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RESUMO
Encontram-se citações sobre RFID (Radio Frequency Identification) desde a
Segunda Guerra Mundial quando essa técnica de comunicação foi utilizada pela
primeira vez com fins militares. Atualmente, sistemas computacionais que utilizam
dispositivos RFID vêm sendo largamente utilizados em variadas aplicações de
automação comercial, de modo a integrar as ações de identificação de produtos,
controle de estoque e efetivação de pagamento, bem como em processos logísticos
diversos, como, por exemplo, rastreamento de bagagens em aeroportos e
pagamentos de taxas de pedágios em rodovias. Dentre os aspectos técnicos a
serem considerados no projeto de um sistema RFID, um dos mais importantes é a
análise do processo de colisão de informações, ou seja, a sucessão de eventos que
ocorrem quando etiquetas RFID adentram a zona de abrangência de um dispositivo
leitor e transmitem suas informações simultaneamente, dificultando, assim, sua
correta identificação. Para minimizar os efeitos causados por tais eventos é
necessário integrar aos dispositivos transmissores e receptores um algoritmo –
denominado ‘anti-colisão’- responsável pelo isolamento da comunicação entre cada
etiqueta e o leitor. Neste trabalho propõe-se o desenvolvimento de um ambiente de
simulação de algoritmos anti-colisão para sistemas RFID que permite sua análise
comparativa em situações variadas, facilitando a avaliação de desempenho desses
algoritmos e subseqüente seleção, de modo a atender às características da
aplicação pretendida. Também são apresentados alguns experimentos realizados
com os algoritmos anti-colisão implantados no ambiente de simulação e analisados à
luz das métricas de desempenho adotadas. Mostra-se, finalmente como os dados
gerados pela simulação podem facilitar a escolha do algoritmo anti-colisão mais
adequado a uma dada aplicação.

Palavras-chave: RFID, algoritmos anti-colisão, ALOHA, árvore binária.

ABSTRACT
Anti-collision algorithm simulation environment to RFID applications

There found quotes about RFID ( Radio Frequency Identification ) since the
Second World War when this communication technique was used by the first time
with military purposes. Nowadays, RFID-based computing systems are greatly used
in commercial automation applications, being able to integrate the product
identification actions, storage control and payment, as well as in diverse logistics
process, as for instance, tracking of luggage in airports and toll tax payments in
highways. Among the technical aspects to be considered in a RFID system project,
one of the most important is the information collision process, which means, the
events succession that occurs when the RFID tags get into the cover zone of a
reader device and, simultaneously transmit their information, making it harder its
correct identification. To minimize the effects caused by such events it is necessary
to integrate to the device transmitters and receptors an algorithm – named anticollision – responsible for the communication isolation between the tag and the
reader. This thesis proposes the development of an anti-collision algorithm simulation
environment of RFID systems which allows its comparative analysis in multiple
situations, facilitating the evaluation of algorithms performance and subsequent
selection, due to meet the features of the expected application. Some experiments
made with the anti-collision algorithms are also presented, which have been
introduced in the simulation environment, and analyzed by the light of the adopted
performance metrics. It’s shown, finally, how the generated data by the simulation
could facilitate the anti-collision algorithm most appropriated choice to a given
application.

Keywords: RFID, algorithms anti-collision, ALOHA, binary tree.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação
Conforme referido em Liu e Lai (2006), a exposição dos princípios que

conduziram ao desenvolvimento dos modernos sistemas baseados em RFID (Radio
Frequency Identification) comparece na literatura pela primeira vez no importante
artigo “Communication by Means of Reflected Power”, da autoria de Harry Stockman
(1948), onde se menciona a possibilidade de se carregar um transmissor móvel com
energia através de um sinal de rádio. Dessa forma, introduzia-se o conceito de
etiqueta passiva. A partir da divulgação dessa técnica, cujas origens remontam ao
sistema de identificação de aviões (IFF systems, ou seja, Identification of Friend or
Foe) inventado pelos ingleses durante a Segunda Grande Guerra Mundial, as
indústrias passaram a aplicá-la ao desenvolvimento de importantes equipamentos e
sistemas de uso civil e militar. Controle de material nuclear, controle de acesso a
empresas e rastreamento de rebanhos são algumas das variadas aplicações que se
beneficiaram do uso de sistemas de RFID, nas décadas de 60, 70 e 80. A partir dos
anos 90, coincidindo com a consolidação do protocolo EPC (Glover e Bhatt, 2006),
os sistemas RFID passaram a ser amplamente utilizados pelas sociedades
industriais, tornando-se parte integrante do conjunto de recursos eletrônicos a
serviço do cidadão comum, seja na forma de dispositivos para pagamento
automático de tarifas de pedágio seja como mecanismo de identificação de produtos
em cadeias varejistas.
Um sistema RFID é formado basicamente por dois componentes: a etiqueta
RFID e o leitor. Em cada etiqueta pode-se armazenar, além de sua identificação
única, um conjunto de informações adicionais específicas da aplicação em causa.
Ao entrar na zona de interrogação de uma etiqueta e realizar a leitura de seu
código único assim como das demais informações nela armazenadas, o leitor obtém
um conjunto de apontadores que podem ser utilizados para o acesso a uma base de
dados contendo informações adicionais associadas ao item identificado pela
etiqueta.
As vantagens conceituais exibidas pelos sistemas RFID, decorrentes da
identificação de objetos sem a necessidade de contato físico, não são obtidas sem
empenho: há que se resolver o problema da colisão de informações, pois sempre
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que várias etiquetas se situam na zona de interrogação do leitor, este precisa dispor
de meios para evitar que as informações enviadas ao mesmo tempo pelas fontes
transmissoras impeçam a sua correta identificação.
Esse objetivo pode ser alcançado mediante um processo de isolamento da
comunicação entre cada etiqueta e o leitor, utilizando-se os assim chamados
algoritmos anti-colisão. Desta maneira, garante-se que somente uma etiqueta envie
a informação ao leitor, evitando-se assim a colisão. Apesar de existir uma grande
variedade de algoritmos anti-colisão, os mais utilizados são os baseados no domínio
do tempo (Shih, et al., 2006). Estes algoritmos asseguram que as etiquetas efetuem
a transmissão em intervalos de tempos previamente definidos, de modo a diminuir o
número de colisões (Liu e Lai, 2006). Dentro desta categoria, existem duas classes
de algoritmos propostos na literatura , os determinísticos, baseados em busca em
árvores binárias, e os probabilísticos, baseados no protocolo ALOHA, desenvolvido
pelo pesquisador Norman Abramson, da Aloha Networks, para comunicação via
rádio (Glover e Bhatt, 2006). É necessário enfatizar, porém, que pesquisas recentes
sobre esse tema têm acrescentado importantes melhorias a esses algoritmos
básicos, dando origem a variações como, por exemplo, o algoritmo com retrocesso
baseado em busca binária (Shi et al., 2008) e o algoritmo probabilístico baseado em
separação em grupos (Peng et al., 2007). Embora sejam encontrados na literatura
algoritmos baseados em outros procedimentos, como por exemplo, acesso múltiplo
por divisão de código ou divisão de freqüência (Dabas et al., 2009), estes não são
objetos de estudo desta pesquisa.
Nas aplicações mais comuns de RFID opera-se com um número pequeno de
etiquetas presentes simultaneamente na área de interrogação do leitor, e há aquelas
em que se consegue garantir a presença de uma única etiqueta nessa área (por
exemplo, em barreiras de pagamento automático de pedágio, um isolamento impede
que dois ou mais veículos adentrem a área de interrogação). Todavia, a tendência
observada é que se utilizem sistemas RFID em aplicações mais complexas,
abrangendo a leitura de um grande número de etiquetas. Tal é o caso, por exemplo,
da identificação de produtos em lojas de venda a varejo, objetivo principal do centro
Auto-ID do MIT (Massachusetts Institute of Technology) que gerou a EPCGlobal,
entidade que visa a padronização da tecnologia para aplicações em gerenciamento
da cadeia de suprimentos.
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Fonte de motivação principal deste trabalho, o projeto “Controle logístico
inteligente de equipamentos de distribuição em estoque e instalados em campo”,
desenvolvido pelo IPT, tem por objetivo a identificação de equipamentos durante a
vida útil do equipamento, englobando as etapas de recebimento, manutenção e
expedição. Este controle é possível utilizando etiquetas afixadas aos equipamentos
e o uso de leitores que poderão identificar um lote inteiro de transformadores que
são transportados em caminhões. Naturalmente, neste caso, é necessário que no
software embarcado nas etiquetas e nos coletores esteja incluído um algoritmo anticolisão apropriado.
Pelas razões apresentadas acima, a escolha de um algoritmo anti-colisão
eficiente é uma etapa fundamental para se garantir o bom desempenho da aplicação
RFID. Todavia, graças ao grande número de propostas para esse tipo de algoritmo
existente na literatura, e das naturais dificuldades logísticas para se testá-los durante
a fase de desenvolvimento da aplicação, a construção de um ambiente de simulação
que permita ao projetista da aplicação analisar o seu desempenho face à escolha de
variados tipos de algoritmo anti-colisão é uma contribuição efetiva ao segmento de
desenvolvimento de software para sistemas RFID.

1.2

Objetivo
O objetivo central deste trabalho é o desenvolvimento de um ambiente de

simulação que permita avaliar o desempenho de variados algoritmos anti-colisão
para uma determinada aplicação RFID. Em particular serão focalizadas as duas
principais variações dos algoritmos inspirados no método TDMA (Time Division
Multiple Access)  os baseados no procedimento ALOHA e os baseados em busca
em árvores binárias.
De forma mais específica, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação
computacional que emule as funcionalidades básicas dos leitores e etiquetas RFID e
que permita a parametrização de variáveis, como por exemplo, número total de
etiquetas na área de interrogação, tipo do código de identificação da etiqueta e
tempo de leitura. E assim, por meio de simulações, o usuário poderá verificar se o
tempo total de identificação das etiquetas e o número total de colisões que
ocorreram em cada ciclo são compatíveis com a aplicação em foco. Feitas as
simulações e estando definido pelo usuário o algoritmo anti-colisão a ser embarcado
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no sistema RFID, o ambiente de simulação deverá gerar um pseudo-código
descrevendo o algoritmo em foco.

1.3

Contribuições e resultados esperados
Devido à importância de um algoritmo anti-colisão no contexto de um sistema

RFID, a principal contribuição deste trabalho diz respeito ao desenvolvimento de
uma ferramenta de auxílio que capacite o projetista a selecionar um algoritmo anticolisão adequado à sua aplicação. Além disso, serão também explicitadas algumas
características de desempenho de variados tipos de algoritmos anti-colisão, as quais
puderam ser observadas durante a realização de experimentos de simulação.

1.4

Metodologia
Após a revisão e análise da literatura pertinente a sistemas RFID e a

algoritmos anti-colisão, realizaram-se as seguintes atividades:
(1) Síntese das principais características desses algoritmos, com vistas à sua
reprodução no ambiente de simulação: Para tanto, analisou-se, de forma
detalhada, a lógica de cada algoritmo, seus parâmetros de entrada e
funcionalidades requeridas.
(2) Definição dos parâmetros de análise de desempenho dos algoritmos: Mediante o
estudo da literatura pertinente, pesquisaram-se técnicas variadas de avaliação de
algoritmos. Em particular, o método de análise proposto por Cormen et al. (2001)
foi investigado de forma mais profunda
(3) Implantação computacional do protótipo: Desenvolveu-se um sistema protótipo
em linguagem C#, para o ambiente Windows que permite a seleção do algoritmo
anti-colisão, a definição dos seus parâmetros de entrada e a geração do pseudocódigo do algoritmo selecionado utilizando uma biblioteca de funções padrão.
(4) Realização de experimentos com o ambiente de simulação: Utilizando-se o
sistema protótipo referido no item acima, realizaram-se experimentos diversos
que permitiram a observação de características de desempenho do algoritmo
anti-colisão sintetizado, em função dos parâmetros de entrada.
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1.5

Organização do trabalho
O trabalho está dividido em cinco capítulos, cujos resumos são expostos a

seguir.
No capítulo 2 − Revisão bibliográfica − apresentam-se os conceitos
fundamentais pertinentes ao desenvolvimento deste trabalho, o que abrange os
seguintes temas: componentes de sistemas RFID, algoritmos anti-colisão e métodos
de análise de algoritmos.
No capítulo 3 − Desenvolvimento do ambiente de simulação − descreve-se a
metodologia

de

desenvolvimento

de

software

utilizada,

apresentam-se

os

parâmetros de análise de desempenho adotados, os modelos construídos para o
projeto e a descrição funcional da aplicação.
No capítulo 4 − Resultados experimentais − apresentam-se e discutem-se os
resultados obtidos durante os testes realizados com o ambiente de simulação.
No capítulo 5 − Conclusões e recomendações − apresentam-se as conclusões
finais do trabalho desenvolvido, suas contribuições e sugestões para trabalhos
futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Introdução
Neste capítulo apresentam-se os conceitos fundamentais de sistemas de

identificação baseados em rádio freqüência, incluindo-se a definição de seus
principais componentes e da lógica dos algoritmos anti-colisão mais utilizados
nesses sistemas. Dada a importância que as características de desempenho desses
algoritmos têm para o sucesso de sistemas RFID, neste capítulo também se
apresentam alguns fundamentos matemáticos de análise de algoritmos, passíveis de
serem aplicados às principais famílias de algoritmos anti-colisão.

2.2

Sistema RFID
Sistema RFID (Radio Frequency Identification System) é definido como

qualquer sistema que utiliza ondas de rádio para transmitir a um receptor a
identificação de um objeto (animado ou inanimado) sem a necessidade de contato
ou linha de visão (Miller, 2000).
Conforme detalhado nos tópicos a seguir, os principais componentes dos
sistemas RFID são as etiquetas e o leitor.

2.2.1 Etiqueta RFID
Uma etiqueta RFID é um dispositivo que pode armazenar e transmitir
informações, sem a necessidade de contato, através de ondas de rádio (Lahiri,
2005). Basicamente, as etiquetas RFID são formadas por uma antena e um circuito
integrado, que podem ser encapsulados em vários formatos e tamanhos (vide Figura
1) utilizando-se diversos tipos de materiais, como, por exemplo, plástico ou vidro.
O circuito integrado contém o sistema de suprimento de energia e a memória,
onde são armazenadas as informações. De acordo com método de suprimento de
energia, as etiquetas são classificadas em três grupos: ativas, passivas e semipassivas (também chamadas semi-ativas).
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Figura 1 – Etiquetas em várias formas de encapsulamento.
Fonte: Glover e Bhatt (2006).

As etiquetas ativas possuem uma fonte de energia própria, como por
exemplo, uma bateria. Tais etiquetas não dependem do leitor para serem
abastecidas com energia, podendo transmitir informações tanto de forma contínua
quanto sob demanda, quando situadas na área de interrogação de um leitor.
Etiquetas ativas possuem uma área de transmissão maior do que a das etiquetas
passivas, tendo, em média, um alcance de 30 metros (Lahiri, 2005). Mas esse
alcance pode ser superior a 100 metros dependendo das dimensões dos seus
componentes. Usualmente as etiquetas ativas são utilizadas em aplicações mais
complexas, pois têm capacidade de processamento e armazenamento superior aos
demais tipos de etiquetas.
As etiquetas passivas não possuem fonte de energia própria − a transmissão
é realizada por ocasião de sua entrada na área de interrogação de um leitor. Em tal
evento, o leitor envia um sinal com potência suficiente (geralmente da ordem de uma
centena de microwatts) para polarizar o circuito integrado das etiquetas, fazendo
entrar em ação o assim chamando mecanismo de acoplamento (Glover e Bhatt,
2006), que determina o modo como o circuito no leitor influencia o circuito da
etiqueta para troca de informações ou de energia. Os tipos mais comuns de
acoplamento são baseados em indução ou em radiação.
No mecanismo de acoplamento por indução (magnético) o leitor fornece
energia através de uma antena espiral ou bobina, a qual gera um campo
eletromagnético por indução, ao interagir com a antena espiral contida na etiqueta
(vide Figura 2). Esse método apresenta bom desempenho em sistemas que operam
a pequenas distâncias e com freqüências abaixo de 100 MHz.

21

Figura 2 – Acoplamento por indução.
Fonte: Lahiri (2005).

No mecanismo de acoplamento por radiação, a etiqueta recebe o sinal de
rádio do leitor e energiza o seu circuito integrado, possibilitando a modulação e
retransmissão do sinal recebido de volta ao leitor (vide Figura 3). Esse método é
normalmente utilizado em aplicações que necessitam de um maior alcance de leitura
utilizando-se freqüências superiores a 100 MHz.
Devido à utilização da própria onda de rádio emitida pelo leitor como fonte de
energia de ativação, as etiquetas passivas têm raio de ação bastante limitado; em
compensação, seu custo de aquisição e manutenção é bastante reduzido.

Figura 3 – Acoplamento por radiação.
Fonte: Glover e Bhatt (2006).

As etiquetas semi-passivas (vide Figura 4) têm fonte de energia própria, mas
esta não é utilizada para a transmissão de informações, que é realizada da mesma
forma que nas etiquetas passivas. A fonte de energia embarcada é utilizada para a
alimentação dos demais subsistemas da etiqueta, propiciando, por exemplo, uma
maior capacidade de memória ou processamento, o que aumenta a confiabilidade
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dessas operações. O seu alcance é maior que o das etiquetas passivas porque a
energia recebida é utilizada integralmente para a transmissão.

Figura 4 – Etiqueta semi-passiva.
Fonte: Lahiri (2005).

Às etiquetas RFID atribuem-se também classificações relacionadas ao tipo de
memória utilizada e à sua capacidade de realizar operações de leitura e escrita.
Dessa forma, dividem-se essas etiquetas em três categorias - somente leitura,
somente uma escrita e leitura e escrita.
Nas etiquetas do tipo somente leitura as informações são gravadas em sua
memória ROM (Read Only Memory) por ocasião da fabricação, de modo que se
mantêm inalteradas durante sua vida útil.
As etiquetas do tipo somente uma escrita permitem que as informações
possam ser gravadas em sua memória (do tipo PROM - Programmable Read-only
Memory) uma única vez, permitindo que o projetista do sistema armazene um
conteúdo inicial nas etiquetas de acordo com a aplicação.
As etiquetas do tipo leitura e escrita podem sofrer alterações a qualquer
momento em seu conteúdo de memória (do tipo EEPROM - Electrically-Erasable
Programmable Read-Only Memory ou FRAM - Ferro-magnetic Random-Access
Memory), durante um número grande, mas finito, de ciclos. Embora ofereçam grande
flexibilidade sob o ponto de vista de desenvolvimento de software, podendo
armazenar uma série de informações relacionadas ao objeto que está sendo
identificado, apresentam riscos relacionados à segurança. Devido ao alto custo de
implantação de medidas eficazes de segurança em um sistema RFID (Ahson, 2008),
grande parte das etiquetas fica vulnerável a ação de cópia ou alteração das
informações armazenadas. Existem dispositivos capazes de gravar e replicar o sinal
emitido por uma etiqueta ou alterar a informação armazenada em sua memória,
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possibilitando situações como a clonagem de uma etiqueta de controle de acesso ou
a modificação de um preço de um produto.

2.2.2 Leitor
O leitor RFID é o dispositivo responsável pelo controle das antenas,
transmissão de informações recebidas das etiquetas e envio destas informações
para outros componentes do sistema RFID, como por exemplo, um sistema de
informação (Hansen; Gilbert, 2008). Podendo apresentar vários formatos e modelos,
os leitores RFID são usualmente conectados a redes locais ou sem fio.
No caso de leitores com formato de portal, várias antenas são distribuídas em
sua estrutura (vide Figura 5), o que permite a passagem de um pallet, contendo
diversos produtos que devem identificados em curto espaço de tempo.

Figura 5 – Leitor do tipo portal.
Fonte: Hansen;Gilbert (2008).

Leitores do tipo móvel, também chamados de handhelds, apresentam
dimensões reduzidas e são especialmente indicados à identificação individual de
produtos.
Os principais componentes de um leitor de RFID abrangem: antena,
transmissor/receptor, microprocessador, memória, canais de entrada e saída e
interface de comunicação.
Um leitor pode estar conectado diretamente a uma ou várias antenas, que são
os

componentes

que

geram

o

campo

eletromagnético

responsável

pela

comunicação com as etiquetas. Com o objetivo de conciliar boa recepção, baixo
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consumo de energia e área de abrangência adequada à aplicação, as antenas são
projetadas com vários formatos e tamanhos.
Um fator fundamental para o bom funcionamento da antena é a direção da
oscilação das ondas eletromagnéticas, chamada de polarização da antena, e que
pode ser de dois tipos  linear e circular. Na polarização linear a onda é formada
por um único campo de energia, o que dá origem a um padrão linear. Esse método
de polarização proporciona um maior alcance se comparado à polarização circular,
mas exige que a etiqueta tenha um posicionamento fixo e previsível. Na polarização
circular a onda é gerada a partir de dois campos de energia de igual amplitude, mas
com diferença de fase de modo a se produzir um padrão circular. Nesse caso,
embora o alcance seja menor do que o proporcionado pela polarização linear, o raio
de abrangência é maior, conforme se pode observar na ilustração da Figura 6.

Figura 6 – Polarização da antena.
Fonte: Lahiri (2005).

O transmissor é o responsável por enviar energia AC, através da antena, para
as etiquetas na zona de leitura. O receptor, por sua vez, recebe o sinal analógico
através da antena e o envia para o microprocessador, onde o mesmo é convertido
em um sinal digital.
No microprocessador são executados os programas responsáveis pelo
protocolo de comunicação, pela decodificação do sinal analógico enviado pelo
receptor e pelo processamento dos dados recebidos.
Na memória são armazenadas as configurações básicas do leitor e a lista de
etiquetas lidas, possibilitando assim que o leitor opere desconectado do sistema
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central durante um período de tempo limitado pela capacidade da memória. Os tipos
de memória mais usados em leitores são a memória RAM (Random Access
Memory) e a memória Flash.
Os canais de entrada e saída são utilizados para realizar a conexão com
sensores externos de presença, cujos sinais ativam o leitor quando forem detectadas
etiquetas em sua área de interrogação e o desativam em caso contrário; desta forma
poupa-se energia.
A interface de comunicação é o elemento responsável pela comunicação
entre o leitor e uma entidade externa (operador ou software externo), propiciando
meios de consulta, armazenamento de informações ou envio de comandos ao leitor.
Pode ser implantada através de interface serial ou de rede (com ou sem fio).

2.2.3 Faixa de freqüência
Um dos fatores primordiais de um sistema RFID é a faixa de freqüência
utilizada (variável entre 125 KHz e 2,4 GHz), pois esta

define importantes

características do sistema, como: alcance de leitura, tipo e tamanho da etiqueta,
taxa de transmissão de dados e eficiência em ambientes contendo materiais
específicos (metais, líquidos etc.).
O alcance obtido e alguns exemplos de aplicações normalmente associadas a
cada faixa de freqüência são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Faixas de freqüências versus alcance.

Freqüência

Alcance

LF (“baixa freqüência”)

125 -134,2 KHz

60 cm

HF (“alta freqüência”)

13,65 MHZ

3m

UHF (“ultra-alta freqüência”)

868 MHz (Europa) e
em 915 MHz (Estados
Unidos e Brasil),
2,48 GHz

9m

Microondas

> 10 m

Exemplo de uso
Identificação de
animais e rebanhos
Sistemas anti-furto em
lojas
Controle e
identificação de
produtos

Fonte: adaptado de Garfinkel e Rosenberg (2005)

A faixa de baixas freqüências geralmente é adotada em etiquetas passivas
que, por utilizarem acoplamento por indutância, têm melhor desempenho com

26

antenas em espiral com muitas espiras (para assegurar um bom acoplamento) e em
situações em que a distância entre o leitor e a etiqueta é pequena.
Em etiquetas passivas dotadas de acoplamento por indutância também se
utilizam altas freqüências, obtendo-se, em tais circunstâncias, tensões induzidas
muito superiores e, por conseguinte, taxas de transmissão mais elevadas. Além
disso, as antenas podem ser construídas com menor número de espiras, o que
acaba levando à redução das dimensões da etiqueta.
A faixa de UHF pode ser utilizada tanto em etiquetas passivas como em
etiquetas ativas, adotando-se acoplamento por radiação. Em quaisquer casos,
obtêm-se altas taxa de transferência de dados.

Todavia, o uso dessa faixa de

freqüências é regulamentado por entidades reguladoras nacionais (no caso do
Brasil, a ANATEL), uma vez que se trata de uma gama de freqüências utilizada por
outras aplicações.
Microondas são utilizadas em etiquetas passivas e etiquetas semi-ativas,
adotando-se acoplamento por radiação. Sendo a freqüência inversamente
proporcional ao comprimento requerido da antena, é possível produzir uma etiqueta
de tamanho bastante reduzido e com elevada taxa de transferência de dados (a
maior comparativamente às que se baseiam nas demais faixas de freqüência).

2.2.4 Protocolo de comunicação
Com o objetivo de possibilitar a interoperabilidade de equipamentos de
sistemas de RFID desenvolvidos por diferentes fabricantes, foram criados alguns
protocolos de comunicação, dentre os quais se destacam os protocolos ISO e EPC.
O conjunto de normas ISO referentes aos sistemas RFID regulamenta os
aspectos de um sistema RFID, tais como potência padrão para as antenas ou tipos
de etiquetas utilizadas. Existem vários padrões ISO que tratam do uso de etiquetas
para identificação animal (ISO 11784, ISO 11785 e ISO 14223), identificação de
produtos em containers (ISO 10374) e padrões para smart cards (ISO 10536, ISO
14443 e ISO 15693). As normas ISO que tratam dos protocolos de comunicação de
sistemas RFID para gerenciamento de itens conforme apresentado em Glover e
Bhatt (2006), são as seguintes:
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 ISO 18000-1: Princípios e arquiteturas para RFID (ISO/IEC 18000-1, 2004) –
apresenta conceitos genéricos de arquitetura (entidades e seqüência de
interação) necessários à realização de comunicação através do ar.
 ISO 18000-2: Parâmetros de comunicação através do ar para etiquetas de 125
KHz e 134,2 KHz (ISO/IEC 18000-2, 2004) – define dois tipos de etiquetas
passivas: A (125 KHz) e B (134,2KHz), com acoplamento indutivo.
 ISO 18000-3: Parâmetros de comunicação através do ar para etiquetas de 13,56
MHz (ISO/IEC 18000-3, 2004) – define dois modos de operação utilizados com
etiquetas passivas e acoplamento indutivo, de acordo com diferentes tipos de
aplicação.
 ISO 18000-4: Parâmetros de comunicação através do ar para etiquetas de
2,45GHz (ISO/IEC 18000-4, 2004) – define dois modos de operação: 1 (passiva)
e 2 (semi-passiva) e com acoplamento por radiação.
 ISO 18000-6: Parâmetros de comunicação através do ar para etiquetas de 860 a
930 kHz (ISO/IEC 18000-6, 2004) – define três tipos de etiquetas passivas: A
(algoritmo anti-colisão do tipo ALOHA), B (algoritmo anti-colisão de busca em
árvore binária) e C (oriundo do padrão EPC Gen2);
 ISO 18000-7: Parâmetros de comunicação através do ar para etiquetas de 433
MHz (ISO/IEC 18000-7, 2004) – Etiqueta ativa com memória que permite leitura e
escrita.
Membros da indústria e de instituições acadêmicas lideradas pelo MIT
(Massachusetts Institute of Technology) projetaram um sistema RFID modelo para o
rastreamento e gerenciamento de produtos, utilizando UHF e um identificador
baseado no assim denominado código EPC (Electronic Product Code). Este modelo
possibilita a substituição dos métodos de identificação utilizados atualmente no
varejo, como o código de barras, e proporciona a identificação única de um item
individualmente. A estrutura deste código (vide Figura 7) é formada por quatro partes
que correspondem aos seguintes atributos:
 Header – cabeçalho que define a versão EPC utilizada (tamanho do código,
podendo variar de 64 a 96 bits).
 Manager Number – nome da empresa.
 Object Class – classe (modelo) do produto.
 Serial Number – número de serie do produto, que permite identificá-lo
individualmente.
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Figura 7 – EPC (96 bits).
Fonte: Lahri (2005)

A evolução desse conjunto de normas deu origem ao EPC Gen 2 – (EPC de
segunda geração), que apresentou melhoria de desempenho na velocidade, em
operações de escrita e leitura, e na segurança, mediante o uso de chaves de 32 bits
que permitiam a geração de senhas mais difíceis de serem identificadas (Glover e
Bhatt, 2006).
Foram estabelecidas também quatro classes para a fabricação de etiquetas
RFID, agrupadas de acordo com as funcionalidades apresentadas.
A classe-1 corresponde às etiquetas de identificação, aplicando-se a etiquetas
passivas que utilizam acoplamento por radiação e apresentam as seguintes
características: 1) código eletrônico de produto (EPC); 2) identificador da etiqueta; 3)
função “kill”, que desativa a etiqueta permanentemente; 4) senha de proteção de
acesso (opcional); 5) memória (opcional).
A classe-2 corresponde a etiquetas passivas dotadas de algumas
funcionalidades suplementares às das etiquetas de classe-1, a saber: 1) ID
estendido; 2) memória estendida; 3) autenticação para controle de acesso.
A

classe-3

corresponde

a

etiquetas

semi-passivas

com

todas

as

funcionalidades das etiquetas de classe-2 além das seguintes funcionalidades
adicionais: 1) fonte de energia; 2) sensores com registro de transações opcional.
Cabe destacar que as etiquetas dessa classe efetuam a comunicação de forma
passiva, o que implica na necessidade de um leitor para o início da comunicação.
A classe-4 corresponde a etiquetas ativas apresentando as seguintes
funcionalidades: 1) código eletrônico de produto (EPC); 2) identificador da etiqueta
estendido; 3) autenticação para controle de acesso; 4) fonte de energia; 5)
comunicação via transmissor autônomo.
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Segundo Glover e Bhatt (2006), estas classes não devem ser consideradas
como uma tentativa de criação de uma taxonomia de etiquetas RFID, mas sim como
um guia que auxilia o processo de aquisição de novas etiquetas e substituição das já
existentes, levando-se em conta critérios de compatibilidade requeridos pelo
sistema.
Para solucionar as questões relacionadas à colisão de informações no leitor,
o padrão EPC propôs, inicialmente, um algoritmo baseado em busca em árvores
binárias, chamado Adaptive Binary Tree. Já a segunda geração do padrão EPC veio
associada a um novo algoritmo baseado no protocolo ALOHA, chamado Slotted
Random Anti-Collision. Esses dois algoritmos são abordados na seqüência deste
trabalho.

2.3

Algoritmos anti-colisão
Os sistemas RFID têm como principal característica a identificação de

etiquetas sem a necessidade de contato e a uma distância que pode variar de
alguns centímetros a vários metros. Em situações onde existem várias etiquetas na
área de interrogação do leitor e estas, desprovidas de um mecanismo adequado de
controle, transmitem as suas informações na mesma freqüência e no mesmo
instante, ocorrem interferências no leitor que ocasionam a perda de informações.
Este fenômeno é denominado de colisão (Cheng e Jin, 2007).
Os algoritmos necessários ao tratamento da colisão de informações no leitor
são denominados algoritmos anti-colisão. Segundo Liu et al. (2005), de acordo com
o método de processamento de sinais adotado, esses algoritmos podem ser
classificados em algoritmos de domínio espacial, de domínio de freqüências e de
domínio temporal.
Os algoritmos de domínio espacial são baseados no SDMA (Space Division
Multiple Access), um método de acesso que permite o uso simultâneo da mesma
freqüência em diferentes células, de acordo com o raio de ação da onda emitida.
Para tanto é necessário utilizar uma antena direcional e dispor de um método para
determinação da distância entre a etiqueta e o leitor a partir da variação da energia
transferida. Outra solução é a restrição da área de abrangência do leitor, o que
permite melhor comunicação com as etiquetas. Mas para compensar este limite de
área, outros leitores devem ser incluídos, proporcionando a cobertura adequada
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para a identificação das etiquetas. Uma desvantagem desta solução é o alto custo
relacionado à construção deste complexo sistema de antenas (Shih et al., 2006).
Os algoritmos de domínio da freqüência podem utilizar tanto o FDMA
(Frequency Division Multiple Access) quanto o CDMA (Code Division Multiple
Access). No primeiro caso, divide-se o espectro de freqüências em canais de largura
fixa e relativamente estreita, permitindo que cada dispositivo tenha acesso a um
canal separado para efetuar a sua comunicação. O segundo método utiliza o mesmo
canal de transmissão com um código associado a cada dispositivo, de modo que
somente os componentes que utilizam o mesmo código conseguem se comunicar.
Os algoritmos de domínio do tempo baseiam-se no método TDMA (Time
Division Multiple Access), que consiste no compartilhamento de um único canal de
rádio dividido em pequenos intervalos de tempo, denominados slots. Devido à sua
simplicidade, este é o método de processamento mais utilizado em sistemas RFID.
Os algoritmos dessa categoria, objeto central deste trabalho, são apresentados nos
tópicos a seguir.

2.3.1 Algoritmos anti-colisão baseados no procedimento ALOHA
O procedimento ALOHA, desenvolvido na década de 1970 por Norman
Abramson, da Aloha Networks, para comunicação via rádio (Glover e Bhatt, 2006),
veio a tornar-se núcleo de vários algoritmos anti-colisão posteriormente propostos,
como o Slotted ALOHA, o Framed Slotted ALOHA e o Dynamic Framed Slotted
ALOHA.
Em sistemas RFID, o algoritmo ALOHA é utilizado somente com etiquetas de
simples leitura (Read Only) e em situações que envolvam a transmissão de
pequenos pacotes de informação, tipicamente o código de identificação (ID) da
etiqueta. Esse algoritmo opera da seguinte forma: assim que uma etiqueta entra na
zona de leitura, transmite os seus dados ao leitor e aguarda por um período aleatório
de tempo até transmitir novamente a mesma informação. Quando não existe colisão,
o leitor envia um comando à etiqueta confirmando a identificação, o que evita que
esta transmita novamente a sua identificação e venha a interferir nas etiquetas ainda
não identificadas. Este processo é repetido até que todas as etiquetas que se
encontram no raio de alcance do leitor sejam identificadas.
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Devido

à

simplicidade

desse

algoritmo,

é

relativamente

grande

a

probabilidade de que uma colisão aconteça, já que duas ou mais etiquetas podem
transmitir os seus dados ao mesmo tempo, ou, então, uma etiqueta iniciar um
processo de transmissão enquanto o de outra ainda estiver em andamento.
O algoritmo Slotted ALOHA representa uma tentativa de se diminuir a
probabilidade de ocorrência de colisões. Um slot é definido como o tempo
necessário para que a comunicação entre a etiqueta RFID e o leitor seja completada
com sucesso. Com esse algoritmo, as etiquetas somente podem iniciar a
transmissão após passagem de um dado número de slots, definido previamente pelo
leitor; além disso, o início das transmissões deve coincidir necessariamente com o
início de um slot. Dessa forma, obtém-se um desempenho superior ao do algoritmo
ALOHA puro.
Na Figura 8 apresenta-se um exemplo desse processo: a tentativa da etiqueta
1 de transmitir sua informação nos slots 1 e 2 resulta em colisão; já a etiqueta 5
consegue realizar a transmissão com sucesso no slot 3.
Embora o algoritmo Slotted ALOHA melhore o desempenho do sistema, ainda
assim permite a ocorrência de muitas colisões. A versão Framed Slotted ALOHA é
um aprimoramento desse algoritmo em que os slots são organizados em conjuntos
denominados frames, dentro dos quais as etiquetas podem realizar apenas uma
única transmissão (vide Figura 9).

Figura 8 – Princípio do Slotted ALOHA
Fonte: Liu e Lai (2006)

Figura 9 – Princípio do Framed Slotted ALOHA
Fonte: Liu e Lai (2006)

O grande desafio dessa classe de algoritmos é o de determinar o número
ideal de slots para um dado número de etiquetas. Adotando-se um pequeno número
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de slots gera-se um grande índice de colisões, porque as várias etiquetas dentro da
área de leitura têm um intervalo reduzido de tempo para a transmissão; por outro
lado, se for grande o número de slots, embora ocorra diminuição da probabilidade de
colisões, o tempo de espera para uma dada etiqueta aumenta significativamente,
causando o assim chamado tag starvation problem. Devido à necessidade de se
encontrar um número ideal de slots, foi proposto o algoritmo Dynamic Framed
Slotted ALOHA, no qual o tamanho no frame é modificado dinamicamente a cada
ciclo, de modo a maximizar o índice de identificação de etiquetas. Existem vários
métodos de cálculo do número ideal de slots disponíveis, que é baseado no número
de colisões ocorridas e o número de slots vazios no ciclo anterior. O padrão EPC,
em sua mais recente revisão, propõe em sua norma a utilização do algoritmo
Dynamic Framed Slotted ALOHA

2.3.2 Algoritmos anti-colisão baseados em busca em árvores binárias
Outro tipo de algoritmo anti-colisão comumente utilizado são os algoritmos
determinísticos, baseados em processos de busca binária em árvores. Esses
algoritmos, de forma geral, dividem as etiquetas em dois subgrupos de 0s e 1s
enquanto o leitor deve armazenar em memória a estrutura da árvore que armazena
as etiquetas da aplicação utilizada. No inicio o leitor envia um comando, a todas as
etiquetas, utilizando como parâmetro um prefixo pré-definido. Cada etiqueta verifica
se o prefixo enviado pelo leitor corresponde a sua identificação. Em caso afirmativo,
a etiqueta responde ao leitor enviando a sua identificação. Se somente uma etiqueta
enviar a resposta, a sua identificação estará concluída e o leitor poderá enviar um
novo prefixo. Caso ocorra uma colisão, o leitor deverá enviar outro comando
adicionando um novo bit ao prefixo previamente enviado. O processo se repete até
que somente uma etiqueta responda ao comando. O processo é realizado até que
se complete a identificação de todos os elementos do subgrupo 0. Em seguida,
aplica-se o mesmo processo ao subgrupo 1.
Na Figura 10 pode-se observar um exemplo de estrutura de árvore binária,
construída no leitor. Nesta árvore, a identificação da etiqueta é representada pelos
valores dos nós folhas. Os nós intermediários contêm os valores do número de
etiquetas que se encontram abaixo dos mesmos na estrutura da árvore. Desta forma
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o algoritmo pode identificar os nós abaixo dos quais não existe nenhuma etiqueta, e,
assim, diminuir o tempo do processo de busca, melhorando o seu desempenho
significativamente (Wang, 2006).

Figura 10 – Exemplo de árvore binária
Fonte: Wang (2006)

Estas

são

as

estruturas

básicas

dos

algoritmos

probabilísticos

e

determinísticos. Com base nestas estruturas, várias modificações e melhorias foram
propostas, das quais algumas serão abordadas no decorrer deste trabalho.

2.3.3 Algoritmos anti-colisão propostos nos padrões ISO e EPC Global
Os padrões ISO e EPC definem, para cada norma, os respectivos algoritmos
anti-colisão. Devido à motivação original deste trabalho, voltado à constituição de
métodos de rastreamento de equipamentos em linhas de distribuição de energia
elétrica, enfatiza-se o escopo de identificação em cadeias de suprimento e bens de
consumo, abordadas pela ISO 18000-6 e a EPC class 1.
Conforme mencionado anteriormente, a ISO 18000-6 abrange três tipos de
etiquetas. O tipo A propõe o algoritmo anti-colisão baseado no protocolo ALOHA.
Nesse caso, o processo de identificação é iniciado com a recepção do campo de
energia pelas etiquetas e a sua mudança de status para <Ready> (vide Figura 11).
O leitor envia o comando <Init_Round> contendo como parâmetro o número total de
slots disponíveis para transmissão, número este que pode ser adaptado pelo leitor
nos demais ciclos, de acordo com a necessidade. Ao receber o comando, a etiqueta
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deve selecionar, por meio de um número aleatório, o slot onde irá realizar a
transmissão. O leitor então aguarda a transmissão no primeiro slot, Se não houver
nenhuma transmissão ou houver uma colisão, o leitor envia o comando
<Close_Slot>. Este comando irá fazer com que todas as etiquetas no estado
<Round Active> acrescentem 1 (um) ao seu contador de slots. Desta forma, as
etiquetas que aleatoriamente tenham selecionado o slot de número 2 (dois) efetuam
a sua transmissão. No momento em que uma única etiqueta realizar a transmissão,
o leitor envia o comando <Next_Slot> com a identificação de etiqueta como
parâmetro. Desta forma a etiqueta que realizou a transmissão entra no estado
<Quiet> e se mantém em silêncio nos demais ciclos. Quando o leitor alcançar o
último slot, um novo ciclo deverá ser iniciado.

Figura 11 – Diagrama de estados
Fonte: ISO 18000-6 (2006)

Uma revisão da norma ISO 18000-6 apresenta complementos e melhorias à
proposta original. Uma das melhorias opcionais indicadas é denominada Fast Slot
Mode, e a sua implementação fica a critério do fabricante. Quando a etiqueta é
configurada para este modo de operação, ela passa diretamente para o estado
<Round_Standby> ao ser ativada pelo leitor, e o instante em que ocorre o
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incremento de seu contador de slots é determinado automaticamente, não havendo
a necessidade de o leitor enviar o comando <Next_Slot>.
A norma ISO 18000-6 B, propõe o algoritmo denominado Btree que, embora
não seja baseado no algoritmo ALOHA, utiliza conceitos similares como slots e
seleção aleatória do momento da transmissão. Btree disponibiliza sempre um único
slot para a realização da transmissão, o slot de número zero. As etiquetas iniciam o
processo de identificação com o valor zero atribuído ao seu contador; portanto, no
primeiro ciclo, todas as etiquetas realizam a transmissão simultaneamente. Após a
colisão, as etiquetas realizam uma seleção aleatória usando os valores 0 e 1. A
etiqueta que selecionar o valor 1 deverá incrementar o seu contador em 1,
distanciando-se do momento da transmissão. Assim, somente a etiquetas que
permanecem com o valor zero irão realizar a transmissão. Este mecanismo é
utilizado até o instante em que somente uma única etiqueta realiza a transmissão.
Quando esta ocorre de forma bem sucedida o leitor envia um comando que
decrementa de 1 os contadores de todas as etiquetas.
A norma ISO 18000-6 C é equivalente ao padrão EPC Global Gen2, e utiliza
uma variação do algoritmo Dynamic Framed Slotted ALOHA, chamado algoritmo Q.
Uma importante característica deste protocolo é a possibilidade do algoritmo operar
com um ou mais leitores. Para que isto ocorra introduz-se o conceito de sessões, ou
seja, o leitor e as etiquetas devem admitir a existência de até quatro sessões
simultaneamente. O leitor gerencia o conjunto de etiquetas a serem identificadas por
meio de três operações básicas: Select (seleção do conjunto de etiquetas para
inventario ou acesso), Inventory (processo de identificação das etiquetas) e Access
(comunicação com uma etiqueta específica – leitura ou escrita). Os comandos de
inventário são os seguintes:


Query – Envia às etiquetas o número total de slots disponíveis para a realização da
transmissão. A partir deste número as etiquetas selecionam aleatoriamente um slot
e transmitem a sua identificação.
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QueryAdjust – Atualiza o número de slots disponíveis para a transmissão.



QueryRep – Instrui as etiquetas a subtraírem 1 do número de seus respectivos
contadores de slots. Caso este número se iguale a zero, a etiqueta inicia o
processo de transmissão.



Request – Seleciona um conjunto de etiquetas com base no seu identificador
(parcial ou total).



ACK – Confirma a recepção da identificação da etiqueta.
O processo de identificação é iniciado através do comando Query, que tem

como parâmetro para o contador de slots, o assim chamado parâmetro Q. As
etiquetas recebem o comando e selecionam um valor aleatório entre zero e
, armazenando este valor em seu contador. Etiquetas com valor igual a zero
realizam a transmissão imediatamente enquanto as demais etiquetas aguardam um
comando QueryAdjust ou QueryRep. No caso de sucesso da transmissão, isto é,
caso somente uma etiqueta responda ao comando, o leitor envia o comando ACK
reconhecendo a identificação da etiqueta e o comando QueryRep para que todas as
demais etiquetas subtraiam 1 (um) de seu contador. No caso de nenhuma etiqueta
enviar a identificação, o leitor poderá enviar o comando QueryRep ou ajustar o
parâmetro Q e enviar novamente o comando QueryAdjust. Este mecanismo de
ajuste do número de slots é especificado pela norma. Conforme ilustrado na Figura
12, o leitor arredonda Qfp (Q float point) um valor inteiro e o atribui ao novo valor de
Q no processo de identificação.

Figura 12 – Método de escolha do parâmetro Q
Fonte: ISO 18000-6 (2006)

37

2.4 Análise do desempenho de algoritmos
Conforme enfatizado por Cormen et al. (2001), “um algoritmo é qualquer
procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de
valores como entrada e produz um valor ou conjunto de valores como saída”. Sendo
um algoritmo um método para a resolução de uma determinada classe de problemas
utilizando-se recursos computacionais, depreende-se que para a referida poderão
existir vários algoritmos que apresentem soluções satisfatórias. Logo, é de
fundamental importância que se analise a complexidade de um algoritmo e que se
estime, a priori, o seu desempenho face a variadas situações antes que se proceda
à etapa de implantação.
A análise de algoritmos permite que se estimem previamente os recursos
computacionais necessários a sua execução, tais como memória, largura de banda e
tempo total, em função de determinados valores de entrada. Por se tratar de uma
análise estritamente teórica, obtêm-se indicadores independentes da configuração
de máquina utilizada ou da linguagem adotada para a representação do algoritmo.
Apesar dos detalhes do hardware não serem requeridos para a análise, é
necessário, contudo, que se defina o modelo de tecnologia utilizado. Para o caso em
foco, será adotado o modelo de um único processador, com as instruções
executadas seqüencialmente.
O tempo de execução de um algoritmo é obtido a partir da soma do número
de vezes que uma operação ou seqüência de operações é executada. Tomando-se
por referência o pseudo-código da Figura 13 abaixo,

1. for i
1 to n
2.
for j
1 to i
do a

a+i

j

Figura 13 – Dois ciclos encadeados de execução de uma operação de atribuição.

obtêm-se os seguintes números de execuções por linha:
Linha 1: será executada
Linha 2: será executada
Linha 3: será executada

vezes.
vezes.
vezes.
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Executando-se a soma de todas as etapas acima, tem-se:
(Eq. 1)
Simplificando-se esta equação, chega-se a:

⇒

(Eq. 2)

Conforme mostrado adiante, somente o primeiro termo da expressão acima
será significativo para a análise do algoritmo.
Normalmente, a maioria dos algoritmos têm um desempenho razoável face a
um pequeno número de entradas, de modo que, em tais circunstâncias, qualquer
tipo de análise não é conclusiva. Todavia, quando se analisa o desempenho de
algoritmos perante um número expressivo de entradas, é necessário que os
números de dados de entrada dos vários ciclos de execução inerentes à estrutura do
algoritmo sejam perfeitamente conhecidos. Conforme salientado por Brassard
(1996), por ser difícil obter esses números, em muitos dos casos de interesse prático
a análise conduz a conclusões incorretas. Esse é o motivo pelo qual, em geral, se
adota como referência para a análise o pior caso, ou seja, aquele em que o número
de entradas tende ao máximo valor possível (Kleinberg, 2006).
A análise baseada no pior caso permite determinar a assim chamada ordem
de crescimento de um algoritmo, função que governa o tempo de execução ou o
tamanho da memória, à medida que o número de entradas tende a infinito. Nessa
função, desprezam-se os fatores constantes e os termos de menor valor que
comparecem na expressão geral do tempo de execução de um algoritmo (como, por
exemplo, a equação 2). Com isso, focaliza-se a sua eficiência assintótica, vinculada
ao tempo de execução requerido quando o tamanho da entrada aumenta
indefinidamente. De modo geral, um algoritmo que é assintoticamente mais eficiente
é a melhor escolha para todas as entradas, com exceção das muito pequenas
(Cormen et al., 2001).
Utilizando-se a assim chamada notação assintótica (vide apêndice A), é
possível definir matematicamente o comportamento de um algoritmo, e, assim, obter
importantes informações acerca de seu desempenho sem que, para tanto, seja
necessário efetuar a sua programação.
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Tomando-se como exemplo o algoritmo da Figura 13, observa-se que é sua
ordem é

, uma vez que:
(Eq. 3)

Simplificando-se a função acima, resulta:

(Eq. 4)
Analisando-se as duas inequações acima, observa-se que: 1) para a
inequação do lado esquerdo, para qualquer

c1=1 é uma solução por maior

que seja n; 2) para a inequação do lado direito, para qualquer

, c2=5 é uma

solução. Portanto, consegue-se satisfazer às condições da equação 4 com os
seguintes valores: n0 = 1, c1 = 1 e c2 = 5.
De acordo com Kleinberg (2006), os algoritmos mais comuns exibem as
seguintes ordens de crescimento:


(n): Própria dos algoritmos lineares, que têm um tempo de execução constante
de acordo com o número de entradas. Um exemplo desse tipo de algoritmo é o de
localização do valor máximo de uma lista de números.



(log n): Típico de algoritmos que, através de iterações, conseguem diminuir, de
forma constante, as entradas a serem analisadas. Desta forma, a ordem do tempo
de execução diminui a cada iteração e em um determinado momento o problema
pode ser resolvido diretamente.



(n log n): Comum a algoritmos que utilizam o método Dividir e Conquistar. Nesse
tipo de solução a entrada é divida igualmente em duas partes, cada parte e
solucionada recursivamente e então as duas soluções são combinadas em um
tempo de execução linear. A ordenação de uma lista de valores é um exemplo
ilustrativo dessa classe de algoritmos.



( ): Característica de algoritmos que utilizam laços aninhados. O primeiro laço
contém n iterações e cada iteração executa um laço interno que também contém n
iterações. Dessa maneira, multiplicando esses dois fatores obtém-se tempo de
execução de ordem quadrática. Estendendo-se este raciocínio para algoritmos com
três ou mais laços aninhados, obtêm-se tempos de execução de ordem polinomial.



( ): Como exemplo clássico de algoritmos dessa classe, pode-se mencionar o
Problema do Caixeiro Viajante, onde, dado um conjunto de n cidades, e as
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respectivas distâncias, busca-se determinar o menor caminho para visitar todas as
cidades uma única vez de modo que a viagem termine com o retorno à primeira
cidade visitada. Portanto, uma vez escolhida a primeira cidade, o problema
consiste em localizar todas as possíveis combinações entre as (n-1) cidades
restantes, de onde se obtém de execução de ordem (n-1)!.

2.4.1 Algoritmos anti-colisão baseados em busca em árvores binárias
Árvores binárias são formadas por estruturas de dados ligadas através de
forma hierárquica. Uma árvore é formada por um nó raiz e por nós filhos, um a
esquerda outro à direita. Portanto, além da informação essencial requerida pela
aplicação, um nó armazena os endereços do nó filho à esquerda e do nó filho à
direita. A busca em árvores binárias é baseada em recursividade, pois cada nó de
uma árvore, independentemente de seu nível, pode ser considerado uma nova raiz,
dando origem a uma nova sub-árvore dentro do contexto da árvore completa. Na
Figura 14 apresenta-se o pseudo-código de um algoritmo anti-colisão baseado em
busca em árvore binária.

enviaPrefixo(x)
if nó esquerdo <> NIL
envia(nó esquerdo x)
if resposta = 1
identifica(localiza_folha(nó esquerdo x))
if resposta > 1
enviaPrefixo(nó esquerdo x)
if nó direito <> NIL
envia(nó direito x)
if resposta = 1
identifica(localiza_folha(nó direito x))
if resposta > 1
enviaPrefixo(nó direito x)
Figura 14 – Pseudo-código de um algoritmo anti-colisão baseado em árvore binária.

Conforme se pode observar na figura acima, a primeira chamada da função
enviaPrefixo recebe como parâmetro a árvore binária completa e a cada chamada
recursiva é passado um determinado nó filho como parâmetro. Desta, forma
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caracteriza-se a recorrência, de modo que se pode definir o tempo de execução do
algoritmo em termos de sua função com número menor de entradas.
Cormen et al. (2001) apresentam três maneiras de se resolver recorrências e,
com isso, determinar os limites assintóticos de algoritmos recursivos: método
mestre, método de árvore de recursão e método de substituição.
Através do método de substituição é possível determinar que, se x é a raiz da
árvore binária composta por n nós, a chamada da função enviaPrefixo(x) tem um
tempo de execução de

(n).

Para um valor n=0, T(n) = c, onde c é uma constante necessária à execução
da função enviaPrefixo(x). Para um valor n>0, é possível escrever a função em
termos de valores de entradas menores. Seja, então, x o nó de uma árvore e admitase que este nó tenha k filhos à esquerda e n-k-1 filhos à direita. Assim, o tempo total
de execução pode ser escrito como T(n) = T(k) + T(n-k-1).
No método de substituição proposto por Cormen et al. identificam-se duas
etapas. A primeira consiste em pressupor a forma da solução; a segunda, em usar
indução matemática para provar que a solução proposta é satisfatória. No caso em
foco, é necessário, portanto, provar que T(n) = cn + c.
Aplicando-se a substituição tem-se:
Para n=0, T(n) = c, e para n > 0 vale:
T(n) = T(k) + T(n-k-1), ou seja:
T(n) = ck + c + c(n-k-1) + c = cn + c,
o que demonstra que T(n) =

(n).

2.4.2 Algoritmos anti-colisão baseados no procedimento ALOHA
Os algoritmos baseados no procedimento ALOHA têm como principal
característica o fato de serem probabilísticos. Neste tipo de algoritmo, o processo de
identificação é iniciado quando o leitor envia um comando ao conjunto de etiquetas
em sua área de abrangência. Em resposta a esse comando, as etiquetas selecionam
um slot aleatoriamente e enviam as suas respectivas identificações. Se duas ou
mais etiquetas selecionarem o mesmo slot, ocorrerá uma colisão. Para cada
resposta única no slot, o leitor envia um comando de sleep para a etiqueta, evitando
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que ela participe novamente do processo e concorra com as demais etiquetas ainda
não identificadas.
Face ao exposto acima, pode-se notar que a análise de desempenho dessa
classe de algoritmos requer a aplicação de métodos e conceitos do âmbito de
processos estocásticos. Observando-se que o próximo estado de uma etiqueta
depende apenas do estado atual, mas não dos estados anteriores, conclui-se que o
modelo que melhor representa esse tipo de algoritmo é uma cadeia de Markov. Além
disso, considerando-se que uma etiqueta, a ser identificada, entra no estado de
silêncio, permanecendo nesse estado indefinidamente, pode-se concluir que a
cadeia de Markov em foco é uma cadeia absorvente.
Dois importantes parâmetros de avaliação de desempenho de algoritmos
probabilísticos devem ser utilizados nesses casos: o número esperado de pacotes
transmitidos com sucesso em um slot, designado na literatura por throughput, e o
número de etiquetas que ainda devem transmitir a sua identificação, chamado de
backlog (Schoute, 1983).
O algoritmo original Framed Slotted ALOHA, que serve de base para os
algoritmos posteriormente desenvolvidos, define um tamanho fixo de slots e o
mantém constante em todo o processo de identificação. Este algoritmo era
originalmente utilizado em aplicações de rede e teve o seu desempenho avaliado
com um throughput máximo de 0,386 (Kleinrock, Lam, 1975). Isto significa que no
cenário mais favorável, em aproximadamente um terço dos slots não ocorrerão
colisões, um índice de desempenho pouco aceitável para aplicações reais.
Diante dessas dificuldades, propuseram-se modificações no algoritmo
relacionadas à escolha do número de slots disponíveis. Foi então sugerida por
Schoute, em particular, propôs um método para se calcular dinamicamente o número
de slots, o qual deu origem ao algoritmo denominado Dynamic Framed Length
ALOHA, o qual tem como objetivo atualizar o número de slots disponíveis a cada
ciclo de identificação dentro de um frame de modo a maximizar o número de
transmissões com sucesso. Para tanto, esse autor admite que o número de
transmissões corresponda a um processo de Poisson com uma pequena variação de
λ (transmissões / unidade de tempo), de modo que a probabilidade de que o número
de etiquetas escolha o slot i no primeiro frame segue a distribuição de Poisson com
média 1 (um), de acordo com a seguinte fórmula:
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(Eq. 5)
Através da observação da distribuição posterior, em caso de ocorrer uma
colisão no slot o mesmo autor conclui que, para cada slot onde ocorre essa colisão o
backlog é acrescido de 2,39. Assim, propõe a seguinte fórmula de atualização do
número de slots disponíveis:

Slots = 2,39 * Número de colisões

(Eq. 6)

Esta fórmula bastante simples facilita a implementação do algoritmo Dynamic
Framed Length ALOHA, o qual apresenta um throughput de 0,426, bastante superior
ao do algoritmo Framed Slotted ALOHA.

44

3 DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE SIMULAÇÃO

3.1 Processo de desenvolvimento de software
Segundo Pressman (2006), “para obter sucesso, precisamos de disciplina
quando o software é projetado e construído. Precisamos de uma abordagem de
engenharia”.
Para que o processo de construção da ferramenta computacional de análise
de algoritmos anti-colisão atendesse aos requisitos estabelecidos em sua
proposição, e com isso se garantisse a qualidade do produto final, foram aplicadas
ao seu desenvolvimento as técnicas clássicas definidas em Engenharia de Software,
abrangendo os aspectos relacionados à definição de processos, métodos,
ferramentas e ambientes de auxílio ao desenvolvimento de software.
Na Engenharia de Software têm sido aplicados modelos de processo que
enfatizam a definição, identificação e aplicação detalhada de atividades e tarefas de
processo. No trabalho proposto, adotou-se o modelo seqüencial linear (vide Figura
15), também chamado modelo em cascata, que se inicia com a definição de
requisitos, passa às etapas de projeto de sistema e software, implementação e teste
de unidade, integração e teste de sistema e finaliza com a etapa de operação e
manutenção (Sommerville, 2007).

Figura 15 – Modelo em cascata.
Fonte: Sommerville (2007).
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Na etapa de definição de requisitos, os serviços, restrições e objetivos são
definidos por meio de consulta aos usuários do sistema. Para concluir esta etapa, é
necessário que o engenheiro de software compreenda os aspectos fundamentais do
domínio do problema e identifique as funcionalidades e os comportamentos
esperados para o software. O processo de levantamento de requisitos deve ser
executado de forma precisa e abrangente, ao mesmo tempo em que se refina o
escopo da aplicação. Uma vez identificados, os requisitos do sistema a ser
desenvolvido devem ser convenientemente avaliados e documentados.
Durante a etapa de projeto de software concebe-se a arquitetura geral do
software, elaboram-se representações para as estruturas de dados e para a
interface com o usuário e detalham-se os procedimentos a serem codificados
posteriormente.
Na etapa de implementação, os produtos gerados na etapa anterior são
adequadamente transformados em unidades de software elaboradas em linguagens
computacionais passíveis de serem executadas sobre os componentes de hardware
definidos durante a primeira etapa. Os testes, por sua vez, permitem que se verifique
se cada unidade do sistema atende à sua especificação.
Na etapa de integração, as unidades individuais de programa ou os
programas são integrados e testados como um sistema completo de modo a garantir
que os requisitos de software foram atendidos. Uma vez concluídos, pode-se
proceder á liberação do software para o cliente.
Finalmente, estando o sistema instalado e em operação, tem início a etapa de
manutenção, que abrange a correção de erros não detectados nas etapas
anteriores.
No decorrer do processo de desenvolvimento do sistema são produzidos
modelos gráficos que representam os componentes de software utilizados bem
como os seus inter-relacionamentos. A UML (Unified Modeling Language),
linguagem clássica para visualização, especificação, construção e documentação de
artefatos de um sistema computacional (Eriksson et al., 2003) é uma ferramenta
amplamente utilizada em atividades de engenharia de software. A UML define um
conjunto de diagramas que têm por finalidade representar o comportamento estático
e dinâmico do sistema. O comportamento estático abrange a criação de itens como
classes, interfaces, colaborações e componentes, enquanto que o dinâmico
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representa o fluxo de mensagens ao longo do tempo ou mesmo a iteração entres os
diversos objetos do sistema.
Na Tabela 2 apresentam-se os diagramas da UML utilizados nesse trabalho,
durante cada uma das etapas previstas no procedimento de Engenharia de
Software.
Tabela 2 – Engenharia de Software versus UML.

Engenharia de Software
Definição de requisitos
Projeto

UML
Diagrama de casos de uso
Diagrama de classes
Diagrama de seqüência
Diagrama de componentes

Implementação

Nos tópicos que seguem, descrevem-se os procedimentos e resultados
associados às etapas do processo de desenvolvimento de software mencionadas
acima.

3.1.1 Etapa de definição de requisitos
Devido ao fato de não haver um cliente especifico para a realização do
levantamento de requisitos, esta etapa foi realizada através de pesquisas em
trabalhos similares, observando-se as entradas e as saídas de dados bem como as
funcionalidades necessárias para a realização das simulações.
Estabeleceu-se que o ambiente de simulação deveria atender aos seguintes
requisitos:
 Possuir uma biblioteca de algoritmos anti-colisão passível de ser modificada pelo
usuário mediante inclusão, alteração ou exclusão de algoritmos;
 Simular algoritmos anti-colisão a partir de valores de parâmetros de entrada
fornecidos pelo usuário;
 Cadastrar características de hardware dos componentes (no caso, leitores e
etiquetas RFID);
 Cadastrar

normas

técnicas

relacionadas

com

os

algoritmos

anti-colisão

correspondentes;
 Efetuar comparações entre os ensaios realizados baseadas nos índices de
desempenho dos algoritmos cadastrados;
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 Gerar o pseudo-código de cada algoritmo cadastrado, com a finalidade de facilitar
o processo de implantação desses algoritmos em leitores e etiquetas RFID.
Durante a etapa de especificação de requisitos, utilizou-se o diagrama de
casos de uso para a documentação das principais funcionalidades do sistema,
ignorando-se os detalhes requeridos à sua efetiva consolidação, pois segundo
Fowler (2005), “os casos de uso são uma ferramenta valiosa para ajudar no
entendimento dos requisitos funcionais de um sistema”.
Conforme apresentado em Silva (2007), o diagrama de casos de uso
especifica um conjunto de funcionalidades (através do elemento sintático casos de
uso) e de elementos externos que interagem com o sistema (através do elemento
sintático ator). Portanto, além de casos de uso e atores, este diagrama contém
relacionamentos de dependência, generalização e associação que são utilizados na
modelagem de visão estática do caso de uso do sistema, abrangendo,
principalmente, os serviços externamente visíveis que o sistema fornece no contexto
de seu ambiente. Neste caso os diagramas de caso de uso são usados para fazer a
modelagem do contexto e dos requisitos de um sistema.
No diagrama de casos de uso da Figura 16, as principais missões da
ferramenta de apoio ao projeto de algoritmos anti-colisão ficam evidentes.

Figura 16 – Diagrama de casos de uso.

48

3.1.2 Etapa de projeto
A partir dos requisitos levantados na etapa anterior realizaram-se as ações de
projeto, voltadas à representação estática e dinâmica do sistema. Para a
representação estática utilizou-se o diagrama de classes e o modelo entidaderelacionamento e para a representação dinâmica os diagramas de seqüência.
Conforme ilustrado na Figura 17, o diagrama de classes mostra as classes,
suas propriedades, suas operações e seus relacionamentos estáticos.

Figura 17 – Diagrama de classes.

O diagrama de seqüência (vide Figuras 18 e 19) determina a seqüência de
eventos que ocorrem em um determinado processo, identificando quais métodos
devem ser disparados entre os atores e os objetos envolvidos e em quê ordem.
Este diagrama baseia-se no diagrama de caso de uso; vê-se, portanto, que um
diagrama de seqüência também permite documentar um caso de uso.
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Figura 18 – Diagrama de seqüência (Realiza ensaio).

Figura 19 – Diagrama de seqüência (Insere algoritmo).

Para a representação dos objetos utilizados na base de dados do sistema,
adotou-se o modelo entidade-relacionamento (MER) (vide Figura 20) aliada à
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abordagem sugerida pelo NIST (National Institute of Standards and Technology),
denominada Integration Definition for Information Modeling (IDEF1X). Essa
abordagem abrange uma linguagem e um método para modelagem de informação
baseada

em

modelos

entidade-relacionamento

que

utilizam

as

seguintes

construções sintáticas: entidade, relacionamento, chave e atributo.

Algoritmo

Norma

Cod_Algoritmo: AutoNumber
Desc_Algoritmo: Text(255)
Cod_Familia: Long Integer (FK)
Cod_Norma: Long Integer (FK)

Cod_Norma: AutoNumber
Desc_Norma: Text(255)
Ano_Norma: Text(255)

Ensaio_Deterministico

Ensaio

Algoritmo_Componente
Cod_Algoritmo: Long Integer (FK)
Cod_Componente: Long Integer (FK)
Ordem: Long Integer

Cod_Ensaio: AutoNumber

Cod_Ensaio: Long Integer (FK)

Grupo: Long Integer
Cod_Algoritmo: Long Integer (FK)
Cod_Hardware_Leitor: Long Integer (FK)
Cod_Hardware_Tag: Long Integer (FK)
Data_Ensaio: Date/Time
Parametro_Tag: Long Integer
Parametro_ID_Tamanho: Long Integer
Tempo_Total: Long Integer
Slot: Long Integer
Ciclo: Long Integer
Requisicao: Long Integer
Log: Memo

Parametro_Total_Tag: Long Integer

Ensaio_Probabilistico
Cod_Ensaio: Long Integer (FK)
Parametro_Frame_Inicial: Long Integer

Ensaio_Resultado
Cod_Ensaio: Long Integer (FK)
Slots_Sucesso: Long Integer
Slots_Colisao: Long Integer
Slots_Vazio: Long Integer

Componente
Cod_Componente: AutoNumber
Cod_Familia: Long Integer (FK)
Cod_Tipo: Long Integer (FK)
Desc_Componente: Text(255)
Desc_Codigo: Memo
Classe: Yes/No

Familia
Cod_Familia: AutoNumber
Desc_Familia: Text(255)

Hardware
Cod_Hardware: AutoNumber
Desc_Hardware: Text(255)
Cod_Hardware_Tipo: Long Integer (FK)
Vel_Transmissao: Long Integer

Componente_Tipo
Cod_Tipo: AutoNumber
Hardware_Tipo

Desc_Tipo: Text(255)

Cod_Hardware_Tipo: AutoNumber
Desc_Hardware_Tipo: Text(255)

Figura 20 – Modelo entidade-relacionamento.

3.1.3 Etapa de implementação
O projeto do sistema protótipo do ambiente de simulação, objeto principal
deste trabalho, foi desenvolvido utilizando-se a ferramenta Microsoft Studio 2008 e a
linguagem C#. O requisito fundamental do sistema é o de possibilitar a compilação e
geração de pseudo-código utilizando-se o código cadastrado na biblioteca de
algoritmos anti-colisão. Para que isto fosse viável foi necessário utilizar o
componente do Microsoft Framework denominado CodeDOM (vide Figura 21), o
qual oferece funções que permitem gerenciar a compilação e execução de código
nas linguagens C#, Visual Basic, C++, J# e JavaScript.
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Figura 21 – Classe CodeDomProvider e suas implementações para J#, C# e VB

São incluídas duas classes responsáveis pelo provimento da infraestrutura
técnica do aplicativo. A classe <dbRFID> incumbe-se da comunicação de todas as
demais classes do aplicativo com a base de dados. A classe <cpRFID> é
responsável por compilar e executar o código dos algoritmos anti-colisão
cadastrados na base de dados.
O diagrama de componentes tem por finalidade indicar os componentes do
software e seus relacionamentos. Este diagrama mostra os artefatos de que os
componentes são feitos, como arquivos de código fonte, bibliotecas de programação
ou tabelas de bancos de dados; suas interfaces possibilitam as associações entre os
componentes.
Na Figura 22 apresenta-se o diagrama de componentes da ferramenta de
apoio ao projeto de algoritmos anti-colisão.

Figura 22 – Diagrama de componentes.
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O sistema foi dividido em quatro módulos, abrangendo: simulação, cadastro,
resultados e pseudo-código.
Conforme ilustrado na Figura 23, o módulo de simulação permite que o
usuário selecione o algoritmo previamente cadastrado no sistema, bem como o leitor
e a etiqueta a serem utilizados na simulação. São solicitados também os seguintes
parâmetros: número inicial e final de etiquetas, progressão e tamanho inicial do
frame (no caso de algoritmos que necessitam desse parâmetro). A partir da seleção
dos parâmetros de entrada, o sistema compila o algoritmo selecionado e executa o
algoritmo por vários ciclos, iniciando com o número de etiquetas fornecido e
incrementando este valor até que o número final de etiquetas seja alcançado. Todos
os resultados obtidos são armazenados na base de dados, para futura verificação e
comparação.

Figura 23 – Simulação do algoritmo anti-colisão.

O módulo de cadastro (vide Figuras 24 e 25) permite a inclusão, alteração e
exclusão de algoritmos, componentes, normas técnicas e hardware (leitores e
etiquetas). O cadastro de algoritmos é realizado mediante a seleção de
componentes, sendo que cada um deles é definido no sistema como um
segmento de código (classe, função, etc.), em linguagem C#, que pode ser
reutilizado por um ou mais algoritmos.
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Figura 24 – Cadastro de componente.

Figura 25 – Detalhe do componente.

O módulo de resultados permite consulta aos resultados das simulações e
comparações de desempenho. Essa pesquisa pode ser realizada comparando-se
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os resultados de todos os ensaios realizados ou aplicando-se um filtro por tipo de
algoritmo, norma técnica, tipo de leitor ou de etiqueta. Conforme ilustrado na
Figura 26, pode-se aplicar um filtro para a realização da pesquisa; na Figura 27,
mostra-se que, ao término da consulta é gerado um relatório com os resultados
obtidos.

Figura 26 – Filtro de pesquisa do relatório.

Figura 27 – Resultados da simulação.
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Para a verificação da eficiência dos algoritmos anti-colisão, o ambiente de
simulação gera os seguintes relatórios:
 Ensaio. Exibe os dados gerais dos ensaios e a tabela contendo o número de
etiquetas para identificação, o número total de slots necessários e o tempo total
estimado para tal.
 Ensaio Descritivo. Exibe os dados gerais dos ensaios e o registro descritivo
completo (log) do processo de identificação. Devido à grande extensão e
complexidade do log de simulações que envolvem um grande número de
etiquetas, este relatório deve ser preferencialmente gerado quando se desejar
conhecer melhor as características de desempenho de um algoritmo, ou, então,
quando o problema envolver a identificação de um pequeno número de
etiquetas.
 Ensaio Detalhado. Exibe os dados gerais dos ensaios e uma tabela contendo
informações especificas para os algoritmos do tipo probabilístico. A tabela
contém o número de etiquetas (t), o número total de ciclos necessários para a
identificação (c), o número total de slots (s), o número de slots em que a
transmissão foi bem sucedida (st), o número de slots em que ocorreu colisão
(sc), o número de slots vazios (sv), a taxa de colisões (tc=sc/s) e a eficiência
(throughput) do sistema (e=st/s).
 Análise Comparativa. Exibe gráfico com os valores dos resultados obtidos nos
ensaios, de modo a facilitar a comparação do desempenho dos algoritmos anticolisão. O sistema permite a seleção de diversos parâmetros para a realização
da análise, como, por exemplo: número total de slots, número de colisões e
eficiência.

Os algoritmos cadastrados no sistema utilizam a mesma lógica descrita
nos procedimentos reais de anti-colisão, mas também utilizam recursos
adicionais para a realização da simulação em ambiente computacional. Com o
propósito de possibilitar a fácil migração dos algoritmos desenvolvidos para os
componentes reais de um sistema RFID, o sistema possui um módulo de
geração de pseudo-código, que contém a descrição das funções de alto nível que
devem ser implantadas nos componentes RFID específicos. Nos casos de
algoritmos baseados em normas, essas funções já vêm incorporadas nos
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componentes fabricados, de modo que o projetista deve utilizá-las conforme
descrito no pseudo-código gerado (vide Figura 28).

Figura 28 – Pseudo-código gerado pela ferramenta.
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4 RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS

4.1

Características dos experimentos
A partir do cadastro de algoritmos anti-colisão no ambiente de simulação é

possível utilizar a biblioteca para a realização de experimentos com o objetivo de
analisar os resultados obtidos, comparando-os aos demais algoritmos e a outras
análises publicadas em artigos e livros.
As principais métricas para a avaliação do desempenho dos algoritmos são:
total de slots necessários para a identificação das etiquetas, a eficiência e a taxa de
colisão. O tempo de leitura gerado nos ensaios é um valor estimado de acordo com
o número total de bits transmitidos entre o leitor e as etiquetas, observando-se a
velocidade de transmissão do equipamento utilizado no ensaio. Neste cálculo
desprezam-se as demais operações não relacionadas diretamente com o processo
de identificação (leitura ou gravação de informações diversas) e as interferências
relacionadas às condições ambientais ou à disposição geométrica das etiquetas em
relação ao leitor. Portanto, o tempo pode ser utilizado na comparação, pois é
calculado da mesma forma para todos os algoritmos, mas este resultado não reflete
os valores encontrados na prática.
Nos próximos tópicos são apresentados alguns experimentos realizados com
o ambiente de simulação de algoritmos anti-colisão.

4.2

Experimentos com o algoritmo Framed Slotted ALOHA
O principal desafio para a configuração desse algoritmo é a escolha correta

do número de slots disponíveis em cada frame. Utilizando o ambiente de simulação,
foram realizados dois ensaios de identificação visando à comprovação da
importância desse parâmetro no desempenho do algoritmo. Em ambos os ensaios,
variou-se o número de etiquetas simultâneas presentes na área de varredura do
leitor em um intervalo de 10 a 300.
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No primeiro ensaio (vide Tabela 3), estabeleceu-se em 60 o número inicial de
slots disponíveis em cada frame. Conforme se pode observar na Figura 29, à medida
que o número de etiquetas se aproxima do valor máximo (300), a inclinação da curva
Total de Slots x No de Etiquetas sofre um incremento considerável. Na Tabela 3 é
possível constatar o aumento do número de colisões a partir do momento que o
número de etiquetas a serem identificadas ultrapassa o número de slots definido no
ensaio.

Tabela 3 – Ensaio do algoritmo Framed Slotted ALOHA (Slots=50).
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Figura 29 – Gráfico de desempenho do algoritmo Framed Slotted ALOHA (Slots=50).

No segundo ensaio, estabeleceu-se em 300 o número inicial de slots em cada
frame, mesmo valor do número máximo de etiquetas a serem identificadas. Os
resultados do ensaio, apresentados no gráfico da Figura 30, mostram que, quando
existem poucas etiquetas a serem identificadas, o desempenho do algoritmo é
inferior ao obtido no primeiro ensaio, fato esse atribuído ao elevado número de slots
vazios que ocorrem para essa configuração do algoritmo (vide Tabela 4). Todavia, à
medida que o número de etiquetas a serem identificadas se aproxima do valor
máximo estabelecido, o desempenho do algoritmo é superior ao obtido para a
configuração do primeiro ensaio.
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Tabela 4 – Ensaio do algoritmo Framed Slotted ALOHA (Slots=300).

Figura 30 – Gráfico de desempenho do algoritmo Framed Slotted ALOHA(Slots=300).
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Os resultados fornecidos pelos dois experimentos apresentados acima
corroboram com a análise de Liu et al. (2005) acerca do algoritmo Framed Slotted
ALOHA. Quando o número reservado de slots é maior que o número de etiquetas a
serem lidas, o tempo de identificação é grande devido ao grande número de slots
vazios; quando o número de slots é menor que o número de etiquetas a serem lidas,
o tempo aumenta devido ao grande número de colisões. Portanto, a adequada
definição do número de slots por frame é fundamental para o bom desempenho
desse algoritmo.

4.3

Experimentos com o algoritmo Dynamic Framed Slotted ALOHA
O ensaio é realizado de forma que o número de slots em um frame seja

calculado pela fórmula descrita em Liu et al. (2005), que estima o número ideal de
slots a cada nova iteração.
De acordo com Schoute (1983), a eficiência (ou seja, o throughput) esperada
para esse algoritmo é de 42,6%. Dois ensaios são realizados com valores distintos
(50 e 300) para o número de slots inicial. Os dados das Tabelas 5 e 6 mostram que,
mesmo com a capacidade de adaptar o número de slots nas várias iterações do
leitor, a eficiência máxima é atingida quando o número de etiquetas total tem os
valores próximos ao número de slots inicial.
Portanto, a primeira requisição do leitor tem grande importância para se
atingir à eficiência máxima (vide gráficos das Figuras 31 e 32). Se fosse possível em
uma aplicação, conhecer a priori o número aproximado de etiquetas que estão na
área de abrangência do leitor, como por exemplo, em um caminhão que transporta
sempre o mesmo número de itens, teríamos a eficiência máxima do algoritmo. Isto
pode ser reproduzido no sistema, de forma que o número de slots inicial seja sempre
próximo ao valor do número de etiquetas a ser identificado (Tabela 7 e gráfico da
Figura 33).
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Tabela 5 – Ensaio do algoritmo Dynamic Slotted ALOHA (Slot Inicial= 50).

Figura 31 – Gráfico de desempenho do algoritmo Dynamic Slotted ALOHA (Slot Inicial=50).
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Tabela 6 – Ensaio do algoritmo Dynamic Slotted ALOHA (Slot Inicial=300).

Figura 32 – Gráfico de desempenho do algoritmo Dynamic Slotted ALOHA (Slot Inicial=300).
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Tabela 7 – Ensaio do algoritmo Dynamic Slotted ALOHA Otimizado.

Figura 33 – Gráfico de desempenho do algoritmo Dynamic Slotted ALOHA Otimizado.
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4.4

Experimentos com o algoritmo Q (EPC Gen2)
Em sua segunda revisão, o EPC propôs o algoritmo “Q”, baseado no Dynamic

Framed Slotted ALOHA, cujo nome é oriundo do fator Q utilizado neste algoritmo
para realizar o ajuste do número de slots em um frame, em função do número de
colisões e do número de slots vazios. A variável Q recebe o valor inicial de 4, valor
esse que é corrigido durante o processo de identificação, conforme anteriormente
descrito no capítulo 2 – Figura 12. Isso feito, o número total de slots em um frame é
definido como:

.

(Eq.7)

Como a estimativa do valor Q não depende do número total de etiquetas, o
desempenho computacional desse algoritmo não é degradado quando existe um
número elevado de etiquetas na área de leitura. Além disso, como esse algoritmo
realiza a correção do valor de Q a cada slot, não necessita aguardar o final do frame
para realizar a correção, como no caso, por exemplo, do algoritmo Dynamic Framed
Slotted ALOHA. Na Figura 34, observa-se que, na primeira requisição (com Q = 4,
ou seja, 16 slots), não ocorre resposta de quaisquer etiquetas, o que induz o
algoritmo a corrigir para 3 o valor de Q na segunda requisição.
Foram realizados dois ensaios que evidenciam o efeito da escolha correta da
constante C nos valores das taxas de identificação. Quando C é alto, o algoritmo
converge mais rapidamente e de forma não monotônica para a sua condição de
desempenho ideal; quando C é baixo, o algoritmo demora mais tempo para atingir
essa condição. Comparando os ensaios realizados com valores de C=0,11 (Tabela
8) e C=0,49 (Tabela 9), verifica-se que, no primeiro caso, a eficiência se mantém
mais estável do que os valores obtidos no segundo caso.
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Figura 34 – Relatório parcial do experimento realizado com o algoritmo Q.

Tabela 8 – Ensaio do algoritmo Q (C=0,11).
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Tabela 9 – Ensaio do algoritmo Q (C=0,49).

Fica aparente, dessa forma, que deve existir um valor ótimo de C, que
maximize o desempenho do algoritmo Q. Embora existam várias abordagens para a
estimativa do valor ótimo desse parâmetro, a ferramenta desenvolvida adota a
solução proposta por Lee e Kim (2007), caracterizando o assim denominado
algoritmo Q+.

Dessa forma, adotam-se duas constantes Ci e Cc − a primeira,

utilizada para correção em caso de ocorrência de slots vazios, a segunda para o
caso de colisão. As expressões requeridas para o cálculo dessas constantes são:
(Eq.8)
(Eq.9)
Estas equações são utilizadas caso o número de etiquetas aproximado seja
conhecido. Caso contrário, o valor de Cc deve ser definido conforme orientação
inicial do padrão EPC; portanto, adota-se um valor qualquer entre 0,1 e 0,5.
Analisando-se a Tabela 10, verifica-se que o algoritmo Q+ apresenta uma
melhora de desempenho em relação à abordagem original proposta pela EPC.
Contudo, a taxa de transmissão ainda é relativamente baixa, ficando em torno de
34%.
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Tabela 10 – Ensaio do algoritmo Q+.

4.5

Experimentos com o algoritmo Btree
Os ensaios realizados com esse algoritmo indicaram que ocorre um número

muito grande de colisões nos primeiros ciclos de execução, fato claramente
salientado pelo relatório de ensaio ilustrado na Figura 35, referente à identificação
de 4 etiquetas simultâneas. Em particular, observa-se que na primeira requisição
todas as etiquetas respondem ao leitor.
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Figura 35 – Relatório parcial do experimento realizado com o algoritmo Btree.

Neste ensaio fica patente a elevada taxa de colisão do algoritmo − da ordem
de 50% (vide Tabela 11) −, o que se deve ao fato de que todas as etiquetas realizam
a transmissão na primeira requisição do leitor. Conseqüentemente, a eficiência
(throughput) se mantém aproximadamente constante, em torno de 20%.
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Tabela 11 – Ensaio do algoritmo Btree.

Figura 36 – Gráfico de desempenho do algoritmo BTree.
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4.6

Experimentos com o algoritmo Árvore Binária
De acordo com a análise realizada por Quan et al. (2006), esse algoritmo

apresenta queda de desempenho, quando o número de requisições e respostas
aumenta, a qual é atribuída à extensão do código de identificação da etiqueta e à
característica da busca em árvore. Observe-se que o leitor necessita construir a
árvore binária de acordo com a extensão do código de identificação para executar a
busca em profundidade (ou pré-ordem) e enviar as requisições; portanto, a árvore
binária deve ter altura igual a essa extensão. Sendo h a altura da árvore, o seu
número (Tn) de nós é dado pela seguinte equação:

(Eq.10)

Utilizando o ambiente de simulação, foram realizados dois ensaios que
demonstram o impacto da extensão do código no processo de identificação da
etiquetas. No primeiro ensaio, utilizou-se um código composto por 9 bits; no segundo
um código de 16 bits, conforme utilizado no processo de identificação do padrão
EPC. Em ambos os ensaios, os códigos de identificação foram gerados a partir de
chamadas a função geradora de números aleatórios. Conforme se pode observar
nas Tabelas 12 e 13 e no gráfico da Figura 37. Nos dois ensaios as curvas de
variação do número total de slots em função do número de etiquetas são
aproximadamente lineares; todavia, o segundo ensaio, baseado em código de 16
bits, apresenta uma eficiência média menor comparativamente ao primeiro ensaio, o
que se atribui ao fato do leitor, nesse caso, realizar uma busca ao longo de uma
árvore maior.
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Tabela 12 – Ensaio do algoritmo Árvore Binária – 9 bits.

Sempre é possível, no entanto, construir um ambiente computacional em que
o leitor tenha acesso à base de dados da aplicação RFID e que esta base contenha
as informações de todas as etiquetas cadastradas. Dessa forma, a travessia da
árvore binária pode ser aprimorada, não havendo a necessidade de se construir
todas as ramificações inerentes ao número de bits do código identificador (Wang,
2006), mas apenas aquelas que constam da base de dados do leitor, o que melhora
bastante o desempenho do sistema, principalmente em aplicações com um número
limitado de etiquetas.
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Tabela 13 – Ensaio do algoritmo Árvore Binária – 16 bits.

Figura 37 – Gráfico de desempenho do algoritmo Árvore Binária.
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Para ilustrar o comportamento dessa versão do algoritmo árvore binária –
denominada ‘árvore binária com cut through’, o ensaio anteriormente realizado com
a árvore binária completa é aqui repetido (vide Tabela 14), simulando-se uma
aplicação que tenha em sua base de dados 1000 etiquetas cadastradas.

Tabela 14 – Ensaio do algoritmo Árvore Binária (Cut-Through) – 16 bits.
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Conforme se pode observar na Figura 38, o processo de busca do leitor não
abrange toda a árvore, o que faz aumentar significativamente a eficiência do
algoritmo. Desta forma, pôde-se demonstrar que em uma aplicação envolvendo um
pequeno número de etiquetas RFID, mesmo que estas tenham um identificador de
16 ou mais bits (motivada pela adoção de um padrão, por exemplo), o desempenho
dessa variação do algoritmo árvore binária é superior ao da versão tradicional.

Figura 38 – Gráfico de desempenho do algoritmo Árvore Binária (Cut Through).

Com a realização dos ensaios apresentados acima pôde se observar que o
algoritmo anti-colisão baseado em árvore binária dá ensejo a importantes questões
relacionadas à sua implantação, a saber:
 O seu desempenho está vinculado ao tamanho do código de identificação da
etiqueta. Portanto, com a tendência observada de se utilizar um número de bits
cada vez maior para a codificação, deve-se esperar que ocorra concomitante
degradação no desempenho desse algoritmo.
 Embora as etiquetas não necessitem manter qualquer tipo de informação, como no
caso dos algoritmos ALOHA, o leitor precisa armazenar uma estrutura de árvore
binária que pode ser bastante extensa, agravando os requisitos de memória; e o
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mesmo ocorre com os requisitos de processamento, pois o algoritmo deve realizar
um grande número de requisições à medida que o processo de busca percorre os
nós da árvore. No caso do código EPC de 96 bits, 36 bits são utilizados
exclusivamente para o número de série do equipamento e existe a previsão de
expansão desse identificador no futuro.
 Quando o leitor efetua uma requisição, transmite partes do código ou mesmo o
código em sua forma integral. Tais ações podem ocasionar problemas de
segurança, pois um dispositivo posicionado de forma a interceptar a transmissão
do leitor pode, eventualmente, obter a lista completa de identificadores da
aplicação.

4.7

Estudo comparativo de algoritmos anti-colisão
Após a realização dos ensaios com diversos tipos de algoritmos anti-colisão,

procede-se à sua avaliação comparativa mediante a investigação do efeito dos
seguintes parâmetros sobre o seu desempenho: número total de slots, número total
de colisões, número total de ciclos, eficiência e taxa de colisão. Para efeito de
comparação, executam-se ensaios com os mesmos parâmetros de entrada − no
caso, etiquetas de 32 bits e presença de 20 a 500 etiquetas na área de abrangência
do leitor.
Conforme se pode observar na Figura 39, o ambiente de simulação gera um
gráfico comparativo que facilita o processo de seleção. No gráfico em foco,
apresentam-se os resultados dos ensaios de quatro algoritmos anti-colisão,
adotando-se como critério de comparação o número total de slots requeridos em
função do número de etiquetas identificadas. Nota-se, neste exemplo, que o
algoritmo BTree é o que apresenta o pior desempenho dentre os quatro avaliados. O
algoritmo Dynamic Framed Slotted ALOHA, por sua vez, tem um desempenho
inferior aos demais apenas quando existem poucas etiquetas para serem
identificadas, fato esse atribuído à escolha inicial do número de slots em cada frame;
todavia, à medida que o número de etiquetas aumenta, o seu desempenho se torna
bastante similar ao dos algoritmos Q+ e Árvore Binária. Deve-se ainda ressaltar que
este último algoritmo necessita de um número maior de requisições do leitor para as
etiquetas, o que traz desvantagens ao processo de identificação.
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Figura 39 – Gráfico comparativo.

4.8

Exemplo de aplicação prática do ambiente de simulação

De posse da ferramenta de simulação dos algoritmos anti-colisão, é possível
demonstrar a sua utilidade à solução de um problema prático no âmbito do projeto
de sistemas RFID, motivação inicial deste trabalho.
Tomando-se como exemplo o problema de manutenção de equipamentos da
rede de distribuição elétrica, seria desejável que os espécimes danificados e
identificados por etiquetas RFID, no momento em que cruzassem o portal de entrada
da empresa de manutenção, embarcados em caminhões transportadores, fossem
identificados por uma antena, de modo a facilitar o subseqüente processo de
expedição. A título de ilustração, admitem-se as seguintes pré-condições: 1) o
caminhão transporta, em média, 70 equipamentos diversos, como, por exemplo,
chaves de religação e transformadores, todos eles identificados por uma etiqueta
RFID proprietária de 16 bits; 2) a velocidade média do caminhão é de 20 Km/h; 3) o
raio de ação do leitor é de, aproximadamente, 3 metros.
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Assim são realizados ensaios de acordo com as especificações, utilizando-se
os algoritmos Btree, Q+, Árvore Binária (Cut-Through) e Dynamic Framed Slotted
ALOHA.
Pode-se estimar o tempo de exposição das etiquetas na área de abrangência
do leitor de acordo com a velocidade média do caminhão - cerca de 0,54 segundos.
O gráfico comparativo da Figura 40 exibe os tempos aproximados de identificação
total das etiquetas. Para tanto somente são consideradas as operações relacionadas
à identificação das etiquetas, desprezando-se as relacionadas à segurança ou à
leitura ou gravação de informações adicionais. Com base no gráfico citado, é
possível deduzir que o algoritmo Btree não consegue identificar todas as etiquetas
quando o caminhão transportar mais que 90 equipamentos; todos os demais
algoritmos atendem folgadamente ao requisito de tempo de leitura.

Figura 40 – Exemplo de aplicação prática: Tempo x No. de etiquetas.

No gráfico da Figura 41 é exibido o total de requisições realizadas pelo leitor.
Conforme se pode observar nesse gráfico, o algoritmo Dynamic Framed Slotted
ALOHA necessita de um número menor de requisições; já no gráfico da Figura 42,
onde se observa a variação da eficiência em função do número de etiquetas na área
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de abrangência do leitor, pode-se constatar a sua superioridade no que tange à
eficiência. Portanto, conclui-se que, para a aplicação ilustrada no exemplo, o
algoritmo Dynamic Framed Slotted ALOHA seria o mais recomendável.

Figura 41 – Exemplo de aplicação prática: No. de requisições x No. de etiquetas.

Figura 42 – Exemplo de aplicação prática: Eficiência x No. de etiquetas.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A principal contribuição deste trabalho é o desenvolvimento de um ambiente
de simulação de algoritmos anti-colisão, possibilitando a realização de ensaios para
avaliação do desempenho desses algoritmos em função dos parâmetros que
intervêm em um ambiente de comunicação com etiquetas RFID.
O sistema desenvolvido permite a inclusão ou alteração de algoritmos anticolisão, de acordo com a necessidade do usuário e em harmonia com as boas
regras de reutilização de código, o que facilita a implementação de uma nova versão
de um algoritmo já cadastrado.
Foram analisados os principais algoritmos anti-colisão citados na literatura,
mas enfatizando-se os que atendem aos padrões ISO e EPC. Com auxílio do
sistema computacional implantado, ensaios de simulação envolvendo a execução de
algoritmos anti-colisão sujeitos a variadas condições de operação puderam ser
realizados, obtendo-se resultados que corroboraram com os publicados na literatura.
Desta forma pôde-se demonstrar a utilidade do sistema como ferramenta de auxílio
à especificação e seleção de algoritmos anti-colisão para uma determinada
aplicação RFID.
Trabalhos futuros poderão ser desenvolvidos visando à expansão da
biblioteca de algoritmos do sistema. Quanto maior o número de componentes
cadastrados, maior é a possibilidade de reuso de código. Desta forma, o usuário
poderá criar ou modificar algoritmos com maior rapidez.
Também é possível a melhoria do sistema atual com a inclusão de
parâmetros característicos do ambiente físico da aplicação pretendida. Comprovouse que a temperatura e as propriedades físicas do material utilizado para a
construção das etiquetas têm influência direta na eficiência do processo de
identificação (Bolotny e Robins, 2007). O desempenho dos algoritmos anti-colisão
também é bastante afetado pelo posicionamento e orientação da antena em relação
às etiquetas. Além disso, a simples inserção de um dado leitor na área de
identificação pode interferir nas leituras de outro leitor situado na mesma área (Jain e
Das, 2006); em outras palavras, o número de leitores presentes na área de
interrogação afeta o desempenho dos algoritmos anti-colisão. Portanto, tais
parâmetros poderiam vir a ser incorporados ao sistema com o propósito de tornar as
simulações dos algoritmos anti-colisão mais realísticas.
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ANEXO A - Notações Assintóticas (Cormen et al., 2001)

A notação
Lê-se "theta de gê de ene".
,

se

existem constantes
para todo
.

positivas

,

e

tais

que

A notação
Lê-se "ó maiúsculo de gê de ene". Para quando há apenas um limite assintótico
superior.

para todo

, se existem constantes positivas
.

e

tais que

A notação
Lê-se "omega maiúsculo de gê de ene". Para quando há apenas um limite
assintótico inferior.

para todo

, se existem constantes positivas
.

e

tais que

A notação
Lê-se "ó minúsculo de gê de ene". Para quando há apenas um limite assintótico
superior, sem permitir que
. Utiliza-se a notação para denotar um
limite superior que não é assintoticamente restrito.

que

, se para qualquer constante
para todo
.

, existe uma constante

tal

A notação
Lê-se "omega minúsculo de gê de ene". Para quando há apenas um limite
assintótico inferior, sem permitir que
. Utiliza-se a notação para
denotar um limite inferior que não é assintoticamente restrito.

que

, se para qualquer constante
para todo
.

, existe uma constante

tal

85

APÊNDICE B – Dicionário de Dados
Tabela
Nome
Algoritmo
Algoritmo_Componente
Componente

Componente_Tipo

Ensaio
Ensaio_Deterministico
Ensaio_Probabilistico
Ensaio_Resultado
Familia
Hardware
Hardware_Tipo
Norma

Coluna(s) da tabela "Algoritmo"
Nome
Cod_Algoritmo
Desc_Algoritmo
Cod_Familia
Cod_Norma

Descrição
Armazena a biblioteca com os
algoritmos anti-colisão.
Armazena os componentes associados
a cada algoritmo anti-colisão.
Armazena as componentes (código C#)
que serão utilizados na compilação e
execução para o ensaio.
Armazena os tipos de componentes que
possibilitam a construção final do
algoritmo.
Armazena os ensaios realizados no
sistema.
Armazena os resultados dos ensaios
relativos aos algoritmos determinísticos.
Armazena os resultados dos ensaios
relativos aos algoritmos probabilísticos.
Armazena os resultados dos ensaios
com relação aos slots utilizados.
Armazena as famílias de algoritmos anticolisão.
Armazena os equipamentos utilizados
nas simulações.
Armazena os tipos de equipamentos
que compões um sistema RFID.
Armazena as normas utilizadas e que
definem os algoritmos anti-colisão.

Descrição
Código do algoritmo.
Descrição do algoritmo.
Código da família do algoritmo.
Código da norma vinculada ao
algoritmo.

Coluna(s) da tabela "Algoritmo_Componente"
Nome
Descrição
Cod_Algoritmo
Código do algoritmo.
Cod_Componente
Código do componente.
Ordem
Ordem de inclusão do componente.
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Coluna(s) da tabela "Componente"
Nome
Cod_Componente
Cod_Familia
Cod_Tipo
Desc_Componente
Desc_Codigo
Classe

Descrição
Código do componente.
Código da família do algoritmo.
Código do tipo de componente.
Descrição do componente.
Código fonte que será utilizado na
compilação e execução do ensaio.
Indica se o código contém definições de
classes.

Coluna(s) da tabela "Componente_Tipo"
Nome
Descrição
Cod_Tipo
Código do tipo de componente.
Desc_Tipo
Descrição do tipo de componente.

Coluna(s) da tabela "Ensaio"
Nome
Cod_Ensaio
Grupo
Cod_Algoritmo
Cod_Hardware_Leitor
Cod_Hardware_Tag
Data_Ensaio
Parametro_Tag
Parametro_Tempo
Parametro_ID_Tamanho
Tempo_Total
Slot
Ciclo
Requisicao
Log

Descrição
Código do ensaio - Numerador
seqüencial.
Agrupa os itens referentes ao mesmo
ensaio.
Código do algoritmo.
Código do hardware referente ao leitor.
Código do hardware referente à
etiqueta.
Data em que foi realizado o ensaio.
Parâmetro de entrada - número de tags.
Parâmetro de entrada - número de
transmissão do identificador.
Parâmetro de entrada - comprimento da
etiquetas (bits).
Tempo total em segundos da
identificação das etiquetas.
Número total se slots necessários para a
identificação das etiquetas.
Número de ciclos (round).
Número de requisições efetuadas pelo
leitor.
Registro detalhado das requisições e
respostas que ocorreram durante o
ensaio.
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Coluna(s) da tabela "Ensaio_Deterministico"
Nome
Descrição
Cod_Ensaio
Código do ensaio - Numerador
seqüencial.
Parametro_Total_Tag
Parâmetro de entrada - número total de
etiquetas cadastradas para a aplicação.
Coluna(s) da tabela "Ensaio_Probabilistico"
Nome
Descrição
Cod_Ensaio
Código do ensaio - Numerador
seqüencial.
Parâmetro de entrada - número de slots
Parametro_Frame_Inicial
para o frame inicial.
Coluna(s) da tabela "Ensaio_Resultado"
Nome
Descrição
Cod_Ensaio
Código do ensaio - Numerador
seqüencial.
Número total de slots em que houve
Slots_Sucesso
sucesso da transmissão da etiqueta.
Número total de slots em quem ocorreu
Slots_Colisao
colisão.
Número total de slots em que não houve
Slots_Vazio
nenhuma resposta.
Coluna(s) da tabela "Familia"
Nome
Cod_Familia
Desc_Familia
Coluna(s) da tabela "Hardware"
Nome
Cod_Hardware
Desc_Hardware
Cod_Hardware_Tipo
Vel_Transmissao

Descrição
Código da família do algoritmo.
Descrição da família do algoritmo.

Descrição
Código do hardware.
Descrição do hardware.
Código do tipo de hardware.
Velocidade de transmissão do
equipamento.
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Coluna(s) da tabela "Hardware_Tipo"
Nome
Cod_Hardware_Tipo
Desc_Hardware_Tipo

Descrição
Código do tipo de hardware.
Descrição do tipo de hardware.

Coluna(s) da tabela "Norma"
Nome
Cod_Norma
Desc_Norma
Ano_Norma

Descrição
Código da norma.
Descrição da norma.
Ano da norma.
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APÊNDICE C – Algoritmos Anti-Colisão

C.1 Algoritmo Árvore Binária
private struct Tags
{
public string ID; //Identificação do Tag
public string Identificado; //Indica se o Tag foi
identificado (sem colisão)
public bool Transmissao; //Indica se o Tag
transmitiu suas informações
}
//Arrays
// Etiquetas Cadastradas
Tags[] Array_Tags_DB;
// Etiquetas Sorteadas
Tags[] Array_Tags;
// Instancia o leitor
Leitor leitor = new Leitor();
// Instancia a etiqueta
TAG tag = new TAG();
// --------------------------------------------------// Insere o ID do Tag na árvore binária
// --------------------------------------------------private void Insert_Tree(BinaryTree.BinaryTree tree,
String ID, int digito)
{
if (ID.Substring(digito, 1) == "0")
{
tree.AddNode_Left(ID.Substring(0, digito + 1),
tree.GetRoot());
if (digito == Parametro_Comprimento - 1)
return;
Insert_Tree(tree.Sub_Tree(tree.GetRoot().Left),ID, digito + 1);
}
else if (ID.Substring(digito, 1) == "1")
{
tree.AddNode_Right(ID.Substring(0, digito + 1),
tree.GetRoot());
if (digito == Parametro_Comprimento - 1)
return;
Insert_Tree(tree.Sub_Tree(tree.GetRoot().Right), ID, digito +
1);
}
}
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// --------------------------------------------------// Cria Arvore Binaria de acordo com a altura
// --------------------------------------------------private void Build_Tree(BinaryTree.BinaryTree tree, int
Altura)
{
tree.AddNode_Left(tree.GetRoot().Value + "0",
tree.GetRoot());
if (Altura > tree.GetRoot().Value.ToString().Length
+ 1) Build_Tree(tree.Sub_Tree(tree.GetRoot().Left), Altura);
tree.AddNode_Right(tree.GetRoot().Value + "1",
tree.GetRoot());
if (Altura > tree.GetRoot().Value.ToString().Length
+ 1) Build_Tree(tree.Sub_Tree(tree.GetRoot().Right), Altura);
}

// --------------------------------------------------// Envia o prefixo de acordo com a arvore binária
construída
// --------------------------------------------------private void Send_Tree(BinaryTree.BinaryTree tree)
{
String ID = "";
if (tree.GetRoot().Left != null)
{
// Envia filho a esquerda se houver
int intTotal =
Send(tree.GetRoot().Left.Value.ToString(), ref ID);
// Nenhuma etiqueta com o prefixo
if (intTotal == 0)
{
leitor.Vazio++;
}
// Se existir somente 1 Tag identificado - vai
direto a folha
if (intTotal == 1)
{
leitor.receive(ID);
leitor.ACK();
}
// Se existir mais que 1 envia filhos
if (intTotal > 1)
{
leitor.Colisao++;
Send_Tree(tree.Sub_Tree(tree.GetRoot().Left));
}
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}
if (tree.GetRoot().Right != null)
{
// Envia filho a esquerda se houver
int intTotal =
Send(tree.GetRoot().Right.Value.ToString(), ref ID);
// Nenhuma etiqueta com o prefixo
if (intTotal == 0)
{
leitor.Vazio++;
}
// Se existir somente 1 Tag identificado - vai
direto a folha
if (intTotal == 1)
{
leitor.receive(ID);
leitor.ACK();
}
// Se existir mais que 1 envia filhos
if (intTotal > 1)
{
leitor.Colisao++;
Send_Tree(tree.Sub_Tree(tree.GetRoot().Right));
}
}
}
// --------------------------------------------------// Envia o prefixo
// --------------------------------------------------private int Send(String valor, ref String ID)
{
//Comando com prefixo
leitor.query(valor);
//Armazena bits trasmitidos
Bits_Transmitidos += valor.Length;
//Verifica número de nós na condição
return Verify(valor, ref ID);
}

// --------------------------------------------------// Verifica o número de Tags com o prefixo Valor
// --------------------------------------------------private int Verify(String valor, ref String ID)
{
// Verifica dentro da lista de Tags o numero que
inicia com a sequencia Valor
int intTotal = 0;
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for (int intCont_Tags = 0; intCont_Tags <=
Parametro_NumTags - 1; intCont_Tags++)
{
if (valor ==
Array_Tags[intCont_Tags].ID.Substring(0, valor.Length))
{
ID = Array_Tags[intCont_Tags].ID;
intTotal++;
}
}
return intTotal;
}
public object DynamicCode(params object[] Parameters) {
intSlots = 0;
intCiclos = 1;
Bits_Transmitidos = 0;
strLog = "";
leitor.initiate();
inicializaParametrosEntrada(Parameters);
if (Parametro_Comprimento > 32)
{
MessageBox.Show("Comprimento Excedido" +
"\r\n\r\n", "Compiler Demo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
return (object)-1;
}
// Inicializa os tags armazenando no array
Inicializa_Tags(ref Array_Tags,
Parametro_Comprimento, Parametro_NumTags);
inicializaResultado();
// Inicializa arvore binária
BinaryTree.BinaryTree tree = new
BinaryTree.BinaryTree("");
// Cria a arvore de acordo com o comprimento do
identificador
Build_Tree(tree, Parametro_Comprimento);
// Simula o Leitor enviando sinal para os Tags
Send_Tree(tree);
strLog = leitor.Log;
intSlots = leitor.Slot;
intRequisicao = leitor.Requisicao;
Resultado[0] = leitor.Sucesso;
Resultado[1] = leitor.Colisao;
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Resultado[2] = leitor.Vazio;
Exibe_Estatistica(Parameters[0].ToString(),
Parameters[3].ToString(), Parameters[4].ToString(),
Parameters[5].ToString());

return (object) 0;
}
private void Inicializa_Tags(ref Tags[] aTags, int
intComprimento, int intNum_Tags)
{
Random valor = new Random();
// Armazena a lista de ID para evitar repetições
ArrayList lstNumbers = new ArrayList();
Boolean blnAchou = false;
double ID = 0;
aTags= new Tags[intNum_Tags];
for (int intCont = 0; intCont <= intNum_Tags - 1;
intCont++)
{
// Obtem o ID aleatorio que ainda não foi
gerado
blnAchou = false;
do
{
//ID =
valor.Next((int)Math.Pow(2,(double)intComprimento));
ID = Math.Round(valor.NextDouble() *
(Math.Pow(2, intComprimento) - 1));
if (!lstNumbers.Contains(ID))
{
lstNumbers.Add(ID);
blnAchou = true;
}
} while (!blnAchou);
aTags[intCont].ID =
convertBin(intComprimento,(long)ID);
aTags[intCont].Identificado = "F";
aTags[intCont].Transmissao = false;
}
}
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C.2 Algoritmo Btree
//Arrays
// Etiquetas
object[] Array_Tags;
Random valor = new Random();
// ---------------------------------------------------// Inicializa Tags
// ---------------------------------------------------private void Inicializa_Tags(int numTags)
{
Array_Tags = new TAG[numTags];
for (int Count = 0; Count < numTags; Count++)
{
TAG tag = new TAG();
tag.ID = convertBin(Parametro_Comprimento,
Count);
tag.Estado = "Ready";
Array_Tags[Count] = tag;
}
}
// --------------------------------------------------// Localiza o Tag no array
// --------------------------------------------------private TAG localizaTag(String ID)
{
TAG tag = new TAG();
for (int Count = 0; Count <=
Array_Tags.GetUpperBound(0); Count++)
{
tag = (TAG)Array_Tags[Count];
if (tag.ID == ID) return tag;
}
return null;
}
public object DynamicCode(params object[] Parameters) {
inicializaParametrosEntrada(Parameters);
intCiclos = 0;
intSlots = 0;
intRequisicao = 0;
// Instancia o leitor
Leitor leitor = new Leitor();
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//Inicializa as etiquetas de acordo com o numero de
TAGS
Inicializa_Tags(Parametro_NumTags);
//Inicia o processo de identificação
leitor.query();
inicializaResultado();
TAG tag = new TAG();
while (leitor.Identificacao < Parametro_NumTags)
{
//Percorre as etiquetas para verificar quais
podem transmitir
for (int Count = 0; Count <=
Array_Tags.GetUpperBound(0); Count++)
{
tag = (TAG)Array_Tags[Count];
if ((tag.Counter == 0) && (tag.Estado ==
"Ready")) leitor.receive(tag.ID);
}
//Colisao
if (leitor.Slot > 1)
{
for (int Count = 0; Count <=
Array_Tags.GetUpperBound(0); Count++)
{
tag = (TAG)Array_Tags[Count];
tag.randomSelection(valor);
}
Resultado[1] ++;
}
//Identificado
else if (leitor.Slot == 1)
{
tag = localizaTag(leitor.Slot_Value);
tag.Estado = "Quiet";
Resultado[0] ++;
leitor.Identificacao++;
}
//Slot vazio
else if (leitor.Slot == 0)
{
leitor.verify();
for (int Count = 0; Count <=
Array_Tags.GetUpperBound(0); Count++)
{
tag = (TAG)Array_Tags[Count];
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tag.decCounter();
}
Resultado[2] ++;
}
//Inicia proxima rodada (decrescimo do contador
das etiquetas)
if (leitor.Identificacao < Parametro_NumTags)
leitor.nextRound();
intSlots++;
intCiclos++;
}
intRequisicao = intCiclos;
strLog = leitor.Log;
Exibe_Estatistica(Parameters[0].ToString(),
Parameters[3].ToString(), Parameters[4].ToString(),
Parameters[5].ToString());

return (object) 0;
}

C.3 Algoritmo Dynamic Framed Slotted ALOHA
//Arrays
// Etiquetas
object[] Array_Tags;
Random valor = new Random();
// parametro Algoritmo Q
int Q = 0;
int Qold = 0;
float Qfp = 0;
float C = 0;
// --------------------------------------------------------// Inicializa Tags
// --------------------------------------------------------private void Inicializa_Tags(int numTags)
{
Array_Tags = new TAG[numTags];
for (int Count = 0; Count < numTags; Count++)
{
TAG tag = new TAG();
tag.ID = convertBin(Parametro_Comprimento, Count);
tag.Estado = "Ready";
Array_Tags[Count] = tag;
}
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}
// --------------------------------------------------------// Simula a escolha aleatoria dos Tags
// --------------------------------------------------------private void Sorteia_Tags(int intNum_Slots)
{
TAG tag = new TAG();
for (int Count = 0; Count < Array_Tags.GetUpperBound(0);
Count++)
{
tag = (TAG)Array_Tags[Count];
if (tag.Estado == "Ready")
{
tag.randomSelection(valor, intNum_Slots);
}
}
}

// --------------------------------------------------------// Localiza o Tag no array
// --------------------------------------------------------private TAG localizaTag(String ID)
{
TAG tag = new TAG();
for
(int
Count
=
Array_Tags.GetUpperBound(0); Count++)
{
tag = (TAG)Array_Tags[Count];
if (tag.ID == ID) return tag;
}

0;

Count

return null;
}
//Simula o algoritmo básico ALOHA
// tipo: 0 - Slotted
//
1 - Framed
//
2 - Dynamic
public void ALOHA(int tipo)
{
// Armazena numero de colisoes no ultimo ciclo
int intNum_Colisao = 0;
intCiclos = 0;
intSlots = 0;
intRequisicao = 0;
intNumSlots = Parametro_Frame_Inicial;
// Instancia o leitor
Leitor leitor = new Leitor();

<=
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//Inicializa as etiquetas de acordo com o numero de TAGS
Inicializa_Tags(Parametro_NumTags);
//Cada TAG seleciona um slot para a transmissão
if
((tipo
==
1)
||(tipo
==
Sorteia_Tags(intNumSlots);

2))

//Inicia o processo de identificação
leitor.query();
inicializaResultado();
TAG tag = new TAG();
while
(leitor.Identificacao
Array_Tags.GetUpperBound(0)) //Ciclo
{

<=

intNum_Colisao = 0;
//Percorre os slots
for (int CountSlot = 0; CountSlot < intNumSlots;
CountSlot++)
{
leitor.changeSlot(CountSlot);
//Percorre

as

etiquetas

para

verificar

quais

podem transmitir
for
(int
Count
=
0;
Array_Tags.GetUpperBound(0); Count++)
{
tag = (TAG)Array_Tags[Count];

Count

//Sorteia o slot para a transmissao
if
(tipo
==
0)
tag.Counter
valor.Next(CountSlot, intNumSlots);
if
((tag.Counter
==
CountSlot)
(tag.Estado == "Ready"))
{
leitor.receive(tag.ID);
}
}
//Colisao
if (leitor.Slot > 1)
{
intNum_Colisao++;
Resultado[1]++;
}
//Identificado
else if (leitor.Slot == 1)
{
tag = localizaTag(leitor.Slot_Value);
tag.Estado = "Quiet";
leitor.Identificacao++;

<=

=
&&
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Resultado[0] ++;
}
//Slot vazio
else if (leitor.Slot == 0)
{
Resultado[2] ++;
}
leitor.Slot = 0;
intSlots++;
if

(leitor.Identificacao

==

Parametro_NumTags)

break;
}
intCiclos++;
if

(leitor.Identificacao

==

Parametro_NumTags)

break;
if (tipo == 2)
{
//Atualiza numero de slots
intNumSlots = (int)(2.39 * intNum_Colisao);
}
if
((tipo
Sorteia_Tags(intNumSlots);

==

1)

||

(tipo

==

2))

leitor.nextRound();
intRequisicao++;
}
intRequisicao = intCiclos;
strLog = leitor.Log;
}
public object DynamicCode(params object[] Parameters) {
inicializaParametrosEntrada(Parameters);
ALOHA(2);
Exibe_Estatistica(Parameters[0].ToString(),
Parameters[3].ToString(),
Parameters[4].ToString(),
Parameters[5].ToString());
return (object) 0;
}
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C.4 Algoritmo Q
//Arrays
// Etiquetas
object[] Array_Tags;
Random valor = new Random();
// parametro Algoritmo Q
int Q = 0;
int Qold = 0;
float Qfp = 0;
float C = 0;
// --------------------------------------------------// Inicializa Tags
// --------------------------------------------------private void Inicializa_Tags(int numTags)
{
Array_Tags = new TAG[numTags];
for (int Count = 0; Count < numTags; Count++)
{
TAG tag = new TAG();
tag.ID = convertBin(Parametro_Comprimento,
Count);
tag.Estado = "Ready";
tag.queryAdjust(valor, Qfp);
Array_Tags[Count] = tag;
}
}
// --------------------------------------------------// Localiza o Tag no array
// --------------------------------------------------private TAG localizaTag(String ID)
{
TAG tag = new TAG();
for (int Count = 0; Count <=
Array_Tags.GetUpperBound(0); Count++)
{
tag = (TAG)Array_Tags[Count];
if (tag.ID == ID) return tag;
}
return null;
}
public object DynamicCode(params object[] Parameters) {
inicializaParametrosEntrada(Parameters);
intCiclos = 1;
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intSlots = 0;
intRequisicao = 0;
Q = 4;
C = (float)0.4;
// Instancia o leitor
Leitor leitor = new Leitor();
//Inicializa as etiquetas de acordo com o numero de
TAGS
Inicializa_Tags(Parametro_NumTags);
inicializaResultado();
Qfp = Q;
Qold = Q;
TAG tag = new TAG();
while (leitor.Identificacao < Parametro_NumTags)
{
// Verifica se houve mudanca no Q para
reconfigurar Slots
if ((Q != Qold) || (leitor.slotCounter >=
(int)Math.Pow(2, Q)))
{
for (int Count = 0; Count <=
Array_Tags.GetUpperBound(0); Count++)
{
tag = (TAG)Array_Tags[Count];
tag.queryAdjust(valor, Qfp);
}
leitor.slotCounter = 1;
intCiclos++;
}
else leitor.slotCounter++;

Qold = Q;
//Requisicao do leitor
leitor.query(Q);
//Percorre as etiquetas para verificar quais
podem transmitir
for (int Count = 0; Count <=
Array_Tags.GetUpperBound(0); Count++)
{
tag = (TAG)Array_Tags[Count];
if ((tag.Counter == 0) && (tag.Estado ==
"Ready"))
{
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leitor.receive(tag.ID);
tag.Estado = "Standby";
}
}
//Colisao
if (leitor.Slot > 1)
{
Qfp= Math.Min(15, (Qfp + C));
Q = (int)Math.Round(Qfp);
Resultado[1] ++;
}
//Identificado
else if (leitor.Slot == 1)
{
tag = localizaTag(leitor.Slot_Value);
tag.Estado = "Quiet";
Resultado[0] ++;
leitor.Identificacao++;
}
//Slot vazio
else if (leitor.Slot == 0)
{
leitor.verify();
Qfp= Math.Max(0, (Qfp - C));
Q = (int)Math.Round(Qfp);
Resultado[2] ++;
}
// Envia o comando de decrescimo para as
etiquetas
for (int Count = 0; Count <=
Array_Tags.GetUpperBound(0); Count++)
{
tag = (TAG)Array_Tags[Count];
tag.queryRep();
}
intSlots++;
}
intRequisicao = intCiclos;
strLog = leitor.Log;
Exibe_Estatistica(Parameters[0].ToString(),
Parameters[3].ToString(), Parameters[4].ToString(),
Parameters[5].ToString());

return (object) 0;}

