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 بو حمد: أول مترجم افتراضي قطري للغة اإلشارة القطرية

 سامة الغولأشرف عثمان وأ

 مركز مدى

 

 ملخص

من . على الرغم وبنية خاصةجميع اللغات المنطوقة، فإن لغات اإلشارة لها قواعد نحوية كما هو الحال مع 

تتبع قواعد نحوية محددة.  اإلشارةلغة  أنها كانت مرئية ومتعددة األبعاد وتستند أساًسا إلى اإليماءات، إال أن

مدى على تطوير مركز لهذا السبب، يعمل وللغة اإلشارة هذه القواعد.  اآلليوبالتالي، يجب أن يتبع اإلنشاء 

الهدف األساسي إن اء أدوات مبتكرة جديدة للصم. إطار عمل جديد يهدف إلى دعم الباحثين والمطورين إلنش

تعتمد لغات اإلشارة وهو إنشاء أدوات تعزز تطوير البرامج باستخدام جمل تم التحقق من صحتها نحويًا. 

 بشكل أساسي على اإليماءات اليدوية وإيماءات الوجه.

 حيث األبعاد. ةثالثي ةافتراضي شخصيةبشكل أساسي مع اآللي للغة اإلشارة يتعامل التوليد ، لهذا السببو

منذ يعمل مركز مدى و. لغة اإلشارة توليد مجال مهمة إلزامية في الشخصيات االفتراضيةيمثل استخدام 

هذه  إطالقتم وقد . ةقطريالعربية وال شارةاإللغة لمترجم افتراضي  لى تصميم وتطويرع 2019عام 

لترجمة محتوى الموقع  ااستخدامه حيث يتم. للمركز اإللكترونيموقع الاآلن على  الشخصية االفتراضية

 المشروع ونوضح كيف تم تصميمه.هذا في هذه الورقة، نصف هدف ولغة اإلشارة القطرية.  إلى

، توليد لغة اإلشارة، لغة للترجمة إلى لغة اإلشارةاألبعاد  ةثالثيالشخصية االفتراضية  الكلمات المفتاحية:

 .اإلشارة القطرية

 

 مقدمة

لغة أن وجدنا وقد [. 1وهي غير موحدة ]، تستخدم مجتمعات الصم في البلدان المختلفة لغات إشارة مختلفة

الواليات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرازيل  مستخدمة في (SLاإلشارة )

بالنسبة للدول العربية، وجدنا أن معظم األبحاث ووجنوب إفريقيا والصين وكوريا واليابان ودول أخرى. 

[. ومع ذلك، تختلف لغة 2الحالية تركز على استخدام لغة اإلشارة العربية أو لغة اإلشارة العربية الموحدة ]
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مثل لغة ، تستخدم مجتمعات الصم العربية لغات إشارة مختلفةحيث ، اإلشارة من دولة عربية إلى أخرى

نقل المعلومات بهدف و[. 4ولغة اإلشارة التونسية ] [3ولغة اإلشارة السعودية ] (QSLاإلشارة القطرية )

مما يجعل فهم لغة ، [5قنوات متعددة لبناء البيئة المكانية الزمانية ] مترجم لغة اإلشارةيستخدم ، بين الصم

واللغويات  [6ويات ] في مجاالت مختلفة مثل اللغ نشط   اإلشارة ومعالجتها تحديًا للباحثين ويفتح مجال بحث  

تغطي  المحوسبةلغة اإلشارة فإن ، اللغويات الحسابية جهةمن و[. 8وعلم االجتماع ] [7الحاسوبية ]

 تخصصات مختلفة:

 [ ،9( التعرف على لغة اإلشارة ]1)

 ( بناء مجموعات البيانات بلغة اإلشارة.2)

 [،10( الترجمة اآللية من اللغة المنطوقة إلى لغة اإلشارة ]3)

 [،11( الترجمة اآللية من لغة اإلشارة إلى لغة اإلشارة ]4)

 [ ،12] أو الشخصيات االفتراضية( تركيب لغة اإلشارة باستخدام وكالء المحادثة 5)

  ، [13التعليقات التوضيحية ]إرفاق ( أنظمة تدوين لغة اإلشارة و6)

 [.14[ ]7لغة اإلشارة ]وإنتاج ( توليد 7)

 

 لغوية اإلشارة وترجمتها والتعرف عليها مجموعات بيانات واسعة النطاق ومجموعاتيتطلب إنتاج لغة 

ال توجد مجموعات بيانات واسعة النطاق متاحة للجمهور بأي ، [. ومع ذلك16]، [15لبناء أنظمة دقيقة ]

م على تقد األمرؤثر هذا وي. المحوسبةلغة إشارة مع شرح توضيحي عالي الجودة لمعالجة لغة اإلشارة 

لمجتمعات الصم وينطوي على شعور زائف  والتكنولوجياإلى المعلومات  النفاذالبحث ويقلل من إمكانية 

 باالستعداد التكنولوجي لهم.

أطلق مركز مدى مشروع بحث "لغة اإلشارة جملة" الذي يهدف إلى تحسين إمكانية ، لمعالجة هذه المشكلةو

يتكون مشروع "لغة و. للترجمة إلى هذه اللغة ة األبعادثالثي ةافتراضي شخصياتللصم باستخدام  النفاذ

 عناصر: خمسةاإلشارة جملة" من 

 بحيثمدى مركز على موقع توفر للعمل مباشرة م وهو، ( مترجم لغة اإلشارة االفتراضية "بو حمد"1)

مكونات لغة مع األخذ في االعتبار جميع ، يترجم محتوى الويب إلى لغة اإلشارة القطرية في الوقت الفعلي

 .(1[ )الشكل 17اإلشارة ]

 التي تهدف إلى توفير ترجمة فورية للنص باللغة العربيةومدى من ( الترجمة اآللية إلى لغة اإلشارة 2)

 [.18لغة اإلشارة ]لالتوضيحية إرفاق التعليقات ( نظام 3)

 .[18للتعرف على الجسم والوجه ] مكونات نصية( مستودع مفتوح المصدر يحتوي على 4)

 .مرفقة بتعليقات توضيحيةمكتبة تحتوي على مقاطع فيديو  وهي "مجموعة بيانات جملة( "5)
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 نركز في هذا البحث على المكون األول )مترجم لغة اإلشارة االفتراضية "بو حمد"(.و

 

 

 الشخصية االفتراضية ثالثية األبعاد

 

. بشكل آليلغة اإلشارة القطرية  توليدقطرية واقعية يمكنها  شخصية افتراضيةيهدف هذا العمل إلى إنشاء 

يجب أن تستند إلى قواعد لغوية محددة. ومع  ألنهامن المعروف أن معالجة اللغة المصدر هي مهمة شاقة و

تستخدم الترجمة كلمة بكلمة بسبب  الشخصيات االفتراضيةفإن العديد من أنظمة الترجمة القائمة على ، ذلك

العربية ]المرجع[ وبالتالي، عدم وجود مجموعة أدوات تطوير  اإلشارة لغة سات اللغوية على نقص الدرا

 البرمجيات وأدوات البرمجة التي تساعد المطورين على بناء تطبيقاتهم.

 

 

واقعية تنتج  الشخصية االفتراضية وفقًا للعديد من مجموعات التركيز مع الصم القطريين، يجب أن تكون و

شخص  هنا تتمتع بمعالم المصممةإن الشخصية االفتراضية واقعية. معبرة و حركات طبيعية وتعبيرات وجه

حل  االفتراضية "بو حمد"شخصية  تطويرتطلب قد )الثوب والغترة(. و قطريةالمالبس القطري يرتدي 

الرسوم المتحركة الحية والواقعية.  هذه الشخصيةأن تدعم التكنولوجية، فهي يجب العديد من التحديات 

وفي على بيئة ويب ذات اتصال إنترنت منخفض السرعة وموارد رسومية منخفضة.  ايجب أيًضا تشغيلهو

 71.000مضلع و شكل  116.000بتطبيق ما يقرب من يتم من خالل هذه الشخصية إنشاء جلد الواقع فإن 

 .(2)الشكل  زاوية رأس
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 فتراضي " بو حمد" على موقع مدى: المترجم اال1الشكل 

 

     

 الشخصية االفتراضية: تصميم بشرة ولحية ومالبس 2الشكل 

 

شكاًل مدمًجا  38عظمة وطبقنا  101استخدمنا هيكاًل عظميًا مكونًا من فقد ، هذه جلدالطبقة من أجل تنشيط و

الرسوم المتحركة مجرد وصف للتغييرات على طول الخط الزمني. وتشكل (. 3لتحريك الوجه )الشكل 

اعتمدنا طريقتين لتحويل شبكة المثلث الخاصة به إلنشاء رسم فقد األبعاد،  ةثالثي لهذه الشخصيةبالنسبة و

 متحرك:
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الرسوم المتحركة من خالل الهياكل العظمية المرتبطة بالشخصية: يتم تطبيق التحويالت الصلبة • 

 بتطيبق الجلد على الهيكلنعني والهيكل العظمي.  بما يتناسب مع جلد الشخصية تصميم. تم ةلكل عظم

عندما نقوم بتحريك أننا عملية ربط شبكة نموذج ثالثي األبعاد بالهيكل العظمي االفتراضي بحيث 

 ، مما يؤدي إلى إنشاء رسوم متحركة عالية الجودةهشخصية ما، يتحرك الجلد معل الهيكل العظمي

 ستخدم هذه الرسوم المتحركة لعمل إيماءات الجسم واليد.وللشخصية. 

الرسوم المتحركة من خالل تحويل الشبكة: أي تحريك كل رأس للشبكة بشكل منفصل وتخزين • 

تستهلك  التكنولوجياهذه ولكن لجديد أو من خالل وصف تغييرها من خالل وظائف معينة. ا موقعها

 استخدمناها فقط إلنشاء رسوم متحركة للوجه.فقد السبب، لهذا  و .بشكل كبير الموارد

  

   

 : تطبييق الجلد على الشخصية3الشكل

 

لشخصية. على االرسوم المتحركة نجاح تطبيق قمنا بتطوير مجموعة من األدوات والخدمات لضمان كما 

بسهولة في مواقعهم على الويب وترجمة  هذه الشخصيات االفتراضيةيتيح إطار العمل هذا للمطورين دمج و

 النصوص إلى لغة اإلشارة.

 بنية اإلطار

لمساعدة  Mada SLWebplayerمن مدى  يم مشغل وسائط لغة اإلشارة في مواقع الويبتم تصم

إلى مواقعهم على الويب دون الحاجة إلى  مترجمين افتراضيين إلى لغة اإلشارةالمطورين على إضافة 

 تطوير)باستخدام الخوادم السحابية( وإمكانية  توفرها الدائم. تم تصميم الخدمة لضمان الصفرمن  متطويره

 طبقات معمارية منظمة على النحو التالي: 5اعتمدنا  وقد. من مكوناتها كل مكون
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 خادم الموقع: يحتوي خادم الويب على موقع الويب الرئيسي الذي يتضمن الصورة الرمزية.• 

: الخادم الذي يوفر مجموعة أدوات لغة اإلشارة التي اقترحها SLK اح ترخيص النظاملمفت خادم مدى• 

في مواقعهم  الشخصية االفتراضيةبدمج مشغل بما يسمح لهم مجموعة األدوات للمطورين  وهو يتيحمدى. 

 كما هو موضح في القسم التالي.، على الويب

: بمجرد تحريك Mada RealTime SL Streamer نظام مدى لبث لغة اإلشارة في الوقت الفعلي  •

تلقائيًا بإنشاء طلب لبدء تلقي  SLK خادم مدى يقوم برنامج نصي مخصص على، ما المؤشر فوق فقرة

 ثنائي مضغوط. عبر حركة الشخصية كمحتوى بثلغة اإلشارة ترجمة 

)الكلمات  لغة اإلشارة خادم قاعدة بيانات اإلشارات: خادم يحتوي على قاعدة بيانات الرسوم المتحركة في• 

 + الجمل المشروحة(

لتعلم العميق المستخدمة لترجمة بميزة ا: الترجمة اآللية SLMT للترجمة اآللية إلى لغة اإلشارة خادم مدى• 

 .لغة اإلشارة العربيةالنص العربي إلى 

 

يوفر قناة اتصال ثنائية االتجاه عبر اتصال والذي  WebSocketتستخدم اتصاالت الشبكة بروتوكول 

TCP  .منظمة فريق عمل هندسة اإلنترنت تم توحيد هذا البروتوكول من قبلوقد واحد IETF  كـRFC 

 رابطة الويب العالمية بواسطة Web IDLفي  WebSocket APIويتم توحيد ، 2011في عام  6455

W3C . وإرسالها على فترات زمنية منتظمة لغة اإلشارةكة ليتم أخذ عينات من بيانات الرسوم المتحركما ،

تتراوح معدالت أخذ العينات و. نظام مدى لبث لغة اإلشارة في الوقت الفعليحيث يعتمد طولها على تكوين 

 يمكن تعديل معدل التحديث لدفق الشبكة في الوقت الفعلي بشكل منفصل.كما هرتز.  60و  20النموذجية بين 
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 لغة اإلشارة القطرية إلى مترجم االفتراضي اللنظام  المعمارية بنيةال: 4الشكل 

 الخاتمة

في مواقع  المترجم االفتراضي ثالثي األبعاد إلى لغة اإلشارةقدمنا في هذه الورقة إطاًرا جديدًا لدمج لقد 

إن الشخصية لغة اإلشارة. اآللي ل التوليدالويب أو تطبيقات سطح المكتب لجعله في متناول الصم عن طريق 

قام مركز  وقد ات وجه مقنعة.يد طبيعية وتعبير إشاراتواقعية تنتج  هي شخصية المقترحة االفتراضية

 الصم واعدةاالشخاص تبدو ردود الفعل من ه اإللكتروني، حيث اآلن على موقع هذه الشخصية مدى بتفعيل

توفير الترجمة إلى لغة األولى من مشروع كبير يهدف إلى تحسين  المرحلةالعمل  هذا يمثلكما . حتى اآلن

 في مواقع الويب.اإلشارة 

 

 شكر وتقدير

 ً  المركز و لمساهمين من مجتمع الصم القطريافريق برنامج مدى لالبتكار وجهود نحن نقدر تقديراً عاليا

حيث يعود . ونشعر باالمتنان لهم على مساهمتهم الفاعلة ،مجمع التربية السمعيةو  القطري الثقافي للصم

 .عاونهموتدعمهم ل جملة"لغة اإلشارة "ومشروع  معالجة التقاط الحركةمهام  نجاح

 

 

 فتاح ترخيص النظاملم خادم مدى

 مخدم الموقع

للترجمة  خادم مدى

اآللية إلى لغة 

 اإلشارة

 بيانات اإلشارات

 البث في الوقت الفعلي للترجمة من مدى
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