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Abstract. The IEC-62541 (OPC-UA) standard is an important part of 
the Industry 4.0 reference architecture and is recommended as the 
only possible communication standard. A particularly important issue 
that is being addressed is the issue of security. The paper analyzes 
the vulnerability of cyber-attacks and the main threats that threaten 
the security of OPC-UA-based applications and defines established 
and sustainable recommendations for increasing the security of these 
applications.

1. Увод
Бързото развитие и широкото навлизане на инфор-

мационните и комуникационните технологии в индустрията 
доведоха до появата на нови стратегии за развитие на ин-
дустрията с оглед повишаване на нейната конкурентоспо-
собност, каквато е например немската инициатива Industrie 
4.0 [1]. Централна роля за успешно справяне с новите 
предизвикателства играе стандартизацията. Разработването 
и приемането на стандарти намалява риска за предприяти-
ята и насърчава възприемането на нови технологии, про-
дукти и производствени методи. Проучването „Перспективи 
за Индустрия 4.0“ [2] потвърждава, че първото най-голямо 
предизвикателство, свързано с прилагането на визията, е 
стандартизацията. Основното предимство при използване-
то на стандарти е, че те отразяват състоянието на науката 
и развитието на технологиите и насърчават взаимното раз-
бирателство и консенсус между партньорите. 

Интеграцията на системите за автоматизацията и биз-
нес информационните среди изисква два ключови елемен-
та. На първо място това е изискването за разработване и 
използване на интелигентни системи за оперативно упра-
вление, способни да вземат решения, основани на пра-
вила, и да съхраняват събраните данни. На второ място е 
изискването за бърз, независим от платформата, мащаби-
руем и сигурен комуникационен слой, който може да се 
интегрира хоризонтално и вертикално. Тези изисквания са 
удовлетворени напълно от стандарта IEC-62541 (OPC-UA) 
[3], който дефинира общ инфраструктурен модел за обмен 

на информация между компоненти (сензори, механизми, 
системи за управление) и системи (MES, ERP) в индустри-
ята. OPC-UA поддържа следните спецификации: информа-
ционен модел за представяне на структура, поведение и 
семантика; моделиране на съобщения за взаимодействия 
между приложения и комуникационен модел за пренос на 
данни между крайни точки. Стандартът IEC-62541 (OPC-UA) 
присъства в референтната архитектура RAMI [4] на Индус-
трия 4.0, като е посочен като единствения препоръчителен 
за имплементации комуникационен стандарт. Два аспекта 
са във фокуса на вниманието в този стандарт: използване-
то на средствата на информационното моделиране и про-
блемите със сигурността, които са застъпени в стандарта.

С нарастване на сложността на информационните и 
управляващите системи въпросите за гарантиране на си-
гурността и безопасността на тези системи са от глобал-
но значение. Три са основните подходи за постигане на 
киберсигурност: изграждане и използване на референтна 
архитектура, разработване на стандарти за киберсигурност 
и прилагане на методи и средства от областта на автомати-
зацията в системите за киберсигурност. Акцентът в статията 
е върху част 2 на стандарта IEC-62541 (OPC-UA) [5], който 
разглежда проблемите на сигурността на OPC UA прило-
женията.

Основната цел на статията е да се анализират уяз-
вимостта на кибератаки и основните заплахи, които за-
страшават сигурността на базираните на OPC-UA приложе-
ния и да се дефинират установени и устойчиви препоръки 
за повишаване на сигурността на тези приложения. Тези 
препоръки са от съществено значение за дефинирането и 
използването на ефективни сценарии за повишаване на 
сигурността на тези приложения и създаване на успешен 
модел на жизнения цикъл на разработването на OPC-UA 
приложения. 

Статията е структурирана в четири части. След въ-
ведението в част две са представени накратко стандартът 
IEC-62541 (OPC-UA) и моделът за сигурност, който е пред-
ставен в част 2 на стандарта. В част 3 е представен кратък 
анализ на заплахите от кибератаки, които застрашават си-
гурността на OPC-UA приложенията. В част 4 са система-
тизирани основните препоръки при изграждане на сигурни 
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OPC-UA приложения, които могат да бъдат използвани за 
подобряване на жизнения цикъл на разработката. 

2. OPC-UA и моделът за сигурност
2.1. Кратък обзор на стандарта IEC-62541 (OPC-UA). 

Стандартът IEC-62541 или известен още като OPC-UA (Open 
Platform Communication – Unified Architecture) [3], който 
включва 14 части, представя ново поколение OPC, което 
замества TCP/IP комуникационни протоколи, специфични за 
DCOM, като дава възможност за използване на OPC при-
ложенията на всяка една операционна система, те могат 
да бъдат внедрени на всички езици, позволява използ-
ване на OPC в устройствата (вграден софтуер), активира 
WAN (защитен интернет/интранет/екстранет) и подобрява 
управлението на сигурността. Комбинира всички предиш-
ни протоколи в общ, унифициран модел на данни. OPC-UA 
предлага пълна мрежова, обектноориентирана концепция 
за пространството от имена, включително метаданни за 
дефиниране на обектите. Спецификацията на OPC-UA дефи-
нира ориентирана към услуги архитектура (SOA) с набор от 
услуги, описани в част 4 на стандарта [6]. Информационни-
те модели в OPC-UA формират слоеста структура, показана 
на фиг. 1, където на най-ниското ниво е базовият инфор-
мационен модел. Над базовия модел се намират специфич-
ните за услугите разширения на информационния модел за 
достъп до данни, аларми и условия, програми, исторически 
достъп и агрегати. Над състава на общите информационни 
модели се дефинират придружаващите спецификации. На 
следващия слой са придружаващите спецификации, кои-
то са информационни модели, специфични за домейна. На 
най-горното ниво на структурата на OPC-UA се дефинират 
силно уточнените информационни модели от различни ком-
пании или доставчици за използване в техните специфични 
продукти. Съставът на информационните модели може да 
бъде разширен. Информационните модели са дефинирани 
и пояснени в част 3 на стандарта [7].

Фиг. 1. Многослойна структура на моделите в OPC-UA [7]

С OPC-UA OPC Foundation прави прехода от обект-
ноориентирана COM/DCOM технология към ориентирана 
към услуги архитектура чрез интегриране на предишните 
спецификации в едно адресно пространство, представе-
но от модел за дефиниране на сложна информация под 
формата на обекти, състоящи се от възли, свързани с 
препратки. Различните класове възли предават различна 
семантика. Например променливият възел представлява 
стойност, която може да се чете или записва, като има 
асоцииран тип данни, който може да дефинира текущата 
стойност. Възелът на метода представлява функция, която 
може да бъде извикана за изпълнение. Всеки възел се 
характеризира с атрибути, включително уникален иден-
тификатор. 

2.2. Цели на сигурността в OPC-UA. Моделът за си-
гурност е представен в част 2 на стандарта IEC-62541 [5]. 
Сигурността на индустриалните системи се постига чрез 
постигане на набор от цели, които са дефинирани на база-
та на дългогодишен опит и остават неизменчиви през годи-
ните, въпреки постоянно променящия се набор от заплахи 
за системите. 

Трите основни цели на сигурността са поверителност, 
цялост (интегритет) и наличност на информационните ак-
тиви: 

• Поверителност (Confidentiality) – А3: гарантира, 
че потребителите без права на достъп нямат дос-
тъп до информацията, т.е. данните са защитени 
от пасивни атаки като подслушване, независи-
мо дали данните се предават, в паметта или се 
съхраняват. За осигуряване на поверителност се 
използват алгоритми за криптиране на данни, из-
ползващи специални тайни за защита на данните 
заедно с механизмите за автентикация и оториза-
ция за достъп до тази тайна.

• Цялост (Integrity) – А4: отнася се до запазване 
на точността и целостта на информацията, т.е. по-
лучателите получават същата информация, която 
изпраща оригиналният подател, без данните да се 
променят по време на предаването. 

• Наличност (Availability) – А6: отнася се до спо-
собността на оторизираните лица да имат достъп 
до информация и своевременно поддържане на 
информационните ресурси в състояние, в което те 
могат да се използват без проблем. 

 Целите на сигурността се допълват още от следните 
атрибути на сигурността:

• Автентикация (Authentication) – А1: Същности 
като клиенти, сървъри и потребители трябва да 
доказват идентичността си. Автентикацията може 
да се основава на нещо, което същността е, при-
тежава или знае.

• Оторизация (Authorization) – А2: Достъпът за че-
тене, писане или изпълнение на ресурси трябва да 
бъде разрешен само за тези обекти, които имат 
нужда от този достъп в рамките на изискванията 
на системата.

• Без отричане (Non-Repudiation) – А7: Нерепу-
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тацията гарантира, че нещо, което действително 
се е случило, не може да се твърди, че не се е 
случило. Услугата за сигурност, която осигурява 
тази защита, може да бъде един от двата типа: 
(1) Получателят на данните получава и съхранява 
информация, доказваща, че данните са дошли от 
създателя. Това блокира автора да твърди, че ни-
кога не е изпращал данните. (2) Такъв, при който 
подателят на данните получава потвърждение, че 
данните са получени от получателя по предназ-
начение.

• Проверими (Auditability) – А5: Действията, пред-
приети от системата, трябва да бъдат записани, за 
да се предоставят доказателства на заинтересова-
ните страни, че тази система работи по предназ-
начение (успешните действия се проследяват), да 
идентифицират инициатора на определени дейст-
вия (активността на потребителя се проследява), 
да установи, че опитите за компрометиране на 
системата са отказани (проследяват се неуспешни 
действия).

Сигурността се постига чрез превантивни методи, 
използвани за защита на информацията от кражба, ком-
прометиране или атака. Това изисква разбиране на по-
тенциалните информационни заплахи като вируси и друг 
злонамерен код. Рискът за сигурността е продукт на три 
елемента: заплаха, уязвимост и въздействие. Рискът се 
отнася до възможността за загуба или повреда, когато 
конкретна заплаха се възползва от уловена уязвимост. 
Рискът може да включва финансови загуби в резултат на 
прекъсване на бизнеса, увреждане на репутацията, правни 
последици и дори загуба на човешки живот. Уязвимостта се 
отнася до конкретна слабост в активите (ресурсите), която 
позволява определена атака да бъде успешна. 

2.3. Архитектура на сигурността на OPC-UA. Стан-
дартът осигурява гъвкав набор от механизми за сигурност. 
Комуникацията клиент-сървър може да бъде реализирана 
по два начина – чрез и без сесия, както е видно от фиг.2. 
Сесията е организирана в приложния слой и в допълнение 
към рутинната работа на клиентски и сървърни приложе-
ния. Тя има за задача да управлява целите за сигурност, 
автентикацията и оторизацията на потребителя. Сесията 
комуникира чрез защитен канал в комуникационния слой, 
който е организиран по много гъвкав начин и трябва да 
бъде активиран. Комуникационният слой осигурява меха-
низми за защита за постигане на поверителност, цялост 
и автентикация на приложението, използвайки защитения 
канал, който осигурява криптиране за поддържане на по-
верителност, подписване на съобщения за поддържане на 
целостта и сертификати за автентикация на приложението. 
Механизмите за сигурност, предоставени от услугите на 
Secure Channel, се реализират от стек протокол, който е 
избран за изпълнението. Когато се използват протоколи 
OPC-UA (UACP), тогава функциите за сигурност се посочват 
по начина на SSL/TLS.

 

Фиг. 2. Архитектура за сигурност на OPC-UA  
за клиент-сървър приложения [5]

Комуникацията между приложенията се основава на 
съобщения, параметрите на които са дефинирани в част 4 
на стандарта и техния формат, определен от DataEncoding и 
TransportProtocol (фиг. 3). Стекът е колекция от софтуерни 
библиотеки, които реализират един или повече профили 
на стека. Интерфейсът между приложението и стека скри-
ва подробностите за изпълнението на стека в зависимост 
изцяло от използваната платформа за разработка. Всеки 
OPC-UA StackProfile е отделен протокол за приложение. 
Дори когато е избран SecurityMode = None, т.е. не се под-
държа защита, слоят SecureChannel присъства, поддържай-
ки логически канал с уникален идентификатор.

Фиг. 3. OPC-UA security architecture for client-server

3. Анализ на заплахите  
към OPC-UA приложения

3.1. Дефиниране на основните заплахи. Сигурността 
на индустриалните системи намалява риска от нанесените 
щети вследствие на атаки. Това включва: (1) идентифици-
ране на заплахите към системата, (2) идентифициране на 
уязвимостите на системата към тези заплахи и (3) осигу-
ряване на контрамерки, които директно намаляват уязви-
мостите, противодействат на заплахите или се възстановя-
ват при успешни атаки. 

 OPC UA приложенията могат да се използват в раз-
лични операционни среди. В някои случаи те могат да се 
окажат привлекателна цел за индустриален шпионаж или 
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саботаж, а също така могат да бъдат изложен на заплахи 
чрез ненатрапчив зловреден софтуер, като червеи, цир-
кулиращи в публични мрежи с различни предположения 
относно заплахите и достъпността, както и различни поли-
тики за сигурност и режими на прилагане. Едни от най-чес-
то срещаните заплахи към OPC-UA приложенията могат да 
бъдат обобщени, както следва:

• Наводнение от съобщения (Message Flooding): 
нападателят изпраща последователност от заявки 
към системата в опит да консумира достатъчно 
сървърни ресурси, за да направи системата не-
чувствителна на легитимен трафик.

• Подслушване (Eavesdropping): слушане на раз-
говор или комуникация на други хора без тяхното 
съгласие.

• Подправяне на съобщения (Message Spoofing): 
злонамерена страна, която се представя за дру-
го устройство или потребител в мрежата, за да 
стартира атаки срещу мрежови хостове, да краде 
данни, да разпространява зловреден софтуер или 
да заобикаля контролите за достъп.

• Промяна на съобщението (Message Alteration): 
при атаката се прихващат съобщения в комуника-
ционната среда, като може да се промени опреде-
лена информация или повикването да се пренасо-
чи, да се прекъсне услугата и т.н. 

• Възпроизвеждане на съобщение (Message 
Replay): мрежова атака, при която се записва ва-
лидно предаване на данни и след това се възпро-
извежда, за да повлияе на системните операции.

• Неправилнo оформени съобщения (Malformed 
Messages): известно също като размиване на 
протокола (Protocol Fuzzing), при атаката до целе-
вия сървър или клиент се изпращат съобщения с 
грешен синтаксис с цел прекъсване на услугата.

• Профилиране на сървъра (Server Profiling): съ-
бира се информация за сървъра или свързаното с 
него оборудване, за да се проучи какво предста-
влява основната инфраструктура 

• Отвличане на сесия (Session Hijacking): при от-
вличане на TCP сесия се атакува потребителската 
сесия през защитена мрежа. Отвличането на се-
сии е известно още като атака на човек в среда-
та, при която нападателят използва компютърна 
програма (снифер), която открива и записва раз-
нообразна ограничена информация, особено тай-
ните пароли, необходими за достъп до файлове 
или мрежи.

• Сървър измамник (Rogue Server): сървърът из-
мамник е сървър в мрежа, който не е под админи-
стративния контрол на мрежовия персонал.

• Компрометирани идентификационни данни на 
потребителя (Compromised User Credentials): 
потребителските идентификационни данни са дос-
тъпни за някои, различни от потребителя (без не-
гово знание или съгласие) и те могат да влязат в 
акаунта на потребителя.

3.2. Съгласуване на заплахите с механизмите за 
сигурност на OPC-UA. Съгласуваността, която се постига 
между заплахите и механизмите за сигурност на OPC UA, 
представена в таблицата, свързва функциите за сигурност 
на OPC-UA със специфични заплахи. Така например въз-
можни са следните случаи: (1) OPC-UA минимизира загуба-
та на наличност, причинена от наводняване със съобщения, 
чрез минимизиране на обработката на съобщения, докато 
те не бъдат автентикирани, или (2) при възникване на под-
слушване OP-UA осигурява криптиране за защита срещу 
подслушване, или (3) OPC-UA брои заплахите за подпра-
вяне на съобщения чрез предоставяне на възможност за 
подписване на съобщения, или (4) OPC-UA противодейства 
на отвличането на сесия, като задава контекст на защита-
та, т.е. защитен канал при всяка сесия и т.н.

Съгласуваност на заплахи и функции за сигурност

Заплахи А1 А2 А3 А4 А5 А6
Наводнение от съобщения 
(Message Flooding)

X

Подслушване 
(Eavesdropping)

X

Подправяне на съобщения 
(Message Spoofing)

X X

Промяна на съобщението 
(Message Alteration)

X X

Възпроизвеждане 
на съобщение 
(Message Replay)

X

Неправилнo оформени съобщения 
(Malformed Messages)

X

Профилиране на сървъра 
(Server Profiling)

X X X X X X

Отвличане на сесия 
(Session Hijacking)

X X X

Сървър измамник 
(Rogue Server)

X X X X X

Компрометирани потребителски 
идентификационни данни 
(Compromised User Credentials)

X X

4. Препоръки за сигурност  
при използване на OPC-UA

 В резултат на множество проведени тестове, съобра-
зени със стандарта, са установени и обобщени следните 
препоръка с оглед на използването на сигурни комуника-
ции с протокола OPC-UA:

• Работа в режим SecurityMode: Това означа-
ва, че трябва да бъде избран режим Sign или 
SignAndEncrypt. Тези режими гарантират, че на 
ниво приложение автентикацията е принудителна. 
Режимът на сигурност None не осигурява защита. 
Режимът на сигурност SignAndEncrypt се използва 
при защита на целостта на данните и тяхната по-
верителност [8].
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• Избор на криптографски алгоритми: Като поли-
тика за сигурност (SecurityPolicy) [9] трябва да се 
избере Basic256Sha256, при условие че клиенти-
те, с които сървърът взаимодейства, поддържат 
тази политика. Не бива да бъдат използвани по-
литики за сигурност с остарели алгоритми, напри-
мер SHA-1. 

• Автентикация на потребителя: Влизането в сър-
въра на UA с идентификатор анонимен трябва да 
се използва само при достъп до некритични ре-
сурси, тъй като в този случай не е възможно да се 
проследи от страна на сървъра кой осъществява 
промяна в данните или конфигурацията. Хакерите 
могат да се възползват от тези препоръки за из-
ползване на OPC-UA с идентификатор за сигурен 
начин (Secure Way) с цел четене или запис на 
данни по неоторизиран начин. Това може да се 
случи, ако ограничаването на правата за работа 
с идентификатора анонимен не е конфигурирано 
адекватно [8].

• Съхранение на сертификати и частни ключове: 
Никога не съхранявайте използваните частни клю-
чове или файлове със сертификати не бива да 
бъдат съхранявани в нешифрована файлова сис-
тема. За целта трябва да се използват специал-
ните магазини за сертификати на операционната 
система и нейните възможности за задаване на 
права за достъп. Препоръчително е използването 
на TPM модули или външен сигурен хардуер като 
USB токъни за автентикация с цел съхраняване на 
сертификати и/или частни ключове.

• Използване на сертификати: Да не се допускат 
връзки, които не предоставят надеждни сертифи-
кати. За самоподписаните сертификати е необхо-
дима допълнителна проверка. Ако сертификатите 
не са самоподписани, се изисква създаването на 
орган по сертификация, като сертификатите на 
сертифициращия орган се подписват самостоя-
телно или от друг сертифициращ орган. Сертифи-
циращите органи могат да бъдат многопластови 
[5]. 

• Управление и поддържане на сертификати: Пре-
поръчва се използването на списъци на доверие 
към сертификати и списъци за отмяна на серти-
фикати, за да бъдат управлявани само валидните 
сертификати. Тези списъци се създават от довере-
ни потребители или процеси Списъците трябва да 
бъдат актуализирани редовно.

Заключение
Дигитализацията и разрастващите се мрежови струк-

тури и приложения, от една страна, и увеличаващите се 
хакерски атаки по критични инфраструктури и индустри-
ални приложения, от друга, поставят все по-настойчиво 
на дневен ред въпроса за сигурността на мрежите и при-
ложенията. Представените в статията анализ и съпоставка 

на възможностите на OPC UA показват възможността за 
успешно справяне с проблемите на сигурността на раз-
лични нива в пирамидата за автоматизация. Дефинираните 
цели, потенциалните заплахи и установените съответствия 
позволяват, съгласно IEC-62541 (OPC UA), разработването 
на профили и модели за сигурност на отделни области на 
приложение.

Благодарности
Изследването е проведено в рамките на Национална 

научна програма "Информационни и комуникационни тех-
нологии за единен цифров пазар в науката, образованието 
и сигурността (ИКТвНОС)", финансирана от МОН. 

Литература
1. Kagermann, H., W. Wahlster, J. Helbig. Recommendations for 
Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0. Final Report of the 
Industrie 4.0 Working Group. Akatech, April 2013.
2. Forschungsunion. Recommendations For Implementing The 
Strategic Initiative Industry 4.0. Acatech, 2013.
3. OPC Foundation, OPC UA Specification, Part 1: Overview and 
Concepts. 2017, http://www.opcfoundation.org/UA/Part1/.
4. DIN SPEC 91345. Reference Architectural Model Industry 4.0 
(RAMI4.0). Berlin, 2016.
5. OPC Foundation, OPC UA Specification, Part 2: Security Model. 
2018, http://www.opcfoundation.org/UA/Part2/.
6. OPC Foundation, OPC UA Specification, Part 4: Services. 2017, 
http://www.opcfoundation.org/UA/Part4/.
7. OPC Foundation, OPC UA Specification, Part 5: Information Model. 
2017, http://www.opcfoundation.org/UA/Part5/. 
8. Fiat, Störtkuhl, Plöb, Zugfil, Gappmeier and Damm. OPC UA Security 
Analysis. Federal Office for Information Security, Bonn, Germany, 
2017. 
9. OPC Foundation, OPC UA Specification, Part 7: Profiles. 2017, 
http://www.opcfoundation.org/UA/Part7/. 

За контакти:
Ас. инж. Йордан Белев

e-mail: yordanbelev@gmail.com
Ас. инж. Цветелина Иванова

e-mail: t.ivanova@uctm.edu
Проф. д-р Идилия Бачкова

e-mail: idilia@uctm.edu
Катедра „Автоматизация на производството“

Химикотехнологичен и металургичен 
университет – София 


