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 الملخص

اسية الفكرة األس. متزايدةعلى الكثير من االهتمام ويحصد أهمية  الوقت الحاضرإنترنت األشياء نموذج متطور، يحظى في  يعتبر 

فهم خصائص الضروري من  تبادل المعلومات.بهدف  شبكة اإلنترنت توصيل كل شخص وكل شيء علىإلنترنت األشياء هي 

نموذج يصف بكفاءة وفعالية السلوك اإلحصائي لحركة  إيجادر لهذه الشبكة بشكل واضح باإلضافة إلى مصادر حركة المرو

في هذه ن فإننا مهتموتج بيانات ذات حجم صغير نسبيا ، األشياء تن إنترنتالتي تستخدم في  جهزةالمرور. نظرا  ألن العديد من األ

نركز و جهزة المختلفة في بوابة إنترنت األشياء.األشبكة إنترنت األشياء حيث يتم تجميع البيانات من عدد من  األطروحة ببنية

قي الحقي الزمندمة في إلنترنت األشياء مع متطلبات جودة الخ شائعةلثالثة تطبيقات ة على وصف نمط حركة المرور المجّمع

اء تتبع حقيقي إنش تستند دراستنا على الفيديو.ب مراقبةالالرعاية الصحية والمدن الذكية و وغير الحقيقي. وتشمل هذه التطبيقات

ة بالفعل في التطبيقات المذكور مستخدمةفي المختبر باستخدام أجهزة استشعار وأجهزة مختلفة ر إنترنت األشياء لحركة مرو

مدخالت  ثم يتم توصيفإلى بوابة إنترنت األشياء. الواي فاي  عبر األثير باستخدام تقنية السلكيا  يتم نقل حركة المرور  أعاله.

باإلضافة إلى دراسة  إلى البوابة المدخلةمرور المقدار حركة ، يتم تغير التجارب المجراةفي مرور إلى هذه البوابة. الحركة 

ل لتحديد أفضاستخدمت معايير إحصائية و اختبارات .كل تطبيق من التطبيقات المستخدمةأنماط مختلفة من حركة المرور ل

ا  المختلفة. ألنماط حركة المرور بين الحزم وصولالوقت لتوزيع  ستنادا  ا .الحزمةتوزيع حجم  بدراسةعالوة على ذلك، نقوم أيض 

بعض أنماط مع ذلك،  باريتو. إنترنت األشياء يتبع توزيعم بين حز وصولالتشير النتائج إلى أن وقت ، إلى بياناتنا التجريبية

ا أن توزيع حجم الحزم .ع وايبلكتوزيبشكل أفضل  هايتم توصيف الحركة  تطبيقات أنماط لمختلف ةوتكشف نتائجنا التجريبية أيض 
بالتحري عن تأثير توصيف حركة عالوة على ذلك، نقوم . المدروسة ال يتطابق بشكل جيد مع التوزيع الهندسي األشياء إنترنت

 .شبكة باستخدام المحاكاة الحاسوبيةمعينة لل موارد توافرمع  المدروسة المرور على أداء بنية شبكة إنترنت األشياء

، توزيع وقت الوصول بين الحزم، توزيع حجم الحزمة، بوابة ، واي فايإنترنت األشياء، جودة الخدمة :كلمات البحث الرئيسية
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