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چکیده
 سامانه قددرت بده عندنان یکدی از مهدمتدرین.ارزیابی ریسک زیرساختها در برابر تهدیدات یکی از مهمترین مالحظات پدافند غیرعامل است
 هدف از این مقالده. همناره هدفی جذاب برای گروههای تروریستی بنده است،زیرساختهای هر کشنر که دیگر زیرساختها بدان وابسته است
ارائه روشی برای ارزیابی ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات تروریستی و همچنین ارائه روشی برای کاهش ریسک سامانه با تخصیص بهینه
 بدین منظنر ابتدا مدل احتمالی حمله منفقیتآمیدز تروریسدتی بده تجهیدزات.بندجه پدافند غیرعامل برای مستحکمسازی تجهیزات آن است
 در. ریسک سامانه برای سدنارینهای مختلدت تعیدین مدیشدند،سامانه مشخص میشند و در گام بعد با مشخص کردن خسارت ناشی از حمله
 به منظنر نشان دادن کدارایی روش ارائدهشدده. بندجه پدافند غیرعامل برای مستحکمسازی تجهیزات به صنرت بهینه اختصاص مییابد،ادامه
 نتایج شبیهسازی نشان میدهدد کده. منرد آزمنن قرار گرفته استIEEE  باسه24  سامانه آزمایش،برای ارزیابی و کاهش ریسک سامانه قدرت
. ریسک سامانه کاهش مییابد،چگننه با اختصاص بندجه پدافند غیرعامل
 مسئله بهینهسازی کنلهپشتی، خسارت ناشی از حمله، احتمال حمله منفقیتآمیز، آسیبپذیری، ارزیابی ریسک:کلیدواژهها
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Abstract
Risk assessment of infrastructures against threats, is one of the most important consideration in passive defence.
Power system is an infrastructures on which other infrastructures are depended. This infrastructure is always
regarded by terrorists as an attractive target. This paper presents a method for risk assessment of power system. It
also presents a method for risk reduction of power system based on optimal allocation of defence budget for
hardening facilities of power system. First, probability model of successful terrorist attack to power system’s
facilities is presented and by combining of this probability and consequences of attack, risk of each scenario is
achieved. Then, power system’s defence budget is optimally allocated for hardening its facilities. In order to
indicate the effectiveness of these methods, IEEE 24-bus reliability test system is tested. Results show how system’s
risk is reduced by the allocation of defence budget for system protection.
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 .5مقدمه
بحث آسیب پذیری و ریسک سامانهها و زیرسداختهدای اساسدی
برای اولین بار در دهده  5372مدیالدی بدرای امنیدت تأسیسدات
هستهای در برابر تهدیدات تروریستی و خدرابکارانده بده صدنرت
جددی مردرش شدد .در طدنل سدالیان گذشدته ،مفداهیمی نظیدر
آسیب پذیری ،ریسک ،مدیریت بحران و اخیراً نظریه بدازی بحدث
مقابله با تهدیدات امنیتی زیرساختهای اساسی را شکل داده اندد
] .[5-8در سالهای اخیر ،تجربیات جنگها و حمالت تروریستی
بر اهمیت مرالعه آسیب پذیری و ریسک زیرساختهدای اساسدی
افزوده است .یکی از مهم ترین زیرساختهای اساسی هدر کشدنر،
زیرساخت شبکه برق آن است زیرا زیرسداختهدای دیگدر بده آن
وابستهاند .جنگهای بالکان و عراق نمننههایی از حمالت مستقیم
به زیرساخت سامانه قدرت است ].[3
شکل ( )5ابعاد مسئله امنیت سامانه قدرت را نشان میدهدد.
مقابله با تهدیدات بهدره بدرداری ،تهدیددات فیزیکدی و همچندین
تهدیدات سایبری ستنن هدای امنیدت سدامانه قددرت را تشدکیل
میدهند.

شکل  .5ابعاد مسئله امنیت سامانه قدرت ][52
تهدیدات بهرهبرداری به حنادث درون شبکهای نظیدر خردا و
خرابی تجهیزات و برون شبکهای مانند برخنرد صداعقه ،طنفدان و
اشتباه عنامل انسانی اطالق میشند .در سالیان متمدادی مسدئله
امنیت و قابلیت اطمینان سامانه قدرت در برابر ایدن تهدیددات در
نظر گرفته شده و راهکارهای مقابله با آن شناخته شده است.
تهدیدات فیزیکی یا تهدیددات امنیتدی بده اقدداماتی اطدالق
م دیشددند کدده عامداندده و از روی عندداد بددرای ایجدداد اخددتالل در
زیرساخت سدامانه قددرت انجدام مدیشدند .عملیدات تروریسدتی،
خرابکارانه و نظامی از نمننههای تهدیدات فیزیکی سامانه قدرت
هستند .خسارات و اختالالت چنین تهدیداتی میتناند بسیار زیاد
و تأثیرگذار باشد .مرالعه تحقیقات گذشته در خصنص مقابلده بدا
تهدیدات امنیتی و فیزیکی سامانهها ،ابهامات و سردرگمیهایی را
ایجدداد مدیکنددد کدده علددت آن عدددم وحدددت نظددر متخصصددان و

دانشددمندان ایددن حددنزه در خصددنص برخددی مفدداهیم نظیددر
آسیب پذیری ،ریسک و تهدید است ] .[55در این تحقید سدعی
شده است تا این مفاهیم به صنرت روشن تعریدت و دسدتهبنددی
گردد .با جمعبندی تحقیقات گذشته میتنان نتیجده گرفدت کده
مسئله مقابله با تهدیدات سامانه قددرت از مفداهیم و منودنعاتی
تشکیل شده اسدت کده بده صدنرت پلکدانی ،پشدت سدرهم قدرار
میگیرند و همدیگر را تکمیل میکنند .این مفاهیم در شدکل ()2
تنسط نگارنده نشان داده شده است.

شکل  .2مفاهیم منونعی مسئله مقابله با تهدیدات امنیتی سامانهها

در تمامی برنامههای دفاع از سامانه قدرت در برابر تهدیددات
امنیتددی ،اولددین گددام شناسددایی نقددای گلنگدداهی یددا ارزیددابی
آسیبپذیری سامانه قدرت است ] .[52احتمال وقنع حمله به این
نقای گلنگاهی با تنجه به ویژگیهای جغرافیایی و پدافندی آنها
و همچنین احتمال منفقیتآمیز بندن حمله در صدنرت وقدنع بدا
تنجه به ویژگیهای پدافندی و مستحکمسدازی آن نقدای ،بحدث
بعدی در برنامه دفاع از سامانه قدرت را شکل میدهد .فرض کنید
نقره ای در شبکه قدرت به عننان نقره گلنگاهی مررش شند کده
از دست رفتن آن منجب خسارت بسیار بزرگی به شبکه شند ولی
درعینحال با تنجه به دور بندن آن از منرقه تهدیدد ،احتمدال از
دست رفتن آن بر اثر حمله منفقیتآمیز بسدیار اندد اسدت .در
این صنرت آن نقره در برنامه دفاع و مستحکمسازی چندان منرد
تنجه قرار نمیگیرد .در نظر گرفتن همزمان میزان خسارت ناشی
از دست رفتن تأسیسدات در اثدر حملده و احتمدال وقدنع حملده
منفقیتآمیز به آنها مفهنم ریسک را شکل میدهد.
هدف از این تحقی  ،بررسی ریسدک سدامانه قددرت در برابدر
تهدیدات تروریستی است .در بخدش دوم مفهدنم ریسدک ارائده و
تفاوت آن با آسیب پذیری بررسی شده است .در بخش سنم روش
محاسباتی برای ارزیابی ریسک سامانه قدرت و کداهش بهینده آن
بررسی شده است .در بخش چهارم اعمال شبیهسدازی و نتدایج و
در بخش آخر نیز نتیجهگیری بیان شده است.
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 .2مفهوم ریسک
در دهههدای اخیدر مفهدنم ریسدک مدنرد تنجده دولدتمدردان و
متخصصان قرار گرفته است .ارائه یک مفهنم کامل و قابللمس از
ریسک که در همه جا قابل استفاده باشد ،وروری است .این امدر
تنسط کاپالن و همکاران ] [59انجام شده اسدت .در سدال 5370
الرنس ریسک را "احتمال و شدت اتفاقات نامرلنب" تعریت کرد.
یک سال بعد کاپالن تعریت ریسک را در غالب سه سداال روبدهرو
که به سااالت سه گانه معروف اسدت ،اصدالش کدرد .چده اتفاقدات
نامرلنبی میتناند بیفتد؟ احتمال هر کدام چقدر است؟ خسارت و
نتیجه هر کدام چیست؟ در این تعریدت اتفاقدات (سدنارینها) بده
تعریت قبلی اوافه شده است.
کمیسازی ریسک در دو گام انجام میشند .در گام اول برای
تبیین ریسک و کمیسازی آن باید به سه سداال بداال پاسدد داد.
پاسد به سااالت باال به مجمنعهای از اتفاقات (سدنارینها) ممکدن
میانجامد که هر کدام احتمالی برای وقنع و خسارتی دارند .ایدن
مجمنعه در جدول ( )5نشان داده شده است .اگر سنارینهای این
جدول به این صنرت مرتب شند که خسارتها (xiهدا) از کنچدک
به بزرگ قرار بگیرند ،در واقع میتنان احتماالت تجمعی ( )Piرا به
صنرت تجمعی بدا جمدع کدردن احتمداالت منفدرد ( )piاز پدایین
جدول به باالی جدول به دست آورد .حال اگر این جدول تجمعی
در دو بعد رسم شند به صنرتی کده محدنر افقدی  xiهدا و محدنر
عمندی احتماالت تجمعی باشد منحنی ریسک ترسیم شده است.
شکل ( )9این منحنی را به صنرت پلهای نشان میدهد.
جدول  .5لیست سنارینها ،احتماالت وقنع و نتایج حاصله
احتمال تجمعی

نتیجه

احتمال

سنارین

P1= p1+ P2=1

x1

p1

s1

P2= p2+ P3

x2

p2

s2

P3= p3+ PN

x3

p3

s3

PN= pN

xN

pN

sN

شکل  .8منحنی ریسک
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برخی متخصصان ریسک را احتمدال وقدنع ودربدر خسدارت
تعریت کردهاند .در این صنرت ریسک یک نقره میشند که بدرای
مجمنع سنارینها برابر با مقدار میانگین منحنی ریسک است.
در گام دوم برای کمیسازی مفهنم ریسک ،عدم قرعیت 5در
مقادیر منحنی نیز مررش میشند و نشدان داده مدیشدند مفهدنم
ریسک فراتر از آن است که بتنان آن را با یک منحندی نشدان داد
] .[59گاهی اوقات مفهنم ریسدک و آسدیبپدذیری در مقداالت و
مراجع سبب سردرگمی میشند ] .[55آسیبپذیری پاسد سامانه
به حادثه و مقابله سامانه با آن حادثه مشدخص اسدت و بده زبدان
ساده نتایج و عناقب حاصل از حادثه (حملده) بدا فدرض وقدنع آن
است ] .[9در واقع در تحلیل آسیبپذیری احتمال وقنع حادثه در
نظر گرفته نمیشند و فرض میشند که حادثه رخ داده است و بدا
فرض رخ دادن آن ،عناقب و خسدارت حادثده محاسدبه و بررسدی
میشند .ریسک بر احتمال وقنع حمالت و نتایج و خسارت ناشدی
از آن ها تأکید دارد یعنی همزمان هم به احتمدال وقدنع حمدالت
تنجه میکند و هدم بده نتدایج و عناقدب آنهدا .در واقدع ارزیدابی
آسیبپذیری گامی از ارزیابی ریسدک اسدت ] 9و  .[52اگدر تنهدا
احتمال و استعداد وقنع سنارینها و حمدالت مدنرد مرالعده قدرار
گیرد ،ارزیابی تهدید صنرت گرفته است .برای روشن شدن بحدث
از شکلهای زیر کمک گرفته میشند .در شکلهای زیر سه حالت
سامانه به نامهای حالت اولیه ) ،(S0حالت میانی ) (MSو حالدت
نهایی ) (ESنشان داده شدده اسدت .در حالدت اولیده سدامانه در
شرایط کار عادی خند قرار دارد .حالت میانی زمانی اتفاق میافتد
که سامانه در اثر یک اتفاق شروعکننده (IE) 2از حالت کار عادی
خارج شده و حادثهای رخ میدهد .مثالً یکی از اجدزای سدامانه از
دست رود .حالت نهایی نیز زمانی اتفاق میافتد که حاالت میدانی
تأثیراتی بر عملکرد سامانه بگذارد و پس از آن حالدت سدامانه بده
حالت نهایی پایدار در آید .با تنجه به شکل ( ،)4ارزیدابی ریسدک
تحلیل کل مسیر طی شده از نقره حالت اولیده بده نقرده حالدت
نهایی است.

شکل  .4ارزیابی ریسک

][ 9

Uncertainty
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ارزیابی آسیبپذیری تحلیل مسیر طی شدده از نقرده حالدت
میانی تا نقره حالت پایدانی اسدت (شدکل ( .))1یعندی بررسدی و
تحلیل عناقب و نتایجی که با فدرض رخ دادن یدک حادثده نهایتداً
حاصل میشند .ارزیابی تهدید تحلیدل مسدیر طدیشدده از نقرده
حالت اولیه تا نقره حالت میانی است (شکل ( .))0یعنی بررسی و
تحلیل احتماالت و سنارینهایی که ممکن است از حالت اولیه بده
نقره رخداد حادثه رسید.

شکل  .1ارزیابی آسیبپذیری

][9

شکل  .6ارزیابی تهدید

به عننان مثال برای یک سامانه قدرت فرض کنید که سدامانه
در حال کار کردن در شرایط عادی است .در اثر وقنع حملده و یدا
حمالتی به پستهای الکتریکی این شبکه ،عملکرد سدامانه دچدار
اختالل شده و خسارتی به سامانه تحمیل میشند .در این صنرت
تحلیل و بررسی احتمال وقنع حمله به پست الکتریکی مشخص و
منفقیتآمیز بندن حمله به آن با تنجه به ویژگیهای جغرافیدایی،
پدافندی و تجربی آن ،ارزیابی تهدید برای پست الکتریکی است.
حال اگر فرض شند که پست الکتریکی در صنرت وقنع حمله
منفقیتآمیز از دست رفتده ،ارزیدابی و تحلیدل نتدایج و خسدارت
حاصله بر سامانه ،ارزیابی آسیبپذیری است .در نهایت تحلیدل و
ارزیابی کل مسئله در منرد احتمال وقنع و خسارت ناشی از وقنع
حمله منفقیتآمیز ،ارزیابی ریسک سامانه است.

 .8روش پیشنهادی ارزیابی ریسک
 .5-8مدل احتمال حمله موفقیتآمیز به اجزای سامانه
هدف این مقاله ارزیابی ریسک سامانه قددرت در برابدر تهدیددات
امنیتی و تروریستی است .با تنجه به تعریت ریسک ،ابتددا مددلی
برای تعیین احتمال حملده منفقیدتآمیدز تروریسدتی بده اجدزای
سامانه قدرت ارائه میشدند .در ادامده عناقدب و نتدایج حاصدل از
حمله تروریستی بررسی میشند .ریسک سامانه قدرت به صدنرت
ترکیب احتمدال حملده منفقیدتآمیدز و خسدارت حملده تعیدین
میشند.
غفارپنر و همکاران ] ،[54روشی برای ارزیابی ریسک سدامانه
قدرت ارائه کردهاند .در این روش احتمال وقنع حمله منفقیتآمیز
به همراه خسارت ناشی از حمله ،ریسک سامانه قدرت را تشدکیل
میدهند .در روش مذکنر ننیسندگان برای تعیین احتمال حملده
بددده تجهیدددزات سدددامانه قددددرت مجمنعدددهای از مشخصدددات
حملهکنندهحملهکننده مانند انگیزه حمله ،میزان فعالیت ،مندابع،
ساختار سازمانی حملهکننده ،روش حمله و غیره تنجه کدردهاندد.
تعیین احتمال حمله منفقیت آمیز بر اسدا پارامترهدای متعددد
حملهکننده ،منجر به عدم قرعیت بسیار زیاد خناهد شدد .مددافع
از اطالعات ،انگیزهها ،تاکتیکهدا و روشهدای مهداجم ،اطالعدات
روشنی در دست ندارد و یا ممکن اسدت فریدب بخدنرد .بندابراین
غالباً در این ننع مسائل ،بهتر اسدت مددافع بدر روی داشدتههدا و
دانستههای خند تمرکز کند.
بر خالف روش ارائهشده تنسط غفارپنر و همکداران ] ،[54در
این مقالده ،روش ارائده شدده بدرای تعیدین مددل احتمدال حملده
منفقیتآمیز تروریستی ،بر ووعیت منجند پدافندی اجزای سامانه
تمرکز میکند .در ایدن روش ،سدامانه قددرت بده زیرسدامانههدا و
زیرسامانهها خند به اجزائی تقسیم میشنند برای هر جز از سامانه
سه تابع جلنگیری ،شناسایی و واکنش تعریت میشند ].[55
جلنگیری 1به معنای اقداماتی است که طرف خدرابکدار را از
نفنذ و دسترسی به اجزای سامانه بازمیدارد مانند پست نگهبانی،
کشیدن حصار ،ووعیت جغرافیایی منرقه و غیدره .شناسدایی بده
معنی فهمیدن و آگاه کردن دیگران از وقنع اعمدال خدرابکارانده
است .دوربینهای مداربسته و آژیر خرر نمننده هدایی از اقددامات
شناسایی است .واکنش به معنی اقداماتی است که از زمان به صدا
درآمدن آژیر تا حضنر سدریع نیروهدای امنیتدی بدرای واکدنش و
ممانعت از انجام خرابکاری انجام میپدذیرد .پارامترهدایی مانندد
نزدیکی تأسیسات به ایستگاههای پلیس ،آمادگی نیروهای پلدیس
منرقدده ،ووددعیت جغرافیددایی منرقدده و غیددره در تددابع واکددنش

deterrence
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تأثیرگذارند .هر یک از این تنابع بدا تنجده بده وودعیت منجدند و
اقدامات پدافندی انجدامشدده ،تنسدط متخصصدان و کارشناسدان
امنیتی مشخص میشنند .برای تعیین تنابع جلنگیری ،شناسدایی
و واکنش متخصصان از تنابع تنزیع احتمال استفاده میکنند .بده
طنر مثال برای تابع شناسایی ،متخصصدان امنیتدی بدا تنجده بده
تعداد دوربینهدای مداربسدته ،مکدان آنهدا ،آژیرهدای امنیتدی و
همچنین پارامترهای دیگر ،یک تنزیع احتمال بده کدار مدیبرندد.
دلیل استفاده از تنزیدع احتمدال لحدا کدردن عددم قرعیدت در
مقداردهی به این تنابع است .یک تنزیدع احتمدال مناسدب بدرای
تنابعی که تنسط متخصصان برآورد میشند ،تنزیع احتمال مثلثی
است ] .[51تابع چگالی احتمال این تنزیع احتمالی و تابع تنزیدع
تجمعی آن به ترتیب در شکلهای ( 7و  )8نشان داده شده است.
پارامتر  aکمترین ،پارامتر  bبیشتدرین و  cمحتمدلتدرین حالدت
است.

شکل  .7تابع چگالی احتمال تابع تنزیع مثلثی
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شند .سدسس بدا تنجده بده وزن هدر کددام از تنابدع تنسدط روش
مننتکارلن این تنابع تنزیع احتمال را تجمیع 3کرد و تدابع تنزیدع
احتمال ممانعدت آن جدزء از زیرسدامانه را بده دسدت آورد ].[51
شکل ( )3نمننهای از تجمیع تنابع تنزیع احتمال را نشان میدهد.

شکل  .3تجمیع تنابع تنزیع مثلثی

ممکن است در روش ارائهشده همچنان بحدث عددم قرعیدت
نگران کننده باشد .بدین منظنر میتنان برای اطمینان بیشتر ،این
تنابع را تنسط چند گدروه از متخصصدان تعیدین کدرد و تنابدع را
تجمیع کرد تا عدم قرعیت به کلی در مسئله لحدا شدند ].[55
نکتهای که باید منرد تنجده واقدع شدند ایدن اسدت کده احتمدال
ممانعت از وقنع حمله یک عدد مشخص نیست و دارای پراکندگی
است .طبیعتاً در مسائلی که با انناع عدم قرعیتها مناجده اسدت،
احتماالت به صنرت تنابع تنزیع احتمال بیدان مدیشدنند (شدکل
( .))52در صنرتی که پراکندگی تابع تنزیع احتمال کم باشدد ،بدا
تقریب مدیتدنان احتمدال ممانعدت از وقدنع حملده را یدک عددد
مشخص که همان پر تکرارترین حالت (مند) است ،در نظر گرفت
].[55

شکل  .3تابع تنزیع تجمعی تابع تنزیع مثلثی

پارامترهای این تنابع تنزیع احتمدال بده وسدیله متخصصدان
امنیتی و تنسط نظریه بایز 1مشخص میشند ] .[51اگدر مجمدنع
2
سه تابع جلنگیری ،شناسایی و واکنش را به عننان تابع ممانعدت
تعریت میشند که به معنای ممانعت از انجام حمله منفقیتآمیدز
باشد ،بعد از مشخص شدن تنابع جلنگیری ،شناسایی و واکدنش،
میتنان احتمال وقنع حمله منفقیتآمیز به آن جزء از زیرسدامانه
را محاسبه کرد .برای این منظنر ابتدا باید وزن تنابدع جلدنگیری،
شناسایی و واکنش در تدابع ممانعدت تنسدط متخصصدان بدرآورد
Bayes Theorem
Avoidance

شکل  .53مند ،میانه و میانگین یک تابع تنزیع احتمال

در نهایت با تعیین احتمال ممانعت از وقنع حمله  ،Aمیتنان
احتمال وقنع حمله منفقیتآمیز را به صنرت زیر محاسبه کرد:

p  1 A

()5
برای زیرسامانههای یک سامانه نیز میتدنان روندد قبدل را تکدرار
کرد .بدین منظنر ابتددا بایدد تنابدع ممانعدت ) A(xتمدامی اجدزا
زیرسامانه تعیدین شدند .سدسس وزن هدر کددام از ایدن اجدزاء در
عملکرد زیرسامانه تنسط مرالعات قابلیت اطمینان سامانهها ][50

1
2

Aggregation

3
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تعیین شند .سسس با تجمیع این تنابع تنسدط روش منندتکدارلن
تابع تنزیع ممانعت کل زیرسامانه تعیین میشند.
 .2-8خسارت سامانه در اثر وقوع حمله موفقیتآمیز
همان طنر که در بخش قبدل بیدان شدد ،ارزیدابی آسدیبپدذیری
سامانه به معنای تحلیل و تعیین عناقب و خسارت ناشی از وقدنع
یک اتفاق (در اینجا حمله تروریستی به سامانه) است .از آنجدایی
کده بدرای حفددپ پایدداری سددامانه و پاسدد هدمزمددان بده حملدده
تروریستی به سامانه قدرت ،یکی از ماثرترین و مهمترین راهکارها
قرع بار است و همچنین ،هدف حمالت نظامی و تروریسدتی نیدز
قرع هر چه بیشتر بار است ،میتنان میزان بدار تدأمین نشدده در
صنرت وقنع حمله منفقیتآمیز را به عننان خسارت سامانه در اثر
وقنع حمله در نظر گرفت .اکثدر مراجعدی کده در زمینده دفداع از
سامانه قدرت در برابر تهدیدات تحقی کردهاند از همین شداخص
برای تعیین خسارت سدامانه قددرت و ارزیدابی آسدیبپدذیری آن
استفاده کرده اند ] .[57-53در این مراجع میزان بار تأمین نشدده
با استفاده از پخش بار  DCو با فدرض از دسدت رفدتن اجزایدی از
سامانه قدرت در صنرت وقنع حمله منفقیتآمیدز محاسدبه شدده
است .در این تحقی همانند مراجع ذکرشده ،تدنان تدأمین نشدده
سامانه به عننان میزان خسارت ناشی از حمله در نظر گرفته شده
است.
 .8-8ریسک سامانه قدرت در برابر حمالت
در بخش قبل بیان شدد کده ریسدک یدک سدامانه از سده عنصدر
سنارینها ،احتمال وقنع آنها و میزان خسارت ناشی از وقنع آنها
شکل میگیرد .برای یک سامانه قدرت چندین سنارینی حمله که
شامل حمله به نقای مختلت سامانه و اجزای مختلدت آن اسدت و
همچنین حمالت همزمان به سامانه وجند دارد .یکی از سدااالتی
که همناره در زمینه ریسک سامانهها مررش بنده این است که آیا
میتنان تمامی سدنارینها را در نظدر گرفدت .طبیعتداً بدرای یدک
سامانه قدرت که از المانهای متعددی تشکیل شده است این امر
غیرممکن است اما میتنان این سنارینها را با روشهدای کداهش
سنارین 1به اندازه قابل قبنلی کاهش داد .فرض کنیدد بدرای یدک
سامانه قدرت سنارینها مشخص شند و احتمال وقنع منفقیتآمیز
هر یک به عالوه میزان خسارت ناشی از وقنع آنها تعیدین شدند.
در این صنرت جدول سنارینها همانند جدول ( )5تهیه میشدند.
در یک سامانه قدرت سنارینها شامل حملده بده اجدزای مختلدت
سامانه (خرنی انتقال ،پستها و نیروگاهها) و یا حمله همزمان به
چندین جزء سامانه است.

برای یک تک سنارین ریسک به صنرت حاصلودرب احتمدال
وقنع منفقیتآمیز آن سنارین در میزان خسارت ناشی از وقدنع آن
تعریت میشند .ریسک سامانه برای کل سدنارینها (حمدالت) بده
صنرت مجمنع حاصدل ودرب احتمداالت در خسدارت هدا تعریدت
میشند که همان میانگین منحنی ریسک است.
SN

R   ps  x s

()2

s 1

در این رابره R ،ریسک کل سامانه Ps ،احتمال وقنع منفقیتآمیز
سنارینی  sو  xsخسارت ناشی از سنارینی  sاست.
هرگننه تالش در جهت بهبند مسائل پدافند غیرعامل سامانه
قدرت و همچنین مدیریت بحران سامانه قدرت در برابر تهدیددات
سبب کاهش ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات میشند .این
کاهش ریسک سامانه باید تا رسیدن به نقره قابلقبنل (ایددهآل)
ادامه داشته باشد .در ادامه روشدی بهینده بدرای دفداع از سدامانه
قدرت در جهت کاهش ریسک سامانه ارائه میشند.
 .4-8کاهش ریسک سامانه قدرت
راهبردهای متننع و راهکارهای گنناگننی برای پدافندد غیرعامدل
سامانه قدرت و مدیریت بحران سامانه قدرت در زمان وقنع حمله
وجند دارد که بسته بده نظدر سیاسدتگدذاران ایدن حدنزه مدنرد
استفاده قرار میگیدرد .در ایدن تحقید رویکدردی بدرای کداهش
ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات امنیتی و تروریسدتی ارائده
میشند .در این رویکرد فرض میشند که بندجه پدافند و دفاع از
سامانه قدرت محدود باشد .این بندجه صدرف مسدتحکمسدازی و
پدافند غیرعامدل تأسیسدات سدامانه قددرت مدیشدند .بدا فدرض
محدودیت این بندجه ریسک سامانه باید تدا حدد امکدان کداهش
یابد .مشخص است که این رویکرد یک مسئله بهینهسازی اسدت.
این مسئله بهینهسازی به مسئله کنلهپشتی 2شباهت دارد (شدکل
( .))55در مسئله بهینهسازی کنلهپشتی هدف این است که بدرای
رفتن به یک سفر تعدادی از وسایل که هر کددام وزن مشدخص و
ارزش مشخصی دارد را طنری در یک کنلهپشتی که قابلیت حمل
وزن محدددودی دارد جاسددازی کنیددد ،کدده بددیشتددرین ارزش در
کنلهپشتی قرار گیرد.

شکل  .55مسئله بهینهسازی کنلهپشتی
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در اینجا مسئله کنلهپشتی اینگننه تغییر مییابد که قابلیدت
حمل وزن محدود کنلهپشتی همان بندجه دفاعی محددود اسدت،
وسایل کنلهپشتی همان المانها و اجزای سدامانه قددرت هسدتند
که باید از آنها دفاع شند ،ارزش وسایل کنلهپشتی همان ریسک
حمله به هر کدام از اجزای سامانه است و وزن وسایل کنلهپشدتی
برابر با بندجه منرد نیاز برای تقنیت پدافند هر یک از المدانهدای
سامانه است .مسدئله بهینده سدازی کنلده پشدتی بده صدنرت زیدر
قابلبیان است:
x j

()9

m

j

v

Maximize

j 1

subject to :
 x j W

m

j

w
j 1

در این رابره j ،وسایل منجند برای گذاشتن در کنلدهپشدتی،
 vjارزش هددر کدددام از وسددایل wj ،وزن هددر کدددام از وسددایلW ،
محدودیت حمل وزن تنسط کنلهپشتی است.
 xjیک مقدار باینری است که اگر وسیله برای کنلهپشتی انتخداب
شند مقدار آن  5و اگر انتخاب نشند مقدار آن صفر خناهد بند.
این مسدئله بهیندهسدازی بداینری-خردی تنسدط روشهدای
بهینهسازی حل میشند .پس از حدل ایدن مسدئله بهیندهسدازی،
المانها و اجزای سامانه قدرت کده بایدد تقنیدت شدنند مشدخص
میشند و ریسک کاهشیافتده سدامانه پدس از حدل ایدن مسدئله
مشخص میشند.
نکتهای که در حل مسئله بهینهسازی کداهش ریسدک بداقی
میماند ،مشخصکردن بندجه منرد نیاز برای تقنیت پدافندد هدر
المان سامانه ) (wjاست.
اطالعات بندجه منرد نیاز بدرای تقنیدت پدافندد هدر جدزء از
اجزای سامانه تنسط کارشناسان پدافند غیرعامل تعیین میشدند.
به عننان مثدال بدرای یدک پسدت انتقدال بدا مسداحت مشدخص،
جغرافیای مشخص ،ظرفیت مشخص و پارامترهای دیگر مشدخص
میشند که چه مقددار بندجده بدرای پدافندد آن در برابدر حملده
تروریستی نیاز است تا احتمال وقنع حمله منفقیتآمیز بده صدفر
نزدیک شند و ریسک سامانه برای این سنارین مشخص بده انددازه
 ps×xsکاهش یابد (در اینجا  psاحتمال وقنع حمله منفقیدتآمیدز
قبل از اعمال تمهیدات پدافند غیرعامل است).
هنلمگرن و همکاران ] [53رابرهای کلدی بده صدنرت تدابعی
نزولی برای کاهش احتمال حمله منفقیتآمیز به اجزای سامانه بر
حسب بندجده دفداعی بدهکاررفتده بدرای تقنیدت آن اجدزاء ارائده
کردهاند.
()4

ci
k ip  c i

pi  1 
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در این رابره i ،اجزای سامانه قدرت ci ،بندجه بدهکاررفتده بدرای
تقنیددت پدافنددد هددر ی دک از اجددزاء اسددت ( Kpi .)$درجدده آزادی
تعریتشده برای تابع است .این درجه آزادی برای پستها  ،2برای
ژنراتنرها  9و برای خرنی  4تعریت شده است Pi .احتمال حملده
منفقیتآمیز به جزء  iاست.
از رابره ( )4مشخص است که اگر بندجده بدهکاررفتده بدرای
پدافند اجزاء به مقدادیر بسدیار زیداد میدل کندد ،احتمدال حملده
منفقیتآمیز به آنها به سمت صدفر میدل مدیکندد .بندابراین بدا
استفاده از اطالعات تجربی که تنسط کارشناسان پدافند غیرعامل
برای تعیین بندجه منرد نیاز برای پدافند اجدزای سدامانه قددرت
مشخص میشند و یا با استفاده از روابری مانند رابره ارائدهشدده
تنسط هنلمگرن ،میتدنان مسدئله بهیندهسدازی کداهش ریسدک
سامانه قدرت را حل کرد.

 .4اعمال شبیهسازی و نتایج
کاربرد روش ارائهشدده بدر روی شدبکه آزمدایش  24باسده
انجامشده است ] .[22این شبکه در شکل ( )52نشان داده شدده
است .بار شبکه برابر  9422مگاوات (بار پیک) در نظر گرفته شده
است .همچنین فرض مدیشدند خدط انتقدال  28بدرای تعمیدرات
برنامهای خارج از مدار است و تروریستها با داشدتن اطالعدات از
این برنامه اقدام به حمله میکنند .فرض میشند در اثر حمله بده
خرنی دومداره (منازی) مانند خرنی  21و  ،20هدر دو از مددار
خارج میشنند.
در ابتدا ریسک برای یک سنارینی مشخص محاسبه میشند.
این سنارین ،حمله تروریستی به پست الکتریکی متصدل بده بدا
 24اسددت .ایددن سددامانه شددامل  2زیرسددامانه شددبکه  598و 292
کیلنولت است .اجزای این زیرسدامانههدا شدامل خردنی انتقدال،
پستها ی الکتریکی و واحدهای تنلیدی نشان دادهشده در شدکل
( )52هستند .ابتدا احتمال وقدنع حملده منفقیدتآمیدز بده جدزء
مشخص که در اینجا پست الکتریکی متصل بده بدأ  24اسدت،
محاسبه مدیشدند .فدرض مدی شدند پسدت الکتریکدی  24دارای
نگهبان ،روشنایی ،سیم خداردار و دوربدینهدای مداربسدته اسدت.
همچنین فرض میشند که این پست در منرقه شهری واقع است
و در فاصله قابلتنجهی از ایستگاههای پلیس قرار دارد.
IEEE

متخصصان امنیتی ،برای تنابع جلنگیری ،شناسایی و واکنش
از تنابع تنزیع احتمال مثلثی استفاده میکنند .محنر  xاین تنابع
از صفر تا  522با تنجه به اقدامات پدافندی صنرت گرفتده بدرای
جلنگیری ،شناسدایی و واکدنش متغیدر اسدت .بدیشتدرین اقددام
پدافندی ممکن با عدد  522و کمترین اقددام پدافنددی بدا عددد
صفر برآورد میشند .محنر  yنیز احتمال را نشان میدهد.
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تجمیع این تنابع تنزیع بدرای بده دسدت آوردن تدابع تنزیدع
احتمال ممانعت ،با استفاده از روش مننتکارلن و با تنجه بده وزن
هر یک از این تنابدع در تدابع ممانعدت حاصدل مدیشدند .نتیجده
تجمیع تنابع تنزیع احتمال فنق معمدنالً بده صدنرت تدابع تنزیدع
احتمال بتا ارائه میشند .متخصصان به عننان نمننه برای ممانعت
از حمله به پسدت الکتریکدی وزن تنابدع جلدنگیری ،شناسدایی و
واکنش را بر حسب تجربه به ترتیب  22 ،02و  22درصدد بدرآورد
میکنند.
در اثر تجمیع تنابع تنزیع فنق با استفاده از روش مننتکدارلن
در  71222تکرار ،تابع تنزیع احتمدال ممانعدت بده صدنرت تدابع
تنزیع بتا با دو پارامتر  α=1/2و β=2/5اسدتخراج شدد .ایدن تدابع
تنزیع در شکل ( )54ترسیم شده است.

شکل  .52شبکه آزمایش  24باسه

IEEE

شکل  .54تابع تنزیع احتمال ممانعت پست  24در داخل شهر

کارشناسان با بررسی دقی کیفیت و مکان قرارگیدری پسدت
نگهبانی ،روشنایی و سیمخاردار و همچنین بدا اسدتفاده از نظریده
بایز ،برای تابع تنزیع احتمال مثلثی جلنگیری میزان محتملترین
حالت را  ،82کمترین مقدار را  72و بیشترین مقدار را  81تعیین
میکنند .برای تابع تنزیع شناسایی بدا تنجده بده تعدداد و مکدان
قرارگیری دوربینهای مداربسته ،محتملترین حالت  ،72کمترین
مقدار  01و بیشترین مقدار  82تعیین میشند .برای تابع تنزیدع
واکنش با تنجه به مکدان نزدیدکتدرین پایگداه پلدیس و مسدیر و
عنامددل دیگددر ،محتمددلتددرین حالددت  ،01کمتددرین مقدددار  11و
بیشترین مقدار  71تعیین میشند .این تنابع تنزیدع بدا نرمدالیزه
کردن محنر  xبین صفر و یک در شکل ( )59نشان داده شدهاند.

شکل  .58تنابع تنزیع مثلثی شناسایی ،جلنگیری و واکنش پست 24

این تابع تنزیع احتمدال دارای مدند  2/78و واریدانس 2/224
است .همان طنر که قبالً تنویح داده شدد مدیتدنان بدا تقریدب،
احتمال ممانعت از حمله به پست  24را برابر مند تدابع تنزیدع در
نظر گرفت .با استفاده از رابره ( ،)5احتمال حمله منفقیتآمیز به
پست الکتریکی مذکنر به صنرت زیر تعیین میشند:
p 24  1  0.78  0.22

حددالتی را در نظددر بگیریددد کدده پسددت الکتریکددی  24دارای
نگهبان ،حصار ،سیمخاردار و روشنایی مناسب است ولی در حنمه
شهر واقع است .در این حالت کارشناسان امنیتی ،تابع جلدنگیری
را به این صنرت برآورد میکنندد کده دارای کمتدرین مقددار ،11
بیشترین مقدار  72و محتملترین حالدت  01اسدت .در نتیجده،
تابع تنزیع احتمال ممانعت پست الکتریکدی  24بده صدنرت زیدر
تغییر میکند .در اینجا احتمال حمله منفقیتآمیز تروریسدتی بده
پست ،برابر با  2/97میشند که نسبت به حالدت قبدل  51درصدد
افزایش یافته است.
در گام بعد میزان خسارت ناشی از حملده منفقیدتآمیدز بده
پست الکتریکی متصل به بدأ  24محاسدبه مدیشدند ] .[25بدا
استفاده از پخش بار ،میزان تنان تأمین نشده در صنرت از دسدت
رفتن پست مذکنر برابر با  82مگاوات خناهد شد.
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جدول  .8جدول سنارینها به همراه احتمال وقنع و خسارت منتج
احتمال
منفقیت

خسارت
)(MW

ریسک
سنارین

رتبه
اهمیت

سنارین
سنارینی 5

2/22

82

58/24

52

سنارینی 2

2/21

210

52/8

55

سنارینی 9

2/29

222

0

52

سنارینی 4

2/72

03

48/9

1

شکل  .51تابع تنزیع احتمال ممانعت پست  24در حالتی که پسدت در

سنارینی 1

2/71

571

595/21

9

حنمه شهر قرار گرفته باشد.

سنارینی 0

2/02

758

492/8

5

در نتیجه ریسک برای این تک سنارین (حمله منفقیتآمیز به
پست الکتریکی متصل به بأ  )24برابر خناهد بند با:

سنارینی 7

2/72

82

17/4

4

سنارینی 8

2/12

15

21/1

3

سنارینی 3

2/82

14

49/2

0

R 24  82  0.22  18.04

سنارینی52

2/71

14

42/1

7

سنارینی55

2/0

02

90

8

سنارینی52

2/41

722

924

2

برای به دست آوردن ریسک سامانه ،همین روندد بدرای تدکتدک
سنارینها که شامل حمالت جداگانه به هر یک از المانهای شبکه
و یا حمله همزمان به دو یا چند المان است باید تکرار شند.
با استفاده از تجربیات گذشته و همچنین اطالعدات بدهروز از
مهاجم میتنان تنانایی مهاجم برای حملده بده سدامانه را بدرآورد
کرد .فرض کنید که با تنجه به حضنر گروههای مهاجم در شدمال
غربی منرقه ،وقنع حمله به ناحیدهای کده در شدکل ( )52نشدان
داده شده است محدود میشند .همچنین ،فرض کنیدد مدیتدنان
برآورد کرد که مهاجمین تنانایی حمله همزمان بده سده هددف را
ندارند و در منرد حمله همزمان به دو هدف ،تنها قادر به حمله به
دو خط مجاور هستند .بنابراین میتنان سنارینها را به جدول ()2
کاهش داد .روند قبل برای تمامی سنارینهای جددول بداال انجدام
میگیرد و جدول ( )9حاصل میشند.
جدول  .2جدول سنارینهای کاهشیافته
عننان سنارین
سنارینی 5

شرش سنارین
حمله به پست الکتریکی 24

سنارینی 2

حمله به واحد تنلیدی بأ

51

سنارینی 9

حمله به واحد تنلیدی بأ

50

سنارینی 4

حمله به خط انتقال 29

سنارینی 1

حمله به خط انتقال 24

سنارینی 0

حمله به خرنی منازی  21و 20

سنارینی 7

حمله به خط انتقال 27

سنارینی 8

حمله به خط انتقال 23

سنارینی 3

حمله به خط انتقال 92

سنارینی 52

حمله به خط انتقال 95

سنارینی 55

حمله همزمان به خرنی انتقال  92و 95

سنارینی 52

حمله همزمان به خرنی انتقال  24و  21و 20

ریسک کل سامانه

5579/73

حال با مشخص شدن ریسک سنارینها ،بندجه محدود پدافند
به گننهای بهینه تخصیص مییابد که ریسدک کدل سدامانه کمتدر
شند .این امر تنسط حل مسئله بهیندهسدازی کنلدهپشدتی انجدام
میپذیرد .برای حل مسئله کنلهپشتی ،بندجه پدافندد مدنرد نیداز
برای کاهش احتمال حمله منفقیتآمیز به هر کددام از تجهیدزات
سامانه تا حد صفر باید محاسبه شدند .در اینجدا حدد صدفر بدرای
احتمال حمله منفقیتآمیز به تجهیزات سامانه عدد  2/25در نظر
گرفته شده است .محاسبه بندجه پدافندی برای کداهش احتمدال
حمله منفقیتآمیز به هر کدام از تجهیزات سامانه تا حد صفر ،بدا
تنجه به میزان پدافند کنننی و همچنین ویژگیهای منحصربهفرد
جغرافیایی ،محلی ،فنی و دیگر عنامدل پیچیدده اسدت و نیازمندد
اطالعات و تحلیلهای گسترده است که در این مقاله نمیگنجدد.
در این مقاله از رابره ساده و اولیده ارائدهشدده تنسدط هدنلمگرن
(رابره ( ،))4برای محاسبه بندجه پدافندی جهت کاهش احتمال
حمله منفقیتآمیز از تا حد صفر استفاده شده است .با استفاده از
رابردده ( )4بندجدده پدافندددی بددرای کدداهش احتمددال حملدده
منفقیتآمیز به تجهیزات تا حد صفر ،به صنرت جدول هدای ( 4و
 )1به دست آمده است.
جدول  .4بندجه واحد پدافند منرد نیاز بدرای تجهیدزات سدامانه جهدت
کاهش احتمال حمله منفقیتآمیز به آنها تا حد صفر ()2/25
ننع تجهیزات (واحد)

بندجه واحد پدافند منرد نیاز

خط انتقال ( 5مایل)

 930222دالر

واحد تنلید ( 522مگاوات)

 237222دالر

پست الکتریکی ( 522مگاوات)

 538222دالر
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جدول  .1بندجه پدافند منرد نیاز برای تجهیزات سامانه جهدت کداهش

جدول  .6تخصیص بهینه بندجه پدافنددی کدل بدرای مسدتحکمسدازی

احتمال حمله منفقیتآمیز به آنها تا حد صفر ()2/25

تجهیزات سامانه (و :واحد تنلید ،پ :پست الکتریکی ،خ :خط انتقال)

ظرفیت یا طنل

بندجه پدافند منرد نیاز

پست الکتریکی 24

 422مگاوات

 790097دالر

بندجه پدافندی
کل

تجهیزات انتخابی برای
مستحکمسازی

ریسک جدید
سامانه

تجهیزات
واحد تنلید 51

 251مگاوات

 150222دالر

 2/1میلینن دالر

خ 24

5242/14

واحد تنلید 50

 511مگاوات

 952222دالر

 5میلینن دالر

خ  ،24خ 92

333/91

خط انتقال 29

 27مایل

 5204172دالر

5/1میلینن دالر

خ 21و20

749

خط انتقال 24

 52مایل

 479022دالر

خرنی  21و 20

 94مایل

 5997994دالر

 2میلینن دالر

خ ،24خ 21و20

287

خط انتقال 27

 90مایل

 5453423دالر

خط انتقال 23

 50مایل

 027222دالر

خط انتقال 92

 52مایل

 931222دالر

خط انتقال 95

 79مایل

 2885207دالر

با حل مسئله بهینه سازی کنلده پشدتی تنسدط الگدنریتم تکداملی
تفاولی ،1بندجه پدافندی کل بده صدنرت بهینده بدین تجهیدزات
سامانه قدرت تخصیص مییابد و ریسک کدل سدامانه بده صدنرت
بهینه کاهش مییابد .به ازای مقادیر مختلت بندجه پدافندی کل،
تخصیص بندجه پدافندی بین تجهیزات سامانه قدرت در جددول
( )0نشان داده شده است .کاهش ریسک سدامانه قددرت بده ازای
افزایش بندجه پدافندی کل در شکل ( )50نشان داده شده است.
این نمندار نشان میدهد که برای رسیدن به سرنش مختلدت
ریسک قابلقبنل سامانه ،چه مقدار بندجه پدافندی کل باید برای
مستحکمسازی تجهیزات واقدع در منرقده شدمال غدرب سدامانه
اختصاص یابد .به طنر مثال اگر سیاسدتگدذاران دفداعی ریسدک
قابلقبنل سدامانه قددرت را در برابدر تهدیددات تروریسدتی222 ،
واحد تعیین کنند ،باید بندجهای حددود  2/1میلیدنن دالر بدرای
مستحکمسازی سامانه اختصاص دهند .نمندار به ازای بندجه بین
 5تا  2میلینن دالر ،با کاهش سریع ریسک همراه اسدت .بده ازای
مقادیر بیشتر از  2میلینن دالر ،روند کاهش ریسک کند میشند.
اگرچه حالت ایدهآل حالتی است که ریسک سامانه برابر بدا صدفر
باشد ولی در عمل این امر محق نمیشدند ،زیدرا نیازمندد صدرف
هزینههای بسیار باال است.

شکل  .56منحنی کاهش ریسک سامانه به ازای افزایش بندجه پدافندی

Differential Evolution

1

 2/1میلینن دالر

خ ،24خ 21و ،20خ92

249/8

 9میلینن دالر

خ ،24خ  ،23خ،92
خ21و20

258/9

 4میلینن دالر

خ ،29خ ،24خ ،23خ،92
خ21و20

572

 1میلینن دالر

و ،50خ ،24خ  ،27خ،92
خ21و ، 20خ 29

592/8

 .1نتیجهگیری
در این مقاله ابتدا به تعریت ریسک سامانههدا در برابدر تهدیددات
پرداخته شد و تفاوت ریسک با آسیبپذیری به طنر کامدل شدرش
داده شد .با تنجه به تعریت ریسک ،ابتددا مددل احتمدالی حملده
منفقیتآمیز تروریستی به اجزای سامانه منرد بررسی قرار گرفدت
و با ترکیب آن با خسارات ناشی از حملده منفقیدتآمیدز ،ریسدک
سامانه قدرت به صنرت یک رابره ریاودی ارائده شدد .سدسس بدا
قرینه سازی مسئله بهینهسازی کنلهپشدتی ،مددلی بدرای کداهش
ریسک سامانه قدرت بر مبنای اختصاص بندجده پدافنددی بدرای
مستحکمسازی تجهیزاتی که ریسک باالتری دارند ،ارائده شدد .در
تخصیص بهینه بندجه تنسط مسئله کنلهپشتی ،همزمان هدم بده
رتبه و اهمیت هر کدام از تجهیزات در ریسک کل سامانه و هم به
بندجه منرد نیاز برای مستحکمسازی آنها تنجه میشند .ممکدن
است یکی از تجهیزات سامانه دارای رتبده بداالتری از اهمیدت در
ریسک کل سامانه قرار داشته باشد ولی با تنجه به هزینده بسدیار
باال برای مستحکمسازی ،بندجده ای بدرای پدافندد آن اختصداص
نیابد .روشهای ارائهشده بر روی شبکه آزمدایش  24باسده IEEE
منرد آزمنن قرار گرفدت و کدارایی نتدایج نشدان داده شدد .بحدث
تعیین دقید میدزان بندجده مدنرد نیداز بدرای مسدتحکمسدازی
تجهیزات سامانه قدرت میتناند در مرالعات بعدی مدنرد بررسدی
قرار گیرد.
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