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ABSTRACT  
   The high prevalence of the Internet services in Iraq have led to the emergence of tight 
and crowded towers Wi-Fi (Wireless Fidelity) services in residential neighborhoods 
because of the limited extent of coverage of this system. This led to increased cost of 
subscriber's services due to the multiplicity of mediators, as this system is limited only to 
cover the fixed places.                                                                                         
    In this  research, we are  compare the  effectiveness  in  terms  of  coverage  area (fixed  
and  mobile ),  speed downloading data and other matters. This system is WiMAX: 
 (Worldwide Interoperability for Microwave Access). 
     The  WiMAX  technology  is  well  suited for cities characterized by  the construction 
of a horizontal and a lack of  natural  heights  or  artificial (very  high vertical buildings). 
This fully applies to the Iraqi topographical, which will lead to lower the overall costs 
due to the reduction of the towers and equipment to a very small percentage. For 
example, Baghdad city will need no more than three towers for full coverage , in other  
hand  technical  specifications,  lower  cost to  subscribers  due  to  shorter    preparation 
of mediators , reduced substations located in abundance in residential areas. Research 
will explain by direct comparison between the two systems including the strengths and 
weaknesses of both, and their behavior according to the topography of Iraqi cities. 
Keywords:  WiFi , WiMAX , Wireless communication, Internet, Iraqi topographic . 
 

 افضلیة استخدام نظام واي ماكس على نظام واي فاي في الطوبوغرافیة العراقیة
 

  الخالصة
خدمات  ألبراجان االنتشار الكبیر الستخدام خدمة االنترنیت في العراق ادى الى ظھور مزدحم ومتقارب     

 السكنیة بسبب محدودیة مدى التغطیة لھذا النظام, وھذا یؤدي الى زیادة كلفة الخدمةفي االحیاء الواي فاي 
للمشتركین نظرا لتعدد الوسطاء, كما ان ھذا النظام یقتصر فقط على تغطیة االماكن الثابتة . في ھذا البحث 
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وامور تقنیة لبیانات ا وسرعة تحمیل والمتحركة الثابتة تغطیةال من حیثتتم المفاضلة بنظام اخر اكثر فعالیة 
   : ماكس اخرى یتناولھا البحث بالتفصیل, وھذا النظام ھو الواي 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access)   
وجود مرتفعات طبیعیة او   افقي وعدم  للمدن التي تمتاز ببناء  مالئمة تماما  الواي ماكس ھي ان تقنیة      

اصطناعیة ( االبنیة العمودیة العالیة جدا) وھذا ما ینطبق تماما على الطوبوغرافیة العراقیة, حیث سوف 
یؤدي الى تقلیل الكلف االجمالیة نظرا الى اختزال االبراج والمعدات الى نسبة قلیلة جدا فمثال فأن مدینة 

وبمواصفات تقنیة  احدث و كفاءة عالیة  ابراج للتغطیة الكاملة بغداد سوف ال تحتاج الى اكثر من ثالثة 
وكلفة  اقل للمشتركین  نظرا  الختصار  اعداد الوسطاء واختزال المحطات الفرعیة المتواجدة بكثرة في 

المباشرة بین النظامین  المقارنةازقات المحالت السكنیة, كما سوف یوضح البحث النقالت التقنیة بأسلوب 
  المدن العراقیة. لطبوغرافیةلكالھما وكیفیة سلوكھما وفقا لقوة والضعف ونقاط ا

  الطبوغرافیة  العراقیة . اي , الواي ماكس , االتصال الالسلكي, االنترنیت ,ف الوايالكلمات الدالة: 
 

 المقدمة
  The Institute of( معھد المھندسین اإللكترونیین والكھربائیین اصدرت مؤسسة 1997في عام     

Electrical and Electronics Engineers(  )IEEE  عن وضع المعاییر الخاصة  ) المسؤولة
كمعیار قیاسي للتعبیر عن ترددات الرادیو المستخدمة في  ) 802.11( الرمز ,الستخدام ترددات الرادیو

 یة التي تقوم علیھا معظم الشبكاتوھي التقن,  WiFi((Wireless Fidelity)  [1]نوع ( الشبكات الالسلكیة
، فھي تستخدم موجات الرادیو لتبادل  WLAN Area Network   (Wireless Local ( الالسلكیة

وذات سرعة عالیة المعلومات بدالً من األسالك والكوابل, كما أنھا قادرة على اختراق الجدران والحواجز، 
لشبكات الالسلكیة حددھا ا معاییر لتلكوھناك عدة  ), Mbps  54في نقل واستقبال البیانات تصل إلى(

IEEE )أشھرھا ،a802.11 ( وقد أقرّ قبلھ معیار ،)b802.11  (وأحدث المعاییر الیوم ھي  ) ac 
تستخدم و أن مداھا وسرعاتھا متفاوتة، وھذه المعاییر متوافقة مع بعضھا في الغالب، إال  [2]  ) 802.11

) والذي یعني (التشغیلیة البینیّة العالمیة للولوج WiMAX( , اما  )  GHz 5-2.4 ( تتراوح ترددات عالیة
ھي تقنیة ,و )  Worldwide Interoperability for Microwave Access( بالموجات الدقیقة ) 

 )، الذي IEEE 802.16معیار (الوھي مبنیة على ابعد اتصاالت تھدف لتوفیر بیانات السلكیة عبر مسافات 
والذي  تم   MAN)   Wireless (  Area Network) (Metropolitanیسمى  اخر نظامیعمل مع 

) والذي  IEEE 802.16لمعیار (للترقیة مطابقة  2001ماكس الذي انعقد في  اختیاره من قبل منتدى واي
  .  [3]بمدیات اكبر وبكفاءة اداء اعلى باألنترنتیسمح للمستخدم على سبیل المثال أن یتصل 

ً من بین كل التقنیات الالسلكیة  WiMAX  تعتبر تقنیة الواي ماكس   لالتصال  الحالیة، التقنیة األكثر نضجا
،  (Intel )  شركة تقنیة حول العالم على رأسھا شركة إنتل 70وھي تقنیة تم تطویرھا من قبل  باإلنترنت، 

)، وفي حین تقوم تقنیة الواي فاي الحالیة بتغطیة مساحة   AT&T  تي آند تي(  ، و إي   (Covad ) وكوفاد
اإلنترنت الالسلكي فإن محطة الواي ماكس یمكنھا تغطیة مساحة دائرة  من بث مترا  60یصل قطرھا إلى 

ً من بث  45یبلغ نصف قطرھا  ً إلیصال اإلنترنت  كیلومترا اإلنترنت، وھذا ما یجعل الواي ماكس حالً مثالیا
ً أن نقطة البث الواحدة بإمكانھا أن تنقل إلى أماكن بعیدة، وتعمیمھا على مدن بأكملھا،  بیانات  خصوصا

میغابایت في  54فاي ال تتجاوز  میغابایت في الثانیة، في حین أن سرعة الواي  70بسرعة 
                                            [4]  الثانیة
تعتمد الیة ایصال خدمة االنترنیت في العراق بصورة رئیسیة على تقنیة الواي فاي, وذلك على الرغم      

الذي یسبب باتساع مساحات ط الحضري في المدن العراقیة والتي تتمیز بالبناء االفقي من طبیعة التخطی
المدن مخلفا خسائر في البنیة التحتیة الناتج عن بعد المسافات في االحیاء السكنیة, ومن ضمن ھذه الخسائر 

وكذلك  ,الكھرباء إلیصالالمشكلة ذاتھا المسافات و  تلكاالحتیاج الى شبكات میاه ومجاري تمتد طردیا مع 
رقم  شكل( ایصال خدمات االنترنیت بواسطة كم ھائل من المحطات الفرعیة المنتشرة في المحالت السكنیة
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لمحدودیة المدى والقدرة لمنظومات الواي فاي  والتي تسبب تعدد الوسطاء وزیادة الكلف ومحدودیة  , ) 1
تناسب التخطیط الحضري العراقي ذو البناء االفقي  الكفاءة, لذا من الطبیعي البحث عن منظومات اخرى

وقلة توفر البناء العمودي, وان وجد فیمتاز ببساطتھ حیث قلما نجد ابراج عالیة او ناطحات سحاب في المدن 
مع البناء العمودي وتتالئم مع البناء االفقي واالھم  ال تتوافقالعراقیة, لذا فأن افضل االنظمة ھي تلك التي 

یادة مدى التغطیة بصورة كبیرة إلیصال خدمات االنترنیت الالسلكیة الى مناطق واسعة دون من ذلك ز
وزیادة مساحات التغطیة مع جودة كفاءة االداء الحاجة الى انشاء ابراج اضافیة, مما یؤدي الى تقلیل الكلفة 

  ). 2رقم  شكلنظام الواي ماكس (ل
           

 

 
  ) والتي تبین كثرة ھوائیات الواي فاي لتغطیة1رقم ( شكل                                       

                                                     متعددة.  اماكن                                                                        
                                  

 

 
 

 ) والتي تبین ھوائي واي ماكس لتغطیة اماكن2شكل رقم (
 اماكن محدودة .
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 تطور نظام واي ماكس.
لتحدید  2001في عام  )802.16 ) المعیار (IEEEاعتمد معھد مھندسي الكھرباء وااللكترون الدولي (     

), مستخدما تردد اعلى من on–line-of-sight(NLOS)تطبیقات خط البصر (ل انظام السلكي جدید وفق
والیة قاعدة طبقات  ,) 2GHz–11GHz( وخفض الحقا)  10GHz–66GHz( قیمتھنظیره الواي فاي 

)physical layer( ) للتقسیم الزمني المضاعفTDM) (Time division multiplexing وطور (
 orthogonal frequency division multiplexingللتقسیم الترددي المضاعف المتعامد (  الحقا

(OFDM) ( لترمیز الرسالة الموثق ضافة طبقة اخرى داعمة تم أ 2004, وفي وقت الحق في عام
)message-authentication code (MAC) لتصبح  ذو صیغة  اخرى وھي الیة الوصول للتقسیم ,(

        )orthogonal frequency division multiple access (OFDMA)الترددي المضاعف المتعامد(
), WiMAX) والذي سمي فیما بعد بالواي ماكس (IEEE 802.16-2004والذي اطلق علیھ المعیار (

وھذه المرة االولى التي تظھر ھذه التسمیة بصورة رسمیة والتي سوف تعتمد الحقا لتكون االسم الرسمي 
  .  [5]الثابتةلھذا النظام ذو التغطیة 

بالرغم من ان نظام الواي ماكس المذكور انفا یمتلك مدى تغطیة واسع ومتفوق على نظام الواي فاي  في     
كثیر من االمور التقنیة اال ان كال النظامین یلتقیان بكونھما ذوي تغطیة الماكن ثابتھ , ولیست لدى كلیھما 

النظام لتلك الحالة واستمرت الجھود القدرة على تغطیة الحاالت المتحركة , لذا اھتم القائمون على ھذا 
حیث تم تقدیم المعیار  2005نظام واي ماكس ذو تغطیة ثابتة و متحركة, وتم ذلك بنجاح في عام  إلنتاج

)IEEE 802.16e-2005) والمعرف بمعیار واي ماكس المتحرك (Mobile WiMAX(  والجدول رقم
 .  [6]نظمة الواي ماكس المختلفة ال المواصفات التقنیة) یوضح 1(
 

  [7] ) یبین مواصفات معاییر انظمة الواي ماكس المختلفة.1جدول رقم (
  IEEE 802.16-2004  IEEE 802.16e-2005  802.16  نوع المعیار

  2005كانون ثاني   2004حزیران   2001كانون ثاني   سنة االنتاج

  للتغطیة الثابتة 10GHz–66GHz  2GHz–11GHz  2GHz–11GHz  تردد العمل
2GHz–6GHz متحركةللتغطیة ال  

  ثابتة ومتحركة  ثابتة  ثابتة  نوع التغطیة

  QPSK,QAM QPSK,QAM  QPSK,QAM  نوع التضمین

  Mbps 1-75 Mbps  1-75 Mbps 134-32  معدل نقل البیات

التقسیم  نوع
  المضاعف

TDM/TDMA TDM/TDMA,OFDMA  TDM/TDMA,OFDMA  

  TDD,FDD TDD,FDD  TDD,FDD  التقسیم المزدوج

 ,20MHz, 25MHz  عرض الحزمة
28MHz,  

1.75 MHz, 3.5 MHz , 7 
MHz, 14 MHz 

1.25 MHz,5 MHz, 10 MHz  

1.75 MHz, 3.5 MHz , 7 
MHz, 14 MHz 

1.25 MHz,5 MHz, 10MHz 
  

التصمیم 
  االفتراضي

wirelessMAN-SC  wirelessMAN-SCa 
wirelessMAN-OFDM 

wirelessMAN-OFDMA 
wirelessHUMAN  

wirelessMAN-SCa 
wirelessMAN-OFDM 

wirelessMAN-OFDMA 
wirelessHUMAN  
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 ممیزات نظام الواي فاي .
  سھلة التركیب و اإلعداد .  . أ
 تكلفتھا مقبولة نسبیا .  . ب
 یمكن لمنظومة واحدة أن یربط بھا عدت أجھزة من الحواسیب .  . ت
كیكا ھرتز، و ھي أعلى نسبیا من  5و  2.4بث موجات الواي فاي على ترددات تتراوح ما بین   . ث

الترددات التي تستعملھا الھواتف الالسلكیة و األجھزة المرئیة و أجھزة الالسلكي الیدویة. الترددات العالیة 
 .ھذه تسمح بحمل بیانات أكثر

 
  نظام الواي فاي.نقاط ضعف 

 محدودیة منطقة التغطیة .  . أ
 محدودیة اعداد المشتركین .  . ب
 بالمقارنة مع نظام الواي ماكس .محدودیة السرعة   . ت
 تبث لمحطات ثابتھ فقط.  . ث
 

 .واي ماكسالممیزات نظام 
 ) ) من أوائل الشركات التي رفعت شعار   (Fujitsuوشركة فوجیتسو  ( Intel )  كانت شركة إنتل    

WiMax)  ، وانضمت إلیھما العدید من الشركات العالمیة من أمثال نوكیاNokia)  (  وسیسكو  Cisco)    (
ً أسموه ات ،   (Proxim )  بروكسیم و ً اتحادا ، ویھدف ھذا االتحاد إلى تعمیم  WiMAX  حاد ـــلیكونوا جمیعا

اعتماد تقنیات وأجھزة متوافقة مع ھذه المواصفات، وھذا سیكون في صالح  و معاییر موحدةاستخدام 
 االداء ھي:, ومن ابرز النقاط المھمة لكفاءة في النھایة خدمالمست

مرونة معاییر وادوات التشغیل حیث بإمكان الواي ماكس ان یعمل على عدة أنواع من الشبكات ذات  .أ
  التراكیب التصمیمیة المختلفة .

 Advanced (AES) . الحمایة واألمنیة العالیة حیث یقوم الواي ماكس بدعم األنظمة التالیة :ب
Encryption Standard) و كذلك(DES) Data Encryption Standard  و تمتاز ھذه األنظمة بتقنیة

    [8] . )ة اختراقھا في مختلف المراحل (االرسال.... االستقبال... الوسط الناقلوقلة احتمالی امنیة عالیة
  .وسعة عالیة میغابایت في الثانیة 70بسرعة . نقل المعلوماتیة بسرعة عالیة ج
. سرعة التوظیف حیث یمكن مباشرة العمل بنظام الواي ماكس بدون الحاجة إلى تحمیل اي برامج تشغیلیة د

أو اي اجزاء تكمیلیة للمنظومة وبإمكان المشغل ان یقوم باستعمال اي حزمة من حزم البیانات المسموح بھا 
یتم صنع منظومات الواي ماكس  . التكلفة المخفضة نسبیا اي انھا مناسبة لمختلف أنظمة االتصاالت حیثه

  وفقا للقیاسات العالمیة من حیث التركیبة الھندسیة.
 BPSK, QPSK, 16-QAM( . نطاق التغطیة الواسع حیث یتم استعمال عدة أنواع من التضمین مثلو

and 64-QAM. (  
. الواي ماكس الثابت, اي ان النقطتین اللتان یتم االتصال بینھما ثابتتا االحداثیات یمكن ان تزید مساحة ز

 النقطة الثانویةثابتة والرئیسیة كم, اما الواي ماكس النقال ویكون في ھذه الحالة نقطة البث  50التغطیة عن 
  كیلو متر. 15~  5تتراوح التغطیة من  , حیثمتحركة

    
  .نظام الواي ماكسنقاط ضعف 

في مجال االتصاالت ومعالجة اإلشارات  التقنیات الحدیثةواي ماكس  الذي یشتمل على الان تصمیم نظام    
الرقمیة لتحقیق تجربة إنترنت عریض النطاق للمستخدمین على مساحة حضریة واسعة, لدیھا تحدیات 

 المعلومات اتنفس قوانین الفیزیاء ونظریباألداء  تؤثر على والتيمماثلة كما في األنظمة الخلویة القائمة، 
  المعتمدة واھم ھذه التحدیات :
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  .خسائر المسار
لمسافات بعیده وھذه احدى تحدث خسائر المسار في االتصاالت الالسلكیة نتیجة انتشار االشارة الرادیویة     

كما في والتي ھي في الحقیقة كمیة من الطاقة المنقولة في جبھة موجیة كرویة نتائج زیادة المدى السلبیة 
  ), تخسر جزء من قدرتھا كلما ازداد مدى االنتشار والتغطیة .3الشكل (

 

  
  [7] . ) والذي یمثل شكل انتشار الموجة الكھرومغناطیسیة3شكل رقم (

  
وفق المعادلة  تكون القدرة المفقودة لخسائر المسار واالستقبالبافتراض تساوي الخواص لھوائیات االرسال 

  التالیة:
po= (4πd / λ)2    , {20log(4πd / λ) in dB}                                                     ... ……(1) 
 

  )dاالشارة , اما () مقدار الطول الموجي الناتج من تردد λو (   ) مقدار خسائر المسار poحیث تمثل (    
  فتمثل مقدار المسافة المقطوعة , لذا فأن مقدار قدرة االشارة المستلمة تكون وفق المعادلة التالیة :

عالقة طردیة بین ) یمثل تطبیق برنامج ماتالب  لعالقة خسائر المسار مع التردد , ونالحظ 4والشكل رقم (
الشكال بأنھ تم استخدام وحدات القیاس بالدیسیبیل وذلك , ونالحظ من اخسائر المسار والتردد لمسافة ثابتة

   لمالئمتھا لخواص االنتشار بالصیغة اللوغارتمیة .

   
  

  [9] ) یمثل العالقة بین خسائر المسار و التردد.4الشكل رقم (

pr 

Pt 
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الطبیعي فأن ) فیمثل العالقة بین المسافة المقطوعة وخسائر المسائر لتردد ثابت ومن 5اما الشكل رقم (   

  العالقة تكون طردیة .

  
  [9] ) فیمثل العالقة بین المسافة المقطوعة وخسائر المسائر لتردد ثابت.5الشكل رقم (

  
لقدرة ومما تقدم انفا فأن من الطبیعي تأثر اشارة االستقبال بخسائر المسار, لذا تكون المعادلة العامة 

 :  [10]الستقبال كما یلي ا
pr = pt  λ2 GtGr/ (4πd)2                                                                        ..………….(2) 
 

ھي كسب  ) G) ھي قدرة االشارة المرسلة و(pt) ھي قدرة االشارة المستلمة و ( prحیث ان (      
مباشرة بالمسافة المقطوعة ( تأثر قدرة االستقبال ) یمثل 6الھوائیات في االرسال واالستقبال, والشكل رقم (

), حیث نالحظ تفوق واضح للواي ماكس بسبب  WiFi & Wimaxلكال النظامین (   , خسائر المسار )
دریجیا میزان القدرة بعد اختالف التردد وكذلك اختالف قوة االشارة المرسلة مقارنة بالواي فاي الذي یفقد ت

نالحظ بقاء میزان القدرة في حدود جیدة رغم ازدیاد المسافة , بینما الكیلومتر الثاني من ھوائي االرسال
  .  لنظام واي ماكس

  
 & WiFiلكال النظامین(   ) یمثل تأثر قدرة االستقبال مباشرة بالمسافة المقطوعة6الشكل رقم (

Wimax ( . 
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بنظام الواي كم ) مقارنة  2), ان نظام الواي فاي یمتاز بمدیات قصیرة ( 6نالحظ من الشكل رقم (     
تؤدي الحقا المستلمة بالھبوط الى مستویات قلیلة   لإلشارةیبدء میزان القدرة  في ھذا النظام  ھماكس, حیث ان

الى ضعف وانقطاع في استالم المعلومات وبالتالي الى ظاھرة التالشي, وبعكسھ نظام الواي ماكس الذي 
تستخدم ھذه الخدمة بشكل رئیس ألجل نقل یدة لذا االحتفاظ  بمیزان القدرة الى مسافات بعیتمتع بخاصیة 

البیانات في المناطق الحظریة الواسعة كالمدن أو المناطق النائیة التي یصعب إیصال خدمات نقل البیانات 
السلكیة إلیھا , اذ توفر ھذه التقنیة عبر محطات األرسال واستقبال إمكانیة إرسال واستقبال البیانات عبر 

) كیلو متر لمحطات االرسال واالستقبال الثابتة التي تشبھ أبراج الھتف الخلوي 50مسافة تصل إلى (
) كیلو متر لمحطات االرسال واالستقبال المتحركة فیمكن ألجل تقریب 15) إلى (5والمسافة تتراوح بین (

ال سالخلوي من حیث مساحة التغطیة لنقاط االر  ماكس ) بخدمة الھاتف –الصورة مقارنة خدمة ( واي 
واالستقبال, و یمكن ان یتم استعمال الواي ماكس في تطویر الشبـكــات الھجــینة وكـذلك في تـطویر أنـواع 

, وكذلك في أنظمة المراقبة عن بعد  ) mesh  networkأخرى من الشبـكات مثل المیش نیت ورك ( 
)monitoring   systems) وكما ھو الحال في نظام (SCADA.(  
 

  ). Shadowing(   التظلیل
اضافة الى خسائر المسار المبینة انفا ھناك خسائر اخرى مھمة جدا, بسبب وجود عوائق لخط البصر بین     

االرسال واالستقبال لنظام الواي ماكس , بسبب وجود االبنیة العالیة واالشجار والتضاریس االرضیة كما 
  ) ITTTمن قبل منظمة () المحدد 7مبینة في الشكل رقم ( 

  

  
  [11] ) یبین ضعف اشارة االستقبال نتیجة وجود عائق (بنایة).ITTT) محدد من قبل منظمة (7شكل رقم (

  
وھذه الخسائر ھي بسبب عدم االتصال المباشر بین المرسل والمستقبل لذلك تسمى خسائر التظلیل    
)Shadowing ,( جزء كبیر من القدرة أي وصول اشارة غیر مباشرة الى المستقبل مما یؤدي الى فقدان

 المرسلة وكما موضح في المعادلة التالیة :
pr = ptpox [do/d]α                                                                                ……………(3)  

 
فان  ھو عینة عشوائیة من الظل وبالتالي فأن القدرة المستقبلة ھي عملیة عشوائیة, في الواقع xحیث         
 ان السبب الرئیسيوینبغي التأكید على  ,من القیمة المتوقعة اضمحالل لإلشارة المستقبلةیؤدي إلى ×  قیمة

 )doنسبة الى المسافة االصلیة () dمما یؤدي الى زیادة للمسافة بقدار ( االبنیة العالیة ھيالتظلیل لظاھرة 
   .الى ظاھرة التالشيالتظلیل على نطاق واسع  یؤديوبالتالي، غالبا ما  ),αوبوجود معامل انحراف(
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، حیث X = 10X / 10لوغاریتمي طبیعي، و ھو تكون ذو سلوك قیمة التظلیل عادة كمتغیر عشوائي      
)x~N (0,ơs

ơsالى ( )0من () مع توزیع متوسط ( 2
  سلبي  مردود ) ذات  ơsوالذي یبین بأن زیادتھ( ,)2 

, وعادة دیسیبلال بوحداتالتعبیر عن نظام التشغیل االنحراف المعیاري  یتم  و االنتشار  خواص  على
) یبین العالقة بین القدرة 8,والشكل رقم ( دیسیبل 12-6القیم التقلیدیة لنظام التشغیل في نطاق  تتراوح

 وبتطبیق برنامج الماتالب., ) ơsالمستلمة والمسافة بتغییر معامل التظلیل (

  
  ơs ( . [9]) یبین العالقة بین القدرة المستلمة والمسافة بتغییر معامل التظلیل (8الشكل رقم (

 
 ).Fading( التالشي

ان ظاھرة التالشي تختلف كلیا عن ظاھرتي خسائر المسار والتظلیل , حیث ان تأثیرھا سلبي جدا على   
االستقبال وتحدث نتیجة تعدد االشارات الواصلة الى المستقبل التي ھي باألصل من مصدر واحد وھو 

بسبب كثرة العوائق ( اكتظاظ المرسل, وسبب ذلك یعود الى حدوث انعكاسات كثیرة لإلشارة االصلیة 
)  multipath(مما یؤدي الى حالة تعدد المسارات االبنیة وخاصة في المدن ذات البناء العمودي المزدحم) 

حالة التالشي, وكما موضح  مسببا في عملیة االستقبال تتبعھاووصول عدت اشارات متزامنة الى المستقبل 
 ). ITTT) المحدد من قبل منظمة ( 9( في الشكل رقم

 
 

  
)والذي یبین حدوث ظاھرة التالشي بسبب تعدد  ITTT) المحدد من قبل منظمة ( 9الشكل رقم (

  [11] المسارات.
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مما تقدم انفا فأن نظام الواي ماكس لھ ممیزات ایجابیة كثیرة وبنفس الوقت یعاني من بعض السلبیات      
اغلبھا تتركز في المدن ذات الكثافة السكانیة العمودیة العالیة وذات التضاریس التي تحجب خطوط البصر 

, الن ) وذات البناء االفقي لیة(مناطق سھللتواصل الالسلكي , و ذلك فھو مالئم جدا للمدن عدیمة التضاریس 
   [12] .المكتظ المعوقات المذكورة انفا ھي اقل بكثیر من المدن ذات البناء العمودي

 
  الفروقات بین نظامي الواي فاي و الواي ماكس.

 ) ادناه:2قات كما في الجدول رقم (ویمكن تلخیص الفر
 

  فاي و الواي ماكس .) یبین الفروقات الرئیسیة بین نظامي الواي 2جدول رقم (
  ) 802.11a/gواي فاي(  ) 802.11b(واي فاي   )(802.16aواي ماكس   نوع النظام

 الوصول الالسلكي العریض  مجال العمل
)MAN(  

  ) LANالالسلكي المحلي (  ) LANالالسلكي المحلي (

 to 11 GHz  2.4 GHz  2.4 GHz (g) 2  تردد العمل
5 GHz (a)  

  to 20 MHz  25 MHz  20 MHz 1.25  عرض حزمة القنوات

التقسیم المزدوج 
)Duplex (  

  ) Halfنصفي (  ) Halfنصفي (  )Fullكامل (

 OFDM  تكنولوجیا الرادیو
(256-channels)  

Direct Sequence(  
Spread Spectrum  

  تتابع مباشر النتشار الطیف

OFDM 
(64-channels)  

  bps/Hz  0.44 bps/Hz  2.7 bps/Hz 5  لكل ھیرتز عرض الحزمة
نوع التضمین 

)Modulation(  
BPSK, QPSK, 

16-, 64-, 256-QAM  
QPSK  BPSK, QPSK, 

16-, 64-QAM  

التصحیح المستقبلي 
  )FECللخطأ (

Convolutional Code 
Reed-Solomon التفاف الكود 
  سلمون -نوع رید

  Convolutional Code  بال
  التفاف الكود

 Encryptionالتشفیر (
(  

Mandatory- 3DES 
Optional- AES  

Optional- RC4 
(AES in 802.11i)  

Optional- RC4 
(AES in 802.11i)  

  ثابت  ثابت  ) 802.16eثابت ومتحرك (  حالة التغطیة
 كم كحالة قصوى ومثالیة 2  كم متحرك15كم ثابت و 45  مدى التغطیة

مترفي 30لبث الھوائیات ,
  الداخل لبث الراوتر.

كم كحالة قصوى ومثالیة  2
مترفي 30الھوائیات ,لبث 

  الداخل لبث الراوتر.
    1997  للمتحرك 2005للثابت  2001  الظھور االول

  
في مختلف  یبین الجدول تفوق واضح للخواص التقنیة لمنظومة الواي ماكس على منظومة الواي فاي    

) للواي ماكس یقابلھ نصفي للواي فاي Full) ھو كامل ( Duplexمنھا ان التقسیم المزدوج ( المجاالت
 -الى ان التصحیح المستقبلي للخطأ یستخدم التفاف نوع رید باإلضافة 64مقابل  256وكذلك عدد القنوات 

یؤھلھ لالستخدام االمثل وخاصة في المدن التي تمتاز  ومواصفات اخرى مبینھ بالجدول مما,  سلمون 
) ادناه 10, والشكل رقم(  [13] ختزل نقاط الضعف فیھ كما بین سابقابمواصفات تبرز نقاط القوة في النظام وت

استخدمت تقنیة الواي , كما   [14]یبین اعداد المستخدمین للسنوات الست االخیرة في وسط الوالیات المتحدة 



ӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ ҒƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹ34 ) ơƀҰƵǚ¤(A  əӨƞƵǚ.8¤2016             افضلیة استخدام نظام واي ماكس على نظام واي فاي في     
 الطوبوغرافیة العراقیة                                                                                                   

 

229 
 

و إعصار ماكس إلعادة االتصال وبسرعة بین مواقع حصلت فیھا كوارث طبیعیة مثل إعصار تسونامي 
 . كاترینا

  
 ) الذي یبین اعداد المشتركین لخدمة الواي فاي والواي ماكس في وسط الوالیات المتحدة 10الشكل رقم (

  ) 2014-2008للسنوات ( 
 

                                               العراقیة.المدن وغرافیة طوب لىنظرة ع
كیلومتر مربع ویمتد على شكل  132000یحتل السھل الرسوبي ربع مساحة العراق أو ما یساوي     

كیلومتر ) ویمتد بین مدینة بلد على نھر دجلة ومدینة الرمادي  250كیلومتر وعرضھ  650مستطیل ( طولھ 
في منطقة التل األسود على نھر الفرات من جھة الشمال والحدود اإلیرانیة من جھة الشرق والھضبة 

تقع في  الھضبة الصحراویة ة االھوار والبحیرات, اماالصحراویة من جھة الغرب وتدخل ضمنھا منطق
-100كیلومتر مربع ویتراوح ارتفاعھا بین (  198000مساحة القطر أو  1/2غرب العراق وتحتل حوالي 

وھي منطقة انتقالیة بین السھول الواطئة  ) متر وتدخل ضمنھا منطقة الجزیرة, اما المنطقة المتموجة 1000
% من مساحة  50العالیة في أقصى الشمال والشمال الشرقي في العراق وتحتل  في الجنوب وبین الجبال

) كیلومتر مربع خارج المنطقة الجبلیة ویتراوح 42000) كیلومتر مربع منھا (67000المنطقة الجبلیة أو ( 
-200ارتفاعھا من  یتراوح كیلومتر مربع ضمن المنطقة الجبلیة و 25000م و  200-100ارتفاعھا من 

م, واخیرا المنطقة الجبلیة في القسم الشمالي والشمالي الشرقي من العراق وتمتد إلى حدوده المشتركة  450
مع سوریا وتركیا وإیران في الغرب والشمال والشرق وتحتل ھذه المنطقة ربع مساحة العراق تقریبا 

ل نظام الواي ماكس لذا یتضح بأن معظم مساحة العراق ھي مالئمة لعم,  [15] ) كیلومتر مربع92000(
وان بامتداد البناء االفقي من الناحیة الحضریة وكذلك تمتاز  كونھا مناطق سھلیة او متموجة وقلیلة االرتفاع,

وذلك الن نظام الواي ماكس ذات مساحة تغطیة ,وجدت مباني عمودیة فھي قلیلة وذات ارتفاع محدود جدا
والمشتركین, اما الواي فاي فذلك اقل اھمیة نظرا واسع بشرط توفر خط الرؤیا بین الھوائي الرئیسي 

لغرض نشر المنظومة في كافة المدن  لمحدودیة مساحة التغطیة وكثرت اعداد الھوائیات المنتشرة.
 قلیل اتھوائیعدد فأن معظم النواحي واالقضیة تحتاج الى , ) 11واالقضیة والنواحي العراقیة ( شكل رقم 

 عدد اكثرمنتحتاج الى ذات المساحة االوسع نسبیا فالمدن الرئیسیة , اما نظرا لصغر مساحتھا لتغطیتھا 
اي انھ بحساب ذلك فأن العراق , تبعا لعدد المشتركین ومساحات التغطیة كاملةبصورة ھوائیات لتغطیتھا ال

(یمكن  العاملة حالیا والمعداتات ھوائیمن اعداد ال) %20-%10سوف یحتاج بصورة تقریبیة الى حوالي (
وھذه االعداد تعتبر  )وكذلك الجدوى االقتصادیة والفنیةالشركات المجھزة ب تعانةاجراء دراسة تخمینیة باالس

 .في عموم القطر ھوائیات الواي فاي  المنتشرة حالیااالف من  معبالمقارنة قلیلة جدا 
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  [15] ) خارطة العراق مبینا فیھا المدن واالقضیة والنواحي.11شكل رقم (

  المناقشة
یتمیز العصر الحدیث بتقدم ھائل وقفزات نوعیة في مجال االتصاالت والحاسبات , ویقاس مدى التقدم في    

في مجاالت الحیاة كافة والتي تشمل المؤسسات الحكومیة البلدان عن قابلیتھا بتسخیر تلك االمكانیات 
,المنشئات الصناعیة ,المرافق التجاریة , حركة االسواق, التربیة والتعلیم العالي , استخدامات المواطنین 
,االعالم , نظام الحوكمة االلكترونیة  وكثیر من االمور االخرى, وجمیعھا تلتقي في محور ثابت وھو تلقي 

حالیا في العراق یستخدم نظام الواي فاي  بصورة رئیسیة  .االنترنیتخدمة ات ومن ضمنھا تلك الخدم
إلیصال تلك الخدمة , ولكن لھذا النظام محاسن ومساوئ كما لكل االنظمة في العالم ومن ابرز مساوئھ ھي 

خدمة ضعیفة (ھذا ما نالحظھ في وقت الذروة حیث تصبح الخدمة اداء ال جودةمحدودیة المدى ومحدودیة 
فأن  لذا,  وارتفاع الكلفة نتیجة لكثرة الھوائیات والمعدات وتعدد الوسطاءجدا الى مستوى غیر مقبول) 

,  )الواي ماكس (باختیار ھذا النظام  جعل من الضروري التفكیر أفضلظھور نظام احدث وذات مواصفات 
 لتضاریسلفتھ, اضافة الى ذلك فھو مالئم لالذي یمتاز بحداثتھ وتفوق مواصفاتھ الفنیة والتقنیة وانخفاض ك

 ,باستخدامھا لھیمكن االستفادة من تجارب دول سبقتنا , كما في مضمون البحث انفاالعراقیة وفق لما تم بیانھ 
, وبناءا على ما تقدم انفا حیث اثبت كفاءة عالیة واداء ممیزبلدان عربیة ذات طبیعة مقاربھ للعراق  وھي

  نلخص ما یلي :
تقنیة الواي ماكس بسرعة أكبر بكثیرمن تقنیة الواي فاي، و تغطي مساحات و مسافات أكبر تعمل  .1

 .، و تسمح لعدد أكبر من المستخدمین باستعمالھا، و بھذا ستنعدم مشكلة توصیل الخدمات الى المناطق النائیة
واي ماكس میكابیت في الثانیة بینما تقنیة ال 54إن السرعة القصوى لخدمة واي فاي تصل إلى  .2

 میكابیت في الثانیة. 70یمكنھا نقل البیانات بسرعة 
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مترا بینما یبلغ قطر المساحة  60المساحة التي تغطیھا تقنیة الواي فاي العادیة یصل قطرھا إلى  .3
كیلومتر. و الفرق ھنا یعزى إلى الترددات المستعملة و قوة أجھزة  100واي ماكس ــال  التي تغطیھا تقنیة
اني او ة بسبب المبـالطبع تعمل المسافة، و طبیعة المكان و الطوبوغرافیة االرضیة ( صناعیاإلرسال. و ب

 یة المساحات .ـطـــام تغـوائق أمـقس كعـالططبیـعیة بسبب التضاریس) و
كیكا  66 – 10كیكا ھرتز و ما بین  11 – 2تعمل تقنیة الواي ماكس بترددات تتراوح ما بین  .4

 .   [16] [17]ا ھرتزكیك 5 -2.4ھرتز بینما تعمل تقنیة الواي فاي بین ترددات تتراوح ما بین 
  

                                                                                                                                                                                                                                          االستنتاجات
یة ـنظام الواي ماكس ھو من االنظمة الحدیثة في مجال توصیل خدمة االنترنیت الى المشتركین بكفاءة عال

ومالئم وحداثة تقنیاتھ منخفضة بسبب اختزال اعداد المعدات الالزمة لعملھ  وبأسعاررة ـات كبیـوبمدی
ئم تماما لالستخدام في المدن مالذا ھو ة المستویة وذات البناء االفقي ,لخصیصا للمناطق ذات الطوبوغرافی

 العراقیة ویتفوق على النظام القدیم نسبیا ( الوا فاي ) في جمیع المجاالت الفنیة واالقتصـادیة.
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