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¥1/¥״/יה

עסקיתבפגישהבמקומכם

במקומכםיעבירבחו״ל,

מצונניםכשאתםהרצאה

אויתרה(בהתלהבות)זאפילו

שתיזמנית?בווגם,גםיעשה

ישראליותמחקרמעבדות

אלהבימיםמפתחות

לכלשתאפשרטכנולוגיה

בעתידלהפעילמאיתנואחד

ישותאווטארהקרוב

אותושתייצגוירטואלית

אצלבעבודה,שונים:במצבים

למאדים.במסעאוהרופא

כלאתלעשותנוכלוהבונוס:
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אבלדמיוני,קצתנשמעזהרגע■■■■■

נראההתחזיות,כליתגשמואם

יתחזקמאיתנואחדכלשבקרוב

למע־וירטואליות,ישויותכמה

₪^■^^
$TS1$₪^■^^למע$TS1$

$DN2$₪^■^^למע$DN2$במ־אותושייצגוכפילים,שה

קומות

$TS1$במקומות$TS1$

$DN2$במקומות$DN2$להגיע.לומתחשקכךכללאשאליהם

וקרחורפיבבוקרשקמתםנניחבבקשה.דוגמה?

יוםולעבורמהפוךלצאתלכםמתחשקולא

לה־תוכלוכ־מזל,לכם־שאבלבעבודה.קשה

פעיל

$TS1$להפעיל$TS1$

$DN2$להפעיל$DN2$בפוך.להתחפרולחזורשלכםהכפילאת

האמתכיבקרוב,ממשאפשרי?יהיהזהמתי

הכפיליםעידןשלבפתחומצוייםשאנוהיא

והאווטארים.

ולמהאווטאר,אוכפילבכללזהמהאבל

האלההשאלותעלאליהם?נכסףכךכלהאדם

המגמהראשפסיג,דודפרופ׳העת־דןעונה

באוניברסיטתבחינוךתקשורתלטכנולוגיות

טכנולוגיות.מגמותבחיזויהמתמחהבר־אילן,

והיכו־הגוףשלהרחבהרצהתמיד״האדם

לות

$TS1$והיכולות$TS1$

$DN2$והיכולות$DN2$.וזוכטלפון,עכשיואיתרמדבראנישלו

בינינו,המילוליותהתקשוריכולותשלהרחבה

שלהרחבההיאהטלוויזיהשמצלמתכפ־ממש

הרחבההואשהמטוסאושלנו,הרא״היכולות

הןהאדםתילדותלמעשה,שלנו.הרגלייםשל

לפרוץשלוהניסיונותשלההיסטוריהסיפור

אינםהאווטאר־םלכןיכולות.ולהעציםגבולות

ואל־מאותתימשךהזווהמגמהחולפת,תופעה

פי

$TS1$ואלפי$TS1$

$DN2$ואלפי$DN2$לכלבסופה,ותשתפר.ותלךקדימהשנים

שהואפיזיולוגי,מופעגםיהיהמא־תנואהד

וממשוירטואלי.מופעוגםשלנו,הממשיהגוף

וירטואלימופעכרגעולי,לךלנו,שישכפי

המופ־עםגםיקרה־כךהטלפון,באמצעותקולי

עיט

$TS1$המופעיט$TS1$

$DN2$המופעיט$DN2$שלנר.הדיגיטליים

למופעאפשרייםייצוגיםשניקיימיםכיום

בשתילפיתוחיםזוכיםושניהםכזה,וירטואלי

בימיםעובדיםבטכניוןבארץ.שונותמעבדות

מק־בלומר,הדמות.שלמוקרן״צוגעלאלה

רעים

$TS1$מקרעים$TS1$

$DN2$מקרעים$DN2$בדרךאחר.במקוםהרצויההדמותאת

שלהאמיתיתדמותואתמקריניםלאהשנייה

בד־כלומרבאווטאר,משתמשיםאלאהאדם,

מות

$TS1$בדמות$TS1$

$DN2$בדמות$DN2$מוקרנת.היאשגםמצוירת,אומאוירת

משולבת,שלישיתאפשרותגםקיימתכיום

גביעלהווירטואליהמופעשלהרכבההכוללת

מהלך.רובוט

המעבדהראשר״נר,מריםפרופסור־חבר

לחי־בפקולטהמוח״םומדדיםמדומהלמציאות

ניד

$TS1$לחיניד$TS1$

$DN2$לחיניד$DN2$דוגמהנותנתבטכניון,וטכנולוגיהלמדע

שאותהטכניקהדמות,שלמוקרןבייצוגלשימוש

עמיתיה.עםיחדמפתחתהיא

בתךאבלבגדרה,שחיישראלישאתה״נניח

אבלמתגעגע,אתהבלונדון.מתגוררתהיהירה

בלו־ימיםלארבעהחודשכללנסועיכוללא

נדון.

$TS1$.בלונדון$TS1$

$DN2$.בלונדון$DN2$שלךבביתהמחשבמולתשבתעשה?מה

אתתראהשבאמצעותםמשקפ״םותרכ־ב

המחשבשולחןעלניצבתבתךשלדמותה

לח־שנראיתשהדמות,תראהגםאתהשלך.

לוטין

$TS1$לחלוטין$TS1$

$DN2$לחלוטין$DN2$אותך,לראותמתרגשתשלך,הבתכמו

ואתשלההייחודיותהפניםהבעותאתותזהה

קורהמהאותהשואלכשאתההמבוישהחיוך

בחייה.

המ־מוליושבתבתךבלונדון,זמן,"באותו

חשב

$TS1$המחשב$TS1$

$DN2$המחשב$DN2$.היאגםבגדרה,הנמצאאביה,וכמושלה

מיוחדיםמשקפייםמרכיבהאוקסדהחובשת

שבעמיד־היציבותאתמזהההיאאותך.ורואה

תו,

$TS1$,שבעמידתו$TS1$

$DN2$,שבעמידתו$DN2$לק־התרגשותמרובהמתרחבותעיניךאת

ראתה.

$TS1$.לקראתה$TS1$

$DN2$.לקראתה$DN2$אבא,שלהכפילממשהאהובה,דמותך

מו־בגודלאובחדרטבעיבגודללהופיעיכולה

קטן,

$TS1$,מוקטן$TS1$

$DN2$,מוקטן$DN2$שהבתהואשחשובמההמחשב.מקלדתעל

זה".אתזהומדגישיםמדבריםואביה

אתגםלזהנוסיףשאםאומרתריינרפרופ׳

שכבותכלומררבודה,מציאותשלהטכנולוגיה

בעתידנוספים,ממקורותמידעשלנוספות

״אתהלהיפגש:בליגםלהיפגשנוכלהקרוב

בזמןבטלפוןאותיומראייןבתל־אב־בנמצא

בפילשלשילובביתי.במרפסתיושבתשאני

רבו־מציאותעםיחדושלי,שלךוירטואלי

דה,

$TS1$,רבודה$TS1$

$DN2$,רבודה$DN2$אותךלשתולשאוכללכךלגרוםעשויים

אותךלראותאוכלואזבמרפסת,אצליעכשיו

המיקררהב־אתאראהואפילופנים,אלפנים

עות

$TS1$המיקררהבעות$TS1$

$DN2$המיקררהבעות$DN2$,כאשרהמתרחביםהאישוניםאתשלך

נוכלחשובוהכימרגש.אוחדשדברתשמע

מסבירה.היאזה״,כלפיזהאמפתיהלייצר

לה־תוכלכזוטכנולוגיהאפשרויותעודאילו

ציע?

"למשל,

$TS1$,לה"למשל$TS1$

$DN2$,לה"למשל$DN2$שעכ־תחשובוקונצרטים.הופעות

שיו

$TS1$שעכשיו$TS1$

$DN2$שעכשיו$DN2$בתל־אביב,כהןלאונרדשלמופעמתקיים

בא־שלו.תלת־ממדיכפיללייצראפשרויהיה

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$מציאותומשקפימתאימיםמקרנים

שליהשולחןעללשיםיכולהאנירבודה,

ולראותכהןלאונרדאתבמרפסתאובסלון

ואניגוף.ושפתפניםהבעותכוללמקרוב,אוהו

לצפותחברים,עםאומשפחהעםלבד,יכולה,

מבית״׳.לצאתבל־ממנווליהנותבו

מידעשכבות

במעבדהבטכניון,המתבצעלמחקרבמקביל

הבינתחומיהמרכזשלמתקדמתמציאותלחקר

שלמחקרמיזםאלהבימיםהסתייםבהרצליה

אוניבר־כמהבושהשתתפוהאירופי,האיחוד

ס־טאות

$TS1$אוניברסטאות$TS1$

$DN2$אוניברסטאות$DN2$מאירופה.גדולות

דמות,שלהקרנה׳בימינג/המכונה״המיזם

התקשורתאמצעיריבוישלמרותמהנחה־צא

שידוריסקסט,שידוריאינטרנט,סלולר,

אנחנוופייסבוקוידיאוועידות־וטיוב,וידיאו,

מסבירפנים",אלפניםפגישהמעדיפיםעדיין

הוויר־לחקרהמעבדהראשפרידמן,דורוןד״ר

טואליות

$TS1$הווירטואליות$TS1$

$DN2$הווירטואליות$DN2$הכיניבמרכזלתקשורתהספרמבית

המגעחושבגללרקלא״זהבהרצליה.תהומי

לאעדייןהחלופיותשהטכנולוגיותהריח,וחוש

החו־נוספות.מסיבותאלאלהחליף,דרךמצאו

קרים

$TS1$החוקרים$TS1$

$DN2$החוקרים$DN2$עצמםאתשאלווהישראליםהאירופאים

המ־אתמתרגםהואשבהבדרךבמוח,ישמה

ציאות,

$TS1$,המציאות$TS1$

$DN2$,המציאות$DN2$השאלהפנים.אלפניםמפגששמצריך

טכנולוגיותמפתחיםכיצדהייתהמזהשנגזרה

כולנו״.עבורטלה־נוכחות,מרחוק,נוכחות

שלך?בשיטהיעבודהזההאווטאראיך

שמייצגתדמותעללמעשהמדברים"אנחנו

רו־גםעקרוניתלהיותיבולשזהלמרותאותך,

בוט

$TS1$רובוט$TS1$

$DN2$רובוט$DN2$שלךהאווטארמוקרןשעליוצגעםנייד

ברגעריאליטי.אוגמנטררבודה,במציאות

שבושהחלטתבמקוםנמצאשלךשהאווטאר

שלך,הייצוגעלמשתלטתהתוכנהיהיה,הוא

אםואז,שלך.והקולהגוףתנועותעלהמבוסס

מסוימת,שאלהעללענותיודעלאהאווטאר

ואומרלמחשבאולסלולראליךמתקשרהוא

לואזלוכיולענות,להתערבנדרששאתהלך

מביאהשהיאהזו,בתוכנההמיוחדהתשובות.

שלךהאווטארשבובמקוםהתרבותאתבחשבון

קמיצתשלהתנועהבישראללמשל,בו.מופיע

רגע',עוד׳חכהשמשמעותוסימןהיאה־דכף

ולמרותלמגונה.נחשבתהזוהתנועהבסיןאבל

משתמששלך,האמיתיה׳אנ״עצמך,שאתה

נמצאשהואברגעשלךהאווטארהזו,בתנועה

לת־שלךהידמהוותאתיתרגםאחרת,בתרבות

נועת

$TS1$לתנועת$TS1$

$DN2$לתנועת$DN2$,בסין.ומקובלתמנומסתהנחשבתקידה

טובהזהבמובןאותךייצגשלךהאווטארכלומר,

נעשהזהכלעצמך.אתתייצגאתהמאשריותר

מחשבים,חיישנים,בהןשונות,בטכנולוגיות

מדומה,מציאותקסדותשונים,מסוגיםמצלמות

ומקרנים״.מיוחדיםמשקפ״ם

מייצרתאינהריינרלפר־דמן,בניגוד

תעתיקים.ליצורמעדיפהאלאאווטארים,

ממששנראיםשלך,כפיליםמייצרים"אנחנו

ישחשובוהכימצוירות.דמויותולאכמוך,

לך:שישהחייםפונקציותאתבדיוקהזהלכפיל

קצבןהתרגשותשבזמןונשימותלבפעימות

שוק,שחטפתבגללפתאוםהחוורתואםעולה.

מייצריםאנחנולמעשהיחוויר.שלךהכפילגם

אומרת.היאשלך",דיגיטליתעתיק

־;־־;

אחתיםעשרה־רקמעבירותשהמילים"מפני

אחרים,באמצעיםעוברהמידערובמהמידע.

בדיוקמתנהגשלךהדיגיטליהתעתיקוכאשר
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בישראלהאבעםבדוגמהכמוהאפקטכמוך,

יותר.הרבהומרגשמשפיעחזק,בלונדוןוהבת

אלפניםלפגישההיוםשישקרובהכיהדברזה

לעולמותשקוראיםאני,ובהםאנשים,ישפנים.

שכןאמפתיה׳,ליצירת'מכונותוירטואליים

ישפנים,אלפניםבמישהומסתכלתאניכאשר

חוקריםישבמוח.מסוימיםאזוריםשלהפעלה

שבאמצעו־מראה,בנוירונימדוברכישטוענים

תם

$TS1$שבאמצעותם$TS1$

$DN2$שבאמצעותם$DN2$זהמרגיש.שאתהמהאתלהרגישיכולהאני

וידיאו.בשיחותולאבסקייפמתקבלשלאאפקט

אברלייצרעשויהאומייצרתשליהעבודהלכן

כאשררקלאחשובזהרגשית.ושיתופיותפתיה

אניכאשרגםאלאשלי,אמאעםמשוחחתאני

רואיםשהםברגעסטודנטים.אלפיבפנימרצה

ומתר־שמתלהבתשלי,הדיגיטליתהכפילהאת

גשת

$TS1$ומתרגשת$TS1$

$DN2$ומתרגשת$DN2$הלמידההמועבר,ומהחומרההרצאהמנושא

המרצהשלההתלהבותשכןיותר,יעילהשלהם

וזוכריםלומדיםהםוכךהסטודנטיםאתסוחפת

טוב״.יותרהרבה

שימושיםגםלהיותיכוליםהזהלכפיל

רפואיים?

פוסט־טראומטי,אדםעלתחשוב״בוודאי.

שהואנוראהחוויהאותהאותולהעבירשאפשר

הכפילבאמצעותזאתעושיםשהפעםאלאעבר,

תיקון.שלסוגיחווהאוליהואשלו.הדיגיטלי

קבוצותכברוישגדולתרפויטיאפקסלזהיש

בזה״.שעוסקותמחקר

בטכניון?זהאתעושיםאתםאיד

מאסט־שהםשלי,המחקרתלמידי12

רנטים

$TS1$מאסטרנטים$TS1$

$DN2$מאסטרנטים$DN2$,איתייחדמפעיליםודוקטורנטים

בא־תלת־ממדיתהטלהשלטכניקהבמעברה

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$.מצלמתגםישבמעבדהפרח׳קטורים

שלך.הגוףעלנקודותאלפישמצלמתעומק,

שמייצרתוידיאומצלמתגםישלכך,בנוסף

מעלהצבעיםאתשמיםואנחנוהצבעים,את

דמותמתקבלתכךהאינפרה־אדום.צילום

מישהוכאשראתה.בדיוקשהיאבתלת־ממד,

נמצאשאתהאשליהיוצרזהשלך,בגוףנוגע

ואזשלך,הכפילאתרואהאתהשבובמקום

הטכניקהממש.שםנמצאשאתהקולטהמוח

שבהםברשת,למשחקיםלהיכנסעומדתהזו

הרש־גםדברשלבסופוחברים.לפגושתוכל

תות

$TS1$הרשתות$TS1$

$DN2$הרשתות$DN2$שתא־הסיבהזולשם.יעברוהחברתיות

גידי

$TS1$שתאגידי$TS1$

$DN2$שתאגידי$DN2$רבבסףומשקיעיםהשקיעוטכנולוגיה

שאנ־גםלעצמךתארוירטואליים.בעולמות

שים

$TS1$שאנשים$TS1$

$DN2$שאנשים$DN2$יכוליםשאינםנכים,אומזקנהתשושים

הטכנולוגיהבאמצעותיוכלו,מהבית,לצאת

מפ־כצעיריםעצמםאתולחוותלראותהזו,

זזים

$TS1$מפזזים$TS1$

$DN2$מפזזים$DN2$.עלהשלכותלזהישורוקדים

אפילושעשויותנוירונליותרשתות

רפואית".מבחינהמצבםאתלשפר

רפואייםיישומיםעלמספרפרידמןר״רגם

האווטארשבובפידותרפיה,מטיפולשונים,

אתהבעודהרופא,בפנייופיעושלךהכפילאו

משובותקבלבביתהתרגולאתתעשהעצמך

תחו־לךשייתנולמאדים,מסעותוערמהרופא,

שה

$TS1$תחושה$TS1$

$DN2$תחושה$DN2$ממשי.ביקורשלעזה

הדמיוני״,גבולעלהואלדעתי,״העתיד,

'בימי־עצמו,המושגעל״תחשובאומר.הוא

נג׳,

$TS1$,בימינג׳'$TS1$

$DN2$,בימינג׳'$DN2$היוםפעם.של׳סטארטרק׳בסדרהשנולד

׳גוגלכמועצומות,מידעשכבותכברלנויש

וח־הארץכדורשלמפות',ו׳גוגלויו׳סטריט

לקים

$TS1$וחלקים$TS1$

$DN2$וחלקים$DN2$.הואהענייןבכלשמדהיםמהמהמאדים

ולאבזהשהתנסהאדםאיןהמוחשלהתגובה

עצמו.הואזהשלוהכפילאושהאווטארהרגיש

הםכאילוהאווטאראיבריאתמפרשהמוח

מכוחוחלקוזהמדהימהתחושהזושלו.איבריו

אתלהפעילשנוכלייתכןבעתידהמוח.של

המחשבה,באמצעותרקהכפילאוהאווטאר

המחשבהבאמצעותמפעיליםשאנשיםכפי

לאפשרויותגבולאיןואזתותבת,רובוטיתיד

לנו״.יציעוהאלהשהטכנולוגיות

בעצמך?הזוהטכנולוגיהאתפעםיישמת

אווטאריםשלושהזמניתבופעם״ניהלתי

ההרצאותבחדרשניבבית,שהיהאחדשונים;

הכיתהבפנישהוקרןשלי,הסטודנטיםמול

עס־בפגישהזמןבאותושנכחושלישיוהרצה,

קית.

$TS1$.עסקית$TS1$

$DN2$.עסקית$DN2$זמנואתשמתמחרדין,עורךעלתחשוב

במקומותפגישותשלושלנהלויכולשעותלפי

וכך,במשרדו.יושבעצמוכשהואשונים,

שו־לקוחותלשלושהמייעץהוא
~^

שעהאותהעללגבותויכולנים

משולש".סכום

האווטארלמגדר?באשרמה

גבר?להיותחייבשלי

ישגבר.עםישוחחהוא

תר־ביןלגשראפשרות

כויות

$TS1$תרכויות$TS1$

$DN2$תרכויות$DN2$מגדרים,ובין

אתשמקלמהלפיוהכל

אדםבניביןהתקשורת

ובליולהוכיחלשפוטבלי

פההחשובהכללללמד.רצון

אדם״.בניביןויעילהזורמתתקשורתהוא

כאלה?פעיליםאווטאריפכיוםיש

מפתחתככרבקליפורניה׳אנוביט׳״חברת

למקוםלהגיעשיודעיםגלגלים,עלרובוטים

ולהסתובבאוטונומיתבצורהשלךהעבודה

הת־אומוקרניםשלהםהצגעלבמסדרונות.

צלום

$TS1$התצלום$TS1$

$DN2$התצלום$DN2$אווטאראובווידיאו,אובסטילסשלך

אחראוזהלעמיתיהי"להגידיבולאתהשלך.

מתגלגליםוהאווטארהרובוטבעודלעבודה,

הזהבזמןשלך.העבודהעמדתלעברחרישית

לשתותאובמיטהלישוןיכולעצמךאתהממש

סנו־היאהזוהחברהבבית.הקפהכוסאתעדיין

נית

$TS1$סנונית$TS1$

$DN2$סנונית$DN2$מוסיףצועד״,שלנוהעולםלאןהמבשרת

פרידמן.

הטכנרשתאגידילכךהסיבהכנראהזו

לשוקלצאתמתכונניםכברהגדוליםלוגיה

״הולולנס״משקפיכמוחרשים,מוצריםעם

תאגידהסינית,לברברחברתמיקרוסופט.של

עםקשריצרהכברבעולם,הגדולהמחשבים

אתהמפתחתמרחובותישראליתחברהלומוס,

אתלעקוףשמסוגלתויו",ה״מג׳יקטכנולוגיית

בהםהמוצגאתולהקריןהקטניםהצגיםבעיית

גודל.בכל

תאגידאתלהזכירשלאאי־אפשרוכמובן,

חברתאתשבועותכמהלפנישרכשפייסבוק,

מיליון60בכ־מכפר־סבאאינטרפייםספבלס

לזיהויהישראליתהטכנולוגיהבזכותדולר,

המציאותבמשקפיכנראהשתיושםגוף,מחוות

כתביפיעלריפט"."אוקולוסהווירטואלית

אתישיקפייסבוקבארה״כ,טכנולוגייםעת

תמו־וכך,הבאה.בשנהכברשלוהטכנולוגיה

רת

$TS1$תמורת$TS1$

$DN2$תמורת$DN2$לנוכחותלהגיענוכלדולרים,מאותכמה

החברתיות.ברשתותגםכמו־פיזית,אופיזית,

אינטליגנציהחסרה

שלהישגיהןמרמתנלהבפחותשהרבהמי

חוקרעידן»אשרד״רהואהאלההטכנולוגיות

הספרומחברהפתוחהבאוניברסיטהרשתות

אתשמשנותהרשתותסודהחמישי״הכוח

גםהמשמשספרים״(,״ידיעות)הוצאתהעולם"

במשק.גדוליםפיתוחולמרכזילהנהלותיועץ

בטכנולוגיהשמדוברסבורעידןד״ר

האינטליגנציהחידתאתפיצחהלאשעדיין

הקפיצהאתעשתהלאועדייןהמלאכותית

שחסר״מהלה;מצפהשהאנושותהגדולה

עמו־מלאכותיתאינטליגנציהזההזהבעולם

קה,

$TS1$,עמוקה$TS1$

$DN2$,עמוקה$DN2$למידהאועמוקות,נוירוניםרשתותאו

שהזכ־המרומההמציאותעסקיכלעמוקה.

רת

$TS1$שהזכרת$TS1$

$DN2$שהזכרת$DN2$וכלשנה60כ־סביבנוקיימיםכברכאן

דעתי,לעניותדרך.פריצתלבצעמנסיםהזמן

אומר.הואהצלחה״,בליעדיין

אתלקדםמנסיםופירמותחוקרים״המון

משמעו־התקדמותנרשמהלאועדייןהתהום

תית.

$TS1$.משמעותית$TS1$

$DN2$.משמעותית$DN2$לךשיהיושכדיהיאלדעתילכךוהסיבה

לנסותצריךאינטליגנציה,שישררואווטארים

הלךהמלאכותיתהבינהמחקראחרים.כיוונים

מאפשריםשלאנכונים,לאלכיווניםכנראה

רחוק.להגיע

וכאןנוירונים,רשתותעלמדברים״היום

התחילזהדרך.פריצותנרשמותכןדווקא

נוירוניםאלף20שלרשתשבנתהבגוגל,

חתול,לזהותהצליחושלראשונהמוח,דמויי

בליוזאתביוטיובתמונותמיליוןשנימבין

חתול.נראהכיצרמראשידעושהנוירונים

שמריץשפיתחה,השבבעםהצליחהיבמגם

אתגםלדוגמהקחהסיליקון.בתוךנוירונים

מי־במאותרכשהשגוגלמיינד,דיפחברת

ליוני

$TS1$מיליוני$TS1$

$DN2$מיליוני$DN2$,לצפותיודעתשלהשהתוכנהדולרים

החוקיםאתוללמודבשששאושחמטבמשחק

המאוחרהתכנותבשיטתצפייה,כדיתוך

כדיתוךהשפהאתלומדשילדכמובדיוק

ומה־מההוריםתיקוניםמקבלכשהואדיבור,

סביבה״,

$TS1$,ומהסביבה״$TS1$

$DN2$,ומהסביבה״$DN2$עדלדבריו,ולכן,עידן.ד״ראומר

המלא־האינטליגנציהחידתתתפצחשלא

כותית

$TS1$המלאכותית$TS1$

$DN2$המלאכותית$DN2$,בטוחאופקרואהאינוהואהאמיתית

והכפילים.האווטאר־םלתעשיית

dudigoldman@gmail.com

דמותמולריינר,פרופ׳

שלח:מוקרנת

נוכלהקרוב״בעתיד

להיפגש"בליגםלהיפגש

זההשופט,אדוני
,־׳
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להםלהיותיכוליםואווטארים,כפיליםשלמקיומםלנושיצמחוהברורותהתועלותלצד

התחזותשעיקרואווטארי,האקינגעלשיתבססורביםופלילייםשלילייםשימושיםגם

יהיהמיהשאלה:נשאלתאדם,שלזהותואתלשכפלאולגנובשאפשרמרגעכילאחרים.

המקורית?הזהותבעלשלבשמושיבוצעולפשעיםאחראי

שבכלכפישליליים,שימושיםגםבצירהמזמינהחדשהטכנולוגיה״כל

והמתחזים,הפושעיםהנוכלים,הפסיכופתים,קומץאתישאדםבנישלחברה

פושעיםישכךד״ג(,הפיזי)בעולםהאנלוגיבמרחבפשעמעשיהמבצעים

לה־אפילויכוליםלאשליוהדמיוןשלךהדמיוןהדיגיטלי.במרחבהפועלים

עלות

$TS1$להעלות$TS1$

$DN2$להעלות$DN2$עליהם,לחשובעלוליםשפושעיםהמזוויעיםהפשעיםאתהרעתעל

פסיג.פרופ׳אומררובנו״,אצלבשימושויהיהיגדלהאווטאריםעולםכאשר

שמפצי־פעםבכלחדש:אינושהדברמפנילבהלהמקוםלדבריו,אין,זאתעם $1ST$0$1יצפמשST$

$2ND$0$2יצפמשND$יכוליםהיוםגםונוכלים.פושעיםבעקבותיהמגיעיםמתקדמת,טכנולוגיהעה

לחתרכדילהםשייכיםשאינםאצבעכטביעתאובקוללהשתמשפושעים

כסף.ולגנובלבנקיפ

שהגונבלהניחסבירהתקופה.לרוחעדכוןלעבורייאלצווהאכיפההחקיקהזאת,עם

שהואהנגזל,אוהנגנבולאמעשיועלאחראישיהיההואבאמצעותו,פשעהמבצעאואווטאר

המקורי.האווטארבעל
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