
راديو هوشمند يا راديو شناختي، روشي نوين به منظور بهبود بکارگيري يک منبع طبيعي بسيار ارزشمند، با نام طيف فرکانسي است. 

اين روش بر اساس يادگيري محيط، مي تواند درکي از محيط اطراف داشته باشد. يکي از مهمترين اهداف راديو شناختي، قابليت 

آنجايي که اين مساله نوعي استدالل و يادگيري است، مي توان براي هوشمند سازي آن از الگوريتم هاي دسترسي به طيف است. از 

تخمين احتمال در دسترس بودن کانال هاي موجود  (1 :يادگيري استفاده کرد. در اين پايان نامه، به دنبال دو هدف اصلي هستيم

راي کاهش ميزان تداخل بين آن ها. به اين منظور دو سناريوي تک کاربره و کنترل دسترسي کاربران ثانويه ب (2 کاربر اوليه و

چندکاربره را دنبال مي کنيم. در سناريوي اول، تنها يک کاربر ثانويه در محيط موجود است. براي حل مساله ي انتخاب کانال در اين 

تلف آتاماتاي خطي پرداخته شده است. در سناريوي دوم، سناريو، از آتاماتاي يادگير استفاده و به بحث و بررسي رفتار مدل هاي مخ

چندين کاربر ثانويه در محيط موجود است. در اين حالت مي بايست تداخل بين کاربران را نيز در نظر گرفت. به همين منظور از 

 ه، ميزان تداخل کاربران ثانويهاستفاده کرديم تا عالوه بر ياد گرفتن مدل ترافيکي کاربر اولي (MRLA) آتاماتاي يادگير چند پاسخه

و در نظر  Action/NoAction همچنين برخي کاربران ثانويه را در برخي از شيارهاي زماني با تعريف حالت کاري .را کاهش دهيم

گرفتن عدالت بين آنها، بلوکه کرديم. احتمال بلوکه شدن به صورت ثابت و وفق پذير بحث شده است و همگرايي روش پيشنهادي 

ررسي شده است. نتايج شبيه سازي نشان از بهبود کارايي روش پيشنهادي در گذردهي کل و نيز کاهش هزينه ي تعويض کانال ب

دارد. همچنين، در اين پايان نامه با درنظر گرفتن همکاري بين کاربران ثانويه، روش دسترسي به طيف پويا بر اساس آتاماتاي يادگير 

پيشنهادي، بهبود قابل توجهي نسبت به ساير روش هاي موجود دارد. اما، هزينه ي باالي تعامل سلولي پيشنهاد شده است. روش 

 .بين کاربران ثانويه مساله اي است که بايد به آن توجه کرد


