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تحقيق

التخفي موضة الموسم
أمام انتشار كاميرات املراقبة وإمكان وصولها إلى الطائرات من دون
طيار ،نشأت ثقافة اجتماعية جديدة ،عمادها تقنيات التخفي ،التي
تبدأ من املالبس ،وال تنتهي في عدسات العيون وتسريحات الشعر
حمزة حرقوص
ال ي�خ�ف��ي معظمنا ان��زع��اج��ه عندما
ي �ق��ف ش �خ��ص أم��ام �ن��ا وي �ل �ت �ق��ط لنا
صورة في الشارع من دون إذن ،ومع
ً
ذلك نجد قبوال مجتمعيًا لكاميرات
امل ��راق� �ب ��ة ك �ت �ح �ص �ي��ل ح ��اص ��ل ،ح�ت��ى
ولو كانت من أجل حماية املمتلكات
ال �خ��اص��ة .ب�ي�ن�م��ا ال�ن�ت�ي�ج��ة ن�ف�س�ه��ا:
ال �ص ��ورة أص�ب�ح��ت ف��ي م �ك��ان خ��ارج
ّ
ن� �ط ��اق ال �ت �ح��ك��م .ب ��ل إم �ك��ان �ي��ات م��ن
ي�م�ت�ل��ك آالف ال�ت�س�ج�ي�لات وال �ص��ور
ه��ي منطقيًا أك�ب��ر م��ن ق ��درة شخص
التقط صورة عابرة على الطريق.
وف � ��ي ال � ��واق � ��ع ،م� ��ع ت � �ط� � ّ�ور ت �ق �ن �ي��ات
ال � �ت � �ع � ّ�رف ع� �ل ��ى ال � ��وج � ��وه م� ��ن خ�ل�ال
ال�ف�ي��دي��و ،أص�ب�ح��ت ه��ذه ال�ك��ام�ي��رات،
املنتشرة على ك��ل مبنى تقريبًا في
امل ��دن ال �ك �ب��رى ،منجمًا للتنقيب عن
األش� �خ ��اص وم �ع��رف��ة م��ن ي��وج��د في

م �ك��ان م ��ا أوت��وم��ات �ي �ك �ي��ًا .إذ ل ��م تعد
ال�ك��ام�ي��رات م �ج� ّ�رد وس�ي�ل��ة لتسجيل
األح ��داث ال�ت��ي ت��رج��ع إليها الشرطة
ف ��ي ّح� ��ال ج��ري �م��ة م ��ا أو ل�ي�ت�ج� ّ�س��س
متطفل عبرها على ح�ي��اة اآلخ��ري��ن،
بل بوجود الكومبيوتر ال��ذي يعرف
األ ّش � �خ� ��اص م ��ن ص ��وره ��م م ��ن دون
ً
ّ
للتعرف
ت��دخ��ل البشر ،باتت سبيال
ع �ل��ى أم ��اك ��ن وج � ��ود م�ل�اي�ي�ن ال �ن��اس
ت�ل�ق��ائ�ي��ًا .وف��ي أق��ل م��ن ث��ان�ي��ة ،يمكن
ألنظمة شركة «هيتاشي» اليابانية
ً
م�ث�لا أن تبحث ع��ن وج��ه م��ن ب�ين 36
ّ
مليون شخص .وما يسهل األمر على
امل�ه�ت� ّ�م�ين ب �ه��ذا ه��و ان �ت �ش��ار وس��ائ��ل
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ال �ت ��ي ي�ض��ع
فيها ال�ن��اس ص��وره��م م��ع أسمائهم،
ح�ت��ى أن ش��رك��ة ف��اي�س�ب��وك ت� ّ
�وص�ل��ت
أخيرًا إلى تقنية ّ
سمتها ، DeepFace
ّ
ّ
والتي تمكن من التأكد فيما إذا كانت
الشخص
ص��ورت��ان ت �ع��ودان ل�ن�ف��س
ّ
ب ��دق ��ة ( %97.25وه � ��و م ��ا ي�ح��ق�ق��ه
البشر بدقة .)%97.53

التخفي كموضة

أصبحت أنظمة
بعد أن
ّ
املراقبة متوافرة على
نطاق واسع ،يبدو أنها
ّ
تستقر بشكلها
لن
الحالي ،وخصوصًا أن
الكاميرا املثبتة على
حائط غير قادرة على
ّ
اإلحاطة بكل شيء.
فمع وصول الطائرات
من دون طيار إلى
املستهلك ،ستصبح
ً
هي بديال أساسيًا
للكاميرا الثابتة .على
أن ذلك أيضًا تجري
مواجهته حاليًا بطرق
مشابهة ،عبر مالبس
مضادة للتعقب من
الطائرات.

لم تقتصر هذه املوضة
على الواقع ،بل انتقلت
إلى الشبكة االفتراضية،
فأصبحت هناك
تطبيقات مثل Face
ّ ،Dazzler
تغير الوجه
الذي تلتقطه كاميرا
الهاتف بمبدأ CV
 Dazzleذاته ،قبل وضع
الصورة على شبكات
التواصل االجتماعي.
وهي تضاف إلى العديد
من التطبيقات التي
تقوم بالتمويه أو حتى
ّ
بتقمص شخصيات
أخرى على كاميرا
الفيديو ،كما في حالة
.FaceStealer

ُ
ف��ي ب�ع��ض ال ��دول ،ت�س�ت�خ��دم األقنعة
م��ن ق�ب��ل ال �ش��رط��ة وال � ّن��اس ع�ل��ى ح� ّ�د
س � � ��واء ب� �ه ��دف ال� �ت� �خ ��ف ��ي ،ل �ك ��ن ه ��ذه
ال��وس �ي �ل��ة ي �ع �ت �ب��ره��ا ال �ب �ع��ض ف� ّ�ج��ة
ومثيرة للشبهة وه��ي غير قانونية
ف��ي ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ب �ل��دان .ول��ذل��ك ك��ان
االت� �ج ��اه ن �ح��و أس��ال �ي��ب ت �ن��دم��ج مع
ال�ح�ي��اة ال�ي��وم�ي��ةّ .أول ه��ذه املشاريع
ك� ��ان  ،CV Dazzleال � ��ذي ي �ع �م��ل فيه
امل�ص� ّ�م��م  Adam Harveyع�ل��ى إي�ج��اد
ت� �س ��ري� �ح ��ات ش� �ع ��ر ج � ��دي � ��دة وط � ��رق
ل ��وض ��ع م �س��اح �ي��ق ال �ت �ج �م �ي��ل ع�ل��ى
ال��وج��ه ل �خ��داع تقنيات ال�ت�ع� ّ�رف إل��ى
ّ
مستمدان من
الوجوه .الفكرة واالسم
وسيلة ط�لاء السفن ( )Dazzleالتي
استخدمتها البحرية البريطانية في
الحرب العاملية األولى لتمويه حجم
السفينة واتجاهها وسرعتها .ووراء
تسريحات الشعر ه��ذه بحث علمي
عن كيفية خداع برامج مثل OpenCV
أو  VeriLookالتي تعمل على تحديد
ال ��وج ��وه ،وذل ��ك ع�ب��ر ت�م��وي��ه مناطق
مهمة تعتمد عليها كاملنطقة ف��وق
األنف وبني العينني.
وس� �ي� �ل ��ة أخ� � � ��رى م� �ث� �ي ��رة ل�ل�اه �ت �م��ام
اب � �ت � �ك� ��ره� ��ا ال� � �ب � ��اح � ��ث Simone C.
 ،Niquilleوه ��ي ع �ب��ارة ع��ن قمصان

موجة التخفي قد تصبح ضرورة في مجتمع املراقبة (مروان بو حيدر)
ت� �م� �ل ��ؤه ��ا ال� � ��وج� � ��وه ،وذل� � � ��ك ل� �خ ��داع
ف ��اي �س �ب ��وك وغ� ��وغ� ��ل خ �ل��ال ب�ح�ث�ه��م
ع � ��ن وج� � ��ه ال� �ش� �خ ��ص ف � ��ي ال � �ص� ��ورة
ل��وس �م �ه��ا ب ��اس �م ��ه .ول �ت �ع �ق �ي��د األم ��ر
أكثر ،ال تقتصر ه��ذه القمصان على
صور املشاهير ،بل نشأ سوق كامل
ع �ل��ى اإلن� �ت ��رن ��ت ( ،)Facebayي�ض��ع
فيه ال�ن��اس ص��وره��م ك��ي تطبع على
ت �ل ��ك امل �ل��اب � ��س .امل � �ب� ��دأ ال � � ��ذي ي �ح � ّ�رك
ه��ؤالء أن كثرة انتشار وجوهم على
الشبكة وفي الطرقات وعلى مالبس
ال�ن��اس سيمحي ال�ع�لاق��ة ب�ين الوجه
وه � ّ
�وي� �ت� �ه ��م ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ،وه � ��و ن ��وع
ّ
ف��ري��د م��ن الخصوصية ،يتجلى فيه
التناقض.

التخفي كثقافة في املجتمع
ب �ب �س��اط��ة ل ��م ت �ع��د ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ت��ي

ت �س��اع��د ع �ل��ى ال�ت�خ�ف��ي م��ن امل��راق �ب��ة
ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع ض ��رب ��ًا م� ��ن ال �خ �ي��ال
العلمي .على اإلنترنت اليوم ،يمكن
ش��راء آل��ة توضع على الكتف ّ
لتنبه
الشخص عند وجود كاميرا تراقبه
( .)Surveillance Spaulderوالبعض
ي� �ض ��ع ع � ��دس � ��ات خ � ��اص � ��ة ،ت ��واج ��ه
ّ
تتعرف على بصمة
التقنيات التي
العني ،وآخرون يضعون الهاتف في
علبة تعزله عن التواصل كي ال ّ
يتم
ّ
تعقبه ( .)Off Pocketوم� ّ�م��ا ّ
شجع
ذل��ك ،قبول املجتمع باملراقبة كجزء
م��ن ال ��واق ��ع ،خ�ص��وص��ًا أن ��ه ب ��دأ من
قبل ال��دول��ة أس��اس��ًا ،وم��ن ث��م انتشر
ّ
الحيز ال�خ��اص .ول��ذل��ك سنكون
ف��ي
أمام ّ
تحد أكبر مع وصول الطائرات
م ��ن دون ط� �ي ��ار إل� ��ى أي � ��دي ال �ن��اس
ال �ع� ّ
�ادي�ين ،ال��ذي��ن ال يملكون سلطة

ت �ف��رض ع �ل��ى اآلخ ��ري ��ن ت�ق�ب��ل األم ��ر
ب �ش �ك��ل ط �ب �ي �ع��ي .وال � �س� ��ؤال امل �ق��ا ّب��ل
ه�ن��ا ه��و ع��ن إم �ك��ان ق �ب��ول ال�ت�خ��ف��ي
قبل هذا
كثقافة في املجتمع مثلما ّ
بالتعقبّ .
ثم
األخ�ي��ر إل��ى ح��د كبير
إن تساؤالت أخرى تطرح عن الفرق
بني الدولة والقطاع الخاص من تلك
الناحيةّ ،
وعمن يراقب املشرفني على
أنظمة امل��راق�ب��ة ف��ي كلتا الحالتني؟
وهل نحن أم��ام اتجاه لتذويب ذلك
الفاصل بني االثنني ،فيصبح الفرد
بكاميراته وط��ائ��رات��ه ف��ي املستقبل
مصدرًا أساسيًا ملعلومات األجهزة
األم� �ن� �ي ��ة؟ وع� �ل ��ى ذل � ��ك ،ف� ��إن م��وج��ة
ال �ت �خ �ف��ي ق� ��د ت �ص �ب��ح ض � � ��رورة ف��ي
م �ج �ت �م��ع امل ��راق� �ب ��ة ،ال � ��ذي ق ��د ن�ص��ل
لتشبيهه يومًا م��ا بأنه كعيون في
ذيل الطاووس!

أجهزة

تقنيات

بطارية هاتف تعيد شحن نفسها تلقائيًا

أقمار صناعية وأجهزة استشعار لحماية اآلثار

بالتزامن مع تنامي سوق الهواتف الذكية بسرعة
مذهلة ،فإن سوق البطاريات تشهد نموًا مطردًا.
كما ُيتوقع أن تكون صناعة وتطوير بطاريات
الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية واملحمولة،
هي املرحلة التالية من السباق التكنولوجي.
آخ��ر ابتكارات البطاريات تلك التي كشفت عنها
ش ��رك ��ة  ،Tag Heuerامل �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ص �ن��اع��ة
ال�س��اع��ات ،م��ن خ�لال ال�ه��ات��ف ،Meridiist Infinite
والذي وصفته بأول هاتف مزود بطاقة احتياطية
دائمة في العالم .ويملك الهاتف Meridiist Infinite
بطارية تعيد شحن نفسها تلقائيًا ،مستخدمة
خاليا الطاقة الشمسية التي زود بها الجهاز.
وأوضحت شركة  Tag Heuerأن هاتفها الجديد
يمكن شحنه عبر الطاقة الشمسية أو عبر الضوء
االصطناعي ،وأن البطارية ال تحتاج إلى تدخل
امل�س�ت�خ��دم ل�ك��ي ت �ب��دأ ع�م�ل�ي��ة ال �ش �ح��ن ،م��ا يجعل
الهاتف جاهزًا لالستخدام بشكل مستمر من دون

الحاجة إلى شحنه عبر مصدر كهرباء تقليدي.
وي �ض��م ال �ه��ات��ف ش��اش��ة أس��اس �ي��ة م��ن ن ��وع LCD
بقياس  2.4ب��وص��ة ،تعمل ب��درج��ة وض��وح تبلغ
 320×240بكسل ،إض��اف��ة إل��ى شاشة فرعية ذات
ق�ي��اس أص�غ��ر ف��ي أع�ل��ى ال�ه��ات��ف م��ن ن��وع OLED
لعرض بعض املعلومات مثل التوقيت واألرق��ام
ال � ��واردة .وزودت  Tag Heuerهاتفها Meridiist
 Infiniteال �ج��دي��د ك��ذل��ك ب�ك��ام�ي��را خ�ل�ف�ي��ة ب��دق��ة 5
ميغابكسل ،وذاك ��رة داخلية سعة  8غيغابايت،
وبميزة دعم تشغيل شريحتي اتصاالت.
وأكدت الشركة أنها تنوي إنتاج  1911وحدة فقط
من هاتفها الجديد ،والذي ينتمي لفئة الهواتف
التقليدية ،وطرحه في األسواق العاملية بداية من
شهر ح��زي��ران املقبل .يذكر أن شركة Tag Heuer
ت�ع�ت��زم ط��رح هاتفها ال�ف��اخ��ر Meridiist Infinite
بهيكل مصنوع من التيتانيوم والكربون ،وبسعر
قد يتجاوز  5آالف دوالر أميركي.

ستجري مراقبة آثار مدينة بومبي الرومانية القديمة
ب��األق �م��ار ال �ص �ن��اع �ي��ة وأج� �ه ��زة االس �ت �ش �ع��ار ب�م��وج��ب
ات�ف��اق م��ع مجموعة ال��دف��اع والتكنولوجيا اإليطالية
(فينميكانيكا) في محاولة لوقف تداعي املوقع الذي
تضعه منظمة األم��م املتحدة للتربية والعلم والثقافة
(يونسكو) في قائمة التراث العاملي.
وس�ت�ق��وم امل�ج�م��وع��ة ب��امل�س��اع��دة ف��ي ت��دري��ب امل��وظ�ف�ين
وس�ت�ق��دم التكنولوجيا مجانًا مل��دة ث�لاث س�ن��وات في
اس�ت�ث�م��ارات ت�ص��ل قيمتها إل��ى مليوني ي ��ورو (2.75
مليون دوالر) بعدها ستترك املجموعة املعدات ملشروع
الترميم.
وأثارت االنهيارات الدائمة للجدران واملنازل في املدينة
الرومانية األث��ري��ة التي غطاها رم��اد انفجار بركاني
عام  79ميالدية غضبًا دوليًا وزادت الضغوط من أجل
وض��ع ح��د لتأخر م�ش��روع ترميم بتكلفة  105ماليني
ي ��ورو ب��دأ ال �ع��ام امل��اض��ي ب�ت�م��وي��ل ج��زئ��ي م��ن االت�ح��اد
األوروبي.

وس� �ت� �ق ��وم ف �ي �ن �م �ي �ك��ان �ي �ك��ا ب� �ت ��دري ��ب امل ��وظ� �ف�ي�ن ع�ل��ى
اس �ت �خ��دام أج �ه��زة ال��رص��د ال�ع��ال�ي��ة ال�ت�ق�ن�ي��ة لتحديد
التغيرات التي تطرأ على  1500مبنى باملدينة العتيقة
ح�ت��ى يتمكن ع�ل�م��اء اآلث ��ار م��ن ال�ت��دخ��ل ب�س��رع��ة ملنع
االنهيارات.
وقالت فينميكانيكا إن تحرك التربة الذي يمثل خطرًا
كبيرًا على اآلث ��ار ،وخ��اص��ة م��ع س��وء األح ��وال الجوية
س�ي�ت��م رص ��ده م��ن خ�ل�ال ص ��ور ع��ال�ي��ة ال��دق��ة تلتقطها
م �ج �م��وع��ة ك ��وزم ��و _ س �ك��اي �م �ي��د ل�ل�أق �م��ار ال�ص�ن��اع�ي��ة
التابعة لوكالة الفضاء اإليطالية.
وس �ي �ع �ك��ف ال �ف �ن �ي��ون ع �ل��ى ب �ن��اء أرش� �ي ��ف رق �م��ي أله��م
امل��واق��ع ف��ي ب��وم�ب��ي م��ن خ�ل�ال ت�ص��وي��ر م�ت�ط��ور يمكنه
التقاط تكوين املواد املختلفة عن طريق قياس اإلشعاع
الكهرومغناطيسي.
كما سيزود أمن املنطقة باملعلومات من خالل تطبيقات
الهواتف الذكية وستثبت أج�ه��زة ل�لإن��ذار إلح�ب��اط أي
محاوالت للتخريب.

