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يتميز هذا الع�شر بالتقدم العلمي الهائل واملت�شارع يف �شتى جوانب املعرفة، وكذلك يف عدد 
االكت�شافات واملخرتعات يف خمتلف اجلوانب والتطبيقات. وقد اأحدث ما �شهدته احل�شارة 

االإن�شانية من قفزات وطفرات علمية تغيرًيا جذريًّا �شمل معظم نواحي احلياة الب�شرية. 
تنمية  ي�شتهدف  وب�شياق  وتطبيقاتها،  العلوم  من  الكبري  الرتاكم  بهذا  تتعلق  والأ�شباب 
والتنوير  العلمي،  الوعي  مثل:  مفاهيم،  اأخذت  الذاتية،  تنميته  اأجل  من  علميًّا  االإن�شان 
العلمي، والتثقيف العلمي ت�شق طريقها؛ لت�شهم يف زيادة الوعي بالعلوم ومنتجاتها، واملعارف 

وتطوراتها، بل �شملت نواجت التطور يف بع�ض العلوم واآثارها، وا�شتخداماتها الرديئة. 
 ولهذه االأ�شباب وغريها برزت اأهمية االهتمام مبا يعرف بالثقافة العلمية، حيث ظهر هذا 
امل�شطلح على ال�شاحة الثقافية العامة، واأ�شبح يفر�ض نف�شه ك�شرورة ملحة؛ لتكوين املواطن 
غريرّ  الذي  الهائل  املعريف  التفجر  بعد  وخا�شة  حوله،  من  التي  العلمية  باملجريات  الواعي 
كثرًيا من الأمناط الفكرية وال�سلوكية للإن�سان، وذلك بعد دخول العلم بنظرياته وتقنياته يف 

خمتلف جمالت الن�ساط الإن�ساين.
دة  وقد جاءت ال�شيا�شة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار يف اململكة العربية ال�شعودية موؤكرّ
على اأهمية ن�شر الوعي العلمي، والثقافة العلمية يف املجتمع ال�شعودي؛ لربط املجتمع العري�ض 
للتوجهات  ت�شتجيب  ثقافة علمية  بناء  ثمرّ  االأ�شا�شة، ومن  ون�شر مفاهيمها  العلوم،  بتطورات 

احلثيثة نحو البحث العلمي، والتطوير التقني يف اململكة.  
وقد حر�شت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ اإن�شائها على االهتمام بالتوعية 
العلمية، ون�سر الثقافة العلمية، حيث داأبت على متابعة اإ�سدار املطبوعات العلمية من جملت، 
اء وامل�شتفيدين من  اإلى عموم القررّ وكتيرّبات، وكتب علمية، وغريها من االإ�شدارات املوجهة 
واملحا�شرات،  والتقنية،  العلوم  كاأ�شبوع  االأخرى:  ن�شاطاتها  وكذلك  املتعددة،  الن�شر  اأوعية 
العلمية،  اأفراد املجتمع، وتنمية معارفهم  تثقيف  واملوؤمترات؛ وذلك للإ�شهام يف  والندوات، 
لتعمرّ  احلديثة؛  املعلومات  اأوعية  يف  العربي  واملحتوى  العربية،  املكتبة  اإثراء  اإلى  باالإ�شافة 

الفائدة، وتت�شع اآثارها.  
اء الكرام. و�شتتبعه-  وياأتي هذا االإ�شدار كاأحد االإ�شدارات العلمية املوجهة اإلى عموم القررّ
ل �شل�شلة ممتدة من املعارف والعلوم والتطبيقات العلمية  باإذن اهلل تعالى- اإ�شدارات عدة ت�شكرّ

يف جمالت كثرية. 
باإ�شدارات علمية  العربية  املكتبة  اإثراء  اإلى  �شعينا  قدًما يف  للم�شي  التوفيق؛  اأ�شاأل اهلل 
اأثًرا حميًدا يدفعنا جميًعا نحو جمتمع معريف، يحّث اخلطى  متنوعة، حيث نرجو اأن حتقق 

�شوب التقدم والتطور.  
                                                                              رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

                                                                                        د. تركي بن �سعود بن حممد اآل �سعود

  تقديم
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مقّدمة

الة وال�ّسالم على ر�سول اهلل – �سّلى اهلل عليه و�سلم – اأّما  ب�سم اهلل، واحلمد هلل، وال�سّ
بعد؛ فاإّن الكتاب الذي ب���ني اأيدينا هو مقّدمة يف علم �سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية، الذي 
ُيَعّد اأحَد الفروع احلديثة يف علم �سبكات احلا�سبات، ويع���ّد هذا الكتاب اأّوَل الكتب املطبوعة 
باللغة العربّية يف هذا املجال، وياأتي الكتاُب ا�ست�سعاًرا مّنا باأهمّية تعريب العلوم، وكوِنها متّثل 
حجَر الزاوية يف بناء التق���دم العلمي لالأّمة؛ اإذ يتيح للطالِب العرب���ّي التغّلَب على الكثي من 
عوبات التي تواجهه؛ فالّطالب العادّي يحتاج اإلى الكثي من الوقت واجلهد  الإ�سكالّيات وال�سّ
لدرا�سة اللغة الأجنبي���ة ذاِتها؛ ف�ساًل عن اجلهد امل�ساَعف ال���ذي يبذله لدرا�سة العلوم بهذه 
اللغة موازنة بالدرا�سة بلغته الأّم؛ مّما يوؤثر – ول �س���ك – ب�سورة �سلبّية يف جممل حت�سيل 
الطالب. ول يقت�سر الأمر على ه���ذا فَح�ْسُب، بل كثًيا ما يقف حاجز اللغة عائًقا اأمام قدرة 
الطالب على الإبداع والبتكار؛ ولك���ي تاأتَي عملّية الّتعريب بنتائ���َج اإيجابيٍة يف تطوير التقدم 
العلمي يف العامل العربي واإثرائه؛ حتتاج حركة الّتعري���ب اإلى جهود �سخمة يف تعريب اأّمهات 
الكتب واملراجع والكت���ب املهّمة، بل والأبحاث املن�سورة يف كل جم���ال من جمالت العلوم، مع 
ا�ستمرار هذا العمل ل�سنوات طويلة بالتوازي مع تطوير العلوم والهتمام بالبحث العلمي. وهو 
ما يحتاج جله���ود �سخمة ومتويل كبي، ل ميك���ن اأن يقت�سر على اجله���ود الفردية، بل يجب 
اأن ميتّد اإلى املوؤ�س�سات واملنظم���ات ذات ال�ساأن يف الدول العربية للعمل ب�سورة تكاملّية؛ لكي 

تت�سافر اجلهود نحو الهدف املن�سود.
يهدُف الكتاب اإلى اإثراء املكتبة العربّية يف جمال العلوم الهند�سية، وذلك من خلل تقدمي 
فكرة تف�سيلّية، و�سرح واٍف ل�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ من حيث ن�ساأتها، وكيفّية بنائها، 
وتطبيقاتها املختلفة. وي�ستهدف الكتاب ثالث فئات خمتلفة من القراء: املجموعة الأولى؛ هم 
مة وافية  الباحثون املبتدئون يف جم���ال �سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية؛ اإذ يوّف���ر الكتاب مقدِّ
ومي�ّسرة عن هذا النوع من ال�سبكات، مّما يتيح لهوؤلء الباحثني فر�سُة النطالق نحو مراجَع اأكرث 
�سني  تف�سياًل يف هذا املجال، اأّما املجموعة الثانية امل�ستهدفة من هذا الكتاب فت�سمل املتخ�سّ
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�ص �سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية، مّمن توفر لهم تلك  يف اأحد جمالت املعرفة خارج تخ�سّ
�ساتهم. ومن اأمثلة هذه املجموعة الأطّباُء،  ال�سبكات جمالٍت تطبيقيًة جديدًة متعلَّقة بتخ�سّ
ومهند�سو الإن�ساءات، ومهند�سو الآلت، والباحثون يف جم���ال الزراعة، والقادة الع�سكرّيون، 
�سون يف الّريا�سة البدنّية، وغريهم. اأّما  والباحثون يف جمال احلفاظ على البيئ���ة، واملتخ�سّ
�ض – الوا�سع الّطالع  املجموعة الثالثة وهي الأخية فتتمّثل يف القارئ العادي – غي املتخ�سّ
والثقافة، الذي يرَغب يف التعّرف اإلى جمالت العلم احلديث ب�سورة عامة؛ اإذ يوفر هذا الكتاب 
�سورة وا�سحة لهذا القارئ عن جمال �سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية، ورمبا يواجه هذا النوع 
ا من ال�سعوبات يف فهم بع�ص احلقائق العلمية يف جمال �سبكات احلا�سبات  من القّراء بع�سً
ب�سورة عامة اأو يف جمال �سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية ب�سورة خا�سة، اإل اأن ذلك لن يوؤثر 

قطعًا يف الفهم العام ملو�سوعات الكتاب.
بة امل�ستخدمة يف الكتاب،  يتكّون الكتاب من اأربعة ف�سول، ي�سبقها قائمة بامل�سطلحات املعرَّ
مع ما يقابلها من م�سطلحات يف اللغة الإجنليزية، ويلي الف�سول الأربعة فهر�ض امل�سطلحات 

وقائمة املراجع.
يقّدم الف�سل الأول من الكت���اب لعلم �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة؛ اإذ يعر�ض ب�سورٍة 
ح تاريخ ن�ساأته���ا منذ ظهورها فكرًة،  مي�ّسرة فك���رة �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة، ثم يو�سّ
مروًرا بتطّورها، حتى و�سولها اإلى �سورتها احلالية، كما يعر�ض الف�سل موازنة م�ستفي�سة بني 
ة، مو�سًحا اأوجه الت�سابه  �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية و�سبكات احلا�سبات اجلّوالة اخلا�سّ
والختالف بينهما. ياأتي الف�سل الثاين بعد ذلك بعنوان “بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية”؛ 
ح الأج���زاء الأ�سا�سية وكذلك  َ بالتف�سي���ل مكّونات ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية، فيو�سّ لُيَبنينِّ
امللحقات الإ�سافية التي ميك���ن تزويد الُعَقد بها. كما يناق�ض الف�س���ل التحدّيات التي تواجه 
بناَء ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية وكيفية التغل���ب عليها. ينتقل الف�سل الثال���ث بالقارئ اإلى 
�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية”؛ ليعر�ض �سورة �ساملة لطريقة ت�سغيل ُعَقد احل�ّسا�سات  “بناء 
الال�سلكّية وكيفّية نقل البيانات فيم���ا بينها. ي�سرح الف�سل ال�سيناريوه���ات املختلفة لت�سغيل 
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�سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية، وحتدّيات بناء ال�سبكة، كم���ا يتعّر�ض يف �سيء من التف�سيل 
ل�سرح طبقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية وم�ستوياتها املختلفة. اأّما الف�سل الرابع – وهو 
الأخي – فيطرح العديد من التطبيقات املتنّوعة ل�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف املجالت 
املختلفة. ويف النهاية ياأتي فهر�ض امل�سطلحات ثم قائمة باأ�سماء املراجع التي مت ال�سرت�ساد 

بها يف الكتاب.
ويف هذا املقام ل ي�سعن���ي اإل اأن اأتقّدم بجزيل ال�سكر والعرفان ل���كل من اأ�سهم يف اإخراج 
هذا الكتاب اإلى النور، واأخ����ضّ بالذكر الإدارة العامة للتوعية العلمّي���ة والن�سر مبدينة امللك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ مِلَا قّدمْته من متويل ورعاية واهتمام حتى يخرج هذا الكتاب بهذه 
فة، كما اأتقّدم بال�سكر لل�سادة الأ�ساتذة الأفا�سل الذين راجعوا الكتاب على ما  ال�سورة امل�سرنِّ

موه من ن�سائَح علمّية ولغوّية، اأُخذ كثي منها يف العتبار عند املراجعة النهائّية للكتاب. قدَّ
ويف النهاية اأ�ساأل اهلل عّز وج���ّل اأن يجعل هذا الكتاب اأ�سا�ًس���ا ومرجًعا للقارئ العربّي يف 
علم �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة، واأن يجعَله اهلل لبنة يف بناء �سرح التقدم العلمي لالأّمة 

الإ�سلمّية، �سعًيا ل�ستعادة جمدها التليد.

املوؤلف
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الف�سل الأّول

 مقدمة يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية

1.1 - مقّدمة
كان اله���دُف الأ�سا�سّي من �سناعة احلا�سوب منذ اأكرث م���ن �ستني عاًما هو ا�ستخدامه يف 
عملّيات معاجلة البيانات؛ اأْي للقيام بعمليات ريا�سّية ومنطقّية ونحوها. ويرجع ذلك اإلى قدرة 
احلا�سوب على اأداء هذه املهام يف زمن قيا�سّي وبدّقة عالية، ل ي�ستطيع الإن�سان اأن ي�سل اإليها 
اإل ب�سعوبة بالغة، وبعد بذل كثي من اجلهد والوقت. وقد �سّجع التفّوُق الذي اأظهره احلا�سوب 
يف جمال معاجلة البيانات العلماَء والباحثني على اإدخال احلا�سوب يف جمال التحَكم، ومن َثّم 
فلم يتم الكتفاء بالدور التقليدي للحا�سوب يف اإدخال البيانات ملعاجلتها عن طريق الو�سائل 
التقليدية؛ كاإدخالها با�ستخدام لوحة املفاتيح، ثّم اإخراج النتائج با�ستخدام ال�سا�سة اأو الطابعة، 
بل تطّور الأمر اإلى ربط احلا�سوب بالبيئة املحيطة؛ وذلك لت�سجيل بع�ض العوامل املوجودة يف 
تلك البيئة اأو للتحّكم يف بع����ض الأجهزة املوجودة فيها، كربط كاميات املراقبة باحلا�سوب؛ 
ملراقبة منطقة حمّددة لت�سجيل احلركة يف تلك املنطقة، اأو لكت�ساف عملّيات الت�سّلل، اأو لربط 
مقيا�ض درجة احلرارة باحلا�سوب؛ ليتحّكم يف اأجهزة تكييف الهواء؛ لت�سغيلها اأو لإيقافها عند 
درجة حرارة حمّددة، وغيها من الأمثلة العديدة، وبذلك اأ�سبح للحا�سوب دوٌر فاعٌل ل يقت�سر 
على معاجلة البيانات فقط، لكّنه امتّد لي�سبح ُمْرتِبًطا بالبيئة؛ لي�سّجل بع�ض العوامل املحيطة 

بتلك البيئة، اأو للتحّكم اآليًا يف بع�ض الأجهزة التي ي�ستخدمها الإن�سان.
ظّل اّت�سال احلا�سوب باأجهزة القيا�ض اأو اأجهزة التحّكم لوْقٍت زمنّي طويل مق�سوًرا على 
الّت�سال ال�سلكّي املبا�سر بني احلا�سوب من جهة، وتلك الأجهزة من جهة اأخرى. وهذا الّت�سال 
ال�سلكّي قد و�سع – ول �سك – قيوًدا على التطبيقات التي ميكن اأن يقّدمها احلا�سوب يف هذا 
املجال. من ناحية اأخرى اأتاحت التطّوراُت العلمّية امل�ستمّرة يف ال�سنوات الأخرية يف جماَل: 
الإلكرتوني���ات والت�سالت الال�سلكّية، ت�سني���َع ح�ّسا�سات ل�سلكّية تعم���ل بالبطارّية، وتتمّيز 
ب�سغر احلجم، وانخفا�ض التكلف���ة، وتعّدد ال�ستخدامات، كما اأّن���ه ميكنها الإر�سال ل�سلكًيا 
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ى �سبكاِت  مل�سافات خمتلفة، و�سمح ت�سنيع تلك احل�ّسا�سات الال�سلكّية بوجود تقنية جديدة ُت�َسمَّ
احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة )Wireless Sensor Networks( واخت�ساًرا )WSN(؛ لت�سنع 

الأخية بدورها ج�سًرا بني عامل تكنولوجيا املعلومات والطبيعة التي نحيا فيها ]21[.
1.1.1-  تطّور الأنظمة الإلكرتوميكانيكّية

كان للتقّدم العلمي الكبري يف جمالت علمّية متعدّدة مثل: الفيزياء، والإلكرتونيات الدقيقة، 
والتحّك���م الآيل، وعلم امل���واد، دوٌر ب���ارٌز يف تط���ّور كّل علم من تل���ك العلوم عل���ى حدة، لكن 
الالفت للنظر يف التقدم العلمّي يف ال�سن���وات القليلة املا�سية هو التعاون امل�سرتك بني علماَء 
�سات التي �سبق  ا، وق���د اأّدى التعاون ب���ني التخ�سّ �سات خمتلفة م���ع بع�سهم بع�سً من تخ�سّ
 Micro-Electro-Mechanical( ذكرُها اإلى اإيجاد الأنظمة الإلكرتوميكانيكية الدّقيق���ة
ة ملا  Systems( واخت�ساره���ا )MEMS(، التي جنحت بدورها يف تطوي���ر احلدود اخلا�سّ

َّى منظومة اإلكرتونية على �سريحة )System-on-a-chip( اأو )SoC(؛ اإذ َفَتحت الأنظمة  يُ�سَم
الإلكرتوميكانيكية الدقيقة )MEMS( اآفاًقا جديدة اأمام ال�سرائح الإلكرتونّية ]49[؛ فهذه 
ال�ّسرائح الإلكرتونّية التي كانت م���ن قبل تنّفذ عملّيات منطقّي���ة وريا�سّية فح�سب، اأ�سبحت 
ِم���ُل نظاًما كاًمال لقيا�ض بع�ض العوامل والظواهر  وظائفها التقليدية – حَتْ اإلى  – بالإ�سافة 

الطبيعّية، بل واإر�سال تلك القيا�سات ب�سورة ل�سلكّية.
مل تكن الأنظم���ة الإلكرتوميكانيكية الدقيقة هي �ساحبة ال���دور الوحيد يف تلك املنظومة 
م امللمو�ض يف تكنولوجيا الرتدد الراديوي)Radio Frequency( واخت�ساًرا  اجلديدة، لكنّ التقدُّ
)RF(، وتكنولوجيا الدوائر الرقميّة )Digital Circuits(، كان لهما – كذلك – دوٌر كبٌي 
يف هذا التقّدم؛ اإذ �سمح���ت الأولى بت�سنيع اأجه���زة اإر�سال وا�ستقب���ال ذات طاقة منخف�سة 
وترددات عالية، اأّما الثانية فقد اأتاحت ت�سنيع �سرائح متناهية ال�سغر ذات اإمكانات متعّددة.

2.1.1 - ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية
كان التع���اون امل�سرتك بني كلٍّ من تكنولوجيا احل�ّسا�س���ات، وتكنولوجيا معاجلة البيانات، 
وتكنولوجيا الت�سالت، هو اخلطوَة الّتالية لخرتاع اأجهزة جديدة �سغية احلجم وت�سنيعها، 
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ى  ويطلق على الواحدة منها ُعْقدة ح�سا�سات ل�سلكّية )Wireless Sensor Node(، وت�سمَّ
كذلك عقدة دقيقة )Mote(؛ نظًرا ل�سغر حجمها وخفة وزنها ]31[. وُتعّد هذه العقدة الدقيقة 
ة تقي�ص العوامل املحيطة، ومن ثمَّ تعالج البيانات امل�سجَلة، وتر�سلها ل�سلكيًّا  وحدة م�ستقّلة ُمْدجَمَ
اإلى حمط���ة رئي�سة )Base-Station( اأو )Sink(، التي جتم���ع املعلومات، وبتعبي اآخر فاإّن 
وظيفة العقدة الدقيقة تتلّخ�ض يف حتويل القيا�سات الطبيعّية امل�سّجلة – كدرجة احلرارة اأو 
ن�سبة الرطوبة ونحوها – اإلى معلومات ميكن للم�ستخدم قراءتها وت�سجيلها لال�ستفادة منها.

تتكّون �سبكة احل�ّسا�سات الال�سلكّية )WSN( ِمْن جمموعٍة ِمْن ُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية، 
التي يعمل كّل منها ب�سورة م�ستقّلة، ثم تت�سل ل�سلكًيا فيما بينها لتبادل املعلومات ثم اإي�سالها 
يف النهاية اإلى حمطة رئي�سة. وعلى هذا فاإّن �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية متتاز باجلمع بني 
عّدة اإمكانات؛ فهي قادرة على ا�ست�سعار بع�ض العوامل الطبيعّية يف البيئة املحيطة بها، واإجراء 
ا ]46[. ويوؤّهلها ذلك لأن  بع�ض العملّيات املحدودة ملعاجلة البيانات، ثّم اإمكانّية الّت�سال ل�سلكًيّ
تكون جزًءا من البيئة املحيطة بالإن�سان؛ لرتاقب وت�ست�سعر العوامل والظواهر الطبيعّية يف تلك 
البيئة؛ لتعطي �سورة دقيقة ومتكاملة عن الظواهر التي يرغب الإن�سان يف ر�سدها ودرا�ستها. 
ومّما ُي�سهم يف انت�سار هذا النوع من ال�سب���كات: انخفا�ض التكلفة، وتوافر اإمكانات الت�سال 
الال�سلكي. يبنيّ )�سكل 1( �سورة لأحد اأوّل النماذج املُ�سنّعة من ُعقَد احل�سّا�سات الال�سلكيّة.

�سكل 1 )عقدة ال�سلكّية( ]108[
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3.1.1 - �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية
عادة ما تنت�سر ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف منطقة حمّددة – وهو ما يطلق عليه حقل 
ال�ست�سعار )Sensor Field( – مكّونة بذلك �سبكة من احل�ّسا�سات الال�سلكّية. وو�سع ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف ال�سبكة قد يكون ب�سورة منتظمة، وقد يكون ب�سورة ع�سوائّية، وذلك 
تبًعا لطبيعة البيئ���ة املحيطة، ولطبيعة التطبي���ق امل�ستخدمة فيه؛ فرتتي���ب الُعَقد لعمل �سبكة 
ع الُعَقد لبناء  ٍ يكون ب�سورة منتظمة ومرّتبة، يف حني اأن و�سْ لكت�ساف احلرائق يف مبنى معنيَّ
�سبكة مماثلة لكت�ساف احلرائق يف مناطق الغابات قد يكون ب�سورة ع�سوائية من خالل رمي 
ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية من طائرة مثاًل ]40[. ويكون لدى كّل عقدة من الُعَقد املنت�سرة 
يف ال�سبكة الق���درة على ا�ست�سعار البيئة املحيطة، ومن ثّم جم���ع البيانات املطلوبة، ثّم ُتر�سل 
هذه الُعْقَدة البيانات اإلى املحطة الرئي�سة، التي ي�ستطيع امل�ستخِدم من خاللها اأن يتعامل مع 
البيانات التي ُجمعت. وتتّم عملّية توجيه البيانات من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية اإلى املحّطة 
الرئي�سة )اأو املحّطات الرئي�سة يف حالة تعددها( يف �سورة قفزات متعدّدة )multihop( من 
ُعقدة اإلى اأخرى باجتاه املحّطة الّرئي�سة )كما هو مو�سح يف �سكل 2(؛ اإذ يكون مدى الإر�سال 
لكّل عقدة حمدوًدا م���ن اأجل احلفاظ على الطاقة املوجودة لكل عقدة دقيقة؛ فمن املعلوم اأّن 

الطاقة امل�ستهلكة يف اإر�سال البيانات تتنا�سب طردًيا مع ُمَربَّع مدى الإر�سال1 ]65[.
وتتمّيز �سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية بعّدة خ�سائ�َض اأخرى جتعلها خمتلفة عن غيها 
من �سبكات املعلومات التقليدّية، �س���واء اأكانت �سلكّية اأم ل�سلكّية. ومن اأهّم تلك اخل�سائ�ض 
اأّن���ه ل يوجد يف ال�سبكة ُبْنية حتتّي���ة ثابتة اأو هيكل بنائّي ثابت لي�ستخ���دم م�ساراٍت لالإر�سال، 
وهو ما يطلق علي���ه )Infrastructureless(، ويتّم حتديد امل�سار عن���د الإر�سال يف �سبكات 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية تبًعا لظروف ال�سبكة. ومن خ�سائ�ض �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
كذلك اأّن لديها القدرَة على اإعادة ترتيب هيكل ال�سبكة واختيار م�سارات الإر�سال ب�سورة ذاتّية 
دون تدّخل العن�سر الب�سري، وهذا التغي يف بناء ال�سبكة يكون ب�سورة �سبه دائمة وم�ستمّرة، 
ل الطاقة امل�ستهلكة  1 -  وه���و النموذج النظري للراديو )ويطلق عليه منوذج الراديو من الدرجة الأول���ى( ]93[. يف حني يكون معدَّ
عمليًا اأك���رث من ذلك؛ اإذ تتنا�سب الطاقة امل�ستهلكة مع م���دى الإر�سال مرفوًعا لأ�ض، يرتاوح هذا الأ�ض ما ب���ني اثنني اإلى اأربعة تبعًا 

لعوامل عديدة يف ال�سبكة )و يطلق عليه منوذج الراديو من الدرجة الثانية(.
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ويرجع ذلك لتغّي طبوغرافية ال�سبكة ب�سورة دائمة، ب�سبب ا�سمحالل اأو زيادة قّوة الإ�سارة 
ا ب�سبب خروج بع�ض ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية من ال�سبكة نتيجة فقدانها  الال�سلكّية، واأي�سً
الكام���ل للطاقة. وياأتي يف طرف ال�سبك���ة املحطة الرئي�سة اأو عّدة حمط���ات رئي�سة، التي من 

املمكن اأن ترتبط مبدير ال�سبكة عرب �سبكة الإنرتنت )Internet( اأو الأقمار ال�سطناعية.

�سكل 2 )ر�سم تو�سيحي ل�سبكة ح�ّسا�سات ال�سلكّية( ]136[

4.1.1 - اأنواع ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية
انت�سرت يف ال�ّسنوات الأخية �سناعة ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية ب�سورة كبية، واأ�سبحت 
هناك اأنواٌع متعددٌة م���ن ُعَقد احل�ّسا�س���ات الل�سلكّية ت�ستخدم لقيا����ص جمموعة كبرية من 
العوامل الطبيعّية املختلفة، م���ن عوامل: فيزيائية وكيميائية وبيولوجي���ة وغيها. حتتوي كّل 
عقدة من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية ح�ّسا�ًسا واح���ًدا اأو اأكرث لقيا�ض عامل طبيعّي واحد، اأو 
جمموعة م���ن العوامل الطبيعّية. م���ن العوامل الطبيعّية التي اأ�سبح ميك���ن قيا�سها يف الوقت 
احلا�سر عن طريق ح�ّسا�سات مثبتة على لوحات ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وهي على �سبيل 
املثال ل احل�سر: درجة احلرارة، ون�سبة الرطوبة، و�سّدة ال�سوت، و�سّدة الإ�ساءة، والإزاحة 
اخلطّيّة، وال�سرعة، والت�سارع، وال�سغط اجلويّ، ونظام حتدي���د املواقع، و�سّدة املغناطي�سّية، 
و�سّدة التيار الكهربائي، ودرجة حرارة الرّتبة، ودرجة رطوبة الرّتبة، و�سرعة الّرياح، ومعّدل 
هطول الأمط���ار، و�سّدة الأ�سّع���ة ال�سم�سّية، و�سّدة الأ�سّع���ة فوق البنف�سجّي���ة، ون�سبة الغازات 
املختلفة يف اجلّو، مثل: ) اأّول اأك�سيد الكرب���ون، وثاين اأك�سيد الكربون، والأك�سجني، وامليثان، 
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والهيدروجني، والأمونيا، والأيزوبوتان، والإيثانول، والتولني، وكربيتيد الهيدروجني، وثاين اأك�سيد 
ثات  وّية املتطايرة، والغ���ازات البرتولّية املُ�ساَلة، وملونِّ النيرتوجني، والأوزون، واملَُرّكبات الُع�سْ
الهواء(، ون�سبة الإ�سعاع، وال�سّد، وال�سغط، وامليل اأو النحناء، والتمّدد، والهتزاز، والك�سف 
عن الت�سّدع وقيا�ض م���داه يف املن�ساآت اخلرا�سانّية، و�سدة ال���زلزل، وم�ستوى ال�سوائل اأفقًيا 
وراأ�سًيا، والك�سف عن ت�سّرب املياه اأو ال�ّسوائل، و�سدة تدّفق ال�سوائل، واملوجات فوق ال�سوتّية، 
ور�سم القلب الكهربائ���ّي )Electrocardiography( اأو )ECG(، ور�س���م املخ الكهربائّي 
 )Electromyography( ور�سم الع�سالت ،)EEG( اأو )Electroencephalography(
اأو )EMG(. ول ي���زال هناك املزيد من احل�ّسا�سات املختلفة الت���ي ُت�سّنع لقيا�ض املزيد من 

العوامل الطبيعّية.
ويق�سد العلماء و�سانعو ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية اإلى ت�سغي حجم ُعْقدة احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية لي�سل اإلى ع���دة ميلليمرتات مكّعبة مع خف�ض تكلف���ة الت�سنيع؛ بحيث ي�سل �سعر 
العقدة الواحدة �سامل���ة اأجزاء احل�سا�ض، ومعالج البيانات، وجه���از الإر�سال، والبطارّية اإلى 
اأقل من دولر اأمريكّي واحد. �سيوؤّدي �سغر حجم الُعَقد مع انخفا�ض التكلفة اإلى انت�سار اجليل 
الثالث من الإنرتنت، اأو ما يطلق عليه اإنرتنت الأ�سي���اء )Internet of things( ]91[؛ اإذ 
ميكن لتلك الأجهزة التوا�سل فيما بينها؛ لتنقل �سورة حّية متكاملة للبيئة املحيطة من خالل 
املحطات الرئي�سة كما �سبق تو�سيحه. وبهذا فاإّن �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية متّثل نقلة تقنّية 
هائلة من جمّرد التوا�سل بني الب�سر با�ستخدام الأجهزة، اإلى التوا�سل بني الأجهزة احلديثة 
فيما بينها دون تدخل ب�سرّي مبا�سر، وت�سمح كذلك باإمكانّية مراقبة نطاق �سا�سع من الطبيعة 

املحيطة بالإن�سان؛ لُتْعِطَي لنا �سورة بالغة الدّقة عن تلك الطبيعة.
5.1.1 - حمدودّية اإمكانات ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية

من املالَحظ اأّن ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية تّت�سف مبحدوّدية املوارد وذلك ب�سبب �سغر 
احلجم؛ فالُعْقدة الواحدة حتتوي معاجًلا �سغي احلجم ذا اإمكانات حمدودة، بالإ�سافة اإلى 
ذاكرة ذات �سعة تخزين �سغية، كما اأّن عر����ض النطاق الرتّددي لالت�سال حمدود. واأخًيا 
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فاإّن الطاقة الكهربائّية تقت�سر على طاقة البطارّية املثّبت���ة يف الُعْقدة، اإّل اأّن نقطة قّوة ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية ل تكم���ن يف كّل ُعقدة ب�سورة منفردة، ولك���ْن َتْكُمُن يف توا�سل العقد 
���ا، وعملها ك�سبكة واحدة، ال���ذي ميّكنها جمتمعة من قيا����ص عوامل طبيعّية  مع بع�سها بع�سً
متعّددة، ومعاجلة كمّية كبية من البيانات ب�سورة موّزعة بني العقد، ثّم اإر�سالها اإلى املحطة 
الرئي�سة؛ ولكي تزيد الفائدة من ا�ستخدام ال�سبكة يجب اأْن تعمل لوْقٍت طويل، وهو ما يرتبط 
بعمر البطارّيات املوجودة يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ ولذلك فاإّن توفَي الطاقة امل�ستهَلكة 
يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يعّد من اأهّم التحدّي���ات وال�سرتاتيجّيات الواجب اّتباعها يف 
اإدارة ال�سبكة، وي�ستلزم ذلك القت�ساد يف عمليات قيا�ض العوامل الطبيعّية املحيطة، وعمليات 
معاجلة البيانات، وعملّيات اإر�سال البيانات ل�سلكيًّا، وهذا يتطلب غلق جهاز الإر�سال يف بع�ض 
ا ب�سورة  ُعَق���د احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة من حني لآخر، ما يجع���ل �سكل �سبكة الإر�س���ال متغّيً
�سبه دائمة. كذلك فاإّن انتهاء عمر البطارية اأو التعر����ض للعوامل الطبيعة املختلفة قد يوؤدي 
خلروج بع�ض العقد من ال�سبكة، وهو ما يوؤدي كذلك لتغي �س���كل ال�سبكة. اأخًيا فاإّن انت�سار 
عدد كبي من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف ال�سبكة �سيزيد من كثافة انت�سار العقد، وهو ما 
يوؤّدي اإلى الو�سول لدرجة عالية م���ن التفاعل بني العقد املختلفة. و�س���واٌء اأكان هذا التفاعل 
ك���ر تزيد من تعقيد بروتوكولت الإر�سال                     ا اأم �سلبيًّا؛ فاإّن كّل هذه العوامل ال�سابقة الذنِّ اإيجابيًّ
ة ب�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، ومع �سعوبة  )Communication Protocols( اخلا�سّ
عوام���ل الت�سغيل املذكورة، اإّل اأّنه يج���ب احلفاظ على خف�ض تكلفة ت�سغي���ل ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية و�سيانتها؛ اإذ اإن �سيانة �سبكات كبية من الأجهزة �سغية احلجم يعّد اأمًرا غَي 
عملي، اإْن مل يكن م�ستحياًل يف بع�ض الأحيان؛ ولذلك يجب اأن تتوافر لُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
القدرُة على تنظيم ال�سبكة اآليًّا، مع توفري و�سائل برجمة واإدارة ال�سبكة باأكملها؛ ليتم التحّكم 

يف ال�سبكة ب�سورة كلّية دون احلاجة اإلى التحكم يف كّل عقدة ب�سورة منفردة ]43[.
2.1- تاريخ �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية

يتطّلب تطوير تقنية �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية تقّدًما يف التقنية امل�ستخدمة يف ثالثة 
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جمالت بحثّية خمتلفة، وهي: ال�ست�سعار، والّت�سالت، واحلو�سبة، والأخرية ت�سمل الأجهزة 
والربجمّيات واخلوارزمّيات. لقد اأّدى التقدم العلمي يف كّل هذه املجالت اإلى تطور البحث يف 
جمال �سبكات احل�ّسا�سات، وم���ن اأمثلة �سبكات احل�ّسا�سات التي ا�سُتخدمت منذ زمن طويل: 
�سبكات الرادار امل�ستخدمة يف مراقبة احلركة اجلوّية، وكذلك �سبكات الكهرباء الوطنّية التي 
متتلك جمموعة كبرية من احل�ّسا�سات، التي ميك���ن اأن ينظر اإليها على اأّنها �سبكة ح�ّسا�سات 
كبية، وقد ُوِجدت هذه الأنظمة ومّت تو�سيلها باأجهزة احلا�سوب مع وجود قدرات على الت�سال 
فيما بينها، كّل ذلك قبل ظهور مفهوم �سبكات احل�ّسا�سات، الذي اأ�سبح رائًجا وم�ستخدًما يف 
الوقت احلا�سر؛ اأي اأّن املفهوم العلمّي ل�سبكات احل�ّسا�سات )التي تعّد �سلكّية يف هذه احلالة( 
كان موجوًدا وم�ستخدًما منذ وقت طويل قبل اأن ُيطلق العلماء هذا ال�سم عليها، الذي مل ُت�َسمَّ 

به فعلًيا اإّل بعد ظهور �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية.
1.2.1 - �سبكات احل�ّسا�سات يف التطبيقات الع�سكرّية

كما ه���و احلال يف العديد من التقني���ات – خا�سة تلك املتعلقة بع���امل احلا�سوب – كانت 
التطبيق���ات الع�سكرية هي الداف���ع الرئي�ص للبح���ث والتطوير يف جمال �سب���كات احل�ّسا�سات 
ِب���َح ل�سلكّية. ب���داأت فكرة �سب���كات احل�ّسا�سات  ب�سورة عام���ة، التي تطورت فيم���ا بعد لُت�سْ
خالل احلرب الباردة بني الغرب بقيادة الوليات املتحدة الأمريكية من جهة وال�سرق بقيادة 
الحتاد ال�سوفيتي من جهة اأخرى؛ اإذ ن�سرت الوليات املتحدة الأمريكية نظام مراقبة �سوتية   
ن من جمموعة  )Sound Surveillance System( واخت�ساره )SOSUS(، وهو نظام مكوَّ
عت يف اأعماق املحيط يف مواقع ا�سرتاتيجية؛ لك�سف  اأجهزة ح�ّسا�سات �سوتّية تعمل يف املاء، ُو�سِ
الغّوا�سات ال�ّسوفيتّية وتعّقبها ]110[. وفيما َبْعد ُطّورت �سبكات احل�ّسا�سات ال�سوتّية املذكورة 

لت�سبح اأكرث تطّوًرا، واأكرث قدرة على ر�سد الغّوا�سات.
ا، اأُن�سئت منظومة �سخمة ل�سبكة رادارات خا�سة بالدفاع اجلوي،  اأثناء احلرب الباردة اأي�سً
مّت ن�سر هذه املنظومة بحيث تغط���ي كاّلً من دولتي: الوليات املّتح���دة الأمريكية وكندا؛ لكي 
تكون قادرة على التنبيه والتحذير من اأّي هجوم جوّي عل���ى اأيٍّ من البلدين املتجاورين. ومع 
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م�سّي الوقت تطّور هذا النظام اخلا�ض بالدفاع اجلوي يف كّل من الوليات املتحدة الأمريكية 
وكندا، لي�سمل مناطيَد هوائي���ًة مزّودة باأجهزة ح�ّسا�سات، و�سم���ل كذلك نظام اإنذار وحتكم 
ا، وه���و النظام املوج���ود يف طائرات الإنذار املبك���ر املعروفة با�س���م )اأواك�ض( اأو                    حمموًل جوًّ
 .)AWACS( �التي تعرف اخت�ساًرا ب )Airborne Warning and Control System(
وهذا النظام اأ�سبح ي�ستخدم الآَن يف مكافحة تهريب املخدرات، ويف تعّقب املجرمني الفاّرين 

من العدالة، بالإ�سافة اإلى ال�ستخدامات الع�سكرّية التقليدّية.
تختلف �سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّية احلديث���ة عن �سبكات احل�ّسا�س���ات التقليدّية؛ اإذ 
تعتمد الأخية ب�سورة عاّمة عل���ى ُبنية هرمية يف معاجلة املعلوم���ات ونقلها من ح�ّسا�ض اإلى 
اآخر، بالإ�سافة اإلى اأّن عملّية ُمعاجلة البيانات تتّم يف عّدة مراحَل من ح�ّسا�ض لآخر حّتى ت�سل 
ا يف كون العن�سر الب�سري يلع���ب دوًرًا فاعاًل يف التحّكم  النتيجة للم�ستخدم، وتختلف���ان اأي�سً
املبا�سر يف نظ���ام �سبكات احل�ّسا�سات التقليدية، بعك�ض �سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّية التي 
يت�ساءل فيها هذا الدور، كما اأّن البحث العلم���ي يف مراحله الأولى يف ال�سبكات التقليدية قد 
رّكز عل���ى تلبية احتياجات مهّمة حمّددة لتطبيق معنّي، ومع ه���ذه الختالفات املتعّددة اإّل اأّن 
البحث العلمي يف جمال �سب���كات احل�ّسا�سات التقليدية كان له دوٌر بارٌز يف ن�ساأة علم �سبكات 

احل�ّسا�سات الال�سلكّية احلديثة.
2.2.1 - �سبكات احل�سّا�سات املوزّعة

بداأت البحوث يف جمال �سبكات احل�سّا�سات املوزّعة يف عام 1980، وذلك يف �سكل برنامج 
 ،)DARPA( بحثّي يف وكالة م�سروعات البحوث املتقدمة التابعة ل���وزارة الدفاع الأمريكية
وكان الربنامج بعنوان: �سبكات احل�ّسا�سات املوّزعة )Distributed Sensor Networks( اأو 
)DSN( ]16[. يف ذلك الوقت، كانت �سبكة اأربانت2 )Arpanet( قد بداأت بالفعل يف العمل 
 ،)Hosts( منذ عّدة �سن���وات؛ حيث كانت حتتوي نحو مئتني من اأجه���زة احلا�سوب املُ�سيف
املوجودة يف عدد من اجلامعات ومعاهد البحوث الأمريكية، وكانت ال�سبكة تتكّون من جمموعة 
من اأجهزة احل�ّسا�سات املنخف�سة التكلفة املّت�سلة مبجموعة اأجهزة احلا�سوب املُ�سيف، ومع اأّن 

2-  التي تطّورت وتو�ّسعت فيما بعد لت�سبح �سبكة الإنرتنت.
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كّل جهاز ح�ّسا�ض من تلك احل�ّسا�سات كان يعمل ب�سورة م�ستقّلة، اإّل اأنها كانت تتعاون مع بع�سها 
ا؛ اإذ يتّم توجيه املعلومات واإر�سالها اإل���ى احلا�سوب الأمثل يف ا�ستخدام هذه املعلومات.  بع�سً
كان برنامج �سبكات احل�ّسا�سات املوزعة طموًحا اإلى درجة كبية، وذلك بالنظر اإلى التقّدم 
 Personal( التكنولوج���ّي املتوافر يف ذلك الوقت. ومل تك���ن اأجهزة احلا�س���وب ال�سخ�سّي
Computers( وحمّطات العمل )Workstations( قد ظهرت بعد؛ فكانت عملّيات معاجلة 

 .VAX واأجهزة PDP-11 البيانات تتّم يف الغالب على احلوا�سيب ال�سغية، مث���ل: اأجهزة
 .)Baud( 3وكانت اأجهزة املودم التي تنقل البيانات تعمل ب�سرعة ترتاوح بني 300 و9600 باود

اأّما �سبكات اإيرثنت )Ethernet( فكانت قد بداأت لتّوها بالنت�سار.
ة ب�سبكات احل�ّسا�سات املوّزعة يف ور�سة عمل اأقيمت  وقد ُحّددت مكّونات التكنولوجيا اخلا�سّ
يف عام 1978. و�سملت هذه املكّونات كاّلً ِمْن احل�ّسا�سات )ال�سوتّية يف ذلك الوقت(، وتقنيات 
ة بربوتوكولت امل�ستويات العليا من ال�سبكة التي تقوم بربط العمليات التي  الّت�سالت اخلا�سّ
 .)Resource Sharing Networks( تعمل على تطبيق م�سرتك يف �سبكات تقا�سم املوارد
وا�ستملت املكّون���ات كذلك على تقني���ات معاجلة البيان���ات وعلى اخلوارزمّي���ات مبا يف ذلك 
خوارزمّيات اأجهزة احل�ّسا�سات نف�سها، وكذلك الربامج املوزعة. ونظًرا ملحدودّية التكنولوجيا 
املتاحة يف ذلك الوقت، فقد ا�سطر هذا الأمر برنامج �سبكات احل�سّا�سات املوزّعة اإلى حتديد 
تفا�سيل كلٍّ ِمْن: عملّيات دعم احلو�سبة املوّزع���ة )Distributed Computing(، وعملّية 
معاجلة الإ�سارات )Signal Processing(، وعمليات التتبع، واأخًيا نظم اختبار النظام. وقد 
مّت اختيار هدف حم���ّدد لدرا�سة �سبكة احل�ّسا�سات الال�سلكّية امل�سار اإليها، وكان هذا الهدف 

هو تعّقب اإ�سارات �سوتّية موّزعة بني اأماكن خمتلفة.
3.2.1 - �سبكات احل�ّسا�سات يف ثمانينّيات القرن الع�سرين وت�سعينّياته

مع اأّن الباحثني يف جمال �سبكات احل�ّسا�سات قد اّته تفكرُيهم وبحثهم اإلى تكوين �سبكات 
ح�ّسا�سات من عدد كبي من ُعَقد احل�ّسا�سات ال�سغية احلجم، اإّل اأّن التكنولوجيا املتاحة مل 
�سون  تكن ت�سمح بت�سنيع اأجهزة �سغية احلجم يف ذلك الوقت، ومع ذلك، فقد تنّبه املتخ�سّ
3- باود هو وحدة �سرعة اإر�سال الإ�سارات، وي�ساوي تغي اإ�سارة واحدة يف الثانية الواحدة، وهو مقيا�ض ل�سرعة نقل البيانات ]94[.
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يف العلوم الع�سكرية اإلى فوائد �سبكات احل�ّسا�سات، التي اأ�سبحت عن�سًرا حا�سًما يف املعارك 
احلربّية، فلم يعد دور احل�ّسا�سات امل�ستخدمة يف املعارك يقت�سر على ربطها بالأ�سلحة فح�سُب، 
بل زاد على ذلك اأْن �سارت هناك جمموعٌة من احل�ّسا�سات تعمل ب�سورة م�ستقّلة عن الأ�سلحة؛ 
بحيث جتمع البيانات وتعاجله���ا، ومن ثّم تر�سلها اإلى مركز القي���ادة لّتخاذ القرار املنا�سب 
يف احلرب تبًعا للبيانات الواردة، وقد اأثبتْت �سبكات احل�ّسا�سات قدرتها الفائقة على حت�سني 
كفاءة عمليات ال�ستك�ساف واملتابعة عن طريق تع���ّدد عمليات املراقبة واملالحظة وتكرارها، 
وتو�سيع دائرة تلك املراقبة، بالإ�سافة اإلى �سرعة وقت ال�ستجابة عند اتخاذ القرار، وقد اأّدى 
هذا الهتمام م���ن قبل الع�سكرّيني اإلى انخفا�ض تكلفة تطوير �سب���كات احل�ّسا�سات واإن�سائها 

ب�سورة كبية؛ ب�سبب التو�ّسع يف عملّيات ت�سنيع ُعَقد احل�ّسا�سات.
4.2.1 - اأبحاث �سبكات احل�ّسا�سات يف القرن احلادي والع�سرين

اأّدى التطّور يف كلٍّ من: جمال احلو�سبة وجمال الّت�سالت يف نهاية القرن الع�سرين، اإلى 
حتّول كبي يف اأبحاث �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، و�سار واقع حال تلك ال�سبكات قريًبا من 
تلك ال�سورة التي ر�سمها الباحث���ون عن احل�ّسا�سات وعن �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ اإذ 
اأ�سبح احل�سول على ح�ّسا�سات �سغية احلجم منخف�سة التكلفة اأمًرا ممكًنا، وعلى هذا ميكن 
عت با�ستخدام تكنولوجيا منظومة على �سريحة، مع  ننِّ القول اإّن توافر تلك احل�ّسا�سات التي �سُ
ر يف ا�ستخدام الطاقة، كّل  ر معالج منخف�ض التكلفة وموفنِّ اإمكانّية توا�سلها ل�سلكًيا، واأخًيا َتَوفُّ
هذه التطّورات العلمّية جمتمعة �سمحت بت�سنيع ُعَقد ح�ّسا�سات ل�سلكّية خمتلفة ال�ستخدامات، 

ومن ثّم اإن�ساء �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية.
مع نهاية القرن الع�سرين بداأ العمل الفعلي يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وكان اأحد 
الأبحاث الرائدة يف هذا املجال ه���و م�سروٌع بحثيٌّ لت�سنيع اأجهزة ح�ّسا�سات دقيقة متكاملة، 
وموّف���رة يف ا�ستهالك الطاقة، تعمل على ا�ست�سعار عوامل بيئي���ة خمتلفة من البيئة املحيطة، 
ومعاجلة هذه البيانات، ثّم نقلها ب�سورة ل�سلكّية. وقد حمل هذا امل�سروع الذي بداأ يف عام 1994 
 Low-Power Wireless( ”ا�سم »ح�ّسا�سات دقيقة ل�سلكّية متكاملة ذات طاقة منخف�سة
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Integrated Microsensors( الذي ُرمز له بالرمز)LWIM(. وقد مّت امل�سروع يف جامعة 

لت امل�سروع  كاليفورنيا )UCLA( مبدين���ة لو�ض اأجنلو�ض بالوليات املتح���دة الأمريكية، وموَّ
وكالة م�سروعات البحوث املتقّدمة التابعة لوزارة الدف���اع الأمريكية )DARPA(، وقد رّكز 
امل�سروع على ت�سنيع اأجهزة اإلكرتونّية �سغية احلجم وموّفرة يف الطاقة ومزّودة بح�ّسا�سات 
خمتلفة، اإلى جانب تكوين �سبكة ح�ّسا�سات ل�سلكّية با�ستخدام موجات الراديو بني تلك الأجهزة 

الإلكرتونّية التي مت ت�سنيعها.
ا، وهو  بعد �سنوات قليلة من امل�سروع الأّول ظهر م�سروع اآخ���ر يف جامعة )UCLA( اأي�سً
 Wireless Integrated Network( م�سروع �سب���كات احل�سّا�س���ات الال�سلكيّ���ة املتكامل���ة
Sensors( اأو اخت�ساًرا )WINS(. قام هذا امل�سروع على يد جمموعة من الباحثني يف جامعة 

)UCLA( بالتعاون مع مركز روكويل للعلوم )Rockwell Science Center(، وكان الهدف 
من امل�سروع ت�سني���ع ُعَقد ح�ّسا�سات ل�سلكّية دقيقة ]27[. ث���م قامت بعد ذلك بوقت ق�سي 
عّدة م�سروعات بحثية مماثلة يف جامعات خمتلفة يف الوليات املتحدة الأمريكية، منها معهد 
ما�سات�سو�ست�ض للتكنولوجي���ا )MIT(، وجامعة بيكل���ي )Berkeley(، وجامعة كاليفورنيا 

.)USC( اجلنوبية
 ،)Motes( سّنع الباحثون يف جامعة بيكلي ُعَقد ح�ّسا�سات ل�سلكّية اأ�ْسَمْوها الُعَقد الدقيقة�
عت هذه العق���د ب�سورة جتارّي���ة واأ�سبحت متاح���ة يف الأ�سواق، بالإ�ساف���ة اإلى ذلك مّت  ننِّ و�سُ
َي )TinyOS(؛ اأْي نظ���ام الت�سغيل ال�سغي؛ ليكون هذا الربنامج هو  عمل برنامج نظام �ُسمنِّ
 Error!( اخلا�ض بت�سغي���ل تلك الُعَقد. ويظهر يف )Operating System( برنامج النظام
ِنَعْت يف  Unknown switch argument.( �س���ورة لُعْقدة احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية التي �سُ

جامعة بيكلي، امل�سّماة “ميكا Mica2( ”2(. وامتازت هذه العقدة الدقيقة بكونها �سهلة 
الربجمة، ومتكاملة يف اأداء وظيفتها، ومنخف�سة التكلفة اإلى حّد ما، كما اأّنها لعبت دوًرا بارًزا 
ة بت�سنيع ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية وا�ستخدامها، ومن ثّم �سبكات  يف الثورة العلمّية اخلا�سّ

احل�سّا�سات الال�سلكّية.
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�سكل 3 )�سورة للعقدة الال�سلكّية “ميكا 2”( ]108[

ومع بدايات القرن احلادي والع�سرين زاد الهتمام ب�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية ب�سورة 
مّطردة يف كلٍّ من جمال البحث العلمي، وكذلك جمال ال�سناعة؛ اإذ زاد عدد الأوراق البحثّية 
العلمّية التي ُن�سرت عن �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، ومل يعْد مو�سوع �سبكات احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية جزءًا من املوؤمترات العلمية اخلا�سة بال�سبكات عموًما، اأو تلك املقت�سرة على ال�سبكات 
الال�سلكّية فح�سب، بل تعدى الهتمام ب�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية اإلى حدنِّ تنظيم كثي من 
املوؤمترات التي تخت�ّض بالأبحاث القائمة على هذا النوع من ال�سبكات دون غيها، واأ�سبحت 
املجاّلت والدورّيات العلمّية ُت�سدر اأعدادًا خا�سة ب�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، ثم ما لبث 
الأمر اأْن تطّور اإلى ظهور بع�ض املجاّلت الدورّية التي تقت�سر على �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية4 

�سة يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية: 4-  ومن اأمثلة تلك املجالت العلمّية الدورّية املتخ�سّ
•	 Wireless Sensor Network Journal
•	 International Journal of Sensor Networks
•	 International Journal of Distributed Sensor Networks
•	 International Journal of Research and Reviews in WSN
•	 International Journal of RFID &WSN
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فقط. كما كان ل�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية ن�سيٌب من الكتب املوؤلَّفة التي تناول كّل منها 
هذه ال�سبكات من منظور خمتلف، اإّل اأّن غالبية هذه الكتب كانت موؤلفًة باللغة الإجنليزية5.

هذا الهتمام العلمّي ب�سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّية قابله اهتم���ام كبي ب�سناعة هذه 
ال�سبكات، وظهر العديد من ال�س���ركات امل�سّنعة لهذا النوع م���ن التكنولوجيا؛ فتعّددت اأنواع 
احل�ّسا�سات امل�ستخدمة يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، كم���ا تعّددت اأنواع املعالج امل�ستخدم 
و�سرعاتها، وحجم الذاكرة، ومدى الإر�سال، ونوع البطارّية، واأ�سيف لبع�ض الُعَقد اإمكانّية حتديد 
املكان، وغيها من التفا�سيل التي �سُتذكر لحًقا يف اجل���زء اخلا�ّض ببناء الُعَقد الدقيقة يف 
�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية. �سارت ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية اأ�سغَر حجًما، واأقل تكلفًة، 
واأكرث كفاءة من حيث �سرعة املعالج، وحجم الذاكرة، وطول عمر البطارّية. ومل يقت�سر التطوير 
على املُعّدات فح�سب، بل امتّد كذلك للربجميات، �سواء تلك اخلا�سة بُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية 
�سة لُعَقد  ة مبحاكاة ال�سبكات؛ فظهر العديد م���ن ُنُظم الت�سغيل املخ�سّ ذاتها اأم تلك اخلا�سّ
 ،]119[ )LiteOS(و ،]127[ )Contiki(و ،]130[ )TinyOS( :احل�ّسا�سات الال�سلكّية مثل
 )TOSSIM( :سة ل�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية مثل� وكذلك بع�ض برامج املحاكاة املخ�سّ
]105[ و)COOJA( ]126[، بالإ�ساف���ة اإلى وجود تطوير لربامج املحاكاة التقليدية، مثل: 
 ،]124[ )QualNet(و ،]122[ )++OMNet(و ،]123[ )OpNet(و ،]102[ )NetSim(
و)ns-2( ]112[، و)ns-3( ]121[ بحيث ميكن اأن حتاكي �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية. كما 
مّت عمل العديد من املوا�سفات القيا�سية لربوتوكولت الإر�سال املخ�س�سة ل�سبكات احل�ّسا�سات 
]86[ )ZigBee( وزيجبي ،]111[ )IEEE 802.15.4( :الال�سلكيّة، ومنها على �سبيل املثال

5- ومن اأمثلة الكتب املوؤّلفة باللغة الإجنليزية عن �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية:
•	 Networking Wireless Sensors ]9[
•	 Ad Hoc & Sensor Networks. Theory and Applications ]12[
•	 Security for Wireless Sensor Networks ]23[
•	 Wireless Sensor Networks ]25[
•	 Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks]32[
•	 Sensor Network Protocols ]35[
•	 Sensor Networks and Configuration ]75[
•	 Wireless Ad Hoc and Sensor Networks ]79[
•	 Mobile، Wireless، and Sensor Networks ]80[
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.]106[ )DigiMesh(و ،]132[ )WiFi( وواي فاي ،]133[
ة 3.1 - موازنة بني �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية و�سبكات احلا�سبات اجلّوالة اخلا�سّ
تتك���وّن �سب���كات احلا�سب���ات اجلوّال���ة اخلا�سّ���ة )Mobile Ad-hoc Networks( اأو 
ٌد بجهاز لالإر�سال  )MANET( من جهازين اأو اأكرث من اأجهزة احلا�سوب، كّل جهاز منها مزوَّ
وال�ستقبال لالّت�سال ل�سلكيًّا مع الأجهزة الأخرى؛ بحيث ت�ستطيع الأجهزة اأن تنقل البيانات 
وتتبادل اخلدمات فيما بينها. ميكن لكّل جهاز يف ال�سبكة اإر�سال املعلومات لالأجهزة الأخرى 
يف ال�سبكة جميعها، �س���واٌء اأكان ذلك بطريقة مبا�سرة لالأجهزة املحيطة به، اأم كان الإر�سال 
من طريق غي مبا�سر لالأجهزة البعيدة عنه، وذلك من خالل الأجهزة املوجودة يف امل�سار بني 

ة. اجلهازين ]13[. يو�سح )�سكل 4( �سورة ل�سبكة حا�سبات جوّالة خا�سّ

ة تتكون من �سبكتني فرعّيتني( ]136[ �سكل 4 )�سبكة حا�سبات جّوالة خا�سّ

تتميّز �سبكات احلا�سبات اجلوّالة اخلا�سّ���ة كذلك بكون الأجهزة فيها جّوالة، فلكّل جهاز 
من اأجهزة ال�سبكة حرّية احلرك���ة داخل منطقة حمّددة، متّثل ه���ذه املنطقة حدود ال�سبكة، 
ونتيجة حلركة الأجهزة داخل ال�سبكة ب�سورة م�ستمّرة، تتغي بنية ال�سبكة، ومن ثم فاإّن حتديد 
م�س���ارات الإر�سال من جهاز لآخر يتطّل���ب اأن يكون كّل جهاز يف ال�سبكة ق���ادًرا على اكت�ساف 
ح�سور اأيٍّ من الأجهزة الأخرى يف املنطقة املحيطة به اأو غيابها، وذلك حّتى يت�سّنى لالأجهزة 
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التوا�سل فيما بينها لتبادل املعلومات واخلدمات ]15[. هذا وُتعّد �سبكات احلا�سبات اجلّوالة 
ة ذاتّي���َة الإدارة والتكّيف؛ اإذ اإنها تفتقر ثبات البن���اء الهيكلي لل�سبكة؛ ب�سبب احلركة  اخلا�سّ

الدائمة لالأجهزة داخل ال�سبكة.
تُعدّ �سبكات احل�سّا�سات الال�سلكيّة نوعًا خا�سًّا من �سبكات احلا�سبات اجلوّالة اخلا�سّة؛ اإذ 
ة يف العديد من  ت�سرتك �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية مع �سبكات احلا�سبات اجلّوالة اخلا�سّ
اخلوا�ّض امل�سرتكة، اإّل اأّن اأهّم اأوجه الت�سابه بينهما هو اأن كلتا ال�سبكتني لي�ض لها ُبنية حتتية 
ثابتة وحمّددة، كما ت�سرتكان يف ع���دم وجوب الإر�سال ب�سورة مبا�سرة من ُعْقدة اإلى اأخرى، 
لكْن مُيِكن اأن يتم الإر�سال من خالل الُعَقد التي بينهما عن طريق َقَفزات متالحقة من ُعْقدة 
ا ]78[. ويف  اإلى اأخرى، وكذلك يف كون الإر�سال وال�ستقبال يتّم���ان يف كلتا ال�سبكتني ل�سلكيًّ
مقابل اأوجه الت�سابه املتعّددة بني ال�سبكتني فهن���اك العديد من اأوجه الختالف بينهما، التي 
جتعل التعامل مع كّل واحدة منهما يختلف اختالًفا كبًيا عن التعامل مع الأخرى، و�سنعر�ض 
اأهّم تل���ك الختالفات التي يج���ب مراعاتها واأخذه���ا يف احل�سبان عند التعام���ل مع �سبكات 

احل�ّسا�سات الال�سلكّية.
1.3.1 - الأجهزة والتطبيقات

عادة ما تك���ون الأجهزة امل�ستخدمة يف �سب���كات احلا�سبات اجلوّال���ة اخلا�سّة هي اأجهزة 
احلا�سوب املحم���ول )Laptop( وق���د ُت�ستخَدم اأحياًن���ا اأجهزة امل�ساعد الرقم���ي ال�ّسخ�سّي 
)Personal Digital Assistant( اأو )PDA(، وهي تختلف بدورها ب�سورة كلّية من حيث 
البناء وال�ستخدام ع���ن ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية التي متّث���ل مكّونات �سبكات احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية. متتلك اأجهزة احلا�سوب املحمول اإمكان���ات اأكرب بكثي من تلك املتوافرة يف ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية من حيث: �سرعة املعالج وقدرته، وحجم الذاكرة، وطول عمر البطارية، 
ة تعتمد يف الأ�سا�ض  ة ب�سبكات احلا�سبات اجلّوالة اخلا�سّ اإ�سافة اإلى ذلك فاإّن التطبيقات اخلا�سّ
على نقل البيانات من جهاز حممول اإلى اآخر، وتعتمد كذلك على توفي اخلدمات بني الأجهزة 
املختلفة، يف حني تقوم التطبيقات يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية على قيا�ض بع�ض العوامل 

عت فيها �سبكة احل�ّسا�سات الال�سلكّية وت�سجيلها. الطبيعّية املوجودة يف البيئة التي و�سِ
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2.3.1 - ال�ستخدام يف تطبيق حمّدد
قّدمت كّل ِمْن تكنولوجيا �سناعة احل�ّسا�سات، وتكنولوجيا احلا�سوب، وتكنولوجيا الت�سالت 
عدًدا كبرًيا من احللول التقنية، كّل يف جماله، وبالنظر اإلى كّل تلك احللول التطبيقّية املقّدمة 
من التقنيات الثالث، فاإننا ن�سل اإلى عدد كبي جًدا من الت�سكيالت املختلفة، ما يتيح تنفيذ 
العديد من ال�سيناريوهات املختلفة القابلة للتطبيق. فعلى �سبيل املثال ميكن قيا�ض عّدة عوامل 
طبيعية من تلك املوجودة يف البيئة املحيطة من �سمن جمموعة كبرية من العوامل، التي تختلف 
طبيعة قيا�ساتها ومداها، ومعّدل تغيها، ونحو ذلك، وقد حتتاج ال�سبكة املطلوبة اإلى العديد من 
ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، ما يجعل كثافتها يف ال�سبكة عالية، يف حني حتتاج �سبكة اأخرى اإلى 
القليل من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية. كما توجد حلول خمتلفة يف تكنولوجيا احلا�سوب تبًعا 
ل�سرعة املعالج، وحلجم الذاكرة امل�ستخدمة، ونحوهما، واأخًيا َقّدمت تكنولوجيا الت�سالت 
مدًى وا�سًعا من احللول من نقل املعلومات مل�سافات ق�سية جًدا تقا�ض بعّدة اأمتار اإلى اأخرى 
بعيدة املدى تقدر بالكيلومرتات، وهذه الختالفات والتباينات اأّدت بدورها اإلى ا�ستحالة وجود 
ت�سميم واحد ل�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ بحي���ث ينا�سب كل تلك الحتمالت املختلفة، 
واأ�سبح �سعار “حّل واحد ينا�سب اجلميع” اأمًرا م�ستبعًدا يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ 
لذلك فقد �سارت احللول املُقّدمة من حتديد م�سارات الإر�سال والتحكم يف ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية، وغِيها من الأمور التقنية تتغ���ّي بتغّي ظروف عمل ال�سبكة؛ ولهذا ظهرت حلول 
ا عن احللول  م حّل اأو جمموعة حلول حمّددة لكّل تطبيق، عو�سً �سة لكّل تطبيق، بحيث ُيقدَّ خم�سّ

م ل�سبكات احلا�سوب التقليدّية، �سواء اأكانت �سلكّية اأم ل�سلكّية. العامة التي ُتقدَّ
3.3.1 - التفاعل مع البيئة املُحيطة

تختلف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية عن ال�سبكات عاّمة وعن �سبكات احلا�سبات اجلّوالة 
اخلا�سّة يف كونها تتفاعل مع البيئة املحيطة، م���ن حيث قراءة معلومات نابعة من تلك البيئة 
مثل: درجة احلرارة وغيه���ا وت�سجيلها، وهذا يجعلها خمتلفة عن ال�سب���كات التقليدّية التي 
يخ�سع نقل البيانات فيها للعامل الب�سرّي الذي يكون م�سوؤوًل ب�سورة مبا�سرة اأو غي مبا�سرة 
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عن تبادل املعلومات ونقلها من حا�سوب اإلى اآخر. ونذكر هنا مثاًل وا�سًحا على اختالف �سبكات 
ل نقل البيانات يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية  احل�ّسا�سات الال�سلكّية عن غيها، وهو اأّن معدَّ
ا ويف اأوقات زمنّية متباعدة، ويح���دث ذلك عندما تكون العوامل التي  عادة ما يكون منخف�سً
يتّم قيا�سها م�ستقّرة اأو تتغّي ب�سورة بطيئة، وينعك�ض الو�سع يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
عندما يحدث اأمٌر طارئ يف البيئة املحيطة في�سبح التغّي �سريًعا، ويرتفع معّدل نقل املعلومات 
ب�سورة كبية، وهذه التغيات عادة ما حتدث ب�سورة مفاجئة ل ميكن توّقعها م�سبًقا، مثلما 
يحدث عند ن�سوب حريق ونحوه، وهي ظاهرة معروفة يف نظم الزمن احلقيقي، ويطلق عليها 
ا�سم اإنذار العا�سف���ة )Storm Alarm( يف حني يك���ون معّدل اإر�س���ال البيانات يف �سبكات 
ة ُمنتظًما، اأو على الأقل يّتبع منًطا حمّدًدا ميكن ا�ستنباطه ب�سورة  احلا�سبات اجلّوالة اخلا�سّ

م�سبقة، ومن ثّم ميكن تنظيم الإر�سال على اأ�سا�ض ذلك.
4.3.1 - نطاق ال�ّسبكة

تق�سد اأبح���اث �سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية احلالّي���ة اإلى ا�ستخ���دام العديد من ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف ال�سبكة باأرقام ت�سل اإل���ى الآلف، بل اإلى ع�سرات الآلف، وهو ما 
يختلف كليًّا مع طبيعة �سبكات احلا�سبات اجلوّالة اخلا�سّة التي ل تزيد غالًبا على ب�سعة مئات 
من اأجهزة احلا�سوب املختلفة. كما تختلف امل�ساحات التي تغّطيها ال�سبكة؛ اإذ ميكن ل�سبكات 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية اأن تغّطَي م�ساحات �سا�سعة تزيد بكثي على امل�ساحات التي تغّطيها �سبكات 
ة؛ وذلك ب�سبب اإمكانّية ا�ستخدام عدد كبي من ُعَقد احل�ّسا�سات  احلا�سبات اجلّوالة اخلا�سّ
الال�سلكّية؛ ولذلك فاإّن احللول التقنّية املقّدمة ل�سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّية – من حيث 
امل�ساحة وعدد الأجهزة – تختلف اختالًفا كبًيا عن تلك املقّدمة ل�سبكات احلا�سبات اجلّوالة 

ة. اخلا�سّ
5.3.1 - الطاقة

مبا اأّن اإم���دادات الطاقة لُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية عادة م���ا تكون حمدودة ونادرة، بل 
ل ا�ستهالك الطاقة هو اأحَد اأهّم املقايي�ض يف  ويف اأحيان كثية تكون م�ستحيلة؛ فقد اأ�سبح معدَّ
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احلكم على كفاءة عمل �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وكثًيا ما تكون البّطارّية امل�ستخَدمة 
يف الُعْقدة غَي قابلة لل�ّسحن، ومن ثّم فاإّن احلاجة تكون ما�ّسة لإطالة عمر ُعْقدة احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية؛ اإذ يوؤثر تاأثًيا عميًقا يف بنية �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية. يف املقابل تعمل بطاريات 
اأجهزة احلا�سوب امل�ستخدَمة يف �سبكات احلا�سبات اجلوّالة اخلا�سّة ملّدة زمنّية اأطول، وتكون 
ذات طاقة كهربائية اأعلى، وعادة ما ميكن اإعادة �سحنها ب�سهولة عند توافر م�سدر كهربائي.

6.3.1 - تغرّي �سكل ال�سبكة
تتّفق �سبكات احل�سّا�سات الال�سلكيّة مع �سبكات احلا�سبات اجلوّالة اخلا�سّة يف احتياج كّل 
منهما اإلى اإعادة هيكلة ال�سبكة نتيجة تغّي و�سع العقد املختلفة يف كّل منهما، لكْن يبقى هناك 
فارق وا�سح بينهما، وهو اأّن �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يتغّي فيها و�سع ال�سبكة تبًعا لفقد 
ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية نتيجًة لنفاد الطاقة يف الغالب، يف حني تتغّي ال�سبكة يف احلا�سبات 
���ة وفق حركة اأجهزة احلا�س���وب يف ال�سبكة ]62[. وه���ذا الختالف ي�ستلزم  اجلّوالة اخلا�سّ
وجود حلول تقنية خمتلفة لكّل منهما، بالإ�سافة اإلى ذلك حتتاج ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية 

اإلى حتديد موقعها اجلغرايف حّتى ميكن معرفة املنطقة اأو املكان الذي تاأتي منه القيا�سات.
7.3.1 - العتمادّية وجودة اخلدمة

 )Dependability( والعتمادية )Quality of Service( يختلف مفهوما: جودة اخلدمة
يف �سبكات احل�سّا�س���ات الال�سلكيّة عنهما يف �سبكات احلا�سبات اجلوّالة اخلا�سّة؛ اإذ يختلف 
تو�سيف اخلدمة يف �سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّية اختالًفا كب���ًيا باختالف التطبيق الذي 
ُت�ستخَدم فيه ال�ّسبكة. ففي بْع�ِض احلالت َيُكون و�سول حزمة البيانات من الُعْقدة املر�ِسلة اإلى 
املحّطة الرئي�سة كافًيا، يف حني اأّنه يف حالت اأخرى يحتاج الأمر اإلى ُمَتطلَّبات عالية من التّوثق 
يف البيانات املر�َسلة، وهو ما يعني اأّن ن�سبة ت�سليم ح���زم البيانات لي�ست هي مقيا�ض الكفاءة 
ل عليه يف ه���ذه احلالة، بل الأهم من ذلك هو كّمّي���ة املعلومات عن الأ�سياء  الوحيد الذي ُيَعوَّ
اأو املناطق اخلا�سعة للدرا�سة والتي ميكن ا�ستخال�سها يف املحطة اأو املحطات الرئي�سة التي 
ت�ستقبل املعلومات ونوعيتها. بالإ�سافة اإلى اأن كمّية املعلومات التي مت احل�سول عليها ونوعيتها 
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يجب اأّل ُيْنَظر اإليها مَبْعِزل عن الطاقة امل�ستهَلكة للح�سول على تلك املعلومات.
8.3.1 -التَّمحُور حول البيانات

تتّطلب �سبكة احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف كثي من ال�سيناريوهات املطروحة ن�سر املزيد من 
ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، واأ�سبح هذا الأمر متاًحا نظًرا اإلى انخفا�ض تكلفة ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية، كما �سار مطلوًبا ب�سّدة ملحدودّية الطاقة يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية. كما هو 
ٌح ِمْن �سرح وظيفة ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية فاإّن اأهّمية الُعْقدة الواحدة تال�ست ب�سورة  وا�سِ
كبية موازنة باأهمّية ال�سبكة ب�سورة كّلية، وهذه ال�سورة تتنافى مع ال�سورة التقليدّية ل�سبكات 
احلا�سبات؛ اإذ تكون خدمة امل�ستخدم هي الهدف الأول لل�سبكة واملحور الذي تدور حوله وتعمل 
من اأجله. تغيت هذه ال�سورة يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية واأ�سبحت البيانات واملعلومات 
التي يتّم احل�سول عليه���ا بوا�سطة ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية ه���ي املحور الذي و�سعت من 
اأجله ال�سبكة. هذا التحّول والتغّي يف حم���ور الأهمية يتطّلب تغيًيا جذريًّا يف احللول التقنية 
مة لل�سبكة؛ بحيث يتحّول الهدف من الرتكيز على توفي اخلدمة للعقدة، اإلى الرتكيز على  املقدَّ

احل�سول على البيانات، ويتبّدل املحور من مركزّية العقدة اإلى مركزّية البيانات.
9.3.1 - ب�ساطة بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية

نظًرا لطبيعة �سغر حجم ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية وقدرتها املحدودة على اإجراء عمليات 
معاجلة البيانات وتخزين املعلومات، بالإ�سافة اإلى حمدودّية الطاقة التي متتلكها، فقد تطّلب 
ذلك اأْن يكون نظام الت�سغيل والربجمّيات اخلا�ص بها اأب�سط واأ�سهل بكثري من تلك امل�ستخدمة 
اليوم يف اأجهزة احلا�سوب املكتبي )Desktop( اأو احلا�سوب املحمول ذي القدرات الكبية، 
مقارنة بتلك املوجودة يف ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية، وهذه الب�ساطة قد تتطّلب ك�سر بع�ض 
القواعد التقليدي���ة يف البناء الطبق���ي ل�سبكات احلا�سب���ات، ليتنا�سب مع ب�ساط���ة بناء ُعَقد 

احل�ّسا�سات الال�سلكّية.
10.3.1 - خا�سّية الّتجوال

تت�سّبب احلركة الدائمة لأجهزة احلا�سوب يف تغيي دائم يف �سكل بنية ال�سبكة يف �سبكات 
احلا�سبات اجلوّالة اخلا�سّة، وهو ما يتطّلب تغيًيا م�ستمًرا يف م�سارات الإر�سال يف ال�سبكة، 
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ا يف �سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف حال���ة اإذا كانت بع�ض ُعَقد  وتظهر ه���ذه امل�سكلة اأي�سً
احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية اأو جميعها تتح���ّرك يف نطاق ال�سبكة، اإل اأّنه يج���در هنا الإ�سارة اإلى 

اأمرين اإ�سافيني تخت�ّض بهما �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية:
الأمر الأّول خا����ضّ بوجوب حتديد املكان الذي �ُسّجل عنده قيا����ض اأحد العوامل املحّددة، 
ومثال ذلك تطبيق اكت�ساف عمليات التوّغل يف م�ساحة حمّددة تغّطيها ال�سبكة. فنجد يف هذا 
التطبيق اأّن �سبكة احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية ل يواجهها حتّدي اكت�س���اف عملّية التوّغل والتاأّكد 
من �سدقها، وحتديد مكان املتوّغل فح�سب، بل عليها – بالإ�سافة ملا �سبق – اأن حتّدد معّدل 
تغّي هذا املكان واجتاهه، ويتّم ذلك بن�سر املعلومات امل�سجلَّة عن عملية التوّغل من خالل ُعَقد 

احل�ّسا�سات الال�سلكّية املوجودة بالقرب من نطاق اكت�ساف هذه العملّية.
الأمر الثاين يخت�ّض باملحّطة – اأو املحطات الرئي�سة حال تعّددها – التي جتمع املعلومات 
ا، وهذا من  من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ اإذ ميكن لتلك املحّط���ة اأْن تكون جّوالة هي اأي�سً
حيث املبداأ ل يختلف عن حركة العقدة ب�سورة عامّة يف �سبكات احلا�سبات اجلوّالة اخلا�سّة، 
ة  لكّنه – بال �سك – قد ي�سّبب العديد من امل�سكالت يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، خا�سّ
�سة ل�سب���كات ح�ّسا�سات ل�سلكّية تعتمد  مة وخم�سّ مع بروتوكولت الإر�س���ال التي تكون ُم�سَمّ

على حمّطات رئي�سة ثابتة.
اأخًيا، ميكننا اأن نلّخ����ضَ اأوجه الت�سابه والختالف بني �سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
ة يف اأّن ِكل النوعني يّتفق يف العديد من النقاط امل�سرتكة،  و�سبكات احلا�سبات اجلّوالة اخلا�سّ
اإّل اأّن �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية تدعم العديد من التطبيقات املختلفة واملتباينة، بالإ�سافة 
اإلى حتّول حمور الرتكيز من خدم���ة الُعقدة اإلى املعلومة التي نح�س���ل عليها من الُعقدة. كّل 
هذا بدوره ي�سع العلماء والباحثني اأمام حتدٍّ جديد لتوفي حلول خا�سة ب�سبكات احل�ّسا�سات 
ا توفي العديد من احللول ل���كّل تطبيق من تطبيقات �سبكات  الال�سلكّية، كم���ا اأّن عليهم اأي�سً

احل�ّسا�سات الال�سلكّية، كلٌّ على ِحَدة.
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 الف�سل الّثاين

ِبناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية

يتناوُل هذا الف�سل عملّية بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، التي متّثل حجر الزاوية يف بناء 
�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية. يبداأ الف�سل باحلديث تف�سيلًيا عن مكّونات ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية، واأنواعها املختِلفة، ثم نتطّرق اإلى احلديث بعد ذلك عن التحّديات التي تواجه بناء 

تلك الُعَقد، والعوامل الواجب اأخذها يف العتبار عند البناء.
1.2 - بناء عقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية

ُيعّد بناء عقدة احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية واحًدًا من اأهّم الركائ���ز التي تقوم عليها �سبكات 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ لذلك فقد حاز بناء عقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية كثًيا من الهتمام 

يف جمال البحث العلمي، �سعًيا وراء حتديث هذا البناء وتطويره. 
تتكّون ُعْقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية من اأربعة اأجزاء رئي�سة يلزم وجودها يف كّل عقدة من 
ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وهناك عّدة اأجزاء اأخرى اإ�سافية قد تتوافر يف بع�ض الُعَقد دون 
الأخرى، وذلك وفق احلاجة اإلى تلك الأجزاء. يظهر يف )�سكل 5 خمّطط تو�سيحي لبناء ُعقدة 

احل�سّا�سات الال�سلكيّة، التي �سيتمّ �سرح اأجزائها املختلفة بالتف�سيل.

�سكل 5 )بناء عقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية( ]136[
تتكّون ُعقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية من اأربعة اأجزاء رئي�سة متثل اأ�سا�ض البناء لهذه الُعَقد. 
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 Processing( ووح���دة املعاجلة ،)Sensing Unit( هذه الأجزاء هي: وحدة ال�ست�سع���ار
 Power( واأخيًا وحدة الطاقة ،)Transceiver Unit( ووحدة الإر�سال وال�ستقبال ،)Unit

.)Unit

1.1.2 - وحدة ال�ست�سعار
تتكوّن وح���دة ال�ست�سعار ِمْن جمموعة م���ن احل�ّسا�سات التي تقوم بقيا����ص عامل واحد اأو 
ل كّل  جمموعة من العوامل الطبيعّية من البيئ���ة املحيطة بُعقدة احل�ّسا�سات الل�سلكّية، ويحوِّ
ح�سا�ض من احل�ّسا�سات املوجودة القيمة التي مّت قيا�سها اإلى فرق جهد كهربائي يعرّب عن هذه 
 )Analog-to-Digital Converter( القيمة، ثمّ يتولى بعد ذلك املحوّل التماثلي الرقمي
اأو)ADC( املو�سل باحل�ّسا�سات حتويل هذه القيمة اإلى اإ�سارة رقمّية ميكن للدوائر الرقمّية 
املختلفة املوجودة على وحدة عق���دة احل�ّسا�سات الال�سلكّية الّتعامل معها بطرق خمتلفة، كما 
ّنع العديد من اأن���واع احل�ّسا�سات املختلفة لقيا�ص  �سيتم تو�سيح���ه يف النقاط القادمة. لقد �سُ
اًل يف الف�س���ل الأول، اإّل اأّن وحدة  الكث���ي من العوامل الطبيعّية املتع���ّددة مثلما ذكرناه مف�سّ
ق الرئي�ض يف �سرعة عقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ ويرجع ذلك  ال�ست�سعار ل تزال متّثل املَُع���ونِّ
اإلى كون �سرعة نقل البيانات من خالل احل�ّسا�سات تق���ّل كثًيا عن �سرعة نقل البيانات، من 

خالل بقّية اأجزاء وحدة ُعقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية.
ِكُن تق�سيُم اأنواع احل�ّسا�سات ثالثة اأنواع: الّنوع الأّول هو احل�ّسا�سات اخلاملة الثابتة،  ومُيْ
وهي الت���ي ت�سّجل قيا�ًسا لأح���د العوامل الطبيعّية ل يحت���اج قيا�سه اإلى توجي���ه احل�ّسا�ض اإلى 
د؛ لذلك فهي ثابت���ة، كما اأّنها ل حتتاج اإلى التفاعل م���ع البيئة املحيطة للح�سول  اجّتاه حمدَّ
على املعلومة املطلوبة؛ لذا يطلق عليها خاملة، ومن اأمثلة هذا النوع من احل�ّسا�سات تلك التي 
ُت�ستخَدم يف قيا�ض كلٍّ من: درجة احلرارة، ون�سبة الرطوبة، و�سّدة ال�سوت، و�سّدة الإ�ساءة، 
ونحو ذلك. وهذا النوع من احل�ّسا�سات هو اأكرث اأنواع احل�ّسا�سات ا�ستخداًما يف ُعَقد احل�ّسا�سات 
د، وهي  الال�سلكّية يف الوقت احلايل. النوع الثاين هو احل�ّسا�سات اخلاملة ذات الجّتاه املحَدّ
مثل �سابقتها ل حتتاج اإلى التفاعل مع البيئة املحيطة، لكْن من ناحية اأخرى تختلف فيها نتيجة 
القيا�ض تبًعا لجّتاه احل�ّسا�ض، ومن ثّم فاإّنه يجب توجيه احل�ّسا�ض لجّتاه حمّدد لقيا�ض العامل 
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الطبيعي املطلوب، ومثال هذا النوع من احل�ّسا�سات: الكاميا؛ اإذ يجب و�سعها يف اجّتاه حمّدد 
للتقاط ال�سورة املطلوبة، ولهذا النوع من احل�ّسا�سات بع�ص ال�ستخدامات يف ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية، اإّل اأّنه لي�ض منت�سًرا مثل الّنوع الأّول. اأّما النوع الثالث فهي احل�ّسا�سات الفّعالة التي 
حتتاج اإلى التفاعل مع البيئة املحيطة لقيا�ض القراءة املطلوبة، مثل الرادار؛ اإذ يحتاج الرادار 
د لكت�ساف املنطقة املحيطة به، وهذا الّنْوع من احل�ّسا�سات لي�ض له  ِلَبّث اأ�سّعة يف اجّتاه حمدَّ
ا�ستخدام فعلي يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف الوق���ت احلا�سر، ويرجع ذلك اإلى احتياج 
ة مبعاجل���ة البيانات، وحجم الذاكرة، والطاقة  هذا النوع اإلى بع�ض التقنيات العالية اخلا�سّ
الكهربائّية املتواف���رة يف البطارّية، وغيها من التقنيات التي ل تتواف���ر يف ُعَقد احل�ّسا�سات 

الال�سلكّية يف الوقت احلايل.
من الأمور التي يج���ب اأخذها يف العتب���ار يف احل�ّسا�سات املوجودة يف ُعَق���د احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية هو مدى القيا�ض لدى احل�ّسا�ض، اأْي حتديد امل�ساحة املحيطة باحل�ّسا�ض التي ميكن 
اأن يقي�ض احل�ّسا�ض فيها العامل الطبيعي املطلوب. كما يجب اأن ُيراعي كذلك تغّي القيمة التي 

يتم قيا�سها بتغي امل�سافة ُبعًدا اأو ُقرًبا من احل�ّسا�ض.
ح )�س���كل 6( �س���ورة حل�ّسا�سني م���ن احل�ّسا�س���ات املُ�ْستخدَمة يف ُعَق���د احل�ّسا�سات  يو�سّ
الال�سلكّية، ُي�ستخَدم الأّول يف قيا�ض ن�سبة غاز ثاين اأك�سيد الكربون يف اجلّو، يف حني ُي�ستخَدم 
الثاين يف قيا�ض ن�سبة الأوزون، وكذلك يظهر يف )�سكل 7( �سورة ح�ّسا�ض ُي�ستخَدم يف قيا�ض 
ن�سبة الرطوبة يف اجلوّ، واآخر يُ�ستخدَم كذلك يف قيا�ض ن�سبة الرطوبة ولكْن داخل تربة الأر�ض.

�سكل 6 )�سورة حل�سا�س ُي�ستخَدم يف قيا�س ن�سبة غاز ثاين اأك�سيد الكربون يف اجلو 
)ميني(، واآخر يُ�ستخدَم يف قيا�س ن�سبة االأوزون )ي�سار(( ]101[]103[
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�سكل 7 )�سورة حل�ّسا�س ُي�ستخَدم يف قيا�س ن�سبة الرطوبة يف اجلو )ميني(، وح�ّسا�س اآخر 
ُي�ستخَدم يف قيا�س ن�سبة الرطوبة داخل تربة االأر�س )ي�سار(( ]99[]131[

2.1.2 - وحدة املعاجلة
 Central( تتكّون وحدة املعاجلة يف عقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية من: وحدة معاجلة مركزية
Processing Unit(، ووحدة ذاكرة )Memory(. متثّل وحدة املعاجلة املركزية الدور الرئي�ض 

يف عقدة احل�سّا�سات الال�سلكيّ���ة؛ اإذ ت�ستقبل البيانات من املحوّل التماثلي الرقمي، ثّم ُتعالج 
البيانات، كما ميكنها ا�ستخدام وحدة الذاكرة يف حف���ظ البيانات، وهي امل�سوؤولة عن اإعطاء 
الأوامر لتنفيذ عملّيات اإر�سال املعلومات من ناحية، وعن حتدي���د حالة الُعْقدة من ت�سغيل اأو 
توقف، تبًعا للحاجة، ووفًقا لكمّية الطاقة املتبقّية يف البطارية من ناحية اأخرى. وحتّدد وحدة 
املعاجلة املركزية ب�سورة كبية قدرة العقدة على معاجلة البيانات، كما ميّثل ا�ستهالكها للطاقة 
اجلزء الأكرب من طاقة عقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية، ويوجد اأنواع خمتلفة من وحدات املعاجلة 
املركزّية التي ميكن دجمها يف عقدة احل�ّسا�سات الل�سلكّية؛ اإذ يوجد كثري من اأنواع املعاجلات 
الدقيقة )Microprocessor(، واملتحكّمات الدقيقة )Microcontroller(، وم�سفوفات 
 ،)FPGA( اأو )Field-Programmable Gate Array( البوابات املنطقّية القابلة للربجمة
 )Application-Specific Integrated Circuit( وكذلك الدوائر املتكاملة املُحدّدة التطبيق

.]68[ )ASIC( ى اخت�ساًرا وُت�َسمَّ
تُعدّ املعاجلات الدقيقة ذات الأغرا�ض العامة – كتلك التي ت�ستخدم يف اأجهزة احلا�سوب 
وحدَة معاجلٍة مركزيٍة يف ُعَقد احل�ّسا�سات  ب�سفتها  لال�ستخدام  املتاحة  الختيارات  – اأحد 
الال�سلكّية، اإّل اأّنها ت�ستهلك كثًيا من الطاقة عند ا�ستخدامها، ما ل يتنا�سب مع طبيعة ُعَقد 
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احل�ّسا�سات الال�سلكّية ذات الطاقة املحدودة.
متتاز املتحكّمات الدقيقة – املتوافرة حالًيّا بكرثة – باأّنها ل حتتوي وحدة معاجلة مركزية 
ا ذاكرة موؤّقتة وذاكرة اأخرى ثابتة، وحمّوًل متاثليًّا رقميًّا، بالإ�سافة اإلى  فقط، بل حتتوي اأي�سً
عّدادات وموؤقتات رقمّية، ويوجد العديد من الختيارات املتواّفرة من املتّحكمات الدقيقة التي 
ترتاوح �سعتها بني اأربعة اإلى اثنني وثالثني بت، كما يتنّوع فيها حجم الذاكرة املوؤقتة، والّذاكرة 
الثابتة. متتاز املتحّكمات الدقيقة ب�سهولة تو�سيلها بالأجهزة الأخرى مثل اأجهزة احل�ّسا�سات. 
ة بهذه املتحّكمات الدقيقة لديها  لي�ص هذا فح�سب، بل اإّن جمموعة التعليمات والأوامر اخلا�سّ
القدرة على التعامل مع تطبيقات الوقت احَلِرج، التي يلزم فيها اّتخاذ القرار وتنفيذه خالل 
د. كما ميكن برجمة املتحّكمات الدقيقة ب�سهولة وحرّية ما يجعلها الأكرث مرونًة من  وقت حمدَّ
بني اخليارات املتاحة. اأّما اأهّم مّيزات املتحّكمات الدقيقة يف ما يّت�سل با�ستخدامها يف ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية، فهو انخفا�ض ا�ستهالكها للطاقة الكهربائية، بل وقدرتها كذلك على 
التنقل بني حالتي الت�سغيل والإيقاف ما يزيد من قدرتها على توفي الطاقة. ميّثل )�سكل 8( 
�سورة لإحدى ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية، التي يظهر يف منت�سفه���ا وحدة املتحكم الدقيق 
 Random Access( التي حتتوي وحدة املعاجل���ة املركزية، ووحدة ذاكرة و�س���ول ع�سوائي
 ،)Flash Memory( اأي )(، وذاك���رة ثابت���ة )فال�ض اأو ومي�سّي���ةRAM( اأو )Memory

 Electrically Erasable( وذاكرة ثالثة للق���راءة فقط، قابلة للم�س���ح والربجمة كهربائًي���ا
.)EEPROM( اأو )Programmable Read-Only Memory

اأمّا م�سفوفات البوّابات املنطقية القابلة للربجمة )FPGA( فمع مرونتها وقدرتها على 
التواوؤم مع كث���ري من التطبيقات املختلف���ة، واإمكانّية اإع���ادة برجمتها اأثناء الت�سغي���ل، اإّل اأّن 
ا�ستخدامها يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يواجهه م�سكلتان رئي�ستان: الأولى هي ا�ستهالكها 
الع���ايل للطاقة؛ ما يجع���ل ا�ستخدامها يف ُعَق���د احل�ّسا�سات الال�سلكّية غ���ي منا�سب؛ ب�سبب 
حمدودّية الطاقة يف تلك الُعَقد، وامل�سكلة الثانية هي عدم توافق كثي من م�سفوفات البّوابات 
املنطقية القابل���ة للربجمة مع لغات الربجمة التقليدية، كلغة ال�س���ي، بالإ�سافة اإلى اأّن معّدل 
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تغيي الربنامج امل�ستخدم يف املتحكّمات الدقيقة يك���ون اأ�سرع بكثي من مثيله يف م�سفوفات 
الّبوابات املنطقّية القابل���ة للربجمة، وهذا ل يعني – بطبيعة احل���ال – ا�ستبعاد م�سفوفات 
البّوابات املنطقّية القابلة للربجمة من ال�ستخدام يف بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية، لكّن 
الأمر يحتاج اإلى مزيد من التحديث والتطوير من اأجل ال�ستفادة من اإمكانات تلك امل�سفوفات.

�سكل 8 )�سورة لعقدة ح�سا�سات ال�سلكّية ويظهر يف املنت�سف وحدة املعاجلة املركزية( 
]114[

متّثل الدوائر املتكاملة املُحّددة التطبيق )ASIC( اأحد اخليارات املتاحة لال�ستخدام يف 
مة لتطبيقات حمّددة، كتلك  ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وهي وحدات معاجلة مركزّية م�سمَّ
الوحدات امل�ستخدم���ة يف م�سّي ال�سبكة )Router( اأو ُم���وّزع ال�سبكة )Switch( ويف مقابل 
دة على الأداء العايل، وكذلك  ال�ستفادة من ُقْدرة ال�ّسرائح الإلكرتونّية ذات الّتطبيقات املحدَّ
خا�سّية توفي الطاقة، فاإّن ا�ستخدام تلك ال�سرائح يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية ميّثل خياًرا 
�سة للقي���ام بوظائف حمّددة، كما اأّن هذا م���ن النوع من ال�سرائح  اأق���ّل مرونًة؛ لكونها خم�سّ
الإلكرتونيّ���ة يكون اأعلى تكلفةً من املتحكّم���ات الدقيقة؛ لأّنها تعتمد ب�س���ورة كلّية على العتاد 
.)Software( يف حني تعتمد املتحّكمات الدقيقة ب�سورة كربى على الربجمّيات )Hardware(

ويربز هنا ت�ساوؤل مهّم عن ا�ستخدام ال�سرائح الإلكرتونّية ذات التطبيقات املحددة يف ُعَقد 
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احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ فاملنطق يقول باأف�سلّيتها؛ لأّنها ذات وظائف وتطبيقات حمّددة، وهو ما 
يتوافق مع خا�سّية ا�ستخدام �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف تطبيقات حمّددة كذلك، فلماذا 
ل اإذن ا�ستخدام املتحكّمات الدقيقة على ا�ستخدام ال�سرائح الإلكرتونّية ذات التطبيقات  يُف�سَّ
املحددة يف بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؟ والإجابة عْن هذا ال�سوؤال تكمن يف كون ميزات 
ا�ستخدام املتحّكمات الدقيقة ل تقت�سر على عمليات معاجلة البيانات فقط، بل متتّد لت�سمل 
مرونتها يف التو�سي���ل بالأجهزة الأخرى، و�سهول���ة ا�ستخدامها، وانخفا����ض �سعرها. كما هو 
احلال مع م�سفوفات البوّابات املنطقية القابلة للربجمة، فاإّن ا�ستخدام ال�سرائح الإلكرتونّية 
دة ل ميثل خياًرا م�ستبَع���ًدا من ال�ستخدام يف بن���اء ُعَقد احل�ّسا�سات  ذات التطبيق���ات املحدَّ
الال�سلكّية، اإّل اأّنه لي�ض الختيار الأمثل يف الوقت احلايل. يوجد الآن بع�ض الدرا�سات اخلا�سة 
با�ستخدام ال�سرائح الإلكرتونّية ذات التطبيقات املُحّددة يف بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، 
ى بالإنتاج ال�سامل  التي حتتاج اإلى اإنتاج ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية بكميات هائلة، اأو ما ُي�َسمَّ
)Mass Production(؛ لي�سبح تطوي���ر هذه ال�سرائح ل�سالح ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
ِدًيا من الناحية القت�سادية. ُيَعّد اجلمع بني املتحّكمات الدقيقة من ناحية، وال�سرائح  اأمًرا جُمْ
الإلكرتونّية ذات التطبيقات املُحّددة من ناحية اأخرى اأحد اخليارات البحثية املتاحة يف بناء 
ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وفيها يتّم ا�ستخدام ال�سرائح الإلكرتونّية يف بع�ض عمليات معاجلة 
ف لعمليات املعاجلة  البيانات املُحّددة واملكررة ب�سورة دورية، يف حني اأّن املتحّكمات الدقيقة توظَّ
غ���ي املعتادة وغي املكررة التي حتت���اج اإلى مرونة كربى يف التعامل معه���ا، التي ل تتوافر يف 

ال�سرائح الإلكرتونّية ذات التطبيقات املُحّددة.
ويُع���دّ املتحكّم الدقي���ق Atmel ATmega 128L واحدًا من اأ�سه���ر املتحكّمات الدقيقة 
امل�ستخَدمة يف بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ اإذ ُي�ستخَدم يف العديد من اأنواع ُعَقد احل�ّسا�سات 
���ز بواجهات خارجية  الل�سلكّية، وهو يحت���وي وحدة معاجلة مركزي���ة ذات ثمانية بت، جمهَّ
رفيَّة املختلفة، كما اأَنه ُمَعدٌّ لال�ستخدام يف التطبيقات امل�سمنة  متعَددة للتو�سيل بالأجهزة الطَّ

.)Embedded Applications(
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ى  قدّمت �سركة Texas Instruments عائل���ة كبية من املتحكّمات الدقيقة حتت امل�سمَّ
�سة لال�ستخدام  Texas Instruments MSP 430 وهذه العائلة من املتحّكمات الدقيقة خم�سَّ

يف التطبيقات امل�سمنة، وق���د مّت ا�ستخدام العديد من تلك املتحّكم���ات الدقيقة يف بناء ُعَقد 
احل�ّسا�سات الل�سلكّية، ويحتوي هذا النوع م���ن املتحّكمات الدقيقة معاجًلا من نوع جمموعة 
 )RISC( اأو )Reduced Instruction Set Computer( الأوامر املخت�سرة للحا�س���وب
16 بت، ويعمل باإ�سارة �ساع���ة )Clock( منخف�سة ي�سل اأق�سى ترّدد لها اإلى 4 ميجاهرتز، 
رفيَّة املختلفة، بالإ�سافة اإلى  وهو يقّدم جمموعة وا�سعة من اإمكانيات الربط مع الأجهزة الطَّ

العديد من الأوامر التي ميكن ا�ستخدامها مع تلك الأجهزة الطرفية.
وقد متّ ا�ستخدام املعاجلات الدقيقة ب�سورة حمدودة يف بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، 
وُيعّد Intel Strong ARM اأح���َد املعاجلات الدقيقة الت���ي مّت ا�ستخدامها لهذا الغر�ض يف 
النماذج الأّولّية يف ُعَق���د احل�ّسا�سات الال�سلكّية، اإّل اأّنه مل يعد ي�ستخ���دم حالًيا؛ ب�سبب كونه 
ة ل�ستهالكه كثًيا من الطاقة الكهربائية. كما اأّن لديه  لي�ض عملًيا يف هذا ال�ستخدام، خا�سّ
ع بالأ�سا�ض  نَّ اإمكانات اأكرب بكثي مما ُيحتاج اإلي���ه يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ لأن���ه ُم�سَ
لال�ستخدام يف اأجهزة امل�ساعد الرقمي ال�سخ�سي )PDA(. ويحتوي طراز Sa-1100 من 
هذا املعالج الدقيق معاجًلا من نوع جمموعة الأوامر املخت�سرة للحا�سوب )RISC( 32 بت، 

ويعمل باإ�سارة �ساعة )Clock( مرتفعة ن�سبًيا ي�سل ترّددها حّتى 206 ميجاهرتز.
اأّما فيما يخ�ّض الذاكرة، فمّما ل �سك فيه اأّن عقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية حتتاج اإلى ذاكرة 
ن البيانات التي يتّم قراءتها عرب احل�ّسا�سات، وكذلك حزم البيانات التي  و�سول ع�سوائّي لُتخزنِّ
يتّم ا�ستقبالها من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية الأخرى، ومع ال�سرعة العالية لذاكرة الو�سول 
نة عليها مبجرد انقطاع التيار الكهربائي عنها؛ ولذلك  الع�سوائي، اإّل اأّنها تفقد البيانات املخزَّ
كان هناك حاجة ما�ّسة لذاكرة ثابتة غي متطايرة لتخزين الربامج عليها، وميكن ا�ستخدام 
ذاكرة القراءة فقط )Read Only Memory( اأو )ROM( لتخزين الربامج عليها، اإّل اأّنه 
عادة ما يتم ا�ستخدام ذاكرة للقراءة فقط قابلة للم�سح والربجمة كهربائًيا )EEPROM( اأو 
ذاكرة فال�ض. تتمّيز ذاكرة الفال�ض عن ذاكرة القراءة القابلة للم�سح كهربائًيا باإمكانية كتابة 
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ِكن  جمموعة من البيانات بدًل من كتابة بايت واحدة يف كّل عملّية من عملّيات الكتابة. كما مُيْ
ا�ستخدام ذاكرة فال�ض يف تخزين البيانات اإذا كانت ذاكرة الو�سول الع�سوائي ممتلئة، اأو اإذا 
د، وهنا يجب اأن يوؤخذ يف احل�سب���ان اأّن الوقت الالزم للقراءة  مّت اإيق���اف ت�سغيلها لوقٍت حمدَّ
والكتابة من ذاكرة فال�ض يكون اأطول من نظيه يف ذاكرة الو�سول الع�سوائي، كما اأّن ذاكرة 

الفال�ض حتتاج اإلى طاقة ت�سغيل كربى.
ح اجلدَول الت���ال بع�َص املعلوم���ات عن جمموعة م���ن ُعَقد احل�ّسا�س���ات الل�سلكّية  يو�سّ
املتوفرة حالًيا وامل�ستخدم���ة يف اإن�ساء �سبكات ح�ّسا�سات ل�سلكّية، ويظهر فيه ال�سم التجاري 
لُعْقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وكذلك نوع املتحّكم الدقيق امل�ستخدم فيها، ونوع جهاز الإر�سال 

وال�ستقبال، ثم اأخًيا اأحجام الذاكرة امل�ستخدمة واأنواعها ]88[.
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جدول 1 )مقارنة بني جمموعة من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية( ]20[
3.1.2 - وحدة الإر�سال وال�ستقبال

ُتعّد وحدة الإر�سال وال�ستقبال هي امل�سوؤولة عن اّت�سال ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية باملحّطة 
الرئي�سة، كما اأّنها امل�سوؤولة عن عمليات الت�سال بني العقد بع�سها ببع�ض، وُتعّد و�سيلة الت�سال 
الال�سلكّية التي ت�سمح باإر�سال املعلومات وا�ستقبالها من الُعَقد واإليها، ويوجد عّدة خيارات ميكن 
 )Optical Communication( ا�ستخدامها يف تكوين هذه الوحدة منها: الّت�سال ال�سوئي
با�ستخدام اأ�سّعة الليزر، اأو الّت�سال عرب الأ�سعة حتت احلم���راء )Infrared(، اأو الّت�سال 

.)Radio Frequency Communication(عرب ترددات الراديو
وئ���ي با�ستخدام اأ�سع���ة الليزر بعّدة مي���زات: اأّوله���ا انخفا�ض معّدل  يتمّي���ز الّت�سال ال�سّ
ا�ستهالك الطاقة مقارن���ة بخيارات الإر�سال الأخرى – خا�س���ة الإر�سال با�ستخدام ترددات 
الراديو – كما اأّنه���ا تتمّيز باأّنها الأكرث اأماًنا من ناحية املحافظة على �سّرّية البيانات املر�سلة 
عرب ال�سبكة، ول حتتاج اإلى وجود هوائّي ]44[. لكْن من الناحية الأخرى توجد لهذه التقنية 
عّدة عيوب: اأهّمها هو احلاجة لكون املر�سل وامل�ستقبل على خط اأفق واحد، مع جعل كّل واحد 
منهما متجًها ناحية الآخر، كما اأّن كفاءة الإر�سال تتاأّثر بالظروف اجلوّية ب�سورة كبية، وقد 
اأّدت هذه العيوب اإلى حمدودّية ا�ستخدام هذه التقنية يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، اإّل من 
تطبيقات قليلة. كذلك يعاين ا�ستخدام الأ�سعة حتت احلمراء من عيوب مماثلة يف الإر�سال، 
اأهّمها ق�سر م�سافة الإر�سال، وم�سكلة توجيه املر�سل وامل�ستقبل يف اجتاه واحد، ل�سمان عدم 

ت�سّتت الأ�سعة امل�ستخدمة يف الإر�سال.

www.j4know.com

www.j4know.com


47

واأخ���ًيا تاأت���ي طريقة الإر�س���ال با�ستخ���دام موج���ات الراديو، الت���ي تعتمد عل���ى املوجات 
الكهرومغناطي�سي���ة يف نظام الت�سال، وتتمثل العيوب الأ�سا�سي���ة لهذه الطريقة يف ِكرَب حجم 
ا– وارتفاع كّمية الطاق���ة امل�ستخدمة يف كلٍّ من الإر�س���ال وال�ستقبال مقارنة  الهوائ���ي –ن�سبًيّ
بالط���رق الأخرى. عل���ى الّرْغِم من العي���وب املذكورة اآنًف���ا اإّل اأّن ا�ستخدام ُعَق���د احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية ملوجات الراديو يف الإر�سال ينطوي على كث���ي من املّيزات، منها: �سهولة ا�ستخدام 
وحدة الإر�سال وال�ستقبال با�ستخدام موجات الراديو، وتوافقها مع كثي من الدوائر والتطبيقات 
الأخرى. كما اأّن الإر�سال با�ستخدام موجات الراديو يعّد من اأ�سهر الطرق امل�ستخدمة يف عامل 
الّت�سالت على امل�ستوى التجاري، ما ي�سمح ب�سهولة جترب���ة هذه التقنية يف ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية وا�ستخدامها. كما تتمّيز هذه التقني���ة باإمكانّية و�سع جهاز الإر�سال وال�ستقبال يف 
واحد من ثالثة اأو�ساع خمتلفة، وهي: الإر�سال وال�ستقبال )Transmit/Receive(، واخلمول 
)Idle(، وال�سبات اأو النوم )Sleep(، وقد �سمح هذا الو�سع الأخي بتقليل ا�ستخدام الطاقة عن 
طريق الغلق التاّم لوحدة الإر�سال وال�ستقبال عند عدم احلاجة اإليها. يظهر يف )�سكل 9( اأنواع 
الت الهوائّيات، التي ميكن ا�ستخدامها يف وحدة الإر�سال وال�ستقبال يف ُعَقد  خمتلفة من مو�سّ
���ح )�سكل 10( اأنواًعا خمتلفة من الهوائّيات. يتّم اختيار  احل�ّسا�سات الال�سلكّية، يف حني يو�سّ
نوع الهوائي امل�ستخدم وفًقا مل�سافة الإر�سال املطلوبة، وكذلك وفًقا للرتّدد، التي يتّم حتديدها 
تبًعا لطبيعة ال�ستخدام ولنوعّية التطبيق الذي �سيتّم ا�ستخدام ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية فيه.

�سكل 9 )اأنواع مو�سالت هوائيات خمتلفة ُت�ستخَدم يف وحدة االإر�سال واال�ستقبال( ]114[
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�سكل 10 )اأنواع هوائيات خمتلفة تعطي على الرتتيب من اليمني للي�سار ن�سبة طاقة 
للقوة املقا�سة مقدارها �سفر دي�سبل، 2 دي�سبل، 4،5 دي�سبل، 5 دي�سبل ( ]114[

عل���ى اجلانب الآخر غالًبا ما تعتم���د ُنُظم �سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية حتت املياه على 
تكنولوجيا الّت�سال با�ستخدام املوجات ال�سوتية. ميكن كذلك ا�ستخدام تكنولوجيا الّت�سال 
ال�سوئي، اأو الرتّدد الراديوي، وت�سمح الأخيتان – حال وجودهما حتت املياه – مبدى اّت�سال 
ق�سي، يرتاوح بني مرت واحد للرتدد الراديوي وع�سرة اأمتار لالت�سال ال�سوئّي، وتوّفران عر�َض 
نطاٍق ترددّي كبٍي يقّدر بعّدة ميجاهرتز. وحتتاج تكنولوجيا الرتدد الراديوي اإلى هوائيات كبية 
ة حتت املياه  احلجم، وطاق���ة مرتفعة لزيادة مدى الت�سال، وهو ما يعّد متطّلًب���ا �سعًبا، خا�سّ
]84[. يف املقابل توفر تكنولوجيا الت�سال با�ستخدام املوجات ال�سوتية نطاًقا اأو�سَع لالت�سال، 
اإّل اأّن هذه التقنية يعوقها ثالثة قيود، هي: حمدودّية النطاق الرتددّي واعتماده على امل�سافة، 
وتغّي �سرعة انت�سار املوجة باختالف امل�سار، واأخًيا انخفا�ض �سرعة املوجات ال�سوتية. وهذه 
القيود توؤثر �سلًبا يف جودة الت�سال، كم���ا تقّلل من �سرعة الإر�سال، ومن ثّم تربز احلاجة اإلى 
تطوير تقنية الت�سال حتت املياه، لال�ستفادة منها يف ُنُظم �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية ]1[.

4.1.2 - وحدة الّطاقة
تتكّون وحدة الّطاقة ب�س���ورة اأ�سا�سّية من بطارّي���ة؛ اإذ تقوم هذه البطارّي���ة باإمداد جميع 
الوحدات املوجودة يف ُعقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية بالطاقة الكهربائّية؛ من اأجل اأن تقوم تلك 
الوحدات بدورها املطلوب. وُيعّد اختيار نوع البطارّية املنا�سب هو اأحد اأهّم الإجراءات الالزم 
اّتباعها عند ت�سميم بناء عق���دة احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ وذلك لتاأثيه الكبي يف عمل العقدة 
]96[، ويجب كذلك الهتمام بوجود دائرة حلماي���ة البطارّية؛ لتجّنب م�ساكل ال�سحن الزائد 
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عن احل���د، وكذلك م�ساكل تفريغ �سح���ن البطارية، وهذا قد يتطّلب اإ�ساف���ة منّظم للجهد يف 
دائرة البطارية حلمايتها. هن���اك العديد من اأنواع البطاريات التي ميكن ا�ستخدامها يف ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وتنق�سم هذه الأنواع ق�سمني اأ�سا�سيني: البطاريات غي القابلة لإعادة 
ال�سحن، وتلك التي ميكن اإعادة �سحنها. كما ميكن ت�سنيف اأنواع البطاريات كذلك وفًقا للمادة 
الإلكرتوكيميائي���ة امل�ستخدمة يف ت�سني���ع القطب الكهربائي للبطارية مث���ل: النيكل كادميوم، 
والنيكل زن���ك، والف�سة زنك، وهيدريد النيكل املعدين، والليثي���وم اأيون )�سكل 11( كما يوجد 
بع�ض اأنواع البطاريات التي ميكن �سحنها بوا�سطة الطاقة ال�سم�سّية با�ستخدام األواح �سم�سّية 
ثابتة اأو متحركة مثلما يظهر يف )�سكل 12( ويف هذه احلالة ُتَعدُّ مثل هذه الألواح اأو جهاز �ساحن 
ح الأجزاء  البطارية هما اجلزء اخلا�ّض مبوّل���د الطاقة وامل�سار اإليه يف )�س���كل 5( الذي يو�سّ

املختلفة التي تتكّون منها عقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية.

�سكل 11 )بطارية ليثيوم اأيون( ]114[

يعتمد اختيار ن���وع البطارّي���ة يف ُعَق���د احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة على التطبيق ال���ذي �سيتّم 
ا�ستخدامه فيها، وكذلك على الظروف املحيطة بال�سبكة، فحينما ل يوجد م�سدر ميّد الُعقدة 
بطاقة كهربائية متجّددة، ي�سبح اختيار البطارّيات غي القابلة لل�سحن هو اخليار الأف�سل؛ اإذ 
ميتاز هذا النوع من البطاريات بارتفاع كثافة الطاقة فيه. اأّما اإذا اأمكن اإعادة �سحن البطارية 
فاخليار الأف�سل ب�سورة عامة يكون بطاريات الليثي���وم، اإّل اأّنه توجد عدة عوامل اأخرى يجب 
اأخذها يف العتبار عند اختيار نوع البطارية، وهو م���ا يتطّلب عادة اختبارات عملية على وفِق 
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التطبيق امل�ستخدم. فعلى �سبيل املثال ي�سبح ا�ستخدام بطاريات النيكل كادميوم اأف�سل بكثي 
من ا�ستخدام بطاريات الليثي���وم يف التطبيقات التي قد تتعّر�ض لتفريغ ال�سحنة؛ وذلك ب�سبب 
الختالف الكبي يف املقاومة الداخلية للبطارية بني هذين النوعني من البطاريات، بالإ�سافة 
اإلى اأّن بطاريات الليثيوم تكون اأكرث تكلفة. يف ح���ني تعّد بطاريات هيدريد النيكل املعدين هي 
البطارّية الوحيدة ال�سديقة للبيئة من �سمن البطارّيات القابلة لإعادة ال�سحن، وميكن اإعادة 
نة يف الذاكرة، اإّل اأّنه يف املقابل جند  �سحنها دون حدوث انخفا�ض يف اجلهد يوؤّثر يف القيم املخزَّ
اأّن كثافة الطاقة يف بطاريات هيدريد النيكل املعدين تقل كثًيا عن تلك املوجودة يف بطاريات 
الليثيوم، كما اأّنها حتتاج اإلى وجود دائرة اإ�سافية للحماية من ال�سحن الزائد اأو تفريغ ال�سحن.

�سكل 12 )األواح �سم�سية متحركة )ميني( واأخرى ثابتة )ي�سار( ت�ستخدمان ل�سحن 
البطارية با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية( ]114[

توجد طريقت���ان اأ�سا�سيتان ت�ستخدمان يف توف���ي الطاقة: الأولى تخت�ّض ب���اإدارة الطاقة، 
وتعتمد الفكرة الرئي�سة وراء اإدارة الطاقة على وقف ت�سغيل الأجهزة عند عدم احلاجة اإليها، 
ثّم اإعادة ت�سغيلها مرة اأخرى عند احلاجة اإلى ذل���ك، وقد اأثبتت الدرا�سات العلمّية والتجربة 
العملّية – كذلك – اأّن وقف ت�سغيل الأجهزة عند عدم احلاجة اإليها يوّفر كثًيا يف ا�ستهالك 
الطاق���ة، اإّل اأّن امل�سكلة تكمن يف اأّنه يف كثي من احلالت ل ميك���ن معرفة موعد ت�سغيل جهاز 
معنّي اأو اإيقافه م�سبق���ًا، وميكن تعوي�ص ذلك بعمل جمموعة م���ن التحليلت الإح�سائية التي 
ت�ساعد على توّقع اأوقات ت�سغيل ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية اأو اإيقافها، ويحتاج ت�سغيل خا�سّية 
اإدارة الطاقة اإلى وجود نظام ت�سغيل يدعم هذه اخلا�سية، كما يجب اأْن يدعم املتحّكم الدقيق 
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وجود ثالث حالت ت�سغيل لعقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية: ن�س���ط، وخامل، وُمْغلق )اأو ما يطلق 
عليه )نائم((، ولكْن يجب اأن يوؤخذ يف العتبار اأّن التنّقل بني هذه احلالت ي�سّبب نوًعا م�سترًتا 

من اأنواع ا�ستهالك الطاقة.
اأّما الطريق���ة الثانية يف توفي الطاقة فهي تعتمد على توزيع اجله���د؛ اأْي تعتمُد على تغيي 
فرق اجلهد على املتحّكم الدقيق وفق احلاجة اإلى ت�سغيله؛ بحيث تتنا�سب ال�سحنة مع الطاقة 
التي يحتاج اإليها املعالج؛ اأْي اأّن طريقة توزيع اجلهد تعمل على خف�ض الطاقة التي ي�ستخدمها 
املعالج ع���ن طريق خف�ض جهد الت�سغي���ل؛ فِمْن خالل خف�ض اجلهد وال���رتّدد ميكن احل�سول 
على انخفا�ض كبي يف معّدل ا�ستهالك الطاقة يتنا�سب مع مربع خف�ض اجلهد. نظًرا لطبيعة 
�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية تظهر مرة اأخرى م�سكلة عدم القدرة على معرفة اأحمال الت�سغيل 
امل�ستقبلّية؛ لذلك يجب اأن ي�سّمم املتحّكم الدقيق ب�سورة ت�سمح بتغيي جهد الت�سغيل املبذول، 
ان  وكذلك ال���رتدد امل�ستخدم على وفق احلاجة. ويجدر بنا هن���ا اأْن نفّرق بني مفهومني يخت�سّ
بالطاقة: اأحدهما هو انخفا����ض ا�ستهالك الطاقة، والآخر هو التوف���ي يف ا�ستهالك الطاقة؛ 
فالأّول يعرّب عن مي���زة ت�سنيع تتفاوت فيها الأجهزة؛ اإذ ت�ستهل���ك بع�ض الأجهزة معّدل طاقة 
لكّل دورة اأقّل من اأجهزة اأخرى. اأّما املفهوم الث���اين فهو خا�سّية التوفي يف ا�ستهالك الطاقة 
بالن�سبة لكّل اأمر من اأوامر الت�سغيل املطلوبة، وبذلك الأمر فاإّن اختيار املتحّكم الدقيق يف عقدة 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية يعتمد اعتماًدا كبًيا على �سيناري���و التطبيق املُ�ستخَدم فيه؛ فالختيار 
ل  املثايل للمتحّكم الدقيق هو الذي يطابق فيه معدل ا�ستهالك الطاقة يف املتحكم الدقيق معدَّ

ال�ستخدام يف التطبيق املطلوب.
5.1.2 - وحدات اإ�سافية

بالإ�سافة اإلى الوح���دات الأ�سا�سّية املوجودة يف ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية، يوجد بع�ض 
الوحدات الأخرى التي ميكن اإ�سافتها لعقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية وفق احلاجة اإليها، ومن هذه 
الوحدات: وحدة نظام حتديد املواقع )Global Positioning System( اأو )GPS(، التي 
ت�ستطيع حتديد مكان الُعْقدة بدّقة من حيث خّط العر�ض، وخّط الطول، والرتفاع )�سكل 13( 
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ا – وحدة  ومن الوحدات الإ�سافية التي ميكن تركيبها يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية – اأي�سً
 ،)GPRS( واخت�سارًا )General Packet Radio Service(خدمة احلزمة العاّمة الراديوّية
 )Global System for Mobile Communications( والنظام املَُوّحد لالت�سالت املتنّقلة
اأو )GSM( التي ميكن من خاللها اإر�سال البيانات واملعلومات وا�ستقبالها مل�سافات طويلة )�سكل 
ا وحدة خدمة احلزمة العاّمة الراديوّية من اجليل الثالث )3G-GPRS( التي تظهر  14(. واأي�سً
يف )�سكل 15(. وهذه الوحدة الأخ���ية تتوافق مع �سبكات اجليل الثالث لالّت�سالت، وميكنها 
ا الإر�سال مل�سافات طويلة، كما اأّنها ت�سمح باإر�سال ال�سوت وال�سورة من خالل تكنولوجيا  اأي�سً
اجليل الثالث، وت�ستطيع الدخول على مواقع الإنرتنت املختلفة، ورفع امللّفات وتنزيلها، وكذلك 

اإر�سال ر�سائل الربيد الإلكرتوين وا�ستقبالها.

�سكل 13 )وحدة اإ�سافّية ت�ستخدم لتحديد موقع ُعقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية( ]109[
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�سكل 14 )وحدة خدمة احلزمة العاّمة الراديوّية والنظام املوّحد لالّت�ساالت املتنقلة( 
]118[

�سكل 15 )وحدة خدمة احلزمة العاّمة الراديوّية من اجليل الثالث( ]116[

 )Bluetooth( ومن الوحدات التي ميكن اإ�سافتها لُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية وحدة بلوتوث
يظهر يف )�سكل 16 على اليمني( �سورة لوحدة بلوتوث، يف حني يظهر على الي�سار �سورة لُعْقدة 
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ح�ّسا�سات ل�سلكّية كاملة م�ساًفا اإليها وحدة البلوتوث املذكورة؛ وبذلك ت�ستطيع هذه الُعْقدة اأن 
ُتر�سل وت�ستقبل عرب وحدة الراديو التقليدّية، اأو عرب وحدة البلوتوث؛ اإذ ميكن ا�ستخدام وحدة 
البلوتوث يف الإر�سال للم�سافات القريبة ب���ني ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املوجودة يف املنطقة 
نف�سها، يف حني ميكن ا�ستخدام وحدة الراديو التقليدية يف الإر�سال للم�سافات البعيدة؛ لتو�سيل 
املعلومات من ُعَقد ح�ّسا�سات ل�سلكّية اإلى املحّطة الرئي�سة، وهذا الأ�سلوب مّتبع بالفعل يف اأكرث 
ة ب�سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية، التي تهتّم  من بروتوكول من بروتوك���ولت الإر�سال اخلا�سّ
يف املقام الأول بتوفي طاقة الإر�سال، وذلك من خ���الل تق�سيم عمليات الإر�سال اإلى: عمليات 
ق�سية املدى واأخرى بعيدة امل���دى ]59[ مع توزيع كلٍّ من عملي���ات الإر�سال الق�سية املدى 
والبعيدة املدى بني ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املوج���ودة يف منطقة واحدة ب�سورة مت�ساوية؛ 
ا و�سع  وذلك من اأجل احلفاظ عل���ى معّدل طاقة متقارب يف جميع الُعَق���د ]61[. وميكن اأي�سً
وحدتني من وحدات الراديو على ُعْقدة واحدة؛ بحيث ت�ستخ���دم العقدة بروتوكولني خمتلفني 

من بروتوكولت الإر�سال.

�سكل 16 )عقدة ح�ّسا�سات ال�سلكّية كاملة مع اإ�سافة وحدة بلوتوث( ]116[

كذلك يوجد نوع اآخ���ر من اأنواع وحدات بلوت���وث، وهو نوع ُي�ستخَدم فق���ط يف التعّرف اإلى 
ح  اأجهزة بلوتوث يف املنطقة املحيطة بالوحدة؛ اأْي اأّنها تعمل وحدَة ا�ستقبال دون اإر�سال. ويو�سّ
)�سكل 17( �سورة وحدة بلوتوث ميكن اإ�سافتها لعقدة ح�سا�سات ل�سلكّية؛ اإذ ميكن لهذه الوحدة 
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اكت�ساف اأكرث من مئتي جهاز بلوت���وث يف املنطقة املحيطة به���ا يف ال�ستعالم الواحد، وميكن 
ا�ستخدام هذه الوحدة على �سبيل املثال يف مراقبة كثافة املرور من حيث: عدد ال�سيارات وعدد 

امل�ساة يف منطقة حمّددة.

�سكل 17 )وحدة بلوتوث اإ�سافية ت�ستخدم للتعرف اإلى اأجهزة بلوتوث يف املنطقة 
املحيطة( ]134[

ِمْن اأن���واع الوحدات الإ�سافّية الأخرى التي ميكن تركيبه���ا يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
وحدة واي ف���اي )Wireless Fidelity( اأو اخت�سارًا )WiFi(، الت���ي تعني البّث الال�سلكي 
الفائق الدّقة وال�سرعة، التي ت�سمح بنقل البيانات بني ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية ب�سرعة عالية 
 ،)iPhone( مل�سافات متو�سطة. كم���ا ت�سمح هذه الوحدة بالّت�سال املبا�س���ر باأجهزة اآي فون
واأجهزة اأندروي���د )Andriod(، وكذلك م�س���ّي ال�سبكة من النوع واي ف���اي؛ ما ي�سمح لعقد 
احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية بالتوا�سل مع كث���ي من اأجهزة الت�سالت احلديث���ة، ويفتح باًبا اأمام 
العديد من التطبيق���ات اجلديدة التي تعتمد عل���ى الت�سال بني ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية 
ة الهواتف الذكي���ة )Smart Phones( ويظهر يف )�سكل  واأجهزة الت�س���الت احلديثة خا�سّ
18( �سورة لوحدة واي ف���اي )WiFi( ميكن تركيبها على عقدة ح�ّسا�س���ات ل�سلكّية؛ لرُت�سل 

وت�ستقبل من خالل هذه التقنية.
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�سكل 18 )وحدة واي فاي( ]116[

 Radio Frequency( ا وحدة التعرف بوا�سطة موجات الراديو من الوحدات الإ�سافية اأي�سً
Identification( اأو )RFID(، وق���د مّت ت�سني���ع اأن���واع منها – حديًث���ا – لتتوافق مع ُعَقد 

احل�ّسا�سات الال�سلكّية. تق���وم هذه الوحدات بدور اجلهاز الق���ارئ )Reader(؛ لتتعّرف اإلى 
ال�سرائح املختلفة )Tags(، ومن ث���ّم ميكن اإر�سال هذه البيانات للمحّط���ة الرئي�سة، وتتوافر 
حالًيا وحدات اأجهزة قارئ للتعّرف بوا�سطة موجات الراديو تعمل برتدد 125 كيلو هرتز، وكذلك 
وحدات من النوع نف�سه تعمل برتدد 13.56 ميجا هرتز، ويظهر يف )�سكل 19( �سورة لأجهزة 
ح )�سكل 20( �سورة لأنواع خمتلفة من �سرائح  التعرف بوا�سطة موجات الراديو، يف حني يو�سّ

التعرف بوا�سطة موجات الراديو.

�سكل 19 )وحدة تعرف بوا�سطة موجات الراديو تعمل برتدد 125 كيلو هرتز )ميني(، 
ووحدة من النوع نف�سه تعمل برتدد 13.56 ميجا هرتز )ي�سار(( ]117[]118[
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�سكل 20 )�سرائح خمتلفة للتعّرف بوا�سطة موجات الراديو( ]118[

6.1.2 - وحدة املحّطة الرئي�سة
يظهر يف)�سكل 21( وحدة حمّطة رئي�سة ت�ستخدم يف جمع املعلومات من ُعَقد احل�ّسا�سات 
حة بال�سكل ميكن تركيبها يف احلا�سوب مبا�سرة عن طريق  الال�سلكّية املختلفة، والوحدة املو�سّ
ناقل مت�سل�س���ل ع���ام )Universal Serial Bus( اأو )USB( ومن ث���ّم ميكن احل�سول على 
املعلومات الت���ي مّت جمعها من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية من خ���الل هذه الوحدة با�ستخدام 

برامج احلا�سوب املنا�سبة.

�سكل 21 )وحدة حمطة رئي�سة ميكن تو�سيلها باحلا�سوب( ]114[

7.1.2 - وحدة م�سرّي �سبكات ح�ّسا�سات ل�سلكّية
يظهر يف )�س���كل 22( م�سّي �سب���كات ح�ّسا�سات ل�سلكّي���ة يعمل كنقطة ات�س���ال بني ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة؛ بحيث يزيد من كف���اءة الت�سال، واجلهاز ال���ذي يف ال�سورة يدعم 
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 IEEE( :العديد من بروتوكولت الت�سغيل امل�ستخدمة يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، ومنها
802.15.4(، وزيجبي، وواي فاي، وبلوتوث، ووحدة خدمة احلزمة العاّمة الراديوّية من اجليل 

الثالث.

�سكل 22 )م�سيّ �سبكات ح�ّسا�سات ال�سلكّية( ]113[

2.2 - حتّديات بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية
يواجه بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية كثًيا من التحّديات لأ�سباب متعّددة، اأهّمها: حمدودّية 
قدرة املعالج والذاكرة؛ وذلك ب�سبب �سغر حجم الُعَقد، وكذلك حمدودّية الطاقة تبًعا للطاقة 
الكلية يف البطارّية ]50[ ومبا اأّن ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية تعّد من �سمن الأنظمة امل�سمنة؛ 
فكان لزاًما ال�ستفادة من تطّور هذه الأنظمة وتقدّمها خلدمة بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، 
ا ل�سببني  كما اأّن حتديد العوامل الأ�سا�سية يف بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يعّد اأمًرا �سروريًّ
مهّمني: الأّول؛ لأّن ذلك يعّد اأ�سا�ًسا لت�سميم اخلوارزميات وبروتوكولت الإر�سال اخلا�سة ب�سبكات 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية، والثاين اأّن هذه العوامل ُت�ستخَدم للمقارنة بني الربوتوكولت املختلفة، 

ومن ثّم احلكم من خاللها على اأف�سل الربوتوكولت واأن�سبها للتطبيقات املختلفة ]19[.
1.2.2 - ا�ستهالك الطاقة

ُيع���ّد ا�ستهالك الطاقة اأحَد اأهّم العوام���ل املوؤّثرة يف ت�سميم ُعَق���د احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
اإن مل يكن اأهّمها على الإطالق؛ ففي حني يت�ساعف عدد الرتنزي�ستور املوجودة على ال�سرائح 
ى قانوَن مور )Moore’s Law( الذي يوجد ما  الإلكرتونّية كّل نْحِو عاٍم ون�سف، وهو ما ُي�َسمَّ
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مياثله للتعبي عن تطور النط���اق الرتّددي يف عامل الت�سالت الال�سلكّي���ة، وهو قانون جيلدر 
)Gilder’s Law(؛ فاإّنه – حّتى الآن – ل يوجد ما مياثل ذلك يف تطّور تكنولوجيا البطاريات 
جاجة يف بناء ُعَقد احل�ّسا�سات  وتقّدمها، ومن ثّم فاإّن عن�سر ا�ستهالك الطاقة ميّثل عنق الزُّ

الال�سلكّية.
ُتعّد ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية اأجهزة دقيقة �سغية احلجم والوزن، ومن ثّم فهناك قيود 
على حجم البطارية امل�ستخدمة يف تل���ك احل�ّسا�سات، ما يعني اأّن الطاقة الكهربائية املتوافرة 
للعقدة الواحدة حمدودة، بالإ�سافة اإلى ذلك فاإّنه يف اأغلب التطبيقات ي�سعب اأو رمّبا ي�ستحيل 
اإعادة �سحن البطارية امل�ستخدمة يف العقدة؛ ولهذا فقد ارتبط عمر عقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية 

بعمر البطارية، بل ميكننا القول اإّن عمر العقدة يعتمد اعتماًدا كليًّا على عمر البطارّية.
ميكن تق�سيُم وظائِف ُعْقَدة احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية اإلى ثالث وظائف رئي�سة: ال�ست�سعار، 
ومعاجلة البيانات وحفظها، واأخًيا اإر�سالها ل�سلكيًا. اإّن َفْقُد الطاقة يعني خروج ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية من ال�سبكة عمليًّا، وِمْن ث���ّم تْفقد ال�سبكة عن�سًرا من عنا�س���ر ا�ست�سعار البيانات 
ومعاجلتها وحفظها. ل تقت�سر اأهمية ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية على قيامها بعمليات ال�ست�سعار 
ومعاجلة البيانات فح�سب، بل ميتّد دورها –مثلما ذكرنا من قبل – اإلى القيام باإر�سال البيانات 
داخل ال�سبكة وا�ستقباله���ا، ومن ثّم فاإّن فقد ال�سبكة ملجموعة ولو قليل���ًة من ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية ب�سبب نفاد طاقتها يوؤّدي اإلى تغّيات كث���ية يف م�سارات الإر�سال، وهذا يوؤّدي اإلى 
قي���ام الُعَقد املختلفة بالبحث عن م�سارات جديدة بديلة، وهو م���ا يتطّلب ا�ستهالَك املزيد من 

الطاقة، وهذا الأمر مينح اإدارة عملّية ا�ستهالك الطاقة املزيَد من الأهّمّية.
2.2.2 - تكلفة الإنتاج

تتاأّلف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية من مئات – ويف بع�ض الأحيان من الألوف – من ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وت�سعى الأبحاث العلمّية يف هذا املجال اإلى زيادة عدد العقد يف ال�سبكة 
الواحدة لأكرث من ذلك؛ ما يعني اأّن ثمن الُعْقدة الواحدة يوؤّثر ب�سّدة يف ثمن ال�سبكة؛ ولذلك فاإّن 
خف�ض �سعر الُعْقدة الواحدة يوؤّدي اإلى انخفا�ض كبي يف �سعر ال�سبكة، ومن ثّم يوؤّدي اإلى مزيد 
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ع اأن يوؤّدي انت�سار ا�ستخدام  من انت�سار تكنولوجيا �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة، ومن املتوقَّ
�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية اإل���ى اإنتاج ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية باأعداد كبية يف �سورة 
اإنتاج �سامل، ما يوؤدي اإلى خف�ض اأ�سعار الُعقد، وي�سعى العلماء ورجال ال�سناعة اإلى و�سول ثمن 

ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية اإلى مبلغ زهيد يف حدود دولر اأمريكّي واحد.
3.2.2 - قيود الّت�سنيع

تتك���ّون عقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة – كما اأ�سرنا من قبل – من اأربع���ة اأجزاء اأ�سا�سية: 
جه���از ال�ست�سع���ار، ووح���دة املعاجلة والذاك���رة، ووح���دة الإر�س���ال وال�ستقب���ال، والبطارّية. 
ويف بع����ض الُعَقد تك���ون هناك وح���دات اإ�سافّي���ة تخت�ّض مبه���اّم اأخ���رى، على �سبي���ل املثال: 
���ة بالنظام املوّح���د لالّت�س���الت املتنقلة،  وح���دة للّتع���رف اإلى م���كان العقدة، اأو وح���دة خا�سّ
وجم���ع كّل ه���ذه الأج���زاء وتو�سيله���ا ببع�سه���ا بع����ض يف وح���دة �سغ���ية احلج���م منخف�سة 
الوزن هو اأم���ر لي�ص بالهنّي ب���ل �سّك. والتح���ّدي الأكرب من جم���ّرد جمعها هو رغب���ة العلماء 
والباحث���ني يف الو�س���ول بحجم العق���دة الواح���دة اإلى حج���م متن���اٍه يف ال�سغر يق���ّدر بواحد 
 ميلليم���رت مكّعب، م���ع خف�ض ال���وزن اإلى ح���ّد اأنه ميك���ن للُعْق���دة اأن تظ���ّل معّلق���ة يف الهواء6
، وهو ما يف�ّسر الت�سمية التي اأطلقها العلماء على ُعْقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ فهم مل يكتفوا 
بال�سم التقليدّي امل�ستخدم يف ال�سبكات – واإن كان م�ستخدًما يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
اأي�سًا – وهو )Node( ويعني نقطة اللتقاء اأو نقطة الّت�سال، ولكنهم اأ�سافوا ا�سًما جديًدا 

وهو كلمة )Mote(، وهي تطلق على ال�سيء املتناهي يف ال�سغر، وتعني الذرة اأو الهباءة.
4.2.2 - الو�سط املحيط

تعمل ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية يف اأماكَن خمتلفة وظروف متنّوع���ة تبًعا للتطبيق الذي 
ُت�ستخَدم فيه، فتتّنوع الأماكن والظروف بني و�سع ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية بالقرب من الآلت 
يف امل�سانع، اأو داخل الكتل الإ�سمنتية يف املباين واملن�ساآت، اأو على �سطح املياه يف البحار والأنهار، 
اأو يف اأعماق املحيطات، اأو يف ال�سحراء، اأو تثبيتها يف حيوانات برّية اأو بحرّية، اأو و�سعها خلف 
ة لهجوم كيميائّي اأو بيولوجّي اأو نووّي،  خطوط العدو يف املعارك احلربية، اأو يف منطقة معر�سّ

6- الذي ميكن حتقيقه من خالل تقنية النانو.
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اأو يف املكت���ب اأو املنزل، وهو ما يعني وجوب و�سع الظروف املحيط���ة بالعقد يف احل�سبان عند 
�سناعة تلك العقد.

5.2.2 - الو�سط الناقل للبيانات
تعتمد �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية ب�سورة �سبه تاّمة على الّت�سال الال�سلكي، وعادة ما 
تخلو ُبنية ال�سبكة من اأّي ُبنية حتتّية �سوى من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ ولذلك فاإّن حتديد 
حّيز من الرتددات امل�سم���وح با�ستخدامها يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة يجب اأن ُيَتَواَفق 
عليه على م�ستوى العامل؛ بحيث ي�سبح ا�ستخدام احل�ّسا�سات اأمًرا �سهاًل، ل يتعار�ض مع اأنظمة 
الّت�سالت املوجودة يف الدول املختلفة، وعادة ما َت�ستخدم ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية النطاق 
 Industrial Scientific and Medical( ال�سناعي العلمي الطبي لالإر�سال، وهو ما يطلق عليه
Band( اأو اخت�سارًا )ISM Band(. وهو عبارة عن عّدة نطاقات للرتددات ت�ستخدم لالإر�سال 

يف جمالت ال�سناعة والعلوم والطب دون احلاجة اإلى ت�سريحات حكومّية م�سبقة؛ اإذ َت�ستخدم 
هرتز7 ميجا   868 لالإر�س���ال:  الآتية  الرتددات  – اأحد  الت�سنيع  طريق���ة   تلك العقد – وفق 

، اأو 915 ميجا هرتز، اأو 2.4 جيجا هرتز.
6.2.2 - اإدارة ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية من ُبعد

ك ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف الأماك���ن التي ُت�ستخَدم فيها دون مراقبة اأو  عادة ما ُترْتَ
متابعة مبا�سرة، خا�سًة مع زيادة اأعدادها يف ال�سبكة الواحدة، بل ويف كثي من الأحيان ي�سعب 
الو�سول اإليها من قبل م�سّغلي ال�سبكة، كما هو احلال يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املوجودة 
يف اأعماق البحار واملحيط���ات، اأو يف الأماكن املعّر�سة لالإ�سعاعات اخلطية، ونحو ذلك. وقد 
اأّدت �سعوبة الو�سول اإليها اأو ا�ستحالتها اإلى وجوب الق���درة على التحكم يف ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية واإدارتها من ُبع���د، وتتمّثل احلاجة اإلى اإدارتها والتحّكم فيه���ا يف عّدة اأمور، منها: 
اإ�سلُح اخللل يف اأداء ُعَق���د احل�ّسا�سات الل�سلكّية الناجت عن اأخط���اء يف برجمة تلك العقد، 
وتغيي م�سارات الإر�س���ال، والتحّكم يف ت�سغيل الُعَقد عند احلاجة اإليها، واإيقاف الت�سغيل عند 

عدم احلاجة، وميّثل الأمر الأخي عن�سًرا مهًما يف التوفي يف ا�ستهالك الطاقة.
7- ي�ستخدم فقط يف قارة اأوروبا.
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تّت�سف ُبنية �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية بديناميكية عالية؛ اإذ يتغّي بناء ال�سبكة ب�سفة 
م�ستمرة تبًعا لإ�سافة ُعَقد جديدة لل�سبكة اأو خروج بع�ض الُعقد منها ب�سبب نفاد الطاقة، ونظًرا 
لهذه الديناميكّية؛ فاإّن اإدارة العقد والتحّكم فيها من ُبعد ُيعّد اأمًرا �سعًبا ويحتاج اإلى املزيد من 
ة بُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية، وكذلك اإجراء العديد من  الهتمام بتطوير الربجمّيات اخلا�سّ
اختبارات اجلودة، ل�سمان احلفاظ على الق���درة على التحّكم يف ال�سبكة من املحّطة الرئي�سة 

دون احلاجة اإلى الّتعامل مع الُعَقد ب�سورة مبا�سرة.
7.2.2 - �سهولة ال�ستخدام

يف كثي من التطبيقات يحتاج الأم���ر اإلى �سرعة ن�سر ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية، وهذا 
يتطّلب �سرع���ة ت�سغيل هذه الُعقد، وكذلك القدرة على �سيانته���ا ب�سهولة. كما يجب اأن متّكننا 
تكنولوجيا �سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية من اإدارة الألوف من ُعَق���د احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
ة بُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية؛  ب�سورة �سل�سة و�سريعة، وهذا يتطّلب تطوير الربجميات اخلا�سّ

لت�سمح ب�سرعة الت�سغيل بعد تكوين ال�سبكة.
8.2.2 - املُوا�سفات القيا�سّية

ُيعّد التواف���ق بني الأجزاء الإ�سافية يف ُعَق���د احل�ّسا�سات الال�سلكّية حم���دوًدا اإلى حدٍّ ما، 
ويتطّلب اأن يكون لكّل جزٍء تعريٌف خا�ضٌّ ب���ه يختلف عن تعريفات الأجزاء الإ�سافية الأخرى، 
ة  وبالتاأكيد يتطّلب ت�سغيل كّل جزء اإ�سايف يتّم تركيبه يف العقدة توافر برامج التعريف اخلا�سّ
ا – بالفعل – توّجه علمي نحو  بت�سغيله على برنامج الت�سغيل امل�ستخدم يف العقدة، ويوجد حاليًّ
توحيد املوا�سفات القيا�سّية ل�سناعة اأجزاء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ بحيث ت�سبح واجهة 

التعريف اخلا�سة بالأجزاء املختلفة متوافقة؛ ما يجعل تغيي هذه الوحدات اأمًرا �سهاًل.
كذلك يتطّلب التوافق بني ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية التي ُت�سّنعها ال�سركات املختلفة املزيد 
ا يف �سبكة واحدة، وهو ما يتطّلب  من التوافق حتى يت�سّنى ت�سغيل العقد املختلفة مع بع�سها بع�سً
 Medium Access( التوافق يف مدى ترددات الإر�سال، وطرق التحكم بالو�سول اإلى الو�سائط
Control( اأو )MAC(، وبروتوك���ولت الإر�س���ال، وُتَع���دُّ IEEE 802.15.4 التابعة جلمعية 
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 Institute of Electrical and Electronics( مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات العاملّي���ة
Engineers( اأو اخت�سارًا )IEEE( واحدة من اأهّم املجموعات العاملة يف جمال املوا�سفات 

القيا�سية اخلا�سة ب�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية. 
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3- الف�سل الّثالث

بناء �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية

بعد اأن عر�سنا يف الف�سل ال�سابق كيفّية بناء ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ يقّدم هذا الف�سل 
�سرًحا تف�سيلًيا لكيفّية بناء �سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية. ي�ستمّد بناء �سبكات احل�ّسا�سات 
ة، ويرجع ذلك  ة ب�سبكات احلا�سبات اجلّوالة اخلا�سّ الال�سلكّية الكثي من الأ�سا�سيات اخلا�سّ
اإلى ا�سرتاك ِكال النوعني يف خا�سية مهّمة ينفرد بها عن بقّية اأنواع �سبكات احلا�سبات �سواء 
ال�سلكّية اأم الال�سلكّية، وهي خا�سّية عدم وجود ُبنية حتتّية ثابتة لل�سبكة، ومن ثّم تعتمد ال�سبكة 
على التنظيم والرتتيب الذاتّي لنقاط ال�سبكة عند الّت�س���ال فيما بينها، ومع هذا الت�سابه اإّل 
ة ب�سبكات  اأّنه يوج���د العديد من الختالفات بني النوعني، وهو ما ا�ستدع���ى وجود حلول خا�سّ
ة،  �سة ب�سبكات احلا�سبات اجلّوالة اخلا�سّ احل�ّسا�سات الال�سلكّية تختلف عن تلك احللول املخ�سّ
وقد تع���ّددت وكرثت الدرا�س���ات اخلا�سة ببن���اء �سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية نظ���ًرا لتنّوع 
تطبيقات هذا النوع من ال�سبكات، ومن تل���ك الدرا�سات ما هو ُمْعَتَمد اأو مبنيٌّ على الدرا�سات 
ا لبناء  ي�سً ة، ومنها ما هو ُم�ْسَتِق���لٌّ واأُن�سئ خ�سّ ة ب�سبكات احلا�سبات اجلّوال���ة اخلا�سّ اخلا�سّ
�سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية، و�سيعر�ص هذا الف�سل يف الّنقاط القادمة تفا�سيل بناء �سبكات 

احل�ّسا�سات الال�سلكّية.
1.3 - �سيناريوهات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية

تتنّوع �سيناريوه���ات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية على وفق ع���ّدة عوامل، منها: نوُع ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية امل�ستخدمة يف ال�سبكة، ونوُع املحّطات الرئي�سة وعددها، وطريقة الإر�سال 
بني العقد، وحالة العقد واملحطة الرئي�سة من حيث الثبات اأو التنقل. وفيما يلي �سيتّم مناق�سة 

هذه النقاط بالتف�سيل.
1.1.3 -  اأنواع الُعَقد واأنواع املحّطات الرئي�سة

تتكّون �سبكة احل�ّسا�سات الل�سلكّية من جمموعة من ُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية، وتعّد كّل 
���َدًرا من م�سادر املعلومات يف ال�سبكة، كما ميك���ن اأن ُتنّفذ العقدة  واحدة من تلك العقد َم�سْ
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اإحدى عملّيات الت�سغيل املُحّددة، مثل اأن ُت�سهم يف اإر�سال املعلومات من ُعَقد اأخرى، اأو ُت�سهم 
يف عملّيات معاجلة البيانات.

عل���ى الناحية الأخرى ُتع���ّد املحّطة الرئي�سة نقط���ًة لتجميع املعلومات من ُعَق���د احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية املختلفة، وتتعّدد اأ�سكال املحطة الرئي�سة لت�س���ل اإلى ثالثة اأ�سكال خمتلفة: اأّول هذه 
الأ�سكال اأن تكون املحّطة الرئي�سة عبارة عن عقدة ح�ّسا�سات ل�سلكّية مثل بقية الُعَقد املوجودة يف 
ال�سبكة، اإّل اأّنها تخت�ّض بتجميع املعلومات والبيانات والحتفاظ بها )�سكل 23( وقد يتّم تو�سيل هذه 
العقدة مبا�سرة باأحد اأجهزة احلا�سوب من خالل ناقل مت�سل�سل عام )USB( وقد تّت�سل العقدة 
نة فيها]5[. ل�سلكًيا بجهاز حا�سوب )�سكل 24( اأو ب�سبكة اأخرى، للح�سول على املعلومات املخزَّ

�سكل 23 )عقدة ح�ّسا�سات ال�سلكّية تقليدية تقوم بعمل املحطة الرئي�سة يف ال�سبكة( ]136[

�سكل 24 )مُ�ساعِد رقمي �سخ�سي يقوم بعمل املحطة الرئي�سة يف ال�سبكة( ]136[
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ارة )Gateway( ل�سبكة حا�سوب  اأّما ال�سكل الثالث فتتمّثل فيه املحطة الرئي�سة يف �سورة َعبَّ
اأخرى مثل: �سبك���ة اإيرثنت، اأو �سبكة الإنرتنت )�سكل 25(. اإذ يت���ّم اإر�سال املعلومة املطلوبة اإلى 
مكان اآخر بعيد عن �سبكة احل�ّسا�سات الال�سلكّية التي ح�سلت على هذه املعلومة من خالل ُعَقد 

احل�ّسا�سات الال�سلكّية املوجودة يف هذه ال�سبكة.

�سكل 25 )املحطة الرئي�سة يف ال�سبكة تتمثل يف �سورة َعبَّارة )Gateway( ل�سبكة 
االإنرتنت( ]136[

2.1.3 -  الإر�سال املبا�سر اأو عرب الو�سطاء
طبًقا لأ�سا�سّيات علم الّت�سالت الال�سلكّي���ة؛ وب�سبب حمدودّية الطاقة يف تلك الت�سالت، 
توجد قي���ود على م�سافة الإر�سال بني املُر�س���ل واملُ�ستقِبل يف ال�سب���كات الال�سلكّية ب�سورة عاّمة، 
ويف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة ب�سورة خا�سة، وب�سبب هذه القيود عل���ى م�سافة الإر�سال؛ 
فاإّن الإر�س���ال املبا�سر من ُعَق���د احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية اإل���ى املحّطة الرئي�سة لي����ض ممكًنا يف 
جميع الأحوال، ويرج���ع ذلك لالحتياج اإلى كّمّي���ة كبية من الطاقة لإر�س���ال البيانات مل�سافات 
ا م���ع مرّبع م�ساف���ة الإر�سال8  بعي���دة؛ اإذ تتنا�س���ب الطاق���ة املُ�ستهَلكة من اأج���ل الإر�س���ال طردًيّ
. ويتاأّكد ه���ذا الأمر – اأْي ع���دم اإمكاني���ة الإر�سال مل�سافات بعي���دة – يف �سب���كات احل�ّسا�سات 
الال�سلكّي���ة ب�سب���ب حمدودّية الطاقة يف ُعَق���د احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية، وكذلك عن���د ا�ستخدام 
 �سب���كات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّي���ة يف بع����ض التطبيق���ات الت���ي تغّط���ي م�ساح���ات كب���ية9

8- ويف بع�ض الأحيان تتنا�سب الطاقة امل�ستهلكة يف الإر�سال مع اأكرث من مربع امل�سافة، وذلك وفقًا لعوامل متعددة .
9- يطلق عليها �سبكات احل�سا�سات الال�سلكية كبية احلجم.

www.j4know.com

www.j4know.com


68

، مثل التطبيقات الزراعّية والتطبيقات البيئّية؛ ما ي�ستحيل معه الإر�سال املبا�سر من بع�ض ُعَقد 
ا عند ا�ستخدام هذه ال�سبكات يف بع�ض  احل�ّسا�سات الال�سلكّية اإلى املحّطة الرئي�سة ]85[. واأي�سً
التطبيقات التي يحدث فيها اإ�سعاف كبي ل�سّدة الإ�سارة املُر�سَلة ب�سبب وجود عوائق كاجلدران 
ح يف �سكل 26(، ومثلما هو احل���ال يف التطبيقات التي تتّم داخل املنازل  ونحوه���ا )كما هو مو�سّ

واملن�ساآت املختلفة.

�سكل 26 )العقدة ال ت�ستطيع االإر�سال مبا�سرة للمحطة الرئي�سة ب�سبب العوائق( ]136[

وللتغلّب على م�سكلة عدم اإمكانية الإر�سال املبا�سر من بع�ض ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية اإلى 
املحطة الرئي�سة، تقوم بع�ص نقاط الإر�سال بدور الو�سيط، بحيث ميكن الإر�سال من خللها حتى 
الو�سول اإلى املحّطة الرئي�س���ة، وهذا النوع من الإر�سال غري املبا�سر ع���رب نقاط اإر�سال و�سيطة 
ميّثل يف حقيقة الأمر اختياًرا ممتاًزا ل�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ حيث ميكن ا�ستخدام ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية املوجودة يف امل�سار بني عقدة حمّددة واملحّطة الرئي�سة لتقوم بهذا الدور 
الو�سيط، بل وزي���ادة على ذلك فاإّن كّل ُعقدة من العقد الو�سيطة ميكنها اأن تدمج البيانات التي 
ترغب يف اإر�سالها للمحطة الرئي�سة مع تلك البيانات التي �سرت�سلها خالل قيامها بدور الو�سيط، 
وبهذا ت�ستغني �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية عن وجود اأجهزة اإ�سافية يف ال�سبكة، وتبقى مكّونات 
ال�سبكة الوحيدة هي ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وهذا يعني اأّن توزيع ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
ا؛ فتلك العقد مل َتُعْد تقي�ص جمموعة من العوامل الطبيعّية فح�سب،  يف ال�سبكة يلعب دوًرا مهًما حقًّ
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بل �سارت توؤّدي وظيفًة اإ�سافّي���ًة اأخرى، وهي تو�سيل املعلومات م���ن جمموعة ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية اإلى املحطة الرئي�سة، وكذل���ك الأوامر املختلفة من املحط���ة الرئي�سة اإلى بع�ض ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية اأو جميعها، ويجب هنا اأن ُيالَحظ اأّن عدم وجود م�سار كامل من واحدة اأو 
من جمموعة من ُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية اإلى املحطة الرئي�سة يجعل تلك العقد معزولة عن 
ال�سبكة، وهو ما يعني خروجها عملًيّا من ال�سبكة، ومن ثّم انعدام فائدة تلك العقد لل�سبكة ]77[.
الإر�ساُل عرب ِعّدة ُعَقد م���ن ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية ل ميّثل فقط احللَّ العملي لالإر�سال 
عرب م�سافات طويلة، اأو عرب الأماكن التي يكرث فيها وجود عوائق الإر�سال، بل ميّثل عاماًل مهًما 
يف توفي الطاقة امل�ستهَلكة يف اإر�سال البيانات يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، ويرجع ذلك اإلى اأّن 
الطاقة امل�ستهَلكة تتنا�سب طردًيّا مع مرّبع م�سافة الإر�سال على الأقل، بل عادة ما تتنا�سب طردًيّا 
ع امل�سافة، ومن ثّم فاإّن الإر�سال عرب م�سافات ق�سية يوؤّدي اإلى توفي املزيد من  مع اأكرَث من ُمَربَّ
الطاقة على م�ستوى جميع ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، اإّل اأّن هذه ال�سورة لتوفي الطاقة لي�ست 
خالية من العيوب، فقد اأغفل���ت حقيقة مهّمة وهي كّمّية الطاقة امل�ستهلك���ة يف ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية الو�سيطة التي تقع يف امل�سار ب���ني العقدة التي ترغب يف اإر�سال املعلومات اإلى املحطة 
الرئي�سة، ومن ثّم فقد اأ�سبح من الالزم هنا مراعاة عدم ت�سغي م�سافة الإر�سال بدرجة كبية، 
حّتى ل يتّم ا�ستهالك كثي من الطاقة يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية الو�سيطة، ولهذا فاإّن اختيار 
م�سافة الإر�سال ميّثل اأحد العوامل املهّمة التي يجب حتديدها واأخذها يف العتبار عند ت�سميم 
ال�سبكة. كما ميكن كذلك –كما هو احلال يف كثي من بروتوكولت الإر�سال يف �سبكات احل�ّسا�سات 
الال�سلكّي���ة – اأن تقوم الُعَقد الو�سيطة بدمج البيانات التي ترغ���ب يف اإر�سالها مع الر�سالة التي 
ة بها، وبذلك  ا�ستقبلتها، ثم ُتعيد اإر�سال الر�سالة م�ساًف���ا اإليها اأو مدجًما فيها البيانات اخلا�سّ
فاإّن العقد الو�سيطة ت�ستفيد من دورها الو�سيط بالقيام باإر�سال البيانات التي لديها؛ مما ميّثل 
توفًيا يف طاقة الإر�سال الكّلّية يف ال�سبكة ]60[. كما يوؤّدي هذا اإلى توزيع الّطاقة امل�ستهلكة بني 

ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية ب�سورة عادلة اإلى حّد كبي.
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�سكل 27 )حمطة رئي�سة واحدة فقط يف ال�سبكة( ]136[

3.1.3 -  عدد املحطات الرئي�سة
يف اأغلب تطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية احلالية تكون هناك حمّطة رئي�سة واحدة جلمع 
املعلومات )�س���كل 27( ُتر�سل جميع ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية لتل���ك املحطة الرئي�سة من خالل 
الإر�سال املبا�سر، اأو من خالل الإر�سال عرب ُعَقد ح�ّسا�سات ل�سلكّية اأخرى، كما �سبق تو�سيحه يف 
النقطة ال�سابقة. يف قليل من التطبيقات املوجودة حالًيا يتّم ا�ستخدام اأكرث من حمّطة رئي�سة جلمع 
املعلومات )�سكل 28( اإذ يتّم توزيع ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية بني تلك املحطات الرئي�سة؛ فرُت�سل 
كّل جمموعة من العقد ملحّطة حمّددة )اإر�سال مبا�سر اأو عرب و�سائط كما �سبق ذكره( ويتّم التوا�سل 
بني املحطات الرئي�سة املتعّددة من خالل �سبكة �سلكّية اأو ل�سلكّية لتجميع املعلومات يف نقطة واحدة.

�سكل 28 )تعدّد املحطات الرئي�سة يف ال�سبكة( ]136[
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4.1.3 - تنّقل ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية
ميكن لُعَق���ِد احل�ّسا�سات الال�سلكّية اأن تك���ون متحرّكة؛ بحيث ميكنها التنّق���ل ب�سرعة حمّددة 
داخل م�ساحة حمّددة متّثل م�ساحة ال�سبكة، وتتوقف اإمكانية تنّقل ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية من 
عدمه – ب�سورة كبية – على التطبيق التي ت�ستخدم فيه تلك العقد؛ فا�ستخدام ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية يف تطبيقات قيا�ض العوامل البيئية املحيطة يف اإحدى املن�ساآت – مثاًل – ل ي�سمح بحركة 
ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية؛ اإذ تو�س���ع كّل عقدة يف مكان حمّدد، ليت���ّم احل�سول على معلومات 
القيا�ض من مكان حمّدد. يف حني اأّن���ه يف تطبيقات اأخرى يكون هناك عدٌد م���ن الُعَقد املتحّركة، 
مثل تطبيق مراقبة احليوانات الربية، الذي يتّم فيه تثبيت جمموعة من الُعَقد يف تلك احليوانات.

يف حالة تنّقل ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ فاإّن ال�سبكة حتتاج ب�سورة م�ستمرة اإلى معرفة اأماكن 
العقد املختلفة؛ لتقوم باإعادة ترتيب م�سارات الإر�سال على وفق اأماكن ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، 
ومن الوا�سح هنا وج���ود عالقة وثيقة بني وتية حركة ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية و�سرعتها من 
جهة، وبني الطاقة الالزمة للحفاظ عل���ى م�ستوى حمّدٍد من فعالّية ال�سبكة واملحافظة على اأدائها 

من جهة اأخرى ]30[.
5.1.3 -  تنّقل املحطات الرئي�سة

يف حال اإذا ما كانت املحطة الرئي�سة متنّقلة؛ فاإّنه يجب معرفة نوع هذه املحطة. هل هي عقدة 
ح�ّسا�سات ل�سلكّية متنقلة؟ اأم جهاز حا�سوب حممول؟ اأم ُم�ساِعٌد رقميٌّ �سخ�سّي؟ وذلك حّتى يت�سّنى 
معرفة طبيعة حركة تلك املحطة؛ لكي توؤخذ حركة املحّط���ة يف العتبار عند ت�سميم بروتوكولت 
ة بهذا النوع من ال�سبكات. عادة ما تطلب املحّطة جمموعة من البيانات من ُعَقد  الإر�سال اخلا�سّ
احل�ّسا�سات الال�سلكّية املحيطة بها اأثناء وجود املحطة عند نقطة حمّددة، لكْن ما تلبث املحطة اأن 
تتح���ّرك اإلى مكان اآخَر، لهذا يجب اأن تكون لدى ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية القدرُة على معرفة 
مكان املحطة الرئي�سة ور�سد حركتها، بحيث تتمّكن من اإر�سال املعلومات اإلى املكان ال�سحيح الذي 
توجد فيه املحّطة الرئي�سة، وعرب ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية التي يوؤدي م�سارها اإلى تلك املحطة.

6.1.3 -  تنّقل احلدث
ة باملراقبة واملتابعة – يكون احلدث املُراد متابعته ومراقبته  يف بع�ض التطبيقات – كتلك اخلا�سّ
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متحرًكا يف حّد ذاته، ومثال ذلك تطبيقات اكت�ساف الأهداف املتحركة، التي يتحّرك فيها الهدف 
من م���كان اإلى اآخر داخل امل�ساحة الت���ي تغّطيها ال�سبكة، ويف هذا النوع م���ن التطبيقات يكون من 
ال�سروري اأن ُتتابع جمموعة كافية من ُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية مكان الهدف ومراقبته، بحيث 
تكون يف حالة ن�سطة اأثناء املراقبة، ثّم ما تلبث اأن تتحّول للحالة اخلاملة اأو احلالة املُغلقة بعد خروج 
الهدف من املنطقة املحيطة بها؛ لُتتابع جمموعة اأخ���رى من ُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية الهدف، 
وي�ستمّر الأمر على ه���ذا الّنْحو ل�سمان تتّبع الهدف املتحرك بدق���ة، وميكن يف مثل هذا النوع من 
التطبيقات اأن تتعّرف املحطة الرئي�سة بوا�سطة بع�ض اخلوارزميات ومن خالل املعلومات الواردة 

من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف ال�سبكة اإلى مكان الهدف املتحرك.
2.3 - حتّديات البناء يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية

تواجه �سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية العديد من التحدي���ات التقنية يف ثلث جمالت، وهي: 
معاجلة البيان���ات، والّت�سالت، واإدارة ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة. ويرجع هذا لطبيعة ظروف 
البيئة املحيطة بعقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، مع طبيعة تلك العقد من حمدودّية الطاقة، وحمدودّية 
قدراتها يف معاجلة البيانات، كما اأّن ظروف بناء ال�سبكة دون ُبنية اأ�سا�سّية يزيد من تلك ال�سعوبات 
]71[. وفيما يلي ن�ستعر�ض اأهّم التحّديات التي تواجه عملّية بناء �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية.

1.2.3 - اكت�ساف ال�سبكة
يجب على ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املوجودة يف ال�سبكة اأن ت�ستك�سف ال�سبكة، اأو ب�سورة اأدّق 
يجب اأن تكت�سف الُعقَد املجاورة لها، التي �ستتوا�سل معها بالإر�سال وال�ستقبال اأثناء ت�سغيل ال�سبكة، 
ة كّل عقدة ومكانها من العقد املجاورة؛  ومن ثّم فاإّن كّل عق���دة يف ال�سبكة يلزمها التعرف اإلى ُهِويَّ
ن معلومة  للتوا�سل فيما بينها، وللّتعاون يف عمليات معاجل���ة البيانات. يف حني اأن ُبنية ال�سبكة تكونِّ
جلميع الُعقد يف ال�سبكات التقليدّية، اإّل اأّن الو�سع يختلف يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وهو 
ما يوؤّدي اإلى �سرورة بناء م�سارات الإر�سال اأثن���اء الوقت الفعلي لعمل ال�سبكة. لي�ض هذا فح�سب، 
بل يحتاج الأمر اإل���ى جتديد هذه امل�سارات ب�سورة دورية؛ نظًرا اإلى خروج بع�ض ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية من ال�سبك���ة، اأو ب�سبب اإ�سافة ُعَقد جدي���دة لل�سبكة، وتزداد �سعوب���ة اكت�ساف ال�سبكة 
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وحتديد م�سارات الإر�سال يف حالة ال�سبكات املتنّقلة �سواٌء اأكان ذلك ب�سبب تنّقل ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية، اأم املحطات الرئي�سة، اأم كليهما.

ومن الأمور املهّمة كذلك يف عملية اكت�ساف ال�سبك���ة هو عملية حتديد مواقع ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية يف ال�سبكة؛ فبما اأّن العوامل التي يتّم ت�سجيلها تكون مرتبطة مبكان قيا�ض هذه العوامل؛ 
فاإّن حتديد مكان كّل عقدة من ُعَقد ال�سبكة ي�سبح اأمًرا �سروريًّا، ويف هذا ال�سّدد ميكن ا�ستخدام 
نظام حتديد املواق���ع )GPS( يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ ملعرفة م���كان العقدة بدقة، ونظًرا 
لرتفاع تكلفة نظام حتديد املواقع، فيمكن ا�ستخدام طرق اأخرى ملعرفة موقع العقدة، مثل ا�ستخدام 

ة بتحديد املواقع ب�سورة ن�سبية ]37[]58[]73[]92[. بع�ض اخلوارزميات اخلا�سّ
2.2.3 - مراقبة �سبكة الّت�سال وحتديد م�ساراتها

حتتاج �سبكة احل�ّسا�س���ات الل�سلكّية اإل���ى الّتعامل مع جمموعة من امل���وارد املختلفة املوجودة 
يف ال�سبكة، منه���ا: الطاقة، وعر�ض النطاق ال���رتددي لالإر�سال، والقدرة عل���ى معاجلة البيانات؛ 
وب�سبب تغّي هذه املوارد با�ستمرار يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية تزيد ال�سعوبة التي تواجهها 
ال�سبكة يف اإدارة ه���ذه املوارد يف الُعقد املختلفة، ونظًرا لفتقار ال�سبك���ة لُبنية حتتية ثابتة؛ فيجب 
اأن تتوافر يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية برامُج وخوارزمّياٌت تتيح لل�سبكة عمل روابط اّت�سال بني 
العقد املختلفة. كذلك فاإّن تعّر�ض تلك الروابط الال�سلكّية بني الُعقد املختلفة للتال�سي والختفاء؛ 
ب�سبب خمول اإح���دى الُعقد اأو خروجها من ال�سبكة يزيد من املتطلبات الواجب اأخذها يف العتبار 
ة بالُعق���د؛ ل�سمان مرونة و�سهولة تغيري تلك  عند ت�سميم تلك الربجميات واخلوارزميات اخلا�سّ
الرواب���ط الال�سلكّية. ه���ذه ال�سرتاطات حتتاج اإلى بح���ٍث دقيق يف ِعّدة اأمور قب���ل اختيار طريقة 
 اإدارة ال�سبك���ة، منها: حجم ال�سبك���ة، وعدد الروابط ب���ني كّل عقدة والعقد الأخ���رى يف ال�سبكة10

، وعدد العقد التي تك���ّرر اإر�سال املعلومات ل�سمان و�سولها بدقة للمحط���ة الرئي�سة، كما يجب اأن 
يوؤخذ يف العتبار اأّن بروتوكولت الإر�سال يف ال�سبك���ة غالًبا ما تعمل ب�سورة اآلّية، ول يتدّخل فيها 

العامل الب�سري اأثناء الت�سغيل.
 Internet( وجدير بالذكر هنا اأّن بروتوك���ولت الإر�سال التقليدّية، مثل بروتوك���ول الإنرتنت

10- وهو ما يطلق عليه درجة العقدة اأي عدد روابط الأت�سال بني عقدة حمددة و العقد الخري املوجودة يف ال�سبكة.
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Protocol( مبا يف ذلك بروتوكول الإنرتنت اجلوال)Mobile Internet Protocol( ل ت�سلح 

لال�ستخدام يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ ولهذا فهناك حاجة �سرورية اإلى البحث عن حلول 
بديلة ت�سلح لال�ستخدام يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ ذلك لأّن م�سارات الإر�سال يف �سبكات 
ف حمّدد لُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية )كما هو احلال يف  احل�ّسا�سات الال�سلكّية ل تعتمد على ُمَعرنِّ
بروتوكول الإنرتنت( ولكْن َتْعَتِمد على املوقع اجلغ���رايف لتلك العقد، ويتّم اختيار امل�سار مبا يحّقق 
اأكرب قدر من توفي الطاقة، ويف بع�ض الأحيان، وعلى وفِق التطبيق امل�ستخدم يجب اأن ُتراعى بع�ض 
 .)Real Time Systems( العوامل الأخرى مثل: زمن الإر�سال يف تطبيقات نظم الزمن احلقيقي
اإ�سافة ملا �سبق فاإّن بروتوكول الإنرتنت يحتاج اإلى �سيانة جداول امل�سارات ب�سورة م�ستمّرة، ما ميثل 
عبًئا ثقياًل على �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ من حيث ا�ستخدام الذاكرة، وا�ستهالك الطاقة، 

ويوؤّكد عدم اإمكانية ا�ستخدام بروتوكول الإنرتنت يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية.
ُتعّد املحافظة على بقاء عمل ال�سبكة اأحد اأهّم العوامل التي يجب اأن توؤخذ يف العتبار يف �سبكات 
احل�ّسا�سات الل�سلكّية، ومتتاز تل���ك ال�سبكات عن ال�سبكات التقليدّي���ة باإمكانية اإ�سافة جمموعة 
من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف ال�سبكة؛ وذلك ل�سمان بقاء عمل ال�سبكة، وكذلك للحفاظ على 
توا�سل العقد، من خالل توفي م�سارات اإر�سال من جميع العقد اإلى املحطة الرئي�سة اأو على الأقل 
من غالبيته���ا، وميكن َتكرار اإ�سافة تلك العقد لل�سبكة وفق احتياج���ات ال�سبكة وظروف الت�سغيل، 
وُيعّد حجم ال�سبكة وكثافة ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف املرت املربع من العنا�سر املهّمة يف �سبكات 

احل�ّسا�سات الال�سلكّية، التي يجب مراعاتها عند ت�سميم ال�سبكة.
3.2.3 - الّتعاون يف معاجلة الإ�سارات ومعاجلة البيانات

تت�سارك ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية يف عملية جمع املعلومات ومعاجلتها، وُتعّد هذا امل�ساركة 
اإحدى نقاط البحث العلمّي اجلديدة يف �سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية، التي ترتبط بدورها مبجال 
عة ]76[. ومّما ل �سّك فيه اأّن التعاون ب���ني املزيد من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف  النُُّظم املوزَّ
معاجلة البيانات يوؤّدي اإلى حت�ّسن الأداء، لكّنه يف املقابل يحتاج اإلى املزيد من موارد الّت�سالت، 
ومن ثّم اإلى املزيد م���ن ا�ستهالك الطاقة؛ ولهذا فاإّن ت�سميم ال�سبكة يجب اأن ُيراِعَي التفا�سالت 
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املتعّددة بني جودة اأداء ال�سبكة من جهة واملحافظة على موارد ال�سبكة من جهة اأخرى عند درا�سة 
التعاون بني ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ للم�ساركة يف جمع البيانات ومعاجلتها.

والتعاون بني ُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية يف جمال معاجلة البيانات يبداأ بتلّقي العقدة معلومات 
من ُعْقدة ح�ّسا�سات ل�سلكّية جماورة اأو من اأكرث من عقدة؛ اإذ تقوم الُعقدة بدمج املعلومات الواردة 
اإليها من الُعقد الأخرى مع املعلومات املتوافرة لديها. اأّما دمج املعلومات فتتعّدد �سوره من جمموعة 
من القواعد الي�سرية لختيار اأف�سل نتيجة تعرّب عن املعلومة امل�سّجلة اإلى مناذج تقنية اأكرث تعقيًدا 
يف معرفة كيفّي���ة اإن�ساء املعلومة، وم���ّرة اأخرى تظهر هن���ا عملّية التفا�سل ب���ني الأداء وا�ستخدام 
موارد ال�سبكة؛ فعمليات الّدمج الي�سية ت�ستهلك القلي���ل من موارد ال�سبكة، لكّنها حتّقق اأداًء اأقّل 
من عمليات الدمج الأكرث تعقيًدا، وهي التي ت�ستخدم م���وارد ال�سبكة ب�سورة اأكرب، وتعتمد عملّية 
املفا�سلة ب�سورة كبية على التطبيق امل�ستخدم؛ لتوّفر حاًل و�سًطا يتنا�سب مع كّل تطبيق، وحت�ُسن 
الإ�سارة هنا اإلى اأهمّية قي���ام خوارزمّيات الدمج مبالحظة عملّيات َتك���رار البيانات من اأكرث من 

م�سار؛ لتجّنب العّد املزدوج للبيانات.
4.2.3 - التكليف باملهام وال�ستعالمات

ميكن ت�سبيه حقل ال�ست�سعارSensor Field( 11( بقاعدة البيانات؛ اإذ يجمع حقل ال�ست�سعار – 
متمّثاًل يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية – املعلومات من البيئة املحيطة، ثّم ير�سلها للمحّطة الرئي�سة، 
وتت���وّزع البيانات بني ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املختلفة يف حق���ل ال�ست�سعار، ويتّم جتميعها من 
خلل الت�سال الل�سلكي بني الُعقد. تظهر يف جمموعة م���ن التطبيقات احلاجة اإلى قيام م�سّغل 
ال�سبكة بال�ستعالم عن معلومات حمّددة من حقل ال�ست�سعار، كاأْن ي�ستف�سر مثاًل عن درجة احلرارة 
يف منطقة حمّددة من حقل ال�ست�سعار، اأو ي�ستعلم عن اأماكن وجود جمموعة ع�سكرّية حمّددة يف 
اأر�ض املعركة. كما ميكن مل�سّغل ال�سبك���ة اأن يكّلف ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية مبهاّم حمّددة، اأو 
يغّي هذه املهام اأو يلغيها، كاأْن يطلب مثاًل تغيي معّدل ت�سجيل القراءات اأو معّدل اإر�سال البيانات 
من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية اإلى املحطة الرئي�سة، ول�سمان اإبالغ العقد باملهام وال�ستعالمات 
املختلفة، يجب توافر برامج تطبيقية ذات واجهات ر�سومّية ت�ساعد ُم�سّغل ال�سبكة على اإر�سال هذه 

11- مراجع التعريف يف الف�سل الأول 3.1.1.
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ا وجود لغة مي�ّسرة؛ لُت�ستخَدم يف ال�ستعالمات  امَلهاّم وال�ستعالمات ب�سورة �سل�سة. كما يلزم اأي�سً
املختلفة، ووجود قاعدة بيانات جلمع القيا�سات امل�سّجلة من قبل العقد املختلفة. اإ�سافة اإلى ذلك 
ا اإيجاد اآلّيات فّعالة لتوزيع املهام وال�ستعالمات  فاإّن حتّديات الت�سميم يف هذه النقطة تتطلب اأي�سً
على ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة، وكذلك خوارزمّيات فّعالة يف تنظيم البيانات، وتنظيم عمليات 

التخزين املوؤقت لتلك البيانات.
5.2.3 - اأمن ال�سبكة

ُيعّد اأمن ال�سبكة من الأمور بالغة الأهمّية التي يجب العناية بها يف ال�سبكات الال�سلكّية ب�سورة 
ة، ول نق�سد هنا الأمن املاّدّي لعقد احل�ّسا�سات  عاّمة ويف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية ب�سورة خا�سّ
الال�سلكّية – الذي هو كذلك من الأهمية مبكان – ولك���ن نق�سد الأمن املتعّلق بعمليات الإر�سال؛ 

اأْي ذلك الأمن اخلا�ّض بتاأمني املعلومات عن طريق امل�سادقة والت�سفي.
وترجع اأهّمّية اأمن ال�سبكة اإلى اأّن تبادل الإر�سال عرب الهواء يف ال�سبكات الال�سلكّية ي�سمح لأّي 
جهاز ا�ستقبال ل�سلكي با�ستقبال جميع الر�سائ���ل املر�سلة عرب ال�سبكة، ثّم ميكن عن طريق بع�ض 
اخلوارزمّيات التعّرف اإلى حمتويات هذه الر�سائل، وتزداد �سعوبة اكت�ساف حمتويات الر�سائل وفق 
درجة التعقيد خلوارزمّيات الت�سفي امل�ستخدمة يف ت�سف���ي الر�سائل املتبادلة عرب ال�سبكة ]39[. 
وتزداد اأهّمّية الأمن يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية عن ال�سبكات الال�سلكّية التقليدية؛ نظًرا لوجود 
بع�ض هذه ال�سبكات يف اأجواء معادي���ة، مثل تلك امل�ستخدمة يف التطبيقات الع�سكرية، التي حتتاج 
اإلى اأق�سى درجات الأمان وال�سرّي���ة، وكذلك لوجود بع�ض ال�سبكات يف م�ساحات كبية بعيدة عن 
املراقبة املبا�سرة يف تطبيقات اأخرى، مثل تلك امل�ستخدمة يف تطبيقات مراقبة البيئة اأو التطبيقات 
الزراعية، وتعود املفا�سلة؛ لتظهر مرة اأخرى يف هذه النقط���ة؛ لت�سع م�سّمم ال�سبكة بني عاملني 
مهّمني يلزم املوازنة بينهما: العامل الأول هو كفاءة اخلوارزمّيات امل�ستخدمة يف امل�سادقة والت�سفي، 
والعامل الثاين هو ا�ستهالك الطاقة. فكّلما زادت كفاءة خوارزميات الت�سفي، زادت درجة تعقيدها، 
ومن ثّم زادت كمّية الطاقة امل�ستهلكة لتنفيذ هذه اخلوارزميات ]22[. يختار م�سّمم ال�سبكة وفق 
َمت ال�سبكة من اأجل���ه، ويتاأّكد لدينا مرة اأخرى مدى  منِّ درجة الأم���ان املطلوبة يف التطبيق الذي �سُ
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َمْت من اأجله ]95[. منِّ اعتماد ت�سميم �سبكة احل�ّسا�سات الال�سلكّية على التطبيق الذي اأن�سئت اأو �سُ
وُتعّد عمليات امل�سادق���ة )Authentication( واإدارة املفتاح )Key Management( من 
العملّيات الأمنّي���ة الأ�سا�سّية التي توفر اللبن���ة الرئي�سة لتنفيذ اآليات التاأم���ني املختلفة يف �سبكات 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية، اإ�سافة اإلى تاأمني البيانات املر�سلة عرب ال�سبكة، يوجد يف �سبكات احل�ّسا�سات 
���ة با�ستك�ساف م�س���ارات الإر�سال املختلفة  الال�سلكّية بع�ض املكّون���ات الأخرى – مثل تلك اخلا�سّ
���ة يف التطبيقات التي يزداد فيها  وحتديدها – التي تتطّلب بدوره���ا عملّيات تاأمني وت�سفي خا�سّ

ت على املعلومات املتبادلة عرب ال�سبكة. احتمالّية تعّر�ض ال�سبكة ملحاولت اخرتاق اأو تن�سّ
3.3 - طبقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية

يو�سح )�سكل 29( منوذَج طبقات ال�سبكة امل�ستخدم يف �سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية، الذي 
يجمع بني حتديد م�سارات الإر�سال ومراعاة اإدارة الطاقة يف ال�سبكة؛ بحيث يتّم الإر�سال يف �سورة 
ح من خم�ض طبقات لل�سبكة، هي:  موّفرة لطاقة ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية. يتكّون النموذج املَُو�سَّ
الطبقة الفيزيائي���ة )Physical Layer(، وطبقة ربط البيانات )Data Link Layer(، وطبقة 
ال�سبكة )Network Layer(، وطبقة النقل )Transport Layer(، ويف اأعاله طبقة التطبيقات 
)Application Layer(؛ ما يعني اأّن هذا النموذج قد اخت�سر طبقتني من منوذج ترابط الأنظمة 
املفتوحة )Open System Interconnection( اأو )OSI(، وهو النموذج الأ�سا�سي امل�ستخدم 
يف ال�سبكات التقليدية، الذي يتكّون من �سبع طبقات ]8[. والغر�ض من هذا الخت�سار هو تي�سي 
عمل ال�سبكة مبا يتوافق مع الإمكانات املحدودة املتوافرة يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية. اإ�سافة اإلى 
الطبقات التقليدّية اخلم�ض املذكورة، يتكّون النموذج من ثالثة م�ستويات خمتلفة، هي: م�ستوى اإدارة 
 Mobility Management( وم�ستوى اإدارة التنّقل ،)Power Management Level( الطاقة

.)Tasks Management Level( وم�ستوى اإدارة املهاّم ،)Level

ون�ستعر�ض يف ال�ّسطور التالية وظيفة كّل طبقة من طبقات ال�سبكة، وكذلك دور كّل م�ستوى من 
امل�ستويات املختلفة يف منوذج طبقات ال�سبكة اخلا�ص ب�سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية.
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�سكل 29 )طبقات ال�سبكة يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية( ]136[
1.3.3 - الطبقة الفيزيائيّة

تتعدّد مهامّ الطبق���ة الفيزيائية؛ فهي امل�سوؤولة عن اختيار ال���رتّدد اخلا�ّض بالإر�سال، واإر�سال 
وا�ستقب���ال الإ�سارات من العقدة واإليها، وت�سمني الإ�سارات املر�سل���ة وامل�ستقبلة، وت�سفي البيانات 
]53[]54[. ويتعّلق عمل الطبقة الفيزيائية باأجهزة الإر�سال وال�ستقبال، وهو ما يجعلها مرتبطة 
بتكنولوجيا الت�سالت الال�سلكّية اأكرث من ارتباطها بتكنولوجيا �سبكات احلا�سوب، ومن ثّم يّت�سح 
لنا اأّن دور الطبقة الفيزيائّية يتلّخ�ض يف حتديد الحتياج���ات اخلا�سة بطريقة اإر�سال وا�ستقبال 

جتمع بني الي�سر والفعالية يف اآن واحد.
من املعلوم اأّن الإر�س���ال الال�سلكي مل�سافات طويلة ي�ستهلك كثًيا م���ن الطاقة، كما يحتاج اإلى 
درجة عالية من التعقيد يف بناء اأجهزة الإر�سال وال�ستقبال؛ لذلك فاإنّ ت�سميم الطبقة الفيزيائية 
يجب اأن ي�سع يف الأولوّية ق�سّية توفي الطاقة؛ لأنها متّثل حجر الزاوية يف ت�سميم ُعَقد احل�ّسا�سات 
ٌم على العوامل  الال�سلكّية، ومن ثّم �سبكات احل�ّسا�سات؛ ولهذا ال�ّسبب فاإّن عامل توفي الطاقة ُمَقدَّ
.]47[ )Propagation Effect( وتاأثي النت�سار )Fading Effect( الأخرى، مثل تاأثي الّتال�سي

2.3.3 -  طبقة ربط البيانات
الطبقة الثانية من طبقات ال�سبكة يف �سبكات احل�سّا�سات الال�سلكيّة هي طبقة ربط البيانات، وهي 
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 )Framing( وحتديد اإطارات البيانات املر�سلة )Multiplexing( م�سوؤولة عن ت�سميم البيانات
واكت�ساف اإطارات البيانات التي يتّم ا�ستقبالها، والتحّكم بالو�سول اإلى الو�سائط )MAC(. وهي 
امل�سوؤولة كذلك عن التحكم يف عملية اكت�ساف الأخطاء يف البيانات التي يتّم ا�ستقبالها ]55[. كما 
Point-( ت�سمن طبقة ربط البيانات توثيق وجودة الت�سال عرب تو�سيل موثوق من نقطة لنقطة

 Point-to-multipoint( اأو عرب تو�سيل موثوق من نقطة لعّدة نقاط )to-point connection

connection(. وفيما يلي �سنعر�ض – مبزيد من التف�سيل – اأهّم عمليتني تقوم بهما طبقة ربط 

البيانات، وهما: عملية التحكّم بالو�سول اإلى الو�سائط، وعملية التحّكم يف الأخطاء واكت�سافها.
ا  العمليّة الأولى هي عمليّة التحكّم بالو�سول اإلى الو�سائط، ومتّثل البيئة والظروف املحيطة حتديًّ
ُعُب التحّكم يف البيئة املحيطة بال�سبكة  لهذه العملّية يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية. فمن ناحيٍة َي�سْ
التي تكون عادة مليئة بال�سجيج الإلكرتوين )Noise(، ومن ناحي���ة اأخرى فاإّن ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية قد تكون متحّركة يف بع�ض التطبيقات؛ ما يحّتم على بروتوكولت التحكم بالو�سول اإلى 
الو�سائط اأن تكون على اإحاطة تاّمة مب�ستوى الطاقة يف العقدة، وبكمّية الطاقة امل�ستهلكة يف الت�سال 
]52[. ويتوّجب على هذه الربوتوكولت كذلك اأن تعمل على احلّد من ت�سادم الإ�سارات املر�سلة يف 
ال�سبكة من قبل ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املختلفة، وُتعّد الوظيفة الأ�سا�سية لربوتوكولت التحكم 
بالو�سول اإلى الو�سائط هي خل���ق الُبنية التحتّية لل�سبكة من خالل حتدي���د الُعقد املجاورة، وعمل 
روابط ات�سال معها، ومن ثّم يجب على بروتوكولت التحكم بالو�سول اإلى الو�سائط اإقامة �سالت 
تو�سيل بني ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية التي يكون عددها بالع�سرات، وقد ي�سل هذا العدد يف بع�ض 
الت بني ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية املختلفة الُبنية التحتّية  التطبيقات لالألوف. متّثل هذه ال�سنِّ
لل�سبكة التي ت�سمن الت�سال بني ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة املختلفة و�سوًل للمحطة الرئي�سة، 
وتعطيها كذلك القدرة على تنظي���م ال�سبكة ذاتيًّا دون تدّخل خارج���ي، ودون وجود اأجهزة توجيه 
، وهو توزيع امل�سادر  م�ساعدة. يجب على بروتوكولت التحّكم بالو�سول اإلى الو�سائط اأداء دوٌر مهمٌّ
املختلفة ب�سورة عادلة بني ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ ل�سمان عمل ال�سبكة لأطول وقت ممكن.

الوظيفة الثانية التي تقوم بها طبقة ربط البيانات هي التحكم يف الأخطاء واكت�سافها يف البيانات 
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املُر�َسلة من عق���دة احل�ّسا�سات الال�سلكّية واإليه���ا، وهنا يتحّتم املفا�سلة ب���ني النوعني التقليديني 
 Automatic( امل�ستخدمني يف �سب���كات احلا�سبات؛ النوع الأول هو طل���ب اإعادة الإر�س���ال الآيّل
Repeat Request( الذي يعتمد على اإعادة الإر�سال عند وجود اأخطاء يف الر�سالة، ويعيب هذا 

النوع ا�ستهالك كثي من الطاقة املوج���ودة يف ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف حالة اإعادة الإر�سال 
 Forward Error( عند وجود اأخطاء يف الر�سائل املر�سلة. النوع الثاين هو ت�سحيح اخلطاأ الأمامي
Correction(، الذي يعتمد على بناء نظام؛ لكت�ساف الأخطاء، ي�سمح باكت�سافها عند املر�سل اإليه، 

وبعد ذلك يتّم يف الغالب ال�ستغناء عن عملية اإعادة الإر�سال، ويعيب هذا النوع احلاجة اإلى اإجراء 
كثي من عملّيات معاجلة البيانات يف الُعقدة، وهو ما ميّثل عبًئا على ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ 
ملحدودّية اإمكانيات املعاجلة يف تلك الُعقد ]7[. ومن ثّم فاإّن املفا�سلة بني الأ�سلوبني مهّمة لختيار 

النظام الأمثل، وفق التطبيق الذي ُت�ستخَدم فيه الُعقد.
3.3.3 -  طبقة ال�سبكة

الطبقة الثّالثة هي طبقة ال�سبكة، وهي م�سوؤولة عن التعامل مع البيانات القادمة من طبقة النقل 
يف حالة الإر�سال، وترتّكز وظيفة طبقة ال�سبكة يف حتديد م�سار الإر�سال للبيانات املر�سلة، وحتديد 
ة  م�سارات بديلة يف حالة اإخفاق امل�سارات الأ�سلية، وعادة م���ا جند اأّن التقنيات التقليدّية اخلا�سّ
بهذه الطبقة ل ت�سل���ح يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ وذل���ك لالأ�سباب التي �سبق ذكرها عن 
متّيز �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية عن ال�سبكات التقليدية؛ ولذلك جند اأّن ت�سميم طبقة ال�سبكة 

يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يوؤكد عدة اعتبارات:
التوفي يف ا�ستخدام الطاقة، ال���ذي ُيعّد اأهّم العوامل املاأخ���وذة يف العتبار يف جميع . 1

الطبقات؛ وذلك من اأجل اإطالة عمر ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، ومن ثّم عمر ال�سبكة.
العتماد على مفهوم التََّمْحُور حول البيانات، ولي�ص حول نقاط ال�سبكة كما هو احلال . 2

يف ال�سبكات التقليدية.
جتميع البيانات ما مل يت�سّبب ذلك يف اإعاقة جهود التعاون والتوا�سل بني ُعَقد احل�ّسا�سات . 3

الال�سلكّية.
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قدرة ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية على التعرف اإلى العقد املجاورة لها، واإمكانّية حتديد . 4
الإحداثّيات اجلغرافية للمكان الذي توجد فيه.

عادة ما يتّم اختيار م�سارات الإر�سال يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية بناًء على كّمّية الطاقة 
املوج���ودة يف العقد التي تكّون امل�س���ار، فكّلما كان ل���دى العقد املزيد من الطاق���ة كان امل�سار اأكرث 
تف�سي���اًل. كذلك يتّم اختيار امل�س���ار بناًء على كّمّي���ة الطاقة التي �سيت���ّم ا�ستهالكها عرب الروابط 

املوجودة يف هذا امل�سار.
ميك���ن تق�سيم بروتوكولت الإر�س���ال امل�ستخدمة يف �سب���كات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية يف طبقة 
ال�سبكة اإل���ى ثالثة اأنواع رئي�سة، ه���ي: التوجيه املت�س���اوي )Flat Routing(، والتوجي���ه الَهَرِمّي 
 )Location-based Routing( والتوجي���ه املعتمِ���د على املوق���ع )Hierarchical Routing(
]2[. النوع الأول – وهو التوجيه املت�ساوي – يعتمد على قيام ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية جميعها 
بدور مت�ساٍو يف عمليات اإر�سال البيانات، اأّما التوجيه الَهَرمّي فيقوم على فكرة العتماد على بع�ض 
ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ لتقوم بدوٍر اأكرَب يف عمليات الإر�سال، وذلك باأن يتّم اختيار ُعقدة من 
�سمن كّل جمموعة من العقد؛ لتوؤّدي دور رئي�ص املجموعة، فتجمع البيانات من جمموعة العقد التي 
تتوّلى رئا�ستها، ثم ُتر�ِسل جميع البيانات اإلى املحطة الرئي�سة ]81[. اأّما فكرة النوع الثالث – وهو 
توجيه الإر�سال وفق العتماد على املوقع – فتقوم على ال�ستفادة من معرفة اأماكن ُعَقد احل�ّسا�سات 

الال�سلكّية؛ لتوجيه البيانات اإلى مناطق حمّددة بدًل من توجيهها لل�سبكة كّلها ]36[]48[.
4.3.3 -  طبقة النقل

الطبقة الرابعة هي طبقة النقل، وتظهر احلاجة اإلى هذه الطبقة عندما تكون ال�سبكة م�سّممة؛ 
بحيث يتّم تو�سيلها ب�سبكة الإنرتنت اأو باأّي �سبكة خارجية اأخرى. ل يوجد ِمْن الربوتوكولت املتوافرة 
لطبقة النقل يف ال�سبكات التقليدّية ما ينا�سب احتياجات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ لذلك كان 
لزاًما اأن يتّم توفي بروتوكولت جديدة تتنا�سب مع طبيعة �سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ فعلى 
 )Transmission Control Protocol( سبيل املثال ل ميكن ا�ستخدام بروتوكول التحّكم بالنقل�
اأو )TCP( ب�سورته احلالّية يف �سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ لأنه – بعك�ض بروتوكول التحكم 
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بالنقل )TCP( – ل ت�ستند عمليات الت�سال بني ُعَقد احل�ّسا�سات اإلى نظام عاّم لعناوين النقاط 
يف ال�سبكة، لكّن يتم التمييز بني الُعقد املتجاورة فقط من دون و�سع عنوان خمتلف لكّل عقدة ]17[.
يف حالة ما اإذا كان هناك توا�سل اأو ارتباط مع �سبكة الإنرتنت اأو �سبكات خارجية اأخرى، فاإّن 
الت�سال بني �سبكة الإنرتنت واملحطة الرئي�سة ميكن اأن يكون من خالل بروتوكول التحكم بالنقل، 
على اأْن يق���وم بروتوكول اآخر بتوفي التوا�س���ل بني املحطة الرئي�سة وُعق���د احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
 User( على م�ستوى طبقة النق���ل، ويف هذا ال�سدد ميكن ا�ستخدام بروتوك���ول بيانات امل�ستخدم
Datagram Protocol( اأو )UDP( للقيام بهذا الدور بني ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية من جهة، 

واملحطة الرئي�سة من جهة اأخرى.
5.3.3 - طبقة التطبيقات

الطبقة اخلام�سة الأخية هي طبقة التطبيقات، وتخت�ّض ه���ذه الطبقة باإن�ساء برامج خا�سة 
بتطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، مع الرتكيز على عملية التوفي يف الطاقة. وتعتمد هذه 
الربامج على بع�ض العملي���ات الأ�سا�سية التي ُيحتاج اإليها يف �سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّية تبًعا 
للتطبيق���ات امل�ستخدمة، ومن هذه العملي���ات – على �سبيل املثال – اإر�س���ال ر�سالة مبهاّم حمّددة 
جلميع ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املوج���ودة يف ال�سبكة، وميكن كذلك الإر�سال اإلى بع�ض الُعقد، 
بناء على معيار حمّدد، مثل: اختيار العقد املوجودة يف منطقة حمّددة، اأو اختيار العقد التي تقي�ض 
عاماًل طبيعيًّا حمّدًدا. من العملّيات الأخرى التي تتم يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، عمليات 
ال�ستعالم عن عامل طبيعي حمّدد، �سواٌء اأكان هذا ال�ستعالم م�سروًطا بقيمة حمّددة اأم ل، وغي 

ة ب�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية. ذلك من العملّيات التي حتتاج اإلى ت�سميم برامج خا�سّ
4.3 - م�ستويات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية

تقوم امل�ستويات الثالثة )راجع �سكل 29( على م�ساعدة ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية على اإدارة 
عملّية توفي الطاقة، وعملّية التنقل من مكان لآخر، وعلى القيام باملهاّم املختلفة التي يتّم تكليف 
العقدة بالقيام بها. وترج���ع اأهمية هذه امل�ستوي���ات الثالثة؛ لقيامها مب�ساع���دة ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية عل���ى العمل ب�سورة موّفرة للطاق���ة، وعلى حتديد م�سارات اإر�س���ال حّتى يف حالة تنّقل 
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الُعَق���د، واأخًيا على مراعاة هذه امل�ستوي���ات لعملية تقا�سم املوارد املختلفة ب���ني ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية يف ال�سبكة.

1.4.3 - م�ستوى اإدارة الطاقة
م�ستوى اإدارة الطاقة هو امل�سوؤول عن التحّكم يف كيفية ا�ستهالك عقدة احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
لطاقتها؛ فيمكن مثاًل اأن ُتغلق العقدة جهاز ال�ستقبال فور ا�ستقبال ر�سالة من اإحدى العقد املجاورة 
لها؛ وذلك لتجّنب القراءة املتكّررة للر�سائل، كذلك ُتبلغ العقدة – عند انخفا�ض م�ستوى الطاقة 
فيها – جميع الُعقد املجاورة بذلك؛ لكي يتّم ا�ستبعادها من عملية تو�سيل الر�سائل، وتكتفي هذه 
العقدة بعمليات ال�ست�سعار واإبالغ نتائج القيا�سات للعقد املجاورة؛ لتو�سلها الأخية عرب م�سارات 

الإر�سال اإلى املحطة الرئي�سة.
2.4.3 - م�ستوى اإدارة النقل

يُتابع م�ستوى اإدارة التنقل حركة ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية وي�سّجلها؛ بحيث يكون م�سار نقل 
البيانات من الُعق���دة اإلى املحطة الرئي�سة عرب الُعقد الأخرى متاًحا ب�سورة دائمة. كما يتيح ذلك 
لكّل عقدة من ُعَقد ال�سبكة فر�سة التعرف اإلى العقد املجاورة لها، ومن ثّم ت�ستطيع العقد موازنة 

ا�ستهالك الطاقة فيما بينها، وكذلك توزيع املهاّم ب�سورة مت�ساوية.
3.4.3 - م�ستوى اإدارة املهامّ

يوزّع م�ستوى اإدارة املهامّ عمليات ال�ست�سعار يف املناطق املختلفة من ال�سبكة وُيجدولها. فلي�ض 
�سرورًيا اأن تقوم جميع ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية بعملية ال�ست�سعار نف�سها يف املنطقة ذاتها يف 
الوقت عيِنه، بل يكفي اأن تقوم فقط بع�ض العقد بهذه املهمة؛ اإذ يحّقق توزيع مهاّم ال�ست�سعار على 
العقد املختلفة توفًيا كبًيا يف الطاقة الكهربائية للُعقد، كما ي�سمح بقيام العقد ذات الطاقة الكربى 

بالقيام مبهاّم ال�ست�سعار والإر�سال اأكرث من الُعقد �ساحبة الطاقة الأقل.
5.3 - توزيع ال�سبكة

يق�سد من عملي���ة توزيع ال�سبكة اأماكن وجود ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية يف ال�سبكة، وميكن 
و�سف طريقة توزي���ع العقد يف ال�سبكة ب�سورة عاّمة عن طريق الإجابة عن ال�سوؤال الآتي: يف حالة 
وجود �سياق حمّدد لأحد التطبيقات، ووجود م�ساحة معّينة يجب اأن تغطيها ال�سبكة، وتوّفر جمموعة 
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حمّددة من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، فما الأماكن الأن�سب لو�سع الُعقد؟
تتلّخ����ض الإجابة عن هذا ال�سوؤال يف اأّن عملية توزيع العق���د يف ال�سبكة يجب اأن حتقق هدفني 
رئي�سني: الأّول التغطية ال�ساملة مل�ساحة ال�سبكة، والثاين اإمكانية التوا�سل بني الُعقد؛ بحيث ن�سمن 
و�سول القيا�سات املختلفة للمحطة الرئي�سة؛ فاله���دف الأّول يحّقق ال�سبب الأ�سلّي الذي من اأجله 
اأن�سئت �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وهو قيا�ض بع�ض العوامل الطبيعّية يف م�ساحة حمّددة. اأّما 
الهدف الثاين فهو ال�سمان وال�سبيل لتحقيق الأّول؛ بحيث يتّم نقل املعلومات من حمّل ت�سجيلها )اأي 
العقد( اإل���ى حمّل ال�ستفادة منها )اأي املحّطة الرئي�س���ة( ]18[. اإ�سافة اإلى الهدفني الأ�سا�سيني 
يوجد عوامل اأخرى يجب اأخذها يف العتبار، مثل: التكلفة املادّية، والقيود اخلّا�سة بقدرة الطاقة 

الكهربائّية للُعقد.
1.5.3 - التوزيع الهيكلّي والتوزيع الع�سوائّي

عند احلديث ع���ن توزيع ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية يف ال�سبكة ل بّد م���ن التطّرق اإلى نقطة 
مهّمة، وهي تلك اخلا�س���ة بظروف املنطقة التي يتّم فيها ن�سر ال�سبك���ة؛ ففي بع�ض الأحيان يكون 
توزيع العقد ب�سورة منتظمة اأمًرا �سعًبا، ويف اأحي���ان اأخرى يكون هذا م�ستحياًل، ومن اأمثلة ذلك 
�سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية يف التطبيقات احلربية، ويف بع�ض املناطق الوعرة، مثل: الغابات، 

والأحرا�ض، واجلبال.
يف حالة الّتوزيع املنتظم يتّم توزيع الُعَقد ب�سورة ت�سمن التغطية والتوا�سل كما �سبق تو�سيحه، 
مع و�سع املحطة الرئي�سة يف م���كان متو�ّسط من العقد بقدر الإم���كان ]83[. اأّما يف حالة التوزيع 
الع�سوائي فاإّن ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية عادة ما يتّم قذفها من طائرة؛ وبذلك فاإّن اأماكَن الُعَقد 
َتُكْوُن غَي حمّددة بدّقة ]29[. يتّم و�سع املحّطة الّرئي�سة يف مكان حمّدد، وغالًبا ما يكون حتديد 
املكان اإجبارًيا؛ اإذ يجب اأن يتوافر فيه م�سدٌر دائٌم للّطاقة الكهربائية، وكذلك اّت�ساٌل ثابٌت ب�سبكة 
الإنرتنت اأو ب�سبكة خارجية، وعادة ما يكون هذا املكان على طرف ال�سبكة، وميكن ت�سغيل ال�سبكة 
للتاأكد من التغطية والت�سال، ويف حالة عدم حتقيق التغطية والّت�سال اأو اأحدهما، ميكن اإ�سافة 
املزيد من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية – اإن كان ذلك متاًحا – لتحقيق الهدف الغائب، وعادة ما 
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يتم متثيل التوزيع الع�سوائي؛ لعقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف ال�سبكة من خالل نظرّية الر�سم البياين 
الع�سوائيّ )Random Graph Theory( ]10[]82[ اإذ يوجد العديد من النماذج اخلا�سة بهذه 
النظرّية، التي مّت ا�ستخدامها بنجاح يف العديد من الأبحاث العلمّية، للتعبي عن التوزيع الع�سوائي 

للعقد يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية]26[]51[.
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الف�سل الّرابع

 تطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية

كان���ت بداية ا�ستخدام �سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية – كما �سب���ق واأ�سرنا – يف التطبيقات 
الع�سكرّية، مثل عملّيات الر�سد والّتتبع ومراقبة احلدود، ومع تطّور �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
وانت�سارها ظهر كثي من التطبيقات املدنّية املختلفة لهذا النوع من ال�سبكات ]69[. من اأمثلة هذه 
التطبيقات: مراقبة البيئة )الغاب���ات، واملحيطات، والزراعة... اإل���خ(، ومراقبة احلياة الطبيعّية 
)احليوانات الربية والكائنات البحرية(، ور�سد ومتابعة احلالة ال�سحية للب�سر، ومراقبة املخازن، 
ومتابعة اأداء الآلت املختلفة يف امل�سانع ومراقبته���ا، ور�سد كثافة حركة املرور واأحوال الطرق يف 
املدن الكبية، كما ت�ستخدم يف املدار�ض والبيوت واأماكن العمل للمراقبة واملتابعة، وكذلك لر�سد 
حالة املباين واملن�س���اآت، واكت�ساف حدوث �سق���وق اأو ت�سّدعات يف الأعم���دة ]41[]66[. وهناك 
املزي���د من التطبيقات التي ت�سم���ل اإدارة النظم الفيزيائّية املعّقدة مث���ل: اأنظمة الطيان والنظم 
البيئية املتقدمة، اإ�سافة اإلى كثي من التطبيقات الأخرى اخلا�سة ب�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ 
فالتطبيقات كثية ومتنّوعة لكونها متعّلقة باحلياة والطبيعة التي يعي�ض الإن�سان فيها اأو بجوارها.

وتختلف عوامل ت�سميم �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية باختالف التطبيق الذي ت�ستخدم فيه؛ اإذ 
يكون لكّل تطبيق جمموعة عوامل خا�سة تتنا�سب مع احتياجات هذا التطبيق وطبيعته وظروفه، ومن 
اأمثلة العوامل التي تتغي من تطبيق لأخر: كثافة ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املنت�سرة يف ال�سبكة، 
وبروتوكول الإر�سال امل�ستخدم، وموثوقّية البيانات املر�سلة، وجودة اخلدمة، واحلّد الأق�سى لزمن 
و�سول املعلومات، ومدى الإر�سال، والرتدد الراديوّي امل�ستخدم، وطاقة البطارّية امل�ستخدمة يف ُعَقد 

احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وغي ذلك ]45[.
ميكن ت�سنيف تطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية اإلى عّدة تق�سيمات رئي�سة منها: التطبيقات 
الع�سكرّي���ة، والبيئّية، والإن�سائّي���ة، وال�سناعّية، والزراعّي���ة، والتجارّية، وال�سحّي���ة، والريا�سّية، 
وتطبيقات املدن الذكّية، وتطبيقات الإن�س���ان الآيل، ومن املمكن التو�ّسع يف هذا الت�سنيف لي�سمل 
عدة تطبيقات منها: ا�ستك�ساف الف�ساء، واملعاجلة الكيميائّية، والإغاثة من الكوارث، ونعر�ض فيما 
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يلي كثي من تطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف املجالت املختلفة.
1.4 - التطبيقات الع�سكرّية

لة بالتطبيقات الع�سكرّية، ويف الواقع، فاإّنه من  ُتعّد �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة وثيقة ال�سنِّ
ال�سعب حتديد اإذا ما كان ت�سنيع ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ ب�سبب احلاجة اإليها يف التطبيقات 
، ثّم ُا�ْسُتْخِدَمْت بعد ذلك يف املجالت الع�سكرية. نعت ب�سفتها اخرتاًعا م�ستقالًّ الع�سكرية، اأم اأنها �سُ

ميكن ا�ستخدام �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف العديد من التطبيقات والعملّيات الع�سكرية؛ 
اإذ تتمّيز �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية بالعديد من اخل�سائ�ض التي توؤّهلها للقيام بدور مهّم وبارز 
يف هذه التطبيقات؛ فالُعقدة الواحدة توؤدي عّدة مهاّم: ال�ست�سعار، ومعاجلة البيانات ثم الإر�سال 
ل�سلكيًّا، وميكن ب�سرعٍة و�سهولٍة ن�سَر ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف املنطقة املراد تغطيتها بال�سبكة، 
ومن اأه���ّم ما مييز �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية كذلك ه���و اعتمادها على انت�سار عدد كبي من 
ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف ال�سبكة، وِمن ث���ّم عدم تاأثر ال�سبكة بفقد ُعقدة واحدة اأو اأكرث من 
الُعقد املوجودة بها، بل وقدرتها على اإعادة بناء هيكل ال�سبكة ب�سورة �سريعة بعد فقد العقد، وهو 
ما يتنا�سب م���ع التطبيقات الع�سكرّية التي ق���د تتعّر�ض فيه ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية للفقد اأو 
التدمي ب�سورة مكثفة خا�س���ة يف املعارك احلربّية. اأخًيا تتمّيز �سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّية 

بكونها قادرة على اكت�ساف الأخطاء واكت�ساف عملّيات اخرتاق ال�سبكة.
توجد ا�ستخدام���ات وتطبيقات كثية متع���ّددة ل�سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة يف اجلوانب 
الع�سكرّية، ومن تلك التطبيقات: مراقبة القوات ال�سديقة ومتابعتها من اأفراد ومعّدات وذخائر، 
ومراقبة �ساحة املعركة واأماكن القتال، وامل�ساع���دة على ا�ستهداف قوات العدو، وتقييم ال�سرر يف 
قوات اجلانبني اأثناء املعركة وبعدها، وا�ستطالع عملي���ات الهجوم النووّي والبيولوجّي والكيميائّي 

واكت�سافه.
ديقة 1.1.4 - ر�سد القّوات ال�سّ

با�ستخدام �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية ي�ستطيع قادة الأركان – وكذا القادة امليدانيون – ر�سد 
ة بهم با�ستمرار ومتابعتها، ومدى توافر املعّدات والذخائر يف �ساحة املعركة؛  حالة القّوات اخلا�سّ
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اإذ ميك���ن اإ�سافة ُعَق���د ح�ّسا�سات ل�سلكّية لكّل �ساب���ط وجندي باملعركة، وكذل���ك ميكن اإ�سافتها 
ة  للمعدات واملركبات والذخائر؛ بحيث تّت�سل تلك العقد الدقيقة فيما بينها؛ لتنقل املعلومات اخلا�سّ
بكّل منها وتو�سيلها للمحطة الرئي�سة، التي ُتر�سل – بدوره���ا – هذه املعلومات للت�سل�سل الهرمي 
للقيادات الع�سكرّية على جميع امل�ستويات، وعلى هذا تتكّون لدى القيادة الع�سكرية �سورة وا�سحة 
عن اإ�سابات القوات الع�سكرّية، وتعّطل املعدات اأو تدميها، ومدى توافر الذخائر من عدمه؛ ومن 
ثم تتمّكن القيادة الع�سكرّية من اتخاذ القرارات املنا�سبة يف الأوقات املنا�سبة تبًعا لتقديرات دقيقة 

من �ساحات القتال املختلفة: الرّبّية والبحرّية واجلوّية.
2.1.4 - مراقبة �ساحة املعركة

ميكن ن�سر العديد م���ن ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية بكّل �سرع���ة وي�سر، لتكّون بذلك �سبكة من 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ ُتراق���ب الطرق، وامل�سارات، وامل�سايق، وكذل���ك الأماكن ذات الت�ساري�ض 
ال�سعبة، ومن ثّم ت�ستطيع �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية اإعطاء �سورة متكاملة عن اأر�ض املعركة 
ومراقبة القّوات املعادية من كثب. وبتطّور العمليات الع�سكرية ميكن ن�سر املزيد من ُعَقد احل�ّسا�سات 

الال�سلكّية؛ ملتابعة تطّور الو�سع يف الأماكن املختلفة.
3.1.4 - ال�ستهداف

ميكن ل�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية اأن توؤّدي مهّمات ا�ستخباراتّية مهّمة على اأر�ض العدو؛ حيث 
ت�ستطيع اأن حتّدد اأهداف العدو بدّقة، ومن ثم ميكن نقل هذه املعلومات للقّوات املختلفة )طائرات 
حربّية اأو معدات مدفعي���ة... اإلخ(؛ كي ت�ستطيع اإ�سابة الهدف با�ستخ���دام الّذخائر الذكّية، التي 
د �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية اأّي  ميكن اإعادة توجيهها بعد اإطالقها باجتاه الهدف؛ حيث حُتدنِّ
حترك للهدف اأو تغي ملوقعه؛ لت�ستفيد القوات ال�ساربة من هذه املعلومات يف اإعادة توجيه الذخية 

نحو املكان املنا�سب.
4.1.4 - تقييم نتائج املعركة

ميكن تقومي نتائج املعركة وحتدي���د الأ�سرار الناجمة عنها عن طريق ن�س���ر ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية قبل املعركة اأو بعدها، ول يقت�سر ذلك على القّوات واملعّدات الع�سكرّية فح�سب، بل ميتد 
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اإلى الأماكن املدنّية، ودرا�س���ة التّلوث والتاأثي يف البيئة، وغيها من الأ�سرار التي قد تتعّر�ض لها 
املناطق املختلفة بعد وقوع املعارك.

5.1.4 - الك�سف عن الهجمات النووّية والبيولوجّية والكيميائّية
ُيعّد الك�سف عن حالت الهج���وم النووي، وكذلك عن حالت احلروب الكيميائّية اأو البيولوجّية 
ب�سورة مبكرة عاماًل حا�سًما يف التقليل من الأ�سرار الناجمة عن تلك الهجمات؛ اإذ ميكن العمل 
على تقليل تلك الأ�سرار على م�ستويني متوازيني: امل�ستوى الأول هو حماولة اإجالء الب�سر من الأماكن 
املُ�ساَبة باأ�سرع ما ميكن؛ للحّد من اخل�سائر الب�سرية �سواء بتقليل الإ�سابات املميتة، اأم تلك التي 
ت�سّبب حالت �سحية حرجة اأو اإ�سابات مزمنة. اأّما امل�ستوى الثاين فيتمّثل يف حماولة �سّد هذا الهجوم 
مبكًرا، �س���واء بهجوم ع�سكري اأم باملعاجلة الكيميائّية اأو البيولوجّي���ة امل�ساّدة؛ للحّد من اآثار هذا 
الهجوم، ويتمّثل دور �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف هذا املجال يف ن�سر ُعَقد ح�ّسا�سات ل�سلكّية 
ة ملثل هذا الهجوم. كذلك  �سَ ت�ستطيع ر�سد اأّي هجوم نووي اأو بيولوجي اأو كيميائي يف املناطق املعرَّ
ميكن لتلك ال�سبكات اكت�ساف اأّي ت�سّرب ن���ووّي اأو غيه من القّوات ال�سديقة؛ للعمل على معاجلة 

هذا الت�سّرب باأ�سرع وقت ممكن.
2.4 - تطبيقات ر�سد البيئة

ة ب�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية التي ترتبط بر�سد البيئة  يوجد كثي من التطبيق���ات اخلا�سّ
املحيط���ة بالإن�سان، منها ما ُي�ستخ���َدم يف ر�سد احلي���اة الربية والبحرية، ور�س���د كوكب الأر�ض، 
وا�ستك�ساف الف�ساء، ور�سد تلوث الهواء واكت�سافه، ور�سد احلياة الطبيعة، مثل: الرباكني، وجبال 
����ص له تف�سيًل يف النقاط  الثلج، والغابات، واملحيط���ات، والبحار، والأنهار، وغريها، كما �سنتعرَّ

القادمة.
1.2.4 - احلياة الرّبّية

ت�ستمل هذه التطبيقات على كثي من الأمور التي تتعّلق بحماية احلياة الرّبّية، والهتمام بالكائنات 
دة بالنقرا�ض، ودرا�سة �سلوك احليوانات والطيور وغيها. ومن ذلك مراقبة حركة الطيور،  املهدَّ

واحليوانات الربية، واحل�سرات.
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وكان من اأوَلَيات الدرا�سات التي مّت تنفيذها يف هذا املجال بناء �سبكة ح�ّسا�سات ل�سلكّية موؤلَّفة من 
ى جزيرة  اثنتني وثالثني عقدَة ح�ّسا�ساٍت ل�سلكّية يف اإحدى اجلزر يف الوليات املتحدة الأمريكية ُت�َسمَّ
البّط )Great Duck Island(؛ حيث ا�ستخدمت هذه ال�سبكة يف ر�سد البيئة يف تلك اجلزيرة، 
ومراقبة طائر النوء ال�سهي ]3[. ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة ُعَقد ح�سا�سات ل�سلكّية لديها القدرة 
على قيا�ض درجة احلرارة، ون�سبة الرطوبة، وال�سغط اجلوي. كما مت ال�ستعانة باأجهزة ح�سا�سات 
اأخرى ت�ستخدم الأ�سعة حتت احلم���راء )Infrared( ومقاومات �سوئّي���ة )Photoresistors(؛ 
لر�سد حركة الطيور داخل اأع�سا�سها. كان الهدف من هذه ال�سبكة هو ر�سد البيئة املحيطة بطائر 
النوء ومتابعتها، ودرا�س���ة �سلوك هذه الطيور وفًقا للتغّيات املناخي���ة التي تتعّر�ض لها، ومن اأجل 
هذا الغر�ض مّت و�سع بع�ض ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف اأع�سا�ض الطيور؛ وذلك ملعرفة وقت وجود 
الطيور يف اأع�سا�سها ومّدتها، اأّما بقية ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية املُ�ْسَتْخَدَمة فقد مّت و�سعها يف 

البيئة املحيطة.
دت درا�سة اأخرى اأحد الأنواع النادرة من الذئاب ومتابعتها؛ اإذ مّت و�سع جمموعة من  كما َر�سَ
ُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية يف منطقة حمّددة تعي�ص فيها تلك الذئاب، يف حني مّت تثبيت جمموعة 
اأخرى من الُعَقد يف اأج�ساد الذئاب نف�سها، وهذا التطبيق يعّد مثاًل على التطبيقات التي جتمع بني 
َتة يف الذئاب على جمع  ُعَقد ح�ّسا�س���ات ل�سلكّية جّوالة واأخرى ثابتة؛ اإذ تعمل العقد اجلّوال���ة املَُثبَّ
اأكرب قدر من املعلومات عن الذئاب، ثّم تر�سلها اإلى العقد الثابتة عند املرور بالقرب منها، فرت�سل 

الأخية املعلومات للمحطات الرئي�سة يف ال�سبكة ]120[.
وهناك العديد من الدرا�سات الأخرى التي مّتت اأو ل تزال قائمة على درا�سة احلياة الطبيعّية 
حليوانات اأخرى، �سنكتفي بالإ�سارة اإلى بع�ض تلك التطبيقات؛ وذلك لكرثتها وتعددها: ففي اأحد 
التطبيقات مّت متابعة م�سار الطيور املهاجرة اأثناء الهجرة وحركتها. وتطبيق اآخر راقب بع�ض اأنواع 
الغزلن املهّددة بالنقرا�ض يف ال�سحاري. اإ�سافة اإلى الدرا�سات ال�سابقة عن احلياة الربّية، فقد 
انت�سر خالل ال�سنوات القليلة املا�سية ا�ستخدام �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف متابعة احليوانات 
ة داخل املزارع ال�سا�سعة ملتابعة حالة هذه احليوانات، وتاأثي العوامل املختلفة من  املُ�ستاأن�سة، خا�سّ
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درجة احلرارة، ون�سبة الرطوبة، وكّمية الغذاء ووقته، وغيها على اإنتاج هذه احليوانات من: األبان 
وحلوم وفراء ونحو ذلك.

2.2.4 - تلّوث الهواء
���َرى العديد من الدرا�سات  ���رة التي تواجه العامل، وجُتْ تلّوث الهواء م���ن اأهّم امل�سكالت املُعا�سِ
�سة يف هذا املجال؛ لر�س���د الأ�سباب وحماولة عالجها للتقليل من تلّوث الهواء الذي يوؤثر  املتخ�سّ
ّحة العامة للب�سر، وقد يوؤّدي و�سول هذا التلوث لدرجات معينة يف بع�ض  ب�سورة مبا�سرة على ال�سّ

املناطق اإلى وجود خطورة حقيقة على حياة الب�سر يف تلك املناطق.
ينتج تلّوث الهواء ب�سبب النفايات املختلفة من خمّلفات منزلّية و�سناعّية وزراعية ونووية وغيها، 
وعادة ما يجرى التخّل�ض من النفايات املنزلية ال�سلب���ة والنفايات ال�سناعية غي اخلطرة، مثل 
خمّلفات البناء با�ستخ���دام مكّبات النفاي���ات؛ اإذ تخ�سع هذه النفايات ملجموع���ة من التفاعالت 
الكيميائية والبيولوجية، مث���ل التخّمر والتحّلل البيولوجي والأك�س���دة، وتت�سّبب هذه التفاعالت يف 
انبعاث العديد من الغازات ال�سارة كغاز امليثان، وث���اين اأك�سيد الكربون، والنيرتوجني، ومركبات 
الكربيتيد، والأموني���ا، التي تعّد امل�سدر الرئي����ض يف تلوث الهواء، وتت�سّب���ب يف اأ�سرار يف اجلهاز 
التنف�سي، كم���ا اأّنها توؤّدي اإلى ثقب طبق���ة الأوزون. تقوم الطريقة التقليدّي���ة املُ�ستخَدمة حاليًّا يف 
قيا�ض ن�سبة تل���وث الهواء ور�سدها على جمع عينات من الهواء يف اأكيا����ض هوائّية، ثّم نقلها ملكان 
اآخر؛ لفح�سها وحتليلها وت�سجيل ن�سب التلوث املختلفة، وم���ن املاُلَحظ اأّن هذه الطريقة ت�ستغرق 
وقًتا طوياًل، ولكْن اأ�سَبح من املمكن الآن ا�ستخدام ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية بو�سعها يف اأماكن 
متعّددة داخل مكّبات النفايات وخارجها؛ لقيا�ض انبعاث الغازات املختلفة ومعرفة ن�سبة كّل منها؛ 
للتحّرز من تخّط���ي الن�سبة الق�سوى املقررة، ما ي�ساعد يف احلفاظ عل���ى البيئة، ومُيّكن العاملني 
من وقف عمل مكّبات النفايات يف احلالت اخلطية، وي�سمح للباحثني بالتعّرف ب�سورة دقيقة اإلى 

اأ�سباب انبعاث الغازات بن�سب عالية، ومن ثمّ العمل على معاجلة هذا الأمر وتالفيه.
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�سكل 30 )لوحة عقدة ال�سلكّية ت�ستخدم للك�سف عن الغازات( ]114[

ت�ستطيع بع�ض ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية قيا�َض العديد من الغازات املختلفة. يظهر يف )�سكل 
30( �سورة لواحدة من لوحات ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية التي ُت�ستخَدم يف قراءة ن�سبة الغازات 
املوجودة يف اجلو لعدد من الغازات منها: اأّول اأك�سيد الكربون، وثاين اأك�سيد الكربون، والأوك�سجني، 
وامليثان، والهيدروجني، والأمونيا، والأيزوبوتان، والإيثانول، والتولني، وكربيتيد الهيدروجني، وثاين 
اأك�سيد النيرتوجني، والأوزون، واملرّكبات الع�سوّية املتطايرة ور�سدها؛ اإذ ميكن ال�ستفادة من ر�سد 
ن�سبة اأّول اأك�سيد الكربون، وثاين اأك�سيد الكربون، وثاين اأك�سيد النيرتوجني، والأوزون يف ر�سد تلوث 
الهواء يف املدن، يف حني ميكن ال�ستفادة من هذا النوع نف�سه من العقد يف مزارع الدواجن، ومزارع 
املا�سية؛ وذلك لر�سد كّل من غاز امليثان، وغاز كربيتيد الهيدروجني، وغاز الأمونيا؛ ملعرفة ن�سب 
ة  انبعاث هذه الغازات؛ حّتى ل تتعّدى الن�سب امل�سموح بها. كما ميكن ا�ستخدام احل�ّسا�سات اخلا�سّ
بر�سد ن�سبة غاز اأول اأك�سي���د الكربون، وغاز ثاين اأك�سيد الكربون، اإ�ساف���ة اإلى ح�ّسا�سات لقيا�ض 
درجة احلرارة، وح�ّسا�سات لقيا�ض الأ�سعة فوق احلمراء اأو املوجات فوق ال�سوتّية؛ لال�ستخدام يف 
الكت�ساف املبكر للحرائق. واأخًيا ميكن ال�ستفادة من ر�سد ِن�َسب غاز البوتان، وغاز الهيدروجني، 
ة يف الأماكن  واملرّكبات الع�سوّية املتطايرة يف اإدارة العملّيات الكيميائّية وال�سناعّية املختلفة، خا�سّ

التي ُي�سكل الوجود فيها خطًرا على الإن�سان.
�سة لقيا�ض ِن�َسب الغازات املختلفة  هذا ول يقت�سر ا�ستخدام ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املُخ�سّ
يف الهواء على التطبيقات ال�سابقة فح�سب، لكْن ميكن ا�ستخدامها كذلك يف م�سانع الكيماويات، 
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والبرتوكيماويات، وم�سانع اإنتاج املعادن، ويف حمطات توليد الطاقة بالفحم، ويف م�سايف النفط، 
ا يف قيا�ض ن�سبة تلوث الهواء يف املدن؛ وذلك ب�سبب التلوث ال�سديد الذي يحدث  كما ت�ستخدم اأي�سً
ة يف اأوقات ازدحام املرور. يف الهواء الناجت عن انبعاث الغازات ال�سارة من عوادم ال�سيارات، خا�سّ

3.2.4 - التلّوث الإ�سعاعي النووّي
انت�سرت املفاعالت النووّية خالل القرن املا�سي يف العديد من الدول الكربى، وكان ال�ستخدام 
ال�سائع لتلك املفاعالت هو ت�سنيع الروؤو�ض النووّية لل�سواريخ، ولكن امتّد ا�ستخدام هذه املفاعالت 
النووية لي�سمل اإن�ساء الكثي من املفاعالت التي ت�ستخدم لتوليد الطاقة، ومع اأّن بع�ض الدول اجّتهت 
لوقف توليد الطاقة من هذه املفاعالت نظًرا خلطورته���ا، اإّل اأّنه ل يزال كثي من هذه املفاعالت 
يعمل يف تطبيقات خمتلفة، ومَع تقّدم الأمن ال�سناعي، وارتفاع عوامل الأمان يف هذه املفاعالت، اإّل 
اأّن حدوث اأّي م�سكلة – ولو �سغية – يف واحد من هذه املفاعالت قد يوؤدي اإلى كارثة بيئّية، ورمّبا 
يت�سّبب يف وفاة املئات ورمّبا الألوف من الب�سر. ميكن ا�ستخدام �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف 
هذه املفاعالت لقيا�ض العديد من العوامل، ومتتاز �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية باإمكانية ن�سرها 
ب�سهولة، وتغيي اأماكنها قبل الت�سغيل واأثن���اَءه وبعَده، وميكن و�سعها يف الأماكن التي ي�سعب على 
الب�سر الو�سول اإليها، �سواء اأكان ذلك راجًعا اإلى طبيعة املكان ك�سغر احلجم، اأم ب�سبب خطورته 
على الب�سر. عادة ما يتّم ذلك با�ستخدام الإن�سان الآيل )الروبوت(. كما ميكن ا�ستخدام �سبكات 
احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة يف حالة حدوث ت�سّرب اإ�سعاعي من هذه املفاع���الت؛ اإذ ميكن اإلقاء ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية من م�سافة بعيدة با�ستخدام الطائرات، ويحتاج ن�سرها اإلى وقت قليل جًدا، 
حيث يكون عامل الزمن مهّم وموؤّثر لأق�سى درجة يف مثل هذه احلالت الطارئة اخلطرة التي قد 
ح )�سكل 31( �سورة لوحة ُعَقد ل�سلكّية ت�ستخدم لر�سد م�ستويات الإ�سعاع  تودي بحياة كثيين. يو�سّ
ل�سلكيًا، عن طريق قيا�ض ن�سبة اأ�سعة بيتا واأ�سعة جاما يف منطقة حمّددة؛ ما ي�سمح باإن�ساء �سبكات 
ل�سلكيّة يف حميط املحطات النووية، تعمل عل���ى مراقبة اأيّ ت�سرب يف هذه املحطات، وتوفّر وقاية 

من خطر الإ�سعاع.
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�سكل 31 )لوحة عقدة ال�سلكّية ت�ستخدم لر�سد التلوث االإ�سعاعي( ]114[

من اأمثلة التطبيقات الفعلية يف هذا املجال ا�ستخدام ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ للك�سف عن 
ن�سبة الإ�سعاع يف اأماكن خمتلف���ة يف اليابان بعد كارثة مفاعل فوكو�سيم���ا النووي ]115[. وكانت 
اليابان قد تعّر�ست لزلزال مدّمر اأعقبه موجات مّد ت�سونامي ت�سبّبت يف اأعطال ج�سيمة يف وحدات 

التربيد يف املفاعل، ما اأّدى اإلى ت�سّرب اإ�سعاعّي مرتفع يف املنطقة املحيطة باملفاعل.
ومتّثل �سبكة Safecast مثاًل تطبيقًيا اآخر على ا�ستخدام �سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية يف جمال 
الإ�سعاع النووي، وهي �سبكة ا�ست�سعار تعمل على جمع قيا�سات الإ�سعاع يف اأماكن خمتلفة من العامل؛ 
اإذ تقوم جمموعة من املتطوعني با�ستخدام ُعَقد ح�سا�سات ل�سلكّية لقيا�ص ن�سب الإ�سعاع، ومن ثّم 
اإر�سال هذه البيانات من خالل �سبكة الإنرتنت ملركز جلمع املعلومات، بحيث ت�سبح هذه البيانات 
متاحة من خالل موقع املجموعة ]97[. وقد ا�ستطاعت املجموعة ا�ستخدام طائرة بدون طّيار، مع 
تزويدها بوحدة ح�ّسا�سات ل�سلكّية؛ لقيا�ض الإ�سعاع يف الأماكن التي ي�سعب الو�سول اإليها. ويظهر 
)�سكل 33( �سورة لوحدات ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية امل�ستخدمة يف ال�سبكة، يف حني اأ ّن )�سكل 

34( ميثّل �سورة طائرة بدون طيّار تُ�ستخَدم يف امل�سروع نف�سه.
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�سكل 32 )عُقد ح�سا�سات ال�سلكيّة لقيا�س ن�سبة االإ�سعاع( ]97[

دة بوحدة ح�ّسا�س ال�سلكّي لقيا�س ن�سبة االإ�سعاع( ]97[ �سكل 33 )طائرة بدون طّيار مزوَّ

4.2.4 - حرائق الغابات
ة يف ف�سل اجلفاف؛ اإذ ي�سهل انت�سار النيان بني  تنت�سر حرائق الغابات يف بع�ض البلدان خا�سّ
الأ�سجار، ول تقت�سر خ�سائر تلك احلرائق على اخل�سائر املادّية، بل ُتعّد هذه احلرائق من اأخطر 
الكوارث البيئية؛ اإذ اإّنها قد ت�ستمر لعّدة اأيّام، بل رمبا لعّدة اأ�سهر، ينبعث خاللها غاز اأول اأك�سيد 
الكربون ب�سورة كثيف���ة، اإ�سافة اإلى تدمي م�ساحات خ�سراء كبية، وتعّر�ض كثي من احليوانات 
الربّية خلط���ر النقرا�ض، وقد ت�ستعل احلرائق نتيجة عوامل طبيعي���ة، اأو ب�سبب عوامل ب�سرّية قد 
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حتّول غابة خ�سراء ُمزِهرة اإل���ى كومة من الرماد يف غ�سون �ساع���ات، وللّدللة على خطورة هذه 
احلرائق جن���د اأّن بلًدا مثل كندا ي�ستعل فيها ما يقرب من ت�سع���ة اآلف حريق يف الغابات املختلفة 
ا ب�سبب تلك احلرائق، وتنفق  �سنويًّا، وتفقد البالد ن�سبة �ستة بالألف من م�ساحة الغابات فيها �سنويًّ
كندا نحو ثالثِمائة مليون دولر كندّي؛ ملكافحة حرائق الغابات �سنوًيا. على اجلانب الآخر من الكرة 
الأر�سّية جند يف واحدة فقط من احلرائق الكبية يف غابات اأ�سرتاليا يف فرباير من عام 2009، 
دين؛ ب�سبب هذا احلريق، الذي  ابتليت فيها البالد بع�سرات القتلى، ومئات امل�سابني، واآلف امل�سرَّ

ت�سّبب يف تدمي اأكرث من 4500 كيلومرٍت مربٍع من الغابات.
َت�ْسَتْخَدُم العديُد من الدول التي تعاين من انت�سار حرائق الغابات تكنولوجيا الأقمار ال�سناعية 
لكت�ساف حرائق الغابات، لكْن ب�سبب اّت�ساع م�ساحة الغابات وُبْعد امل�سافة تفتقد هذه التكنولوجيا 
الدّقة يف �سرعة اكت�ساف احلرائق وحتديد اأماكنها، ويف الآون���ة الأخية انت�سر ا�ستخدام �سبكات 
احل�ّسا�سات الل�سلكّية يف الك�سف عن حرائق الغابات؛ اإذ يتّم ن�سر جمموعة من ُعَقد احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية على م�ساح���ة وا�سعة من الغاب���ة يف اأطرافها جميعها؛ لرت�سد ع���ّدة عوامل خمتلفة يف 
الغابات، منها: درجة احلرارة، ون�سبة الرطوبة، و�سّدة الرياح، ثم تر�سلها بدورها للمحطات الرئي�سة 
]56[. ول يقت�سر دور ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية على اكت�ساف احلرائق فح�سب، بل ميتّد دورها 
اإلى اكت�ساف اأ�سباب احلريق قبل اندلعه؛ ملنع ن�سوب احلريق من اأ�سا�سه ]70[. كما اأّن ل�سبكات 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية دوًرا كبًيا اأثناء احلريق كذلك؛ اإذ تقوم طائرات الإنقاذ وطائرات الدفاع 
املدين اخلا�سة باإطفاء احلرائق باإلقاء جمموعة من ُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية يف مناطق احلريق؛ 
لتتعّرف اإلى طبيعة احلريق واأماكن انت�ساره؛ لتكون مكافحة احلريق اأكرث دقة وفاعلية، وقد لوحظ 
اأّن تكلفة ا�ستخدام �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية تقّلل كثًيا من اخل�سائر التي تتعّر�ض لها الغابات، 

ر بثمن. �سواٌء اخل�سائر املادية اأم البيئية، غي اخل�سائر الب�سرية التي ل ُتَقدَّ
5.2.4 -  حتت مياه البحار واملحيطات

متّثل �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة نقلة نوعّية يف التطبيقات التي ميكن تفعيلها حتت املياه؛ 
اإذ ت�سمح بنقل املعلومات ب�سورة ل�سلكّية حتت مياه البحار واملحيطات؛ ما يتيح اإن�ساء ُنظم مراقبة 
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متكاملة حتت املياه. هذا وتتنّوع تطبيقات �سب���كات احل�ّسا�سات الال�سلكّية حتت املياه بني عمليات 
التنقيب عن النفط وا�ستخراجه، ودرا�سات العوامل اجليولوجية يف قاع املحيطات، وتربية الأحياء 
املائية )مثل م�سائد الأ�سماك(، ومكافحة التلّوث، ومراقبة املناخ وت�سجيله، وتوّقع الكوارث الطبيعّية 
مثل الزلزل واملوجات العاتية )ت�سونامي(، ودرا�سة احلياة البحرية )الأ�سماك، والثدييات، والكائنات 
البحرية الدقيقة(، ودرا�سة خ�سائ�ض املياه مث���ل:) درجة احلرارة، ون�سبة امللوحة، وم�ستوى غاز 
ا التطبيق���ات الع�سكرّية والأمنّية  الأوك�سجني، ون�سبة التل���وث باأنواعه املختلفة( ]6[. وت�سمل اأي�سً
فن ومرافق املوانئ، واإزالة الألغام، والت�سال مع الغوا�سات  لتاأمني احلدود البحرّية، ومراقبة ال�سُّ
وال�سفادع الب�سرية ]28[. واأخًيا ت�ستخدم يف الدرا�سة والبحث العلمي. ويو�سح )�سكل 34( �سورة 
لعقدة ح�سّا�سات ل�سلكيّة تعمل حتت املاء، وت�ستخدم ملراقبة النظام البيئي يف قاع الأنهار والبحار.

�سكل 34 )عقدة ح�ّسا�سات ال�سلكّية تعمل حتت املياه( ]100[

ميكن ا�ستخدام ُنُظم �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف املرّكبات التي تعمل على �سطح املياه 
اأو حتتها، مثل: ال�سف���ن، والغوا�سات، وكذلك املركبات التي يتم تو�سيلها بال�سفن اأو الغوا�سات 
عن طريق الكابالت، وذلك بتثبي���ت ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف تل���ك املركبات. كما ميكن 
كذلك مراقبة اأنظمة كابالت الت�سالت التي متتّد حتت املياه؛ اإذ ميكن تثبيت احل�ّسا�سات على 
تلك الكابالت؛ لتغّطَي م�ساحة وا�سعة من الأميال البحرية. وتتنّوع اأنواع احل�ّسا�سات التي ميكن 
ا�ستخدامها لت�سمل: الكاميات، واأجهزة ا�ست�سع���ار املوجات البحرية، واأجهزة قيا�ض الزلزل، 
وغيها. ومن التطبيقات التي ميكن تنفيذها كذلك تتّبع اأنواع الأ�سماك املختلفة من خالل تثبيت 
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ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية فيها، ومن ث���م عمل درا�سات تف�سيلية عن حركتها ُبعًدا وقرًبا من 
ال�ساطئ، وكذلك من �سطح املياه ]42[.

لك���ي يّت�سع نطاق التطبيق���ات يجب اأن تتغّلب تكنولوجي���ا �سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية على 
العديد من التحديات، ومن اأهّم تلك التحديات عملية الت�سال حتت املياه، التي �سبق ا�ستعرا�سها 

بالتف�سيل يف الف�سل الثاين.
6.2.4 - الف�ساء والطريان

يف الآونة الأخ���ية ارتفع عدد احل�ّسا�سات امل�ستخدمة يف الطائ���رات واملركبات الف�سائية 
ب�سورة كبية، ومع هذه الزيادة املّطردة اأ�سبحت التو�سيالت ال�ّسلكية للح�سا�سات متّثل عبًئا 
ثقياًل على اأنظمة الطائرات؛ وذلك من حيث تكلفة الرتكيب وال�سيانة، وكذلك من حيث وزن 
. وقد اأثبتت  هذه التو�سيالت، ومن ثّم فقد اأ�سبح ا�ستخدام احل�ّسا�سات الال�سلكّية اأمًرا �سروريًّ
الّت�سالت الال�سلكّية – ب�سورة عامة – كفاءة عالية يف الكثي من تطبيقات الف�ساء والطيان، 
ولكن يبقى ال�ساغل الرئي�ض هو جدوى ا�ستخدامها يف الطائرات واملرّكبات الف�سائية، وذلك 
من حيث تاأثيها يف اأمن اأنظم���ة املالحة فيها و�سالمتها، واإمكانّية تداخل املوجات املختلفة؛ 

ب�سبب كرثة اأجهزة احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وكذلك اأمان البيانات املر�سلة و�سرّيتها ]38[.
هذا وترتّكز تطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية يف جمال الف�ساء والطريان على زيادة 
�سمانات ال�سالمة، وتطوير الكفاءة، ورفع القدرة، وزيادة املالئمة البيئية للنقل اجلوي. ومن 
اأمثلة هذه التطبيق���ات: ا�ستخدام احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ ملراقب���ة اأداء حمركات الطائرات، 
و�سناديق الرتو�ض، ومتانة الهيكل، وكفاءة املعّدات املختلفة ]87[. كما ميكن ا�ستخدام ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة يف ُنُظم جمع بيانات الأر�ساد اجلوية؛ بحي���ث تثبَّت داخل الطائرات 
ْمِع بيانات الطق�ض، التي ل تقت�سر ال�ستفادة منها على �سمان �سالمة الطائرة من  وخارجها جِلَ
قبل طاقم الطيان، بل متتّد لت�سمل معرفة توّقعات الطق�ض، واإمداد هيئات الأر�ساد اجلوية بها.

3.4 - تطبيقات داخل املباين
جنحت التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي العديد من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، التي ميكن 
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اأن ُت�ستخَدم يف قيا�ض كثي من العوامل يف املباين، منها: قيا�ض درجة احلرارة، ون�سبة الرطوبة، 
والتعّرف اإلى و�سع الأبواب والنوافذ فتًحا واإغالًقا، و�س���ّدة الإ�ساءة، وغيها. و�َسَمحت مثل 
هذه التقنيات املتاحة بعمل العديد من التطبيقات داخل املباين املختلفة، ومن هذه التطبيقات 
ا عن ترك اأجهزة التربيد  التحكم يف اأجهزة تكييف الهواء؛ للتوفي يف ا�ستخدام الطاقة، عو�سً
اأو الت�سخني تعمل لأوقات طويلة دون احلاجة اإليها، وقد اأثبتت الدرا�سات التطبيقّية يف الوليات 
املتحدة الأمريكية اأّن خف�ض 1% من ال�سته���الك يف اأوقات الذروة يوؤّدي اإلى خف�ض 10% من 
التكلفة، يف حني يوؤدي تقليل ال�ستهالك بن�سبة 5% اإلى خف����ض التكلفة اإلى الن�سف، وهو ما 
ا كبًيًا للّتكلفة على �ساحب املكان، ف�ساًل عن املحافظة على الدخل القومي للبالد. ميّثل خف�سً

ا يف املباين و�سع نظام اأمان للتعّرف اإلى الأبواب والنوافذ  ومن التطبيقات امل�ستخدمة اأي�سً
املفتوحة )�سكل 35 تظهر فيه لوحة عقدة ل�سلكّية ت�ستخدم لهذا الغر�ض التي ل يقت�سر دورها 
على اإبالغ �ساحب املنزل اأو احلار�ض بحالة الأبواب والنوافذ فح�سب، بل ميتّد لإبالغه واإبالغ 
ال�سرطة ب���اأّي حماولة اقتحام للمنزل عن طريق الإنرتن���ت اأو باإر�سال ر�سالة ق�سية للهاتف 
اجلّوال، وكذلك و�سع نظام لكت�ساف احلريق، وحتديد مكانه، مع و�سع اإ�سارات �سوئية ت�سي 

لأماكن اخلروج الآمنة، خا�سّة يف املباين الكبية، واأي�سًا الإبالغ الآيلّ للدّفاع املدين يف
حدوث حريق.

�سكل 35 )لوحة عقدة ال�سلكّية الكت�ساف احلركة( ]114[

ن�سي هنا اإلى اإحدى الدرا�سات الفعلّية يف هذا املجال، وهي درا�سة بحثّية تطبيقّية لإن�ساء 
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�سبكات ح�ّسا�س���ات ل�سلكّية يف كّل من امل�سجد احلرام وامل�سج���د النبوّي. ت�سي هذه الدرا�سة 
اإلى قيا�ص جمموعة من العوامل الطبيعّية يف كل امل�سجدي���ن، ومنها: درجة احلرارة، ون�سبة 
الرطوبة، و�سّدة الإ�ساءة، و�سّدة ال�سوت، وكّمّية املط���ر على �سطح امل�سجد من خالل تكوين 
�سبكات ح�ّسا�سات ل�سلكّية كبية ]63[. ومن اأهّم ممّيزات هذه الدرا�سة التطبيقية تغّلبها على 
�سعوبة تنفيذ ال�سبكة با�ستخدام احل�ّسا�سات ال�سلكية التقليدية؛ اإذ ي�سعب مّد الكابالت داخل 
امل�سجدين لوجود الآلف من امل�سلني يف امل�سجدين يومًيا مع ارتفاع التكلفة وبذل الكثي من 
الوقت واجلهد، بالإ�ساف���ة اإلى �سعوبة تغيي اأماكن احل�ّسا�سات ال�سلكية، يف حني يكون تغيي 
اأماكن احل�ّسا�سات الال�سلكّية اأمًرا �سهاًل ب�سورة كربى، واإلى حّد ما بال تكلفة، وقد اأح�ست 
هذه الدرا�سة العديد من الفوائد املتوقعة من ا�ستخدام �سبكات ح�سا�سات ل�سلكّية يف احلرمني 
ال�سريفني، وم���ن تلك الفوائد: زيادة كف���اءة عملية اإدارة امل�س���ادر املختلفة يف احلرمني عن 
طريق خف�ض ا�ستهالك الطاقة باإغالق م�سابي���ح الإ�ساءة، ومراوح التهوية، واأجهزة تكييف 
الهواء، وذلك عند ع���دم احلاجة اإليها. وكذلك التحّكم يف املظ���الت املوجودة داخَل امل�سجد 
النبوي وخارَجه تبًع���ا ل�سّدة �سوء ال�سم�ض و�س���ّدة الأمطار ]64[. والن���وع الثاين من الفوائد 
يخت�ّض باإدارة احل�س���ود وتوجيهها، ومنها حتديد اأماكن الزدح���ام، ومن ثم توجيه امل�سلني 
اإلى الأماكن الأقل ازدحاًما، وو�سع عالمات خروج اآمن يف حالة الطوارئ، بالإ�سافة اإلى عمل 
حتليالت اإح�سائّية دقيقة عن تدّفق احل�سود، واأماكن الزدحام يف احلرمني واأوقاته، ومعّدل 
ا: و�سع  ة اأي�سً اخلروج والدخول ِمْن كّل باب من اأبواب احلرَمنْي ال�سريَفنْي، ومن الفوائد امَلْرُجوَّ
نظام اآمن لكت�ساف احلرائق، وكذلك و�سع نظام ملتابعة �سّدة ال�سوت للنظام ال�سوتي يف كّل 
من احلرمني؛ ل�سمان جودة التوزيع يف جوانب املبنى، واأخًيا و�سع نظام ملراقبة كفاءة حالة 
ة با�ستخدام �سبكات  املبنى الإن�سائية، التي �سيتم �سرحها بالتف�سيل يف النقطة الآتية اخلا�سّ
احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف التطبيقات الإن�سائية. بعر�ض هذه الدرا�سة اخلا�سة باإن�ساء �سبكات 
ح�سا�سات ل�سلكّية يف كّل من امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي يّت�سح لنا تعّدد ال�ستفادة من 
ة يف اإدارة املباين واملن�ساآت الكبية. ويظهر  تطبيقات هذا النوع من ال�سبكات وتو�ّسعها، خا�سّ
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يف )�سكل 36( لوحة كاميا ل�سلكيّة ت�ستخدم يف اأعمال املراقبة.

�سكل 36 )لوحة كاميا ال�سلكّية( ]114[

4.4 - التطبيقات الإن�سائّية
قد تعاين املن�ساآت الهند�سية املختلفة من بع����ض الأ�سرار النا�سئة؛ ب�سبب تقادم املبنى اأو 
بعد تعّر�سها للزلزل اأو الهزات الأر�سية. وتكمن م�سكلة هذه الأ�سرار يف اأّنها قد تكون خفّية 
ل تظهر للعني املجّردة، بل ويف بع�ض الأحيان ل تظهر بالو�سائل الهند�سية التقليدية، وينطبق 
ة. ميكن  ا على اجل�س���ور، والأنفاق، وطرق ال�ّسّي���ارات عاّمة، وال�سريعة منه���ا خا�سّ ه���ذا اأي�سً
با�ستخدام �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية و�سُع ُعَقد ح�ّسا�سات ل�سلكّية �سغية احلجم داخل 
هيكل املبنى، �سواٌء يف الأعم���دة اخلرا�سانية اأم ُكَتل الإ�سمنت اأو غيها، ما يتيح التعّرف اإلى 
ة بعد الزلزل والهّزات  اأّي خلل ي�سيب بنية املن�ساآت، والك�سف عن اأّي �سرر يلحق بالبناء خا�سّ
الأر�سية، ويتيح و�سع العقد بهذه ال�سورة الفح�ض الدوري حلالة املن�ساآت، ومعرفة حالة املبنى 
بدّقة، التي ل تقت�سر على معرفة حالة ال�سكل اخلارجي من �سقوق ظاهرة وغيها، بل يتخّطى 
هذا اإلى ر�سم �سورة اأكرث دقًة وعمًقا؛ ملعرفة مدى الأ�سرار اخلفّية يف هيكل املن�ساآت، و�سرعة 
العمل على اإ�سالح هذه الأ�سرار قبل حدوث انهيار يف املبنى اأو يف جزء منه ب�سورة مفاجئة.

5.4 - تطبيقات املدن الذكّية
تعتمد املدن املتطّورة – اأو ما ُيْطَلق عليها امل���دن الذكّية – ب�سورة كبية على تكنولوجيا 
املعلومات والّت�سالت؛ لتوفي بيئة اأكرث راح���ة واأماًنا لالإن�سان، ول يقت�سر دور املدن الذكية 
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على توفي الراحة، بل يتعّدى ذلك للعمل على رفع م�ستوى القت�ساد يف تلك املدن من خالل 
ا�ستغالل امل�سادر املختلفة بال�سورة املثلى. وت�سمل تطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
يف امل���دن الذكّية على كثي م���ن التطبيقات التي �سب���ق ذكرها، كر�سد البيئ���ة وتلوث الهواء، 
والتطبيقات داخل املباين، والتطبيقات الإن�سائية، بالإ�سافة اإلى تطبيقات اأخرى ذات فائدة 
ح  خا�سة باملدن الذكي���ة، كالّتعّرف اإلى الأماكن ال�ساغرة يف مواق���ف انتظار ال�سيارات. يو�سّ
)�سكل 37( لوحة عقدة ل�سلكّية ت�ستخدم يف هذا التطبيق؛ ما يعمل على توفي الكثي من وقت 

ال�سائقني يف البحث عن اأماكن النتظار.

�سكل 37 )لوحة عقدة ال�سلكّية ت�ستخدم لر�سد حالة اأماكن انتظار ال�سيارات( ]114[

حة يف )�سكل  ا التي ميكن تنفيذها با�ستخ���دام الُعقدة املو�سّ من التطبيقات املفي���دة اأي�سً
38( معرفة ن�سبة ال�سو�ساء يف �سوارع املدينة املختلفة على مدار اليوم با�ستخدام ميكروفون 
يقي�ض هذه الن�سبة. كما ت�سمل لوحة احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية امل�سار  اإليها عّدَة وظائَف اأخرى 
متّكنها من امل�ساركة يف العديد من التطبيقات، منها اكت�ساف الت�سّدع يف الُكَتل اخلر�سانّية، 
ومدى انت�ساره، ومنها كذلك ك�سف م�ستوى الغبار واجل�سيمات الدقيقة يف الهواء؛ ملعرفة مدى 
ا، معرفة مدى ارتفاع النفايات  تلّوث اجلو، ومن التطبيق���ات امل�ستخدمة يف املدن الذكّية اأي�سً
�سة لها، وهو ما ي�سمح بتحديد م�سار �سّيارة جمع النفايات، بحيث يتّم  يف ال�سناديق املخ�سّ

توفي كثي من الوقت، واجلهد، واملال، بل وي�ساعد كذلك على تقليل ازدحام املرور.
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�سكل 38 )لوحة عقدة ال�سلكّية ت�ستخدم يف تطبيقات املدن الذكية( ]114[

ى  متت���ّد تطبيقات �سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية املتاح���ة للمدن الذكّية لت�سم���ل ما ُي�َسمَّ
القيا�سات الذكية؛ اإذ يوجد بع�ض ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية ُت�ستخَدم يف قيا�ض كّمّية الطاقة 
امل�ستهلكة ُبِكّل بناية اأو كّل وحدة �سكنية ]67[، كما ميكنها قيا�ض كمّية املياه امل�ستهلكة )�سكل 
39(. وي�ساعد ذلك على التعّرف ب�سورة دورية اإلى الكّمّية امل�ستهَلكة ومن ثّم التكلفة الإجمالية، 
ة يف اأوقات الذروة من اأجل تقليل التكلفة،  وهو ما ي�سمح للم�ستخدم برت�سيد ال�ستهالك خا�سّ
ومن اأجل خف�ض ال�سغ���ط على ال�سبكة؛ ما ي�ساع���د على توفي الطاق���ة يف املدينة، ويوّفر يف 
القت�ساد القومي للبالد12، وميكن كذلك لهذا النوع من الُعَقد الك�سف عن ت�سّرب املياه داخل 
اجلدران، اأو يف باطن الأر�ض؛ ما يتيح معرفة الأنابيب املعطوبة واإ�سالحها، وهو اأمر َحَيِوّي؛ 
لأنه عادة ما تفقد �سبكات املياه العامة الكثي من املياه جّراء الت�سّققات التي حتدث يف اأنابيب 
املياه ب�سبب ال�سداأ، م�سببة تلوث املياه وفقد كمية كبية منها. ويحتاج هذا الأمر يف كثي من 

الأحيان اإلى �سنوات طويلة؛ حتّى يتّم اكت�سافه.

12-  كما �سبق الإ�سارة اإليه يف اجلزء اخلا�ض بتطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية داخل املباين
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�سكل 39 )لوحة عقدة ال�سلكّية للقيا�سات الذكية( ]114[

متتّد تطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف املدن الذكية لت�سمل الك�سف عن جودة مياه 
ال�سرب، كما توجد ُعَقد ح�سا�سات ل�سلكّية تتعّرف اإلى وجوه الأ�سخا�ض؛ لل�سماح لهم بالدخول 
يف املنازل والأماك���ن اخلا�سة على وفق تعري���ف م�سبق. ومّت كذلك اإ�ساف���ة ُعَقد احل�ّسا�سات 
د العديد من العوام���ل تراقبها داخل ال�سيارة  الال�سلكّية يف بع�ض ال�سي���ارات احلديثة؛ لرت�سُ
وخارجها، وهناك بع�ض الدرا�س���ات احلالّية ل�ستخدام ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املوجودة 
بال�سيارات؛ لتتوا�سل فيما بينها، وكذلك مع �سبكة الطرق العامة؛ لتفادي حوادث ال�سيارات، 
والكت�ساف املبكر لهذه احلوادث حال وقوعها مع �سرعة اإبالغ الإ�سعاف وال�سرطة للتوّجه اإلى 
ا للتعرف اإلى الطرق املزدحمة وتوجيه ال�سيارات للطرق الأقل ازدحاًما.  مكان احلادث، واأي�سً
ول تزال العديد من التطبيقات الأخرى قيد الدرا�سة والبحث لتجعل حياة الإن�سان اأكرث �سهولة 

واأمًنا ورفاهَية.
ِمْن اأ�سهر تطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية يف جمال املدن الذكّية قياُم جمموعة من 
ال�سركات والهيئات واجلامعات بامل�ساركة يف م�سروع لتطوير مدينة �سانتاندير الإ�سبانية، اأٌْطِلَق 
عليه م�سروع �سانتاندير الذكّية )Smart Santander( ]129[؛ اإذ مّت ن�سر ما يزيد عن األف 
عقدة ح�سا�سات ل�سلكّية يف اأنحاء املدين���ة، وا�ستخدامها يف قيا�ض: درجة احلرارة، وم�ستوى 
ال�سجيج، و�سّدة الإ�ساءة، ون�سبة غاز اأّول اأك�سيد الكربون، وكذلك حتديد مواقف ال�سيارات 
ال�ساغرة. كما مّت و�سع العديد من اللوحات الإلكرتونّية التي تهدف اإلى تقدمي معلومات مفيدة 
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للمواطنني، من خالل القيا�سات املختلفة التي تقوم بها احل�ّسا�سات. يظهر )�سكل 40( و)�سكل 
41( �سوًرا خمتلفة للم�سروع.

يهدف امل�س���روع يف مراحله القادمة اإلى ن�سر ما يزيد عل���ى ع�سرين األف ُعقدة ح�سا�سات 
ل�سلكّية يف عدد من امل���دن الأوروبية، ويف هذا الإطار بداأ بالفعل م�سروع م�سابه لقيا�ض ن�سبة 

التلوث يف اجلوّ يف عدة مدن يف �سربيا.

�سكل 40 )عقدة ال�سلكيّة معلّقة على اأحد اأعمدة االإنارة يف مدينة �سانتاندير( ]129[

ح عدَد االأماكن ال�ساغرة النتظار ال�سيارات )ميني(،عقدة ح�ّسا�سات ال�سلكّية  �سكل 41 )لوحة تو�سّ
مثّبتة يف االأر�س ُت�ستخَدم لتحديد االأماكن ال�ساغرة يف مواقف ال�سيارات )ي�سار(( ]129[
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6.4 - التطبيقات ال�سناعّية
ناع���ة ب�سورة كربى بالتحّكم يف النفايات النات���ة من عملية الت�سنيع.  يهتم جمال ال�سّ
�سواٌء اأكانت تلك النفايات يف �سورة �سلبة، اأم �سائلة، اأم غازّية. وتالقي هذه النفايات وطريقة 
التخل�ص منها اهتماًما بالًغا من جمال البيئة كذلك كما �سبق واأ�سرنا يف التطبيقات اخلا�سة 
بالبيئة املحيطة، لهذا فاإّن ا�ستخدام �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف قطاع ال�سناعة للك�سف 
عن حالة النفايات وقيا�ض ن�س���ب الغازات املختلفة فيها من الأهمية مب���كان، ول يقت�سر دور 
�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية على مراقبة النفايات فح�سب، بل ميتّد كذلك لي�سمل التحّكم 
يف عملية ت�سنيع املُْنَتج نف�سه، ومن ثّم تلعب هذه ال�سبكات دوًرا كبًيا يف حتديد كفاءة املنتج 
وجودته، ومن ذلك اإر�سال اإ�س���ارات حتذيرية عند تخّطي بع�ض القيا�سات، كدرجة احلرارة، 
اأو ن�سبة الرطوب���ة، اأو �سّدة الإ�ساءة، اأو غيها، لقيمة حم���ّددة توؤثر على جودة املنتج. ميكن 
لعقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية مراقبُة بع�ض العوامل، كوجود العن�سر الب�سري يف اأماكَن خطرٍة؛ 
لتقوم بوقف العمل فوًرا؛ ملنع وقوع اإ�سابات ج�سيمة للب�سر، والأمثلة يف جمال ال�سناعة ي�سعب 
ح�سرها، فمنها ما هو مرتبط بتفّقد حالة الآلت من حيث التوّقف اأو الت�سغيل، ومنها ما يرتبط 
بتحديد وجود عن�سر يف مكانه من عدمه، اأو حتديد معّدل تدفق �سائل معنّي، اأو حتديد كّمّية 
ال�سائل املوجودة اأو ارتفاعه داخل اإناء حمدد، اأو التاأّكد من ت�سغيل الآلت يف ظروف الت�سغيل 
املنا�سبة. كما ميكن ال�ستفادة من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف حتديد كفاءة اأجزاء الآلت 

ال�سناعية املختلفة للعمل على ال�سيانة امل�ستمرة لتلك الآلت بتكلفة اأقلَّ وجودة عليا.
7.4 - تطبيقات الّنفط والغاز

تعّد �سناعة ا�ستخ���راج النفط والغاز ِمْن اأه���ّم ال�سناعات واأغناها عل���ى م�ستوى العامل؛ 
ويعود ذلك ملا تدّره من دخل �سخم، وملا توّفره من فر�ض عم���ل عديدة، ويف املقابل فاإّن هذه 
ة عملّيتا التنقيب وال�ستخراج – يواجهها كثي من ال�سعوبات والتحّديات،  ال�سناعة – خا�سّ
بل واملخاطر كذلك؛ مل���ا يحيط هذه العملّية من ظروف عمل �سعب���ة، عادة ما تكون يف و�سط 
ال�سحراء اأو يف البحار واملحيطات. كما اأّن عملّيَتي التنقيب عن النفط وا�ستخراجه تتّمان بعيًدا 
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عن عني الإن�سان وحتّكمه املبا�سر، �سواٌء اأكانت العملية يف باطن الأر�ض اأم يف اأعماق املياه.
هذا وميكن ل�سب���كات احل�ّسا�سات الل�سلكّي���ة اأن تقّدم العديد م���ن التطبيقات يف جمال 
ا�ستخراج النفط والغاز، ومن ذلك ا�ستخ���دام احل�ّسا�سات الال�سلكّية بو�سعها يف اأعماق اآبار 
النفط والغاز وعلى م�ستويات خمتلفة وحّتى ال�سطح، بحيث تنقل �سورة كاملة حّية ومبا�سرة 
عن حالة البئر، ومن تلك احل�ّسا�سات التي ميكن ا�ستخدامه���ا: ح�ّسا�ساُت الك�سف عن وجود 
غط، و�سّدة التدّفق، وم�ستوى �سطح  النفط والغاز، وقيا�ض درجة احلرارة، ون�سبة الرطوبة، وال�سّ
ال�سائ���ل، والتحليل الكيميائي للنفط والغاز واملياه والرتبة داخ���ل البئر، والإجهاد امليكانيكي، 
ات  والهتزازات، والك�سف عن الغازات املختلفة، والك�سف عن احلريق، والك�سف عن وجود املُعدنِّ
داخل البئر وخارجه اأو فقدانها. كما ميكن ا�ستخدام احل�ّسا�سات للك�سف عن عملّيات التاآكل يف 
خطوط اأنابيب النفط، التي متتّد اأحيانا ملئات ورمّبا لآلف الكيلومرتات، كما ميكن ا�ستخدامها 

للك�سف عن حالت ت�سّرب النفط اأو الغاز ]72[.
وم���ع اأّن جم���ال النفط ي�ستخ���دم احل�ّسا�س���ات التقليدية ب�س���ورة وا�سع���ة، اإّل اأّن �سبكات 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية تقّدم اأبعاًدا جديدة لهذه ال�ستخدامات؛ اإذ توّفر �سبكات احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية �سرعة ن�سر اأو اإزالة احل�ّسا�سات من اأماكنها دون احلاجة ملّد الكابالت وتو�سيلها؛ 
مّما ي�ساعد على زيادة ع���دد احل�ّسا�سات يف ال�سبك���ة اأو تقليلها ب�سهولة وُي�ْس���ٍر. كما اأّن ُعَقد 
���ا باأجهزة احلا�سوب ب�سهول���ة فائقة؛ ما يتيح  احل�ّسا�سات الال�سلكّية ميك���ن تو�سيلها ل�سلكيًّ
الفر�سة لتخزين كّم هائل من البيانات ب�سورة اإلكرتونّية، ومن ثّم ال�ستفادة منها يف احلال، 
وكذا الرجوع اإليها يف امل�ستقبل. ميكن كذلك نقل البيانات من خالل ال�سبكة املحلية اأو �سبكة 
الإنرتنت لأماكن بعيدة، وهو ما ميّثل �سورة من �سور املراقبة من بعد، واأخًيا فاإّن ا�ستخدام 
ُعَقد احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية ي�ساعد على توفي الطاقة، وخف����ض تكاليف ال�سيانة، وحت�سني 

الأداء، وتعزيز ال�ّسالمة.
يظهر يف )�سكل 42( �س���ورة حل�ّسا�ص ل�سلكّي ي�ستخدم يف جمال النف���ط؛ اإذ يتّم تركيب 
احل�سا�ض باأحد ال�سّمامات، ومن ثّم ي�ستطيع احل�ّسا����ض اأن ينقل معلومات متعّددة عن حالة 
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ال�سمام ب�سورة ل�سلكّي���ة، فيحّدد كون ال�سمام مغلًقا، اأو مفتوًح���ا، اأو مغلًقا ب�سورة جزئّية 
ون�سبة اإغالقه يف هذه احلالة. كذلك ميكنه نقل معلومات عن درجة احلرارة، وحالة بطارّية 

ت�سغيل احل�ّسا�ض.

�سكل 42 )ح�ّسا�س ال�سلكّي ي�ستخدم يف قطاع الّنفط( ]107[

8.4 - تطبيقات الإمدادات اللوج�ستّية
تتعّر�ض املنتجات لتغ���ّي العوامل املحيطة بها اأثناء النقل والتخزي���ن. قد يوؤدي تغّي هذه 
العوامل لالإ�سرار باملنتج ب�سورة جزئّية ويف بع�ض الأحيان ب�سورة كّلية؛ بحيث ي�سبح املنتج 
غي �سال���ح لال�ستخدام. ومن هذه العوام���ل درجة احلرارة ون�سب���ة الرطوبة وغيها. ميكن 
ال�ستف���ادة من �سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية يف هذا املج���ال عن طريق تثبيت جمموعة من 
ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية باملنتج املطلوب مراقبته؛ لت�سجيل القيا�سات املهّمة التي قد توؤثر 
يف كفاءة املنتج، وذلك اأثناء عمليات النقل والتخزين والعر�ض كذلك. كما ميكن تطوير ُعَقد 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية باإ�سافة موؤ�سر زمني ووحدة لتحديد املواقع اجلغرافية؛ ملعرفة املكان 
ا  اّرة اأو املُوؤّثرة، لي�ض ذلك فح�سب، بل ميكن اأي�سً والزمان التي َتَعّر�ض فيه املنتج للعوامل ال�سّ
مراقبة مكان املنَتج ومتابعته ب�سورة دورّية م�ستمّرة، ومعرفة الظروف التي تعّر�ض اأو يتعّر�ض 
ت  لها. كما ميكن معرفة ما اإذا كان���ت حاوية املنَتج قد تعّر�ست للفت���ح اأو الإتالف، اأو تعر�سّ
ا  املنتجات املثّلجة للّذوبان، اأو تعّر�ض الط���الء لدرجة رطوبة مرتفعة، وهكذا. كما ميكن اأي�سً
اأن حتتفظ ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املثبتة بحاوية املنتج مبعلومات عن طبيعة املنتج تفيد 
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القائمني على عملية النقل، كمعرف���ة اإذا ما كان املنَتج قاباًل لال�ستعال ونحو ذلك؛ ما يقودنا 
اإلى منتج���ات ناطقة تعرب عن نوعها، وو�سفها، وعن الظروف الت���ي مّرت بها من خالل ُعَقد 

احل�ّسا�سات الال�سلكّية املثبتة بها.
9.4 - التطبيقات الزراعّية

كان الهدف من ا�ستخدام �سبكات احل�ّسا�سات الل�سلكّية يف جمال الزراعة هو ر�سد منّو 
النباتات باملقارنة بالظروف املناخّية التي تتعّر�ض لها؛ اإذ ميكن قيا�ض كلٍّ من: درجة احلرارة، 
ون�سبة الرطوبة يف اجلو، وكذلك درجة حرارة رطوبة تربة الأر�ض وحرارتها، ثّم درا�سة تطّور 
منّو النبات وفق تلك العوامل التي تعّر�ص لها؛ من اأجل الو�سول اإلى اأف�سل نتائج زراعية ممكنة.
ثّم بعد ذلك تطّورت تطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف املجال الزراعي؛ لت�سمل 
الإنذار املبكر للظروف البيئية التي قد ت�سّر بالنباتات، يف حماولة للتغّلب على هذه الظروف، 
ومنها مثاًل: خطر التعّر�ض لل�سقيع الذي قد يودي بحياة النبات، وكذلك الك�سف عن النباتات 
املري�سة عن طريق بع�ض الظواهر التي ميكن لعق���د احل�ّسا�سات الال�سلكّية اأن تقي�سها؛ ومن 
ثّم عالج هذه النباتات اأو التخّل�ض منها يف حالة اإخفاق الع���الج؛ حّتى ل توؤّثر على النباتات 
املحيطة. كما ميكن التحّكم يف عملية الّرّي اآلًيّا وفق درجة رطوبة الرتبة التي ميكن اأن ت�سّجلها 
ا اأهمية هذه التطبيقات يف  ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية كما �سب���ق تو�سيحه. وقد ظهرت اأي�سً
مرحلة دور احل�سانة للنباتات، التي يحتاج فيها النبات اإلى رعاية ومتابعة فائقة، وكذلك يف 
املحا�سيل احل�ّسا�سة التي حتتاج اإلى مراقبة من كثب، كالعنب والفواكه ال�ستوائية التي يتاأثر 

ة درجة احلرارة ]74[. فيها املح�سول ب�سدة تبًعا لأّي تغيي يف العوامل املحيطة، خا�سّ
ا ال�ستفادة من �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف املناطق ال�سا�سعة التي ي�سعب  وميكن اأي�سً
متابعُتها لّت�ساع امل�ساحة، اأو املناطق البعيدة التي ي�سعب الو�سول اإليها مثل املناطق اجلبلية 
اأو املناطق التي ينمو فيها الفطر. اأخًيا ميكن حفظ كّم كبي من البيانات امل�سّجلة عن حالة 
الأر�ض وحجم املح�سول وجودته على مدار ال�سنني وتخزينها؛ لال�ستفادة من هذه املعلومات 

يف الدورات الزراعية التالية.
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�سكل 43 )لوحة عقدة ال�سلكّية مع جمموعة من احل�ّسا�سات ُت�ستخَدم يف التطبيقات 
الزراعّية( ]114[

ة بتطبيقات الزراعة ب�سورة كبية خالل  وقد تطّورت ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية اخلا�سّ
ح �سورة لواحدة من لوحات ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية احلديثة  الآونة الأخية )�سكل 43 يو�سّ
التي يت���ّم ا�ستخدامها يف جمال الزراعة، ومل تعد تقت�سر على ال���دور التقليدي لقيا�ص درجة 
احلرارة ون�سبة الرطوبة يف اجلّو، وكذلك درجة حرارة الرتبة ون�سبة الرطوبة فيها، بل تعّدت 
ذلك اإلى ر�سد عوامَل كثية تهّم املجال الزراعي ور�سدها، منها: درجة حرارة �سطح النبات، 
ون�سبة الّندى املوجود على �سطحه، وقطر الثمرة، وقطر جذع النبات، وال�سغط اجلوي، و�سّدة 

الأ�سّعة ال�ّسم�سّية، والأ�سّعة فوق البنف�سجّية، و�سّدة الرياح، ومعّدل هطول الأمطار.
�سة يف �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية باإن�ساء  وقد قامت اإحدى ال�سركات الإ�سبانّية املتخ�سّ
نظام »�سيج���ا« )Siega System( وتنفيذه ]128[. وهو نظام يق���وم على ا�ستخدام �سبكات 
احل�ّسا�سات الل�سلكّية يف جم���ال الزراعة، ومّت ا�ستخدامه للم���رة الأولى يف مزارع العنب يف 

مدينة بونتيفيدرا، اإحدى مدن ال�سمال الإ�سباين.
ا�ستخدم امل�سروع العديد من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ لقيا�ض ظواهر طبيعّية متعددة 
منها: درجة احلرارة، ون�سبة الرطوبة، ودرجة حرارة الرتبة، ون�سبة رطوبة الرتبة، وال�سغط 
اجلّوّي، و�سّدة الأمطار، و�سّدة الرياح، و�س���دة اأ�سعة ال�سم�ض، و�سّدة الأ�سّعة فوق البنف�سجية، 
ون�سبة الّندى على اأوراق العنب. يظهر)�سكل 44( �سورة لواحدة من مزارع العنب التي ا�سُتخدم 
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فيها النظام امل�سار اإليه.
 يق�سد نظام »�سيجا« ملراقبة مراحل الزراعة املختلفة يف مزارع العنب؛ للتحّكم يف كّمّية 
مياه الري، وكّمّي���ة الأ�سمدة امل�ستخدمة، ومراقبة منّو الثمار. كم���ا يق�سد النظام كذلك اإلى 
القيام بالتوّقع املبّكر لظهور الأوبئة داخل مزارع العنب، وهو ما ي�سمح بالتدّخل ال�سريع ملعاجلة 

الأوبئة املختلفة، وا�ستبعاد الثمار التالفة قبل التاأثي يف بقّية املح�سول.
وقد امتّد امل�سروع؛ لي�سمل تتّبع نقل حم�سول العنب من املزارع اإلى اأماكن البيع املختلفة، 
لة بعقد  من خالل تزويد حاويات نقل املح�سول ب�سرائح التعّرف بوا�سطة موجات الراديو املو�سّ
احل�ّسا�سات الال�سلكّية، التي ت�سمح بدورها بت�سجيل الظروف املناخية املختلفة التي يتعّر�ض 

لها املح�سول خالل نقله اإلى اأماكن البيع املختلفة.

�سكل 44 )ا�ستخدام احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف مزارع العنب يف مدينة بونتيفيدرا 
االإ�سبانّية( ]128[
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10.4 - التطبيقات ال�سحّية
حّية للمواطنني من اأولى اهتمامات احلكوم���ات يف دول العامل املتقدم؛  تعّد الرعاي���ة ال�سّ
ولذلك كان للتطبيق���ات املتعّلقة ب�سحة الإن�سان ورعايته ن�سيٌب كب���ٌي من تطبيقات �سبكات 
احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية، ومن املتوّق���ع اأن ت�ستحوذ �سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية يف املجال 
ال�سحي على ن�سبة كبية من بني التجهيزات والأدوات امل�ستخدمة يف عامل الطب وال�سحة يف 
امل�ستقبل القريب، وقد تنّوعت تطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف املجال ال�سحي بني 
تقدمي اهتمام مبا�سر بحالة الإن�سان ال�سحّية ومتابعتها، واأخرى تقوم بتلك الرعاية ب�سورة 
�سني يف عملهم  غي مبا�سرة، عن طريق تقدمي بع�ض امل�ساعدات والت�سهيالت لالأطّباء واملمرنِّ

من اأجل رعاية مر�ساهم ]4[.
1.10.4 - �سبكات ح�ّسا�سات ج�سم الإن�سان الال�سلكّية

نظًرا للحاجة املا�سة اإل���ى ر�سد حالة ج�سم الإن�سان ومتابعتها ب�س���ورة دقيقة وم�ستمّرة، 
�سواء يف امل�ست�سفى اأثن���اء تلّقي العالج اأم يف مرحلة ال�ست�سفاء بع���د اخلروج من امل�ست�سفى؛ 
فاإّن �سبكات ح�ّسا�سات ج�سم الإن�سان الال�سلكّية تعّد من اأ�سهر تطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات 
الال�سلكّية يف املجال ال�سحي ]57[. تقوم فكرة �سبكات ح�ّسا�سات ج�سم الإن�سان الال�سلكّية 
على القيام بعمل اأجه���زة القيا�ض الطبّية، لكْن يف �سورة اأجه���زة ل�سلكّية؛ ما ي�سمح للطبيب 
برتكيب ه���ذه الأجهزة من ج�سم املري����ض اأو نزعها ب�سرعة و�سهولة، وق���د مّت ت�سنيع العديد 
من اأجهزة قيا�ض ومتابعة الوظائ���ف املهّمة والأجهزة احليوّية يف ج�س���م الإن�سان با�ستخدام 
ُعَقد ح�ّسا�سات ل�سلكّي���ة ]24[. ومن وظائف ُعَقد ح�سا�سات ج�س���م الإن�سان الال�سلكّية التي 
مّت ت�سنيعها بالفع���ل واأ�سبحت متاحة وم�ستخدمة يف املجالت ال�سحي���ة: وقيا�ض ال�ستجابة 
اجللدي���ة اجللفاني���ة )Galvanic Skin Response( اأو )GSR( ر�س���م القلب الكهربائي 
)Electrocardiography( اأو )�س���كل ECG( )45( )�س���كل 46(، ور�سم املخ الكهربائي 
ى جهاَز  )Electroencephalography( واخت�ساًرًا )EEG(، ور�سم الع�سالت اأو ما ُي�َسمَّ
التخطيط الكهربائي للع�سالت )Electromyography( اأو )EMG( )�سكل 47(، ومعدل 
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نب�سات القلب، ون�سبة الأوك�سجني يف الدم )�س���كل 47(، وقيا�ض �سغط الدم، وت�سّرب الهواء 
من الرئتني، ون�سبة ال�سكّر يف الدم، ودرجة حرارة اجل�سم، وغيها.

�سكل 45 )ح�سا�س ال�سلكي لقيا�س اال�ستجابة اجللدية اجللفانية( ]135[

�سكل 46 )عقدة ال�سلكيّة تقوم بعمل جهاز التخطيط الكهربائي للع�سالت( ]125[

�سكل 47 )ح�سا�س ال�سلكي لقيا�س نب�س القلب ون�سبة االأوك�سجني يف الدم( ]104[

ا�ستطاعت هذه املجموعة من ُعَقد ح�ّسا�سات ج�سم الإن�سان اأن حترز تقدًما طيًبا يف جمال 
َمه يف هذا املجال من خالل التو�ّسع يف ا�ستخدامها  الطب الب�سري، ول يزال اأمامها الكثي ِلُتَقدنِّ
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وتطوير اأدائها، ومن التطبيقات الفعلية لهذا النوع من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية ا�ستخدامها 
ملراقبة حالة املر�سى يف امل�ست�سفي���ات ب�سورة عاّمة، ويف وحدات العناي���ة املركزّية ووحدات 
ة؛ اإذ ت�ستطيع هذه الُعَقد اأن توّفر �سورة متكاملة ودقيقة و�سريعة  العناية الفائقة ب�سورة خا�سّ
عن حال���ة ج�سم املري�ض من خالل القيا�سات التي توّفرها ه���ذه العقد الال�سلكّية. كما ميكن 
حّية ت�ستدعي التدخل؛ ما  اأن يتّم اإعالم الطبيب اأو املمّر�ض باأّي خطورة يف حالة املري�ض ال�سّ
ة يف احلالت التي ي�ساوي فيها جزء من  ي�ساعد على توفي رعاية طبية دقيقة للمري�ض خا�سّ

الثانية حياة اإن�سان.
كما اأ�سهم عمل هذه الأجه���زة احلديثة ب�سورة ل�سلكّية يف حري���ة حركة املري�ض؛ بحيث 
ي�ستطيع اأن يتنّقل من مكان لآخر ب�سهولة وُي�ْسٍر، وُت�سّكل هذه اخلا�سّية اأهمية كبية للمر�سى من 
ناحيتني. اأّما الناحية الأولى فهي الناحية الطبّية؛ اإذ ت�سمح حرّية احلركة ب�سرعة نقل املري�ض 
من مكان لآخر يف حالة حدوث حالة طارئة ت�ستدعي نقله ملكان اآخر مثل غرفة العمليات. اأّما 
الناحية الأخرى فهي الناحية النف�سّية للمري�ض؛ اإذ توّفر له حرية احلركة حالة من ال�ستقرار 
النف�سي ت�ساعده على ال�سفاء �سريًعا، بل ت�سمح للمري�ض باخلروج من امل�ست�سفى والعودة اإلى 
البيت يف بع�ض احلالت ال�سحّية التي ل حتتاج اإل���ى رعاية داخل امل�ست�سفى، بل حتتاج فقط 
اإلى مراقبة احلالة ال�سحّية من خالل تلك الأجه���زة الطبية، وخروج املري�ض من امل�ست�سفى 
ل ي�ساعده فقط على �سرع���ة ال�ست�سفاء، بل يوّفر كثًيا من الأعب���اء املالّية التي قد يتحمّلها 
املري�ض اأو تتحّملها الدولة، بالإ�سافة اإلى اإخالء املكان ملري�ض اآخر قد يكون اأكرث حاجًة اإليه. 
كما �ساعدت هذه الأجهزة يف توفي متابعة دقيقة للحالت ال�سحّية التي حتتاج اإلى املراقبة 
ع اأن ي�ساهم ا�ستخدام �سبكات ح�ّسا�سات ج�سم الإن�سان  بعد اخلروج من امل�ست�سفى، ومن املتوقَّ
الال�سلكّية يف خف�ض ن�سبة كبية من تكاليف الرعاية ال�سحية؛ ب�سبب الكتفاء مبتابعة حالت 
كثي من املر�سى عرب تلك الأجهزة يف منازلهم بدًل م���ن ال�سطرار حل�سورهم بامل�سّحات 

وامل�ست�سفيات املختلفة دون حاجة حقيقية لذلك.
كما اأ�سهم انت�سار ا�ستخدام هذه الأجهزة وانخفا�ض تكلفتها يف اإمكانية توفيها لعدد كبي 
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من املر�سى، وهذا بدوره قد �ساعد يف متابعة حالة املري�ض ب�سورة دقيقة لأوقات زمنّية طويلة؛ 
مّما ي�ساعد الطبيب على ت�سخي�ض حالة املري�ض ب�سورة اأف�سل واأكرث دّقة، وي�سمح له باّتخاذ 

القرارات ال�سحيحة يف الأوقات املنا�سبة على وفق حالة املري�ض ال�سحية.
كما ا�ستطاعت ُعَق���د ح�ّسا�سات ج�سم الإن�س���ان الال�سلكّية اأن حَتّل حم���ّل اأجهزة القيا�ض 
الطبية التقليدية، وفتحت �سبكات ح�ّسا�سات ج�سم الإن�سان الال�سلكّية اأفاًقا جديدة لتطبيقاٍت 
مل تكن موجودة من قبل يف املجالت الطبية؛ ففي بع�ض التطبيقات احلديثة يف هذا املجال مّت 
ا�ستخدام ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املُ�ستخَدمة يف قيا�ض امل�سافة وال�سرعة والت�سارع لقيا�ض 
دقيق حلركة ج�سم الإن�سان، مع ربط هذه القيا�سات بقيا�سات طبّية اأخرى، وهو ما فتح الباب 
اأمام درا�سات طبية جديدة، من خالل درا�سة تاأث���ي حركة اجل�سم يف العوامل الف�سيولوجّية 
الأخرى، ومن ذلك على �سبيل املثال درا�سة تاأثي حركة ج�سم الإن�سان يف معّدل نب�سات القلب 
بالن�سبة لأمرا�ض القلب املختلفة ويف الفئات العمرّية املختلفة، مع ت�سجيل ر�سم القلب الكهربائي 
املُناِظر لذلك. كما ميكن درا�سة اختالف ن�سبة ال�ّسّكر يف ج�سم الإن�سان مع ربطها بحركة ج�سم 
الإن�س���ان، ول يتوّقف ا�ستخدام اأجهزة احلركة من: م�ساف���ة و�سرعة وت�سارع على كامل ج�سم 
الإن�سان فح�سب، بل ميكن ا�ستخدامها يف درا�سة حرك���ة اأجزاء اجل�سم من اأطراف علوّية اأو 
�ُسفلّية اأو ع�سالت حمّددة، ومعرفة حالة هذه الأطراف بعد اإ�ساباتها لتحديد مدى الإ�سابة 

وخطورتها، اأو بعد العملّيات اجلراحية؛ ملتابعة تطّور حالة املري�ض اأثناء ال�سفاء.
ومن التطبيقات التي مّت تنفذيها بالفعل يف املجالت ال�سحّية تطبيق خا�ض مبتالزمة املوت 
���ع )Sudden Infant Death Syndrome( اأو )SIDS(؛ اإذ قامت  �سَّ املفاج���ئ عن���د الرُّ
 Sleep( ”جمموعة من الباحثني من جامعة بريكلي بعمل نظ���ام خا�ص اأَ�ْسَمْوه “النوم الآمن
Safe( ]11[. يق�سد هذا النظام اإلى تنبيه الأّم عند ن���وم طفلها على بطنه؛ من اأجل تغيي 

هذا الو�سع، وق���د اأ�سار الباحثون اإلى اأّن اهتمامهم بهذا التطبي���ق يرجع اإلى كون الدرا�سات 
ع ب�سبب هذه املتالزمة عند نومهم على البطن  �سَّ الطبّية قد اأثبتت اأّن ن�سبة وفيات الأطفال الرُّ
يزيد ثالث ع�سرة مرة على نومهم على الظهر]11[. ومع انخفا�ض ن�سبة الوفيات نتيجة هذه 
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املتالزمة بن�سبة 40% ب�سبب انت�سار توعية الأطباء لالآباء والأّمهات؛ اإّل اأّن هذه املتالزمة ل تزال 
هي ال�سبب الرئي�ض يف وفاة الأطفال قبل عمر ال�سنة يف الوليات املتحدة الأمريكية. ويق�سد 
التطبيق امل�سار اإليه اإلى ال�ستفادة من �سبكات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية يف هذا املجال؛ اإذ مّت 
د و�سعية نوم  ا�ستخدام ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّي���ة عن طريق �سبكها مبالب�ض الطفل؛ لتحدنِّ

الطفل لإعطاء التنبيه املطلوب عند احلاجة.
2.10.4 - تطبيقات �سحّية اأخرى

اإ�سافة اإلى التطبيق���ات ال�سابقة، توجد كذلك تطبيقات تهت���ّم مبتابعة �سلوكيات املري�ض 
وحتّركات���ه. ت�ساعد تلك التطبيق���ات يف عالج بع����ض الأمرا�ض، كمر�ض الزهامي���ر اأو بع�ض 
الأمرا�ص النف�سية؛ اإذ يت���ّم و�سع جمموعة من ُعَقد احل�ّسا�سات الل�سلكّية يف اأماكن خمتلفة 
تر�سد حركة املري�ض، وَتكرار ترّدده على تل���ك الأماكن. ا�سَتخَدمت تطبيقات اأخرى �سبكات 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية لتذكي املري�ض مبواعيد تناول الدواء اأو الذهاب للطبيب ونحوه ]89[. 
واهتّمت تطبيقات اأخرى بزرع ُعَقد ح�سا�سات ل�سلكّي���ة دقيقة داخل ج�سم الإن�سان، منها ما 
ر للخاليا ال�سرطانية ]90[، واأخرى مّت زرعها للمكفوفني يف قرنية العني؛  يقوم باكت�ساف مبكنِّ

لرت�سل اإ�سارات تنبيه للمّخ؛ لتفادي العوائق واملوانع يف طريق ال�سي.
هناك جمموعة اأخرى من التطبيقات اهتّمت بالأطباء واملمّر�سني، تقوم على تزويد الأطباء 
واملمر�سني بُعَقد ح�ّسا�سات ل�سلكّية ت�ساعد يف التعرف اإلى اأماكن وجودهم داخل امل�ست�سفيات؛ 
ما ي�سّهل ا�ستدعاءهم عند احلاجة، كما ت�ساعد هذه العق���د على اإبالغهم بحالة كل مري�ض 
من مر�ساهم لتقدمي امل�ساعدة وامل�سورة الطبّية العاجلة يف حالة الطوارئ، ولإعطاء تنبيهات 
للممر�س���ني عندما يحني وقت الدواء، اأو وق���ت اإجراء فحو�سات طبّية حم���ّددة، اأو مترينات 

طبّية اأو ما �سابه.
وقد قامت اإحدى ال�سركات الكورّية بعمل تطبيق طريف ل�سبكة ح�ّسا�سات ل�سلكّية يف املجال 
ال�سحي. ي�سع التطبيق جمموعة من احل�ّسا�سات حول اإحدى املرايا؛ بحيث ُتري هذه ال�سبكة 
ّحّية لل�سخ�ض الذي يقف اأمام املراآة، فتح�سب طول ال�سخ�ض، ووزنه،  درا�سة عاّمة للحالة ال�سّ
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ومعّدل نب�سات قلبه، ون�سبة الدهون يف ج�سمه، ثم تظهر على �سطح املراآة جميع هذه القيا�سات.
11.4 - تطبيقات الّريا�سة البدنّية

تعّد الريا�س���ة البدنّية من املمار�سات املهّمة التي ت�ساع���د يف احلفاظ على �سّحة الإن�سان 
ب�سورة عاّمة، ول يقت�سر دورها على ذلك فح�سب، بل ميتّد ليلعب دوًرا بارًزا يف الرتفيه من 
خالل املمار�سة وامل�ساهدة. وقد اأّدى هذا الهتمام اإلى ا�ستخدام ُعَقد ح�سا�سات ج�سم الإن�سان 
الل�سلكّية يف جمال الريا�سة البدنية، ويوجد هناك العديد من الدرا�سات التي مّت تنفيذها يف 
هذا املجال، والتي تق�سد اإلى حتقيق اأمَرْين مهّمني: الأّول هو احلفاظ على احلالة ال�سحية 
للريا�سّيني، واكت�ساف اأّي ق�سور يف وظائف اجل�سم؛ مّما قد يوؤدي مل�ساعفات مفاجئة، والثاين 
اأّنها ت�ستخدم لرفع كفاءة الريا�سيني؛ من حيث توجيههم للرتكيز على نقاط ال�سعف والق�سور 
يف اأج�سامهم. وقامت بع�ض ال�سركات بت�سنيع اأنواع خمتلفة من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية 
التي ُت�ستخَدم يف هذا املجال، منها على �سبيل املثال ما ُي�ستخَدم لت�سجيل معّدل نب�سات القلب، 
ومعّدل التنف�ض، ون�سبة الأوك�سجني، وم�ستويات ثاين اأك�سيد الكربون يف الدم، واأجهزة لقيا�ض 
معّدل فقد الطاقة يف اجل�سم، واأجهزة قيا�ض امل�ساف���ة التي يقطعها الإن�سان وقيا�ض �سرعته، 
واأجهزة لتحديد مكان الالعب يف امللعب التي تفيد يف معرفة اختيار الالعب للمكان ال�سحيح 
من عدمه، واأ�سبحت هذه املنتج���ات متوافرة يف �سور خمتلفة، بع�سها يف �سورة �ساعة ميكن 
ارتداوؤها يف املع�سم، واأخرى يتّم تثبيتها برباط حول اأجزاٍء معّينة من اجل�سد اأثناء ممار�سة 
الريا�سة للح�سول على معلومات عديدة عن حالة اللياقة البدنّية، وميكن نقل هذه املعلومات 
ل�سلكيًّا ب�س���ورة اآنية للمدّرب���ني ولالأطقم الطبّية لال�ستف���ادة من هذه املعلوم���ات يف توجيه 
الالعبني فنًيا وبدنًيا؛ ما ُي�سهم يف احلفاظ على �سّحة الريا�سيني وحت�سني اأدائهم، وقد لقت 
ع اأن تلقى قبوًل لدى العاّمة كذلك،  هذه التكنولوجيا قبوًل وا�سًعا لدى الريا�سيني، ومن املتوقَّ
ة املهتّمني بالريا�سة اأو الذين ي�سعون اإلى اإنقا�ض اأوزانهم من خالل ممار�سة الريا�سة. خا�سّ

12.4 - تطبيقات ت�ستخدم الإن�سان الآيّل )الروبوت(
ة تلك التي تغّطي م�ساحات  تعاين �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية يف بع�ض الأحيان – خا�سّ
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كبية – من وجود بع�ض امل�سكالت يف توا�سل ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية، ورمّبا حتتاج اإلى 
عدد كبي من العقد؛ من اأجل املحافظة على توا�سل ال�سبكة، وقد قّدمت تقنية الإن�سان الآيل 
ة مع القدرة على التحكم من بعد يف الرجال  )الروبوت( حلوًل كثية يف ه���ذا امل�سمار، خا�سّ
الآليني وتوجيههم لأماكن حمّددة، وقد مت بالفعل ا�ستخدام الرجال الآليني يف �سبكات احل�ّسا�سات 
الل�سلكّية عن طريق دجمهم يف تلك ال�سبكات من خلل حمورين. املحور الأول هو تزويد الرجال 
الآليني بعقد ح�سا�سات ل�سلكّية، ثم توجيههم اإلى الأماكن اخلطرة، اأو الأماكن التي ي�سعب 
الو�سول اإليها يف نطاق ال�سبكة. اأّما املحور الثاين فيخت�ّض بقيام الرجال الآليني بزيادة كفاءة 
توا�سل ال�سبكة عن طريق احلركة بني ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية املوجودة يف ال�سبكة؛ للعمل 
على القيام بدور املحطة الرئي�س���ة من خالل جمع املعلومات من العقد؛ ما ي�ساعد تلك العقد 
على توفي طاقتها؛ اإذ يحتاج الإر�سال الال�سلكي ع���رب م�سافات ق�سية اإلى طاقة اأقّل بكثي 
من تلك املطلوبة يف حالة امل�سافات البعيدة. يبنّي )�سكل 48( �سورة لعقدة ل�سلكّية يف �سورة 
اإن�سان اآيل. تعّد عمليات الإنقاذ من الكوارث كاحلري���ق، وال�سيول، والفي�سانات، والرباكني، 
وغريها واحدة ِمْن اأهّم التطبيقات التي مّت ال�ستفادة فيها من الرجال الآليني يف جمال �سبكات 
احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ اإذ يتّم تزويد الرجال الآليني بعقد ح�سا�سات ل�سلكّية، ثّم يتم توجيههم؛ 
ِرين واملُ�سابني، بالإ�سافة اإلى القيام بعمل ا�ست�سعار للعوامل املختلفة التي تدور  مل�ساعدة املحا�سَ
يف هذه الأماكن؛ لنقلها اإلى املحّطة الرئي�سة؛ لت�ساعد امل�سوؤولني على اّتخاذ القرار ال�سحيح 
ب�سورة �سريعة، وم���ن التطبيقات املُقرَتحة يف ا�ستك�ساف الأماك���ن املجهولة ا�ستخداُم رجال 
ِدين بالعديد من ُعَقد احل�ّسا�سات الال�سلكّية؛ للدخول يف املمّرات  اآلّيني باأحجام �سغية مزوَّ
ال�سيقة يف اأهرامات اجليزة بجمهورية م�سر العربّية؛ للتعّرف اإلى تلك املمرات، واإلى البحث 

عن الغرف ال�سريّة؛ ما يُ�سهم يف الك�سف عن املزيد من اأ�سرار تلك الأهرامات العمال
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�سكل 48 )عقدة ال�سلكّية يف �سورة اإن�سان اآيل( ]98[

13.4 - تطبيقات اأخرى
يظهر يف )�سكل 49( �س���ورة لُعْقدة ل�سلكّية خاِلَية م���ن احل�ّسا�سات؛ بحيث ميكن تركيب 
جمموعة من احل�ّسا�سات املُختِلفة التي ُيحتاج اإليها؛ ما ي�سمح للم�ستخدم بتكوين ُعَقد ح�سا�سات 

ل�سلكيّة وفق حاجته.

�سكل 49 )عقدة ال�سلكّية بدون ح�سا�سات( ]114[

ول ي���زال عامل تطبيقات �سب���كات احل�ّسا�س���ات الال�سلكّية عاملًا خ�سًب���ا يّت�سع للمزيد من 
التطبيقات اجلديدة، التي تنبع من حاجة امل�ستخدم، كما ميكن يف العديد من احلالت دمج 
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تطبيقني اأو اأكرث للح�سول عل���ى تطبيق جديد، وما دام اأنه كان الفكر الإن�ساين ل يتوقف عن 
الإبداع والبتكار؛ ف�ستخرج اأفكار جديدة، ميكن ال�ستفادة منها يف اخرتاع تطبيقات جديدة 
ل�سبكات احل�ّسا�س���ات الل�سلكّية. وهناك مقولة �سهرية يتناقله���ا الباحثون يف جمال �سبكات 

احل�ّسا�سات الال�سلكّية، وهي:
اإن حدود تطبيقات �سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية هي خيال الإن�سان ...
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neers )IEEE(

Quality of Serviceجودة اخلدمة

Personal Computerحا�سوب �سخ�سي

Pocket Computerحا�سوب كّفي

Laptop Computerحا�سوب حممول

Host Computerحا�سوب م�سيف

Desktop Computerحا�سوب مكتبي

Sensor Fieldحقل ا�ست�سعار

Distributed Computingاحلو�سبة املوزعة

)General Packet Radio Service )GPRSخدمة احلزمة العاّمة الراديوّية

Digital Circuitsالدوائر الرقمية

 Application-Specific Integrated Circuitالدوائر املتكاملة املُحّددة التطبيق
)ASIC(

Memoryذاكرة

)Read Only Memory )ROMذاكرة القراءة فقط

ذاكرة للقراءة فقط قابلة للم�سح والربجمة 
كهربائًيا

Electrically Erasable Programmable Read-
Only Memory )EEPROM(

)Random Access Memory )RAMذاكرة و�سول ع�سوائّي

Flash Memoryذاكرة ومي�سّية

ZigBeeزيجبي

ة )Mobile Ad-hoc Networks )MANET�سبكات احلا�سبات اجلّوالة اخلا�سّ

)Wireless Sensor Networks )WSN�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية

 Wireless Integrated Network Sensors�سبكات احل�ّسا�سات الال�سلكّية املتكاِملة
)WINS(

)Distributed Sensor Networks )DSN�سبكات احل�ّسا�سات املوّزعة

Resource Sharing Networks�سبكات تقا�سم املوارد

www.j4know.com

www.j4know.com


133

Noiseال�سجيج االإلكرتوين

Application Layerطبقة التطبيقات

Network Layerطبقة ال�سبكة

Physical Layerالطبقة الفيزيائية
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Wireless Sensor Node / Moteعقدة ح�ّسا�سات ال�سلكّية

Microcontrollerاملتحّكمات الدقيقة

Base-Station / Sinkحمطة رئي�سة

Workstationحمطة عمل

 Analog-to-Digital Converterاملحّول التماثلي الرقمي
)ADC(

)Personal Digital Assistant )PDAامل�ساعد الرقمي ال�سخ�سي

Mobility Management Levelم�ستوى اإدارة التنّقل

Power Management Levelم�ستوى اإدارة الطاقة

Tasks Management Levelم�ستوى اإدارة املهاّم

Routerم�سّي ال�سبكة

Authenticationامل�سادقة

)Field-Programmable Gate Array )FPGAم�سفوفات البّوابات املنطقية القابلة للربجمة

Microprocessorاملعاجلات الدقيقة

Signal Processingمعاجلة االإ�سارات

Photoresistorمقاومة �سوئية

)System-on-a-chip )SoCمنظومة اإلكرتونية على �سريحة

Switchموّزع ال�سبكة

)Universal Serial Bus )USBناقل مت�سل�سل عام

 Industrial Scientific and Medical Bandالنطاق ال�سناعّي العلمّي الطبّي
)ISM(
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Real Time Systemنظام الزمن احلقيقّي

 Global System for Mobile Communicationsالنظام املوّحد لالّت�ساالت املتنقلة
)GPR(

)Global Positioning System )GPSنظام حتديد املواقع

Sound Surveillance Systemنظام مراقبة �سوتية

Random Graph Theoryنظرّية الر�سم البياين الع�سوائّي

Smart Phonesالهواتف الذكية

)Wireless Fidelity )WiFiواي فاي

Transceiver Unitوحدة االإر�سال واال�ستقبال

Sensing Unitوحدة اال�ست�سعار

Power Unitوحدة الطاقة

Processing Unitوحدة املعاجلة

Central Processing Unitوحدة معاجلة مركزّية

www.j4know.com

www.j4know.com


135

املراجع

الكتب والأبحاث

[1] A. A. Abdou et al., “Wireless Sensor Network for Underwa-
ter Communication”, IET Conf. on Wireless Sensor Systems 
(WSS’12), London, England, June 2012.

[2] A. A. Ahmed, H. Shi, and Y. Shang, “A Survey on Network Proto-
cols for Wireless Sensor Networks”, Proc. of the IEEE Int. Conf. 
on Information Technology, Research and Education (ITRE’03), 
Newark, New Jersey, USA, Aug. 2003, pp. 301 – 305.

[3] A. Mainwaring et al., “Wireless Sensor Networks for Habitat 
Monitoring”, Proc. of the 1st ACM Int. Workshop on Wireless 
Sensor Networks and Applications, Atlanta, Georgia, USA, Sept. 
2002, pp. 88 – 97.

[4] A. Milenković, C. Otto, and E. Jovanov, “Wireless Sensor Net-
works for Personal Health Monitoring: Issues and an Implementa-
tion”, Computer Communications Elsevier Journal (Special Issue 
on Wireless Sensor Networks: Performance, Reliability, Security, 
and Beyond), vol. 29, Aug. 2006, pp. 2521 – 2533.

[5] A. Norouzi and A. Sertbas, “An Integrated Survey in Efficient 
Energy Management for WSN using Architecture Approach”, Int. 
Journal of Advanced Networking and Applications, vol. 3, July – 
Aug. 2011, pp. 968 – 977.

[6] A. Khan and L. Jenkins, “Undersea wireless sensor network for 
ocean pollution prevention”, Proc. of the 3rd Int. Conf. on Com-
munication System Software and Middleware (COMSWARE’08), 
Bangalore, India, Jan. 2008.

www.j4know.com

www.j4know.com


136

[7] A. Mahapatro and P. M. Khilar, “Fault Diagnosis in Wireless Sen-
sor Networks. A Survey”,IEEE Communications Surveys & Tuto-
rials Journal, vol. 15, Mar. 2013.

[8] B. A. Frouzan, Data Communications and Networking, 5th edi-
tion New York, USA:McGraw-Hill, 2013.

[9] B. Krishnamachari, Networking Wireless Sensors, Ed. Cam-
bridge, England:Cambridge University Press, 2005.

[10] B. Casselman, “Networks”, Notices of the American Mathemati-
cal Society (AMS), vol. 51, Apr. 2004, pp. 392 – 393.

[11] C.R. Baker et al., “Wireless Sensor Networks for Home Health 
Care”, Proc. of 21st Int. Conf. on Advanced Information Network-
ing and Applications Workshops (AINAW’07), Niagara Falls, 
Ontario, Canada, May 2007, pp. 832 – 837.

[12] C. M. Cordeiro and D. P. Agrawal, Ad Hoc & Sensor Networks. 
Theory and Applications, Ed. Hackensack, New Jersey, USA: 
World Scientific Publishing Company, 2006.

[13] C. K. Toh, Ad Hoc Mobile Wireless Networks Protocols and Sys-
tems, Ed. Upper Saddle River, New Jersey, USA: Prentice Hall, 
2002.

[14] C. K. Toh,“Associativity-Based Routing for Ad-Hoc Mobile Net-
works”, Wireless Personal Communications, vol. 4, Mar. 1997, 
pp. 103 – 139.

[15] C. E. Perkins, Ad hoc Networking, Ed. Upper Saddle River, New 
Jersey, USA: Addison-Wesley, 2001.

[16] C. Y. Ching and S. P. Kumar, “Sensor Networks: Evolution, Op-
portunities, and Challenges”, Invited paper in Proc. of the IEEE, 

www.j4know.com

www.j4know.com


137

vol. 91, Aug. 2003, pp. 1247 – 1256.

[17] C. Wang et al., “A Survey of Transport Protocols for Wireless 
Sensor Networks”, IEEE Network, vol. 20, May – June 2006, pp. 
34 – 40.

[18] C. Bettstetter and C. Hartmann, “Connectivity of Wireless Multi-
hop Networks in a Shadow Fading Environment”, ACM/Kluwer 
Wireless Networks, vol. 11, Sept. 2005, pp. 571 – 579.

[19] D. Estrin et al., “Instrumenting the World with Wireless Sensor 
Networks”, Proc. of the IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech 
and Signal Processing, Salt Lake City, Utah, USA, May 2001, pp. 
2033 – 2036.

[20] D. Puccinelli and M. Haenggi, “Wireless Sensor Networks: Ap-
plications and Challenges of Ubiquitous Sensing”, IEEE Circuits 
and Systems Magazine, vol. 5, 3rd quarter 2005, pp. 19 – 31.

[21] D. Culler, D. Estrin, and M. Srivastava, “Guest Editors’ Introduc-
tion: Overview of Sensor Networks”, IEEE Computer Magazine, 
vol. 37, Aug. 2004, pp. 41 – 49.

[22] D. Djenouri, L. Khelladi and N. Badache, “A Survey of Security 
Issues in Mobile Ad Hoc and Sensor Networks”, Communications 
Surveys & Tutorials, IEEE, vol. 7, 4th quarter 2005, pp. 2 – 28.

[23] D. Liu and P. Ning, Security for Wireless Sensor Networks, 
Ed.New York, USA:Springer, 2007.

[24] E. Næss-Ulseth, D. Ausen, and K. Øyri, “Biomedical Wireless 
Sensor Network – Phase II (BWSN II)”, Nordic Innovation Cen-
tre, Oslo, Norway, Feb. 2010.

[25] F. Zhao and L. Guibas, Wireless Sensor Networks. An Informa-

www.j4know.com

www.j4know.com


138

tion Processing Approach, Ed. San Francisco, California, USA: 
Elsevier, 2004.

[26] F. A. Onat and I. Stojmenovic, “Generating Random Graphs for 
Wireless Actuator Networks”, IEEE Int. Symp.on a World of Wire-
less, Mobile and Multimedia Networks 2007 (WoWMoM’07), 
Helsinki, Finland, June 2007, pp. 1 – 12.

[27] G. J. Pottie and W. J. Kaiser, “Wireless Integrated Network Sen-
sors”, Communications of the ACM, vol. 43, May 2000, pp. 51 
– 58.

[28] A. Gkikopouli, G. Nikolakopoulos and S. Manesis, “A Survey on 
Underwater Wireless Sensor Networks and Applications”, 20th 
Mediterranean Conf. on Control & Automation (MED’12), Bar-
celona, Spain, July 2012.

[29] H. Kawahigashi et al., “Modeling Ad Hoc Sensor Networks using 
Random Graph Theory”, 2nd IEEE Consumer Communications 
and Networking Conf. 2005 (CCNC’05), Las Vegas, Nevada, 
USA, Jan. 2005, pp. 104 – 109.

[30] H. Koubaa, and E. Fleury, “Service Location Protocol Overhead 
in the Random Graph Model for Ad Hoc Networks”, Proc. of the 
7th IEEE Symp. on Computers and Communications (ISCC’02), 
Taormina, Italy, July 2002, pp. 49 – 54.

[31] H. Karl and A. Willig, “A Short Survey of Wireless Sensor Net-
works”, Technical Report TKN-03-018, Technical Univ. Berlin, 
Berlin, Germany, Oct. 2003.

[32] H. Karl and A. Willig, Protocols and Architectures for Wireless 
Sensor Networks, Ed. Chichester, West Sussex, England: John 
Wiley & Sons, 2007.

www.j4know.com

www.j4know.com


139

[33] I.F. Akyildiz et al., “Wireless sensor networks: A Survey”, Com-
puter Networks Elsevier Journal, vol. 38, Mar. 2002, pp. 393 – 
422.

[34] I. F. Akyildiz et al., “A Survey on Sensor Networks”, IEEE Com-
munications Magazine, vol. 40, Aug. 2002, pp. 102 – 114.

[35] I. Mahgoub and M. Ilyas, Sensor Network Protocols, CRC Press, 
2006.

[36] J. N. Al-Karaki and A. E. Kamal, “Routing Techniques in Wire-
less Sensor Networks: A Survey”, IEEE Wireless Communica-
tions, vol. 11, Dec. 2004, pp. 6 – 28.

[37] J. Blumenthal, F. Reichenbach, and D. Timmermann, “Minimal 
Transmission Power vs. Signal Strength as Distance Estimation 
for Localization in Wireless Sensor Networks”, 3rd Annu. IEEE 
Communications Society Conf. on Sensor, Mesh and Ad Hoc 
Communications and Networks, Reston, Virginia, USA, Sept. 
2006, pp. 761 – 766.

[38] J. Liu et al., “Feasibility Study of IEEE 802.15.4 for Aerospace 
Wireless Sensor Networks”, IEEE/AIAA 28th Digital Avionics 
Systems Conf. (DASC’09), Orlando Florida, USA, Oct. 2009.

[39] J. Geier, Wireless LANs: Implementing High Performance IEEE   
802.11 Networks, Ed. Indianapolis, Indiana, USA: SAMS, 2001.

[40] J. Dong, Q. Chen, and Z. Niu, “Random Graph Theory based Con-
nectivity Analysis in Wireless Sensor Networks with Rayleigh 
fading channels”, Proc. of Asia-Pacific Conf. on Communications 
2007 (APCC’07), Bangkok, Thailand, Oct. 2007, pp. 123 – 126.

[41] J. Gehrke and L. Liu, “Guest Editors’ Introduction: Sensor-Net-
work Applications”, IEEE Internet Computing Magazine, vol. 

www.j4know.com

www.j4know.com


140

10, Mar. – Apr.2006, pp. 16 – 17.

[42] J. Heidemann, M. Stojanovic and M. Zorzi, “Underwater Sensor 
Networks: Applications, Advances and Challenges”, Philosophi-
cal Transactions of the Royal Society A, Aug. 2012.

[43] J. Kleinberg, “Complex Networks and Decentralized Search Al-
gorithms”, Proc. of the Int. Congr.of Mathematicians, Madrid, 
Spain, Aug. 2006, pp. 1019 – 1044.

[44] J. Díaz, J. Petit, and M. Serna, “A Random Graph Model for Opti-
cal Networks of Sensors”, IEEE Transactions on Mobile Comput-
ing, vol. 2, July–Sept. 2003, pp. 186 – 196.

[45] J. Lifton and M. Laibowitz, “Application-Led Research in Ubiq-
uitous Computing: A Wireless Sensor Network Perspective”, 
Workshop of the 3rd Int. Conf. on Pervasive Computing, Munich, 
Germany, May 2005.

[46] K. Bult et al., “Low-Power Systems for Wireless Microsensors”, 
Int. Symp. on Low Power Electronics and Design, Monterey, Cal-
ifornia, USA, Aug. 1996, pp. 17 – 21.

[47] K. D. Wong, “Physical Layer Considerations for Wireless Sensor 
Networks”, Proc. of the IEEE Int. Conf. on Networking, Sensing 
and Control, Taipei, Taiwan, Mar. 2004, pp. 1201 – 1206.

[48] K. Akkaya and M. Younis, “A Survey on Routing Protocols for 
Wireless Sensor Networks”, Elsevier Ad Hoc Networks Journal, 
vol. 3, May 2005, pp. 325 – 349.

[49] I. Khemapech, I. Duncan, and A. Miller, “A Survey of Wireless 
Sensor Networks Technology”, Proc. of the 6th Annu. PostGradu-
ate Symp. on the Convergence of Telecommunications, Network-
ing and Broadcasting, Liverpool, England, June 2005, pp. 26 – 31.

www.j4know.com

www.j4know.com


141

[50] K. Martinez, J. K. Hart, and R. Ong, “Environmental Sensor Net-
works”, IEEE Computer Magazine, vol. 37, Aug. 2004, pp. 50 
– 56.

[51] K. Padmanabh et al., “Random Walk on Random Graph based 
Outlier Detection in Wireless Sensor Networks”, 3rd Int. Conf. on 
Wireless Communication and Sensor Networks 2007 (WCSN’07), 
Allahabad, India, Dec. 2007, pp. 45 – 49.

[52] K. Kredo II and P. Mohapatra, “Medium Access Control in Wire-
less Sensor Networks”, Elsevier Computer Networks Journal, vol. 
51, Mar. 2007, pp. 961 – 994.

[53] LAN/MAN Standards Committee of the IEEE Computer Society, 
“IEEE Standard for Information technology– Telecommunica-
tions and information exchange between system– Local and Met-
ropolitan area networks– Specific requirements– Part 15.4: Wire-
less Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) 
Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks 
(WPANs)”, Sept. 2006.

[54] LAN/MAN Standards Committee of the IEEE Computer Society, 
“IEEE Standard for Information technology– Telecommunica-
tions and information exchange between system– Local and Met-
ropolitan area networks– Specific requirements– Part 15.4: Wire-
less Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) 
Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks 
(WPANs)– Amendment 1: Add Alternate PHYs”, Aug. 2007.

[55] L. L. Peterson and B. S. Davie, Computer Networks. A Systems 
Approach, 5th ed. San Francisco, California, USA:Elsevier,2012.

[56] L. Yu, N. Wang, and X. Meng, “Real-time Forest Fire Detection 

www.j4know.com

www.j4know.com


142

with Wireless Sensor Networks”, Proc. of the Int. Conf. on Wire-
less Communications, Networking and Mobile Computing, Co-
logne, Germany, Aug. 2005, pp. 1214 – 1217.

[57] L. Schwiebert, S. K.S. Gupta, and J. Weinmann, “Research Chal-
lenges in Wireless Networks of Biomedical Sensors”, Proc. of 
the 7th Annu. Int. Conf. on Mobile Computing and Networking, 
Rome, Italy, July 2001, pp. 151 – 165.

[58] L. Vespa et al., “Signal Strength Analysis for Optimal Routing 
in Wireless Sensor Networks”, IEEE Region 5 Technical, Pro-
fessional, and Student Conf., Kansas City, Missouri, USA, Apr. 
2008, pp. 1 – 5.

[59] M. N. Elshakankiri, “Energy Efficient Routing Protocol for Large-
Scale Wireless Sensor Networks”, Int. Conf. on Informatics & 
Applications (ICIA12), Kuala Terengganu, Malaysia, June 2012.

[60] M. N. Elshakankiri, “Energy Efficient Routing Protocol for Wire-
less Sensor Networks using Dual Power Management”, 7th Int. 
Computing Conf. in Arabic (ICCA 2011), Riyadh, Saudi Arabia, 
May –June 2011.

[61] M. N. Elshakankiri, “Energy Efficient Routing Protocol for Wire-
less Sensor Networks using Dual Power Management”, Commu-
nications of the ACS Journal, vol. 5, Aug. 2012.

[62] M. N. Elshakankiri, “Energy Efficient Routing Protocol for Wire-
less Sensor Networks”, Ph.D. dissertation, Computer & Systems 
Engineering Dept., Faculty of Engineering, Ain Shams Univ., 
Cairo, Egypt, Aug. 2009.

[63] M. N. Elshakankiri, “Implementation of a Wireless Sensor Net-
work for Al-Masjed Al-Nabawi”, 4th Scientific Forum for Al-Ma-

www.j4know.com

www.j4know.com


143

dinah Al-Munawwara Researches, Al-Madinah Al-Munawwara, 
Saudi Arabia, Apr. – May 2012.

[64] M. N. Elshakankiri, “Intelligent Wireless Sensing for Monitoring 
Applications in the Two Holy Mosques”, Technical Report P1126, 
Center of Research Excellence in Hajj and Omrah (HajjCoRE), 
Umm Al-Qura Univ., Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, 
Mar. 2013.

[65] M. N. Elshakankiri, M. N. Moustafa, and Y. H. Dakroury, “En-
ergy Efficient Routing Protocol for Wireless Sensor Networks”, 
4th Int. Conf. on Intelligent Sensors, Sensor Networks and In-
formation Processing (ISSNIP’08), Sydney, Australia, Dec. 2008, 
pp. 393 – 398.

[66] M. Srivastava, R. Muntz, and M. Potkonjak, “Smart Kindergar-
ten: Sensor-based Wireless Networks for Smart Developmental 
Problem-solving Environments”, Proc. of the 7th Annu. Int. Conf. 
on Mobile Computing and Networking, Rome, Italy, July 2001, 
pp. 132 – 138.

[67] M. A. Levasseur et al., “A Wireless Sensor Network For Residen-
tial Electrical Energy Consumption Measurement”, 25th IEEE Ca-
nadian Conf. on Electrical & Computer Engineering (CCECE’12), 
Montreal, Quebec, Canada, Apr. – May 2012.

[68] M. A. M. Vieira et al., “Survey on Wireless Sensor Network De-
vices”, Proc. of the 9th IEEE Conf. on Emerging Technologies 
and Factory Automation, vol. 1, Lisbon, Portugal, Sept. 2003, pp. 
537 – 544.

[69] M. Kuorilehto, M. Hännikäinen, and T. D. Hämäläinen, “A Sur-
vey of Application Distribution in Wireless Sensor Networks”, 

www.j4know.com

www.j4know.com


144

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 
vol. 5, Oct. 2005, pp. 774 – 788.

[70] M. Hefeeda and M. Bagheri, “Wireless Sensor Networks for Early 
Detection of Forest Fires”, IEEE Int. Conf. on Mobile Ad-hoc and 
Sensor Systems, Pisa, Italy, Oct. 2007, pp. 1 – 6.

[71] M. M. Molla and S. I. Ahamed, “A Survey of Middleware for 
Sensor Network and Challenges”, Proc. of the Int. Conf. on Paral-
lel Processing Workshops, Columbus, Ohio, USA, Aug. 2006, pp. 
223 – 228.

[72] M. R. Akhondi, S. Carlsen and S. Petersen, “Applications of Wire-
less Sensor Networks in the Oil, Gas and Resources Industries”, 
24th IEEE Int. Conf. on Advanced Information Networking and 
Applications, Perth, Australia, Apr. 2010.

[73] N. Patwari and A. O. Hero III, “Signal Strength Localization 
Bounds in Ad Hoc & Sensor Networks when Transmit Powers are 
Random”, 4th IEEE Workshop on Sensor Array and Multichannel 
Processing 2006 (SAM’06), Waltham, Massachusetts, USA, July 
2006, pp. 299 – 303.

[74] N. Wang, N. Zhang, and M. Wang, “Wireless Sensors in Agri-
culture and Food Industry – Recent Development and Future 
Perspective”, Computers and Electronics in Agriculture Elsevier 
Journal, vol. 50, Jan. 2006, pp. 1 – 14.

[75] N. P. Mahalik, Sensor Networks and Configuration. Funda-
mentals, Standards, Platforms, and Applications, Ed. Berlin, 
Germany:Springer-Verlag, 2007.

[76] P. Liaojun et al., “Fair Data Collection Scheme in Wireless Sensor 
Networks”, China Communications Magazine, vol. 10, Feb. 2013.

www.j4know.com

www.j4know.com


145

[77] P. Kumar and A. Chaturvedi, “An Energy Efficient Algorithm to 
avoid Hot Spot effects in Wireless Sensor Networks”, Int. Conf. 
on Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition 
(ICSIPRI’13), Ahmedabad, India, Feb. 2013.

[78] Q. Jiang and D. Manivannan, “Routing Protocols for Sensor Net-
works”, 1st IEEE Consumer Communications and Networking 
Conf., Las Vegas, Nevada, USA, Jan. 2004, pp. 93 – 98.

[79] R. Jurdak, Wireless Ad Hoc and Sensor Networks.A Cross-Layer 
Design Perspective, Ed. New York, USA: Springer, 2007.

[80] R. Shorey et al., Mobile, Wireless, and Sensor Networks.Tech-
nology, Applications, and Future Directions, Ed. Hoboken, New 
Jersey, USA:John Wiley & Sons, 2006.

[81] R. Munjal and B. Malik, “Approach for Improvement in LEACH 
Protocol for Wireless Sensor Network”, 2nd Int. Conf. on Ad-
vanced Computing & Communication Technologies, Rahtak, In-
dia, Jan. 2012.

[82] R. Diestel, Graph Theory, 2nd ed. New York, USA: Springer-Ver-
lag, 2000.

[83] R. Albert and A. L. Barabási, “Statistical Mechanics of Complex 
Networks”, Reviews of Modern Physics, American Physical So-
ciety, vol. 74, Jan. 2002, pp. 47 – 97.

[84] R. Rachman et al., “Energy Consumption at the Node in Underwa-
ter Wireless Sensor Network (UWSNs)”, 6th UKSim/AMSS Eu-
ropean Symp. on Computer Modeling and Simulation (EMS’12), 
Malta, Nov. 2012.

[85] S. Toumpis and G. A. Gupta, “Optimal Placement of Nodes in 
Large Sensor Networks under a General Physical Layer Model”, 

www.j4know.com

www.j4know.com


146

Proc. of the 2nd Annu. IEEE Communications Society Conf. on 
Sensor and Ad Hoc Communications and Networks (IEEE SEC-
ON’05), Santa Clara, California, USA, Sept. 2005, pp. 275 – 283.

[86] S. Farahani, ZIGBEE Wireless Networks and Transceivers, Ed. 
Oxford, England: Elsevier, 2008.

[87] S. W. Arms et al., “Flight Testing of Wireless Sensing Networks 
for Rotorcraft Structural Health and Usage Management Sys-
tems”, 7th DSTO Int. Conf. on Health and Usage Monitoring Sys-
tems (HUMS’11), Melbourne, Australia, Feb. – Mar. 2011.

[88] T. Vladimirova et al., “Characterising Wireless Sensor Motes for 
Space Applications”, 2nd NASA/ESA Conf. on Adaptive Hard-
ware and Systems (AHS’07), Edinburgh, Scotland, 2007, pp. 43 
– 50.

[89] Th. Arampatzis, J. Lygeros, and S. Manesis, “A Survey of Appli-
cations of Wireless Sensors and Wireless Sensor Networks”, Proc. 
of the 13th Mediterranean Conf. on Control and Automation, Li-
massol, Cyprus, June 2005, pp. 719 – 724.

[90] V.R. Singh and K. Singh, “Wireless Sensor Networks for Biomed-
ical Applications in Cancer Hyperthermia”, 30th Annu. Int. Conf. 
of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Conf. 
(EMBS’08), Vancouver, British Columbia, Canada, Aug. 2008, 
pp. 5160 – 5163.

[91] V. Gazis et al., “Wireless Sensor Networking, Automation Tech-
nologies and Machine to Machine Developments on the Path to 
the Internet of Things”, 16th Panhellenic Conf. on Informatics, 
Piraeus, Greece, Oct. 2012.

[92] W. Zhuang et al., “Localization for Hybrid Sensor Networks in 

www.j4know.com

www.j4know.com


147

unknown Environments using Received Signal Strength Indica-
tor”, Proc. of the 2008 IEEE Int. Conf. on Information and Auto-
mation, Zhangjiajie, China, June 2008, pp. 567 – 572.

[93] W. R. Heinzelman, A. Chandrakasan, and H. Balakrishnan, “En-
ergy-Efficient Communication Protocol for Wireless Sensor Net-
works”, Proc. of the Hawaii Int. Conf. on System Sciences, Island 
of Maui, Hawaii, USA,Jan. 2000.

[94] W. Stallings, Data and Computer Communications, 9th ed. Upper 
Saddle River, New Jersey, USA:Pearson Prentice Hall, 2011.

[95] Y. Wei and Y. Guan, “Lightweight Location Verification Algo-
rithms for Wireless Sensor Networks”, IEEE Transactions on Par-
allel and Distributed Systems, vol. 24, May 2013.

[96] Z. Watral and A. Michalsk, “Selected Problems of Power Sources 
for Wireless Sensors Networks”, IEEE Instrumentation & Mea-
surement Magazine, Feb. 2013.

مواقع الإنرتنت

[97] Safecast [Online]. Available: http://blog.safecast. org [Accessed 
Nov. 23, 2013]

[98] GuruBhakts: Gesture based swarm approach to control robots 
on WSN [Online]. Available: http://iroboticist.com/2009/12/11/
gurubhakts-gesture-based-swarm-approach-to-control-robots-on-
wsn/ [Accessed Nov. 23, 2013]

[99] Soil Moisture Sensor [Online]. Available: http:// oceancontrols.
com.au/ECS-014.html [Accessed Nov. 23, 2013]

[100] Rivernet-A Wireless Sensor Network for remote monitoring of 
riverbed ecosystems [Online]. Available: http://sensors.cs.umass.
edu/projects/ rivernet/ [Accessed Nov. 23, 2013]

www.j4know.com

www.j4know.com


148

[101] Carbon dioxide CO2 TGS 4161 Sensor [Online]. Available: http://
spanish.alibaba.com/product-gs/ co2-carbon-dioxide-sensor-
tgs-4161-566302232. html [Accessed Nov. 23, 2013]

[102] NetSim Platform for Network R&D [Online]. Available: http://
tetcos.com/software.html [Accessed Nov. 23, 2013]

[103] MiCS-2610 O3 Sensor Datasheet [Online]. Available: http://
www.cdiweb.com/datasheets/e2v/ mics-2610.pdf [Accessed Nov. 
23, 2013]

[104] Bluetooth Module Pro for Arduino [Online]. Available: http://
www.cooking-hacks.com/index. php/bluetooth-module-pro-for-
arduino [Accessed Nov. 23, 2013]

[105] Simulating TinyOS Networks [Online]. Available: http://www.
cs.berkeley.edu/~pal/research/tossim.html [Accessed Nov. 23, 
2013]

[106] The DigiMesh Networking Protocol [Online]. Available: http://
www.digi.com/technology/ digimesh/ [Accessed Nov. 23, 2013]

[107] Eltav Wireless Monitoring [Online]. Available: http://www.
dmccc.com/Files/Product/Instrumentation_502/eltav_4165.asp 
[Accessed Nov. 23, 2013]

[108] Konrad Lorincz. MoteTrack User’s Manual v2.1 [Online]. Avail-
able: http://www.eecs.harvard.edu/ ~konrad/projects/motetrack/
manual/MoteTrack-Manual-2.1.html [Accessed Nov. 23, 2013]

[109] Parallax GPS Receiver Module [Online]. Available: http://www.
generationrobots.com/en/ 401020-parallax-gps-receiver-module-
for-robots. html [Accessed Nov. 23, 2013]

[110] Sound Surveillance System (SOSUS) [Online]. Available: http://

www.j4know.com

www.j4know.com


149

www.globalsecurity.org/intell/ systems/sosus.htm [Accessed Nov. 
23, 2013]

[111] IEEE 802.15 WPAN Task Group 4 (TG4) [Online]. Available: 
http://www.ieee802.org/15/ pub/TG4.html [Accessed Nov. 23, 
2013]

[112] The Network Simulator-ns-2 [Online]. Available: http://www.isi.
edu/nsnam/ns/ [Accessed Nov. 23, 2013]

[113] Meshlium Datasheet [Online]. Available: http://www.libelium.
com/development/meshlium/documentation/meshlium-datasheet 
[Accessed Nov. 23, 2013]

[114] Waspmote Datasheet [Online]. Available: http://www.libelium.
com/development/waspmote/documentation/waspmote-datasheet 
[Accessed Nov. 23, 2013]

[115] Alberto Bielsa. Detecting Radiation Levels in Fukushima: an 
example of crowdsourcing [Online]. Available: http://www.libe-
lium.com/ fukushima_crowdsourcing_radiation_social_project 
[Accessed Nov. 23, 2013]

[116] Wireless Interfaces 802.15.4/ZigBee [Online]. Available: http://
www.libelium.com/products/ waspmote/interfaces  [Accessed 
Nov. 23, 2013]

[117] RFID 125 KHz Networking Guide [Online]. Available: http://
www.libelium.com/v11-files/ documentation/waspmote/rfid_125-
networking_guide.pdf [Accessed Nov. 23, 2013]

[118] RFID/NFC 13.56MHz Networking Guide [Online]. Available: 
http://www.libelium.com/v11-files/documentation/waspmote/
rfid_1356-networking_guide.pdf [Accessed Nov. 23, 2013]

www.j4know.com

www.j4know.com


150

[119] The LiteOS Operating System [Online]. Available: https://code.
google.com/p/liteos/ [Accessed Nov. 23, 2013]

[120] Tiny Sensor-Based Computers Could Help Track Wildlife [Online]. 
Available: http://www.ncsu.edu/ news/press_releases/03_11/321.
htm [Accessed Nov. 23, 2013]

[121] ns-3 discrete-event Network Simulator for Internet [Online]. 
Available: http://www.nsnam.org [Accessed Nov. 23, 2013]

[122] OMNeT++ [Online]. Available: http://www. omnetpp.org [Ac-
cessed Nov. 23, 2013]

[123] OPNET Application and Network Performance [Online]. Avail-
able: http://www.opnet.com [Accessed Nov. 23, 2013]

[124] QualNet [Online]. Available: http://web.scalable-networks.com/
content/qualnet [Accessed Nov. 23, 2013]

[125] Shimmer All Products [Online]. Available: http://www. shimmer-
sensing.com/shop/all-products [Accessed Nov. 23, 2013]

[126] An Introduction to Cooja [Online]. Available: https://github.com/
contiki-os/contiki/wiki/An-Introduction-to-Cooja [Accessed Nov. 
23, 2013]

[127] Contiki: The Open Source OS for the Internet of Things [Online]. 
Available: http://www.contiki-os.org/index.html [Accessed Nov. 
23, 2013]

[128] SIEGA Agricultural Management Expert System [Online]. Avail-
able: http://www.siegasystem.com/ en/index.html [Accessed Nov. 
23, 2013]

[129] Smart Santander [Online]. Available: http://www .smartsantander.
eu [Accessed Nov. 23, 2013]

www.j4know.com

www.j4know.com


151

[130] TinyOS [Online]. Available: http://www.tinyos. net [Accessed 
Nov. 23, 2013]

[131] Humidity Sensors [Online]. Available: http:// www.tme.eu/
html/EN/humiditysensors/ramka_7790_EN_pelny.html [Ac-
cessed Nov. 23, 2013]

[132] WiFi Alliance [Online]. Available: http://www. wi-fi.org [Ac-
cessed Nov. 23, 2013]

[133] ZigBee Alliance [Online]. Available: http://www. zigbee.org [Ac-
cessed Nov. 23, 2013]

[134] Bluetooth Module Pro for Arduino [Online]. Available: http://
www.cooking-hacks.com/index. php/bluetooth-mod¬ule-pro-for-
arduino [Ac¬cessed Nov. 23, 2013]

[135] Galvanic Skin Response Sensor [Online]. Available: http://www.
cooking-hacks.com/galvanic -skin-response-sensor-gsr-sweating-
ehealth-medical

[136] Maher Elshakankiri, Figures number 2, 4, 5, 23 – 29 are designed 
and drawn by the author.

www.j4know.com

www.j4know.com


www.j4know.com

www.j4know.com


www.j4know.com

www.j4know.com

