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ﻇﻬﻮر رازﻫﺎی ﭼﻨﺪشآورﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات دﻧﯿﺎ ،در روﺑﺎتﻫﺎ!

راﺑﺮت ﻓﻮل ،ﯾﮏ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎس داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ،روﺑﺎﺗﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف  15دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ارﯾﮕﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﻧﺠﺎت ﺑﻪﮐﺎر آﯾﺪ .ﻓﻮل ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ از آنﭼﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد دارد ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢاﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪشآورﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ رازﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم آن
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ .ﺟﺬابﺗﺮ از آن ،ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ،وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاری را در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ وﺻﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﺎ آنﻫﺎ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺒﺎﺗﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺎدرﻧﺪ روی
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ذرهای از ﭘﺎﯾﺪاری ﺣﺮﮐﺘﯽﺷﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺎ رﻓﺘﺎری ﺟﺪﯾﺪ در
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ اﻧﺪاﻣﺸﺎن ،ﺑﺮای ﮔﺬر از ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﻮن ﻋﻠﻒﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮ ﻣﯽﻏﻠﻄﻨﺪ)ﺷﮑﻞ .(1

شکل 1

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﮑﺴﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺸﻒ
ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﯽ زﻣﺎن  150ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ آنﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ( و اﯾﻦ رﺧﺪاد
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﯾﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)ﺷﮑﻞ.(2

شکل 2

آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ واروﻧﻪ روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ،ﺳﯿﻢﻫﺎ و ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺪوﻧﺪ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از آن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﺗﮑﺎن
دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﺪوﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺎت ژﯾﻤﯿﻨﺎﺳﺘﯿﮏ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
روﺑﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖﭘﺬﯾﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﺎﻣﺤﺪودی را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،از ﺑﺎلﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺮواز اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎلﻫﺎ در زﻣﺎن ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرا ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺸﺎن ﻣﯽآﯾﺪ )ﺷﮑﻞ.(3

شکل 3

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺎ ،ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ اﯾﻤﻦ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ
از ﭘﺎی ﯾﮏ ﺳﻮﺳﮏ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ).ﺷﮑﻞ (4ﭘﺎﻫﺎی ﺳﻮﺳﮏ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻓﻘﺮات ،ﮐﻒﻫﺎ و ﺳﺮﭘﻨﺠﻪﻫﺎی ﭼﺴﺒﻨﺎک دارد.

شکل 4

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﻫﺎ را از آنﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﺨﺖ ،ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ،ﺑﻪ دوﯾﺪن
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ).ﺷﮑﻞ (5اﯾﻦ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪوﻧﺪ.

شکل 5

اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻪﺗﺎﯾﯽ "ﭘﺎ" اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﺸﺮات ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺸﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﭘﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(6

شکل 6

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺷﮑﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ
.(7

شکل 7

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺷﺪه در اﯾﻨﺠﺎ  20ﺑﺎر آﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽدوﻧﺪ.ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوماﻧﺪ.

رابرت فول ،زیستشناس دانشگاه برکلی ،شخصی است که به حرکت موجوداتی مانند سوسک ،مارمولک و
خرچنگهایی با تعداد زیاد پا ،شکل نامعمول پا و دمهای هوشمند علاقهمند است .وی با
بهکارگیری گروهی از دانشمندان رشتههای گوناگون ،از جمله :زیستشناسان ،مهندسان،
ریاضیدانان و دانشمندان علوم کامپیوتر تلاش کرده است تا ارزش یادگیری از طبیعت را نشان
دهد .تمرکز رابرت فول در مرکز ) ،CiBERمرکز آموزش و پژوهش میانرشتهای الهام گرفته از
زیست( و آزمایشگاه  ،Poly-PEDALبر مطالعه کارایی توزیع نیروی فیزیکی و داینامیک حرکت

حیوانات ) (PEDALدر مخلوقات با پای زیاد ) (Polyاست.
تحقیقات وی نشان میدهد مطالعه روی انواع حیوانات چگونه منجر به کشف قوانین بنیادی عمومی
میشود که الهامبخش طراحی مدارهای نوین ،عضلات مصنوعی ،پوشش محافظتی و انواع روباتهای
جستوجو و نجات است .رابرت فول از طرفداران آموزش مبتنیبر کشف است که به نوآوری منجر میشود.
وی همچنین به شرکت پیکسار در ساخت فیلم »زندگی یک حشره« کمک کرده است.

اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻮﺳﮏ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ روی دﯾﻮاری ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﻤﻮدی و ﺑﺴﯿﺎر
روان اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را آﻫﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮﺧﻮردی ﻋﻤﺪی ﺑﺎ دﯾﻮار دارد ،اﻣﺎ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در  75ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ)ﺷﮑﻞ .(8

شکل 8

ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﺳﮑﻠﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺪن اﯾﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات از اﺗﺼﺎلﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﺷﺪه از
اﺳﮑﻠﺖﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻮﺳﮏ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ .(9

شکل 9

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻦ در ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﺶ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺪﯾﻌﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اورﯾﮕﺎﻣﯽ در ﮐﻤﺘﺮ از  15دﻗﯿﻘﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﮏ روﺑﺎت ﺑﺎ ﻗﻄﻊ زدن ﻟﯿﺰری و ﺗﺎ زدن آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
روﺑﺎتﻫﺎ ﮐﻪ  DASHﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞ.(10

شکل 10

اﯾﻦ روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻮش و ﺑﺪن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده از دﯾﻮار ﺑﺎﻻ روﻧﺪ
)ﺷﮑﻞ .(11

شکل 11

اﯾﻦ روﺑﺎتﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻟﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ
ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺎدرﻧﺪ ،از ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ  3ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ،ﯾﺎ ﻓﻀﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﻔﺎع  2ﭘﻨﯽ ،ﯾﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﺳﮑﻪ روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن
ﺳﺮﻋﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ آنﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(12

شکل 12

ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺎ ﻻﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ را ﺳﯽﺗﯽاﺳﮑﻦ ﮐﺮده و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ  40درﺻﺪ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻓﺸﺮده ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ  800ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﺧﻮد ﻓﺸﺎر را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎدی ﭘﺮوازﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮده و ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از روﺑﺎتﻫﺎی اﻟﻬﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
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