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 كي یدركوا معنا

 خلفیة االختراع :

بشكل عام " بالكامیرات " وبصفة خاصة " بالكامیرات التي توضح وتوصف  یتعلق البحث الحالي

والطرق المتوفرة  األجھزةطریقة وتقنیة معینة " ومن الجدیر بالذكر أن  باستخدامللشخص ما حولھ 

ً في السوق والبحوث السابقة تحدثت عن وسیلة تعویضیة یعتمد علیھا المكفوفین وغیرھم ،  حالیا

والجانبین ، كذلك تكون  األماموالغرض منھا اتقاء االصطدام باألجسام أثناء الحركة بتحریكھا إلى 

ة من معدن خفیف الوزن أو وسیلة للفت انتباه الناس إلى أن حامل ھذه العصا كفیف ، وتصنع عاد

من البالستك من مجموعة من الوصالت لیسھل طیھا عند عدم الحاجة . ونظرا للتقدم والتطور 

خاصة في المجتمعات النامیة لذلك فالمكفوفین یعانون جداً ویشعرون باإلحراج جراء تنقلھم ببعض 

ن في العالم الخارجي فھم ال نرى المكفوفی اآلناألجھزة والعصي التي تدلھم على الطریق فنحن 

، ومن ھنا أتت فكرة الباحثة وھي عبارة عن جھاز إلیھمالُمخترعة  األجھزةمنعزلین عنھ رغم جمیع 

یحتوي على كامیرا أو عدسة متصلة بدائرة الكترونیة تحتوي على معالجات وقاعدة بیانات ثم إلى 

یاء من حولھم ویصفھا ویخبرھم یصور لھم األش االختراعمخرج صوتي للمكفوفین، بشكل عام ھذا 

 بھا السلكیاً بالصوت.

وال یظھرھم بشكل  بالحرج والنقص أشعارھمھذه الفكرة ستفید المكفوفین لتوضیح الرؤیة لھم وتقلل 

 .مختلف عن األشخاص الطبیعیین

: للبحث مع العلم بأن ھناك ثالث وثائق وھي األقرب  

م 22/12/2010وتاریخھ  2010013393ا ) رقم : الوثیقة األولى : طلب براءة االختراع ( كوری  

ھذه الوثیقة لیس لھا عالقة بطلبي أبداً ألنھا عبارة عن كامیرا للجوال یتم فتحھا عن بعد في حال 
سرقة والغرض منھ مختلف تماما عن الغرض وطریقة تطبیق اختراعي فالغرض من االختراع 

 عمل بتقنیة االتصاالت الالسلكیة قصیرة المدى.الكوري ھو الوقایة من الجریمة ومنع السرقة وھي ت

م  5/8/2009وتاریخھ  101498845الوثیقة الثانیة : طلب براءة اختراع ( الصین ) رقم :   

ن تستخدم تقنیة ھذه الوثیقة تعتبر األقرب الختراعي قبل التعدیل كونھا تتحدث عن نظارة للمكفوفی
التعرفروبوت أسیمو إلخطار المكفوف من العوائق من حولھ ،  	تسجیلھم	تم	الذین	الناس	وجوه	على	
	لھم	رسائل	وإیصال	،	باالسم	ومنادتھم	مسبقا، یستطیعو  ،وتوجیھھم 	من	یقرب	ما	تمییز	 شرة ع
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	أشخاص یفرق، مختلفین 	الوجوه	بین	 ة ولكن ال یستطیع وصف األشیاء من حولھ كفكر المختلفة
ال عندما اختراعي بعد التعدیل ولكن فكرة اختراعي مختلفة كونھا تصف للمكفوف ما أمامھ فمث

 یمشي ویكون أمامھ " درج .. تخبره بان ما أمامھ اآلن ھو درج " فالمختلف بان فكرتي تصف
من خالل  وف ما حولھ وتساعد أیضا فئات أخرى تم ذكرھا سابقاً وتحدد المسافة أمام المكفوفللمكف

تلفتین تماماً عن تقنیة ثالثیة األبعاد وعند التعدیل والتطویر في االختراع تم استخدام طریقتین مخ
 طریقة عمل الروبوت لذلك ھذه الوثیقة تعتبر مخالفة تماماً الختراعي .

 

م 3/3/2010وتاریخھ :  101658457لثة : طلب براءة اختراع ( الصین ) رقم : الوثیقة الثا  

رعایة ھذه الوثیقة أیضاً بعیدة عن اختراعي فیتعلق ھذا االختراع بأنھ روبوت للمساعدة في ال
آلیة  الصحیة وھي تتألف من جسم روبوت كامل وفیھ أجزاء معینة مثل : الكامیرا ، ذراع روبوت ،

طویر مختلفة . لكن جھازي فكرتھ مختلفة تماماً فالتقنیة المستخدمة بعد التعدیل والتالحركة ، جسم 
 عن تقنیة الروبوت .

 الفكرة تعتبر جدیدة وجدیرة للحصول على براءة اختراع بدلیل انھ : 

ول علیھا من جدید وال توجد فكرة مثلھ أبدا على مستوى العالم بناًء على تقاریر رسمیة تم الحص -1
أحمد عبد الواحد ویتمتع بشرط " الجدة " شركة  

الم مبني على فاالختراع قابل للتطبیق والتنفیذ وال یتعدى قوانین الطبیعة والواقعیة وھذا الك -2
لتطبیق تقریر رسمي تم الحصول علیھ من شركة احمد عبدالواحد وینص على أن االختراع قابل ل

 والتنفیذ 

نفیذه من یھ إذا لم یتیسر لرجل المھنة العادي معرفة طریقة تیحتوي االختراع على خطوة ابتكار -3
رجل المھنة العادي خالل التقنیة السابقة ، فالطریقة األولى والثانیة تعتبر مبتكرة وجدیدة وال یمكن ل

تھا . فلذالك أن یتعرف على ھذه الطرق من خالل التقنیات السابقة والوثائق الثالثة التي تم مناقش
جدیدة ومختلفة عن كل التقنیات السابقة . تعتبر الفكرة  

 الوصف العام لالختراع

الھدف من ھذا االختراع على ضوء ما سبق مساعدة المكفوفین في إدراك األشیاء التي من حولھم 

في األماكن المختلفة والجدیدة واألماكن التي تصعب فیھا الرؤیة نظراً إلمكانیة إضافة فالش ضوئي 

ي أغلب یعمل تلقائیاً في األماكن المظلمة أو عن طریق خاصیة الرؤیة اللیلیة (خاصیة موجودة ف

المجتمع وعدم  إلىساعد المكفوفین للخروج یتكمن في انھ س االختراعھذا  أھمیةالكامیرات). 

 والنقص. باإلحراجالشعور 
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 األشیاءفي تصویر  أھمیتھایتحقق ھدف ھذا البحث من خالل  تصمیم كامیرا ناطقة وقیاس مدى  

 لذي یشمل على : بھا السلكیاً بالصوت ، وا وإخبارهمن حول الشخص ووصفھا بدقة 

 مفتاح إیقاف وتشغیل الجھاز . والذي یسمح للشخص التحكم بھ . -1

 كامیرا تصور األشیاء من حول الشخص . -2

التي ال تسمح  األماكنحتى في  األشیاءفالش یعمل تلقائیاً في األماكن المظلمة مما یسھل معرفة  -3

 بالرؤیة، أو استخدام خاصیة الرؤیة اللیلیة.

صوت الن لكل شئ في الدنیا لھ  إلىرموز وتحول الرموز  إلىدوائر الكترونیة تحول الصور  -4

اح رمز ، للموز رمز ، للكرسي رمز ، كل فرمز معین فھناك قوائم متعددة من الرموز فمثال " للت

 لھ رمز مختلف عن األخر " . إنسان

 ي یتم تجمیعھا .قاعدة بیانات تحتوي على أكبر عدد ممكن من الرموز الت -5

 * یتم تجمیع الرموز بالتقاط صور بنفس الكامیرا وتخزینھا في قاعدة البیانات. 

مفتاح یحدد ما إذا كانت الصورة الملتقطة سیتم تخزینھا في قاعدة البیانات كرمز أو سیتم  -6

 مقارنتھا بالرموز المخزنة مسبقاً في قاعدة البیانات.

 خلیة تنقل وصف الصور السلكیاً إلى السماعة ." بلوتوث " دا السلكیة قطعة -7

 سماعة تستقبل المعلومة من الجھاز صوتیاً . -8

 .للمایكروفونمنفذ  -9

  



4	
	

 شرح مختصر للرسومات

(أ) یمثل السماعة ، الجزء المشار ـب إلیھ، الجزء المشار ومكوناتھ االختراع) یمثل شكل 1الشكل (

(ج) ـب إلیھالتي تصور جمیع ما حول المكفوف ، الجزء المشار  أو الكامیرا (ب) یمثل العدسةـب إلیھ

رموز  إلى(د) الكترونیات تحول الصور ـب إلیھتشغیل ، الجزء المشار الو اإلیقافیمثل مفتاح 

 إلى" تنقل الصوت  بلوتوث) یمثل قطعة "ھـ(ـب إلیھصوت ، الجزء المشار  إلىوتحول الرموز 

 إلیھ، الجزء المشار  المظلمة األماكن) فالش یعمل تلقائیاً في و(ـب إلیھشار السماعة ، الجزء الم

 .مفتاح اختیار الوضع )ح(ـب إلیھ، الجزء المشار  مایكروفون) ز(ـب

 

 

 

  

)1الشكل (  
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 الوصف الشامل :

 مفتاح إیقاف وتشغیل الجھاز . والذي یسمح للشخص التحكم بھ . -1

 كامیرا تصور األشیاء من حول الشخص . -2

التي ال تسمح  األماكنحتى في  األشیاءفالش یعمل تلقائیاً في األماكن المظلمة مما یسھل معرفة  -3

 بالرؤیة، أو استخدام خاصیة الرؤیة اللیلیة.

صوت الن لكل شئ في الدنیا لھ  إلىرموز وتحول الرموز  إلىدوائر الكترونیة تحول الصور  -4

اح رمز ، للموز رمز ، للكرسي رمز ، كل فمثال " للتفئم متعددة من الرموز رمز معین فھناك قوا

 لھ رمز مختلف عن األخر " . إنسان

 قاعدة بیانات تحتوي على أكبر عدد ممكن من الرموز التي یتم تجمیعھا . -5

  * یتم تجمیع الرموز بالتقاط صور بنفس الكامیرا وتخزینھا في قاعدة البیانات. 

ة الملتقطة سیتم تخزینھا في قاعدة البیانات كرمز أو سیتم مفتاح یحدد ما إذا كانت الصور -6

 مقارنتھا بالرموز المخزنة مسبقاً في قاعدة البیانات.

 داخلیة تنقل وصف الصور السلكیاً إلى السماعة ." بلوتوث "  السلكیة قطعة -7

 سماعة تستقبل المعلومة من الجھاز صوتیاً . -8

 .للمایكروفونمنفذ  -9

 

 قاعدة البیانات (خاص بالمصمم): أوالً: تغذیة

 التالي : سنفعلھ ماذاكرة قاعدة البیانات فارغة وأننا داخل غرفة بھا كرسي فقط،  أن لنفترض

 الموجود داخل الكامیرات الرقمیة سنلتقط صورة للكرسي عبر عدسة الكامیرا إلى المستشعر

)CCD:	Charge	Coupled	Device (لتتیحكھربیة،  إشارة لىالذي یحول اإلشارات الضوئیة إو 
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الدخول إلى عالم الدوائر االلكترونیة حیث أن الصورة ستنتقل إلى وحدة معالجة الصورة للصورة 

 )Circuit	Integrated	IC:التي تحتوي على العدید من العناصر اإللكترونیة والدوائر المتكاملة (

) CONVERTER	A/Dك محول (وأیضاً ھنا تحلل الصورة من أبعاد وشكل ولون وما إلى ذلك...ل

، تنتقل بدقة ھاالتعامل مع التشفیر لسھولة یحول اإلشارة الكھربیة (التماثلیة) إلى إشارة رقمیةالذي 

رمز و وصف ھذه اإلشارة الرقمیة إلى وحدة معالجة أخرى بھا لوغاریثمات (برمجیات) لوضع

 للشيء.

 بین:وھناك مفتاح معین یحدد االختیار للمستخدم أو للمصمم 

 (خاص بالمصمم أو رجل المھنة) ؟: ھل ھذه الصورة ستتوجھ لتخزینھا في قاعدة البیانات1م

ً في قاعدة البیانات. (خاص2م  بالمستخدم أو : أم ستتوجھ للمقارنة بین معلومة موجودة مسبقا

 )المكفوف

 * مع األخذ بعین االعتبار مواصفات األشیاء من أبعاد وشكل ولون وما إلى ذلك.

(تكوین صورة  كما یمكن أخذ صورة للشيء من جمیع الجھات وتعریفھم بنفس الرمز* 

 .ثالثیة األبعاد)

 التالیة: االحتمالیاتأیضاً فرض * 

 الشيء ثابت كامیرا ثابتة 1

 الشيء ثابت كامیرا متحركة 2

 الشيء متحرك كامیرا ثابتة 3

 الشيء متحرك كامیرا متحركة 4

 

 ) تخزین المعلومة. وسیتم إرسالھا إلى ذاكرة قاعدة البیانات كرمز.1مسنختار (بالنسبة للحالة اآلن 

 .مایكروفونمع تحزین صوت یصف الشيء (كرسي). عبر 
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* ھناك تنظیم وتصنیف خاص بالرموز داخل قاعدة البیانات كوضع الجمادات في فئة 

فئة المفضلة  والحیوانات في فئة واألشخاص في فئة واألشخاص واألشیاء المعروفین في

 مثالً وھكذا... وذلك لسھولة الوصول إلى الرمز عند المقارنة.

 

 (خاص بالمكفوفین): ثانیاً: آلیة العمل

) تتحول اإلشارة الضوئیة إلى إشارة CCDستلتقط الكامیرا صورة الكرسي لتسقط على المستشعر (

یة إلى إشارة رقمیة تنتقل إلى كھربائیة ثم تنتقل إلى وحدة معالجة الصور وتتحول اإلشارة التماثل

 ً ) وسیقارن الرمز الملتقط بالرمز 2م( على الخیار وحدة البرمجیات وسیكون المفتاح معد مسبقا

ً في قاعدة البیانات، إذا وجد ھناك تطابق بنسبة عالیة (یجب عمل احتمالیة لنسبة  المخزن مسبقا

ویصدر الصوت عبر البلوتوث عات السماإلى  المطابق یصدر أمر بإرسال الملف الصوتي الخطأ)

 للمكفوف (كرسي).

وبھذه الكیفیة یمكن تنفیذ وتطبیق االختراع فبمجرد قراءة رجل المھنة العادي لھذه المتطلبات 

 .سیعرف طریقة تركیبھا مع بعضھا البعض وتشغیلھا

 توزیع استبیانات على فئات عدیدة و ھم:تم قد و

 بخط برایل )،استبیانات المكفوفین  ( 

 األطباء،

 الطالبات ( من مختلف المراحل )،

 معلمات،

 في نفسیة المكفوفین، أخصائیین

 اختبار التجربة. أنواعوھذا یعتبر نوع من  االختراعلمعرفة رأیھم في أفراد من المجتمع 

ً تم  زیارة معھد النور وإجراء مقابالت مع طالبات كفیفات ومعلمات كفیفات ومعرفة رأیھم وأیضا

 إبصارزیارة جمعیة ثم تمت  المشروع واالستفادة منھم في معرفة أحدث األجھزة للمكفوفین .في 
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العام األستاذ . محمد توفیق بلو لتوزیع االستبیانات على بعض المكفوفین  األمینالخیریة ومقابلة 

ومن  یل .المتواجدون في الجمعیة ومقابلة أخصائیین في نفسیة المكفوفین وطباعة االستبیان بخط برا

وطرح علیھم الفكرة لتبني  عبد الواحدوشركة أحمد زیارة شركة سامسونج الجانب التقني تم 

 .وأبدوا اھتمامھم بالجھاز وانھ من الممكن ان یطبق على أرض الواقع المشروع وتصنیع الجھاز 

لي بدخول  في حالة الحصول على براءة االختراع  حتى یسمح إالوبما انھ ال یمكنني تجربة الجھاز 

تصمیم المحاكاة  فتم تجربتھا من خالل االستبیانات المذكورة سابقاً  وعن طریق  تھ،المعامل وتجرب

(( بناء نموذج متحرك یكون نسخة مطابقة غالبا للفكرة بحجم أصغر . ویتم تنفیذ االختبارات على 

 وأثبتت )) ((Photoshop	Adobe)النموذج ودراسة النتائج )) ، لتوضیح الفكرة  في برنامج 

والتأكد من تصمیم نموذج ثالثي األبعاد لتوضیح الفكرة  وتم أیضاً  %51ة بنسبة یصحة الفرض

فكانت النتائج بعد أن تم تحلیلھا من خالل برنامج  .تطبیقھا فأثبت أیضاً صحة الفرضیة  إمكانیة

Microsoft	Office	Excel	2007	  : كانت النتائج كالتالي	

 %51المؤیدین

	%20ارضینالمع

 %29المحایدین 

 االستنتاج:

ساعد المكفوفین في التنقل بسھولة  في یسوف  االختراعأثبتت النتائج أن الفرضیة صحیحة و أن 

 .ویمكن تنفیذھا  %51األماكن المختلفة والجدیدة  بنسبة 

 :  نھأل الفكرة تعتبر جدیدة

جدید وال توجد فكرة مثلھ أبدا على مستوى العالم بناًء على تقاریر رسمیة تم الحصول علیھا من  -1

 ویتمتع بشرط " الجدة " عبد الواحدشركة أحمد 

للتطبیق والتنفیذ وال یتعدى قوانین الطبیعة والواقعیة وھذا الكالم مبني على تقریر  ةقابلفالفكرة  -2

االختراع قابل للتطبیق  أنینص على  و عبد الواحدة احمد رسمي تم الحصول علیھ من شرك

 والتنفیذ 



9	
	

وزرعھ على موقع في شبكة  االختراعجعل قاعدة البیانات موحدة لجمیع مستخدمي الممكن من  -3

ً  یمكنو االنترنت للمشاركة والتعاون في تغذیتھا وتحدیثھا، بناء موقع للتواصل االجتماعي  أیضا

 .(صوتي) خاص بالمكفوفین


