ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی آزار دﻫﻨﺪه را
ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ و ﺣﺮﯾﻤﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﭘﺮده ﻫﺎ
را ﺑﮑﺸﯿﻢ ﺗﺎ از دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ و دﺳﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﺑﺎ رواج
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﯿﻨﮑﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم  Space Caviarﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  Prokossﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم  RAM Houseﺷﺪه اﻧﺪ RAM .از ﺳﺮواژه
ﻫﺎی ﻋﺒﺎرت  Radar Absorbent Materialﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮاد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪه راداری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺎﻧﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه داده را ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی وای ﻓﺎی را ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ و درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺪﯾﺪن ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮه ،ﭘﺮده ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ از اﯾﻦ
ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی آزار دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﻮزف ﮔﺮﯾﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻤﺎران اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺴﺎزﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﺶ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮاﺟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺸﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻨﻞ ﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﮐﺎری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮده در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ از ﻓﻮﻻد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ را ﺟﺬب ﻧﻤﻮده و آن را
در داﺧﻞ ﺳﺎزه ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻌﺪادی ﭘﻨﻞ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺗﺎق ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ
ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺗﺎق ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،دﻓﺘﺮ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎم ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎژول ﻫﺎ را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻣﺎژول ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری داده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮازم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ آن راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ از آن
ﺧﺎرج ﮔﺮدد.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺣﻔﻆ
ﮔﺮدد؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻫﺎﯾﺸﺎن در دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﻓﺮاد ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺮﯾﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼﺷﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻫﻢ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ آن در ﻣﻨﺎزل .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺠﯿﺐ از
ﺗﺎرﯾﺦ  14ﺗﺎ  19آورﯾﻞ در  Atelier Clericiﻣﯿﻼن در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دارد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

