
ً الحقٌقٌة  أداة العون السمع

رع السمعً  الدِّ



 عندما تعانً من فقدان كلً أو جزئً لحاسة السمع



 قد تكون معرض للخطر حتى مع استخدام وسائل العون السمعً التقلٌدٌة



 مشاكل فقدان السمع

 ال تقتصر على فقدان القدرة على سماع األصوات وتمٌٌزها

 لكنها

 تعنً فقدان القدرة على تحدٌد اتجاه وموقع الصوت



Sound localization  
 

وموقع وقرب االصوات هو قدرة المستمع على تحدٌد اتجاه 

موقف أي المحٌطة بها مما ٌجعله قادر علً التعامل مع 

 كصوت سٌارة تقترب منه بشكل لحظً

 سماع ثنائي



 مع وسائل العون السمعً
 

فاقدي السمع ال ٌمكنهم تحدٌد اتجاه ومصدر وقرب 

االصوات المحٌطة وٌسمعها كأنها كلها تأتً من نفس 

 االتجاه

 سماع أحادي



 قد ٌمثل هذا تهدٌد للحٌاة

 

 لعدم القدرة على التعامل مع مصادر الخطر فً الوقت المناسب

 

 مرٌحممارسة الحٌاة بشكل أو على األقل قد ٌحول ذلك دون 

 الهاتف الجوالمكان كتحدٌد •

 ٌنادياو شخص  •

 نباح الكلب إنذار الحرٌق السٌارات المسرعة



رع السمعً  الدِّ
 يعيد الراحة واألمان

 الحل هو



رع  السمعً ُهو تطبٌق لحماٌة ضعاف أو فاقدي السمع َمن األخطار المحٌطة بهم نتٌجًة لفقدان الدِّ
ة كأداة االستدعاء ومنبه للخطر َعن طرٌق  ٌّ  :قُدرة حاسة السمع الطبٌع

ة او تحدٌد • ٌّ ةاتجاه األصوات المحٌطة بهم وعرضها َمن خالل الهواتف الذك ٌّ  .النظارات الذك

قُوم • ٌّة األصوات كأصوات األشخاص و األبواب والحٌوانات وأي مصادر ٌَ التطبٌق أٌضاً بتحدٌد نوع
 .طبٌعًأخري لألصوات لتمكٌنهم َمن ممارسة حٌاتهم بشكٍل 

اراتٌساعدهم • ٌّ ًّ ُحقوق طبٌعٌة كقٌادة الّس  .فً الحصول عل
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 كٌف ٌعمل؟

ميكرفون الستقبال االصوات المحيطة وبشكل  ٢علي التي تحتوي يرتدي المستخدم النظارات الذكية 

 لحظي



 كٌف ٌعمل؟

 تصل االصوات للتطبيق ليتم تحليلها



 كٌف ٌعمل؟

بعد قيام التطبيق بتحليل االصوات يقوم بعرض االصوات التي تم 

التعرف عليها وتحديد مصدرها واتجاهها وقربها بشكل جاذب 

 وسهل التعامل لتساعد االنسان للتفاعل معها بشكل لجظي



 المزاٌا
 تحديد نوع واتجاه ومدي قرب األصوات•

 تحديد االصوات الغير بشرية كالسيارات والحيوانات•

 سهولة االستخدام•

 تحويل المعلومات الصوتية لمعلومات مرئية•



رع السمعً  الدِّ
 ٌعٌد الراحة واألمان


