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 دهکیچ

باا چاا ج جدیادی باه      ها، این شبکهوشمند برقهای هشبکه در کارگیری تجهیزات نوین انتقال اطالعاتبا توجه به گسترش ب

را  ی برقبه شبکه نفوذ مهاجمینها امکان این زیرساخت اند.مواجه شدههای اطالعاتی شبکه ن حمالت سایبری علیه زیرساختعنوا

توانند به ابزاری برای اجرای اهادا   ها میهای برق، این سیستمسیستم حفاظتی در شبکهسازند. با توجه به جایگاه کلیدی مهیا می

علیه سیستم حفااطتی ررداختاه    سایبری اجرای حمالت سازیشبیه خرابکارانه مهاجمین قرار گیرند. از این جهت، در این مقا ه به

گردد. قابل ذکر اسات کاه   علیه سیستم حفاظتی ارائه می سایبری سازی ریامد اجرای حمالتشود و ا گوریتمی نوین جهت کمیمی

ی هوشمند بارق  های شبکهی نفوذ مهاجمین به رستنحوه در بخج نخست، از دو بخج تشکیل شده است.ا گوریتم ریشنهاد شده 

، دوم بخاج در . شاود محاسبه مای ها هر یک از رست و احتمال نفوذ موفق مهاجمین به شودسازی میی درخت حمله مدلسیلهبه و

 د. شومدل می ای حمله علیه سیستم حفاظتیریامد اجر

هر یک از  یناخواستهها، اقدام به خروج با نفوذ به سیستم کنتر ی موجود در رستمهاجمین در سناریوی حمالت مورد بررسی، 

اجرا  RBTSی تست های مختلف بر شبکها گوریتم معرفی شده در حاالت و سناریود. نکنحفاظتی می سیستم یبه وسیلهتجهیزات 

تواند باه عناوان   دست آمده از این مقا ه میگردد. نتایج بهها محاسبه میرای هر یک از رستشاخص ریسک ریشنهادی بو  شودمی

  مالت سایبری علیه شبکه برق قرار گیرد.معیاری جهت ارزیابی ح

 یدیلکلمات ک

 ، درخت حملهحمالت سایبری، شبکه هوشمند، سیستم حفاظتی

 

 مقدمه -1

  تقاضای انرریی اکترریتر ب عاعر     تغییرات ایجاد شده در عرضه و

های  جدید عرای دگرگون سراتر  سراترار لی ر     وجود آمدن انگیزهعه

اغ ب عره عوروان شر ته     بنوسازی شده است؛ از ای  روندقدرت سیسرم 

عرر  سر ب عرار عرردن      یشر ته سرازی  هوشمود شود.یاد م  هوشمود

. [1] قاع یت اطمیوان و الزایش سرعت مقاع ه عا اغرشاشات گردیده است

عیشررری   از سوی  دیگرب تغییرات ذکر شده عاع  تحمیل مخاطراتاما 

چره  گیری هرر رتا. عخش  از ای  مخاطرات ناش  از عدشوعه سیسرم م 

    هررای کررامریوتری و مخرراعرات دیجیرررام عررا تمررا   سرراتتعیشرررر زیررر
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های لیزیت  موجرود در شر ته   های ذات  در کوار سیسرمپذیریآسیب

قدرت است. عخش  دیگری از ای  مخاطرات مرعوط عه تغییرر در نحروه   

 .[2] های عر  و مشررکان استتیامل شرکت

قدرتب تجهیزات حفاظر  عه  های مخر ف سیسرمدر میان قسمت

د هرد  حم ره مهراجمی     وتواندکیل داشر  نقش ک یدی در ش ته م 

قرار گیرد. مهاجم عا نفوذ عه ای  تجهیرزاتب سر ب اترردم در وظرایف     

شودب و ای  اقدا  س ب عروز اتردم در ش ته عر  سیسرم حفاظر  م 

ایر   گردد. عه دکیل اهمیت امویت سرای ری در سیسررم حفراظر ب    م 

سازی حمدت سای ری ع یه سیسرم حفاظر  پژوهش عه عررس  و مدم

 .پردازدم 

هررای هررای مخرراعرات  و شرر تههررای رد داده در سیسرررمراعرر ت

تروان عره دو   را مر   1هوشرمود عرر    یکامریوتری عه کار رلره در ش ته

ی اوم شرامل تراعر  لیزیتر     عوردی نمرودد دسرره   دسره ک   تقسریم 

ه امتان عرقراری ارت اط و انرقام اطدعات را تحرت  عاشد کتجهیزات م 

ها ی دو  حمدت سای ری عوده که امویت دادهدهد. دسرهتأثیر قرار م 

 دهد.و انرقام آنها را هد  قرار م 

هرای  ی زیرسراتت ی کوتاه مطاکیات انجرا  شرده در حروزه   ساعقه

  ی هوشررمودب سرر ب شررده اسررت کرره  مخرراعرات  و کررامریوتری شرر ته

های هوشمود اغ ب عدون در نظرگرلر  های انجا  شده در ش تهیاع ارز

به  برسهی    تعدادی از تحقیقاتاما  .ها انجا  گیردتطای ای  زیرساتت

به  بیهان    [3] مرجه   انهد. ی برق اقدام نمودهحمالت سایبری بر شبک 

پرداخته  و به  رهور یی هی      قدرت های امنیتی پیرامون سیستمچالش

رای حمالت سایبری علی  سیستم ح اظتی را ارزیهابی  نتایج ناشی از اج

های هوشمود را در سه های امویر  ش تهنیازمودی [4]مرجع  .دینمی

هرای  از اجررای حمردت    ی نمونره کود. همچوی ب ارائهگروه تقسیم م 

ی عر ب از دیگر م اح  مطرح شرده در ایر  مقاکره    سای ری ع یه ش ته

ی هوشرمود عرر      مررت   عرا شر ته   مسائل امویر [5] مرجعاست.در 

  شروند. در ایر  مقرارتب عره تجهیرزات کوررکر  و مخراعرات        مطرح م 

شود و ای  تجهیزات عه عووان اعزای عرای اجرای ی عر  اشاره م ش ته

شوند. عررس  کیف  نرایج ناشر  از اجررای   حمدت سای ری میرل  م 

ارائه شده در ایر   دیگر م اح   های مخر فب ازحمدت در قاکب سواریو

هرای اطدعرات    نویسودهب اعردا زیرسراتت  [6]در مرجع  .جع هسرودمر

های کود. سرس عا عرشمردن ویژگ ی هوشمود عر  را میرل  م ش ته

ی عرر ب  های طراح  شده عه موظور اجرای حمدت ع یه شر ته عدالزار

 کود. های دلاع  را در جهت مقاع ه عا ای  تهدیدات پیشوهاد ممتانیز 

ب  معرفی زیر سهاخ  یهامویوتری    2در ادام  مقال  ابتدا در بخش 

 الگهوریتم  ،3شهود، سهود در بخهش    پس  مورد مطالع  پرداخته  مهی  

حمالت سایبری علیه  سیسهتم ح هارتی    سازی پیشنهادی جه  مدل

 ی درخ  سازی حمالت ب  وسیل این الگوریتم شامل مدل شود.ارائ  می

مجاهم

مدوم
جتآ هراوید

رتور

میس یب  ابترا

تسر یرتوی ماک هکبش

IED

یجراخ یاه هکبش

رود هار زا لرتنک

 
 ( : شبکه کام یوتری و مخابراتی رست مورد مطا عه1شکل )

 

 حمل  و مدل نمودن پیامد اجرای حمل  علی  سیستم ح هارتی اسه .  

  آزمهایش  RBTSبهر روی شهبک  تسه      4روش پیشنهادی، در بخش 

 شود و در انتها نتایج دریاف  شده از مقال  بیان خواهد شد.می

 ای رستانهی راینفوذ مهاجم در شبکه -2

( 1ساترار مخاعرات  و کامریوتری پست مورد مطاکیه در شتل )

پستب  ای  های امویر  در نظر گرلره شده عرایگردد. ریهمشاهده م 

عاشد. ای م های رایانهعرای سیسرم 3و رمز ع ور 2ی آتششامل دیواره

و  های امویر عواعرای  اجرای حم ه نیازمود نفوذ مولق مهاجم از ریه

 عاشد.دسریاع  عه تجهیزات کوررک  موجود در پست م 

شود، ورودی شهبک  توسه    ( دیده می1همانطوری ی  در شکل )

رایانه نمرایش داده شرده در   شود. همچنین ی آتش محافظ  میدیواره

کود. ( را در پست ایفا م HMI)4( نقش واس  ماشی  و انسان 1شتل )

های کوررکر  را لرراهم   سیسرمتور و ی ارت اط عی  اپراای  واس  وظیفه

های کارعردی عه موظور کوررم عر تجهیزات پست عر ایر   . عرنامهکودم 

هاب اپراتور قادر عه اجررای  شوند و عه کمک ای  عرنامهکامریوتر نصب م 

. نقاط  در پسرت وجرود دارد کره امتران نفروذ      دسرورات کوررک  است

 5های نفوذ نقاط دسررسر    راهکوود. عه ایمهاجم عه پست را لراهم م 

( نمایش داده شده 1شود. ای  نقاط عا عدمت سراره در شتل )گفره م 

 است. 

ی آتش پستب او عا شتسر  رمز عید از نفوذ مولق مهاجم از دیواره

های مریددی عه موظور اجرای سیسرم کامریوتری قادر عه اجرای گزیوه

، مهاجم عملکهرد تههیهتات   شوددر این مقال  فرض می اما حم ه است.
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دههد. شهایان ریهر اسه  یه       ح اظتی پس  را مورد حمله  قهرار مهی   

و  شهود. ی پس  انهام مهی دستیابی ب  سیستم ح اظتی از رریق رایان 

IEDی مهاجم ب  وسیل 
 پردازد.ب  اجرای حمل  می 6

، مهاجم قادر اس  با تغییهر تنظیمهات آن   IEDدر بلوک ح اظتی 

ههای سسهترده   ه سیستم ح اظتی و ایهاد خاموشیسبب عملکرد اشتبا

، IEDتواند با ارسال فرمان به   در شبک  شود. در اقدام دیگر مهاجم می

سردد ی  . در این مطالع  فرض میهای قدرت سرددسبب باز شدن یلید

مهاجم بعد از دستیابی ب  سیستم ینترلی پس ، اقدام به  بهاز نمهودن    

 یند.یهای قدرت موجود در پس  میلید

 معرفی ا گوریتم ریشنهادی -3

ی الگوریتمی برای ارزیابی حمالت سایبری علی  ارائ  این بخش ب 

، ن ور مهاجم ب  پسه   روش پیشنهادیپردازد. در سیستم ح اظتی می

و پیامهد اجهرای حمله  علیه       سهردد ی درخ  حمل  مدل میب  وسیل 

  سردد.سیستم ح ارتی ب  یمک شاخص ریسک پیشنهادی ارزیابی می

 سازی اجرای حمالت بر شبکه برقشبیه -3-1

سهردد.  است اده می 7مل حسازی حمالت از درخ  ب  منظور شبی 

. ایهن سهاختار   [7]باشهد  ساختار درخ  حمل  مشاب  درخ  خطا مهی 

رفتار مهاجم را با برشمردن تمام حاالت مختلف جهه  اجهرای حمله     

ههای مختلهف    یند. درخ  حمل  با نمهایش حاله  علی  هدف، مدل می

علی  امنی  سیستم در یک ساختار درختی، ب  ارزیابی ریسک سیسهتم  

های پردازد. یک درخ  حمل  سرافی اس  ی  چندین برگ را از سرهمی

خ  شامل سلسهل  مراتبهی اسه     یند. این درمختلف ب  هم مرتب  می

دههد.  های ممکن رسیدن به  یهک ههدف فرعهی را نمهایش مهی      ی  راه

در درخ  حمل ، هدف نهایی سراف بهوده یه  متشهکل از    باالترین سره 

 ای از اهداف فرعی اس .مهموع 

( نمایش داده شده 2در شکل ) ،ی پس  مورد بررسیدرخ  حمل 

های ن ور ب  پسه   شود، راهاس . همانطوری ی  در این شکل دیده می

بها   ANDههای  ب  س  سروه تقسیم سردیده اس . در این ساختار، سهره 

خایسهتری نمهایش داده    با مستطیل OR یهای س ید و سرهمستطیل

های این درخ  حمل  با شده اس . همچنین برگ
iL  شهده  نشان داده

  هها متنهاظر بها مقهادیر    اس . قابل ریر اس  ی  هر یهک از ایهن بهرگ   

 پذیری هستند.آسیب

انهام شده پذیری هر برگ با توج  ب  بررسی حمالت مقدار آسیب

. در بخهش  [8] شهود میتعیین تی سیستم مورد مطالع  یو وضعی  امن

منظور ن ور قرار دارد. ب  OR یا ANDهای منطقی ها، سی باالیی برگ

مهاجم و حری  او ب  سم  باالی درخ  و دستیابی ب  ههدف حمله ،   

 باید  ORهای سی  و حداقل یکی از برگ ANDهای سی  تمامی برگ

 هب ل تم یاه هکبش
تسر

 زا لرتنک یاه متسیس
تسر یلخاد ی هکبشرود هار

 متسیس هب یبایتسد
تسر ی رتنک

1L2L3L4L5L

 ( : درخت حمله متناظر با رست مورد مطا عه2شکل )

 

دسترس و قابل ن ور باشند. با توج  ب  این مطالب، احتمال ن ور موفهق  

محاسهب   ( 2و )( 1) وابه  رمطابق با  ORو  ANDهای منطقی ب  سره

 :شوندمی

(1) 
i

and

i j

j N

A L


  

 

(2) 1 ( 1 )
i

or

i j

j N

A L


    

andدر رواب  فوق، 

iA  وor

iA  ب  ترتیب بیانگر احتمال ن ور موفق

 jاندید  همچنین د.باشمی ORو  ANDمنطقی های سره ب مهاجم 

ب  یمک مقادیر ب   اس . iی های متصل ب  سرهمهموع  برگ نمایشگر

ال ن ور موفق مهاجم ب  منظور احتم ،(2( و )1دس  آمده از رواب  )

سردد. بدین منظور الزم دستیابی ب  سیستم ینترلی پس  محاسب  می

ها را ب  اس  تا با حری  از پایین ب  سم  نوک درخ ، هر یک از سره

سازی ی فوق معادلهای متصل ب  آن با است اده از دو رابط همراه برگ

مل ، مقدار احتمال درخ  حشوند. با انهام این روند برای سایر ربقات 

 .آیدن ور ب  دس  می

های های امنیتی در نظر سرفت  شده برای پس مطابق با الی 

شبک ،
1L ،3L  5وL ی احتمال نقور مهاجم در سیستم دهندهنمایش

باشد. همچنین ای پس  میرایان 
2L  4وL  احتمال عبور مهاجمین از

قابل ریر اس  ی  حمالت شروع شونده  یند.ی آتش را مدل میدیواره

با  حمالت مهاجم از داخل پس  ب  حمالت داخلی مشهورند. در این

اقدام ب  اجرای  های برق،ی پرسنل داخلی شری موع مه ب  ن ور

  د.نمایاهداف خرابکاران  در سیستم قدرت می

سازی ریامد اجرای حمله علیه سیستم مدل -3-2

 حفاظتی 

عید از نفوذ مولق مهاجم عه پست و دسریاع  عه سیسرم کوررک  

اجرای حم ه است. از  های مریددی عه موظورپستب او دارای گزیوه
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های توان عه ارسام لرمان تریپ عه عریتری ای  اقدامات م جم ه

موجود در پست اشاره کرد. همچوی  مهاجم قادر است عا تغییر 

   توظیمات آن س ب عم ترد اشر اه سیسرم حفاظر  و ایجاد

شود های گسررده در ش ته شود. اما در ای  پژوهش لرض م تاموش 

ارسام لرمان تریپ عه سیسرم حفاظر ب س ب تروج که مهاجم عا 

 شود.تجهیزات پست م 

ی تجهیزات مرصل در سواریوی حم ه مورد عررس ب مهاجم ک یه 

های قدرت مرواظر عه ای  تجهیزاتب از عه پست را عا عازنمودن ک ید

نماید. ای  اقدا  مهاجم س ب ایزوکه شدن پست مورد ش ته تارج م 

گردد. عواعرای  در ای  مقاکه پیامد اجرای ت م رحم ه از سیسرم قد

حم ه ع یه سیسرم حفاظر ب عه صورت ایزوکه شدن پست مورد حم ه 

 شود.در نظر گرلره م 

 ی شاخص ریسکمحاسبه -3-3

ای  گردد. اتص ریسک پیشوهادی ارائه م در ای  قسمت ش

ی اجرای حم ه و پیامد اجرای حم ه ع یه سیسرم شاتص دو جو ه

 گردد.تیریف م  (3) یرا شامل شده و مطاعق عا راعطهحفاظر  

(3) ( ) i iV i P LC   

)(، 3ی )در رابط  )V i      بیانگر شاخص ریسک متنهاظر بها پسهi 
وفهق  ب  ترتیهب نمایشهگر احتمهال ن هور م     iLCو  iPاس . همچنین 

به    مهاجم ب  سیستم ینترلی پس  و مقهدار بهار قطه  شهده سیسهتم     

  دهد.ر سیستم را نشان میبای صورت پریونی  بر مبنای بیشین 

 مطا عه موردی -4

در این قسم  روش ارائ  شده ب  منظور ارزیهابی پیامهد ناشهی از    

 RBTSاجرای حمل  سایبری علی  سیستم ح اظتی، بهر شهبک  تسه     

( نمایش داده 3ن شبک  در شکل )سردد. نمایش تک خطی ایاعمال می

هها و سهایر   های مربوط به  خطهوط انتقهال، انراتهور    شده اس . پارامتر

باشد. این شبک  دارای بار قابل دسترسی می [9]ارالعات این شبک  در 

باشهد یه    مگهاوات مهی   242مگاوات و ظرفی  بیشین  تولید 181ثاب  

قرار سرفت   2باسبار مگاوات بر روی  132و  1مگاوات روی باسبار  112

 اس .

م پیشهنهادی، ابتهدا احتمهال ن هور     سازی الگوریتدر راستای پیاده

 فهرض  ابتهدا  سردد. بدین منظورهای شبک  محاسب  میمهاجم ب  پس 

 های شبک  مشهاب  یکهدیگر  ای و دفاعی پس ی  ساختار رایان  سرددمی

نهد ریهر   در این صورت، احتمال ن ور موفق مهاجم مطهابق بها رو  . اس 

ارالعات مربوط ب  مقهادیر   آید.میب  دس  مقال  شده در قسم  سوم 

( 1ی پسه  در جهدول )  های درخ  حمل اختصاص داده شده ب  برگ

G G

21

3 4

5

6

20 MW

40 MW85 MW

20 MW

20 MW

 ( د ش ته تست مورد مطاکیه3شتل ) 

 

نمهایش داده شهده اسه . در ایهن جهدول، مقهادیر       
1 3 5, ,L L L انگر بیهه

احتمال ن ور مهاجم از سیستم رمت عبور و مقهادیر  
2L  4وL  احتمهال 

دههد. ایهن مقهادیر بها     ی آتش پس  را نشان مهی عبور مهاجم از دیواره

های امنیتی و توانایی مهاجمین توج  ضریب امنیتی هر یک از مکانیتم

 . [8]شوند ای امنیتی محاسب  میهدر ن ور از الی 

 های ناشی از اجرای حمالت سایبری علی  شبک  ازحال جه  ارزیابی 

     شهایان ریهر اسه  یه  در     [10]. سهردد اسهت اده مهی   DCبهار  پخهش 

های انهام شده، مقدار بار قط  شده در اثر اجرای حمل  بهر  سازیشبی 

  پریونی  شهده  ی بار شبکهای شبک  بر مبنای بیشین هر یک از پس 

 اس .

شود. در سناریو در نظر سرفت  می س  ،سازیب  منظور انهام شبی 

ی یهامویوتری پسه  و به     ها مهاجم با ن ور ب  شهبک  هریک از سناریو

از  حمل مورد پس  اقدام ب  خروج تههیتات  سیستم ح اظتیی وسیل 

    ههای مهورد بررسهی به  شهر  ریهل تعریهف       سناریویند. شبک  برق می

 سردند:می

 د. نشوسناریوی یک: حمالت تنها از محی  خارجی پس  آغاز می

    ی داخلهی پسه  آغهاز   ای از شهبک  ب  عبهارت دیگهر ههیم حمله     

 سردد.نمی

  :در این حال ، امکان اجرای حمالت داخلهی نیهت به     سناریوی دو

 سردد.حمالت خارجی پس  افتوده می

های بر سناریو یشنهادیروش پسازی اجرای شبی نتایج مربوط ب  

 شهکل در ایهن  همانطوری یه    شود.یمشاهده م (4) شکلدر و دو  یک
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ههای  پذیری اختصاص داده شهده به  بهرگ   ( : مقادیر آسیب 1جدول )

 درخ  حمل 

 رذیریآسیب برگ

 

1 3 5, ,L L L 

 

1/2 

 

2 4,L L 

 

2/2 

 

یسههک پیشههنهادی در سههناریوی دو رشههد شههود، شههاخص ردیههده مههی

دههد. در  چشمگیری را نسب  ب  سناریوی یک در هر پس  نمایش می

توان س ه  یه  مههاجم داخلهی بها آشهنایی به         تحلیل این افتایش می

های ینترلی پس ، با احتمال بیشتری اقدام ب  اجهرای اههداف   سیستم

 یند.خرابکاران  خود می

ارزیاع  حمدت سرای ریب عررسر    های مهم در یت  دیگر از جو ه

های امویر  های امویر  مخر ف در جهت مقاع ه عا تهدیدتأثیر سیاست

عدی  موظورب عم ترد امویر  سیسرم مورد مطاکیه را در دو حاکت  اس .

دهیم. در حاکت نخستب احرمرام ع رور مهراجم از    مورد عررس  قرار م 

کیته ای  مقدار در حاکرت  شودب در حا/ لرض م 2عراعر عا  ی آتشدیواره

احرمام شتسره شردن سیسررم رمرز    عاشد. در ای  ارزیاع  م  1/0دو  

در شرتل   یسازنرایج ای  ش یهاست.  1/0ع ور توس  مهاجم همچوان 

ها در حاکت شاتص ریسک عرای هر یک از پستگردد. ( مشاهده م 5)

تره را سازی ای  نای  ش یهدو  نس ت عه حاکت اوم کاهش یالره است. 

 بهای دلاع ضریب امویر  متانیز  الزایش توان عاشود که م یادآور م 

 توان تهدیدات امویر  را تا حد قاعل توجه  کاهش داد.م 

های دفاعی ب  یهار  شود ی  مکانیتمسازی دیگر، فرض میدر شبی 

های مختلف دارای ضریب امنیتی یکسان در برابر حمالت رفت  در پس 

در این آنالیت مقدار احتمال ن هور مههاجم در سیسهتم    ند. سایبری نیست

باشد. حهال آنکه  ایهن    می 21/2های یک و دو برابر با ینترلی در پس 

ب  بیان دیگهر بها توجه  به      اس .  1/2ها برابر با مقدار برای سایر پس 

هها  ها فرض سردیده اس  ی  ضریب امنیتی این پس اهمی  این پس 

ی احتمال عبور مهاجمین از دیهواره  چنین مقدارهمافتایش یافت  اس . 

شود. وجود نداشتن امکان اجهرای حمهالت   در نظر سرفت  می 2/2آتش 

سازی در سازی اس . نتایج این شبی داخلی از دیگر فرضیات این شبی 

 ( ب  تصویر در آمده اس . 6شکل )

 گیرینتیجه -5

    در IEDکههارسیری تههیههتات هوشههمندی ماننههد  بهها سسههترش ب

های امنیتی در مورد یاربرد این تههیتات ایههاد  برق، نگرانی هایپس 

 هایی نظیر انتقالقابلی اس . این تههیتات ب  دلیل فراهم یردن شده 

 
 و دو ی یکهاهای شبکه در سناریوشاخص ریسک رست( : 4شکل )

 

 
 در دو حا ت مختلف های شبکهشاخص ریسک رست( : 5شکل )

 یک در سناریوی امنیتی

 

 
شرایط مختلف امنیتی های شبکه در شاخص ریسک رست( : 6شکل )

 هارست

 

های مخابراتی و انهام وظایف ح اظتی ارالعات از رریق زیر ساخ 

ی مناسبی ب  منظور اجرای حمالت سایبری علی  توانند ستین می

  .قرار سیرندتههیتات ح اظتی شبک  

ارزیابی حمهالت  سازی و روشی جه  مدلی در این مقال  ب  ارائ 

در روش پیشنهادی امکان  سایبری علی  سیستم ح اظتی پرداخت  شد.
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ن ور حمالت ب  یمک درخ  حمل  مهدل سردیهد. همچنهین شاخصهی     

برای ارزیابی امکان ن ور و پیامد حمل  ارائ  شد. ب  یمک این شهاخص  

ت ها را در برابر تهدیداتوان ریسک سیستم ح ارتی هر یک از پس می

در ادام  با اجرای روش معرفی شهده بهر شهبک     سایبری ب  دس  آورد. 

به  ارزیهابی ریسهک ایهن شهبک  در برابهر حمهالت         ،مورد مطالع تس  

سایبری پرداخت  شد. نتهایج به  دسه  آمهده از اجهرای ایهن روش در       

های دفاعی های مت اوت حایی از این اس  ی  با تقوی  مکانیتمسناریو

  را تا حد قابل تهوجهی یهاهش داد. همچنهین بها     توان ریسک شبکمی

یه  حمهالت   تهوان س ه  یه     های انهام شده مهی سازیتوج  ب  شبی 

سایبری ب  عنوان چالش جدی پیشروی است اده از تههیتات هوشهمند  

در شبک  برق و ب  خصوص سیستم ح اظتی قهرار دارد و ایهن نگرانهی    

  اران شبک  قرار سیرد.بردسذاران، مدیران و بهرهباید مدنظر سیاس 
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