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يك ) AMI(گيري پيشرفته  سيستم زيرساخت اندازه —چكيده 
افزارهاي ديجيتالي، شبكه و بستر  افزارها، سخت سيستم يكپارچه شامل نرم
هايي نظير امكان ارتباط دو طرفه با مشتركين،  مخابراتي است كه قابليت

آوري،  گيري، جمع هاي اندازه ت و كنترل از راه دور دستگاهقرائت، نظار
آوري شده و توليد  مديريت، پردازش و تحليل اطالعات جمع

اي بسيار با  مسئله AMIامنيت . آورد هاي الزم را فراهم مي گزارش
استفاده از سوء به منظور جلوگيري از حمالت،. اهميت است

حلي  بايد راهها  ين ناشي از آنهاي سنگ هاي سيستم و هزينه پذيري آسيب
در  .است ظارتين هاي روشتوسعه كه بخشي از آن  جامع ايجاد شود؛

فراسامانه طرح هاي عملي براي نظارت بر  اين مقاله، به بررسي نيازمندي
از طريق جانمايي سيستم  )فهام(گيري و مديريت انرژي  هوشمند اندازه

هاي اين معماري  د هزينهورآبربه و در نهايت  پردازيم تشخيص نفوذ مي
  .پرداخت خواهيم پيشنهادي

گيري  زيرساخت اندازه؛ سيستم تشخيص نفوذ —هاي كليدي  هواژ
  .گيري هوشمند هاي اندازه دستگاه؛ امنيت سايبري ؛پيشرفته

 مقدمه   .1

با گسترش روز افزون استفاده از انرژي الكتريكي و با افزايش 
انرژي با كيفيت و با قابليت اطمينان  درخواست مصرف كنندگان براي داشتن

كنندگان و  باال و با گسترش كاربران اين نوع انرژي، طيف وسيعي از مصرف

مديريت اين پهنه . اند هاي توزيع برق شده گيري وارد شبكه هاي اندازه دستگاه
گيري، صدور  هاي اندازه وسيع مشتركان، نياز به قرائت دستگاه

وصل شدن اتصال مشتركان، مديريت شبكه حساب، مديريت قطع و  صورت
هاي خاص براي كنترل مصرف  در ساعات اوج مصرف و نياز به ويژگي

چنين نياز به نظارت دقيق و بالدرنگ بر نحوه  كاربران و مشتركان، هم
هاي هوشمند  مصرف كاربران، مديران اين حوزه را بر آن داشته تا از سيستم

به اين منظور امكانات الزم . ه جويندبراي برآورده كردن اهداف خود بهر
در جهت ايجاد شبكه هوشمند در ايران در حال فراهم  AMI1براي ايجاد 
اي با عنوان فراسامانه  تحقق اين مسئله در پروژه. سازي است آمدن و پياده

سازي  صورت گرفته كه پياده) فهام(گيري و مديريت انرژي  هوشمند اندازه
  .باشد مي) سابا(وري انرژي ايران  بر عهده سازمان بهرهآن 

 اجزاي طرح فهام .1.1

 .دهد مي نشان را فهام طرح نياز مورد ارتباطيهاي  اجزا و واسط 1شكل 
  : اجزاي اصلي به شرح زير هستند

داري و  براي مقاصد نگه اين دستگاه: هاب مخابراتي/كنتور برق) الف
و تعمير و  به تجهيز عمليات MI3برداري از طريق واسط ارتباطي  بهره
گيري برق به عنوان يك  عالوه بر اندازهاين تجهيز . شود داري متصل مي نگه

سازي و  براي ذخيره MI4كند و از طريق واسط  هاب مخابراتي عمل مي
ارتباط آن با . شود انتقال اطالعات كنتورهاي آب و گاز به كار گرفته مي
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برقرار  MI5 تجهيز انتهايي سمت مشترك نيز از طريق واسط ارتباطي
هاب مخابراتي به صورت از راه دور توسط سيستم /كنتور برق. شود مي

تواند به صورت مستقيم از  مي شود كه اين مديريت  مركزي مديريت مي
انجام شود يا به صورت  MI2و توسط واسط ارتباطي  WANطريق شبكه 

  .دصورت پذير MI1كننده داده و واسط ارتباطي  غير مستقيم از طريق جمع

تجهيزات دستي و قابل حملي : داري تجهيزات عمليات و تعمير و نگه) ب
ها يا در  هستند كه به منظور تبادل اطالعات با تجهيزات در زمان نصب آن

اين تجهيزات از طريق واسط ارتباطي . روند ها به كار مي داري آن فرآيند نگه
MI3  وCI4 ننده داده به صورت محلي به ترتيب به كنتور برق و جمع ك

چنين اين تجهيزات در زماني كه دسترسي از راه دور به  هم. شوند متصل مي
داري يا قرائت  گيري وجود ندارد براي عمليات تعمير و نگه تجهيزات اندازه

  . روند ها به كار مي آن

تجهيزات هوشمند : هاب مخابراتي/كنتورهاي متصل به كنتور برق) ج
گيري ميزان مصرف آب و گاز مورد  دازهگيري هستند كه براي ان اندازه

به كنتور  MI4اين كنتورها از طريق واسط ارتباطي . گيرند استفاده قرار مي
هاب مخابراتي متصل شده و به اين ترتيب با سيستم مركزي ارتباط /برق

  . كنند برقرار مي

توانند  تجهيزات كمكي هستند كه مي: تجهيزات انتهايي سمت مشتركين) د
هاب مخابراتي متصل شوند و با آن تبادل اطالعات كرده يا /برق به كنتور

اين ارتباط از . مقادير مصرف و ساير اطالعات را به مشترك نشان دهند
  . شود برقرار مي MI5طريق واسط ارتباطي 

هاب مخابراتي / تجهيز واسطي است كه بين كنتور برق: جمع كننده داده) ه
آوري و  ف اصلي از به كارگيري آن جمعهد. گيرد و سيستم مركزي قرار مي

هاب مخابراتي به صورت /مديريت اطالعات دريافتي از كنتورهاي برق
مستقيم و كنتورهاي آب و گاز و تجهيزات انتهايي سمت مشتركين به 

 CI1اين اطالعات از طريق واسط ارتباطي . باشد صورت غير مستقيم مي
مربوط به شبكه  CI2 آوري شده و سپس از طريق واسط ارتباطي جمع

WAN ريزي،  هاي كنترلي، برنامه فرمان. شوند به سيستم مركزي ارسال مي
گردند با  پيكربندي مجدد و ساير دستوراتي كه از سيستم مركزي صادر مي

چنين  هم. رسند هاب مخابراتي مي/به كنتور برق CI1-MI1استفاده از 
صال به تجهيزات عمليات براي ات CI4كننده داده داراي واسط ارتباطي  جمع

، يك اتصال به تجهيزات موجود در همچنين. باشد داري نيز مي و تعمير و نگه
 CI3پست توزيع و تجهيزات شبكه هوشمند نيز با استفاده از واسط ارتباطي 

  . وجود دارد

اين تجهيزات با : تجهيزات موجود در پست و تجهيزات شبكه هوشمند) و
ها  آن. شوند به جمع كننده داده متصل مي CI3استفاده از واسط ارتباطي 

توانند براي عملكرد آينده شبكه هوشمند كه نيازمند كنترل، نظارت و  مي
  . فته شوندط با حسگرهاي مختلف است به كار گرارتبا

هاي  با سيستم SI3اين سيستم از طريق واسط ارتباطي : سيستم مركزي) ز
هاي  يت مديريت تمام اطالعات و دادهكند و مسئول كاربردي ارتباط برقرار مي

تمام اجزاي سيستم با  برداري از ل و بهرهمرتبط با فهام مانند پيكربندي، كنتر
عمليات بر روي . را بر عهده دارد SI2و  SI1هاي ارتباطي  استفاده از واسط

برداري ارتباطات سيستم نيز بر عهده آن  رويدادها و هشدارها و مديريت بهره
هاي  ر بسياري از موارد سيستم مركزي دستوراتي را از سيستمد. باشد مي

ها تضمين  كند كه بايد عملكرد صحيح و به موقع آن كاربردي دريافت مي
اين دستورات شامل قرائت پارامترهاي مختلف، پيكربندي اجزاي . شود

ممكن . باشند هاي ميداني، قطع از راه دور و غيره مي تشكيل دهنده دستگاه
. م مركزي برخي از وظايف خود را به جمع كننده داده محول كنداست سيست

 AHE. باشد مي MDM3و  AHE2سيستم مركزي شامل دو زيرسيستم 
، مديريت تمام LANو  WANمديريت اطالعات و شبكه مخابراتي 

تجهيزات موجود در شبكه، ثبت تجهيزات موجود در شبكه و مديريت تعمير 
تمام اطالعات به دست آمده از  MDM. دارد ها را بر عهده داري آن و نگه
AHE كند را مديريت و بايگاني مي .  

هاي فني و تجاري هستند كه يا در  شامل سيستم: 4هاي كاربردي سيستم) ح
اين . موجود است ها اي براي ايجاد آن حال حاضر وجود دارند يا برنامه

فه، سيستم صدور ند از سيستم ثبت كنتورها، سيستم تنظيم تعرها عبارت سيستم
حساب، سيستم مديريت انرژي، سيستم مديريت خاموشي و غيره كه  صورت

ارتباط اين . دهند برداران انرژي را انجام مي نياز بهره فرآيندهاي مورد
  ]1[. شود انجام مي SI3ها با سيستم مركزي از طريق واسط ارتباطي  سيستم

  

  .هاي ارتباطي طرح فهام اجزا و واسط: 1شكل 
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 AMIهاي نظارت بر  نيازمندي  .1.2

. كند ايجاد مي ميزان تهديدات امنيتيتوجهي در  قابلافزايش  AMIنصب 
 AMIهاي  هاي پردازشي دستگاه افزوده شدن زيرساخت مخابراتي و توانايي
هاي  گيري هوشمند راه هاي اندازه همراه با دسترسي فيزيكي به دستگاه
از ميان اهدافي كه مهاجمين در . دكنن جديدي براي نفوذ به سيستم ايجاد مي

توان به سرقت اطالعات حساس،  كنند مي دنبال مي AMIحمله به 
ها به منظور اخاذي،  سوءاستفاده از زيرساخت مخابرات و اختالل در سرويس

  ]2[. هاي تروريستي اشاره كرد خرابكاري و فعاليت

 AMIهاي امنيتي درباره  ترين نگراني مهم .1.2.1

بيان شده توسط صنايع مختلف در فازهاي متفاوت   ترين نگراني مهم
 -ريزي، در آغاز كار و در مرحله تكميل شده  در حال برنامه - AMIنصب 

در حقيقت، . است AMIهاي  پايين بودن امكان كنترل بر روي دستگاه
ها در  مولفه پذيرترين آسيبها  گيري به همراه جمع كننده هاي اندازه دستگاه

به وسيله يك مهاجم خارجي هستند و اين در حالي  مقابل نفوذ سايبري
و دسترسي فروشندگان  AHE(5( نقطه ابتداييهاي  است كه سيستم

صنايع مختلف . پذيرترين نقاط در برابر حمالت داخلي هستند آسيب
را با توجه به رويدادهاي امنيتي كه در ادامه  AMIهاي خود درباره  نگراني

  :دهند اند توضيح مي بيان شده

 قطع گسترده از راه دور بدون مجوز. 

 مثال از طريق حمالت (تزريق كد مخرب و بدافزار : ها دستكاري دستگاه
هاي  هاي سركش، دستكاري دستگاه ، الصاق دستگاه)سرريز بافر

-افزارها و حمالت روز گيري، دسترسي به كلمه عبور سفت اندازه
  .AMIهاي  صفر به دستگاه

 ه كليدهاي رمزگشايي يا كشف معايب دسترسي ب: مسائل رمزنگاري
 .رمزنگاري

  حمله منع خدمت)DoS(6 هاي سلولي ها و رله به مسيرياب. 

 هاي فيزيكي اصالحات بدون مجوز بر روي پيكربندي سيستم و مولفه.  

امكان ايجاد رويدادهاي امنيتي فوق و پيامدهاي سياسي، اجتماعي و 
منيت به منظور جلوگيري از اين حل جامع ا ارائه يك راهبه اقتصادي آن نياز 

حل جامع نظارت مي تواند گامي  استفاده از راه. تهديدات را الزامي مي سازد
تواند با استفاده  حل جامع نظارتي مي اين راه. ها باشد موثر در رفع اين نگراني

                                                           
5 AMI Head end 
6 Denial of Service 

. ها صورت گيرد و پايش مركزي آن) IDS(از حسگرهاي تشخيص نفوذ 
كامل يكپارچگي و سالمت رسيدن به مسلما پايش كامل شبكه  و 

ممكن است  است كهها  نظارت بر تمامي دستگاهنيازمند  AMIهاي  دستگاه
انواع آن و نحوه عملكرد  ،IDSبارهدر ادامه ابتدا در. هزينه بااليي داشته باشد

سپس به بررسي چگونگي . شود ميارائه توضيحاتي به طور مختصر آن 
حلي جامع  رداخته خواهد شد و در نهايت راهپ فناوريد صنايع با اين ربرخو
  ]2[ .ارائه خواهد شدطرح فهام  براي

 سيستم تشخيص نفوذ  .2

تشخيص نفوذ به فرآيند نظارت بر رويدادهايي كه در سيستم رايانه يا 
ها به منظور يافتن مشخصاتي از  دهند و تجزيه و تحليل آن شبكه رخ مي

ي مختلفي تشكيل ها ز قسمتا IDSيك  ]3[. شود حوادث محتمل گفته مي
ها و  حسگرها يا عوامل براي نظارت بر فعاليت) 1: از شده است كه عبارتند

مديريت براي متمركز كردن اطالعات  7يك كارگزار) 2ها؛  تجزيه و تحليل آن
) 3آوري شده به وسيله حسگرها يا عوامل و مديريت اين اطالعات؛  جمع

آوري شده به  هاي جمع تمامي داده يك كارگزار پايگاه داده براي ذخيره
يك كنسول به ) 4وسيله حسگرها و توليد شده توسط كارگزار مديريت؛ و 

منظور فراهم آوردن واسطي براي كاربران و مديران، به اين ترتيب مديران 
خواهند توانست وضعيت سيستم تحت نظارت، هشدارها، رويدادهاي تحت 

  . ي كنندبازرسي را بررسي و سيستم را پيكربند

هاي مخرب بر مبناي سه روش مجزا انجام  فرآيند تشخيص فعاليت
  : شود مي

جوي الگوهاي رفتار  و اين روش شامل جست: شناسايي مبتني بر امضا .1
مخرب با استفاده از يك پايگاه داده از امضاهاي از قبل تعريف شده 

 حمالت است؛

هاي از قبل  روفايلدر اين روش انحراف از پ: شناسايي بر مبناي ناهنجاري .2
هاي آماري تشخيص  گيري تعريف شده رفتار عادي با استفاده از اندازه

 شود؛  داده مي

اين روش شامل شناسايي انحراف از : شناسايي بر مبناي مشخصات .3
ها با  اين پروفايل. رفتار صحيح استاز هاي از قبل تعريف شده  پروفايل

 . شوند استفاده از مشخصات منطقي تعريف مي

                                                           
7 Server 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 نظارت بر طرح فهام با استفاده از سيستم تشخيص نفوذ
تهران، ايران 1394 –المللي برق  كنفرانس بينسي امين   

 4  

 

هاي تشخيص نفوذ مبتني بر شبكه و  سيستم .2.1
  ميزبان 

هاي خاصي از شبكه بر ترافيك  مبتني بر شبكه در قسمت IDSيك 
هاي مشكوك به تجزيه و تحليل  نظارت دارد و با هدف شناسايي فعاليت

ها با NIDSاصوال . پردازد هاي شبكه، انتقال و كاربرد مي پروتكل
ن جمله مي توان به موارد زير اشاره كه از آ روبرو هستند ييها محدوديت

) 2عدم توانايي در تجزيه و تحليل ترافيك رمزنگاري شده شبكه؛ ) 1: نمود
توانند تجزيه و تحليل  در صورت قرار گرفتن تحت شرايط بار سنگين نمي

  ]3[. افتند كاملي انجام دهند يا به طور كلي از كار مي

رافيك شبكه بر اطالعات توانند عالوه بر ت حسگرهاي تشخيص نفوذ مي
هاي  ها، رويدادنگارهاي برنامه يك رايانه ميزبان نيز مانند يكپارچگي فايل

كه در اين صورت به  هاي سيستم نظارت داشته باشند كاربردي و فراخواني
در . شود گفته مي HIDS(8(هاي تشخيص نفوذ مبتني بر ميزبان  سيستم ها نآ

توانند به  اراي اين مزيت هستند كه ميغالبا د هاHIDSها، NIDSمقايسه با 
ها دو محدوديت مهم IDSاما اين . علت اصلي حمالت دسترسي پيدا كنند

افزايند،  معموال سربار قابل توجهي به رايانه ميزبان تحت نظارت مي) 1: دارند
. اين امكان وجود دارد كه سيستم عامل رايانه ميزبان را پشتيباني نكنند) 2و 

 بر روي به صورت مجزا توانند ميها IDSو محدوديت اين نوع به دليل اين د
لوازم نيز نصب شوند و بالفاصله در جلوي رايانه ميزبان تحت نظارت قرار 

  .بگيرند

 هاي صنعتي حل راه .3

هشدار ضد دستكاري و  نظير هاي نظارتي حل اگرچه از قبل راه
ند صورت گيري هوشم هاي اندازه هاي رويدادنگاري توسط دستگاه قابليت

گذاري بر روي  صنايع مختلف در حال سرمايه كنار آن درولي  ،گرفت مي
هاي مختلفي  شركتدر حال حاضر . اند هاي نظارتي بوده حل تكميل اين راه

 15يك برآورد از  .كنند هاي نظارتي فعاليت مي حل بر روي ارتقاء اين راه
اين تر  دهد كه بيش نشان ميدر اين خصوص فروشنده امنيتي پيشرو 
  :)2شكل ( گيرند جاي ميزير محصوالت در دو گروه 

 .حسگرهاي متمركز تشخيص نفوذ مبتني بر شبكه -1

 .SIEM(9(رويدادها و اطالعات امنيتي  هاي مديريت كننده -2

                                                           
8 Host-based Intrusion Detection System 
9 Security Information and Event Manager 

  
  .هاي مختلف ها و فناوري براي محيط IDSدرصد فروشندگان : 2شكل
اند؛ اما  طراحي شده 10SCADA بر تر اين محصوالت براي نظارت بيش

هاي  هاي تجزيه و تحليل پروتكل ها امروزه قابليت تعداد روزافزوني از آن
AMI براي پردازش رويدادهاي  كاوي هاي داده و روشAMI را نيز دارند .
هاي  دستگاهتوجهي از ترافيك از  بخش قابل AMIكه در شبكه يي از آنجا
لذا قرار دادن در جريان است  )AHE( ه ابتداييقطبه سمت ن گيري اندازه

با وجود اما . استداراي اهميت بسزايي  ها اين دستگاهمحصوالت نظارتي در 
در اين بخش همواره ايده براي نظارت قرار دادن اين محصوالت اهميت 
جمع به طور مثال در حل متمركز  ها با نصب تنها يك راه هزينه دادنكاهش 
بت به رويدادهايي كه در در مقابل محدوديت ديد نداشتن نس ي دادهها كننده

صورت استفاده از  در .مطرح استدهند،  رخ مي) كنتورها(لبه شبكه 
تهديداتي چون قطع ارتباط راه دور بدون مجوز هاي متمركز كنوني  حل راه

. توانند تشخيص داده شوند گيرند نمي كه از منطقه ميداني سرچشمه مي
هوشمند  گيري هاي اندازه دستگاهحمله به وجود وقايع امنيتي مختلف نظير 

صنايع را براي نياز  ،]4[ دزدي گسترده برق شد منجر بهكه  2009در سال 
كه قابليت فراهم آوردن آگاهي نسبت به تمامي  اي هاي امنيتي حل راه

در حال . بيش از پيش مشخص نمودهاي زير ساخت را داشته باشند  قسمت
رهاي تشخيص نفوذ مبتني بر حاضر اين شكاف امنيتي، يعني نبود حسگ

صنايع مختلف بر  ، وجود دارد وAMIهاي  ميزبان جاسازي شده در دستگاه
افزار از راه دور و  آن تاكيد دارند؛ به همين علت بررسي يكپارچگي سفت

  . پذير نيست هاي در خطر امكان شناسايي دستگاه

تني بر يافتن داليل عدم استفاده از حسگرهاي تشخيص نفوذ مب به منظور
اي درباره  پرسشنامه، AMIگيري  هاي اندازه  ميزبان جاسازي شده در دستگاه

. تدوين گرديد AMI"ها در پاسخ به حادثه  دستورالعمل و بهترين شيوه"
دهند كه داليل اصلي صنايع براي  نشان ميهاي صنايع به اين پرسشنامه  پاسخ

هاي توزيع شده IDS ه ازعدم استفاد هاي نظارت متمركز و حل راهاستفاده از 
نبود مقرون به صرفه بودن،  :شوند موارد خالصه مياين در منطقه ميداني در 

هاي اختصاصي  سازي پروتكل دشوار بودن يكپارچه، AMIامنيت كامل براي 
تر اختصاصي  هاي پايين هاي مخابرات در اليه تر فناوري مثال بيش(مخابرات 

  ]2[ .).هستند
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جامع و  IDSي يك هايي برا دستورالعمل .4
  AMIپذير براي  مقياس

هاي  حل بررسي مدل تهديد، نيازهاي بيان شده توسط صنايع مختلف، راه
اند و تحقيقاتي كه اخيرا  موجود كه از سوي تامين كنندگان امنيت طرح شده

 IDSبينشي درباره مشخصات يك  ،انجام شده است AMIدرباره نظارت بر 
  : عبارتند ازاين مشخصات . دآور فراهم مي AMIجامع براي 

قرار دادن تنها يك  :)AHE( مبتني بر ميزبان در نقطه ابتدايي IDS نصب -1
IDS مبتني بر ميزبان در نقطه ابتدايي )AHE(  از نظر اقتصادي بسيار

 AMIتواند حمالتي كه از شبكه  اين حسگر مي. مقرون به صرفه است
دهند و بالعكس و  مي را هدف قرار utilityگيرند و شبكه  سرچشمه مي

گذارند  اي كه در رويدادنگارها ردپايي به جا مي چنين حمالت داخلي هم
ها  خيص آنقادر به تش IDSاز ميان حمالتي كه اين  .را شناسايي كند
گيري و  هاي اندازه نصب بدافزار بر روي دستگاه توان به نخواهد بود مي

س ماندن اين علت ناشنا. اشاره كرد 11NANاستراق سمع ترافيك 
افزار  حمالت عدم دسترسي به اطالعاتي چون يكپارچگي سفت

بين  NANها، ترافيك  گيري، محتواي حافظه آن هاي اندازه دستگاه
 .باشد ميند شبكه چگونگي استفاده از پهناي با گيري و هاي اندازه دستگاه

هاي خصوصي صنعت برق بر  ارسال اطالعات محرمانه مشتركين و داده
هاي اين شبكه و رمزنگاري را  ، مخابرات امن بين مولفهAMIكه روي شب
بنابراين، با توجه به دسترسي . اي ضروري تبديل كرده است به مسئله

يك مزيت به به تمامي كليدهاي رمزگشايي،  )AHE( نقطه ابتدايي
نصب شده در نقطه  IDSكارگيري اين معماري اين است كه حسگر 

د بر روي ترافيك رمزگشايي شده تجزيه و توان نيز مي )AHE( ابتدايي
 ]5[ .تحليل انجام دهد

نظارت بر سيستم : گيري هاي اندازه مبتني بر ميزبان در دستگاه IDSنصب  -2
هاي نصب شده در منطقه ميداني با  هاي جاسازي شده در دستگاه عامل

با به  .هاي تشخيص نفوذ مبتني بر ميزبان حياتي است استفاده از سيستم
جريان  AMIي اين معماري بينشي جامع از ترافيكي كه در شبكه كارگير

توانند حمالتي  به عالوه، حسگرهاي جاسازي شده مي. آيد دارد فراهم مي
مثال از طريق يك دستگاه هوشمند HAN(12 )(كه از درون شبكه خانگي 

حمالتي كه به طور . شوند را شناسايي كنند آغاز مي) به خطر افتاده
گيري را هدف  هاي اندازه هاي كنار دستگاه مركزي يا مولفهمستقيم سيستم 

                                                           
11 Neighborhood Area Network 
12 Home Area Network 

گيري قابل شناسايي  اندازه هاي  دهند، توسط حسگرهاي دستگاه قرار مي
هاي  چنين الزم است به اين نكته نيز توجه شود كه دستگاه هم. نيستند
هاي مخابراتي بسيار  سازي و قابليت گيري توان پردازشي، ذخيره اندازه

تواند  توان پردازشي محدود ميزان تجزيه و تحليلي كه مي. رندمحدودي دا
صنايع مختلف نيز تمايلي به . كند در هر حسگر انجام شود را محدود مي

ها دستگاه  افزار ميليون پرداخت يك هزينه اضافي براي ارتقا سخت
بنابراين اين حسگرها به صورت متناوب به . گيري هوشمند ندارند اندازه

گيري، محتواي  هاي اندازه افزار دستگاه افزار و سفت رچگي نرمبررسي يكپا
پردازند و گزارش سالمتي خود را براي جمع  حافظه و سطح سيگنال مي

 ]5[ .كنند ها ارسال مي كننده

 IDSيك حسگر : هاي داده مبتني بر شبكه در جمع كننده IDSنصب  -3
باني از مبتني بر شبكه با توان پردازشي و حافظه كافي براي پشتي

اين . نصب شود 13دار هاي تشخيص مبتني بر مشخصات حالت فناوري
IDS گيري را  هاي اندازه تواند هشدارهاي ارسال شده از سوي دستگاه مي

 .تجميع كند

هاي تشخيص نفوذ مبتني بر شبكه   سيستم: نظارت با كمك ليست سفيد -4
ازي س جهت پياده يقيني مخابرات سيستم انرژي-بايد از طبيعت قطعي

آوردن دقت در شناسايي حمالت به دست يك ليست سفيد به منظور 
اي تا  هاي دوره رسانيروز هه اين طريق نياز به بب .نمايند استفاده ناشناخته

 .حد زيادي كاهش خواهد يافت

دهندگان سيستم تشخيص نفوذ بايد  توسعه: ها تاييد رسمي سياست -5
هاي تشخيص  سنجي سيستماعتبار برايكننده رسمي را   ابزارهاي تاييد

بررسي  در هااين ابزار .به كار بگيرند نفوذ مبتني بر ميزبان و شبكه
توانند  شوند و مي ميهاي حياتي استفاده  ي سيستمهاافزار طراحي سخت

را  AMIهاي سيستم  يهاي تشخيص نفوذ نيازمند كه سيستم كنند تضمين
 . نمايند برآورده مي

معماري : پذير بستگي و تجميع مقياس هاي تشخيص توزيع شده، هم روش -6
اند مقياس  ها دستگاه ساخته شده ها كه از ميليونAMIبايد براي  ناظر
هاي  پذيري باال به اين معناست كه فناوري اين نيازمندي به مقياس. شود

 هوشمند داده  آوري هاي جمع نقشه عالوه بر بايدنيز تشخيص توزيع شده 
عملگران را  هوشمند داده  آوري هاي جمع نقشه. مورد توجه قرار بگيرند

د كه بدون دريافت تعداد زيادي هشدار از شرايط آگاهي نساز قادر مي
 .پيدا كنند
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حل امنيتي كه در محيط شبكه هوشمند  هر راه، پاياندر : عملي بودن -7
هاي امنيتي و بدون تاثير بر ماموريت  شود بايد با تقويت اليه نصب مي

 ]2[ .يل انرژي است عملي باشداي كه همان تحو هسته

 AMI، يك معماري ناظر براي ]2[با مطالعه رهنمودهاي ارائه شده در 
  :هاي زير تجزيه شود تواند به مولفه مي

تجزيه و  ،دريافتافزاري براي  افزاري و نرم هاي سخت مولفه: حسگرها -1
، حسگرها بايد در AMIبراي يك . هستند تحليل فعاليت شبكه يا سيستم

 گيري هاي اندازه و دستگاه DC(14(ها  ، جمع كننده)AHE( ابتدايي نقطه
حجم زيادي از  )AHE( حسگرهاي نقطه ابتدايي. نصب شوند )كنتورها(

كنند و اين در حالي است كه حسگرهاي درون  ترافيك را پردازش مي
 .هاي محاسباتي را دارند گيري كمينه نيازمندي هاي اندازه دستگاه

اطالعات توليد شده به وسيله حسگرها بايد به : تكارگزارهاي مديري -2
ذخيره نقش كارگزارهاي مديريت . يك يا چند كارگزار مديريت ارسال شود

سازي و تجميع به منظور  بسته ها در يك پايگاه داده و اجراي فرآيند هم داده
  .باشد تشخيص نفوذهايي كه به صورت موضعي قابل شناسايي نيستند، مي

مخزني براي اطالعات مربوط به رويدادهايي كه به : داده كارگزار پايگاه -3
تركيب كارگزار . اند وسيله حسگرها يا كارگزارهاي مديريت ضبط شده

مديريت و كارگزار پايگاه داده غالبا مديريت امنيتي رويدادها و اطالعات 
)SIEM (يك . شود ناميده ميSIEM تواند رويدادهاي امنيتي را از ساير  مي

 .اند رويدادنگاري كند نصب شده AMIهايي كه در  الوه بر آنحسگرها ع

هاي  توانند براي پيكربندي سيستم واسطي كه مديران امنيتي مي: كنسول -4
 .استفاده كنند  از آن AMIتشخيص نفوذ و نظارت بر وضعيت امنيتي 

در شكل  AMIهاي مختلف  توپولوژي معماري نظارت همراه با موقعيت مولفه
  .شده استنشان داده  3

  
  .IDSهاي  تجهيز شده با مولفه AMIشبكه : 3شكل 
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معماري پيشنهادي نظارت بر طرح فهام با  .5
 IDSاستفاده از 

نشان داده شده  4طرح فهام در شكل  نظارت برپيشنهادي معماري 
مشتركين در سطح كشور به پنج ناحيه شمال شرق، طرح فهام  مطابق. است

بر . ، تهران و البرز تقسيم شدندشمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب
آوري  براي جمع AHEدر هر يك از اين مناطق يك طرح اين اساس 

هاي داده  گيري و جمع كننده هاي اندازه اطالعات و برقراري ارتباط با دستگاه
ها را  هر يك از اين مراكز وظيفه كنترل و نظارت بر پست. خواهد شدنصب 

كننده مستقر   ها يك جمع هر يك از پست در. در شبكه توزيع بر عهده دارند
در طرح پايش  ،4 بخش  فهام و مطالب ارائه شده دربر اساس طرح . شود مي

گيري  هاي اندازه هر يك دستگاهبر روي شود كه  پيشنهاد مي امنيتي فهام
پردازشي، هاي  مبتني بر ميزبان جاسازي شده با قابليت IDSيك ) كنتورها(

روي هريك از جمع  برشده و و مخابراتي محدود نصب  سازي ذخيره
ها AHEدر هر يك از . گيردمبتني بر شبكه قرار  IDSهاي داده يك  كننده
مبتني بر شبكه در مسير ارتباطي بين  IDSمبتني بر ميزبان و يك  IDSيك 
DC  وAHE  داده شودقرار.  

هاي  دستگاه(د مشتركين تعدا ،91سال  يليصآمار تفبا توجه به 
هاي توزيع  تعداد پست و 27158000در سراسر كشور ) گيري يا كنتور اندازه

فهام با به  پايش امنيتيبنابراين به منظور  .پست گزارش شده است 510505
، در سراسر كشور به پنج سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر IDSكارگيري 

تم تشخيص نفوذ مبتني بر شبكه سيس 510505 ميزبان با قابليت پردازش باال،
تجهيز شده با سيستم تشخيص ) كنتور(گيري  اندازه دستگاه 27158000و 

و پنج سيستم تشخيص مبتني بر شبكه با  جاسازي شدهمبتني بر ميزبان نفوذ 
  . بود خواهدنيازمند  قابليت پردازش باال

 76د گيري هوشمن هزينه هر دستگاه اندازهبر اساس مطالعات انجام شده 
هاي مربوط به نصب زيرساخت مخابراتي در  و هزينه) تومان 258400(دالر 
براي هر دستگاه ) تومان 425000~510000تقريبا (دالر  125~150بازه 
مربوط به امنيت سايبري  هاي و هزينه ]6[  شده است تخمين زده گيري  اندازه
شات گزاراساس  بر كهشده است ارزيابي  AMIهاي  هزينه %20 حدود

و  IDS سازي زيرساخت پياده ها مربوط به اين هزينه عمدهبخش مربوطه 
SIEM  به وسيله صنايع مختلف درAMI  در اين صورت هزينه ]7[است ،

گيري  براي هر دستگاه اندازه IDSسازي  ايجاد امنيت سايبري شامل پياده
مي و هزينه تجهيز تما) تومان 136000~153000تقريبا (دالر  40.2~معادل 
دالر 1091751600~1227541600گيري در سطح كشور  هاي اندازه دستگاه
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.پيشنهادي به منظور پايش امنيتي طرح فهام معماري : 4شكل 

   .خواهد بود) تومان 3693488000000~4155174000000(

ميزان انرژي برق فروخته  91ارائه شده در سال بر اساس آمار چنين  هم
كيلووات ساعت و هزينه تقريبي خاموشي  219750000نشده در اثر حادثه، 

. شده استتومان به ازاي هر كيلو وات ساعت برآورد  3083در همين سال 
بنابراين در اين سال هزينه تلف شده ناشي از خاموشي در اثر حادثه 

  .تومان بوده است 677489250000

هاي  اهبر روي دستگسازي تجهزات امنيتي  با پيادهكه  از آنجا بنابراين
هاي ناشي از  خاموشي تنها امكان تشخيص حمالت سايبري، گيري نه اندازه

ايجاد يك سيستم  آن و جلوگيري از انتشار اين حمالت وجود دارد؛ بلكه با
گيري و توليد هشدار در  هاي اندازه نظارتي بر وضعيت سالمت دستگاه

طرف كردن ها، جلوگيري يا بر صورت بروز هر گونه اختالل در عملكرد آن
. پذير خواهد بود هاي رخ داده به علل مختلف امكان تر خاموشي سريع

مربوط  IDSسازي امنيت به  هاي مربوط به پياده حتي اگر تمام هزينه ،بنابراين
در اثر حادثه در يك هاي ناشي از خاموشي  باشد، با در نظر گرفتن هزينه

گيري در  هاي اندازه اهبر روي تمامي دستگ IDSسازي  هاي پياده سال، هزينه
اين . قابل بازگشت خواهد بودسال  6سطح كشور حداقل در مدت حدود 

سازي اين طرح نه تنها از لحاظ  دهد كه پياده برآورد اقتصادي نشان مي
نيز اقتصادي لحاظ بلكه به مر خواهد بود، ثسياسي و اجتماعي مثمر 

  . استپذير  توجيه

 گيري نتيجه .6

و  AMIهاي نظارت بر  نيازمنديرح فهام، در اين مقاله اجزاي ط
چنين  هم .توضيح داده شدندهاي صنعتي موجود براي انجام اين كار  حل راه

به طور مختصر انواع سيستم تشخيص نفوذ، مزايا و معايب هر نوع بررسي 

پيشنهاداتي ارائه  AMIسازي يك معماري ناظر بر  سپس به منظور پياده .شد
هاي جاسازي شده IDSتوان به ضرورت وجود  ان ميترين آن شد، كه از مهم

با در نظر گرفتن در پايان، . اشاره كرد) كنتورها(گيري  هاي اندازه در دستگاه
مشخصات كمي و كيفي طرح فهام يك معماري ناظر بر اين طرح با به 

   .ارائه شدبه همراه برآورد اقتصادي  IDSكارگيري 
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