
 

   

 

 

 
 

 

 

 

.نکته ای که کار را مشکل کرده و اشتياق به پيشرفت در زمينه کاربردی  ، برخورد داده اجتناب ناپذیر می باشدRFIDدرسيستم های  – دهيچک

یکی از چالش برانگيزترین  RFIDکردن موارد شبکه های رادیویی را تحت تاثير قرار داده است مسئله تصادم است. کاهش تصادم در شبکه های 

زایش ميزان گذردهی است، به این معنی که تداخل کمتر رخ داده و در یکی از پارامترهای موثر در کاهش تصادم اف نيازها در این شبکه می باشد.

م و ینتيجه انرژی هدررفته در مواقع بروز تصادم کاهش پيدا کرده است. در این مقاله ابتدا به بررسی برخی از الگوریتم های ضدتصادم می پرداز

داخت که هدف آن بهبود انرژی مصرفی و افزایش بازدهی سيستم در سپس به ارائه یک روش کاهش تصادم مبتنی بر کدگذاری منچستر خواهيم پر

در پارامترهایی نظير بازدهی  ATSA ،Dy ATSA،ImATSAمی باشد. در نهایت به ارزیابی الگوریتم پيشنهادی با الگوریتم های ضدتصادم  RFIDشبکه 

سات ناظر بر عملکرد بهينه تر الگوریتم پيشنهادی نسبت به سایر سيستم، انرژی مصرفی و تعداد تصادم رخ داده، پرداخته شده است. نتایج مقای

 الگوریتم ها در کاهش انرژی مصرفی و افزایش بازدهی سيستم می باشد.

 

 تصادم،شبکه رادیویی، شکاف تصادم،گذردهی -كليد واژه

 

 

 مقدمه -1

شناااایی ا  ریی  اووا  رادیویی كه هه ن  ایاریت  اشيا تي  

گفره وی شننود یکی دی ی ا  داننراوردهاف تلفي   نناا  رایاته و 

وخناهیا  ااننن کهه كارگيیف ایا رااورف نیاده اف اويدواركااده 

هه ایا هیاف  ننناان  هی  هنه اروینا  وی نوردکوای اییاداتی ه  

سر  ها یا ايا جمله وشکالتی كه ا ،ايسر  ااکرییکی وارد اا  

وی هاشدکتداخل در ايسر  ن  وواجه اا  هیخورد داده یا تداخل 

ها اوی رخ وی  RFIDهاف وخاهیاتی وا جمله انننيسنننر  هاف 

دهد كه در یک واطقه وشخص، ریاراده یا گيیتده هایی هی روف 

اراال ویا دریار  خودرا  یک كاتال ودریک  وا  وشخص عمليا 

ارالعا  ها اتجام وی دهادکایا عمل هاعث وی شنننود كه ارانننال 

واچسننری یکی ا  تکايک  كدگذارف [2 ,1] .دتپذییوورقي  اتجام 

هاف ووثی هیاف تشننخيص و ل هي  تداخل در ایا شننبکه ها وی 

کتشننخيص و ل وایای هي  تصننادم واجی هه كاهز وي ا  هاشنند

هيکار غيیضیورف وی شودکاوا اارفاده ا  تصنادم ها و شنکاف هاف 

ایا كندگنذارف هنه تاینایی تمی تواتند واجی هنه ار ایز ها دهی 

اننيسننر  و كاهز اتیژف وصننیری شننودکهاتوجه هه ایاکه تاداد 

هیچسن  ها یبل ا  رینیاد شنااانایی وجیول اا  تيا  هه اضاره 

یی  ي  رول ركید  حاا  پویا هه رینیاد تشنننخيص داری  تا هروات

 [5] .ايه را تاييا كاي او

 مروری بر کارهای گذشته -2

یکی ا  اا وریر  هاف ضندتصننادم در شبکه  ATSAاا وریر  

RFID  وی هاشندک ایده ا نلی ایا اا وریر  اخرصای یک پيشوتد

وا صنننیهه رید هیاف هیریی  و هیاانننال  وی هاشننندکدرهیریی  

 با بهبود انرژی مصرفی RFIDارائه روشی جهت کاهش تصادم در شبکه های 

  2دكری و مدرضا الطا  نیایی، 1ریيمه ارخ  تيا
 afkhamnia.fa@gmail.com،  داتش اه ن اد ا فیا  واحد خوراا ا 1

  soltan@khuisf.ac.ir، ا فیا  واحد خوراا ا داتش اه ن اد 2



 

   

 

 

 
 

 

هیچسن  ها اهردا شناااه خودرا ها پيشوتدریی  وقایسه وی كااد، 

اگی هاه  هیاهیهودتد نت اه هیچسننن  ووردتدی درهما  شنننکاف هه 

هیچسنن  خوا  پاانن  وی دهدک دررول هیریی  هیچسنن  خوا  

پيشنوتدهاف ویهو  هه هیشنکاف كه درن  شکاف تصادم رخ داده 

یی  ا  اا وریرمی اانن  را ثب  وی كاد و در اداوه در اتریاف هی ر

هیاف تخميا تاداد هیچسن  هایی كه تصنادم داشنره اتد اارفاده 

اارفاده وی شود كه  Vogtجی  تخميا ا  اا وریر  ک[3]وی شود 

( هدا  وی 1حد پایيا هیاف تاداد هیچس  ها هی اااس وااداه )

 نیدک

 
 

تاداد شکاف هایی اا  كه ها یک هیچس   C 1در ایا راهطه 

شنااخره شنده اان )در شکاری كه رقک یک هیچس  پاا  دهد 

تاداد شکاف هایی ها چاد  C =<2ن  را شنکاف وور  وی تاوي ( و 

ا  روش واركوف هیاف  Vogtهیچسنن  وی هاشنند)شننکاف تصننادم(ک

رفاده وی تصننمي  گيیف در وورد اننای  ریی  ها در هیویحله اانن

هه ایاکه تاداد هیچسنن  ها ا  یبل وشننخص تمی  توجهها  ک[4]كاد

رول ریی  را هه  ور  تصادری یا داخواه اترخاب  ATSAهاشند و 

 هااهیایاوی كاد، رینیاد شنناااننایی راها وشننکل وواجه وی كادک

ا  نتجایی حائ  اهمي  ااننن  كه وقدار  (Fوقدار اوايه رول ریی )

F ریی  هاف هادف تي  هه  نننور   تجيیوار ا  روف وضننناي   در

 [3]یبلی هدا  وی نیدک

جی  تاییف رول ریی  هه  ننور  پویا  DyATSAاا وریر  

هیاف رینیاد تشننخيص وایری گیدیدک ها ااننرفاده ا  ایا اا وریر  

هیچسنن  خوا  وقدارف واطقی و حسنناب شننده هیاف رول ریی  

ال وی كادکیکی ا  واای  اترخاب وی كاد و هه هیچسنن  ها ارانن

 2022ایا اا وریر  ایا اانن  ، ها اوی كه تاداد هیچسنن  ها ا  

ار ایز وی یناهند حاا  پویا كارایی خود را ا  داننن  وی دهد و 

تاداد شننکاف هاف تصننادم ها شنني  هسننيار  یادف ار ایز وی 

 ک[5]یاهد

وطیح گیدینند هننه  ATSAجینن  هیبود  ImATSAاا وریر  

  و ا دیاد هیچسننن  ها را هیروف تشنننخيص ت وف كه تاثيی تیاك

كاهز وی دادکها اوی كه تاداد هیچسننن  ها خيلی ك  ااننن ، 

هیچسننن  خوا  تمی تواتند و ل وایای تصنننادم را در اا وریر  

ATSA در اا وریر  تشنننخيص دهدکATSA  هیچسننن  خوا  وی

هایسن  تاداد  یادف ا  ااال  هاف تصادم و هيکار را اور ا  كاد 

، كدگذارف ImATSAدیي  تصنننادم را هياهدک اوا در تا هرواتد و ل 

واچسنری هیاف یاررا و ل واقای هي  تصنادم اانرفاده وی شودک 

هااهیایا هیچسننن  خوا  یادر ااننن  تصنننادم ها و شنننکاف هاف 

هيکننارغيیضنننیورف را ا  ایا ریی  وي ا  ینناهننل توجیی كنناهز 

 ک[4,5]دهد

 DyImATSAالگوریتم پيشنهادی  -3

ک اا وریر  ضننندتصنننادم هه وادور هندف ایا وقااه ارائه ی

ار ایز ها دهی انيسر  و كاهز اتیژف وصیری گیه ها وی هاشدک 

وی كوشننند تا ها اانننرفاده ا  ریی  پویا و  DyImATSAاا وریر  

كدگذارف واچسنری، عالوه هیكاهز تادادتصادم هاف رخ داده در 

رینیاد تشنخيص و كاهز تاداد شننکاف هاف هيکار غيی ضیورف، 

 ،وصنیری را هیبود هخشندک اارفاده ا  رول ریی  پویا وي ا  اتیژف

( Fهدتبال تاییف وقدارف واطقی و حسناب شده هیاف رول ریی )

( رلوچار  تاییف 1و ارانال هه هیچسن  ها وی هاشندک در شکل)

 رول ریی  پویا در اا وریر  پيشایادف هيا  شده اا ک

 
  یری رول فیتای  فهیا ایپو حاا  رلوچار : 1شکل

تاييا وی كاي ک   PF=2درا ده اول رول ریی  را ها اترخاب 

را هه عاوا  ورودف هه انيسر  داده كه ایا وقدار تواتی  Pدروایع 

هوده و هه  ننور  داخواه تاييا وی گیدد و هه هیچسنن  ها  2ا  

ارانال وی شنودک شمارتده ویهو  هه هیهیچس  یک عددتصادری 

ادک هیچسنن  هایی كه عدد هیاف خودهیوی گ ی" F-1تا  0"در ها ه 
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را هیاف خود اترخناب كیده اتد، ح  پااننن  داد  " 0" ننن ي  

)هیییاركید  ارتبا (ها هیچس  خوا  را دارتد و اجا ه دارتد شاااه 

خودرا هیاف هیچسن  خوا  اراننال كاادک اگی شننکاف اول تصننادم 

هیاف  را" 0"هاشند، هدیا واااان  كه هيز ا  یک هیچسن  عدد 

را یک واحد  Pاتند و هیچسننن  خوا  وقندار  خود اترخناب كیده

دهند و وقندار جدیدف ا  رول ریی  را هه هیچسننن   ار ایز وی

اراننال وی كاد وای اگی شننکاف اول، شننکاف هيکار هاشنند)یاای 

را یک واحد كاهز و وقدار  Pهیچسننبی پاانن  تدهد(نت اه وقدار 

 جدیدف ا  رول ریی  هه هیچس  اراال وی شودک

پيشننایادف ا  كدگذارف واچسننری جی  هخز دوم اا وریر  

شنااانایی هیچس  ها اارفاده وی كادک در ایا كدگذارف در یک 

شنکاف تصنادم، هیچسن  خوا  پيشوتدهاف ویهو  هه پاا  هاف 

هیچسن  هاف تصادم یارره را ، تا ویو  اوايا هي  تصادم ثب  وی 

كاد و هه عاوا  پيشننوتد جدید هیاف ریی  هادف هی وی گ یاد كه 

اف هاف هيکار غيیضنننیورف و كاهز کوی واجی هه حذف شنننایا ا

 تصادم و در تريجه هیبود اتیژف وصیری وی شودک

 ارزیابی الگوریتم پيشنهادی -4

در ایا وقااه هه وقایسه اا وریر  پيشایادف ها اا وریر  هاف 

پیداخره شننده اانن ک  ATSA،DyATSA ،ImATSAضنندتصننادم 

ییا پاراوریهاف جی  ار یاهی روش پيشنننایادف دووورد ا  ویمر

( و اتیژف System Efficiencyشنننبکه یاای ها دهی انننيسنننر )

وصنیری در گیه ها را وورد هیرای ییار وی دهي ک تیم ار ار شبيه 

اا ف كه در ایا پژوهز وورد اارفاده ییار گیرره اا  تیم ار ار 

NS2 (پاراوریهاف وورد ااننرفاده در شننبيه 1وی هاشنندک جدول )

 اارفاده در ایا هخز را تشا  وی دهدکاا ف اااریوهاف وورد 

 
 فاا  هيشب فها پاراوری ییوقاد:1جدول 

 سطر پارامتر مقدار
782 x  545 m2 1 تاحيه شبيه اا ف 

100 m2 2 داواه اترقال 

100 J 3 اتیژف اوايه 

Mac 802.11  پیوتکل MAC 4 

250 kbps 5 پیااف هاتد 

 6 دریار اتیژف  0.76

 7 اتیژف اراال 0.28

 8 تاداد هیچس  خوا  1

 9 تاداد گیه ها 150

 

تشا  وی دهي ک داره اول حااری اا  اره ترایج را در دود 

ور یک و رول شاااه هیچس   )هیچس  ها(كه وضناي  گیه ها

ا گیه ههيری وی هاشند و دانره دوم حااری اا  كه وضاي   12

هيری اا ک هی دو داره را ا   69ور یک و رول شاااه هیچس  

  ،اتیژف وصیریو   رايستدی تاداد شنکاف هاف تصنادم، ها دهی 

 هیرای ییار وی دهي ک  وورد

( هه هیرای تاداد شکاف هاف تصادم در شبکه ها 2در شنکل)

هيری پیداخره شده اا ک هما  رور كه  12رول شاااه هیچس  

روش پيشایادف در شبکه اف ها تاداد  ا وشنیود اان ا  تموداره

، رینیاد تشننخيص هیچسنن  را ها  1022هیچسنن  هاف هيشننری ا  

 تاداد شکاف هاف تصادم هسيار كمریف اتجام وی دهدک
 

 
 هيری 12: تاداد شکاف هاف تصادم ها رول شاااه 2شکل 

ا  نتجایی كه ها دهی اننيسننر  ها وجمو  تاداد شننکاف هاف 

ار تسب  واکوس دارد هه عبارتی ها دهی یک ايسر  تصادم و هيک

، تسننب  تاداد شننکاف هاف وور  هه كل شننکاف RFIDشننبکه 

ها)شکاف هاف وور + شکاف هاف تصادم+ شکاف هاف هيکار( وی 

هاشندک پ  هیچه انيسنر  ها دهی هيشننریف داشننره هاشد هدیا 

واااان  كه روش اعمال شنده اتیژف كمریف را در كل اننيسر  

ک ها دهی ايسر  وی تواتد هيات ی وااا  هود  روش هدر وی دهد

اتخاذف هیاف ارتبا  هيا هیچس  خوا  و هیچس  ها هاشد كه در 

( 3ک شکل)هیچس  ها صاا  هیاف كارایی تشخيحقيق  وايارف 



 

   

 

 

 
 

 

هيری را تشا   12تمودار ها دهی ايرس  در شبکه ها رول شاااه 

دروی یاهي  كه  DyATSAو  ATSAوی دهدکها وقایسنننه دوروش 

در تاداد هیچسن  هاف پایيا تاثيی  ATSAتاثيی پویاانا ف روش 

در روتد تشخيص هیچس   RFIDهيشنریف هی روف ها دهی شبکه 

 ، هاوی گذاردک در اا وریر  پيشنننایادف هه تسنننب  تماوی روش 

در تاداد شکاف هاف وور  هه اادگی ا  روف تمودار تمایا   هیبود

 وی رادک %50هيز ا   اا  و ها دهی ن  حری تا

 

 
 هيری 12:ها دهی ايسر  ها رول شاااه 3شکل 

 

( تمودار تاداد شنکاف هاف تصادم را ها رول شاااه 4شنکل)

هيری تشننا  وی دهدک ها توجه هه تمودار دروی یاهي   69هیچسنن  

هيری روش پيشایادف ها ه   12شبيه اا ف شاااه كه هه تسب  

روش ها دارد و هیچه تاداد عملکید وااا  تیف تسب  هه واهقی 

ها هيشری هشود ایا تکره ها وضوح هيشریف وشخص وی هیچسن  

 شودک

 

 
 هيری 69: تاداد شکاف هاف تصادم ها رول شاااه 44 شکل

 69( تمودار ها دهی ايسر  ها رول شاااه هیچس  0شکل)

یا كمری ATSAهيری را تشنننا  وی دهدک در ایا تمودار اا وریر  

وي ا  ها دهی و اا وریر  پيشایادف هيشرییا ها دهی را دارد، ه  

چايا وی تواتي  تاثيی پویااا ف رول ریی  در اا وریر  ها و تاثيی 

ااننرفاده ا  كدگذارف واچسننری در رینیاد تشننخيص را هه خوهی 

 والحده تمایي ک

 

 
 هيری 69: ها دهی ايسر  ها رول شاااه 0 شکل

 آینده نتيجه گيری و کارهای -5

هدف ا نننلی ایا پژوهز كاهز اتیژف وصنننیری در رینیاد 

در هخز هاف یبل وی هاشد RFIDتشخيص هیچس  ها در شبکه 

) ها دهی انننيسنننر ( روش هاف وخرلف در SEمودار ت ،وقااه اای

وقایسه ها روش پيشایادف در ایا وقااه هیرای شدتد كه در وایع 

روش هاف  چو  هندف تماوی ،گیرن  وی توا  ایا رور تريجنه 

تشنخيص هیچسن  حدایل اا ف وصیف اتیژف در رینیاد وذكور 

ها دهی هيشریف اا  كه كمرییا  وی هاشد، پ  ايسرمی داراف

شکاف تصادم)هيشرییا شکاف وور ( و هه تبع ن  كمرییا وصیف 

اتیژف را داردک در وایع ها دهی هيشری واادل اا  ها وصیف اتیژف 

وقااه ها اانننرفاده ا   ادر ای واک هااهیایا RFIDكمری در شنننبکنه 

حاا  پویا و كدگذارف واچسنری، شننکاف هاف هيکارغيیضیورف و 

تانداد تصنننادم هنا را كناهز دادی  كه واجی هه ار ایز ها دهی 

كاهز اتیژف وصیری گیه ها شدک ترایج تشا  وی دهد انيسر  و 

در ار ایز ها دهی ايسر   DyImATSAكه اا وریر  پيشایادف 

تیژف وصننیری تسننب  هه اننایی روش ها وور  تی و كمياه كید  ا

 عمل كیده اا ک

ا  جملنه كنارهاف نیاده وی توا  هه اانننرفاده ا  روش هاف 

اشنناره كید كه ایا روش  RFIDااننر صننال اتیژف در گیه هاف 

ااننر صننال اتیژف را وی توا  هه ااننرفاده ا  گیواف هد  اتسننا  



 

   

 

 

 
 

 

 ه ها اارفادهتامي  دادک ه  چايا وی توا  ا  روش ريلرییاگ داد

ا  وکاتي م اترخاب اننیخوشننه وااانن  هیاف حذف تصننادم جی  

  یره جویی در وصیف اتیژف اشاره كیدک
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