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چكيده
سيستم  GPSکل جهان را تغيير داده است .اين مسئله به ويژه در کاربردهاي صنعت دريانوردي ،شاامل جساتجو و نجاا صاادق اسات.
امنيت و قابليت اطمينان سيستم  GPSدر حضور حمله فريب دچار اختالل ميشود .ازاينرو در سالهاي اخير مطالعه و تحقيق در رابطه
با روش هاي مقابله با فريب به يکي از موضوعا مهم تحقيقاتي به ويژه در سامانههااي نااوبري درياايي ،تباديل شاده اسات .در طراحاي
روشهاي ضدفريب ،يکي از نيازمنديهاي اساسي ،تهيه دادههاي فريب واقعي به منظور راستآزمايي الگوريتم پيشنهادي اسات .از طرفاي
ديگر براي توليد دادههاي فريب واقعي بايد دستگاههاي گرانقيمت فريبنده تهيه گردد که در اغلب موارد مقدور نميباشد .ازايانرو تهياه
داده معتبر فريب بدون نياز به دستگاه فريبدهنده ،مي تواند براي مطالعا ضدفريب مفيد واقع شود .در اين مقالاه روشاي جدياد و ارزان
قيمت ارائه شده است که به کمک آن و تنها با استفاده از گيرنده نرمافزاري و دادههاي واقعي  ،GPSمجموعهاي از دادههاي فريب معتبار
توليد ميشود .به اين ترتيب که در آن با بهرهگيري از ساز و کار تأخير و ترکيب ،داده فريبي فراهم شده است که در صور باه کااربردن،
دستگاه فريبدهنده در آنتن ورودي گيرنده هدف در سامانه دريايي ايجاد ميگردد .پس از شرح الگوريتم توليد فريب ،اعتبارسانجي روش
پيشنهادي با آزمايشهاي مناسب انجام شده است.
واژگان کليدي :گيرنده  ،GPSفريبدهنده ،سيگنال جعلي ،سيگنال معتبر ،ناوبري دريايي.
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 ،]7-9[ GPSتوليد فريب [ ،]41-8آشکارساازي []22-49
و کاهش فريب [ ]47-49ارائاه شاده اسات .در ايان مقالاه
بدون استفاده از سختافزار يا نرمافزار اضافي باا سااز و کاار
تأخير و ترکيب در بيتهاي ناوبري تغييراتي ايجااد کارديم
که در نتيجه آن موقعيت گيرنده هادف در ساامانه درياايي
فريب مي بيند .در ادامه مقاله ابتدا انواع فريابدهنادههاا را
معرفي ميکنيم .سپس ماروري مختصار باه فريبنادههااي
موفقي که تاکنون ساخته شدهاند ،خواهيم داشت .در بخش
بعدي به توضيح روش پيشانهادي مايپاردازيم .پاس از آن
آزمايشي که جهت بررسي صحت الگوريتم پيشنهادي انجام
شده است را شرح مايدهايم و در نهايات باه طاور کيفاي
مقايسهاي با کارهاي قبلي انجام ميدهيم.

 -1مقدمه
در چند دهه اخير مکانيابي ،ناوبري و سيستمهااي وابساته
به سيستم موقعيتياا جهااني (GPS)4نقاش بسازايي در
ساامانه دريااايي ايفااا کااردهانااد .در ناااوبري دريااايي تعيااين
موقعيت مکاني براي افسر کشتي ،هم در درياهاي آزاد و هم
در بنادر و راههاي دريايي پر رفت و آمد بسيار حائز اهميات
است .نياز به اطالعا دقيق موقعيتي در مواقعي مانند ورود
و خروج کشتي باه بنادر اهميات بيشاتري پيادا مايکناد.
ترافيک کشتيها و ديگر خطرهااي احتماالي راههااي آباي،
دقت مانور شناورها و کشاتيهاا ،خطار تصاادفا را بسايار
بيشتر ميکند .امروزه دريانوردان و اقيانوسشناسان به طاور
فزآيندهاي از  GPSدرنقشهبرداري زيرآ و مکانيابي نقاا
خطرزا استفاده ميکنند .همچنين شاناورهاي مااهيگياري
نيز به منظور تعياين مکاان بهيناه مااهيگياري و ردياابي
مهاجر ماهيها از اين سيستم بهره ميگيرند [.]4
 GPSکه امروزه بهطور گسترده در کاربردهاي درياانوردي و
علااوم دريااايي اسااتفاده ماايشااود ،هاادف جااذابي بااراي
بهره برداريهاي غيرمجاز در مقاصد مختلف ميباشد .اتکا به
 GPSباراي ناااوبري و هاادايت ،باه آگاااهي روزافاازون بااراي
حفاظت در برابر تداخال عمدي و غيرعمادي نيااز دارد .از
طرفي ديگر سيستم  GPSداراي نقا ضعفي است که آن را
در برابر انواع اختاللهاا آسايبپاذير کارده اسات .ازايانرو
امنيت و صحت عملکرد اين سيستمها داراي اهميت ويژهاي
ميباشند .هدف از طراحي سيستمهاي امن در ساامانههااي
ناوبري ،افزايش مقاومت ضعيف ترين جزء در برابار حماال
قابل پيش بيني است ] .[2به طور کلي عياو ايان سيساتم
جهاني را ميتوان در عبارا ذيل خالصه کرد [:]9
الف) سيستم ناوبري راديويي.
) توان ضعيف سيگنال  GPSدر سطح زمين.
ج) نرخ بهروز رساني ضعيف.
اين موارد فرصت و شرايط الزم را باراي فريبنادههاا جهات
توليد سيگنالهاي جعلي فراهم ميآورناد ،باه گوناهاي کاه
گيرنده هدف در سامانه دريايي متوجه جاايگزيني سايگنال
توسط فريبنده نميشود .البته سيگنال فريب در حين حمله
فريب و پس از آن آثاري به جا ميگذارد که با بررسي دقيق
مشخصههاي سيگنال قابل شناسايي و جبرانسازي هستند.
در دهه اخير مطالعا زيادي در رابطه باا بررساي سيساتم
Global Positioning System

 -2انواع فريبدهندهها
 -1-2شبيهساز سيگنال GPS

ساده ترين نوع فريب استفاده از تقويتکننده توان و آنتن به
همراه شبيهساز سيگنال  GPSاست که ميتوانناد سايگنال
فرکانس راديويي را به سمت گيرنده هدف در سامانه دريايي
منتشاار کننااد .اساسااا ساايگنالهاااي تولياادي توسااط اياان
شبيه سازها با سيگنال هاي واقعي  GPSمطابق نمايباشاند،
اما اگر توان سيگنال فريب از توان سيگنالهاي معتبر GPS
بيشتر باشد ،حمله فريب مؤثر خواهد بود ].[49
با وجود ساده بودن اين روش ،مشکالتي بر سار راه آن قارار
دارد .هزينه زياد براي تهيه و اندازه فيزيکي شابيهساازها از
مهمترين موانع ميباشند .در سادهتارين حالات ممکان کاه
شبيه ساز سيگنال در نزديکي آنتن گيرنده هدف در ساامانه
دريااايي قاارار ماايگياارد ،موقعياات قاارار گاارفتن و اسااتتار
شاابيهساااز از چااالشهاااي پاايشرو اساات ] .[8سااهولت در
آشکارسااازي از عياااو اياان ناااوع فريبناادههاااا اسااات.
همزمان سازي خروجاي شابيه سااز باا سايگنالهااي GPS
مجاورش ،از مشکال ديگر است .حمله غيرهمزمان ،همانند
پارازيت ميماند و ممکن است در گيرندههاي ضعيف موجب
از دست رفتن قفل حلقه رديابي شاود ،در نتيجاه اکتساا
مجدد را به گيرنده تحميل ميکند.
اکتسا مجدد سوءظن به فريب را افزايش مايدهاد .حتاي
اگر حمله غيرهمزمان باه هار طريقاي از دسات دادن قفال
حلقه رديابي را جبران کناد ،تغييارا ناگهااني در تخماين
زمان اجتنا ناپذير است .گيرنده هدف باا مشااهده جهاش
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بيش از  400 nsاز حمله فريب آگاه ميشود ].[41
 -2-2فريبدهنده بر اساس گيرنده

سرعت و موقعيت آنتن گيرنده هدف از جملاه چاالشهااي
مطرح شده در توليد حمله فريب موفق است .اين اطالعاا
براي موقعيت دقياق سايگنال جعلاي نسابت باه سايگنال
حقيقي در آنتن هدف در سامانه درياايي ماورد نيااز اسات.
بدون در نظر گرفتن اين اطالعا  ،حمله فرياب باه راحتاي
آشکار ميشود .اين نوع فريبدهنده ميتواند باه راحتاي در
نزديکي گيرنده هدف قارار گيارد .ابتادا بخاش گيرناده در
فريب دهنده زمان ،مکان و موقعيات خاودش را باا دريافات
سيگنال حقيقي  GPSتخمين مي زند ،فريبنده متوسط فااز
کد ،فرکانس حامل و داده ناوبري را باهطاور دقياق بازياابي
ميکند ،بعد از آن بيشينه همبستگي سايگنال جدياد را باا
نمونه متعلق به سيگنال واقعي منطبق مينمايد.
پس از آن با توجه به فاصله اندک نسبت به گيرنده هدف در
سامانه دريايي و اطالعا بهدست آورده ،سايگنال فرياب را
توليد مي کند .در شکل ( )4مايتاوان نحاوه تنظايم شادن
بيشينه همبستگي سايگنال فرياب باا بيشاينه نظيارش در
سيگنال حقيقي را مشاهده کرد .فريبنده متوساط فااز کاد،
فرکااانس حاماال و داده ناااوبري را بااه طااور دقيااق بازيااابي
مي کند .بعد از آن بيشينه همبستگي سايگنال جدياد را باا
نمونه متعلق به سيگنال واقعاي منطباق ماينماياد .ساپس
به تدريج توان سايگنال جعلاي افازايش مايياباد .سارانجام
سيگنال فريب کنترل نقا رديابي شده حلقاه قفال تاأخير
ک اه بيشااينه همبسااتگي را احاطااه ماايکننااد ،در اختيااار
مي گيرد .باه دليال تطاابق ايان سايگنال باا نموناه واقعاي
سيگنال  ،GPSآشکارسازي ايان ناوع فرياب باا روشهااي
معمول به راحتي امکانپذير نميباشد .با توجه به شکل (،)2
اين فريبدهنده ميتواند سيگنالش را با زمان  GPSانطبااق
دهد و توسط مزيات مجااور باا گيرناده هادف ،سايگنال
جعلي را با سيگنال حقيقي تنظيم کند ].[41-42

شكل ( )1کانالي در گيرنده که توسط سيگنال جعلي در کنترل
فريبدهنده قرار ميگيرد ].[13

در صور بهدسات آوردن موقعيات آناتن گيرناده هادف و
انطباااق کاماال ساايگنال فريااب بااا ساايگنال معتباار ،GPS
روش هاي آشکارسازي فريب همانند زاويه ورود (AOA)4کم
اثر خواهند شد.
هرچند ممکن است انطباق فاز حامل و هماهنگي آرايههااي
فريب فقط براي محدوده بسيار کوچکي کاه آناتن گيرناده
هدف در آن واقع شده است ،بهوجود آياد .بناابراين منطقاه
اثر اين نوع فريبدهنده بسايار محادود اسات .عاالوهباراين
برخي از محدوديت هاي فيزيکي در ماورد قارار دادن آناتن
فريب دهناده نسابت باه آناتن گيرناده هادف وجاود دارد.
بنابراين تحقق اين نوع از فريبدهندهها بسيار دشوار است و
در بسياري از موارد با توجه به موقعيت و ياا حرکات آناتن
گيرنده هدف ،غيرممکن است ].]49-42

 -3-2آرايهاي از فريبدهنده براساس گيرنده

حمله هماهنگ با بهرهگيري از چند فريبنده ،پيچيدهترين و
مااؤثرترين نااوع از فريااب اساات کااه ماايتوانااد احتمااال
آشکارسازي را کاهش دهد.

 -3نمونههاي عملي فريبدهنده
در اين بخش گزارشهايي که فرياب دهناده را باا موفقيات
Angle of Arrival
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همکااارانش 6بااراي آشکارسااازي ساايگنال فريااب ،از روش
سادهاي اساتفاده کردناد ] .[42ايشاان ابتادا سايگنالهااي
معتبر  GPSرا ذخيره و بعد از انتقال باه آزمايشاگاه ايزولاه
نسبت به محيط بيرون ،7دوباره سيگنالهاي ذخيره شاده را
منتشر ميکنند .در ايان روش ،فريبناده بار خاالف ارساال
سيگنال معتبر از چنادين ماهواره ،تمام سيگنالهاي فرياب
را از يک منبع منتشر نمايد.

آزمايش کرده اند ،مرور خواهند شد .يکي از اولين فريبهاي
موفق توسط آقاي وارنر و همکارش 4در سال  2002گزارش
شده است ].[7
ايشان باا اساتفاده از شابيهسااز  WellNavigate GS720و
تقويت کننده سيگنال  ،GPSسايگنال هااي جعلاي را باراي
فريب دادن گيرنده هدف منتشر ساختند کاه در آن فاصاله
موقعيت فريبدهنده و گيرنده هدف تقريباا  3متر ميباشاد.
سيستم گيرنده-فريبنده را که در شکل ( )9نشان داده شده
است ،آقاي هاامفريس و همکاارانش 2در ساال  2008ارائاه
کردنااد ] .[41اياان دسااتگاه در واقااع توسااعهيافتااه گيرنااده
 Cornell GRIDميباشد ].[29
بخاش ساختافازاري گيرنااده ايان سيساتم شاامل بخااش
 Zarlink/Plessey GP2015 RF front endبه همراه Texas
9
 Instruments TMS320C6455 DSPو يک تسهيمکنناده
سيگنال  CPLDاست .بخش سختافزاري فريبناده شاامل
تبديلکننده ديجيتال به آناالو ،،ترکيابکنناده فرکاانس،
تضعيف کننده و آنتن براي منتشر کردن سيگنال مايباشاد.
بهدليل محدوديت انتشار ناشي از قوانين ساازمان ارتباطاا
فاادرال (FCC) 1آمريکااا ،اياان فرياابدهنااده در فضاااي آزاد
آزمايش نشد و از طرياق سايگنالهااي ذخياره شاده و در
فضاي بسته صحت عملکرد آن مورد بررسي قرار گرفت.
همانطور که قبالا اشااره شاد ،شاکل ( )2نحاوه در اختياار
گرفتن کانال توسط اين فريبدهنده را نشان ميدهاد .قاا
بااليي نمايانگر تنظيم دقياق نقاا ردياابي شاده بار روي
بيشينه همبستگي سيگنال حقيقي و نزديک شدن بيشاينه
سيگنال جعلي از راست مي باشاد .بعاد از ايان کاه بيشاينه
جعلي خود را با سيگنال حقيقي تطبيق ميدهد ،باهتادريج
توان سيگنال را افزايش ميدهد تا کنترل نقا رديابي را در
اختيار گيرد .ذخيرهسازي و انتشار تأخيردار همراه با انتقاال
مکاااني ساايگنالهاااي  ،GPSراهکااار آقاااي پناااگيوتيس و
همکارش 1در سال  2008ميباشد ] .[41براي تأثير بيشاتر
در اين روش مي توان از تأخيرهاي متغير براي ماهوارههااي
مختلف استفاده کرد .در سال  2003آقاي موناتگاومري و
Jon S. Warner and Roger G. Johnston

 -4ساز و کار تأخير و ترکيب
با توجه به تجربه هاي گذشته کاه در بخاش قبلاي گازارش
شدهاند ،هنوز ساز و کار سااده و ارزان قيمتاي باراي ايجااد
سيگنال جعلي وجود نادارد و در اغلاب ماوارد باراي تولياد
سيگنال فرياب از دساتگاههااي فريبناده باا نارمافزارهااي
پيچيدهاي استفاده ميشود که تهيه آنهاا در اغلاب ماوارد
مقدور نميباشاد .مطالعاه و تادبير در مقالاههااي موجاود،
راهگشاي روشي جديد در اين زمينه شاد تاا بتاوانيم بادون
نياز به سختافزار يا نرمافزار اضافي ،سيگنال معتبر فريب را
براي انجام مطالعا ضدفريب فراهم کنيم.
ذخيره سازي و تأخير در سيگنال حقيقاي  GPSدر گذشاته
بررسي شده است ] .[41با گساترش ايان اياده ،باه منظاور
توليد سيگنال جعلي از سيگنالهااي واقعاي باراي گيرناده
نرمافزاري ،ابتدا از سيگنال معتبر درياافتي باه ماد کاافي
نمونهبرداري و در فضاي حافظه در دساترس ذخيارهساازي
کرديم و پس از ايجاد تأخير مناسب ،آن را براي ترکياب باا
سيگنالهاي حقيقي  GPSمنتشر نموديم.
در حقيقت مفهوم ساز و کار تأخير و ترکيب به معناي ايجاد
سيگنال جعلي توسط ترکيب سايگنال حقيقاي و سايگنال
تأخيريافتااه  GPSاساات .ساايگنال  L1ارسااالي از طريااق
ماهوارههاي  ،GPSبا رابطه ( )4قابل بيان ميباشد ].[1
S L1  t  

() 4

AP Pi  t W  t  Di  t  cos L1  t  t    L1 
 AC Ci  t  Di  t  sin L1  t  t    L1 

در اين رابطه )  SL1 (tسيگنال توليدي توساط مااهوارههااي
 AP ،GPSدامنه کد  Pi(t) ،Pکد i Pامين ماهواره W(t) ،کد
رمز شده Di(t) ،پيام ناوبري iامين ماهواره w L1 ،فرکاانس

1
2
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شكل ( )2نمايش حمله فريب از طريق فريبدهنده قابل حمل بر اساس گيرنده ].[14

شكل ( )3بلوک دياگرام گيرنده-فريبدهنده ].[14

شكل ( )4بلوک دياگرام فريبنده ].[14

زاويهاي 4سيگنال   L1 ،L1فاز اوليه سيگنال AC ،L1
دامنه کد  Ci(t) ،C/Aکد i C/Aامين ماهواره و Δt
تأخير انتشار سيگنال ماهواره ميباشد .بخش آخر رابطه ()4

Angular Frequency

که سيگنال قابل بررسي براي گيرندههاي  GPSغيرنظامي
ميباشد ،در رابطه ( )2قرار ميگيرد.
()2

1

1

SL1CA  t   ACCi  t  Di t  sin L1 t  t   L1 
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شده است ،ارائه ميشوند .ابتدا محادوده زمااني مشاخا از
سيگنال معتبر  GPSرا ذخيره ميکنيم که در هر سه نوبت،
اين سيگنال ذخيره شده مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين
آزمايشها سايگنال درياافتي در گيرناده هادف و سايگنال
معتباار  GPSمتناااظرش بررسااي ماايشااوند .نتااايج توسااط
کامپيوتر شخصي با استفاده از گيرنده نارم افازاري  GPSدر
نرم افازار  MATLABتحليال ماي شاوند ] [21و در نهايات
نتيجه عملکرد سناريوي طراحي شده براي تولياد سايگنال
جعلي در راستاي محور مختصاتي  4ENUبيان ميشوند.
در اين آزمايش دامنه کد  C/Aتأخيردار دو برابر دامناه کاد
 C/Aمعتبر در سيگنال جعلي مايباشاد )  . (ACD = 2 ACAدر
نوبت اول بيش از  2100نمونه از اين آزمايش با زمان تأخير
متفاو انجام شد کاه در  24نموناه جاوا قاانعکننادهاي
بهدست آورديم .در يکي از نموناههااي موفاق ،دو سايگنال
جعلي و حقيقي را در حوزه فرکانس بررسي ميکنيم.
با توجه به شکل ( ،)1تغييرا محسوسي در حوزه فرکانسي
دو سيگنال مورد نظر ديده نميشود .نتيجه عملياا بخاش
اکتسا در شکل ( )6قابل مشاهده است .همانطاور کاه از
شکل مشخا است ،سيگنال جعلي  1ماهواره از  6مااهواره
موجود در سيگنال معتبر  GPSرا با تغيير سطح توان آنها،
رديابي کرده است .در نموناه ماورد نظار ،توانساتيم توساط
2
سيگنال جعلي ،موقعيت گيرنده هادف را  370متار ماؤثر
فريب دهيم.
جدول ( )4جزئيا فريب را در راستاي سيساتم مختصااتي
 ENUبراي  24نمونه موفاق نشاان مايدهاد 49 .و 4410
متر ،کمترين و بيشترين مقدار مؤثر فريب گيرنده هدف در
اين آزمايش ميباشند .براي بررسي تاأثير تاأخير باه شاکل
( )7توجااه کنيااد .نقااا مشااخا شااده در شااکل ،گوياااي
نمونه هاي موفق فريب هستند .همانطور کاه از شاکل نياز
مشخا است ،ميزان زمان تأخير رابطه مشخصي باا مقادار
مؤثر فريب ندارد .براي اطمينان از صحت نتايج کسب شاده
در نوبت اول ،آزمايش را در دو نوبت ديگار انجاام يافات .در
نوبت دوم بايش از  4100نموناه باا زماان تاأخير متفااو
آزمايش شد که توانستيم در  20نموناه مقادار فرياب قابال
قبول بهدست آوريم.
جزئيا فريب در راستاي سيستم مختصاتي  ENUبراي 20

حال اگر رابطه ( )2را بهعنوان سيگنال معتبر در نظر
بگيريم ،در صور داشتن نرمافزار يا سختافزار آماده
فريبنده ،سيگنال تأخيري به شکل زير توليد ميشود:
DL1CA (t ) 

ACD CiD  tD  DiD  tD  sin L1  tD  tD    L1 

() 9
ميدانيم در صور داشتن گيرنده واقعي و انتشاار سايگنال
تأخيريافته رابطه ( )9توسط فريبناده و باا وجاود سايگنال
واقعااي  GPSدر محاايط ،مجمااوع دو ساايگنال در ورودي
گيرنااده واقعااي دريافاات ماايشااود .در نتيجااه بااراي درک
عميقتر ساز و کار مورد نظر ميتوان سيگنال جعلي توليدي
در خروجي مبدل آنالو ،به ديجيتاال گيرناده هادف را باا
رابطه ( )1مدل کنيم.
CL1CA  t  

ACACiA  t A  DiA  t A  sin L1  t A  t A    L1  
ACD CiD  tD  DiD  tD  sin L1  tD  tD    L1 

() 1
در اين رابطه  t 

 CL1سايگنال جعلاي درياافتي در آناتن

CA

گيرنده مي باشاد ،بااالنويس  Aبياانگار سايگنال معتبار و
باالنويس و زيرنويس  Dگوياي سيگنال تأخيريافته هساتند.
رابطه ( )1در واقع معرف سيگنال نهايي اسات کاه گيرناده
هدف براي استخراج مختصا مکاني و زماني آن را پردازش
ميکند .براي تولياد ايان سايگنال ابتادا باه ذخيارهساازي
سيگنال معتبر  GPSنياز داريم .سپس سيگنال ذخيره شده
را که گوياي سيگنال تأخيري ميباشد ،منتشر ميکنيم کاه
در آنتن گيرنده با سيگنال حقيقي ترکيب ميشود .در سااز
و کار تأخير و ترکيب دو عامل مؤثر وجود دارد :زمان تأخير
و دامنه سيگنال تأخيريافته .براي اينکاه در گيرناده هادف
سيگنال تأخير يافتاه غالاب شاود دامناه آن را بازر،تار از
سيگنال اصلي در نظر گرفتيم .در بخش بعدي تاأثير عامال
زمان تأخير مورد بررسي قرار ميگيرد.
با توجه به مطالب گفته شده ،مراحل الگوريتم تولياد فرياب
در ساز و کار تأخير و ترکيب بهگونه ذيل خالصه ميشوند:
الف) ذخيرهسازي سيگنال معتبار  GPSباهعناوان سايگنال
تأخيردار.
) انتشار سيگنال ذخيره شده (تأخيردار) براي ترکياب باا
سيگنال معتبر  GPSدر آنتن گيرنده.
 -5آزمايشها

East, North, Up
RMS

در اين قسمت نتايج آزمايشگاهي کاه در ساه نوبات انجاام
6

1
2
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با دقت در جداول ( )4الي ( ،)9متوجاه مايشاويم کاه اثار
سيگنال جعلي در هر ساه محاور مختصااتي  ENUيکساان
نمي باشد .فريب در اکثر موارد بر محور مختصااتي  Uتاأثير
ميگذارد ،باهعباار ديگار سايگنال جعلاي بيشاتر ارتفااع
گيرنده هدف را تحت تأثير قرار ميدهد.
نمونههااي موفاق ساه شاکل ( )7الاي ( )3در شاکل ()40
جمعآوري شده است .کامالا واضح است که زماان تاأخير باا
مقدار فريب راباطه مشخصي ندارد .کاهش چشم گير نسبت
تراکم فريب ماوفق قابل از زمان تأخير  1ثانياه باه بعاد از
اين زمان ،نکته مهم ديگري است که در ايان شاکل نهفتاه
است.

نمونه موفق در جادول ( )2قابال مشااهده اسات 1 .و 192
متر ،کمترين و بيشترين مقدار مؤثر فريب گيرنده هادف در
اين آزمايش ميباشند .براي بررسي تاأثير تاأخير باه شاکل
( )8توجه کنيد .در نوبت سوم بيش از  710نمونه باا زماان
تأخير متفاو بررسي شد که توانستيم در  43نمونه جاوا
قانعکننده اي به دست آورديام .جزئياا فرياب در راساتاي
سيستم مختصاتي  ENUبراي  43نموناه موفاق در جادول
( )9فراهم شده است.
ماقادير  8و  608متاار ،کمتارين و بيشاترين مقادار ماؤثر
فريب گيرنده هدف در اين آزمايش هساتند .باراي بررساي
تأثير تأخير به شکل ( )3توجه کنيد.
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شكل ( )6سطح اکتساب (الف) سيگنال حقيقي و (ب) سيگنال جعلي.
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زمان تأخير][s
شكل ( )7فريب مؤثر با توجه به تغييرات زمان در آزمايش نوبت اول.

جدول ( )1نتايج حاصل براي سيگنال جعلي در نوبت اول.
زمان تأخير (ميليثانيه)

خطاي فريب در کل

مقدار فريب در مختصا

U

مقدار فريب در مختصا

N

مقدار فريب در مختصا

(متر)

42210

4410

4011

946

238

19990

370

831

276

218

700

280

263

78

7

2621

432

486

23

97

120

409

31

46

98

2301

81

63

24

19

1190

77

14

62

22
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17260
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41

0
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69
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21841
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90
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2

47372
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زمان تأخير ][s
شكل ( )8فريب مؤثر با توجه به تغييرات زمان در آزمايش نوبت دوم.
جدول ( )2نتايج حاصل براي سيگنال جعلي در نوبت دوم.
زمان تأخير (ميليثانيه)

خطاي فريب در کل

مقدار فريب در مختصا

U

مقدار فريب در مختصا

N

مقدار فريب در مختصا

(متر)

44932

192

130

414

412

9040

472

462

12

10

1110

409

33

24

24

2371

61

11

93

28

9601

19

42

18

24

2110

16

97

24

48

160

96

28

48

42

240

94

90

9

1

661

27

6

24

46

2061

27

4

29

49

981
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24

1

2
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24
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7

1

21622
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41
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3

7
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7
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3
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جدول ( )3نتايج حاصل براي سيگنال جعلي در نوبت سوم.
زمان تأخير (ميليثانيه)

خطاي فريب در کل

مقدار فريب در مختصا

U

مقدار فريب در مختصا

N

مقدار فريب در مختصا

(متر)

1391

608

164

474

464

4989

102

970

441

408

4010

418

411

91

40

2301

60

14

91

21

2491

14

93

47

28

690

10

16

40

46

791

13

16

42

49

280

91

23

49

41

941

91

90

42

7

410
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90

44

2

1620

92

8
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زمان تأخير ][s

شكل ( )9فريب مؤثر با توجه به تغييرات زمان در آزمايش نوبت سوم.
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زمان تأخير ][s

شكل ( )11فريب مؤثر با توجه به تغييرات زمان در مجموع سه نوبت.

غيرواقعي مکاان مااهوارههاا ماي شاود .کااهش چشامگيار
شبهفاصلهها دليل قانعکنندهاي براي تغييرا بايش از حاد
ارتفاع گيرنده هدف است.
نمونههاي گزارششده در بخش  9فريبدهندههاي موفق
توليد کردهاند که مستلزم وقت و هزينه باال ميباشد.
همچنين اغلب تکنيکهاي معرفي شده تغييرا حين
حمله فريب را نيز بررسي ميکنند که در اين مطالعه فرض
کرديم حمله فريب به اتمام رسيده و داده نهايي حاصل
شده است .اميدواريم که در آينده الگوريتم مقابله مبتني بر
آشکارسازي و کاهش براي اين ساز و کار ساده و ارزان ارائه
کنيم.

 -6بررسي نتايج
در بخش قبل مالحظه کرديم که ساز و کار تأخير و ترکياب
موجب فريب در موقعيت گيرنده هدف ميگردد .در حقيقت
ترکيب مذکور باعث تغيير بيتهاي مقدمه مي شاود کاه در
ابتداي هر زيرقاا پياام نااوبري واقاع شادهاناد .بناابراين
زيرقا ها تغيير ميکنند و در نتيجه آن ،بياتهااي نااوبري
جديدي توليد ميشوند.
در بررسي انجام شده بار روي بايش از  400نموناه موفاق
فريب توليدي باه ايان نکته دست ميياابيم کاه تغييارا
ايجاد شده در سيگنال موجب کاهش شبهفاصله ماهوارهها و
همچنين حرکت غيرواقعي مکاان مااهوارههاا مايشاود .دو
عامل ذکر شده دليل فرياب در موقعيات گيرناده هادف در
سامانه دريايي است .همچنين در نمونههاي بررسي شده باه
نکته ديگري پي ميباريم .تغييارا شابهفاصاله نسابت باه
تغييرا مکان ماهواره حادود  40برابار بيشاتر اسات .ايان
نسبت در حادود  400ماي باشاد .باا توجاه مقاادير بازر،
شبهفاصله تغيير ايجاد شده قابل توجه است .بنابراين کاهش
چشم گير شابه فاصاله گاواه بار تغييارا بيشاتر در ارتفااع
گيرنده هدف نسبت به طول و عرض جغرافيايي است.
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