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 ملخــــــــــــــــص البحــــــــــــــــــث
تقجم ىحه الؽرقة ترسيػ لعرا السذي الحكية القائسة عمى استخجام لؽحة تطؽيخ )األردويشؽ( ومتحددات السؽجات 
الفؽق الرؽتية لألشخاص ضعاف البرخ والسكفؽفيؼ بسداعجة بخنامج تػ بخمجتو لمياتف الشقال )بشعام أنجرويج( 

فؽفيؼ في إكتذاف العؽائق والتشبيو بؽجؽد عؽائق وإصجار أوامخ بالمغة العخبية ويقؽم ىحا الشعام لسداعجة السك
ايزًا بإرسال رسالة نريو لذخز أخخ في حالة وجؽد أي خطخ. كسا تػ استشتاج السعادالت الخياضية وإليجاد 

استخجام األقسار الرشاعية لتحجيج  واخيخًا وليذ اخخاً أفزل الشتائج المؽغاريتسات الالزمة مؼ اجل الحرؽل عمى 
 مؽقع السكفؽف. 

يتكؽن الشعام مؼ أجيدة استذعار لمكذف عؼ العؽائق الستقبال ومعالجة وإرسال اإلشارات إلى نعام اإلنحار الحي 
واختباره  Cيشبو السدتخجم في الشياية إلى اتخاذ إجخاءات فؽرية. تػ ترسيػ الشعام وبخمجتو باستخجام لغة اردويشؽ 

امتار  6الى  2لمتأكج مؼ دقتو وفحرو مؼ قبل شخز كفيف. يسكؼ لجيازنا اكتذاف العقبات ضسؼ مدافة مؼ 
 مؼ السدتخجم )حدب اعجادات الزبط(.

 المقـدمــة .1
ىحا العرخ عرخ تطؽر التكشؽلؽجيا، وطفخة ثؽرة السعمؽمات وقج ساعجت ىحه الطفخة اإلندان عمى تغييخ نسط 

السدتحيل إنجاز العجيج مؼ السيام بجون ىحا التطؽر. وال شغ إن تأثيخ أي شيء في الحياة حياتو، وكان شبو 
يشقدػ إلى شقيؼ رئيديؼ: إيجابي وسمبي، ومؼ السؤكج أن نتيجة استخجام ىحا الذيء يعؽد عمى الذخز نفدو بسا 

 ، فإذا استخجمو بطخيقة صحيحة انعكدت الشتيجة عميو. يتجاوب معو
ة البرخ مؼ أععػ الشعػ التي أنعسشا هللا سبحانو و تعالى بيا؛ ولؽ ال ىحه الشعسة الععيسة لسا كسا نعخف إن نعس

تسكشا مؼ مسارسة حياتشا الطبيعية وفعل الكثيخ مؼ األشياء و لحلغ يجب عميشا شكخ هللا عمى ىحه الشعسة ألنو ال 
يء إال بسداعجة الشاس حتى أبدط األشياء يذعخ بأىسيتيا إال مؼ فقجىا؛ فيؽ يعير في ظالم دائػ وال يفعل أي ش

ال يقجر عمييا, وعميشا نحؼ السبرخيؼ أن نتحكخ جيجَا مؼ حخمُو هللا مؼ نعسة البرخ فيؽ ال يخى في ىحه الجنيا 
شيء سؽى الدؽاد و يتسشى لؽ يخجع إليو البرخ ولؽ لجقيقة واحجة ليذاىج الجنيا ويستع برخه بيحا الكؽن الجسيل, 

 سبحانو وتعالى عمى ىحه الشعسة.ويذكخ هللا 
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فالكفيف جدء ىام بالسجتسع ويجب عميشا أن نقف معو ونذاركو في صعؽباتو التي يؽاجييا إيسانًا مشا بسبجأ الجدج 
مميؽن شخز في العالػ يعانؽن مؼ ضعف البرخ حؽل العالػ وذلغ وفقًا لسشّعسة  280عجد  ُيقّجرف الؽاحج.

 .]2،1[ الشامية٪ يعيذؽن في البمجان 90ومشيػ  ذكل كّمي عمى اآلخخيؼ في حخكتيػالّرّحة العالسّية، ويعتسجون ب

 . الدراسات الدابقة2 
لتحجيج السدافة بيؼ حامل العرا السجمج  RFIDاستخجمت فييا تقشية تحجيج اليؽية بالسؽجات الخاديؽ  [1] الجراسة

حيث تػ  ، (Passive Tagsبيا رقاقة تدتقبل مؽجات الخاديؽ وبيؼ رقاقات تجعى الخقاقات الخاممة )الدمبية( )
 يؽضح ألية عسل ىحه الجراسة.  1عشج نقاط معيشة مؼ ضسؼ مدار محجد مدبقا. الذكل  تثبيت الخقاقات الخاممة

 

 
 .[1]لسداعجة السكفؽفيؼ   RFIDالية عسل دراسة عسمية تدتخجم تقشية  :1 شكل

 
تسكشؽا مؼ ترسيػ جياز الكتخوني يقؽم باستجالل عؼ وجؽد أجدام ساخشة  [2]الباحثؽن في أحج الجامعات اليشجية 

استخجمت ا ليحا الغخض. تقشية بمؽتؽث س)ذات درجة حخارة عالية(. بيئة أردويشؽ ونعام أنجرويج تػ استخجامي
لتؽصيل السعمؽمات بيؼ لؽحة األردويشؽ وجياز ااألنجرويج. في حالة وجؽد أي جدػ ساخؼ أمام السدتخجم، يقؽم 

 الجياز بإصجار تشبيو عؼ طخيق جياز ىداز إلكتخوني مثبت عمى يج السدتخجم.
صسسؽا نسؽذج بديط لتحديؼ حخكة كل مؼ السكفؽفيؼ وضعاف البرخ في مشطقة  [3]الباحثؽن أنير واخخون 

معيشة، وقج تػ ترسيػ ىحا الشسؽذج متعجد األغخاض لسداعجة الذخز الكفؽف عمى التشقل بسفخده بأمان وتجشب 
بيو ، لسشع وقؽع أي حادث محتسل. يؽفخ الشسؽذج تش أي عقبات يسكؼ مؽاجيتيا، سؽاء كانت ثابتة أو متحخكة

 .RFIDبالرؽت وإعطاء االتجاه إلى أعسى باستخجام تقشية 
يدتخجم  (2كسا ىؽ مبيؼ في الذكل ) صسسؽا نسؽذج أولي لقفاز ذكي، [4] الباحثؽن في أحج الجامعات البخيطانية

زود ىحا القفاز  .السؽجات فؽق الرؽتية لسداعجة السكفؽفيؼ عمى التحخك بديؽلة ويدخ دون الحاجة إلى مخشج
اريات عمى الجدء الخمفي مشو تعسل بالسؽجات فؽق الرؽتية، والتي تبعث مدتؽيات مختمفة مؼ الرؽت، حيث ببط

يطمق القفاز العجيج مؼ السؽجات فؽق الرؽتية والتي ترطجم باألشياء، وتختج مخة أخخى عمى القفاز؛ لترجر 
 فة السدافة بيشو وبيؼ العؽائق السختمفة.العجيج مؼ االىتدازات التي تسكؼ السكفؽفيؼ مؼ الذعؽر باألشياء، ومعخ 
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 .[4]:  القفاز الحكي يدتخجم لتشبيو الذخز السكفؽف عؼ طخيق اىتدازات مختمفة 2 شكل

 
الجراسات الدابقة ُاستخجمت فييا العجيج مؼ التقشيات السختمفة، الشعام السقتخح يتسيد عؼ بقية الجراسات بأنو 

لتحجيج مكان الذخز وأيزَا نعام تحجيج الدقؽط في حالة حجوث أي  GPSيدتخجم نعام تحجيج السؽاقع العالسي 
 دابقة.يؽضح السقارنة بيؼ الجراسات ال 1سقؽط مفاجئ لمذخز. الججول 

 
 حأوجو السقارنة بيؼ الجراسات الدابقة والشعام السقتخ  :1 لججو 

 :األدوات والتقنيات المدتعملة .3

 مخطط الشعام السقتخح وأىػ التقشيات واألدوات السدتخجمة. الجدءىحا يؽضح 
 

 مخطط عمل النظام المقترح 1.3
( مجخل الشعام ليحا الشعام عبارة عؼ 3مخطط عسل الشعام ) السخطط االنديابي( السقتخح مؽضح في شكل )

الفؽق الرؽتية. ومتحدذ السؽجات ( Gyroscopeحداس الجوران )إشارات رقسية صادرة متحددات التدارع و 
 أما وحجة السعالجة فيي تحتؽي عمى جدئييؼ: الجدء األول يتسثل في لؽحة األردويشؽ حيث أنيا تحتؽي عمى شفخة
البخنامج ليحا الشعام فعشج تغحيتيا بالطاقة الكيخبائية تبجأ في العسل طبقا لمبخنامج مبخمج مدبقَا. أما الجدء الثاني 

األنجرويج( حيث يقؽم بإصجار التشبييات الالزمة لحامل العرا. نقل البيانات بيؼ فيتسثل في جياز الياتف الحكي )
الياتف )أنجرويج( ولؽحة األردويشؽ يكؽن طبق مؽاصفات القياسية لشقل البيانات السمكيا عؼ طخيق تقشية 

لسكفؽف مؼ ىي إشارات تشبيو صؽتية واىتدازية تشبو الذخز ا الؽرقة هالبمؽتؽث. أما مخخجات الشعام في ىح

كاشف  السدتخجم تشبيو
 الدقؽط
Fall 

Detection 

 التقشيات السدتخجمة

رقػ الجراسة  تاريخ الشذخ
تحديد  صهت اهتزاز )السخجع(

 أندرويد أردوينه بلهتهث المهقع
متحدس 

مهجات فهق 
 صهتية

مهجات 
 رادوية

- - - - - - - -  2009 [1] 
  - -     - 2014 [2] 
- - -  - - - -  2212 [4] 
 - - - -  -  - 2015 [5] 
  -  -  -  - 2015 [6] 
  - - - - -   2216 [3] 
        - - النظام المقترح 



 13- 99  والتقنية ةهندسيعلوم اللر الثاني لـــالمؤتم

 ليبيا -صبراتة    9139 أكتوبر
 

  

 

4 

 

 

وجؽد اجدام امام او جشبو. أيزاً  يتػ ارسال رسالة نرية لذخز أخخ في حالة الدقؽط السفاجئ لمذخز 
 . GPS (Global Positioning System)السكفؽف وتحجيج مؽقعو بؽاسطة نعام تحجيج السؽاقع العالسي 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 مخطط اإلنديابي لمشعام السقتخح. :3شكل 

 ARDUINO MEGA 2560أردوينه ميقا   2.3
كسا   مشفح تساثمي. 16مشفح رقسي و 54تعج السيجا االكبخ حجسا حيث تحتؽي العجد االكبخ مؼ السشافح بخصيج 

تذبو السيجا االونؽ باحتؽائيا عمى زر اعادة التذغيل و مشفح  .ATmega2560 [7]عسل متحكسا مؼ نؽع وتدت
 .)4اضافة الى مشفح تدويج الطاقة كسا مبيؼ في الذكل ) USBال
 
 
 

 

 

 لوحة أردوينو ميقا  :4شكل 

   ATMEGA2560المتحكم  3.3

 Flashذات الطاقة السشخفزة. يحتؽي ىحا الشؽع عمى ذاكخة ) RISCو ىؽ متحكػ عالي االداء يدتشج الى 
memory 256 ( بحجػKB  8وKB ذاكخة وصؽل عذؽائي (SRAM اضافة الى )8KB  مؼ ذاكخة القخاءة

 MIPS (million instruction per 16يدتطيع ىحا الشؽع مؼ الستحكسات انتاج  .(EEPROMالقابمة لمسدح )
second)  16بتخددMHz 4.5عمى جيج يتخاوح بيؼ  و يعسلV  5الىV. 

 

 سا  
ال و  الصوتيةالمو ا  

تسار    سا

 يروسكو    سا

كا   ا  ت ا  و السقو 

       

ا  سام و المسا ةكا   

المو   ال  را يكا   
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 (Ultra Sonic HC-SR04) حداس المهجات الفهق صهتية 4.3
سػ   400إلى  20حيث يقؽم بكذف عؼ العؽائق التي تقع مؼ  HC-SR04في ىحا العسل تػ استخجام نؽع 
 .(5أطخاف تؽصيل كسا مؽضح في الذكل ) 4وتحتؽي عمى مخسل و مدتقبل و 

 
 السؽجات الفؽق صؽتية السدتخجم في السذخوع.: حداس 5شكل 

 
يسكششا حداب  (1م/ث، وباستخجام السعادلة ) 343مؼ السعخوف أن سخعة الرؽت في اليؽاء ثابتو وتداوي  

السدافة التي قطعتيا السؽجة الفؽق صؽتية ذىابا و إيابا و لتحجيج بعج الجدػ عؼ مرجر األمؽاج الفؽق صؽتية 
 اثشان.فالبج مؼ القدسة عمى 

الدمؼ الدخعة  بعج الجدػ عؼ مرجر األمؽاج الرؽتية = 
 

                                             (1) 
 

 Fall Detectionالكذف عن الدقهط  5.3
ه الجراسة الخؽارزمية السدتخجمة في ىحتؽجج العجيج مؼ الجراسات الحجيثة اقتخحت أنعسة لمكذف عؼ الدقؽط. 

مجسؽع قخاءات حداس بحيث يتػ حداب . (Thresholdالخؽارزميات عمى طخيقة العتبات )تعتبخ مؼ ابدط 
. وبعج ذلغ تتػ مقارنة ىحه القيػ [8]( Gyroscopeحداس الجوران )التدارع والسعمؽمات زاوية دوران مؼ حداس 

االصطجام بيؼ جدػ اإلندان واألرض يشتج قيسة قرؽى  يكؽن  بقيسة محجدة مدبقًا. فعشجما يحجث سقؽط، سؽف
 واضحة في مجسؽع التدارع كسا في السعادلة األتية: 

( )                                                             √(    )  (    )
 
 (    )  

قياس التدارع الحالي مؼ ثالثة محاور. يدتخجم الشعام تدارع مجسؽع ىي       ، و     ،     حيث 
 كخطؽة أولى لتسييد الحخكات العالية. 

( ادناه يؽضح قخاءات حداس التدارع وحداس الجوران في حالة الؽقؽف و السذي و الدقؽط السفاجئ. 6) الذكل
تداوي  Threshold ففي حالة حداس التدارع تكؽن قيسة   thresholdمؼ الذكل يسكؼ استشتاج قيسة العتبة

 تقخيبيًا. 2.5تداوي   Thresholdتقخيبيا، أما في حالة حداس الجوران فتكؽن قيسة 20
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 حداس الجوران)ب(                                                 حداس التدارع)أ( 

 . [8]خالل ثالث حاالت مختمفة: الؽقؽق ، السذي و الدقؽط الجوران و : يؽضح قيػ قخاءة حداس التدارع6شكل 
 

 الدراسة العملية .4

  Arduino (IDE)بيئة تطهير أردوينه  1.4
 (ino.بؽاسطة محخر الشرؽص وتخدن بامتجاد )( وتكتب sketchيدسى ) اردويشؽ البخنامج السكتؽب باستخجام

باإلمكان قز ولرق وكحلغ بحث واستبجال الشرؽص. مشطقة الخسائل تعطي تشبييات عشج عسميات الخدن 
الداوية الدفمية اليسشى مؼ الشافحة تعيخ السشفح التدمدمي ولؽح االردويشؽ  والترجيخ وكحلغ عخض األخطاء.

 الحالي.
 

 خطهات تهصيل األردوينه بالكمبيهتر 2.4
( لمحاسب األلي  وعشج USBو الطخف األخخ بفتحة ) ،( 7نؽصل لؽحة أردويشؽ بالكابل كسا مؽضح بالذكل )

تعخف الحاسب عمي لؽحة األردويشؽ سؽف  تعيخ لشا رسالة تشفيح تخبخنا بأن جياز الحاسب قج تعخف عمي قطعة 
 بعج ظيؽر تمغ الخسالة نبجأ العسل عمي البيئة التطؽيخية. Arduino Mega Board Found)عتاد ججيجة )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : تؽصيل لؽحة األردويشؽ مع الكسبيؽتخ 7الذكل 
 

 مراحل كتابة البرنامج 3.4
 مخاحل وىي كالتالي: 3في بخامج الستحكسات و لؽحات األردويشؽ يتكؽن البخنامج مؼ 

 الثؽابت في البخنامج.السخحمة األولي: بتعخيف كل الستغيخات أو  .1

http://arduinoiraq.blogspot.com/2015/05/blog-post.html
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( (Digital Pinsالسخحمة الثانية: ضبط مجاخل و مخارج المؽحة ،  تتسيد لؽحة األردويشؽ بأن جسيع ال .2
 يسكؼ أن تدتخجم إما كسخخج أو كسجخل وفي ىحه السخحمة نقؽم بزبط إعجادات السخارج والسجاخل .

 نخيجه مؼ الستحكسة أن تفعمو بالتحجيج.السخحمة الثالثة: وبيا نقؽم بكتابة البخنامج نفدو و ما  .3
 (.8بالذكل ) كسا مؽضح مخطط عسل الشعام )السخطط االنديابي(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : مخطط سيخ العسميات لبخنامج الخاص بالستحكػ الجقيق.8شكل 
 

 MIT APP Inventorبيئة برمجة األندرويد  4.4

يسكؼ بخمجة تطبيق لميؽاتف الحكية ببداطة وسيؽلة. وما ىؽ أكثخ  MIT APP Inventorبذكل عام باستخجام 
مؼ ذلغ تتؽاجج عجة أدوات مرسسة ككتل يديل إنذاء تطبيقات السعقجة في وقت أقل بكثيخ مؼ بيئات البخمجة 

يؽضح السخطط االنديابي لتطبيق الخاص بالعرا الحكية الحي يعسل تحت نعام  (9)الذكل  .[9]التقميجية 
 الشتذغيل أنجرويج. 

 

 مخطط الدائرة اإللكترونية المدتخدمة في العرا الذكية: 5.4
ولؽحة  مؼ الحداسات والبمؽتؽث ياكيفية تؽصيل دائخة نعاممعرا و ل الشيائي ذكلال يؽضح (10)الذكل 
 .االردويشؽ
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 السخطط االنديابي لتطبيق )أنجرويج( الخاص بالعرا الحكية :9شكل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 : الجائخة اإللكتخونية الُسرسسة لمشعام السقتخح.10شكل 
 

 االستنتاجات  .5

 إلى أن اليجف مؼ ىحه الجراسة ىؽ ترسيػ وتشفيح عرا ذكية لمسكفؽفيؼ قج تحققت بالكامل ىشااإلشارة بخ يججال
داعج تي تبحسج هللا اله الجراسة تػ إنجاز ىح. السكفؽفيؼ وضعفاء البرخبعج تجخبتيا عمى شخز مؼ شخيحة 
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األشخاص السكفؽفيؼ وضعفاء البرخ بطخيقة حجيثو عؼ طخيق استخجام األردويشؽ وتؽصيمو بالياتف الشقال عؼ 
أمامو أو حفخ يعيقو عؼ الديخ وإرسال طخيق البمؽتؽث وذلغ لتشبيو السدتخجم بالمغة العخبية عؼ وجؽد عائق 

رسالة نريو في حالة وجؽد خطخ لذخز أخخ ويقؽم بالكذف عؼ مؽقعو باستخجام األقسار الرشاعية ومؼ أىػ 
 الشتائج:
 بقجرات وكؽادر ليبية وبتكمفة تعتبخ رخيرة إنتاج نعام يداعج فئة ميسة وكبيخه مؼ السجتسع. .1
 العؽائق التي أمام الكفيف.ىحا الشعام يقؽم بالكذف عؼ  .2
 ان االبتكار يقؽم بكذف السؽقع الجغخافي لمسدتخجم. .3
يذكل نعام األردويشؽ بيئة إبجاعية لتحؽيل أفكار بديطة إلى أعسال ىامة باستخجام قطع خاصة بالشعام  .4

 وكؽد يذكل إنجاز في كيفية العسل.
 يقؽم الشعام بكذف االىتداز والدقؽط. .5
 عام التشبيو السدتخجم عؼ طخيق الرؽت الشاطق بالمغة العخبية واالىتداز أيزّا.يدتطيع الش .6
 األردويشؽ نعام مفتؽح السرجر سيل االستخجام وتحؽيل األفكار البديطة إلى أفكار إبجاعيو بديؽلة. .7
 يقؽم ىحا الشعام بإرسال رسالة نريو لذخز أخخ في حالة وجؽد أي خطخ. .8
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