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 توظيف تقنية البلوتوث في تحديد مواقع الحجاج وإرشادهم
  

  سعد محمد الشهراني. د  علي حسين مقيبل. د
  قسم الهندسة الكهربائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

  الملخص
  

تقنية أن مة للحج من مرشدين وغيرهم، وبما جان المنّظقع الحجاج والّلايهدف البحث لتوظيف تقنية البلوتوث لتحديد مو
سلكية القصيرة المدى فإنها تساعد على تحديد موقع الحاج أو المرشد بشكل دقيق يصل الى البلوتوث من التقنيات الال

  .إن هذه الدقة ستمكن الكثير من التطبيقات التي تجعل الحج أآثر أمنًا وسهولة بإذن اهللا. عدة أمتار
   

، إرسال رسائل تنبيهيه عن الزحام والحالة المرورية، آما يمكن مصورة  إمكانية إرسال خرائط: ومن هذه التطبيقات
  .متابعة عمل المرشدين في الحج والتأآد من مواقعهم من خالل مرآز تحكم رئيسي

  
وتتلخص طريقة العمل في تقسيم مساحة المشاعر الحرام أو األماآن الرئيسية فيها إلى خاليا صغيرة تثبت في آل 

ويمكن تغذيتها من خالل أعمدة اإلنارة، يقوم الالقط بشكل مستمر بالبحث ) رأس االصبعبحجم (خلية القط بلوتوث 
هناك عدة خيارات إما عن طريق نفس التقنية ( عن األجهزة المحيطة ومن ثم نقل المعلومات الى المرآز الرئيسي 

، )ريق شبكة الهاتف الجوالبحيث تنتقل المعلومات من القط الى آخر، أو من خالل شبكة إنترنت السلكية أو عن ط
وفي ما يتعلق بخدمات . وبالتالي يحوي الجهاز المرآزي على قاعدة بيانات تبّين مكان تواجد آل جهاز وزمن تواجده

المرشدين يمكن تسجيل آل األجهزة قبل االستخدام الفعلي، حيث يحوي آل جهاز بلوتوث رمزًا خاصًا به، آما تجدر 
باقي الحجاج الذين يصعب عليهم التعامل مع التقنية لكبر سن أو إعاقة ، أو حتى في ما يتعلق اإلشارة أنه في ما يتعلق ب

  .باألطفال أو المعدات الثمينة فيمكن عمل أجهزة صغير تربط في المعصم آالساعة لتحديد مواقعهم
  

، هناك وأجهزة الجوال يةبعض البرامج التي تحاآي هذه الفكرة من خالل إستخدام الحواسيب اآلل ّور الدراسةتط آما
في موسم الحج وغيرها من األفكار   العديد من التحديات التي مازالت قيد الدراسة مثل أثر إزدحام االشارات االسلكية

  .قيد االهتمام والتطوير

Summary 
 
This paper presents a Bluetooth based system for helping pilgrims in the season of Hajj.  
The services provided by the system include localization, traffic guidance. This system 
will enable the authority to control the movements of crowds and send precaution 
massages to pilgrims. 
Different wireless technologies are compared. It is shown that the Bluetooth technology 
is an excellent solution to support the variation on the educational level and interaction 
ability between the different people.  The paper also discusses the implementation plan 
and shed some light on the experiments conducted at King Fahd University of Petroleum 
& Minerals to utilize the Bluetooth technology for localization and traffic control.  
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  المقدمة
  

جاح الحج إن القدرة على تحديد موقع آل حاج أو مرشد من خالل مرآز تحكم رئيسي سيسهم آثيرًا بإذن اهللا في ان
ك تقنيات آثيرة مثل تقنيات تحديد المواقع باستخدام أبراج الهاتف الجوال ولكنها ج، هنااوالحفاظ على سالمة الحج

غير دقيقة حيث قد تتجاوز نسبة الخظأ مئات األمتار، آما أن هناك تقنيات األقمار الصناعية ولكنها مكلفة وال تعمل 
ج يعتبرأمرًا مكلفًا، ونحن نعتقد أن داخل البيئات المغلقة آالمباني وغيره، آما إن إستحداث تقنية جديدة خاصة بالح

الحل األمثل يكمن في توظيف آل التقنيات بشكل تكاملي، فكل تقنية لها إيجابياتها، وبما أن العديد من الحجيج 
والمرشدين يملكون الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر التي أصبحت تقنية البلوتوث جزءًا منها، ولما لهذه التقنية من 

 .ة مثل قلة التكلفة وقصر المدى فإننا نعتقد أنها خيارًا مهما يجب تفعيله في الحجميزات عديد
  

ًا وتسارعًا ، لذلك تطوراالآثر ميدان االتصاالت الالسلكية  ويعتبر. األجهزة االآترونية بشكل مذهلقدرات تتسارع 
يجتمع في موسم حيث  .في المدن المقدسةسم الحج أو لمساعدة الحجاج خالل مو خيارًا واعدًاالشبكات الالسلكية تعتبر 

الحج بالمشاعر المقدسة، ما يزيد على مليوني حاج في مساحة جغرافية محدودة وال يخفى على القارئ المصاعب 
على لهذه المشاآل أو بعضها حل  م والنقل وتوجيه الحجاج وتفويجهم، لذلك فان ايجادالمتعددة المرتبطة باالزدحا

 أمرًا طبيعيا جدًا وهو أآثر فاعلية من استحداث تفنيات جديدة مثل تقنية البلوتوث ائمة والمتناميةالقالتكنلوجيا أساس 
  . خاصة بالحج

  
فان  ويتميز الحج بخصوصية الزمان والمكان، لذلك فانه ال يوجد حلول جاهزة  لمشاآل تفويج الحجاج، ومع هذا

 .حجثم تعديلها لتتناسب مع خصوصية الاألفكار دراسة بعض األنظمة المتاحة ، قد يساهم في بلورة بعض 
يهدف هذا البحث الى  .م توسيع نطاق جدول األعمال تدريجياتثم يمتواضعة  وصغيرة  إن الحلول المقترحة تبدأ

مقارنة بعض تقنيات االتصال من خالل امكانية توظيفها في موسم الحج ومن ثم اقتراح توظيف تقنية البلوتوث آأحد 
وقبل الشروع في الفكرة المقترحة، نقدم مسحًا مختصرًا لبعض المحاوالت السابقة لتوظيف تقنية . ناجحةالخيارات ال

  .البلوتوث في مجاالت مختلفة
   

من التجارب المثيرة لالهتمام قيام أحد المتاحف في والية آليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية، بإستخدام تقنية 
الخريطة التي يستقبلها الزائر من على سبيل المثال  1ويبين الشكل . ]1[حديد مواقعهم البلوتوث لتوجيه الزوار وت

آما تظهر . ث الخرائط بحسب موقع الزائرياله أو جهاز خاص محمول يعطى للزائر عند الدخول، ويتم تحدخالل جو
  . الزائر عنقطة على الخريطة تعكس موق

  
 

  ف اإلستكشاف مثال للخرائط المستخدمة في متح. 1الشكل 
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وهناك العديد من األفكار المتعلقة بمتابعة األطفال، وحرآة السيارات، والحيوانات األليفة، بعضها يعتمد على نظام 
، وبعضها اآلخر يعتمد على تفعيل شبكة Global Positioning System (GPS) [2] تحديد المواقع العالمي 

عيوبها المتعلقة بالتكلفة ودقة التحديد، وتداخل الموجات في األماآن الجوال، إال أن هذه التقنيات لها ميزاتها و
  .المزدحمة، التي تجعل الحاجة ملحة لتفعيل آل التقنيات الممكنة لخدمة حجاج بيت اهللا الحرام

  
وبناء . ةسلكيالال اج باستخدام التقنيةالرئيسية واالحتياجات الالزمة لتوجيه الحج معاييرنناقش ال في األبواب القادمة 

 بلوتوث آوسيلة تقنية الاقتراح ومن ثم . السلكية المتعددة لمساعدة الحجاجالسيتم مقارنة الخيارات   معاييرعلى هذه ال
  .لمساعدة الحجاج

   الحجاجتوجيه  المتطلبات الرئيسية لنظام

  
للنظر في ، نحن بحاجة قدسةلناس في الحج أو األماآن المتحديد مواقع ا أونظر في الخيارات المتاحة لتوجيه عند ال

فيما يلي نقدم تعريفًا مختصرًا الثنى عشر معيارًا،  .[3] ، والقابلية للتطور والنموالتكلفة، لقدرات التقنيةا: ثالثة جوانب
  .مصنفة إلى الجوانب الثالثة

  التقنيةالقدرات  

 .عف في أماآن وأزمنة أخرىدم أو تضحيث أن االشارات الالسلكية قد تتوفر في أماآن وأزمنة ، وتنع :توفر الخدمة .1
 .يم نظام تحديد المواقع بشكل احصائي، ويتم تقيفي تحديد المواقع :الدقة .2
، وآلما آان م بعض الوقت العادة تحديث البياناتيتطلب النظا ،ينتقل الحاج من مكان الى آخر عندما :سرعة التجاوب .3

 .الوقت المطلوب للتحديث أقل زادت آفائة النظام
اج جهازًا في يده أو معصمه، ويقوم حديد المواقع تتطلب ، أن يحمل الحمعظم تقنيات ت:  االزم لشحن البطارية الوقت .4

هذا الجهاز بارسال إشارات تساعد على تحديد موقع الحاج، مما يؤدي إلى استهالك البطارية، وآلما زاد استهالك 
  .يعتبر عبئًا  اضافيًاالبطارية اضطر المستخدم الى اعادة شحن البطارية ، وهذا 

   :التكلفة

 .الخوادم ، والهوائيات/ قاعدة محطات :  تكاليف المعدات .5
 تكلفة الجهاز المحمول .6
 .مباشرةغير ال، والتكلفة  التأسيسالكابالت ، :  ترآيبالتكلفة  .7
، صالحاإل وقتومتوسط ، لمعاير، والحاجة لويتم تقويمه من خالل الوقت الالزم لعمل الصيانة الدورية :  الصيانة .8

  .قطع الغيار تكلفة و

  :القابلية للتطور والنمو 

، على سبيل المثال خدمات التحدث الصوتي،   على دعم خدمات إضافيةالسلكية التحتية اللبنية اقدرة  : التوسع .9
 .والتحكم عن بعد

مها الجهة المعنية بخدمة أخرى غير تلك التي تقدالنظام قادر على تحديد مواقع أجهزة :  االنفتاح بين المستخدمين  .10
 .تحديد، مواقع الحجاج، فمثًال أي شخص لديه جهاز جوال يدعم تقنية البلوتوث ، يمكن أن ينظم الى الخدمة

، فتكون المساحة  ترآيب نظام تحديد المواقع تدرجيًا بحيث يشمل مناطق محدودة ثم يتوسعغالبا ما يكون  :التدرجية   .11
 .ض االختبار ثم تمدد تدريجيًاالمغطاة في البداية صغيرة لغر

وظروف المشاعر، مع المحافظة  ديل النظام مع تغيير المعالم الجغرافيةف بمدى سهولة تعويقاس التكّي  :ف التكّي  .12
الهوائيات ، وإعادة تقويم  إعادة ترتيب(من وقت آلخر  ظروف الحج تكيف معييجب أن ف، على الدقة في تحديد المواقع

 ).المعايير

  .السلكية لتحديد المواقع، بهدف مقارنتاهالالخيارات التقنية افيما يلي هذه المعايير قيد االعتبار، نعرض واضعين 
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  تقنيات تحديد المواقع الالسلكية

   
الترددات الراديوية  هذه التقنيات يستخدم أآثر . الالسلكية قنياتعدة أنواع من التبالنسبة لتحديد المواقع فهناك 

د إختيار التقنية المناسبة أن ال نغفل وعلينا عن. ضها اآلخر يستخدم ترددات تحت الحمراءوبع )الالسلكية(
نطاق الترددات، بحيث ال يتعارض مع االستخدامات االخرى المقننة من خالل هيئة االتصاالت  :الجوانب التالية

جات، حيث أن الترددات األعلى، الوطنية، وآذلك علينا فهم العالقة بين الترددات المختارة وطريقة انتقال المو
تتميز بصغر مساحة التغطية، حيث أن الموجات تضمحل بشكل أسرع ، وتنتقل بشك مستقيم مقارنة بالترددات 

وآذلك علينا أن نفهم الهدف النهائي من النظام . األقل والتي تغطي مساحة أآبر ولكن على حساب دقة التحديد
  .واقع فقط أم أن النظام يقدم خدمات معلوماتية أخرىالمزمع انشاءة ، هل الهدف تحديد الم

  في ما يلي نقدم عرضًا سريعًا للبدائل التقنية المتوفرة ثم نقوم بمقارنتها،

  Passive RFIDت التعريف السلبيةابطاق

سلبية بعدم حاجتها الى البطارية أو أي مصدر داخلي للطاقة، حيث يتم تخزين بعض تتميز بطاقات التعريف ال
معلومات فيها ، مثل رقم الحاج وبلد القدوم، ومن ثم يتم قراءة المعلومات عن طريق قارئ مثبت في المشاعر ال

متر آحد أقصى، وتتلخص الميزات  األساسية في انخفاض  2المختلفة، وتعتبر المسافة المثالية لقراءة البيانات 
آما تعتبر . لحجم وعدم الحاجة الى البطارياتحيث ال تتجاوز الرياالت، وآذلك صغر ا) الشريحة(سعر البطاقة 

التكلفة العالية نسبيًا ألجهزة القراءة وقصر المسافة أهم العيوب التي تحد من إستخدام هذه التقنية في الحج بشكل 
 .موّسع

  Active RFID النشطةت التعريف ابطاق

، ومن ثم فهي تقوم )بطارية(در للطاقة تختلف بطاقات التعريف النشطة عن مثيالتها السلبية، باحتوائها على مص
بارسال المعلومات عند الطلب، وبسبب وجود البطارية فهي بحاجة الى شحن متكرر، وهي مع ذلك أآبر حجمًا 

  .وأآثر تكلفة، إال أنها تتميز بمساحة تغطية أآبر تصل الى عشرات األمتار

  Infrared (IR) األشعة تحت الحمراء

الموجات األشعة تحت الحمراء ، آالتي تستخدم غالبًا في جهاز التحكم عن بعد آما في تعتمد هذه التقنية على 
جهاز اإلستقبال، حيث أن هذا النوع من التقنية أنها تتطلب توجيه مباشر نحو األجهزة المنزلية، ويعيب هذه 

 في مشاعر الحج ، ومن ثم يصعب االستفاده من هذه التقنيةوالحواجز الموجات ال يستطيع إختراق الجدران
   .المزدحمة

 Ultra High Frequency (UHF) التردد فوق العالي

الطبية المخصص غالبًا لألجهزة ( ميغاهيرتز  433~ إما في  ،لتردد فوق العالياتعمل األجهزة التي تعمل على 
يعيب هذا النوع و .جدرانعلى اختراق ال قدرة متوسطةهذه الترددات  ، لدىميغاهيرتز  868~ أو في ) والقياس

  .من الموجات نسبة الدقة المنخفضة في تحديد المواقع

     Ultra Wideband (UWB)ترددات واسعة النطاق 
ويعتمد . ميغاهيرتز على نطاق واسع 500من جديدة نسبيًا، حيث تستخدم أآثر  النطاق ةتعتبر التقنية الواسع 

إال أن هذه  ، وتتميز هذه التقنية بالدقة العالية جدًا ،تحديد الموقع على حساب الزمن الالزم لوصول االشارات
وتعتبر هذه التقنية أحد ، سيستغرق وقتًاهذا  ولكن .ها التقنيةويجري حاليا وضع معايير  التقنية في طور الوالدة

 .ًا رئيسًاعندما تكون الدقة هدف ةالخيارات الواعد
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  Wireless Local Area Networks (LAN)   الشبكات المحلية الالسلكية

 2.4الشبكات المحلية الالسلكية هي تلك المستخدمة في توصيل االنترنت، وهي تعمل في ضمن ترددات 
،  Mbps 11نقل البينات بسرعة عالية تصل الى  ها الواسع، آما تتميز بقدرتها على، وتتميز بانتشارغيغاهرتز

لمواقع، ت هذا الخيار في تحديد االشرآات التي تبّنهناك عدد من . متر تقريبًا 100إلى  50ويصل مداها الى من 
متنقل تعتبر آبيره نسبيًا الشخص أو الجهاز ال هابطاقات التعريف التي يجب أن يحملويعيب هذه التقنية أن 

الكثير من الطاقة، لكن تظل هذه التقنية خيارًا جيدًا لألجهزة التي تحتوي على بطاقات التعريف، مثل  وتستهلك
 .حاسب المحمول وبعض أجهزة الجوالأجهزة ال

   Bluetoothالبلوتوث 

  
. غيغاهرتز 2.4أحدث الشبكات المحلية الالسلكية القياسية ، التي تعمل في نطاق الترددات من بلوتوث هو ال

ومدى ، ) ميغابايت في الثانية 1( منفإن معدل إرسال البيانات أقل وبالمقارنة مع الشبكات المحلية الالسلكية ، 
 "أخف"وعلى الجانب اآلخر ، بلوتوث هو ). م ، رغم أنه يمكن أن يكون أطول 15-10عادة (أقصر  االتصال

جزءا ال يتجزأ من معظم الهواتف ، وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي وأجهزة الكمبيوتر (وزنًا  وقد أصبح 
العديد من الخدمات، ويحوي آل جهاز ، آما يتميز بأنه يقدم إمكانية إرسال واستقبال ) الطرفية ، وما إلى ذلك

  .بلوتوث على رقم خاص يمكن أن يستخدم لتحديد هوية الجهاز

  
 ؟، لماذا البلوتوث بالتحديدعالالسلكية لتحديد المواق مقارنة بين التقنيات

  
إننا المستخدمة لتحديد المواقع من حيث الخصائص االثنا عشر المذآورة سابقًا، ف الالسلكيةالتقنيات  لمقارنة

 3، يمثل الرقم 3إلى  1، حيث يتم التقييم بشكل نسبي من [4]نستخدم التقييم الرقمي أسوة بالباحثين في المرجع 
  .األفضل مالءمة

 [4]التقنيات الالسلكية المختلفة مقارنة بين . 1الجدول 
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3  1  3  3  1  3  1  2  1  3  
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Active 
RFID  

3  2  3  2  2  2  2  2  1  1  

IR  1  2  3  3  1  2  1  2  1  1  
UHF  3  2  3  2  2  2  2  2  1  1  

UWB  3  3  3  3  3  3  2  2  1  1  
WLAN  3  2  2  1  3  1  3  3  2  3  

Bluetooth 3  2  2  2  2  2  2  2  3  3  
 8تكلفة الترآيب،  7تكاليف الجهاز المحمول،  6تكاليف المعدات،  5شحن البطارية، 4سرعة التجاوب،  3،الدقة  2توفر الخدمة،  1

 التكيف 12التدرجية،  11النفتاح،  10التوسع،  9الصيانة،
  

لهذه باالضافة في جميع المعايير السابقة، و 3أو  2يتضح من خالل الجدول السابق أن تقنية البلوتوث حصلت على 
، يتميز البلوتوث بسرعة انتشار هائلة حيث تحوي معظم الهواتف النقالة على هذه التقنية مما يجعلنا نوفر اييرلمعا

االستحدام، آما أن األجهزة المحمولة التي تعمل على  ةالخدمات للحجاج دون تكلفة إضافية ودون حاجة لشرح طريق
إلعادة الشحن، آما أن الهواتف المحمولة يتم شحنها على تقنية البلوتوث من الممكن أن تعمل لمّدة أسبوع دون الحاجة 
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جوهريًا في بيئة مزدحمة قد رًا التقليدي، آما أن البلوتوث منخفض التكلفة مما يشكل أمأي حال بغرض االستخدام 
ات عدد آبير من نقاط البحث، آما أن هذه التقنية مقننة ومعايرة بشكل ممتاز وتدعم الكثير من الخدمنحتاج فيها ل

  .االضافيةائف ظوالو
  

  :                                            [5]الهامة للحاج وللجهات المختصة بالحج  ومن هذه الخدمات 
 :                                                                  مرشد مواقع للحاج •

حيث } منى، الجمرات، عرفات، مزدلفة {م و المشاعر المقدسة يمكن للحاج استخدام الجهاز لمعرفه طريقه إلى المخي
وعند رغبة الحاج في الذهاب إلى هذه المواقع  الجهاز المرآزي مما يسهل عملية التحديث،يتم تخزين هذه المواقع في 

قعه، وبهذه الخريطة التي تشمل موبعد ذلك يقوم الجهاز بإستقبال . يقوم بإختيار الموقع من قائمة المواقع المتاحة
 ث يتعرف النظام على موقع من خاللحسابات معقدة لمعرفة الموقع، حي الطريقة ال يحتاج الجهاز المحمول لعمل أي
  .أجهزة اإلرسال الموزعة في المشاعر المقدسة

  
  :                               التحكم في حرآة الحجاج في المناطق المزدحمة •

في حرآة الحجاج في المناطق المزدحمة مثل الجمرات حيث يقوم الجهاز بتحديد إتجاه  ميمكن استخدام الجهاز للتحك
حرآة السير في مناطق الدخول والخروج لتفادي التصادم، آما أنه يمكن إرسال رسائل تحذيريه للحجاج الموجودين 

  .في المناطق القريبة من اإلزدحام لتأخير وصولهم والتحكم في تدفق الحجاج
  :                                                                    ماتدليل للخد •

يوفر الجهاز إمكانية تحديد مواقع الخدمات المختلفة حيث يعطي الجهاز إشارة توضح وجود الخدمات المختلفة مثل 
  .                   الخدمات الصحية عند مرور الحاج بالقرب منها

  
  :دينيةتوفير اإلرشادات ال •

من  ج عند الحاجة لذلك، وقد تم تفعيل ذلك فعًاليمكن تسجيل اإلرشادات األساسية في الحج ومن ثم توفيرها للحجا
  .حتى اآلن لم يتم االشارة اليهافي الحج باستخدام البلوتوث واقع خالل تقنية البلوتوث، ولكن خدمة تحديد الم

  
  :    الجهات المختصةل واألطفال من قبالتعرف على موقع الحاج التائه  •

آما ذآرنا أن أجهزة البلوتوث تحمل رقمًا خاصًا مصنعيًا ال يمكن تغييره ، باالضافه الى االسم االختياري الذي يحدده 
المستخدم، بإمكاننا تحديد الموقع من خالل قاعدة البيانات الرئيسية، آما يمكن تحديد الزمان والمكان الذي آان فيه 

 . زمنية محددة فترةالشخص، خالل 
 :بطاقة تعريف الهوية •

  . تسجيل الرقم المصنعي مقابل إسم الحاجيمكن إستخدام الجهاز آبطاقة تعريف بالحاج حيث يتم 

  رجال المساندة والخدمة والتأآد من خطوط السير، وغيرهوغيرها العديد من الخدمات التي يمكن أن تشمل متابعة 

  ذللتنفي الخطة المقترحةطريقة العمل و
يجب أن يدعم أي نظام مقترح لتوجيه الحجاج المستويات الثقافية المختلفة، المستويات التعليمية المتباينة ، وآذلك على 

استخدام خالل يجب آسر حاجز اللغة من . أخذ باالعتبار التباين في القدرات التفاعلية بين المستخدمينيالنظام أن 
جيه وعم العديد من اللغات األساسية، وبناءًا على هذا فإن تفعيل تقنية التالرموز وااللوان والصور، باالضافة الى د
  :الالسلكية يجب أن يمر بمرحلتين رئيسيتين

  
ويكون دور الحاج في هذه المرحلة سلبي حيث يقوم بإستقبال االشارات، دون إرسال، وسيتم تقسيم  :المرحلة األولى 

مثل (قاعدة بحث السلكية  آل خلية تحوي. 2و موضح في الشكل ا هخاليا صغيرة آمإلى منطقة المشاعر المقّدسة 
، ويمكن تغذيتها من خالل أعمدة فكرة األبراج في هواتف الجوال، مع فارق الحجم والذي ال يتجاوز حجم االصبع

تحوي  والتي تحوي قاعدة بيانات المرآزية وترتبط جميع القواعد ببعضها البعض ومن ثم الى غرفة التحكم .)اإلنارة
إما عن طريق نفس التقنية بحيث تنتقل المعلومات من بغرفة التحكم  لالتصال هناك عدة خيارات(  أسماء المستخدمين
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 .، وزمن تواجدهم في آل خلية )القط الى آخر، أو من خالل شبكة إنترنت السلكية أو عن طريق شبكة الهاتف الجوال
هذه تشمل  .الخاليا ، خاصة بالخلية أو عامة لجميعدورية ت وتوجيهاآما ستقوم هذه المحطات بارسال بيانات 

  . الخ... ، والتحذيرات ، واإلعالناتالطرق تعليمات المرور ، وخرائط التوجيهات 
  

في هذه المرحلة سيكون النظام قادرًا على دعم االتصال ثنائي االتجاه، فسيكون للحاج القدرة على   :المرحلة الثانية 
يد خدمة معينة باعتبار موقعه، آما سيكون النظام قادرًا على تقديم خدمات أرقى للجهات طلب خريطة أو تحد

  .المختصة، مثل الوصول الى قاعدة البيانات عن بعد
  
عد واألجهزة الالزمة لتحديد المواقع اومن الشرآات التي قامت بانشاء القرات التنفيذ، فهناك عدد اأما عن خي 

وغيرها من المنتجات، إال أننا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  Bluesendمثل بإستخدام تقنية البلوتوث، 
قمنا بتطوير النظام محليًا، مما يسهل عملية التطوير والتحكم والصيانة يير االثنى عشر السابقة الذآر، اوبإعتبار المع

تم استخدام أجهزة الحاسب المحمول لتمثل وقد تم انجاز الجزء األول من التجربة حيث ي. الضافة الى خفض التكلفةاب
، آما تم انجاز جزء من 3، أنظر الشكل ة الجافالغ قاعدة البحث، ومن ثم تم تطوير البرامج والخوارزميات باستخدام

الجوال المحمول لتقوم بدور البرج في الخلية، وستشمل المرحلة المرحلة الثانية، والتي تم تشمل برمجة بعض أجهزة 
األبراج من دون الحاجة الى أجهزة هاتف أو حاسب محمول ،  لبإذن اهللا تطوير أجهزة مستقّلة تقوم بعمالثالثة 

  .باستثناء قاعدة البيانات الرئيسية
  

وسيتم باذن اهللا تجربة النظام في الحرم الجامعي، ومن ثم نقل التجربة إلى حيز الواقع من خالل األماآن المزدحمة ثم 
  .يح وتطوير الفكرة تدريجيًاإلى المشاعر، مع تصح

  
 .يناج والمطوفجلحلوزارة الحج وا ائد عظيمةوف التقنية آملين أن يكون لتفعيل

  
   

  
  

  ]3[،أنظر المرجع طريقة تقسيم المشارع إلى خاليا. 2الشكل 
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