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 11.288عائلة بروتوكوالت 

 
علي ضبط برواتوكوالت الشبكات الالسلكية و ذلذا فإنو يشرتط إلجتيازك شهادات   IEEEتساعد مؤسسة 

CWTS   وCWNA   وCCNA Wireless   أن تكون ملما بالفرق بني معايري  بروتوكوالتIEEE 
 origin 802.11باإلضافة  ايل ادلعيار االصلي   a , b , g , nو ىي   802.11

 , Industryسابقا و الذي يطلق عليو  االرتددي اجملاين الذي تكلمنا عنهق وىذه ادلعايري صبيعها تقع يف النطا
Scientific and Medical  ISM  

و كمقدمة دلا سوف نستفيض يف بعضو فهذا سلتصر لتلك ادلعايري اليت مت اطالقها و اعتمد عليو يف عامل الشبكات 
 الالسلكية  

IEEE 802.11a 
 54Mbpsو بسرعة  GHz 5يتعامل برتدد  1009و التعامل بو سنة  9888معيار السلكي مت اطالقو سنة 

IEEE 802.11b 
 9888و مت اطالقو سنة   11Mbpsربسني يف ادلعيار األصلي ليزيزد السرعة ايل 

IEEE 802.11c 
تكون نواهتا اجلسور لعمل شبكات السلكية     IEEE 802.11dمعيار السلكي يتكامل مع ادلعيار 

Bridges   1009و مت اطالقو يف 
IEEE 802.11d 

بني الدول ليسمح بوجود شبكات السلكية بينها و مت   Roamingادلعيار الالسلكي الذي يطبق تكنولوجيا 
 1009اطالقو يف 

IEEE 802.11e 
 1004و مت اطالقو يف   Quality Of Services QOSمع ىذا ادلعيار مت تطبيق و استخدام  تكنولوجيا 

IEEE 802.11f 
 Inter-access Point Protocol IAPPو مع ىذا ادلعيار مت تطبيق بروتوكول   1002يف 

IEEE 802.11g 
  Mbps 54و لكن بسرعة   Ghz 2.4ليتعامل مع تردد   IEEE 802.11bادلعيار الرائع الذي يتوافق مع 
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 1002و مت العمل بو سنة 
IEEE 802.11h 

  RADARكي ال يتداخل مع ترددات    IEEE 802.11aلتحسني أداء  1003مت اطالق ىذا ادلعيار يف 
IEEE 802.11i 

 ليطور من خدمات األمن يف الشبكة الالسلكية  1003معيار ربسيين  اطلق يف 
IEEE 802.11j 

 1003معيار خيص اليابان و أطلق يف 
IEEE 802.11k 

 ر اإلشارة  معيار ربسيين لتطوير قدرة انتشا
IEEE 802.11l 

 معيار زلجوز و غري مستخدم حاليا 
IEEE 802.11m 
 معيار لعمليات الصيانة
IEEE 802.11n 

 600بسرعات تصل ايل   MIMOادلعيار الرائع الذي  عمل صيحة يف عامل الشبكات الالسلكية مع نظام 
Mbps   و مر بالكثري من التحسيناتdrafts  1008ة يف حيت وصل لنسختو النهائي 

IEEE 802.11o 
 معيار زلجوز و غري مستخدم حاليا 

IEEE 802.11p 
 خدمات الشبكات الالسلكية ادلتنقلة للمسافرين 

IEEE 802.11q 
 زلجوز و غري مستخدم
IEEE 802.11r 

 1006و أطلق سنة   Fast Roamingمعيار خيص تكنولوجيا 
IEEE 802.11s 

 ESSو ادلمتدة   Meshخدمات الشبكات ادلتشابكة 
IEEE 802.11p 
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 معيار اختباري 
IEEE 802.11u 

 non 802.11و الشبكات األخري 701299معيار السلكي أطلق لعمل اتصال بني الشبكات الالسلكية  
 مثل شبكات اذلاتف احملمول

IEEE 802.11v 
 معيار إلدارة الشبكات الالسلكية 

IEEE 802.11w 
 معيار للتعامل مع فرديات الشبكات الالسلكية 

IEEE 802.11x 
 زلجوز حاليا و غري مستخدم 

IEEE 802.11y 
 GHz 3.700ايل  GHz 3.650معيار للتعامل  برتددات من 

IEEE 802.11F   وIEEE 802.11T  
 معايري غري مستخدمة و ىي زبص لتوثيق ادلعايري األخري 

 
 

 نقسم ايل ثالث أقسامو كما رأيتم فإن ادلعايري  ت
 a , b , n , gمعيار أساسي و ىو الذي تبين عليو الشبكة الالسلكية و أجهزهتا مثل 

يف ادلعايري األساسية مثل ربسينات يف األمن و   batchesو معيار ربسيين و ىو معيار يطلق لعمل ربسينات 
  انتشار اإلشارة و التداخالت
 لإلستخدامات ادلستقبليةو معيار غري مستخدم و ىو 

  Meshو  QOSو ىي معايري تستخدم يف فرع معني للشبكات الالسلكية مثل األمن و  و معيار فرعي
 

 و ما سنتكلم عنو بشكل اساسي قريبا ىو ادلعايري األساسية و اليت ىذا ىو ملخص ذلا 
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 origin 802.11المعيار األصلي 
 

و يندر أن ذبد ذلذا  9886يعترب ادلعيار األصلي ىو بداية التعامل مع الشبكات الالسلكية و كانت بدايتو سنة 
 أي من األجهزة اليت تدعمو حاليا ادلعيار

و ىو   Mbps 10مع العلم أن سرعة اإليثرنت أيامها كانت     Mbps 2-1ادلعيار األصلي يعمل علي سرعة  
 رائجة  Mb 1.5 ذات سعة   Floppy Fiskما يعين أهنا كانت سرعة مقبولة نوعا من يف وقت كانت أقراص 

و   Direct Sequence Spread Spectrum  DSSSيعمل ىذا ادلعيار  بتكنواوجيا تعديل 
Frequency Hopping Spread Spectrum  FHSS   2.4و ذلك عند تردد GHz   

 
قناة ترددية حبد أقصي و ذلك تبعا للبلد اليت ستعمل فيها شبكتك الالسلكية فنجد   93و ىذا الرتدد يسمح بوجود 

 لتوصيات مؤسسات اإلتصاالت لديهاال تعمل اال يف اليابان طبقا  93مثال  أن القناة 

 
قناة فقط يتم التعامل فقط علي ثالث منها حيت ال حيدث تداخل و ىم  99فإنو يتم استخدام   USAو أما يف 

 FCCو ذلك طبقا لتوصيات مؤسسة   99و  5و  9
 

 
 

لزيادة يف السرعة فتم منذ و يبدو أن التطور ادلعلومايت و الالسلكي جعل ادلعيار األصلي غري كاف لتلبية متطلبات ا
   البدء يف اطالق العديد من ادلعايري اليت تتباين  فيها السرعة و الرتدد و كذلك اخلدمات اإلضافية من األمن 9888
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IEEE 802.11b 
كان ىذا ادلعيار ىو األشهر يف عامل الشبكات الالسلكية ,  مت اطالق    802.11nحيت وقت قريب و حيت ظهور 

لتحسني   Originىو مكمال للمعيار األصلي   IEEE 802.11bو يعترب بروتوكول  9888ىذا ادلعيار يف 
 و هبذا تتعدي  سرعتو سرعة شبكات اإليثرنت العادية    Mbps 11ايل   Mbps 2السرعة من 

و   Barker Codeو بتكنولوجيا تشفري  DSSSو بتكنولوجيا مزج   2.4Ghzي الرتدد يعمل ىذا ادلعيار عل
و  ذلذا فهو متوافق مع أجهزة ادلعيار األصلي و يستطيع التقاط اشارة عند سرعات  DQPSKتكنولوجيا تعديل  

 Mbps 11و  424و  1و  9

 
 

 802.11bالقنوات في 
قناة ترددية و لتاليف التداخل يتم استخدام ثالث قنوات  99بتحديد ـ FCCيف الواليات ادلتحدة قامت مؤسسة 

 كما ىو احلال مع ادلعيار األصلي    99و 5و  9فقط و ىم غالبا 
 ETSI   Europ Telecommunication Standardوأما يف أوروبا  فلقد حددت مؤسسة  

Institute   4و  9 ادلتداخلة فيها ىي أربع قنوات و ىم قناة ترددية يف أوروبا و لذلك فالقنوات غري 92بتحديد 
   92و  8و 

  93و  99و  5و  9قناة ترددية مع وجود أربع قنوات غري متداخلة و ىم   93و أما يف اليابان فلقد مت استخدام 
و التداخالت و ذلذا   noiseو من الطبيعي أنو كلما زادت ادلسافة الرتددية بني كل قناة كلما قلت الشوشرة 

و اكثرىم تداخال   FCCادلقارنة بني الثالث أقطار فإننا صلد أن اقلهم تداخال ىي القنوات ادلستخدمة من قبل فب
   ETSIىي ادلستخدمة من قبل 
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 802.11bالسرعات في 
 

 
اي تقليل   data rate shiftحيدث ذلا    802.11كل  اشارات أجهزة الشبكات الالسلكية  اخلاضعة دلعايري 

 سرعة عند حدوث بعض ادلتغريات
تقلل سرعة  اإلشارة عند البعد عن    802.11bمن ىذه ادلتغريات ىو  اإلبتعاد عن مصدر اإلشارة   فأجهزة 

  1Mbpsحيت تصل ايل  1ايل  424ايل  99مركزىا  من 
يف اإلشارة   noiseشرة وجود شو  RSSIو من ىذه ادلتغريات أيضا استشعار كارت الشبكة الالسلكية من خالل 

باألكسس بوينت للقيمة اليت    Data Rateاليت تصلو و ذلذا فإنو ليتجنب ذلك يقوم بتقليل سرعة اتصالو  
 ذبعل اإلشارة واضحة

و من ىذه ادلتغريات أيضا وجود العديد من األجهزة اليت تستقبل اإلشارة الالسلكية و ذلذا يضطر األكسس بوينت 
السرعة بينهم  بشكل ليس متساوي غالبا فتجد أن بعضهم يستخدم السرعة القصوي  ايل توزيع و تقليل

11Mbps   5.5أو    1او   1و اآلخرين يستخدمون Mbps 
 

و التعديل   Codingتظل ثابتة و تتغري تقنيات التشفري   Multiplexingعند تغري السرعة فإن تقنيات ادلزج 
Modulation   كما تري يف الصورة السابقة 
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802.11g 
 

و هبذا فهو  DSSSمع تكنولوجيا مزج    2.4Ghzليعمل علي الرتدد   1002مت إطالق ىذا ادلعيار يف يونيو 
  Mbps 99و  424و  1و  9حيث يعمل مع ىذه التكنولوجيا بسرعات   802.11bمتوافق للعمل مع أجهزة  

و ىي نفس التكنولوجيا ادلستخدمة مع    OFDMتكنولوجيا مزج أخري و ىي    802.11gو أيضا يستخدم 
802.11a   54و ذلك ليدعم  تدفق بيانات بسرعة قصويMbps   و  سرعة سلتلفة  7مع امكانية العمل علي

  Mbps 18,24,36,48,54 , 12 , 9 , 6  ىي 
 9و لكن بالسرعات األربع  802.11bادلعيار تتعامل مع   802.11gو ذلذا فإن األجهزة اليت تعمل مع ادلعيار 

  Mbps 99و  424و  1و 

 
 و ىذا اجلدول يبني  العالقة بني كل تكنولوجيا تشفري و تعديل و السرعة ادلعومة يف كل منهما
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 CCKو  Barker 11و تكنولوجيا تشفري  DQPSKو   DPBSKيستخدم ايضا تكنولوجيا تعديل 

 كما ىو احلال مع سابقيو  99و  5و 9و يستخدم ىذا ادلعيار ايضا نظام الثالث قنوات  

 
 و ىذا ىو ملخص دلواصفات ىذا ادلعيار 
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 802.11gالقدرة مع 
 

يف اإلشارة اليت تتعامل هبا فإنو البد من   noiseشوشرة  وجود تعاين من OFDMنظرا ألن تكنولوجيا ادلزج 
فالتزيد عن احلد الذي مت اختباره و ىذه    802.11gقدرة ادلنطلقة من اجلهاز الذي يتعامل مع التحكم يف كمية ال

 القدرة ربتلف من قطر آلخر 
و تالحظ أنو للحفاظ علي قيمة  DSSSو  OFDMو ىذا اجلدول يبني مقارنة بني القدرة ادلستخدمة بني 

الذي نستطيع أن  DSSSعلي عكس  30mWال تتعدي  OFDMاإلشارة بدون شوشرة فإن القدرة مع 
 100mWنصل بالقدرة معو ايل 
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 g 802.11 و b 802.11  بين السرعة موائمة
 

 امكانية يعطي ىذا و 802.11b  األقدم ادلعيار مع متوافق أنو 802.11g  معيار يف اجلميلة األشياء أحد من
   ادلعيار مع يتعامل الذي بوينت األكسس تستخدم أن b القدمي ادلعيار علي تعمل اليت لألجهزة

 802.11b  دبعيار يعمل جهاز تضع فعندما بعضهما  سلتلفني دبعيارين يتعامالن جهازان يفهم ال أن الطبيعي من
   عرب أشخاص وسط صيين شخصل وضعك تشبو 802.11g  دبعيار تعمل السلكية شبكة وسط
 يتعامل اليت OFDM  تكنولوجيا مع للتفاىم مهيء غري و DSSS  تعديل تكنولوجيا مع يتعامل b ادلعيار ألن
 لن و اإلرسال حني اخللية نفس يف ادلعايري يف تتعارض اليت األجهزة بني تفاىم يوجود فلن لذلك و 802.11g  هبا

 802.11g  أجهزة ببيانات مشغولة أهنا حني يف فارغة القناة أن لظنو دماتتصا وجود ايل يؤدي شلا تنسيق يوجد
Protection  تكنولوجيا أو خدمة تؤديو ما ىو ىذا  و ادلعايري ىذه بني توافقية لعمل طريقة ايل احتيج لذلك و
 Mechanism اخللية نفس يف معايريىا زبتلف اليت األجهزة بني توائم اليت  

 
يف حيز أكسس بوينت يعمل بادلعيار   802.11bيف البداية ىيا نتصور عدم وجود أجهزة تعمل بادلعيار 

802.11g  ىنا سيكون الرد اإلفرتاضي لألكسس بوينت ىو ارسال فرمي بيكون ,beacon frames   ربتوي
 علي ادلعلومات اخلاصة بو و اليت منها التايل 

NON_ERP present: no 
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Use Protection: no 
ىي معلومة تعطي من خالل البيكون تبني مدي االحتياج   Extended Rate Physicalأو    ERPو 

  802.11bو ىي عالقة عكسية  تعين أنو يف حالة عدم وجود أجهزة   802.11bلوجود دعم ترددي دلعيار 
ادلعطاه منها تبني أو بشكل مبسط القيمة  protection mechanismفإنو ال حاجة ايل وجود أو استخدام 

 أم ال   802.11bىل يوجد أجهزة من معيار 

 
فإن فرديات البيكون  تقوم علي الفور بإعالمهم بأهنم قادرون علي   802.11bأما يف حالة وجود أجهزة من ادلعيار 

 الولوج ايل شبكة األكسس بوينت كما تري يف الشكل  
 الحظ تغري حالة 

NON_ERP present: yes 
Use Protection: yes 

 
و ذلذا تتغري طريقة اإلرسال , فعندما ترسل اجهزة   802.11bاآلن األكسس بوينت يعلم بوجود أجهزة 
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802.11g   فرمي فإهنا البد أن تقوم بإرسال رسائل تنبيهية كفردياتrequest to send (RTS)   ألجهزة
802.11b   802.11و بنفس سرعتها كي تستطيع األجهزة اليت تتعامل مع معيارb   مساعها و فهمها  و بعدىا
علي نفس سرعة     clear to send (CTS)بالتجاوب و ارسال فرمي    802.11bتقوم أجهزة 
802.11b 

قط و مرسلة ف  unicastترسل لكل األجهزة و لكنها زلددة   broadcastليست عامة   RTSفرديات 
  bلألجهزة ذات ادلعيار 

 
و اليت ربتوي علي فرتة توقيتية ملزمة للسماع بدون ارسال   RTSبسماع   802.11bاخلطوة الثانية تقوم أجهزة  

ادلرسلة   802.11gو خالل ىذه ادلدة ال يستطيع اإلرسال و ال يستطيع أيضا مساع بيانات   durationتسمي 
 خالل ىذه الفرتة 

 ليتأكد من خلو القناة  CTSيف ارسال   80.211bيفكر اآلن 
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ادلتعامل بنفس ادلعيار   Aايل اجلهاز   CTSبإرسال   802.11gادلتعامل بادلعيار    Bاخلطوة الثانية يقوم اجلهاز 

 CTSيسمع فقط    80.211bادلتعامل بادلعيار   Cو يظل اجلهاز 

2 
الذي يتعامل بنفس   Bبإرسال بيانات ايل اجلهاز   802.11g ادلتعامل بادلعيار  Aاخلطوة الثالثة يقوم اجلهاز 

مساع تلك البيانات و يراىا كأهنا شوشرة   802.11bالذي يتعامل بادلعيار   Cادلعيار و ال يستطيع اجلهاز 
noise   و يظل ينتظر انتهاء مدة اإلنتظار ادلوجودة يف رسائلRTS/CTS 

  protection mechanismو ىذا  دليل علي عمل 



CCNA WIRELESS                                                                                 تقريب الشبكات الالسلكية للناطقين بالعربية مدونة 
 

    بروتوكالت الشبكات الالسكية                                        نادر المنسي

17 

2 
كل ىذا ال يعين خلو ىذا التوافق من مشاكل قد ربدث فوجود ادلعريين يف نفس ادلكان قد يؤدي ايل ظاىرة تسمي  

و ىي تنشأن نتيجة وجود جهازي أكسس بوينت متجاورين أحدمها يتواجد فيو  domino effectتأثري الدومينو 
 ادلعلومات  فيعلن عن بيكون هبذه  802.11gو   802.11bخليط من أجهزة 

NON_ERP present: yes 
Use Protection: yes, 
و اآلخر القريب من ىذا األكسس بوينت ال يتواجد فيو ىذا اخلليط و لكنو يري البيكون اخلاص باألكسس بوينت 

لديو و لكنو سيأخذ   802.11bالقريب منو فيحتاط لذلك فيعلن عن بيكون يدل علي عدم وجود أجهزة  
 ا منو ىكذااحتياطاتو لقرهب

NON_ERP present: no 
Use Protection: yes 

أسوأىا ىو تقليل السرعة من سرعة ادلعيار  ىذا األمر حيمل علي األكسس بوينت احتياطات  قد ال حيتاجها 
802.11g   802.11ميجابت لكل ثانية ايل سرعة ادلعيار  11ذوb   و ىذا أحد ميجا بت لكل ثانية  8ذو

 عيوب ىذا األمر و لذلك ينصح بتوحيد معايري األجهزة يف نفس الشبكة 
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IEEE 802.11a 
  1009و مت استخدامو يف األجهزة يف هناية   9888مت اطالق ىذا ادلعيار الالسلكي يف سنة 

ادلستخدمة يف ىذا ادلعيار من التقنيات اليت  ال تنتمي ايل تقنيات الطيف   Modulationتعترب تقنيات التعديل 
و زبتلف أيضا عنو    b , g 802.11و بذلك فهي سلتلفة عن سابقاهتا من   spread spectrumادلنتشر 

  الذي ال حيتاج ايل ترخيص UNIIو ىو من الرتددات اجملانية يف النطاق   5Ghzيف كوهنا تعمل علي  الرتدد 

 
يعمالن علي ترددات سلتلفة فإن أجهزهتما غري قادرتني  علي   802.11b/gو   802.11aو ألن ادلعيارين 

اإلتصال و لذلك فإن أي شبكة السلكية البد أن تكون كل أجهزهتا تعمل دبعيار واحد و تردد واحد فقط و لذلك 
 2.4Ghzو اخري شبكة السلكية 5Ghz تسمي الشبكات بإسم الرتدد الذي يعمل مثل شبكة السلكية  

و بذلك  تتميز بأن أجهزهتا ال تتداخل و ال ربدث مشاكل راديوية مع األجهزة اليت تعمل علي الرتددات اجملانية 
 GHz 2.4أألخري مثل أجهزة ادليكويف و اذلواتف الالسلكية و غريىا اليت تعمل علي الرتدد 

  802.11aالسرعات في 
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اال أن السرعات اليت   data rateيوفر العديد من السرعات   802.11aفإن   802.11bكما ىو احلال مع 

      43Mbpsو  37و  25و  13و  97و  91و  8و  5يدعمها ليست أربعا و امنا شباين سرعات  و ىي  
 data rateحيدث ذلا    802.11و كما ذكرنا فإن كل  اشارات أجهزة الشبكات الالسلكية  اخلاضعة دلعايري 

shift   802.11اي تقليل سرعة عند حدوث بعض ادلتغريات مثل اإلبتعاد عن مصدر اإلشارة   فأجهزةa    تقلل
حيت تصل ايل   8ايل  91ايل  97ايل  13ايل  25ايل  37ايل  43سرعة  اإلشارة عند البعد عن مركزىا  من 

5Mbps  
يف اإلشارة   noiseوجود شوشرة  RSSIو من ىذه ادلتغريات أيضا استشعار كارت الشبكة الالسلكية من خالل 

باألكسس بوينت للقيمة اليت    Data Rateاليت تصلو و ذلذا فإنو ليتجنب ذلك يقوم بتقليل سرعة اتصالو  
 ذبعل اإلشارة واضحة

ة اليت تستقبل اإلشارة الالسلكية و ذلذا يضطر األكسس بوينت و من ىذه ادلتغريات أيضا وجود العديد من األجهز 
و   54ايل توزيع و تقليل السرعة بينهم  بشكل ليس متساوي غالبا فتجد أن بعضهم يستخدم السرعة القصوي 

 Mbps 6أو     12او   24اآلخرين يستخدمون 
و التعديل   Codingتقنيات التشفري  تظل ثابتة و تتغري  Multiplexingعند تغري السرعة فإن تقنيات ادلزج 

Modulation   كما تري يف الصورة التالية 
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 802.11aالقنوات في 

 
 OFDM Othogonal Frequency Devisionتكنولوجيا مزج  IEEE 802.11aيستخدم 

Multiplexing   و اليت تستخدم كما عرفنا مسبقا اكثر من حاملcarrier   لكل منها قناة تسمي
subchannel  قناة  17تعمل  بدون اي مشاكل شلا يزيد السعة الرتددية للمعيار و  هبذا فهو يدعم  التعامل مع

و الذان يوفران فقط   802.11b/gقناة و ذلك علي عكس  98قناة و يف أوروبا  12يستخدم منها يف أمريكا  
و    microcellية استخدام خاليا صغرية  و ىذا بالطبع يزيد سعة الشبكة و امكان  ثالث قنوات غري متداخلة 
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 كثرية بدون أن تتداخل 

 
 

و ىو من الرتددات اليت تنتمي ايل النطاق الرتددي اجملاين   5GHzىو   802.11aالرترد ادلستخدم يف 
Unlicened National information Infrastructure UNII  و يتم تقسيم ىذا النطاق ايل

 و لكل منهم استخداماتو يف الشبكات الالسلكية  UNII-2و  UNII-1و  UNII-9ثالث نطاقات 
 

يف تصميم الشبكات الالسلكية الداخلية   4214GHz-4294مع نطاق ترددي   UNII-9فيتم استخدام  
indoor   
و   indoorيف تصميم الشبكات الداخلية    GHz 5.35-5.25مع نطاق ترددي   UNII-1و يستخدم 

  externalاستخدام ىوائيات خارجية  مع  outdoorاخلارجية 
يف   GHZ 42714-42614و ىو   ISMمع نطاق ترددي يتشابو مع  فيستخدم UNII-2و اما  

مع استخدام ىوائيات خارجية   bridgesو تصميم اجلسور الالسلكية   outdoorالشبكات اخلارجية 
external 

 
 
 

 802.11aالقدرة في 
مراعات القدرة يف تصميم الشبكة الالسلكية و ىوائياهتا يعترب من امور األمن القومي للدول فإن ىذه النطاقات 
الرتددية قد تتداخل مع ترددات أجهزة حساسة و تلتقط اشارات ال جيب التقاطها و لذلك فإن ادلنظمات احمللية 
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regulation bodies  عادلية لتناسب متطلباهتا احملليةتقوم بتقنني التعامل مع ادلواصفات ال 
بإجبار ادلستخدمني بعدم استخدام ىوائيات تزيد قدراهتا عن   FCCففي الواليات ادلتحدة تقوم مؤسسة 

50mW   للنطاقUNII-1   و النطاقUNII-2   وUNII-3   1ال يزيد عن W  و ىا األمر يضبط
 ديها كما تري يف اجلدولو اليت ال يسمح بتع  EIRPبدوره الكمية القصوي لإلشعاعا 

 
 ETSIو ىذا اجلدول اآلخر يبني ادلواصفات األوروبية طبقا دلا حددتو مؤسسة 
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 802.11 n 

 
يف نسختو التجريبية  IEEE 802.11n-2007مل يكد ادلصنعون يعلمون بوجود معيار جديد للشبكات الالسلكية 

draft  حيت هتاتفوا علي تصنيع أجهزهتم طبقا ذلذا ادلعيار حيت أنك لو تابعت تاريخ ىذا ادلعيار ستجد أن األجهزة اليت
   IEEE 802.11n-2009قد سبقت اقرار ادلعيار النهائي   802.11nصنعت مدعمة 

  CWNPسسة و ال عجب يف ذلك فبمجرد أن أطلق اإلصدار النهائي منو أو اشرف علي اإلصدار حيت قامت مؤ 
و ذلك كباب كامل   CWNAصاحبة الشهادات الالسلكية ادلرموقة بدمج ىذا ادلعيار و اختتمت بو منهجها الرائع 

 خيتص هبذا األمر  
فإننا   Mbps 10/100األمر بالفعل كان مغريا ففي الوقت الذي تنقل فيو شبكات اإليثرنت بياناهتا بسرعة بسرعات 

األمر الذي  Mbps 300حيلق بالشبكات الالسلكية فوق قفار اإليثرنت و بسرعة تصل ايل    802.11nصلد معيار 
 جعلت النظرة للشبكات الالسلكية تتغري من حيث كوهنا شبكات بطيئة نوعا ما  

علي مدي   draftتسمي ربريبية نسخة  99بتطويره عرب  IEEEو لقد قم معهد مهندسي  اإللكرتونيات و الكهرباء 
عند  1001قد بدأ قدديا يف   802.11nاال ان تاريخ   1008و انتهت يف  1006يظنها البعض بدأت من سنوات 

دلناقشة أمر زيادة  IEEEيف   High-Throughput Study Group (HTSG)انعقاد اجتماع رلموعة 
يف   published versionانتاجية الشبكات الالسلكية و الزالو حيت اليوم يطورون فيو رغم ظهور النسخة النهائية 

 1008اكتوبر 
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فادلعيار اإلبتدائي   802.11a/b/gأضعاف مقدرة الشبكات الالسلكية العادية  ةخبمسىذا ادلعيار بنسختو القددية يتفوق 
باإلضافة ايل التحسينات   Mhz 40و قناتو الرتددية يصل عرضها   Mb/s 300لو ظهر بسرعة نقل بيانات دبقدار 

 اإلشارة دلسافات أكرب اليت فعلها يف نقل

 
 802.11nأو  IEEE 802.11n-2009و األكثر روعة من ذلك أن التعديل الذي مت عليو و الذي يعرف بـ 

amendment       600قد طور ادلعيار ليتصل سرعة اإلتصال ايل Mbps  و لوال تطور اإليثرنت لتصل سرعتو ايل
10 Gbps  ألصبح خيار استبدال الشبكات السلكية بشبكات السلكية خيارا جيده البعض الزاميا و لكننا سنتكلم يف

 600و لن يكون ىناك فرق كبري سوي يف السرعة اليت وصلت حيت   1008ما قبل   802.11nىذا ادلقال عن معيار 
Mbps 

ادلستخدم يف ادلعايري الالسلكية   RTS/CTSوتوكوالت  الغريب يف ىذا ادلعيار و اجليد و ادلذىل انو مل يعد يستخدم بر 
العادية ألنو و ببساطة يعطي فرص جيدة جدا جلميع األجهزة يف اخللية للوصول ايل األكسس بوينت بدون التواجد يف 

 فلم تعد بيات الشبكات الالسلكية حباجة لإلنتظار  full duplexقائمة اإلنتظار  حيث شاركت اإليثرنت يف خاصية 
 ادلرسل كي يستقبل أو ادلستقبل كي يرسل بل من لديو بينات سريسلها يف أي وقت و ستصل بأرسع شلا تتصور

 protectionو مع ىذا فإن ىذا الربوتوكول  مطور لكي يتوافق مع ىذه ادلعايري حيث أنو يتميز بوجود خاصية 
mechanism   802.11اليت سبيز معريg   األكسس بوينت الذي يعمل دبعيار و الذي يستطيع من خاللو جعل

802.11n   802.11قبول اتصاالت من  أجهزة تعمل دبعايريb , 802.11a , 802.11g    
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و تلخيصا دلا سنذكره  فإن ىذا ادلعيار عند استخدامو للرتاسل بني األجهزة يف جانب األكسس بوينت و ادلستخدم فإنو 
كلما زادت ادلسافة بني األكسس بوينت و اجلهاز ففي معايري    data rateيعاجل القصور الناشيء عن اضمحالل 

802.11a/g  تضمحلdata rate   24حيت تصل ايل قمية  25ايل  37ايل  43من Mbps  بينما يف معيار
802.11n   ال حيدث ىذا اإلضمحالل حيث أن تقنياتMRC   وBeamforming  وSpatial MUX 

عرب مصفوفة اذلوائيات تقوم دبعاجلة اإلشارة لتحافظ علي  قيمتها اليت أرسلت هبا  MIMOو باستخدمها لتكنولوجيا 
 عند توفر ىذه التقنيات صبيعا  Mbps 300حيت انك قد تالحظ معدل تدفق للبيانات يصل ايل 

 
 MIMOالكثري و الكثري قد طور من قبل ىذا ادلعيار و الذي استخدم تقنيات السلكية و الكرتونية واعدة جدا بدئا من 

 Spatial MUXو هناية بـ   Beamformingو   MRCو مرورا بـ  
مستغنية عن كل ادلعايري  -ىذا ادلعيار أصبح من الشهرة و الكفاءة و الفعالية حيت أنو أطلق علي الشبكات اليت تستخدمو 

 امسيها الواحة الالسلكية  -نادر  –و أنا   green-fieldاسم احلقل األخضر  –السابقة 
 

11.288n Channel Aggregation 
 MHz 40و تعترب القناة الرتددية ذات العرض  MHz 40و   MHZ 20 قنوات بعرض   802.11nيستخدم 

مت درلهم و ىاذ األمر جيعل األجهزة اليت عمل هبذا ادلعيار قادرة علي دبعدالت نقل   MHz 20ىي قناتني بعرض 
 بيانات أعلي  

 802.11gمعياري و لكن عند استخدام ىذا ادلعيار لعملية الدمج فإنو يفقد إحدي خصائصو ادلميزة و  ىي توافقيتو مع 
 802.11aو  
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اال أن  OFDMيف استخدامهم لتكنولوجيا التعديل الرتددي   802.11gو   802.11aمع  802.11nيتشابو 

802.11n   يزيد عددsubcarrier   20يف كل قناة ذات عرض   41ايل  37من-MHz  و ىذا يزيد أيضا من
 Mb/s 260معدل نقل البيانات  ايل 

 

11.288n MAC Efficiency 
ارسالو خالل الوسط الالسلكي يتم دائما بشكل طبيعي فإن أي شيء  يتم   MAC 802.11لكي يعمل بروتوكول 

و ىذا األمر يعطل قليال اإلرسال و  ACK acknowledgmentالتأكد منو بواسطة ادلستقبل عن طريق رسائل 
حيث أنو يقوم بتجميع  802.11nو يف معيار اإلستقبال حيت يتم التأكد من وصول ادلعلومة و ىذا ما مت زبطي

aggregation    صف كامل من الفرديات مث يقوم بإرساذلا كاملة و يطلبACK   ذلا صبيعا و يسمي ىذا األمر
block acknowledgment 

 
 Distributed interfaceأنو يقوم باإلنتظار وقت استشعاري يسمي   802.11a,b,gفمن ادلعروف يف معايري 
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space DIFS   , قبل أن يسمح لو بإرسال فرمي كي يتأكد من خلو القناة و ىذا أيضا شلا يقلل من سرعة تدفق البيانات
بتحسني سرعة تدفق البيانات بواسطة تقليل الفرتات الزمنية اإلستشعارية اليت حيتاجها إلرسال  802.11nيقوم أيضا 

و ىذا األمر مفيد جدا يف حال لو أنو مل  Reduce Interframe Space RIFSالفرمي و ذلك بإستخدام 
يستطع ذبميع الفرديات و ارساذلا برسالة تأكيد واحدة فيقوم بإرساذلا بالطريقة العادية للمعايري القددية مع تقليل الفرتات  

 الزمنية بني كل فرمي مرسل
 

MIMO – Spatial Multiplexing 
و ىو   multiple-input, multiple-output و ىو اختصارا لـ MIMOأيضا بـ  802.11nيعرف 

بروتوكول السلكي حديث  صمم لزيادة سرعة و إنتاجية الشبكات الالسلكية و مت اعتماده و استخدامو من قبل مؤسسة 
 IEEEمن مؤسسة مهندسي اإللكرتونيات و الكهرباء  1006الواي فاي منذ صدوره يف 

من مستقبل و مرسل يف نفس اجلهاز و قد مكنت ىذه التكنولوجيا اجلديدة إحدي التقنيات اليت يتم فيها استخدام أكثر 
من زيادة تدفق البيانات عرب  802.11nعلوم اإلتصاالت خاصة األجيال احلديثة لشبكات اجلوال و شبكات الوايرلس 

 Access Pointسبكني أكثر من مستخدم لإلرسال و اإلستقبال يف نفس الوقت عرب زلطة عمل واحدة اليت قد تكون 
 يف شبكات ادلوبايل  Base stationيف الشبكات الالسلكية أو 

ليس ىذا فقط بل ساعدت ىذه التقنية شبكات الواي ماكس علي اإلنتشار حيث أهنا ركيزة اساسية ذلذا النظام الشبكي و 
ليت تقدم اخلدمة عرب الذي جيمع بني خصائص شبكات الواي فاي كجهة تقدم خدمات انرتنت و شبكات ادلوبايل اخللية ا

 زلطات و أبراج السلكية تغطي ادلدن

 
و ىي  ارسال أكثر من قناة ترددات السلكية و  MUXاو  Multiplexingأحد فروع تقنيات  MIMOو يعترب 

يتم ذلك عن طريق نقل اإلشارات مع فصلها عن بعضها تردديا مث استعادة القنوات ادلنفصلة عند مستقبل اإلشارة و نسميو 
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frequency division multiplex أو بتخصيص تلك القناة ادلشرتكة لعدة قنوات سلتلفة حلمل ادلعلومات حيث ,
أو نرسل كل قناة بعد  time division multiplexingتستخدم القنوات واحدة فواحدة زمنيا وىو ما يسمى 

 code divisionارات عند استقباذلا و نسميو تشفريىا ايل بتات معروفة للمرسل و ادلستقبل زمنيا مث استعادة تلك اإلش
multiplexing  

 Spatialال يصنف من ضمن ىذه الفروع بل يصنف ضمن فرع آخر مغمور يسمي  MIMOو لكن تقنيتنا احلالية 
multiplexing  حيث يتم ارسال أكثر من اشارة عرب نفس القناة و لكن هبوائيات متعددة أي أن اإلشارات مفصولة

دبضاعفة  Spatial MUXو تقوم ىذه التقنية Spatial مكانيا ولكل منها ىوائي خيصها و ىذا يفسر تسميتها بـ 
يات ادلستخدمة و يتم استخام ترقيم يساعدك حسب عدد اذلوائ Data rateثنائيا أو ثالثيا أو رباعيا دلعدل نقل البيانات 

ىوائيات اإلستقبال و 2عدد ىوائيات اإلرسال و الثاين 2حيث ديثا الرقم األول  2x3x2علي فهم ىذه التقنية ىكذا مثال 
 Spatial Streamإلشارات التدفق  1الثالث 

 

MIMO – Transmit Beamforming 
 + 802.11nالرتاسل بني جهازين أحدمها يستخدم معيار تستخدم عندما يتم   beamformingتكنولوجيا 

MIMO + Spatial MUX   مع أجهزة ال تدعم ىذا ادلعيار حيث أن األجهزة اليت تعمل مع تكنولوجيا
MIMO  ذات ىوائيات متعددة علي عكس األجهزة األخوي اليت تستخدم ىوائي وحيد حيث يقوم ىوائي ادلستقبل

 phaseو طورىا   amplitudeسل لضبط الفرق بني قيمها بتجميع اشارات ىوائيات ادلر 

 
و  feedbackو ال يتم ىذا األمر اال اذا تضمنت اإلشارة معلومات عن نفسها و تسمي تلك ادلعلومات دبرجعية اإلشارة 

 802.11nىذه ادلرجعية ايضا ال تتوفر اال يف اإلشارات ادلرسلة من أجهزة تتعامل دبعيار 

 
MIMO – Maximal Ratio Combining 
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تكلمنا عن طريقة تعامل اإلشارة ادلرسلة من قبل أجهزة تدعم  Transmit Beamformingيف جزء 
802.11n  802.11و يتم استقباذلا بوساطة أجهزة ال تدعم معيارn  و ىنا و مع تكنولوجياMRC Maximal 

Ratio Combining   802.11سنتعرف علي العكس و ىو كيفية ارسال اإلشارة من أجهزة ال تدعم معيارn  
   802.11nواستقباذلا من أجهزة تدعم معيار 

 
اي  أن  802.11nكما قلنا فهذه التكنولوجيا تستخدم يف مرحلة استقبال اإلشارة من قبل األجهزة اليت تدعم معيار 

قوم باستقبال اإلشارات اليت تصل للجهاز و تكون ىذه اإلشارات قد عانت بعضها ىذه األجهزة ذلا اكثر من ىوائي  و ت
 MRCمن بعض التأخريات نتيجة ظاىرة اإلنكسارات و اإلنعكاسات و غريىا  و يقوم اجلهاز بواسطة تكنولوجيا 

 ا تريبتحليل ىذه اإلشارات و ربديد قدرة كل منها و طورىا مث يقوم جبمعها معطيا مستوي عايل ذلا كم

 802.11nالهوائيات في 
فإن ذلك يتطلب وجود أكثر من ىوائي يف اجلهاز سواء كان   MIMOلتكنولوجيا  802.11nنظرا إلستخدام ادلعيار 

ىذا اجلهاز أكسس بوينت أو كارت السلكي حيث يقوم كل ىوائي دبعاجلة البيانات ارساال للمساعدة علي استقبال 
 اإلشارة بشكل أفضل و دبستوي أعلي 
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يات يف األجهزة الالسلكية فإن ذلك يزيد من و ىذه اذلوائيات زبتلف من جهاز آلخر من حيث العدد  كلما زاد عدد اذلوائ

قدرة اذلوائي علي اإلرسال و اإلستقبال و يشار ايل  األكسس بوينت بعدد ىوائيات اإلرسال و اإلستقبال بو فيطلق مثال 
عند استخدامو لثالث ىوائيات استقبال و مثلها ارسال و ىناك  3x3  three by threeعلي األكسس بوينت 

و تعترب أجهزة الالبتوب  اليت تعمل كروهتا    Cisco 1250احلال يف األكسس بوينت من نوع  كما  2x3أجهزة 
 2x2من فئة األجهزة   802.11nالالسلكية علي معيار 

تستطيع أن سبيز األجهزة اليت تعمل طبقا ذلذا ادلعيار بواسطة وجود ىذه اذلوائيات و ان كان األمر ينحو ضلو استخدام 
 األجهزة  كما ىو احلال مع األجهزة اخللوية و لذلك فما عليك اال أن تبحث عن وجود ىذا الشعار ىوائيات مدرلة يف

 علي غالف األجهزة أو مطبوعا عليها 
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