:
•

Επίπεδο 4/5 – Επιχειρηματική ζώνη (Enterprise zone): Σε αυτά τα δύο συμπτυγμένα επίπεδα
βρίσκονται συνήθως τα δίκτυα IT, όπου γίνονται οι κύριες επιχειρηματικές εργασίες. Αυτό είναι
το επίπεδο που παρέχει τις επιχειρηματικές κατευθύνσεις και ενορχηστρώνει τις
κατασκευαστικές εργασίες. Enterprise resource planning (ERP) συστήματα ελέγχουν τον
προγραμματισμό των εργοστασίων παραγωγής, την προμήθεια υλικών, την μεταφορά και το
απόθεμα των προμηθειών. Οποιαδήποτε διαταραχή σε αυτό το επίπεδο μπορεί να οδηγήσει σε
μέρες ή ακόμα και εβδομάδες χαμένου χρόνου, δημιουργώντας τη δυνητική απώλεια εσόδων με
καθυστερημένες ή σταματημένες διαδικασίες.
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•

Επίπεδο 3.5 – Αποστρατικοποιημένη Ζώνη (Demilitarized zone, DMZ): Μια προσθήκη στο
μοντέλο που εντοπίζεται την τελευταία κυρίως δεκαετία και περιλαμβάνει συστήματα
ασφαλείας, όπως είναι τα Firewalls και οι proxies, που χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό
των ΙΤ συστημάτων και των OT συστημάτων. Σε αυτό το επίπεδο/στρώμα είναι που οι δύο
«κόσμοι», IT και OT, συγκλίνουν, αυξάνοντας την ενεργό επιφάνεια για επιθέσεις στα συστήματα
OT. Πολλές βιομηχανικές μονάδες είτε δεν διαθέτουν αυτό το στρώμα είτε έχουν πολύ
περιορισμένες δυνατότητες. Η άνοδος των αυτοματοποιημένων διεργασιών που οδηγεί σε
υψηλότερες αποδόσεις δημιούργησε αυξημένη ανάγκη για αμφίδρομες ροές δεδομένων μεταξύ
συστημάτων OT και IT. Αυτή η σύγκλιση OT-IT συστημάτων δημιουργεί τελικά ένα τρομερό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εταιρείες που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

•

Επίπεδο 3 – Συστήματα λειτουργικών διεργασιών (Manufacturing operations systems): Σε αυτό
το επίπεδο γίνεται η διαχείριση της ροής εργασιών. Τα προσαρμοσμένα συστήματα που
βασίζονται σε λειτουργικά συστήματα, όπως τα Windows, χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση
παρτίδας διαχείρισης, την καταγραφή δεδομένων και τη διαχείριση λειτουργιών και των
επιδόσεων της εγκατάστασης. Τα συστήματα σε αυτό το επίπεδο ονομάζονται συστήματα
εκτέλεσης κατασκευής (manufacturing execution systems, MES) ή συστήματα διαχείρισης
λειτουργικών κατασκευών (manufacturing operations management systems, MOMS). Αυτό το
επίπεδο αποτελείται επίσης από βάσεις δεδομένων ή historians για την καταγραφή των
δεδομένων λειτουργίας. Η επικοινωνία μεταξύ του επιπέδου της επιχείρησης και του επιπέδου
κατασκευής συνήθως πραγματοποιείται μέσω ενός αποκλειστικού δικτύου ανασυγκρότησης
προς το κύριο κέντρο δεδομένων ή την έδρα της βιομηχανικής μονάδας. Όπως και στο επίπεδο
της επιχείρησης, οποιεσδήποτε διακοπές στο επίπεδο κατασκευής μπορεί να οδηγήσουν σε
ώρες ή ημέρες διακοπής λειτουργίας, με τεράστιο δυναμικό απώλειας εσόδων, καθώς επηρεάζει
ολόκληρο το εργοστάσιο παραγωγής.

•

Επίπεδο 2 – Συστήματα ελέγχου (Control systems): Supervisory control and data acquisition
(SCADA) συστήματα χρησιμοποιούνται σε αυτό το επίπεδο για την εποπτεία, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των φυσικών διεργασιών. Το SCADA μπορεί να διαχειριστεί
συστήματα σε μεγάλες αποστάσεις από τη φυσική θέση των εγκαταστάσεων, ενώ το
κατανεμημένο σύστημα ελέγχου (DCS) και οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC)
συνήθως αναπτύσσονται εντός της εγκατάστασης. Η διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI) που
συνδέεται με DCS και PLC επιτρέπει βασικούς ελέγχους και παρακολούθηση, ενώ τα συστήματα
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SCADA συγκεντρώνουν δεδομένα και τα στέλνουν για εγγραφή από τον historian στο επίπεδο 3.
Οι απομακρυσμένες τερματικές μονάδες (RTU) επιτρέπουν στους χειριστές να συνδεθούν στα
συστήματα SCADA. Οι συσκευές και οι στρατηγικές σε αυτό το επίπεδο επικοινωνούν συνήθως
μέσω των πρωτοκόλλων Modbus και DNP3 και οι δίοδοι δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν
στην ενίσχυση της ασφάλειας.
•

Επίπεδο 1 – Ευφυείς συσκευές (Intelligent devices): Η ανίχνευση και ο χειρισμός φυσικών
διαδικασιών συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο με αισθητήρες διεργασίας, αναλυτές, ενεργοποιητές
και συναφή όργανα. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, οι αισθητήρες επικοινωνούν όλο
και περισσότερο απευθείας με το λογισμικό παρακολούθησης προμηθευτών τους στο cloud
μέσω κυψελοειδών δικτύων.

•

Επίπεδο 0 – Φυσικές διεργασίες (Physical process): Ορίζει τις πραγματικές φυσικές διαδικασίες.[1]

Τα συστήματα ICS αποτελούνται από δύο κύριες τοπολογίες ελέγχου, τα SCADA συστήματα και τα DCS
συστήματα.

3.2 SCADA Systems
Τα συστήματα SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) χρησιμοποιούνται για το έλεγχο
διασπαρμένων αγαθών (assets) όπου η κεντρική απόκτηση δεδομένων είναι το ίδιο σημαντική με τον
έλεγχο.{2,3} Συστήματα SCADA χρησιμοποιούνται σε διάφορα διανεμημένα συστήματα όπως οι σωλήνες
φυσικού αερίου, η μετάδοση του ηλεκτρικού ρεύματος, σιδηροδρομικά ή άλλα δίκτυα μεταφοράς. Τα
συστήματα SCADA ενσωματώνουν συστήματα απόκτησης δεδομένων,

συστήματα μεταφοράς

δεδομένων και σε συνδυασμό με λογισμικό HMI (Human Machine Interface), παρέχουν κεντρική
παρακολούθηση και έλεγχο πολυάριθμων δεδομένων εισόδου και εξόδου. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να
συγκεντρώνουν πληροφορίες πεδίου (αισθητήρες, PLCs, IEDs κ.α.), να τις μεταφέρουν στην εγκατάσταση
του κεντρικού υπολογιστικού συστήματος και να τις προβάλλουν σε γραφική ή αλφαριθμητική μορφή.
Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην επίτευξη της απομακρυσμένης κεντρικής διαχείρισης
υποσυστημάτων σε πραγματικό χρόνο.{4}
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Εικόνα 2 Γενική τοπολογία συστήματος SCADA, "Guide to Industrial Control”, NIST 800-82

Τα συστήματα SCADA περιλαμβάνουν έναν Control Server, εξοπλισμό επικοινωνίας (τηλεφωνικές και
διαδικτυακές γραμμές κ.α.) και μια ή περισσότερες γεωγραφικά διεσπαρμένες τοποθεσίες πεδίου
αποτελούμενες από RTUs (Remote Terminal Units) ή/και PLCs (Programmable Logic Controllers), οι
οποίοι ελέγχουν ενεργοποιητές ή αισθητήρες παρακολούθησης. Ο εξοπλισμός επικοινωνίας (όπως
φαίνεται και στην εικόνα 2) καθιστά την αμφίδρομη επικοινωνία εφικτή μεταξύ του κέντρου ελέγχου
(Control Center) και των τοποθεσιών πεδίου (Field Sites).
Οι τοπολογίες των συστημάτων SCADA ποικίλλουν. Οι τέσσερις κατηγορίες τοπολογιών SCADA είναι οι
point-to-point, series, series-star, multi drop και φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.
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Εικόνα 3 Τοπολογίες συστημάτων SCADA. "Guide to Industrial Control”, NIST 800-82

Στην Εικόνα 3 φαίνεται ένα παράδειγμα υλοποίησης ενός συστήματος SCADA. Στο παράδειγμα αυτό το
σύστημα αποτελείται από ένα κέντρο ελέγχου και τρεις τοποθεσίες πεδίου. Το δευτερεύον κέντρο
ελέγχου προσφέρει αξιοπιστία σε περίπτωση δυσλειτουργίας του πρωτεύοντος κέντρου ελέγχου. Οι
συνδέσεις μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των τοποθεσιών πεδίου είναι point-to-point. Η Τρίτη
τοποθεσία πεδίου είναι μέσω σύνδεσης WAN στο τοπικό δίκτυο του κέντρου ελέγχου. Το πρωτεύον
κέντρο ελέγχου αντλεί δεδομένα από τις συσκευές πεδίου σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (5secs,
10secs κ.α.) και αποστέλλει τις απαραίτητες ρυθμίσεις όπου απαιτούνται.
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Εικόνα 4 Παράδειγμα υλοποίησης συστήματος SCADA. "Guide to Industrial Control”, NIST 800-82

3.3 Distributed Control Systems (DCS)
Τα συστήματα DCS χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν παραγωγικές μονάδες στην ίδια γεωγραφική
τοποθεσία. Τα DCSs είναι ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές ελέγχου που περιέχουν ένα εποπτικό επίπεδο
ελέγχου παρακολουθώντας ταυτόχρονα πολλαπλά υποσυστήματα τα οποία είναι υπεύθυνα να ελέγχουν
τις λεπτομέρειες μιας τοπικής διεργασίας. Ένα DCS χρησιμοποιεί έναν κεντρικό εποπτικό βρόχο ελέγχου,
που μεσολαβεί μεταξύ μιας ομάδας εντοπισμένων ελεγκτών οι οποίοι μοιράζονται τις συνολικές
εργασίες της πραγματοποίησης μιας ολόκληρης διαδικασίας παραγωγής.{5}
Ένα παράδειγμα υλοποίησης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αυτό το DCS περιλαμβάνει μια ολόκληρη
εγκατάσταση από τις διαδικασίες παραγωγής κατώτατου επιπέδου έως το εταιρικό επίπεδο. Ο εποπτικός
ελεγκτής (control server) επικοινωνεί με τα υποσυστήματα μέσω ενός δικτύου ελέγχου (control
network). Ο επόπτης στέλνει καθορισμένα αιτήματα και ζητά δεδομένα από τον κατανεμημένο ελεγκτή
πεδίου. Οι κατανεμημένοι ελεγκτές ελέγχουν τους ενεργοποιητές διεργασίας με βάση τις εντολές του
control server και ανατροφοδότηση από τους αισθητήρες διεργασιών.
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Εικόνα 5 Παράδειγμα υλοποίησης DCS. "Guide to Industrial Control”, NIST 800-82

Ένα DCS μπορεί να περιλαμβάνει μια ολόκληρη διάταξη, ξεκινώντας από τους τελικούς αισθητήρες σε
επίπεδο πεδίου έως το επιχειρηματικό επίπεδο. Στο επίπεδο πεδίου (Field level) περιλαμβάνονται PLCs,
process controllers, single loop controllers και machine controllers{5}.
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4 Συστατικά των συστημάτων ICS
Σε ένα ICS χρησιμοποιούνται αρκετές διατάξεις για τον έλεγχο και την δικτύωση των υποσυστημάτων
του. Οι κύριες διατάξεις αναλύονται παρακάτω.

4.1 Διατάξεις Ελέγχου
Programmable Logic Controller (PLC)
Ένας

PLC

παρέχει

ουσιαστική

λειτουργία

στους

αυτοματισμούς ενός βιομηχανικού συστήματος. Καθιστά
εφικτή την τροποποίηση, ενεργοποίηση ή διαμόρφωση των
φυσικών διεργασιών σύμφωνα με τις μετρήσεις που
λαμβάνονται είτε μέσω προδιαγεγραμμένων διαδοχικών
διεργασιών είτε ελέγχοντας και ρυθμίζοντας ποσοτικές
μεταβλητές σύμφωνα με σταθερές τιμές που θα έπρεπε να
έχουν. Οι λειτουργίες ενός PLC είναι αυτές που υπάρχουν
στο Basic Process Control System (BPCS). Ένα PLC λειτουργεί Εικόνα
σε πραγματικό χρόνο όπως ακριβώς και τα φυσικά

6 Αρχιτεκτονική PLC συστήματος.
Πηγή:"Cybersecurity of Industrial Systems”, JeanPaul Bourrières

συστήματα που ελέγχει. Η απώλεια της επιθυμητής αντίδρασης, σε πραγματικό χρόνο και σε εύλογο
χρονικό διάστημα, στις αλλαγές του φυσικού συστήματος είναι μία από τις κύριες ευπάθειες που
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα PLCs και θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για το σύστημα.
Κύρια συστατικά μέρη ενός PLC είναι η μονάδα επεξεργασίας (processing unit), η μονάδα μνήμης
(mermory unit), η μονάδα τροφοδοσίας (power supply unit), η διεπαφή εισόδου/εξόδου (input/output
interface) και μια διεπαφή επικοινωνίας (communication interface). Η σύνδεση του PLC γίνεται συνήθως
με έναν σταθμό εργασίας υπολογιστή (PC workstation) ή με μία εξειδικευμένη κονσόλα.
Η αρχιτεκτονική ενός PLC προσομοιάζει αυτή ενός μικρο-υπολογιστή.
•

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας τρέχει το πρόγραμμα, διαβάζει τα σήματα εισόδου και γράφει
τα σήματα εξόδου.

•

Η μνήμη περιέχει το λειτουργικό σύστημα του PLC, το πρόγραμμα ελέγχου του συστήματος και
τα σχετικά με αυτό δεδομένα

•

Η προγραμματιζόμενη συσκευή χρησιμοποιείται για την φόρτωση του προγράμματος στη
μνήμη και την πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές δεδομένων
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Η μονάδα εισόδου δέχεται σήματα από το σύστημα προς έλεγχο. Αυτά μπορεί να είναι τιμές
ανοίγματος-κλεισίματος κάποιου διακόπτη, ή τιμές συνεχόμενα μεταβαλλόμενες μεταξύ
κάποιον ακραίων τιμών όπως τιμές πίεσης.

•

Η μονάδα εξόδου εκτελεί την αντίστροφη διαδικασία, εξάγοντας τα δεδομένα που
υπολογίστηκαν από το PLC σε μορφή ηλεκτρικών ή υπολογιστικών σημάτων.

•

Η διεπαφή επικοινωνίας επιτρέπει στο PLC να επικοινωνεί με άλλα PLCs, συστήματα SCADA και
τον σταθμό ελέγχου. Αποτελείται συχνά από μία διεπαφή Ethernet.

Τα PLCs είναι ο εξοπλισμός που ελέγχει και ρυθμίζει τα φυσικά συστήματα, εκτελώντας δύο ειδών
διεργασίες:
➢ τη ρύθμιση των συστημάτων συνεχούς λειτουργίας,
➢ τον αυτοματισμό των συστημάτων ακολουθίας.
Στην πρώτη περίπτωση το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι να καταφέρει το PLC να οδηγήσει το φυσικό
μέγεθος στη ρύθμιση, σύμφωνα με ένα επιθυμητό προφίλ. Το σύστημα μετράει το μέγεθος προς
ρύθμιση σχεδόν σε σταθερή βάση και σε αρκετά μικρές χρονικές περιόδους και υπολογίζει τις τιμές των
μεταβλητών που θα πρέπει να αλλάξουν ώστε να διατηρηθεί η επιθυμητή τιμή στο φυσικό μέγεθος που
ελέγχουμε. Παράδειγμα τέτοιας διαδικασίας είναι ένας αισθητήρας μέτρησης πίεσης σε ένα
θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και ο έλεγχός της μέσω μιας βαλβίδας εκτόνωσης.
Στη δεύτερη περίπτωση το PLC πραγματοποιεί τη δράση από σήματα on-off. Μπορεί είτε να
πραγματοποιήσει δράσεις σύμφωνα με μετρήσιμες ποσότητες, π.χ. κλείσιμο μίας βαλβίδας πλήρωσης
όταν το δοχείο έχει γεμίσει, είτε οι δράσεις να είναι αποτέλεσμα μίας ακολουθίας ελέγχου μιας συσκευής
εξαρτώμενες από μετρήσεις.[6]
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Remote Terminal Unit (RTU)
Ένα RTU βρίσκεται συνήθως σε κάποιον υποσταθμό, κατά μήκος ενός αγωγού ή σε κάποια άλλη
απομακρυσμένη

τοποθεσία.

Τα

RTUs

παρακολουθούν τις παραμέτρους από τις συσκευές
πεδίου και μεταδίδουν τα δεδομένα που συλλέγουν
στον κεντρικό σταθμό παρακολούθησης ο οποίος
μπορεί να είναι ένας MTU (Master Terminal Unit),
ένα κεντρικά τοποθετημένο PLC ή απευθείας σε
κάποιο HMI. Τα RTUs για να επιτύχουν αυτή την
απομακρυσμένη

επικοινωνία

συνήθως

ενσωματώνουν κάποιο modem, μια σύνδεση μέσω
δικτύου

κινητής

τηλεφωνίας,

σύνδεση

μέσω

ραδιοκυμάτων ή κάποια άλλη επικοινωνία ευρέως
φάσματος. Συχνά τοποθετούνται σε μέρη τα οποία
μπορεί να μην έχουν σύνδεση με το δίκτυο ενέργειας
και

να

τροφοδοτούνται

από

κάποιο

τοπικό

Εικόνα
7
Διάταξη
συστήματος
ICS.
Πηγή:
"https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/ind
ustrial-control-system"

φωτοβολταϊκό στοιχείο ή μια ανεμογεννήτρια. Είναι
αρκετά κοινό για τα RTUs να τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους, εκτεθειμένα σε σκληρές
περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασίες, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία κ.α.). Τα RTUs και τα PLCs
μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία και σε πολλές περιπτώσεις τα RTUs ενσωματώνουν λειτουργίες και
δομικά στοιχεία των PLCs, σε σημείο που ένα τέτοιο RTU να θεωρείται ένα απομακρυσμένο PLC που έχει
ενσωματώσει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.
Intelligent Electronic Device (IED)
Μια «έξυπνη» συσκευή με ικανότητα να συλλέγει δεδομένα, να επικοινωνεί με άλλες συσκευές και να
πραγματοποιεί τοπικές διεργασίες και ελέγχους. Η χρήση IEDs σε συστήματα ελέγχου SCADA και DCS
επιτρέπει σε ελέγχους στο τοπικό επίπεδο να γίνονται αυτόματα.
Human-Machine Interface (HMI)
Το HMI είναι λογισμικό και υλισμικό το οποίο επιτρέπει σε χειριστές να παρακολουθούν την κατάσταση
μιας διεργασίας υπό έλεγχο, να τροποποιούν τις ρυθμίσεις του ελέγχου ώστε να μεταβάλλουν το στόχο
του και να μπορούν να παρακάμπτουν τον αυτοματοποιημένο έλεγχο των διεργασιών σε περίπτωση
έκτακτου συμβάντος. Το HMI επιτρέπει ακόμα σε έναν μηχανικό ή χειριστή ελέγχου, την

20

Αναστάσιος Κούκος

Industrial Control Systems Cybersecurity Challenges

παραμετροποίηση των σημείων παρακολούθησης και των αλγορίθμων των συσκευών ελέγχου. Τέλος
ένα HMI είναι ικανό να κρατά ιστορικό αναφορών διαθέσιμο για το προσωπικό ελέγχου.
Data Historian
Το σύστημα Data Historian είναι μια κεντρική Βάση Δεδομένων η οποία περιέχει όλα τα αρχεία
καταγραφής (logs) των διεργασιών ενός ICS. Τα αρχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ
φάσμα αναλύσεων από το επίπεδο των διεργασιών έως το επιχειρηματικό επίπεδο.
Input/Output (IO) Server
Ο I/O Server είναι υπεύθυνος για την συλλογή και την παροχή πρόσβασης στην επεξεργασία δεδομένων
από τα υποσυστήματα ελέγχου όπως είναι τα PLCs, RTUs και τα IEDs. Ο I/O Server μπορεί να βρίσκεται
στον Control Server ή σε μία ξεχωριστή υπολογιστική πλατφόρμα.

4.2 Διατάξεις Δικτύου
Fieldbus Network
Χρησιμοποιείται για την σύνδεση αισθητήρων και άλλων συσκευών σε ένα PLC ή σε κάποιον άλλο
ελεγκτή. Η χρήση fieldbus τεχνολογιών εκμηδενίζει την ανάγκη διασύνδεσης point-to-point των
συνδεδεμένων μερών και πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας.
Control Network
Συνδέει το εποπτικό επίπεδο με τους ελεγκτές χαμηλότερων επιπέδων.
Communications Routers
Ένας δρομολογητής μεταφέρει μηνύματα μεταξύ δύο δικτύων. Παραδείγματα εφαρμογής είναι η
σύνδεση ενός LAN δικτύου με ένα WAN, καθώς και η σύνδεση MTUs και RTUs με μέσα που βρίσκονται
σε μεγάλη απόσταση για την επικοινωνία μιας διάταξης SCADA.
Firewall
Το Firewall προστατεύει ένα δίκτυο παρακολουθώντας και ελέγχοντας τα πακέτα επικοινωνίας,
χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες πολιτικές φιλτραρίσματος. Τα Firewalls χρησιμοποιούνται επίσης
και για στρατηγικές διαχωρισμού σε ένα ICS δίκτυο.
Modems
Ένα modem είναι μία συσκευή που χρησιμοποιείται για την μετατροπή μεταξύ σειριακών ψηφιακών
δεδομένων και ενός κατάλληλου σήματος για μετάδοση μέσω τηλεφωνικής γραμμής που επιτρέπει στις
συσκευές να επικοινωνούν. Τα modems χρησιμοποιούνται συχνά στα συστήματα ICS γιατί επιτρέπουν
την σειριακή επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων μεταξύ MTUs και συσκευών πεδίου.
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Remote Access Points
Είναι διακριτές συσκευές, τοποθεσίες και περιοχές ενός control network που επιτρέπουν την εξ
αποστάσεως διαμόρφωση και παραμετροποίηση συστημάτων ελέγχου και η πρόσβαση στα δεδομένα
επεξεργασίας τους. Ένα παράδειγμα είναι η χρησιμοποίηση ενός laptop για την απομακρυσμένη
πρόσβαση ενός ICS.
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5 Ασφάλεια ICS συστημάτων
Λόγω της υψηλής κρισιμότητας των λειτουργιών που εκτελούν τα συστήματα ICS, η ασφάλεια τους
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την εύρυθμη λειτουργία τους.

5.1 Ζώνες ασφάλειας ICS συστημάτων
Από την σκοπιά της κυβερνοασφάλειας, τα συστήματα ICS μπορούνε να κατηγοριοποιηθούν σε τρείς
ζώνες:
•

Την επιχειρηματική ζώνη (Enterprise zone),

•

Την ζώνη ελέγχου (Control zone), και

•

Την ζώνη πεδίου (Field zone).

Επιχειρηματική ζώνη (Enterprise zone)
Η επιχειρηματική ζώνη περιλαμβάνει τα επιχειρηματικά δίκτυα και τα συστήματά τους. Συγκεκριμένα,
περιλαμβάνει τερματικές συσκευές οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα και αναβαθμίζονται συνεχώς. Τα
επιχειρηματικά δίκτυα της ζώνης αυτής, συνήθως βασίζονται σε IP πρωτόκολλα και πολύ συχνά
επικοινωνούν με τα εξωτερικά δίκτυα καθώς και με το διαδίκτυο. Τα δίκτυα της ζώνης, κρατούνται
απομονωμένα από τα υπόλοιπα λειτουργικά δίκτυα των άλλων ζωνών. Η επιχειρηματική ζώνη έχει
αρκετές ομοιότητες με τα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα (ΙΤ) που βρίσκουμε έξω από τον χώρο
των ICSs. Για το λόγο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετές πρακτικές κυβερνοασφάλειας του
ευρύτερου χώρου των IT συστημάτων.
Ζώνη ελέγχου (Control zone)
Η ζώνη ελέγχου περιλαμβάνει κατανεμημένα στοιχεία ελέγχου σε συστήματα SCADA. Στη ζώνη αυτή
βρίσκονται τα περιβάλλοντα του δωματίου ελέγχου. Όπως και στην επιχειρηματική ζώνη, έτσι και στη
ζώνη ελέγχου, τα δίκτυα στηρίζονται στο πρωτόκολλο IP. Οι απαιτήσεις της ζώνης για ασφάλεια και
αξιοπιστία είναι αυξημένες. Οι συσκευές σε αυτή τη ζώνη δεν αναβαθμίζονται τόσο συχνά όσο στην
επιχειρηματική και οι επικοινωνίες δικτύου υπόκεινται χρονικούς περιορισμούς. Λίγες κοινές πρακτικές
κυβερνοασφάλειας βρίσκουν εφαρμογή σε αυτή τη ζώνη.
Ζώνη πεδίου (Field zone)
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Η ζώνη πεδίου ή ζώνη λειτουργιών, περιλαμβάνει τις συσκευές και τα δίκτυα που είναι υπεύθυνα για
τον έλεγχο και τους αυτοματισμούς. Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται τα CPS (Cyber-Physical Systems).
Ακόμα, συχνά, περιλαμβάνει PLC (Programmable Logic Controllers). Τα δίκτυα επικοινωνίας αυτής της
ζώνης έχουν μεγαλύτερο εύρος και συχνά χρησιμοποιούν πρωτόκολλα κάτω από το IP συνδέοντας
μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών πρωτοκόλλων και φυσικών διεπαφών. Όλες οι συσκευές της ζώνης αυτής,
υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις όσο αφορά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τον συγχρονισμό. Λόγω
των παραπάνω, ελάχιστες κοινές πρακτικές κυβερνοασφάλειας έχουν εφαρμογή σε αυτή την ζώνη.{7}

Εικόνα 8 Μοντέλο ασφάλειας ICS τριών επιπέδων. Πηγή: “Cyber-security of SCADA and Other Industrial Control Systems”

Με την απλοποιημένη δομή τριών επιπέδων, όσο αφορά την ασφάλεια, ενός ICS, γίνεται κατανοητή η
κύρια αρχιτεκτονική αλλά και η διαστρωμάτωση των απαιτήσεων ανά ζώνη, καθώς επίσης και οι βασικοί
περιορισμοί επικοινωνίας μεταξύ τους.
Μια από τις μεγαλύτερες διαφορές της ζώνης πεδίου (Field zone) σε σχέση με την επιχειρηματική ζώνη
(Enterprise zone), είναι η αυστηρή απαίτηση για αξιοπιστία και ασφάλεια, ειδικότερα όταν μιλάμε για
έλεγχο κρίσιμων υποδομών. Μια συσκευή πεδίου σχεδιάζεται με γνώμονα την υψηλή κρισιμότητα ως
προς την ασφάλεια της και την ανεκτικότητα σε σφάλματα που ενδέχεται να υπάρξουν. Η απαίτηση για
ασφάλεια και αξιοπιστία έχουν προφανή αντίκτυπο σε διάφορες όψεις των ICS, από τον σχεδιασμό έως
την συντήρηση. Πρακτικές όπως η χρήση αρκετών επαναλαμβανόμενων μερών στα συστήματα που
σχεδιάζονται αλλά και οι σαφείς πολιτικές ως προς τις αναβαθμίσεις σε λογισμικό και υλισμικό,
αποτελούν αναγκαιότητα στον τομέα των ICSs.
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Τα συστήματα πεδίου στις κρίσιμες υποδομές πρέπει να παρέχουν πολύ υψηλά επίπεδα
διαθεσιμότητας, κατ’ απαίτηση αξιοπιστία και σε αρκετές περιπτώσεις ασφάλεια κάτω από ακραίες
συνθήκες λειτουργίας. Λόγω του αυξημένου βαθμού των συνεπειών σε ενδεχόμενη αποτυχία μιας
κρίσιμης υποδομής, τα συστήματα αυτά πρέπει να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα σφάλματος στη
λειτουργία τους. Για την επίτευξη της αξιοπιστίας ενός συστήματος χρησιμοποιούνται οι παρακάτω
πρακτικές διαχείρισης σφαλμάτων:
•

Αποφυγή σφαλμάτων(Fault avoidance), σχεδιασμός του συστήματος σε λογική αποφυγής
σφαλμάτων.

•

Αφαίρεση σφαλμάτων(Fault removal), μείωση των σφαλμάτων μέσω ελέγχων.

•

Ανοχή σφαλμάτων(Fault tolerance), παροχή σωστής λειτουργίας παρά την ύπαρξη σφαλμάτων.

Η ανοχή σφαλμάτων είναι η μοναδική περίπτωση χειρισμού σφαλμάτων που λαμβάνει χώρα κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας των συστημάτων. Τα σφάλματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα σφάλματα
υλισμικού (hardware) και τα σφάλματα λογισμικού (software). Τα σφάλματα υλισμικού μπορεί να έχουν
διαρκή χαρακτήρα ή να είναι παροδικά, με ή χωρίς περιοδικότητα. Τα σφάλματα λογισμικού προκύπτουν
όταν υπάρξουν απροσδόκητες εισαγωγές και συνθήκες στο σύστημα. Για την αντιμετώπιση και των δύο
ειδών σφαλμάτων χρησιμοποιείται ο πλεονασμός στη σχεδίαση των συστημάτων.

5.2 Defense in Depth
Η έννοια της «Άμυνας σε Βάθος» (Defense in Depth), προέρχεται από τον στρατιωτικό χώρο. Έκανε την
εμφάνισή της τον 15ο αιώνα, κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, με πρωτεργάτη τον Γάλλο αρχιμηχανικό
Vauban. Ο Vauban πρότεινε πολλές διαδοχικές γραμμές άμυνας στην κατασκευή των κάστρων, ώστε οι
μπάλες των κανονιών να κατέστρεφαν μόνο την πρώτη γραμμή άμυνας των οχυρώσεων και στη συνέχεια
αφού εξαπολύονταν η επίθεση, να συντρίβονταν στο δεύτερο τοίχος του κάστρου ή ακόμα και στο τρίτο.
Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η έννοια του Defense in Depth εξυπηρετεί την ασφάλεια των
συστημάτων ICS ποικιλοτρόπως. Η ιδέα είναι η ενσωμάτωση, στα συστήματα που επιθυμούμε να
διατηρήσουμε ασφαλή, πολλαπλά επίπεδα ή γραμμές άμυνας. Ένα σύστημα ή μια διάταξη που μπορεί
να είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη ή να παρουσιάζει συγκεκριμένες ευπάθειες, ενθυλακώνεται κάτω από άλλες
γραμμές άμυνας και γίνεται περισσότερο ασφαλής. Επίσης μια επίθεση σε εξωτερικά επίπεδα της
ασφάλειας θα ενεργοποιήσει έναν μηχανισμό αναγνώρισης και αντιμετώπισης της προτού αυτή
οδηγήσει σε επιτυχή έκβαση προς τον επιτιθέμενο. Ένας σημαντικός τομέας της άμυνας σε βάθος είναι
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η δημιουργία «στεγανών» από επίπεδο σε επίπεδο. Η προσπάθεια αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την
αρχιτεκτονική αυτής της μορφής άμυνας καθώς η αποτυχία ενός επιπέδου άμυνας θα δημιουργούσε
κατάρρευση όλων των υπόλοιπων επιπέδων{6}.

Εικόνα 9 Αρχιτεκτονική Defence in Depth. Πηγή: https://modernciso.com/author/vishruta-rudresh

5.3 Πηγές απειλών στα συστήματα ICS
Για την ολόπλευρη κατανόηση των απειλών και των κινδύνων που υπάρχουν στα συστήματα ICS, θα
πρέπει να κάνουμε μία αναφορά στους παράγοντες που επιθυμούν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
στα συστήματα αυτά. Οι κακόβουλες ενέργειες μπορούν να εκδηλωθούν από μέσα από τον ίδιο τον
οργανισμό/εταιρεία ή από απομακρυσμένες τοποθεσίες από άγνωστα προς τον οργανισμό άτομα μέσω
διαδικτύου. Οι απειλές μπορούν να προκύψουν από πολυάριθμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των
εθνικών κυβερνήσεων, τρομοκρατών, βιομηχανικών κατασκόπων και οργανωμένων εγκληματικών
ομάδων, δυσαρεστημένων υπαλλήλων. Μεγάλο κομμάτι των πιθανών παραγόντων κινδύνων, ειδικά για
τα συστήματα ICS, είναι και οι φυσικοί κίνδυνοι (φυσικές καταστροφές, έξαρση πανδημιών, μηχανικές
βλάβες κ.α.), θεωρούμε σκόπιμο να μην αναφερθούμε εκτενώς σε αυτούς αλλά να εστιάσουμε στις
πηγές εσκεμμένων απειλών.
-

Εθνικές Κυβερνήσεις: Η μεγαλύτερη πηγή απειλής κυρίως για δύο λόγους, ισχυρός
ανταγωνισμός και μεγάλες δυνατότητες. Ισχυρά κράτη του πλανήτη επιδίδονται συχνά σε
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επιθέσεις και κατασκοπία άλλων κρατών, με κύριο στόχο τα βιομηχανικά συστήματα και τις
κρίσιμες υποδομές, δηλαδή συστήματα που λειτουργούν και υποστηρίζονται από ICSs. Είτε με
στόχο τη δολιοφθορά, είτε για την απόσπαση κρίσιμων πληροφοριών, η ασφάλεια των
συστημάτων ICS διαδραματίζει κύριο ρόλο στην προστασία της βιομηχανίας (κρατικής ή μη) μίας
χώρας.
-

Τρομοκράτες: Οι τρομοκρατικές ενέργειες είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την
ασφάλεια των ICS συστημάτων. Πολλά κρίσιμα συστήματα στηρίζονται στην ασφάλεια των ICS
συστημάτων για να μπορέσουν να αποτρέψουν επιθέσεις που μπορεί να στοιχίσουν αρκετές
ανθρώπινες απώλειες. Αν και ακόμα οι φυσικές βόμβες λειτουργούν πιο αποτελεσματικά από τα
bytes, η λήψη υψηλών μέτρων ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας για τις κοινωνίες.

-

Βιομηχανική κατασκοπία και οργανωμένο έγκλημα: Ο επιδιωκόμενος στόχος αυτών των
παραγόντων απειλών είναι κυρίως το κέρδος. Εταιρείες με σκοπό είτε να αποκτήσουν παράνομα
τεχνογνωσία, είτε να πλήξουν το κύρος και τη φήμη, κάποιας αντίπαλης εταιρείας,
χρηματοδοτούν τέτοιες ομάδες στην εκτέλεση επιθέσεων σε βιομηχανικά συστήματα.

-

Hackers-Hacktivists: Αμέτρητες επιθέσεις σε οργανισμούς και βιομηχανίες έχουν γίνει από
hackers και hacktivists. Αυτό που διαχωρίζει τους δύο αυτούς παράγοντες απειλών είναι κυρίως
τα κίνητρα. Οι hackers επιζητούν την καταξίωση, την προβολή αλλά και την απόκτηση κέρδους
μέσω της διείσδυσης σε κάποιο σύστημα ICS, ενώ οι hacktivists εκτελούν κακόβουλες επιθέσεις,
μικρής συνήθως κλίμακας (propaganda attacks), με πολιτικά κίνητρα.

-

Κίνδυνοι εκ των έσω (insiders): Όπως και στα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα έτσι κι
στα ICS συστήματα, οι απειλές εκ των έσω διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πιθανή
εκμετάλλευση ευπαθειών. Δυσαρεστημένοι εν ενεργεία εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι που
αποχώρησαν κάτω από κακές συνήθως συνθήκες, είναι σε μεγάλο ποσοστό το προφίλ των
insiders. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την
πραγματοποίηση μιας επίθεσης, καθώς υπάρχει η γνώση της λειτουργίας του συστήματος λόγω
της θέσης εργασίας στον οργανισμό/εταιρεία.{8}
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5.4 Τομείς επίθεσης
Για την πραγματοποίηση μίας επίθεσης από κάποια πηγή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας τομέας
επίθεσης. Οι τομείς τις επίθεσης αποτελούν υποσυστήματα ή ευπάθειες ευρύτερων κατηγοριών που
κάποιος κακόβουλος θα επιλέξει για να εκμεταλλευτεί μία τυχούσα ευπάθεια. Στον παρακάτω πίνακα,
αναφέρονται κάποιες κατηγορίες και οι τομείς ανά κατηγορία.
Κατηγορία
▪
▪
▪
▪
Δίκτυο

▪
▪

▪
▪
▪
Φυσική πρόσβαση
▪
▪

Εξοπλισμός ICS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Εφαρμογές

▪

Ανθρώπινο δυναμικό

▪
▪
▪
▪

Προμηθευτές

▪
▪

Τομέας επίθεσης ή
τρόπος εκμετάλλευσης ευπάθειας
Wi-Fi Δίκτυα
Συνδέσεις Cloud
Industrial IoT Δίκτυα
Εξοπλισμός τοπικών δικτύων που έχει
παραβιαστεί
Συνδέσεις Internet
Split tunneling (ταυτόχρονη πρόσβαση σε
προστατευόμενα δίκτυα μέσω VPN και
στο Internet)
USB sticks
Flash memory cards
Απευθείας πρόσβαση μέσω
πληκτρολογίου/ ποντικιού
Θύρες RJ45
Σειριακές θύρες (SATA, Display Ports,
HDMI κ.α.)
Θύρες USB
Δικτυακές θύρες (http, ftp κ.α.)
Μεταφορά ή διαμόρφωση λογισμικού
Πρωτόκολλα επικοινωνίας με τις
συσκευές πεδίου (Modbus, Profibus κ.α.)
Λογικές θύρες δικτύου
Καταχώρηση δεδομένων από τους
χρήστες
Αρχεία καταχώρησης δεδομένων
Ανάγνωση δεδομένων από βιβλιοθήκες
λογισμικού
Ευπάθειες Λειτουργικών συστημάτων
(OS)
Κοινωνική μηχανική μέσω email
Κοινωνική μηχανική μέσω τηλεφώνου
Παραβιασμένος λογαριασμός email και
επισυναπτόμενα αρχεία
Internet browser
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Ενημερώσεις εφαρμογών, λειτουργικών
συστημάτων ή υλικολογισμικού

Πίνακας 2 Τομείς επίθεσης στα συστήματα ICS
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Σύμφωνα με την Kaspersky, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι τρείς κύριοι τομείς μέσω ων οποίων μια επίθεση
εκδηλωνόταν, ήταν το Internet, οι Removable devices και οι Email clients. Στο παρακάτω διάγραμμα
εμφανίζεται το ποσοστό των επιθέσεων σε υπολογιστές ICS συστημάτων που έχουν αποτραπεί (blocked)
κατά τα δύο εξάμηνα του 2019 και το πρώτο εξάμηνο του 2020.{9} Παρατηρούμε ότι οι επιθέσεις σε
αυτούς τους τομείς έγιναν πιο αποτελεσματικές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, καθώς μειώθηκε το
ποσοστό επιτυχούς αντιμετώπισής τους.

Διάγραμμα 1 Ποσοστό επιτυχημένων αντιμετωπίσεων κακόβουλου λογισμικού ανά τομέα εκδήλωσης επιθέσεων. Πηγή: "
https://ics-cert.kaspersky.com/media/KASPERSKY_H1_2020_ICS_REPORT_EN.pdf "

Οι κύριοι τομείς της βιομηχανίας όπου δέχθηκαν τις περισσότερες επιθέσεις είναι ο κατασκευαστικός
κλάδος, οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι εγκαταστάσεις ενέργειας, ο κλάδος
ανάπτυξης και ενσωμάτωσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων ICS, ο κλάδος της
αυτοκινητοβιομηχανίας. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει το ποσοστό των υπολογιστών στα
συστήματα ICS, στους οποίους οι επιθέσεις αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Μεγαλύτερη μείωση
αποτελεσματικότητας, σε σχέση με το 2019, είχαμε στους τομείς της ενέργειας και της
αυτοκινητοβιομηχανίας.
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Διάγραμμα 2 Ποσοστό επιτυχημένων αντιμετωπίσεων κακόβουλου λογισμικού ανά τομέα βιομηχανικής δραστηριότητας. Πηγή: "
https://ics-cert.kaspersky.com/media/KASPERSKY_H1_2020_ICS_REPORT_EN.pdf "

5.5 Μέθοδοι επίθεσης στα συστήματα ICS
Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφούν κάποιοι από τους πιο διαδεδομένους τρόπους επίθεσης σε
συστήματα ICS. Μια αναλυτική εικόνα για την πληθώρα των τρόπων επιθέσεων μπορούμε να
αποκομίσουμε ανατρέχοντας στον αναλυτικό πίνακα του οργανισμού MITRE, ΑΤΤ&CK for Industrial
Control Systems{10}.

Εικόνα 10 Πίνακας τακτικών και τεχνικών επιθέσεων σε συστήματα ICS.
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BlackEnergy Trojan
Πρόκειται για ένα κακόβουλο λογισμικό τύπου Trojan, που χρησιμοποιείται για να διεξαχθεί μια DDoS
(Distributed Denial Of Service) επίθεση. Το BlackEnergy είναι ένα toolkit που εξελίχθηκε σημαντικά από
τη στιγμή που εμφανίστηκε το 2007. Οι τελευταίες εκδόσεις χρησιμοποιούν μεθόδους social engineering
ώστε να εξαπατήσουν τους χρήστες να ανοίξουν ένα email ή κάποιο επισυναπτόμενο έγγραφο,
μολύνοντας τον υπολογιστή τους. Το malware μπορεί να μολύνει το σύστημα εκμεταλλευόμενο μια
λειτουργία των Windows η οποία αυξάνει τα δικαιώματα των χρηστών, επιτρέποντας την εκτέλεση
εντολών με δικαιώματα διαχειριστή, ακόμα και αν ο λογαριασμός του χρήστη δεν ανήκει στην ομάδα
των διαχειριστών.
Αυτή η επίθεση στοχεύει διάφορα προϊόντα HMI. Οι οργανισμοί με συστήματα HMI απευθείας
συνδεδεμένα στο διαδίκτυο είναι πιο ευάλωτοι. Όταν ένα HMI μολυνθεί, στέλνει δεδομένα στον φορέα
της επίθεσης που του επιτρέπουν να αναγνωρίσει νέους στόχους στο δίκτυο που μπορεί να προσβάλει
εκ νεου.
Δυνητικά «θύματα» της επίθεσης μέσω του BlackEnergy Trojan μπορούν να είναι συστήματα ICS/SCADA,
εταιρείες Ενέργειας παγκοσμίως καθώς και κυβερνητικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία όπου είναι το
σημείο που πρωτοεμφανίστηκε το Trojan.
Unauthorized Access Attacks
Πολλά πληροφοριακά συστήματα είναι σχεδιασμένα ώστε οι διαχειριστές και οι χρήστες τους να έχουν
πρόσβαση απομακρυσμένα. Ειδικά στα συστήματα ICS τέτοιες μέθοδοι πρόσβασης είναι περισσότερο
αναγκαίες καθώς η γεωγραφική διασπορά των εγκαταστάσεων ενδέχεται να είναι ευρεία και η
πρόσβαση δύσκολη. Όταν συστήματα απομακρυσμένης πρόσβασης μείνουν χωρίς μέτρα ασφάλειας,
ένας επιτιθέμενος, με μικρή προσπάθεια, μπορεί να συνδεθεί απομακρυσμένα με ελάχιστη πιθανότητα
ανίχνευσης της πρόσβασης αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα (monitoring, logging). Επιθέσεις bruteforce μπορούν να προκύψουν ακόμα και σε εξοπλισμό που διαθέτει ασφάλεια με ID και password, αφου
κατά κανόνα δεν διατίθεται από το σύστημα μηχανισμός κλειδώματος της πρόσβασης μετά από
αποτυχημένες προσπάθειες. Με την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου επικοινωνίας VoIP (Voice over Internet
Protocol) ή χρησιμοποίηση παρωχημένων συσκευών που λειτουργούν με σύνδεση dial-up για
απομακρυσμένο έλεγχο, επιθέσεις που έτειναν να εκλείψουν επανήρθαν στο προσκήνιο.
Δημοσιοποιημένα και ευρέως διαθέσιμα εργαλεία μπορούν να κάνουν σάρωση για VoIP συστήματα με
χιλιάδες αποτελέσματα ανά ώρα (war-dial).
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Επιπροσθέτως, οι συσκευές πεδίου είναι μέρος του εσωτερικού - έμπιστου δικτύου, οπότε η πρόσβαση
ενός εισβολέα σε μία τέτοια συσκευή μπορεί να δώσει πρόσβαση στην δομή του κέντρου ελέγχου την
μονάδας. Χρησιμοποιώντας την πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο αισθητήρων, ο εισβολέας μπορεί να
πραγματοποιήσει μια αντίστροφη σύνδεση tunneling στο δίκτυο του κέντρου ελέγχου. Τέτοιες επιθέσεις
αν και θεωρούνται αδύνατες με τη χρήση των σειριακών συνδέσεων που χρησιμοποιούνταν ευρέως στα
βιομηχανικά συστήματα, έχουν κεντρίσει την προσοχή των υπεύθυνων ασφαλείας λόγω της εισόδου
«παραδοσιακών» ασύρματων πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
Αν κάποιος εισβολέας αποκτήσει τον έλεγχο μίας συσκευής, τότε μπορεί να εκκινήσει έναν αριθμό
διαδικασιών (π.χ. ανίχνευση συσκευών προς το κέντρο ελέγχου, παραποίηση των δεδομένων που
αποστέλλονται στο κεντρικό σημείο ελέγχου ή η αλλαγή στη συμπεριφορά της ίδιας της συσκευής). Εάν
ο εισβολέας αποφασίσει να εκτελέσει σάρωση για ανίχνευση συσκευών στο δίκτυο ελέγχου, το οποίο
αξιοποιεί την εμπιστοσύνη μεταξύ των πόρων του συστήματος, μπορεί να επιτύχει την εκμετάλλευση
των πραγματικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται σε όλο τον τομέα του συστήματος
ελέγχου. Αυτό μπορεί να είναι αρκετά επωφελές για τον εισβολέα, καθώς συνήθως η διασύνδεση στο
εσωτερικό των συστημάτων (π.χ. κεντρική μονάδα ελέγχου – συσκευές πεδίου) δεν παρακολουθούνται
από κάποιο σύστημα παρακολούθησης (monitoring) δεδομένου ότι ανήκουν στο εσωτερικό – ασφαλές
δίκτυο. Κάποια συστήματα IDS (Intrusion Detection Systems) παρέχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης
ώστε να μπορούν να ανιχνεύσουν επιθέσεις σε ICS συστήματα. Συνήθως τέτοια συστήματα λειτουργούν
με την ανίχνευση κάποιας χαρακτηριστικής υπογραφής (signature) και ενεργοποιούνται όταν εντοπίσουν
«γνώριμη» κακόβουλη μεταφορά δεδομένων. Κάποια IDS συστήματα μπορούν επίσης να
ενεργοποιηθούν με την ανίχνευση μη προβλεπόμενης κίνησης δεδομένων.{11}
Database and SQL Data Injection Attacks
Οι Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ), έχουν γίνει βασικό κομμάτι των ICSs συστημάτων. Τα παραδοσιακά μοντέλα
ασφαλείας επιχειρούν να ασφαλίσουν τα συστήματα μέσω της απομόνωσης των βασικών μερών που τα
αποτελούν συγκεντρώνοντας τις προσπάθειές τους κατά των απειλών στους υπολογιστές ή το λογισμικό
και αφήνοντας στο περιθώριο τις Βάσεις Δεδομένων. Οι ΒΔ στα συστήματα ICS χρησιμοποιούν
ανεξάρτητα συστήματα που χρησιμοποιούν το ένα το άλλο για να επιτύχουν την λειτουργικότητα που
απαιτείται. Η υψηλή διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο συστημάτων δημιουργεί μεγαλύτερη ενεργό
επιφάνεια επίθεσης.

32

Αναστάσιος Κούκος

Industrial Control Systems Cybersecurity Challenges

Οι ΒΔ που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ICS, συχνά συνδέονται σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν
web εφαρμογές και βρίσκονται στο επιχειρηματικό δίκτυο του οργανισμού. Καθώς τα ICS συστήματα
εξελίσσονται, κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιεί δεδομένα έχει μετατραπεί σε κάποιου είδους ΒΔ, με τις
περισσότερες να χρησιμοποιούν τη γλώσσα SQL, και διαθέτοντας κάποια διεπαφή στο διαδίκτυο που
μπορεί να έχει τις τυπικές ευπάθειες του διαδικτύου (cross – site scripting XSS ή SQL injections).
Οι πληροφορίες που περιέχονται στις Βάσεις Δεδομένων, τις καθιστά στόχο υψηλής αξίας για κάθε
επιτιθέμενο. Σε συστήματα ICS που οι ΒΔ των συστημάτων ελέγχου συνδέονται σε επιχειρηματικές ή
οικονομικές βάσεις ή σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν διάφορες εφαρμογές για να προσπελάσουν τα
δεδομένα, δίνεται η ευκαιρία σε επιτιθέμενους να παρέμβει στο κανάλι που χρησιμοποιείται για την
μεταφορά των δεδομένων και να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο.
Η εγκατάσταση κακόβουλου κώδικα σε μία Βάση Δεδομένων που περιέχει πολύτιμα δεδομένα, μπορεί
να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις, ιδιαίτερα στο περιβάλλον ελέγχου όπου η ακρίβεια και η ακεραιότητα
των δεδομένων είναι κρίσιμη για την λήψη αποφάσεων τόσο στο επιχειρηματικό πεδίο όσο και στο
εκτελεστικό. Η αλλοίωση ή η καταστροφή των δεδομένων σε μια ΒΔ, μπορεί να επηρεάσει τους
διακομιστές απόκτησης δεδομένων, τους historians ακόμα και την ομαλή λειτουργία της κονσόλας HMI.
Τα συστήματα ICS είναι πιο ευπαθή σε επιθέσεις SQL injection από ότι μια κλασσική ΒΔ σε ένα IT
σύστημα, επειδή βασίζονται άμεσα από την διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένών τους.
Επιπλέον, η επιτυχής διείσδυση από κάποιον κακόβουλο ενός τόσο ευαίσθητου αγαθού των
συστημάτων ICS, όπως είναι μια ΒΔ, οδηγεί σε πρόσθετους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από τον κακόβουλο για αναγνώριση ή εκτέλεση κώδικα.
Man-in-the-Middle Attacks
Τα περιβάλλοντα ICS θεωρούνταν παραδοσιακά προστατευμένα συστήματα λόγω της «απομόνωσής»
τους από τα παραδοσιακά IT συστήματα. Στα συστήματα ICS οι διαχειριστές, συνήθως, δεν
προστατεύουν τις ροές των δεδομένων μεταξύ των servers, των συσκευών και των πόρων, θεωρώντας
ότι αυτά βρίσκονται εντός ενός προστατευμένου δικτύου. Με την πάροδο των ετών και με την
διασύνδεση όλο και περισσότερων ICS δικτύων με τα επιρρηματικά δίκτυα, έχουν προκύψει αρκετά
ζητήματα ασφαλείας με ένα από τα κυριότερα να είναι η δυνατότητα του επιτιθέμενου να
επαναδρομολογεί την κίνηση των δεδομένων που μεταφέρονται, να εντοπίζει και να αναλύει τα
δεδομένα αυτά, που συνήθως μεταφέρονται σε μορφή απλού κειμένου (plain text) ή ακόμα και η
απόκτηση πλήρους ελέγχου σε πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο συσκευών.
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Συνδυάζοντας όλα αυτά, ένας επιτιθέμενος μπορεί να αποκτήσει υψηλά διαβαθμισμένο έλεγχο της
κίνησης του δικτύου και να κατευθύνει κατά το δοκούν πραγματικά ή αλλοιωμένα δεδομένα
επιτυγχάνοντας το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Για να επιτύχει τους σκοπούς αυτούς ένας επιτιθέμενος
εξαπολύει μια Man-in-the-Middle (MitM) επίθεση, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Εικόνα 11 Σχηματική αναπαράσταση μίας MitM επίθεσης. Πηγή: "Improving Improving Industrial Control System Cybersecurity
with Defense-in-Depth Strategies", Homeland Security

Η διαχείριση των διευθύνσεων ενός δικτύου είναι κρίσιμη διαδικασία για την αποδοτική λειτουργία του.
Το πρωτόκολλο ARP (Address Resolution Protocol) διατηρεί έναν πίνακα ARP και δρομολογεί την κίνηση
συνδέοντας IP διευθύνσεις με φυσικές MAC διευθύνσεις των συσκευών. Ο κακόβουλος χειρισμός αυτών
των πινάκων δρομολόγησης είναι ο στόχος του επιτιθέμενού, διότι μέσω αυτού μπορεί να
επαναδρομολογήσει την κίνηση του δικτύου μέσω του υπολογιστή που έχει αποκτήσει τον έλεγχο. Αυτό
αναγκάζει όλες τις συσκευές του δικτύου να συνομιλούν με την συσκευή που είναι στον έλεγχο του
επιτιθέμενού χωρίς να το γνωρίζουν. Ακόμα ο επιτιθέμενος μπορεί να εισάγει αλλοιωμένα δεδομένα στο
δίκτυο σαν να στέλνονται από μια έμπιστη συσκευή.
Σε κάθε περιβάλλον, και ειδικά σε ένα σύστημα ICS, οι επιθέσεις MitM μπορεί να έχουν καταστροφικά
αποτελέσματα. Η χρήση πρωτοκόλλων με αδύναμη ταυτοποίηση ή ο πλημμελής έλεγχος του
υποστηριζόμενου firmware των συσκευών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκδήλωση μίας τέτοιας
επίθεσης.
Social Engineering Attacks
Μια από τις πιο συχνά εκδηλωμένες επιθέσεις είναι οι επιθέσεις «κοινωνικής μηχανικής». Οι επιθέσεις
αυτές στηρίζονται στην εγγενή εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι περισσότεροι άνθρωποι προς τον
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συνάνθρωπό τους. Μέσω της αποστολής κάποιου παραπλανητικού email που περιέχει κάποιο
κακόβουλο επισυναπτόμενο αρχείο ή σύνδεσμο, ή ακόμα και τη χρήση τηλεφώνου, αποκτούν πρόσβαση
στο σύστημα.
Οι επιτιθέμενοι όλο και πιο συχνά εξαπολύουν επιθέσεις «ψαρέματος» -στοχευμένες ή μη- σε
διαχειριστές συστημάτων αλλά και χειριστές συσκευών σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας. Ύψιστης
σημασίας είναι πλέον το ζήτημα του διαχωρισμού, από τη φάση της σχεδίασης των συστημάτων, της
διασύνδεσης του επιχειρηματικού και του λειτουργικού τμήματος.
Εξίσου σημαντική είναι και η θωράκιση της φυσικής υποδομής των συστημάτων ICS από την πρόσβαση
χωρίς τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από το προσωπικό που πρέπει για λόγους συντήρησης ή
λειτουργείας να βρίσκονται εντός των χώρων αυτών{11} .
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6 Honeypots
6.1 Τι είναι τα Honeypots
Τα Honeypots είναι μηχανισμοί ασφάλειας, οι οποίοι εντοπίζουν προσπάθειες, κακόβουλης απόκτησης
πρόσβασης σε συστήματα διαφόρων σκοπών λειτουργικότητας. Τα δίκτυα Honeypot χρησιμοποιούνται
για τον εντοπισμό επιθέσεων και την αποτελεσματικότερη άμυνα σε μελλοντικές επιθέσεις. Αν ένα
δίκτυο είναι σωστά διαρθρωμένο, ο επιτιθέμενος δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει ότι βρίσκεται σε ένα
Honeypot και όχι σε πραγματικό δίκτυο. Τα περισσότερα Honeypots βρίσκονται εντός ή εκτός των
firewalls, ώστε να μπορούν παρακολουθούνται πιο αποτελεσματικά. Τα Honeypots λειτουργούν
αντίθετα από τα firewalls, αντί να εμποδίζουν την κίνηση προς το εσωτερικό τους την επιδιώκουν ώστε
να την εγκλωβίσουν σε ασφαλές περιβάλλον. Τα δίκτυα αυτά περιέχουν συνήθως ψεύτικες
πληροφορίες, σχεδιασμένες να εμφανίζονται ως αληθείς. Ένα Honeypot προσφέρει ασφάλεια μέσω της
«εξαπάτησης». Κατευθύνει τον επιτιθέμενο σε ένα δίκτυο που είναι σχεδιασμένο για να δεχτεί την
επίθεση και ταυτόχρονα προειδοποιεί τον αμυνόμενο ώστε να προετοιμάσει το πραγματικό δίκτυο για
μια ενδεχόμενη επίθεση. Τα Honeypots δεν επισκευάζουν κενά ασφάλειας, απλά προσφέρουν
απαραίτητες πληροφορίες για την αποτελεσματικότερη άμυνα των συστημάτων που υποστηρίζουν.{12}

Εικόνα 12 Απεικόνιση ενός ICS Honeypot. Πηγή: "Towards High-Interaction Virtual ICS Honeypots-in-a-Box", Antonioli,
Agrawal, Tippenhauer

6.2 Τύποι Honeypots
Τα Honeypots μπορούν να χαρακτηριστούν από δύο βασικές κατηγορίες:
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•

Βασισμένα στην διάδραση που μπορούν να έχουν με τον επιτιθέμενο και
Βασισμένα στον σκοπό δημιουργίας και υλοποίησής τους

Με βάση την διάδρασή τους με τον επιτιθέμενο έχουμε τις εξής κατηγορίες:
1. Honeypots χαμηλής διάδρασης
Όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, αυτού του είδους τα Honeypots έχουν περιορισμένη
διάδραση με το εξωτερικό δίκτυο. Εξομοιώνουν τις δραστηριότητες που επιζητούνται από τον
επιτιθέμενο. Επιθυμούν μικρή παροχή πόρων για να υλοποιηθούν έτσι πολλές εικονικές μηχανές
μπορούν να τρέχουν στο ίδιο σύστημα. Είναι πολύ εύκολα στην εγκατάσταση και παρέχουν
κάποιες «ψευδείς» υπηρεσίες. Τα Honeypots χαμηλής διάδρασης ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο
καθώς ένας επιτιθέμενος δεν επιχειρεί σε πραγματικό σύστημα.

2. Honeypots μεσαίας διάδρασης
Τα Honeypots αυτά μπορούν να υλοποιούν και να μιμούνται μια γνωστή εφαρμογή, όπως μπορεί
να είναι ένας Apache server. Προσφέρουν περισσότερη διάδραση σε σχέση με τα Honeypots
χαμηλής διάδρασης. Για την ανάπτυξη αυτών των Honeypot απαιτείται υψηλή γνώση καθώς
είναι σύνθετη και αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Προσφέρει στον επιτιθέμενο μια καλύτερη
ψευδαίσθηση ενός ολοκληρωμένου λειτουργικού συστήματος.

3. Honeypots υψηλής διάδρασης
Τα Honeypots αυτά είναι τα πιο ανεπτυγμένα. Προσφέρουν μια πιο ρεαλιστική εμπειρία στον
επιτιθέμενο και συγκεντρώνει υψηλότερη ποσότητα δεδομένων επίθεσης. Επίσης εμπεριέχει
μεγαλύτερο κίνδυνο αιχμαλώτισης ολόκληρου του Honeypot από τον επιτιθέμενο. Είναι πολύ
σύνθετα και πολύ χρονοβόρα όσο αφορά το στήσιμό τους. Είναι τα συστήματα με τον καλύτερο
εντοπισμό επιθέσεων zero-day. Σε αυτά τα συστήματα όλα είναι πραγματικά και τίποτα δεν είναι
εικονικό. Δίνουν ακριβή πληροφόρηση για την επίθεση που εκδηλώνεται και την εκτέλεση του
κακόβουλου λογισμικού.

Βασισμένα στο σκοπό δημιουργίας τους τα Honeypots χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
1. Παραγωγικά Honeypots
Συστήματα που μπορούν να μιμηθούν το εκάστοτε παραγωγικό περιβάλλον. Μπορούν να
οδηγήσουν στον εντοπισμό αδυναμιών στο παραγωγικό περιβάλλον. Μπορούν να υλοποιηθούν
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πολύ εύκολα αφού απαιτούν μικρή λειτουργικότητα. Εντοπίζουν επιθέσεις και στέλνουν
μηνύματα στους διαχειριστές των συστημάτων. Τα παραγωγικά Honeypots συλλέγουν
περιορισμένη ποσότητα πληροφοριών και χρησιμοποιούνται εντός των οργανισμών ή των
εταιρειών. Σε σύγκριση με τα ερευνητικά Honeypots, παρέχουν λιγότερη πληροφορία σε σχέση
με την επίθεση και τον επιτιθέμενο.

2. Ερευνητικά Honeypots
Τα ερευνητικά Honeypots επικεντρώνονται περισσότερο στην εύρεση των κινήτρων των
επιτιθέμενων. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τη πρόθεση και τις στρατηγικές των
επιτιθέμενων σε διάφορα συστήματα. Κύριος στόχος τέτοιων συστημάτων είναι η συλλογή
πληροφοριών σχετικά με τους τρόπους εκδήλωσης των επιθέσεων. Είναι αρκετά περίπλοκα
συστήματα ως προς την υλοποίησή τους και την συντήρησή τους και χρησιμοποιούνται συνήθως
από ερευνητικούς, στρατιωτικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς.{12}
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7 Πειράματα
Για τη μελέτη των επιθέσεων χρησιμοποιήθηκε το Honeypot Conpot{13}. To Conpot είναι ένα χαμηλής
διάδρασης ICS Honeypot ανοιχτού κώδικα, που έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο στην υλοποίηση
του, την διαμόρφωσή του και την επέκτασή του. Μέσω του Conpot μας δίνεται η ικανότητα
προσομοίωσης ενός περίπλοκου βιομηχανικού περιβάλλοντος, πείθοντας τον επιτιθέμενο ότι εντόπισε
ένα μεγάλο βιομηχανικό δίκτυο. Επίσης για την αύξηση της δυνατότητας εξαπάτησης προς τον
επιτιθέμενο, δύναται μέσω του Conpot η ανάπτυξη μιας διεπαφής HMI ώστε να αυξηθεί η ενεργός
επιφάνεια επίθεσης. Το Conpot αναπτύχθηκε κάτω από την γενικότερη ερευνητική προσπάθεια του
Honeynet Project{14}. Μπορεί να προσομοιώσει ένα Siemens SIMANTICS S7-200 PLC, Modbus TCP, SNMP
και HTTP πρωτόκολλα.
Υποθέσεις
Πρώτη υπόθεση: Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε η υπόθεση ότι όλα τα εισερχόμενα στο
Honeypot πακέτα από την ίδια IP, είναι επιθέσεις.
Δεύτερη υπόθεση: Οι επιθέσεις θεωρήθηκε ότι προέρχονται από την χώρα στην οποία αντιστοιχεί η
διεύθυνση IP. Στην πραγματικότητα η διεύθυνση αυτή μπορεί να είναι διαφορετική υπό την χρήση
μεθόδων ανωνυμοποίησής της (VPN, Tor κ.α.).

7.1 Υλοποίηση του Conpot
Το Honeypot εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διάρκεια
της συλλογής των δεδομένων ήταν 15 ημέρες.
Η εγκατάσταση έγινε μέσω ενός docker image όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα σε ένα VM που
έτρεχε την διανομή Kali Linux.
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Εικόνα 13 Διαδικασία εγκατάστασης του Conpot μέσω Docker image

To Honeypot Conpot υλοποιήθηκε με την παραμετροποίηση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Οι
θύρες που ενεργοποιήθηκαν και έγινε port forwarding είναι οι: 80, 102, 502, 161 και η σύνδεση ήταν στο
προφίλ Bridge.

Εικόνα 13 Παραμετροποίηση και εκκίνηση του Conpot

Στην Εικόνα 14 φαίνεται το template του Conpot που προσομοιώνει μια μονάδα PLC Siemens SIMATIC
S7-200.
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Εικόνα 14 Conpot Template προσομοίωσης PLC Siemens SIMATIC S7-200

7.2 Ανάλυση δεδομένων επιθέσεων
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε αρχεία τύπου pcap για να αναλυθούν στατικά. Για τη
συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Wireshark{15}. Επίσης κατά την στατική
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Splunk{16} και το PCAP analyzer for Splunk{17}.
Οι συνολικές επιθέσεις ήταν 711. Οι χώρες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις καθώς και το
σύνολο των επιθέσεων ανά χώρα, φαίνονται στον Πίνακα 3.
Χώρα
United States
China
United Kingdom
Russia
Germany
India
Netherlands
France
Brazil
Singapore
South Korea
Iran

41

Επιθέσεις
231
129
35
31
28
28
22
18
17
15
12
11

Χώρα
Sweden
Thailand
Argentina
Bulgaria
Cambodia
Colombia
Dominican Republic
Kazakhstan
Latvia
Nigeria
Poland
Azerbaijan

Επιθέσεις
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
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Canada
Taiwan
Spain
Ukraine
Romania
Turkey
Hong Kong
Lithuania
South Africa
Belgium
Australia
Austria
Chile
Czechia
Indonesia
Kenya
Nepal
Panama

9
9
8
8
7
7
6
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3

Bangladesh
Cyprus
Denmark
Ireland
Israel
Italy
Japan
Mexico
Monaco
Nicaragua
Norway
Peru
Slovakia
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Πίνακας 3 Χώρες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις στο Honeypot

Με βάση την διεύθυνση IP των επιθέσεων, βρέθηκε η τοποθεσία (χώρα, πόλη και ISP) και τοποθετήθηκαν
στο χάρτη που φαίνεται παρακάτω.
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Εικόνα 15 Γεωγραφική κατανομή επιθέσεων με βάση το πρωτόκολλο TCP/IP

Οι περισσότερες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τις ΗΠΑ, την Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτές
τις χώρες σύμφωνα με την Kaspersky[18] υπάρχει ευρεία κατανομή δικτύων Bots (Botnet).
Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζονται οι IP διευθύνσεις με τις περισσότερες επιθέσεις.
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Διάγραμμα 3 Επιθέσεις ανά IP

Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ports με τη μεγαλύτερη χρήση κατά την διεξαγωγή
επιθέσεων. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα η πόρτα που κυριαρχεί είναι η 80. Όλες οι άλλες πόρτες
είναι πάνω από το όριο των 60.000 πράγμα που μας δείχνει ότι υπήρχε προσπάθεια εξεύρεσης τρωτού
σημείου στο υψηλό φάσμα των ports που μπορεί συνήθως να αφεθούν ανοιχτές.
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Διάγραμμα 4 Χρήση ports από τους επιτιθέμενους

Στο παρακάτω γράφημα εμφανίζονται τα ανεπιτυχή 3-way-handshakes ανά διεύθυνση IP. Τα συνολικά
unsuccessful 3-way-handshakes του πρωτοκόλλου TCP ήταν 313. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων
αυτών μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι υπήρξαν προσπάθειες Scanning και SYN-Flood Attacks.

Διάγραμμα 5 Ανεπιτυχή 3-way-handshakes ανά διεύθυνση IP επιτιθέμενου

Στον Πίνακα 4 φαίνονται οι IP διευθύνσεις των 15 επιτιθέμενων με τον μεγαλύτερο αριθμό Hops,
συναρτήσει του TTL (Time To Live) και των Hops. Όλες οι διευθύνσεις του πίνακα περιέχονται σε Blacklist
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DB. Μέσω της εξέτασης των Hops και θεσπίζοντας ένα Hop limit θα μπορούσαμε να απομονώσουμε ένα
ICS περιβάλλον φιλτράροντας την κίνηση εντός του με τον αριθμό των Hops. Οι συσκευές και οι
αισθητήρες πεδίου θα μπορούσαν να μιλάνε με το κέντρο ελέγχου με μέγιστο αριθμό Hops ≤ 0 ή 1 ή 2.
Ταυτόχρονα μειώνουμε το TTL των πακέτων στο επιθυμητό επίπεδο. Έτσι προσαρμόζοντας την
αρχιτεκτονική του δικτύου θα μπορούσαμε να απαγορεύουμε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε IP πακέτο
έχει μεγαλύτερο αριθμό Hops/ TTL από το όριο που έχουμε θέσει.
Attacker's IP
51.159.31.121
101.132.115.40
47.100.207.85
47.100.29.78
106.15.34.199
47.116.6.10
106.15.205.236
47.101.195.163
139.196.177.81
39.108.210.116
119.23.224.72
47.106.217.198
47.96.236.121
120.78.13.162
118.31.187.102

TTL
68
75
75
75
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
76

Hops
60
53
53
53
53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52

Πίνακας 4 Διευθύνσεις IP επιτιθέμενων, TTL και αριθμός Hops

Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζονται τα αιτήματα HTTP που δέχθηκε το Honeypot στη θύρα 80.
Κατά τη διάρκεια που συλλέχθηκαν τα δεδομένα, υπήρξαν αιτήματα GET με περιεχόμενο την
προσπάθεια απόκτησης από το server αρχείων όπως το robots.txt, manager/html/ και root-r2.crl. Τα
αιτήματα αυτά έχουν σκοπό την ανεύρεση αρχείων που συνήθως περιέχουν configuration πεδία ή hardcoded κωδικούς των Admins. Εντάσσονται στην κατηγορία επιθέσεων Unauthorized Access.
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Διάγραμμα 6 Αιτήματα HTTP συναρτήσει του χρόνου

Ένα ενδεικτικό τέτοιο αίτημα εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Η ανάλυση του παρακάτω αιτήματος
πραγματοποιήθηκε μέσω του MyCERT Pcap Analyzer. Η επίθεση είχε χώρα προέλευσης τις ΗΠΑ.

Εικόνα 16 Επίθεση Corporate Privacy Violation

Άλλες ενδεικτικές επιθέσεις που αναλύθηκαν με τη βοήθεια του MyCERT Pcap Analyzer εμφανίζονται
στις παρακάτω εικόνες.
Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται μια προσπάθεια Network Scan, μέσω της ανάλυσης του Payload,
χρησιμοποιώντας έναν Zmap Agent. Η διεύθυνση από την οποία πραγματοποιήθηκε η επίθεση είναι η
192.35.168.176, βρίσκεται στις ΗΠΑ και περιέχεται στην blacklist του database AbuseIPDB{19}.
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Εικόνα 17 Επίθεση που καταγράφηκε προσπάθεια Network Scan

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται μια Web Application επίθεση που προσπαθεί να αξιοποιήσει την
ευπάθεια του Joomla RCE M3{20}. Μέσω της IP βρίσκουμε ότι η επίθεση εξαπολύθηκε από τη Ρωσία και
περιέχεται στην AbuseIPDB.

Εικόνα 18 Web Application επίθεση

Στην εικόνα που ακολουθεί εμφανίζεται μια απόπειρα επίθεσης μέσω ενός Trojan. Η επίθεση
πραγματοποιήθηκε από την Κίνα.
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Εικόνα 19 Εκδήλωση επίθεσης μέσω Trojan
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8 Προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης συστημάτων ICS
Για την αντιμετώπιση των ευπαθειών στα συστήματα ICS αλλά και την επιτυχή πρόληψη επιθέσεων,
έχουν αναπτυχθεί από διάφορους οργανισμούς παγκοσμίως, κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν
τους υπεύθυνους ασφαλείας με οργανωτικά αλλά και τεχνικά πρότυπα. Ευρέως διαδεδομένα και
χρησιμοποιούμενα πρότυπα ασφαλείας έχουν εκπονηθεί από το National Institute of Standards and
Technology (NIST){21} και τον North American Electric Reliability Corporation (NERC){22}. Επιπροσθέτως, ο
οργανισμός Center of Internet Security (CIS){23}, έχει εκδώσει τα CIS Controls για συστήματα ICS, τα οποία
είναι προτεραιοποιημένα μέτρα που αθροιστικά σχηματίζουν ένα μοντέλο Defense-in-Depth από καλές
πρακτικές για τον μετριασμό των κινδύνων εναντίων συστημάτων και δικτύων ICS. Λαμβάνοντας υπόψιν
τις κατευθυντήριες γραμμές των προαναφερθέντων προτύπων, σε αυτό το κεφάλαιο θα προτείνουμε
μέτρα ισχυροποίησης της ασφάλειας των συστημάτων ICS{24}. Οι κατηγορίες των μέτρων διασφάλισης
των ICS συστημάτων είναι: Διαχειριστικά (Management), Λειτουργικά (Operational) και Τεχνικά
(Technical). Στο παρόν κεφάλαιο θα αποτυπωθούν περιγραφικά τα κύρια μέτρα, χωρίς λεπτομερή και
τεχνική ανάλυση.

8.1 Διαχειριστικά Controls
Στην κατηγορία των διαχειριστικών controls θα περιλάβουμε όλες τις καλές πρακτικές που έχουν να
κάνουν με το κομμάτι της διαχείρισης της βιομηχανικής μονάδας, είτε είναι μέτρα οργανωτικά είτε
επιχειρηματικά.
•

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην ασφάλεια οποιοδήποτε πληροφοριακού συστήματος
και ιδιαίτερα ενός ICS συστήματος, είναι η γνώση των assets που το απαρτίζουν αλλά και η
κατηγοριοποίηση αυτών με βάση την κρισιμότητα τους. Για την επίτευξη του μέτρου είναι
απαραίτητη η ανίχνευση και καταγραφή όλων των υποσυστημάτων που αποτελούν το ICS
σύστημα. Μία από τις μεγάλες διαφορές που έχει ένα σύστημα ICS με ένα κλασσικό IT σύστημα
είναι και η ποικιλία αλλά και η ποσότητα υποσυστημάτων (αισθητήρες, ενεργοποιητές κ.α.) που
μπορούν να αριθμούν σε πολλές χιλιάδες και να αποτελούν εν δυνάμει αδύναμα σημεία του
συστήματος. Μετά την καταγραφή, θα πρέπει να γίνει διαβάθμιση των συστημάτων και
υποσυστημάτων, στο βάθος που απαιτείτε, ως προς την κρισιμότητά τους. Μέσω της επιμέρους
βαθμονόμησης των τριών βασικών πυλώνων της ασφάλειας (εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα
και ακεραιότητα), μπορούμε να εξάγουμε έναν συνολικό βαθμό κρισιμότητας ανά σύστημα. Το
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βασικό αυτό βήμα θα καθοδηγήσει τις ενέργειες μας σε τεχνικό επίπεδο για το hardening του
συστήματος.
•

Στα διαχειριστικά μέτρα θα εισάγουμε και το βασικό έλεγχο πρόσβασης που πρέπει να έχουν οι
διαχειριστές του συστήματος. Ιδίως σε μια εποχή που η τηλε-εργασία τείνει να γίνει ο κανόνας,
αλλά και λόγω της φύσης των συστημάτων ICS όπου η φυσική πρόσβαση είναι δύσκολη έως
αδύνατη, η διαχείριση των προσβάσεων είναι ένα καθοριστικό ζήτημα ασφάλειας. Το Access
management πρέπει να εφαρμόζεται κεντρικά, με έλεγχο δικαιωμάτων ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, παύση δικαιωμάτων όταν δεν υπάρχει επιχειρηματική ανάγκη αλλά και ένα
κεντρικό σύστημα απόδοσης δικαιωμάτων με ισχυρό μηχανισμό password management. Στο
μέτρο αυτό θα συμπεριλάβουμε και τον φυσικό έλεγχο πρόσβασης που θα πρέπει να δίδεται
κάτω από αυστηρά κριτήρια αλλά και να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που
εξασφαλίζουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

•

Ένα ακόμα μέτρο που στα συστήματα ICS έχει βαρύνουσα σημασία, είναι το ζήτημα της
διαχείρισης του προσωπικού. Στα κριτήρια πρόσληψης θα πρέπει να εφαρμόζονται πρακτικές
ώστε να μειώνεται όσο το δυνατόν η απασχόληση μη επαρκώς εξιδεικευμένου και ακατάλληλου
προσωπικού, λόγω της υψηλής κρισιμότητας των συστημάτων. Η συνεχής εκπαίδευση του
προσωπικού σε νέες προκλήσεις ασφαλείας που προκύπτουν όλο και συχνότερα, αλλά και η
σύσταση και εκπαίδευση ειδικής ομάδας διαχείρισης συμβάντων είναι απαραίτητη σε κάθε
βιομηχανική μονάδα. Το συνολικό awareness του προσωπικού σε ζητήματα ασφάλειας, ιδίως
στην αποτελεσματικότερη «οχύρωσή» του από επιθέσεις social engineering που αποτελούν και
την Αχίλλειο πτέρνα κάθε συστήματος, πρέπει να είναι προτεραιότητα της διοίκησης.

•

Η διεξαγωγή ασκήσεων Εκτίμησης Κίνδυνων (Risk Assessment) είναι ένα μέτρο που θα πρέπει
να εφαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σίγουρα μετά από κάθε μεγάλη αλλαγή στο
σύστημα. Μέσω του RA (Risk Assessment) εντοπίζονται ευπάθειες στο σύστημα σε μια ευρεία
κλίμακα τομέων και συστημάτων και προτείνονται οι κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης των
κινδύνων που ανακύπτουν. Τα RA είναι ένα από τα βασικά όπλα στη φαρέτρα κάθε υπεύθυνου
ασφαλείας είτε σε συστήματα IT είτε στα ICS συστήματα.

•

Τέλος, ένα ακόμα διαχειριστικό μέτρο είναι η ύπαρξη σχεδίου Business Continuity (BCP) και
πλάνων Disaster Recovery. Η απαίτηση των συστημάτων ICS για υψηλή διαθεσιμότητα,
επιτάσσει την κατάρτιση ενός πλάνου επιχειρηματικής συνέχειας που θα περιλαμβάνει ένα
ευρύ πλήθος πιθανών κινδύνων (φυσικές καταστροφές, επιθέσεις ανθρώπινης προέλευσης
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ηθελημένης ή μη, αποτυχία υλικο-λογισμικού), και θα αναλύει σενάρια για την άμεση
αποκατάσταση του συστήματος.

8.2 Λειτουργικά Controls
Στην κατηγορία των λειτουργικών Controls συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέτρα που αφορούν το
λειτουργικό κομμάτι της βιομηχανικής μονάδας. Κάποια από τα βασικότερα προτεινόμενα μέτρα
παρουσιάζονται παρακάτω.
•

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα των συστημάτων ICS είναι ο μέσος χρόνος ζωής των
υποσυστημάτων που τα απαρτίζουν. Με μέσο χρόνο ζωής τα 10 με 15 χρόνια, ένα από τα κύρια
μέτρα για την προστασία των συστημάτων ICS, είναι το patch management. Τα patches είναι
επιπρόσθετα κομμάτια κώδικα που στόχο έχουν να διευθετήσουν συγκεκριμένες ευπάθειες που
ανακύπτουν σε κάποιο σύστημα ή asset. Η εφαρμογή patches σε συστήματα τα οποία πρέπει να
είναι συνέχεια εν λειτουργία κρύβει κινδύνους και για αυτό πολλές φορές αποφεύγεται η
εφαρμογή τους από το προσωπικό. Για την αποφυγή πιθανής αποτυχίας ενός patch στο σύστημα,
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης περιβάλλοντος test όπου θα δοκιμάζονται πριν την
εισαγωγή τους στο παραγωγικό περιβάλλον.

•

Ένα ακόμα σημαντικό μέτρο που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε ICS σύστημα είναι η
προστασία και ο έλεγχος των μέσων φορητής αποθήκευσης (CDs/ DVDs, USB Drives). Η εισαγωγή
στο σύστημα μέσων που δεν είναι ελεγμένα θα πρέπει να μην επιτρέπεται ώστε να
εξασφαλίζεται η αποφυγή εισαγωγής στο σύστημα κακόβουλου λογισμικού.

•

Η ύπαρξη πλάνου διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας είναι απαραίτητη σε ένα σύστημα ICS.
Στο πλάνο αυτό περιλαμβάνεται ένα σύνολο ενεργειών και διαδικασιών για την ανίχνευση, την
ανταπόκριση και τον περιορισμό των συνεπειών ενός περιστατικού ασφαλείας. Με γνώμονα την
παρεχόμενη υπηρεσία της βιομηχανικής μονάδας, η ανταπόκριση πρέπει να είναι άμεση και όσο
το δυνατόν επιτυχής.

•

Στα operational controls θα συμπεριλάβουμε και το συνεχές monitoring και την ανάλυση των
Audit Logs. Η συλλογή και ο έλεγχος καταγραφών (logs) των συστημάτων που αποτελούν το ICS
πρέπει να είναι συνεχής και σε πραγματικό χρόνο. Είναι το μέσον που θα μας οδηγήσει στην
αναγνώριση επιθέσεων ή προβλημάτων λειτουργίας. Πολλές από τις συσκευές ενός συστήματος
ICS μπορεί να μην περιλαμβάνουν την δυνατότητα εγγενούς συλλογής καταγραφών, έτσι η
ύπαρξη ενός κεντρικού σημείου συλλογής logs είναι απαραίτητη. Τα συστήματα SIEM παρέχουν
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χρήσιμη πληροφόρηση στους διαχειριστές, βοηθώντας τους στην καλύτερη αντιμετώπιση
περιστατικών ασφαλείας.

8.3 Τεχνικά Controls
Στα τεχνικά controls περιλαμβάνεται η αρχιτεκτονική του δικτύου, η υλοποίηση συστημάτων
αυθεντικοποίησης καθώς και η πραγματοποίηση τεχνικών μέτρων ισχυροποίησης της ασφάλειας της
μονάδας. Σημαντικό παράγοντα στην ασφάλεια των δικτύων των βιομηχανικών συστημάτων αποτελεί η
χρήση του μοντέλου Purdue κατά τη φάση της σχεδίασης του δικτύου.
•

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα στην ασφάλεια των ICS δικτύων είναι η ορθή χρήση και
παραμετροποίηση των Firewalls. Η δημιουργία DMZ επιτυγχάνεται με τη βοήθεια Firewalls. Τα
Firewalls επιτρέπουν μόνο την επικοινωνία που έχει σαφώς επιτραπεί από τους κανόνες του
διαχειριστή του δικτύου. Δημιουργούν ζώνες ελέγχου, απομονωμένες από ευαίσθητες
διεργασίες του υπόλοιπου συστήματος. Επιβάλλουν την ασφαλή αυθεντικοποίηση των χρηστών
που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα, κρατούν αρχεία καταγραφών με όλη
την κίνηση του δικτύου, επιτρέπουν παραμετροποίηση βασισμένη στις «ειδικές» ανάγκες ενός
ICS συστήματος εν συγκρίσει με ένα IT σύστημα (π.χ. απαγόρευση ευπαθών πρωτοκόλλων όπου
δεν είναι απαραίτητα ή την απαγόρευση χρήσης επισφαλών κωδικών πρόσβασης).

•

Ο λογικός διαχωρισμός του δικτύου σε υποδίκτυα, είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα
ασφαλείας σε μια υποδομή ICS. Σε κάθε περίπτωση το ICS δίκτυο πρέπει να είναι σαφώς
διαχωρισμένο από το επιχειρηματικό δίκτυο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα, αν είναι δυνατόν,
σημείο επικοινωνίας μεταξύ των δικτύων στο οποίο θα υπάρχει πλήρης και αναλυτική
καταγραφή αρχείων δραστηριοτήτων. Ένα stateful firewall μεταξύ του ICS και του
επιχειρηματικού δικτύου θα πρέπει να παραμετροποιηθεί κατάλληλα ώστε να απαγορεύει όλη
την κίνηση εκτός από εκείνη που είναι αυστηρά καθορισμένη. Μεταξύ των δύο δικτυών θα
πρέπει να υπάρχει μια DMZ ζώνη ώστε να μην υπάρχει απευθείας επικοινωνία μεταξύ του ICS
και του IT δικτύου.

•

Η χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στα συστήματα ICS είναι αρκετά διαφορετική από τα IT
συστήματα. Η χρήση DNS σε ευρεία κλίμακα πρέπει να αποφεύγεται, αντ’ αυτού η χρήση local
DNS ή local files είναι προτιμότερη. Το HTTP πρωτόκολλο, όπως είδαμε και στο Honeypot που
υλοποιήσαμε, είναι ανασφαλές. Αν απαιτείτε για επιχειρησιακούς λόγους θα πρέπει να
χρησιμοποιείται το HTTPS, με χρήση proxies στο firewall ώστε να απαγορεύεται η εκτέλεση
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εισερχόμενων scripts αλλά και Java εφαρμογών. Για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων, αν και
χρησιμοποιούνται ευρέως τα πρωτόκολλα FTP και TFTP, για την επικοινωνία SCADA, DCS, RTUs
και PLCs λόγω της χαμηλής απαίτησης σε επεξεργαστική ισχύ, είναι ανασφαλή πρωτόκολλα. Η
χρήση SFTP και Secure Copy (SCP) πρωτοκόλλων θα πρέπει να είναι καθολική. Τα Telnet
πρωτόκολλα δεν παρέχουν κρυπτογράφηση και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και
μόνο πάνω από κρυπτογραφημένα κανάλια επικοινωνίας με συγκεκριμένες συσκευές (π.χ. VPN).
Emails μέσω SMTP πρωτοκόλλου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή alerts
από το δίκτυο ελέγχου. Για τη διαχείριση του δικτύου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η
έκδοση SNMP v3 καθώς αντί των v1 και v2 παρέχει την δυνατότητα κρυπτογράφησής της. Τέλος
τα αμιγώς βιομηχανικά πρωτόκολλα (MODBUS/TCP, FIELDBUS, DNP3, EtherNet/IP) που έχουν
σχεδιαστεί για τον έλεγχο συσκευών πεδίου και δεν παρέχουν καθόλου ασφάλεια, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται αυστηρά εντός του απομονωμένου βιομηχανικού ICS δικτύου και ποτέ να μην
φτάνουν στο επιχειρηματικό δίκτυο.
•

Η χρήση Remote Access που στις σημερινές εποχές είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε θα πρέπει
να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Κάθε χρήστης που επιθυμεί την είσοδο μέσω
απομακρυσμένης πρόσβασης θα πρέπει να χρησιμοποιεί ισχυρούς μηχανισμούς ταυτοποίησης
(Multi-Factor authentication, OTP κ.α.). Ακόμη προτείνεται η χρήση managed συσκευών για την
απομακρυσμένη πρόσβαση με συγκεκριμένη παραμετροποίηση ώστε να πληροί τα κριτήρια της
βιομηχανικής μονάδας. Τα κανάλια επικοινωνίας πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα και οι
συνδέσεις να γίνονται μέσω VPN ή HTTPS. Μόλις επιτυγχάνεται η σύνδεση θα πρέπει να
αυθεντικοποιηθούν άλλη μια δεύτερη φορά με ισχυρούς μηχανισμούς ταυτοποίησης.

•

Η απαίτηση για συνεχή λειτουργία στη συντριπτική πλειοψηφία των υλοποιήσεων συστημάτων
ICS, απαιτεί διατάξεις Redundant και Fault Tolerant. Σε όλες τις κρίσιμες διατάξεις θα πρέπει να
υπάρχει τουλάχιστον δύο φορές ο απαραίτητος εξοπλισμός για την συνολική λειτουργία της
μονάδας. Ο επιτρεπόμενος χρόνος «έλλειψης» επικοινωνίας θα πρέπει να είναι
προκαθορισμένος και οι διατάξεις να είναι σε θέση να τον εξασφαλίσουν πλήρως. Αντίγραφα
ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς και να δοκιμάζεται η ανάκτηση του συστήματος σε
τακτά χρονικά διαστήματα. Το παραγωγικό σύστημα θα πρέπει να είναι ισοδύναμο με το
περιβάλλον ανάκτησης.

•

Ένας παράγοντας που έχει αυξήσει κατακόρυφα την ασφάλεια των δικτύων ICS είναι η
χρησιμοποίηση Virtual Local Area Networks (VLANs). Τα VLANs διαχωρίζουν το φυσικό δίκτυο σε
μικρότερα λογικά υποδίκτυα βελτιώνοντας τις επιδόσεις, την ευκολία διαχείρισης και οδηγούν
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στην απλούστερη αρχιτεκτονική του δικτύου. Η υλοποίηση των VLANs γίνεται με τη χρήση
Ethernet Switches . Τα VLANs δεν παρέχουν άμεση ισχυροποίηση του δικτύου , όπως η
υλοποίηση ενός IPS/ IDS συστήματος, αλλά επιτρέπουν την εισαγωγή , μέσω των switches,
πολιτικών ασφαλείας για την κίνηση των δεδομένων σε επίπεδο Ethernet. Τα VLANs έχουν
ενσωματωθεί επιτυχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αποτελεσματικό σχεδιασμό
συστημάτων ICS, επιτρέποντας την ανάθεση κάθε πυρήνα αυτοματισμού σε ένα μοναδικό VLAN
ώστε να περιορίζεται η άσκοπη κίνηση δεδομένων αλλά και να επιτρέπεται στις διατάξεις που
ανήκουν στο ίδια VLAN να συνδέουν πολλαπλές συσκευές. Τα VLANs μπορούν να αξιοποιηθούν
στον υπολογισμό των Hops κατά το σχεδιασμό του δικτύου, σε μια Hops-Based αρχιτεκτονική
ασφαλείας.
•

Για τη διασφάλιση των συσκευών πεδίου (αισθητήρες, PLCs, actuators κ.α.) είναι απαραίτητος ο
συχνός έλεγχος για Firmware updates και patches. Επίσης ο τακτικός έλεγχος για υλικό που είναι
End of Support/ End of Life και η ύπαρξη σχεδίου άμεσης αντικατάστασης είναι απαραίτητος για
την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η ανάπτυξη πολιτικής που
θα παρέχει οδηγίες επιτρεπόμενων εφαρμογών και συσκευών στο περιβάλλον του κέντρου
ελέγχου. Η δημιουργία ενός αρχείου καταγραφής όλων των συσκευών θα πρέπει να είναι από
τις πρώτες προτεραιότητες μιας μονάδας. Όλες οι μη χρησιμοποιημένες ports των συσκευών
πεδίου θα πρέπει να απενεργοποιούνται. Ένας αυτοματοποιημένος κύκλος Vulnerability
Assessment (VΑs) θα πρέπει να διενεργείται σε όλες τις συσκευές της βιομηχανικής μονάδας και
τα όλα τα ευρήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπου είναι απαραίτητο. Η φυσική και λογική
πρόσβαση στις συσκευές πεδίου πρέπει να ελέγχεται και μόνο το απαραίτητο προσωπικό θα
πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την παραμετροποίηση τους. Τέλος, η επικοινωνία
από και προς τις συσκευές πεδίου θα πρέπει να γίνεται μέσω ειδικού καναλιού που θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυτές τις συσκευές.
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9 Συμπεράσματα
Μέσω της ανάπτυξης ενός Honeypot, και συγκεκριμένα του Conpot, που προσομοιώνει ένα ICS δίκτυο
καταφέραμε να συγκεντρώσουμε μια σωρεία επιθέσεων. Αναλύοντας τις επιθέσεις αυτές μπορούμε να
εξάγουμε συμπεράσματα για τις πιθανές αδυναμίες που μπορεί να έχουν τα συστήματα ICS και να τις
θωρακίσουμε πριν γίνει εκμετάλλευση από κάποιον κακόβουλο των αδυναμιών αυτών.
Καταφέραμε ακόμα να συνδέσουμε τον αριθμό των Hops και του TTL ενός πακέτου με την εκδήλωση
κακόβουλης επίθεσης. Μέσω ενός δικτύου με αρχιτεκτονική προσαρμοσμένη στην ελαχιστοποίηση των
Hops και του TTL, στα επιθυμητά επίπεδα, είναι δυνατόν να ανακόψουμε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό
επιθέσεων κυρίως από το εξωτερικό δίκτυο αλλά και botnets με τυχαία δρομολόγηση κατά το internet
crawling.
Τέλος, από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι εμφανείς οι αδυναμίες στο επίπεδο της επικοινωνίας
ενός συστήματος ICS με το Internet. Η ανάγκη σχεδίασης του μοντέλου του συστήματος με την όσο το
δυνατόν μικρότερη ενεργό επιφάνεια επίθεσης προς τον «έξω» κόσμο αλλά και η χρησιμοποίηση
μοντέλων όπως το Purdue και μεθοδολογιών όπως της διαστρωματωμένης Defense in Depth
μεθοδολογίας, είναι απαραίτητες όσο ποτέ άλλοτε.
Οι σημερινές συνθήκες (ιδίως με την ανάπτυξη της τηλε-εργασίας), απαιτούν αυξημένη εγρήγορση από
τους επαγγελματίες και ερευνητές της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων, στην αναγνώριση,
ανάλυση και αντιμετώπιση των προκλήσεων που αυξάνονται με ταχύς ρυθμούς.
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10 Μελλοντική Εργασία
Μέσω της παρούσας εργασίας, αναδείχθηκαν πτυχές της ασφάλειας των συστημάτων ICS που αξίζουν
της προσοχής μας για ανάλυση σε μελλοντικό χρόνο.
Μέσω ενός δικτύου Honeypots, διαφόρων επιπέδων διάδρασης, είναι δυνατόν να πραγματοποιείται
συνεχής καταγραφή επιθέσεων, κυρίως zero-day. Αυτές οι επιθέσεις θα συλλέγονται σε μια κεντρική
βάση δεδομένων όπου θα αναλύονται μέσω Machine Learning και AI μεθόδων, όπου μέσω αυτής θα
εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και μέθοδοι αντιμετώπισής τους. ICS συστήματα μπορούν να
εκτελούν αναζητήσεις στη βάση δεδομένων και να εξάγουν τρόπους και φορείς (IP διευθύνσεις, χώρες
από όπου προήλθαν οι επιθέσεις) επιθέσεων, επιβάλλοντας τους κατάλληλους κανόνες στα συστήματα
προστασίας τους.
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξεύρεση των βέλτιστων TTL/ Hops κατά τη φάση σχεδίασης
ενός δικτύου ICS.
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Παράρτημα Ι
Πρότυπο NIST-CRF
Το πρότυπο NIST παρέχει μια κοινή γλώσσα για κατανόηση, διαχείριση και έκφραση των κινδύνων
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να βοηθήσει στην αναγνώριση και προτεραιοποίηση σε δράσεις για τη μείωση του κινδύνου ασφαλείας
στον κυβερνοχώρο και είναι ένα εργαλείο για την ευθυγράμμιση της πολιτικής, των επιχειρήσεων και
των τεχνολογικών προσεγγίσεων στη διαχείριση του κινδύνου αυτού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
επίπεδο ολόκληρου οργανισμού ή να επικεντρωθεί στην παροχή κρίσιμων υπηρεσιών εντός ενός
οργανισμού. Η προσαρμογή του πλαισίου σε ένα μεγάλο εύρος τύπων επιχειρήσεων του επιτρέπει να
έχει την απαραίτητη προσαρμοστικότητα που απαιτείται.
Framework Core
Το Framework Core παρέχει ένα σύνολο διεργασιών για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων
κυβερνοασφάλειας και αναφέρει παραδείγματα καθοδήγησης για την επίτευξη αυτών των
αποτελεσμάτων. Ο πυρήνας του πλαισίου δεν αποτελεί μια λίστα ελέγχου ενεργειών προς υλοποίηση.
Παρουσιάζει τα βασικά αποτελέσματα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που αναγνωρίζονται από τους
ενδιαφερόμενους ως χρήσιμα στη διαχείριση του κινδύνου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ο πυρήνας
περιλαμβάνει 4

στοιχεία:

Λειτουργίες

(Functions),

Κατηγορίες

(Categories),

Υποκατηγορίες

(Subcategories) και Ενημερωτικές Αναφορές (Informative references) όπως φαίνονται στην παρακάτω
εικόνα.
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Εικόνα 20 Δομή του Framework Core

Τα στοιχεία του Framework Core συνεργάζονται όπως φαίνεται κάτωθι:
•

Οι Λειτουργίες (Functions), οργανώνουν τις βασικές διεργασίες κυβερνοασφάλειας στον
υψηλότερο βαθμό. Οι διεργασίες αυτές είναι οι: Αναγνώριση (Identify), Προστασία (Protection),
Εντοπισμός (Detect), Απόκριση (Respond) και Ανάκτηση (Recover). Αυτά βοηθούν έναν
οργανισμό να εκφράσει την διαχείριση των κινδύνων κυβερνοασφάλειας μέσω της οργάνωσης
των πληροφοριών, της ενεργοποίησης αποφάσεων διαχείρισης κινδύνων, της αντιμετώπισης
απειλών και της βελτίωσης μαθαίνοντας από προηγούμενες ενέργειες. Οι Λειτουργίες επίσης
ευθυγραμμίζονται με υπάρχουσες μεθοδολογίες για διαχείριση συμβάντων και βοηθούν στην
ανάδειξη των επιπτώσεων της επένδυσης στην κυβερνοασφάλεια.

•

Οι Κατηγορίες (Categories) είναι υποδιαιρέσεις των Λειτουργιών σε ομάδες αποτελεσμάτων
κυβερνοασφάλειας άρρηκτα συνδεδεμένων με προγραμματισμένες ανάγκες και συγκεκριμένες
διεργασίες. Παραδείγματα Κατηγοριών αποτελούν τα: «Asset Management», «Identity
Management and Access Control» και «Detection Processes».

•

Οι Υποκατηγορίες (Subcategories), χωρίζουν περαιτέρω μια Κατηγορία σε συγκεκριμένα
αποτελέσματα τεχνικών και/ή διοικητικών ενεργειών. Παρέχουν ένα σύνολο αποτελεσμάτων,
που ενώ δεν είναι εξαντλητικό, βοηθά στην υποστήριξη της επίτευξης των στόχων σε κάθε
κατηγορία. Παραδείγματα Υποκατηγοριών είναι: «External information systems are catalogued»,
«Data-at-rest is protected» και «Notifications from detection systems are investigated».
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•

Οι Ενημερωτικές Αναφορές (Informative References), είναι συγκεκριμένα τμήματα προτύπων,
κατευθυντήριες γραμμές και κοινές πρακτικές μεταξύ των τομέων κρίσιμων υποδομών που
υποδεικνύουν μια μέθοδο για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την κάθε
Υποκατηγορία. Οι Ενημερωτικές Αναφορές που παρουσιάζονται στο Framework Core είναι
ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές. Βασίζονται σε διατομεακές οδηγίες

που αναφέρονται

συχνότερα κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του πλαισίου.
Οι πέντε κύριες Λειτουργίες του πλαισίου περιγράφονται παρακάτω. Οι Λειτουργίες αυτές δεν
προορίζονται να δημιουργήσουν ένα γραμμικό μονοπάτι ή να οδηγήσουν σε ένα στατικό τελικό
αποτέλεσμα. Αντίθετα, οι Λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται ταυτόχρονα και συνεχώς για να
σχηματιστεί μια λειτουργική κουλτούρα που να αντιμετωπίζει τη δυναμική των κινδύνων
κυβερνοασφάλειας.
•

Αναγνώριση (Identify): Ανάπτυξη μίας οργανωτικής κατανόησης στη διαχείριση κινδύνων στα
συστήματα, στους ανθρώπους, στα αγαθά, τα δεδομένα και τις δυνατότητες.

Οι ενέργειες στην Λειτουργία της Αναγνώρισης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του
πλαισίου. Κατανοώντας το επιχειρηματικό πλαίσιο, τους πόρους που υποστηρίζουν κρίσιμες
λειτουργίες και τους σχετικούς κινδύνους στον κυβερνοασφάλεια επιτρέπουμε σε έναν οργανισμό να
επικεντρωθεί και να δώσει προτεραιότητα στις προσπάθειές του, σύμφωνα με τη στρατηγική διαχείρισης
κινδύνων και τις επιχειρηματικές ανάγκες. Παραδείγματα κατηγοριών αποτελεσμάτων σε αυτή την
Λειτουργία αποτελούν τα: Asset Management, Business Environment, Governance, Risk Assessment και
Risk Management Strategy.
•

Προστασία

(Protection):

Ανάπτυξη

και

υλοποίηση

κατάλληλων διασφαλίσεων για την εξασφάλιση κρίσιμων
υπηρεσιών.
Η Λειτουργία της Προστασίας υποστηρίζει την ικανότητα να
μετριαστεί ή να περιοριστεί η επίπτωση ενός πιθανού περιστατικού
κυβερνοασφάλειας. Παραδείγματα κατηγοριών αποτελεσμάτων σε
αυτή την Λειτουργία αποτελούν τα: Identity Management and Access
Control, Awareness and Training; Data Security, Information Εικόνα 21 Λειτουργίες του NIST-CRF
Protection Processes and Procedures, Maintenance και Protective Technology.
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•

Εντοπισμός (Detect): Ανάπτυξη και υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών για τον προσδιορισμό της
εμφάνισης ενός περιστατικού κυβερνοασφάλειας.

Η Λειτουργία Εντοπισμού επιτρέπει την έγκαιρη ανακάλυψη συμβάντων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Παραδείγματα αποτελούν τα: Anomalies and Events, Security Continuous Monitoring, and Detection
Processes.
•

Απόκριση (Respond): Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων δραστηριοτήτων για ανάληψη
δράσης σχετικά με εντοπισμένο συμβάν ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Η Λειτουργία της Απόκρισης υποστηρίζει τη δυνατότητα περιορισμού της επίδρασης ενός πιθανού
συμβάντος κυβερνοασφάλειας. Παραδείγματα αποτελούν τα: Response Planning, Communications,
Analysis, Mitigation, και Improvements.
•

Ανάκτηση (Recover): Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων δραστηριοτήτων για τη διατήρηση
σχεδίων ανθεκτικότητας και επαναφορά τυχόν δυνατότητων ή υπηρεσιών που έχουν υποστεί
ζημιά λόγω ενός περιστατικού ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Η λειτουργία ανάκτησης υποστηρίζει την έγκαιρη ανάκαμψη σε κανονική λειτουργία για τη μείωση του
αντικτύπου από ένα συμβάν ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Παραδείγματα είναι τα: Recovery Planning,
Improvements, και Communications.{6}
Framework Tiers
Τα Framework Implementation Tiers ή Tiers παρέχουν το περιεχόμενο του πως μια επιχείρηση βλέπει
τους κινδύνους της κυβερνοασφάλειας και τις διεργασίες που πρέπει να αναπτύξει ώστε να διαχειριστεί
τους κινδύνους αυτούς. Τα Tiers κυμαίνονται μεταξύ Partial (Tier 1) έως Adaptive (Tier 4), κάθε επίπεδο
αναφέρεται σε διαφορετικό βαθμό αύξησης της αυστηρότητας και επιτήδευσης στις πρακτικές
διαχείρισης του ρίσκου. Οι εκτιμήσεις διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνουν πολλές πτυχές τις
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι
λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των πολιτικών ελευθεριών είναι ενσωματωμένες στη διαχείριση
ενός οργανισμού σχετικά με τον κίνδυνο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τις πιθανές απαντήσεις σε
κινδύνους. Η διαδικασία επιλογής Tier λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης κινδύνου
ενός οργανισμού, τις απειλές του περιβάλλοντος, τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τις πρακτικές
ανταλλαγής πληροφοριών, τους στόχους της επιχείρησης, τις απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας
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στον κυβερνοχώρο και τους οργανωτικούς περιορισμούς. Οι οργανισμοί πρέπει να καθορίσουν το
επιθυμητό Tier, διασφαλίζοντας ότι πληροί τους οργανωτικούς στόχους, είναι εφικτό να εφαρμοστεί και
μειώνει τον κίνδυνο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και πόρους, σε
επίπεδα αποδεκτά από τον οργανισμό. Ενώ οι οργανισμοί που προσδιορίζονται ως Επίπεδο 1 (Partial)
ενθαρρύνονται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν προς τo Tier 2 ή μεγαλύτερο, αν και τα
επίπεδα δεν αντιπροσωπεύουν επίπεδα ωριμότητας. Τα Tiers προορίζονται να υποστηρίξουν την
οργανωτική λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του κινδύνου ασφαλείας στον
κυβερνοχώρο, καθώς και ποιες διαστάσεις του, είναι υψηλότερης προτεραιότητας για τον οργανισμό και
θα μπορούσε να δαπανήσει περισσότερους πόρους. Πρόοδος σε υψηλότερα Tiers ενθαρρύνεται όταν
μια ανάλυση κόστους-οφέλους δείχνει μια εφικτή και οικονομικά αποδοτική μείωση κινδύνου
ασφαλείας στον κυβερνοχώρο.
Τα Tiers περιγράφονται περιληπτικά παρακάτω:
Tier 1 – Partial
•

Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου: Δεν υπάρχουν τυποποιημένες πρακτικές διαχείρισης και η
διαχείριση κινδύνου είναι ad hoc.

•

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνου: Υπάρχει περιορισμένη επίγνωση των
κινδύνων κυβερνοασφάλειας στο επίπεδο της επιχείρησης. Ο οργανισμός υλοποιεί τη Διαχείριση
Κινδύνων σε μη-τακτική και βασισμένη σε κάθε περίπτωση φάση.

•

Εξωτερική συμμετοχή: O οργανισμός δεν αντιλαμβάνεται τον ρόλο της στο μεγαλύτερο
«οικοσύστημα» με γνώμονα τις εξαρτήσεις της ή τα εξαρτημένα άτομα. Η επιχείρηση δεν
συνεργάζεται, ούτε ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες οντότητες, που αφορούν την ασφάλεια.

Tier 2 – Risk Informed
•

Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου: Οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνων εγκρίνονται από τη
διοίκηση αλλά δεν καθιερώνονται ως πολιτική σε επίπεδο οργανισμού. Η προτεραιότητα των
δραστηριοτήτων της κυβερνοασφάλειας και οι ανάγκες προστασίας, ενημερώνονται άμεσα από
τους οργανωτικούς στόχους κινδύνου, το περιβάλλον απειλής ή τις απαιτήσεις της επιχείρησης.

•

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνου: Υπάρχει επίγνωση του κινδύνου ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο στο οργανωτικό επίπεδο, αλλά μια προσέγγιση σε επίπεδο οργανισμού για
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τη διαχείριση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δεν έχει εδραιωθεί. Οι πληροφορίες για την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κοινοποιούνται στον οργανισμό σε άτυπη βάση. Εξέταση της
κυβερνοασφάλειας στους οργανωτικούς στόχους και στο πρόγραμμα, ενδέχεται να προκύψουν
σε ορισμένα αλλά όχι σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Το πρόγραμμα της εκτίμησης κινδύνου
πραγματοποιείται αλλά όχι σε τακτική βάση.
•

Εξωτερική συμμετοχή: Γενικά, ο οργανισμός κατανοεί τον ρόλο του στο μεγαλύτερο
οικοσύστημα όσον αφορά είτε τις δικές του εξαρτήσεις είτε τα εξαρτώμενα μέρη, αλλά όχι και
τα δύο. Ο οργανισμός συνεργάζεται και λαμβάνει ορισμένες πληροφορίες από άλλες οντότητες
και δημιουργεί μερικές από τις δικές του πληροφορίες, αλλά ενδέχεται να μην κοινοποιεί
πληροφορίες σε άλλους.

Tier 3 – Repeatable
•

Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου: Οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνου του οργανισμού είναι
τυπικά εγκεκριμένες και εκπεφρασμένες ως πολιτική. Οι οργανωτικές πρακτικές ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο είναι τακτικές, ενημερώνονται με βάση την εφαρμογή διαδικασιών
διαχείρισης κινδύνου σε πιθανές αλλαγές στις απαιτήσεις της επιχείρησης σε ένα
μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών και τεχνολογίας.

•

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνου: Υπάρχει μια προσέγγιση σε ολόκληρο τον
οργανισμό για τη διαχείριση του κινδύνου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Οι πολιτικές, οι
διεργασίες και οι διαδικασίες με γνώμονα τον κίνδυνο ορίζονται και εφαρμόζονται όπως
προορίζονται και αναθεωρούνται. Υπάρχουν συνεπείς μέθοδοι που ανταποκρίνονται
αποτελεσματικά στις αλλαγές του κινδύνου. Το προσωπικό διαθέτει τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που εκτελούν τους καθορισμένους ρόλους και τις ευθύνες τους. Ο οργανισμός με
συνέπεια παρακολουθεί με ακρίβεια τον κίνδυνο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των
οργανωτικών περιουσιακών στοιχείων.

•

Εξωτερική συμμετοχή: Ο οργανισμός κατανοεί τον ρόλο του, τις εξαρτήσεις του και τα
εξαρτώμενα μέρη από το ευρύτερο οικοσύστημα που μπορούν να συμβάλουν στην
ευρύτερη κατανόηση των κινδύνων από την κοινότητα. Συνεργάζεται και λαμβάνει
πληροφορίες από άλλες οντότητες τακτικά συμπληρώνοντας εσωτερικά παραγόμενες
πληροφορίες και μοιράζεται πληροφορίες με άλλες οντότητες.
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Tier 4 – Adaptive
•

Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου: Ο οργανισμός προσαρμόζει τις πρακτικές ασφάλειάς του
στον κυβερνοχώρο με βάση προηγούμενες και τρέχουσες δραστηριότητες στον τομέα της
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων διδαγμάτων και προγνωστικών δεικτών. Μέσα από μια
διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες και πρακτικές
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ο οργανισμός προσαρμόζεται ενεργά σε ένα συχνά
εναλλασσόμενο τοπίο απειλών και τεχνολογιών και ανταποκρίνεται εγκαίρως και
αποτελεσματικά στις εξελισσόμενες και εξελιγμένες απειλές.

•

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνου: Υπάρχει μια προσέγγιση σε ολόκληρο
τον οργανισμό για τη διαχείριση του κινδύνου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που
χρησιμοποιεί πολιτικές, διεργασίες και διαδικασίες με γνώμονα τον κίνδυνο για την
αντιμετώπιση πιθανών γεγονότων ασφαλείας. Η σχέση μεταξύ του κινδύνου ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο και των οργανωτικών στόχων κατανοούνται και λαμβάνονται υπόψη
κατά τη λήψη αποφάσεων. Τα ανώτερα στελέχη παρακολουθούν τους κινδύνους ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο στο ίδιο πλαίσιο με τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και άλλους
οργανωτικούς κινδύνους.

•

Εξωτερική συμμετοχή: Ο οργανισμός κατανοεί τον ρόλο του, τις εξαρτήσεις του και τα
εξαρτόμενα μέρη από το οικοσύστημα και συμβάλλει στην ευρύτερη κατανόηση των
κινδύνων από την κοινότητα. Λαμβάνει, δημιουργεί και επανεξετάζει κατά προτεραιότητα
πληροφορίες και ενημερώνει τη συνεχή ανάλυση των κινδύνων του καθώς εξελίσσονται οι
απειλές και το τεχνολογικό τοπίο. Ο οργανισμός μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες
εσωτερικά και εξωτερικά με άλλους συνεργάτες.
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Εικόνα 22 Tiers κατά το πρότυπο NIST

Framework Profile
Το Framework Profile είναι η ευθυγράμμιση των Λειτουργιών, των Κατηγοριών και των Υποκατηγοριών
με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις, την ανοχή του κινδύνου και τους πόρους του οργανισμού. Το Profile
επιτρέπει στους οργανισμούς να καταρτίσουν έναν χάρτη πορείας για τη μείωση του κινδύνου
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ευθυγραμμίζεται με οργανωτικούς και τομεακούς στόχους, εξετάζει
νομικές/κανονιστικές απαιτήσεις και βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας και αντικατοπτρίζει τις
προτεραιότητες διαχείρισης κινδύνου. Δεδομένης της πολυπλοκότητας πολλών οργανισμών, μπορούν
να επιλέξουν να έχουν πολλά προφίλ, ευθυγραμμισμένα με συγκεκριμένα στοιχεία και αναγνωρίζοντας
τις ατομικές τους ανάγκες. Τα Framework Profiles μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν την
τρέχουσα κατάσταση ή την επιθυμητή κατάσταση στόχου συγκεκριμένης δραστηριότητες ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο. Το Current Profile δείχνει τα αποτελέσματα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που
έχουν επιτευχθεί επί του παρόντος. Το Target Profile δείχνει τα αποτελέσματα που απαιτούνται για την
επίτευξη τους επιθυμητού στόχου διαχείρισης κινδύνου στην κυβερνοασφάλεια. Τα Profiles
υποστηρίζουν τις απαιτήσεις της/του επιχείρησης/οργανισμού και βοηθούν στην επικοινωνία κινδύνου
εντός και μεταξύ οργανισμών. Η σύγκριση των προφίλ (π.χ. Current Profile και Target Profile) ενδέχεται
να αποκαλύψει κενά που πρέπει να επιλυθούν για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης κινδύνων.
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Εικόνα 23 Βασικά συστατικά του πλαισίου NIST

Συντονισμός στην εφαρμογή του πλαισίου NIST
Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζεται ένα κοινό διάγραμμα ροής πληροφοριών και αποφάσεων μεταξύ των
επιπέδων

της

επιχείρησης.

Επιχειρηματικό/Διεργασιών

Τα

επίπεδα

(Business/Process)

αυτά

είναι

και

το

το

Εκτελεστικό

επίπεδο

(Executive),

το

Υλοποίησης/Λειτουργικό

(Implementation /Operations).
Το Εκτελεστικό επίπεδο επικοινωνεί τις προτεραιότητες της αποστολής, τους διαθέσιμους πόρους και
την

συνολική

ανοχή

στον

κίνδυνο

στο

επίπεδο

επιχείρησης/διεργασίας.

Το

επίπεδο

επιχείρησης/διεργασίας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ως εισόδους στη διαδικασία διαχείρισης
κινδύνων και στη συνέχεια, συνεργάζεται με το επίπεδο υλοποίησης/λειτουργίες για την επικοινωνία
των επιχειρηματικών αναγκών και τη δημιουργία Profile. Το επίπεδο υλοποίησης/λειτουργίας
επικοινωνεί την πρόοδο υλοποίησης του Profile στο επίπεδο επιχείρησης/διεργασίας. Το επίπεδο
επιχείρησης/διεργασίας χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων. Το επίπεδο επιχείρησης/διεργασίας αναφέρει τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων
στο εκτελεστικό επίπεδο ώστε να ενημερώσει τη συνολική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του
οργανισμού και το επίπεδο υλοποίησης/λειτουργίας σχετικά με τον αντίκτυπο στην επιχείρηση.{6}, {29}
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Εικόνα 24 Επιχειρηματικός συντονισμός στην εφαρμογή του πλαισίου NIST

Παράρτημα ΙΙ
Πρότυπο NERC CIP
Η πιο σημαντική, ίσως, κρίσιμη υποδομή καθώς είναι αυτή που επιτρέπει σε αρκετές από τις υπόλοιπες
να λειτουργούν απρόσκοπτα, είναι η υποδομή της Ενέργειας. Η ζωή και η ευημερία των πολιτών ενός
κράτους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια. Αντιλαμβανόμενοι έγκαιρα αυτή την επιτακτική
ανάγκη προστασίας της κρίσιμης υποδομής αυτής, οι χώρες τις Βόρειας Αμερικής με ενορχηστρωτή τις
ΗΠΑ δημιούργησαν τον NERC (North American Electric Reliability Corporation). Ο NERC βρίσκεται σε
λειτουργία από τη δεκαετία του ’60 και είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση ομαλής λειτουργίας και των
διεργασιών του Συστήματος Υψηλής Ισχύος (Bulk Power System ή Bulk Electric System – BPS ή BES) και
γενικότερα όλου του ηλεκτρικού δικτύου. Πριν από την εφεύρεση και την υιοθέτηση του Διαδικτύου και
των κανονισμών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο NERC υπηρέτησε εξ ολοκλήρου ως εθελοντικός
οργανισμός. Για πάνω από 40 χρόνια, ο NERC παρείχε προτεινόμενη ανάπτυξη προτύπων, NERC CIP, για
να βοηθήσει τις εταιρείες ενέργειας στη συντήρηση των υποδομών τους κατά μήκος του ηλεκτρικού
δικτύου. Μετά το 2005, ο νόμος για την ενεργειακή πολιτική του 2005 απαιτούσε από την Ομοσπονδιακή
Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας να επιλέξει έναν οργανισμό ηλεκτρικής αξιοπιστίας. Το NERC θεωρήθηκε
ως ο πιο κατάλληλος οργανισμός για να αναλάβει την ευθύνη επειδή εργάζονταν για τη θέσπιση
προτύπων αξιοπιστίας της βιομηχανίας για πολύ καιρό. Αυτή η νέα ονομασία έδωσε στο NERC
περισσότερη εξουσία, του επέτρεψε να αποφασίσουν υποχρεωτικούς κανονισμούς και συνέχισε να
βελτιώνει και να τροποποιεί τα ισχύοντα πρότυπα συμμόρφωσης. Το 2008, αναπτύχθηκε το πλαίσιο
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συμμόρφωσης για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών (CIP), για τον μετριασμό των επιθέσεων
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στο BPS. Ενώ αρχικά, αυτά τα πρότυπα δεν ήταν απαραίτητα,
χρησιμοποιήθηκαν για τον μετριασμό του κινδύνου, και αργότερα έγιναν κανόνας της βιομηχανίας. Ο
κανονισμός NERC CIP (North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection)
αποτελεί ένα σύνολο απαιτήσεων για την διασφάλιση των αγαθών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη
λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Β. Αμερικής.{25}
Το NERC CIP αποτελείται από 11 κατηγορίες ελέγχων με 5 ακόμα κατηγορίες προς ενίσχυση στο μέλλον.
Αυτές οι κατηγορίες είναι εξειδικευμένες για τις εταιρίες ενέργειας που λειτουργούν στο BPS ώστε να
μπορέσουν να μετριάσουν τον κίνδυνο επιθέσεων στα συστήματά τους. Οι κατηγορίες ελέγχου θα
αναλυθούν πιο κάτω.
Κατηγορίες του NERC CIP
•

CIP-002-5.1a Cyber Security - BES Cyber System Categorization

Γίνεται προσδιορισμός και κατηγοριοποίηση του συστήματος προς προστασία. Μία από τις πιο
σημαντικές ενέργειες στην ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, γενικότερα, αλλά και ICS’s
ειδικότερα, είναι η γνώση της λειτουργίας των συστημάτων προς προστασία. Η κατηγοριοποίηση των
συστημάτων είναι η αρχική και μια από τις σημαντικότερες εργασίες ενός πλάνου διαχείρισης
ασφάλειας.
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•
Οι

CIP-003-7 Cyber Security - Security Management Controls
οργανισμοί

και

οι

επιχειρήσεις

περιγράφουν τους ελέγχους που διαθέτουν
για

την

στοιχείων

ασφάλεια
που

των

διαθέτουν

περιουσιακών
και

έχουν

εντοπίσει στην προηγούμενη ενότητα του
προτύπου. Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε
υψηλότερο

επίπεδο

και

αφορά

τους

διαχειριστές της ασφάλειας των οργανισμών
και τους CISOs (Chief Information Security
Officers),

επιτυγχάνεται

παρακολούθηση
ασφάλειας

και

των
των

έτσι

η

διεργασιών

της

βημάτων

για

τη

διασφάλιση των αγαθών των οργανισμών.
•

Εικόνα 25 Διάγραμμα Venn εφαρμογών προτύπου NERC CIP

CIP-004-6 Cyber Security - Personnel & Training

Ένας από τους πιο αδύναμους και απρόβλεπτους κρίκους στην αλυσίδα της ασφάλειας είναι ο
παράγοντας άνθρωπος. Σε αυτή την ενότητα του πλαισίου, επιτυγχάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού
ώστε να ενισχυθεί ο τομέας της ασφάλειας που περιέχει το έμψυχο δυναμικό.
•

CIP-005-5 Cyber Security - Electronic Security Parameters

Εδώ ελέγχεται ποιοι έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο αλλά και τι είδους πρόσβαση κατέχουν.
•

CIP-006-6 Cyber Security - Physical Security of BES Cyber Systems

Ο έλεγχος της πρόσβασης σε φυσικό επίπεδο περιγράφεται σε αυτό το εδάφιο.
•

CIP-007-6 Cyber Security - System Security Management

Διασφαλίζεται ότι ο οργανισμός τηρεί βιβλία καταγραφών για την υποστήριξη των διεργασιών
διασφάλισης των αγαθών, περιλαμβάνοντας τις δραστηριότητες που αποτυπώθηκαν στις πιο πάνω
ενότητες.
•
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Σε αυτή την ενότητα διασφαλίζεται ότι υπάρχει σαφές και ξεκάθαρο πλάνο δράσεων σε περίπτωση ενός
περιστατικού ασφάλειας που πιθανόν να συμβεί.
•

CIP-009-6 Cyber Security - Recovery Plans for BES Cyber Systems

Ένα πλάνο το οποίο να αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία του οργανισμού μετά από μια καταστροφή
που μπορεί να προκύψει.
•

CIP-010-2 Cyber Security - Configuration Change Management and Vulnerability Assessments

Σε αυτό το σημείο του πλαισίου εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν τα απαραίτητα συστήματα και διεργασίες
σε εφαρμογή σε περίπτωση που θα αλλάξουν οι ρυθμίσεις του οργανισμού. Μία από τις σημαντικότερες
ευπάθειες ενός οργανισμού είναι η αλλαγή, χωρίς εξουσιοδότηση και επίβλεψη, των ρυθμίσεων
λειτουργίας του οργανισμού.
•

CIP-011-2 Cyber Security - Security Protection

Εδώ γίνεται εμβάθυνση στους ελέγχους που είναι απαραίτητοι για την διασφάλιση των απαραίτητων
προαπαιτήσεων για την προστασία συγκεκριμένων αγαθών του οργανισμού.
•

CIP-014-2 Physical Security

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τρόποι για την αναγνώριση και προστασία σταθμών και
υποσταθμών μεταφοράς και τα συναφή πρωτογενή κέντρα ελέγχου, τα οποία αν καταστραφούν ή
δυσλειτουργήσουν ως αποτέλεσμα φυσικής επίθεσης, θα οδηγούσαν σε αστάθεια, ανεξέλεγκτο
διαχωρισμό ή διαταραχή εντός της διασύνδεσης.
Στο πλαίσιο NERC CIP υπάρχουν και 5 controls τα οποία αναμένεται να εφαρμοστούν στο εγγύς μέλλον.
Αυτά είναι: CIP-003-8 Cyber Security - Security Management Controls, CIP-005-6 Cyber Security Electronic Security Parameter(s), CIP-008-6 Cyber Security - Incident Reporting and Response Planning,
CIP-010-3 Cyber Security - Configuration Change Management and Vulnerability Assessments, and CIP013-1 Cyber Security - Supply Chain Risk Management. Τα controls αυτά θα ενισχύσουν ακόμα
περισσότερο την ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου και θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του
πλαισίου NERC.{27}
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Παράρτημα III
Συγκριτικός πίνακας προτεινόμενων μέτρων NIST και NERC
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα προτεινόμενα controls κατά NIST και NERC ανά κατηγορία στην
οποία ανήκουν{28}.

NIST SP 800-53

NERC CIP
Access Control

AC-1

Access Control Policy and Procedures

CIP 003-2 (R1, R1.1, R1.3, R5, R5.3)

AC-17

Remote Access

CIP005-2 (R1, R1.1, R1.2, R2, R2.3, R2.4)

AC-2

Account Management

CIP 003-2 (R5, R5.1, R5.2, R5.3) CIP 004-2
(R4, R4.1, R4.2) CIP 005-2 (R2.5) CIP 007-2
(R5, R5.1, R5.2)

AC-3

Access Enforcement

CIP 004-2 (R4) CIP 005-2 (R2, R2.1- R2.4)

AC-4

Information Flow Enforcement

AC-5

Separation of Duties

AC-6

Least Privilege

AC-7

Unsuccessful Login Attempts

AC-8

System Use Notification

AC-9

Previous Logon (Access) Notification

AC-10

Concurrent Session Control

AC-11

Session Lock

AC-14

Permitted Actions without
Identification or Authentication

AC-17

Remote Access

CIP 005-2 (R2, R3, R3.1, R3.2)

Access Control for Mobile Devices

CIP 005-2 (R2.4, R5, R5.1)

AC-19
SC-7
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Awareness and Training
AT-1

Security Awareness and Training Policy and Procedures

CIP 004-2 (R1, R2)

AT-2

Security Awareness

CIP 004-2 (R1)

AT-3

Security Training

CIP 004-2 (R2)

AT-4

Security Training Records

CIP 004-2 (R2.3)

AT-5

Contact with Security Groups and Associations

Audit and Accountability
AU-1

Audit and Accountability Policy and Procedures

CIP 003-2 (R1, R1.1, R1.3)

AU-2

Auditable Events

AU-13

Monitoring for Information Disclosure

CIP 005-2 (R1, R1.1, R1.3)
CIP 007-2 (R5.1.2,
R5.2.3, R6.1, R6.3)

AU-3

Content of Audit Records

CIP 007-3 (R5.1.2)

AU-4

Audit Storage Capacity

AU-5

Response to Audit Processing Failures

AU-6

Audit Monitoring, Analysis, and Reporting

AU-7

Audit Reduction and Report Generation

AU-8

Time Stamps

AU-9

Protection of Audit Information

CIP 003-2 (R4)

AU-11

Audit Record Retention

CIP 005-2 (R5.3)
CIP 007-2 (R5.1.2, R6.4)
CIP 008-2 (R2)

AU-1

Audit and Accountability Policy and Procedures

AU-7

Audit Reduction and Report Generation

CA-1

Security Assessment and Authorization Policies and
Procedures

AU-12

Audit Generation

AU-10

Non-Repudiation

CIP 007-2 (R5.1.2)
CIP 007-2 (R6.5)

Security Assessment and Authorization
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CA-1

Security Assessment and Authorization Policies and
Procedures

CA-2

Security Assessments

CA-3

Information System Connection

CA-6

Security Authorization

PM-10

Security Authorization Process

CA-7

Continuous Monitoring

CIP 005-2 (R2)

Configuration Management
CM-1

Configuration Management Policy and Procedures

CIP 003-2 (R6)

CM-2

Baseline Configuration

CIP 007-2 (R9)

CM-3

Configuration Change Control

CIP 003-2 (R6)

SA-10

Developer Configuration Management

CM-4 SA10

Security Impact Analysis
Developer Configuration Management

CM-5

Access Restrictions for Change

CIP 003-2 (R6)

CM-6

Configuration Settings

CIP 003-2 (R6)
CIP 005 (R2.2)

CM-7

Least Functionality

CM-8

Information System Component Inventory

MP-6

Media Sanitization

CM-9

Configuration Management Plan

CIP 003-2 (R6)

CIP 003-2 (R6)

Continuity of Operations
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Contingency Planning Policy and
Procedures

CP-1

Contingency Planning Policy and Procedures

CIP 008-2 (R1)
CIP 009-2 (R1)

CP-2

Contingency Plan

CIP 009-2 (R1.1, R1.2)

CP-4

Contingency Plan Testing and Exercises

CIP 008-2 (R1.6) CIP 009-2 (R2, R5)
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CP-6

Alternate Storage Sites

CP-8

Telecommunications Services
Alternate Processing Site

CP-7 CP-8
Telecommunications Services
CP-10

Information System Recovery and Reconstitution

CIP 009-2 (R4)

Identification and Authentication
IA-1

Identification and Authentication Policy and
Procedures

IA-4

Identifier Management

IA-5

Authenticator Management

CIP 007-2 (R5, R5.1, R5.2, R5.3)

IA-2

User Identification and Authentication

CIP 003-2 (R1, R1.1, R1.3)

IA-3

Device Identification and Authentication

IA-6

Authenticator Feedback

Incident Response
IR-1

Incident Response Policy and Procedures

IR-1

Incident Response Policy and Procedures

IR-2

Incident Response Training

IR-3

Incident Response Testing and Exercises

IR-4

Incident Handling

IR-5

Incident Monitoring

IR-6

Incident Reporting

PE-6

Monitoring Physical Access

CP-9

Information System Backup

CIP 008-2 (Rr1.2)
CIP 009-2 (R1.2)

CIP 008-2 (R1, R1.2- R1.5)

Physical and Environmental Security
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PE-1

Physical and Environmental Protection Policy and
Procedures

CIP 006-2 (R1, R2)

PE-2

Physical Access Authorizations

CIP 004-2 (R4)

PE-3

Physical Access Control

PE-4

Access Control for Transmission Medium

PE-5

Access Control for Output Devices

PE-6

Monitoring Physical Access

CIP 006-2 (R5)

PE-7

Visitor Control

CIP 006-2 (R1.4)

PE-8

Access Records

CIP 006-2 (R1.4, R6)

PE-10

Emergency Shutoff

PE-11

Emergency Power

PE-16

Delivery and Removal

PE-17

Alternate Work Site

PE-18

Location of Information System Components

CIP 006-2 (R2)

Planning
PL-1

Security Planning and Procedures

PL-2

System Security Plan

PL-4

Rules of Behavior

PL-5

Privacy Impact Assessment

PL-6

Security-Related Activity Planning

CIP 002-2 (R1)

Security Program Management
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AC-1

Access Control Policy and Procedures

PM-1

Information Security Program Plan

PM-2

Senior Information Security Officer

PM-7

Enterprise Architecture

PM-9

Risk Management Strategy

CIP 003-2 (R1, R1.1, R1.3, R5, R5.3)
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PM-10

Security Authorization Process

PM-11

Mission/Business Process Definition

PM-1

Information Security Program Plan

CIP 003-2 (R2, R3)

Personnel Security
PS-1

Personnel Security Policy and Procedures

CIP 004-2 (R3)

PS-2

Position Categorization

CIP 004-2 (R3)

PS-3

Personnel Screening

CIP 004-2 (R3)

PS-4

Personnel Termination

CIP 004-2 (R4.2)
CIP 004-2 (R5.2.3)

PS-5

Personnel Transfer

CIP 004-2 (R4.1, R4.2)

PS-6

Access Agreements

PS-7

Third-Party Personnel Security

PS-8

Personnel Sanctions

CIP 004-2 (R3.3)

Risk Management and Assessment
RA-1

Risk Assessment Policy and Procedures

CIP 002-2 (R1, R1.1, R1.2, R4)
CIP 003-2 (R1, R4.2)

PM-9

Risk Management Strategy

CIP 003-2 (R4, R4.1, R4.2)

RA-2

Security Categorization

RA-3

Risk Assessment

CIP 002-2 (R1.2)

RA-3

Risk Assessment

CIP 002-2 (R4)

RA-5

Vulnerability Scanning

CIP 005-2 (R4, R4.2, R4.3, R4.4)
CIP 007-2 (R8)

Smart Grid Information System and Communication Protection
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SC-1

System and Communication Protection Policy and
Procedures

SC-3

Security Function Isolation

SC-4

Information in Shared Resources

SC-5

Denial-of-Service Protection

SC-6

Resource Priority

CIP 003-2 (R1, R1.1, R1.3)
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CIP 005-2 (R1, R1.1, R1.2, R1.3, R1.4,
R1.6, R2, R2.1-R2.4, R5, R5.1)

SC-7

Boundary Protection

SC-8

Transmission Integrity

SC-9

Transmission Confidentiality

SC-11

Trusted Path

SC-12

Cryptographic Key Establishment and Management

SC-13

Use of Cryptography

SC-15

Collaborative Computing Devices

SC-16

Transmission of Security Attributes

SC-17

Public Key Infrastructure Certificates

SC-18

Mobile Code

SC-19

Voice Over Internet Protocol

CA-3

Information System Connections

CIP 005-2 (R2, R2.2- R2.4)

SA-9

External Information System Services

CIP 003-2 (R5)

SC-8

Transmission Integrity

SC-20

Secure Name/Address Resolution Service
(Authoritative Source)

SC-24

Fail in Known State

SC-25

Thin Nodes

SC-26

Honeypots

SC-27

Operating System- Independent Applications

SC-28

Confidentiality of Information at Rest

SC-29

Heterogeneity

SC-30

Virtualization Technique

SC-32

Information Systems Partitioning

Smart Grid Information System and Information Integrity
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SI-1

System and Information Integrity Policy and
Procedures

SI-2

Flaw Remediation

CIP 007-2 (R3, R3.1, R3.2)

SI-3

Malicious Code Protection

CIP 007-2 (R4, R4.1, R4.2)

SI-8

Spam Protection

CIP 007-2 (R4)

SI-4

Information System Monitoring

CIP 007-2 (R6)

SI-5

Security Alerts, Advisories, and Directives

SI-6

Security Functionality Verification

SI-7

Software and Information Integrity

SI-10

Information Input Validation

CIP 007-2 (R1)

CIP 003-2 (R5)
CIP 007-2 (R, R5.1, R5.2)

Πίνακας 5 Συγκεντρωτικός πίνακας μέτρων από τα πρότυπα NIST και NERC. Πηγή:
“https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2010/NIST.IR.7628.pdf”
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