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 الخالصة

 

المدينة الذكية  .بها المتاحة الالزمة وغنية بالمواردموثوقة يمكن تحويل المدينة إلى مدينة ذكية إذا كان هناك بنية تحتية لالتصاالت 

لى وبالتالي، هناك حاجة إ. الذكية إلى الخدماتالقائمة  الخدماتمن خالل توفير وسائل لتحويل  السكان وطبيعة حياةجودة  حسنت

. موثوقيةوال سرعة االستجابة ناحيتيكافية وجودة مرضية من الخدمة من استيعابية إيجاد بنية شبكة مناسبة قادرة على توفير قدرة 

 .المدينة الذكيةداخل توفر شبكتنا المقترحة واجهات السلكية لكل عقدة  .في هذه الرسالة، نقترح بنية شبكة السلكية للمدن الذكية

الشبكة  ساعدت في الواقع، (.LTE)مثال  شبكة الخلويةالب االتصال أو االتصال بشبكة واي فاي العامةيمكن ذلك عن طريق 

تصال الافي وقت واحد، فضال عن توفير التكرار الالزم في حالة فقدان  الطريقتين )الواجهتين(تطبيقات في استخدام  المقترحة

في هذه  .شاملة (ns-2) لمقترحة باستخدام محاكاة حاسوبيةهيكل الشبكة ا تلك الخدمة عن طرق بناء ويتم التحقيق .واجهة واحدةب

يتم اختبار تأثير  .قيالحقي الغير الوقت في المنخفضة عالية في الوقت الحقيقي معدل البياناتال الدراسة، يتم النظر في معدل البيانات

من الوقت الحقيقي  عقد كل ، وعددLTEال واي فاي، ومعدل انتقال الالشبكة مثل معدل انتقال  مدخالتمجموعة واسعة من 

وعية الخدمة ن مدخالتعلى  في هذا البجث ونركز. السلكية مختلفةالحقيقي، ومعدل حركة التطبيق، ونماذج انتشار  والوقت الغير

 .مجموعة الرسائل سنا أيضا الطاقة المستهلكة في نقلوق .مجموعة الرسائلوفقدان  مجموعة الرسائلالهامة مثل تأخير تسليم 

ظهر نتائج المحاكاة لدينا تفوق بنية الشبكة المقترحة ، ت  (LTE)في ذات واجهة واحدة أو شبكة قائمة على -وبالمقارنة مع شبكة واي

جهزة أ المقترح يوفر استخدامهيكل اللقد وجدنا أيضا أن  مجموعة الرسائل.في تلبية جودة الخدمة مع زمن استجابة أقل وفقدان أقل 

إلرسال من خالل استهالك كمية أقل من قوة ا صداقة للبيئةلمدينة الذكية وغيرها من التطبيقات لتحقيق اتصاالت أكثر لستشعار اال

 .بدال من الشبكات القائمة على واجهة واحدة
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