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مركز “مدى“ هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام تأسست في 
عام 2010 كمبادرة لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء 

مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي القيود الوظيفية - ذوي 
اإلعاقة والمتقدمين في السن. وقد أصبح مدى اليوم مركز 

االمتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية في العالم.

 يعمل المركز عبر شراكات استراتيجية على تمكين قطاع 
التعليم لضمان التعليم الشامل وقطاع الثقافة والمجتمع 

ليصبح أكثر شمواًل من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
ويحقق المركز ذلك من خالل بناء قدرات الشركاء ودعم 

تطوير واعتماد المنصات الرقمية وفق المعايير الدولية للنفاذ 
الرقمي وتقديم االستشارات ورفع الوعي وزيادة عدد حلول 

التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية عبر برنامج مدى لالبتكار، 
وذلك لتمكين تكافؤ الفرص لمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة 

والمتقدمين في السن في المجتمع الرقمي.

 حقق مركز مدى على الصعيد الوطني نسبة نفاذ %94 
إلى المواقع اإللكترونية الحكومية، أما على الصعيد العالمي 

فقد حققت قطر المركز الخامس وفق مؤشر تقييم حقوق 
النفاذ الرقمي. 

الرؤية
 “تحسين إمكانية نفاذ تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في قطر والعالم“.

الرسالة
“إطالق اإلمكانات الكامنة لدى جميع األشخاص ذوي القيود 
الوظيفية - ذوي اإلعاقة والمتقدمين في السن - من خالل 
بناء القدرات ودعم تطوير المنصات الرقمية القابلة للنفاذ“. 

مركز 
“مدى“

المحتويات
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وكيف يمكننه دمج الشمولية في الفصول الدراسية

والشــخصية  ــة  النظري اآلفــاق  تعــّد 
ــق الممارســات  ي هــي األســاس لتطب
ــي إي  اجحــة. منهــج “إس ت ّن ــة ال الّصفي
إم” STEM هو منهج تم إنشــاؤه على 
ــالب  ــارات الط ــل مه ــرة صق ــاس فك أس
في أربعة تخصصات محددة تشــتمل 
على العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
ــات مــن خــالل نهــٍج تطبيقــٍي  رياضي وال
متعــدد التخصصــات يســتخدم نمــط 

ــد. ــم موّح تعّل

ــز ودعــم  ــى تعزي تعمــل ممارســات الفصــل الدراســي الشــاملة عل
ناء تنقلهم في مسارات  نجاح مجموعة متنوعة من الطالب أث
ــا  ــم الشــامل هــو عندم ي ــزة. فالتعل ــر متحي ــا غي مختلفــة، ولكنه
ــى األقــل  ــوم عل ــود الوظيفيــة نصــف ي يقضــي الطــالب ذوي القي
ــية  ــول الدراس ــة الفص ئ ي ــي ب ــام. وف ــي الع ــل التعليم ــي الفص ف

ــوم  ــع مدرســو منهــج العل يتمت
لهندســة  وا ــا  لتكنولوجي وا
ــرة  بخب  STEM ــات  رياضي وال
ــى  إل الســهل  ومــن  واســعة، 
راحــة فــي  ال حــدٍّ مــا أن تشــعر ب
فصل دراســي أو مختبر علمي. 
ــكل  ــارب تش ــن أن التج ــي حي وف
المنظور، فيجب أن يدرك المرء 
أنه من غير المرجح أن يتقاسم 
الطالب ذوو القيود الوظيفية 
ــب  راحــة. يمكــن لَمطال نفــس ال
رمــة،  الصا  STEM مناهــج 
ــا مــا يكــون فيهــا  ًب ــي غال ت وال
ا،  ــدًي ــة جس ــر مألوف ــاحة غي مس
باإلضافة إلى عدم وجود زمالء 
أو مرشــدين يشــاركون نفــس 
ــرات، أن تجعــل  ــة أو الخب الخلفي
العزلة وغير  الطالب يشعرون ب
نجــاح  ــق ال ــى تحقي ــن عل قادري
ــك،  فــي الفصــل الدراســي. لذل
ــق  ي ــة بمــكان تطب مــن األهمي
إدارة دقيقــة وإجــراءات محــددة 
الطــالب  لجعــل  وبســيطة 
ــى  حت ــب  ترحي ل ا ب يشــعرون 
ــى  عل ــز  تركي ال مــن  ــوا  يتمكن
ــم  التعل غمــوض  مهاجمــة 
ــم  ــن أن تصرفه ــداًل م ــط، ب النش

ــك مشــاعر القصــور. عــن ذل

ــن  ــن المتخصصي ــد م ــاص والعدي ــم الخ ي لتعل ــد ل ــي واح ــدرس نمط ــد م ــاص، يوج ــم الخ ي ــي التعل ف
ــة فــي الفصــل الدراســي  ــود وظيفي ــون مــن قي ــن يعان ــاج الطــالب الذي ــا، يحت فــي الفصــل. نموذجًي
ــى المســتوى الفــردي.  ــاًء عل ن ــى خطــط دروس محــددة إمــا حســب مســتوى الصــف الدراســي أو ب إل
ــر  ي ــة معاي ــف ومواكب ــة التكي ــي محاول ــًدا ف ــن ج ــاص غارقي ــم الخ ي ــي التعل ــون مدرس ــا يك ــادًة م وع

ــل مــن الوقــت لدمــج أي شــيء آخــر. ي المســتوى الدراســي، بحيــث ال يتوفــر لديهــم ســوى القل

يتم تعليم منهج STEM في أي 
ــية،  ــول الدراس ــن الفص ــكان م م
ــك فــي  ولكــن عــادة يكــون ذل
النسبة  غرفة التعليم العام. وب
لهــذا النظــام من التعليم، يتم 
ــات،  ــزل الطــالب فــي مجموع ع
ذوي  للطــالب  يســمح  ممــا 
العمــل  االحتياجــات الخاصــة ب
على المهارات االجتماعية مع 
أقرانهم. يتم تعيين كل طالب 
ألداء مهمــة محــددة فــي هــذه 
المجموعــات لتمكينهــم مــن 
تعــاون.  ــم المســؤولية وال تعل
الحــاالت، يكــون  وفــي بعــض 
ــا  ًم ــب المشــمول متعل الطال
ــن  ا، ويمكــن للمعلمي أساســًي
الطــالب  وجــود  اســتغالل 
المجموعــات  فــي  ــن  ي اآلخر
ــق  ــر والقل ــن التوت ــف م للتخفي
بشــكل كبير وذلك لســببين: ال 
ــا  ًم ــب مســؤواًل دائ يكــون الطال

عن اإلجابة، وإذا لم يكن متأكًدا 
ــة، فيمكــن للمتعلم  مــن اإلجاب
ذي المستوى األعلى أن يدرس 
ذلك الطالب المدرج. باإلضافة 
ــب  الطال يتلقــى  ــك،  ذل ــى  إل
ــوى  المحت المــواد المرتبطــة ب
مســتوى  ــى  عل الموجــودة 
الفصل الدراسي، كما يكتسب 
مهارات حل المشكالت. واألمر 
ــم  تصمي بعــد  ــة  أهمي ــر  األكث
ــدرة  ــو ق ــدرس ه ــدف ال ــاء ه ن وب
المهمــة  أداء  ــى  عل الطــالب 
إليهــم.  ــة  الموكل ــة  ن المعي
الخــاص،  ــم  ي التعل ــة  ئ ي ب فــي 
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شــديد  ــز  تركي ــاك  هن يكــون 
ــع  الطاب ــى إضفــاء  ــة عل للغاي
الشــخصي للموضــوع للتمكــن 
مــن إكمــال درس فــي منهــج 
ــن أن الطــالب  STEM، فــي حي
ــي  ــة ف ــات الخاص ذوي االحتياج
يمكنهــم  الشــاملة  ــات  ئ ي ب ال
المشــاركة بأفضــل قدراتهــم 
 STEM منهــج  أنشــطة  فــي 
ــى  عل العمــل  يكــون  عندمــا 
الدراســي،  الفصــل  مســتوى 
ــاك مهــارات  ــث تتوافــر هن حي
ــدى  حــل المشــكالت ويكــون ل
وعــٌي  المشــمول  ــب  الطال
ــة  تنمي ال ــق ب أفضــل فيمــا يتعل

ــة. االجتماعي

ــي  ت ــى الجهــود ال باإلضافــة إل
وطــرق  المعلمــون  يبذلهــا 
مجموعــات  فــي  الدراســة 
ــا  التكنولوجي تلعــب  مركــزة، 
ا في  ًضا دوًرا حيوًي المساعدة أي
 STEM الجمع بين نظام تعليم
والفصــول الدراســية الشــاملة. 
ــول  الحل مــن  ــد  العدي ــاك  هن
ــة  ي التقن المســتويات  ذات 
لدعــم  ــة  ي والعال المنخفضــة 
الطــالب فــي مجــاالت مختلفة 
في نظام تعليم STEM. فهناك 
واآلالت  ــة  ي اإللكترون ــب  الكت
ــرات  ناطقــة، ومكب الحاســبة ال
ــة المغلقة،  ي تلفزيون ــر ال الدوائ
 FM وقارئات الشاشة، وأنظمة
ــؤ  ب ن ت رامــج ال ــرّدد، وب ت ــل ال لتعدي
الكلمــات، وجميعهــا تشــكل  ب
ــي يمكــن أن  ت ــول ال بعــض الحل
تساعد في عملية التعلم عبر 

هــذا النظــام.

هــي  الوصــول  ــة  ي إمكان إن 
ــٌب حاســٌم  ــوع وجان ن ت ال احتفــاٌء ب
فــي ضمــان مشــاركة الطــالب 
ــم. فيمكــن  تعّل ــة ال ي فــي عمل
لمعلومــات  ا ــى  ل إ نفــاذ  ل ل
ــم  ي تعل ومنهــاج  لوعــي  وا
ــا  جي لو لتكنو ا و م  ــو لعل ا
 )STEM( رياضيات والهندسة وال
ــزة  ــة واألجه ــواد التعليمي والم
الدعــم  المســاعدة وخدمــات 
ــة أن تســاعد الطــالب  الضروري
ــود  قي مــن  ــون  يعان ــن  الذي
وظيفية في التعّلم على قدم 
المســاواة مع أقرانهم من غير 
ذوي اإلعاقة في نفس الفصل 
الدراســي، وذلك من خالل إزالة 
جميع الحواجز التي تحول دون 
ــى المســاواة فــي  حصولهــم عل
ــد. ــم الجي ي ــى التعل الحصــول عل
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 الفائز بجائزة وكيف يمكننه دمج الشمولية في الفصول الدراسية

مدى – األلكسو 
2019 للتطبيقات 

لعام 2019
Class كالس كويز 

 Quiz - تطبيق محو 
األمية باللغة العربية

 Class مبروك للفائز لهذا العام! كالس كويز
Quiz هو عبارة عن تطبيق هاتف محمول 

يحتوي على مجموعة من التمارين التفاعلية 
الرقمية التي تمّكن األطفال ذوي اإلعاقة 
من التعلم وتحسين مهاراتهم في القراءة 
والكتابة من خالل استخدام الرموز والصور 
الفوتوغرافية. تم اختيار الفائز من بين 481 

من المتقدمين في حفل توزيع الجوائز خالل 
مؤتمر ومعرض “كيتكوم” 2019.

تعاون مدى مع المنظمة العربية للتربية 
 ALESCO ”والثقافة والعلوم “ألكسو 

 إلطالق أول جائزة من نوعها تهدف إلى 
 تطوير حلول مبتكرة لتطبيقات الهاتف 

 المحمول باللغة العربية لفائدة 
 المستخدمين من ذوي اإلعاقة والتي 

تسمى “جائزة مدى – األلكسو للتطبيقات”.

http://madaportal.org/ecosystem/
competitions/mada-alecso-apps-

/award-2019



تطبيقات ذكية لتحسين 
مهارات القراءة والكتابة 
والتواصل للطالب الّصم

يواجه األطفال الّصم الكثير من المتاعب في القراءة 
والكتابة. وفًقا للدراسات الحديثة، يستخدم هؤالء 

األطفال استراتيجية رسومية لتخزين الحروف 
والكلمات في أدمغتهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن 

النسخ النّصي الذي نستخدمه مصمم بشكل أساسي 
لتشفير اللغة الصوتية، وبالتالي، يبقى أولئك الصّم 

يعانون من مشاكل القراءة حتى مرحلة البلوغ. أثبتت 
العديد من دراسات الباحثين أن قدرة الطالب على 

القراءة هي أقل من قدرتهم على السمع. ولقد خُلص 
كونراد، وهو عالٌم نفسيٌّ وباحث يعمل مع الصم، 

إلى أن الطالب الصم لديهم عملية تعليمية بطيئة 
للغاية. ووفًقا لكونراد، فإن القدرة على القراءة 
بالنسبة للطالب الصم المتخرجين من المدرسة 

الثانوية تشبه قدرة القراءة لدى طالب السمع الذين 
تبلغ أعمارهم 9 سنوات.

يمكن لتقنيات التطبيقات الذكية أن تعزز األساليب 
التربوية الكالسيكية لتحسين مهارات القراءة 

والكتابة لألشخاص ضعاف السمع. وتوجد العديد 
من التطبيقات الذكية المتخصصة بذلك في السوق. 
ولقد اخترنا أربعة تطبيقات نعتبرها جيدة لمجتمعات 

الصم وهي:

 :Huawei StorySign ”هواوي “ستوري ساين
 يمثل تعلم القراءة تحدًيا كبيًرا لألطفال الصم، خاصًة 

إذا لم يكن لدى معلميهم وأولياء أمورهم مهارات 
معرفة بلغة اإلشارة، فضاًل عن أن فهم الكلمات عن 
طريق الربط بين التمثيل الرسومي للكلمة واإليماءة 

المرئية في لغة اإلشارة وأن هناك صعوبة في 
فهمها بالنسبة للصم الصغار. وللتغلب على هذه 
الصعوبة، تقّدم هواوي Huawei تطبيًقا يسمى 

هواوي “ستوري ساين” Huawei StorySign الذي 
يستخدم الواقع المعزز لترجمة المفردات في بعض 

الكتب باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي وتنفيذها 
بواسطة تجسيد ثالثي األبعاد. وال يقتصر استخدام 

التطبيق على األطفال الصم، بل يمكن استخدامه أيًضا 
من قبل أولياء األمور لتعلم لغة اإلشارة.

 Baby ”لغة إشارة الطفل وتعلمها “بيبي ساين آند ليرن
Sign and Learn يوفر هذا التطبيق مقاطع فيديو 

 مذهلة تحتوي على لغة اإلشارة. والغرض 
 منه هو جذب انتباه األطفال الصم من خالل 

 رسوم متحركة لطيفة لتعليمهم لغة اإلشارة. 
وفي الواقع، فإن التعلم باستخدام التجسيدات 
والرسوم المتحركة من خالل لغة اإلشارة يجعل 

من لغة اإلشارة أمًرا ممتًعا للغاية. يساعد التطبيق 
األطفال على استخدام لغة اإلشارة من خالل 

البطاقات التعليمية الملونة ومجموعة من االختبارات 
والمسابقات التفاعلية. ويدعم التطبيق العديد من 

لغات اإلشارة حيث يسمح للمستخدم باختيار لغة 
اإلشارة المفضلة لديه.

تطبيق AVA: وهو تطبيق ذكي يهدف إلى جعل 
النقاش داخل المجموعات متاًحا لألشخاص الصم. 

تم تصميم التطبيق لتسهيل التواصل بين الصم 
واألشخاص الذين يسمعون. وفي الواقع، تعد 

المشاركة في المؤتمرات أو التدريب أو المشاركة 
في اجتماع مع األشخاص ذوي السمع أمًرا كبير التأثير 
على األشخاص الصم. تم تصميم تطبيق AVA لتحويل 

خطاب كل مجموعة من مجموعات المناقشة إلى 
نص، حيث يتم التقاط الخطاب، في الوقت الفعلي، 
باستخدام ميكروفون الهاتف وعرضه على شاشات 

الهواتف الذكية باسم الشخص الذي يتحدث. وإذا أراد 
األشخاص الصم استخدامه مع مجموعة من األشخاص 
الذين يسمعونهم، فيمكنهم جعل أصدقائهم يتصلون 

بتطبيق AVA ومن ثم يرون نسخة نصية للمناقشة 
على شاشة هاتفه المحمول.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، ال يزال كم ونوع 
التطبيقات الذكية المصممة للصم غير كافيين 

لتغطية احتياجاتهم، خاصة في مجال التعليم الذي 
يالئم الهدف الرابع ألهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة. لذا يجب القيام بالعديد من األعمال 
لتحسين استخدام التطبيقات الذكية لألطفال الصم.
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 الغرفة الزرقاء
كيف يمكن للبيئات االفتراضية 

تعزيز تجربة المستخدم لألشخاص 
المصابين بالتوّحد

وفًقا لمنظمة “التوّحد يتحدث” Autism Speaks، وهي منظمة 
توعوية بحثية معترف بها دولًيا ومقرها في الواليات المتحدة، فإن 

“اضطراب التوّحد أو اضطراب طيف التوحد )ASD( يشير إلى مجموعة 
واسعة من الحاالت التي تتميز بالتحديات في المهارات االجتماعية 

 والسلوكيات المتكررة والكالم والتواصل غير اللفظي”.

باإلضافة إلى التأثير على تعّلم الطفل ونموه 
ومهاراته االجتماعية والتواصلية، يعاني 

العديد من األطفال المصابين بالتوّحد أيًضا من 
مخاوف أو ُرهاب يمكن أن يكون محزًنا للغاية 

ولكن يتم تجاهله في أغلب األحيان. ويمثل 
ذلك تحدًيا بارًزا بالنسبة لألطفال المصابين 

بالتوحد عند القيام برحالت أو أنشطة يمكن 
أن تعود عليهم بالعديد من المضايقات؛ مثل 

السفر الجوي أو حضور حدث رياضي في ملعب 
كبير، وكالًّ من ذلك يمكن أن يكون له تأثير 

سلبي كبير للغاية على حالتهم وأحاسيسهم. 
وهذا ينطبق أيًضا على البالغين ممن يعانون 

من اإلصابة بطيف التوحد.

وهنا تأتي إمكانية الواقع االفتراضي )VR( لتحسين قدرة كل من األطفال 
والبالغين الذين يعانون من التوحد على التنقل في مواقف الحياة 

الحقيقية التي قد تبدو مؤلمة بالنسبة لهم وذلك من خالل إنشاء هذه 
البيئات االفتراضية، بحيث يمكن لألشخاص ذوي التوّحد التنقل بعناية 

واستكشاف اإلعدادات بطريقة خاضعة للتحّكم وخالية من العوامل 
والمحرضات التي تسبب لهم الخوف.

وقد تم تطوير مثال على ذلك في جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، 
حيث تعاون المتخصصون في الجامعة مع شركة تكنولوجيا إلنشاء ما 
يسمى “الغرفة الزرقاء”، والتي توفر لألشخاص المصابين بالتوحد بيئة 

خاصة بهم بزاوية 360 درجة تحاكي الواقع بحيث تتضمن عنصر الخوف 
الذي قد يضعف الشخص المصاب بالتوحد في الحياة الحقيقية.

وضمن هذه البيئة االفتراضية التي ال تتطلب نظارات واقية من اإلبهار، 
يمكن للمستخدم البحث بسهولة عن العديد من السيناريوهات التي تعمل 

مع وجود معالج باستخدام تقنية التحكم من خالل اآليباد على أن يتم 
اإلبقاء على سيطرة كاملة على الموقف.

 
  

عند دخول الغرفة الزرقاء، يبدأ المستخدم المصاب بالتوحد تجربًة افتراضيًة 
تحت مراقبة وإشراف طبيب نفساني، حيث يكونان مًعا في غرفة صغيرة 

ا  مؤلفة من أربعة جدران تحتوي على رسوم متحركة تتضمن واقًعا افتراضيًّ
وتكون مسقطة على جدران الغرفة. وبمجرد بدء إسقاط الرسوم، يتم 
عرض الصور االفتراضية ومحتواها من خالل إعداد تفاعلي بزاوية 360 

درجة دون الحاجة إلى نظارات، وهي أمٌر ال يرغب معظم األطفال 
المصابين بالتوحد القيام به.

 يقوم علماء النفس الحًقا بتوجيه األشخاص المصابين بالتوحد من 
خالل استخدام جهاز اآليباد الذي يتحكم في تجربة الواقع االفتراضي على 

الشاشة. وعلى وجه التحديد، يتم تعريض المستخدم المصاب بالتوحد 
 لتجارب مؤثرة بينما يتم وضع تجارب مواجهة مختلفة، مثل 

تمارين التنفس.

تتم مراقبة هذه التجربة بأكملها من ِقبل أولياء األمور وغيرهم من 
الشبكة االجتماعية األوسع المعنية بالموضوع بهدف رصد ومعرفة أي 
نوع من استراتيجيات المواجهة أو التعامل تكون ناجحة وأّيها ال. ثم يتم 

بعد ذلك ضبط التجربة والتحكم بها من حيث التعقيد والضوضاء بحيث 
تصبح عمليات المحاكاة أكثر واقعية مع تضمين الموضوع المزيد من 

الثقة، حتى تطابق المحاكاة سيناريو واقع الحياة.

 Blue Room لقد كانت الدراسات السريرية األولية في الغرفة الزرقاء
إيجابية للغاية، كما أن هناك دراسات أوسع على وشك التنفيذ.

تم اعتماد هذه المبادرة الرائدة لتكون معياًرا وقاعدة سلوك في 
المستقبل ألنها تمكن األشخاص المصابين بالتوحد من تعلم كيفية إدارة 
مخاوفهم في بيئة حقيقية، مع العلم أن تخيل السيناريوهات الصعبة قد 

يكون أمًرا معّقًدا للغاية.

تعرض هذه الصور من الغرفة الزرقاء Blue Room عرًضا افتراضًيا 
لسيناريوهات ركوب الحافلة ودخول السوبرماركت لمساعدة األشخاص 

المصابين بالتوحد على تحسين رحالتهم في الحياة الحقيقية. 
Third Eye NeuroTech and Newcastle University; https:// :المصدر

www.eurekalert.org/multimedia/pub/192948.php
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كشك يمكن 
الوصول إليه 

كخدمة حكومية 
إلكترونية

 مراجعة آلراء األشخاص 
 ذوي اإلعاقات الجسدية 
والمصابين بضعف البصر

يمكن لكشك )جهاز خدمات إلكتروني( مصمٌم بشكل 
جيد وسهل الوصول إليه أن يقّدم تجربًة فعالًة 
ومستقلًة لجميع المستخدمين. ففي الوقت 

الذي ينتشر فيه استخدام أجهزة ومكائن تقديم 
الخدمات في محطات المترو والمكاتب الحكومية 

كوسيلة راحة للمستخدمين وكبديل عن الخدمة 
  )ATM( البشرية، ال تزال ماكينة الصراف اآللي

حتى وقتنا الحالي تمثل الشكل الوحيد لكشك الخدمات 
الذي قد يحتاج الشخص إلى استخدامه. من الشائع اآلن 

الحصول على وظائف الخدمة العامة على نحو متكامل 
من خالل األكشاك، ومع زيادة استخدامها، تزداد الحاجة 

إلى ضمان إمكانية الوصول إليها واستخدامها من قبل 
جميع األشخاص، بما فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة.

 الفائز بمسار إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

حل “مدد” إلخطار الطوارئ لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية

تنــاول الحــل الفائــز لهــذا العــام )برنامــج “مــدد”( التحــدي الــذي يواجهــه مجتمــع الصــّم عبــر اإلخطــارات 
التــي يقّدمهــا فــي حالــة الطــوارئ، وذلــك مــن خــالل اســتخدام ســواٍر ذكــيٍّ متصــل بتطبيــق الهاتــف 
الذكي، بحيث ســيتمكن المســتخدمون الصم من تلقي إشــعارات غير طارئة بلغة اإلشــارة واالتصال 
بالســلطات المختصــة.  تــم اختيــار “مــدد” مــن بيــن برامــج قدمهــا أكثــر مــن 200 مشــارك تنافســوا فــي 

مســابقة لتطويــر حلــول البرامــج و/ أو األجهــزة لمواجهــة التحديــات فــي الوقــت الحقيقــي.

كجــزء مــن برنامــج مــدى لالبتــكار، شــارك المركــز كــراٍع لمخيم 
البرمجــة خــالل مؤتمــر ومعــرض “كيتكــوم” بالتعــاون مــع 
وزارة المواصــالت واالتصــاالت. والغــرض من مخيم البرمجة 
هــو إيجــاد حلــول خــالل “هاكاثــون” مدتــه 48 ســاعة يمكــن 
اســتخدامها علــى أرض الواقــع، وذلــك عــن طريــق جمــع 
المتقّدميــن المؤهليــن فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت. ضــّم المشــاركون فــي مســابقة مخيم البرمجة 
فرًقا من مبرمجي الكمبيوتر ومطوري البرامج من المدارس 
الثانوية والجامعات والمبرمجين المحترفين الذين يتنافسون 
على تطوير حلول البرامج و/ أو األجهزة لمواجهة التحديات 

فــي الوقــت الحقيقــي.

http://madaportal.org/ecosystem/
/competitions/code-camp

تصميم على شكل حبات 
خرز ذكية يمكن ارتداؤها

تصميم على شكل قالدة   تصميم على شكل 
ساعة ذكية



قام مركز مدى بالتعاون مع مؤسسة “دي أو تي” DOT بتقديم أول 
كشك إلكتروني للحكومة اإللكترونية يمكن الوصول إليه بشكل متكامل 

وذلك خالل معرض كيتكوم QITCOM 2019 الذي استمر أربعة أيام 
واشتمل على العديد من صناع القرار والمستخدمين المعاقين وأصحاب 
المصالح بهدف استكشاف الخيارات والميزات الهائلة لكشك الحكومة 
اإللكترونية. تمت اإلشارة إلى كشك يمكن الوصول إليه إلضافة لوحة 

مفاتيح له وجعله متاحًا على مستوى الكرسي المتحرك. قدم مركز مدى 
مجموعة شاملة من تقنيات أو استراتيجيات واجهة خاصة بذوي اإلعاقة 

التي تعمل على توسيع واجهة الشاشة التي تعمل باللمس واإلدخال 
بطريقة “برايل” واإلخراج من خالل الصوت واإلتاحة ألصحاب الكراسي 

المتحركة وجعلها في متناول األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية والجسدية 
والمعرفية.

الحل المقّدم هو كشك حكومي على شكل جهاز 
إلكتروني يشتمل على خدمات متكاملة ويكون متاحًا 

بالكامل لألشخاص ذوي القيود الوظيفية. يوفر 
هذا الكشك خدماٍت حكوميٍة مثل إصدار ترخيص أو 

شهادات دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكاتب 
إدارية، وهو بمثابة جهاز إلكتروني لتطبيق نظام إداري 
متقدم مناسب لعصر المعلومات الرقمية، والذي يتم 

تثبيته في مؤسسة إدارية أو في مكان عام للسماح 
للمدنيين بتلقي الشكاوى المدنية مباشرًة.

 
درست مؤسسة DOT عن كثب المسارين الرئيسيين 

لألكشاك التي يمكن الوصول إليها أثناء تطويرها 
ووفرت مجموعة كبيرة من الحلول لألشخاص ذوي 
اإلعاقات الجسدية والبصرية. وبشكل عام، تنقسم 

االهتمامات المتعلقة بالوصول إلى األكشاك العامة 
عاملين:

 بيئة الكشك وهيكله 	 
وتتضمن موقع الكشك وتوفير سهولة الوصول 

إليه من قبل جميع األشخاص، بما في ذلك 
مستخدمي الكراسي من المقعدين والمسنين 

وذوي اإلعاقة البصرية. كما تشمل تركيبة الكشك 
كاالرتفاع وزاوية الشاشة ولوحة المفاتيح، وإتاحة 

مقابس لسماعات الرأس ولوحات مفاتيح مساعدة 
 في بعض الحاالت.

 واجهة الشاشة	 
وتتضمن حجم ولون النص واألزرار على الشاشة، 

ومعّرفات واضحة لمفاتيح المدخالت، واستخدام 
اللغة التي يسهل التعرف عليها، وتوفير بدائل 

صوتية لجميع المعلومات أو الوظائف المقّدمة 
من خالل الصور أو النصوص.
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كشك يمكن الوصول إليه كخدمة حكومية إلكترونية



تعتبر طبيعة وهيكلة هذا الكشك مشمولة باللوائح الحكومية المتعلقة بإمكانية نفاذ 
ذوي اإلعاقة إلى الخدمات. وفيما يتعلق بإمكانية الوصول لواجهة الكشك، حاولت الشركة 

المصنعة االلتزام باللوائح المحدودة المتاحة مثل إرشادات الوصول إلى محتوى الويب 
WCAG التي تبدو نقطة انطالق جيدة، ال سيما إذا كان الكشك يوفر أساًسا إمكانية الوصول 
إلى المحتوى عبر اإلنترنت مثل المعلومات الحكومية والخدمات الحكومية وأنظمة الطباعة 

المدفوعة.

 تم تسليط الضوء على النقاط التالية من قبل العديد من 
المستخدمين من ذوي اإلعاقة أثناء العرض التجريبي لألكشاك

جميع مفاتيح التحكم على الجهاز قابلة للتمييز عن طريق اللمس	 

تحتوي عناصر التحكم على مترجم برايل وملصقات طباعة كبيرة	 

ارتفاع وتباعد الشاشة وأزرار التحكم مناسبة ألنواع مختلفة من المستخدمين	 

هناك ما يكفي من الوضوح الشكلي للجهاز بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم أجهزة 	 
تنقل مساعدة مثل الكرسي المتحرك أو السكوتر أو أي جهاز تنقل آخر تتوفر فيه مساحة 

للمناورة والتحرك عند االقتراب من الجهاز أو االبتعاد عنه من زاوية جانبية أو زاوية 
أمامية.

يمكن للمستخدم تلقي ترجمة برايل واإلخراج الصوتي )استقبال النص بشكل صوتي(	 

هناك حاجة إلى أنواع من أزرار التحكم الستخدام الواجهة	 

لوحة مفاتيح عادية ملموسة مع شاشة تعمل باللمس إلدخال النص	 

قد يواجه الشخص الذي يواجه تحدًيا في المهارات الحركية صعوبة في تحريك يده عبر 	 
شاشة تعمل باللمس ولكن قد ال يواجه أي مشكلة في استخدام كرة التتبع/ الماوس أو 

مؤشر لوحة اللمس.

يمكن تخصيص العرض التقديمي المرئي للواجهة كما يمكن للمستخدمين الذين يعانون 	 
من ضعف البصر التكبير أو التصغير لتغيير حجم الخط الذي يظهر على الشاشة

يتم تفعيل وظيفة تحويل النص إلى كالم عندما يتم إدخال سماعة الرأس في المقبس	 

 يجب أن تعود الواجهة دائًما إلى الحالة االفتراضية 	 
العادية بعد أن يكمل كل مستخدم مهامه.

ومع ذلك، فإن إمكانية الوصول للكشك بالنسبة للصم وضعاف السمع تمثل مشكلة فريدة 
لمؤسسة DOT. ولتكون األكشاك اإللكترونية متوافقة تماًما مع قوانين إمكانية الوصول، 

يجب أن تتوفر فيها ميزة الوصول المتساوي لألفراد الصم وضعاف السمع الذين تكون لغتهم 
األساسية هي لغة اإلشارة. وفي الوقت الذي تحاول فيها مؤسسة DOT تحسين النظام، 

نأمل أن تتم إضافة هذه الميزات لدعم المزيد من المستخدمين ذوي القيود الوظيفية 
المتنوعة.
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الذكاء االصطناعي والفن والشمولكشك يمكن الوصول إليه كخدمة حكومية إلكترونية
منظور

ال شــك أننــا الحظنــا جميًعــا أن أنظمــة الــذكاء االصطناعــي تتولــى ببــطء المهــام التــي كان يقــوم بهــا 
البشــر فــي الســابق. فلقــد تــم بالفعــل أتمتــة العديــد مــن العمليــات المتكــررة والبســيطة علــى نحــٍو 
كامل، في غضون ذلك، يســتمر البشــر في التفوق عندما يتعلق األمر بالتجريد واإلبداع. ومع ذلك، 
يبــدو أنــه حتــى عندمــا يتعلــق األمــر باإلبــداع، فإننــا نواجــه تحديــات خاصــة بنــا. ففــي الوقــت الحاضــر، 

يتولــى الــذكاء االصطناعــي دور الفنانيــن فــي إنتــاج قطــع فنيــة فريــدة وواقعيــة للغايــة.

فــي نــدوة نظمتهــا جامعــة حمــد بــن خليفــة، تــم طــرح ســؤال حــول مــا إذا كان الــذكاء االصطناعــي قــادًرا 
ــن  ــوم والهندســة بجامعــة حمــد ب ــة العل ــل كلي ــم هــذا الحــدث مــن قب ــم تنظي ــع الفــن؟ ت ــى صن ــا عل حًق
خليفــة ومعهــد الترجمــة التحريريــة والشــفوية فــي كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة. اســتضاف هــذا 
الحــدث، الــذي تضمــن جلســتي نقــاش، متحدثيــن رئيســيين مــن “مطافــئ – مقــر الفنانيــن” ومركــز مــدى 
فــي قطــر. ســلطت الجلســة النقاشــية الثانيــة، علــى وجــه الخصــوص، الضــوء علــى كيفيــة أن يغيــر الــذكاء 
االصطناعي من تجربة األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم في الفن. وتناولت حلقة النقاش دراسات 
حالــة لتوضيــح كيــف يمكــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة االســتفادة مــن الذكاء االصطناعــي لتكوين تجربتهم 
وتصورهــم ألشــكال الفــن المعاصــر. وبالتالــي، فــإن تحديــد التحديــات والفــرص يمكــن أن يفرضهــا الــذكاء 

االصطناعــي علــى تصــور الفــن والمشــاركة فيــه.

 عندمــا يتعلــق األمــر بتطويــر الــذكاء االصطناعــي فــي مجــاالت الشــمولية والتكنولوجيــا المســاعدة 
وإمكانيــة الوصــول، فــإن االحتمــاالت ال حصــر لهــا. تــم القيــام بالعديــد مــن المحــاوالت فــي مجــال البحــث 
فيمــا يتعلــق بنشــر الــذكاء االصطناعــي لتعزيــز تجربــة الفــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. حــول معــرض متحف 
ديــل بــرادو، فــي مدريــد، األعمــال الفنيــة ثنائيــة األبعــاد إلــى تمثيــالت ثالثيــة األبعــاد عــن طريــق إدراك 
شــكلها باللمــس. وقــد أتــاح ذلــك للمكفوفيــن وضعــاف البصــر معرفــة هــذه القطــع الفنيــة والتمتــع بهــا. 
قــام مركــز مــدى بعــرض طباعــة ثالثيــة األبعــاد حيــة لقطعــة فنيــة مــن متحــف الفــن اإلســالمي فــي قطــر 
فــي كيتكــوم QITCOM 2019، لتســليط الضــوء علــى إمكانيــات أحــدث التقنيــات تطــوًرا فــي توفيــر تجربــة 
فنيــة شــاملة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعــد الوصــف الصوتــي اآللــي أداة أخــرى لدعــم تجربــة األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة البصريــة والمتاحــف التــي يمكــن استكشــافها فــي أماكــن أخــرى غيــر دور الســينما.

وفيمــا يتعلــق بدعــم تجربــة الصــور الفنيــة لــذوي اإلعاقــة الســمعية، عملــت جامعــات الواليــات المتحــدة 
وأوروبا وآســيا على اختراع ســترة متطورة يمكن ارتداؤها بحيث تتيح للصم وضعاف الســمع االســتمتاع 
بتجربــة موســيقية غامــرة تماًمــا. ومــن خــالل ارتــداء هــذه الســترة، يمكــن للصــم أن يشــعروا بمــا حولهــم 
ويتمتعــوا بنغمــات الموســيقى. ولقــد ســجلت التجــارب التــي أجريــت علــى المشــاركين الصــم معــدالت 

رًضــا عاليــة.

واختتــم هــذا النقــاش الثــري مــع المتحدثيــن بتقديــم وجهــات نظرهــم حــول شــكل ومســار مســتقبل 
مســاهمة الــذكاء االصطناعــي فــي تطويــر الفــن والمشــاركة فيــه. وال يــزال الباحثــون والفنانــون وقطــاع 
األعمــال ورجــال األعمــال والعاملــون فــي وســائل اإلعــالم يســعون بشــكل متزايــد إلــى البحــث فــي كيفيــة 
استخدام الذكاء االصطناعي إلنتاج محتوى مرئي، مثل اإلعالنات، ومنتجات أخرى كالتصاميم واللوحات. 
إن لهــذه التقنيــات القــدرة علــى جعــل مهــام التصميــم المعقــدة فــي غالــب األحيــان أكثــر بســاطة دون 
المســاس بالضرورة بعناصر الجمال والجودة. ومع ذلك، ســيعيد التقدم في الذكاء االصطناعي تعريف 
كيفيــة فهــم مجتمــع أكثــر شــمواًل لمــا قــد يشــكله الفــن. تــؤدي مثــل هــذه الحــوارات البنــاءة حتمــًا إلــى 
مزيــد مــن المناقشــات بشــأن ملكيــة المنتــج النهائــي وأخالقيــات الثقــة بــاآلالت لتطويــر المحتــوى الفنــي. 
يوفــر الــذكاء االصطناعــي كل مــن التحديــات والفــرص المتاحــة لتطويــر الفــن وتقديــره وإمكانيــة الوصــول 
إليــه، وممــا ال شــك فيــه أن الــذكاء االصطناعــي هــو المســتقبل الــذي يجــب أن علينــا اســتثماره لتحســين 
تجربــة وضــوح النطــق والتعبيــر والتواصــل بطريقــة فنيــة مبتكــرة واألهــم مــن ذلــك دعــم الشــمولية التــي 

تضمــن اســتفادة الجميــع مــن ذلــك.

نفاذ 
 العدد ٢١
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الذكاء االصطناعي والفن والشمول
منظور

ال شــك أننــا الحظنــا جميًعــا أن أنظمــة الــذكاء االصطناعــي تتولــى ببــطء المهــام التــي كان يقــوم بهــا 
البشــر فــي الســابق. فلقــد تــم بالفعــل أتمتــة العديــد مــن العمليــات المتكــررة والبســيطة علــى نحــٍو 
كامل، في غضون ذلك، يســتمر البشــر في التفوق عندما يتعلق األمر بالتجريد واإلبداع. ومع ذلك، 
يبــدو أنــه حتــى عندمــا يتعلــق األمــر باإلبــداع، فإننــا نواجــه تحديــات خاصــة بنــا. ففــي الوقــت الحاضــر، 

يتولــى الــذكاء االصطناعــي دور الفنانيــن فــي إنتــاج قطــع فنيــة فريــدة وواقعيــة للغايــة.

فــي نــدوة نظمتهــا جامعــة حمــد بــن خليفــة، تــم طــرح ســؤال حــول مــا إذا كان الــذكاء االصطناعــي قــادًرا 
ــن  ــوم والهندســة بجامعــة حمــد ب ــة العل ــل كلي ــم هــذا الحــدث مــن قب ــم تنظي ــع الفــن؟ ت ــى صن ــا عل حًق
خليفــة ومعهــد الترجمــة التحريريــة والشــفوية فــي كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة. اســتضاف هــذا 
الحــدث، الــذي تضمــن جلســتي نقــاش، متحدثيــن رئيســيين مــن “مطافــئ – مقــر الفنانيــن” ومركــز مــدى 
فــي قطــر. ســلطت الجلســة النقاشــية الثانيــة، علــى وجــه الخصــوص، الضــوء علــى كيفيــة أن يغيــر الــذكاء 
االصطناعي من تجربة األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم في الفن. وتناولت حلقة النقاش دراسات 
حالــة لتوضيــح كيــف يمكــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة االســتفادة مــن الذكاء االصطناعــي لتكوين تجربتهم 
وتصورهــم ألشــكال الفــن المعاصــر. وبالتالــي، فــإن تحديــد التحديــات والفــرص يمكــن أن يفرضهــا الــذكاء 

االصطناعــي علــى تصــور الفــن والمشــاركة فيــه.

 عندمــا يتعلــق األمــر بتطويــر الــذكاء االصطناعــي فــي مجــاالت الشــمولية والتكنولوجيــا المســاعدة 
وإمكانيــة الوصــول، فــإن االحتمــاالت ال حصــر لهــا. تــم القيــام بالعديــد مــن المحــاوالت فــي مجــال البحــث 
فيمــا يتعلــق بنشــر الــذكاء االصطناعــي لتعزيــز تجربــة الفــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. حــول معــرض متحف 
ديــل بــرادو، فــي مدريــد، األعمــال الفنيــة ثنائيــة األبعــاد إلــى تمثيــالت ثالثيــة األبعــاد عــن طريــق إدراك 
شــكلها باللمــس. وقــد أتــاح ذلــك للمكفوفيــن وضعــاف البصــر معرفــة هــذه القطــع الفنيــة والتمتــع بهــا. 
قــام مركــز مــدى بعــرض طباعــة ثالثيــة األبعــاد حيــة لقطعــة فنيــة مــن متحــف الفــن اإلســالمي فــي قطــر 
فــي كيتكــوم QITCOM 2019، لتســليط الضــوء علــى إمكانيــات أحــدث التقنيــات تطــوًرا فــي توفيــر تجربــة 
فنيــة شــاملة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعــد الوصــف الصوتــي اآللــي أداة أخــرى لدعــم تجربــة األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة البصريــة والمتاحــف التــي يمكــن استكشــافها فــي أماكــن أخــرى غيــر دور الســينما.

وفيمــا يتعلــق بدعــم تجربــة الصــور الفنيــة لــذوي اإلعاقــة الســمعية، عملــت جامعــات الواليــات المتحــدة 
وأوروبا وآســيا على اختراع ســترة متطورة يمكن ارتداؤها بحيث تتيح للصم وضعاف الســمع االســتمتاع 
بتجربــة موســيقية غامــرة تماًمــا. ومــن خــالل ارتــداء هــذه الســترة، يمكــن للصــم أن يشــعروا بمــا حولهــم 
ويتمتعــوا بنغمــات الموســيقى. ولقــد ســجلت التجــارب التــي أجريــت علــى المشــاركين الصــم معــدالت 

رًضــا عاليــة.

واختتــم هــذا النقــاش الثــري مــع المتحدثيــن بتقديــم وجهــات نظرهــم حــول شــكل ومســار مســتقبل 
مســاهمة الــذكاء االصطناعــي فــي تطويــر الفــن والمشــاركة فيــه. وال يــزال الباحثــون والفنانــون وقطــاع 
األعمــال ورجــال األعمــال والعاملــون فــي وســائل اإلعــالم يســعون بشــكل متزايــد إلــى البحــث فــي كيفيــة 
استخدام الذكاء االصطناعي إلنتاج محتوى مرئي، مثل اإلعالنات، ومنتجات أخرى كالتصاميم واللوحات. 
إن لهــذه التقنيــات القــدرة علــى جعــل مهــام التصميــم المعقــدة فــي غالــب األحيــان أكثــر بســاطة دون 
المســاس بالضرورة بعناصر الجمال والجودة. ومع ذلك، ســيعيد التقدم في الذكاء االصطناعي تعريف 
كيفيــة فهــم مجتمــع أكثــر شــمواًل لمــا قــد يشــكله الفــن. تــؤدي مثــل هــذه الحــوارات البنــاءة حتمــًا إلــى 
مزيــد مــن المناقشــات بشــأن ملكيــة المنتــج النهائــي وأخالقيــات الثقــة بــاآلالت لتطويــر المحتــوى الفنــي. 
يوفــر الــذكاء االصطناعــي كل مــن التحديــات والفــرص المتاحــة لتطويــر الفــن وتقديــره وإمكانيــة الوصــول 
إليــه، وممــا ال شــك فيــه أن الــذكاء االصطناعــي هــو المســتقبل الــذي يجــب أن علينــا اســتثماره لتحســين 
تجربــة وضــوح النطــق والتعبيــر والتواصــل بطريقــة فنيــة مبتكــرة واألهــم مــن ذلــك دعــم الشــمولية التــي 

تضمــن اســتفادة الجميــع مــن ذلــك.



ما هي تطبيقات الرؤية الخاصة بالمكفوفين؟
إلى جانب نمو وتطور التكنولوجيا، تواصل صناعة 

الهواتف الذكية تقديم ابتكار مدهش لتوفير أفضل 
الميزات التي ستكون مفيدًة حًقا لعمالئها. باإلضافة 

إلى ذلك، ارتأت هذه الصناعة أن تستغل هذه الظروف 
 وتجعل منها فرصًة عظيمًة الختراع شيٍء مفيٍد ألي 

نوع من العمالء.

لقد وصلت أحدث االبتكارات بالتزامن مع التقنيات 
والميزات التي تتمتع بها الهواتف الذكية والتي فتحت 
الباب على مصراعيه أمام عالم اإلمكانات، ولقد وصل 

ذلك إلى مرحلٍة تتجاوز ما كنا نتصوره قبل سنوات بشكل 
كبير للغاية. وفي حين ُتستخدم الهواتف الذكية بانتظام 
للتواصل مع اآلخرين، والبقاء على دراية وارتباط في حياة 

وبيئة وسائل التواصل االجتماعي، فضاًل عن أداء بعض 
المهام السهلة فقط، إاّل أنه في الوقت الحاضر، أوجدت 

الهواتف الذكية ابتكارات معينة بهدف تمكين عمليات 
النفاذ الرقمي ومساعدة للمكفوفين والذين يعانون من 
ضعف البصر على فهم محيطهم. وبفضل الهاتف الذكي 

أو الجهاز اللوحي أو الساعة الذكية، أصبح األشخاص 
المكفوفون اآلن قادرين على “الرؤية” واكتساب 

استقاللهم الذاتي.

 الذاكء  الذاكء 
 االصطناعي  االصطناعي 
 وتطبيقات الرؤية  وتطبيقات الرؤية 
الخاصة بالمكفوفينالخاصة بالمكفوفين
خطوة في رحلة المستخدم 
المستقل في البيئة الخارجية  

برنامج 
 مصادقة 

مدى 
2019

جهاز بونكلي هو منتج َقَطري يتيح للمجتمع 
من ذوي اإلعاقة البصرية النفاذ بدون عوائق 
إلى مجموعة واسعة من المحتوى الرقمي. 

وهو جهاز يحتوي على خلية برايل يمكن 
حمله بحيث توضع الخلية تحت أطراف أصابع 

المستخدم عند حمله، وبإمكان الجهاز التواصل 
مع مختلف األجهزة اإللكترونية مثل الهواتف 

الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر 
المحمولة، كما يمكنه عرض المحتويات بطريقة 

برايل على خلية برايل المدمجة، مما يوفر 
للمستخدم نفاًذا غير مسبوق إلى المحتوى 

الرقمي المتاح.  
 

يستهدف برنامج مصادقة مدى كاًل من الكيانات 
المنشأة على الصعيدين الدولي والمحلي والتي لديها 

بالفعل حالًّ جاهًزا للتسويق يتعلق بالنفاذ لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا المساعدة 

ويتطلب المصادقة للوصول إلى سوق أوسع 
ومؤسسات محددة في قطر والمنطقة من خالل 

مركز مدى.  وتخضع المصادقة الناجحة للحلول إلى 
معايير صارمة تستند إلى التقييمات الفنية وتقييمات 

المستخدم النهائي.
 

http://madaportal.org/ecosystem/
/endorsement-program
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 كيف يمكن للذكاء االصطناعي 
تحسين جودة التعّرف؟

يبدو أن الذكاء االصطناعي ال يكتفي أن تظل تأثيراته 
وأهميته مقتصرًة على هذا السياق، ففي الوقت الراهن 

تشهد أجهزة التعّرف الضوئي على األحرف والرموز 
OCR ثورًة هادئًة حيث قام موّرُدو البرامج الموجهة 
نحو الهدف بالدمج بين أجهزة التعرف الضوئي على 

الرموز والذكاء االصطناعي. ونتيجة لذلك، يقوم برنامج 
التقاط البيانات بالتقاط البيانات وفهم المحتوى بشكل 

متزامن. وبعبارة بسيطة، يتم تعريف هذا على أن ألجهزة 
الذكاء االصطناعي القدرة على التحقق من اإلخفاقات 
المستقلة للمستخدم البشري مما يساعد على تطبيق 

إدارة مبسطة للمشكالت.

تتطلب معظم الصور الملتقطة بأجهزة استشعار معتادة 
معالجًة مسبقًة، حيث أنها قد ال تكون مركزة أو تضم 

قدًرا مفرًطا من الضوضاء والشوائب. تعد عملية التصفية 
أو الفلترة وكشف الحواف الدقيقة من أكبر التقنيات 
المعروفة على نطاق واسع والتي يمكن استخدامها 

في معالجة الصور الرقمية وتجهيزها. وفيما يلي طرق 
تحسين الذكاء االصطناعي للجودة:

 التصفية أو “الفلترة” 	 
التي يتم استخدامها لتحسين الصور وتعديلها من 

خالل االستعانة بمرشحات/ مفلترات مختلفة، حيث 
يمكن إبراز أو تخفيف بعض الجزئيات البارزة في 

صورة ما، وبذلك يتم تقليل الشوائب في الصورة، 
وما إلى ذلك.

 كشف الحواف 	 
وهي تقنية تستخدم لتقسيم الصورة إلى جانب 
استخراج البيانات. ومن خالل تحديد االنكسارات 

في سطوع الصورة، تساعد هذه التقنية على إيجاد 
وكشف الحواف المهمة لألشياء المتواجدة في 

 الصور المعّدة.

Seeing Style Apps تطبيقات نمط الرؤية
 في الوقت الحاضر، هناك العديد من تطبيقات 

األنماط التي تم إطالقها وتقديمها لتكون متاحًة 
لألفراد المكفوفين وضعاف البصر. والسبب في ذلك 

هو أن هؤالء األفراد لهم أيًضا حقوق في المشاركة 
في استخدام أحدث التقنيات. وبالتالي، تدعم هذه 
التطبيقات استقالليتهم وتقلل من اعتمادهم على 

مساعدة اآلخرين في أداء أنشطتهم اليومية. وهناك 
 بعض تطبيقات الرؤية الشهيرة المتوفرة في هذه 

األيام مثل:

 الذكاء االصطناعي للرؤية من 	 
 مايكروسوفت “مايكروسوفت 

Microsoft Seeing AI ”سيينغ أى آي 
تم تصميم هذا التطبيق خصيًصا لألفراد المكفوفين 

وضعاف البصر، يربط هذا المشروع تفوق تقنية 
الذكاء االصطناعي بهدف تسهيل األمر عليهم 

في التعّرف على األشخاص واألشياء والنصوص 
واأللوان والعملة. يعّد هذا المشروع عماًل بحثًيا 

بامتياز حيث يجمع تفوق تقنية السحابة إلى جانب 
الذكاء االصطناعي لتقديم تطبيٍق ذكٍي يهدف 

إلى مساعدة المكفوفين وضعاف البصر في أداء 
األنشطة اليومية. وكل ما يحتاجون إليه هو توجيه 

كاميرا الهاتف واختيار قناة محددة، ثم االستماع إلى 

وصف من تطبيق الذكاء االصطناعي الذي يتعرف 
على األشياء من حولهم. باإلضافة إلى ذلك، يمكن 
لتطبيق الذكاء االصطناعي للرؤية Seeing AI أيًضا 
أن يتكلم نًصا موجًزا في حال وروده أمام الكاميرا، 
ويقدم توجيهات صوتية اللتقاط صفحة مطبوعة، 
ويمكنه التعّرف أيًضا على النص ووصفه بتكوينه 

 األصلي.

 الذكاء االصطناعي للتصّور 	 
Envision AI ”إنفيجين أى آي“ 

تماًما كما يوحي اسمه، تستخدم تقنية التصّور في 
هذا التطبيق دعم الذكاء االصطناعي للتعّرف على 

األشخاص واألشياء التي تحيط بنا. وهذا يساعد 
األشخاص المكفوفين وضعاف البصر على أداء 

مهامهم وألن هذا التطبيق قادٌر أيًضا على وضع 
صورة تقديرية للمشاهد والبيئة المحيطة بمفرده. 

ومن خالل تطبيق مجموعات من البيانات المدروسة 
بعناية ودعمها بتقنيات الذكاء االصطناعي المتطورة 

للغاية والهندسة التوافقية، يساعد هذا التطبيق 
على توفير بصيرة بشرية تصّورية يتم تضخيمها 

 واستيعابها وتوجيهها بدقة في الذهن.

 	 Google LookoutGoogle  جوجل لوك أوت
 Google Lookout يستخدم تطبيق جوجل لوك أوت
أيًضا دعم الذكاء االصطناعي للتعّرف على األشخاص 

واألشياء عبر كاميرا الهاتف الذكي. وعالوًة على 
ذلك، يتمتع هذا التطبيق بالقدرة على قراءة النص 

الذي يظهر على اإلشارات والملصقات وغيرها، كما 
يقوم بمسح الباركود، وكذلك التعّرف على بعض 

العمالت.
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الذكاء االصطناعي وتطبيقات الرؤية الخاصة بالمكفوفين



 أثناء اإلصدار األخير من آبل Apple لنظام 
 التشغيل iOS 13، الذي هو االسم المعطى 

 لنظام التشغيل المستخدم على أجهزة آيفون 
iPhone وآيباد iPad، لم يذكر إال القليل عن موضوع 
التحكم بالماوس Mouse Control، حيث تم تجاهل 
الميزة الجديدة بين مجموعة من الترقيات الجديدة 
التي وجدت الشركة المصنعة للتكنولوجيا أنها أكثر 

أهمية، على الرغم من التأثير الهائل الذي قد يكون لها 
على حياة األشخاص ذوي اإلعاقة من حيث استخدام 

األجهزة التي تعمل باللمس.

من وجهة نظر آبل، جاء إدخال التحكم بالماوس كجزء 
من جهد منسق لوضع أجهزة آيفون وآيباد كبدائل قابلة 

للتطبيق ألجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر 
المحمولة؛ بحيث تكون خياًرا ملموًسا مع زيادة قوة 

عمليات المعالجة والوظائف في األجهزة المحمولة. 
وبالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، فقد جاء دمج 

وظيفة التحكم في الماوس بعد ضغط كبير من قبل آبل 
إلتاحة هذه الميزة على أجهزتهم المحمولة حتى يتمكن 
األشخاص ذوو اإلعاقات البدنية من استخدام األجهزة 

بمزيد من الحرية.

بخالف آبل، دعمت أجهزة أندرويد Android وظيفة 
التحكم الكامل بالماوس كميزة مضمنة لسنوات عديدة، 

مما يجعل األجهزة التي تستخدم نظام تشغيل جوجل 
Google بمثابة اختيار لألشخاص الذين يعانون من 

صعوبات في المهارات الحركية الدقيقة. وعن طريق 
تنشيط وظيفة دعم الماوس من خالل اللمس المساعد 

من خالل نظام آيوس iOS، وزر ميزات إمكانية الوصول 
المركزي الخاص بـ “آبل”، يمكن للمستخدمين توصيل أي 

ماوس بلوتوث الستبدال الحاجة إلى اللمس كوسيلة 
للتنقل عبر الجهاز.

 وكما هو الحال مع جميع ميزات إمكانية الوصول، 
فهي مفيدة للجميع، وليس فقط لألشخاص ذوي 
 اإلعاقة، حيث تجعل ميزة دعم الماوس استخدام 

أجهزة آيفون وآيباد أسهل للجميع. وال يختلف األمر 
عن أي شخص يستخدم مكبًرا لتقريب محتويات قائمة 
مطبوعة بدقة أو استخدام طباعة على برنامج سيري 

Siri إلعطاء األوامر بهدوء في بيئة تشبه الرسائل، 
 فالتصميم الذي يمكن الوصول إليه يعتبر تصميًما 

جيًدا ويحقق الفائدة للجميع.

التحكم بالماوس 
iOS لنظام آيوس

حقبة جديدة من عملية النفاذ
iPadOS 13 

كيفية استخدام الماوس في اآليباد الخاص بك

.Accessibilityافتح اإلعدادات، ثم اختر إمكانية الوصول

 اضغط على “المس” Touch ثم اللمس 
المساعد AssistiveTouch وقم بتفعيله.

اضغط على أجهزة التأشير Pointing Devices أدناه.

 تأكد من تشغيل ماوس البلوتوث الخاص بك 
 وأنه في وضع قابل لالكتشاف. اضغط على 

أجهزة البلوتوث لبدء عملية االقتران.

اضغط على الماوس عندما تظهر في اإلعدادات.
 

قم بتأكيد العملية عند طلب ذلك.
 

 عند تشغيل خاصية اللمس المساعد 
 AssistiveTouch وإقران الماوس، 

سيظهر جهاز اآليباد مؤشًرا دائرًيا كالتالي:
 

 كما هو موضح أعاله، أنقر أو اضغط 
على “i” لتخصيص أزرار الماوس

 

اختر اآلن تخصيص أزرار إضافية...

 سيطلب منك iPadOS النقر على زر 
 الماوس الذي ترغب في تخصيصه، 

ثم اختر االختصار المفضل لديك.

 يدعم iPadOS أزرار اختصار 
متعددة، وفًقا الماوس المستخدم

بالرجوع أسفل إعدادات اللمس المساعد 
AssistiveTouch الرئيسية، يمكنك ضبط سرعة تتبع 

الماوس من جهاز اآليباد الخاص بك وكذلك اختيار إيقاف 
تشغيل أيقونة قائمة اللمس المساعد االفتراضية.

 

 يمكنك بالمثل اتباع نفس الخطوات 
 الستخدام الماوس مع جهاز آيفون 

.iOS 13 بنظام التشغيل

نفاذ 
 العدد ٢١
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نفاذ 
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iOS التحكم بالماوس لنظام آيوس
حقبة جديدة من عملية النفاذ



Mada  
Endorsement 
Program 
2019

The Mada Endorsement Program is 
targeted towards both international and 
local established entities who already 
have a ready-to-market ICT Accessibility 
and Assistive Technology solution that 
requires endorsement to access a broader 
market and specific institutions in Qatar 
and the region through Mada. Successful 
endorsement of solutions is derived from 
rigorous and strict criteria based on 
technical and end-user evaluations.
 
http://madaportal.org/ecosystem/
endorsement-program/

Dot Watch is the world’s first Braille smartwatch for people with 
visual disabilities. Made by Dot Incorporation, a startup company in 
South Korea, the Dot Watch allows iPhone and Android smartphone 
users to receive and view notifications on the watch in Braille. Dot 
Mini is the first smart media device for the visually impaired. It 
combines innovative technology, software and design, to enable 
access to magazines, audio, and even movies.

برنامج 
 مصادقة 

مدى 
2019

يستهدف برنامج مصادقة مدى كاًل من الكيانات 
المنشأة على الصعيدين الدولي والمحلي والتي لديها 

بالفعل حالًّ جاهًزا للتسويق يتعلق بالنفاذ لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا المساعدة 

ويتطلب المصادقة للوصول إلى سوق أوسع 
ومؤسسات محددة في قطر والمنطقة من خالل 
مركز مدى. وتخضع المصادقة الناجحة للحلول إلى 

معايير صارمة تستند إلى التقييمات الفنية وتقييمات 
المستخدم النهائي. 

 
http://madaportal.org/ecosystem/

/endorsement-program

دوت ووتش Dot Watch هي أول ساعة برايل ذكية في العالم لألشخاص ذوي 
 ،Dot Incorporation اإلعاقة البصرية.  ُصنعت دوت ووتش من قبل شركة دوت
وهي شركة ناشئة في كوريا الجنوبية، تسمح دوت ووتش لمستخدمي الهواتف 

الذكية آيفون وأندرويد تلّقي ومشاهدة اإلخطارات على الساعة بطريقة برايل. 
 دوت ميني Dot Mini هو أول جهاز وسائط ذكي لذوي اإلعاقة البصرية، فهو 

 يجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والبرامج والتصميم، ويساعد في تمكين النفاذ 
إلى المجالت والتسجيالت الصوتية وتسجيالت الفيديو.  


