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 الملخص

تم في هذه الورقة تصميم وتنفيذ نموذج للعكاز الذكي للتقليل من نسبة المخاطر التي 
تواجه المكفوفين وضعيفي البصر أثناء التنقل من مكان آلخر، مما يؤدي إلى زياد الثقة 

اليومية بكل سالسة ويسر. يتكون هذا  بأعمالهمديهم ويسهل عليهم القيام بالنفس ل
النموذج من عكاز بسيط مزود بأجهزة استشعار للبيئة المحيطة، والتي تعمل على 
اكتشاف العوائق وتحسس األماكن المعتمة، وتقوم بتنبيه المستخدم عن طريق رسائل 

ة إلى ذلك، تم تصميم جهاز تنبيه صوتية من خالل سماعة أذن متصلة بالعكاز. إضاف
ملحق بالعكاز يتم تعليقه حول العنق يساعد المستخدم على تحديد مكان العكاز عندما 
يرغب في استخدامه، ويتم ذلك بإرسال موجات راديو يستقبلها العكاز فيصدر تنبيها 

م لوحة صوتيا، وبالتالي يمكن تحديد مكانه عبر التتبع. تم تنفيذ هذا النموذج باستخدا
أردوينو ومجموعة من الحساسات، وتم اجراء مجموعة من االختبارات عليه، وأظهرت 

 .النتائج أنه يقوم باألعمال التي صمم من أجلها بشكل جيد ومناسب للمستخدمين

 .ردوينوألوحة  ،استشعار ةمكفوفين، أجهز  ،زالدليلة: عكاالكلمات 
Abstract 

In this paper, a model of the smart walking stick was designed and 

implemented to reduce the risks faced by the blind and visually 

impaired people while moving from one place to another, which 

leads to an increase in their self-confidence and makes it easier for 

them to carry out their daily work smoothly. This model consists 

of a simple crutch equipped with sensors for the surrounding 

environment, which detects obstacles and senses dark places, and 

alerts the user via voice messages through an earpiece connected to 
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the crutch. In addition, an alert device attached to the crutch has 

been designed to be hung around the neck that helps the user locate 

the crutch when he wants to use it, and this is done by sending 

radio waves that the crutch receives, which emits an audible alert, 

and thus his location can be determined through tracking. This 

model was implemented using an Arduino board and a set of 

sensors, and a series of tests were conducted on it, and the results 

showed that it does the work for which it was designed well and is 

suitable for users. 

 المقدمة
اإلعاقة البصرية مصطلح يشير بصفة عامة إلى من يملكون درجات من فقدان البصر، 
تتراوح هذه الدرجات بين حاالت العمى الكلي وهم من ال يملكون أي إحساس بالضوء، 

لإلشارة إلى هذه الحاالت، وحاالت اإلبصار الجزئي،  وعادة ما يستخدم مصطلح كفيف
وقد تسبب  ،[1]الضوء والتمييز البصري لألشياء المرئية وهم من يستطيعون اإلحساس ب

اإلعاقات البصرية صعوبات في األنشطة اليومية العادية مثل القيادة، القراءة، التنشئة 
االجتماعية، والمشي، لذلك تمنح هذه الفئة بعض الحقوق من قبل الحكومات مثل الحق 

لبا ما تحمل العصا إلعطاء المزيد في امتالك العصا البيضاء أو امتالك كلب دليل، وغا
 من الحرية لمستخدمها.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يقدر عدد األشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية 
 212مليون كفيف يعانون من العمى الكلي و 23مليون شخص، منهم  252بنحو 

من األشخاص  %08مليونا يعانون من إعاقات بصرية متوسطة إلى شديدة، حوالي 
سنة فما  58و الشديد يبلغون المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف البصر المعتدل أ

 .[1]فوق 
عادة ما يستخدم األشخاص المعاقون بصريا العكاز التقليدي كأداة لتوجيههم عند التنقل 

وإخطار من حولهم بأن لديهم درجة معينة من فقدان البصر. وفي من مكان إلى آخر، 
ية القيادة كثير من األحيان تتم االستعانة ببعض الحيوانات، كالكالب المدربة لعمل

 .[2] خصوصا عند السير خارجا  
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 منهجية البحث
ات المستخدمة في إنجاز المشروع الخطو  باألحرى ن المنهجية المستخدمة في البحث أو إ

 :يصها فيما يليمكن تلخي

المكفوفين على  مساعدةي التي تمثلت ف، و وتحليلها تحديد المشكلة موضوع البحث .أ
 .واكتشاف العوائق التي تواجههم وإيجاد طريقهم السير

 عكاز الذكيحيث تم إختيار الالبديلة وأختيار األنسب منها، إقتراح الحلول والحلول  .ب
 .كحل مناسب

وكان الخيار هنا  ،البدء بالتصميم ووضع المخططات واختيار المكونات المناسبة .ج
 هو االعتماد على المعالج الصغروي لألردوينو وملحقاته.

 ، وكتابة األكواد البرمجية.الماديةمن تجميع المكونات ويتض التنفيذ .د
 نة.اإلختبار والصيا .ه

( في تصميم البرامج V-Model) Vُأستعمل نموذج  في هذا البحث والجدير بالذكر أنه
 واختبارها.

 المستخدمة في مساعدة المعاقين بصريا الموجودةالتقنيات 
األكثر انتشارا  واستخداما  من قبل على الرغم من أن العكاز التقليدي هو الوسيلة 

المكفوفين أو ضعاف البصر، إال أنه ال يمكن أن يساعدهم على اكتشاف المخاطر على 
جميع المستويات، لهذا ظهرت الحاجة إلى وجود وسائل فعالة وذكية تساعدهم على 

 مواصلة حياتهم اليومية والسير بثقة وأريحية.
المكفوفين للتعرف على األشكال واجتياز  فازق( Lee Stearnsابتكر  2812في عام 

العوائق( وهو نموذج لقفاز يساعد المكفوفين على اكتشاف العوائق التي تواجههم أثناء 
سيرهم، وتحديد األشكال المطبوعة على الورق وتركيبة الصور من خالل قدرته على 

اهتزاز  تحسس عتمة وإضاءة األسطح، يتم تنبيه المكفوف عبر اهتزازات من محرك
مركب في كل إصبع. كما أنه متصل بتطبيق هاتف محمول لعرض نتائج القراءة وأيضا 

  .للتبديل بين األوضاع المختلفة
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، حيث تم تطوير ioCaneآخرون بتطوير مشروع و  Leduc-Millsقام  2812في عام 
أداة لمساعدة مستخدمي العصا البيضاء، والتي تستخدم مستشعرات فوق صوتية 

بلوحة تقوم بإرسال البيانات لتطبيق الهاتف المحمول  وهي متصلةالعوائق الكتشاف 
 .[2]الذي يقوم بتنبيه المستخدم بوجود العوائق 

سير الذكية لضعاف دراسة تحت عنوان )عصا ال Gayathriأجرى  2812وفي عام 
البصر( أدت إلى تطوير عصا المشي الذكية لألشخاص ضعاف البصر، تقوم باكتشاف 

 GPSالعوائق وتوفر لهم مساعدات آنية عن طريق تقنيات نظام تحديد المواقع العالمي 
(Global Position System)الهدف الرئيسي لنظام عصا المشي الذكية في  ، وتمثل

بتكلفة منخفضة وفعالة، والذي يعطي شعورا برؤية صناعية من  توفير مساعدة مالحية
 .[2]خالل توفير معلومات عن البيئة من حولهم 

بنشر بحث بعنوان )العصا الذكية لضعاف البصر  Satputeقام  2812أيضا في عام 
باستخدام األردوينو( تقوم على تصميم عصا ذكية مع جهاز استشعار بالموجات فوق 

اهتزازا وتنبيها صوتيا للشخص األعمى عندما يكتشف المستشعر وجود  الصوتية، تعطي
لتحديد موقع الشخص  GPSعائق أمامه. ويرتبط الجهاز بنظام تحديد المواقع 

المكفوف، باإلضافة إلى ثالثة أزرار تمكن المكفوف من التواصل مع أفراد أسرته أو 
هذا التصميم  الوحيد بين، وربما الفرق [5]ب الخاص به في حاالت الطوارئ الطبي

عتمة والنور، وكذلك الجهاز الملحق للبحث عن هو اضافة مستشعر للساتبوت  وتصميم
، نظام التواصل مع GPSالعكاز في حالة ضياعه، بينما تتفوق عصا ساتبوت بنظام 

 األهل.
 فكرة عمل العكاز الذكي

تساعد في التغلب  يتمحور هذا العمل حول توفير أداة مساعدة محلية ومنخفضة الثمن
على قصور العكاز التقليدي، وذلك بتوفير وسيلة فعالة وذكية تساعد المكفوفين على 
السير بأريحية وثقة بمعرفة البيئة المحيطة، وتسهم في خفض نسبة الوقوع في المخاطر 

 والتغلب على صعوبات الحياة اليومية التي تواجههم.
ستشعر ي حساسين األولنموذج يستخدم  طويرتتتمثل فكرة عمل العكاز الذكي في بناء و 

، يتم توصيلها بلوحة تحكم وتتم معالجتها واآلخر يستشعر شدة اإلضاءة وجود العقبات
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تنبهه  رسائل صوتية إلى أذن المكفوف،وبرمجتها، ثم تنقل النتائج المتحصل عليها ك
الصوتية هي عبارة عن وهذه الرسائل بوجود عائق أمامه، التخاذ االجراءات المناسبة. 

( تتعامل لوحة األردوينو برمجيا SD Cardملفات صوتية مخزنة مسبقا في ذاكرة )
السلكي يقوم تنفيذ جهاز  ذلك، تم باإلضافة إلى .الختيار الرسالة الصوتية المطلوبة

للتنبيه بمكان وجود  الخاصة بالعكاز بإرسال موجات إلى مستقبل متصل بلوحة األردوينو
 .العكاز

بشكل تلقائي الذكي القيام بها  العكازالوظيفية المطلوب من أهم المهام مكن القول بأن ي
 تتمثل في النقاط التالية: المستخدم بمساعدةأو 

 العكاز على اكتشاف العوائق المقابلة للمستخدم أثناء سيره. يعمل .أ

حيث من يقوم العكاز بتحسس اإلنارة لتحديد حالة المكان المحيط بالمستخدم  .ب
 .اإلضاءة

عه، بإصدار يعمل جهاز التنبيه الملحق بالعكاز على تحديد مكانه في حالة ضيا .ج
 .تنبيه صوتي

يعمل العكاز على تنبيه المستخدم برسائل صوتية في حال وجود عائق أو المكان  .د
 .المحيط معتم

( يوضح رسائل التنبيه في حال وجود عائق أمام المكفوف، أما الجدول 1الجدول رقم )
، مع مالحظة أن القيمة ناتجة من محول ( فيوضح رسالة التنبيه بحالة المكان2رقم )

( إلي قيمة رقمية محصورة فولتلقيمة التماثلية )يقوم بتحويل ا ،(ADCتماثلي رقمي )
 .bit 10)) 1822و 8بين القيمتين 

 . رسائل التنبيه بالعوائق.1 جدولال
 المسافة )سم( رسالة التنبيه

 151 – 111 على بعد ثالث خطوات.هناك عائق 
 111 – 51 هناك عائق على بعد خطوتين.

 51 – 1 العائق أمامك مباشرة.
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 رسالة التنبيه بحالة المكان.. 2 لجدوال
 قيمة حساس الضوء رسالة التنبيه

 أنت في مكان مظلم.
 

 111أصغر من 

 تصميم العكاز الذكي
وجهاز التنبيه الملحق  العكاز الذكيلكل من جهاز ( الهيكل العام 1يوضح الشكل رقم )

 عمل الجهازين.المادية والتقنية الالزمة ل كوناتلمويحتوي على ا، بالعكاز
 

 
 الهيكل العام لكل من جهاز العكاز الذكي وجهاز التنبيه الملحق بالعكاز .1شكل ال

يبين و الذكي، لعكاز ا المكونات المادية الخاصة بعمل جهاز 2رقم  يوضح الجدول
، العكاز الذكيالتنبيه الملحق ب جهازالمكونات المادية الداخلة في تركيب  2الجدول رقم 

 ويحتوي كال الجدولين على توصيف مختصر لهذه المكونات. 
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 ونات المادية لجهاز العكاز الذكي. المك3 جدولال
 المكون  الوصف

جهاز العكاز الذكي، حيث أن تم إستخدام لوحة أردوينو نانو للتحكم في جميع مهام 
هذه اللوحة تمتاز بصغر حجمها وسهولة استخدامها وبرمجتها ورخص ثمنها وكونها 

 مفتوحة المصدر.

 لوحة أردوينو نانو
Arduino Nano  

عبارة عن جهاز الكتروني يعمل على نفس المبدأ المماثل للرادار أو السونار، حيث 
ألنها تكون بترددات أعلى من التي  وُتسمى كذلك - ُيصدر موجات فوق صوتية

ثم يستقبل انعكاس هذه الموجات ويحولها   -يستطيع اإلنسان الطبيعي أن يسمعها 
إلى إشارات الكترونية يمكن ترجمتها باألرقام، ويعتبر من أكثر الحساسات 

 288سم إلى  2المستخدمة لقياس المسافات وتتراوح المسافة التي يمكن قياسها من 
 .[3]ملم  3أن تصل إلى دقة تتراوح إلى  سم ويمكن

حساس الموجات فوق 
  الصوتية

HC-SR04 
Ultrasonic Sensor 

يقوم حساس الضوء بتحسس اضاءة المكان لمساعدة المستخدم أثناء عملية السير، 
حيث أن السير في مكان مضي يسهل على المبصرين رؤية الكفيف بشكل أكثر 

الكثير من الحوادث العرضية التي قد تنتج عن عدم وضوحا، مما يساعد على تجنب 
 وضوح الرؤية في األماكن المعتمة.

 حساس الضوء
LDR 

تعتبر وحدة بطاقة الذاكرة مفيدة في المشاريع التي تتطلب تخزين البيانات المختلفة 
حيث تستخدم لنقل البيانات من وإلى بطاقة الذاكرة، ويمكن استخدام وحدة بطاقة 

 WAVالذاكرة لتخزين وقراءة الملفات النصية وتشغيل الملفات الصوتية ذات االمتداد 
  SPIمع األردوينو على البروتوكول د في االتصالوتعتم. [3]على بطاقة الذاكرة 

 )Serial Peripheral Interface( وهو بروتوكول يعمل على تمكين التبادل
الوقت، والذي يسمح المتزامن للبيانات، أي نقل البيانات في كال االتجاهين في نفس 

 .[2] بانتقال سريع للبيانات بين المعالجات والمعلومات المخزنة بالذاكرة

  وحدة بطاقة الذاكرة
SD CARD 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-peripheral-interface-spi
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تستخدم هذه الوحدة موجات تردد الراديو لنقل البيانات بين المعالجات التي تعمل 
، وتعتبر رخيصة السعر وصغيرة الحجم وأيضا سهلة 433MHzعلى نفس التردد 

 TXاالستخدام لجميع المشاريع الالسلكية، وتعمل هذه الوحدة في أزواج من مرسل 
لنقل البيانات، وتقوم باستقبال موجات الراديو المرسلة من جهاز  RXومستقبل 

سب حمتر  188التنبيه الملحق بالعكاز، ويمكن للوحدة أن تغطي ما ال يقل عن 
متر في  25-28إال أنه من الناحية العملية يمكن الحصول على  مواصفاته

 .[3]الظروف العادية في األماكن المفتوحة 

وحدة استقبال موجات 
 الراديو

222 MHZ RF 
RECEIVER 
MODULE 

فولت وتيار  5حويل الطاقة الكهربائية إلى صوت مسموع، وتعمل على جهد تقوم بت
مللي أمبير، وتقوم بتوليد صوت صفير مستمر بتردد رنين ~  28مقنن أقل من 

تعمل الصافرة على تنبيه المستخدم في حالة هبوط شحن بطارية هرتز.  2288
ن العكاز في حالة جهاز العكاز الذكي، كما أنها تقوم بتوجيه المستخدم إلى مكا

 ضياعه.

 صافرة
5V Active 
Alarm Puzzer 

تساعد السماعة المستخدم في استقبال الرسائل الصوتية التي يصدرها الجهاز، والتي 
تحذر المستخدم في حالة وجود عائق أمامه أو دخوله إلى منطقة معتمة. وقد تم 

لتسجيل التنبيهات  18.88اإلصدار  Blaze Media Proاستخدام برنامج 
 WAVالصوتية، والذي يتيح التسجيل الصوتي مباشرة بامتداد موجات صوتية 

وكذلك التعديل على تسجيالت وأصوات مسجلة مسبقا، ويمكن أيضا التحويل من 
 مباشرة. WAVإلى موجات صوتية  mp3صيغ أخرى مثل 

 سماعة

 ثنائي ضوئي ل المبرمج.يستخدم الختبار جهاز العكاز الذكي من قب

 ية لجهاز التنبيه الملحق بالعكازالمكونات الماد. 4الجدول 
 المكون  الوصف

 زالملحق بالعكا هللتحكم في جميع مهام جهاز التنبيتم إستخدام لوحة أردوينو نانو 
 (2)انظر الجدول  الذكي

 لوحة أردوينو نانو
Arduino Nano 
Bush Button 
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حال فقدانه للعكاز الذكي، حيث يقوم بالضغط عليه فيقوم يستخدمه الكفيف في 
المرسل بالتواصل مع العكاز السلكيا ، فيقوم العكاز بإصدار صفير ليدل الكفيف أو 

 أي شخص آخر بمكانه.

 زر االدخال
Bush Button 

تستخدم هذه الوحدة موجات تردد الراديو لنقل البيانات بين المعالجات التي تعمل 
مواصفاتها مشابهة لمواصفات المستقبل )أنظر  ،433MHzعلى نفس التردد 

عند الضغط على  عكاز الذكيجهاز الى لإال موجات الراديو سر وتقوم با، (2الجدول 
 .زر االدخال

وحدة إرسال موجات 
 الراديو

FS1000A 433 
MHZ RF 

TRANSMITTER 
MODULE 

 ثنائي ضوئي أخضر .يستخدم الختبار جهاز التنبيه الملحق بالعكاز الذكي من قبل المبرمج

 ثنائي ضوئي أحمر يستخدم الختبار جهاز التنبيه الملحق بالعكاز الذكي من قبل المبرمج.

 
، حيث الذكي الجهاز الملحق بالعكاز ( المخطط االنسيابي لنشاط2رقم )يوضح الشكل 

يقوم الكفيف في حالة ضياع العكاز منه بضغط زر اإلدخال في الجهاز الملحق، 
كما يوضح يساعد الكفيف على إيجاده. صفير عن العكاز الذكي عندها سيصدر 

يبدأ بحالة لدورة واحدة، والذي الذكي لعكاز ( المخطط االنسيابي لنشاط ا2رقم )الشكل 
، وتتكرر هذه الدورة مرات أخرى طالما العكاز في وضع "البداية" وينتهي بحالة "النهاية"

 التشغيل.
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  الملحق بالعكاز الذكيالتنبيه از نشاط جهالمخطط االنسيابي ل .2شكل ال
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 العكاز الذكي جهاز المخطط االنسيابي لدورة واحدة لنشاط .2شكل ال
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 تنفيذ واختبار العكاز الذكي
العكاز الذكي لكل من جهاز بعد االنتهاء من مرحلة التحليل، تم عمل تصميم نموذج 

داخلة في تركيب هذين الجهازين وتشغيل الدوائر االلكترونية ال الملحق بهالتنبيه جهاز و 
 بينكما هو موبرمجتها م تجميعها وبعد التحقق من جودة عملها، ت، كل على حدة

جهاز  ي( التصميم النهائي لنموذج2( و )3الشكالن ). يوضح (5( و )2بالشكلين )
 .وجهاز التنبيه الملحق بالعكاز العكاز الذكي
( يوضح نتائج اختبار النظام لستة عوائق وضعت على مسافات متباينة 5الجدول رقم )

سم، ويظهر فيه المسافة الحقيقية لبعد العائق عن حساس 122سم إلى 15تترواح من 
 ة، والقراءات الفعلية للحساس، ومعدل الخطأ لكل قراءة.الموجات فوق الصوتي

 
 بعد تجميعها.جهاز العكاز الذكي لوحة  .2شكل ال

 

 
 لوحة جهاز التنبيه الملحق بالعكاز الذكي بعد تجميعها. .5شكل ال
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 .نموذج جهاز العكاز الذكي .3شكل ال

 

 
 

 الذكي نموذج جهاز التنبيه الملحق بالعكاز .2شكل ال
 

وأتضح جليا من النتائج أن القراءات الفعلية للحساس كانت قريبة جدا من المسافات 
إلى  %8.8الحقيقية لبعد العائق عن العكاز، حيث كانت نسبة الخطأ تتراواح بين 

2.22% . 
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 . نتائج اختبار النظام5 جدولال

 معدل الخطأ رسالة التنبيه
)%( 

 قراءة الحساس
 )سم(

 المسافة الفعلية
 )سم(

 ت

هناك عائق على بعد ثالث 
 خطوات.

1..3 111 111 1 

 2 31 32 3.22 العائق أمامك مباشرة.

 3 15 15 1.11 العائق أمامك مباشرة.
هناك عائق على بعد 

 خطوتين.
1.11 .1 .1 4 

هناك عائق على بعد ثالث 
 خطوات.

1.15 134 133 5 

هناك عائق على بعد 
 خطوتين.

1.11 11 11 6 

 

إجراء اختبار لجهاز التنبيه الملحق بالعكاز ووجد أن مدى موجات الراديو كما تم 
سم يمكن أن  28، وعند إضافة هوائي بطول أمتار 2المرسلة والمستقبلة يصل إلى 

به عوائق )جدار أمتار، وذلك عند اختبار الجهاز في مكان مغلق  0يصل المدى إلى 
لحساس الضوئي لتحسس عتمة المكان ، كما تم اختبار اخرساني، أثات معدني، ....(

 من إضاءته، وكذلك اختبار البحث عن العكاز بواسطة جهاز التنبيه الملحق.

 االستنتاجات والتوصيات
من خالل هذا البحث تم تطوير نموذج للعكاز الذكي الخاص بذوي اإلعاقات البصرية 

ئل وتنبيهات صوتية رسا بإصداريساعدهم على اكتشاف العوائق والعتبات المقابلة ويقوم 
تصل إلى أذن المستخدم عبر سماعة عند اكتشاف أي عائق، ويعمل على تحسس شدة 
االنارة وتنبيه المستخدم في حالة وجود مكان معتم. إضافة إلى ذلك تم ربط النظام 

 بجهاز تنبيه يعمل على تحديد مكان العكاز إذا صعب على المستخدم معرفة مكانه.
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هذا الجهاز العكاز تبين لنا بوضوح كم التسهيالت التي يوفرها ومن خالل تنفيذ هذا 
لذوي اإلعاقات البصرية، فهو يعمل كمرشد لهم أثناء سيرهم ويمنحهم الكثير من الحرية 

 والراحة والثقة بمعرفة البيئة المحيطة بهم.
لغرض التطوير من كفاءة هذا الجهاز وجعله أكثر سهولة في االستخدام من قبل ذوي 

 عاقات البصرية، نقترح التوصيات التالية:اإل
 إضافة خاصية التنبيه باالهتزاز. .أ

 .البلوتوثاستبدال السماعات السلكية بأخري تعمل عن طريق  .ب

بالقرب من نهاية طرف العكاز وبرمجته باستخدام تقنيات الذكاء كاميرا  تركيب .ج
 الكتشاف الحفر والدرج في طريق المكفوف.االصطناعي 

، وإضافة زر يمّكن المكفوف من إرسال GPSربط العكاز بنظام تحديد المواقع  .د
 .موقعه إلى ذويه في حالة حدوث أي طارئ 
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