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● الملخص :Abstract
تتمثل (أهمیة) البحث للمصممین وممارسى التصمیم الصناعى وتصمیم المنتجات حیث أن البحث یسهم فى تطویر وتحسین
فکر المصمم وترکیزه على حل المشکالت التصمیمیة التى تواجه البشر ألن من اهداف التصمیم األساسیة هو خدمة البشر
وتسهیل حیاتهم وحمایتهم من األخطار وهذا هو محور ترکیز المصمم الصناعى أى أن (المستخدم هو مرکز عملیة التصمیم)،
بعد أن کان المنتج هو مرکز عملیة التصمیم.
کما یتمثل (هدف البحث) فى تطویر وتحسین تصمیم المنتجات بسبب جائحة اجتاحت العالم ودمرته أى الخروج من المحنة
بمنحة وتحویل الکارثة الى أمل بمساعدة المصمم الصناعى.
(یدعى البحث) أنه بالرغم من تلک الظروف العصیبة التى یمر بها العالم فى ظل فایروس " کورونا " اال ان هذه الظروف
قادرة على تطویر تصمیم المنتجات لخدمة البشر ،بل والعبور بتلک المنتجات الى افاق مستقبلیة لم یکن العالم یتوقعها من
قبل من تطور مذهل لعالم الروبوتات وغیرها.
(یهدف البحث) الى تطویر وتحسین تصمیم المنتجات بسبب جائحة اجتاحت العالم ودمرته أى الخروج من المحنة بمنحة
وتحویل الکارثة الى أمل بمساعدة المصمم الصناعى.
وکانت أهم (النتائج) هى تحسین وتطویر تصمیم المنتجات فى العالم وظهور منتجات مستحدثة لم تکن موجودة من قبل
وذلک دور المصمم الصناعى فى الوقایة من الفایروس وهو حل المشکالت وحمایة البشر وابتکار منتجات لراحتهم.
وظهور جیل جدید من الروبوتات حول کل شىء یعتمد على البشر الى االعتماد على الروبوتات.
اما (توصیات) البحث :دفع المصمم الصناعى لتعلم العلوم المتصلة أو المساعدة لتصمیم الروبوتات والذکاء االصطناعى.
یجب ان یبحث المصمم عن المشکالت التى تواجه البشر ویعمل على حلها.

الکلمات المرشدة:
فکانت "کورونا"  -التصمیم الصناعى– تکنولوجیا المستقبل.

Abstract:
This (importance) of research for designers and practitioners of industrial design and product
design as the research contributes to the development and improvement of the designer's
thought and its focus on solving design problems facing humans because one of the primary
design goals is to serve people and facilitate their lives and protect them from dangers and this
is the focus of the industrial designer that is ( The user is the center of the design process), after
the product is the center of the design process.
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It also represents (the goal of the research) in developing and improving products due to the
pandemic of traversing the world and destroying it, that is, out of the ordeal with a grant and
turning the disaster into hope with the help of the industrial designer.
(The research claims) that despite the difficult circumstances that the world is going through
under the "Corona" virus, these conditions are capable of developing product design to serve
humans, and even crossing those products to future horizons that the world had not expected
before from a stunning development of the world of robotics And others.
(Research aims) to develop and improve product design due to a pandemic that swept the world
and destroyed it, meaning out of the ordeal with a grant and turning the disaster into hope with
the help of the industrial designer.
The most important (results) were to improve and develop product design in the world and the
emergence of innovative products that it

Keywords:
Corona - Industrial design –Future technology.

● الظاهرة موضوع البحث :Research Phenomenon
ظهر فى اآلونة األخیرة فى األلفیة الثالثة عدو خطیر غیر مرئى أودى بحیاة أالف البشر فى العالم أجمع وهو فایروس
"كورونا" " كوفید " Covid-19 " "19-الذى مأل العالم رعبا ً فأصبحت المدن والشوارع خالیة من البشر وأوقف جمیع
أشكال الحیاة المعتادة بظهوره الخفى توقفا ً تاما ً مما جعل كل المتخصصین فى جمیع المجاالت یبحثون لیل نهار عن كیفیة
محاربته والوقایة منه واالنتصار علیه بأقل الخسائر فى جمیع المجاالت االقتصادیة منها والسیاسیة والمالیة والصناعیة
...الخ ،ولقد كان مجال التصمیم الصناعى وتصمیم المنتجات له كبیر األثر فى محاربة ذلك العدو بظهور منتجات لم تكن
موجودة من قبل ،أو تطویر منتجات موجودة لتتأقلم وتحمى البشر فى العالم فى ظل مظلة " كورونا " المستجد.

● إشكالية البحث :Research Problem
تتمثل االشكالیة فى كیفیة تطویر وتحسین تصمیم المنتجات بسبب جائحة اجتاحت العالم ودمرته أى الخروج من المحنة
بمنحة وتحویل الكارثة الى أمل بمساعدة المصمم الصناعى.

● إدعاء البحث :Research Assumption
یدعى البحث أنه بالرغم من تلك الظروف العصیبة التى یمر بها العالم فى ظل فایروس " كورونا " اال ان هذه الظروف
قادرة على تطویر وتحسین تصمیم المنتجات لخدمة البشر ،بل والعبور بتلك المنتجات الى افاق مستقبلیة لم یكن العالم یتوقعها
من قبل من تطور مذهل لعالم الروبوتات وغیرها.

● هدف البحث :Research Objective
تطویر وتحسین تصمیم المنتجات بسبب جائحة اجتاحت العالم ودمرته أى الخروج من المحنة بمنحة وتحویل الكارثة الى
أمل بمساعدة المصمم الصناعى.

● أهمية البحث :Importance of study
یمثل البحث أهمیة كبیرة للمصممین وممارسى التصمیم الصناعى وتصمیم المنتجات حیث أن البحث یسهم فى تطویر
وتحسین فكر المصمم وتركیزه على حل المشكالت التصمیمیة التى تواجه البشر حیث أن من اهداف التصمیم األساسیة هو
خدمة البشر وتسهیل حیاتهم وحمایتهم من األخطار وهذا هو محور تركیز المصمم الصناعى أى أن ( المستخدم هو مركز
عملیة التصمیم ).
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● منهج البحث :Research Methodology
یقوم البحث على المنهج االستقرائى.

● خطة البحث :Research plan
إلثبات اإلدعاء یجب إتباع خطة للوصول إلى الهدف:
یفكر اإلنسان عندما یواجه إشكالیة ما ،فإذا توفرت بعض معلومات تتعلق باإلشكالیة فإن المفكر یستند إلى هذه المعلومات،
وقد یطلب المزید منها لیصل إلى العناصر غیر المعروفة فى اإلشكالیة ،ونعبر عن هذا فى لغة المنطق بقولنا :إن المفكر
ینتقل من المقدم ات إلى النتائج ،وهذا هو اإلستدالل .فاإلستدالل بمفهومه العام هو العملیة العقلیة التى تتم بواسطتها اإلنتقال
من المجهول إلى المعلوم ،فیجب فى البدایة التعرف على ذلك الفایروس المستجد وكیف یؤثر على االنسان وعالقته بالتصمیم
الصناعى وكیف عبرت تلك الظروف بتصمیم المنتج الى المستقبل  ...فهناك عدة محاور للبحث وهى:
أوالً :ماهو فايروس " كورونا " المستجد:
 -1تاریخه:
 -2آلیة عمله فى جسم اإلنسان:
ثانياً :المشكالت الناتجة من ظهور فايروس " كورونا "  Coronaالتى يجتهد المصمم لحلها:
 -1توقف جمیع أشكال الحیاة الطبیعیة فى العالم وازدیاد الخسائر فى كل المجاالت
 -2اصابات البشر وارتفاع عدد الوفیات فى فترة قصیرة.
ثالثاً :دور المصمم الصناعى فى مكافحة "كورونا" والعبور بالمنتج إلى تكنولوجيا المستقبل:
 -1ظهور منتجات متطورة لم تكن موجودة من قبل للتعامل مع عدو غیر مرئى (دور المصمم الصناعى فى الوقایة من
الفایروس).
 -2التحول من االعتماد على البشر الى االعتماد على الروبوتات (دور المصمم الصناعى بالتعاون مع مهندسى االلكترونیات،
مهندسى الكهرباء).
 -3تطور مفهوم الحروب من الحرب "النوویة" الى الحرب "النانونیة" الغیر مرئیة (دفع المصمم إلى اقتحام وفهم تكنولوجیا
النانو).
 -4زیادة عدد مستخدمى التكنولوجیا بنسبة غیر مسبوقة.

● المقدمة : Introduction
تم اجراء هذه الدراسة لما لها كبیر االثر فى زیادة وعى المصمم فى ظروف عصیبة اجتاحت العالم لم یكن لها شبیه منذ
قرون ،وان األمل یكمن فى األلم وأن المصمم الصناعى یعمل باألخص فى تلك الظروف العصیبة ال فى ظروف الرفاهیة
واالستقرار وان العالم فى تلك الظروف احوج ما یكون لجمیع التخصصات وباالخص للمصمم الصناعى واالبتكارت الن
هدفه االساسى هو حمایة وراحة البشر.

● المفاهيم األساسية :Basic concepts
أوالً" :كورونا" :Corona
فیروس "كورونا" هو ساللة واسعة من الفیروسات التي قد تسبب المرض للحیوان واإلنسان .ومن المعروف أن عدداً من
فیروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسیة تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل
متالزمة الشرق األوسط التنفسیة (میرس) والمتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة (سارس) .ویسبب فیروس كورونا المُكتشف
مؤخراً مرض كوفید ،19-وهو مرض معد یسببه آخر فیروس تم اكتشافه من ساللة فیروسات كورونا .ولم یكن هناك أي
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علم بوجود هذا الفیروس الجدید ومرضه قبل بدء تفشیه في مدینة "ووهان" الصینیة في "كانون األول /دیسمبر  "2019وقد
تحوّ ل "كوفید "19-اآلن إلى جائحة تؤثر على العدید من بلدان العالم.
ثانياً :التصميم الصناعى :Industrial design
التصمیم الصناعي هو علم هندسي مشتق من الهندسة المعماریة ومزیج من فن تطبیقي یعنى بمعماریة المنتجات والتصامیم
الصناعیة والهندسیة حیث یجمع الجمال وقابلیة االستخدام في تصمیم المنتجات الهندسیة أو األعمال الصناعیة والتصمیمیة
ذات اإلنتاج الكمي من أجل تحسین المبیعات ورفع قدرات العملیات اإلنتاجیة والتصمیمات الهندسیة سواء المعماریة -
اإلنتاجیة كالمنتجات باختالف أنواعها  -البیئیة  -اعمال العمارة الداخلیة أو الخارجیة وغیرها من تصمیمات المنتجات ،هو
عملیة ذات فكر هندسي وجمالي تتف رع من الهندسة المعماریة تهدف إلتخاذ قرارات تستخدم في تطویر أو بناء النظم التي
یكون للبشر حاجة لهم فیها للحفاظ على إنسانیتهم عبر المنتجات الهندسیة واألعمال الصناعیة ،ویعمل على تحدید مستویات
التشغیل للمنتج فترة اإلنتاج وفترة االستخدام (ما بعد البیع).
ثالثاً :تكنولوجيا المستقبل :Future technology
عملیة شاملة تقوم بتطبیق العلوم والمعارف بشكل ّ
أغراض ذات قیمة عملیّة للمجتمع .وتعرّ ف
منظم في میادین عدّة؛ لتحقیق
ٍ
التكنولوجیا بأ ّنها االستخدام األمثل للمعرفة العلمیّة ،وتطبیقاتها ،وتطویعها لخدمة اإلنسان ورفاهیّته ،والمفهوم ال ّ
شائع لمصطلح
ال ّتكنولوجیا هو استعمال الكمبیوتر واألجهزة الحدیثة ،وهذه ال ّنظرة محدودة الرؤیة  ،فالكمبیوتر نتیجة من نتائج التكنولوجیا،
بینما التكنولوجیا الّتي یقصدها هذا المق ّرر هي طریقة لل ّتفكیر ،وح ّل المشكالت ،وهي أسلوب ال ّتفكیر الّذي یوصل الفرد إلى
النتائج المرجوّ ة أي إ ّنها وسیلة ولیست نتیجة ،وإ ّنها طریقة ال ّتفكیر في استخدام المعارف ،والمعلومات ،والمهارات ،بهدف
الوصول إلى نتائج إلشباع حاجة اإلنسان وزیادة قدراته.

أوالً :ماهو فايروس " كورونا " المستجد:
 -1تاريخه:
یرجع اكتشاف فایروس "كورونا" الى عام 1937م ،وتم اكتشافه فى الدجاج وكان یسمى التهاب القصبة المعدي ،ثم اكتشف
فیروسان من جوف األنف لمرضى فى البشر اصیبوا بالزكام وتم تسمیته فیروس كورونا البشري E 229وفیروس كورونا
البشري ،OC43منذ ذلك الحین تم تحدید عناصر أخرى من هذه العائلة بما في ذلك :فیروس كورونا "سارس"سنة
2003م ،فیروس كورونا البشري  NL63سنة 2004م ،فیروس كورونا البشري  HKU1سنة 2005م ،فیروس
كورونا میرس سنة 2012م ،وفیروس كورونا المستجد  Coved-19فى اواخر عام 2019م ،وكل هذه الفیروسات لها
دور في إحداث عدوى جهاز تنفسي خطیرة.
 -2آلية عمله فى جسم اإلنسان:
یهاجم الفایروس مجموعتین م حددتین من الخالیا في الرئتین ،وفقا ألستاذ علم األحیاء الدقیقة "بجامعة كینغستون" "مارك
فیلدر" .في حدیثه إلى شبكة "سكاي نیوز" ،أوضح "فیلدر" أن مجموعة الخالیا األولى هي "الخالیا الكأسیة" واألخرى هي
األهداب ،وأضاف أن األهداب عبارة عن خالیا ذات شعر قلیل علیها تتجه نحو األعلى ،لذا فإن أي مادة سیئة تتعثر في
المخاط ،مثل البكتیریا والفیروسات ،أو جزیئات الغبار ،یتم تجریفها باتجاه الحلق ،وعندما یسعل المرء ،فإنه یبتلع المخاط
فیدخل إلى المعدة ،مشیرا إلى أن هذه هي الطریقة التي تعمل بها األمور عادة.
وأوضح "فیلدر" أن المشكلة في فیروس كورونا الجدید هي أن الفیروس یصیب هذه الخالیا ویبدأ في قتلها ،وبما أنها تقتل
تلك الخالیا كجزء من عملیة التكاثر ،فإن األنسجة تسقط في الرئتین ،وتبدأ الرئتان في اإلصابة باالنسداد ،األمر الذي یعني
أن المریض یصاب بالتهاب رئوي ثم الموت ان لم یعالج.
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ثانياً :المشكالت الناتجة من ظهور فايروس " كورونا "  Coronaالتى يجتهد المصمم لحلها:
 -1توقف جمیع أشكال الحیاة الطبیعیة فى العالم وازدیاد الخسائر فى كل المجاالت
 -2اصابات البشر وارتفاع عدد الوفیات فى فترة قصیرة.
ثالثاً :دور المصمم الصناعى فى مكافحة "كورونا" والعبور بالمنتج إلى تكنولوجيا المستقبل:
 -1ظهور منتجات متطورة لم تكن موجودة من قبل للتعامل مع عدو غير مرئى (دور المصمم الصناعى فى الوقاية من
الفايروس):
 -1-1مشبك لفتح األبواب دون الحاجة الى لمس المقبض:
كان التفكیر في فیروس كورونا یسیطر على المصمم "ستیف بروكس" وهو یقود سیارته إلى مصنعه الواقع في غرب لندن،
وكان السؤال الذي یشغل باله هو  ...ما الذي یمكنه أن صنعه لفتح الباب دون لمس المقبض؟
فما كان منه إال أن ابتكر مشبكا إلنجاز تلك المهمة ،وهذا المشبك الذي أطلق علیه اسم المشبك الصحي ،صغیر بما یكفي
لوضعه في الجیب وهو مصنوع من مادة مصمتة غیر مسامیة مما یسهل تنظیفه وهو واحد من مئات االبتكارات التي ابتكرها
المصممون في األیام واألسابیع األخیرة للمساعدة في منع انتشار فیروس كورونا كما هو موضح (شكل.)1

شكل :1مشبك لفتح األبواب دون الحاجة الى لمس المقبض

 -2-1السوار الذكى لعدم لمس الوجه:
یهدف السوار الذكى الجدید المسمى " "Good Vibesإلى منعنا من لمس وجوهنا لتقلیل فرصة انتقال فیروس كورونا
المستجد  ،حیث تتمثل إحدى طرق نقل الفیروس فى لمس أعیننا أو أنوفنا أو فمنا بأیدینا التى قد تكون مصابة بالفیروس،
وینصحنا الخبراء الطبیون بعدم لمس وجوهنا لمنع عدوى فیروس كورونا المحتملة من االنتقال من أیدینا إلى وجوهنا.
وحاول الفریق تطویر أداة جدیدة لمساعدة أسرهم على إیقاف هذه العادة التلقائیة ،وأرادوا منع عادة لمس الوجه أثناء فترة
التباعد االجتماعى عبر تطویر أداة " ، "Good Vibesوهى عبارة عن "سوار ذكى" یتم ارتداؤه على المعصم مزود
بشارة ممغنطة من القماش الناعم توضع على قبة القمیص (شكل.)2
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شكل :2السوار الذكى لعدم لمس الوجه

ویهتز السوار إذا قربت یدك من وجهك ،وتنبهك االهتزازات للتوقف عن تحریك یدك قبل أن تلمس وجهك ،مما یساعد فى
إبقاء  COVID-19ومسببات األمراض األخرى بعیدة عن عینیك وأنفك وفمك ،ویلتقط السوار الذكى المجال المغناطیسى
عندما تكون الشارة على مقربة منه ،مما ینبهك عندما ترفع یدك إلى وجهك دون وعي.
ووف ًقا لمطورى الفكرة ،فإن السوار الذكى یحتوى على بطاریة لیثیوم قابلة للشحن بسعة  80میلى أمبیر ،وبوصلة رقمیة مع
كاشف للمجال المغناطیسى ،ومعالج دقیق ،ومنفذ  ، Micro USBومحرك اهتزاز ،ویمكن استخدامه للتنبیه تجاه عادة سیئة
أو سلوك قهرى یصعب التحكم فیه ،مثل مص اإلبهام وقضم األظافر ولمس الوجه وحك فروة الرأس.
 -3-1كراسى الطائرات ذات االتجاهين ،وذات الحواجز الواقية:
ابتكرت شركة ایطالیة مقاعد جدیدة للطائرات تم تطویرها لمواجهة فایروس كورونا .بحیث تم وضع حواجز بین الركاب
في كل مقعد من شأنها أن تسمح بمساحة من التباعد ال یمكن معها انتقال العدوى بین الركاب ،بحسب ما ذكرته صحیفة "ذا
صن" البریطانیة ،وفي التصمیم الجدید بالدرجة االقتصادیة تم تقسیم المقاعد الوسطى بالطائرة لتكون منفصلة عن بعضها
البعض وفي االتجاه العكسي لمقاعد الممر ما یؤمن مساحات كافیة بین الركاب من شأنها أن تسمح في نهایة المطاف بالسفر
األمن دون الحاجة إلى تخفیف كثافة الركاب في الطائرة كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى ( شكل.)3

شكل :3كراسى الطائرات ذات االتجاهين

572

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية  -المجلد السادس  -العدد الثامن والعشرون

يوليو 2021

وستكون الحواجز الجدیدة المزمع تصمیمها شفافة بحیث تسمح بالتواصل االجتماعي اآلمن للركاب دون حدوث أي تقارب
أو لمس قد یتسبب في انتشار العدوى (شكل.)4

شكل :4حواجز واقية لكراسى الطائرات

 -4-1كاميرات رصد المسافات بين البشر:
قام المعهد اإلیطالى للتكنولوجیا بتصمیم جهاز جدید تم وضعه بالشركات والمطارات وهو یتبع شعاعا حول األشخاص
الحالیین ویشیر باالحمر عندما یكونون قریبین جدا.
وتم وضع هذا الجهاز فى العدید من المطارات اإلیطالیة فى "جنوه" ،مثل مطار "كریستوفورو وكولومبو" ،حیث یساعد
على رصد المسافات االجتماعیة من خالل كامیرات المراقبة.
تتعلق التجربة بالبرمجیات التي تسمى االبتعاد االجتماعي ،والتي یعمل علیها المعهد اإلیطالي للتكنولوجیا منذ ظهور كورونا،
وهى أداة یمكنها استخدام كامیرات المراقبة باستخدام الذكاء االصطناعي ،وتقوم بعمل خریطة للبیئة وتحصر شعاعً ا حول
جمیع األشخاص الحاضرین  ،تشیر إلى متى تكون قریبة ً
جدا.
وبفضل النظام سیكون من الممكن فهم المناطق األكثر تعرضً ا لخطر التجمع ولكن أیضً ا في المستقبل  ،لتولید تحذیرات في
الوقت الحقیقي في حالة عدم االمتثال للمسافة (شكل.)5

شكل :5كاميرات رصد المسافات بين البشر

573

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية  -المجلد السادس  -العدد الثامن والعشرون

يوليو 2021

 -5-1النظارة الذكية لقياس الحرارة عن بعد:
ً
طورت شركة "روكید" الناشئة في مدینة "هانغزو" الصینیة زوجا من النظارات المثالیة لعصر كورونا .هذه النظارات تقیس
درجات حرارة المسافرین في المطارات وفي أماكن التجمعات األخرى مثل المراكز التجاریة .وقد تم بیعها للحكومات
والشركات والمدارس في الصین (شكل.)6

شكل :6نظارات "تي  "1الحرارية لقياس درجة الحرارة عن بعد

تلك النظارات مزودة بجهاز استشعار باألشعة تحت الحمراء وكامیرا بدقة  12میغابیكسل نعتقد أنه یمكننا استخدامها إلجراء
قیاس درجة الحرارة بدون تالمس ،فهي فعالة للغایة عند مواجهة حشد كبیر من الناس .یمكن لـ تي  1قراءة درجات حرارة
ما یقرب من  200شخص في غضون دقیقتین من مسافة  10أقدام  ( .شكل.)7

شكل :7االشعة تحت الحمراء المزودة بها الكاميرا

 -6-1السيارة الصحية المعقمة:
أطلقت شركة "جیلي" الصینیة مبادرة بقیمة  52ملیون دوالر تسمى "مشروع السیارة الصحیة" ،تعد بالعدید من المزایا
الجدیدة التي تهدف إلى حمایة الركاب من الفیروسات والبكتیریا ،من خالل منع دخول الجزیئات الدقیقة إلى المركبة ،مما قد
یحمي السائقین والركاب من أي مواد ضارة (شكل.)8

574

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية  -المجلد السادس  -العدد الثامن والعشرون

يوليو 2021

شكل :8السيارة ماركة "جيلى" الصينية المضادة لكورونا

وتقوم "جیلي" أیضا بتطویر مواد مضادة للمیكروبات للحفاظ على أدوات التحكم في السیارة ومقابض األبواب خالیة من
البكتیریا والفیروسات ،وبحسب التقاریر فالسیارة ستحتوي على أزرار ووحدات تحكم ذات طالء مضاد للفیروسات
ومرشحات هواء قویة مع ضوء األشعة فوق البنفسجیة لتعقیم الهواء ،وذلك من بین مزایا أخرى جدیدة یتم تطویرها من قبل
شركات صناعة السیارات لحمایة سائقي السیارات.
وقالت جیلي ،إنه سیتم تجهیز السیارات ،المنتجة تحت هذا الشعار الجدید ،بنظام خاص لتنقیة الهواء ،وسیوفر نفس درجة
الحمایة من الجسیمات والهباء الجوي مثل كمامات الوجه الطبیة ،وإلى جانب تغییرات التصمیم الجدیدة ،تروج "جیلي"
لخدمة توصیل السیارة إلى المنازل" ،بدون تالمس" ،والتي ستستخدم طائرات بدون طیار لتوصیل مفاتیح السیارة إلى منازل
أو شقق العمالء لتقلیل التعرض للموظفین (شكل.)9

شكل :9أنظمة تنقية الهواء فى السيارة الجديدة

 -7-1جهاز تنقية الهواء من الفايروسات:
اطلقت شركة سامسونج جهاز جدید لتنقیة الهواء من الفایروسات جهاز تنقیة الهواء "  "AX70J7100WTمع نظام
مكافحة الفیروسات ) (Virus Doctorبمساحة  93مترً ا مرب ًعا ،یستطیع تنقیة مساحة واسعة سریعً ا ،والوصول إلى كل
ركن .فنظام إدخال الهواء األمامي یعمل على سحب الهواء بسهولة ،ثم تقوم المراوح القویة المزدوجة بتوزیع الهواء النقي
في  3اتجاهات ،كي یغطي منطقة أوسع على نحو أسرع.
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یعمل مستشعر األتربة فائقة الدقة  PM2.5/PM10ومستشعر الغازات على اكتشاف مدى جودة الهواء في الوقت الحقیقي
وتحسین األداء تلقائیًا .وهناك أیضا ً شاشة رقمیة تعرض باألرقام مستوى األتربة فائقة الدقة والملوثات الغازیة بخمسة ألوان
متنوعة.
یحافظ نظام تنقیة الهواء رباعي المراحل على نقاء الهواء ،فیزیل جزیئات األتربة الكبیرة والغازات الضارة المتنوعة مثل
الفورمالدهید وأكثر من  99%من األتربة فائقة الدقة ،كما یحد من انتشار بعض الفیروسات ومسببات الحساسیة بمعدل یصل
إلى 99%كما هو موضح (شكل.)10

شكل :10جهاز تنقية الهواء من الفايروسات من شركة سامسونج

 -8-1المصاعد بأزرار ال تحتاج الى اللمس:
ابتكرت شركة صینیة أزرار مصاعد تعمل من دون الحاجة إلى الضغط علیها ،وتسمح للركاب باستخدام لوحة تحكم مختلفة،
في مسعى لوقف تفشي فیروس "كورونا" المستجد.
الشركة الصینیة الناشئة اخترعت لوحة زجاجیة تعمل بتقنیة " ناقل حركة مزدوج ) ،" (DCTتعتمد على المستشعرات
اإللكترونیة ،وتعمل اللوحة على استشعار واكتشاف حركة ید الراكب في الهواء للتعرف على الطابق الراغب في الصعود
إلیه ،دون الحاجة إلى الضغط على األزرار أو حتى لمسها ،ویمكن أن تحارب هذه التقنیة الجدیدة انتقال فیروس "كورونا"
من شخص آلخر ،عن طریق لمس أزرار المصعد (شكل.)11

شكل :11مصاعد تعمل من دون الحاجة إلى الضغط عليها
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 -9-1كمامات بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد يعاد تعقيمها عدة مرات:
في إطار جهود جامعة " نیویورك أبوظبي" للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد "كوفید ،"19-طور الدكتور "أنتوني
تزیس" رئیس قسم وأستاذ الهندسة الكهربائیة وهندسة الكمبیوتر في الجامعة ،كمامات صدیقة للبیئة باستخدام تقنیة الطباعة
ثالثیة األبعاد ،بمواصفات مماثلة لكمامات. N95
یأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت خالله كمامات  N95واحدة من مستلزمات الرعایة الصحیة المهمة للعاملین في القطاع
الطبي وأفراد المجتمع كافة ،بهدف الوقایة من فیروس كورونا المستجد ،إال أن كمامات  N95القابلة لالستخدام مرة واحدة
فقط باتت تشكل ضراراً على البیئة ،بسبب ارتفاع الطلب المستمر علیها ،لذلك جاء تطویر كمامات  N95باستخدام تقنیة
الطباعة ثالثیة األبعاد كحل عملي یلبي االحتیاجات المتعلقة بالسالمة واالستدامة معاً ،وذلك نظراً إلمكانیة إعادة تعقیمها
وإعادة استخدامها ( شكل.)12

شكل :12الكمامات الحديثة بالطابعات ثالثية االبعاد

 -10-1أقنعة حماية الوجه بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد:
َّ
وظفت شركة تختص بالطباعة ثالثیة األبعاد ،تعمل في إمارة دبي ،خبرتها إلنتاج أقنعة حمایة الوجه ،للحمایة من انتشار
َّ
وسخرت شركة "بروتو ،"21التي تأسست في دبي عام  ،2018معرفتها وخبرتها في هذه
فیروس كورونا المستجد،
التكنولوجیا لتصنیع األقنعة الواقیة للوجه ،وبعض المكونات والصمامات المستخدمة في أجهزة التنفس االصطناعي ،وتعد
األقنعة في الوقت الحالي ،من األدوات التي تكفل مستوى أعلى من الحمایة في ظل انتشار فیروس كورونا.
وتوفر تلك األقنعة حمایة للوجه كامالً ،وضمن ذلك العینان والفم واألنف ،وهي القنوات الثالث التي یمكن أن ینتقل الفیروس
من خاللها ،في حال التعرض لرذاذ المریض نتیجة العطس أو السعال (شكل.)13

شكل :13اقنعة حماية الوجه بتقنية الطباعة ثالثية االبعاد
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 -11-1أجهزة التعقيم المتطورة للهواتف المحمولة:
مع انتشار فیروس كورونا المستجد" الذي یولّد داء "كوفید  ،"19أصبح التعقیم مهمة أساسیة ،بخاصّة للهواتف الذكیة التي
تع ّد من أخطر الوسائل لنقل العدوى .وفي هذا اإلطار ظهرت أحدث وسائل التعقیم المتطورة الخاصّة بأجهزة والهواتف
الذكیة.
یستخدم "فون سوب  "3األشعة فوق البنفسجیة لقتل  %99.99من البكتیریا والجراثیم المتراكمة على الهواتف الذكیة،
ویمتاز

ببساطة

االستخدام

والفاعلیة.

تحتوي هذه الوحدة على زوجین من مصابیح األشعة فوق البنفسجیة المبیدة للجراثیم ،ما یعمل على تعقیم الهاتف بالكامل.
إلى ذلك ،توفر الوحدة منفذ  USBومنفذ  USB-Cللشحن ،مما یتیح لك شحن هاتفك بسهولة أثناء تعقیمه .كما تعمل منافذ
"سوب فون  "3على تضخیم أصوات الهاتف الخلوي ،مما یتیح لك سماع اإلنذارات وتنبیهات اإلشعار بسهولة ،حتى عندما
یكون الهاتف داخل جهاز التعقیم ( شكل.)14

شكل :14أجهزة تعقيم الهواتف المحمولة المتطورة

 -2التحول من االعتماد على البشر الى االعتماد على الروبوتات (دور المصمم الصناعى بالتعاون مع
مهندسى االلكترونيات ،مهندسى الكهرباء):
 -1-2روبوتات لخدمة المقاهى والمطاعم:
تنتقل كوریا الجنوبیة ببطء من قواعد التباعد االجتماعي المشددة إلى ما تسمیه الحكومة إجراءات "التباعد في الحیاة الیومیة".
ونقلت وكالة "رویترز" ،عن "لي دونج باي" ،مدیر األبحاث في شركة "فیجن سیمیكون" ،مزودة حلول المصانع الذكیة التي
طورت الروبوت "باریستا" ،القول إن الروبوتات یمكن أن تساعد الناس في الحفاظ على التباعد االجتماعي في األماكن
العامة ،وأضاف " :نظامنا ال یحتاج إلى مدخالت من البشر بدءا من الطلب وحتى التسلیم ،وقد جرى ترتیب الطاوالت بشكل
متناثر لضمان الحركة السلسة للروبوتات ،وهو ما یتناسب مع حملة التباعد الحالیة( ".شكل.)15
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شكل :15روبوتات لتحضير المشروبات فى المقاهى

ویمكن للنظام الذي یستخدم ذراعا آلیة لصنع القهوة وروبوتا لتقدیم الطلبات ،أن یصنع  60نوعا مختلفا من القهوة ویقدم
المشروبات للعمالء في مقاعدهم .ویمكنه أیضا التواصل ونقل البیانات إلى أجهزة أخرى ،كما یحتوي على تقنیة للقیادة الذاتیة
لحساب أفضل الطرق التي یسلكها داخل المقهى.
واستغرق تحضیر طلب مكون من  6مشروبات  7دقائق فقط .وكان الموظف البشري الوحید في المقهى المكون من طابقین
هو صانع المعجنات الذي لدیه أیضا بعض واجبات التنظیف وإعادة تعبئة المكونات (شكل.)16

شكل :16روبوتات بديل للنادل فى المقاهى

 -2-2روبوتات "النملة" تستطيع القفز والتواصل والعمل الجماعي:
طوّ ر باحثون من مختبر البروفیسور"جامي بایك" السویسري روبوتات صغیرة ،یبلغ وزن الواحد منها  10غرامات،
واستوحوا الفكرة من "حیاة النمل" فالروبوتات الصغیرة تستطیع التواصل مع بعضها ،وتوزیع األدوار في ما بینها ،وإنجاز
أعمال معقدة من خالل العمل الجماعي ،ومن المعروف على المستوى الفردي أن كل نملة تتمتع بالقوة والذكاء ،لكن على
المستوى الجماعي یستطیع النمل القیام بأعمال معقدة وتفادي األعداء صنعت خصیصا الستبدالها بالبشر فى ظل اجتیاح
فایروس كورونا للعالم.
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ووفقا ً للبحث الذي نشرته مجلة «نیتشر» في عددها األخیر ،تبدي الروبوتات على المستوى الفردي قلیالً من الذكاء ،لكنها
قادرة على التواصل والتحرك بشكل جماعي .ویمكن إعادة ضبطها ،وهي بسیطة في هیكلها ،ورغم ذلك تستطیع أن تقفز،
وأن تزحف الستكشاف جمیع أنواع األسطح ،ویمكن للروبوتات سریعا ً كشف أي عقبات والتغلب علیها ،وتحریك أشیاء أكبر
وأثقل منها بكثیر.
وأطلق على الروبوتات ذات األرجل الثالث ،التي تشبه شكل حرف «تي» باللغة اإلنجلیزیة ) ، (Tاسم «تریبوتس» ،ویمكن
تجمیع الواحد منها في دقائق قلیلة .وهي مزودة باألشعة تحت الحمراء ،وأجهزة استشعار من أجل أغراض االستكشاف
والتواصل (شكل.)17

شكل :17يوضح شكل الربوت النملة

 -3-2روبوتات "التطهير" بدالً من البشر:
نشرت بعض المستشفیات الصینیة سالحا جدیدا للتطهیر بغرض المساعدة في محاربة الفیروس التاجي الجدید ،الذي أصبح
فیما بعد وباء ،وهو سالح الروبوتات الدنماركیة ،التي یمكن أن تقتل الفیروسات والبكتیریا عن طریق إطالق ضوء فوق
بنفسجي یسمى "األشعة البنفسجیة القصیرة ) ،" (UV-Cبینما تتحرك بشكل مستقل عبر الممرات واألجنحة.
ویمتلك اإلشعاع المنبعث من هذه اآلالت ،والذي تم اختباره سریریا في مستشفى جامعة أودنسى (الدنمارك) ،تأثیر مبید قوي
للجراثیم قادرا على القضاء عملیا على جمیع العوامل المیكروبیة الضارة في الهواء وعلى األسطح.
ویتكون هذا الروبوت من منصة مزودة بعجالت تسمح له بالتحرك مسترشدا ببرنامج إلكتروني وأجهزة استشعار تسمح له
بتجنب العوائق ،باإلضافة إلى عمود مركزي مزود بأنابیب انبعاث لألشعة التي تشع في  360درجة.
ویهدف الروبوت إلى منع وتقلیل انتشار الفیروسات والبكتیریا والكائنات الحیة الدقیقة الضارة األخرى في البیئة عن طریق
تدمیر حمضها النووي ،وتجنب تعریض موظفي المستشفى والمرضى وعائالتهم للعدوى ،وهو أمر حاسم في حالة الفیروس
التاجي الجدید شدید العدوى.
كما یوجد طرازا من الروبوتات الصحیة ) ، (Tokyo Sanitaryبهدف إنشاء مناطق خالیة من الفیروس التاجي في
البیئات واألماكن الصحیة لالستخدام العام ،مجهزة بأنظمة تطهیر كیمیائیة وفیزیائیة ،وتقیس أیضا درجة حرارة األشخاص.
وتعمل هذه اآلالت بشكل ذاتي عن طریق التحكم عن بعد ،حیث بمقدورها أن تنتهي من عملیة تطهیر كامل في غضون 30
دقیقة فقط (شكل.)18
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شكل :18يوضح روبوت التطهير Tokyo Sanitary

 -4-2روبوتات للتمريض داخل المستشفيات:
المساعد الروبوتي "موكسي ) (Moxiفي المستشفیات ویساعد الممرضات من خالل أداء معظم المهام الروتینیة والمملة،
مثل حمل اإلمدادات ونقلها إلى غرف المرضى ،ونقل عینات المختبر وتوزیع أغطیة وأطقم األسِ رَّ ة ،حتى تتمكن الممرضات
من قضاء المزید من الوقت في رعایة المرضى (شكل.)19

شكل :19يوضح الربوت " موكسى"

وتم تطویر هذا الروبوت بواسطة شركة ) ، (Diligent Robotics DRویعمل في مستشفیات في والیة تكساس األمریكیة،
ویمتع بوجه معبر وقادر على التواصل مع اآلخرین ،وقاعدة متحركة للتنقل وذراع میكانیكیة لرفع األشیاء ،ویمكنه أیضا
جمع ونقل عینات المختبر واللوازم الطبیة وفرش األسِ رَّ ة بشكل ذاتي داخل المستشفى.
ویمكن تدریب موكسي  ، Moxiالمدرج في قائمة مجلة ) (TIMEألفضل  100اختراع لعام  ،2020من قبل الممرضات
على أداء مهام أخرى غیر تلك المجدولة ،ومواجهة مواقف غیر متوقعة والتعرف على المواد الطبیة الجدیدة وتحدیدها،
وذلك بفضل ذكائه االصطناعي وأجهزة االستشعار التي تسمح له بتسجیل معلومات مرئیة وسمعیة ،وفقا لـلشركة.
ووفقا لهذه الشركة فإن هذا الروبوت یخفف العبء عن كاهل الممرضات فیما یتعلق بالمهام التي ال تتطلب االتصال المباشر
مع المریض ،والتي تمثل نحو ثلث عملهم في مجال الرعایة الصحیة ،وانضم موكسي إلى العمل في المستشفیات فى ظل
ظهور فایروس كورونا.
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 -5-2روبوتات الدردشة التفاعلية:
روبوتات الدردشة التفاعلیة (الشات بوتس  (Chatbotsلدیها هدف أساسي وهو التفاعل مع الناس ومساعدتهم في اإلجابة
على أسئلتهم وحل مشكالتهم من خالل محادثات فوریة وتفاعلیة على شكل اسئلة وأجوبة دون الحاجة إلى االنتظار أو
المساعدة من البشر.وهو ما یساعد الشركات والمؤسسات على اإلدارة وتوفي الكثیر من الوقت والمیزانیة الكبیرة لتوظیف
فریق للدعم الفني للعمالء .لكن روبوتات الدردشة التفاعلیة تختلف في الحلول التي تقدمها وفقا ً للتقنیة التي تعتمد علیها في
اإلجابة على أسئلة المستخدمین .هناك نوعان من روبوتات الدردشة التفاعلیة  ،الشات بوتس  Chatbotsالتي تعتمد على
اإلجابات المبرمجة مسبقاً.
 -6-2روبوتات التسوق بدالً من البشر:
ال یتجاوز طول الروبوت الواحد ،ارتفاع ركبة شخص بالغ ،ویبدو مثل صندوق بالستیكي أبیض یسیر على ست عجالت
سوداء ،و ُتزوّ د الروبوتات بما یشبه الهوائي وفي آخره رایة حمراء صغیرة لتسهیل رصدها أثناء التحرك ،فیما حجمها كبیر
بما یكفي لحمل عدة حقائب تسوق وعبوة زجاجات (شكل.)20
وقال "هنري هاریس" من شركة "ستارشیب" التي تصنع هذه الروبوتات " نقدم اآلن خدمة التوصیل المجاني للعاملین في
هیئة الصحة الوطنیة داخل المدینة ،نرید أن نسهل األمور قلیال على هؤالء الناس في هذا الوقت العصیب".
وأضاف " الكثیر منهم یعملون .ثمانین ساعة أسبوعیا وال یملكون وقتا كافیا للذهاب إلى متجر البقالة المحلي ،لذلك نستخدم
الروبوت للتسوق من أجلهم لحمیاتهم من اصابتهم بفایروس كورونا ویشرفنا أن نكون جزءا من الحل".

شكل :20يوضح روبوت التسوق

 -7-2روبوتات " نانوية" الحجم للدخول الى جسم االنسان وعالجه:
ظهر مصطلح روبوتات النانو في عام  .2004والروبوت النانوي هو روبوت بحجم تقل أبعاده عن عشرة مایكرومترات
ویتم تصنیعه باستخدام تكنولوجیا النانو أو من جزیئات حیویة وقطع من الحمض النووي الصبغي الـ DNA
ویعود ابتكار تكنولوجیا النانو إلى عام  ،1991عندما اكتشف الفیزیائي الیاباني "سامیو لیجیما" أنابیب الكربون النانویة ذات
الخصائص الفیزیائیة الفریدة ،ومع تطور استعمال اآلالت المبرمجة للقیام بمهام محددة ،عمل الباحثون على تطویر تقنیات
لصناعة آالت باستعمال جزیئات عضویة یمكن التحكم فیها وتوجیه حركتها داخل الجسم ،لینتج لنا طبیب جدید هو (الروبوت
النانوي) وقد ابتكر العلماء الیابانیون روبوتات النانو الصغیرة للكشف عن أمراض كورونا والمساعدة في عالجها ،إذ یمكن
لهذا النوع من الروبوتات الدخول إلى جسم المریض وتحیید الخالیا المصابة بفایروس كورونا.
بهذا الصدد ،یقول الباحث "كازونوري كاتاكا" ،وهو طبیب في مركز االبتكار لطب النانو الیاباني في كاواساكي ،إن
تكنولوجیا النانو المستخدمة لحقن كمیات صغیرة من الجسیمات المشحونة إلكترونیا ً في التجارب السریریة یتم اختبارها.
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وأوضح "كاتاكا" ،أن التجربة تقوم على تسلل بعض روبوتات النانو إلى الخالیا المریضة وخاصة فى الرئتین وتسمح لألدویة
بتحییدها من الداخل ،بینما یقوم البعض اآلخر بجمع المعلومات الكیمیائیة والسریریة في الرقاقة المزروعة ،والتي سیتم من
خاللها إعطاء األطباء بیانات لمزید من التحلیل .وكیفیة مقاومة الفایروس (شكل.)21

شكل :21النانو روبوت فى مواجهة كورونا

 -3تطور مفهوم الحروب من الحرب "النووية" الى الحرب "النانونية" الغير مرئية دفع المصمم إلى
إقتحام وفهم تكنولوجيا النانو:
أصبحت الحروب األن بعد ظهور فایروس كورونا حروب غیر مرئیة فقد تطورت تطورا مذهال بعد ظهور تقنیة النانو
فالصواریخ والدبابات واالسلحة والطائرات وغیرها اصبح البشر لیسوا فى حاجة الیها نظرا لظهور عدو افتك بكثیر ال
یستخدم تلك االسلحة وهو منبثق من تكنولوجیا النانو .فالنهوض بتكنولوجیا النانو ،یمكن أن یكون أشد خطورة من األسلحة
النوویة التقلیدیة ان لم یتم السیطرة علیها فى السلم ،وخاصة في ظل استثمار الوالیات المتحدة وروسیا والصین الملیارات
في عملیات البحث (شكل.)22

شكل :22روبوتات النانو المستخدمة فى التجسس

وتأتي أسلحة " "Nanoweaponsفهذه الروبوتات على شكل یشبه الحشرات ،یمكن برمجتها ألداء مجموعة من المهام
"المرعبة" ،مثل تسمیم البشر وتلویث الغذاء وامدادات المیاه.
بغض النظر عن مساؤى الحرب النانونیة لكن یمكن االستفادة من هذه التقنیة فى الحروب ایضا مثل التجسس او اتالف
اسلحة معینة او ابعاد الجنود عن مناطق استرتیجیة فهى سالح ذو حدین فى الحرب وان المصمم الصناعى تحول اهتمامه
من االسلحة الثقیلة الى االسلحة الغیر مرئیة مما یدفع المصمم الى اقتحام ذلك المجال مجال النانو تكنولوجى حتى یواكب
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تطورات العصر سواء فى الحرب او السلم وطالما ان العدو "الفایورس" تابع لتكنولوجیا النانو فیجب لمحاربته ان نتعرف
على خبایا تلك التكنولوجیا كى نستطیع القضاء علیه.

 -4زيادة عدد مستخدمى التكنولوجيا بنسبة غير مسبوقة:
ظهور فایروس مثل " كورونا " أجبر االنسان على استخدام أجهزة الكمبیوتر واستخدام التكنولوجیا رغما ً عنه فى فترة
قصیرة ومن كل الفئ ات العمریة من جمیع الثقافات أدى الى زیادة عدد مستخدمى اجهزة الكمبیوتر واالجهزة االلكترونیة
والهواتف المحمولة بنسبة غیر مسبوقة .فساهم الفایروس فى:
 ازدیاد مستخدمى الهواتف المحمولة الستخدام التكنولوجیا بنسبة  %50عام 2020م بعد ظهور فایروس كورونا. ازدیاد مستخدمى الالبتوب وأجهزة الكمبیوتر الشخصى بنسبة  %60عام 2020م بعد ظهور فایروس كورونا. -ازدیاد مستخدمى اآلى باد والتابلت بنسبة  %30عام 2020م بعد ظهور فایروس كورونا.

• النتائج :
 -1تحسین وتطویر تصمیم المنتجات فى العالم وظهور منتجات مستحدثة لم تكن موجودة من قبل وذلك دور المصمم
الصناعى فى الوقایة من الفایروس وهو حل المشكالت وحمایة البشر وابتكار منتجات لراحتهم.
 -2ظهور جیل جدید من الروبوتات حول كل شىء یعتمد على البشر الى االعتماد على الروبوتات.
 -3دفع المصمم إلى اقتحام وفهم تكنولوجیا النانو.
 -4تحدید نسبة مشاركة المصمم الصناعى فى عملیة تصمیم الروبوتات.
 -5تحدید كیفیة مشاركة المصمم الصناعى فى كل مرحلة من مراحل تصمیم الروبوتات.
 -6عمل استراتیجیة مقترحة تعتمد على تكنولوجیا منتجات مشابهة لالستعانة بها فى تصمیم منتجات تقى من انتشار الفایروس

• التوصيات :
 -1لمحاربة أى ع دو مثل فایروس "كورونا" یجب على المصمم تعلم واستخدام نفس التكنولوجیا أو اآللیة أو الكیفیة التى
یستخدمها أو ینشر بها ذلك الفایروس وهى " تكنولوجیا النانو" لیتثنى له ابتكار منتجات تحمى منه.
 -2دفع المصمم الصناعى لتعلم العلوم المتصلة أو المساعدة لتصمیم الروبوتات والذكاء االصطناعى.
 -3یجب ان یبحث المصمم عن المشكالت التى تواجه البشر ویعمل بجد على حلها.

••• المناقشة ( االضافة العلمية للباحث ) •••
ظهر فى االونة االخیرة فى اواخر عام 2019م فایروس قاتل اصاب مالیین البشر وقتل االالف حول العالم ،وكان البد من
التصدى له بكل الطرق من قبل جمیع الدول ومن جمیع التخصصات ،وكان لتخصص التصمیم الصناعى مشاركة رئیسیة
فى التصدى لهذا الفایروس عن طریق ابتكار منتجات او انظمة تمنع انتشار هذا الفایروس أو حتى تعالجه ان تم التوصل
لعالج.
فتلك الجائحة التى تعرض لها العالم كان هى المحرك الحقیقى نحو التكنولوجیا ،وظهور جیل جدید من الروبوتات الذى
یشارك فى تصمیمها المصمم الصناعى مع مهندسي المیكاترونیك ،مهندسى الكهرباء ومهندسى البرمجیات .فكل منهم له
دور فى تصمیم الروبوت.
وعلى الجانب اال خر عمل المصمم بجد الستحداث واختراع منتجات لم تكن موجودة من قبل لمواجهة ذلك الفایروس والتى
لم تصلح معها المنتجات المعتادة التى نستخدمها فى حیاتنا الیومیة .فتلك المنتجات الجدیدة تقى وتحد وتمنع انتشار الفایروس
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ودور المصمم لم یقتصر على الحمایة من االصابة من الفایروس فحسب ،ولكن امتد دوره لما بعد االصابة بالفایروس عن
طریق الروبوتات النانونیة التى تتوغل داخل دم وجسم االنسان وظهور عالم النانو للوجود ،فباتت الحروب حروب نانونیة
بدال من الحروب النوویة المعتادة فتكنولوجیا النانو سالح ذو حدین حد الخیر لعالج البشر ،وحد الشر لفناء البشر.
وفیما یلى (شكل )23یوضح دور المصمم فى استخدام سالح التكنولوجیا المستقبلیة لمكافحة ومحاربة كورونا باالشتراك مع
المكافحة الطبیة.

شكل : 23يوضح دور المصمم فى استخدام سالح التكنولوجيا المستقبلية لمكافحة ومحاربة كورونا باالشتراك مع المكافحة الطبية.

◄ ( يرى الباحث أن المصمم الصناعى له القدرة على المشاركة الفعالة فى تصميم الروبوتات باالشتراك مع فريق عمل،
باالستعانة ببرنامج تصميم المنتجات بكل مراحله ):
بناءاً على ذلك سيتم توضيح مراحل تصميم الروبوتات ( ونسبة وطبيعة مشاركة المصمم الصناعى بكل مرحلة ) بالتعاون
مع فريق العمل الذى يتمثل فى مهندسى الميكانيكا ،مهندسى الكهرباء ،مهندسى االلكترونيات ومهندسى البرمجيات :وهى
نفسها مراحل تصميم أى منتج:

المرحلة

()1
التصور
وتحدید
المشكلة
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نتائجها

معلومات
عن
المشاكل
واالهداف
من وجهة
نظر
الفریق

نسبة مشاركة المصمم الصناعى
فى تلك المرحلة وطبيعة
مشاركته فيها
()%60
ألنها تعتمد على التفكیر العقلى
أكثر بتحدید المشكلة التى سیصمم
من أجلها الروبوت سواء روبوت
مستشفیات أو تسوق أو تعقیم
..الخ

نسبة
مشاركة
مهندسى
الكهرباء

%10

نسبة
مشاركة
مهندسى
الميكانيكا

%10

نسبة
نسبة
مشاركة
مشاركة
مهندسى
مهندسى
البرمجيات االلكترونيات

%10

%10
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المرحلة

نتائجها

نسبة مشاركة المصمم الصناعى
فى تلك المرحلة وطبيعة
مشاركته فيها

نسبة
مشاركة
مهندسى
الكهرباء

نسبة
مشاركة
مهندسى
الميكانيكا

يوليو 2021
نسبة
نسبة
مشاركة
مشاركة
مهندسى
مهندسى
البرمجيات االلكترونيات

()%50
كمیة
ضخمة یتم فیها وضع معاییر تصمیم نوع
محدد من الروبوتات
من
()2
المعلومات وتلك المعاییر هى التى ستنفذ بدقة
للوصول الى التصمیم النهائى
عن
االستقصاء
بوظائفه المطلوبة
متطلبات
التصمیم

%12.5

%12.5

%12.5

نسبة مشاركة المصمم الصناعى
فى تلك المرحلة وطبيعة
مشاركته فيها

نسبة
مشاركة
مهندسى
الكهرباء

نسبة
مشاركة
مهندسى
الميكانيكا

نسبة
نسبة
مشاركة
مشاركة
مهندسى
مهندسى
البرمجيات االلكترونيات

المرحلة

()3
تحلیل
المعلومات

المرحلة

()4
التصمیم
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نتائجها

()%20
مواصفات  -ما الذى یجب ان یفعله الروبوت
 كیف یتحرك الروبوت داخلالروبوت
بیئته
التى تعتمد
 كیف یتحكم الروبوت باألشیاءعلیها
داخل بیئته
الوظیفة
 كیف یمكن للروبوت ان یفكرالمحددة
 كیف یستشعر الروبوت ما فىلوضع
بیئته
افكار
 الطاقة المستخدمة فى تشغیلالتصمیم
الروبوت

نتائجها

اقتراح
مقبول
لتصمیم
للروبوت

نسبة مشاركة المصمم الصناعى
فى تلك المرحلة وطبيعة
مشاركته فيها
( )%50یقوم المصمم بـ :
 رسومات  cadدقیقة لكل جزءوكل تفصیلة
 عمل نماذج  3dافتراضیةواختبارها على الحاسب لتحاكى
الروبوت االصلى للوصول الى
العیوب قبل التصنیع

%10

%20

نسبة
مشاركة
مهندسى
الكهرباء

نسبة
مشاركة
مهندسى
الميكانيكا

%12.5

%12.5

%25

%12.5

%25

نسبة
نسبة
مشاركة
مشاركة
مهندسى
مهندسى
البرمجيات االلكترونيات

%12.5

%12.5
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المرحلة

()5
االختبار

المرحلة

()6
المتابعة

المرحلة

()7
االنتاج
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نتائجها

معلومات
مرتدة
عن
قیمة
الروبوت
المطلوب

نسبة مشاركة المصمم الصناعى
فى تلك المرحلة وطبيعة
مشاركته فيها
()%40
عن طریق عمل نموذج حقیقى
 prototypeبخامات حقیقیة أو
بدیلة الختبار الوظیفى الحقیقى
وان كل هناك اى مشكلة یتم
الرجوع للرسومات مرة اخرى
والتعدیل

نسبة
مشاركة
مهندسى
الكهرباء

%10

نتائجها

نسبة مشاركة المصمم الصناعى
فى تلك المرحلة وطبيعة
مشاركته فيها

نسبة
مشاركة
مهندسى
الكهرباء

اقتراح
معتمد
للروبوت
ومستندات
تصمیم
نهائیة

()%20
 هل الروبوت امن لالستخدام هل تم استخدام انسب الخاماتلبناء الروبوت
 هل تكلف صنع الروبوت اقلاو اكثر من المتوقع
 مدى جودة وظیفة تصمیمالروبوت

%20

نتائجها

نسبة مشاركة المصمم الصناعى
فى تلك المرحلة وطبيعة
مشاركته فيها

عرض
الروبوت
الجدید
وظهوره
فى
االسواق

()%20
 االعالن وعرض الروبوت فىاالسواق او على القطاع الحكومى
او القطاع الخاص

نسبة
مشاركة
مهندسى
الكهرباء

%20

نسبة
مشاركة
مهندسى
الميكانيكا

%10

نسبة
مشاركة
مهندسى
الميكانيكا

%20

نسبة
مشاركة
مهندسى
الميكانيكا

%20

يوليو 2021
نسبة
نسبة
مشاركة
مشاركة
مهندسى
مهندسى
البرمجيات االلكترونيات

%10

%10

نسبة
نسبة
مشاركة
مشاركة
مهندسى
مهندسى
البرمجيات االلكترونيات

%20

%20

نسبة
نسبة
مشاركة
مشاركة
مهندسى
مهندسى
البرمجيات االلكترونيات

%20

%20
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◄ ( استراتيجية الباحث المقترحة لتطوير المصمم الصناعى المنتجات لمواجهة جائحة كورونا ):
( استراتيجية المنتجات المشابهة )
 -1الخطوة األولى :
دراسة طرق انتشار الفایروس والتى تمثل فى :
 سعال وعطس مالمسة شخص مصاب الزحام والتقارب االجتماعى مالمسة سطح مصاب -2الخطوة الثانية :
ً
تصمیم أو تطویر منتجات تعتمد على منع طرق انتشار الفایروس تبعا للجدول التالى:
طرق انتقال الفايروس

دور المصمم فى تحديد فئة المنتج العامة

● سعال وعطس .............................
◄

● منتجات تمنع انتشار الرذاذ من األنف أو الفم
● منتجات تمنع مالمسة الشخص المصاب

● مالمسة شخص مصاب ◄ ..................
● منتجات تراقب أو تضمن التباعد االجتماعى
● زحام وتقارب اجتماعى ..................
◄

● منتجات تعقیم

● مالمسة سطح أو معدات مصابة ◄ ........
 -3الخطوة الثالثة :
ً
االستعانة بأفكار منتجات مشابهة موجودة للبدء فى تصمیم منتج یصلح لمقاومة طرق انتقال الفایروس تبعا للجدول
التالى:
طرق انتقال الفايروس

دور المصمم فى تحديد فئة المنتج العامة

اعتماد المصمم على فكرة منتجات
مشابهه

● سعال وعطس

● منتجات تمنع انتشار الرذاذ من األنف أو
الفم

 خوذات المصانع خوذات رواد الفضاء -كمامات مصانع الكیماویات

● مالمسة شخص
مصاب
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● منتجات تمنع مالمسة الشخص المصاب

 بدلة رواد الفضاء التى تعزلهمعن الهواء الخارجى
 االعتماد على غیر االنسان(الروبوتات)

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية  -المجلد السادس  -العدد الثامن والعشرون

● زحام وتقارب
اجتماعى

● مالمسة سطح أو
معدات مصابة

● منتجات تراقب أو تضمن التباعد
االجتماعى

● منتجات تعقيم
وعدم اللمس المباشر

يوليو 2021
 سنسور تحدید المسافات فىالسیارات (سنسور حركة)
 كامیرات مراقبة حراریة ترمومترات هوائیة لقیاسالحرارة

 بصمة الصوت فى الهواتفالمحمولة
 سنسور الحركة فى أبواب الفنادق خاصیة االهتزاز فى الهواتفالمحمولة
 استخدام وسیط مرن أو صلببدال من التالمس المباشر
 -غرف تعقیم رواد الفضاء

 -3الخطوة الرابعة :
یمكن للمصمم بعد ذلك عن طریق المنتجات المشابهة تطویر او ابتكار منتجات تحمى وتقى وتحد من انتشار
الفایروس
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