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چکیده
با رشد روز افزون استفاده از شبکههای کامپیوتری برای انتقال داده ،سیستمهای سایبری -فیزیکی 2بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.
سیستمهای کنترل شده تحت شبکه ،1از انواع صنعتی این سیستمها هستند که در آن سنسورها و عملگرها ،از طریق شبکه اطالعات را
بین واحد های مختلف تبادل میکنند .از دست رفتن داده در شبکه بر عملکرد سیستم فیزیکی و پایداری آن تاثیرگذار است .از دست
رفتن عمده داده میتواند بدلیل حمله محرومیت سرویس 9باشد .در این مقاله ،به تحلیل پایداری سیستمهای خطی کنترلشده تحت
شبکه با احتمال از دست رفتن داده در مسیر پیشرو بدلیل حمله پرداخته شده است .سیستم کنترل شده تحت شبکه در حین حمله با
یک سیستم سوییچینگ تصادفی با مدل پرش مارکوف دو وضعیته مدل شده است .در وضعیت شماره یک شبکه داده ارسالی کنترلکننده
را به سیستم انتقال میدهد و در وضعیت شماره دو ،داده از دست رفته و سیستم از داده دیگری مانند یک مقدار پیش فرض به عنوان
ورودی استفاده می کند .در این مقاله پایداری سیستم فیزیکی کنترل شده تحت شبکه حین حمالت محرومیت سرویس هم در حوزه
زمان پیوسته و هم زمان گسسته مورد تحلیل قرارگرفته است که دستاورد آنها ،معرفی شرایط پایداری لیاپانوف برای سیستم با توجه به
زمانهای اقامت تصادفی در هر وضعیت است .همچنین با استفاده از نتایج تحلیل انجام شده ،یک روش جدید برای پایداری سازی چنین
سیستمهایی ت حت حمله محرومیت از سرویس از طریق مدیریت مقدار پیش فرض پیشنهاد می شود .در نهایت ،مطالعه انجام شده بر
روی چند سیستم کنترلی نمونه شبیهسازی شده است .نتایج ضمن تایید تئوری استخراج شده ،نشان می دهند که چگونه سیستمی
تحت حمله که حدود  %02بسته کنترلی خود را از دست می دهد ،با روش پیشنهادی پایدار نگاه داشته می شود.
واژگان کلیدی :سیستم کنترلشده تحت شبکه ،اتالف بسته ،محرومیت سرویس ،سیستم سوییچینگ ،سیستم خطی پرش مارکوف،
پایداری لیاپانوف.
نویسنده مسئول :محمدصیاد حقیقی sayad@ieee.org
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سیگنال سوییچ امکان ارتباط و همکاری بین دینامیکهای گسسته
و پیوسته سیستم را فراهم میکند .این سیگنال مشخص میکند
که در هر لحظه از زمان ،کدام یک از زیرسیستمها فعال است.
دستهای از این سیستمها ،سیستمهای سوئیچینگ تصادفی هستند
که در آنها ،سیگنال سوییچ بصورت تصادفی در هر لحظه از زمان
مشخص میکند که کدام زیرسیستم فعال باشد .این سیستمها
دارای ساختاری متغیر هستند و میتوانند به عنوان مدلهایی برای
سیستمهای تحت تاثیر تغییرات تصادفی ساختاری مورد استفاده
قرار گیرند .سیستمهای خطی پرش مارکوف ،22زیرمجموعهای از
این سیستمهای تصادفی هستند که در آنها یک سیستم خطی با
یک سیگنال سوییچ تولید شده از حالتهای سیستم در یک زنجیره
مارکوف درنظر گرفته میشود.

 .1مقدمه
در سالهای اخیر ،با توجه به رشد روز افزون استفاده از
شبکههای کامپیوتری برای انتقال داده ،سیستمهای کنترل شده
تحت شبکه ،0اینترنت اشیاء 0و سیستمهای سایبری -فیزیکی6
بسیار مورد توجه قرار گرفته اند .در سیستمهای کنترل شده تحت
شبکه نظیر سایر سیستمهای فیزیکی متداول ،قسمت فیزیکی با
استفاده از عملگرها فرمانهای کنترلی را دریافت میکند و اطالعات
سیستم از طریق حسگرها اندازهگیری ارسال میشود ،با این تفاوت
که فرآیند انتقال و تبادل داده در این سیستمها بر بستر شبکه
صورت میگیرد که امکان کنترل سیستم از راه دور را نیز میسر
میکند .استفاده از کانالهای ارتباطی شبکه در انتقال و تبادل داده
بر دینامیک سیستم حلقه بسته تاثیر میگذارد .ازاین رو ،عواملی
نظیر زمان انتقال ،الگوهای سیگنالها و همچنین ویژگیهای شبکه
بر رفتار سیستم کنترل تحت شبکه تاثیرگذار است .همچنین،
ارتباطات بر بستر شبکه با عدم قطعیت 7در انتقال داده و احتمال
از دست رفتن بسته داده 0همراه است .بنابراین ،در مدلسازی رفتار
کانالهای ارتباطی از مدلهای احتماالتی استفاده میشود.

در این مقاله ،پایداری سیستمهای خطی کنترل شده تحت شبکه
در حضور از دست رفتن بسته داده در مسیر ارسال اطالعات ،برای
مثال در اثر یک حمله محرومیت سرویس ،بررسی میشود .از
آنجایی که اتالف داده موجب تغییر عملکرد سیستم میشود،
پایداری سیستم کنترلی حلقه بسته تحت تاثیر قرار می گیرد .عامل
اتالف ،چه تداخل باشد و یا حمله ،موجب میشود در برخی از بازه
های زمانی سیستم فیزیکی بدرستی در حلقه کنترلی عمل نکند و
بسته داده تولیدی توسط کنترلر بدرستی و در زمان درست در
اختیار سیستم قرار نگیرد و یا بسته داده فیدبک از سنسورها
بدرستی و یا در زمان درست در اختیار کنترلر قرار نگیرد .در چنین
حالتی ،سیستم فیزیکی در برخی بازههای زمانی احتماال ناپایدار
میشود و مود کنترلی سیستم حلقه بسته بین دو وضعیت پایدار و
ناپایدار سوئیچ خواهد کرد .از اینرو ،در این مقاله ،از مفاهیم پایداری
در سیستمهای سوییچینگ استفاده خواهد شد تا با توسعه آنها،
بتوان به تحلیل پایداری سیستمهای خطی کنترل شده تحت شبکه
در حین از دست دادن داده پرداخت و در نتیجه آن ،شرایط الزم و
کافی برای پایداری این سیستم ها را ارایه کرد .در این مقاله بطور
خاص ،تحلیل پایداری سیستم خطی کنترلشده تحت شبکه با
احتمال از دست رفتن داده در مسیر پیشرو مطالعه میشود .سیستم
کنترل شده تحت شبکه (با احتمال از دست دادن داده) ،با یک
سیستم سوییچینگ تصادفی با مدل پرش مارکوف دو وضعیته مدل
میشود .در وضعیت  ،2داده ارسالی کنترلکننده توسط شبکه به
سیستم انتقال مییابد و در وضعیت  1داده از دست میرود .سیستم

سیستمهای کنترل شده تحت شبکه ،سیستمهایی در کنترل
فرآیندهای صنعتی توزیع شده هستند که در آن سنسورها و
عملگرها از طریق شبکه با سرعت و ظرفیت انتقال محدود ،اطالعات
را بین سیستم تحت کنترل و کنترلکننده جابجا میکنند .در
مقایسه با سیستمهای کنترل متداول که در آن ارتباط بین بخشها
با کابل و به صورت نقطه به نقطه است ،در اینگونه سیستمها اتصال
همیشه قابل اعتماد نیست .البته چنین سیستمی دارای مزایایی از
قبیل ،امکان تنظیم مجدد کنترلکننده ،نظارت بر دادهها و غیره
است .تنظیم مجدد کنترلکننده روشی برای تضمین عملکرد
سیستم کنترلشده تحت شبکه است که میتواند با توجه به تاخیر
زمانی متغیر در ارسال بستههای داده و یا از دست رفتن بسته ها
در شبکه ،عملکرد قابل قبولی از سیستم را تضمین نماید .از دست
رفتن بسته و تاخیر در ارسال و دریافت بستهها ،بر عملکرد
کنترلکننده و در نتیجه بر پایداری و عملکرد سیستم تحت کنترل
تاثیر می گذارد.
سیستمهای سوییچینگ 1یک دسته خاص از سیستمهای ترکیبی22

ترکیبی 22گسسته و پیوسته هستند .در سیستمهای سوییچینگ،
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فیزیکی در صورت عدم دریافت سیگنال کنترلی از طریق کانال،
معموال از یک سیاست پیش فرض پیروی می کند .این سیاست
میتواند اعمال ورودی صفر (سیستم حلقه باز) ،اعمال آخرین ورودی
دریافت شده ،و یا اعمال ورودی خاص برای اهدافی مانند حفظ
پایداری سیستم باشد .در این مقاله ،سیستمهای خطی کنترل شده
تحت شبکه در حضور از دست رفتن بسته داده در مسیر پیشرو به
صورت سیستم سوییچینگ تصادفی مدل میشود و پایداری
لیاپانوف آنها در حوزه زمان پیوسته و زمان گسسته بررسی می
گردد .بطور خالصه می توان نوآوری های این مقاله را بصورت زیر
فهرست کرد:


معرفی یک مدل پیشنهادی دو وضعیته مارکوف و استفاده از
مدل سوئیچینگ در سیستمهای کنترلی تحت شبکه حین
حمله محرومیت سرویس (یا تداخل).



تحلیل ریاضی و ارایه شرایط پایداری سیستم کنترل شده تحت
شبکه حین حمالت محرومیت سرویس در حوزه زمان پیوسته
و زمان گسسته با استفاده از مدل پیشنهادی.

یک طبقه مهم و اساسی از تحقیقات را به خود اختصاص داده اند
] .[2سیستم سوییچینگ شامل تعدادی از زیرسیستمها (که دارای
دینامیکهای مختلف میباشد) و یک سیگنال سوییچینگ که
تعیین میکند کدام زیرسیستم فعال باشد .بسته به وضعیت سوییچ
و همچنین دینامیک زیرسیستمها ،رفتارهای پیچیده در مسیر
متغیرهای حالت امکانپذیر است ] .[1], [9به همین علت ،تجزیه و
تحلیل پایداری و عملکرد سیستمهای سوییچینگ ،چالشهای
مختلفی را ایجاد کرده و محققان را به سمت دستیابی به نتایج
تاثیرگذار هدایت میکند .سیستمهای سوییچینگ دارای کاربردهای
مختلفی از جمله در شبکههای ارتباطی ] ،[0صنعت هوافضا ] [0و
سیستمهای کنترل شده تحت شبکه] [6]–[1هستند.
یکی از مهمترین مسائل مورد بررسی در زمینه سیستمهای
سوییچینگ ،پایدارسازی سیستمهای سوییچینگ است .پایداری
سیستمهای سوییچینگ برای انواع مختلف سیستمهای سوییچینگ
مطالعه شده است .در ] [22]–[21مفاهیم پایداری سیستمهای
سوییچینگ توضیح داده شده است.
انواع سوییچینگ قطعی و سوییچینگ تصادفی در] [21و][29
بررسی شده اند و شرایطی که در آن یک سیستم سوییچینگ برای
تمام حاالت سوییچینگِ ممکن ،پایدار باقی میماند ،استخراج شده
اند .فرکانس سوییچینگ در سیگنال سوییچینگ را میتوان با
استفاده از مفاهیم زمان اقامت و متوسط زمان اقامت محدود کرد.
مقاله ] [20سیستمهای سوییچینگ متشکل از زیرسیستمهای پایدار
(که در ] [20و] [ 26آورده شده است) را به سیستمهای سوییچینگ
متشکل از زیر سیستمهای ناپایدار بسط و توسعه میدهد .عالوه بر
این ،مشکل طراحی قوانین سوییچینگ وابسته به حالت ،برای
تضمین پایداری در ] [27مورد بررسی قرار گرفته است.
در مقاله ] [20مسئله پایدارسازی سیستمهای کنترل سوییچ ،با
تاخیر زمانی برای هر دو مورد خطی و غیرخطی مورد بررسی قرار
گرفته است .در این مقاله ،یک مفهوم جدید پایدارپذیری عمومی در
رابطه با فیدبک و قانون سوییچینگ ارائه شده است .در این مقاله
براساس توابع چندگانه لیاپانوف ،یک کنترلکننده فیدبک حالت و
قانون سوییچینگ برای اطمینان از اینکه سیستمهای سوییچینگ
حلقه بسته با تاخیر زمانی به طور عمومی پایدار مجانبی و پایدار
نمایی باشند ،ارائه شده است .در مقاالت ] [21]–[12پایداری
سیستمهای سوییچینگ تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است.
مقالههای ] ،[11], [19مفاهیم پایداری سیستمهای سوییچینگ را
در سیستمهای کنترل تحت شبکه با احتمال از دست رفتن داده و
تاخیر زمانی بررسی کرده اند .مقاله ] [21مربوط به تحلیل پایداری
سیستمهای سوییچینگ زمان پیوسته با یک سیگنال سوییچینگ
تصادفی است .سیگنال سوییچینگ که زمان اقامت در هر زیرسیستم
را مشخص می کند ،شامل یک قسمت ثابت و یک قسمت تصادفی

 انجام چند مطالعه موردی برای صحت سنجی شرایط پایداری
بدست آمده بصورت تئوری و نیز ارائه یک راهکار جدید برای
مقاوم سازی سیستمهای خطی کنترل شده تحت شبکه در
برابر حمله محرومیت سرویس با استفاده از ورودی محلی
تطبیقی.
ساختار ادامه مقاله بدین شرح است؛ در بخش دوم ،مطالعات پیشین
مرور میشود .در بخش سوم ،به معرفی سیستمکنترلشده تحت
شبکه با احتمال از دست رفتن داده/بسته پرداخته میشود .در این
بخش ،ساختار کنترلی سیستم کنترل شده تحت شبکه و مدل
سوییچنیگ پیشنهادی برای عملکرد سیستم حلقه بسته (با احتمال
از دست رفتن داده) آورده شده است .همچنین ،مسئله پایداری
سیستم کنترلشده تحت شبکه و ارتباط مفهمومی آن با پایداری
سیستمهای سوئیچینگ تبیین شده است .تحلیل پایداری سیستم
کنترلشده تحت شبکه در حین حمله در بخش چهارم آورده شده
است .همچنین ،شرایط پایداری لیاپانوف برای سیستم در حوزه
زمان-پیوسته و زمان-گسسته ارائه شده است .در بخش پنجم،
شرایط پایداری بدست آمده با شبیهسازی بر روی سیستمهای نمونه
مورد بررسی قرار گرفته و راه حلهایی جهت مقاومسازی سیستم
در برابر حمله محرومیت از سرویس ارایه می شود .در نهایت،
نتیجهگیری این مقاله ارائه خواهد شد.

 .2مطالعات پیشین
در این بخش ،مطالعات پیشین مرتبط با این تحقیق مرور میشود.
در مطالعات اخیر سیستمهای ترکیبی و سیستمهای سوییچینگ،
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فعلی نیز وابسته است ،شرایط پایداری برای سیستم سوییچ تصادفی
حلقه بسته بدست آمده است.
در مقاله ] ،[99پایداری سیستم کنترل شده تحت شبکه حین
حمالت تزریق دادههای کاذب با استفاده از یک روش کنترل پیش
بینی تحلیل و بررسی می شود .در مدلسازی حمالت ،از تئوری بازی
برای بدست آوردن نتایج موازنهای تکرار و مدت زمان استفاده شده
است .سپس ،تحت استراتژی حمله ،پایداری سیستم کنترل شده
تحت شبکه توسط کنترل پیش بین با استفاده از روش سیستم
سوئیچینگ بررسی شده است.
در مقاله ] ،[90کنترل شبه رویداد سوئیچینگ برای سیستم کنترل
شده مبتنی بر شبکه تحت حمالت محرومیت سرویس بررسی شده
است .یک طرح ارتباطی رویدادی که باعث ایجاد سوئیچ می شود،
طراحی شده است تا با حمالت متناوب برای بهبود ارتباطات مقابله
کند .سپس ،با محدودیت تعداد حداکثر افت داده های مجاز ناشی
از حمالت ،یک معیار تثبیت برای تخمین پارامترهای ارتباطی ناشی
از رویداد و قانون کنترلی امن بدست آمده است.
در مقاله ] ،[90دو حمله سایبری به سیستمهای کنترل کروز
تطبیقی طراحی شده است به نحوی که احتمال بروز تصادف را
افزایش میدهد .در این مقاله ،سامانه تشخیص حمله و سیستم
جبرانسازی طراحی شده است .چنانچه سامانه تشخیص نفوذ،
رخداد حمله را تشخیص دهد ،با اعمال فرمان ،سوییچ بین
کنترلکننده اصلی سیستم (کنترلکننده مدل پیشبین) و سیستم
جبرانساز (کنترلکننده  )PIDانجام میشود .مطالعه مشابهی بر
روی سیستم موتور  DCدر مقاله ] [96انجام شده است که در
صورت تشخیص حمله ،با اعمال سوییچ کنترلکننده اصلی که PID
است با یک کنترلکننده هوشمند شبکه عصبی جایگزین میشود.
در این دو مقاله ،سامانه تشخیص نفوذ ،یک سیستم یادگیرنده است
که در طول دوره امن در آغاز کار سیستم ،رفتار نرمال سیستم را
یاد میگیرد.
در مقاله ] ،[97یک پروتکل جدید کنترل کننده پیش بین مبتنی
بر رویداد برای ایجاد ثبات در سیستم های کنترل میتنی بر شبکه
تحت حمالت محرومیت سرویس ارائه شده است .دو نوع مدل
حمله  DoSدر این مقاله معرفی شده است که برای کانال های
ارتباطی سنسور به کنترل کننده و کنترل کننده به عملگر میتواند
اعمال شود .سپس با توجه به حمالت معرفی شده ،کنترلکننده
های پیش بین ارائه شده است .سعی شده است تا کنترلکنندههای
جبرانساز ،پهنای باند شبکه را کاهش دهد و تأثیر منفی حمالت بر
عملکرد سیستم را جبران کند.
در مقاله ] ،[90نواقص طراحی کنترل کننده سیستمهای کنترل
شده مبتنی بر شبکه تحت حمالت سایبری بررسی شده است .برای
صرفه جویی در منابع محدود ارتباطی ،از یک استراتژی ارتباطی

است .پایداری تصادفی سیستمهای سوییچینگ با استفاده از رویکرد
لیاپانوف مورد مطالعه قرار گرفته است .در این مطالعه یک روش
مبتنی بر حل نامعادالت خطی ماتریسی برای پایدارسازی مقاوم
سیستمهای سوئیچینگ خطی دارای نامعینی پارامتری ارائه شده
است.
در مقاله ] [10شرایط پایداری برای سیستم سوییچینگ خطی زمان
گسسته در حضور عدم قطعیت پارامتری و تاخیر زمانی مورد مطالعه
قرار گرفته است .تاخیر به صورت متغیر با زمان اما محدود فرض
شده و براساس توابع لیاپانوف ،شروط کافی جهت تعیین حد باالی
مجاز برای تاخیر مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین ،روش
زمان اقامت میانگین که یکی از ابزارهای موثر جهت بررسی پایداری
در سیستمهای سوییچینگ است ،جهت استخراج این شروط مورد
استفاده قرار گرفته است .شروط بدست آمده ،شرایطی برای سیگنال
کلیدزنی مشخص کرده است که هیچ وابستگی به عدم قطعیت
موجود در سیستم ندارد.
برای سیگنالهای سوییچینگ تصادفی ،مفاهیم مربوط به پایداری
در ] [10], [16بررسی شده اند .در بیشتر موارد ،نتایج پایداری برای
چنین سیستمهایی به اطالعات آماری در سیگنال سوییچینگ مانند
احتمال سوییچهای حالت و توزیعهای ثابت در ارتباط با حالتها،
وابسته است .یک کالس مهم از سیستمهای سوییچینگ تصادفی،
پرش مارکوف است که سیگنال سوییچینگ بر اساس یک مدل
مارکوف تولید میشود ] .[17]–[11سیستم پرش مارکوف به عنوان
یک زیر سیستم از سیستمهای تصادفی بسیار مورد توجه محققان
در مطالعه سیستمهای سوئیچنیگ قرارگرفته است .در این رویکرد
فرض میشود سیستم سوییچینگ بین حالتهای مختلف سیستم
مارکوف تغییر وضعیت میدهد .زمان اقامت در هر وضعیت از سیستم
پرش مارکوف از دو بخش زمان اقامت ثابت و زمان اقامت تصادفی
تشکیل شده است .زمان اقامت ثابت نقش مشابهی را با زمان اقامت
در سیستمهای سوییچینگ قطعی ایفاء میکند ] ،[92و زمان اقامت
تصادفی شبیه به زمان توزیع بصورت نمایی در سیستمهای پرش
مارکوف است ].[92
مقاله ] [91به مسئله پایداری در سیستمهای سوئیچینگ تصادفی
زمان گسسته ،با زمان اقامت محدود پرداخته است .سیستمهای
سوئیچینگ تصادفی با سیستمهای خطی پرش نیمه مارکوف مدل
شده و سپس از روش پایه ای نیمه مارکوف برای بررسی مسائل
پایداری استفاده میشود .زمان اقامت در هر وضعیت سیستم دارای
دو حد باال و پایین است .این عمومی تر از سناریوهای قبلی است
که در آنها فقط محدودیت باالیی از زمان اقامت را در نظر میگرفتند.
در این مقاله ،با استفاده از یک تابع لیاپانوف که نه تنها به وضعیت
فعلی سیستم بستگی دارد بلکه به زمان سپری شده در وضعیت
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برای عملگر استفاده شده است .اندازهگیریها از طریق یک شبکه
ارتباطی منتقل می شوند و ممکن است در اثر حمالت سایبری
خراب شوند .هدف این مقاله طراحی یک کنترل کننده برای مدل
جدید سیستم حلقه بسته با در نظر گرفتن حمالت سایبری تصادفی
و طراحی کنترلکننده ترکیبی است .با استفاده از تئوری پایداری
لیاپونوف و روشهای فرآیند تصادفی ،معیار پایداری برای پایداری
سیستم بدست آمده است.
مقاله ] ،[91به طراحی کنترلکننده ردیاب مقاوم برای سیستم
کنترل مبتنی بر شبکه تحت حمالت سایبری پرداخته است .در این
مقاله ،مهاجم یک دشمن فعال است که هدف آن به ترتیب کاهش
شدید عملکرد ردیابی سیستم با شروع حمالت فریب به کانالهای
ارتباطی سنسور به کنترل کننده و حمالت محرومیت سرویس به
کانالهای کنترل کننده به سیستم است .همچنین در این مقاله ،یک
استراتژی کنترل مقاوم تطبیقی در صورت وجود عدم قطعیت در
اطالعات سیستم و همچنین در حضور حمالت ،پیشنهاد شده است.
از مهمترین سیستمهای کنترل شده تحت شبکه ،شبکههای
ارتباطات خودرویی هستند که چنانچه این شبکهها تحت حمالت
سایبری قرار بگیرد میتواند خسارت زیادی ایجاد نماید ] .[02از
اینرو ،بررسی وضعیت پایداری سیستمهای کنترل شده تحت شبکه
بسیار حائز اهمیت است و میتواند از بروز تصادف ،حوادث و
خسارات در سیستم حمل و نقل هوشمند جلوگیری بعمل آورد و
موجب پایداری و امنیت سیستمهای نقلیه هوشمند شود .در مقاله
] ،[02انواع حمالت به شبکه اقتضایی وسایل نقلیه 21شامل حمالت
جعل پیام و پخش مجدد ،حمالت یکپارچگی و جعل هویت ،حمالت
محرومیت سرویس و حمله ناشناس ماندن ،بررسی و مطالعه شده
است .در مقاله] ،[01از شبکه های عصبی کانولوشن مبتنی بر توجه
چندمرحله ای برای تشخیص ناهنجاریها ،نفوذ و حمالت در وسایل
نقلیه خودکار استفاده میشود .به طور خاص ،در مقاله ]،[09
روشهایی برای تشخیص نفوذ و جبرانسازی حمالت سایبری انجام
شده بر روی شبکه ارتباطی سیستم کنترل کروز اتومبیل طراحی
شده است .همچنین در مقاله ] [90که پیشتر توضیح داده شد ،دو
حمله سایبری پنهان به سیستم های کنترل کروز تطبیقی طراحی
شده است به نحوی که احتمال بروز تصادف را افزایش میدهد و
سپس مکانیزمهای جبرانسازی مبتنی بر سوییچ بین کنترلکننده
ها ارائه شده است .در مقاله ] ،[00حمالت پنهانی بر روی وسایل
نقلیه خودمختار مطالعه شده است .در این مقاله ،یک مهاجم
هوشمند طراحی شده است که میتواند کانال ارتباطی بین
سنسورها و کنترل کننده را بدست گرفته و ایمنی خودرو خودران
را به خطر بیندازد و ورودی های واحد کنترلکننده (قرائت سنسور)

عملکرد تمامی این اجزا همانند سیستم کنترل کالسیک و متداول
است با این تفاوت که دادههای ارسالی از کنترلر به سیستم فیزیکی
و همچنین داده ارسالی از سنسورها به کنترلر از بستر شبکه انتقال
مییابند .این شبکه میتواند دارای تداخل 20از نوع طبیعی و یا
حمله عمدی باشد که منتهی به از دست رفتن بستههای دادهای در
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را به گونهای تغییر میدهد که تصمیمات کنترل کننده به نفع
مهاجم تغییر کند .مهاجم تابع توزیع احتمال 29انحرافات جانبی از
خط مرکز جاده را یاد میگیرد و حمله با حداکثر قدرتی را اعمال
میکند که برای مسافران /راننده مخفی باقی میماند ،اما از نظر
آماری احتمال تصادف را افزایش میدهد .حداکثر قدرت این حمله
توسط سیستم یادگیری عملگر -نقاد تنظیم میشود.

 .3سیستم کنترلشده تحت شبکه با احتمال از
دست رفتن داده
در این مقاله ،تحلیل پایداری سیستمهای کنترل شده تحت شبکه
(با احتمال از دست رفتن داده مثال بر اثر حمله محرومیت سرویس)
با استفاده از مفاهیم و رویکرد پایداری در سیستمهای سوئیچینگ
تصادفی تحقیق شده است .در این بخش ،ابتدا ساختار یک سیستم
کنترلشده تحت شبکه معرفی میشود .از آنجایی که احتمال از
دست رفتن بسته دادهای در کانالهای ارتباطی شبکه وجود دارد،
فرآیند کنترل سیستمها تحت شبکه یک فرآیند تصادفی است و به
وضعیت شکبه ارتباطی وابسته میشود .از اینرو در ادامه این بخش،
یک مدل مارکوف برای مدلسازی رفتار شبکه در یک سیستم
کنترلشده تحت شبکه ارائه شده است .با توجه به مدل پیشنهادی،
برای تحلیل پایداری سیستم فیزیکی کنترلشده تحت شبکه از
مفاهیم و تئوریهای سیستمهای سوئیچینگ استفاده میشود که
تحلیل پایداری در بخش بعدی آورده شده است.

 1_3ساختار کنترلی سیستم کنترل شده تحت شبکه و
فرضیات
 1_1_3مدل حمله و شبکه
بلوک دیگرام یک سیستم فیزیکی کنترلشده تحت شبکه در شکل
 2نشان داده شده است .همانگونه که پیشتر توضیح داده شد ،در
این مطالعه رابط شبکه دارای احتمال اتالف و از دست دادن بسته
در حین ارسال است .این شکل بلوک دیاگرام تمامی اجزاء یک
سیستم حلقه بسته را دارد.
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سیستم خطی در حوزه زمان ،کنترلکننده فیدبک حالت خطی است
که معادله ریاضی آن در رابطه ( )1آورده شده است.

مسیرهای انتقال شود .همانطور که در شکل مشاهده میشود ،بدلیل
احتمال از دست رفتن بسته داده در شبکه در مسیر پیشرو،
سیگنالها قبل از عبور از شبکه در این مسیر ،با آنچه به سیستم
فیزیکی رسیده و اعمال می شود دارای تفاوت هستند (این تفاوتها
شامل عدم وجود سینگال در اثر از بین رفتن بسته نیز می شود).
از اینرو ،نامگذاری سیگنال قبل از عبور از شبکه و آنچه که به
سیستم اعمال می شود ،متفاوت انجام شده است تا بتوان بین آنها
تمایز قائل شد .با فرض محافظت از بسته ها با استفاده از کدهای
احراز هویت پیام و امضای دیجیتال ،گیرنده بسته های تغییر یافته
و نامعتبر را دور ریخته و به مانند بسته از دست رفته تلقی می کند.
بنابراین هر بسته ارسالی کنترلی یا از شبکه عبور کرده و سالم به
سیستم فیزیکی می رسد و یا در طول مسیر از دست می رود .برای
سادهسازی حل مساله در این مطالعه ،تاثیر از دست رفتن بسته
فقط در مسیر پیشرو 20مطالعه شده است و فرض شده است که
احتمال از دست رفتن داده در مسیر فیدبک وجود ندارد و در
مطالعات آتی ،به آنها پرداخته خواهد شد.

()1

)𝑡(𝑥𝐾𝑢(𝑡) = −

که در آن 𝐾 ،بردار بهره فیدبک حالت است .بردار بهره فیدبک حالت
به نحوی طراحی می شود که سیستم کنترلی حلقه بسته پایدار
باشد .با چنین ورودی ای کنترلی ای ،سیستم حلقه بسته بصورت
زیر در خواهد آمد.
()9

))𝑡(𝑥𝐾𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵(−
)𝑡(𝑥̃𝐴 ≜ )𝑡(𝑥)𝐾𝐵 = (𝐴 −

که در آن ̃𝐴 را میتوان ماتریس حلقه بسته دانست که برای پایداری
سیستم باید مقادیر ویژه منفی داشته باشد .در صورتی که هدف
رسیدن به یک وضعیت مرجع (بجای وضعیت صفر برای 𝑥) باشد،
میتوان با یک تغییر متغیر از روابط مشابه استفاده کرد .در این حالت
میتوان سیستمی فرضی دوگانی را با معادله زیر در نظر گرفت:
()0

 2_1_3مدل سیستم فیزیکی و کنترل حلقه بسته

)𝑡(𝑧̃𝐴 = )𝑡( ̇𝑧
𝑣 𝑧(𝑡) = 𝑥(𝑡) −

که در آن بردار 𝑣 همان مقدار مرجع مطلوب (ثابت) برای سیستم
است .میتوان به سادگی نشان داد که این سیستم معادل سیستم
رابطه ( )1است و در صورت کنترل پذیری و پایداری ،تنها بجای
(بردار) صفر در نهایت 𝑣 = )𝑡(𝑥 قرار می گیرد.

در این مطالعه ،سیستم فیزیکی که کنترل آن از طریق بستر شبکه
صورت میگیرد ،یک سیستم خطی نامتغیر با زمان 26در نظر گرفته
شده است .معادالت حالت سیستم فیزیکی در رابطه ( )2آورده شده
است:
)𝑡(𝑢𝐵 𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) +
()2
{
)𝑡(𝑥𝐶 = )𝑡(𝑦

 2_3مدل سوییچنیگ پیشنهادی برای عملکرد سیستم
حلقه بسته تحت شبکه با احتمال از دست رفتن داده

که در آن 𝑥 ،بردار متغیرهای حالت است  ، 𝑥(𝑡) ∈ ℝn×2و 𝑢 و
𝑦 به ترتیب ورودی و خروجی سیستم هستند 𝐴 .ماتریس ژاکوبین
سیستم (با ابعاد 𝑛 × 𝑛)𝐵 ،ماتریس ورودی و 𝐶 ماتریس خروجی
سیستم است .متداولترین کنترلکننده مورد استفاده برای یک

همانطور که پیشتر بیان شد ،در شبکه ارتباطی احتمال از دست
رفتن داده وجود دارد که در این مطالعه مطابق فرض ،تاثیر این
رخداد وقتی بر روی مسیر پیشرو اتفاق می افتد بررسی میشود .در
اینصورت بستههای داده ارسالی از کنترلکننده در صورت از دست

شکل  .1بلوک دیاگرام سیستم کنترل شده تحت شبکه با احتمال از دست رفتن داده در بستر شبکه

Feedforward

11

Linear Time Invariant (LTI) System
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نرفتن داده به عنوان ورودی به سیستم فیزیکی انتقال مییابند .هر
بسته داده ارسالی از کنترلکننده با یک احتمال مشخص امکان
رسیدن به سیستم فیزیکی را دارد .از اینرو ،سیستم فیزیکی حلقه
بسته در وضعیت تصادفی سوییچ بین دو وضعیت دریافت بسته داده
ورودی درست (و در زمان درست) و یا عدم دریافت بسته داده
ورودی قرار میگیرد .مدل دریافت دادههای ارسالی از کنترلکننده
در ورودی سیستم فیزیکی از مدل سوییچنگ پیشنهادی در شکل
 1پیروی خواهد کرد .این شکل ،یک سیستم سوییچینگ تصادفی
با دو وضعیت کاری را نشان میدهد که در آن وضعیت  2نشان دهنده
رسیدن بسته داده کنترلی به سیستم فیزیکی است و وضعیت 1
نمایانگر عدم رسیدن بسته داده است که در آن ارتباط بین
کنترلکننده و سیستم فیزیکی قطع شده است .برای مدل مارکوف
پیشنهادی ،ماتریس احتمال انتقال  ،Γبه صورت رابطه ( )0در نظر
گرفته میشود:
()0

𝜇1
]
1 − 𝜇2

1 − 𝜇1
𝜇2

کنترلکننده سوییچ خواهد کرد .با این رویکرد ،پایداری سیستم در
حوزه زمان پیوسته و زمان گسسته بررسی خواهد شد.
برای بررسی پایداری سیستم ،معادله فضای حالت سیستم حلقه
بسته زمان پیوسته رابطه ( )9بصورت زیر بازنویسی میشود:
)𝑡(𝑥 )𝑡(𝑠𝐴 = )𝑡( ̇𝑥
()6
{
)𝑡(𝑥𝐶 = )𝑡(𝑦
چنانچه سیستم در وضعیت  2از مدل پیشنهادی شکل  1باشد و
زمان پیوسته در نظر گرفته شود 𝐴𝑠(𝑡) ،بصورت 𝐾𝐵 𝐴2 = 𝐴 −
خواهد بود.
اگر سیستم در وضعیت  1مدل پیشنهادی قرار گیرد ،ورودی
سیستم ،مقدار پیش فرض خواهد بود .در این حالت میتوان )𝑡(𝑠𝐴
را برابر با  𝐴1بصورت زمان پیوسته در نظر گرفت .برخی ورودی های
پیش فرض منجر به  𝐴1متغیر با زمان می شوند .ولی در برخی دیگر
این مقدار ثابت و نامتغیر با زمان است.
این رویکرد مدلسازی سیستم را برای سیستم با معادله حالت زمان
گسسته نیز می توان انجام داد که در رابطه ( )7آورده شده است .در
این رابطه 𝐴𝑠(𝑘) ،یا بصورت 𝐾𝐵  𝐴2 = 𝐴 −برای وضعیت دریافت
ورودی از کنترلکننده و یا  𝐴1برای وضعیت عدم دریافت ورودی
در حین حمله خواهد بود.

[=Γ

که در آن  𝜇1احتمال انتقال از وضعیت  2به وضعیت  1است و
 ،1 − 𝜇1احتمال باقی ماندن در وضعیت  2است .بطور مشابه𝜇2 ،
احتمال انتقال از وضعیت  1به وضعیت  2است و  ،1 − 𝜇2احتمال
باقی ماندن در وضعیت  1است .در این مطالعه ،احتمال از دست
رفتن بسته دادهای بصورت تصادفی با توزیع پواسون در نظر گرفته
شده است .از اینرو ،سیگنال سوییچینگ در مدل پیشنهادی بصورت
تصادفی با توزیع پواسون تحت فرایند مارکوف تولید میشود .توزیع
پواسون برای رویدادهای مستقل و با نرخ متوسط ثابت مناسب
میباشد .در این مقاله توزیع پواسون برای احتمال از دست رفتن
بستهها در شبکه درنظر گرفته شده است که در اغلب مطالعات حوزه
شبکه نیز چنین فرضی معمول است.

()7

با توجه به موارد ذکر شده ،در مدل پیشنهادی ،سیستم کنترلشده
تحت شبکه با احتمال از دست رفتن داده ،بصورت یک سیستم
سوییچینگ در نظر گرفته می شود که پایداری آن در حوزه زمان
پیوسته و در حوزه زمان گسسته برای برخی سیاستهای موثر برای
ورودی پیش فرض ،در بخش چهارم مقاله بررسی خواهد شد .در
سیستمهای سوییچینگ ،زمان اقامت  𝑇iدر هر وضعیت (یا زیر
سیستم) متشکل از دو بخش زمان حداقلی اقامت ( 𝑑iحداقل زمان
اقامت در هر وضعیت) و زمان تصادفی اقامت 𝑖𝜂 (معادل با زمان
اقامت در سیستم پرش مارکوف میباشد که در بخش  2-0توضیح
داده خواهد شد) است .از آنجایی که سیستم سوییچینگ را میتوان
بصورت یک سیستم پرش مارکوف (پرش وضعیت در لحظههای
سوییچ) درنظر گرفت ،در ادامه این مقاله ،مسئله پایداری با استفاده
از تئوری پایداری لیاپانوف در سیستمهای سوییچینگ مورد بررسی
قرار میگیرد.

 3-3پایداری سیستم کنترلشده تحت شبکه و ارتباط
آن با پایداری سیستمهای سوئیچینگ
معموال سیستم حلقه بسته تحت شبکه ،در مواجهه با رویداد از
دسترفتن بسته داده کنترلی (بصورت تصادفی) در ورودی سیستم
فیزیکی ،یک سیاست پیش فرض را در پی می گیرد .برای مثال
سیستم فیزیکی از مقدار پیش فرض صفر )یا هر عدد دیگری مانند
آخرین مقدار( به عنوان ورودی استفاده می کند ،که با توجه به اینکه
این مقدار پیش فرض از واحد کنترلکننده دریافت نشده است ،هیچ
تضمینی براینکه قادر به پایدارسازی سیستم فیزیکی باشد ،وجود
ندارد .از اینرو ،در این شرایط وضعیت پایداری سیستم فیزیکی
نامشخص میباشد .در این حالت ،سیستم فیزیکی بین وضعیت
کنترلی حلقه بسته و وضعیت عدم دریافت بسته از واحد

)𝑘(𝑥 )𝑘(𝑠𝐴 = )𝑥(𝑘 + 2
)𝑘(𝑥𝐶 = )𝑘(𝑦

{

 .4تحلیل پایداری سیستم کنترلشده تحت شبکه با
احتمال از دست رفتن داده
در این بخش ،تحلیل پایداری سیستم کنترلشده تحت شبکه در
حین از دست رفتن داده (در مسیر پیشرو) ارائه شده است .همانطور
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تحلیل پایداری سیستمهای کنترل شده تحت شبکه حین حمالت محرومیت سرویس با تئوری سیستمهای سوئیچنگ

که در بخش قبل توضیح داده شد ،سیستم فیزیکی در برخورد با
عدم دریافت بسته ارسالی در ورودی از واحد کنترلکننده ،از یک
بسته داده با مقدار صفر یا هر مقدار دیگری به عنوان ورودی استفاده
میکند .در چنین شرایطی ،بررسی پایداری سیستم در حوزه زمان
پیوسته و زمان گسسته حائز اهمیت است که در این بخش از مقاله
به آن پرداخته میشود.

()1

که در آن 𝑖𝑑  𝑡𝑘 < ∆𝑡 < 𝑡𝑘 +است .برای بازه زمانی تصادفی
اقامت 𝑖𝑑 ،𝑡 ≥ 𝑡𝑘 +احتمال انتقال وضعیت مارکوف به صورت زیر
است:

 1_4تحلیل پایداری در حوزه زمان پیوسته

()22

همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،سیستم فیزیکی در مواجهه با
عدم دریافت بسته داده ارسالی از واحد کنترلکننده ،از داده ورودی
پیش فرض استفاده میکند و در آن لحظه وضعیت پایداری سیستم
نامشخص میباشد .چنانچه سیستم در وضعیت  2از مدل پیشنهادی
شکل  1باشد ،ماتریس سیستم )𝑡(𝑠𝐴 بصورت 𝐾𝐵 𝐴2 = 𝐴 −
است .اگر سیستم در وضعیت  1مدل پیشنهادی قرار گیرد𝐴𝑠(𝑡) ،
برابر با  𝐴1میباشد .از اینرو ،معادله فضای حالت سیستم
سوییچینگ پیشنهادی که در برگیرنده هر دو وضعیت باشد در رابطه
( )6آورده شده است .در این سیستم ،سیگنال سوییچینگ ∈ )𝑡(𝑆
} ℳ ( ℳ ≜ {2,1مجموعه مدهای کاری سیستم است) بوده که

}𝑖 = )𝑡(𝑠|𝑗 = )𝑡∆ 𝑃𝑟{𝑠(𝑡 +
𝑖 ≠ 𝑗 𝜋𝑖𝑗 ∆𝑡 + 𝐻. 𝑂. 𝑇(∆𝑡),
{=
𝑖 = 𝑗 2 + 𝜋𝑖𝑖 ∆𝑡 + 𝐻. 𝑂. 𝑇(∆𝑡),

که در آن  𝑡𝑘 + 𝑑𝑖 < ∆𝑡 < 𝑡𝑘+2و 𝑗𝑖𝜋 احتمال انتقال
مارکوف ( )𝜋𝑖𝑗 ≥ 2از وضعیت 𝑖 ام به وضعیت 𝑗 ام در این بازه
زمانی است که منجر به تغییر )𝑡(𝑠 از مقدار 𝑖 به مقدار 𝑗 می شود،
و با احتمال 𝑗𝑖𝜋  2 −تغییری در وضعیت کاری سیستم و سیگنال
𝑀∑ 𝜋𝑖𝑖 ≜ −
)𝑡(𝑠 رخ نخواهد داد .در رابطه (𝑗=2,𝑗≠𝑖 𝜋𝑖𝑗 ،)22
است و )𝑡∆(𝑇  𝐻. 𝑂.جمالت با درجات باالتر 27از 𝑡∆ میباشد
که بدلیل کوچک بودن مقدار عددی آن قابل صرفنظر کردن است
[ .]21در حالت کلی 𝑀 تعداد وضعیت/حالت های مارکوف است.
از متدوالترین روشها در تحلیل پایداری سیستمهای تصادفی،
بررسی میانگین مربعات است بدین معنی که برای پایداری ،الزم
است که میانگین حالت سیستم محدود باشد.

با توجه به آن مشخص میشود سیستم در کدامیک از دو وضعیت
کاری است .چنانچه سیستم در زمان 𝑘𝑡 وضعیت کاری خود (یعنی
𝑖) را به یکی از دو وضعیت (  ) 𝑖 ∈ ℳتغییر دهد و سوییچ بعدی
در زمان  𝑡𝑘+2رخ دهد ،زمان اقامت 𝑖𝑇 در هر وضعیت (زیر سیستم)
بصورت رابطه ( )0میباشد:
()0

}𝑖 = )𝑡(𝑠|𝑗 = )𝑡∆ 𝑃𝑟{𝑠(𝑡 +
2,
𝑖≠𝑗
{=
2,
𝑖=𝑗

تعریف :1-اگر )𝑡(𝑥 بردار متغیر حالت سیستم باشد .سیستم
پایدار تصادفی است اگر
()22
∞<

) 𝑖𝑑 [𝑡𝑘 , 𝑡𝑘+2 ) = [𝑡𝑘 , 𝑡𝑘 +
) ∪ [𝑡𝑘 + 𝑑𝑖 , 𝑡𝑘+2

∞
} 𝐸{∫2 ‖𝑥(𝑡)‖1 𝑑𝑡 |𝑥2 , 𝑠2

برای هر حالت اولیه سیستم 𝑛 𝑥2 ∈ ℝو هر وضعیت اولیه ∈ s2
 .ℳدر ادامه برای بررسی پایداری سیستم سوییچینگ ارائه شده
در رابطه ( ،)6ابتدا نشان داده میشود که پایداری تصادفی سیستم
معادل با پایداری تصادفی یک سیستم پرش مارکوف است و سپس
پایداری سیستم پرش مارکوف با استفاده از تئوری پایداری لیاپانوف
مورد بررسی قرار میگیرد تا شرایط الزم و کافی پایداری این سیستم
تحت شرایط خاصی معرفی شود.

که در آن 𝑖𝑑 زمان ثابت اقامت در هر وضعیت (زیر سیستم) است
و  . 𝑑𝑖 ≥ 2در این رابطه ،زمان اقامت در هر وضعیت مشتمل بر
زمانهای ثابت و تصادفی اقامت است .در بازه زمان ثابت توقف ∈ 𝑡
) 𝑖𝑑  ،[𝑡𝑘 , 𝑡𝑘 +سوییچ کردن مجاز نیست و یا رخ نمی دهد.
بنابراین ،احتمال اینکه سوییچی از وضعیت کاری 𝑖 به 𝑗 (𝑗 ≠ 𝑖)
صورت پذیرد  ،برابر با صفر است .در این بازه زمانی ،احتمال انتقال
وضعیت مارکوف به صورت زیر است:

شکل  .2مدل سوییچینگ پیشنهادی برای حمله محرومیت از سرویس با دو وضعیت کاری
High Order Terms
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()29

پایدار تصادفی است اگر و فقط اگر ماتریسهای 𝑀 … 𝑃𝑖 , 𝑖 = 2
(  ) 𝑃𝑖 ∈ 𝑆 +که در آن  𝑆 +مجموعهای از ماتریسهای معین مثبت
متقارن حقیقی است ،وجود داشته باشند به نحوی که برای = 𝑖
𝑀  2, … ,شرط آورده شده در رابطه ( )20قابل برآورده کردن باشد.
توجه داشته باشید که ( 𝑃(𝜌(𝑡) = 𝑖) ≜ 𝑃𝑖 > 2که در آن
)𝑡(𝜌 فرآیند مارکوف است که مقادیر 𝑀  2, … ,را میگیرد و با
ماتریس انتقال حالت معرفی شده در رابطه ( )22بیان می شود).

 1_1_4پایداری تصادفی سیستم سوییچینگ پیشنهادی
زمان پیوسته
برای تحلیل پایداری یک سیستم سوئیچینگ در حالت زمان
پیوسته ،از نتیجه مرجع ] [21استفاده می شود .بردارهای حالت
سیستم سوییچینگ تصادفی زمان پیوسته با پرشهای مارکوف
بصورت زیر است:
()21

𝑡𝑘 < 𝑡 < 𝑡𝑘+2

𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝑠(𝑡) 𝑥(𝑡),

… 𝑥(𝑡𝑘− ), 𝑘 = 2,2,

𝑘𝑠𝑑 𝑘𝑠𝐴

𝑒 = ) 𝑘𝑡(𝑥

)𝑡(𝑥))𝑡(𝜌(𝑃)𝑡( 𝑇 𝑥 ≜ ))𝑡(𝜌 𝑉(𝑥(𝑡),

{

𝑖𝑃 𝑖𝑖𝜋 𝐴𝑇𝑖 𝑃𝑖 + 𝑃𝑖 𝐴𝑖 +
𝑚

()20

که در آن )𝑡(𝑥 بردار متغیر حالت سیستم است 𝑡𝑘 .ها ،زمانهای
لحظهای برای …  𝑘 = 2,2,1,هستند که سیستم وضعیت کاری
خود را تغییر میدهد 𝑡𝑘− .زمان ماقبل از 𝑘𝑡 است 𝑠(𝑡) .یک فرآیند
مارکوف است مشتمل بر 𝑀 وضعیت کاری و دارای یک ماتریس
احتمال گذار است .ذکر این نکته ضروری است که تحلیل پایداری
برای حالتی که ماتریس های )𝑡(𝑠𝐴 متغیر با زمان باشند ساده نبوده
و مرجع [ ]21نیز تنها موفق به تحلیل شرایط پایداری برای سوئیچ
بین حاالت با )𝑡(𝑠𝐴 ثابت شده است.
حال سیستم سوییچینگ پیشنهادی در رابطه ( )6را درنظر بگیرید.
فرض میشود که سیستم در زمان 𝑘𝑡 به حالت 𝑘𝑠 از بین وضعیتها
سوییچ میکند و متغیر حالت )𝑡(𝑥 سیستم ،در زمان 𝑘𝑡 از ) 𝑘𝑡(𝑥

𝑇

+ ∑ {𝜋𝑖𝑗 𝑒 𝐴𝑗 𝑑𝑗 𝑃𝑗 𝑒 𝐴𝑗𝑑𝑗 } < 2
𝑖≠𝑗𝑗=2,

این شرط الزم و کافی پایداری لیاپانوف برای سیستم سوییچینگ
پیشنهادی زمان پیوسته میباشد.
بطور خاص ،برای سیستم سوییچینگ زمان پیوسته با دو وضعیت
کاری ( 𝑀 = 1معادل دو زیر سیستم شکل  ،)1شروط پایداری
لیاپانوف بصورت زیر خواهد بود:
𝐴𝑇1 𝑃1 + 𝑃1 𝐴1 + 𝜋11 𝑃1
𝑇
(+ 𝜋11 𝑒 𝐴1 𝑑1 𝑃1 𝑒 𝐴1 𝑑1 < 0 )20
𝐴𝑇1 𝑃1 + 𝑃1 𝐴1 + 𝜋11 𝑃1
𝑇
+ 𝜋11 𝑒 𝐴1 𝑑1 𝑃1 𝑒 𝐴1 𝑑1 < 0

به ) 𝑘𝑠𝑑  𝑥(𝑡𝑘 + 𝑑𝑠𝑘 ) = 𝑒 𝐴𝑠𝑘 𝑑𝑠𝑘 𝑥(𝑡𝑘 +در زمان 𝑡𝑘 +
𝑘𝑠𝑑 تغییر میکند .میتوان این فاصلۀ ) 𝑘𝑠𝑑  [𝑡𝑘 , 𝑡𝑘 +که در

چنانچه بتوان  𝑃2و  𝑃1مثبت معینی یافت که شروط ( )20را برآورده
کنند ،سیستم سوئیچیگ پایدار و در غیر اینصورت ،ناپایدار خواهد

آن سیستم مجاز به تغییر وضعیت و سوییچ نیست را معادل با یک
نقطه زمانی 𝑘𝑡 تعبیر نمود ،بدین معنی که سیستم یک پرش حالت

بود .حل این نامعادالت ،از الگوریتمهای حل ماتریسی خطی قابل
حصول است که نمونه آن در بخش شبیهسازی برای سیستم مورد

از حالت اولیه )  𝑥(𝑡𝑘−به حالت نهایی )  𝑒 𝐴𝑠𝑘 𝑑𝑠𝑘 𝑥(𝑡𝑘−در زمان
𝑘𝑡 دارد ،به این صورت که )𝑡(𝑥  . 𝑥(𝑡𝑘− ) ≜ 𝑙𝑖𝑚−در این

مطالعه آورده شده است.

𝑘𝑡→𝑡

سیستم 𝑠(𝑡) ،یک فرآیند مارکوف است و دارای ماتریس احتمال
گذار /انتقال معرفی شده در رابطه ( )1و ( )22است.
با توجه روابط معرفی شده و توضیحات ارائه شده ،سیستم
سوییچینگ رابطه ( )6معادل و هم ارز سیستم پرش مارکوف رابطه
( )21میباشد .از اینرو ،می توان از اثبات پایداری ارائه شده در قضیه
 2مقاله ] [21برای پایداری سیستم پرش مارکوف استفاده نمود و
شرایط پایداری تصادفی سیستم سوییچینگ پیشنهادی در رابطه
( )6را پیدا نمود .قضیه پایداری برای سیستم سوییچینگ پیشنهادی
در رابطه ( )6و شرایط الزم و کافی برای آن با توجه نتایج مرجع
] [21اینگونه ارائه میشود:

 2_4تحلیل پایداری در حوزه زمان گسسته
در این زیر بخش ،تحلیل پایداری مدل سوئیچینگ پیشنهادی در
حوزه زمان گسسته آورده شده است .معادله فضای حالت سیستم
سوییچینگ پیشنهادی که در برگیرنده هر دو وضعیت باشد در رابطه
( )7آورده شده است .در حوزه زمان گسسته همانند حوزه زمان
پیوسته ،سیگنال سوییچینگ } 𝑆(𝑘) ∈ ℳ ≜ {2,1می باشد.
 ℳمجموعه مودهای کاری سیستم است .چنانچه سیستم در زمان
𝑛𝑘 وضعیت کاری خود (یعنی 𝑖) را به یکی از دو وضعیت ( 𝑖 ∈ ℳ
) تغییر دهد و سوییچ بعدی در زمان  𝑘𝑛+2رخ دهد ،زمان اقامت
𝑖𝑇در هر وضعیت (زیر سیستم) بصورت رابطه ( )26میباشد:

قضیه  :1-سیستم سوییچینگ پیشنهادی معرفی شده در رابطه ()6
و با تعریف تابع لیاپانوف زیر،

()26
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) 𝑖𝑑 [𝑘𝑛 , 𝑘𝑛+2 ) = [𝑘𝑛 , 𝑘𝑛 +
) ∪ [𝑘𝑛 + 𝑑𝑖 , 𝑘𝑛+2

تحلیل پایداری سیستمهای کنترل شده تحت شبکه حین حمالت محرومیت سرویس با تئوری سیستمهای سوئیچنگ

که در آن 𝑖𝑑 زمان ثابت اقامت در هر وضعیت (زیر سیستم) است
و  . 𝑑𝑖 ≥ 2در این رابطه ،زمان اقامت در هر وضعیت مشتمل بر
زمانهای ثابت و تصادفی اقامت است .در بازه زمان ثابت توقف ∈ 𝑘
) 𝑖𝑑  ،[𝑘𝑛 , 𝑘𝑛 +سوییچ کردن مجاز نیست و رخ نمی دهد.
بنابراین ،احتمال اینکه سوییچی در این بازه از وضعیت کاری 𝑖 به 𝑗
(𝑗 ≠ 𝑖) صورت پذیرد ،برابر با صفر است .در این بازه زمانی ،احتمال
انتقال وضعیت مارکوف به صورت زیر است:
𝑖 ≠ 𝑗 2,
()27
𝑖 = 𝑗 2,

()12

برای تحلیل پایداری چنین سیستمی ،از یک فضای زمان انتزاعی
استفاده می کنند ] ،[00بدین معنی که رابطه ( )12را می توان به
شکل زیر نوشت:
)𝑘(𝜉 )𝑘(𝜌𝐴 = )𝜉(𝑘 + 2

()11
که در آن 𝑘 عمال اندیس زمانهای سوئیچ است و )𝑘(𝜌𝐴 ماتریس
موثر انتقال وضعیت .برای مثال ممکن است  𝑡2 = 9و 𝑡1 = 22
باشد ،اما 𝑘در این حالت فقط یک واحد افزایش یافته است.
سیستم سوییچینگ رابطه ( )7میتواند بصورت معادل و هم ارز
سیستم پرش مارکوف رابطه ( )11در نظر گرفته شود .با توجه به
اثبات پایداری ارائه شده در مرجع ] [00برای پایداری تصادفی
سیستم پرش مارکوف ،سیستم سوییچینگ پیشنهادی در رابطه ()7
نیز می تواند تحت شرایطی پایدار تصادفی باشد .شرایط الزم و کافی
برای پایداری تصادفی سیستم سوییچینگ پیشنهادی زمان گسسته
در رابطه (( )7که معادل و هم ارز سیستم رابطه ( )11است) در
قضیه  1آورده شده است (از ذکر مجدد اثبات که مشابه ] [00است
صرف نظر می شود).

{ = }𝑖 = )𝑘(𝑠|𝑗 = )𝑃𝑟{𝑠(𝑘 + 2

برای بازه زمانی تصادفی اقامت 𝑖𝑑 ،𝑘 ≥ 𝑘𝑛 +احتمال گذار/انتقال
وضعیت مارکوف به صورت زیر است:
()20

𝑗𝑖𝛾 = }𝑖 = )𝑘(𝑠|𝑗 = )𝑃𝑟{𝑠(𝑘 + 2

و میدانیم که احتمال گذار مارکوف غیرمنفی استتتت (.)𝛾𝑖𝑗 ≥ 2
چنانچه سوییچ بعدی در  𝑘𝑛+2رخ دهد ،زمان اقامت تصادفی 𝑖𝜂
در وضعیت کاری 𝑖 بصورت زیر تعریف میشود:
()21

𝜌𝑑

) 𝑘𝑡(𝜉 𝑘 𝑘𝜌𝐴 = ) 𝜉(𝑡𝑘+2

) 𝑖𝑑 𝜂𝑖 ≜ 𝑘𝑛+2 − (𝑘𝑛 +

تعریف پایداری تصادفی برای سیستم سوییچینگ پیشنهادی زمان
گسسته در رابطه ( )7و شرایط الزم و کافی برای آن (که مشابه آنچه
در بخش قبل برای سیستم سوییچینگ زمان پیوسته توضیح داده
شد) در مرجع [ ]06ارائه شده است.

قضیه  :2-سیستم سوییچینگ پیشنهادی معرفی شده در رابطه
( )7و با تعریف تابع لیاپانوف زیر،
)𝑘(𝜉))𝑘(𝜌(𝑃)𝑘( 𝑇 𝜉 ≜ ))𝑘(𝜌 𝑉(𝜉(𝑘),
()19
که در آن  𝑃(𝜌(𝑘) = 𝑖) ≜ 𝑃𝑖 > 2است ،پایدار تصادفی است
اگر و فقط اگر ماتریس 𝑖𝑃 (  )𝑃𝑖 ∈ 𝑆 +که  𝑖 ∈ ℳاست و 𝑆 +
مجموعهای از ماتریس معین مثبت متقارن حقیقی است ،وجود
داشته باشد به نحوی که برای هر  𝑖 ∈ ℳشرط رابطه ( )10برقرار
باشد.

تعریف :2-اگر )𝑘(𝑥 مسیر متغیر حالت سیستم سوییچینگ زمان
گسسته باشد ،سیستم پایدار تصادفی است اگر
∞<
()12

1
∞∑{𝐸
} 𝑘=2‖𝑥(𝑘)‖ |∀𝑥2 , 𝑠2

برای هر حالت اولیه سیستم 𝑛 𝑥2 ∈ ℝو هر وضعیت اولیه ∈ 𝑠2
.ℳ

𝑗𝑑

𝑗𝑑

𝑚

} ) 𝑗𝐴( 𝑗𝑃 ) 𝑇𝑗𝐴( 𝑗𝑖𝛾{ ∑ +

 1_2_4پایداری تصادفی سیستم سوییچینگ پیشنهادی

𝑖≠𝑗𝑗=2,

زمان گسسته

𝑖𝐴 𝑖𝑃 𝑖𝑇𝐴 𝑖𝑖𝛾

−𝑃𝑖 < 2
()10
که در آن 𝑘𝐴 ماتریس انتقال حالت ثابت (برای یک واحد زمانی) در
وضعیت 𝑘 ام است .بدیهی است که مانند حالت زمان پیوسته ،چون
در مساله حمله محرومیت از سرویس با توجه به مدل مارکوف ارایه
شده در شکل  1تنها دو وضعیت داریم ،می توان شکل سادهتری از
رابطه فوق را با دو ضابطه نوشت .در ادامه مقاله ،قضایای ارائه شده
بر روی چند سیستم خطی کنترل شده تحت شبکه با احتمال از
دست رفتن داده درمسیر پیشرو به عنوان نمونه شبیهسازی میشوند
و درستی شرایط پایداری معرفی شده در این مقاله مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.

فرض کنید که سیستم سوئیچینگ در لحظه 𝑘𝑡 به حالت/وضعیت
𝑘𝜌 (یا همان 𝑘𝑠) سوئیچ می کند و سپس تا رسیدن به لحظه سوئیچ
بعدی ،مجموعاً 𝑘𝜌𝑑 واحد زمانی در این وضعیت باقی می ماند .مانند
گذشته فرض می کنیم این بازه زمانی از دو بخش ثابت حداقلی و
سپس تصادفی (با توزیع هندسی تابع احتمال گذار مدل مارکوف)
ساخته شده است .در اینصورت ،اگر 𝜉 را یک تابع بردار حالت کمکی
برای نمایش وضعیت سیستم در نظر بگیریم ،پس از گذشت 𝑘𝜌𝑑
واحد زمانی ،میتوانیم وضعیت سیستم را عمال در ابتدای 𝑡𝑘+2
چنین بنویسیم:
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()16

 .5مطالعات موردی ،ارزیابی و شبیه سازی

𝐾

در این بخش از مقاله برای ارزیابی صحت شرایط پایداری لیاپانوف
بدست آمده در بخش چهارم ،دو مورد از سیستم خطی کنترل شده
تحت شبکه در حین حمله محرومیت سرویس جهت بررسی
وضعیتهای مختلف در حوزه زمان پیوسته و زمان گسسته شبیه
سازی و ارائه شده است .یافته های دیگری نیز جهت مقاوم سازی
سیستم تحت حمله نیز ارایه خواهند شد.
ابتدا ،برای بررسی قضایا و یا شرایط پایداری معرفی شده در بخش
قبل ،یک سیستم ریاضیاتی بصورت زمان پیوسته و زمان گسسته
مطالعه و شرایط پایداری آن تحت حمله محرومیت سرویس تحلیل
میشود .در ادامه ،سیستم موتور  DCکه یکی از کاربردیترین و
متداولترین سیستمهای خطی در کنترل خطی کالسیک است،
مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و یک روش برای پایدار نگه داشتن
آن تحت حمله پیشنهاد می شود.

که پس از اعمال ورودی کنترلی ،معادله فضای حالت سیستم حلقه
بسته بصورت رابطه زیر بدست خواهد آمد:
()17

سیستم حلقه بسته پایدار است و مقادیر ویژه ماتریس  ،𝐴2دارای
بخش حقیقی منفی میباشند .چنانچه شبکه ارتباطی (لینک
پیشرو) تحت حمله محرومیت سرویس قرار گیرد ،سیستم ورودی
کنترلی دریافت نمی کند .فرض کنید در این وضعیت ،مقدار صفر
بصورت پیش فرض به سیستم فیزیکی اعمال شود (سیستم حلقه
باز) .این نمونه یک سیستم سوییچینگ با دو وضعیت کاری است
که بدلیل حمله بین وضعیتهای پایدار و ناپایدار تغییر وضعیت می
دهد.
بنابراین ،معادله فضای حالت سیستم حلقهبسته زمانپیوسته مطابق
سیستم سوییچینگ معرفی شده در رابطه ( ،)6بصورت = )𝑡( ̇𝑥
)𝑡(𝑥 )𝑡(𝑠𝐴 در خواهد آمد که )𝑡(𝑠𝐴 در وضعیت  ،2برابر با 𝐴2
(پایدار) و دروضعیت کاری  ،1برابر با ( 𝐴1ناپایدار) است .در وضعیت
 ،1شبکه ارتباطی بین واحد کنترلکننده و سیستم تحت حمله
محرومیت سرویس است.
در این مطالعه موردی ،فرض می کنیم ماتریس احتمال انتقال/گذار
مارکوف که بیانگر یک حمله  DoSنسبتا سنگین است ،بصورت زیر
باشد:

در این زیربخش ،وضعیت پایداری یک سیستم دینامیکی خطی
کنترلشده تحت حمله محرومیت سرویس (در مسیر پیشرو)
بررسی میشود .معادالت فضای حالت این سیستم در رابطه ()10
آمده است .این سیستم فی النفسه ناپایدار است زیرا مقادیر ویژه
ماتریس  𝐴1دارای بخش حقیقی غیرمنفی (مثبت) میباشد.
[

𝐴1

)𝑡( 𝑢 2 2
] + [⏟ ] [ 2
)𝑡( 2 2 𝑢1
()10

()10

𝐵

)𝑡( 𝑌
)𝑡( 𝑥 2 2
] [ 2 ] = [⏟ ] [ 2
)𝑡( 2 2 𝑥1
)𝑡( 𝑌1
)𝑡( 2 2 𝑢2
⏟[ +
])𝑡( 2 2] [𝑢1

)𝑡( 𝑥̇ 2
)𝑡( 𝑥
−2.0
2
⏟[ = ]
] ][ 2
2
)𝑡( −2.0 𝑥1
)𝑡( 𝑥̇ 1

[

𝐴2
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)𝑡( 𝑥̇ 2
)𝑡( 𝑥
2.9
2
⏟[ = ]
] ][ 2
)𝑡( 2 −2.9 𝑥1
)𝑡( 𝑥̇ 1

)𝑡( 𝑢1
)𝑡( 𝑥
2.7
2
⏟[ ] = −
] ][ 1
)𝑡( 2 −2.1 𝑥2
)𝑡( 𝑢2

[

2.1
]
2.9

2.2
2.7

[=Γ

که در اینصورت ماتریس 𝜋 متناظر آن برابر خواهد بود با:

𝐶

()11

−2.1
2.1
[=𝜋
]
2.7 −2.7

برای بررسی وضعیت پایداری این سیستم از شرایط بدست آمده از
رابطه ( )20استفاده میکنیم .نامعادالت ماتریسی ( )20در نرمافزار
 MATLABبا استفاده از  CVX Toolboxبه ازاء مقادیر مختلف
 𝑑2و ( 𝑑1زمانهای اقامت حداقلی در وضعیت  2و وضعیت  )1حل
گردید .در صورت یافتن پاسخهای متقارن مثبت معین  𝑃2و  𝑃1که
نامعادله را برآورده کنند ،سیستم پایدار است .شکل  ،9تخمین
پایداری سیستم مورد مطالعه به ازاء مقادیر مختلف  𝑑2و  𝑑1بر
اساس خروجی قضیه را نشان میدهد .نقاط آبی برای نمایش نواحی
پایداری سیستم و نقاط قرمز رنگ برای نمایش نواحی ناپایداری
استفاده شده اند .همانطور که در شکل قابل مشاهده است ،پایداری

𝐷

اما این سیستم کنترلپذیر حالت است و بصورت حلقه بسته و با
استفاده از کنترلکننده فیدبک حالت خطی ،قابل کنترل میشود.
هدف از کنترل این سیستم ،پایدارسازی متغیرهای حالت سیستم
میباشد .برای دستیابی به این هدف الزم است مقادیر ویژه ماتریس
سیستم حلقه بسته دارای بخش حقیقی اکیدا منفی باشد .بنابراین
با طراحی کنترلکننده فیدبک حالت خطی و اعمال ورودی کنترلی
مناسب ،هدف پایدارسازی برآورده خواهد شد .در این مطالعه
موردی ،ورودی کنترلی زیر برای سیستم استفاده خواهد شد.
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سیستم به مقادیر زمان اقامت در هر وضعیت وابسته است .با افزایش
زمان اقامت حداقلی (ثابت) در زیر سیستم پایدار ،سیستم کلی در
ناحیه کاری پایدار و با افزایش زمان اقامت ثابت در زیر سیستم
ناپایدار ،سیستم در ناحیه کاری ناپایدار قرار خواهد گرفت .مرز جدا
کننده این دو ناحیه حد تاب آوری این سیستم را در برابر حمله
محرومیت از سرویس نشان می دهد.
برای بررسی صحت نتایج تئوریک بدست آمده با استفاده از قضیه
 ،2سیستمِ تحت حمله محرومیت سرویس با مشخصات ذکر شده
در محیط  MATLAB Simulinkپیاده سازی و دو نقطه کار (بر
اساس زمان حداقلی اقامت در هر یک از دو وضعیت) ،برای بررسی
انتخاب شدند .دو نقطه مذکور ]𝟓𝟕  𝐍𝟏 = [𝟕, 𝟐.و = 𝟐𝐍
]𝟓𝟐  [𝟒, 𝟕.هستند که در شکل  9نیز نمایش داده شده اند.
همانگونه که در شلکهای  0و  0دیده می شود ،مطابق پیش بینی
تئوریک ،سیستمی که حول نقطه 𝟏𝐍 کار میکند ،پایدار ،و
سیستمی که حول نقطه 𝟐𝐍 کار میکند ،ناپایدار میباشد .نتایج
شبیهسازی با پیشبینی حل تئوری کامال سازگار است .در این
شکلها وضعیت عبور بسته (وضعیت  2مارکوف) با یک و عدم عبور
بسته (وضعیت  1مارکوف) با صفر نمایش داده شده است .این

شکل  .3شبیهسازی سیستم نمونه اول (حوزه زمان پیوسته) :ناحیه
پایداری سیستم سوییچینگ براساس مدت زمان اقامت در هر زیر
سیستم 𝒅𝟏 ( ،مدت زمان اقامت در وضعیت ( 1زیر سیستم پایدار) و 𝟐𝒅
مدت زمان اقامت در وضعیت ( 2زیر سیستم ناپایدار)) ،رسم شده است.
نقاط آبی نمایانگر ناحیه پایداری و نقاط قرمز نشانگر ناحیه ناپایداری بر
اساس قضیه است .دو نقطه کار ]𝟓𝟕  𝐍𝟏 = [𝟕, 𝟐.و = 𝟐𝐍
]𝟓𝟐  [𝟒, 𝟕.برای شبیه سازی استفاده می شوند.

شکل  .5شبیهسازی سیستم نمونه اول (حوزه زمان پیوسته) در نقطه

شکل  .4شبیهسازی سیستم نمونه اول (حوزه زمان پیوسته) در نقطه

کار 𝟐𝐍 که در آن حداقل زمان اقامت در وضعیت  1برابر  4و حداقل زمان

کار 𝟏𝐍 که در آن حداقل زمان اقامت در وضعیت  1برابر  7و حداقل زمان

اقامت در وضعیت  2برابر  7725است .قضیه  ،1ناپایداری چنین

اقامت در وضعیت  2برابر  2775است .قضیه  ،1پایداری چنین سیستمی

سیستمی را پیش بینی می کند و مقدار تابع لیاپانوف در نتیجه شبیه

را پیش بینی می کند و مقدار تابع لیاپانوف در نتیجه شبیه سازی نیز

سازی نیز آنرا تایید می کند.

آنرا تایید می کند.
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موضوع بخصوص با مشاهده مقدار انتگرال 𝟐‖)𝒕(𝒙‖ که مطابق
رابطه ( )22برای پایداری ،باید محدود باقی بماند ،قابل تایید است.

شده است .از اینرو ،ورودی کنترلی متناظر در حوزه گسسته به
صورت زیر در خواهد آمد:
)𝑘( 𝑢1
]
)𝑘( 𝑢2
)𝑘( 𝜁
2.6106
2
⏟[ = −
] ][ 1
2
)𝑘( −2.0101 𝜁2
[

()92
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𝐾

در این زیربخش ،به بررسی وضعیت پایداری یک سیستم دینامیکی
خطی گسسته کنترلشده تحت شبکه حین حمله محرومیت
سرویس پرداخته میشود .در این مثال نیز سیستم بین دو وضعیت
ناپایدار و وضعیت پایدار سوییچ میکند .در این زیر بخش ،سیستم
پیوسته معرفی شده در مورد مطالعاتی  2به صورت گسسته
بازنویسی میشود .برای گسستهسازی از روش دو خطی20
(تاسیتین )21استفاده میشود که پرکاربردترین و متداولترین روش
میباشد .با این روش سیستم گسستهشده تا فرکانسهای باالتری
(نسبت به سایر روشها) رفتار مشابه سیستم پیوسته را از خود نشان
میدهد .با این روش ،نقاط نیم صفحه سمت چپ در صفحه
مختصات مختلط (حوزه الپالس  )Sبه نقاط درون دایره واحد در
صفحه مختصات مختلط (حوزه گسسته  ) Zنگاشت میشوند .برای
گسستهسازی سیستم پیوسته ،الزم است زمان نمونهبرداری 𝑠𝑇 به
اندازه کافی کوچک انتخاب شود .معادالت سیستم پیوسته معرفی
شده در رابطه ( ،)10با در نظر گرفتن 𝑠  ،𝑇𝑠 = 2. 22بصورت زیر
بازنویسی میشوند:

که پس از اعمال ورودی کنترلی ،معادله فضای حالت سیستم
گسسته حلقه بسته بصورت رابطه زیر بدست خواهد آمد:

()91

𝐴2

همانند آنچه در قبل توضیح داده شد ،سیستم فیزیکی در مواجهه با
عدم دریافت بسته داده ورودی کنترلی ،از مقدار پیش فرض صفر
برای ورودی استفاده میکند (سیستم حلقه باز) 𝐴1 .نماینده یک
(زیر) سیستم ناپایدار است زیرا برخی از مقادیر ویژه اش دارای اندازه
بزرگتر از یک هستند 𝐴2 .نماینده یک (زیر) سیستم پایدار است
زیرا تک تک مقادیر ویژه ماتریس  𝐴2دارای اندازه ای کوچکتر از
یک هستند .معادله دینامیکی سیستم سوییچینگ زمان گسسته در
رابطه ( )7معرفی شده بود .در مورد این مثال 𝐴𝑠(𝑘) ،برای وضعیت
دریافت ورودی از کنترلکننده برابر با  ،𝐴2و برای وضعیت عدم
دریافت ورودی کنترلی (حین حمله محرومیت سرویس) برابر با 𝐴1
خواهد بود .همچنین ،ماتریس احتمال انتقال/گذار مارکوف )که
بیانگر یک حمله  DoSاست( همانند رابطه ( )10در نظر گرفته می
شود.
برای بررسی وضعیت پایداری این سیستم از شرایط بدست آمده از
رابطه ( )10استفاده می کنیم .نامعادالت ماتریسی ( )10در نرمافزار
 MATLABبا استفاده از  CVX Toolboxبه ازاء مقادیر مختلف
 𝑑2و ( 𝑑1زمانهای اقامت حداقلی در وضعیت  2و وضعیت  )1حل
گردید .در صورت یافتن پاسخهای متقارن مثبت معین  𝑃2و 𝑃1
که نامعادله را برآورده کنند ،سیستم پایدار میباشد شکل ،6
وضعیت پایداری سیستم مورد مطالعه را به ازاء مقادیر مختلف 𝑑2
و  𝑑1را نشان میدهد .نقاط آبی برای نمایش نواحی پایداری
سیستم و نقاط قرمز رنگ برای نمایش نواحی ناپایداری استفاده
شده اند .همانطور که در شکل قابل مشاهده است ،پایداری سیستم
به مقادیر زمان اقامت در هر وضعیت وابسته است .با افزایش زمان
اقامت حداقلی (ثابت) در زیر سیستم پایدار ،سیستم کلی در ناحیه
کاری پایدار و با افزایش زمان اقامت ثابت در زیر سیستم ناپایدار،

)𝜁2 (𝑘 + 2
]
)𝜁1 (𝑘 + 2
)𝑘( 𝜁
2.229
2
⏟[ =
] ][ 2
2
)𝑘( 2.1072 𝜁1
[

𝐴1

)𝑘( 𝑢
2.22221
2
⏟[ +
] ][ 2
2
)𝑘( 2.221190 𝑢1
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𝐵

)𝑦 (𝑘 + 2
[ 2
]
)𝑦1 (𝑘 + 2
)𝑘( 𝜁
2.221
2
⏟[ =
] ][ 2
2
)𝑘( 2.1190 𝜁1
𝐶

)𝑘( 𝑢
2.220220
2
⏟[ +
] ][ 2
2
)𝑘( 2.220160 𝑢1
𝐷

که در آن 𝜁 بردار متغیرهای حالت سیستم زمان-گسسته و متناظر
با بردار متغیرهای حالت 𝑥 در سیستم زمان-پیوسته است .در این
مطالعه موردی ،تمامی موارد مشابه سیستم پیوسته در نظر گرفته

Bilinear

)𝜁2 (𝑘 + 2
]
)𝜁1 (𝑘 + 2
)𝑘( 𝜁
2.1162
2
⏟[ =
] ][ 2
2
)𝑘( 2.1162 𝜁1
[
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سیستم در ناحیه کاری ناپایدار قرار خواهد گرفت .مرز جدا کننده
این دو ناحیه حد تاب آوری این سیستم را در برابر حمله محرومیت
از سرویس نشان می دهد.
برای بررسی صحت نتایج تئوریک بدست آمده با استفاده از قضیه
 ،1سیستمِ تحت حمله محرومیت سرویس با مشخصات ذکر شده
در محیط  MATLAB Simulinkپیاده سازی و دو نقطه کار
(بر اساس زمان حداقلی اقامت در هر یک از دو وضعیت) ،برای
بررسی انتخاب شدند .دو نقطه مذکور ] N2 = [0,0و = N1
] [0,29هستند که در شکل  6نیز نمایش داده شده اند .همانگونه
که در شلکهای  7و  0دیده می شود ،مطابق پیش بینی تئوریک،
سیستمی که حول نقطه  N2کار میکند ،پایدار ،و سیستمی که
حول نقطه  N1کار می کند ،ناپایدار است .این موضوع بخصوص با
مشاهده مقدار سیگمای  ‖𝑥(𝑡)‖1که مطابق رابطه ( )12برای
پایداری ،باید محدود باقی بماند ،قابل تایید است .در این شکلها
وضعیت عبور بسته (وضعیت  2مارکوف) با یک ،و عدم عبور بسته
(وضعیت  1مارکوف) با صفر نمایش داده شده است.

شکل  .6شبیهسازی (حوزه زمان گسسته) :ناحیه پایداری سیستم
مطالعاتی  3کنترلشده تحت شبکه براساس مدت زمان اقامت در هر
وضعیت (زیر سیستم) 𝒅𝟏 ،مدت زمان اقامت در وضعیت ( 1سیستم
حلقه بسته/پایدار) و 𝟐𝒅 مدت زمان اقامت در وضعیت ( 2سیستم حلقه
باز -با ورودی صفر /ناپایدار) ،نقاط آبی نمایانگر ناحیه پایداری سیستم
و نقاط قرمز نشانگر ناحیه ناپایداری است .دو نقطه کار ]𝟒 𝐍𝟏 = [𝟖,
و ]𝟑𝟏  𝐍𝟐 = [𝟓,برای شبیه سازی استفاده می شوند.

شکل  .7شبیهسازی سیستم نمونه دوم (حوزه زمان گسسته) در نقطه

شکل  .8شبیهسازی سیستم نمونه دوم (حوزه زمان گسسته) در نقطه

کار 𝟏𝐍 که در آن حداقل زمان اقامت در وضعیت  1برابر  8و حداقل

کار 𝟐𝐍 که در آن حداقل زمان اقامت در وضعیت  1برابر  5و حداقل

زمان اقامت در وضعیت  2برابر  4است .قضیه  ،2پایداری چنین

زمان اقامت در وضعیت  2برابر  13است .قضیه  ،2ناپایداری چنین

سیستمی را پیش بینی می کند و مقدار تابع لیاپانوف در نتیجه شبیه

سیستمی را پیش بینی می کند و مقدار تابع لیاپانوف در نتیجه شبیه

سازی نیز آنرا تایید می کند.

سازی نیز آنرا تایید می کند.
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 3_5مورد مطالعاتی سیستم موتور  DCکنترلشده

با جایگذاری ( )90در ( )90خواهیم داشت:

تحت شبکه و پیشنهاد روش پایدار سازی
()96

در این زیربخش ،وضعیت پایداری یک سیستم موتور DC
کنترلشده تحت شبکه مورد بررسی قرار می گیرد .ضمنا از نتایج
قضیه های عنوان شده ،یک پیشنهاد برای پایدار سازی آن تحت
حمله محرومیت سرویس ( )DoSارایه می شود.

()97

𝐵
)𝑡( ̇𝑥
𝐽
=] [ 1
𝑘
)𝑡(
𝑥̇ 2
𝑏
−
𝑎𝐿 ⏟[
−

()99
که متغیرهای حالت آن ) 𝑥2 (𝑡) = 𝜔(tو )𝑡( 𝑎𝑖 = )𝑡( 𝑥1بوده
و )𝑡(𝑢 ولتاژ ورودی کنترلی میباشد .پارامترهای سیستم𝐽 = ،
𝑑𝑎𝑟𝐾𝑏 = 2.22𝑣. 𝑠/ ،𝐵 = 2.2 𝑁. 𝑚. 𝑠/
،2.22 𝑘𝑔. 𝑚1
𝑑𝑎𝑟 𝐿𝑎 = 2.0 𝐻 ،𝑅𝑎 = 2𝛺 ،𝐾𝑡 = 2.22𝑁. 𝑚/𝑟𝑎𝑑 ،است.
در این مثال ،هدف از کنترل سیستم موتور DCتحت شبکه این
است که بردار متغیرهای حالت سیستم به بردار ورودی مرجع ثابت
𝑣 همگرا شود .پس ،خطای کنترلی مطابق با رابطه ( )0بصورت
𝑣  𝑧(𝑡) = 𝑥(𝑡) −تعریف میشود .معادالت دینامیکی خطا با
توجه به رابطه ( )99بدست میآید.

 1_3_5حالت ورودی پیش فرض صفر
همانطور که در ابتدای این بخش (و مقاله) توضیح داده شد،
سیستمهای کنترل شده تحت شبکه هنگام عدم دریافت ورودی از
طریق کانال ،اغلب از یک مقدار پیش فرض استفاده می کنند .در
این مطالعه موردی فرض شده است که سیستم از مقدار پیش فرض
صفر استفاده می کند .مطابق تعریف پایداری سیستمهای زمان-
پیوسته که در رابطه ( )22ارایه گردید ،انتگرال مقادیر  ‖𝑥(𝑡)‖1تا
بینهایت باید محدود باشد .چون مقادیر انتگرال گیری شده همه
مثبت هستند ،این بطور ضمنی به معنی آنست که مقدار ‖𝑥(𝑡)‖1
از یک زمان به بعد عمال به صفر باید برسد تا مقدار انتگرال را بیشتر
افزایش نداده و نتیجه محدود بماند .برای حالتی که مقدار مرجع

𝑣𝐴 𝑧̇ (𝑡) = 𝐴𝑧(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) +

واحد کنترلکننده ،ورودی کنترلی )𝑡(𝑢 را به نحوی طراحی
میکند که معادالت دینامیکی خطا پس از اعمال ورودی
بصورت )𝑡(𝑧̃𝐴 = )𝑡( ̇𝑧 شود (مطابق رابطه ( ))0و مقادیر ویژه
ماتریس ̃𝐴 قسمت حقیقی منفی داشته باشد .چنانچه داشته باشیم:
𝑣𝐴 𝑘1 ] 𝑧(𝑡) −
()90

𝐾𝐵 𝐴̃ = 𝐴 −
−22
2
[=
]
−2.2909 −1.0990

چنانچه مشابه مثالهای قبل بخواهیم بیان کنیم ،ماتریس 𝐴 ،ماتریس
سیستم حلقه باز (یعنی  )𝐴1و ماتریس ̃𝐴 ،ماتریس سیستم حلقه
بسته (یعنی  )𝐴2است.
در این مطالعه موردی ،ابتدا فرض می شود چنانچه شبکه ارتباطی
بین سیستم موتور DCو واحد کنترل تحت حمله محرومیت سرویس
قرار بگیرد و سیستم فیزیکی ورودی کنترلی را دریافت نکند ،از
مقدار پیش فرض به عنوان ورودی استفاده میکند .هدف کنترلی
مورد نظر اینست که متغیرهای حالت سیستم فیزیکی بتوانند به
بردار مرجع ثابت تعیین شده همگرا شوند .این بدان معنی است که
در رابطه ( ،)0مقدار متغیر کمکی )𝑡(𝑧 به بردار صفر همگرا شود
𝑟 =2
(یا بطور معادل )𝑡(𝑥 به بردار مرجع ] 𝑣 = [𝑟 2 = 22همگرا شود).
1

𝐴

()90

̃𝐴

که در آن 𝐾 ،بردار بهره فیدبک حالت است و به نحوی طراحی
میشود تا مقادیر ویژه ماتریس ̃𝐴 دارای قسمت حقیقی منفی باشد
و سیستم پایدار شود .در نهایت ،با طراحی صحیح 𝐾  ،مولفههای
بردار )𝑡(𝑧 به صفر همگرا میشود یعنی بردار متغیرهای حالت
)𝑡(𝑥 به بردار ورودی مرجع ثابت 𝑣 همگرا شده است.
در این مطالعه ،برای برآورده شدن هدف کنترلی ،بردار بهره فیدبک
حالت به صورت ] 𝑘 = [2.2272 2.0267در نظر گرفته می
شود .با این انتخاب ،ماتریس سیستم حلقه بسته کنترل شده تحت
شبکه در صورتی که شبکه مورد حمله نباشد ،بصورت زیر خواهد
بود:

موتور  DCیکی از پر استفاده ترین و متداولترین سیستمهای
خطی در کنترل کالسیک است .همانطور که پیشتر ذکر شد ،فرض
شده است که شبکه ارتباطی بین واحد کنترلکننده و سیستم تحت
حمله محرومیت سرویس ) (DoSاست و احتمال از دست رفتن
داده در مسیر پیشرو وجود دارد .فرض می شود که ماتریس گذار
مدل مارکوف مشابه رابطه ( )10بوده و  𝑑2 = 2.2و 𝑑1 = 2.0
باشد .این معادل یک اتالف بیش از  %02در مسیر پیشرو است.
معادالت فضای حالت موتور  DCمورد مطالعه به صورت زیر است
]:[06
𝑡𝑘
0
)𝑡( 𝑥1
𝐽
1
[
)𝑡(𝑢 ] [ ] +
⏟ 𝑎𝑅
)𝑡(
𝑥2
𝑎𝐿
⏟
−
)𝑡(𝑥 ] 𝑎𝐿
𝐵

)𝑡(𝑧 )𝐾𝐵 (𝐴 −
⏟ = )𝑡( ̇𝑧

[𝑘1
⏟ 𝐵𝐵𝑢(𝑡) = −
𝐾

𝑣)𝐾𝐵 = −𝐵𝐾𝑥(𝑡) − (𝐴 −
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کنترلی غیر صفر باشد ،همین مفهوم را میتوان مطابق رابطه ()0
برای )𝑡(𝑧 نوشت.
1
شکل  1متغیرهای حالت سیستم موتور  DCبه همراه ‖)𝑡(𝑧‖ و
انتگرال آن را نشان می دهد .مطابق تعریف رابطه ( )22از پایداری،
این سیستم ناپایدار است زیرا مقدار انتگرال  ‖𝑧(𝑡)‖1اکیدا
افزایشی و در بینهایت نامحدود است .در ادامه این بخش ،یک روش
پیشنهادی که از قضایای مطروحه اقتباس شده است جهت پایدار
سازی این سیستم تحت حمله ،ارایه می شود.

این عمال به معنی صفر شدن  𝐴1موثر در این وضعیت خواهد بود.
با ضرب 𝑇𝐵 در سمت چپ تساوی فوق و پس از ساده سازی می
توان نوشت:
()02

)𝑡(𝑥 𝐴 𝑇𝐵 𝑢𝑝 (𝑡) = − (𝐵 𝑇 𝐵)−2

این مقدار پیش فرض 𝑝𝑢 در صورت عدم دریافت ورودی کنترلی به
سیستم اعمال میشود که برای سیستم موتور  DCمورد مطالعه،
بصورت زیر محاسبه شده است:
)𝑡(𝑥 ]𝑢𝑝 (𝑡) = [2.22 2
()02

 2_3_5حالت ورودی پیش فرض تطبیقی  -روش پیشنهادی
پایدارسازی

الزم به ذکر است که سیستم (فیزیکی) از طریق سنسورها از آخرین
مقادیر )𝑡(𝑥 مطلع میباشد .برای اعمال چنین ورودی پیش فرضی
در ورودی هنگام نرسیدن سیگنال کنترلی ،کافی است یک واحد
هوشمند روی سیستم فیزیکی نصب شود تا کار تولید ورودی الزم
برای حفظ وضعیت سیستم را در موقع لزوم انجام دهد.
خروجی های موتور  DCهنگامی که از روش حالت ورودی
پیشنهادی پیش فرض تطبیقی استفاده میکند در شکل  22نشان
داده شده است .مقدار محدود انتگرال 𝟐‖𝒛‖ به وضوح نشان می دهد
که سیستم تحت حمله پایدار مانده است .دو شکل اول این آزمایش
حاالت سیستم را نشان می دهند و همانطور که دیده می شود ،به
مقادیر مرجع همگرا شده اند.

در این بخش نشان داده میشود که چگونه با استفاده از نتیجه قضیه
 2می توان سیستم موتور  DCمعرفی شده را تحت حمالت DoS
سنگین ،پایدار نگاه داشت .این روش بطور مشابه برای بسیاری از
سیستمهای خطی کنترل شده تحت شبکه نیز قابل اعمال است.
ایده اصلی این روش پیشنهادی ،ثابت نگاه داشتن وضعیت سیستم
فیزیکی در بازه های نرسیدن بسته کنترلی برای جلوگیری از اعمال
ورودی نامناسب و تغییر حالت سیستم و در نتیجه ناپایداری
احتمالی است .چنانچه موفق شویم که در زمانهای نرسیدن بسته،
حالت سیستم فیزیکی بدون تغییر نگه داشته شود ،کنترل کننده در
بازه هایی که می تواند بسته خود را به سیستم برساند ،هدف کنترلی
را برآورده خواهد کرد .ای ن بطور شهودی به معنای توقف حالت
سیستم در بازههای خاموشی و پیگیری مساله کنترل سیستم پس
از دریافت سیگنال کنترلی است .با حذف زمانهای توقف ،گویی
کنترل سیستم بطور پیوسته (ولی عمال در زمان طوالنی تری)
صورت پذیرفته است.
برای حفظ متغیرهای حالت سیستم سوییچینگ که بصورت رابطه
( )6بیان شده است ،کافی است در بازههای عدم دریافت سیگنال
داده ورودی کنترلی از بستر شبکه ارتباطی ،شرط = )𝑡( ̇𝑥
 𝐴1 𝑥(𝑡) = 2را برآورده کنیم .در این رابطه  𝐴1تابع ورودی پیش
فرض اعمال شده در هنگام نرسیدن بسته از کانال اصلی است.
بنابراین ،در ادامه راهکاری معرفی میکنیم که به کمک اعمال
ورودی های تطبیقی پیش فرض در هنگام از دست رفتن بسته𝐴1 ،
را صفر کرده و متغیرهای حالت سیستم را ثابت نگاه دارد.
برای محاسبه مقدار ورودی پیش فرض 𝑝𝑢 ،معادالت سیستم
بصورت زیر نوشته میشود:
()90

)𝑡(𝑥𝐴𝐵𝑢𝑝 (𝑡) = −

چنانچه نامعادالت ماتریسی ( )20را در چنین حالتی (با 𝐴1 = 2
و  𝐴2پایدار) در نرمافزار  MATLABبا استفاده از CVX
 Toolboxحل کنیم ،برای تمامی نقاط فضای  𝑑2 , 𝑑1مقادیر
 𝑃2 > 2و  𝑃1 > 2یافت خواهد شد و سیستم پایدار خواهد بود.
این موضوع را می توان بصورت تئوریک از روی ( )20نیز اثبات
نمود .اما راه ساده تری برای درک این امر وجود دارد .با در نظر
گرفتن اینکه در هنگام از بین رفتن بسته ها ،وضعیت سیستم ثابت
نگاه داشته شده تا پس از رسیدن بسته کنترلی بعدی ،ادامه فرآیند
کنترل دنبال شود ،موضوع فوق بدیهی بنظر میرسد .باید توجه
داشت که تابع لیاپانوف تابعی از وضعیت سیستم است و چون
وضعیت سیستم در هنگام از دست رفتن داده با روش پیشنهادی
ثابت باقی می ماند ،مقدار تابع لیاپانوف افزایش نخواهد یافت .در
حالتی که داده کنترلی به سیستم میرسد نیز چون طراحی کنترل
کننده به گونه ای بوده است که  𝐴2مقادیر ویژه منفی داشته و
پایدار باشد ،سیستم به کاهش مقدار تابع لیاپانوف ادامه میدهد.
روش پیشنهادی بکارگرفته شده در این مطالعه موردی جهت مقابله
با حمله محرومیت سرویس برای سایر سیستمهای خطی کنترل
شونده تحت شبکه نیز بطور مشابه قابل اعمال است.

)𝑡( 𝑝𝑢𝐵 𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) +

برای صفر کردن این مقدار باید رابطه زیر برقرار شود:
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شکل  .9شبیهسازی سیستم موتور ( DCحوزه زمان پیوسته) در

شکل  .11شبیهسازی سیستم موتور ( DCحوزه زمان پیوسته) در

شرایطی که سوئچینگ بدلیل از دست رفتن بسته ها رخ داده و هنگام

شرایطی که سوئچینگ بدلیل از دست رفتن بسته ها رخ داده و هنگام

عدم دریافت ورودی ،سیستم از مقدار پیش فرض صفر به عنوان ورودی

عدم دریافت ورودی ،سیستم از مقدار پیش فرض تطبیقی پیشنهادی

استفاده کند .مقدار تجمعی 𝟐‖𝒛‖ به وضوح نشان می دهد که سیستم

برای حفظ وضعیت سیستم استفاده میکند .مقدار محدود انتگرال

(با وجود محدود ماندن دامنه )𝒕(𝒙) ناپایدار است.

𝟐‖𝒛‖

به وضوح نشان می دهد که سیستم پایدار شده است.

سازی سیستمهای تحت حمله مطالعه و شبیه سازی گردید .به
عنوان یک نمونه نشان داده شده که چگونه با استفاده از نتایج تحلیل
و تطبیقی کردن ورودی پیشفرض میتوان سیستم مورد اشاره را
تحت حمله محرومیت از سرویس  02درصدی از ناپایداری به
پایداری رساند .در مطالعات آتی ،تاثیر از دست رفتن داده در اتصال
شبکه مسیر فیدبک و همچنین توامان در اتصالهای شبکه ای مسیر
پیشرو و فیدبک بر پایداری سیستم بررسی خواهد شد.

 .6نتیجه گیری
در این مقاله ،پایداری سیستم خطی کنترلشده تحت شبکه در برابر
از دست رفتن داده در مسیر پیشرو (برای مثال بدلیل حمله
محرومیت یا انکار سرویس) تحلیل و بررسی گردید .سیستم
کنترلشده تحت شبکه با یک سیستم سوییچینگ تصادفی با مدل
پرش مارکوف دو وضعیته مدل شد .مدل دو وضعیته به نحوی است
که در وضعیت  2آن ،شبکه داده ارسالی کنترلکننده را به سیستم
انتقال می دهد و در وضعیت  ،1داده از دست میرود و سیستم
فیزیکی از یک مقدار پیش فرض برای ورودی استفاده میکند.
پایداری سیستم فیزیکی در دو حوزه زمان پیوسته و زمان گسسته
مورد مطالعه قرار گرفت .سیستم سوییچینگ تصادفی پیشنهادی به
ترتیب بصورت زمان پیوسته و زمان گسسته مدل گردید و شرایط
پایداری لیاپانوف سیستم با توجه به زمانهای توقف تصادفی سیستم
در هر وضعیت استخراج شد .مطالعه انجام شده بر روی دو سیستم
خطی نمونه که تحت حمله محرومیت سرویس بودند در حوزه زمان
پیوسته و گسسته شبیهسازی و درستی پیش بینی ها بررسی شد.
همچنین در حوزه زمان پیوسته ،یک سیستم کنترل شده تحت
شبکه مبتنی بر موتور  DCبرای ارایه روش جدیدی جهت پایدار
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