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مدیریت امنیت اطالعات

منطق فرماندهی و کنترل»

«چهارچوب نوین طراحی تهدیدات سایبرنتیک
محّمد علی شکوهیان راد: مدّرس

جلسه ی ششم
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مبخش یک

در یک نگاهجلسه ی ششم 

ترم یکم

1402-1401



3تمدیریت امنیت اطالعا

مفهومیچهارچوبتبیین-1

نظریچهارچوبتدوین-2

جمع بندی-3

جلسهیششمدریکنگاه
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بخش دوم

تبیین چهارچوب مفهومی

ترم یکم

1402-1401
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اطالعاتهدفمندسازیطریقازهوشمندپدیده هایکنترلدانشسایبرنتیک،
.استآندریافتی

یده یپدیکبهاگرکهاستاینسایبرنتیکدانشدراصلیفرضواقعدر
الیزهکانوهدفمندبه صورتورودیاطالعات(ماشینوانسانشامل)هوشمند

کهی رسدماقدامیوتصمیم،باوربهاطالعاتآنبرمبتنینهایتدرشود،داده
.استبودهکنترل کنندهنظرمدابتدااز

دانشسایبرنتیک
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پردازش توسط
پدیده ی هوشمند

دریافت اطالعات 
مدیریت شده

وتغییر باور، تصمیم
رفتار پدیده هوشمند
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باشد«انسان»هوشمندپدیده یمصداقاگرسایبرنتیک،دانشتعریفاساسبر
پدیده یزامنظوراگرواست«نرمقدرت»تولیدکنترل کنندهبرایآنآنحاصل

دست«کنترل–فرماندهیقدرت»بهکنترل کنندهباشد،«ماشین»هوشمند
.می یابد

.  لذا قدرت فرماندهی و کنترل از دانش سایبرنتیک نشأت می گیرد

قدرتنرموقدرتفرماندهیوکنترل
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یکیبیرونتهدیداتودرونیآسیب هایمیانتوازنبرقراریحاصلامنیت
.استسیستم

مفهومامنیت
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تهدید پ تهدید ب تهدید الف

سیستم
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دچاررونیبیتهدیداتودرونیآسیب هاینسبتاگر،امنیتتعریفاساسبر
.شدخواهدمواجهناامنیباسیستمشود،توازنعدم

:ازعبارتندکهاستسطحسهدارایناامنی
تنش-1
تشنج-2
بحران-3

بحثموردمختلفیدانش هایدرناامنی هامدیریتچگونگیوتخصصیتعاریف
.استامنیتمدیریتدانشآنهااهمازیکیکهگرفتهقرار

سطوحنااَمنی
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دارد، تیک دانرش سرایبرنابتنرا  برر فرماندهی و کنتررل از آنجا که ماهیت و منطق 
سرایبرنتیک بنابر این تهدیدات حاصل از فرماندهی و کنترل نیز بر منطق و ماهیت

.استوار هستند

ماهیتتهدیداتفرماندهیوکنترل
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بخش سوم

تبیین چهارچوب نظری

ترم یکم

1402-1401
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.سیستم را هدف قرار می دادندتمامیت حیات ، تهدیدات سابق
:از این رو دارای چهار اشکال اساسی بودند

عدم دقت مطلوب-1
عدم عمق اثر مطلوب-2
عدم کنترل پذیری توسط عامل تهدید-3
عدم بازدارندگی مطلوب-4

(  Sality)سالیتی : سایبر تروریسمانتشار گازهای سّمی: بیو تروریسم

منطقسابقطراحیتهدیدات
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، وینتهدیردات نربه چهرارچوب طراحری تهدیرد، منطق فرماندهی و کنترل با ورود 
.سیستم را هدف قرار می دهندفرماندهی و کنترل بخش 

:لذا اشکاالت سابق به نقاط قوت تهدیدات نوین بدل گشت

دقت بسیار باال-1
عمق اثر مطلوب-2
(درنگپیش کنترل و کنترل بال)قابل کنترل برای عامل تهدید -3
بازدارندگی قابل توجه-4

 نتسالح سایبری استاکس: سایبر تروریسم19-ویروس ُکووید: بیو تروریسم

منطقنوینطراحیتهدیدات
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:ازدعبارتنکهشدهتشکیلاصلیرکنچهارازکنترلوفرماندهیمنطق
فرمان:اطالعات-1
فرمان(ابالغ)انتقال:ارتباطات-2
فرمانآرشیووپردازش:محاسبات-3
فرماندهینظارتواشراف:کنترل-4

ارکانفرماندهیوکنترل
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یاکیعلیهتهدیداجرایوطراحیماحصلزمینه ای،هردرتهدیدشکل گیری
.استکنترلوفرماندهیچهارگانه یارکانازرکنچند

:شوندمیبررسیوتقسیمدسته،چهاردرتهدیداتاساساینبر

اطالعاترکندراخاللازحاصلتهدیدات(الف
ارتباطاترکندراخاللازحاصلتهدیدات(ب
محاسباترکندراخاللازحاصلتهدیدات(پ
کنترلرکندراخاللازحاصلتهدیدات(ت

رلایجادتهدیدازطریقاخاللدرارکانفرماندهیوکنت
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وده و بررفرمررانکنترررل، منشررأ صرردور –در سیسررتم های فرمانرردهی رکرن اطالعررات 
.اراده ای است برای انجام اقدامات مشخص

حررذف لررذا مهم ترررین تهدیرردی کرره علیرره آن امکرران وقرروا دارد، عبررارت اسررت از 
و ایجاد ترأخیر در صردور اطالعرات، تحریف اطالعات، توقف اطالعات، اطالعات

.جابجایی اولویت اطالعات

2016هک سد نیویورک در سال •
2015دسامبر 23در ( پایتخت اوکراین)قطع شبکه ی برق شهر کی ِیف  •
آمریکررا در حررال پرررواز توسررط  AC-130sو   EC-130sخرراموش کررردن هواپیماهررای •

روسیه در جنگ سوریه

تهدیدحاصلازاخاللدررکناطالعات

 وهی ان  ر
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خش هایزیربدراطالعاتمجازوصحیحانتقالبهموظفاصلدرارتباطاترکن
چندمیانتم،سیسدرونمی تواندجابجاییاین.استکنترل–فرماندهیسیستم
.باشدآنانسانیاپراتوروسیستمبینیاسیستم

1397فروردین17درکشورمخابراتیزیرساخت هایبهحمله•
قطریازغیرمجازارتباطاتبرقراریواطالعاتسمعاستراقوشنودبهاقدام•

برقشبکه ی
TorM1موشکیپدافندسامانه یارتباطاتدراخالل•

تهدیدحاصلازاخاللدررکنارتباطات
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ازش و تحلیررل، پررردکنترررل موظررف برره -در سیسررتم فرمانرردهی رکررن محاسرربات 
اسررتخ خررواه اطالعررات شررامل دیتررا، اینفورمیشررن یرراذخیره سررازی اطالعررات

 متادیتا یا داده های ارتباطی را شام
ً
.ل شوداینتلیجنس باشد، خواه اساسا

لیک اشرتباه کنترل پدافنرد هروایی سروریه کره منرتج بره شر–فریب سیستم فرماندهی •
موشک هواپیمای روسیه شدخ

قررار گررفتن کنترل پدافند هوایی ایرانی که منجر به هدف–فریب سیستم فرماندهی •
هواپیمای مسافربری اوکراین شدخ

تهدیدحاصلازاخاللدررکنمحاسبات

 وهی ان  ر
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ایف محوله بره و وظبرای اطمینان از عملکرد سایر ارکان ضمانتی است رکن کنترل 
.کنترل-سیستم فرماندهی 

سیسرتم، از این رو مهم ترین تهدید علیه کنترل، تحریف آن است کره بره اپراترور
ب کراربِر در ایرن صرورت آن ره اتفراق می افترد، فریر. بازخورد اشتباه ارائه می کند

.  کنترل است–سیستم فرماندهی 

سالح سایبری استاکس نت•
1389انفجارات خطوط لوله ی انتقال نفت و گاز ایران در مرداد و شهریور •

تهدیدحاصلازاخاللدررکنکنترل

 وهی ان  ر
ک
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اد
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ایبریسفرماندهیوملیامنیتآژانسجدیدفرمانده یناکاسون،پائولژنرال
،لکنتر –فرماندهیتهدیداتخصوصدرمهماظهاراتیبیانضمنآمریکا
چنینرادهآینمنازعاتدرکنترل–فرماندهیسیستم هایقبالدرآمریکاراهبرد
:می دهدشرح

کدراسنادکشورها.تصویبتهدیدمبتنیبرف

 وهی ان  ر
ک
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ترم یکم
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حساسزیرساخت هایبهسایبریحمالتبرای
تاساینماهدف.می شویمآمادهخارجیکشورهای

درخرابکاریایجادیاکردنتعطیلتواناییکه
تتقویراخارجیکشورهایحساسزیرساخت های

ردراهبازبخشیبه عنوانراموضوااینوکنیم
.(2018)نماییماعالممتحدهایاالتبازدارندگی
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بخش چهارم

جمع بندی

ترم یکم
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درچرخهبه صورتکهشدهتشکیلفرایندچهارازتهدیداتمدیریتکلبه طور
:ازعبارتندناامنیوتهدیدمدیریتفرایندهای.استجریان

کاهشوپیشگیری-1
آمادگی-2
مقابله-3
بازسازی-4

چرخهیمقابلهباتهدیداتدرمدیریتامنیت

 وهی ان  ر
ک
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اد
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ترم یکم
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ه ی وقروا ، اصل بر این است که علرت برالقوپیشگیری و کاهش تهدیددر حوزه ی 
.تهدید حذف گردد

و کنترل اخالل در سیستم  فرماندهیاز آنجا که مبنای وقوا تهدید در عصر جدید
:است، به لحاظ منطقی دو راهکار قابل پیشنهاد می باشد

ی حررذف سیسررتم های فرمانرردهی و کنترررل از دایررره ی مرردیریت زیرسرراخت ها-1
حساس نظامی و غیرنظامیخ

ارتقرررا  کیفررری و کّمررری دسرررتورات و برنامررره های امن سرررازی و حفاظرررت از -2
سیستم های فرماندهی و کنترلخ

تهدیداتافزایش سطح آسیب پذیری سیستم فرماندهی و کنترل در برابر-3

گیریکدرحوزهیپیش.مقابلهباتهدیداتمبتنیبرف
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برنتیک دانرش، تخصرص و تکنولوژی هرای سراینیاز به تقویرت آمادگیدر حوزه ی 
.داردکنترل ابتنا  بر این دانش–است زیرا اساس سیستم های فرماندهی 

حریط ، روش هرای اقردام در متسرلیحات سرایبریبدین منظور مطالعره  و شرناخت 
دیرد علیره بر ساز و کرار نمونره های ایجراد تهاشراف فّنی و جهت خرابکاری سایبر 

سیسررتم های فرمانرردهی و کنترررل در سررایر کشررورهای جهرران، ضرررورت دارد و
.اجتناب ناپذیر است

رزمایش هررای روش هررای عملیرراتی برررای افررزایش سررطح آمررادگی شررامل اجرررای 
.استبازی جنگ و طرح ریزی و اجرای پدافندی 

کدرحوزهیآمادگی.مقابلهباتهدیداتمبتنیبرف
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ده و از حیث زمانی، برهه ای را در برر می گیررد کره تهدیرد آغراز شرمرحله ی مقابله 
.زمان اقدامات پیشگیرانه و تالش برای آمادگی به پایان رسیده است
کامل نظری و مقابله با تهدیدات سیستم های فرماندهی و کنترل ریشه در شناخت

.فّنی نسبت به دانش سایبرنتیک دارد

:به طور کل می توان
کل از ایجاد دو سیستم مدیریت مستقل بررای هرر زیرر سراخت حسراس، متشر-1

.غیر مکانیزهمدیریت مکانیزه و 
در مسریر ( مبتنری برر اصرل فریرب)سیستم فرماندهی و کنترل ویرچوال ایجاد -2

.اتصال تهدیدات به سیستم فرماندهی و کنترل اصلی

هکدرحوزهیمقابل.مقابلهباتهدیداتمبتنیبرف

 وهی ان  ر
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 ست،ا شدهمرتفعجاریتهدیدورسیدهپایانبهتهدیدوقواکهبازسازیمرحله یدر
ً
عموما

کافیاقداماینتهدید،طراحینوینچهارچوبدرامامی شودخجبرانآنازناشیخسارات
 ویافتهدستماامنیتمدیریتمنطقبهتهدیدعاملزیرانیست

ً
آن،ازتفادهاسباقطعا

.زدخواهدرقمآیندهدرراعمیق تریودقیق ترتهدیدات
انجامماقداچهارکنترل،–فرماندهیبرمبتنیتهدیدهروقواازپساستالزمروایناز

:شود
زیرساخت هایبهنسبتکنترلوفرماندهیسیستم هایارتباطیومنطقیچینشتغییر-1

امکانخحدتاحساس
عاملمنظرازهکبه گونه اییابدارتقا امنیتمدیریتتکنیک هایوتاکتیک هاراهبردها،-2

 تهدید،
ً
شودخطلقیجدیدکامال

یابدختغییرامنیتمدیریتدرمؤثربازیگرانچینش-3
لیهعجدیدمخاطراتبروزموجبآتیتهدیداتدرتاشودشناختهدرونیآسیب های-4

نشودخحساسزیرساخت هایوکنترل–فرماندهیسیستم های

ازیکدرحوزهیبازس.مقابلهباتهدیداتمبتنیبرف
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حم
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اد
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ترم یکم

1402-1401 www.shokoohian.ir

http://www.shokoohian.ir/


26

درحاضررعصدرتهدیداحصا کالنروششد،تشریحوتبیینآن هاساسبر
:استزیرنموداربرمبتنیمختلف،حوزه های

نموداراحصاءتهدیدبراساسچهارچوبنوین

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم

1402-1401

بنرای دانش سرایبرنتیک بره عنوان م-1
دانشرری در طرح ریررزی کررالن تهدیررد و

بحرانخ
تررل منطق سیستم  فرمانردهی و کن-2

جهرررت طرح ریرررزی عملیررراتی تهدیرررد 
ک هدفخ.به منظور اخالل در ف

دانررش پایرره ی حرروزه ی مررورد نظررر -3
ر، ماننرررد بیولررروژی، شررربکه و نرم افرررزا

جامعه شناسررررررری، روان شناسررررررری، 
خ...مهندسی الکترونیک و 
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رایاجوطراحیاصلیپایه یومبنا،کنترل–فرماندهیسیستم هایدراخالل-1
یغافلگیر موجبمهماینازغفلتهرگونهلذامی دهند،شکلرانوینتهدیدات
.استنوینتهدیداتبرابردرراهبردی

وکنترلامکان،اثرگذاری،دقتازنوین،چهارچوباینبرمبتنیتهدیدات-2
مقابلهوآمادگیهکبرخوردارندسابقتهدیداتنوابهنسبتبیشتریبسیاربازدارندگی

.می نمایدپی یده ترراآنهابا

عملیونظریمبانینوین،تهدیداتبرابردرکارآمدیوکیفیتحفظبرایاستنیاز-3
–فرماندهیتمسیسوسایبرنتیکمنطقباتناسبدرومنطبق،امنیتمدیریتدانش
چهارشکلبهترینبهبتوانتاگیردقرارارتقا ورسانیبروزبازنگری،موردکنترل

.نمودتنظیموتدوینتبیین،راامنیتمدیریتمرحله ی

نکاتراهبردی

 وهی ان  ر
ک
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