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چکیده
 این حفاظت سبب میشود تا احتمال. حفاظت فیزیکی از تأسیسات حیاتی آنها است،یکی از مهمترین روشهای پدافند غیرعامل زیرساختها
 در این مقاله مدلی کارآمد و اثرربشش بررای ارزیرابی حفاظرت فیزیکری تأسیسرات.موفقیت آمیز بودن حمله فیزیکی و خرابکارانه کاهش یابد
 در این مدل نیازی به محاسبه احتمال موفقیت آمیز بودن حمله برای تمامی مسیرهای.حیاتی بر مبنای نقطه شناسایی بحرانی ارائه شده است
 همچنین ویژگیها و قابلیتها ی مهاجمین (خرابکاران) در محاسبه احتمال موفقیت آمیز بودن.تهاجم به تأسیسات حیاتی مورد نظر نمیباشد
 برای محاسبات مدل و تعیین احتمال موفقیت آمیز بودن حملره بره تأسیسرات حیراتی از.حمله به تأسیسات حیاتی در نظر گرفته شده است
روش مونتکارلو استفاده شده است که سبب میشود تا نیازی به استفاده از روشهای محاسباتی قطعی و پیچیده با احتماالت شرطی تو در تو
. مدل ارائه شده توسط شبیهسازی با مدلهای دیگر مقایسه شده است و نتایج مورد آزمون قرار گرفته است.نباشد
 روش مونتکارلو، تابع توزیع نرمال، احتمال موفقیت آمیز بودن حمله، احتمال جلوگیری از حمله، حفاظت فیزیکی:کلیدواژهها

Presenting a Model for Evaluation of the Physical Protection of Critical
Installations for Passive Defense against Physical and Sabotage Threats
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Abstract
Physical protection of critical installations is one of the most important methods for passive defense of
infrastructures. Physical protection reduces the success probability of a physical or sabotage attack. In this article,
an efficient model is presented to evaluate the physical protection of critical installations based on critical
detection point concept. In this model there is no need to calculate the success probability of the attack for all
adversary paths of that critical installation. Furthermore, the abilities and capabilities of the saboteurs are also
considered in calculating the success probability of an attack against the critical installation. Calculation of the
model and determination of the success probability of attack against the critical installation is implemented by
Monte-Carlo method which avoid the complex deterministic calculation methods with complex conditional
probabilities. The simulation of presented model is compared with other models and the results are tested.

Keywords: Physical Protection, Attack Interruption Probability, Attack Success Probability, Normal Distribution
Function, Monte-Carlo Method 
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 .6مقدمه
کارکرد پیوسته و مطمئن زیرساختهای حیاتی نقرش کلیردی در
تأمین رفاه اجتماعی ،بهره اقتصادی و امنیت ملری بررای کشرورها
دارد .مسئله تأمین امنیت زیرساختهای حیاتی در سالهای اخیر
با توجه به افزایش فعالیت گروههای تروریستی ،توجه زیادی را بره
خود معطوف کرده است ] .[6-1کشرورهای مشتلر برنامرههرایی
برای دفاع از زیرساختهای اساسی خود در برابر تهدیردات آمراده
کررردهانررد کرره از جملرره مرریترروان برره طررری ملرری حفاظررت از
زیرساختهای ایالت متحده 1و برنامه اتحادیه اروپا برای حفاظرت
از زیرساختهای بحرانی اشاره کرد .این برنامههرا شرامل فازهرای
مشتل و معموالً بلند مردتی بررای مقابلره برا تهدیردات ناشری از
حمالت عامدانه و یا بالیای طبیعی علیه زیرساختها هسرتند .برا
وجود اینکه ممکن است تعاری و اصطالحات بهکار رفتره در ایرن
برنامهها با هم متفاوت باشند ،تمامی این برنامهها شامل سره فراز
اصلی آمادگیها ی قبل از وقوع بحران ،اقدامات حین وقوع بحرران
و اقدامات پس از وقوع بحران ناشی از حملره یرا بالیرای طبیعری
هستند.
به طور کلی در پدافند غیرعامل ،آمادگیها و اقدامات قبرل از
شروع بحران شامل سه مرحلره پریشبینری ،پیشرگیری و هشردار
است .مرحله پیشبینی بحرران عبرارت اسرت شناسرایی ،رصرد و
تشمین تهدیدات علیه تأسیسات و زیرساختها کره برا توجره بره
ویژگ ریهررا و مششصررات محیطرری و محرراطی ایررن تأسیسررات و
تهدیداتی که علیه آنها مطری است ،صرورت مریپرذیرد .مرحلره
پیشگیری عبارت است از خنثی کردن تهدیدات از اولرین مرحلره
شکلگیری تا مرحله قبل از وقوع بحران .بره عنروان مثرال فرر
کنید حمله یک گروه تروریستی خارجی به عنوان یک تهدید علیه
یک زیرساخت در داخل یک کشرور شناسرایی مریشرود .در ایرن
حالت اولین مرحله پیشگیری امن کردن مرزها جهت جلوگیری از
ورود مهاجمین به داخل کشور است .با فر عدم موفقیت اولرین
مراحل پیشگیری ،حفاظت فیزیکی مناسب از تأسیسات مورد نظر
به عنوان آخرین مرحله پیشگیری از وقوع بحران شناخته میشود.
در نتیجه یکی از مهمترین اقدامات جهت آمرادگی قبرل از وقروع
بحران ،حفاظت فیزیکی و یا مستحکم سازی تأسیسات است ].[3
حفاظت فیزیکی مناسب از تأسیسات سبب میشرود کره احتمرال
موفقیت آمیز بودن حمله به زیرساختهرا بره میرزان مشرمگیری
کاهش یابرد .تمرامی برنامرههرایی کره بره پدافنرد زیرسراختهرا
میپردازند به حفاظت فیزیکی و نقش آن توجه ویژه دارند .مرحله
هشدار نیز به منظور کسب آخرین آمادگیها جهت مقابله با وقروع
بحران انجام میپذیرد .مقابله با وقوع بحران با آمادگی کامل سبب
کاهش خسارت ناشی از بحران میشود.
)National Infrastructure Protection Plan (Nipp
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با توجه به محدود بودن منابع پدافنرد غیرعامرل و همچنرین
تعدد اینگونه از تأسیسات ،گرام اول در تمرامی برنامرههرای دفراع
غیرعامل از زیرساختها ،شناسایی تأسیسرات حیراتی سرامانه بره
منظور قرار گرفتن در اولویت مستحکم سازی است ] 8و  .[3بدین
منظور از روشهایی تحت عنوان ارزیابی آسریبپرذیری و ارزیرابی
ریسک سامانه استفاده مریشرود ] .[65-60در ایرن روشهرا ،بره
منظور کمی سازی تحلیلها نیراز اسرت ترا رابطره ریاضری میران
حفاظت فیزیکی از تأسیسات حیاتی و احتمال موفقیت آمیز بودن
حمله به آنها تعیین گردد.
به عنوان مثرال ازل و همکراران ] [69روشری بررای ارزیرابی
آسرریبپررذیری زیرسرراخت آو و فاضررالو در برابررر تهدیرردات
تروریستی با استفاده از نظریه ارزش مندگانه ارائره کرردهانرد .در
این روش احتمال موفقیت آمیز بودن حمله به تأسیسرات توسرط
توابع توزیع احتمال مثلثی مدل شرده اسرت کره پارامترهرای آن
توسط متشصصان امنیتی تعیین میگردد .مرن و همکراران ][64
احتمال موفقیت آمیز بودن حمله به تأسیسات سامانه قدرت را به
صورت تابعی نزولی از میزان هزینه صورت گرفتره بررای حفاظرت
فیزیکی آنها ،ارائه کرده اند .متأسفانه تابع ارائه شده توسط آنهرا
کامالً فرضی است و حاوی اطالعات ارزشمندی نیست.
النگفی و همکاران ] [60احتمال موفقیت آمیز بودن حمله به
تأسیسات سامانه قدرت را به صرورت ترابعی دو متریرره ) F(x,yاز
میزان هزینه صورت گرفتره بررای حفاظرت فیزیکری تأسیسرات و
منابع در دسترس مهاجمین ،تعری کردهاند .این تابع نیز هماننرد
تابع ارائه شده در مرجع قبل ،فرضی است.
در سالیان گذشته ،مدلهای نرمافزاری مشتلفی برای ارزیرابی
حفاظت فیزیکی از تأسیسات حیاتی ارائه شده است کره احتمرال
جلوگیری از حمله به تأسیسات را محاسبه میکنند ].[61
مدلهای نررم افرزاری  EASI2و  SAVI3از جملره مردل هرای
نرم افزاری هستند که احتمال جلوگیری از حمله موفقیت آمیرز را
بر اساس تعیین نقطه شناسایی بحرانی سامانه حفاظت فیزیکری و
احتمررال تجمعرری شناسررایی ،تشمررین مریزننررد .یکرری از معایررب
مدلها ی ارائه شده ،لزوم محاسبه تمام مسیرهای تهاجم به صورت
جداگانه است که برای تأسیساتی با مسیرهای تهاجم زیاد مشرکل
خواهد بود.
در سالهای اخیر مدلهای نرمافزاری دو بعدی و سره بعردی
برای طراحری و ارزیرابی سرامانه حفاظرت فیزیکری از تأسیسرات
بحرانی بر اساس همان مدلهای  EASIو  SAVIارائه شرده اسرت
] .[63-63این مدلها با افزایش درک شهودی از سامانه حفاظرت
Estimate of Adversary Sequence Interruption
Systematic Analysis of Vulnerability To Intrusion
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فیزیکی ،به طراحان کمک میکننرد ترا کرارایی سرامانه حفاظرت
فیزیکی را باال ببرند .در این مدلها حجرم محاسربات بره صرورت
تصاعدی با افزایش تعداد مشها افزایش مییابرد و نیراز اسرت ترا
مشهایی غیر بهینه توسط روشهای کاهش سناریو حذف گردند.
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اهداف سامانه حفاظت فیزیکی به طور کلی ممانعت از اجرای
موفقیت آمیز حمله مهاجم به تأسیسات مورد نظر است .این گام
با شناخت ویژگیهای تأسیسات مورد نظر ،تعری

تهدیدات و

شناسایی تهدیدات علیه تأسیسات مورد نظر محقق میشود.

اغلب نرم افزارهرای ارائره شرده در ایرن زمینره ،توانراییهرا و

طراحی اولیه سامانه حفاظت فیزیکی ،استفاده بهینه از تجهیزات و

قابلیتهرا ی مهراجم (مهراجمین) را در ارزیرابی سرامانه حفاظرت

روشها به منظور تأخیر در ورود مهاجم ،شناسایی ورود مهاجم و

فیزیکی لحاظ نمیکنند .در این مقاله ،مدلی کارآمرد ،اثرربشش و

پاسخ به مهاجم است که در شکل ( )0نشان داده شده است

ملموس برای ارزیابی حفاظت فیزیکی از تأسیسات حیراتی کشرور

بر اساس روش مونتکارلو 1ارائه میشود.

] .[06تأخیر به معنای تجهیزات و روشهایی است که در نفوذ
فرد مهاجم به داخل تأسیسات ،تأخیر ایجاد میکند .تأخیر توسط

ارائه مدل ریاضی برای ارزیابی حفاظت فیزیکری از تأسیسرات
سبب افزایش کارایی مراحل آمادگی قبل از وقوع بحران و اصرالی
وضع موجود است که خود عاملی کنترل کننده در مقابل هوشمند
است و کارایی سامانه حفاظت فیزیکی را تضمین میکند.

روشهایی مانند حصار ،دیوار ،سیمخاردار ،قفل ،استحکامات و
غیره حاصل میشود.
شناسایی (آشکارسازی) به معنای فهمیدن و آگاه کردن نیروهای
امنیتی از ورود مهاجم است .انواع حسگر و دوربینهای مدار بسته

در این مدل با توجه به رفتار یک مهاجم هوشمند نیرازی بره
محاسبه جداگانه مسیرهای تهاجم نیسرت و الگروریتم مسریرهای
غیر بهینه تهاجم را حذف مرینمایرد .همچنرین سرعی مریشرود
قابلیتهای مهاجمین به صورت تحلیلی در مدل لحاظ گردد.

جهت شناسایی ورود مهاجم بهکار میروند.
پاسخ به معنای واکنش سریع نیروهای امنیتی جهت مقابله با
مهاجمین و جلوگیری از اقدام موفقیت آمیز آنان است .برای
تحقق این امر نیاز است که یک سامانه هشدار و همچنین

در بشررش دوم مبررانی نظررری و علمرری حفاظررت فیزیکرری از
تأسیسات بیان میگردد .در بشش سوم پرس از تجزیره و تحلیرل،

نیروهای امنیتی آماده برای درگیر شدن با مهاجم (مهاجمین)
وجود داشته باشد.

مدلی ریاضی از رابطه حفاظت فیزیکی تأسیسات و موفقیت آمیرز
بودن حمله به آنها ارائه میشود .در بشش مهارم مدل ارائه شده
با استفاده از شبیهسازی مورد آزمون قرار میگیررد و درنهایرت در
بشش پنجم تحقیق ،نتیجهگیری انجام خواهد گرفت.

 .2مبانی نظری و علمی تحقیق
 .6-2حفاظت فیزیکی از تأسیسات حیاتی
حفاظت فیزیکی به تجهیزات و روشهایی اطالق میگردد که
برای حفاظت از تأسیسات در برابر دزدی ،خرابکاری و حمالت
بدخواهانه بهکار میروند .حفاظت فیزیکی مؤثر باید توسط الگویی
روشمند پیادهساز ی شود تا نتایج بهینه را در پی داشته باشد.
پیادهسازی یک سامانه کارآمد حفاظت فیزیکی شامل گامهای
تعیین اهداف ،طراحی اولیه ،ارزیابی طری و بازطراحی (در صورت

شکل  .2طراحی سامانه حفاظت فیزیکی

به برآورد و آزمایش طری پیاده شده به منظور سنجش میزان
تحقق اهداف طری ،ارزیابی طری اطالق میگردد .این ارزیابی

لزوم) است که در شکل ( )6نشان داده شده است ].[05

توسط روشهای ارزیابی کیفی و کمی صورت میپذیرد .معموالً
تأسیساتی که بسیار با ارزش و حیاتی هستند ،توسط روشهای
کمی و تأسیساتی با اولویت پایینتر با روشهای کیفی ارزیابی
میشوند .اگر نتایج ارزیابی نشان دهد که طراحی اولیه سامانه

شکل  .6پیادهسازی یک سامانه کارآمد حفاظت فیزیکی

حفاظت فیزیکی اهداف را محقق نمیسازد ،بازطراحی صورت
Monte Carlo
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میپذیرد .مباحث تعیین اهداف حفاظت فیزیکی و طراحی سامانه

شاخص کیفیت عملکرد عناصر شناسایی سامانه حفاظت فیزیکی،

حفاظت فیزیکی در این مقاله نمیگنجد زیرا هدف این مقاله

قابلیت اطمینان این عناصر در شناسایی ورود مهاجم است که

ارزیابی حفاظت فیزیکی موجود تأسیسات به منظور تعیین

معموالً با احتمال شناسایی وجود مهاجم بیان میگردد .همچنین

احتمال موفقیت آمیز بودن حمله به آنها است.

شاخص عملکرد سامانه هشدار ،قابلیت اطمینان سامانه هشدار در

 .2-2ارزیابی حفاظت فیزیکی از تأسیسات حیاتی
برای ارزیابی سامانههای حفاظت فیزیکی از تأسیسات حیاتی ،ابتدا
باید مفهوم "مسیر تهاجم" تعری شود .مسیر تهاجم روندی است
که اگر مهاجم آنها را طی کند ،حمله موفقیت آمیزی به
تأسیسات مورد نظر صورت پذیرفته است .به عنوان مثال ،یک
نمونه مسیر تهاجم برای نابود کردن یک پمپ بسیار حساس در
تأسیسات آو و فاضالو در شکل ( )9نشان داده شده است.

برقراری ارتباط و مطلع کردن نیروهای امنیتی از ورود مهاجم
است.

طی کردن مسیر تهاجم برای مهاجم با دشواریهایی همراه
است .در واقع مهاجم برای رسیدن به هدف باید از الیههای
مشتل

حفاظتی عبور کند .هر کدام از این الیهها که در شکل

فوق نشان داده شده است ،دارای عناصری برای ایجاد تأخیر در
عبور مهاجم و یا شناسایی حضور مهاجم هستند .به عنوان مثال

شکل  .4عناصر تأخیر و شناسایی الیههای حفاظتی مثال قبل

کنید برای مسیر تهاجم نشان داده شده در شکل فوق،

هدف مهاجم طی کردن کامل مسیر و انجام موفق عملیات به

عناصر تأخیر و شناسایی الیههای حفاظتی در شکل ( )4نشان

نحوی است که با کمترین احتمال ممانعت از سوی سامانه

داده شده است.

حفاظت فیزیکی مواجه شود .بدین منظور مهاجم (مهاجمین)

فر

ممکن است این راهبرد را انتشاو کنند که با حداکثر توان به
تأسیسات مورد نظر حمله کنند و با نفوذ هر مه سریعتر به داخل
مجموعه و بدون نگرانی از فعال شدن سامانه هشدار ،قبل از
رسیدن نیروهای امنیتی عملیات خود را انجام داده و از محل
متواری شوند .در این حالت مهاجم سعی میکند تا زمان طی
کردن مسیر را کمینه سازد.
راهبرد دیگری نیز وجود دارد که در آن مهاجم سعی میکند
بدون توجه به زمان طی مسیر ،احتمال شناسایی و فعال شدن
سامانه هشدار را کمینه سازد و با موفقیت عملیات خود را انجام
شکل  .8مسیر تهاجم برای نابود کردن یک پمپ حیاتی در تأسیسات

دهد .حالت اول معموالً در عملیاتهای تروریستی و حالت دوم

آو و فاضالو

معموالً در سرقتها و خرابکاریهای حرفهای رخ میدهد .در

معموالً وجود عناصر تأخیر است که به الیههای حفاظتی در

حالت کلی راهبرد بهینه تهاجمی این است که مهاجم سعی کند

یک سامانه حفاظت فیزیکی معنا میبششد .بنابراین در اغلب

تا قبل از اولین شناسایی یا اولین به صدا در آمدن آژیر هشدار،

سامانههای حفاظت فیزیکی ،هر الیه حفاظتی دارای عنصر تأخیر

احتمال شناسایی و فعال شدن سامانه هشدار را کمینه سازد و بعد

است ولی ممکن است دارای عنصر شناسایی باشد و یا نباشد

از به صدا در آمدن اولین آژیر ،زمان طی کردن بقیه مسیر را

(شکل (.))4

کمینه سازد .در نتیجه سامانه حفاظت که از مندین الیه عناصر

شاخص کیفیت عملکرد عناصر تأخیر در یک سامانه حفاظت
فیزیکی ،مقدار زمانی است که این عناصر در نفوذ مهاجم تأخیر
ایجاد میکنند .این زمان بر حسب دقیقه و یا ثانیه بیان میشود.

تأخیر و شناسایی تشکیل شده است باید به گونهای باشد که در
نقطهای که به آن نقطه بحرانی شناسایی میگویند ،زمان تأخیر
ادامه مسیر مهاجم به اندازهای باشد که نیروهای امنیتی قادر به
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پاسخ و مقابله به مهاجمین باشند .این مفهوم در شکل ( )0نشان
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جدول  .6زمان تأخیر و احتمال شناسایی در مثال مورد نظر
الیه

زمان تأخیر

حصار

 6دقیقه

5/4

داده شده است.

احتمال شناسایی  PDو عدم شناسایی

PND

5/1

دیوار

 9دقیقه

5

6

در بیرونی

 0دقیقه

5/8

5/0

در داخلی

 9دقیقه

5/8

5/0

پمپ

 6دقیقه

5

6

در این صورت درو بیرونی نقطه شناسایی بحرانی است.
مهاجم برای گذشتن از درو بیرونی ،درو داخلی و نابود کردن
پمپ جمعاً به  1دقیقه زمان نیاز دارد که این زمان از زمان پاسخ
نیروهای امنیتی بیشتر است ).(TR=6 min
فر

میشود که با زودتر رسیدن نیروهای امنیتی قطعاً از

موفقیت مهاجم (مهاجمین) جلوگیری میشود .در نتیجه میتوان
ادعا کرد که احتمال شناسایی ورود مهاجم تا درو بیرونی برابر با
احتمال جلوگیری از حمله موفقیت آمیز مهاجم است .احتمال

شکل  .5مفهوم نقطه شناسایی بحرانی

بنابراین منطقی است که سامانه حفاظت به گونهای طراحی شود
که تا حد ممکن تا قبل از نقطه بحرانی ،عناصر شناسایی به خوبی
عمل کنند و بعد از نقطه بحرانی عناصر تأخیر حداکثر تأخیر
ممکن در مسیر حرکت مهاجم را ایجاد کنند.
اگر مهاجم از راهبرد بهینه تهاجمی که در باال به آن اشاره شد
پیروی نکند ،تأثیرگذاری سامانه حفاظت فیزیکی بیشتر میشود.
به عنوان مثال اگر مهاجم از همان ابتدا به سرعت عمل کند و به
کم کردن احتمال شناسایی توجه نکند ،همان ابتدای مسیر و
قبل از رسیدن به نقطه بحرانی شناسایی میشود و سامانه هشدار
نیروهای امنیتی را فعال میکند و در این حالت زمان برای
پاسشگویی به مهاجم بیشتر میشود.
زمان تأخیر ادامه مسیر از نقطه بحرانی و احتمال تجمعی
شناسایی از ابتدای مسیر تا نقطه بحرانی توسط روابط زیر محاسبه
میشوند:
m

TR   Ti

()6

i k

k

()0

) PI  (1   PNDi
i 1

که در آن PNDi ،احتمال عدم شناسایی مهاجم در نقطه  iاز مسیر
است و  kنقطه بحرانی شناسایی است.
فر کنید در مثال قبل ،زمانهای تأخیر و احتماالت شناسایی
عناصر تأخیر و شناسایی نشان داده شده در شکل ( ،)4به صورت
جدول ( )6است .همچنین فر کنید زمان مورد نیاز برای پاسخ
نیروهای امنیتی  0دقیقه است.

تجمعی شناسایی ورود مهاجم تا نقطه بحرانی توسط رابطه ()0
محاسبه میشود .در اینجا این احتمال برابر با  88درصد است و به
صورت زیر محاسبه میشود:
()9

PI  (1  (0.6  1  0.2))  0.88

بنابراین در این مثال احتمال جلوگیری از حمله مهاجم برابر 88
درصد و احتمال موفقیت آمیز بودن حمله برابر با  60درصد است.
در همین مثال اگر زمان پاسخ نیروهای امنیتی به  9دقیقه کاهش
یابد ،نقطه شناسایی بحرانی درو داخلی میشود و احتمال
جلوگیری از حمله مهاجم به  33/1درصد افزایش پیدا میکند.
روش نقطه شناسایی بحرانی و رابطههای ( 6و  ،)0پایه و اساس
روشهای ارزیابی سامانه حفاظت فیزیکی تأسیسات است ].[61

 .8تجزیه و تحلیل و ارائه مدل
مندین مدل نرمافزاری برای ارزیابی کمی سامانههای حفاظت
فیزیکی تأسیسات وجود دارد .بیشتر این مدلهای نرمافزاری از
یک فرمت مشابه که بر مبنای نقطه شناسایی بحرانی است،
پیروی میکنند .برای نمونه یکی از این مدلهای نرمافزاری که در
آزمایشگاه ساندیا ایاالتمتحده نوشته شده است ،مدل

EASI

است ] .[00در این مدل زمان پاسخ نیروهای امنیتی و زمانهای
تأخیر عناصر تأخیر سامانه حفاظت فیزیکی به صورت توابع توزیع
احتمال نرمال (گوسی) ،مدل میشوند و با توجه به توانایی عناصر
شناسایی در تششیص و آشکارسازی مهاجم ،احتمال جلوگیری از
حمله مهاجم برآورد میشود.
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 .6-8ارائه هسته اصلی مدل
مدل ارائه شده در این مقاله ،بر مبنای روش مونتکارلو است
] .[09روش مونتکارلو روشی محاسباتی است که بر اساس تولید
مند و مند باره متریرهای حالت تصادفی و محاسبه جواو عددی
مسئله با استفاده از این متریرهای تصادفی ،عمل میکند.
روش مونتکارلو در حل مسائلی که با عدم قطعیت زیادی
مواجه هستند ،بهکار میرود ].[04
برای مدلسازی سامانه حفاظت فیزیکی ،الیههایی از سامانه که
نشان میدهیم و
دارای عناصر تأخیر هستند را با دایره
الیههایی که دارای هر دو عنصر تأخیر و شناسایی هستند را با
نشان میدهیم  .ابتدا فر کنید در مسیر
دایره و ستاره
مهاجم تنها یک عنصر شناسایی مانند حسگر یا دوربین وجود
دارد .این حالت در شکل ( )1نشان داده شده است.

بعد از مششص شدن پارامترهای توابع توزیع نرمال برای زمانهای
تأخیر عناصر تأخیر و زمان پاسخ نیروهای امنیتی ،دو عدد
تصادفی با توزیع نرمال تولید میشود .یکی از این اعداد تصادفی
نشانگر زمان پاسخ نیروهای امنیتی است ) (TGو دیگری نشانگر
زمان تأخیر باقیمانده از نقطه شناسایی تا هدف است ) .(TRتولید
اعداد تصادفی با توزیع نرمال در نرمافزار متلب با دستور
) Normrnd(μ,ϭانجام میپذیرد که  μمیانگین و  ϭانحراف معیار
است.
برای تعیین میانگین و انحراف معیار زمان تأخیر باقیمانده از
نقطه شناسایی تا هدف بدین صورت عمل میشود که مطابق
خاصیت جمع توابع توزیع نرمال ،میانگین زمانهای تأخیر عناصر
تأخیر باقیمانده تا هدف با هم جمع میشوند و همچنین انحراف
معیار آنها نیز با هم جمع میشود ].[00
()4

T R  T k  T k 1  ...  T m
T R  T k  T k 1  ...  T m

دو عدد تصادفی تولید شده با هم مقایسه میشوند .اگر عدد
تصادفی متناظر با  TRاز عدد تصادفی تولید شده متناظر با

TG

بیشتر باشد ،احتمال جلوگیری از حمله مهاجم برابر با احتمال
شناسایی عنصر شناسایی است و در غیر این صورت احتمال
جلوگیری از حمله مهاجم برابر با صفر خواهد بود .رابطه زیر این
مطلب را به صورت ریاضی نشان میدهد:

شکل  .1مسیر تهاجم با یک نقطه شناسایی

زمان پاسخ نیروهای امنیتی و زمانهای تأخیر عناصر تأخیر مسیر،

) pG  Normrnd ( T , T

یک عدد ثابت و مششص نیستند و دارای عدم قطعیت میباشند.
بنابراین این زمانها باید به صورت تابع توزیع مناسب نشان داده
شوند .یک توزیع احتمالی مناسب برای زمانهای تأخیر ،توزیع

G

()0

نرمال است که از دو پارامتر میانگین و انحراف معیار تشکیل شده
است .به عنوان نمونه در جدول ( )6زمان تأخیر گذشتن از درو
بیرونی میتواند به صورت تابع توزیع نرمال با میانگین  9دقیقه و
انحراف معیار  6دقیقه بیان شود.
تعیین دقیق میانگین و انحراف معیار باید با استفاده از
اطالعات موجود از نفوذ در منین سازهای انجام پذیرد .در صورت
عدم وجود اطالعات در این باره ،باید با استفاده از روشی موسوم
به "تیم قرمز ،"1این اطالعات تهیه شود .تیم قرمز روشی است که
در آن یک گروه عملیاتی در نقش مهاجمین به تأسیسات مد نظر
حمله فرضی انجام میدهند تا اطالعاتی از کارایی سامانه حفاظت
بهدست آید .همچنین شبیهسازیهایی نیز میتواند بدین منظور
صورت پذیرد.
Red Team

) p R  Normrnd ( T , T
R

R

if p R  pG PI  PDk

PI  0
else

احتمال شناسایی عناصر شناسایی مانند حسگر و یا دوربینهای
مداربسته ،بر اساس کاتالوگ مورد ادعای شرکت سازنده تعیین
میشود .البته در این مورد نیز آزمایشها و شبیهسازیهایی
میتواند صورت پذیرد.
مطابق روش مونتکارلو ،تولید این اعداد تصادفی مندین هزار
بار مرتبه تکرار میشود و درنهایت میانگین  PIهای بهدست آمده
به عنوان احتمال جلوگیری از حمله مهاجم برای این سامانه
حفاظت پذیرفته میشود.
برای منین سامانه حفاظت فیزیکی که متشکل از یک عنصر
شناسایی است ،احتمال موفقیت آمیز بودن حمله به سادگی
توسط رابطه زیر بهدست میآید:
()1

1

G

PS  1  PI

ارائه مدلی برای ارزیابی حفاظت فیزیکی از تأسیسات حیاتی .........؛ محمدحسین رنجبر و همکاران

مدل را مقداری پیچیدهتر میسازیم و فر میشود که سامانه
حفاظت فیزیکی ،متشکل از  nعنصر شناسایی باشد .این حالت
در شکل ( )3نشان داده شده است.

838

این فرایند مند هزار بار تکرار است و میانگین PIkها به عنوان
احتمال جلوگیری از حمله برای آن نقطه شناسایی پذیرفته
میشود.
درنهایت احتمال جلوگیری از حمله مهاجم برای کل سامانه،
توسط احتماالت شرطی به صورت زیر محاسبه میشود:

 i 1


(1

P
)

P



Dj 
Ii 
i 2 
j

1




n

()3

PI  PI 1 

برای سامانهای با دو عنصر شناسایی رابطه فوق به صورت زیر
است:
()65
شکل  .7مسیر تهاجم با  nنقطه شناسایی

در این حالت اینگونه عمل میشود که همانند قبل یک عدد
تصادفی برای  TGتولید میشود .همچنین به ازای هر  nنقطه
شناسایی ،عددی تصادفی برای زمان باقیمانده از آن نقطه تا هدف
تولید میشود.

) pG  Normrnd ( T ,  T
G

G

) p R 1  Normrnd ( T ,  T
R1

PI  PI 1  (1  PD 1 )  PI 2

نکتها ی که در ادامه باید به آن اشاره کرد ،این است که مهاجم
معموالً میتواند از مندین مسیر جداگانه خود را به هدف برساند.
به عنوان مثال ،مهاجم برای ورود به یک ساختمان گزینههای
درو ،دیوار ،پنجره و سق را میتواند انتشاو کند .بنابراین مسیر
تهاجمی که در شکل ( )9نشان داده شده است یکی از مسیرهای
تهاجم به پمپ حیاتی است و مسیرهای دیگری نیز ممکن است
وجود داشته باشد .این مطلب در شکل ( )8نشان داده شده است.

R1

) p R 2  Normrnd ( T ,  T
R2

R2

()3

.
.
.
) p Rn  Normrnd ( T ,  T
Rn

Rn

همانند قبل تمامی اعداد تصادفی تولید شده برای نقاط مشتل
شناسایی مسیر ،با عدد تصادفی تولید شده متناظر با  TGمقایسه
میشوند و احتمال جلوگیری از حمله مهاجم برای آن نقطه
شناسایی بهدست میآید.

if p R 1  pG PI 1  PD 1

PI 1  0
else
()8

if p R 2  pG PI 2  PD 2

PI 2  0
else
.
if p Rn  pG PIn  PDn

PIn  0
else

شکل  .3مسیرهای متفاوت برای رسیدن به یک سامانه فرضی

در مدلهای نرمافزاری ارائه شده همانند  ،EASIاحتمال جلوگیری
از حمله مهاجم برای هر مسیر به صورت جداگانه باید محاسبه
شود و بدترین حالت( 1کمترین احتمال) به عنوان جواو نهایی
برای ارزیابی سامانه حفاظت فیزیکی پذیرفته میشود.
همانطور که قبالً عنوان شد ،در یک حمله هوشمندانه،
مهاجم در ابتدا سعی میکند احتمال شناخته شدن ورود را
کاهش دهد و پس از شناخته شدن توسط اولین عنصر آشکارساز،
سعی میکند تا زمان طی بقیه مسیر را کاهش دهد.
Worst Case

1

مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 6831

834

در این مقاله برای مسیرهای مشتل مهاجم اینگونه عمل میشود
که مهاجم در ابتدا مسیرهایی که احتمال شناسایی کمتری دارند
را انتشاو و پس از اولین شناسایی ،مسیرهایی که کمترین تأخیر
را دارند ،بر میگزیند .این رویکرد محاسباتی موجب میشود تا
الزم نباشد تمامی مسیرها جداگانه مدلسازی و محاسبه شوند .در
این حالت الگوریتم ،مسیرهای غیر بهینه از دید مهاجم را حذف
مینماید که سبب کاهش حجم و زمان محاسبات خواهد شد.
برای مدلسازی منین حالتی ،یک پرمم 1باینری را به اولین
شناسایی نسبت داده میشود .اگر این عدد باینری برابر با صفر
باشد به معنی شناخته نشدن و اگر یک شود به معنی اولین
شناسایی است .با شروع از آغاز مسیر ،برای تمامی نقاط شناسایی
الیههای مشتل  ،یک عدد تصادفی معمولی (توزیع یکنواخت) بین
صفر و یک تولید میکنیم .فر

کنید احتمال شناسایی نقطه اول

 5/3باشد .اگر عدد تصادفی بین صفر تا  5/3باشد به معنی این

مهاجمین ،نوع سالی آنها مهارت و تجهیزات آنها ،قابیلتهای
مهاجمین را شکل میدهد.
نقطه شناسایی بحرانی که اساس کار مدلهای نرمافزاری
است ،با یک فر بسیار مهم همراه است که "با زودتر رسیدن
نیروهای امنیتی قطعاً از موفقیت مهاجم (مهاجمین) جلوگیری
میشود".
این فر در مواردی میتواند درست نباشد .در مواردی که
تعداد مهاجمین از نیروهای امنیتی بیشتر است و یا تسلیحات
مهاجمین از نیروهای امنیتی سنگینتر است ،مهاجمین میتوانند
با شکست دادن نیروهای امنیتی به هدف خود نیز برسند و حمله
موفقیتی آمیز به عنصر حیاتی مورد نظر داشته باشند.
همچنین توانایی مهاجمین بر پارامترهایی مانند زمان تأخیر
عناصر تأخیر و احتمال شناسایی عناصر شناسایی تأثیر میگذارد.

است که فرد مهاجم در آن نقطه ،شناسایی میشود و پرمم

بنابراین نیاز است تا تواناییها و قابلیتهای مهاجم در مدل
در نظر گرفته شود.

صورت مهاجم شناسایی نشده و پرمم باینری صفر است .تا زمانی

بدین منظور نبرد تن به تن مهاجمین و نیروهای امنیتی این
گونه مدل میشود که تعداد افراد نیروهای امنیتی و تعداد افراد
مهاجمین و همچنین نوع سالی هر دو گروه که میتواند سرد و یا
گرم باشد ،به عنوان ورودی مدل مششص میشود .اگر گروهی
دارای سالی گرم باشد و گروه دیگری دارای سالی سرد ،قطعاً
بدون توجه به تعداد افراد هر گروه ،گروهی که دارای سالی گرم
است گروه دیگر را شکست میدهد.

باینری  6میگردد .اگر عدد تصادفی بین  5/3و  6باشد ،در این
که عدد باینری صفر باشد ،مهاجم مسیرهای با احتمال شناسایی
کمتر را بر میگزیند و به محض  6شدن عدد باینری ،مهاجم
مسیرهای با تأخیر کمتر را بر میگزیند.
for i  1 : n
if norm(0,1)  PD i

()66

flag  1
else
flag  0

مطابق روش مونتکارلو این روند مند هزار بار در الگوریتم تکرار
میشود .یکی از مزیتهای استفاده از روش مونتکارلو در این
مدل در اینجاست که میتوان شناخته شدن و یا نشدن مهاجم
توسط عناصر شناسایی (صفر و یک شدن پرمم) را به صورت یک
متریر تصادفی تولید کرد و بقیه مسیر تهاجم را با آن متریر
تصادفی ادامه داد .در صورتی که برای استفاده از روشهای
احتمالی جبری (نه تصادفی) میبایست محاسبات را بر مبنای
احتماالت شرطی تو در تو و پیچیده حل کرد که برای سامانههایی
با تعداد مسیر تهاجم زیاد عمالً غیر ممکن است.
 .2-8در نظر گرفتن قابلیتهای (مهاجم) مهاجمین
در اغلب قریب به اتفاق مدلهای نرم افزاری ارائه شده ،تواناییها و
قابلیتهای مهاجم (مهاجمین) در نظر گرفته نمیشود .تعداد

Flag

1

از سوی دیگر ،اگر سالی هر دو گروه همسان باشد ،گروهی که
تعداد افراد بیشتری دارد برنده خواهد شد .در صورت برابر بودن
تمامی شرایط ،یک قرعه تصادفی نشانگر برنده خواهد بود که
توسط روش مونتکارلو به راحتی انجام میشود.
درنهایت اگر نیروهای امنیتی برنده نبرد تن به تن باشند،
رابطه ( )0به همان صورت باقی خواهد ماند .اگر مهاجمین برنده
نبرد تن به تن باشند ،با زودتر رسیدن نیروهای امنیتی نیز
احتمال جلوگیری از حمله برابر صفر خواهد بود .بنابراین در حالت
کلی میتوان رابطه ( )0را به شکل رابطه ( )60بازنویسی کرد.

) pG  Normrnd ( T , T
G

()60

G

) p R  Normrnd ( T , T
R

R

if p R  pG & Guards Win PI  PD

PI  0
else

تعداد مهاجمین و تجهیزات آنها میتواند بر زمانهای تأخیر و
احتماالت شناسایی نیز تأثیر بگذارد .افزایش تعداد مهاجمین
معموالً سبب کاهش زمان تأخیر عبور از الیههای حفاظتی و
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افزایش احتمال شناخته شدن توسط عناصر شناسایی میشود.
همچنین تجهیزات مهاجمین در نفوذ به الیههای حفاظتی ،زمان
تأخیر عبور از الیههای حفاظتی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدلسازی دقیق تأثیر قابلیتهای مهاجمین بر روی
پارامترهای تأخیر و شناسایی ،پیچیده است .این مدلسازی به نوع
فناوری استفاده شده در عناصر تأخیر و شناسایی نیز بسیار وابسته
است و نیاز به شبیهسازیهای دقیق دارد.
به عنوان نمونه ،یک ابزار مناسب برای شبیهسازی عناصر
شناسایی دوربینهای مداربسته ،نرمافزار  VideoCAD 8.2است
] .[01برای شبیهسازی و طراحی حفاظت فیزیکی با استفاده از
دوربینهای مداربسته ،نیاز است تا مفاهیمی مانند فاصله کانونی
دوربین ،فرمت دوربین ،میدان دید ،میدان دید آستانه ،توان
تفکیک و  ...تعری شوند ].[03
طبق دستورالعملهای امنیتی ،برای تششیص وجود یک فرد
باید حداقل  65درصد از پیکسلهای تصویر دوربین توسط فرد با
رنگی غیر از رنگ زمینه اشرال شود .در حالت کلی میدان دید
افقی و عمودی یک دوربین در شکل ( )3نشان داده شده است.
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شبیهسازی و با توجه به تعداد پیکسل اشرال شده در تصویر،
محاسبه کرد ].[01
افزایش تعداد مهاجمین سبب افزایش تعداد پیکسل اشرال
شده آنها در تصویر میشود که سبب افزایش احتمال شناسایی
آنها میگردد .مهاجمین هوشمند با دانستن عملکرد دوربین،
سعی میکنند تا مساحت اشرال شده خود در تصویر را کاهش
دهند .بنابراین مهاجمین در یک خط و پشت سر هم از مسیری
که کمترین احتمال شناسایی را دارد ،حرکت میکنند.
میتوان از روشهای مشابه برای شبیهسازی دیگر عناصر شناسایی
مانند حسگرها استفاده کرد.
 .8-8تبدیل مدل ارائه شده به نرمافزار دو بعدی
در این مقاله ،به منظور افزایش درک شهودی از سامانه حفاظت
فیزیکی ،یک نرمافزار مستقل با امکان نمایش و ارزیابی سامانه
حفاظت فیزیکی به صورت دو بعدی نوشته شده است .این
نرمافزار توسط زبان برنامهریزی  C#نوشته شده و تحت فرمت
 exeو مستقل از نرمافزارهای دیگر قابل اجرا است.
با اجرای این نرمافزار ،محیطی باز میگردد که از کاربر
اطالعاتی نظیر تعداد الیههای سامانه حفاظت فیزیکی ،عناصر
تأخیر و شناسایی الیههای سامانه حفاظت فیزیکی ،تعداد افراد و
تسلیحات نیروهای امنیتی و زمان پاسخ آنها ،تعداد افراد و
تسلیحات نیروهای مهاجم و همچنین معماری سامانهای که باید
مورد حفاظت واقع شود را دریافت میکند.
پس از دریافت این اطالعات ،نرمافزار شکل دو بعدی سامانه
حفاظت فیزیکی را رسم میکند و تعداد مسیرهای تهاجم به
سامانه مششص میکند (شکل (.))65

شکل  .3میدان دید یک دوربین مداربسته

در شکل فوق ناحیهای که با رنگ زرد مششص شده است (میدان
دید آستانه) ،ناحیهای است که فرد در صورت قرارگیری در آن با
احتمال باالیی شناسایی میشود .در نواحی بعد و قبل از ناحیه
زرد ،با توجه به اشرال کمتر از  65درصدی پیکسلهای تصویر
توسط فرد ،احتمال شناسایی فرد کاهش مییابد .با توجه به محل
استقرار دوربین مداربسته و مسیر حرکت مهاجم (مهاجمین)،
میتوان احتمال شناسایی مهاجم توسط دوربین را با استفاده از

شکل  .63نمای دو بعدی سامانه حفاظت فیزیکی در نرمافزار

نرمافزار برای حل مسئله ابتدا سامانه حفاظت فیزیکی را توسط
مشهایی با ابعاد نیم مترمربع ،مشبندی میکند .سپس با
استفاده از مششصات سامانه حفاظت فیزیکی (فاصله الیهها ،زمان
تأخیر عناصر و  ،)...حرکت مهاجم و سرعت حرکت آن را
مدلسازی میکند .مهاجم به صورت یک پیکسل از این
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مشبندی ،از نقطه شروع تهاجم تا نقطه رسیدن به هدف ،حرکت
میکند .در مدلسازی حرکت مهاجم ،هوشمندی مهاجم در
انتشاو مسیر بهینه و همچنین قابلیتهای مهاجم در طی کردن
مسیر در نظر گرفته میشود.
در نهایت نرمافزار با استفاده از مدل ارائه شده (روابط(،))3-60
احتمال جلوگیری از حمله موفقیت آمیز برای بدترین مسیر
تهاجم را با یک بار حل مسئله ،محاسبه میکند و به عنوان
خروجی تحویل میدهد.

 .4آزمون مدل با استفاده از شبیهسازی
برای نشان دادن کارایی مدل ارائه شده ،ابتدا آن را با نتایج
بهدست آمده توسط مدل  EASIمقایسه میشود .در ادامه مدل
ارائه شده با نتایج بهدست آمده در مقاله سال  0561مقایسه
میگردد ].[63
 .6-4مقایسه مدل ارائه شده با مدل EASI

در شکل ( )66یک سامانه حفاظت فیزیکی ساده نشان داده شده
است ] .[61سامانه حفاظت فیزیکی نشان داده شده در این شکل
شامل یک حصار است که دور تا دور ساختمانی کشیده شده
است .این ساختمان دارای دو درو ورود و خروج است که هر دو
به حسگرهایی با قابلیت شناسایی ورود مهاجم با احتمال 35
درصد ،مجهز هستند.

شکل  .62محیط نرمافزار  EASIبرای مسیر تهاجم مورد نظر ][61
در باالی صفحه نرمافزار  EASIاحتمال برقراری ارتباطات نیروهای
امنیتی برابر با  5/30تعیین شده است .این بدین معناست که
آشکارسازی مهاجم توسط عناصر شناسایی توسط سامانه ارتباطی
یا آژیری با قابلیت اطمینان  5/30به نیروهای امنیتی اطالع داده
میشود .میتوان قابلیت اطمینان سامانه ارتباطی را به راحتی در
احتمال شناسایی حسگرها (دوربینها) ضرو کرد و نتیجه را به
عنوان احتمال شناسایی عناصر پذیرفت .در اینجا احتمال
شناسایی عناصر 5/800 ،میگردد .همانطور که در شکل ()60
نشان داده شده است ،برای منین سامانهای احتمال جلوگیری از
حمله برابر با  5/431است .حال با استفاده از مدل ارائه شده در
این مقاله (روابط ( ))3-3و با یک صد هزار تکرار ،مسیر تهاجم
نشان داده شده در شکل ( )66به صورت زیر کدنویسی میگردد
(شکل (:))69

در داخل این ساختمان یک اتاق بسیار حیاتی وجود دارد که
دارای یک درو با حسگری با قابلیت شناسایی ورود مهاجم با
احتمال  35درصد است .یکی از مسیرهای تهاجم برای این سامانه
در شکل ( )66مششص شده است.

شکل  .68کد ارائه شده برای مسیر تهاجم شکل ()3

شکل  .66یک نمونه سامانه حفاظت فیزیکی ][61
در شکل زیر محیط نرمافزار  EASIبرای مسیر تهاجم مورد نظر،
نشان داده شده است .زمانهای تأخیر و احتماالت شناسایی در
شکل ( )60نشان داده شدهاند.

بعد از اجرای کد ارائه شده توسط روش مونتکارلو ،احتمال
جلوگیری از حمله برابر با  5/438بهدست آمد که به جواو
بهدست آمده توسط روش  EASIبسیار نزدیک است .همگرا شدن
نهایی جواو در طی یک صد هزار تکرار ،در شکل ( )64نشان داده
شده است.
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سامانه حفاظت فیزیکی فوق توسط مدل ارائه شده در این مقاله
(رابطههای ( ،))3-66مورد ارزیابی قرار گرفت و احتمال جلوگیری
از حمله برای بدترین مسیر تهاجم برابر با  5/301محاسبه شد.

 .5نتیجهگیری
شکل  .64همگرا شدن جواو در یک صد هزار تکرار

زمان محاسبات کد ارائه شده توسط یک رایانه معمولی حدود 0
ثانیه به طول کشیده است.
 .2-4مقایسه مدل ارائه شده با گزارشهای قبلی
در این قسمت نتیجه استفاده از مدل ارائه شده در این مقاله با
نتیجه قبالً گزارش شده ] ،[63مقایسه میشود .در گزارش قبلی،
حفاظت فیزیکی یک نیروگاه اتمی مدل شده است که الیههای
مشتل آن در شکل ( )60نشان داده شده است.

شکل  .65سامانه حفاظت فیزیکی یک نیروگاه اتمی

تعداد  30مسیر تهاجم برای نفوذ به این سامانه حفاظت فیزیکی
وجود دارد .مدل ارائه شده در آن گزارش ،احتمال جلوگیری از
حمله را برای تمامی مسیرها محاسبه کرده است و در جدولی
گزارش داده است .همچنین در این مقاله تنها زمانهای تأخیر و
احتماالت آشکارسازی عناصر شناسایی در نظر گرفته شده است و
اطالعاتی از تعداد مهاجمین و قابلیتهای آنها گزارش نشده
است ] .[63برای این سامانه ،بدترین مسیر تهاجم به صورت
شکل ( ) 61گزارش شده است و احتمال جلوگیری از حمله برای
این مسیر  5/3094محاسبه شده است.

شکل  .61بدترین مسیر تهاجم برای نیروگاه اتمی فوق

در این مقاله ابتدا مفهوم ارزیابی حفاظت فیزیکی از تأسیسات
حیاتی بر مبنای نقطه شناسایی بحرانی مورد بررسی قرار گرفت.
سپس مدلی ریاضی برای ارزیابی حفاظت فیزیکی از تأسیسات
حیاتی بر مبنای روش محاسباتی مونتکارلو ارائه شد .روش
محاسباتی مونتکارلو این قابلیت را دارد تا متریرهای سامانه را به
صورت متریرهای فرضی وارد مسئله کند و به حل مسئله بپردازد.
این رویکرد محاسباتی سبب میشود تا نیاز به مدلسازی مسئله
بر مبنای روشهای قطعی و احتماالت شرطی پیچیده نباشد و
مدلساز ی مسئله ملموس گردد .در ادامه بر اساس رفتار مهاجم
هوشمن د ،مدلی برای حذف مسیرهای غیر بهینه ارائه شده است تا
نیازی به حل مسئله برای تک تک مسیرها نباشد .همچنین سعی
شده است تا تعداد مهاجمین ،تسلیحات و قابلیتهای آنها در
مدل لحاظ گردد .به منظور ارائه درک شهودی از سامانه حفاظت
فیزیکی ،نرمافزاری مستقل با زبان برنامهنویسی  C#نوشته شده
است که سامانه حفاظت فیزیکی را به صورت دو بعدی مدل کرده
و احتمال جلوگیری از حمله برای این سامانه را محاسبه میکند.
درنهایت با استفاده از نتایج شبیهسازی و مقایسه مدل ارائه شده با
مراجع دیگر ،کارایی مدل ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته است.
ارتقا نرمافزار ارائه شده در مدلسازی سه بعدی سامانه حفاظت
فیزیکی و همچنین مدلسازی عناصر تأخیر و شناسایی سامانه
حفاظت فیزیکی با توجه به فناوری بهکار رفته در آنها ،میتواند
مبنای پژوهشهای آینده قرار گیرد.
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