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چکیده :در اين مقاله روشي نوين برای آشکارسازی حملۀ جمر فريبنده و تمايز سیگنال ارسالي آن با سیگنال کااربر واقیاي در
شبکههای راديوشناختگر ارائه شده است .در روش پیشنهادی از دادههای عادی دريافتي در يک ساختار تخمینزن برای تخمین
خطي هر نمونه بر حسب نمونههای قبلي استفاده شده است .ضرائب (وزنهای) تخمین با ضرائبي مقايسه ميشود که از قبل و
براساس دريافت دنبالۀ مرجع به دست آمده و اصالت انتساب و ارسال اين دنباله از طرف کاربر اولیه احراز شده است .اختالف
کم نرم ضرائب اين دو تخمین ،نشاندهندة ارسال دنبالۀ دادة عادی از طرف کاربر اولیه و اختالف زياد آن دو ،نشاندهندة ارسال
آن از طرف حملهکنندة فريبنده و اشغال کانال است .الگوريتم استفادهشده در تخمین ضرائب ،الگوريتم  NLMSاست .تجزيه و
تحلیل انجامشده و نتايج شبیهسازی ،نشاندهندة عملکرد مطلوب روش پیشنهادی است.
واژههای كلیدی :الگوريتم  ،NLMSحملهکنندة فريبنده ،راديوشناختگر ،کاربر اولیه ،کاربر ثانويه

 -1مقدمه

1

شبکه های راديوشناختگر نمونه ای ازمخابرات بايسایم
هستند که در آنها فرستندههای شبکه ای موسوم باه شابکۀ
ثانويه ،بهطور هوشامندانه ،کاناالهاای در حاال اساتفاده و
همچنین کانالهای بدون استفاده (خالي) را از شبکۀ ديگری
موسوم به شبکۀ اولیه ،تشخیص مي دهند و در انتقاال داده،
تنها از کانالهای خالي آن استفاده ميکنند .به ايان ترتیاب،
تشخیص طیف و اطمینان از اشغالنشدن آن توسط کاربران
اولیه ،ازجمله مباحث بسیار مهم در اين شبکهها هستند.

حملۀ فريبنده يکي از انواع حمالتي اسات کاه متوجاه
بخش تشخیص طیف در شبکههای راديوشناختگر است .در
اين حمله ،عنصری ،خواه از داخل شبکۀ ثانويه و يا خارج
از آن (که از آن با عنوان حملهکنندة فريبنده ،و يا به اختصار
حملهکننده يا جمر ) (Jammerياد ميشود) ،تالش ميکناد
باوجود خاليبودن کانالي از شبکۀ اولیه ،کاربران شبکۀ ثانويه
را فريب دهد و اين تصور را برای آنها به وجاود آورد کاه
کاربری از کاربران اولیه ،آن کانال را اشاغال کارده اسات و
امکان استفاده از آن وجود ندارد.
روشهای گوناگوني برای شناسايي و تشخیص اين نوع
حمله ها ارائه شده است .در مراجع [ ]1و [ ،]2تشاخیص و

 1تاريخ ارسال مقاله1394/9/30 :

آشکارسازی حملۀ فريبنده با بررسي موقییتهاای مکااني

تاريخ پذيرش مقاله1396/01/26 :

صورت گرفته اسات .در مقابال ،راهکارهاای ديگاری نیاز

نام نويسندة مسئول :کمال شاهطالبي
نشاني نويسندة مسئول :ايران  -اصفهان  -خیابان هزار جريب -
دانشگاه اصفهان -گروه مهندسي برق

پیشنهاد شده اند که تمرکزی بر روی موقییات و مختصاات
فرستندهها ندارند؛ بلکه مییار تشخیص و تصمیمگیری خود

آشکارسازی و تییین وفقي حمل ۀ اختالل فريبنده در شبکههای راديوشناختگر

38

را از طرياات تییااین هوياات فرسااتنده از روی ساایگنال

به صورت مشارکتي و بر اساس نتايجي انجام مايشاود کاه

فرستادهشده اعمال ميکنند .روش ارائهشده در [ ]3به همین

جداگانه از هر کاربر ثانويه به دست ميآيد.

صورت عمل ميکناد .در ايان روش ،مشخصاات هاويتي

با بررسي مقاالت مختلفي که در زمینۀ حملۀ فريبنده در

حامال و اخاتالف فااز از روی

شبکه های راديوشناختگر مطرح شده است ،نکاات درخاور

سیگنال فرستندة کاربر اولیه تییین ميشود .کاربر ثانويه (که

توجهي به دست مي آيد که در ادامه آنها را بررسي ميکنیم.

از دريافات و

تقريباً تمامي روشهای تشخیص حملۀ فريبنده ،سااختاری

استخراج مشخصات سیگنال و هويت آن ،اين هويت را باا

دو مرحلهای دارند .در مرحلۀ اول ،کااربر ثانوياه ،حضاور

هويتهای ذخیرهشدة قبلي ،مقايسه و میتبربودن يا نباودن

سیگنال و به عبارتي ديگر اشغال طیف را تشخیص ميدهد.

فرستندة کنوني را تییین ميکند.

اين تشخیص میموالً با آشکارسازی انرژی صورت ميگیرد.

فرستنده ،ازجمله فرکاان

قصد اشغال باناد کااربر اولیاه را دارد) پا

در روشهای مطرحشاده  ،نیازمنادی کااربر ثانوياه باه

در مرحلۀ دوم ،با تکنیکهای ابداعي مطرحشده ،تشاخیص

آگاهي قبلي از برخي از مشخصات فرستندة کااربر اولیاه،

عامل اشغال کانال (يک کاربر واقیي اولیاه ياا حملاهکننادة

مانند دانستن محل فرستنده يا آگاهي از هويت کاربر اولیه يا

فريبنده) انجام ميشود .در اين مقاله نیز فرض برآن است که

وجود برخي محدوديتها ،چون ثابتبودن آنتن کاربر اولیه

به صورت پیشفرض ،مرحلۀ اول ،يیني تشاخیص حضاور

يا اينکه هويت اين ک اربر در سیگنال ارسالي موجود باشد و

يک سیگنال به کمک آشکارساز انرژی انجامشده و آنچه که

يا آگاهي از فرکان های گردشي ،سبب شده است که ايان

در روش پیشنهادی ،در تشخیص جمر از کاربر اولیه مطرح

راهحلها محدود به تنها برخي شبکههاا و برخاي کااربران

ميشود ،پ

از طي اين مرحله صورت ميگیرد.

شود .نويسندگان در [ ، ]4روشي مبتني بار الگاوی فیالیات

يکي از اطالعاتي که به طراحان در اجرای مرحلاۀ دوم

از

روش خود کمک ميکند ،بررسي خواص ذاتاي اطالعاات

دريافت سیگنال ،الگوی آن را استخراج ميکند که بهصورت

فرستنده است؛ اطالعاتي کاه در فرآيناد انتقاال اطالعاات،

دنبالهای  ON/OFFاست .درواقع ،هر دورة  ONنشاندهندة

خدشهدار نشدهاند و در محل هر گیرندهای مشخص هستند.

مدت زماني است که فرستنده در حال ارسال و اشغال کانال

ازجمله مهمترين اين اطالعات ،نوع مدوالسیون استفادهشده

است .متناظر با آن ،هر دورة  OFFمادت زمااني را نشاان

و اندازة پارامترهای آن ،همانند نرخ بیت و مواردی از ايان

از

نوع هستند .بهطور مثال ،اگر در تشخیص ماهیت مدوالسیون

دريافت الگوی سیگنال ،از آنها با بردارهای پاياه اساتفاده

سیگنال اشغالکنندة باند فرکانسي ،مشاخص شاد کاه ناوع

ميکند تا سیگنال اصلي را بازسازی کند و از اين طريت ،در

مدوالسیون منطبت با مدوالسیون فرستندة شبکۀ اولیه نیست،

هر زمان ،سیگنال بازسازیشده را با سیگنال بازساازیشادة

میلوم ميشود که عامل اشغال کانال ،يک حملهکنندة فريبنده

اولیه ،مقايسه و به اين ترتیاب ،حضورداشاتن ياا نداشاتن

است.

سیگنال ارائه کردهاند؛ به گونهای کاه کااربر ثانوياه پا

ميدهد که فرستنده کاناال را خاالي کارده اسات .پا

حملهکننده را مشخص ميکند .انديشۀ باهکاررفتاه در ايان

با توجه به اينکه میموالً بهارهبارداری از ويگگايهاای

روش از رفتار متفاوت جمر و کاربر اولیه الهام گرفته شاده

مدوالسیون سیگنالها ،با استفاده از تئوری ايستان گردشاي

است .درواقع ،حملهکننده به دلیل هدف خرابکارانۀ خود و

سیگنالها انجام ميشود ،در برخي از مقاالت منتشرشده در

ايجاد اختالل در شبکه با افزايش دورة  ONدر ارسالهاای

ايااان زمیناااه ،در مرحلا اۀ دوم از اجااارای روش ،تواباااع

خود ،الگوی متفااوتي را ايجااد مايکناد و هماین الگاوی

خودهمبستگي گردشي يا طیفي سیگنالهاا (مرجاع [ ]6را

متفاوت ،زمینهساز تشخیص او ميشود.

مشاهده کنید) ،محاسبه و از نتايج حاصل برای تصمیمگیری

يکي ديگر از روشهای آشکارسازی و مقابله با حمالت

استفاده ميشود.

تقلید از کاربر اولیه در [ ]5ارائه شده اسات .در ايان روش

همچنین روشهايي مبتني بار شناساايي الگاوی رفتاار

تصمیم گیری نهايي درمورد اشاغال ياا خااليباودن طیاف

سیگنال در [ ]7و شکل تکمیلي آن در [ ]8میرفي شدهاند که

39

هوش محاسباتي در مهندسي برق ،سال هشتم ،شماره اول ،بهار 96
در آن با بهکارگیری شبکۀ عصبي مصنوعي ،به آشکارساختن

در استفاده از ويگگيهای ايستان گردشي سیگنالها نیز،

تمايز میان سیگنال کاربر اولیه و حملهکننده پرداخته ميشود.

با روشي وفقي و به کمک همان الگاوريتم  ،NLMSبادون

عالوه بر روش های بیانشده ،روش های مبتني بر الگوهاای

نیاز به محاسبۀ توابع خودهمبستگي يا طیفي گردشاي (کاه

رمزنگاری ،همانند آنچه در مراجع [ ]9و [ ]10ارائاه شاده

بهطور متیارف در روشهای پیشنهادی ديگر مطرحشاده و

است ،روشهای مبتناي بار مقاادير وياگة بیشاینه و کمیناۀ

الزمۀ آن ،استفاده از میزان زيادی داده و محاسابات اسات)

کوواريان

سیگنال دريافتي (مرجع [ ]11را مالحظه کنید) و

روش های بین اليه ای (مرجع [ ]12را مالحظاه کنیاد) نیاز
برای آشکارسازی حملۀ تقلید از کاربر اولیه بهکار ميروند.

عمل شده است.
باار اياان اساااس در بخااش  ،2ساااختار ابتاادايي روش
پیشنهادی مطرح شده است .در اين ساختار ،صرفاً اطالعات

آگاهي گیرندة ثانويه (گیرندهای کاه کاناال را بررساي

غیرمستقیم مربوط به کانال در تشخیص حمله استفاده شده

ميکند) از کانال ارتباطي بین خود و فرستندة اولیاه ،داناش

است .سپ

در بخش  3با چگونگي استفاده از ويگگيهای

بسیار ارزشمندی برای اين تشخیص است؛ اما متأسافانه در

ايستان گردشي سایگنالهاا (ماهیات سایگنال) در سااختار

شرايط عملي ،پذيرش چنین فرضي چندان پذيرفتني به نظر

پیشنهادی آشنا ميشويم .در بخش  4نقاش افازايش تیاداد

نميرسد؛ زيرا دريافت اطالعاات کاناال نیازمناد همکااری

آنتنها در بهبود عملکرد روش پیشنهادی ارائه شده اسات.

شبکههای اول یه و ثانوياه اسات و ايان همکااری در دساتۀ

در هر بخش به فراخور ،مثالهای شبیهسازی مطارح شاده

وسییي از اين شبکهها مطرح نیست .با وجود اين ،اساتفادة

است .نهايتاً در بخش  5نتايج و پیشنهادهايي برای ادامۀ کار

همزمان از ويگگايهاا و ماهیات سایگنالهاای درياافتي و

ارائه شده است.

اطالعات کانال (با فارض در اختیااربودن آن) ،مطمئنااً باه
روشي بسیار قدرتمند در تشاخیص حملاۀ فريبناده منجار
ميشود.
هدف از اين مقاله استفادة همزمان از دانش مربوط باه
کانال و نیز ويگگيهای ايستان گردشي سایگنالهاسات .در
بهکارگیری اين دو ،نوآوریهايي صورت گرفتاه اسات کاه
روش پیشنهادی را از روشهای کنوني متمايز مايکناد .در
استفاده از دانش مربوط به کانال ،با توجه به فرض میقاول
عدمهمکاری بین شبکههای اولیه و ثانويه ،از تکنیک سادهای
برای مشخصکردن تأثیر کانال در سیگنال دريافتي اساتفاده
ميشود .به کمک يک ساختار تخمینزن وفقي (باهصاورت
خااص ،الگاوريتم Normalized Least Mean Square:

 )NLMSاين تأثیر مشخص ميشود (درواقع تأثیر (امضای)
کانال در باردار وزن تخماینزدهشاده باا الگاوريتم ،لحاا
ميشود) .در اين تکنیک به همکاری بین شبکههای اولیاه و
ثانويه نیاز نیست و تنها فرضي که در نظر گرفته شده است،
دراختیارداشتن سیگنال مرجع و درخور اعتمادی از طارف
فرستندة اولیه است  .فرض بر اين است که اين سایگنال در
برههای از زمان دريافت شده است که در آن ،حملاهکنناده
عملکردی در شبکه نداشته است.

 -2ساختار روش پیشنهادی
در اين بخش ،سادهترين شکل روش پیشنهادی مطارح
شده است .در ساختار ابتدايي روش ،از ويگگيهای ايستان
گردشي سیگنال دريافتي استفاده نشده است و آشکارسازی
تنها با لحا کردن اطالعات تزريتشادة کاناال در سایگنال
دريافتي انجام ميشود.
فرض کنید دنبالۀ مرجع  ynr nN1نموناههاای سایگنال
دريافتي از يک فرستندة اولیه در محل گیرندة ثانويه باشاد.
باالنوي

r

نشاندهندة مرجعبودن اين دنباله است .فرض بر

اين است که در زمان دريافت اين دنباله ،حملهکنناده های
تحرکي در شبکه نداشته است .درواقع ،مطمئن هساتیم کاه
اين دنباله قطیاً از طرف کاربر اولیه بوده و صحت انتسااب
آن به کاربر اولیه احراز شده است .برای اين منظور از يکي
از روش های زير بارای اطمیناان از ايان موضاوع اساتفاده
ميشود:
دنبالۀ مدّنظر در حالت کمباری شبکه دريافت شود (در
اين شرايط با توجه به وجود کانالهای آزاد ،جمر انگیزهای
برای اشغال کانال و نشان دادن خود به عنوان يک کاربر اولیه
نخواهد داشت)؛
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استفادة همزمان از چند روش متفاوت تشخیص و تأيید
اکثريت آنها به انتساب سیگنال به کاربر اولیه؛

 NLMSاز منظر مقابله با تأثیر انرژی کل خطاها در سیستم
(در بدترين حالت) ،الگوريتمي بهینه است .در روال بررسي

همکاری چند کاربر ثانويه با هم در احراز اين انتساب و
تأيید اکثريت.

اين بهینگي ،مفاهیم ايستاني نقشي در اثباات نادارد و تنهاا
ثابتبودن ضرائب تخمین ،مدّنظر است .به اين ترتیاب ،در

در اين دنباله از يک ساختار خطاي بارای تخماین هار

شرايط غیرايستاني نیز ،مشروط به ثابتماندن کانال ،نتیجاۀ

نمونه بر حسب نمونۀ قبلي استفاده شده است .باه عباارت

عملکرد ا لگوريتم نوسان زيادی نخواهد داشت .اين نوسان

ديگر ،فرض کنید
M

ŷ nr

تخمین خطي از

y nr

بر حسب

نمونۀ قبلي باشد:

()1

اندک با انتخاب گام الگوريتم به اندازة کافي کوچک (  در

رابطۀ ( ،))5تضمین خواهاد شاد .نتاايج شابیهساازی نیاز
تأيیدکنندة اين موضوع هستند.

M

yˆ nr   wkr ynrk , n  M  1,, N
*

k 1

از ديگر دالئل استفاده از الگوريتم  ،NLMSساادگي و

در رابطۀ ( ،)1نماد * نشاندهندة مزدوج مختلط است .میزان

توانايي بسیار خ وب آن در تطبیت با تغییرات شرايط است.

خطای تخمین يیني

با تیريف بردار ضرائب بهصورت



vnr  ynr  yˆ nr

()2

بستگي به نوع تخماینزن و میازان همبساتگي باین y nr

T

و

و بردار ورودی بهصورت

نمونههای متقادم (  ) ykr nk 1n  Mدارد .در ايان همبساتگي،

T

به طور مشخص ،عملکرد کانال نقش مستقیمي دارد و تاأثیر
(امضای) آن در ضرائب تخمین ظاهر ميشود.
هرگاه هدف بهترين تخمین خطي با مییاار میاانگین مرباع
r

خطا از هر نمونه (در اينجا  ) y nبر حسب  Mنمونۀ قبلاي
باشد ،ضرائب تخمین براساس مباني تئوريک تخمین [،]13
از اصل تیامد و به کمک دستگاه زير تییین ميشوند.
M
*

 *
E  ynr   wkr ynrk  ylr   0, l  n  1,, n  M
k 1
 


که در آن  Eنشان دهندة میانگین است .متأسفانه باا چناین
مییاری ،فرض ثابتبودن ضرائب و وابستهنبودن آنها

باه n

(که الزمۀ عم لکرد روش پیشنهادی است) ،تنها در صاورت
ايستان فرضکردن سیگنال دريافتي ،پذيرفتني است .عالوه





Ynr  ynr 1, ynr  2 , ynr  M

از روابط ( )1و ( )2خواهیم داشت:

y W Y  v

r
n

()3
در اين رابطه،

H

r
n

rH

r
n

نشاندهندة ترانهادة مازدوج مخاتلط

بااردار اساات .روال عملکاارد الگااوريتم در تخمااین ، W r
بااهصااورت ارائااهشااده در روابااط ( )4و ( )5و باارای
 n  M  1,, Nاست (در اجرای الگوريتم ،شرايط اولیه را
به صورت  0,0 ,0
T

r
|M

W

در نظر ميگیاريم) .توجاه
r
n

داشته باشید که بردار  Ynrو اسکالر y

کاه الزماۀ اجارای

الگوريتم است ،هردو از دنبالۀ مرجع در اختیار هستند، W|nr .
برآورد الگوريتم در گام  nام از روال زير تییین ميشود:

enr  ynr  W|nr1Ynr
H

()4

بر اين ،برای تییین ضرائب ،الزم است تابع خودهمبساتگي
دنبالۀ دريافتي میلوم باشد (اين تابع نیز عاالوه بار ماهیات



W r  w1r , w2r , wMr

()5

*r
n

r
n

Y e


H

Ynr Ynr



W W

r
| n 1

r
|n

سیگنال به کانال وابسته اسات) .ايان هار دو مشاکل را باا
جايگزيني الگوريتم وفقاي  NLMSباهعناوان تخماینزن،
برطرف ميکنیم .اگرچه اين الگاوريتم در ابتادا تقريباي از
تخمین با مییار کمینهساازی میاانگین مربیاات خطاا و در
محیط ايستان مطرح شده اسات ،در کامالتارين نموناه از
تحقیقات انجاامشاده در [ ]14در مايياابیم کاه الگاوريتم

فرض کنید که حداکثر در  n  Nهمگرايي الگوريتم
رخ ميدهد .در اين صورت مقدار  W| Nrبرآورد الگوريتم از
 W rذخیره ميشاود .در صاورتي کاه فارض کنایم کاناال

ارتباطي ،عاملي برای همبستگي بین نمونههای متاوالي ynr

هوش محاسباتي در مهندسي برق ،سال هشتم ،شماره اول ،بهار 96
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باشد ،در اين صورت ،مقدار  W| Nعالوه بر ويگگايهاای

ميتوان از نتیجۀ تحقیقات انجامشده در مرجع [ ]15در اين

ماهیتي سیگنال دريافتي ،تابیي از فیزيک کانال نیز هست.

زمینه استفاده کارد EMSE .درواقاع ،میاانگین مرباع نارم

پ

r

از تییین و ذخیرهسازی  ، W| Nدر شرايط عادی ،با

فرض تغییرنکردن وضییت کانال و با دريافات دنبالاهای از
سیگنال (  ،) yn nN1مجدداً الگوريتم  NLMSرا اينباار باا

اختالف پاسخ الگوريتم با بردار ناشي از حل مسئلۀ تخمین
به کمک تحلیلهای آماری است .اگر اين بردار را با  Woو
 EMSEمربوط به اجرای الگوريتم با دنبالۀ

مربوط به دنبالۀ  yn nN1است (منظور اينکه اگرچه برای
هااردو دنبالااۀ  ynr nN1و  yn nN1از زيرنااوي
مشااابه n
استفاده شده است  ،زماان دريافات ايان دو دنبالاه يکساان
نیست)) .به اين ترتیب ،با توجه به فرض تغییرنکردن کانال،
در شرايط متیارف ،نتیجۀ تخماین يیناي
چنداني

با W|Nr

نداشته باشد .پ

W|N

با مقايسۀ

باياد فاصالۀ

W| N  W| Nr

باا

يک سطح آستانۀ مناسب (  ،)به حضور کاربر اولیاه و ياا

()6

بررسي اين موضوع کاه الگاوريتم  NLMSدر هار دو
اجرا به پاسخي نزديک به هم ميرسد (  ،) W|N  W|Nاز نظر
r

تحلیلاي تاا حادودی دشااوار باوده اسات و اثباات آن بااه
لحاا کاردن فرض ایات ساادهکنناادهای در مادل و ماهیاات
سیگنالها و کانال نیاز دارد؛ اما با درنظرگرفتن مفهومي باه
نام خطای میانگین مربیات اضاافي و ياا Excess Mean
)Square Error (EMSE

n 1

2
0.5
 r  lim E  W|Nr  Wo  
2

 1  0.5
N 

که در آن  ،تابیي مثبت از مشخصات آماری سیگنالهاای
درگیاار در مساائله  ،گااام الگااوريتم و  تااوان نااويز
2

اندازه گیری (در بحث مربوط به ايان مقالاه :تاوان خطاای
تخمین  -مطرح شده در رابطۀ ( ))2است.
به همین ترتیب اگر  EMSEمربوط به اجرای الگاوريتم باا
دنبالۀ  yn nN1را با  نشان دهیم ،آنگااه در صاورتي کاه
منشأ اين دنباله کاربر اولیه باشد:
()7

حملهکننده رأی ميدهیم .شکل ( )1ساختار روش پیشنهادی
را نشان ميدهد.

N

r
n

  rنشان دهیم ،آنگاه ([:)]15

درنظرگرفتن دنبالۀ دريافتي  yn nN1اجرا ميکنایم .رواباط
مربوطه مشابه روابط ( )4و ( )5و تنها با حذف باالنوي
r
خواهند بود (دقت کنید در اينجا  nنشاندهندة برهۀ زمااني

 y را باا

2

 1 0.05.5 



2

  lim E W|N  Wo
N 

توجه داريد که به دلیل تغییرنکردن شرايط آماری ،مقدار Wo

در هر دو رابطۀ ( )6و ( )7يکسان است.
با توجه به اينکه:
2
2
E  W|N  W|Nr   E  W|N  Wo  Wo  W|Nr 









  2E W  W W  W r
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 E W|N  Wo

و اينکه (نامساوی کوشي  -شوارتز)



E  W  W

r 2
|N

o

2

 Wo

  E W

|N

خواهیم داشت:



 E  W W

r 2
|N

o

0.5

2



E W|N  Wo Wo  W

r
|N
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با استفاده از نامساویهای ( )6و ( )7در نامساوی اخیر نتیجه
ميگیريم:
()8
شکل ( :)1ساختار ابتدایی روش پیشنهادی

  2  2
 1  0.5

2

 W|Nr

lim E  W

|N

N 

رابطۀ ( )8نشان دهندة اين موضوع است که با انتخااب

گام الگوريتم (  ) به اندازة کافي کوچک و با فرض وجود
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آشکارسازی و تییین وفقي حمل ۀ اختالل فريبنده در شبکههای راديوشناختگر

همبستگي بین نمونههای دريافتي (کوچکبودن توان خطای

روشها تلقاي مايشاود؛ اماا در عمال شاناخت شابکه و

تخمین (  ،)  2نشأتگرفتاه از وضاییت فیزيکاي کاناال و

مکانیسمهای سادهای ازقبیل اطالعات بین اليهای و دادههای

ماهیت سیگنال ارسالي) و دراختیارداشاتن دادههاای کاافي

هم زماني برای دريافت و استفاده از اين دنباله وجود دارد.

(بزرگبودن  ) Nپاسخ الگاوريتم و نتیجاۀ تخماین آن بار

در اينجا مناسب است با ارائۀ يک مثال کاربردی حاصل

اساس دنبالۀ عادی دريافتي از کاربر اولیه (  ،) W| Nنزديک به

عملکرد روش پیشنهادی را مشاهده کنیم .فرض کنیاد هام

نتیجۀ اجرای آن بر اساس دنبالۀ مرجع (  ) W| Nrخواهد بود.

فرستندة کااربر اولیاه و هام جمار از مدوالسایون BPSK

نکتۀ آخری که در اين قسمت باه آن اشااره مايکنایم،

استفاده ميکنند .برای کانال بین کاربر اولیه و کاربر ثانويه و

پیچیدگي الگوريتم است .پیچیدگي محاسباتي اين الگوريتم

نیز کانال بین حملهکننده و کاربر ثانويه ،دو حالت در نظار

(تیداد عملیات ضرب در هر گام اجرا) از مرتبۀ  Mاست؛

ميگیريم .در حالت اول ،هر دو کانال باهصاورت تخات و

بنابراين پیچیدگي اجرای کامل روش پیشنهادی از مرتبۀ NM

فاقد ( ISIو البته با بهرة متفاوت) و در حالت دوم ،هار دو

خواهد بود .اگرچه تحلیل تئوريک مطرحشده در روابط ()6

دارای  ISIو مدل شده با  7خط تأخیر انشیابدار (و متمايز

تا ( )8بر مبنای بزرگبودن  Nبیان شده است ،واقییت آن

از همديگر) هستند .ضرائ ب کانال مربوط به هر دو فرستنده

است که در همان گامهای اولیه از اجرای الگوريتم ،نتیجاۀ

بهصورت تصادفي و به گونهای انتخاب شده است که میزان

حاصل از آن مشخص شده است؛ بناابراين در عمال روش

سیگنال به نويز (نسبت به هر سمبل)  10دسيبل در هر دو

پیشنهادی پیچیدگي بسیار انادکي خواهاد داشات .در باین

حالت حاصل شود .برای الگوريتم نیاز مقادار

برابار 5

روشهای تشخیص حضور سیگنال (و نه حتاي تشاخیص

لحا شده و گام الگوريتم برابر 8/100درنظر گرفتاه شاده

جمر از کاربر اولیه)  ،آشکارساز انرژی پیچیدگي به مراتاب

است .در شاکل  - 2الاف نتاايج حاصال از اجارای روش

پايینتری از روش پیشنهادی دارد .با وجود اين ،آشکارساز

پیشنهادی را برای حالت اول مشاهده ميکنید .همانطور که

انرژی تنها حضور سایگنال اسات و ماهیات آن را آشاکار

در شکل  - 2الف نشان داده شده است ،در همان گاامهاای

نميکند .عالوه بر آن ،میزان دادههای الزم برای همگرايي آن

ابتدايي اجرای الگوريتم ،نرم خطا در حاالتي کاه فرساتندة

(  ) Nمیموالً بزرگ است .آشکارساز ديگری کاه درخاور

سیگنال در حالت عادی ،کاربر اولیه بوده است ،در حادود

مقايسه با روش پیشنهادی است  ،آشکارساز مبتني بر فیلتار

 2/10و در صورتي که فرستنده ،حملهکننده باشد ،برابار ،2

منطبت است که در پیادهساازی آن باه آگااهي از ماهیات و

است .در اين مثال و در تمام مثالهای بیدی فرض بر ايان

جزئیات فیزيکي سیگنالها نیاز اسات .در باین روشهاای

است که اجرای الگوريتم برای دنبالۀ مرجع قبالً انجام شده

ديگری که با تمرکز به تفکیک جمر از سیگنال کاربر اولیاه

و تخمین وزن مربوطه به دست آمده و ذخیره شده است.

M

مطرح شدهاند (از جمله روشهای مطرح در مراجع [ ]6تاا

نتايج حاصل از اجرای الگوريتم برای حالت دوم نیز در

[ ]8ايان مقالاه) ،عملکاارد روش ،مبتناي باار ويگگايهااای

شکل  - 2ب رسم شده است .در اين حالت نیاز ،عملکارد

فرکانسي سیگنالهاست؛ بنابراين ،عملیاتي نظیر انجام FFT

الگوريتم نسبتاً رضايتبخش است .خصوصاً توجه کنید که

و يا محاسباتي به منظور تییین توابع چگالي طیفاي در آنهاا

انتخاب طول  5برای دادههای استفادهشاده در تخماین هار

مطرح ميشود که اجرای آنها نخست به استفاده از دادههای

مشاهدة الگوريتم ،از تیداد تأخیرهای تأثیرگذار در تاداخل

بسیار نیاز دارد و دوم ،پیچیدگي محاسباتي را باال مايبارد.

( 7خط تأخیر) کمتر است .با وجود اين ،عملکرد درستي از

بناابراين از منظار پیچیادگي ،روش پیشانهادی در جايگاااه

الگوريتم مشاهده ميشود .اين عملکرد منطبات باا واقییات

مناسبتری نسبت به ديگر روشهای مطرح قرار ميگیارد.

مقاومبودن الگوريتم در شرايط غیرايستاني است.

اگرچه نقطۀ اتکای روش به دراختیارداشاتن دنبالاۀ مرجاع
بارای تخماین  ، W rيیناي امضاای کاناال (و البتاه امضاای
ويگگيهای سیگنال) نیاز دارد ،عامل منفي در مقايسه با ديگر

نکتۀ ديگری که به آن اشاره ميشود ،همگراياي ساريع
الگوريتم
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و برابری فوق ،مساتقل از ماهیات فرساتنده خواهاد باود؛

1.8

بنابراين امکان متمايزسازی فرستندة اولیه از حملهکنناده از

1.6
1.4

بین ميرود .حتي در صورت وجاود همبساتگي در دنبالاۀ

1.2
|n

0.6

نوع مدوالسیون ،الگوی همبستگي و  )...و با فرض نسابت
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سیگنال به نويز يکسان در محل گیرندة ثانويه ،بردار تخمین
الگوريتم

الف)

از لحا احتمالي ،شارايط ديگاری کاه حملاه کنناده،

0.6

سیگنالي به سمت گیرندة ثانويه ارسال کند ،بهگونهای که با

0.5

|n

|| || W - W r
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به W| Nr

همگرا شده است؛ بنابراين ،گیرنادة ثانوياه

کانال را به خطا اشغال شدة کاربر اولیه تلقي ميکند.

0.7

2000

ميشود ،اگر حملهکنناده سایگنالي منطبات باا مشخصاات
سیگنال کاربر اولیه ارسال کرده باشد (از لحا میزان تاوان،

0.4

0

اطالعات که به وجود همبستگي در دنبالاۀ درياافتي منجار

|n

Jammer
Primary User

|| || W - W r

1
0.8
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0

ب)

استفاده از دنبالۀ دريافتي در محل گیرنده ،پروسۀ تخمین ،به
نتايج يکسان و نزديک به  W|Nrمنجر شود ،پايین خواهد بود .
برای افزايش اطمینان از وقوع نیافتن چنین حالتي ،سااختار
روش پیشنهادی را باا درنظرگارفتن ويگگايهاای مااهیتي
سیگنال بهبود ميبخشیم .ويگگيهای مدّنظر که شکل گرفته
از ماهیت فیزيکي سیگنال ارسالي هستند ،تأثیر مستقیمي در

شکل ( :)2نرم خطای اوزان الف) كانال تخت ب) كانال دارای
ISI

نتیجاۀ عملکارد الگااوريتم دارناد .عملکارد مناسااب روش
بهبوديافته در صورتي است که حملهکننده و کاااربر اولیاه

است .درواقع ،اگرچه اجرای الگوريتم تا  N  5000پیش

دستکم در يکاي از دو ماورد کاناال انتقاالي و ياا ناوع و

رفته ،در همان گامهای نخست پاساخ الگاوريتم باه پاساخ

پارامترهای مدوالسیون با همديگر اختالف داشته باشند.

اجرای مرجع نزديک شده است.
در مطالب مطرحشده تا کنون درمورد ويگگي آناتن ياا
آنتنهای گیرندة ثانويه ،مطلبي بیان نکردهايم .درواقع ،تلويحاً
پذيرفتهايم که گیرندة ثانويه تنها يک آنتن همهجهته دارد .در
چنین شرايطي عملکرد الگوريتم در صورتي که حملهکننده

 -3بهبود راهكاار پیشانهادی باا اسات اده از
ویژگی ایستان گردشی سیگنالها
فرآيند آماری

yn

باا میاانگین صافر ،فرآيناد ايساتان

و فرستندة اولیه در محیط دايرهای به مرکاز گیرنادة ثانوياه

گردشي نامیده ميشود .اگر تابع خودهمبستگي آن بهصورت

بوده و کانال ارتباطي آنها تخت باشاد ،نتیجاۀ يکسااني در

زير باشد

تخمین را موجب خواهد شد.

] Rx [n, n  l ]  E[ yn yn* l

در اياان حالاات ،ب اا فاارض ساافیدبودن و ناهمبسااتگي

L

)  Ry l [l ] exp( j 2 l n

نمونههای دنبالۀ پیام ،دنبالۀ دريافتي نیز صرفنظر از اينکه از
طرف کاربر اولیه و يا حملهکننده ارسال شده باشد ،دنبالهای
با نمونههای ناهمبسته بوده است و حاصل تخمین الگوريتم
به بردار صفر همگرا ميشود .به عبارت ديگر،
W|Nr  W|N  0

l 0

که در آن

] Ry l [l

و تبديل فوريۀ آن )  ، S y ( fبه ترتیب تابع
l

خودهمبستگي گردشي و چگالي طیاف تاوان گردشاي باا
فرکان

گردشي   lنامیده ميشوند  0  0 .يک فرکان

گردشي برای تمام فرآيندهای ايستان گردشاي اسات .هار
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گردشي نشاندهنادة فاصالۀ فرکانساي باین ياک

هی فیالیتي در شبکه نداشته و صحت انتسااب دنبالاه باه

فرکان

سیگنال ايستان گردشاي و سایگنال انتقااليافتاۀ فرکانساي

کاربر اولیه احراز شده است .عالوه بر آن ،فرض کنید دنبالۀ

همبسته با آن است .به عبارت ديگر ،وجود فرکان

گردشي

دريااافتي ،نمونااه هااای يااک فرآينااد ايسااتان گردشااي بااا

 ، نشان دهندة همبستگي باین سایگنال yn

و سایگنال

فرکان های گردشي میلوم  al lL0باشند ،بر اين اسااس و
در ادامۀ روشي که در بخش  2بیان شد ،در اينجا هر نموناه

تقريباً تمامي سیگنالهای مدولهشده ،ويگگيهای ايستان

را بر اساس انتقال يافتههای فرکانسي نمونههای قبلي تخمین

l

) yn exp( j 2 l nميباشد.
گردشااي دارنااد و بااا اياان ماادل تطبیاات مناساابي دارنااد.
فرکان های گردشي اين سیگنالهاا ،ترکیابهاای خطاي
متنااوعي از ناارخ بیاات و فرکااان

حاماال (پارامترهااای

مدوالسیون) هستند [ .]16بهطور مثال ،فرکان های گردشي
يک سیگنال  BPSKبا فرکان

حامال  f cو زماان بیات Tb

به صورت  2 f  k ، kو   2 f  kهستند .در اين سه
c
c
Tb

Tb

Tb

عبارت k ،برابر صفر و يا يک عدد صحیح مثبت يا منفاي

ميزنیم .به عبارت ديگر،
yˆ nr   wlr,k ynrk e j 2 l ( nk ) ,

n  M  1, , N

*

()9
در عمل ميتوان تیداد فرکان های گردشي انتخابي را کمتر
از تیداد کل آنها ( ) L  1در نظر گرفات .بارای اساتفاده از
الگااوريتم  ،NLMSباارای  l  0,1,, Lبردارهااای زياار را
تیريف ميکنیم:



T

()10

به اين ترتیب ،شیوة منطقي در بررسي حضورداشتن يا
نداشاتن يااک سایگنال ،بررسااي وجودداشاتن يااا نداشااتن



j 2 l ( nM ) T

ويگگيهای ايستان گردشي مدّنظر در سیگنالهاست .تقريباً
ميکردهاند ،از دنبالۀ سیگنال درياافتي و انتقاال يافتاههاای

e

r
n M

تیجببرانگیز است که در بیشتر تحقیقاات انجاامشاده ،از
ويگگي بنیادی ايان فرآينادها ،يیناي همبساتگي فرکانساي



توابیي ديگر (مثالً توابع خودهمبستگي گردشي) توجه شده

()13

T

بهصورت مستقیم استفاده نشده و تنها به نتیجۀ آن در تخمین

پیشنهادی را نشان ميدهد .همانند آنچاه در بخاش  2بیاان
شاد ،در اينجااا نیاز فاارض کنیاد دنبالااۀ مرجااع ، ynr nN1
نمونههای سیگنال دريافتي از يک فرستندة اولیاه در محال
گیرندة ثانويه باشد .در زمان دريافت اين دنباله ،حملهکننده

rH
l ,n

l 1



 Wl r  wlr,1 ,wlr,Mبهصورت زير عمل ميکنند:

توجه کنید که enr

L

enr  ynr  Wl|rn1Yl ,rn
H

l 1

*r r
l ,n n

Y e

()14

نمونهای از استفادة مستقیم از مفهاوم همبساتگي فرکانساي

L

r
n

الگاااااوريتم  NLMSبااااارای تخماااااین اوزان

است .روش مطرحشده در مرجع [ ]17در تشخیص طیف،

تخمااینزن وفقااي اسااتفاده ماايشااود .شااکل ( )3ساااختار

e



 y

Y

yˆ   Y Wl , n  M  1,, N
r

()12

L 1

اثاارات ايسااتان گردشاايبااودن ،مسااتقیماً در يااک ساااختار

)j 2 l ( n1

r
n1

r
l ,n

با اين تیريف رابطۀ ( )9بهصورت زير بیان ميشود

چگالي طیف توان گردشي استفاده شده است .اين نکته کمي

خاصیت به صورت مستقیم استفاده ميکنیم .به اين مینا کاه

,, y



Wl r  wlr,1 , wlr,M

()11

فرکانسي آن برای محاسبۀ توابع خودهمبستگي گردشي ياا

است .با درنظرداشتن اين ويگگي ،در اين مقاله نیاز از ايان

M

l 0 k 1

دلخواه است.

در تمام روشهايي که تا چند سال گذشته بر اين مبنا عمل

L


H

Yl ,rn Yl ,rn



W W

r
l | n 1

r
l |n

برای همۀ الگوريتمها يکسان است.

حال اگر تیريف کنیم:
W r  [W1r ,,WLr ]T
T

T

و
W|nr  [W1|rn ,,WLr|n ]T
T

T

در اين صورت ،هدف از اجرای  L  1الگوريتم مطرحشاده،
r
برآورد  W rبا تییین گامبهگام  W|nاست .اگر فرض کنیم به

اندازة کافي داده در اختیار بوده (  Nبه اندازهی کافي بزرگ
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بوده) و الگوريتمها همگي همگرا شدهاند ،در اين صاورت

تئوريک ،استفاده از اين همبستگي موجب کااهش خطاای

 W| Nبارآورد مناساابي از  W rخواهااد بااود .اياان باارآورد

تخمین ( 𝜎) در نامساوی ( )8خواهد شد .درواقع ،اگرچاه

r

در بدترين حالت نامساوی ( )8برای روش تکمیلي با توجه

شاهدی در شرايط عادی است.
پ

r

از تییین و ذخیرهسازی  ، W| Nدر شرايط عادی ،با

فرض تغییرنکردن وضییت کانال و با دريافات دنبالاهای از

سیگنال  ، yn nN1مجدداً  L  1الگوريتم  NLMSرا اينبار
با درنظرگرفتن دنبالۀ درياافتي  yn nN1اجارا مايکنایم.
روابط مربوطه مشابه روابط ( )13و ( )14و تنهاا باا حاذف
باالنوي

r

خواهند بود (همانند قبل دقت کنید در

اينجاا n

نشان دهندة برهۀ زماني مربوط به دنبالۀ  yn nN1بوده است
و اگرچه برای هردو دنبالۀ  y و  yn nN1از زيرنوي
N

n 1

r
n

يکسان  nاستفاده شده است  ،زماان ايان دو دنبالاه يکساان
نیست) .به اين ترتیب با توجه به فرض تغییرنکردن کاناال،

در شرايط متیارف واضح است که نتیجۀ تخمین يیني W|N
r

2

بايد فاصلۀ چنداني با  W| Nنداشته باشد .پا

باا مقايساۀ

 W| N  W| Nrبا يک سطح آستانۀ مناساب ،باه حضاور
کاربر اولیه و يا حملهکننده رأی ميدهیم .شکل ( )3ساختار

به افزايش ابیاد بردار اوزان و اجرای همزمان  L  1الگوريتم
بهصورت
2
2( L  1)  2
 W|Nr  

 1  0.5

lim E  W

|N

N 

2

بیان خواهد شد ،توان خطای تخمین ( 𝜎) با توجه به ناوع
مدوالسیون و تیداد فرکان های گردشي استفادهشده ،نسبت
به قبل کاهش شديدی خواهد داشت.
برای بررسي کاارايي سااختار تکمیلاي ،مثاال قبلاي و
مربوط به حالت تداخل به طول  7را اينبار با درنظرگرفتن
ساختار تکمیلي و لحا کردن فرکان های گردشي ،درخور
توجه قرار ميدهیم .شکل  - 4الف نتايج را با درنظرگارفتن
گردشاااي 𝑐𝑓 𝛼 = ±2نشاااان مااايدهاااد

دو فرکاااان

) .(𝑓𝑐 = 0005با مقايسۀ نمودار ايان شاکل باا نماودار
شکل  - 2ب افزايش قادرت تماايز روش در ايان حالات
مشخص ميشود.

روش پیشنهادی تکمیلشده را نشان ميدهد .با مقايساۀ دو

2.5

شکل ( )1و ( )3و نیز باا توجاه باه آنکاه  a0  0اسات،

2

|n
|n

تکمیلي با  L  0است .به ايان ترتیاب از لحاا پیچیادگي،

روش تکمیلشده پیچیدگي  L  1برابار نسابت باه سااختار

1

0.5

ابتدايي را خواهد داشت؛ اما در عین حال به دلیل اساتفادة
مطلوب از همبستگي فرکانسااااااي ،کیفیت تخمین ،بهبود

|| || W - W r

مشخص ميشود که ساختار ابتدايي حالت خاصي از ساختار
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چشمگیری پیدا ميکند .از لحا
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|| || W - W r
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ب)
شکل ( :)3ساختار تکمیلی روش پیشنهادی

شکل ( :)4نرم خطای اوزان الف) به ازای دو فركانس گردشی
ب) به ازای پنج فركانس گردشی
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شکل  - 4ب نتیجاۀ حاصال اساتفاده از پانج فرکاان
1

گردشي  ±2fcو  ±2fc + Tو

2

گردشي در ساختار استفاده شده است .نتايج

قبل  5فرکان

در سااختار را نشاان

در نمودارهای شکل ( )5ارائه شده اسات .هماانطاور کاه

ميدهد ) .(Tb = 2000مالحظه ميکنید که افزايش تیداد

مشاهده ميکنید ،قدرت تفکیک در آنتن  2به مراتب نسبت

فرکان های گردشي استفادهشده ،قدرت تمايز الگوريتم را

به آنتن  1بیشتر است .اين ويگگي به دلیل اخاتالف زاوياۀ

بهبود بخشیده است.

بیشتر بین فرستندة اولیه و جمر از منظر اين آنتن نسبت باه

b

Tb

آنتن  1است.

 -4آشکارسازی حملۀ جمینگ با اسات اده از
چندین آنتن آشکارساز
تجهیز گیرندة ثانويه به بیش از ياک آناتن و خصوصااً
آنتنهای جهتدار (و يا همکاری چند گیرندة ثانوياه تاک
آنتنۀ آشکارسازهای قرارگرفتاه در موقییاتهاای فیزيکاي
متفاوت) ،اين امکان را به وجود ميآورد که در شرايط خیلي
خاص که حملهکننده همزمان ويگگيهای فیزيکي سیگنال و
کانال بین کاربر اولیه و کاربر ثانويه را تقلیاد کارده اسات،

اکنون و پ

از آشنايي باا سااختار روش پیشانهادی و

عملکرد آن در شرايط گوناگون ،در اداماه ايان روش را باا
روش های آشکارسازی حملۀ تقلید از کاربر اولیاه در [ ]6و
[ ]8مقايسه ميکنیم .اين مراجع ،برای آشکارساازی حملاۀ
تقلید از کاربر اولیه (شکل خاصي از حملۀ جمینگ فريبنده)
در راديوشناختگر ،از ويگگيهای سیگنال ها بهره گرفتهاناد.
خواص ايستان گردشي سیگنالها در مرجاع [ ]6و الگاوی
رفتار سیگنالها در مرجع [ ]8استفاده شدهاند.
Antenna 1
5

همچنان حضور آن را تشخیص دهیم .در اين حالت ،امکان

4.5

تقلید تمام کانالهای ارتباطي فرستندة اولیاه باا آناتنهاای

4
3.5

گیرندة (گیرندههای) ثانويه ،برای جمر ممکن نخواهد بود.

|n

مراحل آشکارسازی برای چندين آناتن آشکارسااز همانناد

2.5
Diff CH
Same CH

از

2
1.5

اعالم نتیجۀ آشکارساز انرژی در هر آنتن و بهطور مثال تأيید
حضور سیگنالي با توان چشمگیر ،بر روی سیگنال دريافتي

1
0.5
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4500
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3500

از هر يک از آنتنهايي کاه باا توجاه باه مختصاات آن تاا
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فرستنده ،آشکارساز انرژی آنها چنین سایگنالي را باا ايان

Antenna 2
7

توان مطلوب دريافت کرده است ،به طور جداگانه و مستقل

6

از آنتنهای ديگر ،الگوريتم  ،NLMSاجرا و نتیجه باا وزن

5

|n

ميشود.

Diff CH
Same CH

3

برای بررساي عملکارد در ايان حالات ،مجادداً مثاال

2

مطرحشدة قبلي و در حالت تداخل را در نظر ميگیريم .باا

1

فرستندة اولیه و گیرندة ثانويه را داشته است .فرض ميکنیم
کاربر ثانويه دو آنتن جهتدار دارد .بارای آناتن اول زاوياۀ
دريافت سیگنال از کااربر اولیاه برابار  30درجاه و زاوياۀ
دريافت از جمر برابر  50درجه بوده است .اين زوايا بارای
آنتن دوم به ترتیب برابر  45و  80درجه بوده است .همانند

5000

4500

4000

|n

4

|| || W r - W

تخمیني حاصل از دريافت دنبالۀ مرجع از آن آنتن مقايساه

وجود اين ،اکنون حملهکننده ،تقريباً امکان تقلید کانال باین

|n

مراحل آشکارسازی با تنها ياک آشکارسااز اسات .پا

|| || W r - W

3

3500
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ب)
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مواجهه با دو سیگنال مشابه نیز کارايي مناسبي حاصل شود.
از ساااوی ديگر ،اگرچه روش دوم کارايي مناساااابي
Comparing Detection Probability and Percentage of Correct Classification
1

دريافتي متمرکز است (توابیي که مطابت روش پیشهادی در

0.95

اين مقاله ،لزومي به تییین آنها نیسات) .شاکل ايان تواباع

0.9

وابسته به نوع مدوالسیون سیگنال دريافتي اسات .باه ايان
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ترتیب با محاسبۀ اين توابع ،نوع مدوالسیون سیگنال ارسالي
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میلوم ميشود؛ بنابراين تفاوت يا تشابه مدوالسیونها در اين
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Comparing Detection Probability and Percentage of Correct Classification
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اين روش خواهد بود.
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0.9

است کانال مربوط به کاربر اولیه را تخمین بزناد (در محال
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گیرندة ثانويه ،کانالها تقريباً يکسان تلقي ميشود) .در اين

0.7

مقايسه يک بار مدوالسیون سیگنالهای کاربر اولیه و جمار
بااار ديگاار از نااوع متفاااوت ( BPSKو  )BFSKدر نظاار
گرفته ايم .کانال دارای تداخل به طول  ،7تیداد نموناههاای
استفادهشده در تخمین الگوريتم برابر  ،10تیداد فرکان های
گردشي استفادهشده برابر  ،5گام  0/08و تیداد آنتن برابر 4

Probability of Detection

کامالً فرضي را در نظر ميگیريم که جمر فريبناده توانساته
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فريبنده را از نوع ماهیتاً يکسان  BPSK( PSKو  )QPSKو
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ب)
شکل ( :)6مقایسۀ روش پیشنهادی با روشهای مبتنی بر ایستان
گردشی [ ]6و شناسایی الگوی رفتار [ ]8الف) كانالها یکسان

هسااااتند .شاااابیهسااااازی از 𝐵𝑑 𝑆𝑁𝑅 = −15تااااا

و مدوالسیون مشابه ب) كانالها یکسان و مدوالسیون مت اوت

𝐵𝑑 𝑆𝑁𝑅 = 15برای دو کانال مرباوط باه کااربر اولیاه و

خصوصاً در سیگنال به نويزهای باال دارد ،اين روش متکي

جمر فريبنده انجام شده و تصمیمگیاری بار اسااس نتاايج

به شناسايي الگوهای سیگنال ارساليِ کاربر اولیه است .الزمۀ

حاصل از تمام آنتنها و با رأیگیری محافظهکاراناه انجاام

شناسايي اين الگوها در سیگنال دريافتي ،اساتفاده از تیاداد

شده است .همانطور که در شکل  - 6الف مشاهده ميکنید،

زيادی داده و آنالیز آن درحوزة فرکان

است؛ اما همانطور

در حالتي که سیگنالهای مربوط به کاربر اولیه و حملهکننده

که در مثال های قبلي مشاهده شد ،الگاوريتم پیشانهادی باا

با مدوالسیون يکسان ) (PSKاز سوی فرساتنده هاا ارساال

دريافت تیداد اندکي از نمونههای سیگنال ورودی ،همگرا و

مي شوند ،روش ايستان گردشي کارايي مناسبي ندارد؛ زيارا

به تصمیمگیری منجر ميشود .هرچند در شرايطي که کانال

اساس کار آن ،تمايز قائلشدن بین دو مدوالسیون است که

ارتباطي فرستندة اولیه و کاربر ثانويه و مشخصات سایگنال

تنها يکي از آن هاا را پاذيرفتني (مرباوط باه کااربر اولیاه)

ارسالي ،همزمان با جمر تقلید شده است ،اساتفاده از چناد

مي داند .مزيت روش پیشنهادی ما تمرکز همزماان بار روی

آشکارساز (آنتن) و يا مشارکت بین چند گیرندة ثانويه برای

کانال و ويگگيهای سیگنال است که باعث ميشود حتي در

تشخ یص جمر الزم است .با تغییر ماهیتي مدوالسیونهاای
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] نیز بهبود پیدا ميکند6[  عملکرد روش،کاربر اولیه و جمر
.) ب- 6 (شکل
در انتها توجه به دو ويگگي مثبت استفاده از چند آناتن
.در گیرنده (در قبال افزايش پیچیدگي) مطرح ميشود
 با دريافات نتاايج و آشکارساازی،در حالت چند آنتنه
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 باا آناالیز،نشان دهندة عملکرد هوشامندانهی جمار اسات
. راستای جمر تشخیص داده ميشود،سیگنال هر دو دسته
 در،ويگگااي دوم در اسااتفاده از چنااد آنااتن جهااتدار
. چندين کاربر اولیه وجود دارد،شرايطي است که در محیط
 الزم اسات باا،در صورت وجود تنها يک آنتن هماهجهتاه
 وزن تخمیني و متنااظر باا ايان،دريافت هر دنبالۀ ورودی
 باا اوزان مرجاع تخمیناي و متنااظر باا هار ياک از،دنباله
 سانجیده شاود و،دنباله هاای مرجاع تماام کااربران اولیاه
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.تصمیمگیری کاهش مييابد
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