
  Robot اإلنسان اآللي 
  

وت     ا الروب د تكنولوجي ذآاء         Roboticsتع ات ال ر تقني ن أآث دة م ي  واح سان اآلل سمى باإلن ا ي  أو م
ساطة هو   Robotوالروبوت  .  االصطناعي تقدما من حيث التطبيقات التي تقدم فيها حلوال آاملة للمشاآل            بب

ا أو توصيلها با              ة يمكن برمجته ة ذآي سان                آلة آهر وميكانيكي ا اإلن وم به ام التي يق ؤدى بعض المه لحاسب لت
رات                             . يدويا   ى المتغي د يطرأ عل ا ق ا تواجهه وم ة التصرف وفق م درا من حري ا ق ل له ة يجع ة ذآي ا آل وآونه

وينتمى . لكن هذا النوع من الروبوت هو من أدق وأغلى انواع الماآينات فى العلم         . البيئية أو المادية من تغيير    
  .صناعية ذات التكنولوجيا العالية للمعاونة فى تسهيل العمليات الصناعيةإلى المنتجات ال
). العمل اإللزامي  (أو ) العمل ( التي تعني robota لكلمة مأخوذة عن اللفظة التشيكية  Robotوآلمة روبوت 

رون                     دما صنع هي يالد عن رن األول للم ى الق ه  يرقى إل ول إن ستطيع الق  Heroوالروبوت ليس شيئا جديدا، ون
ساخن        ات (ومن أشهر     . اإلسكندري تمثاال يتحرك وينحني بواسطة الهواء ال ذي        ) ) الروبوت ك ال اريخ ذل في الت

ري دروز       اريس  عام             ١٧٧٣ عام    Drozصنعه بيير وهن د عرض في ب شته في          ١٧٨٣ وق ان  يغمس ري  فك
ين      الحبر ويرسم خطوط  الصورة األولية ثم يظللها، رافعا يديه بين الفينة والفينة لي              ين قالبت . تأمل ما رسم بعين

وت    ) الترآي( ربوطا دعاه Kempelenوفي القرن الثامن عشر صنع البارون  فون آامبيلين          ذا الروب ان ه وآ
سهم                ة أنف دان نجوم اللعب ذا المي ا هزم في ه را م ة، وآثي د أعجب األمبراطور    . يلعب الشطرنج ببراعة فائق وق

را            ا آبي وت إعجاب ذا الروب ا               جوزيف الثاني به ه أربابه ع ب ة ليمت ى مختلف البالطات األوروبي وفي  . فأرسله إل
بعض                           ام ب ا، والقي ساللم وهبوطه ى صعود ال سير، وعل ى ال ادرة عل ددة ق ات متع العصر الحديث صنعت روبوت

  .األعمال المنزلية والمكتبية

.  
   واحد من أقدم وابسط أشكال الروبوت١-١شكل 

  مكونات الروبوت
ة     يحاآى الروبوت عادة         ا من ثالث مهارة  واحدة فى اإلنسان ،  ويتكون ابسط إشكال الروبوت عموم

   ومحرك  ENAEFFECTOR    وآلية لنقل الحرآة   MANIPULATOR أجزاء وهى الذراع الميكانيكية  
ACTUATOR     ا شغيل آليهم وم بت ذى يق ة   .  .ال واع الذآي وت    INTELLIGENT  ROBOT واألن  من الروب

ى جزء إضا     وى عل اإلدراك   تحت ديل         SENSORفي متعلق ب ه وتع ة المحيطة ب ى إدراك البيئ ادرا عل ه ق  يجعل
  عملياته طبقا للمتغيرات التى تحدث فى البيئة 



         
   تختلف أشكال الروبوت وفقا للمهمة المصممة لها٢-١شكل 
  ميزات استخدام الروبوت

  : من أهم مميزات استخدام الروبوت فى الصناعة
ع من         زيادة واضحة   .١ اج أن يرف فى اإلنتاجية ، يمكن لروبوت واحد فى وحد من وحدات اإلنت

  .الكفاءة اإلنتاجية للنظام إذا ما أحسن استخدامه
اق      .٢ ى اإلنف ضا ف وت خف ل الروب ة مث ات الذآي تخدام اآللي ى اس ب عل ات، يترت ل النفق تقلي

ام ا ى المه ق عل الطبع ال ينطب ذا ب ن ه ل، ولك دى الطوي ى الم تثمارى عل دودة أو االس لمح
  .المشروعات الصغيرة

د من                            .٣ ة فى العدي ة اليدوي ة ، إذ حل محل العمال دي العامل ارة األي نقص فى مه ى ال التغلب عل
  . المهن التى آادت ان تنقرض او الصعبة فى ادائها

ال        .٤ ى أعم ل ف وت للعم رمج الروب ادة ب ن إع صناعية ، إذ يمك ال ال ى األعم ة ف وفير المرون ت
ا                 مختلفة آما أن بعض أ     ة إذا م ؤدى مهمة ثانوي ا لت جهزة الروبوت يمكنها تغيير مسار عمله

  .تطلب األمر ذلك
ى أن                     .٥ ادن إل واردة من مصانع طالء المع تحسين نوعية اإلنتاج وجودته وتشير المعلومات ال

  .نوعية اإلنتاج قد تحسنت بشكل ملحوظ باستخدام روبوت
  آبيرة على حياة البشريمثل القيام بها خطورة  استخدامه فى األعمال التى  .٦
 . تجنيب اإلنسان اإلصابة بالملل من األعمال التكرارية .٧
  التعرض لألنشطة الملوثة للبيئة تجنيب اإلنسان  .٨

  استخدامات الروبوت 
ة    و آل ا ه سان، وإنم ة لتحل محل اإلن رد آل يس مج ه ل وت بأن ا وصفنا الروب صورة أدق إذا م ون ال  وتك

د أنتجت بعض         .  ان عليه يمكنها أن تؤدى ما ال طاقة لإلنس       را فق وت أصبح آبي صنيع الروب والتقدم فى مجال ت
سان                    ه اإلن ا يمكن أن يؤدي د مم ؤدى العدي وت ي ا من الروب سرعة       . الشرآات نوع سير ب ه ال م ٤فيمكن ساعة  / آ

وت     ذا الروب ول ه صل ط ال وي ل األثق ع حم وط م صعود والهب ه ٢وال ر ووزن د  ١٠٠ مت ى معه وجرام وف  آيل
تكلم ويتحرك                   MITتكنولوجيا  ماساتشوستس لل  ه أن ي وت يمكن صنيع روب م ت ة ت ات المتحدة األمريكي  فى الوالي

  . هذا الروبوت له عينان وذراع واحد٠استجابة ألوامر بشرية تعطى له بالكالم
ع         ام والتجمي ال اللح ى مج ال ف بيل المث ى س رة عل صناعية آثي ات ال ى التطبيق وت ف تخدامات الروب واس

ستخد  ا ي الء آم ى        والط ات إل ة والوجب يل األدوي ة وتوص ات الجراحي راء العملي ى إج صحى ف ال ال ى المج م ف
  . المرضى وبنقل العينات للتحليل

ل                         ول القناب شاف وإبطال مفع وفى المجال األمنى يستخدم  الروبوت بنجاح فى مكافحة الحرائق وفى اآت
د من شر       , والمتفجرات وفى نقل المواد السامة والمشعة      ستخدم العدي وت فى         وت ة الروب ران األوروبي آات الطي

ولعلنا ال يغيب عنا واحد من      .   وإجراء بعض الفحوص وأعمال الصيانة الدورية لها       ٠تنظيف وغسل الطائرات  
أشهر استخدامات الروبوت وهو استخدامه فى الفضاء فقد استخدم فى المرآبات القمرية وآليات دراسة سطح                

  .المريخ
ات أخرى    أما فى دور المالهى فيستخدم فى محاآاة لعدد من الحيوانات المنقرضة آالديناصورات  وحيوان



ا ضمن            ة يمكن إدراجه ة المتحرآ ال اإللكتروني محببة لألطفال تالقى إقباال آبيرا من الزوار ومعظم العاب األطف
  .هذا التصنيف

  

  
   روبوت فى شكل العاب اطفال٣-١شكل 

  
   بوت بهيئة ديناصور متحرك  الرو٥-١شكل 

  روبوت  لفحص جودة  المنتجات ٤-١ شكل 

    
    روبوت يعزف على آلة االورجان٧-١شكل     روبوت لالعمال المنزلية٦-١شكل 

  
   روبوت يحاآى التعبيرات البشرية٨-١شكل 

شر فى استخدام الحواس للتعبي                    ر عن مشاعره     فى خطوة نحو الوصول إلي ابتكار إنسان آلي يحاآى الب
اء                         ي المتلقي أثن ا توصيل مشاعرها إل الداخلية،فدمت جامعة أوساآا اليابانية  روبوتا  علي شكل سيدة يمكنه

ي            . الحديث معه باستخدام تعبيرات وجهها و باإليحاءات          سان اآلل وع من اإلن ذا  الن ة بعرض  ه قامت الجامع
ذآاء االصط        دة فى مجاالت ال ى طرق جدي اد عل ل      خالل االعتم الم وتحلي م آ ى فه درة عل ه الق ناعي التي منحت

ه            ي محاورت درة عل م الق رات المتلقي ،ومن ث ل تعبي الم وتحلي . تعبيرات المتلقي ، ومن ثم القدرة على فهم الك
  .ويضاف إلى ذ لك اعتماده على استعمال ومضات العين فى عمليات التعبير



    
   الروبوت يمارس مهن مدنية١٠-١شكل    الروبوت فى االعمال العسكري٩-١شكل 

راق و             ومع االرتفاع المستمر فى الخسائر البشرية التي يتكبدها األمريكيون بصورة يومية فى آل من الع
ت شرآة  ستان ، أعلن وت( أفغان داد  ) أى روب ا إم ة،يتم بموجبه دفاع األمريكي ع وزارة ال ة م ع اتفاقي عن توقي

ستان         ١٠٠ و   ٥٠  الفرق العسكرية األمريكية بما يتراوح بين         إنسان آلي يتم استخدامهم داخل العراق و أفغان
ازل                   .  اق والكهوف والمن ي األنف ويتميز هذا الروبوت بسهولة حمله وحجمه الصغير مما يسهل معها إدخاله إل

وع من                   ذا الن ستخدم ه رده و ي سلم واألحجار بمف سلق ال ه ت صغيرة ، حيث يمكن من خالل النوافذ و الفتحات ال
اآن التي يتحرك                         الروبو راءة الخرائط لألم ا ق ة التي يمكنه رامج الذآي داخل الب رة تحمل ب ت دوائر مدمجة آثي

ه و                       ه إلدخال التطويرات علي شرآة المصنعة ل ستعد ال ذي ت ا وهو الجزء ال ده به بداخلها و التي يتم بها تزوي
  .صة التى تتعامل معهيضاف دمج أنظمة اتصاالت معقدة تمكنه من إرسال اإلشارات إلي القوات الخا

ى في          سقوط أو التوقف حت ي ال ويستطيع هذا الروبوت التحرك بداخل التضاريس الوعرة دون تعرضه إل
  . البيئات التي تتواجد بها حواجز مائية 

ة  دد من المهن التقليدي دا لع د تهدي ا يع رامج . فيم ز ب ا تتمي سانا آلي ة  إن شرآات العالمي ابتكرت إحدى ال
ذآاء ،ويستخدم في قص الحشائش الطويلة من الحدائق ،ويدعم الروبوت بوجود بطارية صغيرة             التحكم فيه بال  

ي      در بضعف         ٢٤لديها القدرة على تغذيته بالطاقة لمدة تتراوح إل اء من قص المساحة تق ى االنته  ساعة ،حت
ر           . مساحة مالعب التنس       ى التع درة عل شعار تمنحه الق زة است وت بوجود أجه ذا الروب ز ه اآن  ويتمي ف باألم

  المراد قصها دون األخرى ، 
أصبح هناك اعتماد إلي حد آبير على اإلنسان اآللي أو الربوت في الكثير من المهام التي يصعب االعتماد              
اة               ى حي رة عل فيها على الجنس ا لبشري  خاصة في األنشطة الملوثة للبيئة أوالتى يمثل القيام بها خطورة آبي

ار ا دا اإلط ي ه شر، و ف ون  الب أن يك ا ب وم و التكنولوجي ة للعل ة العربي ار طالب هندسة الحاسب باألآاديمي خت
تم فيه استخدام أحد     ) استخدام االتصاالت الالسلكية في التحكم برؤية اإلنسان اآللي       (مشروع  تخرجهم بعنوان     
وتر مت              ٨٠٢تطبيقات للتقنية الالسلكية     ين آمبي دويا وب صنيعه ي م ت ي ت سان آل ل عن  طريق     لالتصال بين إن نق

م   تم دع ث ي وت ،حي وتر والروب ين الكمبي ات ب ل البيان سرعة لنق الي ال دل ع شبكة الالسلكية ، وبمع وصالت ال
ذه                  اإلنسان اآللي بكاميرا رقمية متقدمة لكي ينظر إلى المحيط الذي يتواجد فيه أو مطلوب أداء وظيفة ما في ه

رض        ة أو ع صور المرئي ال ال رض وإرس تم ع ساحة  ، وي ى      الم اميرا إل ن الك صورة م صوت وال ديو بال في
ة االتصال                       تم عملي امج المحاآي التصويري للمستخدم ي الكمبيوتر التي يتحكم في الروبوت ، وباستخدام البرن

ه        ي حرآت ذاتي  ف تحكم ال امج ال ي برن ضا ف ة وأي صورة آامل ه ب ى تحرآات سيطرة عل ه و ال ة  .مع تم عملي وت
ا يمكن              السيطرة في حرآة الروبوت وأيضا ات      جاه آلة التصوير من خالل لوحة المفاتيح التقليدية للكمبيوتر ،آم

ا ، باإلضافة                     ا لحظي ة التي يوجد عليه ضبط و تعديل البعد البؤري للكاميرا الرقمية المزود بها و عرض الحال
  .إلى عرض النتائج من عملية المسح التي تتم عن طريق الكاميرا

تحكم فى           يميز هذا النظام أنه يحدد المنط      د الم قة والمسافات و األبعاد المحيطة باإلنسان اآللي  و التي تفي
ضا لتجنب العوائق                    م  .حرآته بإجراء عمليات البرمجة المطلوبة من خالل برنامج الذآاء االصطناعي ، و أي وت
وت                 ة من الرب ي  تزويد اإلنسان اآللي أيضا بنظام آاشف للدخان من خالل إلرسال شارات و رسائل تحذيري  إل

ى     ضا عل ل أي ق العم د أجري فري االت ،وق ذه الح ل ه ي مث راء المناسب ف اذ األج ه التخ تحكم في وتر الم الكمبي
الربوت والشبكة التي تتحكم في عمله خاصية تتيح له التعامل مع األوامر عن طريق اإلنترنت إلمكانية التعامل                 



 .معه من أى مكان فى العالم و عن بعد
  


