کارگاه آموزشی

امنیت سامانه های کنترل صنعتی
( مطالعه موردی امنیت پست های برق و شبکه دیسپاچینگ کشور)
دکتر رضا ابراهیمی آتانی
مرکز تخصصی آپا دانشگاه گیالن
چکیده :پست هاي برق نقش کلیدي در کنترل و انتقال درست و مطمئن نیرو در شبکه برق کشور دارند .لذا امنیت اين پست ها
از اهمیت بااليی برخوردار است .با توجه به ماهیت پست هاي برق موجود که نیازمندي هاي خاص خود را دارند ،استفاده از شبکه
هاي ارتباطی براي کنترل از راه دور و همچنین اجراي دستورات سیستمی و بالدرنگ ،امري اجتناب ناپذير خواهد بود .در نتیجه
بايد بستر ارتباطی اين مجموعه امن و مطمئن باشد .در اين راستا الزم است تا بررسی هاي میدانی و پژوهشی بر روي نحوه
عملکرد ارتباطی بسته به سخت افزارهاي مورد استفاده ،سامانه هاي نرم افزاري ،سیستم عامل هاي کنترلی و همچنین نحوه
ارتباطات در بستر شبکه انجام گیرد .در اين کارگاه ضمن معرفی معماري پست هاي برق و شبکه داده ديسپاچینگ آسیب پذيري
هاي امنیتی آن مورد بررسی قرار گرفته و بصورت مطالعه موردي يک پسا  DCSدر نرم افزار  CSETمدل سازي و مورد ارزيابی
امنیتی قرار خواهد گرفت.
سرفصل کارگاه:


بررسی کانال هاي ارتباطی و وضعیت فعلی امنیت در پست هاي برق



بررسی پیکربندي هاي مختلف پست ها اعم از تجهیزات سخت افزاري ،نرم افزاري ،شبکه و سیستم عامل



بررسی شرايط امنیت سیستم ها با توجه به استاندارد  ISMSو پروتکلهاي تخصصی



لیست کاربريهاي موجود سیستم از جمله بسته هاي کنترلی و عملکردهاي سیستمی از جمله  ،SCADAتعیین آسیب
پذيري ها و تهديدات



سناريوهاي موجود حمله و روش هاي مقابله با آنها از جمله بدافزارها ،مهاجمین خارجی و داخلی.



تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم در مواجهه با حمالت و ارزيابی کاهش خطرات امنیتی بر اساس استانداردهاي متداول
امنیتی مانند استاندارد مديريت ريسک  ،ISO/IEC 27005استاندارد مديريت امنیت اطالعات ،ISO 27001
استاندارد امنیت فیزيکی و الکترونیکی ايستگاه هاي برق  ،IEEE Std 1402-2000استاندارد قابلیت هاي امنیتی
سايبري تجهیزات الکترونیکی هوشمند ايستگاه هاي برق  IEEE Std 1686-2007و IEC TC57 WG
 62351که در خصوص امنیت خطوط ارتباطی است و همچنین استاندارد پروتکلهاي رمزنگاري در تجهیزات ايستگاه
هاي برق (موقت) .IEEE Std 1711-2010



طراحی و مدل سازي يکی پست برق در شبیه ساز  CSETو ارزيابی امنیتی
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