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چکیده
حفاظت و دفاع از پستهای فشارقوی در شبکه هوشمند بستگي به مالحظات شركتهای برق نسبت به سطح تهديدات و ارزش
داراييهای آنها دارد .تعداد اقدامات متقابل يا دفاعي برای سطح خطر قابل قبول بستگي به تعداد تجهيزات دفاعي نظير امکانات و روشهای
نرمافزاری ،سخت افزاری ،شيلدينگ و انتخاب مسير بهينه برای تجهيزات ارسال اطالعات در سطح پست دارد .تعداد اين اقدامات با توجه به
وضعيت هر پست و ميزان سرمايهگذاری و اهميت آن بايستي تخمين زده شود .روشهای دفاعي مناسب با توجه به تعداد ،نوع ،وضعيت
طراحي و موقعيت پستها ،ميتواند نقاط ضعف امنيتي سيستم را پوشش دهد .در اين مقاله براساس دادهها و تجربيات قبلي مبتني بر دانش
افراد خبره و دادههای آموزشي ،ميزان اهميت پستهای فشارقوی مورد مطالعه در مقابل حمالت سايبری تعيين ميگردد .پستها از نقطهنظر
كاربرد به انواع ژئواستراتژيک ،راهبردی صنعتي ،سيستمهای اتوماسيون و كنترلي و مخاطرهآميزبودن تقسيم ميشوند .با استفاده از اطالعات
بهدستآمده از نظرسنجي و تحليل با روش سلسله مراتبي فازی ( )FAHPسهم بودجه مورد نياز برای انواع دفاع سايبری در پستهای
فشارقوی محاسبه ميگردد .تحليل حساسيت ،صحت نتايج روش ارائهشده را تاييد مينمايد.
کلمات کلیدي :امنیت سایبري ،سلسله مراتبی فازي ،شبکه هوشمند ،حمالت سایبري ،دفاع سایبري
1

دارای كمترين حفاظت ميباشند ،البته اين به معنای اين نيست

 -1مقدمه

كه شركتها باالترين ريسک را برای پستها قبول كردهاند بلکه

تعامل بين حمله و دفاع يک فرايند بسيار پيچيده بوده و

ممکن است آنها تا زمانيكه حمالتي متوجه آن نشود،

درنظرگرفتن دقيق تمام عوامل تقريباً غيرممکن است .برای

سرمايهگذاری الزم را انجام نداده باشند .خطرات ممکن ميتواند

سادگي ،سطح حمله توسط تعداد اندازهگيریهايي كه مهاجم قادر

توسط روشهای هوشمند و تخصصي و همچنين ،بهرهبرداریهای

به تغيير موفقيتآميز آنها ميباشد شرح داده ميشود [ .]1از

هوشمند امنيتي اندازهگيری شود .ضوابط امنيتي ممکن است

آنجا كه هدف مهاجم به حداكثررساندن از دستدادن دارايي و

سطح حفاظت و اقدامات دفاعي در پستها را تعيين نمايد اما

هدف مدافع سيستم قدرت بهحداقلرساندن ازدستدادن است،

برخي موارد ،مقررات و قوانين دولتي يا استاندارد مالي موجود نيز

راهبردهای تخصيص منابع مختلف ميتواند توسط مهاجمان و

ممکن است اين سطح را دچار تغيير نمايد .عمر مفيد سيستم نيز

مدافعان ايجاد شود .در [ ،]2مدل راهبردی تخصيص منابع دفاعي

بر عملکرد اقدامات دفاعي تأثيرگذار است كه آن نيز ميتواند بر

پيشنهاد شده است كه هنگام تعادل ،ترجيح مدافع تخصيص

تصميمگيری سطح دفاع تأثيرگذار باشد و مشخص نمايد كه

منابع بهصورت متمركز ميباشد .عموماً پستهای فشار قوی

ميزان در سرويسبودن سيستم و زمان تعمير آن به چه صورتي
خواهد بود .اثربخشي روشهای تدافعي و تركيب با روشهای

*

رايانامه نويسنده پاسخگوs.soleymani@srbiau.ac.ir :

حفاظت از پستهای فشارقوی جهت ارزيابي روشهای مؤثر برای
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ايمني باالی سيستم اتوماسيون پستهای فشارقوی و تصميمگيری
در اين خصوص ضروری ميباشد [.]3
با منابع كافي حمله ،مهاجمين ممکن است قادر به نفوذ به
شبکههای مختلف پست با چند سطح كنترل و ارسال فرمانهای
ساختگي به تجهيزات محلي فيلد 1شوند [ .]4برای هرگونه
حفاظت از زيرساختهای حياتي ،هزينههای حفاظت بايستي
مبتني بر اهميت امکانات و تجهيزات بهكاررفته در آنها باشد [.]5
تأمينكنندگان طيف وسيعي از تجهيزات دفاع سايبری مانند
4

ديواره آتش ،2دروازه عبور ،3تجهيزات ناحيه غيرنظامي ()DMZ
و تجهيزات ديگر را ارائه ميكنند كه مشتمل بر اعمال مقرراتي
درخصوص استفاده از اين تجهيزات ميباشد [ .]9الزم به ذكر
است كه راهحلهای دفاع سايبری بر نرخ اطالعات تبادلشده و
تأخير زماني تأثير ميگذارد و اغلب نياز به ايجاد تغييرات در
سيستم ميباشد .بدون تخصيص منابع كافي برای اطمينان از
ايمني ،دفاع سايبری جديد جهت تجهيزات امکانپذير نميباشد.
دفاع مؤثر برای سيستم اتوماسيون پستها در شبکه هوشمند با
تحليل ميزان ترافيک اطالعات صورت ميگيرد .برای شناسايي و
توقف حمالت و جلوگيری از توسعه آنها سيستم تشخيص
5

9

نابهنجاری  ،سيستم تشخيص نفوذ ( )IDSو سيستم ممانعت از
نفوذ ( 7)IPSاستفاده ميشود.
بهنظر ميرسد مهاجم ،حمالت را در واكنش به افزايش
مکانيسمهای دفاعي يا تغيير در دفاع تغيير خواهد داد ،لذا
ضروری است مدافعان ،واكنشهای از پيش انديشيدهای را در
مقابل اثرات حمله تدارک ببينند .از آنجا كه بخش مهندسي
اجتماعي حمله ،ايميلها و تجهيزات سايبری متصل به اينترنت را
شامل ميشود ،اين تجهيزات و شبکههايي كه مبتني بر اين
تجهيزات كار ميكنند جزو محدوده غيرقابل اطمينان بهحساب
ميآيند .ارتباط با اين مناطق غيرقابل اطمينان ميبايست
منطقهبندی ،مانيتور و كنترل شود .مهاجمان ممکن است
روشهای خود را بهگونه ای اصالح كنند تا از ابزارهای دسترسي از
راه دور استفاده كنند يا از محافظهای هوشمند از راه دور بهره
گيرند يا اينكه از ميان ارتباطات ديوارآتش تعريفشده تونل
بزنند .در واكنش به چنين روشهای اصالحي در حمله ،روشهای
پيشگيری ميبايست جهت ممانعت از اجرای برنامههای غيرقانوني
1- Field
2- Firewall
3- Gateway
4- Demilitarized Zone
5- Anomaly
6- Intrusion Detection System
7- Intrusion Prevention System

بهكار گرفته شود [ .]7بهمنظور فراهمنمودن شبکه هوشمند با
حداكثر مقاومت در برابر حمالت سايبری ،مدافع بايستي منابع
محدود دفاعي خود را براساس بهبود بهرهبرداری و برطرفنمودن
نقاط دارای ضعف در سيستم تخصيص دهد [ .]8اگر اندازهگيریهايي
كه در مركز اسکادا و براساس اطالعات دريافتي از پستها صورت
ميگيرد از امنيت الزم برخوردار نباشد ،حمالت سايبری كه منجر
به قطع خطوط و بريکرهای پستها ميگردند بهراحتي شناسايي
نميشوند .در ضمن ،در عمل اغلب بودجهای كه برای دفاع و
جلوگيری از حمالت سايبری درنظر گرفته ميشود محدود بوده
كه ممکن است دستيابي به راهبردهای حفاظت كامل مقدور
نباشد [ ،]6لذا تعيين مناسبترين و بهينهترين تجهيزات دفاع
سايبری ميتواند در حداقلسازی تأثير حمالت سايبری كمک
شاياني نمايد .بهدليل پيچيدگي موضوع و وجود گزينههای
مختلف و معيارهای كمي و كيفي متعدد در تعيين آسيبپذيری و
امنيت شبکه ،روش سلسله مراتبي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد
[.]11
در ادامه در فصل دوم ،تحليل پدافند غيرعامل در پستهای
فشارقوی ارائه ميشود .فصل سوم شبکه هوشمند و اهميت نگاه
سايبری به رخداد حمالت در پستهای فشارقوی را مورد تجزيه و
تحليل قرار ميدهد .در فصل چهارم ،انواع روشهای دفاعي در
پستهای فشارقوی مبتنيبر واقعيتهای موجود در آنها مورد
ارزيابي قرار ميگيرد .فصل پنجم به طبقهبندی پستهای
فشارقوی از نقطهنظر كاربرد و ميزان تأثير امنيت سايبری در آنها
ميپردازد .در فصل ششم ،روش تحليل سلسله مراتبي فازی برای
حداقلسازی هزينه دفاعي بيان ميگردد .نتيجهگيری در فصل
هفتم انجام ميگيرد.

 -2طبقهبندي پستهاي فشارقوي براساس
کاربرد و تأثیر امنیت سایبري آنها
مطابق شکل ( ،)1هر پست دارای يک اهميت در شبکه هوشمند
قدرت ميباشد .يک پست برای دفاع و امنيت سايبری خود از
ديواره آتش و سيستم تشخيص نفوذ 8و ويژگيهای رمزنگاری
ميتواند بهره ببرد و پست ديگر تنها از ديواره آتش استفاده نمايد.
مالحظه ميشود كه افزايش سطح امنيت ،افزايش هزينه امنيت را
بهدنبال خواهد داشت .با تجزيه و تحليل سطح امنيتي پست و
اهميت آن در شبکه هوشمند برق ،مهاجم ممکن است از يک
راهبرد برای هدف قراردادن پستها بهره ببرد تا بتواند مجموعهای
8- Ids: Intrusion Detection System
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ارزشگذاري بودجه دفاع و حمله در امنیت سایبري پستهاي  :........نوراله فرداد و همکاران

از حوادث در شبکه برق را بهوجود آورد [ .]11در ذيل طبقهبندی

پستها با توجه به كاربرد آنها به تفکيک معرفي شدهاند:

شکل ( :)1تهديدات سايبری بالقوه به پستهای فشارقوی با توجه به كاربرد آنها

 -1-2پستهاي فشار قوي ژئواستراتژیک
اين پستها در شرايط خاص جغرافيايي و راهبرديي ازقبيل
مناطق مرزی ،جزاير ،قرارگرفتن در شرايط ويژه اقليمي و  ...قرار
دارند .با توجه به موقعيتهای ويژه و دوردستي از مركز كشور،
اين پستها مستعد حمالت سايبری از سوی مهاجمين از كشورهای
خارجي و مجاور آنها قرار دارند .مهمترين موارد برای جلوگيری
از حمالت سايبری و استحکام دفاع سايبری ميتواند محافظت
تجهيزات مخابراتي و ارتباطي و مسيريابي بهينه كابلها در سطح
پست به منظور جلوگيری از تأثير امواج الکترومغناطيسي بر روی
تجهيزات حساس كنترلي و الکترونيکي باشد.

 -2-2پستهاي فشارقوي راهبردي صنعتی
اين گروه از پستها ،پستهای بهكاررفته در صنايع مختلف از
جمله نفت و گاز و پتروشيمي و همچنين ،پستهای نيروگاهي و
انتقال ميباشد .برای بيشتر پستها در اين گروه و از جمله
پستهای حساس نيروگاهي و خصوصاً پست نيروگاه كه فركانس
شبکه را كنترل مينمايد و همچنين ،پستهای صنعتي كه
تأمينكننده انرژی در يک مجموعه صنعتي ميباشند ،بهمنظور
استحکامبخشيدن به دفاع سايبری ،بودجه دفاعي در بخشهای
سختافزاری و نرمافزاری عالوه بر ساير موارد در اولويت قرار دارد.

 -9-2پستهاي فشارقوي از دیدگاه سیستمهاي
اتوماسیون و کنترلی
تقسيمبندی پستها در اين حالت براساس سيستم كنترلي پست
ميباشد كه ميتواند از نوع كنترل سنتي باشد كه كنترل و

نظارت تجهيزات بهصورت متمركز از اتاق كنترل مركزی صورت
گرفته و اين ارتباطات عموماً بهصورت كابلهای مسي باشد و از
تجهيزات هوشمند و فنآوری جديد كمتر استفاده شده است.
همچنين ،سيستم كنترل پست ميتواند از نوع 1SASيا سيستم
كنترل توزيعشده در سطح پست باشد كه ارتباطات عموماً توسط
تجهيزات مخابراتي هوشمند و كابلهای فيبر نوری صورت
ميگيرد و با توجه به بهكارگيری  ITدر اتوماسيون پست،
به منظور جلوگيری از حمالت سايبری ضروری است كه تجهيزات
دفاعي نرمافزاری و سختافزاری در آنها مورد استفاده قرار گيرد.

 -4-2پستهاي فشارقوي از دیدگاه مخاطرهآمیزبودن
اين پستها با توجه به قرار گرفتن آنها در محلهايي كه دارای
امواج الکترومغناطيسي و سيگنالينگ قوی هستند مخاطرهآميز
ميباشند .اين پستها بر اساس ميزان آسيبپذيری ناشي از به-
كارگيری تجهيزات مخابراتي در آنها و تداخل امواج
الکترومغناطيسي طبقهبندی شدهاند .بيشترين هزينه دفاعي
بايستي در بخش مسيريابي بهينه تجهيزات و كابلهای ارتباطي و
همچنين محافظ و امکانات نرمافزاری از جمله كدينگ ،رمزنگاری
و تشخيص هويت صورت گيرد.

 -9تحلیل پدافند غیرعامل در پستهاي
فشارقوي
1- Substation Automation System
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يک تابع احتمال موفق [ ]11-11برای نشان دادن روابط مهاجم و
مدافع در نظر گرفته ميشود .فرض بر اين است كه  Nهدف با
انديس  iوجود دارد .مهاجم دارای بودجه يا اعتبار كل ( 1)BAبه-
عنوان منبع حمله و مدافع دارای بودجه يا اعتبار كل ( 2)BDبرای
دفاع در برابر حمالت ميباشد .وقتي مهاجمين و مدافعين ،مقادير
 BAو  BDرا به  Nهدف تخصيص دادهاند ،احتمال حمله موفق در
هر هدف ) (iميتواند محاسبه شود .فرض بر اين است كه آسيب-
پذيری ،احتمال صدمه به دارايي مورد هدف باشد و آسيبپذيری
توسط مهاجم بهصورت رابطه زير ،افزايش مييابد.
) (
) (
()1
3
كه  ،Aiمنبع حمله اختصاص داده شده به هدف ( )iتوسط
مهاجمين ميباشد كه بودجه يا ميزان سرمايهگذاری 4حمله است
كه نشاندهنده سطح قدرت مهاجم ميباشد و  𝜆iعامل يا ضريب
آسيبپذيری است كه سطح دشواری حمله را نشان ميدهد و
توسط اقدامات متقابل و دفاعي مربوط به هر مرحله از حمله
تعيين ميشود .در رابطه ( ،)1احتمال موفقيت حمله با ضريب
آسيبپذيری شبکه و منابع حمله افزايش مييابد كه منطبق بر
اصول امنيت سايبری ميباشد .همچنين احتمال حمله موفق،
توسط آسيبپذيری به مدافع نشان داده ميشود .آسيبپذيری
توسط سرمايهگذاری مدافع يعني احتمال حمله موفق با افزايش
سطح  Diكاهش مييابد و بهصورت زير مدلسازی ميشود.
) (

) (

()2
كه  Diحداقل منبع دفاع اختصاصيافته به دارايي ) (iميباشد كه
اعتبار يا بودجه فراهم شده برای مدافع بوده و  𝛼iضريب آسيب-
پذيری را نشان ميدهد .با آسيبپذيریهای مهاجم و مدافع برای
دارايي ( ،)iاحتمال توام حمله موفق برای هدف برابر است با:
(
)
( ) ( ) (
()
)
()3
بر اين اساس رابطه كلي خطر در هر هدف بهصورت زير تعريف
ميگردد:
5

Risk = Combined Probability of Attack * Consequence of
Attack

و خطر كلي سيستم بهصورت رابطه زير خواهد بود:
()4

)

(

∑

)

(

1- Total Budget for attack
2- Total budget for defending
3- Attack Resource
4- Investment
5- least Defense Resource

كه در آن di ،نتيجه و تأثير حاصل بر هدف ( )iاست وقتي كه با
موفقيت حمله صورت ميگيرد كه به معني خسارت مورد انتظار يا
تلفات اقتصادی هدف ميباشد ،N .تعداد كل اهداف برای
مهاجمين ميباشد .خطر شبکه هدف ) R(Ai,Diتحت تأثير
آسيبپذيری اصلي مدافع و مهاجم و خسارت هر هدف ميباشد.
خطر را ميتوان با افزايش منبع مدافع  Diكاهش و با افزايش
منبع مهاجم  Aiافزايش داد .فرمول ارائهشده در رابطه ( )4مطابق
نظريه بازیها يک بازی با دو بازيکن با دريافتي صفر است،
بنابراين ،هدف ،تخصيص بهينه منابع توسط مدافعان و مهاجمين
ميباشد .تابع هدف بهصورت زير بيان ميشود:

() 5

)

)

(

∑(

} {

()9

∑

()7

∑

تجارب مهاجم باعث ميشود كه با سرمايهگذاری كمتری
اهداف با الويت باال را مورد حمله قرار دهد .ولي در عين حال
برای كاهش آسيبپذيری و خطر كلي سيستم مدافع بايستي
مراكز با اهميت باال را با تخصيص منابع كافي محافظت نمايد .با
توجه به كاربرد هر پست ،ميزان تأمين دفاع سايبری مورد نياز و
در واقع ميزان بودجه دفاعي متفاوت خواهد بود .مهاجمان با
حمله به زيرساختهای  ITپست ،شروع به سرقت اطالعات الزم و
شناسايي تجهيزات و ارسال فرمان برای قطع كليدها منجر به
خاموشي ميشوند .اين امر با حمالت تخريبي روی Workstationها،
سرورها و تجهيزاتي كه مرتبط با پستها ميباشند صورت
ميگيرد .از تجهيزات سختافزاری و نرمافزاری از قبيل ديواره
آتش ،سيستمهای تشخيص و ممانعت از نفوذ ،روترهای ،VPN
تجهيزات دروازه عبور و نرمافزارهای مربوطه و همچنين كدينگ،
رمزنگاری و تشخيص هويت در سطح اتوماسيون و تجهيزات
مخابراتي با توجه به اهميت هر پست استفاده ميشود .مسير
بهينه كابلهای ارتباطي و محافظ كابل آنها جهت ممانعت از
تأثير حمالت از نوع ميداني نيز بهكار ميرود .عالوه بر آن ،سيستم
ميتواند به چند ناحيه امنيتي مورد نياز مطابق شکل ( )2جهت
بهبود بيشتر امنيت تقسيم گردد [.]14
با دسترسي و ديد كافي روی سيستمهای كنترل صنعتي،
مدافعان قادر به تشخيص فعل و انفعاالت غيرمعمول حولوحوش
تجهيزات فيلد را خواهند داشت [.]7
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شکل ( :)2نواحي مختلف امنيتي يک پست فشارقوی

 -4شبکه هوشمند و اهمیت نگاه سایبري به
رخداد حمالت در پستهاي فشار قوي
اهميت شبکه هوشمند تا حدود زيادی متمركز به تهديدات
سايبری شده است كه ميتواند داليل مختلفي داشته باشد.
نخست ،تکامل امروزه شبکههای برق با سيستم اندازهگيری
پيشرفته )AMI( 1است كه بعد جديد و ناشناختهای از تهديدات
سايبری بهاضافه آسيبپذيریهای موجود در شبکه هوشمند برق
را معرفي كرده است .دوم ،احتماالً اين تصور وجود دارد كه
حمالت سايبری آسانتر از حمالت فيزيکي ميتوانند صورت
گيرند .حمالت فيزيکي نياز به ابزار و حضور فيزيکي دارند
درحاليكه حمالت سايبری ممکن است از طريق رايانه صورت
گيرد .سوم ،دستگاه اندازهگيری هوشمند با ساير تجهيزات
اندازهگيری در شبکههای محلي و لوازم خانگي هوشمند و
سيستمهای مديريت انرژی در شبکههای خانگي ارتباط و

1- Advanced Metering Infrastructure

اينترفيس دارند .اين ارتباطات ،شبکه هوشمند را در معرض
تهديدات از راه دور قرار ميدهد .چهارم ،تجربيات گذشته
درخصوص ناامني اينترنتي نشان داده است كه حمالت الکترونيکي
يا سايبری اگر طرح پيشگيری و دفاع كافي از نقطه شروع برای
سيستم صورت نگيرد ،ميتواند برای مقابله ،بسيار جدی و دشوار
باشد [ .]15-19تهديدات امنيتي به سيستم اتوماسيون پست به
دو بخش فيزيکي و سايبری تقسيم ميشود .بخش فيزيکي،
تجهيزات سختافزاری را شامل ميشود ،درحاليكه بخش سايبری
شامل منابع فيزيکي و نرمافزاری ميشود .تهديدات حمالت
سايبری نسبت به گذشته بيشتر شده است چراكه ارتباطات و
دسترسي از راه دور برای نگهداری پستها بيشتر شده است.

 -9روشهاي دفاعی در پستهاي فشارقوي
شبکه هوشمند دارای چند اليه شبکه بوده و هر اليه شبکه و
فناوری مورد استفاده ،بيانگر يک مسير مستعد برای حمله
ميباشد .در پستها با افزايش سطح اتوماسيون ،افزايش
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آسيبپذيریهای بالقوه در عناصركنترلي -الکترونيکي را بهدنبال
خواهد داشت .جهت تأمين دفاع مناسب در پستهای فشارقوی
ضروری است كه آنها با حداقل هزينه تأمين شده و تا حد
ممکن كمتر به عوامل انساني نيازمند باشند .امروزه سيستم
كنترلي شبکه قدرت معيارهای اندازهگيری كافي برای تضمين
اقدامات حفاظتي در برابر حمالت سايبری يا فيزيکي مخرب را
دارا نيست كه اين امر آنرا بسيار آسيبپذير ميكند .الگوريتمهای
دفاعي ميبايست يک تركيب جامع از دفاع سايبری و دفاع شبکه
الکتريکي را ايجاد كند .كاربر نهايي ،شركت توانير (مديريت شبکه
برق) است كه در بخش مركز كنترل ملي بايستي به اين موضوع
توجه شود .الزم به ذكر است كه از نقطهنظر توانير ،اين موضوع
فقط به هزينههای اقتصادی ناشي از قطع برق و خسارات مستقيم
آن باز ميگردد ،حال آنكه ،شركت توانير در بهكارگيری اين مدل
جهت متغيرهای ورودی از جمله ( )diبايد مالحظات سازمانهای
دفاعي كشور يا پليس امنيت سايبری را نيز جويا شود و درصورت
درخواست آنها جهت هزينههای مازاد در استفاده از مدل مذكور،
هماهنگيهای بودجهای فيمابين را به انجام رساند .از جمله
روشهايي كه برای افزايش سطح امنيت پستهای فشارقوی
ميتوان استفاده كرد به شرح زير خواهد بود:

 -1-9محافظ کابل

الکتريکي و الکترونيکي منجر به اختالل ،اغتشاش يا آسيب به اين
سيستمها برای اهداف تبهکارانه يا تروريستي ميشود .از آنجا كه
يکي از روشهای اختالل از طريق محيط انتقال است ،روشهای
ايجاد ايمنسازی انتقال در مقابل ميدانهای تداخلي مورد توجه
قرار ميگيرد .تجهيزات به دو گروه  EMCجريان باال (قدرت) و
جريان پايين (الکترونيکي -ديجيتال) دستهبندی ميشود .بديهي
است كه تجهيزات قدرت ،بهدليل حمل جريان بزرگ ،توليدكننده
ميدان مغناطيسي تشعشعي برای ادوات الکترونيکي و كنترلي
هستند .كابلهايي كه برای حمل اطالعات در سيستم استفاده
ميشوند و كابلهايي كه حاوی سيگنالهای نمايشگر و اندازهگيری
و ارسال فرامين هستند بهعنوان كابلهای حساس در نظر گرفته
ميشوند ،اينها تحت تأثير ميدانهای تداخلي موجود قرار ميگيرند.
رابطه زير ارتباط سازگاری الکترومغناطيسي را با ميدانهای
پراكندگي تزاحمي نشان ميدهد.

()8

(

)
)

)
(

(
)

∑

(

كه در آن Bavg ،و  BMaxمقادير ميدانهای پراكندگي تزاحمي
حاصل از شبيهسازی ميدان و يا اندازهگيری است i .تعداد كابلهای
مورد اشاره و ضرايب  α1و  α2ضرايب تصحيح با توجه به كاربرد

پالسهای الکترومغناطيسي ،ميدانهايي از انرژی هستند كه

هستند كه α2≥α1و  1≥α 1≥ 10و  1≥α 2≥ 5ميباشند .كاهش

ميتوانند در يکبار با القاء ولتاژ و ايجاد خطر يا نويز يا تبديل و

ميدان تزاحمي ميتواند با روشهای مختلفي از جمله كابل

تغيير در اطالعات ديجيتال باعث صدمه به مدارات الکتريکي و

مجازی مد مشترک ،لوله فلزی صورت گرفته و با  ΔBiمدلسازی

الکترونيکي شوند .فنآوری مدارات ميکروالکترونيک نسبت به

ميگردد كه با روابط زير قابل محاسبه ميباشد:

1

تداخل قدرت حساس ميباشند .خطر عمدی يا غيرعمدی و ايجاد
خسارات

جبرانناپذير

و

پيشبينينشده،

برای

تداخل

الکترومغناطيسي از نقطهنظر منبع توليد ،روشهای حفاظت و
تأثير بر قطعات الکترونيکي دارای اهميت زيادی ميباشند.
ميدانهای مغناطيسي ناخواسته ناشي از تجهيزات جريان باال،
سبب ايجاد اختالل در عملکرد تجهيزات حساس از طريق القاء در
هادیهای حامل ولتاژهای پايين مينمايند .در هر محفظه فلزی
مشتمل بر مجموعهای از تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي و
سيمهای انتقال ،موضوع سازگاری الکترومغناطيسي ()EMC

2

اساس طراحي محسوب ميشود .توليد عمدی و خرابکارانه انرژی
الکترومغناطيسي بهصورت اعمال نويز يا سيگنال به سيستمهای

1- Hazard
2- Electromagnetic Compatibility

()6
()11

)

(

√

كه در آن t ،ضخامت شيلد و  rفاصله منبع از شيلد بر حسب اينچ

ميباشد  r .ضريب گذردهي مغناطيسي ماده شيلد و  r

ضريب هدايت الکتريکي ماده شيلد ميباشد 3SE .ميزان
مؤثربودن يک شيلد ،كميتي است كه مؤثربودن شيلد را در
كاهش امواج الکترومغناطيسي تابيدهشده ،نشان ميدهد
] .[17-16تهديد تداخل الکترومغناطيسي در زمانيكه سالح
الکترومغناطيسي درون يک ساک يا چمدان قرار گرفته ،ميتواند
درون يک ساختمان با نزديکشدن زياد به مدارهای الکترونيکي
حساس اعمال شود .از آنجا كه تهديد ماهيت الکترومغناطيسي
3- Shielding Effectiveness

111

ارزشگذاري بودجه دفاع و حمله در امنیت سایبري پستهاي  :........نوراله فرداد و همکاران

دارد ،آشفتگي و آسيب به تجهيز بدون هيچ نشانهای ميتواند رخ
دهد .يک دشمن با سالح الکترومغناطيسي قوی ميتواند
بهصورت بالقوه بهرهبرداری از چندين تجهيز را تنها با حركت از
يک محل به محل ديگر مختل كند .لذا بهعنوان بهترين و
كمهزينهترين روشهای تکنولوژیهای شيلدينگ فركانس باال
(باالتر از يک مگاهرتز) ،زمينكردن ،اتصال و محافظ كابل در
كابلهای كنترلي و ارتباطي در پستهای فشارقوی اعمال
ميگردد ].[21

 -2-9نرم افزار
نرمافزارهای بهكاررفته در سيستم اتوماسيون پستهای فشارقوی
بهمنظور افزايش ميزان دفاع سايبری مشتمل بر آنتيويروس،
سيستم تشخيص و ممانعت از نفوذ ،فايلهای سيستم ،نرمافزار
دائمي ،نرم افزارهای مربوط به ديواره آتش و روتر ،كدينگ،
رمزنگاری و احراز هويت و غيره ميباشد .يک تابع چکيدهساز
نوعي تبديل است كه رشتهای طوالني را بهعنوان ورودی دريافت
ميكند و رشتهای با طول ثابت را در خروجي ميدهد .پس از
احراز اصالت برای مبادله پيام از متن رمزشده استفاده ميگردد
] .[21از توابع درهمسازی برای بررسي صحت پيامها و امضای
ديجيتال متون در طيف گستردهای از كاربردها ،همچون تصديق
اصالت و تصديق صحت پيام استفاده ميشود .توابع درهم يا
درهمساز بهعنوان توابع مهم در مباحث امنيتي بهكار ميروند.
پس از انتقال مقادير زياد اطالعات ،بررسي اينكه آيا توسط

دشمن جعل شده است ،مهم ميباشد .در كانالهای ناامن مثل
اينترنت ،نياز به روشي است كه قادر به بررسينمودن صحت و
تماميت يک پيام و همچنين تصديق فرستنده اصلي آن باشد.
اين امر ميتواند با استفاده از توابع رمزنگاری بهدست آيد ].[22
با توجه به وقوع حمالت سايبری كه ميتواند منجر به نويز و
ايجاد خطا در مسير ارسال اطالعات شود ،ضروری است كه جهت
كاهش نرخ خطا و تأييد انتقال اطالعات از كدينگ كانال در
انتقال سيگنال استفاده شود .در يک كانال مخابراتي با قدرت
سيگنال ( Sبرحسب وات) و قدرت نويز ( Nبر حسب وات) و
درصورتيكه كانال دارای عرض باند ( Wبرحسب هرتز) باشد،
طبق رابطه شانون ظرفيت كانال از رابطه زير محاسبه ميگردد
].[23
()11

)

(

برای رسيدن به ظرفيتهای قابل توجه در رابطه فوق ،عموماً
راهي جز استفاده از كدينگ كانال وجود ندارد .هميشه در
سامانه های انتقال ديجيتال از كدينگ كانال برای افزايش بهره
طيفي و كاهش احتمال خطای سامانه استفاده ميشود .بلوک
دياگرام شکل ( )3وضعيت كدينگ و دكدينگ را نشان ميدهد.
كانالهای شيلدشده در مقابل نويز نسبت به كانالهای شيلدنشده
بسيار ايمنتر ميباشد و ظرفيت كانال شيلدشده مقدار اطالعات
بيشتری را نسبت به حالت شيلدنشده تحويل ميدهد.

شکل ( :)9تأثير حمالت سايبری بر سيستم ارتباطي و تأثير بهكارگيری كدينگ

دیواره آتش :عموماً ديوارههای آتش شبکههای ديجيتالي را

 -9-9سخت افزار
تجهيزات دفاع سايبری كه بهصورت سختافزاری در پست بهكار
گرفته ميشوند عبارتند از:
1- Firmware
2- Hash Function

محدود و ترافيک آنها را كنترل ميكنند .ديواره آتشها نه تنها
از ارتباطات غيرمجاز جلوگيری بهعمل ميآورند ،در عين حال
براساس قواعد تعريفشده توسط كاربر و پيکربندی صورتگرفته
يک ترافيک مجاز و قانوني را ايجاد مينمايند.
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شبکه خصوصی مجازي ( VPN :1)VPNها اتصاالت رمزگذاری
شده مطمئن را بهوجود ميآورند و بهعنوان تونلي بين تجهيزات
ايستگاه مشتری 2و سرور در يک شبکه ناامن مثل اينترنت
استفاده ميشود .بهعنوان مثال ،يک  VPNبرای ايستگاه
پردازشگر ميتواند يک لبتاپ تعمير و نگهداری 3باشد و VPN
مربوط به سرور ميتواند يک وسيله امنيتي نصبشده در شبکه
كنترل باشد .معموالً  Clientارتباط را ايجاد ميكند و سرور
درخواست ارتباط ورودی را با احراز هويت از يک يا چند Client
مورد تأييد قرار ميدهد .بهعبارت ديگر ،يک ارتباط خصوصي و
امن بين مبدأ و مقصد با ايجاد تونل در شبکه  WANانجام
ميگردد .برای اطمينان از امنيت شبکه ضروری است كه VPN
بهصورت يکپارچه با يک ديواره آتش تركيب شود ].[24

 افت ولتاژ :با توجه به فواصل نسبتاً دور كابلها در داخلپستهای فشارقوی اين معيار نيز بسيار مهم ميباشد.
 سازگاری الکترومغناطيسي ( :)EMCعدم توجه به سازگاریالکترومغناطيسي و وجود تداخل الکترومغناطيسي ميتواند
منجر به عملکرد غلط در انتقال دادهها در پست شود.
با روشهايي نظير شبيهسازی شدت ميدان تداخلي و
شناسايي نقاط ضعيف ،مسير بهينه و مناسب كابلهای ارتباطي
مشخص ميگردد .همچنين ،استفاده از لوله فلزی در محلهای
دارای ميدان زياد هادیها را در مقابل ميدان تداخلي موضعي
حفاظت مينمايد [.]17-16
براساس موارد فوق ،حداقل و حداكثر هزينههای دفاعي
7

مستخرج از مراجع به شرح جدول ( )1قابل ارائه ميباشد:
همچنين تجهيزاتي نظير روتر 4و سويچهای اترنت 5و دروازه
عبور 9كه در جلوگيری از نفوذ غيرمجاز از طريق پروتکلهای
ارتباطي ممانعت بهعمل ميآورند ،ميتواند مورد استفاده قرار
گيرد.

جدول ( :)1هزينههای دفاع سايبری پستهای فشارقوی
حداقل و حداکثر هزینه
براساس اطالعات استخراج

آیتم دفاعی

شده از مراجع داخلی و
خارجی (دالر)

 -4-9مسیریابی
مسيريابي بهينه در پستهای فشارقوی با توجه به فرضيات زير
صورت ميگيرد:

تجهيزات سختافزاری مشتمل بر ديواره
9111=8111

آتش ،روتر  ،Gateway، VPNسيستم
تشخيص نفوذ و ...

 )1مسير مربوطه دور از منابع توليد ميدان تداخلي از جمله
ترانسفورماتورهای قدرت باشد.

نرمافزار شامل نرمافزارهای مربوط به
311=2111

تشخيص هويت و ...

 )2كمترين مسير با درنظرگرفتن قيمت و افت ولتاژ صورت
گيرد.
 )3مسيرهای انتخابي با حداقل اختالل الکترومغناطيسي ضمن
كليدزني يا سوئيچينگ در پست باشد تا از احتمال وقوع
اضافه /كاهش ولتاژ و اضافه جريان جلوگيری بهعمل آيد.
با توجه به فرضيات فوق و با توجه به مشخصات فني
پستهای فشارقوی معيارهای زير ميتواند برای انتخاب مسير
بهينه و مناسب در سطح پست لحاظ شود:
 هزينه :بهواسطه كابلها و كانالهای كابل متعدد در پستمعيار قيمت مهم ميباشد.
1- Virtual Private Network
2- Client
3- Maintenance
4- Router
5- Ethernet Switch
6- Gateway

ديواره آتش ،كدينگ ،رمزنگاری و

مسير بهينه كابلهای اطالعات بهمنظور
9111=1111

حداقلسازی اثر ميدان و سازگاری
الکترومغناطيسي
شيلددار نمودن كابلهای ارتباطي به

1111=4111

منظور جلوگيری از تأثير ميدانهای
اطراف و جلوگيری از تداخل اطالعات

 -6روش تحلیل سلسله مراتبی فازي براي
حداقلسازي هزینه دفاعی
تصميمگيری چندمعياره برپايه چندين شاخص ،گزينه يا انتخاب
رتبهبندی ميگردد .روشهای مختلفي برای تصميمگيری
 -7اطالعات تجهيزات سختافزاری و نرمافزاری با توجه به قيمت اخذشده از
سازندگان  MOXAو  WESTERMIتکميل شده است.
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چندمعياره وجود دارد كه يکي از مهمترين آنها روش تحليل
سلسله مراتبي فازی ( 1)FAHPميباشد .در اين روش ،يک
وضعيت پيچيده ،به بخشهای كوچکتر آن تجزيه شده ،سپس
اين اجزا در يک ساختار سلسله مراتبي قرار گرفته و قضاوتهای
ذهني با توجه به اهميت هر متغير اختصاص داده ميشود و
متغيرهايي كه بيشترين اهميت را دارند ،مشخص ميگردند .در
ابتدا الزم است معيارهای گزينش بهدرستي تعيين و ارزش هريک
مشخص شود .چانگ در سال  1662روشي بسيار ساده را برای
بسط فرآيند تحليل سلسله مراتبي به فضای فازی ارائه داد .اين
روش كه مبتنيبر ميانگين حسابي نظرات خبرگان و روش
طبيعي ساعتي و با استفاده از اعداد مثلثي فازی توسعه داده شده
بود ،مورد استقبال محققين قرار گرفت.

 -2-6نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازي در تحلیل
حمله و دفاع سایبري پست
با توجه به اينكه ارائه قضاوت بهصورت كالمي برای تصميمگيری
آسانتر از ارائه پاسخ بهصورت قطعي است ،لذا بهكارگيری مفاهيم
فازی در تصميمگيری اهميت بيشتری دارد .روش «چانگ» ][25
با استفاده از اعداد مثلثي فازی در روش تحليل سلسله مراتبي
فازی بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد .بهمنظور ايجاد اعداد
فازی و بهعلت تطابق بيشتر با مشخصات پرسشنامه و دقت
بيشتر نتايج ،از اعداد موجود در جدول ( )2استفاده شده است.
جدول ( :)2اعداد فازی تعريف شده در روش تحليل
سلسله مراتبي فازی
عدد فازي مثلثی

عبارت زبانی

 -1-6درخت سلسله مراتبی و تعیین معیارها و گزینهها

()8،6،11

Perfect

روند تعيين بودجه دفاعي در پستهای فشارقوی به عوامل
مختلفي بستگي دارد .روش تحليل سلسله مراتبي برای تعيين
وزن هر عامل در شکل ( )4نشان داده ميشود .اولين اليه ،اليه
هدف است كه برای تعيين مقدار بودجه دفاعي مورد استفاده قرار
ميگيرد .اليه دوم ،اليه معيارها ،شامل قرارگرفتن پستها در
مناطق جغرافيايي با راهبرد خاص (شامل نقاط مرزی ،نواحي
خاص اقليمي و جزاير كشور و  ،)...پستهای مورد استفاده در
صنايع مهم و راهبردی (شامل صنايع نفتي و پتروشيمي ،فوالد و
نيروگاهها و  ،)...پستهای با توجه به مالحظات فني و سيستم
كنترلي آنها (شامل سيستم كنترل سنتي ،كنترل  SASو )...و
پستهای آسيبپذير دارای مخاطرات مخابراتي و سيگناليسم
ميباشد .اليه سوم ،اليه گزينهها شامل عوامل اساسي در امنيت
سايبری از جمله حفاظت ،نرمافزار ،سختافزار و انتخاب مسير
بهينه كابلهای ارتباطي ميباشد.

()7،8،6

Absolute

()9،7،8

Very good

()5،9،7

Fairly good

()4،5،9

Good

()3،4،5

Preferable

()2،3،4

Not bad

()1،2،3

Weak advantage

()1،1،1

Equal

ماتريس مقايسه زوجي با بهرهگيری از اعداد فازی مثلثي
بهصورت ) M=(l,m,uبهكار ميرود.
()12

)

(

()13

)

(

()14

)

(

()15

)

(
~

با استفاده از نظر تصميمگيرنده ،ماتريس مقايسه زوجي  Aبا
بهرهگيری از اعداد فازی مثلثي براساس نظرات چندين
تصميمگيرنده تشکيل ميشود ].[29
̃
)

شکل ( :)4درخت سلسله مراتبي تعيين بودجه
دفاعي پست
1- Fuzzy Analytical Hierarchy Process

(

)

()19
]

)
(

)

(

(
)

)

)
)

(
(

)

(
(
([
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برای هريک از سطرهای ماتريس مقايسه زوجي Sk ،كه خود
يک عدد فازی مثلثي است بهصورت زير انجام ميشود:
∑

∑

∑

()17
كه در آن k ،بيانگر شماره سطر i ،و  jبهترتيب نشاندهنده
گزينهها و معيارها ميباشند .پس از تعيين  Skها ،درجه بزرگي
آنها نسبت به هم بايستي مشخص شود .بهطوركلي ،اگر  M1و
 M2دو عدد فازی مثلثي مطابق شکل ( )5باشند ،درجه بزرگي
 M2نسبت به  M1بهصورت زير خواهد بود:
)

()18

}
)

( )

(

)

(
{

(

V(M2 ≥ M1),

برای مقايسه  M1و  M2محاسبه هر دو مقدار

) V (M1≥M2ضروری است .درجه احتمال بزرگتربودن يک عدد
فازی محدب ) (Mاز

 Kعدد فازی محدب ديگر )(Mi; i = 1,2,…,k

بهصورت زير تفکيک ميشود:
(

()

)

)

()16

(
)

(

) (
(

)

با نرماليزهكردن بردار وزنها ،وزنهای نرماليزهشده بهدست
ميآيند:
)

()21

(

) (

)
∑

)

(

(

)
∑

)

(

(

∑

وزنهای فوق ،وزن قطعي (غيرفازی) هستند .با تکرار اين
فرايند ،اوزان تمامي ماتريسها بهدست ميآيد .با انجام اين
محاسبات ،نتايج بهترتيب زير بهدست ميآيد .ماتريس مقايسه
زوجي معيارها نسبت به هم بهصورت جدول ( )3خواهد بود.

شکل ( :)9اولويت دو عدد فازی مثلثي
جدول ( .)9وزن معيارها نسبت به هم
Strategic Industries

Geostrategic

Vulnerable

SAS

()1،1،1

Geostrategic

()1،1،1

()1/25 ، 1/333 ، 1/5

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1،1،1

()1/199 ، 1/2 ، 1/25

()1/2 ، 1/25 ، 1/333

()1،1،1

Strategic Industries
SAS

()1/25 ، 1/333 ، 1/5

()1،1،1

()3،4،5

()1،2،3

Vulnerable

()1،1،1

()2،3،4

()4،5،9

()2،3،4

( )4-7ارائه شده است.

مقادير مقايسه زوجي گزينهها نسبت به هر معيار در جداول

جدول ( :)4وزن گزينهها نسبت به معيار پستهای

Geostrategic

Route Selection

Hardware

Software

Shielding

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1،1،1

()3،4،5

()1،1،1

Shielding

()1/142 ، 1/199 ، 1/2

()1/2 ، 1/25 ، 1/333

()1،1،1

()1/2 ، 1/25 ، 1/333

Software

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1،1،1

()3،4،5

()1،1،1

Hardware

()1،1،1

()1،2،3

()5،9،7

()1،2،3

Route Selection

جدول ( :)9وزن گزينهها نسبت به معيار

پستهای Strategic Industries

Route Selection

Hardware

Software

Shielding

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1،1،1

()1،1،1

()1،1،1

Shielding

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1/2 ، 1/25 ، 1/333

()1،1،1

()1،1،1

Software

()1،2،3

()1،1،1

()3،4،5

()2،3،4

Hardware

()1،1،1

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1،2،3

()1،2،3

Route Selection
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جدول ( :)6وزن گزينهها نسبت به معيار پستهای با سيستم كنترل

SAS

Route Selection

Hardware

Software

Shielding

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1،2،3

()1،1،1

Shielding

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1/2 ، 1/25 ، 1/333

()1،1،1

()1/333 ، 1/5 ، 1

Software

()1،2،3

()1،1،1

()3،4،5

()2،3،4

Hardware

()1،1،1

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1،2،3

()1،2،3

Route Selection

جدول ( :)1وزن گزينهها نسبت به معيار پستهای مخاطرهآميز
Software

Shielding

Route Selection

Hardware

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1،2،3

()1،1،1

Shielding

()1/199 ، 1/2 ، 1/25

()1/25 ، 1/333 ، 1/5

()1،1،1

()1/333 ، 1/5 ، 1

Software

()1/333 ، 1/5 ، 1

()1،1،1

()2،3،4

()1،1،1

Hardware

()1،1،1

()1،2،3

()4،5،9

()1،2،3

Route Selection

وزن نهايي و انتخاب گزينه برتر در بودجه دفاعي پستهای

فشار قوی در شکل ( )9نشان داده شده است.

شکل ( :)6وزن نهايي گزينهها نسبت به معيارها

با توجه به مقادير نهايي مالحظه ميشود كه مسيريابي
كابلهای ارتباطي بيشترين تأثير را در ارزيابي بودجه دفاع
سايبری پستهای مورد مطالعه دارد كه با توجه به هزينه كابلها
و همچنين ،بهكارگيری آنها خصوصاً در كاندوئيت پيوسته جهت
ج لوگيری از اثرات ميدان ،بيشترين بودجه را خواهد داشت .پس
از مسيريابي بهينه كابلها ،اولويت بعدی هزينه دفاعي سختافزاری
در سطح اتوماسيون پست ازقبيل ديواره آتش ،سوئيچهای روتر
 VPNو سيستمهای تشخيص نفوذ ميباشد .بعد از اين دو مورد،
شيلدداركردن كابلهای ارتباطي قرار دارد كه با تجربيات قبلي
حدوداً  % 15افزايش هزينه را در پستها در پي دارد .همانطور
كه پيشبيني ميشد نرمافزار بهتنهايي هزينه چنداني ندارد و
بدون تجهيزات سختافزاری كاربرد قابلتوجهي ندارد.

حساسيت تأثير جابهجايي وزن معيارها بر تغيير رتبهبندی
گزينهها مورد ارزيابي قرار ميگيرد .لذا وزن هر معيار با وزن ساير
معيارها بهصورت دو به دو جابهجا شده و با محاسبه وزن نهايي
گزينهها ،تغييرات صورتگرفته در رتبهبندی نهايي آنها مورد
تجزيه و تحليل قرار ميگيرد .نتايج حاصل از تحليل حساسيت
مدل ارائهشده برای انتخاب مناسبترين هزينه دفاعي پستهای
فشارقوی در شکل ( )7آمده است .در اين نمودار ،مورد مسيريابي
بهينه كابلهای ارتباطي بهعنوان اولويت نخست در بودجه دفاعي
در مقابل حمالت سايبری ميباشد .با جابهجايي صورتگرفته در
وزن معيارها تغييری در رتبهبندی گزينهها حاصل نميشود و
همانطوركه در اشکال ( )8-6مالحظه ميشود با جابهجايي وزن
معيارهای پستهای فشارقوی از ديدگاه سيستمهای اتوماسيون و

 -9-6تحلیل حساسیت

كنترلي و پستهای فشارقوی از ديدگاه مخاطرهآميزبودن با

يکي از مهمترين شاخصهای قضاوت درخصوص صحت نتايج

اختالف ناچيز ،رتبهبندی كماكان برقرار است و همچنين ،با تغيير

مدل ارائهشده ،استفاده از تحليل حساسيت است .در تحليل

وزن معيارهای پستهای فشارقوی راهبردی صنعتي و پستهای
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فشارقوی از ديدگاه مخاطرهآميزبودن ،گزينه تجهيزات سختافزاری

كابلهای ارتباطي قرار ميگيرد.

با اختالف ناچيزی در رتبه نخست نسبت به مسيريابي بهينه

شکل ( :)1تحليل حساسيت با توجه به وزنهای نهايي محاسبهشده

شکل ( :)8تحليل حساسيت با جابهجايي وزن معيارهای پستهای فشارقوی از ديدگاه سيستمهای اتوماسيون و كنترلي و پستهای فشارقوی از
ديدگاه مخاطرهآميزبودن

شکل ( :)3تحليل حساسيت با جابجايي وزن معيارهای پستهای فشار قوی راهبردی صنعتي و پستهای فشار قوی از ديدگاه مخاطرهآميز بودن
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ABSTRACT
Protection (i.e. defense) of high voltage substation in smart grid depends on electricity utilities'
considerations for threat levels and their asset value. The aim of countermeasures is to decrease threat to
an acceptable level. Such countermeasures depend on protective equipment/methods e.g. software,
hardware, shielding and optimal route selection of data transferring media. These measures as a whole are
function of quantity, type, scheme and location of substations in the network. The focus is to estimate
volume of such countermeasures based on status, investment and criticality of each substation, as proper
protective measures shall cover weaknesses in the system security. This paper presents an analysis of
substations criticality based on the previous experience of experts and their knowledge to provide cyber
security. The substations are classified as geostrategic, strategic industries, SAS and vulnerable by the use
of the data derived from polling and through fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) method. The share of
each mentioned defense method in the budget is calculated for typical substations. Validity of the proposed
method is examined by the sensitivity analysis.
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