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اﻟﻔﺼل اﻷول واﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻘدﻤﺔ ﻋن اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ واﻟﻨﻤوذج اﻟﺸﺒﻛﻲ
مقدمة:
قام "غيميممو ماركوني" عام  1991بإرسال إشارة السمكية عبر المحيط األطمسي من إنكمت ار إلى أمريكا
مرمزة بإشارات
بمسافة  0099كيمومتر .أتاح اختراعو االتصال السمكياً بين جيتين عبر إرسال محارف
ّ
تماثمية .الحقاً ،قادت التطورات خالل القرن الماضي بالتقانات الالسمكية إلى اختراع الراديو والتمفزيون
واالتصاالت عبر األقمار الصنعية ،تبعيا اىتمام واسع وتطور متسارع بالشبكات الالسمكية والتقانات

الخموية.

تُعتبر الشبكات الالسمكية وسيمة سيمة إليصال الشبكة العنكبوتية (شبكة اإلنترنت) إلى أماكن من الصعب
أن تصل إلييا أنواع مختمفة من الشبكات السمكية .إذ التيدف التقنيات الالسمكية إلى استبدال البني التحتية
السمكية (كاألعمدة الفقارية لأللياف الضوئية) وانما تيدف إلى تدعيم تمك األنظمة وتوفير االتصال في

المناطق التي يصعب فييا تركيب األلياف الضوئية أو غيرىا من األسالك األخرى ،فيمكن باستخدم التقنيات

الحديثة أن تغطي الشبكة الالسمكية مساحة بقدر حي بأكممو أو قرية ،أو أكثر.

تتميز الشبكات الالسمكية بإمكانية بنائيا بكمفة منخفضة جداً مقارنة مع البدائل السمكية التقميدية ،مما يتيح

لعدد كبير من المستخدمين االستفادة من خدمات التواصل التقتصر فقط عمى الخدمات التي تقدميا شبكة
اإلنترنت ،بل ِّ
تمكن المستخدمين من التواصل والتعاون عمى إنجاز مشاريع تغطي مسافات شاسعة .لقد
أصبح من الممكن تبادل المحادثات الياتفية ورسائل البريد اإللكتروني وغيرىا من المعمومات بكمفة بخسة

لمغاية.
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 .1أنواع الشبكات الالسمكية:
بناء عمى المتطمبات المختمفة .يمكن تصنيف تمك
جرى تطوير عدة أنواع من النظم والمعايير الالسمكية ً
التقانات إلى أربعة أنواع بصورة تقريبية وفقاً لمتطبيق المحدد ولمدى اإلرسال .يمخص الشكل  1-1أنواع

التقانات المختمفة.

تُستخدم شبكة االتصاالت الشخصية ) PAN (Personal Area Networksالمعروفة بالمعيار IEEE
 802.15وتجارياً باسم  Bluetoothلتراسل المعطيات بين التجييزات الممحقة بالحاسوب المتعمقة

بالمستخدم .وتغطي ىذه الشبكة مسافة عدة أمتار فقط .كما وتُستخدم شبكة االتصاالت الشخصية ىذه
لتراسل المعطيات بين تجييزات شخصية ،أو لموصول إلى شبكة اإلنترنت .تؤمن الشبكات الالسمكية المحمية

) LAN (Local Area Networksالمعروفة بالمعيار  IEEE 802.11وتجارياً باسم  WiFiالربط
الالسمكي بين نقاط الشبكة والوصول إلى شبكة اإلنترنت بمسافة تصل إلى مئة متر أو أكثر .جرى تطوير

الشبكات الالسمكية اإلقميمية ) MAN (Metropolitan Area Networksالمعروفة بالمعيار

IEEE

 802.16وتجارياً باسم  WiMAXلتأمين الربط عريض الحزمة مع شبكة اإلنترنت لممشتركين الثابتين أو
الجوالين ،ويصل مدى التغطية إلى عدة كيمومترات وضمن الظروف المواتية يمكن أن تبمغ عشرات

الكيمومترات .تغطي الشبكات واسعة المجال ) WAN (Wide Area Networksمناطق جغرافية واسعة،
وتقوم بربط شبكات محمية بعضيا ببعض ،يمكن أن تُستخدم نظم الساتل لربط تمك الشبكات وخاصة تمك
الموجودة في المناطق النائية ،إضافةً لذلكُ ،يشار إلى أنظمة االتصال الخموية ،كأنظمة  GSMو3G

وغيرىا كنظم شبكات واسعة المجال.
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الشكل  1-1التقانات الالسمكية المختمفة
النموذج الشبكي متعدد الطبقات:
ُيشترط لتحقيق أي اتصال ضمن شبكة أن تتفق جميع نقاط الشبكة عمى بروتوكوالت تراسل المعطيات فيما
بينيا .ونتيجةً لتعقيد الميام المتعمقة بإرسال أو استقبال المعطيات بكل نقطة من نقط الشبكة ،اتفقت الجيات

الدولية الناظمة لممعايير عمى توصيف الميام المتعمقة بتراسل المعطيات وفق نموذج متعدد الطبقات .وجرى

توصيف الميام المتعمقة بكل طبقة بحيث تعتمد كل طبقة عمى وظائف جميع الطبقات األدنى منيا قبل أن

تتمكن من إجراء االتصال ،ولكنيا تتبادل المعطيات مع الطبقة التي تعموىا مباشرة والتي تقع تحتيا مباشرة
فقطِ .
حظ َي النموذج  TCP/IPبانتشار واسع وأصبح ىو المرجع الرئيسي لتراسل المعطيات.
نموذج :TCP/IP

يشير مصطمح ) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocolإلى مجموعة
يعرف نموذج  TCP/IPخمسة طبقات عمى
البروتوكوالت التي تتيح التواصل والتشبيك عبر شبكة اإلنترنتِّ .

المبين في الشكل :1-0
النحو ّ
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الشكل  :1-0نموذج  TCP/IPلمتشبيك
تمثل الطبقة الفيزيائية  physical layerوفق ىذا النموذج الناقل الفيزيائي الذي يجري من خاللو نقل

المعطيات عبر الشبكة ،وتقوم تمك الطبقة بجميع الوظائف والميام الالزمة لتوليد اإلشا ارت قبل إرساليا عبر
الناقل الفيزيائي .يمكن ليذا الناقل أن يكون سمكاً نحاسياً ،مجموعة ألياف ضوئية ،موجات السمكية أو أي

ناقل آخر.

تُدعى الطبقة التالية طبقة وصمة المعطيات  .data linkتُستخدم ىذه الطبقة عندما تتشارك نقطتان أو أكثر
في ناقل فيزيائي واحد ،إذ تتولى ىذه الطبقة ميمة إيصال المعطيات إلى النقطة الوجية ،كما تقوم ىذه
الطبقة بتوزيع صالحية إرسال المعطيات عبر الناقل الفيزيائي .من بروتوكوالت طبقة وصل المعطيات

شائعة االستخدام بروتوكول اإليثرنت  ،Ethernetبروتوكول نمط الناقل غير المتزامن  ،ATMإضافة إلى

بروتوكوالت الشبكات الالسمكية .تسمى االتصاالت عمى مستوى ىذه الطبقة باالتصاالت المحمية ضمن
الوصمة  link localوذلك ألن جميع النقاط المتصمة عند ىذه الطبقة قادرة عمى التخاطب مع بعضيا
البعض مباشرة .تتم عنوة النقاط في الشبكات التي تعمل وفق بروتوكول اإليثرنت باستخدام عنوان التحكم

بالنفاذ إلى الناقل  ،MAC addressوىو رقم فريد مؤلف من  48بت يتم تخصيصو لكل جياز عند

تصنيعو.

تعمو طبقة وصمة طبقة المعطيات طبقة اإلنترنت  ،Internetالتي تسمى ضمن نموذج  TCP/IPبروتوكول

اإلنترنت ) .Internet Protocol (IPيمكن لحزم المعطيات عند ىذه الطبقة مغادرة الشبكة المحمية ليعاد
4

إرﺴﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺸﺒﻛﺎت أﺨرى .ﺘﺘﻌﻬد اﻟﻤوﺠﻬﺎت  routersﺒﺘﻨﻔﯿذ ﻫذﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠك ﺒطﺎﻗﺘﻲ ﺸﺒﻛﺔ ﻋﻠﻰ

اﻷﻗل ﯿﻘﻊ ﻛل ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤن إﺤدى اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺠب رﺒطﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض .ﯿﻤﻛن اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻛﺔ

اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘرﻨت ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻋﻨوان اﻹﻨﺘرﻨت  IPاﻟﻔرﯿد اﻟﻤﺨﺼص ﻟﻛل ﻤﻨﻬﺎ.

ﯿﻨﺒﻐﻲ ﺒﻌد اﻟﺘﻤﻛن ﻤن ﺘوﺠﯿﻪ ﺤزم اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﻋﺒر ﺸﺒﻛﺔ اﻹﻨﺘرﻨت إﯿﺠﺎد طرﯿﻘﺔ ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﺨدﻤﺔ

ﻤﻌﯿﻨﺔ (أو ﺘطﺒﯿق ﻤﻌﯿن) ﻤﺘوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻋﻨوان إﻨﺘرﻨت  IPﻤﺤدد ﺘﺎﺒﻊ ﻟﺠﻬﺎز ﻤﺎ.ﺘﺘوﻟﻰ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ (طﺒﻘﺔ

اﻟﻨﻘل  )Transportﻫذﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ .ﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺒروﺘوﻛوﻻت ﻫذﻩ اﻟطﺒﻘﺔ ﺒروﺘوﻛوﻟﻲ TCP

و .UDPﺘﻌﻤل ﺒﻌض ﺒروﺘوﻛوﻻت طﺒﻘﺔ اﻟﻨﻘل (ﻤﺜل ﺒروﺘوﻛول  )TCPﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن وﺼول ﺠﻤﯿﻊ ﺤزم
اﻟﻤﻌطﯿﺎت إﻟﻰ وﺠﻬﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺘﻀﻤن إﻋﺎدة ﺘﺠﻤﯿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺤزم ﺒﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﯿﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ

اﻟﻤﻌﯿ ﻨﯿن.
ﺘﻌﻠوﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘرﺘﯿب ﺤﯿث ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺔ أو اﻟﺘطﺒﯿق
ّ
ﺘﻘﻊ طﺒﻘﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت  Applicationﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﻛدﺴﺔ ،وﻫﻲ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﺨدﻤﺎت (أو

ﺘطﺒﯿﻘﺎت) اﻟﺸﺒﻛﺔ ،وﺘﺸﻛل ﻨﻘطﺔ اﻟﺘواﺼل ﺒﯿن اﻟﺸﺒﻛﺔ واﻟﻤﺴﺘﺨدم .ﻤن ﺒروﺘوﻛوﻻت طﺒﻘﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت:

ﺒروﺘوﻛول اﻟرﺒط اﻟﺘﺸﻌﺒﻲ  ،HTTPﺒروﺘوﻛول ﻨﻘل اﻟﻤﻠﻔﺎت  ،FTPوﺒروﺘوﻛول ﻨﻘل اﻟرﺴﺎﺌل اﻟﺒﺴﯿط

 .SMTPﯿﺘﻔﺎﻋل اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻤﻊ طﺒﻘﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت ،وﻻﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ دراﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ﺒﺎﻟطﺒﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻀﻊ ﺘﺤﺘﻪ ﻟﻛﻲ
ﯿﺘﻤﻛن ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻟﺸﺒﻛﺔ ﺒﺸﻛل ﻓﻌﺎل.

اﻟﺘرددي ﺒﯿن اﻟﻤﺤطﺎت
ﻤﺤﺘوى اﻟﻤﻘرر :ﯿﺒدأ اﻟﻤﻘرر ﺒﺘوﺼﯿف اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘّﺒﻌﺔ ﻟﺘﻘﺎﺴم اﻟطﯿف
ّ
ﻤﻌﯿﻨﺔ ،ﺜم ﯿﻔرد اﻟﻤﻘرر ﻟﻛل ﺼﻨف ﻤن اﻷﺼﻨﺎف اﻟﻤﻔﺘﺎﺤﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﻛﺎت واﻟﻨظم اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ
اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ ﻀﻤن ﺸﺒﻛﺔ ّ

ﻓﺼﻼ ﯿﺸرح ﻓﯿﻬﺎ اﻷﺠزاء اﻟوظﯿﻔﯿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻨظﺎم وﻤﻨﻬﺠﯿﺔ ﺘراﺴل اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﻻﺴﻠﻛﯿﺎً ﺒﯿن أﺠزاﺌﻪ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ،
ً
واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻘدﻤﻬﺎ
والتوجيات.
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الترددي:
 .2فهم مبدأ تقاسم الطيف ّ

تستخدم االتصاالت الالسمكية األمواج الكيرطيسية (أو الكيرومغناطيسية) إلرسال اإلشارات الحاممة
لممعمومات .تنتشر األمواج الكيرطيسية الحاممة لممعمومات من المرسل ضمن البيئة المحيطة بالمرسل (وسط

االنتشار أو قناة االنتشار) .وتتأثر األمواج أثناء انتشارىا من ظواىر االنعكاس  ،Reflectionواالنتثار

 ،Diffractionوالتخميد  ،Attenuationوتمثل قناة االنتشار الجزء األعقد ضمن أي نظام اتصاالت
السمكي.

تنتشر األمواج الكيرطيسية ضمن مجال واسع من الترددات (وبالتالي أطوال الموجو)ُ .يدعى مجال الترددات
وأطوال الموجة ىذا بالطيف الكيرطيسي (أو الطيف الترددي) .يبين الشكل  0-1تقسيمات الطيف الترددي.
Frequency range

Band

3 to 30 MHz

HF Band

30 to 300 MHz

VHF Band

300 to 1000 MHz

UHF Band

1 to 2 GHz

L Band

2 to 4 GHz

S Band

4 to 8 GHz

C Band

8 to 12 GHz

X Band

12 to 18 GHz

Ku Band

18 to 27 GHz

K Band

27 to 40 GHz

Ka Band

40 to 75 GHz

V Band

75 to 110 GHz

W Band

110 to 300 GHz

mm Band

الشكل  :0-1تقسيمات الطيف الترددي
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ﺘﻘوم اﻟﺤﻛوﻤﺎت ﻋﺎدة ﺒﺘطﺒﯿق ﻗواﻨﯿن ﺼﺎرﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟطﯿف اﻟﺘرددي واﻟﺘﻲ ﻗد ﯿﻛﻠّف اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ

ﺘرﺨﯿص ﻟﻠﻌﻤل ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﻟﻎ طﺎﺌﻠﺔ .ﻻﺴﯿﻤﺎ ﺘﻠك اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻷﻏراض اﻟﺒث اﻹذاﻋﻲ واﻟﺘﻠﻔزﯿوﻨﻲ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ

اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟﺼوﺘﯿﺔ واﺘﺼﺎﻻت ﻨﻘل اﻟﻤﻌطﯿﺎت .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ذﻟك ﻓﻘد ﺠرى اﻻﺘﻔﺎق ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ﻋﻠﻰ

ﺘﺨﺼﯿص ﺒﻌض اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘرددﯿﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟطﺒﯿﺔ  ISM bandsدون اﻟﺤﺎﺠﺔ

إﻟﻰ ﺘرﺨﯿص وﻓق اﻟﺸﻛل. 0-0

ﺘﻌﻤل ﻤﻌظم اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ ،ﻤﺜل ,Bluetooth ,WiFi :اﻟﺦ ...ﻀﻤن ﻤﺠﺎﻻت  ISMﻤن اﻟطﯿف

اﻟﺘرددي ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﻌﻤل أﻨظﻤﺔ أﺨرى ،ﻤﺜل ،WiMax :اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺨﻠوﯿﺔ ،اﻟﺦ ...ﺨﺎرج ﻤﺠﺎﻻت .ISM

الشكل  :0-0المجاالت الترددية ISM
إن الطيف الترددي مورد من الموارد المحدودة جداً ،ويشمل استخدامو مختمف أنواع النظم والتطبيقات

الالسمكية ،إذ يمتد ليشمل التطبيقات التجارية والبث العام (التمفزيوني والراديوي) واألنظمة العسكرية والمدنية،
 ...ولكل نظام من النظم والتطبيقات المذكورة طيف ترددي محدد ومخصص لو ،ويبقى أحد التحديات

األساسية في النظم واالتصاالت الالسمكية ىو االستخدام الفعال ليذا الطيف الترددي وتوفير آليات مناسبة

لتنسيق ولوج المشتركين (أو مستخدمي ىذا النظام) إلى ىذا الطيف.

معين الطيف الترددي المخصص ليذا
تمجأ النظم الالسمكية إلى تقنيات متنوعة ليتشارك مشتركي نظام ّ
النظام ،ويمكن تصنيف تمك التقنيات وفق التالي :تقنيات النفاذ المتعدد  ،Multiple Accessتقنيات النفاذ

العشوائي  ،Random accessتقنيات الطيف المنثور .Spread spectrum
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 1.2.ﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﺘﻌدد Multiple Access
ﺘﻘﺴم ﺘﻠك اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت إﻟﻰ اﻟطرق اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﺘﻌدد ﺒﺎﻗﺘﺴﺎم اﻟﺘردد (. Frequency-Division Multiple Access (FDMA
اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﺘﻌدد ﺒﺎﻗﺘﺴﺎم اﻟزﻤن (. Time-Division Multiple Access (TDMA
اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﺘﻌدد ﺒﺎﻗﺘﺴﺎم اﻟرﻤﺎز (. Code-Division Multiple Access (CDMA
اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﺘﻌدد ﺒﺎﻗﺘﺴﺎم اﻟﺘرددات اﻟﻤﺘﻌﺎﻤدة Orthogonal Frequency Division Multiple
. )Access )OFDMA

اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﺘﻌدد ﺒﺎﻗﺘﺴﺎم اﻟﺘردد : FDMA
ﯿﺘم ﺘﻘﺴﯿم اﻟﺤزﻤﺔ اﻟﺘرددﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨظﺎم اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ إﻟﻰ ﺤﯿزات ﺘرددﯿﺔ ﺼﻐﯿرة ,ﻛل ﺤﯿز
ﺘرددي (ُ )channelﯿﻤﻨﺢ ﻟﻤﺸﺘرك واﺤد وﯿﻔﺼل ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻟﺤﯿزات اﻟﺘرددﯿﺔ ﻤﺎﯿﺴﻤﻰ ﺒﺤزﻤﺔ
أﻤﺎن ( )Guard bandﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘداﺨل ﺒﯿن اﻟﺤﯿزات اﻟﻤﺘﺠﺎورة ،وﻫذا ﯿﺘطﻠب وﺠود ﻤرﺸﺤﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠودة
واﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻫذا اﻟﻌزل .إن ﺤﺠم اﻟﺤﯿز اﻟﺘرددي ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻨوع اﻟﻨظﺎم اﻟﻼﺴﻠﻛﻲ و ﺒﻨوع اﻹﺸﺎرة
رﺴ ل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺤﯿز وﻋﻨد اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ ﻟﺤﯿز ﻤﺎ ﻻ ﯿﻤﻛن ﻟﻤﺤطﺔ ﺜﺎﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس
اﻟﺘﻲ ﺴ ﺘُ َ
اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﺴﺘﺨدام ﻨﻔس اﻟﺤﯿز.
ﻤﺜﺎﻻ ﻟﻘﻨﺎة اﺘﺼﺎل ﺒﺤزﻤﺔ ﺘرددﯿﺔ ﻤﺤددة ﻟﻨظﺎم اﺘﺼﺎل ﯿﺘﺸﺎرك ﻓﯿﻬﺎ أرﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن،
ﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل ً 0-0
ﺠرى ﺘﺨﺼﯿص ﻛل ﻤﻨﻬم ﺒﺤﯿز ﺘرددي ُﻟﯿرﺴل ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌطﯿﺎﺘﻪ طوال ﻓﺘرة ﺘﺨﺼﯿﺼﻪ ﺒﻬذا اﻟﺤﯿز.

الشكل  :0-0تقنية النفاذ المتعدد باقتسام التردد
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ﺘُـﺘﯿﺢ ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل وﻓق اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ
) ،(Conventional FMﻛﻤﺎ ﺘؤﻤن ﺴﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺘﺨطﯿط اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ،ﻛذﻟك ﻤن
ﻤﯿزاﺘﻬﺎ ﻋدم ﺤراﺠﺔ اﻟﺘزاﻤن ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ وﻓق ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ .وﻟﻛن ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﺘطﻠب ﺘﺠﻬﯿزاﺘﻬﺎ
ﻤرﺸﺤﺎت

ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠودة.

ﻤن أﻫم اﻟﻨظم اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟـ  FDMAﻫﻲ :اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻤﺎﺜﻠﯿﺔ اﻟﻬﺎﺘﻔﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻤﺜل ()TACS, AMPS
واألنظمة الرقمية النقالة مثل (.)P25, TETRAPOL, EDACS

النفاذ المتعدد باقتسام الزمن :TDMA
وفق ىذه التقنية تتقاسم عدة محطات لمشتركين ضمن نظام اتصاالت نفس الحزمة الترددية لإلرسال وحزمة

ترددية أخرى لالستقبال .يجري تخصيص كل محطة ضمن ىذا النظام بحيز زمني محدد ضمن الحزمة
األولى يقوم خالليا بإرسال المعطيات ،كما ويخصص لو حيز زمني آخر ضمن الحزمة األخرى الستقبال

المعطيات .تقوم كل محطة بإرسال المعطيات بالتتابع خالل الحيز الزمني المخصص ليا فقط ،مما يتيح

لعدة محطات باستخدام نفس الحزمة الترددية .يبين الشكل  0-4مثاالً لقناة اتصال بحزمة ترددية محددة

لنظام اتصال يتشارك فييا أربعة مستخدمين ،جرى تخصيص كل منيم بحيز زمني ُليرسل من خالل
معطياتو طوال فترة تخصيصو بيذا الحيز .وىكذا فالمحطة التُرسل أو تستقبل طوال الوقت وانما خالل الحيز

الزمني المخصص ليا فقط.

تستخدم ىذه التقنية الحزمة الترددية بكفاءة أكثر من تقنية  ،FDMAكما أنيا تعطي إمكانية نقل المعطيات
بمعدالت عالية عبر تخصيص عدة حيزات زمنية معاً لنفس المستخدم ،ولكن بالمقابل تكمن الصعوبة

األساسية بأنظمة  TDMAبتحقيق التزامن بين المحطات المختمفة ،فإن التزامن يعتبر من البارامترات الحرجة
جداً في النظم التي تستخدم ىذه التقنية ،ويزيد من ىذه الصعوبة التأخير الزمني الناتج عن انتشار إشارات
المحطات المتباعدة عن بعضيا البعض ،ولمتعويض عن ىذا التأخير يجري إدخال زمن حماية بين كل حيز

زمني وآخر ،كما أنيا تعاني أكثر من مشاكل تعدد المسارات التي تتعرض ليا اإلشارة أثناء انتشارىا من
المرسل إلى المستقبل.

من أىم األنظمة التي تستخدم تقنية  TDMAىي :نظام االتصاالت النقالة  ،GSMو  ،IS-136كما

ويستخدم بشكل واسع في نظم السواتل.
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الشكل  :0-4تقنية النفاذ المتعدد باقتسام الزمن

النفاذ المتعدد باقتسام الرماز :CDMA
تحتمف تقنية  CDMAعن تقنية  FDMAبأن محطة واحد تشغل كامل الحزمة الترددية المخصصة،
وتختمف عن تقنية  TDMAبأنو بإمكان جميع المحطات اإلرسال معاً .إذاً ،بيذه التقنية تحمل الحزمة

الترددية جميع إشارات المحطات بآن واحد .لتحقيق ذلك بدون حصول تداخل أو تشويش بين إشارات

المحطات ،تستخدم  CDMAتقنية الطيف المنثور ونظام ترميز خاص .يعتمد نظام الترميز عمى نظرية

الترميز ) ،(coding theoryووفقيا يجري تخصيص كل محطة (مشترك) برماز  Codeيتألف من سمسمة
من األعداد الثنائية تدعى الرقاقة ) .(Chipيجري اختيار الرقاقات بحيث تحقق خاصية التعامدية فيما بينيا.

يبين الشكل  0-5نظام  CDMAيتألف من أربعة محطات كالً منيا مخصصة برقاقة .Cx
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الشكل :0-5تقنية النفاذ المتعدد باقتسام الرماز
يكون معدل إرسال المحطة مساوياً لمعدل لمعطيات المحطة مضروباً بعدد خانات الرقاقة وبذلك يكون طيف

اإلشارة المرسمة أعمى بكثير من طيف اإلشارة األصمية.

إذا رغبت محطة ما بإرسال معطيات ،فإنيا ترسل الرقاقة الخاصة بيا أو عكسيا بحسب قيمة البت قيد

اإلرسال " "1أو " ،"9أي  ،d1.c1حيث  d1البت قيد اإلرسال لممحطة  ،1و  c1الرقاقة الخاصة بالمحطة
المؤلفة من عدد من البتات .وبيذا تتراكب رقاقات المحطات ضمن قناة االنتشار .يبين الشكل  0-5السابق

اإلشارة المتراكبة ضمن قناة االنتشار المـُرسمة من المحطات األربعة .ونظ اًر لخاصية التعامد بين رقاقات
المحطات فيمكن استخالص إشارة أية محطة من المحطات المرسمة عن طريق إجراء عممية الجداء الداخمي
بين رقاقة المحطة المراد استخالص إشارتيا واإلشارة المستقبمة من قناة االنتشار ،أي بحال استخالص إشارة

المحطة .Data=(d1.c1+d2.c2+d3.c3+d4.c4).c1 :1

تخدم عدد أكبر من المشتركين ضمن حزمة ترددية محددة مقارنة
يمكن لمنظم العاممة وفق تقنية  CDMAأن ّ
المعدة لإلرسال ىي أقل من مثيالتيا مقارنة مع باقي
مع تقنيات  FDMAو  ،TDMAكما أن الطاقة
ّ

التقنيات.

من أىم النظم التي تستخدم تقنية  CDMAىي :أنظمة الياتف النقال CDMAOne, CDMA2000

و.3G

من المالحظ أنو يمكن اعتبار تقنية  CDMAكإحدى تقنيات الطيف المنثور كما سيجري شرحو.
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اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﺘﻌدد ﺒﺎﻗﺘﺴﺎم اﻟﺘرددات اﻟﻤﺘﻌﺎﻤدة . OFDMA
ﺠرى ﺘطوﯿر ﺘﻘﻨﯿﺔ  - (OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexingاﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ
إرﺴﺎل ﻤﻌطﯿﺎت ﻤﺸﺘرك ﻤﺤدد ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺤواﻤل ﻓرﻋﯿﺔ ﻤﺘﻌددة وﻤﺘﻌﺎﻤدة ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﺎ  -ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺘﻘﻨﯿﺔ ﻨﻔﺎذ
ﻤﺘﻌدد  .OFDMAوﻓق ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﺘُﻘﺴم ﻋرض اﻟﺤزﻤﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻺرﺴﺎل إﻟﻰ ﻋدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﺤواﻤل
اﻟﺘرددﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻤدة ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﺎ ،وﯿﺠري إرﺴﺎل ﻤﻌطﯿﺎت اﻟدﺨل ﻋﺒر ﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤواﻤل اﻟﻔرﻋﯿﺔ
ﻤﻌﯿن
وﻓق ﺨوارزﻤﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ .ﺘﻘوم اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ ﺒﺘﺨﺼﯿص ﻛل ﻤﺸﺘرك ﻤرﺘﺒط ﻤﻊ ﻨظﺎم اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻌدد ّ

ﻤﺜﺎﻻ ﻟﺘوزﯿﻊ
ﻤن اﻟﺤواﻤل اﻟﻔرﻋﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻌدة ﻤﺸﺘرﻛﯿن ﺒﺎﻹرﺴﺎل ﻓﻲ وﻗت واﺤد .ﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل ً 6-0

ﻛﻼ ﻤﻨﻬم ﻤﺨﺼﱠص ﺒﻌدد ﻤﺤدد ﻤن اﻟﺤواﻤل اﻟﻔرﻋﯿﺔ.
اﻟﺤواﻤل اﻟﻔرﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺤطﺎتً ،

الشكل  0-6مثال عمى توزيع الحوامل الفرعية المتعامدة عمى أربعة مشتركين
من ميزات ىذه التقنية إمكانية تخصيص كل مشترك بحوامل فرعية خالل فترة محددة لتمبية احتياجاتو وفق

جودة الخدمة المطموبة ،كما ويمكن التحكم بطاقة اإلرسال الالزمة لكل مشترك عمى حدة ،إضافةً إلى ممانعة

ىذا التقنية لمتداخل الناتج عن تعدد المسارات.

من أىم النظم التي تستخدم تقنية  OFDMAىي :شبكات  WiMAXذات المعيار ،IEEE802.16

وشبكات االتصاالت النقالة .3GPP LTE

يمخص الشكل  0-7تقنيات النفاذ المتعدد المختمفة ويذكر بعض األنظمة النقالة التي تستخدميا .
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الشكل  0-7تقنيات النفاذ المتعدد وأمثمة عن األنظمة المستخدمة ليا

 .2.2تقنيات الطيف المنثور Spread Spectrum
تيدف تقنيات الطيف المنثور إلى االستخدام الفعال لعرض الحزمة الترددية ،فقد جرى تصميم تقنيات الطيف
المنثور لمنظم الالسمكية ،مثل :الشبكات الالسمكية المحمية والواسعة المجال .كان ىدف تقنيات الطيف

المنثور ببداياتو لالستخدامات العسكرية لتجنب التشويش عمى االتصاالت ولمنع التنصت أيضاً ،بينما أصبح

استخدامو الحقاً في النظم الالسمكية لتشارك الحزمة الترددية بين عدد من المستخدمين أو عدد من النظم.

تقوم فكرة ىذه التقنية عمى زيادة عرض حزمة اإلشارة األصمية قيد اإلرسال بشكل كبير بحيث تصبح بعرض

الحزمة الترددية المخصصة لنظام االتصاالت .فإذا كان عرض حزمة اإلشارة األصمية  Bفبعد خضوعيا
المعدة لإلرسال  Bssوبحيث يكون ،Bss>>B
لعممية النثر عبر رماز النثر يصبح عرض حزمة اإلشارة
ّ

كما يبين الشكل .0-8
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الشكل  :0-8تقنية نثر الطيف
المعدة لإلرسال
ويبين الشكل  0-9مخطط عام لنظام اتصاالت بالطيف المنثور .يجري إدخال المعطيات
ّ
عدل تمك اإلشارة بعد ذلك باستخدام
إلى مرمز القناة الذي ُينتج إشارة بحزمة ضيقة حول تردد مركزي معين .تُ ّ
سمسمة من البتات تُعرف بسمسمة النثر أو رماز النثر .وعادة ،ولكن ليس دائماً ،يجري توليد سمسمة النثر عن

طريق مولد شبو عشوائي .واليدف من ىذا التعديل ىو زيادة عرض حزمة اإلشارة بشكل كبير .ومن جية
االستقبال يجري استخدام نفس سمسمة لفك تعديل اإلشارة المستقبمة قبل إدخاليا إلى مفكك الترميز

الستخالص اإلشارة.

الشكل  :0-9مخطط عام لنظام اتصاالت بالطيف المنثور
توجد تقنيتان لمطيف المنثور :النثر بالقفز الترددي ، Frequency-Hopping Spread Spectrum
والنثر بالسمسمة المباشرة .Direct-Sequence Spread Spectrum
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اﻟطﯿف اﻟﻤﻨﺜور ﺒﺎﻟﻘﻔز اﻟﺘرددي : Frequency-Hopping Spread Spectrum
ﯿﻌﻤل ﻨظﺎم اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻘﻔز اﻟﺘرددي ﻀﻤن ﺤزﻤﺔ ﺘرددﯿﺔ ﻤﺤددة ،ﯿﺠري ﺘﻘﺴﯿم ﺘﻠك اﻟﺤزﻤﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻤن

اﻟﻘﻨوات اﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹرﺴﺎل إﺸﺎرات (ﻤﻌطﯿﺎت) ﻨظﺎم اﻟﻘﻔز اﻟﺘرددي .ﯿﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﺘرددات اﻟﺤﺎﻤﻠﺔ k

ُﻤﺸﻛﻠﺔً  kﻗﻨﺎة .وﺘﻛون اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘرددﯿﺔ ﺒﯿن ﻛل ﻗﻨﺎة وأﺨرى ﻤﺠﺎورة ،وﻤﻨﻪ ﻋر ض ﻛل ﻗﻨﺎة ،ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻌرض
ﺤزﻤﺔ إﺸﺎرة اﻟدﺨل .ﯿﻌﻤل اﻟﻤرﺴل ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة واﺤدة ﻟﻔﺘرة ﻤﺤددة ﻤن اﻟزﻤن .وﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﯿﺠري

إرﺴﺎل ﻋدد ﻤن ﺒﺘﺎت إﺸﺎرة اﻟدﺨل ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺘرﻤﯿز ﻤﺎ ،ﺜم ﯿﻨﺘﻘل اﻟﻨظﺎم ﻟﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة أﺨرى .ﺘُﺤ ﱢدد ﺴﻠﺴﻠﺔ
اﻟﻨﺜر ﺘﺘﺎﺒﻊ اﻟﻘﻨوات اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ،وﺘُﺤ ﱢدد طول اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻛل ﻗﻨﺎة ﺘردد اﻟﻘﻔز .hop/sec
ﯿﺴﺘﺨدم اﻟﻤرﺴل واﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻨﻔس ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺜر ،وﺒﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘزاﻤن ﺒﯿن ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻨﺜر اﻟﻤرﺴل واﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﯿﻘوم

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل اﻹﺸﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻤﺤددة ﺨﻼل اﻟزﻤن اﻟﻤﺤدد .ﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل  19-0ﻤﺜﺎل ﻨظﺎم اﻟطﯿف
اﻟﻤﻨﺜور ﺒﺎﻟﻘﻔز اﻟﺘرددي ،ﺤﯿث ﯿﺒﯿن  aاﻟﺤزﻤﺔ اﻟﺘرددﯿﺔ واﻟﻘﻨوات اﻟﺠزﺌﯿﺔ واﻟﺘرددات اﻟﺤﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ،ﺒﯿﻨﻤﺎ
ﯿﺒﯿن  bﻋﻤل ﻨظﺎم اﻟﻘﻔز زﻤﻨﯿﺎً.
ّ

الشكل  :0-19مثال عمى نظام الطيف المنثور بالقفز الترددي
من مزايا ىذه التقنية ممانعتيا العالية لمتداخل ضيق الحزمة ) ،(narrowband interferenceكما أنو
يمكن لمنظم العاممة وفق القفز الترددي أن تتشارك مع أنظمة تقميدية أخرى بالحد األدنى من التداخل ،إضافة

إلى صعوبة اعتراض اإلشارات المـُرسمة.
من أىم النظم التي تستخدم تقنية القفز الترددي ىي Bluetooth :ذات المعيار  ،IEEE 802.15والجيل
األول من الشبكات الالسمكية المحمية ذات المعيار .IEEE 802.11
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اﻟطﯿف اﻟﻤﻨﺜور ﺒﺎﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة : Direct-Sequence Spread Spectrum
وﻓق ﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟطﯿف اﻟﻤﻨﺜور ﺒﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﯿﺠري ﺘﻤﺜﯿل ﻛل ﺒت ﻤن اﻹﺸﺎرة اﻷﺼﻠﯿﺔ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻟﺒﺘﺎت
ﻀﻤن اﻹﺸﺎرة اﻟﻤرﺴﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻨﺜر  .Spreading codeﺘﻘوم ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺜر ﺒﻨﺜر اﻹﺸﺎرة اﻷﺼﻠﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺘرددي أﻋرض ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻋدد اﻟﺒﺘﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻛل ﺒت .إﺤدى اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘّﺒﻌﺔ
ﺒﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻫﻲ ﺒﻀم اﻹﺸﺎرة اﻷﺼﻠﯿﺔ اﻟرﻗﻤﯿﺔ ﻤﻊ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺒﺘﺎت اﻟﻨﺜر ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨطﻘﯿﺔ
ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺜر ﺒﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة .ﯿظﻬَر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻛل أن اﻟﺒت ذو
 .Exclusive-ORﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل ً 11-0
اﻟﻘﯿﻤﺔ " "1ﺘَ ِ
ﻌﻛس ﻗﯿم ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺜر اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘُرﺴل ﻗﯿم ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺜر اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻟﺒت اﻟﻤﻌطﯿﺎت ذو
اﻟﻘﯿﻤﺔ " "9ﺒدون ﻋﻛس .وﯿﻛون ﻤﻌدل إرﺴﺎل اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﻤﺴﺎوﯿﺎً ﻟﻤﻌدل ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺜر ،وﺒﻬذا ﯿﻛون ﻋرض
ﺤزﻤﺔ اﻹﺸﺎرة اﻟﻤـُرﺴﻠﺔ أﻋرض ﻤن ﻋرض ﺤزﻤﺔ اﻹﺸﺎرة اﻷﺼﻠﯿﺔ .وﺒﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘزاﻤن ﺒﯿن ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻨﺜر
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻻﺴﺘﺨﻼص اﻹﺸﺎرة
اﻟﻤرﺴل واﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﯿﻘوم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺘطﺒﯿق ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺜر ﻋﻠﻰ اﻹﺸﺎرة
َ

اﻷﺼﻠﯿﺔ .إن ﻤﻌدل اﻟﺒت ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺜر  -ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺜﺎل  -ﻫﻲ أرﺒﻌﺔ أﻀﻌﺎف ﻤﻌدل اﻟﺒت ﻓﻲ اﻹﺸﺎرة

اﻷﺼﻠﯿﺔ.

الشكل  0-11مثال عمى نثر الطيف بالسمسة المباشرة
من أىم النظم التي تستخدم تقنية نثر الطيف بالسمسة المباشرة ىي :الجيل األول من الشبكات الالسمكية

المحمية ذات المعيار .IEEE 802.11
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 3.2.ﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺸواﺌﻲ  Random Accessﺒﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺸواﺌﻲ ﺘُﻌﺘﺒر ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤطﺎت

اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ ﻟﻨظﺎم ﻤﺎ اﻟﻤﺘﺸﺎرﻛﺔ ﺒﻘﻨﺎة ﺘرددﯿﺔ ﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﺎ ،إذا ﻻﺘوﺠد أﯿﺔ أﻓﻀﻠﯿﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﺤطﺔ ﻻﺴﻠﻛﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻹرﺴﺎل ،وﻻﯿﻤﻛن ﻷﯿﺔ ﻤﺤطﺔ أن ﺘﺴﻤﺢ أو ﺘﻤﻨﻊ ﻤﺤطﺔ أﺨرى ﻤن اﻹرﺴﺎل .ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﺘﻘرر
ﻤﺤطﺔ إرﺴﺎل ﻤﻌطﯿﺎت ﺘﻘوم ﺒﺈﺘﺒﺎع إﺠراﺌﯿﺔ ﺘﺤددﻫﺎ ﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻨﻔﺎذ
اﻟﻌﺸواﺌﻲ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻻﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار ﺒﺎﻹرﺴﺎل أو ﻋدم اﻹرﺴﺎل .ﯿﻌﺘﻤد ﻫذا اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻨﺎة اﻻﻨﺘﺸﺎر
ﻤﺸﻐوﻟﺔ أو ﻓﺎرﻏﺔ .وﻫﻛذا ﺘﻘوم ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ ﺒﺘﻨﻔﯿذ ﺨوارزﻤﯿﺔ ﻤوزﻋﺔ ﯿﺠري ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤدﯿد

أوﻻ ،ﻻ
أوﻟوﯿﺔ اﻹرﺴﺎل ﺒﯿن اﻟﻤﺤطﺎتُ .ﺴﻤ َـﯿت ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺸواﺌﻲ ﻨﺘﯿﺠﺔ
ﺨﺎﺼﯿﺘﯿن اﺜﻨﺘﯿن ،وﻫﻤﺎً :
ّ
ﯿوﺠد ﺠدول زﻤﻨﻲ ﻹرﺴﺎل اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﻟﻠﻤﺤطﺔ ،ﻓﺎﻹرﺴﺎل ﻋﺸواﺌﻲ ﺒﯿن اﻟﻤﺤطﺎت ،ﺜﺎﻨﯿﺎً ،ﻻ ﺘوﺠد ﻗواﻋد

ﻟﺘﺤدﯿد أﯿﺔ ﻤﺤطﺔ ﯿﺠب أن ﺘُ رﺴل

ﻻﺤﻘﺎً ،واﻨﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎزع اﻟﻤﺤطﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﻗﻨﺎة اﻹرﺴﺎل .ﺒﺤﺎل إذا ﻗﺎﻤت أﻛﺜر ﻤن ﻤﺤطﺔ ﺒﺎﻹرﺴﺎل

ﺒوﻗت واﺤد ﺴﺘﺘﺼﺎدم اﻹﺸﺎرات ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض وﺴﯿﺤﺼل ﺘﺼﺎدم وﺴﺘﺘﻠف ﺤزم اﻟﻤﻌطﯿﺎت .ﻟذﻟك
وﻟﺘﺠﻨب اﻟﺘﺼﺎدم ﺒﯿن إﺸﺎرات اﻟﻤﺤطﺎت وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻠف ﺤزم اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤدوﺜﻬﺎ ﯿﺘوﺠب ﻋﻠﻰ

اﻟﺨوارزﻤﯿﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﯿﻠﻲ - :ﻤﺘﻰ ﺘﻘرر اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﻗﻨﺎة اﻻﻨﺘﺸﺎر؟ ﻛﯿف ﺘﺘﺼرف اﻟﻤﺤطﺔ إذا

ﻛﺎﻨت ﻗﻨﺎة اﻻﻨﺘﺸﺎر ﻤﺸﻐوﻟﺔ؟  -ﻛﯿف ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤﺤطﺔ ﺘﺤدﯿد ﻨﺠﺎح أو ﻓﺸل
اﻹرﺴﺎل؟  -ﻛﯿف ﯿﻤﻛن أن ﺘﺘﺼرف اﻟﻤﺤطﺔ ﺒﺤﺎل ﺤدوث ﺘﺼﺎدم؟ ﺘﺴﺘﺨدم ﺸﺒﻛﺎت اﻹﯿﺜرﻨت اﻟﺴﻠﻛﯿﺔ

ﺨوارزﻤﯿﺔ "ﺘﺤﺴس اﻟﺤﺎﻤل ﻤﻊ ﻛﺸف اﻟﺘﺼﺎدم"CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/

 ،Collision Detectionوﻟﻛن ﻻ ﯿﻤﻛن اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻟﺨوارزﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻟﻼﺴﻠﻛﻲ ﻟﻺﺸﺎرات،
إذ ﯿﻛون اﻟﻤﺠﺎل اﻟدﯿﻨﺎﻤﯿﻛﻲ ﻟﻺﺸﺎرة ﻓﻲ وﺴط اﻻﻨﺘﺸﺎر واﺴﻌﺎً ،وﻻ ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤﺤطﺔ اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن
اﻹﺸﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ وﺒﯿن اﻟﻀﺠﯿﺞ وﻤﻨﻌﻛﺴﺎت إرﺴﺎل اﻟﻤﺤطﺔ ذاﺘﻬﺎ،

ﻋدا أن اﻟﺘﺼﺎدم ﯿﻀﯿف طﺎﻗﺔ ﻤﺤدودة ﻟﻺﺸﺎرة اﻟﻤﻨﺘﺸرة ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل ﺘﻤﯿﯿز اﻟﺘﺼﺎدم ﻏﯿر ﻤﻤﻛﻨﺎً .

ﺠرى اﻋﺘﻤﺎد آﻟﯿﺔ ﺘﺠﻨب اﻟﺘﺼﺎدم إﻀﺎﻓﺔً ﻵﻟﯿﺔ ﺘﺤﺴس اﻟﺤﺎﻤل ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺨوارزﻤﯿﺔ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﺘﻌدد ﻓﻲ وﺴط
اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻟﻼﺴﻠﻛﻲ ﻫﻲ. (CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance

ﺨوارزﻤﯿﺔ CSMA/CA
ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻤل اﻟﺨوارزﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻤور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :زﻤن اﻟﺘﺄﺨﯿر  (IFS (Inter Frame Spaceوﻨﺎﻓذة اﻟﺘﻨﺎزع
 contention windowواﺸﻌﺎرات اﻻﺴﺘﻼم  .Ackﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل  10-0ﻤﺒدأ ﻋﻤل اﻟﺨوارزﻤﯿﺔ.
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الشكل  0-10مبدأ عمل خوارزمية CSMA/CA
تعمل الخوارزمية  CSMA/CAوفق التالي :في حال جيوز معطيات لإلرسال في طبقة الـ ـ  MACوقبل
البدء بتسميميا لمطبقة الفيزيائية تمييداً إلرساليا عبر وسط االنتشار ،تقوم المحطة الالسمكية بتحسس قناة

االنتشار ،وفي حال انشغاليا تتصرف خوارزمية  CSMA/CAوفق التالي ،انظر الشكل  .0-10تستمر
المحطة بتحسس قناة االنتشار إلى حين شغورىا ،ثم تنتظر المحطة زمن ( IFSمحدد مسبقاً من قبل

الخوارزمية) ،وخالل زمن االنتظار ىذا والستكمال إجرائيات البدء باإلرسال يجب أن تبقى قناة االنتشار

شاغرةً ،وا ّال فالعودة لبداية الخوارزمية .بعد انقضاء زمن  ،IFSتنتظر المحطة فترة أخرى تسمى "نافذة
التنازع"  .contention windowتُمثّل "نافذة التنازع" مقدا اًر زمنياً ُيقسَّم إلى فجوات زمنية متساوية ،ويعتمد
زمن االنتظار عمى رقم شبو عشوائي تختاره الخوارزمية ،ويمثل الرقم عدد الفجوات الزمنية الواجب انتظارىا

من قبل المحطة .يجب عمى المحطة تحسس قناة االنتشار بعد كل فجوة زمنية ،ففي حال جرى انشغاليا
توقف المحطة عدادىا الخاص بالفجوات الزمنية لتعيد تشغيمو بعد شغور قناة االنتشار وا ّال وعند انقضاء

عداد الفجوات الزمنية ،تقوم المحطة باإلرسال .تفيد "نافذة التنازع" بتحديد أولوية اإلرسال بين المحطات
ّ
المتنازعة من أجل اإلرسال.
أما في حال تحسست المحطة قناة االنتشار تمييداً لإلرسال وكانت شاغرةً ،يجري تأخير اإلرسال بمقدار
ّ
زمني تحدده الخوارزمية ،إذ وان كانت قناة االنتشار شاغرةً عند تحسسيا ،يمكن لمحطة بعيدة أن تكون قد

بدأت اإلرسال ولم تصل إشارتيا بعد لممحطة التي تتحسس القناة .فبعد انقضاء زمن االنتظار مع عدم

تحسس أية إشارة خاللو يمكن لممحطة البدء باإلرسال.
تنتظر المحطة المـ ِ
رسمة زمناً  time outيتوجب أن تتمقى خاللو إشعا اًر باالستالم من المحطة المستقبِمة
ُ
لمداللة عمى صحة االستالم .فإذا لم تتمق ىذا اإلشعار خالل تمك الفترة تعتبر المحطة أن حزمة المعطيات
لم تصل إلى المستقبل فتعاود تنفيذ خوارزمية  CSMA/CAمن جديد.

تُساىم خوارزمية  CSMA/CAفي الحد من التصادم عبر استخدام كالً من زمن التأخير  IFSونافذة
التنازع ،contention windowكما تضمن صحة إيصال المعطيات إلى المستقبل عبر إشعارات االستالم.
تستخدم الشبكات الالسمكية ذات المعيار  IEEE 802.11خوارزمية النفاذ المتعدد  CSMA/CAعندما

تعمل وفق نمط .Ad hoc networks
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 .3األسئمة:
 .1ما فائدة جعل النموذج  TCP/IPعمى شكل طبقات؟

 .2أي من طبقات النموذج  TCP/IPتقوم بكل ميمة من الميام التالية:

 التحكم بالتدفق - ،التوافق مع وسط النقل - ،التسميم الموثوق من إجرائية إلى إجرائية - ،اختيار
مسار الطرد،

 تقديم خدمات لممستخدم مثل :نقل الممفات - ،تصحيح األخطاء واعادة اإلرسال - ،نقل الطرود بين
العقد المتجاورة - ،إرسال دفق من البتات عبر وسط النقل - ،تأمين اإلرسال الموثوق لممعطيات،
 -تحديد األطر المجيزة لإلرسال.

عرف تقنية النفاذ المتعدد ،ولماذا نحتاج إلى تمك التقنية؟
ّ .3
 .4وضح كيف يتشارك عدة مستخدمين قناة االتصال وفق كل تقنية ممن تقنيات النفاذ المتعدد؟ وما ىي
مزايا ومساوئ كل تقنية من تمك التقنيات؟

 .5قارن بين تقنيات النفاذ المتعدد من حيث عدد المستخدمين وطاقة اإلرسال الالزمة.

 .6وضح ميزات تقنية النفاذ المتعدد باقتسام الترددات المتعامدة بالمقارنة مع تقنية النفاذ المتعدد باقتسام
التردد؟

 .7لماذا جرى استخدام تقنية النفاذ المتعدد باقتسام الترددات المتعامدة بأنظمة االتصاالت الالسمكية الحديثة؟
 .8ما اليدف من تقنيات الطيف المنثور.

 .9كيف تحقق تقنية القفز الترددي نثر الطيف؟

 .11كيف تحقق تقنية السمسمة المباشرة نثر الطيف؟

 .11اشرح المخطط الصندوقي لمــُرسل بتقنية نثر الطيف.
 .12عرف النفاذ العشوائي.

 .13لماذا اليمكن استخدام خوارزمية "تحسس الحامل وكشف التصادم" في حالة االنتشار الالسمكي؟
 .14مافائدة "نافذة التنازع" في خوارزمية  CSMA/CA؟

 .15كيف تضمن خوارزمية  CSMA/CAصحة إيصال المعطيات؟
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اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث :وﺼف اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
Wireless local area networks description
ﺴﻠﻛﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ :WLAN
ﻤﻘدﻤﺔ :وﺼف اﻟﺸﺒﻛﺎت ّ
اﻟﻼ ّ
ظير مفيوم الشبكات الالسمكية المحمية ) Wireless Local Area Networks (WLANفي بدايات
تسعينيات القرن الماضي بيدف دعم شبكات اإليثرنت ) (Ethernetالسمكية بدون المجوء إلى استخدام

وصالت سمكية عبر تأمين اتصال السمكي بين المستخدم وشبكة اإليثرنت باستخدام مجال ترددي متاح

مجاناً اليحتاج إلى ترخيص .وبيذا فقد جرى تصميم بروتوكوالت الشبكات الالسمكية المحمية بحيث تعمل

(بوجود أنواع أخرى من األجيزة تعمل ضمن نفس المجال الترددي .ومؤخ اًر وخالل السنوات الماضية اكتسبت
 WLANموقعاً ىائالً في سوق الشبكات المحمية ) Local Area Network (LANوأصبحت من أكثر
مؤمنةً معدل نقل معطيات أعمى من التقانات الالسمكية المـُ َمعيرة
تقانات االتصاالت الالسمكية قبوالً وانتشا اًرَ ،
األخرى .تعتمد  WLANعمى معايير تقدم حموالً عممية متكاممة لمربط الشبكي عمى مستوى الطبقة األولى
زود اليوم معظم
الفيزيائية) والثانية (وصمة المعطيات) بشكل يؤمن الحركية ،والمرونة ،وسيولة التركيب .وتُ َّ
األجيزة المحمولة عمى اختالف أنواعيا ببطاقة شبكة السمكية ،مثل :الحواسب المحمولة ،األجيزة الخموية،

األجيزة الموحية ،وغيرىاُ .يعتبر التطبيق األساسي لم ـ  WLANتأمين ولوج األجيزة المحمولة إلى شبكة
اإلنترنت في مختمف بيئات العمل ،مثل حرم الجامعات ،واألماكن العامة كمحطات القطارات والمطارات
والكثير غيرىا ،حيث يجرى نشر نقاط ولوج ) (Access Pointلتأمين الربط بين األجيزة المحمولة وشبكة

اإلنترنت في تمك األماكن .كما تتيح معايير  WLANعمميات االتصال بين جيازين بطريقة الند-لمند بيدف
تبادل ممفات أو ألغراض أخرى مختمفة.
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 .1تطبيقات الشبكات الالسمكية المحمية:
تشمل مجاالت تطبيق الشبكات الالسمكية المحمية  WLANالنواحي التالية:
 توسعة مجال الشبكات المحمية السمكية :إذ ازدادت الحاجة لتوفر الشبكات المحمية بأماكن يصعب
فييا نشر كابالت شبكية ،مثل :المستودعات الكبيرة والمنتشرة عمى مساحة جغرافية واسعة،

المصانع ومحيطيا الخاص ،المباني ذات األماكن الواسعة المفتوحة ،المباني غير المسموح نشر
كبالت شبكية داخميا بسبب عوامل مختمفة ...،في ىذه الحاالت تقدم الشبكات الالسمكية المحمية

بديالً جذاباً .إذ تربط الشبكة المحمية السمكية مخدمات ) (serversالشبكة وبعض محطات العمل
الثابتة ،بينما تتولى أجيزة الشبكات الالسمكية  -المرتبطة مع الشبكة السمكية المحمية -ربط

المستخدمين إلى الشبكة المحمية والى اإلنترنت أيضا.

متوضعة داخل أبنية
 الربط الشبكي لعدة أبنية بعضيا ببعض :ربط عدة شبكات محمية LAN
ّ
متجاورة بعضيا ببعض عبر وصمة السمكية فيما بينيم نوع نقطة-لنقطة.
 إنشاء شبكات مخصصة

 :Ad hoc networkingىي شبكة السمكية تجمع بين أجيزتيا

أليـة بنية تحتية بيدف تمبية بعض
(الحواسب) عالقة الند -لمند ،تُنشأ بشكل مؤقت دون الحاجة ّ
المتطمبات (تبادل ممفات ،االنخراط في لعبة جماعية بين الحواسب ،)... ،وبالتالي يمكن لمجموعة
من الحواسب ضمن مجال إرسال بعضيم البعض من تشكيل شبكة السمكية بشكل مؤقت فيما

بينيم.
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 .2الشروط المطموبة من الشبكات الالسمكية المحمية:
يتوجب عمى  WLANتمبية متطمبات تماثل لما تقدمو الشبكات المحمية السمكية  ،LANتتضمن فيما
تتضمنو :تأمين سعة نقل عالية ،إمكانية تغطية منطقة محددة ،االتصال الكامل بين الحواسب المرتبطة مع

الشبكة المحمية ،إمكانية تحقيق عممية البث  broadcastعمى مستوى الشبكة المحمية .إضافةً لذلك ،ىناك
بعض الجوانب تفرضيا البيئة التي تعمل ضمنيا  ،WLANاألكثر أىمية ىي:

 اإلنتاجية  :Throughputعمى بروتوكول طبقة النفاذ االستفادة الفعالة من وسط االنتشار الالسمكي
لرفع اإلنتاجية إلى أقصاىا.

 عدد العقد المتصمة :يمكن لمئات العقد (الحواسب )...،االرتباط مع الشبكة الالسمكية .WLAN

 الربط مع الشبكة السمكية  LANالفقارية :تُربط  WLANفي أغمب التطبيقات مع الشبكة السمكية
 LANالتي تشكل العمود الفقاري لمشبكة المحمية ككل.
 مساحة الخدمة :تتراوح مسافة تغطية  WLANبين  011متر إلى  011متر وفق شروط انتشار
رسمة.
اإلشارة المـُ َ

 طاقة البطارية :يمكن لبروتوكول طبقة النفاذ تخفيض استيالك طاقة البطارية في حال عدم وجود
تبادل معطيات وذلك عن طريق وضع بطاقة الربط الالسمكية لمجياز بنمط العمل "وضعية النوم".

 نتيجة االنتشار الواسع لشبكات  ،WLANفمن المرجح أن تعمل عدة شبكات  WLANضمن نفس
المنطقة الجغرافية ،أو ضمن منطقة تتداخل فييا إشارات عدة شبكات السمكية بتقانات مختمفة،

والتي يمكنيا أن تعيق عمل خوارزمية طبقة النفاذ.

 تتعرض الشبكات الالسمكية -نتيجةً لطبيعة انتشار اإلشارات -إلى التشويش والتنصت ،فعمى
بروتوكول طبقة النفاذ أن يؤمن تراسل معطيات موثوق حتى بوجود ضجيج ،كما وأن يؤمن بعض

األمان لمنع التنصت عمى المعطيات المرسمة.

المفضل شراء وتركيب أجيزة  WLANدون الحاجة لمحصول عمى ترخيص الستخدام النطاق
 من
ّ
الترددي الذي تعمل عميو األجيزة الالسمكية.
 يجب عمى بروتوكول طبقة النفاذ تأمين انتقال الجياز (الحاسوب) المتنقمة من خمية إلى أخرى
ضمن الشبكة المحمية الالسمكية.

 يجب أن تتيح طبقة النفاذ  MAC addressingوبعض آليات إدارة الشبكة ضم مستخدمين جدد
إلى الشبكة أو فصل بعض المستخدمين عن الشبكة بشكل آلي وديناميكي دون أن يؤثر ذلك عمى

مستخدمي الشبكة اآلخرين.
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 .3معيرة الشبكات المحمية الالسمكية:
قامت ىيئة المعايير والمقاييس  IEEEبتعريف المعيار  802.11بيدف توصيف ومعيرة الشبكات الالسمكية
المحمية  WLANووضعيا قيد التطبيق العممي ،وقد سار ىذا المعيار عبر عدة أجيال لمواكبة التطورات

التقانية ولتمبية حاجات المستخدمين المتزايدة .يبين الشكل  0-0تطور أجيال المعيار  802.11موضحاً

عدة خطوط بيانية
تطور معدل النقل بين جيازين من أجيزة الشبكة الالسمكية .يالحظ من الشكل وجود ّ
لمعدل النقل ،فقد ع ّرف الجيمين األوليين من المعيار  802.11و 802.11bمعدل نقل ثابت ،بينما ووفقاً

عرف المعيار معدل نقل أدنى  minيجري استخدامو ضمن شروط
لألجيال الالحقة  802.11a/gفأعمى ّ
سيئة النتشار اإلشارة ،بينما يمكن الوصول إلى معدل النقل األعمى  std maxالذي يحدده المعيار ضمن

الموصف ضمن المعيار نظ اًر
شروط مثالية النتشار اإلشارة ،ولكن يصعب الوصول إلى ىذا المعدل
ّ
يوضح المنحني البياني معدل النقل األعظمي الممكن
لصعوبة تنجيزه عممياً وفق التقانات المتاحة ،لذلك
ّ
تنجيزه وفق التقانات المتاحة حالياً ، product maxبينما ضمن الشروط الطبيعية النتشار اإلشارة يحقق
المبين .typical
المعيار معدل نقل نموذجي وفق المنحني ّ
أتاح معيار الشبكات الالسمكية  802.11استخدام تقانات إرسال متنوعة ،ىي :األشعة تحت

الحمراء  ،infraredالطيف المنثور

 ،Spread spectrumاألمواج الميكروية ضيقة الحزمة

 ،Narrowband microwaveبينما تركزت تقانات اإلرسال في المعايير الالحقة عمى الطيف المنثور،
وىي الشائعة حالياً .تعتمد  WLANفي الكثير من تطبيقاتيا عمى التنظيم متعدد الخاليا -كما سيأتي شرحو

الحقاً ،وتستخدم الخاليا المتجاورة قنوات ترددية مختمفة  -وفقاً لتقنية الطيف المنثور المستخدمة -لتجنب
التشويش المتبادل فيما بينيم.
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- Wirless Communications Networks

 1.3.ﺘﺤﺎﻟف : Wi-Fi
ﻋﻨدﻤﺎ ﺠرى ﻗﺒول ﻤﻌﺎﯿﯿر  802.11ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ،ﻛﺎن ﻫﺎﺠس اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺼﺎﻨﻌﺔ ﻷﺠﻬزة اﻟﺸﺒﻛﺎت
اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ أن ﺘﻌﻤل ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ذاﺘﻪ .ﻟﻤواﺠﻬﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺴﻌﻰ ﺘﺠﻤﻊ ﻤن اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺼﺎﻨﻌﺔ  -ﺠرت ﺘﺴﻤﯿﺘﻪ ﺒـ ـ ــ( Wireless Fidelity (Wi-Fiﻓﻲ
ﻋﺎم  0999إﻟﻰ وﻀﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎرات ﻟﻔﺤص اﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺸرﻛﺎت وﻓق
ﻤﻌﺎﯿﯿر  802.11واﻟﺘﯿﻘن ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر وﻤن ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘرك ﻤﻊ اﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤن
ﺸرﻛﺎت أﺨرى ،ﺜم إﻋطﺎﺌﻬﺎ وﺜﯿﻘﺔ ﻤطﺎﺒﻘﺔ .Wi-Fi

الشكل  :0-0تطور أجيال الشبكات الالسمكية المحمية  ،802.11ويشير الرقم داخل الدوائر إلى معدل النقل
مقد اًر ب ـ ـ Mbps
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 .4هيكمية الشبكة:
تتألف ىيكمية  802.11من عدة مكونات  componentsتتفاعل فيما بينيا لتشكل شبكة السمكية تدعم
يعرف المعيار
تنقمية األجيزة وجعل تمك التنقمية شفافة لمطبقات العميا (الطبقات األعمى من طبقة ِّ .(MAC

 802.11المبنة األساسية في الشبكات المحمية الالسمكية ما ُيدعى بـ ـ ـ "مجموعة الخدمات األساسية" (Basic
)) Service Set (BSSالتي تتكون من محطتين السمكيتين أو أكثر تعمل معاً وفق المعيار ،802.11

تتحكم بيم خوارزمية ضمن طبقة الـ ـ  MACلتقرر متى ُيسمح لمحطة بأن تُرسل ومتى يمكنيا االستقبال من
الوسط المحيط .يوصِّف المعيار  802.11نوعين من ىيكمية الشبكة الالسمكية المحمية ،تُدعى الييكمية

األولى بـ ـ "مجموعة الخدمات األساسية المستقمة"  ،Independent BSSبينما تُدعى الييكمية األخرى بـ ـ
"مجموعة الخدمات األساسية ذات البنية التحتية" . Infrastructure BSS

يبين الشكل  0-2الييكميتين المذكورتين .وباالعتماد عمى الييكمية ذات البنية التحتية وصَّف المعيار أيضاً
الموسعة" )) (Extended service set (ESSكما يبين الشكل .0-0
ىيكمية تُدعى "مجموعة الخدمات
ّ

المخصصة Ad hoc
 .1.4مجموعة الخدمات األساسية المستقمة  Independent BSSأو
َّ

:network

تتكون ىذه الييكمية -الشكل  -a 0-2من محطتين السمكيتين أو أكثر تُ ِّ
شكل شبكة بدون بنية تحتية
وتتراسل المحطات فيما بينيا بشكل مباشر وفق منيجية الند-لمند بشرط وجودىا ضمن المجال الراديوي
المشترك ،واليمكن لممحطات الالسمكية ضمن ىذه الييكمية من التراسل مع محطات خارجيا .واليدعم المعيار

 802.11إمكانية التراسل بين محطتين عبر محطة وسيطة نتيجة لوجودىم خارج مجال تغطيتيم الخاصة
بيم ،أي اليدعم التراسل متعدد القفزات  .multihopيجري تعريف كل  BSSفي كال الييكميتين السابقتين

عبر ىوية خاصة بتمك الوحدة تُدعى :ىوية تعريف وحدة الخدمات األساسية ) (BSSIDيجري تحديدىا عند
إنشاء الشبكة .تتكون الشبكة -عادةً -وفق ىذه الييكمية من عدد محدد من المحطات الالسمكية يجري
إنشاؤىا لغرض محدد ولمدة محدودة من الزمن .مثالً ،لدعم لقاء في غرفة اجتماعات لتبادل بيانات معينة.

فعند بدء االجتماع تُنشأ الشبكة ،وعند االنتياء من االجتماع تُنيى الشبكة .ونظ اًر لطبيعة ىذه الشبكة من
حيث فترة حياتيا المحدودة ،وحجميا الصغير ،وىدفيا المحدد فيي تُدعى بالشبكات المخصَّصة Ad hoc

.networks
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الشكل  : 0-2مجموعة الخدمات ذات البنية التحتية ومجموعة الخدمات المستقمة

 .2.4مجموعة الخدمات األساسية ذات البنية التحتية :Infrastructure BSS
تتميز ىذه الييكمية عن سابقتيا باستخداميا جياز ُيدعى نقطة ولوج )، Access Point (APكما يبين
الشكل  ،b 0-2ترتبط مع نقطة الولوج مجموعة من المحطات الالسمكية .وتُستخدم نقطة الولوج في جميع

عمميات تبادل المعطيات ضمن ىذه الييكمية بما فييا تبادل المعطيات بين محطتين من المحطات المرتبطة

مع نقطة الولوج .تعمل نقطة الولوج ىنا كوحدة ربط بين المحطات الالسمكية المرتبطة معيا وبين البنية

التحتية السمكية لمشبكة المحمية .إذ تعمل  APىنا عمل المجمعة  Hubفي الشبكات المحمية السمكية ،إذ

تُرسل المحطات إلى المجمعة فقط وتستقبل منيا فقط .فبحال أرادت محطة إرسال معطيات إلى محطة
أخرى ،فسترسل المعطيات أوالً إلى نقطة الولوج ،والتي بدورىا ستقوم بتحويميا باتجاه المحطة األخرى.
وبإمكان المحطات الالسمكية التراسل مع محطات أخرى خارج ىذه الييكمية ،أي خارج Infrastructure

 .BSSيجب عمى أية محطة السمكية أن تنضم إلى نقطة الولوج قبل أن تستطيع االستفادة من الخدمات
الشبكية .تبدأ دائماً المحطة الالسمكية بإجرائية االنضمام ويمكن لنقطة الولوج أن تقبل أو ترفض االنضمام

تبعاً لطمب االنضمام .ويمكن لمحطة السمكية أن تكون منضمة لنقطة ولوج واحدة فقط.
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Wirless Communications Networks - Ch 4

اﻟﻤوﺴﻌﺔ : Extended Service Set
 3.4.ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺨدﻤﺎت
ّ

ﻻﯿﻤﻛن ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ذات اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺘﺄﻤﯿن ﻤدى ﺘﻐطﯿﺔ واﺴﻊ ﺒل ﺘﻐطﯿﺔ ﻤﺤدودة ﻓﻘط،

ﻟذﻟك ﺴﻤﺢ اﻟﻤﻌﯿﺎر  802.11ﺒﺘوﺴﻌﺔ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻐطﯿﺔ إﻟﻰ ﻤدى واﺴﻊ ﻋﺒر رﺒط ﻋدد ﻤن "ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﻤوﺴﻌﺔ"Extended Service Set
اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ذات اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ " ﻟﺘﺸﻛﯿل ﻤﺎﯿﺴﻤﻰ "ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺨدﻤﺎت
ّ
 .((ESSﺘﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ  ESSﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺘﯿن أو أﻛﺜر ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺨدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ذات اﻟﺒﻨﯿﺔ
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﻤﻊ اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻔﻘﺎرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛل ﻨظﺎم اﻟﺘوزﯿﻊ  ،(Distribution system (DSﺤﯿث ﺘرﺘﺒط
ﻛل ﻨﻘطﺔ ﻤن ﻨﻘﺎط اﻟوﻟوج ﻤﻊ ﻨظﺎم اﻟﺘوزﯿﻊ .ﯿﺘﻛون ﻨظﺎم اﻟﺘوزﯿﻊ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻟﺤﺎﻻت ﺒوﻗﺘﻨﺎ ﻫذا ﻤن ﺸﺒﻛﺔ
إﯿﺜرﻨت  Ethernetاﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛل اﻟﻌﻤود اﻟﻔﻘﺎري ﻟﻠﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
اﻟﻤوﺴﻌﺔ اﻟﻤؤﻟﻔﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺎت  .Infrastructure BSSﺘﺠري
ﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل  0-0ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺨدﻤﺎت
ّ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘراﺴل ﺒﯿن ﻤﺤطﺘﯿن ﺘﻨﺘﻤﯿﺎن ﻟﻤﺠﻤوﻋﺘﻲ ﺨدﻤﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﯿن ﻋﺒر ﻨﻘطﺘﻲ اﻟوﻟوج اﻟﺘﺎﺒﻌﺘﯿن ﻟﻬﻤﺎ ﻤروراً

ﺒﻨظﺎم اﻟﺘوزﯿﻊ .اﻟﻔﻛرة ﻫﻨﺎ ﺸﺒﯿﻬﺔ ﺒﺎﻟﺘراﺴل ﻋﺒر ﺸﺒﻛﺔ ﺨﻠوﯿﺔ إذ ﺘﻤﺜل  BSSاﻟﺨﻠﯿﺔ وﺘﻤﺜل ﻨﻘطﺔ اﻟوﻟوج

ﻤﺜﻼ) ﻋﺒر ﻨﻘطﺔ اﻟوﻟوج
اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﯿﺠري ﺘراﺴل ﻤﺤطﺔ ﻤﺎ ﻤﻊ اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ (اﻹﻨﺘرﻨت ً

اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤروراً ﺒﺸﺒﻛﺔ اﻟﺘوزﯿﻊ ﺜم ﺒﺒواﺒﺔ اﻟﻌﺒور .Gateway

الموسعة
الشكل  :0-0مجموعة الخدمات
ّ
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ُﯿظﻬر اﻟﺸﻛل اﻟﺴﺎﺒق ﺘداﺨل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟرادﯿوي ﻟﻨﻘﺎط اﻟوﻟوج .ﯿﺘﯿﺢ ﻫذا اﻟﺘداﺨل ﻟﻠﻤﺤطﺎت ﻤن اﻟﺘﻨﻘل ﻀﻤن
اﻟﻤﺠﺎل اﻟرادﯿوي ﻟﻨﻘﺎط اﻟوﻟوج اﻟﺜﻼﺜﺔ .وﯿﺒﻘﻰ اﻟﻬﺎﺠس اﻟرﺌﯿﺴﻲ أﺜﻨﺎء ﻨﺸر ﺸﺒﻛﺔ  802.11ﺘﺄﻤﯿن ﺘﻨﻘﻠﯿﺔ

 mobilityﻟﻠﻤﺤطﺎت اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ واﺴﺘﻤرار ﺘراﺴل اﻟﻤﻌطﯿﺎت أﺜﻨﺎء ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ.

 4.4.دﻋم اﻟﺘﻨﻘﻠﯿﺔ : mobility support
ﯿدﻋم اﻟﻤﻌﯿﺎر  802.11اﻟﺘﻨﻘﻠﯿﺔ ﺒﯿن  BSSsﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى طﺒﻘﺔ وﺼﻠﺔ اﻟﻤﻌطﯿﺎت ،وﻻ ﯿﻌﯿر أي اﻫﺘﻤﺎم ﻟﻤﺎ
ﻗد ﯿﺤﺼل ﻓوق ﻫذﻩ اﻟطﺒﻘﺔ .ووﻓق ﻫذا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺘوﺠد ﺜﻼث أﻨواع ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎﻻت ﺒﯿن ﻨﻘﺎط اﻟوﻟوج.
ﺒدون اﻨﺘﻘﺎل  :No transitionﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﺤرك ﻤﺤطﺔ داﺨل اﻟﻨطﺎق اﻟرادﯿوي ﻟﻨﻘطﺔ وﻟوج وﻻ ﺘﺘﺤرك
ﺨﺎرﺠﻬﺎ ،ﻓﻼ ﯿوﺠد داع ﻷي اﻨﺘﻘﺎل.
ﺸدة اﻹﺸﺎرة
اﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﯿن ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺨدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ  :BSS transitionﺘراﻗب اﻟﻤﺤطﺎت ﺒﺎﺴﺘﻤرار ّ
اﻟﻤوﺴﻌﺔ"  .ESSﯿؤﻤن اﻟﻤﻌﯿﺎر 802.11
وﺠودﺘﻬﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻨﻘﺎط اﻟوﻟوج اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن "ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺨدﻤﺎت
ّ
ﻤوﺠﻬﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﻨﻘﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  MACداﺨل  .ESSﯿﻤﻛن ﻟﻤﺤطﺎت ﻤرﺘﺒطﺔ ﻤﻊ ﻨظﺎم اﻟﺘوزﯿﻊ إرﺴﺎل أطر ّ

ﻤﺤطﺎت ﻤﺘﻨﻘﻠﺔ وﻓق ﻋﻨواﻨﻬﺎ اﻟـ ـ  ،MACوﺘﻘوم ﻨﻘﺎط اﻟوﻟوج ﺒﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿم اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺤطﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ .ﯿﺘطﻠب
ﻫذا اﻻﻨﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺎون ﺒﯿن ﻨﻘﺎط اﻟوﻟوج ﻀﻤن  ،ESSإذ ﯿﺘوﺠب ﻋﻠﻰ ﻨﻘطﺔ وﻟوج إﺨﺒﺎر ﺒﺎﻗﻲ ﻨﻘﺎط اﻟوﻟوج
ﻀﻤن  ESSﺒﺎﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﻤﻌﻬﺎ  associatedوﺒﺎﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﺎدت ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ
. reassociated
اﻟﻤوﺴﻌﺔ"  :ESS transitionﯿﺸﯿر ﻫذا اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﺤرك ﻤن ESS
اﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﯿن "ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺨدﻤﺎت
ّ

إﻟﻰ  ESSأﺨرى .ﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل  4-0ﻤﺠﻤوﻋﺘﻲ  ESSsﻤرﺘﺒطﺘﯿن ﺒﻨظﺎم ﺘوزﯿﻊ وﻤﻨﻔﺼﻠﺘﯿن رادﯿوﯿ ﺎً-

ﻻﯿوﺠد ﺘداﺨل ﺒﯿن ﻨطﺎق اﻟﺘﻐطﯿﺔ ﻟﻛل ﻤﻨﻬﺎ .وﻓق اﻟﺸﻛل ،ﻻ ﯿﻤﻛن ﻟﻤﺤطﺔ ﻀﻤن  ESS 1ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻟﻰ

 ،ESS 2إذ ﻻ ﯿدﻋم اﻟﻤﻌﯿﺎر  802.11ﻫذا اﻻﻨﺘﻘﺎل .وﻓﻲ ﺤﺎل اﻨﺘﻘﻠت ﻤﺤطﺔ ﻤن  ESS 1إﻟﻰ ESS 2
ﻓﺴﯿﺤﺼل اﻨﻘطﺎع ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟطﺒﻘﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﻤن طﺒﻘﺔ وﺼﻠﺔ اﻟﻤﻌطﯿﺎت.
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الشكل  :0-4مجموعتي  ESSsمرتبطتين بنظام توزيع ومنفصمتين راديوياً

 .5وظائف المعيار :802.11
يحدد المعيار  802.11مجموعة من الوظائف التي يجب أن تؤمنيا الشبكات الالسمكية لتقدم نفس
ّ
مضمنة داخل المحطات
اإلمكانيات التشغيمية التي تؤمنيا الشبكة المحمية السمكية .تكون تمك الوظائف
ّ
الالسمكية أو نقاط الولوج أو ضمن نظام التوزيع .يدعم قسم من تمك الوظائف عمميات النفاذ والخصوصية،

وتدعم الوظائف األخرى عمميات تسميم أطر الـ ـ  MACبين محطات الشبكة ،إذ تؤمن ىذه الوظائف توزيع
األطر داخل نظام التوزيع إذا دعت الحاجة لمرور الطرود عبره ،مثل حالة إرسال إطار من محطة ضمن

 BSSإلى محطة أخرى ضمن  BSSآخر مع وجود كمتا المحطتين ضمن  ESSواحدة ،أما إذا كانت
المحطات المتراسمة تقع ضمن ذات  BSSفتدعم تمك الوظائف مرور األطر عبر نقطة الولوج فقط .كما

تؤمن الوظائف المخصصة لتسميم األطر عمميات نقل األطر من محطة  802.11إلى أخرى - 802.x

إيثرنت مثالً -متصمة مع الشبكة المحمية.

يتوجب عمى نظام التوزيع من أجل القيام بعممية تسميم األطر من التعرف عمى المحطات المتواجدة داخل

 ،ESSوتضمن الوظائف المتعمقة بعمميات االرتباط مع نقطة الولوج من تزويد نظام التوزيع بالمعمومات
الالزمة عن تمك المحطات .فعندما يحتاج نظام التوزيع تسميم طرد ما إلى محطة يجب عميو معرفة نقطة

الولوج المناسبة لتسميميا الطرد ليصل إلى وجيتو النيائية .لتحقيق تمك الميمة ،يحب عمى المحطة الالسمكية

الحفاظ عمى االرتباط مع نقطة الولوج داخل  BSSالخاصة بيا ،وتؤمن الوظائف التالية تمك المتطمبات:

 وظيفة االرتباط  :Associationإنشاء االرتباط األولي بين المحطة الالسمكية ونقطة الولوج .فقبل
أن تتمكن المحطة الالسمكية من إرسال واستقبال أطر المعطيات يجب أن تُعرف ىويتيا وعنوانيا،
وليذا السبب يجب عمى المحطة من إنشاء االرتباط مع نقطة ولوج .تقوم نقطة الولوج بعدىا من
29
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ﻨﻘل ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻟﻰ ﻨﻘﺎط اﻟوﻟوج اﻷﺨرى ﻀﻤن  ESSﻟﺘﺴﻬﯿل ﺘﺴﻠﯿم اﻟطرود إﻟﻰ اﻟﻤﺤطﺔ
اﻟﻤطﻠوﺒﺔ.

 وظﯿﻔﺔ ﻓك اﻻرﺘﺒﺎط  : Disassociationإﺸﻌﺎر ﯿﺼدر ﻤن ﻤﺤطﺔ أو ﻤن ﻨﻘطﺔ وﻟوج ﺒﺈﻨﻬﺎء اﻻرﺘﺒﺎط
اﻟﻘﺎﺌم ﺒﯿن اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ وﻨﻘطﺔ اﻟوﻟوج.

 وظﯿﻔﺔ إﻋﺎدة اﻻرﺘﺒﺎط  : Reassociationﺘﺴﻤﺢ ﻻرﺘﺒﺎط ﻗﺎﺌم ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻨﻘطﺔ وﻟوج إﻟﻰ ﻨﻘطﺔ
وﻟوج أﺨرى ،ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤطﺔ اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن  BSSإﻟﻰ أﺨرى.
ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺴﻠﻛﯿﺔ ﺘﻘوم ﻤﺤطﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﻹرﺴﺎل واﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻋﻨد وﺼﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﺸﺒﻛﺔ ،أي ﻫﻨﺎك ﻨوع ﻤن

ﺴﻤﺎﺤﯿﺎت اﻟﻨﻔﺎذ واﻟﺨﺼوﺼﯿﺔ  Access and Privacyﺒﺎﻹرﺴﺎل واﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻋﺒر ﻫذا اﻟوﺼل اﻟﺴﻠﻛﻲ،

ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ ﯿﻛﻔﻲ أن ﺘﻛون ﻤﺤطﺔ ﻀﻤن ﻤﺠﺎل ﻤﺤطﺔ أﺨرى ﻟﺘﻘوم ﺒﺎﻹرﺴﺎل أو أن

ﺘﻘوم ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺒﺎل إذا وﻗﻌت ﻀﻤن ﻤﺠﺎل إرﺴﺎل ﻤﺤطﺔ أﺨرى ،ﻟذﻟك ﺠرى ﺘﻌرﯿف ﺜﻼث وظﺎﺌف ﺘزود
اﻟﺸﺒﻛﺎت

اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ ﺒﻤزاﯿﺎ اﻟﻨﻔﺎذ واﻟﺨﺼوﺼﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﺸﺒﻛﺎت اﻟﺴﻠﻛﯿﺔ ،وﻫﻲ:

 اﻻﺴﺘﯿﻘﺎن  :Authenticationﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘق ﻤن ﻫوﯿﺔ اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ ﻗﺒل إﺠراء ﻋﻤﻠﯿﺔ
االرتباط.

 إنياء االستيقان  :Deauthenticationتسمح بإنياء االستيقان قيد العمل.

 الخصوصية  :Privacyتتيح استخدام التشفير في نقل المعطيات لضمان الخصوصية.
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 .6طبقة التحكم بالنفاذ في :802.11 Medium Access Control
من الوظائف التي تؤمنيا طبقة  MACفي المعيار  802.11التسميم الموثوق لممعطيات ،والتحكم بالنفاذ إلى
الوسط المحيط:

التسميم الموثوق لممعطيات  :Reliable Data Deliveryتتعرض إطارات الشبكة الالسمكية المـُرسمة  -من
طبقة نقل المعطيات والطبقة الفيزيائية -عبر وسط االنتشار إلى الضجيج والتداخالت وبعض التشوىات
الناجمة عن االنتشار مما يؤدي إلى ضياع نسبة محسوسة من األطر المـُرسمة ،وحتى بوجود رماز لكشف
وتصحيح األخطاء يبقى عدد من األطر اليمكن استقباليا بشكل صحيح .تُعالَج حاالت مماثمة عادة عن
طريق آليات في الطبقات العميا لتحقيق وثوقية نقل المعطيات ،طبقة  TCPمثالً ،ولكن تبقى معالجة

األخطاء أكثر فاعمية ألداء الشبكة إذا جرى تنفيذىا عمى مستوى طبقة ال ـ  .MACألجل ىذا الغرض تعمل
خوارزمية اإلرسال في طبقة ال ـ  MACكالتالي :عندما تستقبل المحطة إطار ما بشكل صحيح تُ ِ
رسل مباشرة

إشعا اًر باالستالم  ACKإلى المحطة المـُرسمة .فإذا لم يجر استقبال إشعار االستالم لسبب ما  -خطأ في
ستقبل أو خطأ في اإلشعار -تُعيد المحطة إرسال اإلطار ذاتو .ولدعم الوثوقية أكثر ،يمكن
اإلطار المـُ َ
استخدام نموذج التبادل رباعي األطر .في ىذا النموذج يقوم المـرسل بإرسال إطار يحتوي طمب إرسال

) ،Request to send (RTSيرد عميو المستقبل بجيوزيتو لالستقبال ) ،Clear to send (CTSعندىا
يقوم المرسل بإرسال إطار المعطيات ويرد عميو المستقبل بإشعار االستالم .ينبِّو إطار  RTSالمحطات
الالسمكية الواقعة ضمن مجال اإلرسال لممرسل بوجود أطر قيد التبادل ،مما يؤدي إلى امتناع المحطات

الالسمكية عن اإلرسال تجنباً لوقوع التصادم بين األطر.

التحكم بالنفاذ إلى الوسط المحيط  :Medium Access Controlجرى تزويد طبقة ال ـ  MACبخوارزميتين

لمتحكم بالنفاذ إلى الوسط ،األولى ،ىي خوارزمية نفاذ موزعة ،تُدعى خوارزمية التنسيق الموزعة
 ،Distributed Coordination Function DCFيكون فييا اتخاذ قرار النفاذ موزعاً بين المحطات
الالسمكية التي تستخدم آلية تحسس الحامل  carrier sensingكالشبكات المخصصة

Ad hoc

 ،Networksوالثانية ،ىي خوارزمية مركزية ،تُدعى خوارزمية التنسيق المركزية Point Coordination
 ،Function PCFتقوم فييا محطة مركزية بتحديد قواعد النفاذ لممحطات ،كما في الشبكات ذات نقاط
تكون خوارزمية
الولوج ،إذ تمعب نقطة الولوج دور المحطة المركزية .يبين الشكل  0-5بنية طبقة ِّ .MAC

 DCFالطبقة الفرعية الدنيا وتستخدم خوارزمية تنازع موزعة لتأمين النفاذ لجميع المحطات .وتؤمن خوارزمية
 PCFخدمة النفاذ بدون تنازع ،وىي طبقة فرعية مبنية فوق الطبقة الفرعية  DCFوتستخدم بعض مزايا

 DCFلتأمين النفاذ لممحطات .كما يبين الشكل  0-5بعض تقانات الطبقة الفيزيائية لبعض أجيال معايير
.802.11
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الشكل  0-5تقسيمات طبقة ال ـMAC

 .1.6خوارزمية التنسيق الموزعة :Distributed Coordination Function
ضمن شبكة  ،Ad hocالتي اليوجد فييا محطة مركزية إلدارة عمميات اإلرسال واالستقبال ،تحتاج المحطات
الالسمكية إلى خوارزمية موزعة لتتمكن من خالليا تحديد أولوية اإلرسال بين المحطات ،تمك الخوارزمية ىي

"خوارزمية التنسيق الموزعة" ) .Distributed Coordination Function (DCFتستخدم  DCFمبدأ
عمل خوارزمية "تحسس الحامل-النفاذ المتعدد مع تجنب التصادم"

Carrier Sense Multiple

 Access/Collision Avoidance CSMA/CAالتي جرى شرحيا في فصل سابق.

يبين الشكل  0-6مبدأ عمل خوارزمية  CSMA/CAوأثر أزمان التأخير الثالث في تحديد األولوية.

يتضمن عمل  DCFمجموعة من أزمان التأخير تُستخدم لتحديد األولويات ضمن خوارزمية ،CSMA/CA
ىي:

المتضمن
 الزمن القصير بين األطر  :Short Interframe Space SIFSوىو الزمن األقصر
ّ

في الخوارزمية ،ويستخدم بحالة الحاجة إلرسال رد بشكل فوري بعد استقبال إطار ما ،أي أن

ٍ
مساو لزمن  .SIFSمثالً :إرسال اإلشعار باالستالم Ack
المحطة المستقبمة سترسل الرد بعد زمن

بعد استالم إطار.

 الزمن الخاص بخوارزمية التنسيق المركزية Point Coordination Function InterFrame
ويعتبر ذو قيمة متوسطة بين أزمان التأخير الثالثة ،وتستخدمو نقطة الولوج
ُ :Space PIFS
عندما تريد االستحواذ عمى الوسط لتتخاطب مع المحطات الالسمكية المرتبطة معيا.
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 Distributed Coordination Function اﻟزﻤن اﻟﺨﺎص ﺒﺨوارزﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿق اﻟﻤوزﻋﺔ وﻫو
زﻤن اﻟﺘﺄﺨﯿر اﻷطول ﺒﯿن أزﻤﺎن اﻟﺘﺄﺨﯿر اﻟﺜﻼﺜﺔ وﺘﺴﺘﺨدﻤﻪInterFrame Space DIFS:

المحطات الالسمكية في خوارزمية  CSMA/CAلتتمكن من االستحواذ عمى وسط االنتشار.

الشكل  :0-6مبدأ عمل خوارزمية  CSMA/CAوأزمان التأخير الثالث
يتضح من الشكل  0-6كيف يمكن تحقيق األولويات بين المحطات المختمفة باالستحواذ عمى وسط االنتشار

باستخدام أزمان التأخير  SIFSو  PIFSو  .DIFSفكما ُذكر في الفصل السابق وتبعاً لمشكل ،2-00

تنتظر المحطات زمناً قدره  IFSقبل الدخول في "نافذة التنازع" .تعتمد المحطات التي تشكل شبكة Ad hoc

عمى زمن التأخير  DIFSقبل الدخول في "نافذة التنازع" ،بينما تعتمد نقطة الولوج عند تنفيذىا لخوارزمية

 PCFعمى زمن التأخير  PIFSلالستحواذ عمى الوسط .وبما أن زمن التأخير  PIFSأقل من زمن التأخير

 DIFSفسيكون لنقطة الولوج األسبقية باالستحواذ عمى الوسط.

كما ُذكر أعاله ،عندما تستقبل محطة إطار ما فإنيا تقوم بإرسال إشعار استالم ىذا طرد بعد انتظار زمن

تأخير  ،SIFSوبما أن ىذا الزمن ىو األقصر بين أزمان التأخير ،فال يمكن ألية محطة أخرى أن تحصل
عمى الوسط خالل ىذا الزمن .وبالتالي ،فإنو ُينظر عمى عممية إرسال طرد والرد بإرسال إشعار االستالم
عمى أنيا وحدة تخاطب أساسية اليمكن مقاطعتيا من قبل أية محطة أخرى.

يبين الشكل  0-6أيضاً أنو في حال تحسست المحطة الوسط تمييداً لإلرسال وكان الوسط شاغ اًر  ،يجري

تجنب التصادم عبر تأخير اإلرسال حتى إن كان وسط االنتشار شاغ اًر ،في ىذه الحالة تنتظر المحطة زمناً

مقداره  ،DIFSإذ وان كان الوسط شاغ اًر عند تحسسو ،يمكن أن تكون محطة بعيدة قد بدأت باإلرسال ولم

تصل إشارتيا بعد لممحطة التي تتحسس الوسط .فبعد انقضاء زمن  DIFSمع عدم تحسس أية إشارة خاللو

بإمكان المحطة البدء باإلرسال.
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 2.6.ﺨوارزﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿق اﻟﻤرﻛزﯿﺔ : Point Coordination Function
ﻫﻲ ﺨوارزﻤﯿﺔ ﺒدﯿﻠﺔ ﻟﺨوارزﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿق اﻟﻤوزﻋﺔ ﺘُﺴﺘﺨدم ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺘﺤﻛم اﻟﻤرﻛزي (ﻨﻘطﺔ
اﻟوﻟوج) ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ ذات اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ  .Infrastructure BSSﺘﻘوم ﻨﻘطﺔ اﻟوﻟوج ﺒﻬذﻩ اﻟﺸﺒﻛﺔ
ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘﻘﺼﻲ ) (pollingﻟﻠﻤﺤطﺎت اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻬدف اﻹرﺴﺎل إﻟﯿﻬﺎ أو اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﻨﻬﺎ.
ﻋﻨد وﺠود ﺸﺒﻛﺔ  Infrastructure BSSﺘﺴﺘطﯿﻊ ﻨﻘطﺔ اﻟوﻟوج ﺒﺎﺴﺘﺨدام زﻤن اﻟﺘﺄﺨﯿر  PIFSﻤن
اﻻﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ وﺴط اﻻﻨﺘﺸﺎر واﻟﺒدء ﺒﺈﺠراء ﺘﻘﺼﻲ  Pollingاﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ أن زﻤن
اﻟﺘﺄﺨﯿر  PIFSﻟﻪ أﺴﺒﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ زﻤن اﻟﺘﺄﺨﯿر  DIFSﻤﻤﺎ ﯿﻤ ّﻛن ﻨﻘطﺔ اﻟوﻟوج ﻤن اﺴﺘﺤواذ اﻟوﺴط وﻤﻨﻊ
اﻟﻤﺤطﺎت اﻷﺨرى  - Ad hoc networksﻤن ذﻟك.

-

ﺘﻌﻤل ﻨﻘطﺔ اﻟوﻟوج وﻓق دورات ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﺨﻼل ﻛل دورة ﺘﺘﻘﺼﻰ ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺤطﺔ ﻤن اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﻤﻌﻬﺎ،
ﻛﻤﺎ وﺘﺘﯿﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺤطﺎت اﻷﺨرى  - Ad hoc networks -ﺒﺎﻟﻌﻤل أﯿﻀﺎً ﻛﻤﺎ ﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل  ،7-0وﻓق
ﻤﺎﯿﻠﻲ:

ﺘﺒدأ دورة ﻋﻤل ﻨﻘطﺔ اﻟوﻟوج ﻋﻨد اﺴﺘﺤواذﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺴط ،ﺘُرﺴل ﺒداﯿﺔً إطﺎر ُﻤرﺸد  Beacon frameﺘُﺨﺒر
ِﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺘﻐطﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺒدء دورة ﻋﻤل ﺘﻤﺘد ﻟﻔﺘرة ﻤﺤددة،
ﺘﻘوم ﺒﻌدﻫﺎ ﻨﻘطﺔ اﻟوﻟوج ﺒﺈﺠراء ﺘﻘﺼﻲ ﻹﺤدى اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻬدف إرﺴﺎل ﻤﻌطﯿﺎت
ﻟﻬﺎ أو اﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﻌطﯿﺎت ﻤﻨﻬﺎ ،وﺘﻘوم ﺒﻌدﻫﺎ ﺒﺈﻋﻼن ﺘﺨﻠﯿﻬﺎ ﻋن اﻟوﺴط ﻋﺒر إرﺴﺎل إطﺎر  .CF endﺘﺘﯿﺢ
ﻨﻘطﺔ اﻟوﻟوج ﺒﻌد إرﺴﺎل اﻹطﺎر اﻟﺴﺎﺒق اﻟذﻛر اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺤطﺎت اﻷﺨرى - Ad hoc networks -
ﻟﻠﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ وﺴط اﻻﻨﺘﺸﺎر ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺨوارزﻤﯿﺔ  .CSMA/CAﺘﻌود ﺒﻌدﻫﺎ ﻨﻘطﺔ
اﻟوﻟوج ﻟﺒدء دورة ﻋﻤل ﺠدﯿدة.
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 .7إطار طبقة الــ :MAC
تقوم طبقة الـ ـ  MACبإعداد اإلطار وفق المعيار  802.11تمييداً لتسميمو لمطبقة الفيزيائية إلرسالو عبر

الوسط .يبين الشكل  0-8الحقول الجزئية لإلطار المـُش ّكل ،وىي:

الشكل  0-8الحقول الجزئية إلطار طبقة ال ـ ـ MAC
 حقل التحكم :وفيو عدد من الحقول الجزئية ىي:

 :Protocol version تحديد نسخة المعيار المستخدمة.

تحدد تمك الخانتان معاً نوع اإلطار  -إطار معطيات ،إطار يحمل أوامر
ّ :Type, Subtype 
تحكمية ،إطار إلدارة الوصمة.
 :To DS, From DS تحدد تمك الخانتان معاً وجية أو مصدر اإلطار -كما سيجري شرحو
الحقاً.

 :More fragment عند تجزئة اإلطار ) (fragmentationفي طرف المرسل إلى عدة أطر
جزئية وارساليم بالتتالي إلى المستقبل فتدل ىذه الخانة عند تفعيميا عمى وجود إطار جزئي تابع

لإلطار الحالي سيجري إرسالو.

 :Power management تدل ىذه الخانة عند تفعيميا عمى أن المحطة المــُرسمة تعمل بنمط
توفير الطاقة "-نمط النوم ".

 :More data تخبر ىذه الخانة المحطة أنو مازال ىناك معطيات تخصيا لدى المحطة
المـُرسمة.
 :WEP تدل عمى استخدام التشفير.
 :Rsvd غير مستخدمة.

 :Duration يدل ىذا الحقل عمى الزمن الالزم إلرسال اإلطار.
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 : Address1, ..., Address4أرﺒﻌﺔ ﺤﻘول ﻟﻌﻨﺎوﯿن اﻟ ـ ـ  MACﻛل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌرض  ،bit 48ﯿﺠري
اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻟﺤﻘول ﺒﺤﺴب ﺴﯿﺎق اﻹرﺴﺎل واﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ،ﺘرﺘﺒط ﺘﻠك اﻟﺤﻘول ﻤﻊ اﻟﺨﺎﻨﺘﯿن ,To DS
 From DSكما سيجري شرحو الحقاً.

رسل.
 :Sequence control يحدد ىذا الحقل الرقم التسمسمي لإلطار المـُ َ

 :Payload حقل المعطيات ،ويمكن أن يبمغ طولو األعظمي  2002بايت.
 :CRC تُستخدم لكشف وتصحيح األخطاء ضمن اإلطار.

 .1.7آليات العنونة:
تتضمن آليات العنونة أربعة حاالت يجري تحديدىا وفق الخانتين  ،To DS, From DSوتمثل العناوين

الفيزيائية لممحطات -أي العنونة عمى مستوى طبقة  .MACيبين الشكل  0-9الحاالت األربعة.

تُستخدم الحالة األولى عند اإلرسال من محطة ألخرى مباشرة  -حالة  Ad hoc networkوتشغل ثالثة
حقول من حقول العنونةُ ،ي َّ
حدد فييا عنوان المرسل وعنوان المستقبل والرقم التعريفي لمشبكة Service Set

) .ID (SSIDعند إنشاء الشبكة يجري إعطاؤىا رقم تعريفي  SSIDيجري استخدامو عند تبادل األطر بين
محطات الشبكة .يمثل الحقل األول عنوان مستقبل اإلطار والحقل الثاني عنوان مرسل اإلطار والحقل الثالث

الرقم التعريفي لمشبكة.

تُستخدم الحالة الثانية عند إرسال إطار من نقطة ولوج إلى محطة مرتبطة معيا .يمثل الحقل األول عنوان
المحطة المستقبمة والحقل الثاني عنوان نقطة الولوج المــُرسمة لإلطار ،ويمثل الحقل الثالث عنوان المحطة

َمصدر اإلطار .يعبر اإلطار بيذه الحالة نظام التوزيع.
تُستخدم الحالة الثالثة عند إرسال إطار من محطة مرتبطة مع نقطة ولوج إلى نقطة الولوج بيدف إيصالو إلى

المحطة اليدف .يمثل الحقل األول عنوان نقطة الولوج المستقبِمة لإلطار ،والحقل الثاني عنوان المحطة
المـ ـ ِ
رسمة لإلطار ،ويمثل الحقل الثالث عنوان المحطة ىدف اإلطار .كما يعبر اإلطار بيذه الحالة نظام
ُ
التوزيع.

الحالة الرابعة ،تُستخدم في حال كان نظام التوزيع السمكياً .ترتبط نقطتا ولوج في ىذه التشكيمة لتكون شبكة
تكون كل نقطة ولوج  .Infrastructure BSSيمثل حقل األول عنوان نقطة
السمكية فيما بينيما ،بينما ّ
الولوج المستقبِمة لإلطار ،ويمثل حقل العنوان الثاني عنوان نقطة الولوج المـ ـ ِ
رسمة لإلطار ،ويمثل الحقل
ُ
الثالث عنوان المحطة ىدف اإلطار ،بينما يمثل الحقل الرابع عنوان المحطة مصدر اإلطار .سيعبر اإلطار
بيذه الحالة نظام التوزيع الالسمكي.
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الشكل  0-9آليات العنونة األربعة في المعيار 802.11
يتضح أنو اليجري استخدام حقول العنونة جميعيا ،وانما وفق الحالة .يبين الشكل  0-01آلية العنونة األكثر

شيوعاً وىي االتصال مع االنترنت ،ففي الشكل تُرسل المحطة  H1المرتبطة مع نقطة الولوج إطا اًر إلى
وجية ما في اإلنترنت .يتضمن إطار ال ـ  MACالصادر من المحطة  H1عنوان المستقبل  -بيذه الحالة

نقطة الولوج ،وعنوان المرسل  -بيذه الحالة  ،H1وعنوان وجية اإلطار  -بيذه الحالة المسير الخاص

بالشبكة المحمية .يقوم المسير عندىا بتسيير اإلطار خارج نطاق شبكتو المحمية.
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الشكل  :0-01إرسال إطار إلى خارج نطاق الشبكة المحمية

 .2.7أنواع األطر:
يعرف المعيار  802.11ثالثة أنواع من األطر ،ىي :أطر المعطيات ،أطر التحكم ،وأطر إدارة الشبكة.
ّ
أطر المعطيات  :Data framesيحمل ىذا النوع من األطر معطيات الطبقة العميا لممحطة المـُرسمة إلى

المحطة المستقبِمة .واضافة لوظيفتو نقل المعطيات ،يستخدم أيضاً إلشعار الطرف اآلخر باستالم أطره

.Ack

أطر التحكم  :Control framesتضمن أطر التحكم إيصال أطر المعطيات بشكل موثوق إلى المستقبل.

تشمل ىذه األطر:

 إطار "طمب إرسال" ) :Request to send (RTSوىو أول إطار ضمن سيرورة إرسال إطار
معطيات .تقوم المحطة المـُرسمة ليذا اإلطار بإخبار المحطة المستقبِمة المعنية وكل محطات الجوار
ضمن المجال الراديوي عن نيتيا بإرسال إطار معطيات إلى المحطة المعنية .يبين الشكل 0-00

المراحل األربعة لتحقيق إرسال إطار بشكل موثوق .وفق الشكل تقوم المحطة  0بإرسال إطار

 RTSإلى المحطة .2

 إطار "جيوزية المستقبل" ) :Clear to send (CTSوىو اإلطار الثاني ضمن سيرورة إرسال
إطار معطيات .تقوم المحطة التي استقبمت إطار  RTSباإلجابة عمى ىذا اإلطار بإطار ،CTS
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ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬوزﯿﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل إطﺎر ﻤﻌطﯿﺎت .وﻓق اﻟﺸﻛل ﺘﻘوم اﻟﻤﺤطﺔ  2ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺈطﺎر . CTS
ﺒﻌد اﺴﺘﻼم ﻫذا اﻹطﺎر ﻤن اﻟﻤﺤطﺔ  0ﺘﻘوم ﻫذﻩ ﺒﺈرﺴﺎل إطﺎر اﻟﻤﻌطﯿﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺤطﺔ . 2

 إطﺎر "إﺸﻌﺎر اﻻﺴﺘﻼم"  :ACKوﻫو آﺨر إطﺎر ﻀﻤن ﺴﯿرورة إرﺴﺎل إطﺎر ﻤﻌطﯿﺎت .ﺘﻘوم اﻟﻤﺤطﺔ
اﻟﺘﻲ اﺴﺘﻘﺒﻠت إطﺎر ﻤﻌطﯿﺎت ﺒﺈﺸﻌﺎر اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻤـ ـ ِ
رﺴﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﺴﺘﻠﻤت إطﺎر اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﺒﺸﻛل ﺴﻠﯿم ﻋﺒر
ُ
إرﺴﺎل إطﺎر "إﺸﻌﺎر اﻻﺴﺘﻼم" إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﻤﺤطﺔ .وﻓق اﻟﺸﻛل ﺘﻘوم اﻟﻤﺤطﺔ  2ﺒﺈﺸﻌﺎر اﻟﻤﺤطﺔ 0
وﯿﺴﺘﺨدم إطﺎر "إﺸﻌﺎر اﻻﺴﺘﻼم" ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل
ﺒﺎﻻﺴﺘﻼم اﻟﺴﻠﯿم ﻹطﺎر اﻟﻤﻌطﯿﺎت .ﻛﻤﺎ ُ
السميم ألطر "إدارة الوصمة".

الشكل  :0-00المراحل األربعة لتحقيق إرسال إطار بشكل موثوق
أطر "إدارة الوصمة"  :Management framesتيدف أطر إدارة الوصمة إلى إنشاء وادارة االتصال بين
المحطة الالسمكية ونقطة الولوج .تشمل ىذه األطر مايمي:

 األطر التي جرى ذكرىا بوظائف المعيار  802.11وىي :طمب ارتباط ،Association request

الرد عمى طمب االرتباط  ،Association responseطمب إعادة االرتباط Reassociation

 ،requestالرد عمى طمب إعادة االرتباط  ،Reassociation responseطمب إنياء االرتباط
.Disassociation

 اإلطار المـُرشد  :Beacon frameتقوم نقطة الولوج بإرسال إطار ُمــرشد بشكل دوري لمداللة عمى
وجودىا ولتقوم بتعريف  BSSالخاصة بيا.

 إطار السبر  :Probe requestتقوم محطة بإرسال إطار السبر لمحصول عمى معمومات من
محطة أخرى أو من نقطة ولوج.

 رد عمى إطار السبر  :Probe responseالرد عمى إطار السبر.
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 .8الطبقة الفيزيائية:
تيدف الطبقة الفيزيائية بشكل رئيسي إلى إرسال أطر الـ  MACإلى الوسط المحيط ،كذلك استقبال األطر
من الوسط المحيط وتسميميا إلى طبقة الـ .MAC

من جية المـُرسل ،يصل اإلطار من طبقة ال ـ  MACإلى الطبقة الفيزيائية مرفقاً مع مجموعة من المعامالت.
ِّ
تحدد تمك المعامالت الخيارات التي ستستخدميا الطبقة الفيزيائية إلرسال اإلطار عبر الوسط المحيط.

تختمف تمك المعامالت تبعاً لمطبقة الفيزيائية المـُستخدمة والتي تختمف من جيل آلخر في شبكات ال ـ ـ .WiFi
يمكن أن تتضمن تمك المعامالت التالي :معدل اإلرسال ،الفترة الزمنية إلرسال اإلطار ،نوع التعديل

المـُستخدم ،مستوى استطاعة اإلشارة المـُرسمة .يالحظ أنو يجري تحديد تمك المعامالت من قبل طبقة ال ـ
 .MACويساىم اختيار تمك المعامالت في الحصول عمى أعمى أداء ممكن لمشبكة الالسمكية ضمن شروط
البيئة المحيطة.

من جية المستقبل ،تستقبل الطبقة الفيزيائية اإلطار من الوسط المحيط ،لتقوم باستخالص إطار ال ـ MAC

وترسمو إلى طبقة ال ـ  MACمع مجموعة من المعامالت .تُماثل ىذه المعامالت تمك المذكورة أعاله مضافاً
إلييا شدة اإلشارة المـُستقبمةُ .يفيد قياس ومعرفة شدة اإلشارة المستقبمة لضبط مستوى اإلشارة التي سترسل

الحقاً.

تطورت تقانات الطبقة الفيزيائية تبعاً ألجيال المعيار  .802.11اعتمدت الطبقة الفيزيائية لمجيل األول الذي

يرمز لو ببساطة  802.11عمى عدة تقانات وبمغ معدل إرسال المعطيات  1Mbpsأو  2 Mbpوتقانات
اإلرسال ىي :الطيف المنثور بالسمسة المباشرة  DSSSوالطيف المنثور بالقفز الترددي  FHSSفي المجال

الترددي  ،ISM band 2.4 Ghzوالتقانة الثالثة ىي األشعة تحت الحمراء بأطوال موجو بين  851و951
نانومتر .جرى استبدال الجيل األول سريعاً بأجيال الحقة ولم تعد لتمك التقانات وجود منذ فترة طويمة في

بطاقات الشبكات الالسمكية.

يبين الجدول  0-0التقانات الالحقة لممعيار  802.11ويتضمن الجدول المجال الترددي المستخدم وأنواع
التعديل المختمفة المستخدمة بكل نوع وتقانات اإلرسال .إضافةً ألنواع التعديل المختمفة يجري في الطبقة

الفيزيائية استخدام ترميز تمفيفي  Convolutional codeبمعدالت  3/4 ،2/3 ،1/2لترميز المعطيات
المعدة لإلرسال .يعطي الترميز التمفيفي إمكانية كشف وتصحيح األخطاء في اإلطار المستخدم ،ففي معدل

الترميز األول  1/2يولد المرمز بتان مقابل كل بت معطيات ،وفي الحالة الثانية  2/3يولد ثالثة بتات مقابل
بتان معطيات ،أما في الحالة األخيرة  3/4فيولد أربعة بتات مقابل ثالث بتات معطيات .يعطي معدل

الترميز األول  1/2أفضل أداء من ناحية كشف وتصحيح األخطاء ،ولكن عمى حساب مضاعفة عدد البتات
المرسمة بالنسبة لممعطيات األصمية.
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الجدول  :0-0تقانات المعيار 802.11
يجري تحديد معدل اإلرسال وفقاً لنوع التعديل ومعدل الترميز المستخدمين تبعاً لجودة اإلشارة في وسط
االنتشار بين المرسل والمستقبل .ففي وسط انتشار ذو ضجيج مرتفع يجري اختيار أدنى نوع تعديل ،مثالً:

 ،BPSKوأفضل معدل ترميز 1/2 ،وبيذا يجري الحصول عمى أدنى معدل إرسال متاح لممعيار .وبالعكس،
إذا كان وسط االنتشار خال تقريباً من الضجيج يجري اختيار أعمى نوع تعديل ،مثالً ،64-QAM :وأدنى
معدل ترميز 3/4 ،وبيذا يجري الحصول عمى أعمى معدل إرسال متاح لممعيار .وبيذا تُتاح خيارات متعددة
من نوع التعديل ومعدل الترميز لمحصول عمى أفضل أداء لمشبكة الالسمكية وفق الشروط المحيطية.
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 .9األسئمة:
 .1ماىي مجاالت التطبيق المختمفة لمشبكات الالسمكية المحمية.

 .2اشرح المتطمبات الواجب عمى الشبكات الالسمكية المحمية تمبيتيا.
 .3ما الفرق بين المعيار  802.11و .Wi-Fi

 .4اشرح أنواع ىيكميات الشبكة التي يؤمنيا المعيار .802.11
 .5اشرح أنواع التنقمية التي يدعميا المعيار .802.11

 .6اشرح الوظائف التي يؤمنيا المعيار  802.11لتقدم الشبكات الالسمكية نفس اإلمكانيات التشغيمية التي
تؤمنيا الشبكة المحمية السمكية.

وضح كيف يؤمن المعيار  802.11التسميم الموثوق لممعطيات.
ّ .7
 .8ما الفرق بين خوارزميتي التحكم بالنفاذ :خوارزمية التنسيق الموزعة و خوارزمية التنسيق المركزية.

وضح كيف يمكن أن تحدد أزمان التأخير المختمفة المستخدمة ضمن خوارزمية  CSMA/CAأولويات
ّ .9
اإلرسال لممحطات.

 .11اشرح كيف يمكن لشبكة  Ad hoc networksوشبكة  Infrastructure BSSأن تتنازعا لالستحواذ
عمى وسط االنتشار ضمن نفس المنطقة الجغرافية.

 .11ما الفائدة من حقول العنونة الموجودة ضمن إطار طبقة ال ـ  .MACاشرح طريقة استخداميم.
 .12ماىي أنواع األطر التي يستخدميا المعيار  ،802.11واشرح وظيفة كل نوع.

 .13كيف يجري تحديد معامالت اإلرسال في الطبقة الفيزيائية ،ولماذا يجري تغيير تمك المعامالت من فترة
ألخرى؟

 .14ماىي معامالت اإلرسال بحال وجود ضجيج مرتفع في وسط االنتشار؟ وماىي تمك المعامالت في
حال كان وسط االنتشار خال تقريباً من الضجيج؟
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اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ :وﺼف اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ واﺴﻌﺔ اﻟﻤﺠﺎ ل
)Wideband wireless networks description (WIMax
سمكية واسعة المجال .WiMax
مقدمة :وصف الشبكات الالّ ّ
جرى تطوير شبكات  WiMAXوشبكات  WiFiبشكل مستقل الواحدة عن األخرى لمجاالت ترددية مختمفة
وألىداف متباينة .فقد جرى العمل عمى شبكات  WiMAXمن خالل السعي لتقديم نفاذ السمكي لمشبكات

وبناء عمى ذلك
واسعة المجال ،بينما كان ىدف شبكات  WiFiتوسعة السمكية لمشبكات المحمية السمكية.
ً
تباينت التقانات المستخدمة في طبقات الـ  MACوالطبقات الفيزيائية نتيجة أن كالً منيا جرى تصميمو

بالشكل األمثمي لتحقيق اليدف المرجو منو .ومع ذلك يجمع كال النوعين قاسم مشترك بكونيم جرى تطويرىم

تحت جناح ىيئة  ،IEEE 802التي طورت معايير متنوعة لالتصال ولمنفاذ مستندةً عمى مبدأ "نمط
المعتمد عمى تقنية ِ
ِ
الح َزم .Packet-mode
بروتوكول اإلنترنت" IP-mode

يبين الشكل  4-1البنية العامة لشبكة  ،WiMAXوتظير فيو البنية الخموية لمشبكة ،حيث يقوم كل برج من

أبراج الشبكة بتغطية منطقة تتضمن مختمف أنواع المستخدمين بما فييا شبكات محمية السمكية .WiFi
تحالف :WiMAX

كما ىو الحال بتسمية  WiFiجرى اعتماد اسم "World Interoperability for Microwave WiMAX

" Accessبعام  2001من قبل الشركات الصانعة لتجييزات الشبكات الالسمكية كوثيقة مطابقة لمتجييزات
المصنعة من
التي تعمل وفق المعيار  802.16لضمان العمل المشترك لمتجييزات بعضيا مع بعض
ّ
شركات مختمفة.
مواصفات :WiMAX

تعتمد  WiMAXعمى المعيار  IEEE 802.16وتُعتبر من نوع الشبكات اإلقميمية Metropolitan Area
) .Networks (MANتغطي شبكة  WiMAXمساحة نصف قطرىا يتعدى  15كم وفق الجيل المستخدم،
ويدعم المحطات الالسمكية الثابتة والمتنقمة والمحمولة .تُعتبر  WiMAXمناسبة لمتطبيقات التالية :تؤمن
لممشتركين وخاصةً البعيدين منيم ) (Last mile usersاتصاالً السمكياً عريض الحزمة مع مزودي الخدمة
كبديل عن الخطوط المحورية أو خطوط "حمقة المستخدم الرقمية" )،Digital Subscriber Loop (DSL

تتيح التنقل لممحطات الالسمكية المحمولة عبر المدن والبمدان ،تتيح االتصال مع اإلنترنت بما يتضمنو من

تراسل لممعطيات والتراسل الصوتي عبر اإلنترنت إضافةً لخدمات البث التمفزيوني عمى اإلنترنت ).(IPTV

ونتيجةً لتياود أسعار نشر شبكة  WiMAXمقارنة مع األنظمة الخموية النقالة أو مع الكابالت النحاسية أو

الضوئية تقدم ىذه التقنية حالً عممياً لممشتركين البعيدين عبر تزويدىم باالتصال الالسمكي عريض الحزمة

مع اإلنترنت.
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الشكل :4-1البنية العامة لشبكة WiMAX

 .1تطور تقانات الشبكات الالسمكية واسعة الحزمة:
مرت تقانات الشبكات الالسمكية واسعة الحزمة عبر أربعة مراحل
ّ
يبين الشكل  4-2تطور تقنيات  WiMAXمقارنة مع  WiFiومع التقانات المختمفة لألنظمة النقالة من حيث
سعة النقل في الوصمة الصاعدة واليابطة.

 األنظمة الالسمكية المحمية ذات الحزمة الضيقة :و ِ
ضعت بالخدمة بأواسط تسعينيات القرن الماضي،
ُ
التطور كبنية تحتية لمخدمات التمفونية.
وأدت دو اًر فعاالً في البالد قيد
ّ

 الجيل األول من األنظمة الالسمكية واسعة الحزمة :كانت تعمل تمك األنظمة في المجالين التردديين

 24 GHzو  ،39 GHzويتطمب العمل في ىذين المجالين توفر خط نظر  Line of sightبين
المرسل والمستقبل لتحقيق االتصال .تطمب ىذا الجيل نشر أبراج عالية االرتفاع التي تتيح تحقيق

خط نظر لمسافة تبمغ  50كيمومتر باستخدام مرسالت ذات استطاعة عالية .وتوجب عمى
المستخدمين نشر ىوائيات خارج المنازل لتحقيق خط النظر.
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 اﻟﺠﯿل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ واﺴﻌﺔ اﻟﺤزﻤﺔ :ﯿﻌﻤل ﻫذا اﻟﺠﯿل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘرددي ،GHz 11
وﻻ ﯿﺘطﻠب ﺘﺤﻘﯿق ﺨط ﻨظر ﺒﯿن اﻟﻤرﺴل واﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،وﻫو ذو ﺒﻨﯿﺔ ﺨﻠوﯿﺔ وﯿﺴﺘﺨدم ﺘﻘﻨﯿﺎت

ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻟرﻓﻊ أداء ﻨظﺎم ﻓﻲ ظل وﺠود ﻤﺴﺎرات ﻤﺘﻌددة ﻟﻺﺸﺎرة اﻟﻤرﺴﻠﺔ.

 اﻟﺠﯿل اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر :ﻓﻲ ﺒداﯿﺎت اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺠرى اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﯿﺎر  802.16ﻟﻠﺸﺒﻛﺎت

ﺜم ﺠﻷا ﻲﻓﯿﺎل
اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﯿﻌﻤل ﺒداﯿﺔً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘرددي ﻤن  zHG 01إﻟﻰ ّ ،zHG 66
اﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﯿﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻤن  GHz 2إﻟﻰ  GHz 11أي ﻟﯿﻌﻤل ﺒدون ﺘﺤﻘﯿق ﺨط ﻨظر ﺒﯿن
المرسل والمستقبل.

الشكل  :4-2مقارنة بين تطور تقنيات  WiMAXو  WiFiوتقانات االتصاالت النقالة
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: هيكمية الشبكة.2
قسم
ّ
ّ ُ ت.4-3 تقدم ىيكمية الشبكة رؤية عن تجييزاتيا واالرتباطات الفيزيائية بين عناصرىا كما يبين الشكل
Mobile Station  المحطة المتنقمة: إلى ثالثة مجموعات ىيWiMAX الكيانات الوظيفية ضمن شبكة

" و"شبكة خدمات االتصالAccess Service Network (ASN) " و"شبكة خدمات النفاذ،(MS)
 و"شبكة، تُعتبر المحطة المتنقمة الطرفية النيائية لمشبكة.Connectivity Service Network (CSN)
 و"شبكة خدمات النفاذ" نواة الشبكة التي تقدم الخدمات،خدمات النفاذ" الكيان المسؤول عن النفاذ لمشبكة

.الداعمة

ASN (Access Service Network).

BSs and ASN-GWs (Access Service Network Gateways).

CSN (Connectivity Service Network) : routers/switches and various servers, such

as Authentication, uthorization, and Accounting (AAA) server, Home Agent (HA),
dynamic host configuration protocol (DHCP) server, Domain Name Service
(DNS) server, and policy and charging rules function (PCRF) server.
WiMAX  ىيكمية شبكة:4-3الشكل
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اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ :MS
اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ أو ﻤﺎﺘُﻌرف ﺒﺘﺴﻤﯿﺔ أﺨرى "ﻤﺤطﺔ اﻟﻤﺸﺘرك"  (Subscriber station (SSﻫﻲ ﺒﺸﻛل ﻋﺎم
ﺠﻬﺎز ﯿؤﻤن اﻻﺘﺼﺎل ﺒﯿن اﻟﻤﺸﺘرك واﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ .وﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤﺤطﺔ اﻟواﺤدة أن ﺘﻛون ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺸﺘرك
وﺤﯿد أو ﻋدة ﻤﺸﺘرﻛﯿن.
ﺸﺒﻛﺔ ﺨدﻤﺎت اﻟﻨﻔﺎذ :ASN

ﺸﺒﻛﺔ ﺨدﻤﺎت اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻟوظﺎﺌف اﻟﺸﺒﻛﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻼﺴﻠﻛﻲ

ﻟﻠﻤﺸﺘرﻛﯿن ﺒﺸﺒﻛﺔ  .WiMAXﺘﺤﺘوي ﺸﺒﻛﺔ ﺨدﻤﺎت اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ (Base Station (BS

وﺒواﺒﺔ (أو ﺒواﺒﺎت) ﻋﺒور  (Gateway (GWإﻟﻰ ﺸﺒﻛﺔ ﺨدﻤﺎت اﻻﺘﺼﺎل  .CSNﺘﻤﺜّل اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ
ِ
ِ
وﯿﺨﺼص ﻟﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﺘرددي ﻤﺤدد ﻟﻠﻌﻤل ﻀﻤﻨﻪ .وﺘﺘﻀﻤن اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ
ﻗطﺎﻋﺎً ﻤن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺸﺒﻛﺔ ُ
ِ
ﻤﺠدو ًﻻ ﻹدارة ﻤوارد اﻟﺤزﻤﺔ اﻟﻬﺎﺒطﺔ واﻟﺼﺎﻋدة وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘرﻛﯿن .ﺘرﺘﺒط ﻛل ﻤﺤطﺔ ﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻤﻊ

ﻤﺤطﺔ ﻗﺎﻋدﯿﺔ واﺤدة ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﺘوﺠب ارﺘﺒﺎط ﻛل ﻤﺤطﺔ ﻗﺎﻋدﯿﺔ ﻤﻊ أﻛﺜر ﺒواﺒﺔ ﻋﺒور ﺒﻬدف ﺘوزﯿﻊ اﻷﺤﻤﺎل ﻤن

ﺠﻬﺔ ،وتأمين خطوط بديمة لزيادة وثوقية الشبكة.
شبكة خدمات االتصال :CSN

شبكة خدمات االتصال عبارة عن مجموعة من الخدمات الشبكية التي تؤمن خدمات االتصال لممشتركين

عمى مستوى بروتوكول اإلنترنت  .IPولتأمين تمك الخدمات ،تتضمن شبكة خدمات االتصال عدد من

المبدالت  switchesلمربط بين مختمف وحداتيا الداخمية ولمربط بينيا وبين شبكة
المسيرات  routersو ّ
ّ
خدمات النفاذ من جية ،وبينيا وبين شبكة اإلنترنت من جية أخرى ،كما تتضمن شبكة خدمات االتصال
أيضاً

مجموعة

من

المخدمات،
ّ

مثل:

مخدم

"التحقق

من

اليوية

والسماح

بالنفاذ

وادارة

مخدم "توزيع
الحسابات" ،Authentication, authorization, and accounting (AAA) server
ّ
عناوين اإلنترنت" ) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCPالمعني بالتوزيع الديناميكي

ومخدم "وكيل المنزل" Home Agent
لعناوين اإلنترنت عمى المشتركين عند دخوليم إلى شبكة ،WiMAX
ّ
ومخدم "أسماء النطاقات" Domain
) (HAالمختص بإدارة العناوين المخصصة لممشتركين عند تجواليم،
ّ

) Name Service (DNSلتحويل عناوين  IPإلى أسماء وبالعكس تحويل أسماء نظام شبكة اإلنترنت إلى
ومخدم "قواعد السياسات والفوترة" )Policy and Charging rules function (PCRF
عناوين ،IP
ّ
المختص بإدارة سياسات الخدمة وإلصدار المعمومات الخاصة بإعدادات جودة الخدمة والمحاسبة.
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اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ:
ﯿﺘﻀﻤن اﻟﻤﻌﯿﺎر  802.16أرﺒﻌﺔ أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ ﺘﻌﻤل ﻀﻤن ﻤﺠﺎﻻت ﺘرددﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

وﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻨﺎت ﻨﻔﺎذ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺘﻌﺘﻤد  Mobile WiMAXﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻨﻔﺎذ  ،OFDMAوﻨظراً ﻟﺤداﺜﺔ ﻫذﻩ

ﺴﯿﻘﺘَﺼر اﻟﺸرح ﻋﻠﻰ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﺘﻠك اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ.
اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻨﺴﺒﯿﺎً ﻤﻘﺎرﻨﺔً ﻤﻊ اﻟﺘﻘﺎﻨﺎت اﻷﺨرىُ ،
ﺘﻘدم ﺘﻘﺎﻨﺎت  MDFO، AMDFOو  (AMDFO elbaelacS) AMDFOSاﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻀﻤن اﻟطﺒﻘﺔ
اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟظﺎﻫرة ﺘﻌدد اﻟﻤﺴﺎرات ﻓﻲ اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻹﺸﺎرة ،وﺒﻬذا ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻀﻤن ﺸروط ﻋدم

وﺠود ﺨط ﻨظــر ﺒﯿن اﻟﻤرﺴل واﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،إﻀﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ،وﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻓر ﻤﻊ اﺴﺘﺨدام ﺘﻘﺎﻨﺔ اﻟﻬواﺌﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌددة

 (stuptuO elpitluM stupnI elpitluM) OMIMﯿﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤطﺔ ﺒﺤرﻛﯿﺔ ﺘﺘﺠﺎوز  002ﻛم/ﺴﺎ ،ﻛﻤﺎ
وﺘﺴﻤﺢ ﺒﻨﯿﺔ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ ﻤن اﻟﺘوﺴﻊ ﺒﺤﯿث ﯿﻤﻛن ز ﯿﺎدة ﻋرض اﻟﺤزﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﺒزﯿﺎدة

ﻤﻌدل اإلرسال.

 .3تقنية اإلرسال وفق :OFDMA
كما ُذكر في الفصل الثاني ،تعمل تقنية  OFDMAعمى تقسيم عرض الحزمة المتاحة لإلرسال إلى عدد
كبير من الحوامل الترددية الفرعية ،ويجري تخصيص كل محطة متنقمة مرتبطة مع المحطة القاعدية بعدد

معين من الحوامل الفرعية .ويبين الشكل  2-6في فصل سابق مثاالً لتوزيع الحوامل الفرعية عمى أربعة
ّ
محطات ،كالً منيم مخصَّص بعدد محدد من الحوامل الفرعية.

يدعم المعيار  WiMAXعدد من المنيجيات لتوزيع الموارد الترددية والزمنية بين المستخدمين ،ميمتيا
تعريف قنوات فرعية ضمن القناة األساسية  -قناة فرعية لكل مستخدم ،ويجري تعريف القنوات الفرعية عن

تخصصيا لمحطة
طرق حيـّزات  .slotsيعتبر الحيـّز الوحدة األساسية التي يمكن لممحطة القاعدية أن
ّ
ويعرف الحيـّز بعدد من الحوامل الترددية الفرعية الممتدة زمنياً لفترة رشقة
متنقمة من الموارد الترددية-الزمنيةَّ .

واحدة  symbolمن رشقات  OFDMAأو رشقتين أو ثالث رشقات ،ويعتمد عددىم عمى خوارزمية
التخصيص المتّبعة في المحطة القاعدية .والحيـّز ىو أقل مورد يمكن حجزه لمحطة أو مستخدم .تقوم
خوارزمية الجدولة في المحطة القاعدية بتخصيص كل محطة مرتبطة معيا بعدد من الحيـّزات وفقاً لطمب

المحطة وجودة الخدمة المطموبة وحالة قناة االنتشار .يبين الشكل  4-4مثاالً لتوزيع حيـّزات عمى ثالثة
محطات .يمثل الشكل ثالثة رشقات  ،OFDMAتقوم المحطة القاعدية بكل منيا بتخصيص عدد من

الحوامل الفرعية الترددية لمحطة ويشير كل لون عمى الترددات المخصصة لمحطة محددة.
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الشكل  :4-4مثال عمى تخصيص حوامل ترددية فرعية عمى ثالثة مستخدمين

 .4بنية اإلطار:
يوضح الشكل  4-5مثاالً لييكمية إطار  OFDMAلمعيار  WiMAXباستخدام منيجية  .TDDيتكون
اإلطار من زمن مخصص لموصمة اليابطة  -من المحطة القاعدية إلى المستخدمين  ،Down Link DLوزمن
مخصص لموصمة الصاعدة  -من المستخدمين إلى المحطة القاعدية  Up Link ULيفصل بينيما فجوة

زمنية محددة .يدل الترقيم  K, K+1,...عمى تسمسل رشقات  ،OFDMAبينما يدل الترقيم  1,...,Sعمى

الحوامل الترددية الفرعية.

يبدأ اإلطار في الوصمة اليابطة برشقة تمييدية  Preambleتحدد بداية رشقات المحطة القاعدية ،وتفيد في
ضبط التزامن عند المحطات المـُستقبِمة مع اإلطار القادم ،كما وتستخدم ىذه الرشقة التمييدية لتقدير حالة

قناة االنتشار.

تمي الرشقة التمييدية مجموعة الحقول  .FCH, DL map, UL mapيحدد الحقل األول

Frame

 Control Header FCHمجموعة من المحددات مثل طول اإلطار في الوصمة اليابطة والصاعدة .ويحدد
الحقل الثاني  DL mapالمعمومات الخاصة باالستقبال لكل محطة من المحطات المتنقمة المرتبطة مع
المحطة القاعدية ،حيث يجري إخبار كل محطة عن الحيزات الزمنية المخصصة ليا خالل الوصمة اليابطة

وتتضمن الحوامل الترددية الفرعية وعدد الرشقات ليذه المحطة .وفق الشكل  4-5تقوم المحطة القاعدية

باإلرسال لخمسة محطات لكل منيا حيـّزاتيا المحددة وفق الشكل.
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الشكل  :4-5مثال عمى ىيكمية إطار  OFDMAلمعيار 802.16
يحدد الحقل الثالث  UL mapالمعمومات الخاصة باإلرسال لكل محطة من المحطات المتنقمة المرتبطة مع
المحطة القاعدية ،حيث يجري إخبار كل محطة عن الحيـّزات المخصصة ليا خالل الوصمة الصاعدة
وتتضمن الحوامل الترددية الفرعية وعدد الرشقات ليذه المحطة .وفق الشكل  4-5تقوم خمس محطات

باإلرسال إلى المحطة القاعدية لكل منيا حيـّزاتيا الخاصة بيا.
خصص عدد من الحوامل الفرعية ألىداف متنوعة تسمى
ضمن الوصمة الصاعدة ُي ّ

Ranging

 ،subchannelsيجري استخدام تمك الحوامل الفرعية من المحطات الراغبة باالنضمام إلى الشبكة وتستخدم

تمك المحطات تقنيات النفاذ العشوائي إلرسال طمبيا إلى المحطة القاعدية ،كما وتُستخدم تمك الحوامل
الفرعية إلجراء عمميات الضبط الدورية لمتردد والزمن واستطاعة اإلرسال.

وبيذا يتيح المعيار  802.16حمل معطيات ضمن إطار واحد لعدة محطات بأحجام وأنماط مختمفة ،كما

وان حجم اإلطار يتغير من إطار آلخر .ويمكن إلطار واحد من أطر المعيار  802.16أن يحمل عدة أطر
أو جزء من تمك األطر -ذات حجم ثابت أو متغيرة الحجم -التابعة ألحد المحطات الواردة من تطبيقات

الطبقات العميا.
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 .5التقنيات في الطبقة الفيزيائية:
 .1.5كشف وتصحيح األخطاء والتعديل المتكيف:
تستخدم الطبقة الفيزيائية الترميز التمفيفي ) (convolutional codingلكشف وتصحيح األخطاء بمعدالت

َّ
المعدة لإلرسال إلى الترميز بأحد
ترميز  1/2و  2/3و  3/4و  .5/6من جية اإلرسال تخضع المعطيات
عدل المعطيات بعد ترميزىا بأحد أنواع التعديل ، BPSK
ثم تُ ّ
المعدالت المتاحة قبل إعدادىا لإلرسالّ .
 16 QAM ، QPSKأو  16 QAMليجري توزيعيا عمى الحوامل الفرعية المخصصة لتمك المعطيات.

ومن جية المـُستقبل يجري استخالص اإلشارات من الحوامل الفرعية وفك تعديميا ومن ثم فك ترميزىا
لمحصول عمى معطيات الخرج .تقوم الطبقة الفيزيائية  -المدعومة بعدة أنواع من التعديل وعدة أنواع من

الترميز بمعدالت مختمفة  -بتخصيص كل مستخدم بنوع من التعديل والترميز وبكل إطار مـُرسل اعتماداً
عمى حالة قناة االنتشار.
ففي حال كون المحطة المتنقمة قريبة من المحطة القاعدية مع وجود شروط جيدة لقناة االنتشار يجري

استخدام تعديل ذو رتبة عالية -مثالً  ،64-QAMومعدل ترميز عالي -مثالً  5/6لرفع معدل اإلرسال.
بينما وعمى حدود الخمية لممحطة القاعدية حيث تكون شروط قناة االنتشار ضعيفة  -تخميد عال والتشويش

الناجم عن الخاليا المجاورة  -يجري استخدام تعديل ذو رتبة منخفضة  -مثالً  ،QPSKومعدل ترميز

منخفض  -مثالً  1/2لحماية المعطيات المـُرسمة من األخطاء عمى حساب تخفيض معدل اإلرسال ،كما ىو
مبين في الشكل .4-6

المتكيف.
الشكل  :4-6الترميز والتعديل
ّ
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ﯿﻘوم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺒﺘﻘدﯿر ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻨﺎة اﻻﻨﺘﺸﺎر و ُﯿﺨﺒر اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ ﺒﺘﻠك اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﻋﺒر
اﻟﺘﻐذﯿﺔ اﻟراﺠﻌﺔ  ،Feed-backﻟﺘﻘوم اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ ﺒﺘﺤدﯿد رﺘﺒﺔ اﻟﺘﻌدﯿل وﻤﻌدل اﻟﺘرﻤﯿز Modulation
 (and Coding Scheme (MCSاﻟواﺠب اﺴﺘﺨداﻤﻬم ﻤﻊ ﺘﻠك اﻟﻤﺤطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺼﻠﺔ اﻟﻬﺎﺒطﺔ واﻟﺼﺎﻋدة

ﺨﻼل اﻹطﺎر اﻟﻘﺎدم ،ﻛﻤﺎ ﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل. 7-4

الشكل  :4-7تحديد الترميز والتعديل المناسب لإلرسال .
وىكذا بإمكان شبكة  WiMAXتأمين معدل إرسال ٍ
عال لمحطة متنقمة ما شريطة توفر جودة إشارة مناسبة

وذلك باستخدام رتبة تعديل مالئمة ،ومعدل ترميز لكشف وتصحيح األخطاء ،والتعددية في ىوائيات اإلرسال.

 .2.5تعدد الهوائيات:
يدعم المعيار  802.16في الطبقة الفيزيائية استخدام تقنيات اليوائيات المتعددة Multiple input-

) Multiple output (MIMOألىداف مختمفة:

 يجري استخدام تقنية تشكيل شعاع اإلرسال  Beamformingلرفع معدل اإلرسال باتجاه محطة
معينة عبر تشكيل وتوجيو شعاع اإلرسال من عدة ىوائيات باتجاه المحطة المستيدفة.

 يجري استخدام تقنية الترميز الزماني-المكاني  Space-time codingلرفع وثوقية اإلرسال باتجاه
محطة ما ،حيث يجري ترميز اإلشارة قيد اإلرسال وارساليا عبر ىوائيان ،لكل إشارتو الخاصة.

 يجري استخدام التنضيد المكاني  spatial multiplexingإلرسال إشارات من المحطة القاعدية إلى
عدة محطات ،وتُرسل كل إشارة عبر ىوائي بعد ترميزىا وفق ترميز معين.
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 .6طبقة النفاذ:
تقوم طبقة النفاذ بالوظائف التالية:
 تؤمن الربط مع مختمف بروتوكوالت الطبقة األعمى المتوفرة حالياً ،وبإمكانيا التأقمم مع بروتوكوالت
أخرى مستقبالً.

 تؤمن مرونة وفاعمية باإلرسال ،بإمكانيا تجزئة األطر المـُستممة من الطبقات العميا  -إذا كانت
أكبر من عتبة معينة  -قبل تسميميا إلى الطبقة الفيزيائية ،وبالمقابل يمكنيا دمج عدة أطر -
بحجوم متساوية أو مختمفة  -مــُستممة من الطبقات العميا بإطار واحد قبل تسميميا إلى الطبقة
الفيزيائية.

 تقوم بانتقاء المحددات واستطاعة اإلرسال المناسبة إلرسال إطار المعطيات باتجاه محطة معينة.

وبناء عمييا تقوم بتخصيص ىذه المحطة
 تحدد طبقة النفاذ جودة الخدمة المطموبة لمحطة ما،
ً
بالحيـّزات الالزمة لو بكل إطار صادر من المحطة المركزية.
 بعد تشكيل إطار المعطيات يجري تسميمو إلى المجدول .ونظ اًر الرتباط عدد كبير من المحطات مع

المحطة القاعدية وتباين متطمبات المحطات من عرض الحزمة وجودة الخدمة يقوم المجدول في

طبقة النفاذ بجدولة إرسال األطر التابعة لممحطات المختمفة وفق الموارد المتاحة وجودة الخدمة
المطموبة.

 بما أن بنية شبكة  WiMAXىي بنية خموية ،تؤمن طبقة النفاذ إدارة حركية المستخدمين بين خاليا
الشبكة .يسمح المعيار انتقال مستخدم من محطة قاعدية ألخرى بطريقة مرنة

seamless

 handoverبدون انقطاع االتصال .ولتحقيق ذلك يتطمب التعاون بين طبقة النفاذ وطبقة اإلنترنت

من جية ،وبين طبقة النفاذ والطبقة الفيزيائية من جية أخرى.
 تؤمن طبقة النفاذ مستوى ٍ
عال من السرية بنقل المعطيات.

 تقوم بإعادة إرسال اإلطار الذي جرى استقبالو بشكل خاطئ ،في حال جرى استخدام منيجية
اإلعادة اآللية.

 تدعم أنماط متنوعة من "حفظ الطاقة" .يمكن لمحطة أن توقف اتصاليا مع المحطة القاعدية لمدة
محددة من الوقت وتضع نفسيا بنمط  sleepأو  .idleخالل النمط األول يتبع حالة التوقف زمن
محدد لمتابعة االتصال مع المحطة القاعدية .ويجري االتفاق بين المحطة المتنقمة والمحطة القاعدية

عمى زمن التوقف وزمن المتابعة .بينما خالل النمط الثاني اليتم تحديد زمن لممتابعة.
 تقوم بإجرائيات إنشاء االتصال بين المحطة المتنقمة والمحطة القاعدية وادامتو.

 تؤمن خوارزمية نفاذ لتتشارك جميع المحطات المتنقمة بالترددات المخصصة إلنشاء االتصال أو
لطمب عرض حزمة محدد.
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 .7جودة الخدمة:
ِ
مستخدم من مستخدمي شبكة  WiMAXوفقاً لمتطبيق.
خصص المحطة القاعدية عرض حزمة محدد لكل
تُ ِّ

ولتمبية المتطمبات المختمفة تدعم  WiMAXأنماط متنوعة من جودة الخدمة تمبي حاجات التطبيقات

المتباينة ،بما فييا تطبيقات الخدمات الصوتية والوسائط المتنوعة ،وذلك عبر تخصيصيا عرض حزمة
مناسب لكل نمط من أنماط جودة الخدمة .وقد جرى تصميم  WiMAXلدعم عدد كبير من المستخدمين ٍ
لكل
منيم متطمباتو من جودة الخدمة.

َّ
تصنف أنماط جودة الخدمة التي تدعميا  WiMAXوفق:

 تدفق معطيات ثابت ) :(constant bit rateتدعم إرسال أطر ذات حجم ومعدل إرسال ثابتين.
كمثال :خدمات نقل المكالمات الياتفية بعد تنضيدىا ضمن أطر  E1أو .T1

 تدفق معطيات بالزمن الحقيقي ) :(real-time trafficتدعم خدمات بالزمن الحقيقي ذات تدفق
معطيات متغير ) ،(variable bit rateكمثال :خدمات الفيديو  ،MPEGالتي تولِّد أطر بشكل
دوري وبحجوم مختمفة.

 تدفق معطيات ليست بالزمن الحقيقي ) :(non real-time trafficتدعم الخدمات التي تتسامح مع
التأخير الزمني بوصول طرودىا ،كمثال :بروتوكول نقل الممفات .FTP

 تدفق معطيات وفق "المتاح" ) :(best effortلمتطبيقات التي التفرض قيوداً عمى جودة الخدمة،
كمثال :تصفح اإلنترنت.

الموسع ) :(Extended real-time trafficتدعم خدمات بالزمن
 تدفق معطيات بالزمن الحقيقي
ّ
الحقيقي ذات تدفق معطيات متغير ولكن تتطمب حداً أدنى لكل من معدل اإلرسال والتأخير.
كمثال :خدمات الصوت باستخدام بروتوكول اإلنترنت مع حذف الصمت (VoIP with silence
) ،suppressionالتي تولِّد أطر بشكل دوري وبحجوم مختمفة.

األمان:

يدعم  WiMAXنظام تشفير ذو جودة عالية باستخدام "معيار التشفير المتقدم" Advanced Encryption

 ،Standard AESو ،Triple Data Encryption Standard 3DESبمفاتيح تشفير بطول 128بت أو
 256بت ،ومعيار "إدارة المفاتيح"  ،Key-Management protocolكما يوفِّر نظاماً مرناً لمتحقق من

اليوية باالعتماد عمى "معيار التحقق من اليوية القابل لمتوسع" Extensible Authentication Protocol

).(EAP
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 .8االنضمام إلى الشبكة:
تحتاج المحطة المتنقمة إلى تنفيذ إجرائية الدخول إلى شبكة  WiMAXعبر المحطة القاعدية والتسجيل فييا
قبل البدء بعممية إرسال أو استقبال معطيات .تقوم المحطة بالخطوات التالية:

 .1تبحث المحطة ضمن المجال الترددي لممحطات القاعدية عن القنوات المحتممة لمقناة اليابطة حتى تجد
إشارة وصمة ىابطة صحيحة.

 .2بعد الحصول عمى إشارة وصمة ىابطة ،تحاول المحطة عمى بداية اإلطار في الوصمة اليابطة.
 .3بعد الحصول عمى بادئة اإلطار ،تتمكن المحطة من التعرف عمى المحطة القاعدية.

 .4بحال حصمت المحطة عمى عدة إشارات لوصالت ىابطة ،فإنيا تتعامل مع المحطة القاعدية ذات
اإلشارة األقوى.

 .5بعد استقبال بادئة اإلطار تستقبل المحطة المحددات الخاصة بالوصمة اليابطة والصاعدة ،مما يمكنيا
من معرفة القنوات الترددية والحيـّزات المخصصة لطمب إنشاء اتصال مع المحطة القاعدية.
 .6تُرسل المحطة طمب إنشاء اتصال عبر القنوات الترددية المتاحة في الوصمة الصاعدة.

 .7عبر إجابة المحطة القاعدية لمطمب والردود الالحقة من المحطة المتنقمة ،يجري تحديد مواصفات
وامكانيات الطبقة الفيزيائية لممحطة وعرض الحزمة المطموب.

 .8يجري التحقق من ىوية المحطة ،وتحديد خوارزمية التشفير الواجب اتباعيا ،وتوليد مفتاح التشفير
وارسالو لممحطة.

 .9تزويد المحطة بعنوان اإلنترنت لتبدأ باستخدامو بتراسل المعطيات الالحق.

 .11إضافةً لتحقيق إنشاء االتصال وتراسل المعطيات ،يجب عمى المحطة المتنقمة متابعة جودة االتصال
اح:
مع المحطة القاعدية من عدة نو ٍ

 متابعة االنزياح الترددي والزمني بين المحطة والمحطة القاعدية.
 ضبط بداية اإلرسال لممحطة وفق بعدىا أو قربيا من المحطة القاعدية بشكل أن يؤخذ بعين
االعتبار فروق انتشار اإلشارة بين المحطات المختمفة والمحطة القاعدية بحيث تصل إشارات جميع

المحطات التابعة لرشقة  OFDMAبنفس الوقت إلى المحطة القاعدية.

 ضبط استطاعة اإلرسال بحيث تكون االستطاعة المستقبمة من جميع المحطات عند مدخل مستقبل
المحطة القاعدية متقاربة.
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األسئمة:
 .1ما ىي الفائدة العممية التي تقدميا شبكة WiMAX؟

 .2ما ىي الفروق الجوىرية بين أجيال األنظمة الالسمكية واسعة الحزمة؟

 .3اشرح اليدف من كل مكون من مكونات "شبكة خدمات النفاذ" و "شبكة خدمات االتصال".
 .4اشرح كيف يجري تخصيص محطة ما بعرض الحزمة الالزمة لإلرسال ولالستقبال.
 .5ما فائدة الرشقة التمييدية في اإلطار اليابط؟

 .6كيف يجري إعالم المحطات بالموارد المخصصة ليم لإلرسال ولالستقبال؟
 .7لماذا يجري استخدام عدة أنواع من التراميز وعدة أنواع من التعديل؟

 .8كيف يجري تحديد رتبة التعديل ومعدل الترميز قيد االستخدام في اإلرسال؟
 .9اشرح االستخدامات المختمفة لتقنية لتعدد اليوائيات في شبكة .WiMAX

 .11اشرح الوظائف المختمفة لطبقة النفاذ في شبكة .WiMAX

 .11ما ىي أنماط جودة الخدمة التي تدعميا  ،WiMAXمبيناً الفروقات الجوىرية بين متطمبات تمك
األنماط؟

 .12اشرح اإلجرائيات الالزمة النضمام محطة متنقمة إلى محطة قاعدية؟

 .13كيف بجري متابعة جودة االتصال بين المحطة المتنقمة والمحطة القاعدية؟
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اﻟﻔﺼل اﻟﺨﺎﻤس :وﺼف اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
Wireless personal networks description
سمكية الشخصية بموتوث Bluetooth
مقدمة :وصف الشبكات الالّ ّ
مع االنتشار الكبير لمتجييزات التقانية الشخصية والحاجة إلى تبادل المعمومات فيما بينيا ،ومع تعقيد الربط
السمكي بين تمك التجييزات ،ظيرت الحاجة إلى وجود تقنية اتصال السمكي تتخمص من كابالت الربط
وتسمح لعدد من األجيزة باالتصال وتبادل المعمومات بطريقة سيمة عند الطمب وباستخدام مجال ترددي ليس

بحاجة لترخيص .في عام  8991شكمت خمس شركات عالمية مجموعة عمل خرجت بتقنية بموتوث ،والتي

تشكل تقانة السمكية تم ّكن األجيزة من تشكيل شبكة السمكية قصيرة المدى ،وأصبحت الحواسب الشخصية

والمحمولة وأجيزة اليواتف المحمولة والمفكرات الشخصية  PDAوالتجييزات التقانية الشخصية األخرى،

مثل :طرفيات الحاسب كالفأرة ولوحة المفاتيح والطابعات والماسحات الضوئية ،الخ ...مجيّزة بتقنية بموتوث.
سميت بموتوث بيذا االسم نسبة لممك الفايكينغ "ىارالد بالتاند الثاني" في الدانمارك الممقّب بـ "السن األزرق"
ّ
ويعزى إلى الممك قيامو بتوحيد الفايكينغ في كل من الدانمارك والنرويج،
) (Bluetoothنسبة إلى لون سنوُ ،

لذلك ارتبط اسمو بيذه التقنية التي تيدف إلى خمق وسيمة معيارية لمختمف أنواع األجيزة لتتصل مع بعضيا

البعض من خالل اتصال السمكي.

 .1الخصائص التقنية لمبموتوث:
تُعتبر تقنية البموتوث تطبيقاً لممعيار  IEEE 802.15الذي ُي ِّ
ـعرف شبكة السمكية شخصية محددة جغرافياً
) Wireless personal- Area network (WPANلمعمل ضمن غرفة أو قاعة بقطر حوالي عشرة
أمتار كحد أقصى .يتيح لمتجييزات الالسمكية إنشاء شبكة بدون بنية تحتية من نوع  Ad hocعندما تتواجد
ضمن المجال الراديوي ٍ
لكل منيا .وبيذا تتيح تمك التقنية اإلمكانيات التالية -8 :االستعاضة عن الكابالت

لربط التجييزات الشخصية بعضيا ببعض ،كمثال ربط طرفيات الحاسب معو السمكياً عبر بموتوث-2 ،
اإلرسال الصوتي ولممعطيات عبر الربط الالسمكي بين تجييزة اتصاالت محمولة وأخرى ثابتة ،كمثال نقل

الصوت من سماعة تحوي بموتوث إلى جياز التمفون الثابت -3 ،إضافة إلى إنشاء اتصال سريع ومباشر
بين تجييزتين عندما تكونان ضمن المجال الراديوي لكالً منيما ،كمثال حاسبان ي ِ
نشآن الربط عبر بموتوث
ُ
لنقل ممفات فيما بينيم.
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 1.1.ﻤزاﯿﺎ اﻟﺒﻠوﺘوث:
ﯿﻌود ﺴﺒب اﺴﺘﺨدام واﻨﺘﺸﺎر اﻟﺒﻠوﺘوث إﻟﻰ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﻤزاﯿﺎ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺠذاﺒﺔ ﻟﻠﻌدﯿد ﻤن اﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت ،ﻤﻨﻬﺎ
اﺴﺘﻬﻼﻛﻪ اﻟﻘﻠﯿل ﻟﻠطﺎﻗﺔ ،وﻛﻔﺎءﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ اﻟﻘﺼﯿرة اﻟﻤدى ،وﻫو ﻤﺼﻤم ﻟﯿﻛون ﺼﻐﯿر اﻟﺤﺠم
ﺼ ﱢﻤم أﯿﻀﺎً ﻹﺒﻘﺎء اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻛﻤﺎ وﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻌدﯿد
وﯿﻤﻛن ﺘﻀﻤﯿﻨﻪ ﺒﺸﻛل ﻋﻤﻠﻲ ﻀﻤن أي ﺠﻬﺎز ،وﻗد ُ
ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص ﻤﺜل اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻨﺘﺸﺎر اﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت أﻛﺜر ﺴﻬوﻟﺔ .ﻓﺒﻔﻀل ﻤﯿزة
اﻻﺴﺘﻌﻼم اﻟﻤوﺠودة ﻀﻤن ﻤﻌﯿﺎر ﺒﻠوﺘوث ﯿﻤﻛن إﯿﺠﺎد اﻷﺠﻬزة اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﺠوار واﺴﺘﻛﺸﺎف اﻟﺨدﻤﺔ
اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺈﯿﺠﺎد اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة وﻛل اﻹﻋدادات اﻟﻀرورﯿﺔ ﻹﺠراء
اﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟذي ﯿﺴﺘﺨدم ﺒﻠوﺘوث.
ﻛﻤﺎ وﺘﺘﻤﺘﻊ ﺘﻘﺎﻨﺔ اﻟﺒﻠوﺘوث ﺒﺘﻛﺎﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﻊ اﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤوﺠودة ،ﻓﻘد ﺠرى ﺘﺼﻤﯿﻤﻪ ﻟﯿدﻋم ﻋدد ﻏﯿر ﻤﻨﺘﻪ
ﺤﺴﻨت اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ
ﻤن اﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت ،ﻤﻊ إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﺄﻤﯿن ﺠودة ﺨدﻤﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ وﻓق اﻟﺘطﺒﯿق اﻟﻤﺴﺘﻬدف .وﻗد ّ
ﻤن اﻟﺒﻠوﺘوث ﻤن ﻤﻌدل ﻨﻘل اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘل اﻟﻔﯿدﯿوي .ﺠرى
ﺼﻐرﯿﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺘﺼﻤﯿم ﻤﻌﯿﺎر ﺒﻠوﺘوث ﻟﯿﻌﻤل ﻀﻤن ﺒﯿﺌﺔ ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻤﺘﻌددة اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن .ﻓﯿﻤﻛن ﻟﻌﺸرة ﺸﺒﻛﺎت
ّ
ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺘواﺠد واﻟﻌﻤل ﻀﻤن ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻐطﯿﺔ اﻟرادﯿوﯿﺔ ٍ
ﻟﻛل ﻤﻨﻬﺎ .وﻟﺘﺤﻘﯿق اﻷﻤﺎن واﻟﺴرﯿﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل،
ﯿﺠري ﺘرﻤﯿز ﻛل اﺘﺼﺎل ﻀﻤن اﻟﺸﺒﻛﺔ ﻟﺘﺄﻤﯿﻨﻪ ﻤن اﻟﺘﻨﺼت وﺘداﺨل اﻹﺸﺎرات.
إﺤدى اﻟﻤزاﯿﺎ اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻠوﺘوث ﻫﻲ اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻪ ﻋن ﺒروﺘوﻛول اﻹﻨﺘرﻨت  .IPﺘﺘﯿﺢ ﺘﻠك اﻟﺨﺎﺼﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ
اﻟﻤﺴﯿـر اﻻﻓﺘراﻀﻲ ،ﻗﻨﺎع
اﻟﺘﺠﻬﯿزات دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﺴﺎﺌل اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ،ﻤﺜل ﺘﺨﺼﯿص اﻟﻌﻨﺎوﯿن ،ﻋﻨوان
ّ
اﻟﺸﺒﻛﺔ ،اﻟﺦ ...ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺴﻬوﻟﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺸﺒﻛﺔ.
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 .2هيكمية الشبكة:
الصغرّيـة  piconetوالشبكة المنثورة .scatternet
تُ ِّ
عرف بموتوث نوعان من الشبكات :الشبكة ّ

غريـة:
الص ّ
 .1.2الشبكة ّ

الصغرّيـة .يمكن ليذه الشبكة أن تتألف من ثمانية تجييزات تحوي
تُدعى الشبكة األساسية لمبموتوث بالشبكة ّ
كالً منيا عمى بطاقة بموتوثُ .يطمق عمى إحدى تجييزات الشبكة الصغرّية بالتجييزة األساسية ،بينما تدعى
تقصي
التجييزات األخرى بالتجييزات الثانوية ،كما يبين الشكل  .5-8تقع عمى عاتق التجييزة األساسية ّ

) (Pollingالتجييزات الثانوية ،كما وتعطي السماحية باالنضمام أو عدم االنضمام لمشبكة الصغرّية الخاصة
بيا ،وىي مسؤولةٌ أيضاً عمى تأمين التزامن بينيا وبين التجييزات الثانوية ،ومن ضمن ىذا التزامن تحديد
الصغريـّة تجييزة
سمسمة القفز الترددية الخاصة بيذه الشبكة الصغرّية والزمن الخاص بالشبكة .تحوي الشبكة ّ
أساسية واحدة .ويجري تراسل المعطيات بين التجييزة األساسية والتجييزات الثانوية وفق مبدأ "واحد لـواحد"

أو مبدأ "واحد لمكل" .تقود التجييزة األساسية عممية التراسل ضمن الشبكة الصغرّية وفق مبدأ "التقسيم
الزمني"  ،TDDإذ تبدأ التجييزة األساسية بمخاطبة إحدى التجييزات الثانوية ضمن حصة زمنية محددة،
ويجري الرد من التجييزة الثانوية خالل الحصة الزمنية الالحقة .يبين الشكل  5-2المخطط الزمني لتراسل

المعطيات ضمن شبكة صغرّية .وتتراسل التجييزة الثانوية مع التجييزة األساسية فقط ،واليمكنيا إرسال أية
تقصييا من التجييزة األساسية.
معطيات ّإال إذا جرى ّ

الشكل  :5-8شبكة صغرّيـة
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اﻟﺼﻐرﯿـّﺔ أن ﺘﺘﻀﻤن ﺴﺒﻌﺔ ﺘﺠﻬﯿزات ﺜﺎﻨوﯿﺔ ،ﯿﻤﻛن ﻟﺘﺠﻬﯿزة ﺜﺎﻤﻨﺔ إﻀﺎﻓﯿﺔ أن
ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﺸﺒﻛﺔ ّ
ﺘﻛون ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻟﺸﺒﻛﺔ وﻟﻛن ﺒﻨﻤط ﻋﻤل "اﻟﺘوﻗف"  .edom dekraPﺘﺘزاﻤن اﻟﺘﺠﻬﯿزة اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻨﻤط

اﻟﺼﻐرﯿﺔ وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻻ ﯿﻤﻛﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﺘراﺴل اﻟﻤﻌطﯿﺎت ّإﻻ إذا
" ﻋﻤل اﻟﺘوﻗف" ﻤﻊ اﻟﺘﺠﻬﯿزة اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﻛﺔ
ّ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺘرﻛت ﻨﻤط ﻋﻤل "اﻟﺘوﻗف" .وﻟﺘﻔﻌﯿل اﻟﺘﺠﻬﯿزة ﻤن ﻨﻤط ﻋﻤل "اﻟﺘوﻗف" ﯿﺘوﺠب ﻋﻠﻰ إﺤدى اﻟﺘﺠﻬﯿزات ّ
اﻟﺴﺒﻌﺔ من االنتقال إلى نمط عمل "التوقف".

الشكل  :5-2االتصال بين تجييزة رئيسية وتجييزتين ثانويتين.

 .2.2الشبكة المنثورة:
يمكن لشبكتين صغرييتين أن تتحدا لتشكالن مايسمى "شبكة منثورة" .فإحدى التجييزات الثانوية ضمن شبكة

صغرّية تعمل كتجييزة رئيسية في شبكة صغرّية أخرى ،كما يبين الشكل  .5-3تتمكن تمك التجييزة من
استقبال معطيات من التجييزة األساسية -بصفتيا تجييزة ثانوية  -في الشبكة الصغرّية األولى ،وارسال تمك

المعطيات -بصفتيا تجييزة أساسية فييا -إلى تجييزة ثانوية ضمن الشبكة الصغرّية الثانية.
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الشكل  :5-3ىيكمية شبكة منثورة.

 .3الطبقة الراديوية :Radio Link
تعمل تجييزات البموتوث بأجيالو المختمفة ضمن المجال الترددي  2.4-2.48 GHzأي ضمن مجال ISM
 ،Bandوبيذا فيو متاح عالمياً لالستخدام لجميع المستخدمين بدون الحصول عمى ترخيص .يبمغ معدل

أما مسافة اإلرسال
تبادل المعطيات  720 kbpsفي الجيل األول لتبمغ  2-3 MHzفي األجيال التاليةّ .
محدد ٍ
لكل منيا استطاعة
فتتعمق بفئة التجييزة ،فقد عرف المعيار  802.15ثالث فئات من التجييزات
ُ

إرسال معينة  -منخفضة ،متوسطة ،معتدلة .وتستخدم الطبقة الراديوية خوارزمية تحكم باستطاعة اإلرسال
بين التجييزة الرئيسية والثانوية لكي ال تستخدم التجييزة استطاعة أعمى من الالزم .وتستخدم الطبقة الراديوية

تقنية القفز الترددي في اإلرسال.
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 .4الطبقة القاعدية :Baseband layer
تقوم الطبقة القاعدية بتنفيذ عدد كبير من اإلجراءات مثل :تأطير المعطيات وفق المعيار المحدد ،تحديد
ميام الطبقة وفق وظيفة التجييزة كونيا أساسية أم ثانوية ،تحديد سمسمة القفز ،إدارة التجييزة وفق نمط
التوقف أو االرتباط ،ضبط ساعة التجييزة ،التحكم بالوصمة وباإلرسال الصوتي ،وتأمين رماز كشف

وتصحيح األخطاء.

تَستخدم البموتوث في اإلرسال تقنية نثر الطيف بالقفز الترددي لتأمين الممانعة ضد الضجيج وظاىرة تعدد
المسارات من جية ،ولتحقيق نوع من النفاذ المتعدد لوسط االنتشار بين التجييزات المتجاورة والتابعة لشبكات

صغرّية مختمفة من جية أخرى.
يعمل مخطط القفز الترددي وفق التالي :يجري تقسيم مجال العمل الترددي لمبموتوث إلى  79قناة انتشار
فيزيائية عرض ٍ
كل منيا  ،1 MHZويحصل القفز الترددي باالنتقال من قناة فيزيائية إلى أخرى بتسمسل شبو

معدل القفز 1600
عشوائي ،وتتشارك كل التجييزات ضمن نفس الشبكة الصغرّية تسمسل القفز ذاتو .ويبمغ ّ
قفزة بالثانية ،أي تبقى القناة الفيزيائية الواحدة مشغولة لفترة ُ .0.625 msيشار إلى كل فترة  0.625 msب ـ

مشار
يبين الشكل ( 5-2السابق) الحيــّزات الزمنية
"الحيــّز الزمني" ويجري ترقيم الحيــّزات الزمنية تسمسمياًّ .
ُ
إلييا بــالرموز  .f0, f1, f2, f3, ...كل رمز يمثل إحدى أقنية االنتشار الفيزيائية ،أي أحد الترددات.
رسل التجييزة األساسية خالل الحيـ ـزات الزمنية الفردية ،بينما تُ ِ
تُ ِ
رسل التجييزة الثانوية خالل الحيــّزات الزمنية
ّ
الزوجية .إضافةً لإلرسال خالل حيــّز زمني واحد ،يتيح المعيار  802.15لتجييزة ما باإلرسال خالل ثالث
أو خمسة حيــّزات زمنية متتالية إذا اقتضى حجم اإلطار ذلك .يبين الشكل  5-4الحاالت الثالث لإلرسال
وفق حيــّز زمني واحد أو ثالث أو خمسة ،وتمثل الرموز ) ... ،f(k+1) ، f(kالحيــّزات الزمنية .في بداية

ويستخدم في بداية كل إطار تتابع خاص من اإلشارات لمداللة
كل حيــّز زمني تبدأ التجييزة بإرسال إطارُ ،
سمى "رمز النفاذ" .Access code
عمى بداية اإلطار تُ ّ
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الشكل  :5-4اإلرسال وفق حيــّز زمني واحد ،ثالث ،أو خمسة حيــّزات زمنية
تعمل الطبقة الراديوية وفق مبدأ "التقسيم الزمني"  .TDDيمنع ىذا المبدأ ظاىرة التسميع المتبادل
يتم اإلرسال واالستقبال
 Crosstalkبين عمميات اإلرسال واإلستقبال ضمن المستقبل الراديوي .وبما أنو ّ
ضمن حيـ ـزات زمنية مختمفة فإنو يجري استخدام ترددات مختمفة ٍ
بكل منيم .تقوم التجييزة األساسية ضمن
ّ
بناء عمى العنوان
الشبكة الصغرّية بتحديد سمسمة القفز ضمن ىذه الشبكة ،ويجري تحديد تمك السمسمة ً
الفيزيائي  MAC addressلمتجييزة األساسية .نتيجةً لذلك ،وعند تواجد عدة شبكات صغرّية ٍ
لكل منيا

تجييزتيا األساسية ستستخدم كل شبكة سمسمة قفز مختمفة عن األخرى ،وبالتالي ستعمل تمك الشبكات

الصغرّية عمى أقنية فيزيائية مختمفة.
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 .5أنواع الترابط:
تعتمد عرض الحزمة المخصصة بين تجييزتين عمى نوع الترابط بينيما .يمكن إنشاء عدة أنواع من الترابط
بين التجييزة األساسية والثانوية -أو بين التجييزة األساسية وعدة تجييزات ثانوية -ويجري تجديد نوع الترابط

وفق طبيعة الخدمة المطموبة منيا .يتمحور أنواع الترابط حول نوعين ىما:

ويستخدم لالتصال الصوتي وفق نمط الدارة الياتفية ،أي وفق االتصال الياتفي،
 الترابط المتزامنُ :
ويستخدم لمخدمات التي تتطمب تراسل معطيات متناظرة بين التجييزتين الرئيسية والثانوية.
كما ُ
يؤدي حجز فسحات زمنية بانتظام إلى تراسل معطيات بمعدل  64 Kbpsلكل حيــّز زمني.
صص النوع المتناظر من الترابط نفس عدد الحيــّزات الزمنية لموصمة الصاعدة واليابطة ،وتُعتبر
ُي َـخ ِّ
ىذه الوصمة من نوع نقطة لنقطة .ويمكن لمتجييزة األساسية أن تدعم ثالث ترابطات متزامنة بنفس
الوقت .اليعاد إرسال أي طرد وفق ىذا النمط من الترابط بحال لم يجر استالمو بشكل صحيح أو

بحال تعرضو لمتمف أثناء اإلرسال واإلنتشار في وسط االنتشار .وبالتالي يؤمن الترابط المتزامن

معدل نقل ثابت بدون أية ضمانة.

ويستخدم لتراسل المعطيات غير المتناظرة بين الوصمة الصاعدة واليابطة
 الترابط غير المتزامنُ :
ويستخدم في مرحمة استكشاف التجييزات المجاورة )(neighbour discovery
بين التجييزات ،كما ُ

ومرحمة اإلعالم ) .(pagingتقوم التجييزة األساسية خالل الحيــّزات الزمنية غير المحجوزة لمترابط
اليسمح ألية تجييزة ثانوية بإرسال طرد خالل
المتزامن بتبادل المعطيات مع التجييزات الثانوية ،و ُ

تقصييا من قبل التجييزة األساسية ،وىنا يمكن تخصيص حيــّز زمني
حيــّز زمني ّإال إذا جرى جرى ّ
أو ثالث أو خمسة حيــّزات لتحقيق تراسل المعطيات المطموب .ويمكن تحقيق معدل نقل أعظمي
مقداره  721 Kbpsبتخصيص خمسة حيــّزات زمنية باتجاه و  57.6 Kbpsبتخصيص حيــّز
زمني واحد باالتجاه اآلخر .يجري تطبيق قاعدة إعادة اإلرسال (Automatic Repeat Request -

) ARQوفق ىذا النمط من الترابط بحال لم يجر استالم الطرد بشكل صحيح أو بحال تعرضو لمتمف
أثناء اإلرسال واإلنتشار في وسط االنتشار.
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 .6العنونة:
يستخدم البموتوث أربعة أنواع من العناوين خالل أطوار عممو المختمفة ،وىي:
 العنوان الثابت لتجييزة البموتوث  :BD_Addrيجري تزويد كل تجييزة بموتوث بعنوان ثابت من قبل
ِّ
المصنعة ،ولكل تجييزة بموتوث عنوان فريد بطول  ،48 bitsوىو العنوان الخاص بطبقة
الشركة

النفاذ ُ .MAC Addrيستخدم ىذا العنوان في مرحمة واحدة من مراحل عمل البموتوث وىي مرحمة
اليستخدم مطمقاً خالل المراحل الالحقة .وىو العنوان الوحيد
إنشاء االرتباط مع التجييزة الرئيسية و ُ
الذي اليتغير من ضمن مجموعة العناوين التي يستخدميا البموتوث.

فسر العدد األعظمي
الفعال لتجييزة البموتوث  :AM_Addrوىو رقم بعرض  ،3-bitsمما ُي ّ
 العنوان ّ
لمتجييزات التي تتكون منيا الشبكة الصغرّية .ولكل تجييزة ضمن الشبكة الصغرية عنواناً من ضمن
ىذه األرقام ،ويبقى ىذا العنوان صالحاً طالما بقيت التجييزة فعالة ضمن الشبكة .وبما أنو ال يمكن

لمتجييزات الثانوية من التراسل مباشرة فيما بينيا ،فيحدد ىذا العنوان التجييزة الثانوية في الوصمة

اليابطة.

لفعال لتجييزة البموتوث  :PM_Addrتُخصص ىذه العناوين لمتجييزات الغير فعالة،
 العنوان غير ا ّ
وىي بعرض  8-bitsوتكون فعالة بحال كانت التجييزة بوضعية "التوقف" .تقوم التجييزة الرئيسية
بتزويد التجييزة الثانوية بعنوان  PM_addrأثناء تنفيذ إجرائية التوقف.

 عنوان لطمب النفاذ لتجييزة البموتوث  :AR_Addrوىو عنوان مؤقت أيضاً ،إذ تقوم التجييزة
ويستخدم من قبل
الرئيسية بتزويد التجييزة الثانوية بيذا العنوان أثناء تنفيذ إجرائية التوقفُ .
المصرح ليا استخداميا إلرسال طمب نفاذ إلى
التجييزات بوضعية "توقف" لتحديد الحيــّز الزمني
ّ

فعاالً طالما أن التجييزة بوضعية "توقف".
الشبكة .ويبقى ىذا العنوان ّ
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 .7أطر البموتوث وبنيتها:
تتكون بنية إطار البموتوث من ثالثة حقول وىي مشتركة لجميع أنواع األطر ،كما يبين الشكل .)a( 5-5
يستخدم الحقل األول  -رماز النفاذ -من أجل ضبط التزامن بين التجييزة المـ ِ
رسمة والمستقبِمة إضافةً
ُ
ُ
الستخدامو بعمميات االستعالم ) (inquiryوعممية إعالم التجييزة )ُ .(pagingي ِّ
حدد الحقل الثاني -

الترويسة -نوع اإلطار وبعض المعطيات التحكمية .أما الحقل الثالث -حقل المعطيات -فيتكون في حال
وجوده من معطيات المـُستخدم.
يعرف النوع األول الشبكة الصغرّية وىو وحيد ألجل
يوجد لحقل "رماز النفاذ" ثالثة أنواع ،الشكل ِّ ،(b) 5-5
أما النوع
كل شبكةُ ،
ويستخدم النوع الثاني من أجل عمميات إعالم التجييزة واألجوبة الالحقة المتعمقة بياّ ،

خصص لعمميات االستعالم.
فم ّ
الثالث ُ
الحقل الثاني من إطار البموتوث ىو لمترويسة ،ويتألف من ستة حقول كما ىو مبين بالشكل  (c) 5-5وفق
مايمي:

الفعال) :كما ُذ ِكر سابقاً تتضمن الشبكة الصغرّية كحد أقصى سبعة تجييزات
( AM_Addr العنوان ّ
الفعال إلحدى التجييزات السبع الثانوية،
ثانوية ،ويتضمن ىذا الحقل المؤلف من ثالثة بتات العنوان ّ
وىو عنوان مؤقت يخصص لمتجييزة الثانوية ضمن الشبكة الصغرّية .يحوي ىذا الحقل العنوان
الفعال لمتجييزة الثانوية عند اإلرسال من التجييزة الرئيسية إلى التجييزة الثانوية أو بالعكس.
ّ

وتُخصَّص القيمة  0في ىذا الحقل لعممية البث من التجييزة الرئيسية إلى كل التجييزات الثانوية
ضمن الشبكة الصغرّية .وتفقد التجييزة ىذا العنوان عندما تتحول إلى نمط عمل "التوقف".

الشكل :5-5بنية إطار البموتوث
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( Type النمط) :يحدد ىذا الحقل نوع اإلطار .وتشمل األطر األنواع التالية :األطر التحكمية
المخصصة لنقل معطيات المـُستخدم
الخاصة لكال نوعي االرتباط المتزامن وغير المتزامن ،واألطر
ّ
وفق أحد نوعي االرتباط ووفق عرض الحزمة الموافقة لنوع الخدمة المطموبة .تحمل األطر التحكمية

معطيات مرتبطة بمعامالت اإلرسال عبر وسط االنتشار مثل سمسمة القفز الترددي ،أو معطيات
مرتبطة بإنشاء االتصال وبأمن الوصمة ،أو معطيات لطمب إنشاء االتصال.

المكون من بت واحدة التحكم بالتدفق بين التجييزتين قيد
( Flow التدفق) :يحقق ىذا الحقل
ّ
التراسل ،فبإمكان تجييزة من إيقاف إرسال التجييزة المرتبطة معيا عبر ىذه الخانة.
المكون من بت واحدة التجييزة المـ ِ
رسمة بإشعار
يزود ىذا الحقل
َّ
( ARQN إعادة اإلرسال اآللي)ّ :
ُ
االستالم ،ويجري إعادة إرسال اإلطار السابق إذا لم يتم استقبالو بشكل صحيح اعتماداً عمى محتوى
ىذا البت.

رسمة ،وبالتالي تكون
( SEQN الترقيم التسمسمي) :يرقّم ىذا الحقل
المكون من بت واحدة األُطر المـُ َ
ّ
األطر مرقمةً بشكل متتالي  .0,1وتكمن الحاجة إلى ىذا الحقل لمتمييز بين األطر المـُستقبمة في
حال جرى إعادة إرسال اإلطار من قبل التجييزة المـ ِ
رسمة نتيجةً لفشل استقبال إشعار االستالم.
ُ
( HEC التحكم بأخطاء الترويسة) :يحتوي ىذا الحقل عمى رماز تصحيح األخطاء لحماية ترويسة
اإلطار.

الحقل الثالث من إطار البموتوث ىو حقل المعطيات ،يحمل معطيات المـُستخدم بنوعييا الصوتية أو
المعطيات ،وىو متغير الطول تبعاً لممعطيات المحمولة داخمو ،ويبين الشكل  (d) 5-5ترويسة حقل

المعطيات بحالة استخدام حيـّز زمني واحد إلرسال المعطيات وبحالة استخدام عدة حيـّزات زمنية.
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 .8تصحيح األخطاء:
يستخدم معيار بموتوث ضمن الطبقة القاعدية ثالثة منيجيات لتصحيح األخطاء ،ويجري استخدام كل
منيجية وفق نوع الترابط ،وىي:

 :1/3 rate FEC يجري استخدامو عند نقل الصوت .وفق ىذه المنيجية تُرسل ثالثة بتات مقابل
المستقبمة.
كل بت واحدة من المعطيات ،ويقوم المستقبل باستخدام "مبدأ األغمبية" لتحديد البت
َ

 :2/3 rate FEC يجري استخدامو عند إرسال األوامر التحكمية .يتم استخدام رماز "ىامينغ" لتوليد
 85بت مقابل  81بتات معطيات .باستخدام ىذا الرماز يمكن اكتشاف وتصحيح عدد محدد من
األخطاء.

 منيجية إعادة اإلرسال اآللية  :ARQ schemeيجري استخدامو عند نقل بيانات .تتكون ىذه
المنيجية من ثالثة عناصر:

 اكتشاف الخطأ :يقوم المستقبل باكتشاف الخطأ في حال حدوثو باستخدام  CRCالمتضمن
داخل اإلطار ،واىمال الطرد المتضمن أخطاء.

 إرسال إشعار باالستالم بحال كون اإلطار خال من األخطاء.
 إعادة إرسال الطرد الذي لم يجر استالم إشعا اًر باستالمو.

 إرسال إشعار سمبي من قبل المستقبِل بحال اكتشف خطأ باإلطار ،ويقوم المرسل بدوره بإعادة
إرسال اإلطار.
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 .9إجرائية إنشاء الشبكة:
بالتعرف عمى التجييزات المحيطة بيا
تتكون الخطوة األولى إلنشاء شبكة صغرّية بأن تقوم التجييزة الرئيسية
ّ
بدافع من المستخدم أو التطبيق
ضمن مجاليا الراديوي والتي ترغب باالنضمام إلى شبكتيا الصغرّية.
ٍ

الموجود ضمن التجييزة تبدأ ىذه التجييزة بإجرائية االستعالم ليذا الغرض ،إذ تقوم بإرسال إطار يتضمن

ىوية ىذه التجييزة إضافة إلى رمز االستعالم المشترك بين جميع تجييزات البموتوث.

تُرسل التجييزة الرئيسية ىذا اإلطار دورياً عمى عدد معين ومعروف من الترددات ،بينما تقوم التجييزات
الراغبة باالنضمام إلى الشبكة بالبحث عن إطار االستعالم .عند استالم إطار االستعالم تقوم التجييزة بالرد
عمى التجييزة الرئيسية بتزويدىا بعنوان الـ ـ  MACالخاص بيا وببعض المعمومات الالزمة لتتمكن التجييزة

الرئيسية من البدء بإجرائية االرتباط .حالما تستمم التجييزة الرئيسية رداً عمى إطار االستعالم من تجييزة ما
ٍ
عندئذ من إنشاء ارتباط معيا عبر مخاطبتيا بعنوان الـ ـ  MACالخاص بتمك التجييزة وتزويدىا
يمكنيا
الفعال وبالمعطيات الالزمة لسمسة القفز الخاصة بيذه الشبكة الصغرّية.حالما ترتبط التجييزة الثانوية
بالعنوان ّ
مع التجييزة الرئيسية تبدأ األخيرة بإجراء التقصي لمتجييزة الثانوية.
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 .10األسئمة:
 .1ما ىي الخصائص والمزايا العامة لتقنية بموتوث؟
 .2اشرح ىيكمية الشبكة الصغرّية.

مم تتألف الشبكة المنثورة ،ولماذا تستخدم؟
ّ .3
 .4اشرح كيف يجري تبادل المعطيات داخل الشبكة الصغرّية.
 .5ما لفرق بين الترابط المتزامن والغير متزامن؟

 .6ما ىي األنواع المختمفة لمعنونة التي يستخدميا تستخدميا تقنية ،ومتى يجري استخدام كل نوع منيا؟
 .7اشرح اليدف من الحقول المشتركة بأطر الطبقة القاعدية لمبموتوث؟

 .8ما ىي المنيجيات المتبعة بتقنية بموتوث لكشف وتصحيح األخطاء؟
 .9اشرح خطوات إنشاء شبكة صغرّية.
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اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎدس :وﺼف ﻨظﺎم اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻋﺒر اﻟﺴﺎﺘل
Satellites communication description

 .1وصف نظام االتصاالت عبر الساتل:
تُقَارن االتصاالت عبر الساتل باأللياف الضوئية وذلك ألىميتيا في تطور االتصاالت وتبادل المعمومات.
ُيعتبر الساتل المتواجد عمى مدار ثابت فوق األرض حجر األساس في منظومة االتصاالت عبر الساتل.
ويدعى
مزودة بيوائيات قطعية )ُ ،(parabolic
تتألف ىذه المنظومة من محطات أرضية )ّ (eath stations
االتصال من المحطة األرضية إلى الساتل بالوصمة الصاعدة ،بينما ُيدعى االتصال من الساتل إلى المحطة

األرضية بالوصمة اليابطة ،ويبين الشكل  6-1منظومة أساسية لالتصاالت عبر الساتل .ويقوم

 transponderالمتواجد داخل الساتل بتحويل اإلشارة المستقبمة من الوصمة الصاعدة إلى إشارة أخرى في
الوصمة اليابطة.

الشكل  :6-1منظومة أساسية لالتصاالت عبر الساتل
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 .2تصنيف االتصاالت عبر الساتل:
تكمن الفكرة األساسية لالتصاالت عبر الساتل ،إذاً ،بإرسال معطيات من محطة أرضية إلى الساتل وارساليا

من جديد من الساتل إلى محطة أرضية أخرى بمكان آخر من الكوكب األرضي .ويجري تصنيف

االتصاالت عبر الساتل وفق معايير متنوعة ،منيا:

مساحة التغطية :عالمية ،إقميمية ،محمية .وكمّما اتسعت المساحة المطموبة لمتغطية ،ازدادت أعداد السواتل
الالزمة لمعمل ضمن منظومة شبكية واحدة.

نوع الخدمة :خدمة البث التمفزيوني أو اإلذاعي ،خدمات محددة وثابتة ،خدمات التجوال.

استخدامات عامة :تجارية ،عسكرية ،ىواة ،تجريبية.

يمكن مالحظة العديد من االختالفات بين االتصاالت المعتمدة عمى السواتل واالتصاالت الالسمكية األرضية

التي يجب أن تؤخذ بالحسبان عند تصميم منظومة االتصاالت ،منيا:

 مساحة التغطية :تتجاوز مساحة التغطية لمنظومة الساتل بمراحل عديدة منظومات االتصاالت

الالسمكية األرضية ،ففي حال الساتل المتزامن مع األرض يغطي ساتل واحد حوالي ربع مساحة

الكرة االرضية.

 التغذية الكيربائية وعرض الحزمة :تُعتبر التغذية الكيربائية وعرض الحزمة المخصصة لمساتل من
الموارد المحدودة والتي تتطمب حرصاً بتصميم معامالت الساتل والمحطة األرضية.
 التأخير الزمني :تتأثر االتصاالت عبر السواتل بتأخيرات زمنية ناتجة عن زمن انتشار اإلشارة في
الفضاء الحر تتجاوز بمراحل عديدة التأخيرات الزمنية في منظومات االتصاالت األرضية

الالسمكية ،ويجب أن يؤخذ ىذا التأخير بعين االعتبار عند تصميم منظومات السواتل.

 أنماط إرسال متنوعة :تدعم منظومة الساتل نمط اإلرسال نقطة لنقطة ،و نمط اإلرسال المتعدد
باإلضافة إلى نمط البث.

 جودة اإلرسال :رغم تعرض إشارة الساتل الصاعدة أو اليابطة إلى بعض التراجع المحظي في
أن جودة اإلشارة تبقى عالية جداً.
جودتياّ ،إال ّ
 معدل النقل :يمكن أن تخصص منظومة الساتل عرض حزمة عالية جداً لبعض المستخدمين حسب
الطمب.
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 .3مدارات السواتل:
تصنف مدارات السواتل بعدة طرق:
 يمكن أن يكون المدار دائرياً بمركز ىو مركز األرض ،أو إىميجياً بشكل قطع ناقص ويكون مركز
األرض ىو أحد محرقي المدار.

 يمكن أن يكون المدار حول األرض وفق أسطح مختمفة .كالمدار االستوائي الذي يتوضع ويمر فوق
خط االستواء ،أو المدار القطبي الذي يتوضع ويمر فوق كال القطبين ،أو المدارات المائمة التي

تشمل باقي المدارات.

تصنف المدارات أيضاً وفق ارتفاع الساتل ،كالمدار المتزامن مع األرض ) ،(GEOوالمدار ذو
 كما ّ
االرتفاع المتوسط ) ،(MEOوالمدار ذو االرتفاع المنخفض ).(LEO

 .1.3السواتل المتزامنة مع األرض ):(GEO
تُعتبر السواتل المتزامنة مع األرض من أكثر السواتل استخداماً ،ذات ٍ
مدار دائرٍي وتتوضع عمى ارتفاع
 35,836 kmمن عمى سطح األرض ،كما يبين الشكل  .6-2وليذا المدار مزايا متعددة ،منيا:

 نظ اًر لكون الساتل ثابتاً نسبياً بالنسبة لألرض فمن تبرز مشكمة االنزياح الترددي التي تنتج عن
الحركة النسبية بين المـُرسل والمستقبل -ظاىرة دوبمر.
 سيولة مالحقة الساتل من المحطة األرضية.

 عمى ىذا االرتفاع ،يغطي ساتل واحد حوالي ربع مساحة الكرة االرضية ،وىكذا بإمكان ثالثة سواتل
متباعدة بمقدار  120درجة عن بعضيا البعض ومتموضعة فوق خط االستواء من تغطية معظم
الكرة األرضية عدا المنطقتين القطبيتين.

ولكن مع ذلك تبرز بعض اإلشكاالت ،منيا:

 .1ضعف اإلشارة المـُستقبمة بعد انتشارىا ليذه المسافة الطويمة.
 .2ضعف اإلشارة في الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية.

 .3زمن تأخير محسوس بإرسال إشارة من محطة أرضية إلى الساتل ومنو إلى محطة أرضية أخرى ،فإذا
كانت وصمة الساتل تُستخدم لالتصاالت التمفونية فسيكون زمن التأخير من رتبة نصف ثانية.
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 2.3.اﻟﺴواﺘل ذات اﻟﻤدار ذو اﻻرﺘﻔﺎع اﻟﻤﻨﺨﻔض ): (LEO
ﺘﺘوﻀﻊ اﻟﺴواﺘل ﻋﻠﻰ ﻤدارات ﺒﺎرﺘﻔﺎع ﺒﯿن  km 1500 - 500ﻓوق ﺴطﺢ اﻷرض ،ﻛﻤﺎ ﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل
 ،3-6وﺘﻤﺘﺎز ﻋن ﺴواﺘل  GEOإﻀﺎﻓﺔً ﻟزﻤن إﻨﺘﺸﺎر اﻹﺸﺎرة اﻟﻤﺤدود واﻟذي ﯿﺒﻠﻎ ﺤواﻟﻲ  ،m.s 20ﻓﺈن

ﺸدة اﻹﺸﺎرة أﻋﻠﻰ ﺒﻛﺜﯿر ﻤن إﺸﺎرة ﺴﺎﺘل  GEOﻤن أﺠل ﻨﻔس اﺴﺘطﺎﻋﺔ اﻹرﺴﺎل ،وﻟﻛن ﻤن ﻤﺴﺎوئ ﺴواﺘل
ّ

ﺘﻌرض اﻹﺸﺎرة اﻟﻤﻨﺘﺸرة إﻟﻰ اﻨزﯿﺎح ﺘرددي ﻛﺒﯿر ﻨﺘﯿﺠﺔ ظﺎﻫرة دوﺒﻠر .وﻤن ﺒﻌض ﺨﺼﺎﺌص
 LEOﻫو ّ
ﻫذﻩ اﻟﺴواﺘل:
 .1ﯿﺘراوح زﻤن اﻟدورة اﻟواﺤدة ﺤول اﻷرض ﻟﻠﺴﺎﺘل ﻤن ﺴﺎﻋﺔ وﻨﺼف إﻟﻰ ﺴﺎﻋﺘﯿن.
 .2ﯿﺒﻠﻎ ﻨﺼف ﻗطر ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﺘﻐطﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎﺘل . km 8000
 .3ﯿﺒﻘﻰ اﻟﺴﺎﺘل ظﺎﻫراً ﻟﻤدة زﻤﻨﯿﺔ ﻻﺘﺘﻌدى .min 20

الشكل  :6-2السواتل المتزامنة مع األرض )(GEO
وألجل تغطية الكرة األرضية بشكل كامل وعمى مدار الساعة يمزم العديد من السواتل ،وقد جرى استخدام

مدارات  LEOلنشر عدة منظومات اتصال تغطي الكرة األرضية ألغراض متنوعة بما فييا خدمات االتصال
الصوتي .يتطمب االستخدام العممي ليذه المنظومة عدة مدارات بأسطح مختمفة ،كل سطح يتضمن عدد من

السواتل ،ويتطمب تحقيق اتصال بين محطتين أرضيتين تسميم اإلشارات من ساتل آلخر.
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الشكل :6- 3السواتل ذات االرتفاع المنخفض )(LEO

 .3.3السواتل ذات المدار ذو االرتفاع المتوسط (:)MEO
تتوضع السواتل عمى مدارات بارتفاع بين  5000 - 20,000 kmفوق سطح األرض ،كما يبين الشكل -4

شدة
 ،6وكذلك تمتاز عن سواتل  GEOبزمن إنتشار اإلشارة المحدود والذي يق ّل عن  ،50 m.sوكذلك فإن ّ

اإلشارة أعمى بكثير من أجل نفس استطاعة اإلرسال ،ولكن تبقى مشكمة االنزياح الترددي الكبير نتيجة

ظاىرة دوبمر .ومن بعض خصائص ىذه السواتل:

 يتراوح زمن الدورة الواحدة حول األرض لمساتل .5 -10 hr

 يبمغ نصف قطر مساحة التغطية لمساتل .10,000-15,000 km
 يبقى الساتل ظاى اًر لبضع ساعات.
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الشكل  :6-4السواتل ذات االرتفاع المتوسط )(MEO
ألجل تغطية الكرة األرضية بشكل كامل وعمى مدار الساعة يمزم عدد من السواتل أقل من تمك الالزمة
بسواتل  .LEOويتطمب تحقيق اتصال بين محطتين أرضيتين تسميم اإلشارات بين عدد أقل من السواتل
مقارنة مع نظام .LEO

 .4تطبيقات نظم السواتل:
جرى استخدام السواتل عمى نطاق واسع عمى مستوى العالم .تتضمن تطبيقات نظم السواتل البث التمفزيوني
واإلذاعي واالتصاالت الياتفية ،وتمك المخصصة لمخرائط ولممراقبة في الزمن الحقيقي ،وسواتل الطقس

والصور ،والعديد غيرىا.

تَستخدم أنظمة البث التمفزيوني السواتل المتزامنة  GEOلما تقدمو تمك السواتل من مزايا لخدمات البث
التمفزيوني ،وخاصة وأنو سيخصَّص الساتل بترددات محدودة لتغطية مسحات شاسعة بالبث التمفزيوني .ومن
األمثمة عمى منظومات االتصال التي تستخدم مدارات  LEOىي منظومة االتصال  Iridiumالتي تتألف من

 66ساتل موزعة عمى ستة مدارات .تتصل تمك السواتل مباشرة مع ىواتف خموية رقمية في أي مكان عمى
سطح األرض لمتراسل الصوتي وتراسل معطيات.
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ﺠرى اﺴﺘﺨدام ﻤدارات  MEOﻟﻨﺸر ﻋدة ﻤﻨظوﻤﺎت اﺘﺼﺎل ﺘﻐطﻲ اﻟﻛرة اﻷرﻀﯿﺔ ﻷﻏراض ﻤﺘﻨوﻋﺔ

ﺘﺘﻀﻤن ﻓﯿﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻨظﺎم اﻟﺘﻤوﻀﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  GPSو ﺨدﻤﺎت اﻻﺘﺼﺎل اﻟﺼوﺘﻲ .ﺘﺘﺄﻟف ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺘﻤوﻀﻊ

ﻛﻼ ﻤﻨﻬﺎ إﺸﺎرة ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ،وﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل اﺴﺘﻘﺒﺎل إﺸﺎرات أرﺒﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  GPSﻤن  24ﺴﺎﺘل ُﯿرﺴل ً
ﺴواﺘل ﺒﻨﻔس اﻟوﻗت ،وﺘﺒﻌﺎُ ﻟﺘﻠك اﻹﺸﺎرات ﯿﺴﺘطﯿﻊ ﺘﺤدﯿد ﻤوﻗﻌﻪ.

ﻀﻤن ﺸﺒﻛﺔ اﻹﻨﺘرﻨت ،ﯿﻤﻛن ﻟﻠﺴواﺘل أن ﺘﻠﻌب أدوار ﻋدة ،ﻓﯿﻤﻛن ﻟﻤﻨظوﻤﺔ ﺴواﺘل أن ﺘﻘوم ﺒرﺒط ﻨﻘﺎط ﻨﻔﺎذ

ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض ،ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛﻨﻬﺎ إﯿﺼﺎل ﺨدﻤﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻺﻨﺘرﻨت ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﻨﺎﺌﯿﺔ.

ﺘﻠﻌب ﻨظم اﻟﺴواﺘل اﻟﻌﺴﻛرﯿﺔ دوراً ﻤﺤورﯿﺎً ﻓﻲ اﻟﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﺴﺎﻋﺔ وﺒﺎﻟزﻤن اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﺴطﺢ
اﻻرض ،ﻛذﻟك ﺘﻘوم ﺒﺘﺄﻤﯿن اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟﻌﺴﻛرﯿﺔ.

 .5المجاالت الترددية لمسواتل:
يبين الجدول  6-1المجاالت الترددية المتاحة لسواتل االتصاالت .من المالحظ أن ازدياد عرض الحزمة
المتاحة متعمق بازدياد المجال الترددي .ولكن ،وبشكل عام ،مع ارتفاع قيمة التردد يزداد تأثر اإلشارة

المـُرسمة بمعوقات متنوعة.
يجري استخدام الترددات في المجال  Lو  Sفي سواتل خدمات االتصاالت النقالة .ففي تمك المجاالت

مقارنة ،مع الترددات األعمى ،تتعرض الترددات لدرجة انكسار أعمى كما وتتمكن من اختراق الحواجز

الفيزيائية بدرجة أعمى .وىذه الخصائص مرغوب فييا بالنسبة لالتصاالت النقالة .ولكن ،تستخدم الكثير من
التطبيقات األرضية بصورة كبيرة المجاالن  Lو ،Sمما يجعل التنافس كبي اًر بين مختمف الخدمات ضمن

ىذين المجالين.

الجدول :6-1المجاالت الترددية لسواتل االتصاالت
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ﻀﻤن أي ﻤﺠﺎل ﻤن اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘرددﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺴواﺘل ،ﯿﺠري ﺘﺨﺼﯿص ﺘردد ﻤﻌﯿن ﻟﻠوﺼﻠﺔ اﻟﺼﺎﻋدة

وﺘردد آﺨر ﻟﻠوﺼﻠﺔ اﻟﻬﺎﺒطﺔ ،وﯿﻛون ﺘردد اﻟوﺼﻠﺔ اﻟﺼﺎﻋدة أﻋﻠﻰ دوﻤﺎً ﻤن ﺘردد اﻟوﺼﻠﺔ اﻟﻬﺎﺒطﺔ ،وذﻟك

ﻷن اﻟﺘردد اﻷﻋﻠﻰ ﯿﺘﻌرض ﻟﺘﺨﺎﻤد أﻛﺒر ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺤر وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺴﺘطﺎﻋﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻹرﺴﺎل،

اﻷﻤر اﻟﻤﺘﺎح دوﻤﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ.

 .6نطاق تغطية الساتل:
تستخدم السواتل الترددات المايكروية والتي تحتاج إلى ىوائيات عالية االتجاىية ،وبالتالي يجري توجيو

اإلشارة إلى نقطة محددة عمى األرض باالعتماد عمى المنطقة المرغوب تغطيتيا .تستقبل النقطة المركزية
شدة اإلشارة كمما ابتعدنا عن النقطة المركزية ،وتعتمد تمك
رسمة ،وتنخفض ّ
ليذه المنطقة أقوى ّ
شدة إشارة ُم َ
عرف بنطاق
ّ
الشدة عمى الطاقة المقدمة ليوائي الساتل واتجاىيتو .يجري عرض ىذه الظاىرة كمخطط بياني ُي َ

شدة اإلشارة الفعالة لمساتل في كل
التغطية لمساتل ،كما يبين الشكل  .6-5ويبين مخطط نطاق التغطية ّ
نقطة من نقاط التغطية.

شدة اإلشارة
الشكل  :6-5نطاق التغطية لساتل وتدرج ّ
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 .7تخامد اإلشارة في جو األرض:
إن السبب الرئيسي لتخامد إشارة الساتل في الجو ىو غاز األوكسجين  -الموجود دائماً في الجو -ورطوبة

الجو المتمثمة بوجود ضباب أو مطر .ويوجد سبب آخر يؤثر عمى تخامد اإلشارة وىو زاوية ارتفاع ىوائي

االستقبال .فكمما صغرت زاوية ارتفاع اليوائي كمما زادت المسافة الواجب أن تقطعيا اإلشارة في الجو قبل

أن تصل اإلشارة ليوائي االستقبال .إضافةً لذلك ،يزداد تخامد اإلشارة بازدياد ترددىا.

 .8تشكيالت شبكة السواتل:
من أكثر تشكيالت السواتل شيوعاً وصمة نقطة لنقطة بين محطتين أرضيتين متباعدتين جغرافياً كما ىو
مبيبن بالشكل السابق  ،6-1وتؤمن التشكيمة األخرى ،الشكل  ،6-6االتصال بين محطة أرضية م ِ
رسمة
ُ
والعديد من المـُستقبالت األرضية ،وبيذه التشكيمة يؤمن الساتل البث لعدد كبير من المستخدمين.

الشكل  :6-6تشكيمة البث
تبرز الحاجة أحياناً لربط عدد من المستخدمين -أو مجموعات من المستخدمين ،ضمن شبكة ما ،وتمنع

بعض الصعوبات  -وجودىم بمناطق نائية ،وعدم توفر بنية تحتية جاىزة مع صعوبة تنفيذىا ،من تحقيق
المتطمب ،بيذه الحالة يمكن تصميم منظومة مشتقّة من التشكيمة الثانية المذكورة أعاله ،حيث يمكن
المجمعة التي تستقبل من محطة
لممحطات األرضية اإلرسال واالستقبال من الساتل الذي يمعب ىنا دور
ّ
80

أرﻀﯿﺔ وﺘﻌﯿد ﺘوﺠﯿﻪ وارﺴﺎل اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤطﻠوب ،وﺘﻔﯿد ﺘﻠك اﻟﺘﺸﻛﯿﻠﺔ ﺒرﺒط ﻤﺸﺘرﻛﯿن ﺒﻌﻀﻬم

ﺒﺒﻌض واﻟﺘراﺴل ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم .ﺘدﻋﻰ ﻫذﻩ اﻟﺘﺸﻛﯿﻠﺔ ﺒﺎﺴم ) VSAT (very small aperture terminalﻛﻤﺎ

ﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل  ،7-6وﻓﯿﻬﺎ ﯿﺘﺸﺎرك اﻟﻤﺸﺘرﻛﯿن ﺒﺎﻟﺴﻌﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﺎﺘل ﻓﻲ اﻟوﺼﻠﺘﯿن اﻟﺼﺎﻋدة واﻟﻬﺎﺒطﺔ
وﻓق إﺤدى اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺴﯿﺠري ﺸرﺤﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎً.

الشكل  :6-7تشكيمة VSAT
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 .9تخصيص عرض حزمة الساتل:
يمتمك ساتل من نوع  GEOعرض حزمة ترددية واسعة يقوم بتجزئتيا إلى حزم ترددية أضيق ويوزعيا عمى
ِ
لمستخدم وحيد أو لتطبيق وحيد كتخصيصيا لمبث
تخصص قناة واحدة
عدد من األقنية .في بعض الحاالت
ّ
الفعال لعرض حزمة الساتل
التمفزيوني أو تبادل معطيات رقمية مع مستخدم ما ،ولكن من أجل االستخدام ّ

يجري مشاطرة كل قناة بين عدد من المستخدمين باستخدام تقنية التضميم ) .(Multiplexingيجري تخصيص

الحزم الترددية في بعض الحاالت عن طريق متحكم مركزي  -الساتل بيذه الحالة ،ولكن بالحاالت األخرى
يجري التخصيص عن طريق المحطات األرضية .تنقسم استراتيجيات التخصيص إلى ثالث تقنيات :النفاذ

المتعدد باقتسام التردد ،النفاذ المتعدد باقتسام الزمن ،النفاذ المتعدد باقتسام الرماز.

 النفاذ المتعدد باقتسام التردد :كما ُذكر أعاله ،يجري تجزئة عرض حزمة الساتل إلى عدد من األقنية.

ويمثل ذلك أعمى مستوى من التقسيم ،إذ يجري تقسيم الحزمة الترددية لكل قناة إلى حزم أضيق ،وىذا

مماثل لمتضميم باقتسام التردد ) .(Frequency Division Multiplexingيبين الشكل  6-4مثاالً
لعرض الحزمة الترددية لساتل وتقسيماتيا .يستخدم ىذا الساتل المجال الترددي  Cبعرض حزمة 500

 ،MHzويمكنو ضغط  24قناة كل منيا بعرض حزمة ترددية  40 MHzداخل الحزمة الرئيسية
باالعتماد عمى مبدأ "إعادة استخدام التردد"  frequency reuseوفق مايمي :يجري استخدام كل تردد
من قبل حاممين اثنين بقطبيتين متعامدتين ،ويوضح الشكل  6-8أيضاً األقنية ذات القطبية األفقية

ويترك فاصل حماية ) (Guardbandمقداره  4 MHzبين كل
واألقنية ذات القطبية الشاقولية .كما ُ
قناتين متجاورتين ،وبذلك يصبح عرض الحزمة الترددية لكل قناة .36 MHz

الشكل  :6-8تخصيص نموذجي لموصمة اليابطة ألحد أنظمة الساتل
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ﺼص اﻟﺴﺎﺘل ﻟﻠﻌﻤل وﻓق ﺘﺸﻛﯿﻠﺔ ﻨﻘطﺔ ﻟﻨﻘطﺔ ﺒﯿن ﻤﺤطﺘﯿن أرﻀﯿﺘﯿن ،ﻋﻨدﻫﺎ ﯿﻤﻛن ﻟﻛل ﻗﻨﺎة أن
ﻋﻨدﻤﺎ ُﯿﺨ ﱠ

ﺘُ ﺴﺘﺨدم ﻷﻏراض ﻤﺘﻌددة ﻤﻨﻬﺎ:
 1200 .1ﻗﻨﺎة ﺼوﺘﯿﺔ (Voice-Frequency (VF
 Mbps 50 .2دﻓق ﻤﻌطﯿﺎت وﺤﯿد

 16 .3ﻗﻨﺎة ﻛل ﻤﻨﻬﺎ ذات دﻓق ﻤﻌطﯿﺎت Mbps 1.544

 400 .4ﻗﻨﺎة ﻛل ﻤﻨﻬﺎ ذات دﻓق ﻤﻌطﯿﺎت Kbps 64
 .5إﺸﺎرة ﺘﻠﻔزﯿوﻨﯿﺔ وﺤﯿدة ﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ

 .6ﻤن  6إﻟﻰ  8إﺸﺎرات ﺘﻠﻔزﯿوﻨﯿﺔ رﻗﻤﯿﺔ.
ﻨﺘﯿﺠﺔ اﺘﺴﺎع ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﺘﻐطﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎﺘل ،ﺘﻠﺠﺄ ﺒﻌض أﻨظﻤﺔ اﻟﺴﺎﺘل إﻟﻰ ﺘﻘﺴﯿم اﻟﻘﻨﺎة اﻟواﺤدة إﻟﻰ أﻗﻨﯿﺔ ﻓرﻋﯿﺔ

ﺠزﺌﯿﺔ ،ﻛل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺼص ﻟﻤﺤطﺔ أرﻀﯿﺔ وﺘﺤﻤل ﻋدد ﻤن اﻷﻗﻨﯿﺔ اﻟﺼوﺘﯿﺔ ،وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺈﻤﻛﺎن ﻋدة ﻤﺤطﺎت
أرﻀﯿﺔ ﻤن اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﻗﻨﺎة واﺤدة ﻤن أﻗﻨﯿﺔ اﻟﺴﺎﺘل ،وﯿﻤﺜل ذﻟك ﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﺘﻌدد ﺒﺎﻗﺘﺴﺎم اﻟﺘردد .ﯿﺒﯿن

اﻟﺸﻛل 9-6اﻷﻗﻨﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺠزﺌﯿﺔ ﻟﻘﻨﺎة واﺤدة وﻋدد اﻟﻘﻨوات اﻟﺼوﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺒداﺨﻠﻬﺎ وﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد
ﻤن اﻟﻤﺤطﺎت اﻷرﻀﯿﺔ.

الشكل  :6-9مثال عن تقسيم قناة من أقنية الساتل ألقنية فرعية
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 اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﺘﻌدد ﺒﺎﻗﺘﺴﺎم اﻟزﻤن :اﻨﺘﺸرت ﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻀﻤﯿم ﺒﺎﻗﺘﺴﺎم اﻟزﻤن ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﺘﻀﻤﯿم ﺒﺎﻗﺘﺴﺎم
اﻟﺘردد ﻨظراً ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘزاﯿدة ﻟﺘﻠك اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻷوﻟﻰ .ﯿﺠري اﻹرﺴﺎل ﺒﻬذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وﻓق ﺘﺘﺎﺒﻊ
ﻤﺘﻛرر ﻤن اﻷطر .ﯿﺘﺄﻟف ﻛل ٍ
ﺨﺼص ﻤوﻗﻊ ﻛل ﻓﺴﺤﺔ
إطﺎر ﻤن ﺘﻠك اﻷطر ﻤن ﻓﺴﺤﺎت زﻤﻨﯿﺔُ ،
وﯿ ّ

زﻤﻨﯿﺔ ﻀﻤن ﻫذا اﻹطﺎر إﻟﻰ ﻤرﺴل ﻤﺤدد .وﺒﺤﺴب ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺴﺎﺘل ،ﯿﺘراوح زﻤن اﻹطﺎر ﻋﺎدةً ﺒﯿن

 µ.s 100إﻟﻰ أﻛﺜر ﻤن  m.s 2وﯿﺘﺄﻟف ﻤن  3إﻟﻰ ﻤﺎﯿﺘﺠﺎوز  100ﻓﺴﺤﺔ زﻤﻨﯿﺔ .ﻛﻤﺎ وﯿﺘراوح ﻤﻌدل
إرﺴﺎل اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﺒﯿن  Mbps 10إﻟﻰ ﻋدة ﻤﺌﺎت ﻤن  .Mbpsﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل  10-6ﻤﺜﺎﻻ ً ﻋﻠﻰ إطﺎر

ﯿﺘﺄﻟف ﻤن  Nﻓﺴﺤﺔ زﻤﻨﯿﺔ .ﯿﺒدأ اﻹطﺎر ﻋﺎدة ﺒرﺸﻘﺘﯿن ﻤرﺠﻌﯿﺘﯿن ﻟﺘﺤدﯿد ﺒداﯿﺔ اﻹطﺎر واﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ

ﺒﻀﺒط اﻟﺘزاﻤن وﻓق اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ .ﺘﺄﺘﻲ ﻛل رﺸﻘﺔ ﻤن اﻟرﺸﻘﺘﯿن ﻤن ﻤﺤطﺔ أرﻀﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻬدف

اﺴﺘﻤرار ﻋﻤل المنظومة حتى وان فُِقدت إشارة إحدى المحطتين المرجعيتين بسبب عطل ما.

الشكل  :6-10مثال عمى إطار وفق تقنية النفاذ المتعدد باقتسام الزمن TDMA
يبين الشكل  6-11عمل منظومة الساتل وفق تقنية  .TDMAيتوالى إرسال المحطات األرضية في الوصمة
الصاعدة ،كل محطة تُرسل رشقة معطيات ضمن الفسحة الزمنية المخصصة بيا .وتقوم الساتل بإعادة
إرسال جميع اإلشارات المستقبمة والتي تَُبث إلى جميع المحطات األرضية ،وكذلك يقوم الساتل يعيد إرسال

الرشقات المرجعية لتتمكن المحطات من المزامنة مع اإلطار القادم .وىكذا فعمى المحطات األرضية معرفة

الفسحة الزمنية الستخداميا في الوصمة الصاعدة وكذلك معرفة الفسحة الزمنية المخصصة ليا لالستقبال

الستخداميا في الوصمة اليابطة ،كما يبين الشكل .6-11

ويمكن الحصول عمى فاعمية اكبر باستخدام المجاالت الترددية العالية ،مثل مجاالت  Kuو  .kعندىا يمكن

لمساتل باستخدام ترددات تمك المجاالت من الحصول عمى شعاع  beamبتوجييية عالية باتجاه منطقة
محددة ،مما يسمح بإرسال عدة أشعة بنفس التردد ألماكن مختمفة .وبيذا يمكن لمساتل خدمة مناطق متعددة
لكل منيا محطاتو األرضية الخاصة بيا .تجري االتصاالت بين المحطات ضمن المنطقة الواحدة وفق
84

اﻟﺸﻛل  ،11-6ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﺠري اﻻﺘﺼﺎﻻت ﺒﯿن اﻟﻤﺤطﺎت ﻀﻤن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺘﻌددة ﻋﺒر إرﺴﺎل ﻋدة أﺸﻌﺔ

ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻛل ﻤﻨﻬﺎ ﻤوﺠﻪ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺤددة وﯿﺤﻤل اﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ .ﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل  12-6ﻤﺜﺎﻻ ً

ﻤﻛون ﻤن ﻤﺤطﺘﯿن أرﻀﯿﺘﯿن ،وﯿﻤﺜل اﻟﺴﺎﺘل
ﻋﻠﻰ ﻤﻨظوﻤﺔ اﺘﺼﺎﻻت ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻨطﻘﺘﯿن ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﯿن ﻛل ﻤﻨﻬﻤﺎ ّ
ﻫﻨﺎ ﻋﻤل اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ  switchﯿﻘوم ﺒﺘﺴﻠﯿم ﻛل ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻘﺎدﻤﺔ ﻤن ﻤﺤطﺎت أرﻀﯿﺔ

ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻛﻼ اﻟﻤﻨطﻘﺘﯿن.

الشكل  :6-11منظومة اتصال تعمل وفق النفاذ المتعدد باقتسام الزمن
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الشكل  :6-12منظومة اتصال تجمع منطقتين وتعمل وفق النفاذ المتعدد باقتسام الزمن
 النفاذ المتعدد باقتسام الرماز
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 .10األسئمة:
 .1ما ىي المعايير التي تصنف عمى أساسيا أنظمة السواتل؟

 .2قارن بين ميزات ومساوئ مدارات السواتل مختمفة االرتفاع؟
 .3اشرح باختصار أىم تطبيقات نظم السواتل.

 .4ما ىي أىم تشكيالت شبكات السواتل ،ومجاالت استخداميا؟

 .5قارن بين تقنية النفاذ المتعدد باقتسام التردد ،وتقنية النفاذ المتعدد باقتسام الزمن المستخدمة بتخصيص
عرض حزمة السواتل.
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اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎﺒﻊ :وﺼف ﺸﺒﻛﺎت اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟﺨﻠوﯿﺔ )او اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ(
Cellular (Mobile) networks description
ﻤﻘدﻤﺔ :وﺼف ﺸﺒﻛﺎت اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟﺨﻠوﯿﺔ Cellular networks
تعتبر نظم االتصاالت الخموية حالياً واحدة من بين أعظم اإلنجازات في حقل االتصاالت وتبادل المعطيات

وأكثرىا نجاحاً ،وتُعتبر التقانة الخموية أساساً لالتصاالت النقالة وتدعم مستخدمين بأماكن من الصعب
تخديميم بالشبكة الياتفية التقميدية.

إن جوىر عمل الشبكة الخموية ىو استخدام محطات إرسال متعددة باستطاعات منخفضة ،وبما أن مجال

تغطية المرسل محدودة يجري تقسيم منطقة ما إلى خاليا تقوم محطة إرسال -محطة قاعدية -بتغطيتيا.

يجري تخصيص كل خمية بنطاق ترددي محدد ،وتختمف النطاقات الترددية المخصصة لمخاليا المتجاورة

لتجنب التداخل أو التسميع المتبادل  ،crosstalkومع ذلك يمكن لخاليا بعيدة نسبياً عن بعضيا البعض من
استخدام نفس النطاق الترددي.
ﺘﺸﻛﯿل اﻟﺨﻼﯿﺎ :ﻤن اﻟﻤﻔﻀل ،ﻋﻨد ﺘﺼﻤﯿم ﺨﻼﯿﺎ اﻟﻨظﺎم ،أن ﺘﻛون اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ اﻟﻤﺘوﻀﻌﺔ ﺒﻤرﻛز ﻛل
ﺨﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺎت ﻤﺘﺴﺎوﯿﺔ ﺘﻘرﯿﺒﺎً .وﯿؤﻤن اﻟﺸﻛل اﻟﺴداﺴﻲ اﻷﻀﻼع ﻤﺴﺎﻓﺎت ﻤﺘﺴﺎوﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺤطﺎت

اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل  .1-7وﻟﻛن ،ﯿﺼﻌب اﻟﺤﺼول ﻋﻤﻠﯿﺎً ﻋﻠﻰ ﺨﻼﯿﺎ ﺒﺄﻀﻼع ﺴداﺴﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺠﻐراﻓﯿﺔ

بتوضع اليوائيات.
اﻷرض المخصصة لعمل النظام ،أو طبيعة انتشار إشارة المحطات القاعدية أو صعوبات تقنية
ّ

الشكل  :7-1النموذج السداسي لمخاليا
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إﻋﺎدة اﺴﺘﺨدام اﻟﻨطﺎﻗﺎت اﻟﺘرددﯿﺔ :ﯿﺠري ﺘﺨﺼﯿص اﻟﺨﻼﯿﺎ اﻟﻤﺘﺠﺎورة ﺒﻨطﺎﻗﺎت ﺘرددﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﯿﻤﻛن

اﺴﺘﺨدام ﻨﻔس اﻟﻨطﺎق اﻟﺘرددي ﻓﻲ ﺨﻼﯿﺎ ﺘﺒﻌد ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﺎ ،ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﺘردد ذاﺘﻪ ﻹﺠراء

اﺘﺼﺎﻻت ﻤﺘﻌددة ﻓﻲ ﺨﻼﯿﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﯿﻛﻤن اﻟﺘﺼﻤﯿم ﻓﻲ ﺘوزﯿﻊ اﻟﻨطﺎﻗﺎت اﻟﺘرددﯿﺔ ﺒﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟدﻨﯿﺎ اﻟﺘﻲ

ﯿﺠب أن ﺘﻔﺼل ﺒﯿن ﺨﻠﯿﺘﯿن ﺘﺴﺘﺨدﻤﺎن ذات اﻟﻨطﺎق اﻟﺘرددي ﻟﻛﻲ ﻻ ﺘﺘداﺨل إﺸﺎرﺘﯿﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌض.

ﺘﺘواﻓر ﻨﻤﺎذج ﻤﺘﻌددة ﺘﺘﯿﺢ إﻋﺎدة اﺴﺘﺨدام اﻟﻨطﺎق اﻟﺘرددي ،ﺤﯿث ﯿﺠري ﺘوزﯿﻊ اﻟﺘرددات اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻀﻤن

ﻨطﺎﻗﺎت ﺘرددﯿﺔ وﺘﺨﺼﯿص ﻛل ﺨﻠﯿﺔ ﺒﻨطﺎق ﺘرددي .ﯿظﻬر اﻟﺸﻛل  a-2-7ﺘوزﯿﻊ أرﺒﻌﺔ ﻨطﺎﻗﺎت ﺘرددﯿﺔ،

ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿظﻬر اﻟﺸﻛل  b-2-7ﺘوزﯿﻊ ﺴﺒﻌﺔ
نطاقات ترددية عمى خاليا النظام.

الشكل  )a :7-2توزيع أربعة نطاقات ترددية )b ،توزيع سبعة نطاقات ترددية
زيادة سعة خمية:

من المحتمل أن تتعرض خمية ما إلى ازدياد عدد المستخدمين داخميا ،ما يؤدي بدوره إلى استيالك مواردىا

من الترددات ويجعميا غير قادرة عمى تمبية المزيد من طمبات الخدمة .جرى استخدام عدة حمول لمتغمب عمى

ىذه الحالة ،وىي:

 وضع ترددات جديدة بالخدمة داخل الخمية بحال لم يجر استخدام كامل ترددات النطاق الترددي.
 استعارة تردد من خمية مجاورة بحال لم تكن تمك الخمية في حاجة لو في الوقت الراىن ،ويمكن
توزيع الترددات ديناميكياً وفق الحاجة.
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 ﯿﻤﻛن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺨﻠوي ﺘﺠزﺌﺔ اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻟواﺤدة إﻟﻰ ﻋدة ﺨﻼﯿﺎ

أﺼﻐر ،وﯿﻤﻛن ﻟﺘﻠك اﻟﺨﻼﯿﺎ اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ أن ﺘﺠزأ أﯿﻀﺎً  .ﻤن اﻟواﻀﺢ أﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺠري ﺘﺠزﺌﺔ
اﻟﺨﻼﯿﺎ ﻓﺈن اﻻﺴﺘطﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﯿﺠب ﺘﺨﻔﯿﻀﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺘﺒﻘﻰ اﻹﺸﺎرة داﺨل ﻨطﺎق اﻟﺨﻠﯿﺔ.

 ﺘﺠزﺌﺔ اﻟﺨﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت وﯿﺨﺼص ﻟﻛل ﻗطﺎع ﻋدد ﻤن اﻟﺘرددات وﺘﺴﺘﺨدم اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ
ىوائيات موجية باتجاه كل قطاع.

 .1مبدأ عمل الشبكات الخموية:
يبين  7-3الشكل العناصر الرئيسية لنظام اتصاالت خموي .تقع في مركز كل خمية تقريباً محطة قاعدية

 base stationتتضمن مجموعة من اليوائيات ومتحكم  controllerوعدد من المرسالت والمستقبالت

لالتصال عبر القنوات المخصصة لتمك الخمية .يقوم المتحكم بمعالجة إجرائية االتصال بين الوحدة المتحركة

وباقي الشبكة .يمكن لعدد من الوحدات المتحركة -في أي وقت من األوقات -من إجراء االتصال عبر

المحطة القاعدية والتحرك ضمن الخمية.

الشكل  :7-3العناصر الرئيسية لنظام خموي
ترتبط كل محطة قاعدية مع مركز تبديل االتصاالت النقالة Mobile telecommunications switching

) office (MTSOالذي يقوم بتخديم عدد من المحطات القاعدية كما يوضح الشكل .ويكون الربط عادة بين

 MTSOوالمحطات القاعدية سمكياً ،مع أنو يمكن أن يكون السمكياً .تؤمن  MTSOاالتصال بين الوحدات
المتحركة ،كما ترتبط  MTSOأيضاً مع شبكة االتصاالت الياتفية العمومية Public telephone

 switching networkلتأمين االتصال بين مشتركي الياتف الثابت ومشتركي الشبكة الخموية .تخصِّص
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 MTSOكل اتصال بقناة صوتية خاصة بو أثناء إجراء االتصال ،وتُجري عمميات التسميم -ستُشرح الحقاً-
كما تقوم بمراقبة االتصال طوال فترة تواجده.
يتوافر نوعان من القنوات بين الوحدة المتحركة والمحطة القاعدية :قنوات التحكم وقنوات "نقل المعمومات".

تُستخدم قنوات "نقل المعمومات"  Traffic channelsلنقل المعمومات الرقمية األساسية بين طرفي االتصال.
وقد تُمثِّل المعمومات التي تنقميا ىذه القنوات "إشارة كالمية"  Speech trafficضمن اتصال ىاتفي أو
"معطيات رقمية" ُ dataيرسميا أحد طرفي االتصال .أما قنوات التحكم فيعتمد عمييا النظام الخموي إلنجاز
ميام تنسيق مختمفة ومتشعبة ،منيا ما ىو خاص بالتحكم بأطوار االتصال المختمفة ،ومنيا ما يتعمق بتحقيق

التزامن بين الشبكة والوحدات المتحركة ،أو بتنسيق التشارك في موارد الشبكة.

 .1.1خطوات إجراء اتصال:
يبين الشكل  7-4خطوات إجراء اتصال نموذجي بين وحدتين متحركتين ضمن منطقة تُديرىا MTSO
واحدة ،وىي:

 تييئة الوحدة المتحركة :تقوم الوحدة المتحركة عند تشغيميا بفحص وانتقاء أقوى إشارة لقناة تحكم
تابعة إلحدى المحطات القاعدية المجاورة ،الشكل  .a-7-4إذ تقوم كل محطة قاعدية بشكل

متكرر بالبث عمى قناة لمتييئة  set upخاصة بيا .تجري عمميات التحقق من ىوية المحطة

المتحركة وتسجيل موقعو الحالي .وطالما بقيت الوحدة المتحركة بوضعية تشغيل تستمر بفحص
قنوات التحكم بشكل دوري بيدف مراقبة تحرك الوحدة المتحركة .فإذا دخمت الوحدة المتحركة

ضمن نطاق خمية جديدة فسيجري انتقاء المحطة القاعدية التابعة ليا .إضافةً لذلك ،يجري مراقبة

الوحدة المتحركة ألجل إجراء عمميات النداء - Pagingستشرح الحقاً.
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الشكل  :7-4خطوات إجراء اتصال ضمن  MTSOواحدة
 االتصال الناشئ عن الوحدة المتحركة :تقوم الوحدة المتحركة بإنشاء اتصال بإرسال الرقم المطموب
عبر قناة التييئة المنتقاة مسبقاً وفق الشكل  .b-7-2قبل إرسال الرقم تتأكد الوحدة المتحركة من
خمو قناة التييئة الصاعدة ،وعند التأكد من خموىا تقوم بإرسال الرقم المطموب إلى المحطة

القاعدية ،التي تـُرسل ىذا الطمب إلى  .MTSOخالل مرحمة إنشاء االتصال ،إذا كانت جميع
قنوات نقل المعمومات التابعة لممحطة القاعدية المعنية مشغولة ،تجري عدة محاوالت متتابعة

متكررة إلنشاء االتصال قبل إعالن فشل تحقيق االتصال.

 إجرائية النداء  :Pagingتحاول  MTSOإجراء االتصال مع الوحدة المطموبة .تُرسل MTSO
رسالة النداء إلى بعض المحطات القاعدية باالعتماد عمى رقم الوحدة المطموبة وفق الشكل -7-2
 .cتقوم كل محطة قاعدية بدورىا بإرسال رسالة النداء عبر قناة التييئة اليابطة الخاصة بيا.

 قبول االتصال :تتعرف الوحدة المطموبة  -عبر مراقبتيا المستمرة لقناة التييئة اليابطة  -عمى

رقميا وتقوم بإجابة المحطة القاعدية ،التي بدورىا تُرسل اإلجابة إلى  .MTSOتختار  MTSOقناة
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اﺘﺼﺎل ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻛل ﻤﺤطﺔ ﻤن اﻟﻤﺤطﺘﯿن اﻟﻘﺎﻋدﯿﺘﯿن ﻤﺨﺼﺼﺘﯿن ﻟﻠوﺤدة اﻟطﺎﻟﺒﺔ واﻟﻤطﻠوﺒﺔ وﺘﺨﺒر ﻛل

ﻤﺤطﺔ ﻗﺎﻋدﯿﺔ ﺒﻘﻨﺎة ﻨﻘل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬذا اﻻﺘﺼﺎل ،ﺒدورﻫﺎ ﺘُﻌﻠم  MTSOاﻟوﺤدة اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔ
اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻬذﻩ اﻟﻘﻨﺎة ،وﻓق اﻟﺸﻛل . d-2-7

 اﺴﺘﻤرار اﻻﺘﺼﺎل :طوال ﻓﺘرة اﻻﺘﺼﺎل ،ﺘﺘﺒﺎدل اﻟوﺤدﺘﺎن اﻹﺸﺎرات اﻟﺼوﺘﯿﺔ أو أﯿﺔ ﻤﻌطﯿﺎت أﺨرى

ﻋﺒر اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ و  MTSOاﻟﻤﻌﻨﯿﺔ .ﺨﻼل ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺘﺼﺎل ﻫذﻩ ،إذا ﺘدﻨت اﻹﺸﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺘﺤت
اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻘﺒول ﻟﻔﺘرة ﻤن اﻟزﻤن إﻤﺎ ﺒﺴﺒب ﺘﺸوﯿش ﻤﺎ أو ﻀﻌف ﺒﺎﻹﺸﺎرة ﺒﻤﻨﺎطق ﻤﺤددة ﯿﺠري

وﯿﻌﻠَم  MTSOﺒذﻟك وﺘُ ﱠﺤ رر ﻗﻨوات ﻨﻘل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت.
ﺘﺤرﯿر (إﻨﻬﺎء) ﻫذا اﻻﺘﺼﺎل ُ
 اﻟﺘﺴﻠﯿم  :handoverإذا ﺘﺤرﻛت اﻟوﺤدة اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔ أﺜﻨﺎء اﻻﺘﺼﺎل ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ودﺨﻠت
ﻀﻤن ﻨطﺎق ﺨﻠﯿﺔ أﺨرى ﻓﯿﺘوﺠب ﺘﺨﺼﯿص ﻗﻨﺎة ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺠدﯿدة ﻟﻬذﻩ اﻟوﺤدة ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة.

اﻟﺸﻛل  .f-2-7ﺘﻘوم  MTSOﺒﻬذا اﻟﺘﻐﯿﯿر ﺒدون اﻨﻘطﺎع اﻻﺘﺼﺎل أو إﺨﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻋن ﻫذا اﻟﺘﺴﻠﯿم.

 ﺘﺤرﯿر اﻻﺘﺼﺎل  :Call releaseﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻘوم أﺤد ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺈﻨﻬﺎء ذﻟك اﻻﺘﺼﺎل ،ﺴﯿﺠري
إﺨﺒﺎر  MTSOوﺴﯿﺠري ﺘﺤرﯿر ﻗﻨوات ﻨﻘل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﻛﻼ اﻟﻤﺤطﺘﯿن اﻟﻘﺎﻋدﯿﺘﯿن.
2.1ﻤﺒدأ اﻟﺘﺴﻠﯿم :Handoff

ﯿﺸﯿر اﻟﺘﺴﻠﯿم إﻟﻰ إﺠراﺌﯿﺔ ﺘﻐﯿﯿر ارﺘﺒﺎط وﺤدة ﻤﺘﺤرﻛﺔ ﻤن ﻤﺤطﺔ ﻗﺎﻋدﯿﺔ إﻟﻰ أﺨرى وذﻟك ﻋﻨد ﺘﺤرﻛﻬﺎ ﻤن
ﺨﻠﯿﺔ إﻟﻰ أﺨرى .ﺘُﻌﺎﻟَﺞ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿم ﺒطرق ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﯿدﺨل ﻓﯿﻬﺎ ﻋدة ﻋواﻤل .ﯿﻤﻛن

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸدة اﻹﺸﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻤن اﻟوﺤدة اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔ .وﺒﺸﻛل
أن ﺘﺒدأ إﺠراﺌﯿﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿم ﻤن اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ ً
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺸﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ،أن ﺘﺴﺎﻫم ﺒﻘرار اﻟﺒدء ﺒﺈﺠراﺌﯿﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿم .إن
آﺨر ،ﯿﻤﻛن ﻟﻠوﺤدة اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔ،
ً
اﻟﻌﺎﻤل اﻟرﺌﯿﺴﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻟﻠﺒدء ﺒﺈﺠراﺌﯿﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿم ﻫو وﺴطﻲ اﻹﺸﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ -إن ﻛﺎن ﻤن طرف اﻟوﺤدة

اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔ أو ﻤن طرف اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ -وﯿﺠري ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻤن اﻟزﻤن ﻹﻟﻐﺎء أﺜر اﻟﺘذﺒذب ﺒﺸدة
اﻹﺸﺎرة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﺘﻌدد ﻤﺴﺎرات اﻹﺸﺎرة .ﺠرى طرح ﻋدة اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت ﺒﻬدف اﺘﺨﺎذ ﻗرار اﻟﺒدء ﺒﺈﺠراﺌﯿﺔ
ﺘﺨذ ﻓﻲ اﻟﺸرح اﻟﻼﺤق اﻹﺸﺎرات اﻟواﺼﻠﺔ إﻟﻰ اﻟوﺤدة اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔ ﻤن اﻟﻤﺤطﺘﯿن اﻟﻘﺎﻋدﯿﺘﯿن
وﯿ ّ
اﻟﺘﺴﻠﯿمُ ،
ﻛﻤرﺠﻊ ﻟﻠﻘﯿﺎس .ﺘﻌﺘﻤد اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺸدة اﻹﺸﺎرة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺤطﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ،
ﻓﺈن ﺘﺠﺎوزت إﺸﺎرة إﺤدى اﻟﻤﺤطﺘﯿن اﻷﺨرى ﺒدأت إﺠراﺌﯿﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿم ﻨﺤو اﻟﻤﺤطﺔ ذات اﻹﺸﺎرة اﻷﻗوى.
ﯿﻤﻛن أن ﺘؤدي ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ إﻟﻰ ﺘﺄرﺠﺢ ارﺘﺒﺎط اﻟوﺤدة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺤطﺘﯿن اﻟﻘﺎﻋدﯿﺘﯿن ﻓﻲ ﺤﺎل ﻛﺎﻨت
ﺸدة إﺸﺎرة اﻟﻤﺤطﺘﯿن اﻟﻘﺎﻋدﯿﺘﯿن ﺘﺘذﺒذب ﺒﺴﺒب ظروف اﻨﺘﺸﺎر إﺸﺎرﺘﯿﻬﻤﺎ.
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تعتمد اإلستراتيجية الثانية عمى بقاء الوحدة المتنقمة مرتبطة مع المحطة القاعدية طالما أن شدة إشارتيا فوق

عتبة محددة ،أي بشكل تسمح باستمرار االتصال بنوعية مقبولة .ففي حال تدنت شدة إشارة المحطة القاعدية

تحت مستوى العتبة وكانت شدة إشارة المحطة القاعدية الثانية أقوى من األولى بدأت إجرائية التسميم.

أما اإلستراتيجية الثالثة فتعتمد عمى بدء إجرائية التسميم عندما تتجاوز شدة إشارة المحطة الثانية شدة إشارة

المحطة المرتبطة معيا الوحدة المتحركة بعتبة محددة .تتجنب ىذه اإلستراتيجية مشكمة األرجحة إذ ال يمكن

لممحطة المتحركة أن تعيد ارتباطيا مع المحطة األولى السابقة ّإال إذا تجاوزت شدة إشارتيا إشارة المحطة

الحالية بالعتبة المحددة.

 .3.1التحكم بطاقة اإلرسال:
عدة مسائل في األنظمة الخموية في جعل موضوع التحكم الديناميكي بطاقة اإلرسال من األمور
ساىمت ّ
الواجب أخذىا بعين االعتبار ،منيا:
 يجب عمى اإلشارة المستقبمة أن تكون فوق عتبة معينة لتحقيق اتصال فعال ،ما يفرض استطاعة
إرسال معينة.

 بنفس الوقت ،من المحبذ تخفيض طاقة إرسال الوحدات المتنقمة لمحد من تداخل اإلشارات مع
اإلشارات المماثمة في الخاليا المجاورة ،ولمحفاظ عمى طاقة البطارية لفترة أطول ،وكذلك العتبارات

تمس الصحة بشكل عام.

 في أنظمة الطيف المنثور التي تستخدم تقنية  CDMAمن المفضل أن تكون شدة إشارات
الوحدات المتحركة الواصمة إلى المحطة القاعدية متساوية لمحفاظ عمى أداء النظام .ما يستدعي

التحكم بطاقة إرسال كل محطة كالً عمى حدة.

سمى األولى "حمقة التحكم المفتوحة
تقترح األنظمة الخموية إستراتيجيتين اثنين لمتحكم بطاقة اإلرسال .تُ ّ
بالطاقة" وتتخذ القرار فييا الوحدة المتحركة بدون أية مساعدة أو معمومات من المحطة القاعدية .تستند

وبناء عمييا تحدد
الوحدة المتحركة في ىذه اإلستراتيجية عمى شدة اإلشارة المستقبمة من المحطة القاعدية
ً
سمى اإلستراتيجية الثانية "حمقة التحكم
طاقة إرساليا بشكل يتناسب عكسياً مع شدة اإلشارة المستقبمة .تُ ّ

المغمقة بالطاقة" ومن خالليا تقوم المحطة القاعدية عبر إجراء قياسات عمى إشارة المحطة المتحركة

المستقبمة من اتخاذ القرار بشأن طاقة إرسال المحطة المتنقمة وتُخبرىا بذلك عبر قنوات الوصمة اليابطة
المخصصة ليذا األمر.
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ِ
اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﯿﺔ TDMA
اﻟﺠﯿل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻨظم اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟﺨﻠوﯿﺔ
ﻛﺎﻨت اﻷﺠﯿﺎل اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﺨﻠوﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺘُﻌرف ﺒﺎﺴم "أﻨظﻤﺔ اﻟﺠﯿل اﻷول" ،ﺘﻌﺘﻤد "ﺘﻘﻨﯿﺎت ﺘﻤﺎﺜﻠﯿﺔ"
" ، "Analogue systemsذات ﺴﻌﺎت ﻤﺤدودة ،وﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﯿر ﺨدﻤﺎت اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟﺼوﺘﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ،
وﺘﻔﺘﻘر إﻟﻰ ﺨدﻤﺎت اﻟﺘﺠوال اﻟدوﻟﻲ ،وﻟم ﯿﻛن ﻫﻨﺎك أي ﺘﺠﺎﻨس ﺒﯿن اﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﻘطرﯿﺔ.

ﺠرى اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر وﺒﻨﺎء ﻨظم ،ﺠرى ﺘﺴﻤﯿﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﯿل اﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﺘﻌﺘﻤد ﺘﻘﻨﯿﺎت رﻗﻤﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ،وﺘﺴﺘﻨد إﻟﻰ
ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﻋدة ﺒﻠدان ،ﻤﺎ ﯿﻀﻤن اﻨﺘﺸﺎراً أوﺴﻊ وأﺴرع ﻟﻬﺎ .ﻟﻌل أﻫم ﻓﺎرق ﺒﯿن اﻟﺠﯿﻠﯿن اﻷول
واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫو أن اﻷول ﺘﻤﺎﺜﻠﻲ ﺒﺎﻟﻛﺎﻤل ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻟﺠﯿل اﻟﺜﺎﻨﻲ رﻗﻤﻲ ﺒﺎﻟﻛﺎﻤل ﺒﻘﻨواﺘﻪ اﻟﺘﺤﻛﻤﯿﺔ وﻗﻨوات ﻨﻘل

اﻟﻤﻌطﯿﺎت .ﺘﺠﻌل ﻫذﻩ اﻟﻤﯿزة اﻟﻨظﺎم ﻤﻼﺌﻤﺎً ﻟﻨﻘل ﻤﻌطﯿﺎت رﻗﻤﯿﺔ  atadﻛذﻟك ﯿﺠري ﺘرﻤﯿز اﻟﺼوت رﻗﻤﯿﺎً

اﻟﺘﻨﺼت ،ﻛذﻟك ﯿﺘﯿﺢ اﺴﺘﺨدام ﺘﻘﻨﯿﺎت ﻛﺸف وﺘﺼﺤﯿﺢ
ﻗﺒل إرﺴﺎﻟﻪ .ﯿﺘﯿﺢ ذﻟك ﺘﺸﻔﯿر اﻟﻤﻌطﯿﺎت واﻟﺼوت ﻟﻤﻨﻊ
ّ
اﻷﺨطﺎء ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺠودة ﻓﻲ اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻟﺼوت .ﯿﺴﺘﺨدم اﻟﺠﯿل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻨﻔﺎذ ﺒﺎﻻﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤﺘﻌدد
ﺒﺎﻟزﻤن  AMDTأو ﺒﺎﻟرﻤﺎز  AMDCاﻟذي ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﺸﺎرك ﻋدة ﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن ﺒﻘﻨﺎة اﺘﺼﺎل وﺤﯿدة ،ﺒﯿﻨﻤﺎ

ووﻓق اﻟﺠﯿل اﻷول ﻛﺎن يخصص كل مستخدم بقناة مستقمة.

 .2شبكة الجيل الثاني :GSM network architecture
ُيعتبر نظام الشبكات الخموي ) Global system for mobile communications (GSMأبرز أنظمة
الجيل الثاني ،الذي طُ ِّورت مواصفاتو الفنية ضمن جيود أوروبية مشتركة ،وأصبح ىذا النظام في غضون

سنوات قميمة النظام المييمن تجارياً وتقنياً في العالم أجمع .استخدم نظام  GSMالنطاق الترددي حول التردد

 900 MHzبعدد قنوات عددىا  124قناة مضاعفة ( 124لموصمة الصاعدة و 124لموصمة اليابطة)

بعرض حزمة  200 KHzلمقناة الواحدة ،كما يبين الشكل  .7-5ويتشارك كل ثمانية مشتركين بقناة واحدة

وفق تقنية .TDMA
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الشكل  :7-5النطاق الترددي لنظام GSM
ومع االنتشار الواسع لنظام  GSMوازدياد عدد المشتركين ،جرت إضافة نطاقات ترددية أخرى ألنظمة
 GSMوىي 1800 MHz:و.1900 MHz

 .1.2بنية شبكة نظام :GSM
يبين الشكل  7-6المكونات األساسية لنظام االتصاالت الخموي من الجيل الثاني  .GSMتُشير الحدود Um
و Aو Abisإلى واجيات التخاطب  Interfaceبين الوحدات العاممة لنظام  ،GSMوىي موصَّفة بشكل
كامل بالمواصفات الفنية لـنظام  ،GSMمما يتيح ألجيزة متنوعة ومصنعِّة من قبل شركات مختمفة من العمل

فيما بينيا .ويتألف نظام  GSMمن:

" الوحدة المتحركة" ) :mobile equipment (MEتتخاطب الوحدة المتحركة مع المحطة القاعدية
ويعرف أيضاً ب ـ ـ "واجية التخاطب مع قناة
الخاصة بالخمية التابعة ليا عبر واجية التخاطب ُ Um
االنتشار الالسمكية"ُ .يشير مصطمح الوحدة المتحركة إلى جياز االتصال ،مثل جياز االتصال
النقال أو غيره من األجيزة المماثمة .يحتوي جياز االتصال عمى وحدة الربط الالسمكي والمعالجة

) ،mobile equipment (MEوعمى شريحة تعريف المشترك Subscriber identity module

المرخص
) ،(SIMوىي عبارة عن بطاقة ذكية  Smart cardتحوي رقم المشترك والشبكات
ّ

التعامل معيا ،إضافة إلى مفتاح التشفير المستخدم بتشفير المعطيات الصوتية والرقمية بين الوحدة
المتنقمة والمحطة القاعدية .وبالتالي يبقى جياز االتصال النقال عمومي إلى حين إدخال شريحة

 SIMداخمو .يتكون رقم المشترك من  15خانة ويدعى ىوية المشترك المتنقل العالمية

) International Mobile Subscriber Identity (IMSIويتضمن ىذا الرقم رمز البمد العالمي
مما يسمح ليذه الشريحة  SIMبالتجوال العالمي.
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الشكل  :7-6المكونات األساسية لنظام االتصاالت الخموي من الجيل الثاني GSM
 الوحدة الفرعية لممحطات القاعدية ) :Base station subsystem (BSSتتألف تمك الوحدة
تعرف
الفرعية من عدد من المحطات القاعدية ) Base transceiver station (BTSكل منيا ِّ

خمية واحدة ،ويتراوح نصف قطر الخمية من  111متر حتى  35كيمومتر تعتمد بذلك عمى بيئة
ِّ
متحكم خاص Base
انتشار اإلشارات وعمى تصميم الشبكة .ويتحكم بتمك بالمحطات القاعدية

) station controller (BSCويماثل  MTSOالمذكور سابقاً ،إذ يقوم بتخصيص قنوات
المعطيات ،ويدير عمميات التسميم ،ويتحكم بإجراءات النداء .Paging

 الوحدة الفرعية الشبكية ) :Network subsystem (NSتؤمن ىذه الوحدة الفرعية الربط بين
الشبكة الخموية  GSMوشبكة الياتف الثابت العمومية .كما تؤمن عمميات التسميم بين BSSs

مختمفة ،وتتوثق من ىويات المستخدمين وتتحقق من صحة حساباتيم ،كما تحتوي عمى الوظائف

وتكون وحدة التبديل المركزية mobile switching
الالزمة لتأمين عممية التجوال ِّ .Roaming
ٍ
تقنيات مختمفة لتبديل
) center (MSCالعنصر الرئيس ضمن  .NSتتضمن وحدة التبديل MSC

الدارات  Circuit-switchingوتتصل مع شبكة الياتف الثابت العمومية .يدعم عمميا أربعة أنواع
من قواعد المعطيات ،وىي:

 سجل مقر االشتراك ) :Home location register (HLRعندما يحصل المشترك عمى الشريحة
الخاصة بو بعد اشتراكو بخدمات الشبكة ،يجري تسجيل أو حفظ أىم المعمومات المتعمقة بنوع

وطبيعة ومزايا اشتراكو في ىذا السجل.
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اء من أو
 سجل المقر الحالي ) :Visitor location register (VLRالبد لتوجيو اتصال ما ،سو ً
إلى مشترك ،من أن تتوفر لدى  NSمعمومات عن المشترك وخصوصاً مكانو .يجري تحديد مكان
المشترك الحالي عن طريق "سجل المقر الحالي" الذي يحوي معمومات عن المشتركين الموجودين

فيزيائياً ضمن المنطقة التابعة لمركز تبديل .MSC
 قاعدة معطيات التَوثُّق ) :Authentication center database (AuCيجري حفظ معمومات
التوثُّق ومفاتيح التشفير الخاصة بكل مشترك.
 سجل أجيزة المشتركين ) :Equipment identity register database (EIRيمثل ىذا السجل
قاعدة معطيات تتضمن نوع ورقم الجياز المحمول المستخدم من قبل المشترك .يتألف رقم الجياز

من  15خانة ويدعى ىوية الجياز المتنقل العالمية International Mobile Equipment

) Identity (IMEIويخزن ىذا الرقم داخل الجياز من قبل الشركة الصانعة عند تصنيعو .يتيح
السجل  EIRالتأكد من سالمة األجيزة التي تمج إلى الشبكة فنياً وقانونياً .فيمكن مثالً حظر
استخدام أجيزة ذات منشأ معين ،أو أجيزة ضمن نموذج معين أو التي ذات أرقام تصنيع محددة.

 .2.2بنية إطار المعطيات :TDMA frame format
يبمغ عرض حزمة القناة الواحدة  ،200 KHzويتشارك في القناة الواحدة ثمانية مشتركين وفق تقنية TDMA

َّ
المعدة
الحيز الزمني المخصص لو لإلرسال .يجري تشكيل الرشقة  burstالخاصة بالمشترك
لكل مشترك ّ
لإلرسال ضمن الحيز الزمني كما يبين الشكل  .7-7يجري ضغط اإلشارة الصوتية باستخدام خوارزمية

رمز المعطيات الناتجة باستخدام الترميز التمفيفي convolutional
 ،Linear predictive coderثم تُ َّ
 error correcting codeالذي يؤمن إمكانية كشف وتصحيح األخطاء ،يجري بعد ذلك تشفير المعطيات
المرمزة باستخدام مفتاح التشفير الخاص بالمشترك ،ثم يجري تشكيل الرشقة َّ
وتعدل وفق التعديل Gaussian
) .minimum shift keying (GMSKتُ ِّ
شكل الرشقة الواحدة ،وفق الشكل  ،7-7من:
 114 بت من معطيات المستخدم الناتجة عن عممية التشفير encrypted bits

 تتابع من البتات  trail bitsتسمح بمزامنة إرسال الوحدات المتحركة المتوضعة عمى مسافات
مختمفة عن المحطة القاعدية

 تتابع من بتات التدريب  training sequenceتُستخدم لضبط المستقبل وفق اإلشارة المستقبمة
 stealing bit تحدد فيما إذا كانت المعطيات المرفقة ىي معطيات لممشترك أو تُستخدم حالياً لنقل
إشارات تحكمية طارئة

 بتات حماية  guard bitsوتستخدم لتجنب التراكب مع رشقات أخرى نتيجة تباين زمن وصول
اإلشارات الناتج عن اختالف مسارات االنتشار
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الشكل  :7-7تشكيل رشقة واحدة
يوضح الشكل  7-8نظام  .GSMتُخصَّص كل قناة من أقنية نقل المعطيات إلى ثمانية مشتركين وفق تقنية

 .TDMAويتشكل إطار المعطيات من رشقات متتالية من ثمانية مشتركين وىو ُيعتبر المستوى األدنى من
التسمسل اليرمي لتجميع األطر .يجري تجميع  24إطار معطيات يتبعيما إطاري تحكم ليتشكل منيم اإلطار
المتعدد  multiframeالذي يتكرر ضمن القناة الواحدة.

الشكل  :7-8نظام GSM
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خدمات الجيل الثاني:
جرى تصميم نظام  GSMخالل طوره األول بشكل رئيسي لمتراسل الصوتي ،وخالل طوره الثاني جرى

تعريف وادخال خدمة الفاكس ،وتُستخدم قناة نقل المعمومات لنقل المعطيات الصوتية ومعطيات الفاكس.
وفي الطور الثالث جرى تزويد نظام  GSMبالخدمة األكثر أىمية وىي :خدمة الرسائل القصيرة  .SMSإن

إدخال ىذه الخدمة اقتضى من مشغمي األنظمة الخموية إجراء تعديل عمى بنية الشبكة عبر إحداث مركز
خدمات ميمتو تمقي الرسائل القصيرة ومعالجتيا وفق مبدأ "التخزين والترحيل" ،Store and forward

وبالتالي فإن التسميم سيكون مزاحاً زمنياً .ال يتطمب إرسال  SMSإنشاء اتصال ،كما إنو يعتمد عمى التسميم
الموثوق ،أي بحاجة إلى تأكيد االستالم  ،acknowledgmentوتعتمد عمى بروتوكول "توجيو الرزم"

 .packet switching protocolجرى توسعة مفيوم  SMSمن خالل  EMSمع إمكانية إرسال صور
بأحجام محددة.

نحو االنتقال إلى الجيل الثالث:
عند البدء بطرح خدمات جديدة وتطوير األخرى المتاحة سمفاً لدى نظام  GSMكان لدى المطورون الخيار
بتصميم نظام جديد كمياً لدعم تمك الخدمات ،ولكن ىكذا اتجاه كان سيعارضو الكثير من مشغمي األنظمة

الخموية لما فيو من تكمفة باىظة ناجمة عن تغيير البنية التحتية .عوضاً عن ذلك نحى المصممون نحو بناء

الخدمات الجديدة باالعتماد عمى بنية  GSMواضافة مكونات لمشبكة تسمح بتمبية االحتياجات الجديدة.

سمح نظام  GSMبتبادل معطيات بسرعة محدودة ب ـ  9.6 Kbpsعبر تخصيص حيز زمني واحد ليذا
الغرض وىو المخصص أصالً لممشترك .كتطوير مباشر لنظام  GSMطرح نظام High-speed circuit

) switched data (HSCSDإمكانية تخصيص عدة ِّ
حيزات زمنية لنفس االتصال وطوال فترة إجراء
االتصال مما يرفع من سرعة نقل المعطيات ،ولكن عمى حساب استيالك ِّ
حيزات زمنية كان من الممكن

تخصيصيا لمشتركين بحاجة إلنشاء اتصال.

عيرة إرسال معطيات بشكل أطر بيدف التمكن من النفاذ إلى "الشبكة العمومية لنقل المعطيات بتوجيو
جرى َم َ
األطر" " ،"packet switched public data networkمثل شبكة اإلنترنت .يجري إرسال أطر
المعطيات بشكل رشقات  burstsعمى خالف نظام  GSMالذي يقوم بحجز حيِّز طوال فترة االتصال ،واذا

جرى استخدامو بيذه الطريقة لنقل األطر سيؤدي إلى استيالك كبير غير مبرر لموارد النظام .ولمتغمب عمى

الرزمي" "General Packet Radio Service
ىذه المشكمة جرى تطوير نظام "خدمات اإلرسال الراديوي ُ
) (GPRSباستخدام واجية التخاطب  Umالخاصة بنظام  ،GSMتبعو تطوير آخر لرفع معدل تبادل
محسن لتطوير Enhanced Data "GSM
المعطيات بشكل كبير وجرت تسميتو "نظام ذو تراسل معطيات
ّ
).rates for GSM Evolution (EDGE
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 .3بنية شبكة :GPRS
يقوم نظام  GPRSبحجز الموارد عند الحاجة إلرسال إطار أو الستقبالو ،يتيح ىذا الحل مرونة كبيرة في
حجز الموارد ،ويتشارك المستخدمون النشطون بالموارد المتاحة ،فبإمكان عدة مستخدمين من التشارك بقناة

واحدة (حيِّز زمني) وبالمقابل بإمكان مستخدم واحد من حجز عدة ِّ
حيزات زمنية .ونتيجة عدم تناظر إرسال
واستقبال األطر ،بشكل عام ،يجري حجز الموارد ضمن الوصمة الصاعدة واليابطة بشكل مستقل.

جرى إضافة وحدات شبكية إضافية إلى بنية شبكة  GSMلكي تتكامل خدمات  GPRSمعيا ،جرت

تسميتيا بـ ـ "العقد الداعمة لنظام  ."GPRS support nodes (GSN)" "GPRSميمة ىذه العقد تسميم
وتوجيو األطر بين الوحدات المتحركة والشبكة العمومية لنقل المعطيات .يبين الشكل  7-9بنية مبسطة

لشبكة .GPRS

الشكل  7-9بنية مبسطة لشبكة GPRS
تقوم العقدة ) Serving GPRS support node (SGSNبتسميم أطر المعطيات من والى الوحدات

المتحركة ضمن منطقة تغطيتيا ،ويتضمن عمميا تسيير ونقل األطر ،ووصل وفصل الوحدات المتحركة
والتوثُّق منيم .وتحتوي العقدة  SGSNسجل االشتراك  location registerالمماثل لسجل مقر االشتراك

 HLRالخاص بوحدة  MSCبشبكة  ،GSMويحتوي ىذا السجل عمى معمومات المشتركين بشبكة GPRS

والمسجمين ضمن  SGSNالمحددة ،وتشمل المعمومات :الخمية الحالية ،سجل المقر الحالي  ،VLRرقم
المشترك ،العنوان المخصص لممشترك في شبكة تراسل المعطيات.

تعمل العقدة ) A Gateway GPRS Support Node (GGSNكصمة وصل مع شبكة تراسل

المعطيات (اإلنترنت مثالً) .تقوم بتحويل أطر  GPRSالواردة من العقدة  SGSNإلى أطر وفق الشكل
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اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﺸﺒﻛﺔ ﺘراﺴل اﻟﻤﻌطﯿﺎت وﺘرﺴﻠﻬم إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ،وﺒﺎﻟﻌﻛس ﺘﻘوم ﺒﺘﺤوﯿل اﻷطر اﻟواردة ﻤن

ﺸﺒﻛﺔ ﺘراﺴل اﻟﻤﻌطﯿﺎت إﻟﻰ أطر  GPRSﻟﯿﺠري ﺘﺴﻠﯿﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوﺠﻬﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ.

ﺒﻨﯿﺔ ﺸﺒﻛﺔ  :EDGEﺘرﻓﻊ ﺸﺒﻛﺔ  EDGEﻤن أداء وﺼﻠﺔ اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻟﻼﺴﻠﻛﻲ ﺒﯿن اﻟوﺤدة اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔ واﻟﻤﺤطﺔ

اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ  GSMأو  .GPRSﺘﺘطﻠب ﺸﺒﻛﺔ  EDGEإﺠراء ﺒﻌض اﻟﺘﻌدﯿﻼت ﻓﻲ
ﱢ
اﻟﻤﺘﺤﻛم  .BSCﺒﯿﻨﻤﺎ
اﻟوﺤدات اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔ (أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘف اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ )...،وﻓﻲ اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ ،وﻛذﻟك ﻓﻲ
ﺘﺒﻘﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺼر ﺸﺒﻛﺔ  GSMوﺸﺒﻛﺔ  GPRSﻛﻤﺎ ﻫﻲ .اﺴﺘﻨدت ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ  EDGEﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام ﻗﻨﺎة

ﻓﺒدﻻ ﻤن ﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻌدﯿل  GMSKاﻟﻤطﺒﻘﺔ ﺒﺸﺒﻛﺔ  GSMو  GPRSﺠرى إدراج ﺘﻘﻨﯿﺔ
اﻻﻨﺘﺸﺎر ﺒﺸﻛل أﻤﺜﻠﻲً .

اﻟﺘﻌدﯿل ( Octagonal phase shift keying (8-PSKاﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒزﯿﺎدة ﻋدد اﻟﺒﺘﺎت ﻓﻲ اﻟرﻤز اﻟواﺤد،

إﻀﺎﻓﺔً إﻟﻰ إدراج ﻨﻤﺎذج ﺠدﯿدة ﻤن اﻟﺘراﻤﯿز . Coding schemes

ﺤدﺜﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻛﺔ  EDGEﯿﻤﻛن ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻘل ﺜﻼث ﻤرات ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺜﯿﻼﺘﻬﺎ
ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤـُ َ
في شبكة .GPRS

 .1.3الخدمات:
إضافةً لمخدمات المقدمة من شبكة  ،GSMتقدم  GPRSنقل معطيات بين المشتركين وفق تقنية "تبديل
الرزم"  .packet switchingتقدم تمك الخدمات وفق نمط الترابط  Connection-oriented modeأو

الموجو
نمط الالترابط  .Connectionless modeيمكن لشبكة  GPRSمن استخدام بروتوكوالت "التسيير
ّ

لمجموعة بث"  ،multicasting routing protocolsحيث يجري توجيو األطر التابعة لمجموعة بث

 multicast groupإلى أعضاء تمك المجموعة .يمكن لمزودي خدمة  GPRSتزويد المشتركين بخدمات
النفاذ إلى قواعد معطيات محددة ،وبخدمات التراسل عبر البريد االلكتروني وبخدمات الكترونية أخرى .ولعل

أكثر الخدمات أىمية ىي النفاذ إلى شبكة اإلنترنت.
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 .4الجيل الثالث :UMTS
جرى إنشاء فريق عمل تحت اسم "مشروع الشراكة من أجل الجيل الثالث" 3rd Generation
) Partnership Project (3GPPبنياية القرن الماضي ميمتو تطوير نظام خموي جديد موحَّد .أطمق

عمية اسم "نظام االتصاالت النقال العالمي" Universal Mobile Telecommunications System

) .(UMTSجرى استخدام تقنية "النفاذ المتعدد باقتسام الرماز عريض الحزمة" wideband code division

) multiple access (W-CDMAكتقنية نفاذ راديوية بيدف زيادة الفعالية الطيفية وكذلك عرض الحزمة
يوصف  UMTSنظام الشبكة كامالً والتي تتضمن شبكة النفاذ الراديوي ،الشبكة المبية
لمشغمي النظام.
ِّ

 ،core networkوالتوثق من المشتركين عبر الشريحة  ،SIMوبالتالي يتطمب العمل بالنظام UMTS
إنشاء بنية تحتية جديدة كمياً .ومع ذلك فقد أ ِ
ُخذ بعين االعتبار عند وضع تصميم األجيزة النقالة لمجيل

الثالث أن تتوافق مع تقنيات الجيل الثاني  GSMو  .GPRSيدعم نظام  ،UMTSكما ىو الحال بنظام

 ،GPRSمعدالت مختمفة لنقل المعطيات تتراوح من  384 Kbpsفي حالة الحركة وتصل إلى 2 Mbps
في حالة الثبات.

المبية إلى قسمين منفصمين منطقياً ،األول لتقديم الخدمات وفق نمط "تبديل الدارات" مع
يمكن تقسيم الشبكة ّ
محدثة وفق مواصفات
مالحظة أن الوحدات المؤلفة لو ىي عناصر مشابية لمثيالتيا في نظام  GSMولكن ّ

 ،UMTSوالقسم الثاني لتقديم الخدمات وفق نمط "تبديل الرزم" مع مالحظة أن الوحدات المؤلفة لو ىي
محدثة وفق مواصفات .UMTS
عناصر مشابية لمثيالتيا في نظام  GPRSولكن ّ

يبين الشكل  7-11بنية مبسطة لشبكة  ،UMTSوتتألف من:

مزود بشريحة UMTS SIM
 الوحدة المتحركة أو الجياز النقال )َّ User equipment (UE
تتضمن رقم المشترك والخدمات المقدمة لو ،إضافةً لمتوثق ومفاتيح التشفير.

 وحدة شبكة النفاذ ) ،UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRANوىي تُدير
جميع الوظائف المتعمقة بالربط الراديوي ،وتتألف من مجموعة من العقد  Bمكافئة لمعقد  BTSفي
نظام  ،GSMووظيفتيا إجراء عمميات ترميز القناة ،وتخصيص المشترك بمعدل النقل المناسب،
إضافةً لعمميات التزامن والتحكم بطاقة اإلرسال .كما تتضمن وحدة شبكة النفاذ مجموعة من عقد

التحكم ) Radio Network Controller (RNCمكافئة لمعقد  BSCفي نظام  ،GSMوظيفتيا
التحكم في إدارة الموارد الراديوية لمعقد  ،Bكما تتولى الوظائف المتعمقة بالتسميم ،handover

والتحكم باالختناقات ،والتشفير ،وادارة عمميات قبول االتصال ،وتقوم أيضاً بالتحويل بين

بروتوكوالت المشترك التي يؤمنيا الجياز النقال وبروتوكوالت الشبكات العالمية المختمفة.
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اﻟﻠﺒﯿﺔ  ،(Core network (CNوﻤﻬﻤﺘﻬﺎ إﺠراء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒدﯿل  switchingواﻟﺘﺴﯿﯿر
 اﻟﺸﺒﻛﺔ ّ
 routingﻟﻠﻤﻛﺎﻟﻤﺎت وﻟﻠﻤﻌطﯿﺎت ،إﻀﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺸﺘرﻛﯿن وﺘﺘﺒﻌﻬم .ﺘﺘﺄﻟف اﻟﺸﺒﻛﺔ
اﻟﻠﺒﯿﺔ ﻤن:

 ﻗﺎﻋدة ﻤﻌطﯿﺎت "ﺴﺠل ﻤﻘر اﻻﺸﺘراك"  (Home Location Register (HLRﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻤﺜﯿﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ
نظام  GSMمضافاً عمييا الخدمات المقدمة لكل مشترك.

الشكل  7-11بنية مبسطة لشبكة UMTS
 قاعدة معطيات "سجل المقر الحالي" لمداللة عمى الموقع الحالي لممشترك ،مضافاً إلييا مبدل

 switchلمقيام بميمة التبديل  switchingلمخدمات التي تتطمب العمل وفق نمط "تبديل الدارات"
circuit switching

 مبدل ) Gateway MSC (GMSCوظيفتو ربط نظام  UMTSمع الشبكة الياتفية
األرضية)Public switching telephone network (PSTN

 مبدل ) Serving GPRS Support Node (SGSNوظيفتو دعم الخدمات ذات نمط االتصال
"تبديل الرزم" .packet switching

 مبدل ) Gateway GPRS Support Node (GGSNلربط نظام  UMTSمع شبكة تراسل
المعطيات ذات نمط االتصال "تبديل الرزم".
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 .5الجيل الرابع :LTE
يشير مصطمح  LTEإلى  ،Long term evolutionوقد جرى وضعو من قبل التجمع  3GPPبيدف
وضع مواصفات لجيل من االتصاالت الخموية لما بعد الجيل الثالث ،وتم االتفاق عمى تسمية النظم وفق تمك

المواصفات بالجيل الرابع  .4Gكان المحفز األساسي لتطوير الشبكة الخموية لما وراء  UMTSىو النمو

السريع لحركة تبادل المعطيات ،وحاجة التطبيقات الحديثة  -التي تقدميا شبكة اإلنترنت ،وغيرىا  -إلى

المزيد من عرض الحزمة المخصصة لكل مشترك واالستجابة لتمك التطبيقات بالحد األدنى من التأخير.

لالستجابة إلى تمك المتطمبات سعى المصممون إلى تبسيط بنية الشبكة عبر جعميا معتمدةً كمياً عمى
توجب إعادة تصميم شبكة النفاذ الراديوي والشبكة
"بروتوكول اإلنترنت" ) ،Internet protocol (IPوبالتالي ّ

المبية لالستفادة من الشبكة الفقارية لإلنترنت .ولكي تكون تمك التغييرات كافية لخدمات الزمن الحقيقي بنمط
ّ
"تبديل الرزم" جرى تطوير عقدة بإسم" :بوابة لتطوير بنية النظام" System Architecture Evolution

) .Gateway (SAEGWتسمح تمك العقدة برفع معدل تبادل المعطيات بشكل كبير مقارنة مع الجيل

السابق  300 Mbps-لموصمة اليابطة و  75 Mbpsلموصمة الصاعدة ،كما أن التصميم سمح بتقميص
عدد عقد أو وحدات المعالجة الموجودة ضمن الشبكة مما أدى إلى تقميص زمن استجابة الشبكة ككل ،الذي

بدوره أدى إلى إمكانية العمل بتطبيقات الزمن الحقيقي.

جرى استخدام تقنية "النفاذ المتعدد باقتسام الترددات المتعامدة" Orthogonal frequency division

) multiple access (OFDMAكتقنية نفاذ راديوية والتخمي نيائياً عن تقنية النفاذ  CDMAالمستخدمة
في الجيل الثالث ،لما تقدمو تقنية  OFDMAمن إمكانية زيادة عرض الحزمة الطيفية مع رفع معدل النقل

والمناعة ضد مشاكل انتشار اإلشارة متعدد المسارات .كذلك من جية النفاذ الراديوي جرى استخدام تقنية

اليوائيات المتعددة ) Multiple input multiple output (MIMOبيدف زيادة معدل النقل من جية ولرفع

كفاءة االتصال.

يبين الشكل  7-11الفروقات الجوىرية بين بنية  UMTSو .LTEويالحظ تقميص عدد عقد المعالجة ضمن

النظام .LTE
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الشكل  7-11الفروقات الجوىرية بين بنية  UMTSوLTE
تقوم العقد  eNBبدور المحطات القاعدية وترتبط بعقد  SAEGWعبر الشبكة الفقارية ،IP backbone
أي يمكن ألية عقدة  eNBالتخاطب مع أية عقدة  .SAEGWتقوم العقدة  SAEGWبميام شبكة GPRS
المتمثمة بإدارة الحركية والتسميم ،وبوابة لمنفاذ لخدمات الشبكات المختمفة ،إضافةً إلى قواعد بيانات

المشتركين ،كما تتيح العقدة الحركية والتسميم بين نظام  LTEوأنظمة أخرى ،مثل WiMAX :أو أنظمة

الجيل الثاني والثالث الخموية.
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 .6األسئمة:
 .1اشرح كيف يجري إعادة استخدام الترددات في خاليا نظم االتصاالت الخموية.
 .2ما ىي العناصر الرئيسية لنظام اتصاالت خموي؟
 .3اشرح الخطوات العامة إلجراء اتصال خموي.

 .4اشرح االستراتيجيات المتنوعة المستخدمة إلجراء التسميم.
 .5ناقش أىمية التحكم بطاقة اإلرسال في األنظمة الخموية.

 .6ما ىي الفروق األساسية بين الجيل األول والثاني من نظم االتصاالت الخموية؟

 .7اشرح المكونات الرئيسية لنظام االتصاالت الخموي  GSMمبيناً أنواع قواعد المعطيات المستخدمة فيو
واليدف منيا.

 .8اشرح بنية إطار المعطيات لنظام االتصاالت الخموي  ،GSMوكيف يجري تجميع األطر ىرمياً؟
 .9ما التطوير المقترح عمى نظام االتصاالت الخموي  GSMلرفع سرعة نقل المعطيات.

 .11ما الفروقات الجوىرية بين نظام  GSMونظام .GPRS

 .11كيف يمكن شبكة  EDGEمن مضاعفة معدالت النقل مقارنة مع نظام GPRS؟
 .12اشرح المكونات األساسية لبنية مبسطة لشبكة .UMTS
 .13وضح الفروقات الجوىرية بين بنية  UMTSو.LTE
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