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 التقاط الحركة: منظور تقنينظام فهم تحديات إنشاء مجموعة بيانات لغة اإلشارة ل

 سامي سدراتي وأسامة الغول

 مركز مدى

 

  الملخص

األفراد الصم وضعاف  ايستخدمه( هي لغة بصرية بنظام نحوي يختلف عن اللغة المنطوقة SLلغة اإلشارة )

. كبيًرا يمثل نقص المعلومات المترجمة من النص العربي إلى لغة اإلشارة حاجًزاوالسمع كقناة اتصال أساسية. 

أوسع داخل مجتمعات الصم ذات مهارات هذه الفجوة تكون و، والمجتمعإنه يخلق فجوة بين مجتمعات الصم 

طّور ، وكجزء من مشروع لغة اإلشارة جملة، 2021في عام  ،الفجوة لسد هذهوالقراءة والكتابة المنخفضة. 

لغة اإلشارة القطرية لخدمة هذا المجتمع  تستخدممركز مدى "بو حمد"، أول شخصية افتراضية رقمية )أفاتار( 

ومنح الحياة لهذه األداء الرقمي  وبهدف تحسينلغة اإلشارة. ب والمساعدة في ترجمة النصوص العربية

المحترفين الذين  مترجمي لغة اإلشارة( لتسجيل أداء mocap، تم استخدام نظام التقاط الحركة )الشخصية

تم تحويل هذه التسجيالت بعد ذلك إلى ويترجمون الكلمات والجمل العربية الشائعة والمستخدمة في الغالب. 

يعد و(. MLلتعلم اآللي )بيانات رسوم متحركة رقمية لزيادة قياسها وتحسينها كمجموعة بيانات تدريبية ل

استخدام نظام التقاط الحركة حاليًا الطريقة األكثر فاعلية لتحقيق قبول أوسع بين الصم وضعاف السمع من خالل 

 استخدام التي واجهتتلخص هذه المقالة العملية والتحديات الفنية و. للمترجم الحقيقيالحركة الطبيعية  محاكاة

مجموعة محّسنة من الحركات  على شكلفتراضية االشخصية في الاط الحركة البيانات األولية من نظام التق

 لبناء مجموعة البيانات.

   

 مقدمةال

يتم التسجيل ، في هذه الحالة األخيرةو[. 1هو تسجيل رقمي لحركة األشياء أو األشخاص ]نظام التقاط الحركة 

 وضع"( أو عن طريق Inertial Mocapبمساعدة المستشعرات الموضوعة داخل بدلة مصنوعة خصيًصا )"

هناك تقنيات كما أن "(. Optical Mocap)" خاصةعالمات على جسم الشخص وتسجيل حركته بكاميرات 

 حركة بالتقاطالكاميرات المتخصصة المزودة بأجهزة استشعار للعمق  تقومحيث نظام التقاط الحركة لأخرى 

 للغة اإلشارةلتسجيل الحركات الدقيقة لليدين واألصابع واألذرع أكثر مالءمة نظام التقاط الحركة يعد و. الشخص

الرسوم المتحركة التقليدية التي أثبتت أنها تستغرق وقتًا طويالً للغاية ومن المستحيل عملياً إطارات بدالً من 
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نظام التقاط فإن ، حققهاي. على الرغم من النتائج المرئية المرضية التي قد عبرها إنشاء قاعدة بيانات لغة اإلشارة

 في شخصية التكنولوجيااستخدم مركز مدى هذه وقد قبل استخدامه.  والمعالجةتطلب التحرير يغالبًا ما الحركة 

من  لهذه المهمة جزءً وتشكل . بشكل آلي تقوم بتوليد لغة اإلشارة القطرية شخصية افتراضيةوهو ، "بو حمد"

 [.2برنامج مدى لالبتكار ] المدعوم من قبل "جملة"مشروع بحث لغة اإلشارة 

 

 المعالجةفهم عملية 

 بلغة اإلشارة يتم تسجيلها بالترجمة بكلمات / جملالتقاط الحركة الذي يرتدي بدلة  مترجم لغة اإلشارةيقوم 

على  مترجم لغة اإلشارةتنعكس كل حركة يقوم بها و. التقاط الحركةبواسطة جهاز كمبيوتر مزود ببرنامج 

 وتشمل عمليةتحرير. واللمعالجة ابرنامج من قبل يتم حفظها بتنسيق يمكن قراءته ل افتراضيهيكل عظمي 

تحسين البيانات األولية مثل تقليل اإلطارات الرئيسية وتعديل موضع أجزاء الجسم وخاصة اليد  المعالجة

 والذراع وإزالة الضوضاء.

 

في الوقت الفعلي الحركة لتقاط ا -البزة الخاصة باستخدام  لغة اإلشارةمترجم من اليسار إلى اليمين:  المعالجة. عملية 1الشكل 

 المعالجة عبرالحركة  - الشخصية االفتراضيةمطابقة الحركة مع  -البيانات المستوردة في برنامج التحرير  -على البرنامج 

 الشخصية االفتراضية.

 

 التقاط الحركة معالجةمرحلة 

بإطارات المفاتيح الصفرية )الحركات المسجلة في  في عملية المعالجةا في ترتبط بعض المهام األكثر تكرارً 

على و. الحركةيرجع ذلك إلى فقدان اإلشارة لفترة وجيزة أثناء جلسة تسجيل والحالة األولية / حالة الراحة(. 
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، إال أن هناك بشكل آليالرغم من أن بعض المرشحات المضمنة في برنامج التحرير قد تعمل على إصالح هذا 

يعد إصالح حركات اإلطارات ، في هذه الحالةوحاالت قد تحذف فيها هذه المرشحات بعض الحركات المطلوبة. 

دوران متحرك  يتم تسجيل حركةعندما تحدث هناك مشكلة أخرى متكررة وهي كما أن الرئيسية يدويًا هو الحل. 

يرجع ذلك وطويل بدالً من دوران قصير.  اندور حيث يتم في معظم الحاالت رسم قوس بشكل غير صحيح،

حركة مفصله  محاكاةأساًسا إلى الطريقة التي يتعامل بها برنامج االلتقاط وخوارزميته مع دوران المفصل أثناء 

 حركة المعصم(. يحاكي)على سبيل المثال: مفصل اإلصبع األساسي  األساسي

  

. قاعدة اإلبهام الصفرية )مفصل المشط(2الشكل 

 

 . المفصل السالمي يحاكي حركة المعصم المتسارعة3الشكل 
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 والمقاربة المستخدمةالمنهجية 

الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد، ولكن بخالف الرسوم المتحركة ثالثية  في إطار التقاط الحركةيندرج تحرير 

جميع المبادئ األساسية للرسوم المتحركة التقليدية.  التقاط الحركةال تتبع ، األبعاد التقليدية التي يعرفها الجميع

تم تطوير هذه المبادئ األساسية بواسطة رسامي الرسوم المتحركة في ديزني في ثالثينيات القرن الماضي وقد 

الحركة " إن [.3وال تزال تتبعها في الوقت الحاضر استوديوهات الرسوم المتحركة ذات األسماء الكبيرة ]

والرسوم  التقاط الحركةتلك المبادئ المشتركة بين تحرير  إحدى ي" هوالوقفات المتتاليةمام مباشرة إلى األ

 حركة شخصية لمعالجةبالنسبة و[. 4" ]الوقفات المتتاليةالمتحركة التقليدية مع التركيز على تحرير وضعية "

 تم استخدام طريقتين لتحقيق الهدف النهائي:فقد ، "بو حمد"

هو إنشاء سلسلة من اإلشارات المرجعية في الجدول الزمني عن و (:الوقفات المتتالية)التحرير اليدوي • 

تعمل اإلطارات الرئيسية وتلك اإلشارات المرجعية.  ومعالجة الشخصية االفتراضيةطريق تخزين مواضع 

يتمتع هذا و. وفق إجراءات محددة على دفع الحركات بين اإلشارات المرجعية األصلية من التقاط الحركة

( لالستخدام المستقبلي عند مواجهة وضع الوقفات) معالجتهاالنهج بميزة تخزين اإلشارات المرجعية التي تم 

 كلمات أو جمل مختلفة. للشخصية االفتراضية للتعبير عن مماثل

به من هناك قدر ال بأس  :)Scripts and plugins( )البرامج النصية والمكونات اإلضافية( اآلليالتحرير • 

البيانات التي يجب معالجتها مع بعض المهام المتكررة مثل اقتطاع الحركة والقص  وتحديد الدورات األولية 

؛ (Scripts and plugins)والمكونات اإلضافية يجب أتمتة هذه المهام بواسطة البرامج النصية وللمفاصل. 

 أمًرا بالغ األهمية لتقليل وقت اإلنتاج. تعد تطويرها وتحديثها بانتظام وصيانتها حيث أن

 

 الخاتمة

بينما تحقق طرق تحرير الحركة ومن المهام الشاقة والمستهلكة للوقت.  والمعالجةتعد عمليات التحرير 

 والمعالجة، يمكن أن تتطلب عمليات التحرير األكثر شموالً في التقاط الحركةالحالية تغييرات متواضعة 

" أجزاء من الحركة يدويًا لتحقيق أفضل تمثيل مرئي للحركة األصلية. محاكاةإعادة من الفنان " ةالمعقد

هذه وباستخدام المقدم في هذه المقالة يمكن تسريع وقت اإلنتاج بشكل كبير.  واآلليمع النهج اليدوي و

هجين من خالل المزج بين هذين الن المعالجةفرص لمزيد من الدراسة في تعزيز عملية  تظهراألساليب، 
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 الشخصية االفتراضية يةجديدة باستخدام الذكاء االصطناعي للتعرف على وضع معالجةوإدخال طرق 

 .والتركيب اآللي للوقفات المتتالية

 

 شكر وتقدير

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

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

 .وتعاونهمدعمهم ل جملة"لغة اإلشارة "ومشروع  معالجة التقاط الحركة
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