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 چدال هدای جدیددی را در، در سالهای اخیر رشد روزافزون تکنولوژی ارتباطات بیسیم و کاربرد آن در توسعه سرویسهای داده جدیدد:چکی ده
 بهعنوانمثال در حوزه سیسدتمهدای حمدلونقدل هوشدمند ایدده بدهکدارگیری.حوزه ارتباطات و شبکههای داده پی روی محققان قرار داده است
 همیشه برای مهاجمان شبکه فرصت تأثیرگدااری روی، در این شبکهها بهجهت ماهیت پخ رادیویی.شبکههای اقتضایی خودرویی ارائه شده است
 حملههای مهاجمدان، در الیه فیزیکی شبکه. بسیار مهم خواهد بود، بنابراین مسئله امنیت برای ارسال اطالعات حساس.سیستم ارتباطی وجود دارد
 یک مکانیسم تدافعی بدر اسداس کنتدرل تدوان، در این مقاله.میتواند به یکی از دو شیوه ایجاد تداخل (پخ پارازیت) و شنود کردن صورت پایرد
 در ایدن مکانیسدم بدا اسدتفاده از رو.فرستنده جهت مقابله با اثرهای تخریبی حملههای الیه فیزیکی (کنترل عملکرد مهاجم) طراحی شده است
نظریه بازیها توان بهکارگیریشده جهت انتقال اطالعات توسط فرستنده و مهاجم روی زیرکانالهای تقسیم فرکانسی متعامد یک کانال پهدن باندد
 شبیهسازی عملکرد الگدوریتم ارائدهشدده در بسدتر یدک شدبکه.بهنحوی بهینهسازی شده است که به بهبود امنیت کانال (ظرفیت ایمن) منجر شود
. انجام شده استIEEE 802.11p اقتضایی خودرویی بر اساس استاندارد
. شبکههای اقتضایی خودرویی، کنترل توان، نظریه بازیها، امنیت در الیه فیزیکی:واژههای کلیدی
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Abstract: In the recent years the growth of wireless communications technology and its application in the development of new data
services creates new challenges in the research field of data communications and networking. For example, in the field of intelligent
transport systems, the concept of vehicular ad-hoc networking is presented. Because of the broadcast nature of radio environment,
there are always opportunities for the network attackers to affect wireless communications systems. Hence, the issue of security for
the transmission of sensitive data is of great importance. In the physical layer of the network, the attack may occur in the form of
signal jamming or eavesdropping. In this paper, a defensive mechanism is designed using transmitter power control to reduce the
damaging effects of these two physical layer attacks. Using a game-theoretic formulation, the mechanism optimizes OFDM
subcarrier powers at both the main data transmitter and the attacker in order to improve the security of the communication channel
(secrecy capacity). As an application of the proposed method, simulation results are provided for a vehicular ad-hoc network
(VANET) scenario based on the IEEE802.11p standard.
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 -1مقدمه
در دهههای اخیر بهدنبال رشد فزاینده فناوریهای ارتباطات بدیسدیم،
شبکههای ارتباطی نوینی مانند شبکههای اقتضایی ارائه شده است کده
دارای کاربردهای مهمدی در حدوزههدای نظدامی ،صدنعتی و اجتمداعی
هستند ] .[1بهعنوانمثال در حوزه سیستمهای حمدلونقدل هوشدمند،
ایده ایجاد یک شبکه ارتبداطی بدیسدیم در میدان خودروهدایی کده در
جادهها یا خیابدانهدا تدردد مدیکنندد ،تحدت عندوان شدبکه اقتضدایی
بینخودرویی ) (VANETمطرح شده است .در این شبکه سرویسهدای
جدیدی در قالب پیامهای کوتاه به رانندگان ارائه شده است .این پیامها
میتواند از دسته پیامهای ایمنی که مربوط به حفد جدان سرنشدینان
خودروها است ،بوده و یا از دسته پیامهای غیرایمنی مثل اخبار مربدوط
به آبوهوا ،اطالعات عمومی و یا حتی اطالعات محرمانه بین دو خودرو
باشد .عدم وجود یک زیرسداخت ثابدت در شدبکههدای اقتضدایی و نیدز
پویایی ساختار شبکه ،زمینه حضور مهاجمان در این شبکهها را تسهیل
میکند .در واقع مهاجمان با عبور از مواندع نده چنددان قدرتمندد ایدن
شبکهها و دستیابی به اطالعات موجود قادرند به اهداف خدود برسدند.
بنابراین ،مادامی که اطالعات حساسی در این شبکهها انتقال مدییابدد،
ایجاد امنیت در ارتباطات امری ضروری و غیرقابلاجتناب است ].[2
با توجه به اینکه حمله میتواند به الیههای مختلف شبکه بیسدیم
صورت گیرد ،در سالهای اخیر تدال هدای فراواندی در راسدتای ارائده
پروتکلهای امنیتی در این شبکه هدا توسدط محققدان علدوم کدامریوتر
صورت پایرفته است ] .[9-7درواقع در غالدب ایدن رو هدا کده بدرای
ایجاد امنیت از علم رمزنگاری استفاده میکنند ،اثرهای کانال بدیسدیم
ارتباطی نادیده گرفته میشود و تأکید اصلی بدر عددم تواندایی مهداجم
برای شکستن رمز بهکار گرفتده شدده اسدت .بدااینوجدود ،رشدد تدوان
محاسبه توسط مهاجمان همواره الگوریتمهای امنیتی مبتندی بدر علدم
رمزنگدداری را مددورد تهدیددد قددرار داده اسددت .بددهنحددویکدده امددروزه
الگوریتمهای استاندارد رمزنگاری متقدارن و غیرمتقدارن مانندد  DESو
 RSAشکسته شدهاند .اخیراً محققان علوم ارتباطات بدیسدیم بده ندو
دیگری از رو های ارتقاء امنیت موسوم به امنیت الیه فیزیکدی توجده
نمودهاند که مدیتواندد بدهعندوان مکملدی بدرای پروتکدلهدای امنیتدی
رمزنگاری محسوب شود ].[2
در حوزه امنیت الیه فیزیکی سعی میشود کده از خووصدیتهدای
کانال بیسیم مانند میدزان محوکننددگی ،تدداخل و ندویز بدرای بهبدود
امنیت ارتباطات در مقابل حملههای شنود و تخریب بهرهبرداری شدود.
بهطورکلی شنود کردن اطالعات محرمانه کاربران و نیز تخریدب کاندال
با ارسدال امدوات تدداخلی (پارازیدت) را مدیتدوان در زمدره حملدههدای
مهاجمان به الیه فیزیکی در نظر گرفت .ازاینرو ،این انتظار وجدود دارد
که استفاده از ابزار مناسب برای بهبود امنیت الیده فیزیکدی بتواندد بده
ارتقاء امنیت کلی سیستم منجر شدود .در ایدن راسدتا نظریده بدازیهدا
بهعنوان ابزاری کارآمد در مدلسازی و حل مسدائل مربدوط بده امنیدت
ارتباطات شناخته شده است ].[1
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در این رو

موقعیتهای قابل انتخاب در سیستم در قالب یکی از

انوا بازیهای تعریفشده مدل میشدود و بدا اسدتفاده از ابدزار ریاضدی
رفتار بازیکنان در هر مرحله از بدازی و مقددار هزینده و منفعدت آنهدا
پی بینی میشود .در این رو

هر بازیکن میتواند بدا بدهکدار گدرفتن

اصول علم نظریه بازیها خود را به برد نزدیک کند و منفعت خود را به
حداکثر ممکن برساند .الزم به ذکر است که طراحی مکانیسم دفاعی بدا
رویکرد نظریه بازیها یک مزیت مجزا بر رو های بهیندهسدازی سداده
دارد ،زیرا در این رویکرد رفتار مهاجم بهطور صدری در مددل گنجاندده
شده است .درحالیکه در رو های بهینهسازی ساده ،عمل بهینهسازی
تنها روی پارامترهای مدافع صورت گرفته و مهاجم در نظر گرفته نشده
است .حتی در این رو

بهدلیل ماهیت چند بازیکنی مدیتواندد رفتدار

مهاجم پی بینی شود.
در ادامه کارهای انجامشده مرتبط با این مقاله معرفی و مرور شدده
است .یک سناریوی مخدابراتی شدامل یدک فرسدتنده و گیرندده مجداز
(لینک بیسیم) و یک مهاجم کده مدیخواهدد روی ارسدال داده لیندک
بیسیم ایجاد تداخل نماید ،توسط التمن و همکاران مورد تحلیدل قدرار
گرفته شده است ] .[4در سناریوی مورداشاره بدا لحدان نمدودن هزینده
توان ارسالی در فرایندد بهیندهسدازی تدوان فرسدتنده لیندک بدیسدیم
چندکاناله ،نقطه تعادل ن  1بازی در صدفحه  9مقالده اسدتخرات شدده
است .در این طرح تعامل بین فرستنده لینک بیسیم و مهاجم بدا یدک
بازی از نو مجمو غیرصفر 2مدل شده است .همچنین فرض مدیشدود
هر دو بازیکن در شرو هر مرحله از بهکارگیری اسدترات یهدای خدود،
دان کافی از محیط دارند .در یک سدناریوی دیگدر بدرای کاندالهدای
مخابراتی چندورودی -چندخروجی با محوکنندگی رایلی ،از یک مددل
بازی مجمو صفر برای حداکثر کردن اطالعات متقابدل بدین یدک زوت
فرستنده و گی رندده (جفدت رمزگداار و رمزگشدا) در حضدور یدک گدره
مهاجم ،استفاده شده است ] .[8همچنین نشان داده شده اسدت کده در
این مدل بازی برای مهاجمی که به دنبال دسترسدی بده داند ورودی
کانال بیسیم است ،بهرهای قابل حوول نخواهد بود .در مدلی دیگدر از
یک بازی استکلبرگ 3برای حفاظت یک منبع اطالعات در مقابدل یدک
شنودگر بهره گرفته شده است ] .[3در این بدازی منبدع بدرای افدزای
ظرفیت امن خود با پرداخت هزینه به تعدادی گره تخریبگدر دوسدت،
قود ایجاد تداخل عمدی روی گره شنودگر دارد .در یک مقاله دیگر که
توسط هان و همکاران ارائه شده است ] ،[12بدازی اسدتکلبرگ بدرای
مدلسازی مسئله دفا در مقابدل یدک مهداجم هوشدمند (گدرهای کده
میتواند با یادگیری ،استرات ی خود را انتخاب نماید) بهکار گرفته شدده
است تا نشان دهد که اگر فرستنده اصلی از قواعد بازی برای پی بینی
رفتار مهاجم بهره ببرد ،آنگاه اثر تخریبی یک مهاجم هوشمند بیشتر از
یک مهاجم ساده نخواهد بدود .همچندین پ وهشدگران در ] [11از یدک
بازی مجمو صفر برای مدلسازی رفتار مهاجمی که میتواند بر اساس
سط توان خود ،بدین اسدترات یهدای شدنود و ایجداد تدداخل یکدی را
انتخاب کند ،استفاده کردهاند .مدلهای بازی امنیتی برای سدناریوهای
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 -2مدل سیستم و فرمولبندی
یک لینک مخابراتی در شکل  1در نظر گرفتده شدده اسدت کده در آن
فرستنده اصلی (سارا) داده خود را بهسمت گیرنده (مریم) که میتواندد
یک ایستگاه ثابت یا متحرک باشد ،میفرستد .در این مدل یک مهداجم
(علی) میتواند به یکی از دو شیوه تخریدب کاندال ارتبداطی فرسدتنده-
گیرنده اصلی و یا شدنود اطالعدات محرمانده کاندال ،روی سیسدتم اثدر
بگاارد .در مدل پیشنهادی ،سدارا بدهعندوان فرسدتنده اصدلی در مبدد
ارسال پیام تومیم دارد با مریم که در ایستگاه مقود است بهطور ایمن
ارتباط برقرار کند و این در حالی است که علی بهعنوان مهاجم تودمیم
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دارد که به این ارتباط آسیب وارد نماید .طبق فرض ،علی نمیتواند هدر
دو عمل شنود و تخریب کانال را بهطدور همزمدان انجدام دهدد .هدر دو
گرههدای فرسدتنده (سدارا و علدی) از  OFDMجهدت ارسدال داده روی
کانالهای پهن باند استفاده میکنند ،ازاینرو مدل ارتبداطی چندکانالده
در نظر گرفته شدده اسدت .سدارا تدوان انتقدال را جهدت ارسدال داده
بهسمت مریم بین زیرکانالهای تقسیم فرکانسی متعامد توزیع میکند.
بدده همددین صددورت در مددورد تخریددب کانددال ،علددی تددوان را بددین
زیرکانالهای کانال پهن باند با هدف کاه ظرفیت ایمن لینک اصدلی
سارا -مریم توزیع میکند.
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مخددابراتی رادیوشددناختی نیددز توسددعه داده شددده اسددت ].[19 ،12
بهطورخاص در ] [12دو مدل بازی کاهنده تداخل برای حالتهایی کده
کاربر ثانویه فقط به یک کانال و یا به چند کاندال مخدابراتی دسترسدی
داشته باشد ،ارائه شده است .در حالت دسترسی بده یدک کاندال ،ایدده
پر بین کانالهای مختلف و برای حالت دسترسی به چنددین کاندال،
ایده توزیع توادفی توان بین کانالها برای تعیین استرات یهای بهینده
بازیها بهکار گرفته شده اسدت .همچندین مسدئله آشکارسدازی وجدود
مهاجم بهوسیله فرستنده اصلی از این زاویه موردمطالعه قرار گرفته کده
با اختواص یک زمان کوچک در فریم ارسال داده (مربوط به فرستنده)
عمل آشکارسازی گره مهاجم بهتر صورت مدیگیدرد ] .[17ازایدنرو بده
این شیوه میتوان امنیت الیه فیزیکی را بهبود بخشید.
در این مقاله یک سیستم مخابراتی چندکانالده کده از مدوالسدیون
تسهیم تقسیم فرکانسی متعامد ( 4)OFDMبرای انتقال دادهها بین یک
فرستنده و گیرنده اصلی استفاده میکند ،در نظر گرفته شده اسدت .در
این سیستم فرض شده است که مهداجم مدیتواندد بدهصدورت یکدی از
حالتهای ایجاد تداخل چند کانالی روی لینک اصلی و یا شنود محد
عمل نماید .در ایدن مددل عدالوه بدر قابلیدت انتخداب احتمدالی حالدت
عملکرد مهاجم ،هر دو گرههای فرستنده اصلی و مهاجم دارای قابلیدت
تنظیم سطوح توان روی زیرحاملهای مدوالسیون  OFDMهستند .بدر
این اساس یک استرات ی دفاعی برای بهبود امنیت الیه فیزیکدی بدا در
نظر گرفتن هزینه تدوان ارسدالی ارائده شدده اسدت .اسدترات ی دفداعی
موردنظر در قالب یک بازی تهاجم-تدافع از نو مجمو غیرصدفر دارای
یک نقطه تعادل ن یکتا است که بر اساس آن میزان منفعت فرستنده
اصلی (ظرفیت امن) حداکثر مدیشدود .عدالوهبدراین ،کداربرد الگدوریتم
تدددافعی ارائددهشددده در محدیط شددبکه اقتضددایی خددودرویی بددر مبنددای
استاندارد  IEEE 802.11pشبیهسازی شده است.
ساختار این مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده اسدت .در بخد
دوم مدل سیستم و فرمولبندی مسدئله در قالدب مددل بدازی امنیتدی
ارائهشده است .در بخ سوم مقاله ،رو حل مسدئله در قالدب یدافتن
نقطه تعادل ن موردبحد قرارگرفتده اسدت .در بخد چهدارم بسدتر
شبیهسازی شبکه اقتضایی خودرویی بررسدی و نتدایا ارزیدابی کدارایی
الگوریتم ارائه شده است .نتیجهگیری و کارهای آتی نیز در بخ پنجم
گنجانده شده است.

طراحی یک مکانیسم تدافعی برای . . .

heNsub

gNsub

شکل  :1رابطه بین سارا ،مریم و علی

در این مدل هر یک از کانالهای ارتباطی بین گدرههدا (هدر جفدت
گره) دارای محوکنندگی انتخابگر فرکانس و ندویز جمدعشدونده سدفید
گوسی هستند .کل عرض باند به  N subزیرکانال مجزا تقسیم میشدود،
بهطوریکه در هر زیرکانال زیرحامل جداگانهای برای انتقال داده وجود
دارد .بهره محوکنندگی زیرکانالهای بین سدارا و مدریم بدا ضدرایب hi
نمای داده شده است ،بهطوریکه ]  i [1, N subاست .در حالت شنود
کردن بهره محوکنندگی زیرکانالهای بین سارا و علدی بدا ضدرایب he i
نمای داده شده است ،بهطوریکه ]  i [1, N subاست .بهعالوه در مود
تخریب کردن ،بهره محوکنندگی زیرکاندالهدای بدین علدی و مدریم بدا
ضرایب  g iنشان داده شده است ،بهطوریکه ]  i [1, N subاست .علدی
میتواند بین این دو حالت کاری با احتمدال  بده حالدت شدنود و بدا
احتمال  1   به حالت تخریب کانال تغییدر وضدعیت دهدد .درواقدع
) (  , 1   یک استرات ی ترکیبی با استفاده از دو استرات ی خدال

احتمال شنود و احتمال تخریب است که مجمو آنها برابر یک اسدت.
استرات یهای خال سارا در  N subزیرحامل بدر اسداس سدطوح تدوان
زیرحاملها مطابق رابطه ( )1تعریف شده است.



() 1



T  T1, T 2 ,,T N sub

بهطوریکه بهازای ]  T i  0 ، i [1, N subاست که ایدن پدارامتر سدط
توان زیر حامل  iام را نشدان مدیدهدد .همچندین قیدد متوسدط تدوان
N sub

فرستنده بهصورت

 T

i

T
i 1

است کده در آن  T  0اعمدال شدده

است .پارامتر  Tنیز حداکثر توان متوسط تعریفشده برای سارا است.
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بهطور مشابه استرات یهای خال
رابطه ( )2مشخ

طراحی یک مکانیسم تدافعی برای . . .

علی در  N subزیرحامدل مطدابق

شده است.



() 2



J  J1, J 2 ,, J N sub

کدده در آن ]  i [1, N subو  J i  0سددط تددوانی اسددت کده علددی بدده
زیرکانال  iام اختواص میدهد .با فرض ایدنکده علدی دارای حدداکثر
توان متوسط  J  0باشد ،آنگاه رابطه

 J

i

برقرار است.

i 1

در این مقاله توابع سود 5بر اساس رابطه نرخ بیت ایمدن شدانون بدا
لحان نمودن هزینه کرد توان ارسالی بهترتیب برای گرههای سارا و علی
با کمک روابط ( )9و ( )7تعریف شده است.
)) 

() 9

Ne io

N sub

i

T
i 1

)

() 7

hei T i

) - ln(1 

J i  N io

i

N sub

hi T i
J i  N io

) -cT

hi T i

i

 ln(1  g
i 1

) ) - (1- 

() 8

 (ln(1  N

 ln(1  g
Neio

 hei2

2

() 3



 Ne io

) (1- 

i i

2





2



  hi2
 N io



2

i i

1    hi2
 g i J i  N io

h T

 2PT T , J 

i

h T

ln(1 



i

PJ (T , J )  

i 1
N sub

J

-c J

hei
Neio



0

hi T i  2g i J i  2N io

( g i J i  N io )2

در روابط فوق  N ioسط توان نویز کانال اصلی و  Neioسط توان ندویز
کانال شنودگر در زیرکانال  iام هستند ،بهطوریکه فرض بر این گرفته
شده است که در رابطه ( )2صدق میکنند.


hi
N io

پارامترهای  cTو  c Jبهترتیب هزینه مورف توان ارسالی برای گرههدای
سارا و علی هستند .در رابطه ( ،)9جمله اول همان ظرفیت ایمن شانون
در حضور شنودگر ،جملده دوم ظرفیدت شدانون در حضدور تدداخلگر و
جمله سوم متوسدط هزینده تدوانی کده بدرای انتقدال داده توسدط سدارا
پرداخت میشود ،تعریف میشود .همچندین در رابطده ( ،)7جملده اول
مقدار ظرفیت شنود ،جمله دوم ظرفیدت شدانون در حضدور تدداخلگر و
جمله سوم متوسط هزینه حمله برای علی تعریف مدیشدود .در بخد
بعدی مقاله ،بر اساس توابع سود تعریفشده یک بدازی از ندو مجمدو
غیرصفر که دارای خاصیت زیر است ،طبق رابطه ( )1تعریف شده است.
PT (T , J )  PJ (T , J )  0
()1
باید توجه نمود که در یک بازی از نو مجمدو غیرصدفر بازیکندان
میتوانند استرات یهای خود را بهگونهای تنظیم نمایند که نتیجه بدازی
برای طرفین سودمند باشد.

 -3حل مسئله و یافتن نقطه تعادل نش
در مدل بازی مجمو غیرصدفر درنظرگرفتدهشدده بازیکندان بدهصدورت
عقالنی برای رسیدن به بیشترین منفعت ،استرات یهدای کنتدرل تدوان

 2PJ T , J 



()12

2



T i



N sub

i

Serial no. 79

 he T

0

i 1

() 2

*, J

*

T

نیز همان نقطه تعدادل ند

است که از دیدگاه دستیابی به بیشترین تابع سود ،وضدعیت بهینده را
نشان میدهد .با در نظر گرفتن رابطه ( )2ظرفیت ایمن مثبدت شدده و
مشتق دوم توابع سود نیز منفی میشوند .با دو بار مشدتقگیدری نشدان
داده شده است که:

i 1

hei T i



*

J

,

*

PJ

طبق تعریف باال ST ،و  S Jبهترتیب مجموعه استرات یهای خال

PT (T , J )  

i 1
N sub

 
J   P T


T

PT T , J * 

T

, J * , J S J

N sub

hi T i
o
i

T

برای سارا و علی هستند .نقطه 

N sub

J

خود را انتخاب میکنند .بر این اساس نقطه تعادل ن
و ( )8تعریف شده است.
() 4
P T *, J * , T  S



طبق روابط ()4



2

J i

T i g i2 hi



hi T i  g i J i  N io





بهدلیل مثبت بودن پارامتر احتمال  و وجود عبدارتهدای تدوان
دوم ،جمله دوم رابطه ( )3مثبت است .همچندین بده اسدتناد نامسداوی
( )2میتوان گفت جمله اول رابطه ( )3از جمله دوم آن بزرگتر است و
به همین دلیل بهخاطر عالمت منفی جملده اول ،جمدع ایدن دو جملده
منفددی خواهددد بددود .بددا توجدده بدده منفددی بددودن عالمددت جملدده سددوم
 1    0میتوان نتیجه گرفت که عالمت رابطه ( )3همدواره منفدی
است .با استداللی مشابه منفی بودن رابطه ( )12نیز قابل توجیه اسدت.
با توجه به منفی بودن مشتق دوم در روابط ( )3و ( ،)12میتوان گفدت
که تابع  PT T , J در  Tو تدابع  PJ T , J در  Jمقعدر هسدتند .در
ادامه با توجه به وی گی مقعر بودن توابع سدود ،از شدرایط  1KKTبدرای
دستیابی به نقطه تعادل ن استفاده شده است ].[12

قضیه :1نقطه 

*, J

*

اگر ثابتهای مثبت  و
و ( )12صدق کنند.





T



یک نقطه تعادل ن

وجود داشته باشند که در معادلههای ()11

hei
hei T i*  Neio

   

hi
 h T * N o
i
 i i

hi

()11

اسدت ،اگدر و فقدط

hi T i*  g i J i*  N io



*  PT T * , J
T i

 1   

*

  forT i  0
cT 
*

   forT i  0
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*1    g i hi T i



( g i J i*  hi T i*  N io ) g i J i*  N io

طراحی یک مکانیسم تدافعی برای . . .



*  PJ T * , J
J i

در حالت دوم نیز بعد از سدادهسدازی روابدط ( )13و ( )22حاصدل
شده است.

()12
for J i*  0
for J i*  0


 
c J 

 

()13

بهطوریکه داریم:

  0




 0


n

T ,

*
i

T

for

i 1
n

()19
.



T i*  T

for

i 1


  0




  0



n

J,

*
i

J

for

i 1
n

()17
 J.

*
i

J

for

i 1

نتایا قضیه  1بهشکل زیر قابل تفسیر اسدت .بدا توجده بده تعریدف
نقطه تعادل ن در روابط ( )4و ( ،)8چون نقطه تعدادل ند بداالترین
مقدار سود را معرفی میکند ،برای رسیدن به آن مقدار بایدد از مشدتق
اول (گرادیان) با شدیب مثبدت اسدتفاده کدرد .درنتیجده بدرای مقدادیر
 J i*  0و  T i*  0مشتق اول برابر یک مثبت کوچک فرض میشود و
البته مقادیر ثابدتهدای مثبدت  و  از طریدق قیدود تدوان متوسدط
فرستنده اصلی و مهاجم بهدست خواهند آمد.
در ادامه عملکرد سیستم برای فرستنده و مهداجم در چهدار حالدت
ممکن زیر بررسی میشود:
حالت اول:

 J i*  0و T i*  0

حالت دوم:

 J i*  0و T i*  0

حالت سوم:

J i*  0

حالت چهارم:

0

و0

*J i

*T i

و0


h
*   1    io  cT  

N
i


*  cJ  

با منفی شدن *  میتوان نتیجه گرفت که این حالدت غیرقابدلپدایر
است .البته زمانی که فرستنده اطالعاتی را نمیفرستد ،منطقی است که
گیرنده هم توانی را صرف تخریب کانال اطالعاتی نکند .درواقع در ایدن
حالت بین بازیکنها بازیای شکل نمیگیرد.
در حالددت سددوم یددک دسددتگاه معادلدده غیرخطددی دو معادلدده -دو
مجهولی طبق روابط ( )21و ( )22بهدست آمده است.





()21
*  cT  

()22

*  cJ  

he i
hei T i*  Neio

* 


hi

 h T* No
i
 i i



hi
g i J i*  N io



hi T i* 



 1   

*g i hi T i

( g i J i*  hi T i*  N io ) g i J i*  N io

پارامترهای مجهول در این سیستم معادله J i* ،و * T iهستند .متأسدفانه
بهدلیل پیچیدگی سیستم معادلههای ماکور ،ارائه یک فرم بسته جواب
برحسب *  و *  عملی نیست .بنابراین در ادامه،
در سیستم معادله فوق با استفاده از رو های عددی (بهعنوانمثدال در
 )MATLABبهدست آمده است.
در حالت چهارم نیز بعد از سادهسازی روابدط ( )29و ( )27حاصدل
شده است.
پارامترهدای * J iو *T i






()29


hi
hei


*
o
 h T * N o
he
T
i
i i  Ne i
 i i

*  cT  

hi
*
hi T i  N io

 1   

()27

*

 cJ  

*g i hi T i

 N 
o
i

*
o
i Ni

h T

1   

i

در این حالت طبق رابطه ( )29یک معادله غیرخطی ایجاد شدده اسدت
hi
N io



 hei
Neio
*

cT  

cJ   

این بدان معنی است که وقتی هزینه انتقال داده بیشدتر از مقدادیر
فوق شود ،فرستنده و مهاجم تدوانی را بدرای ارسدال اطالعدات مودرف
نمیکنند.

Serial no. 79

()22

 hi
hei

o
 No
Ne
i
 i

بنابراین ،باید شرایط ( )14و ( )18برقرار باشد.

()18

* c J  



()11

()14


hi
  1   
*

g i J i  N io


*T i

در حالددت اول طبددق روابددط ( )19( ،)12( ،)11و ( ،)17بعددد از
سادهسازی در مرحله آخر روابط ( )12و ( )11حاصل شده است.
()12

*  cT  

 hi
he i

 N o Ne o
i
i




که پدارامتر مجهول در ایدن معادلده * T iاسدت .ایدن معادلده غیرخطدی
بهکمک رو های عدددی بدهسدادگی حدل شدده اسدت .البتده جدواب
بهدستآمده باید در نامعادله ( )27صدق کند.
با تحلیل چهار حالت ذکرشده مدیتدوان نتیجده گرفدت کده تدوان
فرستنده در دو حالدت و تدوان مهداجم در یدک حالدت از چهدار حالدت
تعریفشده مقادیر غیرصفر خواهند داشت.
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البته الزم بهذکر است که جوابهای پارامتریدک بدرای هدر یدک از

If ( CJ (0 , 0) ≤ J and
CT (0 , 0) ≤ T

( T(0 , 0) , J(0 , 0) ) is NE
yes

حالتهای فوق بایدد در معادلدههدای قیدد تدوان متوسدط کده بدهفدرم
معادلههای زیر تشکیل شده است ،صدق نمایند:

no

N sub

()22

 ,    T

i

()21

 ,    J

i

T

CT  ,   

( T(α1T, 0) , J(α1T , 0) ) is
NE

Calculate α1T

If ( CJ (0 , 0) ≤ J and
) CT (0 , 0) ˃ T

yes

i 1

N sub

J

C J  ,   

i 1

Calculate α1J and α2J

) If ( CJ (0 , 0) ˃ J

yes

در روابط ( )22و ( )21بهترتیدب معادلده قیدد تدوان بدرای فرسدتنده و
مهاجم نشان داده شده است .در بخ
برای حوول نقطه تعادل ن

بعددی ،الگدوریتم طراحدیشدده

معرفی شده است.

( T(0 , α2J) , J(0 , α2J) ) is
NE

If ( CJ (0 , 0) ˃ J and
) CT (0 , α2J) ≤ T

yes

no

 -1-3الگوریتم یافتن نقطه تعادل نش
در شکل  2الگوریتم مراحل اسدتخرات نقطده تعدادل ند

نمدای

داده

( T(α1T , 0) , J(α1T , 0) ) is
NE

If ( CJ (0 , 0) ˃ J and
CT (0 , α2J) ˃ T and
) CT( α1J , 0) ˃ T

yes

شده است .در ایدن الگدوریتم ،پارامترهدای مجهدول  1Tو  1Jو  2J

بهترتیب ریشههای معادلههدای ، CT 1T , 0 T

no

C J 1J , 0  J

و  C J  0 , 2J   Jهستند .همچندین در آخدرین بلدوک الگدوریتم بدا

(T(α , β ) , N(α , β ) ) is
NE

If ( CJ (0 , 0) ˃ J and
CT (0 , α2J) ˃ T and
) CT( α1J , 0) ≤ T

yes

پیمودن پنا گام زیر نتیجه نهایی حاصل میشود:
گااام اول :پددارامتر   0برابددر صددفر و پددارامتر  1برابددر  1Jمقددداردهی
میشود.
گاااام دوم :پارامترهدددای مجهدددول دو معادلددده  C J 0 , 0   Jو
 C J 1 , 1   Jکه بهترتیب  0و  1هستند ،بهدست میآید.
 
0  1
گام سوم :مقادیر    0 1و
2
2

گام چهارم :حال معادله

C J ( ,  )  J

  محاسبه میشوند.
بدرای یدافتن

نقطده ) ( , 

انجام میشود.
گام پنجم :نقطه )  ( , همان نقطه بهینه است که بدا اسدتفاده از آن،
نقطه تعادل ن

بهصورت 

) ,  ) , J ( , 

 T (بهدست میآید.

الزم بهذکر است برای یافتن ریشههای معادلههای غیرخطی فوق از
رو

عددی دوبخشی 4استفاده شده است .نقطه ابتددایی بدازه در رو

دوبخشی صفر است ،زیرا    0و    0اسدت .نقطده انتهدایی بدازه بدر
اساس شرایط حاکم بر توانهای فرستنده و تخریبگر کاندال کده دارای
قید توان هستند بهدست میآید .درواقع بازه انتهایی مقادیر پارامترهای
و 

شکل  :2الگوریتم یافتن نقطه تعادل نش

 -4شبیهسازی
در این بخ نتایا ارزیابی عملکرد مکانیزم تدافعی طراحیشدده بدرای
یک لینک ارتباطی فرستنده-گیرنده در شدبکه اقتضدایی خدودرویی بدر
مبنای استاندارد  IEEE 802.11pارائه شده است.
 -1-4توصیف تنظیمات استفادهشده در آزمایشها
جدول  1مقادیر پارامترهای بهکاررفته در الیه فیزیکی شدبکه اقتضدایی
خودرویی را نشان میدهد .در شبیهسدازی انجدامشدده ضدرایب کاندال
فیدینگ با توزیع رایلی به تعداد مسیرهای موجود در کانال ( )LCتولیدد
شده و سرس اثر محوکنندگی کانال روی زیرحاملهدا بدهصدورت بهدره
توان محاسبه شده است .در ] [11نشان داده شده است که مقدار پاسخ
فرکانسی در زیرحامل  iام طبق رابطه ( )24بهدست میآید.
ik
N sub

()24

 j 2

Lc 1

h  k  . e

H i  

k 0

باید بهاندازهای باشد که مجمدو تدوانهدای بهینده فرسدتنده و

در این رابطه پارامتر  N subتعداد کل زیرحاملهدا را نشدان مدیدهدد و
دامنه تغییر  iاز صفر تا  N sub  1است .همچنین ضریب  h  k مقدار

بهدلیل پیچیدگی معادلهها ،یک فرم بسته ریاضی بدرای تدوانهدای

پاسخ ضربه کانال فیدینگ روی مسیر  kام است .این ضرایب در کاندال
فیدینگ شبکههای اقتضایی خودرویی در هر بازه زمانی خیلی کوچدک
تغییر میکنند و ثابت نیستند .بهسادگی میتدوان نشدان داد کده بهدره

مهاجم در هر زیرکانال بهترتیب برابر یا کمتر از  Tو  Jباشند.
زیرحاملها قابل حوول نیست .بنابراین نمیتوانیم بدهصدورت تحلیلدی
یکتا بودن جواب الگوریتم شکل  2را نشان دهیم .بااینوجود بدا کمدک
نتایا عددی که در بخ

بعدی ارائه شده است در تمام موارد آزمدای

الگوریتم موردنظر ،وجود جواب و نیز یکتایی آن قابلمشاهده است.

Serial no. 79

توان محوکننددگی روی زیرحامدل  iام برابدر

2

H i 

اسدت کده دارای

توزیع توادفی رایلی است ].[11
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همچنین در یک کانال سیار روابط زیر تعریف میشود:
v
.cos
c
fc

()28

 max

()23

T sample
1
2B

()92

fD 

Lc 

T sample 

در رابطه ( ،)28پارامتر  f Dفرکانس داپلر ناشدی از حرکدت خدودرو،
سرعت حرکت خودرو f c ،فرکانس حامل مدوالسیون c ،سرعت انتشار
نور در فضا و  زاویه انتشار اموات از مبد نسدبت بده خدودرو متحدرک
دیگر (یا یک ایستگاه مقود ثابت) را نشان مدیدهدد .رابطده ( )23نیدز
تعداد مسیرهای موجود در کانال فیدینگ را به پارامتر ( T sampleیعندی
v

زمان نمونهبرداری از سیگنال پیوسته ورودی به کاندال) و (  maxیعندی
ماکزیمم زمان گستر تأخیر کانال) ارتباط میدهدد .پدارامتر T sample
نیز بر اساس رابطه ( )92به پهنای باند کانال یعندی پدارامتر  Bارتبداط
دارد.
بهعالوه ،پارامترهای نویز کاندال بدرای زیدر حامدل i  1, N sub 
برابددر  N io  2/1و  Neio  2/1در نظددر گرفتدده شددده اسددت .سددایر
پارامترهای بهکاررفته در شبیهسازی عبارتاند از :وزنهدای مربدوط بده
هزینهکرد توان  ، cT  cJ  2/1مجمو توانهای مورفشده توسدط
فرستنده و مهاجم در تمامی زیرکانالها که برابر  T  J  1است.
جدول  :1مقادیر پارامترها در محیط اقتضایی خودرویی ][17

پارامترهای الیه

PHY

مقادیر در استاندارد

دامنه فرکانسی

fc

2/7GHZ

B
سرعت ارسال داده

12MHz

N sub
زمان سمبل

OFDM

()92

بهعنوانمثال اگر متوسط بهره تدوان کاندال فرسدتنده اصدلی ثابدت
فرض شود ،آنگاه با کاه نسدبتهدای  K 1و  ، K 2قددرت مهداجم در
کانال افزای پیدا میکند .در شبیهسازی صورتگرفتده متوسدط بهدره
توان کانال فرستنده اصلی واحد فدرض شدده اسدت .درواقدع بدا تغییدر
نسبتهای  K 1و  ، K 2متوسدط بهدرههدای تدوان کاندالهدای مهداجم-
فرستنده و مهاجم-گیرنده بهصورت روابط ( )97( ،)99و ( )92محاسبه
شده است.
()99

E  hi   1
 

()97

1
E  he i  

 K1

()92

1
E g i  
  K2

 -2-4توصیف نتایج آزمایشها
برای محاسبه تابع سود در گرههای فرستنده و مهداجم ،فدرض بدر ایدن
است که فرستنده  222نمونه  OFDMدر کانال ارسال میکندد و بدرای
هر زمان نمونه ،مقادیر تابع سود محاسبه شده است و در انتها متوسدط
آنها روی زمان  222نمونه بهعنوان مقدار نهدایی گدزار شدده اسدت
(مقدار متوسط تابع سود).
در آزمای اول ،فرض میکنیم که مهاجم بسیار به گیرنده نزدیدک
است ،ازاینرو

IEEE 802.11p

2/822-2/322GHZ






)9 ،7/2 ،1 ،3 ،12 ،18 ،27 ،24(Mbits/sec
22

E  hi

E gi


E g i   1
 

در نظر گرفته شده است .در شکل  9توابدع

سود برحسب پارامتر  K 1در بازه ( 1و  )2و احتمال شنود با مقددار 2/2
ترسیم شده است .همانطور که انتظار میرود ،با کاه مقددار پدارامتر
 K 1بهره کانال شنودگر افزای مییابد درحالیکه بهره کانال فرستنده
و تخریبگر ثابت میماند .درنتیجه متوسط تدابع سدود بدرای شدنودگر
افزای و برای فرستنده کاه خواهند یافت.
20

𝑐𝑒𝑠𝜇 8

Transmitter
Attacker

 max

922nsec

10

T sample

22nsec

5

fD
تعداد سمبل

122Hz

0

222

Average Payoffs

Lc

8

15

OFDM

K2 

-5

همچنین برای اهداف نمای قدرت مهاجم و فرستنده در کانال ،از
نسبتهای تعریفشده ( )91و ( )92استفاده شده است.
()91

Serial no. 79

E  hi 
 
E  he i 



K1 

-10

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
K1

0.6

0.7

0.8

0.9

-15
1

شکل  :3مقدار متوسط تابع سود برای فرستنده و مهاجم برحسب
پارامتر  K 1بهازای .   0/2
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40

Transmitter Payoff for  =0.2
Transmitter Payoff for  =0.1
Attacker Payoff for  =0.2
Attacker Payoff for  =0.1

30

5

0
-10

Average Payoffs

10

-5
-10
-15

-20

0
0.5

-30

1
0.9

1

0.6

0.7

0.8

0.5
K2

0.4

0.3

-40
0

0.1

0.2

K1

در شکل  7فرض بر این است که مهاجم به فرستنده بسیار نزدیک
است ،ازاینرو

0.8

شکل  :6نمایش مقدار متوسط سود برای مهاجم بهازای مقادیر مختلف
 K 1و  K 2بهازای .   0/2

 K 2در دو حالت    0/1و .   0/2

E  he i   1



-20
1

K2

شکل  :4مقایسه مقدار متوسط تابع سود بازیکنها برحسب پارامتر

در نظر گرفته شده است .با کاه

0.4

0.2

0

0.6

Average Payoffs of Attacker

20

0

مقددار

پارامتر  K 2در بازه ( 1و  )2بهره توان کانال تخریبگر افزای مییابد.
بنابراین مقدار سود مهاجم زیاد شده است .در این شکل نتایا بدرای دو
مقدار احتمال شنود برابر  2/1و  2/2ترسیم شده است .نتیجه قابلتوجه
در شکل ترسیمشده این است که با افدزای احتمدال شدنود ،متوسدط
سود برای فرستنده اصدلی کمتدر و بدرای مهداجم بیشدتر خواهدد شدد.
بهبیاندیگر نتیجه بازی بین فرستنده و مهاجم در شرایطی کده مهداجم
استفاده از حالت تخریب کانال را کاه دهد (با کاه ظرفیت ایمدن
کانال) سود کمتری را نویب فرستنده اصلی مینماید.
در آزمای سوم ،هر دو پارامتر  K 1و  K 2بهطور هدمزمدان تغییدر
میکنند و برای مقادیر بین ( 1و  )2متوسط مقدار سود در شکلهای 2
و  1بددهترتیددب بددرای فرسددتنده اصددلی و مهدداجم ترسددیم شددده اسددت.
همان طور که در شکل  2دیده میشدود ،بدا کداه پارامترهدای  K 1و
 K 2بهطور همزمان سود فرسدتنده اصدلی کداه چشدمگیدری پیددا
میکند .دلیل این است که وضعیت کانالهای شنود و تخریب بهصورت
تو م بهبود یافته است ،بنابراین مهاجم در وضعیت برتدری قدرار گرفتده
است.

پنجم پارامترهدای  K 1و  K 2برابدر مقددار  2/1فدرض

در آزمای

شده است و با تغییر احتمال شنود ،متوسط مقدار تدابع سدود بدرای دو
بازیکن ترسیم شده است .در شکل  4که نتیجه حاصل از این آزمدای
مقدار پارامتر ( احتمال شنود) مقدار متوسط

دیده میشود ،با افزای

سود مهاجم از یک مقدار منفی به یک مقدار مثبت تغییر میکند ،ولدی
مییابد .درواقع با افدزای

متوسط سود برای فرستنده کاه

احتمدال

شنود ،قسمت مربوط به تخریبکننده کانال در تابع سود هر دو بازیکن
(روابددط ( )9و ( ))7بددهحدددی تضددعیف م دیشددود ک ده بددهتدددریا اثددر
تخریبکننده کم و در نتیجه هزینه ناشی از تخریب حداف مدیشدود و
بیشترین تأثیر توسط شنودگر در کانال اتفاق میافتد (کداه

ظرفیدت

ایمن کانال اصلی اتفاق میافتد) .این در حالی است کده هزیندهای هدم
مشمول حال شنودگر نمیشود .زیرا شنودگر نیاز به صدرف تدوان بدرای
شنود کردن در کانال ندارد .بنابراین میتوان ادعا کرد که مقدار متوسط
سود برای مهاجم در مقادیر  باالتر بیشتر اسدت ،زیدرا در ایدن نقطده
بهطور کامل عمل شنود صورت میگیرد و عملکرد مهاجم مشمول هیچ
هزینهای نیست.
20
Transmitter
Attacker

25

10

5

1

0.8

0.6

0.4
K2

0.2

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Serial no. 79

5
0
-5
-10

0
1

K1

شکل  :5نمایش افزایش مقدار متوسط سود برای فرستنده با افزایش
 K 1و  K 2بهازای .   0/2

10

Average Payoffs

15

Average Payoffs of Transmitter

20

15

-15

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

-20
0



شکل  :7نمایش مقدار متوسط تابع سود برای فرستنده و مهاجم
برحسب پارامتر  بهازای  K 1  0/1و . K 2  0/2
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35
Transmitter
Attacker

30
25
20

10
5

Average Payoffs

15

0
-5

در نمونه دوم که در شکل  12نشان داده شدده اسدت ،پارامترهدای
 K 1و  K 2برابر مقدار  2/2و احتمال شنود نیدز برابدر  2/2فدرض شدده
است .این سناریو متناظر یک مهاجم ضعیف است .همدانگونده کده در
شکل دیده میشود در این حالت ،فرستنده کل توان خود را روی تعداد
انتخابشدهای از زیرکانالها (زیرکانالهای با بهره باالتر) توزیع میکند.
ازاینجهت به الگوریتم تخوی توان بهینده  Water-fillingدر ادبیدات
مخابرات سیار شباهت دارد ].[18

-10
180

200

220

160

140

100

120

80

60

40

20

-15
0

0.1
Transmitter
Jammer

fd

0.09

فرکانس داپلر بهازای  K 1  1 ،   0/5و . K 2  1

0.07
0.06

در شکل  ،8تغییر مقدار متوسط نتیجه نهایی دو بدازیکن برحسدب
فرکانس داپلر رسم شده است .با توجه به اینکه تابع سود مورداستفاده
در این مقاله به ضریب همبستگی بین ضدرایب بهدره کاندال (بدهعندوان
ممان مرتبه دوم محوکنندگی کانال) ارتبداط مسدتقیم نددارد ،بندابراین
تغییر معنیدار افزایشی و یا کاهشی در شکل  8دیده نمیشود .بنابراین
به نظر میرسد که توابع سود درنظرگرفتهشده در این مقاله بیشتر برای
سناریوهایی که در آنها سرعت نسبی بین گرهها در شدبکه بداال باشدد
(متناظر مقادیر بزرگ پارامتر  f Dدر جدول  ،)1مناسب هستند .بهطدور
طبیعددی در چنددین سددناریوهایی مددیتددوان فددرض نمددود کدده ضددرایب
محوکنندگی کانال در زمانهای نمونه مجاور ناهمبسدته خواهندد بدود،
بنابراین میتوان اثر ممان دوم در تابع سود را نادیده گرفت.
در آزمای آخر ،دو نمونه نحوه تخودی تدوان بدین زیرکاندالهدا
توسط فرستنده و مهاجم در شکلهای  3و  12نمای داده شده است.
در شکل  3پارامترهای  K 1و  K 2برابر مقدار  2/1و احتمال شدنود برابدر
صفر فرض شده است ،یعنی مهاجم فقط عمل تخریدب کاندال را انجدام
میدهد .این سناریو متناظر یک مهاجم تخریبگدر قدرتمندد اسدت .بدا
توجه به شکل  3میتدوان گفدت ،اگرچده فرسدتنده سدعی مدیکندد از
تمامی 22زیرکانال برای ارسال اطالعات استفاده کند بااینوجود ممکن
است کده در تعدداد محددودی زیرکاندال هدیچ تدوانی را صدرف ارسدال
اطالعات نکند.
0.08
Transmitter
Jammer

0.07
0.06

0.04
0.03

Power Strategies

0.05

0.02
0.01

50

45

40

20
25
30
35
Subchannels number

15

10

5

0
0

شکل  :9نمایش تخصیص توان در 52زیرکانال با احتمال شنود صفر
بهازای  K 1  0/1و . K 2  0/1

Serial no. 79

0.05
0.04

Power Strategies

شکل  :8نمایش مقدار متوسط سود برای فرستنده و مهاجم برحسب

0.08

0.03
0.02
0.01

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0

Subchannels number

شکل  :10نمایش تخصیص توان در 52زیرکانال بهازای 0/5 ،   0/5
 K 1 و . K 2  0/5

 -5نتیجه
در این مقاله ،عملکرد دفاعی یک سیستم مخدابراتی نقطدهبدهنقطده بدر
اساس کنترل توان بهنحوی موردمطالعه قرار گرفته است که در آن ،یک
مهاجم بتواند روی ارسال اطالعات در یکدی از حالدتهدای شدنود و یدا
تخریب کانال اثر بگاارد .برای طراحی مکانیسدم تددافعی در چدارچوب
نظریه بازیها از یک مدل بازی مجمو غیرصفر بدرای تخودی تدوان
بهینه در بین زیرکانالهای متعامد تسدهیم تقسدیم فرکانسدی اسدتفاده
شده است .در مددل بدازی درنظرگرفتدهشدده ،هددف فرسدتنده اصدلی
(بهعنوان بازیکن اول) این است که بتواند حداکثر بازدهی در اطالعدات
ارسالی خود به گیرنده ایجاد کند و هدف مهاجم (بهعنوان بازیکن دوم)
نیز کاه بازدهی فرستنده اسدت .در ادامده معادلدههدای ریاضدی الزم
برای استخرات توانهای بهینه دو بازیکن در نقطه تعادل ن بدهدسدت
آمده است .بهعالوه الگوریتمی برای انجام محاسبههای عددی اسدتخرات
نقطه تعادل ن ارائه شده است.
برای ارزیابی کارایی الگوریتم ارائهشده یک کانال ارتباطی در شبکه
اقتضدایی خدودرویی بدا پارامترهدای انتخدابشدده از اسدتاندارد IEEE
 ،802.11pمورد شبیهسازی قرار گرفته اسدت .در ایدن راسدتا بدا انجدام
آزمای های گوناگون عملکرد فرسدتنده و مهداجم در شدرایط مختلدف
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