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خالصه

هدف نسل جدید شبکههای هوشمند ،ارائه ظرفیت ،راندمان و قابلیت اطمینان باال با تركیب فناوریهای فیزیکی-
سایبری به شبکههای الکتریکی موجود میباشد .با این حال بر اساس تركیب اجزای مبتنی بر تکنولوژی اطالعات و
سیستمهای با پورت باز ،مخاطرات فیزیکی و سایبری در شبکه هوشمند برق افزایش خواهد یافت .اگر سیستم بدون
اقدامات متقابل و دفاعی مؤثر به كار گرفته شود ،حمالت مختلف فیزیکی و سایبری ممکن است قابلیت اطمینان شبکه
هوشمند برق را به شدت به خطر بیاندازد .عامل كلیدی در موضوع امنیت سایبری این است كه اساس ًا بتوان قابلیت
اطمینان سیستم را در مقابل طیف وسیعی از تهدیدات تضمین نمود .برای ارائه یک ارزیابی كلی از قابلیت اطمینان یک
شبکه هوشمند برق ،الزم است ویژگیهای امنیتی اجزای آن و همچنین حوادث اصلی به وجود آمده توسط خطاهای
تصادفی ،خطا در اطالعات و حوادث سایبری مخرب در نظر گرفته شوند .بدین منظور شبیهسازی شاخص قابلیت
اطمینان "انتظار ازدست دادن بار" با روش مونت كارلو انجام میگیرد.
كلمات كلیدی :امنیت سایبری ،قابلیت اطمینان ،شبکه هوشمند ،حمالت سایبری ،تهدید

.1

مقدمه

حمالت مختلف سایبری با هدف قراردادن سیستم قدرت منجر به اثرات مختلف بر مقادیر پارامترهای قابلیت اطمینان میشود .نتایج
تجزیه و تحلیل این پارامترها با استفاده از شبیهسازی مونت كارلو 008نشان میدهد كه قابلیت اطمینان سیستم قدرت با افزایش حمالت،

 1دانشجوی دكتری برق قدرت
 1دانشیار گروه برق قدرت
 117استاديار گروه برق قدرت
MCS: Monte Carlo simulation
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بدتر خواهد شد .روشهایی برای تشخیص و شناسایی حمله در شبکههای هوشمند از جمله روشهای محاسباتی و تحلیل ریاضی و
كنترل غیرخطی مورد استفاده قرار میگیرد .پس از شناسایی حمله ،سیستم میتواند اقدام پیشگیرانه و اصالحی به منظور محدودكردن
خطر را به عمل آورد .آسیبپذیریهای مربوط به امنیت سایبری شبکه هوشمند برق شامل سه جزء اصلی یعنی كامپیوتر ،ارتباطات و
سیستم قدرت میباشد .حمالت میتواند سیستمهای خاص و زیر سیستمهای مربوطه را به طور همزمان و از راه دور مورد هدف قرار
دهد .انواع مختلف حمله ،مکانیزمهای مربوطه و دیگر مشکالت ایجاد شده بایستی در طراحی امن شبکههای هوشمند در نظر گرفته
شود .تهدیدات شبکه هوشمند برق از دو منبع یعنی از طرف كاركنان ناراضی داخلی و هکرهای مخرب خارجی به وجود میآید .تهدید
از طرف كاركنان داخلی واقعی است و احتمال شناسایی مهاجم در اغلب موارد وجود دارد و ترس از عواقب آن ،احتمال وقوع چنین
حمالتی را كاهش میدهد .با این حال ،ضروری است كه اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع چنین اقداماتی به عمل آید .از
سوی دیگر ،هکرهای خارجی به آسانی میتوانند حمالت سایبری را راهاندازی كرده و حمله نیز شناسایی نمیشود ،بنابراین سیستمهای
هوشمند بیشتر در معرض خطر قرار دارند[ .]1الزم بذكر است كه امکان ایجاد و استقرار دفاع قوی و موانع در مقابل حمالت سایبری
به شبکههای مركز كنترل مشکل میباشد كه این موضوع به دلیل طیف گستردهای از مکانیزمهای حمله ،ماهیت متمركز كنترل و عدم
هماهنگی بالقوه سازمانهای مختلف میباشد .برای رسیدن به ساختار شبکه هوشمند برق ایمن ،استراتژیهای جامع فراگیر ،جنبههای
فنی ،تحلیل هزینه  -فایده در نیازمندیهای امنیتی بایستی توسعه داده شود[ .]2خطاهای نرمافزاری و ارتباطات در اكثر تحقیقات مربوط
به خاموشیها به كار میرود و این موضوع حتی برای ساختارهای اطالعاتی پیچیدهتر ،بسیار قابل توجه خواهد بود .از جنبه سختافزاری،
در سیستمهای ارتباطی و كامپیوتری ،رسم بر افزایش قابلیت اطمینان با افزونگی 008میباشد كه مؤثر بوده ولی پرهزینه خواهد بود ،به
ویژه كه مجبور به افزایش چند برابری سخت افزار در آینده باشد .لذا تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان نه تنها برای شبکه قدرت و سخت
افزار تجهیزات ،بلکه نرمافزارهای مربوطه و چگونگی نحوه تعامل نرمافزار با حالتهای مختلف خطاهای سختافزار بایستی مورد ارزیابی
قرار گیرد .تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان شبکه هوشمند برق در جنبههای مختلف اجزاء اعمال میشود .در] ،[7اثر حمالت بر ژنراتورها
052

و خطوط انتقال تجزیه و تحلیل میشود .برای این كار از تابع نمایی استفاده شده و زمان میانگین تا حمله )(MTTA

به عنوان

مدلهایی از حمالت به ژنراتورها انتخاب میشود .در همان زمان ،حفاظت خطوط انتقال با رلهگذاری پیشرفته و با استفاده از

MTTA

های مختلف برای شبیهسازی حمالت فرض میشود و باز نمودن بریکرهای انتهای خطوط به صورت حمالت موفق و با جداكردن
خطوط از مدار لحاظ می شود .حمالت سایبری نظیر نفوذ به سیستم كنترل ممکن است در شبکه قدرت رخ دهد .بنابراین ،روشهای
امنیت برای مسائل شبکه میتواند اعمال شود و سیاست امنیت جامع نظیر سیاست رمز عبور و بهبود سیستمهای موجود تعبیه شده،
میتواند برای كاهش حمالت جدید توسعه یابد .در این مقاله كفایت سیستم با توجه به حمالت سایبری به شبکه هوشمند برق و با
بررسی شاخص قابلیت اطمینان مورد ارزیابی قرار میگیرد .در فصل دوم روشهای حمله و دفاع در شبکه هوشمند برق توصیف میشود.
فصل سوم به نگاه قابلیت اطمینان و محاسبات آن در پدافند غیر عامل شبکه هوشمند برق اختصاص دارد .فصل چهارم به بحث و
تحلیل و میزان حمله و دفاع به ازاء محاسبه شاخص قابلیت اطمینان انتظار از دست رفتن بار یا ( 051)HLOLEمیپردازد و فصل پنجم
نتیجهگیری مقاله ارائه میگردد.
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.2

حمله و دفاع در شبکه هوشمند برق

با توجه به اهمیت باالی شبکه هوشمند برق ،تمركز بر تهدیدات سایبری بیشتر از تهدیدات فیزیکی شده است كه میتواند دالیل
مختلفی داشته باشد .نخست ،تکامل امروزه شبکههای برق با سیستم اندازهگیری پیشرفته ، )AMI( 052بعد جدید و ناشناختهای از تهدیدات
سایبری به اضافه آسیبپذیریهای موجود در شبکه هوشمند برق و از جمله سیستم اسکادا ( 057)SCADAبه مفهوم جمع آوری دادهها،
نظارت و كنترل همه جانبه را معرفی كرده است [ .]5-0دوم ،احتماالً این تصور وجود دارد كه حمالت سایبری آسانتر از حمالت فیزیکی
میتواند صورت گیرد .حمالت فیزیکی نیاز به ابزار و حضور فیزیکی دارند در حالی كه حمالت سایبری ممکن است از طریق كامپیوتر
صورت گیرد .سوم ،دستگاه اندازهگیری هوشمند با سایر تجهیزات اندازهگیری در شبکه های محلی و لوازم خانگی هوشمند و سیستمهای
مدیریت انرژی در شبکههای خانگی ارتباط و اینترفیس دارند .این ارتباطات ،شبکه هوشمند را در معرض تهدیدات از راه دور قرار
میدهد .چهارم ،تجربیات گذشته درخصوص ناامنی اینترنتی نشان داده كه حمالت الکترونیکی یا سایبری اگر طرح پیشگیری و دفاع
كافی از نقطه شروع برای سیستم صورت نگیرد ،میتواند برای مقابله بسیار جدی و دشوار باشد .از لحاظ تاریخی ،اكثر حمالت علیه
سیستمهای برق توسط تک مهاجم صورت گرفته است .مهاجم تنها ،050با جمعآوری كلیه اطالعات و ابزار مورد نیاز ،اقدام به خاموشی
گسترده و اعمال آسیبهای شدید به سه یا تعداد بیشتری از تجهیزات برق به طور همزمان مینماید در حالی كه مهاجمین سازمانیافته
قادر به جمعآوری تخصص ،نیروی انسانی و تجهیزات برای انجام حمالت گسترده با شدت بیشتر از سطح قابل تحمل طراحیشده به
سیستم های برق میباشند .مسئله حمالت سایبری -فیزیکی هماهنگ شده ،تفکر سنتی درباره سیستمهای دفاعی را به چالش
میكشاند .هکرها به معنای واقعی میتوانند پس از نفوذ به تأسیسات برق باعث خاموشی در شهرهای مختلف شده و همچنین خواستار
دریافت اخاذی قبل از اختالل در سیستم قدرت شوند .تمام بهرهبرداران جهت بهرهبرداری از سیستمهای الکتریکی نیازمند ارتباط
تنگاتنگ با شبکه برق دارند و برای قابلیت اطمینان سیستم ،بایستی در مقابل حوادث سایبری ایمن باشند .بکارگیری فنآوریهای
اینترنتی در شبکه هوشمند بایستی بتواند حفاظت كاملی از شبکه به عنوان یک موضوع امنیت ملی را به عمل آورد .با تحول شبکه
هوشمند سیستم الکتریکی ،یک مسیر دو طرفه الکتریسیته و اطالعات ،فنآوری اطالعات 055و زیر ساخت مخابرات ،معیارهای بخش
انرژی را تشکیل میدهند .فنآوری اطالعات و مخابرات دارای استانداردهای امنیت سایبری برای نظارت بر آسیبپذیریها و برنامههای
ارزیابی هستند و بدین وسیله مخاطرات شناخته شده در این سیستمها تشخیص داده میشوند .اطالعات نادرست ممکن است باعث
گمراهی اپراتور سیستم شده و سبب تصمیمات ناآگاهانه یا اشتباه شود كه عملکرد سیستم قدرت را كاهش داده یا حتی منجر به فلج
كردن كل سیستم شود .كنترل اشتباه یا تحریک سیگنال به صورت نادرست ،ممکن است مستقیما باعث تریپ یک بخش با عملکرد
درست شود .قطعیهای شدید بر ق نیز ممکن است به دلیل وجود اطالعات ناكافی در شبکه قدرت به وجود آید .از آنجا كه یک خطای
الکتریکی ممکن است شبکه قدرت مورد نظر و همچنین شبکههای مجاور را تحت تأثیر قرار دهد ،بهرهبرداری سیستم بایستی از
وضعیت سیستم خود و همچنین سیستم های مجاور خود آگاهی داشته باشد[ .]2اثر حمالت در سیستمهای اسکادا میتواند فیزیکی،
151 Advanced Metering Infrastructure
153 Supervisory Control And Data Acquisition
151 Single attacker
)155 Information Technologies(IT
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اقتصادی یا اجتماعی باشد .با تجزیه و تحلیل مدلهای حمله مالحظه میشود كه اثر حمالت اسکادا چندین مرتبه شدیدتر از اثرات
روی ژنراتورها و خطوط انتقال میباشد] .[1خطر كلی به شبکه هوشمند و از جمله اسکادا را میتوان با افزایش منبع مدافع كاهش و با
افزایش منبع مهاجم افزایش داد .هدف مدافع به حداقلرساندن خطر كلی است درحالی كه مهاجم قصد افزایش خطر كلی را دارد].[8

.3

نگاه قابلیت اطمینان و محاسبات آن در پدافند غیرعامل شبکه هوشمند برق

برای یک سیستم قدرت شامل خطوط ،ژنراتور و ترانسفورماتور و بارها ،قابلیت اطمینان به توانایی شبکه در تحویل توان به بار تعریف
میشود .فرض شود كه بار بتواند با توپولوژی و تركیب شبکه داده شده و بدون هیچ تجهیز خارج شده از مدار هماهنگ باشد ،در این
صورت این امکان وجود دارد كه از دستدادن چند قطعه از تجهیزات در شبکه ،بار مشخص شده را دیگر نتواند تأمین نماید .یک گزینه
برای تعیین متوسط تأثیر تقاضای بار ،شبیهسازی شبکه قدرت در طول چند سال ،مدلسازی رفتار احتمالی تجهیزات و اندازهگیری قابلیت
اطمینان آنها میباشد .این روش تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان مونتكارلو نامیده میشود .برای هر قطعه از تجهیزات الکتریکی،
معیارهای میانگین زمان تا خطا ( 052)MTTFو میانگین زمان تا بازیابی و تعمیر( 051)MTTRاندازهگیری میشود .در شبیهسازی مونت
كارلو ،فاصله زمانی تا خطای بعدی یک قطعه از تجهیز بهخصوص میتواند با در نظرگرفتن یک نمونه از توزیع نمایی محاسبه شود و
بعد از فاصله زمانی تصادفی به سرویس برگردد .برای درک تاثیرات سایبری ،باید مدلسازی حمالت سیستم كنترل و اثرات آنها به روند
متعارف و سنتی اضافه شود .اثرات فنی نفوذ سایبری میتواند برای محدوده حمله سایبری مشخص شود .اثرات قابلیت اطمینان ناشی
از حمالت سایبری) 058(RICAدر شبکه و با اندازهگیری تأثیر آن مشخص میشود .حمالت سایبری به قطعیهای طبیعی شبکه اضافه
میشود كه با هم میتوانند عملکرد شبکه را بدتر نمایند .در برخی از مراحل ،ماهیت امنیت سایبری بازی بین مدافعان و مهاجمان بوده
و شبکه سایبری كامال امن نمیباشد .اگر هیچ حملهای نباشد شبکه با وجود آسیبپذیریهای متعدد در آن امن خواهد بود؛ بر عکس
شبکه سایبری كه بهخوبی محافظت شده نیز ممکن است توسط مهاجمین با منابع كافی حمله قابل نفوذ باشد[ .]8منابع حمله اشاره به
عوامل مؤثر از جمله اطالعات ،منابع انسانی ،سطوح مهارت ،امتیازات ،منابع محاسباتی ،ابزار ،و پول و غیره دارد .معموالً هدف حمله
برای دسترسی به سیستم كاربر یا مدیر 058و رایانههای خاصی مانند معماری كامپیوتر و ( 022)HMIمیباشد .ابزارهای حمله عامل مهمی
برای راهاندازی حمالت موفق هستند و یک ابزار پیشرفته میتواند مزیت بیشتری برای مهاجم داشته باشد .با پول كافی مهاجم میتواند
منابع محاسباتی بیشتر و ابزار پیشرفته حمله را خریداری كرده و مهاجمین حرفهایتر و حتی غیرقانونی را برای اخذ برخی امتیازات و یا
اطالعات مهم توسط حمالت مهندسی اجتماعی غیرقانونی استخدام و اجیر نماید .شبیه به تعریف قابلیت اطمینان قطعات فیزیکی[،]12
احتمال موفقیت یک حمله میتواند مدلسازی شود[ ،]11كه احتمال موفقیت یک مرحله حمله به صورت زیر تعریف می شود.
Patt ( A)  P(C  A)  1  eA
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Mean time to failure
Mean time to repair
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Reliability Impacts from Cyber Attack
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كه در آن  Aمنابع حمله مهاجم است كه نشان دهنده سطح قدرت مهاجم میباشد C .هزینه معادل صورتگرفته توسط مهاجم
پس از دستیابی به هدف حمله میباشد λ .عامل آسیبپذیری است كه سطح دشواری حمله را نشان میدهد و توسط اقدامات متقابل و
دفاعی مربوط به هر مرحله از حمله تعیین میشود .در معادله( ،)1احتمال موفقیت حمله با عامل آسیبپذیری شبکه و منابع حمله افزایش
مییابد كه منطبق بر اصول امنیت سایبری میباشد[.]20
قابلیت اطمینان سیستم با استفاده از شاخصهایی صورت میگیرد كه در این مقاله

شاخص(021)HLOLE

به مفهوم تعداد

ساعت های مورد انتظار در طول دوره مطالعه بوده كه ظرفیت مؤثر تولید سیستم كمتر از پیک بار شبکه شده و قادر به تأمین آن
نمیباشد .طریقه محاسبه آن با شبیهسازی مونت كارلو با رابطه ( )2انجام میگیرد.
n

total

)(hr / yr

H
i 1

NS

()2

HLOLE 

كه  H totalبرابر كل ساعتهایی است كه كمبود بار وجود دارد n ،تعداد حالتهای قطعی 022و  N Sمدت زمان شبیه سازی
میباشد .مراحل عمده شبیه سازی مونت كارلو ( 027)MCSبرای ارزیابی كفایت سیستم قدرت با توجه به حمالت سایبری در شکل()1
نشان داده شده است .روش كلی میتواند به شرح زیر توضیح داده شود[.]17
مرحله  :1قابلیت اطمینان هر یک از اجزای فیزیکی ،از جمله خطوط  ،ژنراتور و تقاضای بار مدلسازی شود.
مرحله  :2ساختار سایبری هر پست مدلسازی شود .مسیرهای حمله احتمالی و مراحل رسیدن به بریکرها تعیین میشود .عامل آسیب-
پذیری برای هر مرحله از حمله اختصاص داده میشود.
مرحله  :7به طور تصادفی وضعیت فیزیکی سیستم با  MCSانتخاب شود.
مرحله  :0منابع حمله و اهداف را انتخاب كنید .از آنجا كه سابقه و رفتارهای مهاجم غیرقابل پیشبینی است ،منابع حمله مربوطه و
اهداف تصادفی هستند ،اهداف میتواند تمام بریکرهای پست و یا برخی از بریکرها كه خطوط و ژنراتور و یا بار را به شبکه برق متصل
می نمایند ،شامل باشند.
مرحله  :5بررسی شود كه آیا یک حمله سایبری موفق رخ داده است .در این مرحله یک عدد تصادفی در محدوده ] [2,1تولید میشود و
با مقادیر رابطه ( )1با استفاده از  MCSمقایسه میگردد .اگر عدد تصادفی بزرگتر از مقدار احتمال حمله باشد ،یعنی حمله سایبری ناموفق
است ،به مرحله  1بروید در غیر این صورت به مرحله بعدی بروید.
مرحله  :2وضعیت سیستم به روزرسانی 020شود .وضعیت سیستم اصلی در مرحله  7به دست میآید و وضعیت سیستم با توجه به هدف
مهاجم به روز میشود .برای هر ژنراتور ،اگر بریکرهایی كه ژنراتور را به شین وصل میكنند تریپ دهد ،وضعیت ژنراتور مجبور به قطع
111

Hourly Loss of Load Expectation
Outage
113
Monte Carlo Simulation
111
Update
111
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میشود .برای هر خط ،اگر بریکرها در دو انتهای خط تریپ نمایند ،وضعیت خط به حالت قطعی تغییر مینماید .برای هر تقاضای بار،
اگر بریکرهایی كه تقاضای بار را به سیستم قدرت متصل مینمایند ،تریپ دهند ،تقاضای بار به طور مستقیم محدود خواهد شد.
مرحله  :1ارزیابی وضعیت سیستم انجام شده و شاخص قابلیت اطمینان به روزرسانی شود.
مرحله  :8اگر معیار توقف برقرار نشود به مرحله  7بروید .در این مقاله ،مدت زمان شبیه سازی 222،122 ،در نظر گرفته میشود كه
برای رسیدن به همگرایی  ،MCSكافی است.
مرحله  :8شاخصهای قابلیت اطمینان سیستمهای مورد نظر محاسبه شود .در این مطالعه شاخص انتظار از دست رفتن بار
كه در بر گیرنده تعداد ساعتهایی است كه طی یک سال خطا به وقوع پیوسته نتیجه گرفته میشود.

شکل  -1ساختار ارزیابی كفایت سیستم قدرت با در نظر گرفتن حمالت سایبری

.4

بحث و تحلیل و میزان حمله و دفاع بازاء محاسبه پارامتر HLOLE
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سیستم قدرت میتواند هدف حمله مهاجمین از گروههای مختلف باشد .تهدیدات از طرف مهاجمین تنها و از طرف مهاجمین سازمان
یافته درنظر گرفته میشود .مسیر حمله مطابق شکل( )2نشان داده شده است .شبیهسازیها در سیستم تست

قابلیت اطمینان

 )RTS18( IEEEانجام شده است[ ،]10و فرض میشود كه هر پست تنها به یک شین مربوط است.

شکل  -2مسیر حمله سایبری با مقادیر منبع حمله و عامل آسیبپذیری

تنها 025

 1-0تهدیدات از طرف مهاجمین
مهاجمین از این گروه معموالً مهاجمین تنها هستند و آنها حمالتی را برای تحقیقات شخصی یا شهرت راهاندازی مینمایند .آنها منابع
حمله را محدود میكنند و فرض بر این است كه هدف آنها این است كه برخی اما نه همه بریکرها را به منظور تریپ یک یا چند خط،
ژنراتور و /یا تقاضای بار تریپ دهند .ژنراتور ،خط یا بار ممکن است از طریق بریکرهای متعدد متصل گردد و برای سادگی  λاشاره به
آسیبپذیری مجموع برای تریپ یک یا بیشتر و در نهایت تریپ ژنراتور ،خط و یا بار دارد λ .معادل به صورت تصادفی در محدوده
[ ]2.21 ،2.28انتخاب میشود .برای نشاندادن زمینههای تصادفی و رفتارهای مهاجمین ،منابع حمله مربوط به تالشهای مختلف
حمله ،از صفر تا منبع حداكثر حمله( 022)MARبه طور تصادفی انتخاب میشود .مطابق شکل( )7مقادیر احتمال حمله و شاخص

HLOLE

با در نظر گرفتن منابع حمله و عامل آسیبپذیری كه بصورت تصادفی انتخاب میشوند شبیهسازی شده است .مالحظه میشود كه با
افزایش منابع حمله مشتمل بر منابع اطالعاتی ،محاسباتی و مالی ،روند حمله سایبری و شاخص انتظار از دست دادن بار افزایش مییابد.
این موضوع نشان میدهد كه با افزایش سطوح مهارت و ابزار حمله ،قابلیت اطمینان سیستم هوشمند برق كاهش خواهد یافت.

Lone Attackers
Maximum Attack Resource
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شکل  -7تاثیر حمالت سایبری به شبکه هوشمند قدرت از سوی یک مهاجم

یافته 021

 2-0تهدیدهای از طرف مهاجمین سازمان
مهاجمین از این گروه معموالً سازمان یافتهاند و دارای منابع حمله بیشتری نسبت به حالت قبل دارند .انگیزه اصلی آنها برای حمالت
ممکن است به دستآوردن منافع مالی باشد .بنابراین فرض میشود كه هدف آنها كل شبکه میباشد .با توجه به مسیر حمله كه نفوذ
به معماری كامپیوتر و به دستآوردن امتیازات اجرایی 028است ،مهاجمین قادر به تریپ همه بریکرها خواهند بود .عوامل آسیبپذیری
معادل به طور تصادفی در محدوده[ ]2.25 ،2.12انتخاب میشود .مطالعات شبیهسازی شبیه به بخش ( )1-0انجام میشود و نتایج در
شکل ( )0نشان داده شده است.

Organized Attackers
Administrative
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شکل  -0تاثیر حمالت سایبری به شبکه هوشمند قدرت از سوی مهاجمین سازمانیافته

افزایش منابع حمله و تالشهای حمله میتواند قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت را تنزل دهد .با مقایسه شکلهای( )7و ()0
میتوان نتیجه گرفت هنگامی كه منابع حمله مشابه ولی عوامل آسیبپذیری متفاوت باشند ،تأثیر حمالت از طرف مهاجمین سازمانیافته
بر قابلیت اطمینان سیستم جدیتر از تهدیدات از طرف مهاجمین تنها میباشد .لذا حفاظت از اجزای كنترل حیاتی با امتیازات بزرگ (به
عنوان مثال ،سرورها و دروازههای 028خاص) در مقابل حمالت سایبری مهم میباشد و ضروری است اقدامات متقابل امنیتی و الگوریتم-
های جامع دفاعی مؤثر باید برای كاهش خطر به كار گرفته شود.

.5

نتیجهگیری

در این مقاله ،شاخص قابلیت اطمینان انتظار از دست دادن بار با توجه به اثرات آسیبپذیری سایبری در شبکه هوشمند برق مورد تحلیل
قرارگرفته است و بر این اساس نیز میزان احتمال حمله مشخص میگردد .شاخص قابلیت اطمینان  HLOLEبا استفاده از شبیهسازی
مونت كارلو در سیستم تست  IEEE RTS18با در نظرگرفتن حمالت سایبری محاسبه میگردد .نتایج شبیهسازی نشان میدهد كه
سیستم قدرت با افزایش حمالت و افزایش منابع حمله توسط مهاجمین سایبری كمتر قابل اعتماد میباشد و ضروری است كه با افزایش
هزینه دفاعی از قبیل كدینگ نرمافزاری و سختافزاری و افزایش فایروال در بخشهای حساس آن از جمله سیستم اسکادا ،میزان
حمالت موفقیتآمیز مهاجم را به طور چشمگیری كاهش داد.
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