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هاي حسگر عبارتند از:  دشمن، روي عملكرد نظامي تأثيري ندارد. برخي كاربردهاي نظامي شبكه
باني منطقه جنگي، شناسايي نيروهاي دشمن و  ت و مهمات، ديدهتجهيزا ،مانيتورينگ نيروهاي خودي

بيولوژيكي  ،اي حمالت هسته كشفيابي، ارزيابي خسارات جنگ، شناسايي و  ، هدفها آن ي  همحدود
به اختصار شرح داده  سيم بيهاي حسگر  نمونه از كاربردهاي نظامي شبكه يكو شيميايي. در ادامه، 

  شود. مي
  
1 -1-2- Smart Dust 

بود. هدف  WSN ي  هلين كاربردهاي پديد، يكي از او)به معني غبار هوشمند( Smart Dustپروژه 
هاي  تكنولوژي ي  هعرض گذاري شده بود، سرمايهDARPA 196اصلي اين پروژه، كه از سوي آژانس 

سان با ايجاد  بدين ر قلمرو دشمن بود.انجام عمليات نظامي د به منظور هاي حسگر براي شبكهجديد 
انسان بسيار خطرناك است، مرزهاي استفاده از  مداومهايي در مناطقي كه براي عمليات  چنين شبكه

WSN  .ضروري هستند ،هاي بحراني ارزيابي موقعيت كه براي ياطالعاتدر اين حالت، توسعه يافت ،
به ، جنگي ي  هدر منطق 198تنظيم-و خود 197سازمانده-حسگرهاي قدرتمند، خود پخشِ ي  هدر نتيج

متر مكعبي ايجاد  ميليچند  هاي هاي حسگر را در پكيج اين پروژه قصد داشت پلتفرم .آيند دست مي
 ، دستگاه فرستنده/گيرنده و واحدتمركز شود »حسگرِ مطلق«روي اينكه صرفاً الزم بود به جاي  و كند

   ر اضافه شوند.نيز طراحي شده و به حسگ) MCU199(ميكروكنترلر 
متر مكعبي با دو تراشه بود. از اين پلتفرم در  ميلي 100گرة حسگر به دست آمده، يك نمونة 

كاربردهاي نظامي چون نظارت منطقة جنگي، مانيتورينگ حمل و نقل و تشخيص حركات سريع، 
م يافتند. به برداري شد. به عالوه، برخي از كاربردهاي تجاري نيز به كمك اين تكنولوژي، دوا بهره

غبار به يك ناخن ساخته شد كه در آن هر ذرة  200عنوان مثال، يك صفحه كليد (كيبورد) مجازي
چسبيده شده و اطالعات مربوط به سرعت و جهت حركت هر انگشت، به فشردن يك كليد، تبديل 
                                                 
 
196 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 
197 self-organizing 
198 self-configuring 
199 Microcontroller Unit (MCU) 
200 virtual keyboard 
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 اين ترتيب نيز بهره گرفته شد؛ به» كنترل موجودي انبار«، به عنوان جزئي از Smart Dustشد. از  مي
شود كه قادر است با كاميونِ  ميمنحصربفرد مجهز  سيم بيكه هر شيء موجود در انبار، با يك حسگر 

حمل كاال، اينترنت و ... ارتباط برقرار نمايد. از اين پروژه، همچنين در مانيتورينگ كيفيت محصوالت، 
  ني، استفاده گرديد.نظير مانيتورينگ دما و نمناكي گوشت و محصوالت لب

و  Sniper Detectionهاي  توان به پروژه مي سيم بيهاي حسگر  از ديگر كاربردهاي نظامي شبكه
VigilNet [3] اشاره نمود.  

  (محيط زيستي) كاربردهاي محيطي - 2-2
ها به  ، باعث شده است كه اين شبكهسيم بيهاي حسگر  در شبكه» مختاردهمكاري خو«ت قابلي
وعي در دنياي واقعي از جمله كاربردهاي محيط زيستي، به كار گرفته شوند. برخي هاي متن شكل

رديابي مسير حركت پرندگان، حيوانات كوچك و  :ها عبارتند از كاربردهاي محيط زيستي اين شبكه
گذارد؛ ساخت  حشرات؛ مانيتورينگ شرايط محيطي كه روي زندگي گياهان و احشام تأثير مي

سوزي  منظور مانيتورينگ زمين در مقياس بزرگ و اكتشافات نجومي؛ كشف آتشابزارهاي بزرگ به 
در ادامه  .غيرهمطالعه در خصوص آلودگي و ها؛ تحقيقات هواسنجي و ژئوفيزيكي؛ كشف سيل؛  جنگل

  شود. پرداخته مي سيم بيهاي حسگر  به بررسي يكي از كاربردهاي محيط زيستي شبكه
  Great Duckجزيرة  -2-2- 1

در  203و آزمايشگاه تحقيقاتي اينتل 202، با همكاري دانشگاه آتالنتيكGreat Duck201جزيرة  پروژة
در نزديكي ( Great Duckو با هدف مطالعة پراكندگي و تراكم پرندگان دريايي در جزيره  204بِركلي

هاي تودرتوي  گيري تعداد آشيانه براي اندازه 206اي از حسگرهاي ميكا بكهشايجاد شد.  )205ايالت مين
هاي خاصي از پرندگان دريايي  اشغال شده و همچنين تأثير عوامل آب و هوايي در سكونت گونه

                                                 
 
201 Great Duck Island (GDI) 
202 Colledge of the Athlantic 
203 Intel Research Laboratory 
204 Berkeley 
205 Maine 
206 Mica Sensor 
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هاي حسگر  هايي است كه اتصال بين گروه ي دوم، شامل دروازه اليه ي دوم ارسال كنند. طريق به اليه
(كه در مسافت طوالني از حسگرها قرار دارد) را به صورت يك  213موجود در منطقه و ايستگاه پايه

   نمايد. مي، فراهم 214»نقطه به نقطه«ارتباط 
ليد خورد و اطالعات ضروري بيشماري را در خصوص مشخصات ك 2002، در سال GDIي  پروژه

ي  ، يكي از اولين داليل شهودي ايجاد پديدهGDIي  پرندگان دريايي به دست داد. به عالوه، شبكه
  رود. براي كاربردهاي محيط زيستي به شمار مي» سيم بيي حسگر  شبكه«

 كاربردهاي بهداشتي - 3-2

هاي  يل پزشكي و حسگرهاي مجتمع هوشمند، استفاده از شبكههاي حاصله در جاگذاري وسا پيشرفت
هاي  در كاربردهاي پزشكي را ممكن ساخته است. برخي كاربردهاي بهداشتي شبكه سيم بيحسگر 

هايي براي معلوالن؛ مانيتورينگ جامع بيماران؛ تشخيص بيماري؛  حسگر عبارتند از: فراهم كردن واسط
ارت بر حركات و فرايندهاي داخل بدن حشرات و ديگر حيوانات ها؛ نظ تجويز دارو در بيمارستان

هاي فيزيولوژيكي بدن انسان از راه دور؛ رديابي و نظارت پزشكان و بيماران  ريز؛ مانيتور كردن داده
  داخل بيمارستان و غيره.

است كه در ادامه به توضيح  215»ي مصنوعي شبكيه«صورت گرفته در اين خصوص  هاي يكي از پروژه
  شود. تصري در مورد آن پرداخته ميمخ
1 -3-2- ي مصنوعي هشبكي  

شد، بر ساخت يك  ي مصنوعي كه توسط گروه انرژي اياالت متحده پشتيباني مي هي شبكي پروژه
تر، اين  به طور خاص ي مصنوعي براي افرادي كه بينايي ناقص و مزمن داشتند، تمركز نمود. هشبكي

و  AMDيا  216»ايِ وابسته به سن انحطاط لكه«هدف قرار داده بود؛ پروژه دو نوع بيماري شبكيه را 
باشد، اُفت  كه يك بيماري وابسته به سن مي AMDدر . RP يا  217»ي چشم هاي شدن شبكي رنگدانه«

                                                 
 
213 Base Station (BS) 
214 point- to- point 
215 Artificial Retina (AR) 
216 Age-related Macular Degeneration (AMD) 
217 Retinitis Pigmentosa (RP) 
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، در طول Argus Iايجاد شدند. اولين مدل،  ARي  ها پيش، سه مدل به عنوان قسمتي از پروژه مدت
 سازي شد. اين مدل شامل يك بيمار تست و پياده شش، به طور كامل روي 2004تا  2002سالهاي 

ها، حركت يك  كرد كه بيماران روشن يا خاموش بودن چراغ الكترودي بود و كمك مي 16ي  آرايه
، متشكل از يك Argus IIي خاص و محل اشياء را تشخيص دهند. مدل دوم،  شيء، تعداد يك ماده

هاي باليني است. و در نهايت، سومين مدل، كه در حال ساخت  الكترودي و تحت آزمايش 60ي  آرايه
هدف نهايي در ساخت چنين اعضاي  الكترود تشكيل شده است. 200باشد، از بيش از  توسعه مي و

  هاي بزرگ است. هاي تشخيص چهره و خواندن متن مصنوعي، ايجاد قابليت

  كاربردهاي خانگي - 4-2
هايي نظير جاروبرقي،  هاي هوشمند، در دستگاه هاي حسگر و محرّك با پيشرفت تكنولوژي، گره

اين ، جاسازي شدند. 221هاي مانيتورينگ آب ويو، يخچال، دي.وي.دي پلير و همچنين سيستممايكرو
توانند از طريق اينترنت يا ماهواره با يكديگر و  هاي حسگر كه درون وسايل خانگي قرار دارند مي گره

د تا به سازن اين حسگرها استفاده كنندگان را نيز قادر مي ي خارجي، تعامل داشته باشند. يا با شبكه
   راحتي وسايل خانگي را چه به صورت محلّي و چه از راه دور، مديريت نمايند.

 كاربردهاي صنعتي - 5-2

هاي صنعتي مثل كاربردهاي كنترلي و  زيادي در زمينه  هاي حسگر سيمي مدت استفاده از شبكه
تحميل  ها بكهاين نوع ش بهي زيادي كه  حسگري، اتوماسيون و كنترل دسترسي، مرسوم بود. هزينه

ها را غيرممكن ساخته بود؛ حتي اگر يك سيستم حسگري با  ي كاربردهاي آن شد، امكان توسعه مي
ي ايجاد يك  ي بسياري زيادي، حتي به اندازه شد، ارتقاء اين سيستم هزينه هدف صنعتي ايجاد مي

در ي نگهداري ها هزينه پيشگيري از تحميلسيستم جديد، به دنبال داشت. به عالوه، به منظور 
شد؛  ، از مانيتورينگ دستي در كاربردهاي صنعتي استفاده مي222هاي مانيتورينگ مبتني بر حسگر سيستم

) دستي صورت  هاي تحليل ي افراد مجرّب و با كمك دستگاه مانيتورينگ دستي به وسيله گرِ (آناليزگرِ

                                                 
 
221 water monitoring system 
222 sensor- based monitoring system 
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ا مشكالتي چون فقدان دقّت ، بي باال هايي عالوه بر هزينه گرفت. بديهي است كه چنين سيستم مي
هاي حسگر  گيري و همچنين كمبود افراد متخصص نيز مواجه بودند. در عوض، شبكه الزم در اندازه

ي كمتر و  ها بود؛ چرا كه آرايش آسان، هزينه حل قابل اعتماد ديگري براي اين سيستم ، راهسيم بي
  ها به ارمغان آورد. بكه، براي اين شسيم بيواحدهاي ارتباطي  با كمكرا دقّت باال 

هاي مجازي،  عبارتند از: ساخت صفحه كليد سيم بيهاي حسگر  برخي كاربردهاي صنعتي شبكه
مديريت موجودي انبار، مانيتورينگ كيفيت محصوالت، ساخت ادارات هوشمند، كنترل روباتي و 

اتوماسيون و كنترل  هاي تعاملي، هاي تعاملي، موزه هاي اتوماتيك، اسباب بازي هوشمند در كارخانه
  فرايندهاي كارخانه، مانيتورينگ مناطق حادثه ديده و غيره.
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