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 -1دانشجوي کارشناسي ارشد -2 ،استاديار ،دانشکده علوم و فنون نوين -دانشگاه تهران
(دريافت ،59/70/22 :پذيرش)59/70/11 :

چکیده
انجام يک مهندسي معکوس (يا شناسايي کور) کامل دريک محيط جنگ الکترونيک ،منجر به آشکارسازي اطالعات انتقالي توسط يک سيگنال
دريافتي ميگردد .تمرکز تحقيقات انجامشده در حوزة شناسايي کور ،بر روي ارتباطات مخابراتي يکسويه و غير شبکهاي بوده است که در آنها
هدف آشکارسازي اطالعات ارسالي توسط يک فرستندة مشخص ميباشد .اولين قدم در شناسايي شبکههاي مخابراتي ،تخمين تعداد کاربران
فعال در اين شبکهها ميباشد .در اين مقاله ،مسئلة تخمين تعداد کاربران در شبکههاي مبتني بر دسترسي چندگانة تسهيم زماني ()TDMA
مورد بررسي قرار ميگيرد .اين تخمين ميتواند با استفادة مستقيم از سيگنالهاي الکترومغناطيسي دريافتي و تحليل اليه فيزيکي انجام شود.
اما به داليل مختلفي مانند محدوديتهاي سختافزاري و يا عدم حصول نتايج دقيق به دليل نزديکي کاربران فعال به يکديگر ،هميشه امکان
استفاده از اين روش وجود ندارد .در چنين شرايطي ،روش ديگر براي تخمين تعداد کاربران ،استفاده از تحليل اطالعات اليههاي باالتر در
ساختار شبکه ميباشد .در اين مقاله ،با استفاده از اطالعات اضافيِ تحمي لي توسط کدگذاري تطبيقي کانال ،روشي براي تخمين تعداد کاربران
فعال شبکه ارائه شده است .نتايج شبيهسازي نشان مي دهد که روش پيشنهادي داراي مقاومت مناسبي در برابر خطاي کانال ميباشد به
طوري که در نسبت سيگنال به نويز  7/3دسيبل ،دقت الگوريتم حدود  %08است.
واژههای کلیدی :تخمين کور تعداد کاربران ،شبکههاي  ،TDMAکدگذاري تطبيقي کانال ،يادگيري ماشين
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امروزه با طيف وسيعي از سامانههاي مخابراتي روبرو هستيم که
در اطراف ما در حال ارسال و دريافت اطالعات ميباشند .با در
نظر گرفتن مسئله امنيت اليه فيزيکي ،مسائل زيادي در اين
حوزه داراي جذابيت ميباشند .اين مسائل عموماً ميتوانند در يک
يا چند زمينه از زمينههاي زير خالصه شوند -1 :اختالل شبکه،
 -2کشف ساختار ارتباطي شبکه و شنود اطالعات ارسالي،
 -3فريب شبکه و کاربران آن -4 ،نفوذ به شبکه و جا زدن خود
به عنوان يک کاربر مجاز و  -5کنترل کامل يا جزئي شبکه .در
اين مقاله بر روي زمينه دوم متمرکز ميشويم ،هرچند ارتباط
تنگاتنگي بين اين پنج زمينه وجود دارد .در حقيقت مجموعه
دانشي وسيعي بايد در کنار يکديگر مورد استفاده قرار گيرند تا ما
را به سمت تمام اين اهداف سوق دهد .در يک تصور نسبتاً
اشتباه ،جنگ الکترونيک به دو بخش مجزاي سايبري و تحليل
سيگنال تقسيم ميشود که معموالً در بخش سايبري فرض اصلي
بر وجود يک شبکه کامپيوتري (مبتني بر شبکه اينترنت) به
* رايانامه نويسنده مسئولmehditeimouri@ut.ac.ir:

عنوان بستر حمله است و در بخش تحليل سيگنال ،مسئلة اصلي
عموماً شناسايي يک سيگنال راداري يا يک سيگنال مدولهشده
است .اين نگاه در شرايط واقعي ميتواند دردسرساز باشد ،زيرا
براي رسيدن و حمله به اطالعات اليههاي باالي يک شبکه ،اولين
قدم عبور از اليه فيزيکي است که تنها پيچيدگي آن مدوالسيون
نيست ،بلکه انواع کدگذاري کانال پيشرفته (و معموالً ناشناخته)
ميتواند سر راه ما قرار گرفته باشد [.]1
از اوايل دهه  08ميالدي باا شاروع پارو ههااي مختلاف در
زمينة شناسايي مدوالسيون هاي ديجيتال کار در اين حوزه شروع
شد [ .]3 ،2اما قاعدتاً اين نوع از فعاليتها ،اطالعات بسيار کماي
از داده ردوبدل شده در سامانه هاي مخابراتي به ما ارائه ميدهاد،
زيرا در بهترين حالت اين روشها قادر خواهناد باود رشاته بيات
ارسالي را آشکار کنند که اين موضاوع باا توجاه باه ساامانههااي
پيشرفته امروزي چندان جذاب نيسات ،زيارا قاعادتاً ايان رشاته
بيتها حتي اگر رمز گذاري شده نباشند حاصل عمل مجموعاهاي
از کدهاي منبع و کانال هستند که راه را براي رسيدن به محتواي
اصلي دشوار مي کند .با مطرح شدن چنين معضلي و با شروع قرن
 ،21عمالً پرو ههاي زيادي در اين راستا کليد خوردند .تمامي اين
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پرو ه ها با فرض اينکه يک و تنها رشته بيات پيوساته در اختياار
دارند ،سعي در مهندسي معکاوس ساامانه و رسايدن باه محتاوا
دارند .با فرض عبور از اليه فيزيکاي ،تحقيقاات زياادي در جهات
شناسايي و نفوذ به الية پيوند 1داده انجام شده است .براي مثاال،
شناسايي قاببندي [ ،]5 ،4شناسايي جايگردان (که براي مقابلاه
با خطاهاي متوالي اعمال ميشود) [ ،]7 ،6شناساايي درهامسااز
(که براي همزمانسازي بيتي فرستنده و گيرنده اعمال مي شاود)
[ ] 0 ،0و نهايتاً شناسايي کدگذاري کانال (کاه باراي تشاخيص و
تصحيح خطا در الية پيوند داده ميباشاد) [ ]11 ،18موضاوعاتي
بوده است که مورد توجه محققان قرار گرفته است .ضعف اساساي
همه تحقيقات مورد اشاره ،فرض وجود يک ارتباط يکسويه و غير
شبکهاي است.
در عمل و در بسياري از سامانه هاي تجاري و نظامي ،ارتباط
(چه بين دو سامانه به صورت نقطه به نقطاه و چاه باين چنادين
سامانه در ساختار سلولي و  )...به صورت ناپيوسته (بستهاي) و در
 Nباند فرکانس انجام مي پذيرد (شکل ( )1را ببينياد) .در چناين
حالتي با به کار بردن چند دمدوالتور مي توان اطالعات موجود در
اين فرکانس ها را تبديل به چندين رشته بيت کرد که هار رشاته
بيت اطالعات مربوط به چندين نشست را منتقل ميکند .مثالً در
شکل ( )1مي توان ساختارهاي مختلفاي از ارتباطاات را متصاور
شد .به عنوان مثال ،ايان شاکل مايتواناد مرباوط باه شابکهاي
ارتباطي بين  Kکااربر باشاد .ماثالً ماي تاوان در ياک ساناريوي
محتمل فرض نمود کاه برساتهااي مشاخصشاده توساط …,
…  P[2,1], P[1,2],…, P[N,n],مربوط به يک ارتباط مشخص
(مثالً بين کااربر  xو  )yاسات .در چناين حاالتي بساته باه ناوع
کدگذاري بهکاررفته (که ميتواند يک کدگذاري مشخص ياا ياک
کدگذاري تطبيقي باشد) ،هر چند برست (يعني همان بستههااي
اليه يک) ميتوانند عناصر تشکيل دهنده يک بسته در اليه پيوناد
داده (که آن را از اين پس به اختصار اليه دو ميناميم و هدف آن
کنترل جريان اليه فيزيکي است) باشند .به عنوان مثال در سامانه
 GSMو در کانال کنترلي ،هر چهار برست نماينده يک بساته در
اليه پيوند داده هستند .همچنين هر چناد بساته در الياه پيوناد
داده يک بسته در اليه شبکه 2را تشکيل دهاد (کاه آن را از ايان
پس به اختصار اليه سه ميناميم) .اليه چهار که مطاابق باا مادل
هفت اليهاي  OSIبراي شبکههاي مخابراتي اليه انتقال 3نام دارد،
وظيفه کنترل جريان داده را به عهده دارد؛ در شبکههايي که تک
هاپ 4هستند (يعني فرستنده و گيرنده مساتقيم باا هام ارتبااط
1- Data Link Layer
2- Network Layer
3- Transport Layer
4- Hop

دارند) ،عمالً وجود چنين اليه اي مورد نياز نمايباشاد .ساه الياه
بااليي را هم مي توان اليه کاربرد (يا اليه منبع) نامياد .ايان الياه
مسئول تفکيک ،فشرده سازي و رمزگذاري محتوا است .اين محتوا
مي تواند صوت ،تصوير ،داده (مانند پيام کوتاه ،فايل ،صفحات وب،
فرمان کنترل و  )...مربوط به يک کاربر باشاد .هادف اصالي ياک
سامانه شناسايي کور کشف تمامي ارتباطها (مانند ارتباط باين x
و  )yو رسيدن به منبع اطالعات ردوبدل شده در هر ياک از آنهاا
است .به عبارت ديگر هدف از طراحي چنين سامانهاي ايان اسات
که اوالً بتوانيم تمامي نشستهاي را از يکديگر جداسازي نماييم و
ثانياً بتوانيم هر نشست را با انجام مهندساي معکاوس باه محتاوا
(داده ،صوت و تصوير) برسانيم.
زمان
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شکل ( :)7مثالي از يک شبکه مخابراتي داراي فعاليت در  Nفرکانس.

يکي از متداولترين روشهاي تسهيم مناابع در شابکههااي
بي سيم استفاده از دسترسي چندگانة تساهيم زمااني ()5TDMA
مي باشد (حالت خاصاي از شاکل ( )1باا  N=1فرکاانس فعاال).
هماانطااور کااه اشااره شااد ،روشهاااي متاداول شناسااايي کااور
نمي توانند چناين شابکه هاايي را شناساايي کنناد و باياد باراي
شناسايي اين شبکه ها و استخراج اطالعاات هار ياک از کااربران
روش هايي جديد ارائه نمود .شناسايي کامل اين شبکهها باه ايان
معني است که ابتدا قطعات زماني مربوط به کاربران فعال را از هم
تفکيک کنيم و سپس داده هاي مربوط به کااربران مختلاف را باا
روش هاي متداول و موجود مهندسي معکاوس کارده و محتاواي
اطالعات ارسالي توسط هر کاربر را شناسايي کنيم.
يکي از مسائل مهم قبل از تفکيک کاربران تشاخيص تعاداد
کاربران فعال شبکه مي باشد تا بتوان در جهت تفکياک اطالعاات
هر يک از کاربران شناسايي بهتر و سريعتري انجام داد .يک روش
متداول براي تشخيص تعداد کاربران فعاال در شابکه اساتفاده از
ويژگي هاي سيگنال (شکل موج) ارسالي در اليه فيزيکي ميباشد
[ .]12در اين روش با توجه به جهت و توان سيگنالهاي دريافتي
در يک محايط ،تخميناي از تعاداد و موقعيات کااربران فعاال در
شبکه ارائه مي شود .اما به داليل مختلفي مانناد محادوديتهااي
سخت افزاري و يا عادم حصاول نتاايج دقياق باه دليال نزديکاي
کاربران فعال به هم ،استفاده از اين روش مناساب نمايباشاد .در
5- Time Division Multiple Access

تخمین کور تعداد کاربران در شبکههای  TDMAبا استفاده از اضافات کدگذاری تطبیقی کانال :سيد مرتضي احمديان و مهدي تيموري

چنين شرايطي ،روش ديگر براي تخمين تعداد کاربران ،اساتفاده
از تحليل اطالعات اليههاي باالتر در ساختار شبکه ميباشاد و تاا
جايي که ماي دانايم در ايان زميناه تحقيقاات انتشااريافته اي در
دسترس نيست.
با توجه به توضيحات فوق ،در اين مقاله با استفاده از اضافات
تحميلي توسط کدگذاري تطبيقي کانال روشي ابداعي براي
تخمين تعداد کاربران فعال در شبکههاي مخابراتي  TDMAارائه
ميشود .اين روش در نوع خود اولين روش ارائهشده است که در
تحليل کور شبکههاي مخابراتي بسيار کارساز خواهد بود .اين
مقاله در پنج بخش و به صورت زير ارائه ميگردد .در بخش دوم،
مدل سامانه ارائه ميشود .سپس ،در بخش سوم روش پيشنهادي
براي تخمين تعداد کاربران فعال تشريح ميگردد .در بخش
چهارم ،جهت ارزيابي عملکرد روش پيشنهادي ،نتايج شبيهسازي
ارائه و تحليل ميشود .در انتها و بخش پنجم ،به نتيجهگيري
ميپردازيم.
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(قطعات زماني) بهصورت تقريباً يکنواخت بين کاربران تسهيم
شده است .همچنين فرض ميکنيم نرخ کد مورد استفاده توسط
کاربران متفاوت و برابر  R i , i 1, 2,..., Mاست .با توجه به
طول کلمههاي کد (همان بيتهاي ارسالي در هر قطعة زماني)،
ميتوان گفت که کاربر  iام  k i  R i  nبيت اطالعات در هر
قطعة زماني ارسال ميکند .علت تفاوت در نرخ مورد استفاده
کاربران مختلف ،ميزان دوري و يا نزديکي کاربران به ايستگاه
مرکزي ميباشد (به طور کلي تفاوت در نرخ کاربران به کيفيت
کانال ارتباطي بين آنها بستگي دارد) .عالوه بر اين فرض
ميکنيم که داده ورودي به بلوک کدگذار کانال در فرستنده
تصادفي باشد.

 -2مدل سامانه
يک شبکه مخابراتي را مطابق شکل ( )2در نظر ميگياريم کاه از
ساختار  TDMAبراي ارسال اطالعات اساتفاده مايشاود .تماامي
کاربران با ايستگاه مرکزي در ارتبااط هساتند و از ياک فرکاانس
استفاده ماي کنناد .ارتباطاات در مساير فراساو 1در نظار گرفتاه
مي شود .طول هر قطعة زماني 2در پنجرة زماني مشاهدهشده برابر
 nبيت ميباشد .هر پنجرة زماني مشااهدهشاده شاامل چنادين
قطعة زماني است .هرچند ممکن اسات ياک کلماه کاد در چناد
قطعة زماني و يا چند کلمه کد در يک قطعة زماني ارساال شاود؛
اما فرض ما اين است که هر کلمه کد در يک قطعة زماني ارساال
ميشود و طول تمامي قطعات زماني يا کلمههاي کاد باا يکاديگر
برابر است (در شکل ( 5 ،)2قطعة زمااني در ياک پنجارة زمااني
مشاهده شده است که کاربر  Cدر يک قطعه و هر کدام از کاربران
 Aو  Bدر دو قطعه ارسال داشتهاند).
در يک ساختار شبکهاي ،الية پيوند داده اطالعات مربوط به
هر کاربر را جهت تشخيص و تصحيح خطا توسط يک کد کانال
کدگذاري کرده و ارسال مينمايد .بسته به نوع شبکه ،خانوادة
مختلفي از کدها ميتواند توسط کاربران استفاده شوند .در اين
مقاله فرض ميشود که از خانوادة کدهاي  BCHاستفاده شده
است .فرض ميکنيم تعداد کاربران  Mاست و منابع شبکه
1- Uplink
2- Time Slot

شکل ( :)2ساختار شبکة  TDMAمبتني بر کدگذاري کانال تطبيقي.

با توجه به توضيحات فوق ،در قطعة زماني مورد استفاده
توسط کاربر  iام n  k i ،بيت اضافه بر اطالعات اصلي ارسال
مي شود .در صورت متفاوت بودن کدهاي مورد استفاده توسط
کاربران مختلف ،ميتوان با استفاده از اين اطالعات اضافي،
تخميني براي تعداد کاربران فعال شبکه به دست آورد .واضح
است که اگر دو کاربر از يک کد يکسان استفاده کنند ،به دليل
ماهيت يکسان اين اطالعات اضافه ،از ديدگاه الگوريتمي که صرفاً
از اين اطالعات اضافي استفاده ميکند ،اين دو کاربر يک کاربر
ديده ميشوند .به عبارت ديگر ،هر الگوريتمي که فقط از اين
اطالعات اضافي استفاده نمايد و اطالعات اليههاي باالتر و
پايين تر را مورد توجه قرار ندهد ،دو کاربر با کد يکسان را به
عنوان يک کاربر ميبيند .به همين دليل ،چنين الگوريتمي يک
حد پايين براي تعداد کاربران فعال در شبکه تخمين ميزند.
بنابراين ،با استفاده از اطالعات اليه فيزيکي (حاصل از تحليل
شکل موج دريافتي) و همچنين اطالعات اليههاي باالتر ميتوان
اين تخمين را بهبود داد .يکي از سامانههايي که از کدهاي
متفاوت براي کاربران مختلف در ساختار  TDMAاستفاده
ميکند ،سامانه سلولي  GSMاست .در اين سامانه ،در کانال
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منطقي  TCH/AFSبا توجه به کيفيت کانال هر کاربر ،کد کانال
مورد استفاده توسط هر کاربر ميتواند متفاوت باشد [.]13
يک فرض ضمني و اساسي در اين مدل اين است که عمليات
تشخيص نقاط شروع و پايان قطعات زماني ،تشخيص مدولهسازي
و همچنين دمدوالتوريي به صورت موفقيتآميز توسط تحليلگر
سيگنال در اليه فيزيکي انجام شده است .البته همانند يک
گيرندة مجاز ،خروجي چنين تحليلگري ميتواند داراي خطا
1
باشد .در اين مقاله فرض ميکنيم که از دمدوالتوريي
سختتصميم استفاده شده و لذا ميتوان يک مدل سادة  2BSCرا
براي انتقال داده در نظر گرفت.
همچنااين فاارض ماايکناايم کااه پنجااره مشاااهده جهاات
تصميم گيري ،پنجرة نسبتاً کوچکي است به طوري که کاد ماورد
استفاده توسط کاربران در زمان مشاهدة اين پنجره تغييار نکارده
است.

 -9روش پیشنهادی
براي حل اين مسئله دو رويکرد مختلف را ميتوان در نظر گرفت.
يک رويکرد مدل سازي و حل دقياق رياضاي ايان مسائله اسات.
رويکرد ديگر استخراج مشخصه 3و استفاده از روشهاي هوشامند
يادگيري ماشين براي حل اين مسئله مي باشاد .ايان روشهاا در
مسائل پيچيدة رياضي با ساده سازي به حل مسئله مايپردازناد و
هرچند جواب دقيقي را به دسات نمايآورناد ،اماا در بساياري از
موارد جوابي قابل قبول در اختيار ما قرار ميدهند.
با توجه به پيچيدگي مسئلة تخمين تعاداد کااربران ،در ايان
مقاله از روش هاي يادگيري ماشين تحات نظاارت باراي حال آن
استفاده ميکنيم .در شکل ( )3روش کلي کار پيشنهاد شده است.
همان طور که در اين شکل مشاهده مي شود ابتدا مشخصههايي از
سيگنال دريافتي استخراج مي شوند .سپس ،ماشاين تصاميمگيار
(مبتني بر روش هاي مرساومي مانناد شابکه عصابي ياا درخات
تصميم گير) با استفاده از اين مشخصهها تعداد کااربران شابکه را
تخمااين ماايزننااد .بااراي آمااوزش اي ان ماشااين تصااميمگياار از
روشهاي يادگيري تحت نظارت استفاده ميکنيم.

 -7-9الگوريتم پیشنهادی برای استخراج مشخصه
در ارتباطهاي يکسويه که از يک کد  BCHبراي کدگذاري کانال
انتقال داده استفاده شده است ،وانگ و همکاارانش [ ]18روشاي
براي شناسايي اين کادها پيشانهاد دادهاناد .در ايان روش ،ابتادا
طول کلماه هااي کاد و ساپس چندجملاه اي ساازنده شناساايي
ميشود .بعد از شناسايي طاول کلماههااي کاد ،باراي شناساايي
چندجمله اي سازنده مراحل زير طاي ماي شاود .فارض کنياد باا
مشاااهدة ياااک پنجاارة زمااااني ،مجموعااة کلماااههاااي کاااد
 C1 ,C 2 ,C 3 ,...,C N را در اختيار داريم که ممکن است برخي
بيت هاي آنها دچار خطا شده باشد .براي هر يک از اين کلمههاي
کااااد ،همااااة انتقااااالهاااااي چرخشااااي 4را بااااه دساااات
ماايآورياام. C j 1 ,C j 2 ,C j 3 ,...,C j  n 1 ; j  1, 2, , N :
اگاار شاامارندة مشااترک 5همااة انتقااالهاااي چرخشاي هاار يااک
از ايااان کلماااههااااي کاااد مخاااالف ياااک باشاااد (يعناااي

 ،) f j (x )  gcd[C j 1 ,C j 2 ,C j 3 ,...,C j  n 1 ]  1آن را بااه
عنااوان يااک چندجملااهاي سااازندة کانديااد در نظاار ماايگيااريم.
همچنين با توجه به اينکه همة کلمههااي کاد باا وزن زوج داراي
عاماال اضااافي  1 xهسااتند ،چنااين عاااملي را در محاساابة
چند جملاهاي هااي ساازندة کاندياد (در صاورت وجاود) حاذف
ميکنيم.
فرض ميکنيم تعداد چندجملهايهاي کاندياد متماايز برابار
 ) L  N ( Lباشااد .اياان  Lچندجملااهاي را بااه صااورت
 g i (x ); i 1, 2,..., Lو دوگااااان 6آنهااااا را بااااه صااااورت
 hi (x ); i 1, 2,..., Lنمااايش ماايدهاايم (ماايداناايم کااه
 .) g i (x )hi (x )  1 x nحال هار ياک از چنادجملاهايهااي
دوگان )  hi (xرا در تکتک کلمههاي کد

,C 3 ,...,C N 

2

C ,C
1

ضرب ميکنيم .سندرم 7حاصل از اين عمليات ضرب را به صاورت
) rij (x )  [(hi (x )C j (x )]mod(x n 1تعرياااف کااارده و وزن
))  weight(rij (xرا در متغير  w ijذخيره مايکنايم (وزن ياک
چند جمله اي برابر تعداد ضرايب غير صفر آن اسات) .باراي هماة
چندجمله اي هاي سازندة کاندياد مجماوع وزن ساندرمهاا را باه
صورت  ) i 1, 2,..., L ( w i   j 1w ijمحاسبه ميکنيم .در
N

نهايت چندجمله اي سازندة کانديدي که مجموع وزن سندرمها را
کمينه نمايد به عنوان چندجملهاي سازندة کد معرفاي مايشاود:
) . g (x )  arg min (w i
g i ( x ),i 1,2,..., L

شکل ( :)9روش کلي تخمين تعداد کاربران فعال شبکه.
1- Demodulation
2- Binary Symmetric Channel
3- Feature Extraction

4- Cyclic Shift
5- Greatest Common Divisor
6- Dual
7- Syndrome

تخمین کور تعداد کاربران در شبکههای  TDMAبا استفاده از اضافات کدگذاری تطبیقی کانال :سيد مرتضي احمديان و مهدي تيموري

اين روش و روش هاي مشابه براي شناساايي کادهااي
ارتباط را يک سويه و کد مورد استفاده را يک کد مشخص و ثابات
فرض ميکنند .اما در مادل پيشانهادي شاکل ( ،)2چنادين کاد
 BCHتوسط کاربران مختلف استفاده شده اسات .لاذا باا اعماال
الگوريتم وانگ بر روي دادة دريافتي از چنين ساامانهاي ،کماکاان
فقط يک چندجملهاي سازنده شناسايي ميشود .اين چندجملهاي
سازنده در حقيقت متناظر با کد  BCHداراي بيشترين بُعد است و
هيچ گونه تشخيصي در تعداد کاربران شبکه نخواهيم داشت .علت
اين موضوع آن است که در کدهاي  BCHتوليد شده بر روي ياک
ميدان گالواي مشخص ،تمام کدها زيرکادي 1از کاد  BCHداراي
بيشترين بُعد (يا باالترين نرخ کد) هستند .چندجملاهاي ساازندة
مربوط به کد  BCHبا بيشاترين بُعاد تماامي چندجملاهايهااي
سازنده مربوط به کدهاي  BCHبا ابعاد کمتار را عااد ماي کناد.
براي مثال اگر سه کاربر با استفاده از سه نوع کاد  BCHمختلاف
داراي طول کلمههاي کد  255و طول پياامهااي  107 ، 115و 99
بسااتههاااي خااود در شاابکه را ارسااال کننااد ،الگااوريتم وانااگ
چندجمله اي سازندة مربوط به کد  BCHبا طول پيام  115را (که
داراي بيشترين بُعد است) به عنوان چندجملهاي ساازندة تماامي
کلمههاي کد معرفي ميکند و هيچگونه تشخيصاي بار  3کااربره
بودن شبکه فوق نخواهد داشت.
BCH

پيشنهاد ما براي تخمين تعداد کاربران فعال شبکه استفاده از
مقادير مجموع وزن سندرمها (مقادير  ) w iميباشد .قبل از ارائاة
روش ،ابتدا با ارائة چند مثال ارتباط بين تعداد کاربران و  w iهاا
را نشان مي دهيم .با در نظر گرفتن مدل شکل ( ،)2فارض کنياد
در يک شبکة تک کاربرة بدون نويز ،کد  BCHبا طول کلماههااي
کد  n 127و طول پيام  k  71استفاده شاده اسات .در ياک
مرتبه شبيهسازي N 100 ،کلمة کد را در يک پنجارة زمااني
توليد کردهايم و در اين شرايط ،تعداد چندجملاهايهااي ساازندة
کانديد  L  8شده است (با توجه به طول  71بيتي پيامها ،اين
تعداد حداکثر ميتوانست  8باشد که در اين شبيهسازي تصاادفي
چنين چيزي رخ داده است) .علت اينکه تعداد چندجملاهايهااي
سازندة کانديد بيش از يک است آن است که بعضي از کلمههااي
کد داراي عامل هايي اضافي هستند که باعث مي شاود باه عناوان
کلمة کدي از يک کد با نرخ پايينتر هم ديده شوند .چندجملهاي
سازندة کانديدي که به عنوان چندجملهاي سازندة اصلي تشخيص
داده ميشود تمامي کلمههاي کد دريافتي را عاد ميکند و تمامي
سندرم هاي حاصل از چندجمله اي دوگان آن برابار صافر خواهاد
شد؛ لذا مجموع وزن سندرمهاي متناظر با آن نيز صفر مايشاود.
1- Subcodeff
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مجموعة  L  8چندجملهاي سازندة کانديد اعاداد مرتابشادة
 w1  (00را بااراي مجمااوع
), / 49,0 / 5,0 / 5,0 / 5,0 / 5,0 / 5,0 / 5
وزن سندرمهاي خود نشان ميدهند .توجه کنيد که باراي تولياد
اين اعداد از نرمالسازي (تقسيم بر  ) N  nاساتفاده کاردهايام.
 wرا بردار مجموع وزن سندرم نرمالشده ميناميم.
حال فرض ميکنيم در شبکه  2کاربر حضور دارند .همچناين
کدهاي  BCHمتمايز با طاول کلماههااي کاد  n 127و طاول
پيااامهاااي  k 1  71و  k 2  78توسااط اياان دو کاااربر اسااتفاده
مي شود .تعداد کلمههاي کاد شابيهساازي شاده را مجادداً برابار
 N 100مي گيريم .سهم هر يک از کاربران را نيز  58کلمة کد
(يا قطعة زماني) در نظر ماي گياريم .در ايان شارايط نياز تعاداد
چندجملااهايهاااي سااازندة کانديااد براباار  L  8ماايشااود.
چندجمله اي سازندة کانديدي که به عنوان چندجملاهاي ساازندة
اصلي تشخيص داده مي شود مربوط به کلمههاي کد با بُعد بيشتر
(کد با طول پيامهاي  70بيتي) خواهد بود .تماامي ساندرمهااي
متناظر با اين چندجملهاي سازنده برابر صفر خواهد شد و مجموع
وزن اياان سااندرمهااا نيااز صاافر ماايشااود .مجموعااة L  8
چندجملااااهاي سااااازندة کانديااااد اعااااداد مرتاااابشاااادة
 w2  (00را براي مجموع
), / 25,0 / 49,0 / 49,0 / 5,0 / 5,0 / 5,0 / 5
وزن سندرمهاي خود نشان ميدهند (دقت کنيد که مجادداً ايان
اعداد را نرمالسازي و مرتب کاردهايام) .عادد دوم در ايان باردار
متناظر با چندجملهاي سازندة کد داراي بُعد کمتر (کاد باا طاول
پيامهاي  71بيتي) است .در حقيقت چندجملهاي دوگان متنااظر
با اين چندجملهاي سازنده ،فقط بر نيمي از کلمههاي کد دريافتي
(يعني کلمه هاي کد مربوط به کد با طاول پياامهااي  71بيتاي)
عمود است.
در مثالي ديگر ،فرض کنيد در شبکه مجدداً  2کااربر حضاور
دارند و کدهاي  BCHمتمايز با طول کلماههااي کاد  n 127و
طول پيامهاي  k 1  71و  k 2  85توسط اين دو کاربر اساتفاده
ميشود .تعداد کلمههاي کد شبيهسازيشده و ساهم هار ياک از
کاربران را نيز مانند مثال قبال در نظار مايگياريم .در ياک باار
شبيهسازي تصادفي تعداد چندجملهايهاي سازندة کاندياد برابار
 L  6ميشود .مانند قبل ،چندجملهاي سازندة کانديدي که باه
عنوان چندجملهاي سازندة اصلي تشخيص داده ميشود مربوط به
کلمه هاي کد با بُعد بيشتر (کد با طول پيامهاي  05بيتي) خواهد
بود .در اين حالت ،مجموعة چندجملاهاي ساازندة کاندياد اعاداد
مرتبشدة ), / 24,0 / 25,0 / 5,0 / 5,0 / 5
 w3  (00را براي مجموع
وزن سندرم هاي خود نشان ميدهند .در چنين شرايطي ،دوماين
وزن مربوط به چندجملهاي سازندة کاد  127, 71اسات .اماا در
مورد وجود وزن سوم کوچک (کاه باه شاکل معنااداري کمتار از
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وزن هاي بعدي و تقريباً برابر وزن دوم اسات) باياد گفات کاه باه
دليل وجود عوامل چرخشي اضافي در کلمههاي کد ،چندجملهاي
سازندة کد  127, 78 نيز عضو مجموعة چندجملهايهاي کانديد
است .توجه کنيد که ايان کاد در هايچ کادام از قطعاات زمااني
استفاده نشده است ،با اين حال چندجمله اي دوگاان متنااظر باا
چندجملهاي سازندة آن براي تماامي کلماههااي کاد 127, 71
سندرمي با وزن صفر توليد مي کند .دليل اين موضوع ايان اسات
که کد  127, 71زيرکدي از کد  127, 78 است.
واضح است که در سه مثال فوق ،اگار دوماين مقادار از باين
درايههاي بردار  wدر شبکة تک کاربره را با مقادار مشاابه آن در
شبکة  2کاربره مقايسه کنيم خواهيم دياد ايان مقادار در شابکة
تااککاااربره (مقااداري در حاادود  ) 0 / 50و در شاابکة دوکاااربره
(مقداري در حدود  ) 0 / 25تفاوت معناداري با يکاديگر دارناد .باا
مقايسة اين دو عدد متوجه ميشويم مقدار مورد نظر در شابکة 2
کاربره تقريباً نصف مقدار مورد نظر در شابکة تاککااربره اسات.
بنابراين ،اگر دومين مقدار از بردار مجموع وزن سندرم نرمالشده
را به عنوان يک ويژگي براي تشخيص شبکة تککاربره و  2کاربره
در نظر بگياريم ،موفاق باه تشاخيص ايان دو شابکه از يکاديگر
خواهيم شد.
زماني که تعداد کاربران بيشتر ميشود مقدار دراية دوم بردار
 wکاهش مييابد (مقداري در حدود )  1 (2Uباراي زمااني کاه
 Uکاربر با کدهاي مختلف و به صورت تقريباً يکنواخت از شبکه
استفاده مي کنند) .در حقيقت ،در شرايط کانال بدون خطا ،صارفاً
با بررسي اين مقدار ميتوان عمليات شناسايي تعداد کاربران را باا
درصد خطاي کمي انجام داد .در اين شرايط ،باا اساتفاده از ياک
ويژگي (دومين مقدار از بردار سندرم) مي تاوانيم تعاداد کااربران
شبکه را با دقت بااليي (حدود  99%باراي ماشاين تصاميمگيار
نزديکترين همسايه) تشخيص دهيم.
اما در شرايط عملي که کانال انتقال داده داراي خطاا اسات،
شرايط کمي متفاوت خواهد شد .باراي مثاال ،زمااني کاه 20%
کلمه هاي کد دريافتي دچار خطا باشند ،با تنها استفاده از هماين
يک ويژگي دقت تشخيص به کمتر از  20%کاهش خواهد يافت.
در حقيقت ،با وارد شدن خطا در کانال انتقاال داده و اساتفاده از
فقط يک مشخصه ،توانايي تشخيص تعداد کاربران به ميزان قابال
توجهي کاهش مييابد .بنابراين نياز است تا مشخصههاي جديدي
به مشخصة موجود اضافه شوند تا در شارايط عملاي کاناال داراي
خطا نيز بهترين تشخيص ممکن صورت گيرد.
باا اضااافه کااردن مقاادار اول و ساوم بااردار  wبااه مجموعااة
مشخصهها (که حاال حاوي سه مشخصه اسات) ،در شارايطي کاه
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 20%کلمه هااي کاد دچاار خطاا شاده باشاند ،متوجاة بهباود
قابلتوجهي خواهيم شد .در اين شرايط دقت الگوريتم به بايش از
 50%مي رسد (توجه داشته باشيد که در شرايط ناويزي ،مقادار
دراية اول بردار مجموع وزن سندرم نرمالشده ديگار لزومااً برابار
صفر نيست) .با مشاهدة اين بهبود ،اين ايده به ذهن ميرسد کاه
شايد اگر چهارمين دراية بردار  wنيز به سه ويژگي قبلاي اضاافه
شود دقت الگوريتم تشخيص بهباود ياباد .باا اضاافه کاردن ايان
ويژگي دقت الگوريتمهاي تشاخيص باه بايش از  65%افازايش
مييابد .در حقيقت اگر در شابکه  Uکااربر فعاال وجاود داشاته
باشند ،دستکم  Uمقدار اول در بردار  wداراي فاصلة معناداري
از بقية مقادير هستند .بنابراين ،بايد حاداقل باه تعاداد کااربران،
درايه هاي ابتدايي بردار  wرا وارد فرايند تصميمگيري نماييم .در
تفسير ويژگيهاي استخراج شدة فوق ،نياز باه ياک ويژگاي مهام
ديگر هم داريم .اين ويژگي مهم همان ميزان خطاي کانال اسات.
اضافه شدن اين ويژگاي قطعااً باراي تفساير بهتار مقاادير باردار
مجموع وزن سندرم نرمالشاده و عملکارد بهتار الگاوريتم مفياد
است.
براي اينکه دقيق تر صحبت کنيم ،بايد گفات در صاورتي کاه
طول کد برابر  nبوده و تعداد کدهاي  BCHممکن با ايان طاول
برابر )  T  T (nباشاد ،تاا حاداکثر  Tچنادجملاهاي کاندياد
خواهيم داشت (به عنوان مثال داريم  .) T 127   18لاذا باردار
مجموع وزن سندرم نرمال شده حاداکثر داراي طاول  Tخواهاد
بااود .در چنااين شاارايطي حااداکثر  T 1مشخصااه (شااامل T
مجموع وزن سندرم نرمالشاده و  1مقادار احتماال خطاا) قابال
توليد است .توجه کنيد که اگر  Uتعداد کاربران داراي کد BCH
متفاوت باشد ،لزومااً داريام )  . U  T (nاگار  Fدراياة اول از
بردار مجموع وزن سندرم وزنيافته را به عنوان مشخصاه در نظار
بگيااريم ( )  M  F  T (nکااه  Mحااداکثر تعااداد محتماال
کاربران حاضر است) ،در شرايطي کاه تعاداد چنادجملاهايهااي
سازندة کانديد کمتر از  Fباشاد ،باياد باه جااي سااير مقاادير
مشخصه که توسط الگوريتم توليد نميشوند يک مقادار مشاخص
(و البته غير محتمل) قرار داد .به عنوان مثال يک گزينه ميتواناد
قرار دادن مقدار ثابت  1باشد.
با توجاه باه مباحاث فاوق ،الگاوريتم اساتخراج مشخصاه را
ميتوانيم به اين شکل بيان کنيم:
ورودی N :قطعة زماني (هر قطعه حاوي يک کلمة کد ناويزي)،

تعداد مشخصههاي خروجي (  ) F 1مورد نياز و احتمال خطااي
کانال انتقال داده.
تنظیم مقادير اولیهt  0 :
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 -1حلقة  :FORبراي  jاز  1تا N

 j -2امين کلمه کد را انتخاب و تمامي چندجملهايهاي
حاصل از انتقالهاي چرخشي آن را محاسبه ميکنيم.
 -3شمارندة مشترک همة اين انتقالهاي چرخشي را
محاسبه ميکنيم .عامل  1 xرا در صورت وجود با
استفاده از تقسيم چندجملهاي حذف ميکنيم.
 -4در صورت غير يک و غيرتکراري بودن شمارندة
مشترک ،آن را در )  g t (xذخيره ميکنيم و همچنين
مقدار  tرا يک واحد افزايش ميدهيم ( .) t  t 1
-5

اتمام حلقه FOR

 -6حلقة  :FORبراي  kاز  1تا t

 -7چندجملهاي دوگان متناظر با )  g k (xرا محاسبه و در
)  hk (xذخيره ميکنيم.
 hk (x ) -0را در تمامي کلمههاي کد ضرب ميکنيم و
سندرمهاي بهدستآمده براي هر کلمة کد را در rki
ذخيره ميکنيم (  iاز  1تا  .) Nوزن سندرمهاي
بهدستآمده را محاسبه کرده و در  w kiذخيره ميکنيم.
 -0براي چندجملهاي سازندة کانديد )  g k (xمجموع وزن
N

سندرم

ki

w
i 1

(  ) k 1, 2,..., Lرا محاسبه و در

 w kذخيره ميکنيم.
 w k -18را در دراية  kام بردار  wذخيره ميکنيم.
-11

اتمام حلقه FOR

 -12نرمالسازی بردار  : wتمامي عناصر بردار را بر مقدار
 N  nتقسيم مينماييم.
 -13مرتبسازی بردار  : wتمامي عناصر به ترتيب کوچک
به بزرگ قرار ميگيرند.
 -14تکمیل بردار  : wاگر بردار  wداراي کمتر از F

عنصر بود ،با افزودن درايههاي ثابت  1به انتهاي آن،
طول آن را به  Fميرسانيم.
 -15خروجی F :مقدار اول بردار  wرا به همراه خطاي
کانال به عنوان بردار مشخصه تحويل ميدهيم.

17

نظر بگيريد .با مشاهدة يک پنجرة زماني از سايگنال درياافتي از
اين شبکه N ،قطعة زماني در اختيار خواهيم داشت .باا اجاراي
الگوريتم استخراج مشخصه بر روي اين قطعات زماني به يک بردار
مشخصه به طول  F 1مي رسيم .اين بردار مشخصه باه هماراه
تعداد واقعي کاربران فعال در شبکه (که داراي کد  BCHمتفاوتي
نسبت به بقيه هستند) را يک نمونه 1مي ناميم که داراي تعادادي
مشخصه و يک برچسب (همان تعداد کاربران) است.
در اين مقاله از سه ماشين تصميمگيري نزديکترين همسايه،
درخت رگرسيون و شبکه عصبي استفاده شده است .براي آموزش
اين ماشينهاي تصميم گيري ،بايد در طي ياک فرايناد آموزشاي
تحت نظارت ،2تعدادي نمونه با برچسب هاي معلوم را باه ماشاين
داد تا ماشين الگوها را فراگياري نماياد .باديهي اسات کاه باراي
آموزش هر چه بهتر ،باياد تاا حاد ممکان تاوزيعي يکنواخات از
نمونه هاي محتمل را به ماشاين داد .پاس از اتماام آماوزش نياز
ميتوان در فرايند آزمون ماشين ،تعدادي نمونه باا برچسابهااي
نامعلوم را به ماشين داد تا در مورد آنها تصاميمگياري نماياد .باا
بررسي تصميمهاي اتخاذ شده توساط ماشاين و مقايساة آنهاا باا
برچسبهاي واقعي ميتوان پي به دقت ماشين برد.
الگوريتم نزديکترين همسايه سادهترين روش باراي تخماين
مورد نظر ميباشد .اين الگوريتم براي تخمين تعاداد کااربران ،باا
انتخاب  Kنزديکترين همساية هر نمونه (از ميان همة نمونههاي
آموزشي) و انتخاب برچسب داراي بيشاترين تکارار در باين ايان
همسااايههااا ،تصااميمگيااري را انجااام ماايدهااد .بااراي انتخاااب
نزديکترين همسايهها از معيار فاصلة اقليدسي استفاده ميکنايم.
معموالً دقت اين الگوريتم با افازايش تعاداد مشخصاههاا کااهش
مييابد.
براي توليد درخت رگرسيون ،از الگوريتمي بازگشتي با رفتاار
حريصانه (با معيار کاهش آنتروپي) استفاده ميشود .در هار گاره
تصميم گيري چنين درختي ،تنها از يک ويژگي استفاده ميشاود.
بعد از توليد کامل درخت ،درخت باياد طاوري هارس شاود کاه
بهترين عملکرد را بر روي دادة آزمون داشته باشد.
3

براي ساخت شبکه عصبي ،ياک شابکه عصابي پايش خاور
دواليهاي اساتفاده مايشاود .تاابع فعاالساازي در الياة نخسات
سيگمويد و در الياة خروجاي خطاي مايباشاد .همچناين باراي
کدگااذاري خروجااي شاابکة عصاابي از کاادهاي يگاااني 4اسااتفاده

 -2-9ماشین تصمیمگیر
براي شناسايي تعداد کاربران با استفاده از مشخصههاي ايجادشده
از روشهاي يادگيري ماشين مرسوم استفاده ميشود .يک شابکة
ارتباطي را مانند آنچه در شکل ( )2نماايش داده شاده اسات ،در

1- Sample
2- Supervised Learning
3- Feedforward
4- Unary Coding
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مي شود .براي سنجش عملکرد در تماامي الگاوريتمهااي فاوق از
عمليات اعتبارسنجي متقابل 1استفاده ميشود.

 -4نتايج شبیهسازی
در اياان بخااش بااا اسااتفاده از شاابيهسااازي ،کااارايي الگااوريتم
پيشنهادي را مورد بررسي قرار ميدهيم .براي انجام شبيهساازي،
از کدهاي چرخشاي  BCHباا طاول  255اساتفاده شاده اسات.
همچنين طول پنجرة مشاهدهشده از قطعات زماني براي هر نمونة
آزمايش معاادل  648قطعاة زمااني (حادود  28کيلوبايات بيات
کدشده) است .فرض ميکنيم تعداد کاربران فعاال حاداکثر برابار
 18مي باشد (  .) M 10همچنين براي ارزيابي روش پيشنهادي
خطاي بيت را از  8تا  0 / 0035تغيير ميدهيم تا کلمههاي کد باا
احتمالهايي بين  8تا ( 0 / 9با فواصالي باه انادازة  ) 0 / 05دچاار
خطا شوند .با فرض استفاده از مدوالسيون  ،2BPSKاين محادودة
خطا متناظر با تغيير نسبت سايگنال باه ناويز باه ازاي هار بيات
(  ) E b N 0بين بينهايت تا حدود  5 / 6دسيبل است .براي هر
مقدار ممکن از خطاي بيت 2888 ،نمونه شبيهسازي ميشود کاه
در هر نمونه به تعداد  1تا  18کاربر (با توزيع احتمال يکنواخات)
فعال خواهند بود .همچنين در هار نموناه کادهاي متماايز باراي
کاربران مختلف به صورت تصادفي از باين تماامي کادهاي BCH
ممکن به طول  255انتخاب ميشاود .بناابراين 288نموناه باراي
حالت تک کاربره 288 ،نمونه براي حالات دوکااربره و باه هماين
ترتيب  288نمونه براي حالت  18کاربره شبيهسازي ميشاود .باا
توجه به اينکه الگوريتم پيشنهادي از وروديهاي تصاميم-ساخت
استفاده ميکند ،نيازي باه شابيهساازي سااير مدوالسايونهااي
ديجيتال نيست .در حقيقت ،در اينجا تنها مقدار خطااي بيات در
ورودي الگوريتم تعيينکنندة نحوة عملکرد الگوريتم است.
تعداد تکرار در عمليات اعتبارسنجي متقابل را نياز برابار 18
ميگيريم .در الگوريتم نزديکترين همسايه  K 10ميباشد .در
الگوريتم درخت حداقل تعاداد نموناه الزم در بارگ باراي پاايين
رفتن شاخه هاي درخت  18مي باشد .همچنين در الگوريتم شبکه
عصبي ،تعداد نورونهاي اليه مخفي برابر  28تنظيم شده است.
با اينکه ماشين تصميمگير فرض کرده است که خطااي بيات
در کانال (مقدار  ) pbمشخص است ،اما در عمل اينگونه نيست.
خطاي کانال توسط بخش دمدوالتور تخمين زده ماي شاود .ايان
تخمين (که آن را با  pˆbنشان ميدهيم) قطعاً دقيق نيسات .لاذا
براي اينکه نتايج شبيهسازي تا حد ممکن به واقعيت نزديک شود،
1- Cross Validation
2- Binary Phase Shift Key

فرض مي کنيم خطايي به نام عدم تطابق تخماين احتماال خطاا
pˆb  pb
وجود دارد که برابر 100%
pb

 Err است .هماانطاور

که در شکل ( )4تا شکل ( )6مشاهده ميشود ،اثر ايان خطاا بار
روي سه ماشاين تصاميم گيار درخات رگرسايون ،نزدياک تارين
همسايه و شبکه عصبي مشاهده مي شود .خطاي منفي باه معناي
تخميني کمتر از خطاي بيت واقعاي و خطااي مثبات باه معناي
تخميني بيشتر از خطاي بيت واقعي مي باشد .هماانطاور کاه در
اين سه شکل مشاهده مايشاود ،پاياداري درخات رگرسايون در
مقابل عدم تطابق تخمين احتمال خطا به نسبت دو ماشين ديگار
بيشتر است .همچنين ميتوان ديد که در مقادير مختلف احتماال
خطاي کانال ،شبکه عصبي نسابت باه دو ماشاين ديگار کاارايي
کمتري از خود نشان ميدهد.
با در نظر گرفتن مقدار صفر براي عدم تطابق تخمين احتمال
خطا ،در شکل ( )7دقت هر سه الگوريتم در کنار يکديگر ترسايم
شده است .همانطور که در اين شکل مشاهده ميشود در خطاي
بيت حدود  pb 0 / 001هر سه ماشاين باين 58تاا  68درصاد
مواقع ،تعداد کاربران فعال در شبکه را به درستي تخمين ميزنند.
در خطاي بيت حدود  pb 0 / 0005نيز ماشينها با دقت بايش
از  80%تشااخيص صااحيحي از تعااداد کاااربران را دارنااد .روش
تصميم گيري نزديک ترين همسايه در خطاي بيت کم و الگاوريتم
شبکه عصبي در خطاي بيت باال بهترين عملکرد را دارناد .اينکاه
دقيقاً از کدام الگوريتم براي تشخيص تعداد کاربران فعاال شابکه
استفاده کنايم بساتگي باه ميازان دقات ماورد نيااز و همچناين
پايداري مد نظر براي ماشين تصميم گير دارد .باديهي اسات اگار
طول کلمه هاي کد بيشتر شود ،نسبت سيگنال به نويز مورد نيااز
براي رسيدن به يک دقت مشاخص نياز افازايش مايياباد [.]14
همچنين توجه داشته باشيد که ميزان نسابت سايگنال باه ناويز
مورد نيازِ شناسايي کور قاعدتاً بيشتر از ميزان نسبت سيگنال باه
نويز براي کدگشايي صحيح ميباشد.
در شکل ( )0ماتريس پراکنادگي دقات تخماين باه تفکياک
تعداد کاربران در خطاي بيت  8/8884نمايش داده شده است .هر
سطر از اين ماتريس متناظر با يکي از حالاتهااي موجاود باراي
تعداد کاربران فعال است .همچنين هر ستون نيز متناظر با يکي از
تخمين هاي ممکن براي تعداد کاربران است .براي همانطاور کاه
مالحظه مي شود ،دقت تخمين تعداد کاربران براي حالتي که يک
يا دو کاربر فعال داريم %188 ،است و هر چه تعداد کاربران بيشتر
ميشود ،اين دقت مييابد.
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شکل ( :)4اثر خطاي تخمين بر روي دقت درخت رگرسيون

شکل ( :)6اثر خطاي تخمين بر روي دقت شبکه عصبي

شکل ( :)5اثر خطاي تخمين بر روي دقت نزديکترين همسايه
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 نتیجهگیری-5
در اياان مقالااه روشااي بااراي تخمااين تعااداد کاااربران فعااال در
 در.شبکه هاي مبتني بر دسترسي چندگانة تسهيم زماني ارائه شد
BCH روش ارائه شده فرض کرديم کاه هماة کااربران از کادهاي
 بديهي است کاه مايتاوان ايان.براي کدگذاري استفاده ميکنند
 در.فرض را در تحقيقات بعدي ماورد باازبيني و توساعه قارار داد
 باراي،BPSK  با فرض اساتفاده از مدوالسايون،روش پيشنهادي
 حداقل سايگنال باه ناويز موردنيااز80% رسيدن به دقت باالي
 باراي، ايان نسابت سايگنال باه ناويز. دسي بل اسات7.3 حدود
 بديهي است اگر طول کدها. الزم است255  با طولBCH کدهاي
. نسبت سيگنال به نويز مورد نياز نيز افزايش ميياباد،بيشتر شود
روش پيشنهادي نشان داد که استفاده از يادگيري ماشين در حل
مسائل پيچيدة حوزه شناسايي کور شبکههاي مخابراتي ميتواناد
.بسيار مفيد باشد
 مقايسه،يکي از مسائل مهم جهت ارزيابي روش پيشنهادي
.آن با تحقيقات پيشين در زمينه تخمين تعداد کاربران فعال است
 مقاله پيشرو اولين تحقيق،از آنجا که در حوزه تحليل بيت
 بايد تحقيقات انجامشده در حوزه،منتشرشده از اين نوع است
 اين موضوع نياز به يک.سيگنال جهت مقايسه مد نظر قرار گيرد
چارچوب دقيق و مفصل مدلسازي و شبيهسازي دارد که به
 همچنين ترکيب.عنوان يک کار در آينده پيشنهاد ميشود
روشهاي اليه سيگنال با روش پيشنهادي از ديگر زمينههاي
.تحقيقاتي است که در آينده ميتواند مورد توجه قرار گيرد
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ABSTRACT
A complete reverse engineering (or blind identification) in an electronic battlefield determines the
information conveyed by a received signal. Most of the research in the field of blind signal identification is
around one-way and non-network communications in which the goal is to determine the information
transmitted by a single transmitter. The first step of signal identification in communications networks is to
determine the number of active users. In this paper, estimation of the number of users in a time-division
multiple access (TDMA) network is considered. In order to estimate the number of users, a physical layer
analysis can be applied to the received electromagnetic signals. However, due to some difficulties such as
hardware limitations or closeness of active users, this method cannot always be employed. In these
situations, a solution is to analyze the information in the upper layers of the network. In this paper, a
method is proposed to estimate the number of active users using the redundant data generated by adaptive
channel coding. Simulation results show that the proposed method is quite resistant against channel errors.
In fact, the accuracy of the proposed method for signal to noise ratio of 7.3 dB is around 80%.
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