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  IEC 62351نقد و بررسي استاندارد امنيتي 
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Pامير مسعود امينيان مدرس ،P

2
P  
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 دانشگاه صنعتي سجاد -2
 مشهد، ايران

2TUaminian.mod@gmail.comU2T 

  

 به دليل وجود تفاوتهاي محسوس بين سيستمهاي —چكيده 

و جديد بودن سيستمهاي مخابرات صنعتي با سيستمهاي اداري، بازرگاني 

اتوماسيون پست، نميتوان از امكانات امنيتي موجود براي اتوماسيون 

عملكرد سيستمهاي قدرت چالشهاي امنيتي بسيار . پستها استفاده كرد

زياد و متفاوتي با ساير صنايع دارد. اكثر اقدامات امنيتي تدبير شده براي 

پيشگيري از حمله مهاجمين اينترنتي است. از طرفي محيط اينترنت بسيار 

متفاوت با محيط عملكردي سيستمهاي قدرت است. بنابراين صنعت 

داراي كمبود دانش در زمينه الزامات امنيتي و تاثيرات بالقوه اقدامات 

امنيتي در عملكرد سيستمهاي قدرت ميباشد. سرويسها و تكنولوژيهاي 

امنيتي توسعه يافته داراي تفاوتهاي اساسي نسبت به الزامات مورد نياز 

شبكه قدرت مانند جلوگيري از انكار و استفاده از باند باريك هستند. 

بنابراين بايد استانداردهاي خاص اين شبكه توسعه يابد. در اين مقاله 

استاندارد هاي امنيتي تدوين شده براي شبكه هاي هوشمند معرفي شده و 

 يكي از اساسي ترين استانداردها مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.

؛ IEC TC57؛ امنيت؛شبكه هوشمند؛ استاندارد —ه هاي كليدي واژ
IEC 62351 

 مقدمه .1

كه از تركيب ، شبكههاي هوشمند، تحت تاثير حمالت فيزيكي هستند
تشكيل شده است. اين  عملكرد تجهيزات سيستم قدرت با تجهيزات كنترل

داراي قابليت توسعه، حفاظت و كار در زمان قطع ارتباط يا كار در  سيستمها 
شرايط غيرعادي است. به دليل نياز تامين برق پايدار بايد سيستمهاي 

هوشمند توانايي برگشت به كار پس از حمله را داشته باشند و نياز است 
 بسيار سريع به مدار برگردند. در نهايت بايد امكان حفاظت وپيگيريهاي
قانوني حمالت توسط ثبت زمان و وقايع فراهم گردد. بنابراين امنيت 

سايبري براي اين سيستم ها بسيار شبيه سيستمهايي است كه بايد از حمله 
سايبري به آنها جلوگيري گردد. امنيت شامل محدوده بسيار فراتر از تصديق 

است. براي ايجاد امنيت بايد به  كاربران و رمز نگاري پروتكلهاي ارتباطي
سياستهاي امنيتي، مكانيزمهاي كنترل دسترسي، مديريت كليد رمزنگاري، 

ارزيابي ثبت وقايع و ساير زير بناهاي حفاظتي توجه داشت. امنيت بايد از 
ابتدا در سيستمها برنامهريزي و طراحي گردد. چنانچه از ابتدا برنامهريزي 

امنيتي در نظر گرفته نشود، هنگام بازنگري بايد هزينههاي پشگيري به 
روزرساني گردد. امنيت بايد در تمام سطوح ساختار سيستم در نظر گرفته 
شود. تامين امنيت يك فرآيند است كه بايد به صورت متناوب و پيوسته 

تكرار شود. امنيت بايد بر اساس سياستهاي زيربنايي سازمان و تهديدها به 
-در بخشهاي بعدي استانداردهايي كه براي امنيت شبكه روز رساني گردد.

هاي هوشمند معرفي شدهاند ارائه خواهند شد. نكته مهم اين مقاله اينست كه 
 نام IEC 62351يكي از مهمترين استانداردهاي امنيتي شبكهاي هوشمند كه 

دارد با جزئيات بيشتر معرفي شده و مشكالت اساسي و اجرايي آن مطرح 
   خواهد شد.  

  استانداردهاي امنيتي .2
براي شبكههاي هوشمند استانداردهاي امنيتي تعريف شده است كه اين 

استاندارد ها به شرح ذيل دستهبندي ميشوند: 

استانداردهاي عمومي امنيت  .2.1
CCاستاندارد  P0F

˺
P: اين استاندارد مربوط به تجهيزات و كاربردهاي 

تصديق، مانند ديوار آتش است. تالش اين استاندارد ارزيابي و تصديق 
1Fاختيارات كاربران در كنترل بخش هايي از 

�EALs .است  

                                                           
1 - Common Criteria 
2 - evaluation assurance levels 
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 اين استاندارد مربوط به فرآيندهاي :ISO/IEC 17799استاندارد 
-داخلي شركت و كنترلهايي كه در محدودههاي متفاوت دهگانه(مانند برنامه

ريزي استمرار كسب و كار، كنترل دسترسي سيستم، امنيت فيزيكي، مديريت 
 اپراتور ها، كامپيوتر ها و سياست هاي امنيتي)مي باشد. 

 استانداردهاي امنيتي سيستمهاي صنعتي .2.2
 استاندارد امنيتي پستها است كه بيشتر به  :IEEE 1402استاندارد 

 امنيت فيزيكي ميپردازد. 

PCSRFاستاندارد P2F

˼
P: با هدف جمعآوري الزامات استاندارد براي تهيه 

 سيستمهاي كنترل صنعتي جديد بنيانگذاري شده است.
 براي امنيت سيستمهاي كنترل كارخانهاي  :ISA SP99 استاندارد 

 در ITاستفاده ميشود و مستندات و راهنماييهايي در رابطه با امنيت 
سيستمهاي اتوماسيون و كنترل صنعتي ارائه كرده است. اين استاندارد 

DCSP3Fسختافزار و نرمافزار سيستمهايي مانند 

˽
P ، SCADAP4F

˾
P ،PLC و 
 سيستمهاي تشخيص و نظارت را نيز پوشش مي دهد. 

AGAاستاندارد  P5 F

˿
P 12:  استاندارد براي امنيت مخابرات  SCADA 

است و ريسكهاي مجاور سيستم اسكادا است و به طور خاص به 
 رمزنگاري ميپردازد.  

 كه براي صدور استانداردهاي IEC كميته فني  :IEC TC65استاندارد 
مرتبط با گذرگاهها و ساير شبكههاي مخابرات ديجيتال تشكيل شده است. 

- براي صدور استانداردهاي امنيتي سيستم كنترل و اندازهA 65 كميته فني 

  شروع به فعاليت كرده است. 2003 از سال  IEC 61850گيري فرآيندهاي 

NERC 1200استاندارد  P6F̀ P:  براي مستندسازي ايجاد و پشتيباني حدود 
 مانند كنترل دسترسي، امنيت فيزيكي، پشتيباني IT بعد مختلف امنيت 16

 رويداد ها، سياست ها و آموزشها تعريف شده است. 

FDAاستاندارد  P7F́ P:  شامل جزئيات مميزي و نظارت كارخانهاي و توليد 
 و نگهداري تجهيزات الكتريكي است. 

8Fاستاندارد 

�IAONA:  راهنماي امنيتي براي شبكه هاي اترنت صنعتي 
 است و TCP/UDP/IPمي باشد. تمركز اين استاندارد روي سرويس هاي 

 به شناسايي نقاط ضعف امنيتي است. 

                                                           
3 - Process Control Security Requirements Forum 
4 - distributed control systems 
5 - supervisory control and data Acquisition 
6 - American Gas Association 
7 - North American Electric Reliability Council 
8 - Food and Drug Administration 
9 - Industrial Automation Open Networking Alliance 

CIGREP9استاندارد  F

˺˹
P:  شامل امنيت سيستمهاي اطالعاتي و اينترانت 

سيستمهاي قدرت است. 

امنيت پروتكلهاي اتوماسيون صنعتي در سطح  .2.3
LANP10F

��
P/WANP11F

�� 
براي پروتكلهاي مخابرات صنعتي برخي استانداردهاي امنيتي مشترك 

 به شرح ذيل تعريف شده است:
OPC استاندارد  P12F

��
P: 13 مشابه مدلF

��COM  .مايكرو سافت است 
14Fمشخصه

�� OPC DA براي انتقال به موقع دادههاي پردازش شده از مهر 
زمان و وضعيت اطالعات تجهيزات اتوماسيون(مانند كنترلكننده هاي سطوح 

باالتر) استفاده كرده است.  
MMSP15Fاستاندارد 

��
P: استاندارد اليه كاربردي و براي پيامهاي مخابراتي 

 ها در محيطهاي توليد يكپارچه PLCارسالي از تجهيزات داخل سايت يا 
-كامپيوتري است. اين استاندارد فقط براي سرويسهاي  عمومي استفاده مي

 مورد IEC 61850  به صورت خاص براي استاندارد MMSشود. امروزه 
 شناسايي شده است 1980استفاده قرار ميگيرد. اين استاندارد از سال 
16Fومخابرات سرور/ مشتري و نقطه به نقطه

- در سطح شبكه را پوشش مي��

 تامين MMSدهد. الزم به ذكر است كه قابليت اعتماد و عدم انكار توسط 
 نخواهد شد.

 اين استاندارد جهت تعيين وجود نرم افزار، :IEC 61850استاندارد 
مدل داده، سرويسها، پروتكلها و قالب دادهها براي اتوماسيون پستهاي 

 تصديق IEC 61850شبكه قدرت مورد استفاده قرار مي گيرد. استاندارد 
نقاط، تصديق كاربران و كنترل دسترسي سيستم را تصريح كرده است. براي 

شروع ارتباط، مشتري بايد پارامترهاي تصديق(كلمه عبور+ شناسه كاربر+ 
منظور) را براي سرور ارسال نمايد. كليه فعاليتهاي كنترلي اپراتور بايد قبل 
از اخذ مجوز بررسي و سپس مجوزهاي مورد نياز صادر گردد. استاندارد 

IEC 61850 به MMS نگاشت شده است. استاندارد امنيتي موجود از اليه 
GESP17Fاترنت پشتيباني نمي كند و هيچ ابزار امنيتي براي انتقال داده 

��
P و 

18F

��SMS ندارد. گيرندهها دادههاي با آدرس MACP19F

��
P را شناسايي مي كنند اما 

                                                           
10 - International Council on Large Electric Systems 
11 - Local Area Network 
12 - Wide Area Network 
13 - Open Process Control 
14 - component object model 
15 - OPC data access 
16 - Manufacturing Messaging Specification 
17 - peer-to-peer 
18 - generic substation events 
19 - sampled measured values 
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 ، تصديق ايجاد شده به لحاظ امنيتي MACبه دليل جعل ساده آدرسهاي 
 ضعيف است. 

20Fاستاندارد 

��ICCP: اين استاندارد براي ارتباط گسترده بين مراكز شبكه 
انتقال مانند مراكز كنترل و پست هاي فوق توزيع و انتقال ميباشد. حدود 

 است. در اصل اين استاندارد يك OPCوظايف اين استاندارد مشابه 
 منتشر شده است و در IECاستاندارد امنيتي نيست اما توسط گروه امنيت 

 به صورت جزئي ICCPرابطه با آسيبپذيري و اقدام متقابل سيستم هاي  
بحث كرده است.  

 ميباشد. 1در نهايت تمركز اصلي استانداردهاي امنيتي مطابق جدول 
 [2]تمرکز اصلي استاندارد های امنيتی 1جدول 

 تمركز اصلي نام استاندارد

NIST SGIP-CSWG  حمالت سايبري–شبكه هوشمند  

NERC CIP مقررات حمالت سايبري تجهيزات قدرت آمريكاي شمالي 

IEC 62351 امنيت داده و امنيت در مخابرات 

IEEE PSRC/H13 & 
SUB/C10 

الزامات امنيت سايبري براي اتوماسيون پستها، سيستمهاي 
 كنترل و حفاظت

IEEE 1686 
استاندارد براي امنيت سايبري تجهيزات هوشمند الكترونيكي 

 پستها

ISA S99 اتوماسيون صنعتي و امنيت سيستم كنترل 

 IEC TC57 WG15معرفي  .3

 ضرورت امنيت در پروتكلها مطرح شد و در سال 1997در سال 
 تشكيل شده است. وظيفه اين كميته IEC TC57 WG15كميته 1999

 IECتوسعه استانداردهاي امنيتي پروتكلهاي ارتباطي تعريف شده در 

TC57 .و نظارت بر ثبت گزارشات تخصصي نشريه هاي امنيتي است 
مسئوليت توسعه استانداردهاي امنيت پروتكلهاي ارتباطي خصوصا 

IEC 60870-5,6، IEC 61850، IEC 61968 و IEC 61970  به عهده 
IEC TC57 ميباشد. به دليل استناد استانداردهاي ارتباطي در اليههاي 

متفاوت به استانداردهاي اساسي، يك ارتباط يك به يك بين استاندارد 
 تدوين  IEC TC57 واستاندارد ارتباطي كه توسط كميته IEC 62351امنيتي

  آماده كردن IEC  TC57شده است، وجود ندارد. محدوده كار 
استانداردهاي جهاني براي تجهيزات كنترل سيستمهاي قدرت، سيستمهاي 

مديريت انرژي، اسكادا، اتوماسيون توزيع، كنترل از راه دور و مبادله 
اطالعات زمان واقعي يا زمان غير واقعي براي برنامه ريزي، اجرا و نگهداري 

سيستم هاي قدرت است.  
                                                                                                      
20 - Medium Access Control 
21 - Inter Center Control Protocol 

 ,IEC 60870-5-101 پنج استاندارد ارتباطي IEC TC57همچنين 

104, DNP3،IEC60870-6 ، IEC 61850، IEC 61968, 61970(CIM) 
 را پوشش مي دهد. IEC61334 (DLMS)و 

 و IEC 62351 فصل است. ارتباط بين 11اين استاندارد شامل 
 ميباشد. 2 مطابق جدول  تهديدها، حمالت و اقدامات امنيتي

 [3] و تهديدها، حمالت و اقدامات امنيتيIEC 62351 ارتباط بين 2جدول 
Correspondence between IEC 62351 parts and security threats, attacks and measure 

OSI layers Security 
measured Attacks countered Threats 

countered 
IEC623
51parts 

• Transport  
layers 

 

• Transport 
Layer 

Security 
(TLS)   

• Certificates  

• Eavesdropping 
through  

encryption 
• Man-in-the-

middle through 
message 

authentication 
• Spoofing 
• Replay 

• Unauthorized 
access 

• Unauthorized  
modification of  

data 
• Theft of data 

3 - 
Profiles 

that 
include 
TCP/IP 

 

• Application  
layer  

• Transport  
layers  

 

• MMS 
security 

• Assessment 
use of TLS  
as specified 

in part 3 

• Man-in-the-
middle 

• Tamper 
detection 

• Message 
integrity 

• Replay 

• Unauthorized 
access 

• Unauthorized  
modification of  

data 
Theft of data 

4 - 
Profiles 

that 
include 
MMS 

 

• Application 
layer  

 

•Authentication  
 

• Spoofing 
• Replay 
• Modification 
• Some denial 

of service  
attacks 

• Unauthorized 
access 

5 - 
Security 

for 
IEC 

60870-5 
 

• Application 
layer  

 

• Digital 
signature for 
authentication  

 

• Man-in-the-
middle  

• Unauthorized  
modification 

of  data 
• Unauthorized  

modification 
of  message 

• Tamper 
detection 

• Replay 

• Unauthorized 
access 

6 - 
Security 

for 
IEC 

61850 
profiles 

 

• All layers  
 

• Monitoring an   
control of the 
information 
infrastructure  

 

• Inadvertent 
problems, 
including 
equipment 
failures, 
mistakes, and 
natural 
disasters 
Deliberate 
intrusions, 
including  

• disgruntled  
employees, 
cyber attacks  

 

• Unauthorized 
access 

• Denial of 
service 
 

7- 
network 
manage

ment 
and 

system 
security 

فصل سوم اين استاندارد شامل تنظيمات و پارامترهايي با امكان استفاده 
 است. همچنين اين فصل راه حلهايي به شرح ذيل ارائه كرده TLSمفيد از 

 است:
 TLSحفاظت در برابر استراق سمع با استفاده از رمز نگاري  •

P21Fامنيت حمالت با منشاء انساني •

��
P با استفاده از پيام تصديق 

                                                           
22  Man-in-the-middle 
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پيش گيري از كالهبرداري توسط گواهي هاي امنيتي   •

جلوگيري ازحمله ارسال مكرر به واسطه رمز نگاري  •

 براي عدم انكار راهكاري ارائه نكرده است TLS الزم به ذكر است كه  
و نياز به روش ديگري است. 

 براي پيكر بندي، اقدامات امنيتي و به TLSفصل چهارم عمدتا از 
صورت خاص براي تصديق اطالعات استفاده ميكند.  

 IEC 60870-5 101فصل پنجم در رابطه با امنيت پروتكلهاي

 است. اين پروتكلها از مدياهاي ارتباطي با نرخ بيت DNP3 و102,103
 محاسبهگر استفاده ميكنند. بنابراين براي ارتباطات  پايين يا از تجهيزات

 استفاده كرد. پيشنهاد استاندارد TLSسخت يا محاسبات سخت ميتوان از 
در رابطه با حل مساله استراق سمع، آناليز ترافيك وانكار استفاده از 

رمزنگاري است. اين استاندارد براي مكانيزمهاي صحيح مديريت كليد پاسخ 
فقط براي به روز رساني  مناسبي ارائه نكرده است ودر پهناي باند باريك

كليد مناسب است كه صرفه اقتصادي ندارد. 
  IEC 61850 استاندارد  GOOSEفصل ششم در رابطه امنيت پيام 
 ميباشد كه GOOSE پيام IEC 61850است. مهم ترين پروتكل استاندارد 
 ميلي ثانيه زمان نياز است تا اين پيام به 3براي حفاظت رله استفاده ميشود. 

كنترل كننده هوشمند منتقل شود. الزام زماني مذكور سبب مي شود كه رمز 
نگاري يا برخي اقدامات امنيتي كه نيازمند زمان هستند براي اين پروتكل 

كاربردي نباشد. بنابراين ارائه راهكار براي اين پيام مالحظات خاص خود را 
دارد.  

   IEC 62351مشكالت اجرايي در پياده سازي  .4
 مورد استفاده  TC 57 كه براي تمام پروتكلهاي IEC 62351استاندارد 

 اين استاندارد براي 6قرار ميگيرد، هنوز در حال توسعه است. كل بخش 
پياده سازي عملي نيست و به همين دليل ويرايش دوم اين بخش در دست 

اقدام است. تدوين چند بخش مهم مانند كنترل دسترسي كاربران يا پشتيباني 
كليد ها شروع شده است و نياز به زمان كافي براي نهايي شدن دارد. امروزه 

 وجود  IEC 62351چارچوبهاي اصلي براي اجراي بخشهاي استاندارد
ندارد.همچنين در كليد رمزنگاري مانند كليد خصوصي و گواهي نامهها نيز 

فقدان وجود دارد. براي به دست آوردن اين چارچوب، سازمانها  نياز به 
 استاندارد دارند كه هنوز اين بخش نهايي نشده است. در 9اجراي بخش 
 كار مي كند. اگرچه طرح اوليه اين 9روي بخش TC57 WG15حال حاضر 

بخش ارائه شده است اما نياز به بازنگري در الگوريتم ها و روشها دارد. 

، با نظر TC57 براي تامين امنيت پروتكل هاي TC57 WG15ايده و اهداف
اجمالي ساده و اوليه  است. ولي نگاه عميق تر به مشكالت نشان مي دهد كه 

براي دستيابي به تامين امنيت بايد نگاه دقيقتري داشت. همچنين اين 
استاندارد استفاده از الگوريتمهاي رمزنگاري را پيشنهاد كرده است كه به 
دليل طوالني بودن زمان رمزنگاري الزام زماني شبكههاي هوشمند فراهم 
نميشود. از طرفي در تمام استانداردها، اجماع مشترك بين اعضايي كه با 

استاندارد كار مي كنند ودر بازنگري دخالت دارند، وجود دارد. در اتوماسيون 
صنعتي تعداد زيادي كاربر با فرهنگهاي امنيتي متفاوت وجود دارند. 

بنابراين امكان رضايت تمام كاربران وجود نخواهد داشت.  

 براي استفاده از رمز نگاري IEC 62351مهمترين چالش استاندارد 
نامتقارن ليست گواهينامههاي با اعتبار و بدون اعتبار است. اين استاندارد ريز 

جزئيات فني گواهينامهها را اعالم مي كند ولي در رابطه با مديريت آنها 
اظهار نظر شفافي ندارد. كاربر مقيد به اخذ گواهينامه مي باشد ولي مرجع 
صدور گواهي مشخص نيست. همچنين نياز به مرجعي براي اعالم اعتبار 

گواهينامهها و زمان تمديد آنها و ارائه ليست گواهينامه هاي ابطال شده و به 
روز رسانياين ليست ها است. در اين استاندارد مركز و مدير مورد تائيد 

 براي انجام اين الزامات تعريف نشده است.

 IECدر نهايت استفاده از الگوريتمهاي رمزنگاري مطرح شده در 

 به داليل ذيل در شبكههاي هوشمند كاربردي نيست:  62351

 RTUتجهيزات نصب شده مانند سيستم هاي كنترل و نظارت و  •
ها معموال داراي قدرت محاسباتي پايين هستند. به روز رساني 
سخت افزار تجهيزات نصب شده براي تامين افزايش سرعت 

 الگوريتم رمزنگاري ساده نيست.

جهت تصديق بسته، اين استاندارد استفاده از امضاء ديجيتال با  •
 و GOOSE را براي پيامهاي RSAاستفاده ازرمز گذاري نامتقارن 

SV ميلي ثانيه 3 را پيشنهاد كرده است. اين با  قيد زماني محض 
- كيلو12 و نرخ نمونه گيري باالتر از GOOSEبراي پاسخ پيام 
  سازگار نيست.SVهرتز براي پيام 

 HASHاين استاندارد براي تامين تصديق داده امضاء ديجيتال   •

 را معرفي كرده است كه بر اساس قدرت پردازشگرهاي 256
موجود در پست نياز به زماني بيشتر از الزام زماني سيستمهاي 

 تشخيص نفوذ موجود است. 
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نتايج نشان مي دهد كه با سخت افزارهاي موجود امكان تامين زمان 
 وجود ندارد و نياز تامين سختافزار SV و GOOSEمورد نياز پيامهاي 

 است. بنابراين براي اجراي SV و GOOSEمورد نياز الزام زماني پيام هاي 
شروط اين الزامات بايد سيستمها ارتقاء يابند كه نياز به صرف زمان و هزينه 

 بااليي است و يا اينكه راه حل بهتر براي استانداردها ارائه گردد.  

 گيري نتيجه .5
با توجه به اينكه در آيندهاي نزديك شبكه هوشمند جايگزين شبكه 

كنوني خواهد شد، بايد كليه تهديدها و ريسكهاي اين شبكهها 
شناسايي گردد. چنانچه اين تهديدها جدي گرفته نشود شبكه قدرت 

دچار خطر بزرگي خواهد بود. بنابراين حركت به سمت شناسايي 
استانداردهاي امنيتي به اندازه پيادهسازي شبكه هوشمند ضروري است. 
جهت پيادهسازي امنيت در شبكه بايد استانداردهاي موجود شناسايي و 

بومي گردد. با توجه به اينكه استانداردهاي امنيتي نياز به بازنگري و 
اصالح دارند،پيشنهاد مي شود پروژههاي تحقيقاتي در رابطه با تدوين 
استاندارد بومي براي پياده سازي امنيت شبكههاي هوشمند در دستور 

كار اساتيد و مديران ارشد وزارت نيرو قرار گيرد.  
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