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SpeakLiz من تالوف: نحو تطبيق جوال للتعرف على لغة اإلشارة 

 

 بدعم من برنامج مدى لالبتكار
 

 2شهباز أحمد ، 1و جاكوم أندراديجهو

 2مركز مدى ، 1تالوف

 

 :ملخص

 

عد جزًءا من واحدة من أكثر خوارزميات والتي تالتعرف على لغة اإلشارة  تكنولوجيا يناقش هذا المقال

الكاميرا. إنه تطبيق عملي جديد نسبيًا  باستخدام( تحديًا: التعرف على اإليماءات AIالذكاء االصطناعي )

ربما يرجع ذلك إلى قوة الحوسبة ووجوده القديم والنظري في مجال الذكاء االصطناعي العام.  بالمقارنة مع

المطلوبة لجهاز ما لتتبع اإليماءات المعقدة )مثل لغات اإلشارة( فقط باستخدام كاميرا جنبًا إلى جنب مع 

فإن ، غير المثالية أو حتى العديد منها مجتمعة. ومع ذلك وثبات حركة الكاميراظروف اإلضاءة والتركيز 

إذا ما قورن زة المحمولة بمهمة التعرف هذه يعد أمًرا بعيد المنال الوصول إلى نتائج مقبولة على األجه

 معظم المشاريع البحثية في هذا المجال تعتمد على الكمبيوتر(.، القيام بذلك على أجهزة الكمبيوتر )في الواقعب

 .التعرف على لغة اإلشارة الكلمات الرئيسية:

 

 مقدمةال

 

بغض وبمجموعة البيانات )صورة أو نص أو صوت أو مستند(.  الذكاء االصطناعييبدأ كل شيء في 

ال يزال ، النظر عن التطورات العديدة في موثوقية الذكاء االصطناعي مع كميات أقل وأقل من البيانات

. يعتبر أمراً بعيد المنالالعثور على ذكاء اصطناعي يمكن أن يقترب من القدرة البشرية النموذجية للتعلم 

مجموعات البيانات الخاصة بتغذية أداة التعرف على اإليماءات هذه يجب أن تأخذ في االعتبار  هذا يعني أنو

كمية كبيرة من البيانات مع العديد من المتغيرات )اختالفات طفيفة في أداء اإليماءة من شخص إلى آخر 

يتم و[. 2المناطق ][. كما أن لغات اإلشارة معقدة للغاية في تنوعها عبر مختلف البلدان و1السرعة( ]و

تصبح عملية التنظيم التفصيلية ، الوجه؛ لذلك البسيطة وإيماءاتصابع األحركات  عبرلمعلومات توصيل 

الذكاء االصطناعي  لحلولللغاية داخل مجموعة البيانات ضرورية للحصول على أفضل مدخالت ممكنة 

 الالحقة التي ستعالج تلك البيانات.

 

 اإلشارة التعرف على لغةعملية فهم 

 

بادئ ذي بدء، يتطلب فهم التعرف على لغة اإلشارة من الجانب التكنولوجي فهماً عميقاً لبعض اتجاهات  

على األجهزة المحمولة بسبب الوقت جداً مهمة معقدة هذه ال وتعتبر[. 3الحوسبة والذكاء االصطناعي ]

 توضيحية تعليقاتالجة البيانات ويرسل المطلوب للمعالجة المحلية واالتصال باإلنترنت مع خادم يقوم بمع

يجب أن يكون مستوى تحسين الموارد ، في هذه الحالةو[. 4أو مخرجات مماثلة إلى الهاتف المحمول ]

بخالف و(. UXالحسابية كبيًرا للحصول على أداة مفيدة تأخذ في االعتبار أفضل تجربة مستخدم ممكنة )

 فيحرق نظام الهاتف أنه سيعلى الرغم من ، على العمل قادر تطوير حليمكن للمطورين ببساطة ، ذلك

 مما يجعله عديم الفائدة للتطبيقات الواقعية.، بطاريته في غضون ثوان   ويسنزفشريحة ال
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 (Kumar, A, 2016)   : خوارزمية التعرف على لغة اإلشارة1الشكل 

[. 5منح اآلالت القدرة على أن تكون ذكية ] مجاالاتجميع  يغطيالذكاء االصطناعي هو نظام شامل إن 

( مع إحدى الطرق األكثر شيوًعا لتعلم اآللة ألنها تهدف CNNهنا تتوافق الشبكات العصبية التالفيفية )و

إلى أداء بعض المهام لمحاكاة كيفية تحديد الشبكات العصبية للدماغ البشري لألنماط وتصنيف المعلومات. 

هناك الكثير من التقنيات ذات األساليب المختلفة. ومع فإن عرف على لغة اإلشارة، عندما يتعلق األمر بالتو

اعتمادًا على نوع البيانات المراد  وتحليل الفيديو األجسامفإن بعًضا من أكثرها شيوًعا هو اكتشاف ، ذلك

 تحليلها )اإليماءات الثابتة أو تلك التي تتضمن الحركات المعقدة(.

بشكل أفضل  يعملي التفكير في نوع الشبكات العصبية التالفيفية الذي يمكن أن من الضروركان ، لذلك

لبحث عن الشبكات ايمكن أن يكون وهنا عندما يكون الهدف هو تحليل أو تتبع البيانات من حركة اإلنسان. 

يمكن وبطريقة ما بمرور الوقت اختياًرا ممتاًزا.  تتغيرالعصبية التالفيفية المصممة للتعامل مع البيانات التي 

شبكات الو [6] (LSTM) الطويلةأن يكون هناك العديد من الخيارات مثل شبكات الذاكرة قصيرة المدى 

من الضروري مالحظة أن قرار كما أنه ( من بين أمور أخرى. SCRNNتالفيفية )المتكررة العصبية ال

من الضروري تحليل ونوع مجموعة البيانات المستخدمة في المشروع.  اختيار الشبكة العصبية يعتمد على

تفادي بداية المشروع بحيث يمكن للباحثين والمطورين تجنب العديد من المفاهيم الخاطئة و ذمن أمورعدة 

 التسبب في تأخير الوقت أو إنفاق الموارد غير الضرورية.

 

و توفير تجربة المستخدم الصحيحة والمحددة ومع ذلك، فإن الجزء المهم اآلخر من هذه الرحلة ه

، والذي يتضمن العمل على موثوقية األداة ليس فقط من الجانب ذوي اإلعاقات السمعيةللمستخدمين 

من المعروف أن العديد من أدوات الذكاء االصطناعي توفر فالتكنولوجي ولكن أيًضا من جانب فائدتها. 

يصبح تطبيق بالتالي والكلمات الفردية. سوى وال يمكنها تجاوز ، مخرجات رديئة من حيث التعقيد النحوي

قد كما ( أمًرا ضرورًيا لسد فجوات التعقيد النحوية بين الجانبين. NLPالمعالجة الصحيحة للغة الطبيعية )

هذا هو السبب في أن معالجة اللغة الطبيعية وتختلف الهياكل النحوية للغات اإلشارة عن اللغات المنطوقة. 
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لغة  من جهة توليدالتعرف على لغة اإلشارة ولكن أيًضا  من حيثاللغز )ليس فقط  هذا من احيويً  اجزءً  دتع

إتاحة يهدف هذا النوع من التكنولوجيا إلى و[. 7أو أي خيار مشابه( ] عبر الشخصيات االفتراضيةاإلشارة 

لفهم البيئة المحيطة في مهام وجعل إمكانية الحصول على مساعد رقمي أرخص هذه التكنولوجيا للحميع 

 الحياة اليومية بشكل أفضل.

ال يستطيع الجميع تحمل تكاليف خدمات ترجمة لغة اإلشارة ألكثر من ساعتين في أفضل الحاالت. حتى 

 وهي ال تزال هناك مشكلة كبيرة، بالنظر إلى حالة الموارد غير المحدودة لدفع ثمن هذه الخدمات بشكل دائم

هناك الكثير من اللحظات التي يحب فيها مستخدم لغة اإلشارة والشخص الذي ال يعرف [. 8الخصوصية ]

هذا النوع فيها يصبح  التياللحظة هي تلك  .لغة اإلشارة التواصل بينهما فقط دون حضور أي شخص آخر

أن  لكوغير ذمثل المؤتمرات والبث التلفزيوني ، الحاالتبقية ويمكن لمن التكنولوجيا ضروريًا للغاية. 

 لغة اإلشارة.البشرية لترجمة التستمر في طلب خدمات 

 

  

 

 

 (Maro, J, 2020)  (CNN) : معالجة الشبكات العصبية التالفيفية2الشكل 

SpeakLiz  :بدعم من برنامج مدى لالبتكار من تالوف 
 

ولكن في ، وال يمكن إنكار ذلك، اكبيرً  مثل تحديًاتلتعرف على لغة اإلشارة هذه المقاربة ليبدو أن ، باختصار

يعد رد الفعل اإليجابي لدى المستخدمين أثناء اختبار هذه األداة دافعًا كبيًرا لمواصلة تطوير ، الوقت نفسه

مما يجعل العالم أقرب إلى ، شارك في تأسيسها كارلوس أوباندو وهوجو جاكوم(التي ) تالوفمهمة شركة 

من قبل جميع  بسهولة الحلول التكنولوجية القابلة للحملمع استخدام أحدث  قابلة للنفاذالجميع بطريقة 

هذا النوع من الذكاء االصطناعي لبناء أداة التعرف على لغة اإلشارة تطوير يعد و[. 9] المستخدمين

الصفر بما في المحمولة أمًرا صعبًا ألن بناء هذا النوع من التكنولوجيا يتطلب إنشاء العديد من األشياء من 

   وسيطالتمثيل ال

 إحداثيات المفاصل
 خريطة العمق

التعلم 
األسبوعي 

تحت 

 اإلشراف

الشبكات 

العصبية 

 التالفيفية

الشبكات 

العصبية 

 التالفيفية
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( ذوي اإلعاقة السمعية)المصمم لألشخاص  SpeakLizالهدف هو تحديث إن مجموعات البيانات. ذلك 

 الكاميرا. بواسطةخاصةً للتعرف على لغة اإلشارة ، بميزات أفضلوتزويده 

 

والتي تحول لغة ، على ميزات مثل ميزة التعرف على لغة اإلشارة تالوفمن  SpeakLizيحتوي تطبيق 

ريق تحويلها إلى صوت ونص في الوقت عن ط، اإلشارة الكالسيكية إلى شكل حديث من أشكال االتصال

 حيث ترصد ،تعمل ميزة الصوت المحيطي على إبقاء المستخدمين على دراية بما يحيط بهمكما الفعلي. 

سيارات الطوارئ األصوات أصوات الصوتية لتحديد األصوات المحددة حولهم. وتشمل هذه  المعطيات

أصوات الذكور واإلناث وأصوات األطفال وحتى وأجهزة اإلنذار وأجراس الرنين وأصوات الحيوانات و

يتم تنبيه المستخدمين عن طريق االهتزاز ، بمجرد اكتشاف هذه األصواتوبعض أنواع الموسيقى. 

 للمستخدمين الصم "قراءة" ما يقوله اآلخرون.من جهتها  تتيح ميزة االستماع وواإلشارات المرئية. 

 

عندما يتحدث و(. iOSفي نظام ) 35( و في نظام أندرويد) لغة 48ا يصل إلى فهم م  SpeakLizيستطيع 

يمكن للمستخدم ويتم تحويل صوته إلى تنسيق النص في الوقت الفعلي. ، SpeakLizشخص إلى مستخدم 

أداء األنشطة اليومية دون  قادرون على الصم اآلن ينلمستخدموبهذا يكون اقراءة ما يقال والرد وفقًا لذلك. 

يمكن ، باستخدام هذه الميزةومن هنا والستماع. معاكسة لالتحدث هو عملية ن نعلم أونحن . عائقأي 

شمل الرموز بما ييمكن بعد ذلك تحويل النص إلى كالم بضغطة زر )كما للمستخدم الصم كتابة أفكارهم. 

 االنفعالية(.

  

 

 من تالوف SpeakLiz: 3الشكل 

إلى تكنولوجيا المعلومات  النفاذللترويج لحلول  ( Seedstars) سيدستارز مدى في شراكة معمركز دخل لقد 

حسين حياة لتفي قطر وخارجها  النفاذواالتصاالت بهدف نهائي يتمثل في دعم الشركات الناشئة في مجال 
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رؤية لدعم االبتكار من خالل العمل مع أفضل الشركات الطرفان اليتشارك واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

 [.10] المتخصصةجال وتقديم التمويل المناسب والخبرة الناشئة في هذا الم

 -إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقمية من مدى النفاذ بجائزةتالوف شركة  تفاز، 2020في عام 

 Visionو  SpeakLizالوصول المجاني إلى تكنولوجيا  تالوف أتاحت، في اآلونة األخيرةو. سيدستارز

فاز الفريق بالجائزة األولى في أكبر مسابقة  كمافي اإلكوادور.  البصرية والسمعيةلألشخاص ذوي اإلعاقات 

 مؤتمر شركة ناشئة في العالم في 200من أفضل  ةكواحد الشركةوتم اختيار، لريادة األعمال اإلكوادورية

ً وفاز . SpeakLizقمة الويب بفضل تطبيق  تاريخ قناة المسابقة  بالجائزة الثانية فيت الشركة أيضا

(History Channelك ) فكرة لتغيير التاريخ بفضل تطبيقVision. 

 

قد ، بما في ذلك التعرف على اإليماءات، الحلول التكنولوجيةأن العديد من هذه  تالوف ت شركةأثبت وقد

من أكثر السيناريوهات تعقيدًا  االتعامل معه واحدً هذا المجال الذي يشكل ، نجحت في مجال تيسير النفاذ

ستدالل خوارزميات الذكاء االصطناعي نظًرا للعدد الكبير من العوامل التي يجب أخذها في االعتبار. ال

يمكن أن تستفيد  حيث .النفاذفقد حان الوقت لالستفادة من هذه األداة لتطبيقها بما يتجاوز إمكانية ، وبالتالي

ثير من الصناعات األخرى التي ال تدرك هناك الك، في الواقعو. أداة كهذهالعديد من الصناعات األخرى من 

 حتى كيف يمكن للتعرف على اإليماءات والتقنيات األخرى أن تؤثر بشكل إيجابي على عملياتها.

 

 الخاتمة

الخوادم المثيالت أو لتعرف على لغة اإلشارة هو استخدام لمجال هذا الغالبًا ما يكون األسلوب الشائع في 

فإن التحدي يكمن في أنه حتى مع وجود ، تتمتع بقوة معالجة كبيرة. ومع ذلكالبعيدة / عبر اإلنترنت التي 

هذا  يشكليمكن أن ، بالنسبة للمستخدم الحقيقيو. فترة كمونهناك دائًما فإن ، اتصال إنترنت فائق السرعة

ة بإجراء مزيد من البحث لمطابق تالوففريق  يقومو حدوث مشكلة ما أو عدم حدوثها.العامل الفرق بين 

النموذج  لتضاف إلىمستخدم  من تجربة كل األداء الحالي في الوقت الفعلي مع إمكانية التعلم من أنماط جديدة

من المحتمل أن يتطلب األمر استخدام بعض المثيالت السحابية لتحديثات نموذج محددة عند والمركزي. 

يمكنه وبهذا أخرى في بيئة محلية. الجديدة مرة  الشبكات العصبية التالفيفية أنماطالطلب ثم نشر جميع 

 الذكاء االصطناعي بشكل مستقل. باستخداماالستمرار في تقديم أداء في الوقت الفعلي 
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