
ر آن شود که دهاي راديوشناختي بررسي شده است.. هنداف به پديده اي گفته ميي کنترل هنداف در شبکهدر اين پايان نامه مساله

شود. دو رويکرد کلي براي ي کانال و انتخاب کانال جديد ميکاربر بدون مجوز به دليل ظاهر شدن کاربر مجوزدار، مجبور به تخليه

رويکرد اول، پيش کنشي است، به اين معنا که کاربران ثانويه کانال هدف را  .هاي راديوشناختي مطرح استشبکهکنترل هنداف در 

کنند. اين انتخاب بر اساس اطالعات آماري است و در واقع به نوعي پيش بيني انجام ي هنداف رخ دهد انتخاب ميقبل از اينکه پديده

ي تعويض کانال موجود نباشد و کاربر ثانويه مجبور شود يک شيار زماني صبر در لحظهشود، بنابراين ممکن است کانال هدف مي

امه کنند. در اين پايان نکند. رويکرد دوم، واکنشي است به اين معنا که کاربران ثانويه بعد از وقوع هنداف، کانال هدف را انتخاب مي

ي انتخاب کانال است و ما در اين ي هنداف مرتبط با مسالهمساله .ي هنداف يک رويکرد واکنشي در نظر گرفته شدبراي حل مساله

پايان نامه براي مدل کردن مساله از تئوري بازي، که يکي از ابزارهاي قدرتمند در هوش مصنوعي است، استفاده کرده ايم. همچنين 

ين در شود. عالوه بر ايک تعادل نش همگرا مي ما اثبات کرديم که براي بازي ارائه شده يک تابع پتانسيلي وجود دارد و بنابراين به

تخاب ي اني طيف بين کاربران اوليه و ثانويه، مورد لحاظ قرار گرفته است. ما در اين پايان نامه مسالهبازي ارائه شده، بحث مبادله

ي مهم در اين پايان نامه، ما نتيجهبه عنوان يک  .ي طيف از ديدگاه کاربران ثانويه مدل کرده ايمي مبادلهکانال را همراه با مساله

هاي هاي قيمت گذاري دقيق و متناسب با مدل سيستم از ازدحام بر روي کانالتوان با استفاده از روشتوانستيم نشان دهيم که مي

 ي هنداف نيز اجتناب کردتوان تا حد زيادي از وقوع پديدهبا کيفيت جلوگيري کرد و عالوه بر آن مي


