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مقایسهی فنآوریهای میانافزار  CORBAو  OPC UAدر سیستمهای SCADA

حوزهی نفت و گاز از دیدگاه امنیت و قابليت همکاري

نازفر ایرانی شمیرانی* ،رامین نصیری ،1بابک وزیری ،2دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

چکیده
اين تحقيق با هدف تعیین میانافزار مناس��ب جهت توليد س��امانههاي بومی  SCADAمبتنی بر اهداف کسب و کار
و چش��ماندازهاي مدنظر مديران ارشد سازمانها در حوزهی نفت و گاز انجام شده است .بدين منظور ابتدا قابليتهاي
غيرکارکردي مورد نياز در سيس��تمهاي  SCADAتعيين و اولويتبندي ش��ده ،س��پس متغیرهاي مؤثر بر هر يک از
صفات کيفي امنيت و قابليت همکاري بررسي گردیده و در انتها دستيابي به اين متغیرها توسط هر يک از فنآوريهاي
ميانافزار  CORBAو  OPCUAبا اس��تفاده از روش خبرگي دلفي ارزيابي و تحليل ش��ده است .با اين روش ميتوان
از ش��اخصهاي مرکزي و پراکندگي براي دس��تيابي به اجماع بين نظرات خبرگان بهره برد .نتايج تحليلها نمايانگر
ارجحيت اس��تفاده از فنآوري ميانافزار  OPCUAنسبت به  CORBAدر سامانههاي  SCADAجهت دستيابي به
قابليتهای غيرکارکردي مطرح شده است.
مقدمه

امروزه سيستمهاي کنترل صنعتي به ویژه  SCADAدر بسياري
از صنايع بهعنوان زيرساختهاي حياتي کشورها استفاده شدهاند.
در ابتداي توس��عهی اين سيستمها ،شرکتهاي سازنده ،تجهيزات
س��ختافزاري ،نرماف��زاري و پروتکلهاي ارتباط��ي خاص خود را
ارائه می کردند .پيش��رفت فنآوريه��اي  ITو ورود آن به حوزهی
اتوماسيون صنعتي ،رشد روزافزون فنآوريهاي بهکاررفته در اين
سيستمها را بههمراه داشته است .بدين ترتيب با جنبههاي جديدي
از نيازمنديهاي کارکردي و غيرکارکردي در اين سيستمها مواجه
ميش��ويم که تحوالت عظيمي را در اين صنع��ت بوجود آوردهاند
[ .]1-4ديده نش��دن مس��ائل امنيتي در اين سيستمها از يکسو
و عدم دسترس��ي به کد منبع برنامهها ،ع��دم اطالع از ضعفهاي
امنيتي و دربهاي پش��تي آنها از س��وي ديگر ،اين امکان را براي
مهاجمان س��ايبري بيش از پيشفراهم ساخته تا درصدد حمله به
زيرساختهاي حياتي کشورها ،آسيب رساندن و ايجاد اختالل در
فرآيند کاري آنها برآيند .با توجه به اهميت فراوان اين موضوع که
ب��روز هرگونه اختالل در بخشهاي مذکور ميتواند اثرات مخرب و
جبرانناپذيري بر امنيت اقتصادي و توانمنديهاي دفاعي کش��ور،
عالوه بر خطر از دست رفتن اطالعات انحصاري شرکتها ،خطرات
جاني و تخريبهاي محيط زيس��تي داشته باشد ،اهميت توسعه و
توليد س��امانههاي يکپارچه بومي  SCADAبيش از پيش آش��کار
ميشود .در اين راس��تا ايجاد و حفظ برخي صفات کيفي از جمله
قابليت همکاري و امنيت در سامانههاي  SCADAکه سيستمهاي
توزيع شده و بالدرنگ هس��تند براي سازمانها در حوزهی نفت و
گاز جهت دس��تيابي به اهداف کس��ب و کار حائز اهميت بسياري

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسند   ه97/10/20 :
تاریخ ارسال به د   اور97/10/25 :
تاریخ پذیرش د   اور97/11/27 :

واژگان کلید ی:
 ،SCADAمیانافزارCORBA، ،
 ،OPCUAامنیت ،قابلیت همکاری

اس��ت .لزوم اس��تفاده از ميانافزارها در سيس��تمهاي توزيع شده،
تن��وع فنآوريهاي ميانافزار موجود ،اث��ر هريک از فنآوريهاي
ميانافزار بر صفات کيفي نام برده و همپوش��اني و تداخل برخي از
اين صفات کيف��ي با يکديگر نمايانگر ضرورت انتخاب دو فنآوري
مياناف��زار مطرح  CORBAو  OPC UAو بررس��ي و ارزيابي اثر
بهکارگيري هر يک از اين دو ميانافزار بر صفات کيفي مطرح شده
است.
 -1متغیرهای اثرگذار بر صفات کیفی

در این بخش متغیرهایی که میتوانند بر هر یک از صفات کیفی
امنیت و قابلیت همکاری اثر داشته باشند مطرح و بررسی میشوند.
 -1-1امنیت

در ارزياب��ي قابليت امنيت ميانافزارها متغیرهاي مختلفي وجود
دارد که از ميان آنها شش متغیر اهميت بيشتري دارند [6و ]5که
در ادامه بررسي ميشوند.
اح�راز هوي�ت :3جهت حص��ول اطمينان از هوي��ت واقعي يک
کاربر ،سرويسگيرنده يا شيء ،از راهکارهاي احراز هويت استفاده
ميش��ود .بدين منظور يکي از پرکاربردترين راهکارها در اين گروه
استفاده از نامهاي کاربري بههمراه رمزهاي عبور مخفي است.
مج�وز و کنت�رل دسترس�ی :4يکي ديگر از متغیره��اي اثرگذار
در ايج��اد امنيت بررس��ي مجاز بودن يک کاربر ،س��رويسگيرنده
يا ش��يء به داشتن دسترس��ي و انجام درخواس��تهاي مورد نظر
اوست .راهکارهاي ارائه ش��ده براي اين متغیر دو جنبهی مختلف

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()irani_sh@hotmail.com
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موضوع؛ یعنی مجوز دادن به يک کاربر ،س��رويسگيرنده يا ش��يء
مجاز و ممانعت از دسترسي کاربر ،سرويسگيرنده يا شيء غيرمجاز
است را مدنظر قرار ميدهند.
يکپارچگ�ي دادهه�ا :5يکپارچگي دادهها بهمعن��اي ممانعت از
دس��تکاري آنها توس��ط کاربر ،سرويسگيرنده يا ش��يء غيرمجاز
و اعتبارس��نجي صحت دادههاي منتقل ش��ده است .بدين منظور
استفاده از راهکارهايي مثل  Checksumجهت حفاظت از اطالعات
در برابر تغييرات روش اول است.
حريم خصوصی :6توس��ط اين متغیر اطمينان حاصل ميشود که
 1آمار توصيفي براي متغیرهاي امنیت

دادههاي ارس��ال شده تنها توس��ط دريافتکنندهی مجاز قابلفهم
هستند .راهکارهاي رمزنگاري و رمزگشايي با استفاده از کليدهاي
عموم��ي و خصوصي براي جلوگيري از دس��تيابيهاي غيرمجاز به
محتواي اطالعات منتقل ش��ده اس��تفاده ميش��وند؛ بهطوري که
کسی جز گيرندهی مجاز ،از نحوهی رمزگشايي و مشاهدهی دادهها
مطلع نیست.
7
ممي�زي امني�ت  :ضبط رويدادهاي امنيتي يک��ي از راهکارهاي
مناس��ب ب��راي مميزي امنيت اس��ت .اي��ن راهکار در شناس��ايي
نقضهاي امنيتي واقعي يا اقدام شده کمک بسياري ميکند.
عدم انکار :8از اين قابليت ميتوان با هدف آنکه سرويسگيرندگان،
س��رويسدهندگان و عملکنن��دگان روي اطالع��ات ،جوابگ��وي
اقدامات انجام داده خود باشند استفاده کرد .ذخيرهسازي رويدادها
يکي از راهکارهاي مطرح در اين زمينه است.
 -2-1قابلیت همکاری

 2آمار توصيفي براي متغیرهاي قابلیت همکاری

 3نتايج حاصل از آزمونهاي  Shapiro-Wilkو Kolmogorov-Smirnov

30

قابليت همکاري بهمعناي تبادل اطالعات معنادار بين سامانههاي
گوناگون اس��ت .در اين قابليت تنها برقراري ارتباط بين سامانهها
کافي نيس��ت ،ب��ه بيان ديگ��ر قابليت همکاري ش��امل دو مرحله
اس��ت .ابتدا درخواس��تکننده بايد بداند مقصد موردنظر کجاست
و با آن ارتباط برقرار کند و س��پس بايد توان درک معناي پاس��خ
دريافتشده را داشته باشد [.]7-11
اس�تقالل از سيس�تم عام�ل :اي��ن متغی��ر مش��خصکنندهی
قابليت مخفيس��ازي توزيع و ناهمگوني سيس��تم عاملها توس��ط
ميانافزار اس��ت .بدين ترتيب ميانافزار امکان برقراري ارتباط بين
دس��تگاههایي با انواع سيس��تمعاملهاي ويندوزي و غيرويندوزي
را فراه��م ميکند .با توجه به اينکه در نس��ل جديد سيس��تمهاي
 SCADAنياز به اتصال و اس��تفاده از دستگاههاي قابلحمل( 9که
تنوع سيس��تمعاملها را بيش��تر کردهاند) ضروري است اين متغیر
شاخص مهمي در برقراري قابليت همکاري است.
استقالل از سازنده :بهدليل استفاده از انواع سختافزار و قطعات
صنعتي توليدش��ده توس��ط س��ازندگان مختلف در سيس��تمهاي
 SCADAنياز به برقراري ارتباط بين آنها الزامي است.
اس�تقالل از زب�ان برنامهنويس�ي :اين قابلي��تتوانايي برقراري
ارتباط ميان نرمافزارهاي نوشته شده توسط زبانهاي برنامهنويسي
مختلف را ممکن ميس��ازد .با توج��ه به لزوم برقراري ارتباط ميان
سيس��تمهاي  SCADAبا ديگر نرمافزارها ،اين متغیر حائز اهميت
فراواني است.
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قابلیت همکاری

در اين بخش دو فنآوري ميانافزار مطرح  CORBAو OPCUA

از بُعد دو صفت کيفي امنيت و قابليت همکاري ،ارزيابي مقايسهاي
ميش��وند .بدين َ
منظور ابتدا امکانات و قابليتهاي فراهم شده در
هريک از اين دو ميانافزار مطالعه و بررس��ي ش��ده ،سپس جهت
يافتن توافق جمعي دربارهی موضوع مورد نظر با اس��تفاده از روش
دلف��ي ،نظرات خب��رگان جمعآوري گردیده اس��ت .هنگامی که با
مجموعهاي از اطالعات جمعآوري ش��ده مواجهيم س��ازماندهي
و خالصهس��ازي آنها به ش��يوهاي معن��ادار ،مرتب��ط ،قابلدرک و
قابلارزياب��ي اهميت ویژهاي دارد ک��ه بدينمنظور ميتوان از آمار
توصيفي اس��تفاده ک��رد .در اين تحقي��ق براي پيادهس��ازي آمار
توصيفي نرمافزار  SPSSبه کار رفته است.
در جدول 1-آمار توصيفي براي متغیرهاي امنیت و در جدول2-
آمار توصيفي براي متغیرهاي قابلیت همکاری نشان داده شدهاند.
ب��ا نگاهي به این جداول ميتوان گف��ت ميانافزار  OPCUAدر
تمام��ي موارد ،ميانگين امتيازات بيش��تري نس��بت ب��ه ميانافزار
 CORBAدارد .اما اين فرض که تفاوت ميانگينها معنادار است يا
ناش��ي از خطاي تصادفي است بايد از نظر آماري بررسي و آزموده
شود .جهت انتخاب آزمون آماري مناسب براي تحليل دادهها ،ابتدا
باید دادهها از لحاظ نرماليتي بررس��ي گردند که این مهم از طریق
آزمونه��اي آم��اري  Shapiro-Wilkو Kolmogorov-Smirnov
بهدس��ت میآید .نتایج این آزمونها در جدول 3-نشان داده شده
است.
نتاي��ج مق��دار احتم��ال حاصل ب��راي تمامي متغیره��اي مورد
بررسي حکايت از نرمال نبودن دادهها دارد .بنابراين آزمون آماري
 Wilcoxonکه از آزمونهاي آماري نامتغیري است و براي ارزيابي

 4نتايج آزمون Wilcoxon

 5ضرايب اهميت نرمال شده براي هر يک از متغیرها
ضرايب
اهميت

متغیرهاي مقايسه

0.999999

User Authentication, CORBA-OPCUA

0.978723

User Authorization, CORBA-OPCUA

0.851064

Data Integrity, CORBA-OPCUA

0.893617

Privacy, CORBA-OPCUA

0.638298

Security Audit, CORBA-OPCUA

0.595745

Non-Denial, CORBA-OPCUA

Platform-Independent, CORBA-OPC UA 0.87234
Manufacturer-Independent, CORBA0.914894
OPCUA
Programming Lang. Independent, CORBA0.87234
OPCUA
Chip Layer Implementation CORBA-OPC
0.000001
UA
Communication Across All Layers CORBA0.404255
OPC UA
Transport Method-Independent CORBA0.893617
OPCUA

مؤلفههاي
مورد بررسي

Interoperability

 -2مقایس�ه ی میان افزاره�ای  CORBAو  OPCUAاز بُعد امنیت و

Security

پيادهس�ازي در اليهی تراش�ه :با ورود مفاهيم اينترنت اشياء به
دنياي کنترل صنعتي و پيشرفت اين صنعت بهسمت  ،10 IIOTنياز
به برقراري ارتباط در سطح تراشهها نيز وجود دارد.
ارتب�اط افقي و عمودي :ارتباط افق��ي بهمعناي توانايي برقراري
ارتباط در يک سطح است و ارتباط عمودي امکان برقراري ارتباط
بين اليههاي مختلف را برقرار ميکند.
اس�تقالل از روش انتق�ال :يک��ي ديگ��ر از متغیره��اي مهم در
سيس��تمهاي توزيع ش��ده ،قابليت برقراري ارتباطات بدون درنظر
گرفتن روشهای انتقال اطالعات موجود است.

همانن��دي دو نمونهی وابس��ته ب��ا مقياس رتبهاي ب��هکار ميرود
براي مقايس��هی ميانگين امتيازات بين دو گروه اطالعات ،انتخاب
مناسبي است .آزمون  Wilcoxonمعادل نامتغیري آزمون تيزوجي
است و اين فرضيه که ميانگين در هر دو گروه مقدار يکساني دارد
بررس��ي ميش��ود .جدول 4-نتایج حاصل از آزمون  Wilcoxonرا
نمایش میدهد.
بررس��ی نتايج آزمون  Wilcoxonروي دادهها نشان ميدهد که
تفاوت ميانگين امتيازات ش��ش متغیر مؤلفه ی قابليت همکاري در
دو میانافزار مورد بررسی ،از لحاظ آماري معنادار است .این موضوع
نمايانگ��ر عملکرد بهت��ر قابليت هم��کاري در ميانافزار OPCUA
نس��بت به  CORBAاز نظر خبرگان است .همچنین بررسي نتايج
آزمون  Wilcoxonنش��ان ميدهد که فرض آزمون مبني بر برابري
ميانگي��ن در تمامي ش��ش متغیر امنيت ب��ا احتمالهاي کمتر از
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 0/05رد ش��ده و در نتيج��ه از نظر خب��رگان ،صفت کيفي امنيت
با متغیرهاي مذکور در ميانافزار  OPCUAنس��بت به ميان افزار
 CORBAعملکرد بهتري دارد.
جه��ت نتيجهگي��ري دقيقت��ر و مطمئنتر در مورد بررس��ي و
مقايس��هی دو فنآوري مياناف��زار  CORBAو  OPCUAاز لحاظ
ش��اخصهای امنيت و قابليت همکاري ،باید ضريب اهميت هريک
از متغیره��ا لحاظ گ��ردد بدین منظ��ور ميانگين نرمال ش��دهی
امتيازات پاس��خدهندگان ب��ر مبناي ارزشگ��ذاري طيف ليکرت،
بهعنوان ضريب اهميت آن متغیر محاس��به گرديد .مقادير ضرايب
اهميت نرمال ش��ده براي هر يک از متغیرهاي صفات کيفي مطرح
شده در جدول 5-نشان داده شدهاند.
در مرحلهی بعد هر ش��اخص از نظر تف��اوت ميانگين امتيازات
ب��ا درنظرگرفتن ضريب اهميت هر يک از متغیرهاي آن مقايس��ه
و تحليل ش��د .در ج��دول 6-نتايج حاصل از امتيازات ش��اخصها
ب��ا اعم��ال ضرايب اهميت هر کدام از متغیرها نش��ان داده ش��ده
اس��ت .همانطور که مشاهده می ش��ود ميانگين امتيازات براي هر
ي��ک از ش��اخصهای امني��ت و قابليت همکاري ب��ا درنظرگرفتن
ضريب اهميت هر يک از متغیره��اي آنها ،در ميانافزار OPCUA
بیش��تر از مياناف��زار  CORBAاس��ت .جه��ت حص��ول اطمينان
بيش��تر و افزايش اعتب��ار نتايج حاصل ،دوب��اره آزمون Wilcoxon
روي دادهه��اي جدي��د اعم��ال گردید ک��ه نتايج اي��ن آزمون در
جدول 7-نش��ان داده شده اس��ت .بنابراين با بررسي جدول نتايج
آزم��ون  Wilcoxonميت��وان نتيج��ه گرفت ش��اخص امنيت (که
 6ميانگين امتيازات شاخصها با اعمال ضرايب اهميت متغیرها
انحراف
واريانس
معيار

ميانگين تعداد

ميانافزارهاي
مورد بررسي

شاخصها

2.9177 0.85337 0.728
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Security of CORBA

3.4732 1.02875 1.058

6

Security of OPC UA

2.4559 1.47473 2.175

6

Interoperability of CORBA

2.9907 1.78765 3.196

Interoperability of OPC UA 6
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Interoperability

 7نتايج مرحلهی دوم آزمون Wilcoxon
Interoperability of OPCUA
&
Interoperability of CORBA
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Security of OPCUA
&
Security of CORBA

-2.2010

-2.2019

 - zآمارهی آزمون

0.02802

0.02889

P-Value

از مجم��وع متغیره��اي اح��راز هويت ،مجوز و کنترل دسترس��ي،
يکپارچگ��ي داده ،حريم خصوصي ،مميزي امني��ت و عدم انکار با
درنظ��ر گرفتن ضرايب اهميت هريک از آنها حاصل ميش��ود) در
 OPCUAبهت��ر از  CORBAفراه��م ميگ��ردد .همچنين نتيجه
ميشود که از نظر پاسخ دهندگان ميانافزار  OPCUAدر شاخص
قابلي��ت هم��کاري نيز از لحاظ اس��تقالل از پلتفرم ،اس��تقالل از
س��ازنده ،اس��تقالل از زبان برنامهنويس��ي ،پيادهس��ازي در اليهی
تراش��ه ،استقالل از روش انتقال و ارتباط افقي و عمودي نسبت به
ميان افزار  CORBAوضعيت مناسبتري دارد.
ش��کل 1-تفاوت ميانگي��ن رتبه ب��راي ش��اخصهاي امنیت و
شکل 2-تفاوت ميانگين رتبه براي شاخصهاي قابلیت همکاری را
با اعمال ضرايب اهميت متغیرهاي آنها نشان ميدهد.
نتیجهگیری

ب��ا درنظ��ر گرفتن چش��ماندازهاي صنع��ت نف��ت و گاز و تحوالت
فنآوريه��اي  ITوارد ش��ده ب��ه صنع��ت اتوماس��يون ازجمله ،IIOT
دستيابي به سيس��تم جامع  SCADAبومي در سطح صنعت ،نیازمند
برق��راری ارتب��اط میان سیس��تمهای متنوع و گوناگ��ون نرمافزاری و
س��ختافزاری از طری��ق اینترن��ت ،همزمان با حف��ظ امنیت اطالعات
و سیس��تمها حائز اهمیت فراوانی اس��ت .با توجه به لزوم اس��تفاده از
ميانافزارها در نس��لهاي جديد سيس��تمهاي  ،SCADAبررس��ي اثر
اس��تفاده از دو گ��روه از فنآوريهاي مياناف��زار پرکاربرد  OPCUAو
 CORBAبر قابليتهای غيرکارکردي امنيت و قابليت همکاري که در
حوزه ی نفت و گاز اولويت فراوانی دارند ،نقش بسيار مهمي در ارائهی
راهکار و انتخاب فنآوري مناسب با ضريب اطمينان بیشتر دارد .بدين
منظ��ور ابتدا متغیرهاي اثرگ��ذار بر هر يک از صف��ات کيفي نامبرده،
تعيين و این متغیرها در هر يک از ميانافزارهاي مذکور مطالعه شدند،
س��پس جهت جمعآوري نظر خبرگان ب��راي ارزيابي صحت فرضيهی
مطرح ش��ده از روش دلفي اس��تفاده گرديد .در ادامه آزمون نامتغیري
 Wilcoxonجهت تحليل دادههاي جمعآوري ش��ده به کار رفت .نتايج
تحليلها نش��ان ميدهند که با توجه به ضريب اهميت ش��اخصهای
امني��ت و قابليت همکاري ،دس��تيابي به هر ي��ک از متغیرهاي مطرح
ش��ده براي آنها توس��ط  ،OPCUAت��ا حد قابلمالحظهاي بیش��تر از
 CORBAاست .اين موضوع نشانمی دهد ارجحيت فنآوري ميانافزار
 OPCUAدر سيس��تمهاي  SCADAدر حوزهی نفت و گاز نس��بت به
ميانافزار  CORBAجهت نیل به اهداف مدیران ارش��د س��ازمانها و
اثبات فرضیهی مطرح شده در این تحقیق است.
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