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 :همراه با ذکر مراحل کلی تببین و تشریح پروژه

 
تعبیه شده در سیستم و یا هاي رمزنگاري به صورت تواند با استفاده از انواع روش( است که میPrivacyامنیت، محرمانگی ) هايجنبهیكی از    

هاي مخابراتی و اسكاداي موجود در صنعت برق این ویژگی یابد. از آنجا که در سیستم( تحقق Stand aloneمجزا )هاي با استفاده از رمزنگار

 باشد. می دادهحل موجود براي حفظ محرمانگی ( تنها راهStand aloneمجزا )هاي امنیتی لحاظ نشده است، لذا استفاده از رمزنگار

ا با توجه به اینكه رمزنگار متناسب با کاربردهاي صنعت برق باید عالوه بر قدرت رمزنگاري و امنیت فیزیكی رمزنگار، مالحظات خاص دیگري ر

رچه نمونه این همچنین اگباشد. ر به این منظور مناسب نمینیز مورد توجه قرار دهد، لذا استفاده از محصوالت رمزنگار عمومی موجود در کشو

باشد، ها میها در اختیار آن شرکتاند ولی به دلیل آنكه الگوریتم رمزنگاري این سیستمهاي خارجی طراحی و ساخته شدهمحصوالت در شرکت

جهت ارتقاي  تواند دراستفاده از این محصوالت در ارتباطات استراتژیك صنایع کشور قابل اطمینان نیست. لذا ساخت رمزنگار داده در کشور می

 شود.سطح امنیت ارتباطات در صنایع کشور موثر واقع شود که در این تعریف پروژه به آن پرداخته می

باشد. سطوح امنیتی مختلفی در این تعریف پروژه با توجه به توضیحات مطرح شده به دو مورد توجه است. مورد اول سطح امنیت رمزنگار می   

کننده قدرت کند که در واقع تعیینهاي رمزنگاري را مشخص میسطوح امنیتی ماژول FIPS 140دارد. استاندارد وجود  براي انواع رمزنگارها

باشد. به طور مثال در این سطوح امنیتی به استفاده از یك الگوریتم اثبات شده مانند رمزنگار در مقابله با انواع حمالت سایبري و فیزیكی می

AES زیكی هاي امنیت فیو مكانیزمTamper-Evident  و اقداماتی براي جلوگیري از دسترسی افراد مزاحم به پارامترهاي امنیتی حساس که در

باشد. همانطور که شوند اشاره شده است. مورد دوم مالحظات خاص موجود در کاربردهاي صنعت برق میهاي رمزنگاري نگه داشته میماژول

متناسب با کاربردهاي صنعت برق باید عالوه بر قدرت رمزنگاري و امنیت فیزیكی رمزنگار، مالحظات خاص دیگري ذکر شد در طراحی رمزنگار 

هاي بالدرنگ مد نظر در هاي تكراري، پشتیبانی از پیغامتوان به پشتیبانی از پیغامرا نیز مورد توجه قرار داد. از جمله این مالحظات می

هاي تشخیص خطا در سیستم کنترلی صنعت برق، پشتیبانی از نرخ بیت پایین داده متناسب با کاربردهاي زمدیسپاچینگ، عدم تداخل با مكانی

 اشاره نمود.  …دیسپاچینگ و 

 

 هاي اصلی اجراي این پروژه شامل موارد زیر است:با توجه به توضیحات فوق فعالیت

  داده متناسب با کاربردهاي دیسپاچینگ انجام مطالعات به منظور استخراج استانداردها، مالحظات رمزنگار 

 سازي آن طراحی الگوریتم رمزنگاري متناسب براي کاربرد دیسپاچینگ و شبیه 

 افزار مناسب سازي سختانتخاب و پیاده 

 افزار الگوریتم طراحی شدهسازي نرمپیاده 

  طراحی بخش حفاظت فیزیكی سیستم 

 عاتی( مطابق مطالعات انجام شدههاي استاندارد امنیتی )فیزیكی و اطالانجام تست   
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 : )خروجي مورد انتظار(مشخصات محصول نهایي

 :زیر هايقابلیت با Stand alone صورت به دیسپاچینگ کاربردهاي با متناسب داده رمزنگار -

 AGA-12و تطابق با استاندارد  FIPS 140 استاندارد 2 امنیتی سطح داراي -

  HMAC SHA 256و  AES 128bit ،RSA 1024/2048هاي رمزنگاري داراي الگوریتم -

 DNP3 ،Modbus ،IEC 60870-101/104هاي صنعتی روتكلپقابلیت پشتیبانی از داراي  -

 Ethernet-TCP/IP  (10/100 Base)و DB-9با کانكتور  RS232 سریالارتباطی  واسط داراي -

 Ethernet-TCP/IP(10/100 Base) و  DB-9با کانكتور  RS232 داراي واسط مدیریت سریال -

 تكراري هايپیغام از پشتیبانی -

 (باشدمی ذاتی تاخیر داراي رمزنگاري عملیات) بالدرنگ هايپیغام از پشتیبانی -

  دیسپاچینگ سیستم در خطا تشخیص هايمكانیزم با تداخل عدم  -

  دیسپاچینگ نیازهاي با متناسب داده پایین هايبیت نرخ از پشتیبانی -

  115.2kbps تا 300bpsنرخ  زا موجود مخابراتی هايکانال تبی نرخ از پشتیبانی -

 مناسب کلید مدیریت سیستم و دسترسی کنترل مكانیزم داراي -

-  

 
 


