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 :ممخص البحث
الالسمكية في السنوات األخيرة نظرًا لمنمو غير المسبوق في تقنيات  اتتزايد انتشار شبكات الحساس

االتصاالت الالسمكية,فتوجو العمماء لحل المشاكل التي تتعمق بيذه الشبكات لجعميا أكثر مالئمة وقابمة 
لمتطبيق في مجاالت متعددة. وبالرغم من التحديات التي تواجو  مثل ىذه الشبكات إال أن موضوع األمان 

فتم  ,أخذه بعين االعتبار ألىميتو في العديد من التطبيقات التي تحتاج إلى سرية كالتطبيقات العسكرية تم
 المالئم لتطبيقات عديدة. LEACHتصميم العديد من بروتوكوالت التوجيو كبروتوكول 

حيث يعتمد بروتوكول  ,من الشبكةأعمى  LEACHثر تحسين بروتوكول أسيدرس ىذا البحث  
LEACH من قبل  لالعتداءعرض لذا يتدورًا ميمًا في الشبكة  المجموعةويمعب رئيس  المجموعاتى عم

 .مصرح بيمال غيراألشخاص 

 ودراسة مستوى RC5من األمن من خالل استخدام خوارزمية التشفير  ىمين المستوى األدنأت تم دراسة
 برنامج  باستخدام  عمى الشبكةثر كل واحد منيما أو  زيادة في استيالك الطاقة والتأخير الزمنيال

Matlab. 

   , SECURITY , LEACH PROTOCOL , WIRELESS SENSOR NETWORKكممات مفتاحية:

MATLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Abstract: 

With the deployment of the Sensors Networks gaining some popularity due 
to exist an infrastructure to other telecommunications networks, researchers 
are focusing on solving the issues concerned with making networks more 
feasible and viable in many application, As sensor networks have various 
constraints so the security issues has been realized that these sensor networks 
which have found application in many trivial situations need to be secured for 
example military application, so it  has designed  many routing protocol 
(LEACH) that it  suitable for many application. 
This paper study the enhancement to LEACH in order to secure network, 
that protocol LEACH rely on the self organize, and cluster head plays very 
important role in the network so he is being easily occupied by attackers. 

We technical study  secured the minimal security by using RC5 cryptography 
algorithm and study  the energy spent and delay by using MATLAB. 
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