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واژههای کلیدی :هواپیمای بدون سرنشین ،دیدهبان قانونی ،نرخ استراق سمع ،مخابرات مشارکتی.
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 -1مقدمه
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ارتباطات بیسیم یک ابزار کارآمد و راحت برای برقراری ارتباط بین
مردم و دستگاههای بیسیم است .بااینحال ،با توجه به ماهیت
بازپخش رسانههای بیسیم ،ارتباطات بین آنها در معرض تهدید امنیتی
قرار دارد و برقراری اتصاالت قابلاعتماد در این شبکهها یک کار
چالشبرانگیز است .امروزه ضرورت نظارت بر فعالیتهای دستگاههای
1
بیسیم بهویژه تهدیدات امنیتی افزایشیافته است .امنیت الیه فیزیکی
بهعنوان یک روش امیدوارکننده برای برقراری ارتباطات امن ،در
سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است ] .[1-6در این
میان تکنیکهای مختلفی مانند ارسال نویز مصنوعی 2و سیگنال
تداخلگر و روشهای دیگر برای بهبود امنیت عملکرد الیه فیزیکی
پیشنهادشده است ] .[7-8همچنین ارتباطات بیسیم ممکن است
توسط کاربران مخرب بهمنظور ارتکاب جرائم یا حمالت تروریستی
مورد سوءاستفاده قرار گیرد][9؛ بنابراین نیازهای رو به رشد برای
سازمانهای مجاز و قانونی مانند سازمانهای دولتی در نظارت بر
ارتباطات مشکوک برای اطمینان از امنیت و جلوگیری از حمالت
تروریست دیده میشود .در مقاله]  [10-12یک الگوی جدیدی در
امنیت بیسیم با بررسی اینکه چگونه دیدهبان 3قانونی نظارت بر
اطالعات قانونی را انجام میدهد ،پیشنهادشده است .بهطور خاص در
این مقاله نویسندگان یک رویکرد جدیدی را پیشنهاد دادهاند که در آن
دیدهبان قانونی بهطور هدفمند سیگنال تداخلگر 4را برای دخالت در
لینک مشکوک ارسال میکند.در مقاله ] [13-14روش جدید دیگری
در امنیت الیه فیزیکی پیشنهاد میشود که استراق سمع فعال 5و
مداخله قانونی از طریق تکنیکهایی مانند تداخل یا حقهبازی 6باعث
افزایش امنیت میشوند .برای استراق سمع فعال در مقاله ] [15رویکرد
دیگری بر اساس حقهبازی پیشنهاد میشود .برای به حداکثر رساندن
نرخ استراق سمع در این مقاله دو روش برای دیدهبان قانونی
طراحیشده است که میتواند بهصورت سازگار بهعنوان یک استراق
سمع کننده اطالعات ،مخرب تداخل یا یک کمککننده سازنده در دو
بازه زمانی عمل کند .در هر سناریو ،پرتو تداخلگر و قدرت تداخلگر
بهینه استخراج میشوند .نتایج عددی در این مقاله نشان میدهد که
سناریوهای پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از طرحهای
سنتی دارند .البته توجه داشته باشید که برای فعال کردن استراق سمع
و تداخلگر بهصورت همزمان ،دیدهبان باید مجهز به دو آنتن باشد که
یکی برای دریافت اطالعات و دیگری برای ارسال است؛ برای بهبود
امنیت میتوان از ویژگی محو شدن در محیط بیسیم ،نویز و تداخل
استفاده کرد تا کاربر غیرمجاز را وادار بهاشتباه کرد.
از طرف دیگر در سالهای اخیر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین
یا  UAV7بهعنوان ایستگاه پایه هوایی یا رله هوایی برای بهبود اتصال
و پوشش دستگاههای بیسیم زمینی در شبکههای مخابرات مشارکتی
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در مقایسه با ایستگاه پایه زمینی،
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مزیت استفاده از ایستگاههای هوایی ،توانایی آنها در ارایه ارتباطات از
ارتفاع باال با دید مستقیم یا  LoS8است .شبکههای رله کننده
مشارکتی با کمک  UAVنیز میتوانند ارتباطات قابل اطمینانی برای
کاربران زمینی فراهم کنند و ظرفیت شبکه را به میزان زیادی افزایش
دهد .در مقایسه با رله زمینی ،رله هوایی قادر به دستیابی به بازده
قابل توجهی است .بهعبارتدیگر ،رله هوایی با کمک بهینهسازی توان و
ارتفاع قرار گیری قادر به بهبود بازدهی طیفی ،توانی و امنیت شبکه
است .یکی دیگر از تکنولوژیهایی که میتواند به بهبود بازدهی در
شبکههای مخابرات مشارکتی کمک کند ،استفاده از رله هوایی متحرک
یا سیار است .در این حالت مسیر حرکت  UAVبهصورت پویا تنظیم
میشود تا بازدهی ارتباط را از طریق پیدا کردن مسیر و موقعیت مکانی
بهینه بهبود دهد .در مقایسه با رله ثابت ،رله سیار دارای چندین مزیت
کلیدی است .سیستمهای رله سیار بر اساس تقاضا ،مقرون بهصرفهتر
هستند و می تواند برای وقایع غیرمنتظره یا موقت مانند پاسخ
اضطراری ،عملیات نظامی و امنیتی بسیار سریعتر به کار گرفته شوند
] .[16همچنین بهمنظور فراهم کردن ارتباط کوتاه مدت ،استفاده
موقتی از  UAVبه عنوان ایستگاه پایه هوایی یا رله در مقایسه با نصب
موقت ایستگاه پایه زمینی یا رله سریعتر و ارزانتر است .عالوه بر این
در مناطق یا کشورهایی که زیرساخت سلولی بسیار گران است،
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بهعنوان رله سیار یا ایستگاه پایه
هوایی بسیار مفید است ،زیرا نیاز به برجها و کابلها را حذف میکند.
همچنین ،تحرک باالی رله سیار همواره فرصتهای جدیدی را برای
بهبود عملکرد از طریق تنظیم پویای مکانهای رله برای بهتر کردن
محیط ارتباطی ارایه میدهد .این تکنیک بهویژه برای سرویسهای
تأخیر پذیر یا  delay tolerantدر شبکه ] [17-19کاربرد بسیار دارد.
بهطور کلی استفاده از UAVبهعنوان ایستگاه پایه هوایی باعث افزایش
بازدهی ،ظرفیت و پوششدهی شبکه میشود و استفاده از آن اخیرا
بسیار مورد استقبال قرار گرفته است ].[20
در زمینه امنیت الیه فیزیکی ،استراق سمع کنندگان غیرقانونی زیادی
وجود دارد که قصد دارند به اطالعات محرمانه دست یابند؛ حتی
مجرمان و توریستها ،میتوانند تهدیدات مهمی برای امنیت ملی ایجاد
کنند .بنابراین ،برای جلوگیری از جرائم و حمالت توریستی ،برای
سازمانهای دولتی نظارت قانونی بر هرگونه لینکهای مشکوک یک
نیاز جدی است که رفتارهای غیرعادی را شناسایی کند .برای نظارت بر
ارتباطات بیسیم ،یک روش ساده روشی است که در آن دیدهبان
قانونی بهراحتی به لینکهای مشکوک گوش دهد .بااینوجود ،دیدهبان
قانونی ممکن است بهطورکلی از فرستنده مشکوک دور باشد و
اطالعات را نتواند آشکارسازی کند .با توجه به اهمیت موضوع ،مقاالت
زیادی وجود دارد که ارتباطات مشکوک را با استفاده از یک دیدهبان
قانونی موردمطالعه قرار میدهند ].[21-23
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یعنی مبدأ و رله ،برای هواپیمای بدون سرنشین دو استراتژی زیر با
هدف بهبود امنیت سیستم ،به صورت تطبیقی پیشنهاد میشود:
 )1تداخلگر-شنودگر )2 ،شنودگر–کمککننده ،شنودگر -شنودگر
یا شنودگر-تداخلگر .در استراتژی اول هواپیمای بدون سرنشین
در نقش تداخلگر در فاز اول ارسال و شنودگر در فاز دوم ارسال
عمل می کند .در استراتژی دوم در فاز اول ارسال هواپیمای بدون
سرنشین در نقش تداخلگر است و در فاز دوم بسته به کیفیت
نسبی لینکهای ارتباطی مشکوک و لینک شنود یکی از
نقشهای کمککننده ،شنودگر یا تداخلگر را خواهد داشت.
نتایج شبیهسازی نشان میدهد که استراتژیهای پیشنهادی در
این مقاله به میزان زیادی نرخ استراق سمع 10و در نتیجه امنیت
الیه فیزیکی شبکه مشارکتی را در مقایسه با روشهای رایج
بهبود میدهند.

الزم به ذکر است که در میان مراجع موجود تنها مقاله ] [23به
بحث دیدهبانی در شبکههای رله کننده مشارکتی پرداخته است.
اما مدل سیستم مورد بررسی در مقاله ] [23برای کاربران زمینی
است و استفاده از  UAVدر آن در نظر گرفته نشده است .اما به
طور مشخص ،در این مقاله بر خالف مقاله ] ،[23برای نظارت بر
ارتباطات مشکوک و در معرض تهدید شبکههای رله کننده

 -2مدل سیستم
در این مقاله یک سیستم ارتباطات بیسیم شامل یک گره مبدأ (،)S
یک گره مقصد ( ،)Dیک گره رله ( )Rو یک هواپیمای بدون سرنشین
( )UAVدر نظر گرفته میشود .سیستم ارتباطی موردنظر در شکل 1
نشان دادهشده است .تمام گرهها مجهز به یک آنتن هستند .فرض شده
است عالوه بر اینکه لینک مستقیمی از گره مبدأ ( )Sبه گره مقصد
( )Dوجود دارد ،گره مبدأ ( )Sبا کمک یک گره رله ( )Rکه پروتکل
بازگشایی و ارسال  DFرا اتخاذ کرده است ،با گره مقصد ( )Dارتباط
برقرار میکند .برای نظارت بر اطالعات از  UAVاستفادهشده است که
مانند یک دیدهبان قانونی عمل میکند و سعی میکند پیام ارسالی از
دو فرستنده مشکوک را شنود کند؛ بنابراین UAV ،با استراق سمع
کردن اطالعات و با فرستادن سیگنال نویز و تداخل گیرنده غیرمجاز را
بهاشتباه وادار میکند .در این مقاله پروتکل اشتراکگذاری زمانی را در
نظر میگیریم .بهعبارتی کل زمان ارتباطی از دو بازه زمانی تشکیلشده
است .در بازه زمانی اول منبع اطالعات را میفرستد و رله گوش
میدهد و سپس رله اطالعات رمزگشاییشده را در بازه زمانی دوم به
سمت مقصد میفرستد.
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در این مقاله با توجه به مزایای بالقوهای هواپیماهای بدون سرنشین در
افزایش امنیت ،سطح پوشش و بازدهی شبکه ،طرح جدیدی برای
استفاده از  UAVبه عنوان دیدهبان قانونی ارایه میشود .به طور
مشخص ،در این مقاله برای اولین بار طرحی امن برای نظارت بر
ارتباطات مشکوک و در معرض تهدید شبکههای رله کننده مشارکتی
با کمک هواپیمای بدون سرنشین پیشنهاد میشود .در شبکه رله
کننده مشارکتی مورد نظر یک گره مبدأ ،یک گره مقصد ،یک گره رله
وجود دارد .در این شبکه عالوه بر اینکه لینک مستقیمی از گره مبدأ
به گره مقصد وجود دارد ،گره مبدأ با کمک گره رله (که پروتکل
بازگشایی و ارسال DF9را اتخاذ کرده است) با گره مقصد ارتباط
برقرار میکند .برای نظارت بر اطالعات ارسالی از مبدأ به مقصد ،مبدأ
به رله و رله به مقصد از  UAVاستفادهشده است که مانند یک
دیدهبان قانونی عمل میکند و سعی میکند پیام ارسالی از مبدأ و رله
مشکوک را شنود کند .در این مقاله پروتکل اشتراکگذاری زمانی را در
نظر میگیریم ،بهعبارتی کل ارتباط در دو فاز انجام میشود .در فاز اول
(یا بازه زمانی اول) مبدأ اطالعات را میفرستد و رله گوش میدهد و
سپس رله اطالعات رمزگشاییشده را در فاز دوم (یا بازه زمانی دوم) به
سمت مقصد میفرستد .در طرح پیشنهادی ما  UAVبا استراق سمع
کردن اطالعات و با فرستادن سیگنال نویز و تداخل کاربر غیرمجاز را
بهاشتباه وادار میکند .به طور مشخص در این مقاله بر اساس موقعیت
قرارگیری و فاصله دیدهبان قانونی  UAVاز فرستندههای مشکوک

مشارکتی ،ایده استفاده از هواپیمای بدون سرنشین مطرح شده
است .در شبکه های مبتنی بر هواپیمای بدون سرنشین ،یکی از
مهمترین چالشها ،مدل سازی کانالهای هوا به زمین یا زمین
به هوا است که متفاوت با مدلسازی کانالهای بیسیم زمینی
مانند ] [23است .بنابراین مدلسازی کانالها در این مقاله با
مرجع ] [23کامال متفاوت است و منجر به روابط تحلیلی کامال
متفاوت برای دو سیستم خواهد شد .از طرف دیگر با توجه به
همه مزایای مهمی که برای سیستمهای مبتنی بر هواپیمای
بدون سرنشین اشاره شد ،بررسی و تحلیل بازدهی سیستم
نظارت قانونی مبتنی بر  UAVضروری به نظر میرسد .ضمن
اینکه مدل سیستم نظارت قانونی مبتنی بر هواپیمای بدون
سرنشین پیشنهادی در مقاله ما ،دارای کاربردهای ویژه برای
مکانهای صعبالعبور ،شرایط وقوع بالیای طبیعی ،دیدهبانیهای
موقت در بسیاری از عملیاتهای نظامی و تغییر پویای مکان
دیدهبان دارد .از طرف دیگر تا آنجا که نویسندگان این مقاله
مطلع هستند ،سیستم رلهکننده مشارکتی با دیدهبان قانونی
مبتنی بر هواپیمای بدون سرنشین تا قبل از این مقاله تاکنون در
هیچ مرجعی بررسی نشده است و نتایج ارایه شده در این مقاله
میتواند به عنوان یک مرجع برای تحلیلهای بعدی بر روی
امنیت سیستمهای مبتنی بر  UAVقرار گیرد.

استراق سمع فعال با کمک  UAVبرای بهبود  / ...دزفولیزاده و همکاران
کانالهای متناظر با لینکهای زمین به زمین  S  D ، S  Rو
 ، R  Dبه ترتیب با  hS , D ، hS , Rو  hR , Dنشان داده میشوند.

 R UAVو  UAV  Rیعنی  G R ,UAVو  G R , U A Vبا هم
یکسان است.

همچنین فواصل اقلیدوسی بین زوجهای لینکهای ، S  R

در این مقاله برای مدل کردن کانالهای هوا به زمین یا زمین به هوا از

 S  Dو  ، R  Dبه ترتیب با نمادهای ، d R , D ، d S , D ، d S , R

مدل کاربردی آماری استفاده میشود ] [25و ] .[26به طور مشخص

نشان داده میشوند .توجه کنید که برای مدل سازی دقیقتر کانالهای

در این مدل احتمال اینکه لینک ارتباطی بین  UAVو کاربر زمینی

زمین به زمین فرض میشود که کانالهای زمینی هم تحت تاثیر تلفات

در دید مستقیم باشد ،بستگی به نوع محیط ،ارتفاع پرواز  UAVو

مسیر مقیاس بزرگ و هم فیدینگ رایلی مقیاس کوچک هستند ].[24

زاویه فراز یا  elevation angleبین  UAVو کاربر زمینی دارد .به

بهصورت

عنوان مثال تقریب احتمال  LoSیعنی  PrLoSبرای لینک ارتباطی

به عنوان مثال کانال زمین به زمین
f S ,R

1


A d SR 

hS , R

 hS , R مدل میشود که  ضریب تلفات مسیر

است که در محیطهای عملی مقدار آن بسته به جنس و نوع محیط
انتشار در محدوده  2    6است ] f S , R .[24بیانگر اثر فیدینگ

 S UAVبهصورت زیر بدست میآید ] [25و ]:[26

()1

1
)] 1  a exp(b [S ,UAV  a

PrLoS 

رایلی است که به صورت متغیر تصادفی گوسی مختلط با میانگین صفر
 4 f c 
و واریانس یک مدل میشود .در این فرمول 
 c 

 A  و fc

فرکانس کریر و  cسرعت نور است .الزم به ذکر است که با تغییر

()2

2

) d S ,UAV  (x S  x UAV )  ( y S  y UAV )  (H
2

2





()3

مناسب اندیسها ،سایر کانالهای زمین به زمین نیز به همین صورت

 H
sin 1 
d

 S ,UAV

180

S ,UAV 

مدل میشوند.
در رابطه باال  aو  bعدد ثابت میباشند که وابسته به نوع محیط
ارتباطی و فرکانس ارتباطی هستند S ,UAV .زاویه فراز بین مبدا و

Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.18- No.3 Fall 2021

 UAVاست (x S , y S ) .بیانگر موقعیت مکانی مبدا است و
)  (x UAV , y UAV , Hموقعیت مکانی  UAVهستند که  Hارتفاع
پرواز  UAVاست .احتمال داشتن لینک دید غیر مستقیم NLoS
یعنی  PrLoSبهصورت
PrNLOS  1  PrLOS

است؛ بنابراین رابطه نهایی کانال  S UAVبهصورت زیر به دست
میآید ] [25و ]:[26
()4
شکل ( :)1مدل یک سیستم رله کننده مشارکتی با حضور  UAVبه
عنوان دیدهبان قانونی

همچنین کانالهای زمین به هوا یا هوا به زمین متناظر با لینکهای
 R  UAV ، S  UAVو  ، UAV  Dبهترتیب با G S ,UAV

 G R ,UAVو

D

 GU A V,و فواصل اقلیدوسی متناظر با این لینک ها به

ترتیب با  d R ,UAV d S ,UAVو  dU A V , Dنمایش داده میشوند .تذکر
اینکه به دلیل تقارن فرض میشود که کانالهای دو لینک
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1
2





GS ,UAV   prLoS d S,UAV  prNLoS  d S,UAV

که  ضریب تضعیف اضافی ناشی از اتصاالت  NLoSاست .سایر
کانالهای هوا به زمین یا زمین به هوا یعنی  G R ,UAVو  GU A V, Dبه
همین صورت با تغییر مناسب اندیسها بر اساس روابط ( )1تا ()4
محاسبه میشوند.

 -1-2تعریف نرخ استراق سمع
نرخ استراق سمع یک معیار مهم در بحث امنیت الیه فیزیکی میباشد
که هر چقدر مقدار باالتری داشته باشد نشان میدهد که عملیات
دیدهبانی برای لینکهای مشکوک در شبکه با بازدهی بهتری انجام

استراق سمع فعال با کمک  UAVبرای بهبود  / ...دزفولیزاده و همکاران

1
min  log(1  SINR R ), log(1  SINR D ) 
2

C SD 

و
1
) log(1  SNR E
2

C SE 

دقت کنید که  SINR Dو  SINR Rبه ترتیب نسبت سیگنال به نویز
و تداخل )SINR( 11در مقصد و رله میباشند که با توجه به نوع
سناریو بکار گرفته شده برای دیدهبانی روابط متفاوتی خواهند داشت
که در بخش بعد استخراج میشوند SNR E .هم نسبت سیگنال به
نویز )SNR( 12در دیدهبان قانونی است .در این مقاله هواپیمای بدون
سرنشین یا  UAVنقش دیدهبان قانونی را دارد و در بخشهای بعدی
این مقاله به جای نماد  Eاز  UAVاستفاده خواهد شد .همچنین دقت
1
کنید که فاکتور
2

در روابط به این دلیل است که کل ارتباط در دو

بازه زمانی صورت میگیرد.

 -1-3سناریو اول:تداخلگر-شنودگر
این سناریو زمانی قابلاستفاده است کاه  UAVاز  Sنسابتا دور اسات؛
بنابراین  UAVدر این سناریو نمیتواند اساتراق سامع کنناده خاوبی
باشاد؛ بناابراین در مرحلااه اول S ،سایگنال اطالعاات را باارای  Rو D
ارسال میکند و بهطور همزمان  UAVنویز مصانوعی را بارای مختال
کردن ارتباطات مشکوک میفرستد .سیگنال دریافتی در  Rباهصاورت
زیر است:
()5
y R  PS hS , R x  PR GUAV ,R x J  n R
که  xو  x Jبه ترتیب نماد سیگنال اطالعات و سیگنال تداخل با

شکل ( :)2یک سیستم نظارت قانونی شامل یک فرستنده  Sو گیرنده
 Dمشکوک و دیدهبان قانونی .[11] E

اگر رابطه  C SE  C SDبرقرار باشد مطمئن هستیم که دیدهبان
قانونی بهخوبی اطالعات را رمزگشایی میکند .بنابراین نرخ استراق
سمع برابر خواهد بود با .[23]   C SD
اگر  C SE  C SDبرقرار باشد برای دیده بان قاانونی امکاان بازگشاایی
اطالعات بدون خطا وجود ندارد و در این حالت نرخ استراق سمع موثر
برابر با    0خواهد بود.

 -3بیان مسئله

قدرت یک است و  nRنویز سفید جمعشونده

13

) (AWGNsبا

توزیع گوسی با میانگین صفر و واریانس یک در گره رله است .گرهی
رله پروتکل بازگشایی و ارسال  DFرا اتخاذ میکند .بنابراین بعد از
دریافت سیگنال ،ابتدا سیگنال  xرا رمزگشایی کرده و سپس سیگنال
را به گرهی مقصد میفرستد؛ بنابراین سیگنال دریافتی در مقصد
بهصورت زیر است.
y D1  PS hS , D x  PUAV GUAV ,D x J  n D1

() 6

دقت کنید که  PSو  PUA Vبه ترتیب قدرت سیگنال ارسالی از  Sو
 UAVاست n D .نویز سفید جمعشونده با توزیع گوسی با میانگین
1

در این مقاله پیشنهاد شده است که برای بهبود امنیت الیه فیزیکی و
نظارت بر اطالعات ارسالی از مبدأ به مقصد ،مبدأ به رله و رله به مقصد

صفر و واریانس یک در گره مقصد است.
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میشود .برای توضیح نرخ استراق سمع از شکل  2استفاده میکنیم.
فرض کنید  Sیک فرستنده مشکوک و  Dیک گیرنده مشکوک باشد
در حالیکه  Eیک دیدهبان قانونی است که بر سیستم نظارت میکند.
حداکثر نرخ قابل حصول در لینکهای مشکوک و لینک شنود یا
دیدهبانی به ترتیب عبارت است از

از  UAVاستفادهشود .در حقیقت در طرح پیشنهادی  UAVیا
اطالعات ارسالی از فرستندههای مشکوک را استراق سمع میکند و یا
با فرستادن سیگنال نویز و تداخل کاربر غیرمجاز را به اشتباه وادار
میکند و امنیت سیستم را بهبود میدهد .به طور مشخص در این
مقاله بر اساس موقعیت قرارگیری و فاصله دیدهبان قانونی  UAVاز
فرستندههای مشکوک یعنی مبدأ و رله و کیفیت لینکهای ارتباطی،
برای هواپیمای بدون سرنشین دو استراتژی زیر با هدف بهبود نرخ
استراق سمع پیشنهاد میشود:
 )1تداخلگر-شنودگر  )2 ،شنودگر-کمککننده /شنودگر-شنودگر/
شنودگر-تداخلگر .در استراتژی اول هواپیمای بدون سرنشین در نقش
تداخل گر در فاز اول ارسال و شنودگر قانونی در فاز دوم ارسال عمل
میکند .در استراتژی دوم در فاز اول  UAVبهعنوان شنودگر قانونی
عمل میکند و در فاز دوم ارسال بسته به کیفیت نسبی لینکهای
ارتباطی مشکوک و لینک شنود ،برای  UAVیکی از نقشهای کمک
کننده ،شنودگر یا تداخلگر در نظر گرفته میشود.
در ادامه این دو استراتژی بهطور دقیق بررسی میشوند و روابط
سیگنال به تداخل و نویز و نرخ استراق سمع استخراج میگردد.

استراق سمع فعال با کمک  UAVبرای بهبود  / ...دزفولیزاده و همکاران
در مرحله دوم R ،ابتدا اطالعات را از  Sرمزگشایی میکند و سپس
اطالعات رمزگشاییشده را ارسال میکند ،درحالیکه  UAVسعی
میکند سیگنال را از فاصله دوری شنود کند؛ بنابراین سیگنال دریافتی
در  Dو  UAVعبارت است از:
()7

y D2  PR hR ,D x  n D 2

()8

y UAV  PR G R ,UA V x  nUAV

سیگنال به نویز در  Rو  UAVبه صورت زیر نوشته میشود:
()15

2

()16

توجه کنید که  PRقدرت سیگنال ارسالی از رله است n D 2 .و
 nUAVنویز سفید جمع شونده با واریانس یک و میانگین صفر در گره
مقصد و گره  UAVاست .گره مقصد دو نسخه از سیگنال ارسالی را
دریافت میکند و برای افزایش کیفیت سیگنال از روش ماکزیمم نرخ
ترکیبی )MRC( 14برای ترکیب نسخههای دریافتی استفاده میکند؛
بنابراین نسبت سیگنال به نویز و تداخل در رله و مقصد به ترتیب
بهصورت زیر به دست میآید:
2

()9
()10

PS hS , R
2

PR GUAV , R  N 0
2
2

PR
hR , D
N0



N0

SINR R 

PS hS , D

2

PUAV GUAV , D

S INR D 
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()11

PS
G S ,UAV
N0

SNRUA V 

در فاز دوم ارسال اطالعات ،متناسب باکیفیت کانال مشکوک و کیفیت
کانال استراق سمع UAV ،میتواند برای بهبود نرخ استراق سمع یکی
از نقشهای کمک کننده /شنودگر /تداخلگر را داشته باشد .در ادامه به
تفکیک هر کدام از این نقشها توضیح داده میشود.

 -1-2-3عملیات اول -کمککننده:15
اگر رابطه  SNR R  SNRUAVبرقرار باشد ،مطمئن هستیم که
 UAVبه اطالعات مشکوک دسترسی پیدا میکند و کانال مشکوک را
به خوبی میتواند شنود کند .بنابراین بهمنظور بهبود نرخ استراق سمع،
 UAVبه عنوان کمک کننده عمل میکند و تالش میکند تا نرخ
استراق سمع موثر را افزایش میدهد .سیگنال دریافتی در  Dبهصورت
زیر بیان میشود:
()17

و  SNRدر  UAVبرابر خواهد بود با:

2

PS
hS , R
N0

S NR R 

pR hR, D x  pUAV GUAV , D x  nD2

yD2 

برای داشتن یک مقایسه عادالنه 16بین سناریوهای مختلف ،ماکزیمم
2

PR
G R ,UAV
N0

S N RUAV 

قدرت ارسالی در سناریو  1را به صورت  0  PUAV  Pمحدود
میکنیم .سیگنال به نویز متناظر در گرههای  Dو  Rبه ترتیب به
صورت زیر به دست میآید:
2
PS
P
p
hS , D  R | hR, D |2  UAV | GUAV , D |2
N0
N0
N0

 -2-3سناریو دوم :شنودگر-کمککننده /شنودگر-
شنودگر /شنودگر-تداخلگر
برخالف سناریو اول ،درصورتیکه کیفیت کانال  S-UAVخوب باشد،
یعنی  Sبه  UAVنزدیک باشد بهتر است که در فاز اولUAV ،
عملیات استراق سمع یا شنود را انجام دهد .در این حالت ،در فاز اول
 Sاطالعات را به  Rو  Dمنتشر میکند ،درحالیکه  UAVسعی
میکند اطالعات را شنود کند .سیگنال دریافتی در  D ،Rو  UAVبه
ترتیب بهصورت زیر است:
()12

y R  PS hS , R x  n R

()13

y D1  PS hS , D x  n D1

()14

y UAV  PS GS ,UA V x  nUAV
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SNRD 

()18
()19

2

PS
hS , R
N0

SNRR 

 -2-2-3عملیات دوم :شنودگر
اگر رابطه  SNR R  SNRUAVرا داشته باشیم ،مطمئن هستیم
که  UAVاطالعات مشکوک را نمیتواند با موفقیت در فاز اول
رمزگشایی کند ،بنابراین  UAVمیتواند در فاز دوم به عنوان یک
استراق سمع کننده یا شنودگر عمل کند و شنود لینکها را ادامه دهد
یا به عنوان یک تداخلگر عمل کند .اگر  UAVبه عنوان شنودگر

استراق سمع فعال با کمک  UAVبرای بهبود  / ...دزفولیزاده و همکاران
رفتار کند ،سیگنال دریافتی در  Dو UAVبه ترتیب بهصورت زیر
خواهد بود:

()26

2

yD2  PR hR, D x  nD2

()20

2

PS
hS , D 
2
N0
PUAV GUA V , D  N 0

()27

و

yUAV  PR GR,UAV x  nUAV

()21

PR hR , D

P
SNR R  S hS , R
N0

()28

2

2

PS
G S ,UAV
N0

S IN R D 

S NRUA V 

برای بهبود آشکارسازی سیگنال UAV ،روش ترکیب سیگنال MRC

()22

2

()23
()24

2

2

PS
hS , R
N0

S NR R 

2
PS
P
hS , D  R hR , D
N0
N0

SN RUA V 

12
strategy 1
strategy 2
Eav-Eav
Eav- jam

10
8
6
4
2

50

45

40

35

25
30
)PUAV (dBm

20

15

10

5

)Eavesdropping Rate (bps/Hz

pR
G R ,UA V
N0



2

pS
G S ,UAV
N0

S NR D 

در این بخش ،نتایج شبیه سازی را برای ارزیابی عملکرد سناریوها ارایه
میدهیم .مقادیر پارامترها براساس استاندار  3GPP LTEمیباشند
] .[27فرکانس کریر  ،5GHZپهنای باند  ،5MHZچگالی نویز سفید
 ،-174dBm/HZقدرت ارسالی  Sو  Rبرابر  40dBmو ضریب تلفات
فضای آزاد  =3در نظر گرفتهشده است .در این مقاله مقادیر
پارامترهای  aو  bبر اساس مراجع ] [25و ] [26به ترتیب برابر با
 a=11/95و  b=0/136تنظیم شده است .موقعیت قرارگیری مبدا،
رله ،مقصد و  UAVدر شکل  3نشان دادهشده است ،که بر اساس آنها

0
0

شکل ( :)4مقایسه نرخ استراق سمع دو سناریو برحسب قدرت UAV
شکل ( :)3موقعیت قرارگیری  D ،R ،Sو  UAVروی محور X-Y

 -3-2-3عملیات سوم :تداخلگر
در این حالت UAV ،برای تخریب لینک مشکوک به عنوان تداخلگر
عمل میکند و سیگنال تداخل میفرستد؛ بنابراین ،احتمال استراق
سمع موفق بهبود پیدا میکند .سیگنال دریافتی در گره مقصد مطابق
زیر است:
()25

y D2  PR hR , D x  PUAV GUAV , D s  n D2

بنابراین سیگنال به نویز در رله ،سیگنال به نویز و تداخل در گره مقصد
و سیگنال به نویز در  UAVبه ترتیب برابر خواهند بود با:

پارامترهای کانال و در نتیجه مقادیر سیگنال به نویز یا سیگنال به نویز
و تداخلها محاسبه میگردد.
برای مقایسه ،بازدهی دو روش رایج و مرسوم در مقاالت را به عنوان
مرجع نیز بررسی کردیم .این دو روش عبارتند از شنود-تداخل)Jam
 (Eavو شنود-شنود ) .(Eav-Eavدر سناریو اول UAV ،در فاز اولارسال به عنوان تداخلگر و در فاز دوم به عنوان شنودگر عمل میکند.
در سناریو دوم در هر دو فاز ارسال  UAVبه عنوان شنودگر عمل
میکند.
شکل  4نرخ استراق سمع را بر حسب توان UAVنشان میدهد.
تفاوت عملکرد بین سناریو اول و دوم بهشدت به توپولوژی شبکه و
پارامترهای عملیاتی وابسته است .برای سیستم در نظر گرفته شده در
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را برای ترکیب دو سیگنال دریافتی در دو بازه زمانی به کار مایگیارد.
بنابراین سیگنال به نویز در رله ،گره مقصاد و  UAVباه ترتیاب برابار
خواهند بود با:

 -4نتایج شبیهسازی

استراق سمع فعال با کمک  UAVبرای بهبود  / ...دزفولیزاده و همکاران
این شبیهسازی ،سناریو اول در مقایسه با سناریو دوم برای توان
تداخلگر کم عملکرد بدتری دارد .در حالیکه برای محدودههایی که
توان تداخلگر به اندازه کافی زیاد است سناریو اول عملکرد بهتری
خواهد داشت.
در شکل  ،5نرخ استراق سمع سناریو اول و سناریو دوم و دو سناریو
مرجع برحسب موقعیت محور  xدیدهبان قانونی UAVکه با  Exنشان
داده میشود ،رسم شدهاست .همانطور که مشاهده میشود وقتی
 UAVاز  Sدور میشود ،نرخ استراق سمع سناریو دوم کاهش مییابد.
این رفتار قابل پیش بینی است زیرا وقتی فاصله  UAVو  Sزیاد
میشود بازدهی استراق سمع کاهش مییابد (سیگنال شنود دریافتی
در  UAVضعیف میشود) .برعکس ،بازدهی سناریو اول با افزایش Ex
ابتدا افزایش مییابد و سپس کاهش پیدا میکند .یعنی یک نقطه بهینه
برای مکان قرار گیری  UAVاز نظر بازدهی نرخ استراق سمع وجود
دارد .این نقطه باید به رله نزدیک باشد .دلیل این امر این است که
وقتی  UAVبه رله نزدیک است میتواند عملیاتهای شنود و تداخل
را به صورت موثر و با بازدهی خوبی انجام دهد .بنابراین ،بهعنوان یک
معیار مهم برای تصمیمگیری UAV ،باید وقتی که نزدیک به مبدا
است سناریو  2را اجرا کند و وقتی نزدیک به رله است سناریو  1را اجرا
کند تا بهترین بازدهی را سیستم از نظر نرخ استراق سمع داشته باشد.

4
strategy 1
strategy 2
Eav-Eav
Eav- jam

3
2
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استراتژی تطبیقی با هدف بهبود امنیت سیستم پیشنهاد گردید .نرخ
استراق سمع در محل دیدهبان قانونی برای دو سناریو استخراج شد و
نشان داده شد که این دو سناریوی پیشنهادی نسبت به روشهای
مرجع موجود بازدهی خیلی بهتری دارند .همچنین نشان داده شد که
برای حصول بهترین نرخ استراق سمع ،از موقعیت دیدهبان قانونی
میتوان به عنوان یک معیار ساده برای تعیین سناریو مناسب استفاده
کرد.

0
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غیرمجاز و مخرب بسیار زیاد است .در سالهای اخیر یک الگو جدید در
بحث امنیت الیه فیزیکی برای شبکههای بیسیم پیشنهادشده است که
در آن دیدهبان قانونی نظارت بر ارسال اطالعات را انجام میدهد .در
این مقاله با توجه به پیشرفتها و پتانسیلهای زیادی که در زمینه
هواپیماهای بدون سرنشین وجود دارد ،پیشنهاد شد که از  UAVبرای
دیدهبانی شبکه مخابرات مشارکتی با ارتباطات مشکوک بهمنظور مقابله
با تهدیدهای امنیتی استفاده شود .بر اساس موقعیت قرارگیری UAV
و فاصله نسبی آن از فرستندههای مشکوک یعنی مبدا و رله ،دو
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