🦾

Як зміниться тіло людини через
100 років?

👬

Тіло людини майже не змінилося впродовж останніх 120 тисяч років. Homo
sapiens (Людина розумна) та сучасна людина дуже схожі. Звісно, ми живемо
довше, але тільки через розвиток технологій навколо нас. Ми навчилися
будувати будинки, готувати їжу, винайшли ліки. Ми покращили умови
існування, але не нас самих.

Зараз, вперше за історію людства, наше тіло буде змінюватися.
Чому саме зараз?
Завдяки роботам. Роботи, які розвиваються — це
окремий вид, що прогресує дууууже швидко. Вони
з`явились 10 років тому і вже багато всього можуть. То що
ж буде через 100 років? Роботи розвиваються швидше за
будь-який інший вид, що існує зараз.

🤖

Людині не можна відставати у розвитку. Природної мікроеволюції
недостатньо для цього. Треба шукати інші способи.
Ми можемо вдосконалювати наше власне тіло так, як вдосконалюємо
роботів. Робити його швидшим, сильнішим, просто додаючи різні технології.

Досягти цього можна завдяки зовнішнім штукам: роборука,
робонога, екзоскелети (такі костюми які дозволяють підіймати важкі
речі), рюкзаки чи мініпарашути з моторами, які дозволяють літати.
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Та основне — це маленька електроніка всередині тіла.
Імпланти, чипи. У них буде безліч функцій, які дадуть людині різні бонуси:
фільтрувати та розносити кров
не приймати ліки
попереджати про хвороби
управляти багатьма приладами (телефон, джойстик, комп'ютер)

Перші люди-кіборги вже серед нас?
Сьогодні вже є компанії, які працюють над тим, щоби тіло людини стало крутішим.
Зараз такими технологіями користаються люди, які мають якісь хвороби, тож їм треба
допомогти повернутись до нормального життя.

Як працює робопротез і що це таке
Спробуйте взяти будь-який предмет зараз. Помітили,
як напружилися м`язи на руці? Ваш мозок надіслав
сигнал м`язам, вони скоротились, ваші пальці почали
рухатись, і ви взяли якийсь предмет. Ці сигнали
надсилаються настільки швидко, що це неможливо
помітити людині. Нам здається, що ми захотіли та
просто взяли виделку чи телефон. Насправді за цей
час відбуваються сотні одночасних процесів у
нашому організмі.
Схоже працює і робопротез: він отримує сигнали з м`язів людини. Кожен сигнал
говорить, що людина хоче виконати якусь дію: наприклад взяти чашку, олівець, ключі. І
протез вмикає необхідний хват під цей предмет.

А що далі?
Через 10 років мати робопротез буде абсолютно
нормальним явищем, цим нікого не здивуєш. Через
30 років більшість людей будуть мати електроніку
всередині тіла, і ми будемо дивуватись, як жили без
цього.
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Люди навряд чи розвиватимуть надздібності, як у фільмах
"Люди Ікс" або персонажі всесвіту Marvel. Однак є один
персонаж Marvel, на якого люди могли б бути схожими: Залізна
людина. Люди досить розумні, щоби впроваджувати інновації,
які можуть допомогти деяким із нас жити довше або отримувати
більше задоволення. Це може бути пристрій, який змушує
битися хворе серце, реактивний рюкзак, що дозволяє літати без
крил, або ж протез, який у 100 разів краще за звичайну руку.

Малоймовірно, що в людей коли-небудь з'являться лазерні очі або крила,
або ми зможемо читати думки інших. Проте наші розумові здібності, які ми
розвинули за мільйони років еволюції, дозволять нам придумати багато
речей, що зроблять з нас суперлюдей.

Лекторка — Анна Белеванцева
співзасновниця стартапу Esper Bionics, який
створює роботизовані протези. Esper Bionics
виробляє роборуки та допомагає людям, яким
це потрібно, жити повним життям
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