داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ راه ﺣﻠﯽ ﺟﮫﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮه
ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ )(ISCEE2013
ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎھﺪه داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ راه ﺣﻠﯽ ﺟﮫﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮه ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ
) (ISCEE2013ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت  6 :ﺻﻔﺤﻪ

ﭼﮑﯿﺪه
ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی واﯾﺮﻟﺲ از دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارای ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دارای ﭼﻨﺪ ﺿﻌﻒ ﮐﻠﯿﺪی
ﻧﻈﯿﺮ ﭘﮫﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﺑﺎ ﺳﯿﻢ  ،ﻣﺸﮑﻞ در ارﺗﺒﺎطﺎت ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮی )Multi-
 (accessو ارﺗﺒﺎط دو طﺮﻓﻪ ﻏﯿﺮ ھﻤﺰﻣﺎن)) ، Half-Duplexﮔﺮه ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ) (Hidden Nodeﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ در ﺑﺮطﺮف ﺳﺎزی ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻮد ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ و در ﮐﻨﺎر آن ارﺗﺒﺎط دو طﺮﻓﻪ ﻏﯿﺮ ھﻤﺰﻣﺎن را
ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ارﺗﺒﺎط ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ
ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز در ﻋﺮﺻﻪ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
ﮐﻠﯿﺪ واژه Multi-Access , Half-Duplex , Hidden Node , Time Devision Multiple Access , RTS/CTS , :
CTS-To-Self
 ١ﻣﻘﺪﻣﻪدر ﺑﺴﺘﺮ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دو طﺮﻓﻪ ﻏﯿﺮ ھﻤﺰﻣﺎن ] [١ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ  ،درﺻﺪ ﺗﺼﺎدم در
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن ﻧﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮد ﻣﺒﺪا و ﻧﻮد ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،در ﮐﻨﺎر آن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﺼﺎدم در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ھﺎی اﺗﺒﺎطﯽ اﻣﺮی ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺗﺼﺎدم ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮدد .
در ﺑﺴﺘﺮ ھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ھﻤﺰﻣﺎن دو طﺮﻓﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻗﺎﻟﺒﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
اﺗﺮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﮔﺬرﮔﺎه اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺮای رد و ﺑﺪل داده ھﺎ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﮔﺬرﮔﺎه اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺮای رد و ﺑﺪل اطﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ] [٢ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﺧﻂ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻂ ﺑﻮده  ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻮد ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل داده ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮔﻮش داده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و

ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی در ﺑﺴﺘﺮ اﺷﺘﺮاﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﺑﺎ دﻗﺖ داده ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺲ از ارﺳﺎل داده ھﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب ﺗﺼﺪﯾﻖ  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺤﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدن اطﻼﻋﺎت از ﺳﻮی ﻣﻘﺼﺪ  ،زﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺒﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺮا
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،در ﺑﺴﺘﺮ ھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺪم رﺳﯿﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯿﺸﻮد .
از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﺑﺴﺘﺮ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎدم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ
ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﺘﺮ ھﺎی اﺗﺮﻧﺖ  ،دارای ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮد ھﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﯽ
ﺳﯿﻢ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ اﻣﻮاج رادﯾﻮ و ﯾﺎ ﻓﻀﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .
۴
ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺎزرون ۴١ – ۴١ ،ﺷﮫﺮﯾﻮر
۴٣١١
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل داده ھﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد اﺗﺼﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺼﺎدم ﻏﯿﺮ
×ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دو راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد :
• درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل  /آﻣﺎده ارﺳﺎل RTS/CTS
• ﭘﺎﮐﺴﺎزی آﻣﺎده ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد CTS-To-Self
 ١-١درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل  /آﻣﺎده ارﺳﺎل RTS/CTSدر اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺼﺪ ارﺳﺎل داده را در ﺷﺒﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ ] ،[٣در ﺻﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮد آزاد اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد  ،ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ در ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ آزاد و آﻣﺎده ﺟﮫﺖ ارﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،
در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ار رﺳﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻘﻄﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺻﺒﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﺎﻧﻪ آزاد ﮔﺮدد .
در اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی و آزاد ﺟﮫﺖ ارﺳﺎل را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎم داده اﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺷﮑﻞ  ۴ :زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺟﮫﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ RTS/CTS
 ٢-١ﭘﺎﮐﺴﺎزی آﻣﺎده ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد CTS-To-Selfدر اﯾﻦ روش اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺼﺎدم  ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮد ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از روش ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺠﺰ ﻧﻮد ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ
ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻗﺮار دارد  ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻧﻮد ھﺎ آﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﺎﻧﻪ
١
اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﭘﺎک ﺳﺎزی و آﻣﺎده ارﺳﺎل از ﺳﻮی ﺧﻮد ] [۴در ﺑﺴﺘﺮ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ .
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎطﯽ آزاد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻮد ھﺎ از آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و
ﯾﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮد در ﺣﺎل ارﺳﺎل و ﺗﺒﺎدل داده ھﺎی از طﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﺮ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻮد  ،ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﭘﯿﺎم

ﭘﺎﮐﺴﺎزی و آﻣﺎده ارﺳﺎل  ،ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻮد دﯾﮕﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،
ﺳﭙﺲ ﺗﺒﺎدل ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد  ،در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻮد ﻣﺨﻔﯽ داده ھﺎی ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎطﯽ ارﺳﺎل
ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
 ٣-١ﮔﺮه ھﺎی ﻣﺨﻔﯽدر ﺑﺴﺘﺮ ھﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﻮد ھﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ  Access Pointھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮد ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺎﺋﺰ
اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺴﺘﺮ ھﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺼﺎدم را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯿﺴﺎزد .

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  kNNﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮ
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎزي ﮐﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  FFTﺟﮫﺖ ﻋﺪم اﺷﻐﺎل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺨﺖ اﻓﺰارھﺎي
ﭘﺮدازﺷﯽ
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﮫﺒﻮد روش رﺗﺒﮫﺒﻨﺪی ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ دادھﮑﺎوی
از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺮﻧﺲ ﻻﯾﻦ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان
ﮔﺖ ﭘﯿﭙﺮ  ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺶ رﺳﺎن  ،ﺑﯿﺶ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

