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چکیده
شبکههای هوشمند برق به دلیل بهکارگیری زیرساختهای کامپیوتری و مخابرات دیجیتال ،در مقایسه با شبکههای سنتی در برابر حمالت
امنیتی آسیبپذیرترند .به همین دلیل نگرانیهایی در مورد نفوذ افراد غیرمجاز به این تجهیزات بهمنظور سرقت برق و اعمال خرابکارانه در
شبکه برق وجود دارد .در این میان سیستمهای تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری میتوانند به عنوان روشی برای تشخیص افراد فریبکار
به کار روند .روش های پیشین ارائه شده برای تشخیص سرقت برق دارای مشکالتی از قبیل دقت تشخیص پایین ،هزینه پیادهسازی و نرخ
مثبت کاذب زیاد هستند .هدف این مقاله ،بهبود عملکرد سیستم تشخیص نفوذ در تشخیص حمالت مربوط به تغییر داده در شبکه هوشمند
است .به منظور دستیابی به هدف مذکور ،ابتدا چالشها ی امنیتی پیش روی شبکه هوشمند شناسایی و معرفی میگردند و در ادامه روشی
مبتنی بر یادگیری ماشین ارائه میشود .روش پیشنهادی از دو بخش تشکیل شده است .در بخش نخست موتور تشخیص حمالت به کمک
چهار دستهبند پایهی ماشین بردار پشتیبان ،شبکه عصبی  ،MLPدرخت تصمیم و  -Kنزدیکترین همسایه پیادهسازی میشود و در بخش
دوم نتایج این دستهبندها به کمک الگوریتم تلفیقی  AdaBoostبهبود مییابد .روش پیشنهادی با استفاده از نرمافزار MATLAB 2013a
پیادهسازی و با مجموعه داده  CERارزیابی شد .نتایج حاصل از ارزیابی نشان میدهد که دقت تشخیص و نرخ مثبت کاذب این روش در
مقایسه با سایر دستهبندها به ترتیب به  68/11%و  13/3%بهبود یافته است.

واژههاي كلیدي
شبکه هوشمند ،سرقت برق ،سیستم تشخیص نفوذ ،زیرساخت اندازه گیری پیشرفته ،الگوریتم AdaBoost

 -1مقدمه
امروزه صنعت برق را میتوان یکی از پایههای اصلی اقتصاد و صنعت
هر کشوری دانست .با پیشرفت و رشد فناوری ،صنایع و جمعیت،
میزان نیاز به انرژی الکتریکی بهطور قابل مالحظهای افزایش یافته
است .در حال حاضر شبکه برق کارایی باالیی ندارد .از شاخصهای
مهم ناکارآمدی شبکههای سنتی برق میتوان موارد زیر را نام برد[:]1






عدم کار آیی شبکه برق در مدیریت حداکثر تقاضا.
عدم توانایی شبکه در ایجاد تبادل مطمئن اطالعات.
قابلیت محدود شبکه در استفاده از منابع تولید پراکنده.
ناکارآمدی شبکه با گسترش اتصال خودروهای الکتریکی.
مستعد بودن شبکه در بروز خاموشی و اختالل کیفیت توان.
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وجود چنین مشکالتی در شبکه برق سنتی موجب شکل گرفتن چهره
جدیدی از شبکه برق به نام شبکه هوشمند ) 1(SGگردید .شبکه هوشمند،
یک شبکه قدرت پیشرفته است که از فناوری اطالعات و ارتباطات (ICT)2
برای اداره کردن ،پایش کردن ،کنترل کردن دادههای مربوط به فعالیتهای
تهیهکنندگان و مشتریان برای رسیدن به قابلیت اطمینان باال ،انعطافپذیری،
کارایی و سود بیشتر استفاده میکند .شبکه هوشمند ،حاصل بهکارگیری
فناوریهای مخابراتی در شبکه الکتریکی است که امکان ارتباط دو طرفه بین
شرکتهای برق را فراهم میکند.
با وجود مزایای فراوان و تسهیالت منحصر به فرد شبکه هوشمند ،این شبکه
با چالشهای جدیدی مانند در دسترس بودن ،تحمل خطا ،امنیت روبرو است.
سیستمهای هوشمند برق در مقایسه با شبکه سنتی در برابر حمالت امنیتی
آسیبپذیرترند ،چرا که آنها به شبکههای بیسیم ،اینترنت ،ارتباطات موبایل
و فرکانس رادیویی ) (RFمتصلاند .این شبکه مخابراتی باعث ایجاد ارتباط

Information and Communication Technology

2

Archive of SID

بین اجزای مختلف سیستم خواهد شد و امکان برقراری ارتباط دوطرفه را
فراهم خواهد نمود .بستر مخابراتی نقاط دسترسی زیادی برای نفوذ به اجزای
مختلف شبکه ایجاد می نماید و همین موضوع باعث به خطر افتادن امنیت
شبکه خواهد شد .در شبکه هوشمند میلیونها کنتور هوشمند وجود دارد که
بهطور غیرمستقیم حامل اطالعات خصوصی و محرمانه از مشتریان خود
خواهند بود .اطالعات مصرف انرژی مشتریان در کنتور ذخیره شده و از طریق
کانال مخابراتی به سمت مرکز دادهها ارسال میگردد .این اطالعات مصرف
میتواند نشان دهنده رفتار و عادت روزانه ،هفتگی و یا ماهیانه مشتریان باشد.
مشتریان فریبکار میتوانند با استفاده از آسیبپذیریهای شبکه مخابراتی و
کنتورهای هوشمند ،میزان انرژی مصرفی قرائت شده توسط کنتورها را تغییر
داده و به تبع آن باعث کاهش هزینه مصرفی شوند .همچنین سارقان
میتوانند با دستیابی به الگوی مصرف یک مشتری به زمان خالی بودن،
زمان خواب و سایر رفتارهای مشتری پی ببرد و از آن جهت انجام سرقت
استفاده کنند .از این رو کنتورهای هوشمند موضوع جذابی برای افراد
بداندیش میباشند .تحقیقات نشان میدهد که شرکتهای توزیع برق در
جهان ساالنه بیش از  22میلیارد دالر بابت سرقت برق زیان میبینند.
شرکتهای برق هند به عنوان یک نمونه از قربانیان سرقت برق ،ساالنه در
حدود  4/2میلیارد دالر از این طریق از دست میدهند که تنها با بازیابی %11
از این مقدار میتوانند  63111 GWhانرژی ذخیره کنند و از انتشار 9/2
میلیون تن کربن دی اکسید بکاهند[ .]2همچنین طبق گزارش منتشر شده
توسط اداره تحقیقات آمریکا ) 1(FBIدر سال  ،2111حملهای با هدف سرقت
برق علیه  AMIانجام گرفت که طی آن شرکتهای برق متحمل زیان 411
میلیون دالری شدند[.]3
روشهای تشخخیص سرقت برق به عمدتا سه دستهی مبتنی بردستهبندی،
مبتنی بر حالت و مبتنی بر نظریه بازیها طبقهبندی میشوند [:]4
روشهای مبتنی بر دستهبندی از دادههای مصرف انرژی جمعآوری شده از
طریق  AMIبهره میگیرند .میزان مصرف مشترک در شرایط عادی از یک
الگوی آماری خاصی پیروی میکند اما هرگونه ناهنجاری در مصرف میتواند
نشانهای از فعالیت های بدخواهانه باشد که این ناهنجاری منجر به تغییر در
الگوی مصخرف مشترک میشود .روشهای داده کاوی و یادگیری ماشین از
جمله روشهایی هسخختند که با اسخختفاده از مجموعه دادهها به دسخختهبندی
مشخختریان درسخختکار و فریبکار میپردازند .روشهای تشخخخیص مبتنی بر
حالت از تجهیزات خاصخی مانند حسخگرهای بیسیم و شناسههای RFID
اسخختفاده میکنند که نرخ مثبت کاذب را کاهش و دقت تشخخخیص را بهبود
میبخشند .این روشها برای پایش کردن سیستم نیازمند هزینههای اضافی
از قبیل هزینه تجهیزات ،هزینه پیادهسازی سیستم ،هزینه نرمافزاری ،هزینه
اجرا و آموزش هسختند .در روش مبتنی بر نظریه بازیها ،مسخئله تشخیص
سخخرقت برق به صخخورت یک بازی بین سخخارق و شخخرکت برق فرمولبندی
می شخخخود .با وجود این که این روش کم هزینه و معقول اسخخخت اما راه حلی
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بهینه برای تشخیص سرقت برق نیست .همچنین چگونه فرمولبندی کردن
تابع مطلوبیت 2تمام بازیکنها از قبیل سارقین و بخش توزیع نیز یک مسئله
چالش برانگیز است.
جوکار و همکاران [ ]2روشی دو مرحلهای ،مبتنی بر الگوی مصرف برای
تشخیص سرقت برق در زیرساخت اندازهگیری پیشرفته ) (AMIشبکه
هوشمند ارائه دادند .مرحله اول با استفاده از الگوریتم خوشهبندی k-mean
دادههای مربوط به میزان برق مصرفی هر مشترک خوشهبندی میگردد.
سپس این دادههای خوشهبندی شده با استفاده از الگوریتم دستهبندی
 3SVMتک کالس و چند کالس ،به دو دستهی نرمال و غیر نرمال
دستهبندی می شوند .در مرحله دوم با استفاده از نتایج حاصل از دستهبندی
 SVMو میزان برق مصرفی در ترانسفورماتور و کنتور هوشمند الگوریتمی
پیشنهاد گردید که با حفظ حریم خصوصی مشتریان ،دقت تشخیص را بهبود
میدهد .آنجلوس و همکاران [ ]8یک روش محاسباتی برای دستهبندی
پروفایل مصرف برق پیشنهاد دادند .روش پیشنهادی شامل دو بخش میباشد.
در بخش اول با استفاده از الگوریتم خوشهبندی  C-meanفازی ،مشتریان
با پروفایل مشابه در یک خوشه قرار میگیرند .در بخش دوم دستهبندی فازی
انجام شده و فاصله اقلیدسی تا مرکز خوشه اندازهگیری میشود .سپس
فاصلههای اندازهگیری شده نرمالسازی و مرتب میشوند و مشتریانی که
فاصله زیادی با مرکز خوشه دارند به عنوان مشتریان متقلب دستهبندی
میشوند .نگی و همکاران [ ]1روشی برای تشخیص تلفات غیر فنی مبتنی
بر ماشین بردار پشتیبان ارائه دادند .سپس ماشین بردار پشتیبان با استفاده
از اطالعات پروفایل برق مصرفی هر مشترک و برخی ویژگیهای دیگر  ،هر
گونه ناهنجاری در میانگین مصرف را تشخیص میدهد هرگونه ناهنجاری در
میانگین مصرف را تشخیص میدهد و مشتریان را به دو دسته درستکار و
فریبکار دستهبندی میکند .پارامترهای  SVMبا استفاده از جستجوی
گرید بهینهسازی میشوند .نتایج حاصل از روش پیشنهادی نشان میدهد که
این روش نرخ تشخیص را از  %3فعلی به  %81افزایش میدهد .نویسندگان
در ادامه تحقیقات خود از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی برای بهبود روش
اولیه استفاده نمودند [ 6و  .]9در [ ]11روشی مبتنی بر درخت تصمیم و
 SVMپیشنهاد شد و در [ ]11نیز روشی مبتنی بر نظریه بازیها ارائه
گردید.
با توجه به اهمیت موضوع سرقت برق در شبکههای توزیع هوشمند که منجر
به ایجاد مشکالت فنی و ضررهای اقتصادی میشود نیازمند روشی مطمئن
برای شناسایی مشترکین متقلب هستیم .این مقاله در چهار بخش تنظیم
شده است .در بخش دوم روش پیشنهادی شرح داده میشود .در بخش سوم
روش ارائه شده پیاده سازی و ارزیابی میشود و نهایتاً در بخش چهارم نتایج
به دست آمده بیان شده و مورد بحث قرار میگیرد و پیشنهادهایی برای ادامه
کار در این زمینه ارائه میگردد.

Support Vector Machine

3

Archive of SID

 -2روش پیشنهادي
روش پیشنهادی در این پژوهش متشکل از سه مرحله میباشد .این مراحل
عبارتاند .1 :جمع آوری داده .2 .عملیات پیش پردازش  .3استفاده از
دستهبند تلفیقی.
چارچوب کلی طرح پیشنهادی مطابق شکل  1است .هر یک از مراحل فوق
در ادامه با جزئیات توضیح داده خواهند شد.

شکل  :1نماي كلی روش پیشنهادي

 1-2جمع آوري داده
معموالً از دادههای تاریخی که سابقه مصرف برق هر مشتری را نشان میدهند
برای تشخیص سرقت برق استفاده میشود .کنتورهای هوشمند ،میزان
مصرف برق را چندین مرتبه در طول روز اندازهگیری و به شرکت برق ارسال
میکنند .بنابراین برای هر مشترک در شرکت برق یک پروفایل مصرف وجود
دارد که میزان مصرف برق روزانه در طی ساعات مختلف در آن ثبت شده
است .این دادهها به صورت یک بردار به پیمانه کاهش حجم داده ها ارسال
میشود .با استفاده از این پروفایل میتوان الگوی مصرف برق هر مشترک را
استخراج کرد و با استفاده از روش پیشنهادی بر روی آن تحلیل کرد.
 2-2عملیات پیش پردازش
گام بعدی پیشپردازش دادهها است که منجر به افزایش کیفیت دادههای
مورد استفاده میشود .این مرحله شامل سه نوع عملیات است که عبارتاند
از کاهش حجم دادهها ،نرمالسازی دادهها و خوشهبندی دادهها.
 1-2-2نرمال سازي داده ها
فرآیند نرمالسازی عبارت است از تغییر مقیاس دادهها به گونهای که دادهها
به یک فاصلهی کوچک و معین نگاشت شوند .این عمل باعث میشود که
دادهها با مقیاس بزرگ نتایج را به سمت خود منحرف نکنند و دقت افزایش
یابد .در این پژوهش از روش  min-maxاستفاده میگردد .نرمالسازی
 min-maxیک تبدیل خطی مطابق با فرمول  1را بر روی دادههای اولیه
اجرا میکند و دادهها به بازهی بین صفر تا یک نگاشت میشوند.
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 2-2-2كاهش حجم داده ها
هر بردار داده در مجموعه داده شامل میزان مصرف برق مشتری طی دوره
 24ساعت است ،برای مثال اگر در هر ساعت  nبار عمل اندازهگیری مصرف
برق انجام شود آنگاه بردار داده شامل 𝑛 ×  24نمونه میشود .روشهای
مختلفی برای کاهش حجم دادهها وجود دارد که با استخراج ویژگیهای مهم
داده ،اتالف اطالعات را حداقل میکند .از روش نمونهبرداری میتوان بهعنوان
یک روش برای کاهش دادهها استفاده کرد ،زیرا با کمک آن میتوان
مجموعهی بزرگی از دادهها را با کمک نمونههای تصادفی و بسیار کمتری
نشان داد .نرخ نمونهگیری ارتباط مستقیمی با حریم خصوصی مشتری دارد.
هرچه نرخ نمونهبردار ی بیشتر باشد آنگاه ریسک افشای اطالعات شخصی
افراد بیشتر میشود .بنابراین باید نرخ نمونهبرداری را بهگونهای انتخاب کرد
تا عالوه بر دقت تشخیص باالی مشتریان درستکار و فریبکار ،حریم
خصوصی مشتریان را نیز حفظ کند .در این پژوهش برای کاهش حجم ،داده
ها با نرخهای متفاوت بهصورت چند در میان نمونهگیری میشوند یعنی در
مجموعه داده ،میزان مصرف برق در هر نیم ساعت اندازهگیری شده است
بنابراین هر بردار داده دارای  46نمونه است .این نمونهها به صورت چند در
میان انتخاب میشوند و حجم مجموعه دادهها را کاهش میدهند.
 3-2-2خوشه بندي
خوشه بندی به فرآیندی اطالق میشود که در آن مجموعهای از اشیا به
چندین دسته یا خوشه گروهبندی میشوند ،به ترتیبی که دادههای درون یک
خوشه بسیار شبیه به یکدیگر و اشیا خوشههای مختلف بسیار متفاوت
هستند .در این پژوهش از الگوریتم خوشهبندی  k-meansکه یک نوع
خوشهبندی افرازی است ،استفاده میشود .برای به دست آوردن نرخ تشخیص
بهتر ،الگوریتم خوشهبندی  k-meanبا مقادیر مختلف  kمجموعه داده را
خوشهبندی میکند .این الگوریتم به ترتیب زیر عمل میکند:




با استفاده از نمودار سیلوئت تعداد خوشه بهینه محاسبه و  kشی را
به منزله مراکز خوشههای ابتدایی انتخاب میکند.
هر شی را با توجه به بیشترین شباهت آن به مراکز خوشهها ،به
خوشهها تخصیص میدهد.
مراکز خوشهها را به روز میکند به این معنا که برای هر خوشه مقدار
متوسط اشیای آن خوشه را محاسبه میکند.

 تا هنگامی که هیچ تغییری در خوشهها رخ ندهد ،به مرحله دوم
رجوع میکند.
خوشههایی که تعداد اعضای کمی دارند حذف میشوند و برای آموزش
دستهبند استفاده نخواهند شد .این کار باعث جلوگیری از آلوده شدن
مجموعه داده نرمال توسط حمالت ناشناخته خواهد شد.
 3-2دستهبند تلفیقی
در روش تلفیقی از  kدستهبند پایه 𝐾𝑀  𝑀1 , 𝑀2 , … ,برای ایجاد مدل
دستهبندی ترکیبی ∗𝑀 که بهبود یافته است ،استفاده میشود .از مجموعه
دادههای  Dبرای تولید  kمجموعهی آموزشی 𝐾𝐷  𝐷1 , 𝐷2 , … ,استفاده
میشود و با کمک هر یک از آنها دستهبندهای )𝑘 ≤ 𝑖 ≤  𝑀𝑖 (1نیز
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خلق میشوند .برای دستهبندی یک نمونه جدید هر یک از دستهبندهای پایه
پیشگویی کالس خود را به عنوان یک رأی بر میگردانند و روش بر اساس
آرا جمعآوری شده ،رأی نهایی یعنی برچسب کالس را تعیین میکند[.]12
از میان روشهای  boostingالگوریتم  AdaBoostیکی از الگوریتمهای
رایج محسوب میشود .مجموعه داده  Dاز تعداد  dنمونه که هر یک به شکل
) 𝑖𝑦  (𝑋𝑖 ,هستند تشکیل شده است و در آن برچسب کالس نمونه 𝑖𝑋 با 𝑖𝑦
نشان داده میشود .در ابتدا الگوریتم  AdaBoostمقدار وزن یکسان 𝑑1⁄
را برای هر نمونه آموزشی در نظر میگیرد .در این روش تلفیقی برای تولید
 kدستهبند به  kمرحله نیاز است .در مرحله iام با کمک نمونهگیری با
جایگزینی مجموعه داده 𝑖𝐷 شکل میگیرد .همانطور که میدانید در این
روش ممکن است نمونههای یکسانی بیش از یکبار انتخاب شوند .شانس
انتخاب نمونه بر اساس وزن نمونه تعیین میشود .با استفاده از مجموعه
دادههای آموزشی 𝑖𝐷 مدل 𝑖𝑀 ساخته میشود و با کمک همین مجموعه،
خطای مدل نیز محاسبه میگردد .پس از آن وزنهای نمونه آموزشی بر اساس
این که چگونه دستهبندی شدهاند ،تنظیم میشود
در این روش اگر نمونهای به درستی دستهبندی نشده باشد ،وزن آن افزایش
مییابد و وزن نمونههایی که به درستی دستهبندی شدهاند کاهش داده
میشود .در واقع وزن یک نمونه ،دشواری دستهبندی آن نمونه را منعکس
میکند ،به صورتی که وزن باالتر نشان میدهد اغلب این نمونه به درستی
دستهبندی نشده است .وزنهای جدید نمونهها برای تولید مجموعه آموزشی
دستهبندی بعدی در مرحلهی بعد استفاده میشود .ایدهی اصلی این کار از
جایی سرچشمه میگیرد که ما هنگام ساخت دستهبند مایلیم که دستهبند
پایه بیشتر بر روی دستهبندی نمونههایی تمرکز کند که در مرحله قبلی به
درستی دستهبندی نشدهاند .ممکن است برخی از دستهبندها در دستهبندی
نمونه های دشوار بهتر از بعضی دیگر عمل کنند .بدین طریق یک سری از
دستهبندهایی ساخته شدهاند که یکدیگر را تکمیل میکنند .شبه کد الگوریتم
 AdaBoostبه صورت زیر است [.]12

در این پژوهش از چهار دستهبند شبکه عصبی  ،MLPماشین بردار پشتیبان،
درخت تصمیم و  -Kنزدیکترین همسایه به عنوان دستهبندهای پایه
استفاده شده است.

 -3شبیه سازي و ارزیابی
در این بخش به کمک شبیهسازی روش پیشنهادی ارزیابی میشود .کلیه
شبیهسازیها به وسیله رایانه با واحد پردازش مرکزی  Core i5و حافظه
 4GBو در محیط نرمافزار  MATLAB R2013aانجام شده است.
 1-4مجموعه داده
مجموعه دادهای که در این پژوهش استفاده شده ،به عنوان بخشی از یک
آزمایش برای مطالعه فناوریهای ارتباطی کنتورهای هوشمند توسط
کمیسیون تنظیم انرژی ایرلند ) (CERجمعآوری گردیده است .در این
مجموعه داده میزان مصرف برق  8146مشتری در بازه زمانی بین سالهای
 2119تا  14( 2111هفته) ثبت شده است .در این مجموعه داده میزان
مصرف برق هر مشتری در هر نیم ساعت توسط کنتور هوشمند ثبت شده
است .هر نمونه از این مجموعه داده دارای سه ویژگی به صورت زیر است:
جدول  :1ویژگیهاي هر سطر از مجموعه داده

میزان مصرف

كد

شناسه

1/14

19211

1392

مشتریانی که در این آزمایش شرکت کردند ،کنتورهای هوشمند در منازلشان
نصب گردید بنابراین از لحاظ منطقی ،نمونههای اندازهگیری شده متعلق به
افراد درستکار است و احتمال این که افراد شرکتکننده در آزمایش مرتکب
سرقت شوند بسیار کم است ،بنابراین دادههای حمله در این مجموعه داده
وجود ندارد .روشی که در اینجا استفاده شده است ،ایجاد یک مجموعه داده
غیر نرمال با استفاده از مجموعه داده نرمال است .هدف از سرقت برق آن
است که مشتری مصرف برق کمتری نسبت به میزان واقعی گزارش دهد و
یا مصرف زیاد را به دورههای با تعرفه پایین شیفت دهد .با مطالعه سناریوهای
مختلف شش نوع تابع به صورت جدول  2تعریف شده است که حمالت ممکن
را مدلسازی میکند:
جدول  :2توابع تولید كننده حمله در الگوي مصرف برق [.]5

ℎ1 (𝑥𝑡 ) = 𝛼𝑥𝑡 ,

1

𝑡𝑥 𝑡𝛽 = ) 𝑡𝑥( ℎ2
𝑒𝑚𝑖𝑡 𝑑𝑛𝑒 ≤ 𝑡 ≤ 𝑒𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 0
{ = 𝑡𝛽
1
𝑒𝑠𝑙𝑒
)start time = random(0, 23 − minOffTime
)duration = random(minOffTime, 24
end time = start time + duration
;here minOffTime = 4

2

ℎ3 (𝑥𝑡 ) = 𝛾𝑡 𝑥𝑡 ,

3

)ℎ4 (𝑥𝑡 ) = 𝛾𝑡 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑥), 𝛾𝑡 = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 (0.1,0.8

4

;)𝑥(𝑛𝑎𝑒𝑚 = ) 𝑡𝑥( ℎ5

2

𝑡ℎ6 (𝑥𝑡 ) = 𝑥24−

8

;)𝛼 = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(0.1, 0.8

;)𝛾𝑡 = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(0.1, 0.8

شکل  :2شبه كد الگوریتم AdaBoost
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جدول  :4نتایج ارزیابی معیار بازفراخوانی

شکل ( 3الف) نمودار مصرف برق یک مشتری را در طول یک روز نشان
میدهد و شکل ( 3ب) نمودار متناظر آن را با اعمال حمالت فوق نشان
میدهد .الگوی مصرف برق مشتریان در حالت معمول و حالت حمله تفاوت
دارد ،بنابراین به کمک این الگوها میتوان مشتریان متقلب را شناسایی کرد.

Recall
N=2
82.98
87.29
73.05
68.95
82.58


شکل ( :3الف) نمودار الگوي مصرف برق روزانه( .ب) نمودار الگوي مصرف برق
روزانه بعد از اعمال حمالت.

 2-4ارزیابی
در این پژوهش برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی از پنج معیار ارزیابی
مختلف استفاده میشود .این معیارها شامل صحت( 1نرخ تشخیص) ،دقت،2
نرخ مثبت کاذب ،باز فراخوانی 3و  F-measureمیشوند .برای ارزیابی روش
پیشنهادی ،ابتدا  1111مشترک خانگی از مجموعه داده انتخاب گردید .با
توجه به این که نرخ نمونه برداری تاثیر مستقیمی بر روی کارایی دارد ،روش
پیشنهادی با نرخ های نمونه برداری مختلف ارزیابی شد.


نرخ تشخیص :درصد نمونههایی از مجموعه داده که برچسب آنها به
درستی توسط سیستم تعیین میشود .به این معیار ارزیابی نرخ صحت
نیز گفته میشود .نحوه محاسبه صحت در رابطه  2آمده است.
𝑁𝑇 𝑇𝑃 +
()2
= 𝑦𝑐𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝐴
𝑁𝑃+
جدول  :3نتایج ارزیابی معیار نرخ تشخیص

Accuracy
N=2
66.22
66.18
64.05
65.09
67.63


N=6
76.54
77.54
71.40
75.99
80.57

N=10
82.09
83.27
74.97
81.36
86.71

N=24 N=12
74.25 80.87
76.17 83.18
70.11 74.72
74.94 80.30
74.47 85.47

الگوریتم
SVM
MLP
K-NN
Tree
AdaBoost

()3
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N=10
81.98
90.20
76.43
83.53
91.70

 :F-measureاین معیار ارزیابی به گونهای دو معیار باز فراخوانی و
دقت را با یکدیگر ترکیب میکند و آنها را در قالب یک معیار نشان
میدهد .در واقع  F-measureنشان دهنده یک میانگین هارمونیک
از دو معیار دقت و باز فراخوانی نیز میباشد .نحوه محاسبه F-
 measureدر رابطه  4آمده است.
()4

𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟 ∗ 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑝 ∗ 2
= 𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚 𝐹 −
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +
جدول  :5نتایج ارزیابی معیار F-measure

F-measure
N=2
80.54
81.85
74.49
72.66
80.91

N=6
80.18
82.82
75.59
80.88
85.11

N=10
83.83
86.55
78.61
85.91
89.40

N=24 N=12
78.57 82.23
82.11 86.39
74.93 78.91
79.65 85.24
83.58 87.92

الگوریتم
SVM
MLP
K-NN
Tree
AdaBoost

 نرخ مثبت کاذب :این معیار نشان میدهد که چه درصدی از نمونههای
نرمال ،به اشتباه توسط سیستم غیر نرمال تشخیص داده میشود .نحوه
محاسبه نرخ مثبت کاذب در رابطه  2آمده است.
𝑃𝐹
()2
= 𝑅𝑃𝐹
𝑁𝑇 𝐹𝑃 +
جدول  :6معیار ارزیابی نرخ مثبت كاذب

FPR

باز فراخوانی :این معیار نشان میدهد که چه درصدی از نمونههای
نرمال ،توسط سیستم نیز نرمال در نظر گرفته شدهاند .نحوه محاسبه
 Recallدر رابطه  3آمده است.
𝑃𝑇
𝑃𝑇
=
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +
𝑃

N=6
79.67
85.95
74.54
78.25
86.80

N=24 N=12
77.28 79.98
83.83 90.14
73.43 75.76
75.79 83.44
83.33 89.26

الگوریتم
SVM
MLP
K-NN
Tree
AdaBoost

N=2
20.34
25.44
27.00
18.03
19.63

N=6
18.57
20.99
24.01
14.84
16.94

N=10
13.27
17.84
19.98
10.59
13.37

N=12
14.03
18.45
19.99
11.93
13.70

 N=24الگوریتم
SVM 18.55
MLP 18.90
K-NN 23.53
Tree 13.91
AdaBoost 15.67

 دقت :این معیار نشان میدهد که چه درصدی از نمونههای نرمال،
توسط سیستم نیز مثبت در نظر گرفته شدهاند .نحوه محاسبه دقت در
رابطه  8آمده است.
𝑃𝑇
()8
= 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑝
𝑃𝐹 𝑇𝑃 +

= 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅

Accuracy

1

Precision

2

Recall

3

Archive of SID

جدول  :7نتایج ارزیابی معیار دقت

Precision
N=2
80.62
78.02
73.24
79.85
81.38

N=6
81.33
80.48
76.08
84.58
83.8

N=10
86.23
83.51
79.63
88.76
87.33

N=12
85.28
83.15
79.54
87.63
86.84

N=24
80.87
81.89
76.67
84.59
84.36

الگوریتم
SVM
MLP
K-NN
Tree
AdaBoost

به منظور مطالعه تأثیر نرخ نمونه برداری بر روی کارایی ،معیارهای ارزیابی با
نرخ نمونه برداری متفاوت آزمایش شده است .مشاهده گردید که بیشترین
کارایی با نرخ  11نمونه در روز به دست میآید که نشان میدهد نرخ نمونه
برداری باالتر لزوماً کارایی بهتری را ایجاد نمیکند .این مسئله ممکن است
به دلیل این واقعیت باشد که برای نرخهای نمونه برداری پایینتر ،تأثیر سرقت
بر روی هر نمونه ممکن است واضحتر باشد .برای مثال زمانی که یک مشتری
متقلب بخواهد  5KWکمتر از میزان مصرف واقعیاش به شرکت برق گزارش
دهد ،با تقسیم یکنواخت این مقدار در  24نمونه ،تغییر الگوی مصرف کم
است اما اگر این میزان در  11نمونه تقسیم شود آنگاه تغییر الگوی مصرف
چشمگیر است و دقت تشخیص باالتر میرود .بنابراین ممکن است نرخ نمونه
برداری پایینتر ،دقت تشخیص را افزایش دهد .از طرف دیگر نرخ نمونه
برداری بسیار پایین باعث میشود تا نتوان به صورت دقیق الگوی مصرف را
مدلسازی کرد .بنابراین انتخاب کمترین نرخ نمونه برداری که کارایی قابل
قبولی را فراهم کند بسیار مهم است زیرا نه تنها منابع مورد نیاز را حداقل
میکند بلکه حریم خصوصی مشتریان را حفظ میکند .در [ ]13نشان داده
شد که با نرخ نمونه برداری ثانیه⁄نمونه  1.2یک شخص میتواند اطالعات
جزئی از قبیل عنوان فیلم یا کانال تلویزیونی در حال پخش در منزل را متوجه
شود .در [ ]14نشان داده شد که با نرخ نمونه برداری دقیقه⁄نمونه  1.2یک
شخص میتواند نوع و زمان استفاده از لوازم خانگی را متوجه شود .با نرخ
نمونه برداری روز⁄نمونه  1یک شخص میتواند اطالعاتی با جزئیاتی در حد
این که آیا مشترک در منزل حضور دارد یا نه به دست آورد .به عنوان مثال
از این اطالعات میتوان برای انجام سرقت منزل استفاده کرد .هرچه نرخ
نمونهبرداری کمتر باشد اطالعات کمتری از دادههای اندازهگیری شده
میتواند استخراج گردد .نتایج بدست آمده نشان دهندهی بهبود دقت و
عملکرد روش پیشنهادی نسبت به سایر روشهای دستهبندی است .همچنین
روش پیشنهادی از نظر میزان نیاز به نمونهبرداری نسبت به روشهای دیگر
دارای مقدار کمتری است که باعث حفظ حریم خصوصی مشتریان میشود.

 -4نتیجهگیري و پیشنهادها
شبکه هوشمند نسل جدیدی از شبکههای توزیع برق هستند که از بکارگیری
فناوری ارتباطات و اطالعات در سیستم قدرت حاصل میشود .شبکه هوشمند
به دلیل بکارگیری زیرساختهای کامپیوتری و مخابرات دیجیتال ،در مقایسه
با شبکه سنتی آسیبپذیرتر است و نگرانیهایی در مورد نفوذ افراد غیرمجاز
به این تجهیزات به منظور سرقت برق وجود دارد .در این مقاله روشی برای
تشخیص سرقت برق در شبکه هوشمند پیشنهاد گردید .روش پیشنهادی از

www.SID.ir

چهار دستهبند پایه  ،SVMشبکه عصبی  ،MLPدرخت تصمیم و K-NN
برای دستهبندی دادههای کنتور هوشمند استفاده میکند و نتایج به دست
آمده از طریق الگوریتم تقویتی  Adaboostبهبود مییابد .نتایج به دست
آمده نشان میدهد که این روش دارای دقت و عملکرد خوبی نسب به سایر
روشها است .هم چنین روش ارائه شده از نظر میزان نیاز به نمونهبرداری
نسبت به روشهای دیگر دارای مقدار کمتری است که این امر حریم خصوصی
مشتریان را حفظ میکند .در آینده میتوان از الگوریتم ژنتیک برای
بهینهسازی وزن دستهبندها استفاده کرد .هم چنین میتوان ویژگیهایی از
قبیل فصل ،دما ،تعداد افراد خانواده ،تعداد لوازم خانگی ،میزان برق دریافتی
و برق گزارش شده را به سیستم افزود تا دقت تشخیص بهبود یابد.
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