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جنگ  بهره برای  الکترومغناطیس  طیف  از  برداری 

 سایبری 
های کامپیوتری خانگی، تجاری، و همچنین ارتباطات نظامی،  سیم در سطح شبکهبه دلیل گسترش ارتباطات بی

برداری از طیف الکترومغناطیس در این محیط با هدف جنگ سایبری اکنون بسیار ساده شده است. هدف  بهره

ی و نصب بدافزار بر روی تجهیزات  برداری در جنگ الکتروسایبر، نفوذ به یک شبکه کامپیوتراصلی از این بهره

 ارتباطی و عملیاتی در یک محیط ارتباطی است.  

های رادیویی خام استفاده کرد تا سپس با تحلیل آفالین آن  توان برای دریافت سیگنالحتی از این رویکرد می

ها های دیگری با دستکاری آن سیگنالها بتوان اطالعات رد و بدل شده را استخراج کرد یا در موقعیتسیگنال

 در محیط رزمی انجام داد.   های دستکاری شده عملیات فریب را بر علیه دشمنو ارسال سیگنال

گورین اسرائیل ارائه شده است،  به عنوان مثال، نمونه حمالت شبکه ایرگپ که توسط دانشمندان دانشگاه بن

آلوده از  از آسیببعد  استفاده  با  بدافزار  به  ادامه  صفر، مهاجم می- های روزپذیریسازی یک ماشین  در  تواند 

هایی از قبیل صوت و نور و  را به محیط خارج از شبکه توسط کانالآوری شده توسط بدافزار  اطالعات جمع

... ارسال و همچنین دریافت کند با محوریت بهره1. در جدول  iگرما و  از طیف  ، به نمونه حمالت  برداری 

 الکترومغناطیس اشاره شده است: 

 حمالت الکتروسایبری به همراه تشریح نوع حمله: 1جدول 

 حمله تشریح نوع  نوع حمله 

بدافزار   1صفر -حمالت مبتنی بر روز  هدفمند  حمله  قبیل  از  جهان  مهم  سایبری  حمالت  اساس 

) استاکس غنیStuxnetنت  زیرساخت  به  ایران،  (  اورانیوم  سازی 

( به زیرساخت انرژی و نظامی  Blackenergyبدافزار انرژی سیاه )

از   استفاده  روی  بر  دیگر  هدفمند  بدافزارهای  و  اوکراین، 

روز پذیریآسیب بود -های  iصفرم  i    مهاجم یک  که  راهی  تنها  زیرا 

 
1 Zero-day Attacks 



 

از  می استفاده  بدهد  قرار  نفوذ  مورد  را  ماشین  یک  تواند 

های قربانی شناسایی هایی است که هنوز بر روی سامانهپذیریآسیب

نشده وصله  نتیجه  در  آسیبو  دست  این  عنوان  پذیریاند.  با  را  ها 

کدهایپذیریآسیب و  روزصفرم  آنبهره  های  عنوان  برداری  با  ها 

شوند. به عنوان مثال، اگر بر روی  های روزصفرم شناخته میاکسپلویت

( وجود داشته باشد، مهاجم  Apacheماشین قربانی سرویس آپاچی )

برداری از یک آسیب پذیری روزصفرم بر  تواند به سادگی با بهرهمی

iدهدروی این سرویس، ماشین قربانی را مورد نفوذ قرار ب i i ،مهاجم .

تواند در فاز  وقتی ماشین قربانی را با موفقیت مورد نفوذ قرار داد، می

بهره از  و  عملیات  1برداری پس  بدافزار  نصب  قبیل  از  مختلفی  های 

iدستکاری تنظیمات، سرقت اطالعات و ... را انجام بدهد v . 

عالوه بر تمامی رویکردهای مستند شده به منظور تزریق بدافزار به   2بدافزارهای تزریق شده از هوا 

آسیبسامانه از  استفاده  قبیل  از  و  پذیریهای هدف  روز صفرم  های 

آسیب احتمال  پذیریهمچنین  خرابکاری،  منظور  به  اول  روز  های 

به   دارد.  وجود  هم  بیسیم  ارتباطات  واسطه  به  هوا  از  بدافزار  تزریق 

دانشگ مثال،  نظامی  عنوان  تفنگ    West Pointاه  یک  آمریکا 

تواند با ارائه اطالعات به  ایجاد کرده است که می  3کامپیوتری و آنتن 

چنین  بیندازد.  کار  از  را  آن  پهپاد  باز یک  ارتباطی  کانال  درون یک 

با   مقابله  برای  اوکراین  جنگ  در  روسیه  توسط  همچنین  ابزارهایی 

قرار   استفاده  مورد  پهپادی  از  حمالت  حمالت،  نوع  این  در  گرفت. 

 .vسیم برای تزریق بدافزار استفاده شده بودهای رادیویی بیلینک

 
1 Post-Exploitation Phase 
2 Air Injected Malware 
3 Computer and Antenna Riffle 



 

های  ترین رویکرد به منظور دسترسی گرفتن از سامانهاحتماال عمومی 1های خامجاسوسی/نشت داده

سیم تحت استاندارد  برداری از ارتباطات بیمورد هدف کامپیوتری بهره

WiMAXرادیوها ،  Fi-Wi  ،Bluetooth،  2سیم بی  IPی  ، 

( و... باشد.  4)موبایل به دکل مخابراتی  3ارتباطات بیسیم شبکه سلولی

اند و اطالعات  ها به خوبی تعریف شدهاز آنجایی که تمامی این پروتکل

ها به صورت عمومی وجود دارد، طراحی حمالت سایبری برای آن  آن

نگاری شده یک چالش جدی های رمزتر است اگرچه کانالها ساده

کنند. به عنوان مثال، پلتفرم  ها ایجاد میبرای انجام حمله بر علیه آن

، یک پهپاد جاسوسی برای آمریکا  5(WASPسیم )جاسوسی هوایی بی

های آن است. این پهپاد توانایی  فوت طول و عرض بال  6است که  

پروتکل   تحت  شبکه  پسوردهای  پهپا  Wi-Fiکرک  این  دارد.  د  را 

برای شبکه   آنتن  قالب یک  در  توانایی عملکرد  را    GSMهمچنین 

های ارسال شده  ها و پیامدهد تا تماسدارد که این امکان را به آن می

 .viرا شنود کند  GSMتحت شبکه 

انرژی   الکترومغناطیس  پالس 

 6باال

یک پالس الکترومغناطیسی انرژی باال، که گاهی اوقات یک اختالل  

می  7الکترومغناطیسی  خوانده  هم  انرژی  گذرا  انفجار  یک  شود، 

پالسی می چنین  خلق  نقطه  است.  رخدادهای  الکترومغناطیسی  تواند 

تواند در قالب یک فیلد مغناطیسی،  طبیعی یا ساخت انسان باشد و می

الکتریکی یا تابشی رخ دهد یا در قالب جریان الکتریکی انجام شود 

می تواند    EMPکه دارد. ایجاد اختالل به وسیله  مبتنی بر نوع منبعی  

به تجهیزات الکترونیکی آسیب برساند یا تخریب کند یا حتی در سطح  

 
1 Data Spying/Leakage 
2 Wireless IP Radio 
3 Air interface of the cellular connection 
4 Cell phone to the tower 
5 Wireless Aerial Surveillance Platform 
6 High Energy Electro Magnetic Pulse (EMP) 
7 Transient electromagnetic disturbance 



 

میانرژی باالتر  ساختمانهای  قبیل  از  فیزیکی  اشیاء  و تواند  ها 

توانند به صورت  ها را از بین ببرد. اگرچه این نوع ابزارها نمیماشین

قرار بگیرند اما به هر صورت از آن  های سایبری  کامل تحت سالح 

الکترونیکی و کامپیوتری بهره  می توان برای از بین بردن تجهیزات 

چین،  روسیه،  مانند  کشورها  از  بسیاری  اکنون  روی،  همین  از  برد. 

viآمریکا i  و اسرائیل به سمت ساخت چنین تسلیحاتی رفتندvi i i  به .

آوردها خود توانسته است با  عنوان مثال، کره شمالی در آخرین دست  

الکترومغناطیسی ایجاد کند که زیرساخت   موفقیت یک سالح پالس 

ببرد  بین  از  را  آمریکا  مانند  iالکترونیکی یک کشوری  x  یک تهدید .

برنامه   محوریت،  همین  با  ایجاد    Alabugaدیگر  برای  روسیه 

ها  . با توجه به گزارش رسانهxتسلیحات پالس الکترومغناطیسی است 

به نظر می رسد روسیه تحت این برنامه قصد تولید تسلیحات از نوع  

EMP    دارد که بتواند یک محیط محدود را تحت تاثیر قرار دهد زیرا

توانند برای از بین بردن زیرساخت تولید برق دشمن این تسلیحات می

تجهیزات   تمامی  دیگر  رویکرد  در  یا  بگیرند  قرار  استفاده  مورد 

کامپ و  میالکترونیکی  مسئله  این  ببرند.  بین  از  را  در  یوتری  تواند 

تمامی  کم چون  کند،  ایجاد  دشمن  برای  آشوب  ممکن  زمان  ترین 

 توانایی او از بین خواهد رفت.

رادیویی  فرکانس  حافظه 

 1دیجیتال 

( دیجیتال  رادیویی  فرکانس  الکترونیکی  DRFMحافظه  متد  (، یک 

های رادیویی است. این  برای دریافت دیجیتالی و انتقال مجدد سیگنال

گیرد، اگرچه از این  متد عموماً در جمینگ رادارها مورد استفاده قرار می

ارتباطات تحت شبکهمتد می های سلولی را هم  توان برای جمینگ 

 مورد هدف قرار داد.  

 
1 Digital Radio Frequency Memory 



 

از   دفاعی  صنایع  رادار    DRFMدر  روی  تقلبی  اهداف  ایجاد  برای 

های از سیگنالی  1برداری نمونهشود. در این تکنیک عمل  استفاده می

گیرد تا در نتیجه بتوان با دقت باالیی  رادیویی با سرعت باال صورت می

 آن را دیجیتالی و تحلیل/پردازش کرد.  

سامانه اکنون  دیگر،  عبارت  تجاری  به  سیگنالDRFMهای  های  ، 

های دیجیتالی تبدیل ها را به سیگنالیکنند، آنآنالوگ را دریافت می

های دیجیتالی شده را پردازش، تحلیل و دستکاری  نند، سیگنالکمی

آنالوگ  کنند، سپس سیگنالمی به  را  دیجیتالی دستکاری شده  های 

 . xiتبدیل کرده و ارسال مجدد خواهند کرد 

تجهیزات   توسط  شده  دستکاری  و  کپی  سیگنال  که  آنجایی  از 

DRFMت، رادار  ، دارای انطباق با سیگنال دریافتی از منبع اصلی اس

ها که به عنوان هدف دریافت  قادر نخواهد بود بین آن و دیگر سیگنال

توانیم از این  کند، تفاوتی قائل شود. به هر صورت، میو پردازش می

بر علیه یک گیرنده    DRFMرویکرد برداشت کنیم که یک سامانه  

RF  دهد و مهاجم توانایی دستکاری  عمل حمله مرد میانی را انجام می

یک شبکه در یک کانال ارتباطی در سطح بیت ها با تزریق خود تراف

xiدر کانال ارتباطی بین فرستنده و گیرنده را خواهد داشت  i  . 

های مبتنی بر  ارتش و نیروی دریایی آمریکا در حال استفاده از سامانه

توانایی  DRFMفناوری   تقویت  همچنین  برای  و  جمینگ  های 

  Senior Suterاست، فناوری  فریبکاری خود هستند. شایان ذکر  

  DRFMآمریکا بر پایه    Big Safariتوسعه داده شده توسط واحد  

 است. 

 
1 Sampling 



 

داده طریق  نشت  از  خام  های 

 1های ایرگپ شبکه

  رد، یقرار بگ  یمورد بررس   دیبا  نظامی  یکه در ساختارها  ی امولفه  نیاول

  ی است. برخالف معماری  کنترل  یهاسامانه  یبندشبکه  ینوع معمار

ی  کنترل یهاسامانه یبندشبکه ،یو سازمان یادار یهاسامانه یارتباط

معنا    نیهستند، به ا  رگپ ی ا  ا ی  زولهیبه صورت ا های نظامی  در محیط

  ی جهان   نترنتیبه ا   میارتباط مستق  ،نظامی  شبکهدرون    زاتیکه تجه

 ها، ایرگپ یا ایزوله گویند. به این نوع شبکه ندارند.

دال  یکی پ  لیاز  ا  یکربندیمهم  صورت  به    ت ی اهم  رگپیشبکه 

بتواند از راه دور    یاگر شخص  یلیبه هر دل  را ی است زنظامی    یساختارها

ا ز  زات یتجه  ن یبه  شبکه  کال   یدسترسنظامی  /    یاتیح  رساختی و 

ها رخنه  روزصفرم به آن  یهایریپذبیاز آس  یبرداربا بهره ایو  ردیبگ

، فاجعه  عمال یا اختاللی ایجاد کندتغییراتی ا  زات یتجه یکند، و بر رو 

 صورت خواهد گرفت.  

آنجا  به از  خالصه،  ا  ییصورت  در  معمار  نیکه   ،یبندشبکه  ی نوع 

  نترنت یبه ا  یکار -ستگاه یا   یها و سامانه  ینظارت   یها، سامانهزاتیتجه

مانند   یخارج  دات ینسبت به تهد  شودیندارند، تصور م  یدسترس  یجهان

  ی کس  یشبکه صنعت  رونیچون از ب  تند،هس  من یدور اراه  یهاتی اکسپلو

 یبندشبکه  یاگر معمار   حال  ها را ندارد.ارتباط با آن  یامکان برقرار

درستنظامی  ساختار   ا  زولهیا  یبه  حت  یکربندیپ  رگپی /  در    یشود، 

  ره یهدف قرار دادن زنج  قی ها به بدافزار از طرسامانه  یصورت آلودگ

دلی نفوذ  ک ی)   یداخل  داتیتهد  ای   زات یتجه  نیتام به    نکه یا  لی(، 

  ن یب  تباطاست، ار   یو محل  رگپیبه صورت ا  هاستمیس  یساختار ارتباط

تجه در  فرمانده  زات یبدافزار  و  کنترل  سرور  با  ممکن    ی آلوده  خود 

 .  ستین

 
1 Data Exfiltration Through the Airgap 



 

را    هاستمیس  یبدافزار نه امکان سرقت اطالعات از رو   ،یرو  نیاز هم

ا   ی کنترل و فرمانده  یرا از سرورها   یفرمان  تواندیم  نکهیدارد و نه 

در بنکند.    افت یخود  دانشگاه  در  تحقیقاتی  اکنون  و  اگرچه  گورین 

میتل نشان  که  است  گرفته  صورت  صهیونیستی  رژیم  دهد آویو 

های  توان به واسطه کانالبندی ایرگپ یا ایزوله را میمعماری شبکه

دور زد تا در    ، و ... جانبی دیگری مانند گرما، الکترومغناطیس، صوت

نتیجه بتوان اطالعات را بین دو سیستم مجزا از یکدیگر انتقال داد یا  

به عبارت دیگر، بین دو ماشین بدون هیچ ارتباطی، تبادل اطالعات  

xiانجام داد  i i . 

تواند ارتباط مرکز کنترل و  شایان ذکر است، معماری ایرگپ فقط می

غ را  زیرساخت  در  بدافزار  با  اما  فرماندهی  کند،  سخت  یا  یرممکن 

ای بدافزار  نت نشان داد، طراحان حرفهطراحی بدافزاری مانند استاکس

به محیط  با جمع به صورت پسیو نسبت  اطالعات )جاسوسی(  آوری 

توانند بدافزاری طراحی کنند که عملیاتی زیرساخت مورد نظر خود می

خود   عملیات  فرماندهی  و  کنترل  مرکز  با  ارتباط  بدون  با  حتی  را 

xiموفقیت انجام بدهد  v  . 

های نظامی به صورت  بندی سیستمبا اینکه ساختار و معماری شبکه

درصد    100اند، اما این به معنای امنیت  ایرگپ و ایزوله طراحی شده

های بسیار دیگری وجود دارد که بتوان یک بدافزار را  نیست، چون راه

های ارتباطی  یق کانال، و با آن از طرxvدر یک سیستم ایزوله وارد کرد

.  xviدیگر مانند صوت، الکترومغناطیس، نور و ... ارتباط موثر برقرار کرد 

توان از  بندی ایرگپ میاز همین روی، این فرض که معماری شبکه

نفوذ به شبکه صنعتی جلوگیری کرد، ایده کامال صحیحی نیست زیرا  

xviاکنون موارد نقض آن نمایش داده شده است  i. 



 

واسطه  دادهنشت   به  خام  های 

 1انتشار الکترومغناطیس

الکترومغناطیسی   امواج  انتشار  طریق  از  اطالعات  نشت  تاریخچه 

(EMR  ناخواسته و همچنین مبحث محافظت بر علیه این نوع شیوه )

الکترونیکی   مواد  محافظت  پروژه  معرفی  زمان  به  اطالعات  نشت 

گردد که  بر می  2(TEMPESTمخابراتی بر علیه ارسال امواج مزاحم )

xviتوسط آژانس امنیت ملی آمریکا ساخته شد i i  در این پروژه اثبات .

( الکترومغناطیسی  امواج  انتشار  که  نمایش  EMRشد  صفحه  از   )

کابل کابلکامپیوترها،  داده،  ...  های  و  کلید،  الکتریکی، صفحه  های 

نظارتی  می تجهیزات  شوند.  ذخیره  همچنین  و  نظارت  توانند 

TEMPEST  شوند که  های حساس میمل انواع مختلفی از گیرندهشا

فرکانسمی از  وسیعی  طیف  با  توانند  همچنین  و  کنند  نظارت  را  ها 

های دریافتی  افزارها سیگنالافزارها و نرماستفاده از ترکیبی از سخت

xiهای خام را از آن استخراج کنند را پردازش کرده و داده x. 

 الکترومغناطیسی در محیط نبردبرداری از طیف سناریوهای بهره 

های نظامی به شکل کامل در حال  های کامپیوتری و متعقاباً شبکههمانطور که پیش از این بحث شد، شبکه

سیم هستند. از همین روی، شانس بسیار زیادی  و همچنین الگوی ارتباطی بی  TCP/IPانتقال به پروتکل  

الکترومغناطیسی برای انجام  ته شده بهرههای شناخوجود دارد که در محیط نبرد از تکنیک برداری از طیف 

 جنگ الکتروسایبری استفاده کرد. در قسمت زیر، برخی از این سناریوها توضیح داده شده است: 

 تکنیک هوابرد 

بدافزار به  یکی از کاربردی انتقال  استفاده از یک سامانه هوابرد برای  الکتروسایبری  ترین سناریوهای جنگ 

های ارتباطی رادیویی است. در این نوع حمله، یک سامانه هوابرد ی سایبری دشمن از طریق لینکدرون فضا 

 
1 Data Leakage Through Unintended EM Radiations 
2 Telecommunication Electronics Material Protected from Emanating Spurious Transmissions 



 

تواند این حمله را بر علیه ارتباطات و تجهیزات دشمن انجام بدهد، و در نهایت پس از نفوذ به  مانند پهپاد می 

 ها یک بدافزار نصب کند. ها، بر روی آنآن سامانه

 IPجعل  

بعدی و نرمرویکرد  رادیو  به یک شبکه  از یک  رود  استفاده  با  کنترل    IPافزاری  با  نتیجه  در  تا  است  جعلی 

ارسال    GPSها در نحوه عملکرد سیستم مداخله کرد و کارهایی از قبیل نمایش اطالعات غلط  سیگنال یا 

 های اشتباه به دشمن بهره برد.  پیام

 DRFMحمالت  

بعدی، می رویکرد  ادر  استفاده  با  تکنیکتوان  مانند  ز  سیگنالDRFMهایی  آنتن  ،  به  شده  دستکاری  های 

توان  های ما نباشند، یا حتی در برخی موارد میرادارهای دشمن ارسال کرد تا قادر به شناسایی پهپادها و جنگنده 

معرفی کرد، با استفاده از این حمله هواپیماهای دشمن را به عنوان هواپیما مهاجم به سامانه پدافندی خودشان  

 تا سامانه پدافندی جنگنده یا پهپاد خودشان را منهدم کند.

 جعلی  BTSایجاد  

های همراه دشمنان مجبور  جعلی ایجاد خواهد کرد تا در نتیجه آن تلفن  BTSدر این رویکرد، مهاجم یک دکل  

شوند، مهاجم خواهد تقلبی متصل    BTSتقلبی شوند. هنگامی که آن ها به    BTSبه برقراری ارتباط با آن دکل  

تلفنی آن پیامتوانست گفتگوهای  را نظارت و شنود کند،  ارسالی آنها  ایمیلهای  را بخواند،  ها و تمامی  ها 

 های انتقال داده شده توسط کاربر را دریافت کند.  داده

   تفنگ ضدپهپاد

ی یک پهپاد که هدف انجام  های ضدپهپاد کانال ارتباطتواند با استفاده از تفنگدر این رویکرد، مهاجم می

های جاسوسی یا الکتروسایبری را دارد با سامانه کنترل و فرماندهی خود از بین ببرد، تا در نتیجه پهپاد  عملیات

 یا سقوط کند یا نتواند عملیات خود را با موفقیت انجام بدهد.



 

 جمینگ 

های ارتباطی رادیویی در سطح ستون تواند با انجام حمالت جمینگ بر روی کانالدر این رویکرد، مهاجم می

ارتباطات در سطح  یا ...(    Bluetooth  ،WiFIیا ...( یا در نقطه دسترسی )  IP Radioیا    WiMaxفقرات ) 

 یک شبکه کامپیوتری را مختل کند. این موجب خواهد شد کامپیوترها نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کند.  

 نگ های سیگنالی برداری از پروتکلبهره 

مهم از  پروتکلیکی  هک  نفوذگری،  رویکردهای  مانند  ترین  موبایل  شبکه  سیگنالینگ  و    SS7های 

Diameter  پذیری پروتکل  برداری از آسیبو ... است. به عنوان مثال، با بهرهSS7توان ارتباطات تحت  ، می

  یمیقد  یتیامنپذیری  آسیب  کیسو استفاده از    قی روش، از طر  نیک تلگرام به ا افزار تلگرام را شنود کرد. هنرم

 .  شودیانجام م  SS7  یمخابرات  یهادر پروتکل

 تکنیک و رویکردهای دیگر 

تکنیکر و  از  ویکردها  استفاده  مانند  دیگر  روزپذیریآسیبهای  تامین  صفر-های  زنجیره  انجام حمالت  ها، 

پروژه   پروژه  TEMPESTتجهیزات،   ،Suter  ،  و دارند که میبدافزارها  در محیطتوان... هم وجود  و  هند  ا 

ای که اکنون واضح است، کاربرد و سطح سناریوهای ترکیبی مورد استفاده قرار بگیرند. به هر صورت، مسئله

و همچنین تخریب زیرساخت ارتباطی و تهاجمی    ، جاسوسیآوری اطالعاتتاثیرگذاری این حمالت برای جمع

 دشمن در محیط نبرد است.  

اکنون ی  با    مایهواپ  که یک   است   افتهیتوسعه    نگیبوئشرکت  توسط    ینظام  ی مایهواپ  کشایان ذکر است، 

فدرال    ی توسط اداره هوانورد  2012سال    لیاست که اوا(  ISRیی )و شناسا  ینظارت  ،یاطالعاتمحوریت مسائل  

با عنوان  سفارش داده شد. اساس و ساختار    نگیبه بوئ بر   یمبتن شود،  شناخته می  1مارس یااین هواپیما که 

 . xxاست  350  ریانگیک  کرفتچیب یتجار  یمایهواپ

  ی ها تیمتحده قابل  االتی ارتش ا  یبرا  تواندیاست که م  متیپلتفرم ارزان ق  کی  350  ری انگیک  یمایهواپ  یسر

نصب    یهاستمیرا فراهم کند. س  یجنگ  طیهوشمند اطالعات بالدرنگ مح  زیو آنال  ی آورهمچون جمع  یادیز

 
1 EMARSS 



 

ا کنند. در واقع    یریو ردگ  یینور کم شناسا  طیدر شرا  یرا حت  یاهداف سطح  توانندیم  مایهواپ  نیشده در 

 .xxiانجام شود ییآب و هوا طیباال و در هر شرا اریبا دقت بس یینظارت و شناسا اتیعمل

  یهمچون نوع حسگرها   ی مختلف  یارهایاس معبر اس  توان یرا میی  و شناسا  ینظارت  ،یاطالعات  یماهایهواپ

پ  ،یاطالعات، شکل ظاهر  یآورجمع پرواز  ،یبندکریاندازه،  عمل  ها،سی سقف سرو  ،یاستمرار  و    ها اتینوع 

  یختلفم   یکاربردها  ها،یبنددسته  نیکرد. با توجه به ا  ی بندها دستهداده  یگذار و به اشتراک  ی همکار  زانیم

از مهم  شودیها در نظر گرفته مآن  ی برا  زین نظام  توان یها مآن  ن یترکه    ، یمرز   یها و گشت  یبه بخش 

و    ی عیحوادث طب  یهاامدیپ  یبررس  ،ییایجغراف  راتییتغ   لیو تحل  ی بردارجستجو و نجات، نقشه  یهااتیعمل

 اشاره کرد.  یبخش کشاورز  نیهمچن

عمل  ی اریبس  معموال شناسا  ینظارت  ،یاطالعات  ییهوا  یهااتیاز  طریی  و  مانند    یهاستمیس  قی از  خودکار 

سرنش  یماهایهواپ  ایها  ماهواره گلوبال  نیبدون  م  1هاوک مثل  اشودیانجام  با  محدود  نی.  تعداد  از    یحال 

  ی کاربردها  یبرا   ماهاینوع هواپ  نیا  شتر یوجود دارد. ب  زین  ییو شناسا  ینظارت  ،یاطالعات  دارنیسرنش  یماهایهواپ

  اتینوع عمل  ر ییتغ  ت یقابل  ماها یهواپ  نیاز ا   یاند. در واقع تعداد کمشده  یاهداف خاص طراح  ییشناسا  ا ی  ژهیو

  نگونه یاز ا   ی کی  مارسی ا  یمایمختلف هستند. هواپ  یها تی انجام مامور  یبرا   ییرا داشته و مجهز به حسگرها

عراق و افغانستان    ن،یالت  یکا یر آم  قا،ی در آفر  ات یانجام عمل  یمتحده تاکنون از آن برا   االتی ها است که اپلتفرم

xxiاستفاده کرده است  i . 

ا  24متحده    االتیا  ارتش از  ب  مایهواپ  نیفروند  از آن    یمیاز ن  شیرا سفارش داده است که در حال حاضر 

است که    Vو    G  ،M  ،S  یها و نسخه  ی سفارش داده شده شامل مدل اصل  یماهایشده است. هواپ  یاتیعمل

مربوط به خود را دارا    یهااتیانجام عمل  یی نصب شده، توانا  ی و حسگرها  هاستمیها متناسب با سهرکدام از آن

xxiهستند i i  . 

هستند. در    شرفتهیپ  کیونیو او   ی ارتباط  ی هاستمیها مجهز به ستمام آن  مارس، ی ا   ی هابدون توجه به نسخه

  ط یاطالع خدمه از مح  تیاهم   لیرآالت استفاده شود و به دلابزا   نیتر شده است از مدرن  یسع  ما یهواپ  ی طراح

بزرگ در نظر گرفته    شیجفت صفحه نما   ک ی)خلبان و کمک او(    مایهواپ  ی از اپراتورها  کیهر    ی برا  ،یاتیعمل

 
1 Global Hawk 



 

  نیترنصب است که از مهم  ماهایهواپ  ی رو  یگرید  یات یعمل  یابزارها   هاستمیس  ن یبا ا   بیشده است. در ترک

xxiاشاره کرد  ر یبه موارد ز توان یها مآن v: 

 در روز و شب  لمیضبط ف تی( با قابلL3)ساخت شرکت  MX-15 یبردار لمیف نیدورب •

 (ی زری)رادار ل داریو ل رادار  •

 (GeoINT) ییایهوش جغراف ستمیس •

 (SAR) یروزنه مصنوع رادار  •

 مادون قرمز  یربردار یتصو •

 ق ی دق ییهوا تیهو ستمیس •

 ینیعوارض زم ییهوشمند شناسا ستمیس •

 ع یوس ی هاطینظارت بر مح یر یتصو ستمیس •

 )ستکام( یامخابرات ماهواره نکیل •

 (SIGINT) گنالیس ی آورجمع یحسگرها •

 (COMINT) ی اطالعات مخابرات ی آورجمع یحسگرها •

 (BLoS) میمستق ریغ دی( و دLoS) میمستق  دید یمخابرات یهانکیل •

 ADS-B فرستنده •

 (ECMs) کیالکترون  یضدجاسوس ستمیس •

افزار را با توجه از حسگرها و نرم یعیوس  فیط قیامکان تلف ما،یهواپ کیونیاو یباز هسته اصل یدر واقع معمار

ها در  آن  ی هاداده  قینحوه تلف  هاستمیس  نیدر رابطه با ا   یاصل چالش  .کندیفراهم م اتیعمل  یها یازمندیبه ن

 هوشمند ارتش است.   ینیزم یها ستگاهیا

اطالعات    تواند ی( مDCGS-Aشده )  ع یمشترک توز  ینیزم  ستمیبه نام س  ییمتحده در واحدها  االت یارتش ا

  ستمیس  نیکند. ا  عیو توز   ش ینما  ،یسازمانده  ب،یترک  ،یآورمختلف را جمع  ستمی س  500از    شیاز ب  یورود

  ش ینما  ی برا  یاختصاص  نک یل  کی  قی ها را از طرآن  ،ی مختلف ورود  ی هابالدرنگ داده  لیو تحل  هی پس از تجز

 .xxvکند یارائه م  مایهواپ کیونیاو ی هاستمیس یبه خدمه رو



 

-AARو     AAR-57ستمیشونده با مادون قرمز به دو س  تیهدا  یهاموشک  دیتهد  ییشناسا  یبرا   مارسیا

  -الکترو  یاز حسگرها   AAR-57هشدار موشک    ستمی است. س( مجهز شده  BAE)از محصوالت شرکت    47

  نیموشک( پاسخ دهد. ا  تی )در مرحله وضع  یموشک  داتیبا سرعت به تهد  تواندیکه م   کندیاستفاده م  ینور

  ز ین  AAR-47  ستمیشود. س  یانداز بال ثابت نصب و راه  ایبال متحرک    یهاپلتفرم  یرو   تواند یمحصول م

 است.  زر یتوسط مادون قرمز و ل  شوندهتی هدا  یهاشدن انواع موشک  کیشدار نزده   یسامانه قدرتمند برا   کی

 مارس یمختلف ا  یهاپرواز در نسخهعرشه    یافزارهامحصول، تمام سخت   نیدر ا  یافزارنرم   کردیبا توجه به رو
  ی هاگسترش روش با توجه به  ولی به هر صورت،  کامال با هم مشابه هستند.    مایهواپ  یسگرهابرخالف نوع ح

ایاالت متحده ارتش    نده،یآ  یهااتفاقات در جنگ  نگونهیخطرناک ا  یهاامدیپ  نیو همچن  ستمیهک و نفوذ به س
 داشته است. مارسیا یهاو شبکه  هاستمیمختلف س یهاهیدر ال ت یامن یبه سطح باال یتوجه خاصآمریکا 

دور دارا هستند.   اریبس  ی در فواصل   یها را حت داده  افت یارسال و در  ییتوانا  مارس یانتقال داده در ا  یهانک یل 
راحت  مایبا هواپ DCGS ستگاهیارتش را از ارتباط مداوم ا الیخ هانک یل  ن یو امن اطالعات در ا عیتبادل سر

ا  یمبتن  یااز مخابرات ماهواره   تواندی م  نیهمچن  مارسی. اکندیم ن  یبرقرار  یبرا  نمارست یبر   یواح ارتباط در 
از پوشش   برا  DCGSخارج  کند. در واقع  از محصوالت    یقیتلف  مارسیا  کیونی او   یهاستمیس  یاستفاده 

 است.   یو تجار ینظام

با این حال، هنوز مسئله امنیت طیف الکترومغناطیس اهمیت فراوانی دارد. چون اگر در این محصول، یک  

امنیتی باشد، می  چون در ساخت آن از  تواند عملکرد آن را تحت شعاع قرار بدهد.  مولفه فقط دارای ضعف 

 افزاری استفاده شده است.  افزاری و سختمحصوالت متنوع نرم

افزار در حال حرکت هستند، ها به سمت رویکردهای نرمبه هر صورت، از آنجایی که امروز بسیار از فناوری

  ی افشاگرانه، درباره  یواشنگتن پست در گزارشوان مثال،  به عنها توجه ویژه داشت.  باید به مسئله امنیت آن

  یرمزنگار   یهابا سوءاستفاده از دستگاه  گرید  ی، از کشورهاCIAمتحده،    االتیا   یآژانس اطالعات  یجاسوس

 .xxviه است خبر داد

ردوبدل    یهاامیو محرمانه ماندن پ  تیحفظ امن  یها در سرتاسر جهان براتاکنون، حکومت  شیقرن پ  مین  از

اند.  شرکت واحد اعتماد کرده  کیخود به    یو سربازها  یاسیس  یها مقام  ها،پلماتیها، دجاسوس  انیشده م

  االت یدوم و با ارتش ا  ینجنگ جها  انیقرارداد خود را در جر  نیاول  Crypto AGشرکت مذکور، موسوم به  

بازار    یرواسرعت به فرمانکسب کرده بودند، به  ییها که از قرارداد اول سود باالامضا کرد. آن  کایآمر  یمتحده



 

  ی هانیشرکت از ماش  ن یا  ی رمزنگار  یهادستگاه  ی ها، فناورشدند. با گذشت دهه  لی تبد  ی رمزنگار  یهادستگاه 

 کرد.  دایزار، تکامل پافو نرم یکونیلیس  ی هاو امروزه به تراشه یکیالکترون   یبه مدارها یکیمکان

،  21کشور جهان تا قرن  120از  شیبه ب یرمزنگار یها یو فناور زاتیبا فروش تجه پتویکر یسیسوئ شرکت

  ی روهاین  انه،یدر خاورم  ییبه کشورها  توان یشرکت م  نیمهم ا  انیدالر درآمد کسب کرد. از مشتر   هاونیلیم

  دانستند ینم  انیاز مشتر  ک یچیاشاره کرد. ه  کانیوات  یپاکستان و هند و حت  ن،یالت  یکایحاضر در آمر  ینظام

  یقرار دارد که ط  CIAموسوم به    کایآمر  یآژانس اطالعات  محرمانه  تی درواقع تحت مالک  پتو،یکه شرکت کر

طبقه  کی سازمان  شده یبندقرارداد  غرب  ی اطالعات  یهابا  آژانس  ،یآلمان  شد.    ،یاطالعات  یهاتصاحب 

  یکشورها  یشدهیرمزنگار  یهاامیها، پسوءاستفاده از آن  باتا    کردندیم  یکار شرکت را دست  یهاتگاه دس

 کنند. ییرمزگشا  یآسان را به گرید

از شرکت کر  برنامه  اتیجزئ اسرار طبقه  اندازهبه  یبا عمر  پتویسوءاستفاده    ی شده  یبندچند دهه که شامل 

شده است. واشنگتن پست    یدارنگه  ایس  اتیجامع و محرمانه از عمل  یاخچهیدر تار  شود،یجنگ سرد هم م

کرده و گزارش حاضر را    دا یدست پ  اسناد، به ZDF  خود،  یآلمان  ی تامشترک با هم یقاتیگزارش تحق  در پروژه

حاضر در شرکت    ییاجرا  ران یمرتبط با پرونده و مد  ییکا یآمر  یهانام مقام  یدست آمده، حتد بهمنتشر کرد. اسنا

 یو حت  ی اطالعات  یهابا آژانس  ی و همکار  یسیشرکت سوئ  ی هاشهی از ر  ی. اطالعاتکندیرا فاش م  پتویکر

 حرکت خارج کرد.  یاصل  ریرا از مس  پتویوجود دارد که کر ایدر اسناد س یداخل ی هایریدرگ

چگونه    ی شرکت رمزنگار  کیبا    ی در همکار  یاطیاحتیکه ب  دهدیمحرمانه و گزارش حاضر نشان م  اسناد

آمر حت  اریبس  یاز کشورها   کایباعث شد  و  آن  یمتعدد  کند.  از کشورها هزمتحدان خود، سوءاستفاده    نه یها 

و سپس    Thesaurusنام  مذکور ابتدا به  ی. پروژهدندیدزدیشان را مزمان، اطالعاتو هم  کردندیم  افت یدر

Rubicon   وMinerva قرار   یسازمان اطالعات  نی ا   یها پروژه  نیتربزرگ  انی و درم  شدیشناخته م  ایدر س

 دارد. 

 ی در مقابل حمالت کانال جانب ینظام یهاستم ی محافظت از س

  کیونی و او  یکیالکترون  زاتیتجهدر    تیامن  جادی محافظت و اث بعدی که باید به آن اهمیت داد، مسئله  مبح

  تی از عوامل مهم در موفقاست که    ییمعکوس و رمزگشا  یمانند نفوذ، مهندس  یی دهایدر مقابل تهد  ینظام

مورد استفاده    یها یو فناور  ی بر یجنگ سا  ر یاخ  ی هاکه در سال  ی . درحالآیندنظامی به حساب می  اتیعمل  کی



 

  یکیالکترون  یهاستمینفوذ در س  یبرا  نهیساده و کم هز  ییهاششده است، اما همچنان رو  دهیچیپ  ار یدر آن بس

 وجود دارد.  

 ی حمالت کانال جانب 

جانبی کانال  ی1حمالت  ا  یک،  مروش  نیاز  که  است  هز  تواندیها  برا   نهیبا    ی عاد  زاتیتجه  دیخر  ی کم 

  ستمیس  کی  ی کیزیاز ساختار ف  یحمالت در واقع توسط اطالعات نشت  ن یاجرا شود. ا  کیالکترون  یها شگاهیآزما

از قب  ن ی. اشودیرمزنگار انجام م   ای   یاطالعات زمان  ،یسیغناط تشعشعات الکتروم  ،یتوان مصرف  لیاطالعات 

  یدر حوزه رمزنگار   یادی ز  تیاجرا و موثر بودن از اهم  یسادگ  لینوع حمالت به دل  نیصوت هستند. ا  یحت
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  3(DPAتوان )  یتفاضل  لیو تحل  2(SPAساده توان )  لیبه تحل  توانیم  یحمالت کانال جانب  نیترجمله مهم  از

ا   یهااتیعمل  ی دستگاه که در حال اجرا  کی  ی توان مصرف  لیاز تحل  یرتهاجمیغ   ی هاروش  نیاشاره کرد. 

  ی روش موثر  ساده  ی. راهکارهاکنندیاست، استفاده م  یرمزنگار   یهادیو کل  هاتمیمعمول خود شامل الگور

  ستمیمقاوم است که داخل خود س  ی اهیال  کردیرو   کی  ازمندیو دستگاه ن  ستندین  ییدها یتهد  نیمقابله با چن  ی برا

 ادغام شده باشد. 

 شنود سفارت مصر   – ی حمالت کانال جانب   خچه ی تار 

از دانشمندان    یکی.  گرددیبر م  یالد یم  1965به سال    یحمالت کانال جانبدر رابطه با    یگزارش رسم  نیاول

( در  MI5انگلستان )  یها بعد گزارش داد که سازمان اطالعات داخلسال  ایتانیوقت ستاد ارتباطات دولت بر

 شده در سفارت مصر بوده است.   دستگاه رمزنگار به کار گرفته کی   یکشف کدها یتالش برا

کشف رمز، انجام آن با   یبرا  ی در توان محاسبات تیمحدود لیبوده و به دل یکیمکان  فریدستگاه از نوع سا نیا

در    کروفنیم  کیکرد    شنهادیدر ادامه پ  بوده است،  GCHQاین شخص که دانشمندی در  مانع مواجه شد.  

از رمز آن    یدستگاه بخش  ی شده از سو  دیتول  کیکل  ی صدا  قی قرار دهند تا از طر  یکیدستگاه مکان  ن یکنار ا

 کشف شود.  

 
1 Side-Channel Attacks 
2 Simple Power Analysis 
3 Differential Power Analysis 



 

  ی کیمکان  نیماش  نیروتور ا  3  ای  2  یاصل  ت یموقع  ت یبا موفق  MI5دستگاه،    یهاکی کل  ی با گوش دادن به صدا

شدت کاهش  شکستن رمز دستگاه به    یبرا  ازیمورد ن  یاطالعات توان محاسبات  ن یا  قی را کشف کرد. از طر

 کند. یسفارت را جاسوس نیها ارتباطات اسال ی توانست برا MI5و  افت ی

موفق به    1996کوچر است که در سال    یحوزه مربوط به آقا  نیدر ا  شرفتیحمله، سهم عمده پ  نیوجود ا  با

کوچر گفته است    ی گزارش آقا  نیشد. در ا  ها« یسازادهیدر برابر پ  یموثر با نام »حمله زمان  کیتکن  ک ی  یمعرف

کشف رمز    یبرا  یارزشمند  اریسبه اطالعات ب  توانیم   ،یخصوص  یکدگذار  اتیزمان عمل  یری گکه با اندازه

در    یگریمختلف د  یهابه روش  یابیدانشمندان منجر به دست  قاتیتحق  زیبعد ن  یها . در سالافتیآن دست  
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 ی ل جانب حمالت کانا   ت یاهم 

صورت   یستیجنگ با کیاست که در    ییکارها نیدر کسب اطالعات دشمن از مهمتر یاطالعات و سع حفظ

 . کندیاثر م یو کامال ب کشدیرا به چالش م  ینظام ی گاه برتر یاطالعات ی. برتر ردیبگ

اعراب    ینظام  یقوا   زانیگر قدس م اشغال  م یو رژ  یعرب  یکشورها   ن یب  انهیخاورم  1967مثال در جنگ    ی برا

را پشت سر خود داشتند   ی شورو  تی اعراب حما  نکهیگر قدس بود و با توجه به ااشغال  میاز رژ  شیبه مراتب ب

گر قدس  اشغال  میرژ  یاطالعات  ی گر قدس نداشتند. اما برتراشغال  میرژ   م یرژ  یالمللنیب  ان یاز حام  یچندان ترس

 در جنگ شد. ب اعراب سبب شکست اعرا  ییهوا یروین  ی او و نابود ی و حمله ناگهان

  ت یامن  ی برا  ییاطالعات به تنها ینشان داده است که کدگذار  یحمالت کانال جانبشده در    یمعرف  یهاروش

  ن یا   ی دهایل تهددر مقاب  د یبا  ینظام  یهادر بخش  یک یالکترون  ی هاستمینبوده و س  یکاف  یبر یسا  یدر فضا

 را داشته باشند.   یمقاومت کاف ینیچن

ممکن    ییای و در  ینیزم  یافزارها جنگ  ای  مایهواپ  زاتی همانند تج   یکیالکترون  یهاستمیاز س  ی اریاز آنجا که بس

الزم در    یحفاظت  داتیتمه  دیبا  ستمیس  سازکپارچهیمهندسان    رند،یدشمن قرار گ  اریاست در طول جنگ در اخت

را در    هاستمیس  نی(  به ایحمالت کانال جانبمانند    یی راهکارها  قی مجاز دشمن )از طر  ریغ  یمقابل دسترس

حمالت کانال    یهانهیگز  ن یقابل حمل از مستعدتر  یک یالکترون  زاتیو تجه  یمخابرات  یها. دستگاهرندینظر گ

  ز ین  یبه جعل دستورات نظام  ،یها عالوه بر جاسوسآن  قیاز طر   تواندیو دشمن م  روندیبه شمار م  یجانب

 بپردازد. 



 

 دیبا  کنندیاستفاده م  یتیمحافظت از انتقال اطالعات حساس و امن   یبرا   ی که از رمزنگار  یزاتیتجه  نیبنابرا

  دیمقاوم باشند. شاساده توان    لیتحلو  توان    تفاضلی  لی تحلاز جمله    یدر برابر انواع مختلف حمالت کانال جانب

 سهولت لیها به دلASICها و FPGAهمچون  یبا کاربرد عموم یکونیلیس یهاتعجب نباشد که تراشه یجا

 هستند. یحمالت کانال جانباز همه مورد توجه مهاجمان  شتریب ،یدر دسترس

 توان   لی تحل   حمالت

که    ی. در صورتشوندیساخته م  CMOS  ی با استفاده از فناور  یتالیجی تمام مدارات مجتمع د  بایتقر  امروزه

  نیتراشه مشاهده کرد. ا  یدر توان مصرف  توانیدهد، اثر آن را م  تی وضع  رییتغ  CMOS  ت یگ  کی  یخروج

 خواهد بود.   یر یگقابل اندازه Vdd ه یبه پا یورود انیاز جر یبه راحت یتوان مصرف

آنجا تغ  ییاز  فعال  رییکه  و  اصل  نگیچیسوئ  تیدر حاالت  داده  به  وابسته  م  یتراشه  مورد    دیکل  توانیاست، 

دستگاه رمزنگار و با اعمال تعداد    یتوان مصرف  ی آمار  اتیخصوص  ق یرا از طر  یرمزنگار   تم یاستفاده در الگور

 به دست آورد. یداده ورود یادیز

 ساده توان   ل ی تحل 

xxiساده توان   لیتحل  کیتکن  در x  ی رمزنگار   نیستگاه هدف در حد  یشده از توان مصرف  یآور اطالعات جمع  

به    یاثر توان، تا حدود  یها داده  ی دارد با تعداد محدود  یمهاجم سع  گری. به عبارت دشودیم  ریتفس  مایمستق

 .  ابدیدست  ستمیس ی رمزنگار تمیالگور رامون یپ یاطالعات ای دیکل

دستگاه مورد حمله   یسازادهیپ  اتیاز جزئ  یداشتن اطالعات  ازمندیاست، اما ن  دهروش در اجرا سا  نیهرچند ا

دستگاه   ی توان مصرف  راتییتغ  ی هااز نمونه  ی تعداد محدود  ا ی  ک یاست که تنها    دی مف  ی زمان  SPAاست. روش  

 در دسترس است.  یورود یهااز داده یمجموعه ثابت  یبرا

توان    راتییتغ  سمت چپ نشان دهنده  کیتوان. پ  لی با استفاده از تحل  RSA  یرمزنگار  تمیالگور  دیکل  کشف 

CPU  الگور  یگام   یاجرا  نیدر ح عمل  تمیاز  انجام  پ  اتیبدون  و  توان  سمت راست نشان  کیضرب  دهنده 

 . کندیرا مشخص م دیکل  کیصفر و   ریدو مقاد نیا  سهی ضرب است که مقا اتیبا انجام عمل ی مصرف

  ی کارآمد و موثر برا  یاما روش  ست،ین  ز یپر نو  یهاطیدر مح   ی رمزنگار  دیروش قادر به استخراج کل  نیچه ا  اگر

  یشرط  یها شاخه  تواندیم   ی به راحت  SPA  ک یاست. تکن  ها دیالزم به منظور کشف کل  ی هابدست آوردن داده



 

  ی حاصل کرد که اثر  نانیاطم   دیبا  یا حمله  نیاز چن  یر یگشیپ  یدهد. برا  صیافزار رمزنگار تشخنرم  کیرا در  

 افزار وجود نداشته باشد. نرم یشرط یهادر شاخه دیرمز و کل ریاز مقاد

است. به طور خاص طراحان    SPAگام مقابله با    نیاول  ستمیس  یسازادهیو پ  هاتمینقاط نفوذ مهم در الگور  حذف

از    یاجرا   یرهایخود از مس   یهاتمیدر الگور  دیبا  یرمزنگار   یهاستمیس ثابت استفاده کرده و تا حد ممکن 

که    یسینوبرنامه  یو کدها  هارالعملکنند. عالوه بر استفاده از دستو  یریمشروط جلوگ  یها شاخه  یریبکارگ

 کنندگان را ناکام کند. حمله تواندیم کنند،یم جادیا  ستمیدر س ی مصرف توان کمتر یابطور شناخته شده

 توان   ی تفاضل   ل ی تحل 

  راتییکننده تغاست که در آن حمله  یاز حمالت کانال جانب  ی نوعساده توان    لیتحلتوان همانند    یتفاضل  لیتحل

روش با    ن ی. تفاوت اردیگ یدستگاه هدف را تحت نظر م  یسی انتشارات الکترومغناط  ا ی  ی کیمصرف توان الکتر

SPA  داشتن تعداد   اریاخت  ردستگاه رمزنگار هدف و از طرف مقابل د  رامونیپ  قیبه اطالعات دق  ازیدر عدم ن

با   یی هاطیاستفاده در مح  یروش برا   نیا   نیدستگاه است. همچن  یتوان مصرف  یها یر یگنمونه از اندازه  ادیز

 .xxxاثر بخش است   زیباال ن زینو

خطا و پردازش    حیتصح  یها تیداشته و در آن معموال از قاب  SPAنسبت به    یشتری ب  یدگیچیپ  DPA  روش 

ا. حملهشودیاستفاده م  گنالیس از  متفاوت و    ی هایورود  یروش قادر خواهد بود به ازا   نیکننده با استفاده 

 آن را کشف کند.  دیمشخص به دستگاه رمزنگار، کل

 توان   ی تفاضل   ز ی ساده از آنال   اگرام ی بلوک د   ک ی

وجود دارد. طراحان در    یو نظام   یصنعت  یکاربردها   ی ( براAES)  شرفته یپ  یحال حاضر استاندارد رمزنگار  در

.  کنندیاستفاده م  AESمبدا و مقصد از    ن یب  یکردن اطالعات تبادل  ی مخف  یبرا   ینظام   ی هاستمیاز س  ی اریبس

مرسوم ندارند، اما به    یهااز روش  تفادهرا با اس  دیاستاندارد مهاجمان امکان شکستن کل  نیا  قیاگر چه از طر 

 نیمقابله با چن  یاقدامات الزم برا  دیطراحان با  نیهستند. بنابراتوان    یتفاضل  لی تحلت  شدت مستعد حمال

 را انجام دهند. ییدهایتهد

با    یراهکارها   نیتراز ساده  یکی نو  گنالیکاهش نسبت ستوان    یتفاضل   لیتحلمواجهه    ی توان مصرف  زیبه 

  ی اقدام برا  نیدستگاه بهتر  یدر توان مصرف  ی رمزگذار  یندهایفرا  ر یکاهش تاث  گریدستگاه است. به عبارت د



 

  تواند یم  اهدستگ  یبه توان ورود  یتصادف  زی نو  ی توان است. اضافه کردن مقدار  لی تحل  ی دهایاز تهد  یریجلوگ

 دشوار کند. اریبس دهایبه کل یابیدست یکار مهاجمان را برا

  یتفاضل  لیتحل  ی ریتحت عنوان »ضد اندازه گ  یی هاماژول  Rambusها مانند  از شرکت  ی برخ  ن یبر ا  عالوه 

توان    لیاز حمالت تحل  توانیدستگاه، م  یافزارسخت  یها در طراحکه با استفاده از آن  دهندی« ارائه متوان 

 کرد.  یریجلوگ

ضد حمالت    یهااستفاده از روش  ،ینظام  یهاستمیدر س  یبودن اطالعات مخابرات  یمخف  ت یتوجه به اهم  با

در دسترس    ز یدستگاه رمزنگار ن  یاگر اطالعات توان مصرف  یبرخوردار است. حت  یاد یز  ت یاز اهم یکانال جانب

  ن یکند. بنابرا  DPAبه حمالت    امدستگاه اقد  یسیبا استفاده از تشعشعات الکترومغناط  تواندی نباشد، دشمن م

  نیبه صورت همزمان بهتر   یاز چند روش حافظت  یری گو بهره  یحمالت کانال جانب  ی هااز روش  ی شناخت کاف

 است.   یداتیتهد نیاز چن یر یجلوگ یبرا  دهیا

 ی شناخت  کیجنگ الکترون

  شوند، یشناخته م  ی افزارنرم  ویکه با نام راد  تال یجیو د  ی زی رقابل برنامه  ییویفرکانس راد  زات یامروزه تجه

رشد به  رو  بر هم  یروند  م  نیدارند.  رادارها  تغ  توانندیاساس  را  و هو  رییبه سرعت شکل موج  و    تیدهند 

 کنند.   جادی پرواز ا یرو ی مشخصه منحصر به فرد

مسدود    ،ییشناسا  ،یابیتی موقع  ی دشمن برا  یهاکار فرستنده  ،یمتراکم و رقابت  RF  ی هاطیدر مح  جه یدر نت

فرکانس    فیبر ط  نیماش  یریادگیبر اعمال    امروزه تمرکز   رونی. از اشودیتر مکردن و مغشوش کردن سخت

الکترون  ییویراد جنگ  الکترون  ای(  EW)  ک یو  جنگ  بCognitive EW)  یشناخت  کیهمان  شده   شتری( 

 .xxxiاست 

 ی ف ی ط   یآگاه 

چه    دیمهم است بپرس  نی ا  د،یکن  جادی ا  RF  فیدر هر فرکانس در ط  گنالیهزاران س  دیتوانیشما م  کهیهنگام

فرکانس  یامجموعه  گرید  ییو یراد  یهاگنالیس راد  یی ها از  باند فرکانس  به  نزد  ییوی را که  هستند    کیمن 

  ییویراد  ستمیس  کیطراح    گریبه عبارت د  ست؟یچ  هالگنایس  نیاز ا  ک یهر    یژگیو و   فیط  کنند؟یاشغال م

 شناخت کامل داشته باشد. یفرکانس  یها فیبه لحاظ ط دستگاه یاتیعمل طیاز مح دیبا



 

  نیماش یر یادگی یهاستمی از اهداف برنامه س  یکیاست که ی  فیط  یآگاه ر،یمس نی ا ی گام مهم در راستا کی

RF ی ها ستمیاز س یدی»نسل جد  هی برنامه را بر پا نیمتحده است. دارپا ا االتیا  شرفتهیپ قاتیدر آژانس تحق  

RF  م و  هستند  محور  هدف  داده  توانندیکه  بباز  آموزش  ا  یطراح  نند«یها  است.  چند    یکی  نیکرده  از 

 اشاره دارد.  RFو   نیماش یریادگیکه به رابطه  ستیا برنامه

اطالعات ط  یابیدست  ی برا الگور  ،یفیبه مفهوم  دارد  اعمال    فهیرا که وظ  هیپا  ی هاو روش  هاتمیدارپا قصد 

را به    RF  گنال یاز س  یآگاه  خواهد یرا دارند، توسعه دهد. در سطح باالتر، دارپا م  RF  ف یبه ط  نیماش  یریادگی

وس ظرف  یبرا   ی الهیعنوان  ط  تیگسترش  طر  یفرکانس  فیمنابع  دنبال    یفیط  یگذاراشتراک  بودبه  قی از 

xxxiکند i. 

 ی شناخت   وی راد

  ص یاطراف شامل تشخ  طی درک مح  ییدر واقع در مورد توانا  میکنیصحبت م  یشناخت  ویدر رابطه با راد  کهیزمان

انتقال به    اتیو سپس عمل  نگیجم  دات یتهد  صیدشمن، تشخ  یها گنالیدوستانه از س  ی هاگنالیخودکار س

را با اصطالح    یاتیعمل  نی . اغلب چنمیکنیصحبت م  نگ یاز حمله جم  یریجلوگ  ی مختلف برا  یها فرکانس

 .کنندیم  ینامگذار  «یانطباق و ی»راد

  یفرکانس  فیاستفاده مؤثر از ط  نه یدر زم  ی قابل توجه  شرفت یاست که پ  دیمف  یفناور  کی  یشناخت  ویواقع راد  در

موجود    یفرکانس  فیاز ط  ،ییویراد  یپارامترها   رییکه با تغ  ستیابه گونه  یفناور   نی ا  ی. طراحآوردیبه ارمغان م

 . بردیرا م نهیاستفاده به

انجام شده،    یهایاز مهمترین اهداف رادیو شناختی، قابلیت دسترسی به طیف است. با توجه به بررس  یکی

 .  ماندیم یبدون استفاده باق شود،یکه به کاربران اختصاص داده م یاز هر باند فرکانس یا بخش عمده

معروف هستند،    فیط  یها هفرکه به ح  فیبدون استفاده ط  ی هارا دارد که از بخش  یی توانا  نیا  یشناخت  ویراد

خود آگاه    یرونیب  ط یهوشمند است که از مح  میسیمخابرات ب  ی فناور کی  یوشناختیراد  ن، یاستفاده کند. بنابرا

را    ونیفرکانس حامل و روش مدوالس  ،یتوان ارسال  لیخود از قب  ی اتیعمل  یاست و با توجه به آن، پارامترها

داشته باشد. از آنجایی    ینان یشد، مخابره قابل اطم  اج یمکان که احت  هرتا بتواند هر زمان و در    کندیم  میتنظ

است، می یادگیری  و  استدالل  نوعی  مساله  این  برای هوشمندکه  الگوریتمتوان  از  آن  یادگیری  سازی  های 

 استفاده کرد.  نیماش



 

قدم جلوتر از دشمن باشد   کی دیبا یشناخت ویببرد، راد نیدارد ارتباطات را از ب یسع شهیآنجا که دشمن هم از

ها واکنش  از انسان  عتریسر  توانندیم  یشناخت  یهاستمیس  نکهیا  لی. به دلابدیهبود  در طول زمان ب   شه یو هم

  ک ی  ،یارتباطات با حداقل زمان خراب  نکیل  یابیاز حمالت مخرب و باز   یریجلوگ  یبرا   ن ینشان دهند، بنابرا

جود دارد،  و  کرد یرو  نیهم  زین  یشناخت  کیجنگ الکترون  یها ستمیقدم جلوتر از هر دشمن بالقوه است. در س

xxxiشودیم قیو تداخل تطب  داتیبا تهد شتریهوشمندتر و با سرعت ب کیجنگ الکترون ستمیس کهیطور به i i. 

 ی شناخت   کی الکترون جنگ 

در نبردها    سیو امواج الکترومغناط  کیکاربرد الکترون  انگر یو ب  ینظام  ی جنگال اصطالح  ای  ک یالکترون  جنگ

دشمن است. از    یدشمن و شنود گفتگوها  ییویاختالل در ارتباطات راد جادیا  ،ییو یاست و شامل ارتباطات راد

  لیدل  نیباشد. به هم  د یمف  اریتواند بسیم  ک یجنگ الکترون  یسازهوشمند   ،یشناخت و یراد  ی با ارائه فناور  رو نیا

ارائه    یدر تالش برا   نیماش  ی ریادگیو    یهوش مصنوع  یها محققان با به کار بردن روش  ریاخ  یهادر سال

 هستند. یشناخت کی جنگ الکترون یهایفناور

شود،    طیدشمن، وارد مح  یهاشناخت از سامانه  یانداشتن ذره  نیبتواند در ع  دیبا  ،یشناخت  کیالکترون  جنگ

  ط یمح  نیکند. شناخت در ا  یسازادهیسرعت پرا به    ازیل موردناقدامات متقاب  یکند و حت  ییها را شناساسامانه

  ی هابتوانند سامانه  دیها باسامانه  نی. ا ستهوشمندتر ا  یها ساخت سامانه  یبرا  نیشامل استفاده از آموزش ماش 

  نند یطور خودکار آموزش بببه  بیآس  نیها، ضمن تحمل کمترکرده و با توجه به واکنش آن  کیمقابل را تحر

xxxiسرعت راهکار مقابله را کشف کنندو به  v . 

  کی وارد    روهاین  کهی: »درگذشته هنگامدیگویم  BAE Systemsپردازش حسگر و استخراج شرکت    ریمد

باند    ی موج و پهنافرکانس، طول  گنال،ینوع س  شدند،یم رو  کننده روبهمختل  یهاگنالیصحنه نبرد شده و با س

اقدامات متقابل ارائه شود. بعد   یتا پس از بررس شدیمنتقل م شگاه یو اطالعات به آزما  کردندیم  یآوررا جمع

راه ماه  چند  سامانه  یهااز  در  پمقابله  پشدیم  یسازاده یها  تجهنرم  شرفتی.  و    ییویراد  زاتیافزارها 

گذر به نسل بعد با استفاده   ی و بالاستفاده کرده و راه را برا   رممکنیرا غ  یقبل  یهامجدد، روش  یز یربرنامهقابل

 .« ستبازکرده ا  نیماش یر یادگیاز 



 

 ی شناخت   کی جنگ الکترون  یها ی نقش فناور 

  نیهستند. ا  کیجنگ الکترون  یشناخت  ی هایفناور  شی در حال آزما   کا یحال حاضر محققان وزارت دفاع آمر  در

  ی زی ربرنامه  چ یکرده و بدون ه  ییطور مستقل شناسا  دشمن را به  یهاستمیس  توانندیم  ندهیدر آ  هایفناور

 ها بپردازند. به مبارزه با آن یقبل

هم تحق  نیبر  آژانس  برخ  کایآمر  یعدفا  یقاتیاساس  در  مصنوع  یهاپروژه  ی)دارپا(  هوش  از    یبرا  یخود 

  یر یادگی( و  ARC)  ی استفاده کرده است. به عنوان نمونه پروژه اقدام متقابل رادار  کیجنگ الکترون  یهاستمیس

 .  دانهوشمند استفاده کرده  کی جنگ الکترون  یهاستمی(، از سBLADE)ی  انطباق  کی جنگ الکترون  ی برا  یرفتار 

ت  یآقا فناور  ر یمد  لمن یپل  ا  ی هاستمیس  کرویم  ی دفتر  در  جنگ  د یوگیم  باره نیدارپا،  از  استفاده  با  »ما   :

مناسب اقدام متقابل انجام    ینفوذ کرده تا در زمان  هاستمیدشمن به س  داتیتهد  ییو شناسا  یشناخت  کیالکترون

 xxxv.«میده

  یرادارها   هیاقدامات مؤثر عل  یهوابرد را برا  کیجنگ الکترون  یها ستمیس  تواندیم  ARC  یعنوان مثال فناور  به

ناشناخته قادر    ای  دیرادار جد  ک یدر برابر    ی فناور  ن یو ناشناخته به صورت بالدرنگ آماده کند. در واقع ا  دیجد

 است.  ری ز ی هاتیبه انجام فعال

 ها گنالیس گریرادار ناشناخته در برابر د  یهاگنالیس کیتفک •

 ناشناخته  یاز رادارها  دیتهد کاهش •

 رادار یها رو نآ ریتاث یابیمتقابل و ارز  یهاگنالیس ارسال •

توسط    یافزار نرم  یهاباز است، اجازه ورود، اصالح و حذف ماژول  ی فناور  نیا   یمعمار  نکه یا  لیبه دل  نیهمچن

  یابه گونه  ARC  یدر فناور  گنالیپردازش س  یافزارهاو نرم  هاتمیالگور   نی. عالوه بر اشودیاپراتور داده م

 . ست ین یکل  یافزارسخت راتییبه تغ ازین یدفاع عیو صنا ییهوا  ی رویآن در ن ی ریبکارگ یاست که برا 

ها و  با توسعه روش BLADEپروژه   کهی. در حالدهدیرادار را هدف قرار م  ستمیس  ژهیطور و  به ARC ی فناور

اقدامات متقابل   ب یداده و با ترک صیرا تشخ دیجد ییوی راد دات یسرعت تهدبه ن،یماش  یر یادگی ی هاتمیالگور

اساس مشاهدات هوا   یخسارت جنگ  د،یجد بر  دق  ییرا  از طراحکندیم  یابی ارز  قیبه صورت    ن یا  ی. هدف 

  ی فناور  نیاست. عالوه بر ا   یکیتاکت  یها طیدر مح  ا یو پو  دیجد  میسیارتباطات ب  داتیمقابله با تهد  ی فناور

BLADE ردینظر بگ ریرا با هدف متوقف کردن پخش اطالعات ز  میسیب یارتباط یهاستمیس تواندیم . 



 

  نیبه ا  دی: »جامعه بادیگویم کیجنگ الکترون یهاستمیدر س یدر رابطه با کاربرد هوش مصنوع لمنیت یآقا

باشد. با شروع   لیدخ  کیمساله مهم در جنگ الکترون  کیبه عنوان    تواندیم  یباور برسد که هوش مصنوع 

مور  قات یتحق در  فناوردارپا  کارب   یار یبس  ،یشناخت  ی هافیط  ی هاید  افراد  مصنوع  رداز  جنگ    ی هوش  در 

از مشکالت   یاریبس یهوش مصنوع یری که به کارگ م ی. اما ما نشان داددانستندیم  یرضروریرا غ کیالکترون

انجام شود که   یقبل یزیر بدون برنامه ایمقابله به دور از انتظار  کیممکن است الزم باشد  رای ز کندیرا رفع م

  ی هاینوآور  ع یکه با رشد سر   میدهیکرد. ما به جامعه نشان م  دهبتوان از مشاهدات استفا  د یبا  نصورت یدر ا

 xxxviاست.«  ییویفرکانس راد  فیمبارزه با دشمنان در ط  یبه چگونگ  یقیپاسخ حق  کی  یهوش مصنوع  ،یفن

.  کندیم  اطیجنگ احت  دانیدر م  یاغلب در استفاده از هوش مصنوع  متحده  التیگفته کارشناسان، ارتش ا  طبق

دارپا معتقدند که جنگ    رانی داشته باشد. اما مد  یعواقب ناگوار  طیدر آن شرا  یر یگمیممکن است تصم  رایز

  یطیمح  تواندیم  کیالکترون  نگ ج  دانیها مدارد. از نظر آن  ینقش مهم  یشناخت  یها یدر فناور  کیالکترون

  ک یجنگ الکترون  یهاستمیس  یر یگمیاز تصم  یاثرات مخرب ناش  باشد.  یهوش مصنوع  یهاتیبهبود قابل  یبرا

 . کنندیم ح یبه سرعت اشتباهات خود را تصح رای است ز نییپا اریهوشمند بس

  یرو ین  ک یهوشمند، از    ستمیس  ی نادرست از سو  یری گمیدر صورت تصم  ،ییکایآمر   ی مقامات نظام  یادعا   به

  یشناخت  یهاستمی: »سکندیاستدالل م  نینچنیا  لمنیت  یاما آقا  شود؛یجبران اشتباه استفاده م  یبرا  یانسان

. در  دیانسان استفاده کن  کی از    دیتوانیمقطع، شما م  ک یکامالً مستقل باشند. در    توانندیم  کیجنگ الکترون

انجام دهد و سپس    یتا بتواند حرکت متقابل  کندیم  یدشمن را بررس   یو ارتباط  یرادار   ی هاستمیابتدا ارتش س

  ی . وقتکندیم یزی ردشمن برنامه یهاستمیو مسدود کردن س ییشناسا یرا برا  کی جنگ الکترون یهایفناور

تر خواهد  مراتب حساسمسئله به  ن یا  شوند،یم  فی آنالوگ تعر  افزار سختتوسط    یو ارتباط   یرادار   یهاستمیس

معناست    نیو به ا  دهندیتوسعه م   تالیجیرا با هسته د  شانیهاستمیارتش اکنون س  یروهایاز ن  یاریبود؛ اما بس

  دانیدر م  تیآنچه در نها  را یز  رسدیبه نظر نم  یواقعاً کار درست  یافزار سخت  یکتابچه راهنما  کیکه داشتن  

  ی هاستمیصورت گرفته است. س  یز یرآن برنامه  ینباشد که برا  یز یقعاً چممکن است وا   شودیم  دهیدجنگ  

 خود را سازگار کنند.«  رمنتظرهیغ طیبا شرا توانندیم یکیجنگ الکترون

 نی ماش   یر ی ادگ ی  ی اجرا 

تر هستند، انجام  ساده  تیدر ماه   یکه تا حدود  یمسائل  ی را رو  هی شرکت دارپا مطالعات اول  لمن،یگفته ت  طبق 

  ا ی  AM  ،FM)مانند    گنالیس  کی  ونیدرک نوع مدوالس  یبرا  یچشیپ  یشبکه عصب  کیداده است. در ادامه  



 

  ی کرهاینسبت به رو یبهتر کردعمل نیماش یریادگی ستم یمطالعات نشان داد که س ن یفاز( ساخته شد. ا رییتغ

اضافه و    یهایژگیو  توانندیم  نیماش  ی ریادگی  یهاستمیس  رونیدارد. از ا  ز یبه نو  گنالیدر هر نرخ س  یسنت

 .ندیفزایب گنالیس ط یکمک به درک بهتر ما از مح  یرا برا  RF  فیاطالعات خارج از ط

اثبات شده است،    GO  ی( با باز Google AIگوگل )  ی همانطور که پروژه هوش مصنوع  لمن،یگفته ت  طبق 

  ن یماش  ی ریادگیاست که از    دوار یکند. او ام  ی ریگمیتصمبزرگ    ار یبس  ی در فضاها  تواندیم  یپس هوش مصنوع

چه   ر ینظ یدادن به سواالت  خبه ما در پاس ی فناور ن یاستفاده شود، بلکه ا ی فیپردازش اطالعات ط ی تنها برانه

xxxviآن کمک کند  ی زمان و مکان جستجو  نییتع  نیو ضبط کرد؟ و همچن  یبررس  دیرا با   یفیط i.  رونیا  از  

  ندیبیآنچه را که م  تواندیم  یستمیس  نیبه صورت بالدرنگ است. چن  یریادگیقادر به    یشناخت  ستمیس  کی

دهد. طبق    رییکسب شده تغ  ی هارا بر اساس تجربه  فرستندیآنچه را که م  ا ی(  کندیم   افت یکه در  ییهاگنالی)س

که در آن   یسنت RF یهاستمینسبت به س عمده شرفت یپ ک ی توان یرا م یریگمی تصم تی قابل ن یگفته دارپا ا

جهتفرکانس و  مح  ییفضا  ی هاها  از  نظر  در  یاتیعمل  ط یصرف  پ  ک یاغلب  م  وستهیدنباله    شوند،یاسکن 

  یهاگنالیس  نیدارند. همچن  افتدیاتفاق م  فیاز آنچه که در ط  یدرک کم  یسنت  یهاستمیمحسوب کرد. س

  رودیانتظار م  نیماش  یری ادگیباشند؛ اما از برنامه    رمعمولیغ  یرکانسباند ف  ای  هیناح  کیممکن است در   دیتهد

 کند.  ییشناسا ز یمنتظره را ن ریغ ی هاگنالیکه س

  یهوش مصنوع  یهاستمیکه مشابه نسل اول س  یبر قواعد   یمبتن  یهااز استدالل  یامروز  RF  یهاستمیس

  ی: »برا دیگویگرومن مشرکت نورثروپ  یاتیعمل  یها ستمیس  ر ی. جان تامپسون مدکنندیهستند، استفاده م

اکثر حما  یها ستمیس  تیمثال  استفESM)   کیالکترون  ت یاقدامات  جداول جستجو  از  اکنندیم  اده(  به    ن ی. 

را با پاسخ مناسب مرتبط    یورود  گنال یافزار سو نرم  شوندیم  مایشده وارد هواپ  ی آورها جمعصورت که داده

  یو انطباق  یشناخت  کیجنگ الکترون  یها ستمیبه س  از یرادار، ن  ی هاتیقابل  یسازتالیجی د  شی. اما افزاکندیم

 را مستلزم کرده است.« 

  دیتهد  یهاداده  گاهیتنها به پا  یمدت طوالن  یبرا   توانندینم  گر ید  ینظام  یروهایتامپسون اضافه کرد: »ن  یآقا

  یها یفناور  رایباشند، ز  یو واکنش به موقع متک   یابیتیموقع  ،ییشناسا  ص،یتشخ  یشده برا   فیتعر  شیاز پ

 نیدهند. در چن  رییافزار مجدد تغبه سخت  ازیافزار و بدون ننرم  قیرا از طر  دهایامروزه قادرند شکل موج تهد

 هستند.«  ندهیآ یها اتیعمل ت یموفق دیکل یشناخت  یهاستمیس یطیشرا
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