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 چکیده 

 

*یجهان  ابیت ی با استفاده از سامانه موقع  ی فازور   ی واحدها 
) GPS( قدرت   ی هااز سامانه   ی بردار در بهره   یمیتحول عظ

†فازور  ی ری گهوشمند، واحد اندازه   ی هاشبکه   ی هااز منابع مهم داده   یکیعنوان  اند. به کرده  جادیا
) PMU(   حمالت    ی با خطر بال

 (DLL) ریحلقه قفل تأخ  یدارا  ی هارنده یو گ  باشدیم  بی، اختالل فر GPSسامانه   التتداخ  نیتر از خطرناک  یکیروبرو است.  

§و قفل فاز   ‡
) PLL(  جعل  صیتشخ  در .د تر هستنمقاوم   بیتر در مقابل فرباند کم   ی با پهناGPS   افزارنرم  ویراد  رنده یبا گ 

**
) SDR(افزار روش به سخت  نی. اشودی م  ییجعل شناسا  کند، یرا اشغال م   رندهی گ  یهمبستگ  نهی شیکه مهاجم ب  ی، زمان

س  ازین  یاضاف نمونه  ی هاگنال یندارد،  رد  یبردارجعل  و  اکتساب  وارد سنجش  الگور SDR یابیشده  به  ضدجعل   تمیمجهز 

  استفاده شده است  هیچندل   یشبکه عصب  ی های عنوان ورود آمده، به بدست   ی هاگنال یساز سپروژه، از همبسته  نیا  در  .شوندی م

 ††حرکت ذرات   ی سازنه یبه   ی دلتا از شبکه عصب  اریارتقاء مع  ی و برا  می کن  ییشناسا   یابیرا در حلقه رد  بیفر  گنالیس   میتا بتوان 

(PSOاستفاده کرد )یسازنهیاز به  ی ریگشبکه، بهره   نیا  یمحل  ی هانه یافتادن در کم  ریکند و گ   ییمگراه  لیکه باز هم به دل  می 

ضرا با  ذرات  متغ  بیازدحام  پ TACPSO)  ‡‡زمان   ریشتاب  آشکارساز  شنهادی(  بهبود  منظور  به  سپس،    یها روش  ،ی شد. 

( 3-3-1(، با ساختار )IPSO)  §§افتهیبهبود    یشبکه عصب  کی از    ی شنهادیمنظور در روش پ  نیکه بد  میهوشمند را ارتقاء داد 

 یسازهیکه شب  میو اثبات کرد سهیبکار رفته را مقا ی هاروش ت، ی. در نهادهدی م شیرا افزا یی که دقت شناسا میاستفاده کرد

  گنالیس  صیدرصد( در تشخ  95/99دقت )  نیترش ی اصالح شده ب  بیبا ضرا  IPSO  یبر شبکه عصب  یمبتن  یافزار نرم   رندهیگ

 دارد. یمورد بررس ی هاروش رینسبت به سا ااز معتبر ر بیفر

 

اکتساب،    ،یهمبستگ   ب،ی، حمله فرGPS، قدرت  عیفازور، سامانه توز  ی ریگ، واحد اندازه IPSO، یشبکه عصبکلمات کلیدی: 

 و آشکارسازی. صیتشخ ی،افزارنرم   رندهیگ ،یاب یدلتا، رد اریمع

 
* Global Positioning System 
† Phasor Measurement Unit 
‡ Delay Lock Loop 
§ Phase Lock Loop 
** Soft Defined Radio 
†† Particle Swarm Optimization 
‡‡ Time Varying Accelaration Coefficients 
§§ Improve Particle Swarm Optimization 
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 مقدمه .1

(  GNSS)  *ی جهان  یابیتیموقع  ی اسامانه ماهواره  ی کاربردها  نیترو حساس  نیتریاتیاز ح  یکیعنوان  قدرت به  ی هاشبکه 

داده فازور   ی هاشده و توسط متمرکز کننده   ی آور (، جمعPDC)  †ی بندجمع  ی توسط واحدها  ی ریگاند. اندازهشده شناخته  

PMU   نانوثان  یدقت  ی وجود دارد که دارا  یبرچسب زمان  ها،ی ریگاندازه   نی ا  ی. به همراه تمامشوند یم  ی بند جمع   ه یدر حد 

 ی ریگاندازه  قیامکان نظارت و کنترل بالدرنگ را از طر  ق،یدق   یسنج( هستند. زمانUTC)  ‡ی نسبت به زمان هماهنگ جهان

است   ری پذامکان  قیطر  ن یز از ایخطاها و مشکالت شبکه قدرت ن  یابیو مکان  صیتشخ  ن،ی. همچنکندی و ولتاژ فراهم م  انیجر

[1 .] 

در   یول   کند،ی م  نیدقت را تضم(  SCADA)  §کنترل، نظارت و جمع آوری داده  ی هاسامانهنسبت به    PMU  ی هاسامانه 

 ی دارند و خطاها  ی جد  راتیها تأثاز برنامه   ی اریقدرت بر بس  ی هااست. حمالت به سامانه   ریپذب یآس  ی بری برابر حمالت سا

 Sandiaدر    کنترلی   ی هاسامانه  های یندهنما  عنوانبه   ها  PMU.  [2]  بزرگ را به دنبال دارند   اسیدر مق   ی خاموش  یو حت  ی آبشار

National Lab  رود ی م  آن   بیم  زیرا  است،  شبکه  مشاهدات  انجام  به  هنوز محدودها  آن  از  خودکار  استفاده  اما  شوند، ی م  استفاده  

 توانندی م  GPSجهانی    یابییت موقع  سامانه  در   فریب  . حمالت[3]دچار اختالل کنند    را  شبکه  عملیات  ی،سنجزمان  حمالت  که

 در   خطا  باعث  است  ممکن  و  است  کافی  فاز،  خطای  حدود  از  تخطی  برای   که  شوند  میکروثانیه  حد  در  هاییی ناهنجار   به  منجر

 شود. هامولد عملکرد

  دن یو باعث خطا به نظر رس  شودی قفل م  بندهیفر  ی اماهواره  گنالی در سامانه قدرت به س  PMU  ی اماهواره  ی ناوبر  ی رنده یگ

اندازه  هیزاو بار توان واقع  نیو تخم  شودیم  ی ریگفاز  برا  ینادرست  با    .[4]  توان را همراه دارد   ی داریناپا  ی و هشدار کاذب 

 س یسرو  ی نشان داده شده است که خطاها،  آن  لیوتحلهیو تجز   ی اماهواره  ی ناوبر  ی رنده ی گ  ی انجام شده بر رو  ی هاآزمون

مکان خطا با    ریتأث  زانیم  .شودی متر م   150محل خطا در حدود    ییجامنجر به جابه  ه، یکروثانیم  1ی  اماهواره  ی زمان ناوبر

  گنال یدر سامانه قدرت، با س   PMUفازور    ی ریگواحد اندازه  ی اماهواره  ی ناوبر  ی رنده ی. گ[5]   کندی م  رییطول خط انتقال تغ

م   بندهیفر  ی اماهواره فرشودی قفل  استاندارد  بی.  با  تطابق  عدم  ا   IEEE C37.118.2011باعث  زاو   جادیو  در  فاز   هیخطا 

[، از نظر  7مرجع ]  .شودی فاز حامل استفاده م  ی ریگازهفاصله و انداز دو روش شبه   GPSدر سامانه    .[ 6]  دشوی م  ی ریگاندازه

 ل یرا تحل  روگاهین   PMUپست و    PMUبر    یاماهواره   ی ناوبر  رندهیتوسط گ   PPS  ه یپالس در ثان  ی خطا  یخروج  ریتأث  ی تئور

خط   ی بر محل خطا  ی اماهواره  ی زمان ناوبر  سیتداخل سرو  ری، تأث[5]  در مرجع  را انجام داده است.  یتجرب  دییکرده و تأ

 .شودی م لیتحل یصورت کمانتقال به 

 یساز ادهیپ SDRافزار شده با نرم فی تعر  GPS رندهیگ کی شود، که در  یجعل ارائه م صیروش تشخ کی[، 8در مرجع ]

  کندی فراتر از سطح آستانه مجاز حرکت م  گنالی ، شاخص سNNشده است که با اعمال    در آن نشان داده  ن،یشده است. همچن 

به    ی ازیشده، ن. روش ارائه  شودی م  ییرا اشغال کند، جعل شناسا  رندهیگ  ی همبستگ   نهیشی ب  خواهدیکه مهاجم م  یو زمان

معتبر پس از آموزش وجود    گنالیس  چیبه ه  ی ازین کرد،یرو نی. در ادهدینم شیرا افزا دیتول نهیندارد و هز یافزار اضافسخت 

 ندارد.

 ییجعل شناسا  کند،ی را اشغال م  رندهیگ   یهمبستگ  نه یشیکه مهاجم ب   ی، زمان SDRافزار  با نرم   GPSجعل    صیدر تشخ 

  SDR یابیشده وارد سنجش اکتساب و رد  ی بردارجعل نمونه  ی هاگنال ی ندارد، س  ازین  یافزار اضافروش به سخت  نی. اشودی م

 .  شوندی ضدجعل م تمیرمجهز به الگو

 
* Global Navigation Satelite System 
† Phasor Data Concentrators 
‡ Coordinated Universal Time 
§ Supervisory Control and Data Acquisition 
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تا   شودی سبب م PMU ، پس ثابت و معلوم بودن مکان  [9].  دارند  یکسانیفاز    رییتغ  بی در اثر حمله فرPMU   ی هاداده

 ایسامانه قدرت    ی مدار  لی بر اساس تحل  ییهااز روش  توانی شود و م  نییها در ساعات مختلف تعتعداد ماهواره  قیطور دقبه

 ن یتخم  ی برا  ی مدل آمار  کی،  [10]در مقاله  قدرت استفاده کرد.    نهساما   یفازورها  ی سازهمگام  ت یوضع  نی تخم  ی مدل آمار

پ   ی فازورها  ی سازهمگام   تیوضع  شده در توجه، روش مطرح  قابل   ی هااز روش  گرید  یکی  شده است.   شنهادیسامانه قدرت 

ها را مشخص   PMU  نی رتر یپذب یآس  ی سازنه ی مسئله به  کیو با استفاده از    دیجد  ی ریگمدل اندازه  کیاست که با ارائه    [11]

شبکه قدرت در کاهش اثرات    ی هانیرا بر اساس تخم  ی مؤثر  اریبس  شرفتیپ  ن،یشی[، همانند دو روش پ12مقاله ]  .کندی م

شده در مقاوم ارائه    نگر یمقابله، تخم  ی هاروش  نیو مؤثرتر  نیاز بروزتر  یکیاست.    ارائه کرده   یزمان   ی سازهمگام  بیحمله فر

 [ است. 13]

 یا منتظره   ریها اتفاق غاز آن  یکیکه در    یطیها، در شراPMU اشتباه حمله به    یاز جمله تلق  یمشکالت  ها،تمیالگوراین  اما  

انحراف ساعت را انجام داده و   حیروند صح   نیتخم  تواندیم   MLP NN  کی را دارند.    دهیچی پ  بیفر  صیعدم تشخ  ا یرخ دهد  

       . [14]  در شبکه قدرت حفظ کندTSA بار آثار فاجعه ازرا  رندهیگ

     

 اثر جعل در شبکه قدرت  .2

بر حالت سامانه  که عالوه    کندیم  جادیا SE تمیالگور  کی[،  15حالت سامانه قدرت مرجع ]  ی برا  ایمدل پو  ک یبر اساس  

اول،   کردی وجود دارد. رو  ایپو SE ی . دو روش برادهدی در طول زمان را ارائه م GPS از جعل  یناش  ی فازها  انیقدرت، جر

شناخته    یتصادف  ریس  کیمربوط تا    یکی نام یمدل د  نیترکه ساده   دهدی م  شانحالت ن  ی رهایعنوان متغگذرگاه را به   ی ولتاژها

 ی رهایروتور و سرعت روتور متغ  هیکه در آن زاو  شوند ی ها در نظر گرفته ممولد  ی کینامید  ی هادوم، مدل   کردیشده است. در رو

م س  باشندی حالت  برا  یتصادف  ریو  تصو  تیوضع  یرا  شبکه  اولکند یم  بیولتاژ  وضع  ک یاستخراج    م،سه   نی.  و    تیمدل 

جعل کننده، انحراف ساعت    کی[  16مرجع ]  در ید.نمای را مدل م GPS یحمله جعل   ی ا یزوا  حیطور صراست که به   ی ریگاندازه

.  کند یم   رییتغ  ی ریگفاز اندازه  ی ا یزوا  جهیو در نت  کندیم  رییتغ  های ریگاندازه  یزمان  ی مهرها  دهد،ی م  رییرا تغ GPS رندهیگ

 . [17]کند   ض قدرت نق ی هاسامانه  ی را برا  synchrophasor IEEE-C37.118 استاندارد تواندیجعل م ن،یبنابرا

  رندهی[، در دو نوع اول زمان گ18و حمله مجدد ]  گنالی شامل جعل در سطح داده و در سطح س  م،ینوع جعل دار  سه

در نوع اول   کند،ی م جادی ا یتوجه فاز قابل  هیزاو ی کننده خطاها. جعلکندی نم ر ییآن تغ تی که موقع  یدر حال کند،ی م رییتغ

  گنال یکننده س جعل   گنال،ی و جعل در سطح س  شودی م  جادیهرتز ا  60درجه در سامانه قدرت    52جعل تا    نیفاز ا   هیزاو  ی خطا

. در دینمای منتقل م   شوند،ی پخش م GPS ی هازمان توسط ماهوارهرا که هم  ی ناوبر  ی هاداده  کند،ی را که ارسال م  یجعل

 رندهی گ  ی زمان محاسبه   ن،ی. بنابراشوندی ضبط و بازپخش م  ی زمان  ی رهایمعتبر با تأخ GPS ی هاگنال یحمله نوع سوم، س

GPS   درجه   20تا    تواندی جعل م  نیفاز ا  هیزاو  ی خطا  شود،ی انحراف ساعت اعمال م   ی برا  ییو خطا  شودی مواجه م  ر یبا تأخ

 .[19] دشو جادیهرتز ا 60در سامانه قدرت 

آن از دو نوع   صیکه تشخ  ستیآن دور از دسترس ن  ی برا  دهیچیپ  بیدر سامانه قدرت، فر   رندهیبا توجه به ثابت بودن گ

ولتاژ و   ش یخط انتقال در سامانه پا  ی خطا  صیبه تشخ  توانی م PMU جعل بر عملکرد  یتر است. از اثرات منف سخت  گرید

 .خطا در شبکه قدرت نام برد یابیمکان ی برا

خط    ی دو انتها  ی هاروش استفاده از داده منفرد و روش استفاده از داده  PMU  ی هاحمالت داده  ی هاروش  ی بندم یتقس  در

  نالیچند ترم  PMU  ی هااز دادهبرآورد حالت و استفاده    ی هاو روش  ستند ینوع دوم و سوم مناسب ن  بیفر  صیتشخ  ی برا

 ی اصل  گنال ی را مشابه س  یجعل  گنالی س  بندهیکه در آن فر  بیفر  تیبنا بر ماه   [22]در مرجع    .[ 21]و    [20]  تر هستندمناسب 

  بیترک  است.  ترده یچیحمله پ  نیا  ی و آشکارساز  یینباشد، شناسا  یاز اصل  ی جعل  ریمس  صیتا کاربر قادر به تشخ   کندی م  دیتول
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      حمالت از داخل و خارج از سامانه     یابیو رد  یی شناسا  ی برا  ی موجود به بستر  ی هاتمیاز الگور  کیبا هر    ی شنهاد یپ  تمیالگور

WAMS  نتایج الگوریتم    .شودیارائه م  یمقابله با هرگونه حمله جعل  ی برا  ترش یب  نانیبا اطم  تمیو هر الگور  کندیم  ی اندازراه

 کسان ی  ییجامقدار جابه  ی فاز دارا  ی هاهیزاو  دهد کهنشان می   کردهبرآورد    هیثان   30در هررا    تیدمحدوکه    [23] ضد جعل در  

 .کرد شیپال  توانیها را مداده هی زاو رییشده و با تغگزارش  یجعل در هر بازه زمان ن، یهستند. بنابرا

  بیانواع حمالت فر .3

 ی اصل   گنالیرا از س  ابیت یموقع  ایسنج  زمان   رندهیبا توان مناسب، قفل گ  یجعل  گنالی س  دیبا اتکا بر تول  بیفر   حمله

قفل خواهد شد. تنها    بیفر  گنالیس  ی رو  رندهیبرابر باشد، گ   1/1حدود    ی اصل  گنالیبه س  بی. اگر نسبت توان فرداردی برم

  ، یدر زمان سنج  یمنحصر به اختالفات جزئ  ب،یفر  ی هاگنالی معتبر و س  وارهماه  ی هاگنال ی س  نیب  ییشناساقابل    ی هاتفاوت

  .است زیبه نو گنالی ( و نسبت سرندهیو گ  دهندهب یماهواره/ فر نی ب  یتوان، نوبت داپلر )سرعت نسب گنال،ی جهت س

  (SCER) و بازپخش تيیکد امن نیحمله تخم ✓

فرکانس حامل، فاز کد و داده    دیبا  دهندهبیفر  شود،یمتوسط محسوب م  بیاز حمالت فر   یکیکه    بیحمله، فر   نیا   در

متوسط،    بیدر روش حمله فر  یاصل  دهی. ادینما  دیرا تول  یجعل   ی هاگنال یکرده و بر طبق آن س  یابیباز  قیطور دقرا به  ی ناوبر

نوع حمالت،    نیمعتبر است. هدف ا  گنالی متناظر با س  یجعل  گنالیس  شارهدف و انت   رندهی و سرعت آنتن گ  تیموقع  نیتخم

  گنالیارسال س  تواندی م  ریاست. حداقل تأخ  ر یتأخ  زانیم  ن یتربا کم   ب،یفر  گنالی س  دیمنظور تول  معتبر به   گنالی س  ین یبش یپ

  یار یامکان استفاده اخت  دهندهبیفربه    یاسامانه   نی. چندینما  نیتضم  ،ین ی بش یپ  رقابل یغ  ی هات یب  ی برا  حی صح  نیرا با تخم

که از   ییهاهمه روش  ی برا  دیتهد  کیعنوان  به SCER . حملهدهدیمختلف را م  بیفر  ی هاکانال   نی وابسته ب  ی رهایاز تأخ

اصالت و احراز اصالت،    یحفاظت  ی هاروش  ابی. در غرودی به شمار م  کنند، یاستفاده م  GNSS گنال یس   ت یامن  ی برا  ی رمزنگار

 .ندینمایمتأثر م  یراحت را به رندهیتداخل ساده، گ  ی هاروش

 ( TSA)  زماني یسازهمگام حمالت   ✓

.  ماندی م  یباق   ر ییبدون تغ  قه یدق  12.5  ی برا  کهیدرحال  د،یآی به دست م  قه یدق  کیتر از  ماهواره در کم   ی نجوم  جدول

  دهندهبیفر  لهیوسحالت سالمت ماهواره، به   ی هات یعالوه، ب. به  بردی قاب داده بهره م   دیبازتول  ی ثبات برا  نیاز ا  رندهیگ  ن،یبنابرا

 یداده ناوبر   تواندی . مهاجم مشوندی ماهواره معتبر م  ی هاگنال ی س  یابیدر رد  رنده یشدن گ  هشده و منجر به گمرا  ی دستکار

و فاصله    تیزمان، موقع   ن یکه به تخم  دیدهد. سپس، دوباره آن را ارسال نما   رییکرده و آن را تغ  ین یبش یپ  ایمعتبر را دمدوله  

 .منجر شود رنده یاشتباه در گ

 (Meaconing)  حمله فریب ضبط و بازپخش ✓

  ی مشخص  ریشده و پس از تأخ  ضبط   ،ی اصل  گنالیاست که در آن س  بینوع حمله فر  ن یترضبط و بازپخش، ساده   حمله

  کند،ینم  رییحمله تغ  نی در ا  رندهیگ  درسیدر د  ی هاماهواره  گنالی س  افتی در  ی. به علت آنکه زمان نسبگرددیمجددا ارسال م

مطابق خواسته مهاجم    زی ن  یحل زمانراه  ،ی حل ناوبرهمانند راه  ن،یمچن. هابدیی م   رییمهاجم تغ  لی مطابق م  ی حل ناوبرراه
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  معتبر  GPS  گنالی س  ریتأخ  ی دارا   ی هانسخه  دهنده، بیفر  لهیوسشده به   پخش  ی هاگنال ی بازپخش خواهد بود. س  ریتأخ  ی دارا 

 ادیز  رییبدون تغ   رندهیگ  اعتانحراف س  ی منجر به خطا   تواندی م  TSA.  شوندی فاصله ماشتباه شبه   نیهستند و منجر به تخم

داده   بیفر  ی هاکه تعداد ماهواره  یحمل بازپخش، زمان  کیاز حمل شود. در مقابل،    شینسبت به مقدار پ   رندهیدر مکان گ

از   شینسبت به حالت پ   رندهیحفظ مکان گ   ییتر باشد، تواناکم   رندهیتوسط گ  درسیدر د  ی هاشده نسبت به تعداد ماهواره

شده  زده  نیتخم تیموقع سهیرا با مقا بی فر یراحتبه   تواندی م  رندهیثابت است، گ PMUاز آنجا که  ن،یحمله را ندارد. بنابرا

 دهد.  صیتشخ یفعل  تی با موقع یقبل
 

 بیفر صیتشخ یهاروش .4

تواند در هریک از سطوح گیرنده از جمله بخش بیت داده، اکتساب، ردیابی، استخراج  ی فریب و مقابله با آن می حمله       

  باشد.فریب در مرحله ردیابی می  ی [. در این مقاله، هدف آشکارسازی حمله4فاصله و معادلت ناوبری صورت پذیرد ]شبه  

بهتر روشبرای   ازابتدا    لزم است،  بیضدفرهای  عملکرد  انواع  هاروش  شناخت جامعی  در باشیم.    داشته  هادهنده فریب  و 

های مبتنی بر رمزنگاری  ی اول روش های فریب، روشدسته   ( خالصه ای از روش های تشخیص فریب آمده است. 1جدول )

 ف یآنتنی و ط   ی هاهیمبتنی بر آرا  ی هاروشی دوم  کنند. دسته  ایجاد نمی  SCEREبرابر بازپخش و    است که حفاظتی در

 است.  گنال یمبتنی بر پردازش س ی هاروشی سوم به آن پرداخته شده است. دسته   [24]که در  است رادیویی

موارد نامعمول وجود دارد که ممکن   افتنی  ی برا  هاگنال یس  یابیامکان نظارت بر اکتساب و رد  ند،یفرآ  نیمراحل مختلف ا  در

 رات ییبه تغ  ازی ن  را،یمتفاوت است. ز  ی رمزنگار  ای  یکیزیف  یدفاع  ی هاها با روشروش  نیباشد. ا  بیاست نشانگر وقوع حمله فر

. نظارت شودی م  اجرا  رندهیافزار گنرم   یروزرسان به  قیندارد و تنها از طر  گنالیس  ی هالپروتک  ایموجود    زاتی در تجه  یکیزیف

 ی تمام  تواندی است و م  GNSS  ی هارنده یدر گ  بیراهکار ضدفر  نیترو پراستفاده   نیتریمی(، قدRAIM)   رندهی صحت خودکار گ

گمراه شده را حذف کند. در مورد   ی هاماهواره  ی هاگنال یکرده و س  یبازرس  یمکان   یرا از نظر هماهنگ  GNSS  ی هاگنال یس

.  شودیم  جاد یا  گنالیحفظ قفل س  ی برا  PRNدر کد    ی ریو تأخ  کندی م  رییفرکانس با توجه به اثر داپلر تغ   ،یاصل   ی هاگنال یس

است که فرض   نی، ا RAIMروش  یاساس  رادیکند. ا  ییرا اجرا  راتییتغ  نی نتواند ا  تیف یکم ک  دهندهبیفر  کیممکن است  

در مورد   یاطالعات  چیه  زیسنج ن. کاربر زمانشودی دو ماهواره و نه کل سامانه، م  ای  کیمحدود به    بیهر حمله فر  کندی م

 یکارآمد  ی هاشده را بسنجد. استفاده از روش  جادیسطح حفاظت ا  تواندی نم  ن،یشده در روش ندارد. بنابرا  انجام  ی هاآزمون

 اند. استفاده کرده  ی امروز بیروش در مقابل با حمالت فر نیمهم ا ی هایژگیذرات از و حرکت ی سازنه ی همانند به

 

 .بی مقابله با فر یهااز روش ایخالصه -1جدول 

 قابلیت اجرایی شدن  هزینه ی مبتنی بر رمزنگاری هاروش

 زیاد  زیاد  رمزنگاری کد گسترده

 متوسط  متوسط  احراز هویت پیام ناوبری 

 کم  زیاد  رمزنگاری پیام ناوبری

TESLA  کم  زیاد 

   ی مبتنی بر آنتن هاروش

 زیاد  متوسط  زاویه ورود سیگنال

 کم  متوسط  آنتن در حال حرکت 
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 کم  متوسط  دو آنتن متفاوت

 کم  زیاد  ارسال سیگنال نول )صفر( 

   ی مبتنی بر همبستگی با سایر منابعهاروش

 کم  متوسط  GNSSی هاماهوارهسایر 

 زیاد  GNSSمنابع غیر 
 کم 

 

   ی مبتنی بر پردازش سیگنال هاروش

RAIM  زیاد  کم 

SNR  زیاد  کم 

 زیاد  کم  [ 25] توان مطلق

 زیاد  کم  آزمون شیفت داپلر

 کم  زیاد  قله همبستگی 

 زیاد  متوسط  انحراف ساعت 

 

  ک یعلت،    نیاست. به هم  یزمان  ی هاخطا در برچسب  جادیانحراف ساعت و ا  یهابر داده  ی رگذاریتأث  TSA  ییهدف نها

MLP NN   رندهی انحراف ساعت باشد و گ  ح یروند صح  نیتخم  ی برا  یکمک بزرگ  تواندی م  PMU  بار  را از آثار فاجعهTSA    در

تعداد    ،ی از جمله نوع معمار   شبکه  ی هایژگ یانتخاب مناسب و  ازمندین   MLP NNمؤثر    ی ر یکارگشبکه قدرت، حفظ کند. به 

  شوند یو خطا مشخص م  آزمون  روندکی   قیاز طر  نهی به  ی هاآموزش است. عموماً، انتخاب  تمیها و نوع الگورو نرون  هاهیل 

 ن ی. اشودی آن، استفاده م  ی نمونه بعد  ینیبشیپ  ی برا  یعنوان ورودانحراف ساعت به   یقبل  ی هاها از نمونهشبکه  نی. در ا[26]

 مربعات خطا در روند آموزش، اتخاذ شده است.  نیانگ یو م  یمحاسبات  یدگیچیپ ن یمصالح ب کیانجام  قیاز طر میتصم

روش در   نی. ادهدینسبت به آن واکنش م   ،ی رعادیغ  ع یمحض مشاهده هر توز  به   ی شبکه عصب  ب،یفر  گنالیدر حضور س

  ش یرا افزا  رندهیدارد و ابعاد گ  یکم  ی اجرا  ی نهیهز  جه،ی . در نتدینمای مقاوم م  بیآن را در برابر فر  GPS  رندهیواقع در گ

 . دهدینم

 

 رنده یگ يابیاختالل در بخش حلقه رد یآشکارساز .5

 ص یتا کاربر قادر به تشخ  کندی م  دی تول  یاصل  گنال ی را مشابه س  یجعل  گنالی س  بندهیکه در آن، فر  بیفر  تیبنا بر ماه 

 ی و بررس  ی افزار نرم  ویراد   ی رنده یاست. با استفاده از گ  ده یچیحمله پ  نیا  ی ارسازو آشک  یینباشد، شناسا  یاز اصل  یجعل  ریمس

  یسع  ،یو جعل  یفاز و متعامد دو داده اصلبخش هم   ی و  با استفاده از رسم نمودارها  رندهیگ  یابیدلتا در مرحله حلقه رد  اریمع

 ب ی فر  یاحتمال  یحمله  ی جهت آشکارساز  گنال،یبه وجود آمده در س  شکل  رییو تغ  ی وجود هرگونه ناهنجار  صیدر تشخ

 سهیمقا  یابیاکتساب و رد  جیشده است، نتاو جعل  یاصل  گنال یس  ی صورت گرفته است. با استفاده از دو منبع داده که حاو

نمودار   دیگرد مع  ی و  اساس  برا  اریبر  نها  ی دلتا  در  شد.  رسم  حالت  دو  تفاوت  ت،یهر  از  استفاده  خروج  ی اهبا   ی نمودار 

  رندهیاستفاده از روش گ  یایبرد. از مزا  یپ  یجعل  گنالیدر س  بیبه وجود فر   توانی م  ،یو جعل   یاصل  گنالی ساز سهمبسته

  یافزار سخت  زاتیبه تجه  از یو عدم ن  ی ریپذبه انعطاف   توانیشده است، م   فی سازها تعربر اساس همبسته   نجایکه در ا   ی افزارنرم

به دلیل ضعف هایی   تیندارد. در نها   یبه اطالعات قبل  ی ازیو از نظر حافظه، ن   باشد ی م  ی اریدقت بس  ی اشاره کرد که البته دارا
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های تمیبا الگور  جینتا  برای تشخیص استفاده شده است وPSO که معیار دلتا دارد و برای بهبود این روش از شبکه عصبی  

TACPSO  ،AGPSO  وIPSO   .مقایسه گردید 

 

 يعصب یهابا شبکه بیفر یکاهش خطا  .6

وابسته   ی از کاربردها  ی اریو در بس  شوندی محسوب م  ده یچ یو پ  یرخطی در مسائل غ  ی قدرتمند  ی ابزارها  ی عصب   ی هاشبکه 

اند.  شده به طور گسترده بکار گرفته   زین  GPSمقابله با اختالل در    ی برا  ریاخ  ی ها. در سال روندی بکار م   تال یج یبه ارتباطات د

است. هدف از اعمال شبکه    شنهادشده یپ  ی عصب  ی هااستفاده از شبکه   GPSدر   بیرکاهش ف  ی برا مقاله  نیاساس در ا  نیبر ا

 . باشدی م یابیدر حلقه رد بیحمله فر ی آشکارساز شیافزا یعصب

شده است.  قرار داده GPS  ب یفر  صیتشخ  ی شنهادیپ  م تیدر الگور  یاصل  کردیهوشمند رو  ستم یاستفاده از س   مقاله  نیدر ا

فاز مقدم، مؤخر    ی ها. شاخصمیانموده  ی بند دسته   ی را با کمک شبکه عصب  هاگنال ی س ،یهمبستگ  ی هابا استفاده از مشخصه

  GPS  رنده یگ  یابیرا در حلقه رد  بیفر  گنال یاعمال کرده تا س  یعصب  هشبک  ی را به عنوان ورود  گنالیو دلتا و سطح کل س

تفاوت را    نیا  ینامبرده دارند و شبکه عصب   ی هادر شاخص   یمتفاوت  ی آمار  ی و معتبر الگو  بیفر  ی هاگنال یکند. س   یی شناسا

 تواند ی م  را یز  د،ینمایم  ی بند را دسته   هاگنالیس   نیشیپ  ی ها نسبت به روش  ی ترکم  ی با خطا  ی. شبکه عصبدهدی م  صیتشخ

 . ردیزمان به کار گروش را به طور هم  نیچند

  رنده یدر گ  ی سازاده یپ   ی برا  یبر شبکه عصب   ی مبتن GPS  گنال یس  بیفر  ی روش آشکارساز  کیارائه    ق،یتحق  نیهدف از ا

آن    GPS  رندهیدر گ  ی افزارسخت   رییو بدون تغ  شودی محسوب م  ی افزار دفاع نرم  کیروش در واقع    نیاست. ا  GPS  ی افزارنرم

 .دهدینم شیرا افزا رندهیدارد و ابعاد گ یکم ی اجرا نهیزه جهی. در نتدینمای مقاوم م بیبرابر فررا در 

 ی. معمار میمناسب روبرو هست  یآموزش  تمیمناسب و انتخاب الگور  ی با دو مسئله انتخاب معمار  یهنگام کار با شبکه عصب 

  نه ی به تمیو الگور باشدی هر نرون م کیو نوع تابع تحر هیهر ل  ها درو تعداد نرون هاهیتعداد ل  نه یانتخاب به   ی مناسب به معن

 آنان است. ی هایژگ یو و هادهبر مجموعه دا  یمبتن ی عصب ی هاشبکه 

 و بررسي نتایج  شبیه سازی .7

ا  به تشخ  نیدر  از مع  یابیدر حلقه رد  بیحمله فر  ی و آشکارساز  صیقسمت  تا هرگونه    میپردازیدلتا م   اریبا استفاده 

افزار  منظور، از نرم  نی. به اشودو سپس با کمک شبکه عصبی دقت تشخیص بهبود داده می  آشکار شود   گنالیدر س  ی ناهنجار

 یبرا  ی افزار نرم   ی رنده یگ  کیافزار  نرم   نی ا  .میریگی است بهره م  MATLAB  یسینوکه به زبان برنامه   Soft GNSSمنبع باز  

 ی فراخوان   هیاول  ریتا مقاد  شودی انجام م  هیاول  ماتی، ابتدا تنظآن. در  گرددی محسوب م  ی اماهواره  گنالیاستخراج اطالعات از س

  ی. در مرحله شودی محاسبه م  گنال یاز فرکانس حامل و فاز کد س   ینیتخمشده و    ییشناسا  دیقابل د  ی هاشود. سپس، ماهواره

فاز کد س  قیدق  ریو مقاد  شوندی م  ی ابیموردنظر رد  ی هاگنال ی بعد س م   گنالی فرکانس حامل و  پاشودی محاسبه  با    انی. در 

دست  به  رندهیمکان گ  ت،یتا در نها  شودی فاصله محاسبه ملزم، شبه  ی هاو انجام پردازش  post navigationاستفاده از تابع  

 است.  گنالیفاز سموجود در بخش هم  ی های ناهنجار ییقادر به شناسا اریمع نیدلتا، ا اریمع فیبا توجه به تعر .دیآ

 ها آوری دادهجمع  ✓

شده    استفاده   هیثان  70  معتبر به مدتGPS ی  هااز داده  گنال،یس  ریبا دو عامل دامنه و زمان تأخ  بیفر  ی سازادهیپ  ی برا



 

 

 
I4C.IUST.AC.IR         1061 

لزم    ی هاپردازشش یکرده و سپس از انجام پ  رهیمعتبر را ذخ  گنالی از س  یمشخص  یگونه که ابتدا محدوده زمان  نیاست. بد

  .میکن یهدف ارسال م   رندهیبه سمت گ   ت،یکرده و در نها  بیمعتبر ترک  گنالی س  بامختلف    ی رهایدامنه(، در زمان تأخ  ریی)تغ

استخراج شده    ی اطالعات ناوبر  یواقع  ی داده ها   رهیبهره گرفته و پس از ذخ  ی اصل  ی از داده ها  بیفر  ی داده ها  دیتول  ی برا

C/A (1)شکل  شده است ب یترک یاصل ی داده و با داده ها فتی ش . 

 

 
 ها. داده یآورجمع  اگرامدی  بلوک -1شکل 

 اکتساب رنده؛یگ یگام بخش نرم افزار نینخست ✓

داده از  استفاده  عنوان به را    PRN3و    PRN22   ،PRN11 ،PRN19 ،PRN14   ،PRN6کانال   6  می توانست  یاصل  ی هابا 

بار تنها قادر به   نیا  م،یتکرار کن  افتهی  بی مراحل را با داده فر  نی. حال اگر هم(2)شکل  می کن   ییشناسا  دیدر د   ی هاماهواره

  PRN11و    PRN22که سطح اکتساب     ی به طور  ،(3)شکل  ودب  میخواه  PRN3و    PRN19 ،PRN14   ،PRN6ماهواره  4  ییشناسا

   .ابدیی راه نم یابیبه مرحله رد جهیشده و در نت  تراز مقدار آستانه کم

 

 

 
 معتبر.  اکتساب مرحله نتایج  -2 شکل
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 ی.جعل اکتساب مرحله جینتا -3شکل

 ي ابیحلقه رد ✓

داده بخش پردازش  شامل  رد  ی هاها  ناوبر  یابیاکتساب،  معادلت  حل  ماهواره   ی و  ابتدا  د  ی هااست.    ییشناسا  دیقابل 

.  شوندی آشکار م  ،یاصل  ی هاداده  ی برا  دیمورد پردازش شش ماهواره در د  ی هاو با توجه به منبع داده و تعداد کانال   شوندی م

در مرحله    دیعنوان ماهواره قابل دباشد، به    ترش یب  8/5اول و دوم آن از مقدار    نهی شیب  یکه نسبت همبستگ   ییهاماهواره

ا  شوند.   یاکتساب آشکار م  از   ی هادر گام  GPS  گنال ی س  ی و جستجو  کندی استفاده م   یفاز کد مواز  تمیلگورتابع اکتساب 

و   شودیم  رهیذخ  ی همبستگ  جی. نتاشودیانجام م   ی کد مواز  ی هر گام جستجو  ی و برا  ردیپذی انجام م  لوهرتزیک 5/0فرکانس  

  تا تمام باند فرکانس را شامل گردد. ابدیی فرکانس ادامه م ی گام بعد یعمل به ازا نیا

 .حاصل از تمام سطوح فرکانس است  جی( در نتایهمبستگ  نه یشی)ب   یدر مرحله بعد، تابع به دنبال حداکثر مقدار همبستگ

. پس  گرددیقله م  نیاز بالتر  کسانیدر سطح فرکانس    یهمبستگ   نهیشیب   نیاول، تابع به دنبال دوم  نهیشیب   صیاز تشخ  پس

-acq  رندهیگ   ریشده در متغ  نییتع  شینسبت با مقدار از پ  نی. اشودی استفاده م  گنالی س  صیقانون تشخ  ی دو قله برانسبت  

thershold   ق ی حد آستانه باشد، فرکانس حامل از طر  ی شده ن ییتر از مقدار تعبزرگ   نه،یش ی. اگر مقدار نسبت بشودیم  سهیمقا  

  گنالی س  یابیشروع رد  ی برا  یابیدر حلقه رد  PLLکمک به    ی برا  د یکار با  نی. اشودی م  افتی  ی پس از همبستگ  FFT  کردیرو

شده در مشخص  ی هاماهواره  مهه  ی جستجو برا  جیشامل نتا  جیاست. نتا  acq Resultsبه نام    هیآرا  کی  یانجام شود. خروج

acq-satellite list   توان، مرتب   بیترتماهواره به  6  یاصل  ی ها داده  ی برا  شود،ی مشاهده م  (4شکل ) طور که در  است. همان

عنوان توان است به   نیترکم  ی که دارا  PRN11عنوان کانال اول و  سطح توان است به   نیترش یب  ی که دارا  PRN22اند؛  شده 

  متفاوت است   گنالی س  یهااند و سطح توان شده   یی کانال شناسا  4  یدر خروج  بیفر  ی هاداده  ی برا  .گردندی مرتب م  آخرکانال  

 .((5) شکل)
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 .یاصل یهاداده PreRunتابع  یخروج -4شکل

 
 .بیفر یهاداده PreRunتابع  خروجی -5شکل

دو داده، توسط    نیا  ی هاتفاوت  سهیبا مقا  ت،یتا در نها  شودی و جعل شده استفاده م  ی قی از دو منبع داده حق  نجایدر ا

کنیم که در اینجا های ردیابی شده نمودار دلتا را رسم می برای کانال   . میده  زیتم  یمعتبر را از جعل  ی داده  م یدلتا بتوان   اریمع

 ب یفر  ویدر سنار  کند. مشاهده می شود که فریب دامنه سیگنال را کم می   (6)  شکلدر    .آورده شده است  PRN19نمودار  

  یهانمودار دلتا داده  شودی مربوطه مالحظه م  های شکل  در  که  طوراعمال شده است. همان   هی ثان  36  ی در لحظه  یجعل  گنال یس

نمودار   ب،یفر  گنال یکه بعد از لحظه اعمال س   یکامالً منطبق هستند؛ در حال  هیثان   36  ی تا لحظه   بیفر  های و داده  یاصل

از    یحاک  ز،یتما  نیکه ا  باشد ی م  بیبدون فر  ویبه سناراز نمودار مربوط    زیکامال متما  بیفر  ویدلتا محاسبه شده در سنار  اریمع

 است.  یجعل ی هادر داده بیوجود فر

( نمودار همبستگ7شکل  مقدار هم  ی طوربه  ، است  یاصل  گنالی س  ی(  معتبر،  متعامد  که در حالت  مقدار  از  فاز همواره 

بهبزرگ و  بوده  تقرتر  برا  متقارن است.  باًیصورت  را  فوق  فر  یمراحل  م  بیداده  امیبری بکار   ی حالت، سطح خروج   ن ی. در 

نمودار دلتا از تقارن    جیکم و نتا  بیفاز و متعامد در حالت فرهم   ن ی. در واقع، اختالف ب ابدیی فاز کاهش م ساز هم همبسته

   .شودی خارج و دچار اعوجاج م یکم ی مثلث
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 . یو جعل ی اصل گنالیس PRN=19 یابردی مرحله دلتا نمودار -6شکل 

 
 . PRN=19ی ساز داده اصلهمبسته یخروج -7شکل 

 

کند و    ییهمگرا  لیاستفاده شده است که باز هم به دل  PSO  یارتقاء آن از شبکه عصب   ی دارد که برا  یب یدلتا معا  اریمع

هوشمند    یهاروش  توانیم  ی بکار رفته و به منظور بهبود آشکارساز   TACPSO  ی شبکه عصب  ،یمحل  ی هانهی در کم  رکردنیگ

 دهد.  شی دقت را افزا تواندی ( استفاده شده است و م3و3و1با ساختار )  IPSO ی شبکه عصب  کیمنظور  نیرا ارتقاء داد که بد

 معماری شبکه عصبي ✓

PSO  ی ا یاز مزا  یکی  .ردیگیگسترده مورد استفاده قرار م  طوراست که به   ی سازنه یبه  ی هاتمیالگور  نیترجی از را  یکی  PSO  

 ی و کند  یمحل  نهی به دام افتادن در به  حال،ن یآن است. با ا  نهیهزو محاسبه کم   یآن شده است، سادگ  تی که باعث محبوب

مشکالت،    نیبه ا  یدگ یرس  ی هااز روش  یکیهستند.    یتکامل  ی هاتمیاکثر الگور  ی برا  ر،یناپذدو موضوع اجتناب  ییسرعت همگرا

( 8در شکل )  .بخشدی بهبود م  ی محاسبات  نهیهز  شیرا بدون افزا  PSO  تمیالگور  ییاست که کارآ  ایپو  امترپار  م ی استفاده از تنظ

 معماری شبکه عصبی پیشنهادی آورده شده است 
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 . (3و3و1با ساختار ) PSOی شبکه عصب کی معماری -8شکل

  یمعن  نیها به اراهبرد  نیدارند. شباهت ا  یرفتار مشابه  یو عموم  یمحل  ی نظر جستجو، ذرات از  PSO  یاصل  تمیدر الگور

بدون   ی که ذرات موظف به جستجو   یمعن  نیبه ا  شوند، یم   م یراهبرد تنظ  کیبا    گریکدیمانند    قاًی است که تمام پارامترها دق

الگور در  اما  هستند،  راه  ی جا  به IPSO و    TACPSOو    AGPSO  ی هاتمیهوش   ی پارامترها  میتنظ  ی برا  یمختلف  ی هاآن، 

 . شودی امتحان م ی سازنه ی به

بدان معناست    نی. اابدیی م  شیافزا  C2  کاهش و  C1در طول تکرار،    ی تعریف شده است کهاگونه به ضرایب    AGPSOدر  

 یبعد  ی دارند. سپس، در تکرارها  یبه کاوش در محدوده محل  لیاست، ذرات تماC2 تر از  بزرگ   C1که    ییتکرارها  نیکه در اول

که   دهدینشان م  ی سازه یدست آمده از شببه   جینتا  .]27 [کنندیمنطقه را جستجو م  یطورکلشد، به   C1تر از  بزرگ  C2که  

AGPSO3   با    سهیدر مقا  ی بهتر  ی بندعملکرد طبقهAGPSO1    وAGPSO2   ره یچندمس  گنالی س  صیطور خاص، تشخدارد. به  

 . [27]هستند   ق دقی ٪ 98.67 و ٪ 90.11 بیترتبه تپارازی و جعل  و است ٪ 95.33 یدقت عال ی دارا 

کننده    ی بندطبقه   یابیارز  ی برا  [30]و    [ 29] ،  [28]  ی هابا روش  [ 27] دست آمده در  به   جیعملکرد، نتا  ل یپس از تحل

قبل از    گرید   ی هاروش  ی ارها یبا مع   سهیدر مقا  ی بنداز نظر دقت طبقه   تواندی م  AGPSO  تمیشده، نشان داد که الگور  یطراح

جعل   صی است و تشخ  افتهیدرصد بهبود    95حدود    ی ریچندمس  صیتشخ  که،  دهدی نشان م  جیرا بدهد. نتا  ی بهتر  جیآن نتا

 است.  ترق ی[ دق28]   جیبا نتا سهیدرصد در مقا 1و  3 باًیتقر تیو پاراز

شده با    استخراج  ی هایژگیمختلف، بر اساس و  ی هاتداخل  صیو تشخ  GNSS  ی هاگنال یس   ی بندطبقه انجام    ی برا  یروش

استفاده    ی بندعنوان ابزار طبقه به   TAC-PSO  تمیبا الگور  دهیآموزش د  ی ها   NNشده است. در آن از    یمعرف  PD-MLروش  

  TAC-PSO  تمیهستند و الگور  کیقابل تفک   یرخطیغ  ی الگوها  ی رو  بر  ی بندانجام طبقه   ی برا  ی ها ابزار قو  NNشده است.  

، در PD-ML  یآشکارساز اصل  [31]  ی بندطبقه   تمیرا دارد. در الگور  ی جهان  نه یبه به   ییو همگرا  افتنی  ی برا   ی ادیز  ییتوانا

بهتر عمل   ت،یازبدون تداخل و پار  ی هاگنال یدر س  PSO-NNکننده    ی بندطبقه  نیو جعل و همچن  ی ریچندمس  ی هاگنال یس

-PD  ینسبت به آشکارساز اصل   د یخاص با  ی در کاربردها  ن،یهمراه است. بنابرا  ی ترش یب   یمحاسبات  ی دگیچی . اما با پکندی م

ML  شده است  شنهادیپ   [33] در    ی عمدی و طبیعیهاو مقابله با تداخل  صیتشخ  ی برا  ی ادیز  ی هاروش  .[32]  انتخاب شود ،  

 . کندی استفاده م یهمبستگ لیو اعوجاج پروفا گنالیقدرت س(( که از PD))مانند آشکارساز قدرت اعوجاج 

 یخروج   هیل   1نرون و    3با    یمخف  هیل   1  ،ی ورود  3( که  3،3،1)  ی . معمارمیریگی در نظر م  ی ورود  3با    ی شبکه عصب  کی

دارد. همچن  کیکه   )  میتوانی م   ن،ینرون  ن 6،6،1از ساختار  کن  زی(  ا   می استفاده  مور  نیکه  اضافه  Q-P و Q-E  ، Q-L  دسه 

 یشبکه برا  یدگیچی( باشد، پ3،3،1اگر )  م،یدهی آن را نشان م N-var   که شبکه دارد و با نماد  یدگ یچی. با توجه به پ شوندی م

 . می کنی ( استفاده م 2) ی ( از رابطه6،6،1ساختار ) ی ( و برا1( از رابطه )3،3،1ساختار )
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order = i * j + j * r + j*r +r = 3 *3 + 3*1 + 3*1 + 1 = 16                                                    (1)                                                           

order = i * j + j * r + j*r +r = 6 *6 + 6*1 + 6*1 + 1 = 49                                                    (2)                                                              

حالت دوم که در هر   ی برا  6*2000حالت اول،    ی برا  3*2000  م؛یکنیم  فیتعر  سی ماتر  کی .  میمجموعه داده دار  دو

 هستند.  یجعل ی هاداده ی دوم برا ی تا 1000و  یداده اصل ی اول برا  ی تا 1000کدام 

  SPSO  ،TACPSO  ،MPSOاز جمله    یبه انواع مختلف  PSO  تمیالگور  ب،یضرا  ی با توجه به مقدار در نظر گرفته شده برا

. اگر م ینام ی م  SPSOدر نظر گرفته شوند، آن را    2طور معمول برابر  ثابت و به   C2و    C1  بی. اگر ضراشودیم   م یتقس   IPSOو

  محاسبه   ی ، توابع براMPSO  تمی. در الگورشوندی گفته م  TACPSO( باشند،  3صورت رابطه )بهو    کسانیدو پارامتر    نیا  ریمقاد

C1    وC2   تمی[ و در الگور34( ] 4صورت رابطه )به  IPSO  در محاسبه    رییبا تغC1    وC2   با توجه باشندی ( م 5صورت رابطه )به .

تر کم   یمحل  نه یداشته و احتمال به دام افتادن آن در به   ی عملکرد بهتر  IPSO  ها،ی سازه یشب   ج یانجام شده و نتا  ی های به بررس

و    IPSO  تم یحاصل از الگور  بیفر  صیتشخ  جیپروژه نتا  نیدر ا  ن،ی[. بنابرا35]   باشدی م   PSOاعالم    تمیانواع الگور  گریاز د

TACPSO  ی شنهادیکه روش پ  شودیم  انیاعمال شده است و ب   IPSOشیو آزما  ی ئوردر ت  ییبال   لیپتانس  ب،یبا اصالح ضرا 

 دارد. 
 

C1 = C 2= 2.2 – exp [−(4t/T)2]                                                                                            (3)  

 C1 = (-
2.05

T
) t + 2.55 

C2 = (
1

T
) t + 1.25                                                                                                                  (4  )

C1 = 2.5 + 2 (
t

T
)2 – 2 (

2t

T
) 

C2  =0.5 – 2 (
t

T
)2 + 2 (

2t

T
)                                                                                                    (5)   

     

 یر یادگی  ییو توانا  ی خودآموز   ییتوانا  بیترت( هستند که به ی ریادگیعوامل    ای)  یعوامل شتاب منف  C2و    C1ها  که در آن 

 . و حداکثر تعداد تکرارها هستند  یتعداد فعل بیترتبه  𝑇و  𝑡و   کنندی ذرات را کنترل م یاجتماع

 ي عصب یهابر شبکه يمبتن يابیدر مرحله رد  بیفر صیتشخ ✓

 ن یبهتر شده است. در ا یلینسبت به حالت قبل خ  بیفر  صیتشخ  جینتا   ،شده است   فیتعر   PSOی با شبکه عصب  یابیرد

   .(9)شکل  درصد است 9/99دقت آن  نی با  دو خطا انجام شده، همچن ی سازه یحالت شب 
 

 
 . PSO یعصب  یبا شبکه  جنتای بهبود نمودار -9شکل 
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  ی . در واقع، شبکه عصبمیاداده  رییبا زمان تغ  ریرا متغ  PSO  ی برا  یتجربه عموم  نیو بهتر  یتجربه شخص  نیبهتر  ریمقاد

PSO   را به شکلIPSO  (10)شکل   درصد است 8/99انجام شده است و دقت آن  ی سازه یخطا شب 4. با میاکرده اصالح . 

 

 
 .IPSO یعصب یبا شبکه جینمودار نتا -10شکل 

شبکه    بی. در واقع، ضرامیداد   رییبا زمان تغ  ریمتغ   IPSO  ی برا  یتجربه عموم  نیو بهتر  یتجربه شخص  نیبهتر  ریمقاد

  95/99انجام شده است و دقت آن    ی سازهی خطا شب  1با    .می کرد  ی سازه یاصالح شده شب  بیبا ضرا  IPSOرا به شکل    یعصب

 . (11)شکل درصد است

 

 
 اصالح شده. بیبا ضرا  IPSO یعصب  یبا شبکه  جنتای بهبود نمودار -11شکل 

  7که با    میانجام داد  زینی را  عموم  ی تجربه  ن یو بهتر  ی شخص   ی تجربه    نیبهتر  بیبا ضرا  TACPSO  ی را برا   ی سازه یشب

 . است درصد  65/99 دقت که  آمد دست به ( 12مطابق شکل ) جیخطا انجام شده است و نتا

 

 
 . TACPSO یعصب یبا شبکه  جنتای بهبود نمودار -12شکل 
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 ب یفر صی در تشخ يعصب یهاعملکرد شبکه یسهیمقا ✓

که دارد، ممکن    یبیاما از معا  شودیاتصال استفاده م  ی هااسیها و بابا محاسبه وزن    MLP NNآموزش    ی برا  BP  تمیالگور

  ج یآن کند است و ممکن است نتا  ییبه دام افتد. نرخ همگرا  ی محل  نهی در به  ه،یاول  ی به پارامترها  ادیز  یوابستگ  لیاست به دل

  TACPSOو    PSO  از   ی سازه یانجام دهد، در شب  را توسط متلب  بیفر  صیتواند تشخی م  IPSO  یکند. شبکه عصب  جادی ا  یترکم 

سه    نی ا  بیفر  صیتشخ  جینتا  ی سهیداشته است. با مقا  IPSOرا    صیدقت در تشخ  نیترشی شده است که ب استفاده   IPSOو  

و عملکرد    ییشناسا  ییکارا  دررا به دقت انجام دهد و    بیفر  صیتشخ  تواندی م  IPSOکه    افتیدر   توانی هوشمند، م  تمیالگور

  ییشناسا  یو در ط  ابدی یاز موعد خاتمه نم  شی پ  IPSO  نیعالوه بر ا  رد،یگی م  یشیپ  جیرا  ی هاتمیالگور  یدر حال اجرا از برخ

به م   شود،ی م  یمحل  ی سازنه یوارد  ا  IPSO  دهدی که نشان  بهبود روش محاسبه وزن  )  مؤثر است.  ینرسیدر  ( 2در جدول 

 های آزموده شده آورده شده است. الگوریتم مقایسه ی نتایج تشخیص فریب 

 

 . یعصب یهابر شبکه  یمبتن بیفر صیحاصل از تشخ جینتا یسهمقای  -2جدول 

 تعداد خطا  پیچیدگی ساختار شبکه عصبی 
درصد تشخیص 

 صحیح 
 

IPSO 

 (شدهاصالح)با ضرایب 
16 1=Z 95/99 

PSO 16 2=Z 90/99 

TACPSO 16 7=Z 65/99 

IPSO 16 4=Z 8/99 

AGPSO 16 197=Z 11/90 
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 یهاها روشآن  انیکه در م  اند،شده یها معرف آن  ی سهیو مقا  بیفر  صیتشخ   ی هاو روش  بیانواع حمالت فر  مقاله،  نیدر ا 

س  ی مبتن پردازش  قابل  ی ترکم   ی نهیهز  گنال، یبر  برای  دارند  ی ترشی ب  ی اجرا  ت یو  سیگنال  پردازش  از  جهت  همین  به   ،

  رنده،یگ  یابیحلقه رد  ی دلتا در مرحله  یو بررس SDR افزارنرم  ویراد  رندهیبا استفاده از گ  . آشکارسازی فریب استفاده شده است

  گنال یشکل در س  رییو تغ  ی هرگونه ناهنجار   صیدر تشخ  یسع  ،یو جعل  یفاز و متعامد و داده اصلبخش هم   ی با رسم نمودارها

افزار  به سخت  ازیدارد و ن  یی بکار رفته دقت بال   ی افزار نرم   رنده یصورت گرفته است. روش گ   بیحمله فر  ی جهت آشکارساز 

 . شده است فیصورت جداگانه تعردلتا به اریاز مع بیو فر  یاصل ی هر دو داده ی برا  گنالی س یابیمنظور رداضافه ندارد. به 

و دچار   خوردی به هم م  یکم  ی نمودار دلتا از تقارن مثلث  جیو نتا  شودیفاز و متعامد کم م هم   نی اختالف ب  بیحالت فر  در

که دقت را   ت( استفاده شده اس3و3و1، با ساختار )IPSO  یشبکه عصب  ک ی  ی منظور بهبود آشکارساز. به شودی اعوجاج م

 بیبا ضرا  IPSOها  آن  نی در ب  ، کهشوندیم  سهیمقا  ی شنهادیپ  ی هاتم یالگور  ی سازه یشب  جینتا  ت،ینها  در  .داده است  شیافزا

و    یابیرد   ی ساز برامقاله از سه همبسته  نیدر ا  ن،یهمچن  .دهدی خطا را نشان م  نیتردرصد، کم   95/99اصالح شده با دقت  

                  داد. شیروش را افزا نیدقت ا توانی سازها م تعداد همبسته شیاستفاده شد. با افزا گنالی نظارت س
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