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السباق نحو «الروبوت المثالي»:

لم ّيعد األمر
مجرد صفائح وأسالك
يوميًا ،تحتدم المنافسة أكثر وأكثر
في مجال صناعة الروبوتات .الشركات
والجامعات العاملة في هذا المجال
تطمح لبناء «الروبوت المثالي» في أسرع
وقت ممكن .العديد من الروبوتات
بات بإمكانها محاكاة حركات اإلنسان…
وأكثر .فأين أصبحت الشركات في صناعة
الروبوتات؟
علي عواد
عــام  1942ظهرت للمرة األول ــى ثالثة
قــوانــن "غــريـبــة" فــي رواي ــة "التملص"
( )Runaroundلكاتب رواي ــات الخيال
العلمي إسحاق أسيموف:
 -1ال يـ ـج ــوز آلل ـ ــي إيـ ـ ـ ــذاء ب ـ ـشـ ـ ّ
ـري أو
السكوت عما قد يسبب أذى له.
 -2يجب على اآللي إطاعة أوامر البشر
إال إن تعارضت مع القانون األول.
 -3ي ـجــب ع ـلــى اآلل ـ ــي امل ـحــاف ـظــة على
بـ ـق ــائ ــه ط ــامل ــا ال يـ ـتـ ـع ــارض ذلـ ـ ــك مــع
القانونني األول والثاني.
الحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ،ت ـ ـح ـ ـ ّـول ـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن
إلـ ـ ــى م ـ ـبـ ــادئ أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي ص ـنــاعــة
ُ
ال ــروب ــوت ــات ف ـبــاتــت تـ ـع ــرف ب ـقــوانــن
أسيموف أو قوانني الروبوت الثالثة.
فـقــد أخ ــذ ص ـنــاع ال ــروب ــوت ــات قــوانــن
الرواية على محمل الجد في تصورهم

للروبوت املثالي.
كثيرة هي الشركات والجامعات التي
حــاولــت دخ ــول عــالــم ال ــروب ــوت بشكل
ّ
كلي لبناء روبــوت متكامل ،أو بشكل
جزئي كاقتصار عملها على خاصية
ّ
والتميز بها مثل محاكاة حركة
واحدة
األصــابــع ،لكن تبقى شركتا "بوسطن
دينامكس" و"هــونــدا" صاحبتي األثــر
األكـ ـب ــر ف ــي هـ ــذه ال ـص ـن ــاع ــة .نـتـحــدث
ّ
ه ـنــا ع ــن أداء م ـع ــزز وح ــرك ــة روب ــوت
م ـشــاب ـهــة ل ـحــركــة اإلنـ ـس ــان وألش ـك ــال
الحياة األخرى ،باإلضافة إلى خاصية
ال ـتــوازن على مختلف األسـطــح خالل
التنقل.
ع ــام  1992انطلقت شــركــة "بوسطن
ديـ ـن ــامـ ـك ــس" ع ـب ــر م ـج ـم ــوع ــة ط ــاب
م ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد "م ـ ــاس ـ ــاتـ ـ ـش ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــس
للتكنولوجيا" في الواليات املتحدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وسـ ــرعـ ــان مـ ــا ت ـحــولــت
إل ــى إحـ ــدى أه ــم ال ـش ــرك ــات الـعــامـلــة
ف ــي م ـج ــال الـ ــروبـ ــوتـ ــات ،بــرمـجـيــات
ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي وال ــروب ــوت ــات
ذات االستعمال العسكري .فللشركة
عـقــود موقعة مــع الجيش األميركي
والبنتاغون تقدر بماليني الدوالرات.
أواخ ــر عــام  2013اسـتـحــوذت شركة
"غـ ــوغـ ــل" ع ـل ــى ب ــوس ـط ــن دي ـنــام ـكــس
ُ
ف ـ ـ ــي صـ ـفـ ـق ــة ل ـ ـ ــم ت ـ ـك ـ ـشـ ــف ق ـي ـم ـت ـه ــا
لتعود وتبيع الشركة الــى مجموعة
 Softbankالـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ع ـ ـ ــام 2017
بصفقة غير مـعــروفــة القيمة أيضًا.
اختراعات الشركة الرئيسية تتمثل

بدأ بعض الناس
بالتفاعل مع الروبوتات
وإضافة مشاعر
إنسانية إليها

فــي الــروبــوتــات "بـيـتـمــان"" ،هــانــدل"،
"بيغ دوغ"" ،راك ــس"" ،أطـلــس" وكذلك
نظام املحاكات البشرية "داي غاي".
أحـ ــدث روب ـ ــوت أعـلـنــت عـنــه الـشــركــة
ه ــو "هـ ــانـ ــدل" .يـتـمـيــز ه ــذا ال ــروب ــوت
بكونه هجينًا ،إذ يمكنه السير على
قائمتيه رغــم أن هــذا الفعل لم يظهر
فــي الفيديو املعلن مــن قبل الشركة.
باإلضافة الى ذلك يمكنه التنقل على
دوالبـ ــن بـســرعــة تـصــل ال ــى  9أمـيــال
ف ــي ال ـس ــاع ــة .ك ـث ـيــرة ه ــي الـتـحــديــات
وال ـص ـع ــاب ال ـت ــي تـخـطـتـهــا ال ـشــركــة
فــي هــذا الــروبــوت مــا أدى إلــى إنتاج
تكنولوجيا جــديــدة ال نــراهــا فــي أي
ً
روبــوت آخــر .يستطيع "هــانــدل" مثال
التحكم بتوازنه كي ال يقع أرضــا إن
كان بسبب وعورة األرض التي يسير
عليها ،أو إذا مــا حــاولــت دفـعــه على
األرض ،فيوازن نفسه بطريقة تحاكي

تقرير

تطبيق

«تجارة» الهجمات الخبيثة:
 25مليون دوالر في عامين
مــن الــواضــح أن الهجمات الخبيثة
ال ـت ــي تـسـطــو ع ـلــى ب ـي ــان ــات األفـ ــراد
والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات البـ ـ ـت ـ ــزازه ـ ــم تـ ـح ـ ّـول ــت
إل ـ ــى ت ـ ـجـ ــارة م ــرب ـح ــة ب ـي ــد ال ـع ــدي ــد
م ــن امل ـق ــرص ـن ـ ِّـن .ف ـب ـم ـج ــرد إص ــاب ــة
الـ ـنـ ـظ ــام ،ي ـش ــف ــر الـ ـب ــرن ــام ــج جـمـيــع
املـ ـلـ ـف ــات املـ ـ ــوجـ ـ ــودة ع ـل ـي ــه الـ ـت ــي ال
ي ـم ـلــك م ـف ـتــاح ـهــا سـ ــوى املـهــاجـمــن
ال ــذي ــن ي ـطــال ـبــون بـ ــآالف الـ ـ ــدوالرات
عـلــى شـكــل عـمــات بيتكوين ،وذلــك
لصعوبة تعقبها .وقد كشف تقرير
حــديــث لـشــركــة «غ ــوغ ــل» ،بالتعاون
مـ ــع ش ــرك ــة  ،Chainalysisجــام ـعــة
كاليفورنيا فــى ســان دييغو وكلية
ت ـ ـ ــان ـ ـ ــدون لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة فـ ـ ــي ج ــام ـع ــة
نـيــويــورك ،أن الـفــديــات الـتــي دفعها
الضحايا للمقرصنني خالل العامني
املاضيني بلغت أعلى معدالتها .فقد
راجع الباحثون ملفات أكثر من 300
ألــف برمجية خبيثة من  34ساللة،
وتـمـكـنــوا م ــن إح ـص ــاء أك ـثــر م ــن 25
مـ ـلـ ـي ــون دوالر دفـ ـعـ ـه ــا ال ـض ـح ــاي ــا
للمهاجمني.
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــة إن  %37م ــن

طريقة ت ــوازن اإلن ـســان .باإلضافة
إلى هذه األمــور يستطيع "هاندل"
أن يـقـفــز ع ــن األشـ ـي ــاء ال ـت ــي تقف
عــائـقــا أم ــام ــه ،يــرفــع حـمــولــة تصل
إلــى  50كيلوغرامًا ويعيد وضعها
في مكان آخر ،يفتح األبواب ويصعد
ال ـ ـتـ ــال وي ـ ـنـ ــزل الـ ـس ــال ــم ح ـت ــى أن ــه
ي ـج ـلــس الـ ـق ــرفـ ـص ــاء .ت ـك ـمــن فـعــالـيــة
"هـ ــانـ ــدل" ك ــون ــه األقـ ـ ــل ت ـع ـق ـي ـدًا مــن
"أخوته" السابقني إذ يتمتع بمرونة
كـبـيــرة وخ ـي ــارات كـثـيــرة تتيح
ل ــه أن ي ـمــأ أدوارًا
ج ــدي ــدة وه ــو
ما كان يتم
ال ـ ـحـ ــديـ ــث
ع ـ ـ ـنـ ـ ــه ف ــي
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق
ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــا
فقط.
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
امل ـل ـف ـت ــة الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت ت ــرع ــب بـعــض
ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى هـ ــذه ال ـص ـنــاعــة هي
تفاعل الناس مع الروبوتات وإضافة
مشاعر إنسانية عليها ،إذ في إحدى
ل ـق ـط ــات ال ـف ـي ــدي ــو الـ ـ ــذي ي ـظ ـهــر فـيــه
روبوت آخر للشركة ويدعى "أطلس"
ق ـ ـ ــام أح ـ ـ ــد م ـش ـغ ـل ـي ــه ب ــدفـ ـع ــه م ـ ــرات
عديدة وبقسوة ال تمكنه من موازنة
نفسه ،فوقع "أطلس" واصطدم رأسه
ب ــاألرض .هــذا املـشـهــد ،ال ــذي هــو من
ضـمــن االخ ـت ـب ــارات األســاس ـيــة التي
يـجــب فحصها فــي ال ــروب ــوت ،جعل

مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــي اإلنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــت فـ ـق ــط
يـ ـحـ ـتـ ـفـ ـظ ــون ب ـن ـس ـخ ــة اح ـت ـي ــاط ـي ــة
 Backupللمعلومات املوجودة على

أج ـهــزت ـهــم ع ـلــى أق ـ ــراص ص ـل ـبــة ،وه ــذه
ثـ ـغ ــرة كـ ـبـ ـي ــرة ،إذ ت ـت ـي ــح ل ـل ـم ـهــاج ـمــن
اب ـتــزاز  %63مــن مستخدمي اإلنـتــرنــت
الـ ــذيـ ــن فـ ــي ح ـ ــال ت ـش ـف ـي ــر م ـل ـف ــات ـه ــم ال
ي ـم ـك ـن ـهــم ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـي ـه ــا مـ ــن أج ـه ــزة
أخ ــرى ،وبالتالي يدفعون فدية مقابل
هــذا األمــر .وأوضحت الــدراســة أن %90
مــن الضحايا يــدفـعــون الـفــديــة بعملية
تحويل واحدة ،فيما يقسم  %1فقط من
الضحايا عملية الدفع إلى مراحل.
تـ ّ
ـرب ــع  ،LOCKYال ـبــرم ـج ـيــة الـخـبـيـثــة
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ع ــام  ،2016ع ـلــى عــرش
البرمجيات الخبيثة ،إذ تمكنة من جني
أكـثــر مــن مـلـيــون دوالر فــي شـهــر واحــد
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي ًت ــاري ــخ الـبــرمـجـيــات
ال ـخ ـب ـي ـثــة ،م ـس ـج ـلــة أع ـل ــى «دخ ـ ــل» بني
البرمجيات بمبلغ إجـمــالــي ق ــارب 7.8
ماليني دوالر سحبتها من ضحاياها.
ّأما  ،CERBERفقد حافظت على فديات
شـهــريــة بـلـغــت  200أل ــف دوالر شهريًا
عـلــى م ــدى سـنــة كــامـلــة لتحقق أربــاحــا
إج ـمــال ـيــة ب ـ ـ  6.9م ــاي ــن دوالر تـلـيـهــا
 CryptXXXب ــأرب ــاح وص ـل ــت إل ــى 1.9
مليون دوالر.

 :MoodKitطبيب نفسي في تطبيق
ال تزال مسألة العالج النفسي أمرًا غير محبذ بالنسبة إلى البعض في عاملنا العربي،
بسبب نظرة العديد من الناس إلى األمر وكأنه «معيب» ،لذلك يتجنب هؤالء التوجه إلى
طبيب نفسي خوفًا من معرفة اآلخرين .لكن ماذا لو أتى الطبيب النفسي إلى هاتفك؟
 MoodKitهو تطبيق وضعه طبيبان نفسيان يعتمد على مبادئ العالج السلوكي
ُ
املعرفي وتقنياته التي ت َع ّد واحدة من أكثر الطرق فعالية في العالج النفسي.
يقسم التطبيق إلى  4أقسام رئيسية ،هي :النشاطات ،مدقق األفكار ،تتبع املزاج
واليوميات .في قسم النشاطات يجد املستخدم مجموعة واسعة من النشاطات التي
يمكنها تحسني املــزاج ،وهي مصنفة حسب الهدف منها ،مثل تحسني العالقات
االجتماعية ،جعل الحياة أكثر متعة ،تعزيز النشاط البدني ...إلى جانب مجموعة
ُ
من األمثلة والنصائح التي تسهم في تنفيذ املبادئ والتقنيات النفسية للحد من
املشاعر السلبية وتعزيز الرفاهية.
مدقق األفكار يساعد على إدارة املشاعر السلبية املتعلقة بوضع معني من خالل
تحديد وتعديل األفـكــار التي تسهم في
تلك املشاعر ً
بناء على املشكلة أو الوضع
ال ــذي ي ـمـ ّـر بــه املـسـتـخــدم وش ـع ــوره .من
خ ــال االس ـت ـخ ــدام امل ـت ـك ــرر ،سـيـســاعــد
التطبيق ،وفق ما يرد على موقع الشركة،
في تعليم املستخدم تغيير مشاعره من
طــريــق تغيير كيفية الـتـفـكـيــر بــاألمــور.
ّأم ــا متتبع املـ ــزاج ،فـيـقــوم بحفظ ورســم
بيانات معينة خاصة بالتقلبات املزاجية
للمستخدم ،فيما يسمح القسم األخير
للمستخدم بــإضــافــة مــاحـظــات خاصة
فيه.

