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صلخالم  
 

عدة في العلوم والتكنولوجيا  شبكات المجسات ال�سلكية تعد فرعاً جديداً في مجال ا
تصا
ت يؤسس لثورة قادمة في مجا
ت
الصناعية با
ضافة لبعض ا
مراض بطرق  توالطب، حيث أنھا تفتح الباب لدراسة العديد من الظواھر الطبيعية والعمليا

  .في الماضي اوقياست لم يكن من السھل الحصول عليھجديدة وعن قرب بتوفير قراءات 

النوع من الشبكات ال�سلكية 
 يزال يعاني من مشاكل كثيرة تحد من ادائھا وامكانية استخدامھا في الكثير من  اھذلكن 
لي فان عمل ه الشبكة تعتمد على البطاريات كمصدر للطاقة وبالتاھذالتطبيقات، نتيجة لعدد من العوامل وأھمھا أن عناصر 

ة الى مجموعة من المحددات ا
خرى مثل  الشبكة محكوم بعمر البطارية وسرعة استھ�ك محتواھا من الطاقة، با
ضاف
تحسين تغطية الشبكة في المنطقة المستھدفة، وجعل الشبكة مترابطة بشكل يتيح مجال للمناورة في حال انقطاع بعض الروابط 

  .في الشبكة

كر مما يساھم في إطالة ذبإمكانه حل العديد من المشاكل السالفة ال هالنوع من الشبكات أثبت أن اھذ في إن موضعة العناصر
عمر الشبكة وتحسين عملھا، في ا
ونة اCخيرة ظھر توجه جديد نحو موضعة العناصر الفاعلة في مواقع تحسن من اداء 

  .ه الفئةھذه الرسالة ضمن ھذالشبكة ، ويمكن تصنيف عملنا في 

العمل على موضعة العناصر الفاعلة في الشبكة في اماكن تحقق شرطين اساسيين، اولھما تحقيق اقل معدل  اھذم التركيز في ت
لعدد النق�ت ال�زمة ل�تصال بين اي عنصر في الشبكة واقرب عنصر فعال مما يقلل المدة ال�زمة لوصول البيانات داخل 

ھ�ك الطاقة اثناء عملية ا
تصال، مما ينعكس ايجاباً عل اداء الشبكة و يطيل عمرھا الشبكة، وثانيھما تحقيق اقل معدل 
ست
  .التشغيلي

ه الرسالة حققت نتائج مميزة في مجالي توفير الطاقة و تسريع ا
تصال بين عناصر ھذالخوازمية التي تم تطويرھا أثناء مسار 
داء الخورزمية مع خوارزميات اخرى تمثلت بالتوزيع العشوائي و الشبكة و العناصر الفاعلة فيھا، حيث تمت عملية مقارنة ا

حيث  المجال اھذالمتخصصة في   COLAلك تمت المقارنة مع خوارزميةذالتوزيع المنتظم للعناصر الفاعلة في الشبكة، ك
  .%50الى % 25حيث تراوحت نسبة التحسين من  البحث واضحاً  اھذبدى تفوق الخوارزمية المطورة في 

ج 
ستھ�ك الطاقة ذالمجال، اولھما استخدام نمو اھذم اضافة وظيفتين جديدتين 
 توجدان في خوارزميات اخرى في كما ت
يتناسب طردياً مع مسافة ا
تصال بين اي عنصرين في الشبكة وليس العمل بطاقة كاملة اثناء ا
تصال، وثانيھما اضافة 

  .عناصرھا مما يحافظ على بقاء الشبكة في الوضعية المثلى اثناء عملھامرحلة اعادة ھيكلة الشبكة عندما تفقد نسبة من 

 
 

 

 

 


