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طلبة من "القدس المفتوحة" يطورون سوارا ذكيا لتتبع األطفال وكبار السن

جنین- معا- طور طلبة من فرع جامعة القدس المفتوحة في جنین مشروعاً يتمثل في تصمیم وبناء سوار ذكي لتتبع األطفال وكبار السن

ومراقبتھم. ونجح الطلبة: فاطمة عبد الھادي، ومالك سعید، وجبريل عابد، في تصمیم ھذا السوار الذكي تحت إشراف عضو ھیئة

التدريس في فرع جنین أ. لیث إبراھیم.

وتناول ھذا المشروع، بحسب الطلبة، عملیة تصمیم وبناء سوار ذكي لتتبع األطفال وكبار السن ومراقبتھم عن بعد، خالل توجھھم إلى

المدرسة أو تواجدھم في المناطق العامة المزدحمة بالناس؛ من أجل الحفاظ على سالمتھم وتجنب تعرضھم للضیاع أو الخطف، وذلك

من خالل تطبیق "أندرويد" صمم خصیصاً لھذا الغرض.

ويتكون النظام من مجموعة قطع إلكترونیة مختلفة، حیث تشكل المتحكمة والمعروفة باسم (Arduino Nano) القطعة الرئیسیة في

(GPS GY-NEO6MV2) النظام. تقوم ھذه المتحكمة بتحديد إحداثیات الموقع للشخص المستھدف الذي يرتدي السوار باستخدام قطعة

ومن ثم إرسالھا لتطبیق "أندرويد" باستخدام قطعة (Mini GSM A6 Module)، والذي يقوم بدوره بإظھار اإلحداثیات المستلمة على

الخريطة بشكل متواصل لمتابعة ومراقبة تحركات الشخص المطلوب.

وتتلخص النتائج العملیة التي حصلنا علیھا من الدراسة في بناء نظام كامل متكامل قادر على إجراء عملیات المراقبة والمتابعة لألطفال

وكبار السن، وقد تمخض عن بناء ھذا النظام وإظھاره للوجود تحقیق مجموعة من األھداف تتمثل في تقلیل الضرر الناتج عن ضیاع أو

خطف األطفال وكبار السن، إضافة إلى توفیر نوع من االتصال والتواصل بین الفئة المستھدفة وذويھم بصرف النظر عن مكان تواجدھم،

وھذا يوفر نوعاً من األمن واألمان النفسي لذوي الفئة المستھدفة.

وقال مشرف المشروع أ. لیث إبراھیم إن ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت شھدت تطوراً سريعاً ومتالحقاً على مدى السنوات القلیلة

الماضیة. فمع زيادة الطلب على خدمات ھذه األنظمة، أصبح من الضروري تسخیرھا لحل المشكالت الیومیة في شتى مجاالت الحیاة،

وھذا ما ھدف إلیه المشروع.

وأضاف: "تعّد فئة األطفال وكبار السن، وخصوصاً المصابین بمرض الزھايمر، من أھم الفئات العمرية في المجتمع التي يجب وضعھا تحت

المراقبة المستمرة؛ لتجنب المشكالت المتعلقة بعملیات الخطف أو الضیاع".

وقال إن ھذا يأتي ضمن مشروع تخرج للطلبة، والھدف من عرضه ھو الحصول على تبّن رسمي واحتضان لھذه الفكرة اإلبداعیة بغیة

إنشاء شركة ناشئة إلنتاج ھذا السوار.
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وأوضح أن "المشروع يتلمس احتیاجات فئة مھمة جداً متمثلة باألطفال وكبار السن ممن يعانون من األمراض من أجل الحفاظ علیھم

وتتبعھم، فالمشروع مجتمعي بامتیاز ويستھدف المحافظة على ھذه فئة مھمة في المجتمع بعد تزايد الحديث عن فقدان أطفال وكبار

سن يعانون من الزھايمر.


