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ع الدرجات ملقرر  نت األشياء توز  1-1ان

 

عة  استمارة   الطالب  أوراق العمل  متا

  توقيع المعلم   درجةال  الجزء

      األول
 

½  
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½  
 

 

    الثالث 
 

½  
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½  
 

 

    سالخام
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    دس السا
 

½  
 

 

    عالساب
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    الثامن
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    العاشر
 

½    
 

 

غ عن الكتاب املدر   ذا ال   امللف 
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دف  وإن ال نت األشياء  س إلن  ................................................................ .............................................................................................................................  . الرئ

 ................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........  

ائنات ات املستخدم   ال   وواج

ذه قد - عض  ة مستخدمتحتوي  ائنات ع واج رارة،.................. ال   ، كمفتاح التحكم با

سم - ن ت اتالكث   ح ائنات بالواج واتف الذكية. ،  .................................... من تلك ال ديثة أو تطبيقات ال   كتلك املوجودة  السيارات ا

ائنات الذ..................وقد  - ا عض ال ئ شعرات ومشغالت مستقلة تتفاعل مع ب ة املستخدم، حيث تحتوي ع مس     ................... .................. دون أي كية من واج

  

نت األشياء   خ إن  The History of the Internet of Thingsتار

تاحة  شعرات إ األشياء املادية و ات املعلوماتإن فكرة إضافة املس ا معا ع شب   ..................................  تفاعل

ة.  ات الغاز ات آلة بيع املشرو عد ع محتو ر آليـة للتعرف عن  امعات بتطو عض طلبة ا يات القرن املا  فقد قام     ثماني

از حاسب حول العالم،- شمل أي ج ات ل م تطور الشب   سا

م إصدار ال - د من التطبيقات التقنية. كما سا ر املز شعرات  تطو ة ومس ة مركز زة برقائق مصغرة ووحدات معا ات لألج   شر

نت والشبكة العنكبوتية العاملية  - ع األبحاث املتقدمة   WWWكما تطورت شبكة اإلن الة مشار   1969ال تأسست عام ..................................بواسطة شبكة و

عقيدا ما وأك    .  لتصبح أك 

نت األشياء بدأ فعليا حوا العام  نت ..................................  الواقع فإن عصر إن زة املتصلة باإلن د من األج ناك املز با، أصبح    .  ذلك الوقت تقر

  

نت نت األشياء" ألول مرة عام  وأصبح إن ن أشتون الذي استخدم مصط "إن اسوب كيف عود الفضل  ذلك إ عالم ا أثناء  1999األشياء حقيقة واقعة. 

شعرا ب املدعمة بمس واس زة ا بع وأج وم جديد يتضمن وسوم الت ذا املصط لوصف مف سيات، حيث استخدم  ة متعددة ا ت عمله  شركة كب

اصة بالشركة. م د ا ن عمليات سلسلة التور ا جمع البيانات لتحس نت، وال يمك  تصلة باإلن

 تقسيم الكائنات الذكية
....................................كائنات 

..................  ..................كائنات 

 : نت األشياء الوحدة األو  أسس إن

نت األشياء درس األول: ال يم إن  مفا

IoT 

. ........................................................................................................ ............................................................................................... 

. ........................................................................................................ ............................................................................................... 

 


loT Device 

. ........................................................................................................ ............................................................................................... 

. ........................................................................................................ ............................................................................................... 

 

. ....................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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  مراحل التطور 

عة  نت بأر نت األشياء.مراحل  مرت عملية تطور اإلن  حددت أيضا التطور الذي حدث  إن

نت، اقتصر ............................ . 1 ور اإلن امعات ولم يكن متاحا لعامة الناس ع نطاق واسع. السنوات األو لظ نت ع املؤسسات وا    االتصال باإلن

عد عملية االتصال  العقبة األساسية .................................. . 2 ات. لم  ح من خالل الشب ادة الكفاءة والر ذه املرحلة ع ز   ركزت 

ا رقمنة التفاعالت .................................. . 3 زة ع نطاق واسع، تم ف شار األج ور وسائل التواصل االجتما والتعاون وان قبة الزمنية بظ ذه ا ت  تم

ابية.  ية التحتية ال جيا إ الب ة، وتحول التطبيقات تدر شر   ال

تمت .................................. . 4 با، وذلك لتقديم حلول  ا نت تقر زة املتصلة باإلن ن جميع األج ة بتوف االتصال وعمليات البيانات ب ذه املرحلة األخ

تلف القطاعات والصناعات.    تقنية متقدمة 

  

  

توى  اسب وا زة ا ن أج ط ب نت تر  أن شبكة اإلن

نما  اص معا.  ب زة والبيانات واأل ط األج نت األشياء ير   إن

نت األشياء؟    ما الذي يفعله إن

ا ) من ح محدد إ مركز بيانات ثم إ جميع أنحاء معة (ال تم التوصل إل نت األشياء  إتاحة نقل البيانات ا مية إن ذا    العالم. تكمن أ ل  يحدث 

  . ..................................ودون أي  ..................................الوقت 

عة  نت األشياء إ أر يف تطبيقات إن سة:مجاالت يتم تص   رئ

زة القابلة لالرتداء واملنازل الذكية/.................................. . 1   األج

  

اتب ومحالت البيع بالتجزئة/.................................. . 2    املدارس وامل

  

ات النقل/.................................. . 3 ع واملزارع وشب    املصا

  

  ./إدارة الطاقة واملياه..................................  . 4

  
 

  

  

االتصال

االقتصاد الشبكي
التفاعل مع التقنية

إنترنت األشياء
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سنة تطبيقات  نت األشياء.التقنيات الناشئة ا   بواسطة تقنيات إن

ي شمل   األتمتة  ع الذكية و املنازل واملبا شتمل - املصا وتات .........................ع ال  ات الصوت الذكية، وأنظمة األمان، والرو    اإلضاءة ومك

ية  اسو ة ا سان ..................................  الرؤ ا اإل ا ال يقوم  قة نفس   .................................. ولكن بقدرات  الصور ومقاطع الفيديو بالطر

ة اللغات الطبيعية ال   معا ذا ا اة  ..................................ستخدم  م ومحا اء االصطنا لف وسبة والذ ي  أليكسامثل  ..................................وا ا   وس   وغ

  علم اآللة
نت األشياء ع .....................ساعد التعلم  مما يفيد ع وجه .......................................... ..................... األنظمة املوزعة عامليا داخل إن

صوص  عمليات  عد.....................  و.....................ا   وتطبيقات القياس عن 

اء     الصطنااإيدج للذ
وت أو السيارات ذاتية القيادة أثناء قيـام نـظـام إيد زة مثل الرو شعرات املدمجة  األج اء االصطنا يتم نقل البيانات من املس ج للذ

از .....................بالعمليات  قوم ا   ..................... ..................... ، و

  التحليالت املتقدمة
دم..................... .....................عد التحليل املرتكز ع  ية والنقل وا يع والرعاية ال ات املالية مفيدا للغاية  عمليات التص

  والطاقة واالتصاالت وأتمتة املنازل 

وت    علم الرو
ش إ األنظمة ال  وتية والذي  نت التقنيات الرو و إن وم جديد و ر مف ، وتحسب ..................... ..................... .....................ظ

ستخدم  ي  ابيا، ل قيقي. البيانات املوجودة داخليا أو    ذه املعلومات  التعامل مع العالم ا

اقع املعزز    الو
ن  عديل ودمج العامل ئة الواقع حيث .....................  و.....................تكمن قوة الواقع املعزز  قدرته ع  شاء النص والرسومات  ب يتم إ

از. املعزز بواسطة محرك تقديم يتلقى البيانات  ا إ ا وصل نت األشياء و   املناسبة من إن

ا اقع االف اسب تتطلب وجـود   الو شأة بواسطة ا عاد اإلبداعية امل اة ثالثية األ ا نت األشياء ..................... .....................عمليات ا   إلن

  تقنية سلسلة الكتل

ا بالعمالت  نت األشياء، فيمكن وتلعب .......... ........... ارتبطت  بداي ما  إن ا  .....................دورا م ا أثناء مرور البيانات واملصادقة عل

شاف  ساعد  األتمتة واك التا يمكن أن  دمات املصغرة، و زة وقواعد البيانات وا ،  ...................أو ..................مثل ..................لألج

ل خاص، ش نت األشياء الالمركزي  ـذا  سياق إن وادم واألنظمة. حيث تم يفيـد    ر البيانات باستمرار ع املؤسسات وا

نت األشياء   The Components of an IoT Applicationمكونات تطبيق إن

نت األشياء من ون تطبيق إن ا ...........................مكونات  و ..................... و  ..................... يت عض عتمد البعض اآلخر ع............... عت  نما    . نوع التطبيق نفسه ب

و نا  س  ته بطرق مختلفة.  .................أو ................" املكون الرئ نت األشياء الذي يتفاعل مع بي از إن   "، أي ج

نت األشياء ع  از إن ده ..................... أو .....................قد يحتوي ج ووحدة .....................  و .....................مدعم بمصدر ..................... .....................، ولكن يجب تزو

  بالشبكة لتبادل البيانات ع تلك الشبكة. .....................

نت األشياء  زة إن   أمثلة ع أج

ي مثل أليكس .3  ....................................................  .2  ....................................................    .1 ل الذ     Alexaا تحكم امل

4.    ....................................................  5.  ....................................................  6.  ....................................................  

ي مع حساسات للغرفة.   .9  ....................................................  .8  ....................................................    .7   منظم حرارة ذ

س الطاقة الذكية.   .10 اء.   .11  مقا ر الك الك   ....................................................  .12  مراقب اس

ا جرس الباب الذكية.   .14  ....................................................    .13 ام ماية امل املزود ب   نظام ا

    
نت األشياء    1 از إن يطة أو ج ئة ا شعار الب ا اس ل م ستطيع  زة  ا، باإلضافة إ جمع   شبكة من األج ـا أو التفاعل مع مراقب

  وتبادل البيانات. 

  

ائنات  2 بادل البيانات ع الشبكة.   ال ائنات ت ائنات املتصلة أو الذكية       الذكية ال

و    3 نت األشياء  س إلن دف الرئ شارك إن ال اصة أو العامة ل اسوب ا ات ا شب تلفة  زة ا ا، وتتفاعل مع توصيل األج بيانا

اص واألشياء األخرى من حولك.   األ

  

ائنات الذكية واج ميع   4     سيطة  التعامل لمستخدمات لال

ائنات مادية (ملموسة)   5 ائنات رقمية و  ائنات الذكية  ا      تقسيم ال

واتف الذكية    6 ائنات مادية (ملموسة) ال     من امثلة 

ات املعلومات  7 ا معا ع شب تاحة تفاعل شعرات إ األشياء املادية و ست قديمة جديدة إن فكرة إضافة املس     ول

نت األشياء بدأ فعليا حوا العام   8 د من 2008عصر إن ناك املز با، أصبح  نت.  ذلك الوقت تقر زة املتصلة باإلن     األج
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ائنات الذكية    What is a Thing  ما املقصود "باألشياء  The Smart Objectsال

ـي اللبنات  ائنات الذكية"  زة ...........................إن "األشياء" أو "ال نت األشياء، ف أج ا ...........................منخفضة ............................................إلن ئ تتفاعل مع ب

ا، وذلك بجمع البيانات من ........................... يطة  ذه ...........................، والتفاعل ...........................ا   . ........................... ع البياناتمع 

ا  ط نت األشياء ال تر ائنات الذكية  حلول إن قيقية لل ل ........................... تكمن القوة ا ش ا   من عمل
ً
ا............................ ، بدال زة قائمة بذا   أج

ائنات للطاقة  ذه ال الك  ر أو لسنوات باستخدام  جدا ...........................عد اس ي ألش ائن الذ شغيل ال عض األحيان يمكن    ........................... لدرجة أنه  

ة  اصة بال شعرات) الذكية ا ائنات (املس ي املنبعث من  ، يوجد جيل جديد من ال ا ر ا بالتيار الك شغيل   ......................................... ............ وال يمكن 

ي ع  ائن ذ ل  از يحتوي  ا من يرسل البيانات ........................... ج تلقى التعليمات الالزمة ........................... ال يتم جمع از ...........................و قوم ج . و

ن ي بالتخز ائن الذ   . ........................... االتصال بتوصيل ال

ك املكون  از التحكم الدقيق...........................................و  املش يئة ج   ع 

ن  سيق ب از التحكم الدقيق بالت از ........................... و........................... يقوم ج نو  ............................ وج ي باي  Arduino مثل األردو    Raspberry Pi أو راز

ة.  ب صغ   عبارة عن حواس

يفات  ائنات الذكية تص  Classifications of Smart Objectsال

 . ...........................أو تتصل بمزود للطاقة ...........................عمل بالطاقة .1

انه ...........................أو ........................... .2 مكنه أن يبقى ثابتا  م ا، و ون متحر ي أن ي ائن الذ  يمكن لل

ي يمكن أن ت...........................أو ...........................بيانات ...........................معدل  .3 ائن الذ عمليات املراقبة لل اصة  ون عمليات إرسال البيانات ا

الك الطاقة مما قد يفرض قيودا ع مصدر الطاقة. منخفضة أو ر املرتفعة إ ازدياد اس  مرتفعة. تؤدي معدالت التقار

سيطة أو معقدة)، ومعدل ارسال ...........................أو ...........................بيانات  .4 يف البيانات (  ما تص ن  يتم تحديد معدل نقل البيانات بناء ع عامل

ذه   البيانات يا (  س ائن متوسط اإلنتاج بيانات غ معقدة بمعدل مرتفع  نا عبارة عن مقياس مدمج. قد ينقل  يجة  (منخفض إ مرتفع). والن

الة يبدو مخطط التدفق متقطعا). ا ذه ا يا (و  س ة بمعدل منخفض  ر مخطط التدفق بصورة متصلة)، أو قد ينقل بيانات كث  الة يظ

ر............................نطاق  .5 ي وجامع البيانات نطاق التقر ائن الذ ن ال   تحدد املسافة ب

ل .......................كثافة  .6 ائنات الذكية ذات احتياجات االتصال املتماثلة واملتصلة بنفس البوابة.........................   يف ع كمية ال ذا التص   عتمد 

ي املكونات  ائن الذ سة لل عة   الرئ از يمتلك املكونات األر و ج ي  ائن الذ    إن ال

شعر/.......................................... . 1 ا املس شعار ال يتلقا ا وتحليل معلومات االس مع البيانات ومعا ة  ائـن الـذكـي علـى وحـدة معا    يـحـتـوي ال

ونات تتطلب مصدرا  /..........................................مصدر  . 2 ائنات الذكية ع م  للطاقة.تحتوي ال

ي ع واحد أو /.................................  و ............................... . 3 ائن الذ شعرات واملشغالت، فقد يحتوي ال ي كال من املس ائن الذ ا أن يضم ال س ضرور ل

شعرات واملشغالت اعتمادا علـى نـوع التطبيق.   أك من املس

زة   /................. ......................... وحدة  . 4 ون أج ار (بواسطة الشبكة). يمكن أن ت العالم ا ي بأشياء ذكية أخرى و ط العنصر الذ مسؤولة عن ر

ائنات الذكية سلكية أو السلكية.    اتصاالت ال

  

يدرس ال نت األشياء: الثا زة إن  أج
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شعرات   شعر كمية       املس س املس ا إ ...............................يق حول سان...............................و زة الذكية أو اإل ستخدم بواسطة األج ا ل   يمرر

سان،  واس اإل ة  سية املشا شعرات ع جمع البيانات ا   ال تقتصر وظيفة املس

ة.  شر واس ال دقة أك من ا   ف توفر مجموعة واسعة من بيانات القياس و

شعرات  أي   ن املس ات السلكية أو الالسلكية. يمكن تضم ق الشب نت عن طر ا باإلن   ائن مادي وتوصيل

شعرات  يف املس   Classification of Sensorsتص

انت تتطلب مصدر طاقة خار للعمل وتنقل الطاقة مصدر الطاقة/...............................أو ............................... .1 ا  نفس الوقت ف ، فإذا  شف وتك

شعرات (سلبية).  ا فقط ف مس شف انت ال تتطلب توفر أي مصدر طاقة خار وال تنقل الطاقة، ولكن تك ذا  شطة)، و شعرات (   مس

ئة ال...............................أو غ  ............................... .2 شعرات جزءا من الب ون املس ونا خارجيا (غ توغلية). يمكن أن ت ون م ا (توغلية)، أو قد ت س    تق

سم الذي يتم قياسه (تالمسية) وقد ال تتطلب ذلك (غ تالمسية). ...............................أو غ  ............................... .3 شعرات مالمسة مادية ل   قد تتطلب املس

سبة إ قيمة مرجعية. ...............................أو ............................... .4 شعرات جمع البيانات وفق مقياس مطلق، أو    يمكن للمس

ستخدم به................................مجال .5 دد الذي  شعرات وفقا للتطبيق ا يف املس   يمكن تص

شعرات و أمثل   ا  أنواع املس

 املوضع .1
شعرات املوضع:  ناك ثالثة أنواع مـن مس  . س ل مطلق أو  ش ون القياس    . ..................... -3.................. -2................. -1يمكن أن ي

د،  أمثلة شعر القرب.  ومقياس ا   امليل  و س
  

2. 
اإلشغال و 

ركة   ا

شعرات  شف مس ا................ اإلشغالتك يوانات  املنطقة ال يتم مراقب اص وا   األ

شعرات  شف مس ركةتك اص واألشياء ................ ا   األ

ص   ون ال شعرات اإلشغال إشارة ح عندما ي ركة.................وتبعث مس شعرات ا ائية، رادار.  أمثلة ع عکس مس ر ن ك   ع
  

3. 
السرعة 

سارع  وال

شعرات السرعة  ون مس ةأو  خطيةقد ت ش إ مدى زاو سم  خط مستقيم أو مدى سرعة دورانه.  ................ ، مما  تحرك ا

سارع  شعرات ال س مس   .السرعة................وتق

وب. أمثلة ايروس سارع  وا   مقياس ال

  

 القوة  .4
ـا تطبيـق قوة  الـة التـي يـتـم  شعرات القوة ا   معينة. ................................ تحدد مس

شعر اللمس. اللزوجة، و مقياس القـوة أمثلة     مس

 الضغط .5
شعرات الضغط القوة الناجمة عن ضغط   س مس   . ................أو  ................تق

.  أمثلة وم ، ب     باروم

 التدفق  .6
شعرات التدفق معدل تدفق  شف مس   . ................تك

ة، عداد املياه.  أمثلة رار شعر تدفق الكتلة ا ح، مس     مقياس شدة الر

ي .7  صو
شعرات الصوتية  س املس   . ..........................الصوت املوجودة  ...........................تق

ل أصوات تحت أمثلة ل أصوات تحت املاء. ميكروفون، م     األرض، م

ة .8  رطو
ة كمية  شعرات الرطو س مس   . ....................أو  أي ....................  ........................تق

بة.  أمثلة ة ال شعر رطو ة، مس شعرالرطو ة، مس     مقياس الرطو

 ضوء  .9
شعرات الضـوء وجـود الضـوء بأنواعه ودرجاته  شف مس   . ................ تك

ب.  أمثلة اشف الل اشف الضوء،  مراء، شعر األشعة تحت ا     مس

 إشعا10
ئة  شعرات اإلشعاع أي إشعاع  الب شف مس   . ................ تك

اشف أمثلة     النيوترون.  عداد جيجر مولر، 

 حراري 11
ـرارة كميـة  شعرات درجـة ا ون ................أو  ................تحدد مس رارة داخل النظام. يجب أن ت شعرات درجة ا   و................مس

رارة من مسافة ..................غ عمل  رارة، مقياس السعرات أمثلة .................ع قياس ا ان ا ة، مقياس درجة حرارة.  م رار   ا
  

ي 12  كيميا
ي داخل  ك الكيميا شعرات الكيميائية ال   . ................ تحدد املس

اشف أمثلة از قياس الكحول،      الدخان. ج

13
مؤشرات  

ة  حيو

صائص  شاف ا ة اك يو شعرات ا ائنات ...........................يمكن للمس   . ................ ال

از أمثلة ن املسمم، ج وز  الدم،مقياس أك لو شعر ا     تخطيط القلب.  مس
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شعرات.................عد املشغالت   املشغالت      للمس

  . ....................ع ..................... يؤدي إ تأث ....................أو أمر  ......................و غالبا إشارة   ...................ستقبل املشغالت إشارة 

سان  شابه مع اإل  Human Analogyال

ذه املعلومات إ نبضات  ل  واس بتحو ا، فتقوم أعضاء ا يطة وقياس م ا ئ شعار ب م الس شر حواس از العص إ  ........................ستخدم ال ا ا يرسل

  ،  .......................الدماغ 

يا س العالم الف شعر وتق س زة  نت األشياء  أج شعرات إن إشارات وكذلك فإن مس ا  إ معا دقيق أو وحدة تحكم ........................ي، وترسل قياسا

د من    ، .....................دقيقة من أجل املز

زء املناسب من   ذه املعلومات إ ا از العص  حمل ا ركة، و شري بالوظيفة وا يتحكم الدماغ ال

از العض   ا

ائية إ مشغل يحول و املقابل، يمكن للمع  ر اإلشارة إ فعل ذو تأث قابل للقياس    ا إرسال إشارة ك

ات والوظائف املماثلة  شعرات واملشغالت واملعا ن املس ذا التفاعل ب عت  ته،  األنظمة البيولوجية    بي

وت واملؤشرات  االت علم الرو ة.  األساس  يو   ا

يف املشغالت    Classification of Actuatorsتص

  

نوع  

 .........................  
ا.  ركة الصادرة م ركة ا ات وفقا لنوع ا ر يف ا  يمكن تص

ن، وذو ثالثة محاور. أمثلة ي، وذو محور واحد، وذو محور   : خطي، ودورا

 

القوه 

 .........................  
ات وفقا للقوة  ر يف ا   الناتجة. يمكن تص

يلة. أمثلة   : طاقة عالية، وطاقة منخفضة، وطاقة ض

 

نوع  

 .........................  
رجات املستقرة.  ات وفقا لطبيعة ا ر يف ا   يمكن تص

  : ثنائية، ومستمرة. أمثلة

 

مجال 

 .........................  

ات وفقا لنوع الصناعة ال يتم  ر يف ا ا.يمكن تص ات ف ر   استخدام ا

يع واملركبات والطب. أمثلة   : التص

 

نوع  

 .........................  
ا. ستخدم ات بناء ع نوع الطاقة ال  ر يف ا   يمكن تص

ائية، وكيميائية، وحركية. أمثلة ر   : ك

  أنواع املشغالت مع أمثلة 

  ب    أ

1 
  

، الساعد اليدوي.  .أ       رافعة، جاك لول

2 
  

ي.   .ب     ي القطب، الصمام الثنا   ثايرستور، ترانزستور ثنا

3 
  

دد، محرك تيار مستمر، محرك خطوي.   .ج       محرك تيار م

4 
  

ي، ملف لول خطي.  . د     ا ر س ك   مغناط

5 
  

س، صمام التحكم  الضغط.   . ه     وائية، مك يدروليكية، إسطوانة    إسطوانة 

6 
  

    
ادي   .و روا ج ل الك ي الش ي املعدن، ثنا ط ثنا   piezoelectric bimorphاملواد املمغنطة، الشر

7 
  

    
ي، صمام مايكروي، محرك مشطي .   .ز وستاتي   محرك إلك
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عة  1 نت بأر يثم  االتصال مراحل  مرت عملية تطور اإلن نت ثم  التفاعل مع التقنيةثم  االقتصاد الشب     األشياء إن

عة مجاالت   2 نت األشياء إ أر يف تطبيقات إن الكيةتص ةو   اس ية تحتية و  صناعيةو   تجار     ب

سان   3 ا اإل ا ال يقوم  قة نفس م الصور ومقاطع الفيديو بالطر     األتمتهمن تطبيقات  ولكن بقدرات فائقة ف

از اتصال يرسل   4 ي ع ج ائن ذ ل      البياناتيحتوي 

ا بالعمالت الرقمية تقنية سلسلة الكتل  5     ارتبطت  بداي

ية تحتية  6 ونات ب زة و برامج و م نت األشياء من أج ون تطبيق إن ا  التطبيق عت    يت ة والبد من توافر ا ضرور     ل

نت األشياء  7 زة إن اء.    أمثلة ع أج ر الك الك     مراقب اس

الك   8 ائنات  -األشياء عد اس     للطاقة منخفضا جدا  الذكيةال

ونات   9 ة  م ي وحدة املعا ائن الذ شعرات واملشغالت و  مصدر الطاقةو ال     وحدة االتصاالت  و املس

ا  10 ات ف ر ات وفقا لنوع الصناعة ال يتم استخدام ا ر يف ا يف  يمكن تص ذا التص     نوع اإلنتاج س 

ا  .1 يطة  ا املادية ا ئ لفة تتفاعل مع ب ة منخفضة الت زة محوسبة صغ  أج

ائنات الذكية -أ اسب -ب    ال زة ا نت  -د    العمالت الرقمية –ج         أج   االن

نو  .2 از التحكم الدقيق مثل األردو ي باي  Arduino ج    عبارة عن  Raspberry Pi أو راز

ة.  -أ ب صغ نو  -ب    حواس ية تحتية  –ج          األردو نت األشياء  -د    ب   إن

سان  .3 زة الذكية أو اإل ستخدم بواسطة األج ا ل ا إ بيانات يمرر حول يائية و س كمية ف  يق

شعر  -أ نو  -ب    املس وب -د    املشغالت  –ج          األردو ايروس   ا

ي ع النظام. ستقبل  .4 يا ائية أو أمر رق يؤدي إ تأث ف ر   إشارة تحكم، و غالبا إشارة ك

شعر  -أ نو  -ب    املس وب -د    املشغالت  –ج          األردو ايروس   ا

شطة أو سلبية  من  .5 شعرات  يفات املس   س  تص

  مجال التطبيق  -د  تالمسية أو غ  تالمسية –ج       توغلية أو غ  توغلية -ب    مصدر الطاقة -أ

شعرات من  .6 يفات املس ونا خارجيا تص ون م ا  أو قد ت س ئة ال تق ون جزءا من الب   س أن ت

  مجال التطبيق  -د  تالمسية أو غ  تالمسية –ج       توغلية أو غ  توغلية -ب    مصدر الطاقة -أ

شعراتمن  .7 يفات املس سم الذي يتم قياسه وقد ال تتطلب ذلك   تص شعرات مالمسة مادية ل   س  قد تتطلب املس

  مجال التطبيق  -د  تالمسية أو غ  تالمسية –ج       توغلية أو غ  توغلية -ب    مصدر الطاقة -أ

شعراتاملأنواع  نوع من .8 ون له ثالث انواع س ة  -2    خطية -1 ي اور.-3     زاو   و متعددة ا

ة  -د      القوة –ج           املوضع -ب      إشعا -أ   مؤشرات حيو

شعراتاملأنواع  نوع من .9 يةيقوم ب س ائنات ا صائص البيولوجية  ال شاف ا   س . اك

ي -ب      إشعا -أ ة  -د      القوة –ج           صو   مؤشرات حيو

 

  

  
شمل معظم  • نت األشياء ل سع تقنية إن ياتية، تصبح  ت نت األشياء  أحد التطبيقات ا ياتية اليومية والعملية، فعند دمج إن وانب ا ا

نت األشياء. لكة لبيانات إن ائنات ذكية منتجة ومس عة االستخدام  زة شا  األج

نت األشياء  • حا لتطبيق إن ستخدمه يوميا وقدم مق عا  ونيا شا ازا إلك ا  اخ ج ستقبل از البيانات و ذا ا سل  از، س ذا ا باستخدام 

ن كفاءته. شاء التوقعات ولتحس نت األشياء إل  من نظـام إن

ت  • و زة من نفس  PowerPoint أ عرضا تقديميا باستخدام برنامج باور د من األج شتمل ع املز صف كيفية توسيعه ل حك، و يو مق

ائنات الذكية. النوع أو أنواعا أخرى   من ال

  املشروع
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ن:  ست ن رئ لمت نت األشياء ع  ية األشياء ( .........................  و.........................يحتوي مصط إن ائنات الذكية) . تم مسبقا شرح ما   ال

وسبة  ية ا وسبة األك شيوعا اسم ب ية التحتية ا ذا النموذج باختصار ثالثة ......................... و.........................   و.........................يطلق ع الب . يصف 

ن واالتصال والتطبيقات ات من التخز    مستو

ابية بمث وسبة ال ية التحتية ملركز  عد ا وسبة الطرفية .........................ابة الب ستخدم ا نما  بالقرب من  البيانات عند أطراف الشبكة.........................ب

ائن املادي الذي ي البيانات وسبة  اما  ال ن ا وسبة الضبابية  الوسيط ما ب   .........................  و.........................ا

 Latencyالتأخ الزم  

ن إجراءات املستخدم ووقت ....................التأخر      ..................البيانات ع الشبكة، أو التأخر الزم ما ب

اية      Endpointنقطة ال

دمات األخـرى. قـد  .................... خدمة توجيه  ، والتـي تختص بإرسال واستقبال البيانات مـن و ا

ـذه النقطة مجرد  از .................... تـكـون    . .................... ....................أو ج

ابة     Gatewayالبو

ا االتصال   زة ال ال يمك يح البوابة القدرة ع االتصال لألج ي كبوابة أيضا.  و ....................ب ....................ت   عمل نقطة االتصال الالسل

وسبة الضبابية    مزايا ا

1. .............................................................................................................................  ........................  

2.  .........................................................................................................  ............................................ 

3. ............................................................................................................................. ........................ 

4. ............................................................  .........................................................................................  

5. .............................................................................................................................  ........................  

از الطر  زة الطرفية   Edge deviceا   ........................  .............................................................................................................................األج

لية  لية مثل الشبكة الالسلكية ا ات ا زة املتطورة ع الشب نت األشياء االتصال باألج زة إن ذه Bluetoothأو ع تقنية البلوتوث  Wi-Fi يمكن ألج . توفر 

ابية با وسبة ال بدال ا نت األشياء، فال يتم اس ـد مـن الكفاءة  حلـول إن ابية املز ية الطرفية الضبابية ال وسبة الطرفية أو الضبابية،  الطبقة  الب

ا عض ذه الطبقات    بل تكمل جميع 

ة.  سرعة االستجابة لألحداث من امل يجة فور ن نت األشياء و از إن بة من ج   وارد القر

ابية عند الضرورة. مة  مراكز البيانات ال ة البيانات ال ن ومعا   كما تتوفر أيضا  الوقت نفسه موارد تخز

   
ابية والضبابية   1 وسبة ال ية ا وسبة األك شيوعا اسم ب ية التحتية ا     والطرفية يطلق ع الب

اية    2 دمات األخـرى نقطة ال      خدمة توجيه البيانات، والتـي تختص بإرسال واستقبال البيانات مـن و ا

ة البيانات محليا  3 زة الطرفية  بوابات ذكية قادرة ع معا     األج

نت األشياء  حياتنا : الثانيةالوحدة   إن

نت األشياءدرس األول: ال  منصة إن



 10 الصفحة

    

 ع مع 

وسبة الطرفية والضبابية معا    Edge and Fog Working Togetherا

ا. تتطلب  عض ن التطبيقات من التواصل مع  ال لتمك وسبة الطرفية والضبابية استخدام طبقة اخ   ا

  . .............................................................................................. فتقوم العقد الضبابية األقرب ا طرف الشبكة باستقبال البيانات من 

قوم تطبيق  تلفة إ أفضل و عد ذلك بتوجيه أنواع البيانات ا ي  نت األشياء الضبا   .................................................................. إن

ابة  صات البيانات إ ال   ........................................... ..........................................................يمكن آلالف العقد الضبابية إرسال م

  

نت األشياء   IoT Enablersممكنات إن

نت األشياء  ة  loT Dataبيانات إن نت األشياء ذات قيمة كب زة إن شأة بواسطة مليارات من أج ........................  الرغم من أن البيانات  ،ع  عد البيانات امل

نت األشياء تمثل ذه البيانات غ املنظمة أمرا   غالبية البيانات الناتجة من إن ون عملية إدارة وتقييم  لة، يتم تصميم  ..............................وقد ت ذا املش ل  ، و

نت األشياء بحيث تقوم  شر إن مية ...........................البيانات ........................... إنتاج البيانات و........................... عمليات    أ

يف البيانات    Data Classificationتص

شطة شطة وغ ال شطة"/ البيانات ال ا "البيانات ال ون البيانات قيد النقل فإنه يطلق عل   عندما ت

شطة".   س "البيانات غ ال ان ما ف ا  م   أما حينما يتم تخز

  

ل التحليالت الطرفية ش ن تحليل تلك البيانات  ا وذلك  الوقت  يتع   ........................... متكرر التخاذ اإلجراءات املناسبة بناء عل

ون تلك البيانات ذات طبيعة حساسة تماما  وقد ت     ...........................بحيث تتطلب ا

ستحيل القيام به ع ستد تحليال عميقا  ابية  و دمات ال نت األشياء من خالل توف وظائف  ا از إن   ذاته  تحليل البيانات داخل ج

از  مدة قياسية مقارنة  ابية حيث يتم إجراء تحليل البيانات ع ا دمات ال ا عملية إرسال البيانات للتحليل  ا   بتلك ال تتطل

   
شطة  1 ا "البيانات غ ال ون البيانات قيد النقل فإنه يطلق عل     عندما ت

نت األشياء   2 اية إن شرة نقاط  وسبة الضبابية ال     مزايا ا

ل التحليالت الطرفية  3 ش ن تحليل البيانات  ا وذلك  الوقت الفع يتع     متكرر التخاذ اإلجراءات املناسبة بناء عل

ن التطبيقات من   4 ال لتمك وسبة الطرفية والضبابية استخدام طبقة اخ اتتطلب ا عض     التواصل مع 

نت األشياء  5     بيانات غ املنظمة  غالبية البيانات الناتجة من إن

ن   6 ابة للتحليل الزم والتخز صات البيانات إ ال     يمكن آلالف العقد الضبابية إرسال م

  منطق التطبيق
  معالجة البيانات الضخمة
 تخزين البيانات الضخمة

 بيانات ...................  بيانات ...................  بيانات ................... 
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ات   Networking Protocolsبروتوكوالت الشب

ات األساسية  نت األساسية Basic Networking Protocolsبروتوكوالت الشب ات اإلن والت شب    توفر بروتو

Internet Protocol - ……….      Transmission Control Protocol - ……….    User Datagram Protocol – ……….  

  UDPو   TCPآلية عمل بروتوكوالت  

ول التحكم  اإلرسال •   TCP  بروتو

صص لالتصال إ  ول ا وتو ذا ال ن  .…….………………إعداد يحتاج  ذا   قبل .…….……………… و  .…….………………ب إرسال البيانات. يمكن مقارنة 

ن من التواصل.  شاء قنـاة اتصال قبل تمكن الطرف ن معـا و اتف اتفية عادية، حيث يجب توصيل ال عملية إجراء محادثة  ول  وتو  ال

ول حزم بيانات املستخدم •   UDP  بروتو

ول يمكن إرسال البيانات  وتو ذا ال ة، ولكن دون  من املصدر إ .…….………………باستخدام  شبه .…….………………الوج ناك،  ا إ  ذا   وصول

ا ح يتم إشعار املرسل باستالم انية للتأكد من استالم ص املناسب، ولكن دون إم يد إ ال يد، حيث يتم إرسال رسالة بال   الرسالة.  إرسال ال

ي    Wireless Access Protocolsبروتوكوالت الوصول الالسل

ب املدى • والت بمـدى ال يتجاوز  NFC االتصال قر وتو ات    .…….………………و مجموعة من ال يم  سن

ددات الالسلكية لتبادل البيانات ع مسافات  Bluetoothالبلوتوث  • ستخدم ال  .…….………………ـي تقنية السلكية 

• IEEE 802.15.4  زة تتم بانخفاض معدل نقل بيانات   .…….……………… تقنية وصول السلكية لألج عمل بالطاقة  .…….………………و زة ال  لألج

ذه التقنية غ .…….………………أو  .…….……………… عد   .……………….…….  

نت األشياء  ات إن   IoT Networking Protocolsبروتوكوالت شب

وتوكول  ات اسم ال   امل

  
6LoWPAN   ول وتو نت أشياء منخفضة  - IPv6و اختصار ل ول اتصاالت إن وتو ذا ال   . .…….………… و .…….…………يوفر 

 
ZigBee  

ر املعيار  قة اتصـال  6LOWPANو تطو والواي فاي  Bluetoothمن البلوتوث  .……………وأقل  .……………يوفر طر

Wi-Fi  عة أتمتة ية. شمل التطبيقات الشا ي واملنازل والرعاية ال   املبا

 
ISA100.11a    ستخدم   . .……………  .……………و معيار لألتمتة الصناعية لألنظمة الالسلكية، و

 
WirelessHART   .يح امنة زمنيا وذاتية التنظيم والت يـة شبكية م شاء ب والت إل   عد حزمة بروتو

 
Thread   شعبية شاء شبكة  والت إل ـا خاصـة  املنازل. .…………… و .………عد مجموعة بروتو ـزة معـا والتحكـم  ط األج   لر

  

   
ول   1 وتو ذا ال ة TCP باستخدام  سرعة من املصدر إ الوج      يمكن إرسال البيانات 

نت األساسية من  2 ات اإلن والت شب     TCP بروتو

ب املدى   3 والت بمـدى ال يتجاوز  NFCاالتصال قر وتو ات 10و مجموعة من ال يم     سن

ول   4 وتو ر املعيار  ZigBee ال     6LOWPANو تطو

ول   5 وتو ذا ال ةلو ضمان ال  و يمكن إرسال البيانات من املصدر  TCP باستخدام  ا إ الوج      صول

ة  6 ددات الالسلكية لتبادل البيانات ع مسافات قص ستخدم ال     البلوتوثـي  تقنية السلكية 
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نت األشياء حسب املسافة  يف تقنيات اتصاالت إن   تص

نت األشياء  املسافة    تقنيات اتصاالت إن

نطاق  

 ........................  

ن،  از ن ج ـا عشـرات األمتار ب ة املدى، وال يبلغ أقصـى مـدى ل لول الالسلكية قص ون ا ب املدى  مثل عادة ما ت البلوتوث واالتصال قر

)Near-Field Communication - NFC) ). ة بموجات الراديو و   (Radio Frequency IDentification - RFIDومعرف تحديد ال

نطاق  

 ........................  

نت األشياء، ذا النوع األك شيوعا  تقنيات الوصول إ إن   عد 

ن أقل من کیلوم واحد،    از ن ا ون أق مسافة ب ن عشرات ومئات األمتار، غالبا ما ت اوح ب ناك تطبيقات مختلفة  نطاق ي   ف

نطاق  

 ........................  

ي،  يل الثا ة ( ا لو عد التقنيات ا ين ع األقل، و ن عن كيلوم از ن ج د املسافات ب يل  عندما تز ع، وا يل الرا يل الثالث، وا وا

امس)، وكذلك التقنيات منخفضة الطاقة واسعة النطاق (    أمثلة ع التقنيات الالسلكية.   (LPWAا

  

ة  ا قص ا لك طاقة أك بكث من نظ س عيدة املدى  ستخدم تقنيات االتصاالت  زة ال  ن االعتبار أن األج ع   املدى. يجب األخذ 

  

  Connectivity Issuesعض املسائل املتعلقة باالتصاالت 

نت غ ثابت،  ون االتصال باإلن   قد ي

نت األشياء عند فقدان االتصال بالشبكة؟ س/   از إن   ما الذي يجب أن يفعله ج

الة    ذه ا يارات   ن استعادة االتصال بالشبكة  ........................  عن البيانات أو........................تتمثل ا   محليا إ ح

نت  األشياء االحتفاظ بكمية  از إن ن، ........................ ولكن ال يمكن    من البيانات  وسائط التخز

نت األشياء  زة إن عض األحيان ألج مكن   س، ............ ..............................................و نت األشياء الرئ   للتحكم  املشغالت دون االتصال بتطبيق إن

ذه التقنيات. ا باستخدام  ـا علـى األنظمة ال تم تنفيذ ـور ـا عنـد ظ انية الكشف عن مشكالت االتصال املتكررة ومعا  إم

لول  لة وتوف ا يص املش ابية  نت األشياء ال دمات إن نت األشياء  يمكن  ن ع نظام إن يه القائم ا، يتم تن يح املؤقتة واملساعدة  التوجيه لت

ذه املشكالت واتخاذ اإلجراءات الالزمة. ية التحتية ملثل  مة والب زة امل عرض األج   عند 

   
ن نطاق متوسط  1 از ن ج ـا عشـرات األمتار ب ة املدى، وال يبلغ أقصـى مـدى ل لول الالسلكية قص ون ا       عادة ما ت

نت األشياء،  نطاق متوسط  2 ذا النوع األك شيوعا  تقنيات الوصول إ إن     عد 

عيد  3 ين ع األقل نطاق  ن عن كيلوم از ن ج د املسافات ب     عندما تز

ن عشرات ومئات األمتار نطاق متوسط   4 اوح ب     ناك تطبيقات مختلفة  نطاق ي

امس  5 يل ا ع، وا يل الرا يل الثالث، وا ي، وا يل الثا ة ا لو عيدمن أمثلة  عد التقنيات ا     نطاق 

ون   6 ن أقل من کیلوم واحد،غالبا ما ت از ن ا     نطاق متوسط   أق مسافة ب

لك طاقة   7 س عيدة املدى  ستخدم تقنيات االتصاالت  زة ال  ن االعتبار أن األج ع ة املدى.  أقليجب األخذ  ا قص ا     بكث من نظ
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نت األشياء  نت األشياء واحدة من أسرع التقنيات نمـوا وتطورا  IoT Applicationsتطبيقات إن   عد إن

ذه الثورة التقنية   ام  إحداث  نت األشياء تقوم بدور    فإن إن

فتح  شف باب املرآب وجودك و لك  سيارة ذاتية القيادة، حيث سيك عود إ م ا أنك قد    تلقائيا. وم

قة حياتنا وأعمالنا:  نت األشياء طر ا إن ت ف االت ال غ عض األمثلة ع ا   فيما ي 

  زة ل تجـاري ....................................األج ش ة واللياقة  عت من أك العناصر رواجا  بع ال تلفة من املراقبة الطبية إ ت توفر الوظائف ا

ابيةو البدنية.  دمات ال     التواصل مع ا

  ........................  عد ، مما يوفر وقنا ثمينا لتوف العالج املناسب للمرعن  با ل اس ش عد  يص الط عن    يحدث ال

   تم ........................املنازل فيه، و ن أنظمة املرافق الذكية وأغراض ال و ما يدمج ب ا فاعلية  ماية املنـزليـة مـن خـالل أنظمة األقفال أك ز ا عز

    املتطورة وأنظمة املراقبة الشبكية

 ........................ ،زة السبورة الذكية، وأقفال األبواب عت أج ضور اليومي، يمكن للنظام أيضا إخطار أولياء األمور بتغيب الطلبة تلقائيا،  يل ا

ماية  رائق وا نت األشياء األخرى املستخدمة  قطاع التعليم.وأنظمة ا زة إن   من أبرز أج

   ات ن وقت الصيانة  ........................الشب ا وتحس ز كفاءة نقل عز ائية و ر در الطاقة الك نت األشياء لتقليل ال اء الذكية تقنيات إن ر شبكة الك

شغيل.  اليف ال   وتقليل ت

  ر إصـدارات من السيارات واملركبات األخرى ذاتية القيادة.................................................السيارات ى ع تطو ات التقنية الك     شـر

  يح التقنية إضا........................أسواق ي، كما ت اتفك الذ ياتك بخصم األموال من محفظتك الرقمية ع  زالة املنتجات لك الدفع مقابل مش فة و

الطبع فإنك لست بحاجة إ االنتظار  الطابور ل لفة إضافية، و ـذه رسوما أو  سوق، وال تتطلب عملية الشـراء  ا  سلة ال بدال   لدفع. واس

  ا  املستودعات أو أثناء النقل، وذلك الذكية ........................إدارة سلسلة بع العناصر أثناء وجود ونية توفر  لت باستخدام رقاقات إلك

د املنتجات.  د من حدوث األخطاء، والتقليل من التأخ  عملية تور م  ا س ة، مما    معلومات فور

  نت األشياء نت األشياء األخرى ال ترتبط بتط........................إن زة إن شعرات وأدوات وأج نت األشياء الصنا من مس ون إن بيقات إدارة  يت

  اإلنتاج والطاقة. 

   ن  ........................الزراعة ارات املزارع ذه االبت ع املياه، واستخدام الطائرات دون طيار ملراقبة املزارع، تمكن  اصيل، وتوز التعرف ع أنماط ا

ل أك فعالية.  ش يطة بالزراعة  اطر ا د من ا ادة اإلنتاجية وا   من ز

   تضمن املشروع مركزا متطورا األنظمة للمراقبة والتحكم للمحطات ........................ النقل م  التنقل، و عزز تجر املة   مت
ً
اب حلوال يوفر للر

ية التحتية األخرى.  طوط والب   وا

  ركة ائنات ذكية ........................إدارة ا مولة ك واتف ا غرافية مثل ذلك باستخدام ال شعرات وتطبيقات تحديد املواقع ا مزودة بمس

  خرائط قوقل 

عض وسائل النقل.  اطر املوجود     كنظام اإلنذار با

صول و  ن من تجنب االزدحام املروري وا نت األشياء، مما يمكن املسافر ة تطبيقا آخر إلن ركة املرور ل املدى ألنماط ا افية ع معلومات و عد التحليل طو

  عن الطرق البديلة خالل ساعات الذروة بصورة أفضل.

  نت األشياء يمكن تحديد ........................  /........................إدارة ة املياه. باستخدام تطبيق إن ر املياه من خالل استخدام وحدات معا إعادة تدو

ن، وكذلك كمية امل كمية املياه لكة  موقع مع ا املس   ياه ال يتم جمع

بؤ بكم النفايات الناتجة  منطقة معينة،   ومدى التغ  نت األشياء الت  كم النفايات املنتجة بمرور الوقت. يمكن للبلديات من خالل تقنيات إن

ا،  ا وآليات التخلص م  وتحديد كيفية معا

  

يدرس ال نت األشياء: الثا  تطبيقات وتحديات إن
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اضر و املستقبل  نت األشياء  الوقت ا مية إن  The Importance of the Internet of Things Now and in the Futureأ

ند إ البيانات ا مستوى جديدا من اتخاذ القرارات املس زة الذكية ومراقب   حيث يوفر استخدام االتصال الفوري إلدارة األج

ي  ودة ا عزز ا ات، و د لألفراد والشر ن األنظمة والعمليات وتقديم خدمات جديدة توفر الوقت وا ذا األمر إ تحس ؤدي    اتية الشاملة. و

نت األشياء ناك حوا  تقدر مؤسسة تحليالت إن نت األشياء بأن  اصة بأبحاث سوق إن نت األشياء  جميع أنحاء العالم 14ا از إلن   مليار ج

ذا الرقم إ    از بحلول العام  27وتتوقع أن يصل  سيطة جدا2025مليار ج شعرات ال واتف الذكية أو املس اسب وال زة ا ذه األرقام أج شمل    . ال 

ائنات الذكية   ات التقنية  ال  Technological Trends in Smart Objectsاالتجا

م   ا  ستمر عملي: ........................ا ة جدا ال يمكن رؤ ون صغ ا ألن ت ال ببعض شعرات، وقد يصل ا م وحدات التحكم الدقيقة واملس ة تصغ 

ة  شر ن ال   بالع

الك  نت األشياء تتطلب طاقة أقل بمرور الوقت:  ........................خفض اس زة إن شعرات السلبية،  ألج ناك الكث من املس عض ، حيث إن  تتمتع 

اضـي يـصـل إ   عمر اف ة  عمل بالبطار شعرات ال  .  10املس   سنوات أو أك

عرفت سابقا.: .............................................. رفع  ا  التحليالت الطرفية كما  انيا عقيدا وكذلك إم لية  ا ا   ال تزداد قدرا

الك الطاقة.  : ...............قدرة االتصال   فاظ ع انخفاض اس ـا مـع ا ن سرعة نقل البيانات، تتحسن االتصاالت الالسلكية أيضا  مدا   باإلضافة إ تحس

ادة توحيد  نت األشياء. : ........................ز والت اتصاالت إن وتو شاء معاي مفتوحة ل ا إل دا كب   تبذل الصناعة ج

نت    Challenges of Internet of Things Systemsاألشياء   تحديات أنظمة إن

نت األشياء.  ا أنظمة إن ل تقدم تق بما ف ا   عض املشكالت والتحديات األك شيوعا ال يواج

لة  ........................  صبـح حـجـم الشبكة مش عقد االتصاالت و زة  النظام، يزداد    ومع ازدياد عدد األج

 ........................ 
 

از   ذا ا مكن أن يتم استخدام  ة بذاته، كما و لة كب ل مش ش نت األشياء  زة إن اق اتصـال أحـد أج فأصبح اخ

زة وأنظمة أخرى  اجمة أج   مل

 ........................ 
 

ا، وقد  م يتم جمع اصة باألفراد وسلوكيا ة فإن الكث من البيانات ا ذه البيانات معلومات خاصة ب تتضمن 

ذه البيانات  ات االستفادة ماديا من  سوق، يمكن للشر   األفراد وأنماط ال

 ........................ 
 

ائلة من البيانات تلفة كمية  ا ا شعرا نت األشياء ومس تج عن إن     ي

ذه الكميات   لة األساسية  كيفية دمج وتقييم  مة من البيانات املتعددة األنواع واملصادر، وذلك تكمن املش ال

  قبل أن تصبح عديمة القيمة. 

 ........................ 
 

ا اآلخر ع معاي   عض عتمد  نما  ة، ب نت األشياء ع معاي تجار والت والتطبيقات إلن وتو عض ال عتمد 

  مفتوحة.

  

نت األشياء األخرى    Other loT Barriersمعوقات إن

نت األشياء. ر أنظمة إن شر وتطو الية ال تحد من   ابرز املعوقات ا

1.  ............................................................................................................................. 

2. ............... .............................................................................................................. 

3.  ............................................................................................................................. 

4.  ............................................................................................................................. 

5. .... .........................................................................................................................  

ذا الرقم إ  14ناك حوا   1 نت األشياء  جميع أنحاء العالم، تتوقع أن يصل  از إلن از بحلول العام  27مليار ج     2025مليار ج

اضـي يـصـل إ    2 عمر اف ة  عمل بالبطار شعرات ال  عض املس .   10تتمتع      سنوات أو أك

ائلة من البيانات  3 تلفة كمية  ا ا شعرا نت األشياء ومس تج عن إن     ي
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نت األشياء   معاي أمان إن

  ....................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................... 

  ................ ....................................................................................................... 

  ....................................................................................................................... 

 ................................ ....................................................................................... 

  ....................................................................................................................... 

  ................................................ ....................................................................... 

نت األشياء من خالل استغالل    RFIDأمثلة ع نقاط الضعف األمنية ألنظمة إن

    |..........................................................................................|                وم ع املوثوقية . 1

وم ع سالمة البيانات  . 2   | ..........................................................................................| ال

ة   . 3 وم ع السر   ال

    | .........................................................................................|وم ع اإلتاحة ( التوفر)  . 4

شعار الالسلكية  Wireless sensor network   شبكة االس

شعرات الالسلكية   ون شبكة املس ل جما إ موقع مركزي.   WSNتت ش ية ال تنقل البيانات  تة تراقب الظروف املادية أو البي شعرات مستقلة مش   من مس

شعار الالسلكية  ات االس ن  WSN عت شب ات من عقد مسؤولة عن نقل البيانات واملعلومات ب ذه الشب نت األشياء، وتتألف  ائنات الذكية  أنظمة إن ال

ي ومعا دقيق  از إرسال واستقبال السل شعر وذاكرة وج ة ومس ون عقدة االتصال من بطار دد وقدرة محدودة، كما تت   مستقلة تتواصل ب

نت األشياء  ات نظام  ان اطر األمنية   مستو   ا

مستوى   

.............. ................  

ماية   زنة محليا  ا التقليل من البيانات ا فاظ ع املوثوقية، وعل ا ل و نت األشياء  زة إن ت أج يجب أن تث

صوصية    ا

مستوى  

 ..............................  

زة  ن أج نت األشياء االتصال واملراسلة ب ذا املستوى من نظام إن ابيةيمثل  دمات ال نت األشياء وا لذا فإن  إن

ة والسالمة  فاظ ع السر نت األشياء املسؤولة عن ا عد بوابة إن مية  ن حركة نقل البيانات أمر بالغ األ تأم

تلفة والت الالسلكية ا وتو ن ال جمة ب   والتوافر عند ال

مستوى  

 ..............................  

و املسؤول ع زةو سيق األتمتة ع األج ن وتنفيذ السياسات والقواعد وت زة واملستخدم ن     ن إدارة األج جب تمك و

 . شاف سلوك غ طبي طر عند اك ا ل عرض زة ال يحتمل  انية تحديد األج بع اإلجراءات لضمان إم   ت

مستوى  

 ..............................  

نت األشياء  غالبـا مـا يـوصـف تحليل  انب األك قيمة  إن نت األشياء بأنـه ا معة الناتجـة عـن إن ة ا البيانات الكب

دمات،   ملقدمي ا

  

  Approaches to Solving Security Challengesأساليب التغلب ع التحديات األمنية  

شغيلع..............................تبدأ مرحلة حماية النظام  مرحلة  ية التحتية لالتصاالت ومستوى نظام ال زة والب    مستوى األج

شر التطبيق     متبوعة بمستوى التصميم لتتوسع ح 

صوصية    Privacy Concernsمخاوف ا

صوصية باختالف   وم ا تغ بمرور الوقت ..............................يختلف مف   ، كما يتطور و

نت  ومن الضروري توجيه  صية  أنظمة إن ف ال صوصية ع  معلومات التعر م حق الوصول والتحكم  تلك البيانات، كما يجب فرض ا تمام بمن ل اال

  األشياء 

ون البيانات خاصة و  جب ضمان أن ت ماية، و صوصية وا جب كذلك وضع إطار مالئم ل ن والكشف عن البيانات، و جب فرض القيود ع التخز   آمنة. و
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كومي    Governmental Regulationالتنظيم ا

لة من خالل ـذه املش ك علـى حـل  ومات  جميع أنحاء العالم بال نت األشياء.  بدأت ا ية إلن شمل النظم البي عية ال  شر   املبادرات التنظيمية وال

  

  

  

  

  

  

ية للتقنية الناشئة  ئة التنظيمية التجر  Emerging Technology Regulatory Sandboxالب

يئة االتصاالت وتقنية املعلومات ( شأت  ية  (CITCأ ر وتقديم تطبيقات مبتكرة  اململكة العر ية التنظيمية للتقنية الناشئة لتطو ئة التجر أيضا الب

يل    السعودية.  س ذا إ دعم و ماية التنظي  دف صندوق ا نت األشياء، و ا ترخيص وتنظيم تطبيقات االتصاالت ال تدمج تقنيات إن بما ف

م التوسع  النظام ا واستدامة ذا القطاع بمن ف ة   اب املص ية السعودية ونفع جميع أ نت األشياء  اململكة العر ر تطبيقات إن لبي لتطو

ات والعمالء   الشر

  

   
شعرات الالسلكية    1 ون شبكة املس ل    WSNتت ش ية ال تنقل البيانات  تة تراقب الظروف املادية أو البي شعرات مستقلة مش من مس

  جما إ موقع مركزي 

  

شر   2     لتطبيق الفع ل تبدأ مرحلة حماية النظام  مرحلة  

تغ بمرور الوقت  3 صوصية باختالف الثقافات، كما يتطور و وم ا     يختلف مف

لة من خاللبدأت   4 ـذه املش ك علـى حـل  ومات  جميع أنحاء العالم بال ية   ا شمل النظم البي عية ال  شر املبادرات التنظيمية وال

نت األشياء    إلن

  

نت األشياء  5 ر وتطبيق تقنيات وخدمات إن ية السعودية إ أن تصبح دولة رائدة  تطو     دف اململكة العر

  

  

  
فعالية. • يحة و عمل بصورة  ي  شغيلية، وذلك ل ات التقنية وال نت األشياء أنظمة معقدة ع العديد من املستو  عد تطبيقات إن

ونيـة واستغالل  • مات اإللك ـا عـرضـة لل ع، ولك ل شا ش نت األشياء  ا استخدام إن البيانات، ثم صف كيف يمكن  اخ صناعة يتم ف

ن. ائي ن ال تملة ع املستخدم ذا النظام، وما التداعيات ا اجمة  غرة أمنية مل   استخدام 

لة. • ـذه املش اح لـحـل  حـتـوي عـلـى اق لة الثغرة األمنية، و و مش ا، و ت تقدي يصف الصناعة التـي اخ و  أ عرض باور

  

  

   

  املشروع

نت األشياء   loT Regulatory Frameworkاإلطار التنظي إلن

يئة االتصاالت وت نت األشياء، وقد طورت  ر وتطبيق تقنيات وخدمات إن ية السعودية إ أن تصبح دولة رائدة  تطو قنية املعلومات اإلطار دف اململكة العر

، يحدد إطار العمل  ذا املس نت األشياء لدعم  نت األشياء لتنظيم متطلبات توف خدمة إن نت  التنظي إلن نت األشياء، ومعرفات إن اصة بمعدات إن اللوائح ا

ن  اإلضافة إ ذلك، يتضمن اإلطار التنظي إلن  IPاألشياء مثل عناو نت األشياء األخرى. و يل االتصاالت وتقنيات إن س دة ل ائنات بصورة فر نت األشياء  ال تم ال

نت األشي ا.  أساسيات أخرى ومعاي مقدمي خدمات إن رشادات حماي مية الشبكة وأمن البيانات و  اء، مثل التواصل مع املستفيدين فيما يتعلق بأ
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نو الدقيقة   زة تحكم األردو  Arduino Microcontrollersأج

ب املصغرة أحادية اللوحة، وذلك ع نطاق  واس ا  ا زة التحكم الدقيقة الستخدام ية يتم تصميم أج ب املكت واس ا  ا أوسع بكث من استخدام

نو األك شيوًعا: صية. من لوحات األردو  أو ال

  

نو أونو  Arduino UNO R3 R3أردو

ـذه اللوحـة علـى  ، حيث يمكن استخدام ..................تحـتـوي  خراج رق ن عرض  ..................منفذ إدخال و سمية تضم ـا  ا كمخرجات يطلق عل م

ستخدم  Pulse Width Modulation- PWM النبضة  سلسلية  ..................و ا إلرسال البيانات ال ا  ،  Tx1 م ستخدم   Rx0 والستقبال ا ..................و م

ة، ومنفذ لتوصيل   س للطاقة، وزر إلعادة  ،USBكمداخل تناظر  الضبط.ومق

  

عة ATMega328P عد ستخدم بصورة شا از تحكم دقيق أحادي الرقاقة  الكه املنخفض للطاقة ج تم بأدائه العا واس نو. و   . منتجات األردو

نو الثالثةالوحدة   نت األشياء باستخدام األردو شاء تطبيقات إن  : إ

 

ي درس األول: ال ل ذ شاء نظام م  إ
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بة   ة ال شعرات رطو  Soil Moisture Sensorsمس

بة  ة ال شعرات رطو س مس بة. ..............................تق   املوجود داخل ال

رارة   شعرات درجة ا  Temperature Sensorsمس

ـرارة  شعر درجـة ا د إخراج  TMP36ستخدم مس تج ج ـرارة، و رارة ال .................. قياس درجـة ا ناسب مع  درجة ا ي

شعر قياس درجات ا ذا املس ا  يمكن ل شعر ن س اوح ب ة، ..................وح  .................. رارة  نطاق ي   درجة مئو

ركة   شعرات ا  PIR Sensorsمس

ركة  شعرات ا ونية  وجود األشياء ضمن    Passive Infrared Sensors – PIR Sensors ستكشف مس ، ..............................اإللك

ق قياس إشارات املوجات  شعرات عن طر ذه املس عمل  ا.  ................................و   املوجودة  مجال رؤ

شعرات الغاز   Gas Sensorsمس

ات  شف وجود مستو ن وأول  ..................  و ..................من  .................. مقاومات كيميائية تك يدروج ان وال و األخرى مثل ال

ن   شاف ترك غاز ب شعرات اك ذه املس مكن ل ا و ون، حيث تتغ قيمة املقاومة الكيميائية عند مالمسة الغاز ل أكسيد الكر

شعرات مل..................جزء  ..................و  .................. ذه املس ستخدم مثل  طر ، كما  اقبة املناطق ال قد تتعرض  ر

 . ............................... أو انبعاث .................. 

ي  ل الذ شاء نظام امل  Build a Smart Home Systemإ

ا شعار حركة األ ق اس ا تلقائيا عن طر يقاف ا و شغيل لية الذكية ال يتم  ل. وتتمثل إحدى التقنيات "الذكية"  تقنية املصابيح امل   ص  غرف امل

ذا املشروع:  ستخدم املكونات التالية ل  س

نو أونو  •  Arduino UNO R3 -  R3لوحة أردو

ركة  • شعران ل مراء.عمالن باملوجا PIR مس   ت تحت ا

  LEDsدايودان مشعان للضوء   •

  Resistorsمقاومتان   •

ة   •   Breadboard Smallلوحة توصيل الدوائر الصغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tinkercad Circuits
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مجية   Code Blocksلبنات التعليمات ال

سيط عملية برمجة وحدة التحكم الدقيقة.  مجية لت مجة القائمة ع اللبنات ال اد تقنية ال نكر   يوفر ت

مجية  يفات اللبنات ال  تص

إلى   وإرسال األوامر   (Analog)والتناظرية   (Digital)الرقمية   بتحديد المنافذ  (Output)تسمح لـك فـئـة لبنـات اإلخراج Outputاإلخراج 

 .مكونات وحدة التحكم الدقيقة 
 Input اإلدخال 

 .وحدة التحكم الدقيقة  بقراءة البيانات من  (Input)تسمح لـك فـئـة لبنـات اإلدخال
 Notation التعليقات

  .التعليقات على التعليمات البرمجية الخاصة بك  باستخدام   (Notation)تسمح لـك فـئـة لبنـات التعليقات

 Control التحكم

 .التخاذ القرارات   التكرارات البرمجية لتكرار اإلجراءات واستخدام العبارات الشرطية  بإضافة أحداث وتحديد  (Control)تسمح لك فئة لبنات التحكم
اضية  Math العمليات الر

 .والعمليات الرياضية   باستخدام الرمـوز  (Math)تسمح لـك فـئـة اللبنات الرياضية 
ات  Variables املتغ

  .بإنشاء متغيرات   (Variables)تسمح لك فئة لبنات المتغيرات 

مجية الرسومية  عد لبنات التعليمات ال اد مفيدة  مالحظة / نكر ساعد    ت نو، كما  شاء برامج األردو عة مثل أخطاء تراكيب   األخطاء تجنبإ الشا

سيان الفاصلة املنقوطة ( مل وأخطاء كتابة أسماء الدوال، و ا من األخطاء.4ا  ) وغ

  

  

  

  

شاف  شغيل نظام الري عند اك ا ل ستخدم النظام محر اة نظام الـي لـري النبات. وس ا

بة وارتفاع  ة ال شعرات انخفاض رطو رارة. املس   درجة ا

ذا املشروع إ املكونات التالية:   ستحتاج  

  

  

 

  

  

  

 

 

ة   DC motorمحرك تيار مستمر  شغيل م   ال تزود النباتات باملياه.  املياهكوسيلة ل

بة. ة ال شعر رطو   مس

  

رارة  شعر درجة ا   TMP36مس

  

نو اونو    .Arduino UNO R3-  R3لوحة أردو

يدرس ال شاء نظام لري النباتات : الثا  إ
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ش إ ارتفاع ترك انبعاثات الدخان، فإ  شعر الغاز  نو إشارة من مس ستقبل لوحة األردو سرب الغاز، فعندما  اة نظام إنذار  ا تبعث إشارة إ ا

ي إلصدار صوت صف متقطع.  ا ر   مجموعة من الدايودات املشعة للضوء لتومض بالتناوب، وكذلك إ طنان ك

ذا املشروع املكونات   ستخدم      التالية: س

  

شعر الغاز  عمل مس  How the Gas Sensor Worksكيف 

شعر الغاز ع    ....... وآخـران بحرف  ، .......وطرفان بحرف  ،.......أطراف؛ طرفان بحرف .................. يحتوي مس

د  شعر إ ج ل ترك الغاز املس ئات الغاز وتحو شعر من خالل الكشف عن جز ي مختلف.عمل املس ا ر    ك

رف  ي. يجب   Hأما الغرض من األطراف ذات ا روكيميا شعر الك شط املس ان، والذي بدوره ي ن ملف ال و  ف

د   Hتوصيـل طـرف  يل املثال  ، VCCواحد بمصدر ج . Hوطرف  3.3Vفولت  3.3) أو 5vفولت ( 5ع س   اآلخر إ األر

ن  نو، يجب استخدام زو الطرف شعر الغاز إ لوحة األردو ن   Aلنقل البيانات من مس حيث يتم توصيل   ،Bأو زو الطرف

د  ، وتوصيل الطرف اآلخر باألرضـي مـن خـالل املقاومة، وذلك ح يمكن ضبط  VCCأحد أطراف الزوج املستخدم بمصدر ا

شعر. يجب توصيل األطراف غ  د  حساسية املس   VCCاملستخدمة بمصدر ا

ي  ا ر  The Piezo Buzzerالطنان الك

ا.   ل م مدة مختلفة ل غمات األصوات و ي مجموعة واسعة من  ا ر تج الطنان الك   يمكن أن ي

دد  A2عل السماعة املتصلة بالطرف  غمة ب مجية التالية: 110تصدر   رتز ملدة ثانية واحدة، استخدم اللبنة ال

  

  

غمات ي، ولكن قد ال يمكنك التعرف ع  دول    يتم كتابة املدة بالثوا ا. يوجد با الطنان ووحدا

افق تز أدناه مجموعة من القيم تتو  يمكنك .(Hz) مع ترددات النوتات املوسيقية املقاسة بال

نا عرض  ا كما  غما عض النوتات املوسيقية و ة    :تجر

 

ميات الزراعية ل تحتل  • . يجب مراقبة ا ثمار الزرا عيق االس مية  مجال الزراعة، السيما  املناخ والظروف ال  ميات الزراعية أ ضبط  ا

ا. ا وحماي  الظروف بداخل

نو الدقيـق والدايودات املشعة للضـوء و  • از تحكم األردو اد باستخدام ج نكر اة ت ئة محا اة وحدة مراقبة صمم ونفذ دائرة  ب ا شعرات  املس

بة، ووجود الدخان. ة ال رارة، ورطو غ درجة ا ركة، و ا مثل: ا ئ ات  ب غ   محمية زراعية إلشعار املستخدم بوجود 

دد.   • يح للمستخدم تمي التغ ا شعر لت ل مس اصة ب ا مختلفة للدايودات املشعة للضوء ا
ً
  استخدم ألوائ

شعر الغاز  قم بتوسيع ا • شف مس يل املثال، عندما يك يفاء الشروط. ع س لتصميم بحيث يقـوم أيضا بإصدار الرسائل  وحدة التحكم عند اس

ق (! ر ر رسالة خطر ا   .(Fire Hazardدخاًنا، فقد تظ

   

ي  ا ر     طنان ك

شعر غاز     مس

    دايودان مشعان للضوء 

    ثالثة مقاومات 

    لوحة توصيل  

نو أونو    Arduino Uno R3لوحة أردو

  املشروع

سرب الغاز : الثالثدرس ال شاء نظام   إ
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نو   Using Python with Arduinoاستخدام لغة بايثون  برمجة لوحة األردو

نو الدقيق Cعت لغة ++ از تحكم األردو مجة الرسمية    بمثابة لغة ال

مجته وذلك من خالل بروتوكول        Firmataولكن يمكن استخدام لغة أخرى مثل بايثون ل

تلفة واملتعددة ا شاملة لألغراض ا ذه اللغة وتجعل ي تدعم  ا ل ا  العدد الكب من املكتبات ال يمكن استخدام   تكمن قو

قوم بروتوكول   از التحكم الد Firmataو ن ج مجةبتوف االتصال ب ا لغة ال ن األوامر التـي تـزوده    قيـق و

نا لغـة بايثون مع مكتبة   ستخدم  ة بروتوكول   ،PyFirmataس ل واج ش   .Firmataوال 

نو  املة لألردو ر املت ئة التطو نو   Arduino IDE  عد ب زة التحكم الدقيقة  األردو  بمثابة مـحـر نـصـي صمم خصيصا ألج

  

  

  

  

  

  

  

عة الوحدة  نت األشياء  :الرا ي إلن ا شاء تطبيق   إ

نو. إعداد درس األول: ال ر األردو ئة تطو  ب



 

 

   

ش األو ة أبوعر  ثانو

 ع معاملادة : معلم 

 

ـــاس ــ ...................................................................... م الطالب :ـ  

ـــرق ــ ـــ ــ ...................................................................... :م الشعبة ـ  

wdahb380@gmail.com
نموذج الإجابة
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ع الدرجات ملقرر  نت األشياء توز  1-1ان

 

عة  استمارة   الطالب  أوراق العمل  متا

  توقيع المعلم   درجةال  الجزء

      األول
 

½  
 

 

    الثاني
 

½  
 

 

    الثالث 
 

½  
 

 

    الرابع
 

½  
 

 

    سالخام
 

½  
 

 

    دس السا
 

½  
 

 

    عالساب
 

½  
 

 

    الثامن
 

½    
 

    عالتاس
 

½    
 

    العاشر
 

½    
 

 

غ عن الكتاب املدر   ذا ال   امللف 
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و نت األشياء  س إلن دف الرئ اص واألشياء   إن ال ا، وتتفاعل مع األ شارك بيانا اصة أو العامة ل اسوب ا ات ا شب تلفة  زة ا توصيل األج

زة  الشبكة الذكية.  األخرى من حولك. دارة تلك األج شاء تطبيقات جديدة الستخدام و الطبع إ   و

ائنات ات املستخدم   ال   وواج

ة مستخدمقد - ائنات ع واج ذه ال عض  رارة، سيطة تحتوي    ، كمفتاح التحكم با

سم - ن ت اتالكث   ح ائنات بالواج واتف الذكية. كتلك ، عقيدا األك  من تلك ال ديثة أو تطبيقات ال   املوجودة  السيارات ا

ا  تخلو وقد  - ئ شعرات ومشغالت مستقلة تتفاعل مع ب ة املستخدم، حيث تحتوي ع مس ائنات الذكية من واج شري دون أي عض ال    .تدخل 

  

نت األشياء   خ إن  The History of the Internet of Thingsتار

ات املعلوماتإن  ا معا ع شب تاحة تفاعل شعرات إ األشياء املادية و ديدة  فكرة إضافة املس ست با   ل

ة.  ات الغاز ات آلة بيع املشرو عد ع محتو ر آليـة للتعرف عن  امعات بتطو عض طلبة ا يات القرن املا  فقد قام     ثماني

از حاسب حول - شمل أي ج ات ل م تطور الشب   العالم، سا

د من التطبيقات التقنية.  - ر املز شعرات  تطو ة ومس ة مركز زة برقائق مصغرة ووحدات معا ات لألج م إصدار الشر   كما سا

نت والشبكة العنكبوتية العاملية  - ع األبحاث املتقدمة   WWWكما تطورت شبكة اإلن الة مشار لتصبح أك   1969ال تأسست عام  ARPAnet بواسطة شبكة و

عقيدا   . ما وأك 

نت األشياء بدأ فعليا حوا العام  نت 2008 الواقع فإن عصر إن زة املتصلة باإلن د من األج ناك املز با، أصبح    .  ذلك الوقت تقر

  

ن  اسوب كيف عود الفضل  ذلك إ عالم ا نت األشياء حقيقة واقعة.  نت األشياء" ألول مرة عام وأصبح إن أثناء  1999أشتون الذي استخدم مصط "إن

شعرا ب املدعمة بمس واس زة ا بع وأج وم جديد يتضمن وسوم الت ذا املصط لوصف مف سيات، حيث استخدم  ة متعددة ا ت عمله  شركة كب

ن عمليات سلسلة ا ا جمع البيانات لتحس نت، وال يمك اصة بالشركة. متصلة باإلن د ا  لتور

 تقسيم الكائنات الذكية
الهواتف الذكية والساعات الذكية وأنظمة كائنات رقمية

اإلنذار المنزلية

المنزلية كالثالجات والمصابيح األجهزة)ملموسة(كائنات مادية 

 : نت األشياء الوحدة األو  أسس إن

نت األشياء درس األول: ال يم إن  مفا

IoT 

ا، باإلضافة إ جمع وتبادل  ـا أو التفاعل مع يطة أو مراقب ئة ا شعار الب ا اس ل م ستطيع  زة   شبكة من األج

 البيانات.


loT Device 

ا، وكذلك التواصل  از جمع البيانات ونقل صبح معروفا  تلك الشبكة. يمكن لذلك ا شبكة، و ائن مادي يتصل  و 

نت األشياء األخرى. زة ومنصات إن  مع أج

بادل البيانات ع الشبكة. ائنات ت ائنات املتصلة أو الذكية     ال

 


Smart Objects 
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  مراحل التطور 

عة  نت بأر نت األشياء.مراحل  مرت عملية تطور اإلن  حددت أيضا التطور الذي حدث  إن

امعات ولم يكن متاحا لعامة الناس ع نطاق  مرحلة االتصال . 1 نت ع املؤسسات وا نت، اقتصر االتصال باإلن ور اإلن    واسع. السنوات األو لظ

ي . 2 عد عملية االتصال  العقبة األساسية االقتصاد الشب ات. لم  ح من خالل الشب ادة الكفاءة والر ذه املرحلة ع ز   ركزت 

ا رقمنة التفاعالت  التفاعل مع التقنية . 3 زة ع نطاق واسع، تم ف شار األج ور وسائل التواصل االجتما والتعاون وان قبة الزمنية بظ ذه ا ت  تم

ابية.  ية التحتية ال جيا إ الب ة، وتحول التطبيقات تدر شر   ال

نت األشياء  . 4 ة بتوف االتصال وعمليات البيانات ب إن ذه املرحلة األخ تمت  با، وذلك لتقديم حلول تقنية ا نت تقر زة املتصلة باإلن ن جميع األج

تلف القطاعات والصناعات.   متقدمة 

  

  

توى  اسب وا زة ا ن أج ط ب نت تر  أن شبكة اإلن

نما  اص معا.  ب زة والبيانات واأل ط األج نت األشياء ير   إن

نت األشياء؟    ما الذي يفعله إن

ا ) من ح محدد إ مركز بيانات ثم إ جميع أنحاء معة (ال تم التوصل إل نت األشياء  إتاحة نقل البيانات ا مية إن ذا    العالم. تكمن أ ل  يحدث 

  .شري  تدخلودون أي  الفعالوقت 

عة  نت األشياء إ أر يف تطبيقات إن سة:مجاالت يتم تص   رئ

الكية . 1 زة القابلة لالرتداء واملنازل الذكية / اس   األج
  

ة . 2 اتب ومحالت البيع بالتجزئة/ تجار    املدارس وامل

  

ات النقل / صناعية . 3 ع واملزارع وشب    املصا

  

ية تحتية . 4   واملياه./إدارة الطاقة ب

  
 

  

  

االتصال

االقتصاد الشبكي
التفاعل مع التقنية

إنترنت األشياء
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نت األشياء.تطبيقات  سنة بواسطة تقنيات إن   التقنيات الناشئة ا

ي شمل   األتمتة  ع الذكية و املنازل واملبا شتمل - املصا وتات أدوات التحكمع ال  ات الصوت الذكية، وأنظمة األمان، والرو    اإلضاءة ومك

ية  اسو ة ا م  الرؤ سان  ف ا اإل ا ال يقوم  قة نفس   فائقة ولكن بقدرات  الصور ومقاطع الفيديو بالطر

ة اللغات الطبيعية ال   معا ذا ا اتستخدم  اة  اللغو م ومحا اء االصطنا لف وسبة والذ ةوا شر ي  أليكسامثل  اللغة ال ا  وس   وغ

  علم اآللة
نت األشياء ع  اآلساعد التعلم  ام دون برمجة محددةاألنظمة املوزعة عامليا داخل إن صوص   إكمال امل مما يفيد ع وجه ا

بؤ املراقبةعمليات  عد  والت   وتطبيقات القياس عن 

اء االء   إيدج للذ

  الصطنا 

اء االصطن وت أو السيارات ذاتية القيادة أثناء قيـام نـظـام إيدج للذ زة مثل الرو شعرات املدمجة  األج ا يتم نقل البيانات من املس

اضيةبالعمليات  از الر قوم ا ن النتائج، و   بتخز

  التحليالت املتقدمة
نت األشياءليل املرتكز ع عد التح دمات املالية والطاقة   إن ية والنقل وا يع والرعاية ال مفيدا للغاية  عمليات التص

  واالتصاالت وأتمتة املنازل 

وت    علم الرو
ش إ األنظمة ال  وتية والذي  نت التقنيات الرو و إن وم جديد و ر مف اظ ، وتحسب البيانات املوجودة   تراقب األحداث من حول

قيقي. ذه املعلومات  التعامل مع العالم ا ستخدم  ي  ابيا، ل   داخليا أو 

اقع املعزز    الو
ن  عديل ودمج العامل ا والواقتكمن قوة الواقع املعزز  قدرته ع  ئة الواقع املعزز حيث  االف شاء النص والرسومات  ب يتم إ

از. ا إ ا وصل نت األشياء و   بواسطة محرك تقديم يتلقى البيانات املناسبة من إن

ا اقع االف عاد ا  الو اة ثالثية األ ا اسب تتطلب وجـود عمليات ا شأة بواسطة ا ية التحتيةإلبداعية امل نت األشياء  الب   إلن

  تقنية سلسلة الكتل

ا بالعمالت  نت األشياء، فيمكن وتلعب  الرقميةارتبطت  بداي ما  إن زة   مراقبةدورا م ا لألج ا أثناء مرور البيانات واملصادقة عل

شاف  ساعد  األتمتة واك التا يمكن أن  دمات املصغرة، و روقواعد البيانات وا و الفات مثل التالعب أو ال ـذا   ا ، يفيـد 

ل خاص، ش نت األشياء الالمركزي  واحيث تم سياق إن   دم واألنظمة. ر البيانات باستمرار ع املؤسسات وا

نت األشياء   The Components of an IoT Applicationمكونات تطبيق إن

نت األشياء من ون تطبيق إن زة يت ية تحتيةمكونات و  برامجو  أج ا   ب عض اعت  عتمد البعض اآلخر ع ضرور نما    . نوع التطبيق نفسه ، ب

و نا  س  ء" املكون الرئ ائنأو  ال ته بطرق مختلفة. ال نت األشياء الذي يتفاعل مع بي از إن   "، أي ج

نت األشياء ع  از إن شعراتقد يحتوي ج ده مشغالتأو  مس بالشبكة لتبادل   اتصالووحدة  ذاكرة و للطاقةمدعم بمصدر  دقيق بمتحكم، ولكن يجب تزو

  البيانات ع تلك الشبكة. 

نت األشياء  زة إن   أمثلة ع أج

ي     .1 ي مثل أليكسا  .3  سماعات أذن ذكية  .2  تلفاز ذ ل الذ     Alexaتحكم امل

ة أو اللياقة البدنية.     .4 ي.   .5  مراقب ال واء الذ   WiFiنظام الشبكة الالسلكية  .6  مكيف ال

واء.   .8  أضواء بمفاتيح ومصابيح ذكية .     .7 ي مع حساسات للغرفة.   .9  مراقب جودة ال   منظم حرارة ذ

س الطاقة الذكية.   .10 اء.   .11  مقا ر الك الك نت.   .12  مراقب اس   ثالجة متصلة باإلن

ي   .13 ا جرس الباب الذكية.   .14  باب مرآب بقفل ذ ام ماية امل املزود ب   نظام ا

    
نت األشياء    1 از إن ا، باإلضافة إ جمع  ج ـا أو التفاعل مع يطة أو مراقب ئة ا شعار الب ا اس ل م ستطيع  زة   شبكة من األج

  وتبادل البيانات. 

  

ائنات  2 بادل البيانات ع الشبكة.   ال ائنات ت ائنات املتصلة أو الذكية       الذكية ال

و    3 نت األشياء  س إلن دف الرئ ا، وتتفاعل مع إن ال شارك بيانا اصة أو العامة ل اسوب ا ات ا شب تلفة  زة ا توصيل األج

اص واألشياء األخرى من حولك.   األ

  

ائنات الذكية واج ميع   4     سيطة  التعامل لمستخدمات لال

ائنات مادية (ملموسة)   5 ائنات رقمية و  ائنات الذكية  ا      تقسيم ال

واتف الذكية    6 ائنات مادية (ملموسة) ال     من امثلة 

ات   7 ا معا ع شب تاحة تفاعل شعرات إ األشياء املادية و ست قديمة جديدة املعلوماتإن فكرة إضافة املس     ول

نت األشياء بدأ فعليا حوا العام   8 نت2008عصر إن زة املتصلة باإلن د من األج ناك املز با، أصبح      .  ذلك الوقت تقر
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ائنات الذكية    What is a Thing  ما املقصود "باألشياء  The Smart Objectsال

ـي اللبنات  ائنات الذكية"  زة  األساسيةإن "األشياء" أو "ال نت األشياء، ف أج ة محوسبةإلن لفةمنخفضة  صغ ا  الت ئ ا، وذلك   املاديةتتفاعل مع ب يطة  ا

شعراتبجمع البيانات من  ذه البيانات الفوري، والتفاعل املس   .املشغالت ع مع 

ا  ط نت األشياء ال تر ائنات الذكية  حلول إن قيقية لل اتكمن القوة ا ل ببعض ش ا   من عمل
ً
ا.  مستقل ، بدال زة قائمة بذا   أج

ائنات للطاقة  ذه ال الك  ر أو لسنوات باستخدام جدا  منخفضاعد اس ي ألش ائن الذ شغيل ال عض األحيان يمكن  اتالب لدرجة أنه     طار

ة  اصة بال شعرات) الذكية ا ائنات (املس ي املنبعث من  ، يوجد جيل جديد من ال ا ر ا بالتيار الك شغيل سان وال يمكن    . جسم اإل

ي ع  ائن ذ ل  از يحتوي  ا من يرسل البيانات  اتصال ج شعراتال يتم جمع تلقى التعليمات الالزمة  املس ائن للمشغالتو از االتصال بتوصيل ال قوم ج . و

ن  ي بالتخز يالذ ا   .ال

ك املكون  ةو  املش از التحكم الدقيق.   وحدة املعا يئة ج   ع 

ن  سيق ب از التحكم الدقيق بالت شعراتيقوم ج از  املشغالت و املس نو  .االتصالوج ي باي   Arduinoمثل األردو ب   Raspberry Piأو راز  عبارة عن حواس

ة.    صغ

يفات  ائنات الذكية تص  Classifications of Smart Objectsال

 .  خار أو تتصل بمزود للطاقة   الذاتيةعمل بالطاقة  .1

انه ثابتأو  متحرك  .2 مكنه أن يبقى ثابتا  م ا، و ون متحر ي أن ي ائن الذ  يمكن لل

ي منخفضة أو مرتفع أو  منخفض بيانات  إرسال معدل   .3 ائن الذ عمليات املراقبة لل اصة  ون عمليات إرسال البيانات ا مرتفعة.  يمكن أن ت

الك الطاقة مما قد يفرض قيودا ع مصدر الطاقة.  ر املرتفعة إ ازدياد اس  تؤدي معدالت التقار

سيطة أو معقدة)، ومعدل ارسال البياناتيتم تحديد معدل   معقدةأو  سيطةبيانات  .4 يف البيانات (  ما تص ن    نقل البيانات بناء ع عامل

ذه ا يا (  س ائن متوسط اإلنتاج بيانات غ معقدة بمعدل مرتفع  نا عبارة عن مقياس مدمج. قد ينقل  يجة  ر (منخفض إ مرتفع). والن الة يظ

الة يبدو مخطط التدفق متقطعا).مخطط التدفق بصورة متصلة)، أو قد ي ذه ا يا (و  س ة بمعدل منخفض   نقل بيانات كث

رنطاق  .5 ر. التقر ي وجامع البيانات نطاق التقر ائن الذ ن ال   تحدد املسافة ب

ائناتكثافة  .6 ل  ال ائنات الذكية ذات احتياجات االتصال املتماثلة واملتص خلية  يف ع كمية ال ذا التص   لة بنفس البوابة عتمد 

ي املكونات  ائن الذ سة لل عة   الرئ از يمتلك املكونات األر و ج ي  ائن الذ    إن ال

ة . 1 شعر/ وحدة املعا ا املس شعار ال يتلقا ا وتحليل معلومات االس مع البيانات ومعا ة  ائـن الـذكـي علـى وحـدة معا    يـحـتـوي ال

ونات تتطلب مصدرا للطاقة. تحتوي  /مصدر الطاقة . 2 ائنات الذكية ع م  ال

شعرات واملشغالت . 3 ي ع واحد أو أك من  / املس ائن الذ شعرات واملشغالت، فقد يحتوي ال ي كال من املس ائن الذ ا أن يضم ال س ضرور ل

شعرات واملشغالت اعتمادا علـى نـوع التطبيق.   املس

ط   / وحدة االتصاالت  . 4 ائنات مسؤولة عن ر زة اتصاالت ال ون أج ار (بواسطة الشبكة). يمكن أن ت العالم ا ي بأشياء ذكية أخرى و العنصر الذ

  الذكية سلكية أو السلكية. 

  

يدرس ال نت األشياء: الثا زة إن  أج
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شعرات   شعر كمية      املس س املس يائيةيق ا إ  ف حول سان بياناتو زة الذكية أو اإل ستخدم بواسطة األج ا ل   يمرر

ش سان، ال تقتصر وظيفة املس واس اإل ة  سية املشا   عرات ع جمع البيانات ا

ة.  شر واس ال دقة أك من ا   ف توفر مجموعة واسعة من بيانات القياس و

ات السلكية أو الالسلكية.   ق الشب نت عن طر ا باإلن ائن مادي وتوصيل شعرات  أي  ن املس   يمكن تضم

شعرات  يف املس   Classification of Sensorsتص

انت ال  مصدر الطاقة/ سلبيةأو  شطة.1 ذا  شطة)، و شعرات ( ا  نفس الوقت ف مس شف انت تتطلب مصدر طاقة خار للعمل وتنقل الطاقة وتك ، فإذا 

شعرات (سلبية).  ا فقط ف مس شف   تتطلب توفر أي مصدر طاقة خار وال تنقل الطاقة، ولكن تك

ونا خارجيا (غ توغلية).  توغليةأو غ  توغلية.2 ون م ا (توغلية)، أو قد ت س ئة ال تق شعرات جزءا من الب ون املس   يمكن أن ت

سم الذي يتم قياسه (تالمسية) وقد ال تتطلب ذلك (غ تالمسية).  تالمسيةأو غ  تالمسية.3 شعرات مالمسة مادية ل   قد تتطلب املس

يةمطلقة أو .4 سبة إ قيمة مرجعية.  س شعرات جمع البيانات وفق مقياس مطلق، أو    يمكن للمس

ستخدم به.  مجال التطبيق.5 دد الذي  شعرات وفقا للتطبيق ا يف املس   يمكن تص

ا   شعرات و أمثل   أنواع املس

 املوضع .1
شعرات املوضع:  ناك ثالثة أنواع مـن مس  . س ل مطلق أو  ش ون القياس  ة  -2     خطية -1يمكن أن ي اور -3     زاو   .متعددة ا

د،  أمثلة شعر القرب.  ومقياس ا   امليل  و س
  

2. 
اإلشغال و 

ركة   ا

شعرات  شف مس ا وجود اإلشغالتك يوانات  املنطقة ال يتم مراقب اص وا   األ

شعرات  شف مس ركةتك اص واألشياء  حركة ا   األ

ص   ون ال شعرات اإلشغال إشارة ح عندما ي ركة. خامالوتبعث مس شعرات ا ائية، رادار.  أمثلة ع عکس مس ر ن ك   ع
  

3. 
السرعة 

سارع  وال

شعرات السرعة  ون مس ةأو  خطيةقد ت ش إ مدى زاو سم  خط مستقيم أو مدى سرعة دورانه.   سرعة، مما  تحرك ا

سارع  شعرات ال س مس اتوتق   .السرعة غ

وب. أمثلة ايروس سارع  وا   مقياس ال

  

 القوة  .4
ـا تطبيـق قوة  الـة التـي يـتـم  شعرات القوة ا يائيةتحدد مس   معينة.  ف

شعر اللمس. اللزوجة، و مقياس القـوة أمثلة     مس

 الضغط .5
شعرات الضغط القوة الناجمة عن ضغط  س مس   . الغازاتأو  السوائلتق

.  أمثلة وم ، ب     باروم

 التدفق  .6
شعرات التدفق معدل تدفق  شف مس   .السوائلتك

ة، عداد املياه.  أمثلة رار شعر تدفق الكتلة ا ح، مس     مقياس شدة الر

ي .7  صو
شعرات الصوتية  س املس اتتق ئةالصوت املوجودة   مستو   . الب

ل أصوات تحت أمثلة ل أصوات تحت املاء. ميكروفون، م     األرض، م

ة .8  رطو
ة كمية  شعرات الرطو س مس ةتق واء  الرطو   . حأو  أي  ال

بة.  أمثلة ة ال شعر رطو ة، مس شعرالرطو ة، مس     مقياس الرطو

 ضوء  .9
شعرات الضـوء وجـود الضـوء بأنواعه ودرجاته  شف مس تلفةتك   .ا

اشف أمثلة مراء، شعر األشعة تحت ا ب.  مس اشف الل     الضوء، 

 إشعا10
شعرات اإلشعاع أي إشعاع   شف مس يطةتك ئة ا   . الب

اشف أمثلة     النيوترون.  عداد جيجر مولر، 

 حراري 11
ـرارة كميـة  شعرات درجـة ا ـرارةتحدد مس ودةأو   ا ون  ال رارة داخل النظام. يجب أن ت شعرات درجة ا   و التالمسيةمس

رارة من مسافة  التالمسيةغ عمل  رارة، مقياس السعرات أمثلة .عيدةع قياس ا ان ا ة، مقياس درجة حرارة.  م رار   ا
  

ي 12  كيميا
ي داخل  ك الكيميا شعرات الكيميائية ال   . النظام تحدد املس

اشف أمثلة از قياس الكحول،      الدخان. ج

13
مؤشرات  

ة  حيو

صائص  شاف ا ة اك يو شعرات ا ائنات  البيولوجيةيمكن للمس ية ال   . ا

از أمثلة ن املسمم، ج وز  الدم،مقياس أك لو شعر ا     تخطيط القلب.  مس
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شعرات. مكملةعد املشغالت   املشغالت      للمس

ائية، و غالبا إشارة تحكمستقبل املشغالت إشارة  ر ييؤدي إ تأث  رق أو أمر  ك يا   . النظامع  ف

سان  شابه مع اإل  Human Analogyال

ذه املعلومات إ نبضات  ل  واس بتحو ا، فتقوم أعضاء ا يطة وقياس م ا ئ شعار ب م الس شر حواس ائيةستخدم ال ر از العص إ  ك ا ا يرسل

االدماغ    ، ملعا

إشارات  ا  ي، وترسل قياسا يا س العالم الف شعر وتق س زة  نت األشياء  أج شعرات إن ائيةكوكذلك فإن مس إ معا دقيق أو وحدة تحكم دقيقة من   ر

د من  ةأجل املز   ،املعا

زء املناسب من   ذه املعلومات إ ا از العص  حمل ا ركة، و شري بالوظيفة وا يتحكم الدماغ ال

از العض   ا

ائية إ مشغل يحول   ر و تأث قابل للقياس  اإلشارة إ فعل ذ  و املقابل، يمكن للمعا إرسال إشارة ك

ات والوظائف املماثلة  شعرات واملشغالت واملعا ن املس ذا التفاعل ب عت  ته،  األنظمة البيولوجية    بي

وت واملؤشرات  االت علم الرو ة.  األساس  يو   ا

يف املشغالت    Classification of Actuatorsتص

  
ركة    نوع ا

ا.  ركة الصادرة م ركة ا ات وفقا لنوع ا ر يف ا  يمكن تص

ن، وذو ثالثة محاور. أمثلة ي، وذو محور واحد، وذو محور   : خطي، ودورا

 
  القوه الناتجة

ات وفقا للقوة الناتجة.  ر يف ا   يمكن تص

يلة. أمثلة   : طاقة عالية، وطاقة منخفضة، وطاقة ض

 
  نوع اإلنتاج 

يف  رجات املستقرة. يمكن تص ات وفقا لطبيعة ا ر   ا

  : ثنائية، ومستمرة. أمثلة

 
  مجال التطبيق 

ا. ات ف ر ات وفقا لنوع الصناعة ال يتم استخدام ا ر يف ا   يمكن تص

يع واملركبات والطب. أمثلة   : التص

 
  نوع الطاقة 

ات بناء ع نوع الطاقة ال  ر يف ا ا.يمكن تص   ستخدم

ائية، وكيميائية، وحركية. أمثلة ر   : ك

  أنواع املشغالت مع أمثلة 

  ب    أ

1 
  

، الساعد اليدوي.  .أ  4     رافعة، جاك لول

2 
  

ي.   .ب  3   ي القطب، الصمام الثنا   ثايرستور، ترانزستور ثنا

3 
  

دد، محرك تيار مستمر، محرك خطوي.   .ج  2     محرك تيار م

4 
  

س   . د  6   ي، ملف لول خطي.مغناط ا ر   ك

5 
  

س، صمام التحكم  الضغط.   . ه  1   وائية، مك يدروليكية، إسطوانة    إسطوانة 

6 
  

  5  
ادي   .و روا ج ل الك ي الش ي املعدن، ثنا ط ثنا   piezoelectric bimorphاملواد املمغنطة، الشر

7 
  

  7  
ي، صمام مايكروي، محرك مشطي .   .ز وستاتي   محرك إلك
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عة  1 نت بأر يثم  االتصال مراحل  مرت عملية تطور اإلن نت األشياء ثم  التفاعل مع التقنيةثم  االقتصاد الشب     إن

عة مجاالت   2 نت األشياء إ أر يف تطبيقات إن الكيةتص ةو   اس ية تحتية و  صناعيةو   تجار     ب

سان   3 ا اإل ا ال يقوم  قة نفس م الصور ومقاطع الفيديو بالطر     األتمتهمن تطبيقات  ولكن بقدرات فائقة ف

از اتصال يرسل البيانات  4 ي ع ج ائن ذ ل      يحتوي 

ا بالعمالت الرقمية تقنية سلسلة الكتل  5     ارتبطت  بداي

ية تحتية  6 ونات ب زة و برامج و م نت األشياء من أج ون تطبيق إن ا  التطبيق عت    يت ة والبد من توافر ا ضرور     ل

نت األشياء  7 زة إن اء.    أمثلة ع أج ر الك الك     مراقب اس

الك   8 ائنات  -األشياء عد اس     للطاقة منخفضا جدا  الذكيةال

ونات   9 ة  م ي وحدة املعا ائن الذ شعرات واملشغالت و  مصدر الطاقةو ال     وحدة االتصاالت  و املس

ا  10 ات ف ر ات وفقا لنوع الصناعة ال يتم استخدام ا ر يف ا يف  يمكن تص ذا التص     نوع اإلنتاج س 

ا  .1 يطة  ا املادية ا ئ لفة تتفاعل مع ب ة منخفضة الت زة محوسبة صغ  أج

ائنات الذكية -أ اسب -ب    ال زة ا نت  -د    العمالت الرقمية –ج         أج   االن

نو  .2 از التحكم الدقيق مثل األردو ي باي  Arduino ج    عبارة عن Raspberry Pi أو راز

ة.  -أ ب صغ نو  -ب    حواس ية تحتية  –ج          األردو نت األشياء  -د    ب   إن

سان  .3 زة الذكية أو اإل ستخدم بواسطة األج ا ل ا إ بيانات يمرر حول يائية و س كمية ف  يق

شعر  -أ نو  -ب    املس وب -د    املشغالت  –ج          األردو ايروس   ا

ائية أو أمر رق  .4 ر ي ع النظام. ستقبل إشارة تحكم، و غالبا إشارة ك يا   يؤدي إ تأث ف

شعر  -أ نو  -ب    املس وب -د    املشغالت  –ج          األردو ايروس   ا

شطة أو سلبية  من  .5 شعرات  يفات املس   س  تص

  مجال التطبيق  -د  تالمسية أو غ  تالمسية –ج       توغلية أو غ  توغلية -ب    مصدر الطاقة -أ

شعرات من  .6 يفات املس ون جزءاتص ونا خارجيا  أن ت ون م ا  أو قد ت س ئة ال تق   س من الب

  مجال التطبيق  -د  تالمسية أو غ  تالمسية –ج       توغلية أو غ  توغلية -ب    مصدر الطاقة -أ

شعراتمن  .7 يفات املس سم الذي يتم قياسه وقد ال تتطلب ذلك   تص شعرات مالمسة مادية ل   س  قد تتطلب املس

  مجال التطبيق  -د  تالمسية أو غ  تالمسية –ج       توغلية أو غ  توغلية -ب    مصدر الطاقة -أ

شعراتاملأنواع  نوع من .8 ون له ثالث انواع س ة  -2    خطية -1 ي اور.-3     زاو   و متعددة ا

ة  -د      القوة –ج           املوضع -ب      إشعا -أ   مؤشرات حيو

شعراتاملأنواع  نوع من .9 يةيقوم ب س ائنات ا صائص البيولوجية  ال شاف ا   س . اك

ي -ب      إشعا -أ ة  -د      القوة –ج           صو   مؤشرات حيو

 

  

  
شمل معظم  • نت األشياء ل سع تقنية إن ياتية، تصبح  ت نت األشياء  أحد التطبيقات ا ياتية اليومية والعملية، فعند دمج إن وانب ا ا

نت األشياء. لكة لبيانات إن ائنات ذكية منتجة ومس عة االستخدام  زة شا  األج

نت األشياء  • حا لتطبيق إن ستخدمه يوميا وقدم مق عا  ونيا شا ازا إلك ا  اخ ج ستقبل از البيانات و ذا ا سل  از، س ذا ا باستخدام 

ن كفاءته. شاء التوقعات ولتحس نت األشياء إل  من نظـام إن

ت  • و زة من نفس  PowerPoint أ عرضا تقديميا باستخدام برنامج باور د من األج شتمل ع املز صف كيفية توسيعه ل حك، و يو مق

ائنات الذكية. النوع أو أنواعا أخرى   من ال

  املشروع
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ن:  ست ن رئ لمت نت األشياء ع  نتيحتوي مصط إن ائنات الذكية) األشياء و اإلن ية األشياء ( ال   . تم مسبقا شرح ما

وسبة  ية ا وسبة األك شيوعا اسم ب ية التحتية ا ابيةيطلق ع الب ن الطرفية و  الضبابية و ال ات من التخز ذا النموذج باختصار ثالثة مستو . يصف 

  واالتصال والتطبيقات 

ية التحتية ملركز  ابية بمثابة الب وسبة ال وسبة الطرفية البياناتعد ا ستخدم ا نما  ائن املادي   ةملعا، ب البيانات عند أطراف الشبكة بالقرب من ال

ن  وسبة الضبابية  الوسيط ما ب ا فإن ا ابية والطرفية الذي ي البيانات، وأخ وسبة ال   ا

 Latencyالتأخ الزم  

ةالتأخر   ن إجراءات املستخدم ووقت  معا    . االستجابةالبيانات ع الشبكة، أو التأخر الزم ما ب

اية      Endpointنقطة ال

دمات األخـرى. قـد  البيانات خدمة توجيه  ، والتـي تختص بإرسال واستقبال البيانات مـن و ا

ـذه النقطة مجرد  از  برنامجتـكـون  ي متخصصأو ج   . حاسو

  Gateway البوابة 

ا االتصال  زة ال ال يمك يح البوابة القدرة ع االتصال لألج نتت ي كبوابة أيضا.  و .مباشرة باإلن   عمل نقطة االتصال الالسل

وسبة الضبابية    مزايا ا

  املعرفة الضمنية باملوقع، وانخفاض التأخ الزم  .1

غرا  .2 ع ا   التوز

نت  .3 اية إن شرة نقاط    األشياء ال

نت األشياء  .4 از إن وسبة الضبابية وج ن ا ي ب   االتصال الالسل

ة .5  استخدام التفاعالت الفور

از الطر  زة الطرفية   Edge deviceا ة البيانات محليا،األج   بوابات ذكية قادرة ع معا

لية   لية مثل الشبكة الالسلكية ا ات ا زة املتطورة ع الشب نت األشياء االتصال باألج زة إن ذه  Bluetoothأو ع تقنية البلوتوث  Wi-Fi يمكن ألج . توفر 

بدال  نت األشياء، فال يتم اس ـد مـن الكفاءة  حلـول إن ابية املز ية الطرفية الضبابية ال وسبة الطرفية أو الضبابية،  الطبقة  الب ابية با وسبة ال ا

ا عض ذه الطبقات    بل تكمل جميع 

ن ومعا ة. كما تتوفر أيضا  الوقت نفسه موارد تخز يجة فور ن نت األشياء و از إن بة من ج مة  سرعة االستجابة لألحداث من املوارد القر ة البيانات ال

ابية عند ال   ضرورة.مراكز البيانات ال

   
ابية والضبابية والطرفية   1 وسبة ال ية ا وسبة األك شيوعا اسم ب ية التحتية ا     يطلق ع الب

اية    2 دمات األخـرى نقطة ال      خدمة توجيه البيانات، والتـي تختص بإرسال واستقبال البيانات مـن و ا

زة الطرفية  بوابات ذكية قادرة   3 ة البيانات محليااألج     ع معا

نت األشياء  حياتنا : الثانيةالوحدة   إن

نت األشياءدرس األول: ال  منصة إن
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وسبة الطرفية والضبابية معا    Edge and Fog Working Togetherا

ا.  عض ن التطبيقات من التواصل مع  ال لتمك وسبة الطرفية والضبابية استخدام طبقة اخ   تتطلب ا

نت األشياء.فتقوم العقد الضبابية األقرب ا طرف الشبكة باستقبال البيانات من  زة ان     أج

تلفة إ أفضل  عد ذلك بتوجيه أنواع البيانات ا ي  نت األشياء الضبا قوم تطبيق إن او    موقع ليتم تحليل

ابة  صات البيانات إ ال ن  للتحليليمكن آلالف العقد الضبابية إرسال م   الزم والتخز

  

نت األشياء   IoT Enablersممكنات إن

نت األشياء  ة  loT Dataبيانات إن نت األشياء ذات قيمة كب زة إن شأة بواسطة مليارات من أج   غ املنظمة،ع الرغم من أن البيانات  عد البيانات امل

نت األشياء ذه البيانات غ املنظمة أمرا   تمثل غالبية البيانات الناتجة من إن ون عملية إدارة وتقييم  شر صعباوقد ت لة، يتم تصميم عمليات  ذا املش ل  ، و

نت األشياء بحيث تقوم  ن إن مية  األقلالبيانات  وتصفيةإنتاج البيانات  بتقن   أ

يف البيانات    Data Classificationتص

شطة شطة وغ ال س "البيانات غ  / البيانات ال ان ما ف ا  م شطة"، أما حينما يتم تخز ا "البيانات ال ون البيانات قيد النقل فإنه يطلق عل عندما ت

شطة".   ال

  

ل التحليالت الطرفية ش ن تحليل تلك البيانات  ا وذلك  الوقت  يتع   الفع متكرر التخاذ اإلجراءات املناسبة بناء عل

ون تلك البيانات ذات طبيعة حساسة تماما  وقد ت ابحيث تتطلب ا   ،فور

ستحيل القيام به ع  ستد تحليال عميقا  ابية  و دمات ال نت األشياء ا از إن   ذاته   من خالل توف وظائف تحليل البيانات داخل ج

از  مدة قياسية مقارنة  ابية حيث يتم إجراء تحليل البيانات ع ا دمات ال ا عملية إرسال البيانات للتحليل  ا   بتلك ال تتطل

   
شطة  1 ا "البيانات غ ال ون البيانات قيد النقل فإنه يطلق عل     عندما ت

شرة نقاط   2 وسبة الضبابية ال نت األشياء مزايا ا     اية إن

ل التحليالت الطرفية  3 ش ن تحليل البيانات  ا وذلك  الوقت الفع يتع     متكرر التخاذ اإلجراءات املناسبة بناء عل

ا  4 عض ن التطبيقات من التواصل مع  ال لتمك وسبة الطرفية والضبابية استخدام طبقة اخ     تتطلب ا

نت األشياءغالبية البيانات   5     بيانات غ املنظمة  الناتجة من إن

ن   6 ابة للتحليل الزم والتخز صات البيانات إ ال     يمكن آلالف العقد الضبابية إرسال م

  منطق التطبيق
  معالجة البيانات الضخمة
 تخزين البيانات الضخمة
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ات   Networking Protocolsبروتوكوالت الشب

ات األساسية  نت األساسيةتوفر  Basic Networking Protocolsبروتوكوالت الشب ات اإلن والت شب    بروتو

IP -Internet Protocol        TCP -Transmission Control Protocol        UDP –User Datagram Protocol   

  UDPو   TCPآلية عمل بروتوكوالت  

ول التحكم  اإلرسال •   TCP  بروتو

صص لالتصال إ إعداد  ول ا وتو ذا ال طيحتاج  ن  ر ة و املصدرب عملية إجراء محادثة   الوج ول  وتو ذا ال قبل إرسال البيانات. يمكن مقارنة 

ن من التواصل.  شاء قنـاة اتصال قبل تمكن الطرف ن معـا و اتف  اتفية عادية، حيث يجب توصيل ال

ول حزم بيانات املستخدم •   UDP  بروتو

ول يمكن إرسال البيانات  وتو ذا ال ة، ولكن دون   سرعةباستخدام  يد، حيث يتم  ضمانمن املصدر إ الوج ذا إرسال ال شبه  ناك،  ا إ  وصول

ا ح يتم إشعار املرسل باستالم الرسالة.  انية للتأكد من استالم ص املناسب، ولكن دون إم يد إ ال   إرسال رسالة بال

ي  بروت  Wireless Access Protocolsوكوالت الوصول الالسل

ب املدى • والت بمـدى ال يتجاوز  NFC االتصال قر وتو ات  4و مجموعة من ال يم  سن

ددات الالسلكية لتبادل البيانات ع مسافات  Bluetoothالبلوتوث  • ستخدم ال ة ـي تقنية السلكية   قص

• IEEE 802.15.4  زة تتم بانخفاض ا تقنية وصول السلكية لألج لف معدل نقل بيانات  ت عمل بالطاقة  منخفضو زة ال  ائيةلألج ر أو   الك

ات ذه التقنية غ بالبطار عد  لفة.    م

نت األشياء  ات إن   IoT Networking Protocolsبروتوكوالت شب

وتوكول  ات اسم ال   امل

  
6LoWPAN   ول وتو نت أشياء منخفضة  - IPv6و اختصار ل ول اتصاالت إن وتو ذا ال لفة وآمنةيوفر    . الت

 
ZigBee  

ر املعيار  قة اتصـال  6LOWPANو تطو لفةيوفر طر ل وأقل ت Fi -Wiوالواي فاي  Bluetoothمن البلوتوث  أس

ية.  ي واملنازل والرعاية ال عة أتمتة املبا   شمل التطبيقات الشا

 
ISA100.11a   ستخدم   . للتحكم  العملياتو معيار لألتمتة الصناعية لألنظمة الالسلكية، و

 
WirelessHART   وال امنة عد حزمة بروتو يـة شبكية م شاء ب يحت إل   . زمنيا وذاتية التنظيم والت

 
Thread   شعبية شاء شبكة  والت إل ـا خاصـة  املنازل.  وموثوقة آمنةعد مجموعة بروتو ـزة معـا والتحكـم  ط األج   لر

  

   
ول   1 وتو ذا ال ة TCP باستخدام  سرعة من املصدر إ الوج      يمكن إرسال البيانات 

نت األساسية من  2 ات اإلن والت شب   TCP   بروتو

ب املدى   3 والت بمـدى ال يتجاوز  NFCاالتصال قر وتو ات 10و مجموعة من ال يم     سن

ول   4 وتو ر املعيار  ZigBee ال   6LOWPAN  و تطو

ذا   5 ول باستخدام  وتو ةلو ضمان ال  و يمكن إرسال البيانات من املصدر  TCP ال ا إ الوج      صول

ة  6 ددات الالسلكية لتبادل البيانات ع مسافات قص ستخدم ال     البلوتوثـي  تقنية السلكية 
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نت األشياء حسب املسافة  يف تقنيات اتصاالت إن   تص

نت  املسافة    األشياء تقنيات اتصاالت إن

نطاق  

  قص

ن،  از ن ج ـا عشـرات األمتار ب ة املدى، وال يبلغ أقصـى مـدى ل لول الالسلكية قص ون ا ب املدى (مثل عادة ما ت -Nearالبلوتوث واالتصال قر

Field Communication - NFC) ). ة بموجات الراديو و   (Radio Frequency IDentification - RFIDومعرف تحديد ال

نطاق  

  متوسط

نت األشياء، ذا النوع األك شيوعا  تقنيات الوصول إ إن   عد 

ن أقل من کیلوم واحد،    از ن ا ون أق مسافة ب ن عشرات ومئات األمتار، غالبا ما ت اوح ب ناك تطبيقات مختلفة  نطاق ي   ف

نطاق  

  عيد 

يل  يل الثالث، وا ي، وا يل الثا ة ( ا لو عد التقنيات ا ين ع األقل، و ن عن كيلوم از ن ج د املسافات ب يل  عندما تز ع، وا الرا

امس)، وكذلك التقنيات منخفضة الطاقة واسعة النطاق (    أمثلة ع التقنيات الالسلكية.   (LPWAا

  

ة املدى.  ا قص ا لك طاقة أك بكث من نظ س عيدة املدى  ستخدم تقنيات االتصاالت  زة ال  ن االعتبار أن األج ع   يجب األخذ 

  

 Connectivity Issuesعض املسائل املتعلقة باالتصاالت 

نت غ ثابت،  ون االتصال باإلن   قد ي

نت األشياء عند فقدان االتصال بالشبكة؟ س/  از إن   ما الذي يجب أن يفعله ج

الة    ذه ا يارات   اعن البيانات أو  االستغناءتتمثل ا ن استعادة االتصا تخز   ل بالشبكة محليا إ ح

نت  األشياء االحتفاظ بكمية  از إن ةولكن ال يمكن  ن،  كب   من البيانات  وسائط التخز

نت األشياء  زة إن عض األحيان ألج مكن   س،  اتخاذ قرارات محدودةو نت األشياء الرئ   للتحكم  املشغالت دون االتصال بتطبيق إن

انية الكشف عن مشكالت االتصال امل ذه التقنيات.إم ا باستخدام  ـا علـى األنظمة ال تم تنفيذ ـور ـا عنـد ظ  تكررة ومعا

ن ع يه القائم ا، يتم تن يح لول املؤقتة واملساعدة  التوجيه لت لة وتوف ا يص املش ابية  نت األشياء ال دمات إن نت األشياء   يمكن  نظام إن

مة وال زة امل عرض األج ذه املشكالت واتخاذ اإلجراءات الالزمة.عند  ية التحتية ملثل    ب

   
ن نطاق متوسط  1 از ن ج ـا عشـرات األمتار ب ة املدى، وال يبلغ أقصـى مـدى ل لول الالسلكية قص ون ا       عادة ما ت

نت األشياء،  نطاق متوسط  2 ذا النوع األك شيوعا  تقنيات الوصول إ إن     عد 

عيد  3 ين ع األقل نطاق  ن عن كيلوم از ن ج د املسافات ب     عندما تز

ن عشرات ومئات األمتار نطاق متوسط   4 اوح ب     ناك تطبيقات مختلفة  نطاق ي

امس  5 يل ا ع، وا يل الرا يل الثالث، وا ي، وا يل الثا ة ا لو عيدمن أمثلة  عد التقنيات ا     نطاق 

ن أقل من کیلوم واحد،  6 از ن ا ون أق مسافة ب     نطاق متوسط   غالبا ما ت

لك طاقة   7 س عيدة املدى  ستخدم تقنيات االتصاالت  زة ال  ن االعتبار أن األج ع ة املدى.  أقليجب األخذ  ا قص ا     بكث من نظ
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نت األشياء  نت األشياء واحدة من أسرع التقنيات نمـوا وتطورا  IoT Applicationsتطبيقات إن   عد إن

ذه الثورة التقنية   ام  إحداث  نت األشياء تقوم بدور    فإن إن

فتح تلقائيا.  شف باب املرآب وجودك و لك  سيارة ذاتية القيادة، حيث سيك عود إ م ا أنك قد    وم

قة حياتنا وأعمالنا:  نت األشياء طر ا إن ت ف االت ال غ عض األمثلة ع ا   فيما ي 

 زة القابلة لالرتداء ل تجـاري   األج ش ة واللياقة البدنية.   عت من أك العناصر رواجا  بع ال تلفة من املراقبة الطبية إ ت و توفر الوظائف ا

ابية دمات ال    التواصل مع ا

 ب عد   التطب ، مما يوفر وقنا ثمينا لتوف العالج املناسب للمر عن  با ل اس ش عد  يص الط عن    يحدث ال

   و ما يدمج  الذكيةاملنازل ا فاعلية  ماية املنـزليـة مـن خـالل أنظمة األقفال املتطورة أك ز ا عز تم  فيه، و ن أنظمة املرافق الذكية وأغراض ال ب

    وأنظمة املراقبة الشبكية

 زة السبورة الذكية،   التعليم عت أج ضور اليومي، يمكن للنظام أيضا إخطار أولياء األمور بتغيب الطلبة تلقائيا،  وأقفال األبواب، يل ا

نت األشياء األخرى املستخدمة  قطاع التعليم. زة إن ماية من أبرز أج رائق وا   وأنظمة ا

   ات ن وقت الصيانة وتقليل  الذكيةالشب ا وتحس ز كفاءة نقل عز ائية و ر در الطاقة الك نت األشياء لتقليل ال اء الذكية تقنيات إن ر شبكة الك

شغيل. اليف ال   ت

 ر إصـدارات من السيارات واملركبات األخرى ذاتية القيادة. ذاتية القيادةلسيارات ا ى ع تطو ات التقنية الك     شـر

  زالة املنتجات   التجزئةأسواق يح التقنية إضافة و ي، كما ت اتفك الذ ياتك بخصم األموال من محفظتك الرقمية ع  لك الدفع مقابل مش

ا  سلة  بدال الطبع فإنك لست بحاجة إ االنتظار  الطابور للدفع. واس لفة إضافية، و ـذه رسوما أو  سوق، وال تتطلب عملية الشـراء    ال

  دإدارة سلسلة ونية توفر معلومات الذكية  التور ا  املستودعات أو أثناء النقل، وذلك باستخدام رقاقات إلك بع العناصر أثناء وجود لت

س  ة، مما  د املنتجات. فور د من حدوث األخطاء، والتقليل من التأخ  عملية تور   م  ا

  نت األشياء نت األشياء األخرى ال ترتبط بتطبيقات إدارة اإلنتاج   الصنا إن زة إن شعرات وأدوات وأج نت األشياء الصنا من مس ون إن يت

  والطاقة.

   ادة  التعرف ع أنماط  الذكيةالزراعة ن من ز ارات املزارع ذه االبت ع املياه، واستخدام الطائرات دون طيار ملراقبة املزارع، تمكن  اصيل، وتوز ا

ل أك فعالية.  ش يطة بالزراعة  اطر ا د من ا   اإلنتاجية وا

  يالنقل تضمن املشروع مركزا مت  الذ م  التنقل، و عزز تجر املة   مت
ً
اب حلوال طوط  يوفر للر طورا األنظمة للمراقبة والتحكم للمحطات وا

ية التحتية األخرى.    والب

  ركة ةإدارة ا غرافية مثل خرائط قوقل  املرور شعرات وتطبيقات تحديد املواقع ا ائنات ذكية مزودة بمس مولة ك واتف ا   ذلك باستخدام ال

عض وسائل النقل.  اطر املوجود     كنظام اإلنذار با

صول و  ن من تجنب االزدحام املروري وا نت األشياء، مما يمكن املسافر ة تطبيقا آخر إلن ركة املرور ل املدى ألنماط ا ع معلومات وافية عد التحليل طو

  عن الطرق البديلة خالل ساعات الذروة بصورة أفضل.

  ر املياه من خالل استخدام وحدات  النفايات/  املياهإدارة نت األشياء يمكن تحديد كمية املياه إعادة تدو ة املياه. باستخدام تطبيق إن   معا

ا  ن، وكذلك كمية املياه ال يتم جمع لكة  موقع مع   املس

بؤ بكم النفايات الناتجة  منطقة م ومدى التغ  نت األشياء الت عينة،   كم النفايات املنتجة بمرور الوقت. يمكن للبلديات من خالل تقنيات إن

ا،  ا وآليات التخلص م  وتحديد كيفية معا

  

يدرس ال نت : الثا  األشياءتطبيقات وتحديات إن
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اضر و املستقبل  نت األشياء  الوقت ا مية إن  The Importance of the Internet of Things Now and in the Futureأ

ا مستوى جديدا من اتخاذ  زة الذكية ومراقب ن األنظمة  حيث يوفر استخدام االتصال الفوري إلدارة األج ذا األمر إ تحس ؤدي  ند إ البيانات، و القرارات املس

ياتية الشاملة.  ودة ا عزز ا ات، و د لألفراد والشر   والعمليات وتقديم خدمات جديدة توفر الوقت وا

نت األشياء ناك حوا  تقدر مؤسسة تحليالت إن نت األشياء بأن  اصة بأبحاث سوق إن از 14ا نت األشياء  جميع أنحاء العالم، وتتوقع أن يصل  مليار ج إلن

از بحلول العام  27ذا الرقم إ  سيطة جدا 2025مليار ج شعرات ال واتف الذكية أو املس اسب وال زة ا ذه األرقام أج شمل    . ال 

ائنات الذكية   ات التقنية  ال  Technological Trends in Smart Objectsاالتجا

م   ن : تناقص  ا ا بالع ة جدا ال يمكن رؤ ون صغ ا ألن ت ال ببعض شعرات، وقد يصل ا م وحدات التحكم الدقيقة واملس ستمر عملية تصغ 

ة  شر   ال

الك  نت األشياء تتطلب طاقة أقل بمرور الوقت: الطاقةخفض اس زة إن شعرات السلبية،  ألج ناك الكث من املس شعرات ال ، حيث إن  عض املس تتمتع 

اضـي يـصـل إ  عمر اف ة  .  10عمل بالبطار   سنوات أو أك

ةرفع  عرفت سابقا.: قدرة املعا ا  التحليالت الطرفية كما  انيا عقيدا وكذلك إم لية  ا ا   ال تزداد قدرا

ن سرعة نقل البيانات، تتحسن: تحسنقدرة االتصال   الك الطاقة.  باإلضافة إ تحس فاظ ع انخفاض اس ـا مـع ا   االتصاالت الالسلكية أيضا  مدا

ادة توحيد  نت األشياء. : االتصاالتز والت اتصاالت إن وتو شاء معاي مفتوحة ل ا إل دا كب   تبذل الصناعة ج

نت األشياء     Challenges of Internet of Things Systemsتحديات أنظمة إن

نت األشياء. عض  ا أنظمة إن ل تقدم تق بما ف ا   املشكالت والتحديات األك شيوعا ال يواج

لة  قابلية التوسع صبـح حـجـم الشبكة مش عقد االتصاالت و زة  النظام، يزداد    ومع ازدياد عدد األج

ماية   األمن و ا
 

نت  زة إن اق اتصـال أحـد أج از  فأصبح اخ ذا ا مكن أن يتم استخدام  ة بذاته، كما و لة كب ل مش ش األشياء 

زة وأنظمة أخرى  اجمة أج   مل

صوصية  ا
 

ة  ذه البيانات معلومات خاصة ب ا، وقد تتضمن  م يتم جمع اصة باألفراد وسلوكيا فإن الكث من البيانات ا

ات االستفادة ما سوق، يمكن للشر ذه البيانات األفراد وأنماط ال   ديا من 

تحليالت البيانات و  

مة  البيانات ال
 

ائلة من البيانات تلفة كمية  ا ا شعرا نت األشياء ومس تج عن إن     ي

مة من البيانات املتعددة األنواع واملصادر، وذلك   ذه الكميات ال لة األساسية  كيفية دمج وتقييم  تكمن املش

  . قبل أن تصبح عديمة القيمة 

افقية   التو
 

ا اآلخر ع معاي   عض عتمد  نما  ة، ب نت األشياء ع معاي تجار والت والتطبيقات إلن وتو عض ال عتمد 

  مفتوحة.

  

نت األشياء األخرى    Other loT Barriersمعوقات إن

نت األشياء. ابرز  ر أنظمة إن شر وتطو الية ال تحد من   املعوقات ا

ول  .1  IPV6شر بروتو

شعر .2 الك طاقة املس  اس

 املسائل القانونية و التنظيمية  .3

ر التطبيقات  .4  املرونة ونطو

امل البيانات من مصادر متعددة .5   ت

نت األشياء  جميع أنحاء  14ناك حوا   1 از إلن ذا الرقم إ مليار ج از بحلول العام  27العالم، تتوقع أن يصل      2025مليار ج

اضـي يـصـل إ    2 عمر اف ة  عمل بالبطار شعرات ال  عض املس .   10تتمتع      سنوات أو أك

ائلة من البيانات  3 تلفة كمية  ا ا شعرا نت األشياء ومس تج عن إن     ي
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نت   األشياء معاي أمان إن

  .ة موثوقة   نماذج مصادقة ال مركز

  .شف وحماية البيانات الفعالة   تقنيات ال

  .ا ابية وموثوقي وسبة ال   أمن ا

  .التحكم  البيانات  

  .اوف القانونية واملسؤولية   ا

 .ات   نقاط ضعف االتصاالت والشب

  .ن املشاركة لتقاسم القيمة   الوصـول وحقـوق املستخدم وقوان

 زة أمن لفة. أج   ة وغ م

  .صوصية   إدارة سياسات ا

نت األشياء من خالل استغالل    RFIDأمثلة ع نقاط الضعف األمنية ألنظمة إن

    | عطيل رقاقة غ مصرح به| وم ع املوثوقية  . 1

وم ع سالمة البيانات  . 2 ساخ الرقاقات غ املصرح به| ال   | است

ة   . 3 وم ع السر   ال

دمة|وم ع اإلتاحة ( التوفر)  . 4    | DOS وم إيقاف ا

شعار الالسلكية      Wireless sensor networkشبكة االس

شعرات الالسلكية   ون شبكة املس ل جما إ موقع مركزي.   WSNتت ش ية ال تنقل البيانات  تة تراقب الظروف املادية أو البي شعرات مستقلة مش   من مس

شعار الالسلكية ( ات االس ات من عقد   (WSNعت شب ذه الشب نت األشياء، وتتألف  ائنات الذكية  أنظمة إن ن ال مسؤولة عن نقل البيانات واملعلومات ب

ي ومعا دقيق مستقلة تت از إرسال واستقبال السل شعر وذاكرة وج ة ومس ون عقدة االتصال من بطار دد وقدرة محدودة، كما تت   واصل ب

نت األشياء  ات نظام  ان اطر األمنية   مستو   ا

از   مستوى  ا
 

ا  فاظ ع املوثوقية، وعل ا ل و نت األشياء  زة إن ت أج ماية  يجب أن تث زنة محليا  التقليل من البيانات ا

صوصية    ا

 مستوى الشبكة
 

ابية دمات ال نت األشياء وا زة إن ن أج نت األشياء االتصال واملراسلة ب ذا املستوى من نظام إن لذا فإن  يمثل 

نت األشياء املسؤولة عن ا عد بوابة إن مية  ن حركة نقل البيانات أمر بالغ األ ة والسالمة تأم فاظ ع السر

تلفة والت الالسلكية ا وتو ن ال جمة ب   والتوافر عند ال

دمة  مستوى ا
 

زة سيق األتمتة ع األج ن وتنفيذ السياسات والقواعد وت زة واملستخدم و املسؤول عن إدارة األج ن     و جب تمك و

زة ال يحتمل  انية تحديد األج بع اإلجراءات لضمان إم . ت شاف سلوك غ طبي طر عند اك ا ل   عرض

 مستوى البيانات 
 

نت األشياء   انب األك قيمة  إن نت األشياء بأنـه ا معة الناتجـة عـن إن ة ا غالبـا مـا يـوصـف تحليل البيانات الكب

دمات،   ملقدمي ا

  

  Approaches to Solving Security Challengesأساليب التغلب ع التحديات األمنية  

شغيل، متبوعة بمستوى التصميم لتتوسع ح  التصميمتبدأ مرحلة حماية النظام  مرحلة  ية التحتية لالتصاالت ومستوى نظام ال زة والب ع مستوى األج

  شر التطبيق 

صوصية    Privacy Concernsمخاوف ا

صوصية باختالف   وم ا تغ بمرور الوقتالثقافاتيختلف مف   ، كما يتطور و

صية  أن ف ال صوصية ع  معلومات التعر م حق الوصول والتحكم  تلك البيانات، كما يجب فرض ا تمام بمن ل نت  ومن الضروري توجيه اال ظمة إن

  األشياء 

جب فرض الق ون البيانات خاصة وآمنة. و جب ضمان أن ت ماية، و صوصية وا جب كذلك وضع إطار مالئم ل ن والكشف عن البيانات، و   يود ع التخز
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كومي    Governmental Regulationالتنظيم ا

لة من خالل ـذه املش ك علـى حـل  ومات  جميع أنحاء العالم بال نت األشياء. املبادرات  بدأت ا ية إلن شمل النظم البي عية ال  شر   التنظيمية وال

  

  

  

  

  

  

ية للتقنية الناشئة  ئة التنظيمية التجر  Emerging Technology Regulatory Sandboxالب

يئة االتصاالت وتقنية املعلومات ( شأت  ية  (CITCأ ر وتقديم تطبيقات مبتكرة  اململكة العر ية التنظيمية للتقنية الناشئة لتطو ئة التجر أيضا الب

يل    السعودية.  س ذا إ دعم و ماية التنظي  دف صندوق ا نت األشياء، و ا ترخيص وتنظيم تطبيقات االتصاالت ال تدمج تقنيات إن بما ف

ذا القطاع بمن ف واستدامة ة   اب املص ية السعودية ونفع جميع أ نت األشياء  اململكة العر ر تطبيقات إن م التوسع  النظام البي لتطو

ات والعمالء   الشر

   
شعرات الالسلكية    1 ون شبكة املس ل    WSNتت ش ية ال تنقل البيانات  تة تراقب الظروف املادية أو البي شعرات مستقلة مش من مس

  جما إ موقع مركزي 

  

شر   2     لتطبيق الفع ل تبدأ مرحلة حماية النظام  مرحلة  

وم   3 تغ بمرور الوقتيختلف مف صوصية باختالف الثقافات، كما يتطور و     ا

لة من خالل  4 ـذه املش ك علـى حـل  ومات  جميع أنحاء العالم بال ية   بدأت ا شمل النظم البي عية ال  شر املبادرات التنظيمية وال

نت األشياء    إلن

  

ية السعودية إ أن تصبح    5 نت األشياءدف اململكة العر ر وتطبيق تقنيات وخدمات إن     دولة رائدة  تطو

  

  

  
فعالية. • يحة و عمل بصورة  ي  شغيلية، وذلك ل ات التقنية وال نت األشياء أنظمة معقدة ع العديد من املستو  عد تطبيقات إن

نت األشياء  • ا استخدام إن ونيـة واستغالل البيانات، ثم صف كيف يمكن  اخ صناعة يتم ف مات اإللك ـا عـرضـة لل ع، ولك ل شا ش

ن. ائي ن ال تملة ع املستخدم ذا النظام، وما التداعيات ا اجمة  غرة أمنية مل   استخدام 

لة الثغرة  • و مش ا، و ت تقدي يصف الصناعة التـي اخ و لة.أ عرض باور ـذه املش اح لـحـل  حـتـوي عـلـى اق  األمنية، و

  

  املشروع

نت األشياء   loT Regulatory Frameworkاإلطار التنظي إلن

يئة االتصاالت وت نت األشياء، وقد طورت  ر وتطبيق تقنيات وخدمات إن ية السعودية إ أن تصبح دولة رائدة  تطو علومات اإلطار قنية املدف اململكة العر

اصة بمعدات إن  ، يحدد إطار العمل اللوائح ا ذا املس نت األشياء لدعم  نت األشياء لتنظيم متطلبات توف خدمة إن نت  التنظي إلن نت األشياء، ومعرفات إن

ن  نت األش IPاألشياء مثل عناو يل االتصاالت وتقنيات إن س دة ل ائنات بصورة فر نت األشياء  ال تم ال اإلضافة إ ذلك، يتضمن اإلطار التنظي إلن ياء األخرى. و

رشادات حم مية الشبكة وأمن البيانات و نت األشياء، مثل التواصل مع املستفيدين فيما يتعلق بأ ا.  أساسيات أخرى ومعاي مقدمي خدمات إن  اي



 17 الصفحة

    

 ع مع 

  

  

  

  

  

نو الدقيقة   زة تحكم األردو  Arduino Microcontrollersأج

زة التحكم  ية يتم تصميم أج ب املكت واس ا  ا ب املصغرة أحادية اللوحة، وذلك ع نطاق أوسع بكث من استخدام واس ا  ا الدقيقة الستخدام

نو األك شيوًعا: صية. من لوحات األردو  أو ال

  

نو أونو  Arduino UNO R3 R3أردو

ـذه اللوحـة علـى  ، حيث يمكن است 14تحـتـوي  خراج رق ن عرض النبضة ( 6خدام منفذ إدخال و سمية تضم ـا  ا كمخرجات يطلق عل  Pulse Widthم

PWM -Modulation ،  ستخدم سلسلية  2و ا إلرسال البيانات ال ا  ،  Tx1 م ستخدم   Rx0 والستقبال ة، ومنفذ لتوصيل  6و ا كمداخل تناظر  ،USBم

س للطاقة، وزر إلعادة الضبط.  ومق

  

عة ATMega328P عد ستخدم بصورة شا از تحكم دقيق أحادي الرقاقة  الكه املنخفض للطاقة ج تم بأدائه العا واس نو. و   . منتجات األردو

نو الثالثةالوحدة   نت األشياء باستخدام األردو شاء تطبيقات إن  : إ

 

ي درس األول: ال ل ذ شاء نظام م  إ



 18 الصفحة

    

 ع مع 

بة   ة ال شعرات رطو  Soil Moisture Sensorsمس

بة  ة ال شعرات رطو س مس بة. م املاءتق   املوجود داخل ال

رارة   شعرات درجة ا  Temperature Sensorsمس

ـرارة  شعر درجـة ا د إخراج  TMP36ستخدم مس تج ج ـرارة، و رارة ال   تناظري  قياس درجـة ا ناسب مع  درجة ا ي

ن  اوح ب رارة  نطاق ي شعر قياس درجات ا ذا املس ا  يمكن ل شعر ة،  125وح  -40س   درجة مئو

شعرات ا  PIR Sensorsركة  مس

ركة  شعرات ا ونية  وجود األشياء ضمن    PIR Sensors  –Passive Infrared Sensors ستكشف مس ن اإللك عمل  مجال مع ، و

ق قياس إشارات املوجات  شعرات عن طر مراءذه املس ا.  تحت ا   املوجودة  مجال رؤ

شعرات الغاز   Gas Sensorsمس

ات  مقاومات كيميائي شف وجود مستو ن وأول أكسيد   الغازات و  الدخانمن  مرتفعةة تك يدروج ان وال و األخرى مثل ال

ن  شاف ترك غاز ب شعرات اك ذه املس مكن ل ا و ون، حيث تتغ قيمة املقاومة الكيميائية عند مالمسة الغاز ل   الكر

طر املليون جزء   10,000و   200  اقبة املناطق ال قد تتعرض  شعرات ملر ذه املس ستخدم مثل  رائق، كما    غازاتأو انبعاث  ا

 . سامة

ي  ل الذ شاء نظام امل  Build a Smart Home Systemإ

ق اس ا تلقائيا عن طر يقاف ا و شغيل لية الذكية ال يتم  ل. وتتمثل إحدى التقنيات "الذكية"  تقنية املصابيح امل اص  غرف امل   شعار حركة األ

ذا املشروع:  ستخدم املكونات التالية ل  س

نو أونو  •  Arduino UNO R3 -  R3لوحة أردو

ركة  • شعران ل مراء. PIR مس   عمالن باملوجات تحت ا

  LEDsدايودان مشعان للضوء   •

  Resistorsمقاومتان   •

ة   •   Breadboard Smallلوحة توصيل الدوائر الصغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tinkercad Circuits
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مجية   Code Blocksلبنات التعليمات ال

سيط عملية برمجة وحدة التحكم الدقيقة.  مجية لت مجة القائمة ع اللبنات ال اد تقنية ال نكر   يوفر ت

مجية  يفات اللبنات ال  تص

إلى   وإرسال األوامر   (Analog)والتناظرية   (Digital)الرقمية   بتحديد المنافذ  (Output)تسمح لـك فـئـة لبنـات اإلخراج Outputاإلخراج 

 .مكونات وحدة التحكم الدقيقة 
 Input اإلدخال 

 .وحدة التحكم الدقيقة  بقراءة البيانات من  (Input)تسمح لـك فـئـة لبنـات اإلدخال
 Notation التعليقات

  .ت على التعليمات البرمجية الخاصة بك التعليقا باستخدام   (Notation)تسمح لـك فـئـة لبنـات التعليقات

 Control التحكم

 .التخاذ القرارات   التكرارات البرمجية لتكرار اإلجراءات واستخدام العبارات الشرطية  بإضافة أحداث وتحديد  (Control)تسمح لك فئة لبنات التحكم
اضية  Math العمليات الر

 .والعمليات الرياضية   باستخدام الرمـوز  (Math)تسمح لـك فـئـة اللبنات الرياضية 
ات  Variables املتغ

  .بإنشاء متغيرات   (Variables)تسمح لك فئة لبنات المتغيرات 

مجية الرسومية  عد لبنات التعليمات ال اد مفيدة  مالحظة / نكر ساعد    ت نو، كما  شاء برامج األردو عة مثل أخطاء  األخطاء تجنبإ تراكيب  الشا

سيان الفاصلة املنقوطة ( مل وأخطاء كتابة أسماء الدوال، و ا من األخطاء.4ا  ) وغ

  

  

  

  

شاف  شغيل نظام الري عند اك ا ل ستخدم النظام محر اة نظام الـي لـري النبات. وس ا

رارة.  بة وارتفاع درجة ا ة ال شعرات انخفاض رطو   املس

ذا املشروع إ املكونات التالية:   ستحتاج  

  

  

 

  

  

  

 

 

ة املياه  DC motorمحرك تيار مستمر  شغيل م   ال تزود النباتات باملياه.  كوسيلة ل

بة. ة ال شعر رطو   مس

  

رارة  شعر درجة ا   TMP36مس

  

نو اونو    .Arduino UNO R3-  R3لوحة أردو

يدرس ال شاء نظام لري النباتات : الثا  إ



 20 الصفحة

    

 ع مع 

  

  

ش إ ارتفاع ترك انبعاثات الدخان، فإ  شعر الغاز  نو إشارة من مس ستقبل لوحة األردو سرب الغاز، فعندما  اة نظام إنذار  ا تبعث إشارة إ ا

ي إلصدار صوت صف متقطع.  ا ر   مجموعة من الدايودات املشعة للضوء لتومض بالتناوب، وكذلك إ طنان ك

ذا املشروع املكونات التالية:  ستخدم      س

  

شعر الغاز  عمل مس  How the Gas Sensor Worksكيف 

شعر الغاز ع  شعر من خالل H .وآخـران بحرف  ،B وطرفان بحرف  ،Aأطراف؛ طرفان بحرف  ستةيحتوي مس عمل املس

ي مختلف. ا ر د ك شعر إ ج ل ترك الغاز املس ئات الغاز وتحو    الكشف عن جز

رف  ي. يجب   Hأما الغرض من األطراف ذات ا روكيميا شعر الك شط املس ان، والذي بدوره ي ن ملف ال و  ف

د ( Hتوصيـل طـرف  يل املثال  ، (VCCواحد بمصدر ج . Hوطرف  (3.3Vفولت ( 3.3) أو 57فولت (  5ع س   اآلخر إ األر

ن  نو، يجب استخدام زو الطرف شعر الغاز إ لوحة األردو ن  أو  Aلنقل البيانات من مس حيث يتم توصيل   ،Bزو الطرف

د ( ، وتوصيل الطرف اآلخر باألرضـي مـن خـالل املقاومة، وذلك ح يمكن  (VCCأحد أطراف الزوج املستخدم بمصدر ا

د ( شعر. يجب توصيل األطراف غ املستخدمة بمصدر ا  .(VCCضبط حساسية املس

ي  ا ر  The Piezo Buzzerالطنان الك

تج ا ا.  يمكن أن ي ل م مدة مختلفة ل غمات األصوات و ي مجموعة واسعة من  ا ر   لطنان الك

دد  A2عل السماعة املتصلة بالطرف  غمة ب مجية التالية: 110تصدر   رتز ملدة ثانية واحدة، استخدم اللبنة ال

  

  

ي، ولكن قد ال يمكنك التعرف ع  دول    غماتيتم كتابة املدة بالثوا ا. يوجد با الطنان ووحدا

افق تز أدناه مجموعة من القيم تتو  يمكنك .(Hz) مع ترددات النوتات املوسيقية املقاسة بال

نا عرض  ا كما  غما عض النوتات املوسيقية و ة    :تجر

 

مية  مجال الزراعة، السيما  املناخ والظروف ال  • ميات الزراعية أ ميات الزراعية لضبط  تحتل ا . يجب مراقبة ا ثمار الزرا عيق االس

ا. ا وحماي  الظروف بداخل

نو الدقيـق والدايودات • از تحكم األردو اد باستخدام ج نكر اة ت ئة محا اة وحدة مراقبة  صمم ونفذ دائرة  ب ا شعرات  املشعة للضـوء واملس

بة، ووجود الدخان. ة ال رارة، ورطو غ درجة ا ركة، و ا مثل: ا ئ ات  ب غ   محمية زراعية إلشعار املستخدم بوجود 

يح للمستخدم تمي التغ ا • شعر لت ل مس اصة ب ا مختلفة للدايودات املشعة للضوء ا
ً
  دد.  استخدم ألوائ

شعر الغاز • شف مس يل املثال، عندما يك يفاء الشروط. ع س   قم بتوسيع التصميم بحيث يقـوم أيضا بإصدار الرسائل  وحدة التحكم عند اس

ق (! ر ر رسالة خطر ا   .(Fire Hazardدخاًنا، فقد تظ

ي  ا ر     طنان ك

شعر غاز     مس

    دايودان مشعان للضوء 

    ثالثة مقاومات 

    لوحة توصيل  

نو أونو    Arduino Uno R3لوحة أردو

  املشروع

سرب الغاز : الثالثدرس ال شاء نظام   إ
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نو   Using Python with Arduinoاستخدام لغة بايثون  برمجة لوحة األردو

نو الدقيق Cعت لغة ++ از تحكم األردو مجة الرسمية    بمثابة لغة ال

مجته وذلك من خالل بروتوكول        Firmataولكن يمكن استخدام لغة أخرى مثل بايثون ل

تلفة واملتعددة ا شاملة لألغراض ا ذه اللغة وتجعل ي تدعم  ا ل ا  العدد الكب من املكتبات ال يمكن استخدام   تكمن قو

قوم بروتوكول   از التحكم الد Firmataو ن ج مجةبتوف االتصال ب ا لغة ال ن األوامر التـي تـزوده    قيـق و

نا لغـة بايثون مع مكتبة   ستخدم  ة بروتوكول   ،PyFirmataس ل واج ش   .Firmataوال 

نو  املة لألردو ر املت ئة التطو نو   Arduino IDE  عد ب زة التحكم الدقيقة  األردو  بمثابة مـحـر نـصـي صمم خصيصا ألج

  

  

  

  

  

  

  

عة الوحدة  نت األشياء  :الرا ي إلن ا شاء تطبيق   إ

نو. درس األول: ال ر األردو ئة تطو  إعداد ب


