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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة الكتاب 

تطوير الشبكات المتحسسة الالسلكية وهي تقنية  فيدراك اهميتها ازداد العمل مع تزايد تقنية الشبكات وإ        

  .رسال ومعالجة واستالم البياناتللدقة في عملية إنظراً في كثير من المجاالت  عملحديثة تست

ضمن خطة المديرية العامة للتعليم المهني بإحداث نقلة نوعية في التعليم المهني ولمواكبة التطورات بو

ستحداث فروع وأقسام بابعض التخصصات وذلك في الحاصلة في العلوم والتكنلوجيا وسد حاجة سوق العمل 

         .تخصصاتهبجميع  وتقنية المعلوماتعلمية جديدة مثل فرع الحاسوب 

 هامكوناتوالالسلكية المتحسسة مبادئ الشبكات بف هذا الكتاب الى تزويد الطالب بالمعارف الالزمة يهدو

نبذة  :يتناول الفصل األول، وفصولستة يتألف الكتاب من التشغيل الخاصة بها وومعمارية الشبكة وانظمة 

يتناول ومكونات اجهزة التحسس  :الفصل الثانييتناول الشبكات المتحسسة الالسلكية وتطبيقاتها وبتعريفية 

انظمة التشغيل التي تعمل عليها  :الرابعيتناول الفصل معمارية الشبكات المتحسسة وتصنيفاتها و :الثالثالفصل 

السادس الطاقة في الشبكات يتناول الفصل يتناول امنية هذه النوعية من الشبكات وفالخامس الفصل الشبكات اما 

    .المتحسسة الالسلكية

، كما الكتاب باألسلوب السهل والمبسطهذا في الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض محتويات و

ونتقدم بالشكر واالمتنان إلى الخبير اللغوي والخبيرين العلميين لجهودهم المبذولة في إجراء التقييم اللغوي 

 . التوفيقومن هللاوالعلمي لفصول هذا الكتاب والى جميع من ساهم في إنجاز هذا الكتاب 
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Principles of Wireless Sensor Network 

 
 :ولهداف الفصل األأ

فوائدها وتطبيقاتها في المجاالت اهي الشبكات المتحسسة وخصائصها و مالطالب معرفة         

والزراعية والصناعية  الطبية لمجاالت، واالطوارئو ةالعسكرية، والتطبيقات المدنية، وعمليات اإلغاث

 والتجارية.

 

 :ولمحتويات الفصل األ     
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 ولالفصل األ

 مبادئ الشبكات المتحسسة الالسلكية
  تمهيد  1-1

خالل أقل من عقد واحد جزءاً رئيساً في حياتنا، فقد أثرت قدرة في أصبحت تكنولوجيا المعلومات 

الحواسيب المتقدمة في أداء العمليات المعقدة باإلضافة إلى التقدم في كل من شبكات الحواسيب واألنظمة 

 .جوانب عديدة من حياة البشريةفي المدمجة 

إذ تنتشر هذه من عدد كبير من العقد المتحسسة  تتألفشبكة المتحسسات بانها شبكة يمكن وصف و

يتم ربط هذه العقد المتحسسة بعناصر وب منها، ارتقو اإلداخل المنطقة المراد تحسسها أفي بشكل مكثف  العقد

وتنتشر بأعداد كبيرة تصل الى مئات او آالف من هذه العقد وتتميز بتكلفة أقل  (PC) عامة الغرض الحاسبات

 طاقة أقل.الى وتحتاج  حجمهاوبصغر 

وهي الشبكات  ،من الشبكات المتحسسة الخاصة وجود نوعينيجب التنويه الى  -عزيزي الطالب-

 (Wirelessالشبكات الالسلكية ) :نيوالنوع الثا، ( وهذا النوع من الشبكات قل استخدامه حالياً Wireالسلكية )

توفر االسالك خيارات فعالة لتبادل البيانات والموارد عبر الشبكات، ولكن  إذ، ستخدامه حالياً إالذي يتم و

 التي أهمها:و ،ال يخلو من العيوب إرسال عدها وسطياألسالك 

 توفر اتصاال للمستخدمين كثيري التنقل. ال فهو يحد من التنقل  اكبر عيب في هذه الشبكات .1

 آخر مكان في تركيبها إعادة ما نوعاً  الصعب من يصبح الستعمالها مكان في وضعت إذا ألنها مرونتها عدم .2

 .للمستخدمين ومضايقة جهد بذل دون من

 مما يؤدي إلى فشل االتصال يمكن ألسالك تنفصل أو تعطل أو تتحطم بسهولة  .3

 كثرة التكلفة في حال استخدامها للمباني الكبيرة  .4

سنركز في الفصول التالية على التقنية الثانية من الشبكات وهي الشبكات المتحسسة  -عزيزي الطالب-لذلك      

 .WSN (etworkNensors Sireless W)الالسلكية 

الالسلكية والنظم المدمجة ثورة علمية في مجال االتصاالت  WSNالالسلكية  االستشعارتشكل شبكة 

يحتوي على معالج دقيق يقوم )والنظام المدمج  المدمجة ةنظموالمنتشرة نتيجة التطور السريع الذي تشهده األ

صغر خاصة من حيث تزايد ب ي(المستخدم العاد ساطةبتشغيل برنامج أو برامج محددة ال يمكن تعديلها بو

مور" القائل بأن "وهو ما يدعم قانون حجمها ودمج أعداد مضاعفة من الترانزستورات في الدوائر المتكاملة 

كل سنتين تقريبا، فقد  بآالف المرات عدد الترانزستورات التي تحتويها كل شريحة من مادة السيليكون يتضاعف

ات إتصال السلكية تتفاعل مباشرة مع البيئة ادى هذا التطور الى تصنيع أجهزة مدمجة صغيرة الحجم ذات قدر

ستشعار األحداث الفيزيائية مثل الحرارة والرطوبة واإلضاءة ات تقوم بإالمحيطة بها من خالل متحسس

سم المتحسسات الالسلكية والتي تَكون فيما بينها شبكة من المتحسسات اوالضغط، وتعرف هذه األجهزة ب

تقوم بتجميع البيانات  الى محطة المراقبة والتي ال البيانات المتحسسة السلكياً الالسلكية تتعاون فيما بينها إليص

 الفيزيائية للتحليل وأتخاذ التدابير الالزمة.

تكونت قناعة  إذ WSN وقد تم جذب العديد من الباحثين والشركات لتطوير شبكات المتحسسات الالسلكية 

ة، فعلى سبيل المثال تنفق مقبلبأن هذا النوع من الشبكات سيصبح إحدى التقنيات السائدة في السنوات القليلة ال

لتصميم أجهزة استشعار ذكية مشابهة لذرات الغبار، ومن المتوقع أن تحول هذه  موالماليين من اال كاتشرال
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ستنشر فيها هذه األجهزة العالم المادي إلى نظيره الرقمي بوساطة تجميع المعلومات المتعلقة بالبيئة التي 

 .ةاألجهز

ث لبحالى االعلماء  دفعمن التكلفة المرتفعة والحجم الكبير، وهذا ما  المار ذكرها متحسساتأجهزة ال تعاني

وقد تم تصميم العديد من النماذج التجريبية  وأقل كلفة،ستشعار أصغر حجماً إفي امكانية بناء وتطوير أجهزة 

تتعاون في  إذعلى رقعة محدودة المساحة،  متحسساتنشر عدد كبير من أجهزة ال التي يتضح منها مدى جدوى

وع من لدراسة، وينشر هذا النل الخاضعةاهر وكية تهدف إلى مراقبة ورصد الظتكوين شبكة اتصال السل

معروف المعالم، و  االنتشار، ففي النوع األول يكون حقل ةعشوائيبصورة و االمعالم  ةمحدد آلليةاألجهزة طبقاً 

العشوائي فعادة ما يتم نشرها  االنتشارمسبقاً، أما في حالة  االستشعاريةاألجهزة  انتشاريمكن تحديد أماكن 

المنتشرة في الحقل المراد دراسته تبث البيانات  االستشعارمروحيات، وفي كلتا الحالتين فإن أجهزة  ساطةبو

 للمستخدم تتيحوالتي بدورها  (1–1) كما هو مبين في الشكل رقمو ،التي يتم رصدها إلى المحطة الرئيسة

  .مع البيانات التي تخزن في قاعدة البيانات عن بعد التعامل

تواجه تطور وحتى تكون الشبكات الالسلكية قادرة على األداء بفاعلية فإن هنالك العديد من التحديات التي 

على والقدرة المحددة  ،الذاكرة صغرو ،ومنها أن هذه األجهزة تعاني من محدودية الطاقة الشبكات الالسلكية،

 .الموثوقيةضافة إلى درجة باإلومعالجة المعلومات  ،والتوجيه ودمج البيانات االنتشار

 

 

 

 

 

 

 

 الالسلكية متحسساتنموذج لشبكة ال 1-1 الشكل

صغيرة الحجم ذات المدمجة الجهزة ن األفي إ WSNلية عمل شبكات المتحسسات الالسلكية آوتكمن 

 العوامل جهاز االستشعار تقوم بتحسسمحيطة بها من خالل مباشرة مع البيئة التصال السلكية تتفاعل قدرات إ

غير ذلك من خالل أجهزة السلكية صغيرة الحجم، إذ و -الصوتوالضوء، والضغط، والحرارة،  -الفيزيائية مثل

قوم بالتقاط وجمع المعلومات المتَحّسسة في البيئة المراَقَبة، ومن ثم تقوم ي االستشعارتحتوي هذه األجهزة على 

حاسوب يقوم  التي تكون غالباً جهازلى محطة مراقبة، الى آخر بالتعاون فيما بينها امن جهاز  بإرسالها السلكياً 

مما و، (2-1) كما في الشكلوبتجميع المعلومات من أجهزة الحّساسات الالسلكية المتناثرة ومعالجتها وتحليلها، 

 اآلونةتشكل خياراً للتواصل بين مكونات الشبكة في   WSNالالسلكية االستشعاران شبكات  لنا تقدم يتبين

 :باآلتياً والتي يمكن تلخيصها آنفسباب المذكورة ألاألخيرة ل

 ة في التقنيات والمنتجات الالسلكية.قالتطورات المتالح .1

 األسعار، نظراً للتنافس المتزايد بين المصنعين.باألنخفاض المتواصل  .2
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دون من الطلب المتزايد على هذه الشبكات بسبب الحرية الكبيرة التي توفرها للمستخدمين في التنقل  .3

 ان يؤثر ذلك في عملهم. 

 

 WSNلشبكات التحسس الالسلكية  ا  عام ا  نموذجإيوضح  2-1الشكل 

 تعريف التحسس عن بعد 1-2

، تشترك بمفهوم أساساالستشعار عن ُبعد، جميعها  التحسس عن بعد او ة لمصطلحددعمت فاتيرهناك تع

 عرض ألهم اربعة من هذه التعريفات:  أتيوفيما يوهو جمع المعلومات والبيانات من مسافة )بعد(. 

عن بعد على أنه علم استخالص المعلومات والبيانات عن  التحسسالذي يعرف علم  جيمس كامبل تعريف .1

تسجيل األشعة  ساطةاألرض والمسطحات المائية باستخدام صورة ملتقطة من أعلى، بوسطح 

 الكهرومغناطيسية المنعكسة أو المنبعثة من سطح األرض.

دون ان يكون هناك اتصال مباشر من مجموع العمليات التي تسمح بالحصول على معلومات عن شيء ما،  .2

 بينه وبين جهاز التقاط هذه المعلومات.

محطات االستقبال، واجهزة التقاط البيانات، وبالونات، وناعية،طصااقمار ومجموعة الوسائل من طائرات،  .3

 طريق خواصها الطيفية.عن ومجموعة البيانات المستقبلة التي تسمح بفهم المواد والظواهر 

تحول الى ن من الحصول على بيانات االنعكاس والسلوك الطيفي لألشياء التي يمكن ان تهو علم يمكً  .4

 ستقراء.مات من خالل عمليات المعالجة واإلمعلو

 بياناتلل نظراً ستخدام الصور الجوية الرقمية والمرئية الفضائية، إعدد غير قليل من العلماء بضرورة ى تبنّ و

. وقد ارتبط ذلك بالتطور التكنولوجي في تسجيل ودراسة المناخ لدراسة أشكال سطح األرض، التي تزودها

ونظم معالجتها، ووسائل النقل الجوي. وقد بدأت التطبيقات في أول األمر بصورة محدودة، بالمالحظة البيانات 

البصرية فقط، وأصبحت المنصات الجوية ذات أهمية كبيرة، حينما اكتشفت معالجات الصور الضوئية، على 

 .أساس وجود مركبات كيميائية معينة ذات حساسية للضوء

دون تماس فيزيائي أو كيميائي مباشر مع هذه األجسام من عن بعد يهتم بمعرفة ماهية األجسام  التحسسفعلم 

والتصوير ، صناعيةتلتقط باألقمار الومن أهم وأكثر تطبيقاته في الوقت الحالي هو الصور الفضائية التي 

  .(3-1الحظ الشكل ) الطائرات عمالأو الصور الجوية باست بالرادار

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
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 : برامج معالجة خاصة ألهداف متعددة منها عمالستإهذه الصور ب إذ تعالج

 متابعة التشوهات الجيولوجية.و الفوالق،و الفلزات،و المعادن،و المياه،و النفط،جيولوجية: الكشف عن  .1

 معرفة أنواع النباتات في منطقة معينة.و، األمراض عند النباتاتاعية: وجود زر .2

 متابعة حركة الكتل الجليدية وذوبانها.علم الجليد:  .3

 

 الطائرات عمالستإأو الصور الجوية ب التصوير بالرادار 3-1 الشكل

 الالسلكية خصائص الشبكات المتحسسة 1-3

داينميكية تمتاز بالمرونة في تشكيلها  يمكن تشبيه الشبكات الالسلكية بشبكات الذي مر آنفاعلى  اً بناء

 والتعامل مع اجزائها من 

وامكانية اتصالها مع بعضها ها بالحجم والمهام المكلفة بها واعداد المتحسسات التي يمكن ان تربط 

الهاتف المحمول، شبكات التحسس الالسلكية بيمكن تشبيه وفق بروتوكول معين. وعلى بعدة اشكال  اآلخر

بشبكته ما دام يقع في المدى الذي تغطيه  متصالً  مع ذلك فالمستخدم يستطيع التنقل الى أي مكان يريده ويبقى

 :اآلتيةن هذا النوع من الشبكات يتميز بالخصائص إلذلك ف ،الشبكة

 في الكافية غير الطاقة بموارد تتمثل  الالسلكية االستشعار الشبكات التحديات اكبر احدى: الطاقة استهالك .1

 نوع على الطاقة استهالك حجم ويعتمد. التحسس عقد لدى والتصفية الحساب/   والمعالجة االرسال عملية

 البطاريات شحن إعادة أو تغيير الصعب من يكون. الالسلكية االستشعار الشبكات في المستخدم التطبيق

 .عدائية او قاسية بيئة في نشرها عند

 مجال في التحسس عقد النشر كثافة فإن ، ذلك على عالوة. الحجم في التحسس عقد تختلف: التوسع قابلية .2

 فيه يكون الذي الحد إلى العقدة كثافة تصل أن يمكن ، عالية بدقة البيانات جمع عملية في. معين جغرافي

 .بهم الخاص اإلرسال نطاق في الجيران من العديد للعقدة

 الكهروضوئية الشبكات من بكثير اعلى للعطل عرضة التحسس عقد وظيفة:  التأثر سريعة حساسة عقد .3

 .عام بشكل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Usaf.u2.750pix.jpg
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  من العديد يوجد لهذا الوظيفي للعطل عرضة اكثر التحسس عقد ان:  عالية التحسس عقد انتاج تكلفة .4

 .التقليدية المعلومات جمع طرق مع التعامل من االستشعار شبكات ليمكن النشر نماذج

االشارات الراديوية كوسيط ناقل للشبكات االستشعار الالسلكية : تتعرض عقد التحسس بإشارات التشويش  .5

طاقة االرسال بالتالي يحتاج الى اعادة والتداخل عند االتصال الالسلكي مما يؤدي الى زيادة استهالك 

 .شحن البطارية العقد االستشعار

 عقد زيادة بسبب متكرر بشكل الشبكة تصميم شكل تتغير حيث: مستمر بشكل شبكتها طوبولوجيا تغيير   .6

 .البطارية من االتصاالت وكفاءات( الذاكرة) والتخزين الحسابية الطاقة نفاذ أو العقدة فشل أو أخرى

 .معين تطبيق حسب ونشرها الشبكة تصميم يتم:  التطبيق محدد االستشعار شبكات .7

عنها للمستخدمين الغير  والكشف المعلومات إلى تقييد االمن وحماية البيانات من عبث الهجمات : الوصول .8

 مرخصين لهم وعدم الحصول على الدقة البيانات المطلوبة. 

 الالسلكية فوائد الشبكات المتحسسة 1-4

كذلك على مجال من خالل قدرتها على أداء المهام  WSNيمكننا حصر فوائد الشبكات المتحسسة الالسلكية 

لتغطي مجاالت اوسع مثل خاصة العسكرية كما تعم فوائدها بفي جميع المجاالت و عملحيث تست هاعماالتستإ

ومن االخرى جتماعية المجاالت اإلوفي جميع المجال الطبي والصناعي والتجاري والمجاالت الزراعية والري 

إذ نترنت اإلربطها ب اجهزة الهاتف المحمول وعن طريق فيها عماللهذه المتحسسات هي استالتطبيقات الحديثة 

مما يؤدي الى  (Smart Sensorsالمتحسسات الذكية ) تجمع بوساطةسيسمح بمشاركة واسعة للمعلومات التي 

وتطبيقات مختلفة  عماالتمنتشرة في اماكن مختلفة من العالم وذات است خلق شبكة او شبكات متعددة معلوماتية

      والطبيعية ،الضوء ....الخ(والضغط، والحرارة،  :)مثلاهر الفيزيائية ويث تهتم هذه الشبكات برصد الظح

لمحاليل ومراقبة اوالتفاعالت النووية،  :)مثلوالكيميائية  ،واالعصارات ...الخ( ،البراكين :)مثل

فتحت  إذوقد فجرت هذه الشبكات ثورة علمية في مجال االتصاالت الالسلكية والنظم المدمجة (  تأثيراتها...الخ

مجال الكذلك في ومتنوعة منها رصد االحوال الجوية المجال في ابتكار جيل جديد من التقنيات والتطبيقات ال

وفحص  ،وكشف الحرائق ،وحركة المرور ،وعمليات االقتحام المحظورة ،كتشاف المتطفلينإ :مثل ،االمني

تكنولوجيا تصنيع دامات الشبكات المتحسسة الى تطور ستخالتطور السريع في إ، ويعزو هذا بنيةسالمة األ

قفزة كبيرة في مجال المراقبة والكشف المتحسسات المختلفة والتي تشكل بدورها مع الشبكات الالسلكية 

 : اآلتيويمكن تلخيص فوائد الشبكات الالسلكية  ،والقياس

توفير إتصاالت مؤقتة لشبكات سلكية في حال فشل هذه األسالك بتوفير اإلتصال المطلوب ألي سبب  .1

 كان.

 المساعدة في عمل نسخة إحتياطية من البيانات على شبكة سلكية الى جهاز متصل السلكياً. .2

 مستخدمين في شبكة سلكية.توفير درجة من الحرية في التنقل لبعض ال .3

 إمكانية اإلنتشار لتغطية أي شكل للمكان أو البيئة المطلوب مراقبتها. .4

          عمل فيها لخطورتها أو صعوبة الوصول إليها الإمكانية عملها في المناطق التي يصعب  .5

 )مناطق الكوارث الطبيعية وغيرها(.
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 الالسلكية الشبكات المتحسسة تطبيقات 1-5

في  التطبيقاتاتاحت فرصا غير مسبوقة لمجموعة من ( WSN)الالسلكية  االستشعارشبكات  تقنيات    

ت، آمجاالت متنوعة مثل البيئة ورصد األحوال الجوية، والمراقبة الصحية، وفحص سالمة األبنية والمنش

 وعمليات اقتحام المناطق المحظورة، وحركة المرور وكشف الحرائق. (مثل اكتشاف المتطفلين)واألمن 

 : لتطبيقات الرئيسة للشبكات المتحسسة الالسلكيةاشرح  أتيوفيما ي

 -:العسكرية التطبيقات -أوال:

 رية والسيطرة واالتصاالت ال يتجزأ من القيادة العسك ان شبكات التحسس الالسلكية يمكن ان تكون جزءاً    

التحسس في  أجهزةاالستهداف، ومن اهم الخدمات التي تقدمها  وأنظمةواالستخبارات والمراقبة واالستطالع 

 -هي: هذا المجال

 رصد القوات والمعدات والذخيرة. .1

 مراقبة ساحة المعركة. .2

 االستطالع في القوات المعادية. .3

 االستهداف. .4

 تقييم اضرار المعركة. .5

 .النووية والكيميائيةلهجمات العدو المبكر الكشف  .6

  -مثل: المدنية التطبيقات -ثانيا:

 والسيارات. المركباتتتبع واكتشاف  .1

 اكتشاف ومراقبة سرقة السيارات. .2

ادارة ومراقبة حركة المرور من خالل وضع هذه االجهزة على تقاطعات الشوارع الرئيسة للحد من  .3

 المخالفات المرورية، وتسهيل حركة السير.

 -:(1مثال )

 اجهزة التحسس للتحذير المبكر للسائقين من االزدحام أو الحوادث في الطرق السريعة،  عمالتطبيق است

 .(4-1الحظ الشكل )

 

  

 

 

 

 

 

 تطبيق الشبكات المتحسسة لتحذير المبكر للسائقين في الطرق السريعة 4-1 الشكل
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المراقبة االخرى لتوجيه السائقين جهزة المعلومات المرصودة من أ عمالوباإلضافة الى ذلك يمكن است

 ، ففي داخل السيارة توجد اداةما ماكن الخالية في مرآبديل يمكن اتخاذه وكذلك لتحديد األألفضل طريق ب

جهزة التحسس المنتشرة في المرآب وكذلك تتيح للسائقين فحص االماكن تستقبل المعلومات بشكل دوري من أ

 المحجوزة لهم حتى قبل الوصول اليها.

  -الطوارئ:اثة وغاال عمليات -:ثالثاً 

 :ستشعار عن بعد علىيساعد اإل :في مجال الجيولوجيا .1

 .عمل الخرائط الجيولوجية - أ

 .تحديد خطوط التصدعات المختلفة  - ب

 .البحث عن المصادر الطبيعية والمواد الخام -جـ

 .البراكين المقترحةبرنامج مراقبة تحديد مواقع البراكين وتحديد تحرك الطبقات األرضية في  -د 

المتحسسات في فصل الصيف ضمن  أجهزةكبيرة من  عدادأوذلك بنشر  :مكافحة الحرائقفي مجال  .2

 الغابات للتنبؤ بالحرائق وقت حدوثها.

 في مجال كشف الفيضانات. .3

 في مجال كشف الزالزل والبراكين. .4

 كشف تلوث الماء والهواء. .5

 -:(2مثال )

 للمساعدة على استخراج معلومات عن حريق في موقع ما، نموذج تجريبيإقام مجموعة من الباحثين بعمل 

والتي صممت لقياس  نقاذ من الحرائقلإل (Fire Netسم )من االجهزة المتحسسة أطلق عليها إ عدداً  ستخدامتم إ

طفاء بينما الشبكة تفترض وجود أجهزة تحسس مع رجال اإلطفاء وفي سيارات اإل درجة الحرارة، وهذه

السيارة الرئيسة تكون مجهزة بجهاز حاسوب آلي محمول يقوم بمثابة البوابة، ويتم تحديد مواقع رجال مكافحة 

وبناءاَ على هذا النموذج او الشبكة يمكن الجهزة  جهزة تحديد المواقع( أGPSاجهزة ) عمالالحرائق باست

ضافة الى تلقي األوامر من المحطات إلالفرعية بافرة لديها الى المحطات االتحسس االبالغ عن المعلومات المتو

 (.5-1كما في الشكل )و ،الرئيسة

 

 (Fire Netشبكة ) 5-1الشكل 
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 -(:3مثال )

 ُنشرتفي برنامج مراقبة البراكين يوجد ستة عشر جهاز تحسس في الشبكة مجهزة بقدرات صوتية 

قد و  ،مختلف االحداث البركانية لمتابعة ( شمالي االكوادورVolcanic Reventadorعلى بركان ريفينتادور )

( زلزاالَ 229غ عن )جهزة التحسس كانت قادرة على التسجيل والتبيلفي هذا البرنامج إن أوجد الباحثون 

 نفجارت وغيرها من االحداث الصوتية.باإلضافة الى رصد اإل

 -المجاالت الطبية والصناعية والزراعية والتجارية: -:رابعاً 

 -الطبية:المجاالت  .1

نطاق واسع في المجاالت الطبية، ففي بعض المؤسسات الصحية  في ة الالسلكيةتحسسمشبكات الال تستعمل     

كمية  أدارةوللتحكم في مسار ،( الحديثة لرصد البيانات الفسيولوجية للمرضWSNتوضع شبكات التحسس )

 عمالداخل المستشفى، وكذلك است واألطباء ،ومراقبة المرضى ،التخدير في غرف العمليات وتحسس الضغط

 في دور رعاية المسنين لمراقبة المرضى من كبار السن.  ة الالسلكيةتحسسمشبكات الال

  -:(4مثال )

ستجابة لحالة الطواريء لإل (Code Blue) الشفرة الزرقاء شبكة استعمل إنموذجفي حاالت الطواريء        

جهزة أ :جهزة تحسس وغيرها من األجهزة الالسلكية مثلالشبكة من أ( وتتألف هذه 6-1مبينة في الشكل )

والحاسب الصغير  ،)الهاتف المحمول Personal Digital Assistance( PDA)الشخصي  الرقمي المساعد

طباء والممرضات ألنذار اإو التحسس لمراقبة المرضى وأستشعار إلا عمالستإوفكرة الشبكة هي وغيرها( 

أجهزة بالمعلومات المرصودة ، وباالضافة الى ذلك يتم حفظ الرقمي في حاالت الطوارئ المساعد عمالستبإ

من الشبكة يوضح  وعلى الرغم من ان هذا اإلنموذجالتحسس في سجل المريض ألجراء المزيد من التحاليل، 

الوثوقية واالمان ن بعض القضايا مثل درجة أ إال ئعلى اإلستجابة للطواركات التحسس الالسلكية قدرة شب

 بحاجة الى امعان الدراسة والتحليل فيها.

 

 (  Code Blueشبكة ) 6-1 الشكل
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  -:مجال الزراعة والري .2

دراسة امكانية حفظ التربة وعمل خرائط مناخية للتربة، ويتم )تقسيم التربة وتصنيفها،  إذ -:في مجال التربة - أ

ان هناك شبكات تعتمد على متحسسات تقيس رطوبة  اذوتحسينها، ومراقبة جفاف االراضي والبحيرات( 

ومستوى المياه في الخزانات وتكون ذات جدوى  ألغراض الري فقط للمناطق التي تحتاج اليها التربة

 .واإلمطاراقتصادية عالية في البالد التي تعاني من قلة الماء 

 -(:5مثال )

مجموعة من اجهزة  إنموذجاً نشرت فيهقام مجموعة من الباحثين في )جامعة جون هوبكنر( ببناء    

اذ قامت هذه االجهزة بقياس  لدراسة خصائص التربية، (Baltimoreمنطقة )بشبكات متحسسة في غابة 

ودراسة كفاءة هذا النوع من الشبكات في اكتشاف  حيث اثبتت النتائجرطوبة وحرارة التربة، الدرجات 

 .(7-1كما في الشكل )و ،خصائص التربة

 
 

 
 

 Baltimore ذرة عنصر لجهاز استشعار المستخدمة لفحص التربة في منطقة 7-1 الشكل

 

يتم تحديد وتوقع من خالل وضع شبكات متحسسة السلكية في االراضي الزراعية  -المجال الزراعي: - ب

مقدار المحاصيل الزارعية وعمل الخرائط الالزمة لتحديد المناطق الزراعية وكذلك اكتشاف اآلفات 

واالشجار ويساعد في وضع سياسة معينة لحفظ المناطق الزراعية من التلوث الزراعية وامراض النباتات 

 (.8-1في الشكل ) موضح كماو ،وذلك من خالل المراقبة المستمرة

 

 ق ووضعية تركيب شبكات التحسس في المجال الزراعيائيوضح طر 8-1 الشكل
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يستخدم اجهزة االستشعار في المراقبة والتحكم الصناعي ال يمكن البشر  -مجال الصناعة والتجارة: .3

أو التداخل في الترد القيام بها فمن الخطر مراقبتها مباشرة كبيئات شديدة التأكل واالحتراق كيميائي  

 المباني الالسلكي أو مستويات الغبار عالية، ومن التطبيقات الصناعية ألجهزة االستشعار هي أتمتة

 ،اإلضاءة الترموستات في التحكم وحدات ، HVAC في التحكم أدوات ، المباني إلى الوصول ضوابط

،  الكهربائية الستائر ، المياه إدارة ، بعد عن اإلنذار تشغيل ، المتحركة الساللم/  المصاعد/  المصاعد

 مراقبة المخزون إدارة التلقائية العداد قراءة الجهاز معلمات مراقبة الكهربائية المرافق أتمتةوكذلك 

 تراقب الصناعية المعدات على السلكية صغيرة استشعار عقد تثبيت يتم .المخزون منتج وبيئة ظروف

 ودرجة االهتزاز مثل القياسات من مجموعة على بناءً  جهاز لكل الحاسمة المعلمات المستشعرات

 تحلل التي الحوض عقدة إلى السلكًيا البيانات نقل ذلك بعد يتمالطاق،   وجودة والضغط الحرارة

 محتملة مشاكل بأي المصنع موظفي إخطار يتمومن خالل استعمال االنترنت  مستشعر كل من البيانات

 أو كفاءتها تنخفض أن قبل المعدات استبدال أو إصالح المصنع لموظفي ذلك يتيح.  متقدم تحذير كنظام

 و بقا.مس بها المرتبطة واإلصالحات للمعدات الكارثية األعطال منع يمكن ، الطريقة بهذه. تماًما يفشلوا

  9-1كما موضح في الشكل  .4

 

 نترنتط الشبكة المتحسسة الالسلكية باإليوضح رب 9-1 الشكل

 على المجاالت العسكرية والصحية والزراعية (WSN)تطبيقات الشبكات المتحسسة الالسلكية  ال تقتصر

هذه التطبيقات، حيث صممت شبكات متحسسة خاصة للمهندسين من  سهمهاالتطبيقات المنزلية  وإنما وحسب

الشبكات بوضع المعماريين والتي ظهرت بشكل )الروضة الذكية والمنزل الذكي(. ان مفهوم المنزل الذكي 

تشغيل غالية الماء و ،، وتشغيل ضوء الطاولة والتلفزيون، )ففتح باب المنزل تلقائياً بالمنزلالمتحسسة الالسلكية 

 ساطةالتحسس على استشعار حالة الجو في الغرفة وتوفير الجو المناسب فيها بو أجهزةتعمل  وأيضا، تلقائياً 
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تقوم باالتصال بالشرطة  نفسه عند الحاجة وفي الوقت اإلنذارتشغيل أجهزة والتبريد أو التدفئة،  بأجهزةالتحكم 

في  أو المتحسسات )المنزل الذكي( من خالل وضع عدد من المجسات يصمم، (للمنزل إختراق اللصوصعند 

كل زاوية من المنزل وحسب الحاجة. ومثلما تعمل هذه المجسات على تشغيل االجهزة الكهربائية عند دخول 

جهزة الكهربائية ( يبين كيفية ربط األ10-1) عند الخروج منه، والشكل إطفائهانها تعمل كذلك على إزل فالمن

 بشبكة المتحسسات الالسلكية.
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 الرابع الفصل
 

 الشبكات المتحسسة الالسلكية أنظمة تشغيل

 دــــتمهي 4-1

 بينالموجودة بشكل متناسق البرمجيات  من هو عبارة عن طبقة رقيقة WSN في(OS)  نظام التشغيل

 مطوري التطبيقات.ساسية لألاالبرمجية يوفر القواعد  إذ والتطبيق المصممة لهاالتحسس المكونات المادية لعقدة 

 :وهي وتلخص المهمة الرئيسة ألنظمة التشغيل بنقاط ثالث,

 .لعقدة االستشعارمكونات المادية المع  )العمل المشترك( تفاعلمن التمكين التطبيقات  .1

 .المراد تنفيذها جدولة وتحديد أولويات المهام .2

 . عقدةتحاول االستيالء على ال المتنازعة التيوالخدمات لتحكيم بين التطبيقات تقوم با .3

 :وهي وألنظمة التشغيل ميزات اضافية,

 .إدارة الذاكرة (1

 .إدارة الطاقة (2

 .إدارة الملفات (3

 .الربط الشبكيتنفيذ  (4

 واوامر التحرير الترجمة الفوريةاوامر منها األوامر و -توفر مجموعة من بيئات البرمجة واالدوات  (5

لتمكين المستخدمين من تطوير وتصحيح وتنفيذ , وما إلى ذلك ومصححات البرامج والمحول البرمجي

 .مالبرامج الخاصة به

 .اإلدخال عناصركالكتابة في حساسة وصول الى المصادر الللفي نظام التشغيل مسموح بها نقاط دخول  (6

 نبذة تعريفية عن انظمة التشغيل  4-2

. (المستخدمين ة/ متعددمستخدم منفرد)و  (المهام ةتعددم/ مفردة مهمة) تصنف انظمة التشغيل الى ذي       

النظام يستطيع مهمة واحدة فقط لزمن محدد بينما  معالجةيتمكن من النظام التشغيلي ذو المهمة المفردة ويتمكن 

متعدد الطلبات الى ذاكرة  يتطلب النظام التشغيلي, ومتطلبات في ان واحدعدة التشغيلي متعدد المهام معالجة 

من االرتباط او لنظام الفرعي  العقدة او اعالج ممستخدم لوالتي تسهل لطلبات االحاالت متعددة  إلدارةكبيرة 

 .ضمن الشبكةبتجميع المعلومات من عقدة متحسسة اخرى توفر امكانية نفسه  الوقت عقدة اخرى وفياالتصال ب

 النظام التشغيلي المتعدد الطلبات بالعمل في مثل هذه البيئات.يفضل لذلك 

ستغالل جميع امكانيات النظام إلمستخدم واحد من  المستخدم المنفرد يتم السماح ذينظمة التشغيل أفي و     

 بينما يتشارك عدد كبير من المستخدمين امكانيات النظام في انظمة التشغيل المتعدد.

يمكن االلمام بها من خالل التعرف والتي  عدة عواملعملية اختيار نوع النظام التشغيلي على تعتمد لذلك     

 بعض جوانبها الوظيفيةسنتناول الالسلكية والتي  التحسسظيفية في شبكات والغير ونب الوظيفية والجوا إلى

 :اآلتيةفقرات الي ف

 أنواع البيانات 4-2-1

تصال بين األنظمة الفرعية المختلفة للشبكة أمر حيوي. يعد اإل , (WSNs)الالسلكيةلتحسس في شبكات ا     

ائف المندوبين او لتبادل وظ تبادل البيانات او وهذه النظم الفرعية تتصل فيما بينها ألسباب مختلفة مثل

 مصاغة بشكل جيد البروتوكوالت تتم من خاللبين االنظمة الفرعية  التفاعالتهذه االتصاالت او و ,تاإلشارا
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قوة التعبير  البيانات المعقدةتركيب  وتمتلك من قبل نظام التشغيل. يوفرهاالبيانات التي  الى أنواعاضافة 

تشغل موارد او  بسيطةالنواع البيانات ا, بينما ها تشغل امكانيات كثيرة من النظام الفرعيولكنوااليضاح 

انظمة التشغيل او بيئات وتجهز وضوح التعبير. تحديد امكانيات النظام الفرعي بصورة مقبولة ولكنها تعاني 

وبعض االنواع علومات االساسية من لغة البرمجة الم بأنواع كافة غالبا  التشغيل في شبكات االتصال الالسلكية 

 (.Struct and Enumالبنية والحساب )المعقدة للمعلومات مثل 

  Scheduleالجدولة  4-2-2

 كفاءة نظاميمكن تعريف الجدولة بانها مقياس  إذالتشغيل.  ألنظمةجدولة الطلب هو احد المهام االساسية     

 :هماو ,ليتان للجدولةأ توجدوبشكل عام  .والتنفيذ األولوياتمن حيث التنظيم وتحديد التشغيلي 

 Queuing-based Scheduling  جدولة الطابور )صف االنتظار( (1)

 تين:يمكن ان تنقسم الى طريقولجدولة باعتماد الطابور ا

 :FIFO ول خارجأول داخل أ طريقة( أ) 

معالج النظام  اكمالالمعالجة حال  إذ تحدثحسب اولوية وصولها بالطلبات  تعالجفي هذه الطريقة و      

 غير الوقائينظام التشغيل يقوم إذ ويكون لنظام التشغيل اثرا في معالجة البيانات  .الفرعي من المهام التي لديه

طلب ذو اما في انظمة التشغيل الوقائية, فان البعدها يمكنه تقبل معالجة مهمة اخرى.والمهمة لنهايتها  بإنجاز

 االولوية االدنى. ذي وقف معالجة الطلب تاالولوية العليا يمكن ان 

 عامة  . وم التشغيل كثيرا  نظا وال تحمل هي ابسط انواع الجدولة واكثر االنواع اقتصاديا   FIFOجدولة ن إ     

زمن طويل للتنفيذ او المعالجة تطغي  لهاالمهام التي  شغلال تعالج جميع المهام بعدالة بسبب  FIFOن جدولة إف

 تلك التي تمتلك زمن معالجة اقصر.حساب على  الوقت األكبر

  :Sorted Queue طابور الفرز)ب( 

احدى هذه المعايير هي فرز و و الطلبات حسب بعض المعايير.أتتم فرز المهام  طابور الفرزطريقة        

وقت تنفيذ طويل من حجب تنفيذ التي لها هذه الطريقة تمنع المهام  ,لتنفيذهاالمتوقع المهام تبعا للمقدار الزمني 

 .SJF وهذه الطريقة تعرف ايضا بنظام المهمة القصيرة االولى المهام ذات وقت التنفيذ القصير. او معالجة 

الوقت خراج الست تعالجكون كل مهمة او طلب في الطابور لنظام التشغيل  SJFالفرزالجدولة بطريقة  وتحمل 

 االخرى تبعا لذلك. فرز المهماتاتمام و هاتنفيذالالزم ل

 : Round robin Schedulingجدولة روند روبن (2)

 او طلبات بوقت واحد. تعالج فيه مهام عدةهي تقنية جدولة الزمن المشترك الذي و ,روبن روندجدولة 

وتخصص خانة زمنية لكل مهمة بانها االطار الزمني الناتج من تقسيم الوقت الى خانات الجدولة وتعرف 

 ن واحد.آبهذه الطريقة جميع في وتعالج  (Multiplexed Mannerالمضاعفة )بطريقة 

 Stacks المكدس  4-2-3

وكل مؤشر ترابط  يتطلب مركم  (Multithreaded OS) يحتوي نظام التشغيل على مؤشرات ترابط     

هذا احد األسباب التي تجعل أنظمة التشغيل ذات مؤشرات الترابط يعد  إذ .خاص به إلدارة معلومات حالة معينة

 .WSNs في شبكات التحسس الالسلكيةعالية الكلفة 

مؤقتا لكائنات  تستعمل للتخزينهيكلية او بنية المعلومات التي يتم يمكن تعريفه بانه  المكدسولفهم عمل      

 ستعمالالمخزونة بايتم الوصول إلى الكائنات البيانية وبيانية في الذاكرة عن طريق تراكمها واحدة على أخرى. 

 خيرا  المعلومة التي تصل او تخزن أ( ويقصد بها )Last-In-First-Outلـ )وهو مختصر  (LIFO) طريقة

الوظائف  تنفيذبيبدأ حالما النظام  لةبيانات حافي خزن  المعالج طريقة التراكم ( إذ يستعملوالتخرج أ

 ة. الفرعي تنفيذ الوظائفالمعالج الى اين سيرجع بعد انتهاء بهذه الطريقة "يتذكر" , و (Subroutines)الفرعية
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حالة  النظام الفرعي الحالي فرعية اخرى عن طريق تخزين  وظائفلستدعاء الوظائف الفرعية إ ويمكن أيضا  

 لومات الحالة السابقة في المكدس.أعلى من معفي 

الذي يجده في الجزء العلوي من سحب العنوان األول بالمعالج يقوم ينتهي تنفيذ الوظيفة الفرعية حينما و    

 المكدس ويقفز اليه ليواصل تنفيذ المهام االخرى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (LIFOبطريقة ) المكدسيبين عمل  1-4الشكل 

 من المركم)ب( طريقة سحب البيانات ، ركم)ا( عملية ادخال بيانات الى الم

 Interruptsالمقاطعات   4-2-4

هذه سبب تومادية مثل متحسس او جهاز السلكي طة مكونات اسغير متزامنة تتولد بو المقاطعة هي إشارة      

وبعد  بنوع اشارة المقاطعة ا  مرتبط ا  فرعي ا  برنامج منهبدال الحالي ويستدعي يعاز اإل المعالجتنفيذ ف توقاالشارة 

 .يالخطوة التالية للبرنامج الرئيس االنتهاء من تنفيذ البرنامج الفرعي يعود الى

ستقبل حزمة من المعلومات التي حالما ينظام اتصال فرعي تظهر في يمكن ان إذ قطع الاشارة  ومثال ذلك     

لتي اعدة واحداث  الىت المادية فان نظام التشغيل يمكنه التعرف المكوناالى  باإلضافة معالجة مباشرة.تتطلب 

 نظام االشتغال ان يولد اشارات تقاطع دورية بنفسه بإمكانفي بعض الحاالت و ,يمكن ان تولد اشارات التقاطع

 للسماح للمعالج بمراقبة حالة مصادر المكونات المادية.

لذا فان اشارة  ,تقاطع لها مستويات افضلية مختلفةاشارات ال وفي شيء مشابه لمستويات اهمية الطلبات فان     

يمكن ان في مثل هذه االنظمة و ,هميةأقل أكنها ان توقف اشارة تقاطع مستوى صوى يمتقاطع ذات اهمية ق

 شارة التقاطع المستقبلة.إحالة تنفيذ او عدم التنفيذ البرامج تختار 
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 منظومة كشف الحرائق مثال:

بشكل عشوائي لتغطي مساحة من الغابة بنصف قطر  ةتحسس السلكية مكونة من مئة عقدة منتشرشبكة         

من  محددةكان الغرض من هذه الشبكة هو التنبيه المبكر للحرائق الممكن حدوثها في اوقات وقد  ,كيلومتر 0.5

لمتحسس لمعالجة واالستجابة ا ارة والدخان وكانت اولوية )االكثر اهمية(رالسنة. تم تزويد العقد بمتحسسات للح

تم برمجة العقدة لتسلم اشارة درجة حرارة المحيط وارسالها الى المحطة  إذالدخان قبل متحسس الحرارة. 

 من متحسس الدخان.   Interruptاشارة تقاطع مراقبة المركزية و

واثناء درجة حرارة المنطقة المراقبة من الغابة ح بتسلم المحطة المركزية قراءات عمل الشبكة بنجا أبد

هذه و ,نشوب الحريق يةرة من متحسس الدخان تشير الى بدااشا ظهرتاستمرار تدفق بيانات درجة الحرارة 

الى المعالج  ا  ي يصدر النظام التشغيلي ايعازألبيانات المتعلقة بدرجة الحرارة االشارة تقوم بقطع ارسال ا

وفق نتائج وعلى ى برنامج فرعي لمعالجة اشارة متحسس الدخان وهي اشارة التقاطع بضرورة االنتقال ال

ريق. نشوب الح ءاشارة تنبيهية الى المحطة الرئيسة تخبرها باحتمالية بد بإرسال ا  مرأالمعالجة يصدر المعالج 

مكن ان يستمر المعالج بعد االبالغ عن احتمالية نشوب الحريق بمعالجة اشارات يوتبعا لنوع البرمجة للعقدة 

 ام يتوقف عنها وينحصر بمراقبة ومعالجة وارسال اشارة متحسس الدخان.  إلرسالهادرجة الحرارة والعودة 

التحسس على سير معالجة البيانات في عقدة  وتأثيرهالنا كيفية عمل اشارة التقاطع  بينمما تقدم تو     

في المثال  دة التحسس الالسلكيةعقلسير عمل  (2-4)الشكل  الحظ, ي خوارزمية مبسطة أتوفيما ي الالسلكية

 .آنف الذكر

 عقدة التحسس الالسلكية.تشغيل  ءبد (1

 .تهيئة المكونات المادية للعقدة والمتحسسات المرتبطة معها )متحسس الحرارة والدخان( (2

عالج بقراءة الدخان ينتقل الم متحسسممكن ان يرسلها من الالتقاطع التي  شارةإفي حال عدم وجود  (3

 ة.يحيط وارسالها  الى المحطة الرئيسحرارة الموتحليل اشارة درجة 

معالجة اشارة متحسس الحرارة حاال وترسل بدلها اشارة  تتوقففي حال ظهور اشارة متحسس الدخان  (4

 حدوث حريق في المنطقة التي تغطيها العقدة. إلى بدءالدخان والتي تشير 

 متحسس الدخان بذلك.يستمر اشارة التنبيه )الدخان( طالما  بإرسالاالستمرار  (5
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 وحدة الذاكرة  4-2-5

 إذوحدة استشعار اونظام تحسس فرعي  ألي من المكونات االساس الذاكرة تعد الثانيفي الفصل  بنامر  كما     

سرعة وتحدد  ,الى حفظ مؤقت للمعلومات ولجفرة برامج التطبيقات باإلضافةيخزن فيها البرنامج التشغيلي 

لوحدة متبع لزيادة سعة الذاكرة  وكأسلوبتنفيذ المهام بكيفية ومدة حفظ جزء من البرنامج في الذاكرة.

ونتيجة  ,لخزن جفرة البرنامج EEPROMذاكرات نوع  يستعملوناالستشعار الالسلكية فان اغلب المصممين 

 لذلك فمن الممكن حفظ التطبيقات المعقدة واتفاقيات االتصال. 

 نظمة التشغيل في الشبكات المتحسسة الالسلكيةأامثلة على  4-3

 :منهاتي تشتغل عليها الشبكات المتحسسة, وكثيرة من انظمة التشغيل الهناك انوع     

 Tiny OSنظام تشغيل   4-3-1

 ا  بحثي ا  فريق بسيط كخاليا البطاريات الجافةاعتماد وحدات االستشعار الالسلكية على مصدر طاقة  قاد     

كولر لتقديم مساهمتهم الكبرى األخرى في مشروع المتحسسات والمتمثلة في نظام  الدكتور دايفيد برئاسة

الخاص بهذه التقنية. وهو نظام برمجي يبلغ حجمه بضعة كيلوبايتات تتيح تثبيت نسخة منه  TinyOS التشغيل

على حدة, وهويقدم حلوال  مبتكرة لمشاكل استهالك الطاقة ولكفاءة تبادل  تحسس السلكية كال  على كل وحدة 

ه من قبل. ويقوم اليالبيانات وتشفيرها ولتوزيع مسارات البث على الشبكات الالسلكية بشكل لم يسبق التطرق 

ها حتى نظام التشغيل هذا بإدخال وحدات االستشعار التي ال تقدم أي قراءات في حاالت )سبات( لتوفير طاقت

كما يقوم النظام بالتعامل مع حاالت تغير شكل  ,طقتها تدفعها إلعادة تشغيل ذاتهاتستجد متغيرات معينة في من

الشبكة بسبب تعطل أي من وحداتها أو توقفه عن العمل ألي سبب  ليعيد رسم هيكل الشبكة ويعيد توزيع 

مهمتها تولي تجميع  TinyDB ة بيانات خاصةخطوط تبادل البيانات. وقد تم تزويد نظام التشغيل هذا بقاعد

البيانات التي تلتقطها الوحدات المنفصلة واستخالص القراءات النهائية منها. ولعل هذه القدرة المدمجة على 

تصميم التراسل الالسلكي والحوسبة الموزعة بين آالف الوحدات تمثل وجها  آخر من أوجه تميز تقنية 

يرى الكثير من المراقبون أنها قد تشكل مستقبل الحوسبة البديل للحالة المركزية التي المتحسسات الالسلكية و

 .التي نعتمدها اليوم

(  بشكل مفتوح لكل من يرغب TinyOSولتشجيع تقدم البحث العلمي في هذا الصدد فقد تم توفير نظام )      

لى التي قدمها كولر وفريقه متاح للكل في االطالع عليه وتطويره. وبالمثل فالتصميم االلكتروني للوحدات األو

وال يشكل الغرض العسكري اليوم سوى جزء يسير من  ,فعل من قبل مجموعات بحثية مختلفةوقد تم تطويره بال

تطبيقات هذه التقنية التي ال يفتأ المهتمون بها يخرجون بالمزيد من االستخدامات لها. فالمسؤولون عن 

الغابات لتسجل مرور الحيوانات المهددة, واألطباء قد يستخدمونها لمراقبة المحميات الطبيعية يوزعونها في 

نبض مرضاهم ومستوى حيوية أجسادهم فيما هم مقيمون في بيوتهم, وتتوالى قائمة التطبيقات لتشمل مراقبة 

. وإذا حالة الطقس والنشاطات الزلزالية ومستويات التوتر في هياكل المباني والمنشآت وحركة مرور السيارات

الالسلكية تحسسات وحدات بالغة الدقة من الم إلى المستويات المنشودة فقد تدمجما كتب لهذه التقنية أن تتطور 

مع االسفلت الذي تعبد به الطرقات والطالء الذي يغطي جدران بيوتنا ومكاتبنا لنعيش نحن وما نمتلك تحت 

مراكز الى ة وحرف وترسل سيال  من البيانات نبضحالة رقابة مستمرة من مليارات الوحدات التي تلتقط كل 

يعده الكثيرون  , األمر الذيمتكاملمثل لنظام األمن والسالمة المراقبة فيما يفترض به أن يكون التصور األ

 التقنية التي تسيطر بالفعل على كثير من مجريات حياتنا اليوم. انقيادا  أكبر الى سطوة
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 MagnetOSالنظام التشغيلي المغناطيسي   4-3-2
من اجل التكيف مع الطلب والحفاظ على  النظام التشغيلي المغناطيسي هو نظام تكيفي صمم خصيصا       

أنظمة التشغيل األخرى ال توفر آلية التكيف مع سياسات تصميم الشبكة و ,الصورة الواحدة وهو نظام الطاقة

 ونات العقدة المتحسسة الالسلكية.لمكلتطبيق اساليب االستخدام الفعال 

 ان أهداف نظام التشغيل المغناطيسي هي:

 لعقدة التحسس الالسلكية والتغيرات بطريقة مستقرة.للتكيف مع المكونات االساسية  .1

 الحفاظ على الطاقة.بلتكون فعالة فيما يتعلق  .2

 لتوفير االخراج العام للتطبيقات. .3

 .الكبيرةأن تكون قابلة للتطوير للشبكات  .4

وذلك  mage (SSI)Iystem Single Sالصورة الواحدة  نظامالنظام التشغيلي المغناطيسي يطلق على     

 ة وديناميكية. تمكونات ثاب هتضمنل

ية وتضيف االوامر  الالزمة على دالالت رقمفرة شكتابة التطبيق في  ا النظامالمكونات الثابتة في هذ وتعيد     

ائن, واالستدعاء, والترحيل. إنشاء كوالمكونات الديناميكية لمراقبة التطبيق,  تستعمللتطبيقات األصلية. بينما ا

ن هذا النظام يوفر إكذلك ف.الكثير من المرونة في وضع الكائنات ويبسط تطوير التطبيقات SSI يوفرو

 ( وسحب الشبكةNetCenterالشبكة ) هما مركز, ولطاقة عن طريق الشبكة العنكبوتيةا إلدارةخوارزميتين 

(NetPull) .الستخدامها في ازالة عناصر داخل الشبكة لتقليل الطاقة المستهلكة وتمديد عمر الشبكة 

 خوارزميةتعمل قفزة في الطبقة المادية من الشبكة بينما  –بشكل قفزة  سحب الشبكةخوارزمية تعمل و     

 ات يطلق عليهاق نوع اخر من الخوارزميفر حاليا في االسوااتتو ,بعدة قفزاتتوافر توتعمل مركز الشبكة 

ان نهايات هي سحب الشبكة,خوارزمية  ها وبينالفرق بين( وAdhoc) خصصتالتوجيه المخوارزمية 

تغيير النهايات للحفاظ على  يتم سحب الشبكةخوارزمية بينما في  ثابتةخصص تكون تاالتصاالت في التوجيه الم

 الطاقة.

 Sen OSنظام التشغيل   4-3-3
 يتكون من ثالثة عناصر رئيسة: يتشغيلنظام هو و (Sen OS)نظام التشغيل    

 :النواة( )أ

من طابور  إلدخالاحداث. ان تسلسل الحالة ينتظر ألالنواة التي تحتوي على تسلسل الحالة وطابور ا    

 حداث.ألا

 :جدول انتقال الحالة)ب( 

   وكل جدول لتحويل  ,او التحويل و الوظائف المسترجعة بيانات حول حالة االنتقالجدول انتقال الحالة       

  نظام ن  أبينها, واالنتقال فيما  جداول حاالت تحويل متعددة باستعمال. ا  واحد ا  الحالة يعرف تطبيق

(Sen OS) قة متزامنة.ييدعم تطبيقات متعددة بطر 

 :مكتبة استرجاع الوظائف( ـ)ج

والحدث  في صف االنتظار سيرصفالوارد  ان الحدث, الوظائفاو استدعاء سترجاع المكتبة االمقصود ب

 والذي يسبب تحويل الحالة وبالمقابل استدعاء الوظائف المرتبطة بها.  يجدولاالول في هذا الصف 

عقدة االستشعار او ( Flash ROM)ان النواة ومكتبة االستدعاء هي مبنية بشكل ثابت ومخزونة في ذاكرة      

يعاد تحميله او يعدل اثناء التشغيل بسبب كونه يعتمد على إن الحالة  انتقالجدول لالتحسس, في حين يمكن 

فيمكننا ان ندرك التزامن واعادة التشكيل,  ((FSM يعتمد  حالة الماكنة المحددة (Sen Os)ولكون التطبيق. 

 امتدادها لتشمل ادارة الشبكة. مكانيةالى ا باإلضافة
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 PicOSنظام التشغيل  4-3-4

 ystemSperation Oontroller Cnterface Ieripheral P (OS Pic) والخاصية التي تميز نظام     

نوع ذاكرة الوصول  (Microcontroller) الدقيق حاكمتشغيل اللنظام ذاكرة صغيرة الحجم  متالكهإهي 

C)مكتوب بلغة ( Pic OS). ان نظام  العملياتدوال لحفظ صة خصتمهي و RAMي العشوائ
لحاكم ل(  + +

ان . نفسه كل المهام تتقاسم المكدس العامفإن  ( (Pic OSفي ,كيلوبايت 4بحدود  سعتهاولذاكرة  الدقيق

الحدث ساسي لالستجابة على الدور األتي تلعب لتطبيقات رد الفعل الفعالة (  (Pic OSخوارزمية تشغيل نظام 

 رقام.و األأن معالجة البيانات م بدال  

كثيرة, وهيكلية موحدة للمعالجة ولكن ربما ليست  ا  يحتاج الى موارد قليلة وبالمقابل يعالج مهام نظامالن إ     

 جيدة لتطبيقات الواقع.
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 الفصل الخامس

            أمن الشبكات المتحسسة الالسلكية
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 .نواع التهديدات لشبكات التحسسأ  5-3

 تشفير البيانات والمعلومات.  5-4
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 الفصل الخامس

 الالسلكية المتحسسة أمن الشبكات 

  الشبكات المتحسسة الالسلكيةمبادئ أمن  5-1

انتشهههاراا واسهههعاا حتهههى أصهههبحت تشهههكل حهههنااا مهمهههاا فهههي حياتنههها  شهههبكات الالسهههلكية الحساسهههةال شههههدت      

عهههن هير ههها مهههن الهههن    الالسهههلكية الحساسهههة خصائصهههها التهههي تمين هههالشهههبكات لاليوميهههة. و مهههن المعلهههو  أن 

 مهههن  هههبي الابيعهههة الخاصهههة انبثهههق عهههدد مهههن الثتهههرات األمنيهههة تسههها   فهههي تسههههيل اختهههراقالحاسهههوبية، و

يعتمههد تعريههف و ،النههواحي األمنيههة لهههبي الشههبكاتممهها يحههت  إعههادة الن ههر فههي  شههبكات الالسههلكية الحساسههةال

وخههار  ت بضههمن مههن تشههير إلههى ايههف واسههل مههن المحههاالالسههياق، ألن كلمههة األاألمههن إلههى حههد كبيههر علههى 

ات الوقائيههة علههى الاههرق العامههة قههد نههتكل  مههثالا عههن األمههن عنههد توصههيف اإلحههرااو ،حقههل تقنيههة المعلومههات

 اهههورتعنهههد اسهههتعرا  ن ههها  حاسهههوبي حديهههد يتمتهههل بمناعهههة عاليهههة ضهههد فيروسهههات البرمحيهههات. لقهههد  أو

صهههياهة مصهههالح  أمهههن  تههه بنهههاا علهههى بلههه  فقهههد و ،الحوانهههل المختلفهههة لمفههههو  األمهههنأن مهههة عهههدة لمعالحهههة 

الشهههبكات الالسههههلكية  ضههههمن تصهههنيف محههههدد لتمههههن بتيههههة تسههههيل مهمتنهههها فههههي دراسهههة األمههههن فههههي محههههال 

تعريههههف أمههههن الشههههبكات الالسههههلكية ضههههمن سههههياق أمههههن المعلومههههات، أ  أننهههها  ادر  باإ الشههههبكات الالسههههلكية.

نتحههههد  عههههن أمههههن الشههههبكات الالسههههلكية فمننهههها نعنههههي أمههههن المعلومههههات فههههي الشههههبكات الالسههههلكية  حينمهههها

WLAN. هههل  هههبا المحهههال مهههن األمهههن حتهههى أواخهههر السهههبعينيات معروفهههاا باسههه  أمهههن االتصهههاالت لقهههد                                                

(Communication Security والهههههب  حددتهههههم توصهههههيات أمهههههن أن ) تصهههههاالتالوامهههههة المعلومهههههات 

 :باالتي

ومعالحتها  حماية أن مة المعلومات ضد أ  وصول هير مرخص إلى أو تعديل المعلومات أثناا حف ها - أ

أو نقلها، وضد إيقاف عمل الخدمة لصالح المستخدمين المخولين أو تقدي  الخدمة ألشخاص هير مخولين 

تضمنت النشااات  توثيق ومواحهة  بي التهديدات. و بما في بل  حميل اإلحرااات الضرورية لكشف

  ي:و ،أربعة أحناا (COMSEC) االتصاالتالمحددة ألمن 

 .Crypto securityأمن التشفير  .1

 .Transmission Securityأمن النقل  .2

 .Emission Securityأمن اإلشعاع  .3

 .Physical Securityاألمن الفينيائي  .4

 )السرية والتحقق من الهوية(. ما كما تضمن تعريف أمن االتصاالت خاصيتين     

تسمى ات مل النمو المضارد للحاسبات الشخصية يفي الثمانين Compusec منحقبة حديدة من األ بدأت وقد

 :باالتي واالتصاالتوالتي حددتها توصيات أمن أن مة المعلومات  (Computer Security)أمن الحواسيل ب

 و المعايير واإلحرااات التي تضمن سرية وكمال وتوفر مكونات أن مة المعلومات بما فيها التحهينات، - ل

 والمعلومات التي تت  معالحتها و تخنينها ونقلها. ،firmwareالبرمحيات المدمحة و البرمحيات،

الحقاا وفي  وقد دمج (.التوافر)الكمال وـ تتعلق بتضمن أمن الحواسيل الشخصية خاصيتين إضافيتين وي

حواسيل( لتشكيل ما أصبح بما وأمن ال ،ات من القرن الماضي مفهومي األمن )أمن االتصاالتيالتسعين

تضمن و ،)ecuritySystems Snformation I (INFOSEC ()أمن أن مة المعلومات باس  يعرف

أمن االتصاالت وأمن مفهو  أمن أن مة المعلومات الخصائص األربل المعرفة مسبقاا ضمن مفا ي  

 ي و ،، كما أضيف إليها خاصية حديدةفراالكمال والتو و التحقق من الهوية، و السرية،و ي  الحواسيل

 مكافحة اإلنكا
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 لشبكات الالسلكيةل تطبيق الخصائص االمنية 5-1-1

( والب  nterconnectIystems Spen O) ترابا األن مة المفتوحة OSIيقد  النموب  المرحعي        

 تصاالت( الحاسوبيةلتصمي  بروتوكوالت الشبكات )اإل توصيفاا ن رياا  OSIابتكرتم من مة المعايير الدولية 

يقو   با النموب  بتقسي  و ائف االتصال المختلفة إلى سبعة ابقات و ،وكما  و موضح في الفصل الثال 

 OSIنموب  ا وفقعلى  ي  البروتوكوالتيتبل تصم او .االخرمختلفة تعمل بشكل مستقل عن بعضها ة يرئيس

 .((Stackمبدأ التكديس 

يعني أن كل ابقة والب  وفق مبدأ الابقات أو التكديس  على لبروتوكوالت يعملانموب  ا إن استخدا      

ينعكس  ابالابقة التي تعلو ا مباشرة فقا.  خدمةستستخد  و ائف الابقة األدنى منها فقا في حين تقو  ب

 وفق مبدأ الابقات بشكل مباشر على كيفية تابيق الخصائص األمنية.على  التصمي أسلول 

 مالحـظة:

دون المساس  من OSIترتبا معايير الشبكات الالسلكية عادة بالابقتين األولى والثانية من بروتوكول      

ضمن و ،IPيت  نقل حن  بروتوكول اإلنترنت  اب. IP بالابقات األعلى أو حن  بروتوكول اإلنترنت

 بروتوكوالت السلكية خاصة بالابقة الفينيائية وابقة ربا البيانات.

فمن تحقيق النتيحة باتها سرية البيانات يمكن أن  دخولعتبرنا سرية البيانات المنقولة بين نقاتي إإبا ما  /مثال

 أساليل: بعدةيت  

  عبر بروتوكوالت( ابقة التابيقاتTLS / SSL). 

  ابقة بروتوكول اإلنترنتIP  عبر بروتوكول(IPSEC). 

 )ابقة ربا البيانات )عبر التشفير الالسلكي. 

نتحد  عن أمن الشبكات الالسلكية فمننا نعني آليات األمن المتواحدة  حينمابأننا  -عنين  الاالل- تبكر   

 ضمن الابقتين األولى والثانية، أ  التشفير الالسلكي )على مستوى الوصلة(.

 

  مكافحة االنكارو ،التوافرو الكمال ،و السرية، التحقق من الهوية،  5-2 

 أمن المعلومات يشمل على خمس خصائص و ي:ان 

 : السرية .1

شخاص أو عمليات أو أحهنة هير مخولة بالحصول على  بي الى االمعلومات  د من عد  وصول ي التأك    

 المعلومات )الحماية من افشاا المعلومات هير المرخصة(.
 

 الدخولن تعريف سرية الشبكات الالسلكية بضمان أن المعلومات المرسلة بين نقاا إ خروبمعنى آ   

يحل أن تضمن سرية الشبكات الالسلكية بأن  اب ، صل إلى أشخاص هير مخولينل المستخدمين لن تيحواسو

ا  ــــــن ن ــــــضمب يــــــل السلكـــــــتونيو  ـــــالحارية بين محموعة من نقاا الول االتصاالت

(ystemS nistributioDireless W( WDS  وصولأو بين نقاة )AP( ل متصل بها ووحاس(STA) 

 ستبقى محمية.
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وقد شكلت (WEP).  رتبا مفهو  سرية الشبكة الالسلكية بمصالح السرية المكافئة للشبكة السلكيةإلقد     

WEP))  حنااا من المعيار األساسIEEE 802.11   إن الهدف الرئيس . 1999للشبكات الالسلكية في العا

 و تأمين الشبكات الالسلكية بمستوى من السرية مماثل للسرية  WEPمن السرية المكافئة للشبكة السلكية 

من الحاحة إلى  با البروتوكول كانت حلية، فالشبكات الالسلكية تستخد  فكبل  ،وفرة في الشبكات السلكيةاالمتو

 .من اشخاص هير مخولين لدخول الشبكة للساووبالتالي فهي أكثر عرضةا  األموا  الالسلكية 
 

قصيراا للتاية، فقد أدى تصميمم  ((WEPلقد كان عمر بروتوكول السرية المكافئة للشبكة السلكية        

ل   و ،الرد ا وهير الشفاف إلى نحاح العديد من الهحمات في اختراق الشبكات التي تستعمل  با البروتوكول

ره  من أن اول مفاتيح . على التركميستترق األمر سوى عدة أشهر من إاالق البروتوكول حتى ت  خرقم و

التشفير كان محدوداا نتيحة بع  قوانين ح ر التصدير إال أن  با البروتوكول قد أثبت ضعفم بت  الن ر عن 

لتصميمية السبل الوحيد في فشل بروتوكول السرية المكافئة االعيول ول  تكن  اول مفتاح التشفير المستخد .

قد سا   أيضاا في  نفسم ضمن البروتوكولبإلدارة مفاتيح التشفير فر ن ا ا، بل أن عد  توWEPللشبكة السلكية 

أ  ن ا  إلدارة مفاتيح التشفير على  (WEP)ل  يتضمن بروتوكول السرية المكافئة للشبكة السلكية  ،وإفشالم

حدة إدخال  بي المفاتيح يدوياا في كل و اإلاالق، وكانت الوسيلة الوحيدة لتونيل مفاتيح التشفير تتالل إعداد

 .لبل  ل  تكن مفاتيح التشفير سريةمن التحهينات الالسلكية 
 

عدد من التعديالت الخاصة ببع  ((WEPعلى بروتوكول السرية المكافئة للشبكة السلكية  وقد ادخلت      

ول ـــــاح البروتوكــــمنتحي التحهينات الالسلكية إال أن  بي التعديالت ل  ترق إلى المستوى المالول إلنح

 تر بعد (.Ciscoمن شركة  WEP2وبروتوكول  Lucentمن شركة  +WEPبروتوكول بل  ل ا)مث

بروتوكول الوصول المحمي للشبكة الالسلكية  اقترح( WEP)بروتوكول السرية المكافئة للشبكة السلكية 

(WPA)   فيما بعد كحنا من معيار الشبكات الالسلكية  ليعتمد 2003في العاIEEE 802.11i   2004عا 

 .(WPA2) اس تحت 
 

للعمل مل أو دون وحود مخد  إلدارة مفاتيح التشفير. في حال  (WPA2و  WPA) بروتوكولي صم لقد       

ا                                  هيال مخد  إدارة مفاتيح التشفير فمن حميل المحاات ستستخد   مفتاح تشفير مشتر  مسبقا

(ey (PSKKhared S-reP ،يعرف  با النما من التشتيل باس  بروتوكول و(WPA  2أوWPA( 

لتونيل  IEEE 802.1Xالمؤسساتي وحود مخد  يعمل بمعايير  WPA2يتالل بروتوكول  ،والشخصي

 مفاتيح التشفير.

 و إمكانية تبادل  (WEP)مقارنة بسلفم  WPA2التاويرات المضمنة في بروتوكول فقرات  من أ  و     

 emporal T(TKIP) بروتوكول تكامل مفاتيح التشفير المؤقتة ةااسديناميكياا بومفاتيح التشفير 

IntegrityeyK  rotocolP. 

 التحقق من الهوية -2

إحراا أمني للتأكد من صالحية االتصال أو الرسالة  أو المصدر أو وسيلة  للتحقق من صالحية شخص       

التحقق من الهوية في  ويعرف مصدر  بي المعلومات(. )التحقق من ما الستقبال معلومات بات تصنيف محدد

سياق الشبكات الالسلكية باإلحرااات الهادفة لضمان صالحية االتصال بين نقاا الدخول والى المحاات 

الربا عند  الى عملية آليتانضيفت ا  وقد  .((Associationالالسلكية و با االتصال يبدأ بعملية تدعى الربا 

 :الالسلكية  ماللشبكات  IEEE 801.11bتصمي  معيار 

 التحقق المفتوح من الهوية. 

  التحقق من الهوية باستخدا  المفتاح المشتر. 
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تصال مل ية لتمن مما يمكن ا  شخص كان من اإلان التحقق من الهوية يعني ضمنيا عد  وحود ا  آل      

لتحقق من الهوية باستخدا  المفتاح المشتر  بتشار  كلمة سر مل محاة باتقو   بي النقاة  اب ،نقاة الدخول

بالتحقق من ان المستخد  وبل  لتحد  لنقاة الدخول اتتيح آلية الل االستحابة والمستخد  و نقاة الدخول، 

 الدخولحماية من  وكآلية، الى الشبكة الالسلكيةاو الولو  تسمح لم بالوصول والتي  كلمة السر المشتركةيمتل  

 ليات لمنل بل  و ي:نتحال الهوية ت  إستخدا  أربعة آمشروع من إال هير

 اا لتعنين أمن الشبكة الالسلكية:كمحر SSIDف محموعة الخدمات ر  عايقاف ارسال م - أ

 ،Closed Networkنموب  مشتق من آلية التحقق المفتوح من الهوية سمي بالشبكة المتلقة ااور  

بأنم نقاا   802.11bوفق معيار  على عن الشبكات الالسلكية المعيارية العامةتختلف الشبكات المتلقة و

ف يقاف ارسال معر  أن إبشكل دور .   SSIDالدخول لن ترسل ااارات ارشاد لمعرفة محموعة الخدمات 

ف محموعة على مستخدمي الشبكة الالسلكية الحصول مقدما على معر   نممحموعة الخدمات يعني ضمنيا ب

 بي المينة  ستعملتا  وقد ، ة دخول أو محموعة من نقاا الدخولالب  يحل استخدامم للربا مل نقاالخدمات 

تحهينات الشبكات الالسلكية كمحراا لتعنين أمن الشبكة. في واقل األمر فمنم من مصنعي  ينالحديدة من الكثير

ر المخولين من الحصول ف محموعة الخدمات سيمنل المستخدمين هيوعلى الره  من أن إيقاف إرسال معر  

ف محموعة الخدمات باستخدا  برمحيات على  با المعر   ف عبر اإلاار المرشد، إال أنها لن تمنل إيحاد معر 

ف محموعة الخدمات لشبكة متلقة التحسس على إاارات الربا المرسلة من محاات أخرى. إن إيحاد معر  

ف محموعة الخدمات من إاار يعني ببسااة انت ار أحد ما ليقو  بالربا بالشبكة الال سلكية واستخالص معر 

 .الربا المرسل
  
  اا لتعنين أمن الشبكة الالسلكية:كمحر MACالعناوين الفينيائية  مرشحستخدا  إ - ل

استخدا  العنوان الفينيائي لبااقة الشبكة الالسلكية كآلية لتحديد أو توفير الوصول إلى الشبكة  نتشرإلقد       

أن العناوين الفينيائية  َعد  الالسلكية بين الكثير من منود  خدمات اإلنترنت الالسلكية. يعتمد  با الخيار 

MAC تتيير ا المستخدمين العاديين علىل مسحلة ضمن المكونات اإللكترونية لبااقة الشبكة وبالتالي يستحي .

، ألنم من الممكن وببسااة تتيير العناوين الفينيائية في مع   بااقات الشبكة المينة بي إال أن الواقل يخالف 

 الالسلكية.

 :لبوابات المقي دة للشبكات الالسلكيةا -حـ 

على الره  من ،ون راا الرتبااها بأمن الشبكات الالسلكيةا مية كبيرة  المقي دة للشبكات الالسلكية للبوابات      

. عند استخدا  نفسم تعدد أساليل تابيق البوابات المقي دة للشبكات الالسلكية إال أن أهلبها يعتمد على المبدأ

البوابات المقيدة كآلية للتحقق من الهوية في شبكٍة ما فمن مستخدمي  بي الشبكة سيتمكنون من الربا مل أية 

 IP)دون استخدا  آليات التحقق من الهوية في الشبكة الالسلكية( والحصول على عنوان إنترنت  صولنقاة و

دون تحقٍق من  وية المستخد  للحصول على عنوان من  DHCPعبر بروتوكول اإلعداد التلقائي للمضيف 

ميل البات الوصول إلى ستقو  الشبكة بالتقاا ح IPبعد حصول المستخد  على عنوان إنترنت و .IPإنترنت 

تضالل  إلحبار المستخد  على  تسحيل الدخول  إلى صفحة إنترنت. HTTPاإلنترنت عبر بروتوكول 

وتعتمد  مانلالبوابات المقي دة بمهمة التأكد من صحة كلمة السر التي أدخلها المستخد  وتعديل حالة الحدار ال

الب  حصل عليم المستخد  عبر  IPوعنوان اإلنترنت  MACقواعد الحدار النار  على قي  العنوان الفينيائي 

 .DHCPبروتوكول 
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 بوابة مقّيدة مع الخطوات الثالث للتحقق من الهوية 1-5الشكل رقم 

و ي على  ( الخاوات الثال  لعملية التحقق من الهوية باستخدا  البوابات المقي دة1-5) رق  ي هر الشكلو   

 :اآلتيالشكل 

التتالل  بي المرحلة التحقق من  وية المستخد  إب ربا المستخد  مل الشبكة الالسلكية. : الخاوة األولى .1

ف محموعة الخدمات  WEP/WPAعبر بروتوكوالت   . SSIDوتقو  الشبكة عادةا بمرسال معر 

 عبر بروتوكول اإلعداد التلقائي للمضيف  IPيحصل المستخد  على عنوان إنترنت : الخاوة الثانية .2

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)   تقو  نقاة الولو  بتمرير سيل البياناتIP من 

 دون أ  تحقق من  وية المستخد . 

 HTTPSعبر بروتوكول الربا التشعبي  حميعا البات الوصول إلى الشبكة تحولواألخيرة : الخاوة الثالثة .3

(Hypertext Transfer Protocol Secure ) .الواردة من النبون إلى مخد  البوابة المقي دة 

المستخد  وكلمة السر عبر  اس بل  عادة بمرسال  يكونيقو  المستخد  بتسحيل الدخول إلى المخد  )وو

اآلمن(. أخيراا يقو  مخد  البوابة المقي دة بتعديل أو إضافة قاعدة ضمن الحدار النار   HTTPSبروتوكول 

ال بد من و الستيعال مفهو  التحقق من الهوية في الشبكات الالسلكيةل إلى اإلنترنت.للسماح للمستخد  بالوصو

  .ةفه  ما يحد  عند بدا حلسة االتصال بين نقاة دخول و محاة السلكي

 :Sybil Attack بيليسعتداا إ ( د

و نا يعمد المعتد  إلى انتحال  وية أكثر من عقدة داخل الشبكة مما يؤثر على موثوقية و صحة البيانات، و     

آلية التوحيم المستخدمة في ومن خالل تنييف الهوية يمكن للمعتد  أن يخترق التخنين المونع للبيانات، 

المنيفة مل مواقل منيفة يصبح بممكان  وتونيل الموارد. و إبا دمحت الهويات ،آلية تحميل البياناتو الشبكة

ل( بييس) المعتد  أن ي هر في مواقل مختلفة من الشبكة بهويات مختلفة  مما ينيد من احتمالية اختيار عقدة

كحنا شرعي من مسار التوحيم. و قد تعمل محموعة من العقد المنيفة إلى إرسال تعنينات سلبية تاعن في 

ل التي تنتحل  وية أكثر من ي( عقدة سيب2-5) وي هر الشكل رق ، ها العقدصحة محموع البيانات التي أرسلت

 عقدة.
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 كثر من عقدةأالتي تنتحل هوية  لبيسيعقدة  2-5الشكل 

 الكمال  -3

الى التكامل  إلضافةابحودة أ  ن ا  للمعلومات  يعرل عنإن مدى صحة و وثوقيم ن ا  التشتيل         

 المناقي للتحهينات والبرمحيات التي توفر آليات الحماية ومدى تناه  بنى المعلومات مل البيانات المخننة.
      

 والالسلكي على كشف أ االتصالتعريف كمال البيانات في الشبكات الالسلكية بقدرة بروتوكول يمكننا         

 هير مخولين. تحريف في البيانات المنقولة من قبل أشخاص
       

 1999ا  في الع (WEP)بروتوكول السرية المكافئة للشبكة السلكية ان يضمن  كان من المفتر و       

                              ن آلية كمال البيانات المستخدمة حينها التحقق الدور  من األخاااإإال  كمال البيانات المنقولة،

)CRC(heck Cedundancy Ryclic C لقد أتاحت األخااا التصميمية في بروتوكول و ،ل  تكن آمنة

الخاصة بهبي  (CRC) إمكانية تعديل البيانات المنقولة وتحدي  قيمة (WEP)السرية المكافئة للشبكة السلكية 

دون أن  من ، أ  أنم باإلمكان تحريف البيانات المنقولة(WEP)دون معرفة مفتاح تشفير  من البيانات حتى

  با التحريف. فيكش
     

بمضافة  WEPمشكلة كمال البيانات الموحودة في سلفها  WPA2و  WPAحل ت بروتوكوالت وقد        

       إلى عداٍد لإلاارات والب  يمنل ما يسمى بـ   حمات اإلعادة  باإلضافةشيفرٍة أكثر أمناا للتحقق من الرسالة 

Replay Attacks  المهاح  بتسحيل المحادثة بين أحد مستخدمي الشبكة الالسلكية ونقاة  بها  التي يقو

لن يحتا  المهاح   والولو  بتية الحصول على وصول هير مخول إلى  بي الشبكة. بمعادة المحادثة  القديمة 

شبكة بروتوكول السرية المكافئة لل و كمال البيانات لبل  فان  أو المفتاح. WEPإلى معرفة السر المشتر  لـ 

كمال ونستنتج من بل  ان  .WPAمقارنةا ببروتوكول الوصول المحمي للشبكة الالسلكية  WEPالسلكية 

يحل استخدا  بروتوكول الوصول  كمال البياناتبلوغ  وألحل منقرضاا. صار WEPالبيانات عبر بروتوكول 

السلكية عبر التشفير على لتحقيق كمال البيانات في الشبكات ال WPA2أو  WPAالمحمي للشبكة الالسلكية 

 مستوى الوصلة.
       

باتحاي بروتوكول  انتقاليةكخاوة  WPAلقد صم  بروتوكول الوصول المحمي للشبكة الالسلكية       

WPA2  معيار(IEEE802.11i يتضمن بروتوكول .)WPA  حنااا من المينات المتوفرة في معيار

IEEE802.11i  ويرك ن على التوافقية الرحعية مل بااقات الشبكة العاملة وفق معاييرWEP 

IEEE802.11b عالج بروتوكول الوصول المحمي للشبكة الالسلكية.WPA  العيول الموحودة في سلفم

WEP اختيرتللتحقق من الرسائل. لقد  ةآمن ةحديدة فريعبر نيادة حح  المفاتيح المستخدمة وإضافة ش 
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لكن و ،كونها أقوى الحلول القادرة على التعامل مل بااقات الشبكة القديمةل Michaelيخائيل خوارنمية م

عرضة للهحمات ولهبا السبل تحتو  الشبكات الالسلكية المعتمدة على بروتوكول  تنالخوارنمية ميخائيل ما 

WEP  ما. ةثانية عند اكتشاف  حم 30آليةا إليقاف عمل الشبكة لمدة 

 التوافر -4

 المخولوناالشخاص  حينما يحتاحهاالوصول الموثوق الى البيانات وخدمات المعلومات يعني  التوافر     

أنم من هير اليسير أن تمنل شخصاا ما من التشويش على إشارة شبكت   فهمهااألمور الواحل من و. ببل 

 أل  شخصيمكن استخدامم  و ضمن نااٍق محدد للقنوات الراديويةو ،الالسلكية. تعمل الشبكات الالسلكية

ومن شبم المستحيل منل األشخاص هير المخولين من التشويش على شبكت . ان كل   ةالسلكي تإلرسال إشارا

 ما يمكن  عملم أن تقو  بمراقبة وصالت  لتحديد المصادر المحتملة للتشويش. 

 إيقاف الخدمة -5

( بسبل التشويش Denial of Service DoSالشبكات الالسلكية عرضةا إليقاف الخدمة ) تكون          

ل شبكٍة أخرى إعداد تحهيناتم الالسلكية لتعمل و ،الالسلكي خب على سبيل المثال الحالة التي يقرر بها مشت 

ف محموعة  نفسها ضمن القنوات الراديوية المستخدمة في شبكت . تخيل أيضاا أن  بي الشبكة سترسل معر 

تحنل  بي الهحمات المقصودة أو هير المقصودة ينبتي علي  القيا  بمسٍح ل ،والخاص بشبكت  SSIDالخدمات 

ولتحنل تشويش على شبكات أخرى يحل علي  أال تفرا في نيادة ااقة وصالت   دور ٍ للترددات الالسلكية،

 الالسلكية.

 مثال بل  بالكامل. نا  العديد من األسبال التي قد تخف  من أداا الشبكة الالسلكية أو توقف عملها و       

ل كما قد تسب ،IEEE 802.11قد يتسبل وحود نقاٍا مخفيٍة في تدٍن كبيٍر في أداا الشبكات العاملة ببروتوكول 

وهير ا  SPAMإلى الرسائل المرسلة عشوائياا  باإلضافة( Peer-to-Peer) (الفيروسات، برمحيات )الند للند

 المخول إلى الخدمات األساسية. فرة للوصولافي تخفي  سعة نقل البيانات المتو

 با الفصل فمنم من الصعل منل المستخدمين هير المخولين  فيكما بكرنا في فقرة  التحقق من الهوية  و    

فر الشبكة الالسلكية القيا  بمها  مراقبة ايتالل تو ،وبنقاة الولو  أو البوابة المقي دة الخاصة ب  االتصالمن 

 .دالشبكة بشكٍل حي

 االنكار )المسؤولية(مكافحة  -6

التأكيد بأن مرسل البيانات قد حصل على إثبات بوصول البيانات الى المرسل اليم تعني مكافحة االنكار 

قد عالج  كونموبأن المستقبِل قد حصل على إثبات لشخصية المرسل مما يمنل احتمال إنكار ا  من الارفين 

  بي البيانات.

لشبكات الالسلكية على آليٍة للتأكيد على أن مرسل البيانات قد حصل على إثباٍت تحتو  بروتوكوالت اوال     

ة لتسل  المستقبل لرسالتم أو على أن المستقبل قد حصل على إثباٍت لهوية المرسل. لبل  يحل إعداد المسؤولي

 .ضمن بروتوكوالت الابقات العليا
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 انواع التهديدات لشبكات التحسس 5-3

 كللمعالحة  محموعة من المقترحات يوضح تهديدات االختراق لمن ومات االتصال الالسلكية ألنواعتبعا       

 .(1-5) الح  الحدول رق  ،من  بي التهديدات نوع

 وكيفية الوقاية منها التهديدات االمنية في الشبكات الالسلكية  المتحسسة انواع 1-5 جدول رقم

 ت
نوع امن 

 المعلومات
 نوع الوقاية والمعالجة المقترحة للتهديد تأثير التهديد

1 

 

 السرية

 

 خار التحسس، قد يصل المستخدمون

هير المخولين إلى البيانات المنقولة 

 عبر شبكت  الالسلكية

استخد  التشفير على مستوى الوصلة ضمن وصالت  الالسلكية -1

(WPA2.) 

ضمن الابقات بات المستوى األعلى  استخدا  التشفير -2

(HTTPS, Secure SMTP.) 

 يتمكنإب  لمنقولة،ا البياناتسرقة خار 

تابيق  من لمستخدمون هير المخولينا

 . حمات الشخص الوسيا

ف محموعة الخدمات SNRراقل نسبة اإلشارة إلى الضحيح  ، معر 

SSID إلى العنوان الفينيائي لنقاة الولو   باإلضافةAP 

MAC. المستخدمة في وصالت 

2 
من  التحقق

 لهويةا

خار الوصول هير المخول إلى 

 شبكت  الالسلكية

 IEEE 802.11X (WPA2.)ق  بمعداد بروتوكول  -1

ال تعتمد على أساليل التحقق من الهوية باستخدا  العنوان  -2

 فقا. MACالفينيائي 

ف محموعة الخدمات  -3  الخاص بشبكت . SSIDال ترسل معر 

شبكت  لخار الوصول هير المخول 

 الداخلية.

 ق  بتركيل الشبكة الالسلكية خار  حدود الحدار المانل. -1

واسمح بالوصول  الخاصة VPNاستخد  الشبكة االفتراضية  -2

الخاصة  الى شبكت  الداخلية عبر مركن الشبكة االفتراضية

 فقا.

3 

 
 السرية

خار الوصول هير المخول إلى 

 والى االنترنتشبكت  

 IEEE 802.11Xق  بمعداد بروتوكول  -1

 .Captive Portalق  بمعداد بوابة مقيدة  -2

 التكامل 4
خار تحريف البيانات أثناا نقلها 

 السلكياا.

باستخدا   التشفير  ضمن الابقات بات المستوى األعلى ينصح  -1

(HTTPS, Secure SMTP.) 

استخد  التشفير على مستوى الوصلة ضمن وصالت  الالسلكية  -2

(WPA2.) 
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 تشفير البيانات والمعلومات  5-4

آليةا لتأمين البيانات أثناا انتقالها بين نقاتين متصلتين الوصلة يشكل التشفير على مستوى الوصلة       

كما  و الحال في  االشارة)ويمكن أيضاا أن يتصال عبر وصلتين فينيائيتين مربواتين بمكرر  نفسها الفينيائية

عبر وصالت األقمار الصناعية(. يتيح التشفير على مستوى الوصلة حماية البروتوكوالت أو البيانات المارة 

فر مفتاح محدد أو سر مشتر  بين األاراف التي ايتالل التشفير تو و ،الوصلة الفينيائية من أعين المتافلين

خوارنمية مشتركة للتشفير. في حال عد  تشار  المرسل  ىتشتر  في عملية التشفير باإلضافة إلى اإلتفاق عل

أثناا  فيينبتي ف  تشفير البيانات وإعادة تشفير ا عند كل نقاة مرورنفسم و والمستقبل في الناقل الفينيائي

 التشفير على مستوى الوصلة عادة عند هيال التشفير على مستويات أعلى. ويستعمل انتقالها إلى المستقبل.

 802.11وفق معايير  على التشفير على مستوى الوصلة في الشبكات الالسلكية العاملة 5-4-1

( أكثر Wired Equivalent Privacy WEP) نمية السرية المكافئة للشبكة السلكيةخوار تعد      

ثبت عملياا بأن أ . لقد 802.11وفق معايير  على في الشبكات الالسلكية العاملة استعماالا خوارنميات التشفير 

  بي الخوارنمية 

                          هير آمنة، واستحدثت نتيحة بل  بدائل أخرى عديدة منها الوصول المحمي للشبكة الالسلكية 

((Wi-Fi Protected Access (WPA والتي )سيتضمن المعيار الحديد للشبكات  ،وكصيتة معيارية اعتمدت

فير على مستوى الوصلة أمناا .ال يوفر التشWPA2تدعى   WPAإصدار ماور من 802.11iالالسلكية 

يمالقاا خار  محال الوصلة الفينيائية، لبا يحل   محرد إحراا أمني إضافي لدى تصمي  الشبكة الالسلكية عد 

يستهل  التشفير على مستوى الوصلة منيداا من موارد التحهينات في نقاا الولو  كما يتالل تصمي   دائماا و

 إدارة مفاتيح التشفير.النواحي األمنية المتعلقة بتونيل و

 

 التوافر 5

إيقاف عمل الخدمة بسبل التشويش 

 الالسلكي )التداخل(

في راقل ايف الترددات الالسلكية دورياا.حابر من النيادة المفراة 

 وصالت . ااقة

 خار انخفا  سعة النقل نتيحة

 .لإلشارات الالسلكية المتكرر اإلرسال

 أومصادر أخرى للتشويش. تأكد من عد  وحود نقاا مخفية -1

الولو  لكشف أية إرساالت متكررة على مستوى راقل نقاا  -2

 الوصلة.

  

خار انخفا  سعة النقل نتيحة 

 .البرمحيات المؤبية

وبشكل خاص  IPراقل البيانات المنقولة لبروتوكول اإلنترنت  -1

 .UDPو  ICMPبروتوكولي 

 Intrusion Detectionرك ل أن مة كشف التسلل  -2

Systems.إبا دعت الحاحة 

6 
الوصول 

 إلى الشبكة

هير المخول لموارد  االستخدا خار 

 .الشبكة والشبكة الالسلكية

 IEEE 802.11Xق  بمعداد بروتوكول  -1

 استخد  البوابات المقيدة المعتمدة على التواقيل اإللكترونية -2

Digital signature. 
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 دارة المفاتيحإ 5-5

بمبادئ عمل الحلول األمنية المصممة خصيصاا لشبكات  االلإلى تنويد اليهدف  با الحنا من الفصل و     

وسائل الحماية من و بروتوكوالت التوحيم اآلمنة،و تحديداا التشفير و إدارة المفاتيح،حسسات الالسلكية ومتال

 أخيراا وسائل كشف التسلل.وححل الخدمة،  حمات 

 التشفير و إدارة المفاتيح 5-1-1

ألن  ،شبكات الالسلكية الحساسةال إن آليات التشفير المصممة للشبكات السلكية هير قابلة للتابيق في      

 تابيقها يتالل نيادة في استهال  قدرات العقد الحاسوبية و موارد ااقتها كما أنم قد ينيد من حدو  تأخير في

آلية لتقليل تكاليف التشفير و بل  عن اريق  2007 يلي في عا   اقترحو اإلرسال أو فقدان حن  البيانات

. و Chipcon CC2420مع   الحساسات و  و وحدة التشفير الموحودة في رقاقة  فيفر ااستتالل مورد متو

فير البرمحية و يدر  مبادئ ستهال  الااقة في تنفيب عمليات التشإبدراسة  2008تشانج من حهة أخرى قا  

 بفاعلية. ةمتحسسشبكات الالسلكية الال توحيهية لتابيق التشفير في

شبكات الالسلكية الحساسة ومما خلصوا إليم أن آليات التشفير  آليات التشفير المقترحة للتابيق داخلو     

من حي  السرعة في  -يعرف بالتشفير باستخدا  المفتاح العا   المتنا رة تتفوق على اآلليات الالمتنا رة أو ما

فيما التنفيب والتقليل من مستوى استهال  موارد العقد المحدودة مما يحعل التشفير المتنا ر االختيار األمثل 

ل الحساسات الالسلكية. إال أنم من أكبر العقبات أما  آليات التشفير المتنا ر تأمين عملية توني يخص شبكات

 المفاتيح بين األاراف المتواصلة في الشبكة. 

يثير بع  األسئلة المهمة فيما يخص إدارة مفاتيح  ةمتحسسشبكات الالسلكية الال إن تابيق التشفير في     

المتحسسات شبكات  التشفير. و تعد بروتوكوالت إدارة مفاتيح التشفير من أكثر القضايا تناوالا في محال تأمين

شبكات الالسلكية  يتالل منها إدارة المفاتيح بين العقد باريقة آمنة و موثوقة و بما أن العقد في إبالالسلكية 

العناصر بتعاني من قدرات و ااقات محدودة فمن  بي البروتوكوالت تواحم تحديات يمكن تلخيصها  الحساسة

  :اآلتية

 الباكرة المحدود  في الحساسات. ح و الب  قد يكون صعل التابيق ن راا لحح تيالتونيل المسبق للمفا .1

التي يحل أن تكون قوية لمنل المخترق من استتاللها في اكتشاف ار آلية اكتشاف العقد المحاورة واختي  .2

 المفاتيح السرية.

و الب  لن يكون سهل التحقيق بسبل صعوبة توقل الوقت الالن  الكتشاف المفتاح  تتيير المفتاح تلقائيا  .3

 التي تمثل صالحية المفتاح. لمدةاو صعوبة تحديد اول 

معالحة العقد المخترقة و التي قد يستتلها المعتد  للتوصل إلى المفتاح، باإلضافة إلى تأمين الوصول  .4

 المباشر من ارف لارف و التأخير المصاحل لعمليات إنشاا المفاتيح.

تمكن العديد من  ةمتحسسالالسلكية الشبكات ال من التحديات التي تواحم إدارة المفاتيح في وعلى الره       

الباحثين من تقدي  بروتوكوالت يصنفها بحسل  يكل الشبكة إلى بروتوكوالت مركنية و أخرى مونعة و 

المفتاح بين عقدتين إلى بروتوكوالت احتمالية و أخرى حتمية. وفي البروتوكوالت باالشترا   حتماليةابحسل 

المفاتيح و الب  يتولى مسؤولية إصدار و تونيل المفاتيح، مما يشكل المركنية يوحد ما يسمى بمركن تونيل 

نقاة ضعف يمكن أن تستتل الختراق الشبكة فبمحرد اختراق مركن تونيل المفاتيح تسقا الشبكة بأكملها في 

قبضة المعتد . و على النقي  من بل  نحد أن البروتوكوالت المونعة تو ف أكثر من حهة لتونيل و إنشاا 

 المنهحية المونعة.  تستعملاتيح مما يعنن قوتها في مواحهة االختراق لبا نحد أن أهلل البروتوكوالت المف



 
 
 

 

 
 

 

 5 أمن الشبكات المتحسسة الالسلكية 

82 

يصنف البروتوكول على أنم حتمي إبا كان يضمن وحود مفاتيح مشتركة بين أ  عقدتين وسايتين في الشبكة، و

 على العكس من البرتوكول االحتمالي الب  ال يضمن بل . 

ت التونيل المسبق للمفاتيح بحك  على استعرا  محموعة من برتوكوال 2009 عا وركن الباحثون في       

ا إ نها األنسل لشبكات الحساسات الالسلكية المتحانسة التي تعد األكثر شيوعاا. و قد عر  الباحثون تقييما

ا التقيي  عرفت معايير لقياس مفصالا لمحموعة كبيرة من البروتوكوالت تنتمي إلى تسل فئات مختلفة، و إلحرا

 : باآلتيفعالية و مرونة البروتوكول تتلخص 

 ا( حح  الباكرة المستهلكة في تخنين المفاتيح.

 ل( عدد دورات المعالج الالنمة إلصدار المفاتيح.

 خالل عملية إصدار المفاتيح. في ( كمية البيانات المتبادلة بين العقدحـ

 إصدار المفاتيح.( حح  الااقة المستهلكة في د

 فر مفاتيح مشتركة بينها.ا( ضمان ترابا العقد من خالل تو ـ

 داخل الشبكة. في ( عد  االعتماد على المعرفة المسبقة لمواقل العقدو

 القدرة على العمل في نااق واسل. (ن

 ( سهولة إضافة عقد حديدة للشبكة. ح

 لتشمل: متحسسةية الشبكات الالسلكال داخل المستعملةتتعدد أنواع المفاتيح 

في تشفير و ف  تشفير  يستعملو الب   نفسم تشتر  حميل عقد الشبكة في المفتاح إب :المفاتيح الشاملة :والا أ

 . حميعاا  الرسائل المتبادلة

د المحاورة فمن عليها ــــــوالب  يفتر  أنم إبا كان للعقدة عدد )س( من العق: المفاتيح النوحية للعقد :ثانياا 

العقد داخل  تستعملالمفاتيح النوحية للمحموعات و ،تيح المختلفة للتواصل مل حيرانهاس( من المفا) نـــــتخني

 مفاتيح نوحية. باستعمالبين رؤوس العناقيد  يتواصلو  اا مشتركحاا العنقود مفتا

 إنمحمل الشبكة فقا. و نستايل القول  لدى، معلو  يخصص لكل عقدة مفتاح خاص إب: المفاتيح الفردية :ثالثاا  

 خالفألنم في حال اختراقها سيفشل حنا محدود من الشبكة على  ،المفاتيح النوحية أقوى من المفاتيح الشاملة

 المفاتيح الشاملة التي قد يسبل اختراقها انهيار الشبكة بأكملها.

 

  ةاالستشعار الالسلكيشبكات الالمعايير القياسية في  5-6

 رالمعيا 5-6-1

 . وا ميتم مفهو  المعيار الى أوالا سلكية، دعنا نتعرف  لالا المتحسسة قبل الخو  في معايير الشبكات      

 بأن م:  1978(  المعيار  في العا  US-NSPACلقد عرف ت اللحنة االستشارية لسياسة المعايير الوانية  )

تصنيف المكونات، و المتالبات المتعلقة بتعريف المصالحات، محموعة محددة مسبقا  من القواعد، الشروا أو 

القياسات الكمية أو الحودة لتوصيف المواد، و تخايا العمليات،و حرااات،اال داا أواالو تحديد المواد،و

 الخدمات أو الممارسة .ون مة، االوالمنتحات، و
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 فيما يخص المنتحين لكان من المؤكد عد ن مة عديمة الفائدة ير التحهينات، البرمحيات واالايلو كانت معو     

فمن إنتا   وفيما يخص المنتحين أساسا لتكبد  عناا وضل المعايير ولما وحدت أساسا أيا من  بي المعايير. حاحةال

خرى المتوافقة مل المنتحات اال منتج متوافق مل معيار محدد يعني ضمنيا إمكانية تشتيل  با المنتج مل حميل

 با المعيار. كما يمنح بل  أيضا  با المنتج إمكانية الوصول إلى أسواق عالمية يعرف نبائنها  با المعيارأنه  

الحودة والتناه  في  تساوياا فيالمعايير من المنتحين لكي تضمن للمستهل   تستعمليألفون  با المنتج بعينم. 

المنتج المتوافق مل معياٍر ما يضمن إمكانية تشتيل  با المنتج مل  فمن فيما يخص المستهل منتحاته . أما 

 رتباا بمنتٍج واحد.منتحاٍت أخرى وبالتالي تحرير   من قيد اال

  المتلقة المعايير المفتوحة و (1)

 خالفللعمو ، على  متلقة. تكون المعايير المفتوحة متاحةا و تصنيف المعايير إلى مفتوحة ألحل تسهيل     

ضمن شروا تعاقدية ( ساساإل با فيما إبا كانت متاحة في )ن ائر ا المتلقة، فالمعايير المتلقة تتاح فقا 

 المعايير صارمة ومقيدة حدا مل الحهة التي تمل  حقوق الملكية الفكرية لمواصفات  بي المعايير. أما مواصفات

صيغ مستندات  ي  أمثلة المعايير المفتوحةا ام ،HTMLلتة توصيف الربا التشعبي المتلقة فخير مثاٍل عليها 

 .Microsoft Office  برمحياتالحنمة 

كونها لن مة لبرمحيات أو االواتساعد المعايير المفتوحة على رفل مستوى التوافقية بين التحهينات، و      

شخص يرهل في استخدامها. مما يعني عمليا أن بممكان أ  شخص يمل  الخبرة والدراية الكافية أن  أل متاحة 

الب  استخدمم في بناا  نفسم ليعمل مل المنتحات الخرى المتوافقة مل المعيار المفتوح بم يبني منتحم الخاص

 منتحم.

. في عاالختراق الترخيص أو برااات يعني بالضرورة تحريري من حقو إن محرد كون المعيار مفتوحا ال     

 بع  المعاييرو ،مفتوحة فمن العكس قد ال يكون صحيحا على الدوا  حميعاا  المعايير المحانية عد  حين يمكننا 

لقاا  أخرى مفتوحة أيضا تعويضا ماديا معاييرختراع المفتوحة متاحة بالمحان، بينما قد يالل مالكوبرااات اال

 ىمفتوحة إل ITU ،ISOو  IEEE المعايير المنشورة من المن مات الدولية مثل وتعداستخدا   بي المعايير. 

 فياراف تقتصر أ مية المعايير المفتوحة على تمكين حميل اال الفباختصار و ،أنها ليست محانية على الدوا 

حين عبر التحديد بكلفة أقل، بل تتعدى بل  إلى تشحيل التنافس بين المنت اآلخربعضها  بناا حلول متوافقة مل

 الواضح لقواعد اللعبة.

(2)IEEE  ومحموعات العمل التابعة لم:- 

IEEE        إللكترون و و من مة دولية ال تهدف للربح الماور المعهد الدولي لمهندسي الكهرباا وا يعد

وتوليد الااقة تقنية المعلومات وللمعايير الدولية، وعلى وحم الخصوص تل  المتعلقة باالتصاالت،   االساس

معايير من أكثر ،وأخرقيد التاوير 400ستخدا  و معيارقيد اال 900يمل  المعهد محموعةا من  ؛الكهربائية

IEEE   شيوعا محموعة معاييرIEEE 802 LAN/WAN  والتي تتضمن معيار شبكات معايير IEEE 

 . IEEE 802.11ومعيار الشبكات الالسلكية  802.3

 الحضرية : لشبكات المنااق المحلية و  802IEEEمعايير(3)

.  MANواسعةوشبكات المنااق ال  LAN شبكات المنااق المحلية ىإل IEEE 802 تشير عائلة معايير     

بالشبكات التي تنقل حن  البيانات متفاوتة االححا  مقارنة بالشبكات التي    IEEE 802ينحصر تعريف معايير و

 المنااق شبكات معايير لحنة تهت و (cells) تنقل البيانات ضمن وحدات قصيرة بات حح  موحد تدعى بالخلية

  IEEE 802.11معيار عليهاومثال  ،IEEE 802معايير عائلة بمتابعة LAN/MANوالحضرية  المحلية

 سلكية السريعة.  الال للشبكات  IEEE 802.16ومعيار الالسلكية للشبكات
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 لمعايير التقنية الجوانب 5-6-2

ت التختلف  بي التعدي،وسلكيةاللت المرتباة بالشبكات امحموعةا من التعديال 802.11يتضمن معيار        

 . QoSالترددات وحودة الخدمة نااقو،شفيرتقنيات الترئيس في  لفيما بينها بشك

ولى والثانية من الالابقتين ا IEEE 802 كما  و الحال في حميل معاييرIEEE 802.11 يتاي معيارو       

وابقة وصلة   (L1) ي الابقة الفينيائيةو Open Systems Interconnection  المعيار  OSI نموب إ

  (L2). البيانات

  IEEE 802.11تعديالت معايير  5-6-3 

 كلف بات متوافقة منتحات بفضل السوق في واسعا انتشارا حققت قد والتي (,g a, b) التعديالت تعد      

سابقة  مواصفاتو ي عبارة عن تحسينات  802.11 معايير عائلة ضمن شيوعا التعديالت أكثر ي  معقولة

  :توضيح  بي التعديالت ياتيضمن العائلة وفيما 

 : IEEE 802.11bوالا أ

 بسرعاتٍ  البيانات نقل لدع  802.11 صلياال المعيار عن تحسينات IEEE 802.11b معيار يتضمن       

المعيار  في المحدد الناقل إلىنفسم  الوصول أسلول المعيار  بايستعمل  ،)الثانية في ابايتگمي 11 و 5.5) أكبر

 DSSS المباشر  التتابل عبر المونع الايف تقنية IEEE 802.11b معيارويستعمل  ،802.11االصلي

 .والمحددة ايضا في المعيار االصلي

  IEEE 802.11a :ثانياا 

 المعيار البروتوكول المحدد في IEEE 802.11bمعيار  في الحال  و كما تماما المعيار  با يستعمل        

 تقسي  تقنية ترمين يستعملو ا رتنگيگ 5 التردد حنمة ضمن IEEE 802.11a  معيار يعملو .نفسم صلياال

 في تايابگمي 54 تعادل البيانات لنقل قصوى سرعةٍ  بلوغ على القدرة يعايم مماOFDM  التردد المتعامد

 الثانية.

  إلى البيانات نقل لسرعة ف  كيالم ختياراالستعمال با السرعة  بي تخفي  مكني  الحاحة اقتضت ما إبا    

حققم  الب  الواسلنتشاراإلIEEE 802.11a يبلغ معيار ل . الثانية في تايابگمي (48, 36 ,24 ,9،12،18 ,6)

 على IEEE 802.11b السابق المعيار المعيار تواحد  با استخدا  معوقاتمن و  IEEE 802.11bن يري

 حنمة في صرامة  األكثر والقوانين المعيار على وفق  با صممت التي وليةالمنتحات األ ضعفو واسل، نااق

 .ا رتنگيگ  5 الترددات

  IEEE 802.11gثالثاا:

 IEEE802.11gاالس   وأعاي 2003 عا  من حنيران في 802.11 لمعيار الثال  التعديل عتمدإ لقد      

ويستعمل  .ا رتنگيگ 2.4 الترددات حنمة ضمن IEEE 802.11b  ن يري شأن شأنم المعيار  با يعملو

 سرعةٍ بلوغ   من يمكن م مما نفسها OFDM (802.11 a) معيار في  المعتمدة الترمين تقنية 802.11g معيار

 وفقعلى   العاملة المنتحات مل التوافقية لضمان ،والثانية في تايابگمي 54 حتى تصل البيانات لنقل قصوى

)مثل تل  المستخدمة في  CCK+DSSSالترمين تقنياتاستعمال  إلى يعود المعيار  با فمن 802.11b معيار

802.11b ) ترمين  يستعملابايت في الثانية في حين گمي 5.5و  11عند سرعات نقل البيانات

DBPSK/DQPSK+DSSS  ابايت في الثانيةگمي 2و 1عند سرعات. 

 . 802.11لتعديالت الثالثة االكثر ا مية لمعيارا ةرناملخص مق يأتيوفيما 
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 802.11مقارنة التعديالت الثالثة االكثر اهمية لمعيار  2-5جدول 
 

 

 امسـل الخـئلة الفصـــسأ

 :اآلتية/ اكمل العبارات 1س 

 و ........ و ..... .......و ....... يو ،تضمنت النشااات المحددة ألمن اإلتصاالت أربعة أحناا .1

 ...................ـتتعلق ب لسرية والتحقق من الهوية خاصيتينن اإ .2

 .............. عىيد WPA من اا اورصداراا مإ 802 لمعيار الحديد للشبكات الالسلكيةسيتضمن ا .3

 54ولم سرعة قصوىرمين............ ما تقنية التلم تردد............ أ a 802.11المعيار  .4

 ابايت/ثانية.ميك

ف  تشفير في تشفير و  يستعملو الب   نفسم تشتر  حميل عقد الشبكة في المفتاح إب................... .5

 .حميل الرسائل المتبادلة

  ............5...........4..........3..........2..........1:  يو ،خصائص خمسالمعلومات يشمل  أمن .6

 ................. بسبل (Denial of Service DoSالشبكات الالسلكية عرضةا إليقاف الخدمة ) تكون .7

 ..............................لتشمل شبكات الالسلكية الحساسة داخل المستعملة فيتتعدد أنواع المفاتيح  .8

وضح  بي  ،ضمن العائلة عبارة عن تحسينات لمواصفات سابقة IEEE 802.11تعديالت معايير  /2س

  .التعديالت

 بي البروتوكوالت تواحم تحديات  وانمن قدرات و ااقات محدودة  الالسلكية الحساسة تعاني الشبكات /3س 

 ما ي وضحها؟ محددة،يمكن تلخيصها في عناصر

 عدد ا. ؟فعالية و مرونة البروتوكولللقياس امعايير  ما ي /4س

 :اآلتيةالوقاية والمعالحة المقترحة للتهديدات  مانوع /5س

     .شبكت  الالسلكيةخار الوصول هير المخول إلى  .1

 .هير المخولين إلى البيانات المنقولة عبر شبكت  الالسلكية خار التحسس، قد يصل المستخدمون .2

 .إيقاف عمل الخدمة بسبل التشويش الالسلكي )التداخل( .3

 تقنية الترمين التردد المعيار
السرعة القصوى 

 لنقل البيانات
 المالح ات

802.11 a  5 ا يرتنكيك OFDM 54 ابايت/ثانيةكمي 
قنوات هير متداخلة   8

 اليوحد حودة للخدمة

802.11b 2.4 ا يرتنكيك DSSS,CCK 11 قناة متداخلة 14 ابايت/ثانيةكمي 

802.11g 2.4ا يرتنكيك 
OFDM,CCK,DSS

S 
 ابايت/ثانيةكمي 54

 قناة متداخلة 14

كتوافق مل معيار 

802.11b. 
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تابيق  حمات الشخص  من لمستخدمون هير المخولينا يتمكن إب لمنقولة،ا البياناتسرقة خار  .4

 .الوسيا

 .هير المخول لموارد الشبكة والشبكة الالسلكية عمالاالستخار  .5

 .هير المخولين إلى البيانات المنقولة عبر شبكت  الالسلكية خار التحسس، قد يصل المستخدمون .6

 ؟  من خاللها تحقيق سرية البياناتالتي يت األساليل ما ي /6س

 .وضح بل  ؟تشفير البيانات والمعلومات كيف يت   / 7س

 لعقدة سيبيل. شرح بل  معننا احابت  بمخااإ ؟يعمد المعتد على مابا  سيبيل اعتداا في /8س

     التحقق كيفية  شرحوإ ،بين  بي الخاصيةخصائص أمن المعلومات  / التعرف على الهوية  ي احد خمس9س

 من الهوية؟       

 .والفرق بينهما المفاتيح الفرديةو المفاتيح النوحية للعقد وضح كيفية عمل  /10س

تقنية و ،من حي  التردد( 802.11a, 802.11b, 802.11g) اآلتيةبين الفرق بين المعايير الثالثة / 11س

 و السرعة القصوى لنقل البيانات. ،الترمين
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 الفصل السادس

 الالسلكيةالمتحسسة  الطاقة في الشبكات

 

 :هداف الفصل السادسأ

الطالب خصائص وحدة توليد الطاقة في الشبكات المتحسسة والعوامل المؤثرة على استهالكها معرفة    

 واساليب االدارة المستخدمة لتقليلها بشكل مثالي  واهم التحديات التي تواجه ذلك. 

 :محتويات الفصل السادس

  .الالسلكية  خصائص وحدة توليد الطاقة في الشبكات المتحسسة  6-1

  .استهالك الطاقة في العوامل المؤثرة   6-2

  .الالسلكية ساليب ادارة الطاقة في الشبكات المتحسسةأ 6-3

 .التحديات 6-4

 اسئلة الفصل السادس 
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 الفصل السادس

 الالسلكيةالمتحسسة  الطاقة في الشبكات

 الالسلكية الطاقة في الشبكات المتحسسة خصائص وحدة توليد 6-1

مصدر قلق بالغ األهمية وذلك لشحة او ندرة  (WSN) الالسلكية تحسسال استهالك الطاقة في شبكة يشكل      

ها بتنفرد  عدة الالسلكية الى خصائص تحسسالالطاقة. ويعزى اسباب تضخيم مشكلة الطاقة في شبكات 

 وهي:   ،الشبكة

وتجهيز وإدارة ذاتية  تحسسالصغير مع تعقيد المهام التي تقوم بها العقدة من  التحسسبمقارنة حجم عقدة  - أ

 واتصاالت، تحتاج العقدة الى مصدر كبير للطاقة.

    أو إعادة  تغييرالالسلكية من عدد كبير من العقد، وهذا يجعل  التحسسشبكة  ومن الناحية العملية، تتكون -ب

 .صعباً للغايةشحن البطاريات 

   عمالمن خالل است المتحسسةمجال تحسين ادارة الطاقة للشبكات  الرغم من التقدم العلمي والبحثي فيعلى  - ج

 .اً مقيد يزال عامالً  ماالطاقة المتجددة وآليات إعادة الشحن الذاتي، اال ان حجم العقد 

 فشل بعض العقد قد يسبب عطل الشبكة بشكل كامل. -د

احد ابرز المشاكل )التي ال بد منها( في الشبكات المتحسسة  دوالتي تعان خاصية استهالك الطاقة       

انظمة )بروتوكوالت(  يمكن النظر اليها من خالل زاويتين، االولى هي تطوير إذالالسلكية والتي يجب ان تحدد 

 Mediumط يوسوالوصول إلى الاالتصال والتي تشمل التنظيم الذاتي،  لألغراضكفوءة في استخدام الطاقة 

Accessبروتوكوالت المسار ، وRouting Protocol  التي بدورها تأخذ سمات خاصة في شبكات االستشعار

الغير ضرورية والتي تؤدي الى  هي تحديد األنشطةفاما الزاوية االخرى لمشكلة استهالك الطاقة  الالسلكية.

 .التخفيف من آثارهااسراف في استهالك الطاقة في الشبكة ومحاولة 

ما وألفعاليات العقدة  اً تحديد اهعلى انخاص  على نحوضرورية غير الويمكن وصف األنشطة المسرفة و       

ضعف جانبية للشبكة نقاط هذه األنشطة ويمكن عّد بشكلها العام هو تحديد نطاق عمل الشبكة. في كلتا الحالتين، 

 .(Software And Hardwareوالمكونات المادية )او كنتائج غير مثالية للبرمجيات 

العقد قد  الميداني للشبكة ان بعض عمالالمالحظات التي جمعت من االستأوضحت لى سبيل المثال، وع      

الغير متوقع للمعلومات من الشبكة والتي تسبب تشغيل انظمة  األفراطاستنفدت بطارياتها قبل األوان بسبب 

ألنها  وبالفعل استنفدت بعض العقد بطارياتها قبل األوان اطول من الوقت المطلوب. مدةاالتصاالت الثانوية ل

معظم  نّ فإلقبول االتصال بها. وكما ذكر انفا  امة اتصال مع شبكة لم تعد مبرمجةإق حاولت بشكل عشوائي

سبيل المثال، يضيع  فعالة هي نتيجة للتصميم الغير مثالي للبرمجيات والمكونات المادية، علىالاألنشطة غير 

الى عملية  باإلضافة( أو االتصال بمحطة ثانوية. Idle Processingقدرا كبيرا من الطاقة معالجة الخمول )

 لطاقة. في ا اً كبير اً تحسس( المحيط بغية ربط العقد فيما بينها وهذا يتطلب استهالكلاالرسال العشوائي للشبكة )

 هاوالتي يمكن تطبيق للطاقة. اقتصادياً  استهالكاً   (DPM)ميكية للطاقة االدين اإلدارةتضمن استراتيجية و       

تقليل ( DPM) تهدف استراتيجيةإذ كليهما. في لشبكة( أو في العقدة( او بشكل عام )في ابشكل خاص )

 Queue امــــــة المهـــــلمعالج صفالاستهالك الطاقة في العقد الفردية من خالل تجهيز كل نظام فرعي بنظام 

Processing. 
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   Local Power Management Aspectsجوانب إدارة الطاقة المحلية 6-1-1

األنظمة  فيكيفية  استهالك الطاقة  ي فهمفدارة الطاقة المحلية إن الخطوة األولى تطوير استراتيجية تمك      

 المعرفة على تفادي الفعاليات غير الضرورية للعقدةإذ تمكن هذه السلكية. ال تحسسال الفرعية المختلفة  لعقدة

تمكننا من تقدير المعدل الكلي لتبديد الطاقة في  ذلك، فضالً عنوبالنتيجة تقليل االسراف في استهالك الطاقة. 

الفرعية  لألنظمةة، شرح تفصيلي اآلتيفي فقرات الفصل ، وعمر الشبكة بالكامل على معدل تأثيرهالعقدة وكيفية 

 .التحسسة لعقد

 Processor Subsystem   معالج النظام الفرعي 6-1-2

و أStrong ARM  مثل، (Microcontroller Controlمعظم النظم الفرعية تستخدم المتحكمات )      

Atmel's AVRالمتحكمات . يمكن تكوين هذه Microcontrollers Control  مختلفة للطاقة.  بأوضاعللعمل 

 :لديه ستة اوضاع مختلفة للطاقة atmega128l المتحكمعلى سبيل المثال، 

وحدة المعالجة المركزية بينما يسمح لذاكرة الوصول تتوقف فيه  :Idle Mode وضع الخمول (1

، ونظام المقاطعة SPIوالمؤقت/العدادات ومنفذ التوالي للسطح البيني  SRAMالعشوائي الساكنة 

Interrupt  بمواصلة العمل. وضع خفض استهالك الطاقة يحفظ محتوى السجالتRegisters   عادة

 تشغيل العقدة. 

 يستمر  المؤقت المتزامن بالعمل مما يسمح للمستخدم ضبط المؤقت في حين أن :وضع توفير الطاقة (2

  (.Sleeping Modeالعناصر المتبقية من الجهاز في وضع السكون  او النوم ) تدخل

 تتوقف فيه وحدة المعالجة المركزية وجميع وحدات االدخال واالخراج :الحد من الضوضاءوضع  (3

(I/O) باستثناء المؤقت المتزامن والمحول الكمي الرقمي. والهدف من ذلك هو تقليل ضوضاء التبديل ،

  .ADCاثناء عملية التحويل من الكمي الى الرقمي 

او  (النوم) يعمل بينما باقي المكونات المادية تدخل في وضع يبقى المذبذب الرنيني :وضع االستعداد (4

استهالك الطاقة انخفاض  الى باإلضافة كم حالتشغيل السريع للمت (اسريع اً استيقاظ) السكون. مما يعطي

 الالزمة لذلك.

 .غير المتزامنالرئيس والمؤقت  كل من المذبذبيستمر بالعمل  :وضع تمديد االستعداد (5

معالجة االنظمة الفرعية مع جهود وترددات مختلفة.  آنفاً. يمكن ان تعمللتكوينات المذكورة الى ا باإلضافة    

تتجسد استراتيجية كفاءة الطاقة من خالل االنتقال ومن خالل عمل معالج النظام الفرعي بمختلف اوضاع الطاقة 

هالك الطاقة قبل اتخاذ قرار االنتقال عامل است لنا مّما ّمر ضرورة النظر فييتبين ، وخرآمن وضع تشغيلي الى 

 خر.آمن وضع طاقة الى 

 ستهالك الطاقةإ فيالعوامل المؤثرة  6-2  

  :منهاعدة، وعوامل ب التحسسستهالك الطاقة في عقدة إيتأثر     

 .نوع التعديل .1

 .قدرة االرسال مكبر .2

 .كفاءة الهوائي .3

 .رسالمدى ومعدل اإل .4

 مقدار حساسية المستقبلة. .5
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نظام االتصال في العقدة بحد ذاته أو إيقاف تشغيل  يمكن تفعيل مثالً ، فبعض من هذه المشاكل جذرياً وُحلت       

جهاز اإلرسال واالستقبال، أو كليهما. بسبب وجود عدد كبير من المكونات المادية النشطة في نظام االتصال 

في  التحسسيةسري حتى ان كان العقدة تمن التيار  لمذبذبات( لذا فهنالك كمية كبيرةوا ،المكبرات :للعقدة  )مثل

 .وضع الخمول )السكون(

 ليس من الضروري ان ينخفضان عملية تحديد وضع التشغيل ليست بالحالة اليسيرة، وكمثال على ذلك،       

 في ذلك هو وجودوالسبب ، رسالاالرسال او قدرة اإل يسير في مدىاستهالك الطاقة في المرسلة بانخفاض 

البيانات والطاقة المستهلكة بشكل حرارة متبددة في مكبر قدرة  إلرسالعالقة تبادلية بين الطاقة المطلوبة 

اغلب المرسالت  تعمل قدرة االرسال.قلت القدرة المبددة )الطاقة الحرارية( كلما  تزداد عادة، واالرسال

 بعدهتنحدر مستوى محدد مسبقا الذي  التجارية بشكل كفوء عند مستوى ارسال طاقة واحد او اثنين اقل من

ة، على الرغم من تنظيم العقدة زهيدفي بعض أجهزة اإلرسال واالستقبال الكفاءة قدرة االرسال بشكل كبير. 

على .٪ من إمدادات الطاقة تتبدد في شكل حرارة غير مفيدة60على وضع أقصى ارسال للطاقة فان أكثر من 

 مددها تتراوحيمتلك ثمانية مستويات للطاقة   Chipcon Cc2420قبال  سبيل المثال، جهاز اإلرسال واالست

إذ  (.1-6) وكما مبين بالجدول رقم ،)الديسبل هو وحدة لقياس الطاقة(  يسبل( د0لغاية )( ديسبل 24-بين )

بطارية ذات جهد  عمالستهالك الطاقة عند استإتاج الطاقة واالستهالك الحالي، وأعمدة الجدول عن ان تعبر

  فولت(. 1.8مستمر )

 Chipcon Cc2420جهاز اإلرسال واالستقبال  ل مستويات قدرة الخرج ومقدار التيار المستهلك 1-6 جدول

* VDD=1.8V 

 التيار المستهلك قدرة الخرج المبرمجة

mA 

 ملي امبير

 القدرة المستهلكة

mWatt 

 ملي امبير

القدرة مقاسة  رقم المستوى

 dBبالديسبل 

 القدرة مقاسة 

 mWبالملي واط 

31 0 1 17.4 31.32 

27 -1 0.79432 16.5 29.7 

23 -3 0.50118 15.2 27.36 

19 -5 0.31622 13.9 25.02 

15 -7 0.19952 12.5 22.5 

11 -10 0.1 11.2 20.16 

7 -15 0.03162 9.9 17.82 

3 -25 0.00316 8.5 15.3 

 

 ستهالك التيار.إرسال الطاقة وإعي للتيار والعالقة بين مستويات ستهالك الطبياإليوضح  (1-6)الشكل و      

يؤدي الى والذي  ديسيبل 55هو زيادة مستوى قدرة االرسال بنحو  (1-6)الشكل  فيما يمكن مالحظته مو

 مضاعفة استهالك التيار.
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 Chipcon CC2420يوضح العالقة بين القدرة المرسلة والتيار المستهلك لجهاز 1-6الشكل 

يمكن تعريف كفاءة المكبر بانها معدل ارسال القدرة  الى  إذيوضح كفاءة مكبر القدرة ( 2-6)اما الشكل      

 مقدار القدرة المستمرة المستهلكة بالمكبر.  

ة نظام االتصال للعقدة ساطهي الوقت المستغرق بوو المتحسسة وجد عقبة أخرى في القدرة للعقدةتو    

 فعال.للنهوض من وضع الخمول او وضع االنتظار الى وضع 
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 Chipcon CC2420كفاءة المكبر لجهاز  2-6شكل ال

 ناقالت التردد وذاكرة الوصول العشوائي  وافقت 6-2-1

اخرى من خالل ناقالت داخلية ذات  تحسسما يتصل مع عقدة حينطاقة  التحسسمعالج عقدة يستهلك         

ويمكن تصميم  ،تحديد مقدار استهالك الطاقة على مقدار التردد وعرض حزمة االتصاليتوقف سرعة فائقة، و

الناقل  استراتيجية توافق في حين تصممبشكل مثالي باالعتماد على نوع االتصال بين العقدتين  هذين العاملين

وفق القيمة الجديدة للتردد على عند تغير تردد الناقل يجب اعادة ضبط مسوق الناقل ، وعلى ترددات الناقل بناءً 

 لضمان االداء االمثل. 

 الذاكرة النشطة 6-2-2

كل صف يشكل وحدة خزن وتتكون الذاكرة النشطة من خاليا كهربائية مرتبة بشكل صفوف واعمدة،        

المعدل الزمني يكون هذه الخاليا بشكل دوري للحفاظ على خزن المعلومة. ويل ان يعاد تحمويجب مستقلة. 

معدل الزمني المنخفض يتوافق الللتحديث او لتحميل المعلومة هو مقياس لعدد الصفوف المطلوب تحديثها. 

ن إذلك ف خالفقبل حدوث عملية التحديث. وعلى  تنتهيللتحديث مع هبوط نبضة التشغيل والتي يجب ان 

ي قبل حدوث عملية المعدل الزمني الصاعد للتحديث يتوافق مع صعود نبضة التشغيل وكذلك يجب ان تنته

 :ةاآلتييمكن تشكيل وحدة الذاكرة للعمل في واحدة من اوضاع الطاقة و، التحديث

a) وضع درجة الحرارة التعويضية. 

b) التحديث الذاتي لمجموعة جزئية وضع.   

c) وضع  خفض الطاقة. 
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لدرجة حرارة المحيط.   تبعاً  ضبطهمن الجدير بالذكر ان معدل التحديث القياسي لوحدة الذاكرة يمكن و      

والتي تحتوي على متحسسات لحرارة ( DRAM) ولهذا السبب بعض االنواع التجارية توفر ذاكرات نوع

 المحيط.

فيها المعلومات، حيث تسمى هذه تخزن سعملية تحديث الذاكرة ان تحدد لجزء من الذاكرة والتي ويمكن ل      

فان القدرة الكهربائية تقطع  هانيتخزلفر معلومات افي حال عدم تو، والطريقة بوضع التحديث الذاتي الجزئي

 يعد عامالً ( RAM)التوقيت لذاكرة الوصول العشوائي  يعد .التحسسعن معظم الذاكرة الموجودة في عقدة 

عملية خزن  انه يشير الى زمن المستغرق للوصول الى وحدة الذاكرة. إذيؤثر باستهالك الطاقة  اً خرآ اساسياً 

اشارة الى  بإرساليتم ذلك  إذمعلومة في خلية معينة بالذاكرة تتم بتنشيط  صف الخاليا المتضمن لهذه الخلية 

لة ـــــر لجمـــــ( وهي مختصRAS) ـا بـــــز لهـــــويرم ســـــالتحسالصف المعني من قبل معالج عقدة 

(Row Access Strobe) حالما يتم تنشيط صف الخاليا المعني نتمكن من الوصول مباشرة الى الخلية .

يتم خزن المعلومات بشكل تام. اما الوقت المستغرق لتنشيط صف من الخاليا في الذاكرة المقصودة وبذلك 

في حال عدم  التحسسولكن يمكن ان يسبب مشاكل في عمل عقدة  ،( ويكون مقداره ضئيلTras)ـ يسمى ب

 ضبطه بصورة صحيحة.

       ( وهي مختصر للجملة CAS) ـيرمز له ب إذعمود في الذاكرة  ويحدث الشيء نفسه فيما يخص تنشيط     

(Column Access Strobe) وكتابة   المعنيةالمستغرق لتنشيط صف الخاليا وبالتالي الخلية  التأخير. زمن

او  اً يمكن ان يكون هذا الوقت قصير إذ( Trcd) ـ)استعادتها( من الخلية يرمز له ب قراءتها)خزن( المعلومة او 

قصيرا بينما  (Trcd) في حال الوصول المتتابع للخلية يكون، وتبعا لكيفية الوصول الى خلية الذاكرة  طويالً 

 يترتب على ذلك استهالك اكبر للقدرة. إذعند الوصول الى الخلية بشكل عشوائي  يكون طويالً 

 التحسسمصدر الطاقة لعقدة  6-2-3

(. وفي DC-DC Converterمكون من بطارية ومحول للجهد المستمر ) تحسسان مصدر الطاقة لعقدة      

 بعض الحاالت يمكن ان يتضمن لعناصر اخرى كمنظم للجهد. 

محول الجهد المستمر مسؤول عن تثبيت الجهد للقيمة الصحيحة لمختلف االجزاء االليكترونية. عملية     

 اسباب استهالك الطاقة وستناقش الفقرات اآلتية ،التحويل  تستهلك طاقة ويمكن ان تكون هذه العملية غير كفوءة

 .من خالل مكونات مصدر الطاقة

 البطارية 6-2-4

تعاني من النضوب. وهناك عدة عوامل  وقدالسلكية  تحسسالبطارية هي المصدر الرئيس للطاقة لعقدة      

البطاريات من خالل سعة معدل التيار  دحدوت على كفاءة هذه البطاريات وتعد التكلفة العامل الرئيسي فيها. تؤثر

(C )تأثرساعة. وهذه الكمية تشير الى المعدل الذي عنده تفرغ البطارية شحنتها بدون ان  -يقاس بوحدة أمبيرو 

 معدل التفريغ للبطارية فان معدل السعة ينخفض.   فحينما يزدادعلى جهد المصدر. عمليا 

يمكن ان ( ساعة –امبيرملي 1000) وهذا يعني بطارية بسعة (1C) اً البطاريات مساويمعدل غلب أويكون     

ملي امبير ل ساعة  500 (C 0.5) وتعطي بطارية بسعة، (ملي امبير لمدة ساعة واحدة 1000ـ )تزودنا ب

يمكن حساب سعة البطارية نحو اقل من المعدل المذكور لها و على غالباً اداء البطاريات  ويكونواحدة. 

 ة:تيالمعادالت اآلب

 



 
 

 
 الطاقة في الشبكات المتحسسة  الالسلكية  6
 

 
 

94 

 :(Peukertمعادلة بيوكرت )

𝑪

𝑰𝒏
… … … … … … ..   (6 − 1)               t =    الشحنة= زمن 

𝐂∗𝐈

𝐈𝐧  ………  (6 - 2)       =  CT =سعة البطارية الحقيقية 

 :نإ إذ

            CTسعة البطارية الحقيقية :. 

C :(ساعة –االمبير بوحدة ) سعة البطارية مقاسة. 

I باألمبيرالحمل مقاس ب: التيار المسحوب. 

t  مقاس بالثانية: زمن التفريغ. 

n ثابت بيوكرت :(Peukert)، .وهي تمثل ثابت مقاومة البطارية 

 /1مثال

ثابت  امبير وللبطارية 20،  ومعدل التفريغ هو ساعة –امبير  250سعتها  طارية السعة الحقيقية لباحسب 

 . 1.3مقداره  (Peukert)بيوكرت 

 
𝐂∗𝐈

𝐈𝐧   =CT 

=  
𝟐𝟓𝟎∗𝟐𝟎

𝟐𝟎𝟏.𝟑
= ساعة 101.77  − امبير =  سعة البطارية الحقيقية  

 /2 مثال

 .الزمن الكلي لتفريغ بطاريةمن المثال السابق كم يكون و

 /لـــالح

 بما ان  

𝒕 =
𝑪

𝑰𝒏
=

𝟐𝟓𝟎

𝟐𝟎𝟏.𝟑
= 𝟓.  ساعة   𝟎𝟖𝟖

 DC-DC محول  6-2-5

خر. وهو مشابه لعمل آلمستوى جهد مستمر الى  اً اليكتروني بانه محوالً   DC-DCيمكن تعريف المحول    

احدى المساوئ الرئيسة للمحول هي ، وخرآالمحولة الكهربائية  التي تقوم بتحويل مستوى جهد متناوب الى 

( 3-6)والشكل  ،(مقاومة) وحمل مرشحمحول من مصدر للجهد ودائرة المفتاح والكفاءة التحويل. عمليا يتكون 

 .DC-DCيوضح الدائرة االساس لمحول 
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 DC-DCيبين مكونات محول  3-6 شكل

ً  لذا يكون فيه فلهذا المحول حمالً مقاوماً، لكن عملياً وللطاقة  اً في الحالة المثالية استهالكوجد ي الو       استهالكا

ذلك فان هذه  فضالً عن .(%90 -% 70)بين  ية للتحويل مائوذلك فان النسبة الم وعلى الرغم منللطاقة 

 .الدائرة تنتج

التحويل اشارات توافقية غير مرغوب فيها لذا تطلب وجود مرشح تمرير منخفض  شارةالى إضافة باإل     

(LPF يمنع ظهور هذه االشارات مع اشارة الجهد المستمر.  ويحدد تردد القطع )ي:باآلت 

𝒇𝒄 < 𝒇𝒔.............(6-3) 

تردد مفتاح دائرة التحويل. ويمكن حساب تردد   fs و  ،هو تردد القطع لمرشح التمرير المنخفض fc ان إذ     

 ية:تالمعادلة األبالقطع 

𝒇𝒄 =
𝟏

𝟐𝝅√𝑳𝑪
  ..........(6-4) 

 السعة وتقاس بالمايكروفاراد. Cويقاس بالهنري و  الحث هو L حيث ان

 تعرف بانها نسبة مقدار جهد الخرج الى الجهد الدخل. M(D) ان نسبة التحويل   

𝑀(𝐷) =
𝑉𝑜

𝑉𝑖
   ..............(6-5) 

 /3مثال

اذا علمت ان سرعة  DC-DCاحسب مقدار تردد القطع المطلوب لدائرة ترشيح  تمرير منخفض لمحول 

 .(مايكروفاراد 100) = Cوالمتسعة  (ملي هنري 1) = Lوان مقدار الملف (1kHz)المفتاح هي
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 /لــــالح

 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
=  

1

2𝜋√1𝑥10
−3

𝑥100𝑥10
−6

= 503.5 𝐻𝑧 

 ساليب ادارة الطاقة في الشبكات المتحسسةأ 6-3 

الالسلكية  فيما اذا  التحسسبشكل فعال في تطوير عقدة  تسهم الجوانب التي تناولناها في الفقرات السابقة      

 بنظر االعتبار عند تصميم العقدة. تاخذ

فان استراتيجية ادارة الطاقة الديناميكي تعمل على  التحسس عوامل الداخلة في تصميم عقدةالحالما تثبت و     

تشمل هذه الشروط متطلبات التطبيق  إذ تحديد شروط التشغيل االقتصادية. الحد من استهالك الطاقة من خالل

مع االخذ باالعتبار مقدار معدل  المتحسسةبينها داخل الشبكة  وترتيب العقد ونوع التوصيل فيما لتحسسلعقدة ا

 ين الشبكات الفرعية.التواصل ب

 :باآلتيوهنالك اساليب مختلفة الستراتيجية ادارة الطاقة الديناميكية يمكن تصنيفها 

 .Dynamic Operation Modesاوضاع التشغيل الديناميكي  .1

 . Dynamic Scalingالمعيار الديناميكي .2

 .Energy Harvestingة لطاقتجميع ا .3

 اوضاع التشغيل الديناميكي.1

 ماد على شغلها الحالي والمستقبليطاقة مختلفة  باالعت بأوضاعيمكن ان تعمل ، والالسلكية التحسسانظمة    

( وضع مختلف للطاقة. فاذا كان هناك N)لها  التحسسبشكل عام بعض العناصر االليكترونية المكونة لعقدة 

(U )للطاقة مختلف فان استراتيجية الطاقة  ستهالكإدة والتي تمتلك مستوى عنصر اليكتروني في العقدة الواح

 ال كل هذه التشكيالت انمن الواضح ، ووضع طاقة مختلف يمكن تشكيله (N X U) ـالديناميكي يمكن تعريفه ب

لذلك فان استراتيجية الطاقة ، وعمل الشبكة بشكل عام استقراريةيود ومدى قيمكن تنفيذها بسبب اختالف ال

 الالسلكية. المتحسسةالديناميكية هي اختيار التشكيل االمثل الذي يوافق عمل العقدة 

 وهما: ،ةشرطان يبنى عليها اختيار تشكيل الطاقة المطلوب وُيوجد

 االنتقال بين تشكيالت الطاقة المختلفة تكلف طاقة مستهلكة اضافية. .1

لذلك مع احتمالية فقدان بعض االحداث  اً المختلفة يستغرق وقت الطاقة االنتقال بين تشكيالت .2

 )المعلومات( المهمة.

 ستراتيجية ادارة الطاقة الديناميكية التي تمتلك ستة اوضاع للطاقةإيبين مثال ( 2-6) الجدولو        

(Po,P1,P2,P3,P4,P5 .) 
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تشكيالت حفظ   2-6جدول 
 ةالطاق

 

 

 

 

 

 

 

 للطاقة.يوضح االنتقال بين خمسة اوضاع ( 4-6) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتقالة الطاقة المستهلكة ليبين االنتقال بين اوضاع مختلفة للطاقة وكلف 4-6الشكل 

 المعيار الديناميكي. 2

هما معياران يهدفان الى ضبط اداء المعالج والذاكرة وكذلك نواقل و ،معيار الجهد والتردد الديناميكي     

والتحتاج المهام المطلوبة من المعالج الى  ،تكون العقدة في وضع فعالما حينالالسلكية  التحسساالتصال لعقدة 

بعض المتطلبات قبل الزمن المحدد لها مسبقا يدخل المعالج  تنجزما حينلذلك  اداء مثالي في كثير من األحيان؛

سلكية في الال التحسساداء المعالج لعقدة ( 5-6)الشكل ويبين  ول او السكون للوقت المتبقي لها.في وضع الخم

على الرغم من انجاز المهام قبل انتهاء الوقت المخصص لها  إذ يالحظ استمرار المعالج بالعمل ذروة االداء.

. ان عمل معياري الجهد والتردد في هذه ويعد هذا تبذيراً في الطاقةعند اقصى جهد للمصدر واقصى تردد 

لطاقة والتي تحدث المهام بدون تبديد ل إلنجازالحالة هو ايجاد المستوى االمثل للجهد والتردد المطلوب 

 .انجاز المهام عمل المعالج لما بعد ستمرارإب

 

 نوع االتصال حالة التحسس الذاكرة حالة المعالج نوع التشكيل

P0 استقبال\ارسال يعمل نشط نشط 

P1 ارسال يعمل يعمل نشط 

P2 استقبال يعمل يعمل خامل 

P3 استقبال يعمل يعمل ساكن 

P4 يعمل ال يعمل يعمل ال ساكن 

P5 يعمل ال يعمل ال يعمل ال ساكن 
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معيار التردد والجهد في استراتيجية ادارة الطاقة الديناميكية الى التحديد الذاتي لمقدار جهد التشغيل   يهدف      

(Vdd ومقدار التردد المطلوب لعمل معالج العقدة )عدة ويستند اختيار قيمة الجهد والتردد الى عوامل. التحسسية  

 الزمنية للتطبيق ولمعدل انجاز المهمة. مدةتتضمن ال

 الطريقة وفي هذه هذه العوامل للقيم المطلوبة من الناحية المثالية؛ لذلك تنجز المهمة بوقتها المحدد، ومن      

، ان مهام المعالج عملياً  استهالكا للطاقة غير مبرر.السكون وهذا يعني  المعالج في وضع الخمول او اليظل 

ونتيجة  الخطأحدوث  الالسلكية غير معروفة مسبقا لذلك فان التخمينات او التقديرات تتضمن التحسسلعقدة 

اقصى اشتغال ( يوضح 5-6)لشكل او ،دورات السكون او الخمول للمعالج بشكل تام وال يمكن تجنبلذلك 

للجهد  اً تطبيقو والحقيقة يظهر مقارنة الستراتيجية الجهد المثالية( 6-6)الشكل اما  ،لكيةالس تحسسلمعالج عقدة 

 .المعياري الديناميكي باالستناد الى قيمة الحمل المتوقعة

 

 السلكية تحسساقصى اشتغال لمعالج عقدة يوضح  5-6لشكل ا

 

 

 

 

 

 

 للجهد المعياري الديناميكي باالستناد الى قيمة الحمل المتوقعة ا  يبين تطبيق 6-6الشكل 

 تجميع الطاقة   .3

قد وزمن طويل الى بناء شبكة السلكية مكونة من العديد من العقد المتحسسة لدراسة محيط معين  يحتاج         

شتغال االسعة كبيرة لضمان  ييستمر الى اشهر او سنوات، ولذلك فان كل عقدة تحتاج الى مصدر قدرة ذ

يستطيع  إذالبطارية المصدر التقليدي للطاقة  تمثلهو معروف  وكما ،لمدة طويلة لعقد الشبكة الالسلكية

لذا توجب  ،المهام المكلفة بها ولكن لمدة زمنية محدودة إلجراءتزويد العقدة المتحسسة بالطاقة الالزمة 

تطوير الى توجه العلماء  للعقدة المتحسسة فكان اً مستمر مصادر بديلة للبطارية تؤمن اشتغاالً  نالبحث ع
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 المربع المتر على الساقطة الشمسية الطاقة ان معدل كمية الستغاللها لهذا الغرض. طاقة الشمسيةخاليا ال

 على بناءً  عشوائية بصورة العدد هذا ويختلف.متر مربع \واط  1000 هو األرض لكوكب الستواءا خط عند

 من كبيرة كميات توفر أن يمكنالتي  الشمسية الطاقة يوضحان ماومع ذلك فانه والمكان الظروفتغيير 

 .االماكن المفتوحة في الالسلكية للتطبيقات الطاقة

صارت الغالبية العظمى من سطح الكرة االرضية  في دهاجتواو ةشمسيال وفرة الطاقةعلى  لذا وبناءً    

 الخضراء التكنولوجيا مجال في تجاريةال للمصلحة نظرس للطاقة في الشبكات الالسلكية. مصدر الرئيال

 بوتيرةللخاليا و لوجيوالتكنمستمرة في التطور  الضوئية أو الشمسية الطاقةفان  البديلة، الطاقة ومصادر

لتجميع الطاقة  اً نموذجإ( يبين 7-6والشكل ) ،هنتاجإ تكاليف انخفاض أم الكفاءة زيادة حيث من سواء سريعة،

 الشمسية لعقدة تحسس السلكية.

 

 يبين نموذج لتجميع الطاقة لعقدة تحسس السلكية. 7-6الشكل 

 اتـديـالتح 6-4 

عقدة  مراقبة فعاليات كل محطة فرعية او الطاقة الديناميكية النموذجية هيإدارة ستراتيجية إان مفهوم         

هذا و ،القرارات بشان نوع وضع الطاقة االنسب والذي يسهم بتقليل استهالك الطاقة اتخاذالسلكية و تحسس

عملية اصدار هكذا اوامر لنوع وضع طاقة االشتغال بذل طاقة  ، وتتطلبالتطبيق يوافق طلباتالقرار يجب ان 

وفرة اكبر من التي تكون الطاقة الم حينما خصوصاً ويبررها  وهذه الكمية المستهلكة من الطاقة لها ما إلظهاره

 .تاستهلك

السلكية المتضمنة تفعيل استراتيجية  تحسسالتحديات التي تواكب المفهوم المعماري لعقدة  يمكن حصر      

 :في ثالثة محاورادارة الطاقة الديناميكي 

 عمالتإسن تنجز بأكمية المهام االضافية التي يجب  تقليل استهالك الطاقة، من خالل محاولة تحديد .1

 ستراتيجية ادارة الطاقة الديناميكية.إ

وفق على استراتيجية ادارة الطاقة الديناميكية على اساس مركزي او  عماليجب ان يكون است .2

 استراتيجية انتشار خاصة.

    في حال االستعمال المركزي. يجب تسمية المكونات  الفرعية  المسؤولة عن انجاز المهمة .3
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السلكية،  تحسس الطاقة الديناميكي لشبكة إلدارةقترح تصميم استراتيجية او اسلوب ي فحينماتقدم  على ما وبناءً 

 في التصميم وهي: اآلتيةفمن الضروري ادراج العوامل 

 متطلبات التطبيق الذي صممت له الشبكة الالسلكية. -

 استراتيجية ادارة طاقة تفي بالغرض. إلعطاءنوع ربط الشبكة  -

 .والعوامل المؤثرة فيه الشكل العام لتصميم اسلوب ادارة الطاقة لشبكة السلكيةيوضح  (8-6) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارة الطاقةإستراتيجية إ فيالعوامل المؤثرة  8-6 الشكل

فيما تمثل المكونات المادية القاعدة االساس الختيار وضعيات متعددة لطاقة االشتغال وامكانية التنقل  إذ      

. بعد ذلك تقوم استراتيجية ادارة الطاقة بتسمية القوانين التي تصف سلوك وكيفية االنتقال لوضع طاقة بينها

باالعتماد على فعالية عقدة االستشعار او باالستناد الى امر من برنامج ادارة الطاقة. ويمكن تمثيل ذلك بدوائر 

 وجدولة الطلبات.  ،بوضع الطاقة المطلوبة تنبؤالوهي مراقبة الطاقة و ،تتضمن ثالثة اسس لالشتغال إذمعالجة 

نا من جدولة أالتي تمثل حلقة مغلقة لو بدادارة الطاقة الديناميكية استراتيجية يوضح ( 9-6) والشكل     

ية القدرة ملك كامالً  اً االحداث للعقدة المتحسسة الالسلكية يليها تحديد الطاقة الحالية للعقدة والتي يبنى عليها تقدير

 .لالحداث جميعاً المطلوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 جدولة الطلبات

Task Scheduling 

 

 التطبيق وبيئة الشبكة
 معدل وصول الطلب

 افضلية الطلب

 وقت انتهاء الطلب 

 المكونات المادية

 )نقطة البدء(
 حتياطي الطاقةإ

 

 سلوب ادارةإ

 الطاقة 
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 ادسـل السـالفص ئلةـسأ

 التحسسإدارة الطاقة الديناميكية هي مصدر قلق بالغ األهمية في شبكات  لكونبين ثالثة أسباب، : 1س

 .الالسلكية

 ماهو الفرق بين استراتيجيات إدارة الطاقة المحلية والعالمية؟ : 2س

 .الطاقة العالمية في طبقة االرتباط إدارةمثال كيف يمكن أن تتحقق بوضح : 3س

 السلكية.ال التحسسباب عارضة من استهالك الطاقة في شبكة أعط مثالين ألس: 4س

 السلكية؟تحسس كيف يمكن الستراتيجية إدارة الطاقة المحلية تحقيق كفاءة استهالك الطاقة في عقدة : 5س

 .هاوضح عدة عواملب التحسساستهالك الطاقة في عقدة  يتأثر: 6س

 متزامن؟ (لنومسكون )اما هو العيب الرئيس الستراتيجيات إدارة الطاقة الديناميكية التي تستند على : 7س

 غير المتزامن السكون الوضعوراء استراتيجيات إدارة الطاقة التي تعتمد على الني تقف الفكرة  بين :8س

(Sleeping). 

 .Atmega128l اشرح ستة طرق تشغيلية مختلفة لمتحكم: 9س

 ما هو معدل التحديث من الذاكرة النشطة؟ :10س

 RAMذاكرة الوصول العشوائي  توقيت في سياق اآلتيةالمصطلحات  يعنماذا ت: 11س

1) RAS. 

2) CAS. 

3) Trcd. 

4) Tcl. 

 .باختصار هااشرح؟  DC-DCوظيفة المحوالتما: 12س

 عرف معدل سعة البطارية.: 13س

 ؟البطاريةبمعدل أقل من  سعة عملياً البطاريات تعمل لماذا : 14س

 ة ادارة الطاقة للشبكة الالسلكيةملخص تصميمي لعمل استراتيجي 9-6 الشكل
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 . اجابتك بالرسم معززاً  نموذجيإ (DC-DC) صف مكونات محول: 15س

 مستعينا بالرسم. ،السلكية تحسسلمعالج عقدة  (اقصى اشتغال) بين ذروة اداء : 16س

نظمة لطاقة في األفي ا اً عند التحويل من وضع طاقة منخفضة الى  وضع طاقة اعلى يكلف استهالك: 17س 

 ة:اآلتيالفرعية 

 معالج نظام فرعي. - أ

 مبيناً ســبب ذلك؟ ،الفرعية لألنظمةنواقل االتصال  - ب

 .ةيستراتيجية الجهد المثالية و الحقيقامقارنة وضح بالرسم  :18س

 .معززا اجابتك بالرسم لعمل استراتيجية ادارة الطاقة للشبكة الالسلكية اً تصميمي اً ملخصوضح : 19س

  ؟تجميع الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية على عمر اشتغال العقدة المتحسسة الالسلكية ما تأثير: 20س

 وضح ذلك.

البطارية  ثابتاذا كان ، ساعة –امبير 210معدل تيار التفريغ لبطارية لها سعة مقدارها احسب  (21س

 .ساعة 0.5و زمن تفريغ  1.3بيوكرت مقداره 

امبير  20ومعدل التفريغ هو ، ساعة –امبير 101.77ة بطارية لها سعة حقيقية مقدارها احسب سع (22س

 . 1.3ثابت بيوكرت مقداره  وللبطارية

اذا علمت ان  DC-DCاحسب مقدار تردد القطع المطلوب لدائرة ترشيح  تمرير منخفض لمحول  (23س

 C = (100والمتسعة  (ملي هنري 1 ) = L وان مقدار الملف (kHz 1) سرعة المفتاح هي

 .(مايكروفاراد

 .(Peukertبيوكرت ) وضح معادلة( 24س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول المصطلحات
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 الرمز المصطلح باإلنكليزي المصطلح بالعربي ت

 Wireless Sensor Networks WSN الشبكات المتحسسة الالسلكية 1

   Principles مبادىء 2

   Station محطة 3

   Sensor Nodes عقد التحسس 4

   Sensor Field حقل التحسس 5

   Smart sensors المتحسسات الذكية 6

 Personal Digital Assistance PDA المساعد  الرقمي الشخصي 7

   Optical Sensors الحساسات الضوئية 8

   Laser-Sensors حساسات الليزر 9

   Passive Sensor الحساسات غير النشطة )الخاملة( 10

   Active Sensor الحساسات النشطة 11

   Filter مرشح 12

 Analog to Digital Converter ADC محول كمي الى رقمي 13

 ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة 14
Static Random Access 

Memory 
SRAM 

15 
ذاكرة الوصول العشوائي الثابة 

 الداينميكية

Static Dynamic Random 

Access Memory   
SDRAM 

16 
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 الفصل الثاني

 الالسلكية المتحسسة نموذج الشبكة 
 مبدأ عمل اجهزة التحسس 2-1

من خالل المفهوم ( Sensor Node)عقدة التحسس يمكن استخالص مبدأ اشتغال  جهاز التحسس 

 :, بكونهتعريف جهاز التحسسان يلخص يمكن  إذالذي ورد ذكره في الفصل االول, س للتحسس اساأل

من االشعة الكهرومغناطيسية المنعكسة او تجميع ومعالجة البيانات المستخلصة يقوم ب ا  اليكتروني ا  جهاز         

 .مباشر بينهما دون ان يكون هنالك اتصالمن المنبعثة من االشياء 

ط المراد دراسته او مراقبته  كميات فيزيائية مثل )الحرارة, السرعة, يللوستمثل البيانات المجمعة  إذ

قابلة للتحليل والقياس وكما  الى اشارات كهربائية هاليتحويقوم جهاز التحسس بوالتي  الضغط, الضوء,...الخ(

 .(1-2موضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 جهاز التحسس عمليوضح مبدا  1-2شكل ال

 مكونات جهاز التحسس 2-2

وتحليلها ومعالجتها وارسالها من خالل  المطلوبة رصد الظاهرة الفيزيائيةان لعقدة التحسس القابلية على 

تتكون عقدة التحسس من خمسة اجزاء رئيسة هي غالبا ما عقدة التحسس. منها تكون تالمكونات المادية التي 

 وحدة االستشعار او التحسس, وحدة المعالجة, وحدة التخزين, وحدة االرسال واالستقبال, واخيرا وحدة الطاقة

 (. 2-2الشكل )بكما موضح و

 

 
 

 Sensor Nodeالتحسس  مكونات عقدة 2-2شكل ال
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 االستشعاروحدة  2-3

ثم للمحيط المراد دراسته  الفيزيائيةعنصر متحسس يقوم باستشعار االشارات من  التحسستتكون وحدة  

لذلك تغذى هذه االشارة الى مكبر اشارة اولي يقوم  ا  منخفض هاجهديكون  إذكهربائية  شاراتإتحويلها الى 

االشارة الكهربائية المتحسسة تعاني و ,مكونات وحدة التحسس ادراكهاباقي ليمكن  مستوى جهدها الى بتكبير

راد دراسته والتي توهن اشارة ممن ظاهرة التداخل الكهرومغناطيسي لمصادر مختلفة موجودة في المحيط ال

يقتصر عمل المرشح على  إذ( ضمن مكونات وحدة التحسس, Filterاشراك مرشح ) التحسس لذا توجب

فهم اشارة التحسس  وألجل. الداخلة لوحدة التحسس ةات الكهربائياالشاربين من فقط استخالص اشارة التحسس 

يقوم بتحويل االشارة المتحسسة ( ADC) محول كمي الى رقمي المعالتي تكون غالبا اشارة كمية وجب است

( 3-2جهاز التحسس. والشكل )لذاكرة المعالج ووحدات الالى اشارة رقمية يمكن معالجتها وتحليها وخزنها في 

   يوضح مكونات وحدة التحسس. 

 

 

 

 

  

 

 مكونات وحدة التحسس 3-2الشكل 

حسسات متن تصنيف اليمك ذا فيها, لمععلى نوع المتحسس المست وجد نوعان من وحدات التحسس بناء  ي     

  الى:

 :(Active Sensorالحساسات النشطة ) .1

في  يجب تمرير تيار كهربائي إذ .هلتحفيزة خارجيمصدر قدرة حتاج إلى وهذا النوع من المتحسسات ي

ان هذه القيمة  إذالحساس ليتم قياس الجهد الهابط على طرفيه ومن خالله نستطيع قياس قيمة مقاومة الحساس 

 الشدو  المقاومات الحرارية تالحساسامن  على هذا النوعوكمثال . المراد قياسها الفيزيائية لإلشارةهي مرادفة 

   .من الحواجز واالشارة المرتدة

  :(Passive Sensor( )الخاملةالحساسات الغير نشطة ) .2

المتحسسات على النقيض من المتحسسات النشطة فان  (Passive Sensorالمتحسسات الخاملة )      

بل تقوم بالكشف واالستجابة لبعض االشارات الشتغال او التحفيز تتطلب مصدر قدرة خارجية لالخاملة ال

  .الداخلة اليها من البيئة

شعة الحرارية والحقل الكهربائي او الكيميائي واالشعة تحت صوير الفوتوغرافي, والحرارة, واألن التإ     

واهر الفيزيائية المراد طبيعة الظالحمراء والزالزل أمثلة على  تكنولوجيا المتحسسات الخاملة. واعتمادا على 

يمكن ان تثبت في الطائرات او االقمار الصناعية او القوارب او  التياجهزة التحسس  العديد من يوجدتحسسها, 

 الغواصات. 

ال يمكن الكشف عن تقنيات التحسس الخاملة من  إذكال النوعين من أجهزة التحسس لديها مزايا وعيوب. و     

 الـــــرساد على اإلــــــعتممن اإل دال  ــــب طـــــفققبل أطراف الرصد ألنها تستشعر ما هو موجود في بيئتها 

 كشف عنه بمعدات الكشف الالسلكي. قد ي ذيال نشطة( تحساسا ستعمالإ)في حال 

 

 الى وحدة 

 المعالج

 

 متحسس

 

محول كمي 

 الى رقمي

 

 مرشح

 

 مكبر اولي
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 في الشبكة المتحسسة ة لمعالمستالحساسات امثلة لبعض  2-3-1

  sSensorOpticalالحساسات البصرية  :اوال   .1

ي ف ,الحساسات البصرية الضوء لتحسس األشياء تستعمل إذوهي إحدى أنواع الحساسات الرقمية, 

, وبالتالي فإنها كانت تتأثر بالضوء معتادالضوء ال تستعملالماضي كانت الحساسات البصرية غير كفؤة, ألنها 

يسبب مشاكل عديدة, أما الحساسات الضوئية اليوم فقد حلت هذه المشاكل , كما أنها أصبحت  المحيط, وهذا

 أكثر موثوقية بسبب الطريقة التي تعالجها هذه الحساسات.

يكون هناك مصدر ضوئي )المرسل(  إذتقريبا ,  نفسها الطريقةالحساسات البصرية كلها تعمل بإن 

للضوء كنوع من  ولدةالثنائيات الم لمعانعدامه, تست الضوء أو وكاشف ضوئي )المستقبل( ليتحسس بوجود

, كما يمكن تشغيلها وإطفائها وكفاءتهاتحملها العالية  بسبب صغر حجمها ودرجة تستعمل إذ, مصادر الضوء

الثنائيات الضوئية في الحساسات  تستعمل, كما الضيقة وبكفاءة جيدة بسرعة عالية وتعمل بطول الموجات

بأسلوب نبضي, من خالل إرسالها لذبذبات )اشتغال وإطفاء بسرعة( ويكون زمن اإلشعال صغير جدا  بالمقارنة 

مع زمن اإلطفاء, وبالتالي تتذبذب لهذين السببين, وعندها لن يتأثر الحساس بالضوء المحيط, وبالتالي يفرز 

در الضوء المنتقاة مرئية محيطة ويبحث عن الضوء المتذبذب, وتكون مصاالكاشف جميع األشعة الضوئية ال

 (.4-2نسان كما في الشكل )لعين اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الحساسات البصرية   4-2الشكل 

 

  Laser-Sensors : حساسات الليزرثانيا  

حساسات الليزر للحصول على  تستعملالليزر كمنبع للضوء في الحساسات الليزرية, ويمكن أن  يستعمل    

ليا  أو رقميا . وبشكل عام الحساسات يمكن أن يكون تماثهذه فيما يخص دقة عالية في الفحص, كما أن الخرج 

الخرج التماثلي,  استعمالليشير إلى فشل أو نجاح العملية أو دالالت أخرى, ويمكن  يستعملفإن الخرج الرقمي 

 (.5-2الشكل ) في كماو ,اسات الفعليةيلإلشارة إلى التغيرات وتسجيل الق
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   Smart Sensorsالحساسات الذكية: ثالثا  

قادر ذا النوع من الحساسات , وهتخاذ القراراتإكانية إمولها وهي الحساسات التي تمتلك وظائف منطقية      

 :اآلتيةعلى القيام بالوظائف 

                          يمتلك في ذاكرته وظيفة التصحيح  ا  مصغر ا  نها تمتلك في بنيتها معالجإ إذ :الذاتية المعايرة.1

األعطال, وهذا ضروري في التطبيقات  التلقائي من خالل المالحقة الذاتية, وهي أيضا  قادرة على تشخيص

 ألعطال.قادرة على تصليح ا المعقدة الباهظة الثمن, كما أنها

                              ويااااااتم االعتماااااااد علااااااى قاااااادرة الحساااااااس الحسااااااابية فااااااي تعااااااويض التغياااااارات  :العمليااااااات الحسااااااابية.2

 الناتجة عن الوسط المحيط.

عند الحاجة من أجل  تستعملوهو من خالل قدرة الحساس على تبادل المعلومات, وهذه القدرة  :الـــــاالتص .3

 أغراض المعايرة.

فيزيائي أو كيميائي في آن واحد كقياس  معاملوهي قدرة الحساس على قياس أكثر من  :تعدد التحسس.4

وكمثال عن الحساسات الذكية الحساس الذي تم تطويره من  نفسه الضغط ودرجة الحرارة في نفس الوقت

في  تستعملو أجل معالجة اإلشارات و أيضا حساس التدفق والمصفوفة المتحسسة لألشعة تحت الحمراء,

أنظمة التحكم المعقدة, نظرا  ألنها تحل الكثير من المشكالت المتعلقة بالجودة وبإمكانية تحسس عدة اوساط  

 فيزيائية مختلفة .

 :اآلتيفي تطبيق معين هناك عدة اعتبارات يجب أن تأخذ بالحسبان وهي ك هستعمالالحساس  ختيارإ عندو   

 تحسسه. يرادخواص الجسم الذي  .1

 المادة المصنوع منها بالستيكية, معدنية, حديدية. نوع .2

 كبير. ام صغير الحساس حجم .3

 عاكس. غير ام سطح المتحسس عاكس .4

 مساحة كافية لتنصيب الحساس. .5

 كالتلوث. في البيئة مشاكل .6

 سرعة االستجابة المطلوبة. .7

 مسافة التحسس المرغوبة. .8

 الضجيج كهربائي. .9

 .الدقة المطلوبة.10

 

 

 الليزر حساس 5-2 الشكل 
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 البياناتوحدة تخزين  2-4

او حين طلبها  عملهابعض اجهزة التحسس قادرة على إعطاء معلومات او بيانات بشكل مستمر طيلة وقت       

البيانات بشكل دائمي او مؤقت. لذا فان اجهزة التحسس تحتوي على وحدات  خزنوجود وحدة لمما يتطلب 

 الوقت الالزم لمعالجة وتحليل المعلومات بإعطاءساهم التي تو( 6-2) الشكلالحظ ذاكرة ذوات حجم صغير 

و ا (SRAMاالنواع القديمة من اجهزة التحسس تقنيات الذاكرة المتطايرة بنوعيها ) وتستعملمبدئيا. 

SDRAM) بينما تحتوي اجهزة التحسس الجديدة على هذين النوعين من الذاكرة معا  ولكنهما مدمجان مع )

( خارجية فعلى سبيل المثال جهاز Flash memory) ومضيةذاكرة  استعمالالى  باإلضافةرقاقة الجهاز نفسه 

        كيلو بايت من نوع  256( يحتوي على ذاكرة مدمجة تبلغ سعتها IMOTE2التحسس المسمى )

(SRAM و )ن تكنلوجيا الذاكرة الومضية تتطلب أومضية وعلى الرغم من المن نوع الذاكرة  ميجابايت 32

كفاءة في باال انها تتميز   SDRAMاو   SRAMحيزا من رقاقة الجهاز مقارنة بوحدات الذاكرة من نوع 

كما ان حجم الذاكرة يعتمد على نوعية وتصميم  ,ترشيد الطاقة ولكنها اقل كفاءة في حالة التكرار الكثير للكتابة

لحفظ المعلومات حتى  EEPROMيحتوي على ذاكرة  RFIDحسس نوع جهزة التحسس فمثال اجهزة التأ

كيلو بايت كما ان زيادة السعة  64ال تكون موصلة ألي مصدر للطاقة. وسعة هذه الذاكرة تصل إلى  حينما

ة لهذه التقنية لمعالجهات المستفيدة او المست  هال تحبذالذي  ءالشيتؤدي إلى زيادة حجم الشريحة وكلفتها. وهذا 

  سع من التطبيقات .اوفي مجال  هاستعمالالون صغر حجم العقدة المتحسسة يفضل إذ

 

 

 

 

 

 

 

 ستقبال رسال واإلوحدة اإل 2-5

رسال في عقدة التحسس بدور جهاز اإل يقومعقد التحسس على اجهزة ارسال واستقبال, تمتلك غالبية    

الى الوحدة المركزية  بأرسالهايقوم  إذفي عقدة التحسس  ها ومعالجتهاكشفالتي تم الفيزيائية  لإلشاراتالمرسل 

شارات أوامر التشغيل من الوحدة إستالم إعقدة التحسس بلكية. بينما يقوم جهاز االستقبال في للشبكة الالس

تعد و ,(7-2موضح في الشكل )المركزية للشبكة الالسلكية وإشارات من عقد تحسس اخرى داخل الشبكة, كما 

ا أكثر الوحدات استهالكا  للطاقة, رسال واإلاإل وحدة أن  إذستقبال من أهّم مكونات أجهزة التحسس, وهو أيض 

و نتيجة انتظار المعالج االرسال واالستقبال االمباشر لوحدة  ستعمالاالب% من الّطاقة المستهلكة متعلّقة  97

 من اإلرسال أو االستقبال. االنتهاءلوحدة البث من 

 

 

 ذاكرة جهاز التحسس  حجم 6-2الشكل 
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 وحدة معالجة البيانات 2-6

ا مهما  في تحليل ومعالجة البيانات المرصودة من الجهاز نفسه    أو يلعب المعالج في جهاز التحسس دور 

من أجهزة أخرى, وبعد االنتهاء من عملية تحليل هذه البيانات ترسل في رسالة )قد تكون مشفرة( إلى  ةالمستقبل

يقوم و ,األجهزة المجاورة, وهذا يتطلّب الّتحّكم في موجات الّراديو والتعامل مع شيفرة الرسالة وتخزينها

 الحاجة اليها.استردادها عند المعالج بوظيفة أخرى هي تجميع البيانات في الذاكرة, و

 وحدة الطاقة  2-7

(, قابلتين إلعادة الشحن 8-2كما في الشكل ) AA عادة ببطاريتين من نوع  سجهاز تحسيتم تزويد كل      

شحن البطاريات  مئات اآلالف من هذه األجهزة في حقل المراقبة فإن إعادة استعمالولكن مع  كما في الشكل,

 عن استراتيجيات جديدة لترشيد الطاقة. عملية, ولذا يتوجب البحث تعد وسيلة غير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, االهتزازمن وسائل الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية أو المتولدة عن طريق  اإلفادةوكما يمكن أيضا       

 .الطاقة التغلب على مشكلة تهابوساطالتي يمكن  المهمةوالتي تعد من الوسائل 

مستمر ال ينضب, ويحتاج,  والمولدة من مصدر طبيعي غير تقليدي,  الطاقة تلك الطاقة المتجددةبنعني ف

يعيش االنسان في محيط و ,رطة تقنيات العصاها بوساستعمالإلى تحويله من طاقة طبيعية إلى أخرى يسهل 

ال يستطيع  إذغير المحدودة دون توقف معطية كميات ضخمة من الطاقة من الطاقة فالطبيعة تعمل من حولنا 

إال جزءا  ضئيال  منها, فأقوى المولدات على اإلطالق هي الشمس, ومساقط المياه وحدها  يستعملاإلنسان أن 

 

 AAبطارية نوع  8-2شكل ال

  ستقبال في الشبكات المتحسسة  اإلرسال واإل 7-2الشكل 
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 من مجموع الطاقة التي يستهلكها اإلنسان والشكل  80% قادرة على أن تنتج من القدرة الكهرومائية ما يبلغ

 .ةالطبيعي( يوضح احدى مصادر الطاقة 2-9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

مصادر الطاقة في الشبكات  فيما يخص اصيل أكثرفي الفصل السادس الى تف -عزيزي الطالب-تطرق سنو    

 .استهالكهاوالعوامل المؤثرة على  ,وخصائصها ,المتحسسة

 وحدة تحديد الموقع والتنقل 2-8

جهزة التحسس بوحدات اضافية مثل وحدات تحديد الموقع لعقدة التحسس او رصد مسار تنقل أتزود بعض       

 شتغال هذه الوحدات وفائدتها في الشبكات المتحسسة الالسلكية.إلية آعلى  لذا البد من التعرف ,جهاز التحسس

 تعريف تقنية تحديد الموقع وطريقة عملها 2-8-1 

عالميا لتحديد ورصد  يستعملنظام  هي GPS( ystem Sositioning Plobal G(تقنية تحديد الموقع 

يزداد اعدادها طة شبكة من االقمار الصناعية ااو المركبات المتحركة بدقة شديدة وذلك بواس ,االجسامموقع 

على المؤسسات العسكرية   GPSاستعمالفضاء الكرة االرضية, اقتصر أعدادها تغطى  إذبمرور الوقت 

مناطق الحروب والنزاعات  فيكانت تستغلها لمعرفة تحركات القوات والمعدات العسكرية  والتيالكبرى 

طقس وطوال اليوم وبدون تكلفة تذكر,  أي في GPS ويعمل نظامومراقبة مواقع تلك القوات بصفة مستمرة, 

ئل النقل شتى االغراض لمتابعة حركة وسا في GPS بداية الثمانينات استعمالسمح للجهات المدنية بوقد 

 وتأمينها وقت اللزوم وخاصة حركة القطارات والسفن.

لكرة االرضية مرتين يوميا وترسل معلوماتها الى المحطات اGPS تمسح االقمار الصناعية الخاصة بـ     

والذى يحلل معلومات االقمار الصناعية لتحديد   GPSجهاز االستقبال الخاص بـ  حيث يوجداالرضية 

 (.10-2تمثيله في الشكل ) ويمكن ,بدقة احداثيات االشياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة من االقمار الصناعية حول الكرة االرضية  10-2شكل ال 

 

 

 خاليا توليد الطاقة الشمسية 9-2شكل ال
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و احداثيات الهدف أتحتوى على معلومات  التيشارة رسال اإلإستقبال الوقت الذى تم فيه يرصد جهاز اإل      

ان الفارق بين الوقتين يحدد  إذالمحطة االرضية  فيوكذلك وقت استقبال االشارة  ناعيالصالمتحرك من القمر 

 صناعيالومع تكرار االشارات المرسلة من اكثر من قمر  صناعيالمسافة الهدف او بعده عن هذا القمر 

 تحديد موقع الهدف واظهاره على خريطة موضوعة على شاشة الكترونية.  GPSيستطيع جهاز استقبال 

 GPSمكونات نظام  2-8-2

   هي:ومن ثالثة وحدات رئيسة   GPSيتكون نظام تحديد المواقع        

 .Satellites األقمار الصناعية .1

 Ground Control Segment. نظام التحكم األرضي  .2

 Receiver. جهاز االستقبال .3

 :اآلتيةيتمثل دورة القمر الصناعي في تحديد المواقع من خالل الوظائف      

  . لبيانات الُمرسلة من محطة التحكماستقبال وتخزين ا - أ

 )وهي عبارة عن ساعات الحصول على التوقيت الدقيق عن طريق ساعات الروبيديوم والسينيزيوم - ب

تزامن شبكة االنترنت في شتى انحاء العالم وتشغيل  بط بوساطتهاوتضذرية غاية في الدقة والصغر 

 .نظام المالحة العالمي(

 . (11-2كما في الشكل ) و ,المعلومات للمستخدم عن طريق إشارات مختلفةإرسال  -جـ

 . المناورة لتعديل المدار عن طريق التحكم األرضي -د

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 أمالمدنية  تستعماالاإلبأشكال مختلفة تماما  سواء في  هااستعمالتوزع GPS  ألجهزةنواع أهنالك ثالثة 

 العلمية وهي: تستعماالاالالعسكرية او  تستعماالاال

 نظام المالحة اليدوي: .1

    كما في الشكلو ,Handheld GPSويسمى  ,و األجهزة المحمولة ,PADو  ,وهو المتوفر في الجواالت

(2-12). 

 

 

  صناعيةالاالقمار  بوساطةارسال االشارات  11-2شكل ال
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 :نظام المالحة للمركبات .2

ها للوصول إلى الهدف ويقوم الطرق التي يجب إتباع إلىويركب في المركبات ويقوم بإرشاد المركبات     

في المالحة البحرية او في السيارات  يستعملق وما إلى ذلك ومن هذا النوع الذي ائقرب الطرأ بعرض

 (.13-2كما في الشكل )و ,In-Dash GPSوالناقالت و يسمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام المالحة للمركبات 13-2شكل ال
 

 :)وحدة التنقل( نظام التعقب .3

كان أوحدة التنقل او نظام التعقب يعرف بانه النظام الذي يحدد مكان حامل الجهاز مرسل اإلشارة سواء      

 إذ( 14-2( والموضح في الشكل )GPS- Tracking systemمتحرك ويسمى بجهاز المتابعة ) أمثابت 

مكانية تحديد موقع العقدة وبالتالي تحديد إليكون هذا النوع مناسب لتضمينه مع مكونات عقدة التحسس وذلك 

كشف الحرائق  ألغراضبشكل دقيق مكان االشارة المرصودة. كمثال على ذلك نشر شبكة التحسس الالسلكية 

 

 

 األجهزة المحمولةنظام  12-2شكل ال
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وبشكل  رسالبإساس والمتعلق بالكشف عن الحرائق عملها األى لاضافة إلابقدة التحسس تقوم ع إذفي الغابات, 

 لتمكين فرق االطفاء من التوجه مباشرة الى موقع الحريق. بشكل دوري دوري احداثيات موقعها الجغرافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام التعقب 14-2شكل ال

و أاك العديد من الحيوانات المحمية في الحيوانات, هن ةلمعالتعقب المستخر حول وحدة التنقل او آوكمثال        

كثيرة ومتعددة  بأشكالاجهزة لتعقب ومتابعة تلك الحيوانات  بإنتاجالمهددة باالنقراض فقد قامت بعض الشركات 

تحسس لبعض السالحف النادرة  بأداة ةاجهزة تعقب مزود تفعلى سبيل المثال انتج أجهزة الكمبيوتر. استعمالب

ستقبال إلشارات أنظمة المالحة عن طريق األقمار إبجهاز  ةجهزة مزود(, هذه األ15-2كما في الشكل )و

تعقب أثر  لمعمن المياه ويستطيع المست , كما أنه مغلف بإطار خارجي واق  معينعية وهوائي بطول ناالص

ان الطرف االخر أي الشخص الذي يتابع الحيوان لديه جهاز كما  السلحفاة التي ترتدي الجهاز اإللكتروني,

 .دون الحاجة إلى االعتماد على الكمبيوترمن في تعقب أثر الحيوان  همحمول بحجم كف اليد يساعد

تتحكم شريحة معالجة صغيرة بجهاز البث الصغير الذي يتطلب قدرا  بسيطا  من الطاقة لتشغيله, ويتم و     

ترسل الشريحة الصغيرة األوامر حول تخزين المعلومات و ,ضعه على ظهر الحيوانبرمجة الجهاز قبل و

حاليا  في تعقب الحيوانات  تستعمليوجد أربعة أقمار صناعية . ةصناعيى األقمار اللاإرسال المعلومات  ووقت

شمل أدوات وت ,العالمالمستخدمة في مراقبة أحوال الطقس حول و الصناعية لألقمارالبرية, هذه األقمار مماثلة 

, وتقوم بعض الشركات العالمية بإدارتها من خالل المتابعة المستمرة صناعيةالومعدات خاصة بهذه األقمار 

, ولكنها تعد مهمة صعبة. سهلةقد تبدو هذه المهمة  ,ديد مكان صدور اإلشارات واألجهزةألجهزة التعقب وتح

دقيقة. ويعني ذلك بأن هذه األقمار تمر ستة أو  101 يستغرق كل قمر إلكمال دورته حول كوكب األرضو

يستغرق القمر الصناعي و ,دقائق 10قطة محددة مرة قرابة كل ثمانية مرات يوميا  فوق خط االستواء وفوق ن

 ومكان صدورها.  ,خمس دقائق للتحديد الدقيق لتحسس اإلشارة
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لماذا يوجد اختالف في معدل فترات اإلرسال؟ وما الذي يحدث عند توقف  -عزيزي الطالب- تسألولعلك       

 الجهاز عن إرسال اإلشارات؟

السلحفاة, طريقة تصرف ى لاضافة باإلتعتمد فترة اإلرسال العامة على طول عمر البطارية لكل جهاز,  إذ    

ها في أمور حياتنا اليومية ال يكون طول عمر عملها واحدا , فقد تدوم لمعالبطاريات التي نست نأ جميعنا يدركو

(, 16-2طويلة, أو قصيرة. كذلك هو الحال مع بطاريات أجهزة التعقب صغيرة الحجم كما في الشكل ) لمدة

ية, ال يمكننا أن نضمن تقليل استهالك الجهاز للبطارب والخاصةوعلى الرغم من التطورات التقنية المستمرة 

 وسبب آخر يعود إلى, أجهزة إرسال اإلشارات قبل غيرهاقف بعض تو ويرجع سبب ذلك إلىعملها بالتساوي. 

أخر, فقد تفضل سلحفاة قضاء وقت أطول فوق سطح الماء, مما يعني مزيدا  إلى اختالف التصرف من حيوان 

للبطارية.  أطوال   ا  أكثر تحت سطح الماء, مما يعني عمرالبطارية, بينما تفضل أخرى قضاء أوقات  استعمالمن 

تكون السلحفاة تحت  حينمايكون فوق سطح الماء, ويغلق تلقائيا   حينماالجهاز يعمل تلقائيا   إلى انويعود ذلك 

 .سطح الماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجم بطارية جهاز التعقب 16-2شكل ال

 للسلحفاةجهاز تعقب  15-2شكل ال
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 الثاني اسئلة الفصل

المخطط الكتلي  عددها مع رسم؟ Sensor Nodeما هي الوحدات التي تتكون منها عقدة التحسس  -1س

 .الخاص بتلك العقد

 ؟سما هي طرق تصنيف أجهزة التحس -2س

 ؟حسب عالقتها بالسرعةبRAM ما هي انواع ذاكرة  -3س

 ؟ GPSما هي مكونات نظام  -4س

 .رحعددها مع الش ؟ GPSما هي انواع اجهزة  -5س

 ما الذي يحدث عند توقف جهاز التعقب عن إرسال اإلشارات؟ -6س

 ماهي مصادر الطاقة الموجودة في حياتنا اليومية؟ -7س

 .اشرح وحدة الطاقة في جهاز التحسس -8س

 ستقبال في وحدة التحسس؟رسال واإلإلوضح عمل وحدة ا -9س

 ما هي ,ه في تطبيق معينستعمالبالحسبان عند اختيار حساس ال خذؤتهنالك عدة اعتبارات يجب ان  -10س

 هذه االعتبارات؟

 .وضح عمل حساسات الليزر -11س

 مبدا عمل الحساسات البصرية؟ وما ه -12س

 الفرق بين الحساسات النشطة والخاملة؟ وما ه -13س

 ارسم شكال يوضح مكونات وحدة التحسس. -14س

 ارسم شكال يوضح مكونات عقدة التحسس. -15س

 ارسم شكال يوضح مبدا عمل جهاز التحسس. -16س 

 :عرف كل مما يأتي -17س

  .جهاز التحسس - أ

 .وحدة التحسس - ب

 .الذاكرة - ت

 GPS. تقنية  - ث

 .س النشطةأجهزة التحس - ج

  .الحساسات الخاملة - ح

 .وحدة التخزين والمعالجة - خ

 :يالئمهابما  اآلتيةامأل الفراغات  -18س

 و.................التحسس هو عبارة عن جهاز اليكتروني له قدرة على........... جهاز - أ

 .البياناتوربما يحتوي أيضا  على شاشة صغيرة لعرض  و....................

 .و............. و.......................... وتتكون وحدة التحسس من متحسس  - ب



الالسلكية المتحسسة نموذج الشبكة  2  
 

 

 
32 

, ……………و ....ت الذاكرة بنوعيها .............األنواع القديمة من أجهزة التحسس تقنيا تستعمل - ت

 .لى هذين النوعين من الذاكرة معا  بينما تحتوي أجهزة التحسس الجديدة ع

ذاكرة  تعدبمحتوياتها حتى بعد انقطاع التغذية الكهربائية, لذلك .....................تحتفظ ذاكرة - ث

....................... 

 جهاز مرسل اإلشارة...هو نظام يحدد مكان حامل ...........نظام ........ - ج

ول عن تبادل ؤعلى جهاز ارسال يسمى ........................... وهو الجهاز المس عقدة التحسسحتوى ت - ح

اقرب المركزية عبر او غير مباشر باالتصال بالمحطة  المحطة المركزيةمع بشكل مباشر المعلومات 

 .برج لالتصاالت
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 طرق ربط وحدات التحسس في الشبكة.  3-2

 المواصفات والمعايير للتقنيات المستعملة في شبكات التحسس. 3-3

 الالسلكية. المتحسسة لشبكات اسلوب عمل عناصر ا 3-4

 معالجة المعلومات في وحدة التحسس.  3-5
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 الفصل الثالث

 الالسلكية معمارية الشبكات المتحسسة

 الالسلكيةتصنيف الشبكات المتحسسة  3-1

عتماد على طوبوغرافية ونطاق تغطية اليوم باإل كثر شيوعا  ف الشبكات المتحسسة الالسلكية األيمكن تصني     

 الشبكة الالسلكية.

تعني  (Wireless Network Topologyشبكات االتصاالت، طوبوغرافية الشبكة الالسلكية )في و    

( يبين مخطط 1-3تصال والشكل )كية، بما في ذلك العقد، وخطوط اإللترتيب شبكة السل ا  تخطيطي ا  وصف

 لتصنيف الشبكات الالسلكية.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 تصنيف الشبكات الالسلكية 1-3الشكل 

 ( الطريقة األكثر شيوعا  Cellular Infrastructure Networksتمثل شبكات البنية التحتية الخلوية )      

التغطية  مالئمة لمديات (Ad hocالشبكات المخصصة ) دالتغطية. بينما تع محدودية مدياتللتغلب على مشكلة 

 عماليتم ربط األجهزة مثل عقد التحسس او أجهزة الكمبيوتر مباشرة من دون محطة مركزية باست إذالقصيرة 

 وطبوغرافيةلمديات التغطية  تصنيف الشبكات تبعا   أتيفيما يولتبادل البيانات مباشرة.  Bluetoothتقنية 

 .الشبكة

 

 

 

 الشبكات الالسلكية 

Wireless Networks 

 

 المخصصة 

Ad hoc  

 طوبوغرافي

Topology 

 البنيات التحتية 

Infrastructure 

 المدى ونطاق التغطية

Range and Coverage 

 نطاق خاص

Personal Area 

 نطاق محلي 

Local Area 

 نطاق واسع

Wide Area 
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 ا( مديات الشبكة الالسلكية:

 Wireless Wide Area Network (WWAN )))النطاق  واسعة الشبكات الالسلكية ذات  .1

يكون كم. و 35متر حتى  100تغطي مسافات إذ  WWANعقد الشبكة الالسلكية واسعة النطاق إن      

برزت اجيال لشبكات  لهذا ،، مما يعني أنه يجب أن تكون مرخصةا  عادة ليس حر عملالطيف الترددي المست

WWAN، منهاو: 

  .(: التماثليةG0) الصفرجيل 

 .(: التماثلية1G) ولاألالجيل 

 .كيلو بايت في الثانية( 14 -9.6) يتراوح بينالبيانات  نقل معدل إذ يتراوح(: الرقمية، 2G) الثانيالجيل 

كيلو  (115-20 ) يتراوح بينالبيانات فيها نقل معدل إذ يتراوح (: الرقمية، 2.5G) الثاني والنصفالجيل 

 .بايت في الثانية

 .في الثانية ايتميكاب 2معدل البيانات إلى نقل (: واسع النطاق الرقمي، ليصل 3G) الثالثالجيل 

 .ر في التطورممست (: الرقمي4G) الرابعالجيل 

 (Wireless Local Area Networks) الشبكات المحلية الالسلكية -2

إذ . )في الهواءمتر  300م )150م إلى 10التي تغطي المسافات بين  WLANالشبكات المحلية الالسلكية       

 توفر معدالت نقل للبيانات أعلى بكثير من إذالطيف الترددي غير المرخص  عملأنها تست

البنى التحتية البسيطة مع اجهزة  عمالاستب WLANتتميز شبكات ، وWWANميكابت في الثانية( من  100)

بشكل  اآلخر( بدال من محطات الهواتف الخلوية أو يمكن االتصال مع بعضها Access Pointنقاط الوصول )

 (.Ad hocصصة )ربط الشبكات المتخ عمالمباشر باست

 (Wireless Personal Area Networks)الشبكات الالسلكية الشخصية  -3

الرقمية أو سماعات  ربط الكامراتالمدى مثل  قصير   توفر اتصاال   WPANالشبكات الالسلكية الشخصية      

، متر 100 الى ن يطور ليصلأمتر وممكن  10 ـنصف قطر المساحة المغطاة ب تبلغ إذالرأس وغيرها، 

في  تايميكاب 0.5معدالت البيانات المنتقلة هي حوالي تكون هو غير مرخص و عملالترددي المستوالطيف 

 .WLAN، Local Area Networkو  WWANبين  ن هذا النوع من الشبكات ماوكيالثانية، وبالتالي 
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شبكة واسعة 

 النقاط 

الشبكة المحلية  

 الشبكة الشخصية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين انواع الشبكات الالسلكية المتحسسة حسب مدى التغطية 2-3الشكل 

 ب( تصنيف الشبكات حسب طوبوغرافيتها )شكلها( 

  :تقسم هذه الشبكات الى نوعينو

 ( Fully Connected Networks) الشبكات الموصولة بالكامل .1

  ؛والروابط التي تربطها فيما بينهاعدد كبير من العقد الحتوائها  على تكون هذه الشبكات معقدة جدا و

 يولدوتعقيدها هذا تعاني هذه الشبكات من التعقيد نتيجة تكوينها لذلك  لذلك تكون شبكات كبيرة جدا  

فر القدرات ارغم توفي توجيه ارسال البيانات )حيث تكون هناك مسارات التوجيه بين العقد(  ا  تعقيد

 (.3-3)موضح في الشكل  ، وكماالحاسوبية الكبيرة

 

 

 

 

 

 

 

  Fully Connected Networks   الشبكات الموصولة بالكامل 3-3الشكل 
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 الشبكات الغير موصولة .2

 :وتقسم الىوتكون على انواع كثيرة  تعتمد على بيئة العمل للشبكة 

 (Mesh Network): المتداخلة شبكة ال ( أ

من االشارة العقد في هذه الشبكات متطابقة وهي توزع بانتظام في الشبكات بحيث يمكن ان تنتقل  تكون      

الالسلكية  االستشعارمن شبكات  ا  جيد ا  نموذجإ تبين هذه الشبكات كما يمكن ان و، عقدة الى العقدة التي بجانبها

هي تطابق المعالجات األهم المتداخلة والتي يتم توزيعها عبر منطقة جغرافية معينة ولكن ميزة الشبكات 

حيث تأخذ وظائف اضافية اخرى في وقدرات االتصال للعقد جميعا ويمكن تحديد احدى العقد في المجموعة ب

 (.4-3) كما موضح في الشكل، واو بعض العقد االخرى العقدة المركزيةحالة تعطل 

 

 

 

 

 

  Mesh Network المتداخلةالشبكات  4-3الشكل 

 (:Star Network) نجميةالالشبكة  ( ب

هذا  ويمتاز. ((Hubإلى مجمع مركزي مثل ( Star) نجمة بشكلفي هذه الشبكة  العقد جميع ربط يتمو  

الربط بامتالك كل عقدة او جهاز وصلته الخاصة بالمجمع المركزي االمر الذي يزيد درجة التسامح بالخطأ 

لن يتأثر قليال  على الشبكة فاذا فشل االتصال من عقدة واحدة بالمجمع المركزي نتيجة قطع الوصلة الخاصة به 

 (. 5-3كما موضح في الشكل )و ا على مايرامستواصل عملهسوى العقدة المتصلة بتلك الوصلة، وباقي العقد 

ن وظيفة المجمع المركزي هو اعادة ارسال البيانات لكل العقد المعنية والمرتبطة بالشبكة، كما انه من إ إذ  

( هو HUBوجود المجمع المركزي )السهل تعديل واضافة عقدة جديدة من دون تعطيل عمل الشبكة. ان 

وقف عمل الشبكة بالكامل ولو ان حدوث ذلك يكون يتفي حالة حدوث عطل في المجمع المركزي االساس لذلك 

 .     نادرا  

 

 

 

 

 

 

 Star Networkالشبكات النجمية  5-3الشكل 

 (HUBالمجمع المركزي )
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 :Ring Network)الشبكة الحلقية ) ( ج

 حيث من الشبكة الخطية تركيبها في تشبهإذ تربط العقد في هذا النوع من الشبكات على شكل حلقة )طوق(      

 سدادات الى تحتاج وال للكابل نهايات بينهما هو عدم وجود الفرق ولكن واحده قناة على االجهزة

(Terminators )الحلقة عبر تمر ان األجهزة من المتولدة لإلشارات تسمح حلقه شكل على متصل القابلو نأل 

 كمسترجع البنيه هذهب متصل جهاز كل انطالقها ويعمل مكان الى ثانية وتعود كافة االخرى األجهزة على

توقف الشبكة عن العمل بشكل تفي حالة تعطل عقدة او اكثر في الشبكة و  ،تعنيه تكن لم ان تصله التي لإلشارة

 (.6-3وكما موضح في الشكل ) ،كامل

 

     

 

 

 

 

 

 

 Ring Network الحلقيةالشبكات  6-3الشكل 

 : (Bus Network) خطية شبكة الال ( ح

وتسمى بشبكة الناقل   الشبكة في العقد ربطالذي ي المستقيم الشكل الى نسبة الخطية الشبكةوقد سميت ب       

 في العقد بتوصيل هذه ةالشبك تصميم يكون إذ. والصغيرة الكبيرة الشبكات في عملوتست في بعض االحيان،

 يليه الذي بالجهاز يرتبط جهاز كل ان إذ ،(Backbone) الفقري العمود يسمى واحد سلك طول على صف

 اي ارسال وعند، اخرى الى عقدة من المرسلة لالشارات تقويه ةياّل توفر(. 7-3) الشكل في موضح وكما

 ان تستطيع فقط واحد عقدة لكن كلها الشبكة في العقد الى تصل فانها السلك على حاسب اي من رساله

 او ةاالجهز عدد ان من ذلك نستنتجنفسه و الوقت في باالرسال لها يسمح فقط واحدة عقدة فان لذا. تتقبلها

 هذه في عملةالمست دواتاأل همأ ومن. الشبكات من هذا النوعانتقال البيانات في  سرعة على يؤثر فيها العقد

 من ومنعها االشارات متصاصإل عمليست إذ( Terminators) السدادات او الغلق جهاز هو الشبكة

 الشبكة فشليسبب  الشبكة هذه على بأن اي فشل لعقدة ما الناقل شبكة عيوبوتتمثل  ،اخرى مرة االنعكاس

 في تصادم وجود الى بالتالي ويؤدي نصفين الى شطرها الى يؤدي للشبكة الرئيس السلك قطع نوإ. بالكامل

  (. 7-3الشكل ) يكما موضح ف، والبيانات

 

 

 

 

 (Bus Network) خطيةشبكة الال 7-3الشكل 
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 :(Self-Healing Ringشبكة المعالجة الذاتية ) ( د

معالجة  إلمكانيه ( وتربط على شكل حلقتين متعاكستين وذلكSHRيرمز لشبكة المعالجة الذاتية بـ )و     

 (.8-3كما موضح في الشكل )و ،وظيفة محددة فيهااألخطاء الحاصلة في الشبكة ولكل عقدة 

 

 

 

 

 

 

 (Self-Healing Ringشبكة المعالجة الذاتية ) 8-3 الشكل

تعتمد مع الشبكات المتحسسة إذ المثالي للعمل  الشكلحدد تمكن ان يال آنفا  المذكورة  جميع الشبكاتن إ       

              لمتداخلةنوع الشبكة ا عملففي المكانات المرتفعة ذات الصفة الجبلية تست على البيئة التي تعمل بها الشبكة

(Mesh Networkمع مراعاة المعايير والمواصفات المصادق عليها من عدد من هي )وذلك للعمل ت التقييس آ

 . بشكل مستمرورها يعلى تطو

 :ربعة اصنافأجهزة التحسس الى أحسب قدرات ب( تصنيف الشبكات جـ

 .ةشبكات ذات اجهزة خاص .1

 .ةشبكات ذات اجهزة عام .2

 .عال  تردد شبكات ذات اجهزة نطاق . 3

 .شبكات ذات قدرات عالية. 4

هذه المواصفات  عملاالتصال وتست الطاقة وحجم الذاكرة والقدرة علىوتتميز كل فئة من هذه الفئات بمقدار     

   .لتقييم كفاءة االجهزة

كما تتفّرد شبكات الحساسات بخصائص عديدة منها قدرتها على العمل في بيئات قاسية وتحت ظروف      

، والتعامل الذاتي مع أعطال األجهزة التي قد تطرأ فجأة على الشبكة، وتنقل األجهزة خالل زمن صعبةمناخية 

االهتمام وتوجه االخيرة تم ال اآلونةوفي  لشبكة.لجغرافية التغيرات الالتنفيذ للشبكة، والتكيف مع ديناميكية 

شبكات الحساسات الالسلكية ليس إلى تقليص استهالك الطاقة فحسب، بل لتحقيق توافق التشغيل مع تطبيقات بال

( مع TCP/IPلعدم التوافق بين خصائص اتفاقيات شبكة االنترنت ) ا  كبير ا  تحدي دالذي كان يعاالنترنت، 

لموارد اسلكية وخصائصها المتمثلة في قلة الموارد والتي تقابل استهالك مستلزمات الشبكات الحساسة الال

  (6Lowanpano)تم تجاوز هذا التحدي باقتراح االتفاقية المعيارية إذالحسابية والطاقة ومساحات التخزين. 

بين شبكة  طرب إذنترنت ( لشبكة اإلIPV6( مع معيارية ) (IEEE 802.15.4التي دمجت بين معيارية

اإلفادة من تم  إذنظمة الحوسبة المادية أطفرة كبيرة في تحقيق  عدّ نترنت وشبكات المتحسسة الالسلكية والذي اإل

تفاعل مع البيئة ت يشبكات االنترنت من حيث اتساع النطاق وشموليتها وميزات الشبكة المتحسسة الت ميزات

   المحيطة مباشرة .

الحلقة 

 الرئيسة 

الحلقة 

 الخلفية  
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اتجه العديد من اآلراء إلى إعادة التي تتعامل مع الماديات،  فكرة أنظمة الحوسبة ورظه بعدن نقول أويمكننا     

  .المادية مرتبطة ببيئتهاالحوسبة الالتفكير في أسس الحوسبة لتخطي الحواجز التي تعيق إنشاء أنظمة 

  ات الالسلكيةالشبكعمل انظمة  نطاق 3-1-1 

، دأب الباحثون على تصميم آليات وبروتوكوالت العنكبوتيةوشبكات االتصال منذ نشأة أنظمة الحوسبة      

قابلة لالتساع وإنشاء أنظمة واسعة النطاق ممتدة على مساحات جغرافية شاسعة وتتكون من العديد من 

 األجهزة. 

التقدم والتطور التكنلوجي لكن مع وإنشاء شبكات متكونة من مئات األجهزة،  هيولى لفكرة األوقد كانت ا    

 الف من األجهزة.آاآلالف وعشرات  عمالإلى است تهدفأصبحت 

جهزة قوية من اشبكة  شاءإلى إن يهدفوالذي  (EMMON)المسمى وربي األمشروع المثال على ذلك:     

جهزة زيادة عدد األب نطاق انظمة الشبكاتتساع في بسبب هذا اإلو، عددها إلى مئة ألف جهازيصل مراقبة ال

 . الالسلكية الشبكة تصميمفي  زداد التعقيدإ

أحد الحلول األساس لمعالجة اتساع النطاق من خالل تكوين للشبكة المعقدة المعماريات الهرمية وقد كانت      

في التحكم في استهالك الطاقة بقوة فعاليتها شبكات متعددة الطبقات أو شبكات عنقودية. وتتميز هذه المعماريات 

انها لها قدرة كبيرة  وتكييفها حسب الحاجة، كما النشاط حقبو الخمول لحقبلة جدوعلى شكل  أمكن تنظيمهاإذ 

. إالّ أّن المعماريات الهرمية تعاني من تعقيد االخرىمها المعماريات ضمان جودة خدمة أفضل من التي تقدعلى 

في قرار تساالمع عدم  لتنشيطهاها والمحافظة عليها وهو ما يعد من أحد التحديات النظرية تعملية صيان

يجب تطوير آليات التحكم في طوبولوجيا هذه الشبكات مع  لذلك ،بشكل عشوائي تغيرهاوالوصالت الالسلكية 

لدعم اتساع نطاق أنظمة الحوسبة المادية و .خصائص الطبقة الفيزيائية للشبكات الالسلكية بالنظراألخذ 

المحدودة بشبكات أخرى واسعة النطاق ذات موارد شبكات أنظمة الحوسبة الالسلكية ذات الموارد باالستعانة ب

يرهما من الحلول التقنية األخرى أكبر مثل شبكة االنترنت وشبكات االتصاالت المتطورة مثل الواي ماكس وغ

 من خالل تصميم بوابات متخصصة للتواصل بين البروتوكوالت المختلفة. 

 االستشعار الالسلكية وحدات التحسس في الشبكة ل االتصال أنواع تقنيات 3-2

 كان هدفها هو إذها في المجال العسكري تطبيق هيالالسلكية  لتحسسكان الغرض من شبكات افي البداية       

 والتي ترصد وتقرأ (Sensors) االلكترونية الدقيقة المتحسساتتزويد ميادين القتال العسكرية بأعداد هائلة من 

أجواء المعركة وظروفها من درجات ضغط وحرارة وسرعة رياح واحتماالت وجود تهديدات كيميائية أو 

آليات الخصم وجنوده وتقوم أخيرا  بتبادل هذه  اماكن تواجدرصد بكذلك تقوم اجهزة المتحسسات ، وبيولوجية

التابعة لكية إلى مركز المراقبة الرئيس القراءات وتحليلها فيما بينها قبل أن ترسل نتيجة نهائية عبر الشبكة الالس

 وضعية اجهزة التحسس ( وذلك لإلشارة الى Smart Dust) الذكي الغبارلهذه الشبكة وقد سمي هذا المشروع 

هي اول مرحلة من مراحل   التحسسان نشر أجهزة  الغبار.ذرات تنثر في موقع المراد معرفة بياناته مثل التي 

 إلداءوالحيطة في نشر هذه األجهزة  اتخاذ الدقةفي هذه المرحلة يجب و تكوين شبكات أجهزة التحسس الالسلكي

التي مناطق اللي، في آإنسان  عمالباستيدويا  أو اما  التحسسعملية نشر اجهزة  مهامها بشكل جيد، قد تتم

ويمكننا ان نقول بان . التي يجب نشرها التحسسمن أجهزة  ا  كبير ا  يصعب الوصول إليها، أو أن هناك عدد

يمكن تحديد اماكن انتشار  إذواضح المعالم  وفق مخطط يكون علىيجب ان اجهزة التحسس  عملية نشر

  .جهزة المتحسسةاأل
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 ، وهي:جهزة التحسسأنشر فيها ت طريقتينوهناك 

 نحدد كل جهاز تحسس في موضعه نظرا   بحيث يمكن انوواضح  منسقبشكل  جهزة التحسسأ تنشر -1

 لوجود تنسيق في عملية التوزيع. 

ضمن مدى بتتوزع بمواقع مختلفة ولكن  بوساطة مروحيات إذ تنشربشكل عشوائي جهزة التحسس أتنشر  -2

 محدد.

بث البيانات التي تقوم بمراقبته حقل المراد  الاجهزة التحسس المنتشرة في آلية عمل وفي كلتا الحالتين فان    

 .(9-3) وكما موضح في الشكل ،لمعالجتهارصدها الى المحطة الرئيسة ت

 إذتقلل من كفاءة عملها والتي المتحسسة الشبكات الالسلكية  اتواجههوهناك كثير من التحديات التي        

االنتشار والتوجيه  نحول القدرة يتمث التي ال تساعد علىالذاكرة  صغرالطاقة ومحدودية تعاني هذه االجهزة من 

  .الموثوقيةالى  باإلضافةودمج المعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في حقل محدد  التحسسجهزة أنتشار إ 9-3 الشكل

لذا ال يمكن معرفتها إال بعد نشرها وتنظيمها،  تحسسالخصائص التشغيلية ألجهزة الن هناك بعض إكما      

 التحسسلمحدودية قدرة اجهزة  الالسلكية تختلف في الكثير من األمور ونظراالتحسس فإن هيكل وبنية شبكات 

ال تزال تعتمد  كما انهانقل البيانات، والتشفير، والرصد،  :مثل ،واليفهناك كثير من العمليات يجب ان تنفذ بالت

 المتحسسات لشبكة االتصال معماريةان  .في هيكليات الشبكات التقليدية عملةعلى التقنيات والبروتوكوالت المست

حسب نوع العمل بولتوضيح مفهوم التوجيه يجب تقسيمه ، قد جمعت مفهوم التوجيه واالحتفاظ بالطاقة الالسلكية

 هما:و، ساسينالى قسمين أ الذي تقوم به الشبكة

اقصر طريق  التوجيه اعتمادا على العنوان: يعتمد هذا التوجيه على عنوان العقد النهائية بعد ان يسلكتقنية  -1

 (.10 -3الحظ الشكل ) ،بين ازواج العقد
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 على العنوان عتمادا  إالتوجيه مخطط  10-3لشكل ا

يعتمد التوجيه على مسارات من عدة عقد في  إذعلى البيانات: يتم تجميع البيانات  عتماداا التوجيهتقنية  -2

  .(11-3الحظ الشكل ) ،عمق واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوجيه اعتمادا على البياناتمخطط  11-3 لشكلا

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

 3 معمارية الشبكات المتحسسة الالسلكية 

43 

  االستشعار االسلكيةطبقات  الشبكات  3-2-1

       ( ومفهوم التوجيه  Powerتجمع بين االحتفاظ بالطاقة ) إذمعمارية خاصة شبكات المتحسسة لها لل

(Routing )ن يتحسل ( 12-3الحظ الشكل ) معين لبروتكولوكل طبقة تخضع ، طبقاتبنظام الانها تعمل  إذ

 : ي نستعرض هذه الطبقاتأتوفيما ياالتصال بين العقد المتحسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wireless  Network Protocol Stack االسلكيةة الشبكبروتوكوالت طبقات  12-3الشكل 

  Physical Layerلطبقة الفيزيائية ا -1

أيا  كان نوع الوسط  (Transmission Media) الجهاز بالوسط الناقل فيها ربطيهي الطبقة التي و  

 من كوابل مأ (UTP) نوع من كوابل مأ (Optical fiber) الناقل سواء أكان من األلياف الضوئية

تحويل المعلومات المراد  الفيزيائية الطبقة  وظيفةو ،قل هو الفراغأو حتى إن كان الوسط النا (Coaxial) نوع

وشكل ، الوسط الناقل الئمتالسلكية  ة اوإلى إشارات كهربائية او ضوئي (Transmitted Data) ارسالها

 :وكمثال على ذلك نوع الوسط الناقل والعكس صحيح الئمت (Digital Encoding) اإلشارة

 الكلمة التجفير الرقمي االشارة الرقمية

 
10110011001 Hello 

  Data Link Layerطبقة ربط البيانات -2

لجهاز المرتبط على الشبكة ل (Physical Address) إعطاء عنوان ماديهي الطبقة التي يتم من خاللها و

ويمكن تشبيهه بالرقم التسلسلي لجهاز هذا العنوان بأنه ثابت ال يتغير بتغير مكان الجهاز على الشبكة  ويمتاز

تقوم وكما  ،ها جهاز الخلويببغض النظر عن شبكة الخلوي التي يعمل  ا  الذي يبقى ثابت (Serial No.) الخلوي

 .(CRC) heckCedundancy Ryclic C هذه الطبقة بفحص وجود أخطاء للمعلومات المستقبلة

اي وضع آلية للسيطرة على  (Media Access Control) كما تقوم هذه الطبقة بوظيفة مهمة وهي

فمن المعلوم بأن للشبكة عدة مستخدمين )أطراف( تتواصل فيما بينها عن ‘ استخدام الشبكة من قبل االطراف

دون جميعا  من  األطرافق تضمن استخدام الشبكة المشتركة ائطريق الشبكة، لذا فإنه من الضروري ايجاد طر

 أن يؤثر طرف على اآلخر.

 Physical -1 الفيزيائية -1

 Data Link -2 ربط المعلومات -2

 Network -3 الشبكة -3

 Transport -4 لنقلا -4

 session -5 الفصل( (الجلسة -5

 Presentation -6 العرض -6

 Application -7 التطبيقات -7
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  Network Layerبقة الشبكة ط -3

لكي   يمكن أن تسلكه المعلومات المرسلة (Best Path) اختيار أفضل طريقفوظيفتها طبقة الشبكة أما 

      متغير عنوان ما تقوم هذه الطبقة بتحديدبأفضل طريق. ك (Destination) تصل الهدف المقصود

(Logical Address)  حسب الشبكة التي يعمل بوهو شبيه برقم الخلوي المعتاد وهذا الرقم يتغير  لألطراف

 عليها.

  Transport Layerطبقة النقل  -4

 وهما: ،من البروتوكوالت لنوعينتصنف طبقة النقل       

 -TCP (rotocolPontrol Cransmission T ) باإلرسال التحكم بروتوكول.  

-  UDP (rotocolPatagram Dser U( المستخدم بيانات مخطط بروتوكول . 

يتم االتفاق بين الطرفين على حجم االرساليات خالل إذ  يضبط عمل نقل المعلومات TCP بروتوكول     

وكذلك استخدام مبدأ إعادة اإلرسال في حال وجود خطأ في المعلومات  (Window Size) عملية نقل البيانات

فيما (. أما Connection-oriented) يئة االتصال قبل نقل البياناتوم هذا البروتوكول بتهقالمستلمة، كما ي

اي وسيلة لضبط عملية نقل البيانات وال يتم تهيئة االتصال  عملفإنه ال يست (TCP) فإنه بعكس (UDP) يخص

 (.Connectionless) قبل عملية النقل

(، كذلك تقوم بإعطاء ارقام UDP) أو  ،(TCP) هذه الطبقة يتم تحديد آلية إرسال المعلومات إن كانتوفي    

 لكل للمعلومات المرسلة والمستقبلة. (Port Number)  المنافذ

 Sessions Layer)الفصل(  جلساتطبقة ال -5

بيين المرسيل والمسيتقبل. فميثال عنيد  (Sessions) ووظيفتها فتح واغالق ومراقبة الجلسات الجلسات طبقة     

فيي برنيامج تصيفح االنترنيت فيأن الموقيع ال يفيتح إال بعيد أن تضيغط عليى  www.yahoo.com كتابة العنوان

ميييييع  (Session) بفيييييتح جلسييييية (Session Layer) ـهنيييييا يقيييييوم الييييي (Enter) تيييييدخل أن أو (GO) كلمييييية

 األمر. على وفق مايتطلبهغالقها إو أويقوم بمراقبة الجلسة  Yahoo موقع

 (Presentation Layer)طبقة العرض  -6

فتعمل كالمترجم بين عدة لغات، فهي قادرة على تحديد نوع  (Presentation Layer)طبقة العرض أما      

وتحديد البرنامج الذي يقوم بالتعامل مع  ، ….(Text, Flash, Wave, Pdf) المعلومات المستقبلة والمرسلة

نوع المعلومات  الئمالبرنامج الذي ي بفتح التطبيق/ فكثيرا ما يقوم برنامج التصفح نحو  منفصلكل نوع على 

          متصفح الشبكة العنكبوتية  داخل (Acrobat Reader) برنامج قراءة المجلدات  تلقائيا فمثال يقوم بتشغيل

(Internet Explorer) لكي يعرض المعلومات المستقبلة من نوع (Pdf كذلك يقوم .)بالتعرف على نوع 

 (.Text Encoding) تشفير النص

 (Application Layer)  تطبيقاتطبقة ال -7

 الذي يعمل من خالل شبكة الحاسوب هي عبارة عن البرنامج(Application Layer) تطبيقات طبقة ال 

 .اوغيره(Internet Explorer) متصفح الشبكة العنكبوتية  ومن أمثلته

 

 

http://www.yahoo.com/
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 االستشعار االسلكيةشبكات في  عملةللتقنيات المست لمواصفات والمعاييرا 3-3

مفهوم  الى -عزيزي الطالب-ن نتعرف أومعايير الشبكات الالسلكية، يجب قبل دراسة المواصفات 

 ؟كافة نواعهابأولماذا نهتم بالمعايير او المواصفات للشبكات  )المعيار(

 :هوو ،تعريفا للمعيار US-NSPAC اللجنة اإلستشارية لسياسة المعايير الوطنية وضعت 1978في عام  

))مجموعة محددة مسبقاّ من القواعد والشروط أو المتطلبات المتعلقة بتعريف المصطلحات، تصنيف المكونات، 

مواد، المنتجات، تحديد المواد، األداء أو اإلجراءات، تخطيط العمليات، القياسات الكمية أو الجودة لتوصيف ال

 .األنظمة، الخدمات أو الممارسة((

  ى:يمكن تصنيف المعايير ال إذ 

 المعايير مفتوحة: -1

تساعد  (HTML) التشعبي ومن أمثلتها مواصفات لغة الربط وهي معايير مفتوحة لعموم المستخدمين    

كونها متاحة  ألي لالمعايير المفتوحة على رفع مستوى التوافقية بين التجهيزات ، البرمجيات أو األنظمة 

 ها.عمالستإشخص  يرغب في 

مما يعني عمليا  أن بإمكان أي شخص  يملك الخبرة والدراية الكافية أن يبني منتجه الخاص ليعمل مع       

 .الذي استخدمه في بناء منتجه نفسه معيار المفتوحالمنتجات األخرى المتوافقة مع ال

مفتوحة  إال أنها ليست  IEEE و  ITU ،ISOالمعايير المنشورة من قبل المنظمات الدولية مثل دو تع     

 . مجانية  على الدوام

 المعايير المغلقة: -2

معايير مغلقة من الجهة  تعد إذبشروط صارمة ومقيدة مع الجهة المالكة إال هي المعايير التي التتاح و    

  اتـــــــــة برمجيـــــالمالكة لضمان حقوق الملكية الفكرية. مثال على المعايير المغلقة  صيغ مستندات حزم

 Microsoft Office وصـــــــالمتضمنة معالج النص  (Microsoft Word)اتـــج البيانـــــــــــومعال 

 (Excel and Excess) جدا  للحفاظ على حقوق الملكية الفكريةة وغيرها وتكون حيث تكون مقيد . 

ت عالمية آفقد تمت المصادقة على عدة معايير من قبل هي (WSN) ولتحسين اداء شبكات التحسس الالسلكية

 -:كترونياتإللة مهندسي الكهرباء واأت جمعية او هيآلتحسين ادائها ومن هذه الهي

   (Institute of Electrical and Electronics Engineers)   لها  والتي يرمز  .IEEE 

معايير اقل بكثير من المعايير والمواصفات  عملقياسية تستالن هنالك الكثير من المنظمات غير أباإلضافة الى 

االستخدام في شبكات  ومع ذلك فيمكننا االعتماد على المعايير الثابتة والشائعة  IEEE ةأمن هي عملةالمست

 نذكر منها:، و (IEEE 802 LAN/WAN )التحسس ومن اكثر هذه المعايير شيوعا  مجموعة معايير

 .تطرق لها في الفصل الخامسسي والتي  IEEE 802.11 معيار الشبكات الالسلكية (1

    IEEE 802.3 معيار شبكات اإليثرنت (2

  IEEE 802.15.1(  Bluetooth)معيار بلوتوث  (3

 .Zigbee  IEEE 802.15.4)) زكبيمعيار  (4
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  تقنيات االتصال الالسلكي 3-3-1

 :الوسائل هذه ومن ،اآلخر ببعضها اإللكترونية األجهزة تربط بوساطتها التي الوسائل من العديد يوجد      

 ومن ؛الحمراء تحت األشعة واشارات ،فاي الواي وتقنية ،اإليثرنت وابلكو ،الكهربائية الكوابل واألسالك

 خالل: من وذلك بوالحاس شبكات مجال في ثورة احدثت قد Fi-Wi فاي الواي تقنية ان بالذكر الجدير

 بالخارج نكون حينما الداخلية كاتبالشب اإلتصال تسهيل.  

 جدا . كبير بشكل اتالقابلو عدد تقليل خالل من ،ةاالجهز بين التوصيالت التقنية ذهه لنا سهلت  

 المنزليين المستخدمين جذبت وكذلك تطويرها على والعمل التقنية بهذه الشركات إهتمام إلى ذلك أدى   

 تردداتها بمختلف  متعددة السلكية تقنيات ظهرت إذ الالسلكية، التقنيات تطويرب الشركات بدأت فقد .عمالهاإلست

 التقنيات: هذه ومن

   GSM تقنية .1

  GSM (communicationsGlobal System for Mobile )النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة  يعد      

شهر بروتوكوالت نقل البيانات المتعارف عليها فى مجال االتصاالت من خالل الهواتف المحمولة، أمن 

 البيانات فى بروتوكول وتنقللكل مشترك على الشبكة واليتم تغييره،  ويخصص في هذه التقنية ترددا  ثابتا  

GSM   إذ تعد ب/ث،ك  9.5بسرعة تصل الىGSM  التقنية االشهر فى الدول االوروبية واالسيوية ومعظم 

 الدول األخرى.

بطاقة صغيرة  يوه ardSIM C و استخدامها بطاقات الذاكرة المعروفة بـ GSM هم ما يميز تقنيةوأ     

سهلة التثبيت واالزالة فى الهاتف ويقوم المستخدم بتخزين بعض المعلومات الهامة عليها مثل ارقام التليفونات 

اليحتاج المستخدم الى التعامل مع شركة الهاتف عند رغبته فى ازالة والخاصة به وبعض الملفات االخرى، 

 عمالهستإخر يرغب فى آه وضع الشريحة فى هاتف نكذلك يمكووتغييرها باخرى،  ( SIM Card) الشريحة

بسرعة كبيرة وتثبت   GSMتقنية ، وتنتشروبالطبع سيجد شريحة الكارد محتفظة بجميع بياناته المخزنة عليها

  .مع المستخدمين ا  فعلينجاحا 

   CDMA تقنية .2

بروتكول مستخدم هو و ،لنقل البيانات Code Division Multiple Access او، CDMA بروتوكول    

بصورة اساسية فى الواليات المتحدة االمريكية وبعض الدول القليلة االخرى وفى هذا البروتكول اليكون هناك 

عند حدوث ضعف او تشويش فى االشارة المستقبلة وذلك  خرمشترك بل يتم تغييره من وقت آللل ا  ثابت ا  تردد

على  CDMA اليعتمد بروتكول، وبين المشتركين لضمان مستوى جودة متميز عند نقل الصوت والبيانات

ولكن يرتبط الهاتف الخاص بالمشترك بشبكة الهاتف المقدمة للخدمة ارتباطا وثيقا ولذلك   SIM Cardشريحة

اليستطيع المشترك تغيير هاتفه واستخدام الهاتف الجديد اال بعد االتصال بالشركة صاحبة الشبكة وذلك لتنشيط 

  .الجديد والغاء عمل الهاتف القديم اتفاله

 برتوكول تعمل هذه الدول أين تعرف بأخرى البد أالى دولة  مسافرا  حينما تكون  -عزيزي الطالب- واذا       

 GSM ،أو CDMA ،ن الهاتف يعمل بتقنية واحدة فى أهما لسبب بسيط هو أحداالثنين معا حتى تختار  أو

  .نآلا نتشارا  إوسع األهى  GSM نإف امة  الوقت نفسه وع

 الطاقة إستهالك مشكلة الالسلكية بالشبكات صةصختالم والمؤسسات الشركات تواجهخر آمن جانب و     

  جدا   كبيرة مشكلة من تعاني ومؤسسات شركات هنالك كانت كما التقنيات. هذه عمالباست المشاريع بناء وكلفة

 خرى.األ األجهزة عمل توقف إلى يؤدي حدوا جهاز عطل أن وهي
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 وتكلفة ضئيلة بكيفية للطاقة مستهلكة تكون بحيث جديدة بتقنية يفكرون المهندسون بدأ المنطلق ذلك ومن    

 مهمات تؤدي أن تستطيع ،خراآل بعضها مع تجتمع ماحين النحل حركة المهندسون الحظ فقد  .زهيدة تصنيعها

 به خاصة ورقصة لغة عمليست النحل أن أيضا   الحظوا كماو المتاحة، بطاقتها نحلة كل بمشاركة وصعبة معقدة

 بينه. فيما تعارفيل

 اللغة وهي النحل دوي أي (،ZigBee) أسم اعليه أطلقوا التي الجديدة التقنية نوالمهندس أبتكر هنا ومن    

 التقنية. هذه مفهوم توضح ةآلتيا والفقرات معينة، مهمة النجاز بينه فيما للتخاطب  النحل قبل من ةعملالمست

   ZigBee الـزكبي تقنية .3

 طويلة زمنية   لمدد يعمل شبكي ربط إلى تحتاج التي لإلستخدامات خصيصا صممت شبكي ربط تقنية هيو      

 صلت عملها ةمد ببطاريات التقنية هذه زودت إذ .طويلة مددل الكهربائية بالطاقة للتزود الحاجة دون من

 صممت فقد كذلك واحدة. مرة سوى لشحنها الحاجة دون من ،متواصل بشكل    العمل من يوما 360 الى

 حال في مباشر بديل هنالك يكون بحيث عالية بدرجة الخدمة فراتو إلى تحتاج التي لإلستخدامات خصيصا  

 األجهزة. أحد تعطل

 ليمكن طورتها بل والمشاريع للمؤسسات استخداماتها التقنية لهذه المطورة الشركات تركيز وتجاوز    

 ترفيهية منزلية أجهزة من وغيرها والتسخين التبريد ألجهز ا  شبكي ا  ربط توفر بحيث المنازل في أيضا   عمالهاإست

 أيضـا   وتمتاز بسهولة هايعلتوس المرونة توفر التقنية هذه أن بالذكر والجدير مركزية. تحكم وحدة لها لتكون

 . للشبكة قوية حماية بتوفيرها

 في تصنيفها حسبب مختلفة ترددات عملوتست (IEEE 802.15.4) المعيار ضمن في التقنيـة هذه وتندرج    

 المنـازل فـي التقنيـة هـذه عمالأست (13-3) الشكل ويوضـح ، MHz 868 و ،MHz 902 التردد مثل الدول

 المنزلية: االجهـزة لربـط

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 فيما ولةموص تكون العناصر هذه أن إذ رئيسة عناصر عدة من تتكون ZigBee  الزكبي تقنية بنية

  النجمي او ،العنقودي وأ ،)المتداخل( الشبكي الربط مثل وبولوجياطال من أنواع دةبع بينها

(Mesh Tree,-Cluster Star,)، يآلتا (14-3) بالشكل موضح كماو: 
 

تقنية الزكبي  عمالالمنزلية باست باألجهزةربط شبكة السلكية للتحكم  13-3 الشكل

ZegBee. 
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 ZigBeeيبين انواع الربط لتقنية الزكبي   14-3الشكل 

 :أن إذ معينة. وظيفة اآلخر بعضها مع المرتبطة العناصر هذه من عنصر ولكل

 الشبكة عن المعلومات يخزن أنه كماو ،بها والتحكم الشبكة في العمل بدء عن مسؤول :Coordinator الـمنسق

  للبث. قةوالموث والمراكز الحماية عن معلومات والمتضمنة

 من نسخة توفير وعن دينمايكية بطريقة الشبكة توسيع عملية عن ولؤالمس هوو :Routers الموجه الجهاز

 األجهزة توقف عدم أي Tolerance Fault العطل بوجود السماح تقنية وفري وايضا الموجهات اعدادت

  .األجهزة أحد توقف حال في األخرى

 .فقط واالستقبال االرسال عن سؤولةالم األجهزة فهي ZigBee الزكبي اجهزة أما

         في موضح هو كماو ،ZigBee الـزكبي تقنية عناصر ربط في شيوعا األكثر هو الشبكي الربط ان

 .(15-3) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 .Meshربط المتداخل  عمالباست Zigbeeربط مكونات شبكة  15-3الشكل 
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 العطل. او نهيارالا صعب أنه كماو ،البيانات لوصول ضمانا   االكثر بأنه الربط من النوع هذا ويتميز      

 الضعيفة او البينات نقل عن المتوقفة  الشبكة أجزاء مشكلة على القضاء امكانية إتاحة على قدرته الى باإلضافة

 جزء لتكوين األجزاء بهذه موصول جديد Router موجه بإضافة وذلك يسر بكل بمعالجتها البيانات نقل في

 االنواع باقي عن ايضا   يتميز الربط من النوع هذا أن ذكره لمهما ومن الشبكة. أداء قابلية رفع على يساعد جديد

 االجهزة أحد توقف حال في بالشبكة المرتبطة األخرى األجهزة عمالبإست البيانات نقل على بإمكانيته االخرى،

 التوصيل. في ىءمفاج عطل ظهور او العمل عن

 إنجاز على تعمل التي الشبكية البروتوكوالت من الكثير تمتلك Zigbee تقنية ان بالذكر الجدير ومن     

 .البروتوكوالت هذه (16-3) الشكل ويوضح ،التقنية هذه خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالع()لإل  ZigBee الزكبي تقنية في عملةالمست البروتوكوالت 16-3 الشكل

 Bluetooth  تقنية البلوتوث .4

الحاسوب أو أنظمة الترفيه أو الهواتف فإن األجزاء  -عزيزي الطالب  -عندما  تستخدم  آنفا  كما مر ذكره و     

بحيث يزداد ربط  ،والمكونات المتعددة لألنظمة  تقوم بإنشاء  حلقة اتصال من األجهزة اإللكترونية فيما بينها

والتي  العمدى تقنيات الربط شائعة االستإحعلى هنا سنسلط الضوء  ،األجهزة ببعضها  تعقيدا  يوما  بعد يوم

ن  تقنية البلوتوث ال إبمقدور هذه التقنية تحسين عملية الربط والتوصيل.  إذ ،(Bluetoothتدعى "البلوتوث" )

 األسالك وهي  ذاتية التشغيل وتملك  العديد من الخصائص المفيدة التي تستطيع تبسيط حياتنا اليومية. عملتست
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 سماعة اذن هاتف نقال تعمل بتقنية البلوتوث 17-3لشكل ا

  Bluetooth سباب ظهور تقنية البلوتوثأ  (1)

 بدء قبل نقطتين رئيستين على فعلى المستخدم الموافقة ببعضهما والتراسل التواصل إلى جهازان يحتاج حينما   

 وهما: ،النقاش

وان استعملنا  الالسلكية؟ اإلشارات عبر أم األسالك عبر اإلتصال ؤمنسي هل بمعنى ،الفيزيائي البعد ( أ

  ن سلكا ؟هو: واحد، أم اثنان، أم خمسة وعشروفما العدد المطلوب في ذلك، هل  االسالك،

 الخواص الفيزيائية تظهر المزيد من األسئلة ضمن هذا المجال:  حينما تحددالخواص الفيزيائية،  ( ب

  مقداره المتبادلة في المرة الواحدة ؟ فعلى سبيل المثال: يرسل الناقل المتسلسل ما  البياناتكم يبلغ مقدار

 في حين يرسل الناقل الموازي الكثير منها في المرة الواحدة.  ،في المرة الواحدة  البياناتبت من  1

 إذا كانت  كيف تتم آلية نقل الحديث؟ يحتاج أطراف النقاش اإللكتروني إلى معرفة ما يعني البت وفيما

وهذا معناه تطوير مجموعة من األوامر والردود  ،الرسالة التي تلقوها هي نفسها التي أرسلوها

 المعروفة باسم "البروتوكول". 

ومن ذلك يتضح، ان إرساء أسس حوار بين أجهزة متعددة في الغالب يتطلب وجود مجموعات كبيرة من      

اإللكترونية المنزلية أكثر سهولة للمستخدم فإننا نحتاج وسيلة ومن أجل جعل األجهزة  ،األسالك والوصالت

وهي معيار تم تطويره من  ،وهنا يأتي دور تقنية البلوتوث ،أفضل لجعل األجزاء اإللكترونية تتحادث فيما بينها

قبل مجموعة من صانعي اإللكترونيات ويتيح التواصل بين مختلف األجهزة اإللكترونية سواء كانت حواسيب 

ط اتصال يدون الحاجة إلى أسالك أو كوابل أو أي وسمن  سماعات أذن ملوحات مفاتيح أ مهواتف نقالة أ مأ

افة الى ذلك فان نقاط ربط البلوتوث تسمح ألجهزة الحاسوب العادي المحمول إلضمباشر مع المستخدم. با

 .والحواسيب الدفترية باإلتصال مع شبكات اإلتصال المحلية

   لآلتي: تجاوزت الحاجة Bluetooth قنية البلوتوثمما تقدم فان تو

 او االسالك الكهربائي . Cablesطة ااالتصال المباشر بين مختلف االجهزة بوس (1

 تدخل المستخدم  في عمليات االتصال.  (2

 األدنى.  الحدُتبقي استهالك الطاقة في  (3

وطلبت من المتصل أن يعاود  ،ستخدم هاتفا  نقاال  يشغل تقنية البلوتوث وتقف خارج باب منزلكإ ذاإف      

وما أن تدخل للمنزل حتى يتم إرسال  ،اإلتصال بعد خمس دقائق لتتمكن من الدخول للمنزل وترتيب أغراضك
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تلقائي إلى حاسوبك الذي الخريطة التي استلمتها على هاتفك من نظام تحديد المواقع العالمي في هاتفك بشكل 

ي حددها والسبب أن هاتفك يلتقط إشارة البلوتوث من حاسوبك ثم يرسل المعلومات الت ،يشغل البلوتوث أيضا  

 ما يتصل صديقك بعد خمس دقائق يرن هاتف المنزل الذي يشغل البلوتوث بدال   من الهاتف النقال. حينو ،تلقائيا  

ف المنزل يلتقط إشارة البلوتوث من الهاتف النقال ويعيد توجيه المكالمة صديقك يطلب ذات الرقم لكن هات     

 آليا  ألنها أدركت أنك داخل المنزل.

ميلي واط فقط من الطاقة لذا ال تتأثر طاقة الهاتف النقال عمليا   1تستهلك اإلشارة من وإلى الهاتف النقال    

 على مستويين:بكل هذه العمليات. وتعمل تقنية البلوتوث في األساس 

 إشارات الراديو. فالبلوتوث عبارة عن معيار تردد ،فق عند  المستوى الفيزيائيتواتوفير ال .1

توفير التوافق عند مستوى البروتوكول ألن المنتجات  البد أن تتوافق عند إرسال إشارات البايت وكم  .2

الرسالة المستقبلة هي ذاتها ن وامنها سيتم إرساله في المرة الواحدة وكيفية ضمان أطراف المحادثة 

 التي تم إرسالها.

 عديم األسالك وزهيد التكلفة وآلي التشغيل.  كونهيميز تقنية البلوتوث  كما تبين لنا ان ما

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة بلوتوث السلكية خاصة بالحاسوب 18-3الشكل 

وهي  ،األسالك بما فيها اإلتصال باألشعة تحت الحمراء طرائق عدة معتمدة تستغني عن استعمالوهناك   

هذه األشعة في أنظمة تشغيل أجهزة السيطرة عن بعد الخاصة  إذ تستعمل ،موجات ضوئية منخفضة التردد

 ،وهو موثوق إلى حد ال بأس به وال يكلف تركيبه على األجهزة كثيرا   ،بالتلفاز او االجهزة االلكترونية االخرى

 وهي: باألتصال بواساطة األشعة تحت الحمراءد عوائق توج ومع ذلك

 األشعة دون الحمراء من التقنيات التي تعتمد على " خط الرؤية تعد  "Line of Sight ،  فعلى سبيل

جهاز تشغيل االسطوانات المضغوطة  المثال عليك توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفاز أو

(DVD. ليتلقى اإلشارة ) 

 تعمل ( "األشعة تحت الحمراء تعمل بتقنية "واحد مقابل واحدOne-to-One)،  نت تستطيع تبادل  أف

لكن ليس بين الحاسوب المحمول و ،المعلومات بين الحاسوب الشخصي والحاسوب المحمول

 .نفسه والمساعدات الشخصية الرقمية االخرى في الوقت
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وألنه يجب توصيل مرسالت  ،لحاالتفيما يخص بعض ا ومع ذلك يعد هذان النوعان من العوائق مفيدان     

 كما أن طبيعة تقنية  ،ت األشعة تحت الحمراء ببعضيهما فالتداخل بين األجهزة غير واردومستقبال

"واحد مقابل واحد"  لموصالت األشعة تحت الحمراء مفيدة من حيث أنه يمكنك التأكد أن الرسالة قد وصلت 

 غرفة ممتلئة بمستقبالت األشعة  تحت الحمراء . إلى وجهتها المقصودة حتى في

فالجيل القديم من  ،الهدف من البلوتوث هو تجاوز المشاكل التي تطرأ على أنظمة األشعة تحت الحمراءو     

( 2.0في حين أن البلوتوث ) ،ابايت في الثانيةكمي (1ـ )( يملك سرعة نقل قصوى تقدر ب1.0البلوتوث )

( متوافقة لتعمل مع 2.0كما أن أجهزة البلوتوث ) ،ميغابايت في الثانية 3إلى  يستطيع تحقيق سرعة تصل

 وفق خط الرؤيا.على حتاج الى ضبطها ي( وال 1.0اجهزة )

  Bluetooth طريقة اشتغال البلوتوث  (2)

 تردد على تعمل وهي ،التردد المنخفضة الراديو موجات عبر المعلومات البلوتوث شبكة تنقل

 GHz 2.45 (  2.480 و 2.40 بين عمليا )وتندرج هذه التقنيـة ضمن المعيارالدقة  أجل من كيكاهرتز                     

(IEEE 802.15.1)، الراديو موجات طةابوس اليومية حياتك في عملهاتست التي األجهزة من العديد تعملو 

 بين التداخل عدم ضمان مسألة وتشكل. الراديو بموجات تعمل وكلها الالسلكية الهواتف من األحدث والجيل

 البلوتوث يعتمدها التي الوسائل أحد، والمنظومة هذه تصميم في حاسمة نقطة األخرى األجهزة وتلك البلوتوث

 سبيل فعلى ،واط ميلي 1 بنحو تقدر للغاية ضعيفة إشارات بإرسال األخرى األنظمة وبين بينه التداخل لتجنب

 أجهزة مدى من المنخفضة الطاقة وتحد ،واط 3 قوتها إشارة بث النقالة الهواتف أقوى تستطيع المقارنة

 الهاتف وبين الحاسوب أنظمة بين التداخل فرص يضعف مما( قدما   32 أو) أمتار 10 إلى لتصل البلوتوث

 وال ،(Line of Sightمنخفضة ) طاقة بوجود حتى مستقيم خط في اإلشارة بث يلزم الو ،التلفاز أو النقال

 غرف وفي متعددة بأجهزة للتحكم مفيدة التقنية هذه يجعل مما البلوتوث إشارة أمام عائقا   منزلال جدران تشكل

 بتقنية البلوتوث. خر( يوضح ارتباط عدد من االجهزة مع بعضها اآل19-3والشكل ) مختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 Bluetooth  شبكة محلية ترتبط بتقنية البلوتوث 19-3الشكل 

ما تضع أكثر من جهاز في نطاق حينو ،يمكن توصيل ثمانية أجهزة في آن معا  عن طريق البلوتوث       

 ،مع تقنية البلوتوث لكن هذا بعيد اإلحتمالو اآلخر، فإنك قد تفكر في إمكانية تداخلها مع بعضها أمتار10

( التي Spread Spectrum Frequency Hoppingويعتمد البلوتوث تقنية تدعى "تردد الطيف المنتشر" )

تردد مستقل منتقى  79ويعمل الجهاز  على  نفسهفي الوقت و نفسه تمنع أكثر من جهاز من العمل على التردد
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بشكل  عشوائي ضمن مدى محدد ويتغير من واحد آلخر بناء على قاعدة منتظمة. لكن مع  البلوتوث تقوم 

يعني أن الجهاز يمكن أن يعمل بكامل طاقته على مما   ،مرة في الثانية 1600المرسالت بتغيير الترددات 

وحيث أن كل مرسل بلوتوث يرسل الطيف المنتشر آليا  فمن غير المحتمل أن  ،مقدار ضئيل من طيف الراديو

أيضا  تقوم هذه التقنية بتخفيض مخاطر عرقلة )التشويش( على الهواتف النقالة و نفسه، مرسالن التردد عمليست

 من الثانية.   يدوم جزءا  يسيرا  زودة بالبلوتوث ألن أي اعتراض على تردد معين من قبل األجهزة الم

من الحوار  ا  ما يقع جهاز مزود بالبلوتوث في نطاق جهاز آخر يحدث نوعحينوعلى سبيل المثال        

وليس  ،ى اآلخراإللكتروني لتحديد فيما إذا كان لديهما معلومات للمشاركة أو إذا كان أحدهما بحاجة للسيطرة عل

فما أن يحدث حتى تنشأ  ،ألن الحوار اإللكتروني يبدأ آليا   ما؛ أو إعطاء أمر ما على المستخدم الضغط على زر

يولد نظام البلوتوث شبكة ، ونظاما  سمعيا   مكانت هذه األجهزة حاسوبا  أأسواء  ،األجهزة شبكة فيما بينها

المسافة بين هاتف نقال معلق على حزامك وبين سماعة على شخصية يمكن أن تشغل مساحة غرفة أو ال تتعدى 

وسماعة االذن( بين الترددات بصورة  ،ما يتم إنشاء الشبكة المحلية يقفز األطراف )مثال الهاتفحينو ،أذنك

 عشوائية  على نحو متناغم بحيث يبقون على اتصال ويتجنبون الشبكات األخرى التي ربما توجد في الغرفة

 .نفسها

 الالسلكية المتحسسة الشبكات عناصر سلوب عمل إ 3-4

ة في عتمدالالسلكية في مراحله األولية، كما أن الهيكلية والبروتوكوالت الم التحسسمجال شبكات ما يزال     

تزال في حالة تطور مستمر وهذا ما يستدعي وجود مقاييس يمكنها أن تساعد على معاينة ماهذا المجال 

في  اوقد وضعت كثير من معايير اثناء دراسة وتطوير الشبكات ليتم االعتماد عليه وتحديد مقدار الكفاءة،

تعمل و التحسستعد من اهم مكونات والحالّية  القدرة على االتصال ترجع الى الموجات نا. ارسال البيانات

             تكنولوجياهذه ال وكمثال علىموجات قصيرة، شكل على أساس إرسال بيانات على هذه التكنلوجيا 

ان كل عقدة تبث البيانات الى العقدة المجاورة ثم تقوم العقدة  .UWB و، ZigBee و، Bluetoothالـ 

وبعدها يتم  المطلوبتحقيق الهدف ان يتم االخيرة بالبث الى العقدة االخرى المجاورة لها وهكذا تستمر الى 

( جهاز تحسس 154)تسمح باتصال  Zigbee افمثال تكنولوجيهذه المعالجة بتحديث جدول التوجيه الخاص 

تكنولوجيا اخرى غير قياسية لنقل البيانات المختلفة وهذا ما  عملميكاهرتز وقد تست 204ن واحد بتردد آفي 

التحسس األحداث الفيزيائية من  اجهزةويكون عمل الشبكة بان تتحسس  شبكات اجهزة التحسس ةقدر من ديحد

ثم تحويلها إلى بيانات رقمية  ومن ثم   منهالتحسس في الموقع المراد اخذ او ارسال البيانات  وحداتخالل 

تتعاون اجهزة التحسس فيما بينها لنقل المعلومات  إلى محطة المراقبة  إذمن جهاز إلى آخر  إرسالها السلكيا  

عبر بوابة تعمل كواجهة بينية بين شبكات الحساسات الالسلكية وشبكات الحاسوب األخرى، والتي تنقل هذه 

 البيانات إلى  محطة مراقبة. ومحطة المراقبة يمكن أن تتمّثل في جهاز حاسوب يقوم بتجميع المعلومات من

  (20-3الحظ الشكل )شبكة الحساسات الالسلكية ثم معالجتها وتحليلها. 

 يسمى  من أهم هذه البروتوكوالت بروتوكوال  وستقبال، لإلرسال واإل عديدة هذه الشبكة بروتوكوالت عملستت

(SPIN)  وهو اختصار لـ) egotiationNnformation via Irotocol for Pensor S(  وتعني بروتوكول

بعد قراءة البيانات  التحسسفي هذا البروتوكول تقوم نقطة ، والبيانات وتبادلها عن طريق التفاوض تحسس

المجاورة وذلك لتوفير الطاقة و للتأكد من أن  التحسسلنقاط   (Advertise Data)بإرسال بيانات إعالنية 

النقاط المجاورة التي لم تصلها بعد ذلك تقوم ؛ والبيانات المقروءة لم يتكرر وصولها إلى النقاط المجاورة

ومن ثم تقوم النقطة األولى بإرسال  (Request For Data) البيانات من قبُل بإرسال رسالة طلب البيانات

وهكذا يستمر اإلرسال إلى أن تصل البيانات  .البيانات المقروءة إلى كل نقطة تـُرسل في طلب البيانات
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بدورها بتقوية إشارة هذه البيانات و من ثم توجيهها إلى نقطة التوجيه المقروءة إلى نقطة التوجيه والتي تقوم 

 (.21-3الحظ الشكل ) ،المجاورة أو إلى مركز المعلومات مباشرة إذا كانت المسافة بينهما في نطاق االرسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشبكات المتحسسةمسار البيانات في  20-3شكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسلوب عمل الشبكات المتحسسة 21-3شكل 

    

 : تيةالنقاط اآلبعمل الشبكة  آلية ن نلخصأويمكننا  

الى اشارة كهربائية مثل  الفيزيائيةيعمل المتحسس على شكل استشعار المحيط ويقوم بتحويل االشارة  .1

يتم تمكينها وتحويلها الى اشارة رقمية ترسل الى المعالج في وحدة عقدة  إذ متحسس درجة الحرارة.

 (  يوضح مكونات وعمل جهاز التحسس.22-3والشكل ) .التحسس
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متحسس قطع المرور 

 الباب من خالل

  معصم االرسال 

 

 مخطط عمل جهاز التحسس  22-3شكل 

يل وقياس درجة الحرارة لجله )مثال تحوفيه العمل الذي جهزه من أ يتم برمجة معالج العقدة مسبقا .2

حيث يستلم إلشارة من المتحسس ويقوم بتحليلها ومعالجتها مبدئيا ثم يرسلها الى وحدة   (المحيط

 .االرسال الراديوي

االشارة المستلمة من المعالج وبعد تكبير قدرتها عن طريق  بإرسالتقوم وحدة االرسال الراديوي  .3

  ومعالجتها.هوائي العقدة الى المحطة الرئيسة في الشبكة الالسلكية لتجميع المعلومات 

 .يبين عمل اجهزة التحسس داخل شبكة معينة ا  بسيط مثاال   لنأخذ

  مثال: 

الهدف من هذا النظام مراقبة المسنين واالشخاص الذي لديهم مرض ، اإلنذار األمني لمراقبة المسنيننظام  

جهم في حالة اوذلك حرصا عليهم من االخطار التي تو تؤيهمالمؤسسة التي  في عدم خروجهم منالزهايمر 

 (.23-3الحظ الشكل ) خروجهم بدون مرافق لهم
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 هي: و جزاءأ ،من شبكة متكونة من عدةالنظام  يتكون هذاو

          الحظ الشكل ،يوضع بجانب البابو: Door Strip Sensor البابقطع المرور من خالل متحسس  .1

(3-24)  

 

 شخاص من البابجهاز تحسس مرور األ 24-3الشكل 

 (.25-3) الحظ الشكل ،معصم يوضع على يد المريض: Ristband Transmitterرسال معصم اإل .2

 

 

 

 

 رسال معصم اإل 25-3الشكل 

 

 

 

نذار عند إجرس على فتح الباب وذلك بإطالق ختبار والسيطرة الوحدة ا: Testing Unit ختباروحدة اإل .3

 (.26-3الحظ الشكل ) ،فتح الباب

 شبكة اإلنذار األمني لمراقبة المسنين 23-3الشكل 

 



 
 

 

 
 
 

 

 3 معمارية الشبكات المتحسسة الالسلكية 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالق األشخاص وإتعمل على مراقبة  Unit   :Monitoring And Alarmرلمراقبة واالنذاوحدة ا .4

  (.27-3الحظ الشكل ) اإلنذار في حالة خروجهم،

 

 

 

 

 

 

 واالنذار وحدة المراقبة 27-3الشكل 

نتيجة لتقاطع االشارة الراديوية باب يتم اعطاء تنبيه بمجرد فتح ال إذمتكامل على نحِو وتعمل الشبكة     

الحظ  ،الصادرة من متحسس قطع المرور من الباب واالشارة الصادرة من خالل المعصم الذي يلبسه المسن

  (.28-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 ختبار وحدة اإل 26-3الشكل 
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 ذذ

 

 تقاطع االشارة بين المتحسس في الباب ومعصم المسن  28-3الشكل 

  سمعالجة المعلومات في وحدة التحس  3-5

تصمم لتلبية احتياجات مجموعة كبيرة  ا  ختالف في نهج تصميم العقد للشبكات الالسلكية ولكنها جميعإهناك     

ن ذاكرة الفالش تساعد عقد الشبكة إا  آنفحسب ما ذكر بولها معالج وذاكرة السلكية لكل عقدة من التطبيقات 

 ةالعقد فيما يخص معالجاما ة، يالمحطة الرئيس هحددتسلوب عمل العقدة والذي على إالحصول  فيالالسلكية 

    :تحديدها باآلتيفله مهام يمكن ان 

 .في العقدة التحسسعناصر تجميع البيانات من دارة إ .1

  .الطاقةظيفة مصدر و عملدارة إ .2

 بيانات التحسس لطبقة الراديو الفيزيائية.ربط  .3

 .ادارة برتوكول الشبكة الالسلكية .4

تجميع كل المعلومات التي في العقد المضمنة في الشبكة الالسلكية والتي يتم استالمها من المتحسسات  .5

 المرتبطة مع عقدة التحسس.

الرسال الى المحطة المركزية او العقد المجاورة حسب نوع عمل ل ا مبدئيا او بشكل نهائي وتهيئتهاتهمعالج .6

  العقدة.

 استالم االشارة من المحطة المركزية او من العقد المجاورة لتحليلها ومعالجتها.  امكانية المعالج في .7

بصورة مبدئية او تحليل ومعالجة البيانات يتم   إذ التحسسجهاز  المعالج له دور مهم في نإوبذلك ف       

جهزة المجاورة، وهذا الى األمشفر يقوم المعالج بإرسال البيانات بشكل  إذنهائية تبعا  لمهمة العقدة نفسها 

اديو والتعامل مع شيفرة الرسالة وتخزينها، باإلضافة لذلك قد يقوم المعالج يتطلّب التحكم في موجات الر

معين يقوم بالدمج  التحسس جهاز مسؤوليةيكون  ما لتجميع عادةبوظيفة أخرى أال وهي تجميع البيانات، وهذا ا

بعض هذه البيانات المجمعة قد يرف ض والبعض اآلخر قد يرسل إلى االجهزة وبين البيانات المحلية والمستقبلة، 

 .دار التردد الذي يعمل به المعالجوتعتمد سرعة االستجابة في معالجة البيانات على مق .المجاورة

 

 الفصل الثالثاسئلة 

 

  .واشرح واحدة منها  عددها ؟حسب عملهابكيف تصنف الشبكات / 1س
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  . Star Networkعرف الشبكة النجمية / 2س

 . Self-Hedging Ringعرف شبكة المعالجة الذاتية / 3س

 ؟كيف تصنف الشبكات حسب قدرات اجهزة التحسس/ 4س

 ؟ الالسلكيةالشبكة عمل انظمة اق طماذا نقصد بتوسع ن/ 5س

 ؟ جهزة التحسس في الشبكات المتحسسةق نشر اائما هي طر/ 6س

  .على العنوان عتمادا  إرسم مخطط توجيه المسار إ/ 7س

  .البيانات على تمادا  إعرسم مخطط توجيه المسار إ/ 8س

  .عدد طبقات الشبكات المتحسسة/ 9س

  .عرف الطبقة الفيزيائية للشبكات المتحسسة/ 10س

  .البيانات طبقة ربطعرف / 11س

  .بين عمل الشبكات المتحسسة بالنقاط/ 12س

 .اعط امثلة من الحياة اليومية على الشبكات المتحسسة/ 13س

  .ألجهزة التحسسما هو مهام عمل المعالج  / 14س

 .ارسم مخطط تصنيف الشبكات الالسلكية/ 15س

  .الالسلكية اجيال الشبكاتعدد / 16س

 ؟بالمعيار في الشبكات التحسس الالسلكية/ مالمقصود 17س

 ./ صنف المعايير في الشبكات التحسس الالسلكية18س

 ؟ألنظمةارفع مستوى التوافقية بين التجهيزات، البرمجيات أو فيالمعايير المفتوحة  ةساعدية م/ وضح كيف19س

 ؟ عزز اجابتك بامثلة.فتوحةم؟ ومافرقها عن المعايير ال/ مالمقصود بالمعايير المغلقة 20س

 ة في الشبكات الالسلكية.عملاذكر اربعة معايير مست/ 21س

 .اآلخر بعضهاب اإللكترونية األجهزة ربط طتهاابوس يمكن التي الوسائل/ ماهي 22س

 ؟من خالل نقطتين رئيستين، ماهما اآللي الحاسب شبكات مجال في ثورة Fi-Wi فاي الواي تقنية ان/ 23س

  .الالسلكية التقنيات بتطوير الشركات اهتمامسبب وضح / 24س

 الالسلكية. الشبكات في ةلمعالمست التقنيات من اربع عدد /25س

 .GSMالنظام العالمي لالتصاالت المتنقلة    تقنية عمل وضح /26س

 ؟ وكيف يتجسد ذلك؟  GSMتقنيةماميزة / 27س

 .CDMA تقنية عمل وضح/ 28س

 .CDMAو   GSM/ قارن بين تقنية 92س

 ام  GSMهل هيوالدولة  تلكفي  عملةنوع التقنية المست معرفة خرىأ دولة الى/ يتطلب من المسافر 30س

CDMA  ذلك.سبب ، علل معا   نااالثن ام  

 االتصال الالسلكي  تقنيات عمالستهالك الطاقة وكلفة بناء المشاريع باستإ/ كيف تم التغلب على مشكلة 31س

 وضح ذلك. ؟صة بالشبكات الالسلكيةصختمن الشركات والمؤسسات الم

 ؟  ZigBee/ ماهي تقنية الـزكبي  32س

 ؟ZigBeeتقنية الـزكبي   ا/ عدد مزاي33س

 ؟ ZigBeeفي تقنية الـزكبي   عملة/ ماهو المعيار والترددات المست34س

 رسمها.إ، وZigBee اذكر عناصر بنية تقنية الـزكبي  /35س

 ؟ZigBee/ مالمقصود بالمنسق والموجه في تقنية الـزكبي  36س

 ؟ ادعم اجابتك بالرسم. ZigBee/ ماهو الربط األكثر شيوعا في ربط عناصر تقنية الـزكبي 37س
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 / قارن بين تقنية البلوتوث والزكبي.38س

 / ماهي تقنية البلوتوث؟39س

 ؟ الكترونيا  ما الشروط الواجب توافرها بين جهازين ليربطا / 40س

 تقنية البلوتوث. عمالباست ةنقل الحديثال/ وضح الية 41س

 .ية البلوتوث لالتصال بين االجهزةتقنب/ اذكر المشاكل التي تم تجاوزها 42س

 يوضح عمل تقنية البلوتوث. / اعط مثاال  43س

  .تعمل فيها تقنية البلوتوث/ اذكر المستويات التي 44س

 البلوتوث ؟/ ماهي ميزات تقنية 45س

 ؟وضحهاطة االشعة تحت الحمراء من بعض العوائق، ايعاني االتصال بوس/ 46س

 / وضح طريقة اشتغال البلوتوث.47س

 / كيف يتم معالجة التعقيد الناتج من توسع نطاق عمل الشبكات الالسلكية؟48س


