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وتقدير شكر

نشكر أن ونود كثريين. أشخاص مع ومستنرية ُملِهمة ملناقشات طبيعيٌة ثمرٌة الكتاب هذا
الكتاب. محتوى ومراجعة معنا للتحدث الوقت تخصيصبعض أجل من التالني األشخاص
وروبرتسكوينربج واملفيدة؛ الشاملة ورؤاه التقنية معرفته عىل ستورتي دوين نشكر
العمل؛ واسرتاتيجية والتصميم التقنية األبعاد؛ الثالثية بالطباعة يتعلق ما بكلِّ شغفه عىل
املفاجئ؛ االكتشاف ولحظات املرحة واملواقف التوضيحية املناقشات عىل ويرب وتيموثي
يف الالمحدود اإلبداع عىل جانرت ومارك القيِّمة؛ والرؤى املدروسة التعليقات عىل هينز وإيريك
استضافتنا عىل رايكنتال وإيب كولكارني لويسوراجيف وكاثي التكنولوجي؛ التطور دفع
املتعلقة النقاشات عىل بومان وبراندون رؤيتهم؛ ومشاركتنا سيستمز دي ثري رشكة يف
بمساعدة التصميم مستقبل عىل الضوء تسليط عىل مارتينيز وجونزالو الطعام؛ بطباعة
عىل هول وتيد يانج وبيل ميكربوت؛ رشكة يف بنا التجول عىل ماير وآدم الكمبيوتر؛
كبري عدد توضيح عىل يل تي وجون الشخيص؛ التصنيع يف املبارشة تجاِربهما مشاركتنا
عىل بوير وأدريان األبعاد؛ الثالثية للطباعة التِّجاري بالجانب الخاصة الدقيقة النقاط من
باإلضافة التصنيع ومستقبل الفكرية امِلْلكية يخص فيما ورؤاه باث جامعة يف استضافتنا
تشانج وهون باربر وروس روتو وأنتوني ديالمور وفيليب راب؛ ريب مرشوع وقيادة
الرابطة كلية يف الستضافتنا أمجيد فان ويرون لندن؛ يف املوضة كلية يف استضافتنا عىل
وجيك كيلسرتوم وويليام تشو وجيني بول وجلني لندن؛ يف املعمارية للهندسة املعمارية
شانجاني ويارس بوترش وجوناثان التدريس؛ بكيفية لتعريفنا فريجينيا جامعة من كوهني
مستقبل ورشح توضيح عىل جونسون وكريس الحيوية؛ الطباعة عن إلينا التحدث عىل
الطباعة عن خرباتهما مشاركة عىل كني وريان وايت وديف الكمبيوتر؛ بمساعدة التصميم
التصميم يف عملها عن لنا الكشف عىل سابني وجيني الدراسة؛ قاعات يف األبعاد الثالثية



األبعاد الثالثية الطباعة

رشكة مشاركة بمدى تعريفنا عىل رويتنربج وجييس األحياء؛ علم من املستوحى املعماري
عن إلينا التحدث عىل جيفر وإيال هاركر وجوش التعليمية؛ العملية يف اسرتاتاسيس
ودانيال سوشيت وأوفري نابادينسكي وإدواردو األبعاد؛ ثالثية بتقنية املطبوع الرائد فنهما
مستقبل حول معلومات ومشاركتنا أوبجيت رشكة إىل عدة لزيارات لدعوتنا ديكوفسكي
هال وتشاك بياناته؛ ومشاركتنا الرائعني والتحليل البحث عىل ولرس وتريي الرقمية؛ املواد
بيلز وجوريس األبعاد؛ الثالثية الطباعة مجال تأسيس عىل ديكارد وكارل بيمان وجو
املسبقة افرتاضاتنا تحدي عىل جاسليك ومايكل وماتريااليز؛ شيبوايز لرشكتي تقديمنا عىل
أصناف أول من بعٍض صناعة عىل جرأتهما عىل شال وماور ونوي يُطبع؛ أن يجب ما حول
بسكويت وصناعة تصميم عىل ليبتون وجيف نيجل وفرانتس التاريخ؛ يف املطبوع الطعام
املحدودة نيتفاب رشكة إىل بالشكر أيًضا نتوجه وأخريًا، املواد. ومتعدد الصنع معقد
لهذا اإلنجليزية الطبعة غالف عىل املوضوع األبعاد الثالثي الهامربجر قرص تصميم عىل
صورة توضح مجانًا. الصورة منحنا عىل تولز كريتيف رشكة من كيف وباولو الكتاب،
سبيس سليكتف برنامج باستخدام املحدودة نيتفاب رشكة صممتها فنية قطعة الغالف
باإلضافة؛ التصنيع يتيحها التي والوظيفة الشكل حرية من استفادت التي سرتاكترشز،
الرتاكيب أنواع من العديد الهامربجر يضم للرتاكيب، الطبيعة استخدام تقليد طريق فعن
باستخدام القطعة هذه أُنشئت أساسية. مادة من مختلفة خواص لتحقيق واحد عنرص يف
تكنولوجيان إنوفيتيف فروث فيت رشكة ِقبَل من بالليزر املصلد أميد البويل مسحوق

.٢٠٠٩ عام يف املحدودة
صورهم مجانًا شاركونا الذين واملصورين والفنانني املصممني كل شكر أيًضا نود

الداخلية. وصفحاته الكتاب غالف أجل من التوضيحية ورسوماتهم
والقائدين مالون إيفان املؤسس أعضائه: بجميع هوم آت فاب لفريق الجزيل والشكر
مدار عىل املنصة طوروا الذين الجامعيني والطالب ليبتون، وجيف كوهني دانيال له التاليني

سنوات. ست
«اآلالت معمل يف العمل وفريق والحاليني السابقني الطالب شكر ننىس ال وبالطبع،
الطباعة مستقبَل — يصنعون زالوا وما — صنعوا الذين كورنيل جامعة يف االبتكارية»
جانجي وناتاشا بريي وميجان راسا وكيان كوهني ودانيال مالون إيفان األبعاد: الثالثية
وجوناس لوبفسكي وماكس هيلر وجوناثان نيجل وفرانتس برييارد ودان مكرجي وأدالينا

وأبورفا. برييش وشرييل ماكردي وروب بلوم وجرييمي ليبتون وجيفري نيوبرت
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وتقدير شكر

وكيفن جيمس ماري وخاصة وإخالصه، واييل فريق به قام الذي الشاق العمل نقدِّر
األبعاد، الثالثية الطباعة عن كتاب تأليف فكرة اقرتحت من هي ماري إن حيث كينت؛
تأليف عىل بصرب أرشفت كما الناس، الهتمام وإثارته املوضوع بجدوى مديريها وأقنعت
تحويل يف متَقن نحو عىل ساعدنا فقد كينت، كيفن أما املتزايدة. إنتاجه آالم متحملة الكتاب
متواصلة. شهور لعدة الصحيح الطريق عىل وإبقائنا واقع إىل األولية الكتاب مخطوطة
يف الكامنة القدرة رؤية عىل زالر جانتز كارين األدبية وكيلتنا شكر ننىس ال وبالطبع،

الكتاب.
دون من النور إىل يخرج أن األبعاد الثالثية الطباعة عن كتاب ألي يكن لم وأخريًا،
األعمال ورواد والفنانني واملخرتعني والصناع الجسورين املبدعني املبتكرين وعبقرية إلهام
الجديدة للتقنيات املستمر الفيض من يستفيد العالم فإن لكم! شكًرا حولنا. العالم يف
والرائعة. الجديدة والتصميمات والتطبيقات املبتكرة العمل ونماذج الجديدة واملواد للطباعة

اإلنجازات. تحقيق يف استمروا
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مقدمة

رهيبة برسعة يتطور أنه هو األبعاد الثالثية الطباعة بمجال املتعلقة األمور أعظم أحد
أمر الخطى املتسارع اإلبداع فإن ذلك، ومع هائلة. بقفزات فيه التقنية التطورات وتحدث
عىل مراوغة جديدة فكرة أبعاد تدوين يف تنجح أن فبمجرد كامًال؛ إملاًما به اإلملام يصعب
أحدث. أخرى نحو قدًما ليمضوا الجميع وهجرها بالفعل، قديمة أصبحْت قد تكون الورق،
وراءَ دائم نحو عىل فيها َسَعيْنا محمومة، أشهر تسعة مدار عىل الكتاب هذا ألَّفنا
وتمشيط بالفعل، نعرفهم خرباء مع التحدث طريق عن نطاًقا، أوسع منظور تطوير
إليهم. نتحدث جدد وأشخاص جديدة معلومات عن بحثًا كبري؛ بهوس وتويرت اإلنرتنت
كهذا كتابًا إن حيث األبعاد» ثالثية طابعة استخدام «كيفية عن ببساطة نكتب أال اخرتنا
تتغري التكنولوجيا أن وبما ذلك، من بدًال أشهر. بضعة غضون يف نفع ذي غري سيصبح
االكتفاء عدم اخرتنا كتاب، أي إنتاج يستغرَقها أن يمكن التي الفرتة يفوق بنحو برسعة
بنحو األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات آثار استكشاف وقررنا املوضوع، عن بحديثسطحي
واقتصادنا. وقوانيننا حياتنا تغري سوف لإلنتاج الجديدة اإلمكانية هذه أن وكيف أعمق،

رفيق من أفضل يوجد فال واحد؛ آٍن يف ونقمة نعمة واحد لكتاب مؤلَفنْيِ كتابة تَُعد
بلهفة مستعد هو من العالم يف سواه يوجد ولن واملرهقة، املوِحشة الكتابة رحلة يف سفر
مؤلَفنْيِ وجود لكن مرة. كلَّ لساعات بدقة لكثريين معروفة غري أفكار وتحليل ملناقشة

مختلفتني؟ رسد طريقتَي إدارة يمكن فكيف تحديًا؛ يُمثِّل
واحد؟ بصوت والتحدث مًعا الفردية ورؤاهما خرباتهما دمج املؤلَفنْيِ عىل يجب هل
من قليل وبعد ميلبا)؟ أو هود (سواء لصاحبها فردية وخربة فكرة كل نسبة يجب أم
الجمع، املتكلم بصيغة ستكون الجديدة الرؤى اآلتي: قررنا مراجعات، وعدة التفكري
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منا أيٍّ تحديد عدم مع املفرد، املتكلم بصيغة فستكون السابقة الفردية الخربات أما
أخرى. أحيان يف وميلبا األحيان بعض يف هود املتكلم يكون أن املمكن فمن يتحدث؛

مجاالت من خبريًا ٢٠ من أكثر مع مقابالت بإجراء ُرشفنا الكتاب، لهذا تأليفنا أثناء يف
فصول بشأن تعليقاتهم وكانت إلينا، للموضوع حماسهم انتقل العالم. حول عدة وأماكن
أن حقيقة يشء، كل وقبل وصربهم، لوقتهم تقديرنا عن هنا نعربِّ أن ونود قيِّمة، الكتاب

نعرفه. الذي العالم تغري اإلبداعية طاقتهم
استحسانكم. الكتاب هذا يلقى أن نتمنى
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األول الفصل

منرضوب يصبحرضًبا كليشء
العلمي اخليال

حياتِك. املكان:
اآلن. من عقود بضعة بعد الزمان:

صعبًا. أمًرا الصباح يف النوم من االستيقاظ يظل املستقبل، يف حتى …
طابعة من الكامل القمح دقيق من املصنوعة الطازجة الربي التوت مافن رائحة تهب
املافن هذا صناعة تستطيع التي الطابعة هذه خراطيش ُسوَِّقت املطبخ. يف املوجودة الطعام
العديد صفحات من الوصفات ونُزَِّلت الكمالية، املنتجات من أنها عىل السكر قليل العضوي

شهرية. ومنتجعات ملطاعم التابعني البارزين املاهرين الخبازين من
لصناعة أوتوماتيكية ماكينة أنها ظن جدِك، عىل الطعام طابعة َعرْضِت مرة أول يف
نحو عىل األكل محبي مطابخ غزا العرشين القرن لثمانينيات يعود جهاز وهي الخبز؛
ثالثية طابعة باستخدام معاَلج طعام عىل الحصول تريدين ملاذا فهم عىل يقِدر ولم كبري.
املناسبة، بهذه ولالحتفال زواجه. بذكرى السنوي االحتفال وقت حان أن إىل األبعاد،
احتفاليٍّا عشاءً وجدتك لجدك وطبعِت الثمن، الباهظة الفاخرة الطعام خراطيش اشرتيِت
الشكوالتة من مصنوعة دوارة كريمة وكعكة والكسكيس، الطازجة، التونة لحم رشائح من

األخرى. عن فيها رشيحة كل تختلف التي الُعلَّيق، وتوت واملوكا
الصحي التأمني َحدَّثترشكة أن منذ سهولة أكثر مرضالسكر عىل السيطرة أصبحت
الطبية الطعام طابعات تتلقى حيث الجودة؛ عايل طبي لطراز خاصتك الطعام طابعة
مزروع صغري جهاز من الالسلكية اإلشارات من تدفقات السكر بمرىض الخاصة الجديدة
تتلقى الصباح، يف تستيقظ وعندما دمك. يف السكر مستوى قراءات يتتبع جلدك تحت
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اإلفطار طعام يف الغذائي والتوازن السكر يَّة َكمِّ وتضبط الصباح يف قراءة أول الطابعة
القراءة. لهذه طبًقا رقميٍّا املَعد

عملية بشأن تحديث هو خرب وأهم األخبار. د تفقُّ وقت حان اإلفطار، من االنتهاء بعد
نفق انهيار بسبب كامل ألسبوع األرض تحت عِلقوا الذين املناجم عمال من للعديد إنقاذ
الحفر، طريق عن إخراجهم اإلنقاذ فرق حاولت البداية، يف أعماقه. يف تركهم مما املنجم؛

لألنقاض. مميت انهيار حدوث يف يتسببون كادوا لكنهم
الفيدرالية، السالمة تعليمات اتبعت املنجم عىل القائمة الرشكة فإن الحظ لحسن
األبعاد الثالثية الطابعات تُعترب عليها. املتعاَرف السالمة معدات املنجم لعمال وأتاحت
املناجم ألنفاق معهم املناجم عمال يحملها التي املعيارية األدوات من بالسالمة الخاصة
ملفات حدَّثت طابعة كل أن الفنيون يتأكد املنجم، نفق إىل العمال نزول وقبل العميقة.
الثالثية الطابعة وتهبط املنجم. داخل وجوده الرضوري من آلة جزء لكل التصميمات
بنحو تغيريه إىل واالحتياج اآلالت من جزء أي لتعطل تحسبًا األخرى اآلالت مع األبعاد

األرض. تحت رسيع
متوقع؛ غري لبطل تحولت املحمولة السالمة طابعة أن املنجم كارثة عن اليوم أنباء تفيد
خالل من السطح عىل التقنيني مع األرضيتحدثون تحت العالقون العمال كان أيام، فلعدة
الخاصة التصميم مخططات لتحسني مًعا الفريقني كال يعمل حيث ضعيفة؛ السلكية وصلة

البديلة. لألجزاء بالطابعة
أكثر أصبحت وقياسية قصرية تكون أن املفرتض من كان التي اإلنقاذ عملية لكن
هو اإلنقاذ مجهودات تأخر يف السبب لكن سهل، أمٌر البديلة األجزاء بعض فطباعة تعقيًدا؛
العالية الرطوبة مستويات بسبب تركيبها بعد تنبعج أخذت املعطَّلة األجزاء تصميمات أن

املنجم. نفق داخل املتوقعة غري
املراسل يذكر حيث اليوم؛ أفضل يبدو املنجم داخل املوقف أن هي السارة األنباء لكن
تحاكي ظروف تحت التحمل اختبارات تخطت البديلة األجزاء لطباعة الثالثة املحاولة أن
املنجم عمال وسيَطبع املنجم. عىل القائمة الرشكة مقر يف وذلك املنجم، داخَل الظروف
املعطوبة اآللة بناء إعادة فسيبدءون هذا، نجح وإذا األرض، تحت امُلحدَّث التصميَم اليوَم

الليلة.
جهد يف يعمل وحيًدا بناءٍ وعامَل رافعة ترين للعمل، متوجهة منزلِك تغادرين بينما
مرشوع عن يتحدث كله الحي الشارع. من اآلخر الجانب عىل أرضخالية قطعة يف وصمت
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العتيق الطراز ذا الخشبي بيته جارك هدم مضت، أسابيع بضعة فمنذ بيته؛ لبناء جارك
للبيئة. صديق فخم جديد بيت لبناء

يُظِهر الذي التسويقي الُكتيِّب ويُريِك الربيد، صندوق عند من بيديه لِك جارك ح يلوِّ
غضون يف بناؤه وسيكتمل هوم، فوم تُدعى رشكة من فاخر نموذج الجديد املنزل أن
للطقس. داخلية بمستشعرات ستُزود املنزل حوائط أن هوم فوم كتالوج يوضح أسبوعني.
للطاقة ألواح عىل فسيحتوي البناء، عملية نهاية يف املنزل فوق سيوضع الذي السقف، أما
نحو عىل النُّحاسية واملواسري الكهربائية األسالك عىل الحوائط ستحتوي كما الشمسية،

مسبق.
األساس فوق تقبع ضخمة فوهة ببطء تُحرِّك وهي البناء رافعة وجارك أنت تراقبني
تُخرج الوقت نفس ويف األسايس، املخطط وتضبط املكان تمسح الفوهة هذه للمنزل. الجديد
يف البناء عامل َمهمة تتمثل االصطناعية. البناء مواد وبعض األسمنت من مصنوًعا خليًطا
املَعدات لهذه املحرك والعقل البناء، عملية خالل املوقع فوق يميش ال أحًدا أن من التأكد

املنزل. بناء عملية ه يوجِّ البناء، برافعة ل موصَّ صغري كمبيوتر هو
املنزل حوائط تُقام بينما شديد، باهتمام هوم فوم منزل بناء مرشوع الحي يتابع
تقول: التي املصانع ألَتَْمتَِة األوىل األيام يف أُطلقت التي القديمة الطُّرفة تتذكر هل ببطء.
والكلب الكلب إلطعام الرجل وكلب؛ رجل هو مصنع لتشغيل األيام هذه إليه تحتاج ما «كل

يشء»؟ أي ملس حاول ما إذا الرجل لعض
أنماط يف منحنية فحوائطه رائًعا؛ يبدو ببطء يكتمل الذي املنزل فإن اآلن، حتى
باإلطارات كهذا منزل بناء ألحد يمكن ال املنظر. عذبة وتقوسات تجاويف وبها متناسقة
املنزل من الداخيل الجزءَ بعُد أحٌد يََر لم البناء. موقع يف العاملني عدد كان مهما الخشبية،
كما ستبدو شهري، طراز من داخلية حوائط طلب جارك إن تقول الشائعات لكن الجديد

القديم. الطراز عىل بالطوب مبنية كانت لو
تقودينه طويل بتحقيق الخاصة التفاصيل آخر عىل لالطالع أخريًا ملكتبِك تَِصلنَي
يف يتاجر السوداء األسواق من جديد نوع يف بالتحقيق فريقك ُكلِّف فقد شهور؛ منذ
أعضاء عن بيأس يبحثون الذين املرىض من متزايد عدد هناك البديلة. البرشية األعضاء
بدًال الحيوية، الطباعة لخدمات مرخصني غري محتالني رين موفِّ من ويشرتونها بديلة،
الحيوية الطباعة موضوع يستمر الطبية. الخدمة لهذه املعتمدين رين املوفِّ إىل اللجوء من
الخاليا نقاشات فاق انقساًما محدثًا العامة، لدى الجدل إثارة يف املخصصة الجسم ألعضاء

أجدادنا. جيل يف سائدة كانت التي االستنساخ أو اإلجهاض أو الِجذْعية
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املسح تكلفة وانخفضت للغاية، سهًال أمًرا بديٍل برشيٍّ عضو أي صناعة أصبحت
يدفع مما املاضية؛ القليلة السنني مدى عىل كبري بنحو بالكامل للجسم الجودة العايل
حالة يف الحق لوقت بالبيانات ويحتفظون إجرائه، إىل عمرهم من العرشينيات يف شبابًا
بعض يف رسيع. نحو عىل عضو أي الستبدال واحتاجوا مكروه أي حدث إذا لها احتياجهم
االستخدامات أكثر فإن الواقع، يف لكن املفاصل. يف كبرية ملشكالت يتعرضون األحيان،
مشدودة برشة عىل للحصول التجميلية الجراحات يف هو الجسد» تصميم «ملفات ل شيوًعا

شاب. جسم وعىل تجاعيد، أي من خالية
منقذة تقنية بأنها يؤمنون الواقع الناسيف فمعظم الحيوية؛ الطباعة يف ليست املشكلة
أعضاء إنتاج تنظيم إن الناشئة. السوداء األسواق هذه بنمو يتعلق التحدي لكن للحياة،
يتهافت إذ الحيوية؛ الطابعات تكلفة انخفاض بسبب صعب أمٌر الجديدة املطبوعة الجسم
تقلُّ بأسعار القديمة الطبية الحيوية الطابعات عىل الحصول عىل السوداء السوق تجار
تبيعها الحيوية الطابعات من الفائت العام طرازات إن حيث حديثة؛ سيارة أي سعر عن

عام. كلَّ الجراحات وعيادات املستشفيات
أغلب يف جيًدا تعمل السوداء السوق يف تُباع التي األعضاء أن تكتشفني التحقيق، خالل
املهِملني األعضاء صنَّاع أو املعيبة التصميم ملفات بسبب تحدث املشكالت لكن األحيان؛
هذا أدى وقد مة. معقَّ غري طباعة بيئة يف املمكنة الطرق بأرخص بعملهم يقومون الذين
للتحسني عليها مصدَّق غري كمالية ألعضاء رشائهم بسبب مؤخًرا املرىض بعض موت إىل
املحتال، املصنِّع سيقاضونه؛ من تحديد عائالتهم وتحاول البدني. وأدائهم مظهرهم من

التصميم. عىل صادقْت التي الرشكة أم العضو، م مصمِّ أم الحيوي، الحرب مورِّد أم
املعالجني بني ما األعضاء بطباعة الخاصة السوداء السوق يف يعملون من يرتاوح
البعض فقط. الربح يهمهم الذين املزيف البرشي اللحم تجار من والَقتلة النية َحسني
ألنهم أبطاًال؛ الصحة مجال يف يعملون الذين الكفاءة أصحاب السوداء السوق تجار ي يسمِّ
يأىس بينما منخفضة؛ بأسعار حيوية جديدة أعضاء عىل الحصول يف املرىض يساعدون
الرضورية الحية األنسجة وبيع رشاء من للرتبح األعضاء تجار لسعي كبري بنحو آخرون
الجودة. إىل تفتقر املطبوعة الجديدة األعضاء كانت إذا وخاصة إليها، لألشخاصاملحتاجني
من أنِت املتوسطة. املرحلة يف تدرس التي ابنتك بمدرسة تُمرِّين العمل، يوم نهاية يف
الثالثية الطابعات أن ابنتك معلمة تخربك العام، هذا العلوم ملعرض الرعاة األمور أولياء
معقدة أجساًما يطبعون الكساىل الطالب ألن العلوم؛ ملعرض العامة الثقافة تُفسد األبعاد
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هو إليه يحتاجون ما فكل مهارات؛ اكتساب أو جهد أي بذل دون األبعاد ثالثي نحو عىل
طابعاٍت أقلَّ دخل ذات ألَُرسٍ ينتمون الذين الطالب من العديد يمتلك وال جيد. تصميم ملف
الالزم واملمارسة للتصميم الكايف الوقت عىل يحصلون ال فهم لذا املنزل؛ يف األبعاد ثالثية

اآلخرين. الطالب ملجاراة
يف اآلباء مشاركة سيشهد العام هذا معرض إن املعلمة تقول أخرى؛ مفاجأة هناك
يف النظافة عىل القائمون اشتكى املعرض، انتهاء وبعد املايض العام ففي التنظيف؛ عملية
واألسوأ املطبوعة، النماذج من العرشات ببقايا امتألت األلعاب صالة أرضية أن من املدرسة
عرشات يف يتعثرون املعرض انتهاء بعد عدة أليام ظلوا واملعلمني الطالب أن ذلك من
يف قعقعة محِدثة وهناك هنا تدور ظلت والتي الفرئان، حجم يف التي الجاهزة الروبوتات
واملربمجة املناسبة األجزاء بعض تُصدر املطبوعة الروبوتات بعض كان املدرسة. ردهات
قد كانت لو كما بدت املتجولة الروبوتات تلك من القليل لكن العلمية، املعارف من سلًفا
بالحياة. أكثر تنبض التي الحكمة من لها مسموح غري هو ما تُصدر وأخذت استوعبت

فمرشوعه سعيدة؛ بأخبار زوجك يخربك ابنتك، بصحبة للمنزل تعودين عندما
بأجزاء خاصة سحابي تصنيع شبكة يف للتوِّ ُقبل قد األبعاد الثالثية بالطباعة للتصنيع
جديدة. إنتاج كطريقة النطاق الواسع التصنيع محل يحل السحابي التصنيع بدأ الطائرات.
مواٍز. وضخم مركزي ال إنتاج نموذج السحابي التصنيع فإن السحابية، الحوسبة ومثل
رشكات من العديد من مكونة منتقاة شبكة من وخدمات أجزاء الكربى الرشكات فتطلب

الخاصة. األجزاء هذه لتصنيع مًعا اتحدت التي الصغرية التصنيع
والطبية اإللكرتونية الصناعات يف رسيع بنحو االنتشار يف السحابي التصنيع بدأ
لكن ا، جدٍّ ودقيقة معقدة أجزاء إىل تحتاج الكبرية الرشكات وهذه بالطائرات، والخاصة
من الكثري لها ر تُوفِّ الصغرية السحابي التصنيع رشكات فإن لذا كبرية؛ بَكميات ليست
مسافات تقل حتى عمالئها من بالقرب تكون ألن السحابية الشبكات هذه تميل كما املال،
رقمي سجل يف املنتجات أجزاء بتصميمات الرشكات هذه وتحتفظ املطبوعة، األجزاء شحن
كبرية نعمة تُعترب الشبكات وهذه مرة. كل يف تصميمات بضعة أو واحًدا تصميًما وتصنع
التصنيع رشكات يف محلية وظائف خلق إىل أدت إذ مكان؛ كل يف اإلقليمية لالقتصادات

املتخصصة. الصغرية الخدمات وتقديم
أجزاء تصنيع عىل تعمل صغرية رشكات من التصنيعية زوجك رشكة سحابة تتكون
الشبكة، هذه إىل ولالنضمام والعسكرية. التِّجارية الطائرات مُلصنِّعي متخصصة وقود َحْقن
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عىل الطائرة أجزاء من عينات طباعة طريق عن التصنيع يف براعتها إثبات رشكته عىل كان
خاصته األجزاء عينات التصنيع شبكة أخضعت محدد. زمني إطار يف األبعاد ثالثي نحو
الربح بهوامش الخاصة املفاوضات بعض وبعد بنجاح، واجتازتها التحمل، الختبارات

الشبكة. يف رشكته ُقبلت التصنيع، وقدرة
األسنان غسيل من النوم؛ قبل ما روتني ابنك يحب االنتهاء. من اليوم يقرتب أخريًا،
ويظن كالعادة، ضاعت أسنانه فرشاة أن الليلَة تكتشفني ير. ِ الرسَّ يف خيالية حكاية وسماع
جديدة، واحدة البتياع للمتجر مرسعة الذهاب يمكنك أمس. صديقه بيت يف تركها ربما أنه

سهولة. أكثر حل هناك لكن
التصميمات يتصفح ابنك وتَدعني تمتلكينها التي األبعاد الثالثية الطابعة لني تُشغِّ
خالل من للبيع تعرضتصميماتها كثرية رشكات هناك األسنان. لفرش واملختلفة العديدة
براش زي نوع من فرشاًة يريد أنه مسبًقا يعرف ابنك لكن باإلنرتنت، املتصلة الطابعة
أن حقيقة ابنك يحب فقط. سنتًا وتسعني بتسعة كانت إذ رابحة؛ صفقة تَُعد زالت ما التي
ِمْقبَض عىل صورتها لوضع متاحة املختلفة املتحركة الرسوم شخصيات من العديد هناك
بحجم الخاصة — املقاييس وتمسحني الفرشاة، رشاء عىل املوافقة زر تضغطني الفرشاة.

بالطابعة. موصلة صغرية بعًصا — املفتوح فمه وشكل ابنك، يد
هو كما الالمعة، الطابعة شاشة عىل املصممني أسماء وتظهر الطباعة، عملية تبدأ
تمتلك التي الرشكة حتى األسنان فرشاة برنامج مصمم باسم بدءًا األفالم، مقدمة يف الحال
األسنان فرشاة وستصبح املتحركة، الرسوم شخصيات بتصميمات الخاصة امللكية حقوق

دقيقة. ١٥ غضون يف متاحة الجديدة
عليه كانت عما النوم، قبل ما قصة البنك تَْرِويَن الفرشاة، طباعة الطابعة تُنهي َريْثَما
كانت صغرية كنِت عندما أنِك يصدِّق ال فهو بتشكك؛ إليك يستمع بينما طفلة وأنِت حياتك
وقتًا األمر فيستغرق اإلنرتنت عرب شيئًا طلبت إذا وأنِك متشابهة، جميعها األسنان فرش

بيتك. باب عتبة إىل يصل حتى — عادة ساعة ٢٤ — طويًال
آنَذاك.» عصيبة كانت الحياة أن بد ال إلهي! «يا بأدب: يقول هذا يجعله
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تقريًبا أييشء صنع يمكنها آلة

يشء؟ أي صنع يمكنها آلة تمتلك كنَت لو تفعل ماذا
إىل البيانات هذه وينقل األوملبيني، ائني الَعدَّ وكواحل أقدام فنيٌّ يمسح إنجلرتا، يف
أحذية األبعاد ثالثي نحو عىل الفني يطبع ثم الرسيعة، الحسابات ببعض يقوم كمبيوتر
وكذلك العب، كل لجسد الفريدين والشكل الوزن لتُناسب خصوًصا مصممة جديدة، َعْدو

َعْدوه. وطريقة ذوقه
املريخ مركبة من نسخة قيادة تخترب ناسا وكالة فإن العالم، من اآلخر الجانب عىل
معِدنية أجزاءً املركبة هذه تضم أريزونا. صحراء يف روفر، مارس تُدعى التي خاصتها،
معقدة األجزاء هذه من العديد األبعاد. ثالثي بنحو ومطبوعة خصوًصا مصنوعة عديدة
دون من ممكنًا تصنيعها يكن لم داخلية وتجاويف منحنيات عىل تحتوي حيث التصميم؛

األبعاد. ثالثية طابعة
الصوتية فوق باملوجات أشعة ألول تذكار أفضل صنع ُحبىل أمٌّ تحاول اليابان، ويف
نسخًة األبعاد ثالثي نحو عىل ويطبع خاصتها، األشعة صورة طبيبها فيحرر لجنينها؛
ثالثي متطوًرا بالستيكيٍّا نموذًجا كانت والنتيجة الجنني. من بالتفاصيل مليئة دقيقة
لالحتفاظ والصلد الشفاف البالستيك من حافظة داخل موضوًعا الصغري للجنني األبعاد

القادمة. لألجيال به
غري املستقبل ويف أرضالواقع، عىل بالفعل تحدث املتواضعة التصنيعية املعجزات هذه
مخصًصا، وطعاًما حية، أنسجة األبعاد الثالثية بالتقنيات الناس يطبع سوف ا، جدٍّ البعيد
عن يتحدث الكتاب هذا لالستعمال. وجاهزة كامل بنحو مجمعة إلكرتونية ومكونات
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الثالثية الطباعة تقنيات سنرشح القادمة، الفصول ويف األشياء، لصنع جديدة طريقة
فهناك التكنولوجيا، محبي القراء إىل بالنسبة أما مبسط. بأسلوب التصميم وأدوات األبعاد
ومستقبلها. األبعاد الثالثية الطباعة حارض تفاصيل يف يتعمق سوف الفصول من عدد
والبيئية. والشخصية االقتصادية األصعدة عىل التقنية، هذه تبعات سنستكشف ذلك، بعد
مجاَيل يف هائًال اضطرابًا سيسبب مما جديدة؛ آفاًقا األبعاد الثالثية الطباعة تفتح
وإنتاج تصميم أدوات لهم سيُتاح العاديني الناس إن حيث التقليديني؛ واألعمال التصنيع

تماًما. الفكرية امللكية قانون سلطة وستنتهي قوية،

شيب دي طابعة باستخدام الصخر تشبه مادة من الطبيعي باملقاس مطبوع طويل مقعد
ديني). وإنريكو مورجانتي أندريا إهداء من (الصورة

عىل لإلنسان هبوط أول مشاهدة عند كانوا أين بالضبط يتذكرون الناس بعض
برلني. جدار انهيار بعد بالفوىض املليئة األوىل األسابيع آخرون يتذكر بينما القمر، سطح

األبعاد. الثالثية الطباعة عن فيها سمعت مرة أول فأتذكَّر أنا، أما
هندسة عن مملة هندسة ندوة املكان كان املايض. القرن ثمانينيات أواخر يف هذا كان
— الحظ لسوء — امُلحارض وكان القاعة، داخل مرتفعة الحرارة درجة كانت التصنيع.
الجماعي. بَات السُّ يشبه فيما وزمالئي أنا أدخلني مما النوم؛ عىل يبعث رتيبًا صوتًا يمتلك
النُّعاس عىل الباعث املسالم الهدوء بدد مرتفًعا، صوتًا ُمصِدًرا القاعة باب ُفِتح ثم
أعلن القاعة. داخَل غريب رجل واندفع الظهرية، بعد ما فرتة يف كانت التي للمحارضة
قد نكن لم سيستمز. كيوبيتال تسمى لرشكة تابع مبيعات مندوب أنه املتوقع غري زائرنا
تبيعان العالم يف فقط رشكتني من واحدة حينها كانت التي قبُل، من الرشكة بهذه سمعنا

األبعاد. ثالثية ِتجارية طابعاٍت
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اكتست التي رأسه، فوق بالستيكي بجسم الرجل ح لوَّ بالنشاط، مفعمة وبطريقة
«أحمل قائًال: جرأة بكل وزعم تختمر. كانت تصنيعية ثورة أن معلنًا مهذب، غري بشعر

للبالستيك.» «طابع» ليزر صنعه البالستيكي الجسم هذا التصنيع، مستقبل يدي يف
وتساءلنا الرجل، هذا يقوله بما مفتونني فضول، يف مقاعدنا يف وزمالئي أنا تقلقلنا
بما باهتمامنا أستاذنا شعور وبعد اللحظة، تلك يف قاعتنا. إىل به أتى الذي السبب عن
أستاذنا أن الحًقا وَعِلمنا منه، حكيم ترصف يف املتحمس لزائره القاعة ترك الضيف، يقوله

ليحارضنا. املبيعات مندوب دعا من هو
بدت التي بالحرية متلذذًا مدروس بنحو لُربهة العرض ألساليب املتِقن ضيفنا توقف
من البارزة اإلدارة ذراع يحرك أن الطالب أحد من بطلبه السائد الصمت بدد ثم علينا،
القاعة يف تردد الذي الحاد القعقعة صوت تذكُّر أستطيع زلت ما البالستيكي. الجسم
البالستيكي، الجسم وداخَل كالدهر. بدا لوقت حماس، بكل للذراع زمييل تحريك أثناءَ

بعًضا. بعضها معقدة متداخلة مكونات حركت
بعضنا بأسئلة وهمهمنا العمل، إىل — النُّعاس عليها سيطر التي — أدمغتنا عادت
الرتوس وزمالئي أنا فحصت الليزر؟» باستخدام الجسم هذا طبع إنه قال «هل لبعض:

املتوقعة؟ غري التسلية هذه ستنتهي أين معرفة محاولني املتحركة
قائًال: وجوهنا يف الثانية ُقنبلته املبيعات مندوب ألقى عندما أكثر َحرْيتنا زادت
املكان يف ُطبعت بل تُجمع؛ لم هنا تََرْونها التي والنتوءات واملقابض الرتوس هذه «كل

املختلفة.» األجزاء من سلًفا مجمعة واحدة كمجموعة لها املخصص
زائرنا أنهى الذي الوقت يف كبري، بنحو القاعة يف الحائرة الهمهمات صوت تعاَىل
إنسانًا وليس — كمبيوتر جهاز أن وهي أخرية، بنقطة َمِرح بنحو عرضه بالنشاط املفعم
وأخرج حقيبته، يف الرجل فتش ثم اإلنتاج. عملية خالل هذه اإلعجازية اآللة يدير كان —
تصميم ملف شاشته تحمل لكمبيوتر صورًة الورقة تلك أظهرت وجوهنا. يف بها ح لوَّ ورقة

إياه. أرانا الذي البالستيكي الجسم لنفس
أي لدينا كان إذا عما وسأل سيستمز، كيوبيتال مبيعات مندوب ابتسم ذلك، بعد
«طباعة» ب يعنيه كان الذي ما النُّعاس. هروب بعد باألسئلة وزمالئي أنا أمطرناه أسئلة.
صنع يمكنها التي التصنيع آلة نوع وما الليزر؟ باستخدام البالستيكية األجزاء هذه كل
طباعة اآللة لتلك يمكن وهل التجميع؟ إىل تحتاج ال متداخلة أجزاء من مكون جسم
اآللة هذه مثل رشاء يتكلف كم الرئييس: السؤال وبالطبع البالستيك؟ غري مواد من يشء

الشخيص؟ لالستخدام
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حوايل تكساس جامعة يف بالليزر انتقائي تصليد طابعة أول يخرتعان بيمان وجو ديكارد كارل
بيمان). وجو ديكارد كارل من مهداة (الصورة ١٩٨٦ عام

املايض. من مهجوًرا أمًرا سيصبح التقليدي التصنيع أن الفور عىل شعرنا
هذه أن أقنعني لُمحاِرضنا الحمايس التقديمي فالعرض اليوم؛ ذلك أتذكَّر زلت ما
رأيُت أكن لم يشء. لكل وصنعنا تصميمنا طريقة يف بالفعل ثورة ستُحِدث اإلعجازية اآللة
كانت — ما لجسم الكمبيوتر برامج أحد باستخدام التصميم بني مقرَّبة عالقًة قبُل من
املادي. وتجسيده — الوقت ذلك يف لديَّ متناميًا شغًفا وكانت العهد حديثة التصميم برامج
كان كما برسعة بها وُعدنا التي الثورة تحدث ولم عقدين، منذ اليوم ذلك كان
التقنيات من العديد ومثل أبوابها، كيوبيتال أغلقت سنوات، بضع فبعد لها؛ مخطًطا
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والتعقيد بالبطء تتسم الرشكة بهذه الخاصة األبعاد الثالثية الطباعة عملية كانت الرائدة،
أن املمكن غري من كان بحيث للغاية الثمن باهظة تنفذها التي اآلالت وكانت الشديدين،

للربح. الهادفة التصنيع رشكات عليها تعتمد
عرضه أصاب فقد ألبوابها؛ كيوبيتال إغالق بعد الرجل ذلك ذهب أين أحيانًا أتساءل
الناس عامة ينشئ أن قبل طويل وقت يمر ولن جيًدا. هدفه — واملثري الجريء — التقديمي

رقمية. صورة تعديل سهولة بنفس ويدمرونها، بأخرى، ويمزجونها مادية، أجساًما

األبعاد الثالثية األجسام طباعة (1)

بالتحكم األبعاد الثالثية الطباعة تَِعدنا الخرافية، األطفال حكايات يف السحرية العصا مثل
واإلنتاج، للتصميم وقوية جديدة أدوات الناس لعامة تتيح فهي حولنا؛ من املادي العالم يف
التصنيع قدرة نفس عىل الحصول من البنوك يف املتوسطة الحسابات أصحاب وسيتمكن
الكربى. التصنيع ورشكات املحرتفني املصممني عىل قبُل من ِحْكًرا كانت التي والتصميم
يحتاجون ما الناس سيصنع األبعاد، الثالثية الطباعة عىل املعتمد املستقبل عالم يف
حسب فقط مفيدة تكون التقنيات لكن إليه. يحتاجون وأينما إليه يحتاجون وقتَما إليه
غري جديدة وأدوية أسلحة الناس يصنع فربما أجله؛ الشخصمن يستخدمها الغرضالذي
الجديدة البالستيكية األجسام بسبب بالُقمامة بيئتنا تمتلئ وربما ة، سامَّ حتى أو مرخصة
التحديات تجعل وسوف رسيع. بنحو منها الناس يتخلص التي الطلب، حسب واملطبوعة
بها. مقارنته عند بسيًطا يبدو الجذعية الخاليا حول الجدَل الحيوية للطباعة األخالقية
مرشوعة غري وبطرق رسيعة أرباح كسب إغراء تحت فسيقعون السوداء، السوق تجار أما
يف تعطلها إىل الرديء تركيبها يؤدَي أن يمكن َمِعيبة، آالت أجزاء وبيع صنع طريق عن

حرجة. لحظات
الطابعة صورة تقفز مرة ألول األبعاد الثالثية الطباعة عن الناس معظم يسمع عندما
الثالثية والطابعة الحرب تنفث التي الطابعة بني فارق أكرب أذهانهم. إىل مبارشة التقليدية
طريق عن األبعاد ثنائية بتقنية املكتبية الطابعة تطبع إذ باألبعاد؛ متعلق فارق هو األبعاد
ثالثية أجساًما األبعاد الثالثية الطابعة تصنع بينما مسطَّح، ورق عىل امللون الحرب رش

يدك. يف َحْملها يمكنك األبعاد
املوادِّ وتكديس كمبيوتر من تعليمات باتباع األشياء األبعاد الثالثية الطابعات تصنع
املواد بتقطيع مادية أجساًما صنعنا البرشي، التاريخ من طويلة لفرتة طبقات. يف الخام

جديدة. أشكال لصنع قوالب باستخدام أو الخام
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اسم الواقع يف وهو باإلضافة»، «التصنيع هو األبعاد الثالثية للطباعة التقني االسم
الخاص الفريد التصنيع أسلوب لنا يتيح أكرب. بنحو الحقيقية الطباعة عملية يصف

قبُل. من ممكنة تكن لم بأشكال األجسام صنع األبعاد الثالثية بالطباعة
بعملها تقوم األبعاد الثالثية فالطابعات حديثة؛ تقنية ليست األبعاد الثالثية الطباعة
تطورت املاضية، القليلة السنوات مدار وعىل التصنيعية. الورش يف عقود منذ صمت يف
وبرامج الحاسوبية القدرة يف التقدم بسبب رسيع؛ بنحو األبعاد الثالثية الطباعة تقنية

اإلنرتنت. يسمى الذي واإلبداع االبتكار ووقود الجديدة، الخام واملواد التصميم

(الصورة املايكروويف فرن حجم يف وهي أمريكي دوالر آالف ١٠ الطابعة هذه تكلفة تبلغ
اسرتاتاسيس). رشكة من مهداة

دون فمن األبعاد؛ الثالثية الطباعة عملية يف حيويٍّا دوًرا الكمبيوتر أجهزة تلعب
فقط تعمل وهي العمل. عن الطابعة تتوقف الكمبيوتر، أجهزة أحد من اآلتية التعليمات
يعطيها الذي التصميم، بملف يسمى ما أو بعناية، مصمم إلكرتوني بمخطط تُغذى عندما
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دون من األبعاد الثالثية الطابعة فإن الواقع، يف الخام. املواد وضع أماكن حول تعليمات
بود آي جهاز مثل فائدة بال تصبح بعناية مصنوع تصميم وملف بها موصل كمبيوتر

موسيقى. ملفات دون من
التصميم، ملف إرشادات الطابعة تتَّبع ييل: كما األبعاد الثالثية الطباعة عملية تسري
نموذج يف سائلة أو ذائبة مادة أو مسحوق هيئة عىل التي الخام املادة تصلد أو وتُخرج
لتشكيل األبعاد الثالثية الطباعة» «رأس يعود األوىل، الطبقة تماسك بعد مسطح. محدد
رأس يضع الثانية، الطبقة تتماسك وعندما األوىل، فوق ووضعها ثانية رفيعة طبقة
الجسم ليتكون الرتاكم يف الطبقات تبدأ النهاية ويف الثانية. فوق ثالثة طبقة الطباعة

األبعاد. الثالثي
أو البرش يفعل مثلما قوالب يف تصبها أو األشياء األبعاد الثالثية الطابعات تقطع ال
أكرب نطاق تجسيد عىل القدرة طبقاٍت يف األجسام صنع ويتيح التقليدية. التصنيع آالت
أجزاء أو دقيقة داخلية تجاويف يحوي الجسم تصميم كان فإذا الرقمية، املفاهيم من
هذه تنفذ أن يمكن تصنيع آلة أول هي ستكون األبعاد الثالثية الطابعة فإن متداخلة،

الواقع. أرض عىل التصميمات
اليومية؛ لحياتنا التسلل يف األبعاد ثالثية بتقنية املطبوعة واملنتجات األجزاء بدأت
األبعاد ثالثية بتقنية مطبوعة أولية نماذج بمساعدة م تَُصمَّ السيارة يف القيادة فلوحة
سماعة ترتدي كنت وإذا مناسب. نحو عىل مًعا تتوافق املتعددة مكوناتها كل أن من للتأكد
نتائج باستخدام األبعاد ثالثية بتقنية ُطبعت أنها املحتمل فمن سمعك، لضعف مخصصة

بدقة. الداخلية أذنك شكل حدد ضوئي مسح
صور باستخدام ساعة من أقل يف مخصصة أسنان تيجان األسنان معامل تطبع
مطبوعة، صناعية ُرَكبًا العالم حول الناس من العديد أجساد وتحوي السينية، األشعة
الجديدة، الفاخرة بوينج طائرة بركوب حظيت إذا أما والخزف. التيتانيوم من مصنوعة
األبعاد الثالثية بالتقنية مطبوًعا مختلًفا جزءًا ٣٢ األقل عىل ائتَمنت فقد ،٧٨٧ الينر دريم

حياتك. عىل
أكثر األبعاد الثالثية الطابعات ييل: فيما األبعاد الثالثية الطباعة رس تلخيص يمكن
التصميمات تحويل يف — آليٍّا أو برشيٍّا كان سواء — آخر إنتاج أسلوب أي من ومهارة دقة

قبُل. من ممكنة تكن لم بطرق الخام املواد مزج طريق عن مادية ألجسام املعقدة
حجم يف بالستيكية أجسام صنع عادية منزلية األبعاد ثالثية طابعة ألي يمكن اليوم،
حجمه يرتاوح ما صنع فيمكنها الصناعية األبعاد الثالثية الطابعات أما الحذاء، صندوق
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أنَشئوا الناس بعض املجردة. بالعني يُرى يكاد ال الذي الدبوس ورأس السيارة بني ما
منزل حجم يف كبرية خرسانية هياكل إنتاج يمكنها مخصصة األبعاد ثالثية طابعات
تُرى أجساًما صانعني للغاية، مصغر مستًوى عىل أجساًما آخرون باحثون وطبع صغري.

املجردة. بالعني بالكاد تفاصيلها

(والتناظري) الرقمي (1-1)

الرقمية اإلعالم ووسائل اإللكرتونية التجارة كانت املايض، القرن تسعينيات منتصف يف
عاَم مبيًعا األعىل الرائع، االسترشايف كتابه يف — نيجروبونتي نيكوالس تنبأ مهدهما. يف
الكبري التحول من سنوات فقبل الرتفيهية»؛ «الذرات بزوال — الرقمية» «الكينونة ١٩٩٥
املادية هيئته يف الرتفيه ري موفِّ بأن صحيح نحو عىل نيجروبونتي تنبأ الرقمي، لإلعالم
— الكربى التلفزيون وشبكات الفيديو رشائط تأجري ومحالت الورقية الكتب نارشي —

الديناصورات. مثل تماًما سينقرضون
فقد بداية؛ مجرد مركزية إلدارة الخاضَعني الكتب ونرش اإلعالم وسائل تراجع كان
الحادي القرن وسيسعى الرقمي، الشكل إىل املعلومات ل تحوُّ العرشين القرن نهاية شهدت

واملادي. االفرتايض العاَلمني بني بقوة للجمع والعرشون
الفيديو، ألعاب ففي اختياري؛ أمر الجاذبية حيث حر؛ عالم هو االفرتايض العالم
مادية أشكال إىل وتتحول جديدة، أذرع لها وتنمو األبنية، فوق الشخصيات تقفز أن يمكن
شجرة لحاء لون تغيري املستحيل فمن واملراجعة؛ التعديل سهل االفرتايض العالم عديدة.
يف السلوك برمجة يمكن الرقمية. صورتها تحرير بساطة بكل املمكن من لكن حقيقية
الخام» «املادة فإن تصميم، ملف يف مادي جسم تفاصيل ُحددت فإذا االفرتايض؛ العالم
الصغر بالغة متمايزة ضوئية أنماط من تتكون إنها أي نمطية؛ تكون للتصميم الرقمية

الِبْكسالت. تسمى ما أو الشاشة عىل
االفرتايض العاَلَمني بني تفصل التي الفجوَة األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات تَُسدُّ سوف
نقاط؛ عدة يف بالفعل يلتقيان العاَلَمني أن ليوضحوا املتشككون سيربز بالطبع، واملادي.
عقود، منذ الكمبيوتر أجهزة تقودهما والتصنيع التصميم عمليتَي إن األمر، نهاية ففي
خط وهي خطوة، آخر عدا (فيما تام شبه بنحو آليٍّا النطاق الواسع اإلنتاج أصبح وحاليٍّا،

مكثف). بنحو البرش عليه يُرشف الذي التجميع
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عىل وستحدث وصعبة، بطيئًة واملادي االفرتايض العاَلَمني تالقي عملية ستكون
من جديدة مستويات سنكتسب ثم املادية، األجسام شكل يف سنتحكم البداية يف مراحل.

سلوكها. يف سنتحكم وأخريًا منها، املصنوعة واملواد تكوينها يف التحكم

الشكل يف التحكم

خطوة يقربنا مما دقة؛ بكل الرقمي التصميم ملف فهم األبعاد الثالثية للطابعة يمكن
فإذا االفرتايض، العالم يف املتوافَريِْن واإلبداع الحرية من الهائل الكم استغالل من
بالكمبيوتر؛ ُصنع الشاشة عىل مشهد أي أن الواضح فمن متحركة، رسوم فيلم شاهدت
هيئة عىل آليُّون وجنود الحديثة، األنفاق مرتو محطات يف تتجول ديناصورات فهناك
يعرتض يشء أي عىل قاتلة ليزر أشعة ويُطلقون الطريان، عىل قادرون حوَّامة، صقور

طريقهم.
فوًرا للُمشاهد فسيتضح املتحركة، والرسوم الواقع بني وإيابًا ذهابًا الفيلم ل تنقَّ إذا
الخصبة امُلَخيِّلة عن والناتج بالتفاصيل الغني الكمبيوتر، عالم بني واضًحا فرًقا هناك أن
الطباعة تُتيحها التي اآلفاق إلدراك الطرق إحدى الواقع. وبني األشخاص، من للعديد
تحكم التي الجامدة والقوانني االستبداد ل تأمُّ هي بها تحيق التي واملخاطر األبعاد الثالثية
فيمكنها طبقات، شكل عىل األشياء تبني األبعاد الثالثية الطابعة أن وبما املادي، العالم
والفجوات والفراغات املنحنيات أصبحت إذ الطبيعة؛ يف فقط متاحة كانت أشكال صناعة

الصنع. ممكنة املعقدة الداخلية
تصميم ألي فيمكن متوقعة. غري بطرق مًعا تجتمع الذرات أن يف يكمن التحدي لكن
عىل قادر غري ألنه تصنيعه؛ بعد تماًما ينهار لكنه الكمبيوتر شاشة عىل رائًعا يبدَو أن
لخيالنا يتيح الرقمي العالم فإن العكس، عىل الخام. املواد ومحدودية الجاذبية مقاومة

الواقع. يف ممكنة غري أموًرا كبري بحماس يضم وهو كبريتني، إبداع وحرية مرونة

التكوين يف التحكم

الثالثية الطباعة لنا ستتيح والواقعي، االفرتايض العاَلَمني بني التقارب مراحل ثاني يف
ستفتح لها. املصنِّعة الخام املواد مكونات أو األشياء منه تتكون فيما دقيًقا تحكًما األبعاد
أشياءَ إلنتاج الباَب — الخام املواد من أنواع ة بعدَّ العاملة — األبعاد الثالثية الطابعات
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من دقيق مزيج طريق عن سيُصنع املنتجات من الجديد النوع وهذا ومبتكرة. جديدة
مًعا. أجزائها مجموع عىل واحد كل يف دمجها يتفوق التي الخام املواد

ال درجات إلنتاج باألصفر األزرق اللون خلط فيها يمكن مائية ألوان ُعلبة تخيَّل
لتكوين مختلفة بطرق أمينيٍّا حمًضا ٢٢ يتحد الطبيعة، يف األخرض. اللون من نهائية
متعددة، خام بمواد تعمل التي األبعاد الثالثية والطابعة الربوتينات، من مختلفة أشكال
تقليدية خام مواد دمج عىل قادرة ستكون تصميم، ملف عرب محددة بتعليمات واملزودة

جديدة. تكوينات لتخرج مًعا
مزج طريق عن أجسام صنع سنشهد األبعاد، الثالثية الطباعة تقنية تتطور عندما
بعد أخرى مرة العمل يمكنها آالت أجزاء سنرى الحايلِّ؛ الوقت يف حدوثه يستحيل للمواد
وستستجيب الحقيقي، طولها أمثال عرشة إىل يصل ِلما التمدد يمكنها شبكة أو تعطلها،

الحرارة. درجة يف تغري أي تكتشف أو املريض دم لفصيلة الطبية األجهزة
الطابعات فستصبح قليًال؛ مغاير اتجاه يف التكوين يف للتحكم الثاني السبيل يكمن
العالم ففي فيها؛ التحكم يمكن خام مواد صنع عىل ما يوم يف قادرًة األبعاد الثالثية
الذي املجرد، جوهرها إىل األساس يف تعود معقدة كانت مهما املعلومات كل االفرتايض،

الصفر. أو الواحد إما أساسيتني: وحدتني من يتكون
املواد من نمطية وغري غنية دوامات من تتكون املادية األجسام فإن العكس، عىل
والتحكم عليها السيطرة يصعب والتي لها، أساسية كوحدات الذرات من تتكون التي الخام
«التناظرية» املواد فإن املادي، العالم يف الخام املواد يف التنوع هذا وجود وبسبب فيها.
يصعب التناظرية املواد فإن لهذا، ونتيجة مفيد؛ بنحو رقمية هيئة يف التقاطها يصعب

بدقة. وبرمجتها فيها والتحكم نسخها
ال األبعاد الثالثية فالطابعة حقيقي؛ هذا ُمصنِّع. ألي كابوًسا املتنافرة الذرات تُعترب
هو به القيام الطابعة لهذه يمكن ما لكن ُمطاَوعة، أكثر لجعلها الذرات تفكيك يمكنها
مطبوع. واحد جسم هيئة عىل لتخرج متنافرة كانت التي الخام املواد بني بمهارة املزج
بنحو أوًال املعِدنية أجزائها صنع يجب أنه اإللكرتونية الدوائر عن املعروف من
يجب أنه حقيقُة وَفرضت الحًقا. تُجمع أن قبل والخزفية البالستيكية أجزائها عن منفصل
منفصلة، تصنيعية بآالت الدوائر هذه من الحساسة لألجزاء املكوِّنة الخام املواد تصنيع

عدة. رقيقة طبقات من ومصنوعة مسطحة الدوائر هذه تكون أن
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صنعها الستطعنا التنافر، لعنة من تعاني اإللكرتونية الدوائر مكونات تكن لم لو
مًعا لة املوصِّ وغري لة املوصِّ املواد بني الدمج يمكننا كان إذا لكن والهيئات، األشكال بكل
طباعة ويمكننا واملقاسات. األشكال بكل دوائر صنع فيمكننا األبعاد؛ ثالثية طابعة يف

البيولوجي. العالم تعقيدها يف تنافس سلًفا، داخَلها مضمنة بدوائر ميكانيكية أجهزة

هنديس مرشوع الواقع يف اللعبة هذه األوىل. مراحلها يف املواد متعددة األبعاد ثالثية طباعة
الطباعة عملية خالل مًعا دمجها تم التي املختلفة الخام املواد من العديد من مصنوع معقد

أوبجيت). رشكة من مهداة (الصورة

إىل تحويلها هي املطبوعة باألجسام الخاصة املواد تكوين عىل للسيطرة أخرى طريقة
متمايزة أجزاءً الفوكسالت تلك تكون أن يمكن للبكسالت. املادي املقابل وهي فوكسالت،
يشء أي تحمل الصغر بالغة حاويات تكون أن يمكن أو ُصلبة، مادة من الصغر بالغة

فيها. تضعه
الفوكسالت، من املصنوعة األبعاد الثالثية األجسام طباعة تعلُّم طور يف زلنا ما
وإذا امللموسة. األشياء معظم تُكوِّن التي التناظرية للمواد بديًال األجسام هذه وستتيح
كان لو كما يترصف جعله من خطوة اقرتبت فقد الفوكسالت، من يشء صنع يمكنك كان
يفتح امللموسة األجسام تكوين يف فالتحكم به؛ يقوم ما عىل والسيطرة مربمًجا جسًما

املادية. األجسام هذه سلوك يف التحكم وهي التالية؛ للمرحلة الباب
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السلوك يف التحكم

باستخدام الخارجية أسطحها مسح عىل قادًرا كنت إذا خشبية، مطبخ طاولة أي ل تأمَّ
الطاولة أبعاد تحويل وبمجرد تصميم، مللف البيانات هذه تحويل فيمكنك الضوئي، املاسح
تصميم يف مؤقت بنحو الكامل التحكم بسهولة حينها يمكن بنجاح، رقمية لصيغة املادية

تصميم. برنامج باستخدام الطاولة
نحو عىل الطاولة من جديدة نسخة طباعة ثم الطاولة، تصميم ملف تحرير يمكنك
مليارات باستخدام الجديدة الطاولة تطبع لم ما فإنك ذلك، من الرغم عىل األبعاد. ثالثي
واألجزاء منها املصنَّعة املواد إن أي تناظرية؛ ستظل فإنها الصغر، بالغة الفوكسالت
طباعة يمكنك كان إذا أما وخاملة؛ وثابتة ذكية وغري جامدة ستظل لها املكوِّنة والقطع
عالم أمامك فسينبثق الفوكسالت، باستخدام األبعاد ثالثي نحو عىل الجديدة الطاولة

االحتماالت. من جديد
الحاسوبية، قدرتها وزيادة االنخفاض يف اإللكرتونية املكونات حجم استمرار ومع
الصغر. بالغة دوائر تحوي لفوكسالت األبعاد الثالثية الطباعة عىل ما يوم يف سنقدر
فإن الجودة، عالية جميلة رقمية صورة واملتقن املثايل اتحادها ن يُكوِّ التي البكسالت ومثل
تتميز األبعاد ثالثية ملموسة أجساًما يصنع أن يمكن للفوكسالت واملتقن املثايل االتحاد

والفاعلية. بالذكاء
األبعاد ثالثية أجزاء طباعة من فبدًال ونشطة؛ ذكية خام مواد صنع الفوكسالت تتيح
املثال سبيل عىل — نشطة أنظمة طباعة عىل املستقبل يف سنقِدر اليوم، نفعل كما سلبية
مختلفة وأنواًعا ذكية، أقمشًة األبعاد الثالثية الطابعات وستَصنع — عامل محمول هاتف
أشياءَ وسنطبع والتفكري. واالستجابة التعلم عىل قادرة وآالت الجاهزة، الروبوتات من

الرقمية. األشياء ذكاء تملك ملموسة
إىل الكمبيوتر من االصطناعي الذكاء نقل األبعاد الثالثية الطباعة ستتيح ما، يوًما
القرن تسعينيات من قديًما ثقافيٍّا أثًرا والسايبورجات الروبوتات وستصبح الواقع، أرض
سلوكها برمجة يمكن التي الخام املواد للربمجة، القابلة املادة يف املستقبل يكمن املايض.

محدد. شكل يف األبعاد ثالثي بنحو وطباعتها،
«عندما كتابه يف للتكنولوجيا، ماساتشوستس بمعهد األستاذ جريشينفيلد، نيل تنبأ
تبدأ وعندما بها.1 ا خاصٍّ عقًال ستمتلك للربمجة القابلة املادة بأن التفكري» يف األشياء تبدأ
الواقع، أرض عىل لتمَيش ساقان لها سينمو الرقمية املعالجة قوة فإن التفكري، يف األشياء
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بها ا خاصٍّ ملموًسا جسًدا األبعاد ثالثي بنحو واملطبوعة للربمجة القابلة املواد وستَصنع
وامللموسة. امليكانيكية القدرات مكتمل

وهي الطابعة من األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة روبوتات تخرج ما يوم يف ربما
اإللكرتونية. الدوائر من العديد من تتكون ودماًغا ومستشعرات بطاريات بالفعل تحوي
نظام ل وتُشغِّ الطباعة، عالم خارج مرتددة طريقها الوليدة الروبوتات تلك ستتحسس
ما يوًما الروبوتات تلك ستعود وربما الواقع. عالم يف طريقها ملعرفة اإللكرتونية دوائرها
املطبوعة األجزاء فحص أجل من خاصتها» الوالدة «آللة جديدة سمات إلضافة لطابعتها

استبدالها. أو معايرتها إعادة أو

بالفاكس املادية األجسام إرسال (2-1)

سهولة بكل نقدر عندما سيحدث واالفرتايض الواقعي العاَلَمني بني الحقيقي التالقَي إن
بسالسة التحول املادية لألجسام يمكن عندما واالفرتايض؛ املحسوس بني الشكل تغيري عىل
رقمي مستند بها يُطبَع التي الطريقة وبنفس ِبتَّات. إىل ذَرَّات ومن ذَرَّات، إىل ِبتَّات من
عىل ما يوًما املادية األجسام فستقِدر أخرى، مرة يُطبَع ثم ضوئيٍّا يُمَسح ثم الورق عىل

والعكس. ذَرَّات إىل ِبتَّات من التحول
يتحول لن املحسوس العالم أن من الرقمية»، «الكينونة كتابه يف نيجروبونتي، حذر
تحتاج املادية األشياء أن كما مكلف، ونقلها ثقيلة فالذرات رقمية؛ هيئة إىل بسهولة
محددة بطرق ببعض بعضها التمسك عىل عنيد بنحو الذرات وترص لتخزينها، ملساحات

ورصامة. بدقة
صينيٍّا، طعاًما أو الكشمري من سرتات تصنع كنت «إذا يقول: نيجروبونتي كتب
سكوتي» يا فوًرا «انقلنا جملة إن ِبتَّات. إىل تحويلهما يف ننجح أن قبل طويل وقت فسيمر
قرون مرور قبل يتحقق لن لكنه جميل، حلم تريك] ستار العلمي الخيال مسلسل [من
واألحذية والدراجات فيديكس خدمات عىل االعتماد عليك يجب الحني، ذلك وحتى عديدة.

آلخر.»2 مكان من ذراتك لنقل الرياضية
العاَلمان أصبح إذا متميزة. فاكس أجهزَة يوًما األبعاد ثالثية الطابعاُت تصبح ربما
بأقل آلخر مكان من املادية األجسام نقل فيمكننا ، منفصَلنْيِ غري بحق واملادي االفرتايض
يعملون زمالئي بعض كان التخرج، حديث طالبًا كنُت عندما مضت، سنوات منذ مجهود.
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دقتها ويختربون الضوئي، للمسح تقنيات يطورون كانوا بهذا. القيام كيفية ملعرفة بجد
قديمة. األبعاد ثالثية طابعة عىل

بحسب لكن بعقود. لزمنها سابقة اليوم حتى زالت ما والتي رؤيتهم، أعجبتني
الضوئية املاسحة إن أوًال: الرئيسية. التحديات بعض تجاوز عىل يقِدروا لم فإنهم علمي،
إن ثانيًا: مهم. داخيل بناء عىل معظمها يحتوي التي األجسام أسطح تفاصيل فقط تلتقط
واحدة مادة من مصنوعة بسيطة جامدة أجسام طباعة من فقط تمكنوا السابقني زمالئي

فقط.
وكأنها تماًما األبعاد ثالثية طابعة عرب بسيطة مادية أجسام إرسال يمكننا اليوم،
ألواح شفرات يفك لآلثار، أستاذًا يعمل يل زميل مع مرشوع عىل عملت فاكس. جهاز
الرشق يف عدة دول يف أثرية مواقع إىل بحثه يأخذه ما دائًما السنني. آلالف تعود ِمْسمارية

األوسط.
وطنه إىل العودة عىل قدرته عدم من منزعًجا للخارج رحلة من مؤخًرا زمييل عاد
بتسليمها عليها يعثر من ويقوم قيمة، ذات امِلْسمارية األلواح تُعترب مفيدة. معلومات بأي
قدر أكرب التقاط اآلثار علماء ويحاول منها، يستخرجها التي البلد لحكومات الفور عىل
يف يكمن التحدي لكن بمثابرة، الحروف شكل ونسخ التصوير طريق عن التفاصيل من

الحقيقي. الجسم يضاهي ما يوجد ال أنه
ال ِمسمارية ألواح «إرسال» يمكننا كان هل ملعرفة بتجِربة القيام وزمييل أنا قررنا
تصوير إجراء إمكانية عىل اتفقنا األبعاد. ثالثية طابعة عرب آلخر مكان من بثمن تُقدَّر
ملف إىل املسح بيانات تحويل ثم حوزته، يف كانت التي األلواح تلك لبعض مقطعي

األبعاد. ثالثية طابعة خالل من األلواح من األصل طبق نسخة إنشاء وإعادة تصميم،
املرة يف الخارج إىل سفره عند لزمييل يمكن فإنه تجِربتنا نجحت إذا أنه تصورنا
يكون ثم مقطعيٍّا، الثمينة املسمارية األلواح يصور أن املحلية السلطات يقنع أن القادمة
بعيدة أم منه قريبة أكانت سواء — األبعاد ثالثية لطابعة التصميم معلومات إرسال عليه
تَُقدَّر ال حفظ خدمة عرض ويمكنه الكوكب. سطح عىل آخر شخص أي مع ملشاركتها —
والنُّسخ املقطعي التصوير بيانات تخزين يمكنهم إنه حيث كذلك، املضيف للبلد بثمن

أيًضا. األبعاد الثالثية
أوًال حولنا فقد مفاجئ؛ نحو عىل سهل الطابعة عرب األلواح تلك إرسال أن اكتشفنا
األبعاد ثالثي بنحو األصل طبق نسًخا طبعنا ثم تصميم، مللف املقطعي التصوير بيانات

متنوعة. خام ومواد مختلفة بمقاسات والثمينة، النادرة األلواح من
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للحفاظ األبعاد ثالثي بنحو طباعتها يمكن مقطعيٍّا تصويًرا املصورة بثمن تَُقدَّر ال التي اآلثار
األصل طبق نسخة اليمني وعىل األصيل، الجسم اليسار عىل التعليمية. األغراض أجل ومن عليها
األصل طبق النسخة من مكربة صورة السفىل الصورة األبعاد. ثالثية بتقنية مطبوعة منها
جانجي؛ ناتاشا التصميم: أوين؛ آي ديفيد األمني: – كورنيل جامعة من مهداة (الصورة للجسم

كوسكي). جيسون التصوير:

التصوير أن وهي إضافية، ميزة التجِربة خالل اكتشفنا أننا األمر يف ما أفضل
لأللواح. الخارجية واألسطح الداخلية الجوانب عىل املحفورة الحروف التقط املقطعي
داخل مكتوبة رسائل تحمل األلواح هذه من العديد أن قرون منذ الباحثون أدرك
الرسائل هذه لقراءة الوحيدة الطريقة فإن — اآلن وحتى — ذلك مع الداخلية. تجاويفها
الثالثية والطباعة املقطعي التصوير فوائد وأحد اللوح، — تدمري وبالتايل — كرس هي
املطبوعة النسخة كرس أريحية بكل يمكنك أنه األلواح، تلك من األصل طبق لنسخة األبعاد

بداخلها. ما وقراءة

األبعاد الثالثية للطباعة العرشة املبادئ (2)

األشخاص بعض مع ومقابالتنا الكتاب لهذا كتابتنا وأثناء غامض، أمٌر باملستقبل التنبؤ
لنا. تظهر ظلت التي الضمنية «القواعد» بعض اكتشفنا األبعاد، الثالثية الطباعة حول
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والخلفيات الصناعات من ومتنوع عريض نطاق من األشخاص، من الكثري وصف وقد
عقبات تجاوز يف األبعاد الثالثية الطباعة فيها ساعدتهم متشابهة طرًقا الخربة، ومستويات

والتعقيد. والوقت بالتكاليف تتعلق أساسية
واألعمال األشخاص تساعد أن ونأمل التالية، املبادئ العرشة يف تعلمناه ما لخصنا

األبعاد. الثالثية الطباعة تقنيات من كامل بنحو االستفادة عىل سواء حد عىل
الجسم شكل زاد كلما التقليدي، التصنيع يف ماًال: يكلف ال الصنع تعقيد األول: املبدأ
يكلف التعقيد فإن األبعاد، الثالثية الطابعات إىل بالنسبة أما تكلفته. زادت تعقيًدا،
أو الوقت من املزيد يتطلب ال ومعقدة مزخرفة أجسام فصنع البساطة؛ تكلفه ما نفس
بتوازن ستُخل هذه التعقيد ومجانية بسيط. مكعب طباعة من أكثر التكلفة أو املهارة

األشياء. صنع لتكلفة حسابنا كيفية وتغري التقليدية، التسعري نماذج

مبارشة يُستخدم األبعاد ثالثي نحو عىل املطبوع املقص فهذا مفيدة؛ أجسام طباعة عىل مثال
َشْحذه. أو لتجميعه حاجة دون صنعه، بعد

من العديد صنع األبعاد ثالثية واحدة لطابعة يمكن مجاني: التنوع الثاني: املبدأ
اآلالت مرة. كل مختلف شكل صنع للطابعة يمكن البرشي، الحريف فمثل األشكال؛
الثالثية الطباعُة تلغي األشكال. من محدوًدا نطاًقا وتَُصنِّع بكثري، تنوًعا أقل التقليدية

36



تقريبًا يشء أي صنع يمكنها آلة

آالت تجهيز إعادة أو اآلالت عمال تدريب بإعادة املتعلقة اإلضافية التكاليَف األبعاد
جديدة ومجموعة مختلف، رقمي ملخطط فقط تحتاج األبعاد ثالثية طابعٍة فأي املصنع؛

الخام. املواد من
عىل متداخلة. قطًعا األبعاد الثالثية الطباعة تُنتج للتجميع: حاجة ال الثالث: املبدأ
الحديثة، املصانع ففي التجميع؛ خط عىل النطاق الواسع التصنيع يقوم العكس،
هذا ويحدث الروبوتات، أو العمال الحًقا مًعا عها يَُجمِّ متطابقة أجزاءً اآلالت تصنع
إنتاجه تكلفة زادت الجسم، يحتويها التي األجزاء زادت وكلما بعيدة. قارَّات يف أحيانًا
طابعة ألي يمكن الطبقات، بُمراكمة األشياء صنع طريق عن لكن تجميعه. وقت وزاد
ألي الحاجة دون من اللحظة نفس يف متداخلة الت بُمَفصَّ باب طباعة األبعاد ثالثية
املدفوع املال يوفر مما التوريد؛ سالسل قرص إىل سيؤدي التجميع وتقليل تجميع.
منها. املنبعث التلوث تقليل إىل سيؤدي التوريد سالسل ِقَرص أن كما والنقل، للعمال

حسب األشياء طباعُة األبعاد الثالثية للطابعة يمكن إنتاج: وقت يوجد ال الرابع: املبدأ
املادي للتخزين الرشكات حاجة يقلل الفوري التصنيع وهذا لها، االحتياج عند الطلب
الطابعة ستتيح حيث الخدمات؛ من مختلفة أنواع ظهور إىل هذا وسيؤدي للسلع،
العمالء. لطلبات استجابًة الطلب عند مخصصة أجسام صنع إمكانية األبعاد الثالثية
األجسام ُصِنعت إذا طويلة ملسافات الشحن تكاليف تقليل يمكنه اإلنتاج وقت وانعدام

إليها. يحتاج ممن وبالقرب إليها، الحاجة عند املطبوعة
التقليدية التصنيع وتقنيات للحرفيني يمكن نهائي: ال التصميم فضاء الخامس: املبدأ
باألدوات محدودة األشكال صنع عىل فقدرتنا األشكال؛ من فقط محدود عدد صنع
دائرية أجسام صناعة يمكنها التقليدية الخشب ِمْخَرطة إن املثال، سبيل عىل لنا. املتاحة
أما التفريز، عدة قبل من استخدامها يمكن أجزاء صنع فقط يمكنها التفريز وآلة فقط،
منها. استخراجها ثم فيها األشياء َصبُّ يمكن أشكاًال تصنع أن فقط فيمكن الَقْوَلبة آلة
تصميم فضاء يتيح مما العقبات؛ هذه كل عىل القضاءَ األبعاد ثالثية الطابعُة وتتيح
فقط. الطبيعة يف إال اآلن حتى توجد ال التي األشكال صنع ويمكنها وواسًعا، جديًدا

لسنني التقليديون الحرفيون يتدرب التصنيع: يف ملهارة حاجة ال السادس: املبدأ
وآالُت النطاق الواسع اإلنتاُج ويقلل عملهم، يف إليها يحتاجون التي املهارات الكتساب
ذلك، مع امَلَهرة. العمال عىل املعتمد لإلنتاج الحاجَة الكمبيوتر عىل املعتمدة التصنيع
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يف لكنها مجمعة مكعبات كانت لو كما تبدو الصورة يف الظاهرة البالستيكية األجزاء هذه
زي بطابعة مطبوعة لسيارة (الصورة واحد طباعة أمر يف سلًفا ومجمعة مطبوعة الحقيقة

سيستمز). دي ثري رشكة من ومهداة ،٦٥٠ برينرت

تحصل ومعايرتها. لتعديلها ماهر خبري إىل تحتاج زالت ما التقليدي التصنيع آالت فإن
ما جسم فلصنع تصميم؛ ملف من إرشاداتها معظم عىل األبعاد الثالثية الطابعُة
الَقْولبة آلة إليه تحتاج مما أقل تشغيل مهارات إىل الطابعة تلك تحتاج متساٍو، بتعقيد
أساليب يتيح أن ويمكن جديدة، عمل نماذج التصنيع من النوع هذا ويفتح بالَحقن.

القاسية. الظروف أو البعيدة البيئات يف للناس جديدة إنتاج
الطابعة فإن اإلنتاج، مساحة حجم عىل ِبناءً ومتنقل: مدمج التصنيع السابع: املبدأ
املثال، سبيل عىل التقليدية. التصنيع آلة من أكرب تصنيعية قدرة تمتلك األبعاد الثالثية
عىل حجمها. من كبري بنحو أصغر أجسام صنع فقط يمكنها بالَحْقن القولبة آلة إن
الطباعة رسير حجم يف كبرية أجسام صنع يمكنها األبعاد ثالثية طابعة فإن العكس،
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صنع فيمكنها حر، بنحو خاصتها الطبع آلُة لتتحرك الطابعة ُضبطت وإذا خاصتها،
من الواحد املربع للقدم العاليُة اإلنتاجيُة القدرُة وتَجعل الحجم. يف تَُفوقها أجسام
حيًزا تَْشَغل ألنها املكتبي أو املنزيل لالستخدام مثاليٍّا اختياًرا األبعاد الثالثية الطابعات

صغريًا.
عىل تعتمد التي األبعاد، الثالثية الطابعات تخلِّف أقل: الثانوية املخلفات الثامن: املبدأ
التي التقليدية التصنيع تقنيات من نظريتها تخلفه مما أقل ثانويًة مخلفاٍت املعادن،
بها ينتهي التي األصلية املعادن من باملائة تسعني بنسبة تقدَّر كبرية َكميات تخلف
الخام للمواد إضاعًة فأقل األبعاد، الثالثية الطابعات أما املصنع، أرض عىل ُملقاة الحال
النهائي بشكلها األجزاء تصنيع عملية فإن الطباعة، مواد وبتطور املعادن. تصنيع يف
أكثر األشياء لصنع طريقة تصبح أن املمكن من وسيطة بمراحل املرور دون مبارشة

للبيئة. صداقة
املختلفة الخام املواد من العديد بني املزج املواد: من نهائية ال أنواع هناك التاسع: املبدأ
التصنيع آالت أن وبما الحالية، التصنيع آالت باستخدام صعب أمر واحد منتَج يف
العمليات تلك فإن املحددة، األشكال لصنع قوالَب تصنع أو تقطع أو تقسم التقليدية
األبعاد الثالثية الطباعة مجال وبتطور مختلفة. خام مواد بني بسهولة املزج يمكنها ال
املواد من مختلفة أنواع بني املزج عىل القدرة سنكتسب املتعددة، الخام املواد ذات
أكرب مجموعًة لنا يتيح الخام، املواد بني قبُل من متاًحا يكن لم الذي املزج، وهذا الخام.
أو جديدة بخواص الخام املواد من — األحيان من الكثري يف مستكشفة وغري — بكثري

مفيدة. سلوكيات
بنحو رقمي موسيقي ملف استنساخ يمكن دقيق: املادي االستنساخ العارش: املبدأ
األبعاد الثالثية الطباعة فإن املستقبل، ويف الصوت. جودة فقدان دون من نهائي ال
الضوئي املسح تقنيتا وستتيح املادية، األجسام لعالم هذه الرقمية الدقة ستنقل
وسنتمكن واملادي، الرقمي العاَلمني بني الدقة عايلَ التنقَل مًعا األبعاد الثالثية والطباعة
تحسني أو منها األصل طبق نَُسخ لصنع املادية األجسام ونسخ وتحرير مسح من

األصيل. الجسم

تتحقق سوف أخرى مبادئ وهناك اليوم، عاملنا يف بالفعل ق تحقَّ املبادئ هذه بعض
التقليدية التصنيع قيود من وبالتخلص القادمة. الثالثة أو العقدين أو العقد مدار عىل
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كريي رشكة من مهداة (الصورة واحدة قطعة التيتانيوم من املصنوع هذا الحذاء كعب ُطبع
لوفت).

الفصول يف اإلبداع. من متدفق لشالل الباب تفتح األبعاد الثالثية الطباعة فإن القديمة،
ونأكل نعمل التي الطرق األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات ستغري كيف سنستكشف التالية،
حيث والتصميم؛ التصنيع لعالم بزيارة نبدأ دعونا بها. ونلهو ونصنع ونتعلم ونُعالج

الحجم. القتصادات االستبدادية السلطة من األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات تقلل

40



الثالث الفصل

التكلفة وقليل ورسيع جيد الذكي: التصنيع

مكتوب النقود دفع آلة من بالقرب ملصقة الفتة هناك خاصتي، امليكانيكي ورشة يف
اثنني اخرت التكلفة، قليل أو رسيع أو جيد بنحو الخدمة عىل الحصول «يمكنك عليها:
مخطئًا؟ امليكانيكي هذا كان إذا ماذا لكن ِته، ِبُرمَّ األمر تلخص الدائمة الطُّرفة هذه فقط.»
سنتات بعرشة األطفال أسنان ُفرش املصانع أحد يبيع العالم، من اآلخر الجانب عىل
إذ جيًدا؛ هذا يبدو مدرَّبني. وتِْقِنيني متقدمة آالت املصنع هذا يستخدم الواحدة. للقطعة
رسيع. وهذا فرشاة، ألف ٣٠٠ من أكثر يوميٍّا ويُنتج الجودة، عالية منتجات يقدِّم إنه

يشء؟ كل رغم مخطئًا كان املستفزة العجوز سيارتي ميكانيكي أن هذا يعني هل
تضحيات. أي دون من التكلفة، وقليل ورسيع جيد بنحو يشء عىل الحصول يمكنك ربما

يبدو. مما تعقيًدا أكثر للقصة أخرى جوانب فهناك مخطئًا؛ يكن لم ربما لكن
التسليم، مواعيد يف وتأخريات مبارشة غري بتكاليف النطاق الواسع اإلنتاج يحفل
هذا فإن املستهلك، منظور من بدًال رشكة أي منظور من الكربى الصورة إىل نظرت وإذا
ملنتَج تصميم أي فكرة تحويل عملية فإن وكذلك التكلفة، قليل ليس اإلنتاج من النوع
منتَج يف إال ترغب ال كنت وإذا الخصوص. وجه عىل رسيعة ليست كبرية بَكميات يُنتج
جيدة ليست كبرية بَكميات املنتجة السلع أن يعني فهذا الشائعة؛ املتطلبات بأقل يفي

أيًضا. خاص بوجه
انخفض فكلما لفظي؛ تضاد فيه مصطلح صغرية بدفعات النطاق الواسع التصنيع
يدفع ما وهذا للرشكة، مبيعاته حجم زيادة أهمية زادت للعميل، النهائي املنتج سعر
فرشاة إنتاج يف استُثمر الذي املبلغ استعادة يريد الذي — األسنان لُفرش املنِتج املصنع
أقل كبرية. بدفعات واسع نطاق عىل أُنتجت التي منتجاته بيع إىل — البسيطة األسنان

فرشاة. ألف ٢٨ إىل يصل طلب ألي عدد
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ال املصانع فإنتاج امُلنتَج. تصميم بعملية تتعلق مبارشة غري أخرى تكلفة هناك
تحدث التي التضحيات يشبه كبرية بأعداد سيُنتَج ملنتَج تصميم أي فكرة وتحويل يرحم،
الخاص البسيط التصميم ملف فحتى ضخم؛ جماهريي لفيلم دة معقَّ أدبية رواية لتحويل
نحو عىل سيترصف الكمبيوتر) شاشة عىل جيًدا بدا (الذي البالستيكية األسنان بفرشاة
املصانع. يف املستخدمة البالستيكية القولبة عملية وشدة لقسوة يخضع عندما متوقع غري
إجبارية ملقايضات تخضع الجديدة التصميم وأفكار ترحم، ال االقتصاد قوانني فإن كذلك،

التصنيع. وتكلفة املنتج جودة بني
بتكلفة كبرية بأعداد متطابقة منتجات إلنتاج مثالية طريقة التجميع وخط املصنع إن
بالستيكي منتج أي فخلف التكلفة؛ قليلة ليست اإلنتاج يف الكفاءة هذه فإن ذلك، ومع أقل.
استثمار الرشكات عىل ويجب باآلالف. مسترتون عاملون هناك كبرية، بأعداد ُمنتَج بسيط
مناسب، بشكل لواقع تصميم أي لتحويل َمَهرة ومهندسني تقنيني تشغيل يف أموالها

التجميع. خطوط عىل واإلرشاف املصنع، آالت ولضبط
قاعدة هناك التكلفة، قلة أو الرسعة أو بالجودة الخاصة املعضلة هذه قلب يف
الذي الخفي األساس الحجم اقتصادات تَُعد الحجم. اقتصادات ى تَُسمَّ أساسية اقتصادية
مربًحا. كبرية بأعداد املنتجات إنتاج يجعل ما فهي الحديث؛ الصناعي اقتصادنا عليه يقوم
املنتجة املنتجات عىل املستهلك به يحصل الذي السعر من الحجم اقتصادات تقلل
األولية االستثمارات والستعادة ذلك، من الرغم عىل الرشكة. أرباح وتزيد كبرية، بأعداد
وبعد املنتج. نفس من ضخمة َكميات بيع الرشكات عىل يجب واإلنتاج، بالتصميم الخاصة
األويلِّ استثمارها من أرباح عىل الحصول يف الرشكة تبدأ املنتج، نفس من كبري عدد بيع

فيه.
فمن بالتنوع؛ التضحية هي كبرية بأعداد لإلنتاج املبارشة غري التكاليف أكرب إحدى
تصميم تغيري إغراء مقاومة رشكة أي عىل يجب الحجم، اقتصادات بفوائد التمتع أجل
يف تغيري كل إن إذ االستثمار؛ هذا لتربير فرصًة يوفر كبرية سوق هناك كان إذا إال املنتج،

النهائية. املحصلة عىل سيؤثِّر — صغري تنويع أو تحديث كل — التصميم
منتجات والعمالء الرشكات من لكل يتيَح أن يمكن ال النطاق الواسع اإلنتاج إن
منتجات يصنعون امَلَهرة الحرفيون الحرفيني؟ إنتاج عن ماذا ورخيصة. ورسيعة جيدة
ال وهم مصانع، يف استثمارات أو تجميع لخط يحتاجون وال قليلة، دفعات عىل مخصصة
فادح عيب وجود تأكد وإذا والتقنيني. واملهندسني املصممني من ماهًرا فريًقا يستأجرون
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لكن أقل وتكلفة برسعة بالستيكية أجزاءً اآلالت هذه تصنع املصانع. أحد يف بالحقن قولبة آلة
رشكة من مهداة (الصورة التصميم يف تحديات وتتضمن أوليٍّا، استثماًرا تتطلب القالب صناعة

بالس). كني

تكلفة ل تحمُّ إىل الحريف يحتاج فربما املادية، صورتها إىل تحويلها بعد تصميم فكرة يف
الحريف فإن فقط، واحد َمِعيب منتج أُنتج أنه وبما ذلك، من الرغم عىل املبددة. الخام املواد
للتخلص املالية التبعات ملواجهة الحاجة دون من برسعة األصيل التصميم تعديل يمكنه
فهو الحرفيني، إلنتاج السلبي الجانب عن أما امَلِعيبة، املنتَجات من اآلالف) (أو املئات من

واسع. نطاق عىل به القيام يمكن ال أنه

الِحَريف واإلنتاج النطاق الواسع اإلنتاج بني وسط طريق (1)

وتخفيض الرشكات أرباح زيادة إىل يؤدي مما بالكفاءة؛ النطاق الواسع اإلنتاج يتميز
العكس، عىل وتخصيصه. املنتج تنوع عىل تؤثِّر الحجم اقتصادات لكن للمستهلك، األسعار
عىل يكون اإلنتاج لكن والتخصيص التنوع مسألة مع يتعامل الحرفيني إنتاج فإن
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اإلنتاج بني باملزج جديًدا طريًقا األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات تتيح قليلة. دفعات
الحريف. واإلنتاج النطاق الواسع

للمقالب صانًعا أن أو خدعة أنه املكتشفون ظن مرة، ألول املاء ُخلد اكتُشف عندما
كجراب وبجراب اإلَوزِّ كأقدام وترات ذات وبأقداٍم بطة بِمنقار بالفراء مغطٍّى حيوانًا حاك
الدقة بني بدمجها التصنيع؛ عالم يف املاء ُخلد هي األبعاد الثالثية الطباعة إن الكنغر.

التصميم. يف الحريف وحرية باملصانع الخاصة التكرار وقابلية الرقمية
ملف يُرشدها إذ أوتوماتيكية؛ آلة األبعاد الثالثية الطابعة فإن مصنع، يف آلة أي مثل
التصنيع تعليمات عىل برسعة امللف هذا ويحصل عملها، خطوات خالل رقمي تصميم
ألي اإللكرتوني بالربيد إرسالها أو حفظها يمكن املعرفة وهذه خاص، بمنتج الخاص

مكان.
صنع فيمكنها املهارات؛ متنوعة األبعاد الثالثية الطابعة فإن البرشي، الحريف ومثل
ضخم. أويل الستثمار الحاجة دون من األشياء من املختلفة األنواع من ومتنوع كبري نطاق
التخصيص وتكلفة تتغري، ال واحدة متطابق أو مختلف منتج ألف طباعة تكلفة أن كما

تقريبًا. تختفي
تحقيق يتيح ال األبعاد الثالثية بالطباعة التصنيع فإن امليزات، هذه من بالرغم
األبعاد الثالثية الطباعة أن حقيقة فإن متطرفة، شخصية سمة فكأي الحجم؛ اقتصادات
نقاط أكرب أيًضا لكنها الكربى، ضعفها نقطة تَُعد حجم اقتصادات تحقيق يف تفشل
عىل عملها نموذج يقوم رشكة ألي مهم أمر الحجم اقتصادات تحقيق أن صحيح قوتها.
نموذج كان إذا لكن ا؛ جدٍّ ضئيلة ربح بهوامش يعود سلعي منتج من كبرية أعداد بيع
مستمر بنحو تتغري التي أو املتفردة املنتجات من صغري عدد بيع عىل قائًما الرشكة عمل
بالطباعة اإلنتاج فإن كبرية، ربح بهوامش تعود والتي العميل طلب حسب تُنتَج التي أو

لألمام. ثورية قفزة يمثِّل — املاء ُخلد مثل — األبعاد الثالثية
أكثر والتصميم التصنيع عمليتَي األبعاد الثالثي والتصميم الطباعة تقنيات تجعل
كانت قوية أدوات عىل الحصول عىل قادرة الصغرية الرشكات وستصبح وكفاءة، ذكاءً
املزودة الكبرية، املوارد ذات للرشكات يمكن فقط. العاملية للرشكات السابق يف متاحة
قارصة كانت الجودة وعالية بارعة خدمات توفري تصميم، وبرنامج األبعاد ثالثية بطابعة

الرشكات. داخل املوجودة والهندسة التصميم أقسام عىل قبُل من
بدأت األبعاد الثالثية الطباعة أن أدركنا الكتاب، هذا أجل من بالبحث قيامنا أثناء
والية ريف يف اقتصاديٍّا املتدهور الصدأ» «حزام يف سابقة، تصنيعية مناطق يف تنترش
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الحاالت من العديد يف — املناطق تلك يف املتحدة. الواليات غرب وسط من وأجزاء نيويورك،
واختفاء ترسيحهم وبعد العمل، عن اآلن توقفت محلية مصانع يف يعملون العمال كان —
صعبًا: اختياًرا واجهوا املصانع، وأَتَْمتَِة اإلنتاج لتعهيد املزدوج الهجوم تحت وظائفهم
طريقة عىل العثور عليهم يجب أم الوظائف حيث أخرى ملناطَق ينتقلوا أن يجب فهل

ممكنة؟ طريقة بأي العيش يف واالستمرار أماكنهم يف للبقاء
مستًوى عىل األبعاد ثالثية طابعة رشاء عىل قادرة صغرية أيرشكة تكن لم املايض، يف
التصميم برامج تشغيل يمكنها حاسوبية قدرة عىل للحصول يكفي ما ودفع صناعي،
رجل أسسها زرناها التي الصغرية الرشكات فإحدى اآلن؛ التغري يف آخذ هذا الصناعي.
عليه سنطلق الغربي. العالم يف التصنيع ازدهار بأيام لتلحق الوظيفية مسريته امتدت
رشكتهم.) اسم يُحدد أال عائلته ل تُفضِّ حيث الحقيقي اسمه ليس (وهذا «مايك» اسم هنا
األبعاد الثالثية والطباعة األولية والنماذج التصميمات هندسة خدمات مايك رشكة تقدم

اإلقليمية. للرشكات
الصدأ» «حزام عرب رحلتنا وكانت عنها، املزيد ملعرفة رشكته لزيارة مايك مع رتبنا
بني فيما الرسيع الطريق عن خروجنا وبمجرد مايك، لرشكة هنا توجُّ فخالل محبطة؛
تاركني بعيًدا انتقلوا الناس أن كيف ورأينا املحمول، الهاتف إشارة اختفت الواليات،

االنكماش. يف آخذ رضيبي أساس تحت ترتنح خاوية، شبه وقًرى مدنًا وراءهم
اآلخر، تلو واحًدا تظهر تالًال يحوي الرائع الريفي املنظر كان السيارة، نافذة خارج
االتجاهني ذو الطريق كان تَْرَعى. للَّبِن ُمنِتجة هولندية وأبقاًرا بالية، حمراء وحظائر
سؤال الذهن إىل تبادر السكان. اختفاء من تعاني صغرية قًرى مع آلخر حني من يتقاطع

عيشهم؟» لكسب هنا يعيشون من يفعله الذي «ما وهو:
املقر وهو به، ُمعتنًى بيت ممىش يف السيارة أوقفنا القيادة، من ساعات بضع بعد
اللذين التصميم واستديو لورشته وأدخَلنا الباب، عند مايك قابََلنا مايك. لرشكة الرئييس
والنصف ورشة نصفه الذي — الصغرية الرشكة تلك مقر يتسم ال السفيل. الدور يف يقعان
أيام يف املستودعات حجم يف كانت التي اإلنتاج ورش مثل بالضوضاء — مكتب اآلخر
كمبيوتر أجهزة بضعة هناك كانت املحيل. النطاق الواسع للتصنيع القديمة االزدهار
بلياردو طاولة هناك وكانت اإلضاءة، جيدة غرفة أركان أحد يف مكتب عىل بعيًدا موضوعة
الصناديق لتكديس مفيد كسطح — البلياردو طاوالت كمعظم — تعمل الحائط بجانب

املستخدمة. غري البضائع وتخزين
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جهِة أوُل ودربَتْه املايض، القرن سبعينيات أوائل يف الثانوية املدرسة يف مايك تخرَّج
التصنيع أن تصديق اليوم يصعب الصناعية. للرسومات مصمًما ليكوَن لديها اشتغل عمٍل
تلك يف فإنه ذلك، مع الذكي. الواعد للشباب مناسبًا ومجاًال مزدهًرا عمًال ما يوًما كان
املحلية. التصنيع بيئة يف بالعمل العيش من يكفيه ما كسب شخص ألي يمكن كان األيام
التصنيع عمليَة بها يعمل كان التي الرشكُة ونَقلت مايك ح ُرسِّ عقود، عدة بعد
منذ البالد. يف بعيٍد آخَر ملكان املحرتفني موظفيها طاقم ونَقلت البالد، خارَج خاصتها
املحدودة الوظائف أسواق رغم بلدتهم، يف البقاء وعائلتُه مايك قرر تقريبًا، عاًما ١٥

املنكمش. ِمنَْطقتهم القتصاد
للرشكات يتيح الحايل العرص أن بسبب الذكي بالتصنيع القياَم مايك رشكة تستطيع
يمكننا كان إن مايك سأْلنا خاصتها. والربامج املَعدات رشاء رشكته مثل الصغرية الخدمية
بنا صعد األبعاد. الثالثية الطابعة وهو أال خاصته، التصنيع لعملية النابض القلب رؤية
لتحيط اندفعت العائلة تمتلكها كالب عدة بحرص تخطينا حيث الساللم من مجموعة
عىل اكرتاث عدم يف تغفو كانت التي القطط بعض تخطينا املعيشة، غرفة يف بأقدامنا.
من األبعاد ثالثية طابعة تقبع كانت الجراج، يف األركان. أحد يف القطط أشجار إحدى
كانت ضئيل، بقدر فاخرة ثالجة أي وعرضها طولها يفوق اسرتاتاسيس رشكة إنتاج

تواضع. يف القادمة َمهمتها منتظرة
قيمة إضافة من يمكِّنه أسايس جهاز هي األبعاد الثالثية الطابعة أن مايك أخربنا
للمصممني يتيح ودقيق كفء إنتاج جهاز فهو للعميل؛ املقدم املنتج تطوير لعمليات
طابعة «امتالك مايك: يقول وكما الواقع. أرض عىل التصميم أفكار اختبار واملهندسني
تصميم.» كمهندس قيمة إضافة خاللها من أستطيع التي األسباب أحد هو األبعاد ثالثية
عىل للغاية ودقيقة ماهرة «قدرة للرشكات يتيح أن هي وظيفته أن مايك أوضح
اليد متناول يف األبعاد ثالثية طابعة امتالُك ويجعل املنتج.» أجزاء ترابط بكيفية التنبؤ
وبمجرد األبعاد. ثالثية بطابعته أوًال يختربه املنتج، تصميم مايك يُكمل فعندما ممكنًا. هذا
النهاية، يف ذلك. إىل األمر احتاج إذا مطلوبة، تحسينات أي مايك يُدخل املنتج، طباعة
املكتمل التصميم ملف يعطي خاصته، التصميم ملعايري مطابًقا التصميم يصبح عندما

لعميله.
قدرة بسبب اختلف تصميم كمهندس عمله كان إن مايك سأْلنا زيارتنا، نهاية يف
فعملية «بالطبع؛ تردد: دون من رد األبعاد. الثالثية والطباعة الحديثة الكمبيوتر أجهزة
أشهر ثالثة تستغرق اآلن أصبحت عاًما تستغرق كانت التي استهالكي منتج ألي التصميم
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عدًدا كذلك نصنع حاليٍّا، هذا. حدوث يف جدٍّا هام عامل األبعاد الثالثية والطباعة فقط،
لعمالئنا.» النهائية املنتجات من أكرب

(أرسع) املنتج امتالك وحتى التصميم من الوقت توفري (1-1)

عملية وقت تقليل عىل حرًصا أكثر الرشكات أصبحت حولنا، من العالم وترية تسارع مع
مقياًسا اإلنتاج وقت يُعتَرب العميل. عليه يحصل وحتى التصميم من بداية املنتج، صناعة
وتوفري التصميم بني الوقت قلَّ كلما أنه يعني مما الرشكات؛ إىل بالنسبة للكفاءة رئيسيٍّا
فيه يصل الذي الوقت من األبعاد الثالثية الطباعة وتقلل أفضل. هذا كان النهائي، املنتج
للمنتجات فورية أولية نماذج صنع من واملهندسني املصممني بتمكني املستهلك إىل املنتَج

زهيدة. وبتكلفة برسعة
التصنيع عملية األولية النماذج ع ترسِّ املنتَج. لتصميم أوىل مسوَّدة هو األويلُّ النموذج
من للتأكد فحصه إعادة عىل واملصنِّعني التسويق وفرق واملهندسني املصممني بمساعدة
ملموًسا، منتًَجا يصبح أن بمجرد مخطط هو كما التصميم وعمل وأثر شكل سيبدو كيف
السيارات. مُلصنعي أولية نماذج صنع هي األبعاد الثالثية الطباعة رشكات تقدمه ما وأشهر
ثالثي نحو عىل تصميمية أفكار طباعة طريق عن الوقت السيارات مصنعو يوفر
مايك أوضح األحيان. بعض يف العمالء عىل وحتى عملها، فريق عىل وعرضها األبعاد،
التسويق قسم نزود ما «دائًما قائًال: خاصته األولية النماذج صنع عملية تسري كيف لنا
أجزاء من ملموسة وعينات األولية نماذجنا من بصور السيارات تصنيع رشكات يف
لألشياء األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة عينات عدة إليهم نرسل «إننا أضاف: ثم السيارات.»

الكمبيوتر.» بمساعدة م املصمَّ النموذج من تقديرها يصعب التي
نموذج مرشوع تفاصيل تطوير عىل يعمل كان مايك، رشكة فيه زرنا الذي اليوم يف
فريق طريق عن يتم األولية النماذج صنع كان املايضعندما وبخالف جديدة، لشاحنة أويل
تصميم بتعهيد قامت هذه السيارات تصنيع رشكة فإن الرشكات، داخل متفرغ تصميم
من فقط بقي من هما اإلقليمية املبيعات وموظفو التسويق قسم كان خاصتها. املنتج
صنعها كان التي السيارات أجزاء بعض يُنتج املصانع أحد كان الرشكة. موظفي طاقم

بعيدة. مناطق يف صنعها من تكلفة أقل زال ما محليٍّا
واثق، نحو عىل لكن ببطء، األبعاد الثالثية بالطباعة الخاصة األولية النماذج تحل
الطريقتني يستخدم مايك عميل كان الصلصال. أو الفوم من باليد املصنوعة النماذج محل
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وكذلك السيارات، ألجزاء الفوم من يدوية نماذج لصنع بحرفيني االستعانة طريق عن
ثالثي بنحو السيارات ألجزاء األولية النماذج لطباعة مايك رشكة مثل رشكات بخدمات
من املصنوعة األولية النماذج من دفعة أول مسح منه طلب عميله أن مايك أخربَنا األبعاد.
املاسح سنحمل «اليوم وأضاف: ل. ُمفصَّ تصميم مللف املقروءة البيانات تحويل ثم الفوم

الشاحنة.» تصميم ملكان به ونذهب الضوئي
الثالثية بالطباعة أو يدويٍّا سواء أويل، نموذج أي صنع وقبل ذلك، من الرغم عىل
من العديد وبعد والتسويق. التصميم قسمي يف يبدأ شاحنة أي تصميم فإن األبعاد،
الشاحنة مواصفات فيها وتتضح ذهني، عصف عملية فيها تحدث التي االجتماعات
يصنعون الذين للرسامني املعلومات التسويق وموظفو املهندسون يقدِّم وأهدافها، الجديدة
الشأن: هذا يف مايك يقول التصميم. لفكرة واقعية وشبه مفصلة تخطيطية رسومات عدة

الواقع.» يف يشء أي حدوث قبل الورق عىل القرارات من العديد «يُصنع
صناعة عملية تبدأ جديدة، شاحنة ألي التخطيطية الرسومات عىل املوافقة بمجرد
مالءمة مدى عن فكرة والتسويق التصميم لفريَقِي األولية النماذج تعطي األويل. النموذج
تَُمكِّن الشاحنة، كابينة يف ألجزائها. املكانية والعالقات املستخدم مع الشاحنة تصميم
من املنتج مديَر األخرى واألجزاء األمامية واملصابيح القيادة لوحة ملكونات األولية النماذُج
الشاحنة ملحرك األوليُة النماذُج وتساعد املستقبيل. للمستهلك الشاحنة ستبدو كيف معرفة

لإلصالح. قابل املحرك أن من التأكد عىل امليكانيكيني املصممني
من وكان ومكلفة، بطيئًة األولية النماذج صناعة عملية كانت عندما مىض، فيما
سيعمل تصميم أي بأن والوثوق واملال الوقت لتوفري بمحاولة الرشكة تقوَم أن املخاطرة
رائع بتصميم الحال بنا ينتهي كان املايض «يف الشأن: هذا يف مايك قال الواقع. أرض عىل
املثال، سبيل «عىل قائًال: وأضاف أخرى»، مشكالت لنا تظهر ذ، يُنفَّ أن بمجرد لكن ا، حقٍّ
ما يوجد ال املحرك. زيت وتغري أجزائها بعض تُْصِلَح أن فيجب سيارة، تمتلك كنت إذا
يالئم ال أصبعك أن لتجَد الزيت مستوى ملعرفة املحرك يف أصبعك إدخال محاولة يماثل

الفجوة.»
فالعديد املايض؛ من أثًرا الفوم من يدويٍّا املصنوعة النماذج تصبح ربما ما، يوًما
الفوم، أو الصلصال من املصنوع األويل النموذج عىل االعتماد اآلن تتجنب الرشكات من
رشكٌة استخدَمْت وإذا األبعاد. ثالثي نحو عىل املطبوع األويل للنموذج مبارشة وتلجأ
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بأجزاء كاملة شاحنة لكابينة الطبيعي بالحجم األبعاد الثالثية بالطباعة منشأ أويل نموذج
أوبجيت). رشكة من مهداة (الصورة عاملة

النموذج فإن األبعاد، ثالثية بتقنية واملطبوعة يدويٍّا املصنوعة األولية النماذج من كالٍّ
كل سيلتقط الذي مايك، مثل ماهر خدمة موفر دور سيأتي ثم أوًال. دوره سيأتي اليدوي
لقياس ماسح أو ضوئي ماسح باستخدام اليدوي، النموذج لهذا الدقيقة املادية األبعاد

األبعاد.
القديمة النماذج «بعض مايك: قال الفن. من نوًعا يدويٍّا األولية النماذج صناعة تَُعد
األولية النماذج إنشاء فإن املقابل، يف لكن للغاية.» التصميم رائعة الفوم من املصنوعة
األولية فالنماذج كذلك؛ الفن من نوًعا يكون أن يمكن األبعاد ثالثي نحو عىل املطبوعة
تبدو البخارية، الدراجات أو بالسيارات الخاصة األبعاد، ثالثية بتقنيات املطبوعة امللونة
وغري معقدة أشكاًال تصنع أن األبعاد ثالثية طابعة ألي ويمكن محرية. بطريقة واقعيًة
أرسع. وبنحو تماًما، ومبتكرة مستقبلية بتصميمات اإلتيان من املصممني تمكِّن معتادة
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تكلفة) (أقل املنتج تطوير تكاليف تقليل (2-1)

أفكار لعرض األبعاد ثالثي نحو عىل املطبوعة األولية النماذج بعض الرشكات تستخدم
حياة دورة يف أخرى مراحل الختبار تُستخدم األخرى األولية النماذج وبعض التصميم.
عىل املطبوعة األجزاء إخضاع ويقلل كبرية. بأعداد املنتَج أجزاء ستُنْتَج كيف معرفة املنتج؛
للغاية. معقد منتَج تصميم تصاحب التي األخطاءَ املالءمة» «اختبار ل األبعاد ثالثي نحو
املادية األجزاء الختبار بديل يوجد فال رقمي، هو ما كل عىل بسهولة اعتيادنا من وبالرغم

بيدك.
من عدد عن عبارة مجموعة يكون ربما املالءمة الختبار يخضع أويل نموذج أي
تصنيعية؛ بروفة يشبه فيما مًعا تجميعها املهندسون يحاول التي عة املجمَّ غري األجزاء
للغاية رسية كانت منتج فكرة عن باإلعالن العالَم مايكروسوفت رشكة فاجأت فعندما
وسائل تساءلت سريفس، ويسمى اللوحي والكمبيوتر املحمول الكمبيوتر بني يجمع لجهاز
أيَّ يصحب ما عادًة الكتمان. طي املنتج تطوير إبقاءَ الرشكُة استطاعت كيف اإلعالم
استطاع التصنيع. منشأة من بة مرسَّ رسمية غري صوٌر ثوري تقني منتج عن مبكر إعالن
األولية النماذج بطباعة ا رسٍّ املنتج تطوير إبقاء مايكروسوفت يف الكمبيوتر مكونات قسم

الرشكة. مباني أحد يف مخبأة أجهزة عىل األبعاد ثالثي بنحو
يمكنها املصنع آالت أن من التأكد وهو التجميع، مالءمة الختبار آخر هدف هناك
للمنتجات، الهنديس التصميم تدريس دورات يف الواقع. أرض عىل التصميم فكرة إنتاج
العظيمة املصمم فكرة بني الصعبة املقايضات عىل التعرف يف عدة ساعات ب الطالَّ يقيض
وأيها ستُجدي التصميم أفكار أيَّ كبري بتفصيل الضخمة املراجع وتصف التصنيع. وواقع
األجسام صنع أو بقولبة الخاصة التقليدية التصنيع آالت وتواجه اإلنتاج. خط يف يُجدي لن
ذات أو املتداخلة باألجزاء مليئة أو الداخل من مجوفة أجسام صنع يف صعوبًة أشكال يف
إرشادات اتباع بمجرد اإلنتاج تحديات كل تجنُّب يمكن ال لكن معقد. داخيل تركيب

امَلراجع.
املنتج أجزاء أن متأخر وقت يف رشكة أي تكتشف عندما األويل االستثمار يتبدد
مصممي تساعد املالءمة الختبار تخضع التي األولية النماذج إن بعضها. تالئم ال الجديد
بنحو بعضها تالئم بحيث الصغر بالغة املكونات تصميم وضع يف املحمولة الهواتف
ولوحات السمع، ضعاف مساعدة أجهزة أن كما لألجهزة. املصقول اإلطار داخل مناسب
ملمًسا تمتلك أن يجب الذكية، والهواتف الشعر، وأمشاط والشفرات السيارات، قيادة
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يف مستمرة التصميم وبرامج بالكمبيوتر املحاكاة إن جيًدا. البرشي الجسم وتالئم ناعًما
تكوَن أن بمجرد لها مخطط هو كما دائًما تخرج ال التصميمات أفضل حتى لكن التطور،

املادية. هيئتها يف

(أفضل) املخصصة األجزاء أفضل صنع (3-1)

املتاحة املخصصة األجزاء طباعة هو نمًوا األبعاد الثالثية الطباعة تطبيقات أكثر أحد
لالستخدام. الجاهزة األجزاء هي بل أولية نماذَج ليست األجزاء هذه النهائي. لالستخدام
األبعاد ثالثية طابعات يمتلكون من أن فستجد اإللكرتونية، املنتديات بمجتمع ُطفت إذا
باألجهزة الخاصة البديلة األجزاء أجل من التصميم وملفات النصائح يتبادلون املنزل يف
الناس بعض الحمام. ستائر حلقات وحتى األبواب مقابض من بدءًا الشائعة، املنزلية
تصنيعها أُوقف أجزاء أو قديم أثر أي أو الرتوس أو املقابَض األبعاد ثالثي بنحو يطبعون

يدويٍّا. صنعها للغاية املكلف ومن
بالسعر، يتعلق فيما الحجم اقتصادات من تستفيد ال املخصصة األجزاء أن وبما
جديدة. عمل فرُص لهم تُتاح الصغار امَلَهرة األبعاد الثالثية الطباعة خدمات موفري فإن
ملركبة املصنِّعة الرشكة وحتى — البخارية والدراجات السيارات تصنيع رشكات تستخدم
فكرة من عاملة نُسخ لبناء األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة مخصصة أجزاءً — روفر مارس
بماليني هي التي املركبات خضوع الرضوري من فإنه األمر، نهاية ويف آلة. أو َمْركبة

الواقع. أرض عىل قيادة الختبارات الدوالرات
لألجزاء قويني مستهِلَكنْيِ األسنان بطب الخاصة وتلك الطبية الصناعات تُعترب
بدقة الجسد تالئم أن يجب منتجاتهما أن بسبب األبعاد؛ ثالثي بنحو املطبوعة النهائية
املخصصة، األسنان تقويم وأدوات لتيجان األبعاد الثالثية الطباعة زادت وقد وإحكام.
البيانية املسح عمليات من الصناعية واألطراف السمع ضعاف مساعدة أجهزة وتُطبع

املبتور. العضو من ى تبقَّ ما أو املريض أذن لقناة
يف األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة مخصصة أجزاءً الطائرات صناعة رشكات تستخدم
الهواء أنبوب إىل انظر جديدة، طائرة تستقل عندما التِّجارية. األغراض ذات الطائرات
ا جدٍّ ومخصص مكلف لجزء جيد مثال األنبوب هذا مقعدك. يعلو الذي للتعديل القابل
خاص، بنحو األسنان فرش عن تختلف أنها وبسبب الحجم. اقتصادات من يستفيد ال

عام. كل الجديدة الطائرات من فقط قليل عدد يُصنع
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يف الصدأ» «حزام يف الصغرية الرشكات أصحاب من آخر خدمة ر موفِّ زرنا عندما
ثالثي بنحو ُطبع شفاف نصف بالستيكيٍّا جسًما عرضعلينا املتحدة، الواليات غرب وسط
تحديد الصعب من لكن غريب بنحو مألوفا يبدو الجسم كان تحسينه. يحاول األبعاد
متداخلة. دائرية تروسوتجاويَف عدة من ومصنوًعا الثُّوم هراسة بحجم كان بدقة، ُهِويَّته
«هذا قال: املصمم؛ أخربَنا عندما إال الشكل غريب الجسم ُكنْه تحديد عىل نقدر لم
عىل القائمون دائًما يسعى «.٧٤٧ بوينج لطائرة األبعاد ثالثي بنحو مطبوع هواء أنبوب
املطبوع الهواء أنبوب أجزاء تُصنع أن ويمكن األجزاء. تجميع لتقليل الطائرات صناعات

بالفعل. مجمعة واحدة قطعة يف األبعاد ثالثي بنحو

السوق حجم تحديد (4-1)

لسوق الصغرية األعمال من العديد انجذب كيف الدقة وجه عىل نعرف أن املستحيل من
عام، كلَّ السوق. هذه عن املوثوقة البيانات بعض فهناك ذلك، مع الذكي. التصنيع خدمات
يُسمى سنويٍّا تقريًرا وولرز، تريي باإلضافة، التصنيع بمجال واملحلل املستشار ينشئ
دراسات إىل باإلضافة واالستخدام، السوق عن بيانات يضم التقرير هذا وولرز». «تقرير
األبعاد الثالثية الطابعات تبيع التي الرشكات أكرب من رشكة مائة حوايل من عة مجمَّ حاالت
مصدًرا يُعترب التقرير هذا الطباعة. من النوع هذا خدمات تشرتي أو ر تُوفِّ أو العالم، حول
لحالة رسمي غري تقييًما أصبح وقد باإلضافة، التصنيع بمجال املعرفة يخص فيما ثمينًا

سواء. حد عىل والصحفيني التنفيذيني والرؤساء املحللني إىل بالنسبة السوق
األبعاد الثالثية الطباعة يف الرائدة الرشكات مع مقابالت وولرز تريي أجرى عندما
أو الطابعات هذه يشرتي بمن تتعلق طرحها التي األسئلة أحد كان العالم، مستوى عىل
االستهالكية اإللكرتونية األجهزة رشكات أن بحثه أظهر الطباعة. يف خدماتهم عىل يحصل
تصنيع رشكات تليها كبري، بنحو األبعاد الثالثية الطباعة ومنتجات خدمات تستخدم

الطائرات. وصناعات األسنان بطب والخاصة الطبية والصناعات السيارات
من باملائة ٤٠ حوايل تضم املتحدة الواليات أن إىل السوق عن وولرز بيانات تشري
وتستخدم تستكشف واليابان أملانيا يف رشكات أيًضا هناك األبعاد. الثالثية العالم طابعات
من باملائة ١٠ تبلغ نسبة منهما كلٌّ تضم حيث فعال بنحو األبعاد الثالثية الطباعة
الطباعة عن بها موثوق بيانات عىل العثور الصعب ومن األبعاد. الثالثية العالم طابعات
سوق عىل الصني سيطرة من بالرغم وولرز، لبيانات وطبًقا الصني. يف األبعاد الثالثية
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الثالثية الطابعات من فقط باملائة ٨٫٥ إىل يصل ما تضم فإنها النطاق، الواسعة التصنيع
العالم. يف األبعاد

١٦٠٠٠

١٤٠٠٠

١٢٠٠٠

١٠٠٠٠

٨٠٠٠

٦٠٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

٠
٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤ ٠٦ ٠٨ ١٠

شخصية
ِتجارية

الخاصة اآلالت مبيعات عام. كل تباع التي األبعاد الثالثية الطابعات عدد يوضح بياني شكل
اآلالت مبيعات عىل وتفوقت ٢٠٠٧ عام يف بدأت دوالر) آالف ٥ عن سعرها يقل (التي باألفراد
تران وتوان أسوسيتس وورلز رشكتي من مهداة (البيانات ٢٠١١ عام يف بالرشكات الخاصة

فام).

الكثري وخدماتها األبعاد الثالثية للطابعات استهالًكا الرشكات أكثر تمتلك املعتاد يف
بها املطبوعة والسلع األبعاد الثالثية الطباعة خدمات سوق حجم فإن ذلك، مع املال. من
الذي التقليدي التصنيع وسلع خدمات بسوق يُقاَرن عندما وخاصة الصغر، بالغ زال ما
حدث ،٢٠١١ عام يف أنه وولرز تريي ويقدِّر سنويٍّا. دوالر تريليون ١٥ إىل حجمه يصل
كانت وإذا األبعاد. الثالثية الطباعة سوق يف أمريكي دوالر مليار ١٫٧ إىل يصل ما تداول
العاملية السوق حجم فإن الشاطئية، الكرة حجم يف التقليدي للتصنيع العاملية السوق

الطاولة. تنس كرة حجم يف سيكون األبعاد الثالثية للطباعة
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مكونًا تُمثِّل دوالر مليار ١٫٧ بحجم صناعة أن من الرغم عىل فإنه اآلخر، الجانب عىل
األوىل؛ للوهلة يبدو كما صغريًة ليست السوق هذه فإن العاملي، االقتصاد يف متواضًعا
الواقع، يف العاملي. التصنيع مشهد تُشكِّل مايك رشكة مثل الصغرية التصنيع فمرشوعات
الواليات يف التصنيع رشكات نصف نحو أن إىل األمريكي اإلحصاء مكتب بيانات تشري
ربما موظفني. خمسة من أقل ربعها يوظف كما موظفني، عرشة من أقل توظف املتحدة
سنويٍّا الدوالرات مليارات ببضعة حجمها يُقدَّر التي األبعاد الثالثية الطباعة صناعة تكون
عىل الدوالرات من مليارات بضعة توزيع لكن األشمل، الصورة إىل النظر عند ضئيًال شيئًا

كبريًا. فارًقا يُمثِّل أن يمكن الصغرية املرشوعات من العديد

والعرشين الحادي للقرن الفارغ الرسم لوح (2)

للتصنيع الجديد العالم مراقبة عىل األبعاد الثالثية للطابعات الصانعة الرشكات تحرص
العالم. هذا عن املزيد ملعرفة الطابعات هذه صناعة يف الرائدة الرشكات إحدى زرُت الذكي.
متوسطة ناجحة تقنية رشكة أي كمقر سيستمز دي ثري رشكة مقر بدا الخارج، من
الزجاجي األبيض للمبنى الخارجي املظهر يكن لم موظف. ٧٠٠ من أكثر تضم الحجم

بداخله. اإلبداعية الطاقة حجم إىل يشري
الحديث؛ الفن متاحف أحد يف بمعرض جديرة انتظار قاعة يف الرشكة زوار يجلس
ثالثي بنحو ومطبوعة زاهية بألوان ملونة أجساًما تعرض النظيفة البيضاء فالحوائط
السيارات حجم يف المعة حمراء سباق سيارة هناك الغرفة، من األيمن الجانب يف األبعاد.
لة محمَّ منضدة هناك اليسار، وعىل القواعد. إحدى عىل فخر يف تقبع املالهي يف االصطدامية
األبعاد. ثالثي بنحو كلها واملطبوعة اآلالت من عشوائية وأجزاء امللونة األلعاب بعرشات

بكل يعمالن تقليديني غري بالستيكيان كهربائيان جيتاران يُعرض هذا، من بالقرب
تصميم من وهما زاٍه، أحمر واآلخر قرمزي أحدهما األبعاد. ثالثي بنحو ومطبوعان كفاءة
ثالثي بنحو مطبوع منتج تصميم نتاَج الجيتارين جسما كان نيوزيلندا. من ديجل أوالف
الذي التقليدي غري املنظر (وإعطائهما الصوت جودة وزيادة وزنهما من وللتقليل األبعاد.

املنظر. غريبة وتجاويف متعرجة بقطوع الشكل الشبكي هيكلهما ُزود عليه)، هما
وأقدم أكرب من املتحدة، الواليات يف مقرها يقع والتي سيستمز، دي ثري رشكة تُعترب
األبعاد. الثالثية الطباعة عالم رائدة وتُعترب األبعاد، الثالثية الطابعات تبيع التي الرشكات
وتقوم املايض. القرن ثمانينيات منذ الجودة عالية األبعاد ثالثية طابعات الرشكة تبيع
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ِقبل من بالليزر االنتقائي التصليد بنظام ١٤٠ برو إس بطابعة الكهربائي الجيتار هذا ُصنع
نيوزيلندا). ديجل، أوالف من مهداة (الصورة سيستمز دي ثري رشكة

األبعاد ثالثية طابعات وبيع صنع استمرار هو األول، هدفني: عىل الرشكة اسرتاتيجية
يُمثِّله الذي بالوعد الوفاء وثانيهما، الطباعة؛ مجال يف العاملة للرشكات وحديثة قوية
بني عاملية منصة ببناء للمحتوى» األبعاد ثالثية طباعة «حلول توفري وهو الرشكة، شعار
تستثمر الواقع. أرض عىل التصميم أفكار تنفيذ يف الناس ملساعدة واملستهلك امُلصنِّع
تحويل من ل يسهِّ منتَج أول لرشاء سيندفعون الناس أن فكرة يف كبري بنحو الرشكة

الواقع. أرض عىل منتج إىل الرقمي املحتوى
األبعاد الثالثية الطباعة سيستمز، دي لثري التنفيذي املدير رايكنتال، إيب يُشبِّه
األبعاد الثالثية للطباعة إيب ينظر والعرشين». الحادي للقرن الفارغ الرسم «لوح ب
استهالكي ملنتج الرشكة إطالق خالل للصحفيني إيب قال كبري. صوت مواِزن باعتبارها
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كيوب: تُسمى السعر ومنخفضة املظهر والمعة أنيقة األبعاد ثالثية طابعة وهو — جديد
الطابعة هذه والخوف.»1 القيود كل من تخلَّص إذا يُبدع أن يمكن شخص أي بأن «أجزم
املنزلية. السوق يف للرشكة تجِربة أول وهي املتطورة، املنزلية القهوة صنع آلة تشبه
مثل بالبساطة تتميز التي األخرى املنزلية الطابعات مع الجميل الطابعة مظهر يتعارض

ميكربوت. برشكة الخاصة الشهرية ريبليكيتور طابعة
منتصف يف هال، تشاك الرشكة، مؤسس اخرتع للرشكة. قديم تقليد االبتكار
تقنية وهي الفراغية، الطباعة أو السترييوليثوجرايف، تسمى للطباعة طريقة الثمانينيات
أثناء الحظت العالم. حول الصناعية األبعاد الثالثية الطابعات من العديد اليوم تستخدمها
االستقبال ِمنطقة خلَف ١ إيه إل إس طراز من قديمة األبعاد ثالثية طابعة وجود زيارتي
الكمبيوتَر مظهرها يف الطابعة تلك تشبه الصناعي. املجال يف الطويل الرشكة لسجل كرمز
البيع ماكينة حجم تقريبًا حجمها ويبلغ الستينيات، لفرتة يعود الذي القديم املركزي
سالم يف هناك تقبع وهي العالم. يف األبعاد ثالثية ِتجارية طابعة أول تَُعد وهي اآللية،

.١٩٨٧ لعام يرجع إم بي آي نوع من قديم بكمبيوتر موصلة
إذ وونكا؛ وييل شخصية بعالم الشبيه العام الجو استمر االستقبال، مكتب وراءَ
كانت بالرشكة. العمل مهامَّ ذون ينفِّ كانوا بموظفني الجدران زجاجية عدة غرٌف زخرت
بمظهر اكتست حيث زجاجي حائط وراء من ظاهرة اإلدارة مجلس اجتماعات غرفة
ومصنوعة املظهر فخمة ضخمة طاولة بوجود اكتمل مالئم، بنحو والوقار بالبهاء يتسم
ذوي التقنيني من ِفرق تحركت الجدران، زجاجية أخرى غرفة يف املاهوجني. خشب من
داخل بمرضاهم. يعتنون الذين املمرضني من مجموعة مثل وهناك؛ هنا البيضاء املعاطف
تُمثِّل كانت والتي واألشكال األحجام كل من األبعاد ثالثية طابعة ٢٤ هناك كان الغرفة،
واختبار طابعة كل أداء ضبط عىل يعملون التقنيون كان للرشكة. الكامل اإلنتاج خط

الجديدة. الخام املواد خواص
الجتذاب أنه االستهالكية، للمنتجات الرشكة رئيس نائب كولكارني، راجيف أوضح
لتغطي تمتد ِمنَصة إىل األبعاد الثالثية الطباعة صناعة تحتاج املجال، هذا إىل املستهلكني
األبعاد. الثالثيَّة والطباعة التصميم إىل األبعاد الثالثي املسح من الكاملة، اإلنتاج دورة مدار
نأخذ نحن وأمازون. ومايكروسوفت جوجل منتجات استخدام الناس «اعتاد راجيف: قال
تجِربة لهم تتيح ِمنَصة يف مًعا وندمجها الرشكات، هذه اسرتاتيجيات يف العنارص أفضل

الشكل.» بنفس األبعاد الثالثية التقنية

56



التكلفة وقليل ورسيع جيد الذكي: التصنيع

تقوم حيث الربمجيات بعالم سيستمز دي ثري رشكة ِمنَصة اسرتاتيجية تسرتشد
منصة بناء عىل الرشكة قدرة عىل — السوقية الرشكة سيطرة وكذلك — املستهلك تجِربة
ومجموعة ويندوز نظام مايكروسوفت صممت املثال، سبيل عىل فيها. والتحكم برمجية
منتجات فإن املحمولة، األجهزة عالم يف املكتبي. لإلنتاج عاملية منصة أكرب ليصبحا أوفيس
االستخدام، وسهلة ذكية منتجات للمستهلك ر تُوفِّ فون وآي باد وآي بود آي أبل رشكة

تطبيقات. هيئة عىل الربمجيات لبيع تماًما جديدة طرق إيجاد إىل وأدت
تصيب رشاء فورة يف انهمكت الخاصة، ِمنصتها سيستمز دي ثري رشكة تبنَي لكي
األخرية. الثالثة األعوام مدار عىل رشكة ٢٤ من يقرب ما عىل استحوذت حيث بالدوار؛
ويتيح املختلفة. واإلنتاج التصميم عملية نواحي من العديد عليها امُلستحَوذ الرشكات تُمثِّل
يصنع أو الطابعات يصنع أو الطباعة مواد يصنع اآلخر والبعض تصميم خدمات بعضها
روبوتات تصميم يف املستخدمني تساعد بسيطة واجهة املثال، سبيل عىل واألدوات؛ املحتوى

األبعاد. ثالثي بنحو للطباعة قابلة بسيطة
األبعاد، الثالثية الطابعات صناعة تجيد سيستمز دي ثري أن «رغم راجيف: أضاف
ال وهذا للجميع. األبعاد الثالثية واإلنتاج والتصميم املسح عملية إتاحة إىل نهدف فنحن
طريق عن تحقيقه يجب بل للناس؛ األبعاد ثالثية طابعة توفري بمجرد تحقيقه يمكن

لهم.» منصة تقديم
شخصية سيستمز، دي ثري رشكة يف للتسويق الرئيس نائبة لويس، كاثي تُعترب
القليلة األبعاد الثالثية الطباعة مجال يف طويلة فرتة مدى عىل عملت ورؤية خربة ذات
ديسكتوب لرشكة التنفيذية املديرة كانت ،٢٠١٠ عام يف للرشكة انضمامها وقبل التكلفة.
هة موجَّ ِتجارية األبعاد ثالثية طابعات صناعة يف الرشكات أوىل إحدى وهي فاكتوري،
التي األبعاد ثالثية طابعات فاكتوري ديسكتوب رشكة أنتجت واملكتبية. املنزلية للسوَقنْيِ
الوقت ذلك يف املتوافرة الصناعية األبعاد الثالثية الطابعات معظم عكس عىل — كانت
وليس االستخدام شائع الهالوجني مصباح من مركَّز ضوء باستخدام النايلون تطبع —

الليزر.
املحتمل من يكن لم ،١٩٨٦ عام يف سيستمز دي ثري رشكة هال تشاك أسس عندما
للطابعات — نامية لكنها — صغرية سوقة ستتكون عقود بضعة غضون يف بأنه تنبأ أنه
املعارض يف كيوب طابعة لويس كاثي َعرضت عندما املنزيل. لالستخدام األبعاد الثالثية
متوقعة غري درجة اكتشفت مرة، ألول الصناعية واألحداث باإللكرتونيات الخاصة التِّجارية
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قالت أيًضا. الصغرية التصنيع رشكات من ولكن املستهلكني من فقط ليس االهتمام، من
ما حول أسئلة طرح يف بدءوا الذين الناس بعدد فوجئنا البداية، «يف الشأن: هذا يف كاثي
أن «أعتقد وأضافت: النهائي»، املنتج تصنيع أجل من الطابعة استخدام يمكنهم كان إذا
الحالية نماذجهم كرس كيفية عن رؤية تكوين يف الرشكات ملساعدة السوق يف حاجة هناك

التصنيع.» من الجديد النوع هذا فوائد لجني
الرئيسية االتجاهات من العديد كثب عن تتابع سيستمز دي ثري رشكة فإن واليوم،
السحابية الحوسبة بأن الرشكة وتؤمن األبعاد. الثالثية الطباعة عالم مستقبل ستُشكِّل التي
فرًصا سيتيح والقوية الذكية املحمول لألجهزة املتزايد والوجود الضخمة البيانات وتحليل
للطباعة مفيدة تطبيقات عىل العثور عىل يعتمد هذا كل للجميع. والعمل ولالبتكار جديدة

وأفضل. أسهل الناس حياة تجعل األبعاد الثالثية
يتعلق فيما احتياجاته عن تبحث أن يجب العميل، مشكالت «لحل كاثي: قالت
بل وأرسع» أفضل بنحو تعمل آلة «صناعة ب يتعلق ال «األمر مضيفة: بالتطبيقات»،

اليوم».» املوجودة املشكلة بحق تحل آلة «صناعة ب

القاتل التطبيق عن البحث (1-2)

«مرحلة تسمى بمرحلة اليوم املستهلك إىل هة املوجَّ األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات تمر
مثل الشخصية الكمبيوتر أجهزة أول كان املايض، القرن من السبعينيات يف ألتري».
مهارات امتالك مستخدميها عىل يجب خرقاء أدوات مجموعات عن عبارة ألتري كمبيوتر
أوائل معظم فإن قليلة، استثناءات وجود ومع املنزل. يف بأنفسهم لتجميعها تقنية
وأحيانًا الضبط، من الكثري إىل ويحتاج بصرب، يُجمع كان ِبيعت التي الرخيصة الطابعات

وحلها. املشكالت اكتشاف
لالعتماد الجمهور عامة أمام العقبات أكرب إحدى وصف راجيف، مع تحدثُت عندما
التطبيق أو القاتل» «التطبيق عليه يُطلق ما غياب وهي األبعاد، الثالثية الطباعة عىل
اآلي جهاز إىل «انظر يل: قال أجلها. من املصمم التقنية ِصيت يذيع الذي واملهم السهل
املنتجات أكثر باد اآلي يكن لم ظهوره. قبل تعاني اللوحية األجهزة سوق كانت باد،
وسهل املتناول ويف بسيًطا كان أنه بسبب املجال يف ثورة أحدث لكنه تقدًما، التقنية
جعل يف أكرب فرصة فلدينا التكنولوجيا، من بدًال التطبيقات عىل ركزنا وإذا االستخدام.

التقنية.» هذه عىل يعتمدون الناس
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هو — الغاضبة الطيور لعبة أو فيسبوك أو اإللكرتوني الربيد مثل — القاتل التطبيق
تقنية الستخدام العمالء واجتذاب جديدة عمل ونماذج جديدة أسواق لصنع أداة أو منتج
للكمبيوتر الجدد العمالء من املاليني اجتذبت خاص بوجه القاتلة التطبيقات هذه جديدة.
األبعاد، الثالثية بالطباعة الخاص القاتل التطبيق ولصنع باد. واآلي واإلنرتنت الشخيص
جاذبية لها لعبة أو وتطبيق األدوات من االستخدام سهلة منصة إىل التنقية هذه تحتاج

الجدد. املستخدمني من املاليني واجتذاب جديدة أسواق خلق إىل تؤدي كبرية
الطابعات لرشاء ة املِلحَّ بالحاجة بعُد الصغرية الرشكات أو العادي املستهلك يشعر لم
هذا وجود عدم إىل جزئيٍّا هذا ويرجع املكتب؛ أو املنزل يف الستخدامها األبعاد الثالثية
التصميم رشكات يف محصورًة األبعاد الثالثية الطباعة سوق زالت ما القاتل. التطبيق
األبعاد الثالثية الطابعات لكل العاملية السوق الدوالرية القيمة كانت وإذا والتصنيع.
للطابعات العاملية للسوق الدوالرية القيمة فإن الطاولة، تنس كرة حجم يف وخدماتها
األرز حبة حجم إىل لتصل أصغر ستكون باملستهلك الخاصة وخدماتها األبعاد الثالثية

تقريبًا.
للرشكات املتاحة الفرص بشأن فول موتيل ذا االستثمارية االستشارات رشكة تتفاءل
فإن العكس، عىل لكن للمستهلكني. املوجهة األبعاد الثالثية الطابعات مجال يف العاملة
الوفري املال يدفعون املستهلكني أن من الرغم عىل أنه يحذر إذ متحفظ؛ وولرز تريي املحلل
«فإن األبعاد، الثالثية بالطباعة مصنوعة مخصصة جميلة سلع عىل للحصول بحماس
سيلجئون ذلك، من بدًال املنتجات. هذه إلنتاج آلة لوا يشغِّ أو يمتلكوا لن املستهلكني معظم
لن املنتجات. هذه لرشاء متجر؛ أو أخرى خدمة أي أو أمازون أو شيبوايز مثل رشكات إىل
الطريقة عن هذا يختلف وال — املنتجات صنع بكيفية يهتموا، حتى أو الغالبية، يعرف

حاليٍّا.»2 منتجاتهم الناس بها يشرتي التي
السنوي سيستمز دي ثري رشكة تقرير ذكر محتمل. نمو عىل دالئل فهناك ذلك، مع
األبعاد الثالثية الطابعات مبيعات عوائد زادت و٢٠١١، ٢٠١٠ عامي بني فيما أنه
— الصناعية وليست — واالحرتافية الشخصية لالستخدامات الحجم والصغرية املتوسطة
دي ثري مثل السوق يف الرائدة الرشكات أن كما سبقه. الذي العام عن باملائة ٤٠ بنسبة
ومنتجات ِمنصات صنع يف كبري بنحو تستثمر بي دي ثري بي وبي وميكربوت سيستمز
مجتمٌع يعمل التجارة، عالم وخارج الطابعات. لرشاء املستخدمني لجذب االستخدام سهلة
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ومشاركة املنزيل، لالستخدام األبعاد ثالثية طابعات وصنع رشاء عىل الصناع من متناٍم
التي لألعمال ويمكن حولهم. من العالم مع املجانية والنصائح املبتكرة التصميم ملفات
أعمال أو مجوهرات أو آالت أجزاء وبيع بتصميم األرباح جني الحرفيني بأسلوب تعمل

األبعاد. ثالثي بنحو مطبوعة مخصصة فنية
عىل تشجع ال التي التكنولوجية والعقبات القيود تدريجيٍّا ستختفي ما، يوًما
ثالثية طباعة تقنيات صنع هو هذا يف الرس األبعاد. الثالثية للطباعة اليومي االستخدام
يذكِّرنا األسلوب هذا مثل االستخدام. يف أسهل وبالطبع، واجتماعية، مرًحا أكثر األبعاد
امتالك يصبح أن قبل مضت، عقود منذ املستهلكني. مع املبكرة أبل رشكة باسرتاتيجية
كمبيوتر يحبون العامة كان ملاذا جوبز ستيف أوضح شائًعا، أمًرا الشخيص الكمبيوتر
الحركة نقل جهاز عمل كيفية عن فكرة لديهم ليس الناس «معظم قال: حيث ماكنتوش
لفهم الفيزياء دراسة عليك يجب ال السيارة. يقودون كيف يعرفون لكنهم األوتوماتيكي
القاتل، تطبيقه األبعاد الثالثية الطباعة عالم يبتكر عندما السيارة.» لتقود الحركة قوانني

كبري. نحو عىل السوق فستنمو جذابة، االستخدام سهلة ِمنصة ويصنع

النطاق الواسع واإلنتاج الحريف اإلنتاج بني الربط (2-2)

مهما — مشكلًة قبُل من أواِجْه «لم قوله: أندرسون بول العلمي الخيال كاتب عن يُشاع
باألسواق التنبؤ إن الصحيح.» بالشكل لها نظرت إذا التعقيد بنفس تظل — معقدة كانت
فمن مساٍو؛ بنحو عصيبة مهمة األبعاد الثالثية الطباعة وخدمات ملنتجات املستقبلية
جديدة عمل نماذج تلخص واضحة كلمات بضع تقول أن — املستحيل بل — الصعب

لعمالئها. جيدة أو رسيعة أو التكلفة قليلة خدمات أو منتجات ر تُوفِّ محتملة،
ِتجاريني لعاملني موطنًا الصناعية العالم دول معظم كان اآلن، حتى َقْرن عىل يزيُد ِلَما
الواسع واإلنتاج الحريف اإلنتاج أبًدا؛ يلتقيان وال بتواٍز جنب إىل جنبًا يسريان مختلفني
املنتجات وراءَ ملا السوق يف جديدة فرص عن الباحثة الرشكات تنظَر أن يجب النطاق.
املنتجات أو الخدمات يف الفرص تكمن املتوازيني. العاَلَمني من ألي تنتمي التي والخدمات
قيود بسبب الربح من بقدر تقديمها املستحيل أو العميل غري من املايض يف كان التي
األعمال نماذج يف تكمن الفرص فإن آخر، بمعنًى الحريف. واإلنتاج النطاق الواسع اإلنتاج

الحجم. اقتصادات عىل األرباح فيها تعتمد ال التي
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بنحو متشكك وهو — خاصتك السيارات ميكانيكي قرر إذا تخيَّل املثال، سبيل عىل
واحد آٍن يف التكلفة وقليل ورسيع جيد بنحو السيارات إصالح وجود إمكانية يف كبري
األبعاد. ثالثي بنحو املطبوعة السيارات إطارات بيع وهو جديد؛ نشاط يف العمل —
استهالكية سلع السيارات إطارات ألن إليه؛ بالنسبة جريئة عمل اسرتاتيجية هذه ستكون
يُصلح حيث بالشحم امللطخ املكان أركان أحد ويف النطاق؛ الواسع باإلنتاج تُصنَع تقليدية
املطاطية اإلطارات من دقيقة أشكاًال ستصنع التي األبعاد الثالثية الطابعة يضع السيارات،

العالية. الجودة ذات املتينة

األبعاد؟ الثالثية بالطابعات مليئة صغرية هادئة غرفة املستقبل؛ مصنع هذا يكون أن يمكن هل
دايناسيبت). رشكة من مهداة (الصورة

اإلطارات وبيع صنع سيكون له عمل نموذج أول أن البداية من نفرتض دعونا
بمجال معرفة ذي شخص ألي مخزنه. يف تقبع التي لإلطارات املطابقة األبعاد الثالثية
ميكانيكي أن نفرتض دعونا لكن حكيًما، قراًرا هذا يبدَو لن األبعاد، الثالثية الطباعة

حال. أي عىل ُخطته تنفيذ يف ُقدًما مىض العنيد السيارات
بالرشكات الخاصة اإلطارات تصميمات نسخ إذا لآلمال، مخيبًة النتائج ستكون
تكلفة. أكثر وكذلك فيها، حياة وال مملة تبدو ستظل إطاراته فإن لإلطارات، الكربى
ستكلف ترحم. ال الحجم اقتصادات أن الفاشلة التجِربة طريق عن سيدرك النهاية، يف
وستستغرق رخيصة). ليست (فهي لرشائها الكثري األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة اإلطارات
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إطارات أربعة إخراج من بدًال فوري بنحو لصنعها أطول وقتًا املخصصة اإلطارات كذلك
ليست إنها (أي كربى ِتجارية ألسماء كبرية بأعداد املنتَجة اإلطارات من مخزنه من جديدة
وجودة بتصميم ستكون األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة اإلطارات أن صحيح رسيعة).

وحَدها. بالجودة يستمر مرشوع أي جعل يمكن ال لكن مثاليني
األمور. يف التفكري ليعيد يجلس اإلفالس، من امليكانيكي يقرتب أن وبعد وأخريًا،
ذلك، من بدًال النطاق. الواسع اإلنتاج كفاءة عىل خاصته املعدل العمل نموذج يعتمد لن
حسب مصممة إطارات األبعاد ثالثية بتقنية املطبوعة لإلطارات الجديد مرشوعه سيتيح

املال. من املزيد لدفع مستعدين لعمالء الطلب
خاصة اختصايصإطارات يصنعها التي املخصصة اإلطارات من عدد بطلب ومقارنة
تكلفة، أقل ستكون األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة إطاراته فإن وان، فورموال بسباقات
التي باإلطارات إطاراته مقارنة عند وكذلك، إنتاجها. يف نسبيٍّا أقل وقتًا وستستغرق
مخزنه، أو ورشته يف يبيعها التي املقاسات جميع لتناسب شهرية ِتجارية عالمات تُنتجها

أفضل. ِميزات تمتلَك أن يمكن األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة اإلطارات فإن
يتم أن يمكن — التقليدية نظرائها بخالف — املخصصة املطبوعة اإلطارات هذه إن
صانعها اسم فخر بكل تحمل أن يمكن كذلك اإلطارات وهذه صغرية. بأعداد ُصنعها
املخصصة، السيارات أرقام لوحات سوق ومثل الثلج. أو الرمال يف به ا خاصٍّ أثًرا لترتك
احتماالت تخيَّل مخصصة. إطارات أجل من املال من املزيد العمالء بعض يدفع أن يمكن
الربج صورة تحمل إطاراٍت تبيَع أن مورسة لجامعة فيمكن السلعي؛ والتمييز التسويق

املخِلصني. كلياتها لخريجي لها املميز الشهري الجريس
كاٍف عدد لتوفري يكفي بما كبرية ليست صغرية بلدة أي يف املحلية السوق أن وبما
اإلطارات هذه سيبيع امليكانيكي فإن العمل، هذا استمرار عىل تُبقي بحيث العمالء من
تصميمات ح تصفُّ حينَها للعمالء ويمكن اإلنرتنت. عىل له منفذ خالل من عاملي لسوق
الشحن، تكاليف ولتوفري املخصص. لإلطار خاصتهم التصميم تحميل حتى أو اإلطارات
عىل للحصول األخرى املواقع من العديد يف السيارات ميكانيكيي مع صفقات عقد يمكنه

محليٍّا. إطاراته طباعة مقابل عمولة
قوة تستخدَم أن يمكن املخصصة اإلطارات فإن الزينة، أغراض عن النظر وبغض
بتقنية مطبوع إطار كل تصميم فيمكن املنتج؛ جودة لتحسني األبعاد الثالثية الطباعة
للطقس مناسبة جر قوة أفضل لتوفري حاسوبية خوارزميات باستخدام األبعاد ثالثية
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طلب املغامرين) السائقني (أو السيارات من معينة طرازات ألصحاب يمكن كما املحيل.
وبعض حوادث. وقوع فرص وتقليل سياراتهم أداء لتحسني خاصة بمواصفات إطارات
لإلطارات جذريٍّا ومختلفة جديدة تصميمات ابتكار سيمكنهم املستقبل يف املصممني

التآكل. مقاومته أو اإلطار دوران كفاءة لتحسني
األسعار سيزيد اإلطارات رشكات من الجديد الجيل هذا فإن أرباح، لتحقيق الواقع، يف
إذا لكن العميل. مواصفات حسب األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة اإلطارات لهذه كبري بنحو
أصلية إطارات عىل للحصول األسعار أعىل لدفع املستعدين العمالء من يكفي ما توافر
ثالثي بنحو املطبوعة اإلطارات بيع فإن عاٍل، أداء ذا منتًجا ر توفِّ مميزة ِتجارية بعالمات
تعديل خاصتي امليكانيكي عىل وسيتوجب ممتاًزا. عمل نموذج يُمثِّل أن يمكن األبعاد
عىل الحصول «يمكنك لتقول: خاصته النقود دفع آلة من بالقرب توجد التي الالفتة
إطارات تريد كنت إذا إال — فقط اثنني اخرت التكلفة؛ قليل أو رسيع أو جيد بنحو الخدمة

األبعاد.» ثالثي بنحو مطبوعة مخصصة
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الرابع الفصل

املنتجات عىل القائم الغد اقتصاد
للطباعة القابلة

ستخلق الجديدة التقنية هذه هل هو: األبعاد الثالثية الطباعة حول شيوًعا األسئلة أكثر أحد
والسياسيني السياسات صانعي من السؤال هذا أتلقى ما عادًة ستدمرها؟ أم وظائف
األبعاد الثالثية الطباعة مستقبل حول مؤخًرا به قمت حديث وبعد والصحفيني. املحليني
يده تلميذ رفع عندما قليًال بالذهول شعرت املتوسطة، التعليمية للمرحلة مدرسة يف

وظائف؟» خلق يف األبعاد الثالثية الطباعة ستساعد «هل وسألني:
كان إذا السؤال؛ هذا عىل بسيطة إجابة هناك ليس أنه بشجاعة للتلميذ أوضحت
أخرى جديدة تقنية كأي — األبعاد الثالثية الطباعة فإن املايض، من دالالت أي هناك
جديدة بطرق الوظيفي املجال تشكيل ستعيد — السائد النظام يف جذريٍّا تغيريًا تُحِدث
يسمى بما قبُل من سمعوا كانوا إن الفصل يف التلميذ هذا زمالء سألت متوقعة. وغري
عىل قىض اإلنرتنت أن كيف لهم وصفت به، سمع قد منهم القليل كان السفريات، وكيل
فإن باملثل، بالسفر. املتعلقة للخدمات جديدة سوًقا فتح املقابل، يف لكنه الوظيفة، هذه
وستختفي أخرى، عىل ستقيض بينما جديدة أعمال نماذج ستتيح األبعاد الثالثية الطباعة

بالكامل. جديدة وظائف ستظهر بينما الوظائف بعض
عما للتساؤل دفعني سؤاله لكن بإجابتي، الرضا الطالب عىل بدا الحظ، لحسن
بالفعل األبعاد الثالثية الطباعة أصبحت الحايل، عرصنا يف حياته. يف جيله سيشهده
حيث بالطائرات الخاصة الهندسية الصناعات مثل الصناعات بعض يف سائدة أداة
يف األبعاد الثالثية الطباعة ستُحدث معقدة. أجزاء من قليلة أعداًدا اإلنتاج خطوط تصنع
التوريد سالسل محل فسيحل عمًقا؛ أكثر بطرق االقتصادي بالنظام اضطرابًا املستقبل
رسيعة قابلية لديهم ومتفاعلون مستقلون صغرية مرشوعات أصحاب مصنِّعون العاملية
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أكرب ستكون ربما مبارشة، أقل وبنحو السوق. ومطالب السلعي املخزون لتغري لالستجابة
واملشكالت املخاطرات تقليل هي االقتصاد يف األبعاد الثالثية الطباعة لتقنيات مساهمة

جديدة. أعمال نماذج تجِربة عن الناتجة

مصانع يدير نمٌل (1)

األبعاد الثالثية الطباعة من كلٌّ الطريق له ستمهد الذي املستقبلية األعمال نماذج أحد
وهو — السحابي التصنيع سيتكون السحابي. التصنيع هو الجديدة التصميم وتقنيات

الالمركزية. الصغرية اإلنتاج نقاط من شبكة من — النطاق الواسع لإلنتاج بديل
مع بعضها ويتداخل ببعض بعضها يتصل كبرية أنظمة ِحْقبة مشارف عىل نحن
وهناك الكربى، الرشكات وهناك الضخمة، البيانات هناك مركزية. ال ذلك مع لكنها بعض
تؤثِّر حيث بيئية؛ اقتصادية أنظمة ولدينا العالم. لتغطي تمتد ضخمة مالية شبكات

بنيويورك. بروكلني حي يف صغري مرشوع ربح هامش عىل تايالند يف املوسمية الرياح
متخصص نشاط أماكن يف ترتكز مركزية عملية النطاق الواسع التصنيع يزال ال لكن
املنتجات تصميم يرتكز بينما املصانع يف اإلنتاج ويتم الحجم، اقتصادات عىل يقوم ألنه

االحرتافية. الرشكات يف غالبًا
كانت مىض، فيما السنني؛ مر عىل االتصاالت صناعة بها تغريت التي الطرق ل تأمَّ
من العديد يخدم عام واحد هاتف كان عملية. وغري ومركزية كبرية الهواتف شبكات

واحًدا. أريض هاتف خط تمتلك عائلة كل وكانت السكنية، األحياء
عبارة هاتف كل محموًال. هاتًفا العالم سكان تعداد من باملائة ٦٠ نحو يمتلك اليوم،
حول املحمولة الهواتف مليارات تجتمع عندما لكن ذاته، حد يف الصغر بالغ جهاز عن
مخل قوي عمالق نظام هو املشرتك األثر فإن العالم؛ عرب ُموزَّعة شبكة مكونة العالم

السائد. بالنظام
املحمولة؛ الهواتف شبكة وليس الهاتف كابينة يشبه النطاق الواسع التصنيع زال ما
ربما التصنيع فإن املحمولة، الهواتف من املليارات ومثل املستقبل. يف سيتغري هذا كل لكن

املستقلة. الصغرية اإلنتاج نقاط ماليني من األيام من يوم يف يتكون
انتظاره؛ يف السحابي التصنيع كان الذي املحفز هي األبعاد الثالثية الطباعة
من الضخامة شديدة شبكات عىل قائًما مركزيٍّا ال نظاًما السحابي التصنيع فسيصبح
أنظمة بأنه السحابي التصنيع «ويكيبيديا» موسوعة تُعرِّف الصغرية. التصنيع رشكات
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طريق عن ذكي بنحو مًعا وتتصل تُدَرك أن متعددة تصنيع وقدرات ملوارد فيها «يمكن
آليٍّا.» فيها ويُتحكم تُداَر أن كذلك ويمكن اتساًعا، أكثر اتصال شبكة

يف األعمال مستقبل الطويل: «الذيل البارز كتابه يف أندرسون كريس الكاتب يصف
مكربات يحمل «نمل ب الخاصة كتلك للمدونني الجمعية القوة الكثري»، من القليل بيع
أصواتهم إليصال عانَْوا فقد عاملية، ِمنصة للُكتاب اإلنرتنت يتيح أن فقبل صوت».1
قدرة تفوق قوله يريدون بما للترصيح للمدونني الجمعية القدرة فإن اآلن، أما للعالم،
األبعاد الثالثية الطباعة ل وستحوِّ الكربى، اإلعالمية الرشكات يف العاملني الصحفيني

مصانع. يدير نمٍل إىل الصغرى والرشكات واملستهلكني الصناع
وسيتشكل األخرى، بالنقاط متصلة لكنها مستقلة ستكون فردية إنتاج نقطة كل
محدد. مرشوع حول الحاجة تدعو كما مؤقتة، مجموعات يف التشكل ويعيدون املصنِّعون
تختلف لن جزء، أي إىل بالنسبة ألنه األعمال نماذَج الحجم اقتصادات اليوم بعد تميل لن
عىل قادرة ستكون فردية رشكة وكل آالف. عرشة أو منه واحًدا صنعت سواء التكلفة،
وقت يف املختلفة األجزاء أو املنتجات من كبري نطاق وصنع متعددة إنتاج جوانب امتالك

املوارد. بحشد النقاط هذه ستقوم األوقات، بعض يف الطلب. وحسب قصري
ازدهر فقد إليه؛ الدخول عقبات بتقليل االبتكاَر السحابي التصنيع مجاُل سيدعم
يف أقل الصناعة هذه دخول تكلفة أن بسبب الربمجيات صناعة يف أرسع بنحو االبتكار
مخازن يف تُحَفظ ال الربمجيات صناعة فمنتجات الواقعي؛ العالم يف مما االفرتايض العالم
أقل. وتوصيل تجميع إجراءات إىل ويحتاج خام، مواد أي من الربنامج يُصنَع وال مادية،

مستقبليني: سيناريوهني إليكم
ملف ستضع غٍد؛ بعد مكتبية دبَّاسة آالف عرشة إىل تحتاج أنك تخيَّل األول،
فإن لطلبك، واستجابًة التصنيع. سحابة طريق عن تريد ما وتطلب خاصتك، التصميم
— األبعاد ثالثية طابعتني) (أو طابعة يمتلك كلٌّ — الصغار واملصنِّعني الرشكات آالف

إليك. وإيصالها الدباسات من العرشات بطباعة سيبدءون
آالف لعرشة النطاق الواسع بالتصنيع مقارنة ر موفِّ غري النموذج فهذا انتظر، لكن
األرسع فمن منطقي؛ غري أمٌر بسيطة لسلع السحابي فالتصنيع التصميم؛ بسيطة دباسة
أحد يف ساعات بضع يف متطابقة دباسة آالف عرشة واسع نطاق عىل يُنتج أن واألرخص
بأعداد الدباسات إنتاج يف املتخصصة الجاهزة واآلالت الخام املواد يمتلك الذي املصانع

كبرية.
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وضحاها؟ َعِشيَّة بني خاصة بمواصفات بخارية دراجة إىل احتجت لو ماذا لكن
طباعة بَمهمة تلقائيٍّا الرشكات آالف ستُكلِّف التصنيع. سحابة نفس عىل طلبك عن ستعلن
ستستيقظ التايل، اليوم صباح يف جاهزة. تصبح أن بمجرد إليك وشحنها مخصصة أجزاء
املطلوبة، باملواصفات البخارية الدراجة أجزاء آالف من صغرية كومة منزلك خارَج لتجد

صغري. وبعضها كبري بعضها معِدني؛ وبعضها بالستيكي بعضها
الحاسوبية؛ السحابة قدرة تقع أين تدري ال فأنت السحابية، الحوسبة استخدام عند
عليك يجب وال تلقائي. بنحو الحمل ومتوازنة للقياس قابلة السحابة عىل املرتكزة فاملوارد
اإلنتاج عملية السحابة ستوزع التصنيع؛ سحابة تستخدم عندما اإلنتاج سعة بشأن القلق
خاصتك التصنيع طلب الستيعاب الشبكة داخل الفردية الرشكات بني وتنسق ذكي، بنحو

بنجاح.
اإلرسال. زر وضغط طلبك وضع هو به تقوم ما كل

ومثل — لكن ذاتها، حد يف صغرية التصنيع سحابة داخل رشكة أي تكون ربما
مجموع من أكرب الكل سيكون — مصنًعا يدير الذي النمل أو املحمولة الهواتف مليارات

أجزائه.

الصناع حركة (1-1)

ويطبقون جديدة، أدواٍت العاديون األشخاص يستخدم عندما التقنية الثورة تحدث
لم ثورة. إحداث الجديدة للتقنيات يتيح ما هو والتوافر اليومية. حياتهم يف استخداماتها
األوىل خطواتها تخطو لكنها املنازل، يف متوافرة تقنيًة بعُد األبعاد الثالثية الطباعة تصبح

نَّاع. الصُّ من النمو يف وآخذ بالنشاط نابض مجتمع بفضل االتجاه؛ هذا يف
وجه عىل أحد يعرف وال الذاتي، بالصنع الخاص باالبتكار احتفاء هي الصناع حركة
فكرة الشائع. املصطلح هذا من جزءًا بقيت لكنها «الصنَّاع»، كلمة أتت أين ِمن الخصوص
«قراصنة مصطلح ومثل املحرتف. باملستخدم الربمجيات رشكات تسميه ما تشبه الصانع
فإن يريدون، بما للقيام الربمجيات يطوعون الذين األشخاص يصف الذي الكمبيوتر»

يريدون. ما لتنفيذ التكنولوجيا يطوعون الصنَّاع
التكنولوجيا. محبو به يهتم ما لتسجيل به موثوًقا مقياًسا ميديا أوراييل رشكة تُعترب
أصحاب من ُمتَناٍم «مجتمع مع للتواصل «ميك» تدعى مجلة الرشكة أطلقت ،٢٠٠٥ عام يف
أصابت ومرائبهم.» وأقبائهم الخلفية أفنيتهم يف مدهشة مرشوعات ينفذون الذين املوارد
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بحركة تحتفي التي واملنشورات الفعاليات من مجموعة إىل املجلة وتطورت هدفها، أوراييل
— األرض وجه عىل (ونقاش) عرض أعظم — الصناع معرض وأصبح الذاتي. الصنع
معامل وتنترش اآلخرون. يصنعه بما يحتفون أو األشياء صنع يحبون ملن ع تجمُّ مكاَن

العالم. حول املدن كل يف املبتكرين عمل وورش
الطباعة وليست التقنيات أنواع كل عىل الصناع حركة لواء تحت ينضمون من يعمل
دوائر يصممون ُصنَّاع لقب أنفسهم عىل يطلقون من فبعض فقط؛ األبعاد الثالثية
أو للنغمة، فعل كرد تلمع ذكية موسيقية أدوات أو مالبَس يصنعون أو إلكرتونية
آالت ويمتلكون اإلنتاج أدوات يهوون من الحركة وتجتذب خاصتهم. الروبوتات يصنعون

أقبائهم. يف تفريز وآالت بالكمبيوتر وتقطيع حفر
طابعة تجميع يف العطلة يوم ظهرية قضاء يف يرغب أن إىل شخًصا يدفع الذي ما
مطبوعة لعبة ليجعل صرب بكل مًعا الصغر بالغة كهربية مكونات يثبِّت أو األبعاد؟ ثالثية
يشء بكل القيام يحبون الناس بعض األسباب؛ من العديد هناك تميش؟ الطابعة بتلك
تأجيلها من بدًال اآلن مادية مشكلة حل يف متعة يجدون — أنا ومنهم — آخرون بأنفسهم،
يف هذا من أكثر هو ما هناك أن أظن لكني كبري؛ بنحو دافعة قوة هي والفرحة لشهور،

األمر.
باستخدام جوجل يف ابحث أو فليكر، مثل مواقع ح تصفَّ جميلة؛ أشياءَ الصناُع يبتكر
أشكاًال وستجد األبعاد» ثالثي بنحو واملطبوعة ذاتي بنحو املصنوعة «األشياء مصطلح
للصناع، معرض يف تجول شفافة. شطرنج وقطع مصغرة حديدية سكك ونماذَج زخرفية
أحد واملوارد. الوقت لهم توافر ما إذا تحقيقه عىل البرش يَقِدر الذي اإلبداع وسرتى
تلك أحد يف رأيتها التي األسماك» «سيارة هو عقيل يف عالقة ظلت التي املعروضات
٢٥٠ من تتكون األسماك جوقة كانت .٢٠١١ عام يف بنيويورك كوينز حي يف املعارض
السيارات. إحدى سطح عىل وتغني تهتز مخصصة كهروميكانيكية وسلطعون سمكة

أنفسهم يسمون من ودوافع بخلفية املتعلقة املحددة املعلومات من الكثري يوجد ال
ديموغرافية أسئلة طرح — صادفته قليل عدد من واحد وهو — استطالًعا قرأُت نَّاع. بالصُّ
ضم األبعاد. الثالثية بالطباعة خاص صناع ملجتمع التابعني األشخاص عىل محددة

موشن». إن «مانيفكترشينج تدعى مؤسسة وأْجرته فرًدا ٣٨٥ االستطالع
يكونون — الربمجيات قراصنة مثل — الصناع أن هو االستطالع إليه توصل ما
اإلناث الصناع نسبة بلغت بينما الشمالية، أمريكا أو أوروبا من مورسين ذكوًرا عادًة
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بنيويورك. كوينز حي يف ٢٠١٠ عام يف الصناع معارض أحد رواد ترشد الفتة

إذ عاٍل؛ تعليم عىل الحاصلني من الصناع يكون االستطالع. يف شاركوا ممن باملائة ٧
األقل. عىل جامعية درجة االستطالع يف شاركوا ممن باملائة ٦٠ نحو يحمل

ممن باملائة ٨٠ من أكثر األشياء؟ صنع تحب ملاذا رئيسيٍّا: سؤاًال االستطالع طرح
عرَّفتهم التي األبعاد، الثالثية بالطباعة الستمتاعهم يرجع هذا إن قالوا السؤال عىل أجابوا
عىل أجابوا ممن باملائة وتسعون ثمانية األشياء. صناعة كذلك يحبون آخرين بأشخاص
كان األبعاد الثالثية والطابعات والربمجيات باإللكرتونيات األشياء صنع إن قالوا السؤال

القديم. الطراز عىل حقيقية متعة
الرئييس الحافز ليس الربح أن حقيقة هي الصناع حركة بشأن األمور أفضل أحد
خاضعني ليسوا ألنهم إبداعيٍّا؛ ويخاطروا َمِرحني يكونوا أن للصناع فيمكن لروادها؛
أخرى ومسئوليات الغاضبني األسهم وحملة املوظفني وآالف ضخمة توريد سالسل ألي
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الرئيسية القيم معها. التعامل االحرتافني واملصنِّعني املصممني عىل ويجب وقتهم، تستغرق
املشكالت. وحل االجتماعي والتغيري واإلبداع املجتمع يف املساهمة هي الصانع لحركة

ذلك، مع املتكاملة. الصناعية للثورة األوىل البوادَر بعُد الصناع حركُة د تجسِّ لم ربما
بني األبعاد الثالثية الطباعة بتقنيات الوعي نرش يف حساًسا دوًرا يلعبون الصناع فإن
ما — سائد نظام بأي املخلة التقنيات تبنوا من أوائل مثل — الصناع يعرض الناس.

أوسع. نطاق عىل ممكنًا ما يوًما يصبح أن يمكن
املبكرة الشخصية الكمبيوتر أجهزة بحركة األبعاد الثالثية الطباعة مقارنة املغري من
املقارنتني بهاتني قمُت لقد جديدة. صناعية بثورة تشبيهها أو املايض القرن سبعينيات يف
وصف وضع صعوبة بسبب مثرية؛ بينهما والتشابهات األقل، عىل املرات من قليًال عدًدا

األبعاد. الثالثية الطباعة تقنيات ستُخلِّفها التي الكاسحة االجتماعية لآلثار دقيق
املركزية الكمبيوتر أجهزة مثل — األبعاد الثالثية الطباعة بدأت التشابه؛ أوجه ل تأمَّ
التكلفة وقليلة بدائية الشخصية الكمبيوتر أجهزة أول كانت الصناعي. املجال يف —
يشبهون الشخصية الكمبيوتر أجهزة عىل االعتماد بدءوا من أول وكان املنزل. يف وتُجمع
السكانية. الرتكيبة يخص فيما املنزل يف األبعاد الثالثية الطباعة عىل االعتماد بدءوا من

الكمبيوتر أجهزة حركة مع التشابه جاذبية من يزيد للتعقيد مثري آخر عامل هناك
ُمفَردة؛ تقنية مجرد ليست األبعاد الثالثية الطباعة أن وهو الصناعية، والثورة الشخصية
والتقنيات أثرها، يف أخرى تقنيات معها ستسحب كبرية منصة عن عبارة تقنية هي بل
تأثري أيًضا لها كان التلغراف أو البخاري املحرك مثل جذريٍّا تغيريًا تُحدث التي املماثلة

اتجاه. كل يف كبري

التجِربة اقتصاد (2)

امِليزة أن التجِربة» «اقتصاد كتابيهما يف جيلمور وجيمس باين جوزيف الكاتبان تنبأ
أن وجيلمور باين يوضح العميل. تجِربة قوة عىل ِبناءً ستزيد رشكة ألي التنافسية
إىل الصناعي االقتصاد إىل الزراعي االقتصاد من بالفعل، مرات عدة تطور االقتصاد

الحايل.2 عرصنا يف السائد الخدمات، اقتصاد
عىل ما مكان يف املنتج قيمة تقع وجيلمور، باين عنه يتحدث الذي التجِربة اقتصاد يف
والشائعة املعتادة املنتجات وهي — األساسية» «املنتجات التجِربة. قوة من متصلة سلسلة
مملة املنتجات هذه فإن املستهلك، إىل بالنسبة العمالء. إىل بالنسبة قيمة األقل تَُعد —
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استثنائي. يشء بأي تتسم ال والتي مكان كل يف املوجودة الرشب مياه مثل رضورية لكنها
املستهلك فإن عادية، األرجل ممسحة أو الصحون منظف مثل منتجات أن من الرغم وعىل

الحقيقي. ثمنها عىل يزيد ما فيها يدفع لن لكنه إليها يحتاج
أكرب جاذبية تمتلك واملتميزة، املتفردة املنتجات أو «السلع»، وجيلمور باين يسميه ما
املفضلة، التِّجارية عالمتك للركضمن حذاءً السلع هذه تكون أن ويمكن للمستهلكني. لدى
عن متقدمة مرتبة يف الخدمية املنتجات وتأتي متطورة. دراجة من املفضل طرازك أو
تعطيهم التي الخدمية املنتجات املستهلكون فيُقدِّر للمستهلك، بقيمتها يتعلق فيما السلع،

مناسبة. شعر ترسيحة أو الرضيبية الكشوف إعداد مثل ملموًسا ناتًجا
والتقنيات للمنتجات القوية الجاذبية وجيلمور بباين الخاصة املتصلة السلسلة تفرس
املنتجات فإن خاصتهما، الهرمي الرتتيب يف الذاتي. بالصنع الخاص االبتكار تتيح التي
يشء، كل وقبل تجِربًة، للمستهلك تتيح التي املنتجات هي القيمة سلم قمة يف تقع التي
عند الراحة أو للسينما الذهاب متعة مثل شعوًرا التجِربة منتجات فتتيح جذريٍّا. تغيريًا
عميًقا تحوًال فتُحدث الجذري، التغيري ذات املنتجات أما العالجية. املنتجعات ألحد التوجه
املثال، سبيل عىل البعيد: املدى عىل إيجابي أثر ذات فائدة عنه ينتج مما مستهلكها يف
مهارة اكتساب أو صيفي معسكر يف أشهر بضعة قضاء أو جامعية درجة عىل الحصول

جديدة.
التي هي األرباح هوامش أكرب صاحبة الرشكات أنجح ستكون التجِربة، اقتصاد يف
من كلٌّ يتميز جذريٍّا. تغيريًا أو تجِربة لهم تتيح التي السلع أو املنتجات لعمالئها تبيع
ملثل أسعار أعىل املستهلكون ويدفع بالذاكرة. والعلوق بالقوة بالتغيري والشعور التجِربة

وتكراًرا. مراًرا عليها للحصول وسيذهبون األشياء، هذه
وعمليات التجاِرب من غنية مجموعة الذاتي الصنع لعملية املصاحب االبتكار يتيح
مهارات الكتساب وفرصة للمجتمع باالنتماء بإحساس به يقومون من ويمد التغيري،
وتتيح األشياء. وتصنيع تصميم عن ناتٍج ورًضا سهًال، عليها الحصول يكن لم جديدة،
عالم من والخروج معتاد، هو ما كل فوق االرتقاء األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات لنا
بيع يف حاليٍّا الرائدة الرشكات من العديد وتَستغل اململة، والتجاِرب األساسية املنتجات
تجاِرَب عىل الحصول يف املستهلك حاجَة الصلة ذات الخدمات أو األبعاد الثالثية الطابعات

تُنىس. وال وقوية فارقٍة
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ميكربوت رشكة (1-2)

والتحديات واالنتماء اإلبداع من جذَّابًا مزيًجا لعمالئها إندسرتيز ميكربوت رشكة تتيح
وأحدث كيك»، «كب مثل جذابة بأسماء شخصية األبعاد ثالثية طابعات تبيع فهي التقنية؛
بري الرشكة مؤسيس أحد .«٢ و«ريبليكيتور «١ «ريبليكيتور هما معارصة الطرازات

مهارة. بكل الرشكة وجاذبية صورة صاغ الذي التسويق خرباء أحد هو بيتيس
للتصنيع نسبيٍّا مملة آلة تحويل عىل ميكربوت رشكة بقدرة معجب أصدقائي أحد
«عندما قائًال: األمر هذا صديقي يفرسِّ ومرحة. مبدعة اجتماعية تجِربة إىل باإلضافة
يتواصل عليها.» القائمني «احتضان» تريد أنك — ما لسبٍب — تشعر ميكربوت، يف تفكر
تعكس حيث thingiverse.com الرشكة موقع عرب واملتحمسون املخلصون الرشكة عمالء

بالرشكة. الخاصة املرحة الذاتي الصنع ثقافة النقاشات
لقرائها تتيح التي الحياة بأنماط الخاصة املجالت مثل — ميكربوت مدونة تتيح
االحتفال عىل قرائها ملساعدة للطباعة؛ وأفكاًرا مرشوعات — معينة لعطالت ُمَعدة وصفات
خاصة بعطالت ميكربوت وتحتفل االستقالل. عيد أو الكريسماس أو الذكرى يوم بعطلة
يمكن مناسب. بنحو اليوم بهذا لالحتفال التكنولوجيا». بمهوويس االحتفاء «يوم مثل
مصغر تمثال أو بهم الخاصة املناشف حوامل لطباعة تصميم ملفات تنزيل للمستخدمني
مفاتيح سلسلة أو اإلطار سميكة سوداء نظارة أو الكربونايت يف محصور سولو لهان

التكنولوجيا. ملهوويس
ومحمومة، مكثفة نمو مرحلة تنهي ميكربوت رشكة كانت الكتاب، هذا كتابة وقت
الصناعية للِمنطقة القذرة الصاخبة الشوارع من الرئييس مقرها نقل عىل تعمل وكانت
أنه عىل ميكربوت نجاح إىل النظر السهل ومن بمانهاتن. األعمال ِمنطقة إىل بربوكلني
الرشكة مؤسيس لكن بها. املفاجئ اإلعالمي االهتمام بسبب وليلة يوم بني حدث نجاح
معروفني، غري سنوات لبضع يعملون ظلوا — بيتيس وبري سميث وزاك ماير آدم —

وعائالتهم. أصدقائهم من باملال مدعومني
الجامح. والنمو بالطاقة املليئة بالفوىض يزخر املشهد كان الرشكة، مقر زرت عندما
ثالثة عليها يقوم ناشئة رشكة من الرشكة لتحويل متقن بعمل الرشكة مؤسسو قام
اليوم، توجد التي الرشكة إىل الذاتي الصنع فكرة عىل عميق نحو عىل وتعتمد فقط أفراد
املرح العام املظهر وبفضل جيد. بنحو واملمولة اإلعالم، وسائل مع التعامل يف املاهرة
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ميكربوت برشكة الخاص كيف» «بوت مستودع يف للشحن تُعد حديثة األبعاد ثالثية طابعات
.٢٠١٢ عام بروكلني يف

وبري آدم دخل حيث — كولبري ستيفن اإلعالمي برنامج يف الرائع والظهور والجذاب،
كولبري رأس من األصل طبق بالستيكية لنسخة األبعاد الثالثية بطباعتهم التاريخ وزاك

دائم. نحو عىل متزايدة بمبيعات تتمتع ميكربوت فإن —
متاح نطاق يف األسعار عىل فلإلبقاء تقنيتها؛ يف ميكربوت عبقرية تكمن ال
طباعة أساليب األبعاد الثالثية و«ريبليكيتور» كيك» «كب طابعات تستخدم للمستهلكني،
عبقرية تكمن لكن البالستيك. باستخدام تُنتجه ما وتطبع التقنية الناحية من بدائية
مرحة تجِربة والتصنيع التصميم جعل عىل وقدرتها تشيعها، التي املرح روح يف ميكربوت

لعمالئها. وفارقة دة وُموحِّ

شيبوايز رشكة (2-2)

املحرتف بني الفوارق بدأت للجميع، القوية واإلنتاج التصميم أدوات توافر ضوء يف
هي ميكربوت كانت فإذا التاليش؛ يف واملستهلك، واملصمم واملشرتي، والبائع والهاوي،
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فإن الحر، اإلبداع تجسد التي اإللكرتونية واملجتمعات األبعاد الثالثية للطابعات املتعهد
إلكرتونية مجتمع/سوق هي شيبوايز للتصميم. مبتَكرًة سوًقا تُمثِّل شيبوايز رشكة
املستهلكني أجل من األبعاد؛ ثالثي بنحو األشياء وتطبع للمصممني، منافذ تستضيف

خاصتهم. التصميم ملفات يُرسلون الذين
األمريكية نيويورك مدينة إىل الرئييس مقرها نقلت لكنها هولندا يف شيبوايز كانت
عام نهاية ففي رسيع؛ بإيقاع تنمو الرشكة فإن ميكربوت، رشكة ومثل .٢٠١١ عام يف
سيتي، آيالند لونج حي يف األبعاد ثالثية طابعة ٥٠ يضم مصنًعا الرشكة افتتحت ،٢٠١٢
مقص باستخدام االفتتاح رشيط قصوا الذين املحليني السياسيني أسعدت خطوة يف

األبعاد. ثالثي بنحو مطبوع
الرسيع بالنمو يضج — ميكربوت مثل — كان الذي نيويورك يف شيبوايز مقر زرنا
مليئًا بالرشكة، الخاص مانهاتن، وسط يف الطويل باملبنى الخاص البهو كان واملبهج.
وبعد واملصعد، البهو من الرشكات أسماء أحدهم أزال كما وهناك، هنا الخشبية بالسقاالت
التاسع. الطابق يف شيبوايز مقر وجدنا وهبوًطا، صعوًدا املثمرة غري الرحالت من العديد
شخصيٍّا روبرت قابلت قد كنت الرشكة. مؤسيس أحد سكوينربج، روبرت استقبلنا
بعض من تتكون شيبوايز كانت عندما الهولندية أيندهوفن مدينة يف سنوات بضع منذ
منطقة يف مبنى يف األبعاد ثالثية طابعات ست من يتكون «مصنعها» وكان املوظفني،
الساخنة اإلسربيسو قهوة لنا وقدَّم روبرت حيَّانا كريم، ُمضيف أي ومثل ريفية. صناعية

صغرية. مقابض بستة منهما كلٌّ األبعاد ثالثي بنحو مطبوعني قدحني يف
كقرصان يعمل كان ،٢٠٠٧ عام يف شيبوايز تأسيس يف روبرت مشاركة قبل
شبكات اخرتاق عىل يعمل كان حيث كربى؛ استشارات رشكة يف «أبيض» إلكرتوني
الكمبيوتر شبكات من االنتقال ويُعد األمنية، الثغرات ملعرفة بالرشكة الخاصة الكمبيوتر
روبرت منظور من لشيبوايز نظرت إذا منطقيٍّا أمًرا األبعاد الثالثية الطباعة خدمات إىل
روبرت ينظر واملحرتف.» املستهلك من كالٍّ تفيد الشخيص للتصنيع «منصة باعتبارها
املوجهة «املنصة» فكرة عىل قائم كمستقبل للمستهلك األبعاد الثالثية الطباعة ملستقبل

املنزل. داخل التصنيع من بدًال الخدمات لتقديم
بيع للناس يتيح منفذًا كونها يف أمازون منصة شيبوايز «تشبه روبرت: يقول
بأن تفيد داخلية مذكرة أمازون ملوظفي بيزوس جيف أرسل ،٢٠٠٢ عام يف منتجاتهم.
غريَّ الذي — بيزوس هدف كان خدمات.» منصة عىل قائمة لرشكة ستتحول أمازون
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شيبوايز. رشكة مقر يف (وُمستخَدم) مطبوع مخصص إسربيسو قدح

بياناته عرض عليه يجب الرشكة داخل فريق كل أن هو — اإللكرتونية التجارة مستقبل
يزيد ما مرور وبعد التطبيقات. برمجة واجهات باستخدام الخارجي وللعالم األخرى للفرق
معلومات وتتيح اإلنرتنت، عىل إلكرتونية تجارة منصة أكرب أمازون أصبحت العقد، عىل

الخارجي. العالم يف األخرى الربمجيات ورشكات واملخازن املنتجات لبائعي ُمَؤتْمتة
سحر فإن شيبوايز، عمل نموذج املنصة اسرتاتيجية فيه توجه ربما الذي الوقت يف
يمكن التي الخام للمواد الواسع والنطاق مصمميها، حرفية يف يكمن االسرتاتيجية هذه
من االختيار فأمامك لك، األبعاد ثالثية طابعة اشرتيت فإذا الطباعة؛ يف استخدامها للناس
لعمالئها تتيح شيبوايز كانت الكتاب، هذا تأليف وقت يف للبالستيك. املختلفة األلوان بني
األجزاء من بدءًا يشء، كل تبيع وهي الخام، املواد من مختلًفا نوًعا ٢٥ بني من االختيار
حتى إلكرتوبلوم رشكة من بلومفيلد مارك باملصمم خاص لسوار املخصصة الصغرية
أصحاب بدأ كوميتيه. دي فرانشيسكو الكمبيوتر علوم ألستاذ املجردة الفنية الحرفية
آالف ِمئات بضع يعادل ما وهو املال كسب يف بالفعل للمنصة التابعة اإللكرتونية املتاجر

العام. يف األمريكية الدوالرات من
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التصنيعية االحتياجات بتصنيع شيبوايز ومشرتو مصممو يغامر لم اآلن، حتى
عالم من ما نوًعا بالقرب الَحْقن. قوالب صنع أو السيارات أجزاء طباعة مثل اليومية
جراجز» كيه هندريد «وان يسمى الذاتي للصنع آخر رائد مرشوع يقع التقليدي التصنيع
الوظائف أصحاب واالحرتافيني املهرة والهواة املستهلكني مثل متعددة عوالم يغطي
يمكن حيث إلكرتونيٍّا مجتمًعا يانج، وبيل هول تيد الرشكة، هذه َسا مؤسِّ أقام اإلضافية.
بالضبط». تريد «كما مصنوعة الطلب حسب منتجات عىل الحصول واملشرتين للصناع

جراجز كيه هندريد وان رشكة (3-2)

األشياء صناعة يف متفرًغا بالعمل العيش كسب يستطيع من يوجد «ال هول: تيد قال
صغرية تصنيع رشكات عن عبارة هم النشطني املستخدمني من العديد إن للناس.»
املزيد كسب وتريد األبعاد، ثالثية طابعة أو بالكمبيوتر وتقطيع حفر آالت تمتلك احرتافية
يجدون أنهم واملشرتين الصناع من نسمع ذلك، من الرغم «عىل تيد: وأضاف املال. من
ثم بينهم فيما عالقات يبنون حيث جراجز كيه هندريد وان مجتمع عىل بعًضا بعضهم

أكرب.» تعاقدات أجل من الواقعي العالم يف يلتقون
املستهلكون ينرش تولز. بوت وشوب بونكو رشكتي بني كرشاكة الرشكة بدأت
عىل االحرتافيني واملصنِّعني الهواة الصناع بني مزايدة وتحدث الرشكة، موقع عىل املرشوعات
والتصميمات التصنيع لخدمات ع ُمجمَّ وهي نيوزيلندا، يف بونكو رشكة مقر يقع تنفيذها.
مقر يقع العالم». يف تصنيع نظام «أسهل بأنها نفسها وصف تحب وهي املخصصة،
خاصة تصنيعية آالت وتبيع تصنع وهي املتحدة، الواليات يف تولز بوت شوب رشكة

بالكمبيوتر. والتقطيع بالحفر
بعض، مع بعضهم التواصل ني املختصِّ ملجتمعات ل سهَّ اإلنرتنت أن من الرغم عىل
هذا. أمكنهم إذا منهم، قريبون هم ملن ينجذبون زالوا ما الناس أن وجدا وبيل تيد فإن
تيد: قال وكما — لكن منهم. لقربه طبًقا يريدون ما سيصنع من الرشكة عمالء يختار ال
األويل. النموذج لصنع محيل صانع ألي الذهاب ل يُفضِّ فإنه ما، شيئًا شخص صمم «إذا
حتى عمالئه من بالقرب متاجر عن سيبحث فإنه املنتج، بيع ملرحلة الحال به انتهى وإذا

املحلية.» الخام املواد استخدام يمكنه
مستخدمي بني اإللكرتونية التعامالت تسهل بال باي مثل السهلة الدفع تقنيات
األمر هذا تيد أوضح مقدًما. الخام املواد رشاء عىل الصغرية املتاجر تقِدر ال الرشكة. موقع
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ووقت الخام املواد يف استثماره قبل املال عىل الحصول لون يُفضِّ الصناع «معظم قائًال:
التصنيع.»

اإللكرتوني التقييم وهي اإلنرتنت عىل القائم االقتصاد تساعد أخرى تقنية هناك
للصانع طريقة وأفضل اعتماد، بعملية نقوم ال «نحن تيد: قال املستخدمني. جانب من
اإللكرتونية التقييمات هذا إىل أضف املوقع. عىل ألعماله صور نرش هي نفسه العتماد

للغاية.» ال فعَّ نظام هذا للمستخدمني.

للطباعة القابلة املنتجات عىل قائم مستقبيل اقتصاد (3)

عىل الهشيم. يف النار انتشاَر برسعٍة اإلنرتنت عرب الجديدة العمل ونماذج التقنيات تنترش
برنامج مدير هو كريمر بروس وحذرة. بطيئة عملية التصنيع يف االبتكار فإن العكس،
وأدوات األبعاد الثالثية للطباعة طويلة لفرتة وداعية األمريكية الطبيعية العلوم ملؤسسة
الكثري الكثري؛ عليها يرتتب لعبة التصنيع يف االبتكار إن تجِربته تقول الشخصية. التصنيع
جديدة تقنيات إىل التصنيع يحتاج االبتكار، «لتحقيق بروس: يقول األمر. واقع يف جدٍّا
الربمجيات ومجتمعات اإلنرتنت أكثر يشبه وأن للمخاطر، تجنبًا أقل يصبح أن من تمكِّنه

توجهها.» يف
الكبري فحجمها العالم؛ القتصاد الفقري العمود النطاق الواسع التصنيع يُشكِّل اليوم،
رشكات عىل ويجب مخاطرة، عىل ينطوي االبتكار تجعل املادية وتجهيزاتها وتعقيدها
التكاليف تقليل هو للتصنيع الرئييس االتجاه أن كما بحذر، التجريب الكربى التصنيع
املادية السلع ونقل والبيئة، العمل مكان بضوابط الخاصة الحدود ضمن والعمل اإلضافية،

بكفاءة. آلخر مكان من
للسوق، جديدة منتجات تقديم وتكلفة مخاطرة من األبعاد الثالثية الطباعة تقلل
وقت يف املنتجات من قليل عدد صنع املصنِّعني لصغار املبدئي االستثمار تقليل ويتيح
سبيل عىل فقط. تُباع التي املنتجات إنتاج نطاق وزيادة العميل لطلب استجابًة واحد؛
بالحقن للقولبة التقليدية العملية باستخدام املحمول للهاتف واٍق غطاء إنتاج إن املثال،
يمكن املبدئي االستثمار هذا األقل. عىل دوالر آالف عرشة سيتكلف قالب يف استثماًرا يتطلب
التكلفة هذه أن ذلك من األهم الواقية. األغطية من كبري عدد بيع خالل من فقط اسرتداده
لكن، تماًما. التكلفة تُسرتد حتى الصغرية األفكار تجِربة يمنع االبتكار» مع «صداًما تخلق
الكربى لإلنجازات تقود التي االبتكارات فإن التطورية، األحياء يف عالم أي سيخربك وكما

الصغرية. األفكار من للعديد تتابع من تتكون ما عادًة
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األفكار من العديد تجِربة املمكن من يصبح األبعاد، الثالثية الطباعة بمساعدة
صنع يمكنهم كان إذا أقل مالية مخاطر األفراد أو الصغرية الرشكات وتواجه الصغرية.
جديد مرشوع وببدء تجاهه. السوق فعل رد الختبار صغرية بأعداد يُخترب لم منتج وبيع
املال استثمار عليه يجب ال اإلنتاج، يف األبعاد الثالثية الطباعة باستخدام صغري نطاق عىل

الحالية. الصناعية بالبيئات املرتبطة األساسية التحتية والبنية اآلالت يف

األساسية وظيفتك ترتك ال اإلنتاج: يف التدرج (1-3)

الصلة وثيق أمر فهو فقط؛ الكربى الرشكات يخص شأنًا ليس االبتكار مع الصدام
أدوات بإتاحة تُفعل صناعة أي يف جديدة عمل نماذج أي إن كذلك. األفراد باملبتكرين
املهارات توفري عبء من العمل رواد الشخيص التصنيع أدوات وتحرر للجميع، اإلنتاج
املنتجات من املزيد تجِربة عىل املستقبل يف األعمال رواد وسيقِدر املال، رأس وموارد

تقريبًا. مبدئي استثمار أي دون من قبل ذي من أكثر حتى الجديدة األعمال ونماذج
فكرتهم نجاح إثبات جديدة ملرشوعات أفكار لديهم ممن األعمال رواد سيستطيع
هذا بالكلية. لالستثمار الحاجة يؤجلوا حتى ربما أو املحتملني، وللمستثمرين ألنفسهم
يحرر — اإلنتاج» يف «التدرج ب إليه يُشار ما غالبًا الذي — األعمال نماذج من النموذج

إليهما. الدخول حواجز بتقليل التجزئة وتجارة التصنيع
واسع؛ نطاق عىل اإلنتاج يبدأ أن صانعه من يتطلب اليوم جديد منتج أي إطالق إن
من عىل ويجب مرة. كل يف فقط واحد منتج لصنع مصممة ليست الكربى التصنيع فآالت
وقت يف واالستثمار الخام، املواد من كبرية َكميات تدبري أعمال رواد يصبحوا أن يرغبون
عىل منتجاتهم لوضع املال ودفع الحجم اقتصادات من لالستفادة املصانع؛ آالت تشغيل

التجزئة. متاجر رفوف
األساسية وظيفتهم عىل الحفاظ للناس يمكن األبعاد، الثالثية الطباعة بمساعدة
صغار تتعرض ال فكرته. واتتهم جديد منتج قبول عىل السوق قدرة يستكشفون بينما
أماكن وحجز مكلفة آالت رشاء يف املال باستثمار املتعلقة املالية للمخاطر الرشكات
يعيشون من فنية. بخربات واالستعانة يستخدموها لن ربما املتاجر رفوف عىل ملنتجاتها
عىل سيقِدرون املال رأس امتالك دون من النامية الدول يف الكفاف اقتصاديات ضمن
تحتية بنية ثمن لدفع املال لرأس الحاجة دون من محلية تصنيع مراكز يف التصنيع بدء

نهائيٍّا. تُستخدم ال ربما أساسية
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للصدأ. القابل غري الصلب من مصنوعة فريدة قطارات أجزاء ويبيع كيندريك مارك يصمم
من مهداة (الصورة شيبوايز رشكة موقع عىل األبعاد ثالثية بتقنية املطبوع املصد هذا يُباع

كيندريك). مارك

لرواد وستتيح األشياء، تصنيع مجال دخول تكلفة من األبعاد الثالثية الطباعة تقلل
يمكن مصنع، إلقامة املال جمع من وبدًال ومخاطرة. تكلفة أقل للسوق طريًقا األعمال
فكرتهم؛ صالحية مدى الختبار األبعاد ثالثية بطابعة اثنتني أو عينة صنع األعمال لرواد
حسب التصميم لتعديل احتاجوا لو حتى املزيد صناعة فيمكنهم األوىل، العينات بيعت فإذا
مصنع بإقامة إنتاجهم توسيع فيمكنهم العينة، عىل الطلب استمر وإذا املشرتي. طلب

األبعاد. الثالثية الطابعات عمليات من أكرب عدد يف املال استثمار أو تقليدي

التصنيع تطبيقات الطبع: مقابل الدفع (2-3)

كنت إذا ماذا متوقعة. غري أماكن من األبعاد الثالثية للطباعة املستقبل تصميمات ستنبثق
أنه املحتمل غري من أفضل؟ شعر فرشاَة — األبعاد ثالثي بنحو — وتطبع تصمم أن تريد
منتًجا الفرشاة بدت لو حتى للمستخدم؛ ومالئمة وآمنة مناسبة فرشاة تصميم يمكنك
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ظهور مع لكن واملهارات. التجاِرب من سنوات يستغرق ناجحة فرشاة فتصميم بسيًطا،
خاصته. املنتج تصميم خربة أي لديه ليس شخص ألي يمكن األبعاد، الثالثية الطابعات
تصنيع تطبيقات يكون ربما للطباعة الجاهزة للتصميمات املستقبلية املوارد أحد
مصطلح (وهو آبس) (فاب التصنيع» «تطبيقات ب اختصاًرا يُسمى ما أو للتنزيل قابلة
تطبيق مثل — التصنيع تطبيق ليبتون). وجيف كوهني دانيال السابقان تلميذاي ابتكره
الوقت نفس يف لكنه التطبيقات من ضيًقا نطاًقا سيغطي — املحمول فون اآلي هاتف

االستخدام. وسهولة التخصيص بني الصحيح التوازن للمستخدم سيتيح
من مجموعة صنع مثل معينة لحاجة رشاؤه ويمكنك سنتًا، ٩٩ سيتكلف التطبيق هذا
اإلنرتنت، عرب للتطبيق رشائك وبعد دراجتك. ملقابض الخاصة املواصفات ذات املمسكات
ملقابض رسيًعا ضوئيٍّا ومسًحا لديك صورة وستُحمل التصميم. عملية خالل سريشدك
األخرية الخطوة مثايل). بنحو الجديدة املمسكات تتناسب أن (لضمان الحالية دراجتك
ستمتلك دقائق غضون ويف الطباعة، زر عىل والنقر الخام املادة ونوع اللون اختيار هي
الطلب حسب املصنوعة، الدراجة مقود ممسكات من جديدة مجموعة — فخر بكل —

تماًما. ليديك واملالئمة
لدمج للعمل جديًدا نموذًجا املستقبليني التصميم ملحرتيف التصنيع تطبيقات ستتيح
فون، اآلي تطبيقات ومثل ع. امُلوزَّ التصنيع من متناٍم اقتصاد داخل التصميم يف خرباتهم
املخصصة الصغرية التطبيقات وستجد جديد. اقتصاد لظهور التصنيع تطبيقات ستؤدي
بحيث صغرية تكون والتي ومعقد، ضيق نطاق ذات أسواق يف املناسبة بيئتها للطباعة
لألفراد الفرصة إلتاحة يكفي بما كبرية لكنها الكربى التصنيع رشكات انتباه تجذب ال

الصغرية. والرشكات

املنتج وتنوع املستمر التعديل (3-3)

تؤثِّر أن دون اليومية حياتنا أخرى تدخل بينما عاملنا أركان التقنيات بعض ترجُّ ملاذا
مىض فيما كان ما ناشئٌة تقنيٌة تُزيل عندما االبتكار دفعات تحدث كبري؟ بنحو فيها
تكلفتني األبعاد الثالثية الطباعة تلغي الوقت. أو املسافة أو بالتكلفة يتعلق مانًعا حاجًزا

املعقدة. األشكال صنع وتكلفة التعديل تكلفة تماًما:
للرشكات يمكن وال كذلك، مكلف املنتجات تنوع فإن مكلف، التصميم تعديل أن بما
يف التنويعات من نوع أي معرفة أن كما فيه، يرغبون الذي التنوع بكل عمالئها تزويد

للخطأ. وعرضة مكلف أمر العمالء لها يُفضِّ التي املنتجات
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زال ما لكنه املنافسني إمكانيات قياس يفلح ربما ومكلفة. بطيئة الرتكيز مجموعات
يف وتنافس الخيارات، من الكثري تتيح التي املعقدة املنتجات إىل بالنسبة مؤكد. غري أمًرا
انتهاء بمجرد قديمة تصبح السوق ألبحاث التقليدية األنماط فإن دائًما، متغرية أسواق

التحليل.
للسوق. تقليدي بحث أدوات امتالك يمكنها ال خاص بنحو الناشئة الرشكات إن
استكشاف الرشكات عىل يجب أنه رايس إيريك يقرتح املرنة»، الناشئة «الرشكة كتاب ويف
فوري.3 بنحو اسرتاتيجياتها وتعديل الوقت نفس يف الجديدة األفكار من العديد وتجِربة
التجاِرب من ومنتظمة مستمرة بسلسلة تقوم أن يجب الناشئة الرشكات إن رايس يقول

التكلفة. القليلة الصغرية
بنحو السوق يف جديدة منتجات اختبار يف الرشكات األبعاد الثالثية الطباعة ستساعد
ثالثي بنحو املنتج من معدلة نسخ وبطباعة السوق. أفعال ردود حسب وتعديلها رسيع
املنتجات إنتاج يف والتنوع لعمالئه. الخيارات من العديد إتاحة مرشوع ألي يمكن األبعاد،
صغرية كدفعات إليه النظر يمكن ما وحتى مكلف، أمٌر التقليدي التصنيع طريق عن
ال الذي املتكرر السوق اختبار من النوع لهذا ا جدٍّ كبريًا سيكون مصنع أي إىل بالنسبة

يتوقف.
من متأكد غري لكنك برنامج، لبيع صغرية ناشئة رشكة لتوِّك أنشأت أنك تخيَّل
يريدون التي السمات أو منتجك عىل الحصول مقابل عمالؤك يدفعه أن يمكن الذي املبلغ
وبأسعار مختلفة بأشكال منتجها تتيح ناشئة رشكة أي إن رايس يقول عليها. الحصول
مرة واملحاولة املتغريات وتعديل البيانات جمع عليها يجب لذا مختلفني؛ لعمالء مختلفة
وأسعار سمات أفضل تكشف أن يجب ُجمعت التي البيانات يف الحارضة واألنماط أخرى.

للمنتج.
التجريب من النوع هذا فإن الرقمية، املنتجات مع دائًما الحال أنه يبدو وكما
وعمليات املستخدم بتفضيالت الخاصة البيانات تصبح كما تكلفة، وأقل أسهل الديناميكي
متكرر أسلوب اتباع فإن املادية، املنتجات إىل بالنسبة أما أرسع. بنحو متاحة رشائهم
أكثر املستخدم بيانات وتصبح تنفيذه، يف أصعب يكون املنتجات متغريات الختبار وفوري

جمعها. يف صعوبة
رشكتك أن تخيَّل امللموسة؟ املنتجات عىل رايس كتاب مبادئ تطبيق يمكن كيف
محفورة نجمة ذي غطاء مقارنة أردت إذا املحمولة، للهواتف واقية أغطية تبيع الناشئة
كان أيهما لرتى للبيع منهما كلٍّ عرض فيمكنك بساطة، أكثر بآخر الخلفي جانبه عىل
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حقن قالبَي صنع تكلفة ودفع االثنني صنع عليك يجب الواقع يف لكن أكرب؛ عليه اإلقبال
مختلَفني.

بنفس املتنوعة الواقية األغطية آالف إنتاج يمكنك األبعاد، ثالثية طابعة بمساعدة
موقعك عىل األغطية من كبري تنوع إتاحة ويمكنك متطابق، غطاء ألف إنتاج سهولة

املبيعات. من قدر أكرب يجتذب أيها لرتى الشخيص
أخرى. أنواع من القليل تبيع ربما أو الواقية، األغطية من معينة أنواًعا تبيع لن ربما
سيربر الذي الغطاء وهو العمالء، لدى كبريًا قبوًال حقق غطاء أي ستعلم النهاية يف

إنتاجه. يف ستدفعه الذي االستثمار
أي ق تحقِّ لم التي األغطية استبعاد مع التجِربة هذه تكرار يمكنك شهر، مرور وبعد
واالنتقاء للتطور داروين نظرية ومثل منها، ِبيع التي من جديدة أشكال وصنع مبيعات

مستمرة. إنتاج عملية خالل من امللموس منتجك تطوير يمكنك الطبيعي،
الطابعات تتيحها التي الحجم اقتصادات خالل من فقط ممكنة العملية هذه مثل
طريقة هي العملية هذه املبدئي. واالستثمار اإلنتاج وقت تقليل خالل من األبعاد، الثالثية
وما رائج هو ما وعىل مناسب؛ غري هو وما مناسب هو ما عىل رسيع بنحو للعثور جديدة
التغايضعنها. يمكن التي تلك وما لتنفيذها حاجة يف هي التي التحسينات وما كاسد، هو

الرسيع. بالتكيف يتعلق بالكامل األمر
تفتح وكما بحذر. يُستخدم أن يحتاج حدَّين، ذا سالًحا يكون أن يمكن التنوع
يف نبدأ ربما امللموسة، املنتجات من أكرب تنوع لتقديم الباب األبعاد الثالثية الطابعات
يمكنه للعمالء الخيارات من فيه مبالغ عدد توفري أن كما لها. الحد عن زائد تنوع تجِربة

االنتقاء. عند عليهم زائد حمل خلق

والرتفيه الجنس (4-3)

لصناعة مثايل أمٌر األسعار بأعىل تُباع والتي صغرية بأعداد املخصصة املنتجات إنتاج إن
الحقيقة، يف األوىل. مراحلها يف للنمو اإلنرتنت دفعا اإلباحية واألفالم الجنس إن الجنس.
الوسائط لتقنية الرسيع التطور وراء الدوافع أكرب أحد بأن يزعمون الناس بعض فإن
اإلباحية. األفالم لجمهور أفضل تجِربة توفري هو قبلها) من الفيديو (ومسجل املتدفقة
تقنيات أن كذلك يزعم البعض آخر. اقتصاديٍّا عمالًقا تُعترب الفيديو ألعاب وصناعة

الرسومي. العرض تقنيات تطوير وراءَ الرئييس الدافع هي األلعاب
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الفيديو. وألعاب الجنس صناعتَي يف األبعاد الثالثية الطباعة بآثار الناس يشعر ربما
يخربني حديثي، أُنهي بعدما عادة لكن عالنية، بهذا االعرتاف يف الناس يرغب ال لكن
بالرشكة الخاصة األبعاد الثالثية الطابعة وراء مرتوكة جنسية لعبة عىل عثر أنه أحدهم
يف متمثلة خام مادة نفاد سبب فيها اكتشف التي املرة عن يحكي أو فيها، يعمل التي
ألغراض صغرية تماثيل يطبع كان الرشكة يف موظًفا أن وهو البوليمر، من معني نوع

منازلهم. إىل الجميع وذهاب العمل ساعات بعد جنسية،
نموذج صنع فيمكن ورائها؛ من املال جني يمكن شديدة، برشية حاجة ظهرت أينما
عن — مبتعدة زالت ما األبعاد الثالثية الطباعة يف الرائدة الرشكات لكن بسهولة، عمل

الجنسية. الصناعة سوق عن — َعْمد
بنحو املطبوعة الجنسية لألدوات متاجر أول تأسيس مشاهدة املثري من سيكون
ألعاب صنع عىل القدرة لهم أتيحت إذا حدود أي الناس إبداع يعرف ولن األبعاد، ثالثي
هذا إىل أضف بيوتهم. خصوصية ظل يف أدوات من باألمر يتعلق وما وفريدة، جديدة

نهائية. ال االحتماالت وستصبح والروبوتات، السهلة التصميم وبرامج املسح تقنيات

الصغر املتناهية للمصانع الصغر املتناهي التمويل (5-3)

هي الصغر، املتناهية واملعامالت الصغر، املتناهي واالئتمان الصغر، املتناهية القروض
الصغر املتناهية املعامالت أصبحت التنامي. يف اآلخذ الصغر املتناهي االقتصاد من جزء
املعامالت ان يُتمَّ اللذين اإللكرتوني البنكي والتعامل االتصاالت تقنيات بفضل ممكنة
أكثر بنحو مًعا الصغرية االستثمارات من العديد جمع ويمكن رسيع. بنحو الدولية
من للعديد يكون أن يمكن املناطق، بعض ويف الكربى، االستثمارات من القليل من سهولة
بعناية. املختارة األكرب االستثمارات من القليل من أكرب تراكمي أثر الصغرية االستثمارات
طويل سجل أصحاب مقرتضني مع االستثمار غالبًا التقليديون املقرضون ل يُفضِّ
واملخرتعني األعمال رواد أكثر بعض فإن ذلك، مع االئتماني. والتاريخ األداء من ومستقر
املتناهية القروض تملك وربما طويل. إيجابي سجل ينقصهم ما غالبًا موهبة والصناع

الفقر.4 حدة تخفيف عىل كبرية قدرة الصغر
واألقليات النساء مثل — العالم حول املجتمعات من العديد يف املجتمع فئات بعض
ابتكار أي تحقيق أجل من استثمارات أو قروض عىل حصولهم احتمالية تقل — والفقراء
الحقيقة؛ هذه غريَّ يًرسا أكثر بنحو الصغر املتناهية القروض توافر لكن الواقع. أرض عىل
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بلغت الصغر متناهية قروًضا شخص مليون ٧٤ من يقرب ما تسلَّم ،٢٠٠٩ عام فمنذ
وهو باملائة، و٩٨ ٩٥ بني ما ل املسجَّ السداد معدل وكان دوالر. مليار ٣٨ مجتمعة قيمتها

الدول. لبعض حتى أو الكربى البنوك لبعض السداد معدل من أكرب
نُطلق مستقبيل عمل بنموذج مبارشة تُقارن الصغر املتناهي التمويل اسرتاتيجية إن
تَْشَغله، الذي الصغري املادي الحيز املصطلُح هذا يِصف الصغر. املتناهية املصانع عليه
استثمارات عىل املصانع هذه تقوم ذلك، من الرغم وعىل خاصتها. الصغرية اإلنتاج وقدرة
املصانع وهذه لعملياتها. شاملة مركزية ال وطبيعة أقل وقتيٍّ والتزاٍم الصغر متناهية
مما الصغر؛ املتناهية للقروض الذي اإليجابي االقتصادي األثر نفس لها يكون أن يمكن
يف الحقوق من املحرومة القطاعات ويدعم لألفضل، القليلة الدخول ذات املجتمعات يغري

املجتمع.
النمو، يف الصغر املتناهية املصانع هذه الصلة ذات االجتماعية االتجاهات ستساعد
عىل الحصول يف املصانع هذه املصادر مفتوحة الجماعية األعمال نماذج ستساعد كما
أفكار استكشاف يف اإللكرتوني الجماعي التعهيد وسيساعدها املطلوبة، واألدوات الخربة

الجديدة. األفكار لتمويل الالزم املال بجمع لها الجماعي التمويل وسيسمح جديدة،
عىل اقتصاداتها معظم إقامة عىل اقتصاديٍّا املتقدمة الدول تقِدر لن املستقبل، يف
ذات التصنيعية الوظائف نقل وسيستمر النطاق، الواسع التصنيع يجلبها التي األرباح
عاملة أيادي تمتلك لدول الضئيلة الربح هوامش ذات السلع وإنتاج املنخفضة األجور
جديدة، عمل نماذج بناء للرشكات األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات وستتيح رخيصة.
الرشكات عىل يجب السوق، يف وللبقاء املستقبل. اقتصاد يف مربحة اقتصادية بيئة وصنع
وتتيح كبريًا ربح هامش تدرُّ وخدمات منتجات وبيع بصنع القيمة سلسلة يف الرتقي

فارقة. شخصية تجِربًة للمستهلكني
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الخامس الفصل

يفطبقات الطباعة

للطباعة امليكانيكية األرسار يف التعمق يريدون وملن التكنولوجيا، ملحبي ه موجَّ الفصل هذا
ذكرناه الذي الطباعة هذه لتقنية املخترص الوصف فإن لذلك، خالًفا األبعاد. الثالثية
هذا تجاوز يمكنك لذا الكتاب؛ هذا من تبقى بما لالستمتاع إليه تحتاج ما كل هو بالفعل

أحببت. إذا الفصل
— باإلضافة التصنيع وهو — األبعاد الثالثية للطباعة الرسمي االصطالحي االسم
األبعاد. الثالثية بالطابعات الخاصة العمل لطريقة كبري بنحو وصفي اسم الواقع يف هو
سواء األشياءَ، األبعاد الثالثية الطباعُة بها تصنع التي الطريقة إىل «باإلضافة» كلمة تشري
كلمة تشري األبعاد. ثالثي صلب جسم لصنع طبقات يف الخام املواد دمج أو برتسيب
ما لنوٍع طبًقا الطبقات هذه تصنع األبعاد الثالثية الطابعات أن حقيقة إىل «التصنيع»

والتوقع. للتكرار القابلة املنهجية العمليات من
املشرتيات حقيبة لتالئم يكفي بما صغرية تكون أن األبعاد ثالثية طابعة ألي يمكن
بضع من تكلفتها ترتاوح أن للطابعات ويمكن صغرية، فان ميني سيارة بحجم تكون أو
أنها هي جميًعا بينها تجمع التي والسمة دوالر. مليون نصف إىل الدوالرات من ِمئات
األبعاد. ثالثي جسم لصنع طبقات يف الخام املواد لوضع الكمبيوتر من التعليمات تتَّبع

التصنيع لعملية الحقيقية الطبيعة (1)

أثار ما هذا طباعة. وليست تصنيع عملية طبيعتها يف األبعاد الثالثية الطباعة عملية
الطباعة أضافت إيمدجنج يس بي إيه مثل عاملية رشكة بأن سمعنا عندما اهتمامنا
مدير يل تي جون مع تواصلنا املزيد، وملعرفة تقدمها. التي للخدمات األبعاد الثالثية
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عىل جون وافق الرشكة. يف الرسيعة األولية النماذج صنع وخدمات األبعاد الثالثية النمذجة
واشنطن يف الرشكة مقر يف األبعاد الثالثية الطباعة بعملية تعريفية جولة يف اصطحابي

العاصمة.
طلب عىل ِبناءً األبعاد الثالثية الطباعة مجاَل يس بي إيه «دخلْت جون: يل قال
أما أخرى، مطبوعة ومنتجات ورقية مخططات تصنع الرشكة كانت لسنوات، عمالئنا.»
معمارية نماذج «نصنع وأضافجون: األبعاد. الثالثية األجسام لون يُفضِّ العمالء فإن اآلن،
امتالك عمالؤنا ل ويُفضِّ املعماري، والتصميم الهندسة لرشكات للمنتجات أولية ونماذج

األيدي.» وتتناقله عمالئهم عىل عرضه يمكنهم ملموس جسم
عينت سنوات، خمس حوايل ومنذ ،١٩٨٢ عام منذ السوق يف يس بي إيه رشكة تعمل
األولية النماذج وصنع األبعاد الثالثية للنمذجة املتنامي مرشوعهم إلدارة جون الرشكة
القرن تسعينيات يف رايس جامعة يف والجيوفيزياء الجيولوجيا جون درس الرسيعة.
يعمل كان عندما الوظيفية مسريته بداية يف األبعاد الثالثية الطباعة عىل وتَعرَّف العرشين،

األبعاد. ثالثية جغرافية خرائط تُنتج رشكة يف
من بداية للتفاصيل، واالنتباه بالفخر العاصمة واشنطن يف الرشكة مقر يومض
الزجاجي، السطح ذات الالمعة الطاولة حتى بعناية، املنظَّم للرشكة اإللكرتوني املوقع
ورشة من الرشكة نمت الرئيسية. االجتماعات غرفة يف اإلسكندنايف الطراز عىل مة واملصمَّ
العالم. حول املدن من العديد يف موظًفا و٥٥٠ للطباعة مركًزا ٣٥ إىل واشنطن يف للطباعة
غرفة كانت الرشكة. إنتاج ملنطقة عائَديِْن جون قادني التقديمية، الجولة انتهاء وبعد
مثرية جديدة صناعية ونكهة مناسب حجم ذا فصًال تشبه الرشكة يف األساسية الطباعة
الطابعات من العديد يديرون الرسمية غري املالبس ذوو الرشكة موظفو كان لالرتياح.
الطباعة ة أَِرسَّ وذات الصناعي املستوى عىل والعاملة أزيًزا، تُصدر التي األبعاد ثنائية امللونة

الكبرية.
أم طباعة عملية باعتبارها األبعاد الثالثية الطباعة إىل ينظر كان إن جون سألت
يف هي األبعاد» الثالثية «الطباعة تسمية أن «أعتقد قال: ثم قليًال جون صمت تصنيع.
يمكنها فهي تصنيعية؛ عملية األبعاد الثالثية فالطباعة تسويقية، ألغراض تسمية الغالب
عىل واعتماًدا كيماوية، موادَّ نستخدم إننا والتلوث. للفوىض مثرية مادية عملية تكون أن

أحيانًا.» الغازات من الواقي القناع أرتدي هنا، به أقوم ما
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املختلفة الصناعية األبعاد الثالثية الطابعات نماذج من العديد يس بي إيه رشكة تمتلك
كان واشنطن، يف الرشكة مقر يف للرشكة. تابعة مواقع عدة يف العالم حول واملنترشة
منطقة أركان أحد يف موجوًدا األبعاد الثالثية بالطباعة الخاص الصغري الرشكة «مصنع»
الزجاجيُة الغرفُة كانت املوظفني. وحجريات مكاتب من العديد وراء الرئيسية اإلنتاج
طابعتان هناك كانت لالسرتاحة. وغرفًة صغريًا مطبًخا ما يوًما هذه اإلضاءة الساطعُة

الحوائط. أحد من كبرية مساحة تغطيان الحجم ومتوسطتا األبعاد ثالثيتا صناعيتان
تصنع الثمن باهظة حديثة طابعات باستخدام الرشكة يف الطباعة خدمات جون يدير
عىل اعتماًدا لإلنتاج الزمنية األُُطر وتختلف يومني. أو يوم يف ل ومفصَّ ملون نموذج أي
ا ملفٍّ أم تُجرَّب لم أولية ُمَسوَّدة بالعميل الخاص التصميم ملف كان وهل النموذج تعقيد
مطبوعة املطبوعة األولية النماذج معظم إن للطباعة. قابًال تصميًما يوفر ثَمَّ وِمْن نهائيٍّا؛

باأللوان. تُطبع والخرائط النماذج بعض فإن ذلك، مع األبيض. باللون
الطابعات من العديد بجانب بالصندوق شبيهة آلة تقبع بالرشكة، الطباعة غرفة يف
ووراء اآللة داخل جانب. كل يف ني وُكمَّ زجاجية مقدمة تمتلك اآللة هذه األبعاد. الثالثية
يف الذراعني إدخال كيفية جون أراني قوي. هوائي ِمدفع يقع املقدمة، يف الزجاجي اللوح
تجاه الهوائي امِلدفع باستخدام بقوة الهواء وإطالق الصندوق من جانب كل عىل ني الُكمَّ
كانت املقابل، الحائط عىل سطحه. عن املسحوق من تبقى ما إلزالة حديثًا؛ مطبوع جسم
تُوضع والتي مذيبات، من الصادرة بالفقاعات تمتلئ صغرية معِدنية أحواض عدة هناك
للمسحوق. بقايا أي وإذابة أسطحها عىل النهائية اللمسات لوضع املطبوعة األجسام فيها
القرص مقدمة يف يوجد بإمرباطور. يليق كبري لقرص المًعا أبيض نموذًجا جون أراني
الصنع دقيق درابزين هناك كان القرص، سقف وفوق كبرية، رشفة تُكون أعمدة ثمانية
الجانب وعىل بعناية، محفورة قطرية نصف خطوط ذات قبة تعلوه مسطًحا طابًقا يُطوِّق
إىل الزوار تقود التي املنحنية السلم درجات من مجموعة هناك كانت القرص، من األيمن

الرئييس. الباب
أساليب باستخدام الصنع ممكَن بالتفاصيل الزاخر املعماري النموذج هذا يكن لم
أن شخص) (أو آلة ألي يكن ولم بالحقن، القولبة مثل التقليدية البالستيكي التصنيع
نماذج فإن كذلك الصلب، البالستيك من كتلة من الدقيق شكله لتشكيل املهارة يمتلك
للرشفة املكونة األعمدة وراء الفراغ أن كما الجدوى. بنفس ليست التقليدية املقوَّى الورق

الضغط. بفعل انهيارها إىل سيؤدي كان التقليدية، بالطرق ُشكَِّل إذا األمامية،
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رشكة من مهداة (الصورة قديم دير األبعاد: ثالثي بنحو املطبوع النهائي املعماري النموذج
واتسون). إيد تصوير: ستديوز؛ ميدويست

هذا من أعقد هو ما َصنع إنه حيث املطبوع؛ النموذج بهذا منبهر غري جون كان
األجزاء بعض صنع األبعاد الثالثية الطباعة لك «تتيح جون: قال الشأن هذا يف بكثري.
طريقة بأي صنعها يمكن ال التي الهندسية األشكال بعض تصنع فهي املذهلة؛ والنماذج

أخرى.»

للطابعات تصنيفان (2)

األبعاد؛ الثالثية الطباعة لتقنيات رئيسيني تصنيفني هناك أن الناس أُخرب ما عادًة
والتصنيف األشياء، لصنع بعض فوق بعضها الخام املادة طبقات يرسب األول التصنيف

األشياء. لصنع الخام املواد يدمج الثاني
يف الخام املادة يرسب — االنتقائي» الرتسيب «طابعات ه ولنُسمِّ — األول التصنيف
هيئة عىل التي الخام، املادة يكبس أو يرشُّ أو يقذف الطابعات من النوع هذا طبقات.
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األبعاد الثالثية والطابعات فوهة. أو محقن خالل من مسحوق، أو معجون أو سائل
أن بسبب بالرتسيب؛ يعمل الذي النوع من تكون ما عادًة واملكاتب املنازل يف املستخدمة
هشة تكون أن يمكن الصناعي املستوى عىل املستخدمة الحرارية املدافع أو الليزر وحدات

للغاية. وخطرية
تضع أو ترسب ال (لكن الخام املواد تدمج التي الطابعات من الثاني التصنيف
بني للربط الصقة مادة أو الليزر املعتاد يف يستخدم بعض) فوق بعضها الخام املواد
يستخدم — االنتقائي» الدمج «طابعات يسمى — الطابعات من النوع هذا الخام. املواد
تتذكر هل للضوء. الحساس الضوئي البوليمر أو املسحوق لتصليد الضوء أو الحرارة
الجسم صنع أنه وزمالئي أخربني الذي كيوبيتال رشكة مبيعات ملندوب الجريء الزعم

الليزر؟ باستخدام «طبعتْه» آلٍة باستخدام علينا عرضه الذي التوضيحي

ترش أو تكبس أو تقذف التي الطابعات (1-2)

من الخام املواد من ما نوًعا ترسب التي االنتقائي الرتسيب طابعات نستكشف أوًال دعونا
البالستيك هي بالطباعة الخاصة الخام املادة تكون ربما فوهة. أو طباعة رأس خالل
خاليا حتى أو بسكويت عجني أو الطباعة برسير اصطدامه بمجرد سيتصلب الذي الطري
مثل اإلعالم، وسائل يف شخصية، األبعاد ثالثية طابعة رأيت إذا خاص. طبي جل يف حية

الطابعات. من النوع هذا رأيت تكون أن املحتمل فمن ميكربوت، رشكة طابعات
الطابعات من النوع هذا يستخدمه الذي الطباعة ألسلوب الرسمي التقني االسم
القرن ثمانينيات يف الطابعات من النوع هذا ابتُكر املنصهر». بالرتسيب «النمذجة يسمى
وإذا التقنية، هذه عىل قائمة رشكة ذلك بعد أسس الذي كرامب سكوت يد عىل املايض
يعني فهذا املنصهر، بالرتسيب النمذجة باستخدام تعمل طابعة بأنها توصف آلة رأيت

الطباعة. رأس خالل من طرية خام مواد تُخرج أنها
عمله الطباعة رأس يبدأ أن قبل يبدأ األبعاد الثالثية الطباعة عمليات من النوع هذا
الربنامج إلعطاء الربمجي تصميم ملف عىل العثور هي األوىل الخطوة عدة. بخطوات
ما الثابت) الربنامج باسم أيًضا يعرف (الذي األبعاد الثالثية بالطابعة الخاص الداخيل
املستخدم يوصل جاهًزا، التصميم ملف يصبح أن بمجرد للطباعة. تعليمات من إليه يحتاج
يمكن خاصة ملفات بصيغة التصميم ملف ويحفظ بالطابعة، خاصته املحمول الكمبيوتر

الحًقا). هذه التحويل عملية تفاصيل (سنفرس به والعمل قراءته الطابعة لربنامج
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الطرف رؤية فيمكنك قرب عن نظرت إذا الطباعة. طور يف زال ما املوضح األبيض الجسم
البالستيك من رفيع رشيط عنه وينبثق األبيض، الجزء قمة يالمس الداكن املخروطي
رشكة من مهداة (الصورة الحًقا سيزول مطبوع دعم هيكل هو الداكن والبالستيك األبيض.

اسرتاتاسيس).

امليكانيكي املسار يحسب املهيأ، للملف للطباعة الثابت الربنامج قراءة بمجرد
أين ملعرفة الطباعة رأس يحتاج املثال، سبيل عىل الطباعة. برأس الخاصة والحركات
املادة من الالزمة والكمية التصميم لشكل الخارجي اإلطار الطباعة فوهة تُرسب أن يجب

ذلك. إىل وما يضعها وأين إخراجها الطباعة رأس عىل يجب التي الخام
يمكن العمليات، من التتابع هذا تخطيط للطابعة الثابت الربنامج إنهاء بمجرد
رأس املعتاد يف الخام املواد ترسب التي الطابعات تحرك البدء. املادية الطباعة لعملية
الهيكل أو املسند املهندسون (يسميها واألفقية الرأسية القضبان من مجموعة فوق الطباعة
يخطط األوىل، الطبقة ولرتسيب تكون. أن تحتاج أينما الطباعة رأس تدفع التي املؤقت)
الطبقة وتمثل سيُطبع. الذي الجسم سيشغله الذي للحيز الخارجي اإلطار الطباعة رأس
املخطط قهوة، قدح من السفيل الجزء حول رصاص بقلم تخطيًطا تشبه التي األوىل،
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محيط مللء وعودة؛ ذهابًا التحرك يف الطباعة رأس يستمر ثم الجسم، لقاعدة الخارجي
للتلوين. كتاب يف شكًال يمأل طفل مثل الشكل

بنحو الطباعة رأس يرتفع الجسم، يشغله الذي الحيز يف طبقة أول وضع بعد
حيث العملية هذه تكرار يف الطابعة وتستمر الثانية، الطبقة لوضع للعمل ويعود طفيف
يف موضح هو كما بعض، فوق بعضه الجسم من اآلخر تلو عرضيٍّا قطاًعا بتأنٍّ تضع

أليام. بل لساعات تستمر أن يمكن عملية وهي التصميم، ملف
يمكن الطباعة تقنية أن هو األبعاد الثالثية الطباعة من النوع بهذا املتعلق الجيد األمر
عريض نطاق استخدام ويمكنها التكلفة، وقليلة نسبيٍّا التقنية منخفضة لنُسخ تبسيطها
ثالثي بنحو طباعتها يمكن الفوهة من إخراجها يمكن خام مادة فأي الخام؛ املواد من
الطباعة ملحبي شهرية خام مواد هي البسكويت وعجني والجبن التزيني سكر األبعاد.
مزيج وهو الحي» «الحرب هي حديثًا استخدامها بدأ التي الطباعة مواد إحدى والطعام.
الطب مجال يف الباحثون يستخدمها التي خاص طبي جل يف املوضوعة الحية الخاليا من

األبعاد. الثالثية الحيوية الطباعة أبحاث أجل من
الثمن وباهظة كبرية طابعات تستخدم والتصميم التصنيع رشكات أن من الرغم عىل
أو املدريس أو املنزيل لالستخدام مثالية االنتقائي الرتسيب طابعات فإن النوع، هذا من
أن كما منخفض، بصوت تعمل النوع هذا من الثمن رخيصة الطابعات وحتى املكتبي.
من تشغيلها يف أمانًا أكثر يجعلها نسبي بنحو الحرارة منخفض طباعة لرأس استخدامها

القدرة. عالية الليزر أشعة تستخدم التي الطابعات
األجسام طباعة يمكنها أنه هو االنتقائي الرتسيب لطابعات السلبية الجوانب أكرب أحد
تشكيل يجب ولذا فقط؛ الطباعة رأس من إخراجها يمكن التي الخام املواد باستخدام
التي الطابعات ومعظم مختلفة. ظروف يف املثال، سبيل عىل املنصهر، املعِدن أو الزجاج
باستخدام التصنيع عملية بساطة عىل تحافظ اليوم، السوق يف املتاحة بالرتسيب، تعمل
عىل األبعاد الثالثية الطباعة بالستيك ويُباع لها. مخصًصا يُصنع البالستيك خاصمن نوع
الطابعة يف مبارشًة نهاياتها توضع التي اإلسباجيتي مكرونة تشبه ملفوفة جدائل هيئة

الطباعة. رأس خالل من ويُخرج البالستيك يُذاب حيث

البوليمر بنفث الطباعة

وقد بالرتسيب، العاملة الطابعات أنواع أحدث البوليمر تنفث التي الطابعات تُعترب
مع اندمجت (والتي جيومرتيز أوبجيت تسمى إرسائيلية رشكة ٢٠٠٠ عام طورتها
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الكتاب. هذا لغالف املرشحة التصميمات من واحًدا تُصنِّع البوليمر تنفث طابعة

من التقنيات البوليمر تنفث التي الطابعات تقتبس .(٢٠١٢ عام اسرتاتاسيس رشكة
يرش الذي الطباعة رأس بني بجمعها األبعاد، الثالثية للطابعات الرئيسيني النوعني كال
من البوليمر لهذا وتصليدها للغاية، رفيعة طبقات هيئة عىل السائل الضوئي البوليمر

قوي. البنفَسجية فوق لألشعة مصباح خالل
طريقة يُعترب القطريات رش أن هي الطابعات من النوع هذا استخدام فائدة إن
وللتوضيح ميكرونًا، ١٦ إىل سمكها يصل للغاية رفيعة طبقات لتصنيع ودقيقة رسيعة
البوليمر تنفث التي الطابعات ودقة ميكرونات، ١٠ إىل يصل الحمراء الدم كرة قطر فإن
تُمثِّل أن يمكن حيث الطبية؛ أو الصناعية التطبيقات يف الستخدامها مثالية تجعلها
ويمكن الطباعة. عملية يف للغاية مهمني عاملني الطباعة ورسعة الدقة» «عالية األشكال
الطباعة يمكنها حيث الوقت نفس يف طباعة رءوس عدة استخدام الطابعات لتلك

واحدة. طباعة عملية يف الخام املواد من العديد باستخدام
باملادة املتعلقة القيود يف الطابعات هذه باستخدام الطباعة عيوب أكرب أحد يكمن
والبوليمر الضوئي. البوليمر ى يسمَّ البالستيك من نوع وهو تستخدمها، التي الخام
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فوق لألشعة يستجيب التخصص وشديد الثمن باهظ البالستيك من نوع الضوئي
لكن صالبة املوجودة التصنيع مواد أكثر أحد البالستيك يكون أن ويمكن البنفَسجية،
نطاق من يحد ما وهو نسبيٍّا، االنكسار ورسيعة هشة الضوئي البوليمر أنواع معظم

تطبيقاتها.

بالليزر النهائي التشكيل

يقذف ما وهو بالليزر»، النهائي «التشكيل هو االنتقائي بالرتسيب الطباعة أنواع أحد
يفلت املسحوق بعض بحرص. يوجهه قوي ليزر شعاع داخل مسحوق هيئة عىل مادة
الليزر شعاع بؤرة بنقطة ترتطم التي املحظوظة الجسيمات لكن جانبًا، ويقع الشعاع من
الليزر بؤرة نقطة مسح وأثناء ولهذا، املتنامي. الجزء سطح يف فوًرا وتندمج تنصهر
الذي الجزء فإن املسحوق، من للمزيد الفوهة وإخراج املطبوع، للجسم الخارجية للحدود

بطبقة. طبقة ينمو يُطبع

وتُكوِّن البؤرة بنقطة ترتطم التي الجسيمات تنصهر ليزر. شعاع داخل يُقذف مسحوق معِدن
أوبتوميك). رشكة من جريلز ريتشارد من مهداة (الصورة تدريجيٍّا املعِدني الجسم

التيتانيوم مثل صلبة خام مواد من أجسام صنع يمكنها أنه هي العملية هذه ِميزة
تنظر لم هذه، املعدنية «الطباعة» عمليات ابتكار قبل للصدأ. القابل غري والصلب
فقط تعمل كانت أنها بسبب بجدية؛ األبعاد الثالثية للطباعة «الكربى» الصناعات
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النهائي التشكيل مثل املعادن طباعة عمليات ظهرت وعندما (البوليمر)، بالبالستيك
اهتماًما أكثر والسيارات الطائرات صناعات مثل الكربى الصناعات أصبحت بالليزر،
أجسام لصنع اليوم بالليزر النهائي التشكيل تقنية وتستخدم األبعاد. الثالثية بالطباعة
قنوات ذات التيتانيوم من املصنوعة التوربينات ِريَش مثل الصلبة املعادن من معقدة

الداخلية. التربيد
نفس يف الليزر شعاع خالل املسحوق تقذف أن يمكن واحدة فوهة من أكثر أن وبما
«طباعة» أجل من الوقت نفس يف الشائعة املعادن من العديد استخدام فيمكن الوقت؛
موضع عىل ِبناءً النسبة تتغري أن ويمكن للضبط، قابلة بنِسب مختلطة) (معادن سبائك

متدرجة. سبائك صنع إىل يؤدي مما الرأس؛

الرقائقي التصنيع

التصنيع وهو االنتقائي، بالرتسيب الطباعة أنواع من آخر نوع هناك آخًرا، وليس وأخريًا
طبقات، لتكوين طباعة رأس األسلوب هذا عىل املعتمدة الطابعات تستخدم ال الرقائقي.
تُدمج ثم رفيعة، صفائح أو لرقائق الخام املادة ل تُحوَّ — األسلوب اسم يشري كما — بل

األبعاد. ثالثي واحًدا جسًما لتصنع مًعا
تقوم طباعة، رأس استخدام من وبدًال تصميم، بملف الرقائقي التصنيع عملية تبدأ
الحدود القطع أداة تقطع التصميم، ملف إرشادات باتباع بالعمل. ليزر شعاع أو سكني
أنك تخيَّل املعِدن. أو البالستيك أو الورق من رقيقة طبقة من املطبوع للشكل الخارجية
الورق عىل الخارجية حدوده قطعت ثم الورق من قطعة عىل ووضعته قهوة بقدح أمسكت

القدح. قاعدة شكل لتأخذ
طبقة وتضع جانبًا ُقطع ما الطابعة تزيح القطع، عملية من القطع أداة انتهاء بعد
املقطوعة الطبقات الطابعة تكوم التالية. الطبقات لقطع الصق غشاء من جديدة رقيقة
للجسم العرضية القطاعات تقطيع ينتهي وعندما املعِدن. أو البالستيك أو الورق من
ثالثي جسم يف مًعا لدمجها املقطوعة الطبقات وتكبس الطابعة تُصفح يُطبع، الذي
ورق من مقطوعة صفائح تدمج الطابعات من النوع هذا طرازات وبعض صلب. األبعاد
مًعا لتكون تسبقها بالتي طبقة أي حك يف تتسبب قوية صوتية فوق بذبذبات األلومنيوم

سميك. بنحو مرصوصة طبقات
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تلصق أو تدمج أو تصهر التي الطابعات (2-2)

الدمج عملية تستخدم التي تلك هي األبعاد الثالثية الطابعات من الكبرية الثانية العائلة
الطابعات أوائل من العديد استخدم طبقات. يف الخام املواد دمج أو لصهر االنتقائي
خاص، بنحو الطريقة، هذه من نوعان هناك الطريقة. هذه التِّجارية األبعاد الثالثية

بالليزر. والتصليد الفراغية الطباعة واسع: نطاق عىل يُستخدمان

الفراغية الطباعة

الثالثية للطباعة التِّجارية الطرق أوىل إحدى السترييوليثوجرايف أو الفراغية الطباعة تُعترب
املنزلية. الثالجة بحجم طابعة داخل يقبع السائل بالبوليمر مليئًا صغريًا وعاءً تخيَّل األبعاد.
البوليمر وهو البالستيك، من خاص نوع من سطح فوق الليزر شعاع الطابعة تمرِّر
مسحة وكل له. التعرض عند يتصلب الذي البنفسجية، فوق لألشعة الحساس الضوئي
متتابعة. طبقات يف يُطبع الذي العريضللشكل والقطاع الخارجي اإلطار تخطط الليزر من
الجزء عليها يقبع التي للتحريك القابلة الطاولة تنخفض لليزر، مسحة كل بعد
بوليمر يغمر ثم السائل يف قليًال يسقط الجزء هذا امِللِّيمرت. من ضئيل بمقدار املطبوع
بتوجيه املعاكس االتجاه يف تعمل الفراغية الطباعة طابعات وبعض قمته. جديد ضوئي
قاعدته لتنغمر املطبوع الجسم خفض) من (بدًال رفع ثم الضوئي للبوليمر ألعىل الليزر

جديد. سائل يف قمته) من (بدًال
القيام يجب ما هناك زال ما الطريقة، بهذه األبعاد ثالثي جسم طباعة من االنتهاء بعد
يدويٍّا. أسطحه لصنفرة الجسم يحتاج وأحيانًا الزائدة، الخام املواد شطف يجب إذ به؛
البنفسجية. فوق لألشعة «فرن» يف املعالجة من املزيد أحيانًا يتم يُطبَع، ما عىل واعتماًدا
ليزر ألشعة ويمكن ودقيق، رسيع الليزر أن هو الفراغية للطباعة اإليجابي الجانب
الطباعة رءوس به تقوم مما أعىل بدقة األشكال لتخطيط متواٍز بنحو العمل متعددة
األبعاد الثالثية للطابعات ويمكن الخام. املواد بقذف تعمل والتي الحالية، األبعاد الثالثية
إىل سمكها يصل رفيعة بطبقات الصنع، دقيقة وأجزاء نماذج صنع اليوم الصناعية
وأنواع جودة تستمر وبينما رقيقة. ورق قطعة عن سمًكا يقل ما وهو ميكرومرتات، ١٠
أكثر نطاق صنع يمكنها الفراغية الطباعة آالت فإن التطور، يف الخام الضوئي البوليمر

متخصصة. خام بمواد األجسام من توسًعا
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األجزاء فإن املتوالية، العرضية القطاعات شكل البنفَسجية فوق األشعة ليزر يخطط بينما
كونسبتس). سوليد رشكة من مهداة (الصورة الخزان يف ببطء تُخفض لبة الصُّ

املستخدمة، الطباعة تقنية ترجع األبعاد. الثالثية الطباعة لعملية العالم يف النماذج أول أحد
هال). تشاك من مهداة (الصورة العرشين القرن ثمانينيات ألوائل الفراغية، الطباعة وهي
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الضوئي البوليمر من الناتجة األبخرة أن هو الفراغية للطباعة السلبية الجوانب أحد
ليس الضوئي البوليمر فإن كذلك، استُنشَقت. إذا التسمم تسبب أن يمكن املعالج غري
بالقولبة التصنيع يف املستخدمة الحرارية اللدائن من نظرائه مثل التحمل وشديد قويٍّا
الطباعة تكلفة يجعل الليزر تستخدم آلة عىل اإلبقاء وتعقيد تكلفة أن كما بالحقن،
تستخدم تكلفة أقل آالت هناك لكن املنزيل، االستخدام إىل بالنسبة للغاية مرتفعة الفراغية
هذه نمو إىل تؤدي ربما راي البلو أقراص من التكلفة قليل البنفَسجية فوق األشعة ليزر
مرة. كل يف فقط وحيدة خام بمادة الطباعة حاليٍّا الفراغية الطباعة آلالت ويمكن السوق،

بالليزر االنتقائي التصليد

التصليد تقنية بيمان وجوزيف ديكارد كارل هما تكساس، جامعة من باحثان ابتكر
أسلوبًا بالليزر االنتقائي التصليد يتبع العرشين.1 القرن ثمانينيات يف بالليزر االنتقائي
وعاء، يف السائل الضوئي البوليمر استخدام من بدًال لكن الفراغية. للطباعة مشابًها

مسحوًقا. تستخدم
كما ليست لليزر االنتقائي بالتصليد الطباعة عملية فإن الفراغية، الطباعة ومثل
قويٍّا ليزر شعاع الطابعات هذه تمرر طباعة». «عملية أنها الناس من العديد يتصور
تضع ثم الليزر، لشعاع يتعرض حينما املسحوق ينصهر املسحوق. من رسير سطح عىل
وتخفض العلوي، الجانب عىل املسحوق من جديدة طبقة الطابعة داخل دوارة أسطوانة

امللِّيمرت. من ضئيًال جزءًا الطباعة رسير
من املطبوع فالجسم مزايا؛ لها السائلة املواد من بدًال املسحوق باستخدام الطباعة
املنصهر غري املسحوق إن حيث الطباعة؛ عملية خالل انهياره احتماالت تقل املسحوق
املستخدمة غري املسحوق بقايا تدوير إعادة يمكن الحاالت، بعض يف ذاتي. كداعم يعمل
أكثر تكون مسحوق هيئة عىل التي الخام واملواد أخرى. طباعة عملية يف واستخدامها
يف بما مسحوق، هيئة عىل عليها الحصول يمكن الخام املواد من العديد إن حيث تنوًعا؛

والتيتانيوم. والربونز والصلب النايلون ذلك
وليست األسطح ية مسامِّ أجساًما يصنع أنه هو بالليزر للتصليد السلبي الجانب
من أنواع عدة طباعة حاليٍّا التقنية هذه تستخدم التي للطابعات يمكن وال ملساء،
املكاتب؛ أو املنازل يف لالستخدام مناسبة غري زالت ما أنها كما واحد، وقت يف املسحوق
لذا صحيح، بنحو معها التعامل يكن لم إذا لالنفجار تميل املسحوق أنواع بعض أن وبما
النيرتوجني. بغاز ومليئة بإحكام مغلقة بغرفة لوضعها بالليزر بالتصليد الطابعات تحتاج
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مغموًرا املطبوع بالجسم الحال ينتهي مسحوق. هيئة عىل معِدنًا ويدمج يصهر ليزر شعاع
كونسبتس). سوليد رشكة من مهداة اإليضاحية (الصورة الطباعة عملية نهاية يف مسحوق تحت

بأي اإلمساك يمكن وال شديدة، حرارة تُصِدر بالليزر بالتصليد الطباعة فإن وأخريًا،
الطبقات، وُسمك حجم عىل وِبناءً الطابعة. من إخراجه بعد مبارشًة الطباعة مكتمل جسم

يوم. إىل تصل لفرتة لتربد تُرتك أن إىل األكرب األجزاء تحتاج ربما

املجسمة الطباعة

الصمغ من معينًا نوًعا أو — الصقة مادة الطباعة رأس يُخِرج املجسمة الطباعة عملية يف
العرشين القرن ثمانينيات أواخر يف التقنية هذه ابتكر الخام. املادة مسحوق لتغطَي —
األستاذ مع بالتعاون وليامز، بول يدعى للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف طالب

ساكس. إيالي عليه املرشف
بعض ويف الليزر، تستخدم التِّجارية باإلضافة التصنيع أنظمة كانت الوقت ذلك يف
آالت أوىل وكانت صغرية. شاحنة حجم يف األنظمة وكانت للطباعة، سامة مواد األحيان
بديًال كانت املجسمة الطباعة إن وحيث الثمن؛ وباهظة التشغيل معقدة باإلضافة التصنيع
تقوم التي التقنية اخرتاع براءة الحًقا للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد سجل به، بًا مرحَّ
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العديد أساس أصبحت (حيث الرشكات من للعديد َصتْها ورخَّ املجسمة، الطباعة عليها
العالم). حول التِّجارية األبعاد الثالثية الطابعات من

أسطوانة الفرد رأس الطباعة
النافثة

رسير
ا-سحوقا-سحوق

الجديد

الجزء
ا-طبوع

قط1ات
رابطة

منصة الطباعة

مكبس ضخ
ا-سحوق

مكبس
الطباعة

مغذيات
الربط

إمدادات
ا-سحوق

عىل قائم مسحوق من رسير عىل باأللوان مة املجسَّ الطباعة عملية خالل امللون الصمغ يُنَفث
ديفيد من مهداة (الصورة العملية تتكرر ثم املسحوق من جديدة طبقة تُبسط ثم النشا

مكارثي).

لها وليامز بول رؤية كانت بساطتها. يف يكمن املجسمة الطباعة نجاح رس كان
املاجستري أطروحة يف بول كتب آنذاك. التقنيات أحدث إىل بالنظر وخاصة؛ جريئة رؤية
االحتياج دون من زر، بضغطة أجزاء صنع هو املكتبي التصنيع «هدف قائًال: خاصته
يتميز مكتبي تصنيع كنظام املجسمة الطباعة وليامز تخيَل آخر.»2 يشء بأي القيام إىل

االستخدام. وسهولة التكلفة وانخفاض والدقة بالرسعة
ومنخفضة شهرية طريقة وأصبحت صانعها رؤية املجسمة الطباعة حققت اليوم،
ن تُكوِّ املجسمة بالطباعة تعمل التي الطابعات أن وبما األبعاد، الثالثية للطباعة التكاليف
الليزر، تستخدم ال اآلالت هذه فإن الخام، املواد فوق الصمغ ضخ طريق عن الطبقات
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من النوع هذا يحتاج وال الخام. املواد أنواع من عريًضا نطاًقا تستخدم أن ويمكن
الجانب لكن تشغيلها. يف للطاقة موفرة فإنها ولهذا القدرة؛ عالية مكونات لدعم الطابعات
وذلك خشنة؛ أسطح لها تكون ألن تميل بها املطبوعة األجسام أن يف يكمن لها السلبي

ليزر. شعاع دون الرفع شديدة طبقات صنع صعوبة بسبب
الطباعة؛ يف األلوان استخدام عىل قدرتها هي املجسمة الطباعة مميزات كربى إحدى
يسمح مما امللون الحرب من إضافية قطريات بضع نفث أيًضا يمكن الصمغ، يُرسب فعندما
الخام املواد أنواع من الكثري استخدام كذلك ويمكن األبعاد. ثالثية ملونة نماذج بتصنيع
بقوام أجساًما يُنتج ما وهو النشا، يشبه ما بني ما تتنوع والتي مسحوق، هيئة عىل التي
األفران أحد داخل وضعه إىل يحتاج الذي لصال الصَّ مسحوق إىل الرميل الحجر يشبه
املطحونة والعظام الزجاج مسحوق املجسمة الطباعة يف البعض استخدم ُصلبًا. ليصبح
معادن مسحوق تستخدم الطابعات وبعض الخشب. نُشارة وحتى املقطَّعة واإلطارات

ُصلبًا. ليصبح فرن يف وضعه إىل امُلغرَّى الربونز يحتاج ثم الربونز، مثل

التصميم ملفات إعداد (3)

األكرب الجزء يقبع الذي الجليدي الجبل ومثل تصميم. ملف باستخدام الطباعة عملية تبدأ
ملف إعداد يتضمن اإلعداد من ضخم قدر إىل تحتاج الطباعة عملية فإن املاء، تحت منه
أن جون أخربني إيمدجنج، يس بي إيه لرشكة زيارتي خالل الطابعة. وتحضري التصميم
التصميم ملفات حفظ يف عمالئه مساعدة هو كثريًا) يُالَحظ ال (الذي التحديات أكرب أحد

مناسبة. بصيغة خاصتهم
األبعاد. الثالثية الطابعة يف الداخيل الربنامج مع متوافًقا التصميم ملف يكون أن يجب
إىل امليكانيكية الطابعة مكونات الثابت) الربنامج باسم يعرف ما (أو الربنامج هذا يرشد
ثالثي نحو عىل لطباعته مكتمٍل تصميٍم ملف إعداُد دائًما يكون وال به، تقوم أن يجب ما

بسيطة. عمليًة األبعاد
يسلِّم عندما األبعاد الثالثية الطباعة عملية تبدأ إيمدجنج، يس بي إيه رشكة يف
لجون. التصميم ملفات — املعماريني واملهندسني املهندسني من وأغلبهم — الرشكة عمالء
من العديد املثال، سبيل عىل التصميم. برامج من معني نوع لتفضيل املهن معظم تميل
ويُعترب مجاني، الربنامج هذا آب. سكتش جوجل برنامج يستخدمون املعماريني املهندسني
ويميل املبتدئني. واملصممني املعماريني واملهندسني للمعلمني االستخدام سهلة تصميم أداة
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لبة. الصُّ للنمذجة وتِجاري متقدم برنامج باستخدام التصميم ملفات لصنع املهندسون
بياناتهم وتأتي متكرر بنحو الخرائط صناع أو الجراحني أو الجغرافيني مع جون ويعمل

تشخييص. طبي تصوير أو بُعد عن مستشعر أو ضوئي ماسح من
مسألة مع التعامل كيفية وهو األبعاد، الثالثية الطباعة عملية يف متكرر تحدٍّ هناك
يأتي االعتبار. يف األبعاد الثالثية الطباعة وضع دون من ُصنعت التصميم برامج معظم أن
وخصائصه. تحدياته له كلٌّ للملفات، املختلفة الصيغ من مربكة بمجموعة التصميم ملف
إذا األبعاد، ثنائية الطباعة عالم «يف جون: أخربني إيمدجنج، يس بي إليه زيارتي وخالل
زلت فما الطباعة، زر عىل ونقرت جذاب، غري أو سيئ بنحو ُمنجز مستند لديك كان
ا.» حقٍّ تريد ما يكن لم لو حتى مطبوع، مستند عىل — ما بنحٍو — النهاية يف ستحصل
قاعدة وفق يسري ال فاألمر األبعاد، الثالثية الطباعة يف «أما قائًال: جون استمر
يخرج فلن رديئة امُلدخالت كانت فإذا رديئة»؛ مخرجات إىل تؤدي الرديئة «امُلدخالت
اإلعداد، سيئ تصميم ملف عىل حصلت إذا األبعاد، الثالثية الطباعة عالم ففي يشء؛ أي
خام مواد بتبديد الحال بك سينتهي ذلك، من األسوأ أو يشء، بال الحال بك سينتهي

التكلفة.» باهظة
بعض إىل معقدة، ألجسام املصممة تلك وخاصة التصميم، ملفات معظم يحتاج
جودة عن كثريًا تتحدث الناس أن من الرغم «عىل الشأن: هذا يف جون قال امُلتَقن. التعديل
التصميم مللف فيمكن التصميم؛ ملف صانع مهارة هو ا حقٍّ يهم فما التصميم، برامج
من وإصالحه ضبطه إعادة إىل أحتاج إنني حيث الطباعة؛ عملية من يبطئ أن السيئ

أجلهم.»
إىل امللف تحويل هي لجون التالية الخطوة فإن التصميم، مللفات العمالء تقديم بعد
ملفات صيغة الصيغة هذه إل». تي «إس تسمى األبعاد الثالثية بالطباعة خاصة صيغة
الفراغية الطباعة تقنية مخرتع هال تشاك صنعها حيث عقود إىل تاريخها يرجع معيارية
سكريبت البوست لصيغة قليًال مشابهة الصيغة هذه سيستمز. دي ثري رشكة ومؤسس
قراءته األبعاد ثنائية الورق طابعات تستطيع يشء إىل الكمبيوتر مستندات تحوِّل التي

معه. والتعامل
إل تي إس ملف أن من للتأكد الجودة ضبط هو عميل من كبري «جزء جون: قال
كان لعٍرص اليوم املوجودة امللفات صيغة تعود به.» يقوم أن مفرتض هو بما سيقوم
امللفات هذه ووظيفة األبعاد. الثالثية طابعاتهم من القليل أقل إىل فيه يحتاجون الناس
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واألدوات املنتجات من العديد من مكون معقد بيئي نظام هو األبعاد الثالثية الطباعة مشهد
مستخدمها ويرتاوح والخدمات، واألجهزة الربمجيات تضم التي املصدر) (املفتوحة والتطبيقات
،( ١١ /٢ /٢٠١٢ ،٦ (إصدار ترانفام (مصفوفة الصناعي املستهلك إىل العادي املستهلك بني ما
tuan@tranpham.com | @ttranpham | http://www.linkedin ترانفام: توان من مهداة

.(.com/in/ttranpham

يستطيع ال ببساطة لكنه ومميز، طويل تاريخ لها كان الصيغة وتلك سهلة. وظيفة ليست
التصميم. وبرامج الطباعة تقنيات يف الجاري التقدم مجاراة

تعقيدات ينقل أن ما بطريقٍة يجب إل تي إس ملف أن حقيقة يف التحدي يكمن
يصعب لكن الرقمي شكلها يف مبارشة تكون ربما التي املتشابكة والتفاصيل التصميم
يف التصميم برامج تطورت املثال، سبيل عىل األبعاد. الثالثية الطابعة لرأس توصيلها
إىل وبالنظر — ولهذا طبقات؛ من صنعها من بدًال األشياء تقطع التي التصنيع آالت عرص
بعمليات تقوم كيف تتعلم تزال ما فإنها — الصناعي الهندسية التصميم برامج تاريخ

طرح. عمليات من بدًال إضافة
«الشكل» «تغلف» الصيغة تلك فإن إل، تي إس لصيغة التصميم ملف تحويل بعد
آالف من مصنوع وهو الشبكة، ى يسمَّ افرتايض سطح داخَل م املصمَّ للجسم الرقمي
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تُستخدم ما (كثريًا متشابك مضلع كل املتشابكة. املضلعات ماليني) الحاالت بعض (ويف
الجسم. شكل تخص معلومات يحمل الشبكة سطح تكوِّن التي املضلعات من املثلثات)
يشء أي يتضمن التصميم، ملف تحويل أثناء املهندسني، لغري اليشء بعض محري أمر يف
من أيٍّا فإن املثال، سبيل عىل املصمم. الجسم من للهواء يتعرض جزء أي سطًحا ى يسمَّ

الداخيل. تجويفه داخل أو للجسم خارجيٍّا سطًحا يكون أن يمكن الجسم أسطح
إس مللف االفرتايض السطح فإن إل، تي إس لصيغة التحويل عملية تنتهي عندما
مادي جسم تغليف عملية ما بنحٍو ويشبه تماًما، محكًما يكون أن يجب املغلف إل تي
الشبكي سطحه ويقرأ يغطي ملف هو امللف هذا إن للماء. مقاومة محكمة مادة من بنوع
أو ثقب أي ومثل وكامل. دقيق بنحو الداخلية وتجاويفه امُلصمم الجسم أسطح منحنيات
الشبكي السطح يف فجوة أي فإن للمياه، ومضاد اإلغالق محكم شمواه حذاء أي يف فجوة

الحًقا. مشكالت تسبب أن يمكن إل تي إس مللف
الجرس فإن لالستخدام، وجاهًزا الصنع محكم إل تي إس ملف يصبح أن بمجرد
اكتمل قد يكون الكمبيوتر بمساعدة والتصنيع الكمبيوتر بمساعدة التصميم بني الرابط
بالشكل شبكي بسطح األبعاد ثالثي بنحو طباعته املراد الجسم تغليف وبعد تقريبًا.
يقوم املرحلة، هذه يف بالطبقات. التصنيع عملية األخرية؛ للمرحلة إعداده يجب املالئم،
التصميم «يقطع» ثم امللف للطابعة الثابت الربنامج يقرأ له؛ عمل بآخر إل تي إس ملف
التي الرقيقة الفعلية الطبقات ستقابل رقيقة افرتاضية لطبقات بشبكة املغلف الرقمي

األبعاد. ثالثي بنحو ستُطبع ما رسعان
جسًما سيصبح ملا عرضيٍّا قطاًعا إل تي إس ملف من افرتاضية طبقة كل تُمثِّل
اإلطار هذا القهوة؟ قدح لقاعدة التخطيطي الخارجي اإلطار تتذكرون هل مطبوًعا. نهائيٍّا
ثالثي بنحو مطبوعة مفردة طبقة وسيشكل امللف، يف واحدة «طبقة» سيساوي الخارجي
ذهابًا مجايل بمسح للقيام الطابعة ستحتاج الخارجي، املحيط تخطيط وبعد األبعاد.

التلوين. كتب يف األشكال تلوين مثل تماًما املحيط، داخل مللء وعودة؛
ملف تحويل من تتأكد مدمجة ر تصوُّ أداة تمتلك األبعاد الثالثية الطابعات بعض
برنامج سيعمل املستقبل، يف إل. تي إس بصيغة ملف إىل الكمبيوتر بمساعدة التصميم
الوقت يف مصممه. يريده كان ما طباعة يمكنه التصميم ملف أن من التأكد عىل ذكي
وحتى رقميٍّا؛ تجسيدها بداية منذ التصميم ملفات أنواع كل جون مثل خرباء يرشد الحايل،
«بمجرد اإلطار: هذا يف جون قال األبعاد. ثالثي بنحو مطبوًعا متينًا جذابًا نموذًجا تصبح

األمر.» يف ما أصعب انقىض فقد جاهًزا، التصميم ملف يصبح أن
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يصبح أن بمجرد املرحلة، هذه يف فإنه اآلن، حتى يشء بكل يقومون البرش كان إذا
أدواُت تُميل الطابعة أعماق ففي نفسها؛ تلقاء من الطابعة تعمل جاهًزا، التصميم ملف
عىل — الورق طابعات يف الطابعة بربامج الشبيهة — واملستشعرات الصغر بالغة التحكم
قائًال: جون أخربني ينبغي. كما يسري يشء كل أن من للتأكد به القيام عليها ما الطابعة

الليل.» طوال إرشاف دون من العمل للطابعات يمكن الطباعة، زر عىل النقر «بعد

من مهداة (الصورة وتنظيفه باملسحوق امليلء الطباعة رسير من إخراجه بعد املطبوع الجسم
سيستمز). دي ثري رشكة

البَعدية واملعالجة الدعم هياكل طباعة (1-3)

عندما البَعدية. املعالجة بعملية إيمدجنج يس بي إيه رشكة يف الطباعة عملية تنتهي
عملية من تخرج ال املطبوعة األجسام معظم أخرى. مرة البرش دور يأتي الطباعة، تنتهي
يأتي الطابعة، من للتوِّ املطبوع الجسم سحب بعد ولذا التشكيل؛ ومثالية المعة التصنيع

البَعدية». «املعالجة يسمى إجراء وهو اليدوي، واإلعداد التنظيف بعض دور
عملية يف أخرى خطوات أي مثل ، للتوِّ ومطبوعة التكوين معقدة أجسام مع التعامل
املطبوعة األجزاء تكون أن فيمكن خاصتها؛ التعلم منحنى لها األبعاد، الثالثية الطباعة
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أن هو التعلم منحنى من «جزء جون: قال الطباعة. آلة من تخرج عندما هشة حديثًا
الخام.» املواد من الكثري وتحرق األشياء من العديد تكرس

لصنع وقوية جديدة طريقة األبعاد الثالثية الطباعة تجعل التي القدرات نفس تساهم
التي األجسام وتكون والتصنيع. التصميم عملية تعقيدات زيادة يف جديدة ونماذج أشكال
كبري بنحو املجوفة أو امللتفة التصميمات ذات تلك أو الطويلة األجزاء من الكثري تمتلك
نموذج أو بروكلني لجرس األبعاد الثالثية الطباعة تخيَّل طباعتها. يف صعوبة األكثر

عريض. لكنه رقيق مسطح سقف له معماري
عىل يجب ودقيق، معقد بنحو متداخلة شبكية أجزاء مثل رائعة سمات لطباعة
إىل جنبًا الهياكل لتلك الخام املواد تُطبع الدعم. هياكل االعتبار يف يأخذ أن الجيد املصمم
هياكل فإن ِبناء، مرشوع أي يف املؤقتة السقاالت ومثل األساسية، الخام املواد مع جنب
بعض األبعاد. الثالثية الطباعة عملية أثناء الجسم شكل عىل الحفاظ يف تساعد الدعم
لكن الدعم، هذا لتوفري الخام املسحوق عىل يعتمد وبعضها دعم، هياكل تتطلب الطابعات
الدعم مواد وتُزال املرونة. من املزيد أجل من إضافية دعم هياكل يوفرون املصممني بعض

البَعدية. املعالجة مرحلة يف الطباعة عملية نهاية يف
نوع وأي املطبوع، الجسم تصميم تعقيد عىل البَعدية املعالجة ونوع درجة تعتمد
وربما عليها. يبدَو أن إىل يحتاج التي الجودة ومدى منه، مصنوع البالستيك راتينج من
والتنعيم. والغسل اليدوية الصنفرة عمليات بعض الداعمة الخام املواد إزالة تتضمن
مع تُلَحم أو تُدَهن أو تُصنَفر أن املمكن من األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة األجسام وبعض

منها. الغرض عىل اعتماًدا أخرى؛ أجسام

الخام املواد (4)

الرقمي العاَلَمني بني بالربط يتعلق فيما تحديًا يُعترب التصميم ملف مع التعامل كان إذا
تتكون املصمم. يريد كما التشكل عىل الخام املواد إجبار هو الثاني التحدي فإن واملادي،
رسيعة وتدفقات الضوء من الصغر متناهية ملونة نقط من الرقمي العالم يف الخام املادة
مماثل. نحو عىل معه التعامل وسهل منظًما ليس املادي العالم لكن الثنائية، التعليمات من
كلمة أن من الرغم وعىل بالبالستيك. الغالب يف اليوم األبعاد الثالثية الطابعات تعمل
األبعاد الثالثية الطباعة بالستيك فإن التكلفة، القليلة للمواد مرادًفا أصبحت البالستيك
لتصبح رسيع نحو عىل تزيد البالستيكية الطباعة مواد تكلفة إن الواقع يف رخيًصا. ليس

األبعاد. الثالثية الطابعات تشغيل تكلفة من ا مهمٍّ جزءًا
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ففي خاصتهم؛ الخام املواد يعدُّون األبعاد الثالثية الطابعات مصنِّعي معظم إن
لألغراض طباعة بمسحوق مليئة ِدالءً جون أراني عندما إيمدجنج يس بي إيه رشكة
السمعة سيئ العمل بنموذج األبعاد الثالثية الطباعة بالستيك تكلفة شبَّه التِّجارية،
جيليت، رشكة تفعله ما يشبه «األمر يل: قال والشفرات». الحالقة «ماكينة بنموذج املسمى
من تناسبها التي الشفرات رشاء عليك يجب لكن زهيد بثمن الحالقة ماكينة يبيعون

فقط.» جيليت
خام مواد لتستخدم ن تُحسَّ الصناعية األبعاد الثالثية الطباعة تقنية أن وحقيقة
الطَرف عىل بناءً وذلك تضعفه؛ أو األمام إىل االبتكار تدفع إما معني بُمصنع خاصة
املواد تجِربة عن ينرصفون املستخدمني أن هو لهذا السلبي الجانب إليه. تتحدث الذي
للمواد اإليجابي الجانب أما امُلصنِّع. ضمان خرق من يخافون أنهم بسبب األرخص الخام
متحمسني يكونون األبعاد الثالثية الطباعة ُمصنعي أن فهو معني مُلصنِّع اململوكة الخام
إىل التقنية سيدفع مما الجودة عايل أداءً وتمتلك الربح تدر خام مواد تطوير يف لالستثمار

األمام.
القدرة من الصغر متناهية قطًعا أو حية أنسجة عىل الطباعة مواد ستحتوي ما، يوًما
عىل يجب اليوم، لكن الفهم. تتحدى بطرق الترصف عىل قادرة ستكون أو الحاسوبية
واملعادن البالستيك يف املتمثلة املتاحة الخام باملواد الرضا الطباعة وهواة الرشكات معظم

والزجاج. الخرسانة أقل وبدرجة لألكل، القابلة الصلبة نصف واألطعمة والخزف
ويقسم األبعاد، الثالثية الطباعة يف استخداًما الخام املواد أكثر البالستيك يُعترب
والبوليمرات الحراري البالستيك رئيسيني: لصنفني البالستيكية املواد البالستيك مهندسو
فمثل والجبن؛ البيض يف بالتفكري تذكُّره بسهولة يمكن بينهما الفرق حراريٍّا. املتصلبة
أن يمكن ثَم ومن الداخيل؛ تركيبه يتغري وال بالحرارة الحراري البالستيك ينصهر الجبن،
حراريٍّا املتصلبة البوليمرات تتصلب البيض، ومثل عديدة. مرات االنصهار ويعيد ينصهر
بالتسخني يتغري تركيبها ألن فقط واحدة مرة استخدامها ويمكن للحرارة، التعرض عند

استخدامه. يعاد لسائل أخرى مرة صهرها يمكن وال
الخام املواد يرسب الذي النوع (من للمستهلكني املوجهة الطابعات معظم يستخدم
ستايرين، بوتادين أكريلونرتيل يسمى الحراري البالستيك من نوًعا رأسطباعة) خالل من
الثالثية الطابعات معظم ويستخدم الليجو. مكعبات يف املستخدم النوع نفس وهو
للضوء حساسة حراريٍّا متصلبة بوليمرات الفراغية الطباعة بتقنية تعمل التي األبعاد
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فتستخدم بالليزر التصليد تستخدم التي الطابعات أما البيض). يشبه الذي (البالستيك
الجبن). يشبه الذي (البالستيك مسحوقيٍّا حراريٍّا بالستيًكا

وهو البالستيك، من آخر صنف استخدام أيًضا األبعاد الثالثية للطابعات يمكن
الخام املادة هذه فإن اسمه يوحي وكما املرن. البوليمر باسم املعروف املرن البالستيك
املادة، هذه أنواع وبعض متعددة. مرنة خواص تمتلك املطاطي الرشيط تشبه التي
ويمكن الهواء. بواسطة تجفيفها ثم محقن خالل من ضغطها يمكن السيليكون، مثل
شبيهة عملية يف بالحرارة املتلدن املرن البوليمر بصهر ومرنة طرية أخرى أجسام طباعة

الصلب. البالستيك صناعة يف باملستخدمة
ورأَْوا الجديدة التقنية هذه املتشككون هاجم األبعاد، الثالثية للطباعة األوىل األيام يف
تقِدر لم األيام تلك يف ألنه ملاذا؟ «الحقيقي». التصنيع آالت بني مكان لها ليس أنها
الثالثية الطابعات فإن اآلن أما املعِدنية. األجزاء تصنيع عىل األبعاد الثالثية الطابعات
يصعب صلدة معادن وهي التنجستن، وحتى والتيتانيوم الصلب طباعة يمكنها األبعاد

التقليدية. التصنيع عمليات باستخدام تشكيلها
األبعاد الثالثية للطباعة شهريًا صناعيٍّا تطبيًقا لآلالت املطبوعة املعِدنية األجزاء تُعترب
تَستخدم الطرق تلك إحدى املعادن. لطباعة املمكنة الطرق من العديد وهناك للمعادن.
بالستيكية رابطة بمادة البداية يف املعِدن مسحوق فيها يُغطى الخطوات متعددة عملية
املسحوق إزالة ذلك ييل الليزر. باستخدام انتقائي بنحو مًعا يُصهران ثم للحرارة، حساسة
الرابطة املادة لتنصهر ساخن فرن يف املتبقي املعِدني الجسم يُوضع ثم املنصهر، غري
نفاثات استخدام فتتضمن املعادن لطباعة مبارشة األكثر الطرق أما الصمغية. البالستيكية

مبارشًة. الليزر باستخدام خام معِدني مسحوق لدمج أو مذاب معِدن إلخراج
املعادن طباعة عىل املنزلية لالستخدامات األبعاد الثالثية الطابعات تقِدر ال اآلن، حتى
مثل للمستهلكني املتاحة للطابعات يمكن حيث التغري؛ يف آخذ هذا لكن مبارش. بنحو
يُوَضع ملعِدن، املطبوع الجل ولتصليد معِدن. بمسحوق مخلوط ِجلٍّ إخراج هوم آت فاب
وضعه من اإلضافية الخطوة هذه أن القول عن وغني أتون. أو فرن يف املطبوع الجسم
االنكماش ملخاطر املطبوع الجسم تعرِّض أن يمكن فهي إطالًقا؛ بسيطة ليست الفرن يف

واالعوجاج. والتشقق
املصنوع للخزف الداخلية والخواص الناعم السطح نفس املطبوع الخزف يمتلك
طباعة هو األبعاد الثالثية للطباعة الواعدة التطبيقات أحد األفران. يف وامُلصلد يدويٍّا
األجزاء لهذه يمكن للمريض. املقطعية األشعة عىل اعتماًدا الخزف من الصناعية العظام
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النفث
البالستيكي

ا'تعدد
١٥ دوالًرا

التقطيع
باستخدام
الكمبيوتر

٣٢١ دوالًرا

الليزر ا'بارش
٩٥٢ دوالًرا

فرن القذف
٩٥٢ دوالًرا

فرن التصليد
االنتقائي بالليزر

٤٧ دوالًرا

من مجموعة باستخدام السفلية) (الصورة املصنَّعة واألجزاء العلوية) (الصورة األويل املخطط
ماكريدي). روبرت من مهداة (الصورة الِفعليَّة وتكلفتها الطرق

إىل ثالثة من قوتها تزيد أن فيمكن ية، مسامِّ أقل أنها وبما مخصص، بنحو تُصنع أن
الصناعية العظام وتقلل التقليدية.3 بالطرق املصنوعة مثيالتها قوة عن أمثال خمسة
بنحو يحدُّ مما الجراحة؛ أثناء منها الصغر متناهية أجزاء انكسار إمكانية القوية الخزفية

العملية. بعد ما التهابات حدوث مخاطر من كبري
من البرشية، الحضارات تاريخ يف استخداًما الخام املواد أكثر من وهو الزجاج، يُعترب
األبعاد. الثالثية الطباعة يف استخدامها عىل الناس ليُقبل وقتًا استغرقت التي املواد أكثر
ال الزجاج مسحوق فإن كذلك جيًدا. يلتصق ال فإنه ولهذا للماء؛ ة صادَّ مادة والزجاج
جامعة يف العليا الدراسات طالبَِي لكن للحرارة. يتعرض عندما فعله برد التنبؤ يمكن
جانرت، ومارك ستورتي دوين واألستاذين بارابهاكار، ورينوكا مارشييل جرانت واشنطن
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التطبيق لكن بحثي.4 معمل يف تدويره املعاد الزجاج مستخدمني أجسام طباعة يف نجحوا
واملجوهرات. الفن يف محصوًرا زال ما الزجاج لطباعة التِّجاري

األبعاد الثالثية والطباعة التصميم عملية ستصبح التكنولوجيا، تطور مع ما، يوًما
مجتمع يف داخيل نقاش وهناك مهرة. خرباء ألي حاجة هناك تكون ولن أتوماتيكية،
ما منذ سائًدا كان الذي بيت» كل يف «تلفزيون بنقاش يُذكرنا األبعاد الثالثية الطباعة
يس بي إيه لرشكة زيارتنا خالل هذا يف رأيه عن جون سألُت مىض. قرن نصف عىل يزيد

إيمدجنج.
مكتب أو منزل كلِّ يف األبعاد ثالثية طابعة هناك تكون لن ربما أنه «أعتقد قائًال: رد
ملًفا واملعماريون واملهندسون الناس فيه يُنزِّل آخر مستقبًال أرى لكني املستقبل. يف
املوجودة الطباعة ورشة يف ويطبعونه يريدونه، الذي لليشء الكمبيوتر باستخدام مصمًما
نحن «اآلن، جون: وأضاف عليه.» للحصول مستودع ألي طلب إرسال من بدًال حيهم، يف
املطبوعة األجزاء لتوصيل اليوم طيلة ُسعاتنا يذهب بالفعل؛ النموذج هذا عن كثريًا نبعد ال

الدراجات.» باستخدام لعمالئنا
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السادس الفصل

الرقمي الرسم لوح التصميم: برامج

منتج ألي أويل ونموذج معماري نموذج كل وراء فتقريبًا عاملنا؛ التصميم برامج تُشكِّل
عىل التي والدباسة عليه، تجلس الذي الكريسَّ إن إلكرتوني. تصميم ملف مكتمل ومنتج
مادية؛ أجساًما تصبح أن قبل رقمية كانت قميصك، أزرار وحتى وسيارتك، مكتبك،

الحديثة. الهندسة لغة هي اإللكرتونية التصميم فملفات
الرسومات ومثل األبعاد. الثالثية للطباعة النابض القلب التصميم برامج تُعترب
خالل الفيكتوري العرص يف السفن بناة أرشدت التي بالقلم الورق عىل املرسومة اليدوية

تعمل. كيف األبعاد الثالثية الطابعة يخرب التصميم ملف فإن البناء، عملية

للرسم كلمات معالج (1)

العرشين، القرن من الخمسينيات يف وبسيطة بدائية إلكرتوني تصميم أدوات أوىل ظهرت
وعمليات متخصصة حسابية بعمليات القيام أجل من والعلماء الباحثون يستخدمها وكان
وكان الستينيات، يف السوق يف التِّجارية التصميم برامج أول ظهر بدائية. حاسوبية محاكاة
كوربوريشن). داتا كونرتول ى تسمَّ رشكة تبيعه (كانت دوالر مليون نصف نحو يُكلِّف
كمبيوتر مع وتعاملوا الحظ حالفهم الذين األساتذة نحسد كنا جامعيٍّا، طالبًا كنُت عندما
دقيقة يستغرق العمالق الكمبيوتر ذلك كان كوربوريشن. داتا كونرتول إنتاج من مركزي
الثانية. يف مرة ثالثني املحمول هاتفك به يقوم أن يمكن أمٌر وهو التصميم، ملف ملعالجة
صغرية برمجيات لرشكة التنفيذي املدير وهو ووكر، جون كتب ،١٩٨٢ عام يف
ألحد وجذري جديد لتصميم رؤيته فيها وصف ملوظفيه، داخلية مذكرًة أوتوديسك، تسمى
للرسومات» كلمات «معالج أنه عىل حماس بكل الجديد منتجه عرض الربمجية. املنتجات
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آالف بضعة بعد وعىل تقريبًا، الوقت نفس يف دقيق. كمبيوتر عىل العمل يمكنه التكلفة قليل
العالم. يف األبعاد الثالثية بالطباعة بدائية أجسام أول يُصنِّع هال تشاك كان األميال، من
الجديد التصميم برنامج ووكر سمى أوتوديسك، موظفي بني النقاش من الكثري بعد
ا. مهمٍّ منتًجا التكلفة القليلة املكتبية التصميم برامج تُعترب الحايل، عرصنا يف «مايكروكاد».
كان الربنامج هذا أن يف السبب مجهول. مستقبل عىل رهانًا كانت العرص، ذلك يف لكن
تشغيله يمكن كان أنه بسبب بل للتصميم برنامًجا كان ألنه يكن لم جذرية تصميم أداة
يخص فيما تكلفته، عىل تعتمد السوق يف األساسية جاذبيته كانت مكتبي. كمبيوتر عىل
من اآلالف عرشات استثمار عليه يكن لم مستخدمه أن وحقيقة الربنامج سعر من كالٍّ

كبرية. حاسوبية قدرة عىل الحصول يف الدوالرات
ره تُوفِّ الذي األداء نفس ر ستُوفِّ تصميم أداة أنه هو للمايكروكاد ووكر تصور كان
الربنامج واصًفا ووكر كتب التكلفة. من بسيط بجزء لكن التكلفة الباهظة املنافسة األدوات
ألف ١٥ إىل آالف ١٠ بني ما سعره يرتاوح مكتبي كمبيوتر جهاز عىل تثبيته «يمكن قائًال:
تُنتجها التي الكمبيوتر بمساعدة التصميم أنظمة وخصائصه أدائه يف ينافس وهو دوالر،

دوالر.» ألف بسبعني سعرها يُقدَّر التي فيجن كمبيوتر رشكة
للمصممني مجاًال األبعاد الثالثية النمذجة كانت املايض، القرن ثمانينيات يف
بنحو الكمبيوتر عىل املعتمدة النمذجة برامج يستخدمون الذين املحرتفني واملهندسني
الدقيقة الكمبيوتر أجهزة كانت التحمل. اختبارات تحت اآلالت أجزاء لوضع أسايس
األبعاد الثالثية الطباعة أدوات مجموعات كثريًا يشبه نحو عىل وبدائية، جديدة تقنية
خوادم أو املركزية الكمبيوتر بأجهزة مقارنة ضئيلة األجهزة هذه كانت لقد اليوم. املنزلية
معقدة. صناعية تصميم مرشوعات لتشغيل الالزمة القوة تفتقد وكانت املبكرة، يونيكس
أجهزة سوق كانت والتهور، بالبساطة اتسمت التي الشخيص الكمبيوتر حقبة خالل
الذين — الحايل العرص مليارديرات يكن لم بداياتها. يف تزال ما املكتبية الكمبيوتر
أصبحوا قد — الشخصية الكمبيوتر ألجهزة برمجيات بيع من ثرواتهم سرياكمون
الحديثة. التقنية الدوائر خارج معروفني غري كبري حد إىل وكانوا الحقبة، تلك يف مليونريات
بيل وكان اإلطالق، عىل ٥٠٠ فورتشن قائمة دخول من وأبل مايكروسوفت تقرتب لم

االقتصادية. الدرجة يف بالطائرات يسافر يزال ال جيتس
وحدة عن عبارة بووكر الخاصة الوليدة الربمجيات تصميم كانترشكة الوقت، ذلك يف
١٤ موظف كل يعمل أن املتوقع من وكان جزئي. بدوام موظفني من تتألف منظمة غري
األسهم. من حصة إىل باإلضافة واحد، دوالر سنوي مرتب مقابل األقل عىل أسبوعيٍّا ساعة
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أجهزة تخص معروفة منافسة منتجات أي يوجد «ال قائًال: مذكرته يف ووكر أضاف
ألجهزة البدائية الرسومات برامج بعض وجود من الرغم (عىل اليوم الدقيقة الكمبيوتر
مايكروكاد لربنامج يمكن عنهم).»1 اختالفنا لتفسري حثيث بنحو نسعى أن ويجب أبل،
ربما أو املعمارية املخططات صنع منه الهدف وكان األبعاد، ثنائية الرسومات مع التعامل

األولية. املخططات رسم عملية أَتْمتة
صحيح بنحو قامروا وأوتوديسك وأبل مايكروسوفت أن اتضح عقود، مرور بعد
التكلفة القليلة املكتبية الكمبيوتر أجهزة موجة وباكتساح الدقيقة. الكمبيوتر أجهزة عىل
اآلن (واملسمى مايكروكاد برنامج استغل املايض، القرن تسعينيات يف التقني املشهَد
وحتى الزخم. ذلك التِّجارية الكمبيوتر بمساعدة التصميم برامج من وغريه أوتوكاد)
من أكرب ومرئية حاسوبية قوة تمتلك الحايل العرص يف التقليدية املحمولة الهواتف

السبعينيات. يف املركزي الكمبيوتر
عرشة من أكثر بيع وقد الدوالرات. بمليارات دخلها عاملية أوتوديسك رشكة اليوم،
الرسومات» أجل من الكلمات «معالجة أيام ولَّت وقد األوتوكاد. برنامج من نسخة ماليني

األبعاد. الثالثية للنماذج قوية تصميم أداة الحديث أوتوكاد برنامج وأصبح

و«ع» و«ص» «س» اإلحداثيات فهم (1-1)

بسهولة، التناظري املادي للعالم والهنديس الثابت الجوهر فهم للتصميم برنامج أي عىل
ريتشارد العالم مستوى عىل الشهري الفيزيائي يرسد منفصلة. ثنائية وحدات إىل وتحويله
لهندسة اللفظية وغري الرمزية غري الطبيعة تلك صورت محادثة مذكراته يف فاينمان

األشكال:

عرشة الثانية أو الحادية يف كنا أننا بد ال — ما أمًرا نناقش كنا املرات، إحدى يف
ذاتك.» إىل التحدث إال الحقيقة يف ليس التفكري «لكن وقلُت: — آنذاك

يف الحركة نقل لعمود العجيب الشكل تعرف هل ا؟ حقٍّ «أوه، بيني: فرد
السيارة؟»

به؟» ما «نعم، رددت:
نفسك.»2 إىل تتحدث كنت عندما وصفته كيف اآلن أخربني «جيد، قال:
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والسلوك والتكوين الشكل تدرك البرشي العقل فعني جيدة، نقطة فاينمان يوضح
لكن األشكال، املختلفة األجسام من نهائية ال متصلة سالسل كمجموعة املادي للعالم
وصفها وإعادة بها العمل يمكن التي الرموز من مجموعة إىل املعلومات هذه كل اختزال

صعب. أمر آخر لشخص
دقيقة «لغة» إىل وامللتبس املتنوع املادي عاملنا تحويل التصميم برامج عىل يجب
مثل الرموز وفهم الحساب يف البرش عىل برسعة املبكرة الكمبيوتر أجهزة تفوقت واضحة.
كربى واستثمارات عقوًدا األمر استغرق فقد ذلك، من الرغم وعىل النصوص. أو األرقام

األولية. الهندسية األشكال ملعالجة املتاحة الكمبيوتر أجهزة قدرة يف

(الصورة سيُطبع الذي املادي الجسم إلكرتوني بنحو يصف اليمنى) (الصورة تصميم ملف
جروسمان). باثشيبا من مهداة (الصورة الطباعة مراحل خالل الطابعة ويرشد اليرسى)

من مجموعات باستخدام املادية األجسام شكل اإللكرتوني التصميم ملف يقرأ
االرتفاع تحديد يكفي بسيط، مكعب شكل وصف فعند و«ع»؛ و«ص» «س» اإلحداثيات
األمور تصبح أن يمكن كزهرة، تعقيًدا أكثر شكل وصف عند لكن والعمق، والعرض
«العامة» املادية األجسام هذه مثل أشكاًال الكمبيوتر أجهزة تَصنع بكثري. تعقيًدا أكثر
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اإلحداثيات من الثالثية املجموعات ماليني أو آالف من مجموعات هيئة عىل األبعاد، الثالثية
و«ع». و«ص» «س»

فإن الكمبيوتر، شاشة عىل مصمًما جسًما ملستخدمه التصميم برنامج يَعرض عندما
تؤدي صعبة حسابية رياضية معادالت عىل الكواليس وراء من يعمل الكمبيوتر معالج
العمل الجاري التصميم عىل املستخدم ينقر مرة كل ويف املناسبة. الصورة هذه إنتاج إىل
لضبط الحسابات من سلسلة كبرية برسعة الكمبيوتر يُجري بالفأرة، أطرافه يمد أو عليه

بالجسم. الخاصة و«ع» و«ص» «س» اإلحداثيات
لكن مفردة، مادة من مصنوع بسيط ملكعب التصميم تغيريات فهم الصعب من ليس
البسيطة األسطوانة فحتى معقدة، أو منحنية األشكال تصبح عندما تعقيًدا تزداد األمور
لعرضها الحسابات بعض إىل تحتاج وقطرها بارتفاعها دقيق نحو عىل وصفها يمكن التي
معدنيٍّا ا مشعٍّ ينشئ تصميم املرشوع إىل وبالنسبة وظاللها. منحنياتها بكل صحيح بنحو
لإلحداثيات البيانات نقاط من الكثري وتتبُّع لفهم التصميم ملف سيحتاج التفاصيل، كثري

الجسم. سطح تكوِّن وحاَفة وتجويف منحنًى كل لفهم و«ع» و«ص» «س»
العادية للرشكات متاحة التصميم برامج أصبحت عندما املايض، القرن تسعينيات يف
البرشية الذاكرة وبعكس لألبد. الصناعي التصميم تغري الصغرية، الهندسية والرشكات
بنحو بياناته ل وتُسجَّ بعناية يُصنع التصميم ملف فإن اليدوي، البياني الرسم أو املتقلبة
املستلم يكون أن ويمكن العالم، حول مكان ألي فوًرا امللف إرسال ويمكن وُمحكم. دقيق
وحفظها امللف يحتويها التي املعلومات دراسة ذلك منه يطلب أن دون يمكنه غريبًا

األبعاد. ثالثي بنحو الجسم طباعة ربما أو األصيل التصميم وتعديل
معالج ويقلل التصميم، لعملية ة الشاقَّ الجوانب أَتْمتة عىل التصميم برنامج يعمل
من ويخفف الكاتبة، باآللة املستندات كتابة عملية يف املهدَريْن والورق الوقت الكلمات
الشاشة عىل رسيع بنحو التصميم تكرار مصمم ألي ويمكن التصميمات، تكرار مشقة
ما سطح ولون بمادة يتعلق فيما التجريب السهل ومن سابقة. نسخة إىل الرجوع ثم
كل التصميم برنامج ويتتبع آخر. جزء ألي التصميم من جزء أي من واللصق بالنسخ
تذكُّره. للبرش يمكن مما أكثر بيانات نقاط تخزين ويمكنه التصميم، عىل يُجرى تغيري

حافظت إذا َرصاص؟ قلم باستخدام الورق عىل مكعب رسم كيفية تعلُّم تتذكر هل
يف التجريب أردت إذا لكن الورق، عىل رسمه يف صعوبة تجد فلن املكعب، بساطة عىل

عليك. ستصعب األمور فإن التفاصيل، بعض وإضافة التصميم
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أردت أو ً خطأ ارتكبُت إذا بامِلْمحاة ورقتي أفرك كنت أني أتذكَّر االبتدائية، املدرسة يف
تُرسم أن يجب زواياه أن األوان فوات بعد قررت وإذا خاصتي، املكعب تصميم تغيري
جديد من أبدأ أن إىل سأحتاج فكنت الرَّمادي، من بدًال البداية من زاٍه أصفر َرصاص بقلم
من مكلفة كانت البسيطة التصميم تكرارات وحتى أصفر. رصاص وقلم جديدة بورقة
املكعب لسطح تفاصيل أضيف أن ُمدريس مني طلب فإذا واإلحباط. والورق الوقت حيث
عمله. أستطيع ما ستتجاوز البسيطة اإلضافات هذه فإن داخلية، أنفاق بضعة أرسم أو
يف رسومي لتصميم برنامج كتابة هي التصميم برامج مع يل تجِربة أول كانت
يف هولندي ُمصنِّع مساعدة يف جزئي بدوام وظيفة يف عملت الكلية، يف الثانوية. املدرسة
سنته يف طالب من طلب أنه حقيقة وتوضح الكمبيوتر. عىل بسيطة معدنية صفائح صنع
املهندسني من القليل أن كيف هذا يف مساعدته بالتكنولوجيا ومهووس األوىل الجامعية
وزمييل أنا صممت األيام. تلك يف الكمبيوتر بمساعدة التصميم يستخدمون كانوا املحرتفني
املعدنية للصفيحة الخارجي املخطط برسم للمهندس يسمح بسيًطا برنامًجا شافيف جاي

الحقيقي. املادي ُسمكها تجاهل مع الورق، من مصنوعة كانت لو كما
عندما الحًقا الصفيحة ُسمك بيانات سيُدخلون اإلنتاج مسئويل أن هي الفكرة كانت
سيُضبط املهندس تصميم فإن لهذا، ونتيجة بالفعل. للمصنع املادي املخزون يصل
العرص يف املتحركة الرسومات عن تماًما وبعيدة بسيطة فكرة مجرد هذه كانت تلقائيٍّا.
لكن الطريان. وضع من علوية ومشاهد اللحظة وآنية الصورة بواقعية تتميز التي الحايل
والفطنة البصرية يمتلك كان شبيتالني، «شيفي» موشيه عيلَّ، املرشف الجامعي األستاذ

فقط. نفسه التصميم بتحسني يتعلق يكن لم الكمبيوتر بمساعدة التصميم أن ليدرك
أتاح للمصنع. املختلفة األقسام مع سهولة بكل التواصل التصوير لربامج يمكن
اتساًعا أكثر نطاًقا ويشرتي التوريد، بمعايري يتعلق فيما امُلصنِّع يتساهل أن برنامجنا
حقق «ثابت». تقليدي بمخطط عليه الحصول يمكنه كان الذي ذلك من الخام املواد من
وصديقي أنا حصلت (والتي دوالر ماليني ٤ مقابل النهاية يف وبيع كبريًا، نجاًحا الربنامج

عمل). ساعة كل مقابل ونصف دوالرين عىل منها
وحدتنا كانت بحريٍّا، ضابًطا وأعمل العمر من العرشينيات يف كنُت عندما الحًقا،
حيث جيًدا مضاءة غرفة يف يقع القسم هذا كان األولية. للمخططات ا خاصٍّ قسًما تمتلك
املنحنية الرسم طاوالت عىل عاكفني والرجال النساء من املدربني الرسامني من العديد كان

األخرى. وأجزائها ومحركاتها السفينة لهيكل مفصلة مخططات يرسمون
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الهندسة لوحدة األبعاد الثالثي للتصميم برنامج تقديم عىل وقائدي أنا عملت
عدة استثمروا فقد سهًال؛ يكن لم به املصممني إقناع لكن النهاية. يف ونجحنا البحرية،
الجدد امللتحقني من كانوا ما عادًة — شجاعة قلة هناك وكان حرفتهم، تعلُّم يف سنوات
من الرغم عىل اإللكرتونية. التصميم أدوات استخدام كيفية لتعلم مستعدة — بالخدمة
التصميم برامج أن — العليا املناصب أصحاب حتى — الجميع أدرك فقد النهاية، ويف ذلك،
داخلية قدرة تمتلك التصميم، تكرارات عن النظر وبغضِّ لكنها، كفاءة، أكثر فقط ليست

بها. القيام لبرش يمكن ال وتوقعات حسابات إجراء عىل
عىل املياه خزان شكل رسم يستطيعون البحريون املعماريون املهندسون كان
حجمه ون يغريِّ — اللوجستية األقسام من ملعلومات استجابة — ذلك وبعد الكمبيوتر
تصنيعه. تكلفة وتحديد الخزان «وزن» افرتايض نحو عىل ويمكنهم رسيع. بنحو رقميٍّا
عىل الخزان وحجم شكل اختيارات أثر حساب يمكنه الكمبيوتر أن هو األمر يف ما أهم
األسبوع. عىل يزيد ما مختص أي من يستغرق أمٌر وهو البحار؛ أعايل يف السفينة استقرار
مما رقمي عالم إىل املادي العالم ل تحوِّ أنها هو التصميم برامج تقدمه ما أفضل
اليوم، وحتى أنها، فهو الربامج هذه يعيب ما أما التصميم. لعملية األَتْمتة فوائد كل يوفر
الكمبيوتر أجهزة إن رقميٍّا. املادية لألجسام الكاملة املاهية قراءة عىل قادرة غري زالت ما
كل حساب املثال، سبيل عىل العنارص؛ من محدد عدد من متوقعة مجموعات مع تتعامل
بها. القيام شطرنج لالعبي يمكن التي واملمكنة املختلفة الشطرنج حركات مجموعات

املحدودة. االحتماالت من مجموعة إىل سهولة يف اختزاله يمكن ال املادي العالم لكن

اليوم التصميم برامج (2)

يصمم التي الطرق لتغري مًعا التصميم وبرامج األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات تتطور
واحد طَرف من كانت مًعا عالقتهما فإن ذلك، من الرغم عىل األشياء. الناس بها ويصنع
العكس لكن التصميم، برامج عىل اعتماًدا األبعاد الثالثية الطباعة تطورت فقد األغلب؛ عىل
الطباعة إىل النظر يف فقط اآلن بدأت التصميم برامج فإن الحقيقة، يف لكن صحيح. غري

للتصميم. رائعة كوسيلة جدِّيٍّ بنحو األبعاد الثالثية
فإذا األبعاد؛ الثالثية للطابعة يعطيه أن التصميم مللف يمكن مما الكثري هناك ليس
إىل فستحتاج جديدة، ُكلية أو الوظائف مكتمل روبوتًا أو «حقيقية» صخرة سنطبع كنا
أجزاء من تُصنع كبرية بأعداد املنتَجة األجسام ومعظم قدراتها. لزيادة التصميم برامج
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برامج تستطيع ال التصميم. معقدة واحدة قطعة يف صناعتها من بدًال ع وتُجمَّ منفصلة
بعيدة تظل للجسم الداخلية التفاصيل فإن ولذا الجسم؛ سطح تحت ما تخطيط التصميم

العاديني. التصميم وبرنامج الكمبيوتر متناول عن

أوتوديسك بربنامج م ُصمِّ نفاث توربيني ملحرك صلب لنموذج األبعاد ثالثي بنحو مطبوع جسم
أوتوديسك). رشكة من مارتينيز جونزالو من مهداة (الصورة إنفنرت

القسم األبعاد؛ الثالثية للطباعة املتاحة التصميم لربامج رئيسيان قسمان هناك اليوم،
هذا يوفر الصناعيون. واملصممون املهندسون ويستخدمه الصلبة» «النمذجة ى يسمَّ األول
الُكَروية، واألجسام واألسطوانات املكعبات من جاهرة مكتبة ملستخدميه الربامج من النوع
فأرة من بنقرات ودمجها ومطها قطعها يمكن التي املعيارية املادية األشكال من ذلك وغري
التصميم. عملية تسهيل هو األشكال من الجاهزة املجموعة هذه من الغرض الكمبيوتر.
مسبًقا املعدة األشكال من هذه األساسية البناء لبنات ويضبط املصمم يعدل هناك، ومن

فريدة. تصميمات يف
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بربامج االستعانة بدأت األسطح». «نمذجة يسمى التصميم لربامج الثاني القسم
تصميم رشكات بها استعانت ومؤخًرا املتحركة، الرسوم تصميم مجال يف األسطح نمذجة
رسوم شخصية تصميم يمكن ال عندما رائع بنحو تعمل وهي الفيديو، وألعاب الرسوم

األساسية. األشكال من جاهزة مكتبة بتوفري مناسب بنحو خيايل عالم أو متحركة

الكمبيوتر باستخدام الصلبة النمذجة اآلالت: أجزاء تصميم (1-2)

الربامج تلك حزم وتتميز والتصنيع، الصناعي التصميم من الصلبة النمذجة برامج نشأت
املعيارية الهندسية واألشكال األساسية األشكال من ومدَمجة جاهزة مكتبة ر وتُوفِّ بالكفاءة،
أسطوانتني دمج يمكن املثال، سبيل عىل برسعة. ودمجها تعديلها يمكن التي اآلالت ألجزاء
تعليقها يتيح ثقب لصنع الشكل من ثالثة أسطوانة طرح ويمكن ِمطرقة، لصنع مًعا
من مجموعة هيئة عىل شكل أي يقدِّم الصلبة النمذجة برنامج أن وبسبب الحائط. عىل
من األنواع هذه إىل «التحدث» يمكنها اليوم األبعاد الثالثية الطابعات معظم فإن األحجام،

بطالقة. التصميم ملفات
بها، مدمجة والتصميم التصنيع تجاِرب من سنوات الصلبة النمذجة برامج تمتلك
باستخدام القديمة املصانع بمفردات الربامج تلك «تتحدث» استخدامها. أثناء واضح وهذا
للتمييز؛ قابل واقعي بنحو التصميم تعرضعمليات وهي وشطف، وحفر دفق مثل كلمات

منحنية. حاَفة أو مفرغ قطع أو محفور كثقب املثال، سبيل عىل
قدرة زادت عندما املايض القرن من التسعينيات يف الصلبة النمذجة برامج ظهرت
التصميمات تكرارات «تذكُّر» التصميم لربنامج يمكن بات أنه لدرجة الكمبيوتر أجهزة
بأثر أبعاد وتغيري تغيريات عن والرتاجع بينها، بالتبديل للمستخدم والسماح السابقة،
نسخة كل يتذكر أن منا بأي الخاص الكمبيوتر من اآلن به مسلَّم بنحو ننتظر إننا رجعي.
السهولة. بهذه دائًما يكن لم األمر لكن تصميم ملف أو إلكرتوني جدول أو مستند أي من
التصميم بعالم هذا عصف القدرات، هذه أخريًا التصميم برامج اكتسبت عندما لكن
تصميماتهم، وتحرير تعديل للمصممني البارامرتية النمذجة أتاحت الكمبيوتر. بمساعدة

الورق. من ممزقة وقطع ومماٍح َرصاص أقالم إىل االحتياج دون من
ومكَّنت التواصل، من وحسنت العمل، تدفق انسيابية يف التصميم برامج ساهمت
من ا مهمٍّ جزءًا التصميم برامج تصبح أن وقبل التصميم. معلومات تخزين من الرشكات
متفرقة نظامية غرف يف يعملون واملصنعون واملهندسون املصممون كان التصنيع، عملية
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إخبار الصلبة النمذجة ألداة فيمكن اليوم، أما ما. نحٍو عىل ببعض بعضها مرتبطة لكنها
يف يوضع عندما مناسب بنحو سيخرج جديدة آللة مقرتح تصميم أي كان إن مستخدميها
التصميم لربامج يمكن كما األخرض. البالستيك من معني نوع باستخدام بالحقن قولبة آلة
والتجميع. التصنيع تكلفة من للتقليل املتفرقة األجزاء عدد تقليل يف املصممني مساعدة

بسلسلة مرتبطة تكون أن التِّجارية الكمبيوتر بمساعدة التصميم لُحَزم يمكن
رئييس جزء تركيب أو حجم تغيري يف املهندسون رغب فإذا رشكة، بأي الخاصة التوريد
لهذا الجديد التصميم ملقارنة الرشكة مخزون بفحص التغيري فحص فيمكنهم محرك، من
إن ل فسيُسجَّ الرشكة، ملخزون جديدة أداة أضيفت إذا بالفعل. املوجودة باألجزاء الجزء

بالكامل. التوريد سلسلة وتُحدَّث وستُبلَّغ األخرى املكونات عىل أثر لها كان

الرسوم برامج الشاشة: عىل شخصيات رسم (2-2)
األبعاد الثالثية اإللكرتونية

األسطح نمذجة برامج فإن املهندسني، أوساط يف نشأت قد الصلبة النمذجة كانت إذا
نمذجة برامج أصول ترجع والرسامني. املتحركة الرسوم مصممي أوساط يف نشأت
اليوم، الفيديو. وألعاب والسينما املتحركة الرسوم أفالم صناعة الرتفيه؛ حقل إىل األسطح
النووي الَحمض لتكوينات نماذج لصنع األبعاد الثالثية النمذجة برامج العلماء يستخدم
جميلة نماذج املواقع ومنسقو املعماريون املهندسون يصنع كما الكيميائية، املركبات أو

املحتملني. للعمالء مرشوعاتهم لبيع بالتفاصيل تزخر
شكل لفهم للمواقع و«ع» و«ص» «س» اإلحداثيات إىل يحتاج الكمبيوتر كان وإذا
معقد جَزْيء أو متحركة بشخصية الخاصة التفاصيل جميع التقاط يمكنه فكيف الجسم،
لألشكال الرقمية التغطية طريق عن العالم تفاصيل األسطح نمذجة تلتقط التكوين؟
مضلعة. قياسية هندسية أشكال من مصنوعة الصيد شبكات تشبه افرتاضية بشبكات
ن يكوِّ مضلع شكل كل يطابق حيث املضلعة» «النمذجة ب األسطح نمذجة أحيانًا ى وتسمَّ

النظرية. الشبكة سطح عىل بيانات نقطة االفرتاضية الشبكة
ومعظم استخدامها، للمصمم يمكن حتى بيانات نقطة كل التصميم برنامج يخزن
ويمكن رسعتها، بسبب مثلث شبكي سطح من مصنوعة اليوم األبعاد الثالثية النماذج
دقة كانت ومهما ذلك، من الرغم عىل بسهولة. املعلومات هذه مع التعامل للكمبيوتر
منحنية. وليست مسطحة أشكال النهاية يف املثلثات فإن املنحنية، األشكال ِغالف تفاصيل
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من الكون تنوع لتصوير مثالية أنها هو األسطح نمذجة لربامج اإليجابي الجانب
يف بالتفاصيل ومليئة املنظر جميلة خيالية عوالم تصوير الربامج لهذه فيمكن حولنا؛
املكعبات أشكال من املحدودة املجموعات عبء من وبتحررها الفيديو. وألعاب األفالم
عرض من بدًال السطح عىل يحدث ما عرض عىل وبتأكيدها البدائية، الُكَروية واألجسام
مصمم أمام للرسم فارًغا لوًحا تُعترب فإنها لبعض، بعضها اآللة أجزاء مالءمة كيفية
َلمعان مثل إليها التفاصيل من املزيد إضافة للمصمم يمكن بداية نقطة إنها الرسوم.

والرباري. الواقعيني والشعر والجلد والرتكيب السطح
التحرك إىل تحتاج املتحركة فالرسومات عيوبها؛ لها األسطح نمذجة برامج لكن
إحدى وجه عىل يسطع الضوء كان وإذا واقعية. تبدَو وأن الشاشة، عىل بسالسة
التحرك الخلفية عىل يجب كما الشخصية، حركات مع ينساب أن عليه فيجب الشخصيات،

«التصيري». تسمى عملية الدقيقة التفاصيل هذه عىل والحفاظ مناسبة. برسعة
عىل التصيري ويعتمد كبري. لحد واقعية مرئية رسوًما يصنع الرسيع التصيري
ويؤدي لألمام، فعل أي لدفع آنيٍّ بنحو تعمل التصميم برنامج يف مدمجة خوارزميات
طباعة املمكن ومن الكمبيوتر. موارد استنزاف إىل األسطح نمذجة بربامج الرسيع التصيري
املثال، سبيل (عىل األبعاد ثالثي نحو عىل األسطح نمذجة برامج بأحد منشأة تصميمات
الشهرية التطبيقات من األبعاد ثالثي بنحو فيديو لعبة أي يف الالعب صورة طباعة تُعترب
السطح شكل طباعة فإن سالًفا، ذكرنا وكما ذلك، من الرغم عىل الطباعة). من النوع لهذا
األبعاد ثالثي بنحو طباعتها ليسهل األسطح نمذجة تصميمات فتهيئة كافية؛ ليست

إضافية. خطوات بضع تتطلب
من كلٍّ من بالقليل القيام يمكنها الحديثة التصميم أدوات معظم فإن الواقع يف
لنموذج ُصلب نموذج تحويل ما حد إىل السهل ومن األسطح، ونمذجة الصلبة النمذجة
من التحول فإن ذلك، من الرغم عىل م. املصمَّ للجسم افرتاضية شبكة بصنع سطحي
مللفصوتي موسيقية نغمات تحويل نسبيٍّا السهل فمن صعوبة؛ أكثر ُصلب لنموذج شبكة
يف جهودهم العلماء من العديد وجه وقد سهولة، أقل العكس لكن ثري، بي إم بصيغة

حسابيٍّا. الحل صعبة مشكلة تظل لكنها املشكلة هذه حل محاولة

الضوئي؟ املسح أم التصميم (3-2)

منذ رقمي. بنحو املادية األجسام تفاصيل اللتقاط كطريقة الضوئي املسح شهرة تزداد
صورة أو ورقي مستند مسح يعني يشء ألي الضوئي املسح كان بالطويلة، ليست فرتة
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من املباني واجهات يمسحون الناس فإن اليوم، أما رقمي. ملف إىل لتحويلها فوتوغرافية
عن للبحث ألم به َمرِفق ملسح املغناطييس الرنني يستخدمون أو املعمارية املرشوعات أجل

األربطة. يف تمزق وجود عالمات
من مجموعة هيئة عىل املادي العالم وأبعاد شكل بتمثيل كذلك البيانات مسح يقوم
لربامج البدائية األشكال بني ما مكان يف املسح بيانات تقبع األبعاد. الثالثية اإلحداثيات
األسطح. نمذجة برامج يف الرقمية األجسام تلف التي التخيلية والشبكة لبة الصُّ النمذجة
الورق قصاصات من ضخمة كومة يف وضعتها ثم الصمغ يف نفسك غمرت أنك تخيَّل
سطح وأن مكان، كل يف بك التصقت القصاصات أن ستجد تقف حني الرفيعة. امللون

الصغر. املتناهية امللونة النقاط من كثيفة بطبقة مغلًفا أصبح جسدك
مفردة قطعة كل موقع لتسجيل الصرب يمتلك املنظر هذا يشاهد شخًصا أن اآلن تخيَّل
هذا سيسجل األوىل، محاولته يف ربما دقة. بكل جسدك عىل امللونة القصاصات من الصقة
«قصاصة املثال، سبيل عىل وصفي؛ نحو عىل ملونة قصاصة كل موقَع بصرب الشخص
قصاصة، كل موقع كتابة يف شاقٍّ مجهود بذل بعد لكن األنف». طَرف عىل حمراء مفردة
بكل بالقصاصات املغطى جسدك تفاصيل اللتقاط كفاءة أكثر طريقة الشخص يدرك
الدقيق ملوقعها طبًقا الصغر، متناهية ورقية قصاصة كل موقع تدوين وهي أال ألوانها،

خاصتها. و«ع» و«ص» «س» باإلحداثيات أو الفضاء يف
املادية األبعاد أسايس بنحو الضوئية املاسحات بها تلتقط التي الطريقة هي هذه
الرقمية القصاصات من قطعة كل الرقمية. بالقصاصات مغطٍّى سطح مثل لألجسام
كل موقع عن معلومات عىل النقاط هذه من نقطة كل وتحتوي بيانات، نقطة تُمثِّل
من كمجموعة واملسجلة األبعاد الثالثي الفضاء يف جسمك سطح عىل تقع صغرية نقطة

و«ع». و«ص» «س» اإلحداثيات
األجسام أسطح تغطي التي الرقمية القصاصات هذه عىل إطالقه يمكن آخر اسم
جهاز وتغذي رقميٍّا النقطية السحابة املاسحات معظم تلتقط النقطية». «السحابة هو
من سلسلة الربنامج يُجري تصميم، لربنامج املسح بيانات تحميل وبعد بها، كمبيوتر
نقاط تحسب أحيانًا شبكي، سطح إىل النقطية السحابة هذه لتحويل الرسيعة الحسابات

السطح. فجوات مللء املطلوبة املفقودة البيانات
التناغم. شديدة عالقة النقطية والسحابات األبعاد الثالثية الطباعة بني العالقة
الثورية الحقيقية القدرة ويطلق التصميم احتماالت من جديًدا عامًلا البيانات مسح يفتح
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يوجد ال الذي للجسم الهندسية الجوانب التقاط يف املسح ويفيد األبعاد. الثالثية للطباعة
والناس والحيوانات النباتات مثل الطبيعية األجسام املثال، سبيل عىل تصميم؛ ملف له
الطبيعية. املناظر وحتى الصخور، مثل الجامدة األجسام وكذلك الترشيحية، والنماذج
األصيل امللف يتوافر ال عندما الصناعية األجسام أشكال التقاط يف كذلك املسح يفيد

املكسورة. واألجزاء األثرية األجسام مثل األساس؛ من يوجد ال أو للتصميم
املادي العاَلَمني بني الفجوة سيقلل الذي الجرس هي املسح بيانات فإن رأيي، يف
بداية اإلنتاج وإعادة للمسح تخضع التي املادية األجسام فتعد الثنائي. والرقمي التناظري
املشتق. والعمل النسخ بحقوق املحمي العمل بني والنسخة، األصل بني املتاليش الخط
ويوًما ونسخها. وتكرارها تعديلها يمكن تصميم، ملف يف التقاطها بمجرد املسح، فبيانات
للصور تعديلنا بسهولة حولنا من املادي العالم عىل تعديالت إدخال عىل سنقدر ما،

الرقمية.

جامعة ليو، ليجانج من مهداة (الصورة لها املقابل الشبكي والسطح نقطية سحابة بيانات
الصني). تشجيانج،

خوارزميات وجود وعدم الكمبيوتر أجهزة قدرة فهي املسح، تواجه التي املعوقات أما
إن رقمية. نقطية سحابة أي تفاصيل إلكمال الفجوات» «ملء أجل من يكفي بما ذكية
تطلب ثم ورود زهرية مسح فقط يمكنك ال لذا مسحه؛ ما بالرضورة يفهم ال الكمبيوتر
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السطح يبدأ أين بالتحديد يدرك لن ألنه سمًكا؛ أكثر أسطحها أحد جعل الكمبيوتر من
رقمية برمجية أدوات أي ومثل سمًكا. أكثر يصبح أن يجب اتجاه وأي ينتهي، وأين
آخذ هذا لكن للجسم، الداخلية التفاصيل تلتقط ال ضوئيٍّا املمسوحة البيانات فإن أخرى،
األشعة ماسحات مثل التشخييص الطبي التصوير تقنيات تطور بفضل اآلن التغري يف

الصوتية. فوق واملوجات املغناطييس والرنني املقطعية

التطور؟ مواكبة التصميم برامج تستطيع ال ملاذا (4-2)

حقيقة بهذا ونعني األصلية، جذورها قيود تحت ترزح الحديثة التصميم برامج زالت ما
فقط مؤخًرا فيهما بدأ اللذين املتحركة الرسوم وصناعة التصنيع مجايل من نشأت أنها
للتعامل موجهة كانت التي التصميم أدوات نفس إن األبعاد. الثالثية الطباعة استخدام
تفرض املعرفة، نقل وتحسني واملال الوقت وتوفري الحاسوبية القدرة من محدود قدر مع
فإن لهذا، وكنتيجة األبعاد؛ ثالثي بنحو طباعته يمكن ما عىل كذلك قيوًدا — للمفارقة —
عمل أي دون من األقل (عىل املادية لألجسام الداخلية التفاصيل يصور ال التصميم ملف
من املعقدة الرتكيبات سلوك صياغة التصميم لربامج يمكن ال كذلك مخصص). إضايف

بياني. بنحو به والتنبؤ املتنوعة الخام املواد
لألشكال املعيارية مكتبتها أن من الصلبة النمذجة برامج تعاني املثال، سبيل عىل
عىل منتظمة. غري هندسية أشكال عىل للحصول وتحريرها تعديلها دائًما يمكن ال البدائية
معتادة، وغري منتظمة غري أشكال صنع يمكنها األبعاد الثالثية الطابعة فإن ذلك، من الرغم
تبقى التصميمية القدرات من الكثري فإن لهذا صنعها؛ التقليدية التصنيع آلالت يمكن ال
هذا، التصميم فضاء مطالب تلبية عىل لبة الصُّ النمذجة برامج تقِدر وال استخدام. دون من
فإن األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات تطور وباستمرار كبري. بنحو املستغل وغري الجديد
بدائية. ما بنحٍو لكنها قوية أداة أي بالية؛ تصميم تقنية ستصبح التقليدية الصلبة النمذجة
وألعاب املتحركة الرسوم مصممو يستخدمها التي األسطح نمذجة برامج تتشارك
الداخلية التفاصيل لوصف الالزمة التصميم بيانات غياب وهو أال مماثل؛ قيد يف الفيديو
بالتفاصيل، وميلء ملون شاي إبريق طباعة وستحاول ستصمم كنَت فإذا جسم، ألي
الخارج من رائًعا اإلبريق ذلك سيبدو فربما األبعاد، ثالثي بنحو مبهجة برسومات ومغطٍّى
أو الداخيل اإلبريق تجويف شكل يحدد لم التصميم ملف وألن وظيفته. يؤدَي لن لكنه
واحد؛ آٍن يف الفتح سهل ويكون العليا، فتحته غطاؤه يالئم وأن مجوًفا، بزبازه يكون أن
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وسيصبح الداخيل، الهيكل من نوع ألي سيفتقد األبعاد ثالثي بنحو املطبوع اإلبريق فإن
لالستخدام. قابل غري

إرشاد يمكنها ال التفصيل، وشديدة التصميم متقنة األبعاد الثالثية التصميمات وحتى
املطبوع، الجسم سطح تحت يشء ألي الطباعة عملية خالل األبعاد الثالثية الطابعات
الرسوم مصممو يحتَْج لم منطقي. القيد هذا فإن األسطح، نمذجة برامج منشأ إىل وبالنظر
بعض وهناك األبعاد. ثالثي بنحو خاصتهم التصميم» «ملفات لطباعة قبُل من املتحركة
التفاصيل وملء السطح تحت يقع ما شكل «تخمني» يمكنها التي املتخصصة الربامج

واإلخفاقات. األخطاء لحدوث عرضة تكون ما غالبًا العملية هذه لكن الناقصة،
تلك أحد أخرى. تحديات ضمن من واحد تحدٍّ مجرد السطح تحت ما طباعة إن
ا، جدٍّ معقدة أجسام صنع عىل قادرة األبعاد الثالثية الطباعة أن حقيقة هو التحديات
التعامل اليوم الكمبيوتر أجهزة لقدرة يمكن مما أكثر بيانات نقاط تصميماتها تتضمن
مكون األبعاد، ثالثي بنحو درع وطباعة تصميم أردت أنك تخيَّل املثال، سبيل عىل معه.
بعضها البالستيك، أنواع من مزيج من املصنوعة الصغر املتناهية الحلقات ماليني من

بدقة. جسدك ليطابق مرنًا املطبوع املكتمل النسيج سيكون ُصلب؛ وبعضها طري
الزرد درع من واحدة حلقة تصميم أن ستجد الصلبة، للنمذجة بربنامج باالستعانة
وربطها الصغر املتناهية الحلقات هذه من ماليني صنع لكن ورسيًعا، بسيًطا أمًرا يُعترب
من مختلف نوع تخصيص عليك يجب كان وإذا للوقت. ومضيعة مرهقة َمهمة مًعا
استطاع لو وحتى العمل، إكمال الكمبيوتر يستطيع فلن الدرع، يف حلقة لكل البالستيك
للدرع األبعاد الثالثية النمذجة فإن البالستيك، من املستخدمة األنواع كل تتبُّع الكمبيوتر

الحايل. العرص يف تقليدية تصميم أداة أي قدرة ستفوق
وهي الخام، املواد أنواع من العديد باستخدام للتصنيع األبعاد الثالثية الطباعة تتجه
الطباعة عىل القدرة فامتالك بعُد؛ لخوضها مستعدة التصميم برامج ليست أخرى ساحة
الخام املواد مزج من املصممني يمكِّن املرة نفس يف املختلفة الخام املواد من بالعديد
املتعددة الطباعة فقط تتيح وال التقليدي. التصنيع يف ممكنة تكن لم تماًما جديدة بطرق
بصنع كذلك تسمح بل واحدة، عملية يف األجزاء ومتعددة معقدة أجسام إنتاج الخام املواد
من تدريجيٍّا تتحول التي امُلدرَّجة الخام املواد مثل الخام؛ املواد من تماًما جديدة أنواع

آخر. إىل نوع
مع للتعامل بعُد مستعدة ليست التصميم برامج أن يف يكمن التحدي فإن ذلك، مع
وتصميم التيتانيوم، أو الصلب من أداة تصميم بني الفارق وشتاَن متعددة، خام مواد
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كلما صلد ُصلب إىل يتحول الذي الداخل، من الخفيف التيتانيوم من مزيج من أخرى
ُصنع بالفعل األبعاد الثالثية الطابعات لبعض فيه يمكن الذي الوقت ويف للخارج. اتجهنا

هذا. إتاحة يمكنه بعُد تصميم برنامج يوجد فلم خام، مواد عدة من معقدة أداة

دون من مقطعية أشعة بصورة باالستعانة األبعاد ثالثي بنحو مبارشًة ُطبعت برشية يد
دايكوفسكي دانييل من مهداة (الصورة شبكي سطح أو إل تي إس مللف املسح بيانات تحويل

أوبجيت). رشكة من

تتغري إذ جديدة؛ بطرق الخام املواد من العديد مزج عند تظهر أخرى صعوبة
من يزيد مما املطبوع، الجسم شكل بتغريُّ األحيان بعض يف جذري بنحو املادة خواص
القدرة وتَِعد معه. التعامل عىل قادرة غري اليوم التصميم برامج زالت ما الذي التعقيد
من كبري بقدر مطبوع ملموس جسم يف املختلفة الخام املواد أنواع من العديد مزج عىل
فهذه التحدي، ملواجهة الربامج هذه تتطور حتى لكن الجديدة؛ التصميمية االحتماالت

مستكشفة. غري ستبقى االحتماالت
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خام مواد من يتكون أو ودقيقة معقدة بارزة سمات م امُلصمَّ الجزء يمتلك عندما
يشغل أن فيجب التفاصيل؛ وكثرية املختلفة األسطح ماليني سطحه يتضمن أو متعددة
برامج بعُد تقِدر ال ملاذا يوضح وهذا الذاكرة. من كبريًا قدًرا خاصته التصميم ملف
ودم، لحم من كاملة برشية ليد بالتفاصيل ميلء نموذج صنع عىل اليوم الحديثة التصميم

الدموية. أوعيتها وتركيبات العصبية ونهاياتها بخالياها

تطبعه ما هو (بالرضورة) ليس تصممه ما (3)

من التي الطويلة العالقة يوضح ما هو للطباعة قابل لجسم التصميم ملف تحويل إن
لهذا، واستجابة الكمبيوتر. بمساعدة والتصميم األبعاد الثالثية الطباعة بني واحد طرف
ملفات ملساعدة طرًقا ابتكروا األبعاد الثالثية بالطابعات ويعملون يُصنعون من فإن
ماتريااليز مثل الربامج بعض لها. مخطط هو كما املطبوعة األجسام إخراج يف التصميم
أي وتصحيح تحديد يف املستخدمني ملساعدة «إصالح» كأدوات تعمل ونيتفاب ماجيكس

خاصتهم. التصميم ملفات يف موجود خطأ
بنحو التصميم بربامج متعلق األبعاد الثالثية الطباعة من آخر جانب ذكر هنا نريد
يس بي إيه رشكة من يل تي جون تذكرون (هل إل. تي إس ملفات وهو أال مخترص؛
لصيغة امللفات هذه يحوِّل جون كان للطباعة، العمالء تصميم ملفات إلعداد إيمدجنج؟)
يمكن لصيغة التصميم ملف تحويل يف ا مهمٍّ دوًرا امللفات هذه تلعب إل. تي يس ملفات

األبعاد. ثالثي بنحو طباعتها

إل إستي صيغة الحايل: املعيار (1-3)

فيما البيني للعمل مهم وأساس التكنولوجيا يف التعامل لغة هي امللفات وصيغ املعايري
ذلك يف بما — للجميع أتاحت ثري بي إم ملف صيغة فإن املثال، سبيل عىل التقنيات. بني
املوسيقية، امللفات وتنزيل ورشاء وبيع تبادل — ومستهلكوها املوسيقية الت املشغِّ صنَّاع
القلب هي للملفات املماثلة املعيارية والصيغ ممكنة. الحالية املوسيقى صناعة جاعلة
الصور تحفظ الرقمية الكامريات فكل الوسائط؛ من األخرى لألشكال النابض التجاري

اإلنرتنت. ح تصفُّ وبرامج الليزر طابعات مع تتوافق والتي جي، إي بي جيه بصيغة
إس هي به خاصة معيارية ملفات صيغة األبعاد الثالثية الطابعات عاَلم يمتلك
الطابعات كانت عندما املايض، القرن ثمانينيات يف الصيغة هذه استخدام بدأ إل. تي
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الكمبيوتر أجهزة وكانت األولية، النماذج لصنع جديدة أدوات مجرد األبعاد الثالثية
ومثل اليوم. عليه هي مما اإلمكانيات وقليلة ضعيفة نسًخا زالت ما التصميم وبرامج
هذه امللفات صيغة فإن األساسية، بعيوبها املحدودة الحايل العرص يف التصميم برامج

الناشئة. األبعاد الثالثية الطابعات عىل التصميم ملفات طباعة لتبسيط ُصممت
فإن األبعاد، ثالثي بنحو طباعتها يمكن لصيغة التصميم مللف الرقمي للتحويل
ال األبعاد الثالثية الطابعات أن حقيقة تذكُّر عليها يجب كان األوىل إل تي إس ملفات
محدودة الكمبيوتر أجهزة ذاكرة كانت املادية. التفاصيل من الكثري مع التعامل تستطيع
تحذف كانت هذه امللفات صيغة أن حقيقة فإن ولهذا الوقت؛ ذلك يف الثمن وباهظة
عىل املتاحة. املحدودة الحاسوبية القدرة ظل يف مثاليٍّا أمًرا كانت التصميم تفاصيل معظم
أخرى تصميمة وتفاصيل اللون معلومات عىل االحتواء التصميم مللف يمكن املثال، سبيل
األبعاد ثالثية قياسية طابعة وأي منها. التخلص إل تي إس ملف مهمة كانت دقيقة،
ويمكنها تُطبع، التي الحالية الطبقة تلمس التي املثلثات معالجة إىل فقط تحتاج كانت

التالية. الطبقة صناعة وقت يحني حتى مؤقت بنحو الباقية املثلثات تجاهل
األساسية فائدتها لكن موجودة، إل تي إس ملفات زالت ما عقود، ثالثة ميض بعد
الطباعة أرادت فإذا األبعاد؛ الثالثية للطباعة التصميم احتماالت من يحد عامًال أصبحت
قيمة ظلت التي — إل تي إس صيغة فإن به، تبرشِّ ما كل ق تحقِّ أن األبعاد الثالثية
الطابعات وكذلك التطور، يف آخذة التصميم وبرامج األنظار، عن للتواري تحتاج — لعقود

األبعاد. الثالثية
تتضمن التي التصميم ملفات مع روتيني بنحو التصميم برامج تتعامل اليوم،
أفضل فإن ذلك، إىل باإلضافة واملعقدة، الدقيقة الشبكات أو املواقع إحداثيات مليارات
تساوي بدقة الطباعة من وتقرتب هذا، مواكبة يمكنها اليوم األبعاد الثالثية الطابعات
هاتني بني الحيوي الجرس هو الذي إل، تي إس ملف فإن ذلك، من الرغم عىل ميكرون. ١

التطور. مواكبة يمكنه ال التقنيتني،

إف إم إيه صيغة الجديد: املعيار (2-3)

قائم جديد معيار به يُستبدل أن هو إل تي إس ملف وتحديث لتغيري املمكنة الطرق إحدى
فأنا لذا املعيار؛ هذا وضع يف شاركُت لقد برصاحة، إف. إم إيه يُدعى إل إم اإلكس لغة عىل
ُمصنعي من مجموعة مع املعيار هذا وضع عىل عملت لقد األمر. بطبيعة منارصيه من
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ومستخدمني الكمبيوتر بمساعدة التصميم برامج وموفري األبعاد الثالثية الطابعات
وهي التكنولوجية، املعايري وتنفيذ تطوير تدير دولية مؤسسة إطار يف مًعا عملنا خرباء.

املواد. الختبار األمريكية الجمعية
أضاف لكنه إل، تي إس لصيغة الشبكي السطح بناء عىل الجديد املعيار هذا يحافظ
سبيل عىل األبعاد. الثالثية والطابعات التصميم برامج يف التطور لعكس القدرات من املزيد
شبكات وصنع مختلفة خام ومواد ألوان مع التعامل يمكنها الصيغة تلك فإن املثال،
باإلضافة. للتصنيع الكربى الفوائد إحدى تُعترب التفاصيل، كثرية داخلية أخرى وهياكل
وإحكاًما دقة أكثر بنحو املنحنية األسطح تصوير يف املنحنية املثلثات استخدام ويمكن

إل. تي إس صيغة تستخدمها التي املسطحة املثلثات من
لكن ،٢٠١٠ عام من مايو يف إف إم إيه معيار عىل رسميٍّا املعايري منظمة صدقت
بعُد يستخدمه لم الكتاب، هذا كتابة وقت يف به. العمل هو معيار ألي الحقيقي االختبار
معضلة يف عالقون فنحن سنوات؛ األمر يستغرق وربما األبعاد، الثالثية الطابعات موفرو
األبعاد، الثالثية الطابعات ورشكات الكمبيوتر بمساعدة التصميم برامج موفرو عويصة:
عن واالستغناء الجديد، املعيار عىل باالعتماد سيقامر من هناك كان إن رؤية انتظار يف

إل. تي إس صيغة املرَهق؛ القديم الحرب حصان

الرقمي االلتقاط التصميم: برامج من التايل الجيل (4)

والتصنيع املكتبية الكمبيوتر أجهزة موجة امتطى التصميم برامج من األول الجيل كان إذا
تفاصيل «التقاط أو الرقمي» «االلتقاط موجة سريكب منها الجديد الجيل فإن التقليدي،
أمًرا الواقع تفاصيل التقاط جعل يف التصميم برامج تسويق مستقبل يكمن الواقع».
بني املستهلكني أسواق عىل االستيالء سباق وسيحتدم استخدامه، للجميع يمكن متاًحا
برنامج أطلقت التي الرشكة نفس وهي — أوتوديسك رشكة تأُمل الربمجيات. رشكات
مرة تكون أن — املايض القرن من الثمانينيات يف للرسوم، الكلمات معالج مايكروكاد،
ثري تو «وان صنع هو أوتوديسك رد كان القادمة. الكربى التغيري موجة قمة عىل أخرى

املستهلكني. وعامة لألطفال هة املوجَّ املجانية التصميم أدوات من مجموعة وهي دي»
يس تي وبي ووركس سوليد (مثل أخرى الكمبيوتر بمساعدة تصميم رشكات تبني
لكن، للمصممني. برمجية وحدات الحرص) ال املثال سبيل عىل أب، وستكش وراينو
برمجيات رشكات فإن ومكتمل، ناضج حقل يف مكانه احتل آخر عمل مجال أي ومثل
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كاتش دي ثري تو وان بربنامج رقميٍّا تفاصيلها التُقطت األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة جمجمة
مينجز). جوش من مهداة (الصورة

وإعداد تهيئة الرشكة عىل يجب ناحية، فمن تخطيه؛ يصعب اختياًرا تواجه التصميم
عليها يجب أخرى، ناحية ومن هذه؛ الجديدة السوق فرصة الستغالل التنظيمية مواردها
من باملائة ٩٩ يخدم يزال ال الذي األسايس إنتاجيتها محرك عىل الحفاظ يف االستمرار

ربًحا). عليها (ويدر التقليدي التصنيع
بأوتوديسك: االستهالكية املنتجات قسم رئيس نائب مارتينيز، جونزالو يقول
والربمجيات. الواقع بني وعودة ذهابًا االنتقال تسهيل يف يكمن التصميم برامج «مستقبل
جسم ألي املادية التفاصيل تلتقط التي األدوات اآلن نمتلك العملية. هذه ترسيع هو هدفنا
البيانات هذه مع التعامل عملية لتسهيل ونهدف البيانية، النقط مليارات بلغت لو حتى

الجسم؟»» هذا «ما السؤال: عىل وتجيب برشية نظر وجهة من لتُفَهم للناس
املايض العام بنينا األشياء. وتصنيع لتصميم جديدة طرًقا «نستكشف جونزالو: يقول
الطابعات من مجموعة أكرب نمتلك «اآلن مازًحا: وأضاف التقنيات.» بأحدث تصنيع معمل

الغربي.» أمريكا ساحل يف األبعاد الثالثية
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فإن مرهقة، وغري رسيعة عملية املادية لألجسام التصميم تفاصيل التقاط أصبح إذا
تقنية األبعاد الثالثية الطباعة تصبح أن وبمجرد مصممني. يصبحوا أن يمكن الجميع
ضاحًكا: جونزالو قال ُمصنًِّعا. يصبح أن شخص ألي يمكن فإنه مكان، كل يف موجودة
لتعلُّم سنوات ثالث مني يستغرق كان معقًدا جسًما عاًما عرش األحد ذو ابني «سيصمم

تصميمه.» كيفية
السحابات بيانات من األشكال مكتبات إنتاج هو األمد «الهدفطويل أضافجونزالو:
أردنا إذا التصميم عملية من ويرسع العكسية، الهندسة إىل بالنسبة جيد هذا النقطية.
سيرسع التصميم برامج من التايل الجيل فإن باختصار، رقميٍّا. تغيريه أو الجسم نسخ

الكمبيوتر.» عىل الواقع تفاصيل التقاط عملية من
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السابع الفصل

باحلرباحلي احليوية الطباعة

تيد مؤتمر يف ظهر عندما ضجة أتاال أنتوني يُدعى فورست ويك جامعة يف باحث أحدَث
لكيفية عرض أنه عىل — خطأ بنحو — الناس من العديد فهمه ما وقدَّم ،٢٠١١ عام
زالوا ما باألعضاء التربع قوائم املرىضعىل من باملائة ٩٠ أن وبما حية؛ برشية ُكلية طباعة
إزالة وبعد أتاال، قدمه ملا الحال بطبيعة الكثريون تحمس فقد الُكَىل، زرع انتظار يف
مراحلها يف تزال ال كانت األبعاد ثالثي بنحو الحية الُكىل طباعة أن تبني الناتج، االلتباس
يشبه نسيج طباعة تتضمن معملية تجِربة الواقع يف الُكىل» «طباعة كانت األوىل. البحثية

البول. وتخفيف الدماء تنقية عىل قادر األبعاد ثالثي بنحو الُكىل
باالحتماالت الناس وعي زيادة يف أثر تيد مؤتمر يف أتاال قدمه الذي للعرض كان
املبرشين أحد وهو — أتاال يظل األبعاد. ثالثي بنحو املطبوعة الجسم ألعضاء املالزمة
مقابلة ففي متفائًال؛ — الحيوية الطباعة مجال يف الرواد الباحثني وأحد التجديدي بالطب
أحد يف أنه شك «ال أتاال: قال الكربى، املالية الرشكات إلحدى تابعة إخبارية رسالة مع
هذا أليس خاصتك. الخاليا نسيج من مصنوًعا قلبًا تمتلك أن يمكن جيل، بعد ربما األيام،

رائًعا؟»1

الشباب طابعة (1)

ينبوع عن الثقافات من العديد تحكي البشع». «الشتاء الشيخوخة شكسبري وليام ى سمَّ
الوسطى للعصور ترجع رواية ووصفت الدائم، الشباب الناس يمنح الذي الخيايل الشباب

شباب. إىل السن يف الطاعنني املحاربني ل تُحوِّ التي للينبوع العالجية القوة
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ثالثي بنحو وظيفته يؤدي برشي عضو طباعة هو الحيوية للطباعة األسايس الهدف
بارنات، كريستوفر من ُمهًدى (الرسم الحيوية واملواد الخاليا من مزيج من األبعاد
الحيوية الطباعة بمفهوم الخاص القسم ،ExplainingTheFuture.com موقعه عن نقًال

.((http://explainingthefuture.com)

رجًال، وأربعني ستة من أكثر وكانوا الينبوع، يف القدامى املحاربون اغتسل
ثم الفرسان. كأفضل ويبدون العمر، من الثالثني يف كانوا خرجوا وعندما
السن يف طاعنون نحن كم «أتَرْون فقالوا: املسنِّون اآلخرون الرجال تحدَّث
آخر.» شكل يف اآلن وسرتَْوننا عام مائة من أكثر عشنا لقد منحنية؟ وظهورنا
مبتهجني. خرجوا ثم نُِصحوا، كما مرات أربع واغتسلوا الينبوع، يف الرجال نزل

للغاية.2 شبابًا كانوا فقد بالكاد؛ عليهم تعرَّف لإلسكندر، عادوا وعندما

الحديثة، العصور ويف الشباب. ينبوع عىل بعُد أحٌد يعثر لم البحث، من قرون رغم
البديلة واملفاصل التجميلية بالجراحات الشباب عن البحث يف سعيهم يف الناس استمر
وأخريًا، البرشة. وكريمات الفيتامينات من اإلعجازية واملكمالت الجديدة القلب وصمامات
البديلة الجسم أجزاء ستساعد البحث. هذا األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات ستنهي ربما
وسيتمكن مؤملة، مفاصل يمتلكون أو األعضاء لزراعة يحتاجون من الطلب حسب املطبوعة
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نة ُمحسَّ خاصة مواصفات حسب مطبوعة بديلة أجزاء طلب من الكبرية الدخول أصحاب
إن لتقرير ٢٠٧٢ عام يف األوليمبية اللجنة وستجاهد املحبب، الرتفيهي بنشاطهم للقيام

املنافسات. خوض من منعهم يجب حيويٍّا املطبوعة األعضاء ذوو الرياضيون كان
طباعة علم زال وما الخيال، من رضبًا األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة األعضاء زالت ما
األبعاد» ثالثي بنحو املطبوع الحياة «سلم ل الطويل صعوده بداية يف اليوم الحية األنسجة

االفرتايض.
ستقع تركيبها. لتعقيد طبًقا املرتبة البديلة البرشية األعضاء من طويًال سلًما تخيَّل
ستقع الوسطى الدرجات ويف السلم، من السفىل الدرجات يف الجامدة التعويضية األجزاء
والبرشة، األوردة ستقع مبارشة وفوقها والغضاريف، العظام مثل البسيطة الحية األنسجة
واملخ، والكبد القلب مثل املعقدة الحيوية األعضاء هناك ستكون مبارشة السلم قمة وتحت
أشكال ما يوًما ربما أو الحية املخلوقات هناك ستكون الحياة، سلم قمة وعىل وأخريًا،
َقَدمها األبعاد الثالثية الطباعة تقنية َوضعت لقد كاملة. وظائف ذات للحياة صناعية
الوسطى، للدرجات الصعود إىل وتتطلع هذا، التخييل للسلم السفىل الدرجات عىل اليوم

السلم. قمة إىل ما يوًما بالوصول وتحلم

األبعاد ثالثي بنحو الحياة سلم طباعة (1-1)

باهًرا مستقبًال بايدن جو وصف بديالوير، ثانوية مدرسة يف التخرج خطابات أحد يف
إصابة بعد الحية األنسجة تجديد عىل األبعاد، الثالثية الطابعات باستخدام «سنقدر، حيث
بايدن مزاعم األمر.»3 واقع يف ا جدٍّ قريب إنه األصلية. لحالتها واستعادتها حرق أو شديدة

تماًما. مخطئًا ليس فهو ذلك، مع أكثر. ال مزاعم مجرد هي الجريئة
أو األسنان تيجان مثل الجامدة البديلة الجسم أعضاء السلم؛ بأسفل نبدأ دعونا
األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة البديلة البرشية األعضاء من موجة أول الصناعية. األطراف
البرش أجساد داخل وهناك هنا وتتحرك بالفعل، موجودة أصبحت تجاريٍّا واملتاحة
العظام مثل الحية؛ غري التعويضية األعضاء وتوجد أنت. داخلك حتى وربما العاديني،
ثالثي بنحو املطبوعة السمع وأجهزة الالصقة والعدسات األسنان وتيجان الصناعية

العالم. حوَل البرش آالف أجسام داخَل األبعاد
خصصت استشارات رشكة وهي إيكونوليست، لرشكة اإلداري املدير ريفز، فيل يُقدر
مطبوع جهاز ماليني «عرشة هناك اليوم أن األبعاد، الثالثية الطباعة ملجال نشاطها
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تقويم أدوات وحققت العالم.»4 حول متداول السمع ضعاف ملساعدة األبعاد ثالثي بنحو
حسب األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة شفافة بالستيكية أسنان مشابك وهي — إنفيزاالين
بني يرتاوح ما وهناك ضخًما. ِتجاريٍّا نجاًحا — واحدة ملرة وتُستخدم خاصة مواصفات
البرش أفواه يف مزروع األبعاد ثالثي بنحو مطبوع سن مليون أرباع وثالثة مليون نصف

حاليٍّا.5
األبعاد، ثالثي بنحو التيتانيوم من املطبوعة املتقدمة البديلة الطائرات أجزاء ومثل
الرقمي التصنيع عالم قمة تُمثِّل األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة البديلة البرشية األجزاء فإن
السمع ضعاف مساعدة وأجهزة األسنان طباعة فعملية قليلة؛ بأعداد يُنتَج الذي املخصص
الذي الجسم عضو يُمَسح الطائرات؛ بأجزاء الخاصة لتلك مماثلة األسنان تقويم وأدوات
صالح تصميم ملف إىل ل تُحوَّ حيث متخصص ملعمل البيانات تُرسل ثم طباعته يُراد
صلب خزف أو طري مطاط باستخدام التصميم ملف الطابعة تَطبع ثم لالستخدام،

وطري. شفاف مرن بالستيك أو والمع
خام مواد من األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة األعضاء من موجة أول تُصنع اليوم،
التِّجارية؛ لألغراض مناسبة األعضاء هذه البالستيك. أو الخزف أو املعادن مثل مفردة
والشكل فريد. شكل ذا جسًما تناسب أنها حقيقة عىل تستند السوق يف قيمتها إن حيث
أي لصانعها تقدم ال أنها وحقيقة منخفضة، بأعداد وإنتاجها األعضاء، لتلك املخصص
الثالثية للطباعة (ومربًحا) مثاليٍّا مرشًحا تجعلها الحجم؛ اقتصادات أشكال من شكل
أو الحية األنسجة فبعكس نسبيٍّا؛ سهلة تُعترب التنظيمية العقبات تخطي ومسألة األبعاد.
التنبؤ ويمكن أقل، عاجلة صحية مخاطر تتضمن الجامدة البرشية األعضاء فإن األدوية،

أكرب. بنحو الجانبية بآثارها
األطراف مبتوري التحاد وطبًقا اليوم، جنسية؟ جاذبية له صناعي طَرف عن ماذا
الواليات يف مواطن مليوني حوايل فإن الوطنية، الدعم مجموعات إحدى وهو األمريكي،
بنحو تتغري لم الحديثة الصناعية األطراف ومعظم صناعية، أطراف لديهم املتحدة
العاملية للحرب املدمرة املعارك من العائدون الجنود يستخدمها كان التي تلك عن جوهري
تتم الصغرية باألشياء اإلمساك عىل وقدرتها املعِدن من مصنوعة الصناعية فاليد الثانية؛

الكالليب. تشبه الخطاطيف من مجموعة طريق عن
فرانسيسكو سان يف تقع صغرية رشكة وهي إنوفيشانز، بيسبوك رشكة تعمل
صناعية أطراف تصميم مجال يف مؤخًرا، سيستمز دي ثري رشكة عليها واستحوذت
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كل األبعاد ثالثي بنحو تُطبع إنفيزاالين نوع من أسنان تقويم أداة ألف خمسون حوايل هناك
تكنولوجي). أالين رشكة من بإذن طباعتها أُعيدت (الصورة يوم

«لم الرشكة: مؤسيس أحد سميت، سكوت يقول األبعاد. ثالثي بنحو وطباعتها مخصصة
تُقص — السنني مدار عىل الصناعية األطراف معظم بها تُصنع التي الطريقة كثريًا تتغري

وتُشكَّل.»6 قالب لها يُصنع ثم الشخص ساق شكل عىل الفوم من قطعة
التصوير تقنية تطور بفضل كبري نحو عىل الصناعية األطراف صناعة علم يتطور
األبعاد الثالثية الطباعة وتتيح الخام، واملواد التصميم وبرمجيات الطبي التشخييص
قبُل. من متاحة تكن لم التخصيص من مستويات واألطباء املبتورة األطراف ألصحاب
يرتدونها من أجساد شكل لتالئم بيسبوك برشكة الخاصة األبعاد الثالثية األطراف م وتُصمَّ

وأذواقهم. حياتهم وأساليب بدقة
للمريضوساقه السليمة الساق من كلٍّ بمسح بيسبوك يف األطراف طباعة عملية تبدأ
الساق صورة تُوضع ثم إلكرتوني، تصميم مللف البيانات هذه تُحول ثم الحالية، الصناعية
املخصصة الجديدة الساق أن من للتأكد الصناعية للساق الرقمية الصورة عىل السليمة
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تطبع خاصتهم، الفريد التصميم العمالء اختيار وبعد التناسق. سريتديها من لجسد تعيد
األبعاد. ثالثي بنحو الصناعي الطَرف الرشكة

سيسمتز). دي ثري رشكة من مهداة (الصورة املظهر أنيق صناعي طرف

واملسماة اإلنرتنت عىل موقعها عرب املوجودة بيسبوك رشكة أداة تتيح
السيقان أشكال يتضمن التصميم، أشكال من نطاق استكشاف للعمالء «كونفجيوريتور»
الطَرف مرتدي تعطي التي النهائي التشكيل وأنماط التصفيح، يف املستخدمة الخام واملواد
فريد. وشم أو شهري تصميم ذات رسيعة بخارية دراجة تثريه الذي الالفت الشكل نفس
بأجزاء نًا تيمُّ تُنتجها التي الصناعية األطراف عىل «اإلكسسوارات» اسم الرشكة أطلقت

الثمن. باهظة الالمعة البخارية الدراجات أجسام عىل املستخدمة املتخصصة الزينة
… بيسبوك «إكسسوارات ييل: كما يقدِّمه ما اإللكرتوني بيسبوك رشكة موقع يصف
يكن لم بنحو والفردية الشخصية عن تعبريًا أيًضا تجلب بل املفقود الشكل فقط تعيد ال
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املخصصة الصناعية األطراف يرتدون الذين األشخاص صور توضح قبُل.» من ممكنًا
اعتادوا الذي الزمن عن الصناعية لألطراف الناس نظرة يف التغري بيسبوك تُنتجها التي

فخر. بكل الصناعية األطراف يرتدون بيسبوك فعمالء لها؛ ارتدائهم إخفاء فيه
فسنرتك أخرى، درجة وصعدنا األبعاد ثالثي بنحو املطبوع الحياة لسلَّم عدنا إذا
املطبوعة الصناعية العظام تقع حيث التالية الدرجة إىل ونصل الصناعية األطراف وراءنا
األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة الصناعية واملفاصل العظام تزال ما األبعاد. ثالثي بنحو
املصنوعة الصناعية املفاصل فإن الكتاب، هذا كتابة وقت ويف استكشافيٍّا. طبيٍّا مجاًال
املحظوظني للمرىض متاحة األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة الطلب حسب التيتانيوم من

تجريبية. و/أو متطورة طبية رعاية ي لتلقِّ يكفي) بما الشجعان (أو
من مصنوعة كانت إذا بالحقن بالقولبة تُصنع املعيارية املستبَدلة العظام معظم
عىل تنطبق التي القيود نفس إن التيتانيوم. من كانت إذا املعادن من تَُصب أو البوليمر،
سبيل عىل العظام. صنع عىل كذلك تنطبق آلة ألي معِدني أو بالستيكي جزء أي صناعة
وتتطلب الحًقا. تجميعها ثم حدة عىل كلٌّ املنفصلة العظمية األجزاء قولبة يجب املثال،
نظيفة. وتبقى تتشوه أو تنكمش ال حتى محكمة تربيد ظروف للتوِّ املقولبة العظام
يف الصنع حديث البالستيكي العظم انكسار يف الحد عن الزائد التربيد يؤدي أن ويمكن
أثناء عليها البقع ستنرش للغاية طرية عظام إلنتاج الحد عن الناقص التربيد يؤدي حني

بها. اإلمساك
اعتماد عىل األبعاد ثالثي بنحو التيتانيوم من املطبوعة الصناعية العظام حصلت
وعندما االعتماد، هذا عىل بعُد تحصل لم البوليمر من املطبوعة تلك لكن التنظيمية، الجهات
المتالك جديدة احتماالت ستتيح االعتماد، هذا عىل البوليمر من املطبوعة العظام تحصل
أجزاء إن املثال، سبيل عىل والخزف. التيتانيوم من كلٌّ يفتقدها خصائصخاصة البوليمر
بإضافات تُمزج أن يمكن األبعاد ثالثي نحو عىل واملطبوعة البوليمر من املطبوعة العظام
ومضادات الحيوية املضادات مثل الة فعَّ دوائية ومكونات العظام لنمو منشطة حيوية
حيويٍّا النشطة الكيميائية املواد هذه من قطريات رش الطباعة لرأس ويمكن االلتهابات،

تُضاَهى. ال بدقة
فريق زرع عندما ٢٠١٢ عام يف العالم حول شهرًة املثرية الجراحات إحدى اكتسبت
عاًما ٨٣ العمر من تبلغ بلجيكية امرأة فك يف التيتانيوم من مطبوعة عظمة الجراحني من
املقطعية، باألشعة املرأة لفك الطبي الفريق بمسح العملية بدأت الفم. برسطان مصابة
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فراونهوفر معهد من مهداة (الصورة معِدني مسحوق من «مخبوزة» صناعية فك عظمة
خلوي بهيكل برشي سفيل فك عظمة الصورة توضح املتقدمة. واملواد التصنيع لتكنولوجيا

معِدني). عظمي فوم من مصنوعة الطبيعي للفك كمحاكاة ُمدرَّج

تصميم مللف املقطعية األشعة بيانات ميديكال زيلوك تُدعى طبية تصميم رشكة وحولت
غري واألخاديد التجاويف آالف إلضافة حاسوبية خوارزميات واستخدمت للطباعة، قابل
االلتئام يمكنها املرأة وأوردة وعضالت أعصاب فإن الطريقة بهذه الفك. لعظمة املنتظمة

جسدها. مع كامل بنحو لدمجها الجديدة الفك عظمة مع رسيع بنحو
بواسطة التيتانيوم من املصنوعة الفك عظمة ُطبعت العملية، من األخرية الخطوة يف
األبعاد الثالثية للطباعة الحديثة التقنيات يف املتخصصة وايز الير تسمى بلجيكية رشكة
التيتانيوم من املصنوعة الالمعة امللساء الجديدة الفك عظمة ُطبعت الطبية. لألغراض
مًعا أفقية طبقة آالف ٣ دمج إىل أدى مما التيتانيوم؛ مسحوق إىل الليزر شعاع بتوجيه
املرأة تحدثت بساعات، الجراحة وبعد بالخزف. املطبوعة العظمة ُكسيت وأخريًا، بدقة.

الحساء. وتناولت
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األنسجة هندسة (2)

والتكنولوجيا، البيولوجيا بني الدمج من يبدو ما عىل آلية» أعضاء «ذي كلمة اقتُبست
بطولة من العرشين القرن سبعينيات من تلفزيوني مسلسل بسبب الكلمة هذه واشتََهرت
األعضاء ذات «املرأة زوجته حصلت كما اآللية». األعضاء ذو «الرجل يسمى أوستن ستيف
يف فرتات عىل تظهر وكانت األصيل، املسلسل من املشتق الخاص مسلسلها عىل اآللية»

األصيل. املسلسل
خارقة برشية قًوى يمتلكان املسلسلني يف اآللية األعضاء ذوا واملرأة الرجل كان
جسديهما. داخل للغاية باهظة صناعية أعضاء عدة زراعة بسبب للغاية حادة وحواسَّ
عرضاملسلسلني أثناء املعتادة اللعب أوقات يف واملالعب الساحات من يختفون األطفال كان
برسعة نجري كنا أصدقائي من ومجموعة أنني أتذكَّر تعرضهما. كانت التي الدول يف
أو مثرية بهلوانية حركات نؤدي بينما إلكرتونية نقرات أصوات ُمصِدرين للغاية، بطيئة

منا. لكل العدو خطوط وراء من جريئًا هروبًا ندبِّر
ستصبح املستقبل، يف لكن مضت، عقود عدة منذ واعًدا أمًرا تبدو اآللية األعضاء كانت
عىل قادرة وغري لألعطال معرضة فهي بدائيٍّا؛ أمًرا اآللية الجسم بأعضاء االستعانة فكرة
وعظام الرُّكب يف نجدها التي العيوب فيها وستتوافر الجسم، مع تتالءم ال وقد التطور
حسب مصممة أنسجة اآللية باألعضاء ستُستبدل املستقبل، يف البديلة. الصناعية الورك

األبعاد. ثالثي بنحو ومطبوعة الطلب
ستكون الجذعية الخاليا فإن الصناعة، يف املفضلة الخام املادة هو البالستيك كان إذا
إىل عاد التجديدي، الطب تطور وكلما الحيوية. الطباعة يف املفضلة الخام املادة هي
األبعاد ثالثي بنحو الجذعية الخاليا طباعة يف األنسجة هندسة مستقبل ويكمن الطبيعة.

الحية. األنسجة إنماء عىل لتعمل وتركها دقيقة بأشكال
مهارة أكثر وهي البرشي، الجسم ن يكوِّ الذي الخام لصال الصَّ الجذعية الخاليا تُعترب
بعُد تخرت لم أنها يعني مما متخصصة؛ غري الجذعية والخاليا الجسم. أعضاء صنع يف منا
الجذعية الخاليا أن وبما عليها، ستصبح التي الجسدية الخاليا بنوع يتعلق فيما طريًقا
والتي ٢١٠ إىل عددها يصل التي الخاليا، أنواع من نوع أي إىل التحول عىل حثُّها يمكن

الطبية. الناحية من كبرية أهمية ذات فهي البرشي، الجسم يف توجد
القرن من الثمانينيات يف عليها التعرف تم التي جذعية الخاليا أوىل استُخرجت
عنيفة مناقشات اندالع إىل أدى مما بعُد؛ تُولد لم التي البرشية األجنة أنسجة من املايض
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من املزيد اكتشاف يف الباحثون استمر الحني، ذلك ومنذ الطب. مهنة أخالقيات حول
البرشي للجسم املختلفة األجزاء يف املتناثرة األنواع بعض ضمنها من الجذعية، الخاليا
بعض أن اكتُشف مؤخًرا، «البالغة». أو «الجسدية» الجذعية الخاليا ى تسمَّ والتي البالغ،

التمايز. قبل ما حالتها إىل أخرى مرة الرجوع يمكنها املتمايزة الخاليا
املعمل يف لألرانب جديدة ورك عظاَم كولومبيا بجامعة األستاذ ماو جرييمي طبع
القديمة األرانب ورك عظام وفريُقه ماو أزال البداية، يف الجذعية. الخاليا فيها باذًرا
البديلة األجزاء وطبعوا للعمل، صالح تصميم مللف الصور هذه حوَّلوا ثم وصوروها،
األجزاء، تلك عىل لألرانب الجذعية الخاليا نثروا ثم صناعية، عظام من األبعاد ثالثي بنحو
حتى بحرِّية تميش األرانب كل كانت أشهر، أربعة وبعد األرانب. داخل جراحيٍّا وأدخلوها
أسابيع بضعة بعد الجديدة األوراك عىل الزائد الوزن هذا وتحميلها بعضها وزن زيادة مع

الجراحة. من
متناهية منحنية داخلية بقنوات البديلة العظام الباحثني من وفريقه ماو صمم
األرانب ومساعدة املزروعة، العظام سطح إىل بالتسلل الجذعية للخاليا سمحت الصغر،
معامل، لفأر قاطعة سنٍّا ماو فريق طبع أخرى، تجاِرب ويف أرسع. بنحو الشفاء يف
وبفضل أسابيع، تسعة وبعد الفأر. فك يف زرعها وأعادوا الجذعية، الخاليا عليها ونثروا
بالسن الجديدة واألربطة العظام أحاطت بها، الجذعية الخاليا ودمج املثايل، السن شكل

الصناعية.
يف الباحثون طبع كولومبيا، جامعة يف ماو فريق يستخدمها التي تُماثل طريقٍة يف
من مكون نقي ضبابي رذاذ باستخدام األبعاد ثالثي بنحو عظمة واشنطن والية جامعة
طبقات النقي الرذاذ قطريات صنعت الزنك. ومسحوق والسيليكون الكالسيوم فوسفات
خاليا نُثرت ثم البرشية)، الشعرة عرض نصف يساوي ما (وهو ميكرونًا ٢٠ بسمك
الخاليا نمت حيث الطريقة هذه نجحت املطبوعة. العظمة عىل ناضجة غري برشية عظمية
ناضجة. حية عظمية ألنسجة النهاية يف وتحولت الجديدة، بيئتها يف الناضجة غري العظمية

الحيوي والورق الحيوي والحرب الجذعية الخاليا (1-2)

تقوم متماثل بنحو متخصصة لخاليا ع «تجمُّ بأنها األنسجة الطبية القواميس أحد يعرِّف
بداية األنسجة، من مختلفة أنواع من أجسامنا تتكون محددة.» خاصة بوظائف مًعا
ن تكوِّ التي الغرضوفية األنسجة إىل الدهنية خاليانا تكوِّن التي الدهنية األنسجة من
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شبكات من املكونة العصبية األنسجة وحتى ملفاصلنا كوسائد تعمل التي الغضاريف
بفضل بشكلها الرخوة األنسجة تحتفظ ببعضها. املتصلة العصبية الخاليا من معقدة

الداعمة. الداخلية األساسية البنية
يف نجحنا قد سنكون حية، ألنسجة وتنميتها حية خاليا طباعة يف ننجح عندما
إن األبعاد. ثالثي بنحو املطبوع للحياة االفرتايض للسلم العليا الدرجات إىل الصعود
جامدة؛ بديلة أجزاء وليس حية أنسجة تصنع نعرِّفها، كما الحقيقية، الحيوية الطباعة
وذلك األبعاد؛ ثالثية طابعة باستخدام املناسب املكان يف حية خاليا وضع تتضمن ألنها

الخواص. ومتنوعة عاملة حية أنسجة صنع أجل من
أن املحتمل من املجال، وبتطور ة، عدَّ بطرق الحيوية» «الطباعة الباحثون يُعرِّف
«الحرب استخدام يتضمن الحيوية الطباعة أساليب أحد املعاني. من املزيد الكلمة تحمل
الخاص الجل هذا داخله. معلقة حية خاليا عىل يحتوي للطباعة قابل جل وهو الحي»
دفعها أثناءَ الجذعية للخاليا وحماية كوسادة يعمل — الهيدروجيل يسمى الذي —
يحافظ الصحيح، املكان يف ووضعه الحي الحرب طباعة وبمجرد الطباعة، رأس خالل
الهيدروجيل داخل مادة الحية الخاليا ستفِرز لألنسجة. املطلوب البناء عىل الهيدروجيل
ستتحول التطور، يف الحية الخاليا وباستمرار داعمة. مصفوفة النهاية يف ن ستكوِّ والتي

الحية. األنسجة من آخر نوع أي أو غضاريف إىل املصفوفة
زرع عملية ما نوًعا يشبه املناسب مكانه يف الخاليا من املناسب النوع ترسيب إن
للحصول بدقة له املناسب املكان يف منها نوع كل بوضع الَخرضاوات من مثالية حديقة
اآلن، وحتى بعًضا. بعضها الجذعية الخاليا تشبه ال الضوء. من مناسب قدر أفضل عىل
الخاليا من مثالية حديقة صنع يف الكمبيوتر أو البرش من أفضل زالت ما الطبيعة فإن

الدقيق. موقعها يف منها كلٌّ املوضوِع الجذعية،
رخوة أنسجة لصنع الحي الحرب باستخدام األبعاد الثالثية الطباعة مزايا أكرب أحد
الطابعة وبتحسن دقيقة. وأشكال أنماط يف بعناية الخاليا قذف عىل الطابعة قدرة هي
مختلف بنوع طباعة رأس كل ملء يمكن طباعة، رءوس عدة باستخدام الطباعة يف
فوهة تقوم بينما الخاليا، من مختلف لنوع فوهة طباعة النتيجة وستكون الخاليا، من
األبعاد الثالثية الطباعة فكرة وباقتباس مختلفة. بخواصمواد الهيدروجيل بطباعة أخرى
صنع من خطوات الباحثون يقرتب البيولوجي، العالم يف وتطبيقها الخام املواد من بالعديد
املوجودة الخلوية والتنوعات الداخلية والهياكل املعقدة األشكال تحاكي صناعية أنسجة

الطبيعة. يف
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من التأكد وهو آخر؛ تحديًا هناك لكن تحديًا، املناسب موقعها يف الخاليا وضع يُمثِّل
والشكل الخاليا موقع إن النهاية. يف املناسب الشكل ن تكوِّ تجعلها بطريقة الخاليا وضع
النمو لعوامل يمكن كما املناسب، بالشكل األعضاء لعمل ان مهمَّ أمران لألنسجة الناتج

الخليط. إىل وتُضاف تُطبع أن كذلك
خَفقان لضمان الخاليا من مرتفعة كثافة القلب أنسجة تتطلب املثال، سبيل عىل
األنسجة داخل السقاالت هيكل فوق املزروعة الخاليا تكن لم وإذا منتظم. بإيقاع القلب
منتظم غري إيقاًعا تكون النتيجة فإن محكم، بنحو بينها فيما متصلة للقلب الصناعية
األنسجة فإن إلكرتوني، تصميم ملف عىل قائم األنسجة تصميم أن وبما القلب. لدقات
قابًال تصميمها وسيكون الصنع، دقيقة ستخرج الحي الحرب باستخدام حيويٍّا املطبوعة

للتكرار.
الحية الخاليا أن حقيقة هو حله يف بعُد البرش ينجح لم آخر رس هناك النهاية، يف
العمل إىل املزروعة الخاليا يدفع كيف بالضبط أحد يعرف ال اليوم، «بدء». زر إىل تحتاج
من هي الطبيعة الشكل. مثالية سقاالت يف املناسب املكان يف موضوعة كانت لو حتى

هذا. نعرف ال ونحن العمل، إىل األعضاء تدفع كيف يعرف
الحيوي» الحرب «جسيمات مصطلحي وييل ميزوري جامعتَي من باحثون ابتكر
حيويٍّا).7 املتوافق (الجل الحيوي» و«الورق الخاليا) متعددة ُكروية شبه أسطح (وهي
جامعة يف باحث وهو فورجاكس، جابور الدكتور يصف نيترش، مجلة يف املقاالت أحد يف
وطباعتها تنميتها عىل نحن ونعمل خالياك، تمنحنا «إنك قائًال: الخاص أسلوبه ميزوري،

للعمل.» جاهزة األعضاء وتصبح الهيكل، وتشكيل
أجهزة لصنع األساس يف مة مصمَّ مخصصة األبعاد ثالثية طابعة فريقه استخدم

الصغر: متناهية إلكرتونية

موصل كمبيوتر جميًعا فيها يتحكم طباعة، رءوس ثالث الطابعة تمتلك
الطابعة تنفث مثلما الخاليا من ُكروية شبه أسطح وضع يمكنها بالطابعة،

الحرب. املكتبية
عىل يتضمن، (مزيًجا األنسجة خاليا الطابعة رءوس من رأسان يطبع
الفراغات يمأل ما الثالث الرأس يطبع بينما وبطانية) قلبية خاليا املثال، سبيل
الخاليا تمتزج حتى مؤقت بنحو الفراغات يمأل ما وهو الكوالجني) (مثل
الخاليا من خطوط توضع املثال، سبيل عىل دموي، وعاء ولصنع لذا، األخرى.
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الحًقا ستُستخَلص والتي الوسطى، الفراغات يف الكوالجني من بخطوط مة مطعَّ
للدم.8 الطريق إلزاحة

باختصار مقارنتها املفيد من اإلمكانيات، هذه مثل الحيوية الطباعة تمتلك ملاذا لفهم
األنسجة. هندسة يف السائدة بالطرق

سقاالت إعداد هي األوىل مرحلتني: عىل تُصنع الحية األنسجة كانت عقود، لعدة
األسلوب باستخدام امُلهنَدسة السقاالت ولصنع حيويٍّا، املتحللة املواد أنواع أحد من األنسجة
لتنظيف كيماويات استخدام أو تقطيعها ثم بقالب تشكيلها إىل الباحثون يعمد التقليدي،

السقاالت. داخل الحية الخاليا زرع يف فتتمثل الثانية، املرحلة أما املسامي. سطحها
دقيقة، بأشكال الحية للخاليا األبعاد الثالثية الطباعة بعملية العملية هذه قارن
الطرق ساعدت بها. الخاصة لها الداعمة السقاالت األمر آخر ويف املصفوفات ن تكوِّ وتركها
لكن فقدوها؛ التي الرخوة األنسجة اكتساب عىل املرىض آالف األنسجة لهندسة التقليدية

كثرية. عيوبها
وباربرا برييس وإينيس كاستيلو ميجيل مثل باحثون يقول العيوب، هذه وعن

رودريجيز: وخورخي جوفايا

ية، مِّ السُّ شديدة عضوية ملذيبات املكثف االستخدام الطرق: هذه عيوب تتضمن
الكامل والتخلصغري مكثفة، عمالة تتضمن وعمليات الطويلة، التصنيع وفرتات
الضعيفة، التكرار وإمكانية البوليمر، مصفوفات يف املتبقية الجسيمة املواد من
والهياكل املسام داخل الكايف غري الداخيل والرتابط األشكال، املنتظمة غري واملسام
يف التحكم عىل قيوًدا تفرض الطرق هذه معظم ذلك، إىل باإلضافة الرفيعة.

الشكل.9

حيويٍّا تتحلل أن يمكن يدوي بنحو املصنوعة الصناعية السقاالت فإن آخر، بمعنًى
األنسجة فإن ذلك، إىل باإلضافة فوضوي. بنحو والجسيمات الخاليا بعثرة إىل يؤدي مما
النسيج تالئم ال ربما الحية بالخاليا مبذورة سلًفا مصممة سقاالت عىل القائمة املصممة
أشكاًال تتخذ البرشية األنسجة أن وبما مناسب؛ بنحو بالفعل املريض داخل القائم الحي
شكل نفس لها لألنسجة سقاالت بناء الصعب من يكون أن فيمكن ومعقدة، متباينة كثرية
أنواع بذر للغاية الصعب فمن سبق، ما كل عن وفضًال وأخريًا، بدقة. الخارجي املحيط

بالفعل. موجودة سقالة داخل الخاليا من مختلفة
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الحية الغضاريف طباعة (2-2)

الجسم داخل األنسجة. هندسة عىل الطبيعة قدرة عىل شهريًا مثاًال الغضاريف تُعترب
لتحمل أو لسنوات، شكلها عىل الحفاظ عىل مدهشة قدرة الغضاريف تمتلك البرشي،
من حامية طبقة وهناك للمفاصل. كوسائد تعمل عندما الجهد، من طويلة سنوات
مما وسلسة؛ ناعمة حركتها وتجعل الركبة، ملفاصل كوسائد تعمل امَلفِصلية الغضاريف
قابلة وأنوفنا آذاننا تجعل ما هي الغضاريف إن ببعضها. االحتكاك من العظام يمنع

قرصها. أثناء ومرنة للثني
أنواع بضعة من مصنوعة بسيطة أنسجة هي الغضاريف أنسجة فإن العظام، ومثل
يجب ال الغضاريف أن كما نسبيٍّا. بسيط وغرضها أوردة، أي تحوي وال الخاليا، من فقط
للظروف الرسيعة االستجابة أو العصبية الخاليا أوامر إطاعة أو الطعام هضم عليها
أمًرا زال ما الغضاريف مثل نسبيٍّا بسيط نسيج تصنيع حتى فإنه ذلك، مع الخارجية.

مناسب. نحو عىل به القيام الطب يستطع لم
نمتلك ال اليوم فإننا الحظ لسوء لكن للجسم أساسيٍّا نسيًجا الغضاريف تُعترب
اإلسكواش رياضة مارست قد كنت فإذا بديلة، غضاريف لصنع للتطبيق صالحة طريقة
أن بمجرد أنه بالفعل تعرف فأنت الطويلة، املسافات يف متخصًصا اءً عدَّ كنت أو لسنوات
يمكن املفاصل بني الغضاريف تلك وغياب لألبد. ضاعت فقد امَلفِصلية، الغضاريف تَبَىل
من يعانون الذين البرش ماليني لدى املفاصل والتهاب لآلالم ومسببًا ًرا مدمِّ يكون أن

واألصابع. الورك عظام يف وتيبس واملرافق الرُّكب يف مشكالت
جامعة يف البديلة. الغضاريف لصنع واعدة طريقة األبعاد الثالثية الطباعة تُعد
لخروف. َمفِصيل هاليل غرضوف طباعة يف بوناسار والري كوهني داني شاركت كورنيل،
ذلك، بعد تصميم، ملف إىل وحولناها الخروف لركبة مقطعية أشعة أخذنا البداية يف
ضغطنا وأخريًا، طبي. بهيدروجيل وخلطناها الخروف جسد من حية خاليا استخرجنا
بحثي مرشوع يف محقنًا. يكون الحالة، هذه ويف األبعاد، ثالثية طباعة رأس يف املزيج هذا
تصميم ملف عىل ِبناءً األبعاد ثالثي بنحو برشية ألذن غرضوًفا بوناسار الري طبع الحق،

خارجية. ألذن ضوئي ملسح بيانات عن نتج
بسيطة أنسجة ولو صنع ويظل البرشي، الجسم بشأن بسيط هو ما يوجد ال
حية غضاريف طبع املمكن من أنه من الرغم وعىل معقدة. عملية الغضاريف مثل
بعُد نحلَّ لم فنحن فقط؛ املعركة نصف يُمثِّل ذلك يف النجاح فإن األبعاد، ثالثي بنحو
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التصميم ملف كان خروف. جسم من حية خاليا باستخدام صناعيٍّا هالليٍّا غرضوًفا طبعنا
الغرضوف يُزرع لم لكن الجديدة بيئتها يف املطبوعة الخاليا ازدهرت مقطعية. أشعة عن عبارة

بوناسار). والري كوهني دانيال من مهداة (الصورة اإلطالق عىل الصناعي

الغضاريف تحتاج القايس. الجهد ي لتلقِّ ُصممت مفاصلنا أن وهو املهم، الثاني التحدي
فإن لهذا، شخص؛ أي جسد يف لزرعها جاهزة تصبح أن قبل وتهيئتها لتصليبها الصناعية
زراعتها. قبل امليكانيكي للضغط تخضع أن يجب األبحاث معامل يف املصنَّعة الغضاريف
بالحياة تمتعت التي الصناعية الغضاريف فإن بيئته، من محمي مدلل طفل ومثل
الضواغط غياب ويف القايس. الجهد حياة واقع تواجه لم محمي برتي طبق داخل املرفهة
الصناعية الغضاريف تبقى املرهقة، التنس مباريات أو السباحة من أميال مثل الخارجية
فستنسحق معالجتها، دون من ركبة يف الصناعية الغضاريف ُزرعت وإذا وليِّنة. ضعيفة
الخروف غضاريف من مجموعة أول والري وداني أنا عرضت عندما يشء. ال لتصبح
أن بمجرد فوًرا الغرفة مغادرة منا طلبوا املمارسني، الجراحني من مجموعة عىل املطبوعة

الجراحة. خيوط أبسط تحتمل ال أنها لدرجة للغاية ضعيفة أنها اكتشفوا
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األنسجة وضع هي الواعدة الطرق إحدى املشكلة. لهذه حلول عن الباحثون يبحث
التي الحقيقية األنسجة بها تنضج التي الطريقة ملحاكاة حيوي مفاعل داخل الصناعية
يكمن فربما الواقعي، لالستخدام حيويٍّا املطبوعة الغضاريف وإلعداد باملجهود، تنضج
يكون ربما املمكنة األخرى الحلول أحد للهيدروجيل. املكونة الخام املواد تطوير يف الحل
الصوتية) االهتزازات أو الحرارة أو الضوء (مثل أخرى ضغط ملصادر املبتكر التطبيق
القايس. الحب إىل تحتاج الغضاريف حتى نعم، سيأتي. ملا املطبوعة الغضاريف تلك إلعداد

القلب صمامات طباعة (3-2)

أكثر بعضها هناك لكن الحية األنسجة من نسبيٍّا أبسط نوًعا الغضاريف تكون ربما
َمرِفقك، أو ُركبتك يف الغضاريف تلَفت إذا املثال، سبيل عىل غريها. من وأهمية تعقيًدا
باأللم). تشعر وستظل الحركة، عن عاجًزا ستكون أنك (رغم حيٍّا البقاء يف فستستمر
بأحد املوت مخاطر فإن يجب، كما تعمل ال قلبك صمامات يف الغضاريف كانت إذا لكن

باملائة. ٥٠ بنسبة تزيد الوعائية القلبية األمراض
العضالت من مصنوع فهو القلب؛ من َمهمته يف أخطر الجسم يف عضو يوجد ال
النبضات تصنعه معقد روتني يف واحدة كوحدة تعمل التي والغضاريف، الدموية واألوعية
يوميٍّا مرة ألف مائة املتوسط يف ينبض البرشي والقلب الجسد. يف ترسي التي الكهربائية
يصل بمتوسط الجهد من به الخاص النوع يحتمل القلب نسيج فإن الحقيقة، يف تقريبًا.

املرء. حياة يف نبضة مليارات ستة إىل خمسة وحوايل السنة، يف نبضة مليون ٨٠ إىل
يمتلك الليفية. الرفيعة صماماته هي بالقلب املتعلقة املعضلة الطبية األجزاء أكثر أحد
ثم تفتح واحد، باتجاه بوابات تشبه صمامات بينها تفصل غرف أربع البرشي القلب
لم وإذا لغرفة. غرفة من يُضخ الذي الدم تدفق اتجاه يف للتحكم بدقة محدد وقت يف تغلق
تقول النهاية. يف وظيفته أداء عن القلب فسيتوقف املناسب، بالشكل الصمامات هذه تعمل
مصابون أنهم يكتشفون عام كل أمريكي ماليني خمسة إن األمريكية القلب جمعية تقارير

شائًعا. ِخلقيٍّا عيبًا املعيبة القلب صمامات تُعترب كما القلب، صمامات يف بمشكالت
فئة املعِدنية القطعة بني ما حجمها يبلغ حيث الحجم بصغر القلب صمامات تتسم
ويجب الناضجني. البرش يف الدوالر بربع الخاصة وتلك الجدد املواليد يف سنتات العرشة
مناسب غري القلب صمام كان وإذا فقط، واحد اتجاه يف بقوة ينبض أن الدم تدفق عىل
عمله سيتسبب رشكة يف كفء غري موظف مثل ببطء؛ الدم ترسيب يف فسيبدأ ميكانيكيٍّا،
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إيقاف أيًضا للصمامات ويمكن األداء. عالية عمل وحدات عمل تدهور يف النهاية يف الرديء
متيبسة. أو سميكة أصبحت إذا العمل عن القلب

جامعة من بوترش جوناثان من مهداة (الصورة األبعاد ثالثي بنحو مطبوع صناعي قلب صمام
كورنيل).

جوناثان يُعترب ما. يوًما حالٍّ األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة الصمامات ر تُوفِّ ربما
الحيوية الهندسة مجال يف الروَّاد الباحثني أحد كورنيل، جامعة يف األستاذ بوترش،
كورنيل جامعة يف الحيوية الهندسة قسم يف جوناثان زرُت الصناعية. القلب لصمامات
الحجرية األرضيات كانت املبنى، وداخل حديث. أبيض رخامي مبنًى داخل يقع الذي
كان بالهدوء. يتسم يشء كل كان ذلك، عدا فيما الخطوات. صدى تُضخم ا جدٍّ الباردة
بداخله من يجعل مما للغاية؛ ضخًما كبري بصندوق الشبيه الزوار استقبال منطقة دهليز

كأقزام. يبدون
صدى فيها يرتدد التي املقفرة البيئة من تماًما العكس عىل جوناثان مكتب كان
وقد املكتب، يف الدفء بث يف األلوان زاهيتا زيتيتان لوحتان وساهمت خارجه. الصوت
جوناثان أخربني جوناثان. لها يُدرس التي الفرق إحدى من طالبة من هدية كانتا
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مراحل يف وهي الدجاج أجنة من استخرجتها التي القلوب بعض زيتيٍّا َرَسَمت «لقد قائًال:
قال: اليوم. القلب صمامات تمثله الذي للتحدي تفسريه منه طلبُت املختلفة.» التطور
امليكانيكية القلب صمامات اثنتني: من بطريقة القلب صمامات الجراحون يستبدل «اليوم،
من طرية قطعة مثل وتُعالج تُنظف التي الخنازير أو األبقار من املأخوذة الصمامات أو

الصناعي.» الجلد
الحيوانات من املأخوذة أو امليكانيكية سواء — حاليٍّا املوجودة الصمامات تعاني
لوقت تدوم أنها هو امليكانيكية القلب لصمامات اإليجابي الجانب خطرية. عيوب من —
يجعل ما وهذا املخ. إىل تنتقل دموية جلطة تُحدث أن يمكن لكن زرعها. بعد طويل
من أخرى سلسلة يسبب ما للتجلط مضادة أدوية يتناولون الصمامات تلك أصحاب

وحياتية. وظيفية قيوًدا وكذلك الطبية، التحديات
مضادات الخنازير، تكون ما وعادًة الحيوانات، من املنقولة الصمامات تتطلب ال
داخل طويلة لفرتة للبقاء يكفي بما قوية ليست فهي طويًال؛ تدوم ال لكنها تجلط
سواء التعويضية، للصمامات يمكن ال فإنه وأخريًا، الشباب. للمرىض النشيطة األجسام
مما لها؛ امُلضيف الجسم معدل بنفس النمو الحيوانات، من مشتقة أو ميكانيكية أكانت

أكرب. صمامات لزرع متكررة مفتوح قلب لجراحات الخضوع أصحابها من يتطلب
جديد أسلوب باتباع البرش حياة سينقذون ما يوًما الجراحني أن جوناثان يوضح
طفل جسد يف مبارشة تُزرع جديدة قلب لصمامات األبعاد الثالثية الطباعة وهو: تماًما،
فك يف يكمن الحل هذا من ا هامٍّ جزءًا أن جوناثان ويعتقد ِخلقي. عيب من يعاني يافع
صمامات تكوِّن ناضجة خاليا لتصبح الجنني داخل الجذعية الخاليا تتطور كيف غموض
هذه، النضوج بعملية يتعلق فيما عميقة معرفة اكتساب من جوناثان تمكن وإذا القلب.
مكتملة الصناعية القلب لصمامات الحيوية الطباعة من خطوة سيقرتب أنه يعتقد فهو

الوظائف.
أوًال: الحيوية. الطباعة لغز من أجزاء ثالثة شفرة فك إىل جوناثان بحث يهدف
مثل مثلها املطبوعة، القلب صمامات أن إىل هذا يرجع القايس. الحب مشكلة حل يحاول
املفاعل تسمى حاضنة داخل القايس للجهد التعرض إىل تحتاج امَلفِصلية، الغضاريف

مالئم. نحو عىل تعمل لكي الحيوي
الجذعية الخاليا من أنواع لعدة الحيوية الطباعة جودة لرفع طرق عىل جوناثان يعمل
أنماط يف املختلفة الخاليا أنواع مزج عىل الطبيعة قدرة وملحاكاة واحدة. طباعة عملية يف
عن األبعاد ثالثي بنحو الحي الحرب باستخدام جوناثان يطبع مهمة، وظائف تؤدي دقيقة
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يف مختلفة أنواع من الجذعية الخاليا ولطباعة املرة. نفس يف عديدة طباعة فوهات طريق
العديد باستخدام الحيوية هوم آت فاب طابعة عىل تعديالت جوناثان أدخل واحدة، مرة

املحاقن. من
من العديد باستخدام طباعة هي الحال بطبيعة الحيوية الطباعة أن وبما وأخريًا،
رءوس من العديد حركات تصميم يمكنه برنامج تطوير عىل جوناثان يعكف الخام، املواد
طابعة ألي «يمكن جوناثان: يقول الخاليا. من مختلًفا نوًعا منها كلٌّ يحوي التي الطباعة
لذا الخاليا؛ من فقط واحد نوع لطباعة تصميم ملف من تعليمات اتباع األبعاد ثالثية
ثالثية طابعة إدارة من واحد تصميم ملف لتمكني برمجية خوارزمية ابتكار علينا كان

واحد.» وقت يف الخاليا من مختلفة أنواع لطباعة عديدة فوهات ذات األبعاد
الجذعية الخاليا لرتسيب املثايل الشكل تحديد إىل جوناثان تركيز معظم يتوجه
يف بكثافة ُمجمعة تكون أن يجب القلب لصمام املكونة الخاليا أن وبما حيويٍّا، املطبوعة
للغاية. مهم أمٌر الصحيح املكان يف الخاليا وضع فإن بوظيفتها، للقيام محدد موضع
النوع فقط يحتاجون ذاتي، بتوجيه عاملني مجتهدين موظفني الجذعية الخاليا تشبه
أنها عىل الجذعية الخلية إىل «انظر قائًال: هذا جوناثان يفرس العمل. بيئة من املناسب
يف الجذعية الخاليا من معينة أنواع لطباعة طريقة عىل العثور أمكنك إذا شغالة، نحلة
يف لتبدأ فارغ ملكتب جذعية خلية دخول يشبه فاألمر املصمم، النسيج عىل املناسب املوقع

به.» تقوم أن يمكن عما البحث
األبعاد الثالثية الطباعة أرسار عن الكشف يف جوناثان مثل باحثني وباستمرار
يتعلق ما وأفضل ما. يوًما األعضاء زراعة مخاطر تقليل يف يزيد فاألمل الحية؛ لألنسجة
املناعة نظام أن هو املريض جسد من املأخوذة الجذعية للخاليا األبعاد الثالثية بالطباعة
الكابحة األدوية أن كما أكرب، بنحو املطبوع البديل العضو يقبل أن ح املرجَّ من خاصته
صمامات عىل الحاصلون املرىض يستخدمها التي التجلط مضادات مثل مثلها للمناعة،
أن إىل باإلضافة هذا السلبية. الجانبية اآلثار من متتالية سلسلة حدوث إىل تؤدي بديلة،
وترميم جسده نمو بمعدل النمو يمكنها للطفل الجذعية الخاليا من املطبوعة الصمامات

نفسها.

البرشي بالجسم الخاصة الكمبيوتر بمساعدة التصميم برامج (3)

للتصميم برنامج واختيار الكمبيوتر تشغيل املستحيل فمن املصمم، مهارة كانت مهما
الجديدة الربامج بعضأنواع أن من الرغم عىل البرشي. خاصبالجسم الكمبيوتر بمساعدة
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عىل نصبح، أن من عديدة سنوات بُعد عىل زلنا ما فإننا االتجاه، هذا يف التطور يف آخذة
عىل حاصلة تايكوندو العبة أجل من نة ُمحسَّ جديدة ركبة تصميم عىل قادرين املثال، سبيل
لإلصابة ومعرَّضة رطًال، ١٤٥ وتزن بوصات و١٠ أقدام ٥ طولها ويبلغ األسود الحزام

اليمنى. للركبة األوسط الرباط يف متكررة بإصابات
أو املنتج) (تصميم الهندسة أصولها: خالل من التِّجارية التصميم برامج تشكلت
املتأصلة الحالية القيود لوجود األسباب أحد الفيديو). ألعاب أو املتحركة (الرسوم الرسوم
أننا يتخيلون فقط الناس من القليل كان قريب لوقت أنه حقيقة هي التصميم برامج يف
وإذا البرشي. الجسم أجزاء لتصميم الكمبيوتر بمساعدة التصميم لربامج يوًما سنحتاج
عملية يتبع أن املحتمل من الجسد من جديدة أجزاء تصنيع أن فستجد األمر، يف فكرت
جديد. متحركة رسوم فيلم تصميم أو لآلالت جديدة بديلة أجزاء لتصنيع مشابهة تصميم
بأعضاء الخاصة بالكمبيوتر التصميم برامج عن املعرفة من مزيٍد عن بحثي يف
تقع عاملي، مستًوى عىل بحثية جامعة وهي يوتا، جامعة إىل غربًا اتجهُت البرشي، الجسد
لعقود، العالم. مستوى عىل وفتنة جماًال الجغرافية املواقع أكثر من لكنه بعيد، موقع يف
الجامعة خريجي قائمة تضم الرقمي. التصوير مجال يف لالبتكار مركًزا الجامعة كانت
وإيد أدوبي؛ رشكة مؤسيس أحد وارنوك، جون العالم: يف الرسوم تصميم عالم مشاهري
مؤسسرشكة كالرك، وجيم املتحركة؛ الرسوم ألفالم بيكسار استديوهات مؤسس كاتمول،
بونج، مؤسس بوشنيل، نوالن هو آخر وخريج نتسكيب. رشكة جرافيكسوالحًقا سيليكون

أتاري. رشكة يف عمله أثناء صممها والتي ِتجاريٍّا، الناجحة الفيديو ألعاب أوىل إحدى
بركان فوهة شكل عىل فجوة ِحضن يف سيتي ليك سولت مدينة يف الجامعة حرم يقع
خرضاء بأوراق وتومض الشتاء يف أبيض بلون تتوهج مسنَّنة جبلية بقمم محاطة عمالقة
وتأثريًا جماًال األقل الطبيعية املناظر اعتاد مثيل شخص إىل وبالنسبة الصيف. يف وارفة
محطة ومثل القمر. وجه تشبه كانت املدينة تلك فإن املتحدة، للواليات الرشقي للساحل
ذا العلمية والحوسبة التصوير معهد فإن الدوالرات، بماليني القمر سطح عىل بحوث
الجامعي، الحرم طَرف عىل فخر يف يقبع كان ،١٩٩٤ عام أُسس والذي العاملية، الشهرة

به. املحيطة املسنَّنة الجبال قمم حاَفة عىل نوافذه وتطل
ر والتصوُّ الطبي التشخييص التصوير مجاالت لتالقي املعهد هذا يف األبحاث تهدف
يوتا والية يف الهواء يف يشء هناك الضخمة. البيانات وبحوث العلمية والحوسبة العلمي
َجنة وتُعترب السكان، من بالقليل مأهولة الوالية الحدوث. ممكن يشء كل بأن شعوًرا يمنح
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الرسيعة الطرق من وسلسلة الوطنية الحدائق من العديد وموطن والسفر، التزلج لهواة
. الرباريِّ من رائعة مساحات تشق التي الطبيعية املناظر ذات

كريس مع جلسُت منها، الداخيل الجزء األركيد زهور تزيِّن نوافذ ذي هادئ مكتب يف
الهادئ كريس سلوك يوحي ال ومتأنيًا. هادئًا وكان للمعهد، املؤسس املدير جونسون
الطبية والحوسبة التصوير يف عمله بسبب السنوات مر عىل جوائز بعدة فاز بأنه واملتأدب
الكهرباء مهنديس معهد جمعية تمنحها التي بابيدج تشارلز جائزة مؤخًرا ومنها الحيوية،
الحوسبة. مجال يف لكن األعمال مجمل عن األوسكار، جائزة تعادل والتي واإللكرتونيات،
كان فقد املعهد، يف الزوار فيه يستقبل الذي املكتب يف املفاجئ ظهوري من الرغم وعىل
للمعهد الالمع الجديد املبنى يف وافية جولة إلعطائي الكايف الوقت واستغرق مضياًفا،

طوابق. أربعة من واملكون
برنامج وجود األيام من يوم يف ممكنًا سيكون «هل أساسيٍّا: سؤاًال كريس سألت

«ربما.» قائًال: رد البرشية؟» األعضاء وتطوير لتصميم ِتجاري تصميم
الهندسية، الناحية من للغاية معقد البرشي الجسم «حاليٍّا قائًال: كالمه كريس فرسَّ
املنتظمة.» الهندسية األشكال عىل تقوم الكمبيوتر بمساعدة التصميم برامج ونماذج
من عريض نطاق من ومصنوعة للغاية معقدة أجسامنا أن هي كريس قال ما ترجمة
حاليٍّا املستحيل من يجعل مما الدموية؛ واألوعية والعظام بدقة املشكلة واألنسجة املواد
من حاليٍّا املوجودة املادية واملكونات بالربامج رقمي بنحو التفاصيل من يكفي ما التقاط

األبعاد. ثالثي بنحو حقيقية حية أعضاء طباعة أجل
والبيانات الطبي التشخييص التصوير بني الكبري» «االندماج يسميه ما كريس يتخيل
التقليدية. الكمبيوتر بمساعدة التصميم وبرامج الفيديو ألعاب وتحريك الضخمة
الجسم ومحاكاة التقاط كيفية — أخرى أمور بني من — املعهد يف الباحثون يستكشف
الطباعة تطوير يف ا مهمٍّ دوًرا ما يوًما ستلعب التي الربامج وتطوير رقمي بنحو البرشي
يمكنها حاسوبية خوارزميات يطورون آخرون باحثون الحية. لألنسجة األبعاد الثالثية
التالف العضو من الضوئي للمسح خضعت عرضية قطاعات بني الربط مهارة بكل
الفعالة اإلدارة كيفية هو املستمر الكبري والتحدي األبعاد. ثالثي حاسوبي نموذج لتكوين

الطبي. التشخييص التصوير عملية تولدها التي البيانات من الهائلة للَكميات
يف واسعة خطوات التِّجارية الفيديو ألعاب مصممو يقطع الكربى، الحوسبة صناعة يف
واملؤسسة رسوميٍّا. أجسامنا حركات تصوير كيفية وفهم األسطح تفاصيل التقاط عملية
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الداخلية لألجزاء الدقيقة الرقمية التفاصيل من املزيد التقاط يف تقدًما ق تحقِّ الطبية
البيانات لنمذجة قبل ذي من أقوى خوارزميات األكاديميون العلماء ويصمم ألجسامنا.

وتحليلها. بها والتنبؤ حيوية أنظمة من املجمعة
وأعضاء الحية األنسجة وتحرير تصميم أي — الحقيقية الحيوية الطباعة تصبح لن
لالستعمال قابلة للجسم الكمبيوتر بمساعدة تصميم برامج توجد حتى واقًعا — الجسم
ملف تكوين فقط — قوية أداة وهو — الطبي التشخييص للتصوير فيمكن بالفعل؛
ماهر محرتف تمكني يمكنه برنامج أي هناك ليس لكن بالفعل. موجود عضو من تصميم
مصمم قلب تحرير حتى أو البداية من تماًما جديد قلب تصميم من الطب مجال يف

بالفعل.
معجزات تَُعد فأجسامنا الشكل؛ منتظم غري أنه هي البرشي الجسم يف املشكلة
من الكثري يمتلك متفرًدا جسد شكَل يمتلك منا وكل الهندسية، بالتعقيدات يتعلق فيما
وبتعمقنا ا. جدٍّ الصغرية التفاصيل وماليني املختلفة الخاليا وأنواع الخارجية املنحنيات
وتضاهي البرشي، الجلد تحت الحيوية العجائب أرض تقبع البرشي، الجسم داخل أكثر

الغامضة. باألرسار تزخر التي املجرة تعقيدها يف
املتغرية املستمر التدفق من لحاالت وتتعرض مزاجية فهي باستمرار؛ تتغري أجسامنا
وتتغري وتلتئم الخاليا ماليني وتنمو نأكله. وما وعواطفنا بيئتنا يف للتغريات استجابًة دائًما؛
بعضها إىل إشارات الخاليا بعض وترسل بعُد، كامل بنحو نفهمها لم غامضة بطرق يوميٍّا

بعُد. شفرتها نفكَّ لم بطرق
البيانات وتحليل الطبي والتصوير التقليدية التصميم برامج يف التطورات ستمهد
قريبًا سنرى هل لكن الحية. للكائنات البديلة لألعضاء األبعاد الثالثية للطباعة الطريَق
هذا تحقيق من نقرتب لكننا بعُد؛ ليس البديلة؟ األعضاء لهذه ِتجارية تصميم برامج
والتصوير املحاكاة برامج عالم بني تالقيًا «أرى مازًحا: كريس قال عام. كلَّ ضئيلة بمسافة
لنا، الطب مجال تخصيص إىل هذا سيؤدي الكمبيوتر. بمساعدة التصميم وأنظمة الطبي

املستقبل.» يف بديلة أعضاء عىل للحصول تخطط كنت إذا جيد أمٌر وهو
أدوات تتطور بينما أنه املصممون يتعلم الصناعي، املستوى عىل املنتجات تصميم يف
تصميم ويف متزايد. بنحو لإللهام مفيًدا مصدًرا تصبح الطبيعة فإن خاصتهم، التصميم
السنوات ماليني نتاج هي الحية فالكائنات مماثًال؛ األمر سيكون البرشي، الجسم أعضاء
صاحبة ومصممة مؤلفة بينيوس، جانني تقول ترحم. ال التي املتكررة التصميم دورات من
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اسرتاتيجية تتيح ألنها مفيدة؛ الحيوية املحاكاة أن األخرى تلو مرة اكتشفنا «لقد رؤية:
بمحاكاة الكوكب هذا عىل واالزدهار للتأقلم لنا عملية طريقة وهي لنوعنا، والتبدل للتحول

الذكية.»10 واالسرتاتيجيات التصميمات من عام مليار ٣٫٨

البرشي الجسم لداخل التقاطصور الرمادي: ظالل (1-3)

طباعة اليوم للناس يمكن فكيف البرشية، لألعضاء تصميم برامج هناك يكن لم إذا
الشكل طباعة التيتانيوم فك زرعوا الذين للجراحني يمكن كيف البديلة؟ والعظام األسنان
باألشعة املريض جسد مسحوا لقد بسيط؛ األمر األبعاد؟ ثالثي بنحو البديل للفك الدقيق
ملفات لصيغة األشعة صورة ملف حولوا ثم مللف، األشعة بيانات وحولوا املقطعية،

األبعاد. الثالثية الطابعة إرشاد يمكنها
الكمبيوتر أجهزة قدرة يف املستمر بالتزايد املدفوعة الطبي، التصوير تقنية إن
قبُل. ذي من أعمق بنحو أجسامنا داخَل النظر لنا أتاحت الحديثة، الرسوم وخوارزميات
لتصوير عضو أي داخل عميقة نظرة ويتيح الخارجي، السطح الطبي املسح يتجاوز
السينية، األشعة وترسل واالنسدادات. والتمزقات والتجاويف والصلبة الرخوة أنسجته
الجسم. خالل كهرومغناطيسيٍّا شعاًعا انتشاًرا، الطبي التصوير طرق وأكثر أقدم وهي
التشخييص للتصوير االستخدام شائعة أخرى طريقة الصوتية فوق األشعة تُعترب
بإصدار الظالم خالل طريقه يستكشف الذي الَوطواط مثل الطريقة هذه وتعمل الطبي،
وأسطحها. أشكالها تفاصيل عن معلومات وتعطي األنسجة عن ترتد صوتية موجات
التصوير هي الطبي التصوير يف واسع نطاق عىل املستخدمة األخرى التقنيات وإحدى
الذبذبات وتحول بالجسم، املاء جزئيات داخل الربوتونات تُمغنط التي املغناطييس بالرنني
أخرى طبي تصوير تقنية هناك الرخوة. واألنسجة لألعضاء الدقة عالية صور إىل الناتجة
مادة من جاما أشعة باكتشاف وتعمل البوزيرتوني، باإلصدار املقطعي التصوير ى تسمَّ

جاما. أشعة بكامريات تُلتقط ثم املريض جسد يف تُحقن أو تُبلع مشعة
املغناطييس الرنني أشعة صور تصفحت أو طبية جريمة فيلم أي قبُل من شاهدت إذا
صورة ليست الطبية األشعة صور أن الحظت قد تكون فربما خاصتك، املقطعية األشعة أو
بِمئات الجسم من عرضيٍّا قطاًعا ر تصوِّ منها كلٌّ الصور عرشات من تتكون بل واحدة
الخفية األلوان تنوعات الرخوة األنسجة وتشبه بيضاء، العظام تبدو الرَّمادي. للون الظالل
هيئة عىل — للرئة الداخلية األجزاء مثل — الفجوات وتظهر بالغيوم، ملبَّد يوٍم سماء يف

سوداء. مسطحة أشكال
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الكثافة نفس تتشارك التي املختلفة الخاليا أنواع تظهر طبية، أشعة صورة أي يف
أمام كربى عقبة املحرية الرَّمادية الظالل هذه تُعترب متطابقة. شبه َرمادية كظالل املادية
األبعاد. ثالثي بنحو طباعته يمكن األبعاد ثالثي كمبيوتر لنموذج الصورة بيانات تحويل
حتى شفرتها فك يجب طبية أشعة صورة ألي الخفية الرَّمادية الظالل هذه ما، بنحٍو

إلكرتوني. تصميم ملف إىل تحويلها يمكن
ثالثية طابعة إلرشاد كافية معلومات يوفر ال لألسود للرَّمادي األبيض من التدرج
متشابه بمظهر متعددة، خاليا أنواع يتضمن معقد عضو صنع عملية خالل األبعاد،
يف حتى الخفية األنماط عىل التعرف يف الكمبيوتر أجهزة مهارة تزيد محرية. بطريقة
الصور تحويل ويبقى األمل، من الكثري هناك ولذا األشعة؛ صور يف األلوان تدُّرجات أقل
الطبي. التصوير لبحوث كربى مساحة وواضحة مفيدة رقمية لبيانات َرماديٍّا املتدرجة
طريقهم يف والجراحني الطب مجال يف الباحثني فإن العيوب، هذه من الرغم عىل لكن
الدقيقة الجراحية والنماذج البديلة األعضاء من مدهشة لتشكيلة األبعاد الثالثية للطباعة

بالتفاصيل. واملليئة

املستقبل (4)

نظرياتها توقفت إذا ألجسامهم جديدة بديلة أعضاء إىل يحتاجون ممن اآلالف هناك
تجاوزوا ممن باملائة خمسني أن كما ما، حادث أو ِخلقي عيب أو مرض بسبب الطبيعية
من الرغم وعىل الفقرات. بني بديل صناعي قرص إىل يحتاجون قد العمر من الخمسني
وطبًقا كثريًا، وتتكلف عليها العثور يصعب فإنه البديلة، األعضاء تلك عىل الكبري الطلب
يموتون األمريكيني من فقط اثنني إىل واحد نسبة فإن األعضاء، ملشاركة املتحدة للشبكة
أغنى أحد كان الذي جوبز، ستيف حتى باألعضاء.11 للتربع مناسبني تجعلهم بطريقة
بفرتة بعدها مات فقد ذلك ومع بديل، بنكرياس لزراعة لالنتظار اْضُطر العالم، يف الرجال

قصرية.
طباعة فإن العضوية، للطباعة الجديدة الخام املادة هي الجذعية الخاليا كانت إذا
لركض األنسجة هندسة يف املعاِدل تبقى األبعاد ثالثي بنحو معقدة دموية أوعية أنظمة
ساوث جامعة يف الباحثون كتب ،٢٠٠٤ عام يف ذلك. من أقل أو دقائق أربع يف واحد ميل
بنحو مطبوعة دموية بأوعية مزودة رخوة أعضاء «تجميع أن األمريكية الطبية كارولينا

حقيقة. هذا زال ما سنوات، سبع بعد كبريًا.»12 تحديًا يبقى األبعاد ثالثي
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فيقول: معربِّ بنحو «ساينس» مجلة يف املقاالت أحد ويصف

الغذائية العنارص لتوصيل الرسيع الطريق — الدموية لألوعية نظام دون من
مطبوع نسيجي هيكل أي داخل الحية الخاليا فإن — الفضالت من والتخلص
بضع من املصنوعة الرفيعة األنسجة تمتلك ال لكن تموت. األبعاد ثالثي بنحو
األكسجني عىل مبارشة تحصل جميعها إن حيث املشكلة؛ هذه الخاليا من طبقات
الثالثية الطباعة استكشفوا الحيويني املهندسني فإن لذا الغذائية؛ والعنارص
الخاليا من كبرية َكميات عىل تحتوي أولية أنسجة لصنع كطريقة األبعاد

الحية.13

يُكمل لن هذا فإن األبعاد ثالثي بنحو حية أوردة طباعة املمكن من كان لو حتى
مفاعل عن الناتج للجهد برتي طبق يف املصنوعة الغضاريف تعريض يشبه فبنحو امَلهمة،
كان لو حتى — الدموية باألوعية امليلء العضو فإن ناضجة؛ أنسجة إىل لتتحول حيوي
يحتاج بل الجسم، يف مبارشة وضعه يمكن ال — األبعاد ثالثي بنحو طباعته املمكن من
األوردة مع تندمج أن يجب الجديدة والرشايني فاألوردة حوله؛ ما مع أوًال االندماج إىل

الحالية. والرشايني
هذا فورست، ويك جامعة يف التجديدي الطب معهد يف األستاذ يو، جيمس وصف
األخرى؟ باألنسجة وربطها الجسم خارج أُنتجت أنسجة صنع يمكننا «كيف قائًال: التحدي
واألكسجني والدم الدموية باألوعية مرتبًطا يكون أن يجب الجسم داخل ستضعه ما كان أيٍّا

الكبرية.» األنسجة مع التعامل عند سنواجهها التي التحديات أحد هذا الجسم؛ يف
لهذه حلول إىل التوصل محاولة عىل بالفعل الحيوية للتقنية املستقبل باحثو يعكف
شنجاني، يارس يُدعى ستانفورد، جامعة يف الدكتوراه بعد ما زمالء أحد املشكالت.
وبرامج األبعاد الثالثية للطباعة ينظرون الذين الطبيني الباحثني إىل قريبًا سينضم
مستقبل بأن «أوِمن يارس: يقول الطبي. البحث يف مهمتني أداتني باعتبارهما التصميم
يف يارس يتخصص األبعاد.» الثالثية الطباعة مع مذهل بنحو سيندمج األنسجة هندسة
من خام ملواد األبعاد الثالثية «الطباعة تقنية أكثر بمصطلحات أو البديلة العظام طباعة
النهاية يف املريض جسم مع ترتبط التي الحيوي» لالرتشاف القابل العضوي غري البوليمر

زرعها. بعد
األبعاد الثالثية الطباعة تقنية بني يمزج الذي الشمويل األسلوب بأن يارس يؤمن
قدًما. للميضِّ طريق أفضل هو البرشي بالجسم الخاصة النمو وعوامل التصميم وبرامج
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األحياء علماء من التخصصات متعددة فرق مع العليا الدراسات مرحلة يف يارس عمل وقد
هي املثالية البديلة «العظام يارس: يوضح الخام. واملواد التصنيع وخرباء والجراحني
والبناء الهنديس بالشكل يتعلق فيما الطبيعي النسيج ملحاكاة مصمًما هيكًال تكون التي

طبيعي.» نسيج النهاية يف محله ويحل امليكانيكي، الحيوي والسلوك الصغر املتناهي
تطوير عىل إلنفاقها الدوالرات من ماليني عدَة ُمنح إذا باملال سيفعله عما يارس سألت
األعضاء طباعة تعلُّم عىل بعضها «سأنفق وواثقة: رسيعة إجابته وكانت الحيوية. الطباعة
(مثل حيوية عوامل داخلها املبذور الجسم داخل للزراعة قابلة غري مواد من املصنوعة
العمليات، غرف داخل الطابعات رؤية أود ذلك، بعد النمو). وعوامل الجذعية الخاليا
يمكنها حيث املريض جسم داخل الصغر متناهية روبوتات إرسال هو الكبري الحلم ثم

جديدة.» أعضاء طباعة
إنجاًزا سيكون الجسم داخل مبارشة الجديدة واألعضاء الحية األنسجة طباعة إن
معدالت تحسني ملحوظ بنحو يمكنها الجسم داخَل والطباعة للحياة. وُمنِقذًا جوهريٍّا طبيٍّا
املواقف ويف الطوارئ. غرف يف الحوادث ضحايا أو املعارك يف املصابني الجنود بني النجاة
ستفتح بدقة ُمشكَّلة حية أنسجة طباعة عىل القدرة فإن الطبية، الناحية من خطورة األقل
األدوية. لتطوير جديدة طرًقا وستتيح الجراحي، والتدريب الطبية للرعاية جديدة مجاالت
ستعمل الطلب حسب طباعتها يمكن التي الصناعية رة املصغَّ األعضاء أو األنسجة إن
الصناعية األنسجة هذه استخدام فيمكن كبري،14 بنحو مفيدة بحثية اختبار كِمنَصات
اختبار من وبدًال ناضجة. متمايزة لخاليا الجذعية الخاليا تنمية أو األمراض دراسة يف
— البرش من قريب وسيط وكالهما — برتي أطباق يف أو الفرئان عىل الجديدة األدوية
خاليا باستخدام األبعاد ثالثي بنحو طباعتها يمكن الصناعية رة املصغَّ األعضاء كانت فإذا
أكثر بنحو الجانبية وآثاره جديد دواء فاعلية تحديد حينها فيمكننا محددة، مريض

دقة.
الجراحني مساعدة األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة الصناعية رة املصغَّ لألعضاء يمكن
وهو الرئييس، التجاِرب حقل طويلة ملدة الجثث ظلت الجراحة. عىل التدرب يف الشباب
تشكيلة لطالبها تتيح أن التدريبية املستشفيات ملعظم فيمكن مشكالت. عدة يُمثِّل ما
— يكونون للعلم بأجسامهم التربع عىل وافقوا َمن آخر، بمعنًى الجثامني. من عشوائية
أو الطب لطالب املقرر املنهج مع بدقة تتماىش ال بأسباب للموت ُعرضة — محِبط بنحو

معني. بحثي مرشوع
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ذلك، من الرغم عىل التمهيدية. املقررات لتدريس بعشوائية مختارة جثة أي تصلح
معني، تخصص يف للتعمق املتلهفني الطب) (وباحثي املتقدمة السنوات لطالب وبالنسبة
كليات إحدى كانت إذا املثال، سبيل عىل خياراتهم. من تحد العشوائية الطريقة هذه فإن
مستحيلة بل صعبة، َمهمة تواجه فهي املخ أورام جراحة عىل طالبها لتدريب تهدف الطب

قانوني. بنحو دماغية بأورام املوت حديثة جثث عىل الحصول يف تقريبًا،
الطب كليات فإن األبعاد، ثالثي بنحو بدقة الطبية الظروف طباعة يمكننا أن وإىل
غرف أحدث تضم التي املستشفيات يف وحتى متاح، هو ما بأفضل العمل يف ستستمر
قليلة ارتجالية وسائل باستخدام الجراحة يتعلمون املتدربني الجراحني فإن الجراحة،
كيف التدريس طاقم أعضاء أحد أراني كبريًا، تعليميٍّا مستشًفى زرت عندما التقنية.
يف تي-شريت من قطعتني املدرس وضع املفتوح؛ القلب جراحة عىل الطالب يدربون
أدوات بإدخال مًعا القميص قطع خياطة الطالب من مطلوب أنه وأخربني مغلق، صندوق

الصندوق. جانب يف املصنوعة الصغر املتناهية الثقوب يف جراحية

أوبجيت). رشكة من مهداة (الصورة الطبي للتدريب مقطعية أشعة عىل قائم مطبوع نموذج

الطلب، حسب الجراحي للتدريب خاصة نماذج صنع األبعاد الثالثية للطابعات يمكن
أو األعضاء خصائص ملحاكاة بعناية م تُصمَّ أن املطبوعة التدريبية النماذج لهذه ويمكن
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مجال ينضج وحتى الطريقة، بهذه الجسد. من كاملة قطاعات حتى أو الطبيعية األنسجة
شكل لها «صورية» أجزاء طباعة يمكنها الطب كليات فإن الحقيقية، الحيوية الطباعة

الطلب. حسب واألمراض املوت ظروف عىل وتحتوي الحقيقية، األعضاء وملمس
أو لألعضاء األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة جراحية نماذج بالفعل تُستخدم اليوم،
يتدرب التي املالبس قياس غرفة هو الجراحية، النمذجة أو الجراحي والتخطيط العظام.
العظام تُمثِّل واقعي بمقاس للتدريب» «أجزاء باستخدام الجراحة قبل الجراحون فيها
الجراحة أثناء املحتملة والحوادث الوقت لتوفري للجراحة. سيُخضعونها التي األعضاء أو
الصناعية، األجزاء هذه تدبيس وحتى وخياطة تجميع عىل الجراحون يتدرب الحقيقية،
لعائالت الجراحية اإلجراءات توضيح يف الجراحني كذلك الجراحية النماذج وتساعد

املرىض.

مطبوعة جراحية نماذج باستخدام لكلب الورك لعظام جراحة عىل البيطريون األطباء يتدرب
الكلب. لعظام األبعاد ثالثي بنحو

مجرد هي الجامدة البديلة واألجزاء األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة الجراحية النماذج
فإن الحايل، الوقت يف جديدة. آفاق إىل املخصص الطب الحيوية الطباعة وستأخذ بداية،
أو تقنية كانت سواء العقبات، من عريًضا نطاًقا يواجهون والتقنيني الطبيني الباحثني

تنظيمية. أو اجتماعية أو حيوية
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الثالثية للطابعات ويمكن الخام، املواد من املختلفة األنواع آالف من أجسادنا تتكون
معقدة واألعضاء الواحدة. املرة يف املواد تلك من فقط قليل عدد طباعة اليوم األبعاد
مجاًال تتيح ال القلب مثل املهمة األعضاء من والعديد الدموية، باألوعية تمتلئ الرتكيب
أعضاء يف الحياة يبث كيف كامل بنحو يفهم من يوجد وال التعديالت. أو التقنية لألخطاء
بدقة منظم داخيل لتفاعل طبًقا تعمل الجسم أعضاء أبسط وحتى الصناعية، الجسم

الخاليا. من املختلفة األنواع آلالف شديدة
السيايس والجدل األخالقية القضايا تحكمه ودقيًقا صعبًا أمًرا األنسجة هندسة تبقى
الهيئات موافقة عىل الحصول يستغرق أن ويمكن بحق. صارمة تنظيمية وعمليات
املنفقة الدوالرات وماليني سنوات عدة الجديدة الطبية األساليب عىل التنظيمية الحكومية
ورشكات واألطباء املمارسني الجراحني لتشجيع سنوات األمر يستغرق وربما البحث، عىل

قياسية. طبية كممارسة الحيوية الطباعة لقبول الطبي التأمني
الطب. شكل األبعاد الثالثية والطباعة الطبية التقنيات يف الرسيعة التطورات ستغري
مائة منذ يعيش كان شخص عىل ُعرض إذا إعجازيٍّا سيبدو كان اليوم الحديث الطب إن
وتصبح شائًعا، طبيٍّا إجراءً الحيوية الطباعة تصبح عام مائة غضون يف وربما عام،

الشباب. لينبوع التقني املعادَل
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الثامن الفصل

الرقمي املطبخ

باإلنرتنت موصلة مطبخك يف تقبع األبعاد ثالثية طابعًة خاصتك الجديد الطاهي سيكون
القادمة. وجبتك حول بتعليمات إلكرتونيٍّا بريًدا أو نصية رسائل وتنتظر

الناس فعل رد يكون ما عادًة للطعام، األبعاد الثالثية الطباعة عن أتحدث عندما
غذائية مواد كبس من يجعل ما يشء هناك االشمئزاز. من ضئيل بقدر املمزوج التَّندُّر
يُعاَمل لكنه بالتأكيد مثري أمٌر هذا الناس. من الكثري لدى غريبًا أمًرا طباعة رأس يف خام

شديد. بنفور
الفنادق أحد خارج املرات إحدى يف الناس. حماس تثري الطعام طباعة فإن ذلك، مع
لحمل أُعاني بالفندق الخاص األجرة سيارات موقف مدير رآني واشنطن، العاصمة يف
ليس لكن نحوي واتجه مكانه املدير ترك الصندوق. وتشبه ثقيلة هوم آت فاب طابعة

الطابعة. عىل قرب عن نظرة إللقاء بل يل أجرة سيارة إلحضار
الرجل أنت هل إن! إن اليس عىل هذه رأيت «لقد الطابعة: إىل مشريًا الرجل رصخ
الذي الثنائي ذلك بالفعل والطابعة أنا كنُت حيث باإليجاب؛ رددُت الطعام؟» يطبع الذي
سيارة إىل يشري وهو أحملها، كنت التي الطابعة الرجل ص تفحَّ التلفزيون. شاشة عىل رآه
عىل الحصول وأرادت الربنامج، وزوجتي أنا شاهدت «لقد حماس: يف قائًال واستمر أجرة،
الغاضبة، الطيور بسكويت لصناعة األفكار من العديد لديها الطابعات. هذه من واحدة

«… الربوكيل بعض لنفسه يطبع أن املمكن من شقيقها أن كما
عن عرًضا قدمت التنفيذيني، الفنادق ملديري مؤتمر ويف األسبوع، نفس يف الحًقا
الضيافة؟» صناعة ينتظر الذي «ما هي: للمؤتمر العامة الفكرة وكانت الطعام، طباعة
مالحظات مدوِّنني وأنصتوا متأدبني، التنفيذيني املديرين من بضعة جلس اليوم، مدار وعىل
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الحني بني يذهبون والحارضون املتحدثون كان امللل، عىل وللقضاء واآلخر. الحني بني
وأخريًا، القهوة. أقداح ملء إعادة أو فاخرة خفيفة أطعمة لتناول الغرفة مؤخرة إىل واآلخر

الطعام. طباعة عن عريض بدأ الطعام، وتناول االستماع من طويل يوم وبعد
يف وبدأت البسكويت، بعجني ومألتُها الطاولة، عىل هوم آت فاب طابعة وضعت
الطابعة، تفعله الذي ما لرؤية والوقوف رقابهم مد يف الجمهور بدأ دقائق، بعد الطباعة.
االنتقال يف الحارضون بدأ بينما اليشء، بعض وقلًقا محتاًرا لُربهة، توقفت املقاعد. وَخَلت

الغرفة. مقدمة إىل
الهيبة التنفيذيون املديرون نيس الطعام. طابعة حول حشد وتشكَّل الحضور، تفرَّق
يشاهدون للطابعة البالستيكية الحافظة حول عوا وتجمَّ للحظات، الوظيفية واملراكز
أشكال هيئة عىل البسكويت عجني وتُخرج وعودة، ذهابًا أزيًزا، تُصدر وهي الفوهة،
التقديمي العرض أنهيت االنتباه، عىل األتوماتيكية البسكويت صانعة باستحواذ مختلفة.

والجواب. السؤال جلسة إىل وانتقلت برسعة،
التسويق مديري أحد اقرتح ذهني. عصف جلسة وبدأت مقاعدهم، إىل الناس رجع
حلوى وتقديم الطلب، حسب طعام تصميم خاصتهم العمالء» «والء برنامج عىل يجب أنه
أن أخرى اقرتحْت االستقبال. مكتب يف للضيوف األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة طازجة
يف معني توجه ذات األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة خفيفة أطعمة يضع أن يمكن فندقها
الضيوف أذواق لتلبي الطلب حسب خفيفة أطعمة تصنيع أو الغرف، لخدمة الطعام قوائم

الغذائية. حاجاتهم أو املتنوعة
بإعداد مهتمون — منصبهم أو وظيفتهم كانت مهما — الجميع أن يل اتضح
مغامرين لبضعة مجال وهي َمهدها، يف للطعام األبعاد الثالثية الطباعة زالت ما الطعام.
أفران مثل مثلها — الطعام طابعات لكن كذلك. أكاديميني وباحثني الطهي فن يف ُجَرآءُ

هائلة. اجتماعية جاذبية لها — اآللية القهوة وصانعات املايكروويف

الرقمي الطهي (1)

لكن لإللكرتونيات، محيلٍّ متجر أي يف للطعام األبعاد ثالثية ِتجارية طابعة أي ترى لن
«قرن مثل وستبدو املنزلية، األجهزة متاجر يف الطابعات هذه تُباع ربما سنوات، بضع بعد
لطابعات أولية نماذج أربعة تضم لعائلة تصميمي مفهوم وهو أوتوماتيكي»،1 وفرة
ميكرس. وفريتشوسو شيف وروبوتيك فابريكيتور وديجيتال تشوكليتري ديجيتال طعام:
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وجيمي كويليو مارسيلو بقيادة الوفرة، قرن فكرة صمم الذي الفريق أطلق
املدهشة الصور من مجموعة بنرش خاصته الويب موقع عىل التصميمي املفهوم زيجلباوم،
هذه، الطعام طابعات عائلة أفراد تصميمات صور نرش بعد مستقبيل. أويل نموذج لكل
يكن لم اإلنرتنت. عىل االهتمام من فورية عاصفة أثارت أنها لدرجة الواقعية من كانت
مفاهيم أم حقيقية طعام طابعات تعرض التصميمات صور كانت إن متأكدين الناس
املتحمسني أحبط بنحو — االلتباس إزالة وبعد النهاية يف بمهارة. مة مجسَّ تصميمية
الطعام محبو اكتشف — التقنية إىل ينزعون ممن الطعام ومحبي األبعاد الثالثية للطباعة

بعُد. للرشاء متاحة منتجات تصبح لم األولية النماذج هذه أن
يفرس الطعام. طهي عملية وجه تغيري هو الوفرة قرن تصميم وراء من الهدف كان
الرقمية الوسائط فيه غريت الذي الوقت «يف األمر: هذا باملرشوع الخاص الويب موقع
ر تُوفِّ ال اليوم املطبخ يف نلقاها التي األساسية التقنيات فإن املجتمع، أوجه من وجه كل
من نموذج كل ُصمم السنني.» ِمئات منذ نستخدمها التي لألدوات هامشيٍّا تطويًرا إال
هذه يجعل ما الطهي. عمليات من أساسية عملية لتنفيذ الجديدة الطابعات عائلة نماذج
موقع عرب وزيجلباوم، كويليو قال األطعمة. ملجال الحوسبة إدخال هو ثورية الطابعات
للطهي جديدة طريقة ر تُوفِّ أن يمكن خاصتهما األولية النماذج إن بهما، الخاص الويب
النهاية يف وإخراجها جديدة مركبات إىل الطعام» «مكونات ل والكيميائي الفعيل بالتحويل

للعني. ومبهجة مستساغة وتركيبات أشكال هيئة عىل
االحتماالت هذه الطابعات لنماذج الكبرية والعاطفية الجمالية الجاذبية توضح
جديدة فرًصا ر ستُوفِّ الطابعات فتلك الطعام، وتناول للطهي التقني االبتكار يف الكامنة
القيود لها التقليدية، التصنيع آالت مثل الكعك، وقوالب البسكويت فقاطعات لإلبداع؛
من النقيض عىل ومعقدة. دقيقة ونماذج أشكال بصنع األمر يتعلق عندما بها الخاصة
قوام وأشكال نكهات «صنع سيتيح وزيجلباوم، لكويليو طبًقا الرقمي، الطهي فإن هذا،

األخرى.» الطهي بطرق تماًما صنعها تخيُّل يمكن ال
وبطاقة باللمس، شاشة ستمتلك منها كالٍّ فإن حقيقية، الطابعات تلك كانت إذا
باإلنرتنت واتصاًال املفضلة، الطعام وصفات حفظ من املستخدمني تمكِّن داخلية ذاكرة
الغذائية.2 وقيمتها وجبة كل وطعم وجودة مصدر يف التحكم املستخدم يستطيع حتى
وتذوق وتجميع تصميم ملستخدميه تشوكليتري ديجيتال الجذاب االسم ذو النموذج سيتيح
الطابعة تلك مكونات فإن للتصميم، وطبًقا رسيع. بنحو الشكوالتة حلوى من العديد
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مخصصة شكوالتة أنواع صنع يمكنها طعام لطابعة تصميمي مفهوم هو تشوكليتري ديجيتال
كويليو). مارسيلو من إهداء التوضيحي (الرسم

الطابعة، تلك سأشرتي كنُت وإذا دوَّار. حامل عىل موضوعة معِدنية خراطيش يف ستُخزَّن
األطعمة من معني نوع لصنع ناجحة نرشوصفة يمكنني للنرشحتى بزر تزويدها فسأود

لصديق. إرسالها أو الويب مواقع أحد عىل الشكوالتة عىل املحتوية
طابعة وهو فابريكيتور، ديجيتال هو الطابعات تلك نماذج من الثاني األويل النموذج
تلك صنع عملية فإن باملصممني، الخاص املوقع يقول وكما للطعام. مجسمة شخصية
الطعام مكونات وتخزن تربد التي الطعام أوعية من «مجموعة ب تبدأ للطعام الطابعة
من طبقات وتطهو وترسب وتخلط الطابعة ستُخزن باملستخدم.» الخاصة املفضلة
الطهي بطرق الصنع ممكنة غري وتكوينات نكهات صنع يتيح مما الغذائية؛ املكونات

التقليدية.
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يحمل المًعا ا رفٍّ تمتلك املايكروويف فرن بحجم المعة آلة الطابعة تلك صور توضح
املصقول املظهر ولها معِدني، لولب يف موضوعة منها كلٌّ للطعام، ِفضيًة خراطيش
عملية عىل كمبيوتر سيُرشف ويليامز-سونوما. نوع من الكوكتيالت رجِّ ألوعية الجذاب
التي الخام املكونات لضخ طعام خرطوشة لكل تعليمات يعطي حيث الطعام؛ صنع
شكل عىل الطعام لتُخِرج رأس خالل وتُدفع تُخلط حيث مركزي؛ خالط داخل تحتويها

بدقة. ومرتبة متقنة غذائية تركيبات
شيف روبوتيك هما هذه املستقبلية الطعام طابعات عائلة من األخريان العضوان
مثل ُصلب؛ طعام أي وتكوين هيئة تحويل عىل األول فكرة تقوم ميكرس. وفريتشوسو
حامٍل من مكونة آلة الثاني تصميم يصور حني يف الفاكهة. أو األسماك أو اللحم رشائح
وتجِربة املختلفة املكونات من العديد لخلط فعالة طريقة للطهاة يتيح طبقات بثالث دوَّار

والتكوين. الطعم يف الدقيقة االختالفات
مثل جاذبية ولها التشغيل سهلة ما يوًما املنزلية الطعام طابعات تصبح أن أتمنى
يف جديدة إبداعية آفاًقا — الرقمي الطهي أو — الطعام طباعة ر ستُوفِّ الطابعات. تلك
فستتيح الكايف؛ الوقت يمتلكون ال ملن الطعام لتحضري مناسبة طرق إىل باإلضافة الطهي،
أطعمة صنع للطهاة لذلك املناسبة الطعام وخراطيش الرقمية والوصفات الطعام طابعات

للطهي. جديدة أسواًقا يفتح مما الغذائية؛ القيمة ومتوازنة جديدة
كربيات بعُد تطِلق لم نظريٍّا. أمًرا األغلب يف يظل الرقمي الطهي فإن الحظ، لسوء
املستوى عىل طعام طابعات أي منزلية أجهزة تبيع التي الطعام ومصنعي رشكات
األبحاث؛ معامل يف تحدث اليوم الطعام طباعة عمليات معظم فإن لهذا، وكنتيجٍة التِّجاري؛
حل محاولتهم أثناء بالصدفة الطعام طباعة واملهندسون والعلماء الطالب يجرب حيث

بها. متعلقة غري هندسية أو تصميمية مشكلة
رخيص الطعام واملهندسني. للعلماء مناسبة اختبار مادة األطعمة معجون يُعترب
الحيلة واسع باحث أي فإن املتوافرة، الخام املكونات تنوع وبسبب سام؛ وغري ومتوافر
للطباعة الخام املواد خواص خصائصها تحاكي التي الطعام مكونات عىل العثور يمكنه

وندرة. تكلفة األكثر
أثناء هندسية مصادفة بسبب الطعام طباعة مجال عىل بالصدفة وطالبي أنا تعرفت
الذين العليا الدراسات طالب أحد أدرك عندما هذا بدأ هوم. آت فاب طابعة مع عملنا
رائعة خام كمادة تصلُح الكعك لتزيني تُستخدم التي السكرية الطبقة أن عليهم أُرشف
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كويليو مارسيلو من ُمهًدى التوضيحي (الرسم رقمية طعام مُلصنِّعات مقرتحة تصميمات
زوران). وأميت

يذوب الطابعات. إعدادات ومعايرة الهنديس التصميم ملرشوعات األولية النماذج لتصميم
تكون عندما لعقه ربما أو الحوض… يف شطفه السهل من لذا املاء؛ يف الكعك تزيني سكر
األبعاد. الثالثية الطباعة مرشوعات يف استخداًما األكثر املادَة أصبح ما رسعان لذا، بمفردك؛
فمنذ األبعاد؛ ثالثي بنحو الطعام طباعة جربوا الذين الوحيدين وطالبي أنا أكن لم
طابعات الناس يُصنِّع أن نتوقع كنا هوم، آت فاب طابعة أطلقنا عندما سنوات سبع
منازلهم؛ داخل مفيدة أشياء أو ألعاب ربما أو بالستيكية أجزاء لطباعة ويستخدموها
كانت الطعام. طباعة عن تجاِربهم لنا هوم آت فاب مستخدمو أرسل ذلك، من بدًال لكن
أوائل من كنتاكي، بوالية لويفيل مدينة من الثانوية املرحلة طالبات إحدى شول، نوي
صنعت .٢٠٠٦ عام يف املصدر مفتوحة تصميماتها جعلنا عندما الطابعة تلك مستخدمي
رأًسا مضيفًة وخصصتها بها، الخاصة هوم آت فاب طابعة ماور، والدها بمساعدة نوي،

ساخنة. شكوالتة منه تنبثق
مختلفة، طباعة وفوهات حرارة درجات شول آل جرب أسابيع، عدة مدار عىل
صممت حيث الوالية؛ يف الثانوية باملدرسة علوم معرض يف النهاية يف مجهوداتهم وأفلحت
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معارض أحد يف األوىل بالجائزة شول نوي الطالبة فوز إىل أدت التي املطبوعة الشكوالتة قطعة
.٢٠٠٦ عام يف ثانوية مدرسة يف العلوم

عىل حصولها ضمن مما كنتاكي؛ والية شكل عىل الشكوالتة من قطًعا وطبعت نوي
األوىل. الجائزة

اإللكرتوني الحلواني كيس (1-1)

التطبيقية الهندسة يف ومعقدة دقيقة تجِربًة بسيط طعام معجون أي ولو طباعة تُعترب
أصعب األبعاد الثالثية الطعام طباعة فإن الحياة، يف التسليات من العديد ومثل للطعام،
اآللية القوة من املناسب القدر باستخدام املطبوع الطعام صنع فيجب تبدو؛ مما كثريًا
املناسب. القوام ذات الخام املواد باستخدام بعناية مة مصمَّ رقمية طعام لوصفة باإلضافة
تمتلك لكنها محقن طَرف عرب لدفعها يكفي بما طرية الخام املكونات تكون أن ويجب
التعامل يف املتمثل التحدي هذا، إىل أضف طباعتها. بعد بشكلها لالحتفاظ الكافية الصالبة
وطرق للحرارة، املختلف لها وتحمُّ الغذائية، املواد من مادة لكل املتفردة الخواص مع

املختلفة. طهيها
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التقليدية بالطريقة ستصنعه كنت إذا الصنع د معقَّ الهامربجر ساندوتش يُعترب ال
وبعض والبصل الطماطم من رشائح مع خرب رغيف عىل ووضعها اللحم قطعة بشواء
تُصبح الساندوتش هذا صناعة فإن األبعاد ثالثية طابعة استخدام عند لكن الكاتشب؛
هامربجر ساندوتش فطباعة الطبقات؛ متعدد الطعام طباعة يف معقًدا هندسيٍّا تحديًا
ستكون — ممكنًا هذا كان لو — األبعاد ثالثي بنحو املناسبة، التوابل بكل طازج، لذيذ

الطعام. هندسة يف فذٍّا عمًال
بعض وطباعة بسيط، أمٌر قرٍص هيئة عىل طازج خام مفروم لحم طباعة إن
ستكون الُخبز عجني وَخبز طباعة وحتى كذلك، مشكلة تكون لن كذلك فوقه الكاتشب

هندسيٍّا. محسومة مسألة غالبًا
رشائح فطباعة طبيعي؛ أو طازج طعام صنع عند صعبة الطعام طباعة تصبح
يف تُدخلك «طبيعية»، وتبدو جيد طعم ذات والخس والبصل الطماطم من ولذيذة طازجة
بنحو طازج ساخن هامربجر ساندوتش فطباعة الشاق؛ الصناعي الطعام هندسة عالم
ثالثي بنحو معقد برشي عضو طباعة صعوبته يف يعادل هندسيٍّا عمًال تَُعد األبعاد ثالثي
االكتفاء الطعام محبي من التقنية ومحبي األكاديميني الباحثني عىل يجب ولهذا األبعاد؛

الطرية. البسيطة األطعمة وطباعة بتصميم الحايلِّ الوقت يف
بنحو مطبوع آخر منتج أي مثل كاآلتي: الطعام لطباعة األساسية العملية تسري
تصميم برنامج أي يوجد ال لكن تصميم، بملف يبدأ الطعام إعداد فإن األبعاد، ثالثي
محبو يُنِزل الكمبيوتر. بمساعدة للطعام تصميم كربنامج بعُد إليه النظر يمكن ِتجاري
من خاصتهم التصميم ملفات يصنعون أو اإلنرتنت من التصميم ملفات الطعام طباعة

الهنديس. التصميم برامج باستخدام البداية
طابعات أو راب ريب مثل للمستهلكني؛ املتاحة التِّجارية الطابعات ُصِنعت
تشبه البالستيك من رشائط لتطبع ميكربوت، برشكة الخاصة الشهرية ريبليكيتور
تجهيز أوًال يجب الطعام، ولطباعة الطباعة. رأس تغذي بكرات من االسباجيتي املكرونة
الثالثية الطابعات تُعترب لألكل. قابلة خام بموادَّ العمل يمكنها حتى خصوًصا الطابعة
التعديل إلحداث املثايل النوع هي املصدر املفتوحة األولية مخططاتها تكون التي األبعاد

الحايل. الوقت يف الطعام طباعة إليه تحتاج الذي
محاقن بتوصيل طعام طابعات إىل خاصتهم البالستيك طابعات الناس معظم يحوِّل
بمحرك ِمكبًسا الطابعات بعض ويستخدم الطباعة، بذراع لألطعمة الخام باملواد مليئة
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الوقت يف مناسبًا املحرك ضغط عىل الحفاظ ويتضمن الطعام. محاقن عىل للضغط
الدرجة استخدام أجل من الطابعة فيها تعمل مرة لكل اآليل املكبس معايرة الصحيح
الضغط، استخدام عليه يجب متى غريزي بنحٍو برشي طاٍه أي يدرك القوة. من املناسبة

هذا. تعرف ال الطعام طابعة لكن الخفيفة؛ اللمسة يستخدم ومتى
رشكة من ريبليكيتور طابعة وهي الرائدة، التِّجارية االستهالكية الطابعات إحدى
الزينة». «قاذفسكر ى يسمَّ جزء لها أضيف إذا طعام طابعة إىل تحويلها يمكن ميكربوت،
بالستيكية مشابك وتثبِّت األبعاد؛ الثالثية للطابعة الداخيل الجدار إىل يُثبَّت الجزء هذا
الطازج الطعام وضع إعادة للمستخدمني ويمكن مكانها، يف محكم بنحٍو الطباعة فوهة

لاللتواء. قابل غطاء باستخدام الفوهة يف
بالطابعة، ل موصَّ هواء ضاغط يوفره الذي الضغط بمساعدة الطعام الفوهة تُخرج
ما وهو مربعة، بوصة لكل رطل مائة إىل يصل ضغط ل تحمُّ الزينة سكر قاذف يستطيع
تجاوز من املستخدمني يحذر الرشكة موقع فإن ذلك، مع بالهواء. دراجة إطار مللء يكفي
لكني سيحدث، الذي ما بالضبط يحددون ال لكنهم مربعة. بوصة لكل رطل املائة حاجز
الفول بزبدة املطبخ حوائط سيلطخ صغري انفجار هناك سيكون أنه أتخيل أن يمكن

مشابهة. لزجة مادة أي أو النوتيال أو السوداني
تؤثِّر كما امليكانيكية، القوة من مختلفة لدرجات املختلفة الطعام وصفات تحتاج
فإن كذلك الطباعة. فوهة خالل الطعام معجون تدفق عىل أحيانًا الغرفة حرارة درجة
فإن للغاية، صغرية الفوهة كانت فإذا ا؛ مهمٍّ عامًال يُعد الفوهة — قطر أو — حجم
الطعام فإن للغاية، كبرية الفوهة كانت وإذا املناسبة، بالرسعة يخرج لن الطعام معجون

املطلوب. بالشكل وليس متقن غري سيخرج املطبوع
الصحيح، باملعدل الطعام ويتدفق املناسب بالشكل الطباعة فوهة كانت إذا وحتى
فأحيانًا لها؛ مخطط هو كما املحقن داخل تترصف ال لألطعمة الخام املواد بعض فإن
قاع يف الطعام معجون يف املوجود املاء يرتسب أو كتًال مكوِّنة مًعا الزيت قطرات تتجمع
من حال بأي تبدو ال املطبوع الطعام من الشكل مشوهة قطعة عنه ينتج مما املحقن؛

صانعها. ينوي كان كما األحوال
هذه صنع طريقة هو للطعام األبعاد الثالثية للطباعة املربكة الجوانب أكثر أحد
ستُخِرج الطباعة فوهة أن ويظنون العملية هذه فهم الناس ييسء ما غالبًا األطعمة.
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الطعام طابعات لكن لألكل، الجاهزة الخبز رشائح أو املقلية الدجاج صدور ما بطريقٍة
عىل تطبعه. ما شواء أو قيل أو تشويح عىل الفنية القدرة تمتلك ال اليوم األبعاد الثالثية
ِمنصة باستخدام البسكويت «تخبز» فالطابعة البسكويت؛ َخبز تستطيع ذلك، من الرغم
الساخنة امِلنصة فإن بسكويت، قطعة كل طباعة وأثناء الطباعة، رأس تحت تقبع ساخنة

النِّيء. البسكويت عجني تحمص

الدقة ومنخفضة عالية … الناعم البسكويت قطع (2-1)

الطباعة. بدقة الجذاب ومظهره بشكله األبعاد ثالثي بنحو املطبوع الطعام احتفاظ يتعلق
كانوا الجملة، نفس يف و«طعام» «دقة» كلمتَي يستخدمون الناس كان عندما السابق، يف
الجريء الجديد العالم يف أما الغذائي. بالنظام االلتزام يف معاناتهم إىل عادة يشريون
مدى إىل يشريون فهم الدقة، عن الخرباء يتحدث عندما األبعاد، ثالثي بنحو الطعام لطباعة
وطالب سابق ماهر حداد وهو بومان، لرباندون وطبًقا بشكله. املطبوع الطعام احتفاظ
البسكويت عجني فإن واشنطن، جامعة يف باإلضافة للتصنيع سولهايم معمل يف حايل
عجني فإن بومان، يقول وحسبما األبعاد. الثالثية للطباعة مثالية خاٍم مادَة يُعترب الناعم
وعكس ترس». يف سن لطباعة الكافية الدقة عىل «يحافظ َخبزه أثناء الناعم البسكويت
الناعم البسكويت عجني فإن الشكوالتة، رقائق أو السوداني الفول زبدة بسكويت عجني

الفرن. داخل يتفتت وال العايل الضغط ل تحمُّ يمكنه
ن تضمَّ األنسجة. هندسة يف بحثي مرشوع عىل العمل أثناء لذلك براندون توصل
إعادة عىل الشديدة الحروق ضحايا ملساعدة األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات تطبيق بحثه
سقاالت طباعة هو لبحثه األسايس الهدف كان التالفة. الجسم ألنسجة الرسيعة اإلنماء
ثم الجديدة البرشة نمو عملية لترسيع شكلها يؤدي الحيوي للتحلل القابلة لألنسجة

سالم. يف ينمو الجديد الجلد ليبقى تتحلل
الباحثني فإن حديثًا، مجاًال تُعترب الصناعية لألنسجة الحيوية الطباعة أن وبما
أصداف هي براندون اختارها التي املادة كانت خاصتهم. الطباعة مواد يصنعون
براندون: يقول املناسب. القوام إلكسابها أخرى بمكونات واملخلوطة املطحونة السلطعون
العجني.» لصنع ملسحوق وطحنها وتجفيفها السلطعون أصداف جمع يف الشتاء «أمضيت
والية شتاء يف وخاصة ساوند، بوجيت ملنطقة املتجمدة املياه يف السلطعون جمع لكن

القارس. للربد ويعرِّضك بطيء عمٌل املظلم، الطويل سياتل
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من مهداة (الصورة األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة الدقة عالية لذيذة ناعم بسكويت قطعة
واشنطن). جامعة من بومان جيسون

بسبب رسيع بنحو الثمني السلطعون أصداف مسحوق يضيع أنه براندون وجد
يف يفشل أو يتفتت فاملعجون األصداف؛ معجون وقوام للطابعة امليكانيكية املشكالت
مزيج أن وبما الطباعة. فوهة من يخرج أن بمجرد طباعته بعد شكله عىل الحفاظ
إلجراء أخرى طريقة هناك تكون ربما أنه أدرك فقد برسعة، ينفد كان الثمني براندون

املعجون. مادة خصائص عىل تجاِرب
السلطعون، أصداف مسحوق وعملها تركيبها يف تشبه اختبار مادة إىل يحتاج كان
الناعم. البسكويت عجني أي واملاء؛ والزبد والسكر والدقيق امِللح من مزيج هو الحل وكان
يمكنني كان إذا أنه «قررُت قائًال: الهاتف عىل معه تحدثت عندما يل األمر براندون فرسَّ
يف هذا فسيساعدني قوامه، عىل الحفاظ يستطيع الذي الناعم البسكويت عجني صنع

أخرى.» مرة برشتهم استعادة يف الحروق ضحايا ملساعدة لألنسجة سقاالت صنع
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الحصول ويسهل رخيص أنه هو البسكويت عجني يف ما «أفضل براندون: يقول
بأبحاثي، للقيام غريبة طريقة أنها الخبازون أصدقائي «ظن ضاحًكا: وأضاف عليه.»
طويل عمل يوم نهاية يف أتناوله ناعم بسكويت عىل الحصول كان فقد إيلَّ بالنسبة لكن
راب ريب نوع من مخصصة طعام طابعة براندون ع جمَّ لألفضل.» تغيريًا املعمل داخل
أو لور، محابس وبعض ميكربوت رشكة إنتاج من الزينة لسكر بقاذف وزوَّدها بروسا،

الطبية. األجهزة يف املستخدمة الفوهات
ثالثي بنحو املطبوع الدقة عايل الناعم البسكويت لصنع براندون وصفة إليكم

األبعاد:

الدقيق. من كوب
املطحون. السكر من كوب نصف

أضف. ثم جيًدا امزجهما
الزبدة. من أصبًعا

العسل. من كوب نصف
الفانيال. من صغرية ملعقة

(اختياري). امِللح من صغرية ملعقة نصف إىل ربع
مكعبًا سنتيمرتًا ٥٠ بسعة للطباعة محقنًا عرش خمسة إىل عرشة يف املزيج هذا يُدخل

لور. جرين بمحابس
فهرنهايت. ٣٥٠ حرارة درجة يف دقيقة عرشة اثنتي إىل سبع من يُخبز ثم

الطباعة، رأس تحت تقبع ساخنة ِمنصة باستخدام البسكويت الطابعة «تَخِبز»
العملية هذه تسمية أحب النِّيء. العجني امِلنصة تخبز بسكويت، قطعة كل خروج وأثناء

املبارش». «الطهي
براندون وصف معقًدا. هندسيٍّا تحديًا الناعم للبسكويت بسيطة وصفة أي تمثِّل
التمدد يسبب الخبز خمرية أو صودا من نوع «أي قائًال: واجهها التي التحديات بعض
بالطبع املطبوع.» البسكويت د وتمدُّ ترهل إىل الوصفة يف املستخدم املاء وسيؤدي الرسيع،
سهولة بني املناسب التوازن عىل «العثور براندون: يضيف الجمايل. الجانب أيًضا هناك

األمر.» يف ما أصعب هو الطعم عىل الحفاظ الوقت نفس ويف الخبز ودقة الطباعة
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عىلنص تحتوي التي البسكويت قطع (3-1)

ألنواع الغني التنوع الداخيل؛ تركيبها هو الالزانيا قطع بتناول املتعلقة األمور أفضل أحد
الخارجية والقرشة اللزج الطري الداخيل الجزء يف املختلفة واملكرونة الغراب وعيش الجبن
مهدها. يف زالت ما متعددة خام مواد باستخدام الطباعة لكن املخبوزة، للمكرونة القاسية
قطع — كورنيل جامعة يف حينها وكان — نيجل فرانتس طبع سنوات، بضع منذ
ماهًرا، خباًزا بالفعل فرانتس كان مختلفني. بلونني بعجني الخام املواد متعددة بسكويت
بصنع معروفة جدته كانت الواقع، يف الَخبز. يف باإلتقان يَشتِهر بلد وهي النمسا؛ من

النمسا. يف املهرة املعجنات صانعي بني حتى متفردة خبازة كانت إذ الراقية؛ الحلوى
متعددة األبعاد الثالثية الطباعة استخدام يمكن أنه إثبات هو فرانتس هدف كان
هو لفرانتس التصميمي املرشوع كان معقدة. داخلية بهندسة أجسام لصنع الخام املواد
النهاية، ويف سيتناولها، ملن خاصة مفاجأة عىل بداخلها تحتوي بسكويت قطع طباعة

للطباعة. مثالية خام مادة البسكويت عجني أن وجد براندون، ومثل
صنع البسكويت. قضم عند متوقع غري بنحو سيظهر داخيل شكل هي املفاجأة كانت
باستخدام هوم آت فاب طابعة عىل لتجِربتها اختبار ِمنصة وأعد تصميم، ملف فرانتس
عىل واألخرى الشكوالتة بسكويت عجني عىل األوىل تحتوي مختلفتني، طباعة فوهتي

الفانيال.
فوهة من خرجت عندما رائعة والفانيال الشكوالتة بسكويت من األوىل املجموعة بدت
حدثت املشكلة لكن َمهمته، يف الكمبيوتر بمساعدة التصميم ملف نجح لقد الطابعة.
ليتحول وانصهر برسعة الفرن يف شكله النِّيء العجني فقد حيث البسكويت؛ َخبز عند
كقطع بدت لكنها لذيذة بسكويت قطع فرانتس طبع لقد لها. شكل ال مشوهة كتل إىل
تماًما، فسدت البسكويت داخل وجودها املفرتض املفاجأة أن هذا من األسوأ َرمادية. فحم

والبني. األبيض العجني من املعالم واضحة غري لطخة وصارت
أي له الفانيال أو الكاكاو كان إن ما حول البحث من واملزيد النفس، مع وقفة بعد
الطابعة، فوهة خالل دفعه أثناء متوقع غري بنحو يترصف تجعله معروفة غري خواص
اعتادت طفًال، كان عندما أنه فرانتس تذكَّر أخرى. مرة للتجِربة ا مستعدٍّ فرانتس كان
وبعد النمسا، يف بعائلته اتصل الجميل. املموج بشكله معروف بسكويت صنع جدته

جدته. لبسكويت الثمينة الوصفة عىل الحصول يف نجح التفسري، من القليل
والفانيال. الشكوالتة بسكويت عجني من جديدة بَكمية الطابعة فرانز مأل جديد، بأمل
العجني أخرجا حيث وجه؛ أكمل عىل التجِربة يف بدورهما والطابعة التصميم ملف قام
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مهداة (الصورة «يس» حرف عىل وتحتويان األبعاد ثالثي بنحو مطبوعتان بسكويت قطعتا
نيجل). وفرانتس ليبتون جيفري من

ما لتحديد الكبري االختبار أتى ذلك بعد الطابعة. ِمنصة عىل املطلوب املثايل الشكل ذا
والخارج، الداخل من بشكلها، ستحتفظ البسكويت قطع من الجديدة املجموعة كانت إذا

الفرن. داخل
املجموعة ومثل البسكويت، قطع أخرج القلق، االنتظار من دقيقة ٢٨ مرور بعد
كان املرة هذه البسكويت قطع فإن سابقتها، عكس لكن شهية، رائحتها كانت األوىل،

القديمة. العائلة وصفة نجحت وقد مثاليٍّا، الخارجي شكلها
داخل املوجودة املفاجأة ستحتفظ هل التالية: الخطوة يف تكمن الحقيقة لحظة كانت
قضمة أول فرانتس قضم البسكويت، قطع بردت أن بمجرد أيًضا؟ بشكلها البسكويت
قطعة داخل التجِربة! نجحت لقد الجميع. لرياها أعىل إىل البسكويت قطعة ورفع بتلهف،
كان للبسكويت، املعقدة الداخلية والهندسة املرشوع مواصفات حددت حسبما البسكويت،

األوىل. القضمة كشفته أن بعد تماًما واضًحا «يس» حرف
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ومخصص مطبوع بنص البسكويت لقطع املحتملة التِّجارية السوق تكون أن يمكن
رسية معلومات لتوصيل وسائل املطبوعة البسكويت قطع تصبح أن فيمكن ضخمة؛
البسكويت قطع من مجموعة داخل جديدة مرور كلمة طباعة تساعد وربما وعودة. ذهابًا
تفرض التي الرشكات يف العمالء تهدئة يف املعلومات تكنولوجيا قسم موظفي الطازجة

الكمبيوتر. أجهزة مرور كلمات تغيري

عمالقة سكرية رياضية معادلة يطبعان مبدعان عاملان (4-1)

وويندل إيدمان لينور ابتكرت طباعة. فوهة الرخيصة الطعام طابعات كل تستخدم ال
سيانتيست» ماد «إيفل ى تسمَّ يهدأ ال بنحو مبتكرة صغرية رشكة مؤسسا — أوسكاي
الخام السكر لصهر حراريٍّا ِمدفًعا تستخدم فاب كاندي تُدَعى األبعاد ثالثية طابعة —
طابعة صنع هو تصميمهما هدف كان للغاية. وصلبة التصميم دقيقة ألشكال وتحويله

التدوير. إلعادة قابلة رخيصة مواد استخدام يمكنها التكلفة قليلة طعام
التي األبعاد الثالثية الصناعية الطابعات من تصميمهما وويندل لينور استلهمت
كاندي تستخدم املعِدن. أو البوليمر مسحوق لتصليد ضوء مصدر أو الليزر تستخدم
بالهواء انتقائيان وتصليد «إذابة مخرتعاها يسميه ما أو السكر لصهر حراريٍّا ِمدفًعا فاب
الصخر يشبه خشنًا مظهًرا فاب كاندي طابعات تمتلك الخام. السكر لصهر الساخن»
برنامًجا الطابعة هذه تستخدم الدقة». «منخفض بشكل تقني أي يصفه أن يمكن ما أو

بعملها. للقيام تجاريٍّا وآخر املصدر مفتوح
املنازل؛ يف االستخدام شائعة أشياء من فاب كاندي طابعة وويندل لينور صنعت
وصفها ما وهي دوالرات، بعرشة هوائي تسخني أداة كان السكر لصهر الحراري فامِلدفع
لقد الشعر». مجفف يحتويه الذي للسخان الصغرى «الشقيقة بأنها اإلنرتنت عىل ويندل
بعد الطباعة. عملية خالل السكر حرارة درجة يف للتحكم تربيد بِمروحة األداة هذه وصال
إتش نوع من قديمتني راسمتني من تدويره معاد ميكانيكي بنظام ابتدعاه ما وصال ذلك،
خيطت سميك قماش بقطع املغطاة الخشبية الصناديق من الطابعة جسم صنعا ثم بي،

منزلية. خياطة بآلة ببعضها
الختبار فاب. كاندي طابعة اختبار عملية هو القصة يف إيلَّ املحبَّبة األجزاء أفضل أحد
رسير عىل امِلدفع تحت الخبز من قطعة وويندل لينور وضعت الحراري، امِلدفع وحركة دقة
يستخدمها التي الجملة ببطء الحراري امِلدفع ص حمَّ عندما نجحا أنهما أدركا الطباعة.
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تجميع ألي الحاجة دون من األبعاد ثالثية تركيبات لتشكيل السكر يكرمل حراري مدفع
.(www.evilmadscientist.com أوسكاي، إتش ويندل من مهداة (الصورة

«أهًال ترجمتها: والتي جديًدا، تطبيًقا يصنعون عندما العالم حول الربمجيات مطورو
بالعالم».

للذات الكمي القياس إدخال (2)

النظام ارتباط فيه يزداد لعرص املثالية اإلنتاج أجهزة هي الدقيقة الطعام طابعات إن
عرب التقييم وأدوات التكلفة، القليلة املستشعرات مهدت بالبيانات. والطب والصحة الغذائي
املتطورة الطبية التشخيص واختبارات التكلفة، قليل النووي الحمض واختبار اإلنرتنت،
للذات الكمي القياس وهي بالجسد؛ بالوعي يتعلق فيما جديدة لحركة الطريق كبري بنحو
ثالثي بنحو املطبوع الطعام لخراطيش فيمكن األرقام». باستخدام الذات «معرفة أو
ويُسجلون يُحصون الذين الناس من املتزايد للعدد الطعام إلتاحة وسيلة تكون أن األبعاد

عليه. يحصلون حيوي قياس كل ويُحللون
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املتحمسون يربط تعقيًدا. تتزايد بيانات جمع لعمليات الهدف أجسادنا تُعترب
وعدد يمشونها التي املسافات لحرص أجسادهم إىل مراقبة أجهزة للذات الكمي للقياس
التي الراحة وكم أجسادهم تحرقها التي الحرارية والسعرات وأوزانهم قلوبهم دقات
ممزوًجا الحيوي القياس لبيانات الناشئ العالم هذا تخيَّل نومهم. يف عليها يحصلون

رقميٍّا. فيها التحكم يتم منزلية طعام بطابعة ومرتبًطا املتخصصة الطبية بالرعاية
الجرانوال من املستقبلية النسخة تصنع األبعاد ثالثية طبية طابعة تخيُّل السهل من
استجابة أكثر الطابعة تكون أن يمكن ذلك، من الرغم عىل دوائيٍّا. املعززة الحلوى قطع أو
باملشكالت الساعة مدار عىل املنزلية األبعاد الثالثية الطابعة تحديث فيمكن هذا؛ من
لطباعة الخام املكونات ومزج خلط يف الرقمي ذكائها استخدام ويمكنها لصاحبها، الطبية

اليومية. أصحابها حاجات حسب مصنوعة وجبات
لإلنسان الحيوية املقاييس مراقبة كانت البرشية، تاريخ من األكرب الجزء مدار عىل
ويفحصون التنفس، ومعدل القلب نبضات يُحصون فالناس ما؛ حد إىل بدائية عملية
الناس تمكِّن جديدة طبية تقنيات فهناك اآلن أما الفضالت، ورائحة شكل أو اللسان سطح
هناك ألجسادهم. سيحدث ما توقع وحتى ومراقبة تتبُّع من الطبي املجال يف العاملني غري
واإلنرتنت الحاسوبية والقدرة البيانات من املتزايدة الَكميات بفضل تغريت أخرى مجاالت
سبيل عىل الحدس؛ عىل تعتمد ال التي األسباب يف والتحكم توقع للناس ويمكن املتاحة،
األسبوع نهاية يف اكتئاب حالة يف والدخول الفائت األسبوع يف النوم أنماط بني املثال،

الحايل.
اإلفطار أتناول كنُت للذات»، الَكمي «القياس حركة عن فيها سمعت مرة أول
صديقة لنا انضمت فرانسيسكو. سان خليج ِمنطقة يف تعيش يل قديمة صديقة مع
للناس يتيح لإلنرتنت، تطبيًقا منتجاتها تتضمن جديدة رشكة تؤسس امرأة وكانت لها،
سعادة يف القهوة أرتشف جالًسا كنت وبينما بأجسادهم. الخاصة البيانات وتحليل تحميل
كانتا الغربي الساحل من رفيقتيَّ أن ألالحظ بُرهة األمر استغرق املقدَّد، اللحم وأتناول

البيض. بياض من مصنوًعا وأومليتًا الكافيني منزوع أخرض شايًا تتناوالن
ويدونون الناس فيه يسجل اإلنرتنت عىل تجمًعا يُعترب كان موقع عىل نقاشنا تركَّز
وما النبض معدالت املوقع مستخدمو يسجل الحيوية. قياساتهم بيانات حول ويتحدثون
لون يَُحمِّ كانوا املستخدمني بعض البدني. التدريب ومستويات اليوم ذلك للطعام تناولوه
أو اإلنرتنت عرب نفسية ذاتية بتقييمات آخرون قام بينما املوقع، عىل الدم سكر قراءات

أدوية. من يتناولونه ما إدخال
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الِحقبة يف املثالية الطعام تقنية ستكون الطعام طابعة أن أدركت نقاشنا، خالل
التوازن الطابعة برنامج ليحسب الدم سكر قراءات تحميل السكر ملرىض فيمكن الرقمية؛
الثالثية الطعام لطابعة املناسبة الطعام وصفة ويرسل التالية، لوجبتهم املناسب الغذائي
الوعي أصحاب من الطابعة ملستخدمي ويمكن املطبخ، يف تقبع التي خاصتهم األبعاد

داخله. سلًفا وممزوجة مختارة غذائية بعنارص اإلفطار توست طباعة الصحي
الطعام وصفات تعديل للناس تتيح البيانات حرص عىل القائمة الطعام طباعة إن
لبيانات يمكن الطعام. من معينة لحصة الغذائية العنارص من خاص مزيج عىل لتحتوي
الناس مساعدة بشبكة، موصلة األبعاد ثالثية طابعة استخدام جانب إىل الحيوي، القياس
ويمكن اليوم، ذلك يف نشاطهم مستويات تعكس بحيث معتدل بنحو الطعام استهالك يف
الطعام تناول عن االبتعاد يف الوزن يف زيادة من يعانون من مساعدة الطعام لطابعات
إىل والتحول محدودة، غري صالحية وفرتة محدود وتنوع ضخمة بَكميات امُلنتَج امُلصنَّع

وطازجة. صحية مطبوعة وجبات
نظاًما يطبق أن األبعاد ثالثية بطابعة الطعام إنتاج يف متخصص طاٍه ألي يمكن
لن التلفزيون مدمني الكساىل من الصباحية الركض تمارين فوَّت فمن صارًما؛ تأديبيٍّا
قراءة بعد الطابعة، له ستطبع بل طلبهما؛ اللتني املطبوعة البيتزا قطعتي عىل يحصل
من املصنوع الخبز من وقطعة طازجة سيزر سلطة من َطبًقا خاصته، الحيوية املقاييس

الكامل. القمح
الجامعني من وولفرام، ستيفن الرياضيات، وعبقري الربمجيات صناعة عمالق يُعترب
قائًال: رشكته موقع عىل مدونته عىل كتب وقد الشخصية؛ للبيانات الدءوبني القدامى
بالفعل افرتضت وقد بالبيانات، املهتمني من دائًما كنت ألنني طويل وقت منذ هذا «بدأت
يجمعون ممن الكثريون يوجد ال أنه اتضح لكن أيًضا بهذا يقومون الناس من كثريًا أن
الشخصية البيانات مجموعات كربيات إحدى األرجح عىل أمتلك اآلن فإنني ولذا البيانات؛

العالم.»3 يف
لعدد بسجالت يحتفظ كان ولعقود، شديدة. بدقة اليومية عاداته وولفرام يدون
وعدد مشاها التي الخطوات وعدد يوميٍّا، بها قام التي الكمبيوتر مفاتيح لوحة رضبات
كممارسة — «يوميٍّا يقول: ستيفن كتب الهاتف. يف يتحدث أو نائًما قضاها التي الساعات
عن إلكرتوني بريد رسائل بضع إيلَّ ترسل أوتوماتيكية أنظمة أمتلك — الذاتي للوعي

سبقه.» الذي اليوم
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الناس انجذاب وبتزايد ذلك، من الرغم عىل البيانات. تحليل رواد أحد وولفرام يُعترب
حركة وتنمو السائد. النمط هي وولفرام عادات ستصبح الشخصية، بياناتهم لتحليل
الحمض تحليل — بالتكنولوجيا تتعلق هي ناحية، فمن رسيع؛ بنحو للذات الكمي القياس
الشخص بعالقة تتعلق هي أخرى، ناحية ومن التحليلية، واألدوات واملستشعرات النووي

بجسده.
وبيانات الكمبيوتر بمساعدة الخام املواد متعدد الدقيق الطعام إنتاج سيفتح
املزودة — األبعاد الثالثية الطعام فطابعة جديدة؛ صحية آفاًقا الحيوية القياسات
بنحو الالسلكية اإلشارات ستقرأ — أجسامنا احتياجات لتلبي بدقة معدلة خام بمواد
نفس يف خاص تغذية واختصايص طاٍه ومثل بأجسادنا. موصلة مستشعرات من فوري
بالدقيقة مؤقتة املثالية الوجبة لك ستطبع األبعاد الثالثية مطبخك طابعة فإن الوقت،
الخاص العاملي املواقع تحديد نظام بيانات ستقرأ فهي املنزل؛ باب من فيها تدخل التي
متأخر. لوقت تعمل زالت ما أو املروري الزحام يف عالًقا كنَت إذا تدرك حتى بسيارتك

امُلَصنَّع الطعام (3)

أسئلًة — غذائيٍّا نًا وُمحسِّ صحيٍّا طعاًما كان لو حتى — املخصص الطعام طباعُة تثري
طعاًما يُعترب األبعاد ثالثي بنحو املطبوع فالطعام الناس؛ عواطف وتُحرك فلسفية،
إىل النظر يمكن الجسيمات، ومعجالت األنسجة وهندسة الحيوية الطباعة ومثل ُمصنًَّعا.

الطبيعة. عىل مبارش هجوم أنها عىل الطعام طباعة
بأمراض اإلصابة يف للمساهمة — مستحق لوم وهو — املصنَّع الطعام يُالم ما غالبًا
الطعام منتقدو يشري النامية، الدول يف القلب. وأمراض والرسطان السمنة العرصالحديث:
الطرق عىل قىض بعيدة أماكن من واملستوَرد كبرية بَكميات امُلصنَّع الطعام أن إىل املصنَّع
الدهون وتُعترب الغذائية. القيمة يف واألعىل بالبيئة رضًرا األقل الطعام صناعة يف التقليدية
املتهمة األطعمة من الفركتوز، عايل الذرة ورشاب الزائد وامِللح املقشورة والحبوب املتحولة

التغذية. صحيح رشيق جسد عىل بالحفاظ األمر يتعلق عندما
وساهمت كبري، بنحو البكتريي للتلوث يتعرض كبرية بَكميات املنتج املصنَّع الطعام
لهم. ملوث لحم بتقديم الناس من كبرية أعداد إمراض يف الرسيعة الوجبات سالسل
القوام الطعام تعطي التي الصناعية املكونات عرشات عىل عادة املصنَّع الطعام ويحتوي

ما. بنحٍو نكهته تقوي أو تحليه أو وتحفظه والطعم،
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رقائق أن صحيح املذاق. سيئ يكون أن يمكن املصنَّع الطعام أن األمر يف ما أسوأ
والتي كبرية بَكميات امُلنتَجة الخوخ ثمار بني مقارنة توجد ال لكن املذاق، لذيذة البطاطس
أكشاك لدى لتُباع للتوِّ ُقطفت التي الطازجة الخوخ ثمار وبني للبقالة، متجر يف تُباع

يوليو. شهر يف نيوجرييس يف الطريق جانب عىل الفاكهة
بنحو املطبوع الطعام عن تسمع عندما تسخر أو ترتعد ما عادًة الناس أن عجب ال
واسع نطاق عىل واملقروءة الشهرية دايجست» «ريدرز مجلة يف مقال عربَّ األبعاد. ثالثي

قائًال: امُلصنَّع للطعام السلبية الجوانب عن ببالغة املتحدة، الواليات يف

والنكهات وامِللح بامُلحلِّيات مثقل املصنَّع الطعام معظم فإن الحظ لسوء
تغري التي الكيميائية واملركبات الحافظة واملواد واأللوان الصناعية والدهون
تُنزع ما فعادًة منه؛ نُزع ما بل له، أُضيف فيما فقط ليست املشكلة لكن القوام،
قلبك؛ لحماية طبيعي بنحو مة املصمَّ الغذائية املكونات املصنَّعة األطعمة من
«املفيدة»، والدهون األكسدة ومضادات املاء يف للذوبان القابلة األلياف مثل

لكارثة.4 وصفة لديك وسيكون الغذائية، املضافات هذا إىل أضف

بوالية كريك باتل مدينة ففي جديًدا؛ أمًرا ليس املصنَّع الطعام أرضار إدراك إن
كريك باتل ة ِمَصحَّ إىل يذهبون الناس كان العرشين، القرن أوائل يف األمريكية ميشيجان
قبيل من — بعد فيما وأصبحا امِلصحة، كيلوج األخوان أسس الصحية. مشكالتهم لعالج
املصنَّعة األطعمة أكثر وهي خاصتهما، اإلفطار لحبوب بيعهما بسبب ثريَّني — املفارقة

انتشاًرا.
وثوريٍّا جديًدا أسلوبًا يُعترب الوقت ذلك يف كان ما تقدِّم كريك باتل ِمصحة كانت
رياضية تدريبات ويمارسون والربوتني، الدهون قليلة أطعمة املرىضيتناولون كان للعالج.
يُمرضكم، ما عالج تريدون كنتم «إذا قائلني: ِمصحتهما نزالء كيلوج األخوان نصح قاسية.

الشمبانزي.» مثل فكلوا
نصح يف نْي محقَّ كانا كيلوج األخوان فإن الغذائي، بالنظام يتعلق وفيما الواقع، يف
الشمبانزي قرود عكس — البرش فإن ذلك، من الرغم عىل الشمبانزي. مثل باألكل املرىض
القرود تلك تقيض إذ مبارشة؛ البيئة من املجموع الطازج الطعام تناول عىل يقِدرون ال —
تحتاج التي الغذائية العنارص عىل للحصول طعام من تجمعه ما مضغ يف يوميٍّا ساعات

إليها.
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والطاهي كوهني دانيال من مهداة (الصورة اإلسقالوب ومحار الكرفس باستخدام الطباعة
نيويورك). الفرنيس، الطهي معهد أرنولد، ديف

يف البرش أن يف رئييس سبب املصنَّع الطعام فإن الناس، من الكثري يظنه ما وعكس
املقاالت أحد يف فراغهم. بوقت ويستمتعون وصحية، طويلة حياة يعيشون الحديث العرص
الرسيعة»، األطعمة مدح «يف كتاب مؤلفة لودان، ريتشيل تتساءل ريدر» «أوتنه مجلة يف
بنحو اإلنسان رفاهية تحسني إىل املصنَّع الطعام أدى الغذائية». «الالضية ب سمته عما
للناس وأتاحت التغذية، سوء من الطعام ونقل وحفظ تصنيع طرق قللت فقد كبري؛

أخرى. بأنشطة للقيام الكايف الوقت
فإن لذا األساس؛ من يوجد لم الغذائيني لالضيني املرشق «املايض إن لودان تقول
صنع تقنيات تتيح خيالية.»5 حكاية عىل بل التاريخ عىل قائًما ليس الثقايف معتقدهم
عىل تحافظ ثورية، جديدة تقنية يوًما كانت التي فالثالجة، والصحة؛ التحرر الطعام

أكرب. بَكميات الطعام توافر الزراعية األسمدة أن كما أطول، لفرتات طازًجا الطعام
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«أكَّد قائلًة: امُلصنَّع للطعام عنها يُتغاىض أو تُهَمل ما غالبًا التي الفوائد لودان ترسد
وصناعيٍّا ومحفوًظا معالًجا طعاًما عليه: الحصول يُراد كان ما العرصي الغذاء عالم
الحديث الطعام أصبح عندما شخص. ألي متاح بسعر النخبة طعام ورسيًعا؛ وجديًدا

أطول.»6 لفرتات وعاشوا وقوة طوًال الناس ازداد متاًحا،

والطاهي كوهني دانيال من مهداة (الصورة األبعاد ثالثي بنحو مطبوع مقيل إسقالوب محار
نيويورك). الفرنيس، الطهي معهد أرنولد، ديف

من املفرغ والتغليف والتعليب والتقديد التخليل مثل الطعام عىل الحفاظ طرق ر تُوفِّ
للناس الغذاء املصنَّع الطعام يتيح كما وتخزينه، نقله ويمكن مغذيًا مصنًَّعا طعاًما الهواء،
ويمكنه للتلف، عرضة أقل املصنَّع الطعام أن كما مصدره، عن بعيًدا يعيشون الذين
الطبقة عىل حكًرا ذلك قبل كانت أطعمة للناس ويتيح األصيل، مصدره عن بعيًدا السفر

فقط. األرستقراطية
— الطعام إلنتاج أخرى تقنيات أي مثل — الطعام طباعة أو الرقمي املطبخ سيتيح
الكمبيوتر أجهزة وقوة الحيوية القياسات بيانات وستتيح جديدة، وصحية اجتماعية فوائد
جيل ظهور إىل الطعام طباعة وستؤدي للطعام، جديدة وأشكال املواد من تكوينات صنع

ولذيذ. وطازج ورخيص مغذٍّ بأنه يتميز املصنَّع الطعام من جديد
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الصناعي الطعام إىل امُلصنَّع الطعام من (1-3)

أستخدُم بالكامل؟ الصناعي الطعام عن فماذا للجدل، مثريًا املصنَّع الطعام كان إذا
لكنه واللذيذ، بل واملغذي، لألكل الصالح الطعام به ألعني هنا صناعي» «طعام مصطلح
األساس. من يميزها أو طبيعية معظمنا يعتربها التي األساسية املكونات من يُصنع لم

نسبيٍّا مبارشة األوىل األبعاد؛ ثالثي بنحو الصناعي الطعام لطباعة طريقتان هناك
املثال، سبيل عىل بالثُّوم اإلسقالوب مثل الطعام، من مألوف نوع معجون مزج وهي
األكثر الطريقة وهي الثانية، الطريقة جديدة. هيئة عىل األبعاد ثالثي بنحو وطباعته
واستخدام الكيميائية، األساسية املكونات معجون مزج وهي الطعام، طباعة يف مستقبلية
تحاكي بأشكال لتخرج األبعاد ثالثي بنحو الخام الغذائية املادة لطباعة رقمية وصفة

«الحقيقي». الطعام
للحرب فقط أساسية ألوان ثالثة أن تتذكر فربما بالليزر، تعمل طابعة أي فككت إذا
األلوان من عريض نطاق صنع يمكنها — واألصفر األرجواني واألحمر السماوي —
صنع الليزر لطابعة يمكن بدقة، محددة بنسب مًعا أساسية ألوان بضعة وبمزج املختلفة،
املكونات عالم يف هذه األلوان طباعة فكرة تُطبق وعندما املنظر، وجذاب ملوَّن مستند
القليل وباستخدام الطعام. لصنع االحتماالت من حدود بال جديد عالم فسيُتاح الغذائية،
برتكيبات الخام املواد مزج املستقبلية الطعام لطابعة يمكن للطعام، األساسية املكونات من

واملتنوعة. الجديدة الطعام أنواع من نهائي ال عدد لصنع ومختلفة جديدة
املفضلة األطعمة لتشبه صناعية غذائية مكونات طباعة من سنتمكن ما، يوًما
السمك وسنطبع والربوكيل، املهروسة والبطاطس املشويِّ السلمون سمك مثل املألوفة؛
الكبرية البيئية والتكلفة الصيد يف اإلفراط من البيئة عىل للحفاظ الصناعيَّني واللحم
الجنود تغذية للطباعة القابلة الصناعية للوجبات ويمكن اللحم، أجل من األبقار لرتبية
ال الذي املطبوع الطعام عىل الحصول الالجئني لتجمعات يمكن كما الصعبة، الظروف يف

نسبيٍّا. حمله ويسهل يفسد
أحد اللحم. عىل املتزايد والطلب السكانية الزيادة مشكلتي عىل للتغلب كوكبنا يعاني
يف والطحالب. الحرشات هما األرض كوكب عىل بكثرة يتوافران للطعام َمصدَريْن أكرب
الحرشات. لتناول مستعد غري الغرب لكن والريقات، الجراد الناس يشوي البالد، من العديد

187



األبعاد الثالثية الطباعة

كوهني من مهداة (الصورة الطعام لطباعة تجِربة أجل من مصفوفة أساسية غذائية مكونات
كورنيل). جامعة وفيسكو، وكولرت وكاتلر وليبتون

ديك مارسيل وهما الهولندية، الجامعات إحدى يف الحرشات علم يف عاملان يروج
جورنال»، سرتيت وول «ذا صحيفة يف مقال ففي كغذاء؛ للحرشات هويس، فان وأرنولد

األرجل»: سداسية «الوجبات تناول بفوائد أشادا

أنها كما والزنك، الحديد مثل واملعادن «ب» وفيتامني بالربوتني غنية الحرشات
أنها كما أقل، فضالت وتُنتج املاشية، تربية من أسهل وتربيتها الدهون. قليلة
تميش باملائة ٨٠ هناك املعروفة، الحيوان فصائل كل بني ومن بكثرة. تتوافر
الطَّعم؟ عن ماذا لألكل. صالح منها نوع ألف من أكثر وُحدد أرجل؛ ستة عىل

ات.7 امُلكرسَّ طعم يشبه طعمها بأن يوصف ما غالبًا

ويرقات الجراد (عادة الطعام قوائم عىل الحرشات وضعت هولندا يف املطاعم بعض
خنفساء تناول عىل الناس يُقبل لن فربما بعُد؛ كبرية جاذبية تكتسب لم لكنها الخنافس)
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وملونة مختلفة أنواع داخل ونثرتها الحرشات أجزاء طحنت إذا لكن ؛ للتوِّ مشوية كاملة
لذيذة. لحم كرات شكل عىل طباعتها فيمكن الجل، من

إنتاج أطروحته يف بحث العليا، بالدراسات طالبًا يزال ال كوهني دان كان عندما
دان درس أعىل». إىل أسفل من الطعام تصميم «أسلوب ب وصفه ما أو الصناعي الطعام
األبعاد، الثالثية الصناعي الطعام طباعة عالم يف مغامرته وليبدأ الطهي. وليس الهندسة
والضيافة الفنادق إدارة كلية يف الشارع من اآلخر الجانب عىل له محطة أول كانت
الطهي يف املهرة الطالب ببعض يستعني حتى وذلك كورنيل؛ لجامعة التابعة الشهرية

املرشوع. فريق إىل ينضموا لكي الراقي
ممكن عدد أقل من املختلفة الطعام أنواع من العديد صنع إىل يهدف دان كان
أكرب صنع أي األمثل؛ باالختيار خاصة مشكلة هذه وكانت للطعام، الخام املكونات من
كان الكلية طلبة فإن العكس، عىل األساسية. املكونات من قليل بعدد الرتكيبات من عدد
الطعام محسنات عن بمقرر مرتبًطا كان الذي التحدي اجتذبهم فقد آخر؛ منظور لديهم

اجتيازه. عليهم كان الصناعي
عدد أكرب إلنتاج منهجي بنحو للطعام األساسية املكونات مزج يف وفريقه دان رشع
واأللوان النكهات من مختلفة مجموعات طبعوا بها. اإلتيان يمكنهم التي الرتكيبات من
َكميات مزجوا كما القوام، عىل الحفاظ وعوامل الغذائية واملكمالت الصناعية واأللياف
مصنع يف العاملني لومبا األومبا أقزام ومثل والعلكة. الجل من مختلفة أنواع من متعددة
لطباعة عديدة بتجاِرب الطالب قام الشهرية، األطفال رواية يف للشكوالتة وونكا وييل
اللبن تشبه التي الصناعي الطعام من جديدة أنواًعا يوم كلَّ يُريني دان وكان الطعام.
لكن اللون بنِّية كانت والتي الغراب عيش أو الطرية املكعبات شكل عىل ُمشكَّلة لكنها

املوز. يشبه مذاقها
يًا مدوِّ فشًال حقق لكنه الطعام، هندسة منظور من يًا مدوِّ نجاًحا املرشوع حقق
سيئًا. يكن لم طعمه وحتى لألكل، صالًحا الصناعي الطعام كان فقد للطهي؛ كأسلوب
تذوُّقه، — املرشوع يف شاركوا الذين الطالب حتى — أحد يُِرد فلم للغاية؛ غريبًا كان لكنه

للبقالة. متجر أي من رشائه أو مطعم أي يف طلبه عن عوًضا
واحد. آٍن يف وفن علم الغذاء تصنيع أن بدان الخاص الطعام هندسة مرشوع أثبت
أن ذلك يف والرس الصناعي. التجاري للطعام املستهلكني تقبُّل مدى تََوقع يمكن فال
يجب الفراولة بنكهة هي التي فالحلوى عليه؛ التعرف يف سهًال الصناعي الطعام يكون
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ليبتون، جيفري من مهداة (الصورة أخطبوط هيئة عىل األبعاد ثالثي بنحو مطبوع ذرة خبز
كورنيل). جامعة

من املصنوع الدجاج لحم وملمس ومذاق شكل يكون أن يجب كما حمراء، تكون أن
املطبوع الصناعي الطعام منتجات تظهر وعندما الحقيقي. كالدجاج الصناعي الربوتني
لفائف من املنظر جميل كطبق تبدو أن إىل ستحتاج الطعام، أسواق يف األبعاد ثالثي بنحو

املشوي. البط لحم أو السويش
الفاكهة طباعة أن كما «حقيقيٍّا»، يبدو صناعي طعام طباعة الصعب من
طبيعي أو طازج طعام طباعة تحديات وتشبه صعوبة. أكثر الصناعية والَخرضاوات
الطبيعية فاألطعمة حية؛ أنسجة طباعة يحاولون الذين الطب باحثو يواجهها التي تلك
تصميمها يتفوق التي األخرى واملواد الكيميائية العنارص من معقد مزيج من مصنوعة

حاليٍّا. نمتلكها التي التقنيات عىل وتركيبها

األبعاد الثالثية للطباعة القاتل التطبيق (2-3)

وعندما بصحتنا، واهتمامنا للطعام تناولنا طريقة للطعام األبعاد الثالثية الطباعة ستُغري
فإن اليوم، الشخصية الكمبيوتر كأجهزة واسع نطاق عىل الرقمي املطبخ الناس يتقبل
أو الداكنة للشكوالتة املجمدة املعاجني من خراطيش عىل ستحتوي بيوتنا يف الثالجات
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وفريدة، شهية معجنات ويطبعون الكعك وصفات الَخبز هواة وسيُنزل البيستو، دجاج
الطعام طابعات وستمتلك املحرتفون. الطهاة يصنعها التي تلك تعقيدها يف تضاهي
رسالة كتابة وربما الطعام، وصالبة قوام اختيار للطهاة تتيح التي اإلعدادات املنزلية
الواحدة العائلة أفراد أو والعشاق األوىل. القضمة من تنكشف الطعام داخل خاصة
ويتناولونها سيطبعونها التي الكعكة لنفس وصفة سيتشاركون بعضهم عن البعيدون

الويب. كامريا عرب الحديث تبادل أثناء مًعا
لكن األبعاد، ثالثية طابعة ما يوًما سيمتلك منزل كلَّ بأن بالكامل مقتنع غري أنا
البيوت؛ يف استعماله سيسود الذي األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات نوع عىل سأراهن لو
الكمبيوتر ألجهزة األوىل باأليام الطعام طباعة تُذكِّرني الطعام. طباعة عىل ِرهاني فسيكون
أجهزة لرشاء املاليني دفع تافًها شيئًا البداية يف الفيديو ألعاب بدْت عندما الشخصية،
ما األبعاد الثالثية الطباعة إىل بالنسبة الطعام طباعة تكون فربما شخصية؛ كمبيوتر
الذي املهم غري النشاط الشخصية: الكمبيوتر أجهزة بالنسبة الفيديو ألعاب عليه كانت

القاتل». «التطبيق أصبح

من مهداة (الصورة قليها عند الطعم ولذيذة وردة شكل عىل مطبوعة مموجة ذرة عجينة
أرنولد). ديف والطاهي ليبتون جيفري
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التاسع الفصل

املدريس الفصل داخل مصنع

يدرسيف الذي ابني فصل يف األبعاد الثالثية الطباعة عن للتحدث ُدعيت سنوات، بضع منذ
الجامعات طالب أمام التحدث عىل املعتاد وأنا الفور، عىل وافقُت االبتدائي. الثاني الصف
العليا الدراسات مرحلة يف طالبي أحد مالون، إليفان حينها قلت الهندسة. داريس من
يبدو «هذا فيالدلفيا): يف األبعاد ثالثية وطباعة تصنيع مركز اآلن يمتلك (الذي آنذاك

صعبًا؟» يكون أن يمكن مدى أي إىل رائًعا.
الخاصة األفكار بعض عرضت فيه، سأتحدث كنت الذي لليوم السابقة األسابيع يف
يرفض كان لكنه املنزل، يف ولدي عىل التقديمي العرض أجل من األبعاد الثالثية بالطباعة
الثالثية الطباعة عن التقديمي العرض األطفال سيحب هل سألته: األخرى. تلو الفكرة
برامج الستخدام رشح أو املطبوعة؟ األلعاب عن األفالم؛ بعض عن ماذا ال. األبعاد؟

سلبيٍّا. الرد كان التصميم؟
بمشاعر وإيفان أنا أحسست جيدة، أفكار أي تظهر ولم اليوم يقرتب كان وبينما
اللعب َصلصال استخدمنا لو ماذا اإللهام: حرض وأخريًا، الجمهور. رهاب من متوقعة غري

كذلك؟ أليس لصال، الصَّ يعرفون فاألطفال األبعاد؟ الثالثية الطباعة يف
جسمها كان لدينا، كان جيد مخطط حسب فضاء، مكُّوك هيئة عىل لُعبة صممنا
العرض يوم حل األزرق. لصال الصَّ من والذيل والجناحان األحمر، لصال الصَّ من مطبوًعا
لطابعة نموذًجا وكانت هوم، آت فاب طابعة حاملني الفصل إىل ووصلنا أخريًا، التقديمي
خاصتنا. البحوث معمل يف طورناه املصدر ومفتوحة الحجم صغرية األبعاد ثالثية
يمكن حتى الشفاف البالستيك من وجدرانها املايكروويف، فرن حجم يف الطابعة كانت
أضاف بالتحديد، العرض هذا أجل من حدوثها. أثناء الطباعة عملية رؤية للمشاهدين
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أرسع، بنحو الفضاء مكوك يخرج حتى املعتاد من أضخم طباعة فوهة للطابعة إيفان
الصغار. األطفال انتباه فرتة خالل أي تقريبًا؛ دقائق ثالث خالل

لصال بالصَّ مملوءة خراطيشها وكانت الفصل، يف عالية ِمنصة عىل الطابعة وضعت
الطالب من بمجموعة محاطة وهي فخر، يف مكانها يف تقبع الطابعة كانت واألزرق. األحمر
الكلمات بعض وبعد اإلكريليك. زجاج من املصنوعة حافظتها داخل بلهفة ينظرون الذي
وعودة، ذهابًا التحرك يف الطباعة رأس وبدأ الطباعة، زر إيفان ضغط للفصل، التقديمية
حسب صغري فضاء مكوك شكل عىل واألحمر األزرق الصلصال ببطء ليخرج أزيًزا مصِدًرا

الحاسوبي. التصميم ملف توجيهات
أماكنهم. يف األطفال ر تسمَّ

اآلخر البعض َهْمَهم بينما املتحرك؛ الطباعة رأس إيقاع مع رءوسهم بعضهم وأمال
مكوك خرج دقائق، بضع مرور وبعد وأخريًا، الطابعة. محرك صوت يحاكي بصوت
يتمكن حتى عاليًا وُرِفع خاصته، الطابعة رسير من ونُزع لصال، الصَّ من مصغر فضاء

قرب. عن فحصه من الطالب
أحد وسألني قريب، موقع الحتالل الطالب تدافع مع باإلعجاب امليلء الصمت تبدد
آخر سأل بينما جديد، من املكوك وطباعة الجناح شكل تغيري يمكننا كان إذا عما الطالب
الفضاء. مكوكات من املزيد لطباعة مختلفة بألوان لصال الصَّ من الكثري جلبنا قد كنا إن
الفصل رفوف أحد عىل من بها أتى َصلصال علبة يحمل كان بينما — ثالث طالب وطرح
طالبة وحَسبت واحدة. َصلصال بعلبة صنعها يمكنه التي املكاكيك لعدد تقريبيٍّا عدًدا —
فضاء مكوك كل بيع من تجنيها أن يمكن التي األرباَح األعمال بريادة ولع ذات أخرى

الحالية. السوق بأسعار لعب َصلصال ورشاء دوالرات خمسة مقابل
الثانوية كليفدون مدرسة يف والتقنية التصميم أستاذ وايت، ديف يقول وحسبما
عىل االستحواذ فتستطيع طالبك، خيال عىل االستحواذ يمكنك كان «إذا املتحدة: باململكة

انتباههم.»

لألطفال الهندسة تدريس بالصنع: التعلم (1)

والطباعة التصميم برامج كانت إن وتتساءل االبتدائي، الرابع للصف مدرس أنك تخيَّل
للطالب؛ والرياضيات الفيزياء أساسيات تدريس يف مساعدتك يمكنها األبعاد الثالثية
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الحركية الطاقة فكرة مثل لهم الرئيسية املفاهيم بعض نقل إىل تحتاج أنك ستدرك
من عدد بواسطة هذا كل تدريس بالفعل يمكنك البسيطة. الرياضية النسب وبعض
تود لكنك والعلوم، الرياضيات بأساسيات الخاصة واملجربة الواقعية الدراسية الُخطط

النتائج. لرتى مختلف أمر تجِربة
األيدي آالف عمل نتيجة هو الحكومية املدارس يف يُدرس ما أن معظمنا يدرك ال
خطط ووضع بتخيل االبتدائية املرحلة مدرس قيام عىل تقترص ال فاملسألة الخفية؛
الواليات يف األقل وعىل ذلك، من بدًال الطالب؛ إعجاب ستنال أنها يظن التي التدريس
نموذًجا يُعترب الفصل داخَل العاَلم فإن الغربية، الدول من والعديد األمريكية املتحدة

املدرسة. أسوار خارج املوجود األكرب للعالم بالحياة، ينبض حيٍّا مصغًرا
الخرباء من مزيج يصنع كما للتعليم، معايري املتحدة الواليات داخل الواليات تضع
إدارات ومجالس واملديرين اآلباء أن كما الدراسية، املناهج من جزءًا التِّجاريني والنارشين
أنت كنَت إذا اآلن: السؤال الجيد. التعليم يُمثِّل فيما األخرية الكلمة يمتلكون املدرسة

ستبدأ؟ أين فمن املدرس،
تجريبي درايس برنامج يتبعه الذي األسلوب تبنِّي يمكنك أنه هو االحتماالت أحد
يجمع درايس منهج صنع يف املدرسني الربنامج هذا يساعد سكول». آت «فاب يسمى
والرياضيات. للعلوم األساسية املبادئ لتدريس األبعاد الثالثية والطباعة التصميم بني
والرياضيات، العلوم تجاه فيهم الحماس وزرع صغار مهندسني لصنع يهدف وهو
األمريكية الوطنية العلوم مؤسسة الربنامج هذا ويُموِّل والهندسة. التصميم وخاصة
مجموعة يف األستاذ بول، جلني املرشوع ويقود آرثر، ماك ومؤسسة موتوروال ورشكة

فرجينيا. بجامعة لألطفال الهندسة تدريس
واملعلمني األساتذة من مجموعٌة باملرشوع الخاصة الدروس ُخطَط وتخترب ر تُطوِّ
الصفني من طالبًا ٣٥٠ حوايل هناك اآلن، وحتى العليا. الدراسات وطلبة املكتبات وأمناء

واقعي. بنحو املنهج اختربوا مدرسني عرشة إىل باإلضافة والخامس، الرابع
قصة الدرس ويحكي بالصنع»، «التعلم ى تسمَّ درس ُخطة وفريُقه جلني ابتكر
توربني لصنع طريقة يف يفكر لذا كهرباء؛ بقريته توجد ال ويليام، يدعى أفريقي طفل
سيتتبع الطاقة. عن وكتاب معِدنية وخردة زراعي جرار بقايا باستخدام خاصته الرياح
الرياح توربينات األبعاد ثالثي بنحو ويطبعون ويختربون ويصممون ويليام قصة الطالب
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الطابعة ُعدلت األبعاد. الثالثية هوم آت فاب بطابعة يعمالن ابتدائية مدرسة من وطالبة طالب
جلني من مهداة (الصورة أخرى رقمية تصنيع بعمليات وتقوم الفوم وتقطع الصلصال لتطبع

فرجينيا). جامعة من بول

ِمروحة أمام توضع عندما بداخلها اإللكرتونية الدائرة تعمل والتي خاصتهم، البالستيكية
الفصل.

تعليمية تخطيطية وأشكال صور عىل تحتوي ملونة صفحة عرشين نحو وبمساعدة
مفاهيم عىل تعرِّفهم التي املبارشة العملية التجاِرب من عدًدا الطالب يُجري واضحة،
خطة يف الرتوس. رسعات ونسب الكهربائية والتيارات الحركية الطاقة مثل مجردة؛
توربني ِريَش لصنع الكمبيوتر عىل تعتمد ورق قطع بآلة الطالب يستعني هذه، الدرس
باستخدام بالتوربني الخاصتني والقاعدة البالستيكية الرتوس الطالب وسيصنع الرياح،

األبعاد. الثالثية هوم آت فاب طابعة
ييل: كما الدرس ويبدأ أزواج، يف الطالب سيعمل

ومصابيح، وتلفزيون ثالجة بيتك: يف بالكهرباء املوصلة األشياء من الكثري لديك
التي الكهرباء تأتي بود. اآلي أو الكمبيوتر مثل جذابة أجهزة حتى وربما
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املاء أو بالرياح تشغيلها يمكن التي الكهرباء محطات من األشياء هذه ل تُشغِّ
النووي. االنشطار حتى أو الفحم أو

القصة: وتستمر

فإن األرض، كوكب يسكنون نسمة مليارات سبعة بني من أنه تعلم هل لكن
إذا نسمة! مليار ١٫٥ نحو يساوي ما هذا كهرباء؟ عىل يحصل ال تقريبًا ربعهم
يمكنه مما الكثري يوجد فال املثال، سبيل عىل الليل، يف ضوءًا هؤالء من أيٌّ أراد
مثلما تماًما بهم الخاصة الكهرباء صنع حاول إذا إال عليه؛ للحصول به القيام

ويليام. ى يسمَّ طفل فعل

وأخريًا أخرى، مرة ويحاول ويفشل، يحاول ويليام فإن مخرتع، أي سيخربك ومثلما
الدوران يف خاصته الرياح توربني «يبدأ القصة نهاية ويف األمثل، التصميم إىل يتوصل
الجريان يرى ما رسعان ثم التدفق، يف الكهرباء وتبدأ رسعته تزداد ثم البداية، يف ببطء

إظالًما.» الليايل أكثر يف حتى كهربائية، مصابيح بأربعة مضاءً، ويليام بيت
ثالثي بنحو املطبوع توربينهما تختربان طالبتني شاهدت زرته، الذي الفصل يف
يعمل؛ يكن لم الرياح توربني أن مدرَسهما الطالبتان أخربَِت الفصل. ِمروحة أمام األبعاد
أن واكتشفتا فككتاه، أنهما وأوضحتا به، الكهربائية الدوائر بلوحة مشكلة اكتشفتا فقد
ونجحتا، مختلًفا؛ شيئًا املرة هذه الطالبتان جربت الخطأ. املكان يف موصًال سلًكا هناك

االزدياد. يف التوربني ريش رسعة أخذت بينما الصغري املصباح وأضاء
يف إيجابي بدور وقامتا الكهرباء، لتوليد الحركية الطاقة أسس الفتاتان طبقت لقد
ُخطة فإن الطالب، عىل الحالية التصميم مشكلة وبعرض صادفتْهما. التي املشكلة حل
«مجموعة أنها عىل التصميم معايري تقدم فهي التصميم»؛ «معايري بفكرة تعرِّفهم الدرس
ويسعدوا يستخدموها أن للناس يمكن التي األشياء تصنع حتى تتَّبعها التي القواعد من

بها.»
عدد وهو: الهندسة، يف أسايس مفهوم فهم يف يَربعون اآلخرين الطالب بعض شاهدُت
«معرفة أجل من إليه يحتاجان بما التجِربة يف رشيكه طالب أخرب دقيقة. لكل الدورات
المًعا ملصًقا وضع قد مدرسهم كان سابق، وقت يف الدقيقة». يف توربينهما دورات عدد
عداد باستخدام ريشة كل دورات عدد إحصاء يف الطالب وساعد للتوربني، ريشة كل عىل
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جامعة بول جلني من مهداة (الصورة األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة برتوس كامل رياح توربني
فرجينيا).

بحسابات للقيام طاولة إىل الطالب لجأ التوربني، دورات لعدد وبامتالكهم صغري، دوران
الدقيقة. يف الرِّيَش دورات عدد إلحصاء بسيطة

ملاذا بول: جلني سألت سكول، آت فاب برنامج تطبق فصول لبضعة زيارتي بعد
مجرد إن قائًال هذا جلني فرسَّ هكذا. قوية تعليمية أداة املبارشة والخربات التجاِرب تُعترب
أو العلوم مبادئ إتقان يف الطالب يساعد ال التصميم مشكالت يحل آخر شخص مشاهدة
إىل يستخدمها من باألرقام رسم ُعدة أي ل تحوِّ «ال جلني: يقول الرياضيات. أو الهندسة
تعمل؛ وهي األبعاد ثالثية طابعة ليشاهد يجلس طفل أي مع يحدث ما نفس وهو فنان،

يشء.» ال يتعلمه؟ الذي ما
والطباعة التصميم برامج أن هو سكول آت فاب برنامج بأسلوب يتعلق فيما الجميل
املدرسني تساعدان تقنيتان هما بل الدرس؛ خطة تركيز نقطة ليستا األبعاد الثالثية
مثرية مشكالت لحل مجردة مفاهيم تطبيق طريق عن اإلتقان اكتساب يف والطالب
يمكن حاليٍّا، األبعاد الثالثية والطابعات التصميم برامج سعر وبانخفاض لالهتمام.
يخطط املستقبل، يف مبارش. بنحو والتصميم الهندسة عملية تجِربة والطالب للمدرسني
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ونرش بالصنع» «التعلم لخطة املماثلة الدروس ُخطط من العديد لصنع وزمالؤه جلني
املتوسطة. املراحل مدارس يف سكول آت فاب برنامج

الثانوية املرحلة (1-1)

الفشل يف الثانوية املرحلة يف والهندسة التصميم طالب األبعاد الثالثية الطابعات تساعد
واملهن املنتجات وتصميم الهندسة يف لكن جيًدا! يبدو ال فهذا مهًال، أرسع. نحو عىل
أرسع. بنحو الحل إىل وصلت برسعة، فشلت كلما املشكالت، حل تتضمن التي األخرى

من مجموعة مبكًرا تفشل لم إذا مأساويٍّا األمر سيكون كم تخيَّل املثال، سبيل عىل
تصميمهم أن فقط واحد بأسبوع الكبري االفتتاح حفل بعد واكتشفوا املدنيني، املهندسني
حيث للخطر الكثريين حياة ستتعرض كانت كارثيٍّا. ً خطأ يحوي كان معلق لجرس
ومدمر مكلف أمر وهو البداية، من املرشوع بدء سيتوجب وكان وينهار، الجرس سيتشقق

للمعنويات.
قيمتها بفضل آمن؛ وبنحو مبكًرا الفشل يف الطالب األبعاد الثالثية الطابعات تساعد
املصممني اختبار عىل تَكراري تصميم عملية أي تقوم األوليَّة. النماذج لصناعة رسيعة كأداة
الكتاب من نة محسَّ مَسوَّدات لعدة الكاتب صناعة يشبه ما وهو تطورها، أثناء ألفكارهم
رشكة يف التعليمي الربنامج مدير رويتنربج، جييس يقول النهائية. النسخة إىل يصل حتى
أن يجدون الطالب إن مينيسوتا، يف مقرها الواقع اسرتاتاسيس، األبعاد الثالثية الطباعة
عىل التعرف من تمكِّنهم إنها حيث مفيدة؛ بالرشكة الخاصة األبعاد الثالثية الطابعات
الواحدة املحاولة مقامرة يف الخام واملواد الوقت بذل من بدًال مبكًرا، التصميمات أخطاء

فقط.
للطابعات اسرتاتاسيس إنتاج خط عن املزيد الكتشاف الهاتف عىل معه تحدثت عندما
املرشوعات أحد كان الثانوية، املدرسة يف الهندسة أدرس كنُت «عندما جييس: قال املدرسية،
فإن آخر، بمعنًى والصمغ.» األسنان أعواد من جرس بناء هو بها يكلفوننا التي النمطية
هذا «مشكلة قائًال: جييس وأكمل التصميم. عملية من جزءًا يكن لم األولية النماذج صنع
لم فشل، وإذا ال، أم سيفشل خاصتك الجرس كان إن املرشوع نهاية يف تدرك كنت أنك

حلها.» وكيفية املشكلة ماهية ملعرفة جديد من بناؤه متاًحا يكن
يف الثانوية كليفدون مدرسة يف والهندسة التصميم منهج رئيس وايت، ديف يُدرِّس
يمزح عاًما. ٢٥ منذ والثانوية املتوسطة املدارس لطالب والتقنية التصميَم املتحدة، اململكة
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«التخلص يف الطالب هذا يساعد حيث الفصل يف األبعاد ثالثية طابعة وجود بشأن ديف
الفصل يف ِتجارية األبعاد ثالثية طابعة ديف وضع عامني، ومنذ العملية». غري األفكار من

فيه. يدرس الذي
ثالثي بنحو بالكامل خاصتهم املرشوع يطبعون ما نادًرا الطالب أن ديف من تعلمت
أكرب ملنتج دعم كأداة تعمل ما عادًة األبعاد الثالثية الطابعة فإن ذلك، من بدًال األبعاد.
الطابعة الطالب يستخدم ِسباق. سيارة جسم أو روبوت أجزاء يكون ربما تعقيًدا، وأكثر

آخر. مكان أي يف عليها العثور يمكنهم ال مخصصة أجزاء لصناعة الفصل يف

األبعاد ثالثية مان» «راب طابعة تستخدمان املتحدة اململكة يف الثانوية املرحلة من طالبتان
املتحدة). اململكة وايت، ديف من مهداة (الصورة

بنحو ويطبعون الطالب يصمم أن بديف الخاص الشهري التصميم فصل يتطلب
الطالب دفع أن «وجدت ديف: يقول استخدامه. للناس يمكن عامًال جسًما األبعاد ثالثي
عىل رائًعا يبدو جسم أي الكثري. يعلمهم ملموس يشء إىل الرقمية تصميماتهم تحويل عىل
أكرب أو له محدًدا كان عما مختلف بنحو الطابعة من يخرج ما عادًة الكمبيوتر شاشة

قبًحا.» أكثر أو حجًما
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عىل تثبيته يمكن بود لآلي حامًال صمم الذي الطالب أحد مع تجِربته ديف وصف
لكن الكمبيوتر، شاشة عىل رائًعا يبدو بود اآلي حامل «كان ديف: يقول الدراجة. ِمْقود
بما مالئًما وليس ا جدٍّ كبريًا كان — الدراجة مِلْقود مناسبًا ليس أنه اكتشف طبعه عندما
بربنامج الخاصة الرسم للوحة الطالب رجع الهوائية.» الديناميكية الناحية من يكفي

االستخدام. يف وسهولة انسيابية أكثر الحامل ليصبح التصميم وعدل التصميم،
يُمضون وجامحة مجنونة تصميمات بأفكار اإلتيان عىل الطالب «نشجع ديف: يقول
تصلح ال تصميماتهم أن ا جدٍّ متأخر وقت يف ليكتشفوا فقط يدويٍّا صنعها يف طويًال وقتًا
االختبار عىل يقوم تكراري بتصميم يقوموا أن يجب ذلك، من بدًال الواقع. أرض عىل
األخرى.» تلو مرة وتجِربته وطباعته تصميمه الطالب عىل ويجب الوقت، َطوال والتحسني
هؤالء إن ديف يقول أخرى. دراسية مناهج يدرسون مدرسني مع ديف يتعاون
الثالثية الطابعات واستخدام األبعاد الثالثية النمذجة برامج تطبيق يجربون املدرسني
أو للخاليا نماذج أو النووي الَحمض تركيبات وطباعة تصميم الطالب لتعليم األبعاد
إحدى يف لطالب حديث مرشوع ويُعترب تاريخية. أهمية لها أجسام من األصل طبق نسخ

هذا. عىل جيًدا مثاًال الجيولوجيا حصص
جبل لربكان طوبوغرايف رسم تصميم يف الطالب ديف ساعد للجيولوجيا، حصة يف
الثوران قبل للربكان نموذًجا البداية يف الطالب طبع .١٩٨٠ عام ثورانه قبل هيلينز سانت
ديف: يقول وسطها. يف كبرية بفوهة الثوران بعد للربكان كاملة طوبوغرافية نماذج ثم
منحوتات وطباعة تصميم للطالب يمكن اإلنسانية، والعلوم الفنون مناهج إىل «بالنسبة

تاريخية.» أبنية أو فنية
التصميم لتدريس املهم الدور حوَل املستوى عايل املنمق الخطاب من الرغم عىل
ال املتحدة والواليات املتحدة اململكة من كلٍّ يف األساسية الدراسية املناهج فإن والهندسة،
املخصصة املناهج من الكثري هناك وبينما الهندسة. أو التصميم مهارات تدريس تتضمن
عىل ويرتكز نسبيٍّا قليل للهندسة املخصص االنتباه فإن والرياضيات، العلوم لتدريس
تربير يف صعوبة تواجه الحكومية املدارس فإن لهذا االصطناعي؛ والرتكيب التصميم
استخدام اختيار عن الدفاع املدرسني عىل ويجب ميزانياتها. يف الالزمة التقنيات تمويل
خطط ضمن الفصول داخل األبعاد الثالثية النمذجة وبرامج األبعاد الثالثية الطباعة

خاصتهم. التدريس
الدفاعية املتطورة البحوث مشاريع ووكالة الدفاع وزارة تمول املتحدة، الواليات يف
املتوسطة املدارس يف الهنديس التدريب ملواقع األبعاد الثالثية الطابعات لتوفري برامج
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وايت، ديف من مهداة (الصورة هيلينز سانت جبل لربكان األبعاد ثالثي بنحو مطبوع نموذج
املتحدة). اململكة

تستبعد فإنها التجريبية، الربامج هذه أهمية من وبالرغم لكن املتخصصة، والثانوية
وكالة تمولهم ال الذين الحكومية املدارس مدريس عىل ويجب الحكومية. املدارس معظم
لفصولهم، األبعاد ثالثية طابعة عىل للحصول الالزمة املصادر تجميع ما رشكٌة أو حكومية

التدريس. يف طريقتهم لتكييف إذن عىل والحصول
وايت ديف منهج خارجية هيئة أي ل تموِّ فال املتحدة؛ اململكة يف مشابه املوقف
التقنية. النفقات هذه لتغطية الالزمة امليزانيَة مدرستُه تمتلك وال األبعاد، الثالثية للطباعة
له أُدرس الذي لفصيل جمعتها التي املوارد «معظم ضاحًكا: ديف قال اإلطار، هذا يف
تقع صغرية رشكة تربعت بالطبع!» بالرسقة ليس لكن واالقرتاض، باالستجداء جمعتها
مؤخًرا اشرتتها (والتي بايتس فروم بيتس ى تسمَّ الثانوية كليفدون مدرسة من بالقرب
راب نوع من شخصيٍة األبعاد ثالثية بطابعة خاطر ِطيب عن سيستمز) دي ثري رشكة

للمدرسة. مان

202



املدريس الفصل داخل مصنع

وقتي «أقيض يقول: هذا وعن ُقدًما، للميض يخطط ديف فإن ذلك، من الرغم عىل
لم به. أوِمن ما هذا ألن الجديدة التقنيات بهذه للتدريس طرق تطوير يف الفصل خارَج
أن فيجب سباكني؛ أو نجارين يصبحون كيف األطفال تعليم عىل قادرة املدارس تَُعد

املستقبلية.» عملهم أماكن يف استخدامها يمكنهم مهارات نعلمهم

ممتًعا يكون أن يجب التعلم لكن … قومية أزمة ليست هذه (2)

يعلن القومي، لألمن ملموس لتهديد واستجابًة عقود، بضعة كل ويف املتحدة، الواليات يف
تعلُّم يف أخرى مرة أزمة فهناك الحكومي؛ التعليم يف أزمة وجود عن التعليم خرباء
قلق هناك كان املايض، القرن خمسينيات يف والهندسة. والتكنولوجيا والعلوم الرياضيات
الثانوية املدارس من تخرَّجوا الذين الروس الطالب عدد أن بسبب املتحدة الواليات يف عام
من األمريكيني الطالب عدد ضعف كان الجامعة يف الهندسة لدراسة واتجهوا الحكومية
عدد عن يزيد كان مهرة تقنيني أصبحوا الذين الروس الطالب عدد أن كما املرحلة؛ نفس

ضعًفا.1 ثالثني األمريكيني نظرائهم
فإن الباردة، الحرب لحقبة ينتمي الذي الرويس األحمر» «الخطر من وبدًال اليوم،
املدارس إن املنخفضة. األجور معدالت ذات الصناعية الدول هو القادم االقتصادي الخطر
أو علماء ليصبحوا سيكربون الذين الطالب من الكايفَ العدد ج تخرِّ ال األمريكية الحكومية
واالقتصاديون والرتبويون الفيدرالية الوكاالت جمعتها عديدة تقارير وتزعم مهندسني.
أمريكا فإن والرياضيات، للعلوم تدريسها طريقة من الحكومية املدارس تطور لم إن أنه

االقتصادية. الساحة يف ستُسَحق
لصناع األبعاد الثالثية الطباعة تُقدَّم ما عادًة أنه هو لهذا ذكري سبب إن
تعلُّم لتحسني طريقة باعتبارها العامة من الرضائب ودافعي والرتبويني السياسات
كانت إذا التايل: النحو عىل الحديث يسري والهندسة. والتكنولوجيا والعلوم الرياضيات
فسيختار جاذبية، أكثر الحكومية املدارس يف والعلوم والهندسة الرياضيات مناهج
كذلك. العليا الدراسات مرحلة يف وربما الكلية، يف الهندسة دراسة الطالب من املزيد
والعلوم الرياضيات مناهج لدراسة الطالب اجتذاب يف األبعاد الثالثية الطابعات ستساعد
الحكومية املدارس يف األبعاد الثالثية الطباعة استخدام وسيؤدي والهندسة. والتكنولوجيا
نتيجة وستكون العمل، بقوة املهرة والتقنيني املدرَّبني املهندسني من أكرب عدد التحاق إىل
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ورشكات وظائف اإلبداع من املزيد وسيُخلق التقني، واإلبداع األعمال ريادة يف زيادة هذا
جديدة. تقنية

الطالب من جديًدا جيًال ستُلهم األبعاد الثالثية الطابعات أن الحقيقي من ربما
يف االستثمار تربير يف املشكلة لكن هذا، وأتمنى والتكنولوجيا، والرياضات الهندسة لتعلُّم
التعليمية التقنيات هذه أن هي املواد لتلك تدريس كأداة األبعاد الثالثية والطباعة التصميم

محدود. تعليمي نطاق يف محصورة تصبح أن لخطر عرضة املثرية
أن األبعاد الثالثية الطابعات مثل والتصنيع التصميم ألدوات يمكن ذلك، من بدًال
تعاني التي والفنون، اإلنسانية العلوم ومنها واملجاالت، املواد كل لتعلُّم الحماس تُشعل
فقط متعلقة تُعترب الكمبيوتر أجهزة كانت عقود، بضعة منذ مزمن. بنحو التمويل قلة من
غريت فقد اليوم، أما والهندسة. والتكنولوجيا والعلوم الرياضيات تدريس بموضوعات

والرياضيات. العلوم خارج أخرى ومجاالت والتاريخ والكتابة الفن شكل
أوسع، بنحو األبعاد الثالثية والطباعة التصميم بشأن للتفكري أخرى فائدة هناك
ظل يف حسنًا بالءً يُبلون ال الذين للطالب املعرفة إليصال تدريس كأداة قيمتها وهي
الطالب، جميع التعليم يف أوًال» النظرية «عرض أسلوب يناسب ال السائد. التعليم نظام
اليشء ملسوا أو رأَْوا قد يكونوا لم إذا املجردة املفاهيم بعض فهم من بعضهم ويعاني

يدرسونه. الذي
للمفاهيم مادية بنماذج اإلمساك عىل قدرتهم البرصمن ضعاف الطالب يستفيد ربما
بغضِّ — الطالب جميع إىل وبالنسبة ذلك، إىل باإلضافة أيديهم. يف األساسية املجردة
جديد من الدروس صنع إعادة فإن — الجديدة املعارف استيعاب عىل قدرتهم عن النظر
الطالب من العديد أن هو أهمية األكثر وربما يتعلَّموه، ما تعزيز من تزيد مادية هيئة عىل

املبارش. بالتعليم سيستمتعون
من الكثري إىل بالنسبة الدرايس اليوم أن حقيقة أهمية من الناس من الكثري يقلل
التعلم يكون أن «يجب بول: جلني يقول ما وبحسب ومريًعا. طويًال تدريبًا يُعترب الطالب
الدراسية الُخطط نوع ما السابع، الصف يف كنت إذا لكنك ضحًال، هذا يبدو ربما ممتًعا.»

يوم؟ كل املدرسة إىل للقدوم تتطلع تجعلك أن يمكنها التي
من هل بَْحت؛ تربوي منظور من األبعاد الثالثية الطباعة عىل نظرة نلِق دعونا
تعلُّمهم؟ أسلوب تحسني إىل للطالب واإلنتاج التصميم أدوات إتاحة تؤدَي أن املحتمل
ظل يف حسنًا بالءً يُبلون ال الذين الطالب أداء يتحسن — املدرسون الحظ وكما — ربما

واإلنتاج. للتصميم الخاصة أدواتهم لهم تُتاح عندما التقليدية بالطرق التدريس
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األبعاد ثالثي بنحو للطباعة قابلة منها األصل طبق ونُسخ عرش التاسع القرن آلالت متحف
.(kmoddl.library.cornell.edu من مهداة (الصورة والتنزيل

املبارشة الخربة من املكتسبة املهارة مقابل يف االختبارات نتائج (1-2)

التصميم مدريس من العديد من سمعتها مالحظة يل قال وايت، ديف مع تحدثت عندما
فروضهم إنجاز يف بشدة البارعني الطالب أن ديف اكتشف السنوات، مدار فعىل والهندسة؛
طالبًا أرى عندما أبًدا أفاجأ «ال ديف: قال طالبه. أفضل دائًما ليسوا دروسهم وتعلُّم
ملرحلة يصلون عندما حماسهم يزيد التحريرية والفروض الدرايس للكتاب حماًسا أقل

مرشوع.» أي من التصميم
بإتقان، الفعيل وتطبيقها كامل بنحو نظرية فهم بني الفجوة كذلك بول جلني الحظ
بيئة يف بإتقان يصنعونها الكهربائية، الدوائر عن للتوِّ قرءوا طالبًا «رأيت يقول: هذا وعن
حقيقية كهربائية دوائر لهم تُقدم عندما الطالب نفس فإن ذلك، من الرغم عىل محاكاة.
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هذا يف التعلُّم وتجِربة املادي، بالبعد يتعلق ما أمٌر هناك صنعها. يف متكرر بنحو يفشلون
نتعلمه.» ما ننىس ال ويجعلنا أدمغتنا يغري النظري، للبعد باإلضافة البعد،

،١٩٩٥ عام يف املبارشة. التجارب أهمية عن جلني يقوله ما السابقة األبحاث تدعم
نتائج وبني حقيقية كهربائية دائرة صنع عىل الطالب قدرة بني الباحثني أحد قارن
معرفتهم عىل الدراسة موضع الطالب برهن املوضوع. نفس يف التحريرية اختباراتهم
وخضع واختبارها، الدوائر تلك إحدى صنع مثل مبارشة؛ مهام بتنفيذ بالدوائر العملية
الدراسة نتائج أشارت الدوائر. تلك عمل كيفية حول وجواب سؤال الختبار الطالب نفس
واجهوا عندما مهارة يُظهروا لم االختبار يف جيدة نتائج عىل حصلوا الذين الطالب أن إىل
عليه يُعتمد مؤًرشا ليست التحريرية االختبارات نتائج إن آخر، بمعنًى امللموسة. الدوائر

الواقع.2 أرض عىل حقيقية دائرة مع العمل عىل الطالب قدرة لتحديد
بعرض جديدة معلومات الطالب تعليم فاعلية: أكثر أيهما عن السؤال البحث هذا يثري
الطالب جرب إذا أكرب بنحو يزدهر التعلُّم أن أم الحًقا؟ تطبيقها ثم أوًال عليهم النظرية
النظري الجانب يف تعمقوا ثم — الواقع أرض عىل بتنفيذها — مبارش بنحو املعرفة أوًال
تربوية قيمة استخالص كيفية معرفة يحاولون ملن كربى أهمية له السؤال هذا ذلك؟ بعد

الدراسية. املناهج يف األبعاد الثالثية والطابعات التصميم برامج بدمج
لون يُفضِّ املختلفون والطالب اآلخر؛ عن يختلف طالب كل أن هي بوضوح، اإلجابة
وتعقيد الصلة ذات املادة عىل ِبناء تختلف الفردي التعلم تفضيالت وحتى مختلفة، أشياءَ

الجديدة. املعرفة

التعلم أنماط تجاهل رضورة (2-2)

الثالثية والطباعة التصميم برامج تتضمن دراسية مناهج وضع يحاولون من يقع أال نأمل
التعلم أنماط فكرة تحمل بعينها. محددة تعلُّم أنماط يف التقنيات حرصهذه فخ يف األبعاد
لكن التعليمية، املناهج تبيع التي والرشكات والطالب واآلباء للمدرسني ضخمة جاذبية
بعض فإن الواقع، يف العلمي.3 البحث يدعمه ال التعلم أنماط وجود أن يف تكمن املشكلة
بنحو ويؤدون أكرب، جهًدا ويبذلون أكرب بنحو ينتبهون الطالب أن إىل تشري األبحاث

املفضل. تعلُّمهم نمط عن مختلًفا فيها التعلم نمط يكون فصول يف أفضل،
الفصل عن السائد الفكر إىل ما بنحٍو التعلم يف أمثل أسلوبًا منا لكل أن فكرُة تسللت
أبراج يف االعتقاد يشبه وبنحو التعليم. اسرتاتيجية يف راسًخا مكونًا اآلن وأصبحت الدرايس،
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طالب لكل أن فكرة تبنَّْوا عقود، ولبضعة الطالب، وحتى واآلباء املدرسني فإن الطالع،
داريس فإن املاضية، القليلة العقود مدار وعىل لهذا، واستجابة التعلُّم؛ يف الفريد أسلوبَه

للتعلُّم.4 موثًقا نمًطا سبعني من أكثر وحرصوا حددوا والتعليمية الدراسية النظريات
األدلة بغياب كثريًا يتعلق ال التعلُّم ألنماط طبًقا دراسية مناهج تصميم خطر إن
واملحدودية؛ بالتشتيت يتسم الطريقة بهذه املناهج صنع أن هو الخطر التجريبية.
يُضيع خيالية تعلُّم ألنماط طبًقا التصميم عن لالهتمام ومثري جديد منهج وضع فمحاولة

الفصول. موارد ويبدد املدير وقت
إىل املصطلح هذا يشري التعلُّم؛ أنماط الباحثون يعرف كيف توضيح علينا يجب ربما
يُعد تدريس أو تعلُّم أسلوب بأي يتعلق فيما بعض عن بعضهم يختلفون األفراد أن فكرة
أفضل أن التعلم أنماط عىل القائم التقييم لون يُفضِّ من يدعي إليهم. بالنسبة فاعلية أكثر
الخطط وضع ثم أوًال: التعلم يف الفردي أسلوبه تحديد هي شخص أي لتعلُّم طريقة

«التشبيك».5 باسم تعرف عملية وهي لهذا، طبًقا الدراسية
طرق من طريقة أي تحديد الناس من التعلُّم ألنماط التقليدية التقييم أساليب تطلب
اإللقاء). مقابل الصور مقابل الكلمات املثال، سبيل (عىل لونها يُفضِّ التي املعلومات تقديم
(عىل مالئًما أو مثريًا الشخص يجده العقيل النشاط من نوع أي هو شائع؛ آخر سؤال
الثالثية والطباعة التصميم أن افرتاض املثري من االستماع). مقابل التحليل املثال، سبيل
«مليس». أو «مرئي» تعلُّم نمط لهم مناسبًا يُعترب الذين الطالب إعجاب سيناالن األبعاد
يف سيقعون لالختبار، خضعوا إذا الذين األْكَفاء الطالب سيستبعد هذا أن هي املشكلة

آخر. تصنيف
عىل للتأكيد نظري أساس أي هناك فهل فيه، مشكوًكا علًما التعلم أنماط كانت إذا
من ربما. األسايس؟ التعليم فصول يف التصميم وأدوات األبعاد الثالثية الطباعة قيمة
املعلومة إنتاج إعادة يمكنهم معني مجرد مفهوم أو ما ملعلومٍة راسًخا فهًما يمتلكون
وسائط عرب املعرفة نفس لوصف علمية األكثر فالطريقة جديد؛ وسط عرب املفهوم أو

متعددة».6 «تصورات ب تُقدَّم أن وهي مختلفة،
مكافئ»؟ «َقطع كلمة يف تفكر عندما لخاطرك يرد الذي ما هذا؛ عىل مثال ييل فيما
الحدود متعددة معادلة يف فوًرا ستفكر فإنك املكافئ، الَقطع مفهوم فعًال تفهم كنت إذا
التصورات هذه دوار. سائل سطح حتى وربما تركيزية، مرآة أو هنديس منحنًى ربما أو
مكافئ، َقطع بكلمة ترتبط — فيزيائية أو برصية أو هندسية أو تحليلية سواء — كلها

207



األبعاد الثالثية الطباعة

فكرت إذا لكن جميًعا. بينها الرابطة سريى املفاهيم لهذه حقيقيٍّا فهًما يمتلك شخص وأي
كامل. بنحو املفهوم بعد تتقن لم تكون فربما التصورات، هذه من فقط واحدة يف

املعرفة تعزيز هو ملموس مادي لجسم الرقمي التصميم لتحويل الجوانب أقوى أحد
افرتاضية معرفة هي التصميم ملف يحتويها التي املعرفة متعددة. وسائط عرب املجردة
والطباعة التصميم أدوات تربز طباعتها. بعد مادية وتصبح رقمي، بوسط محفوظة
وسط خالل من عملية أو مفهوم لتصوير للطالب تحديًا تُمثِّل كأدوات األبعاد الثالثية

جديد.

بياني شكل هيئة عىل املجردة املعادلة هذه ترسم نََرَك دعنا اآلن، (3)

العديد ومعقد. مجرد موضوع أي لتوضيح املرئية الوسائط استخدام قيمة الناس يدرك
من املكتسبة الجديدة املعرفة لتعزيز طريقة أفضل أن فكرة القدر بنفس يتقبلون منا
الثالثية الطباعة تجعل التي األسباب وأحد واقعية، عملية مشكلة لحل تطبيقها هي كتاب
إضافيٍّا. ماديٍّا بُعًدا املجردة املفاهيم وتدريس تعلَُّم تمنح أنها هي قيمة تعليم أداة األبعاد
سكول، آت فاب بربنامج الخاصة بالصنع» «التعلم درس ُخطة يف املثال، سبيل عىل
والتي تحركه، نتيجة جسم أو نظام يكتسبها التي «الطاقة بأنها الحركية الطاقة ُعرَِّفت
هذا لتقديم الطرق إحدى يُعترب املكتوب الوصف هذا حجمه.» أو رسعته بزيادة تزيد
رياح، توربني وصنعوا الطالب صمم عندما املفهوم هذا لتعزيز إضايف وسط أتيح املفهوم.

إلكرتونية. دائرة لتشغيل ِمروحة أمام ووضعوه
الثالثية الطباعة عملية خالل الجيولوجيا فصل يف الطالب وايت ديف قاد عندما
تصور التي البيانات الطالب درس أوًال: ومختلفة. متعددة وسائط استخدموا األبعاد،
إحدى الربكان). شكل تصف التي الوسائط أحد هي (البيانات الجبل سطح شكل رقميٍّا
تال ثورته. بعد أخرى مرة وصورته ثورته، قبل الربكان شكل صورت البيانات مجموعات
الرقمية (الهيئة عامل تصميم ملف إىل األولية الطوبوغرافية للبيانات الطالب تحويل ذلك
سانت جبل بركان من األصل طبق مصغرة نسًخا الطالب طبع وأخريًا، آخر). وسط هي

املادي). (الوسط ثورته بعد هيلينز
الطالب كان إن — اآلن هذا عىل اإلجابة أبًدا نعرف لن ربما أننا رغم — أتساءل إنني
عن سيتذكرونه الذي وما الجيولوجي. التدريب هذا اآلن من سنوات عرش بعد سيتذكرون
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اآلخر البعض استمر بينما الثائر الربكان عن فقط قرءوا الطالب بعض كان إذا املوضوع؟
أفضل. بنحو الدرس ستتذكر مجموعة أي أتساءل فإنني آلخره، التدريب تطبيق يف

مثل: بسيطة معادلة اكتب أوًال: املتعددة. التصورات قوة الختبار مثرية تجِربة إليكم
بني العالقة لتصوير الطرق إحدى املكتوبة الرياضية املعادالت تُعترب ١/س. = ص
ثنائي بياني شكل عىل املعادلة رسم وهو مرئي، وسط وهو ثاٍن، وسط هناك األرقام.

البعد.
أو التسوق ملركز البسيطة املكتوبة املعادلة تلك ستأخذ أنك اآلن نتصور دعونا
«س» قيمة يوِجدوا أن ناضجني أفراد عدة من وستطلب واليتك، يف الترشيعي املجلس
قيمة يوجدون لكي أنه ويعرفون املعادلة، عمل كيفية الكثريون يدرك ربما املعادلة. يف
بأن ستخربهم كنَت إذا الحالة هذه يف العكس). (أو «ص» قيمة تُعطى أن يجب «س»،

.١ / ٢ ستكون التي «س» قيمة حساب سهولة بكل فيمكن ٢ تساوي «ص» قيمة
أنك نفرتض دعنا جديد؟ وسط عرب عنها معربًا املكتوبة املعادلة نفس كانت لو ماذا
برسمها شكلها عن التعبري صحيح بنحو املكتوبة املعادلة حل الذي الشخص من طلبت
عينة من وطلبت الترشيعي، املجلس أو التِّجاري للمركز رجعت إذا بياني. رسم هيئة عىل
سيكونون الناس من للغاية قليًال عدًدا أن املحتمل فمن بهذا، القيام الناس من عشوائية
الرياضية باملهارات يحتفظ ال معظمنا بياني. رسم باستخدام املعادلة لتصوير مستعدين
لربامج املتقدمني بني أنه األسباب أحد وهذا الكلية، أو الثانوية املدرسة يف تعلَّمها التي
الرياضيات اختبار لنتائج به املسموح الحد فإن األعمال، إدارة ماجستري عىل الحصول
للمتقدمني به املسموح الحد من بكثري أقل التنفيذيني املديرين لكبار الخريجني لتقييم

الجامعة. من للتوِّ تخرَّجوا الذين
الرياضيات لدروس الناس معظم نسيان سبب أن الرتبويني املنظِّرين بعض يرى
تعلَّم فإذا فقط؛ واحد مجرد بوسط الرياضيات تعلُّم هو للمدرسة تركهم بعد رسيًعا
إتقانًا يكتسبون فربما مختلفة، لوسائط حولوها ثم املجردة الرياضيات مفاهيم الطالب
مهارة يتطلب مختلفة لوسائط مجرد مفهوم فتحويل أفضل؛ بنحو ويتذكرونها لها، أكرب
االمتحانات، اجتياز يف ساعدني املجردة املفاهيم حفظ فإن تجِربتي، واقع ومن وإتقانًا.

االمتحانات. انتهاء بعد حفظته ما معظم نِسيت ما ُرسعاَن لكنني
الحفظ أسلوب بالطبع سيساعدك واحد. وسط يف املفاهيم وتعلُّم تدريس السهل من
بالرضورة يحدث ال الكامل الحقيقي اإلتقان لكن املفاهيم، هذه إتقان عىل واالستظهار
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الفصول يف يحدث الذي التدريس معظم أن هي املشكلة فقط. الطريقة هذه باستخدام
معظم يتذكره ما بالرضورة ليس هذا لكن الدراسية، الكتب صفحات عىل يرتكز الدراسية

الناس.
التعريف الحًقا سكول آت فاب برنامج مرشوع يف شاركوا الذين الطالب يتذكر ربما
التعريف، جيًدا تتذكر والتي املحظوظة، القلة هذه فإن الواقع، يف الحركية. للطاقة املكتوب
أن أكثر املرجح من فإنه ذلك، من الرغم عىل بدقة. رسده من سنوات عدة بعد ستتمكن
الرياح توربني ِريَش جعل ما أنها عىل الحركية الطاقة تعريف سيتذكرون الطالب معظم

اإللكرتونية. الدائرة ل تُشغِّ بهم الخاص

للتحوير القابلة املادية واألجسام باللمس التعلُّم (1-3)

عن التعبري ويمكن األبعاد، ثنائي بسيط بخط الرياضية املعادالت عن التعبري يمكن
املعادلة من النموذج نفس نقل كان وإذا األبعاد. ثالثية بأجسام تعقيًدا األكثر املعادالت
التأثري طالب تعليم يف املتمثل التحدي فتخيل تحديًا، يُعترب مسطح بياني لرسم املكتوبة

الحرارية). الديناميكا (معادالت الحرارة ودرجة والحجم الضغط بني املتبادل
للتحوير»، القابلة «األجسام األبعاد الثالثية التعليمية الوسائل املدرسون يسمي
نمط ليس وهو باللمس» «التعلُّم باسم يُعرف ما التعليمية املادية األجسام هذه وتدعم

للتعلم. أساسية قناة هو بل تعلم،
كمبيوتر، شاشة أو سبورة عىل بياني لشكل صورة رؤية من بدًال باللمس، التعلم يف
اللمس، حاسة عىل واعتماًدا يدهم؛ يف أسايس ملفهوم األبعاد ثالثي بنموذج الطالب يُمِسك
التعلم فإن البرص، ضعاف الطالب إىل بالنسبة املعلومة. ومعالجة استيعاب يستطيعون
تفاصيل التقاط الطالب استطاع وإذا املعلومات، عىل للحصول مهمة قناة يُعترب باللمس
من االنتقال فإن للتحوير، قابل مادي جسم وطباعة تصميم ملف إىل وتحويلها ما مفهوٍم

املجردة. الجديدة الطالب معرفة تعزيز يف يساعد ربما آلخر وسيط
الفيزياء بقسم األستاذ دبيو كرايتن من إلكرتونية رسالة تلقيت سنوات، بضع منذ
آثار بني التفاعل دراسة وهي الحرارية، الديناميكا يُدرِّس كرايتن كان واشنطن. بجامعة
ِمنْفاخ استخدمت إذا املثال، سبيل عىل املغلقة. األنظمة يف الحرارة ودرجة والحجم الضغط
تضغط وعندما امِلنْفاخ، ن تسخِّ فإنك امِلْقبض، عىل ضغطت كلما أنك فستالحظ دراجة،
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ثالثي تفاعل فهناك حرارته، تزيد ثَم ومن حجمه؛ من وتقلل ضغطه تَزيد فأنت الهواء،
الحرارة. ودرجة والحجم الضغط بني قائم مستمر ديناميكي

الضغط بني للعالقة البيانية الرسومات مشاهدة الطالب ملعظم يمكن كان بينما
ديف وهو فقط واحد طالب محارضاته، يف دبيو يعرضها كان التي والحجم والحرارة
عالقات تصور يف مشكلة يواجه وكان البرص، يف شديد ضعف من يعاني كان بالسمان،
املبادئ استيعاب يف بالسمان وملساعدة عاًما، ثالثني منذ املعقدة. املكانية الرسومات تلك
لصال الصَّ من يدويٍّا نموذًجا دبيو صنع برصه، ضعف رغم الحرارية للديناميكا األساسية
ارتفاع كان السبورة. عىل رؤيتها عىل قادرين اآلخرون الطالب كان التي العالقات لتصوير
تمرير يستطيع ديف كان بوصات. ست قاعدته وعرض تقريبًا، بوصات أربع النموذج
ألسفل يميل نقطة، كل يف السطح، أن كيف و«الشعور» املتزايد، الضغط اتجاه يف أصبعه

الحجم. يقل الضغط، يزيد عندما أنه يعني مما الحجم؛ اتجاه يف
إلكرتونية رسالة وأرسل لصال، الصَّ نموذج ديف تذكَّر عاًما، بثالثني التخرج بعد
مقاومة النموذج استطاع الحظ، ولحسن موجوًدا. النموذج كان إذا فيها يسأله لدبيو
إخالئه وبعد واشنطن، جامعة من للتقاعد طريقه يف كان دبيو أن وبما الزمن. اختبار
أنا أردت ملعميل. الحرارية الديناميكا ملفاهيم يعرض كان الذي ديف نموذج شحن ملكتبه،
بيانات وتحويل ضوئيٍّا، يدويٍّا املصنوع األصيل النموذج مسح يمكننا كان هل رؤية وديف

استخدامه. اآلخرين الفيزياء ملدريس يمكن تصميم ملف إىل املسح
إعادة وبعد صغرية، لقطع محطًما كان لكنه الربيد يف لصايل الصَّ النموذج وصل
وأتحناه تصميم، مللف املسح بيانات وحولنا بنجاح، ضوئيٍّا مسحناه بحرص، تجميعه
إعادة األبعاد ثالثية طابعة استخدام له متاح شخص ألي يمكن اليوم، اإلنرتنت. عرب مجانًا
ملفاهيم الشارح اليدوي لصايل الصَّ دبيو الدكتور نموذج من األصل طبق نسخة صنع
شخص أي كان إذا أعرف ال نوعه. من الوحيد ما يوًما كان الذي الحرارية الديناميكا
لكن ال، أم منه استفاد البرص ضعيف آخر طالب أي كان وإذا النموذج، هذا استخدم

منه. االستفادة يف يرغب شخص ألي متاحة الفرصة
وهي الرَّْدهات مشاهدة أتذكَّر به، العمل أبي اعتاد الذي الفيزياء قسم يف
والزنربكات والبندوالت الكريستاالت من بالغبار، مغطاة قديمة تعليمية بنماذج مغطاة
يحب شخص صنع من كانت أنها الواضح ومن جميلة، النماذج هذه كانت والسقاطات.
يستخدمون اآلخرين لجعل كافينَْي يكونا لم املوهبة وتلك االهتمام هذا لكن بالتعليم، ويهتم
االستعمال. نطاق من يخرج نفسه النموذج فإن النموذج، صانع تقاعد بمجرد إذ النماذج؛
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الورق من مصنوعة األبعاد ثالثية للتحوير قابلة تعليمية أجسام للتحوير: قابلة مادية أجسام
جامعة من بول جلني من مهداة (الصورة األبعاد ثالثي بنحو ُطبعت ثم املطوي املقوَّى

فرجينيا).

تسهل إذ القديمة؛ النماذج هذه يف جديد من الحياة األبعاد الثالثية الطباعة تبث ربما لكن
املقام يف صنعها حافز وتزيد املادية، النماذج ونرش مشاركة األبعاد الثالثية الطابعات

األول.
أجسام لصنع املمكنة االحتماالت من ضخم لعدد الباَب األبعاد الثالثية الطباعة تفتح
ثالثي بنحو املطبوعة للتحوير القابلة التعليمية األجساُم وتتيح للتحوير، قابلة تعليمية
ال متفردة تدريس أدوات صنع عىل القدرَة للمعلمني، املخصص التصميم وذات األبعاد
األجسام وتطوير مشاركة للمعلمني ويمكن للتدريس. تقليدية أدوات ُعدة أي تحتويها
لتناسب وتعديلها ببعض، بعضها الخاصة األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة للتحوير، القابلة

خاصتهم. الدراسية الخطط
يمكن كما للطالب، بسيطة مفاهيم رشح األجسام لهذه يمكن االبتدائية، املدارس يف
دقيقة. أثرية أجسام من نسخ أو نادرة لحرشة األبعاد ثالثي نموذج صنع للطالب
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منه األصل طبق ونسخة اليسار) (عىل الحرارية الديناميكا ملبادئ الصلصايل األصيل النموذج
األبعاد. ثالثي بنحو مطبوعة

فهم يف الطالب للتحوير القابلة األجسام تساعد أن يمكن مستًوى، األعىل الفصول يف
امليكانيكية. الُعدد أجزاء أو الجزيئات نماذج مثل تعقيًدا؛ أكثر مفاهيم

الفصول يف األبعاد الثالثية الطباعة استخدام عوائق (4)

هناك كان وإذا الثانوية، املدارس يف كبري نحو عىل األبعاد الثالثية الطابعات انترشت اليوم،
املدارس إحدى يف بالكمبيوتر وتقطيع حفر آلة أو األبعاد ثالثية تصميم برامج بالفعل
بنحٍو الثمن. رخيصة استهالكية األبعاد ثالثية طابعة تركيب الصعب من فليس الثانوية،
ثالثي تصميم برنامج أعقاب يف املدريس الفصل األبعاد الثالثية الطابعة تدخل عندما ما،
أفكار تحويل يمكنها الفصل يف تصنيع أداة تكون: أن يجب حيث موجودة فهي األبعاد،

ملموس. واقع إىل التصميم
االبتدائية املرحلتني مدارس يف األبعاد الثالثية الطباعة لدخول األساسية العقبات إن
والتصميم الطباعة وتضمني املناسب، الدرايس واملنهج املعلمني تدريب هي واملتوسطة
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متحمسني يكونوا ألن املدرسون ويحتاج القياسية. االختبار عملية يف األبعاد ثالثيي
للعلوم األساسية املناهج يف األبعاد الثالثية والطباعة التصميم برامج لدمج ومرتاحني
التعليمية، العملية يف دورهما لفهم املدارس إدارة ومجالس اآلباء ويحتاج والرياضيات.

إمكاناتهما. من يستفيد منهج صنع إىل نحتاج ما وبطريقٍة
التعلم نشاطات من نوع أي يحدد من وهم فصولهم، يف الحياة املدرسون يبث
االبتدائية املدارس مدريس من العديد لكن الدرايس. العام خالل طالبهم فيها سيشارك
مدريس باألساس أنفسهم يعتربون فهم والرياضيات؛ العلوم لتدريس إجماًال يرتاحون ال

قراءة.7
األبعاد، الثالثية الطباعة عىل القائمة املناهج عىل لالعتياد املعلمني وإلعداد ما، بنحٍو
األساسية امليكانيكية بالجوانب فقط املدرسني تُعرِّف ال املناهج تلك أن من التأكد إىل نحتاج
ملجرد الجديدة للتقنيات يتحمسون ال فالجميع األبعاد؛ الثالثية الطباعة وعملية للتصميم
يستطيعون أنهم يَرْون عندما فقط يتحمسون واملدرسني الطالب من فالعديد جديدة، أنها
مشكالت لحل أو اإلبداعي، مجالهم يف األبعاد الثالثية والطباعة التصميم تقنيات استخدام

اليومية. حياتهم يف
عليها، القائمة واملناهج األبعاد الثالثية الطابعات يف الحكومية املدارس استثمرت إذا
الوطنية التعليم معايري مع الدروس ُخطط تتماىش أن إىل االستثمار هذا لتربير فتحتاج
القرن من الثمانينيات يف النشاطات. هذه بتدريس املدرسون ليلتزم بالواليات والخاصة
التعليم جودة لتحسني تهدف سياسات املتحدة الواليات يف الواليات معظم مرَّر املايض،
الواليات نصف حوايل فتُلزم أنحائها؛ جميع يف للمناهج وأُطر إرشادات بتطبيق األسايس

الثانوية. املدارس ترك قبل التخرج امتحانات من ما شكًال يجتازوا أن الطالب
باملعايري االلتزام إىل تحتاج ال إنها حيث الحرية؛ من باملزيد الخاصة املدارس تتمتع
يعتمد سواء حد عىل واملدارس املدرسني أداء فإن الحكومي، النظام يف بالواليات. الخاصة
ذا سالًحا االختبارات هذه وتُعترب املوحدة. السنوية االختبارات عىل ِبناءً الطالب أداء عىل
املزيد عىل تحصل وربما املنخفض، األداء ذات املدارس تحديد يمكن جانب فمن حدين؛

والتمويل. املساعدة من
لتحسني تهدف التي القياسية الربامج نفس فإن وللمفارقة، اآلخر، الجانب عىل
التصميم عىل تعتمد مناهج لتبنِّي عوائق أيًضا تُمثِّل ربما الحكومي األسايس التعليم جودة
قانون بسبب االمتحانات يف الطالب أداء عىل التأكيد وبسبب األبعاد. الثالثية والطباعة
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بالفعل مزدحم منهج يف جديد ملحتًوى املدارس تقديم أصبح طفل»، أي استثناء «عدم
مخاطرة.

والتصميم الهندسة فإن األسايس، التعليم مدارس معظم يف ذلك، إىل باإلضافة
تقنيات ولتبنِّي القياسية. االمتحانات من جزءًا ليسا ولهذا أساسيٍّا؛ تعليميٍّا متطلبًا ليسا
الخاصة املعايري لدعم تطبيقها كيفية معرفة املدرسني عىل يجب والطباعة، التصميم
مثرية دراسية خطط إىل الغامضة املفاهيمية املعايري تحويل يف التحدي ويكمن بالواليات،

ومناسبة. وواضحة
لكن أنحائها، كافة يف الستخدامها مدرسية كتبًا وتعتمد مناهج تضع الواليات بعض
التعليمية املنطقة أو املدرسة مسئولية املنهجية املواد واستخدام تطوير يكون ما عادًة
أن إىل تميل املعايري أن هو بالواليات الخاصة باملعايري يتعلق فيما األمر يف الجيد املحلية.

األفضل. أنه يَرْون ما لتدريس املساحة من الكثري للمدرسني يتيح مما مبهمة؛ تكون
الثالثية الطباعة لدمج طريقة أفضل حول املسبقة الرسمية األبحاث من القليل هناك
واختبار تدريس يُعترب ال الفصول. يف التدريس يف األخرى املكتبية التصنيع ونظم األبعاد
الحكومية املدارس مدريس من األمريكية التعليم وزارة تطلب إذ بسيًطا؛ إجراءً جديد منهج

األدلة». عىل القائم املناهج «تصميم باسم يعرف فيما املشاركة
طرق فإن الجديدة، األدوية فاعلية لتقييم والغذاء الدواء إدارة تفعله مما واستلهاًما
دراسية تجاِرب من مكتَسبة ببيانات مدعومة تكون أن يجب الجديدة املناهج أو التدريس
ِبناء جديدة تدريس طريقة استخدام والباحثني للمدرسني يمكن ال مضبوطة. عشوائية
لطريقة الخاضعني الطالب أداء ملقارنة البداية يف التجاِرب تحتاج إذ فقط؛ لهم حدس عىل
الحالية القياسية التدريس لطريقة الخاضعني الطالب بأداء املقرتحة الجديدة التدريس
من ملحوظ تطور إحداث عليها يجب الجديدة، الطريقة والعتماد القاعدية). (القيمة

والطويل. القصري املَدينَْي عىل األداء يف اإلحصائية الناحية
تجاِرب إجراء الصعب من أنه يف األدلة» عىل القائم املناهج «تصميم يف التحدي يكمن
جميع يعي ما وغالبًا وقتًا، يستغرق فاألمر الفصل؛ يف متحيزة غري عشوائية اة ُمَعمَّ
الطالب من مجموعة أي — آباءهم أو الطلبة أو املدرسني كانوا سواء — فيه املشاركني
ما، طريقة حول مسبقة سلبية أفكاًرا يمتلكون املشاركون كان وإذا للتجاِرب. تخضع
بالفعل. يرفضونها التي الطريقَة طواعيًة يتبنَّْوا ولن سلوكهم، يتأثر أن املحتمل من فإنه
األبعاد الثالثية والطباعة التصميم تأثري الختبار تجاِرب بالفعل املدارس بعض تُجري ربما

بطيئة. عملية ستكون لكنها الطالب، تعلُّم عىل
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مبتَكرة دراسية ُخطط لصنع الحكومية األسايس التعليم مدارس مدريس ميكربوت رشكة تمول
التآكل مفهوم عىل الطالب تعرَّف بنيويورك، بروكلني يف الثاني الصف فصول أحد يف للفصول.
كني). ريان من مهداة (الصورة انجرفت حيث رملية نهر» «ضفة عىل ووضعها بيوت بتصميم

املستقبل (5)

مفاجئ تغري هناك سيكون هل نعم. املدريس؟ الفصل األبعاد الثالثية الطباعة ستغري هل
األبعاد الثالثية الطباعة ستُدخل جديدة، تقنية أي فمثل ال؛ الدراسية؟ املناهج يف وهائل
بينما الدراسية واملواد املدارس بعض ستتبناها حيث ورافض؛ موافق بني ما الفصول يف

آخرون. سريفضها
هذه فمعظم والوسطى؛ االبتدائية املرحلتني مدارس يف صعوبة األكثر املسار يكمن
الثالثية والطباعة التصميم ولدمج والهندسة، التصميم لتدريس مناهَج تمتلك ال املدارس
هذه استخدام ما بنحٍو املدرسني عىل يجب التقليدية، الحكومية الفصول يف األبعاد
تقديم فإن لهذا، وكنتيجٍة التقليدية. األساسية للمعرفة الطالب اكتساب لدعم التقنيات

املعلم. براعة يخترب عبئًا يصبح األبعاد الثالثية الطباعة
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الثالثية للطباعة وابتكاًرا جرأة االستخدامات أكثر بعض أن نذكر أن هنا يجب
تجِربة الجامعات ألساتذة األسهل من لكن والكليات، الجامعات مناهج يف تحدث األبعاد
فصول يف الدروس تخطيط يتسم كما محارضاتهم، قاعات يف األبعاد الثالثية الطباعة
واملتاح الجاهز التمويل الحكومية املدارس معلمو يمتلك وال أقل، بمرونٍة األسايس التعليم

التقنيات. هذه عىل للحصول
نفس األبعاد الثالثية والطباعة التصميم أدوات تسلك أن الحظ سوء من سيكون
والجامعات األسايس التعليم مدارس تمتلك بالفعل. الكمبيوتر أجهزة بدأتْه الذي الطريق
العكس، عىل التكنولوجيا. عن الكثري يعرفون ومدرسني باإلنرتنت، رسيًعا اتصاًال املورسة
وحيد، كمبيوتر بمعمل تعمل املوارد شح من تعاني التي التعليمية املناطق مدارس فإن
ومن سلًفا. مرتبة زيارات يف الطالب إليه ويذهب مغلًقا)، يكون ما (وعادًة قديمة أجهزته
تعليمي مسار أي من أكثر الحكومي األسايس التعليم بنظام يلتحقون الطالب أن املعروف
ذوي للطالب تقدمه أن يمكن ما تمتلك األبعاد الثالثية الطباعة بأن نؤمن ونحن أخرى،

املختلفة. االقتصادية االجتماعية والخلفيات االستيعابية القدرات
إيجاد السهل من فإنه التعليم، يف الكمبيوتر أجهزة بها أثرت التي الطرق إىل بالنظر
البداية يف الكمبيوتر كان األبعاد. الثالثية بالطابعات يتعلق فيما مشابهة تأثري طرق
الربمجة مثل بالكمبيوتر» «مرتبطة تُعترب كانت التي الدراسية املواد تعلُّم لتعزيز يُستخدم
تدريس يف تُستخدم اليوم الكمبيوتر أجهزة وأصبحت تغري، هذا لكن الرياضيات، ربما أو
جديدة لطرق الباب فتحت أنها هو ذلك من األهم الرسم. حتى التاريخ من بدءًا املواد؛ كل

لها. نهاية ال الشأن هذا يف املتاحة واالحتماالت املواد، هذه وتعلُّم التدريس من تماًما
استُخدمت البداية، يف الطريق. نفس األبعاد الثالثية الطابعات تسلك أن املحتمل من
مهارات مادة مثل بها الصلة وثيقة اعتُربت التي املواد تدريس يف األبعاد الثالثية الطابعات
واألحياء الرياضيات من بدءًا أخرى، مواد تدريس يف ستُستخدم وقريبًا التكنولوجيا،
لسبل الطريق ستفتح فإنها الكمبيوتر، أجهزة ومثل واألدب. والتاريخ بالرسم وانتهاءً

اليوم. تخيُّلها يمكننا ال والتعلُّم للتدريس تماًما جديدة
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واهلندسة التصميم يف آفاقجديدة
والفن املعامرية

يُريني منزله، يف لديه العشاء لتناول أذهب عندما املنزلية. األدوات بعض جاري يصمم
تصميم ذات أباجورة عيلَّ عرض األمسيات، إحدى يف مبيًعا. األكثر إبداعاته آخر بتفاخٍر
بغضِّ واحدة. قطعة يف متشابَكنْي وِمْلح ُفلُفل رشاَيشْ عيلَّ عرض أخرى، مرة مموج.
بالفعل أدرك كنت املسائي، عرضه يبدأ أن فبمجرد يصممه، كان الذي اليشء عن النظر

الحديث. سينتهي أين
املمتع، الجزء هي التصميم مرحلة أن للعشاء ضيوفه يخرب أن يحب جاري كان
املحرتفني بني يفرق ما وهو يقول، وكما — الحقيقي التحدي أما البداية. مجرد لكنها
األويلِّ النموذج تصميم من القفز إن ُمصنَّع. يشء إىل التصميم تحويل فهو — والهواة

االتساع. يف آخٍذ َصدٍْع فوق للقفز ُمساويًا كان كبرية بأعداد يُنتَج ملنتج
يمكن التصميم فكرة أن من التأكد عليه يجب الجيد املصمم أن يوضح جاري كان
ليقنع ماهًرا مروًِّجا يكون أن أيًضا املصمم عىل ويجب املصنع، آلة باستخدام فعليٍّا صنعها
يف الضخم امُلصنِّع استثمار لتعويض الكافية األرباح يدرَّ أن يمكنه تصميمه بأن ُمصنًِّعا

إنتاج. خط إقامة
التي العصيبة األيام بأن ألخربه االنتظار أُطيق ال لكني فرتة؛ منذ هذا جاري أَر لم
الفنانون كان التي اإلنتاج أجهزة هي األبعاد الثالثية فالطابعات ولَّت؛ قد يشهدها كان
ملهنديس مقلًقا أمًرا والفريدة املعقدة األشكال تكون ربما انتظارها. يف واملصممون
واملهندسني املجوهرات وصانعي األزياء ومصممي الفنانني إىل بالنسبة لكن التصنيع،



األبعاد الثالثية الطباعة

غري جديدة فرًصا تمثالن الجديدة الهندسية واألشكال املعقدة األشكال فإن املعماريني،
مستكشفة.

من ولهفة، برسعة والفنانون الصناعيون واملصممون املعماريون املهندسون يغرتف
الحواجز تُزيل األبعاد الثالثية فالطباعة التصميم؛ احتماالت من الجديد الضخم االحتياطي
أفكارهم تحقيق من املوهوبني املصممني من العديد منعت التي واملهارات باملوارد الخاصة
ِتجارية نجاحات أوىل األبعاد الثالثية والطباعة التصميم تقنيات وتصنع الواقع، أرض عىل
وجوانب املجوهرات تصنيع مثل صغرية؛ بأعداد املنتجات صنع تتطلب التي املجاالت يف لها

التجريبي. األزياء وتصميم الثمن والباهظة الحديثة املنزيل الديكور

الطبيعة مثل تترصف التي الكمبيوتر أجهزة (1)

الرياضية املعادالت تضاهي منتظمة أبعاد لها الطبيعة يف املوجودة األجسام من العديد
َدفة للصَّ ن املكوِّ الحلزوني الفراغ لنصفني؟ مقسومة املحار َصَدفة رأيت هل تُقاس. عندما
تمتلك ما دائًما فيبوناتيش». «متتالية ى يسمَّ ريايضقديم مفهوم عن فيزيائيٍّا تعبريًا يُعترب
تنس كرة حجم يف دفة الصَّ كانت سواء الشكل، نفس الداخيل الحلزوني الفراغ منحنيات

كبرية. ِبطِّيخة أو الطاولة
طبًقا الشجر أغصان تتشابك الطبيعة. يف مكان كل يف فيبوناتيش متتالية توجد
التفاف أنماط وحتى خس، الرسَّ ونباتات الخرشوف أزهار تتشكل وكذلك املتتالية، لهذه

الِكْلب. طحالب ودوران
العددين مجموَع عدٍد كلُّ يُعترب حيث ممنَهج؛ نظام يف فيبوناتيش متتالية تسري
ويمكن جرٍّا. وهلُمَّ ٢١ ،١٣ ،٨ ،٥ ،٣ ،٢ ،١ ،١ ييل: كما املتتالية تسري ولذا عليه؛ السابقني
يمكن القاعدة، لهذه وطبًقا تدريجيٍّا. تتكشف التي املتتالية هذه إنتاج بسيطة قاعدة ألي

سهولة. بكل فيبوناتيش متتاليات أعداد من طويلة سلسلة حساب للكمبيوتر
فاعلية الطرق أكثر إحدى أن يَرْون الباحثني فإن الكمبيوتر، أجهزة قدرات وبازدياد
إلنتاج الخوارزميات أو الرياضية القواعد تطبيق هي الطبيعي التصميم ذكاء تقليد يف
منذ موجودة بالكمبيوتر واملصنوعة األبعاد الثالثية الكرسية الفنية الصور إن الشكل.
الطباعة أن هو تغريَّ ما قريب. وقٍت حتى االفرتايض العالم حبيسة ظلت لكنها عقود،
إىل الكمبيوتر عالم من دة املعقَّ املجرَّدة النماذج نقل املمكن من جعلت األبعاد الثالثية
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الحلزوني للفراغ الداخلية الغرف كانت األبعاد، الثالثية الطباعة ظهور وقبل الواقع. أرض
الطبيعة. سوى أخرى وسيلة بأي الصنع مستحيلة املحار لَصدف الداخيل

التصميم ويُعترب طويلة، فرتة منذ التقليدية التصميم برامج املصممون يستخدم
يمكنها إخراج أجهزة أخريًا ُوجدت حيث حاليٍّا؛ االزدهار يف آخذًا جديًدا نموذًجا الحيوي
احتماالت من جديدة عوالم وتتفتح املادي. للعالم والتصميمات املفاهيم هذه إطالق
من الطبيعة وقوانني الرياضية للنماذج األبعاد الثالثية الطابعات تحرير بسبب التصميم

املجردة. قيودها
وباستخدام البرش. بتنوع عديدة بتنوعات أنماًطا املعادالت، أو الخوارزميات، تُنِتج
واألنماط األشكال من كبري تنوع صنع للمصممني يمكن والخوارزميات، البيانات من مزيج
أشكاًال يُنتج وبعضها متشعبة، تركيبات يُنتج الخوارزميات وبعض األبعاد. وثالثية ثنائية
نتوءات ذات أشكاًال يُنتج اآلخر والبعض الصابون، فقاقيع من مجموعة مثل منحنية

الكوارتز. ِبلَّورات مثل زوايا ذات عشوائية
البسيطة النبتة من حي، كائن فكل تَكرارية؛ عملية الطبيعية التصنيع عملية تُعترب
بنحو تُطبق التي التطور «قواعد» من نسبيٍّا صغرية مجموعة يتبع البرشي، الجنني حتى
عىل تُطبق مكررة رياضية صيغة ومثل بسيطة. جرثومية خلية أو ببَذرة بدءًا متكرر،
بيئتها من بإشارات مدفوعة وأنماط، وهيئات أشكال عدة يف تتطور البَذرة فإن البيانات،
عىل الثلج ِبلَّورات من لوح أي فإن أصغر، مستًوى وعىل املتاحة. املحدودة مواردها أو

تبلور. بنواة يبدأ منتظم، متكرر لنمط طبًقا ويمتد، ينمو للسيارة األمامي الزجاج
قهوة طاولة تي» «فراكتال طاولة تُعترب كذلك. تنمَو أن القهوة لطاوالت يمكن
فريتل وجان أوبرفيل جرينوت املصممني إنتاج من وهي األبعاد، ثالثي بنحو مطبوعة
التي االبتكارات كأحد الرائع األبعاد الثالثي ابتكارهم املصممون ويصف بار. وماتياس
هذه شكل استُلِهم الرياضية». والصيغ الطبيعة بني املتزايدة «الرابطة مظهرها يعزز
كقطعة الطاولة وُصِنعت األشجار، لفروع املنتظمة والرتكيب النمو أنماط من الطاولة
باستخدام — وصالت أو الت ُمفصَّ دون من — األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة واحدة
كان «إنتاجها أن مصمموها ويوضح الشفاف، نصف البالستيك وراتينج الفراغية الطباعة

األخرى.» التصنيع وسائل باستخدام مستحيًال
تسري األشجار كسيقان املتداخلة فالسيقان هندسية؛ رائعة تي فراكتال طاولة تُعترب
اتجهت كلما كثافتها تزداد حتى فأصغر أصغر ألفرع وتتفرع بالكامل، الطاولة جسم يف
ُعرضت وقد املتجمدة. األشجار بُعصارة الشفافة نصف الطاولة جسم ويذكِّرنا ألعىل،
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مهداة (الصورة األشجار فروع ونمو تركيب يحاكي لوغاريتم عىل قائم شكلها قهوة طاولة
فريتل وجان أوبرفيل جرينوت تصميم ومن ماترييااليز رشكة أقسام أحد إكس، جي إم من

بار). وماتياس

املرتوبوليتان ومتحف لندن، يف وألربت فيكتوريا متحف مثل راقية؛ متاحف عدة يف الطاولة
برشلونة. يف هاب ديزاين ومتحف نيويورك، يف للفنون

ثالثي بنحو املطبوعة املجوهرات أن فستجد شيبوايز، رشكة موقع تصفحت إذا
أنها وحقيقة نسبيٍّا، حجمها بصغر تتسم فاملجوهرات السوق؛ يف األشياء أشهر من األبعاد
الطائرات أجزاء مثل عليها تعتمد ال البرش حياة أن أي — مهم لغرض مصنوعة ليست

والطباعة. للتصميم شهريًا ُمنتًجا جعلتها — األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة
باثشيبا هي األبعاد الثالثية الطباعة مجال يف شهرة وأكثرهم املصممني أوائل أحد
أشكالها تُمثِّل التي املنزلية واملنتجات واملجوهرات املنحوتات باثشيبا تصمم جروسمان.
وهي واحدة عامة فكرة تصميماتها وتمتلك شهرية، وفيزيائية رياضية قوانني الهندسية

الرياضيات.
الفن بني املساحة تستكشف فنانة «أنا اإللكرتوني: موقعها عىل باثشيبا تقول
وهي شهرية، حسابية لخوارزمية املادي التصوير األساسية تصميماتها من والرياضيات.»
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رياضيٍّا مفهوًما لتمثل األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة القطعة هذه جروسمان باثشيبا صممت
جروسمان). باثشيبا من مهداة (الصورة زجاجات فتاحة ليصبح عدلته كالين» «زجاجة يُدعى

أبًدا. حوافها تتالمس ال متداخلة دوائر ثالث من مكونة مدالة وهو بورومني، حلقات
داخلية هندسية أشكاًال تمتلك باثشيبا ابتكارات معظم فإن بورومني، حلقات مدالة ومثل
لصنع التقليدية للطرق يمكن وال األبعاد. ثالثية بطابعة تصنيعها يجب ومتكررة، دقيقة

متكررة. مجوفة داخلية غرف صنع اللحام أو الشمع قوالب مثل املجوهرات
القابلة الكرسية واملنحوتات املجوهرات بتصميم أونيلينو التصميم رشكة تختص
عليه يقِدر الذي دوالر، املائة حد عن ثمنها يقل والتي األبعاد، ثالثي بنحو للطباعة
العديد بها شيبوايز رشكة تتيحها التي ألونيلينو التِّجارية الواجهة املستهلكني. معظم
منها كلٌّ تُمثِّل التي مختلفة، معادن من املصنوعة املتشعبة املدالت مثل املعروضات؛ من
عىل القائم فتصميمها للمجوهرات؛ حامًال فيثاغورس شجرة وتُعترب حسابيٍّا. نموذًجا
الُحيل. من وغريها واألقراط للقالدات حامل عن عبارة املدببة، املثلثة لألفرع خوارزمية
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يف البارزين الباحثني من للتكنولوجيا، ماساتشوستس بمعهد األستاذة أوكسمان، نريي تُعترب
حسب مصممة أشكال لصنع األبعاد الثالثية الطباعة تستخدم وهي التوليدي، التصميم مجال
الخشب مثل التقليدية الخام باملواد ممكنًا صنعها يكن لم هيئات لصنع حسابية خوارزميات
ماساتشوستس (معهد كارتر ودبليو أوكسمان نريي من مهداة (الصورة والصلب والزجاج
ومن بفرنسا، باريس يف بومبيدو ومركز ماثووركس) ذا (رشكة هيكلني وجو للتكنولوجيا)

ريشيف). يورام تصوير

ماساتشوستس معهد خريَجْي يَدْي عىل ٢٠٠٩ عام سيستم نريفس رشكة أُسست
التصميم يف وتتخصص لوي-روزنربج، وجييس روزنكرانتز جيسيكا للتكنولوجيا،
املنزلية منتجاتها تصميمات عليها تقوم التي الرياضية النماذج تصمم وهي التوليدي.
براًقا تصويًرا تُعد التي منتجاتها، وتُعترب األبعاد. ثالثي بنحو املطبوعة ومجوهراتها
الطبيعة. قوانني من مستوحاة واألوردة، والخاليا املرجانية والشعاب للطحالب وراقيًا
والذين تفاعيل، مصغر تطبيق طريق عن عمالئها مع الرياضية أنظمتها تشارك وهي

املتفردة. الخاصة منتجاتهم لتصميم استخدامها يمكنهم
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«يستخدم كالسيكي ات ونحَّ كفنان نفسه مستقل، وفنان مصمم يصفجوشهاركر،
تعرفت جديد.» يشء لصنع برشي بأسلوب نفسه عن للتعبري والصفر؛ الواحد الِبتَّات،
قياسيٍّا مبلًغا جمع حيث ستارتر» «كيك الجماعي التمويل موقع عرب جوش أعمال عىل
بيضاء جمجمة عن عبارة وهو فيليجري» أناتوميكا «كرانيا يسمى نحت مرشوع لتمويل
عندما وتزييني. منمق بنحو ومَخرَّمة البالستيك من مصنوعة األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة
وصف إيلينوي. والية يف املسيسيبي نهر وادي يف نشأ أنه اكتشفت الهاتف، عرب تحدثنا
القرن من الستينيات تلت التي الفرتة يف «العيش تضمنت التي البوهيمية طفولته جوش
وانغماًسا عنيفات، أطفال وجليسات الحضاري، النطاق خارج مشرتك مجتمع يف املايض
جوش: يقول بارز. رقمي ونحات متفرغ فنان جوش اليوم، عائلية». ومآَيس كامًال فنيٍّا

رقمي.» أصممه ما «معظم
سنني عدة منذ األبعاد الثالثية والطابعات التصميم برامج يستخدم كيف جوش تعلَّم
أدري «ال جوش: يقول الصغرية. للمتاجر تصميم رشكة ويدير يمتلك كان عندما مضت
الالزمة األدوات استخدام إتقان دون من األيام هذه السوق يف البقاء للمصمم يمكن كيف
الفن إىل العودة مقاومة للغاية الصعب من أصبح املجال، يف له َعقد نحو مرور بعد لذلك.»
الثالثية والطباعة الرقمي للنحت حبه الستكشاف للفن غ تفرَّ ،٢٠٠٨ عام يف والنحت.

األبعاد.
معقدة هندسية أشكال لصنع األبعاد الثالثية الطباعة البداية يف جوش استخدم
كانت الكمبيوتر عىل هندسية أشكال صنع «اعتدت جوش: يقول الكمبيوتر. عىل ينشئها
كانت لكنها لسنوات، تصميمات أرسم وكنت صنعها. معها يصعب بدرجة التعقيد شديدة
أو الطني أستخدم كنت سواء هذا، ينجح ال يدويٍّا. نحتها يصعب بدرجة التعقيد شديدة

الصخر.» أو الخشب
ودراسات العارية التماثيل مثل الكالسيكية دراسته جوش منحوتات بعض يعكس
وتعكس األبعاد. ثالثي بنحو ويُطبَع رقميٍّا منحوتاته من العديد م ويُصمَّ الشخصيات.
تشكيالت يف املتأصلة املحتملة التصميمات بإمكانيات افتتانه وحبائك» «ُعقد مجموعته

القلبية. األوعية أنظمة أو العصبية الشبكات أو الكروم أو الجذور مثل الطبيعة
ويضيف هذا.» فيه يحدث الذي العرص يف بوجودي محظوظ «أنا جوش: يقول
لهذه إنتاج وإعادة تطوير إمكانية قبُل ِمن توجد لم للفنون. ثوري عرص «إنه مؤكًدا:

مستقبًال.» سيأتي ما ألرى ُقدًما أتطلَّع العضوي. التعقيد من األشكال
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أبيب تل من جيفر إيال كذلك. أشكال إنتاج الحيوية غري الفيزيائية للعمليات يمكن
لحظات بناء إيال يُعيد محاكاة، خوارزميات باستخدام الكوارث». «فن يسميه ما يصنع
يمكنه األبعاد، ثالثية طابعة وباستخدام َعني. طْرفة يف تختفي ما عادًة عابرة مأساوية
أو سيارة حادث املثال، سبيل عىل قوتها؛ بكل الواقع، أرض عىل اللحظات هذه تجسيد

املادي. الواقع يف الوقت تجميد هو بهذا القيام أثر نفطي. ترسب

لصنع دت ُجمِّ ثم الهنديس الشكل أبعاد لحساب للنفط السوائل محاكاة استخدمت نفط. شالل
محفوظة الحقوق كافة جيفر، إيال من مهداة (الصورة الداخيل) (الشكل املطبوع النموذج

.(www.eyalgever.com ،٢٠١٢

مستدامة وأحذية نة ُمحسَّ ِنعال املوضة: (1-1)

عىل للعثور الكمبيوتر خوارزميات استخدام هو التوليدي التصميم تطبيقات أقوى أحد
يمكن احتمال، وراءَ احتمال واختبار الرسيع فبالتكرار ما؛ ملشكلة حل وأمثل أفضل
جسم لصنع األبعاد ثالثي بنحو طباعتها تؤدي تصميم مواصفات إنتاج للكمبيوتر
للتصميمات مالئًما مجاًال املوضة تصميم ويُعترب ما. بيئة أو شخًصا يالءم ن محسَّ
املزيد ملعرفة لندن يف املوضة كلية زرنا األبعاد. ثالثي بنحو املطبوعة نة املحسَّ املتناسقة

األبعاد. ثالثي بنحو املطبوعة األحذية صيحات أحدث عن
الطالب وبعض ديالمور فيليب دخل عندما الكلية يف الظهرية بعد ما لقاء بدأ
الحذاءين أن فيليب أوضح االجتماعات. طاولة عىل حذاءين وضعوا ثم لنا، أنفسهم وقدموا
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الحذاءين كال كان املاجستري. درجة لنَيل الطالب ألحد تصميم مرشوع نتاج املطبوَعنْي
يف تصميم برمجيات ورشكة الكلية بني التعاون ثمرة وكانا األبعاد، ثالثي بنحو مطبوَعنْي

تكنولوجيز». «ويذين اسمها لندن
املتقدمة؛ التقنيات الطلبة يجرب حيث بالكلية؛ الرقمي التصميم استديو فيليب يدير
«تصبح فيليب: يقول األبعاد. الثالثية الطباعة ومؤخًرا بالكامل، الجسم تصوير غرفة مثل

املجال.» يف بالعاملني واهتماًما مشاركة أكثر املوضة تصميم رشكات
أنا قبُل. من رأيته حذاء كأي يكونا لم الحذاءين فإن الراحة، عامل عن النظر بغضِّ
مختلًفا شيئًا كانا الحذاءين هذين لكن األحوال، من حال بأي املوضة متابعي من لست
الحذاءين أحد التقليدية. التصميمات من السنوات آالف عن واضًحا تحوًال ويُعتربان تماًما،
أو النيص حيوان ظهر عىل تكون التي تلك تشبه قصرية بأشواك ومغطٍّى اللون أسود كان
الحذاء هذا أن بأسابيع اللقاء قبل باربر، روس املصمم، أخربنا املسامري. من رسيًرا ربما

العروض. أحد يف أزياء عارض ارتداه
الهنديس الجهد لكن شكلهما ليس متفرِّدين حذاءيه يجعل ما أن روس أخربنا
الحذاءين تصميم يف برامجها ساعدت التي الرشكة تصنع فيهما. بُِذل الذي والتصميمي
املثال، سبيل عىل الطبيعة. تصميمات عىل قائمة تصميمية حلوًال — تكنولوجيز ويذين —
معِدنية. محرك ملجموعة الحراري التبادل تعزيز للرشكة الحديثة املرشوعات أحد يتضمن
محرك مجموعة لصنع األسماك خياشيم داخل املياه تدفق حركة الرشكة مهندسو درس

الشكل. وخيشومية مموجة هندسية داخلية بأشكال وتتميز ا جدٍّ فعالة
ثالثي بنحو املطبوعني حذاءيه أجزاء يربط صمغ أي يوجد ال أنه لنا روس أوضح
األجزاء صنع يف يُستخدم ما عادًة التحمل شديد بوليمر من ُطبعا فقد مًعا؛ األبعاد
حصل يدويٍّا داخليٍّا جلديٍّا حذاءً روس خاَط الراحة، عامل ولتحسني البديلة. الصناعية
تقليدي، علوي بجزء ن مهجَّ قدم غطاء هي النتيجة الرجال. أحذية متاجر أحد من عليه

األبعاد. ثالثي بنحو مطبوع ِغالف داخَل الحذاء ولسان األربطة ُوضعت بينما
وزنه، خفة من متعجبًا بيدي حملتُه الطاولة. حول الحارضين عىل الحذاء فيليب مرر
رائًعا تطبيًقا كان الحذاء فإن لالنتباه، الالفتة املوضة عن كتعبري الحذاء جاذبية ورغم
تكنولوجيز ويذين وخوارزميات الهندسة مجال يف واملستخدم املتني البوليمر الستخدام

املعقدة.
أيًضا الكلية يزور ويذين، رشكة يف التنفيذي التكنولوجيا مدير روتو، أنتوني كان
كان التي التصميم خوارزميات إحدى عدال وروس إنه أنتوني قال اليوم. ذلك عرص
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بواسطة ن وُحسِّ لندن يف املوضة كلية يف باربر روس صممه األبعاد ثالثي بنحو مطبوع حذاء
عند راحة أكثر الحذاء لجعل يدويٍّا الداخيل الجلدي الحذاء ِخيَط تكنولوجيز. ويذين رشكة

باربر). روس من مهداة (الصورة األزياء عرض ممىش عىل ارتدائه

مثل العظام؛ بتقويم خاصة بديلة طبية أجزاء صنع يف عادًة الرشكة مصممو يستخدمها
الوزن خفيف حذاء بصناعة الخاص التصميم تحدي وملواجهة الصناعية. الَوِرك مفاصل
تركيب لتحسني الصناعية املفاصل صنع خوارزمية وأنتوني روس عدَّل واحد، آٍن يف ومتني

الحذاء. نعل وشكل
املنظر جذاب حذاءً وأنتوني روس وطبع صمم واملحاوالت، العمل من شهور بعد
التصميم عملية يُمثِّل الحذاء نعل أن أنتوني أوضح ومتينًا. ومريًحا الوزن وخفيف
هذه التعريشة. أو الشبكة يشبه بشكل ُصنع قد النعل كان الواقع: أرض عىل التوليدي
قابل لكنه الوزن خفيف الحذاء جعل ما هي خاصة مواصفات حسب املصممة الشبكة

التقليدي. املطاطي القايس النعل من أكثر للتحمل
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هون من مهداة (الصورة تشانج هون تصميم من األبعاد ثالثي بنحو مطبوع نمطي حذاء
تشانج).

خرضاء عنب كرمة أو زهور حديقة يتخيل «شبكة»، كلمة منا العديد يسمع عندما
اإلنتاج سهلة وهي األبعاد، ثنائية الشبكة هي هذه أبيض. شبكيٍّا هيكًال تتسلق مزِهرة
مجال يف األبعاد الثالثية الطباعة ظهرت حتى لكْن التقليدية، التصنيع طرق باستخدام

الصنع. مستحيلة األبعاد الثالثية الشبكات كانت التصميم،
التطبيقات من عريض نطاق يف يُستخدم أساسيٍّا هندسيٍّا تركيبًا الشبكات تُعترب
مثاًال الشبكية الرتكيبات تُعترب للمعجنات. كأساس الخام العجني استخدام تشبه بطريقة
أوتوماتيكيٍّا تُنتج حاسوبية خوارزمية خالل من تصمم وهي التوليدي. للتصميم كالسيكيٍّا
الثالثية الشبكية الرتكيبات بعض عشوائي. أو منتظم شبه أو منتظم بنحو متكرًرا تركيبًا
متناهية متكررة منتظمة أشكال من مكونًا زاويٍّا داخليٍّا هندسيٍّا شكًال تتضمن األبعاد
األلياف. من عشوائية كتشابكات اآلخر البعض يبدو بينما املجسمة) املثلثات (مثل الصغر
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الحذاء كان الطاولة. عىل املوجود الثاني للحذاء تحولنا لعرضه، روس إنهاء بعد
مدبب بكعب األمام، من مفتوًحا نسائيٍّا صندًال وكان كذلك، األبعاد ثالثي بنحو مطبوًعا
تشانج هون الطالب صمم الخوخ. بلون ناعم علوي وجزء أبيضباهت، ولونه ا، جدٍّ وطويل
مختلًفا، أسلوبًا اتبع خاصته التصميم مرشوع إن هون قال فيليب. إرشاف تحت الحذاء هذا
وتصنيعه. جاذبيته عىل أكثر يركز وإنما ومتانته، للحذاء الداخيل الرتكيب عىل كثريًا يركز ال

جينا تصميم من األبعاد ثالثي بنحو مطبوع سباحة ثوب البحر: مالبس من القادم الجيل
من هوانج وماري فيزيل جينا من مهداة (الصورة كونتينيوام رشكة من هوانج وماري فيزيل

كونتينيوام). رشكة

بنحو التصميمية أفكاره طباعة أن حقيقة يحب املصممني، من الكثري مثل هون، كان
الدرايس، الفصل من مبكر وقت ويف التصنيع. عملية يف أكرب تحكًما أكسبته األبعاد ثالثي
لألحذية مصنًعا هون زار حذائه. لصنع بالحقن القولبة استخدام يف البداية يف هون فكر
التي األخرى الكيميائية والعمليات الصمغ يسببه الذي البيئي الرضر وشاهد إسبانيا، يف

املصنع. يستخدمها
حذاء صنع من مكَّنه باإلضافة التصنيع أن ووجد األبعاد، الثالثية للطباعة هون لجأ
تفكيك ترتديه ملن يمكن حتى لالستبدال قابلة الحذاء مكونات كانت نمطية. مكونات من
األجزاء تماًما. جديد مظهر لصنع مختلف؛ بلون الكعب واستبدال تمتلكه الذي الحذاء

230



والفن املعمارية والهندسة التصميم يف جديدة آفاق

إيجابيٍّا جانبًا يُعترب ما وهو بالصمغ، مًعا للصقها كذلك تحتاج ال للتفكيك القابلة النمطية
بالبيئة. يتعلق فيما

الحيوية املحاكاة (2-1)

الطبيعة إىل الناس نظر الغربي، العالم يف للتصميم املسجل التاريخ معظم مدار عىل
للتوقع، قابل وغري عشوائي كيشء الطبيعة إىل يُنظر كان متنافَريْن. كقطبنَْي والتكنولوجيا
بصمة بوضع الطبيعة لفوىض تنظيم عملية فكان التصميم، أما الكبح، إىل تحتاج وقوة
للعرص املزخرف األثاث تصميم أسلوب يف فكر الخام. املواد عىل اإلنسانية العقالنية
واملطلية املنظر رائعة الروسية األرثوذوكسية الكنائس يف املوجودة األيقونات أو الباروكي

شديدة. بعناية تفاصيلها ُصورت والتي بالذهب،
من واملستوحاة املتناسقة األشكال تبنَّى الحديث املعماري التصميم أن صحيح
للمصمم االبتكاري الدور أن عىل يتفقون ال الجميع لكن مضت، عقود منذ الطبيعة
علم عىل القائمة الخوارزميات تطبيق وتنظيَم إرشاَد يكون أن يجب كمصمم املعماري
وثوريٍّا. للجدل مثريًا التوليدي التصميم يجعل ما وهذا تصميمية؛ مشكلة لحل األحياء

بتكرار األبعاد ثالثية وأنماط أشكال صنع عملية هو التوليدي» «التصميم كان إذا
يقول ربما اإلنسان؟ أم الكمبيوتر إذن: التصميم يصنع فمن الرياضية، والقيود القواعد
حصيلة تُعد نواتجه أن بسبب الواقع؛ يف تصميم عملية ليس التوليدي التصميم إن البعض
قدراتها، ليخترب والبيانات الصيغ فقط ينفذ فالكمبيوتر رياضية؛ لنماذج تكرار عمليات

القواعد. هذه صمم من هو الفنان لكن
بحرية بيئة يف للبقاء املحار َصدفة شكل «َصممت» التي هي تطورية عملية إن
التصميم تكرارات مليارات وتضمنت السنني، ماليني استغرقت عملية وهي صعبة،
األبعاد، الثالثية الطباعة وتقنيات والبيانات الكمبيوتر وبمساعدة الجديدة). األجيال (أو
مجموعة أَتْمتة للمصممني فيمكن التطورية؛ العملية بدور قيامهم املصممون يفرتض
ويمكن نمط. إىل وتتحول تتكون وهي الناتجة، األشكال ومراقبة التصميم قواعد من
تنويع كذلك له ويمكن عديدة، مرات التصميم عملية لتكرار القاعدة نفس تطبيق للمصمم
لالهتمام. إثارة النتائج أكثر أو منظر أفضل تُنتج التي القواعد واختيار التصميم قواعد
بدور يَْضطلعون املعماريني واملهندسني والفنانني املصممني الجديدة التقنيات وتجعل

التصميم. يف التفكري من جديدة طريقة ويتبنَّْون جديد
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جامعة يف املعمارية للهندسة وأستاذة رائدة معمارية مصممة سابني جيني إن
تركيبات وتصميم والحوسبة الحيوية األنظمة بني التداخل بحوثها تستكشف كورنيل.
والهندسة التوليدي التصميم عملية عن املزيد ملعرفة جيني مع مقابلة أجرينا املواد.
الهندسة يف التصميم عمليات شهدت األخرية، السنوات «يف جيني: قالت املعمارية.
االبتكار برامج وأصبحت التوليدي. للتصميم اإلنشائي التصميم من انتقاًال املعمارية

التصميم.» عملية من جزءًا واملحاكاة
بنسلفانيا جامعة من املعمارية الهندسة يف املاجستري درجة عىل جيني حصلت
العلمية، الدرجة تلك عىل للحصول دراستها أثناء سنوات. لست هناك املادة تلك ودرَّست
التوليدي للتصميم تقريبًا املستكشف غري االبتكاري والنطاق للتقلب منجذبة نفسها وجدت
بشأن املثرية األمور «أحد جيني: تقول األبعاد. الثالثية والطباعة الكمبيوتر بمساعدة

النهاية.» تحني حتى بالضبط النهائية النتيجة تدري ال أنك هو التوليدي التصميم
ويستخدم سكني» «إي يُدعى مرشوع الحالية التعاونية البحثية جيني مرشوعات أحد
الطباعة وفريقها جيني تستخدم مرنة. بناء ملواد تصميمات الستلهام الخلوية البيانات
عىل القائمة التوليدية النماذج يف الحيوي السلوك والتقاط الستكشاف األبعاد الثالثية
الطبيعية من املستوحى التوليدي التصميم دور لفهم جيني من املساعدة طلبنا امُلكوِّنات.

البناء. مواد من التايل الجيل طباعة يف
األبنية تصبح أن يمكن كيف فهم هو سكني إي ملرشوع األكرب «الهدف جيني: تقول
العلماء يوفر املحيطة.» البيئة مع بها وتتكيف تتفاعل التي الطريقة يف حيوية أكثر
عىل املوضوعة البرشية الخاليا من تُجَمع التي البيانات، من ضخمة يات َكمِّ املرشوع يف
املعماريون املهندسون يحاول ذلك، بعد الفريق. يف املواد علماء صممها ُمهنَدسة، ركائز
«خوارزميات» يصممون حيث املالحظ؛ للسلوك العكسية» «الهندسة ب القيام الفريق يف
بعد الفريق يطبق املالحظ. الرتكيب أنتجت التي الخلوية والعمليات السلوكيات ملحاكاة

أوسع. نطاق عىل محتملة جديدة تصميم حلول إلنتاج الخوارزميات هذه ذلك
كيفية تعلُّم يف الناس مساعدة يمكنه الخلوي النشاط بأن االعتقاد عىل املرشوع يقوم
مثل املتغرية البيئية للظروف االستجابة يمكنها للطاقة توفريًا أكثر بناء مواء تصميم

قائلًة: ذلك جيني أوضحت اإللكرتونية، الرسائل إحدى يف الخاليا.

نحن سنلتقط معها، وتتكيف البيئية للتغريات تستجيب كيف الخاليا تَعرف
باستخدام الناتج نُخرج النهاية ويف رقمية، هيئة إىل ونحوِّلها التحركات هذه
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والعمليات السلوكيات استكشاف الطابعة تلك لنا ستتيح األبعاد. ثالثية طابعة
نستخدم ال إننا الفعيل. الوقت أثناءَ والتصنيع الخام املواد قيود عرب الحيوية
الجزء بني العالقات الستكشاف نستخدمها ما بقدر تمثيل كأداة الطابعة تلك

للتكيف. قابلة مكونات شكل يف والكل

من مهداة (الصورة الخلوي الرتكيب من تصميمه مستوًحى األبعاد ثالثي بنحو مطبوع جسم
سابني). جيني

تصف الحيوية». «املحاكاة ى تسمَّ األساليب من عائلة إىل البحثي املرشوع هذا ينتمي
بأنها الحيوية املحاكاة بينيوس، جانني الطبيعية، العلوم يف املتخصصة األمريكية الكاتبة
الطبيعة.» من مستوحاة ابتكار عملية إنها تقليدها. ثم الحياة تصميمات من تعلُّم «عملية
من نابع األبعاد الثالثية والطباعة الكمبيوتر بمساعدة بالتصميم املتعلق الحماس معظم
من نة محسَّ أشكال ذات ألجسام األبعاد الثالثية الطباعة من أخريًا سنتكمن أننا يف األمل

استخدامها. أو بيئتها أجل
وتمثل اإللهام، عىل للحصول الطبيعة إىل العودة يف نستمر التكنولوجيا، تقدم ومع
التصميم مهندس قال وكما الواقع. لتحديات وعملية رائعة حلوًال الطبيعة تصميمات
ككتالوج الطبيعة إىل النظر «يمكنكم :٢٠١٠ عام تيد مؤتمر يف بولني، مايكل املعماري،

والتطوير.» البحث من عام مليار ٣٫٨ من استفادت ملنتجات

233



األبعاد الثالثية الطباعة

االستجابة رسيع التصميم (3-1)

تركيبات األبعاد ثالثي بنحو الطالب يطبع لندن، وسط يف املعمارية للهندسة أخرى كلية يف
الرابطة كلية زرُت ِقباب. شكل عىل مستقبلية معمارية أولية ونماذَج العسل، أقراص تشبه
عدة ضمن جيًدا مخفية الكلية كانت للندن. زيارتي أثناءَ املعمارية للهندسة املعمارية
سكنية بنايات بضع تبُعد وكانت الرَّمادي، الحجر من مصنوعة كبرية متشابهة منازل
عدة منذ املنازل من الصفوف هذه اشرتت الكلية أن الحًقا اكتشفت ترفالجر. ميدان عن
وقفَت إذا اليوم. الحال هو كما فلكي بنحو لندن يف البيوت أسعار ترتفع أن قبل سنوات
استحياء عىل تتدىل الفتة هو الكلية وجود عىل يدل الذي الوحيد اليشء فإن الشارع، يف

الرَّمادية. الحجرية البيوت أحد من
يف الرقمية األولية النمذجة أستاذ عىل تعرفت اإللكرتوني، الربيد عرب الحق وقت يف
الكلية باب وراءَ كان به. ألتقَي أن املفرتض من كان الذي أمجيد، فان يرون الكلية،
هناك، فيه كنُت الذي اليوم يف وصاخبة. ُمْشِمسة استقبال ِمنطقة إىل تقود َردهة األمامي
التقديم أوراق سلَّموا حيث بالكلية؛ لاللتحاق التوَّاقني بالطالب آخره عن مليئًا املكان كان

اللون. بُني بورق امللفوفة النفيسة التصميمات وحافظات
الثالثية والطباعة التصميم يف املتخصصني املقيمني الخرباء أحد أمجيد فان يرون إن
وحدة إىل ساللم مجموعة عرب لألسفل االستقبال ِمنطقة من قادني التعارف، وبعد األبعاد.
املتصلة األرض تحت الغائرة الغرف من مجموعة عن عبارة وهي الرقمية، األولية النمذجة
أسطح صغرية تصنيع آالت عدة غطت الكلية. من الخلفي الجزء يف تقع والتي ببعضها،
وكان السقف، من األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة تجريدية منحوتات تدلت بينما الطاوالت،
األبعاد ثالثية وطباعة تصميم تجاِرب بمنتجات مألى املكان يف األفقية األسطح معظم

الشكل. غريبة
هذه أن يرون أخربني التعليمية. لألغراض مخصصة دائًما الوحدة غرف تكن لم
ويف ذلك، قبل السبعينيات. يف املوسيقية فلويد بينك لفرقة حفلة استضافت الغرف
التصنيع آالت توجد رقصحيث حفالت إقامة املعمارية الهندسة طلبة اعتاد الخمسينيات،

اآلن.
والنمذجة التصميم لتدريس سنوات خمس منذ يرون بخدمات الكلية استعانت
طلب هناك كان هنا، وصلت عندما عيلَّ تستحوذ اإلثارة «كانت يرون: قال الرقمية. األولية
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املنطقي من وكان كبري، بنحو الكمبيوتر عىل يعتمد تصميم منهج عىل ومكبوت ضخم
للكمبيوتر امتداًدا ببساطة األبعاد الثالثية الطابعة تكون أن الكلية يف من إىل بالنسبة

أساسية.» تصميم كأداة
التصميم أن يرى األول تاريخه: مدار عىل املعماري للتصميم رئيسيان مذهبان هناك
«كان يرون: يقول بالهندسة. أكثر مرتبطة تحليلية عملية أنه يرى والثاني فن، املعماري
هو جديًدا كان ما عديدة، لسنوات املنهج من جزءًا بالفعل الكمبيوتر بمساعدة التصميم
الخوارزميات تطبيق يمكننا وأنه الفعلية، التصميم عملية يف دور له الكمبيوتر أن فكرة

جديدة.» وهياكل تركيبات وصنع تصميم يف ملساعدتنا
الرقمية األولية النمذجة تسللت ثالث، أو بسنتني هنا إىل وصويل «بعد يرون: يضيف
الثالثية والطابعات التصميم برامج أن الناس يدرك مبارش. غري بنحو هنا املناهج كل إىل
تدريسه ينوون الذي املنهج لدعم أداة مجرد لكنها ذاتها حد يف غاية ليست األبعاد

بالفعل.»
هذا أسمي وأنا املعماري، التصميم عملية من الكمبيوتر ن «يحسِّ يرون: يضيف
اللتقاط إليها نحتاج التي التقنية عىل الحصول يف اآلن بدأنا األبعاد. الثالثي التفكري
إىل وتحويله هذا استخدام يف البدء يمكننا ثم — البيانات — لألجسام الحقيقي التعقيد

مصمم.» جسم إىل ثم خوارزمية
التصميم: عملية يف للبيانات واملتنامي الجديد الدوَر بكفاءة ًصا ملخِّ — يرون يضيف
يات الَكمِّ أصبحت البيانات.» تتدفق عندما هي تصميم مرشوع أي يف املنتظرة «اللحظة
القائم «الذكي» للتصميم الخام املادة هي مىض وقت أي من أكثر البيانات من املتزايدة
املعماري التصميم عملية يف البيانات تتدفق األبعاد. الثالثية والطباعة الخوارزميات عىل
هذه املعماري التصميم عملية من تقليديٍّا جزءًا بالليزر املسح أصبح عدة. مصادر من

للمعلومات. وغنيٍّا متناميًا آخر مصدًرا االستشعار أجهزة تُمثِّل كما األيام،
درايس فصل من أكثر تحقيقها يتطلب (التي األمد طويلة رؤيته أن يرون أوضح
يرون يتخيل االستجابة. رسيعة األبعاد ثالثية طابعة تصميم هي بالطبع) اثنني أو واحد
والهياكل املنازل لطباعة البناء موقع يف استخدامها يمكن للبناء األبعاد ثالثية طابعة
من إليها املتدفقة للبيانات الفعيل الوقت يف ستستجيب الطابعة هذه فوري. بنحو األخرى
برامج بواسطة املتدفقة املستشعرات بيانات معالجة رسيع بنحو وسيتم املستشعرات،
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املوجودة الظروف أجل من نة محسَّ وتركيبات هياكل لتصنيع الطابعة ترشد ذكية تصميم
معينة. بيئة يف

ُمحدَّثة تصميم تعليمات االستجابة رسيعة األبعاد الثالثية الطابعة ستستقبل
املستقبلية التصميم لربامج ويمكن التعليمات. لهذه طبًقا الطباعة عملية وتعدل باستمرار
شكل تعديل لها يمكن كما املطبوعة، الهياكل بناء تعديل باستمرار االستجابة رسيعة
التصميم برامج فإن الشكل، إلرشاد وباإلضافة استقراًرا. أكثر لجعله الهيكل مساحة
املواد مجموعة أو الخام، املواد توجيه كذلك يمكنها املستجيبة االستجابة ورسيعة الذكية

األبعاد. الثالثية الطابعة تستخدمها التي الخام،
الكمبيوتر جهاز عىل يرون شغل التشغيل؟ أثناء الطابعة هذه مثل ستبدو كيف
تلو طبقة يضع كبرٍي طباعة» «رأس الفيديو أظهر لها. تصوريٍّا فيديو خاصته املحمول
التصميم من جزء مدببة. وقمة مموجٍة بجدراٍن النحل خلية تُشبه ُقبَّة ليصنع طبقة
مطبوعة. تهوية أعمدة عىل تحتوي جدرانًا كان الفيديو يف املوضح الرتكيب لهذا التصوري
برامج وتعقيُد قوُة زادت وكلما الذكاء، التصميم عملية «ستتضمن يرون: يقول
أشكالها تحدد األبعاد ثالثي بنحو وتركيبات هياكل طباعة املمكن من أصبح التصميم،
برامج أن ستكون الطريقة هذه يف للتفكري أخرى طريقة تحتويها.» التي البيئة طبيعة
للطابعة «يتحدث» االستجابة ورسيع ديناميكي إلكرتوني كمخطط ستعمل التصميم

مغلقة. تواصل حلقة داخَل األبعاد الثالثية
كبرية األبعاد ثالثية طابعة لبناء الكلية يف طالبي مرشوع عىل يُرشف يرون أن علمُت
الطابعة هذه مثل أن وبما أمتار. لعدة حجمها يصل وتراكيب هياكل لطباعة يكفي بما
بالكمبيوتر، وتقطيع حفر بآلة يستعينون وطالبَه يرون فإن بعُد، تجاريٍّا متاحة ليست
رأس لصنع اآللَة وفريُقه يرون يستخدم األبعاد. ثالثية طباعة برأس تزويدها ويحاولون

الفراغ. يف بحرِّية والنزول الدوران يمكنه طباعة
رسيعة األبعاد الثالثية الطباعة تصبح أن قبل سنوات عرش إىل خمس من ستمر ربما
الجزء هو كبرية لطابعة الفعيل اإلنشاء أن أظن يرون. يقول حسبما واقًعا، االستجابة
قرارات واتخاذ االستجابة يمكنها ذكية تصميم برامج صنع لكن املرشوع، يف نسبيٍّا السهل

أطول. وقتًا سيستغرق الحال يف مالئمة
فإن ِبناء، برافعة املراد املكان يف تُنزل التي الصلب من املصنوعة العارضة وعكس
مهيأة بناء مواد من مخصص مزيج من صنعه يمكن األبعاد ثالثي بنحو مطبوع بناء أي
عندما سمكها يزيد نامية عظمة ومثل البناء. يواجهها التي واألحمال الضغوط لتحمل
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زيادة يمكن األبعاد ثالثي بنحو املطبوع االستجابة رسيع الجرس فإن ثقيًال، وزنًا تتحمل
حقيقيٍّا. أو صوريٍّا كان سواء للضغط، استجابة سمكه

والطباعة الشخيص التصنيع بأخبار تهتم التي «فابالو» مدوَّنة عىل مقالة تعربِّ
إىل تحتاج التي لألحوال قوية مناطق بها عوارض «تخيل قائلة: هذا عن األبعاد الثالثية
مواد أي دون من متفرقة، مناطق حتى أو خفيفة، أخرى ومناطق كذلك، فيها تكون أن
ما غرض لتنفيذ فيزيائية قوة أفضل ملنح خاص بنحو قطعة كل صنع يمكن إطالًقا. بناء

الخام.»1 املواد من تكلفة بأقل املبنى يف
متاحة موارد من األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة الهياكل صنع يمكن املثايل، الوضع يف
فن وهو مًعا، املواد مزج الذكية التصميم لربامج ويمكن الرتاب، أو الرمال مثل محليٍّا
سنحتاج واقًعا، االستجابة رسيعة األبعاد الثالثية الطباعة تصبح ولكي ذاته. حد يف معقد
بنحو منها نماذج وصنع البيانات لتحليل كافية حاسوبية وقدرة أفضل بناء مواد إىل

الفعيل. الوقت يف التصميم ولضبط ا، جدٍّ رسيع
فيمكن االجتماعية؛ التحديات مواجهة يف املساهمُة االستجابة رسيعة للطابعات يمكن
ضحايا ملساعدة أو الالجئني أو املتنقلة السكانية للمجموعات إيواء أماكن لصنع شحنها
رسيعة للطابعات يمكن البناء، مواد وبتطور الكارثية، غري املواقف يف الطبيعية. الكوارث
ويمكن السكانية. الكثافة عالية للمناطق ومريحة للبيئة صديقة منازل صنع االستجابة
واستكشاف العسكرية لألغراض مفيًدا االستجابة رسيع الفوري الذكي البناء يكون أن

الفضاء.
وطبًقا التكلفة. قليلة منازل صنع االستجابة رسيعة املحمولة للطابعات يمكن
مساحة عىل طابقني من قيايس منزل بناء فإن «تكسكنولوجست» مجلة من بيك ملورجان
أشهر. ستة إىل أسابيع ستة من يستغرق أن يمكن املتحدة الواليات يف مربع قدم ٢٨٠٠
للتكلفة كبري آخر مصدر هناك البناء، تكلفة من كبريًا جزءًا البناء مواد تُمثِّل وبينما

البناء. وعمال نفسها البناء عملية وهو والتعقيدات؛
الطبيعية األنظمة من التعلم الكمبيوتر وأجهزة األبعاد الثالثية الطباعة لنا تتيح
األمر دابريل هيو املصمم يلخص التصميم. عملية يف الرياضية النماذج قوة واستغالل
الوقت ويف باألنظمة، اهتمامه تزايد فقد باألشياء؛ فقط يهتم التصميم يُعد «لم قائًال:
وتنمو حية األنظمة هذه إن ما، بنحٍو اإليكولوجية. األنظمة أو األنظمة أنظمة الحايل،

مًعا.» وتتطور
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مخصصة زخرفية وأشكال مموجة حوائط طباعة (2)

األبعاد ثالثي بنحو اليوم الباحثون يطبع األبعاد. ثالثي بنحو مطبوعة أبنية بالفعل هناك
مخصصة. األبعاد ثالثية وطابعات التقليدية التصميم برامج باستخدام أسمنتية بيوتًا
الحجم صغرية نظرائها مثل مثلها — البناء يف املستخدمة األبعاد الثالثية الطابعات إن
التهوية، لتحسني قنوات مثل مستحيًال؛ اآلن حتى صنعها كان أشكال صنع يمكنها —

للتزيني. رائعة وزخارف ومنحنيات سلًفا، مطبوعة هيكلية وسمات
عدة منذ أبنية. الجنوبية كاليفورنيا بجامعة األستاذ كوشنيفيس، باروخ يطبع
أنه لدرجة املبكر عمله تطور اليوم بناء. كمادة الطني اختبار وطالبه هو بدأ سنوات،
البناء روبوت يُسميها األبعاد، ثالثية بطابعة الخرسانة من كبرية أبنية صنع يمكنه

الخارجي». املحيط «صنع لتقنية املستخدم
شخصية األبعاد ثالثية طابعة بها تعمل التي املبادئ بنفس هذا البناء روبوت يعمل
البناء سيشغلها التي املساحة الروبوت ويتتبع الخام. املواد منها تخرج بفوهة مزودة
فإن مكان، كل يف الفوهة وبتحرك باأللياف. املعزز الخرسانة معجون من سيل بإخراج

املتنامية. للحوائط املتزايد الوزن لتحمل تقسو السفىل الطبقة
قدًما ٢٣ بطول أقدام ٧ ارتفاعه بناء إنشاء الخارجي املحيط صنع لتقنية حاليٍّا يمكن
الحوائط من مربعة قدم بناء يمكنها طابعته فإن باروخ تقدير وحسب قدًما. ١٥ وعرض
الروبوت يمتلك ثواٍن، يف األسمنت خطوط من سميكة دفقات ولوضع ثانية. ٢٠ من أقل يف

طباعتها. أثناء الخرسانة من طبقة كل تنعيم يمكنهما دوارتني ِمجرفتني
داخل أساسية تحتية بنية تضمني الخارجي املحيط صنع لتقنية حاليٍّا يمكن ال
إضافة يمكن ما، ويوًما ذلك، من بالرغم الكهرباء. وأسالك املواسري مثل الخام الخرسانة
يمكن املثال، سبيل عىل الطابعة. ترشدان اللتني للِمجرفتني لتنضم تعقيًدا أكثر بناء أدوات

القايس. األسمنت يف املواسري وضع إضايف آيل مواسري لواضع
النمل يبني «كما سرتلينج: بروس العلمي الخيال كاتب مقوالت أشهر إحدى تقول
وبوضع القمر». فوق سحاب ناطحات صنع للروبوتات يمكن األرض، فوق قالًعا األبيض
روبوتات عىل تعتمد بحثية مرشوعات عدة ناسا وكالة موَّلت االعتبار، يف الفضاء استكشاف
باروخ يحلم الخارجي. الفضاء يف للبناء جيدة طريقة إىل للتوصل بباروخ الخاصة البناء
سطح عىل التكلفة وقليلة عاجلة مساكن وتوفري ما، يوًما واملريخ القمر فوق أبنية بتشييد

األرض.
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من مهداة (الصورة فوهة من باأللياف معزًزا أسمنتًا الخارجي املحيط صنع تقنية تُخرج
الجنوبية). كاليفورنيا جامعة يف الرسيع املَؤتْمت التصنيع تقنيات مركز من كوشنيفيس باروخ

اخرتع إيطاليا، يف بيزا مدينة وخارج األطلنطي، املحيط من اآلخر الجانب عىل
قائمة الكمبيوتر، بمساعدة بناء طريقة ديني إنريكو اإليطايل املعماري واملهندس املصمم
رميل حجر لصنع صناعية الصقة ومادًة الرمال تستخدم األبعاد، الثالثية الطباعة عىل
يصف العالم. يف توافًرا بالبناء الخاصة الخام املواد أكثر أحد الرمال تُعترب صناعي.
أطلق ملمسها. يف وصلبة وباردة الرخام وتشبه ملساء بأنها املطبوعة ابتكاراته إنريكو
موصل كمبيوتر يدير للبناء». اآليل شيب دي «نظام اسم خاصته البناء طابعة عىل إنريكو
رسير فوق اآللية الذراع يرشد الذي الكمبيوتر بمساعدة تصميم برنامج شيب دي بطابعة

امللِّيمرت. إىل تصل بدقة الرمال من
رسير فوق الصغرية الفوهات ِمئات من الصق سائل بإخراج شيب دي طابعة تعمل
ربط يف رسعة أكثر الالصقة املادة يجعل ز محفِّ عىل الخليط هذا يحتوي الرمال. من
فوَقها، جديدة رمال وتُنثر املطبوعة. الطبقة تتصلب دورات، أربع وبعد ببعضها، الرمال
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سطح هي النهائية والنتيجة الالصقة، واملواد الرمال من مزيج من هياكل ديني إنريكو يطبع
من يدويٍّا واملنحنيات األشكال هذه نحت للغاية الصعب من سيكون وأملس. قوي حجري

مورجانتي). وأندريا ديني إنريكو من مهداة (الصورة الرخام أو الصخر

فوق الالصقة املادة من أخرى طبقة ترسيب يمكنَه حتى اآللية الذراع معايرة ويُعاد
املطبوعة. الحوائط لتتصلب تقريبًا يوًما األمر ويستغرق األوىل،

محل تحل أن ويمكن قوية، الالصقة املادة فإن بإنريكو، الخاص الويب ملوقع وطبًقا
بطابعة املطبوع الصناعي الحجر يُصنع أن ويمكن البناء. لهياكل معزِّزة كمادة الحديد
والبناء البورتالندي. األسمنت من تكلفة وأقل أقوى وهو الرمال، من نوع أي من شيب دي
من املبني ذلك من التشييد يف أرسع األبعاد ثالثي بنحو املطبوع الرميل الحجر من املبني

التقليدية. البناء مواد
بنحو مطبوع بيت يف يسكن من هناك كان هل أعلم ال الكتاب، هذا كتابة وقت يف
احتماالت استغالل ويقرر يخاطر ربما ما شخًصا فإن ذلك، من الرغم عىل األبعاد. ثالثي
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من الخرسانة. من األبعاد ثالثي بنحو مطبوع العجيب» «املقعد املسمى الرائع الهيكل هذا
باستخدام الهيكل بهذا الخاصة املجوفة الداخلية والقنوات املنحنية األشكال صنع املستحيل
ومن باسويل وريتشارد ليم وو سانج من مهداة (الصورة التقليدية الخرسانة صب طرق

سانفيتو). أنييس تصوير

الثالثية الطابعات تتيحها التي الهندسية الحرية ومثل املطبوع. البيت يف املتأصلة التصميم
طابعة يمكنها األبعاد الثالثية البناء طابعة فإن أوسع، نطاق عىل لكن التقليدية األبعاد
البيت يشبه عمالق حجري منزل يف العيش تخيَّل وغريبة. معتادة غري فيزيائية أشكال
أشكال رسم حتى أو بسخاء السقف زخرفة ويمكنك الحمر، الهنود بيوت أو الجليدي

عليه. زخرفية
لكن األبعاد، ثالثي بنحو مطبوع خرساني ملنزل مخطط طلُب بعُد اإلمكان يف ليس
فريق ر طوَّ الخرسانة. من مصنوع بسيط خارجي بمقعد البدء يمكنك أصغر، قياس عىل
األبعاد ثالثي بنحو مطبوًعا مقعًدا حاليٍّا) نوتنجهام (جامعة لوفربا جامعة يف الباحثني من
تقنية عمل أساسيات استخدام يف والتوسع بالدمج العجيب» «املعقد ُسمي الخرسانة من

الخارجي. املحيط صنع
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من مكون النحل خلية يشبه هيكل من املطبوع العجيب» «املقعد تركيب يتكون
كحوامل تعمل الفراغات هذه «فراغات». الباحثون يسميها داخلية هوائية وجيوب قنوات
بناء مكونات وضع يمكن مفتوحة مساحة ببساطة ر تُوفِّ أو حرارية عوازل أو للصوت
ملحة املقعد هذا يوفر سلًفا. ذكرنا كما كهرباء، وأسالك مواسري ربما أو فيها إضافية
ويمكن األبعاد. ثالثي بنحو تعقيًدا وأكثر أكرب هياكل طباعة تتيحها التي االحتماالت عن
كما جاهزة، كهربائية ودوائر وأسالك سباكة مواسري عىل يحتوَي أن املطبوع للهيكل
بنية إضافة يمكن بحيث فراغات أو ذكية هوائية فتحات عىل يحتوي بحيث صنعه يمكن

الحًقا. بسهولة إضافية تحتية

الروبوتي املصمم (1-2)

املصممة الرسوم عن الكالسيكي كتابهما يف الثام ووليام تود ستيفن املؤلفان يقول
التعليمات الكمبيوتر يتبع «ال الكمبيوتر»: وأجهزة التطوري «الفن ى واملسمَّ بالكمبيوتر
الخيارات التخاذ للفنان الحرية ويرتك اقرتاحات، إلعطاء يستخدمها لكنه تفكري دون
الذكي بالتصميم الخاصة الربمجية األدوات من التايل للجيل سيكون النهائية.»2 الجمالية

التصميم. عملية عىل األثر نفس
«مصمم عليه يُطلق ما أو االستجابة ورسيع ذكي تصميم برنامج سريشد ما، يوًما
بالفعل ر تُوفِّ اليوم، التصميم. حلول اكتشاف من وسيرسع االبتكار، عملية روبوتي»
البرشي للمصمم يمكن يشء أي من تعقيًدا أكثر تصميمية حلوًال الكمبيوتر خوارزميات
ومصدر األبعاد ثالثية بطابعة ل املوصَّ — الروبوتي املصمم سيغري املستقبل، يف به. التفكري

البرشي. املعماري املهندس أو الفنان أو املصمم دور — بيانات
من بدًال محتملة. تصميم حلول واختبار وضع يف وقتًا البرش يُضيع لن املستقبل، يف
أهدافها التصميم؛ مشكالت عن عاٍل مستًوى عىل بتصور الروبوتي املصمم سنمد ذلك،
يصبح أن من وبدًال به. املرغوب الحل ضوابط البرشي املصمم وسيحدد وسياقها. وقيودها
فإنهم الجديدة، األدوات بسبب لهم حاجة ال املعماريون واملصممون والفنانون املصممون

جديدة. إبداعية آفاًقا سيقتحمون املستقبل يف
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الشمس تحت كبري رميل سهل يف شمسية، ونظارة مستديرة قبعة يرتدي رجل يقف
حجم يف المعة معِدنية آلة توجد جانبه وإىل السحب، من خالية زرقاء وسماء الحارقة
اللون، قاتما شمسيان لوحان هناك اآللة سطح عىل صغرية. حرضية حافالت محطة

املتنقل. مكتبه بمنزلة تَُعد املعِدني النسيج من صغرية خيمة توجد منه وبالقرب
متداخلة مجموعة بصرب بيديه ويفك مفتوحة، حقيبة مثل يبدو ما أماَم الرجل ينحني
الكثبان تقبع الرجل وخلف الحقيبة، داخل من تَربُز التي الزاهية األلوان ذات األسالك من

ملالبسه. الالمع األبيض اللون تُِربز التي الرائعة الرملية
باآللة. الحقيبة يوصل يريد، كما الحقيبة من الخارجة األسالك ترتيب من يفرغ عندما
مما األلومنيوم؛ بفويل مغطاة معِدنية بَكرات بواسطة مًعا املعِدني اآللة إطار أجزاء تتحد

أوز». «ساحر فيلم يف القصدير الرجل وَمرِفَقي ركبتَْي بمفاصل يذكِّرنا
يف اآللة تروس تبدأ الشمسيني، اللوحني خالل من التدفق يف الطاقة تبدأ وبينما
قابلة بذراع املعِدني باإلطار يتصل الشكل مستطيل سميك زجاجي لوح هناك التحرك.
محولة الشمس، أشعة تركز عمالقة مكربة عدسة إال هو ما الزجاجي اللوح وهذا للضبط،

قوي. ضوء شعاع إىل إياها
وعاء تجاه الشعاع ويوجه املكربة العدسة الرجل يضبط املتحركة، الذراع باستخدام
تُحرِّك يحدث. ما لرياقب ويرتاجع باآللة، املحمول الكمبيوتر الرجل يوصل بالرمال. ميلء
قوي المع ضوء تركيز لنقطة تتعرض التي الرمال وتبدأ وعودة، ذهابًا العدسَة اآللة ذراع
يعرض الوقت اختزال بتقنية مصور فيديو مقطع ومثل واالنصهار. فقاعات إصدار يف

مئوية. درجة ١٥٠٠ إىل تصل حتى الرمال حرارة تزيد املنصهرة، الُحَمم من ِبركة
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أشعة تلتقط التي األبعاد الثالثية طابعته لتشغيل الشمسية الطاقة كايرس ماركوس يستخدم
يف صحراء هو املوقع أشكال. إىل وتحويلها الرمال إلذابة عمالقة عدسة خالل من الشمس
وافرة ورمال قوية شمس به يوجد مكان أي يف يحدث أن يمكن املشهد هذا لكن املغرب

كايرس). ماركوس من مهداة (الصورة

ليصبح وببطء تدريجيٍّا يزيد خارجيٍّا دائرة إطار بانتظاٍم العمالقة العدسة تحدد
فوَقها. جديدة رمال وتوضع وتتصلب، املنصهرة الرمال تربد األبعاد. ثالثي مجسًما شكًال
الرمال فوق مًعا تندمج التي الرمال من جديدة طبقات صاهرًة عملها يف اآللة وتستمر
الرمال رسير من َقْصَعة شكل عىل كبريًا جسًما الرجل يُخرج النهاية، ويف الباردة. الصلبة

َمهمته. انتهاء ليعلن
يف برسعة اآللَة ِعماماٍت يرتدون رجال ويحمل جيب، طراز من بيضاء شاحنة تصل
بقوة املثبتة املستديرة بقبعته الغامض، الرمال خيميائي يصعد بينما منها، الخلفي الجزء
تبتعد وبينما الخلفي. املقعد إىل تتلوث، لم ناصعة بيضاء تزال ال التي ومالبسه برأسه
فوق دقائق بضع من حدثت التي التصنيع لعملية أثر أي هناك يعد لم األفق، يف الشاحنة

الرميل. السهل
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ماركوس يُدعى فيه يظهر الذي والرجل املغرب، يف هذا الصحراوي املشهد ر ُصوِّ
مرشوع ى ويسمَّ الشمسية، بالطاقة تعمل األبعاد ثالثية طابعة هي اآللة بينما كايرس،
املادة فإن البيئة، صديق للتصنيع مثال ويف الشميس». «التصليد عليه يعمل الذي التصميم
زجاج إىل وتتحول تنصهر التي الرمال، هي الشمسية بالطاقة العاملة للطابعة الخام

املكربة. العدسة بواسطة
كطاقة والرمال الشمس أشعة تُستخَدم التجِربة، هذه «يف األمر: ماركوس يصف وكما
بني تجمع األبعاد ثالثية طباعة عملية خالل من الزجاجية األجسام إلنتاج خام ومادة
عدة الفيديو مقطع شاهدت متقدمة.» إنتاج وتقنيات الطبيعيتني الخام واملواد الطاقة
وضوء الرمال من الصادرة والفقاقيع املريح، الواسعة الصحراء بسكون ُفِتنت وقد مرات،

يرحم. ال الذي الشمس
بالطاقة تعمل فهي رائعة؛ عملية الشميس التصليد فإن البيئية، النظر وجهة من
الخام املادة — الرمال تُعترب مركز. شمس ضوء هو الطابعة «ليزر» إن الشمسية؛
األرض. كوكب ظهر عىل طبيعي بنحو ووجوًدا توافًرا املواد أكثر إحدى — املستخدمة
ال االستعماالت ومتعددة صلبة مادة وهو زجاج، إىل تتحول فهي الرمال تنصهر وعندما
مطبوع زجاجي جسم من التخلص تم إذا أخرى. كيميائية إضافات أو أصماغ إىل تحتاج

جديد. من رمال إىل ويتحول ألصله، النهاية يف فسيعود الصحراء، يف
الحل يكون أن يمكن الشميس التصليد أن أدركت الفيديو، مقطع شاهدت عندما
بالسهول مليئة بالد وهي إرسائيل، يف نشأُت طفًال. كنُت عندما تحريني أن اعتادت ملشكلٍة
قاعدة تتيح ال فالرمال وصعبًا؛ مكلًفا أمًرا الصحراء رمال فوق طرٍق بناء ويُعترب الرملية.
صالحة غري النهاية يف وتصبح الطرق تغطى مكان، كل يف وتتناثر تتحول وبينما ثابتة؛

عليها. للسري
محولًة الصحراء رمال بصهر الحكومة تقوم ال ملاذا أتساءل كنت طفًال، كنُت عندما
أن يمكن الطرق من نوع يف عليها، القيادة للسيارات يمكن صلبة طويلة قطع إىل إياها
تمتلك بماركوس الخاصة بالشمس التصليد آلة أن تخيلوا الزجاجية». «الطرق يُسمى
يف طرق طباعة يف وتُستخدم العاملي، املواقع تحديد بنظام وموصلة عمالقة إطارات
من عاملة مجموعة عىل اإلرشاف برشي عمال» «رئيس ل يمكن ربما الصحراوية. املناطق
ستعمل ذلك، من بدًال ذلك، بعد مشكلة املتحركة الرمال تصبح لن الشميس. التصليد آالت
عمليات ناسا وكالة تستكشف الزجاجي. القطران وهي مفيدة، خام كمادة الرمال تلك

القمر. رمال باستخدام القمر سطح عىل األبعاد ثالثي بنحو هياكل لطباعة مشابهة
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الشميس. التصليد مثل للبيئة صديقة ستكون تصنيع عملية أي فإن مثايل، عالم يف
املصانع وترتك النفط، عىل القائمة بالطاقة يعمل التصنيع معظم فإن الحظ، لسوء لكن
من هائلة يًة َكمِّ وراءها التوريد) سالسل ى تسمَّ (والتي العاملية املواصالت وشبكات

الدفيئة. غازات زيادة يف تساهم الكربون
تُعترب فاملخلفات املشكلة؛ من جزء مجرد التصنيع عملية فإن ذلك، من الرغم عىل
املنتجات البيئة. إىل بالنسبة كارثيٍّا يَُعد الذي النطاق الواسع اإلنتاج لعملية آخر جانبيٍّا أثًرا
هي املشكلة القمامة. يف لُرتمى فعليٍّا تُصنع كبرية، بأعداد تُصنع التي املتوافرة الرخيصة
الزجاج تدوير إعادة يمكن أنه صحيح نهائي. بنحو املخلفات من التخلص يمكن ال أنه
كبرية بأعداد املنتَجة البالستيكية املنتجات معظم لكن — بالفعل يحدث وهذا — والورق
تظل املنتجات فهذه البيئة؛ إىل تعود بحيث أخرى مرة حيويٍّا تتحلل وال تدويرها يُعاد ال

املحيطات. وتُلوث املخلفات مدافن وتمأل لعقود، موجودة
أكثر وصديقة للبيئة تلويثًا أقل طريقة األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات لنا تتيح
كيفية هو يهم ما بطبيعتها. للبيئة صديقة تقنية هناك ليس لكن األشياء، لتصنيع لها

استخدامها.

البالستيك من لعبتني حكاية (1)

مصنوعة إحداهما — والحجم الوزن نفس لهما بالستيكيتني لُعبتني شخص سلمك إذا
سيمكنك فهل — األبعاد الثالثية بالطباعة مصنوعة واألخرى النطاق الواسع باإلنتاج
سيقفزون الناس من العديد أقل؟ بيئية أرضار إىل أدت منهما تصنيع عملية أي تخمني
بنحو ُصنعت األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة البالستيكية اللُّعبة أن وهو مبارش الستنتاج

الرأي؟ توافقهم فهل بالبيئة، إرضاًرا أقل
التوزيع وقنوات لإلنتاج امللتوية السلسلة أو لُعبة كل إنتاج دورة يف اإلجابة تكمن
إنتاج دورة نهاية تُعترب البيع. نقطة وهي النهائية، جهته إىل املنتج تحمل التي واملتاجر

املستخدم. يرميه عندما منه التخلص هي املنتج
يمكنك السيناريو، هذا يف اللُّعبتان. فيه تتحدث أن يمكن افرتاضيٍّا سيناريو تخيلوا
الذي الشخص إىل وصلتا كيف وأخريًا، ُجمعتا، وكيف صنعهما مكان عن اللُّعبتني سؤال
أجاب من هي النطاق، واسع بنحو املنتَجة اللُّعبة أن نتخيل دعونا منهما. كالٍّ اشرتى

أوًال. سؤالك
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البالستيكية الكريَّات من سائبة كمجموعة حياتها بدأت كيف اللُّعبة تلك ستخربك
الحبيبات هذه تهرب أحيانًا البالستيكية. الحبيبات ى تسمَّ السمك بيض حجم يف الصغرية
العوالق قاعدة إىل تتسلل حيث واألنهار؛ املحيطات يف وتهبط التغليف من البالستيكية
هذه ببطء. البحرية والطيور الحيوانات وتسميم اختناق يف يتسبب مما للحيوانات؛ املغذية
هيئة عىل وُشكلت بالحقن قولبة آلة يف بنجاح ُغذيت للُّْعبة املكونة البالستيكية الحبيبات

تجميع. خط عىل وُوِضعت لُعبة
نحو يُنتَج حيث الصني؛ جنوب يف البالد خارَج مصنٍع يف هذا التجميع خط كان ربما
موجوًدا شيئًا النطاق واسع بنحو املنتَجة اللُّعبة أصبحت العالم.1 لَُعب من باملائة ثمانني
وأول املشابهة. البالستيكية األلعاب — ماليني وربما — آالف صحبة يف الواقع، أرض عىل

مًعا. أجزاءها ع جمَّ الذي املصنع عامل األرجح عىل هو اللُّعبة رأته برشي وجه
إىل يسافر معظمها فإن مملة تبدو ربما كبرية بأعداد املنتَجة األلعاب هذه أن ورغم
املصنَع لها املطابقة األلعاب من غفرية وجيوٌش اللُّعبُة هذه تركْت العالم. أنحاء جميع
الكربون انبعاث من األميال آالف من رحلًة وبدأْت شحن، صندوق يف فيه أُنتجت الذي
خلف بضائع تنزيل مكان رحلتها نهاية وكانت الحديدية. والسكك والطرق املحيطات عرب
أسابيع بعد محتوياتها. وأخرج الصناديَق محيل موظف فتح حيث تسوق؛ مركز يف متجر
بيعها، انتظار يف الرفوف أحد عىل النهاية يف اللُّعبة ُوضعت املتجر، مخزن يف القبوع من

ومنزلُه. األطفال ألحد املتلهفتان اليدان األخرية ووجهتها
املنتَجة اللُّعبة دور حان وأنه مستمر، االفرتايض السيناريو هذا أن نتخيل دعونا
لم أنها كما نوعها، من الوحيدة إنها اللعبة هذه ستقول للتحدث؛ األبعاد الثالثية بالطباعة
فيديو. بلُعبة شخصيٍة عىل ِبناءً لكْن املصانع، أحد يف التسويق أو التصميم قسم يف م تُصمَّ
شخصية ومثل زاهية، ألوان ذات بأنها األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة اللُّعبة تتميز
مموج بنحو تنسدل مطوية عباءة تمتلك فإنها تصميمها، ألهمت التي الفيديو لُعبة
الحبيبات من مجموعة هيئة عىل املطبوعة اللُّعبة حياة تبدأ لم والظهر. الكتفني فوق
للوجود اللُّعبة خرجت النهاية ويف البالستيكي. املسحوق من ككومة بل البالستيكية،
وأدخلت املراد، التصميم وحملت الرشكات، إحدى موقع عرب العميالت إحدى طلبتها عندما

االئتمانية. بطاقتها رقم
وضبطوه ل املحمَّ الرقمي امللف مهندسوها عدل الطلب، األلعاب رشكة تلقت عندما
إن حيث أوتوماتيكيٍّا؛ الضبط عملية معظم كان للطباعة. قابًال تصميم ملف ليصبح
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ملف عىل العميل وافق وأخريًا، رقمية. هيئة يف بالفعل موجودة كانت املرادة الشخصية
النهائي. شكلها يف اللُّعبَة قريٌب صغريٌ طباعٍة محلُّ وصنَّع النهائي، التصميم

موظف هو قابلتْه برشي أول إن املطبوعة اللُّعبة ستقول القصة، من النقطة هذه عند
التقني املجال يف املاهر الرجل هذا أزال الطباعة. رسير من أخرجها الذي الطباعة محل
وضع النهاية، ويف الشكل. مثالية أصبحت حتى وملعها وصقلها عنها الزائد املسحوق
منزل إىل وأرسله صغري، صندوق يف الصنع مكتملة اللُّعبة الطباعة محل يف آَخر موظف

الرسيع. بالشحن العميل
يبدو األوىل، النظرة من بالبيئة؟ إرضاًرا أقل إنتاج دورة تمتلك اللُّعبتني تلكما من أي
طباعة محل يف ُصِنعت فهي للبيئة؛ صداقة أكثر األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة اللُّعبة أن
السالمة، معايري وتتحقق جيدة، العمل ظروف حيث متقدمة؛ دولة يف محكوم، نظيف
عوادم يرتك الرسيع بالشحن صغري واحد صندوق شحن أن كما العمل. قوانني وتُتَّبع
اللُّعبة تََر لم الضخمة. الكرتونية الصناديق مئات شحن عن الناتجة من أقل كربونية
شبكة يف العالم حول تسافر أو مصنع، أي يف الداخل من بالحقن القولبة آلَة املطبوعة
أن كما الشحن، بعملية الخاصة والطائرات والشاحنات السفن من الكربون عوادَم تُصدر

اإلضاءة. أو التدفئة إىل يحتَْج لم بسيط إلكرتوني موقع هي اللُّعبة تبيع التي الرشكة
البيئة، صديقة بأنها األبعاد الثالثية الطباعة عملية وصف املغري من األوىل، للوهلة
الحيوي. للتحلل قابل غري بالستيك من ُصِنعتا اللُّعبتني كلتا أن حقيقة تنَس ال لكن
عرشة من أكثر األبعاد الثالثية الطابعة تستهلك املصنَّع، املنتج من رطل كل ومقابل
بالحقن القولبة آلة ُسمعة ورغم بالحقن.2 القولبة آلة تستهلكها التي الكهرباء أضعاف
قليلة ثانوية مخلفات وراءها وترتك ا، جدٍّ ونظيفة اقتصادية آلة الحقيقة يف فإنها السيئة،
األسلوُب هذا عليها يَعتمد التي التوزيع شبكة لكن البالستيكية. للُكَريات تشكيلها أثناءَ
بيئيٍّا. فعالة غري عديدة، ملواقع الصغرية الشحنات من كبري عدد عىل والقائمة التصنيع، يف
األبعاد الثالثية بالطباعة التصنيع يف كبري توسع حدث إذا أنه لحقيقة يضيف هذا كل

بشأنه. للبيئة صديق يشء أي هناك يكون فلن عاملية، لنطاقات

للبيئة تلويثًا أقل تصنيع (2)

بها يتفرد التي للقدرات الكامل االستغالل يف بالبيئة، إرضاًرا أقل بتصنيع الوعد يكمن
عىل القدرة األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات وتمتلك األبعاد. الثالثية بالطباعة التصنيع
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ثالثيات للطابعات يمكن أوًال: التالية: بالطرق النطاق الواسع التصنيع نظام عىل التفوق
ثانيًا: للبيئة. أو استخدامها إىل بالنسبة سواء نة محسَّ أشكال ذات منتجات صنع األبعاد
صداقة أكثر طريقة — رقمية مخازن أو — الطباعة جاهزة تصميم ملفات تخزين يُعترب
املادية. باألجسام مليئة بيئيٍّا مكلفة تخزين مستودعات إدارة عىل يتفوق بشكل للبيئة،
صنع للرشكاِت املوزُع، األبعاِد الثالثية بالطباعِة التصنيُع يتيح أن يمكن ما، يوًما ثالثًا،
الثالثية الطباعة تقنيات فإن وأخريًا، عمالئها. إقامة مكان من بالقرب محلية منتجات

للبيئة. صديقة أو تدويرها معاد طباعة بمواد للعمل مستغلة غري قدرة لديها األبعاد

الكربونية االنبعاثات القليل والتصنيع أتكينز دراسة (1-2)

عمليتَي يف للطاقة توفريًا أكثر أسلوبًا الكربونية االنبعاثات تقليل يُعتَرب التصنيع، يف
باسم تُعرف كانت (التي نوتنجهام جامعة يف الباحثني إىل وبالنسبة واإلنتاج. التصميم
عن الناتج الكربون معدل تقليَل يعني الكربونية االنبعاثات قليل التصنيع فإن لوفربا)،
يف منه التخلِص حتى للتوزيع للتجميع لإلنتاج التصميم من بالكامل، املنتج إنتاج دورة

النهاية.
للمنتجات العامة السمة «إن نوتنجهام: جامعة يف األستاذ هيج، ريتشارد يقول
النهائي التوزيِع حتى والتصنيع التصميم من النواحي، كل يف التبديد هي الحالية
التصميم عىل قيوًدا تضع التي التقليدية للعمليات نتيجة أسايس بنحو هذا يُعترب للعميل.
متعمقة بدراسة زمالئه من وبضعٌة ريتشارد قام حاليٍّا.»3 التوريد وسالسل والتصنيع
وأطلقوا التقليدي، والتصنيع األبعاد الثالثية الطباعة تخلِّفها التي الكربون مخلفات ملقارنة

الكربوهيدرات. قليل الغذائي أتكينز بنظام تيمنًا أتكينز»؛ جدوى «دراسة الناتج عىل
تقليل يمكنها األبعاد الثالثية الطابعات كانت هل تقييم الدراسة تلك هدف كان
من جانب لكل البيئي األثر الدراسة باحثو قاس التصنيع. عن الناتجة الكربون مخلفات
النقل. وشبكات الصناعية الثانوية واملخلفات الطاقة استهالك التصنيع: عملية جوانب
ن املحسَّ والشكل األفضل للتصميم يمكن كان إن حسبوا الشامل، تقييمهم والستكمال
الحًقا بيئية فوائد توفري األبعاد) الثالثية الطباعة منتجات بها تنفرد ميزتان (وهما للمنتج
تكون أن يمكن نة املحسَّ املطبوعة املنتجات إن املثال، سبيل عىل املنتج. إنتاج دورة يف

تحمًال. أكثر أو أداءً أفضل أو وزنًا أخف

249



األبعاد الثالثية الطباعة

التي األبعاد الثالثية الطابعات استَهلكت املتوسط، ففي متباينة؛ النتائج كانت
يفوق ما — التقليدية التصنيع بآالت مقارنة — البوليمرات عىل املعتمدة املواد استَخدمت
الثالثية الطابعاُت وأنتَجت الوزن. بنفس جزء لصنع املستهلكة الكهرباء أمثال عرشة
مخلَّفاٍت البوليمر، مسحوق لتصليد الحرارة) (أو الليزر تستخِدم التي الصناعية األبعاد
الطابعات وبعض بالحقن. القولبة عملية أنتجته عما باملائة ٦٥ بنحو أكثر بالستيكيًة
حراريٍّا، املتصلب البالستيك ى يسمَّ البالستيك من نوًعا استخدمت للتحليل خضعت التي
استخدامه. أو تسخينه أُعيد إذا خواصه يفقد إنه حيث تدويره؛ إلعادة قابل غري وهو
كل فليس األبعاد، الثالثية الطباعة عملية دقة من الرغم عىل أنه إىل تشري النتائج وهذه

بالكامل. نظيفة تصنيع عمليات أنواعها
بالستيكية منتجات طباعة عىل القائمة التصنيع عملية أن إىل أتكينز دراسة توصلت
إذ خاص؛ بنحو للمخلفات منِتجة كانت الكبرية الداخلية الفجوات من الكثري بها مطبوعة
املسحوق مخلفات من الكثريَ تُنتج التي الداعمة املواد من للمزيد املجوَّفة األجسام تحتاج
فإن الزائدة، الداعمة املواد هذه بعض تدوير إعادُة يمكن وبينما الزائدة. البالستيكي
البالستيكي املسحوق من باملائة ٤٠ كان املتوسط، يف أنه وجدوا أتكينز دراسة باحثي
منه باملائة ٦٠ أُلقي بينما الحقة، طباعة مرات يف االستخدام إلعادة قابًال الزائد الخام
املاء يف للذوبان القابلة الدعم مواد أن هو الجيد الخرب معتاد. هو كما النُّفايات مدفن يف

استخدامها. معدل يزداد
مقارنتها عند البيئية الفوائد بعض لها البالستيك طباعة أن أتكينز باحثو اكتشف
فإن البطيئة، اإلنتاج عملية فبفضل التربيد؛ عملية وبالتحديد بالحقن، القولبة بعملية
ُصنعها. بعد الوقت معظم السخونة شديدة تكون ال األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة األجزاء
قالب، داخَل عنيف بنحو البالستيك حبيبات تُضغط فعندما بالحقن، القولبة عملية يف أما
املصانع فإن القالب من البالستيك ولفصل تربيد. مواد إىل وتحتاج للغاية، ساخنة تصبح

االلتصاق». «موانع ى تسمَّ سامة كيميائية موادَّ تستخدم ما كثريًا
تتمتع األبعاد ثالثي بنحو املعادن طباعة فإن البالستيك، طباعة من العكس وعىل
تقريبًا أنه أتكينز دراسة وجدت التقليدية. املعادن تصنيع أساليب عن مميزات بعدة
وبالعكس استخدامها، إعادة يمكن واحدة طباعة عملية من املعادن مسحوق بقايا كل
إنتاًجا أكثر تُعترب التشكيل) أو القولبة أو (التنعيم التقليدية املعادن تصنيع عمليات فإن
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من باملائة ٩٠ وراءَها تَرتك املعادن تصنيع طرق وبعض بالبيئة. الضارة للمخلفات
يزن لطائرة بديل جزء إنتاج يَستهلك املثال، سبيل عىل ثانوية. كمخلَّفات الخام املعِدن

الخام.4 املعِدن من كيلوجراًما عرش خمسة واحًدا كيلوجراًما
املنتَج إنتاج دورة عرب املنتَجة الكربونية املخلَّفات تحديد هو الدراسة هدف أن وبما
التوريد سلسلة عىل األبعاد الثالثية للطباعة السلبي األثر الباحثون درس فقد بالكامل،
املخازَن الرشكاُت استَخدمت إذا بالبيئة إرضاًرا أقل التصنيع يكوَن أن يمكن العاملية.
الطباعة يناسب مركزي غري تصنيٌع نموذج وهو الفوري؛ املحيل اإلنتاج وعملية الرْقمية
باإلضافة التصنيع «استخدام أن إىل أتكينز دراسة توصلت مثايل. بنحو األبعاد الثالثية
قيمة ذات لكنها قليلة بأعداد تُنتَج التي تلك وخاصة املناسبة، واملكونات األجزاء إلنتاج

املخزون.» ومستويات التخزين لتكاليف ملحوظ تقليل إىل يؤدَي أن يمكن عالية،
بالطباعة للتصنيع اآلن) حتى املستكشفة (وغري الواعدة البيئية الفوائد أكثر إحدى إن
إنه أتكينز دراسة تقول التصميم. تحسني وهي: أال ملحوظة، غري كانت األبعاد الثالثية
التصنيع أجل من للتصميم التقليدية املعايري فإن األبعاد الثالثية الطباعة باستخدام
يَقِدر ما وليس يحتاجون، أو يريدون ما تصميم للمصممني ويمكن تجاهلها، «يمكن
الكربونية املخلفات تقليل األداء عالية البديلة لألجزاء ويمكن إنتاجه». عىل التصنيع نظاُم

ة. عدَّ بطرق تصنيعها عن الناتجة

األداء العالية املطبوعة األجزاء (2-2)

بالكمبيوتر املنشأة التصميمات فتصنع املشكالت؛ لحل رائعة أدوات الكمبيوتر أجهزة تُعترب
الكربونية املخلفات لتقليل واضحة طريقة الوزن تقليل ويُعترب املنتجات. من جديدة فئة
طائرة وزن من يَقل كيلوجرام كل فإن املثال، سبيل عىل منتج. أي تصنيع عن الناتجة

عام.5 كلَّ تقريبًا لرت ٦٠٠ بمقدار للوقود استهالكها تقليل إىل يؤدي
يدوَم أن بعناية مصمم جزء ألي فيمكن األشكال؛ من العديَد املنتَج تحسني يتخذ
فإن املثال، سبيل عىل بيئته. ليناسب م مصمَّ أنه بسبب الطاقة؛ يف يوفر أو أطول لفرتة
يات َكمِّ لحمل تصميمها يمكن األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة املخصصة املحركات أجزاء

أكرب. وزن ل تحمُّ أو التربيد هواء من أكرب
واحدة. بقطعة حتى أو أقل بقَطع صنعه يف تتمثل املنتَج لتحسني أخرى طريقة
التي املوارد زادت ما، منتج يف القطع زادت كلما أنه هي التصنيع يف العامة القواعد إحدى

251



األبعاد الثالثية الطباعة

وزاد التوريد سلسلة طالت تجميعها، يجب التي القطع زادت وكلما صنعه. إليها يحتاج
املخزون.

يمكنها فإنه األبعاد، الثالثية الطابعات بها تتفرد التي التصنيع عملية وبفضل
ُعززت أجزاء طباعة املستقبل مصنعو استطاع وإذا واحدة. طباعة مرة يف األشياء صنع
الناحية من أقل تكلفًة ستكون النتيجة فإن لتجميعها، إليه يُحتاج ما ليقل تصميماتها

مًعا. أقل منفصلة أجزاء ربط أو شحن االنسيابية التصنيع عملية ستتضمن البيئية.
ثالثي بنحو هوائي أنبوب طباعة يمكنها أنه الطائرات لتصنيع بوينج رشكة وجدت
طباعة وبمجرد منفصلة. قطعة ٢٠ مىضمن فيما يصنع كان مقاتلة نفاثة لطائرة األبعاد
يمكنها أنه بوينج ووجَدت بالفعل. واحدة كقطعة ُجمع فإنه واحدة، كقطعة األنبوب
الطلب حسب البديلة األجزاء وطباعة التصميم ملفات فتخزين فاعلية؛ أكثر مخازنها جعل
وقلال أقل، تخزين مساحة استهلكا املادية) األجزاء من مخزون وتتبُّع تخزين من (بدًال

اإلدارية. التكاليف

ثالثي بنحو املعِدن من ُطبع ثم كمبيوتر برنامج بواسطة ُصمم هذا املعِدني الطائرة جزء
يحافظ بينما أقل ليزن ن ُمَحسَّ فهو األمامي أما القديمة، النسخة هو الخلفي الجسم األبعاد.
الجوي والدفاع الفضاء رشكة تصميم من الجزء (هذا األخرى الرئيسية وخواصه قوته عىل

.(www.paulmcmullin.com من مهداة والصورة املتحدة، اململكة يف األوروبية/إيرباص
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التوريد تقليصسلسلة (3-2)

يدركون ال الهواء يف سمومها تنفث التي املصانع صور اعتادوا الذين الناس من العديد
الوقود ألنواع البطيء االحرتاق هو األرجح عىل املصانع ملوثات من تدمريًا أكثر هو ما أن
العالم حول واملنتجات املواد نقل عملية تُنتج التوريد. سالسل تستهلكها التي الحفري
املخلفات من باملائة ٨٠ نحو أن مارت وول متاجر وتقدِّر امللوثات، من كبرية يات َكمِّ

املوردين. من والعاملية الضخمة شبكتها تُنتجها تخصها التي الكربونية
وأخريًا التجميع، لخطوط ثم للمصانع، الخام املواد العاملية التوريد سالسل تنقل
وتقريبًا العاملية، التوريد سالسل حركة عىل كلنا يعتمد املستهلك. وهي األخرية للمحطة
بداية — منه نتخلص ثم ونستهلكه ونشرتيه نقبله النطاق واسع بنحو ُمنتَج جسم كل
الجراحات يف البرش حياة يُنقذ الذي الطبي الجهاز حتى بسيطة بالستيكية لُعبة أي من
كربونية انبعاثاٌت التوريد سالسل عن يَنتُج وملتوية. طويلة توريد سلسلة نتاُج هو —
والسفن والطائرات الشاحنات من الصناعية الجيوش من الوقود انبعاثات بسبب ضخمة؛

مكان. إىل مكان من األشياء تنقل التي
للتدفئة كهرباء املستخدمة وغري املباعة غري بالسلع تحتفظ التي املستودعات تَستهلك
سلسلة يجعل أن شأنه من املادي باملخزون الرقمي املخزون واستبدال واإلضاءة، والتربيد
مساحات يَستهلك بل فقط، النقل إىل يحتاج ال املادي فاملخزون بالبيئة؛ رضًرا أقل التوريد
— الرقمي املخزون فإن ذلك، من العكس عىل للمستهلك. انتظاره أثناءَ الرفوف عىل كبرية
التخزين يف وسهل رخيص — األبعاد ثالثي بنحو مطبوع آلة لجزء التصميم ملفات أو

والنقل.
التصنيع عملية أرضار من الحد يف املساعدة األبعاد الثالثية الطباعة لتقنيات يمكن
إنتاج دورة نهاية يف يكمن الظاهر التحدي لكن الفريدة، قدراتها لت ُفعِّ إذا البيئة عىل
الفصل؛ هذا بداية يف ذكرناه الذي البالستيكيتني للُّعبتني االفرتايض املثال يف فكِّر املنتَج.

التقليدي. الصناعي البالستيك من مصنوعتان فكلتاهما
اإلجابة املكان؟ نفس يف الحال بهما سينتهي فهل اللُّعبتني، من التخلص تم إذا
الثالثية الطابعات تستخدم البالستيك. يف املشكلة تكمن أًىس. بكل نعم هي املحتملة
القولبة آالت تستخدمه الذي التِّجاري البالستيك من النوع نفس األساس يف األبعاد
الطابعات أن بما الكبار، إخوته يأكله الذي الطعام نفس يأكل أصغر أخ ومثل بالحقن.
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التي الخام املواد لنفس بشهية احتفظت فإنها املصانع، أرض عىل نشأت األبعاد الثالثية
النطاق. الواسع التصنيع يف تُستخدم

جماًال أكثر نُفايات ملدفن األبعاد الثالثية الطباعة (3)

االهتمام من الكثري عىل األبعاد الثالثية بالطباعة الخاصة الغريبة الخام املواد تحصل
الطباعة ومواد حية. خاليا عىل يحتوي الذي الجل أو الشكوالتة املثال، سبيل عىل اإلعالمي؛
الصناعية، بعضاالستخدامات يف تُستخدم أصبحت والزجاج والخزف املعادن مثل األخرى
القمة. يف زال ما البالستيك فإن الطباعة، مواد بيع تتْبع التي السوق لبيانات طبًقا لكن
البالستيك مسحوق من ِدالءً األبعاد ثالثية طابعة أي بجانب تجد أن املرجح من لذا
كذلك يَشيع األلوان. زاهية بالستيكية بخيوط مغلفة السيارة إطار غطاء بحجم بَكرات أو
عىل بالستيكية طباعة كمواد تَْشتهر التي األخرى املواد ومن النايلون. مسحوق استخدام
والبويل الزبادي) ُعَلب منه تُصنع الذي البالستيك نفس (هو بروبلني البويل مسحوٍق هيئة

القمامة). أكياس يف (املوجود إيثلني
مبنى زرُت عندما ملشرتيها. شحنها قبَل جديدة طابعة كلَّ ميكربوت رشكُة تَخترب
صفوف هناك كانت بنيويورك، بروكلني يف ،٢٠١٢ عام يف بالرشكة الخاص القديم اإلنتاج
الطابعات فوق معلَّقة ستايرين بوتادين األكريلونرتيل بالستيك من اللون زاهية بَكرات من
الشمع ألوان من جديد بصندوق يُذكر بهيًجا مظهًرا املشهد أكسب مما األبعاد؛ الثالثية
األبعاد الثالثية الطابعات معظم فإن ميكربوت، طابعات ومثل شهرية. رشكة إنتاج من
مكعبات يف املوجود البالستيك من النوع هذا تَستخدم املستهلكني لدى الشهرية الثمن قليلة

املقوَّى. الجسم ذات والحقائب البالستيكية الكنو وزوارق الليجو
الثالثية الطباعة يف املستخدمة املواد أكثر يظل البالستيك تجعل أسباب عدة هناك
من طويل تاريخ للبالستيك ثانيًا: االستخدام. وسهل رخيص البالستيك أوًال: األبعاد:
البسيطة الزجاجات من بدءًا النطاق، واسع بنحو املصنَّعة لألجسام خام كمادة النجاح

التفاصيل. وكثرية الباهظة القوارب أجسام حتى
يف مصطنع. يشء أو شخص لوصف بتهكم «بالستيكي» كلمة أحيانا تُستخدم
ومتزايد — رئييس مصدر أنه لدرجة حقيقي هو للغاية، حقيقي البالستيك إن الحقيقة،
ما يفوق ٢٠٠٠ عام يف البالستيك من أُنتج وما األرض. كوكب عىل للتلوث — كبري بنحو

مرة.6 وعرشين بخمس ١٩٦٠ عام يف أُنتج
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بالبالستيك املبدئي االفتتان من مجتمعاتنا يف التحول فرينكل سوزان الصحفية تتابع
سامة». حب «عالقة سوزان تسميها كبري، بنحو اعتمادية عالقة وهي الحالية، العالقة حتى
جديدة مادة أنها أُعلن تقريبًا، مضت عاًما ١٥٠ منذ البالستيكية املواد ُطورت عندما
انترش الثانية، العاملية الحرب بعد االنقراض.7 من والسالحف األفيال ستحمي ُمحرِّرة
فإن األمريكي، الكيمياء ملجلس وطبًقا واسع. نطاق عىل للبالستيك العام االستخدام

العالم. حول استخداًما األكثر املادة ١٩٧٦ عام يف أصبح البالستيك
الطبيعي الغاز كان سواء حفري، وقود من مصنوعة اليوم البالستيكية املواد معظم
مصنوع أنه هو للغاية التكلفة قليل البالستيك صنع تجعل التي األسباب وأحد النفط. أو
أن كيف وإلظهار الطبيعة.8 من الحفري الوقود استخالص عند تَنتج ثانوية مخلفات من
ية َكمِّ عىل البالستيك يحتوي كامل؛ بنحو ما خواصجسم تغيري جزيئات بضعة إمكان يف

الحية. األجسام يميزان اللذان العنرصان وهما والكربون، الهيدروجني من كبرية
ما هي الصعبة والظروف الخشن التعامل ل تحمُّ عىل بالستيكي جسم أي قدرة إن
البالستيكية األجسام يجعل والتحمل التماسك نفس لكن للغاية، مفيًدا البالستيك يجعل
أن ترفض التي املخلَّفات من ضخمة يات َكمِّ إىل تتحول إذ بالبيئة؛ ضارة أشياءَ كذلك
صفيحة من البالستيكية األجسام تسافر سَفرها. مسافُة أو مدُة طالت مهما حيويٍّا تتحلل

املحيط. يف الحال بها ينتهي أو النُّفايات مدفن حتى الُقمامة
ولصدمة الهادئ، املحيط شمال يف بعيد لجزء بحرية رحلة وخالل ،١٩٩٧ عام يف
البالستيكي «النُّثار» من طافية كبرية بشبكة محاًطا قاربه َوجد مور، تشارلز ورعب
تغطي كانت والتي الكثرية، البالستيكية القطع هذه عىل اسًما تشارلز أطلق املهَمل.
النُّفايات «ُرقعة وهو بسيط، بقدر تكساس والية مساحة من أقلَّ بمساحة تقدَّر مساحًة

الهادئ». املحيط يف العظَمى
البالستيكي».9 «املحيط بعنوان تجِربته عن كتابًا مور تشارلز ألَّف التحذير، هذا بعد
وعىل املحيطات. مياه تمأل التي البالستيكية البقايا وتحليل جمع يف للبدء حياته وكرَّس
وفهرسة لفرز العظمى النُّفايات رقعة إىل منتظم بنحو وفريُقه مور سافر السنوات، مدار
متناهية جسيمات هيئة عىل كان معظمها التي الطافية، البالستيكية املخلَّفات من أطنان

الصغر.
حيويٍّا، تتحلل ال املحيطات يف الحال بها ينتهي التي البالستيكية األجسام معظم إن
البالستيكية النُّفايات املحيط مياه حركة تكرس الوقت، بمرور املياه. يف لألبد وستبقى
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الصور يف تُرى ال — بالنُّثار مور تشارلز وصفه ما وهي — صغرية لقطع الطافية
الُقمامة ُجزر تستمر البحري. البيئي للنظام مميتة لكنها الصناعية األقمار تلتقطها التي
ويتسبب البحرية، بالحياة يرض مما عام؛ كلَّ النمو يف محيطاتنا يف الطافية البالستيكية

البيئي. للنظام سامة ثانوية منتجات ب ويرسِّ الُفْقمة، وحيوانات الطيور اختناق يف
عن يزيد السمك صيد ِشباك تلتقطه الذي البالستيكي النُّثار ية َكمِّ إن مور يقول
باإلضافة واحد. إىل ستة بمعدل — للمحيط الغذائية القاعدة — الحيوانية العوالق حجم
أِلفنا بالستيكية أجساًما أيًضا الشباك تَسحب الصغر، املتناهية البالستيكية القطع هذه إىل
السمك صيد وِشباك امللء، إلعادة القابلة غري احات الَقدَّ مثل اليومية؛ حياتنا يف استخدامها
البالستيكية. الزجاجات وبالطبع، األطفال، وألعاب البالستيكية، واملقابض البالستيكية،
مقارنة األبعاد الثالثية بالطباعة البالستيكية األجزاء إنتاج حجم يتضاءل اليوم،
ُوضعت وإذا واسع. نطاق عىل املصانع يف املنتَجة البالستيكية للسلع العاتية باملوجة
يف العظمى النُّفايات ُرقعة بجانب األبعاد الثالثية الطباعة من البالستيكية النُّفايات
بملعب مقارنة طفل ِحذاء َفردة كحجم ا جدٍّ صغريًا سيكون حجمها فإن الهادئ، املحيط
مخصص بنحو مصنوًعا كان سواء آخر، بالستيكي جسم أي ومثل ذلك، مع قدم. كرة
إىل تصل التي األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة املنتجات معظم فإن كبرية، بأعداد منتًجا أو

الُقمامة. صفيحة يف منها سيُتخلص إنتاجها دورة نهاية
إىل بيلز، جوريس الجريء، الرؤى، وصاحب األبعاد، الثالثية الطباعة رائد يشري
لالستهالك، الحايل العاملي باملعدل املنتَجات من والتخلص استهالك يف استمررنا إذا أنه
«الطباعة بعنوان مدونة عىل املقاالت إحدى يف نُفاياتنا. وسط املوت حتى فسنختنق
بيلز كتب جماًال»، أكثر نُفايات مدفن النطاق: الواسع اإلنتاج مقابل يف األبعاد الثالثية
أوِمن … الشامل الَفناء إىل النهاية يف النطاق الواسع اإلنتاج يقوَدنا أن «أخىش قائًال:
لقطع كذلك طريقنا يف نحن الفصح، جزيرة سكان ومثل … للفناء متجهون أننا بالفعل

متبقية.»10 شجرة آخر
تقريبًا الجميع مكَّنت ُمحرِّرة، رائعة مادة كذلك لكنها للبيئة، مدمرة مادة البالستيك
يف موجودة البالستيكية األجسام فقط. األغنياء عىل ِحكًرا كانت منزلية منتجات امتالك من
البالستيكية الخراطيم حتى البسيطة البالستيكية األلعاب من تقريبًا، حياتنا جوانب جميع

الدم. نقل يف تُستخدم كانت التي الناس حياة إنقاذ يف األثر عظيمة الوزن خفيفة
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املحركات يف املعِدنية مثيالتها من وزنًا أخفَّ البالستيكية السيارات غيار قطع تُعترب
بالبالستيك التغليف ينقذ البيئية. فوائده له الوزن يف التوفري وهذا الداخلية، السيارة وأجزاء
تُعترب البالستيك فصناعة وظائف؛ يخلق البالستيك أن كما الطعام، بحفظ الناس حياة
التي التغليف، صناعة أن كما املتحدة. الواليات يف وظائف ر تُوفِّ التي الصناعات أكثر من
التغليف صناعة تأتي إذ ذلك؛ من أكرب تُعترب البالستيك، بصناعة شديًدا ارتباًطا ترتبط

والطاقة. الغذاء صناعتَِي بعد العالم مستوى عىل الثالثة املرتبة يف
وبإعطاء البالستيكية، السلع عىل يقوم اقتصادنا فإن النتيجة، عن النظر بغضِّ
الثالثية الطباعة فإن املنزل، يف البالستيك من األشياء صنع عىل القدرة العاديني الناس
الثالثية الطباعة تقنيات تصبح ولكي بالبالستيك. للتصنيع جديدة قناة تفتح األبعاد
صديقة جديدة خام مواد استخدام إىل تحتاج بالبيئة، إرضاًرا أقل تصنيع وسيلة األبعاد

للبيئة.

والرتاب تدويرها املعاد الحليب أوعية باستخدام الطباعة (1-3)

الهندسة أستاذ جانرت، مارك مع تحدثُت للبيئة، الصديقة الخام املواد عن املزيد ملعرفة
الواقع يف السوق يف الطباعة مواد «معظم إن مارك قال بسياتل. واشنطن جامعة يف
دوين الجامعي األستاذ وصديقه مارك يدير كبرية.» لدرجة األرض لكوكب صديقة ليست
واشنطن. جامعة يف الثورية األبعاد الثالثية للطباعة مركز وهو سولهايم، معمل ستورتي
األبعاد ثالثية طابعة لرشاء شهر بمرتب ودوين مارك ى ضحَّ مضت، سنوات عدة منذ
ذلك منذ القرار هذا عىل يندما ولم الجامعة، حرم يف نوعها من األوىل وكانت ملعملهما،

الحني.
قابلة ملنتجات األبعاد الثالثية الطباعة هو املعمل هذا يف البحث جوانب أكرب أحد
للبيئة. وصديقٍة تدويُرها ُمعاٍد موادَّ وتطوير اختبار هذا ويتضمن الحيوي، للتحلل
«كل األبعاد ثالثي بنحو يطبعون سولهايم معمل يف الطالب فإن مارك يقول وحسبما
األبعاد ثالثي نحو عىل الطالب أحد طبع املحار». أصداف إىل الخشب إىل السكَّر من يشء

التخثر. عىل الجيدة قدرته بسبب الصقة كمادة الدم إضافة يتضمن تجريبيٍّا مزيًجا
يمكن تقريبًا «أييشء صنع يمكنها األبعاد ثالثية طابعة أي إن قائًال ذلك يفرسمارك
الرس يشء.» أي بقويل وأعني مناسبًا، حجًما جسيماته تمتلك بحيث مسحوق، إىل تحويله
وبسطه بنثره يسمحان اللذيِْن املناسبنَْي والرتكيب بالنعومة ليكون املسحوق طحن هو
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مادة إيجاد يجب مسحوق، إىل مادة أي تحويل وبمجرد الورق. بنحافة طبقات هيئة عىل
رسير يف الخليط ويوضع املادة، بمسحوق الالصق املسحوق هذا يُخلط مناسبة. الصقة
مادة ذلك بعد الطباعة رأس يُخرج ثم الورق. بنحافة طبقات هيئة عىل ويُفَرد الطباعة،
الطبقات. ليشكل مًعا املسحوق بذرات اإلمساك عىل الالصقة املادة قدرة لتفعيل مذيبة

معمل من ستورتي ودوين جانرت مارك من مهداة (الصورة الناضج الطني من مطبوعة أجسام
واشنطن). جامعة يف سولهايم

الثاني املركَز للبيئة الصديقة الطباعة مجال يف العمل تجاِرب أجرأ إحدى احتلت
األبعاد ثالثي بنحو مطبوًعا قاربًا وكانت سياتل، يف املحيل السنوي القوارب سباق يف
تُدعى والتي للمعمل، التابعة الطالبية املنظمُة َصممت تدويرها. املعاد الحليب أوعية من
«سباق يف به شاركْت قاربًا وَطبعْت املفتوحة» األجسام مُلصنعي واشنطن جامعة «نادي
يف السنوي فري يس مهرجان من جزءًا يُعترب شهري قوارب سباق وهو الحليب» كراتني
الكراتني أنواع باستخدام فقط فيه يُسمح حيث صارمة؛ بقواعد السباق يتسم سياتل.
التي املقوَّى الورق أو البالستيك من جالون أو جالون نصف سعتها أوعية للطفو: التالية

العصري. أو الحليب لحفظ تُستخدم
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أحد يف بأسابيع السباق بدء قبل القارب صنع عىل العمل الطالبية املنظمة فريق بدأ
األوعية من رطًال ٤٠ بحوايل املعمل إىل منه ورجعوا فيه، بحثوا حيث الُقمامة؛ صناديق
بالزما قاطع زودوا ثم ناعم، ملسحوق البالستيكية األوعية الطالب طحن البالستيكية.
البالستيكية البَثْق آلة ولتشغيل الصنع. منزيل بَثْق برأس أقدام ثماني يف أربع بأبعاد
من األمامي الزجاج ِمْمسحة محرَك روج ماثيو الطالب انتزع بالطابعة، الخاصة هذه
اكتشف الفاشلة، األداء تجاِرب من العديد وبعد شهرين، مدار وعىل السوبارو. سيارته
باملائة اثنني بنسبة الحجم يف لالنكماش معرَّض به الحليب أوعية مسحوق أن الطالب
فريق استغرق التصميم، يف التعديل بعض وبعد مارك، يقول وحسبما به. الطباعة عند
يف والسري رطًال، ١٥٠ وزن ل تحمُّ يمكنه قارب طباعة يف كاملني يومني الطالبية املنظمة

كنو-كاياك». «كقارب املياه
بعض األمر «تطلَّب السباق، إىل املطبوع بالقارب الفريق ذهب عندما إنه مارك يقول
مشاركة عىل املوافقة تمت السباق، عىل املرشفة اللجنة مع النقاش بعض وبعد التوضيح.»
إذن عىل الحصول وبعد فوقها. وما عاًما عرش األربعة سن مجموعة سباقات يف القارب
الطالبان أنزل السباق، بدء من دقائق خمس قبل السباق، ُحكام من األخرية اللحظات يف
ما مجموعة يف الثاني باملركز ليفوز مات وقاده املياه، يف القارب كومنز وآدم روج مات

عرشة. الرابعة سن فوق
أثبت ألنه البيئية الناحية من مثريًا مرشوًعا األبعاد ثالثي بنحو املطبوع القارب كان
األبعاد ثالثي بنحو وطباعتها استخدامها إعادة يمكن تدويرها املعاد الحليب أوعية أن
حفظ يف املستخدمة البالستيكية األوعية تُصنع لالستخدام. وقابلة أساسية أشياءَ إلنتاج
النفط، من املشتق الحراري البالستيك من نوع وهو الكثافة، عايل إثيلني البويل من الحليب
تدوير يُعاد فال ذلك، من الرغم عىل واسع. نطاق عىل ويُستخدم االستخدام، إلعادة قابل
بني التدوير إعادة معدالت فإن األمريكية، البيئة حماية لوكالة وطبًقا البالستيك، معظم
معدالت من بكثري أقل وهو املتوسط، يف باملائة ١٣ حوايل تبلغ البالستيك أنواع جميع

والورق.11 واأللومنيوم والصلب الزجاج من الُقمامة تدوير
من املشتق للبالستيك بالبيئة رضًرا أقل بديًال األصل النباتي البالستيك يوفر ربما
بالبيئة، رضًرا األقل املتاحة البالستيكية الطباعة موادِّ عن مارك سألُت عندما النفط.
الثالثية للطباعة عظيمة «مادة أنه يرى الذي الالكتيك، َحمض متعدد ى يسمَّ نوًعا وصف
اختيار الصويا من املشتق البالستيك أن كما املنصهر، بالرتسيب النمذجة بطريقة األبعاد
الذرة من املشتق الحراري البالستيك من نوًعا الالكتيك َحمض متعدد يُعترب كذلك.» جيد
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(الصورة مستخدمة حليب أوعية طحن طريق عن األبعاد ثالثي بنحو مطبوع بالستيكي قارب
جانرت ومارك املفتوحة، األجسام مُلصنعي واشنطن جامعة نادي من بومان براندون من مهداة

واشنطن). بجامعة سولهايم معمل من ستورتي ودوين

القابلة الحراري البالستيك أنواع من وهو األبعاد، الثالثية الطباعة يف االستخدام شائع
فيمكن املاء، يف للذوبان قابل أنه وبما الدعم، مواد يف استخدامه ويمكن املاء. يف للذوبان

استخدامه. وإعادة — املذيبات وليس — باملاء شطفه
إعادة وهي للبيئة صداقة أكثر البالستيك طباعة لجعل جيدة أخرى طريقة هناك
يقول الطباعة. عن املتخلفة ستايرين بوتادين أكريلونرتيل بالستيك خيوط وبيع تدوير
معملنا يُجري قريبًا. تدويرها املعاد البالستيك خيوط بيع شخص يبدأ أن «أتمنى مارك:
إىل البالستيكية مخلفاته منزل كلُّ حوَّل لو ماذا الفكرة. هذه عىل تجاِرب أخرى ومعامل

رائع!» أمٌر إنه األبعاد؟ الثالثية الطباعة يف استخدامها يمكن بالستيكية خيوط
لالستخدام متاحة تدويرها املعاد البالستيك خيوط من دفعة أول ستصبح ربما
آالف عرشة مبلغ التقنية، فريمونت كلية يف الطالب ماكناني، تايلر جمع قريب. عما التِّجاري
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املهَملة البالستيكية األجسام صهر وتعيد تطحن آلة لصنع ستارتر كيك موقع عىل دوالر
اسم تايلر أطلق للطباعة. بالستيك خيوط إىل لتحويلها األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة
لكنها االستخدام «سهلة بأنها موقعه عرب ووصفها هذه التدوير إعادة آلة عىل «فيالبوت»
االستدامة لقوة األبعاد الثالثية الطباعة اكتساب يف ستساعد وهي كذلك، للبيئة صديقة …

الحقيقية.»
«لجعل مارك: يقول للمزيد. حاجة هناك لكن جيدة، بداية البالستيك تدوير إعادة إن
لطباعة طرق إىل نحتاج الحياة، تطوير يف تساهم أن يمكن تقنية األبعاد الثالثية الطباعة
الرتاب.» وحتى والرمل تدويره املعاد والزجاج الطعام مخلفات مثل املخلفات؛ من املنتجات
مسحوق استخدام املمكن من كان هل الستكشاف البحوث من باملزيد للقيام مارك يخطط
األرز «دقيق مارك: يقول األبعاد. الثالثية للطباعة مستدامة خام كمادة الغذائية املواد
املنتجات أن كما الطباعة. يف ا جدٍّ جيد بنحو ويؤدي تقريبًا، العالم أنحاء جميع يف متاح

للغاية.» قليلة تكلفتها القمح قش أو الذرة قرشة مثل للطعام الثانوية
رائًعا اتجاًها للبيئة الصديقة األبعاد الثالثية الطباعة «تبدو قائًال: كالمه مارك أنهى
خياليٍّا، شيئًا لالستخدام قابلة أجسام إىل املخلفات تحويل إعادة تبدو وربما لنسلكه،

تحقيقها.» يمكننا كان إن لنرى بتعمق فيها النظر تستحق فكرة لكنها

الوافرة» «املخلفات إىل املخطط» «التقادم من (2-3)

بل الخام؛ املواد أو التصنيع بعملية يتعلق ال األبعاد الثالثية للطباعة البيئية األخطار أحد
وصنع تصميم عىل القدرَة للناس األبعاد الثالثية الطباعة تتيح الجديد. التفكري بأسلوب
الحياة يف يشء «ال القديم: املثل يقول كما لكن به. يحلموا أن يمكن مادي جسم أي
الكثري وإنتاج الخام املواد لتبديد اإلغراء كذلك يخلق إنتاج أدوات الناس فإعطاء باملجان»؛

املخلفات. من
إىل مبارشة تؤدِّ لم عقود، بضعة منذ التكلفة القليلة الليزر طابعات ظهرت عندما
واسع نطاق عىل املتاحة الطباعة تقنيات شجعت بل الورق، يستعمل ال الذي املكتب ظهور
الطابعات ُوجدت إذا فإنه باملثل، وعشوائي. مبذِّر بنحو الطباعة عىل الناَس والرخيصة،
للناس ل وتسهِّ املخلَّفات، من املزيد إنتاج إىل تقود فربما مكان، كل يف األبعاد الثالثية

ألفعالهم. السلبية النتائج إدراك دون من تبذيري بنحو أشياءَ صنع
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واحدة. مرة والقطع مرتني بالقياس الجراحني وحتى والخياطات املهندسون يُنصح
ويخطط سيقيس املهندس أو املصمم فإن كثرية، املخاطر أو مكلًفا اإلنتاج يكون عندما
التصميم برامج إن له. مخطط هو كما يسري املادي اإلنتاج أن من للتأكد األخرى تلو مرة
لهذا االنتباه عدم من سيسهالن قريبة، األبعاد ثالثية طابعة ووجود االستخدام، سهلة
«التصنيع من روًحا تولِّد األبعاد الثالثية الطباعة فإن الحظ، لسوء للبيئة. الصديق األسلوب

بهذا. للقيام استعداد لديهم الذين الناس بعض يف العقالني» غري
واكتشفت ملعميل صباح ذات ذهبت مبارش. بنحو العقالني غري التصنيع آثار رأيت
عشوائي بنحو تقبع الشكل نفس من الشكل مشوهة البالستيكية األجسام من أكثر أو ٢٤
النُّفايات هذه صانع أن اتضح األبعاد. الثالثية املعمل طابعة بجانب تقع التي الطاولة عىل
يف املعمل يف الليَل قىض الذي طالبي أحد كان ُقمامة صفيحة مللء تكفي التي البالستيكية
درايس واجب أجل من محموم؛ بنحو األخر تلو واحًدا بالعيوب مليئة أوليٍة نماذَج طباعة
تصميًما الطالب هذا طبع األخرى، تلو واحدة األوراق يمزِّق محبَط كاتب وِمثل به، ُكلف
يخرج أن أمل عىل أخرى؛ مرة وطبعه التصميم ملف يف بسيط بنحو أبعاده عدَّل ثم

سابقه. من أفضل الجديد النموذج
لكن رقمية، هيئة يف واختبارها بتجميعها األولية األكواَد الربمجيات مهندسو ينقح
يبدد بل ثمينة، خام موادَّ يبدد ال مرة من أكثر تجميعها وإعادة املعيبة األكواد تجميع

الشكل. مشوهة بالستيكية بأجسام الُقمامة صفيحة يمأل ال لكنه املطور، وصربَ وقَت
فإن األولية، النماذج صناعة عملية من األبعاد الثالثية الطابعات عت رسَّ وقد واآلن،
الصغرية. لألجسام األقل عىل واقعيٍّا، خياًرا أصبحت بالبيئة الضارة املادي التنقيح عملية
عىل أوًال اختبارها من بدًال األبعاد ثالثي بنحو أولية تصميم أفكار الناس يطبع عندما
يصفه قد ما يتبعون فهم ثالثًا، أو مرتني القياس بعمليات القيام أو إلكرتوني ُمحاٍك
وقت وحتى املنتج. تصميم عملية أثناء تصميم عقلية من بدًال تنقيح عقلية بأنه البعض
الطابعات تسهل للوقت. ومضيعة للمال مكلفة املادي العالم يف التنقيح عقلية كانت قريب،
يشء وهو طباعتها، طريق عن خاصتهم التصميم ملفات اختبار للناس األبعاد الثالثية
أساليب استخدام أو بنحتها األشياء هذه صنع عليهم يجب كان إذا به ليحلموا يكونوا لم

النطاق. الواسع التصنيع
وصوًال املهندسني أو للطالب يتيح معمل أو متجر أي زرت إذا مقبل، هو ملا إشارة يف
الفاشلة بالتجاِرب سيمتلئ مستٍو سطح أي فإن األبعاد، ثالثية لطابعة محدود غري
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والخطأ؟ بالتجِربة للتصميم سننتقل هل فاشلة. طباعة تجاِرب

لعملية األمد بعيد إيجابي جانب هناك ذلك، من الرغم عىل األبعاد. الثالثية للطباعة
املعقدة التصميمات اختبار مناسب بنحو فيها يمكن ال التي املواقف يف املادي التنقيح
— تقريبًا استحال تعقيًدا، أكثر التصميمات أصبحت فكلما محاكاة؛ برنامج باستخدام
كانت إذا بما والتنبؤ كمبيوتر، شاشة عىل فحصها — محرتف مهندس إىل بالنسبة حتى
الكمبيوتر باستخدام الجيدة النمذجة برامج أن صحيح الواقع. أرض عىل مجِديَة ستكون
اآلن حتى هناك ليس لكن مصمم، جسم ألي املادية الخواص محاكاة يف تساعد أن يمكنها

املادي. الجسم لفحص بديل أي
تقليل يف تساعد أن الصنع رسيعة األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة األولية للنماذج يمكن
مادي نموذج فبصنع النطاق. الواسع التصنيع يف التجميع خطوط عىل املخلفات َكمية
أن من للتأكد أخرية فرصة لهم تُتاح واملصممني املهندسني فإن رقمي، تصميم ملف من
قبل الجمالية والعيوب التصميم مشكالت تصحيح يمكن وهكذا ستفلح. للمنتج خططهم
التي النسخ آالف وتُخرج الثمينة الطاقة لتبدد العمل النطاق الواسع التصنيع آالت تبدأ أن

أخطاء. بها
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حد عىل عليها وخطًرا البيئة عىل للحفاظ أمًال األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات تُعد
الستخراج مور تشارلز يذهب أن اآلن من عاًما ٢٠ بعد لإلحباط املثري من فسيكون سواء،
من وغريها مخصصة، حمام ستائر وحلقات األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة بالستيكية لعب
كل مثايل، عالم يف الهادئ. املحيط يف العظمى النُّفايات رقعة من التافهة الصغرية الحيلِّ
تصبح ولن الصحراء، يف الشميس التصليد عملية مثل ومبتكًرا نظيًفا سيكون التصنيع
لجعلها فعال بنحو سَعيْنا إذا إال بطبيعتها بالبيئة صديقة تقنية األبعاد الثالثية الطباعة
طباعة مواد وصنع األبعاد الثالثية للطباعة الفريدة القدرات استغالل أمكننا فإذا كذلك،
جديد وجيل أقرص توريد سالسل هيئة عىل البيئية الفوائد فسنحصد للبيئة، صداقة أكثر

نة. املحسَّ املنتجات من
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جديدة وجبهاتقانونية واألمان امللكية

وخاصة آخر؛ شخص أمام عائًقا يُمثِّل بينما لشخص حماية القانون يصبَح أن يمكن
واجهُت امللكية. أو األمان مثل فلسفية موضوعات تناول تحاول التي للقوانني بالنسبة
كانت والهندسة. بالتصميم املهتمني الثانوية املرحلة لطالب صيفية دورة تقديم أثناءَ هذا
تصميم برامج باستخدام املنتجات تصميم مبادئ تقدِّم ألسبوع مدتُها وصلْت التي الدورة
طالب كل يصمم أن هي الخطة كانت بمعملنا. الخاصة األبعاد الثالثية والطابعة بسيطة
شيبوايز. رشكة موقع عىل للبيع يعرضه وأخريًا التِّجارية، قيمته ويصف ويسميه منتًجا،
أيام آخر ويف املنتجات. تصميمات من غنيٍّا تنوًعا الطالب صنع األسبوع، نهاية يف
بمنتجه الخاص التصميم ملف طالب كل ل يُحمِّ أن وهي األخرية الخطوة عرضُت الدورة،

اإلنرتنت. عرب سيُباع حيث شيبوايز موقع عىل
حماية يكرس كيف بابتهاج صديقه يُري الدورة بداية يف كان الذي الطالب، أحد
ملف لت حمَّ إذا «لكني قائًال: سخط يف يده رفع مجانية، موسيقى لتنزيل فون اآلي هاتفه
نسخ عدة ويصنع ما شخٌص يُنزله أن يمنع الذي فما اإلنرتنت، عىل خاصتي التصميم

ثمنها؟» دفع دون من مجانية
يف اإلنرتنت عىل منتجها تصميم تحميل عليها يجب ال ربما إنه قالت أخرى طالبٌة
مِلقبض املصمم املزخرف فون اآلي هاتف حامل كان إن متأكدة تكن لم فهي األمر؛ نهاية
قال بينما الشارع، يف والتحطم االنزالق من ما شخص هاتف ملنع يكفي بما آمنًا الدراجة
مطبوعة ألُحجية صممها التي امللفات شخص استخدم إذا ما كثريًا يهتم ال إنه آخر طالب
الفضل ينسب ثم تصميمه ما شخٌص يأخذ أن هو فعًال ضيقه يُثري ما األبعاد. ثالثي بنحو

لنفسه. تصميمه يف
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للتعبري فقط دقائق بضع الثانوية املرحلة طالب من املجموعة هذه استغرقت
األبعاد. الثالثية بالطباعة يتعلق فيما املستقبل يف تكمن التي القانونية التحديات عن
األبعاد الثالثية بالطابعات املحيطة السوق فإن خلْت، عقوٍد منذ الكمبيوتر صناعة وِمثل
مأهولة غري جديدة ومساحة مفتوحة جبهة إنها َمهدها. يف زالت ما بها املتعلقة والخدمات
ومقيمي القوانني صناع أنظار ليجذب للغاية متواضًعا التِّجاري نشاطها زال ما نسبيٍّا

واملجرمني. للرشكات القضائية الدعاَوى
شامًال. تغيريًا ستُحدث التي الناشئة التقنيات لهذه السلبي باألثر التنبؤ يصعب
ما خالل مكتبك. فوق براءة بكل ساكنًا يقبع الذي خاصتك الشخيص للكمبيوتر انظر

قواعده. حتى القانوني نظامنا الحوسبة هزت الَعقد، من يقرب
أمًرا كانت التي — املضافة القيمة رضيبة أو املحلية املبيعات رضيبة أصبحت
تَجري التي التِّجارية للتعامالت معقدة محاسبية مسألة — مىض فيما وبسيًطا مباًرشا
تلتف اإلنرتنت. عىل تماًما آخر معنًى التعقب أو املالحقة جريمة واتَّخذت اإلنرتنت. عرب
وتصفِح بحِث تاريَخ رادٍع دون من لتتتبع املستهلك خصوصية قوانني حول الرشكات
مركزية؛ محلية ظاهرًة املنظَّمة الجريمة تُعد ولم اإلنرتنت. عرب الرشائية وعاداته املستهلك
وخفية. بعيدة أماكن من والتجسس التحايل جرائم يرتكبون اإلنرتنت مجرمي إن حيث
يف خلفية غرف يف بعملها تقوم مكلفة صناعية أدوات الكمبيوتر أجهزة كانت عندما
لقْدر وصلت عندما لكن الجديدة، القانونية التحديات من الكثري تُثر لم البيانات، مراكز
املوجودة واللوائح القوانني أن برسعة والرشكات الناس اكتشف الناس، عامة من كبري
واملكان للملكية األساسية القانونية التعريفات وأن لألىس، مثري بنحو مالئمة غري بالفعل

تعريفها. إعادة يتحتم والهيئة
لألمام، رسيعة تقنية قفزات فيها تحدث صناعة أي مثل األبعاد، الثالثية الطباعة إن
واألنشطة املستخدم أمان من مألوفة غري وأشكاًال جديدة قانونية تحديات أيًضا ستواجه

أحًدا. تنتظر ال التكنولوجيا لكن ببطء، تتغري والقوانني اإلجرامية.

املزورة واملنتجات والعقاقري األسلحة طباعة (1)

صدرت عامة خدمة نرشة يف املهارة. تتطلب مهنًة يُعترب مىض فيما العملة تزوير كان
جديدة فصيلة يُعتربون اليوم مزوِّري أن إىل األمريكية الرسية الخدمة وكالة أشارت مؤخًرا،
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مهارات واكتساب الكمبيوتر استخدام أساسيات «ملعرفة فقط اليوم رون املزوِّ يحتاج تماًما.
حكومي». وتعليم والخطأ التجِربة طريق عن

باستخدام مصنوًعا املزورة النقود من باملائة واحد من أقل كان ،١٩٩٥ عام قبل
كان ،٢٠٠٠ عام وبحلول فقط، سنوات خمس بعد الليزر. وطابعات الكمبيوتر أجهزة
متطورة.1 ألوان بطابعة ومطبوعة اإلنرتنت عرب مصممة املزورة النقود نصف حوايل
الخراطيش وتقنية امللونة الليزر وطابعات الكمبيوتر باستخدام التصميم برامج حررت
القديمة التقليدية األوفست طباعة تقنية كانت إذ للجميع؛ وأتاحتها املال تزوير عملية

العملية. هذه يف الخربة من سنوات لديه ماهًرا مزوًرا تتطلب
املرخصة غري واألسلحة املزيفة البضائع لكن اقتصاديٍّا، رضًرا يسبب ر املزوَّ املال
املناقشات أوليات إحدى تمت جسدي. أذًى إحداث يمكنها األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة
مشاركة موقع عىل ٢٠١٢ عام يف األبعاد الثالثية الطباعة مجتمع يف حدثت التي األخالقية

.Thingiverse.com ى يسمَّ ملفات
ثالثي بنحو مطبوع بندقية من لجزء تصميم ملف املوقع مستخدمي أحد ل حمَّ
للناس امللف أتاح األبعاد. ثالثية منزلية بطابعة البالستيك من صنعه يمكن األبعاد
هذا كان سالح. لحمل رخصة عىل بالحصول متعلق املراقبة عملية من مهم جزء تخطي
يخضع أن تتطلب التي هذه البندقية نموذج من الوحيدة القطعة هو بالتحديد الجزء
األبعاد، ثالثي بنحو هذا البندقية جزء وبطباعة آخر، بمعنًى عنهم. لتحرٍّ مستخدموها

األسلحة. مراقبة قوانني تجنُّب شخص ألي يمكن
الثالثية الطباعة مجتمع فعل رد وكان املوقع؛ عىل ُطرح فيما القانون يتدخل لم
بأن قرار اتُّخذ النقاشات، من الكثري وبعد النهاية، ويف املوضوع. يف التفكري هو األبعاد

املوقع. من امللف إزالة البندقية جزء مصمم من يُطَلب
باسم اإلنرتنت عرب أسلحة صانع صنع األوىل، الواقعة عىل أشهر بضعة مرور بعد
بنحو مطبوعة بالستيكية أجزاء من جزئي بنحو مصنوًعا عامًال ناريٍّا سالًحا «هافبلو»
بنحو مطبوعة أجزاء من مزيج من ومصنوًعا ٢٢ عيار من السالح كان األبعاد. ثالثي
لكن البالستيك من الناري للسالح األسايس الجسد كان مشرتاة. وأخرى األبعاد ثالثي

املعِدن. من كانت الرصاص إطالق حجرة
بما قوية كانت الناري للسالح املكوِّنة املطبوعة األجزاء أن اإلنرتنت عرب هافبلو أعلن
خاصة. ُمَعدات ألي حاجة هناك تكن ولم رصاصة. ٢٠٠ منه أطلق أنه لدرجة يكفي
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مهداة (الصورة األبعاد ثالثي بنحو مطبوع بالستيك من جزئي بنحو ُمصنَّعة ٢٢ عيار بندقية
جاسليك). مايكل من

باستخدام اسرتاتاسيس رشكة إنتاج من نسبيٍّا قديمة بآلة مطبوعة السالح أجزاء كانت
لطباعة الراتينج رشاء تكلفة أن السالح صانع قدَّر التِّجارية. لألغراض عادي راتينج

دوالًرا.2 ٣٠ حوايل بلغت السالح أجزاء
تُعترب األبعاد الثالثية الطابعات لكن الخاص سالحك صنع دائًما املمكن من كان
أجساًما األبعاد ثالثية طابعة تصنع التكنولوجيا. متقني من للمجرمني املثالية األداة
هيئة عىل سالح املثال، سبيل عىل اآلالت، أو باليد قبُل من الصنع ممكنة غري كانت بأشكال
حملها، وإمكانية الحجم بصغر األبعاد الثالثية الطابعات وتتميز شعر. فرشاة أو حذاء
مصانع إىل االحتياج دون من رسية بطريقة اآلخر تلو مخصص جسم صنع يمكنها كما

املنتج. عن رضوري غري كشف أي أو تنسيق أو
فاعلية أكثر — السائدة والتصنيع التصميم صناعات مثل — والجرائم التزوير أصبح
وباملثل كربى؛ تجارة القانونية غري األسلحة وتجارة الجديدة. التقنيات بواسطة وابتكاًرا

املخدرات. يف االتجار
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املصممة العقاقري (1-1)

الطبيب يصف أن يجب كان عندما املايض، أيام عن ما يوًما أحفادكم ستخربون ربما
أمني إذن عىل الحصول يجب كان أو عليها، الحصول يمكنَهم حتى للناس معينة أدوية
ا؟» «حقٍّ متسعة: وعيون باستعجاب إليك سيستمع من سريد خطرة. كيميائية مواد لرشاء
ظهور قبل األمور بها تسري التي الطريقة هي هذه كانت «نعم، موافًقا: رأسك ستهز

بنفسك.» األشياء صنع لك تتيح التي الكيمياويات مصانع
جالسجو، بجامعة األستاذ كرونني، يل يصف أولسون، نيكي للكاتبة املقاالت أحد يف
التكلفة. قليلة األبعاد ثالثية طابعة عىل قائم مصغر كيميائي معمل وهو مرشوعاته، أحدث
مصنع لطباعة هوم آت فاب وهي املصدر، مفتوحة طابعًة وفريُقه كرونني يل استخدم

التفاعل». «أداة باسم يصفونه ما أو مصغر كيماويات
شكًال تعطيه أوعية عىل الداخيل تكوينه يحتوي البوليمر من جل هي التفاعل أداة
يتأثر ال الذي الزجاجي االختبار أنبوب ومثل الكيميائية. التفاعالت حدوث يتيح ا خاصٍّ
لحدوث محايدة بيئة تتيح التفاعل أداة فإن داخله، يحدث الذي الكيميائي بالتفاعل
الرقمي والتحكم الدقة وفريقه كرونني استغل تشويش. أي دون من الكيميائية التفاعالت
تحفيز يمكنها دقيقة أوعية عىل يحتوي مخصص جل لصنع األبعاد الثالثية للطباعة

بكثري. أقل بتكلفة الكيميائية التفاعالت
فاألوعية جديدة؛ فكرة خاص وعاء داخَل كيميائية تفاعالت إحداث فكرة تُعترب ال
ألي رضوريٍّا جزءًا لسنوات كانت الكيميائية التفاعالت وتحفز تُحدث التي الحاويات أو
باستخدام معقدة كيميائية تفاعالت تحفيز عىل القدرة هو الجديد كبري. ِتجاري معمل

بالفعل. ومتاحة التكلفة رخيصة أدوات
مساحًة مىضتحقيقه فيما الصعب من كان الذي واملواد الكيماويات بني الدمج يتيح
الكيميائية املركبات أنواع من املزيد استكشاف للكيميائيني ستتيح للتصميم جديدة
موادَّ وجود أيًضا يعنَي أن يمكن لكنه واالبتكار، االستكشاف رسعة يعني هذا الجديدة.

جديدة. استجمام عقاقري أو للرقابة خاضعة غري جديدٍة
«الطباعة قائًال: قدراته يصف املرشوع، هذا يف الرائد كرونني يل بحث ملخص يف
قليلة مخصصة أجهزة بصنع والتكنولوجيا العلم تغيري عىل القدرة تمتلك األبعاد الثالثية
املركزي التحكم آخر، بمعنًى لصنعها.»3 مىضمنشآتمخصصة فيما تتطلب كانت التكلفة
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القليلة والتصميم اإلنتاج أدوات تحدي سيواجه والكيماويات األدوية صناعتا تمارسه الذي
التكلفة.

ضبطه. يف وصعبًا أكرب سيئة ألغراض استغاللها أصبح التكنولوجيا قوة زادت كلما
نسبيٍّا والثابتة املتسقة الطرق يكرس شخيص بنحو العقاقري إنتاج اسم عليه يُطلق ما
للعقاقري وإنتاجهم الناس تصميم يُمثِّل أن ويمكن الكيميائية. واملركبات العقاقري لصنع

تنظيميٍّا. كابوًسا خاصتهم القوية والكيماويات
بائس؛ بنحو بالفعل فشلت املتحدة الواليات يف اليوم املخدِّرات ضد الدائرة الحرب
عىل القبض يف الثمينة الرضائب دوالرات وتضيع عنيفني، غري بمجرمني ممتلئة فالسجون
وزادت تأهيلهم، إلعادة تكلفة وأقل فاعلية أكثر برامج تطبيق من بدًال املخدِّرات مدمني
املمكن من الذي الدمار تخيَّل العقاقري. من زائدة جرعات من املتقدمة الدُّول يف الوَفيَات
والتي لهم، املفضلة الكيماوية الرتكيبات من مجموعة تصنيع الناس استطاع إذا يحدث أن

الالزمة. التفاعل أداة بطباعة املنزل يف امِلزاج تغري
مجهولة. كيميائية مواد إنتاج وهو آخر، خطًرا رة املصغَّ الكيماويات مصانع ستثري
العريض التسمم حالة يف لذا معروفة؛ فئات يف مصنفة املنزلية واملواد العقاقري معظم إن
يف يساعدهم للعمل، قياسيٍّا إطاًرا الطب يف العاملون يمتلك زائدة، دواء جرعة تناول أو
حلوًال أو عقاقري الناس طبع إذا لكن عالجه، وكيفية الجسم عىل الكيميائية املادة أثر فهم
بالضبط الشخص تناوله ما معرفة يف أكثر عسريًا وقتًا ستواجه الطب مهنة فإن مصممة،

لعالجه. الالزم الرتياق هو وما
مساعدة عىل القدرة له التكلفة قليل الكيمياويات إنتاج فإن ذلك، من الرغم عىل
لتتحول املنازل يف األبعاد الثالثية الطابعات تخيُّل «يمكننا كرونني: يقول كذلك. الناس
مصغرة» «تطبيقات بتقديم ربما واألدوية. العالجات ومنها املنزلية، لألشياء مصنِّعات إىل
يستعينون وهم املستهلكني رؤية يمكننا أبل، رشكة تقدمه بما شبيهة بدقة محكومة

إليه.»4 يحتاجون الذي العالج لصنع املنزل يف ليستخدموها شخيص عقاقري بمصمم

املستهلك أمان (2-1)

إليه ينظر أمٌر وهو املستهلك، أمن وهو األبعاد، الثالثية الطباعة تقنية ستثريه آخر خطر
الوقائية اإلجراءات عدد هو نسيانه يسهل ما به. مسلَّم كأمر الصناعية الدُّول يف معظمنا
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أذًى ألي نتعرَض لن أننا من للتأكد السنوات مدار عىل نُفذت التي والتنظيمية القانونية
نشرتيها. التي املنتجات بواسطة

أو يُرام ما عىل يعمل ال مطبوع بديل آلة جزء بسبب بعُد لألذى أحد يتعرض لم
أحد األقل). عىل خطري بنحو (ليس ذاتها األبعاد الثالثية الطابعة بسبب أو مطبوعة لُعبة
لكن املجرمني عىل القبض ليس املستهلك بأمان يتعلق فيما القانونية الجوانب أصعب

املشكلة. ُحدوث عند قانونيٍّا املسئول من معرفة
الرباءة) (أو اللوم من املتورطة األطراف يُِحل اسمه، جاذبية رغم الرضر، قانون إن

اإلصابة. أو للموت ما شخٌص ويتعرض ما منتٌج يتعطل عندما
أنه عىل الربهنة استطاع إذا تنتهي طَرف أي مسئولية فإن القانون، هذا بموجب
عىل العادية. االستخدام ظروف يف املنتج فشل مخاطر وتقليل لرد كافية بمجهودات قام
خاصته اإلطارات انفجار مسئولية تحميله يمكن لإلطارات ُمصنِّع أي فإن املثال، سبيل
الرسعة هذه كانت لو وحتى الساعة؛ يف ميًال ٨٠ عن السيارة رسعة فيها تزيد مرة كل يف
اإلطارات ُمصنِّع نفس فإن ذلك، مع الحدوث. محتمل سيناريو هذا لكن قانونًا، مجرَّمة
رصيف. يف بسيارته باالصطدام الشاري قيام بعد اإلطار انفجر إذا املسئولية يتحمل لن
الجاني الطَرف من يل: قل املحاكم. قاعات يف ما يوًما يحدث ربما سيناريو إليكم
بمواصفات سيارة ِمْقود حسنة بنوايا للسيارات ُمِحبَّة تطبَع النظرية؟ الحالة هذه يف
امِلْقود هذا إن للقول داعي ال منزلها. قبو يف الواقعة ورشتها يف األبعاد ثالثي بنحو خاصة
موقع من التصميم ملف اشرتت لقد واألمان. الجودة فحص إلجراءات يخضع لم املطبوع
ومقابض الحديثة الجو معطرات مثل وزاهية جديدة سيارات إكسسوارات يبيع شهري

الحركة. ناقل
وبعد سيارته. يف الشاري ويُركبه اإلنرتنت عرب املطبوع امِلْقود السيدة هذه تبيع
بشدة أُدير إذا ينفك املخصص املطبوع امِلْقود أن ا جدٍّ متأخًرا يكتشف أسابيع، بضعة

مأساوي. سيارة حادث يف ويموت كبرية، برسعة القيادة أثناءَ لليسار
فِلَمن السيارة، حادث يف مات الذي الشاري عائلة عن يدافع الذي املحامي أنك تخيَّل
الذي للشخص أم امَلِعيب؟ التصميم ملف َصنع الذي للشخص هل املسئولية؟ ل ستحمِّ
السيارة مصنِّع ربما أم امِلْقود؟ عن أعلن الذي للموقع أم وباعه؟ األبعاد ثالثي بنحو طبعه

الطباعة؟ مادة ر موفِّ أم األبعاد؟ الثالثية الطابعة صانع أم فيها؟ امِلْقود ُركب التي
ظهور أيام أوائل يف للمسئولية. واضحة حدود وضع يف املساعدة للمعايري يمكن
حدوث يف متكرر بنحو تسبب مما كثريًا، تنفجر الغاليات كانت البخارية املحركات
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معايري بوضع املسئوليات تحديد عىل ترص التأمني رشكات وكانت وأرضار. إصابات
للتصديق املتطلبات أدنى تحدد املعايري من مجموعة النهاية يف وُوضعت لإلنتاج، واضحة
وصمامات األمان وهوامش املادة ُسْمك مثل للعمل؛ محدد بخار لضغط غالية استخدام عىل
عليها. ن يُؤمَّ ال الغالب يف املعايري هذه فيها تتوافر ال التي الغالية وكانت الضغط، تحرير
للمسئوليات. حدود وضع يف للمساعدة األبعاد الثالثية للطباعة مماثلة معايري ر ستُطوَّ
الطباعة مواد منتجو وسيحاول للعمل، طابعاتهم لرتخيص الطابعات صانعو سيجاهد
أن املحتمل ومن عليها. الزيادة أو الخام املواد ألداء املطلوبة املعايري بأدنى الوفاء
ومحددة واضحة معايري غياب يف األبعاد، ثالثي بنحو املطبوعة املعقدة املنتجات مصنعي
ترخيص قرأت إذا ستألفه موقف وهو تام، بنحو املسئولية من سيتنصلون للمسئولية،
ومعظم جديًدا. برنامًجا فيها تثبت مرة كل يف برسعة عليه توافق الذي النهائي املستخدم

محدد». غرض ألي مالءمتها يضمن ضمان أي دون من هي، «كما تُباع الربامج
أدواتهم لتحسني األبعاد الثالثية الطباعة تقنية استخدام برسعة املجرمون سيتعلم
واشرتينا السيئ الحظ حاَلفنا إذا جديدة مخاطر جميًعا ونواجه القانونية. غري وخدماتهم
معينة آللة برداءة مصنوعة أو مقلدة وتكون األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة غيار قطعة
بنحو املطبوعة الجديدة والكيمياويات لألسلحة ويمكن حرجة. لحظة يف تتعطل أن يمكن
البعيد، املستقبل ويف األرشار. أيدي يف وقعْت إذا مدمر أثر ذات تكون أن األبعاد ثالثي
بنحو املطبوعة لألعضاء سوداء سوق إىل البرشية لألعضاء السوداء السوق تتحول ربما

تنظيم. ألي تخضع ال والتي حيوي
حياتنا أنشطة معظم يف تؤثِّر أال املحتمل من املهمة املخاوف هذه إن الواقع، يف
مع التعامل سيكون معظمنا سيواجه الذي القانونيَّ التحدَي أن وأظن كبري، بقدر اليومية

الفكرية. للملكية الزمن عليها عفا قوانني

الفكرية امللكية وحقوق األبعاد الثالثية الطباعة (2)

االقتصاديني بعض ويُرِجع األرايض. عىل للسيطرة الناس حارب الوسطى، العصور يف
العامة امللكية ذات األرايض كانت حيث الوسطى العصور إىل الحديثة الرأسمالية أصول
من وحدات عىل للسيطرة الرشكات تُجاهد واليوم، خاص. بنحو مملوكة لوحدات تقسم
أساس تُمثِّل التي الجديدة األرايض هي ِتجاريٍّا الثمينة األفكار وأصبحت الفكرية. امللكية

الحديث. اقتصادنا
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الشهرية نابسرت قضية صنعت املستهلكني، أسواق يف الرقمية الوسائط انترشت عندما
يصل لم الرتفيه. وصناعات املوسيقى محبي بني رسمي بنحو معلنة وحربًا تحول نقطة
الكربى الرشكات أن الناس ويرى النقطة، هذه إىل بعُد األبعاد الثالثية الطباعة عالم
األلعاب رشكات مثل — رشس بنحو الفكرية ملكياتها تحرس أنها عنها املعروف العدائية
نسخ بسبب املال تخرس بدأت بأنها بعُد تشعر ال — اإلعالمية والتكتالت والربمجيات

منتجاتها. من األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة
الطباعة تقنيات تكسب عندما اليوم املتبع واملراقبة» «االنتظار أسلوب يتغري ربما
املبيعات. من جزء عىل تحصل بحيث الكافينَْي والحجم التِّجاري الزخم األبعاد الثالثية
كل تتيح التي األبعاد الثالثية الطباعَة أن تظن كنت «إذا هانا: بيرت الصحفي يقول وكما
الطباعة فمجتمع بالفعل؛ كذلك فهي يدوم، أن من أجمل أمٌر حاليٍّا للجميع مجانًا يشء
أيٍّ مع الصدام — قصد عن أو بالصدفة سواء — وتَجنَّب صغري، اليوم األبعاد الثالثية

الكبار.»5 الالعبني من
املرشوعات وأصحاب املتحمسني املستهلكني لكن القانون، منتهكي من ُعتاة هناك
مجموعة وجود الصغرية املرشوعات وُمالك الناس معظم ل يُفضِّ آخر. يشء الصغرية

األبعاد. الثالثية الطباعة تخص القانونية اإلرشادات من واضحة
بحسن هاٍو فرد أو صغرية رشكة مالك يطبع افرتاضيٍّا؛ سيناريو نستكشف دعونا
شخصية من األصل طبق نسخة وهو البالستيك، من صغريًا تمثاًال األبعاد، ثالثي بنحو نية
التمثال اللعبة صانع يعرض ثم النسخ، حقوق بموِجب محميَّة شهرية متحركة رسوم

دوالًرا. ٢٠ بمبلغ اإلنرتنت عىل موقعه عرب للبيع الصغري
النسَخ واأللعاب لإلعالم عاملية رشكة يف العاملون املحامون يرى أسابيع، بضعة بعد
والتهمة وامتناع». «وقف رسالة ويرسلون اإلنرتنت، عرب للبيع متاحة التمثال من املطبوعة
الحصول دون من النرش حقوق بموِجب محميَّة لعبة من مرخصة غري نسخة صنع هي
الرسالة وتنص بالطباعة، ترخيص عىل للحصول مقابل ودفع العاملية الرشكة إذن عىل
عىل للحصول يتفاوض أو املوقع من املطبوع الصغري التمثال اللُّعبة صانع يزيَل أن عىل

ترخيص.
النرش، حقوق بقانون ى يسمَّ ما يدرك وال النية َحسن اللعبة صانع كان إذا هنا،
الكافية الجرأة يمتلك ال اللُّعبة صانع أن ربما أو موقعه، من اللُّعبة وبأًىس برسعة فسيزيل
ما كل هذا الكبرية. الرشكة مع قضائية معركة يف ويدخَل بمحاٍم ليستعني الكايفَ املال أو

هنالك.
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رسالة وصول بعد اللُّعبة صانع قرر لو ماذا آخر؟ بنحو املوقف سار لو ماذا لكن
ربما بها. الخاصة النرش حقوق يخرق ال الواقع يف أنه الكبرية الرشكة من واالمتناع الوقف
املسببة األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة األصلية اللُّعبة بيع عن ويتوقف التسوية عىل يوافق
املطبوعة، الصغرية التماثيل من جديدة مجموعًة ويبيع سيصمم ذلك، من وبدًال للمشكلة.
العالم. أنحاء جميع من مختلفة دول رؤساء رءوَس تُمثِّل صغرية بالستيكية تماثيُل وهي
هذه ومثل الكبرية. بالرشكة خاصة شهرية لشخصيات أجسام فوق ستوضع الرءوس هذه

األبعاد. ثالثية وطابعة تصميم بربنامج إنجازها الرسيع من سيكون التعديالت
رسالة الجريء األلعاب صانع إىل وترسل منزعجة الكبرية فالرشكة الحكاية؛ وتستمر
هذه عند سيستسلمون الصغرية الرشكات أصحاب أو الناس ومعظم أخرى. وامتناع وقف
بسالم، املحنة ويتجاوزون عمالقة، عاملية رشكة مقاضاة عىل يقِدرون ال فهم املرحلة؛

خرسوا. إذا وخاصة
الحقوق حماية أنصار من ين الخريِّ أحد يؤسس حيث االفرتاضية؛ امللحمة تستمر
يتدخل باألمر، سماعه وبمجرد املشكالت. هذه ملثل القضائية للمواجهة ُصندوًقا املدنية
املطبوعة التماثيل هذه يبيع من لكن القضائية، املسائل فواتري دفع ويعرض الرجل هذا
عمل إطار لتوفري تعديلها يجب النرش حقوق قوانني بأن بشدة يؤمن فهو مثايل؛ شخص
املعركة ويدفع التحدي قدر عىل يكوَن أن ويقرر األبعاد، الثالثية للطباعة وعميلٍّ عادل

الكبرية. الرشكة ضد لها مًدى أقىص إىل القانونية
التكاليف ستقيِّم ربما الكبرية الرشكة لكن بعُد، نعرف ال ذلك؟ بعد سيحدث الذي ما
التماثيل صانع فيها تسبب التي املبيعات يف البسيطة الخسارة مقابل املحتملة القانونية
للرشكة التنفيذيون املديرون يقرر أن املحتمل من الحالة، هذه يف األبعاد. الثالثية الصغرية
مع العائد. يف البسيط الفقد يساويان ال القانونية والتكاليف السيئة الدعاية أن الكبرية
بحقوق محميَّة ألعاب طباعة يف واملستهلكني الصغرية الرشكات من املاليني بدأ إذا ذلك،
معارَك يف والدخول للمواجهة ستُْضطر الكبرية الرشكة فإن األبعاد، ثالثي بنحو نرش
املوقف كان وإذا مختلفة، عديدة بطرق هذا االفرتايض السيناريو إعادة يمكننا قضائيٍة.
األبعاد، ثالثي بنحو ومطبوعة اخرتاع برباءة مسجلة اآلالت إلحدى بديلة قطعة يتضمن

مشابه. قانوني موقف يَنتج أن املحتمل فمن
لحقوق خرق حوَل كاملة قانونية معركٌة بعُد تحدث لم الكتاب، هذا كتابة وقَت
بالوسائط الخاصة القضايا خالل من املنشأة القانونية للسوابق ونظًرا الفكرية. امللكية
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حول رسيعة قانونية مناوشات بضع بالفعل بدأت وقد وشيك، هذا فحدوث الرقمية،
الفكرية. امللكية حقوق

طبق بالستيكية نسخًة األبعاد، ثالثي بنحو وطبع، املتحدة اململكة من شاب َصمم
تكن لم ألخيه. اململوكة املتحركة الرسوم شخصيات مجسمات أحد من مستوحاة األصل،
تهديد رسالَة محاموها فأرسل بهذا؛ سعيدة املجسمات لتلك املصنِّعة «باراماونت» رشكة
النرش حقوق يخرق يفعله ما أن من وحذروه املطبوعة، لُعبته بحذف فيها طالبوه للشاب،
املتوقع. غري القانوني بالتهديد صدمته بعد لهم الشاب رضخ لألسف بالرشكة. الخاصة
سحق الكربى للرشكات فيمكن حدين؛ ذا سالًحا الفكرية امللكية قانون يُعترب
فإن ذلك، ومع لها. كسالح الفكرية امِلْلكية مستخدمني املبتكرة التقنيات ووأد منافسيها
مبالَغ عىل يحصلوا حتى الفكرية امللكية حقوق عىل يعتمدون والفنانني املخرتعني صغار
ولم الفنية. أعمالهم أو اخرتاعاتهم من ماديٍّا تستفيد التي الرشكات أو الناس من عادلٍة
بنا الخاصة الصيفية والهندسة التصميم دورة يف املشارك الثانوية املرحلة طالُب يكن
إذنه؛ دون أفكاره كربى رشكة تنفذ أن من قلًقا الفكرية، امللكية بمسألة ا مهتمٍّ كان والذي

لنفسها. وتنسبَها ترسَقها أن من قلًقا كان بل
الرَّمادية املناطق لفهم عميل قانوني عمل إطار وضع يف األمر هذا يف التحدي يكمن
املوجودة الفكرية امللكية قوانني تطبيق نسبيٍّا البسيط من املختلفة. واملنظورات الكربى
اآلخرين ملكية ينتهكون رين مزوِّ أو قرصنة محرتيف الجناُة يكون عندما بالقوة بالفعل
فإن شائعة، تقنيًة األبعاد الثالثية الطباعُة تصبح عندما لكن تخريبي. وبنحو عمد عن

االستثناء. هم سيصبحون التقليديني األرشار

التِّجارية العالمات (1-2)

رخيصة كبرية رياضية حقيبة واشرتيت مفتوحة، سوق يف الكاريبي جزر يف مرة ذاَت كنُت
عالمة كانت بسيط؛ بتعديل لكن جانبها عىل الرياضية «نايكي» عالمة عليها القماش من
امتالك يف السبب الحجم. يف منها أصغر رأسية أخرى تقطع بنايكي الخاصة الصح
من صانعها حماية هو الزائدة العالمة هذه الرياضية نايكي لحقائب املشابهة الحقيبة

الكربى. للرشكة التِّجارية العالمة خرق
امللكية حقوق من تُعترب التِّجارية العالمات فإن االخرتاع، وبراءات النرش حقوق ومثل
التِّجاري». «الشعار أو التِّجاري» و«االسم التِّجارية العالمة بني الناس يخِلط الفكرية.
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«مظهر أو مسجلة عالمة عادة فهي هذا؛ من تحديًدا أكثر التِّجارية العالمة تكون ما عادًة
معينة. رشكة صنعته منتًجا هناك أن املستهلكني إىل يشري ِتجاري»

أصبحت الحني ذلك ومنذ املستهلكني. حماية كان التِّجارية للعالمة األسايس الغرض
مليارات إىل املميزة التِّجارية العالمة قيمة تصل أن ويمكن أكرب، بشكل تسويق أداة

الدوالرات.
حكومية هيئة من عليها الحصول يجب التِّجارية العالمات فإن االخرتاع، براءات ومثل
يكون أن فيجب ِتجارية، كعالمة جذاب شعار تسجيل بساطة بكل يمكنك فال مركزية؛
من يختلف (وهذا سنوات خمس مرت وإذا للبيع. متاًحا الشعار عليه ستضع الذي املنتج
العالمة فتعترب للبيع، التِّجارية للعالمة الحامل منتجك تتيح أن دون من ألخرى) دولة

استخدامها. شخص ألي ويمكن ُمهَملة، عالمة التِّجارية

النرش حقوق (2-2)

تكون أن يجب كما املفيدة، القيمة من نوًعا تمتلك التي االخرتاعاِت االخرتاع براءاُت تحمي
األعمال عىل تنطبق النرش حقوق فإن العكس، عىل ِتجاريٍّا. نشطة التِّجارية العالمات

اإلبداعية.
ملنفعة يهدف وال تعبريي، عمل هو فني عمل أي أن هي النرش حقوق يف الفكرة
«األجسام واينربج: ويليام األبعاد، الثالثية الطباعة وخبري املحامي يفرس وكما فائدة. أو
واملالبس فضفاضة، كلمة االستفادة النرش. بحقوق حمايتها يمكن ال بوظائف تقوم التي
لكن النرش، حقوق بموِجب املالبس من قطعة يزين ما شكٍل حماية ويمكنك مفيد، يشء

نفسها.»6 التفصيل طريقة حماية بموِجبها يمكن ال
حرصية حقوًقا األصيل العمل صانع تعطي النرش حقوق فإن االخرتاع، براءة ومثل
القياسية املدة لكن آلخر، بلد من املدة هذه (وتختلف الوقت من معينة ملدة الستغالله
مالك إذن طلب الرشكات أو الناس عىل ويجب عاًما). ٧٠ عليه ويزيد صانعه، عمر هي
بنحو عرضه أو إقراضه أو بيعه أو العمل تعديل أو إنتاج إعادة أجل من النرش؛ حقوق
يخططون كانوا إذا إذن عىل الحصول إىل الناس يحتاج وال جمهور. أمام تقديمه أو عام
عىل درايس فصل يف استخدامه مثل العادل» «االستخدام ى يسمَّ فيما أصيل عمل الستخدام

املثال. سبيل
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رسمية تقديم عملية خالل من تُمنح ال النرش حقوق فإن االخرتاع، براءة وعكس
خالل من إبداعي عمل يُقدم عندما النرش حقوق حماية تظهر مركزية. حكومية لوكالة
املمكن من أنه الرغم عىل لكن النرش، لحقوق رسميٍّا تسجيًال الحكومات وتتيح ما. وسط
خالف حدوث حالة يف وامللكية األسبقية لتحديد مفيدة وسيلة الرسمي التسجيل يكون أن

رضوريٍّا. ليس فإنه قضائي،
من بمقاضاة الحقوق هذه خرق محاربة محاولة يمكنهم النرش حقوق يمتلكون من
صاحب فإن قضائية، دعوى إقامة يف البدء وقبل ذلك، من الرغم عىل لها. خرَقه يدَّعون
ما باستخدام يفعله عما يتوقف أن بخرقها املتهم من يطلب أن أوًال عليه يجب الحقوق
ويُوِقف النرش حقوق يخرق أنه يدرك بالخرق املتهم يكن لم وإذا وقف، بإخطار ى يُسمَّ
متكرر بنحو تحدث والتي — هنا املشكلة مشكلة. أي هناك يكون فلن يفعله، كان ما
ال الناس معظم لكن بالفعل، الحقوق خرق قد يكون ال ربما بالخرق املتهم أن هي —

هذا. ملعرفة املحاكم إىل الذهاب يريدون
النرشسيكون بحقوق املتعلقة املستقبلية املعارك يف الشائكة األمور أكثر أحد أن نظن
املشتق العمل فإن النرش، حقوق لقانون فطبًقا املشتقة»؛ «األعمال مسألة مع التعامل
النرش؛ حقوق بموِجب واملحميَّة سابًقا، املنشورة املواد بعض يتضمن إبداعي عمل هو
أعماًال شهرية أغاٍن من الساخرة األغنيات تُعترب كما املشتق، للعمل مثاًال تُعد فالرتجمات

مشتقة.
جديد، جسم لصنع النرش بحقوق ومحميٍّ موجود لجسم التصميم ملف َعدَّلت إذا
تماًما جديًدا عمًال تصنع أنت مرحلٍة أي ويف ا؟ مشتقٍّ عمًال تصنع أنت مرحلٍة أي ففي
آخر؟ لشخص اإلبداعي املجهود ببساطة ترسق ال، أم عمد عن أنك، أم الصانع)؟ إنك (أي
أو األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة منتجات يعرض إلكرتوني موقع أي تصفحت إذا
محمية تكون ربما التي األشياء من القليل ستقابل فربما للتبادل، أو للبيع تصميم ملفات
عالمات ذات منتجات لها التي الكربى الرشكات أن يف السبب لكن النرش. حقوق بموجب
الحسنة النية هو ليس األبعاد الثالثية الطباعة ومحبي املصممني تقايضصغار ال ِتجارية
النرش حقوق تخرق أن يمكن التي األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة فالبضائع املال؛ بل
كربى ألعاب رشكة إىل بالنسبة اإلنذار أجراُس لتَُدق تكفي كبرية بأعداد تُباع ال ما لشخص

االستهالكية. للبضائع عاملية رشكة أو
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االخرتاع براءات (3-2)

أن يعني عليها الحصول أن هو االخرتاع براءات عن الشائعة الخاطئة االعتقادات أحد
براءة عىل مخرتع يحصل فعندما تماًما؛ العكس هو األمر لكن رسية، ستظل فكرتك
التي الرضورية املعلومات عن الدولة يف االخرتاع براءات هيئة تُفصح ما، البتكار اخرتاع

االبتكار. تكرار من الفن» يف «ماهًرا آخر شخًصا تُمكِّن
كان االخرتاع لرباءات مركزية هيئة إنشاء إىل الحكومات دفعت التي األسباب أحد
براءة فإن ويكيبيديا، ملوسوعة وطبقا علنًا، ابتكاراتهم عن للكشف الحافز املخرتعني إعطاء
موافقتهم مقابل للمخرتعني الحكومة تمنحه محدود، ملكية «حق هي الواقع يف االخرتاع
يُباع أن يمكن آخر، ملكية حق أي ومثل اآلخرين. مع اخرتاعاتهم تفاصيل مشاركة عىل

بساطة.»7 بكل عنه يُتناَزل أو يُوَهب أو ص يُخصَّ أو يُنَقل أو يُرَهن أو ص يُرخَّ أو
يَمنع عندما هو املهنة رس املهنة. ورس االخرتاع براءة بني كبري قانوني فرق هناك
عن شخٍص أي إخبار بعدم ببساطة املنتَج فكرة نفس استخدام من منافسيه ما مخرتٌع
فرتة عىل يحصل ال أنه كما املهنة، رس عن الكشف أبًدا يتم وال املنتَج. ذلك عمل كيفية

بعده. عنه يُكشف تاريٌخ له يُحدد وال محددة رسمية حماية
كما ومفيًدا؛ جديًدا يكون أن يجب اخرتاع، كرباءة للتسجيل قابًال االبتكار يكوَن لكي
الواليات يف يكفي. بما مبتكرًة ملادٍة تركيب أو تصنيع أداة أو آلة أو عملية تكون أن يجب
االخرتاع. براءات لهيئة تقديمها تاريخ من عاًما لعرشين االخرتاع براءة تدوم املتحدة،
استعمال من اآلخرين منع يف الحق صاحبها تَمنح فإنها االخرتاع، براءة إصدار بمجرد
بنحو مدارة حكومية وكالة يف االخرتاع براءات عىل للحصول املخرتعون يتقدم االخرتاع.
أن ويمكن األمريكية». االخرتاع براءات «مكتب املتحدة الواليات داخَل ى تُسمَّ بمركزي،
رشكة أو الناس من مجموعة أو فرًدا اخرتاع براءة عىل الحصول يريد الذي املخرتع يكون

رشكات. عدة أو
تمتلك مخرتًعا كنَت إذا املقاضاة. هي االخرتاع براءة حقوق لتفعيل الوحيدة الطريقة
فيمكنك موافقتك، دون من اخرتاعك تستخدم أخرى رشكة أن وتظن اخرتاع، براءة
أمٌر املحاكم يف األفكار اشتباك فك أن املعروف ومن االخرتاع. براءة بخرق مقاضاتهم
يمكنها — املثال سبيل عىل املحمول الهاتف — تقنية أي فإن املثال، سبيل عىل معقد.
املخرتعني ِمئات يمتلكها التي االخرتاع براءات تحميها التي التقنيات آالف تتضمن أن

املختلفني.
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ال األبعاد ثالثي بنحو وطباعتها معينة أجسام نسخ عملية أن يف التحدي يكمن
محميَّة املنتج تقنية تكن لم فإذا دقيق، بنحو آنًفا ذُكرت التي التصنيفات مع تتوافق
ِتجارية عالمة هناك تكن لم وإذا الرباءة. لتلك خرق أي هناك يوجد فال اخرتاع، برباءة
وأخريًا، التِّجارية. للعالمة خرق أي هناك يوجد فال األبعاد، الثالثية األجسام لتلك مسجلة

كذلك. النرش بحقوق محميٍّا ليس فهو ما، منفعة أو فائدة ذا املادي الجسم كان إذا

الرقمية الحقوق إدارة (4-2)

األشخاص مليارات يصنع عندما وخاصة الفكرية؛ امللكية قانون تطبيق الصعب من
حقوق فأصحاب سعادة؛ بكل أصدقائهم مع ويتشاركونها أشياءَ من نسًخا العالم حول
حماية تحاول التي اإلعالمية فالرشكات هؤالء، كل مقاضاة يمكنهم لن الفكرية امللكية
يقول وكما خارسة، معركة تخوض القضاء خالل من خاصتها الفكرية امللكية حقوق
الجنس مقاضاة يمكنك «ال للتكنولوجيا: ماساتشوستس بمعهد األستاذ جريشينفيلد، نيل

بأكمله.» البرشي
— املستهلكني ضد وخاصة — الة فعَّ وغري وبطيئة للغاية مكلفة القضايا أن وبما
اإلجراءات وهو السوق، يف حصصها عن للدفاع شائًعا أسلوبًا تتَّبع الكربى الرشكات فإن
أبل رشكة تطبق املثال، سبيل عىل الرقمية. الحقوق بإدارة ى يُسمَّ ما أو التقنية، الوقائية
الناس ملنع خاصتها تيونز آي تطبيق عىل تنرشها التي امللفات عىل الرقمية الحقوق إدارة
فون، اآلي هواتف حماية الناس يكرس وعندما النسخ. من معني عدد من أكثر صنع من
تخلصوا أنهم هو مقابل أي دفع دون يريدونه يشء أي تنزيل لهم يتيح الذي السبب فإن
إلكرتوني كتاب أي نسخ يمنع الذي السبب هي اإلدارة هذه الرقمية. الحقوق إدارة من

آخر. إلكرتوني قارئ عىل
إلدارة رسميٍّا نظاًما األبعاد الثالثية والطابعات التِّجارية التصميم برامج تمتلك ال
االخرتاع براءات وساطة لرشكة فرع حصل ،٢٠١٢ عام يف اآلن. حتى الرقمية الحقوق
الرباءة عىل الحاصل االخرتاع كان .٨٢٨٦٢٣٦ رقم اخرتاع براءة عىل فنتشارز إنتلكتيوال
باختصار، األبعاد. الثالثية الطابعات ومنها التصنيع آلالت الرقمية الحقوق إدارة يخص
ثالثية طابعة قرأْت فإذا الرقمية، الحقوق إلدارة تقنية عىل ستحتوي التصميم ملفات فإن
يشبه ما وهو طباعته سرتفض فإنها التقنية هذه عىل محتٍو تصميم ملف أي األبعاد

خاصته. الرتخيص رمز صالحية مدة انتهاء بعد للعمل برمجي تطبيق أي رفض
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الجارف التيار لكبح منها طائل ال محاولة الرقمية الحقوق إدارة تقنيات تكون ربما
بني التسلح يف جاريًا سباًقا تخلق التقنيات هذه األبعاد. الثالثية بالطباعة الخاص
األجسام آخر: تعقيد هناك األبعاد، الثالثية بالطباعة يتعلق وفيما والرشكات. املستهلكني
الثالثية الطباعة ثم الضوئي للمسح تخضع التي االخرتاع براءة أو النرش بحقوق املحميَّة
يوضح وكما التصميم. ملفات يف املغروسة الرقمية الحقوق إدارة تلتقطها ال األبعاد
التي التصميمات مشاركة هي «املشكلة هاوفه: وباتريك بوير وأدريان برادشو سايمون
التصميم مستندات وليس — مرشوع كأمر إليها يُنظر والتي — العكسية للهندسة تخضع

األصلية.»8
الحقوق إدارة يخص جديد لرصاع تحسبًا ربما — الحرة الربمجيات مؤسسة صنعت
األجهزة بائعي املؤسسة تعتمد حريتك». «احرتم ى يُسمَّ اعتماد برنامج — الرقمية
يف والتحكم املستخدم بُحرية الخاصة املؤسسة معايريَ منتجاتُهم تَستويف الذين اإللكرتونية
فتقول: هذا، االعتماد لربنامج معايريها موقعها عىل املؤسسة وتصف والخصوصية، املنتج
األجهزة من جديد نوع يف رغبتنا عن التعبري إىل الرشكات، لتلك وعمالء كمواطنني «نحتاج،
ثالثية طابعًة االعتماد عىل حصل من أول كان حريتك.» تحرتم ألنها دعمها للجميع يمكن

أوبجيكتس». «ألف رشكة تبيعها والتي بوت» «لولز طراز من األبعاد
املوسيقى ملفات عىل القرصنة معدالت أن إىل تشري بعضاالستبيانات أن مؤخًرا قرأت
من خوفهم بسبب املوسيقى ملفات نسخ عن الناس يتوقف لم الرتاجع. يف أخريًا بدأت
خاطر طيب عن املال يدفعون املوسيقى محبو أصبح ذلك، من بدًال القانوني. العقاب
بيع يف أفضل أسلوبًا اتبعت النهاية يف املوسيقى رشكات أن بسبب املوسيقى ملفات لرشاء
تتأخر (وال رقمي بنحو برسعة تَصُدر املوسيقية األلبومات أصبحت إذ الرقمية؛ املوسيقى
تقنيات وتطورت االستخدام يف سهولة أكثر اإللكرتونية املتاجر أصبحت كما عمد)؛ عن

اإلنرتنت. عرب والدفع التنزيل

االبتكار حرية مقابل الحرصية (3)

من والعمالء منافسيها ملنع القانونية الخدمات مقابل كبرية مبالَغ الرشكات تنفق ملاذا
بيع أو لصنع الحرصي الحق امتالك أن هو الشائع االفرتاض منتجاتها؟ من نسخ صنع
الجذور؛ عميقة الفكرة وهذه الربح. تحقيق ِمفتاح هو معينة ِتجارية عالمة أو معني منتج
والتحكم الحقوق تلك تفعيل أن عىل الفكرية امللكية حقوق عن بشدة املدافعون فيرص

اإلبداع. عىل وقائم قوي القتصاد أساًسا يصنعان صارم نحو عىل فيها
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يستفيد صناعي مجال أو منتج فكل البساطة؛ بهذه ليس األمر أن هو الواقع لكن
لتحقيق دائًما رضورية ليست الفكرية امللكية حقوق إن آخر، بمعنى مختلفة. بدرجة
الواقع يف النرش وحقوق االخرتاع براءات أن يدَّعون الناس بعض فإن الواقع، يف الربح.

واالزدهار. النمو يف اإلبداعية الرشكات ملساعدة الرضوري لألفكار الحر التدفق تخنق

راب ريب طابعة (1-3)

الفكرية، امللكية حول بديل منظور عىل والحصول األبعاد الثالثية الطباعة عن املزيد ملعرفة
األشخاص أكثر أحد إىل للتحدث إنجلرتا غرب جنوب يف املمتدة املرتفعة التالل إىل سافرنا
راب» «ريب طابعة صانع بوير، أدريان وهو األبعاد، الثالثية الطباعة مجال يف تأثريًا
فهي فيه؛ جدال ال أمٌر هذا التطور، ِجماح تَكبح االخرتاع «براءات أدريان: يقول الشهرية.

عاًما.» ٢٠ ملدة يمتلكها شخص ألي احتكار حق تمنح بطبيعتها
الجوانب من للعديد االخرتاع براءة واط جيمس سجل «لقد قائًال: أدريان ويضيف
طيلة يتغري لم الذي املحرك لتطور حدث ما إىل انظر لكن البخاري، للمحرك الحيوية
حدث االخرتاع، براءة صالحية انتهت عندما لكن وات، اخرتاع براءة عمر من عاًما عرشين

الصناعية.» الثورة حدثت ثم كبريان وابتكار تطور
علم أي لديهم يكن لم ،٢٠٠٤ عام يف راب ريب طابعة وطالبُه أدريان صنع عندما
ريب مرشوع ظهر الفكرية. امللكية حقوق حقل يف وتجِربة ثورية تقنية ستصبح أنها
جني للروائية السابق املنزل من بالقرب القديمة باث مدينة تقع باث. جامعة يف راب
تتخلل كما الروماني، العرص خالل بُنيت قديمة حجرية أقواٌس باملدينة تحيط أوستن.

املمتدة. الخصبة التالل ترميمها أُعيد التي الكبرية البيوت
ثوري حديث كشكل راب ريب طابعة ظهرت القديمة، األثرية العجائب هذه وسط
األوىل، متفردة. جعلتاها خاصيتني تمتلك الطابعة كانت البداية، منذ املنتج. تطور من
ترخيص باستخدام اإلنرتنت عرب مجانًا األساسية مخططاتها مشاركة قرر أدريان أن هي
الطباعة تقنية تخص اخرتاع براءات عىل للحصول عمد عن يْسَع لم املصدر. مفتوح
يحتاَج أالَّ وهي تقليدية، غري عمل باسرتاتيجية الطابعة ُصممت ثانيًا: للطابعة. والتصميم

مطلًقا. النوع نفس من أخرى طابعة رشاء إىل مستخدمها
قادرة ستكون راب ريب طابعة كل أن هي للمرشوع األمد طويلة الرؤية كانت
طباعتها يمكن هذه الغيار قطع فإن الطريقة، بهذه خاصتها. الغيار قطع صنع عىل
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التقليدية غري املكونات معظم صنع يمكنها املصدر مفتوحة األبعاد ثالثية راب ريب طابعة
الفكرية للملكية النظرية األطر وتحدي إنتاجها إعادة تحفيز إىل يؤدي مما منها ُصِنعت التي

راب). ريب ومرشوع بوير أدريان من مهداة (الصورة

جديدة راب ريب طابعة صنع ما مستخدم أراد وإذا لرشائها. حاجة هناك يكون ولن
التي طابعته عىل أجزاءها األبعاد ثالثي بنحو سيَطبع ببساطة فإنه منها)، اآلالف (أو
أن يمكن راب ريب طابعة صنع فإن األرانب، توالد ومثل بنفسه. ويجمعها يَستخدمها

مطَِّرد. بمعدل يتزايد
إيرش الهولندي للرسام شهرية صورًة لألذهان ذاتيٍّا تتكاثر التي اآللة فكرة تجلب
الرسومات تصبح حتى نهاية؛ ال ملا َجرٍّا وهلمَّ رجًال، يرسم رجًال يرسم رجًال ر تصوِّ التي
األولية مخططاتها تكون التي وحتى اآلالت معظم إن رؤيتها. يمكن وال الصغر املتناهية
النسخة فهي راب، ريب طابعة أما البديلة، قطعها تصنيع يمكنها ال املصدر مفتوحة

نهائي. ال بنحو متكرر حاسوبي لوغاريتم من املادية
آلٌة استطاعت إذا السائد. بالنظام اإلخالل من أشكال عدة إىل هذا يؤدَي أن يمكن
براءة لحقوق امتالكها ادعاء رشكة ألي الصعب من فسيكون خاصتها، الغيار قطع صنَع
التقادم وهي االستخدام، شائعة للعمل أخرى اسرتاتيجية عنها. والدفاع بشأنها اخرتاع
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برسعة، منتجاتها تعطلت إذا الصناعات بعض تستفيد كذلك. تماًما ستنتهي املخطط
يصممون كيف يحسبون املهندسني فإن الحاالت، هذه يف املناسبة. اللحظة يف فقط لكن
ينتهَي حتى ممكنة فرتة ألطول يبقى حتى ممكنة؛ طريقة بأفضل منتًجا ويصنعون
أساس له وليس خيال َمْحض األمر هذا أن تتصور ال ذلك. بعد كثريًا ليس لكن الضمان،

الواقع. يف
كثريًا أن يبدو ال التي األمور «أحد فقال: االخرتاع، لرباءات رؤيته عن أدريان سألنا
رشكة تمتلك أن املمكن من أنه هو يفهمونها التقليدية باألعمال ى يُسمَّ فيما يعملون ممن
ال إنك الناس سيقول ربح. عىل الحصول يمكنك زال وما بالكامل، مجانًا أشياءَ تبيع
أن يجب هي: واإلجابة الربح؟ تحقيق سيمكنك فكيف فكرية؛ ملكية حقوق أي تمتلك

قيمة.» إلضافة طريقة تجد
الخاصبمشاركة األثر أدريان يناقش عندما التجارة. ليسضد راب ريب مرشوع إن
تكون أن يجب النرش وحقوق االخرتاع براءات أن يوضح مجاني، بنحو اآلالت تصميمات
أدريان فإن الكتاب، هذا كتابة وقت ويف الواقع، يف عدة. خيارات ضمن من خياًرا ببساطة
لبيع ناشئة رشكة إلطالق خطط ولديه باث جامعة يف األخري الدرايس فصله يُنهي كان

راب. ريب طابعة خدمات
عن تخليك بسبب رابحة رشكة إدارة يمكنك ال أنه «فكرة األمر: هذا أدريان فرس
إن قيمة.» إضافة هو به القيام يمكنك ما كل واضح. ُهراء َمْحض هي الفكرية امللكية
تفيد ال الفكرية امللكية قوانني كانت إذا مبارش: منظور الفكرية امللكية عن أدريان منظور

تغيريها. إىل حاجة فهناك الناس،
براءة عىل الحصول يف الحرية لهم هوم آت وفاب راب ريب طابعات مستخدمو
يتحمل خاصٍّ طباعة رأس املثال، سبيل عىل عليها؛ يدخلونها التي للتحسينات اخرتاع
أمٌر لعمالئه رشكة صاحب أي مقاضاة أن أدريان يوضح األواني. غسالة يف وغسله وضعه
يف ن تحسُّ أو تطور «أي اإلطار: هذا يف يقول خاصته. العمل نموذج لحماية وعقيم َفظ
أنفسهم، املستخدمني مبادرات من يأتي راب ريب طابعة إلكرتونيات أو تصميم أو برنامج
الوقت يستثمرون أنفسهم فاملستخدمون اإلرشادات؛ تعطي رئيسية جهة أي هناك فليس
فيمكنهم آخرين مستخدمني أَلهموا وإذا الطابعة. لتصميم التطورية العملية يف والتفكري

مجهوداتهم.» ودمج مًعا التجمع
املستخدم فيهما يتحكم اللذين واإلنتاج للتصميم تجسيًدا راب ريب طابعة تُعترب
طابعة لتصميم األولية املخططات فإن األبعاد، الثالثية هوم آت فاب طابعة ومثل تماًما.
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طابعة لبناء التعليمات فإن املصدر، مفتوح برنامج كود ومثل املصدر. مفتوحة راب ريب
رسوم أي املستخدمون يدفع فال اإلنرتنت؛ عرب باملجان متاحة هوم آت فاب أو راب ريب

النرش. حقوق عىل للحصول مبالغ أو
النماذج داخَل طريَقه هوم آت وفاب راب ريب تصميمات من العنارص بعض َوجد
ميكربوت، رشكة من «١ «ريبليكيتور الطابعة يف البارزة النتائج إحدى تتمثل التِّجارية.
السوق. يف املستهلكني مستوى عىل تجاريٍّا األبعاد الثالثية الطابعات أشهر إحدى وهي
العالم، حول مكان كل يف هوم آت وفاب راب ريب طابعتَْي عىل العثور يمكن اليوم

معدلة. تصميمات عىل واألخرى األصلية األولية املخططات عىل ِبناء ُصممت إحداهما

من مهداة (الصورة (٢٠٠٦) املصدر ومفتوحة األبعاد ثالثية هوم آت فاب طابعة مرشوع
برويجل). فان فلوريس وتصوير هوم آت فاب فريق

ذكر الجدير من فإنه التِّجارية، مثيالتها يف املصدر مفتوحة الطابعات هذه أثرت إذا
فإن ذلك، مع هوم. آت وفاب راب ريب طابعتَي يف أثرت التِّجارية الطباعة تقنية أن
تعرضت والتي االخرتاع، براءات امتلكت التي التِّجارية األبعاد الثالثية الطباعة رشكات
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(عىل راب ريب مرشوع إيقاف قط تحاول لم راب، ريب طابعة تصميم قبل من للخرق
طابعات تصنيع أو بيع يتضمن لم راب ريب مرشوع أن بسبب ربما ِعلمنا)، حسب األقل
الطابعات. لتصميمات املفتوحة املشاركة فقط ن تضمَّ ولكن مبارش، بنحو األبعاد ثالثية
عن نتجت التي اإليجابية الدعاية أن أدركت هذه الكربى الرشكات أن إىل هذا يرجع ربما
أدركت أنها أو بالكامل، األبعاد الثالثية الطباعة مجال شهرة من ستزيد راب ريب مرشوع
عىل ويحصلون سيتخرجون فإنهم املدرسة، يف راب ريب طابعات الطالب استخدم إذا أنه

العمل. يف الحديثة التِّجارية الطابعات سيستخدمون النهاية ويف وظائف،
والتحكم الفكرية امللكية حقوق تجنب يف املتمثل — راب ريب توجه سيفعله الذي ما
السلع أن أدريان يعتقد التجارة؟ عن التقليدية األفكار يف — الطابعة وتصميم إنتاج يف
الجديدة «العملة الشأن: هذا يف يقول وتوافرها. صنعها يف سهولة أكثر تصبح املادية
جاهد املادية، األجسام من نسخ صنع سهولة زادت فكلما الحرصية.» ستكون للمجال

غريهم. أحد يمتلكها ال أشياء المتالك الناس
محموًما سباًقا ستكون النتيجة فإن الجديدة، التنافسية امليزة الحرصية أصبحت إذا
التصميم أدوات أكثر ل تسهِّ جانب، فمن والرشكات؛ املستهلكني بني واالبتكار األصالة يف
— اآلخر الجانب عىل لكن الطلب. وحسب فريدة سلع صنع األبعاد الثالثية والطباعة
نوعه. من فريد ملنتج البسيط والتعديل النسخ ل ستسهِّ األدوات نفسهذه فإن — وللمفارقة
أن أو الجديدة األفكار تظهر أن «بمجرد قائًال: أوضح أدريان، مع حديثنا أثناء
الفكرة فإن التكنولوجيا، بسبب ا جدٍّ رخيصة ا جدٍّ باهظة كانت قديمة فكرة تصبح
عندما آخر، بمعنًى حاليٍّا.» نمتلكها التي االتصال تقنيات بفضل العالم ستغرق الجديدة
مجدية غري أداًة الفكرية امللكية قانون سيصبح تقريبًا، يشء أي صنع شخص ألي يمكن

األفكار. انتشار يف التحكم يف
سهولة، أكثر ونسخها املادية لألجسام العكسية الهندسة تصبح عندما ما، بطريقة
مكان عىل الحفاظ تحاول رشكة ألي أهمية أكثر ستصبح الفكرية امللكية قوانني فإن
بالقوة الفكرية امللكية حقوق تفعيل فإن ذلك، من الرغم عىل السوق. يف لها مناسب
يلخص دائًما. فعاًال أمًرا ليس — الرقمية الحقوق إدارة أو القانون طريق عن سواء —
عىل أثر أقل إلحداث قوي بنحو العمل االخرتاع براءة قانون عىل «يجب قائًال: األمر أدريان
األمر فإن االقتصاد، إلدارة الفكرية امللكية قانون السياسيون يستخدم عندما االقتصاد.

الجييل.» من بروافَع آلة توجيه يشبه
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املصدر املفتوحة اإللكرتونية األجهزة (2-3)

تُتاح التي اإللكرتونية لألجهزة جيَديْن مثاَلنْي هوم آت وفاب راب ريب مرشوَعا يُعترب
أصبحوا الذين املبتكرين من ُمتناٍم لكنه صغري عدد هناك مجاني. بنحو تصميماتها
املحددة. االستخدام رشوط من يحررها مما مجاني؛ بنحو أجهزتهم تصميمات يتيحون
املفتوحة اإللكرتونية األجهزة حركة فإن املصدر، املفتوحة الربمجيات فلسفة يشبه وفيما

الحالية. الفكرية امللكية قوانني تفرضها التي القيود عىل ا ردٍّ تُعترب املصدر
زالت ما املصدر املفتوحة اإللكرتونية األجهزة تراخيص فإن الكتاب، هذا كتابة وقَت
األرجح. عىل سيَزيدان املتاحة الرتاخيص وتنوع عدد فإن الحركة، وبتطور مهدها، يف
اآلخرين للمبتكرين تتيح الرتاخيص تلك فإن املصدر، املفتوحة الربمجيات تراخيص ومثل
باالستخدام الرتاخيص بعض ويسمح آخر. مبتكر أي تصميمات وتعديل استخدام

املعدلة. للتصميمات التِّجاري
صديق نظام صنع هو املصدر املفتوحة اإللكرتونية األجهزة حركة أهداف أحد
لكن وبأمان باملجان األجهزة تصميمات مشاركة يمكن حيث بالنشاط؛ ونابض لألعمال
بالحركة الخاصة الرتخيص نماذج أنصار من العديد يمتلك اليشء. بعض منظمة بطريقة
نة محسَّ نسخ بيع يف يكمن الربح فإن منهم، العديدين إىل وبالنسبة فيها، يعملون أو رشكًة

خدمية. عروض أو املصدر مفتوحة تصميمات من
والربمجيات التِّجارية الربمجيات بني ناجح توازن إحداث يف الربمجيات عالم نجح
واملطورين للقراصنة املصدر املفتوحة تراخيصالربمجيات تتيح لسنوات. املصدر املفتوحة
التِّجارية والرتاخيص النرش وحقوق االخرتاع لرباءات ومحدًدا معروًفا بديًال والرشكات
من متنوعة بمجموعة مغطاة الربمجية األدوات من العديد فإن الحقيقة، يف التقليدية.

املصدر. املفتوحة الربمجيات تراخيص
فإن عامة، فبصورة محدودة، خيارات لديهم األجهزة مصممي فإن العكس، عىل
يصممون الذين الصغرية والرشكات املخرتعني كل ليس لكن مقبولة؛ االخرتاع براءات
التي القانونية والتعقيدات التكاليف يريدون األجهزة أو اإللكرتونية الدوائر لوحات
الحق عىل الحصول يف تحديًدا يرغبون ال أنهم كما االخرتاع، براءة تسجيل عملية تصاحب

ابتكارهم. استخدام من اآلخرين يمنع الذي القانوني
املصدر، مفتوح خاصتهم اإللكرتونية األجهزة تصميم يجعلوا أن املخرتعون اختار إذا
والربمجيات لألجزاء التفصييل الوصف (أي املخططات كل للجميع يتيحون فإنهم
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إليها سيحتاج التي األساسية املعلومات وهي الرضورية)، «اللوحة» وملفات والرسومات
املعلومات هذه وتُتاح الجسم. أو املنتج من األصل طبق نسخة صنع إلعادة شخص أي

املقبول. االستخدام يحدِّد ترخيص بموِجب املنشورة
ذلك؛ املخرتعون أراد إذا مخاطرة روح تمتلك أن املصدر مفتوحة لألجهزة يمكن
باسم يُعرف ما إىل يتحول املصدر، مفتوح للتصميم األصيل املخطط يصبح أن فبمجرد
ابتكار عن قبُل من نُرشت التي التقنية املعلومات هو السابق االبتكار السابق». «االبتكار
براءة عىل والحصول للفكرة ِملكيتهم ادِّعاء املبتكرين لغري الصعب من يجعل ما وهو ما،

لها. اخرتاع
املصدر املفتوحة اإللكرتونية األجهزة حركة وضعتْها التي الرتاخيص مجموعة إن
املفتوحة الربمجيات مع الحال هو كما ناضجة مرحلة يف وليست مهدها يف زالت ما
بفضل التزايد يف آخذ املصدر املفتوحة األجهزة استخدام فإن ذلك، من الرغم عىل املصدر.
مجتمع يف بدير. وآية جيب أليشا وهما لشابتني، والجرأة والرؤية املتحمس، املجال مجتمع
واختصاصيتَْي كقائدتنَْي تربزان وآية أليشا فإن النساء، عن الرجال عدد فيه يزيد مجال

أعمال. ورائدتَْي تقنية
املصدر املفتوحة اإللكرتونية األجهزة حركة أليشا وصفت «ميك»، مجلة مع مقابلة يف

قائلًة: التقني لالبتكار كحافز

بالقرن الخاص االخرتاع براءات نظام هي املصدر املفتوحة األجهزة أن أعتقد
املصدر مفتوح أمًرا االبتكار بجعل تتعلق ال أنها كما … والعرشين الحادي
الحقوق من عاًما بعرشين مصحوبة تأتي ال لكنها تحرره؛ كذلك لكنها فقط
ويبتكر تصميماتك إىل يضيف كامًال مجتمًعا هناك أن هي الفائدة الحرصية.
أفضل منتج لصنع األصيل املصمم تدفع إنها ملنتجك. الداعمة أعماله ويشارك

عاًما.9 عرشين ملدة ركود حالة يف حبسه من بدًال تطويره، يف واالستمرار

فلسفتها لكن االبتكارات، أنواع لكل الحل هي املصدر املفتوحة األجهزة تكون ال ربما
زالت ما حيث واإللكرتونيات، الربمجيات مثل نسبيٍّا؛ املعقدة للمنتجات كبري بنحو تصلح
الناس من قليًال إن األصلية. مخططاتها إتاحة بعد مطلوبًا أمًرا األصيل الصانع خربة
شخص ِقبَل من املصممة املعقدة، اإللكرتونية الدوائر أو الخوارزميات تطوير يمكنهم

إطالقه. بعد حتى املرشوع يف متحكًما يظل ما عادًة األصيل املصمم فإن لذا آخر؛
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ومن بسهولة، األصيل صانُعه ويُنىس يُنسخ البسيط االبتكار فإن ذلك، من الرغم عىل
حاجة هناك تكن لم إذا إليه قيمة إضافة من االستفادة عىل يقِدر لن صانعه أن املحتمل
يُدَرك التي الرائعة البسيطة االبتكارات إىل بالنسبة خاصًة صحيح، وهذا كخبري؛ لخدماته
الرصيحني املدافعني بعض أن يف السبب هذا كان هل أتساءل بسيطة. فرتة بعد ُكنهها
أجهزة يبتكرون وأشخاص برمجيات مطورو هم املصدر املفتوحة األجهزة تراخيص عن
ميكانيكيٍّا جهاًزا أو ما ملادٍة جديدة وصفة يبتكرون الذين الناس لكن معقدة، إلكرتونية

االخرتاع. براءات عىل االعتماد يف يستمرون ما غالبًا جديًدا،

الصغر املتناهية االخرتاع براءات (3-3)

جيًدا بديًال تكون ربما املفتوحة األجهزة تراخيص فإن األبعاد، الثالثية الطباعة بتطور
نظام تهيئة يف أخرى احتمالية تتمثل الرقمية. الحقوق وإدارة الفكرية امللكية لقوانني
ضع األفراد. واملبتكرين الصغرية للرشكات ودية أكثر ليصبح الحايل الفكرية امللكية
األفراد الصغر املتناهية القروض تمنح املنخفضة، الدخول ذات الدول يف أنه االعتبار يف
االخرتاع لرباءات يمكن الجديدة، املنتجات تطوير عملية ويف رشكاتصغرية. إلنشاء الفرصة

والصغرية. الكبرية الرشكات بني االخرتاع براءات مسألة يف املساواة الصغر املتناهية
الصغر املتناهية االخرتاع براءة فإن العادية، املنفعة أو التصميم براءة يشبه وفيما
فإنها ذلك، من الرغم وعىل حكومية. اخرتاع براءات تسجيل هيئة من رسميٍّا ستصدر
أقل ستكون ولذا الكاملة؛ االخرتاع براءة من أصغر الفكرية بامللكية خاصة وحدة ستكون
إلزامي حد وضع االخرتاع براءات تسجيل لهيئة يمكن وربما اإلصدار. يف وأرسع تكلفة

الصغر. متناهية اخرتاع براءة بأنها لتوصف مؤهلة لتصبح الرباءة ملجال
مئات بضع مقابل يف الصغر. املتناهية االخرتاع براءات مع األمر سيسري كيف إليكم
لرباءات مركزية حكومية لهيئة اخرتاعه يصف مستند تقديم للمخرتع يمكن الدوالرات، من
الفور، عىل وسيصدر الوقت محدد سيكون املقدم املستند هذا الصغر. املتناهية االخرتاع
وليس سنوات خمس ربما أقرص؛ الصغر املتناهية االخرتاع براءة حياة دورة وستكون
املباعة األشياء فقط ستحمي هذه االخرتاع براءة فإن التِّجارية، العالمة ومثل عرشين.
ومثل النافع. التطبيق ستغطي فإنها الكاملة، االخرتاع براءة ومثل االحتيال. ملنع ِتجاريٍّا

عليها. الحصول يف ومبارشة سهلة ستكون فإنها النرش، حق
عالم اختناق إىل سيؤدي الصغر املتناهية االخرتاع براءات توافر أن البعض يرى
سنوات الخمس ذات حياتها دورة لكن الفكرية. امللكية فضاء وتفتيت االخرتاع براءات
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سيسهل املحدود استخدامها مجال فإن الحقيقة، يف الحدوث. محتمل غري هذا ستجعل
استخدامها وجوب رشط وسيجعل موازية. اخرتاعات عىل العمل اآلخرين للمخرتعني
لسد منها كبرية مجموعة استخدام الرشكات إىل بالنسبة الصعب من صالحة لتظل تجاريٍّا

منافسيها. عىل الطريق
اإلجراءات بني النسبة من ن ستحسِّ الصغر املتناهية االخرتاع براءات إن الحقيقة، يف
براءات تقييم يف املجهود من الكثري يُبذَل النهاية، ففي العميل؛ واالستخدام القانونية
ِتجاريٍّا. تُستخدم ما نادًرا الصادرة املنفعة براءات معظم لكن عليها، والحصول االخرتاع
قضائيٍّا، عليها يُتنازع االخرتاع براءات من تقريبًا باملائة ٠٫١ نسبة فإن ذلك، إىل باإلضافة

نصفها.10 يُلغى النسبة هذه بني ومن
الحصول يف ورخيصة ورسيعة املجال محدودة االخرتاع براءات كانت إذا العكس، عىل
من بدًال وسيؤكد االخرتاع، براءة نظر عملية عىل التأكيد سيقلل التوجه هذا فإن عليها،
براءة املخرتع يُمنح أن فبمجرد الفكرية؛ امللكية لحماية العملية التِّجارية القيمة عىل ذلك
املعَلن للفكرة املدى قصري ضمنيٍّا حرصيٍّا ا حقٍّ فوًرا يُمنح فإنه الصغر، متناهية اخرتاع
براءة خرق ادعاءات فإن عامَلنْي، ِتجارينَْي كياننَْي بني خالف وقوع حالة يف وفقط عنها.

واالبتكار. واملنفعة لألصالة التقليدية باالختبارات ستُقيَّم االخرتاع

الصحيح التوازن صنع (4-3)

مكان أفضل يكون فربما الخيال، من أغرب الحقيقة كانت إذا هذا؟ كل يتجه أين إىل
علمي. خيال رواية يف هو املستقبل يف سيحدث ما لتوقع

جذابة صورة دوكتورو، كوري العلمي، الخيال كاتب يصف «الُصنَّاع»، رواية يف
املصوَّر العالم شائًعا. أمًرا األبعاد الثالثية الطابعات استخدام فيه أصبح مستقبيل لعالم
سقطت السكان من كبرية قطاعات وهناك مرتفعة، فالبطالة أزمات؛ من يعاني الرواية يف

ذاتي. بتنظيم الصفيح من مدن يف وتعيش العام، االهتمام من
حدوث يف وليسرت، بريي الرواية، يف رئيسيتان شخصيتان تتسبب عندما األحداث تبدأ
التي السلع تصميم كيفية املحليني الناس يعلِّمون عندما صغري نطاق عىل اقتصادية ثورة
وبينما التفاؤل، يسود البداية يف وبيعها. األبعاد ثالثي بنحو وطباعتها إليها يحتاجون
أنحاء جميع يف العمل كيانات تنبثق املنتجات، وطباعة تصميم اقتصاديٍّا املهمشون يتعلم

لذاتهم. احرتامهم ويستعيدون وظائف، عىل الناس يحصل وهكذا، والعالم. البالد
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مخصصة مخيفة أجسام بيع من عيشهم األعمال رواد يكسب حيث القصة، تستمر
والرخيصة املستعملة للبضائع مفتوحة يومية سوق ففي األبعاد؛ ثالثي بنحو ومطبوعة
هؤالء يبيع لإلفالس، تعرَّض الذي مارت، وول متاجر ألحد كبرية انتظار ساحة يف
الصقة وعدسات واحدة َرصاصة تحمل الصنع مرتَجلة ومسدَّسات مطبوعة تدخني أنابيب
ثالثي بنحو مطبوعة غريبة بيولوجية أجساًما فيبيعون املراهقون البائعون أما مزخرفة.
لألجنة جذعية خاليا من مصنوع ِسوار املثال، سبيل عىل «بايو»؛ باسم معروفة األبعاد
هناك املستقبيل، العالم هذا يف والجلد. والعظام الفراء من صغرية ُكرات لتصبح نمْت
ِجلد من املطبوعة الصناعية الزهور وهي حيوي، بنحو مطبوعة تقليدية أخرى سلعة

إنماؤه. تم الذي األجنة ِجلد من مصنوع رقيق
القائم االقتصاد فينهار االقتصادية؛ الديستوبيا تبدأ الرواية، من الثاني النصف يف
التقليد. لعمليات الرسيع االنتشار بسبب األعمال انهيار مع األبعاد الثالثية الطباعة عىل
النسُخ تقلِّل أن قبل التناقص، يف آخذة ضئيلة لفرتة ربح هامُش الجديدة للمنتجات يصبح
تبدأ مرِبحة، جديدة مرشوعات عن وبحثًا السوق. أرباح من التكلفة القليلة األبعاد الثالثية
والتي الفكرية، امللكية تخص التي العنيفة القضائية الدعاَوى من سلسلة ديزني رشكة

االقتصاد. من ى تبقَّ ما لشلِّ النهاية يف تؤدي
يكون ال ربما مستقبيل عالم حول لالهتمام مثرية قضائية مسائل «الُصنَّاع» رواية تثري
حقوقهم من املحرومني أن هو اإلنتاج قوة األسايسلتحرير اإليجابي الجانب إن كثريًا. بعيًدا
حدوث فهو اإلنتاج أدوات من الكثري لتوافر السلبي الجانب أما شخصيٍّا. تمكينًا سيكتسبون
األثر ذلك إىل أضف الربح. هوامش تآكل يسبب املقلَّدة األشياء فانتشار االقتصادي؛ االنهيار
يف لألفكار الخاصة امللكية فرض تحاول التي الواقعية غري الفكرية امللكية لقوانني املدمر
يشء. أي من األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة مطابقة نسخ شخصصنع ألي فيه عرصيمكن
نرشه بليغ بنحو مقال يعربِّ وكما ومتوازنة. واقعية قانونية أُُطر صنع يف الحل يكمن
قلة من تأتي املخاطر هذه «بعض الجزيئي: التصنيع عن املسئولة النانو تقنية مركز
وجود الرضوري من سيكون الحد. عن الزائد التنظيم من يأتي اآلخر والبعض التنظيم،
فيها مبالغ استجابة أي وسيخلق املجاالت، من العديد يف التنظيم من مختلفة أنواع عدة
أخرى.»11 مخاطر لظهور خصبة أرًضا ببساطة املخاطر هذه من ألي مدروسة غري أو

بدأنا فقد ضعيًفا؛ األبعاد الثالثية للطباعة القانونية للتحديات العام اإلدراك زال ما
يحدث. ملا القانون ينتبه أن قبل طويل وقٌت يمر ولن الجديد، الجانب هذا استكشاف يف للتوِّ
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هو تصنيع آلة أفضل باعتبارها األبعاد الثالثية الطابعة قوة لوصف الطرق أشهر إحدى
تتلقى اآللة تلك كانت الشهري. تريك» «ستار مسلسل عالم من الريبليكيتور بآلة مقارنتها
آلة فإنها آخر، بمعنًى كان. أيٍّا إنرتبرايز سفينة طاقم يطلبه ما وتصنع شفهية أوامر

يشء. أي صنع عىل القدرة تمتلك

ساخن جراي» «إيرل شاي (1)

أحد يُقم لم أنه وَحنَقي غيظي يثري كان طفولتي، يف تريك ستار مسلسل شاهدت عندما
ما كل كان الريبليكيتور، يظهر كان وأينما األخرى، تلو وحلقة الريبليكيتور. باختبار
يوم يف السفينة أفراد أحد يتجرأ وربما جراي. إيرل شاي من قدح تحضري هو منه يُطلب
كونه بسبب سبوك السيد خيال قلة عذر يمكننا ربما كيك. التشيز من قطعة ليطلب ما

الخيال. ينقصهم ال البرش زمالءه لكن الفولكان، جنس من
مثل آلة فبتوافر املسلسل؛ سيناريو كتَّاب عىل باللَّْوم ألقيت ناضج، وكشخص
قدح بتحضري يأمروها أن إال يصل لم خيالهم فإن يشء، أي صنع يمكنها الريبليكتور

جراي». إيرل «متالزمة الظاهرة هذه ي نسمِّ معميل، يف الشاي. من تقليديٍّ
قدرة ومثل املتالزمة، هذه من األبعاد الثالثية الطباعة أجل من التصميم يعاني
غري جديد تصميم بفضاء تمدنا األبعاد الثالثية الطباعة فإن املستغلة، غري الريبليكتور
نقدس مخلوقاٌت البَرش فنحن السابقة؛ التجاِرب أسري يزال ال خيالنا لكن مستكشف،



األبعاد الثالثية الطباعة

القديم: املثل يقول ومثلما بالفعل، نألفه ملا امتداًدا يُعد فهو نصنعه ما كان وأيٍّا العادة،
كمسامري.» سيبدو حولك يشء كل فإن ِمْطرقة، هو تمتلكه ما كل كان «إذا

التصميم أدوات تُعترب بها. نعمل أن يجب التي التصميم برامج هو املشكلة من جزء
برامج فإن ذلك ومع األبعاد، الثالثية الطباعة لعملية مهمة أدوات الكمبيوتر بمساعدة
فيما مؤهلة غري كانت التي الحاسوبية القدرة تفرضها التي للقيود أسرية تظل التصميم
املادية الحدود ظل يف للعمل ُصِنعت الحالية التصميم أدوات فإن ذلك، إىل باإلضافة مىض.

التقليدية. التصنيع آالت تفرضها التي
بأفضل األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات واستغالل جراي إيرل متالزمة من للخروج
سيناريو كتَّاب من أفضل نكون وأن الجهد، من املزيد بذل إىل كبرش نحتاج ممكن، نحو
تحدث جراي إيرل متالزمة أرى منزيل، من وبالقرب كوكبنا، ففي تريك، ستار مسلسل

كبري. لعمق تمتد فجذورها الدراسية؛ القاعات يف
الدراسية، الفرق إحدى مع عميل بداية يف الجامعة. لطالب إنتاج تصميم مقرر أَُدرِّس
لهم وقلُت والجاذبية، بالعملية يمتاز َرصاص أقالم حامل تصميم الطالب من طلبت
يف الوقت بعض قضيت ولذا األبعاد؛ ثالثي بنحو ستُطبع الحامل لهذا تصميماتهم إن

لهم. املتاحة الجديدة التصميم بإمكانيات تعريفهم
بحرية العمل عىل حثَثْتُهم الرَّصاص، األقالم حامل تصميم بمرشوع كلفتهم عندما
أمل عىل — لهم قلت االستطاعة. قدر املظهر» «جامحة وجعلها تصميماتهم يف وانطالق

الصندوق.» خارَج فعليٍّا «فكروا وُمجدِّدة: مثرية تصميمات رؤية
تصميماتهم حاملني املحارضات قاعة إىل طالبي رجع باملرشوع، لهم تكليفي وبعد
خاصتهم، الكمبيوتر أجهزة شاشات عىل نظرة ُملقيًة القاعة يف تجولت وعندما الكاملة،
كما منتصبة، البقاء ويمكنها األغلب، يف بعناية مَعدة تصميماتهم كانت آمايل. انهارت
الطالب معظم سلَّم الحقيقة يف والرَّصاص. الجافة األقالم حمل عىل قادًرا معظمها كان
ألقالم يكفي بما وصالحة مناسبة حامالت تصبح أن يمكنها ومتينة جيدة تصميمات

الرَّصاص.
الجاذبية عامل إلضفاء األسطح عىل الزخارف بعض صمموا الجريئني الطالب بعض
موجود هو ما عىل خجولة تنويعات كانت املقدمة التصميمات معظم لكن الحامالت، عىل
جراي؛ إيرل متالزمة من يعانون الذين الوحيدين هم الجامعيون الطلبة يكن لم بالفعل.
عن يتنازلون ما عادًة املحرتفون املصممون حتى أنه الحظت الدراسية، القاعات فخارج

األبعاد. الثالثية الطابعة لهم تتيحها التي االبتكار حرية

292



املستقبل تصميم

مالئم نحو عىل املوقف هذا ماكلوهان، مارشل الكندي، والكاتب الفيلسوف وصف
مقولة تساعد الحًقا.» تُشكِّلنا أدواتنا لكن أدواتنا، نشكل «نحن تقول: شهرية بمقولة
فمنذ جراي؛ إيرل متالزمة يميز الذي التصميمي النظر قرص تفسري يف الرائعة ماكلوهان
التصنيع بقيود التَزَمْت الكمبيوتر بمساعدة تصميٍم أدوات صنعنا مضت، عقود بضعة
ولكرس حياتنا، تشكيل يف اليوم تستمر األدوات هذه فإن ذلك، مع موجودة. تُعد لم التي

خاصتنا. التصميم أدوات تشكيل إعادة علينا يجب الركود، هذا
سهلة تصميم برامج صنع هي األوىل واعدتني؛ أجدهما فرصتان هناك خاص، بوجه
ألن األشكال؛ بشأن الكمبيوتر «تفكري» طريقة تطوير هي والثانية استخدامها. يف ومرحة
التي االحتماالت نستكشف ستدعنا حد أي إىل كبري، حد إىل تحدد، بشأنها تفكريه طريقة

تتيحها.

لخيالنا دراجة (2)

الكمبيوتر أجهزة جوبز ستيف وصف الحكومي، التلفزيون عىل ١٩٩٠ عام مقابلة يف
كان لعقولنا.» درَّاجات تُعترب إنها استثنائية. البرش اخرتعها التي األدوات «أكثر بأنها
األساسية، قدراتنا تعزيز عىل القادرة التقنية لنا أتيحت إذا أنه إليضاح يهدف جوبز
التصميم برامج فإن الحظ، لسوء جذري. بنحو صنعه عىل قادرة هي ما زيادة فيمكننا

لخيالنا. دراجات بعُد تصبح لم معظمنا إىل بالنسبة
وعىل الهواء. يف يديها تحرِّك أعوام تسعة ذات طفلة املستقبيل: السيناريو هذا تخيَّل
مستشعرات بها صغرية ملصقات الطفلة أصابع عىل ببطء. تصميم يتشكل قريبة شاشة
ويفرس املستشعرات، بيانات الربنامج يتلقى التصميم. لربنامج السلكيٍّا املعلومات تنقل
الشكل ليتخذ الشاشة عىل املوضح الشكَل وتضغط وتختار تسوي بينما الطفلة حركات
ومثل تنويه، ما الكمبيوتر يفهم فأرة. أو مفاتيح لوحة تلمس أن حتى دون من املناسب

املثايل. النهائي شكله يتخذ التصميم يجعل عمله، يتقن الذي الِحْريف
تقنيات قوة والستغالل هكذا، االستخدام سهلَة التصميم برامج كانت لو أتمنى
التصميم أدوات تصبح أن فيجب الجميع، إىل بالنسبة كامل بنحو األبعاد الثالثية الطباعة
الواعدة التوجهات وأحد قدرة. وأكثر استخدامها يف مرًحا وأكثر تعلُّمها يف سهولة أكثر

الفيديو. ألعاب كإحدى وتعمل تبدو تصميم برامج صنع هو
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الكمبيوتر بمساعدة التصميم برامج تلعيب (1-2)

تطوير مخرضمي أحد هينز، إريك من إلكرتونية رسالة تلقيت مضت، شهور منذ
رشكة يف طويلة لفرتة وعمل ماجستري كطالب الكمبيوتر رسوم درس الذي الربمجيات
كرافت». «ماين ى يسمَّ افرتايض جديد بعالم ا مهتمٍّ أكون ربما أنني إريك ظن أوتوديسك.
ملستقبل بتات ٨ من رؤية أنه عىل كرافت ماين وصف «يمكن قائًال: إريك أخربني
مكعبات إنها كرافت؛ ماين يلعبون الناس ماليني إن األبعاد. الثالثية للطباعة التصميم

للناضجني.» الليجو
يسمى صممه بربنامج ا مهتمٍّ أكون ربما أنني يظن كان أنه بسبب إريك راسَلني

وايز». «ماين
طباعة ثم تعديل للناس يتيح (ومجاني) املصدر مفتوح برنامج هو وايز ماين
وايز ماين برنامج إريك طور األبعاد. ثالثي بنحو كرافت ماين عىل صمموها التي األشياء
ماين يف اإلنرتنت عىل يصممونها الناس كان التي الغنية االفرتاضية العوالم أن أدرك عندما
يف يوًما ٤٥ يف وايز ماين أكواد إريك كتب مادية. هيئة يف تتجسد أن تنتظر كانت كرافت
الحني، ذلك ومنذ ،٢٠١١ عام يف امليالد عيد عشيَّة يف للعالم الربنامج وأهدى فراغه، وقت

مرة. ألف ٥٠ من أكثر الربنامج نُزِّل
العالم يُريني أن يمكنَه حتى إريك مع لقاءً رتبت لذا، املزيد؛ ملعرفة متلهًفا كنُت
بإريك الخاصة املعيشة غرفة يف الحظتُها التي األمور أول أحد كرافت. ملاين االفرتايض
نسخة إريك أراني وهناك. هنا واملتناثرة األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة الصغرية الُحيل هي
مصقول، وغري ضخم َرمادي حجري ملنزل باإلضافة لقلعة األبعاد ثالثي بنحو مطبوعة
عالم يف قرية من مطبوعة نسخة كان املنزل إن إريك قال األصفر. القش من سقف له

كرافت. ماين
عىل حسابه باستخدام الدخول إريك وسجل عريضة، كمبيوتر شاشة أمام جلسنا
فيها منهم كلٌّ يَصنع الالعبني؛ متعددة لعبة هي كرافت ماين إن إريك قال كرافت. ماين
وإسقاط وبنقر يودها، التي املواصفات حسب االفرتايضخاصته العالم ويصمم شخصية،
معقدة خيالية عوالَم الالعبون يصنع لها، محددة أماكَن يف الخام املواد من مكعبة ِقَطع
يلعبون العب ماليني ثمانية نحو هناك كان الكتاب، هذا كتابة وقت يف بالتفاصيل. وغنية

صغرية. أوروبية دولة سكان تعداد يساوي ما وهو كرافت، ماين
الذي االفرتايض، عامله يف بي يتجول وهو الشاشة، إىل إريك كتف فوق من نظرُت
عالم عىل تحصل ثم حساب، عىل تحصل تبدأ، «عندما إريك: قال «فوكسيليا». يسميه
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يمتلئ آخرين أصدقاءَ بضعة مع يشاركه الذي كرافت ماين يف عامله كان تماًما.» فارغ
أكثر أحد إريك أراني مزارع. حيوانات بضعة وحتى عمالقة زجاجية وقبة والقالع باملنازل
النحيلة الطويلة الجندب ِسيقان تصميم إن قال نحيل. جندب وهو طموًحا، تصميماته
األبعاد، الثالثية الطباعة عملية بعد شكله عىل الحفاظ يمكنه بنحو استشعاره، وَقْرنَِي

تحديًا. كان
مكعب ملرت املادي النظري يُمثِّل الشكل مكعب ِبناءٍ حجر كل كرافت، ماين عالم يف
بحيث بعناية ومصنوعة املظهر مصقولة تبدو التي املعارصة الفيديو ألعاب وعكس واحد.
تُصنع وبدائية. بل فظَّة، تبدو األوىل للوهلة كرافت ماين يف الرسوم فإن األفالم، مثل تبدو
والبيوت األشجار الخام. املواد من الشكل مكعبة ضخمة قطع من كرافت ماين عوالم
مصنوًعا كان لو كما يبدو مستٍو سطح كل كبري. نحو عىل مبكسلة والهياكل والبحريات

منفردة. بالطات من
البرصي األثر هو جاذبيتها من جزءٌ للغاية؟ شهرية كرافت ماين لُعبة يجعل الذي ما
والعوالم واملباني للمدن الغموض من ملسة تمنح الشكل مكعبة فاملكونات الساحر؛
أعىل بجودة الرسوم تكون ربما الفيديو، ألعاب «يف إريك: قال الناس. يبنيها التي الخيالية
يمكنك ال لكن تفاعلية، الفيديو ألعاب معظم إن األشياء. تحريك أو تغيري يمكنك ال لكْن

هنا.» عليه الحصول يمكنك الذي التصميم مستوى عىل الحصول
مادية قوانني اللُّعبة تفرض ومتسقة. صارمة داخلية قواعُد له الخيايل العالم هذا
بنظام املمزوج الخيال من مزيًجا خاصتهم التصميم مساحة تصبح حتى الالعبني عىل
عالم تعقيد يفرضها التي القيود نفس يواجهوا أن الالعبني عىل ويجب املادي. العالم
من الكثري يستغرق أن يمكن معقد تصميم مرشوع أي أن وبما البناء. عملية عىل الواقع

فقط. دقيقة ٢٠ يستغرق فيها اليوم فإن اللُّعبة، إيقاع ولترسيع الوقت،
البني البالط من بمزيج القطار محطات إحدى أرضية تغطية عملية إريك أراني
عىل ويطبقونه البني اللون فقط الالعبون يختار ال البني، البالط لصنع واألصفر. واألحمر
إريك: يقول البالط. هذا لصنع ومرِهقة عضوية عملية هناك ذلك، من بدًال األرضية. بالط
وجمع األغنام شعر جزُّ عليك يجب بالصوف. خاصة ِصبْغات من تُلوَّن البالطات «هذه
يجب البني. اللون وكذلك للغاية، نادر الوردي اللون األلوان. هذه عىل للحصول الصوف

اللون.» بني البالط لصنع الكاكاو عىل العثور عليك
يف ِفرق يف مًعا العمل يمكنهم الالعبني أن يف يكمن اللعبة جاذبية من جزءًا أن أظن
الجماعي البناء يشبه وفيما التقليدي. باملجتمع إحساس وصنع ضخمة بناء مرشوعات
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هذه قطار. محطة عن عبارة افرتاضية رائعة لبناء وأصدقاؤه إريك تعاون للحظائر،
بالوقت العب كل شارك حيث لندن؛ يف بانكراس سانت محطة نموذج عىل ُصممت املحطة
شجرة هناك كانت املحطة، رأيت عندما املرشوع. يف التصميم خربة أو الخام املواد أو
انتهاء بعد إزالتها فرصُة لالعبني تُتْح لم أنه ويبدو املحطة، فناء ركن يف تتألأل ميالد عيد

امليالد. عيد عطلة
بمساعدة التصميم برامج «تلعيب ى يُسمَّ للتصميم جديًدا نموذًجا كرافت ماين تقدِّم
وسهلة قوية تصميم أدوات لالعبني كرافت ماين تتيح دوالًرا، ٢٧ مقابل ففي الكمبيوتر»؛
كنُت عندما والبنَّائني. الالعبني من الرفاق من افرتايض مجتمع إىل باإلضافة االستخدام،
برج إدارة كيفية تعلُّم تقريبًا يشبه التصميم برامج استخدام تعلُّم كان شابٍّا، مهندًسا
واالرتباك، للَحرْية مثري بنحو معقدة استخدام واجهة تمتلك كانت املطارات. يف املراقبة
مسليًا الربامج تلك تعلُّم يكن لم . العاديِّ املستخدم مهاراِت تَفوق وكانت خاصة، ومفردات

عمرية. مرحلة أي يف
يمكنه عمره من الثامنة يف طفًال أن لدرجة للغاية؛ االستخدام فسهلة كرافت ماين أما
وبعد املنزل. يف لعبها يف أعوام الثمانية ذو ابني بدأ أشهر، بضعة ومنذ الحقيقة، يف لعبها.
منزله من (بالقرب االفرتايض منزيل يل وبنَى م صمَّ ممارستها، يف الخربة اكتساب من أيام

استحمام. وكابينة برسير مكتمًال األشجار)، إحدى بجوار املبنيِّ
الختبار تجاِرب بعدة قام فقد ابني؛ خيال تثري كرافت ملاين املادية القيود أن يبدو
جرف. وسطح تراب إىل لتتحول عمالقة زاوية فوهات مفجًرا تي، إن تي مادة انفجار قوة
لكن االنفجار، من بالقرب بالصدفة تتجول كانت عندما ماتت دجاجات بضع أن أخربني
الفوهة ُقرب قصرية بفرتة االنفجار بعد الَكَأل تتناول وأخذت ما بنحٍو نجت مارَّة بقرة

العظيمة.
من القليل اهتمام إال كثريًا يثري ال أمٌر وهو — كرافت ماين برنامج داخَل يكمن
التصميم نماذج الربنامج يستخدم ال لالهتمام. مثرية تصميٍم معماريُة — الكمبيوتر علماء
الصلبة النمذجة بواسطة تُصمم ال الشكل املكعبة فالرسوم الربمجيات؛ لصناعة املعيارية
أداة (وهي الشبكي السطح أو املهندسني) لدى املفضلة التصميم أداة (وهي التقليدية
الفوكسل ى تُسمَّ رقمية وحدة تُشكِّل والرسامون). التحريك فنانو لها يُفضِّ التي التصميم
مادي موقع إىل سلس بنحو الفردية الرقمية الفوكسل وحدة تتحول الربنامج. أساس

األبعاد. ثالثي جسم داخل محدد

296



املستقبل تصميم

النظر أمعنت إذا سريانو. فرنانديز وتوماس جريجز يل صممه كرافت ماين لُعبة من مشهد
جريجز يل من مهداة (الصورة الرئيسية القبة يسار عىل قبعتني يف ماريو األخوين فسرتى
مصنوع املشهد .(forominecraft.com) سريانو فرنانديز وتوماس أنجل) سوليد رشكة (من

املبارشة). غري اإلضاءة تقنية عىل املعتِمد أرنولد تصيري بربنامج

تثري لكنها الكمبيوتر ذاكرة من كبريًا قدًرا الفوكسالت عىل القائم التصميم يَستهلك
فإن إلريك، وطبًقا رقمية. بالطة أو تصميم كوحدة املفهوم ناحية من الالعبني إعجاب
للتصميم. وجذابة مبارشة طريقًة العاديني للناس تتيح شكلها، بدائية رغم الفوكسالت،
ولسنوات مبارش. بنحو به االرتباط للناس يمكن يشء هي كوحدٍة «الفوكسل إريك: يقول
أو األضلع متعددة أشكال رسم يمكنك حيث األسطح تشكيل بربامج أعمل لعقود، بل
عىل الكايف التدريب تمتلك تكن لم فإذا عة. متوقَّ وغري واضحة غري لكنها منحنية. أسطح
يَظن كما ليست فهي استخدامها؛ الصعب من فسيكون الشبكي، السطح استخدام كيفية

الناس.»
إسبانية ملدينة فخم جوي تصوير وهو كرافت، ماين عىل جميًال ابتكاًرا إريك أراني
أنجل. سوليد ى تُسمَّ رسوم تصميم رشكة يف سريانو فرينانديز وتوماس جريجز يل صنعها
دائري تقاطع يف يقع ُقبة ذا مبنًى خاصتهما كرافت ماين عالم داخل وتوماس يل صمم

طرق. لستة
باملبنى املحيطة املدينة يف تنترش األحمر الطوب من مصنوعة أسقفها مباٍن عدة هناك

روماني. مدرج رؤية يمكنك البعيد األفق ويف املقبَّب،
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األخوين َصورت للمشهد األصلية الصورة فإن أعاله، الصورة يف ترى أن يمكن وكما
الفكرية امللكية لتحديات إشارة ويف ذلك، من الرغم عىل األبنية. أحد قمة يتسلقان ماريو
من أزيلتا النرش بحقوق املحميتني ماريو األخوين شخصيتَِي فإن األفق، يف تلوح التي
خافت عندما املجلة، طلبت فقد تصميم؛ مجلة ِغالف عىل لتظهر اختريت عندما الصورة
وتوماس يل من نينتندو، رشكة قبل من النرش لحقوق خرقها بدعوى قضائيٍّا مالحقتها من

مشكالت. ألي تجنبًا الصورة من ماريو األخوين إزالَة
يف الكمبيوتر بمساعدة التصميم برامج استخدام نتعلم وزمالئي أنا كنت عندما
بأدوات ما يوًما سيلعبون أوالدنا إن لنا قال إذا مدرسنا من سنهزأ كنا الثمانينيات، أواخر
يف الحاسوبية القدرة نمتلك نكن فلم سعادة؛ بكل الكمبيوتر بمساعدة للتصميم بسيطة
األبعاد ثالثية طابعة أي نمتلك لم كما بالتفاصيل، غني افرتايض عالم لصنع األيام تلك

تصميماتنا. لصنع

املادة مجمعات (2-2)

البسيطة الشفوية األوامر تطيع ال الريبليكتور آلة من معدلة نسخة تمتلك كنت لو ماذا
الفائق التصميم «مساعد الذكية اآللة هذا سأسمي ذكاءً. أكثر اآللة هذه ستكون فقط؟
املوجود الجسم اسم فقط وليس حلها تحاول التي باملشكلة املساعد هذا ستخرب الذكاء».

منه. نسخة صنع تحاول الذي بالفعل
الكتب لرف جديدة دعم كتيفة «اصنع هذا التصميم مساعد أمر من بدًال مثاًال؛ إليك
من مجموعة وزن لتتحمل جديدة كتيفة إىل «أحتاج قائًال: املشكلة له ستصف خاصتي»،
فعله، عىل قادرة الكتيفة هذه تكون أن يجب بما الكمبيوتر ستخرب ذلك، بعد الكتب.»
ومثل التصميم». «مواصفات الناس بعض يسميها التي التصميم متطلبات له تتيح أو
بحل وسيأتي طلباتك، إىل بعناية سيستمع اآليل املساعد هذا فإن عمله، يتقن مصمم أي

بها. يقوم التي املهام يناسب
املثال: سبيل عىل التصميم. متطلبات شفهيٍّا ستذكر خاصتك، الرف كتيفة لتصميم
وسيثبت ثقيلة، كتبًا وسيحمل أقدام، ٦ عرضه كتب رف لدعم مصممة الكتيفة «هذه
بقدر الوزن خفيفة تكون أن املصممة الكتيفة أريد ذلك، إىل باإلضافة رأيس. بحائط
ستخرب وأخريًا، األقل.» عىل رطًال ٥٠ إىل يصل وزن ل تحمُّ عىل قادرة لكنها املستطاع
الصلب. البالستيك من األبعاد ثالثي بنحو الكتيفة لطباعة تخطط أنك التصميم مساعد
جانبه. من املقرتح التصميم حل سيعرض حسابات، عدة بعد ثم بعناية مساعدك سيفكر
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لحساب لوغاريتًما الربنامج استخدم املفهوم. هذا عىل بناءً برنامًجا صنعنا معميل، يف
وضغطنا التصميم متطلبات أدخلنا ثم األبعاد، ثالثي بنحو املطبوعة للكتيفة تصميم أفضل

دهشتنا. النتائج أثارت اإلدخال. زر عىل
ذات الكتائف تماًما يشبه ال الكتب رف لكتيفة جديًدا تصميًما الكمبيوتر ابتكر
املقرتح تصميمه كان للُمَعدات. محيل متجر أي من رشاؤها يمكنك التي القائمة الزوايا
املظهر. جميلة داخلية تجاويف بضعة حول امللفوفة املواد من متداخلة كومة عن عبارة
التصميم أدوات باستخدام ن) (واملحسَّ املتكامل التصميم هذا يف سأفكر كنُت أنني أظن ال
الخام املواد وقدرات للوزن نظًرا يدويٍّا الكتيفة هذه أصنع أن املمكن من يكن لم الحالية.

االعتبار. يف الكمبيوتر أخذها التي

تطبعه ثم معني لغرض تركيب أفضل تَبتكر التي املواد بمجمعات التصميم سيتم ما يوًما
لها التي املثالية الكتيفة املجمع أنتج األيرس)، (الشكل الحجم بقيود فبداية األبعاد، ثالثي بنحو

هيلر). جوناثان من مهًدى (الرسم قضبان ثالثة

بني الفجوة رأْب الذكية الكمبيوتر أجهزة تتعلم عندما املستقبل يف سيحدث الذي ما
ستكون النتيجة به. القيام املواد متعددة للطابعات يمكن ما وبني البرش إليه يحتاج ما

املواد». «مجمع أسميه أن أحب ما أو التصميم برامج من التايل الجيل هي
«العرصاملايس». روايته يف ستيفنسون نيل العلمي الخيال كاتب ابتكره املصطلح هذا
لحظة ُغضون ويف تصنَعه، أن تريد بما املواد مجمعات الشخصيات تأمر الرواية، هذه يف
املجمعات تلك تكن لم سالًحا. أو طعاًما أو بالستيكية مرتبة منها يُخرجون اثنتني، أو
الذرات ترتيب تعيد والتي النانو، بتقنية تعمل كانت بل بالطبع؛ األبعاد ثالثية طابعات
مثل كانت بل جديدة؛ أشياءَ تصمم املجمعات تلك تكن لم تغذية. مركز من املتدفقة
بالفعل. موجود هو مما نسخ بصنع مقيدة كانت حيث تريك ستار مسلسل يف الريبلكيتور
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والطباعة االصطناعي الذكاء قوة بني سيجمع أنه هو مواد مجمع ألي الحقيقي الوعد
«التجميع» أجل من لوغاريتمات االصطناعي الذكاء سيستخدم أوًال: األبعاد. الثالثية
الثالثية للطباعة مناسب تصميم أفضل يف املستوى عالية البرش ملتطلبات األوتوماتيكي
املجمعات، هذه إن مادي. بنحٍو التصميم األبعاد الثالثية الطابعة ستصنع ذلك، بعد األبعاد.
توجد لم جديدة أجسام تصميم من ستمكِّننا مًعا، السابقني للعنرصين تجميعها خالل من

بعُد.
الربامج بمجمع عنه نتحدث الذي املواد مجمع مقارنُة األفضل من يكون ربما
بلغة كود إىل «يس++» مثل متطورة كمبيوتر لغة بتحويل الربامج مجمع يقوم التقليدي.
مادي معالج ينفذ ذلك، بعد الكمبيوتر. مكونات من معينة أنواع عىل للعمل ن ُمحسَّ اآللة
تصميم ملف إىل املستوى عالية املتطلبات ل سيحوِّ املواد مجمع فإن باملثل، الكود. هذا
الطابعة ستنشئ ثم األبعاد، الثالثية طابعتك تميز التي واملميزات املواد أحدث يستغل

املجمع. أنتجه الذي التصميم ملف يف املوصوف الجسم
تصميميٍّا تحديًا تُعد إنها حيث األفضل املثال هي الجدارية الكتيفة تكون ال ربما
تصميم تحاول كنَت إذا األبعاد ثالثية بطابعة املوصل املواد مجمع قوة ستتضح بسيًطا.
للمريخ، التالية للرحلة روبوت تصميم عاًما ٢٠ بعد مني ُطلب فإذا معقدة. آلة وصنع

باألمر. القيام أود كيف فإليكم
األبعاد بعض سأُدخل ثم املريخ، سطح عىل املوجودة الفريدة الظروف سأصف أوًال،
سأحدد وأخريًا، ذلك. إىل وما ستُستخدم خام مواد وأي الوزن نطاق مثل اإلجمالية
اإلدخال، زر عىل سأضغط ثم ذلك، وغري والفاعلية والثبات الرسعة األداء: مواصفات
تصبح عندما ما، يوًما الجديدة. التصميم أفكار ببعض املواد مجمع يأتي حتى وسأنتظر
املستهِلكة والخطأ التجِربة عملية ستتم االستخدام، شائعة تصميم أدوات املجمعات هذه

للغاية. رسيع بنحو املعقدة التصميم مرشوعات بها تتسم والتي للوقت،

التصميمات استيالد التفاعيل: التطور (3-2)

يمكنه أنه صحيح األفكار. قراءة عىل يقِدر لن ذكائه، درجة بلغت مهما املواد، مجمع إن
يمكنه ال لكنه إليه، تحتاج بأنك تخربه ما عىل بناءً رائعة تصميم حلول ابتكار بالفعل
مًعا والعمل خاصتك التصميم أدوات مع التحاور يمكنك كان لو ماذا معك. األفكار تبادل

النهائي؟ للتصميم الوصول قبل تكرارات عدة عرب
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فيمكنك تكراراترسيعة، عرب التصميم ألفكار الرسيع اإلنتاج للكمبيوتر يمكن كان إذا
التي التصميم اقرتاحات «دراسة» للكمبيوتر يمكن حينها، لك. تروق التي األفكار اختيار
أخرى مرة ويمكنك أخرى. مرة عليك عرضها ثم عليها رسيعة تعديالت وصنع اخرتتها
ويَعرض أخرى مرة تعديالت سيُجري الذي الكمبيوتر إىل وإعادتها املفضلة خياراتك انتقاء

أخرى. مرة النتيجة عليك
ذهابًا األفكار واإلنسان الكمبيوتر فيها يتبادل التي للتصميم التَّكرارية العملية هذه
أرسع بنحو لكن الحيوي، التطور ومثل التفاعيل. التطوري» «التصميم ى تُسمَّ وعودة
يكمن الرياضية. اللوغاريتمات باستخدام تصميم تشكيل إعادة للكمبيوتر يمكن بكثري،
الداخلية الجوانب عن يشء أي معرفة إىل يحتاج ال املستخدم أن يف التفاعيل التطور جمال
حساب كيفية أو التصميم برامج استخدام كيفية معرفة إىل يحتاج فال الكمبيوتر. لعمل
أجل من اإلنرتنت يتصفح الذي الفنان يشبه وبنحو الحقيقة، يف تصميمية. حلول أفضل
أفكار إلهام يمكنها التفاعيل التصميم برامج فإن جديد، مرشوع يف البدء قبل اإللهام

قبُل. من شخص أي فيها يفكر لم تصميم حلول لتجِربة املصمم بدفع جديدة
سابق، طالب صنع معميل. يف التفاعيل التصميم لربامج عامًال أوليٍّا نموذًجا صنعنا
أسماه إلكرتوني موقع عىل الربنامج وفريُقه جيف أتاح الربنامج. كلون، جيف يُدعى

البيولوجي. التطور لعملية الشهري داروين لوصف إشارة يف فورمز» «إندليس
سمات تمتلك كالب بني بالجمع الكالب الناُس يستولد املوقع. هذا عمل طريقة إليكم
التصميمات «استيالد» للمستخدم املوقع يتيح ِجَرائها. يف تظهر أن يريدون محددة
يف التبادل من رسيعة لعملية كوسيط يعمل إنه آخر، بمعنًى له. تروق التي تلك باختيار

التفاعيل. التصميم وبرنامج املستخدم بني االتجاهني
تَستخدم كيف تعرف ال أنت جديدة. عطر لزجاجة تصميم بمرشوع ُكلِّفت أنك تخيْل
موجودة لزجاجة ضوئي مسح عىل الجديد تصميمك تقيم أال وتُفضل التصميم برامج
عىل بالنقر األول تصميمك وتختار فورمز إندليس موقع ستتصفح ذلك، من بدًال بالفعل.
سيسجل لهذا، واستجابًة املتاحة. املختلفة األساسية التنويعات من تشكيلة من أويل شكل
ثم رسيعة، حسابات ببضعة يقوم ثم بشأنه، و«يفكر» للتصميم، األول اختيارك املوقع

اخرتتَه. الذي األول الشكل ما بنحٍو تشبه جديدة أشكال عدة ستنتج
املوقع سيكرر األشكال. من الجديدة املجموعة هذه من أخرى مرة ستختار ذلك، بعد
تبحث ملا املشابهة األشكال من جديدة مجموعة وسيُنتج اختياراتك، مسجًال العملية هذه
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هذه وتنقيح لهم تروق التي التصميمات اختيار للمستخدمني فورمز» «إندليس موقع يتيح
وجيسون كلون جيف من مهًدى (الرسم متعددة مراجعة عمليات خالل من التصميمات

يوزينسكي).

يف ستبدأ الشكل، اختيار من ومرات للعملية رسيعة تَكرارات عدة وبعد النهاية، يف عنه.
ما هو لك املتاح التصميم أن تشعر عندما النهاية ويف للنور. يظهر وهو التصميم رؤية

خاصتك. التصميم مرشوع يكتمل وبهذا النهائي، التصميم حفظ فيمكنك تريد،
عملية مراقبة يمكنهم أنهم أدركوا فورمز، إندليس موقع وطالبُه جيف أنشأ عندما
تقريبًا، فارغة صفحًة املستخدم يُعطى عندما مبارش. بنحو بالناس الخاصة التصميم
لالهتمام. مثرية تصميمات تظهر الرسيعة، االختيارات من مجموعة بعمل له ويُسَمح
جسم ماليني ثالثة من أكثر املستخدمون أنتج املوقع، إطالق بعد قليلة أشهر وخالل
الخصوبة، إللهة صغرية وتماثيل ُغراب، عيش شكل عىل أباجورات مثل الشكل؛ غريب

بارزة. مخيفة وجوه عليها ومكعبات
وكأنها تبدو والسمات الواجهة فإن التقليدية، التصميم أدوات الناس يستخدم عندما
فإن فورمز، إندليس موقع عىل العكس، عىل بذواتهم. واعني بجعلهم ربما أفكارهم، تُشكِّل
مرة ذلك وفعل لهم راٍق شكل عىل باندفاع بالنقر التصميمات «يستولدون» املستخدمني
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بقدر قام الكمبيوتر أن بحقيقة ممزوجة االنتظار، ثم الرسيع االختيار عملية األخرى. تلو
بالناس. الخاص الالوعي عن جديًدا تعبريًا أنتجت أنها لو كما بدت العمل، من ا جدٍّ كبري
مارس ملركبة البديلة القطع لصنع تصميم أداة أفضَل املوقع هذا يكون ال ربما
باإلشارة تصميًما املستخدمون يصنع فعندما املريخ؛ سطح عىل ستسري التي التالية روفر
رياضيٍّا نًا ومحسَّ مصقوًال جسًما تكون أال املحتمل من النتيجة فإن جذابة، ألشكال باندفاع
البرش بني التواصل من جديد لنوع مبكر أويل وكنموذج ذلك، من بدًال أداء. أفضل إلعطاء
للبرش املمكن من أنه أثبتنا أننا يف فورمز إندليس مرشوع قيمة تكون ربما والكمبيوتر،

تعاوني». «بنحو التصميم بعملية القيام والكمبيوتر
املقدمة التصميمات خيارات تقييم البرش إىل بالنسبة بكثري األسهل من أنه اتضح
منزل تصميم تستطيَع أن املرجح غري من أنه فرغم البداية، من التصميم من بدًال لهم
املنازل. تصميمات من يروقك ال وما يروقك ما إىل اإلشارة بسهولة يمكنك البداية، من
تَكرارات، وبضعة كالمك، خالل ومن إليك، سيستمع من هو الجيد املعماري املهندس إن
لجينات فهم دون من قرون منذ الكالب يستولدون الناس تريد. كما املنزل سينِتج
النباتات لجينات فهمهم قبل الذُّرة من جديدة أنواًعا يستولدون واملزارعون الحيوانات،

عملها. كيفية فهم دون من معقدة أجسام استيالد يمكننا طويل. بوقت
التفاعيل التصميم وبرامج الكمبيوتر أجهزة تقدِّم كيف فورمز إندليس موقع يوضح
بالكمبيوتر، الفنية األعمال إنتاج رواد من اثنان يصف اإلبداعي. للعمل جديًدا بُعًدا
عىل تحدث كعملية الكمبيوتر بمساعدة الفنية العملية الثام، وويليام تود ستيفن وهما
مطبًِّقا االفرتايض، للعالم أنظمة الفنان يصنع البداية، يف والبستنة. الصنع «مرحلتني:
وقواعد والتطور، والنمو والجاذبية واللون الضوء مثل يختارها وحيوية مادية قواعد أي
فيختار صنعه؛ الذي العالم هذا داخل بستانيٍّا الفنان يصبح ذلك بعد ابتكاره. من أخرى

الزهور.»1 يُنتج الذي النباتات مستولد مثل نحتية أشكاًال ويستولد

األشكال لغة (3)

أكرب أحد وسلس مبتكر نحو عىل مًعا يعمالن الكمبيوتر وأجهزة املصممني جعل يظل
وضوًحا أقل بهذا متعلق آخر أمٌر هناك األبعاد. الثالثية للطباعة التصميم يف التحديات
عىل األبعاد الثالثية بالطابعات الخاصة اإلنتاج قدرة فالستغالل ا؛ مهمٍّ أمًرا يظل لكنه لنا،

األشكال. يف تفكريها كيفية تحسني إىل الكمبيوتر أجهزة تحتاج أفضل، نحو
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مكتوبة لغة إىل بتحويله فيه يفكرون ما وعادًة ويسجلونه، الواقع البرش يحلل
تراكيب املاهرون املتحدثون يستخدم املادية. وبيئتها قيمها ثقافة أي لغة تعكس ومقروءة.
كلمات آخرون متحدثون يربط بينما بالحياة؛ ونابضة هائلة ومفردات معقدة لغوية
الكلمات. من نحوي وغري وهزيل فظ خليط عنه ينتج مما محكم غري نحو عىل مًعا بسيطة
بالتقاط وتسجله الخارجي الواقع التصميم برامج تحلل اللغة، استخدام من بدًال
الطريقة لوصف اختصاًصا أكثر كلمة هناك ماديٍّا. جسًما تصف التي البيانات وتتتبع

الهنديس». «التصوير وهي ما جسٍم تفاصيل رقميٍّا التصميم برامج بها تلتقط التي
أكثر تدريجيٍّا ستصبح املستقبلية التصميم برامج فإن اللغة، يتعلم طفل ومثل
سلس بنحو التحدث تعلُّمه عىل للطفل الصحيحة الرتبية تعتمد األشكال. تصوير يف إتقانًا
سيَعتمد التصميم ألدوات الناجح التطور فإن باملثل، يواجهه. الذي املوقف تناسب بطريقة
هنديس تمثيل عمليات ودقة برسعة تطوِّر أن يمكن برامج صنع يمكننا كان إذا ما عىل

تواجهها. التي التصميم ملشكلة استجابًة جديدة
ال معينة مواقف أو العاطفية الحاالت تصف كلمات تمتلك البرشية اللغات بعض
يُقال. أن يمكن ما عىل برشية لغة ألي الكلمات وتوافر تعقيد يؤثِّر أخرى. لغات تملكها
تحدد الداخيل الهنديس التصوير مع التصميم برامج بها تتعامل التي الطريقة فإن باملثل،

تصميم. أي معالجة يمكنها مًدى أي إىل
عمل مخطط مثل وتفكر اللغة، من بسيًطا نوًعا تتحدث اليوم التصميم برامج معظم
معقدة. غري كلمات من مكونة أولية بسيطة لهجة الربامج تتحدث الورق. من تقليدي
أي يف ما مادٍة غياب أو وجود تصفان كلمتان بها التصميم برامج فإن املثال، سبيل عىل
نمو لوصف طريقة أي توجد وال للغموض. مكان فال يوجد». «ال أو «يوجد» تصميم:
طفل أو األم لغته ليست للغة متحدث أي ومثل املرشوط. تكيُّفه أو ه تغريُّ أو مادي جسم
املوجودة التفاصيل ورصاحة ببساطة تعرض التصميم برامج فإن كلماته، أوىل يتعلم

التصميم. ومواد لشكل
قوة استغالل يمكننا ال طالقة أكثر بنحو التحدث التصميم لربامج يمكن أن وإىل
األشكال يف الكمبيوتر بها يفكر بسيطة طرق هناك كامل. بنحو األبعاد الثالثية الطباعة
إىل األبسط من التصميم ألساليب ترتيب وضع عيلَّ تحتم إذا تعقيًدا. أكثر طرق وهناك

ييل. كما سأرتبها وسالسة، تكيًفا األكثر
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السطح نماذج أو الورقية األولية املخططات الهنديسستكون التصوير عمليات أبسط
وهي وبسيًطا، ثابتًا شكًال تصف التصميمية األفكار هذه الصلبة. النماذج أو الشبكي

بسيطة. وصفية كلمات ببضع التحدث تساوي
البارامرتية، التصميمات مع التعامل يمكنها التي التصميم برامج تأتي ذلك، بعد
الهندسية األشكال تحديد للمستخدم تتيح الربامج هذه اليشء. بعض تكيًفا أكثر تُعد وهي
مجموعة فإن املثال، سبيل عىل معامالت. لبضعة طبًقا تتغري أن يمكن التي للتعميم القابلة
بأطوال وحيد هنديس شكل باستخدام جميًعا وصفها يمكن املطارق تشبه التي األشكال

للمقابض. مختلفة عرض ونطاقات
تُعترب التصميم لغات من التالية األنواع املستقبل. عالم إىل ننتقل املرحلة، هذه بعد
األخرى. الحديثة التصميمية والتجارب األبحاث معامل يف غالبًا وتوجد كبري، بنحو تجريبية
من كتتابع ما شكًال الكمبيوتر يصف كالربمجة» «التصميم ى يُسمَّ الذي األساليب أحد يف
بشكلها وليس وصفتها رسد خالل من كعكة وصف مثل تقريبًا محدد، برتتيب الخطوات

النهائي.
األنظمة هذه مثل التوليدية». «األنظمة نسميه ما يتيحه تعقيًدا أكثر أسلوب ذلك ييل

القواعد. من محددة ملجموعة طبًقا حبة، من شكًال حرفيٍّا «تنمي»
ستكون وطالقًة تعقيًدا املستقبلية التصميم تصوير عمليات أكثر فإن وأخريًا،
التي الظروف مع لتتالءم نفسها من تعدِّل تصميمات وهي التفاعلية»، «املخططات
الجمهور، وأسئلة مزاج حسب امِلنَصة عىل يرتجل ُمفوَّه خطيب ومثل فيها. ستستخدم

بالديناميكية. يتميز اإللكرتونية التفاعلية املخططات برنامج فإن
النهائي الشكل النووي الَحمض يحدد ال الطبيعة. عمل كيفية األخري النظام يُمثِّل
استجابًة النبتة نمو كيفية ستحكم التي القواعد من مجموعة يضع إنه بوضوح. للنبْتة

فيه. تقع ربما خاص ظرف ألي
شكل أي تصوير بشأن املعقدة األفكار كانت األبعاد، الثالثية الطابعات ظهور قبل
يمتلك من فقط هي الطبيعة كانت الكمبيوتر. ورسوم النظرية والرياضيات للخيال وقوًدا
بنحٍو التوليدية املخططات تصفها التي املعقدة األشكال إنتاج عىل التصنيعية القدرة
يف ستكون للتصميم الجديدة املفاهيم هذه فإن األبعاد، الثالثية الطباعة وبتطور مادي،

املادي. العالم إىل االفرتايض العالم من الخروج عىل قادرة النهاية
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كوصفة التصميم (1-3)

تصف ال املستقبلية. التصميم برامج يف التفكري يف مناسبة طريقة الوصفات تكون ربما
عملية تصف فهي ذلك، من بدًال النهائي. املنتج وتكوين شكل تفاصيل كعكة أي وصفة
الناتج سينتج بإتقان نُفذت إذا أو إجراء أو متتابعة خطوات هيئة عىل الكعكة صناعة

به. املرغوب
انثر ما. حد إىل معقد ناتج إىل نسبيٍّا السهلة الوصفات إحدى تؤدَي أن يمكن
التفاح. اسرتودل وستمتلك واخبزها ها لُفَّ ثم منتفخ عجني عىل والزبيب التفاح رشائح
الشكل يرسد الذي الشفوي الوصف من بكثري أبسط الوصفة يف املذكور الخطوات تَتابُع
الوصفة فإن ذلك، مع املادي. وتركيبه الخارجي ومظهره لالسرتودل الدقيق الهنديس
أجزائه. مجموع من أكرب الكل آخر، بمعنًى بساطتها. به توحي مما بكثري أعقد شيئًا تصنع
«الربمجة ى يُسمَّ أسلوب هو التصميم برامج يف االسرتودل وصفة طريقة يعادل ما
التفكري من مختلًفا نوًعا الهندسية الربمجة تتطلب الوظيفي». «التصوير أو الهندسية»
تعقيًدا أكثر تكون الناتجة األجسام املصممني. من مختلًفا ونوًعا الخيال من مختلًفا ونوًعا

والنقر. اإلشارة عىل تعتمد التي التقليدية التصميم بأدوات تصميمه يمكن مما بكثري
تختلف دورية شبه وتركيبات مكررة أشكال وصف السهل من الهندسية، الربمجة يف
تركيبات من تتكون التي الهرمية والرتكيبات الغالب. يف متشابهة لكنها بينها فيما قليًال

أيًضا. وصفها يمكن أصغر فرعية
عند البرشي للمصمم كبرية وفاعلية كفاءة الهندسية الربمجة تتيح السبب، لهذا
أنه تخيَّل املثال، سبيل عىل صغرية. كثرية أجزاء من مصنوعة أو معقدة أنماط تصميم
والنقر باإلشارة للغاية دقيقة شبكة من مصنوعة الزََّرد من بدلة تصميم عليك يجب
التقليدية، الكمبيوتر بمساعدة التصميم برامج يف الصغر. املتناهية الحلقات ماليني عىل

للوقت. ومضيِّعة شاقة َمهمة هذا سيكون
ستكتب سهلة. ستكون امَلهمة هذه فإن هندسيٍّا، برنامًجا تستخدم كنت إذا لكن
نصف وُسمك ملِّيمرتات ثالثة يساوي بُقطر حلقًة اصنع ييل: كما «وصفة» بساطة بكل
مرة ألف الصف انسخ ثالثًا، متشابك. صف يف مرة ألف الحلقة انسخ ذلك، بعد ملِّيمرت.
الوصفة التصميم برنامج وسيتبع اإلدخال، زر عىل اضغط ثم البدلة. لصنع رأيس بنحو

البدلة. لصنع
بكل الوصفة تعديل فيمكنك قليًال، النسيج كثافة أو وزن يقل أن يجب كان إذا
من التايل الصف أن صف، كل يكرر وهو الكمبيوتر جهاز ستخرب املرة هذه بساطة.
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يمكنك السابق. الصف من الحجم يف باملائة واحد بنسبة أصغر يكون أن يجب الشبكة
أخرى مرة ببطء الشبكة يف حلقة كل حجم يزداد ثم صف، أللَفْي بهذا يقوَم أن تحديد
التصميم. عملية أثناءَ البالستيك مزيج تغيري حتى يمكنك باملائة. ٠٫٥ تكون ربما بنسبة

التوليدي التصميم (2-3)

مكثف، سيناريو من فبدًال لألمام، أخرى خطوة الوصفة فكرة التوليدي التصميم يأخذ
أن يجب كيف تحدد القواعد من ومجموعة كنواة شكًال التوليدي التصميم يستخدم
يشبه معقد شكل لتنمية املثال، سبيل عىل الوقت. بمرور يتكشف، أو الشكل، هذا يتطور
مسطحة. بقاعدة مربوط بسيط رأيس أسطواني شكل وهي بسيطة، بنواة ستبدأ الشجرة،
يف أصغر آخرين أسطوانيني شكلني ربط وهي واحدة، قاعدة تحديد يمكنك ذلك، بعد
كل من حرة نهاية كل يف Y حرف شكل عىل باملائة ١٠ بنسبة األصيل الشكل من الحجم
لشكل النواة األسطوانة إنماء إىل تَكراري بنحو القاعدتني هاتني تطبيق سيؤدي أسطوانة.

الشجرة. يشبه كبري
يقوم العمل هذا معظم لكن ِتجاريٍّا االزدهار يف اآلن التوليدي التصميم أنظمة بدأت
أحيانًا التوليدي التصميم برامج ى تُسمَّ خاصة. مرشوعات أجل من محرتفون مصممون به
األبعاد. ثالثية معقدة أشكال إنتاج إىل تؤدي نتائجها تُطبع عندما والتي الشكل»، «قواعد
وأشكال وعمليات القواعد، من مختلفة مجموعة مع التوليدية األنظمة استخدام يمكن
القواعد من مجموعة بعضالناسيجربون ذلك. إىل وما مختلف، وتركيب مختلفة، أساسية
سبيل عىل للشكل. الحالية الحالة عىل تعتمد رشطية قواعد آخرون يستخدم بينما الثابتة،
كان إن حالة يف فقط أصغر ألسطوانات األسطوانة م تُقسِّ أن قاعدة تحدد ربما املثال،
عاِلم باسم تيمنًا ُسمي واحد متغري عامل هناك ملِّيمرتات. خمسة من أكرب األسطوانة ُقطر
توليد عىل بقدرتها مشهورة قواعد مجموعة عن عبارة وهو ليندنماير، أريستيد األحياء،
طبيعية رسومية مشاهد لتوليد تُستخدم ما غالبًا والتي النباتات، تشبه وأجسام أشكال
يرسم فنانًا هناك أن تظن ال (أنت الفيديو. وألعاب األفالم يف بالكمبيوتر منتجة خصبة

كذلك؟) أليس شجرة، كل
تؤدي ربما التي العشوائية شبه القواعد مع التعامل التوليدي التصميم لربامج يمكن
طبًقا مختلفة نتائج إىل تؤدي ربما أو الصدفة، عىل بناء الشكل تغيري إىل تؤدي ال أو
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(الصورة طبيعية أكثر ومظهر بشكل أجسام لتصميم التوليدية التصميمات استخدام يمكن
سيستم). نريفس رشكة من مهداة

شجرة كل تبدَو أن عىل تعمل العشوائية شبه القواعد هذه مثل سلًفا. محددة الحتمالية
بنحو األخرى عن مختلفة منها كلٌّ تبدو ذاته الوقت يف لكن حقيقية، كشجرة املشهد يف
أكثر غنية األشكال وتصبح التوليدية، الصور من نهائي ال عدد إنتاج ويمكن طفيف.

األحياء. علم يف يحدث ما يشبه بنحو وذلك تعقيًدا، وأكثر بالتفاصيل
أين منا بكل الخاص النووي الَحمض د يحدِّ فال توليدية؛ األحياء علم صور تُعترب
وكذلك أدمغتنا؟ يف عصبية خلية كل ستتواصل وكيف ستفعل؟ وماذا خلية؟ كل ستكون
َشفرة تحتوي لكن ذ، نُفِّ إذا جسًما يُنِتج مكتوبًا برمجيٍّا ا نصٍّ ليس النووي الَحمض فإن
يَنتُج حتى تناسلية خلية أول عىل متكرر بنحو تُطبَّق قواعد مجموعة عىل النووي الَحمض

كامل. جسد
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التفاعلية املخططات (3-3)

بالديناميكية تتسم التي تلك هي األشكال وصف مع للتعامل تعقيًدا اللغة أشكال أكثر
هذه تمكن التفاعلية». «املخططات التصميم عملية من النوع هذا أسمي والتفاعلية.
الفعيل» الزمن «يف ستتأقلم التي املعقدة األشكال إنتاج عملية أَتْمتة من املصمم املخططات

للمصممني. معلومة غري مواصفاتها تكون التي بيئتها مع

«ديجيتال (مرشوع لبيئتها مثالية بأشكال منازل التفاعلية املخططات ستصمم ما، يوًما
وهو سونج، وجايوي هان ولينج لني لينج ومي كوثابورام إس بشانكارا الخاص فريناكيوالر»
فان يرون ويدرسه أالماني، ماليه مارتا بقيادة كنرتول» «ماشينيك التصميم استديو من جزء

التصميمي). البحث ومعمل املعمارية للهندسة املعمارية الرابطة كلية يف أمجيد

هذه تستخدم لن فإنك املثال، سبيل عىل بسيطة؛ مهامَّ التفاعلية املخططات تؤدي ال
ذلك، من بدًال األبعاد. ثالثي بنحو املنزل يف لغسالتك بديل مقبض لطباعة املخططات
متغرية. وحتى مجهولة فيها البيئة تكون تصميم مرشوعات يف املخططات هذه ستطبق
إىل يحتاج منزًال تطبع ضخمة خرسانة طابعة إرشاد تفاعيل مخطط ألي يمكن
الرياح، ظروف مع التكيف إىل يحتاج جًرسا أو بعُد، معروفة أرضغري طبيعة مع التكيف
أن التفاعيل للمخطط ويمكن معينة. محيطية إضاءة ظروف لتعويض تحتاج أباجورة أو
موقع يف األبعاد الثالثية الطابعاُت تَصنع ما يوًما وربما الجراحة. غرف يف مثاليٍّا يكون

جسم. لكل الفريدة الظروف مع يتكيف البرشي الجسم داخل حيويٍّا نسيًجا الحدث
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املستهدفة، البيئة مسح إىل أوًال التفاعيل املخطط تنفذ التي التصميم برامج ستحتاج
القواعد أي ملعرفة عالية بدقة البيئة تلك «محاكاة» عىل قادرة تكون أن إىل كذلك وستحتاج
املناسب الشكل «إنماء» عىل ستقِدر املعلومات، هذه باستخدام ومتى. ستُستخدم بالضبط

األبعاد. ثالثية بطابعة ذلك بعد سيُصنع الشكل وهذا املحددة، البيئة لهذه
سيكون تفاعلية، مخططات لطباعة األبعاد ثالثية طابعة مصمم أي يحرض عندما
سيبدو. وكيف النهائي التصميم سيخرج كيف معرفة الدقة وجه عىل مقدًما املستحيل من
النهائي. بالتصميم الخاصة التفاصيل سيغريِّ مما موقف؛ كل حسب االستجابة ستختلف
لكن للضوء، مصدر نحو مائلة تنمو ما عادًة النباتات فإن املثال، سبيل عىل الطبيعة، يف
وزنها يولده الذي الداخيل الضغط بسبب معني ارتفاع عند ستتوقف النمو من فرتة بعد
التي القواعد وضع فيمكنك ما، نبتة نمو عملية تصميم عىل القدرة لك أتيحت إذا الزائد.
هذا يف التحكم يمكنك خارجي. ضوء تتعرضملصدر عندما النمو من باملزيد للنبتة تسمح
ارتفاعها يزيَد ال حتى النبتة نمو يف تتحكم بالضغط مستشعرات عىل قائمة بقواعد النمو

ا. جدٍّ كبري داخيل حمل حدوث يف وتتسبب
ظروف يف النباتات عىل مًعا — والخارجية الداخلية — القاعدتان هاتان ُطبقت إذا
هناك كانت إذا وحتى مختلفة. وأشكال بأطوال نباتات نمو إىل هذا فسيؤدي مختلفة،
ضوء يف واألخرى ساطع ضوء يف إحداهما ووضعت القواعد، مجموعة بنفس نبتتان
كل ملستشِعرات املختلفة االستجابة بسبب مختلف؛ بشكل الحال بهما فسينتهي خافت،

القاعدتني. بسبب االستجابة تلك أحدثته الذي املختلف الفعل ورد نبتة،

مخصصة عدة وأباجورات واحد، أباجورة تصميم (4-3)

تخيَّل املنتجات؟ تصميم عملية عىل تفاعلية نظم تطبيق املستقبل ملصممي يمكن كيف
القواعد من مجموعة باستخدام األباجورة تلك شكل سيُحدَّد ألباجورة. تفاعليٍّا مخطًطا
ستضع لألباجورة. النهائي التصميم لتطوير بسيط بدائي» «شكل عىل ستُطبق التي
محاكاة داخل افرتاضية «نافذة» بجانب افرتاضية «غرفة» أركان أحد يف األباجورة
مما االفرتاضية النافذة بجانب املتاح للضوء االستجابة الربنامج سيحسب بالكمبيوتر.

محدد. شكل إىل التصميم سيقود
فسيتطور ثابت، ضوء مصدر بجانب مختلفة افرتاضية غرفة يف األباجورة ُوضعت إذا
الكمبيوتر يحاكيها التي البيئية اإلشارات وبتطبيق جديًدا. شكًال ليصبح األباجورة تصميم
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مرغوب شكل بوصف ليس املنتج تحدد التفاعلية املخططات فإن التصميم، عملية عىل
للبيانات. استجابة يتشكل برتكه لكن به،

املخصصة التصميمات من العديد إىل األباجورات إحدى تصميم يؤدَي أن يمكن
األشجار مثل أباجورات، كلها لكن الخاص استخدامه مع متكيف منها كلٌّ التي األخرى،
تصميم إنتاج فيمكنك لألباجورة، التفاعيل املخطط هذا تمتلك كنت فإذا غابة. يف الفردية
بنحو اإلضاءة ظروف محاكاة يمكنك أنه برشط منزلك، يف غرفة لكل لألباجورة مختلف

خاصتك. التصميم برنامج بواسطة منزلك يف دقيق

تفكر طابعات (5-3)

األبعاد الثالثية الطابعة تُغذَي أن يمكن آخر، بُعد إىل الديناميكية املخططات فكرة ألخذ
طابعة تخيَّل الواقع. من ولكن بالكمبيوتر، محاكاة من ليس مبارشًة؛ االستجابة ببيانات
ظروف مع والتكيف طباعته إىل تحتاج ما إدراك عىل القدرة ستمتلك األبعاد ثالثية
التعليمات؛ تنفيذ يخص فيما عمياء طاعة تطيع األبعاد الثالثية الطابعات معظم الطباعة.
ى تُسمَّ األنظمة هذه مثل ال. أم املطلوب الجسم ستُنتج التعليمات كانت إن تنظر ال إذا

املفتوحة». «الحلقة
التي األبعاد الثالثية الطابعات فكرة كورنيل جامعة من كوهني دانيال استكشف
ناتج «تراقب» طابعة وهي مغلقة، حلقة بنظام طابعة صنع حيث تُنتجه. ما تراقب
املثال، سبيل عىل املختلفة. للمواقف استجابة ديناميكي بنحو نفسها وتضبط الطباعة
بينما ، حارٍّ يوٍم يف الشمع مثل بشكلها تحتفظ ال ارتشاحية مادة باستخدام طابعة تطبع
متوقع. هو مما أكثر ترتسب ربما الذائبة املناطق فإن الشمع، من املصنوع الجسم يُطبع

مشوَّه. شكل عنه ينتج مما الطباعة يف ستستمر املفتوحة الحلقة نظام ذات الطابعة
الطابعة يف الطباعة لرأس ضوئيٍّا ماسًحا دانيال أضاف كهذه، مشكالت لتصحيح
بنحو األجسام تُطبع كيف مراقبة األساسية الضوئي املاسح َمهمة كانت األبعاد. الثالثية
التعرف عىل قادرًة املغلقة الحلقة ذات دانيال طابعة كانت املاسح، هذا وبفضل دقيق.

هذا. الشمع ترسب مثل الطابعة يف مشكلة أي عىل
برامج فبصنع البداية؛ مجرد كان املشكالت عىل التعرف فإن ذلك، من الرغم عىل
االستجابة عىل قادرة األبعاد الثالثية الطابعة كانت الضوئي، املاسح نتاج قراءة عىل قادرة
لتصحيحها التصميم وتعديل الطباعة، نتائج فبمراقبة حولها؛ من البيئة يف للتغريات
«تتعلم». كانت الطابعة هذه إن القول يمكنك الفعيل، الوقت يف الطباعة عملية وضبط
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شكل مراقبة مجرد يفوق بنحو املغلقة الحلقة نظام عىل املعتِمدة الطباعة تساهم
املناسبة اإلمكانات لها وُوفر صحيح بنحو الطابعة هذه بُرمجت إذا املطبوع. الجسم
وإضافة بها تطبع التي املادة قوة مراقبة فيمكنها املحيطة، البيئية الظروف إليصال
مراقبة يمكنها املغلقة الحلقة بنظام تعمل ذكية طابعة أي إن الرضورة. حالة يف مواد
تركيبية خاصية أو مادة أي إن الحقيقة، يف طباعتها. أثناءَ املادة لدونة أو موصلية
تصنيعها يمكن الفعيل الوقت يف وتعديلها قياسها يمكن املطبوع النهائي الجسم يف
التعليمات باتباع التكيف عىل قادرة املغلقة الحلقة بنظام األبعاد ثالثية طابعة باستخدام

تفاعيل. مخطط من

التصميم أدوات شكل تغيري (4)

للطباعة التصميم يعكس بعُد. فيما األدوات تُشكِّلنا ثم أدواتنا، نشكل نحن البداية يف
وتُباع تغلَّف التي الطريقة يشبه ما وهو املادية، القيود من سنوات تأثري األبعاد الثالثية
كانت الفينيل؟ أسطوانات عىل املسجلة األلبومات تذكرون هل املسجلة. املوسيقى بها
أن وبما دقائق. أربع أو ثالث مدتها منها كلٌّ األغنيات من مجموعة تحوي األسطوانة
عرشة حوايل من مكونًا كان ألبوم كل فإن املساحة، محدودة كانت الفينيل أسطوانة

األخرى. الجهة عىل وخمسة جهة، عىل خمسة فقط، أغنيات
نظرية هناك فليس فيها؛ تفكر عندما باأللبومات يتعلق معياري أمر أي يوجد ال
من مجموعًة واحد وقت ويف دوري بنحو الفنان يصِدر أن تحدد بالعمق تتسم جمالية
عنواٌن لها مفردة، مادية تخزين وحدة عىل ويضعها الغالب، يف الطول متساوية األغنيات
فإنَّ ذلك، مع املعيار. لهذا طبًقا يعمل لم بالتأكيد موتسارت إن مزخرف. وِغالف ما
منذ استخدامها بَطل التي الفينيل أسطوانات تشكِّله زالت ما املسجلة للموسيقى َرنا تصوُّ

عقود.
املصممون ويفكر األلبومات، إطار يف يفكرون معينة سن من املوسيقى عشاق إن
الحاسوبية بالقدرة يتعلق مىضفيما فيما مفروضة كانت التي القيود اعتبارهم يف واضعني

التصنيع. آلالت املادية والقيود املحدودة
إىل جنبًا األبعاد، ثالثي بنحو وطباعتها املادية األجسام تخيُّل عىل قدرتنا ستتوسع
التصميم أدوات ستكون األشكال. عن التعبري عىل التصميم برامج قدرة زيادة مع جنب
البيئية. والظروف والحركة للمس بعضها وسيستجيب االستخدام، سهلة املستقبل يف
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مشكالت لحل يكفي بما وذكية األشكال رسم يف مهارة أكثر الكمبيوتر أجهزة وستصبح
حلها. عىل نقدر ال التي التصميم

بتغذيتها خاصتهم الكمبيوتر بأجهزة الخاصة التصميم اسرتاتيجياِت البُرش سريشد
أكثر. مرغوبة أخرى واستيالد فيها املرغوب غري التصميم حلول من التخلص أو بالبيانات
دور إنهاء يف الحل يكمن «ال التوليدي»: «التصميم مدونته يف كريش سيفام كتب وكما
عملية مدار عىل تتطور التي واملتطلبات القيود بإدارة مساعدته يف بل البرشي، املصمم

التصميم.»2
األوعية ألنظمة تصميم برنامج هناك ليس املثال، سبيل عىل الحيوية، الطباعة يف
املشكلة، هذه مع للتعامل التوليد التصميم برامج األطباء سيَستخدم ما يوًما الدموية.
مبارشًة، املتشعب الدقيق شكلها بوصف للُكىل د معقَّ دموية أوعية نظام تصميم من وبدًال
األوعية شبكة «تصميم» أجل من ذلك، بعد األساسية. القواعد بعض الطبيب د سيحدِّ
«إنماء» أجل من التوليدي التصميم برنامج الطبيب سيستخدم الِكلية، داخل الدموية
«التصميمات» من مدهشة مجموعة الطبيعة أنتجت الجديدة. األوردة من معقدة شبكة
الخاصة واألنماط الِبلَّورات مثل الحية غري األجسام وحتى والحيوانات للنباتات املعقدة
لكن معقدة تركيبات بصنع لنا السماح يف األبعاد الثالثية الطابعات بدأت بالرمال.

أيدينا. متناول عن بعيدة زالت ما التصميمات
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تقنية تكون ربما األدوات. بصنع التطور عملية يف أسالفهم عن أنفسهم البرش ميَّز
لألبد. البرشية الثقافة وجه تغري أن املحتمل من التي املثىل األداة هي باإلضافة التصنيع
موجة كل فإن تُقاَوم، ال التي املتوقعة غري العاتية التسونامي أمواج قوة تشبه وبقوة
االجتماعي. التغيري من عاتية موجات تُحِدث نة املحسَّ واإلنتاج التصميم أدوات من جديدة

املطبوعة. املادية باألجسام الخاص الناشئ العالم عن ملحة إال يعرض ال الكتاب هذا
بوسطن مدينة يف برانديس جامعة يف الدكتوراه بعد ما كباحث أعمل كنُت عندما
كامًال روبوتًا بوالك، جوردان عيلَّ، املرشف واألستاذ أنا طبعت ماساتشوستس، بوالية
خرج مَؤتْمت. بنحو ومطبوًعا مصمًما كان بالكامل جسده لكن بسيًطا روبوتًا كان عامًال.
يوم حتى أشهر عرشة األمر استغرق ثم ،١٩٩٩ عام أواخر يف الطابعة من روبوت أول
نيويورك «ذا جريدة يف األوىل الصفحة الحدث ليحتل ٢٠٠٠ عام من أغسطس يف صيف

تايمز».
السبب أن الجريدة محررو لنا أوضح البداية، يف باأللم. ممزوجة ممتعة لحظًة كانت
أخبار أي عن يبحثون كانوا أنهم األوىل الصفحة عىل ظهرت القصة هذه أن يف الوحيد
املسجلة األيام أبطأ أحد — ٢٠٠٠ عام صيف من خانق يوم وهو — اليوم ذلك كان للنرش.
األوىل؛ الصفحة عىل نرشه يمكن نهائيٍّا آخر خرب أي هناك يكن لم الصحافة. تاريخ يف

روبوتات». تصنع «روبوتات بعنوان املقال صدر ولذا
عدم وهي االبتكار، خرب بنرش لها عالقة ال موجودة عاطفة هناك كانت لكن
جسده كان األبعاد. ثالثي بنحو بالكامل يُطبع لم الروبوت ألن الرضا عدم الرضا؛
معظم لكن األمام. إىل مثرية خطوة هذه وكانت األبعاد، ثالثي بنحو مطبوعة ومفاصله
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واملشغالت واملستشعرات والبطاريات األسالك — روبوت أي ن تكوِّ التي األخرى أجزائه
ننجح أن قبل طويل طريق هناك يزال ما كان يدويٍّا. ُمجمعة — و«الدماغ» امليكانيكية
سيمر به. الخاصة البطاريات عىل ويحتوي بالكامل ُجمع مكتمل روبوت طباعة يف ا حقٍّ
إىل االحتياج دون من بالكامل، ال فعَّ نظام طباعة من نتمكن أن قبل بالقصري ليس وقت

تجميع. أي
ال ربما األبعاد، الثالثية الطابعة من املنتجات من الجديد الجيل هذا يخرج عندما
قادمة تغيري موجة إىل تشري ربما لكنها السياسية، الفضائح أخبار عىل أخباره تغطي

أكرب.

من مصمًما األبيض الجسد كان .(٢٠٠٠) جوليم بمرشوع الخاص املتطور املطبوع الروبوت
بنحو واملحركات األسالك ووضعت األبعاد، ثالثية بطابعة ُصِنع ثم تطورية محاكاة خالل

يدوي.

يقول الذي للرأي املنارصين من «أنا دوكتورو: كوري العلمي، الخيال كاتب يقول
ثياب يف الحارض نصف ما غالبًا إننا جيًدا. باملستقبل يتنبئون ال العلمي الخيال كتَّاب إن
والتصميم؟ األبعاد الثالثية الطباعة تقنيات إىل بالنسبة املستقبل ثياب هي ما املستقبل.»1
أفضل طباعة ودقة الخام املواد إىل بالنسبة الخيارات من املزيُد قريٍب ا عمَّ لنا سيُتاح
جديدة وأجسام جديدة تطبيقات هناك سيكون أقل. آالت وتكاليف أرسع تصنيع وعملية

ذلك؟ بعد ماذا متوقعة. غري مصنوعة
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الدقة متناهي مقياس عىل األبعاد الثالثية الطباعة ميكرونًا: ٢٨٥ بدقة سباقات سيارة
فيينا جامعة من ستامبفل يورجني من مهداة (الصورة الفراغية الطباعة تقنية باستخدام

للتكنولوجيا).

األبعاد الثالثية للطباعة الثالث املراحل (1)

تحدد التي املراحل من كسلسلة باإلضافة التصنيع تطور إىل بالنظر الكتاب هذا بدأنا
للنضج طريقها يف التي السلسلة هذه يف األوىل املرحلة املواد. يف التحكم يف البرشي التقدم
الثالثية للطابعات يمكن األجسام. «تشكيل» يف مسبوق غري تحكم اكتساب تتضمن اليوم
ومن النايلون، إىل الزجاج من تقريبًا؛ مادة أي من أجسام تصنيع بالفعل اليوم األبعاد

الحية. الخاليا إىل األسمنت ومن التيتانيوم، إىل الشكوالتة
التصميم عملية تتعدى عميقة تبعات بالفعل لها األشكال صنع عىل املطلقة القدرة إن
يف النطاق. الواسع التخصيص إىل التحول يف آخذ النطاق الواسع فالتصنيع الهنديس؛
تصميم عىل القدرة الجميع سيمتلك األبعاد، الثالثية الطباعة تقنيات وبتطور املستقبل،
املرتبطة واملهارات باملوارد الخاصة العوائق وستزول الرتكيب. معقدة منتجات وصنع

البرشي. النشاط ومحررة للجميع االبتكار موفرة التقليدي، بالتصنيع
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املادة؛ تكوين يف التحكم يف وتتمثل بداياتها: يف زالت ما الرحلة من الثانية املرحلة
جديدٍة موادَّ من الداخيل الهيكل لصياغة الخارجي الهنديسِّ الشكل صياغُة تَجاُوز

مسبوقة. غري بدقٍة الخواصَّ استثنائيٍة
األبعاد الثالثية الطابعات تقِدر عندما مواد. داخل مواد صنع عىل سنقدر ما، يوًما
ستقيض املواد. من تماًما جديدة فئات ظهور سنشهد جديدة، بطرق خام مواد مزج عىل
من جزء كل صنع رضورة تحدد التي التقليدية القيود عىل الخام املواد تصنيع عمليات
مكونات صناعة يمكن متعددة، بمواد وبالطباعة الحًقا، التجميع يحدث ثم منفصلة مادة
ودمج تضمني سنبدأ أصغر، مستًوى وعىل سلًفا. ومجمعة الوقت نفس يف متشابكة عديدة
امليكرون. مستوى عىل بدقة محددة الصغر متناهية معقدة تركيبات يف متعددة خام مواد
من بذكاء يَزيد خاصة بمواصفات تنس مرضب طباعة عىل ستقِدر اإلمكانات، بهذه
من أنه (رغم يؤملك الذي لظهرك خصوًصا مصمم بديل غرضوف أو الخلفية، رضبتك قوة
القليل فإن اإلمكانات، نطاق اتساع رغم املحرتفني). رياضات يف كالهما يُمنع أن املحتمل
الجديدة، املواد تلك بخواص التنبؤ يمكنهم املواد دراسة يف املتخصصني العلماء من فقط
إىل حاجة هناك ستكون الجديد. التصميم فضاء استغالل يمكنهم املصممني من وقليٌل

البرشي. اإلبداع لتعزيز جديدة تصميم أدوات
التحكم هي — منها مبكرة عالمات نرى بدأنا التي — الرحلة هذه من الثالثة املرحلة
املرحلة يف الحال هو كما املادة، شكل يف التحكم سنتجاوز املرحلة هذه يف املادة. سلوك يف
املرحلة يف الثانية. املرحلة يف الحال هو كما املادة، تكوين يف التحكم وسنتجاوز األوىل،
من سننتقل نريدها. التي بالطرق لتترصف املواد برمجة عىل القدرة سنكتسب الثالثة
االستشعار يمكنها ومتكاملة نشطة أنظمة طباعة إىل سلبية خام ومواد أجزاء طباعة
إىل ما لجسم امليكانيكية الوظيفة يف التحكم من سننتقل والترصف. والحساب واالستجابة

والطاقة. للمعلومات معالجته كيفية يف كذلك التحكم
املحمول الهاتف من (تقريبًا)؛ يشء كل طباعة عىل سنقدر اليوم، هذا يأتي عندما
كل ليس هذا علمي، خيال قصة أي مثل لكن الطابعة. من ماشيًا يخرج روبوت حتى
لقيود يخضع لن أنه بسبب اليوم روبوتات األحوال من حال بأي يشِبه لن فالروبوت يشء؛
التصميم فضاء أن بسبب مبارشًة البرش بواسطة مصمًما يكون ولن التقليدي، التصنيع
نظم تصنيع عىل القدرُة ستَفتح أغواره. َسْرب عىل البرش يقِدر وال للغاية واسع الجديد
لفضاء الباَب الحريِة، هذه ظل يف ونشطة سلبية ثانوية تركيبات من مصنوعة نشطة

الطبيعة. يف يحدث ما قوة يف التصنيع من جديد ونموذج التصميمات من جديد
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الوقت نفس يف مواد بعدة التصنيع (2)

الطباعة عىل القدرُة األبعاِد الثالثية الطباعة لتقنيات أمًدا األبعد املستقبل قلب يف تكمن
كلٌّ مكونات عدة تطبع طابعات سابقة فصول يف ذكرنا واحد. آٍن يف موادَّ عدة باستخدام
البالستيك يَطبع طباعة لرأس يمكن املثال، سبيل عىل مختلفة. مادة من مصنوعة منها
لطابعة ويمكن التايل، اليوم يف واألبيض يوٍم يف األحمر البالستيك باستخدام الطباعُة
للقدرة بالفعل ويمكن للصدأ، القابل غري بالصلب املمزوج بالتيتانيوم الطباعُة معادن
التقليدي للتجميع والقيود التحديات من التخلُص الوقت نفس يف مواد بعدة التصنيع عىل
التصنيع من الشكل هذا يجعل ما لكن متزايد. بنحو معقدة أجسام صنع من وتمكيننا
يؤدي ما وهو الوقت؛ نفس يف عديدة مواد باستخدام الطباعة عىل القدرة هو ا حقٍّ مثريًا

الخواص. واستثنائية معقدة جديدة موادَّ لتُنتج مًعا دمجها إىل
التي النقاط مصفوفة طابعات بعض هناك كان الورقية، للطابعات األوىل األيام يف
األسود. أو األزرق أو األخرض أو باألحمر نقاط طباعة يمكنه األلوان رباعي رشيًطا تمتلك
راسمات هناك كان إنه حتى مرة. كل يف فقط واحد لون اختيار يمكنك ذلك، من الرغم عىل
تحميل عليك يجب كان لكن مختلفة، ألوان بثمانية أقالم ثمانية استخدام يمكنها أقالم

فقط. واحًدا قلًما يستخدم خط وكل مقدًما، الراسم يف تريدها التي األلوان
األساسية األلوان مزج عىل قادرة الطابعات أصبحت عندما التكنولوجية النقلة حدثت
الطابعة من االنتقال ومثل متزايد. بنحو كبرية وضوح وبدقة عالية، بدقة فوري بنحو
فإن ملون، تلفزيون إىل وأسود أبيض تلفزيون من أو امللونة، الطابعة إىل اللون أحادية
األلوان. من الدرجات ماليني لظهور املساحة تعطي فقط أساسية ألوان ثالثة إضافة
األساسية املواد عدد مطَِّرد» «بنحو األبعاد ثالثية بطابعة صنعه يمكنك ما تعددية ستزيد
فقط ليس الطباعة يمكنك أنه إىل هذا يرجع متزامن. بنحو ومزجها طباعتها يمكن التي
لعدد املجال يفسح مما املواد؛ تلك من تركيبات باستخدام كذلك لكن األساسية املواد بهذه

الجديدة. املواد من هائل
وهي أوبجيت، هي متعددة بمواد الطباعة استكشاف يف الرائدة الرشكات إحدى
زرت اسرتاتاسيس. رشكة مع مؤخًرا واندمجت أبيب، تل من بالقرب تقع إرسائيلية رشكة
علمية حديقة يف تقع التي الرشكة، تعمل املستقبل. يف سيأتي ما لرؤية أوبجيت مقر
الخام. املواد إىل الناس نظرة تغيري عىل الربتقال، أشجار بساتني من بالقرب صاخبة
املواد، علماء وكبري نابادنيسكي، إدواردو الرشكة، يف التنفيذي التكنولوجيا مدير قادني
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صناعية أولية ونماذج ترشيحية بنماذج املليئة االستقبال قاعة خالل ديكوفسكي دانيال
متعددة. مواد باستخدام مطبوعة جميعها وألعاب،

الخام، املواد بمزج فقط تتعلق ال املواد متعددة الطباعة أن ودانيال إدواردو أوضح
منها. تماًما جديدة أنواع بصنع كذلك بل

مهتمني يكونون ما عادًة املواد، علماء عىل الجديدة باملواد االهتمام يستحوذ عندما
برتكيبات املهندسون يهتم ما وغالبًا واملرونة. والقوة الوزن مثل الجديدة املواد بخواصتلك
البرصي. والوضوح املرونة أو واحد آٍن يف والقوة بالخفة تتميز مادة مثل الخواص؛ من
دورات عدد مثل بداهة أقل واألخرى واملرونة، الكثافة مثل بديهية املواد خواص بعض
التمدد يمكنها مًدى أي إىل أو تنكرس أن قبل بها املرور للمادة يمكن التي والجذب الدفع
دورات أخذ يجب طائرة، َجناح املهندسون يصمم عندما املثال، سبيل عىل تنقطع. أن قبل
جسم عىل الضغط أو الهوائية املطبات بسبب الَجناح هيكل يتعرض التي والجذب الدفع
تُعرف خاصية وهي االعتبار، يف الضغط، وتخفيف الضغط دورات عن الناتج الطائرة

اإلجهاد. حد باسم
املواد تطوير ويظل بها، والتنبؤ فهمها يف معقدة املواد خواص تصبح أن يمكن
للطباعة يمكن املواد. وهندسة لعلوم األسمى الهدف هو ما تصنيعي لغرض املناسبة
فإن ذلك، ومع كبري. نحو عىل صنعها يمكن التي املواد نطاق توسيع األبعاد الثالثية

نتوقع. وماذا نبحث أين ندري ال أننا هي املشكلة
املواد خواص أن هو البديهي انطباعك يكون متعددة، بمواد فيها تَطبع مرة أول يف
أنك تعتقد أن املنطقي من األساسية. املواد خواص بني ما مكان يف ستقع املدمجة املختلفة
ُصلبة نصف مادة عىل متساوية، بمقادير واللينة الصلبة املواد بني مزجت إذا ستحصل،
«كيفية» عىل تعتمد الناتجة املادة فحصيلة فقط؛ جزئيٍّا صحيح هذا لكن لينة. ونصف

للمواد. مزجك
نمط يف ُصلبة، واألخرى لينة إحداهما مادتني باستخدام َطبعَت إذا املثال، سبيل عىل
بنفس طبعت إذا لكن محددة. بقوة جديدة مادة النتيجة فستكون الشطرنج؛ رقعة يشبه
وهو فالنمط، قوة؛ أكثر مادة عىل فستحصل عشوائي، نمط يف لكن القْدر بنفس املادتني

مهم. عامٌل الطابعة، بواسطة مًعا املختلفة املواد ملزج الطريقة
األرضيات تغطية يف املثال سبيل عىل الشطرنج، رقعة نمط يف النظر دققت إذا
عندما وباملثل، بالتبادل. املرتبة الُقطرية والسوداء البيضاء األشكال رؤية فيمكنك بالبالط،
اللينة املادة من التي الطويلة الُقطرية السالسل فإن النمط، هذا هيئة عىل مادتان تُطبع
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مادتان تُطبَع عندما لكن ضعيفة. املركبة املادة يجعل ما وهو الضعيفة»؛ «الحلقة تصبح
املحصلة تكون ولذا كهذه؛ بدقة مصفوفة ضعيفة حلقة أي توجد ال عشوائي، نمط يف

صالبة. أكثر مادة النهائية
مادة أي يف النانوي املقياس عىل الذرات ترتيب أن طويل وقت منذ العلماء أدرك
األنماط أن املهن أصحاب أدرك بقرون، ذلك وقبل العياني. املقياس عىل بخواصها يتعلق
الساخنة املعِدنية السيوف يضعون الحدادون كان القياسية: األنماط من أقوى العشوائية
األنماط من الكثري تحوي صغرية ِبلَّورات ويشكل برسعة، املعِدن يربد حتى بارد ماء يف
أملس سطح ذا مطاِوًعا لينًا حديًدا ليصبح ببطء ليربد تركه من بدًال العشوائية الحدودية
عىل ليس ورصيح؛ مبارش بنحو األنماط هذه يف «التحكم» يمكننا األوىل، للمرة لكن ناعم.

تدريجيٍّا. التضاؤل يف آخذ عياني مستوى عىل لكن بعُد، النانوي املقياس
بأنماط مواد بعدة طبعت فإذا غرابة، أكثر حتى املواد خواص تصبح أن يمكن
املواد بني املزج فيمكنك األساسية؛ املواد نطاق عن تخرج أن يمكن خواصها فإن معينة،
من حتى صالبة أكثر جديدة مركبة مادة عىل للحصول محدد بنمط والضعيفة القوية
بمزج لب الصُّ تشبه مادة عىل الحصول ما نوًعا يشبه األمر األصليتني. املادتني من أي

الصلب. من صالبة أقل مادتان وهما والخشب، البالستيك
تتحول أن يمكنها الضئيلة التشوهات أن هو ضعيفة مادة أي تجعل التي األمور أحد
تضمني يمكننا عندما ينكرس. حتى الرتكيب داخَل وتمتد ذلك بعد تنمو صغرية، شقوق إىل
اللينة املادة من الرتميمية الرقع هذه فإن هشة، مادة داخَل اسرتاتيجي بنحو اللينة املادة
أكثر ويجعلها الصلبة املادة عىل املأساوي أثرها يؤخر مما الشقوق؛ نمو إيقاف يمكنها
كان قريب، وقت حتى لكن لالهتمام، مثرية مشابهة خواصَّ املحار أصداف تمتلك قساوة.
مواد صنع عىل بالتأكيد نقدر ال فنحن فقط؛ الطبيعة اختصاص من املواد هذه صنع
تصنيعها عىل نقدر ربما متعددة، بمواد الطباعة طريق عن لكن بالحقن، بالقولبة كهذه

أردنا. متى
قمت إذا الِحمل. تحت وتمتد تنثني وكيف املواد بمرونة يتعلق لكنه آخر مثاًال إليكم
هذا يحدث أرفع. يصبح كذلك لكنه يطول، أنه فستالحظ مطاطي، رشيط بمط ذلك قبل
والفيزياء الرياضيات عالم اسم عىل بواسون»، «أثر باسم يعرف ما وهو املواد، معظم مع
املمكن من لكن منهجي. بنحو مرة ألول هذا ميَّز الذي بواسون دوني سيميون الفرنيس
للشد تتعرض عندما فعليٍّا املادة «تمدد» يف يتسبب نمط يف ولينة ُصلبة بمواد الطباعة
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سالبًة، بواسون نسبَة تمتلك ملادة هي الطبيعية غري الغريبة الخاصية هذه طوليٍّا. واملط
«األوكستكية». املادة باسم أيًضا يُعرف ما أو

التقليدي. التصنيع بطرق تصنيعها ويصعب الطبيعة، يف توجد ال األوكستكية املواد إن
املواد هذه صنع يمكن عالية، بدقة متعددة موادَّ تطبع األبعاد ثالثية طابعة بوجود لكن
سبيل عىل وجميلة. غريبة آالت لصنع أخرى تركيبات داخل وتضمينها الطلب، حسب
الطاقة المتصاص أوكستكية مواد باستخدام مصممة مواد من السيارات تُصنع املثال،
االصطدام، أثر األمامي امِلَصد سيمتص أذًى. ألي الركاب يتعرض ال حتى االصطدام عند
واألوكستكية. التقليدية املواد من أنماط باستخدام مختلفة اتجاهات يف الطاقة ويرسل

طباعة املمكن من وغرابة. فائدة أكثر سلوكيات تمتلك أن يمكن أخرى أنماط هناك
مختلف. اتجاه يف وُصلبًا اتجاه يف مرنًا الناتج تجعل رقائقية أنماط يف ولينة ُصلبة مواد
األشياء طباعة يمكنك أنه تدرك حتى ذاتها، حد يف مثرية تكون ال ربما الخاصية هذه
مخصص مزروع جزء أو لدعامة يمكن املثال، سبيل عىل مخصصة. مرنة بخواص
حر بنحو ركبته بثني للمريض السماح طريق عن الركبة يف جراحة بعد مريض مساعدة
متسلق قدرة تحسني مخصص لقفاز ويمكن آخر، اتجاه يف الركبة دعم مع ما اتجاه يف

الجبال. يف بالشقوق التعلق عىل للصخور
قطع بضع األدراج أحد من ودانيال إدواردو أخرج أوبجيت، لرشكة زيارتي خالل
أن وأوضحا االلتئام. ذاتية مطبوعة مادة إنها قاال قطعًة أرياني غريبة. جديدة مواد من
هذا عن اإلجهاد يَزيد عندما ثم ما، قصوى نقطة حتى اإلجهاد ل تحمُّ يمكنها املادة هذه

اإلجهاد. تاليش بعد تماًما «تلتئم» أن يمكن ثم تنهار، املادة فإن الحد،
متناهية متشابكة وُحقوق» «كرات يف خام مادة برتسيب تُصنع املادة هذه مثل
الكرات تخرج حتى مرنًة املتشابكة املكونات ماليني من املصنوعة املادُة ستظل الصغر.
املادة وستستعيد ألماكنها سرتجع الكرات فإن للضغط، املادة تعرضت إذا ُحقوقها. من

أخرى. مرة األصيل سلوكها
البالستيك من نوًعا كانت لو كما بدت ُقرب، عن املبتكرة أوبجيت مادة فحصُت عندما
واالستثنائية — العادية هذه الطباعة مادة تكون أن يمكن كيف تخيلُت . العاديِّ الرَّماديِّ
رجعت ألنك للتحطم سيارتك يف الصدمات ِمَصد تعرَّض إذا مفيدة. — الوقت نفس يف
كم فتخيل تجِربة)، واقع من (وهذا خاصتك السيارة ممر نهاية يف بشجرية واصطدمت
ذاتيٍّا ليلتئم أخرى مرة ملكانه املنكرس امِلَصد إرجاع يمكنك كان إذا اللطيف من سيكون

كامل. بنحو
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حِرج بإجهاد والُحقُّ الكرة تتحرر متعددة. بمواد مطبوع االلتئام ذاتي الصغر متناهي تركيب
ديكوفسكي دانيال من مهداة (الصورة الرئييس نمطه واستعادة أخرى مرة االتحاد يمكنه لكنه

أوبجيت). رشكة من

الذي اإلجهاد كم عىل اعتماًدا لليونة الصالبة من التغري الديناميكية للمواد يمكن
بتفريغ تعبئتها عند الطوب كقطعة صلبة تكون التي املطحونة القهوة ومثل له. تتعرض
املضغوطة باملواد يُعرف ما فإن الِغالف، من تحريرها عند سائل مثل تتدفق لكنها الهواء

لبيئتها. استجابًة صالبتها من تغري بحيث طباعتها يمكن
علماء يقيض متوقع. هو عما البعد كلَّ بعيٌد املواد خواص عىل األنماط ُصنع أثُر
البسيطة املركبة املواد حتى بخواص التنبؤ محاولني الوظيفية مسرياتهم املواد ومهندسو
تستخدم التي األبعاد الثالثية الطابعات ظهور سيؤدي الكربون. ألياف رقائق مثل نسبيٍّا
الصعب من سيجعل مما جديد؛ فسيح تصميم حيز ظهور إىل عالية بدقة متعددة خام مواد
التصميم. يف استخدامها عن ناهيك هذا الصنع، ممكنة ستصبح التي املواد بخواص التنبؤ
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موادَّ الناس سيكتشف املتعددة، املواد ترسيب يف األبعاد الثالثية الطابعات قدرات وبزيادة
جديدة ألدوات الحاجة ومثل أخرى. أحيان يف الدقيق وبالبحث أحيانًا، بالصدفة جديدة
باستخدام جديدة أشكال استكشاف يف املصممني ملساعدة الكمبيوتر بمساعدة للتصميم
الستكشاف جديدة تصميم أدوات إىل حاجة هناك فإن جديدة، تصميم ومفاهيم لغات

املواد. من جديد نطاق

نشطة أنظمة إىل سلبية أجزاء طباعة من االنتقال (3)

تستجيب قاسية. أو مرنة لينة، أو ُصلبة سلبية؛ مواد طباعة الفصل هذا ناقش اآلن، حتى
نشطة مواد سنطبع املستقبل، يف للتوقع. قابل آيل بنحو املحيطة لبيئتها السلبية املواد
هذه طباعة إىل السعي واجه وقد لبيئتها. وتستجيب وتحسب وتشعر وتتفاعل تترصف
التي األجسام من الكربى األغلبية فإن لهذا، ونتيجة املتذبذب؛ النمو من الكثري املواد
أم كبرية أكانت سواء السلبي، النوع من زالت ما األبعاد ثالثي بنحو طباعتها نجحت

معقدة. أم بسيطة صغرية،
املوصلة املواد طباعة هو النشطة املواد طباعة مجال يف إنجازه يمكن ما أسهل
املشكلة ما جيدة. موصلة مواد هي التي باملعادن الطباعة كيفية بالفعل نعرف للكهرباء.
مثل موصلة غري مادة داخل موضوعة للكهرباء موصلة مواد طباعة يف يكمن التحدي إذن؟
غري مواد داخل موصلة مواد طباعة أمكنك إذا بالستيكي. بعازل املغلفة النُّحاس أسالك
عة مجمَّ أسالك بشبكة الروبوتات أجزاء — املثال سبيل عىل — طباعة فيمكنك موصلة،
تعويضية وأجزاء خاصة، بمواصفات معقدة بهوائيات املحمولة للهواتف وأغطية سلًفا،

االستهالكية. اإللكرتونية األجهزة من تماًما جديدة وأنواع داخلية، بمستشعرات
بمواد الطباعة مجرد يتجاوز تحديًا مزدوًجا؛ تحديًا موصلة أسالك طباعة تُمثِّل
حاولَت فإذا متبادل، نحو عىل متوافقتان املادتني أن من التأكد يف يكمن إنه متعددة،
املطلوبة الحرارة درجة فإن الوقت، نفس يف والبالستيك املعادن باستخدام الطباعة

متوافقتني. غري املادتني يجعل مما البالستيك ستحرق املعِدن النصهار
حرارة درجة تمتلك التي املوصلة املعادن من خاصة أنواع عىل العثور املمكن من
االستخدام. وصعبة الوجود نادرة املواد هذه لكن البالستيك، مع متوافقة منخفضة انصهار
للكهرباء املوصل البالستيك مثل معِدنية غري موصالت عىل العثور املمكن من ذلك، من بدًال

البحث. يستمر ولذا املعادن؛ من املوصلية يف أقل تزال ما لكنها
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املوصلة املواد طباعة أن من واثَقنْي ودانيال إدواردو كان أوبجيت، رشكة داخل
أن يْن مرصَّ كانا الحدوث. ممكن أمٌر موصلة غري هيكلية مواد داخل املضمنة للكهرباء
الثالثية بالطباعة الخاصة الصناعة تسعى عمل. أولوية مسألة لكنه تقنيٍّا ليس التحدَي
املواد زالت وما أكرب. ل وتحمُّ بقوٍة تتميز األبعاد ثالثية طباعة ملواد للوصول اآلن األبعاد

بعُد. أولوية ليست فهي األمد؛ القصري التِّجاري األفق وراء فيما تكمن املوصلة
منافسة عن تبحث ألنها أقوى خام مواد عن تبحث فالصناعة هنا؛ مفرغة حلقة هناك
أسالك شبكة تصنيع عىل القدرة إن التقليدية. التصنيع لتقنيات الحالية والقدرات املواد
التصنيع من نوع أي يف شكل بأي حاليٍّا موجود غري أمٌر األبعاد ثالثي بنحو داخلية
لشبكات بعُد سوق أية توجد ال التقدُّميني، الروبوتات بعضمصممي وباستثناء التقليدي.

األبعاد. ثالثي بنحو املطبوعة األسالك
املدى، القصري األفق وراء ما إىل تنظر أن يحتِّم العلم فإن ذلك، من الرغم عىل
الخاص الجليدي الجبل قمة ستكون املوصلة املواد فإن البعيد، املستقبل إىل نظرت فإذا
والرتانزستورات امليكانيكية واملشغالت واملحركات البطاريات وطباعة النشطة، باملواد

اليوم. الباحثون يستكشفها التي االحتماالت من فقط بسيط جزء هي واملستشعرات
أنظمة طباعة عن نتحدث نحن الواقع ففي النشطة، املواد طباعة إىل ننظر عندما
األمر يتطلب ما فعادًة ذاتها؛ حد يف مفيدة نشطة مادة أي تكون أن النادر من نشطة.
أجزاء طباعة من االنتقال يف التحدي يكمن مفيد. يشء إلنتاج مًعا نشطة مواد عدة دمج

متعددة. مواد من متكاملة نشطة أنظمة طباعة إىل واحدة مادة من مصنوعة سلبية
فتحَت إذا متكامل. نظام عىل جيًدا مثاًال األبعاد ثالثي بنحو املطبوعة البطارية تُعد
بطاريات كانت سواء البطاريات لصنع الطرق عرشات فستجد البطاريات، كيمياء عن كتابًا
أو زنك-هواء، بطاريات أو الشحن إلعادة قابلة أيون ليثيوم بطاريات أو تقليدية قلوية
وأخرى املوجب للقطب مادة األسايس؛ الرتكيب نفس البطاريات جميع تمتلك الكثري. غريها
وقطعة أعىل أبيضمن خبز بقطعة ُجبن ساندوتش مثل بينهما؛ فاصلة» «طبقة ب للسالب
ويُوضع الرفيع الكبري الساندوتش هذا يُطَوى ذلك بعد أسفل، من الكامل القمح من خبز

بالسالب. واآلخر املوجب بالقطب يتصل أحدهما بسلكني ويُوصل أنبوب يف
املوجب القطب يف املوجودة املشحونة) (الذرات األيونات هي تعمل البطارية يجعل ما
كهربائيٍّا تياًرا تصنع إليه، تنتقل وعندما السالب. القطب إىل االنتقال بشدة تريد والتي
والطبقات (الخبز) والسالب املوجب القطبني ملواد املختلفة الرتكيبات تساهم ضئيًال.
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مطبوعة. بطارية

وسمات البطاريات أنواع نطاق اتساع يف للبطارية الهندسية واألشكال (الجبن) الفاصلة
أدائها.

األول الروبوت خرب ظهور بعد كورنيل جامعة يف معملنا إىل مالون إيفان انضم
عىل ماشيًا يخرج روبوت طباعة هو إيفان هدف كان تايمز». نيويورك «ذا جريدة عىل
ملواجهة إيفان احتاج طويلة، بفرتة تقنية تحديات أي مواجهة وقبَل الطابعة. من قدميه
من للناس الوقت، ذلك يف متاحة ِتجارية طابعة أي تسمح تكن فلم آخر؛ نوع من تحدٍّ
تحمي األبعاد الثالثية الطباعة رشكات كانت جديدة. مواد أي باستكشاف الرشكة، خارج
تؤدي بها ح مرصَّ غري مواد الستخدام محاولة أي وكانت بإحكام، ملوادها االخرتاع براءات
آلٍة يف نشطة موادَّ يضع لن متعقل باحث أي فإن ذلك، عىل عالوة الضمان. خسارة إىل

العمل. عن وتتوقف داخلها لتعلق دوالر ألف مائة إىل يصل ثمنها
تفرضها التي القيود من متحررة جديدة مواد استكشاف أجل من السعي ألهم
(وبدرجٍة هوم آت فاب مرشوع والتعاقدية) التقنية (القيود الحالية التِّجارية الطابعات
للطابعات لالخرتاق» «القابلة املفتوحة املنصات من وسلسلة راب) ريب مرشوع أيًضا ما
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بطارية يتضمن والذي األبعاد، ثالثي بنحو واملطبوع سمكة هيئة عىل الذي مالون إيفان روبوت
الطابعة. من سابًحا الروبوت يخرج لم الحال بطبيعة .(٢٠١٠) ميكانيكيٍّا ومشغًال

عىل املعتمدة البسيطة الرخيصة الطابعات إن ذلك. بعد ظهرت التي األبعاد الثالثية
مستخدمها إىل بالنسبة مأساوية وأقل االبتكار أمام انفتاًحا أكثر الذاتي الصنع أسلوب

العمل. عن تعطلت إذا
إذ فوًرا؛ عقبة أول وواجه األبعاد، ثالثية طابعة داخل املناسبة املواد إيفان وضع
ورفضت معجون، إىل — الزنك مسحوق وهي — املوجب للقطب املصنَّعة املادة تحولت

املادة. مقاومة زادت ُضغط وكلما امِلْحقن، رأس من التدفق
التحدَي واجه والجل، الصابون من مختلفة أنواع باستخدام املشكلة عىل تغلَّب عندما
مصنوعة فاصلة طبقة وضع تحتِّم البطاريات بمعظم الخاصة الصنع وصفة كانت التايل؛
ورقية طبقة تمتلك ما غالبًا منزلك، يف املوجودة التِّجارية البطاريات وحتى الورق؛ من
بني تقع التي الجبن رشيحة هي (هذه واملوجب السالب القطبني مادتي بني تفصل
بل مادة؛ أي من مصنوعة الفاصلة الطبقة هذه تكوَن أن يمكن ال الخبز). رشيحتي
دون من خاللها من التدفق لأليونات يتيح مما منِفذة؛ شبه مادة من تكون أن يجب
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تقريبًا يشء بأي الطباعة يمكننا وللمفارقة، لكن، مثالية، مادة الورق اإللكرتونات. تدفق
قابلة فاصلة طبقة لصنع طريقة إيفان اكتشف التجاِرب، من شهور وبعد الورق. عدا ما

الجل. من خاص نوع من مصنوعة للطباعة
من متنوعة مجموعة طبع مختلفة، مواد وخمس جديدة لوصفة إيفان بامتالك
نة محسَّ صناعية بطارية أي سعة نصف تقريبًا كانت طاقتها سعة أن ورغم البطاريات،
بطاريات طباعة اآلن يمكنه كان بالكامل. مخصًصا الهنديس شكلها كان الحجم، بنفس

روبوت. من كجزء ليستخدمها ساق هيئة عىل املثال، سبيل عىل يريده؛ شكل بأي
قادرة نشطة مواد من مصنوعة نظم وهي — امليكانيكية املشغالت طباعة تُعترب
وحتى والشمع، البوليمر من كهربائيٍّا نشطة مشغالت طبعنا تحديًا. أكثر — الحركة عىل
يكفي فال مًعا؛ جمعها يف يكمن األكرب التحدَي فإن ذلك، ومع كهرومغناطيسية. مشغالت
سيكون النشطة املواد املتعددة للطباعة إنجاز أفضل مفردة. بطارية أو فقط واحد مشغل

بالبطاريات. مكتمًال ماشيًا الطابعة من الخروج يمكنه كامل روبوت صنع

الرقمي العالم إىل التناظري العالم من التحول األخرية: املرحلة (4)

تتضمن والتي طموًحا، واألكثر األكرب وهي تماًما، جديدة مرحلة تأتي السابقة، املرحلة بعد
أمٍر توضيح إىل نحتاج قدًما، امليض قبل الرقمي. العالم إىل التناظري العالم من االنتقال
سياقات يف مختلفة أموًرا تعنَي أن يمكن وهي بإفراط، «رقمي» كلمة استخدمنا ما.

مختلفة:

عىل رقمي»؛ مقابل يف «مادي يف كما مجسدة، وغري تماًما افرتاضية معلومات (١)
رقمية. جريدة املثال، سبيل

ثرموستات املثال، سبيل عىل رقمي»؛ مقابل «آيل يف كما للربمجة، وقابل إلكرتوني (٢)
رقمي.

عىل رقمي»؛ مقابل «تناظري يف كما متصلة، غري متفرقة وحدات من مصنوع (٣)
رقمية. ساعة املثال، سبيل

املعاني لحدوث مجاًال تُتيح الرقمية الكمبيوتر أجهزة أن بسبب االرتباك يحدث
وباستخدام وإلكرتوني، افرتايض بنحو املعلومات تعرض الوقت نفس يف فهي الثالثة؛
شكل يف توجد «رقمية» أجسام امتالك املمكن من لكن والصفر، الواحد من منفصلة بتات
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قابلة فهي للكلمة؛ اآلخرين باملعنيني الرقمية بطبيعتها تحتفظ الوقت نفس ويف مادي،
الصغرية. املنفصلة الِبتَّات من الكثري من ومكونة للربمجة

ى تُسمَّ منفصلة مادية بتات من مصنوعة الرقمية املواد رقمية. أخرى مقابل تناظرية مادة
هيلر). جوناثان من مهداة (الصورة الفوكسالت

يعني مما مستمرة؛ التناظرية واألنظمة تناظريٍّا، سلوًكا تمتلك املادية األجسام معظم
أوضاع يف بسالسة يتحرك الذي الساعة يف الدقائق عقرب مثل — سلس بنحو تتحرك أنها
فهي مستمر؛ بنحو تتحرك ال الرقمية الساعة لكن الساعة. مدار عىل نهائية ال وسيطة
الكمبيوتر ملفات إن لحظيٍّا. األخرى إىل تنتقل ثم حالة يف وتكون وسيطة، حالة ٦٠ تمتلك

بينهما. املنتصف يف يشء يوجد وال والصفر، الواحد من مكونة أنها يعني ما رقمية؛
املواد ألن تناظرية اعتبارها يمكن ال الحالية التصنيع أساليب معظم فإن وبالعكس،

الحالة. هي هذه تكون أن يجب ال لكن مستمرة، عمليٍّا امُلنتَجة
معهد يف خاصته والذرات البتات مركز يف مرة ألول جريشينفيلد نيل قابلت
الذي الرائع االسم من الَغرية تملَّكتني األمر، حقيقة يف للتكنولوجيا. ماساتشوستس
يف هذا كان هذا. من أفضل عميل جوهر يصف اسًما ألختار أكن لم ملركزه. اختاره
البطارية كانت البطاريات. طباعة من األوىل املرة لتوِّنا أنهينا قد وكنا ،٢٠٠٥ عام صيف
باملعنيني ا جدٍّ وتناظرية مادية كانت لكنها إلكرتونيٍّا، نشطة أنها بمعنى «رقمية» املطبوعة

الخام. املواد من مستمرة دفقات من مكونة كانت حيث اآلخرين؛
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فعله رد وكان مستفيض. بنحو إلكرتونية دائرة لطباعة لنا محاولة أول له وصفُت
سلًفا املصنَّعة الدائرة بداخلها إلكرتونية رشيحة تُرسب ال «ملاذا قال: إذ الصرب؛ نافذَ
يف تزيد ال الصغر متناهية ترانزستور رشيحة وأخرج ما درٍج يف يده مد بينما بالكامل؟»
من بدًال الكهربائية الدوائر من … قطريات رسبنا لو فماذا األرز، حبة حجم عن حجمها

الحرب؟ قطريات
دوائر مكونات فرتسيب األمر؛ من املغَزى يفهم لم جريشينفيلد أن ظننت البداية، يف
الدوائر طباعة وراء من الهدف بالكامل يلغي فهو ا؛ غشٍّ يُعترب سلًفا مصنعة إلكرتونية
فأي إيلَّ؛ بالنسبة منطقيٍّا أصبح األمر، يف فكرت كلما لكن األول، املقام يف اإللكرتونية
نفسها ترتب — األمينية األحماض وهي — أساسيٍّا عنًرصا ٢٢ من مكونة بيولوجية حياة

النهاية. يف الحياة وأشكال الربوتينات من لها حرص ال أعداًدا لتُنتج مختلفة بتبديالت
تحتاج بالطبع، األمينية. باألحماض فقط تتعلق ال الحياة أن األحياء علماء يرى ربما
كبري حد إىل لكن تفككها. أو مًعا األمينية األحماض لتجمع الطاقة إىل الحية األجسام
إمكانية يتيح هذا األمينية. األحماض يف املتمثلة العنارصاألساسية من الحياة هيكل يتكون
بعضها التهام والنباتات للحيوانات ويمكن البيولوجية، الحياة ألشكال الذاتي اإلصالح
الصغرية املجموعة نفس من مصنوعون جميًعا ألننا الحيوية؛ املادة استخدام وإعادة بعًضا

عنًرصا. ٢٢ عددها البالغ األساسية العنارص من نسبيٍّا
وحدة هو والبت صورة، العنرصاألسايسألي البكسل بها يكون التي الطريقة بنفس
البكسل هو الفوكسل فإن الحي، الجسم بناء وحدة هو األميني والَحمض املعلومات، بناء
للمادة األساسية والوحدات الذرات. هي املادية لألجسام األساسية الوحدات إن الحجمي.
رمل. حبة يساوي ما وهو امليكرونات، من مئات بضع الحجم يف أكرب ستكون املطبوعة

الكثري. فعل الفوكسالت من قليلة ألنواع يمكن الرسام، لوحة يف ألوان بضعة ومثل
بضعة فإن البيولوجية، الحياة كل تكوين والعرشين االثنني العنارص ألنواع يمكن كان إذا
دعونا بدايًة، االحتماالت. من كبري لنطاق املجال تفتح أن كذلك يمكن أساسية فوكسالت
الفوكسالت، من فقط النوعني هذين وباستخدام واللينة. الصلبة الفوكسالت بني نمزج
شبكات صنع يمكن املوصلة، الفوكسالت وبإضافة ولينة. صلبة مواد صنع املمكن من
صنع يمكن والرتانزستورات، واملحثات واملكثفات املقاومات فوكسالت وبإضافة األسالك.
يف سنحصل واملستشعرات، امليكانيكية املشغالت فوكسالت وبإضافة الكهربائية. الدوائر

روبوتات. عىل النهاية
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هذا يفعل لكنه بطبقة، طبقة األجسام يبني األبعاد، الثالثية الطابعة مثل الرسيع، ع امُلَجمِّ
جوناثان من مهداة (الصورة الصغر املتناهية األساسية العنارص من ا جدٍّ كبرية أعداد بتجميع

هيلر).

يمكنها التي الطابعات تعمل وال املعامل، جدران خارَج بعُد الفوكسالت توجد ال
الحياة يف نستخدمها التي األجسام أن فكرة لكن عميل. مستًوى عىل بعُد معها التعامل
نسبيٍّا، قليلة أنواع من الصغر املتناهية الفوكسالت مليارات من مصنوعة ستكون اليومية
يمكِّن الذي األصغر املشرتَك امُلعاِمل هي األمينية األحماض أن وكما للعقل. محري أمٌر
من عرشات بضع من املنتجات كل ُصنعت فإذا مثايل، بنحو املواد تدوير من الطبيعة
طباعتها لتُعاد تتحلل ثم املنتجات «تُطبع» أن فيمكن األساسية، الفوكسالت من األنواع

أخرى. منتجات هيئة عىل
طريقة عىل والعثور الصغر، متناهية فوكسالت صنع إىل نحتاج الرؤية، هذه لتحقيق
صندوق حجم يف صغري جسم لصنع أنه رسيع حساب يوضح رسيع. بنحو لتجميعها
مليار وتجميع فوكسل، ملليار تقريبًا ستحتاج الرمال، ذرات بحجم فوكسالت من حذاء
بدقة تجميعها روبوت بإمكان كان لو حتى الوقت؛ من الكثري يستغرق أن يمكن فوكسل
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مثل فظٍّا الخارجي الشكل زال ما رسيع. بُمجمع ع مجمَّ فوكسل آالف ١٠ من مبنيٍّ جسم أول
(الصورة مًعا؟ فوكسل جيجا تُجمع طابعة سنمتلك ما يوًما ربما املبكرة. الكمبيوتر رسوم

هيلر). جوناثان من مهداة

تجميع هو الحل عاًما. ٣٠ نحو األمر فسيستغرق الواحدة، الثانية يف فوكسل بمعدل
الواحدة املرة يف الفوكسالت من كاملة طبقة ترسيب أو متواٍز بنحو الفوكسالت من الكثري

متزامن. بنحو
الفوكسالت من ضخمة أعداد استيعاب عىل قادرة عات املجمِّ تكون ربما املستقبل، يف
بنحو طبقات يف وترسيبها الواحدة) املرة يف الفوكسالت من العديد (أي متواٍز بنحو
الطابعات هذه بني للتفرقة الرقمية». «املواد ما يوًما سيصبح ملا الباب يفتح مما متزامن؛
اآلالت. من الجديد الجيل هذا عىل الرسيعة» عات «امُلجمِّ اسم أطلقنا التناظريني، وأسالفها
إىل التناظرية الخام املواد من االنتقال هي األبعاد الثالثية للطباعة التالية الثورة ستكون

الرقمية. الخام املواد
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والرقمية التناظرية املواد بني تجمع التي الهجينة الطباعة (1-4)

املتناهية األساسية العنارص مليارات من املصنوعة األجسام فيه تتكون مستقبًال تخيَّل
الكهربائية املوصالت ونفس والشكل الحجم نفس لها العنارص هذه وكل الصغر،
مائة عن حجمها يف تزيد ال التي الصغر املتناهية الليجو مكعبات ومثل وامليكانيكية.
من نوع كل بعضها. مع ستتشابك فإنها — شاشتك عىل بكسل أيِّ حجم أْي — ميكرون
ويُشحن كربى، بأعداد منفصل بنحو سيُصنع والعرشين االثنني األساسية العنارص أنواع

ع. بُمجمِّ خاصة خرطوشة يف مسحوق هيئة عىل

تناظرية بمادة الجسم ُطبع والتناظرية. الرقمية املواد بني تمزج التي للطباعة توضيحي نموذج
(الصورة الصورية الفوكسالت من مرئية رقمية شبكة هناك الداخل يف السطح). (ملساء شفافة

ماكردي). روبرت من مهداة

الرقمية الفوكسالت من بالكامل مصنوعة املنتجات فيه تكون الذي اليوم يكون ربما
والرقمية. التناظرية املواد بني املزج بعض ظهور أتوقع الحايلِّ الوقت يف لكن بعيًدا، زال ما
السلبية املواد لبعض املستمرة التناظرية الطباعة الهجينة األبعاد الثالثية الطباعة ستضم
املستمرة. العمليات باستخدام تصنيعها يصعب أخرى ملواد بالفوكسالت الرقمية والطباعة
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آالت تصنع آالت (5)

تمتلك افرتايض مستقبل هو — كريزويل راي الكاتب نرشه مفهوم وهو — التقني التفرد
الجوانب أكثر أحد مطَِّرد. بنحو الذاتي تطورها ترسيع من تُمكِّنها قدراٍت اآلالُت فيه
أجياًال الذكية اآلالت تصمم حيث الذكي»؛ «االنفجار هو التفرد لفكرة كبري بنحو املدركة

والذكاء. القوة يف املتزايدة اآلالت من متتالية
ال فإنها الحديث، العرص يف التصنيع آالت إليه وصلت الذي التطور من الرغم وعىل
إعادة اليوم آلالت يمكن فال نفسها، من مادية نسخ وإنتاج تصميم عىل القدرة تمتلك
الثالثية الطباعة تقنيات ستتحدى املادية. بيئتها يف ما لتحدٍّ استجابًة نفسها تصميم
التفرد. فكرة يف املفقودة الحلقة بتوفري أصيل أو معتاد أو طبيعي هو عما فكرتنا األبعاد
القدرة لها رقمية نشطة مواد تصنيع عىل ما يوًما األبعاد الثالثية الطابعات ستقِدر
نسخ وصناعة تصميم بإعادة بدورها ستقوم ذكية آالت لتصبح نفسها تهيئة إعادة عىل

نفسها. من نة محسَّ
والدراسات العلمي الخيال قصص يف متكررة فكرًة لآلالت املصنِّعة اآلالت فكرة تُعترب
عملية نظرة هو األول بالفكرة: االفتتان لهذا محتمالن سببان هناك الجادة. األكاديمية
ألقىص التكنولوجيا يستغل اآلالت من املزيد صنع يمكنها آلة أي صنع إن التوسع. لقابلية
الخام املادة توافر عىل فقط قائًما اإلنتاج يصبح العملية، عن البرشي العنرص فبغياب حد؛

والوقت. والطاقة
ما أو — أعمق نفيس باحتياج يرتبط ربما املوضوع بهذا االفتتان لهذا الثاني السبب
الذي األمر إن األشياء. إلبداع احتياجنا وهو — بالذات اعتزاًزا البعض يسميَه أن يمكن
فال. اآلخر، أما يتكاثر، أن يمكن األول أن هو الصناعي اليشء عن الطبيعي اليشء يميز
آلة صنع يمكنك كان وإذا ألحياء. لعالم األسَمى السمة هو جوهره يف الذاتي والتكاثر

اإلبداع. من جديد ملستًوى وصلت قد فستكون أخرى؛ آالت تصنع
صنع من اآلالت ستتمكن — جدٍّا بعيدة مجرة يف طويل زمن منذ أو — املستقبل يف
م سيصمِّ اآلالت من جديد جيل من موجة أول هي األبعاد الثالثية والطابعات أخرى، آالت
آالت وستطور ستهيئ اآلالت فحتى تدويرها؛ ويعيد ويُصِلحها ويصنعها أخرى آالت

كذلك. ونفسها أخرى؛
النجوم». «حرب أفالم سلسلة أجزاء أحِد ملشاهدة ابني اصطحبُت املرات، إحدى يف
ووسائل بالليزر املسلحة والروبوتات الفضاء سفن من العديد كان املشاهد، من عدٍد خالل
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والنمو التناسخ ذاتي «مصنع بعنوان ناسا وكالة رعاية تحت أُجريت دراسة من صورة
الجوية للمالحة األمريكي املعهد جيلربيث، بي ووليام االبن فريتاس إيه لروبرت القمر» فوق
.((www.rfreitas.com) االبن. فريتاس إيه روبرت من مهداة (الصورة ١٩٨١ والفضائية،

وأخريًا، أخرى. وروبوتات وَمْركبات أبنية األشياء؛ من ضخمة أعداًدا ر تفجِّ األخرى التدمري
بصوت البني وقلت الناضجني هيئة تقمصُت يتوقف، ال الذي الدمار مشاهدة وبعد
معدودة. ثواٍن يف هباءً يذهب البرش آالف بذله ضخم مجهود خسارة! من لها «يا خفيض:

سنوات.» يكن لم إن شهوًرا، هذا كل بناء إعادة ستستغرق
عنه. أتحدث عما فكرة أي يمتلك ابني يكن لم

الروبوتات.» بل هذا، البرش يَبِن «لم وقال:
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