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فناوری رادیوشناختی برای حل مشکل بهینه نبودن   —چکیده 

طیف در حال گسترش است. در   های غیرپویای تخصیص روش

کاربرهای رادیوشناختی امکان استفاده از طیف  ،رادیوشناختی های شبکه

. را دارند است های مجوزدار  که به کاربران اولیه تخصیص داده شده

ولی با توجه به اینکه کاربران اولیه در دسترسی به طیف اولویت دارند، 

در جهت  تولید کنند مخربها تداخل  آن براینباید  شناختگرکاربران 

 مسئلهتخصیص توان ارسالی کاربرهای شناختگر  ،رسیدن به این هدف

یابی به  برای دستتخصیص بهینه توان در این مقاله ما . استای مهم 

ی  با ارسال داده  رادیوشناختی ی در یک شبکه ین نرخ انتقال دادهبیشتر

ابتدا . کنیم را بررسی می مستقیم و به کمک رله با راهبرد تقویت و گسیل

های تداخل با شبکه  ثر نرخ مجموع با توجه به محدودیتمسئله حداک

سازی  هشبی و کنیم کنیم، سپس مسئله را تحلیل می می بررسیاولیه را 

 های مختلف قرار گرفتن رله را براساس مکان تخصیص توان بهینه مسئله

 کنیم. مقایسه می ، نتایج را با حالت تخصیص توان مساوی .انجام داده ایم

شناختی، تخصیص توان بهینه،  رادیو شبکه  —های کلیدی  واژه

ارسال مستقیم و به کمک رله با راهبرد تقویت و های تداخل،  محدودیت

 گسیل

 

  مقدمه  .1

های اخیر به یکی از  سیم در دهه های بی آوری استفاده از شبکه فن  

 سیم های بی طیف در شبکه است. تخصیص  های مطرح تبدیل شده آوری فن

. است 1صورت غیر پویا به IEEE802.11)) همچون استاندارد) متداول

 ها ها و گیرنده طیف رادیویی یک منبع با ارزش و محدود است، که فرستنده

 2002استفاده از آن باید از سازمان مربوطه مجوز دریافت کنند. در سال  ایبر

 های گزارشی را با هدف بهبود روش 2(FCC) کمیته مخابرات فدرال آمریکا

ها  در میان یافته. ]1[استفاده از این منبع ارزشمند در ایاالت متحده منتشر کرد

در طیف رادیویی »: و پیشنهادات این کمیته به این مطلب اشاره شده بود

مانند و  برخی دیگر  بعضی باندهای فرکانسی، اکثر اوقات بدون استفاده می

های  شود و برخی دیگر از باند شان استفاده می فقط قسمتی از ظرفیت کل

برطبق این گزارش،  «.گیرند قرار میفرکانسی به شدت مورد استفاده 

 11های مختلف، از حدود  ها و زمان گیری از طیف با توجه به موقعیت بهره

افزایش تقاضا برای دسترسی به طیف،   باشد. درصد می 51درصد تا حداکثر 

های تخصیص طیف  محدودیت در طیف قابل استفاده و بازده کم روش

 .است  خاصی شده های باعث کمبود طیف آزاد در باند قدیمی،

ی موثر های متنوعی در مقاالت برای بهره بردار ی گذشته، روش در دهه

ها،  ها و سیستم ی این روش از منابع رادیویی پیشنهاد شده است، از جمله

 .]5-6[است 4و مخابرات مشارکتی ]1-1[  3های رادیوشناختی سیستم

                                                           
1
 Non-Dynamic 

2
 Federal Communications  Commission 

3
Cognitive Radio System  

4
 Cooperative Communication 
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های فرکانسی  استفاده غیر بهینه از طیف رادیویی منجر به حفره 

ه شود. یک حفره فرکانسی پهنای باندی است، که مجوز استفاده از آن ب می

مکان  یاولی این طیف در یک زمان  داده شده است.  1یک کاربر اولیه

مشخص، مورد استفاده آن کاربر قرار نگرفته است. حال اگر کاربر دیگری که 

بتواند به این حفره فرکانس دسترسی   نامیم، می 6از این پس او را کاربر ثانویه

 کانسی استفاده نماید، داشته باشد و در آن زمان و مکان مشخص، از آن باند فر

 7رادیوشناختی  حاصل خواهد شد. گیری در استفاده از طیف،  بهبود چشم

طیف فرکانس رادیویی را به وسیله  5وری آوری است که قصد افزایش بهره فن

اجازه دادن به کاربران ثانویه برای استفاده از باندهای فرکانسی کم بهره، 

 ]. 3[دارد

رد به اشتراک گذاری طیف فرکانسی بیان در یک دسته بندی دو رویک

 :]2[شده است

که در آن یک کاربر ثانویه تنها  : 3دسترسی فرصت طلبانه به طیف  -1

زمانی به یک باند دسترسی دارد که این باند در حال استفاده توسط کاربر اولیه 

 .]9[نباشد 

لیه، از همزمان با کاربر او :  که در آن کاربر ثانویه،  10اشتراک طیف  -2

اما کاربر ثانویه  کنند، یک طیف فرکانسی برای انتقال داده استفاده می

کاربر اولیه را لحاظ  11برای تضمین کیفیت خدمات  توان ارسالی،  محدودیت

 .]1[کند می

 

)استفاده همزمان کاربران   12ی زیرین برای یک شبکه رادیوشناختی الیه

مهمترین مسئله برای تضمین  19وانکنترل ت ، اولیه و ثانویه از طیف مشترک (

تا از شبکه اولیه در برابر تداخل مضر  شبکه رادیوشناختی است، 11عملکرد 

 .]19-10[شود محافظت 

شبکه و گسترش پوشش  15های رله به منظور افزایش گذردهی شبکه

های  های شبکه ز دیگر مزیتا].  15-14[روند کار می سیم به های بی شبکه

                                                           
5 Primary User 
6Secondary User  
7 Cognitive Radio 
8 Utilization 
9Opportunistic Spectrum  Access  
10 Spectrum Sharing 
11 QOS (Quality Of Service) 
12 Underlay 
13 Power Control 
14 Performance 
15 Throughput 

که با استفاده از یک  است د تنوع در ارسال و دریافتایجا  مبتنی بر رله

 آید. دست می رله بین منبع و مقصد به

به عنوان  16ای شناختی رله  های رادیوشناختی و رله، شبکه با الهام از شبکه

راهی به منظور بهبود توان عملیاتی کاربر ثانویه، گسترش پوشش شبکه، 

وری انرژی باالتر، مورد استفاده  بهرهپایین در شبکه و  ارسالاستفاده از توان 

ها این کار را به دو طریق انجام می دهند: مشارکت  گیرد. این شبکه قرار می

 .]17[ و مشارکت بین کاربران ثانویه ]16[بین کاربرهای اولیه و ثانویه 

ی زیرین بررسی شده است و در آن  اشتراک گذاری طیف در الگوی الیه

 یوشناختی با قابلیت استفاده از رله وبدون اینگذردهی پایدار شبکه راد

قابلیت مقایسه شده است و نشان داده شده است که مزایای استفاده از رله به 

 .]17[شدت به ساختار شبکه، بستگی دارد

هدف از تخصیص توان این است که داده با باالترین نرخ ممکن با توجه 

، توان تجهیزات دودیتمح های تداخل و همچنین با توجه به به محدودیت

 .ارسال شود

ی چندپرشی بررسی شده است.  تخصیص توان برای شبکه رله ]15[ در

های تداخل و همچنین  تحت محدودیت ها توان ارسالی، در این شبکه

 .حداقل شده است  سیگنال به نویز مورد نیاز گیرنده، نسبتمحدودیت 

ریافت داده در جموع نرخ دتخصیص توان برای حداکثر کردن مهمچنین 

 .]13[است بررسی شده 17با راهبرد تقویت و ارسالی رادیوشناختی  یک شبکه

تحلیل  و  راهبرد تقویت و ارسال چند پرشی توصیف ]20[و  ]15[در 

 .شده است

با این حال در ساختارهای در نظر گرفته شده، یا برای همه کاربران ثانویه 

ها انتقال داده به  یا یرای همه آن شود انتقال اطالعات به کمک رله انجام می

 شود. صورت  مستقیم انجام می

که یکی به کمک رله دریافت اطالعات دارد و  یک شبکه با دو کاربر

در این کارها  .]29-21[دیگری بدون کمک رله، نیز بررسی شده است

 ، بررسی شده است.بدون حضور یک شبکه اولیهفعالیت شبکه 

ل، یک روش برای کاهش موثر تداخل ارائه برای مدیریت تداخ ]21[در 

 ،کند ، کاربری که به کمک رله اطالعات دریافت میشده است. در این شبکه

 اولویت دارد. ،کند نسبت به کاربری که مستقیم داده دریافت می

                                                           
16 Cognitive Relay Network 
17Amplify-and-Forward Relay 
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انتقال داده توسط  15روش گوش دادن به طیفبر اساس  ]22[در         

 ررسی شده است. احتمال خاموشی برای و ارسال ب تقویتیک رله با راهبرد 

محاسبه شده  20و  ارتباط فروسو 13ارتباط فراسوچهار طرح، شامل انتقال 

  .است

 

به یک شبکه رادیوشناختی بسط داده را  ]29-21[ مطالعاتلی  -وای 

ساختار بررسی شده، بسیار شبیه به یکی از چهار ساختار بررسی  ].21[است

ای است که  تخصیص توان در یک  لین مطالعهاست. این او  ]22[ شده در 

شود.   شبکه رادیوشناختی، هر دو مسیر مستقیم و مسیر به کمک رله بررسی می

 استفاده شده است.   21در این کار  از راهبرد کدبرداری و ارسال

     

)در مواقعی که رله به راهبرد تقویت و ارسال یکی از راهبردهای کارآمد

های مشارکتی است. در ساختارهای توضیح  در شبکهتر است(  مقصد نزدیک

در این مقاله یک  .یک از این راهبرد استفاده نکرده اند داده شده در باال هیچ

کنیم، که شامل یک ایستگاه  را بررسی می «1شکل »شبکه شناختگر مطابق 

کند. در  منتقل می CRفرستنده مرکزی است که داده را به ترتیب به دو کاربر 

نظر گرفته شده  بکه برای یکی از کاربران مسیر به صورت مستقیم دراین ش

و برای کاربر دیگر، انتقال  .شود است و انتقال اطالعات در یک فاز انجام می

شود. در این شبکه از راهبرد تقویت و  داده به وسیله رله و در دو فاز انجام می

در نظر گرفته   نرله به صورت دو طرفه غیرهمزما ارسال استفاده می شود.

در این  شبکه رادیوشناختی   هدف یافتن ضرایب تخصیص توان شود.  می

ای است که نرخ  برای ارسال داده با کمک رله و ارسال مستقیم،  به گونه

 .مجموع داده در شبکه، حداکثر شود

 دومبخش  در های بعدی این مقاله به این صورت است که قسمت

بهینه  نرخ مجموع سهکنیم. در بخش  ا معرفی میر ساختار شبکه مورد مطالعه،

نتایج  چهارمکنیم. در بخش  های سیستم تحلیل می جه به محدودیترا با تو

گیری کلی از  یک نتیجه پنجمو سرانجام در بخش  کنیم سازی را ارائه می شبیه

 دهیم. مقاله ارائه می

                                                           
18 Overhearing 
19 Uplink 
20 Downlink 
21

 Decode-and-Forward Relay 

PU receiver

PU transmitter

CR BS AF relay
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 ساختار مطالعه شده : 1شکل 

 

 توصیف سیستم .2

در  این مقاله قصد داریم، تخصیص توان  برای شبکه رادیو شناختی با دو 

کند و  کاربر که یکی از طریق رله با راهبرد تقویت و ارسال داده دریافت می

 .یکی  به صورت مستقیم، را بررسی کنیم

در این  کنیم .  یرا بررسی م «1شکل »ی زیرین مطابق  ما یک سیستم الیه

ی رادیوشناختی برای دو کاربر  ی رادیوشناختی، یک فرستنده شبکه

ی کاربر  انتقال داده .کند. ارسال می متفاوت را داده دو رادیوشناختی به ترتیب

 شود.. و در دو فاز انجام می به وسیله یک رله مسیر باالی به دلیل تلفات، اول

شود و در فاز  ستنده برای رله ارسال میدر فاز اول داده کاربر اول توسط فر

کاربر اول فقط یک  .کند دوم رله سیگنال دریافتی را برای کاربر اول ارسال می

به دلیل  کند. کردن از فرستنده دریافت مینظر  توان سیگنال قابل صرف

چالش برانگیز است، رله به  22ی دوسمتی استفاده از رله ،های عملی محدودیت

 ..شود در نظر گرفته می 29یدوسمت نیمه صورت

دریافت  و در فاز دوم ی خود را مستقیما از فرستنده کاربر دوم داده

 .کند می

فرض  اند و ها به صورت کانال با محوشدگی رایلی مدل شده همه کانال 

های کانال توزیع  بهره ماند. ها در دوفاز ثابت باقی می ی کانال بهره کنیم، می

وابسته هستند.  این وابستگی به صورترایلی دارند و به مسافت   

| |  √                                     (1)  

                                                           
22 Full-duplex 
23 Half-duplex 
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  ،کاربر دومبه ترتیب ضریب های کانال فرستنده به      ،      ،   

به      ،    ،    د. نشبکه اولیه را  نشان می ده  ی گیرنده و به رلهبه 

  شبکه ی گیرنده به کاربر دوم و به  به کاربر اول،  رایب کانال رلهض یبترت

 1واریانس  یک متغیر تصادفی با توزیع رایلی و  Φ ..دهد اولیه را نشان می

 :به صورت زیر مرتبط می شود. که با فاصله، تلفات مسیر است βو  است

(2)   𝜷      

 طور که گفته شد،  همان است. اتتلف ضریب ،δفاصله و  dدر رابطه فوق 

 شود: انتقال داده در دو فاز انجام می

برای  را( برای کاربر اول )سیگنال   در فاز اول فرستنده سیگنال 

 کند. کاربر دوم هم این سیگنال را دریافت می، فرستد کاربر اول به رله می

 شود. محسوب می تداخلاین سیگنال برای کاربر دوم  که

 1دوم رله سیگنال دریافتی از فرستنده را تقویت و به کاربر  در فاز

همچنین فرستنده  . کند کند. که کاربر دوم هم آن را دریافت می ارسال می

ات مسیر بین اگر تلف کند. را برای کاربر دوم ارسال می   سیگنال 

تواند اطالعات به  کاربر دوم می باال نباشد،فرستنده و کاربر دوم 

را برای لغو تداخل این سیگنال با    در مورد  1ده در فاز آم دست

 به کار ببرد. 2در فاز  ،   سیگنال 

صرف نظر  ی ثانویه با سیگنال شبکه از تداخل سیگنال شبکه اولیه

 کنیم.  می

کنند به صورت زیر  سیگنالی که رله و کاربر دوم دریافت می 1در فاز 

 است:

  
 
[ ]  √          [ ] (۳)  

   [ ]  √          [ ] (4)  

 1توان سیگنال ارسالی به وسیله فرستنده در طول فاز     ن،که در آ

,CN(0با )  مختلطنویز سفید گوسی  [ ]2 و  [ ]  است.   σ  رله  ایبر

 و کاربر دوم در فاز اول است.

یافتی توسط کاربر اول و کاربر دوم به صورت زیر سیگنال در 2در فاز 

 است:

   [2]     
√  

√  |   |
   

[√          [ ]]    [2] (1)  

  [2]  √           
√  

√  |   |
   

[√          [ ]]  

                     [2]  (6) 

به ترتیب توان سیگنال ارسالی به وسیله رله و فرستنده در     و    

)  با مختلطنویز سفید گوسی  [ ]  و  [ ]  .  است 2فاز  طول
  ( , انتقال داده نرخ   کاربر اول و کاربر دوم در فاز دوم است. ایبر   

 :آید میاز رابطه زیر به دست    

   (  ,   )  
 

 
    (   

 )          (7)  

  
 
 

       
    

 

  
         

         
  (5)  

.است        نسبت سیگنال به نویز برای سیگنال   

و . بستگی دارد    و    به    ی  بینیم نرخ انتقال داده ر که میوط همان

 .است    از مستقل

دو حالت    نسبت سیگنال به نویز برای سیگنال برای به دست آوردن 

 گیریم: را در نظر می

آنقدر خوب باشد که  CR2به  BS اگر فرض کنیم کانال -حالت اول 

CR2 را دیکد کند    واندبت (       ) 

   ̂[2]  √           
√  

√  |   |
   

  [ ]    [2] (9)  

    
     

 (     
    )

     
      (     

    )
 (01)  

آنقدر خوب نباشد که  CR2به  BSاگر فرض کنیم کانال  -حالت دوم 

CR2  بتواندX1 ی کننده یک دریافت از اگر .(       )را دیکد کندZF 

(zero-forcing) داریم:استفاده کنیم ، 

   
     

 (     
    )

     
    

         
    

    (     
    )   

   
  

   (00)  

   

  (  ,   ,   )  
 

 
    (    ) (02)  
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,2 به  2 شود نرخ ارسال داده  می طور که مشاهده همان    و    

ی دو  بکه رادیوشناختی مجموع نرخ انتقال دادهنرخ انتقال این شبستگی دارد.

 :کاربر است

  (  ,   ,   )    (  ,   )    (  ,   ,   ) 
 (19)  

 

 حداکثر کردن نرخ مجموع .9

شود که  دیوشناختی اجازه داده میا، به شبکه ری زیرین سیستم الیه یکر د

ولیه داده منتقل کند. با این وجود شبکه اولیه در استفاده از همراه با شبکه ا

به  ..آن تداخل مخرب ایجاد کندبرای  یف اولویت دارد و شبکه ثانویه نبایدط

.مسئله حداکثر کردن نرخ داده .کند همین دلیل کنترل توان اهمیت پیدا می

 تنظیمهای تداخل با شبکه اولیه به صورت زیر  مجموع با توجه به محدودیت

 : شود می

  (  ,   ,   )  ,  ,  
   , 

           |   |
   ,  (04)  

   |   |
    |   |

   ,  (11)  

       ,  (06)  

      ,   (07)  

       ,  (08)  

هایی هستند که باید برای عدم تداخل مخرب سیگنال  محدودیت (11( و )11)
 I (Interference)  ، کهکاربر ثانویه با شبکه رادیوشناختی لحاظ شود

 (15)-(16) . .تواند تحمل کند ی تداخلی است که شبکه اولیه می آستانه
 توانند تولید هایی هستند که فرستنده و رله در فاز اول و دوم می حداکثر توان

 .کنند

افزایش    کاربر اول با افزایش  ی  نرخ انتقال داده بینیم که  می (5)( و  7)از
کاربر  ی نرخ انتقال دادهشود که  می  مشاهده ( 12( و )11، )( 10 )یابد. و از می

 .یابد افزایش می   دوم هم با افزایش 

,  )  پس هر دوی  ,  )2 و  (2   2,  زیاد   با زیاد شدن  (  
های ذکر  ممکن با توجه به محدودیت توانباید حداکثر    شوند. پس  می

 باشد: (16) و (11)شده در 

 (13)    
  {   ,

 

|   |
 }  

,  )   برتاثیری  ،  فرستنده در فاز دوم، توسطتوان به کار رفته   2) 

,  )2 ندارد و   2,  شود. پس نرخ مجموع زیاد می   با افزایش  (  

ممکن با توجه به  توانباید حداکثر   یابد. پس  افزایش می   افزایش با

 باشد: (15) و (17، )(11)در های ذکر شده  محدودیت

   
  {   ,

    |   |
 

|   |
 }    (20)  

ی باال برای  معادله معین باشد،  ،2 ، توان ارسالی از رله در فاز دوماگر  

 کند. صدق می ، 2  همه مقادیر قابل قبول برای

,  )  ، هم 2 در مورد   ,  )2 و هم  (2   2,     به وابسته (  

 یابد. کاهش می 2 زایش با اف 2 یابد و  افزایش می 2 با افزایش    هستند. 

,  )  پس برای مشخص شدن نزولی یا صعودی بودن تابع   2,   ) 

گیریم. براساس توان سیگنال  مشتق می 2 از این تابع نسبت به ،  2 نسبت به 

 شود. مسئله به دو حالت تقسیم می  ،  ، ارسالی توسط فرستنده در فاز دو

2  وقتی که -حالت اول   
     |   |

2

|   |
2

   :یعنی 
در این  .     

گیریم. این تابع به ازای مقادیری از  مشتق می 2 برحسب    حالت از معادله 

مثبت و در  در بعضی نواحی 2 و برحسب مکان قرار گیری رله نسبت به  2 

در این حالت با توجه به  2 ین  شود. حد باال و پای بعصی نواحی منفی می

 :ها به صورت زیر است محدودیت

        {
     |   |

 

|   |
 ,   }             (20)  

     0 (22)  

   وقتی که  -حالت دوم
     |   |

 

|   |
   :یعنی   

  {
    |   |

 

|   |
 } . 

گیریم. این تابع به  مشتق می 2 برحسب     از معادلهدر این حالت هم 

در بعضی  2 و برحسب مکان قرار گیری رله نسبت به  2 ازای مقادیری از 

در این  2 شود. حد باال و پایین   مثبت و در بعصی نواحی منفی مینواحی 

 ها به صورت زیر است: تحالت با توجه به محدودی

        {
 

|   |
 ,   } (29) 

(21)      
     |   |

 

|   |
   

 به طور کلی 
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  , 
 
      

  (  
 ,   , 

 ,   , 
( 21) 2و      (   

 نتایج عددی .1

ی میزان  ها نشان داده شده است. و به منظور مشاهده نتایج عددی در شکل
بهینه سازی نرخ مجموع در شبکه ذکر شده، نرخ مجموع با نرخ مجموع 

 مقایسه شده است، که در آن  21(EPAهمین شبکه با تخصیص توان برابر)

 (21)             {   ,   ,
 

|   |
  |   |

 }  

 کنیم که مکان فرستنده، نشان داده شده، فرض می «2شکل  »ور که درط همان
 استو ثابت ( 1،2و مختصات شبکه اولیه ) کاربر اول و کاربر دوم ثابت است

جا  کند جابه و رله روی خطی که فرستنده و کاربر اول را به هم وصل می
2 وان نویز روی هر کانال و ت (  )          ..دشو می و    

δضریب تلفات مسیر    . 

تر  شود، هرچه رله به کاربر اول نزدیک دیده می« 9شکل »طور که در  همان
یابد. این  یابد و سپس افزایش می کاهش  می   برای   شود،ابتدا توان بهینه می

متری به تر باشد نیاز ک به این دلیل است که هر جه رله به گیرنده نزدیک
وقتی رله از فرستنده خیلی دور تقویت سیگنال فرستنده وجود دارد، ولی 

همچنین  شود، سگینال دریافتی رله ضعیف است و باید تقویت شود. می
آید، توان بهینه فرستنده در فاز اول، ثابت است و به  برمی 13طور که از  همان

r .ع ابتدا با افزایش نرخ مجمو که شود دیده می «1»در شکل  بستگی نداردr 
این  شود، که مشاهده می .«1شکل » در  یابد یابد و سپس کاهش می افزایش می

ی  دارد در حالی که نرخ انتقال داده CR1ی  که نرخ انتقال داده ،رفتاری است
CR2 ی مجموع گیریم، نرخ انتقال داده  برخالف این است.پس نتیجه می، 

توان بهینه هم تحت تسلط  پس تخصیص تحت تسلط کاربر اول است.
تر است  رله به کاربر اول نزدیک هرچهشرایط بهتر برای کاربر اول است. 

احتیاج به تقویت سیگنال کمتری دارد پس بدون کمتر شدن نرخ دریافت 
(   ) کاهش داد تا فرستنده بتواند با توان را    توان ی کاربر اول، می داده

ی مجموع  انتقال دادهو نرخ . دوم ارسال کندبیشتری داده را برای کاربر 
 .افزایش یابد

 

                                                           
24 Equal power allocation 

PU receiver

(2,1)

CR BS

(0,0) AF relay

(r,0)

CR2

(1,-1)

CR1

(2,0)

h BR
h R1

h R
P

h BP

h B2

h R
2

 
 نمایش مختصات: 2شکل 

 
 نمودار توان های بهینه تخصیص یافته برحسب مکان های مختلف رله : 3شکل 

 
 نرخ اتنقال بهینه به ازای مکان های مختلف رله:  4 شکل
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 بهینهو نرخ کاربر دوم با تخصیص توان  نمودار نرخ کاربر اول -5شکل 

 نتیجه  .1

در این مقاله ما ابتدا تخصیص توان بهینه در یک شبکه رادیوشناختی الیه 
زیرین با انتقال داده به صورت مستقیم و به کمک رله تقویت و ارسال را 

های  بررسی کردیم. سپس حداکثر نرخ انتقال داده را با توجه به محدودیت
شود که نرخ نسبت به  سازی کردیم. مشاهده می ی اولیه شبیه تداخل با شبکه

  یابد. بهبود می EPAحالت 
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