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والمتقدمين   اإلعاقة البصريةقارئ العملة القطرية: تطبيق جوال ذكي لدعم األشخاص ذوي 

 في السن

 بدعم من برنامج مدى لالبتكار

 2، شهباز أحمد1أنور المجركش

 2، مركز مدى1معمل االبتكار

 

 نبذة

"قارئ للهواتف الذكية يسمى  دتطبيق فريبتطوير  Innovation Factory Limited ، قام2018في عام 

(. MIP  ،2021برنامج مدى لالبتكار )لالمنح المباشرة  مسارممول بالكامل من خالل  العملة القطرية" وهو

وكان هذا الحل بمجرد استخدام كاميرا الهاتف الذكي.  والتعرف عليهايمكن للتطبيق مسح العملة القطرية و

السن مع الحفاظ على خصوصيتهم من  والمتقدمين فيبصرية ال ذوي اإلعاقةلألشخاص فعاالً بشكل كبير 

عندما يكونون في األماكن العامة أو عندما يحتاجون  األوراق النقديةقيمة  عرف علىتمكينهم من الت خالل

ملة القطري في الوقت العإلى عد أموالهم. باإلضافة إلى ذلك، يشتمل التطبيق على ميزات أخرى مثل قراءة 

بإبالغ  بمجرد اكتشاف العملة، سيقوم التطبيقودون الحاجة إلى االتصال باإلنترنت.  والعملالفعلي 

قام القطرية،  اإلصدار الجديد لألوراق النقديةمع والمستخدم بقيمة المال باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 التعرفمع ميزات إضافية مثل النسخة الثانية من "قارئ العملة" تطوير تطبيق بدعم برنامج مدى لالبتكار 

استضاف وقد اكتشاف األوراق المزيفة. ار ميزة ويجري حالياً اختب هاالجديدة وتعداد األوراق النقديةعن 

 إطالقه رسمياً. جلسات اختبار للمستخدمين لتقييم التطبيق قبل عقد مدى مجموعات تركيز ومركز 

 

 مقدمة     

اإلعاقة البصرية  يتحديد قيمة األوراق النقدية أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها األشخاص ذويشكل 

مثل هذه التحديات ممارسة األنشطة اليومية وتجعل (. 2019، آخرونو Tianالسن ) والمتقدمين في

ً  األساسية ومن هنا . األوراق النقدية، مثل الحاجة إلى طلب المساعدة لتحديد قيمة وصحة هذه أمراً صعبا

ية باستخدام لتطوير الحلول التي يمكنها تقييم أصالة وقيمة العمالت المحلية والدولية الرئيسظهرت الحاجة 

هذه األجهزة تجعلها مثالية  حملوقابلية  الهواتف الذكية المتطورة اتجهاز عادي مثل الهاتف الذكي. إن قدر

،  MIPمثل هذه التحديات ) فيها لمواجهةللعمل كمنصات مناسبة لدمج الحلول القائمة على التطبيقات 

2019.) 
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السن  والمتقدمين في وذوي اإلعاقة البصريةة للمكفوفين المساعد وبشكلها التقليدي، تميل حلول التكنولوجيا

شكل أجهزة مخصصة باهظة الثمن )مثل قارئات برايل ومكبرات المستندات وقارئات  على تأتيإلى أن 

)آل  MIPيعتزم برنامج مدى لالبتكار و(. 2020،  وآخرون  El Ghoulشاشة الكمبيوتر وما إلى ذلك( )

لدعم لمثل هذه الحلول لحل مشاكل الحياة اليومية من خالل دمج حل ( تقديم ا2019ثاني وآخرون، 

الحل متاًحا لمجموعة أكبر بكثير من هذا يجعل  األمر الذي. شائع االستعمالالتكنولوجيا المساعدة في جهاز 

تأثير كبير في مجتمع  والذي سيكون لهخيارات اللغة العربية واإلنجليزية  مع توفرمن المستخدمين 

 السن. والمتقدمين في وذوي اإلعاقة البصريةالمكفوفين 

 

 "قارئ العملة القطرية"حول تطبيق 

مالحظات مختلفة من المستخدمين إلضافة المزيد "قارئ العملة القطرية" مع مرور الوقت، تلقى تطبيق 

سيسمح لهم  عندما يسافرون إلى الخارج من الميزات التي تعتبر مهمة لحياتهم اليومية. على سبيل المثال،

مزيفة أو مبلغ غير  بأوراق نقديةخداعهم أن يتم أو  الناسذلك بالعيش بشكل مستقل دون طلب المساعدة من 

من الضروري  2021القطرية في أوائل عام  األوراق النقديةالتغيير في جعل صحيح من قبل الغرباء. كما 

 زات محسِّنة.ميوإضافة تحديث التطبيق وتعديله 

 

  

  

 

ي تطبيق 1الشكل 
 (2019)برنامج مدى لالبتكار ،   قارئ العملة القطرية. رحلة االبتكار ف 

 

الذي يحتوي  العملة القطريةتطوير النسخة المطورة من تطبيق قارئ  بدعم وتمويل مدى لالبتكاربرنامج قام 

على أول خوارزمية من نوعها لحساب العمالت المتعددة وأسعار الصرف ويمكنه التعرف على األوراق 

من 1إطالق اإلصدار -2018
تطبيق قارئ العملة القطرية

من 2إطالق اإلصدار  -2021
تطبيق قارئ العملة القطرية

ن تقييم األثر م
خالل 

مجموعات 
التركيز

تحديث حالة 
االستخدام 

حسب 
المالحظات

تقدم المبتكرون 
لبرنامج مدى 

لالبتكار

مراجعة 
التتطبيق 

والموافقة عليه

التطبيق متوفر 
للتنزيل بشكل قابل 

للنفاذ

تحديد حالة االستخدام
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ضوء النقدية المزيفة من خالل كاميرا الهاتف الذكي ومن خالل استخدام أساليب التعلم العميق باستخدام 

عدة خطوات  خالل العملةطبيق قارئ متصل بالهاتف الذكي. كما دعم البرنامج تالاألشعة فوق البنفسجية 

من المشروع بما في ذلك تطوير المنتج واختباره ونشره من خالل مجموعات التركيز واختبار المستخدم 

 (.MIP  ،2021) والتعليقوجلسات العرض 

 

 ؟هذا التطبيق كيف يعمل

الرقمي عالي األداء. تصنيف الصور والحساب ل( 2016وآخرون   Abadi)  TensorFlow ة تم استخدام مكتب

، التعلم العميق والشبكات العصبية. عامدعم العديد من خوارزميات التصنيف واالنحدار، وبشكل ت يوه

يعمل النظام من خالل استخدام مجموعة من عينات صور األوراق النقدية القطرية لتدريب مجموعة من و

د على أي خصائص مميزة منتقاة يدويًا توجد ال يتم تدريب النظام يدويًا وال يعتموخوارزميات التصنيف. 

بدالً من ذلك، يتم اتباع نهج أكثر قوة للتعلم اآللي حيث يتم استخدام بيانات و. األورراقعادةً في مثل هذه 

المماثلة عندما يتم تقديمها إليها الحقًا من قبل  األوراق النقديةلتعرف على لالتدريب لتوجيه الخوارزمية 

الريال القطري والجنيه  عمالتيركز تصميم النظام الحالي على و. وي اإلعاقة البصريةمن ذ ينالمستخدم

 لعمالت األخرى.لتشمل ابسهولة  هذه التقنيةاألمريكية ولكن يمكن توسيع  ةاإلسترليني والعمل

معينة من  أمثلةاكتشاف الكائن، حيث تم تحديد  ميزة مجموعة فرعية من تصنيف الصور معتم تطبيق 

في هذه الحالة المحددة للتعرف والممسوحة ضوئيًا.  الورقة النقديةئنات على أنها تنتمي إلى فئة معينة من الكا

الشبكة بحثًا عن  استحلله لورقةمثل الحواف والنقاط  تعلى الصور تكون الميزات هي مجموعات البكسال

ورقة في كل  المعاييراسعة من مسح مجموعة و وهكذا فإن المقاربة المستخدمة تتضمن. المطلوبة األنماط

 :نقدية

 األوراق النقدية.شكل • 

 المكتوبة. نصوصالرقام واأل• 

 .الصور واأللوان• 

 .األنماط المرئية والمخفية• 
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ات التطبيق2الشكل   (MIP  2021) . لقطات شاشة لمبر 

 

الحقيقية  األوراق النقديةعلى ميزة تجريبية الكتشاف  العملةتطبيق قارئ  اإلصدار الثاني من يحتوي

تم تضمين هذه الميزة لتقييم التأثير على األوراق النقدية وتنفيذها وقد األشعة فوق البنفسجية.  ضوءباستخدام 

يسمح بأن  خارجي يتطلب التطبيق الكتشاف األوراق النقدية الحقيقية ضوًءا فوق بنفسجيوبشكل دائم. 

ط المخفية مرئية على األوراق النقدية. عالوة على ذلك، يستخدم التطبيق طريقة معالجة الصور تكون األنما

الميزات  وتتضمن عند مطابقة األنماط المخفية مع قاعدة البيانات. والتعرف عليهالمسح األوراق النقدية 

 :قارئ العملة القطريةالمحدِّثة في تطبيق 

 .)الدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني والريال القطري الجديد(دعم الكشف عن العمالت الجديدة • 

 .القطري من / إلى )الدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني(الريال الصرف من / إلى • 

 .القطري من / إلى )الدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني(الريال مزيج الصرف من / إلى • 

 سترليني(.عد العمالت )الدوالر، الجنيه اإل• 

 الريال القطري.إلى  التحويلالعد )دوالر أمريكي، جنيه إسترليني( + • 

 المزيفة والحقيقية باستخدام األشعة فوق البنفسجية وطرق أخرى. األوراق النقديةتجارب على الكشف عن • 

 

 مجموعة التركيزقبل اختبار المستخدم وعملية التحقق من 

 من  أشخاص همبما في مشاركينمع ثمانية  مجموعات التركيزوجلسات  تم تنظيم جلسات اختبار المستخدم

هذه أثناء وحول اإلصدار الجديد من التطبيق.  همذوي اإلعاقة البصرية لمناقشة احتياجاتهم وتقديم مالحظات
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وجود أزرار  عدماالستخدام،  ولةميزة سه  ، تضمنت الميزات التي حظيت بتقدير المشاركينالجلسات

بسعر الصرف لألوراق النقدية  وسيخبركالمستهدفة  األوراق النقديةفقط قم بمسح  ،الستخدام هذه الميزة

بتطبيق  مزودة Androidو  IOSهواتف محمولة تعمل بنظامي بجميع الحاضرين تم تزويد كما  .األخرى

 الختبار التطبيق. يمة قطرية جديدة وقدنقدية  تحتوي أوراقحقيبة قارئ العملة القطرية مع 

، سلط المستخدم الضوء على الكيفية التي سيعمل بها مثل هذا التطبيق على مجموعات التركيزخالل جلسة و

يضمن و. المكفوفينبصرية أو الإعاقة  لألشخاص من ذويالتحسين االستقاللية وتجربة البيع بالتجزئة اآلمنة 

مع متطلباتهم المالية بشكل مستقل وآمن خالل تجربتهم في يمكنهم التعامل س المكفوفينالحل أن األشخاص 

 البيع بالتجزئة.

  

القطرية من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية للتحقق من دقة  النقودمجموعة التركيز الختبار تطبيق قارئ  - 3الشكل 

الحقيقية والمزيفة باستخدام ضوء األشعة فوق البنفسجية األوراق النقديةالتعرف على   

 

 )USD (لدوالر األمريكياالتطبيق  يغطيوتعليقات المستخدمين،  وبناء على توصيات مجموعة التركيز

وسيدعم التطبيق بشكل إجمالي تلك العمالت  األكثر شيوًعا للسفر، ةالوجه همألن )GBP (والجنيه اإلسترليني

ال يتطلب التطبيق الوصول إلى اإلنترنت للحصول على كما . باالستقالليةالتي ستسمح للمستخدم بالشعور 

يقوم التطبيق باإلنترنت  األخيرة من السوق وعندما يعود االتصال االسعارقيم سعر الصرف ألنه قام بتخزين 

للمستخدمين حساب  مسح األوراق النقدية. باإلضافة إلى ذلك، تتيح ميزة الصرف أسعاربتحديث جميع 

ومن في الوقت نفسه، وقطري والدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني. الريال الاألوراق النقدية الثالث: 

المزيفة باستخدام ضوء األشعة فوق البنفسجية الخارجي، كان التطبيق  األوراق النقديةالكشف عن خالل 

ادًرا على التعرف على جميع األنماط المخفية عبر كاميرا الهاتف الذكي وإخطار المستخدمين النهائيين ق

 .الحقيقية األوراق النقديةعند اكتشاف 
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 كيفية تنزيل التطبيق

 ويجذب المستخدمين Google Play و App Storeكل من متوفر عبر  قارئ العملة القطريةتطبيق إن 

البحث في متاجر التطبيقات على كال النظامين  يمكن للمستخدمينلتنزيل التطبيق، وه. لتنزيله واستخدام

مسح رمز االستجابة السريعة  يمكنككما ". Qatari Money Readerاألساسيين باستخدام مصطلح "

 لمعرفة المزيد عن التطبيق وكيفية تنزيله.

 

 

يل تطبيقرمز االستجابة الرسيعة   1الشكل   العملة القطريةقارئ  لتب  

 الخاتمة

أحد النجاحات التي حققها برنامج مدى  قارئ العملة القطرية وبالتالي، يعد اإلصدار الجديد من تطبيق

والمتقدمين لالبتكار، والذي ُصمم لتشجيع المبتكرين على إيجاد حلول باللغة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 المزيفةأخيًرا، سيساعد اعتماد مثل هذه الحلول أيًضا في القضاء على تداول العمالت الورقية و. في السن

 .من خالل السماح للمستخدمين بالتحقق على الفور من صحة أوراقهم النقدية
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