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چكيده — ش بكه هوشمند برق اساسا شبكه الكترونيكی مدرنی است که با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،انرژی
را از توليدکنندگان به مصرف کنندگان منتقل می کند و اطالعاتی نظير چگونگی رفتار توليد کنندگان و مصرف کنندگان را
به صورت خودکار جمع آوری و دنبال می کند تا با کنترل وسایل منازل مصرف کنندگان در مصرف انرژی صرفه جویی شود
و در نتيجه قابليت اطمينان ،پایداری و ثبات توليد و توزیع برق بهبود یابد .هر چند شبكه های هوشمند کارایی شبكه را
بهبود می بخشند اما استفاده از این فناوری ها ،وابستگی شبكه برق به منابع سایبری را افزایش می دهد که ممكن است در
مقابله حمله آسيب پذیر باشد .حمله به منظور سرقت انرژی یک حمله متداول در شبكه برق است .سرقت انرژی ساالنه
ميلياردها دالر به شبكه های برق در سراسر جهان خسارت وارد می کند .از اینرو الزم است تا روشهای مناسب جهت
شناسایی سرقت انرژی در شبكه هوشمند توسعه داده شوند .در این مقاله سعی شده است تا با معرفی زیرساخت های
فناوری در شبكه های انرژی ،چالش های امنيتی آن مورد بررسی قرار گرفته و راه حلی جامع برای مشكالت امنيتی آن
ارائه گردد.
واژه هاي كليدي— شبکه هوشمند برق؛ حمالت سایبري؛ امنيت؛ قابليت اطمينان.

 .1مقدمه
تکامل و به روز شدن شبکه قدرت رایج باعث پيدایش شبکه
هوشمند قدرت شده است كه شامل نظارت پيشرفته ،خودكار
سازي و كنترل توليد ،انتقال و توزیع برق می باشد .شبکه
هوشمند قدرت از سه نظر قابل تعریف است[:]2-1


شبکه هوشمند قدرت براي مصرف كننده بدین معنی
است كه آنها می توانند مصرف خود را بصورت هوشمندانه
مدیریت كنند و در ساعات اوج مصرف كه قيمت انرژي
زیاد است هزینه كمتري را پرداخت كنند.



این شبکه از دید كارشناسان محيط زیست به معنی
استفاده از فناوري براي جلوگيري از آلودگی هاي زیست
محيطی است.



براي متخصصين صنعت برق ،پایين آوردن سطح اوج
مصرف و تصميم گيري هوشمندانه و ارائه اطالعات دقيق
از وضعيت شبکه می باشد.

شبکه هاي توليد و توزیع برق از زیرساخت هاي حياتی هر
كشوري محسوب می شود ،به ویژه اینکه هر گونه اختالالت در
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دنبال داشته باشد .اما با ظهور ارتباطات مبتنی بر اینترنت و
فناوري  ، IPیوتيليتی ها به منظور بهره برداري از منافع متعدد
این شبکه هاي اطالعاتی و ارتباطی ،اجزا و منابع شبکه هوشمند
را با شبکه هاي احتماال ناامن اتصال می دهند .به این ترتيب
حمالت منعددي در سيستم هاي شبکه هوشمند رخ داده و
گزارش شده است .بر طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط
"تيم واكنش اضطراري سایبري در سيستم هاي كنترل صنعتی"
یا  ICS-CERTدر سال  ،2017از  290نفوذ كشف شده به شبکه
هاي زیرساخت هاي حياتی(صنعتی و مالی) 59 ،حمله یعنی
 %20از آنها در بخش انرژي برق رخ داده است(شکل(.))1
همچنين انتشار اطالعات فنی حمله به این سيستم ها در اینترنت
و شبکه هاي اجتماعی ،و روشن تر شدن كاستی هاي امنيتی
مرتبط ،شبکه هوشمند را نسبت به گذشته آسيب پذیر تر می
كند[.]12-11

دسترس پذیري آنها پيامدهاي انتشاري بر روي زیر ساخت هاي
حياتی دیگر از قبيل شبکه هاي بانکی ،ارتباطات ،آب و  ...به
همراه خواهد داشت[ .]3در سال هاي اخير رویکرد صنعت برق به
شبکه هاي هوشمند به سرعت در جریان است .انگيزه این
رویکرد ،مزایاي این شبکه ها از قبيل هوش توزیع شده ،قابليت
پهناي باند و  ...می باشد[.]5-4
استفاده از زیرساخت هاي ارتباطی در شبکه برق باعث می شود
كه شبکه در معرض تهدیدها و آسيب هاي جدید قرار گيرد .از
آنجا كه اندازه گيرها در شبکه هاي هوشمند برق مقدار زیادي
داده جمع آوري می كنند ،كه این داده ها شامل اطالعات
خصوصی مشتریان هم می شود  ،از اینرو می تواند امنيت و حریم
خصوصی مشتركان را به خطر بيندازد[ .]6از طرفی امکان
دسترسی به تعداد زیادي دستگاه هوشمند كه هر كدام می توانند
به عنوان نقطه ورود مهاجم به شبکه باشند نيز یک آسيب پذیري
دیگر است .در شبکه هوشمند توزیع برق ذي نفعان بيشتري
داریم كه داشتن ذي نفع بيشتر  ،احتمال وقوع حمله هاي
خطرناک را افزایش می دهد .مهاجمان می توانند با كشف و
استفاده از این آسيب پذیري ها حمله هاي خود را به شبکه
هوشمند توزیع برق پی ریزي كنند .مهاجمان در حمله به شبکه
هوشمند توزیع برق اهدافنی نظير جمع آوري داده هاي
مشتركين ،حمالت تروریستی و سرقت انرژي دارند .سرقت انرژي
عبارتست از مجموعه اعمال مجرمانه اي كه یک یا چند مصرف
كننده انجام می دهند تا آمار مصرف انرژي اي كه به شركت هاي
توزیع كننده گزارش می دهند را دستکاري كنند[ .]7یک گزارش
بانک جهانی نشان می دهد كه پنجاه درصد برق مصرفی در
كشورهاي در حال توسعه از طریق سرقت به دست می آید،
حدود هشتاد درصد سرقت انرژي در سراسر جهان در مناطق
مسکونی و بيست درصد باقيمانده در مناطق صنعتی و تجاري رخ
می دهند[.]9-8

شکل .1نفوذ به شبکه هاي زیرساخت حياتی به تفکيک بخش

امنيت یک معيار مهم موفقيت براي عمليات ایمن ،كارآمد و قابل
اطمينان شبکه هوشمند می باشد[ .]10مهم ترین هدف امنيت،
حفاظت از تمامی دارائی هاي مرتبط در حيطه شبکه هوشمند از
هر نوع خطر ،همچون حمالت امنيتی عمدي ،اشتباهات
یرعمدي ،نقص تجهيزات ،سرقت اطالعات می باشد كه هریک از
آنها پيامدهاي اجتماعی ،سياسی و اقتصادي ناگواري می تواند به

شبکه بندي اجزاي مختلف سيستم قدرت به هم ،نيازمند فناوري
هاي مختلفی در تعامل سازگار با یکدیگر است .این تعامل بين
فناوري هاي مختلف می تواند به رخداد خطرات امنيتی جدیدي
منجر شود[ .]13این بدان معناست كه فناوري هاي جدید بکار
رفته در شبکه هوشمند می تواند حاوي آسيب پذیري هاي
احتمالی امنيتی باشند .اگر چه طراحی و اجراي شبکه هوشمند
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برق كمک شایانی به حفظ منابع می كند اما از طرفی افزایش
مسائل جدید و چالش هایی در مورد عملکرد موثر سيستم برق،
آسيب پذیري هایی در مقابل شکاف هاي امنيتی براي شبکه به
وجود می آورد .در این مقاله چالش هاي امنيتی در شبکه هاي
هوشمند انرژي مورد بررسی قرار گرفته و راه حلی براي مقابله با
حمالت سایبري در آنها ارائه گرده است.
 .2شبكه هوشمند انرژی و اجزای آن
امروزه شبکه انرژي( )Smart Gridدر هر كشوري ،به منزله
شاهراههاي حياتی براي توسعه پایدار به شمار میروند .تامين و
توزیع مناسب و ارزان انرژي به مصرف كنندهگان آن كه صنایع
بزرگ كشور هستند این قابليت را میدهد تا با توليد محصوالت،
توليد ملی را افزایش دهند .امروزه زیرساخت شبکه اطالعات
الزمهي شبکه توزیع انرژي به شمار میرود .نظارت بر تمامی
اجزاي شبکه به صورت متمركز ،قابليت اعمال دستورات بر تمامی
بخشها ،گزارش سریع مشکالت احتمالی جزو اولين نيازمندي ها
به شمار ميرود[.]14

شکل .3اجزاي گوناگون شبکه هوشمند انرژي

 .3ویژگيهای سيستم ارتباطی شبكه هوشمند برق
این موضوع واضح است كه ارتباطات شبکه هوشمند از نظر
پيچيدگی و ساختار سلسله مراتبی مانند اینترنت میباشد .اما
تفاوتهاي ساختاري نيز باهم دارند:


معيارهای اندازه گيری کيفيت

وظيفهي اصلی اینترنت فراهم كردن خدمات دادهاي (مرور وب،
گوش كردن به موسيقی…) براي مصرف كننده است و دستيابی
به توان عملياتی و عدالت ميان مصرفكننده داراي اهميت
بسياري است .اما شبکه ارتباطی برق ،براي ایجاد توان عملياتی
باال ساخته نشده است بلکه معيارهاي دیگري مانند اطمينان-
پذیري ،ارتباط بدون درنگ و امن و ارتباط غير بالدرنگ براي
سيستمهاي نظارتی و مدیریتی دارد .بهعنوان مثال تأخير در
سيستمهاي قدرت داراي اهميت بيشتري نسبت به توان عملياتی
است و همين اهميت سيستم را به سمت طراحی بر اساس
كاهش تأخير هدایت میكند[.]15

شکل .2شمایی از شبکه هوشمند انرژي

براساس مدل مفهومی موسسهي استاندارد  NISTشبکه هوشمند
انرژي شامل  7دامنهي منطقی است :توليد انبوه ،انتقال ،توزیع،
مصرف ،بازار ،سرویسدهنده و عمليات .تصویري از این سيستم را
در شکل( )3مشاهده میكنيم.



مدل ترافيک

مشخص است كه بسياري از جریان ترافيک در اینترنت داراي
ویژگی خود تشابهی است ،مانند ترافيک وب  . wwwاما در
ترافيک شبکه قدرت ،مقدار بسياري ار ترافيک حالت تناوبی دارد،
دليل این موضوع مونيتورینگ پيوسته دادههاي ایستگاههاي
توزیع و خواندن متناوب كنتورهاي اندازهگيري در شبکههاي
خانگی است .عالوه بر این میتوان انتظار داشت كه اكثر ترافيک
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در شبکه هوشمند انرژي با ترافيک اینترنت متفاوت باشد ،زیرا از
پروتکلهاي متنوعی در این شبکه در مقایسه با اینترنت استفاده
میشود.


شبکه هوشمن انرژي نيز از  IPv6به عنوان الیه اصلی ارتباطی
استفاده كند .در هر صورت شبکه هوشمند انرژي محدود به IPv6
نخواهد بود و میتواند با توجه به عملکرد شبکه و نيازمنديهاي
موجود از پروتکلهاي متنوعی بهره ببرد .به عنوان مثال
سویيچهاي  ATMبراي تضمين كيفيت سرویس
( )Qualit of Service=QoSبراي ارسال پيامهاي حساس نسبت
به تاخير زمانی در سيستم ارتباطی قدرت استفاده میشود .در هر
صورت ،شبکه هوشمند انرژي از پروتکلهاي متنوعی براي
كاربردهاي مختلف استفاده میكند[.]18-17

نيازمندی های زمانی

بسياري از ترافيک موجود در اینترنت فاقد محدودیت زمانی
هستند و ترافيک حساس به تاخير داراي نيازمندي 150-100
ميلی ثانيه است كه داراي كاربردهایی مانند  VOIPو همچنين
كاربردهاي صوتی-تصویري هستند .این در حالی است كه شبکه
هوشمند انرژي داراي نيازمنديهاي زمانی متفاوتی از چند
ميلیثانيه تا حدود دقيقه است .به عنوان مثال پيامهاي مربوط به
 trip protectionایستگاههاي  substationداراي نيازمندي
تاخيري در حد  3ميلی ثانيه هستند .بنابراین شبکه هوشمند
انرژي داراي نيازمنديهاي زمانی باالتري نسبت به اینترنت
هستند[.]16


 .4اهميت امنيت در شبكه هوشمند انرژی
رشد همه جانبه ارتباطات ،شبکه ها(خصوصا شکل بی سيم آنها)،
استفاده از فناوري هاي آنها در سيستم ها و شبکه هاي با
گستردگی باال ،اهميت راهبردي و حياتی سيستم هاي زیر
ساخت ملی(شامل شبکه هوشمند انرژي ،سيستم هاي حمل و
نقل ،شبکه هاي پدافند و  ، )...جایگاه امنيت در این شبکه ها را
بيش از پيش پر رنگ تر می كند.

مدل ارتباطی

انتشار بدافزارهایی مانند "استاكس نت" و "فليم"  ،امن سازي
سيستم هاي كنترل صنعتی در برابر حمالت سایبري بد رفتار
مورد توجه قرار گرفته است .خرابی آنها ممکن است آسيب هاي
جبران ناپذیري را به سيستم كنترل فيزیکی و مردم وابسته به آن
وارد كند .به خطر افتادن امنيت این شبکه ها می تواند به از بين
بردن ایمنی و سالمتی عمومی  ،امنيت ملی و اقتصاد بينجامد.
شبکه هاي انرژي به دليل گستردگی و وابستگی تمام بخش ها به
آن به عنوان یک شبکه صنعتی حياتی به شمار می آیند .از اینرو
ارتقاي امنيت شبکه هوشمند با توجه به چالش هاي امنيتی
خاص این شبکه از اهميت باالیی برخوردار است.

اصل ارتباطی نقطه به نقطه پایه ارتباط در اینترنت به شمار
میرود و بر همين اساس ارتباطات نقطه به نقطه
( )peer-to-peerبين هر دو نقطه در اینترنت قابل برقراري است.
در سيستمهاي فعلی و باقی مانده از گذشته در شبکه قدرت،
بيشتر ارتباطات به صورت یک طرفه میباشند ،بدین صورت كه
دستگاه ها به صورت پيوسته وضعيت خود را به مركز كنترل
ارسال میكنند .در مقایسه با این ساختار سنتی ،در شبکه
هوشمند انرژي مدلهاي ارتباط دوطرفه نيز وجود دارد :مانند باال
به پایين(مركز به دستگاه) و پایين به باال(دستگاه به مركز) .شبکه
هوشمند همچنين از ارتباط نقطه به نقطه نيز پشتيبانی میكند،
اما به دالیل امنيتی این روش محدود به شبکههاي داخل منازل
محدود میشود.

 .5چالش ها و نيازمندی های امنيت سایبری در شبكه
هوشمند انرژی



نقش سيستم ارتباطی در شبکهي هوشمند انرژي بسيار حياتی
میباشد .براي اطمينان از قابلاعتماد و امن بودن این سيستم
ارتباطی ،ابتدا باید اهداف و نيازمنديهاي بحث امنيت را در این
سيستم ارتباطی بهصورت كامل شناسایی كنيم تا بتوانيم در ادامه

نوع پروتكل()Protocol Stack

تمامی اینترنت بر روي بستر پروتکل  IPبنا شده است و در حال
حاضر در حال حركت به سمت  IPv6است .انتظار میرود كه
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در ميان همه این ویژگی ها در امنيت شبکه هوشمند انرژي،
كنترل و مدیریت توزیع شده داراي اهميت ویژه اي خواهد
بود كه توسط چندین عامل مدیریت می شوند .هر عامل می
تواند حركت متفاوتی داشته باشد .كار با الگوریتم هاي
كنترل در چارچوب شبکه هوشمند انرژي نيازمند سادگی،
توزیع شده بودن ،قوي بودن در مقابل اختالل و كارایی در
بکارگيري منابع بوده و نياز به فراهم ساختن پاسخ بالدرنگ
صحيح دارد .بدليل نبود ناظر متمركز بر فعاليت گره هاي
شبکه ،راهبردهاي كنترل توزیع شده ،بيشتر در معرض
حمالت و خرابی اجزا هستند .بنابراین اهميت آن براي
تضمين محاسبات امن و قابل اعتماد با وجود دستگاههاي
بدرفتار افزایش می یابد .عالوه بر آن بيشترین تالش كنونی
براي ارتقاي امنيت شبکه هوشمند انرژي(و سيستم هاي
اسکادا) با تاكيد بر روشهایی انجام شده است كه محدود به
امنيت پایگاه و ارتباط (به عنوان نمونه رمزنگاري و تشخيص
هویت) می باشند .پس یک نگرانی ضروري براي محافظت از
الگوریتم هاي كنترل از حمالت سایبري بدخواه وجود دارد.

بر اساس آن یک راه حل همهجانبه را براي امنيت سایبري در
حوزه انتقال و مدیریت انرژي داشته باشيم.
 .1.5اهداف

گروه امنيت سایبري در موسسهي استاندارد  NISTیک نگرش
جامع به موضوع امنيت در سيستم هوشمند انرژي را منتشر
كردهاند[ .]8در ادامه سه سطح اصلی در موضوع امنيت سایبري
را كه در شکل ( )4نشان داده شده است را بيان میكنيم:
 دسترسپذیری :اطمينان از در دسترس بودن در زمان
مورد نظر و استفاده از اطالعات مورد نياز یکی از
مهمترین موضوعات در شبکهي هوشمند انرژي می-
باشد .این موضوع به این دليل داراي اهميت میباشد
كه اگر قابليت استفاده از اطالعات به علت قطع
دسترسی از بين رود ،ممکن است باعث اختالل در
توزیع انرژي شود[.]19
 صحت :محافظت در برابر دستكاري نادرست در
اطالعات و یا تخریب آن كه به معناي قابليت عدم انکار
و تأیيد هویتآن است .از دست رفتن صحت كه میتواند
ناشی از تغييرات بدون اجازه و یا نابودي اطالعات باشد،
می تواند در آینده باعث اخذ تصميمات نادرست در
زمينهي مدیریتی باشد.

شکل .4اجزاي مختلف امنيت در شبکه هوشمند انرژي

 حفظ اسرار :حفظ محدودیتهاي مجاز در دسترسی و
افشاي اطالعات براي حفظ حریم خصوصی افراد و
اطالعات اختصاصی میباشد .این موضوع بهصورت
اختصاصی جلوگيري از افشاي بدون مجوز اطالعاتی كه
براي عموم و افراد مجاز نيست اهميت دارد.

 .2.5نيازمندی ها

دسترسپذیري ،صحت و حفظ اسرار همان طور كه بيان شد سه
موضوع سطح باالي امنيت در شبکههاي هوشمند میباشند.
عالوه بر چنين موضوعات كلی ،در گزارش  NISTنيازمنديهاي
امنيتی اختصاصی براي شبکهي هوشمند بيان شده است كه
شامل امنيت سایبري و امنيت فيزیکی میباشد .اختصاصاً در
بخش امنيت سایبري شامل جزئياتی از مشکالت و نيازمندي-
هاي مربوط به امنيت در شبکهي هوشمند انرژي در مورد
اطالعات و شبکه میباشد .در زمينهي امنيت فيزیکی شامل
امنيت تجهيزات فيزیکی و حفاظت محيطی و همينطور سياست
هاي امنيتی مربوط به كاركنان و پيمانکاران میباشد[ .]17از

از نظر چشمانداز سيستمی ،قابلاطمينان بودن،
دسترسپذیري و صحت از مهمترین فاكتورهاي امنيت در
سيستمهاي هوشمند انرژي میباشند .حفظ اسرار در این
زمينه داراي كمترین اولویت است اما از آنجایی كه این
سيستم شامل مصرفكنندهگان میباشد ،این موضوع اهميت
بسياري پيدا میكند[.]20
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 پروتكلهای ارتباطی امن و کارآمد :برخالف سيستم-

آنجایی كه در این مقاله ،موضوع مورد بحث ما امنيت سایبري
میباشد ،بنابراین نيازمنديهاي امنيت سایبري را در ادامه بيان
میكنيم:

هاي ارتباطی سنتی ،ارتباطات در شبکهي هوشمند
داراي محدودیتهاي زمانی و امنيتی میباشند ،به
خصوص در قسمت توزیع و انتقال .این دو محدودیت
در گاهی مواقع حتی با یکدیگر دچار تداخل نيز می-
شوند .اگر در برخی از موارد دستيابی به هر دوي این
نيازمنديها به صورت كامل و همزمان ممکن نباشد،
باید توازن بهينهاي ميان امنيت اطالعات و بهرهوري
ارتباطات در طراحی شبکهي سيستم هوشمند ایجاد
نمود.

 تشخيص حمله و عمليات تدافعی :در مقام مقایسه با
سيستم سنتی توزیع برق ،شبکهي هوشمند انرژي یک
شبکهي ارتباطی باز و توزیعشده در یک منطقهي
جغرافيایی وسيع میباشد .با توجه به این موضوع این
غيرممکن است كه بتوان اطمينان حاصل كرد كه
تمامی گرههاي این شبکهي وسيع در برابر حمالت
مقاوم هستند .بنابراین شبکهي ارتباطی نيازمند این
است كه ترافيک آن بهصورت پيوسته تحت نظارت،
آزمایش و سنجش قرار بگيرد تا بتوان فعاليتهاي
غيرعادي كه مربوط به حمالت میباشند را در اسرع
وقت شناسایی كرد .عالوه بر این شبکه باید داراي
قابليت خود ترميمی باشد تا بتواند پس از وقوع حمالت
به فعاليت خود ادامه دهد .با توجه به اهميت
زیرساختهاي قدرت ،عمليات تدافعی در برابر حمالت
یک نيازمندي اساسی به شمار میرود تا در
دسترسپذیري شبکه حفظ شود[.]21

 .6دسته بندی تهدیدات عليه شبكه هوشمند انرژی
حمالت مخرب ممکن است باعث ایجاد آسيبهاي مصيبت بار در
منابع تغذیه و قطع گسترده انرژي شوند كه از موارد بسيار
حساس در سيستم هوشمند انرژي است .برشمردن تمامی انواع
حملهها به علت گسترده و پيچيده بودن شبکه در سيستم
هوشمند ممکن نمیباشد ،به همين دليل ما حمالت مخرب را به
سه دستهي عمده با توجه به دسترس پذیري ،صحت و حفظ
اسرار ،تقسيمبندي میكنيم:


 شناسایی ،تأیيد هویت و کنترل دسترسی :شبکهي
ارتباطی سيستم هوشمند شامل ميليونها دستگاه
الکتریکی و مصرفكننده میباشد .شناسایی و تأیيد
هویت یک فرآیند كليدي براي تصدیق هویت یک ابزار
یا مصرفكننده بهعنوان یک پيشنياز براي اعطاي
دسترسی به منابع در شبکه اطالعاتی سيستم هوشمند
انرژي میباشد .تمركز كنترل دسترسی اطمينان از این
موضوع است كه منابع توسط كاربر صحيح كه بهصورت
درست شناسایی شده است ،در دسترس باشد .كنترل
دسترسی باید به گونهي سخت گيرانه باشد تا از
دسترسی افراد غير مجاز به اطالعات حساس و كنترل
زیرساختها جلوگيري به عمل بياورد .براي دستيابی به
این اهداف هر گره در شبکه هوشمند باید داراي
سيستمهاي رمزگزاري پایه مانند سيستمهاي متقارن و
نامتقارن براي تایيد هویت و زمرنگاري دادهها باشد[.]8





حمالتی كه دسترس پذیري را مورد هدف قرار میدهند كه
انکار پاسخ دهی ( )Denial of Service=DoSنيز خوانده
میشود و تالش میكنند تا باعث تاخير ،توقف و یا اختالل
در ارتباطات سيستم هوشمند شوند[.]22-21
حمالتی كه صحت را مورد هدف قرار میدهند و تالش می-
كنند تا عمدا و به صورت غير قانونی دادههاي موجود در
سيستم را تغيير داده و یا دچار اختالل كنند.
حمالتی كه حفظ اسرار را مورد هدف قرار میدهند و سعی
میكنند تا داده هاي غير غير مجاز را از منابع شبکه در
سيستم هوشمند به دست آورند.

 .7روشهای تشخيص حمالت سایبری در شبكه هوشمند
انرژی
 .1.7سيستم کنترل شبكه توزیع شده
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سيستم كنترل شبکه توزیع شده یک سيستم كنترلی است كه
.حلقه هاي كنترل یک شبکه بالدرنگ را محصور كرده است
امکانات ارتباطی و محاسباتی را با نظارت و كنترل موجودیت
 این سيستم ها معموال.هاي فضاي فيزیکی تکميل می كند
بوسيله عوامل شبکه شده تركيب می شوند كه شامل حسگرهاي
 كنترل كننده هاي توزیع، محرک هاي توزیع شده،توزیع شده
.]23[شده و شبکه ارتباطی هستند
 زمانيکه، بر می گردد1868 ریشه سيستم هاي كنترل به سال
 توسط فيزیکدان مشهور،تحليل هاي حركتی گریز از مركز گاورنر
 بيشترین دستاوردهاي چشمگير در.ماكسول انجام شد.سی.جی
 زمانی اتفاق افتاد كه برادران رایت،سيستم هاي كنترل مرسوم
. با موفقيت انجام دادند1903 پرواز خودشان را در سال
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 شبكه توافق.2.7

 در این.شبکه توافق داراي سه سيستم فيزیکی مستقل است
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توافق را محاسبه كرده و آنرا به كنترل كننده محلی برمی گرداند
 سپس.و عمل خود را براساس نتيجه توافق تنظيم می نماید
كنترل كننده محلی وضعيت جدید خودش را به مدیر توافق
 این روند ادامه، مادامی كه سيستم كار می كند.گزارش می دهد
.]22-18[می یابد

 نتيجه گيری.8
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.شبکه ها در مقابل حمله هاي سایبري مورد توجه قرار گيرد
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.ارزیابی و بررسی قرار گيرد
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