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 )انتيای راىرً( سازی آزمایشگاه بيینوطبقو زیرزمین، مکان: دانشکده ميندسی صنایع، 

 چکیذُ سخٌراًی

ّای هتخاصن تَزیع ّای حسگر ّوَارُ در هحیطّای حسگر بیسین ٍ ایٌکِ گرُبا تَجِ بِ ٍسعت کاربرد ضبکِ

ّای بسیار ّای حسگر بیسین دارای ٍیصگیباضذ. ضبکِّا بسیار ضرٍری هیضًَذ، ًیاز بِ تاهیي اهٌیت ایي ضبکِ هی

ّای پردازضی ٍ ... کِ باعث باضٌذ، هاًٌذ هحذٍدیت اًرشی، هاّیت ًااهي ارتباطات بیسین، هحذٍدیتخاصی هی

ّا کاربردی ضًَذ، در ایي ضبکِّای دیگر بکار گرفتِ هیّای اهٌیتی هعوَل کِ در ضبکِضَد تا بسیاری از رٍش هی

آٍری اطالعات در هیذاى جٌگ استفادُ ّای حسگر برای جوعز گرًُذاضتِ باضٌذ. برای هثال در کاربردّای ًظاهی ا

در  ّا ٍجَد دارد.ّا کِ اهکاى گَش دادى بِ ارتباطات ٍ یا حتی تصرف ٍ دسترسی بِ گرُضَد. در ایي گًَِ هحیطهی

ازین ٍ پردّای حسگر بیسن هیّای هعرٍف احرازَّیت ٍ کٌترل دسترسی در ضبکِایي ارائِ، ابتذا بِ بررسی رٍش

یک رٍش  فیلتر بلَمدر اداهِ بِ ارائِ یک رٍش جذیذ با استفادُ از رٍش رهسًگاری هٌحٌی بیضی ٍ ساختواى دادُ 

کِ یک رٍش  کربرٍضگیری از ایذُ سیستن جذیذ احرازَّیت ٍ کٌترل دسترسی ارائِ ضذُ است. رٍش جذیذ با بْرُ

ّای حسگر بیسین  ّای ضبکٍِ اًطباق آى با هحذٍدیتّای هعوَلی است احرازَّیت ٍ کٌترل دسترسی برای ضبکِ

ّا بِ ًحَی طراحی ضذُ است تا استاًذاردّای اهٌیتی را با حذاقل سربار هصرف اًرشی ٍ هحاسباتی برای ایي ضبکِ

ّای هختلف ایي بخص در هقایسِ با پاراهترّای اهٌیتی ٍ تاهیي کٌذ. در ًْایت بِ بررسی ٍ هقایسِ عولکرد رٍش

 ّای حسگر بیسین خَاّین پرداخت. پاراهترّای حیاتی ضبکِسایر 
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