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چکیده
برقراري امنیت در زیرساختهاي حیاتی كشور ،یکی از مهمترین اقداماتی است كه باید بهمنظور ارتقاي امنیت كشور به آن پرداخته
شود .در این راستا استراتژي امنسازي باید مرتب بهصورت یک چرخه پویا برقرار شود .انجام ارزیابی امنیتی از مهمترین اقدامات در
این پروسه است .ارزیابی امنیتی از دو بعد سیستم و محصول مطرح است .نخستین گام در ارزیابی امنیتی یک محصول ،تعیین
روششناسی ارزیابی است كه در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد .در این خصوص استانداردهاي مختلفی در حوزه ارزیابی فنی
امنیتی  ICTعمومی وجود دارند .در این مقاله ابتدا به بررسی این استانداردها پرداخته ،سپس استانداردها و گزارشهاي مطرح در
حوزه صنعتی بررسی و مقایسه و درنهایت نیز بر اساس نتایج حاصله و مالحظات خاص تجهیزات فناوري اطالعات و ارتباطات خاص
صنعت برق روششناسی مناسب ارائه شده است.
واژگان كلیدي ،ISO/IEC 15408 :سري استانداردهاي ،ISO/IEC 27019 ،NIST 800-82 ،NIST 7628T ،NIST SP 800-5 ،ISO/IEC 27001
سري استانداردهاي

ISO/IEC62443

 -1مقدمه
مدیریت سازوکارهای مختلف یك آزمایشگاه از زمان عقد
قرارداد تا انجام آزمون و تحویل نتایج و درنهایت صدور
گواهي ،جنبههای مختلفي دارد و نیازمند یك
روششناسي جامع است که در آن تمامي تعامالت بین
اجزاء مختلف آزمایشگاه و مشتری بهطور شفاف تعریف
شده باشد .روششناسي جامع در دو حوزه فني و مدیریتي
در آزمایشگاه مطرح است .بخش فني در روششناسي
ارزیابي امنیت ،فرآیند کلي انتخاب آزمون و سایر مواردی
را که برای انجام آزمون مورد نیاز است را مشخص ميکند
که شامل نیازمندیهای امنیتي و سطوح آزمون و
* نویسندة عهدهدار مکاتبات :صوفیا آهنج
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نیازمندیهای مطرح در هر سطح است که در این مقاله
مد نظر است.
استانداردها و اسناد مختلفي در حوزه امنیت وجود دارند
که به بیان این موارد ميپردازند که از مهمترین آنها
ميتوان به ISA99 ،ISO/IEC 27001 ،ISO/IEC 15408
یا  IEC 63443و  NIST SP 800-53اشاره کرد .در این
مقاله ابتدا به بررسي این استانداردها پرداخته ميشود،
سپس استانداردهای بررسيشده ،مقایسه شده و درنهایت
نیز بر اساس نتایج حاصله و مالحظات خاص تجهیزات
فناوری اطالعات و ارتباطات خاص صنعت برق
روششناسي مناسب تعیین ميشود.

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)

 -2بررسی روششناسیهاااي ارزیااابی
امنیتی در حوزه فناوري اطالعات و
ارتباطاااااااات عماااااااومی
استاندارد ISO/IEC 15408
یكي از خانواده استانداردهای مطرح در زمینه ارزیابي
امنیت محصوالت  ،ITاستاندارد معیارهای مشترك
 ISO/IEC15408یا  1CCبه همراه روششناسي
بهکارگیری آن  ISO/IEC 18045یا  2CEMاست.
استاندارد  CCجهت ارزیابي امنیت محصوالت تكنولوژی
اطالعات توسط مؤسسه  ISO/IECپذیرفته و منتشر شده
است [ .]1استاندارد  ISO/IEC 15408درواقع به شرح
تعارف کلي ،نیازمندیهای عملكردی ،نیازمندیهای
تضمین و سطوح امنیتي و نیازمندیهای آن ميپردازد.
 CEMروششناسي را برای ارزیابي امنیت  ITبا استفاده از
 CCبهعنوان پایه ارائه ميدهد .بسیاری از کشورهای جهان
در قارههای آمریكا ،اروپا و آسیا از این استاندارد بینالمللي
استفاده ميکنند .این استاندارد بهعنوان استاندارد ملي نیز
در کشور ما پذیرفته شده است.
استاندارد  ISO/IEC 15408الزامات امنیتي
عملكردی 3را در قالب  11کالس امنیتي ارائه ميدهد.
ساختار تشكیلدهنده کالس در این استاندارد مطابق شكل
زیر است .همانطور که در این شكل نشان داده شده است.
نیازمندیهای امنیتي در قالب کالس ،خانواده ،کامپوننت و
المان در چهار سطح مطابق شكل ( )1بیان ميشوند.

(شکل :)1-ساختار تشکیلدهنده كالس در استاندارد
]ISO/IEC 15408 [1

همچنین در این استاندارد مفهومي تحت عنوان
تضمین 4بیان شده است ،تضمین در این استاندارد
1

Common Criteria
Common Evaluation Method
3 Functional
4 Assurance
2

سال  ،1399جلد  ،18شمارة 2

5

Protection Profile
6 Security Target
7 DEVELOPMENT

4

] [ Downloaded from monadi.isc.org.ir on 2022-08-19

زمینهای برای اعتماد است از این منظر که یك محصول
فناوری اطالعات به اهداف امنیتياش ميرسد یا خیر.
ساختار الزامات تضمین نیز مشابه ساختار الزامات
عملكردی است.
یكي دیگر از مفاهیمي که در این استاندارد مطرح
است ،مفهوم سند پروفایل حفاظتي ( )5PPاست .این
استاندرد نیازمندیهای عملكردی و تضمین را به صورت
کامل و جامعي ارائه داده است .ولي در این استاندارد
نیازمندها برای محصول خاصي طبقهبندی و انتخاب نشده
است .انتخاب نیازمندیها در سند پروفایل حفاظتي انجام
ميشود .پروفایل حفاظتي مجموعهای از نیازمندهای
عملكردی و تضمین برای یك نوع خاص از محصول
فناوری اطالعات است .در واقع پروفایل حفاظتي سند
طراحي سیستم است که در ابتدا الزمات امنیتي و سپس
راهكارهای کلي برای برآورده کردن این دسته از الزامات را
مشخص ميکند .این سند اصوال توسط نهادهای باالدستي
تدوین و برای اجرا در اختیار سازندگان قرار داده ميشود.
مفهوم دیگری که در این استاندارد مشخص شده
است مفهوم سند هدف امنیتي ( )6STاست .سند هدف
امنیتي پایهای برای ارزیابي یك محصول تحت ارزیابي
خاص است .این سند بهطور اصولي توسط سازنده بر
مبنای پروفایل حاظتي تدوین ميشود .یك سند هدف
امنیتي ميتواند بر اساس نیازمندیهای محصول تحت
ارزیابي از یك یا چند سند پروفایل حفاظتي تشكیل شده
باشد.
همچنین در این استاندارد  7سطح تضمین ارزیابي
مشخص شده است .از سطح  1تا  ،7در این سطوح برای
یك پروفایل حفاظتي خاص نیازمندهای عملكردی
ميتوانند تغییری نداشته باشند ،ولي برای بدست آوردن
اطمینان از پیادهسازی درست نیازمندیهای عملكردی
نیازمندیهای تضمین از سطح  1تا  7تغییر ميکنند و
افزایش ميیابند .درواقع سطح  ،1تضمین در حد تست
جعبه سیاه را ارائه ميدهد ولي در سطح  7تضمیني بر
اساس تمامي اسناد ،در حد طراحي فرمال و نیمه فرمال
ارائه خواهد شد .به طور مثال در خانواده
تضمین  Complete Functional Specificationکه از
دستهی الزامات توسعه 7محصول است و اطالعاتي در مورد
نحوه طراحي و معماری امنیت محصول ارائه ميدهد.
چندین المان وجود دارد که این المانها به ترتیب به سطوح

تعیین روششناسی مناسب درخصوص ارزیابی امنیتی تجهیزات مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات صنعت برق

خواهد شد از کنترلها در یك حالت ساختار یافته و
دورهای مطابق منابع موجود استفاده کند .همچنین در این
سند بیان شده است که کدهای اولویت فقط برای
پیادهسازی متوالي هستند نه برای تصمیمات انتخاب
کنترلهای امنیتي .در این سند تعیین دقیق الزامات را بر
اساس مدیریت ریسك و بر اساس سند  NIST 800-30با
عنوان ”“Guide for Conducting Risk Assessments
مشخص کرده است .همچنین این سند دستهبندی در
خصوص سطوح تضمین امنیتي ارائه نكرده است.

افزوده ميشوند .در این مورد در سطح  1تنها به سندی
نیاز است که خصوصیات همه  1TSFIرا شرح بدهد .در
سطح  2هدف روش و پارامترهای همه  TSFIباید ارائه
شود .در سطح  3عالوه بر مشخصات توابع اصلي مشخصات
کلي  TSFپشتیبان نیز باید ارائه شود و این موضوع که
آنها جز توابع اصلي نیستند باید مشخص شود .سطح 4
مشخصات همه توابع  ،TSFIشامل پشتیبان و non
 interferingرا بیان ميکند .در سطح پنج مشخصات نیمه
رسمي و در سطح  6مشخصات رسمي عملیات  TSFباید
بیان شود.
این استاندارد تنها استانداردی است که با این
جزئیات به بیان سطوح تضمین امنیتي ميپردازد ولي این
استاندارد در خصوص قدرت امنیتي (کم ،زیاد ،متوسط)
دستهبندی ارائه نميکند.

 -2-2مجموعه استانداردهاي

نخستین نسخه این استاندارد در سال  2008منتشر شده
است و نسخه نهای  draftپنجم آن در سال  2020تدوین
شده است .هدف سند NIST 800-53فراهمکردن
مجموعهای از کنترلهای امنیتي است که ميتوانند سطح
و عمق نیازمندیهای سازمان ،فرایندهای تجاری /مأموریت
و سیستمهای اطالعاتي را برآورده کنند و سازگار و مكمل
سایر استانداردهای امنیت اطالعات باشد .این سند نگاه
سیستمي به مجموعه تحت ارزیابي دارد و تنها بر مبنای
محصول به ارزیابي نميپردازد .این سند کنترلهای امنیتي
را در قالب دو کالس فني و عملیاتي و  19خانواده امنیتي
بیان ميکند .در این سند هر خانواده شامل یكسری
کنترلهای امنیتي است .ساختار کنترلهای امنیتي این
سند شامل  )1یك قسمت کنترل  )2یك قسمت
راهنمایي تكمیلي  )3یك قسمت کنترلهای تكمیلي )4
یك قسمت مرجع و  )5یك قسمت اولویت و تخصیص
پایه است .در واقع این سند ساختار شكست سه الیهای
برای بیان الزامات امنیتي دارد [.]2
در این سند کدهای اولویت همراه هر کنترل
امنیتي جهت تصمیمگیری در پیادهسازی آنها بیان شده
است .در این استاندارد سه اولویت تعیین شده است،P0 .
 P1و  P2که بهترتیب شماره دارای اولویت باالتری در
پیادهسازی ميباشند .این اولویتبندی متوالي کمك
ميکند که کنترلهای امنیتي اساسي با کنترلهای وابسته
در ابتدا پیادهسازی شوند ،بر این اساس سازمان قادر
1

information security management system
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27000
مجموعه ( ISO/IEC27000که تحت عنوان “خانواده
استاندارد “ ISMSیا به اختصار “ "ISO27kشناخته
شدهاست) ،شامل استانداردهای امنیت اطالعات بهطور
مشترك توسط سازمان بینالمللي استانداردسازی ( )ISOو
کمیسیون علوم الكترونیكي بینالمللي ( )IECمنتشر
شدهاست .این مجموعه بهترین توصیهها را بر پایه
تجربیات عملي در مدیریت امنیت اطالعات ،ریسك و
کنترل را در کلیه ابعاد سیستم مدیریت امنیت اطالعات
( )2ISMSبیان ميکند .به طور کلي این خانواده دارای 3
استاندارد الزامآوار است که شرکتها ميتوانند در صورت
اجرای بندها و الزامات موجود در آنها و طي مراحل ممیزی
شخص ثالث ،گواهینامه آن استاندارد را دریافت نمایند
[.]3
نخستین و معروفترین استاندارد الزامآور ISO/IEC
 27001است که به بیان الزامات سیستم مدیریت امنیت
اطالعات ميپردازد .این استاندارد نیز نگاه سیستمي به
بحث ارزیابي امنیتي دارد .دومین استاندارد الزامآور
استاندارد  ISO/IEC 27006است که الزامات مربوط به
شرکتهای ممیزیکننده یا ارائهدهنده گواهي ( )CBرا
تبیین ميکند .استاندارد  ISO/IEC 27009که الزامات
پیادهسازی  ISMSبرای حوزههای کسب و کاری خاص را
تدوین کرده است .سایر استانداردهای این خانواده به
عنوان مكمل و راهنمایي برای جنبههای مختلف
پیادهسازی یك سیستم مدیریت امنیت اطالعات به صورت
عمومي و اختصاصي کسب و کارها موجود هستند.
درواقع به غیر از سه استاندارد مذکور ،سایر
استانداردها نظیر  ISO/IEC 27005یا ISO/IEC 27002
اگر چه به بیان راهنمایيهایي درخصوص کنترلهای

 -1-2سند  NIST 800-53و NIST 800-115

TSF interfaces

ISO/IEC

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
امنیتي و نحوه انجام مدیریت ریسك در سازمان ميپردازند
ولي قابلیت دریافت گواهینامه از سوی سازمانها و
شرکتهای مختلف را ندارند.
هدف از تدوین این استاندارد بینالمللي ،تعیین
الزامات جهت استقرار ،پیادهسازی ،نگهداری و بهبود
مستمر سیستم مدیریت امنیت اطالعات ( )ISMSاست.
استاندارد  ISO/IEC 27001استاندارد بینالمللي است که
ميتواند توسط طرفهای دروني و بیروني ،برای ارزیابي
توانایي سازمان در برآوردهسازی الزامات امنیت اطالعات
خود سازمان بهکار برده شود.
این استاندارد شامل دو بخش اصلي استاندارد و
اهداف کنترلي و کنترلها که پیادهسازی بخش اصلي
استاندارد برای اجرای سیستم مدیریت مخاطرات الزامي
است اما اهداف کنترلي و کنترلهای مربوطه ميتوانند بنا
بر نیاز سازمان بهکار گرفته شوند .بخش اصلي شامل
مواردی است که در سازماني که سیستم  ISMSبرقرار
است باید به صورت الزامي پیادهسازی شوند.
ساختار کنترلهای امنیتي در این استاندارد نیز به
سه سطح مطابق شكل زیر شكسته شده است .در واقع
استانداردها در سه سطح به بیان جزئیات ميپردازد.

 -3استانداردها و گزارشات مرتبط با
سیستمهاي كنترل صنعتی
 -1-3مجموعه استانداردهاي SO/IEC 62443

هدف اصلي خانواده استانداردهای
( )ISA99افزایش ایمني ،دسترسپذیری ،یكپارچگي و
محرمانگي اجزای سامانههای به کار رفته برای کنترل و
اتوماسیون صنعتي و ارائه معیارهایي برای دستیابي و
پیادهسازی سامانههای کنترل و اتوماسیون صنعتي امن
است .از میان این استانداردها با توجه به موضوع مورد
،IEC
62443-3-3
استاندارد
بحث
 IEC 63443-4-1 ، IEC62443-3-2و IEC 63443-4-1
در ادامه بهصورت اجمالي مورد بحث و بررسي قرار خواهند
گرفت.
ISO/IEC 62443

 -2-3استاندارد IEC 6244-3-3

(شکل :)2-ساختار كنترل هاي امنیتی در استاندارد
]ISO/IEC 27001 [3

در این سری استاندارد نیز برای هر محصول کنترل
امنیتي خاصي ارائه نشده است و انتخاب کنترلهای
امنیتي را به مدیریت امنیت ،بر اساس استاندارد ISO/IEC
 27005واگذار کرده است.
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این استاندارد ،هفت الزام پایه ( )FR1را به مجموعهای از
الزامات سامانه ( )SR2متناظر ميکند و هر الزام سامانه
( )SRیك الزام پایه یا چند الزام افزایشي ( )RE3برای
بهبود و افزایش امنیت دارد .الزامات پایه و افزایشي ،در
صورت وجود ،به سطح امنیتي سامانه کنترلي نگاشت
ميشوند .همچنین در این استاندارد مفهومي تحت عنوان
سطح امنیتي هدف وجود دارد .این استاندارد ،سطوح
امنیت ( )SLsرا به پنج سطح مختلف ( 3 ،2 ،1 ،0و )4
تقسیمبندی ميکند .این سطوح و تعاریف آنها عبارتند از:
  :SL 0هیچ الزامات ویژه یا حفاظت امنیتي الزم نیست.  :SL 1حفاظت در مقابل نقض گاه به گاه یا تصادفي  :SL 2حفاظت در برابر تخلف عمدی با استفاده از ابزارساده با منابع و مهارتهای عمومي کم ،و انگیزه پایین
  :SL 3حفاظت از نقض عمدی با استفاده از ابزارهایپیشرفته با منابع متوسط ،مهارتهای خاص  IACSو
انگیزه متوسط
  :SL 4حفاظت از نقض عمدی با استفاده از ابزارپیشرفته با منابع گسترده ،مهارتهای خاص  IACSو
انگیزه باال
تخصیصهای منحصربهفرد  SRو  REبرای هر FR
خاص در سطوح مختلف امنیتي براساس یك افزایش
تدریجي در امنیت کلي سیستم کنترل هستند [ .]4الزم

تعیین روششناسی مناسب درخصوص ارزیابی امنیتی تجهیزات مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات صنعت برق

به ذکر است این سطوح در خصوص تضمین امنیتي
درستي پیادهسازی الزامات امنیتي ناست وبیان کننده
قدرت مقابله امنیتي ميباشند.
 -2-3استاندارد IEC 62443-3-2
از آنجائیكه یك دستور ساده برای چگونگي ایمنسازی
اتوماسیون صنعتي و سیستم کنترلي ( )IACSوجود ندارد،
استانداردهای مختلف از انجام مدیریت مخاطرات برای
تعیین نحوه امنسازی استفاده ميکنند .در این استاندارد
نیز مشابه استاندارد  ISMSفرض بر آن است که هر IACS
بر اساس تهدیداتي که در معرض آن قرار دارد ،احتمال
وقوع تهدیدات ،آسیبپذیری ذاتي در سیستم و پیامد آن
در صورت آسیبرساندن به سیستم ،مخاطرات متفاوتي را
به سازمان تحمیل ميکند و الزم است بر همین اساس
الزامات (کنترلهای امنیتي) مشخص شوند .در این
استاندارد ابتدا سیستم تحت ارزیابي تحت یك مدیریت
ریسك سطح باال قرار گرفته و ارزیابي مخاطره برای آن
انجام ميگیرد .سپس بر اساس نتایج حاصله سیستم تحت
ارزیابي به مناطق مختلف دستهبندی ميشود .در نهایت
ارزیابي ریسك با جزئیات بنا بر روشهای مرسوم مشابه
استاندارد  IEC 27000انجام ميگیرد و الزامات امنیتي بر
این اساس مشخص ميشود [.]5
 -3-3استاندارد IEC 62443-4-1
هدف اصلي از این استاندارد فراهمکردن یك روش طراحي
امن برای ساخت محصوالت از درجه صنعتي و سیستمهای
فیزیكي سایبری است .هدف دوم در این استاندارد یكسو
کردن فرآیند توسعه با نیازهای امنیتي باالی کاربران
صنعتي است .نیازهای تعریفشده در این استاندارد در
قالب فرآیند بیان شدهاند .فرآیندهای در نظر گرفته شده
در این استاندارد در قالب هشت عمل و فرآیندهای زیر
مجموعه آن بیان شدهاند که عبارتند از:
 مدیریت امنیت ( :)1SMهدف از عمل مدیریت امنیتاطمینان از این است که فعالیتهای مرتبط با امنیت به
اندازه کافي در طول چرخه زندگي محصول برنامهریزی،
مستند و اجرایي شوند.
 مشخصات نیازهای امنیتي ( :)SRفرآیندهایمشخصشده توسط این عمل برای مستندسازی
قابلیتهای امنیتي که برای یك محصول که در ارتباط
با چهارچوب امنیتي مورد انتظار محصول مورد نیاز
است ،استفاده ميشود.
Security management

 -4-3استاندارد IEC 62443-4-2
این استاندارد نیز مشابه استاندارد  IEC 62443-3-3بههه بیههان
الزامات  7گانه در سطح تجهیز ،سامانه و زیر سههامانه ميپههردازد
2

Secure implementation
)Security verification and validation testing (SV
4 Security defect management
5Security update management
6 Security guidelines
3

1
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 امنیت به وسیله طراحي( -)SDفرایندهای مشخصشدهدر این عمل برای اطمینان از اینکه استراتژی دفاع در
عمق بهعنوان بخش از طراحي قرار داده شدهاست،
استفاده ميشود.
 پیادهسازی امن ( -)SI2فرایندهای مشخصشده توسطاین عمل برای اطمینان از این استفاده ميشوند که
ویژگيها برای پشتیباني از استراتژی دفاع در عمق
محصول پیادهسازی شدهاند یا خیر .
3
 تست درستي و اعتبارسنجي امنیتي  -فرایندهایمشخصشده در این عمل برای مستندسازی تست
امنیتي موردنیاز استفاده ميشود تا اطمینان حاصل
کند که تمام نیازهای امنیتي برآورده شده است و
امنیت محصول زمانيکه در چهارچوب امنیتي محصول
خود استفاده ميشود و به منظور بكارگیری استراتژی
دفاع در عمق پیكربندی ميشود ،حفظ ميشود.
 مدیریت نقص امنیتي ( :)4DMفرایندهای مشخصشدهدر این عمل ،برای رفع مسائل مرتبط با امنیت یك
محصول استفاده ميشود که برای بهکارگیری استراتژی
دفاع در عمق خود در چهارچوب امنیتي محصول
پیكربندی شده است.
5
 مدیریت بهروزرساني امنیتي ( :) SUMفرآیندهایمشخص شده توسط این عمل برای اطمینان از اینكه به
روزرساني امنیتي مربوط به محصول تست شده و به
موقع در اختیار کاربران محصول قرار ميگیرند ،بكار
ميرود.
6
امنیتي ( :) SGفرایندهای
 دستورالعملهایمشخصشده در این عمل به این منظور بكار برده
ميشوند تا برای کاربران محصول مستنداتي فراهم
کنند که نحوه یكپارچهکردن ،پیكربندیکردن و
نگهداری استراتژی دفاع در عمق محصول مطابق با
چهارچوب امنیتي محصول خود را شرح دهد.
این الزامات مشابه الزامات تضمین در استاندرد
 ISO/IEC 15408ميباشند اما با ریزدانگي کمتر از CC
بیان شدهاند .همچنین در این استاندارد نحوه اختصاص
آنها به سطوح تضمین بیان نشده است [.]6

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
[ .] 7ساختار بیان شده در این استاندارد مشابه اسههتاندارد IEC

 IEC 63443-4-1 ،IEC62443-3-2و
ميباشند .نكته قابل ذکر آن است که اختصاص الزامات
تضمین در این استانداردها مطابق برنامه ISA Secure
است و به صورت استاندارد در سری استاندارد IEC 62443
بیان نشده است.
IEC 63443-4-1

 62443-3-3است.

-5-3

سطوح

تضمین

بر

اساس

مستنداتISA Secure
در سال  1)ASCI) ،ISA 2006به صورت جداگانه به نهاد
غیر انتفاعي سازماني برای پشتیباني از برنامه برای ارزیابي
تطابق استانداردهای مرتبط با اتوماسیون تشكیل داد .در
حال حاضر دو مؤسسه زیر بر روی  ASCIفعالیت ميکنند:

 -6-3سند NIST800-82
در این سند ،خالصهای از کنترلهای مدیریتي ،عملیاتي و
فني شناسایي شده در نسخه چهارم استاندارد NIST 800-
( 53راهنمای ابتدای برای چگونگي اعمال این کنترلها در
سامانههای کنترل صنعتي است) ،فهرستي از تهدیدها،
آسیبپذیرها و حوادث رایج در سطح سامانههای کنترل
صنعتي ،فهرستي از فعالیتهای امنیتي در سطح
سامانههای کنترل صنعتي ،فهرستي از ابزارها و قابلیتهای
امنیتي سامانههای کنترل صنعتي بیان شده است .در این
سند به صراحت بیان شده است که کنترلهای امنیتي و
سایر ویژگيها مطرح شده در آن بر اساس استاندارد
 NIST 800-53ميباشند و بیان شده است که این
کنترلها به اندازه کافي انعطافپذیر هستند که برای انواع
سیستمهای کنترلي کاربرد داشته باشند .این کنترلها
مطابق استاندارد  NIST 800-53برای سه دسته سیستم با
اثرهای کم ،متوسط و باال بیان شدهاند [.]9

- ISA Security Compliance Institute
- ISA 100 Wireless Compliance Institute
ISA ،ISA Security Compliance Institute

 Secureرا مدیریت ميکند .این مؤسسه محصوالت،
سیستمها و دارایيهای تامین کنندگان را بر اساس بهترین
روشهای توسعه چرخه حیات امن ارزیابي ميکند .اهداف
مد نظر  ISA Secureرا ميتوان بهطور خالصه بهصورت
زیر بیان کرد:
 تسهیل آزمون و صدور گواهینامه سیستمهای کنترلسیستم برای یك مجموعه مشخص از استانداردهای
امنیتي سیستمهای کنترلي
 استفاده از استانداردهای موجود صنعتي امنیتي درخصوص سیستمهای کنترل صنعتي و توسعه و
بهکارگیری استانداردهای موقت در مواقعي که در این
خصوص استانداردی وجود نداشته باشد و پذیرش
استانداردهای جدید وقتي تدوین بشوند.
 شتابدهي به توسعه استانداردهای صنعتي که ميتوانندبرای تائید سیستمهای کنترل صنعتي جهت برآورده
کردن یك سری از نیازمندیهای امنیتي بكار گرفته
شوند.
 تهیه استانداردها ،آزمونها برای سیستمهای کنترلصنعتي به منظور فراهمسازی امنیت مجتمع در آنها.
هدف نهایي قرار دادن آزمونهای انطباق در سیكل
تولید محصول است.

 -7-3سند NIST 7628

این مؤسسه  ISCIسه تائیدیه بر اساس چهار سطح مطرح
در  IEC624443-3-3ميدهد که عبارتند از [:]8

NIST SP 800-53, Revision 3, Recommended
Security Controls for Federal Information
;Systems and Organizations, August 2009
NERC CIP 002, 003-009, version 3
Catalog of Control Systems Security:
Recommendations for Standards Developers,
Department of Homeland Security, March
2010.

که هر کدام از این تائیدیهها در چهار سطح تضمین ارائه
ميشوند که بر اساس چهار استاندارد ،IEC 62443-3-3

با تقریب بسیار خوبي ميتوان گفت الزامات وسایر
ویژگيهای این سند بر اساس سند  NIST 800-53است.
حتي نامگذاری کنترلهای نیز بر اساس کنترلهای سند

- ISASecure
Embedded
Device
Security
Assurance (EDSA) Certification
)- ISA Secure System Security Assurance (SSA
Certification
- ISA Secure Security Development Lifecycle
Assurance (SDLA) Certification

Automation Standards Compliance Institute
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در این استاندارد در سال  2010منتشر شده و ویرایش 1
آن در سال  2014منتشر شده است .این استاندارد دارای
سه بخش است .بخش اول این استاندارد به بیان
استراتژیهای امنیت سایبری ،الزامات سطح باال و معماری
شبكه هوشمند ميپردازد .بخش دوم به بحث حریم
خصوص در شبكه هوشمند پرداخته و بخش سوم آن به
آنالیزهای پشتیبان الزم برای بحث امنیت شبكه هوشمند
و مراجع مي پردازد .در ضمیمه  Vol ،Aاین سند الزامات
این استاندارد بر اساس مراجع زیر بیان شدهاند [.]10

تعیین روششناسی مناسب درخصوص ارزیابی امنیتی تجهیزات مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات صنعت برق

 طراحي عمر مؤلفه -مكان قرارگیری مؤلفه

 NIST 800-53است و تنها SG.CA-3کنترلهای
،SG.AC-13 ،SG.AC-16 ،SG.SC-20 ،SG.ID-1
،SG.PL-5
،SG.SC-2 ،SG.CP-4
،SG.AC-19
 ،SG.MA-2و  SG.PL-4در سند  NIS 800-53به آنها
اشاره نشده است که بیشتر حول محور امنیت سیستمي و
شبكهای ميباشند.

 -5مقایسه استانداردها و اسناد بررسی
شده
بر اساس بررسيهای انجام شده ،به نظر ميرسد که پایه
الزامات امنیتي ارائه شده در تمامي استانداردهای امنیت
صنعتي به جزء استاندارد  ISO/IEC 62443که پایه
الزامات را مشخص نكرده است ،از الزامات استانداردهای
مرتبط با سیستمهای فناوری اطالعات عمومي است و تنها
در این اسناد اشاره شده است که مالحظات طراحي با
توجه به ویژگيهای سامانههای کنترل صنعتي باید در
هنگام پیادهسازی این الزامات در نظر گرفته شود .لذا
مقایسه استانداردها و گزارشات پایه بررسي شده به همراه
 ISO/IEC 62443ميتواند در یافتن استاندارد جامع و
مناسب در خصوص سامانههای کنترل صنعتي راهگشا
باشد .با توجه به این که در انتخاب روششناسي جهت
ارزیابي محصول معیارهای مختلفي نظیر پوششدهي کامل
الزامات ،تعیین قدرت امنیتي ،تعیین سطوح تضمین
امنیتي ،دستهبندی دقیق الزامات مطرح است ،در این
مرحله استانداردهای مختلف از لحاظ با یكدیگر مقایسه
شدند.
با توجه به مطالب ارائهشده در مورد مقایسة

 -8-3استاندارد ISO/IEC 27019
استاندارد  ISO/IEC 27019استاندارد مدیریت امنیت
اطالعات بر اساس  ISO/IEC 27001برای سامانههای
کنترل فرآیند ویژه صنعت انرژی است .این مستند در
حقیقت به نوعي نگاشت  ISMSبه حوزه کنترل صنعتي
است .کنترلهای این استاندارد همانطور که از نام آن بر
ميآید منطبق بر استاندارد IEC/ISO 27001است .البته
کنترلهای جدیدی به این استاندارد عالوه بر کنترل های
 IEC/ISO 27001اضافه شده است .با تقریب خوبي
ميتوان گفت کنترلها و سایر ویژگيهای این سند نیز بر
اساس سند  ISO/IEC 27001ميباشند [.]11

 -4مالحظات خاص سامانههاي كنترل
صنعتی صنعت برق
طراحي یك سامانه کنترل صنعتي ،شامل اینكه آیا از
توپولوژیهای مبتني بر سیستمهای کنترل نظارتي و
جمعآوریدادهها ،سیستمهای کنترل توزیعشده و یا
کنترلکنندههای منطقي برنامهپذیر استفاده شدهاست ،به
بسیاری از عوامل بستگي دارد .این بخش عوامل کلیدی
تحریكکننده تصمیمهای طراحي مرتبط با کنترل،
ارتباطات ،قابلیت اطمینان و ویژگيهای افزونگي
سامانههای کنترل صنعتي را معرفي ميکند .از آنجایي که
این عوامل برروی طراحي سامانههای کنترل صنعتي بسیار
تأثیرگذار هستند ،در تعیین نیازهای امنیتي سیستم نیز
بسیار اثرگذار خواهند بود .این الزامات عبارتند از [:]10
 الزامهای عملكردی، الزامهای دسترسپذیری (قابلیت اطمینان) الزامهای مدیریت مخاطره سیستم عامل محدویت منابع ارتباطات مدیریت تغییر -پشتیباني مدیریت شده

استاندارد  NIST 800-53با استاندارد

ISO/IEC 27001

ميتوان گفت که بر طبق مقایسه انجام شده الزامات
استاندارد  ISO/IEC 27001به صورت کامل توسط سند
 NISTIR800-53پوشش داده ميشود ولي مواردی
بسیاری وجود دارد که در سند  NISTIR800-53وجود
دارد ولي در استاندارد  ISO/IEC 27001موجود نیست .از
لحاظ سطوح تضمین امنیت هیچ کدام از این دو سند به
ضمن آنكه در هر دو سند نگاه سیستمي به ارزیابي وجود
دارد .در خصوص تعیین کنترلهای امنیتي هر دو
استاندارد بر مبنای مدیریت ریسك به تعیین کنترلهای
امنیتي ميپردازند .در خصوص دستهبندی سطح امنیت
(کم ،متوسط و باال) استاندارد  NIST 800-53برای
کنترلهای امنیتي سه سطح امنیتي برای توسعه محصول
ارائه داده است ولي در نهایت انتخاب کنترلها را به
مدیریت ریسك بر اساس استاندار  NIST 800-30واگذار
کرده است که این دستهبندی در استاندارد
9
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دستهبندی برای تعیین سطح تضمین امنیتي نميپردازند.

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
وجود ندارد .در کل درخصوص مقایسه این دو استاندارد

نميشوند ،عمدتا از جنس کنترلهای مدیریت ریسك و یا

ميتوان گفت که استاندارد  NIST 800-53به عنوان

طرحهای مربوط به امنیت سازمان (مانند کنترلهای

استانداردی جهت ارزیابي محصوالت امنیتي از لحاظ تعداد

مدیریت برنامه) یا امنیت شبكه (مانند  – SC-35شانه

کنترلهای امنیتي عملكردی و تضمین و همچنین

عسل– SC-26 ،کندوهای عسل) هستند و ناشي از نگاه

سطحبندی انجام شده ،مناسبتر است.

سیستمي این استاندارد به بحث ارزیابي است .با توجه به

درخصوص مقایسه دو سند  NIST800-53و

اینكه استاندارد  IEC 15408نگاه بر پایه محصول به امنیت

IEC

دارد لذا کنترلها یا الزامات مرتبط با جزئیات بیشتری

 62443-4-2از لحاظ کنترلهای امنیتي ميتوان گفت که

نسبت به  NIST 800-53بیان شدهاند .در کل در خصوص

IEC 62443-4- ،IEC 62443-3-3

استاندارد ميتوان گفت اگرچه NIST 800-

استانداردهای  IEC 62443-4-1 ،IEC 62443-3-3و
اکثر کنترلهای امنیتي

پوششدهي دو

 53پوشش تقریبا خوبي از کنترلهای سند

 1و  IEC 62443-4-2توسط سند  NIST 800-53پوشش

ارائه ميدهد و حتي در بعضي موارد کنترلهای اضافه بر

داده ميشوند ولي موارد بسیاری از کنترلها در سند
 NIST800-53وجود دارند که در استاندارد

استاندارد  ISO/IEC 15408دارد ولي این کنترلهای اضافي

IEC62443

بیشتر درخصوص ارزیابي سامانه یا سیستم است و جزئیات

موجود نميباشند .همچنین در هر دو سند نگاه سیستمي

بیشتری در استاندارد  IEC 15408برای کنترلهای حوزه

به بحث ارزیابي وجود دارد .در خصوص دستهبندی سطح

محصول ارائه شده است .در خصوص تعیین کنترلهای

امنیت ،استاندارد  NIST 800-53برای کنترلهای امنیتي

امنیتي در سری  NIST 800تعیین کنترلهای امنیتي بر

سه سطح امنیتي (کم ،متوسط ،زیاد) برای توسعه محصول

مبنای سند  NIST 800-30و تحلیل مخاطرات صورت

ارائه داده است ولي در نهایت انتخاب کنترلها را به
مدیریت ریسك واگذار کرده است .استاندارد

ميگیرد و سه سطح کلي تضمین و قدرت امنیتي ارائه

IEC 62443-

 3-3نیز کنترلها را در چهار سطح امنیتي  SL1تا

شده است در حالیكه در استاندارد  IEC 15408انتخاب

SL4

کنترل را بر عهده ارزیاب یا نهاد باالدستي در قالب  STیا

دستهبندی کرده است ولي در نهایت انتخاب کنترلها را

 PPانجام ميشود .البته این نیاز ميتواند با انجام مدیریت

به مدیریت ریسك واگذار کرده است .هر چند که بر اساس

مخاطرات تامین شود .در خصوص دستهبندی کنترهای

اسناد  ISA secureاین سطوح را ميتوان به سطح تضمین

امنیتي ،در استاندارد  IEC 15408قدرت امنیتي برای

مرتبط کرد ،ولي این موارد استاندارد نميباشند .از لحاظ

الزامات عملكردی و تضمین مشخص نشده است ،درحالي

سطوح تضمین امنیت هر دو سند ،دستهبندی خاصي

که سند  NIST 800-53کنترلهای عملكردی را به سه

دراین خصوص ارائه نميدهند هر چند که به الزامات
تضمین

اشاره

ميکنند.

در

IEC 15408

سطح قدرت و تضمین امنیتي (کم ،متوسط ،زیاد)

سند

دستهبندی کرده است .هر چند که در سند

 NIST 800-53الزامات تضمین به نوعي به سطوح قدرت

NIST 800-

 53بیان شده که تعیین دقیق این سطوح امنیت وابسته به

امنیتي مرتبط شدهاند .در کل در خصوص مقایسه سند

نتیجه

 NIST800-53و  IEC 62443-3-3نیز ميتوان گفت سند

 IEC 15408در خصوص دستهبندی تضمین امنیتي 7

IEC 62443

سطح تعیین شده است .این دستهبندی سطح تضمین

است.

تحلیل

امنیتي محصول را مشخص ميکند .این سطوح از سطح 1
درخصوص مقایسه استاندارد  ISO/IEC 15408در

تا  7تضمین باالتر را به مصرف کننده محصول درخصوص

مقایسه با سند  NIST800-53بر اساس توضیحات ارائه

امنیت ارائه ميدهند .این دستهبندی با این جزئیات در

شده ميتوان گفت که از نظر تعداد کنترلهای امنیتي هم

دیگر اسناد بررسي شده وجود ندارد .لذا با توجه به نتایج

الزامات عملكردی و هم الزامات تضمین ،هر دو استاندارد

ارائه

استاندارد

پوشش خوبي از کنترلهای یكدیگر دارند .در هر دو

 IEC 15408سند کاملتری از لحاظ خصوصیات مورد نظر

استاندارد کنترلهایي یافت ميشود که در استاندارد دیگر

جهت روششناسي ارزیابي محصوالت نسبت به

وجود ندارد .کنترلهای که در سند  NIST800-53و با

 NIST800-53باشد .خالصهای از مقایسههای صورت

کنترلهای استاندارد  ISO/IEC 15408پوشش داده

گرفته در جدول  1قابل مشاهده است.
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 NIST 800-53سندی کاملتر از استاندارد

مخاطرات

است.

در

استاندارد

تعیین روششناسی مناسب درخصوص ارزیابی امنیتی تجهیزات مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات صنعت برق

 تا زمان تكمیلIEC 15408 امنیت بر اساس استاندارد
 در کل به.نهایي سری استاندارد های صنعتي استفاده کرد
IEC 15408  استاندارد،عنوان جمعبندی مطالب ارائه شده
.به عنوان روششناسي مرجع معرفي ميشود

 خالصه نتایج مقایسه استانداردها و اسناد:) 1-(جدول
مورد بررسی
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