
الثالثاء | 26/08/2014 - 01:00 مساًء - بتوقیت القدس المحتلةاالتصال بنابرامج االذاعةطاقمنامن نحنالرئ�س�ة

أمر��ا و”إسرائیل” تقبران م�ادرة الرئ�س ع�اس قبل والدتها     الوضع االنساني في غزة یوم�ًا عبر برنامج "اثیر غزة"     �الصور| الدنمارك: "محاكاة شهداء غزة" في أورهوس     مواجهات عن�فة حتى ساعات الفجر في مح�� القدس القد�مةآخر االخ�ار
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رادیو بیت لحم 2000 » األخ�ار » تكنولوج�ا وصحة

بیرز�ت تطّور دل�ًال س�اح�ًا آل�ًا ألهم المواقع في بیت لحم

بیت لحم 2000 -  قام معهد ابن سینا في جامعة بیرز�ت، �التعاون مع مر�ز حف� التراث في بیت لحم وجامعة تر�نتو في ا�طال�ا من

وذلك لحم،  بیت  مدینة  في  تراث�ة  مواقع  في  اللغات  ومتعدد  آلي  س�احي  دلیل  بتطو�ر   ،(OKKAMS.r.l) الناشئة  الشر�ة  خالل 

االتحاد من   ،FP7 سیرا  من مشروع  �جزء  الم�ادرة  هذه  جاءت  حیث   ،(QR codes) السر�عة  االستجا�ة  ش�فرة  تقینة  �استخدام 

االورو�ي.

دلیل إلى  الفور�  واالستماع  الذ��ة  السر�عة QR بهواتفهم  االستجا�ة  تصو�ر ش�فرة  اآلن  الس�اح  �استطاعة  الدلیل  هذا  خالل  ومن 

وتهدف الم�ادرة إلى حول هذه المواقع التراث�ة.  وقراءة المز�د من الشروحات،  و�ذلك مشاهدة مقاطع فیدیو  صوتي بلغاتهم الخاصة، 

إثراء التجر�ة الس�اح�ة في مدینة بیت لحم، وتعز�ز الموروث الثقافي والحضار� في المدینة.

في ذلك �ن�سة التراث�ة والثقاف�ة في المدینة، �ما  ثمان�ة من أهم المواقع  في مرحلته التجر�ب�ة حتى اآلن،  واستهدف المشروع، وهو 

للس�اح المواقع لیتسنى  هذه  الشفرات على مداخل  وتعلی� هذه  ط�اعة  حیث تم  أخر�.  النجمة، وأماكن  وشارع  المهد، ساحة المهد، 

مشاهدتها واستعمالها �سهولة.

من تقد�م �أن هذا المشروع �مّ�ننا  التراث في بیت لحم،  والتدر�ب في مر�ز حف�  االطرش، مدیرة دائرة األ�حاث  أوضحت السیدة ند� 

و�طر�قة سهلة المدینة،  في  وثقافتنا  تار�خنا  تشّوه  التي  اإلسرائیل�ة  الّروا�ة  یدحض  مما  المدینة،  لزوار  موثوقة  ومعلومات  محتو� 

انترنت توفیر ش��ة  أّنه تم  حال�ًا، حیث  �قومون �استعماله  مئات الّس�اح  إّال أّن  حداثة المشروع  �الرغم من  وأوضحت أّنه  وابداع�ة. 

مجانًا برعا�ة شر�ة حضارة في هذه االماكن مما �شجع استعمال هذا الدلیل الس�احي اّلرائد.

من جان�ة أعرب د. حمدان طه، و�یل وزارة الّس�احة واآلثار الفسطین�ة، عن اهتمام الوزارة في هذا المشروع وأمله �أن یتم تعم�م هذه

الوزارة حال�ا من توثی� المشروع �أتي منسجما مع ما تقوم �ه  الس�اح�ة في فلسطین. �ما أوضح �أن هذا  التجر�ة الى �افة األماكن 

ورقمنة الروا�ة الفلسطین�ة وتقد�مها عبر التقن�ات الحدیثة، مما �غني و�شجع الس�احة في فلسطین.
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QR وأوضح د. مصطفى جرار، مدیر معهد ابن سینا بجامعة بیرز�ت ومدیر المشروع،  �ّأنه �الرغم من أن ش�فرة االستجا�ة السر�عة

منتشرة ومستعملة في مجاالت عدة، إّال أّن استخدام هذه التقن�ة لتطو�ر دلیل س�احي متعدد اللغات واإلم�ان�ات هي فكرة جدیدة عالم�ا،

�محتو� عر�ي و وٕاغنائه  إو�ام  نظام  تعر�ب  حیث تم  اال�طال�ة.  ترنتو  مع جامعة  الوثی�  للتعاون  �نتیجة  الف�رة جاءت  أّن  موض�فا 

ضخم جدًا، وهو نظام إلدارة هو�ة الكینونات في االنترنت. وقال �ان هذا النظام قد م�ننا من إنشاء ش�فرة إستجا�ة سر�عة لكل موقع

وغیرها، والفیدیو  الصوت  مثل  المعلومات االخر�  من  �العدید  العنوان   هذا  الوقت ر��  نفس  له، وفي  دائمًا  لتص�ح عنوانًا  س�احي، 

و�عدة لغات. و بین د. جرار، إّن هذا الدلیل  الس�احي ال زال في مراحله األولى، آمًال أن یتم ترجمة المحتو� لجم�ع اللغات، وتعم�مه

في جم�ع االماكن داخل وخارج بیت لحم.

وفي حدیثه عن المشروع، صّرح د. �اولو بو��ه، و هو أستاذ في جامعة ترنتو، ورئ�س الشر�ة ناشئة (OKKAM S.r.l)، أعرب عن

سعادته الستعمال نظام أو�ام في مجال الس�احة و�طر�قة ابداع�ة وخّالقة لم تحدث من قبل. وأوضح أن الف�رة تسمح بتجم�ع العدید

من الب�انات والمحتو�، و�م�ن الوصول الیها من خالل ش�فرة االستجا�ة السر�عة الواحدة، ومن هنا �م�ن تغییر وتحر�ر هذا المحتو�

دون الحاجة لتغیر ش�فرة االستجا�ة السر�عة .

واضاف  أن هذا النظام ( الدلیل الس�احي)، ال یتطلب ا� برامج خاصة، حیث �م�ن استعماله من خالل جم�ع البرامج التي تقرأ ش�فرات

االستجا�ة السر�عة.

تجدر اإلشارة الى ان هذه الم�ادرة هي جزء من مشروع سیرا في معهد ابن سینا  ، والذ� یهدف إلى تعز�ز التعاون ال�حثي مع العلماء

في جم�ع أنحاء العالم في مجاالت هندسة المعرفة المتعددة اللغات. وحیث تم اخت�ار المجال الس�احي والثقافي لتجر�ب األفكار ال�حث�ة

الناتجة في مشروع سیرا لما للتراث الثقافي والدولي من أهم�ة، خاصة وأن بیت لحم تعتبر مر�زا ممیزا للتراث العالمي.

إقرأ أ�ضًا

"كانون" تطلق كامیرتین شبكیتین بدّقة 1.3 میجابكسل

بیت لحم 2000 -  أضافت شركة “كانون الشرق األوسط” المتخصصة في مجال حلول التصوير، إلى مجموعة منتجاتھا ...

مرسیدس G-Class رباعیة الدفع تنال تحدیثاً لعام 2016

بیت لحم 2000 -  يبدو أن سیارة مرسیدس جي كالس ستحصل على عملیة تحديث عام 2016 سُتبقي ...

MIUI شیاومي” تطلق اإلصدار السادس من واجھة المستخدم“

بیت لحم 2000 -  أعلنت شركة “شیاومي” Xiaomi األحد عن إطالق اإلصدار السادس من واجھة المستخدم التابعة ...

فیسبوك تختبر دعم صور “الُملصقات” ضمن التعلیقات

بیت لحم 2000 -  تختبر شبكة التواصل االجتماعي “فیسبوك” میزة تتیح للُمستخدمین إضافة صور الُملصقات Stickers ضمن ...

جوجل تعتزم فتح خدماتھا لألطفال دون الثالثة عشر

بیت لحم 2000 -  تعمل شركة جوجل على تطوير حزمة من األدوات التي تسمح لألطفال باستخدام خدماتھا ...

التعلیـــقات

 

إصابة رئیس أركان جیش االحتالل

"غانتس" بقصف القسام

بالصور: اصابة 32 مستوطناً جراء

اصابة منزل في عسقالن بصاروخ ل ...

تصمیم وتطوير |  | فلسطین© 2014 جمیع الحقوق محفوظة لـ راديو بیت لحم 2000
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