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 تقديم

 

، وأن حسن النوايا التكفي وأن الحماس لوحده 
ً
لقد ايقنا والحمد هلل بأن الطريق ليس معبدا

.لن يوصلنا الى 
ً
 ما نرجوه، وإن كان مساعدا

لقد انقطعت هذه النشرة مدة من الزمن، لم نيأس والحمد هلل بل كنا، وال زلنا، عازمون على 

، ألننا نشعر بأن هذا املشروع نبيل وله أهداف تستحق الجد واالجتهاد والسعي 
ً
املض ي قدما

حياتنا بشكل مباشر،  لتحقيقها، لكوننا نتحدث عن مواضيع غاية في األهمية، وهي التي تمس

ومع التقدم الحاصل في كافة املجاالت العلمية والتقنية فإن للعلوم الهندسية وعلوم 

الحاسوب واالتصاالت قصب السبق في كثير من هذه العلوم، لذا فإن اختيارنا لهذا املوضوع، 

ابة الحافز يعد بمث Spectrumوتركيزنا على واحدة من املجالت العلمية املرموقة وهي مجلة ال 

األهم الذي يجعلنا نبذل الجهود اليصال هذه املواضيع الى املتحدثين باللغة العربية، ونحن 

نعلم تمام العلم بأن ما نقوم به ما هو اال قطرة في بحر، لكننا مصرون على آخذ الخطوة، 

  .ونسال هللا التوفيق والسداد

 

 

 هيئة التحرير

 

 .لها ضاء جددعأضمام نإحب بت كما تر تلقى املساهماحرير هيئة التيسر  
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 وتقديرشكر 

 
 هذد لهاالعدا في  من ساهم لك الى فان والتقدير والعر بالشكر قدم ن تتأهيئة التحرير تود 

نسيق موا بالتو الذين قاأها على اصدار شجعوا من الذين  و أجمين من املتر  سواءنشرة لا

 لو أال ي نصار الذيابراهيم عادة املهندس س الذكر ونخص ب، لها 
 
ل ك قيام بما يو في ال جهدا

 كل اليه تطما ال يو اليه وب
 
 جزاه هللا ف ،شكرو كلمة أ لتكريم   ن انتظار  دو  وعا

 
 وجزى  ،خيرا

 طلعينتتخدم املثمار ن تكون لها أمل أوالتي ن دالجهو مثل هذه  اهمون فين يسذيع اللميج

ن أا خر دعوانآو ، بذلكالجميع فقد ال يعلم ، تطوعية صرفةجهود  لهاهذه كو ، ومالى العل

  .نالعاملي هلل رب مد الح
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 تحل محل إشارات املرور الضوئيةأن  املركباتكيف يمكن لالتصاالت بين 

التوتقليل 
ّ
 وقت التنق

 تهدف إحدى الشركات الناشئة في "كارنيجي ميلون" إلى إدارة حركة املرور عند التقاطعات

 عن طريق استخدام أجهزة راديو في سيارات الغد

 Ozan K. Tonguzبقلم: 

 باملنطقة الغربية IEEEال  ترونياتمهندس ي الكهرباء واإللكد معه هيئة التحرير بفرع لعربية االى نقلها 

 

وتبدو أنها أقصر عندما تكون في  ، الحياة قصيرة

إشارة حمراء أو أثناء مكوثك عند ضوء ، ازدحام مروري 

حركة مرورية مقابلة على خالية من السيارات وال توجد 

  .اإلطالق

في مكسيكو سيتي، ساو باولو، روما، موسكو، بكين،      

، يمكن أن يزيد التنقل اليومي للكثير القاهرة، نيروبي 

أضف إلى ذلك ، من سكان الضواحي أكثر من ساعتين

 4أو  3تنقالت املساء ولن يكون من غير املعتاد قضاء 

ا  .ساعات على الطريق يومي 

لنفترض اآلن أنه بإمكاننا تطوير نظام يقلل من وقت 

هذا يكفي  .ساعات إلى ساعتين في اليوم 3ى سبيل املثال، من االنتقال اليومي لطريق ثنائي االتجاه بمقدار الثلث، عل

ا بأكثر من 35ساعة في الشهر، مما يزيد على أداء  22لتوفير   .سنوات 3عام 

ا كهذا يتم تصميمه بناء  على العديد من التقنيات املستجدة أحدها هو  .تفاءلوا أيها الركاب املحتجزون، ألن نظام 

ا ما يطلق عليها تقنية "مركبة ملركبةالربط الالسلكي للمركبات.  ، على الرغم من أن هذا االرتباط  (V2V) "وغالب 

ا إشارات الطرق وعناصر البنية األساسية األخرى  وهناك تكنولوجيا مستجدة أخرى هي تلك  ،يمكن أن يشمل أيض 

ك الوقت أكثر إنتاجية(. ثم املستقلة ، والتي ينبغي بطبيعتها أن تقلل وقت التنقل )مع جعل ذل اتالخاصة باملركب

 Dan Saelingerالصورة بواسطة: 
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ا  7هناك "إنترنت األشياء" ، التي تعد بالتواصل ليس فقط بين الـ مليار  30مليار نسمة من سكان العالم، بل أيض 

 جهاز استشعار وأدوات أخرى.

 Carnegieكل هذه التقنيات للعمل مع خوارزمية قمت بتطويرها مع زمالئي في جامعة كارنيجي ميلون )دمج يمكن 

Mellon University بينها ، باستخدام قدرات االتصاالت فيما تسمح للسيارات بالتعاون والتى   ( في بيتسبيرج

لحفاظ على تدفق حركة املرور بسالسة وأمان دون استخدام أي إشارات مرور ا كما تعمل على متنها ،املوجودة على  

 .على اإلطالق

 علىتم إختبار املشروع  وقد ، (VTL) "باسم "إشارات املرور االفتراضية ُسمّيت شركة من خالل هذا املشروع تم إنشاء 

في مشروع خاص على الطرق القريبة من حرم جامعة كارنيجي  ، 2017نطاق واسع في عمليات املحاكاة ، منذ مايو 

م عال 100من حوالي عالنية للمرة األولى ، في اململكة العربية السعودية ، أمام جمهور  VTL أظهرنا تقنية وقدميلون،

، وبالتالى يمكننا القول بأنه وأكدت نتائج تلك التجربة ما كنا نظنه بقوة، ومسؤول حكومي وممثلون عن شركات خاصة

تنا نجلسها في سياراوالتى التي ال حصر لها  يمكننا توفير الساعات ، وأنهحان الوقت للتخلص من إشارات املرور الضوئية

 .دون حركة

وبعد  ،ونشر في سولت ليك سيتي  1912منذ أن تم اختراع الجهاز في عام  دأ الكامن وراء اإلشارة الضوئيةلم يتغير املب

 خلفجالسين أحياًنا  ، واألشارات الضوئية  بطبيعتها تعمل بطرية العداد أو الوقت حيث نجدذلك بعامين ، في كليفالند

تعديل التوقيت بحيث ، وتطور األمر بأن تم في األفقضوء أحمر عند التقاطع عندما ال تكون هناك سيارات أخرى 

 ،نتيجة لذلك  ، يتطابق مع أنماط حركة املرور في نقاط مختلفة في دورة التنقل ، ولكن هذا هو كل ما يمكن القيام به 

 .كل يوم  الكثير من الناس يضيعون الكثير من الوقت

 من ذلك ، تخيل عدًدا من السيارات تقترب من تقاط
ً
م مًعا ، ثيتحدثون .  V2V ع وتتواصل فيما بينها مع تكنولوجيابدال

 - ينتخبان سيارة واحدة لتتعين كقائدة لفترة معينة ، والتي يتقرر بواسطتها االتجاه الذي يجب أن يسفر عن حق الطريق

 .أي اتجاه لديه الضوء األحمرو  -أي ما يعادل الضوء األخضر 
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 بالتحكم في حركة املرور الخاصة بهاالسماح للسيارات : VTLخوارزمية 

 

 Anders Wenngrenرسم توضيحي بواسطة: 

 من لديه حق الطريق؟  ولكن السؤال التى يتم طرحه دائما  VTLالشكل السابق يوضح كيفية عمل خوارزمية 

ع ضوء األخضر لجمييعين "القائد" حالة الضوء األحمر إلى اتجاهه الخاص للحركة مع إعطاء ال، األمر في غاية البساطة 

وتقوم ، ملتعامد في التدفق ا -"القائدة" هى ثانية ، تصبح سيارة أخرى  30بعد ما يقارب الـ ،السيارات في التدفق املتعامد

 -ل وهكذا يتم تسليم "القيادة" مراًرا وتكراًرا ، بطريقة متكافئة ، لتقاسم املسؤولية والعبء بشكل عاد،  بنفس الش يء

 .يتضمن التضحية بمصالح ذاتية فورية من أجل الصالح العام ألن كونك القائد

إن عمل تنظيم لحركة املرور يذّوب بشكل ،بل  مع هذا النهج ، ليست هناك حاجة على اإلطالق إلشارات املرور الضوئية

ا عند الضوء األحمر عندما ال يكون هناك ، خفي في البنية التحتية الالسلكية
ً
حركة مرور  وبذلك، لن تجد نفسك ماكث

 .متعارضة

 كاملسافة بين السيارة أخذ بعض العوامل فى االعتبار ، الخاصة بشركتنا بانتخاب القادة من خالل VTLتقوم خوارزمية 

األمامية من كل طريق وبين مركز التقاطع، وسرعة املركبات، وعدد املركبات على كل طريق وما إلى ذلك من عوامل. 

 األبعد عن التقاطع ، ليكون أمامها متسع من الوقت لتتباوعندما تتساوى كافة العوامل
َ
طأ. ، تنتخب الخوارزمية املركبة

وهكذا تضمن هذه السياسة أن السيارة األقرب إلى التقاطع تحصل على حق الطريق، أو بمعنى آخر: الضوء األخضر 

 االفتراض ي.
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بل تحصل على  ،رادار ال تحتاج إلى كاميرا أو  VTLأن تقنية  إلى  من املهم االنتباه

كل التوجيه الذي تحتاجه من نظام السلكي يسمى "باالتصاالت املخصصة 

 DSRC(. ترجع Dedicated Short-Range Communicationsالقصيرة املدى" )

إلى تخطيطات الراديو ، بما في ذلك العرض املوجي املخصص ، الذي تم تطويره 

للسماح للسيارات القريبة بالتواصل السلكًيا. وضع مطورو  2008و  1999ين عامي في الواليات املتحدة وأوروبا واليابان ب

DSRC  تصّوًرا للعديد من االستخدامات ، بما في ذلك جمع الحصيلة اإللكترونية والتحكم التكّيفي التفاعلي ملثبت

 ق.السرعة، وعلى وجه التحديد؛ الوظيفة التي نستخدمها من أجلها؛ تجنب حوادث تقاطع الطر 

)ومن املحتمل أن تحل التقنية  DSRCعدد قليل جًدا من السيارات املنَتجة مجهزة اآلن بأجهزة إرسال واستقبال 

(. لكن أجهزة اإلرسال واالستقبال هذه متاحة بسهولة، وهي DSRCالالسلكية املستجدة من الجيل الخامس محل تقنية 

 IEEEهزة اإلرسال واالستقبال هذه لالستفادة من معيار ُصممت أج، ولقد توفر جميع الوظائف التي نحتاج إليها

802.11p تخبر الرسالة املستلمين أين تكون  ،، بحيث يجب أن يرسل كل جهاز رسالة أمان أساسية كل ُعشر ثانية

في معالج في السيارة، وتقوم بأخذ البيانات من  VTLاملركبة بواسطة خطوط الطول والعرض والوجهة. تعمل خوارزمية 

لك السيارة ، وتلتقط أي بيانات تتلقاها من السيارات املجاورة ، وتحول هذه النتيجة إلى قراءات تتوافق مع خدمات ت

. وبهذه الطريقة ، يمكن لكل مركبة OpenStreetMap، أو  Apple Maps، أو  Google Mapsالخرائط الرقمية مثل 

املركبات التي تقترب من التقاطع من االتجاهات األخرى. ويمكن  حساب املسافة بينها وبين التقاطع ، وكذلك املسافة بين

أيًضا حساب سرعة كل سيارة وتسارعها ومسارها. هذا كل ما تحتاجه الخوارزمية لتحديد من يمر عبر التقاطع )الضوء 

في كل سيارة (  overlaysاألخضر( ومن عليه أن يتوقف )الضوء األحمر(. وبمجرد اتخاذ القرار ، يظهر العرض األمامي ) 

إال مشكلة إدارة حركة املرور عند  VTLالضوء للسائق من موضع مشاهدة عادية. بطبيعة الحال ، ال تحل خوارزمية 

ف في نطاقها 
َّ
وظ

ُ
التقاطعات وعالمات التوقف وعالمات الترقب للوقوف. فإنها ال تقوم بقيادة السيارة. ولكن عندما ت

ش يء بتكلفة أقل بكثير مما يمكن لتكنولوجيا املركبات الذاتية أن تفعله. تتطلب أن تفعل كل  VTLالصحيح ، يمكن لـ 

السيارات ذاتية القيادة قدًرا أكبر بكثير من اإلمكانيات الحوسبية لتقوم فقط  بفهم معطيات البيانات الفردية القادمة 

يبقى الكثير لدمج هذه املعطيات لتكوين أو الرادار أو الكاميرات أو الحساسات األخرى الخاصة بها، و  lidarمن أجهزة 

 رؤية واحدة ملحيط املركبة .

ا، ا وتكرار    يتم تسليم القيادةمرار 

سؤولية سم امللتقا ،ةبطريقة متناسق

 .دل شكل عاب
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 VTLباإلمكان فهم طريقتنا هذه كنظير للتعلم واالستخبار الحاصل من خالل األحداث الواقعية. إذ تسمح خوارزمية 

ماك؛ فإن سرب للسيارات بالتحكم في حركة املرور الخاصة بها بقدر ما تفعل املستعمرات من الحشرات وأسراب األس

األسماك يتحول إلى اتجاه واحد دفعة واحدة ، دون أي قائد رئيس ي يوجه أعضاء السرب ، إال أن كل سمكة تأخذ إشارة 

 من حركة جيرانها املباشرين.

هذا مثال على سلوك نظاٍم متوزع بالكلية على عكس سلوك الشبكة املركزية. 

بات في مدينة ما أن تتحكم وبواسطة هذا السلوك، تستطيع ألساطيل املرك

بالحركة املرورية من تلقاء نفسها دون وجود آلية تحكم مركزية ودون أي 

 تدخل بشري؛ ال شرطة مرورية وال إشارات مرور وال إشارات توقف وال إشارات الترقب للتوقف.

 دى األفكار املبكرة هي وضعفي الواقع نحن لم نخترع مفهوم التقاطعات الذكية إذ تعود إلى عقود ماضية؛ فقد كانت إح

ملف مغناطيس ي تحت سطح األسفلت للطريق الكتشاف اقتراب املركبات على املسار الواحد إلى التقاطع ثم ضبط مدة 

مراحل الضوء األخضر والضوء األحمر وفًقا لذلك. وباملثل، يمكن استخدام الكاميرات املوضوعة على التقاطعات 

ان وحساب أفضل تنظيم لتوقيت األضواء املرورية في التقاطع. لكن كلتا التقنيتين مكلفتلتعداد املركبات على كل طريق، 

 في التركيب والصيانة، وبالتالي تم تجهيز عدد قليل من التقاطعات بها.

. ( في البرتغالPorto( و بورتو )Pittsburgh) على نموذج افتراض ي ملدينتين: بيتسبرغ  VTLبدأنا من خالل تفعيل خوارزمية 

لقد أخذنا بيانات حركة املرور من مكتب اإلحصاء في الواليات املتحدة والوكالة البرتغالية املماثلة ، وأضفنا بيانات 

 Simulation of Urban، محاكاة النقل الحضري ) SUMO، وقمنا بتغذية كل ذلك في  Googleالخرائط من خرائط 

Mobility املركز األملاني للفضاء الجوي.( ، وهي حزمة برامج مفتوحة املصدر طورها 

بمحاكاة وقت التنقل ساعة الذروة في إطار سيناريوَهْين، أحدهما يستخدم إشارات املرور املوجودة،  SUMOقامت 

 35دقيقة من  21.3خّفض متوسط وقت التنقل إلى  VTLالخاصة بنا. ووجَدت أن  VTLواآلخر باستخدام خوارزمية 

دقيقة في بيتسبرغ. تخفيض وقت التنقل بالنسبة لألشخاص الذين  30.7قيقة من د 18.3دقيقة في بورتو، وإلى 

% كحد أقص ى. واألهم من ذلك أن 60% كحد أدنى و 30يسافرون إلى املدينة من الضواحي وما وراءها وصلت لنسبة 

د انخفض ق -توسطة هو مقياس إحصائي ملقدار الفارق بين الكمية الحاصلة من القيمة املو  -"اختالف زمن االنتقال" 

.
ً
 أيضا

 

اقع، ال تتنافس مع   VTL في الو

يادة ذاتية القسيارات ال  تكنولوجيا

 ولكنها تكّملها
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ا   ثم تتبع أوامره -السيارات "تنتخب" قائد 

 

 Anders Wenngrenرسم توضيحي بواسطة: 
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 :توفير الوقت في املقام األول لسببينل الخطواتجاءت هذه 

 ، ألغت خوارزمية  
ً
 ر بزاويةالوقت املستغرق في االنتظار عند الضوء األحمر عندما لم تكن هناك سيارات تعب VTLأوال

 قائمة )نحو املسار املعترض في التقاطع(.

 ، قدمت  
ً
لذلك لم ، خدمة التحكم في حركة املرور على كل تقاطع ، وليس فقط تلك التي لديها إشارات نشطة VTLثانيا

 .يكن من الضروري للسيارات التوقف عند إشارة التوقف 

حيث  التي يمكن القول إنها أكثر أهمية من توفير الوقت وأظهرت عمليات املحاكاة التي أجريناها فوائد أخرى، تلك

باملائة، وبالطبع لم يكن مفاجًئا أن التخفيض كان مركًزا عند التقاطعات وعالمات  70انخفض عدد الحوادث بنسبة 

قلل من خالل التقليل من الوقت املستغرق في التقاطعات والتسارع والتباطؤ، تو التوقف والتقاطعات األخرى. أيًضا، 

VTL .بشكل ملحوظ من متوسط انبعاثات الكربون في السيارة 

من حّيز املختبر إلى العالم الواقعي؟ بادئ ذي بدء، يجب أن نحصل  VTLلذا، ما الذي يتطلبه األمر إلخراج تكنولوجيا الـ 

نَتَجة DSRCعلى 
ُ
السريعة في الواليات  ، اقترحت إدارة السالمة املرورية على الطرق  2014في عام ، ففي السيارات امل

املتحدة األمريكية اعتماد التقنية ، لكن إدارة ترامب لم تنفذ بعُد الالئحة ، وليس واضًحا ما سيكون القرار النهائي. لذلك 

، نظًرا ألنهم DSRCقد يكون مصنعو السيارات في الواليات املتحدة اآلن مترددين في تركيب أجهزة إرسال واستقبال 

كمشكلة  -، وألن هذه األجهزة لن تكون مفيدة إال إذا كانت السيارات األخرى تحملها أيًضا سيارتهملى سيضيفون تكلفة إ

وإلى أن تصير السيارات الحاملة لهذه األجهزة بعدد كاٍف، سيظل حجم التصنيع منخفًضا ، الدجاجة والبيضة املألوفة

في السيارات ، وجميعها من سيارات  DSRCوضع أجهزة بدأت شركة جنرال موتورز فقط ب ،  ولقدوتكلفة الوحدة مرتفًعا

إذ تعهد عدد من شركات صناعة ، وعلى أي حال، فإن التوقعات في أوروبا واليابان أكثر مالءمة، كاديالك املتطورة

السيارات األوروبية بوضع أجهزة اإلرسال واالستقبال في سياراتهم ، وفي 

دعم الحكومة هذه وقت سابق من هذا العام في اليابان، حيث ت

 على التزامها -عمالق صناعة السيارات-التكنولوجيا بقوة، أكدت تويوتا 

 في سياراتها. DSRCبوضع جهاز 

 

 Dan Saelingerالصورة بواسطة: 



12 

 

متوسطّ VTL ضت\خفّ 

دقيقة21.3ّّالرحلةّإلىّ

دقيقةّفيّبورتو35ّّمنّ

دقيقةّمن18.3ّّوإلىّ

 دقيقةّفيّبيتسبرغ30.7ّ

ضت
ّ
 21.3متوسط الرحلة إلى  VTL خف

دقيقة في بورتو، وإلى  35دقيقة من 

 دقيقة في بيتسبرغ 30.7دقيقة من  18.3

 .Wi-Fiأو  5Gمع تقنيات السلكية أخرى، مثل  VTLبالكامل، يمكن تطبيق خوارزمية  DSRCوحتى في حالة فشل 

قبال إن مفهوم االختراق غير الكامل لجهاز إرسال واست  هذه األجهزه.ولكن توجد مشكله أخرى اال وهى إمكانية إختراق    

هل يمكن أن تستمر في العمل ف  VTLيجلب واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون اعتماد تكنولوجيا  DSRCفي أجهزة 

ومات بتزويد ؟ اإلجابة هي نعم ، بشرط أن تقوم الحكDSRCحتى لو كانت نسبة معينة فقط من املركبات مجهزة بـ 

 .DSRCإشارات املرور الحالية بتقنية 

يفضلون عدم التخلي عن مئات املليارات من الدوالرات من البنية  ولكنهمقد تكون الحكومات مستعدة للقيام بذلك، 

 VTLقمنا بتزويد تقنية إشارات املرور االفتراضية  ولذلك التحتية لنظام اإلشارات املوجود. وملعالجة هذه املشكلة،

الكشف عن وجود مركبات لتتمكن من    يمكننا ترقية إشارات املرور الحالية بحيث  الخاصة بنا بحل قصير األجل

 في كل مسار وتقرير الفترات الحمراء والخضراء وفقا لذلك.  DSRCمجهزة بتقنية 

ا، سواء كانت مجهزة أو يكمن جمال هذا املخطط في أن جميع املركبات يمكنها االستفادة من الطرق والتقاطعات نفسه

ع م، ولكن حتى  VTLقد ال يقلل هذا األسلوب من وقت االنتقاالت بمستوى الوضع املثالي لـنظام .، DSRCمجهزة بالـ  غير

باملائة على األقل من أنظمة التحكم املرورية الحالية ، وفًقا لكل من عمليات املحاكاة  23ذلك فإنه أفضل بنسبة 

 .Pittsburghي بيتسبرغ والتجارب امليدانية ف

ومن التحديات األخرى كيفية التعامل مع املشاة وراكبي الدراجات الهوائية. حتى في النظام الذي يفرض أجهزة إرسال 

لجميع السيارات والشاحنات ، لم نكن نتوقع بشكل معقول من راكبي الدراجات تثبيت األجهزة أو  DSRCواستقبال 

 ك من الصعب على هؤالء األشخاص عبور تقاطعات مزدحمة بأمان.قد يجعل ذل، و املشاة لحملهم

إن حلنا على املدى القصير، حيث ال تزال تتعايش إشارات املرور العادية 

منذ ، ف، هو توفير وسيلة للمشاة إلعطاء أنفسهم حق املرورVTLمع نظام 

عيل شهر يناير من هذا العام، قدم برنامجنا التجريبي في بيتسبيرج زًرا لتف

على جميع الطرق  -حقيقي للمشاة، وافتراض ي للسيارات  -ضوء أحمر 

 األربعة للتقاطع. وقد نجحت في كل تجربة.

على املدى األطول، قد يتم حل سباق الدراجات الهوائية وسباقات املشاة باستخدام تقنية إنترنت األشياء. ومع توسع 

 في جميع األوقات. DSRCه كل شخص جهاًزا مزّوًدا بتقنية إنترنت األشياء، سيأتي أخيًرا اليوم الذي يحمل في
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 وفي الوقت نفسه، وفي ظل ظروف مثالية، وبدون إشارات مادية على اإلطالق، أثبتنا أن السيارات التي تصوت على كيفية

وخالل هذه الفواصل، الضوء األحمر ، تخصيص حق الطريق يمكن أن تخصص جزًءا من دورة اإلشارة للمشاة

لن  راض ي يض يء في جميع املركبات في جميع الطرق األربعة ، ويستمر فقط لفترة كافية ألي من املشاة للعبور بأمان.االفت

صة يكون هذا الحل األولي األمثل لتدفق حركة املرور ، ولذا فإننا نعمل أيًضا على استخدام طريقة تستخدم كاميرات رخي

 وإعطائهم حق املرور.مثبتة على لوحة القيادة لتحديد موضع املشاة 

 جًدا هو ظهور السيارات ذاتية القيادة
ً
 وم، فإنوكما هو متصور الي، في النهاية، ما يجعل إشارات املرور االفتراضية واعدة

التوقف عند إشارات املرور والتخفيف عند من  مثل هذه املركبات ستفعل كل ما يفعله السائقون البشريون اآلن

 ذلك. إشارات الترقب، وما إلى 

 ، وإدارة حركة
ً
 ولكن ملاذا النقل اآللي في منتصف الطريق؟ سيكون من األفضل بكثير جعل هذه املركبات مستقلة تماما

 )اتصاالت مركبة إلى V2Vيتمثل املفتاح في تحقيق هذا الهدف في اتصاالت  ،املرور دون أي إشارات أو إشارات تقليدية

 األحيان وهذا أمر مهم ألن السيارات ذاتية القيادة حالًيا ال تتمكن في كثير من،  ممركبة( واتصاالت مركبة إلى بنية النظا

من التفاوض على الخروج من التقاطعات املزدحمة أو الخروج منها. وتعد هذه إحدى أصعب املشاكل الفنية، وال تزال 

 ( .Alphabet، األم Googleالرائدة في الصناعة )وهي شركة تابعة لشركة  Waymoتتحدى حتى شركة 

ة يمكنها إدار  VTLفي عمليات املحاكاة والتجارب امليدانية التي أجريناها، وجدنا أن السيارات املستقلة املجهزة بـ 

التقاطعات بدون عالمات أو أضواء مرورية. إن عدم الحاجة إلى تحديد مثل هذه األشياء يبسط إلى حد كبير خوارزميات 

هذه  ي تديريها حالًيا السيارات ذاتية القيادة التجريبية باإلضافة إلى األجهزة الحاسوبية الترؤية الكمبيوتر التي تعتمد عل

ل هذه العناصر ، إلى جانب املستشعرات )وال سيما الليدار(، الجزء األكثر تكلفة من هذه الحزم
ّ
 ة.الخوارزميات. وتشك 

يادة. ن من السهل دمجها مع بقية برامج السيارة ذاتية القلديها بنية برمجية معيارية إلى حد كبير ، سيكو  VTLنظًرا ألن 

 حل معظم، إن لم يكن كل، املشاكل الصعبة املتعلقة برؤية الكمبيوتر، مثال؛ عندما تشع VTLعالوة على ذلك، يمكن لـ 

لكي ق املنحني. و الشمس مباشرة على الكاميرا، أو في حال املطر أو الثلج أو العواصف الرملية أو حين يحجب الرؤية الطري

ال تتنافس مع تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، بل هي تكملها. وهذا وحده من شأنه أن  VTLنكون واضحين ، فإن 

 (.RoboCarيساعد على تسريع إطالق السيارة الروبوت )

منا بتنظيم أول برهنة ي شهر يوليو املاض ي، قفقبل ذلك، نأمل أن يتم تشغيل نظامنا للسيارات التي يقودها اإلنسان. ف

درجة فهرنهايت(، مع  100درجة مئوية ) 43عامة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، حيث درجة حرارة تبلغ 
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 - Uberبما في ذلك أوبر  -تركيب األجهزة في مركبات لالختبار. ممثلون عن الحكومة واألوساط األكاديمية والشركات 

ز وقادوا السيارة في حرم مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وعبروا ثالثة تقاطعات، بن-استقلوا حافلة مرسيدس

مع الحافلة املرسيدس في  Citroënوسيارة  Hyundai SUVو  GMCاثنان منها بدون أضواء مرورية. اشتركت شاحنة 

ائقين الضوء األحمر االفتراض ي في كل مرة. فعندما عص ى أحد الس VTLالتقاطعات بكل طريقة ممكنة ، وعمل نظام 

وحاول العبور ، تم تشغيل ميزة األمان لدينا في الحافلة على الفور، مما أدى إلى إطالق ضوء أحمر وامض لجميع 

 حصول حادث.
ً
 املسارات األربعة ، متجنبة

ت في الواقع ، استمر   ،آمل وأعتقد أن هذه كانت نقطة تحول في وسائل النقل. لقد كان إلشارات املرور الضوئية أيامها

 ألكثر من قرن من الزمان، واآلن حان الوقت للمض ي قدًما.

 

  ضوء".ال -تحت عنوان "ضوء أحمر، ضوء أخضر  2018تظهر هذه املقالة في اإلصدار املطبوع لشهر أكتوبر 

 

 نبذة عن الكاتب

 Carnegieفي جامعة كارنيجي ميلون ) ( أستاذ في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوترOzan Tonguzأوزان تونجوز )

Mellon University( في بيتسبرغ )Pittsburgh.) 
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هل سيكون مستقبل األمن الرقمي للفضاء فى توليد األرقام العشوائية 

 الكمية؟
 

 توفر األرقام العشوائية مجموعة أدوات غير قابلة لكسر التشفير

 يري بقلم كارلوس أبيالن وفاليريو برونا

 التوضيح: جريج مابلى

 د. عدنان مصطفى البارنقله الى العربية بتصرف 

 

 

فير في سكرامنتو بوالية كاليفورنيا بتطوير طريقة تشفير  والتي تعد من طرق التش 1882قام املصرفي فرانك ميلر في عام 

بعد ار ش يًء أفضل من طريقته حتى ؛ ويمكن القول بذلك ألن علماء التشفير لم يتمكنوا من ابتكالعصية على االختراق 

 عاًما تقريًبا  140مرور 
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  للمصرفي  فرنك ميلر رحلة مع التشفير، فقد تعلم عنه  أثناء عمله كمحقق عسكري خالل الحرب األهلية األمريكية، كما

تسرعي مر الذي كان يبدأ يهتم بالتلغراف في وقت الحق،  وال سيما التحدي املتمثل في منع االحتيال عبر األسالك، وهي اال 

 .اهتمام املصرفيين فقد كانت تعد مشكلة تحبط الكثيرين منهم  في ذلك الوقت

، ذكر  1870في عام  Telegraphic Codeروبرت سالتر كتابه تحت عنوان الفرنسية  Telegraphاصدر سكرتير شركة 

قوم غير األمين ليقوم باالحتيال على كل ما ي فيه انه ليس هنالك ما هو اسهل من دفع مبلغ من املال الى مشغل البرقيات

 به على نطاق واسع. 

والذي يعد البداية في عهد التشفير الذي شهد   1882لقد اقترح ميلر في كتابه عن فنون البرقيات الذي صدر عام ، 

، فقام بتحويل كل حرف من حروف الكلمات املوجودة في النص املراد تشفيره الى حرف ج
ً
 كبيرا

ً
ن عديد يتم اختياره تطورا

طريقة توليد ارقام عشوائية وبهذه الطريقة يتم الحصول على نص جديد يصعب فهمه من قبل املتطفلين أو الراغبين في 

 ،  على سبيل املثال الى كلمة جديدة تعتمد على األرقام العشوائية التي تم HELP  اختراق النص،  فيمكن ترميز كلمة

 ( فإن الحرف سيتم تحريكه الى خمسة مراتب لالمام فبذلك5عشوائي الذي ولد له هو الرقم )توليدها ، فلو أن الرقم ال

مام ( للحرف الثاني فانه يتطلب تحريكه الى ثالثة مراتب الى اال 3واذا تولد الرقم ) (H)(  بدال من  (M)يصبح الحرف   

 من الحرف األصلي وهو   (H)فيصبح الحرف 
ً
ستخدام نفس األسلوب وقمنا بتوليد الرقم واذا استمرينا با  (E)بدال

ألنه بعده بعده بحرفين   (N)الحرف   (L)( فسيصبح الحرف 2وكان هذا الرقم هو )  (L)العشوائي للحرف الثالث وهو 

لمة (  وسينتهي االمر بأن تكون ك4اذا كان الرقم العشوائي الذي تم توليده هو )  (T)الحرف   (P)وباملثل سيصبح الحرف 

HELP   كلمة جديدة تكتبMHNT والتي لن يكون من اليسير التعرف على اصل الكلمة بعد ذلك بسبب الطريقة التي ،

استخدمناها، ومن الضروري معرفة أن طرق التشفير هذه تستخدم لكل رسالة على حدة وال يتم تكرارها، كما أن هذه 

 للغاية وبدأ التشفير يأخذ منحنى ا
ً
 كبيرا

ً
 ويستخدم خوارزميات متقدمة حتى وصل الحالطرق تطورت تطورا

ً
ال كثر تعقيدا

 الى الحاجة حسابات ذات سرعات عالية لتتمكن من التعامل مع أنظمة التشفير.

ولقد استمرت محاوالت التشفير باساليب مختلفة كما قلنا أعاله وقد اقترح املهندس جيلبرت س فيرنام من مختبرات بل 

 من صدور كتاب ميلر، وكانت فكرتهم و املستر جوزيف موبرون النقيب 
ً
في الجيش األمريكي بعد خمسة وثالثون عاما

تست، والتي اثبتت بانه ليس من اليسير اختراقها بل   One Time Padبتصميم لوحة يتم استخدامها ملرة واحدة فقط 

 اتضح بان ذلك بالغ الصعوبة. 
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 ، ونتيجة لذلك أصبح بإمكان يقول الكاتب، ولم يعطي تفاصيل اكثر، باننا لجئنا على ا
ً
لى طرق تشفير أقل أمانا

 ،ااملهاجمين، او ما سبق وان سميناهم باملتطفلين، الذين يتمتعون بمعرفة كافية أن يتصدوا ألي بيانات مشفرة يريدونه

نت أجهزة إنتر وباملقارنة مع الوسائل التى كانت توجد فى عصر ميلر ، توجد اآلن طرق اتصال أكثر من التلغراف  من خالل 

 وبناء .وي ق، وكلها تحتاج إلى تشفير  تقنية البلوك تشين األشياء ، والتكنولوجيا القابلة لالرتداء ، والخدمات املعتمدة على

الذي يصدره  تحالف الثقة عبر اإلنترنت ، فإن أكثر من   2017على تقرير الحوادث واالنتهاكات عبر اإلنترنت لعام 

وبشير التقرير الى ان   .2017حكومية كانت ضحية  جرائم االختراق االلكترني  في  عام شركة ومؤسسات  150،000

 148لتقارير االئتمان االستهالكي  قاموا بإتالف املعلومات الشخصية ملا يقرب من  Equifaxالذين اخترقوا موقع شركة 

  وكانت هذه في احدى الهجمات فقط .مليون عميل
ً
أسوأ الخروقات فى  2017: " شهد عام واختتم التقرير حديثه قائال

 .البيانات الشخصية والحوادث  الفضاء االلكتروني في جميع أنحاء العالم على االطالق

 

ة لحسن الحظ ، أحرز الباحثون تقدًما جيًدا في السنوات األخيرة في تطوير التقنيات التي يمكنها توليد أرقام عشوائي

توقعة للجسيمات دون الذرية، يمكن لهذه األجهزة استخدام قواعد ميكانيكا من خالل قياس السمات غير امل حقيقية

 من حل أحد أكبر األلغاز في التشفير، وتحقيق التشفير غير ال ، الكم لتشفير الرسائل
ً
قابل وهذا يعني أننا نقترب أخيرا

 .للكسر الذي تصوره ميلر منذ عدة سنوات

 

 توجد الحاجة إلى ثالثة مكونات رئيسة :  غير قابل لإلختراق للقيام بعمل  تشفير  

  
 
 : خوارزمية تقوم بتحويل الرسائل إلى سلسلة أحرف ال يمكن استنتاجها ، أوال

ا   ،: طريقة إلنتاج أرقام عشوائية ثاني 

الرسائل  وسائل لتوصيل أول مكونين إلى املستلم املقصود دون أن يحصل أي شخص آخر على إمكانية الوصول :  ثالثا

 ، بادلةاملت

وبالتالى يمكننا القول بأنه ال يمكن حماية الرسائل باستخدام املكون األول وحده ، بغض النظر عن مدى جودة 

على الرغم من  ، وهذا هو سبب دمج الخوارزمية مع أرقام عشوائية حيث ان الخوارزميه تكون معروفه للكل الخوارزمية

 ، وبالتالى غير قابلة لالختراق بإضافة أرقام عشوائية اليها one-time padان الخوارزمية بسيطة، فمثال تصبح خوارزمية  

هنالك حاجة إلى معرفة التسلسل املحدد لألرقام العشوائية املستخدمة لتشفير الرسالة  حتى يتم استرداد الرسالة 
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تنبؤ بمفتاح التشفير وبذلك يصبح نظام التشفير الخاص بك قوًيا وتقدر هذه القوة بقدر عدم إمكانية ال األصلية،

 .الخاص بك

تستخدم هذه املولدات الرقمية  ولكن لسوء الحظ، فإن معظم مصادر األرقام العشوائية ليست عشوائية تماما حيث

 ه. ولكنها  فى الحقيقة قد تكون متوقعذات العدد العشوائي الخوارزميات إلنتاج تسلسل  من األرقام التي تبدو عشوائية 

الباحثين فى إمكانية توليد أرقام عشوائية من خالل قياس العمليات الفيزيائية، مثل قلب العملة  وبالتالى فكر بعض

في هذا النهج ، ومن هذه ويمكن أن تكون هنالك مشكالت  املعدنية أو تداخل االتصاالت الالسلكية على تيار كهربائي

 منلدة  أو األرقام املو  فإنه قد يمكن التنبؤ بالقياساتاملشكالت إذا كانت العملية مرتبطة بقوانين الفيزياء الكالسيكية 

املؤكد أن األمر قد يستغرق إجراء الهندسة العكسية بعض الوقت حتى يمكن القيام به، كما ستكون هناك حاجة إلى 

فترض معرفة التسلسل املحدد لألرقام العشوائية املستخدمة لتشفير الرسالة، ولكن يجب على القائم على التشفير أن ي

 ما سيجد طريقة للقيام بذلك في نهاية املطاف
ً
 .أن شخصا

إحدى هذه الطرق هي تسجيل إحداثيات ,، تتوفر مصادر عديدة جيدة لتوليد األرقام العشوائية ولكنها تتميز بالبطء

مرور من ، حيث يمكن توليد كلمة  KeePass ،  كما يمكن استخدام  نقرات فأرة جهاز الحاسوب أو حركتها على الشاشة

 حركة الفأرة على الشاشة  لتوليد كلمة مرور يمكن استخدامها فى تشفير الرسائل اإللكترونية . 

إذا ما نحتاجه هو مصدر لتوليد األرقام العشوائيه بطريقة صحيحه وبسرعة كافية بحيث يمكن ألى جهاز استخدامها، 

 .هذا هو ما يمكن القيام به باستخدام ميكانيكا الكم و  

 

من طبيعة ميكانيكا الكم هو أن الجسيمات دون الذرية  تتصرف الجسيمات دون الذرية مثل اإللكترونات والفوتونات إن 

 فإذا كنت تأخذ فوتونين ينبعثان من نفس الذرة في أوقات مختلفة ولكن في ظل نفس الظروف، .بطرق ال يمكن التنبؤ بها

، وال توجد طريقة للتن
ً
 مختلفا

ً
 وهذا ال يعني أن أي سلوك ممكن، ،بؤ بهذه السلوكيات في وقت مبكرفقد يظهران سلوكا

خاصية  عدم ، لذا فإن بالنسبة إلى النتائج  التي سيتم الحصول عليها ولكن ال يمكننا توقع أي سلوك سوف نحصل عليه

 مفيدا فى عمليات توليد األرقام العشوائية.  
ً
 القدرة على التنبؤ بسلوك الجسيمات قد يكون أمرا

 في وزارة الدفاع باململكة املتحدة طريقة إلستخدام ميكانيكا الكم لتوليد األرقام العشوائية
ً
في تسعينات  لقد اقترح فريقا

 ID و  QuintessenceLabs فيمكن شراء مولدات أرقام عشوائية عددية من شركات مثلالقرن املاض ي، أما هذه االيام 

Quantique.  كانيكا الكم.والتى تعتمد على نظريات مي 



19 

 

و يمكن القول بأن جميع املولدات التجارية املتاحة على التطبيقات املتخصصة، مثل تشفير البيانات العسكرية السرية أ

 و/أو باهظة التكلفة في حالة االستخدام اتعتبر تطبيقات  املعامالت املالية
ً
 ، و/ أو بطيئة جدا

ً
ي لكبير فكبيرة الحجم جدا

 من .السوق 
ً
ذلك وجود مولد رقم عشوائي صغير الحجم مثبت في هاتفك أو الكمبيوتر املحمول أو أي ش يء  تخيل بدال

آخر يحتاج إلى االتصال بشكل آمن، ويقول كاتب املقال أن إنشاء مثل هذه األنظمة الكمية الرخيصة والصغيرة 

برشلونة ، على مدى السنوات ، في  ICFO والسريعة كان محور تركيز بحث مجموعتهم في معهد العلوم الضوئية ، أو

 .الثماني املاضية

 

دايود ليزر يعتمد أحد أكثر األساليب الواعدة في موضوع االعداد العشوائية  على نوع من ليزر أشباه املوصالت يسمى 

ة والذي يبدأ بتأرجح الصمام الثنائي الليزري أعلى وتحت مستوى حد الصوت، أي مستوى الطاق  التغذية املرتدة املوزع

الليزر  مللي أمبير ويطلق 10بالنسبة إلى الثنائيات الليزرية ، يبلغ الحد األدنى  الذي يبدأ عنده البث الناش ئ للفوتونات

ي فملي أمبير، مما يعني أن الفوتونات ستكون  10فوتونات ذات طور عشوائي في كل مرة يتجاوز فيها الليزر مستوى حد ال 

 وتصبح هذه املراحل العشوائية أساًسا لألعداد العشوائية التي نستخدمها إلنشاء  نقطة غير متوقعة على طول موجاتها

 .مفتاح تشفير

" في ويضيف كاتب املقال: لقد قمنا بالفعل ببناء العديد من األجهزة التي ساعدت على تأكيد مبدأ "العمل املخادع عن بعد

فاعل مع بعضها البعض بشكل فوري بغض النظر عن ميكانيكا الكم، وهو فكرة أن الجسيمات املتشابكة يمكن أن تت

 يمكن أن يحدث،ملخادع ااملسافة على وجه التحديد ، قدمت أجهزتنا طريقة مستقلة عن املراقبة للتحقق من أن اإلجراء 

قمنا ببناء تلك األجهزة ويقول باننا  وهو أمر مهم عندما يتعلق األمر بالتأكد من أن التفاعل الفوري يحدث بالفعل

باستخدام التقنيات القياسية لتصنيع  وقمنا  استخدام كابل األلياف البصرية، وكان كل منها بحجم علبة األحذيةب

احتها الشرائح اإللكترونية و بدمج املكونات ملصدر األرقام العشوائية الكمومية على رقاقة فوسفيد اإلنديوم التي تقل مس

 .مباشرة في الهاتف أو فى مستشعرملم ويمكن تثبيت هذه الشريحة  5ملم في  2عن 

التي انفصلت عن معهدنا في العام املاض ي )الرجاء االنتباه الى   Quside Technologies وكما يقول كاتب املقال أن شركة

هو اآلن الرئيس  Abellán و .التاريخ االصلي للمقال(، تقوم  بتسويق املكونات باستخدام التكنولوجيا الخاصة بنا

إنتاج عدة غيغابايت من األرقام العشوائية في  Quside يمكن ألحدث جيل من مصادر الكم في و Quside ـالتنفيذي ل 
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 ألي طريقة تشفير حالية أو ناشئة
ً
 المكانية  تصنيعها ، الثانية، وهو ما يعني أن أحد املصادر يجب أن يكون كافيا

َ
ونظرا

 .لسهل تصنيعها بأحجام كبيرةباستخدام تقنيات تصنيع الشرائح القياسية  فسيكون من ا

فقد يكون أي جهاز إلكتروني عرضة  وتعد الرقائق محصنة ضد التداخل اإللكتروني او التشويش القريب بشكل عام 

الضوضاء البيضاء على سبيل املثال  ويمكن أن تتداخل تلك االشارات مع املتثمل ب للتدخل الحراري أو اإللكتروني

 .استقبال اإلشارات الالسلكية

إن املصادر الكمية معرضة بشكل خاص  للتداخل في معظم الحاالت لكونها صغيرة جدا  ولذلك فإن  على مصمميها إيالء  

شكلة ويتفادى حلنا هذه امل االهتمام الوثيق للقضاء على أي تأثيرات قد تفسد العشوائية النقية املتأصلة من عملية الكم

 .د كبير بالتيارات الكهربائية في املنطقة املجاورةببساطة ألن طور الفوتون ال يتأثر إلى ح

 آخر لألعداد العشوائية، ففي عام 
ً
 جيدا

ً
 كميا

ً
يينا ، قام باحثون في جامعة ف2015ويعد الثنائيات الباعثة للضوء مصدرا

ات في يستند إلى السيليكون  وتنبعث الفوتون LED للتكنولوجيا بعرض أول مولد رقمي عشوائي وهو يتألف من مصباح

تم ربط جيل رقمه العشوائي عندما تصل الفوتونات إلى  وقد  األشعة تحت الحمراء القريبة وكاشف فوتوني واحد

 .أنتج النموذج التجريبي أرقاًما عشوائية بمعدل ميغابت في الثانية وقد الكاشف

 بعد مرور عام ،  وهو قا وقد أعلنت مجموعتنا في برشلونة عن املصدر الكمي القائم على الرقاقة الذي ذكرناها
ً
در آنفا

رنا وكاضافة، فإن مصاد على إنتاج غيغابايت من األرقام العشوائية في الثانية باستخدام ليزر التغذية املرتدة املوزعة

 .مبنية من مكونات جاهزة وتعتمد على تقنيات االتصال البصرية والتصنيع القياسية

نفس الوقت، وهي إحدى أكبر شركات االتصاالت في كوريا الجنوبية، بعرض ، في  SK Telecom وقد قام باحثون في شركة

وقد اعتمد التصميم  LED رقاقة مولد رقم عشوائي تستخدم كاميرا الهاتف الذكي للكشف عن التقلبات في كثافة ضوء

 5×  5عبارة عن   2016النموذج األولي الذي تم كشف النقاب عنه في عام وكان    ID Quantique على براءة اختراع من

ا إلصدار تجاري بحجم واحد تقريًبا   SK Telecom ملم ؛  وقد أعلنت
ً
يكفي لتناسب  أي صغير بما -من ذلك الوقت خطط

 .هاتفك الذكي

  ويقوم باحثون آخرون بالتحري عن مولدات األرقام العشوائية الكمية على أساس صفائف كشف الفوتون الواحد

 أفضل ويم
ً
كن للصفائف أن تكتشف االختالفات الصغيرة مع تذبذب مصدر الضوء ، كما يجب أن توفر اكتشافا

 .للتقلبات الكمومية مقارنة بالكاميرا التقليدية
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ال تزال هناك حاجة إلى طريقة آمنة إلرسال رسالتك و  وجود خوارزمية تشفير مقترنة بأرقام عشوائية ليست كافيةولكن 

يدة فير إلى املستلم وبالنسبة إلى التشفير ومفاتيح فك التشفير، فقد كان البروتوكول القياس ي لسنوات عدمع مفتاح التش

بواسطة شركتي التشفير رون ريفست وعدي شامير وعالم الكمبيوتر  1977في عام  اتم تطويرهوالتي   RSA هو خوارزمية

عرف باسم وظيف
ُ
ة أحادية االتجاه، أي ان حسابات يسهل حلها بسهولة في ليونارد أدملان، و تعتمد على خدعة رياضية ت

ثال التقليدي  والذي استخدمه ريفست وشامير وامل اتجاه واحد ولكن من الصعب للغاية حلها في االتجاه املعاكس

  2،048أو حتى  1،024وأدملان  هو ضرب رقمين رئيسيين كبيرين ، يبلغ عادة 
ً
 مضاعفة األرقام معا

ً
، بت من السهل جدا

 إرجاع النتيجة إلى األرقام األولية األصلية
ً
 .ولكن من الصعب جدا

والخوارزميات املماثلة لكل مستخدم لشبكة االتصال مفتاحين: مفتاح عام )معروف للجميع( ومفتاح خاص  RSA تعطي

وم املستلم بعد يقو  إلرسال املعلومات ، ويمكنك تشفيرها باستخدام املفتاح العام للمستلم  ) )معروف فقط للمستخدم

ذلك بفك تشفير املعلومات باستخدام مفتاحها الخاص ولقد عملت الخوارزميات بشكل جيد منذ أكثر من أربعة عقود 

 .ألنه من الصعب للغاية كسر املفتاح الخاص، حتى مع معرفة املفتاح العام

إحدى املشكالت الرئيسة مع ، وكما هو الحال مع كل عمل بشري، و ومن املعلوم أن الخوارزميات ليست بمثالية

 لهذا السبب ، نستخدم هذهو  أنها تستغرق وقتا طويال لتشفير وفك تشفير كمية صغيرة نسبيا من البيانات الخوارزميات 

و فك أاملشكلة الكبرى األخرى هي أن الخوارزميات قابلة للتكسير بحد ذاتها و  الخوارزميات لتشفير املفاتيح وليس الرسائل

االقل من الناحية النظرية وفي الوقت الحاضر ، وإن الطرق الوحيدة  للتوصل الى فك الشفرة  تستغرق  التشفير  على

 ، شريطة عدم تحقيق اختراق رياض ي ال يجعل
ً
أي في حالة  والخوارزميات املماثلة قابلة للحل بسهولة RSA وقًتا طويال

 .العمالقة في أيامنا هذه أن تقوم بهذه املهمةهجوم عملي ومن املعلوم بانه ال يمكن حتى ألجهزة الكمبيوتر 

عاًما ، يمكن للحاسوب الكمي بسهولة حساب عوامل العدد األولية عن طريق  20ومع استخدام خوارزمية ذكية عمرها 

  .استغالل الخاصية الكمومية للتراكب لتقليل وقت الحساب الالزم إليجاد العوامل الصحيحة بشكل كبير

ولكنها مسألة وقت  RSA تر املستخدمة اليوم ليست قوية بما يكفي للتعامل مع االختراق على مستوى إن أجهزة الكومبيو 

 .فقط، وعندما يأتي ذلك اليوم ، ستصبح البنية األساسية الحالية لألمن السيبراني بالية

اسيب الكمية من الناحية ينبغي أن نكون قادرين على تبادل مفاتيح التشفير التي ال يمكن تصدعها قبل أن تفاجئنا الحو 

مثل الكثير من عمليات توليد األرقام ومثلها  أحد االحتماالت هو استخدام تقنية تسمى توزيع مفتاح الكم املثالية. إن

  
ً
العشوائية حقا ، ويعتمد توزيع مفتاح الكم على الطبيعة غير املتوقعة مليكانيكا الكم ، وفي هذه الحالة يكون هناك توزيعا
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فريدة بين اثنين من املستخدمين دون أن يتمكن أي طرف ثالث من االستماع  اليها أو التعرف عليها. إن إحدى  ملفاتيح 

أكثر الطرق شيوعا هي ترميز مفتاح التشفير في اتجاه الفوتون وإرسال هذا الفوتون إلى الشخص اآلخر، ولتحقيق األمن 

ات ملرة واحدة لتشفير رسائلنا، والتي ستظل تتطلب مولدات رقمية الكامل نحتاج إلى دمج توزيع املفاتيح الكمية مع منص

 .عشوائية سريعة للغاية

 بأننا نعتقد أن مولدات األرقام العشوائية الكمية هذه ستتمكن من توفير جميع األرقام العشوا
ً
ئية ويضيف الكاتب قائال

درنا الكمية من العيوب والتدخل وأننا ننتج ب علينا أيًضا التحقق باستمرار من خلو مصاكما يج التي سنحتاج إليها

ة في مختبرنا، وقد طورنا طريقة لتحديد مدى الثقة التي يمكننا أن نكون عليها في العشوائي أرقاًما عشوائية حقيقية 

ة قيبدأ بالقياس العشوائي لدينا بإنشاء كل من العملية الفيزيائية التي يستخدمها املصدر ود والذي  الحقيقية للمصدر

ّم  قياسات املصدر
َ
 .ويمكننا استخدام هذه املعلومات لتعيين حدود حول مقدار العشوائية الناتجة تماًما عن عملية الك

 أما وقد اتخذنا الخطوات األولى في تطوير مولدات رقمية ذات رقم عشوائي صغير بما يكفي  ومنخفض التكلفة بما يكفى،

 بما يكفي لالستخدام اليومي، ستكو 
ً
لذكية ن الخطوة التالية هو تثبيتها واختبارها في أجهزة الكمبيوتر والهواتف اوسريعا

إذا باستخدام مولدات األرقام العشوائية الحقيقية، ويمكننا إنتاج مفاتيح تشفير غير متوقعة، و  انترنت األشياء وأجهزة

ت الحسابية أو الرياضية للمهاجمين جمعنا هذه املفاتيح بطريقة آمنة لتوزيعها، فلم يعد علينا القلق بشأن املهارا

 ولن تكون له القدرة على التنبؤ الحقيقي
ً
بعد قرن ، و وللمخترقين،  وحتى املهاجم األكثر قدرة  وبراعة سيكون عاجزا

 من عرض فرانك ميلر لفكرته، أصبح األمان غير القابل للكسر في نهاية املطاف في متناول أيدين
ً
 .اونصف تقريبا
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 )تواصل معي( نظمة املركبات املتوقفهأتقنية ذكية إلستغالل 

 السيارات املتوقفة هي العنصر املفقود في أنظمة النقل الذكية

 ترجمه بتصرف م. مبشر األسمري 

  ناعي طء االصذكاجمعية الدارة إمجلس يس رئ – إشراف الدكتورة فاطمة باعثمان

 

 سبواسطة فيليب رو 

  

  االصطناعيتشهد تطبيقات الذكاء 
ً
، فقد اصبح من املمكن مشاركة انظمة املركبات غير مسبوق  في مجال النقل  تطورا

التكاليف عند مثل لالنظمة املختلفة في املركبة باقل ستغالل األ مع بعضها البعض عن بعد  وبشكل ذكي  يهدف الى اإل 

، هذه التقنية تعتمد على التواصل  الذكي بين انظمة املركبات عن بعد  مما يجعل  االستفادة من السيارات الحاجة لذلك

فهناك طاقة  ،املتوقفة ممكنا  وهذا يدعوا الي التساؤل عن مدى  جدوى استغالل تقنيات  السيارات خالل فترة توقفها  

لقابعة في مواقف السيارات  في وقت يمكن ان تكون مصدرا طاقة بديل عند  تعطل بعض مهدرة وهي  تلك املركبات ا

 السيارات التي تجوب الطرقات   .
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ا  أوروب معظم مفاهيم الطرق الذكية في عاملنا املعاصر التزال في بدايتها ، فعند التجول بمركباتنا في  اليابان وأجزاء من

ارات املتعطلة من خالل امدادها ببعض الطاقة ،املشكلة هي ان تكلفة نشاهد اماكن مخصصة لغرض مساعدة السي

 دوالر أمريكي وفقا ملكتب املحاسبة العامة في الواليات املتحدة ؛اضف الى ذلك تكاليف 50000املحطة الواحدة حوالي 

 دوالر . 18000الصيانة التي تقدر سنويا بحوالي 

من  ية في جامعة كارنيجي ميلون، في بيتسبرغ: "اليمكن توفير العدد الكافييقول أوزان تونغوز، أستاذ الهندسة الكهربائ

محطات خدمات املركبات على الطرق  بسبب تكاليفها الباهضة  . السيد تونغوز يسعى إليجاد حلول ذكية  للبنية  

لك املتوقفة بالقرب التحتية الضعيفة من خالل استغالل الطاقة عن بعد لجميع السيارات املتواجدة في الطرقات او ت

من شبكة الطرق من خالل  التقنية الذكية . "الفكرة ببساطة هي استغالل انظمة  املركبات عن بعد  بطريقة مماثلة 

الستخدامنا تطبيقات التواصل عن بعد مثل برنامج سكايبي  ، فعلى سبيل املثال ،بمجرد ان  تقوم بتحميل أي تطبيق 

ول او هاتفك الذكي فإنك بطريقة او اخرى توافق على أن يكون جهازك مرتبطا تواصل اجتماعي على جهازك املحم

بالشبكة  ليستفيد منه أشخاص آخرين في التواصل معك او حتى الوصول لبعض التطبيقات لديك. بمعنى ادق انت 

ا اسم اشارات أسسوا شركة اطلقوا عليه CMUتعطي الشبكة وتاخذ منها " . تونغوز وزمالؤه في جامعة كارنيجي ميلو 

املروراالفتراضية ، وذلك لتسويق خدمة اتصال عن بعد بين املركبات باستعمال تقنية ذكية مشابهة ملا يحدث بين 

هواتفنا الذكية من خالل  جعل انظمة الطريق بما فيها املركبات  تتفاعل وتستجيب لحركة املرور وذلك لتقليص وقت 

لك ل نضج البنية التحتية وهو األمر الذي التود الشركة ان  تنتظره طويال. لذاالنتظار. ولكن ذلك ال يمكن أن يحدث قب

 اتت فكرة اإلستفادة من املركبات عن بعد.

الية عمل هذه التقنية الذكية سيتم فقط في فترة توقف سيارتك من خالل تواصل جهاز الكمبيوتر في مركبتك مع انظمة 

لذلك  . فبناء على االشارات املرسلة يتم السماح باالستفادة من طاقة  املركبات االخرى في شبكة الطرق عند الحاجة

مركبتك وذلك بتحديد مدى قرب املركبه من سيارة اخرى تحتاج استعمال بعض االنظمة لديك ثم عند امداد السيارة 

حال، فإن كل هذه االخرى بما تحتاجه من طاقة تعود جميع انظمة مركبتك بكل سهولة لوضع توفير الطاقة ؛ وبطبيعة ال

العملية سوف تتم في الحين الذي  يكون املحرك لديك مطفأ النه يمكن االعتماد فقط على الطاقة املستمدة من 

 البطارية.
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قد يتبادر الى الذهن السؤال التالي هل يلزم ان تعمل انظمة السيارات طوال وقت توقفها ؟ ، بمعنى اخر، هل سوف 

فة؟ ليس األمر كذلك ألن النظام صمم بذكاء، يقول تونغوز: "نحن نتوقع أن متوسط وقت تستنزف بطارية السيارة املتوق

ساعة. عندما تكون جميع السيارات مرتبطة بهذا النظام الذكي  فلن يستهلك  6.6توقف السيارة خالل فترة الدوام  هو 

بين املركبات لتشغيل االنظمة في املائة من البطارية بسبب ان التيار  سوف يستغل فقط  لغرض االتصال  4سوى 

 حسب االحتياج .

وفي هذا الصدد تقوم وزارة النقل األمريكية بخطة تتبنى فيها هذه املبادرة الذكية لتكون متاحة  في جميع السيارات 

(، DSRC. ان هذا النظام يطلق عليه تقنية االتصاالت قصيرة املدى ذات الغرض الخاص )2020الجديدة بحلول أوائل 

 CTSغيغا هرتز. وتحديدا سوف تكون هذه التقنية متاحة في  السيارات من نوع كاديالك  5.9مد على التردد في نطاق وتعت

2017  . 

متر ولكن بطبيعة الحال سيكون هناك بعض  1000اشارة البث الى مسافة  سوف تصل قوة -انه نظريا-يتوقع تونغوز 

 300لى يل املثال  املباني الشاهقة يمكن ان تتدنى  تغطية اشارات البث االعوائق التي قد تحد من كفاءة التقنية ، على سب

متر فقط عندما ال يكون هناك خط رؤية واضح. هذا هو النطاق  140متر وفي بعض الحاالت قد تنخفض التغطية الى 

هم ، ع للتقنية( سوف تسااملعتبر عمليا لهذه التقنية. "  كما انه سيكون هناك املزيد من التكنولوجيا )وبراءات االخترا

 بطبيعة الحال في التحسين.

يير وختاما فإن هذه التقنية السيبرانية  الذكية   سوف تستغل فقط  املركبات التي سوف تختارها  الخوارزميات وفقا معا

ع ، الجميهي حديث الساعة   االصطناعيمعينة ؛ منها مسألة الكفاءة وساعات الذروة .هذه التقنية ومثيالتها في الذكاء 

يسعى لتقليل التكاليف واالستفادة من املوارد با قص ى قدر ممكن  ، قد يتخلى البعض عن امتالك سيارة خاصة و 

، بمعنى ان املركبات سوف تستغل  االصطناعيسيتوجه الى االستفادة من خدمات معتمدة على أنظمة الروبوت والذكاء 

ك سياراتنا حتى في حالة ايقافها  فإن ذلك افضل. واضاف "يمكننا بشكل افضل. ويختم  تونغوز بقوله  اذا كنا سنتشار 

 ان نقول اننا نستغل مواردنا  بشكل افضل.
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صنع من حساسات ورقية وبالستيكية
ُ
 إنترنت األشياء اإلستهالكية ست

ا. .  لكن ثمة تقنية أوفر ستأتي قريب   ا أبد   ابالنسبة للحساسات االستهالكية، لن يكون السليكون مناسب 

 Alissa M.  Fitzgeraldبقلم: 

 هيئة التحرير بفرع جمعية مهندس ي الكهرباء واإللكترونيات باملنطقة الغربيةنقلها للعربية 

 

مساء، في ليلة األربعاء، وأنت جائع  8الساعة  ،2028هذا العام 

تحدق ببؤس في الش يء الوحيد املتبقي في الثالجة: عبوة نقانق 

ياللقرف! هل تبدو النقانق دائًما هكذا؟ لها لون رمادي مقزز.  

، تعين عليك االعتماد على  2018في عام هل هي صالحة لألكل؟ 

،  2028.  ولكن في عام باملغامرهحاسة الشم الخاصة بك واألخذ 

، وسوف  قد يمكنك ببساطة توجيه هاتفك الذكي إلى العبوة

 يقوم الهاتف الذكي بالتحقق من مستشعر العبوة املضّمن ،

يعرض ،  والذي يقيس تركيز الغازات املرتبطة بتحلل اللحم

أما ،  ، ثم يقدم قائمة من وصفات للطبخ مع النقانق مثال ساعة القادمة" 20الهاتف الذكي رسالة "آمنة لألكل خالل الـ 

لعبوة بحساسها إن كنت جائًعا جًدا بحيث ال تهتم بالوصفات ، يمكنك فتح العبوة ، ووضع النقانق في مقالة ، وارم ا

 املضمن.

 هذا املشهد الخيالي الستخدام الهاتف الذكي ينجز واحًدا فقط من العديد من تطبيقات انترنت األشياء املتوقعة. 

يمكن اآلن تحقيق إنترنت األشياء بسبب تقارب املكونات منخفضة التكلفة وذات االستهالك املنخفض للطاقة،  

 MEMS( وحساسات الـ (Wi-Fiزة الراديو الخلوية وأجهزة الـواي فاي وبالتحديد املعالجات الدقيقة وأجه

(Microelectromechanical Systems)، هناك أيًضا سوق مجربة لبيانات إنترنت األشياء املجّمعة حول سلوكيات املستهلكين  . 

 ( .Big Dataواملعروفة باسم البيانات الكبيرة )

 Dan Saelingerالصورة بواسطة : 
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ب وتحلل صناعة اإللكترونيات ، تتوقع لكمية أجهزة انترنت األشياء أن تزيد ، وهي شركة أبحاث تتعقIHS Markitشركة 

 .2030ملياًرا في عام  125إلى  2017مليار جهاز متصل في عام  27ألربعة أضعاف؛ من 

ة ثار فالقول بأن مجال صناعة أشباه املوصالت صار متهّيًجا لهذا هو قول ال يزال دون تقدير األمر.  ويكمن وراء هذا اإل

افتراض أساس ي؛ أن جميع هذه املكونات سوف يتم تصنيعها باستخدام السليكون ، واالستفادة من مصانع الرقائق 

هالكية ".  لكن هذا االفتراض خاطئ؛ ألن املستشعرات االستfabsالحالية التي تبلغ قيمتها املليار دوالر واملعروفة باسم "

 من ذلك ، سيتم طباعتها مباشرة على الورق أو لسالمة سجقك املستقبلي لن تكون مصنوعة من ال
ً
سيليكون.  بدال

 العبوة البالستيكية.

)األنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة  MEMSتستند أجهزة االستشعار املتاحة لتطبيقات إنترنت األشياء اليوم إلى 

Microelectromechanical Systems واملصنعة على رقائق )

 
ُ
رت في األصل لصنع الدوائر السيليكون باستخدام طرق ط ّو 

املتكاملة ألشباه املوصالت.  وتستخدم أجهزة االستشعار 

MEMS  ، الهياكل امليكانيكية املجهرية للكشف عن الحركة

الصوت ، الضغط ، الضوء ، أو حتى أنواع الغاز.  فاألغشية 

الصغيرة أو األعمدة الحاملة أو الكتل االهتزازية أو القنوات 

 100تي عادة ما تكون في تلك األجهزة أصغر من الدائرية، ال

ميكرومتر )قطر شعرة اإلنسان(، تستجيب ملحفز مادي ثم 

إرسال بياناتها اإللكترونية  MEMSتنقله إلى إشارة إلكترونية، وعند توصيلها إلى الراديو والهوائي ، يمكن ألجهزة استشعار 

 إلى اإلنترنت.
ً
 السلكيا

مم فقط على جانب ، مما يعني أنه يمكن إنتاج عشرات اآلالف  2أو  1عادة بأبعاد  MEMSار تتميز رقائق جهاز االستشع

ذات الحجم الكبير ، مثل  MEMSمم.  سعر اليوم ألجهزة االستشعار  200اقتصادًيا من رقائق السيليكون قطرها 

دوالًرا أمريكًيا لكل  50. 0لى إ 10. 0( ، هو فقط جهاز حفظ التوازن واالتجاهامليكروفونات وأجهزة الجيروسكوب )

مستشعر.  وهذا يجعلها مناسبة لالستخدام في الهواتف الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية وغيرها من منتجات 

دوالر لكل جهاز استشعار.  مما يجعلها مناسبة للهواتف الذكية  100اإللكترونيات االستهالكية التي تكلف حوالي 

 دوالر. 100ا من منتجات املستهلك االلكترونية والتي تكلف حوالي ومتتبعات اللياقة وغيره
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من أجل االستخدام ملرة واحدة في تغليف املواد الغذائية أو 

االختبارات الطبية أو املالبس الذكية ، حيث قد يكلف املنتج 

دوالرات ، سيطلب االقتصاد أن تكلف أجهزة  10أقل من 

ا واحًدا.  
ً
وبعبارة أخرى ، يجب أن االستشعار بالكاد قرش

على ُعشر ما هي عليه اليوم لالستخدام على نطاق واسع في منتجات إنترنت  MEMSتكون أسعار أجهزة االستشعار 

 األشياء منخفضة التكلفة.

السيليكونية ، فإن املدخرات  MEMSوبالرغم من ذلك، يوجد املزيد من التكاليف التي يجب التخلص منها في تصنيع 

ملم على رقاقة  1× مم  1مقاس  MEMSمحدودة في النهاية بتكلفة السيليكون نفسه.  اليوم ، يحتوي مستشعر املحتملة 

 من قيمة سليكون بمستوى أشباه املوصالت.   002. 0ملم على ما يقرب من  200بقطر 

لك(؛ لبيع جهاز بعض الرياضيات البسيطة لتوضيح املشكلة )تخطى إلى الفقرة التالية إذا كنت ال تفضل ذلنجرى 

 007. 0دوالر( ، فإن تكلفة الصانع لفعل ذلك ال ينبغي أن تكون أكثر من  01. 0مقابل فلس واحد ) 2ملم1استشعار ذي 

ن مدوالر  003. 0باملائة على األقل، أو ربح بقيمة  30دوالر ، ألن معظم الشركات املصنعة تأمل تحقق هامش ربح بنسبة 

٪ من تكلفة املستشعر 30تكلف حوالي  MEMSبي لصناعة املستشعر اليوم، فإن شريحة بيع املستشعر.  وبحساب تقري

ر.  بحيث ٪ املتبقية من التكلفة تأتي من العبوة ، واالختبار ، وااللكترونيات املقروءة ، ومعايرة املستشع70النهائي ، مع 

 ، تسهم مادة السيليكون بنحو دوال  002. 0وحدها ، أو  MEMSلتكلفة رقاقة   007. 0في املئة من  30يترك 
ً
 20ر.  أخيرا

 .دوالر فقط لسليكون جهاز االستشعار 0004. 0غير املعبأة.  وهذا يتركنا بحّصة قدرها  MEMSباملائة من تكلفة رقاقة 

الكالم سهل: يمكن ألجهزة االستشعار البالستيكية املرنة 

استجواب محتويات العبوة واستخدام تكنولوجيا 

دة بالفعل في االتصاالت امليدانية القريبة ، املوجو 

 Imecسطة:الهواتف الذكية اليوم ، لنقل بياناتها. بوا
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 املهمة املستحيلة

فة دوالر من السيليكون يظهر أن تكل 01. 0بقيمة  MEMS إن الفحص السريع لتكلفة صنع جهاز استشعار

 السيليكون نفسه مرتفعة للغاية

مس التكلفة  MEMS وبعبارة أخرى، لصنع جهاز استشعار
ُ
 ، فإن السيليكون يجب أن يكلف خ

ً
 واحدا

ً
والذي يكلف بنسا

ى هذا وبالنظر إلى اتجاهات أسعار السليكون التاريخية ، يبدو من غير املحتمل أن تنخفض األسعار إل التي يكلفها اليوم. 

الواقع، ارتفع سعر السيليكون بأكثر من عشرة أضعاف على سعر اليوم خالل اندفاع الصناعة الضوئية في  )في الحد. 

 ألنك  1لتصل إلى السعر املستهدف ) MEMS (.  إن تقليص شريحة2010-2006الفترة 
ً
نت( لن ينجح أيًضا؛ نظرا س 

لن تعمل إذا قمت بتقليصها  MEMS معظم أجهزةتعتمد على الخواص امليكانيكية للسيليكون والسوائل والغازات ، فإن 

 من ذلك ، سيكون علينا عمل أجهزة استشعار من مواد أرخص بكثير من السليكون. بشكل كبير. 
ً
 بدال
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بتصنيع بطاريات تعتمد على  Binghamton في جامعة والية نيويورك Seokheun Choi : تقوم مجموعةالبطاريات البكتيرية

 .Seokheun Choiترونات التي تنتجها عملية األيض البكتيري.  الصورة بواسطة: الورق تستخدم اإللك

 

في جميع الصناعات ، دأبت قوى السوق على تشجيع املصنعين على االنتقال إلى املواد األقل تكلفة؛ ففي السيارات، 

يح اإللكترونيات، هاجرت املصاب فسحت األجزاء املعدنية املجال للبالستيك، وفي األثاث، أتاح الجلد وجود لفينيل، وفي

 من ركائز الياقوت إلى السيليكون.

في حين أن صنع األجهزة اإللكترونية من هذه  ،تتجه نحو البالستيك والورق MEMS واآلن حتى صناعة أجهزة االستشعار

عاًما، عندما  40من  الركائز البسيطة قد تبدو فكرة جديدة جذرًيا، ولكنها ليست كذلك. ترجع هذه السابقة إلى ما يقرب

 بتصنيع ترانزستورات األغشية الرقيقةWestinghouseفي ويستنجهاوس ) Derrick P. Pageو  T. Peter Brodyقام 
ً
 ( أوال

(TFTs)  على أساس من الورق، وكانوا يتصورون استخدامها على نمط "الطباعة باللف على اللفافة" )الطباعة مباشرة

 وثائق الورقية اإللكترونية واألجهزة الطبية التي تزرع.على النسيج( ملنتجات مثل ال

لقد عمل الباحثون على مجسات من الورق والبالستيك لسنوات، ولم يكن خفض تكلفة أجهزة االستشعار هو الدافع 

 الوحيد. دفعت املنافسة على األموال الفيدرالية الباحثين إلى البحث عن طرق لجعل التكنولوجيا الدقيقة بدون غرف

د االهتمام املتزايد بصناعة أجهزة االستشعار من مواد أكثر مرونة وقابلية للتحلل  نظيفة وأدوات أخرى غريبة، ثم ُوج 
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الحيوي من السيليكون، الستخدامها في التطبيقات الطبية التي تجتاح املجال. ومع احتضان تطبيقات اإللكترونيات 

 النامية لالستفادة من املواد األقص ى انخفاًضا في التكلفة؛ الورق. للعالم بأسره ، هناك حاجة متزايدة في البلدان

تتطلب هندسة املنتج عدم استخدام مطرقة ذهبية حيث ستقوم باملطرقة الحديدية بالعمل. في تطبيقات إنترنت 

حة؛ ستقوم األشياء؛ حيث املرونة أوالتكلفة املنخفضة أو إمكانية التخلص مطلوبة، ولكن الحاجة لالستشعار ليست مل

 أجهزة االستشعار البالستيكية والورقية بإنجاز املهمة بسعر مغري.

 

ا مادًيا أو كيميائًيا 
ً
يشتمل مستشعر إنترنت األشياء على مكونين مهمين: جهاز االستشعار نفسه، الذي يكتشف حدث

حتاج وحدة القياس عن بعد إلى قد ال ت محدًدا ، ووحدة القياس عن ُبعد، التي تنقل بيانات املستشعر إلى اإلنترنت. 

 من ذلك على ملف هوائي سلبي لنقل البيانات بشكل حثي إلى جهاز تحديد ترددات الراديو القريب
ً
 بطارية، بل تعتمد بدال

(RFID) ( أو قارئ اتصال قريبNFC أو قد تحتوي الوحدة على بطارية وراديو وهوائي لنقل البيانات على الهواتف )

 .Bluetoothأو  Wi-Fiات املحمولة عبر تردد

لة الورقية لذلك ، فإن الدوائر املتكام قد يكون ملستشعر إنترنت األشياء قدًرا معيًنا من قدرات الذكاء أو تفسير البيانات. 

، بنى  2011في عام  ، املصنوعة من خطوط مطبوعة من األحبار املعدنية وأشباه املوصالت، ال تزال قيد التحقيق. 

بت على بالستيك مرن باستخدام الترانزستورات الرقيقة  8شركة األبحاث البلجيكية "إيميك" معالجات املهندسون في 

بالستيكية مطبوعة  NFC وقد تابعوها في العام املاض ي باستخدام رقاقة املصنوعة من أشباه املوصالت العضوية. 

مزيج من اإلنديوم والغاليوم والزنك  ، وهي أشباه موصالت من أكسيد معدني عبارة عن IGZO ومصنوعة باستخدام

قدم واألكسجين. على الرغم من أن هذه التصاميم ال تزال بدائية وبطيئة مقارنة بأبناء عمومتها من السيليكون وقد ال تت

 أكثر بسبب محدودية هذه املواد ، فإنها أثبتت حتى اآلن أنها جيدة بما يكفي للقيام باملهمة بالسعر املناسب.

أجهزة االستشعار في إنترنت األشياء، ال سيما تلك الرخيصة واملعّدة للتخلص بعد االستخدام، سوف تعتمد  ولكن معظم

كالهما متاح على نطاق واسع؛ على سبيل املثال، جميع الهواتف الذكية الجديدة قادرة  على القوة الخارجية والذكاء،و

 Appleم األول ألنظمة الدفع اإللكترونية بعدم التالمس ، مثل على االتصال القريب من امليدان، والذي يستخدم في املقا

Pay.وهذا يعني أنه من املحتمل أن يكون هاتفك قادًرا بالفعل على تفعيل ومخاطبة مستشعر نضج النقانق املستقبلي ، 

 



32 

 

زرع، شعار القابلة لليمكنك أن ترى التحرك نحو املرونة والقابلية للتحلل البيولوجي في الواقع. أحد أوائل أجهزة االست

 CardioMEMS  التي تمت املوافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية، التي أنشأتها MEMSحساسات الضغط 

ه الطبية( ، كان مستشعًرا صلًبا مصنوًعا من الكوارتز، تم تصميمه ليتم زرع St. Jude)أصبحت اآلن جزًء من سانت جود 

ن أجل مراقبة الفعالية التي تقوم بها الدعامات بعملها في فتح شريان مفتوح. يتضمن بجوار دعامات العروق، م

عندما يضغط  .املستشعر هوائًيا مدفوًنا داخل الكوارتز وغشاًء رقيًقا من الكوارتز يغطي تجويفه، مما يشكل مكثًفا

كل شعر. يمكن قياس التغير في التردد بشضغط الدم على الغشاء، فإنه يغير السعة وبالتالي التردد الرنان لدائرة املست

على تردد معروف ثم يقارنه مع التردد املتغير إلشارة  RF سلبي بواسطة قارئ خارجي، والذي يستجوب املستشعر بإشارة

 .العودة

سيكون  ي أنها جامدة نسبًيا وهشة نسبًيا. ه -مع تلك املصنوعة من السيليكون أيًضا و  -إن املشكلة في مستشعر الكوارتز 

من األفضل استخدام مواد أكثر مرونة، والتي يمكن أن تتوافق مع محيط الجسم واملساحات الضيقة مثل تلك املوجودة 

 واألفضل من ذلك أن تكون املواد القابلة للتحلل البيولوجي، والتي يمكن أن تذوب في الجسم داخل األوعية الدموية. 

 من عملها، وتجنب أي حاجة لإلزالة الجراحية.بشكل غير ضار بعد انتهاء جهاز االستشعار 

 

من جامعة بنسلفانيا، تحول بعد مدة بعيًدا عن مجسات السليكون  CardioMEMS  ،Mark Allen أحد مؤسس ي

يقومون اآلن  Allenوالكوارتز الصلبة لصنع مجسات مرنة وقابلة للتحلل الحيوي. الطالب الخريجون من مجموعة 
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( ، و كحول PLGAالالكتيك ) مشترك  بطاريات من البوليمرات مثل بولي حمض جليكوليك بهندسة مستشعرات وحتى 

( ، نفس املواد املستخدمة في الخيوط الجراحية القابلة للذوبان. تتكون PCLبولي كابروالالكتون ) ، و (PVA) بولي فينيل

لـ  باستخدام تقنيات النسج امليكروي الزنك. الوصالت والهوائيات من معادن قابلة للتحلل البيولوجي مثل املغنيسيوم أو

MEMS  مثل الطباعة الحجرية والطالء الكهربائي، فإن الطالب لديهم أجهزة استشعار الضغط القابلة للتحلل، بحجم ،

 ميلميتر مع نفس قدرة نقل البيانات الالسلكية ألسالف الكوارتز الخاصة بهم.

هي مثيرة لتطبيقات  أجهزة االستشعار القابلة للتحلل الحيوي 

تتجاوز املجال الطبي. ستكون جذابة للغاية لالستخدام في أي نشاط 

حساس بيئًيا، مثل الزراعة الدقيقة. تخيل مزارًعا يزرع جهاز 

استشعار مع كل نبتة من أجل رصد ترطيب التربة خالل مرحلة 

وبحلول موسم الحصاد، فإن جهاز االستشعار سيكون قد  النمو.

وباملثل، فإن أجهزة  زمن طويل، إذ يذوب في التربة بأمان.اختفى منذ 

االستشعار القابلة للتحلل البيولوجي هي الخيار األفضل ألي عنصر 

آمن على البشر التخلُص منه، مثل التغليف الذي يمكنه مراقبة 

 نضارة الطعام.

 لقد تمت بالفعل تجربة جهاز استشعار الستنشاق النقانق. إذ

( في Silvana Andreescuلفانا أندريسكو )صّنعت مجموعة سي

( ، في بوتسدام، في نيويورك، جهاز استشعار قائم على الورق يمكنه الكشف عن تلف Clarksonجامعة كالركسون )

تتفاعل النانو التي تصنع من مواد كيميائية غير عضوية مطبوعة على ورق مع الغازات املنبعثة من التحلل، ثم  الطعام؛ 

بالنسبة لتطبيقات  في هذه اللحظة ، يجب قراءة نتيجة املستشعر بصرًيا. النانو بما يتناسب مع تركيز الغاز.يتغير لون 

 )انترنت األشياء( الهواتف الذكية، فإن إضافة وسيلة للقراءات اإللكترونية ونقل البيانات ستجعل جهاز استشعار

 جاهًزا.

في جامعة هارفارد بعمل ذلك فقط من خالل تكييف أجهزة  (George Whitesidesتقوم مجموعة جورج وايتسيدس )

قرأ بصرًيا، مثل شريط اختبار الحمل املنزلي، لتكوين طريقة 
ُ
االستشعار التشخيصية الطبية الورقية التي يتغير لونها وت

بار املوصلة. . باستخدام تقنيات مثل طباعة الشاشة والطباعة النافثة للحبر إليداع الشموع واألحRFقراءة على أساس 

البارومتر القابل للتحلل البيولوجي: يمكن أن تكون 

مصنوعة من نفس  MEMS أجهزة استشعار الضغط
 .املادة القابلة للذوبان مثل الغرز الجراحية
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( وأجهزة استشعار microfluidicوقد تمكن باحثو وايتسيدس من إنشاء أجهزة استشعار من الورق للسوائل الدقيقة )

هدفهم هو مجموعة من أجهزة التشخيص الطبي التي  كيميائية وأجهزة استشعار للرطوبة وحتى مجسات القوة. 

يمكنك ثني هذه األجهزة و طّيها وتطويعها لتناسب الغرض، وعندما  يستطيع الناس في البلدان النامية تحمل تكاليفها.

تفي بواجبها، يمكنك حرقها بعود كبريت أو مجرد السماح لها بالتحلل بشكل طبيعي. وبينما نتأمل مليارات من أجهزة 

ن النفايات من اإلمداد االستشعار ومنتجات إنترنت األشياء، فإن قدرتها على االنهيار والعودة إلى الطبيعة قد تمنع مداف

 بأجهزة من إنترنت األشياء املستعملة.

على الرغم من أن العديد من أجهزة االستشعار القابلة للتخلص يمكن أن تتفاعل مع طاقة التردد الالسلكي الخارجية، 

سلفانيا أيًضا في جامعة بن Allenلهذا السبب تقوم مجموعة  إال أن بعضها سيظل بحاجة إلى مصادر الطاقة الخاصة به.

 مصنوعة من نفس البوليمرات واملعادن التي تستخدمها لبناء
ً
 باستكشاف بطاريات كهروكيميائية قابلة للتحلل بيولوجيا

 أما داخل جسم اإلنسان فتوفر البيئة املالحة إلكتروليتية البطارية، مما يسهل تجنب أجهزة االستشعار الخاصة بها. 

 البطاريات العادية.األحماض السامة املستخدمة في 

بتطوير بطارية ورقية مع مصدر  Seokheun Choi ، تقوم مجموعةBinghamtonفي جامعة والية نيويورك في بينغهامتون 

نات ألنها تعمل تولد إلكترو  -ن تجدها في أي بركة موحلة التي يمكن أ -بعض البكتيريا  غير مألوف لإللكترونات: البكتيريا.

تضع هذه البكتيريا نفسها على أقطاب معدنية مطبوعة على الورق ، وتلك األقطاب  للطعام. على التمثيل الغذائي 

الكهربائية تجمع اإللكترونات املنبعثة. أنت في حاجة إلى سلسلة مكدسة من خاليا البطارية البكتيرية إلنشاء 

 ورق على نفسه عدة مرات.ميكروأمبيرات من التيار، ويمكن ترتيبها بسهولة بواسطة األوريجامي: فقط ضع ال

إن مرونة الورق والبالستيك نفسها تجعل من الصعب تصنيعها إلى أجهزة استشعار، والتي تتطلب عادة تحكًما ضيًقا في 

فالبالستيك، على سبيل املثال، يمتد ويتشوه تحت أدنى تغير في القوة أو درجة الحرارة. وفي صناعة أشباه  األبعاد.

 إلى بضع نانومترات؛ قد يتغير بعد جزء من البالستيك عشرات من املوصالت، تعلمنا أن ن
ً
تحكم في حجم امليزات وصوال

سنحتاج إلى مجموعات جديدة ومختلفة من أدوات التصميم  امليكرومتر فقط بسبب زيادة درجة الحرارة بضع درجات.

 لورقية.ومعدات التصنيع للوصول إلى اإلنتاج الضخم ألجهزة االستشعار البالستيكية وا
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ومع ذلك ، فقد كانت تقنيات معالجة الورق والبالستيك راسخة لعقود ، بل وقرون ، في تطبيقات أخرى: آالت الطباعة 

الورقية وآالت مناولة الورق ، لصنع الصحف والكتب؛ طباعة الشاشة والفوهات النافثة للحبر للطباعة الدقيقة. 

األشرطة والشرائط واملطبوعات بمقاس األمتار ذات الطباعة الكبيرة تصنيع البالستيك باللف على اللفافة، لعمل 

 عريضة القياس. LCD والترسيم الرقيق ، لتصنيع لوحات تلفزيونية

من خالل تعديل هذه التقنيات لتلبية االحتياجات الخاصة لتصنيع البالستيك والورق وااللكترونيات، يمكن أن تولد 

ة االصطناعيالدفاع األمريكية بالفعل في الضغط من أجل هذه البنية التحتية بدأت وزارة  صناعة جديدة قريًبا.

 بوالية كاليفورنيا ، ونظمت وزارة الدفاع San Joseفي سان خوسيه   NextFlex ، افتتح مركز2016في سبتمبر فالجديدة.

ك اليب التصنيع املتقدمة هنامليون دوالر من التمويل لتعزيز البحث والتطوير في أس 75هذه املبادرة، وتعهدت بتقديم 

ة من أجل اإللكترونيات املهجنة املرنة. هدف املركز هو تخليص اإللكترونيات من هيكلها الصلب: لوحة الدوائر املطبوع

 املستوية، التي يعتمد عليها تصميم وتصنيع األنظمة اإللكترونية في السنوات الستين املاضية.
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قطة انطالق نحو رؤية الورق توفر اإللكترونيات الهجينة املرنة ن

ا: لم نتقن بعد 
ً
 عملًيا وسط

ً
وااللكترونيات البالستيكية.وهي تقدم حال

صناعة ترانزستورات ذات أداٍء عاٍل وعناصر أخرى بهذه مواد، ولكن 

قة إلى أقل من يمكننا غرس مكّونات السليكون 
ّ
 50التقليدية املرق

تيك والنسيج والورق. وعلى ميكرومتر )وبالتالي جعلها مرنة( على البالس

املدى القريب، تتوقع وزارة الدفاع أن تؤدي تقنية التصنيع هذه إلى 

اإللكترونيات الخفيفة الوزن والتي يمكن ارتداؤها، وهي بذلك تسعى 

 ألجل جنودها ومعداتها العسكرية.

وعلى املدى األطول ، فإن تطوير قدرات جديدة لتصنيع مجّسات 

ونماذج األعمال املرافقة لها، سيفتح مجموعة البالستيك والورق، 

 قارنها بمثال مصنع مستقل كاملة من إمكانيات املنتجات الجديدة. 

لصنع الرقائق االلكترونية؛ عندما ترسخ في أواخر الثمانينات، سرعان ما تبع ذلك انفجار في إبداع التصميم. يمكن 

لرأسمالية الضخمة المتالك مصدر خارجي للتصنيع، أن تركز للشركات الصغيرة، التي لم تعد تتحمل عبء النفقات ا

على التصاميم املبتكرة بينما تسمح للمنشآت بالقيام بأعمال التصنيع الخاصة بها. يمكن أن ُينسب الفضل لنموذج 

األجهزة التصنيع املستقل في تسريع تطوير عدد ال يحص ى من منتجات اإللكترونيات االستهالكية ، مثل الهواتف الذكية و 

 اللوحية ووحدات تحكم األلعاب.

ومن املحتمل أن يتيح التصنيع اإللكتروني للبالستيك والورق 

عندما يستخدم التصنيع  للصناعة قفزة تتجاوز النموذج املستقل.

مواد وأساليب بسيطة، ال يلزم حدوثه في منشأة تكاد تكون معقدة مثل التي لها مصدر خارجي للتصنيع؛ بل يمكن أن 

واليوم بالفعل، يمكنك العثور على طابعات  إنه نموذج تصنيع موزع. ون هناك مصنع في كل بلدة أو حتى في كل منزل.يك

البوليمر ثالثية األبعاد في كل من ورشات العمل املنزلية للهواة واملتاجر املتخصصة في املاكينات. بل إنها ليست قفزة كبيرة 

للطابعات ثالثية األبعاد املتقدمة تصنيع أجهزة استشعار مرنة وإلكترونيات في عاًما يمكن  20أن تتخيل أنه في غضون 

 املنزل أيًضا.

 

مستشعر كهروكيميائي من الورق، يقيس الغلوكوز في 

 صل مع جهاز القراءة.عينة الدم ويتوا
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يجب أن تبقى العديد من أجهزة  بالطبع، ليس كل تكنولوجيا االستشعار يمكن أن تنتقل إلى البالستيك أو الورق.

 ى السليكون ألن أدائها املادي يعتمد علىاالستشعار عالية األداء؛ مثل امليكروفونات وأجهزة الجيروسكوب؛ تعتمد عل

لك خواص السليكون أو على التفاوتات التي ال تتحقق إال مع استخدام امليكانيكية الدقيقة التقليدية للسيليكون. ومع ذ

أو ة ذات الحجم الكبير، مثل أجهزة استشعار درجة الحرار  ، فإن األجهزة األكثر بساطة املطلوبة ألجهزة انترنت األشياء 

لن تحتاج تطبيقات إنترنت  الضوء أو الغاز أو الضغط، سوف تنتقل من السيليكون إلى البالستيك أو حتى الورق.و

األشياء ذات االستخدام الكبير الحجم واملخصصة للمستهلكين إال إلى أجهزة استشعار ذات أداء "جيد بما يكفي" وسعر 

 منخفض بما يكفي.

اإللكترونيات، بين طرق السيليكون التقليدية وأساليب الركيزة املرنة منخفضة  نحن متجهون نحو التشعب في تصنيع

إن التطورات الجديدة في األبحاث، وارتفاع الطلب على أجهزة االستشعار املرنة منخفضة التكلفة،  التكلفة الناشئة.

ار ا حاسًما إلدخال تقنيات استشعوزيادة الوعي بالحاجة إلى الحد من التأثير البيئي لتصنيع اإللكترونيات، يخلق زخًم 

 البالستيك والورق في التيار الرئيس ي.

 

 ."تحت عنوان "إنترنت األشياء التي يمكن التخلص منها 2018تظهر هذه املقالة في اإلصدار املطبوع لشهر ديسمبر 
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