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 «   های شنود بر مبنای هوش مصنوعیتشخیص خودکار مدوالسیون و کدینگ در سامانه توسعه سامانه »

 

 بسمه تعالی
 

بنیععان بععا رویکععرد نععوآوری بععا  و های دانشرکتتقویت توان توسعع ه فنععاوری شعع   منظوربهوق نوآوری و شکوفایی  صند

عرضععه کععردت اسععت کععه در  ایععه آن، نیا هععای تاقیقععاتی و فناورانععه همکاری فناورانه، خدمت جدیدی را طراحععی و  

هععای تاقیقععاتی و توسعع ه هععای وهوه ععی و فنععاور توانمنععد بععرای اجععرای طر بنیان و مت ا باً، گروتهای دانششرکت

 نماید.ها را شناسایی میهای مورد نیا  این شرکتفناوری

بنیان متقاضی است که توسط صععندوق نععوآوری و های دانشا  شرکت آنچه ویش رو دارید، نیا  تاقیقاتی/فناورانه یکی

 شکوفایی شناسایی و در  ایه فراخوان منت ر شدت است. یطفاً به موارد  یر توجه فرمائید:

شرکت در این فراخوان تاقیقاتی و ارائه ورووو ال در  ایه انفرادی، گروهی، شرکتی یا سا مانی مجا  اسععت. همععه  (1

های ها و مراکععت تاقیقععاتی، شععرکتدان ععاات یعلمئععتیهآموختاععان و اعیععای جویان، دانشوهوه ععاران، دان عع 

 توانند با تدوین و ارسال ورووو ال در این فراخوان شرکت کنند.بنیان و فناور و سایر عال مندان میدانش

در  19/04/1400 خیتععار تععا حععداک ر و ییشععکوفا  و  ینوآور  صندوق  شدتنیتدو  چارچوب  در  دیبا  صرفاً  هاورووو ال (2

هععایی کععه در ارسععال شععوند. ورووو ال  https://ghazal.inif.ir/grant  به آدرسغتال  در سامانه    Word ایه  

 های دیار به دست صندوق برسند، وارد فرایند ار یابی نخواهند شد.، یا به روشرا آنیغچارچوبی  

ها توسط صندوق نوآوری و شععکوفایی آغععا  خواهععد شععد. ها، فرایند ار یابی آنوس ا  اتمام مهلت ارسال ورووو ال (3

»مجععریب بععرای  عنوانبععهورووو ایی که بی ترین تناسه را با ایتامات این نیا  تاقیقاتی داشععته باشععد، انتخععاب و 

 بنیان متقاضی م رفی خواهد شد.مذاکرات تکمیلی به شرکت دانش

بنیععان یمتقاضععی تاقیععق(،  ععرارداد دهنععدت منتخععه یمجععری تاقیععق( و شععرکت دانشدر صورت توافق ورووو ال (4

ای مابین »صندوقب، »متقاضیب و »مجریب من قد خواهد شد. در  ایه این  رارداد، صععندوق نععوآوری تععا جانبه3

ای و مرحلععه  طوربععهدرصد هتینه اجرای طر  تاقیقاتی را به شکل بالعوض به متقاضی خواهععد ورداخععت تععا    70

 متناسه با وی رفت اجرای طر ، در اختیار مجری  رار گیرد.

بینععی و م رفععی شععدت اسععت، امععا هععای کلععی بععرای اجععرای تاقیععق مععورد نظععر ویشگرچه در این فراخععوان، گام (5

توانند ا  هر روش یا فناوری دیخوات و در  ایه یک برنامه تاقیقاتی متفاوت بععرای حععل ایععن دهندگان میوی نهاد

 تاقیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفادت کنند.  مسئله

هععای صععندوق نععوآوری و شععکوفایی منععدی ا  حمایتبهرت  منتیهبهتدوین و ارسال ورووو ال در  ایه این فراخوان،   (6

کند. صندوق نوآوری و شکوفایی خود را ملتم بععه رعایععت مارمععانای ت حقی ایجاد نمینخواهد بود و برای فرستند

 های ارسایی مارمانه نتد صندوق با ی خواهد ماند.دانسته و مفاد کلیه طر 

کععارگتار صععندوق در میععان باذاریععد  عنوانبععهیا ابهام در خصوص این فرایند را با شععرکت بومرنعع   سؤالهرگونه   (7

 (021-88398563و  88398543یشمارت تماس:  

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضیدانش شرکت  درباره  

 

با هدف    1395این شرکت در سال    تدوین شدت است.   1نووای نوع  بنیان  دانش  شرکتاین فراخوان به سفارش یک  

های وردا شی  های مخابراتی، تالیل سیانال و همچنین تسریع ایاوریتمسامانهها و  سا ی انواع سیستمطراحی و ویادت

موید    این شرکت  ماصوالت  ا جمله   . دش  خود   بنیاندانش  مجو  موفق به اخذ    1399در سال    و  شروع به ف اییت کرد 

راداری، گیرندت سیانال حامل موید سیانالهای مخابراتی دیخوات،  سیانال وایش طیف یرحامل و سامانه-های    های 

 است.

ساخت   و  طراحی  به  موفق  برق  مهندسی  در  مینه  علمی  سابقه  و  تجربه  ا   برخورداری  با  شرکت  این  مدیران 

شدتسامانه طیف  وایش  دنب  اندهای  به  اینک  بفناوریتوس ه  ال  و  مرتبط  ماصول  اهای  همکا  این  با  در  ایه  ری 

 مند هستند.وهوه اران و فناوران عال ه
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 «   های شنود بر مبنای هوش مصنوعیتشخیص خودکار مدوالسیون و کدینگ در سامانه توسعه سامانه »

 

 مسئله   ضرورت
 

امرو ی  انسان  وجوت  ندگی  تمام  در  مخابراتی  و  ارتباطی  تجهیتات 

درمان،   آمو ش،  بستایی  ا   نظامی    امور  و  ونقلحملنظیر  اهمیت 

است مهمبرخوردار  ا   ارتباطی  تجهیتات  سامانه.  وایش  ترین  های 

جن   در  نبرد  هستند.  میدان  ایکترونیک  توس ه های  به  توجه  با 

بیسیستم مخابرات  سیانالسیم،  های  رصد  به  بینیا   سیم  های 

مارگان  موردتوجه   ش یا وشیب ا   های  یکی  است.  گرفته  ختلف  رار 

نیا مندیمهم وارامترهای  ترین  استخراج  این  مینه،  در  موجود  های 

بیسیانال مرکتی  های  فرکانس  سیانال،  باند  وهنای  همانند  سیم 

باشد. عالوت بر های شنود میهانال و نوع مدوالسیون آن در سامانسی

فوق وارامترهای  کدین   استخراج  وارامترهای  استخراج  ایذکر، 

نیت  یینک  مخابراتی  فرآیندها  می  ا یموردنهای  این  به  که  باشد 

 شود. کدین  گفته میدمدوالسیون و دی 

و دی  اکنونهم  بههای شنود  کدین  در سامانهفرآیند دمدوالسیون 

م کالتی  با  د که  گیرانجام می  هااوراتورتخصص  با  روش کالسیک و  

این  همرات   اهمیت  به  توجه  با  بنابراین  به    ،هاسامانهاست،  نیا  

هدف اصلی این وروژت طراحی  شود.  های با د ت باال احساس میروش

سا ی فرآیندهای ت خیص خودکار نوع مدوالسیون و کدین   و ویادت

 باشد. هوش مصنوعی می با استفادت ا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله

 )نیاز تحقیقاتی(: 

 مسئله این تحقیق عبارت است از

خیص  تشعع توسعععه سععامانه  »

خودکعععار مدوالسعععیون و  

در   شنود  سامانهکدینگ  های 

 «بر مبنای هوش مصنوعی
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 «   های شنود بر مبنای هوش مصنوعیتشخیص خودکار مدوالسیون و کدینگ در سامانه توسعه سامانه »

 

 تحقیقاتی  مسئله مشروح 
سامانه شنود  در  است  مخابراتی  های  سامانهسیانالتا  نیا   در  دریافتی  ا   وایش،  هایهای  و    وس  رصد  دریافت، 

برای این منظور، باید باندهای حاوی اطالعات شناسایی و وس ا  دستیابی به کدین  و مدوالسیون  د.  نشو  آشکارسا ی

شو با یابی  م نادار  و  اصلی  دادت  فرستندت،  در  استفادت  و    )AMR(  1مدوالسیون   خودکار   ت خیص  جه یدرنت د.  نمورد 

 . شودمی ها ماسوباین سامانه اصلی  وظایف ا  یکی )ACR( 2سیانال کدین  

شدت    شود و دادت دریافتدر یک کانال مخابراتی، هموارت عوامل مت ددی مانند انواع نویت، موجه تغییر دادت ارسایی می

های مخابراتی، برای جلوگیری ا  ایجاد خطا  دارای خطا خواهد بود. در سیستم  شدتارسالتوسط گیرندت نسبت به دادت  

می آن  در  تغییراتی  ویام،  کردن  مدویه  ا   ارسایی،  بل  ویام  میدر  اضافه  آن  به  اطالعاتی  و  تا  دهند  سمت    درکنند 

کدین   این فرآیند   د.گردابی می ، دادت صایح با یهیترتنیابهها را اصال  نمود.  گیرندت بتوان خطاها را شناسایی و آن

 کانال نام دارند. 

تا  سامانهدر   است  نیا   وایش  وارامترهای  های  دریافتی  ابتدا  و  سیانال  دمدوالسیون  افرسپس  شناسایی  و  یند 

بیت استخراج    صورتبهات  اطالع   وس ا  ت خیص فرکانس حامل و وهنای باند،  انجام گیرد. در این مرحلهآشکارسا ی  

بیت  م موالً  .گردندمی میاین  نیت  خطا  شامل  و  نیستند  مفیدی  اطالعات  حاوی  صایح    منظوربهباشند.  ها  دریافت 

بر سیانال شناسایی گردد که  باید کدهای اعمال  اطالعات،  ا  سوی فرستندت  کدین  گفته  به آن دی  اصطالحاً شدت 

 بخش فرستندت و گیرندت ن ان دادت شدت است. ، فرآیندهای ت ریح شدت در 1شکل در  شود.می

 

 

 . های مخابراتی: فرآیند ارسال و دریافت اطالعات در سامانه 1شکل 

 

 
1 Automatic modulation recognition 
2 Automatic coding recognition 
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توان به دو دسته  را می  اند رارگرفتهمورد استفادت    ACRو    AMRهای کالسیک که برای حل مسئله  روش  یطورکلبه

Likelihood based    وFeature based    تقسیم نمود. با استفادت ا  ایاوریتمLikelihood based  ،AMR    وACR  

شود. ایدت این روش استفادت  های مختلف برای ت خیص مدوالسیون تبدیل میامتاان کردن فرضیه  مسئلهبه    دروا ع

شدت به  م اهدتشدت است. برای مااسبه احتمال مت لق بودن نمونه سیانال  ا  تابع چاایی احتمال سیانال م اهدت

شوند  استخراج میهایی  ابتدا ویهگی  Feature basedشود. در ایاوریتم  استفادت می  Likelihoodهای مختلف ا   مدل

باتوانند سیانالکه می ایاوریتممدوالسیون متفاوت را تفکیک کنند  ها  ا   با استفادت    ا جمله های یادگیری ماشین ی. 

با توجه   آید.دست میهها بگیری بر مبنای این ویهگیمدل مناسبی برای تصمیم  ، آمو شیهای  درخت تصمیم( و دادت

کانال،  های  و تغییر وارامتر  (نسبت سیانال به نویتی  SNR  ا جملههای سیانال دریافت شدت  به م خص نبودن وارامتر

را   مدالسیون  نوع  مختلف  شرایط  برای  بتواند  که  مدیی  است. بینی  ویش  یدرست بهارائه  م کل  بسیار  گسترش    کند 

ایاوریتم بر شبکهرو افتون  بینایی ماشین، نظر طراحان  آن   بول ابلهای عصبی و عملکرد  های مبتنی  ها در مسائل 

بی این  مخابرات  ا   استفادت  به  را  جله  ایاوریتمسیم  سیانال  وردا ش  در  استها  می  رونی ا ا  .کردت  نظر  با  به  رسد 

 ادر به    شدتارائههای  ئه نمود که با عملکرد بهتری نسبت به مدلاتوان مدیی ارهای عصبی عمیق میاستفادت ا  شبکه

 ت خیص نوع مدوالسیون سیانال برای شرایط مختلف کانال باشد.

بر    کانال  مدوالسیون و کدین    های ت خیص خودکارایاوریتم  ی بهینهسا ی  به همین ترتیه هدف این وروژت، ویادت

وردا ندت بر هوش مصنوعی    بالدرن    صورتبه  GPU  Embedded  روی  انتظار    باشد. میو مبتنی  وروژت  اول  در گام 

مدوالسیون  می خودکار  ت خیص  بتواند  تاقیق  مجری  که  اساسرا  دیجیتال  رود  سامانه  بر  در  مصنوعی  های  هوش 

 سا ی کند و سپس به بخش ت خیص خودکار کدین  بر مبنای هوش مصنوعی بپردا د.شنود ویادت

 

 های تحقیق: گام

 مدوالسیون دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی  خودکار های ت خیص طراحی ایاوریتمبررسی و  •

  افتار مدوالسیون دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی بر روی سخت  خودکار های ت خیص  سا ی ایاوریتمویادت •

Embedded GPU 

 کدین  مبتنی بر هوش مصنوعی  خودکار های ت خیص بررسی و طراحی ایاوریتم •

ایاوریتمویادت • ت خیص  سا ی  روی  ک  خودکارهای  بر  مصنوعی  هوش  بر  مبتنی    افتارسختدین  

Embedded GPU 

 های وا  ی های ت خیص خودکار مدوالسیون و کدین  با سیانالتست نهایی ایاوریتم •
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 های مورد انتظار تحقیق خروجی 

 GPUافتاری های ت خیص خودکار مدوالسیون بر بستر سختایاوریتم سا یویادت •

   GPUافتاری بر بستر سخت کدین  های ت خیص خودکار ایاوریتم سا ی ویادت •

 الزامات تحقیق 
 :باشد یر م خصات   یدارا  یدبا نظر دورمسا ی شدت ویادتسامانه   

 شناسایی شوند. 2و  1های جداول در بخش ت خیص خودکار مدوالسیون نیا  است مدوالسیون •

 حدا ل نسبت سیانال به نویت برای هر مدوالسیون م خص شدت است.  1جدول در  •

 . AWGNبخش تشخیص خودکار مدوالسیون در کانال  مشخصات : 1جدول 

 مقدار  مشخصه

وارامترهای  

 موردنظر 

BPSK> 8 dB 

QPSK, OQPSK, 8PSK, DQPSK > 9 dB 

2FSK, 4FSK, 16FSK, 8PSK, MSK, GMSK >12 dB 

16QAM, 16APSK > 17 dB 

32APSK, 64QAM > 23 dB 
 

شود. در    انجام  2جدول  های  مدوالسیون  AMRبایستی    ETSI TR 125 943در کانال فیدین  با استاندارد   •

 این جدول، حدا ل نسبت سیانال به نویت برای هر مدوالسیون در کانال فیدین  م خص شدت است.

 . فیدینگبخش تشخیص خودکار مدوالسیون در کانال  مشخصات : 2جدول 

 مقدار  مشخصه

وارامترهای  

 موردنظر 

BPSK> 10 dB 

QPSK, OQPSK, 8PSK, DQPSK > 11 dB 

2FSK, 4FSK, 16FSK, 8PSK, MSK, GMSK >14 dB 

16QAM, 16APSK > 19 dB 

32APSK, 64QAM > 25 dB 
 

نوع کدین    • بایستی  اول،  در  یربخش  است.  ت کیل شدت  دو  یربخش  ا   کدین   ت خیص خودکار  بخش 

کانال ت خیص دادت شود و در  یربخش دوم باید وارامترهای کدین  تخمین  دت شود. احتمال ت خیص نوع  

ن درست  ت خیص  احتمال  دارد.  بستای  مخابراتی  کانال  بیت  خطای  احتمال  به  اول  بخش  در  وع کدین  

ن ان دادت    3در جدول    BPSKبرای مدوالسیون    AWGNکدین  برحسه نسبت سیانال به نویت در کانال  

 شدت است.
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 . BPSKبا مدوالسیون  AWGNنسبت سیگنال به نویز در کانال  برحسباحتمال تشخیص درست نوع کدینگ : 3جدول 

 dB برحسب BPSKنسبت سیگنال به نویز برای مدوالسیون  نوع کدینگ 

-10 -6 -2 2 6 
RS 0.65 0.85 0.95 0.999 0.9999 

BCH 0.65 0.85 0.95 0.999 0.9999 
Convolutional 0.55 0.75 0.9 0.99 0.999 

Interleaver 0.65 0.83 0.94 0.99 0.999 
 

 .شناسایی شوند 4وارامترهای کدهای ارائه شدت در جدول در بخش ت خیص خودکار کدین  نیا  است  •

 . بخش تشخیص خودکار نوع کدینگهای مشخصات کدینگ: 4جدول 

 پارامترهای مورد نیاز  عنوان 

RS Codeword length, N 

Message length, K 

Shorten message length, S 
BCH Codeword length, N 

Message length, K 

Shorten message length, S 
Convolutional Constraint Length 

Code Generator 

Punctured Rate 

Punctured vector 
Interleaver interleaver pattern 

 

جدول   • مدوالسیون    5در  برای  وارامترها  درست  ت خیص  کانال    BPSKاحتمال  ا ای   AWGNدر   به 

SNR= 0 dB .آوردت شدت است 

 پارامترهای کدینگ : احتمال آشکارسازی 5جدول 

 درست صورت به و احتمال آشکارسازی پارامترها   پارامترهای مورد نیاز عنوان 

RS Codeword length, N (Pd = 0.9) 

Message length, K (Pd = 0.9) 

Shorten message length, S (Pd = 0.7) 
BCH Codeword length, N (Pd = 0.9) 

Message length, K (Pd = 0.9) 

Shorten message length, S (Pd = 0.7) 
Convolutional Constraint Length (Pd = 0.6) 

Code Generator (Pd = 0.6) 

Punctured Rate (Pd = 0.6) 

Punctured vector (Pd = 0.6) 
Interleaver Interleaver pattern (Pd = 0.6) 

 



                

8 
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 تواند در اختیار مجری قرار دهدمتقاضی تحقیق می هایی که تجهیزات و زیرساخت 
با توجه به سابقه  بلی ف اییت شرکت متقاضی در این حو ت و همچنین وجود سامانه مدوالتور در شرکت،   •

ویادت برای  حجیم  دادت  تویید  ماژولامکان  دارد.سا ی  وجود  ترتیه  ها  همین  ایاوریتم  به  تست  های  امکان 

 .باشدهای عملی و وا  ی نیت مقدور میلسا ی شدت با سیاناویادت

 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری 

 مسئله تاصیالت و سوابق تیم تاقیقاتی و تناسه آن با  •

 مسئله رویکرد فنی تیم تاقیقاتی به  •

 دسترسی به تجهیتات آ مای ااهی و مواد اوییه و سایر ایتامات اجرای تاقیق  •

  مان و هتینه اجرای تاقیق  •
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 تسهیم مالکیت فکری

: مجری در مایکیت م نوی ناشی ا  اجرای تاقیق سهیم خواهد بود و انت ار مقایه م ترک  معنویمالکیت   •

ها و سمینارها با موافقت و  مقایه در کنفرانس  ارائههای داخلی و خارجی،  توسط مجری و متقاضی در ژورنال

 اندرکاران مجا  خواهد بود.اشارت به نام همه دست

به مدل کسهمالکیت منافع مادی • با توجه  این فناوری  :  ا  توس ه  وکار شرکت متقاضی، منافع مایی ناشی 

 . ایتحمه اجرای وروژت تاقیقاتی را دریافت خواهد کردتماماً مت لق به شرکت متقاضی بودت و مجری صرفاً حق

 

 ارسال پروپوزال  

  19/04/1400  تاریخحداک ر تا  ، تدوین و  نوآوری و شکوفایی  صندوق  موردنظرها صرفاً باید در چارچوب  ورووو ال

آدرس   به  غتال  سامانه  ورووو ال  https://ghazal.inif.ir/grantدر  شوند.  چارچوبی  ارسال  در  که  هایی 

 ار یابی نخواهند شد. های دیار به دست صندوق برسند، وارد فرایند ، یا به روشرا آنیغ

 

 

 

 

 

https://ghazal.inif.ir/grant
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