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 تقديم

إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نتقدم بالشكر واالمتنان والعرفان لجميع من أثنى على العدد األول 

لالستمرار بهذه المبادرة، كما نجد أن من واجبنا تقديم الشكر والتقدير للذين والذي أصبح حافزاً لنا 

تطوعوا بترجمة مقاالت والتي كانت لمبادراتهم أكبر األثر في أنفسنا ونبتهل الى هللا عزوجل أن يجعلها 

 في موازين حسناتهم.

 IEEE ـمجموعة من المقاالت التي تنشرها مجلة ال ختيارباتتمثل وللتذكير فإن هذه المبادرة 

Spectrum أعضاء المعهد من طالب ومن غيرهم بينلى اللغة العربية ونشرها إترجمتها القيام بو  

في المنطقة الغربية للمملكة  IEEEمعهد المهندسين الكهربائيين وااللكترونين فرع والتي بادر بها 

، وأن رضاكم الثاني الذي نتمنى أن يحوز على  دنا أن نقدم العدديسعوبذلك فإنه  .العربية السعودية

 .يثةإثراء األدبيات العربية ببعض العلوم الحد في اهمبتغ يحقق

البحث واإلنقاذ  فيأهمية الشبكات الالسلكية المحمولة  األول عنتلفة؛ مخيتناول هذا العدد ثالثة مواضيع 

والثاني عن حلول فنية لالستفادة من الطاقة الشمسية في تغذية خطوط اإلمداد  عند حدوث الكوارث

بالطاقة الكهربائية مع تالفي المشاكل التي قد تحدث عند انقطاع أحد تلك الخطوط بسبب عطل ما 

مج والتطبيقات ا، تساعد في تشغيل البرWebassemblyعن تقنية جديدة تسمى )ويب اسمبلي( والثالث 

 مخصصة. اجة إلى تثبيت برامج عالمية )االنترنت( مباشرة دون الحعبر الشبكة الالمعقدة 

مع المحافظة  ،ابمتطلباته وتم االلتزام،   Spectrumـمن مجلة البموافقة ن هذه الترجمة تمت ، فإوأخيرا

 الملكية الفكرية واألدبية. اعلى حقوقه

 وهللا نسال التوفيق والتسديد،، 

 

 هيئة التحرير
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 تكوينتحملها الطائرات بدون طيار  التي المحمولمحطات ل يمكن

 لتوفير االتصال الهاتفي المستمر السلكيةشبكة 

 

 ؟البحث واإلنقاذ فيساعد ي منعند حدوث الكوارث، 

 
 

 دينتون واليةأستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة شمال تكساس، في ، بواسطة: كاميش نامودوري

  

 بتوقيت جرينتش 15:00 الساعة ، | 2017أغسطس  29نشر بتاريخ 

 ."اإلنقاذ أجل من ،تعمل بنظام الهاتف المحمول  التياألبراج الطائرة  مواقعباسم " 2017هذه المقالة في الطباعة في سبتمبر  تظهر نسخة من  مالحظة:

_________________________________________________________ 

بتصرفلى العربية إنقله   

رمضانعبد التواب بن  د/ربيع  

 

When Disaster Strikes, Flying 

Cell Towers Could Aid Search 

and Rescue 

Base stations carried by drones would form an ad hoc 

network and connect first responders 

By Kamesh Namuduri 

______________________________________________________________________ 
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يعرض كاتب المقال بعض الحوادث ويدعمها عن كيفية االستفادة من الطائرات بدون طيار إلنشاء شبكات السلكية 
في جنوب  أرضا هارفي إعصار ضرب عندمالتحل محل الشبكات التي تم تدميرها بسبب الكوارث الطبيعية ويقول 

 في والالسلكية السلكية االتصاالت اتشبك طمس إلى والمطر الشديدة الرياح أدت الجمعة، يوم فيشرق تكساس 
 اتشبك أبراجواحدا فقط من  برجا كان. ذلك االعصار مسار في مباشرة قعت ةساحلي منطقة وهي أرانساس، مقاطعة

 االتصاالت لجنة قبل من الوارد للتقرير وفقا وذلكيوم السبت،  حتى في المقاطعة ال يزال يعمل 19المحمول  ال 
  األرصادالمنطقة بالمطر الذي وصفته دائرة  إغراقبينما استمرت العاصفة في و ،واحد يوم مرور وبعد .الفيدرالية

وكالهون المجاورتين دون  ريفوجيومن األبراج في مقاطعتي % 85 أصبح"لم يسبق له مثيل"،  بأنهالجوية المحلية  
 .اتصال

 االتصاالتاتخذت شركات لقد  
 كإعداد دقيقة استباقيةالالسلكية خطوات 

 بالوقود،حتياطية االمولدات ال وتزويد
وذلك طواقم إنقاذ إلى المنطقة  وإرسال

. وعلى مدى األيام العاصفة حدوث قبل
تمكنوا من  ،التي سبقت ذلكاألربعة 

 -التشغيل  قيد الشبكةإبقاء معظم أبراج 
 نحو أن الفدرالية االتصاالت لجنة وتقدر

 بمنطقة الموجودة األبراج من% 5
 .قد توقفت عن العمل  الكارثة

المقاطعات الثالث االكثر  وكانت
: ارانساس، وريفوجيو، وهىتضررا 
 اإللزامي لإلخالءتخضع  ،وكالهون
 فإن ، ذلك ومع. االعصار ضربهاعندما 

 ومنهمشخص بقي في المنطقة،  أي
 يحاولون كانواالذين  - رجال اإلنقاذ

إنهم  األرجح  على -الضرر آثارتقييم 
 .هذا الوقت الحرج في بالمناطق المتضررةعلى شبكات المحمول  االعتماد يستطيعوالم 

رسال الطائرات بدون طيار إل استخدام ونيستطيع رجال اإلنقاذأن  ه أنه يعتقد من وجهة نظريقول الكاتب أن و
 أي لدى لرجال اإلنقاذ مع وجود هذا النظام، يمكن المحيطة بالكارثة. ف  الجوية المناطقفي  تعملمؤقتة  محطات

 التي المساعدة وسائللتنسيق  ، الحدثومقاطع الفيديو من مكان  الصور تبادلالمعلومات، وكذلك  تبادل من  جهة
 تنفيذ فييتم البدء  لم ولكن، 2011 عام في النهج هذا مثل مزايا  الحكومة األمريكية ولقد وصفت  .مناسبة يرونها

في  لالتصاالت تجاري نظام اآلن حتى يوجد ال أنه إلى ذلك في األسباب أحد ويرجع األن، إلى مثل هذا المشروع
 .حاالت الكوارث  قائم على الطائرات بدون طيار

مع زمالئي في جامعة شمال تكساس وشركائنا في  األنظمة ألحدفي بناء نموذج  دأت  ، ب  2013عام  ففي ولذلك،
 تم، واألخرى المؤسسات من والعديد بنسلفانيا، والية وجامعة ،لينكولن للتكنولوجيا  ماساتشوستس معهد مختبر
 طيار بدون طائرات  إطالق الطاقم وبإمكان ،إسعاف سيارة أو إطفاء شاحنة في تخزينه بحيث يمكن النموذج  تصميم

 اتصاالتة شرك أيمن وصولها  إلى موقع الكارثة ، وذلك  قبل وصول  دقائق خالل فيلتعمل مع محطة أرضية  
بين المحطة المحمولة واألرضية تستطيع  الطائرات بدون طيار ضبط  االندماج،  ومع عملية ةإلى الموقع بفترة طويل

 مواقعها لتحقيق أقصى درجة تغطية ممكنة.  

 .نداء للمساعدة: إشارات مقيم لطاقم اإلنقاذ في حي هيوستن الذى غمرته الفيضانات بعد إعصار هارفي 

 تصوير:  جو رايدل / جيتي إماجيس
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عقد نعتزم واختبرنا عدة إصدارات من نظامنا على مدى السنوات الثالث الماضية.  قديردف الكاتب قائالً باننا و
 يبقوا لكى ،جميع أنحاء العالم  ،في رجال اإلنقاذالسالمة العامة  لمساعدة  ومنظماتشراكة مع الشركات الخاصة 

 .موت أوحياة  بمثابة مهم للغاية، وهو التواصل يكون عندما وخاصة األوقات جميععلى اتصال في 

 

: أليسون  تصوير. AR200بالجزء السفلي من طائرة بدون طيار طراز  ،GREEN cellلطاقة   المتجددة لة محمول تعمل عن طريق خلية  موريس جريفين،  يقوم بتثبيت محط
 سميث

 استمرارها ولوويرغبون في  كارثةال فترةخالل  تصالاال وسائل لحفاظ علىاالكثير في سبيل   يعانى رجال اإلنقاذ
في ف ، وللعلمعادة ما تكون ضعيفة أو منعدمة والتي الحاالت تلكمثل  في تنظم االتصاال طبيعة  بسبب  ،جزئيا

. وكاالت السالمة العامة هاتستخدم (منفصلة)شبكة السلكية   10,000أكثر من هناك الواليات المتحدة وحدها، 
سبتمبر  11 كارثة ، فيالمثال سبيل فعلى  ،في بعض األحيان تكون العواقب مروعة قديمكن القول بأنه بالتالي و

 21 إلخالء مركز التجارة العالمي قبل لرجال اإلنقاذ، أرسل مسؤولون في مدينة نيويورك تعليمات طارئة 2001
 ً ،  بأنفسهم النجاة اواستطاعو اإلنذار هذاسمع العديد من ضباط الشرطة  وقد  ،الثاني البرج انهيارمن  دقيقة تقريبا

ً ولكن رجال اإلطفاء في المنطقة لم يتلقوا اإلنذار  تعمل على قنوات  كانتإذ أن أجهزة الراديو التابعة لهم   ،بتاتا
 .مختلفة

 ،، تاله تسونامي هائل اتدرج 9.0قوته  وكانت ،عقد من الزمان، ضرب زلزال الساحل الشرقي لليابان مروروبعد 
واحدة  وهى، (والهاتف للتلغراف نيبونمجموعة ) اليابانية والالسلكية السلكية االتصاالتشركة  على إثره تعرضت

، كما دمرت الفيضانات محطاتهامن   وحدة 6,700 عدد فتل  حيث أ   للضررمن أكبر شركات االتصاالت في اليابان، 
، وحتى الخطوط األرضية وأجهزة الحاسب حمولةأن الهواتف الم كما ،في شبكتها واتفمن أعمدة الهعمود   65,000

 .تلت وقوع الزلزال التيخالل األيام األربعة الحرجة  األداءكانت سيئة 

الشبكة، يبدأ الفنيون في نقل المحطات المؤقتة إلى  فيواسع النطاق  اً ضرر االتصاالتوحينما تواجه إحدى شركات 
ً  يرسلون مكما أنه. المتضررة األبراجمواقع  عن شاحنات كبيرة ذات محطات  عبارةوحدات متنقلة، وهي  أيضا
أن مثل هذه  كما، باهظة تكلفة ذات تكون ما غالباالشاحنات  تلك وتخزين صيانة هوائيات، ولكن ق بهاملح محمول

وعند تجاوز كل تلك .ممهدة برية طرق خالل من إال المتضررة المناطق إلى وصولوها يمكن الالوحدات المتنقلة 
وبمجرد أن تكون الوحدات المتنقلة في العوائق، 
إلى   (تهااهوائي)ال يمكن أن تصل فمكانها، 

 التي  العادية )التقليدية(نفس مستوى األبراج 
الوحدات أكثر  هذهيعني أن  محلها وهو ما  تحل

 ترتفعالمكالمات  علما إن  .عرضة للتشويش
مرة من مستوياتها الطبيعية  40أكثر من   إلى

 .الكوارثأو   زماتخالل األ



7 
 

بأقل  تشغيلهوسريع جداً،  بشكلأثناء الكوارث يمكن نشر نظام اتصاالت جوية مدعوم بطائرات بدون طيار  وفي
، بدأنا في التفكير في نظام االتصاالت القائم على الطائرات بدون طيار لخدمة 2013في عام ف. قدر من التشويش
، متنقلة، ومحطات رجال اإلنقاذ بين اإلذاعيةوكنا نعلم أنه سيحتاج إلى قناة مشتركة للترددات . منظمات السالمة

بسهولة  تعملوحدات تحكم  إلىونحن بحاجة أيضا  ،، وقاعدة بيانات رقمية لتبادل المعلوماتللطاقةإمداد  مصادرو
يمكن صغيرة بما فيه الكفاية  تكون ة(محمول محطة)كان التحدي الرئيسي األول لدينا هو العثور على . الكوارث أثناء
وهو الحد الذى تفرضه الواليات  -كجم  25الوزن الذي ال يزيد عن  ، ذاتبدون طيار ةطائر طريقعن   حملت  أن 

، لذلك فقط كجم 2حمولة أقصاها حوالي  يحملأن  هالنوع من الطائرات يمكن وذلك ،الطائرات تلكالمتحدة حاليا لمثل 
 .بالمحطةالخاصة  وزن  البطارية ذلك في بماكجم  2وزنها أقل من  ةمحمول محطةنحن بحاجة إلى ف

، ألى منهم بحاوالطيران ، ولكن لم يبدو هذا المشروع مر االتصاالتشركات  كبرىمن العديد من   تباحثت لقدأوال، 
في   2015الذي بدأ  منذ  ،السلكية والالسلكية تصاالتواالالعامة  للسالمة المحلىالمجلس  معصلت اوتوبعد ذلك، 

تطوير   علىيعمل المجلس وومنذ ذلك الحين  ،االتصاالت نظمتدعم  والتيبدون طيار  الطائراتنظم  تطوير
 ليس المجلس أن تبين ولكن ،بدون طيارتستخدم الطائرات  التيالمتطلبات التشغيلية لدعم مفهوم شبكات االتصاالت 

 .الالزمة أيضا إمكانياتلديه  وليس ،النظم تلك منتصنيع أي  اختصاصه من

Network Virtual ) االفتراضية الشبكة اتصاالت شركة تسمى خيرا، قادني بحثي إلى شركة ناشئةوأ

Communications ،خلية الطاقة المتجددة "، تبيع منتج يسمى فيرجينياب( ، ومقرها في شانتيلي(Cell Green )
باسم  وتعرف،    LTEقابلة للتطوير وتعمل بنظام  ةمحمول محطة الخلية  وتمثل  ،نبحث عنهالتي تبدو مناسبة لما و

picocell ،تحتوىمحطة الأن  كم .منفصلةشبكة ك  العملأيضا  يمكنها و ،قائمةالشبكة الستخدم عادة لتوسيع نطاق وت 
  تعرفبحجم بطاقة االئتمان  وشريحةبهوائيين  المزودة UTRAN Node B-E  توزيعة اإلشارة اإلذاعيةعلى 

،  ومن  LTEنظام  عليها والتي Micro Evolved Packet Coreاألساسية المتطورة متناهية الصغر  بالحزمة
 .كل انحاء البالد فيالشبكة بشبكة خلوية  هذهثم تتصل  ومن  ،مجاورةالراديو التكوين شبكة  مع أجهزة  يمكنخاللها 

 128صل إلى ي عدددعم االتصاالت ل ،الخاصة بنا GREEN cellالطاقة المتجددة  لخليةمع هذه المكونات، يمكن 
 هو الرائع والشيء ، LTE  ترددات  منكيلومتر على أي  2مسافة تصل إلى حوالي  علىوقت ال نفسمستخدما في 
 وهو، االبطارية الخاصة به شامالً  فقطكجم  2، وتزن  فقطسم  12.5 × 12.5 عن  عبارةالخلية  هذهأن مقياس 

، ما زلنا بحاجة إلى العثور  مناسبة (محمول محطة) وجدنا أن وبعد .طائرة بدون طيار على حمله يمكن خفيف وزن
 12إلى  10كون قادرة على الطيران لمدة تو الثمن غالية أي غيرمن الناحية المثالية،  على طائرة بدون طيار مناسبة

 بل،  ألنطائرة بدون طيار بمثل هذه المواصفات حتى ا لألسف، ال توجد لكنو .هاالحاجة إلى إعادة شحنساعة قبل 
 .فقط دقيقة 45لمدة أقل من  السماء في البقاء هاتعمل بدون طيار يمكن التي التجاريةمعظم الطائرات أن 

، طورت طائرة بدون CyPhy Works ووركس، وجدت شركة اسمها سيفي التقصيبعض  إجراءب قمت أنبعد 
من الناحية الفنية،  ،إلى الطائرة كهربائي مولد منالسلك  هذايمتد و ،متر  150 من خالل سلك طوله تعملطيار 

الكوارث،  حاالتولكن في  ،إمكانيات تزويدها بالطاقة تواجدتطالما  سماءيمكن لهذه الطائرة بدون طيار البقاء في ال
يحدد عمل المحطة  وبالتالي د،مولد ووقوب مزودة متنقلةصغيرة  شاحنةلى ع محمولة الطائرة هذهفإنه يجب أن تكون 

المربوط بالطائرة  السلك أنوهو  رعيب آخ هناككما أن  ،تسير بها الشاحنة التيواألماكن  المنتقلة والطائرة  بالطرق
لفترة  حاولنا حيث .فورى بشكل مشروعنا في النظردنا إعادة أرولذلك  السماء،في  تكون عندما ايقيد حركته  سوف

 التحكموجيزة استخدام البالونات بدال من الطائرات بدون طيار، لكننا اكتشفنا من خالل التجربة أن البالونات يصعب 
 .الرياح هبوب، وخصوصا أثناء هامكانتغيير  في

، وهي شركة مقرها  AirRobot وبوترإير شركة من بدالً  AR200 طائرة بدون طيار طرازال استخدام قررنا لقد
الجو بثبات  فيمكانها  في تبقىسمح لها أن ي، وذلك دوارة أعضاءستة ب مزودة وهذه الطائرة ،ألمانيابفي أرنسبرغ، 

، بطاريةب تعملشركة إيروبوت  منطائرة بدون طيار الوألن  ،من الطائرات ذات األعضاء األربعة المعتادة أكبر
 .مكان بدون التقيد بمصدر الطاقة أي إلىتطير  أن هايمكن افإنه
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المستشفى خالل مرحلة التدريب الذى نامودوري يضع نظام التعقب الذى يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي تم تصنيعه من راسبيري باي  باإلضافة إلى مريض لتتبع الرحلة إلى 

 .أليسون سميث :ريصوت يتم كاستجابة لحاالت الطوارئ.

دون إضافة الكثير  المحمول محطة، كنا بحاجة لمعرفة كيفية تشغيل نريدها التيبدون طيار  ةالطائر بعد أن اخترنا
هو إعادة شحن بطاريات الطائرة بدون  االعتبار في أخذناهاأحد الخيارات التي كان  وقد ،ككللوحدة ا إلىمن الوزن 
 نقلولكن  المصدر وهو بطارية الطائرة، تحملها من نفسمحطة التي الو ةتشغيل كل من الطائر يمكنطيار حتى 

 .دقيقة 30من شأنه أن يقلل من وقت رحلة الطائرة بدون طيار إلى حوالي  المحطةمن البطارية لدعم  الطاقة

أسفل  حاوية بتوصيل فقمنا ، GREEN cell للمحطةإلى استخدام بطارية منفصلة  األمرفقد انتهى بنا  ولذلك،
إلشارة بين أصبحت ا وبالتالي ،متجهان نحو األرض two antennas هوائي 2عدد  إبقاءالطائرة بدون طيار، مع 

، كنا بحاجة إلى استخدام تردد المحطةلتشغيل و. أسرع وأسهل بفضل عكس وضعية الهوائيات .ومستخدميها المحطة
 لذلك ،مزدحمة جداً ( channel)تصبح القناة  أنقطاع أو ناالخطر ل عليه دون التعرض االعتماد لرجال اإلنقاذ يمكن

 ،اهرتزجمي 800إلى  700من  مداهايتراوح ، األطيافمن  مجموعةضم يي ذال، (Band 14) 14 نطاقاخترنا ال
 نيت هذا النطاق من قبل فيرست إدارة يتمو  ،لسالمة العامةا ألغراضالواليات المتحدة ب المستخدمالمدى  وهو

FirstNet ،لسالمة العامةاكأساس لشبكة  الستخدامهتخطط و، وهي سلطة مستقلة داخل وزارة التجارة األمريكية. 

 Sonimشركة تدعى  وقامت، 14حدود النطاق  فيتجربة  عملل (فيرست نت)قد حصلنا على موافقة من ل

Technologies ،أجل  من 14 نطاقلى العالهواتف المحمولة المبرمجة بتزويدنا ب، وتقع في سان ماتيو، كاليفورنيا
شبكة  الأنه سيكون متوافقا مع  علىالتأكيد  يمكن، 14من خالل اختبار نظامنا على النطاق . وختباراتاالإجراء 

 يمكنها والتي ،طويلة نسبياالموجات التردد ممتاز للعمل مع  وه 14أن النطاق  حيث  ،المستقبلية للسالمة العامة
تعمل على  التيموجات ال من أكثر ،والعوائق األخرىبسهولة أكبر حول التالل والتحرك  ،بعيدة لمسافاتنقل الت

 .اهرتزجمي 1920 تردد على يعمل الذى ،(LTE) األمد طويل التطور نطاقمثل )ترددات أعلى 

قام  فقد ،2009ام عرجعنا بالذاكرة إلى و، البرمجيات ناحيةهنا توج، من إعدادات األجهزة المطلوبة هاءاالنت بعد
حوادث ال لدفع المستقبلجيل  يسمىفريق من الباحثين  بمختبر معهد ماساتشوستس لينكولن للتكنولوجيا بتطوير نظام 

(NICS ) في العاملين لألشخاص اإلدراك على تحسين عمل هذا النظام  وقد ،الوعرة األماكنلرجال اإلطفاء في 
سهل على صانعي القرار تخصيص الموارد ال منكما جعل ، كارثةاليدور حولهم  أثناء وقوع  بما الطوارئ حاالت

مجموعة من مجموعات السالمة العامة لتنسيق  450 وقد استخدم هذا النظام منذ ذلك الحين بواسطة  أفضل، طريقةب
ضرب مدينة الذي مدمر الرضي األنهيار الل استجابوا الذين أولئكخالل حاالت الطوارئ، بما في ذلك   مجهوده
 .2014، في عام واشنطنبأوسو، 
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 يتمكنفي تجاربنا، حتى  NICS نظامماساتشوستس لينكولن للتكنولوجيا لدمج  معهدعملنا مع فريق مختبر  ولقد
ولكن أيضا تبادل الرسائل النصية  فحسب، من استخدام نظامنا ليس فقط الستعادة الخدمة الخلويةرجال اإلنقاذ 

تكون  ،ل جميع المستخدمين وأجهزتهم في النظاميسجبت أوالً  تقوم المنظمات. إن النظام خالل منوالفيديو  والصور
ويمكن للمستخدمين الوصول إلى النظام  ،تشغيل النظام في ابه قوموني التي مهامهمعلى أساس  منهم كل امتيازات

، العمل في NICSنظام  يبدأبمجرد أن و .الخاصة بهم طريق  أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف الذكية عن
واى  الشبكات الالسلكية المحلية تكنولوجيا عن طريقأجهزتهم  عبرالمستخدمين   عن مواقع  معلومات بجمع يقوم
لنظام ا ويتيح  ،مواقع فريقهم في العمل عن  شاملة نظرة نالمسؤوليإلعطاء  المحمول شبكة عبر، أو (  Wi-Fi) فاى
على متنها، للسماح  الموجود  GPSإظهار موقع كل طائرة بدون طيار، وذلك باستخدام نظام تحديد المواقع أيضا

نخطط لنشر أجهزة استشعار صغيرة على الطائرات  مع العلم بأننا. عرض وضبط منطقة التغطيةبصناع القرار ل
 .رات المستقبليةفي اإلصداوذلك  بدون طيار لقياس درجة حرارة الهواء في مناطق الكوارث

، تعمل جنبا إلى (الجوي القابل للنشر لنظام االتصا)، والتي نسميها التي تدعمها الطائرات بدون طيار محطتناإن 
اختبار اإلصدارات المبكرة من هذا النظام في  في بدأنا قدو موثوقة، تغطية توفير أجل من NICSجنب مع نظام 

بمثابة  كان)متر  1.5قطره  يبلغبالون هيليوم كبير ب  (واى فاىأنظمة )ال ، عندما أرفقنا جهاز توجيه 2015عام 
مترا  21 صل إلى ارتفاعو ذلك وبعدمترا،  12حوالي  ارتفاععلى  ليطيرالبالون  أطلقنا ،(طائرة بدون طيارلقاعدة 

واي )سلكية المحلية الشبكات الال تقنيةفي حرم جامعة شمال تكساس، الذي يقع في دينتون، مما يدل على أن تغطية 
 .أعلى مسافات إلى طارت قدمحطة ال ألنقد تحسنت   (يفا

، وهو الحدث لفرق المدينة العالمية المنافسة، أكملنا عرضا آخر في أوستن، تكساس، خالل معرض 2016في عام 
تم  التي GREEN cell الطاقة خليةهناك، وضعنا و. الذي يركز على تحسين الخدمات العامة من خالل التكنولوجيا

سونيم إلظهار أنه من الممكن  شركةمن المقدمة واستخدمنا الهواتف الذكية  ،على الطاولة  (14-نطاقال)ضبطها على 
 .نقل الفيديو في هذا النطاق من مسافة بعيدة

، قضينا أربعة أشهر في العمل مع الحكومة المحلية ومسؤولي السالمة العامة في دينتون الختبار  2016خالل عام 
إلى  الطائرةالمنظمون  مقس  ، عملجل ضبط الأومن   ،حادث تحطم طائرة بعدمن خالل محاكاة حية   NICS  نظام 

 يمثلواشمال تكساس ل جامعة، وقاموا بتجنيد طالب من اإلقليميالمطار  مدرججميع انحاء  في ووزعوها أجزاء 
، تدريبالسيارة التي كانت في مكان الحادث لل في المواقع تحديد بنظام مزود   جهاز وضعنا قدو  ،الضحايا أدوار

 . NICS نظام إلى موقعهلتحميل بيانات  الجهازبرمجة ب قمناو

 

ومزود  بأجهزة استشعار إضافية لمراقبة معدل ضربات القلب  GPS trackerصورة: الرعاية العاجلة المقدمة إلى أليسون سميث: أحد رجال اإلنقاذ ، وهو يرتدي نظام التعقب 
 ودرجة حرارة الهواء.
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 .GPS trackerاقع العالمي صورة : أربعة طالب من جامعة شمال تكساس يشاهدون النتائج المباشرة لنظام تحديد المو

كما )تكساس، نشرنا نظامنا بأكمله بوالية في واكساهاشي،  رماية ساحة، وفي 2017مايو  3في   وتحديداهذا العام، 
 GREEN   بخلية مزودةبدون طيار محطة محمول  إيروبوتأول طائرة  حملت ( حيثتصوره في األصلنكنا 

cell ، محمولمحطة  باختبارن في مدينة دينتون يمسؤولال مع قمناوبعد ذلك بيومين،   ،وقدمت تغطية خلوية حية 
أثناء تدريبات جرت في ملعب أبوجي في حرم  رجال اإلنقاذبالون الهيليوم لنقل التغطية إلى  بواسطة رفعها تممماثلة 
إنشاء اتصاالت خلوية موثوق بها، وتمكين تبادل  هو العروضكل  من هذه  في، وكان هدفنا  تكساس شمالجامعة 

مباشرة بعد وقوع  رجال اإلنقاذالصوت والنصوص والصور والفيديو بين  رسائلالمعلومات الهامة بما في ذلك 
 14-نطاقالمبرمجة للعمل على الوشركة سونيم  من المقدمةفي كلتا الحالتين، استخدمنا الهواتف الذكية   ،كارثة

 .من التدابير الرئيسية لجودة اإلشارة نوعينالختبار 

، يمكن متراً  120على ارتفاع  الطيرانو ،واط مللي 250 قدرة ارسال مقدارها باستخدامأظهرت القياسات أنه  قدو
يمكن أن يصل  التي المسافةعدة مرات من مسافة أبعد  وهى –كيلومتر  2للنظام أن يوفر تغطية خلوية في حدود 

من خالل زيادة . استخدام نفس قدرة اإلرسال عند وذلكيعمل بنظام الهاتف المحمول ،  ،تقليديبرج  موقعأي إليها 
التغطية الخلوية إلى عدة  تصل أن، يمكن (وات) 10إلى ما يصل إلى   GREEN cell خلية ة اإلرسالدرق

األساسية  بالحزمة صالهاوباتعلى األرض  والتيالطائرة   GREEN cellالعديد  من خاليا  وبواسطة. كيلومترات
مستخدم   10,000نصل إلى  تغطية   يمكن أن ،  Micro Evolved Packet Coreالمتطورة متناهية الصغر 

 .تكساس والية في الواقعة دينتون مدينةمساحة  يماثل ما وهوكيلومترا مربعا،  230ب  تقدرعلى مساحة 

 ،ارتدائها الطوارئ لرجال يمكن التيالمزودة بأجهزة حساسات الثاني، اختبرنا أيضا اثنين من األدوات  تدريبفي ال
 قامت والتي األدوات تلك أحدارتدى رجل اطفاء  فقد .لنقل المعلومات إلى منسقي الطوارئ خصيصامصممة وال
تلك البيانات مع جهاز كمبيوتر  بادلوت ،بهودرجة حرارة الهواء المحيطة   ،هوموقع ،همعدل ضربات قلب يلسجبت

 ناوتعقب ،دور المريض آخر يتقمصوضعنا أداة أخرى على سيارة إسعاف مع طالب  وقد. في مركز العمليات القريبة
 هايمكن هذه أجهزة االستشعار أن، نعتقد . طوال الرحلة إلى المستشفى  بواسطة نظام تحديد المواقع  السيارةموقع 

مزيد من  بذلبعد  NICS    نظامإلى  هاتحميلب  رجال اإلنقاذ  يقومأن تلعب دورا حاسما في زيادة المعلومات التي 
 .التطوير

كل من الطائرات بدون طيار، ولكن  باستخدامنحو توفير االتصاالت في حاالت الطوارئ  لقد قطعنا شوطا طويلا 
وسيلة للحفاظ  عن البحث في نستمر، يجب أن الفنيعلى الجانب و. لكن اآلن حتى ينجاهزليسوا والسوق  التقنية

، بما في ذلك المحمول محطاتتصميم معظم وبما أن . الجوار فيطائرة العلى اتصال موثوق به حتى عندما تحلق 
 المحمول محطةمن  عندما يكون كل  ولذلك ف حالة الثبات،  فيعملها يفترض أن يكون  ،  GREEN cell خاليا

 إلى محطات حتاجقد ت وبالتالي. في كثير من األحيان اأهدافه قدشارات تفاإل فإنحركة،  حالةومستخدميها في 
 phased arraysإلى ما يسمى عالية إلى معالجة إضافية لإلشارة أو  ارتفاعات على  تطير التيالمحمول الخاصة بنا 
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،  من GREEN cellأن تتحكم في اإلشارات بدقة أكبر من الهوائيات الثابتة المستخدمة في خاليا  هايمكن قد مما ،
 .ثابت بشكلبيانات للأجل توفير تدفق 

طائرة بدون طيار لتوفير ال إليه تصل أن يجب الذى واالرتفاعوباإلضافة إلى ذلك، نحن بحاجة لمعرفة مدى السرعة 
وفي الواليات المتحدة، . مترا 60 إلى 40بين  يتراوح المحمول محطة ارتفاع نحن نعلم أن متوسط. فأفضل تغطية

 هذا العام وفي ، مترا 122 نتطير على ارتفاع يزيد ع أنطائرات بدون طيار ال علىتحظر إدارة الطيران االتحادية 
لخدمة  مناسبةاالنتهاء من التجارب التي من شأنها أن تساعدنا على العثور على بقعة  وشكعلى  نحن، (2017)

 مدى المسموح به.ال، ووفق ذلك 14-نطاقفي الشبكات  المحمول 

إلى  تكلفتها تصل قدقادرة على حمل حمولة كافية ال ،بدون طيار التجاريةطائرة فال ،واألمر األخير هو التكلفة
عشرات  تتكلف( مماثلةال المتنقلة المحمول محطةأو ) GREEN cell أن خلية  كما. أمريكي دوالر  100,000

 ستضاف، (تبلغ ألف دوالر التي) handheld mobile deviceكل جهاز محمول  تكلفةو. اآلالف من الدوالرات
 فيمرور الوقت، نأمل أن نرى أنظمة االتصاالت القائمة على الطائرات بدون طيار  ولكن مع .الفاتورة إلىأيضا 
 . الجو لعدة ساعات في، وبأسعار معقولة، وقادرة على البقاء م حكمة حالة

تطوير طائرة بدون ب (فيسبوك)شركة قامت  لقد: والخبر السار هو أننا لم نعد الوحيدين الذين يعملون على هذه الفكرة
إلى مناطق الكوارث، في حين اقترح فريق بحث من جامعة  Wi-Fiالشبكات الالسلكية  تقنياتأن توفر  هايمكنطيار 

بدون  التي الطائراتتلك  أيضا تتاح سوفو .لنامفهوم مماثل بطائرة بدون طيار ل محمول محطةغنت في بلجيكا، 
بناء مثل هذا النظام ليس  عائدات وفي يوم ما، يمكن قياس  .يؤدي إلى انخفاض األسعارقد لجمهور ، مما لطيار 

 هالناس، ال أعتقد أن حياةعندما يتعلق األمر بإنقاذ ف .ولكن في إنقاذ األرواح البشرية ،فقط في التكاليف التي يتم تجنبها
 .ما يكفي من االستثمار يوجد
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هل يمكن للطاقة الكهروضوئية 

 أن تنقذ شبكة الكهرباء

 ،(Virtual Oscillator Control: VOC) حتكم املذبذب االفرتاضي ابستخدام تقنية جديدة تسمى
 على استقرار شبكة الكهرابءاملساعدة أنظمة الطاقة الكهروضوئية تستطيع 

 

 بنيامين كروبوسكي  / كتبه

 مدير مركز هندسة أنظمة الطاقة في المختبر الوطني للطاقة المتجددة، قولدن، كولو
 

 بتوقيت جرينتش 15:00الساعة        2016  أكتوبر  20تم نشره في 

 . 2016(ولكانون األ ) أكتوبر(، في شهر ”?Can Solar Save the Grid)  لطباعة تحت عنوانالمخصص ل صداراإلتظهر هذه المقالة في مالحظة: 

______________________________________________________________________ 

لى العربية بتصرفإنقله   

 مهندس صالح الدين العاصيال

Can Smarter Solar Inverters 

Save the Grid? 

A new technique called virtual oscillator control lets solar 
inverters help stabilize the power grid 

By Benjamin Kroposki 

Director of the Power Systems Engineering Center at the National Renewable Energy Laboratory, in Golden, Colo. 

______________________________________________________________________ 
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 (ستيف جونسون) ثبت منذ عدة سنوات، حين

ً ألواح منزله في شمسية على سطح  ا

منه شخصية  هذلك مساهم اً عتبرم ،كولورادو

كان نظامه  حيث، نظافةر كثلجعل العالم أ

صل تالمو (Photovoltaic) الكهروضوئي

يقوم من حين آلخر بعكس دوران بالشبكة 

فواتير يخفض و اً عداد الكهرباء نهار

 له فيخالل جولة ولكنه مؤخرا و .الكهرباء

(، NRELالمختبر الوطني للطاقة المتجددة )

 تعرف  علىالقريبة،  (غولدنقرية )في 

 ؛الجانب السلبي المحتمل للطاقة الشمسية

الكهروضوئية نظمة األمعظم فحيث أن 

الكهرباء حال شبكة مصممة لتنفصل عن 

ولكن . كبير سقوط الجهد فيها نتيجة عطل

وقت المنازل عن الشبكة، وفي مئات أو آالف مزعج لمالكه فقط، أما انفصال منزل واحد لنظام كهروضوئي فصل 

 .أو منطقة بكاملهاإلى انقطاع يسود مدينة فيها اضطراب صغير ، محوال لشبكةفي اختالل ثبات ا، فقد يتسبب واحد

أعداد ففي معظم أنحاء العالم المتقدم تحديا غير مسبوق.  تواجه المرافق الكهربائيةلقد أصبح من المعلوم أن 

الواليات المتحدة  ، ففيتزايدت عملهممقار منازلهم أو أسطح أنظمة الطاقة الكهروضوئية على مستخدمي  مستهلكينال

في المائة منذ  60الـ قارب اكمارتم اسنوي ا، شهد تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية نموعلى سبيل المثال وحدها

الكهربائي ضخ في خطوط التوزيع تالقدرة التي هذه جيجاوات.  32 ستحدثة نحومالقدرة وبلغ ناتج ال، 2010عام ال

هذه المشكلة ليست رئيسية، وعلى الرغم أن بزعزعة استقرار الشبكة.  ةً هددملتحكم بالجهد والتردد لمشاكل في سبب تت

ب الجهد )المشكلة هو تلك سبب  .النظم الشمسية الموزعةمع تكاثر  كذلكإنها يمكن أن تصبح إال  ن و   ، (Inverterم 

الكهروضوئية إلى تيار مناوب أو متردد لوحات صادر من الال( DCالمستمر )وهو نظام إلكتروني يحول التيار 

(AC) والمحالت التجاريةالمباعة إلى المنازل معظم هذه العواكس أو المنوبات  .شبكة الكهرباء فيتدفق والذي ي 

بات تقليديةهي  جونسون،منزل  الذي فيذلك ها اليوم، بما في  التردد الصحيحينالجهد وها ريلى الرغم من توففع .منو 

وفقا ألبحاث تعدل عملها تبعا لذلك. بالتالي ما يحدث على الشبكة و ستشعرال تشبكة التوزيع، إال أنها مع  ينزامنتلما

الكهروضوئي  منع نظام حديثة"الذكية" ال يمكن للمنوبات وشركائه (NRELلمختبر الوطني للطاقة المتجددة )لحديثة 

 وذلك بمنع ؛عل الشبكة أكثر استقراراك األمر يجذل . إناالنفصال عن الشبكة دونما سبب موجب لذلكمن  المحلي

 عن الشبكة.مئات أو آالف األلواح الكهروضوئية  عند انفصالحدث ي قد ذيالوالمفاجئ للجهد والتردد  االنخفاض

يمكنه الحفاظ على استقرار  إليجاد نظام تحكم بالمنوبات اً مبتكرمازالوا يطورون أسلوبا  المختبرزمالئي في ما زال 

في حال تغذية الشبكة بالكامل عبر الطاقة الشمسية والرياحية وغيرها من مولدات الطاقة والتي تمر الشبكة حتى 

المرافق الصناعية سريعة التطور والتي تعتمد في تشغليها حاجة  لسدعلى استعداد  ها. إنالذكية خالل هذه المنوبات

األلواح الكهروضوئية على أسطحهم، فإن الطاقة  ذاتمنازل أصحاب الومع تزايد اعداد المستهلكين  على الكهرباء.

توليد مركزية ضخمة والنتيجة: االستغناء عنها شيئا الحاجة إلى محطات من تقلل للشبكة التي يقومون بتوريدها 

 التيوشبكاتهم موثوقية عالية المستوى لتشغيل طرق للحفاظ على للتدافع بحثا عن مشغلي الشبكات فشيئا. مما يحث 

لمساعدة انتقال  أساسيةالذكية وطرق التحكم الجديدة ستكون  المنوبات. إن الجمع بين كذلكطالما اعتبرها عمالؤهم ل

 .من الرياح والشمس وافرة من الطاقة الكهربائيةكميات سيكون من الطبيعي انتاج المرافق إلى شبكة المستقبل، حيث 

أكبر مدينة انتشارا النظمة الطاقة الشنسية.اواي، حيث الصورة: لشركة )سوالرسيتي(، وتظهر أحد عمالها يقوم بتثبيت ألواح للطاقة الشمسية في ه   
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تعديل الو باالستشعارالشمسية الذكية للمنوبات  تسمح (VOCتحكم المذبذب االفتراضي ): تقنية جديدة تعرف باسم الحالة المستقرة

فإن هذه محطات الطاقة الكبيرة، المستقلة وتقاعد الشمسية الطاقة نمو بتغير مفاجئ في التردد أو الجهد. كضطرابات الشبكة، وفقا ال

 .الشبكةاستقرار اعد على تسسالتقنية 
 

خط نقل خرج  يعمل بالفحم أو توليد مصنعإذا توقف فجأة يوم مشمس منتصف يمكن أن يحدث في الذي ما فلنتخيل 

معدل الطبيعي الستعادة الوفي المائة.  10جهد الشبكة بنسب تصل إلى  هبوطفي هذا تسبب يقد  .للطاقة عن الخدمة

ويتم ذلك إما من خالل ، ممكنقدرة إضافية للشبكة في أسرع وقت ب جالاستيجب على الفنيين قبل الهبوط للجهد 

فصل األحمال في مناطق اخرى بالشبكة أو حاالت ال هلمثل هذشركات التوليد حتفظ بها تحتياطية استجالب قدرة ا

تحدد الئحة بالمستهلكين للتقليل من استهالكهم خالل فترات ارتفاع ، والتي للطلب( تقنية )االستجابةبتعرف  ةآليبتقنية 

 ا.لخطر  م الشبكةتعرض جودة ند أو ع تكاليف الطاقة

 منوبات التقليديةمجموعة من التنفصل  ماعند صل فعالً يح الذي -المزيد من المولدات هو فقد من غير المرغوب فيه، 

 واسعذريع  أن يتوالى إلى فشليمكن  مثال، )دون مراقبة(، لجهدطفيف لانخفاض فحين حدوث بشكل جماعي. 

)خطأً(،  أنت ال تريدف :الشبكةهبوط  منوبات في حالالقبل فصل سبب وجيه  من وجودوبالتالي يجب التأكد . النطاق

الخط (؛ فقد يتعرض أي شخص يعمل على ذلك الطاقة الكهروضوئية)أنظمة مفصول ب كهربائي خطغذية تيستمر أن 

 القطاعاتلكهروضوئية في ا الطاقةلحفاظ على مهم جداً ا، التالية لعطل ما. ولكن في الثواني القليلة عقة كهربائيةلص

الجهد أو التردد  هبوط تخطيالذكي  للمنوب، يمكن منوبات التقليديةعلى النقيض من الوشبكة. األخرى السليمة بال

 ها، فيمكنببعضها البعض االتصالنوبات الم فباإلضافة إلمكانية تلكلشبكة. ل ة المدىضطرابات قصيراالوغيرها من 

 .ظروف متغيرةالتحكم بها استجابة ألي وتها أن تسمح لمشغلي الشبكة مراقب

، التي تحتل المرتبة هاوايوالية  هومكان لدراستها فأفضل ، العامة الشمسية الذكية على المرافقمنوبات لفهم تأثير الو

والشركات حافزا قويا لتركيب  سكانلل ، والتي وفرتاألولى من حيث سعر التعرفة في الواليات المتحدة األمريكية

المنشآت الشمسية المرتبطة من اآلن  واليةلدى الف .نفسها فقاالمر المحفزات المكتسبة مننظم كهروضوئية، إلى جانب 

. وفى العام االتجاههذا االستمرار في ، ومن المرجح الواليات األخرىضعف متوسط  20بشبكتها ما يقرب من 

كهرباء من % من ال100لى توليد  إصول وحددت حكومة هاواي هدفا لل( 2015) يالماض

غالبيتها رياح، لكن من ال. بعضها سيكون م2045بحلول عام وذلك مصادر الطاقة المتجددة 

الطاقة الشمسية في جزيرة  تتواجد. الالمركزية أو الموزعة الطاقة الشمسيةستكون من 

تتعامل باستمرار  (HECO) شركة الكهرباء في هاواي  مستوى يجعلب( Oahu) أواهو

، مشكلة ية قد تكونالعكس تلك التغذيةعبر خطوط التوزيع. معها لتغذية المحطات الفرعية 

. لنفترض المستخدميننحو فالطاقة الشمسية ترتد تلقائيا توزيع فجأة، ال تعطل أحد خطوطإذا ف

 المرتدةيمكن أن تتدفق الطاقة عندها  ،قاطعال تسبب )بتأريض( خط ما وفتح ةأن فرع شجر

 . المفتوحذلك القاطع  إلى مكان الحين وصوله القطاعاتمنازل أو بعض المرة أخرى نحو 

 عال   هذا االرتفاعإذا كان فالجهد. لحظي حاد في ؤدي إلى ارتفاع ت قدرةالزيادة في ال إن تلك

 ولمنع تلف المحركات والمولدات، ومعدات التوزيع.ي قد، فإنه نسبيالفترة طويلة و يكفيبما 

 2014هاواي في عام إنتاج الطاقة لمرافق ولجنة  HECO ت، قررهكذا ارتفاع في الجهد

راين جونسون يدرس نظام تحكم بفي المائة  120نسبة أواهو  فيأال تتجاوز كمية الطاقة الشمسية المولدة على أي خط توزيع 
 .المذبذب االفتراضي

مورالي باجو، جريج مارتن، وبريان 
بالمينتييه من مختبر الطاقة المتجددة 

منوب  ن( يختبروNRELالوطني )نريل 

كهروضوئي ذكي مرتبط بمحاكي شبكة 
 الكهرباء.
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من ربط  واظرح  قد  HECO زبائنآالف من  بضعةأن  الطبيعية. وكانت النتيجة منه النهاريلحمل لمن الحد األدنى 

 شمسية على أسطح منازلهمفي تركيب أنظمة  نينووكانوا ممن ن وآخروقرر  ،هم الكهروضوئية بالشبكةتأنظم

 الشمسية. االقبال على مزودي الخالياتراجع  كما لوحظ بذلك، التراجع عن ذلك

التابعة لوزارة الطاقة األمريكية،  SunShotمن الواضح أن هناك حاجة إلى حل أفضل. ومن خالل مبادرة اذاً، 

 وشركة سوالرسيتي HECOمع مهندسي  ،وأندرسون هوك سوديبتا تشاكرابورتيهما:   NREL ان منباحث تمك ن

(SolarCity ) ،دراسة سبل السماح بمزيد من الطاقة الشمسية على شبكة من أكبر مزود للطاقة الشمسية في البالد

التابعة لـ  "منشأة تكامل نظم الطاقة"في  بهدف اختبار تلك المنوباتاختبارات عدة من خالل تشغيل  دأوا،فب .أواهو

NREL، يمكن لجهد. الهدف هو معرفة ما إذا كانل زائد ارتفاعحدث فيها قد يالمختلفة التي السلوكيات لتحقق من ا 

 الشبكة. تغذي بهاالتي  قدرةكمية الخفض سريع ل عبر ارتفاعات في الجهد كذاهاالستجابة لالذكية  للمنوبات

 .كيلوواط 12إلى  3 بينتتراوح  بقدرات تجارياومتوفرة متقدمة منوبات أجرى الباحثون االختبارات باستخدام خمسة 

المستمر من سلسلة أو أكثر التيار  قدرة، والتي تستمد نوبات المختبرةبين أنواع الممن سلسلة المنوبات المت وكانت

 يمحاكب منوبربط كل تم من لوح واحد. وقدرتها ، والتي تستمد و(ميكرالمنوبات الصغرى )من األلواح الشمسية، و

جهد  عارتفا عند منوبرصد استجابة البعد ذلك تم  الطاقة.كهروضوئية بح الوتغذيه أ منزاليحاكي حمل مع شبكة لل

 مماثلواسع تتراوح فيه نسب القدرة الشمسية الى الحمل من  على نطاقاالختبارات  ت هذهالشبكة. وكرر يمحاك

 .الحمل أمثال 10إلى 

بحيث لم يزد أقصى ارتفاع للجهد عن ، منوبات بفصل األحمال فوراً كل ال ةاستجابحيث  :وكانت النتائج مطمئنة

مدة بقيت . وباإلضافة إلى ذلك، انخفض متوسط االرتفاعات بشكل كبير فيماي اختبار، ضعف الجهد الطبيعي أل

تركيب  أظهرت االختبارات أنه عندوبذا ثانية ، وهي فترة قصيرة مقبولة. من ميكرو إلى ملي جهد ارتفاعات ال

 .شىكان يخ  فان ارتفاعات الجهد كانت أقل سوءا مما الذكية، منوبات ال

 

على أنظمة الطاقة الشمسية في أواهو  حظرها  HECOهيكو  شركة ، رفعتوبعد االقتناع بنتائج تلك االختبارات

. NRELقبل من ت فحصوالتي  طورة،المأحد تلك المنوبات الجدد استخدام المستهلكين رط بش، 2015أوائل عام 

، ومن ناحية أخرى. NREL اتاختبار طرق باستخدامنماذج أخرى منوبات العتماد ال منتجيمع وتعمل الشركة اآلن 

كاليفورنيا، إلعادة برمجة ب بيتالوما من Enphase Energy إنيرجييز مع شركة إنف   HECOهيكو شركة عملت 

تفادي  تتمكن منعلى شبكة أواهو، ل ميدانيا   والمستخدمة (المايكرو -الصغرى  )المنوباتمن 800,000 ــ)عن بعد( ل

شركة  ضاعفتاالضطرابات. وقد  تلك جراءوالمساعدة على تحسين استقرار الشبكة  الشاذة، دوالترددات والجه

 في المئة من الحد األدنى 250قدرة الكهروضوئية على كل خط توزيع، إلى لمن الحد األقصى ل   HECOهيكو 

 معهدا يعتزمتأثير وطني أو حتى عالمي، حيث هذه الخطوات التي اتخذتها الشركة ل تؤدي. وقد يةارل النهاحملأل

IEEE  و UL ،كمعيار لجهد الزائد ع ااارتف حاميات ضميناآلن تنوبات، المعايير التقنية الدولية للم انضعي لذانالو

 .ةالذكيللمنوبات  قياسي 
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هناك ف، (هيكو)مثل  شركات الكهرباءالذكية حل بعض المشاكل التي تواجه  منوباتمن ال جديدلجيل اليمكن ل وبينما

ة يتعتمد على محطات توليد الكهرباء الكبيرة والمركز الزالت الطاقة الحاليةفشبكات لوح في األفق. تقضية أكبر 

 60عظم أنحاء العالم ودورة في الثانية في م 50بلغ يمعين نتاج القدرة بتذبذب سرعة مناسبة إلبولد هائل يدور عبر م

 الثباتكامل شبكة الكهرباء تعطي  دورة في الثانية في الواليات المتحدة وأجزاء من آسيا. هذه المولدات مجتمعة

التأثير على ترددها سوى  لدرجة ال يستطيع مع بعضها البعضبشدة كبيرة جدا ومتزامنة فهذه المولدات  :الميكانيكي

ح وخاليا الوقود والبطاريات، ااقة الموزعة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والري. مصادر الطالضخمةاالضطرابات 

نوبات المستخدمة من الكهرباء، والم موثوقةكميات متغيرة وغير حيث انها تزود الشبكة ب؛ تفتقد لهذا التزامن الدقيق

 . فقط تردد الشبكةلتتبع بالشبكة مصممة  تصاللال

 استبعادها،م سيت -يةوخاصة الفحم- المتجددة، فإن العديد من محطات الطاقة المركزية الكبيرةر توليد الطاقة انتشا معو

 اضطراب حدوث أيتردد في حالة الوللجهد   لالستقرار والديمومة الموجودة اآلنالشبكة افتقار  وسينتج عن ذلك

ة متقدم نوباتلهذا السبب، قد تحتاج شبكات الكهرباء في المستقبل إلى م .واسع

الشبكة، من خالل  كوين(ت. بل تقوم )بما تقوم به الشبكة بالضرورةال تتبع 

للمساعدة في الحفاظ مستمر  تناغملالضطرابات والعمل في  يةاالستجابة الفور

 االفتراضي المذبذب تحكم، والمعروف باسم هذا االسلوب. كةالشباستقرار على 

(Virtual Oscillator Control - VOC ،)من قبل فريق  تم تطويره

من جامعة  (سيراج دوبل)العمل مع ببقيادة بريان جونسون،   NRELنريل

جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا؛ و فلوريان  من (وليسكو بولسفرانا و)مينيسوت

ب بذ  ذ  لتحكم الم  الفكرة األساسية إن  .زيوريخ ETHتي إتش  دورفلر في إي

 وهو كل ما – (Oscillators) خصائص المذبذبات تفعيلهي االفتراضي 

أو  أو ضابط اإليقاع ي(الميكانيك زنبركالالنابض )يتحرك بطريقة دورية، مثل 

 .شكل طبيعيحركتيهما ستتسقان بفإن ين ب  بذ  ذ  اقتران أو ربط م   عندفالمحرك. 

 .على نوابض ميكانيكية مثبتة على لوح صلب وثابتصور عدة أوزان معلقة لنت

تبدأ النوابض بالتذبذب بشكل غير  )لتحريك النوابض(،األوزان عند سحب هذه 

ن ردة فعل معاكسهفإنمتناسق. في حال كان اللوح ذاته معلق بنابض مدلى من السقف  انقباضا وانبساطا  ه سيكو 

. بالتذبذب بتردد واحد وبشكل متناغم. في غضون فترة قصيرة من الزمن، سوف تبدأ جميع األوزان لألوزان المرتدة

إذا ف: يتجاوب مع الشبكة كنابض )زنبرك( منوب جعل كلفالفكرة تكمن ب، االفتراضي المذبذب لتحكملنسبة أما با

 جهد الشبكةارتفاع تغير الجهد. وبالمثل، فإن ضد فع" د"يعدل المنوب من مستوى جهده الناتج لـلـ، هبط جهد الشبكة

من  منوباليعدل ل ،بب بالمثليتسزيادة أو نقص تردد الشبكة س طبيعي." الجهد إلى النطاق الخفض"منوب لـحفز السي

عند ربط و. منوبكل تحكم ببرنامج الذي يبواسطة التحكم المذبذب االفتراضي  تنفيذيتم تعويض. لقدرته الناتجة ل

ً علق كلوح متعمل سالشبكة نفسها فإن الشبكة، الخاصية ب هالمنوبات بهذ مئات  ركيبتإن  معاً.منوبات ال بنوابض رابطا

ضمن نطاق النظام معا للحفاظ على جهد وتردد يضمن عملهم نفس الدائرة سوف  منوبات فيأو آالف من هذه ال

 .مقبول

صغيرة الاستقرار شبكات الكهرباء  علىلمساعدة هو ا VOCمن تصميم   NRELباحثو في بادئ األمر، كان هدف

، كبر للشركةاألالشبكة يمكن توصيل الشبكة الصغرى ب، حيث شبكات الصغرىالالمعروفة باسم ومعزولة النسبيا و

الشبكة الصغرى كل ما تحتاج ، يجب أن تولد كبرعن الشبكة األعزلها عند و .أو يمكن فصلها وتشغيلها بشكل مستقل

ها، لديها بحكم طبيعتوألن الشبكة الصغيرة،  يعتبر تحديا كبيراً  الحفاظ على االستقرار وبالتالي فإن. من طاقة كهربية

عني ت قدوحدة تكييف هواء مركزية كبيرة، كتشغيل مفاجئة لحمل جديد، الضافة اإلوبالتالي فإن  أصالً؛ ريحمل صغ

 
% الحد األدنى من الحمل النهاري في أواهو 

OAHU 

  % 50أقل من 
50 – 100%  

100- 250%  
  %250أكبر من 

تظهر هذه الخريطة الكثافة النسبية ألنظمة 
الكهروضوئية المتصلة بالشبكة المثبتة على 

 هاوايوالية جزيرة أواهو في 
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نظاما   NRELشبكة صغرى، استخدم باحثومع  VOCنظام الختبار و .الكليالطلب  ستوىمقفزة كبيرة نسبيا في 

كهرو اللوحة ال تثبيته على بحجم ما يتم)مايكرو( صغيرة  يةت اختبارمنوباعدة أنواع من مع أنواع حمل متعددة ب

مع  التجاوبتقييم والباستمرار بسمح له يل منوبأضاف الفريق برنامج تحكم المذبذب االفتراضي لكل ثم  .ضوئية

الحاجة  بتناغم تام دون لشبكةاتغيرات مل وقد استطاعت المنوبات بالتالي االستجابة الفوريةلشبكة. لظروف المحلية ال

 البيني المباشر. لالتصال 

 droopهذا األسلوب يم كن من استجابة أسرع بكثير من النظام المستخدم حاليا، وهو ما يعرف بالتحكم المتغير او 

control يقوم هذا األسلوب بالتحكم بالمنوبات والمعدات المتزامنة كالمولدات. يقوم مبدأ هذا النظام على فكرة ان .

البعض لتشكل وهو ما يسمح بربط عدة مولدات مع بعضها  لمولد واحد يتغير تبعا للقدرة الناتجة منه التردد والجهد

 يتطلب فإنه ،منوباتال على تعتمد التي األنظمة على المتغير هذا تحكم تطبيق يتم . ولكن عندمانظام توليد متكامل

تسبب بطء  الضرورية الحسابات هذه. المناسبة االستجابة بحساب يقوم ثم والجهد التردد بقياس أوالً  يقوم تحكم نظام

 تماًما الشبكة، ظروف في للتغيرات ( فوًراVOCيستجيب ) وعلى النقيض من ذلك،. عام لتنفيذ أي استجابة أو تدخل

 وبغير الحاجة. الحسابات أو القياسات إلى الحاجة من األدنى وبالحد المحفزات، من أليما  نابض يستجيب كما

 البعض. بعضها مع توصيل مباشر ألجهزة

، شركات الكهرباءعلى شبكات  العمل هيمكن (تحكم المذبذب االفتراضينظام )ما إذا كان   NRELختبر نريلحالياً، ت

، لذلك ةتجربة على شبكة حقيقياجراء الألسباب واضحة، ال يمكننا و .التي تربط اآلالف من المنازل والشركات

واألحمال  منوباتشبكة محاكاة. سوف تتفاعل البسكنية وأحمال متصلة منوبات جموعة كبيرة من ستخدم منا سياختبار

 الشبكةوتردد لتحديد ما إذا كان جهد االحتماالت مجموعة من ل ما يسمحب، االفتراضيةبشكل واقعي مع هذه الشبكة 

 وبرمجة منوبات تم تصميملقد  .ضمن النطاق المطلوب في ظروف التشغيل العادية وكذلك االضطراباتيان يبقس

 من السهل تعميم هذا البرنامج ، ولكن بشكل مخصص  NRELتحكم المذبذب االفتراضي المستخدمة في اختبارات

تحكم المذبذب االفتراضي متوافقة منوبات أظهرنا أيضا أن قد  ،بحيث يستخدم في المنوبات الجديدة. في اختباراتنا

ً و droop المولدات المتغيرتحكم  نظاممع   .في شبكات الكهرباء الكبيرة المستخدم حاليا

الموزع  لتوليدنحو االمتزامنة الدوارة مكائن شبكات الطاقة في العالم بعيدا عن ال تتوجهعندما فالمستقبل،  بالنظر إلىو

فاظ أفضل الطرق للح نفسه كأحد VOC ثبت نظامقد يف، Power Electronics إلكترونيات الطاقةيتحكم به  يذال

 .حتميا، واآلن هو الوقت المناسب للبدء في التحضير له يكونعلى شبكة مستقرة. وهذا التحول بدأ 

 

 

 

 

 

 

طاقة شمسية أذكى: المنوبات تحول التيار المستمر من اللوحات الكهروضوئية إلى 
التيار المتناوب المستخدم من قبل شبكة الكهرباء. صممت المنوبات التقليدية 

اكتشاف عطل، لكن المنوبات األحدث، مثل هذا، يمكن تحديثها عن لتنفصل عند 
 بعد للعمل خالل هذه االضطرابات.
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تتيح تشغيل تطبيقات  الي  جديدةاألداة ال  

هي  المفّضل كعالية األداء في متصفح

 WebAssemblyتجميع الويب أو 

 عبر )اإلنترنت(... البرامج والتطبيقات المعقدة توفر
 

 ، مهندس أبحاث في شركة )موزيال(Luke Wagner لوك واغنر : بقلم
 

 بتوقيت جرينتش 16:00الساعة        2017نوفمبر    21تم نشره في 

 .2017 (ولكانون األ )(، في شهر نوفمبر Turbocharging the Web)  لطباعة تحت عنوانالمخصص ل صداراإلتظهر هذه المقالة في مالحظة: 

_________________________________________________________ 

لى العربية بتصرفإنقله   

حسن بن محمد األميرالدكتور    

WebAssembly Will Finally Let 

You Run High-Performance 

Applications in Your Browser 

Online applications could work as smoothly as the programs 

you install on your machine 

By Luke Wagner 

______________________________________________________________________ 
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احترافي عبر  تصميم  نموذج ماذا لو كان بإمكانك مشاركة

السماح ألحد و computer-aided design (CAD)  برنامج 

 تقول لهتتحادث معه و ، وبعيد؟ مكان من عن بعد أو بمعاينتهالزمالء 

تصميمي ، وال تتردد في راجع ، اضغط على الرابط: "على سبيل المثال

لن تحتاج إلى إرشاد في هذه الحالة "، إجراء التعديالت التي ترغبها

أن أو  ،إلى تثبيت برنامج خاص عنك، بعيدالمتواجد في مكان زميلك 

تخيل أن جميع برامجك وبياناتك لديه. نظام التشغيل  عدم توفربشأن  تقلق

 المعقدة الحاسوبية وأن التطبيقات (Cloud ةيالسحاب)قد تم تخزينها في 

كما  اإلنترنت تعمل في متصفحأصبحت مثل تحرير الوسائط المتعددة 

 .في جهاز صديقك لو كانت مثبتة محليًا

أضفنا  قدويقول الكاتب باننا  ؛ى العقود الثالثة الماضية على مد من المطورين على جعل هذه الرؤية حقيقة كامالً  عمل جيالً لقد  

الثنائية ، واالتصاالت ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد، والطباعة ، والرسوماتإمكانيات جديدة إلى الويب، مثل تدفق الصوت والفيديو

نواصل ومع ذلك   .والموقع وإدخاالت الكاميرا، باإلضافة إلى تعدد اللقطات ، وتخزين البيانات، والتصفح دون اتصال)والجماعية(

منذ األيام األولى للشبكة ف .المثبتة محليا  تطبيقات الاألداء ، وعلى وجه التحديد القدرة على تشغيل تطبيقات الويب بسرعة ك لتحسين العمل

إن ما  .تشغيل أي نوع من البرامج تقريبًاوسيلة ل االمتحمسين أن يجعلوهو، أراد الكثير من األشخاص األذكياء (اإلنترنتالمعلوماتية )

من بعض )البرامج(  يتم تعريفولذلك  .ختلف عن منصات البرامج األخرىت (الويبتقنيات )هو أن  صعباً نوعا ما،يجعل هذا الحلم 

القدرة على أن تكون لديها )ومع أن  . ولكنيمكن ألي شخص البناء عليهاومتلكها أي شركة ت، بحيث ال المصدر خالل المعايير مفتوحة

 .فإن المطورين مرتبطون فقط بمستخدميهم(، ديمقراطية للغاية

التركيز على واحدة من أقدم وأخطر العقبات التي تعترض التقدم:  موزيالشركة   الفريق الذي أعمل معه في اختار قبل سبع سنوات ،

ثالثة أعمدة لصفحات الويب الحديثة، والتي تستخدم لغة توصيف  واحدة منتلك اللغة   ، حيث تعد)  جافا سكريبت لغة برمجة أداءوهو )

لتحديد كيفية تصميم المكونات الخاصة بها،  (CSS) األنماط المتتالية وصفحاتلوصف تخطيطها ،  ( HTML ) النص التشعبي

تمكنت أنا ن، األولى: قبة بطريقتيلقد تغلبنا على هذه الع .لتقديم مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية الغنية JavaScript وترميز

الحاسوب  مباشرة على أجهزة لو كانت مثبتةداخل المتصفح كما  مقبولة،وزمالئي من تشغيل برامج ضخمة ومعقدة تعمل بسرعة 

(Computer).  خرى إلنشاء معيار األ اتمتصفحالبعد ذلك ، عملنا مع شركات (WEB)جديد يسمى WebAssembly  مما ،

ً آمن اً رمز هيجعل  .أصبح اآلن جزًءا رسميًا من الويب، ووفعاالً  ا

، وجافا سكريبت CSS و HTML استخدام تقنيات الويب الحاليةان؛ األول هو قبل أن نبدأ هذه الرحلة، كان لمطوري الويب خيار

للمتصفح بحيث يتعين على  plug-inإنشاء مكون إضافي  . والثاني هوعلى متصفحات الويب الحالية اتشغيله يمكن اتإلنشاء تطبيق

 كان الخيار األول مريًحا وبسيًطا وآمنًا للمستخدمين  هو الحل المثالي.لم يكن ولكن كال الخيارين السابقين  .المستخدمين تنزيله وتثبيته

، وستستغرق  حبةوكذل الصوتيات المصا، لرسوم المرئية قد تتوقفاأن : حيث البناء المعقدولكنه قدم تجربة رائعة للتطبيقات ذات  .

بسالسة وسرعة ، ولكنها  -ألعاب الفيديو ك -تتيح المكونات اإلضافية للمتصفحات تشغيل البرامج  وقت أطول لالستجابة. التطبيقات 

باإلضافة إلى ذلك ،  .المستخدم جهازالتنزيالت إدخال شفرة ضارة في  لتلكويمكن . تتطلب من المستخدمين تنزيل البرامج وتثبيتها

  .المكونات اإلضافية فقط على متصفحات محددة تعمل

 ، والمحركات التي تقوم بتشغيل تستفيد التقنيات الموجودة بالفعل على الويب فهي اآلن خياًرا جديًدا  WebAssemblyأداة  وفرت

JavaScript  جعل هذا النهج  .أسرعبحيث يمكن قراءة الكود وتنفيذه بشكل ، داخل المتصفحات، وخصائص أمان المتصفح الموجودة

 لـ يتوفر دعماً واليوم ،   .ألنه كان يعني عماًل أقل ومخاطر أقل بالنسبة لهم اتمن األسهل الحصول على الدعم من شركات المتصفح

WebAssembly  متصفح موزيال فايرفوكس كل من في أحدث إصداراتها Mozilla Firefox    متصفح قوقل كرومو Google 

 المؤلف لوك واغنر ]يمين[، وزميله بشركة )موزيال( ألون زاكاي.  
 تصوير: غابرييال هاسبون      
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Chrome سفاري من شركة أبلمتصفح و Apple Safari متصفح إيجدج من ميكروسوفتو Microsoft  Edge  لذلك يمكنك أن

  .تتوقع أن يكون الويب أكثر قوة من اآلن فصاعًدا

موزيال  شركة من (ستمارتن ب  )كان تفكير قائد فريق  .حول االبتكار التقني ، بدأت هذه اللعبة بألعاب الفيديو مثل الكثير من القصص

 معقدةإذا تمكنا من جعل األلعاب تعمل بشكل جيد على الويب ، فستتبعها تطبيقات حاسوبية  إنههو 

جهودهم الكثير  تز، رك   games.mozilla.org  برنامج ألعابها (موزيال)عندما بدأت و .أخرى

مكثفًا ومثيًرا ، حيث استخدم األشخاص أبحاثًا ( وبشكل  جافا سكريبت)من مهندسيها على أداء 

 استطاعكان فريقنا  وبالتالي .يالصناعالقطاع أكاديمية متطورة ومجموعة من تقنيات التحسين من 

  ).المعيار الذهبي)البرامج األصلية،  تشغيلقريب من  لمقدار (جافا سكريبت)تسريع 

ي بعض األحيان ؛ ففلم تكن متسقة تلككانت المشكلة أن مكاسب األداء ولكن 

، مما يتم تشغيل الكود بسرعة كبيرة ، لكن في بعض األحيان ال يحدث ذلك

جعل من الصعب تحديد متى وأين يحدث التباطؤ، وكان من المستحيل تقريبًا 

 ألون زاكاي (موزيال)كان لدى زميلي في  .فيهالتنبؤ بالوقت الذي ستحدث 

(Alon Zakai)  أال وهي المشاكل تلكأن تعالج مثل  هايمكن سخيفةفكرة ،

التي ستعمل بشكل جيد  JavaScript وتحويلها إلى شفرة ++ C بلغةأن يأخذ لعبة كان قد ساعد في كتابتها 

أمًرا ال  JavaScript إلى ++ C ، وفي ذلك الوقت ، كان تحويل 2010عام كان هذا في  .على الويب

كثير ود، اكواألمن سطر األماليين  ذاتبرامج ضخمة   ++C أن األلعاب المكتوبة في؛ حيث يمكن تصوره

البناء  األسوأ من ذلك ، أن األلعاب تشدد على .بشكل جيد في تلك األيام (جافا سكريبت يتعامل مع )جدا ال

الصوت، الفيديو، الفيزياء، الذكاء -، ألن لديها العديد من المكونات المختلفة الرئيسيةلمنصة األساسي ل

 ومتوافقة مع الباقي.  سقةتالتي تحتاج إلى التشغيل بطريقة م -االصطناعي

 إلى ++ C من لغة سريعة وقوية مثل لغة عقدة وتحويلهاالوظائف المتشغيل كل تلك   يةكيفعن غموًضا تاًما للجميع  هناك كان

JavaScript وهي لغة ويب مصممة أصالً لعرض مستندات ، Hypertext حتى زكاي !.خفيفة الوزن (Zakai)  ،في ذلك الوقت

: هل يمكن أن يتم وكان يتسائل بفضولية، (جافا سكريبت) مرة أخرى بلغةلكنه لم يكن يريد إعادة كتابة لعبته  .غريبة فكرةنها إاعتقد 

وقد أطلق على  .تلقائيًا JavaScript إلى ++ C شفرة لها القيام بترجمةأداة مفتوحة المصدر يمكن  ينتكولذلك بدأ العمل على  ذلك؟

 من البرنامج التلفزيوني "embiggen" و JavaScript من "script" كلمة ، وهو عبارة عن مزيج من Emscripten مشروعه

" The Simpsons "  والعبارة الشهيرة به"A noble spirit embiggens the smallest man” " الروح النبيلة والتي تعني

 ."أصغر رجل تالزم

واكتشف   ،Mozilla شركة ، ثم كجزء من برنامج ألعاب أوالً  لمدة عامين ، كمشروع جانبي Emscripten برمجة في (زاكاي)عمل 

فهم ال يريدون  (؛ زاكاي)الذي كان يعاني منه  كلةالمش قائد فريق "بست" أن شركات األلعاب الكبيرة في أماكن أخرى تعاني من نفسه

 .حتى يتمكنوا من العمل على الويب (جافا سكريبت) بلغة من جديد ألعابهم الضخمةاألكواد الخاصة بقضاء الوقت والمال في إعادة كتابة 

الويب. لقد في متصفح  ++ C لعبةفي المرة األولى التي أظهر فيها  .إلى أن نجح Emscripten لذلك استمر زاكاي في العمل مع

موجودة: الرسومات، الصوت، منظور اللعبة على الشاشة، جميع مكونات اللعبة )بكل تفاصيلها( عندما ظهرت  اندهش جميع الحضرون

الفريق  ذهب أعضاءومن قبل، الموجودة شكوك . لقد تالشت كل الثالثي األبعاد المتغير، تفاعالت متعددة الالعبين، واختيار األسلحة

 .دةاسعاستغراب واللعبة، وبدأوا في إطالق الصواريخ على بعضهم البعض في  الستخداماآلخرون عبر اإلنترنت، 

   Emscripten ألون زاكاي ، مبتكر

 تصوير: غابرييال هاسبون

https://games.mozilla.org/
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أسرع حتى من جافا سكريبت المكتوبة -ما كان أكثر إثارة للدهشة هو أن شفرة جافا سكريبت هذه كانت سريعة بشكل ال يصدق 

تتم ترجمتها تلقائيًا من لغة إلى أخرى أبطأ من الشفرة التي توقع أن تكون الشفرة التي أكنت  ا.يدويً 

 لكن هذا لم يكن هو الحال. والذين يمكنهم تحليلها وتحسينها أثناء انتقالهم ،يكتبها المبرمجون ذوو الخبرة

 ما الذى حدث؟فما  .في هذه التجربة

ذات  ( خاصةاتونك)مشاء المبرمجين إنمن تتطلب  ++ C لفهم اإلجابة، تحتاج إلى معرفة أن كتابة 

اتضح أنه خالل خطوة  ة. فقدومرنة للغاي بسيطة ( فاألخيرةجافا سكريبتمع )بالمقارنة ، خصائص دقيقة

 ، مما يسمح بتشغيل ++ C بصرامة Emscripten ، احتفظ)تحويل البرمجة( الترجمة

JavaScript كانت نتيجة هائلةف ، أكثر كفاء أصبح بشكلالناتج و.   

 (جافا سكريبت) بالرغم من أن ؛أسرعتعمل عبر الويب بشكل  الجديدة البرامج (asm.js) جعلتلقد 

حتى يتم  ةمعروف غيروهذا يعني أن نوع البيانات التي يرمز إليها المتغير ة، ديناميكي برمجيةلغة 

 (جافا سكريبت)ولجعل  .يجعل من الصعب على جهاز الكمبيوتر تحسين الرمز الذي سيتم تنفيذهمما  وذلك تشغيل البرنامج بالفعل، 

نوع البيانات  لتوضيحمقدًما  ت ع رف، مما يعني أن الشفرة يجب أن البرمجة أسرع ، كنا بحاجة إلى إنشاء نظام نوع ثابت للغةتعمل بشكل 

تطلب الكتابة الثابتة من المبرمج القيام ومثل ذلك  ل المتغير هو رقم ، أو سلسلة من األحرف ، أو كائن أكثر تعقيًدا؟، وهعمل عليهاالتي ت

 .ببعض األعمال التمهيدية لإلجابة على هذا السؤال

في فايرفوكس ، وكنا على استعداد لتجربتها، هذه المرة على منصة  asm.js على تحسينات لـ نابعد بضعة أشهر من البرمجة ، حصل

لم يستغرق األمر سوى بضعة أيام للحصول على قاعدة الشفرات متعددة األسطر   Epic’s Unreal Engine ,تدعى  لعبة أخرى 

لرسومات ، والتي يتم دعمها وهو العمل المطلوب الذي يتضمن أشياء مثل الصوت وا - Firefox بالكامل والتي تعمل داخل متصفح

انت الرسوم المتحركة ، وككانت نتائجنا أفضل من المتوقع .في متصفح بشكل مختلف عما هي عليه في نظام التشغيل األصلي للكمبيوتر

قطعة ع اله تم وضكان األمر كما لو أن .في كل مكانوتصافح عندما رأينا ذلك ، كان هناك هتافات  .البداية ذمنمتناغم سلسة على نحو 

، ، تيم سويني Epic علق الرئيس التنفيذي لشركةوقد و .الصحيح للحصول على الحلسنوات من العمل الذي استمر لاللغز لحل النهائية 

 بتلك السرعة.يظن أنها ستأتي بكن ، لكنه لم الويب األلعاب في متصفحتلك بأنه كان يعرف أنه من الممكن تشغيل مثل 

محرك  ،ألول مرةو، حيث ظهر  2013 مؤتمر مطوري ألعاب في Unreal Engine أظهرنا بعض ألعاببعد بضعة أسابيع ، و

أو التحسينات  asm.js ولكننا لم نرغب في استخدامة. ألعاب رئيسي يعمل بشكل جيد في متصفح بدون مساعدة من المكونات اإلضافي

وقمنا بتشجيع صناع المتصفح اآلخرين  asm.js اصفات الكاملة لـلذلك قمنا بنشر المو .Firefox لتشغيله ليكون حصريًا لمستخدمي

جميع محركات البحث وبالغعل قامت ،  2015إلى عام  2013في الفترة من عام  .على إضافة نفس التحسينات التي كنا نستخدمها

راد أجزاء من شفرة التحسين باستي Microsoft Edge قيام متصفح و،  asm.js بطريقة تشغيلئها أدابتحسين  األربعة الرئيسية 

  .في فايرفوكس  asm.js المفتوحة المصدر

 asm.js إلى  Emscripten طةتم تحويلها بواسسرعان ما بدأت األلعاب التي 

 شائعة في تستخدم ألعابت. على سبيل المثال هناك على اإلنترن بالظهور

Facebook  مثل Papa Pear Saga و Top Eleven وCloud  

 Raidersو Candy Crush Saga    نفس تلك تقنيةasm.js.  وكما هو متوقع

العديد من  فسوف تتبعاها، عبر تلك التقنيةاأللعاب بعض بمجرد أن تظهر ف، 

لضغط صور المستخدمين في المتصفح قبل التحميل ، مما   asm.jsاآلن بوكسفي المثال ، يستخدمعلى سبيل  .االستخدامات األخرى

  asm.js ـوتحويلها ل ++ C بلغةمكتوبة الالصور  لمعالجةمكتبة أساسية  بتوفير Adobe شركة قامتت. يوفر معدل نقل البيانا

الفيديو  لتشغيل مقاطع  asm.jsيستخدم(  يكيبيديا )و. كما أن موقع Lightroomلتكون نسخة من الويب  ا عبرإلمكانية اسنخدامه

مهندس برامج بشركة )موزيال(    لوك واغنر ، 1

 تصوير: غابرييال هاسبون
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، Computer vision رؤية الكمبيوتربرامج اآلن  حتى وتشمل استخدامات الويب األخرى الالزم لذلك. متصفح الدعم ال يقدمعندما ال

ورسم الخرائط ثالثية األبعاد، وتصميم واجهة المستخدم ، واكتشاف اللغة ، ومزج الصوت ، ومعالجة اإلشارات الرقمية، والتصوير 

 .والجبر الحاسوبيوضغط العناصر والملفات، الطبي، والمحاكاة الفيزيائية، والتشفير، 

يكون أكثر كفاءة  ،علينا إنشاء معيار ويب جديد يجبالمضي قدًما ، رائعة ، ولكن اتضح في النهاية أنه من أجل  كانت هذه التطورات

ا سيحل المعيار الجديد محل األسماء التي تم مسحها للمتغيرات والتعليمات مع تمثيل أكثر تعقيدً . و .asm.js مما يقوم بهفي التحميل 

 ، asm.js لمشكالت األصغر أيًضا التي وجدها المستخدمون معيسمح لنا المعيار الجديد بمعالجة بعض ا مع أمكانية أن  .األرقام الثنائيةب

التطبيق إلى أجزاء أصغر يمكن تنزيلها وتحسينها  تقسيموالقدرة على (، بت 64ما توفره الطريقة الحسابية )يزات مثل مفقد أرادوا م

 .WebAssembly  وهكذا ، ولدت فكرة .بشكل منفصل

النوع ، ولكن لم تكن أي منها صحيحة  ذلك ، كانت هناك مقترحات متنافسة لمعايير من موزيالشركة ألعاب  أنا في تحويلبد عندما

على نطاق وبالفعل  asm.js ولكن مع استخدامسيكون مصيره النبذ.  (النزاعذلك )يضاف إلى  جديد اقتراح إضافة أنوبالتالي ف  .تماًما

 من السهل على المطورين إنتاج كل من . حيثWebAssembly إلىزتوحيدعم  الجدالواسع ، كانت لدينا فرصة فريدة اللتقاط ذلك 

asm.js  و wasm  ،التبديل في عن طريق Emscripten.   استخدام لذا يمكنهم wasm  داًما  أو،  شغيلهاالمهيأة لالمتصفحات مع

لدعم أطول وقتًا تستغرق بعض المتصفحات وبالتالي يتم التغلب على مشكلة أن  .تقريبا تعمل في كل مكان حيث،  asm.js استخدام

 . WebAssembly ("wasm") كود

في بعض الحاالت ولحسن الحظ  .جيدةحل   WebAssembly أداة  بأن ىخراأل اتالمتصفح شركاتكانت الخطوة التالية هي إقناع 

تضمنت حاالت ة ولكن مماثل حلولالشركات كانوا بالفعل يفكرون بأنفسهم في  تلك، كان هذا األمر سهالً للغاية ، ألن المهندسين في 

سان بـ) حدائق يربا بوينا نقاشات محتدمة فيوإقناع المديرين ،  المسؤولينلمقابلة متفرقة ورحالت الطيران  مطولةاألخرى مناقشات 

طاف، كان الجميع على استعداد للبدء رسميا في إنشاء في نهاية المو 2015بحلول عام و  .خالل مؤتمر مطوري األلعاب (فرانسيسكو

 .معيار ويب جديد

واألطراف  (األربعة)الرئيسية  المتصفحاتشركات  تكون من مهندسي( ي W3Cعالمي مجتمع)بدأت هذه العملية بإنشاء مجموعة 

سيستغرق خمس سنوات أو أكثر إلنتاج  محاولة حل كل مشكلة في وقت واحد ، ألنه المجدياتفقنا على أنه من غير  .المعنية األخرى

يمكننا   .MVP لذا منذ البداية ، تبنت مجموعتنا هدف تحديد ما يطلق عليه خبراء بدء التشغيل "منتًجا قابالً للتطبيق" أو .المواصفات

  WebAssembly أولي من MVP على إصدار الجميع وافقتوبناءا عليه،  .بعد ذلك تحسينه بشكل متكرر استناًدا إلى التعليقات

 وتحويلها مباشرة إلى ++ C أخذ التعليمات البرمجية المكتوبة في Emscripten يمكن لـ .وأصدرت تطبيقات متوافقة

WebAssembly.  ذلك وستكون هناك طرق في الوقت المناسب لتشغيل لغات أخرى أيًضا ، بما في Rust  و Lua  و Python  

ثم تشغيلها  ، ومنمتعددة في بضع ثوان  الاألسطر اللعبة ذات يمكن اآلن تحميل شفرة و ، WebAssembly باستخدام# C وJava و

تحسين محركات المتصفح  بعدحسن وقت التحميل وسرعة التنفيذ يتومن المتوقع أن   .بالمائة من سرعة البرامج األصلية 80بنسبة 

 .التي تدير الشفرة

عمل حاليًا على إضافة ميزات يمكنها استغالل المعالجة ت حيثة. كبيرلديها خطط  WebAssembly Community مجموعةإن 

توفير أدوات وأداء من الدرجة األولى للعديد من اللغات، مما يمنح ل .المراكز متعددة وحدات المعالجة المركزية المتوازية الممكنة مع

بالنظر مرة أخرى إلى الحلم األصلي في  .نصات األصليةالمطورين نفس الحرية التي يتمتعون بها عند كتابة التعليمات البرمجية للم

، يمكن أن أرى وزمالئي أنه ال يزال هناك الكثير من العمل  قي ذات الجهازتم تثبيتها  وكأنهاالسماح للويب بتشغيل جميع أنواع البرامج 

 .الهدف ذلكب من اقترفي اال تساعد خطوة عمالقة واحدة أنها، يسعدنا أن  WebAssembly ولكن مع .الذي يجب القيام به

 


