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ملوقعالتحديدوجهازمستقبل/مرسلبـاملجهزةاملتنقلةالعرباتمنمجموعةمنمكونةشبكةهي•
(GPS)Global Position System،بشكلةاملتنقلالعرباتبيناالتصاللتأمينخاصبشكلمصممةوهي

.ثابتةتحتيةبنيةدون السلكي

تنقلة املعرباتمتنقلة مع بعضها ومن جهة أخرى بين هذه العرباتمن جهة بين  Ad-hocشبكة عبارة عن •
.  ووحدات ثابتة على جانب الطريق قد تقدم خدمات مثل الوصول إلى االنترنت

(1/2)؟ VANETتعريف شبكات الـ 
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(2/2)؟  VANETتعريف شبكات الـ 

Ad Hoc Networks

Multi-HopSingle-Hop

DynamicStaticBluetooth 802.11 iBSS

VANETsWSNsMesh Net. Others
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MANET vs. VANETs
:من حيث MANETتشبه •

ذاتية التنظيم•

استخدام االتصاالت متعددة القفزات•

إمكانية العمل دون وجود بنية تحتية ثابتة•

:من  حيث MANETتختلف عن •

التطبيقات التي تستخدم ألجلها•

السرعات العالية التي تتحرك بها العقد •

ال يوجد مشكلة محدودية التخزين أو الطاقة•

حركة العقد تتم على طرق محددة مما يجعل من املمكن توقع مواقعها•
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VANETنموذج العربة  في 
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(GPS)  Positioning system  
Forward radar  

Communication   

facility  

Rear radar  

Computing platform  Human-Machine Interface Display  

Event data recorder (EDR)
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:منهانذكرأساسيةنقاطبعدةVANETالـشبكاتتتميز•
:للعرباتالتنقلنموذج1.

:كـبالطرق املرتبطةالعواملمنبمجموعةيحدد

الضوئيةاإلشارات

السرعةحدود

املروريةالحركةحالة

العرباتسائقيسلوك

:الشبكةطبولوجيافيالدائملتغير ا2.

.دائمبشكلتتغيرالناتجةالطبولوجيافإنعاليةبسرعاتتتحركالعرباتأنبما

:مستمربشكلاملتقطعاالتصال3.

نقطع بسرعة أثناء فالوصلة بين العربات يمكن أن ت،إلى تقطع متكرر في االتصالالتغير السريع في الطبولوجيا يؤدي 
.  إرسال املعلومات فيما بينها

رق ر املزدحمة مثل الطالسفر وغيق تقطع االتصال بسبب الكثافة املتغيرة للعقد بين الطرق املزدحمة كطر مشكلة تتفاقم
.االزدحامكما تتفاوت كثافة العقد بين ساعات االزدحام وعدم،الفرعية
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(1/2)؟  VANETخصائص شبكات الـ 

https://manara.edu.sy/

:التخزينسعةفيو البطاريةطاقةفيمحدوديةال 4.

.لقيود الطاقة وسعات التخزين حيث تملك هذه العقد وفرة في الطاقة وقدرة املعالجة VANETال تخضع عقد الـ

:املحدودالفيزيائياألمن5.

ة والسيما أن يعد تحقيق أمن الشبكات الالسلكية بشكل عام القضية األصعب واألعقد مقارنة بالشبكات السلكي
.أكثر عرضة للهجوماتتكون االتصال الالسلكي يتم في بيئة مفتوحة لذلك 
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(2/2)؟  VANETخصائص شبكات الـ 
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VANETمكونات شبكات الـ 
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: من  VANETتتكون شبكة الـ •

1. In-Vehicle Domain

2. Ad Hoc Domain

3. Infrastructure Domain

10

VANET(1/4)مكونات شبكات الـ 
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VANET(1/4)مكونات شبكات الـ 
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On-Board Unit (OBU)التصال وحدة ا•

12

.1In-Vehicle Domain(العربة:)

Application Unit (AU)وحدة التطبيق  •

VANET(2/4)مكونات شبكات الـ 
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: On-Board Unit (OBU)التصال وحدة ا•

للتوصيويستخدمالعربةضمنلوحعلىعادةيتوضعأمواجواستقبالرسالإعلىيعتمدجهازهو
.أخرى OBUمعأوRSUمعاملعلومات

باملواردالتحكممعالجعلىيحتوي كماResource Command Unit (RCP)،

خدم واجهات املست،وماتلكتابة تقوم بتخزين واسترجاع املع/ذاكرة قراءة: حيث تتضمن هذه املوارد
OBU.التي تربط بين وحدات ةوالواجهات الخاص

 من أجل االتصاالت الالسلكية قصيرة املدى التي تعتمد معيار جهاز الشبكةIEEE 802.11P

 وحدة تتصلOBU مع وحدةRSU أو وحداتOBU األخرى في الشبكة من خالل وصلة السلكية تعتمد على
IEEE 802.11Pقناة التردد الراديوي وفق  املعيار 

 ال الراديوي املبنية على تقنيات املججهاز شبكة للتطبيقات غير اآلمنة تتضمن إضافة إلى ذلك يمكن أن
IEEE 802.11a/b/g/nاألخرى مثل معايير 
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.1In-Vehicle Domain(العربة:)

VANET(2/4)مكونات شبكات الـ 
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: Application Unit (AU)وحدة التطبيق •

 للعربةالخاصةالحالةلقياسالحساساتمنمجموعةتمثل
ا
القيادةةبيئومعلومات،(الوقودكمية)مثال

 
ا
عمالحساساتهذهمعلوماتتبادلويمكن،(معروفغيرطريقعنومعلوماتاآلمنةاملسافة)مثال

."الطريقأمن"يسمىمالتحقيقالقيادةببيئةالسائقينإدراكزيادةأجلمناألخرى العربات

.من أجل الوصول إلى االنترنتPersonal Digital Assistant (PDA)كجهاز عادي مثل يمكن أن تستخدم 
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.1In-Vehicle Domain(العربة:)

VANET(2/4)مكونات شبكات الـ 



https://manara.edu.sy/

.2Ad Hoc Domain:

:منيتكون 

 Vehicles to Vehicles (OBUs to OBUs)االتصال عربة إلى عربة •
ا
(V2V)وتكتب اختصارا

 Vehicles to Infrastructure (OBUs to RSUs)االتصال عربة إلى بنية تحتية •
ا
((V2Iو تكتب اختصارا

15

V2V

V2I

V2V

V2I

RSU

RSU

VANET(3/4)مكونات شبكات الـ 
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.3Infrastructure Domain:

:يتضمن

RSUs to RSUsأي (  (Road Side Unitنقاط رسو/اتصال بين وحدات ثابتة على جانب الطريق •

ة وتعد كبوابة عبور بين البنية التحتي،(RSUs to Internet)تقديم خدمات مثل الوصول إلى االنترنت •
والعربات

 شبكات الخليوي •
ا
WiFiو( 3G/4G)ويمكن أن تستخدم العربات أيضا
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VANET(4/4)مكونات شبكات الـ 
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VANET(1/7)تطبيقات شبكات الـ 
:اتإلى مجموعتين رئيسيتين اقترحت من قبل منتجي العربVANETيمكن تصنيف التطبيقات في•

Safety ApplicationsNon Safety Applications

:هدفها
تخفيض الحوادث 

وتحسين السالمة العامة 

:هدفها
أمين معلومات املرورت

وتحسين راحة القيادة
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VANET(2/7)تطبيقات شبكات الـ 

Safety Applications

تطبيقات أمان حرج
(Safety-critical)

تطبيقات متعلقة باألمان

(Safety-related)

الخطرة تستخدم في الحاالت 
واملتعلقة بحاالت الحياة الحرجة

(life critical situations)
الحاالت األقل خطورة

:مثال
تجنب االصطدام

تحذيرات الطرق املتجمدة

:مثال
تحذيرات السرعة عند املنحنيات 

تحذيرات منطقة عمل

:لامث
تحقيق أفضلية مرور 

باملوقعمتعلقةخدمات
وصول لألنترنت

رفاهيةتطبيقات 
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التحذير من حادث على الطريق1.

أمثلة على تطبيقات األمان الحرج:

VANET(3/7)تطبيقات شبكات الـ 
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الحصول على معلومات حول االزدحام في الطرق  . 2

أمثلة على تطبيقات األمان الحرج:

VANET(4/7)تطبيقات شبكات الـ 
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:فساح الطريق لحاالت اسعافيةإ. 3

أمثلة على تطبيقات األمان الحرج:

VANET(5/7)تطبيقات شبكات الـ 
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:خدمة معرفة موقع أقرب محطة وقود

Non Safety Applications:

VANET(6/7)تطبيقات شبكات الـ 
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Non Safety Applications:

خدمة الوصول إلى االنترنت

VANET(7/7)تطبيقات شبكات الـ 
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بنية تحتيةدون  حاجة إلى يتحقق االتصال بين العربات مباشرة

يجب تزويد العربات بتجهيزات خاصة كأجهزة تحديد املوقع(GPS )والحساسات والخرائط الرقمية

 تتصل العربات املتجاورة عن طريق تبادل رسائلHello 
ا
دوريا

VANET(1/2)أنماط االتصاالت األساسية في  شبكات الـ 
.1(V2V)Vehicle-to-Vehicle communication:

o سائل تتيح تقنية البث األحادي تبادل الر
(جيران)مع عربة واحدة

oل مع تتيح تقنية البث املجموعاتي التواص
(عقد وسيطية)عقد بعيدة

24
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.2Vehicle-to-Roadside (Infrastructure)communication (V2I):

بين العربات يتطلب هذا النمط وجود بنية تحتية ووصالت بعرض حزمة كبير للحفاظ على االتصال
.في حال االزدحام املروري (  road side unit)والـوحدات على جانب الطريق 

 تقوم الـ(RSU ) ضع  هذه بالبث العام للرسائل لكل العربات الواقعة في املنطقة املجاورة لها وتتو
أو أقل على كامل الطريق( (1KMالوحدات كل 

مثال:

 (RSU)الـتقوم
ا
العامبالبثديناميكيا

الطرقاتعلىالسرعةحدودتتضمندوريةلرسائل

VANET(2/2)أنماط االتصاالت األساسية في  شبكات الـ 
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:اآلتيينسينيالرئللسببين ظهرت الحاجة إلى بروتوكوالت توجيه خاصة بهذا النوع من الشبكات •

لشبكات الـ ملميزة الخصائص ا(VANET ) والتي تفرض 
ا
التوجيهجديدة على تقنيات قيودا

 معظم تطبيقات الـ تتطلب(VANET )مما يجعل الحاجة نقل املعطيات بالنمط متعدد القفزات
توجيهتوكول و ملحة لوجود بر 

VANETفي  شبكات الـالحاجة إلى بروتوكوالت التوجيه 
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VANETمميزات التوجيه في شبكات الـ 

الـميز التوجيه في شبكات يت(VANET )النقاط اآلتيةب  :

.الطاقةقيود فيما يخص استهالك توجدال1.

2 . 
ا
.سرعة العقد عالية جدا

.متوفرةق شبكة الطر حول علوماتامل. 3

.املوقع الجغرافي متوفر. 4
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