المساجد وانترنت األشياء
IOT
تقديم:
م .محمد فوزان الشايع

دور المسجد في حياتنا
o

o
o
o
o
o
o

عظم الله سبحانه وتعالى دور المسجد وضمن
ّ
لمن خرج من بيته إليه رزقه في الحياة ودخول
الجنة في اآلخرة.
أول مبنى بناه الرسول صلى الله عيه وسلم.
المبنى الخدمي األكثر استخداماً وانتشارا.
المكان المناسب الستحضار السكينة والخشوع.
االلتزام بالوقت وبالطهارة والنظافة.
يتساوى فيه كل أفراد المجتمع.
ينشر فيه العلم والمعرفة والثقافة.

التقنية في المسجد
 oتسااااعدًعلاااىًتاااوفيرًالماااواردًالطبيعياااةًكالطاقاااة
الكهربائياااةًوالميااااهالًمااانًخاااولًأنظماااةً اساااوبية
مصااااااااممةًجدارةًاأليهاااااااازةًالحيويااااااااةًوالمرافاااااااا ً
بالمسجد.
و ثناااًدينناااًالحنيااىًعلااىًاالسااتلولًاألمثاالًللمااواردًوعاادمًاجساارا ًقاالً
ينً{ [ًسورةًاألنعامً]141ً:
تعالى }ً:ا
بًالْ ُم ْس ِر ِف ا
واًإنَّ ُه اًال ًُيحِ ُّ
والًتُ ْس ِر ُف ِ

o
o
o
o

تحسنًيودةًالبيئةًالداخليةًورا ةًالمصلين*.
تحسنًكفاءةًاجستخدام والتشليلًوالصيانة.
تمكنًمنًالحصولًعلىًالبياناتًوالمعلومات.
بناءًقواعدًبياناتًمشتركةًلجميعًالمسايد.

*ًتطبي ًمعاييرًالمجلسًاألمريكيًلألبنيةًالخضراءً -منظمةًغيرًهادفةًللربح.

*

كفاءو استخدام المياا
 oتطاااويرًيهاااازًللوضاااوءًالًيتطلااابًالجلاااو ًوياااوفرً
فيًاستهوكًالمياهًبنسبةًأكثرًمنً 40%ويقللً
وقتًالوزمًللوضوءًبنسبةً .* 20%
ااالً :اأ ِفاايً
ًق ا
ااع ُد ا
اااًهاااا
اااًس ْ
اًالس ااار ُ اًي ا
َّ
يقااولًصاالىًاللااهًعليااهًوساالمً ً(:ام ا
ارً) [ .رواهًأ مدًوابنًمايهًِ]
الًو ِإ ْنًكُ نْ ا
ًق ا
ًس ار ٌ ا
ًعلا ىًنا ْه ٍر ا
ت ا
الًً:نا اع ْم ا
الْ ُو ُضوءِ ا
ًي ٍ

 oتجميعًمياهًاألمطارًوالوضوءًوإعادةًاستخدامها.
 oتطاااويرًنظاااامًلااار ًالحديقاااةًواأل اااجارًالمحيطاااةً
بالمساااااااجدًمااااااارتب ًبااااااا والًالطقاااااااسًويقلااااااالً
استهوكًالمياهًبنسبةً.35%
 oالحصولًعلىًالبياناتًكفاءةًالمياهًعنًبعد.
* تجاربًاألداءًالتيًتمتًعلىًمواضئًمسجدًمعمورًخولًسنتين

النتائج:

 زياااااادو مساااااتوح التشاااااجير حاااااو
المساجد وبتكاليف تشغيل قليلة.
 حقق مسجد معمور كفاءو عالية في
االسااتفادو مااا مياااا االملااار ا
العااااميا الماناااييا بحيااا ن ياااوم
واحاااااد مملااااار تكفاااااي ر حديقاااااة
واشاااجار المساااجد بمسااااحة  120م2
لمدو  13يوم.

كفاءو التكييف
o
o

o

o

العنصرًالمهمًلرا ةًالمصلينًوخشوعهمالًواألكثرً
استهوكاًللطاقةًبالمسايد*.
تطااويرًنظااامًلمستشااعراتًالحاارارةً(ثرموسااتات)ً
داخاااالًقاعااااةًالصااااوةًوتوزيعهاااااًبشااااكلًمناساااابً
لتحليااالًبيانااااتًدريااااتًالحااارارةًومااانًثااامًتشاااليل
أنظمةًالتكييىًبالوقتًودريةًالحرارةًالمناسبة.
تطااااويرًنظااااامًتحكاااامًبااااالتكييىًماااارتب ًباااا والً
الطقااااسًويعااااالاًالبياناااااتًماااانًخااااولًمعااااادالتً
محددةالًللوصولًلمستوىًالرا ةًالحراريةًالمثالية.
سهولةًتركيبًالنظامًعلىًيميعًأيهزةًالتكييى.

*دراسةًتحليليةًلمسايدًمدينةًالرياضً(أ.دً.ناصرًبنًعبدالر منًالحمد ).

النتائج:






الوصااو للمسااتوح الم ااالي لدرج اة
الحرارو وبمدو قل.
الاااتحكم بتشاااغيل عااادد المكيفاااا
المناسب لعدد المصليا.
زيااااادو العماااار االفترانااااي ألجهاااا و
التكييف وتوفير  50%ما اللاقة.
تحديااد مواعيااد الصاايانة بشااكل ل اي
وادارتها عا بعد.

كفاءو التهوية
o

o
o
o

o

تطاااويرًنظاااامًتحكااامًبتجديااادًالهاااواءًداخااالًقاعاااةً
الصوةًمنًخاولًالاتحكمًبنظاامًالتكيياىالًوبادونً
الحايةًلتركًالنوافاًواألبوابًمفتو ة*.
يتمًتجديدًالهواءًبنسبةً 20%خولًوقتًالصوة.
نظاااامًالاااتحكمًبالتهوياااةًمااارتب ًبااا والًالطقاااس
يقيسًمستوىًيودةًالهواءًداخلًالمسجد.
نظاااااامًالاااااتحكمًبالتهوياااااةًيعتمااااادًعلاااااىًوياااااودً
مر اااحاتًللهاااواءًتمناااعًدخاااولًاللباااارًوالحشاااراتً
داخلًالمسجد.
سهولةًتركيبًالنظامًألغلبًأيهزةًالتكييى*.

*ميزةًتجديدًالهواءًتعملًضمنًأيهزةًالتكييىًالمركزيةالًوالتيًتناسبًالمسايد.

النتائج:






الوصااو للمسااتوح الم ااالي لجااودو
الهواء بمصلى ومرافق المسجد.
يساااااااامد بوجااااااااود دورا المياااااااااا
والموانئ دا ل مبنى المسجد.
يساامد بوجااود األحديااة دا اال مبنااى
المسجد.
تحديد مواعيد الصيانة الف تر بشكل
لي وادارتها عا بعد.

التحكم باإلنارو
o
o

o
o
o

تطااويرًنظااامً لاايًلتشااليلًاجنااارةًياارتب ًبوق اتً
الصوة.
إنارةًمناط ًالوضوءًودوراتًالمياهًبمستشعراتً
للحركة.
اجنارةًالخاريياةًللمساجدًتعمالًطاوالًالليالًومانً
الطاقةًالشمسيةًفق .
تتليااارًلاااونًاجناااارةًالخاريياااةًيسااااعدًالصااامًعلاااىً
معرفةًدخولًوقتًالصوةًبصرياً*.
الطاقااةًالشمساايةًتاادعمًإنااارةًالطااوار ًونظااامً
التحكم.

*ضمنًمعاييرًالوصولًالشاملًيجبًانًتهي ًالمسايدًلوصولًيميعًالمعاقين.

النتائج:






ساااهولة االساااتدال ومعرفاااة حالاااة
إقامة الص و لي ا .
إدارو بيانا اللاقة النظيفة وكفاءو
استخدامها.
زياااادو العمااار االفتراناااي لوحااادا
اإلنارو وتقليل استه ك اللاقة.
تحديااد مواعيااد تغيياار وحاادا االنااارو
بشكل لي وادارتها عا بعد.

التحكم باألبواب
o
o

o

o

جميااع أبااوابًالمسااجدًتفااتحًوتلل ا ًبشااكلً ل ايً
يرتب ًبوقتًالصوة.
يسمحًنظامًالتحكمًباألبوابًللمصالينًباالجلو ً
بالمسجدًألوقاتًأطولًبعدًانتهاءًالصوة.
القاعاتًالملحقةًبالمسجدًيتمًالاتحكمًبصاو ياتً
الاادخولًبالكاماالً(فاايً ااالًويااودًقاعاااتًمتعااددةً
األغااراضًيمكاانًبرمجااةًكاالًبااابًللسااما ًباادخولً
أ خاصًمعينينًوب وقاتًمحددة).
يسمحًنظامًالاتحكمًاآللايًللبوابااتًباالساتخدامً
المتعددًلفراغاتًالمسجدًولعدةًأنشطة.

النتائج:






سهولة د و المصليا وقات إقاماة
الص و.
جمااااع بيانااااا عااااداد المسااااتخدميا
ألنشلة المسجد.
تحقيااق مرونااة عاليااة ل سااتخداما
المتعااددو للفراتااا بالمسااجد ااار
وقا الص و.
كفاءو األمان والرقابة عالية.

الصيانة والنظافة
 oالنظاااامًاآللااايًيحاااددًمواعيااادًالصااايانةًمااانًخاااولً
يدولًالصيانةًالشهريةًوالسنويةًوالطارئة.
 oيدولاااااةً لياااااةًلمواعيااااادًالنظافاااااةً سااااابًأعااااادادً
المصلينًوبياناتًالطقسالًوالتحكمًبهاًعنًبعد.

تعلير المسجد
 oالنظامًاآلليًيتحكمًبالوقاتًواألمااكنًالتايًياتمً
تعطيرهاًتبعاًلدخولًوقتًالصوة.
 oتخصااايكًمكاااانًللمبخااارةًبمكتااابًاجماااامًمااارتب ً
بقنواتًتكييىًقاعةًالصوةالًويتمًالحكمًبهاً لياً.

النتائج:






مكانيااة إدارو عمليااا الصاايانة لعاادد
كبير ما المساجد وبشكل مرك .
التااوفير فااي مي انيااة الصاايانة ورف اع
كفاءو األيد العاملة.
ساااهولة قيااااء األداء والجاااودو ماااا
التقييم اآللي للمصليا.
سااااارعة وساااااهولة تعليااااار وتبخيااااار
المسجد ( 5دقائق) وزيادو األمان.

الشاشا
o

o
o
o
o

الدكية

تااوفيرًعااددًماانًالشا اااتًبقاعااةًالصااوةًيساامح
بعرضًالدرو ًالعلمياةًوالمحاضاراتًبعادةًللااتً.
ومنًضمنهاًللةًاج ارةًللصم.
عاااارضًالوقااااتًوأوقاااااتًالصاااالواتًوالمناسااااباتً
الدينيةًبشكلً لي.
عرضًاألدعيةًواألذكارًالم ثورةًقبلًوبعدًاجقامة.
ساااهولةًالاااتحكمًبمحتاااوىًالشا ااااتًمااانًخاااولً
الهاتىًالمحمولًلإلمام.
تخصيكً ا ةًإعوناتًلبراماًوأنشطةًالمساجدً
االيتماعيةًبمداخلًالمسجد

النتائج:





سهولة معرفة وقا الص و.
إدارو بياناااااا ومعلوماااااا العااااار
بالشاشا عا بعد ولعدو اشخاص.
إدارو بيانا المحتوح لعدد كبيار ماا
المساجد بشكل مرك .
الغاااء تكاااليف الملبوعااا ة وساارعة
وكفاءو إيصا ونشر المعلوما .

النتائج العامة

*

 oضرورةًاستخدامًأنظماةًالاتحكمًاآللايًبالمساايدً
بساااااااببًتكااااااااليىًالتشاااااااليلًالعالياااااااةًوتكلفاااااااة
االستهوكًالعاليًللكهرباء**.
 oساارعةًوتااوفرًخدمااةًاألنترنااتًوتناااقكًتكلفتهاااالً
وساااااهولةًربطهااااااًب نظمااااااةًالاااااتحكمًبالمسااااااايدً
يساهمًببناءًقاعدةًبياناتًومعلوماتًوطنية.
 oتكااااليىًتركيااابًنظاااامًتحكااامًللمساااجدًنسااابة الً
تتجااااااوزً 4%مااااانًتكلفاااااةًبنااااااءًالمساااااجدً.وفتااااارةً
اساااتردادًالتكلفاااةًمااانًقيماااةًفااااتورةًالكهربااااءًال
تتجاوزًخمسًسنوات.
سنتيا
* تجارب األداء التي تمت على مسجد معمور بالريا
** سجلت المساجد ثاني على استه ك لمرفق حكومي للكهرباء عام 2013

معلومة :
•
•
•

•

حقق مسجد معمور توفير % 50
ما اللاقة بالمقارنة مع المساجد
التقليدية المماثلة له بالمساحة.
يحقق مسجد معمور متوسط وفر
ا
شهريا
باللاقة الكهربائية  2400ريا
يستخدم مسجد معمور  %9طاقة
شمسية نظيفة.
دورو المياا بمسجد معمور تعمل
ا
يوميا.
لمدو  24ساعة

مسجدًمعمور

@M_alshaye

