 ۶دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺎوراﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ آرزو دارد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﺮوز ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺮ دارﻧﺪ ،اﻏﺮاق ﻧﮑﺮده اﯾﻢ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺒﺘﮑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدن اﯾﻦ روﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی
ﺟﺎﻟﺐ زده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن را ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل روﯾﺎی ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﮐﺮدن را داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﺑﻮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن
ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻗﺪرت ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ اﺑﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ
ﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﭘﺮﯾﺪن از روی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎری دﻫﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ  13ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش و ﻧﺒﻮغ
ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎرو ﺑﺮﻗﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻋﻨﮑﺒﻮت را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮد ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود.
اﯾﻦ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﮐﻪ  Hibiki Konoﻧﺎم دارد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺮدﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﯾﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮود و ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻮدک او را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺧﺘﺮاﻋﯽ اش از ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺪ
ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺳﻘﻮط اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ وی وارد ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات
وارده ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه آن اﺳﺖ ﮐﻪ  Konoﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﺪ.

ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن

اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ارﺗﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺘﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻮق از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه »ﻣﺘﺎ ﻣﺎده« ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﺎب دادن ﻧﻮر ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺼﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮر را در اﻃﺮاف ﯾﮏ ﺷﯽ ﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﺧﻞ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﻼ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ روی اﯾﺪه آن ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ از اراﺋﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از آن ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﻋﻠﺖ را ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده.

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت

اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ زﻣﺎﻧﯽ آرزو داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ
ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺪﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ از آﻧﭽﻪ در ذﻫﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺳﺮ در ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪا اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی ﺣﯿﻮاﻧﺎت
را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  2013ﻣﯿﻼدی ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﻫﺪﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آن راه اﻧﺪازی
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه.

ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ

اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻇﺎﻫﺮ ﺷﯿﮏ و ﻣﺮﺗﺐ
ﺧﻮد را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﮐﺖ و ﺷﻠﻮاری ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﯾﺴﻮن
ﺑﺴﭙﺎک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺎﻧﻮﺗﯿﻮب ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﻨﻌﻄﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﺿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده  50درﺻﺪ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ از ﮐﻮﻻر اﺳﺖ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎﻻ

اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ از ﻗﺪرت ﻣﺎوراﯾﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ

ﺑﯿﻨﯿﺪ  HALﻧﺎم دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Cyberdyneﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺎوراﯾﯽ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻓﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﭙﻮﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺴﺎم ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺑﺪن ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮاج ﺧﻄﺮﻧﺎک رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را در ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺬاب ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
در ﻣﻮرد  HALﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد آن اﺳﺖ .در داﺧﻞ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ای از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻣﻐﺰ ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺮده و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﯿﺎر ﺑﻮدن را
ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ذﻫﻦ ﺧﻮد از ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﺎن  HALﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ آن
را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس )ﺑﺎ وزﻧﯽ در ﺣﺪود  130ﭘﻮﻧﺪ ﯾﺎ  59ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﺑﺎری را ﺑﺮ
دوش ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ وی ﻧﺸﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﺎس ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ راه ﻣﯽ رود و
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺎن ﻗﺮار دارد.

ﺣﺮﮐﺖ دادن اﺷﯿﺎء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذﻫﻦ

ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ را در ﻣﯿﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻼه ﻣﻐﺰی ﭘﺮ از ﺳﯿﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺎوراﯾﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺴﺎن را در
اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و آن ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ دادن اﺷﯿﺎء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذﻫﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻮﺷﺶ

رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻗﺒﻠﯽ ،اﯾﻦ ﮐﻼه ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺷﯿﺎء را ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد در آورد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را در اﺻﻞ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ،
وﯾﻠﭽﺮﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼه
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  EEGﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﺑﺮای وی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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