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آشنایی با شبکه های 
حسگر بی سیم

از آن جایی که سال های 2009 تا 2018 را می توان 
ــگر  به عنوان زمان به بلوغ رسیدن شبکه های حس
بی سیمWSNs( 1( دانست، امروزه شاهد استفاده ی 
روزافزون از شبکه های حسگر بی سیم در کاربردهای 
ــن شبکه هایی،  ــتیم. شعار اصلی چنی  مختلف هس
Ubi -« یا   »Computing EveryWhere«

uitous Computing« است. طبق نظر محققان 
ــای 2010 تا 2015 را نیز می توان سال های  سال ه

ــان  هم ــا  ی  Computing EveryWhere
Ubiquitous Computing دانست؛ این بدان 
ــت که می توان براساس اطالعات دریافتی از  معناس
هریک از بخش های محیط پیرامون، تصمیم گیری 
ــام داد. بنابراین به زودی شاهد تغییرات  محلی انج
بزرگی در سامانه های هوشمند پایش خواهیم بود. 
ــگر بی سیم  ــر است که شبکه های حس الزم به ذک
ــرن 21 نیز  ــی از 20 فناوری برتر ق ــوان یک به عن
ــر امکان استفاده  ــوب می شوند. درحال حاض محس
ــای بی سیم مختلفی تحت شبکه های  از استاندارده
ــی از بهترین  ــود دارد، ولی یک ــگر بی سیم وج حس
 IEEE 802.15.4)ZigBee(انتخاب ها استاندارد
می باشد که به دلیل وجود مزایای زیاد بسیار مورد 
ــن مقاله سعی داریم  ــه قرار گرفته است. در ای توج
شما را با مفهوم و کاربرد شبکه های حسگر بی سیم 
آشنا کرده و دیدگاه فنی ساختار چنین شبکه هایی 

را مورد بررسی قرار دهیم.

1. Wireless Sensor Networks

WSN ،USN ،ZigBee ،RFID:کلمات کلیدی
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 USN و WSN آشنایی با
ــم، شبکه ای از  ــگر بی سی منظور از شبکه های حس
ــک از آن ها  ــگرها است که هری ــواع مختلف حس ان
ــخصی  ــتقل از دیگری و در بازه های زمانی مش مس
ــرده و درصورتی  ــود را حس ک ــراف خ ــط اط محی
ــاز تخطی کنند،  ــر حس شده از حد مج که مقادی
ــه شکل بی سیم )به  ــات جمع آوری شده را ب اطالع
ــزی به نام  ــای رادیویی( به مرک ــک فرکانس ه کم
ــد و همچنین باتوجه  ــر تلفیق2 ارسال می کنن مزک
ــه مقادیر به دست آمده از محیط، تصمیم خاصی  ب
ــوده و متناسب با وضعیت محیط اقدام  را اتخاذ نم
ــک اصطالح در  ــت WSN ی ــد. در حقیق می کنن
ــوب می شود و تمرکزش  فناوری شبکه بندی محس
بر روی حسگرها، شبکه بندی و توسعه ی سامانه ی 
ــن شبکه ای  ــن درچنی ــد. بنابرای ــه می باش مربوط
ــت ده ها یا هزاران گره3 داشته باشیم که  ممکن اس
ــداد گره های شبکه، به  ــتر تع با افزایش هرچه بیش
معماری مقیاس بزرگ4 نزدیک تر می شویم. مفهوم 
ــگر فراگیر5  ــوان شبکه های حس ــری تحت عن دیگ
ــت برخی  ــن اس ــود دارد و ممک ــز وج )USN( نی
ــراد این دو را با یکدیگر اشتباه بگیرند. USN به  اف
ــوان یک زیرساخت برای سرویس های اطالعاتی  عن

2. Fusion Center
3. Node
4. Larg scale
5. Ubiquitous Sensor Networks

ــوع شامل تمام  ــوب می شود؛ البته این موض محس
الیه ها می شود )از پایین ترین الیه تا باالترین الیه ی 
ــوان USN را به عنوان یک  ــاری شبکه(. می ت معم
ــر و سرویس در نظر گرفت؛  ــالح از منظر کارب اصط
ــت، بلکه یک  چراکه USN یک شبکه ی ساده نیس
زیرساخت اطالعاتی هوشمند محسوب میشود. در 
ــروری است که خود  ــا ذکر این نکته نیز ض این ج
ــل آینده6  ــتر شبکه های نس ــز تحت بس USN نی
ــن معنا که اطالعات از  ــار می کند؛ بدی )NGN( ک
ــگر بی سیم جمع آوری شده و  انواع شبکه های حس
ــتر USN مدیریت شده و در نهایت ارتباط  در بس
بین USNهای مختلف به واسطه ی NGN برقرار 
ــود. در حال حاضر تحقیقات فراوانی پیرامون  می ش
ــق آخرین نتایج  ــورت گرفته است و طب USN ص
ــد در آیندهای نزدیک  ــت بای ــت آمده، اینترن بدس
ــرد. در یک  ــد و آن را بکار بگی ــران USN باش نگ
جمله می توان USN را زیرساختی برای جمع آوری 
ــگر مختلف  ــاده از اطالعات شبکه های حس و استف
دانست؛ پس ممکن است یک یا چند WSN تحت 

یک USN کار کنند.

6. Next Generation Networks

برخی از مهم ترین کاربردهای شبکه های 
حسگر بی سیم عبارتند از:

.سامانه ی هوشمند تشخیص نشت گاز و اعالم 
هشدار؛

ــخیص وجود آتش در  .سامانه ی هوشمند تش
خانه، محیط کار، جنگل و ...؛

.سامانه ی هوشمند هشداردهنده ی انواع زلزله، 
پس لرزه و زمین لغزش؛

.سامانه ی هوشمند مدیریت نور محیط؛ 
.سامانه ی آسانسورهای هوشمند؛

.سامانه ی هوشمند مدیریت دما و رطوبت هوا 
)HVAC(؛

.سامانه ی پایش ترافیک در بزرگراه ها و مراکز 
شلوغ شهر؛ 

.سامانه های پایش ایستگاه های مترو؛ 
ــف  ــخیص و توصی ــد تش ــه ی هوشمن .سامان
ــه ی شیمیایی، بیولوژیکی )میکروبی(،  هرگونه حمل
ــته ای(، اتمی،  ــعات هس رادیولوژی )ناشی از تشعش

انفجاری7؛ 
ــد زیرنظر گرفتن حرکات  .سامانه های هوشمن

دشمن در میدان جنگ؛
.سامانه ی تشخیص و پایش تغییرات محیطی 

دشت ها، جلگه ها، جنگل ها، اقیانوس ها و ...؛
ــد امنیتی برای نظارت بر  .سامانه های هوشمن
7. CBRNE Attacks Detection

NGN و USN ، WSN شکل 1 . جایگاه

آشنایی با شبکه های حسگر بی سیم
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مجتمع ها، فروشگاه های بزرگ، گاراژها و ...؛
ــخیص و تعیین نقاط  ــه ی هوشمند تش .سامان
ــر و پارکینگ های  ــارک شده در سطح شه آزاد و پ

بدون سقف؛
ــواع بادها و  ــداردهنده ی ان ــای هش .سامانه ه

طوفان های شدید مثل سونامی و ...؛
ــواع  ــری از ان ــد جلوگی ــای هوشمن .سامانه ه

سرقت؛ 
ــار  ــن خودک ــد درب بازک ــه ی هوشمن .سامان
ــط )به کمک چیپ  ــرد خاصی در محی با حضور ف

RFID(؛
و  داده  ــز  مراک ــت  ــش وضعی پای ــه ی  .سامان

اتوماسیون سامانه ی خنک کنندگی آنها؛
.سامانه ی تشخیص آلودگی و مواد شیمیایی و 

غیرطبیعی در آب شهری؛
.سامانه ی پایش وضعیت پل ها و ساختمان های 

مهم شهر؛
ــته های  ــده در بس ــدار دهن ــای هش .سامانه ه

دارویی جهت جلوگیری از مصرف اشتباه دارو؛
ــردن زمین های  ــد بارَور ک ــه ی هوشمن .سامان

زراعی و آبیاری بهینه؛ 
ــات  .سامانه ی هوشمند پایش وضعیت تأسیس

انرژی هسته ای. 

 WSN و RFID چگونگی تعامل فناوری
ــب های  درحال حاضر استفاده های زیادی از برچس
RFID 8 می شود، چراکه این برچسب ها با اندازهی 
ــه افزایش  ــرژی منجرب ــم ان ــرف ک ــک و مص کوچ
ــای هوشمند قدیمی و فعلی  ــی اکثر سامانه ه کارای
ــل فن بهتر  ــیاری از افراد اه ــر بس ــد. از نظ شده ان
ــا جایی که می شود  ــت در کاربردهای WSN ت اس
ــب های RFID هم استفاده کرد؛ چون به  از برچس
کمک برچسب های RFID می توان موقعیت فعلی 
ــگرهای  ــخیص داد و به کمک حس یک شیء را تش
ــوان وضعیت محیط را حس کرده  بی سیم نیز می ت
و این شرایط را پایش کرد. بنابراین این دو فناوری 
مکمل یکدیگر محسوب می شوند، چراکه دو هدف 
ــن است امروزه  ــه همین دلیل ممک ــزا دارند. ب مج
ــد WSN شاهد  ــی از سامانه های هوشمن در برخ
ــه به کمک  ــپ RFID هم باشیم ک ــدادی چی تع
حسگرهای بی سیم آمده و شبکه ای پایدار را فراهم 
 WSN & ــاوری ترکیبی ــد. درحقیقت فن کرده ان
ــوان مهم ترین عامل موفقیت شعار "RFID را می ت

ــت؛ چرا  »Computing EveryWhere« دانس
 Active RFID ــب های که درحال حاضر برچس
ــر استاندارد  ــی ب ــره ی WSN مبتن ــک گ ــاً ی ذات
 ،ID ــه دارای یک ــوب می شوند ک ZigBee محس
ــی می توان  ــتند. از طرف ــز هس ــه فرد نی منحصرب
ــرای مثال  ــه )ب ــای مربوط ــک استاندارده ــه کم ب
ــت  ــدوده ی تح ــا 802.15.4(، مح 802.15.3 ی

8. Radio Frequency Identification

پوشش یک قرائتگر RFID را توسعه داد.

 ZigBee آشنایی با پروتکل 
 )IEEE 802.15.4(

بزرگ ترین مزیت شبکه های حسگر بی سیم نسبت 
ــن است که در این جا نیازی به  به حالت سیمی ای
ــی نداریم، بنابراین هزینه های پیاده سازی  کابل کش
ــگرها،  ــه و به دلیل بی سیم بودن حس کاهش یافت
قابلیت انعطاف شبکه نیز در برابر تغییرات احتمالی 
ــگرها قادرند  ــد. از طرفی این حس ــش می یاب افزای
ــا یکدیگر ارتباط  ــای مختلفی ب ــت استاندارده تح
ــاده می تواند  ــدارد مورد استف ــد؛ استان برقرار کنن
 IEEE 802.11 , IEEE ــای یکی از استاندارده
 802.15.4 , IEEE 802.16p , WiBree
ــه  ــی ک ــد. از آن جای BACnet , Z-Wave 9باش
ــگرهای بی سیم از مهم ترین  مصرف انرژی در حس
ــوب می شود و طول عمر مفید شبکه  مسایل محس
نیز به همین امر بستگی دارد، بنابراین باید با توجه 
ــاده در شبکه، استاندارد  به منبع انرژی مورد استف
ــن استانداردهای  ــود. از بی ــاب نم ــی را انتخ خاص
معمول و قابل استفاده، استاندارد 802.11 مصرف 
ــرخ انتقال اطالعات  ــرژی باالیی دارد، درعوض ن ان
ــگرها در آن  ــن شعاع تحت پوشش حس و همچنی
ــه نیاز به نرخ  ــتر است. بنابراین در مواردی ک بیش
ــه سراغ این  ــه باشیم می توانیم ب ــال باال داشت انتق
ــگرهای سازگار با آن برویم؛ از آن  استاندارد و حس
ــای WSN نیازمند مصرف  ــی که در کاربرده جای
ــرژی فوق العاده پایین بوده و به نرخ انتقال باالیی  ان
نیاز نداریم، از این استاندارد کمتر استفاده می شود.

ــدارد  ــل 4 استان ــدارد 802.15 شام ــروه استان گ
ــخه ی  مختلف است که استاندارد بلوتوث همان نس
ــود )802.15.1(.  ــوب می ش 1 از این گروه محس
ــن ــال بی ــرخ انتق ــر ن ــخه دارای حداکث ــن نس  ای

ــوده و محدوده ی تحت  Kbps 723 - 1 Mbps ب
ــه می توان با  ــز 10 متر است )گرچ ــش آن نی پوش
ــت پوشش  ــرژی، محدوده ی تح ــع ان ــت منب تقوی
ــروه 802.15 را به 100 متر نیز  ــای گ استاندارده
ــرف انرژی نیز به  ــخه مص افزایش داد(؛ در این نس

9. Building Automation and Controls Network

نسبت محدوده ی تحت پوشش و نرخ انتقال، کمی 
باال است. با توجه به محدودیت های بلوتوث از نظر 
ــال، کارگروه  ــرژی و سرعت انتق امنیت، مصرف ان
 WPAN ــری را برای ــخه های دیگ 802.15 نس
 10UWB ــای ــه شامل استاندارده ــی کرد ک معرف
ــدارد UWB در گروه  و ZigBee می باشد. استان
802.15.3 قرار می گیرد و دارای نرخ انتقال 110 
ــدوده ی تحت پوشش  Mbps – 1.6 Gbps و مح
ــرژی آن نیز باال  ــر است؛ بنابراین مصرف ان 10 مت
است و کاربرد خاصی در شبکه های حسگر بی سیم 
 WSN اساساً برای ZigBee ندارد. ولی استاندارد
ــروه 802.15.4 قرار  ــت و در گ ــه شده اس ساخت
 250Kbps – 20 ــه و نرخ انتقال در آن بین گرفت
ــتره ی تحت پوشش نیز بین 10 تا 300 متر  و گس
 WPAN ــخه از استانداردهای گروه است. این نس
دارای مصرف انرژی فوق العاده کمی بوده و در حال 
ــر شاهد استفاده ی فراگیر از آن در شبکه های  حاض

حسگر بی سیم هستیم.
ــروه گ ــای  استاندارده از   802.15.4 ــخه ی   نس

IEEE 802.15، در بخش های مختلف دنیا دارای 
ــرای مثال نرخ انتقال  ــرخ انتقال متفاوتی است؛ ب ن
استاندارد ZigBee در اروپا در گستره ی فرکانسی 
ــا 868.6MHz برابر 20Kbps )استفاده از  868 ت
ــتره ی  ــال، یعنی کانال 0(، در آمریکا در گس 1 کان
 40Kbps ــر ــا 923MHz براب ــی 902 ت فرکانس
)استفاده از 10 کانال، یعنی کانال های 1 تا 10( و در 
 ISM سایر نقاط جهان در گستره ی فرکانسی باند
ــی 2.4GHz برابر 250Kbps )استفاده از 16  یعن
ــا 26( است. تکنیک  ــال، یعنی کانال های 11 ت کان
مدوالسیون مورد استفاده برای گستره ی فرکانسی 
914MHz ،868MHz تکنیک BPSK ، و برای 
ــتره ی فرکانسی 2.4 تا 2.4835GHz تکنیک  گس
ــه هرحال در هر دو حالت  O-QPSK می باشد؛ ب
ــاری از روش 11DSSSبه عنوان واسط  برای رمزنگ
رادیویی استفاده می شود؛ در حالی که در استاندارد 

بلوتوث از تکنیک FHSS  12 استفاده می شود.

10. Ultra Wide Band
11. Direct Sequence Spread Spectrum
12. Frequency Hopping Spread Spectrum

شکل 2. ساختار سخت افزاری یک ماژول حسگر بی سیم
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ــات در  ــال اطالع ــرخ انتق ــه ن ــی ک از آن جای
استاندارد Zig Bee حداکثر 250Kbps است، به 
ــدارد R-WPAN 13هم گفته می شود.  این استان
ــگر  ــی باتوجه به ماهیت کارکرد شبکه های حس ول
بی سیم، همین نرخ انتقال نیز برای انتقال داده های 
ــتره ی تحت  ــگرها کافی است؛ گس ــی حس دریافت
ــش نیز در محیط های باز بین 10 تا 300 متر  پوش
ــا 70 متر است  ــته بین 10 ت ــای بس و در محیط ه
ــته  ــتره ی تحت پوشش در محیط های بس که گس
ــداد و نوع موانع  ــه ساختار محیط، تع به هرحال ب
محیطی بستگی دارد؛ یعنی گستره ی تحت پوشش 
ــته حتی ممکن است به 25 متر  در محیط های بس
 ZigBee یا 10 متر نیز برسد. درحقیقت استاندارد

برای انتقال بسته های کوچک ساخته شده است. 
ــان الزم برای  ــه کانال )زم ــر دسترسی ب تأخی
ــن استاندارد  برابر  ــه شبکه14( نیز در ای پیوستن ب
mS 30 است؛ در حالی که این زمان در استاندارد 
ــی، حداکثر تعداد  ــر 3S است. از طرف ــوث براب بلوت
ــا در استاندارد بلوتوث 8 گره می باشد )شامل  گره ه
ــک PAN Coordinator و 7 دستگاه دیگر(؛  ی
ــالح Piconet گفته  ــه این نوع شبکه ها در اصط ب
ــداد گره ها، کارایی  ــود. بنابراین با افزایش تع می ش
ــش می یابد، در  ــتناکی کاه ــرز وحش ــه به ط شبک
ــدارد ZigBee قادر است به راحتی  حالی که استان
ــت کند )پس  ــره را در شبکه مدیری ــا 65000 گ ت
می توان شاهد شبکه ای از نوع Scatternet بود(. 
ــاد در استاندارد ــای زی ــود مزای ــل وج  به دلی

ZigBee )به ویژه از نظر مصرف انرژی(، امروزه اکثر 
حسگرها )مانند حسگرهای Mica و TelOS( بر 
ــه می شوند. درحال  مبنای همین استاندارد ساخت
حاضر تمرکز ZigBee بر روی کاربردهای خانگی 
ــگر بی سیم می باشد و در  و صنعتی شبکه های حس
ــت. استاندارد  ــز کاماًل موفق بوده اس این زمینه نی
ــگرها و  ZigBee برای فناوری های مربوط به حس
ــازی خانه ها 15 فوق العاده  اتوماسیون و هوشمندس
13. Low Rate WPAN
14. Network Association Time
15. Home Automation

جدول 1. مقایسه ی 4 استاندارد مطرح در حوزه ی شبکه های حسگر بی سیم

شکل 3. چگونگی تعامل استانداردهای سیمی و بی سیم در شبکه های حسگر بی سیم

شکل 4. روند تمایل به استفاده از شبکه های حسگر بی سیم بین سال های 2009 تا 2018
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ــه استانداردهایی مثل  ــب بوده و در این زمین مناس
BACnet و Z-Wave رقبای اصلی آن محسوب 

می شوند. 
ــت شرک ــول  محص  Z-Wave ــدارد   استان

ــا دارای برخی مزایا  ــت و از نظر آن ه Zensys اس
ــد. برای  ــدارد ZigBee می باش ــه استان ــبت ب نس
ــدارد Wi-Fi را حل  ــکل تداخل با استان مثال مش
ــگرهای  نموده و از آن می توان به راحتی برای حس
ــاده نمود، ولی  ــد نیز استف ــای هوشمن ساختمان ه
ــم استاندارد ــال از نظر مصرف انرژی بازه  به هرح

ZigBee پیروز میدان است. 
ــوب  ــل ارتباطی محس ــک پروتک BACnet ی
ــی BACnet کمک به هرچه  می شود؛ هدف اصل
ــای شهری است.  ــودن ساختمان ه ــر نم هوشمندت
ــاری با  ــه همک ــادی ب ــل زی ــروه ZigBee تمای گ
ــد، برقراری  ــن پیون ــدف از ای BACnet دارد؛ ه
 BACnet ارتباطی پایدارتر بین شبکه های کابلی

و حسگرهای بی سیم ZigBee است. 
طی چند سال اخیر شاهد حضور دو استاندارد 
ــد  ــای هوشمن NFC 16 و DASH7 در دستگاه ه
هستیم. از آن جایی که هر یک از این دو استاندارد 
ــتند، رقیب  ــان هس ــب خودش ــا و معای دارای مزای
ــوب نمی شوند، ولی  ــرای ZigBee محس خاصی ب
ــرای هوشمند  ــوان از آن ها نیز ب ــال می ت ــه هرح ب
ــرای مثال تلفن همراه  ــردن هر نوع دستگاهی )ب ک
ــوان DASH7 و  ــاده کرد. می ت ــا( استف و تبلت ه
 ZigBee ــل یکدیگر و در کل رقیب NFC را مکم
ــه در حال  ــب این جاست ک ــت. نکته ی جال دانس
 Apple ،Nokia ــای بزرگی مثل حاضر شرکت ه
از  ــاده  استف ــال  درح  Google و   Samsung،
فناوری NFC در دستگاه های تولیدیشان هستند.

16. Near Field Communication

ــدارد ZigBee از  ــه ذکر است که استان الزم ب
CSMA/( 17مکانیزم تشخیص و اجتناب از تصادم

ــال استفاده  ــه کانال انتق ــرای دسترسی ب CA( ب
ــادف و تأخیر دسترسی  ــد. در ضمن نرخ تص می کن
ــدارد ZigBee به خوبی کاهش  به کانال در استان
ــی18 نیز از مکانیزم  ــه است. برای افزایش پایای یافت
ــخیص خطا  ــات تش ــرای عملی Bit-CRC-16 ب
ــت داشته باشید که با توجه  استفاده می شود. عنای
ــه نوع مکانیزم دسترسی به کانال و حجم کوچک  ب
ــته های اطالعاتی، مکانیزم Bit-CRC-16 که  بس
ــع بیانگر حالت Byte FCS-2 می باشد هم  در واق
ــرای این استاندارد کافی است. عملیات رمزنگاری  ب
 AES-128 bit ــم قدرتمند ــز به کمک الگوریت نی

انجام می گیرد.
ــه  ــبت ب ــدارد ZigBee نس ــی استان ــای اصل مزای

استاندارد 802.11 عبارت است از :
.کاهش سربار کنترل؛ 

.کاهش سربار عملیات مسیریابی؛
.کاهش تأخیر انواع تراکنش ها؛ 

ــای شبکه؛  ــرژی در گره ه ــش مصرف ان .کاه
 Non-Overlapped استفاده از 16 کانال.

 . 2.4GHz در فرکانس
ــری از استانداردهای گروه  ــخه ی دیگ البته نس
 6LoWPAN ــوان استاندارد WPAN تحت عن
نیز وجود دارد که تمامی حسگرهای مورد استفاده 
ــی بر آدرس IP می باشند؛  در این استاندارد، مبتن
ــخه ی آدرس IP یعنی  در این استاندارد هر دو نس

IPv4 و IPv6 پشتیبانی می شوند.

17. Collision Avoidance
18. Reliability 

ZigBee جدول 2. مقایسه ی فنی دو استاندارد پراستفاده با استاندارد

)M2M( 19ارتباطات دستگاه با دستگاه
ــک اصالحیه  ــت ی ــدارد 802.16p درحقیق استان
برای واسط رادیویی استاندارد 802.16 )استاندارد 
ــود و تأکید آن  ــوب می ش وایمکس( موبایل محس
ــتر روی نسخه ی 802.16m است. هدف این  بیش
ــان برقراری ارتباط بین  اصالحیه فراهم کردن امک
ــه ی موبایل  ــت یک شبک ــاه M2M  تح دو دستگ
ــواردی مثل  ــوع از شبکه ها در م ــن ن ــد. ای می باش
ــای پراکنده20 کاربرد  ــگر یا شبکه ه شبکه های حس
 Internet of« ــوم  مفه ــازی  پیاده س و  ــه  داشت
ــند؛ بنابراین امکان  ــهیل می بخش Things« را تس

ارایه ی خدمات جدید نیز فراهم می شود.
ــه ی 802.16p در  ــازی اصالحی ــار استانداردس ک
 M2M ــروه ــر 2010 در کارگ ــخ 30 سپتامب تاری
ــون نیز در مرحله ی  ــاز شد و هم اکن در IEEE آغ
ــرآورد و پیش نویس نیازمندی ها قرار دارد. منظور  ب
از کاربردهای M2M، کاربردهایی است که در آن 
دو یا چند دستگاه مختلف به شکلی خودکار تحت 
ــی مجاز( با  ــتره ی فرکانس شبکه ی موبایل )در گس
ــه و هیچگونه دخالت کنترلی  یکدیگر ارتباط داشت
ــان در این ارتباط دیده نمی شود. برخی  توسط انس
 M2M ــه شکل ــم ارتباطات ب ــای مه از کاربرده
ــر محیط و  ــارت ب ــات نظ ــت از: عملی ــارت اس عب
ــیر،  ــای امنیتی، عملیات ردگیری مس دسترسی ه
عملیات ردیابی و احیاء مجدد، سامانه های سالمت 
ــش سالمت افراد به کمک  عمومی، سامانه های پای
حسگرهای زیستی، سامانه های کنترل و نگهداری 
از راه دور، سامانه های اندازه گیری هوشمند، ارایه ی 
انواع خدمات به شکلی خودکار بر روی دستگاه های 

مشتری و ... 

19. M2M Communication 
20. Scattered Nets

آشنایی با شبکه های حسگر بی سیم

ت
العا

اط
ی 

ور
فنا



92
اد 

رد
 خ

ت و
هش

دیب
 ار

 / 1
44

1و 
43

ی 
ـاپ

 پی
/ 3

2 و
ره 

ـما
 ش

/16
ال

سـ

29

ـه
ــ

ــ
حبـ

صا
م

1. KIM, YONG-WOON_ETRI , “Ubiquitous Sensor Network”
2. “Ubiquitous Sensor Networks (USN)” , ITU-T Technology Watch Briefing Report 
Series
3. Chris Townsend, Steven Arms , “Wireless Sensor Networks (Principles and 
Applications)” , MicroStrain, Inc.
4. Min Chen, Taekyoung Kwon, Yong Yuan, and Victor C.M. Leung , “Mobile Agent 
Based Wireless Sensor Networks “
5. Journal of Networks (Recent Advances in Networked Computing)
6. Bob HeileChairman , “Emerging Standards:Where does ZigBee fit” , ZigBee 
Alliance
7. Bryon Gloden, Murat Senel, and Waseem Sheikh , ”Wireless sensor networks 
looking to Zigbee Alliance”
8. Holger Karl , “Ad-hoc and Sensor Networks Medium Access Control Protocols” , 
Computer Networks Group (Universität Paderborn)

Internet of things شکل 5. ساختار و مفهوم

ــگر  ــا داشتن چندین حس ــن می توان ب بنابرای
ــدارد IEEE 802.15 کار  ــه همگی تحت استان ک
ــدارد ZigBee(، بین  ــرای مثال استان می کنند )ب
ــم شهری  ــح شبکه بی سی ــی درسط ــا ارتباط آن ه
ــگرها  ــتره ی تحت پوشش حس ــرار کرد و گس برق
ــاط را از 10 متر در محیط های  ــرای برقراری ارتب ب
ــته )در استاندارد IEEE 802.15(، به چندین  بس
ــر می توان بکارگیری  ــر رساند! با این تفاسی کیلومت
ــک بزرگی  ــه ی IEEE 802.16p را کم اصالحی
ــت، چراکه  ــگر بی سیم دانس ــرای شبکه های حس ب
 ZigBee ــدارد ــا استفاده از استان درحال حاضر ب
ــتره ی تحت  )استاندارد 802.15.4( ، حداکثر گس
ــگرها در محیط بسته 10 متر است که  پوشش حس
ــتره را به  ــوان ارسالی می توان این گس ــا تقویت ت ب
ــه هرحال فعالیت  ــر 70 متر رساند، یعنی ب حداکث
ــگرها محدود به یک شبکه ی WPAN است.  حس
ــزرگ در شبکه های  ــس به زودی شاهد انقالبی ب پ
ــگر بی سیم و به تبع آن کاربردهای جدید آن  حس
خواهیم بود. به هرحال باتوجه به رقابت شدید بین

ــتر از استاندارد  ــال حاضر بیش ــا، درح استاندارده
ــگرهای  ــرای برقراری ارتباط بین حس ZigBee ب
ــای سازنده  ــاده می شود و شرکت ه ــم استف بی سی
ــگرهای خود را با همین استاندارد سازگار  نیز حس

نموده اند. 

منابع:

آشنایی با شبکه های حسگر بی سیم
ی

ور
ـنا

ــ
ــ

ف
ت

العا
اط

ی 
ور

فنا


