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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
  

Ο  σύγχρονος  τρόπος  ζωής  και  ο  κόσµος  µέσα  στον  οποίο  ζούµε επιβάλλει τη 

συνεχή τροφοδότησή µας µε οποιουδήποτε είδους πληροφορίας.Η  δικτύωση σήµερα είναι τόσο  

απαραίτητη  όσο ποτέ άλλοτε  και  η ανάγκη για βελτίωση και περαιτέρω µετεξέλιξή της 

επιβεβληµένη όσο τίποτε. Μια  νέα  µορφή  δικτύων  που  έχουν  κάνει  την  εµφάνισή  τους  

είναι  και  τα cognitive(γνωστικά) δίκτυα,  που  προσπαθούν  να  βελτιώσουν  τη  µέχρι  τώρα 

κατάσταση.  Το  ιδιαίτερο  γνώρισµα  και  χαρακτηριστικό  τους είναι πως µαθαίνουν να 

ελέγχουν τα στοιχεία τους και τον «εαυτό» τους, µέσα από το περιβάλλον  στο  οποίο  

βρίσκονται  µε  σκοπό  την  αντιµετώπιση  µελλοντικών ίδιων ή παρόµοιων  συνθηκών.  

 

Η αλµατώδης αύξηση των υπηρεσιών ασυρµάτων δικτύων έχει οδηγήσει στην 

ελαχιστοποίηση του εύρους συχνοτήτων. Ωστόσο, από έρευνες που έχουν γίνει, το φάσµα 

χρησιµοποιείται µη αποδοτικά εξαιτίας της στατικής εκχώρησής του που επιτρέπει τη 

χρησιµοποίησή του, µόνο από χρήστες που είναι αδειοδοτηµένοι(πρωτεύοντες χρήστες ή 

αλλιώς primary users).   

 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να µελετήσουµε αλγορίθµους 

βέλτιστης εκµετάλλευσης του φάσµατος σε cognitive δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά προτείνουν µια νέα 

µέθοδο χρησιµοποίησης του φάσµατος, που µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

εξυπηρετούµενης κίνησης. ∆ευτερεύοντες χρήστες (secondary users) του δικτύου, που δε έχουν 

άδεια χρησιµοποίησης φάσµατος, ανιχνεύουν το φάσµα και προσπαθούν µέσω της ευκαιριακής 

φασµατικής πρόσβασης να µεταδώσουν κι αυτοί και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, χωρίς 

να επηρεάζουν υπέρµετρα τους πρωτεύοντες χρήστες. Στόχος της εργασίας είναι να επιτευχθεί 

µέγιστη ρυθµαπόδοση των δευτερεύοντων χρηστών που συµµετέχουν στο δίκτυο, έτσι ώστε να 

χρησιµοποιούν βέλτιστα το φάσµα που ανιχνεύουν, τηρώντας περιορισµούς προστασίας των 

πρωτευόντων χρηστών. 
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Κεφάλαιο 1: Φάσµα συχνοτήτων και Cognitive δίκτυα 
 

 Η πρόσφατη πρόοδος  στην  τεχνολογία  των  ασύρµατων  ραδιοεπικοινωνιών  έχει 

οδηγήσει σε αυξηµένες απαιτήσεις σε φάσµα. Το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί ένα από τα 

πολυτιµότερα δηµόσια αγαθά, γι’ αυτό και η διαχείρισή του θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο 

αποδοτικό και όσο το δυνατόν δίκαιο. Έρευνες που έχουν γίνει, έχουν δείξει  ότι σήµερα το 

διαθέσιµο φάσµα είναι ιδιαίτερα ανεπαρκές και ότι το µεγαλύτερο τµήµα του έχει ήδη εκχωρηθεί 

σε εξουσιοδοτηµένους φορείς και χρησιµοποιείται εκτεταµένα. Είναι αλήθεια ότι ο στατικός 

κατακερµατισµός του φάσµατος σε τµήµατα τα οποία έχουν εκχωρηθεί σε δηµόσιους και  

ιδιωτικούς φορείς µε αδειοδότηση δεν αφήνει τεράστια περιθώρια για εκχώρηση πολλών νέων 

ελεύθερων ζωνών. Παρόλα αυτά, µετρήσεις που έχουν διενεργηθεί τόσο στην Ευρώπη όσο και 

στις ΗΠΑ  καταδεικνύουν  ότι µεγάλα τµήµατα  του φάσµατος, αν και  έχουν  εκχωρηθεί µε άδεια 

σε χρήστες, στην πραγµατικότητα παραµένουν  αχρησιµοποίητα για αρκετά µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα. Οι αδειοδοτηµένοι χρήστες, δηλαδή, δε χρησιµοποιούν όλο το χρόνο το 100% του 

φάσµατος το οποίο τους έχει  εκχωρηθεί.  Ταυτόχρονα,  όµως, ζώνες συχνοτήτων µεγάλου 

εύρους εµφανίζουν πολύ χαµηλή χρήση.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η τρέχουσα πολιτική χρήσης του φάσµατος δεν είναι 

αποδοτική. Κάποιες ζώνες συχνοτήτων είναι απόλυτα ελεύθερες στο µεγαλύτερο ποσοστό του 

χρόνου,  κάποιες  άλλες  είναι  µερικά  απασχοληµένες,  ενώ  άλλες  είναι απασχοληµένες στο 

µεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου. Ένας από του λόγους της υπο-χρησιµοποίησης  ορισµένων  

ζωνών είναι ότι, αν και οι ζώνες αυτές έχουν εκχωρηθεί µε άδεια σε συγκεκριµένους φορείς, 

αυτοί χρησιµοποιούν µόνο κλάσµατα των ζωνών αυτών και σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές. 

Τον υπόλοιπο χρόνο οι συχνότητες αυτές παραµένουν αχρησιµοποίητες µε αποτέλεσµα ένα 

µεγάλο µέρος του φάσµατος να µην αξιοποιείται αποδοτικά και ουσιαστικά σπαταλάται.  

 

Η µη αποδοτική χρησιµοποίηση του φάσµατος, έχει κάνει τους ερευνητές και τους 

µηχανικούς που ασχολούνται µε τα ασύρµατα δίκτυα να ψάχνουν για καλύτερες πολιτικές και 

τεχνικές διαχείρισης του φάσµατος.  Έτσι, τα τελευταία χρόνια  γίνονται πολλές  προσπάθειες  

για  τη  δηµιουργία  και  χρήση  πολλών  διαφορετικών  και «έξυπνων» δικτύων, ώστε  να 
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υπάρξει  και αποδοτικότερη χρησιµοποίηση του φάσµατος αλλά και βελτίωση υπηρεσιών. 

Σήµερα, οι όροι “γνωστικά” και “έξυπνα” άρχισαν να συνδέονται µε συσκευες και 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Μια µορφή «έξυπνου» τρόπου δικτύωσης αποτελούν και τα 

«γνωστικά δίκτυα» (cognitive networks) . Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για τα cognitive 

δίκτυα. Πριν όµως δώσουµε τον ορισµό των cognitive δικτύων, είναι απαραίτητο να πούµε λίγα 

πράγµατα για τις «φασµατικές οπές»(spectrum holes ) και για τη «δυναµική  πρόσβαση 

φάσµατος»(Dynamic Spectrum Access ) και για τα µοντέλα της. 

 

 

 

1.1 Φασµατικές οπές 

 

Ορίζουµε ως «φασµατική οπή» (spectrum hole ) µια ζώνη συχνοτήτων/φάσµατος η 

οποία έχει ανατεθεί σε ένα αδειούχο χρήστη, αλλά σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή και σε 

µια συγκεκριµένη τοποθεσία, η εν λόγω ζώνη δε χρησιµοποιείται  από  το  χρήστη αυτό. Άλλοι 

όροι που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τη φασµατική οπή είναι οι «λευκό φάσµα» 

(white spectrum) και «φασµατική ευκαιρία» (spectrum opportunity). Οι φασµατικές οπές 

περιγράφονται συνήθως σε ένα χώρο δύο διαστάσεων, του  χρόνου και της συχνότητας. 

Ουσιαστικά, φασµατική οπή σηµαίνει αχρησιµοποίητη  ζώνη συχνοτήτων σε  µια δεδοµένη  

χρονική στιγµή.  

 

Είναι σαφές,  ότι  χρειάζεται  µια νέα τεχνολογία η οποία θα εκµεταλλεύεται  τις  

φασµατικές  οπές  µε  σκοπό  την  αποδοτικότερη  και  πληρέστερη αξιοποίηση του φάσµατος. 

Τα τερµατικά που θα εφαρµόζουν τη νέα αυτή τεχνολογία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιούν το φάσµα όταν οι αδειούχοι δεν το εκµεταλλεύονται και να το απελευθερώνουν 

όποτε κάποιος αδειούχος επιθυµεί να επικοινωνήσει. Σε κάθε περίπτωση, οι αδειούχοι δεν  θα  

πρέπει  να  παρενοχλούνται στην επικοινωνία τους. 

 

 

 

1.2 ∆υναµική  Πρόσβαση Φάσµατος 

 

Σε αντίθεση µε την τωρινή πολιτική στατικής πρόσβασης στο φάσµα, έρχεται µία νέα 

πολιτική που λέγεται δυναµική πρόσβαση φάσµατος και προτάθηκε για πρώτη φορά από το 
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πρώτο συνέδριο της IEEE που έγινε µε τον τίτλο «Dynamic Spectum Access Networks» 

(DySPAN). Η πολιτική αυτή έχει ως κύριο στόχο την αποδοτικότερη χρησιµοποίηση του 

φάσµατος. Στο σχήµα 1.1 βλέπουµε ποιες στρατηγικές  µπορούν να ακολουθηθούν µέσω της 

δυναµικής πρόσβασης στο φάσµα. Αυτές είναι τρεις: το ∆υναµικό µοντέλο αποκλειστικής 

χρήσης(Dynamic Exclusive Use Model), το Ανοικτό µοντέλο και το Ιεραρχικό µοντέλο 

πρόσβασης(Open Sharing Model) (Hierarchical Access Model). 

 

 

 

 
Σχήµα 1.1: Υποκατηγορίες της ∆υναµικής Πρόσβασης Φάσµατος. [3] 

 

Το δυναµικό µοντέλο αποκλειστικής χρήσης ορίζει ότι οι µπάντες φάσµατος δίδονται 

στη δικαιοδοσία κάποιων υπηρεσιών για αποκλειστική χρήση. Για αυτό το µοντέλο έχουν οριστεί 

όπως βλέπουµε στην σχήµα 1.1 δύο προσεγγίσεις: τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας 

φάσµατος(Spectrum Property Rights) και τη δυναµική εκχώρηση φάσµατος(Dynamic Spectrum 

Allocation) . Η πρώτη προσέγγιση επιτρέπει σε αυτούς που έχουν στη δικαιοδοσία τους  το 

φάσµα να το πουλούν ή να το ανταλλάσουν µε άλλους. Έτσι σε αυτή τη προσέγγιση η οικονοµία 

και η αγορά παίζει µεγάλο ρόλο. Η δεύτερη προσέγγιση έχει σκοπό να βελτιώσει τη 

χρησιµοποίηση του φάσµατος µε τον εξής τρόπο: σε µια συγκεκριµένη περιοχή και σε έναν 

δεδοµένο χρόνο το φάσµα εκχωρείται σε κάποιες υπηρεσίες για αποκλειστική χρήση. Έτσι το 

φάσµα αλλάζει «χέρια» και δε µένει στις ίδιες υπηρεσίες για πάντα αλλά κατά διαστήµατα. 

Παρόλα αυτά το δυναµικό µοντέλο αποκλειστικής χρήσης µαζί µε τις δύο προσεγγίσεις του δε 
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µπορεί  να ελαττώσει τις φασµατικές οπές, οπότε µεγάλα µέρη του φάσµατος κάποιες χρονικές 

στιγµές µένουν ανεκµετάλλευτα. 

Το ανοικτό µοντέλο επιτρέπει το «ανοικτό» µοίρασµα του φάσµατος σε οµότιµους 

χρήστες (peer to peer) και σκοπός του είναι η διαχείριση του φάσµατος σε µια συγκεκριµένη 

περιοχή. Πολλοί αλγόριθµοι κεντρικοποιηµένοι και κατανεµηµένοι έχουν επινοηθεί για καλύτερο 

µοίρασµα του φάσµατος σε αυτό το µοντέλο. Το µοντέλο όµως αυτό, όπως και το µοντέλο 

αποκλειστικής χρήσης, δε θα µας απασχολήσει παρακάτω και έτσι δε χρειάζεται να πούµε  

περισσότερα για αυτό.  

 

Το ιεραρχικό µοντέλο πρόσβασης έχει ιεραρχική δοµή  και αποτελείται από 

πρωτεύοντες χρήστες (primary users ) και από δευτερεύοντες χρήστες (secondary users ). 

Η βασική ιδέα είναι οι secondary χρήστες να εκµεταλλεύονται τις φασµατικές οπές, τις οποίες 

αφήνουν οι primary χρήστες (που έχουν το φάσµα στη δικαιοδοσία τους) όταν δε χρησιµοποιούν 

το φάσµα. Όπως βλέπουµε στο σχήµα 1.1 για αυτό το µοντέλο έχουν οριστεί δύο προσεγγίσεις: 

spectrum underlay και spectrum overlay. Η πρώτη προσέγγιση θέτει κάποια όρια στην ισχύ 

µετάδοσης των secondary χρηστών ώστε να ελαχιστοποιείται ο θόρυβος στους primary χρήστες 

και να µην είναι ισχυρή η παρεµβολή(interference) των secondary χρηστών στους primary 

χρήστες. Η δεύτερη προσέγγιση , η οποία είναι και πιο γνωστή ως «ευκαιριακή πρόσβαση στο 

φάσµα»(opportunistic spectrum access ), διαφέρει από τη πρώτη. Σε αυτή δε τίθενται όρια 

στη ισχύ µετάδοσης των secondary χρηστών, αλλά που και πότε µεταδίδουν στο φάσµα. Θα 

µιλήσουµε παρακάτω εκτενέστερα για αυτή τη προσέγγιση καθώς είναι η πιο ενδιαφέρουσα και 

αυτή που προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους secondary χρήστες, άρα γίνεται και 

αποδοτικότερη χρησιµοποίηση του φάσµατος. 

 

 

1.3 Cognitive δίκτυα: Αρχές, βασικές έννοιες και πλαίσιο 

  

Τα δίκτυα των υπολογιστών βοήθουν πολύ στην απόκτηση περαιτέρω  γνώσεων και 

κάλυπτουν αρκετές από  τις  ανάγκες  του  κόσµου. Βέβαια  αυτό  είχε  σαν αποτέλεσµα  την  

αλλαγή  των  απαιτήσεων  των  ανθρώπων. Πλέον οι άνθρωποι, θέλουν περισσότερες 

πληροφορίες και αυτό µε τη σειρά του οδηγεί στην προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών από τα τηλεπικοινωνιακά – υπολογιστικά δίκτυα και τη  µετεξέλιξή  τους  σε  

ανώτερες  και  βελτιωµένες  µορφές. Όπως είπαµε, πλέον γίνονται πολλές έρευνες για 

αποδοτικότερη χρησιµοποίηση του φάσµατος. Μια νέα τεχνολογία ήρθε στο προσκήνιο των 
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ασυρµάτων δικτύων και  βοηθάει πολύ. Η νέα αυτή τεχνολογία δεν είναι άλλη από τα γνωστικά 

δίκτυα (Cognitive Radio-Networks ). 

 

Ο εντοπισµός και   αναγνώριση των   «φασµατικών οπών» από τα cognitive δίκτυα 

τερµατικά αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση και αποτελεί πεδίο έντονου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος. Η εκµετάλλευση των φασµατικών οπών– ευκαιριών φάσµατος από τα cognitive 

δίκτυα υλοποιείται µε τη δεύτερη προσέγγιση του Ιεραρχικού µοντέλου πρόσβασης, δηλαδή την 

ευκαιριακή πρόσβαση στο φάσµα που αναφέραµε παραπάνω.  Ο όρος "Cognitive Radio" 

χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1999 σε ένα άρθρο από τους Joseph Mitola  και Gerald Q. 

Maguire. Αργότερα, στη διδακτορική του διατριβή  ο Mitola περιέγραψε το Cognitive Radio ως 

"το σηµείο όπου τα ασύρµατα PDAs (Personal Digital Assistants) και τα σχετικά δίκτυα 

διαθέτουν αρκετή υπολογιστική ισχύ ώστε να γνωρίζουν για ασύρµατους πόρους και την 

επικοινωνία από υπολογιστή σε υπολογιστή, µε σκοπό να ανιχνεύουν τις τηλεπικοινωνιακές 

ανάγκες του χρήστη σε συνάρτηση µε το περιβάλλον χρήσης, και να παρέχουν ασύρµατους 

πόρους και υπηρεσίες πλέον κατάλληλες για αυτές τις ανάγκες”. 

 

Ένας  αντιπροσωπευτικός ορισµός για τα cognitive δίκτυα είναι ο εξής: Ένα γνωστικό 

δίκτυο είναι ένα δίκτυο µε µια γνωστική διαδικασία που µπορεί  και αντιλαµβάνεται  τις  

τρέχουσες συνθήκες δικτύωσης,  και µετέπειτα σχεδιάζει,  αποφασίζει  και  ενεργεί  πάνω  

σε  αυτές  τις  συνθήκες.  Το  δίκτυο µπορεί  να  εκπαιδευτεί  µέσα  από  αυτές  τις  

προσαρµογές  και  να  τις χρησιµοποιήσει  ώστε  να  λαµβάνει  µελλοντικές  αποφάσεις,  φυσικά 

λαµβάνοντας  πάντα  υπ’  όψιν  την  επικοινωνία  και  τη µετάδοση πληροφορίας από τη µια του 

άκρη έως την άλλη. 

 

 

1.3.1 Χαρακτηριστικά των Cognitive δικτύων  

 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει µια συσκευή που βρίσκεται πάνω σε ένα 

cognitive δίκτυο συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• Θα  πρέπει  να  λαµβάνει  αξιόπιστες  αποφάσεις  που  να  είναι  και  άξιες εµπιστοσύνης  

του  εκάστοτε  χρήστη. Η  διαδικασία  θα  πρέπει  να  είναι διαχειρίσιµη,  

επαναλαµβανόµενη  και  εύκολα  προβλεπόµενη.  Οι διαδικασίες  διάγνωσης  και  

επιδιόρθωσης  των  προβληµάτων  να επιβεβαιώνονται  και  να  γίνονται  γρήγορα  και  
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οι  όλες  διαδικασίες  να είναι  αρκετά  ελαστικές  σε  περίπτωση  αντιµετώπισης  

ξαφνικών διακοπών. 

• ∆ε  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  όρια  στη  διαχείριση  του  αριθµού  των προβληµάτων  

που  να  είναι  σε  θέση  να  αντιµετωπίσει  το  δίκτυο οποιαδήποτε  στιγµή,  και  η  λύση  

που  θα  δίνεται  θα  πρέπει  να γενικεύεται και να εφαρµόζεται σε παρόµοιες 

καταστάσεις. 

• Η  ύπαρξη  αποδοτικών  αλγορίθµων  για  την  εύρεση  των  κατάλληλων πληροφοριών 

(data mining)  θεωρείται  δεδοµένη  και  αυτονόητη,  σε συνδυασµό  µε  µια  µηχανή  

αναζήτησης  που  να  δύναται  να  κάνει προβλέψεις. 

• Να  είναι  σε  θέση  να  λαµβάνει  αποφάσεις  µέσω  αλγόριθµων  είτε 

κεντροποιηµένα είτε όχι. 

 

Καλό είναι, κάθε ερευνητής και µελετητής των cognitive δικτύων να έχει υπόψη του τα 

παραπάνω τέσσερα χαρακτηριστικά. Αυτό γιατί, γνωρίζοντας κάποιος τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά µπορεί εύκολα να κατανοήσει και να µελετήσει εις βάθος την «φιλοσοφία» των 

cognitive δικτύων, καθώς και να µπορεί να µελετήσει τεχνικές και αλγορίθµους βελτιστοποίησης 

των δικτύων αυτών.   

  

 

1.4 Primary και Secondary χρήστες στα Cognitive δίκτυα  

 

Όπως είπαµε τα cognitive δίκτυα χρησιµοποιούν το µοντέλο της ευκαιριακής πρόσβασης 

στο µέσο που είναι υποκατηγορία του ιεραρχικού µοντέλου πρόσβασης. Όταν µιλήσαµε για το 

ιεραρχικό µοντέλο αναφερθήκαµε στις έννοιες του primary χρήστη και του secondary χρήστη. 

Τα cognitive δίκτυα λοιπόν αποτελούνται από τέτοιου είδους χρήστες. Ας δώσουµε δύο µικρούς 

ορισµούς για τους χρήστες αυτούς, ώστε να καταλάβουµε καλύτερα το ρόλο που παίζουν σε ένα 

τέτοιο δίκτυο. 

 

Primary χρήστης είναι ο χρήστης που του έχει αδειοδοτηθεί ένα φάσµα συχνοτήτων. Ο 

χρήστης αυτός µπορεί να µεταδίδει στην αδειοδοτηµένη αυτή συχνότητα όποια χρονική στιγµή 

επιθυµεί. Από την άλλη µεριά Secondary χρήστης αποκαλείται ο χρήστης που δε έχει άδεια για 

να µεταδόσει σε κάποιο φάσµα συχνοτήτων. Ο χρήστης αυτός οφείλει να αναµείνει χωρίς 

µετάδοση έως ότου διαπιστωθεί η προστασία του σήµατος του primary χρήστη από 

παρεµβάσεις. Με άλλα λόγια θα πρέπει ο primary χρήστης να µη χρησιµοποιεί εκέινη τη ώρα το 
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φάσµα. ∆εν έχει καµία εγγύηση αν θα µεταδώσει και πότε, καταβάλλοντας απλώς την καλύτερη 

δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετηθεί. Επιπλέον κανείς δεν εγγυάται την συνεχόµενη και 

ανεµπόδιστη µετάδοση των secondary χρηστών από τη στιγµή που ξεκινήσουν την µετάδοση 

και µετά.  

 

H τεχνολογία των Cognitive δικτύων οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τις 

διάφορες παρεµβολές που µπορούν να υπάρξουν στο δίκτυο για την προστασία του primary 

χρήστη, πράγµα που σηµαίνει την πιθανή διακοπή της µετάδοσης του secondary χρήστη σε 

οποιαδήποτε στιγµή χρειαστεί. Ακόµα και όταν διακοπεί η µετάδοση του secondary χρήστη δεν 

µπορεί να του εγγυηθεί κανείς το πότε και αν θα µπορέσει να συνεχίσει την µετάδοση. 

 

Ένα άλλο πρόβληµα στα cognitive δίκτυα είναι η γεωγραφική κάλυψη. Ο ποµπός του 

primary χρήστη είναι εξουσιοδοτηµένος να µεταδίδει µε µια µέγιστη ενέργεια. Αντίθετα, ο 

ποµπός του secondary χρήστη υποχρεούται να µεταδίδει µε µικρότερη ενέργεια, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η επικάλυψη µε σήµατα άλλων γεωγραφικών περιοχών. Αν σε έναν primary 

χρήστη αντιστοιχούν πάνω από ένας  secondary, τότε η ενέργεια του κάθε secondary ποµπού 

είναι τέτοια ώστε να µην παρεµβαίνουν τα σήµατα των secondary µεταξύ τους. Συνεπώς είναι 

πιθανό να περιορίζεται ακόµα περισσότερο το γεωγραφικό εύρος των secondary χρηστών.  

  

Παρόλα αυτά τα προβλήµατα τα cognitive δίκτυα κρίνονται απαραίτητα για την 

αποδοτικότερη χρησιµοποίηση του φάσµατος. Αφού λοιπόν το φάσµα χρησιµοποιείται 

αποδοτικότερα µε τη βοήθεια αυτών των δικτύων θα έλεγε κανείς ότι τα cognitive δίκτυα λύνουν 

πλήρως το πρόβληµα. Ωστόσο για να πούµε ότι το φάσµα χρησιµοποιείται όσο το δυνατόν  πιο 

βέλτιστα θα πρέπει οι secondary χρήστες να κάνουν όσο το δυνατόν πιο βέλτιστη χρήση του 

φάσµατος. Οι secondary χρήστες όπως είπαµε έχουν διάφορες ευκαιρίες να µεταδίδουν στο 

φάσµα που είναι στη δικαιοδοσία των primary χρηστών. Έτσι σε αυτές τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στους secondary χρήστες, πρέπει οι µεταδόσεις τους να είναι όσο καλύτερες 

γίνεται. Έτσι το πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει κανείς είναι µε ποιον τρόπο η απόδοση 

των secondary χρηστών σε ένα cognitive δίκτυο να είναι βέλτιστη. Αυτό το πρόβληµα συνδέεται 

µε τη βελτιστοποίηση της ρυθµαπόδοσης(ή αλλιώς throughput)  των secondary χρηστών. 

Στην επόµενη παράγραφο αναφερόµαστε στη µέγιστη ρυθµαπόδοση που από δω και στο εξής 

θα καλούµε throughput. 
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1.5 Μέγιστο Throughput  

 

Σκοπός µας είναι οι secondary χρήστες σε ένα cognitive δίκτυο να επιτυγχάνουν όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερο throughput. Ας δούµε όµως τι είναι το throughput. Στα τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα, η ρυθµαπόδοση ή ρυθµαπόδοση δικτύου ή throughput είναι ο µέσος ρυθµός των 

δεδοµένων ή των µηνυµάτων ή των πακέτων που µεταδίδεται από τη µία άκρη και 

παραδίδεται στην άλλη µε επιτυχία  µέσω ενός τηλεπικοινωνιακού καναλιού. Τα δεδοµένα 

µπορούν να παραδωθούν στην άλλη άκρη είτε ενός φυσικού είτε ενός λογικού συνδέσµου και 

µπορούν να περάσουν από ενδιάµεσουν κόµβους. Το throughput το µετράµε συνήθως σε 

bits/second (bps) και µερικές φορές σε πακέτα δεδοµένων ανά µονάδα χρόνου (second ή slot). 

Επίσης το συνολικό throughput ενός συστήµατος είναι το άθροισµα όλων των πακέτων 

δεδοµένων που παραδώθηκαν επιτυχώς σε όλους τους τερµατικούς κόµβους του δικτύου.  

 

Χρήστες τηλεπικοινωνιακών συσκευών , σχεδιαστές συστηµάτων και πλήθος ερευνητών 

στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα συχνά τους ενδιαφέρει να ξέρουν ή να µάθουν την 

συµπεριφορά του συστήµατος. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις για έναν σχεδιαστή ενός τέτοιου 

συστήµατος θέλει να ξέρει τη µέγιστη συµπεριφορά. Έτσι όταν µελετάµε το throughput , ο όρος 

µέγιστο throughput χρησιµοποιείται συχνά. Έτσι και στα cognitive δίκτυα θα θέλαµε ένα µοντέλο 

τέτοιο ώστε οι secondary χρήστες να επιτυγχάνουν µέγιστο throughput.  

 

Από τα παραπάνω λοιπόν συµπεραίνουµε ότι οι secondary χρήστες πρέπει να µην 

αφήνουν ανεκµετάλλευτες ευκαιρίες για µετάδοση, σε φάσµα primary χρηστών που δε το 

χρησιµοποιούν. Αυτό µπορεί να γίνει αν επιτυγχάνουν βέλτιστο throughput. Στη συνέχεια της 

εργασίας µας θα µελετήσουµε πως µπορεί να επιτευχθεί βέλτιστο throughput secondary 

χρηστών, αφού δούµε και περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δίκτυα αυτά, οι οποίες θα µας 

φανούν αρκετά χρήσιµες. 
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Κεφάλαιο 2: Ανιχνευτές φάσµατος και χρόνος sensing σε 

cognitive δίκτυα 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε λίγο το πρόβληµα της µη αποδοτικής χρήσης του 

φάσµατος των ραδιοεπικοινωνιών. Επίσης είδαµε λίγο κάποια γενικά πράγµατα για τα cognitive 

δικτύα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί µε στόχο να µπορούν secondary χρήστες  να εντοπίζουν 

τις φασµατικές οπές και να µεταδίδουν στο φάσµα που είναι στη δικαιοδοσία primary χρηστών, 

όταν αυτοί δε το χρησιµοποιούν. Τέλος, είπαµε ότι το πρόβληµα που θα µας απασχολήσει στη 

συνέχεια, είναι η βελτιστοποίηση του throughput των secondary χρηστών. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα δούµε λίγο το µοντέλο ενός cognitive δικτύου και κάποιες 

ορολογίες και υποθέσεις που θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε καλυτέρα το µοντέλο και το 

πρόβληµα. Επίσης θα δούµε τι είδους ανιχνευτές φάσµατος χρησιµοποιούν οι secondary 

χρήστες ώστε να µπορούν να εντοπίζουν φασµατικές οπές και ποια σχέση υπάρχει µεταξύ του 

throughput και του χρόνου που σπαταλάτε για να εντοπίσουν οι secondary χρήστες τις 

φασµατικές οπές (sensing time). 

 

 

 

2.1 Γενικό µοντέλο ενός cognitive δικτύου  

 

Ας υποθέσουµε ότι το cognitive δίκτυο που µελετούµε έχει φάσµα N  καναλιών. Ένα 

κανάλι είναι µπάντες συχνοτήτων µε καθορισµένο εύρος ζώνης. Έτσι λοιπόν το διαθέσιµο 

φάσµα αποτελείται από κανάλια. Από εδώ και στο εξής θα αναφερόµαστε σε µετάδοση 

διαµέσου ενός συγκεκριµένου καναλιού και δε θα οµιλούµε για πρόσβαση γενικά στο φάσµα 

συχνοτήτων. Αυτά τα N  κανάλια που αναφέραµε  βρίσκονται στο δίκτυο των primary χρηστών 

και είναι στη δικαιοδοσία τους. ∆ηλαδή µπορούν ανά πάσα στιγµή να τα χρησιµοποιήσουν και 

να µεταδώσουν σε ένα από αυτά, καθώς έχουν εξουσιοδοτηθεί για να τα χρησιµοποιούν.  

Παράλληλα υπάρχει δίκτυο secondary χρηστών οι οποίοι χρησιµοποιούν αυτά τα κανάλια, 

όποτε έχουν την ευκαιρία (ευκαιριακή πρόσβαση στα κανάλια).   
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Ένας secondary χρήστης µπορεί να µεταδώσει πάνω από ένα διαθέσιµο κανάλι, αλλά 

πρέπει να µην συγκρούεται µε primary χρήστες που έχουν το κανάλι στη δικαιοδοσία τους. Τα 

στατιστικά κίνησης(traffic statistics) των primary χρηστών ακολουθούν µια διαδικασία Markov µε 

2N  καταστάσεις, όπου η κάθε κατάσταση υποδεικνύει τη διαθεσιµότητα(idle or busy) του 

καναλιού ή αλλιώς το αν το υπάρχει ή όχι κάποιος primary χρήστης που χρησιµοποιεί το κανάλι. 

Οι πιθανότητες µετάβασης στη Μαρκοβιανή αλυσίδα είναι γνωστές ή µαθαίνονται από τους 

secondary χρήστες. Ένα κανάλι µπορεί να θεωρηθεί ως ευκαιρία αν δε χρησιµοποιείται από 

primary χρήστες. Ακόµη, ο χρόνος  χωρίζεται σε πλαίσια(frames), όπως φαίνεται στο σχήµα 2.1. 

Ο χρόνος τ  είναι ο χρόνος που ένας secondary χρήστης ακούει(sense) το κανάλι, ώστε να κάνει 

µια εκτίµηση για το αν το χρησιµοποιεί κάποιος primary χρήστης ή όχι, και ο χρόνος T − τ είναι ο 

χρόνος µετάδοσης του στο κανάλι. Ο χρόνος T  ,που αντιστοιχεί σε 1 frame, ονοµάζεται και slot. 

 

 
Σχήµα 2.1: Χρόνος sensing και µετάδοσης ενός secondary χρήστη. [2] 

 

 

Σε κάθε slot ο κάθε secondary διαλέγει να ακούσει(sense ) ένα κανάλι και αποφασίζει 

πότε να µεταδώσει ή όχι στο κανάλι βασισµένος σε αυτό το µη-τέλειο άκουσµα(imperfect  

sensing ) του καναλιού. Με το να µεταδώσει σε ελεύθερο(idle) κανάλι οδηγείται σε µετάδοση 

ενός πακέτου(packet deivery) αλλιώς θα έχει σύγκρουση(collision ) µε primary χρήστες και θα 

πρέπει να σταµατήσει αµέσως η µετάδοσή του, αφού έχουµε πει ότι οι primary χρήστες πρέπει 

να προστατεύονται. Ανάλογα την περίπτωση µπορεί να υπάρξει και ένα άνω όριο παρεµβολής 

(interference constraint ) που πρέπει να τηρείται για περισσότερη προστασία των primary 

χρηστών. 
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2.1.1 Όριο παρεµβολής  

 

Το όριο παρεµβολής µπορεί να εισάγει µία ή και δύο µαζί παραµέτρους που πρέπει να 

τηρούνται, ανάλογα µε το αν θα έχει τεθεί όριο στην ισχύ µετάδοσης των secondary χρηστών 

ή/και στο άνω όριο collision.  Αν έχει τεθεί όριο στην ισχύ µετάδοσης των secondary χρηστών, η 

παράµετρος  που εισάγεται είναι η µέγιστη ισχύ παρεµβολής η  που δέχεται ένας primary 

χρήστης που χρησιµοποιεί το κανάλι. Αυτή η παράµετρος δείχνει το θόρυβο που δέχεται ένας 

primary χρήστης στο σήµα του. Έτσι µια ισχύς παρεµβολής h δεν επηρεάζει τους primary 

χρήστες αν ισχύει: 

      h < η   

Αντίθετα αν ισχύει:  

h > η  

τότε προκαλείται θόρυβος στο σήµα ενός primary χρήστη.  

 

Από την άλλη αν τεθεί όριο στον αριθµό των πακέτων που µπορούν να γίνουν collision 

εισάγεται µια άλλη παράµετρος. Αυτή είναι η το µέγιστο επιτρεπτό όριο collision(collision 

constraint)  ρ  το οποίο αναπαριστά το µέγιστο άνω φράγµα πακέτων για τους primary χρήστες 

τα οποία µπορούν να έχουν collision. Για παράδειγµα, αν ρ = 0.1  συνεπάγεται ότι το πολύ 10% 

των πακέτων ενός primary χρήστη επιτρέπεται να συγκρουστούν µε πακέτα ενός secondary 

χρήστη. Αφού το sensing του καναλιού ,όπως είπαµε, δεν είναι τέλειο, χρειάζεται κι αυτή η 

παράµετρος για προστασία των primary χρηστών.  

 

Έτσι λοιπόν κάθε secondary χρήστης πρέπει να γνωρίζει τις δύο παραπάνω 

παραµέτρους έτσι ώστε να διαλέγει ισχύ µετάδοσης και για να γνωρίζει αν είναι κατάλληλη 

στιγµή να µεταδώσει στο κανάλι ή όχι. Εµείς στη συνέχεια δε θα ασχοληθούµε καθόλου µε τη 

πρώτη παράµετρο της ισχύς µετάδοσης, αλλά θα έχουµε ένα άνω όριο collision το οποίο θα 

είναι δεδοµένο και γνωστό στους secondary χρήστες. 
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2.1.2 Παράδειγµα ενός cognitive δικτύου  

 

Ας δούµε όµως ένα πιο ειδικό παράδειγµα για να καταλάβουµε καλύτερα το µοντέλο ενός 

cognitive δικτύου. Έστω λοιπόν ότι Ν = 3  δηλαδή έχουµε φάσµα τριών καναλιών. Αυτά τα 

κανάλια είναι στη δικαιοδοσία δύο primary χρηστών και στο δίκτυο υπάρχουν ακόµη τρεις 

secondary χρήστες οι οποίοι θέλουν ευκαιριακά να µεταδίδουν τα δεδοµένα τους σε ένα από τα 

κανάλια αυτά όταν αυτά είναι διαθέσιµα και δεν χρησιµοποιούνται από έναν από τους δύο 

primary χρήστες. Στο σχήµα 2.2 βλέπουµε την τοπολογία αυτού του cognitive δικτύου που 

περιγράψαµε.   

 

 
  Σχήµα 2.2: Τοπολογία cognitive δικτύου.[1] 

 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, οι δύο primary χρήστες µπορούν ανά πάσα στιγµή να 

στείλουν τα δεδοµένα τους διαµέσου ενός από τα τρία διαθέσιµα κανάλια, στο access point του 

δικτύου. Από την άλλη οι τρείς secondary χρήστες διαλέγουν ένα από τα τρία κανάλια ώστε να 

το ακούσουν και ακούνε το κανάλι για όσο χρόνο κρίνουν. Κατόπιν, κάνουν µία εκτίµηση για το 

αν το κανάλι που ακούνε είναι ελεύθερο και δε χρησιµοποιείται από κάποιον primary χρήστη και 
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αµέσως µετά µεταδίδουν διάµεσο του καναλιού ή όχι. Παρακάτω θα συζητήσουµε για το πώς 

µπορεί ένας secondary χρήστης να κάνει εκτίµηση για τη κατάσταση του καναλιού. 

2.2 Ανιχνευτές Φάσµατος  

 

Σε αυτό το σηµείο, µια εύλογη ερώτηση που ίσως µπορεί να προκύψει είναι πως οι 

secondary χρήστες ανιχνεύουν το φάσµα και εκτιµούν αν τα κανάλια είναι ελευθέρα ώστε να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά και να µεταδώσουν ή είναι δεσµευµένα από primary χρήστες. Η 

απάντηση είναι ότι χρησιµοποιείται ένας ανιχνευτής φάσµατος, οποίος ανιχνεύει ένα κανάλι που 

υπάρχει στο δίκτυο και είναι στη δικαιοδοσία των primary χρηστών και µε κάποιο τρόπο 

αποφασίζει αν αυτό το κανάλι είναι ελεύθερο ώστε να µεταδώσει ο secondary χρήστης ή όχι. Το 

αποτέλεσµα της ανίχνευσης φυσικά δε είναι τέλειο. Υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να ανιχνευτεί 

ελεύθερο το κανάλι ενώ είναι απασχοληµένο ή το αντίθετο.  

 

Υπάρχουν τρία γενικά σχήµατα που ανιχνεύουν αν ο primary χρήστης χρησιµοποιεί το 

κανάλι ή όχι. Τα σχήµατα αυτά είναι τα εξής: Ανίχνευση προσαρµοσµένου φίλτρου (matched  

filter detection), ανίχνευση κυκλοστάσιµων χαρακτηριστικών (cyclostationary feature 

detection) και ανίχνευση ενέργειας (energy detector). Στις επόµενες υποπαραγράφους 

περιγράφουµε αναλυτικότερα και τους τρεις τύπους ανιχνευτών.  

 

 

 

2.2.1 Ανιχνευτής προσαρµοσµένου φίλτρου  

 

Η ανίχνευση προσαρµοσµένου φίλτρου χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό ενός 

σήµατος συγκρίνοντας ένα γνωστό σήµα(πρότυπο) µε το σήµα εισόδου. Όταν αυτό το πρότυπο 

είναι εσφαλµένο ή για κάποιο λόγο δε είναι διαθέσιµο τότε η απόδοση της ανίχνευσης µειώνεται 

σηµαντικά. Η ανίχνευση µε προσαρµοσµένο φίλτρο είναι κατάλληλη όταν το σήµα που εκπέµπει 

ο primary χρήστης έχει πιλότο έτσι ώστε η κατασκευή προτύπου για την ανίχνευση φάσµατος να 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 

 

Πιλότος είναι ένα δοκιµαστικό σήµα που µπορεί να στείλει ένας ποµπός, συννηµένο µε 

το σήµα δεδοµένων. Έτσι λοιπόν ο primary χρήστης µπορεί να εκπέµπει στο σήµα του και ένα 

σήµα-πιλότο το οποίο ο secondary χρήστης θα έχει εις γνώσιν του. Με τη σειρά του ο secondary 

χρήστης επεξεργάζεται κάθε λαµβανόµενο σήµα στη διεύθυνση του σήµατος-πιλότου µε ένα 
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προσαρµοσµένο φίλτρο σε αυτό. Το φίλτρο αυτό πραγµατοποιεί τη συνέλιξη του λαµβανόµενου 

σήµατος µε το σήµα-πιλότου και έπειτα αθροίζει N δείγµατα από αυτά. Κατόπιν, αποφασίζει αν 

το κανάλι είναι ελεύθερο ή αν χρησιµοποιείται από κάποιον primary χρήστη. Το µεγάλο 

µειονέκτηµα του προσαρµοσµένου φίλτρου είναι το κόστος του, επειδή κάθε secondary χρήστης 

πρέπει να έχει ξεχωριστό ποµποδέκτη για κάθε primary χρήστη. 

 

 

 

2.2.2 Ανιχνευτής κυκλοστάσιµων χαρακτηριστικών 

 

Στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, τα σήµατα µετάδοσης παρουσιάζουν µια 

περιοδικότητα που συχνά αναφέρεται ως κυκλοστατικότητα. Έτσι λοιπόν,στην ανίχνευση 

κυκλοστατικών χαρακτηριστικών, προυπόθεση είναι το σήµα του primary χρήστη να 

παρουσιάζει µια περιοδικότητα(κυκλοστατικότητα).  Με βάση αυτή τη περιοδικότητα, ο 

secondary χρήστης µπορεί να ξεχωρίσει το περιοδικό αυτό σήµα από το θόρυβο που είναι 

συνήθως στατικός. Γενικά αυτού του είδους η ανίχνευση είναι αρκετά καλή, αφού δε επηρεάζεται 

από τις µεταβολές της ισχύος του θορύβου. Το µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου, είναι ότι 

χρειάζεται πολύς χρόνος παρατήρησης για να καταλήξει ο  secondary χρήστης σε αποτέλεσµα 

ανίχνευσης. 

 

 

 

2.2.3 Ανιχνευτής ενέργειας 

 

Οι δύο παραπάνω ανιχνευτές, παρόλο ότι είναι και οι δύο πολύ καλοί και 

αποτελεσµατικοί απαιτούν γνώση κάποιων χαρακτηριστικών των primary χρηστών. Ο µεν 

ανιχνευτής προσαρµοσµένου φίλτρου απαιτεί ένα γνωστό σήµα-πιλότο που πρέπει να 

εκπέµπουν οι primary χρήστες, ο δε δεύτερος ανιχνευτής κυκλοστάσιµων χαρακτηριστικών 

απαιτεί ότι το σήµα των primary χρηστών πρέπει να είναι περιοδικό. Τέτοιου είδους 

πληροφορίες για το σήµα ενός primary χρήστη είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να είναι διαθέσιµες. 

Για αυτό το λόγω ο πιο διαδεδοµένος ανιχνευτής που χρησιµοποιείται στα cognitive δίκτυα είναι 

ο ανιχνευτής ενέργειας. 

 



 23

 Ο ανιχνευτής ενέργειας είναι ο σηµαντικότερος ανιχνευτής φάσµατος καθώς δεν 

απαιτεί καµία γνώση για τους primary χρήστες. Ο ανιχνευτής αυτός εξετάζει την ανίχνευση ενός 

ασθενούς ντετερµινιστικού σήµατος  ( )x t  που θα προέρχεται από έναν primary χρήστη, µαζί µε 

έναν προσθετικό θόρυβο ( )n t . Η ισχύς του σήµατος περιορίζεται σε ένα γνωστό εύρος ζώνης 

B   και γύρω από µια κεντρική συχνότητα cf .  Το φάσµα αυτό που περιγράφουµε φαίνεται στο 

σχήµα 2.3. Η δραστηριότητα έξω από αυτή τη ζώνη συχνοτήτων θεωρείται άγνωστη. 

 

 
  Σχήµα 2.3: Εικόνα του φάσµατος. [4] 

 

 

Ο ανιχνευτής ενέργειας, ανιχνεύει αν το κανάλι χρησιµοποιείται από κάποιον primary 

χρήστη ή αν το κανάλι είναι διαθέσιµο. Μπορούµε να κάνουµε δύο υποθέσεις όσο αφορά το αν ο 

ανιχνευτής εντοπίσει στο κανάλι σήµα ενός primary χρήστη(σε αυτή τη περίπτωση το κανάλι δε 

είναι διαθέσιµο στον secondary χρήστη) ή δεν ανιχνεύσει κάποιο σήµα(σε αυτή τη περίπτωση το 

κανάλι είναι διαθέσιµο στο secondary χρήστη). Αυτές οι δύο υποθέσεις, συνοψίζονται στις δύο 

παρακάτω εξισώσεις: 

 

0 : ( ) ( )H y i n i=  

1 : ( ) ( ) ( )H y i hx i n i= +  
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για 1, 2,...,i N=  δείγµατα, όπου ( )y i  είναι το σήµα που ανιχνεύει ο secondary χρήστης, ( )x i   

είναι το σήµα που στέλνει ο primary χρήστης που είναι τυχαία µεταβλητή µε µέση τιµή 0 και 

διασπορά 2
xσ  και ( )n i  είναι ο Προσθετικός Λευκός Γκαουσιανός Θόρυβος (Additive  White 

Gaussian Noise – AWGN) µε µέση τιµή 0 και διασπορά 2
nσ . Το σήµα του primary χρήστη είναι 

ανεξάρτητο από το θόρυβο. Επίσης  h  είναι το κέρδος του καναλιού. Τέλος sN f= τ , µε τ  να 

είναι ο χρόνος sensing ( ο χρόνος που ξοδεύει ο secondary χρήστης για να ακούσει το κανάλι)  

και sf  είναι η συχνότητα δειγµατοληψίας. 

 

Όπως είπαµε, η µηδενική υπόθεση δείχνει ότι το κανάλι δεν χρησιµοποιείται (είναι idle 

από primary χρήστες). Η υπόθεση έναδείχνει ότι κάποιος primary χρήστης χρησιµοποιεί το 

κανάλι. Αυτές οι υποθέσεις, αποφασίζονται από τον ανιχνευτή αφού έχει προηγηθεί sensing σε 

κάποιο κανάλι και όπως έχουµε πει ο ανιχνευτής µπορεί να κάνει και λάθος. Ένας τυπικός 

ανιχνευτής ενέργειας αποτελείται από ένα βαθυπερατό φίλτρο, ένα µετατροπέα A/D µε 

δειγµατοληψία Nyquist, ένα κύκλωµα τετραγωνικού νόµου και τέλος έναν ολοκληρωτή. Στο τέλος 

η έξοδος του ολοκληρωτή συγκρίνεται µε ένα κατώφλι και λαµβάνεται απόφαση για το αν 

κάποιος primary χρήστης είναι ενεργός στο κανάλι ή όχι. Στο σχήµα 2.4  βλέπουµε σχηµατικά 

έναν τέτοιο τυπικό ανιχνευτή.   

 

 
Σχήµα 2.4: Σχηµατικό διάγραµµα του ανιχνευτή ενέργειας.[5] 

 

 

Έστω  τώρα, ότι 
2

2
x

n

σ
γ =

σ
 ο σηµατοθορυβικός λόγος (signal to noise ratio ή αλλιώς SNR). 

Ο ανιχνευτής αποφασίζει για 0H  ή 1H  χρησιµοποιώντας την παρακάτω εξίσωση(test statistic): 

 

2

1

1
( ) | ( ) |

N

i

T y y i
N =

= ∑         (1) 
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Έτσι για ένα δεδοµένο κατώφλι ανίχνευσης ε ο ανιχνευτής συγκρίνει το ( )T y  µε το ε  και αν 

είναι µεγαλύτερο το τεστ από το κατώφλι αποφασίζει ότι υπάρχει σήµα από κάποιον primary 

χρήστη αλλιώς αποφασίζει ότι δε υπάρχει σήµα. 

 

Για τη συνέχεια υοθετούµε αυτό το µοντέλο του ανιχνευτή ενέργειας που περιγράψαµε. 

Έτσι από δω και πέρα κάθε secondary  χρήστης θα έχει έναν ανιχνευτή ενέργειας µε τον οποίο 

θα προσπαθεί να εντοπίσει φασµατικές οπές. Έτσι όταν λέµε ότι ένας secondary χρήστης ακούει 

το κανάλι και αποφασίζει είτε την υπόθεση 0H    είτε την υπόθεση  1H  υπονοείται  ότι ο 

ανιχνευτής κάνει αυτή τη δουλειά. 

 

 

 

2.3 Πιθανότητα ανίχνευσης και πιθανότητα λάθους-συναγερµού 

 

Όπως είπαµε, στα cognitive δίκτυα ένας secondary χρήστης µπορεί να χρησιµοποιεί 

κανάλια (frequency bands) που είναι στη δικαιοδοσία κάποιου ή κάποιων primary χρηστών (όταν 

αυτοί  δε τα χρησιµοποιούν). Για να  γίνει αυτό ο secondary χρήστης ακούει το κανάλι. Αν ο 

secondary χρήστης ανιχνεύσει ενεργό(active) κάποιον primary χρήστη στο κανάλι τότε δε θα 

µεταδώσει για ένα διάστηµα.  

 

  Αν ο secondary χρήστης ακούσει το κανάλι και το αποτέλεσµα του sensing είναι η 

υπόθεση 0H ενώ στην πραγµατικότητα ισχύει η υπόθεση 1H τότε έχουµε το λεγόµενο miss 

detection . Αντίθετα αν ο secondary χρήστης ακούσει το κανάλι και το αποτέλεσµα του sensing 

είναι η υπόθεση 1H ενώ ισχύει η υπόθεση 0H τότε έχουµε το λεγόµενο false alarm . Έτσι το false 

alarm αναφέρεται στην περίπτωση όπου ο secondary χρήστης θα µεταδώσει αλλά επειδή 

κάποιος primary χρήστης θα είναι active θα γίνει σύγκρουση (collision ). Η δεύτερη περίπτωση 

αναφέρεται στο ότι ο secondary χρήστης θα χάσει την ευκαιρία να µεταδώσει, καθώς ενώ δεν 

υπάρχει κάποιος ενεργός primary χρήστης, εκείνος ανίχνευει το αντίθετο. Από τα παραπάνω, 

προκύπτουν κάποιες πιθανότητες πολύ χρήσιµες για την περαιτέρω µελέτη της απόδοσης ενός 

secondary χρήστη. 
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Οι πιθανότητες που προκύπτουν, είναι ουσιαστικά δύο παράµετροι που σχετίζονται µε 

τον χρόνο sensing.  Η µία παράµετρος είναι η πιθανότητα ανίχνευσης(probability of 

detection)  και θα τι συµβολίζουµε µε dP . Αυτή η πιθανότητα είναι το αντίθετο της πιθανότητας 

να γίνει miss detection. ∆ηλαδή µας λέει πόσο πιθανό είναι ο secondary χρήστης να αποφασίσει 

1H  και να ισχύει όντως 1H . Η άλλη παράµετρος είναι η πιθανότητα λάθους-

συναγερµού(probability of false alarm)  και θα τι συµβολίζουµε µε fP . Αυτή είναι η πιθανότητα 

να γίνει false alarm.  

 

Συνοψίζοντας, η dP είναι ένα µέτρο της αξιοπιστίας του cognitive δικτύου, ως προς την 

αποφυγή παρεµβολής στους primary χρήστες. Όσο µεγαλύτερη είναι η dP  τόσο καλύτερα γιατί 

προστατεύονται οι primary χρήστες από collisions. Από την άλλη µεριά όσο µικρότερη η fP , o 

secondary χρήστης θα έχει περισσότερες ευκαιρείες να µεταδώσει στο κανάλι και έτσι να µπορεί 

να επιτύχει µεγαλύτερο throughput. Για αυτό, είναι επιθυµητή µία όσο το δυνατόν µικρότερη 

πιθανότητα fP . ∆υστυχώς, ένα θεµελιώδες αποτέλεσµα της θεωρίας ανίχνευσης είναι ότι οι δύο 

αυτές απαιτήσεις είναι ανταγωνιστικές και η σύγχρονη ικανοποίησή τους είναι αδύνατη, αφού η 

αύξηση της πρώτης πιθανότητας οδηγεί σε υποχρεωτική αύξηση και της δεύτερης. 

 

 

 

2..3.1 Σύνδεση των δύο πιθανοτήτων µε το χρόνο sensing 

 

Όπως είπαµε, χρησιµοποιώντας το test της εξίσωσης (1) και το κατώφλι ε  ο secondary 

χρήστης µπορεί να υπολογίσει τις πιθανότητες dP και fP . Έχουµε τις εξισώσεις: 

 

0 0Pr( ( ) ) ( )fP T y p x dx
∞

ε

= > ε | Η = ∫        (2) 

1 1Pr( ( ) ) ( )dP T y p x dx
∞

ε

= > ε | Η = ∫                                            (3) 
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Στις εξισώσεις αυτές το ( )T y αναπαριστά τυχαία µεταβλητή µε συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας την 0 ( )p x ,µε δεδοµένη την υπόθεση 0H  και την 1( )p x  µε δεδοµένη την υπόθεση 

1H . Από το κεντρικό οριακό θεώρηµα, για έναν µεγάλο αριθµό δειγµάτων οι συναρτήσεις 

πυκνότητας-πιθανότητας ακολουθούν την κατανοµή Gauss. Έτσι έχουµε ότι: 

• η 0 ( )p x θα έχει µέση τιµή 2
0 nµ = σ  και διασπορά 2 4

0

1
[ | ( ) | ]nE n i

N
σ = −σ  .  

• η 1( )p x θα έχει µέση τιµή 2
1 ( 1) nµ = γ + σ  και διασπορά 

2 4 4 2 2 2
1

1
[ | ( ) | | ( ) | ( ) ]x nE x i E n i

N
σ = + − σ −σ . 

Επίσης ξέρουµε ότι ο τύπος µιας συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας που ακολουθεί την 

κατανοµή Gauss είναι ο εξής:    
2

2

( )

2

2

1
( )

2

x a

gf x e
π

− −

σ=
σ

  

 

Έτσι οι εξισώσεις (2) και (3) µπορούν να γραφούν ως συνάρτηση του χρόνου sensing, ως εξής: 

 

2
(( 1) )f s

n

P Q f
ε

= − τ
σ

                    (4) 

2
(( 1) )

2 1
s

d
n

f
P Q

τε
= − γ −

σ γ +
         (5) 

 

όπου (.)Q  είναι η complementary distribution Gaussian  συνάρτηση και ο τύπος της είναι: 

 

2

2
1

( )
2

t

x

Q x e dt
π

∞
−

= ∫                (6) 

 

Μετά από τα παραπάνω, παρατηρούµε ότι οι πιθανότητες ανίχνευσης και false alarm 

εξαρτώνται φανερά από το χρόνο που αφιερώνει ο secondary χρήστης για να ακούσει το κανάλι. 

Αυτές οι σχέσεις µπορούν να µας βοηθήσουν πολύ στη συνέχεια γιατί µας δείχνουν ότι αν ο 

secondary χρήστης ακούσει το κανάλι για κάποιο συγκεκριµένο χρόνο µπορεί ουσιαστικά να 

«διαλέξει» τις πιθανότητες αυτές και να βελτιώσει την απόδοση του, άρα και το throughput του. 
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2.4 ROC καµπύλη 

 

Η συµπεριφορά του ανιχνευτή χαρακτηρίζεται από µια καµπύλη , τη λεγόµενη καµπύλη 

ROC(Receiver Operating Characteristic), η οποία δίνει την dP σαν συνάρτηση της fP . 

Μικρότερη fP δίνει µεγαλύτερη 1 dP− . Όπως βλέπουµε στο σχήµα 2.5 η dP και fP συνδέονται 

µέσω της ROC καµπύλης.  

 

 
 Σχήµα 2.5: ROC καµπύλη.[2] 
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Το ιδανικό για την περίπτωσή µας είναι η καµπύλη ROC να είναι όσο πιο ψηλά(να 

«τεντώνει» όσο το δυνατόν περισσότερο) γίνεται, δηλαδή µε καλύτερη τιµές για την dP  και 

µικρότερες για την fP .  Βέβαια ,όπως είπαµε, όσο αυξάνεται η µία πιθανότητα αυξάνεται και η 

άλλη. Έτσι λοιπόν ένας secondary χρήστης  θα µπορούσε να «επιλέξει» την καµπύλη κάνοντας 

sensing τον κατάλληλο χρόνο για να είναι όσο πιο το δυνατόν πιο µεγάλος ο µέσος όρος τιµών 

για την dP  και όσο πιο µικρός για την fP . Παρακάτω κάναµε µια προσοµοίωση σε περιβάλλον 

Matlab, χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις (4) και (5), για να µπορέσουµε να σχεδιάσουµε 

καµπύλες ROC και να δούµε αν όντως αυξάνοντας το χρόνο sensing παίρνουµε «καλύτερη» 

καµπύλη. 

 

 

 

2.4.1 ROC καµπύλες αλλάζοντας το χρόνο sensing 

 

Από τις εξισώσεις (4) και (5), συµπεραίνουµε ότι η πιθανότητα ανίχνευσης αλλά και η 

πιθανότητα λάθους συναγερµού, εξαρτώνται από κάποιες µεταβλητές. Αυτές είναι το κατώφλι 

ανίχνευσης, η συχνότητα δειγµατοληψίας και χρόνος sensing του καναλιού. Αυτό που θέλουµε 

να δούµε είναι πως επηρεάζονται οι καµπύλες ROC αν αλλάζουµε το χρόνο Matlab. Για να το 

δούµε αυτό χρησιµοποιήσαµε το περιβάλλον του Matlab. 

 

Για  σταθερή sf  , σταθερό σηµατοθορυβικό λόγο και µε το κατώφλι ε  να αυξάνεται 

σταθερά εκτελούµε προσοµοιώσεις των 50000 slot αυξάνοντας το τ  σε κάθε προσοµοίωση. Στο 

σχήµα 2.6 είναι η γραφική παράσταση που µας δίνει το Matlab µε τα παραπάνω στοιχεία. Όπως 

φαίνεται και στη γραφική παράσταση έχουµε εκτελέσει τέσσερις προσοµοιώσεις και έχουµε 

πάρει τέσσερις διαφορετικές καµπύλες ROC. Οι προσοµοιώσεις ήταν µε χρόνο sensing στο 

1,2,3 και 5 ms. 
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2.6: Γραφική παράσταση πιθανότητας ανίχνευσης σε συνάρτηση µε τη πιθανότητα λάθους συναγερµού για 

διαφορετικούς χρόνους sensing.  

 

Το συµπέρασµα που προκύπτει από τη γραφική παράσταση του σχήµατος 2.6 είναι ότι 

όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος που ξοδεύει ένας secondary χρήστης να ακούσει το κανάλι 

τόσο µεγαλύτερες οι τιµές για την πιθανότητα ανίχνευσης. ∆ηλαδή για µεγάλο χρόνο τ  η 

πιθανότητα ανίχνευσης προσεγγίζει το 1 και δίνει πολλές καλές τιµές κατά µέσο όρο για αυτή και 

η πιθανότητα λάθους συναγερµού προσεγγίζει το 0. Άρα αφού τα αποτελέσµατα ανίχνευσης 

γίνονται καλύτερα αυξάνοντας το χρόνο sensing, θα σκεφτεί κανείς ότι και το throughput του 

secondary χρήστη µπορεί να βελτιστοποιηθεί. Θα µιλήσουµε όµως για αυτό σε επόµενο 

κεφάλαιο. Στις επόµενες δύο παραγράφους θα δείξουµε και τις γραφικές παραστάσεις 

πιθανότητας ανίχνευσης και λάθους συναγερµού σε συνάρτηση µε το χρόνο sensing. 

 

 

 

 

2.4.2 Γραφική παράσταση πιθανότητας ανίχνευσης και λάθος συναγερµού σε 

συνάρτηση µε το χρόνο sensing 

 

Όπως είδαµε από τις Roc καµπύλες του σχήµατος 2.6 όσο αυξάνεται ο χρόνος sensing 

παίρνουµε καλύτερα αποτελέσµατα ανίχνευσης και ουσιαστικά µπορούµε να «διαλέξουµε» τις 
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πιθανότητες ανίχνευσης και λάθος συναγερµού. Παρακάτω το σχήµα 2.7 απεικονίζει τη γραφική 

παράσταση της πιθανότητας ανίχνευσης και λάθους συναγερµού σε συνάρτηση µε το χρόνο 

που ένας secondary χρήστης κάνει sense το κανάλι, µε σταθερή sf  , σταθερό σηµατοθορυβικό 

λόγο και σταθερό κατώφλι. Μπορούµε να παρατηρήσουµε καθαρά σε αυτό το σχήµα, αυτό που 

διαπιστώσαµε και στη προηγούµενη παράγραφο. ∆ηλαδή, όσο ο χρόνος sensing αυξάνεται η 

dP  πηγαίνει στο 1 και η fP  πηγαίνει στο 0. 

 

 

 
2.7: Γραφική παράσταση πιθανότητας ανίχνευσης και πιθανότητας λάθους συναγερµού σε συνάρτηση µε 

το  χρόνο sensing.  

 

 

2.5 Tradeoff µεταξύ χρόνου sensing και throughput 
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Για να γίνει sensing από έναν secondary χρήστη σε κάποιο συγκεκριµένο κανάλι 

απαιτείται πρώτα να γίνει επιλογή καναλιού από τα N  διαθέσιµα. Ένας απλός τρόπος επιλογής 

καναλιού είναι να επιλεγεί αυτό που είναι γενικά περισσότερο διαθέσιµο. Αφού επιλεγεί κάποιο 

κανάλι για sensing µετά θα πρέπει ο secodary χρήστης να διαλέξει το χρόνο που θα ακούσει το 

κανάλι. Εδώ είναι το λεπτό σηµείο που πρέπει να προσέξουµε. Όπως είπαµε διαλέγοντας το 

χρόνο sensing µπορούµε να διαλέξουµε ROC καµπύλη, άρα και καλή πιθανότητα ανίχνευσης 

Pd. Οπότε αν βρούµε το χρόνο που ο secondary χρήστης πρέπει να ακούσει το κανάλι, για να 

έχει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσµατα ανίχνευσης, τότε το throughput του secondary θα 

είναι και το µεγαλύτερο δυνατό. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει η λογική σκέψη ότι ο secondary χρήστης θα επιτύχει το 

µέγιστο throughput αν ακούσει το κανάλι για κατάλληλο χρόνο. Από την άλλη θα σκεπτόταν 

κάποιος ότι αν o secondary χρήστης κάνει sense για πολύ µεγάλο διάστηµα τότε θα πετυχαίνει 

πάντα υψηλό throughput. Αυτή η σκέψη είναι λανθασµένη καθώς αν σκεφτούµε καλύτερα, 

ακούγοντας ο secondary χρήστης το κανάλι για πάρα πολλά slots τότε θα χάσει σίγουρα σε 

throughput καθώς θα χάνει αρκετές ευκαιρίες για µετάδοση. Έτσι υπάρχει όπως βλέπουµε ένα 

tradeoff ανάµεσα στο throughput και στο χρόνο sensing, καθώς ο secondary χρήστης 

προσπαθεί να «µάθει» το κανάλι ακούγοντας το. Τέτοιου είδους tradeoff αναφέρονται συχνά στη 

βιβλιογραφία µε τον όρο Learning/exploration vs exploitation tradeoff. Για να το δούµε όµως 

αυτό στη πράξη πρέπει να  αποδείξουµε ότι το throughput δεν αυξάνεται επάπειρο αυξάνοντας 

το χρόνο sensing. Παρακάτω αποδεικνύουµε ότι το throughput είναι concave στο χρόνο sensing. 

 

 

 

2.6 Το throughput σε συνάρτηση µε το χρόνο sensing 

 

Παραπάνω δείξαµε πως συνδέται η πιθανότητα ανίχνευσης µε τη πιθανότητα λάθους 

συναγερµού µέσω της καµπύλης ROC. Τώρα θέλουµε να δούµε κατά πόσο επηρεάζει ο χρόνος 

που ο secondary χρήστης αφιερώνει για να κάνει sense το κανάλι το µέσο throughput που ο 

secondary χρήστης επιτυγχάνει. Για να κάνουµε την απόδειξη που αναφέραµε, πρέπει να δούµε 

λίγο σύντοµα τι είναι οι συναρτήσεις concave.. Concave συνάρτησεις είναι oi συναρτήσεις που 

έχουν γραφική παράσταση όπως στο σχήµα 2.8. Ξεκινούν δηλαδή από κάποιο σηµείο, 

αυξάνονται, φτάνουν σε ένα µέγιστο σηµείο και µετά µειώνονται µονοτονικά. Η γραφική αυτή 

παράσταση του σχήµατος απεικονίζει το throughput που πετυχαίνει ένας secondary χρήστης σε 
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συνάρτηση µε το χρόνο που κάνει sense το κανάλι. Όπως φαίνεται λοιπόν από αυτό το σχήµα, 

το throughput είναι concave συνάρτηση του χρόνου sensing. Για να πειστούµε όµως για αυτό, 

παρακάτω θα κάνουµε και τη µαθηµατική απόδειξη, ώστε να δούµε πως πηγάζει αυτό αν δε  

βλέπαµε τη γραφική παράσταση. Για περισσότερες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην 

παρακάτω απόδειξη κοιτάξτε στο παράρτηµα Α.  

 

 

 
2.7: Γραφική παράσταση throughput που επιτυγχάνει ένας secondary χρήστης σε συνάρτηση µε  το χρόνο 

sensing. [2] 

 

 

 

Παίρνωντας ως παράδειγµα έναν secondary χρήστη που διαθέτει ανιχνευτή ενέργειας θα 

δείξουµε ότι το throughput είναι concave συνάρτηση του χρόνου sensing. Για να κάνουµε κάτι 

τέτοιο, πρέπει να δείξουµε ότι η παράγωγος του throughput µεόνεται µονοτονικά. Ας 

υποθέσουµε ότι ο secondary  χρήστης κάνει sense το κανάλι για τ  slots. Επίσης να πούµε ότι ο 

χρόνος ενός frame είναι T  και ότι ένας primary χρήστης είναι active και χρησιµοποιεί το κανάλι 

µε πιθανότητα 1( )P H . Έστω ακόµη ότι 0C  είναι το service rate ή transmission rate ενός 

secondary χρήστη όταν έχει ανιχνεύσει ότι κανένας primary χρήστης δε χρησιµοποιεί το κανάλι 
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και 1C  είναι το service rate ή transmission rate ενός secondary χρήστη όταν έχει ανιχνεύσει ότι 

υπάρχει κάποιος primary χρήστης στο κανάλι. 

 

Ο τύπος για το throughput αλλάζει ανάλογα µε το αν κάποιος primary χρήστης είναι 

active ή όχι και ανάλογα µε το αποτέλεσµα της ανίχνευσης. Παρακάτω παραθέτουµε τις τέσσερις 

περιπτώσεις που µπορούν να εµφανιστούν: 

• Όταν ισχύει 0H και το αποτέλεσµα της ανίχνευσης είναι 0H τότε ο secondary χρήστης θα 

µεταδώσει, οπότε :  

00 0 0( ) ( ) (1 )f

T
R R P C

T

− τ
τ = τ = −         (7) 

 

• Όταν ισχύει 0H και το αποτέλεσµα της ανίχνευσης είναι 1H τότε ο secondary χρήστης θα 

χάσει την ευκαιρία να µεταδώδει (άρα το 0 0C = ), οπότε :  01( ) 0R τ =  

 

• Όταν ισχύει 1H και το αποτέλεσµα της ανίχνευσης είναι 0H τότε ο secondary χρήστης θα 

ανιχνεύσει λανθασµένα idle τον primary χρήστη και θα προσπαθήσει να µεταδώσει. 

Όµως κατά τη διάρκεια αυτής της µετάδοσης, θα γίνει collision µε τον primary χρήστη. Ο 

ρυθµός µετάδοσης σε αυτή τη περίπτωση είναι  : 

10 1 1( ) ( ) (1 )d

T
R R P C

T

− τ
τ = τ = −         (8) 

 

• Όταν ισχύει 1H και το αποτέλεσµα της ανίχνευσης είναι 1H τότε ο secondary χρήστης θα 

ανιχνεύσει ορθά active τον primary χρήστη και δεν θα µεταδώσει, οπότε : 11( ) 0R τ =  

 

Γνωρίζοντας έτσι την πιθανότητα 1( )P H  και τα 0C και 1C και έχοντας υπόψιν τiς παραπάνω 

περιπτώσεις, ο τύπος του συνολικού throughput είναι αυτός που φαίνεται στην παρακάτω 

σχέση: 

 

       0 0 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )R P H R P H Rτ = τ + τ         (9) 
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Ας υποθέσουµε τώρα ότι θέλουµε να έχουµε µια πιθανότητα ανίχνευσης στόχο(target 

probability) dP% . ∆ιαλέγουµε δηλαδή κατάλληλο χρόνο sensing ώστε η πιθανότητα ανίχνευσης να 

είναι αυτή η πιθανότητα στόχος dP% . Από την εξίσωση (5) έχουµε τη παρακάτω σχέση: 

 

1
2

( ) ( 1)
2 1

s
d

n

f
Q P− τε

= − γ −
σ γ +

%         (10) 

Επίσης από την εξίσωση (4) για την πιθανότητα false alarm ισχύει: 

 

1
2

( ) ( 1)f s
n

Q P f− ε
= − τ
σ

         (11) 

Έτσι από τις εξισώσεις (10) και (11) βγαίνει η παρακάτω σχέση: 

 

1( 2 1 ( )f d sP Q Q P f−= γ + + τ γ)%          (12) 

,µε 12 1 ( )dQ P−α = γ + % . 

 

Τώρα θέλουµε να αποδείξουµε ότι το throughput ( )R τ  είναι concave στο sensing time 

για 0 T≤ τ ≤ . ∆ιαλέγοντας d dP P= %  αρχικά θα δείξουµε ότι υπάρχει ένα µέγιστο σηµείο του 

throughput για κάποιο χρόνο sensing. Το throughput στόχος από την εξίσωση (12) είναι: 

 

  

0 0 0 0( ) ( )(1 )(1 ) ( ) (1 )(1 ( ))f sR P H P C P H C Q f
T T

τ τ
τ = − − = − − α + τ%  

 

Αν πάρουµε την παράγωγο της ( )R τ% , έχουµε: 

 

2( )

2

0 0

(1 )( ) 1 1
( )

( ) 2 2

sfs

s

fR T e Q f
P H C T Tπ

α + τ γ
−

τ
γ −′ τ

= − + α + τ γ
τ

%

 

 

Αν τώρα πάρουµε τα όρια τ  τείνοντος  στο T  και στο 0 έχουµε: 
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0 0

1 1
lim ( ) ( )( ( )) 0

T
R C P H Q

T Tτ→
′ τ < − + α <% ,  

διότι υποθέτουµε ότι η συνάρτηση ( )Q x µειώνεται µονοτονικά(decreasing function) µε άνω όριο 

1 και  

 

0
lim ( )R
τ→

′ τ = +∞%  

 

Από τα όρια αυτά συµπεραίνουµε ότι η ( )R τ%  αυξάνεται όταν το  τ  είναι µικρό και 

µειώνεται όταν το τ  τείνει στο T . Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ένα σηµείο του ( )R τ%   µέγιστο στο 

διάστηµα (0, )T . Έτσι και για το συνολικό throughput έχουµε: 

 

1 1

1
( ) ( ) ( )(1 )dR R C P H P

T
′ ′τ = τ − −% %  

Επίσης όπως και παραπάνω παίρνουµε τα όρια: 

 

lim ( ) lim ( ) 0
T T

R R
τ→ τ→

′ ′τ = τ <%  

1 10 0

1
lim ( ) lim ( ) ( )(1 )dR R C P H P

Tτ→ τ→
′ ′τ = τ − − = +∞% %  

Έτσι και για το ( )R τ  υπάρχει ένα µέγιστο σηµείο στο διάστηµα (0, )T . 

 

Στη συνέχεια θα βρούµε την παράγωγο της εξίσωσης (9) και θα εξετάσουµε αν µειώνεται 

µονοτονικά.Η παράγωγος δίδεται στη παρακάτω σχέση: 

 

0 0 1 1

( ) ( )1
( ) ( ) [ (1 ) ( ) ] ( ) [ (1 ) ( )]f d

f d

P P
R P H C P P H C P

T T T T T

τ ττ τ
′ ′ ′τ = − − τ − − − − τ  

 

Έτσι από τη τελευταία σχέση και αφού υποθέσουµε ότι ισχύει ( ) 0.5fP τ ≤  όπως είδαµε δηλαδή 

και σε προηγούµενη παράγραφο στο σχήµα, η ( )fP τ  µειώνεται µονοτονικά και η ( )fP′ τ  είναι 

αρνητική και µειώνεται στο τ  συµπεράνουµε ότι και η ( )R′ τ  µειώνεται στο τ .Έτσι αποδείξαµε 

ότι το throughput είναι concave συνάρτηση του sensing time, αφού η παράγωγός του µειώνεται 
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µονοτονικά και η δεύτερη παράγωγος της είναι αρνητική. Αυτό ισχύει γιατί το throughput θα 

αυξηθεί µέχρι ένα µέγιστο σηµείο και µετά θα µειώνεται. 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 3: Βελτιστοποίηση του throughput ενός secondary 

χρήστη 
 

Αφού έχουµε µελετήσει λίγο τα cognitive δίκτυα και ξέρουµε τα βασικά στοιχεία τους, σε 

αυτό το κεφάλαιο µπορούµε να επικεντρωθούµε σε ένα πολύ απλό µοντέλο, να το µελετήσουµε 

και να το εξετάσουµε. Επίσης όπως έχουµε πει για την αποδοτικότερη χρησιµοποίηση του 

φάσµατος ένας secondary χρήστης πρέπει να είναι όσο πιο αποδοτικός µπορεί, άρα ταυτόχρονα 

να  επιτυγχάνει µέγιστο throughput. Στόχος στο δικό µας αυτό cognitive µοντέλο είναι οι 

secondary χρήστες να µπορούν να εκµεταλεύονται µε βέλτιστο τρόπο τις φασµατικές οπές που 

εντοπίζουν και είναι στη δικαιοδοσία κάποιων primary χρηστών, ώστε να επιτυγχάνουν µέγιστο 

throughput. Ο κύριος αυτός στόχος µας, για µέγιστο throughput των secondary χρηστών,  

βασίζεται σε δύο παραµέτρους: το χρόνο sensing  τ και το άνω όριο collision  ρ  (collision 

constraint) για τα οποία έχουµε συζητήσει στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

 

Για το χρόνο sensing ένα ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πρώτον αν ο secondary θα 

ακούσει το κανάλι ή όχι. Αν δε το ακούσει όπως είναι αυτονόητο ο χρόνος αυτός θα είναι 0 slots 

αλλά δε θα είναι καθόλου ασφαλής η µετάδοση του αυτή. Σε περίπτωση όµως που το ακούσει  

ένα άλλο ερώτηµα που προκύπτει είναι πόσα slots θα ακούσει. Όσο αφορά το άνω όριο 

collision, όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο, προσφέρει προστασία στο primary 

χρήστη και από την άλλη βοηθάει και τον secondary χρήστη ώστε να πετύχει µεγαλύτερο 

throughput. Αυτό γιατί επιτρέπεται σε ένα ποσοστό των πακέτων του primary χρήστη να γίνουν 

collision χωρίς να εµποδίζεται ο primary στη µετάδοση του. 

 

           Επίσης οι secondary χρήστες θα έχουν µια δυναµική ουρά δεδοµένων, όπου θα κρατά τα 

πακέτα τους που είναι προς µετάδοση. Ακόµα θα υπάρχει και µια άλλη «εικονική» δυναµική 
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ουρά collision, η οποία θα κρατά τα πακέτα των secondary χρηστών τα οποία γίνονται collision  

µε πακέτα του primary και δεν µεταδίδονται. Θα δούµε πως αν οι secondary χρήστες έχουν εις 

γνώσιν τους αυτές τις δύο ουρές, τότε αν εφαρµοστεί κατάλληλος αλγόριθµος που θα 

αποφασίζει, πέρα από την ανίχνευση του sensing, για το αν θα µεταδώσει ο secondary χρήστης 

ή όχι , µπορεί ο secondary χρήστης να επιτύχει βέλτιστο throughput. Παρακάτω περιγράφουµε 

πλήρως το µοντέλο µε το οποίο θα ασχοληθούµε και θα µελετήσουµε. 

 

 

3.1 Περιγραφή του µοντέλου µας 

 

Το cognitive δίκτυο µας είναι πολύ απλό, ακριβώς για να δείξουµε καλύτερα το πως 

επιτυγχάνεται το βέλτιστο throughput στους secondary χρήστες. Aποτελείται από έναν primary 

χρήστη και έναν secondary χρήστη. Ο primary user έχει ένα κανάλι(channel), που είναι στη 

δικαιοδοσία του, και µπορεί ανά πάσα στιγµή  να µεταδώσει µέσω αυτού στο access point. Το 

σχήµα 3.1 απεικονίζει το µοντέλο. Ο secondary χρήστης δε έχει κανάλι στη δικαιοδοσία του, και 

έτσι ευκαιριακά προσπαθεί να µεταδώσει τα δεδοµένα του µε το να χρησιµοποιεί το κανάλι του 

primary, µόνο αν εκείνος είναι ανενεργός.  

 

 

Σχήµα  3.1:  Απλό µοντέλο cognitive δικτύου µε έναν primary χρήστη και έναν secondary. [1] 

 

 

Ο χρόνος χωρίζεται σε slots(t=0,1,2,...slots). Ο secondary χρήστης πρέπει να 

αποφασίσει πόσα slots να ακούσει το κανάλι(sensing) και πότε να µεταδώσει ή όχι µετά το 

sensing. Ο primary χρήστης µπορεί οποιοδήποτε slot να επιχειρήσει να µεταδώσει στο κανάλι. 

Ο secondary χρήστης αποφασίζει το πότε, αν και πόσο θα κάνει sense το κανάλι. Επίσης 

χρησιµοποιεί τον ανιχνευτή ενέργειας που περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
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Συµβολίζουµε µε ( )S t  την τωρινή κατάσταση του primary χρήστη στο κανάλι. Συγκεκριµένα το 

( )S t  είναι 0 αν ο primary χρήστης δεν χρησιµοποιεί το κανάλι τη χρονική στιγµή t(idle state). Στη 

περίπτωση που ο primary χρήστης χρησιµοποιεί το κανάλι, το ( )S t  παίρνει την τιµή 1 (active 

state). 

 

Μια µετάδοση του secondary χρήστη, θεωρείται επιτυχής µόνο όταν το κανάλι δε 

χρησιµοποιείται από τον primary χρήστη. Αν o secondary χρήστης µεταδώσει, ενώ το κανάλι 

είναι απασχοληµένο, τότε υπάρχει σύγκρουση(collision) µε τον primary, και τα πακέτα χάνονται. 

Επίσης, υποθέτουµε ότι o secondary  χρήστης µπορεί να µεταδώσει στο κανάλι ακριβώς 1 

πακέτο µέσα σε 1 slot. ∆ηλαδή, αν υποθέσουµε ότι ( )R t είναι ο ρυθµός µετάδοσης(transmission 

rate) του secondary χρήστη, σε περίπτωση που ο secondary χρήστης αποφασίσει να µεταδώσει 

και δεν υπάρξει collision τότε ισχύει: ( ) 1R t = . Στις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή αν ο secondary 

χρήστης αποφασίσει να µη µεταδώσει ή αν µεταδώσει και υπάρξει collision τότε έχουµε: 

( ) 0R t =  . 

 

Εισάγουµε ακόµη και µια µεταβλητή σύγκρουσης (collision constraint) ρ  η οποία όπως 

είπαµε και παραπάνω αναπαριστά το µέγιστο άνω  φράγµα πακέτων για τον primary χρήστη τα 

οποία µπορούν να έχουν collision. Για παράδειγµα, αν 0.05ρ =  συνεπάγεται ότι το πολύ 5%  

των πακέτων του primary χρήστη επιτρέπεται να συγκρουστούν µε πακέτα του secondary 

χρήστη.Το ρ  είναι γνωστό στον secondary χρήστη και θα πρέπει να τηρείται για να 

προστατεύεται ο primary χρήστης από τα collision. 

 

 

 

3.2 Πιθανότητα ενεργού primary χρήστη 

 

Αφού ορίσαµε το µοντέλο µας, ορίζουµε και µία πιθανότητα που είναι γνωστή στο 

secondary χρήστη ή µπορεί να τη µάθει και µπορεί να τον βοηθήσει να κάνει καλύτερη εκτίµηση 

για την κατάσταση του primary χρήστη. Η πιθανότητα αυτή καλείται «πιθανότητα ο primary 

χρήστης να χρησιµοποιεί το κανάλι» (ή αλλιώς probability of activity) και θα τη συµβολίζουµε 

( )actP t . Η πιθανότητα αυτή δείχνει πόσο πιθανό είναι ο primary χρήστης να χρησιµοποιεί το 

κανάλι το slot t και όπως θα δούµε παρακάτω είναι πολύ σηµαντική για τη µεγιστοποίηση του 
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throughput. Το αντίθετο αυτής της πιθανότητας καλείται «πιθανότητα ο primary χρήστης να µην 

χρησιµοποιεί το κανάλι» (ή αλλιώς idle probability) και θα τη συµβολίζουµε ( ) 1 ( )idle actP t P t= − . 

 

Η πιθανότητα ( )actP t  µπορεί να είναι δεδοµένη και σταθερή. Σταθερή εννοούµε να µην 

αλλάζει από slot σε slot αλλά να παραµένει πάντα ίδια. Μια άλλη περίπτωση είναι να έχουµε ένα 

µοντέλο 2 καταστάσεων Μαρκοβιανής αλυσίδας, όπως φαίνεται στο σχήµα 3.2. Σε αυτό το 

µοντέλο οι πιθανότητες µετάβασης θεωρούνται γνωστές. Σε µια τέτοια περίπτωση ο secondary 

χρήστης µπορεί να µάθει αυτή τη πληροφορία επερωτώντας τον σταθµό βάσης του primary 

χρήστη (που ξέρει τη προηγούµενη κατάσταση του primary χρήστη ( 1)S t − ).  

 

 

Σχήµα  3.2:  Κανάλι Markov δύο καταστάσεων.  [1] 

 

 

Τέλος µια ακόµη περίπτωση είναι να υπολογίζει ο ίδιος ο secondary χρήστης την 

πιθανότητα ( )actP t  βασιζόµενος στο χρόνο sensing τ  και στις πιθανότητες dP και fP . Η 

τελευταία περίπτωση είναι η πιο ενδιαφέρουσα, καθώς είναι πιο ρεαλιστική, καθώς υποθέτει ότι 

η ( )actP t  είναι άγνωστη στον secondary χρήστη και παίζει µέσα και ο χρόνος sensing. ∆ηλαδή, ο 

secondary χρήστης διαλέγοντας το χρόνο sensing µπορεί να µαθαίνει τη πιθανότητα 

( )actP t .Παρακάτω ακοουθούν δύο παραδείγµατα που αντιπροσωπεύουν τις δύο τελευταίες 

περιπτώσεις που αναφέραµε. 

 

 

 

3.2.1 Παράδειγµα Μαρκοβιανής αλυσίδα 2 καταστάσεων 

 

Ας υποθέσουµε την ίδια Μαρκοβιανή αλυσίδα δύο καταστάσεων που είδαµε στο σχήµα 

3.2. Οι δύο καταστάσεις αυτές µπορεί να πει κανείς ότι αντιπροσωπεύουν είτε την κατάσταση 
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του καναλιού (available or busy state) είτε την κατάσταση του primary χρήστη (active or idle 

state). Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγµα. Για να µην αναφερόµαστε και στα δύο πράγµατα, έστω 

ότι οι καταστάσεις τις Μαρκοβιανής αλυσίδας αντιπροσωπεύουν την κατάσταση του primary 

χρήστη. Έτσι λοιπόν η κατάσταση 0 αντιπροσωπεύει ότι ο primary χρήστης είναι idle και η 

κατάσταση 1 ότι είναι active το slot t . Η πιθανότητα ( )actP t  είναι προφανές ότι υπολογίζεται 

βασιζόµενη µόνο στη προηγούµενη κατάσταση του primary χρήστη ( 1)S t − . Έστω λοιπόν ότι οι 

πιθανότητες µετάβασης είναι όπως και στο σχήµα 3.2 ε  και δ . Τότε οι πιθανότητες παραµονής 

στην ίδια κατάσταση είναι 1− ε  και 1− δ . Έτσι τώρα µπορούµε να υπολογίσουµε την ( )actP t : 

( ) Pr[ ( ) 1| ( 1) 0]actP t S t S t= = − = = δ  

( ) Pr[ ( ) 1| ( 1) 1] 1actP t S t S t= = − = = − ε  

 

 

3.2.2 Παράδειγµα υπολογισµού της πιθανότητας από τον secondary χρήστη  

 

Σε αυτό το παράδειγµα ο secondary χρήστης δε γνωρίζει την πιθανότητα ( )actP t και θέλει 

να την «µάθει».   Όπως θα δούµε, αυτή η πιθανότητα εξαρτάται από τις πιθανότητες dP  και fP οι 

οποίες  όπως ξέρουµε από τις εξισώσεις (4) και (5) εξαρτώνται από το χρόνο sensing. Ας 

υποθέσουµε ότι ο secondary χρήστης ακούει το κανάλι για κάποιο χρόνο τ . Τότε το αποτέλεσµα 

της ανίχνευσης ( )S t%  διαφέρει κατά περίπτωση. ∆ηλαδή έχουµε: 

• Αν ( ) 0S t =  τότε ( ) 0S t =%  µε πιθανότητα dP . 

• Αν ( ) 0S t =  τότε ( ) 1S t =%   µε πιθανότητα  1 dP− . 

• Αν ( ) 1S t =  τότε ( ) 0S t =%  µε πιθανότητα  fP  

• Αν ( ) 1S t =  τότε ( ) 1S t =%  µε πιθανότητα 1 fP−  

 

Έτσι λοιπόν, ο secondary χρήστης µπορεί να υπολογίσει την πιθανότητα ( )actP t  κάθε slot µε 

βάση την ανίχνευση  που έκανε και µε βάση τη προηγούµενη κατάσταση του primary χρήστη. 

Έχουµε λοιπόν: 

 

• Αν ισχύει ( ) 0S t =% : 
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( ) Pr[ ( ) 1| ( ) 0, ( 1)]actP t S t S t S t= = = − =%  

 

                                              
Pr[ ( ) 1| ( 1)]

Pr[ ( ) 0 | ( ) 1, ( 1)]
Pr[ ( ) 0 | ( 1)]

S t S t
S t S t S t

S t S t

= −
= = = − =

= −
%

%
 

 

          
Pr[ ( ) 1| ( 1)]

Pr[ ( ) 1| ( 1)] Pr[ ( ) 0 | ( 1)]
f

f d

P S t S t

P S t S t P S t S t

= −
=

= − + = −
. 

• Από την άλλη µεριά, αν ισχύει ( ) 1S t =% , έχουµε: 

 

( ) Pr[ ( ) 1| ( ) 1, ( 1)]actP t S t S t S t= = = − =%  

 

          
Pr[ ( ) 1| ( 1)]

Pr[ ( ) 1| ( ) 1, ( 1)]
Pr[ ( ) 1| ( 1)]

S t S t
S t S t S t

S t S t

= −
= = = − =

= −
%

%
 

 

                                              
(1 ) Pr[ ( ) 1| ( 1)]

(1 ) Pr[ ( ) 1| ( 1)] (1 ) Pr[ ( ) 0 | ( 1)]
f

f d

P S t S t

P S t S t P S t S t

− = −
=

− = − + − = −
. 

 

Από κει και πέρα, αντικαθιστώντας dP  τα  και fP  µε τις εξισώσεις (4) και (5) του 

προηγούµενου κεφαλαίου, έχουµε µια σαφή εξάρτηση της πιθανότητας ο primary χρήστης να 

είναι active µε το χρόνο sensing. Έτσι αν o secondary χρήστης, µπορούσε να ακούει το κανάλι 

για έναν βέλτιστο χρόνο sensing *t  τότε θα έλεγε κανείς ότι µπορούσε σε κάθε slot να µαθαίνει 

τη πιθανότητα ( )actP t .  και έτσι θα µπορούσε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό throughput. 

 

 

 

3.3 Ουρά δεδοµένων 

 

Όπως είπαµε παραπάνω θέλουµε να ξέρουµε ποιος είναι ο ιδανικός χρόνος sensing για 

τον secondary χρήστη ώστε να επιτύχει βέλτιστο throughput. Με τη πρώτη σκέψη αυτού του 

προβλήµατος δε είναι τόσο προφανές το τι µπορεί να κάνει κανείς για να το λύσει. Μια ιδέα είναι 

να κάνει sense αρκετά slots τόσο όσα χρειάζονται ώστε ο secondary χρήστης να κάνει τη 
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καλύτερη δυνατή ανίχνευση. Αλλά όπως έχουµε πει σε προηγούµενο κεφάλαιο, σε αυτή τη 

περίπτωση µπορεί να υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για µετάδοση ανεκµετάλευτες και δε θα 

οδηγηθούµε στο καλύτερο δυνατό throughput που θα µπορούσε ο secondary χρήστης να 

πετύχει. 

 

Μια άλλη ιδέα είναι ο secondary χρήστης να αποφασίζει πότε και για πόσο θα κάνει 

sense το κανάλι ανάλογα µε το πόσα πακέτα δεδοµένων θέλει να µεταδόσει. Για να δούµε αυτή 

τη περίπτωση πρέπει να ορίσουµε την αποθήκη δεδοµένων του secondary χρήστη. Έστω 

λοιπόν, ότι ο secondary χρήστης διαθέτει µία αποθήκη δεδοµένων U  η οποία καλείται ουρά 

δεδοµένων(data queue) . H ουρά αυτή του secondary χρήστη δέχεται πακέτα ,σε κάθε slot, 

σύµφωνα µε µία διαδικασία άφιξης Bernouli ( )A t ,µε ρυθµό λ  πακέτα/slot. Η δυναµική αυτή 

ουρά ενηµερώνεται σε κάθε slot, σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση: 

 

( 1) max[ ( ) ( )(1 ( )),0] ( )U t U t t S t R t+ = −µ − +       (13) 

,όπου  ( ) 0tµ =  αν ο secondary χρήστης δε µεταδίδει στο κανάλι το slot t και ( ) 1tµ =  αν 

µεταδίδει. 

 

Έτσι λοιπόν έχοντας αυτή την ουρά ο secondary χρήστης ξέρει πόσα πακέτα έχει σε 

αυτήν. Έτσι αν δε έχει κανένα πακέτο ή αν έχει λίγα, κάτω από ένα κατώφλι 
max

A και έτσι δεν τον 

ενδιαφέρει να µεταδώσει, τότε δε χρειάζεται να κάνει sense το κανάλι. Από την άλλη αν έχει 

πολλά πακέτα στην ουρά του, πάνω από το κατώφλι 
max

A τότε θα θέλει να µεταδώσει. Άρα µια 

πρώτη ιδέα θα ήταν να βρούµε µε κάποιο τρόπο αυτό το Amax για να ξέρουµε πότε ο secondary 

πρέπει να µεταδώσει και έτσι να πετυχαίνει καλύτερο throughput. Μελετώντας το θέµα λίγο 

περισσότερο συµπεραίνει κανείς πως το κατώφλι αυτό δε είναι τόσο εύκολο να βρεθεί. 

Παρακάτω  µετά από κάποιους χρήσιµους ορισµούς θα δούµε µια δεύτερη ουρά που θα µας 

βοηθήσει χωρίς να χρειαστεί να ψάξουµε για βέλτιστο κατώφλι της πιο πάνω ουράς. 

  

 

3.4 Μέσος ρυθµός µετάδοσης και collision 

 

Η σχέση του µέσου ρυθµό µετάδoσης του secondary χρήστη, που δίνεται από το 

παρακάτω τύπο: 
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1

0

1
lim ( )

t

t
T

r R T
t

−

→ ∞
=

= ∑         (14) 

Επίσης έχουµε µια µεταβλητή µε την οποία ελέγχουµε αν έχουµε ή όχι collision µε πακέτα του  

primary χρήστη. Έτσι έχουµε τη µεταβλητή ( ) [0,1]C t ∈  µε ( ) 0C t = αν δε υπάρχει collision το 

slot t και ( ) 1C t =  αν έγινε το slot t collision. 

 

Αφού µιλήσαµε για το µέσο ρυθµό µετάδοσης, µε τον ίδιο τρόπο έχουµε τη σχέση του 

µέσου ρυθµό collision του primary χρήστη. Αυτή  δίνεται από το παρακάτω τύπο: 

 

1

0

1
lim ( )

t

t
T

c C T
t

−

→ ∞
=

= ∑          (15) 

 

 

 

3.5 Εικονική Ουρά collision 

 

Σε αντίθεση µε τη πραγµατική ουρά δεδοµένων του secondary χρήστης υπάρχει και άλλη 

µία ουρά, µία “εικονική” ουρά.  Στην ουρά αυτή πηγαίνουν όλα τα πακέτα που γίνονται collision 

µε αυτά του primary χρήστη. Υποθέτουµε ότι ο secondary χρήστης γνωρίζει αυτή τη ουρά κάθε 

slot. Η δυναµική αυτή ουρά ενηµερώνεται σε κάθε slot, σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση: 

 

( 1) max[ ( ) ( ),0] ( )X t X t S t C t+ = −ρ +        (16) 

 

Αυτή η εξίσωση περιγράφει ένα κλασικό δυναµικό σύστηµα ενός εξυπηρετητή µε είσοδο ( )C t  

και εξυπηρέτηση ( )S tρ . Το σύστηµα αυτό είναι ευσταθές, όταν ο µέσος αριθµός collisions είναι 

µικρότερος ή ίσος από το µέσο ρυθµό εξυπηρέτησης της ουράς collision, δηλαδή: 

 

1 1

0 0

1 1
lim ( ) lim ( )

t t

t t
T T

c C T S T
t t

− −

→∞ →∞
= =

= ≤ ρ∑ ∑         (17) 

Έχοντας όλες τις απαραίτητες σχέσεις καθώς και τη πλήρη περιγραφή του cognitive δικτύου 

µας, µπορούµε τώρα να µελετήσουµε δύο αλγορίθµους που βοηθούν τον secondary χρήστη να 

επιτύχει βέλτιστο throughput. 
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3.6 Αλγόριθµος βελτιστοποίησης του throughput µε χρήση των δύο 

ουρών 

 

Η ιδέα του αλγορίθµου αυτού είναι χρησιµοποιώντας την ουρά δεδοµένων του secondary 

χρήστη και την ουρά collision, αφού πρώτα έχει ανιχνεύσει ο secondary χρήστης idle τον primary 

χρήστη, να αποφασίζει ο secondary χρήστης αν θα µεταδώσει ή όχι. Να σηµειωθεί πως ο 

secondary χρήστης αποφασίζει για τη κατάσταση του primary χρήστη χωρίς sensing. 

 

Σκοπός του αλγορίθµου είναι να πετυχαίνει τη γενική ευστάθεια των ουρών του δικτύου. 

Αυτό σηµαίνει να προσπαθεί να µειώνει τις ουρές και κάθε τόσο να τις αδειάζει ώστε να µη 

αυξάνονται επάπειρο.  Αυτό µπορεί να γίνει «ζυγίζοντας» τις ουρές µε τις πιθανότητες  

( )a c tP t  και 1 ( )actP t− . Μετά από µια απόδειξη που δίνουµε στο παράρτηµα, για να 

υπάρξει ευστάθεια στις ουρές του δικτύου, καταλήγουµε ότι σε κάθε slot θέλουµε να 

µεγιστοποιήσουµε την ποσότητα: 

 

max { ( )[ ( )(1 ( )) ( ) ( )]}act actimize t U t P t X t P tµ − −      (18) 

Έτσι λοιπόν σε αυτό το αλγόριθµο, ο secondary χρήστης θα επιχειρεί µετάδοση στο κανάλι µόνο 

και µόνο αν ισχύει ότι η ουρά δεδοµένων «ζυγισµένη» µε τη πιθανότητα ο primary χρήστης να 

είναι idle, είναι µεγαλύτερη από τη ουρά collision «ζυγισµένη» µε τη πιθανότητα να είναι active ο 

primary χρήστης ,δηλαδή: 

 

( )(1 ( )) ( ) ( )act actU t P t X t P t− >         (19) 

 

Αυτός ο αλγόριθµος λοιπόν, προσπαθεί να εξυπηρετεί τις δύο ουρές και να τις αδειάζει 

χωρίς να έχουµε υπερχείλιση τους.  Όπως αποδείχτηκε από τις προσοµοιώσεις που κάναµε, 

αυτός ο αλγόριθµος είναι πολύ καλός, καθώς όσο οι δύο ουρές είναι ευσταθείς, δηλαδή όσο 

ικανοποιείται η εξίσωση (17) , ο secondary χρήστης επιτυγχάνει µέγιστο throughput. Τα 

αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων αυτών θα τα δούµε στο κεφάλαιο 4. 
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3.7 Αλγόριθµος βελτιστοποίησης του throughput µε χρήση των δύο 

ουρών και του χρόνου sensing 

 

Πριν κλείσουµε το κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µία επέκταση του 

αλγορίθµου αυτού, έτσι ώστε να βασίζεται και στο χρόνο που ο secondary χρήστης ξοδεύει για 

να ακούσει το κανάλι. Η ιδέα αυτή προκύπτει για το λόγο ότι ο παραπάνω αλγόριθµος 

πετυχαίνει βέλτιστο throughput χωρίς ο secondary χρήστης να ακούει το κανάλι, αφού κάνει µια 

«τυφλή» ανίχνευση και µετά το θέµα είναι αν θα µεταδώσει ή όχι. Έτσι, θα σκεφτόταν κανείς 

πως αν ο secondary χρήστης πριν αποφασίσει για το αν θα µεταδώσει ή όχι, ακούσει πρώτα το 

κανάλι για κάποιο χρόνο τ  τότε ο χρήστης θα επιτύχει καλύτερο throughput από ότι στον πάνω 

αλγόριθµο. 

 

Υποθέτουµε iid κανάλι µε ( )actP t π= . Τότε, σκοπός µας είναι (όπως και στο 

προηγούµενο αλγόριθµο) να µεγιστοποιήσουµε τη παρακάτω ποσότητα: 

 

max { ( ) Pr[ ( ) 0 | ] _ ( ) Pr[ ( ) 1 | ] _ }U Ximize U t S t observations service rate X t S t observations service rate
τ

= + = (20) 

 

Έτσι για να µεγιστοποιήσουµε την (20) θέλουµε να βρούµε ποια είναι η µεγαλύτερη ποσότητα 

από τις παρακάτω: 

 

Pr[ ( ) 0 | ] ( ) Pr[ ( ) 1| ] ( )
T

S t observations U t VS S t observations X t
T

τ−
= =     (21) 

Όµως, για κάθε µια από τις παραπάνω πιθανότητες έχουµε και δύο περιπτώσεις. Για τη 

πιθανότητα Pr[ ( ) 0 | ]S t observations=  έχουµε: 

 

(1 )(1 )
[ ( ) 0 | ( ) 0]

(1 )(1 ) (1 )
f

f d

P
P S t S t

P P

π

π π

− −
= = =

− − + −
%           (22) 

 

 και 

 

(1 )
[ ( ) 0 | ( ) 1]

(1 )
f

f d

P
P S t S t

P P

π

π π

−
= = =

− +
%                              (23) 
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Για τη πιθανότητα Pr[ ( ) 1| ]S t observations= έχουµε: 

 

(1 )
[ ( ) 1| ( ) 1]

(1 ) (1 )(1 )
f

f d

P
P S t S t

P P

π

π π

−
= = =

− + − −
%        (23) 

 

και 

 

[ ( ) 1| ( ) 0]
(1 )

f

f d

P
P S t S t

P P

π

π π
= = =

+ −
%                          (24) 

 

Έτσι ανάλογα το αποτέλεσµα της ανίχνευσης και από την (21), έχουµε να εξετάσουµε δύο 

περιπτώσεις: 

 

  Pr[ ( ) 0 | ( ) 0] ( ) Pr[ ( ) 1| ( ) 0] ( )
T

S t S t U t vs S t S t X t
T

τ−
= = = =% %    (25) 

και 

  Pr[ ( ) 0 | ( ) 1] ( ) Pr[ ( ) 1| ( ) 1] ( )
T

S t S t U t vs S t S t X t
T

τ−
= = = =% %    (26) 

 

Με χρήση του Matlab µπορούµε να πάρουµε µια γραφική παράσταση των πιθανοτήτων 

των εξισώσεων (21) πολλαπλασιασµένη µε 
T

T

τ−
,(22) πολλαπλασιασµένη µε 

T

T

τ−
,(23) και 

(24), για να έχουµε και µια οπτική άποψη για τα τέσσερα αυτά µεγέθη, µήπως καταφέρουµε να 

αποφασίσουµε στις (25) και (26) ποιες ποσότητες είναι µεγαλύτερες. Στο σχήµα 3.3 βλέπουµε τη 

γραφική παράσταση των µεγεθών αυτών. Σηµειώνουµε ότι η πιθανότητα ( )actP t  έχει τεθεί στη 

τιµή 0.2. 
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Σχήµα  3.3:  Γραφική παράσταση των τεσσάρων πιθανοτήτων που µελετάµε σε συνάρτηση µε το χρόνο 

sensing 

 

Βλέποντας λοιπόν τη γραφική παράσταση του σχήµατος 3.3 µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

στην (25) η αριστερή ποσότητα είναι µεγαλύτερη από τη δεξιά. Στην (26) όµως η αριστερή 

ποσότητα είναι µεγαλύτερη από τη δεξιά για µικρό χρόνο sensing(µικρότερο από 0.7375 στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα µας) και για µεγαλύτερο χρόνο sensing η αριστερή είναι µικρότερη 

από τη δεξιά.  

 

Έτσι λοιπόν θα µπορούσε να πει κανείς ότι σε αυτό το αλγόριθµο, ο secondary χρήστης 

θα επιχειρεί µετάδοση στο κανάλι µόνο και µόνο αν ισχύει:  

 

Pr[ ( ) 0 | ( ) 0] ( ) Pr[ ( ) 1| ( ) 0] ( )
T

S t S t U t S t S t X t
T

τ−
= = > = =% %      

,αν το αποτέλεσµα της ανίχνευσης ήταν idle και 

  Pr[ ( ) 0 | ( ) 1] ( ) Pr[ ( ) 1| ( ) 1] ( )
T

S t S t U t S t S t X t
T

τ−
= = > = =% %    ,αν  maxτ τ<  

και  Pr[ ( ) 0 | ( ) 1] ( ) Pr[ ( ) 1| ( ) 1] ( )
T

S t S t U t S t S t X t
T

τ−
= = < = =% %    ,αν maxτ τ>  
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Ο αλγόριθµος αυτός σαν ιδέα, είναι λογικό να βελτιώνει ακόµη περισσότερο το throughput του 

secondary χρήστη από ότι ο απλός αλγόριθµος βελτιστοποίησης της προηγούµενης 

παραγράφου καθώς, ξοδεύει και κάποιο χρόνο για sensing του καναλιού, όµως φαίνεται 

δύσκολο να µπορεί να βρεθεί ο βέλτιστος χρόνος sensing χωρίς να ξέρουµε το αποτέλεσµα της 

ανίχνευσης.  

 

 Επίσης, αν κοιτάξουµε το παράρτηµα δύο για να καταλήξουµε σε προβλήµατα 

µεγιστοποίησης όπως η (18) και η (20) υπολογίζουµε τη µέση τιµή µιας συνάρτησης Lyapunov 

δοθέντος του παρελθόντος. Όπως σωστά έχουµε θέσει στην (20) το παρελθόν είναι το 

αποτέλεσµα της ανίχνευσης. Όµως επειδή και ο χρόνος sensing είναι µέρος του παρελθόντος δε 

µπορούµε να µεγιστοποιήσουµε µια ποσότητα σαν την (20). Έτσι δε µπορούµε να 

χρησιµοποιούµε αυτό το αλγόριθµο. Πάραυτα η παράγραφος αυτή συµπεριλήφθη σκόπικα, για 

«τροφή» για σκέψη στον αναγνώστη, γιατί αν και φαίνεται δύσκολο να συµπεριληφθεί o χρόνος 

sensing(που παίζει µεγάλο ρόλο στο throughput του secondary χρήστη) σε κάποιο αλγόριθµο, 

πιστεύουµε ότι θα βοηθούσε αρκετά στη βελτιστοποίηση του throughput. 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν, µελετήσαµε λεπτοµερώς ένα πολύ απλό µοντέλο ενός cognitive 

δίκτυο. Επίσης αποτυπώσαµε κάποιες σκέψεις για το πώς µπορεί ένας secondary χρήστης να 

επιτύχει βέλτιστο throughput. Τέλος, είδαµε δύο αλγορίθµους που αν εφαρµοστούν µπορούν να 

βοηθήσουν το secondary χρήστη να επιτύχει βέλτιστο throughput. Στο επόµενο κεφάλαιο θα 

κλείσουµε την εργασία µας παρουσιάζοντας αποτελέσµατα κάποιων προσοµοιώσεων που 

πραγµατοποιήσαµε σε περιβάλλον Matlab. 
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Κεφάλαιο 4: Αποτελέσµατα προσοµοιώσεων και 

συµπεράσµατα 
 

Στα προηγούµενα κεφάλαια είδαµε κάπως τη χρησιµότητα των cognitive δικτύων και 

κάναµε µερικές σκέψεις για το πώς µπορεί ένας secondary χρήστης να βελτιστοποιήσει το 

throughput του. Σε αυτό το κεφάλαιο έχοντας κατανοήσει τα βασικά των cognitive δικτύων και 

έχοντας στο µυαλό µας το µοντέλο που περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, πλέον 

είµαστε σε θέση να κάνουµε µια προσοµοίωση του µοντέλου, ώστε να δούµε αν όντως αυτά που 

είπαµε θεωρητικά εφαρµόζονται και πρακτικά. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε κάποια 

αποτελέσµατα και συµπεράσµατα που πήραµε από προσοµοιώσεις που πραγµατοποιήσαµε σε 

περιβάλλον Matlab. Στις προσοµοιώσεις µας χρησιµοποιήσαµε τον αλγόριθµο βελτιστοποίησης 

του throughput µε χρήση ουρών. 

 

 

 

4.1 Προσοµοίωση µε σταθερή τη πιθανότητα  να είναι απών ο primary χρήστης 

 

Παρακάτω θα παρουσιάσουµε κάποια αποτελέσµατα και συµπεράσµατα που πήραµε 

από προσοµοιώσεις  που κάναµε σε περιβάλλον Matlab. Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιούµε 

στις προσοµοιώσεις µας είναι ο απλός αλγόριθµος βελτιστοποίησης throughput του secondary 

χρήστη µε χρήση των δύο ουρών που περιγράψαµε στην ενότητα 3.6. Κάθε προσοµοίωση που 

κάναµε είχε διάρκεια 1000000 slots. 

 

Στην πρώτη µας προσοµοίωση υποθέτουµε ότι η πιθανότητα ( )actP t  και άρα και η 

πιθανότητα και η πιθανότητα ( ) 1 ( )idle activeP t P t= − είναι δεδοµένες στα 0.2  και 0.8  αντίστοιχα. 

Επίσης δεδοµένο είναι το άνω όριο collision ρ = 0.1 .Επίσης µια ακόµη παράµετρο που έχουµε 

είναι το input rate λ  Αλλάζοντας το λ  παίρνουµε και διαφορετικό throughput για τον secondary 

χρήστη. Οι γραφικές παραστάσεις που µας απασχόλησαν είναι οι εξής: η ουρά δεδοµένων σε 

συνάρτηση µε το χρόνο, η ουρά  collision σε συνάρτηση µε το χρόνο, το throughput σε 

συνάρτηση µε το λ  και ο µέσος ρυθµός collision σε συνάρτηση µε το λ .  
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Με δοκιµές αρχικά προσπαθήσαµε να βρούµε το µέγιστο δυνατό λ  για το οποίο 

επιτυγχάνεται το µέγιστο throughput. Να σηµειώσουµε ότι όσο αυξάνεται το λ  , αυξάνεται και το 

collision rate.  Αύξηση του throughput έχουµε όσο το collision rate είναι µικρότερο ή ίσο από το 

µέσο ρυθµό εξυπηρέτησης της collision ουράς, δηλαδή αν ικανοποιείται η ανίσωση (17). Όταν 

ισχύει αυτό οι δύο ουρές είναι ευσταθείς. Ακόµα, όταν το collision rate ξεπεράσει το µέσο ρυθµό 

εξυπηρέτησης της collision ουράς, τότε οι δύο αυτές ουρές παύουν να είναι ευσταθείς, 

αυξάνονται συνεχώς  και το throughput παύει να αυξάνεται. Οι παραστάσεις που δείχνουµε 

παρακάτω είναι αυτές για τις οποίες επιτυγχάνεται το µέγιστο throughput, µε µέγιστο επιτρεπτό 

ρυθµό εισόδου 0.075λ = . 

 

Στο σχήµα 4.1 βλέπουµε τη γραφική παράσταση της ουράς δεδοµένων του secondary 

χρήστη σε συνάρτηση µε το χρόνο. Παρατηρούµε ότι  η ουρά αυτή είναι ευσταθής, µε την έννοια 

ότι επισκέπτεται το µηδέν ξανά και ξανά και δε αυξάνεται συνεχώς. Επίσης στο σχήµα 4.2 

βλέπουµε τη γραφική παράσταση της ουράς collision σε συνάρτηση µε το χρόνο. Παρατηρούµε 

και εδώ, όπως και στην ουρά δεδοµένων του secondary χρήστη, ότι  η ουρά αυτή είναι 

ευσταθής. 

 

 

 

Σχήµα 4.1: Γραφική παράσταση ουράς δεδοµένων του secondary χρήστη σε συνάρτηση µε το 

χρόνο(σε slots). 
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Σχήµα 4.2: Γραφική παράσταση ουράς collision σε συνάρτηση µε το χρόνο(σε slots). 

 

Παρακάτω, στο σχήµα 4.3 βλέπουµε το µέσο ρυθµό µετάδοσης, ή αλλιώς το throughput, 

του secondary χρήστη σε συνάρτηση µε το χρόνο(κόκκινη γραµµή). Επίσης έχουµε απεικονίσει 

στη γραφική αυτή παράσταση και το   0.075λ = .  Έτσι παρατηρούµε ότι το βέλτιστο δυνατό 

throughput επιτυγχάνεται, καθώς ο ρυθµός µε τον οποίο µπαίνουν τα δεδοµένα στην ουρά του 

secondary χρήστη είναι σχεδόν ίσος µε το ρυθµό µε τον οποίο τα δεδοµένα µεταδίδονται.  
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Σχήµα 4.3: Γραφική παράσταση throughput και λ του secondary χρήστη σε συνάρτηση µε το χρόνο(σε 

slots). 

 

Μία ακόµη γραφική παράσταση έχουµε στο σχήµα 4.4. Εδώ η γραφική παράσταση είναι 

αυτή του µέσου ρυθµού collision σε συνάρτηση µε το χρόνο. Από αυτή τη γραφική παράσταση 

µπορούµε να καταλάβουµε αν το λ  το οποίο έχουµε θέσει είναι αποδεκτό ή όχι και αν οι δύο 

ουρές είναι ευσταθείς, καθώς πρέπει να ικανοποιείται η σχέση (17). Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση δε πρέπει το collision rate να ξεπεράσει το 0.02, καθώς αν υπολογίσουµε µε το 

Matlab το όριο του µέσου ρυθµού εξυπηρέτησης είναι 0.02. Έτσι λοιπόν αφού το collision rate 

οριακά δε ξεπερνά το 0.02, οι ουρές όπως είδαµε και παραπάνω  παραµένουν ευσταθείς και ο 

secondary χρήστης επιτυγχάνει το βέλτιστο throughput. 
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Σχήµα 4.4: Γραφική παράσταση του µέσου ρυθµού collision σε συνάρτηση µε το χρόνο(σε slots) 

 

 

Τέλος, στο σχήµα 4.5 έχουµε τη γραφική παράσταση του µέσου αριθµού πακέτων στην 

ουρά (average total occupancy)  του secondary χρήστη σε συνάρτηση µε το λ . Ο άξονας του 

µέσου αριθµού πακέτων της ουράς, είναι σε λογαριθµική κλίµακα.  Η γραφική αυτή παράσταση 

προέκυψε από 13 προσοµοιώσεις µε διαφορετικό λ . Η ουρά όπως είπαµε είναι ευσταθής µέχρι 

το 0.075λ =  . Από εκεί και πέρα η ουρά αυξάνει συνεχώς προς το άπειρο.  
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Σχήµα 4.5: Γραφική παράσταση µέσου αριθµού πακέτων της ουράς δεδοµένων του secondary χρήστη σε 

συνάρτηση µε το λ. 

 

 

Είδαµε λοιπόν, πως µε σταθερή την πιθανότητα ( )actP t  και µε εφαρµογή του αλγορίθµου 

βελτιστοποίησης µε χρήση των δύο ουρών(δεδοµένων και collision) ο secondary χρήστης 

πετυχαίνει βέλτιστο throughput. Παρατηρούµε όµως η τιµή για το βέλτιστο throughput είναι 

αρκετά µικρή παρότι η πιθανότητα ( ) 1 ( ) 0.8idle actP t P t= − =  σταθερά. Στη συνέχεια λοιπόν 

δοκιµάσαµε να κάνουµε τις ίδιες προσοµοιώσεις σε κανάλι δύο καταστάσεων (2 state Markov 

channel). 
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4.2  Προσοµοίωση µε κανάλι Markov δύο καταστάσεων 

 

Υποθέτουµε ότι το κανάλι µας είναι δύο καταστάσεων Markov (idle και busy), όπως αυτό 

του σχήµατος 4.6 για το οποίο µιλήσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Θέτουµε τις πιθανότητες 

µετάβασης στη Μαρκοβιανή αλυσίδα ίσες µε 0.2  και τις πιθανότητες επιστροφής στην ίδια 

κατάσταση  ίσες µε 0.8 . Έτσι η πιθανότητα ( ) 1 ( )idle activeP t P t= −  είναι 0.2   για να γίνει ο primary 

χρήστης idle από active αν ο primary χρήστης ήταν active είναι και η ( ) 0.8idleP t =  αν ο primary 

χρήστης παραµείνει idle. Αυτό το µοντέλο δύο καταστάσεων φαίνεται στο σχήµα 4.6.  

 

 

 
 Σχήµα 4.6: Κανάλι Markov δύο καταστάσεων  [1] 

 

Επίσης δεδοµένο είναι το άνω όριο collision ρ = 0.1και όπως και στη προηγούµενη 

παράγραφο αλλάζοντας τολ  παίρνουµε και διαφορετικό throughput για τον secondary χρήστη 

και προσπαθούµε να βρούµε το βέλτιστο. Οι γραφικές παραστάσεις που µας απασχόλησαν είναι 

οι ίδιες µε αυτές της προηγούµενης παραγράφου.  Να σηµειώσουµε ότι και εδώ οι γραφικές 

παραστάσεις είναι αυτές για τις οποίες οι ουρές είναι οριακά ευσταθείς, έχουµε το µέγιστο 

επιτρεπτό 0.19λ =   και ο secondary χρήστης επιτυγχάνει βέλτιστο throughput. 

 

 

Στο σχήµα 4.7 βλέπουµε τη γραφική παράσταση της ουράς δεδοµένων του secondary 

χρήστη σε συνάρτηση µε το χρόνο. Παρατηρούµε ότι  η ουρά αυτή είναι ευσταθής, µε την έννοια 

ότι επισκέπτεται το µηδέν ξανά και ξανά και δε αυξάνεται συνεχώς. Το ίδιο συµβαίνει και για την 

ουρά collision, τη γραφική παράσταση της οποίας βλέπουµε στο σχήµα 4.8. 
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Σχήµα 4.7: Γραφική παράσταση ουράς δεδοµένων του secondary χρήστη σε συνάρτηση µε το χρόνο(σε 

slots). 

 

 

 

 

 Σχήµα  4.8: Γραφική παράσταση ουράς collision σε συνάρτηση µε το χρόνο(σε slots). 
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Όπως και στη προηγούµενη παράγραφο, έτσι και στο σχήµα 4.9 βλέπουµε το µέσο 

ρυθµό µετάδοσης, ή αλλιώς το throughput, του secondary χρήστη σε συνάρτηση µε το 

χρόνο(κόκκινη γραµµή). Επίσης έχουµε απεικονίσει στη γραφική αυτή παράσταση και το   

0.19λ = .  Έτσι παρατηρούµε ότι το βέλτιστο δυνατό throughput επιτυγχάνεται και είναι 0.19  

καθώς ο ρυθµός µε τον οποίο µπαίνουν τα δεδοµένα στην ουρά του secondary χρήστη είναι 

σχεδόν ίσος µε το ρυθµό µε τον οποίο τα δεδοµένα µεταδίδονται.  

 

 

Σχήµα  4.9: Γραφική παράσταση throughput και λ του secondary χρήστη σε συνάρτηση µε το χρόνο(σε 

slots). 

 

 

Ακόµη στο σχήµα 4.10 έχουµε τη γραφική παράσταση του µέσου ρυθµού collision σε 

συνάρτηση µε το χρόνο. Εδώ ο µέσος ρυθµός εξυπηρέτησης της ουράς collision είναι 0.05. Έτσι 

λοιπόν αφού το collision rate οριακά δε ξεπερνά το 0.05 όπως είδαµε και στη προηγούµενη 

παράγραφο, οι ουρές παραµένουν ευσταθείς και ο secondary χρήστης επιτυγχάνει το βέλτιστο 

throughput. Να σηµειώσουµε ότι αν θέσουµε το άνω όριο collision ίσο µε 0.05, τότε ο µέσος 

ρυθµός εξυπηρέτησης ουράς collision είναι 0.025 και το βέλτιστο throughput είναι 0.1. 
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Σχήµα 4.10:  Γραφική παράσταση του µέσου ρυθµού collision σε συνάρτηση µε το χρόνο(σε slots). 

 

 

Τέλος στο σχήµα 4.11 έχουµε τη γραφική παράσταση του µέσου αριθµού πακέτων στην 

ουρά(σε λογαριθµική κλίµακα) του secondary χρήστη σε συνάρτηση µε το λ . Η γραφική αυτή 

παράσταση προέκυψε από 14 προσοµοιώσεις µε διαφορετικό λ . Η ουρά όπως είπαµε είναι 

ευσταθής µέχρι το 0.19λ =  . Από εκεί και πέρα η ουρά αυξάνει συνεχώς προς το άπειρο.  
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Σχήµα 4.11:  Γραφική παράσταση µέσου αριθµού πακέτων της ουράς δεδοµένων του secondary χρήστη 

σε συνάρτηση µε το λ. 

 

 

 Αφού λοιπόν παρουσιάσαµε τα παραπάνω αποτελέσµατα η εργασία µας φτάνει στο 

τέλος της. Στην εργασία µελετήσαµε κάποια στοιχεία των cognitive δικτύων και ερευνήσαµε 

αλγορίθµους που µπορούν να επιτύχουν βέλτιστο throughput για τους secondary χρήστες. Θα 

θέλαµε σε αυτό το σηµείο να ενθαρρύνουµε για περαιτέρω εµβάθυνση του θέµατος, έχοντας στο 

µυαλό µας πάντα τη σκέψη ότι ο χρόνος που αφιερώνει ένας secondary χρήστης να κάνει  

sense το κανάλι παίζει σηµαντικότατο ρόλο στη βελτιστοποίηση του throughput του secondary 

χρήστη. Ακλουθεί ο επίλογος της εργασίας µε µια σύντοµη ανασκόπηση όσων είπαµε. 
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Επίλογος 
 

Κλείνοντας αυτήν την εργασία θα θέλαµε να κάνουµε µια ανασκόπηση µε το τι είπαµε, 

καθώς και κάποια συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε. 

 

Στην εργασία αυτή µιλήσαµε για το µεγάλο πρόβληµα της µη αποδοτικής χρήσης του 

φάσµατος. Το πρόβληµα αυτό ήρθαν να λύσουν τα cognitive δίκτυα. Αφού αναφερθήκαµε 

σύντοµα στα cognitive δίκτυα, εξετάσαµε λίγο τους secondary χρήστες καθώς και τους 

ανιχνευτές ενέργειας που χρησιµοποιούν. Καταλήξαµε πως ο πιο διαδεδοµένος ανιχνευτής 

ενέργειας που χρησιµοποιείται είναι ο ανιχνευτής ενέργειας. Κατόπιν είδαµε κάποιες σηµαντικές 

πιθανότητες, όπως η πιθανότητα ανίχνευσης και η πιθανότητα λάθους συναγερµού. Ακόµη 

είδαµε πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει στο throughput ο χρόνος που ο secondary χρήστης ξοδεύει 

για να ακούσει το κανάλι. 

 

Σκοπός της εργασίας ήταν να µελετήσουµε αλγορίθµους βελτιστοποίησης του throughput 

των secondary χρηστών σε cognitive δίκτυα. Έτσι εισάγοντας ένα απλό µοντέλο ενός cognitive 

δικτύου είδαµε δύο αλγορίθµους µε τους οποίους µπορεί να βελτιστοποιηθεί το throughput 

secondary χρηστών. Ο πρώτος αλγόριθµος χρησιµοποίει µόνο τις δύο ουρές. Με τον δεύτερο 

αλγόριθµο, που είναι επέκταση του πρώτου, προσπαθήσαµε εκτός από τις ουρές να εισάγουµε 

και το χρόνο sensing, µε τη σκέψη ότι αφού µόνο µε τις ουρές ο πρώτος αλγόριθµος πετυχαίνει 

βέλτιστο throughput, µε το sensing  θα είναι καλύτερα τα πράγµατα. 

 

Από τις προσοµοιώσεις που κάναµε πηγάζει το συµπέρασµα ότι χρησιµοποιώντας τις 

δύο ουρές (ουρά δεδοµένων και ουρά collision) µπορεί ο secondary χρήστης σε ένα cognitive 

δίκτυο να  επιτύχει βέλτιστο throughput ανάλογα και µε τον ρυθµό εισόδου των δεδοµένων στην 

ουρά δεδοµένων. Ακόµη µια παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι όταν οι 

πιθανότητες active και idle του primary χρήστη είναι σταθερές οι τιµή του βέλτιστου throughput 

είναι αρκετά µικρή. Από την άλλη µεριά αν έχουµε δεδοµένο κανάλι δύο καταστάσεων Markov ο 

secondary χρήστης επιτυγχάνει πολύ µεγαλύτερο throughput. Αυτό συµβαίνει  γιατί το κανάλι 

Markov δίνει περισσότερες ευκαιρίες στο secondary χρήση για πρόσβαση σε αυτό και µετάδοση. 
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Παράρτηµα 
 

 

Α. Concave Συναρτήσεις 

 

Μια συνάρτηση f λέγεται σε κάποιο διάστηµα concave, αν για δύο οποιαδήποτε σηµεία 

x , y και κάποιο t στο διάστηµα [0,1], ισχύει: 

 

( (1 ) ) ( ) (1 ) ( )f tx t y tf x t f y+ − ≥ + −      (Π1) 

 

Η γραφική παράσταση µιας τέτοιας συνάρτησης φαίνεται στο σχήµα α. 

 

 
Σχήµα α: Γραφική παράσταση µιας concave συνάρτησης [6]. 

 

 

Επίσης µια συνάρτηση είναι concave αν και µόνο αν ισχύει: 

 

( ) ( )
( )

2 2

x y f x f y
f

+ +
≥       (Π2) 
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Άλλος ένας ορισµός της concave συνάρτησης είναι ο εξής: “Μία παραγωγίσιµη 

συνάρτηση f είναι concave σε ένα διάστηµα όταν η παράγωγος της µειώνεται µονοτονικά 

και άρα η δεύτερη παράγωγός της είναι αρνητική”. 

 

Τέλος αν µια συνάρτηση f είναι concave τότε ισχύει: 

 

( ) ( ) ( )[ ]f x f y f y x y′≤ + −       (Π3) 

 

Έτσι, αν κάποιος θέλει να επαληθεύσει αν µια συνάρτηση που εξετάζει είναι concave, µπορεί να 

το κάνει µε την παραπάνω εξίσωση. 

    

 

Β. Απόδειξη για το πώς µπορεί να επιτευχθεί ευστάθεια ενός          

συστήµατος ουρών  

 

Στην περίπτωση του αλγορίθµου βελτιστοποίησης του throughput µε τις δύο ουρές 

θέλουµε να µεγιστοποιηθεί η ποσότητα (18). Σε αυτό καταλήγουµε χρησιµοποιώντας ένα από τα 

πιο σηµαντικά µαθηµατικά εργαλεία, που βοηθάει σε αποδείξεις ευστάθειας  των ουρών ενός 

συστήµατος, που λέγεται Lyapunov Drift. Παρακάτω δείχνουµε πως φτάνουµε στη ποσότητα 

(18). 

 

Οι ουρές που έχουµε στο cognitive δίκτυο είναι οι (13) και (16). Ορίζουµε τη Lyapunov 

συνάρτηση «ενέργειας»: 

 

2 2( ) ( ) ( )L t U t X t= +       (Π4) 

Το Lyapurov drift της εξίσωσης (Π4) είναι: 

 

[ ] : [ ( 1) ( )]LE D E L t L t= + − =  
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2 2( ( ) ( )(1 ( ))) 2 ( )( ( ) ( )(1 ( ))) ( ( ) ( )) 2 ( )( ( ) ( ))R t t S t U t R t t S t C t S t X t C t S tµ µ ρ ρ= − − + − − + − + −  

Οι δύο όροι των αφίξεων µείον τις εξυπηρετήσεις των ουρών, φράσσονται από ένα όριο B  

καθώς δε µπορεί να πάνε προς το άπειρο. Έτσι έχουµε: 

 

[ ] 2 ( )( ( )(1 ( )) ( )) 2 ( )( ( ) ( ))LE D B U t t S t R t X t S t C tµ ρ≤ − − − − −   (Π5) 

Η ιδέα είναι να κάνουµε το drift όσο πιο αρνητικό γίνεται ώστε οι δύο ουρές να µειώνονται και να 

έχουµε ευστάθεια στο σύστηµα. Άρα θέλουµε να µεγιστοποιήσουµε τη παρακάτω ποσότητα: 

 

max { ( )(1 ( )) ( ) ( )( ( ) ( ))}imize U t S t t X t S t C tµ ρ− + −  

και επειδή     

           ( ) ( ) ( )C t t S tµ=     

,έχουµε:         

max { ( )[ ( )(1 ( )) ( ) ( )]}imize t U t S t X t S tµ − −  

 
Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω ποσότητα είναι δοθέντος του παρελθόντος, δηλαδή: 

 

[ ( )[ ( )(1 ( )) ( ) ( )] | ] ( ){ ( ) [ ( ) 0 | ] ( ) [ ( ) 0 | ]}E t U t S t X t S t past t U t P S t past X t P S t pastµ µ− − = = − =  

,που ουσιαστικά είναι η (18) µόνο που εκεί έχουµε σταθερές πιθανότητες.  
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