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Abstract 
       Recent advances in wireless communications and electronics have helped to 
develop sensor nodes which are low-cost, low-power, multifunctional, small in size 
and communicate in short distances. These tiny sensor nodes, which consist of 
sensing, data processing, and communicating components, leverage the idea of 
sensor networks. Ad hoc sensor network is a multihop network made of hundreds 
of sensor nodes. 
This Paper presents a proposed secure and energy efficient decentralized key 
management protocol. The proposed protocol combines three schemes; key 
establishment, key update and new node addition scheme. The energy consumption 
of the proposed key management is analyzed and compared with those of the 
formal protocols. The analysis shows an advantage in term of energy consumption 
over the previous work. 
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  نظام آمن ذو استهالك قليل للطاقة الدارة مفاتيح شبكات التحسس الالسلكية

  
  الخالصة

التقدم الحاصل في مجال االلكترونيات و االتصاالت ساهم في تطوير اجهزة تحـسس رخيـصة               
 متعددة الوظائف و صغيرة الحجم و ذات مدى اتـصال           الثمن و اقتصادية في استهالك الطاقة و      

  .قصير
, هذه المتحسسات الصغيرة الحجم التي تتكون من وحدة معالجة البيانات و جهاز اتصال السـلكي              

تتكون هذه الـشبكات مـن المئـات مـن          . ساعدت في بلورة فكرة شبكة المتحسسات الالسلكية      
ان هذا النوع من الشبكات     . على مبدا القفز المتعدد   المتحسسات التي تعتمد في االتصال فيما بينها        

حيـث  . يواجه العديد من التحديات واهمها هو محدودية مصدر الطاقة التي يعتمد عليها المتحسس    
و لـضمان اداء هـذه      . انها ال تعتمد على مصدر طاقة مستمر في عملها بل علـى البطاريـات             

ة تقوم بحماية التطبيقات التي تعمل من اجلها   الشبكات بشكل كفوء يجب ان يكون هناك انظمة امني        
  .من اهم المتطلبات هو ضرورة تقييم احتياجات الطاقة. هذه الشبكات

 يح و يتضمن هذا النظام ثـالث مهـام  هذا البحث يقترح نظام المركزي آمن و كفوء الدارة المفات   
ـ  . Key establishment, Key update and New node addition: فرعيـة وهـي    رىج

 و اظهرت النتائج كفـاءة النظـام         اجراء مقارنة مع النظم المتعارف عليها       مع دراسة هذا النظام  
  . السابقةي استهالك الطاقة مقارنة بالنظمالمقترح ف
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