
نشرة البحوث و التطوير 

في مجال تكنولوجيا المعلومات



أخــذت شــركة AvidBeam Technologies علــى عاتقهــا مهمــة دمــج الــذكاء االصطناعــي وتعزيــز دوره 

ــارعت  ــام 2020 س ــي ع ــم ف ــا العال ــروس كورون ــاح في ــا اجت ــة. بعدم ــة الصحي ــاع الرعاي ــي قط ــال ف الفع

شــركات األدويــة ومعامــل األبحــاث إليجــاد دواء أو لقــاح إلنقــاذ المليــارات مــن البشــر حــول العالــم. فــي 

ذات الوقــت تنافســت شــركات تكنولوجيــا المعلومــات والشــركات العاملــة بمجــال الــذكاء االصطناعــي 

إليجــاد حلــول تســاعد تلــك المؤسســات ولفــرض دورهــا الهــام فــي مجــال الصحــة. صــرح الدكتــور هانــي 

الجبالــي -مؤســس AvidBeam والباحــث الرئيســي للمشــروع »تــم تطويــر AvidHealth بشــكل أساســي 

للعمــل علــى أربــع ركائــز رئيســية: تحديــد األماكــن المزدحمــة، الكشــف عــن ارتــداء الخــوذات والســترات 

الواقيــة وتصنيفهــم، الكشــف عــن ارتــداء قنــاع الوجــه وحتــى ارتــداؤه بالطريقــة الصحيــة الصحيحــة، 

ــدة  ــي ع ــة( ف ــة أو منفصل ــاور )مجتمع ــك المح ــتخدم تل ــث تس ــي. حي ــد االجتماع ــع التباع ــرا تتب واخي

مجــاالت كالصناعــة والصحــة وأيضــا بالمتاجــر ومراكــز التســوق.« 

ــرف  ــة والتع ــذارات التحذيري ــاق االن ــث وإط ــة ATUN، بالبح ــق بمنص ــقAvidHealth  الملح ــوم تطبي يق

ــن  ــئولين ع ــر للمس ــاء تقاري ــات واعط ــك البيان ــل تل ــة وتحلي ــة المتبع ــد الصحي ــن بالقواع ــى المخلي عل

ــق  ــت نســبة تطاب ــك الحــاالت. وكان ــل تل ــة الازمــة فــي مث هــذه المنشــآت التخــاذ االجــراءات االحترازي

ــارب ال %95. ــا يق ــى م ــن ال 83% إل ــا بي ــق AvidHealth م ــن تطبي ــة م ــات الخارج ــة البيان صح
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KIDSTAR تطبيق لقراءة الواقع المعزز وتحليالت السلوك

Apptcom

طــورت شــركة ابتكــوم تطبيــق  KIDSTAR، وهــي منصة قــراءة مبتكرة لألطفال لقــراءة القصــص التفاعلية 

باســتخدام الواقــع المعــزز. فــي الوقــت الحاضــر، يتشــتت انتبــاه األطفــال بســبب التقنيــات الرقميــة التــي 

ــال  ــة لألطف ــاة االجتماعي ــى الحي ــلًبا عل ــر س ــى التأثي ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــم الذكي ــوة بأجهزته ــم بق تربطه

ومهــارات االتصــال العامــة لديهــم. كمــا اصبحــت القــراءة أقــل اهتماًمــا بيــن األطفــال، ممــا أثــر ســلبا علــى 

إبــداع األطفــال وخيالهــم.

هــذا وقــد ســمح تطبيــق KIDSTAR لألطفــال بإنشــاء بطلهــم الخيالــي واســتخدامه لقــراءة وتحقيــق مهــام 

ــزج  ــروع »تم ــي المش ــي ف ــث الرئيس ــيد -الباح ــن الس ــورة نيفي ــت الدكت ــد صرح ــص. وق ــر القص ــدة عب جدي

المنصــة بيــن العالــم الواقعــي واالفتراضــي لجعلهــا أكثــر إثــارة الهتمــام القــارئ. كمــا أضفنــا أيًضــا جانًبــا 

للقــراءة لزيــادة تحفيــز األطفــال علــى إكمــال الكتــب. كلمــا قــرأوا المزيــد، يتــم الكشــف عــن المزيــد مــن 

المهــام االفتراضيــة.« 

كمــا يوفــر تطبيــق KIDSTAR  متابعــة األبــاء لبعــض جوانــب ســلوك الطفــل مــن خــال تفاعلهــم مــع النظــام 

األساســي. كذلــك يســمح التطبيــق لآلبــاء بمتابعــة مســتوى تحســن أطفالهــم فــي القــراءة. 

هذا وسيتم اصدار أول سلسلة من القصص التفاعلية في شتاء عام 2022.



ــتخدام  ــاه باس ــودة المي ــار ج ــة واختب ــام مراقب ــر نظ ــم وتطوي ــة بتصمي ــة المنوفي ــن جامع ــون م ــام باحث ق

ــاه  ــودة المي ــرة لج ــدة صغي ــر وح ــى تطوي ــة إل ــة باإلضاف ــات الضخم ــات البيان ــياء )IoT( وتحلي ــت األش إنترن

يمكــن أن تكــون فــي مدخــل مصــدر ميــاه الشــرب فــي المنــازل كجــزء مــن أنظمــة المنــزل الذكــي فــي 

ــة.  ــة ذكي مدين

ــات الضخمــة  ــة األخيــرة، يمكــن للتقنيــات المبتكــرة مثــل إنترنــت األشــياء )IoT( وتحليــات البيان فــي اآلون

ــذه  ــتخدام ه ــإن اس ــك، ف ــى ذل ــاًء عل ــر. وبن ــي مص ــاه ف ــاع إدارة المي ــي قط ــورة ف ــى ث ــؤدي إل )BDA( أن ت

ــازل  ــاك المن ــعار لم ــالة إش ــال رس ــاه وإرس ــودة المي ــتوى ج ــد مس ــي تحدي ــاعد ف ــن أن يس ــدة يمك الوح

ومحطــات الميــاه فــي المدينــة. و قــد صــرح الدكتــور أيمــن الســيد -اســتاذ قســم علــوم وهندســة الحاســبات 

بجامعــة المنوفيــة والباحــث الرئيســي فــي المشــروع » فوائــد المشــروع تتمثــل فــي اســتخدام نهــج تحليل 

البيانــات الضخمــة للطاقــة للتعامــل مــع كميــة هائلــة مــن الميــاه للحصــول علــى بيانــات عاليــة الجــودة 

واتخــاذ قــرارات أفضــل فيمــا يتعلــق باختبــار ومراقبــة مصــادر الميــاه مثــل نهــر النيــل فــي مصــر. أيًضــا، 

قمنــا بتصميــم وحــدة جــودة الميــاه القائمــة علــى إنترنــت األشــياء مــن خــال دمــج أجهــزة استشــعار جــودة 

الميــاه الذكيــة، وقــدرات الحوســبة الســحابية لتخزيــن ومعالجــة بيانــات الميــاه المجمعــة الهائلــة «. 

صنبور ذكي: نظام لجودة المياه يعتمد على تحليالت 
البيانات الضخمة وإنترنت األشياء في سياق مبادرات 

المدن الذكية في مصر
جامعة المنوفية



ــات تصميــم نظــام اســتخاص منخفــض  ــا يســتهدف تحدي أبتكــر باحثــون مــن جامعــة عيــن شــمس اقتراًح

الطاقــة لقيــاس ومراقبــة ضغــط الــدم باســتمرار والتــي يمكن اســتخدامه فــي التطبيقــات الطبيــة الحيوية 

والمحمولــة. صــرح الدكتــور ســامح إبراهيــم -األســتاذ بجامعــة عيــن شــمس والباحــث الرئيســي بالمشــروع 

»أدى التركيــز األخيــر علــى األجهــزة المحمولــة فــي التطبيقــات الطبيــة الحيويــة والتطــور الســريع للرقائق 

الحيويــة إلــى الحاجــة لتصميمــات الكترونيــة تعمــل بجهــد تغذيــة منخفــض وتســتهلك طاقــة أقــل بكثيــر 

ــات ألداء  ــن التحدي ــد م ــرض العدي ــداد يف ــد اإلم ــاض جه ــو انخف ــتمر نح ــاه المس ــن االتج ــل. ولك ــن ذي قب م

وكفــاءة الدوائــر االلكترونيــة المصممــة«. 

يســتخدم مستشــعر التصويــر الضوئــي PPG إلرســال إشــارة ضوئيــة تمــر عبــر األنســجة البشــرية وتستشــعر 

موجــة ضغــط الــدم BP المعدلــة التــي تمــر خــال الشــرايين. ويمثــل التغييــر فــي شــدة الضــوء المســتقبلة 

التغييــر المناظــر فــي حجــم الــدم خــال مرحلتي االنقبــاض واالنبســاط داخــل الــدورة الدموية. يتم اســتخاص 

تبايــن حجــم الــدم باســتخدام مستشــعر PPG فــي صــورة تيــار كهربــي حيــث يتــم تكبيــره وترجمته إلــى جهد 

كهربــي مــن خــال مكبــر االشــارة TIA. ومــن ثــم يتــم بعــد ذلــك ترشــيح اإلشــارة وتحويلهــا إلــى المجــال 

الرقمــي باســتخدام محــول تناظــري ADC. وبهــذا تكــون البيانــات جاهــزة ويمكــن نقلهــا ويمكــن تخزينهــا 

 Bluetooth فــي قاعــدة بيانــات المستشــفى لمزيــد مــن المعالجــة أو يمكــن نقلهــا باســتخدام جهــاز إرســال

إلــى هاتــف ذكــي للمعالجــة وعــرض القياســات علــى شاشــة الهاتــف الذكــي.

نظام االستخالص المستمر منخفض الطاقة لمراقبة ضغط 
الدم السلكًيا

جامعة عين شمس




