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1. Những kết quả chính của luận án 

Những kết quả chính của luận án bao gồm: 

i) Đánh giá hiệu năng bảo mật lớp vật lý, đưa ra các biểu thức tính toán cho các thông 

số bảo mật liên quan của các mô hình mạng không dây được đề xuất, nghiên cứu. 

ii) Đề xuất giải pháp để cải tiến hiệu năng bảo mật lớp vật lý bằng cách áp dụng các kỹ 

thuật nâng cao trong truyền thông không dây như: kênh truyền pha đinh không đồng nhất, 

nhiễu giả và vô tuyến nhận thức.  

2. Những đóng góp mới của luận án 

Những đóng góp mới của luận án được tổng kết bao gồm: 

i) Phân tích, đánh giá hiệu năng bảo mật lớp vật lý của mô hình SISO với kênh truyền 

pha-đinh không đồng nhất (Rician/Rayleigh and Nakagami/Rayleigh). Đưa ra biểu thức tính 

toán xác suất tồn tại bảo mật và xác suất dừng bảo mật cho mô hình trên dựa trên đặc trưng 

tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu và tiến hành kiểm chứng với kết quả mô phỏng thực nghiệm. 

ii) Đề xuất mô hình sử dụng nhiễu giả để làm suy giảm khả năng nghe lén của thiết bị 

thu bất hợp pháp. Trong mô hình MISO này, thiết bị phát thông tin sử dụng 2 ăng-ten vừa 

phát thông tin vừa phát nhiễu và sử dụng kênh truyền pha-đinh không đồng nhất 

Rayleigh/Rician. Từ mô hình đề xuất trên, tiến hành đánh giá hiệu năng bảo mật và mô phỏng 

thực nghiệm để kiểm chứng kết quả tính toán. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy việc sử 

dụng nhiễu giả có thể cải thiện tốt hiệu năng bảo mật ở lớp vật lý trong môi trường mạng 

truyền thông không dây. 

iii) Đóng góp quan trọng nhất của luận án là đã thiết kế thành công thuật toán phân bổ 

tài nguyên nhằm tối ưu hiệu năng bảo mật thông tin lớp vật lý cho hệ thống sơ cấp nhưng 

đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng của hệ thống thứ cấp trong môi trường vô tuyến 

nhận thức dạng nền. Kế thừa kết quả nghiên cứu trước, nhiễu giả được truyền đồng thời với 

thông tin để làm suy giảm khả năng nghe lén của thiết bị thu bất hợp pháp, đồng thời kỹ thuật 

tập trung tín hiệu cho thiết bị thứ cấp cũng được sử dụng để hình thành giải pháp tối ưu kết 

hợp.  

3. Khả năng ứng dụng trong thực tế 

Nghiên cứu này cho thấy việc khai thác lớp vật lý để xây dựng cơ chế bảo mật trong 

môi trường truyền thông không dây là hoàn toàn khả thi, trong một số điều kiện lý tưởng và 

mô hình truyền thông thích hợp có thể đảm bảo việc truyền dữ liệu tin cậy. Các kết quả của 



 

nghiên cứu này có thể ứng dụng trong phân tích, thiết kế các mạng truyền thông không dây 

có yêu cầu bảo mật cao, đồng thời có thể kế thừa, sử dụng trong các nghiên cứu liên quan 

đến bảo mật lớp vật lý trong tương lai. 

4. Hướng nghiên cứu tiếp theo 

Trong việc đánh giá hiệu năng bảo mật lớp vật lý của mô hình SISO với kênh truyền 

không đồng nhất đã nghiên cứu các trường hợp các cặp kênh truyền pha đinh kết hợp: Ray-

leigh/Rician và Rayleigh/Nakagami. Kết quả này cho thấy việc chọn lựa kênh truyền pha 

đinh có ảnh hưởng lớn đến hiệu năng bảo mật thông tin lớp vật lý, hướng nghiên cứu tiếp 

theo là tiếp tục nghiên cứu các loại kênh truyền pha đinh khác. 

Bảo mật thông tin lớp vật lý trong mạng vô tuyến nhận thức là lĩnh vực còn khá mới và 

còn nhiều cơ hội cho các nghiên cứu tiếp theo. Các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể là đánh 

giá hiệu năng bảo mật trong mô hình tập trung tín hiệu thông minh, thu năng lượng RF hay 

các công nghệ khác được ứng dụng trong mạng 5G. Nghiên cứu các giải pháp ở lớp vật lý để 

phòng chống các hình thức tấn công cụ thể hay triển khai thực nghiệm cũng là một trong 

những hướng nghiên cứu có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này. 
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1. Main results of the dissertation 

The main results of the dissertation are as follows.  

i) Evaluating the PHY security performance of considered wireless communication 

system models and providing analytical expressions for some important security performance 

metrics. 

ii) Proposing solutions to improve physical security performance by apply the 

advantage techniques of wireless communications such as: dissimilar fading channels, 

artificial noise aided and cognitive radio communications.  

2. New contributions of the dissertation 

New contributions of the dissertation are summarized as follows. 

i) The physical layer secrecy secrecy performance of the SISO system with dissimilar 

fading channels (Rician/Rayleigh and Nakagami/Rayleigh) has been evaluated. The exact 

expressions for the probability of existence secrecy capacity and secrecy outage probability 

are derived by using statistical characteristics of signal-to-noise ratio. The numerical results 

have been accompanied by simulations to verify the analysis for the considered scenarios. 

ii) To degrade the eavesdropper’s reception, the transmitter transmits information and 

artificial noise signals simultaneously and separately on two antennas in a MISO system. On 

the assumption that legal channel is subject to Rayleigh fading while illegal channel 

undergoes Rician fading and vice versa. The exact expressions for the probability of existence 

secrecy capacity and secrecy outage probability are derived by using statistical characteristics 

of signal-to-noise ratio. Our results have confirm the importance of using artificial noise to 

enhance the secrecy performance of wireless communication networks. 

iii) The most important contribution of this dissertation is the success of designing of a 

resource allocation algorithm maximizing the secrecy rate of the primary system while also 

satisfying the QoS requirement of the secondary system in an underlay cognitive radio 

network environment. Inheriting the previous study, an artificial noise accompanied with the 

information signal to degrade the eavesdropper’s channel and the information beamforming 

vector at the secondary transmitter is jointly optimized. 

 

3. Ability to apply in practice 



 

By using information theories and physical layer security performance evaluation, we 

have seen that, in all of the principal channel models of wireless networks, the physical layer 

can in principle support reliable data transmission with perfect secrecy under realistic condi-

tions. This is a ability to apply in design and analysis the secure wireless communication 

networks as well future physical layer security researches. 

4. Further research 

In considering SISO system model over dissimilar fading channels, we have 

investigated four different scenarios of fading channel: Rayleigh/Rician and 

Rayleigh/Nakagami. The results confirmed the importance of fading channel selection and 

PHY secrecy performance of wireless communication networks and may be investigated 

continue with others fading channel such as log normal shadow fading or two wave with 

diffuse power fading. 

Physical layer security in cognitive radio networks is a rather novel concept, implying 

that there are a lot of opportunities for researchers. Future research directions include secure 

for smart beamforming, RF energy harvesting and 5G techniques. Seeking of PHY 

countermeasures against specific attack types of this environment is also a solid need of 

research. Practical implementation is also an open area of research for transferring PHY 

security techniques from theory into real world systems. 
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