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Prentsa Oharra 

Euskal enpresen teknologiaz garatutako ekipo 
elektronikoen belaunaldi berriak sare 

elektrikoaren segurtasuna hobetuko du 
 

SecureGrid partzuergoak zibersegurtasun eta datu-analitikaren arloko 
teknologia berriak garatu ditu azpiestazio elektrikoen eta hauei atxikitako 
ekipamendu elektronikoen segurtasun maila nabarmen hobetzeko. 
 
Ekimenean parte hartu dute ZIV, Arteche, GE, Ingeteam, ITS Security eta 
Ormazabal enpresek eta Energia Klusterrak, Tecnaliaren lankidetzaz.  
 
Bazkideek proiektuaren emaitzak aurkeztu dituzte Bizkaiko Teknologia 
Parkean antolatutako “Sare elektriko ziberseguruagoa eraikitzen” 
izenburuko jardunaldian.  

 
 
(Zamudio, 2019ko urtarrilaren 24a). Eusko Jaurlaritzako Teknologia eta 
Berrikuntzako Sailburuorde Estibaliz Hernaezek inauguratu du gaur goizean 
Bizkaiko Teknologia Parkean (Zamudio) “Sare elektriko ziberseguruagoa 
eraikitzen” izenburuko jardunaldia, SecureGrid proiektuak sare elektrikoko 
azpiegituren zibersegurtasunaren arloak lortutako emaitzak ezagutzera emateko 
baliatu dena. 
 
Ekitaldiaren antolatzaileak ZIV (proiektuaren liderra), Arteche, GE, Ingeteam, ITS 
Security, Ormazabal eta Energia Klusterra izan dira Tecnaliarekin batera 
SecureGriden bultzatzaile bezala, eta honako hauek izan ditu partaide: Asier 
Martinez, Zibersegurtasun Euskal Zentroko (BCSC) CSIRT arloko arduraduna eta 
Red Eléctrica de España, Iberdrola, EDP eta Endesaren ordezkariak hizlari bezala, 
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak Hazitek 
Programaren bitartez babestutako proiektu honetan parte hartu duten erakundeen 
ordezkariez gain. 
 
Proiektua  
 
SecureGrid proiektuak tentsio altu eta ertaineko instalazio elektrikoen eta hauei 
atxikitako IED (Intelligent Electronic Devices) izeneko ekipamendu elektronikoen 
sekurizazioa erraztuko duen ezagutza garatzeari ekin dio hiru urtez, izan ere, 
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osagarri horien ezaugarri eta komunikazio-gaitasunen harira, Smart Grid-en gune 
kritikoak bihurtu dira zibererasoak gertatzekotan. 
 
Egindako lanaren ondorioz, sakoneko defentsa-paradigmaren araberako 
erreferentziazko arkitektura eta IEEE 1686 estandarra oinarri duen zibersegurtasun 
eredua definitu dira. Azken honek IEDak har dezakeen segurtasun maila  zehazten 
du (oinarrizkoa/ertaina/altua), eta horri esker, ekipo batek bildu beharreko 
funtzionaltasunak zehaz daitezke, konfidentzialtasuna, zuzentasuna, 
eskuragarritasuna, eta arbuiorik ezaren araberako segurtasun maila jakin bat lor 
dezan. 
 
Esparru horretatik abiatuta, proiektuko bazkideek azpiestazioetan nahiz 
transformazio-zentroetan babes eta kontrol eginkizunak betetzeko garatu dituzten 
zenbait ekipo aukeratu eta segurtasun arloko hobekuntzak gehitu zaizkie; hala 
nola, zereginetan oinarritutako sarbide-kontrolerako teknikak (RBAC) txertatzea, 
gorabeherei buruzko oinarrizko informazioa duen auditoretza-erregistroa, 
gorabehera eta alarmen denbora errealeko monitorizazioa eta komunikazioen 
zifratzea, besteak beste. 
 
Ekipoetan egindako lanen osagarri gisa, Kill Chain metodologiari esker erasoak 
detektatzen dituen sistema garatu da, baita instalazio elektriko bateko gailu 
elektronikoetan izandako barneratzeari (pentesting) buruzko probak konfiguratu 
eta egitea ahalbidetzen duen hacking etikoko tresna ere, fabrikatzaileek ekipoen 
segurtasun maila egiaztatzeko erabili ahal dezaten. 
 
Proiektu hau guztiz lagungarria izan da euskal industria Smart Gridetako 
zibersegurtasunaren arloko munduko erreferentetzat posizionatzeko. Sektore 
honek nabarmentzeko moduko aurrerapausoak eman ditu eta, aurreikuspenen 
arabera, hazkunde garrantzitsua izango du datozen urteotan. 
 
 

Energia Klusterrari buruz 

Energia Klusterrak Euskadin dauden energia sektorearen balio-kateko enpresa nagusiak 
(energia-operadoreak, ekipo eta osagaien fabrikatzaileak zein ingeniaritza eta zerbitzuetako 
enpresak), Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak eta energia arloko 
erantzukizunak dituzten administrazio publikoko erakundeak biltzen ditu. Gaur egun, 177 
bazkide ditu, eta jarduera ugari egiten ditu nazioartekotzearen, garapen teknologikoaren eta 
enpresa-berrikuntzaren esparruetan. 

 

 


