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لوحوصلــه حــرف زدن ندارند و بعضیهــای دیگر اهل حــرف و بحث
بعضیهــا اصال حا 
و درددل کــردن و شــنیدناند .اگــر جزو گــروه اول هســتید ،امروز کاری با شــما نــدارم و
دستهدومیها! روی صحبتم با شماست .اصول آداب اجتماعی ،یکسری نکات ریزوظریف
بهشماپیشنهادمیکندکهرعایتشانازنانشبواجبتراست.چرا؟چونکمکمیکندنیت
خوبوخیرخواهانهتانبهنابودکردنرواندیگرانمنجرنشود.چطورچنینچیزی
ممکن است؟ وقتی کسی رفته توی الک خودش و حرف زدن هیچ کمکی
بهاونمیکندولیشمااصرارداریدکه«بگوچیشده.مگهمنغریبهام؟
میخــوام کمکت کنم» ،دم شــما گرم ولــی از جملــه اول بهبعدش،
زیادی اســت .اینطور مواقع کافی اســت بگویید «اگه به کمک من
نیاز داشــتی ،حتمــا بهم بگو» و تمــام .نکته مهم بعــدی ،کنجکاوی
نکردن اســت .فرض کنیم که طرف مقابل دلش خواست حرف
بزند ،یادتان باشد اوست که تصمیم میگیرد چه چیزهایی را
بگویدوچهچیزهاییرانه.بازجوکهنیستید!برایکمک
کردن،الزمنیستاززیروبمماجراسردربیاورید.پس
باسوالهایخصوصیوبیجا،حسامنیتواعتماد
را از طرف مقابل نگیریــد .اولین و گاهی تنها چیزی
کههرفردیهنگامغمومشکلوسختینیازدارد،گوش
ِ
دانایدلسوز؛«دیدیبهت
ژست
خیال
کردناست.پسلطفابی
ِ
ِ
گفتــم؟»« ،من اگه جای تو بودم  »...شــوید ،جمالتی شــبیه اینها
خنجری است در قلب طرف مقابل.
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بستنیهاآرزوهایسادهایدارند؛درازکشیدنزیرآفتاببدونآبشدن!
اثرBrock Davis:

سیگنال

چه کنیم که اینترنت مان دود نشود و به هوا نرود؟

پرونده های مجهول

مریم ملی| روزنامه نگار

رمزگشایی کنید تا به گنج برسید!
فاطمه قاسمی| مترجم

ب خیلیها به تپــش میافتد،
گنج! با شــنیدن این کلمه قلــ 
چشمانشــان برق میزند و تمرکزشــان به هــم میریزد اما
نابرده رنج ،گنج میســر نمیشــود .این ماجراجوها احتماال
وقتی بفهمند راه رســیدن به گنج یک رمزگشــایی اساســی
است ،هیجانزدهتر هم میشوند .در سال  1885میالدی،
فردی بهنام «جیمــز وارد» کتابچهای با نام «اســناد بیل» ،در
ویرجینیای آمریکا پخش و جویندگان گنج را از خودبیخود
میکند .در این کتابچه نوشــته شــدهبود 65 «:ســال پیش،
مردی به نام «توماس جفرسون بیل» گنجینه بزرگی از طال و
سنگهای قیمتی در نزدیکی مرز نیومکزیکو-کلرادو پیدا و
آن را در جایی نامعلوم در بدفورد ویرجینیا مخفی میکند».
خب جیمز چرا باید دیگــران را از چنین موضوعی باخبر کند
درحالیکــه میتواند برای خــودش نگــه دارد؟ میفهمیم!
مــردم ،همانطــور کــه حــدس میزنیــد ،حاضر بودنــد این
کتابچهها را با هر قیمتی بخرند اما یک مشــکل بزرگ وجود
زبان رمز نوشته شــدهبود .سه
داشت؛ نشــانی محل گنج به ِ
متنرمزگذاریشدهدرکتابچهوجودداشت؛یکیمحلدقیق
گنج ،دیگری محتوای گنجینه و ســومی صاحبان آن .جیمز
هم به همین دلیل نتوانستهبود خودش به گنج دست یابد .در
این میان ،بیل چرا گنجی را که پیــدا کرده ،نفروخته و جایی

پنهانش کردهاست؟ وارد میگوید :بیل ،به طمع پیداکردن
گنج
طالهای بیشتر ،تصمیم میگیرد
راهی محلی شود که ِ
ِ
اولی را در آن پیدا کردهبــود .قبل از رفتن ،متنهای رمزی را
در صندوقی پیش یــک مهمانخانهدار به امانــت میگذارد و
به او میگوید اگر تا  10ســال بعد از او یــا اطرافیانش خبری
نشــد ،جعبه را باز کند .البتــه بیل قرار بوده کلید کشــف این
رمز را بعدها به مهمانخانهدار برساند اما دیگر هیچ خبری از
او نمیشــود .مهمانخانهدار بعد از چند ســال ،صندوق را در
اختیار دوســتش قرار میدهد و
او  ۲۰سال برای کشف رمز،
وقت صرف میکند .باالخره
یکروز موفق میشــود دومین
متن مرمــوز یعنــی محتــوای گنج
را رمزگشــایی کنــد کــه طبــق
آن ،ارزش امــروزی گنج
حــدود 54میلیــون
دالربرآورد میشود.
رمزهــای دیگــر امــا
همچنــان کشــف
نشدهباقیمیمانند.
برخیمحققاندرباره
ع
کست
زیین
ی
تردید
درستی این داستان
ا
ست

دارند .آنها معتقدند که اصال فردی به نام بیل وجود ندارد،
در واقع همه او را نه در دنیای واقعی که فقط از طریق کتابچه
«وارد» میشناسند ،بنابراین وارد و بیل احتماال یکی هستند.
حتی بعضیهــا ایــن کتابچــه را ترفنــد «وارد» بــرای فروش
متنهای رمــزی میداننــد .یک پژوهشــگر آمریکایــی ادعا
کردهاســت که رمز بیل داســتانی کامال تخیلی اســت چون
در نامــه همــراه متنهای رمــزی از کلماتی اســتفاده شــده
که در زمان نوشتهشــدنش ،مرسوم نبودهاســت .بههرحال
این توضیحــات باعث نشــده عــدهای از
تالشبرایحلمعمایبیل،دست
بردارنــد .ســالهای زیادی از
این داســتان میگــذرد اما
هنــوز هــم همــان هیجان
اولیــه را دارد .حتی افراد
زیادی مدعی پیدا کردن
راهحل برای رمزگشــایی
هســتند کــه البتــه اغلــب
آن هــا ســودجویی بهنظــر
میرســد چون قول نوشتن
این راهحلهــا را در کتابی
داده انــد کــه بایــد ازشــان
خریدهشود.

بالتازار

منابعcuriosity،ancient-origins :

چرا در فضا هیچ صدایی شنیده نمی شود؟
مریم ملی

بنگبنگ! صدای شــلیک فضاپیماها را در
فیلمهای علمی تخیلی و انفجارهای بزرگی
که در پی آن رخ میدهد ،همه ما شنیدهایم.
به ظاهر چیز عجیبی نیست چون هر انفجار
و شلیکی به هرحال صدا تولید میکند .در
فیلمهایعلمیتخیلیحوزهفضا،میبینید
کــه فضانوردان بــه راحتــی در فضا صحبت
میکنندوصداییکدیگررامیشنوند.مدام
صدای رد شــدن فضاپیماهای غولآســا در
پسزمینه فیلم شنیده میشود و هر انفجار
هــم صدایــی گوش َکر ُکــن دارد .صــدا یک
موج صوتی اســت ،این امواج برای شــنیده
شدن باید در محیطی منتشــر بشوند که در
آن ماده وجود داشتهباشــد .فرقی نمیکند
مــاده جامد باشــد یــا مایــع و گاز .صــوت به
کمــک ذرات مــاده منتقــل میشــود یعنی

جایی کــه هیچ مــادهای وجــود نــدارد موج
صوتــی نمیتواند حرکــت کنــد و در نتیجه
شنیده نخواهدشــد .مثل این است که شما
و دوســتانتان صفی تشــکیل بدهید و یک
توپ را از اول صف تا آخر صف دستبهدست
کنید .توپ میتواند نماینده صوت باشد که

از جایی منتشرشده و به وسیله دوستان شما
که همان ذرههــای محیط مادی هســتند،
دستبهدســت میشــود .با این تفــاوت که
صــوت ،شــکلی از انرژی اســت و هــر چقدر
جلوتر برود انرژیاش کمتر میشــود؛ برای
همین صــدای تلویزیون داخــل خانهتان را

خیلی خوب و دقیق میشنوید ولی صدای
صحبتهای افراد داخــل خیابان برایتان
واضح نیست .در فضا خأل وجود دارد یعنی
مادهاینیستکهبتواندموجصوتیرامنتقل
کند .شــاید بپرســید پس این همه ســتاره و
ســیاره که در فضا هســتند چی؟ مگر آنها
ماده نیســتند؟ خب در این صــورت زدید به
هدف؛ چون فضا بسیار بزرگ است و فاصله
ستارهها و ســیاره ها از هم خیلی زیاد است
و محیطهای بیــن آنها کامال خالــی از هر
مادهای اســت و بــه اصطــاح میگویند در
فضا خأل وجود دارد .درنتیجــه موج صوتی
نمیتواند توسط ذرات ماده دستبهدست
شــود و هرگز شــنیده نمیشــود البتــه این
شانس ماســت چراکه اگر قرار بود صوت در
فضا شنیده بشود ،احتماال همه ما تا حاال از
شنیدن صدای انفجارهای هستهای داخل
خورشید َکر شدهبودیم.

مطمئن هســتید این حجم از اینترنت را در یک زمان کوتاه مصرف نکردهاید .خانوادهتان هم معتقدند
کسی از فضا نیامده و حتما یکی توی همین خانه آن را مصرف کردهاســت اما نه آنقدر دانلود داشتید
و نه اینستاگردی زیادی کردهاید که بخواهد چنین حجمی را مصرف کند .پس دقیقا چه اتفاقی برای
اینترنتتانافتادهاست؟البدخیلیازشماروشهایمختلفمقابلهبااینقضیهرابلدهستیدامابرای
کسانیکهممکناستهنوزراهیبرایجلوگیریازدودشدناینترنتشاننیافتهاند،چندروشکوتاه
و کاربردی معرفی میکنیم .اول اینکه تلگرامتان را باز کنید و روی ســه خط باالی ســمت چپ بزنید.
وارد قسمت تنظیمات شوید و گزینه  Data & Storageرا لمس کنید .در بخش Automatic media
 downloadسه گزینه وجود دارد .گزینه ،When using mobile dataبرای تنظیم وضعیت دانلود
خودکار فایلها در شــرایطی اســت که از اینترنت ســیمکارت یا همان دادههای تلفن همراه استفاده
میکنیــد .گزینــه  When connected to Wi-Fiمربوط به تنظیم وضعیت دانلــود خودکار فایل در
شرایطیاستکهازوایفایاستفادهمیکنیدودرآخرگزینه When roamingکهمربوطبهاستفاده
ازاینترنترومینگاست.اگرهممیخواهیدکالحالتدانلودخودکارراببندیدبایدتیکتمامگزینههارا
یاستدرقسمت
بردارید.همینکاررامیتوانیدبرایبرنامهواتساپانجامبدهید،فقطکاف 
منو،تنظیماتراانتخابکنیدوبهبخش DataUsageبروید.همانمراحلقبلی
اینجا هم وجود دارد که میتوانید انتخاب کنید دانلود با اینترنت دادههای
تلفنتان انجام بشود یا با وایفای یا هیچکدام .با این روش ،پیامرسانی
که شــما از آن اســتفاده میکنید به هیچ عنوان بدون اجازهتان
چیزیدانلودنمیکندوحقداریدتصمیمبگیریدحجم
اینترنتتانرابرایچهمحتواییخرجکنید.
وی

نوجوانیشروعیکموفقیتبزرگ
فاطمه قاسمی

«خب اون که نابغه اســت»« ،اینم که بچه پولداره»« ،اوه اوه! اون خانوادهاش حامیش بودن»؛ این جمله ها
واکنشبعضیهایمانبهموفقیتوثروتومحبوبیتآدمهایخفنروزگاراست.مثالهمینزاکربرگ،
موسسفیسبوککهحاالبرایخودشکسیاستواینموقعیترا-بیشترازاینکهبهحدسوگمانهای
ما ربط داشتهباشد -تا حد زیادی مدیون نوجوانیاش است .مارک از12سالگی شروع به برنامهنویسی
میکند .اولین کار حرفهایاش طراحی یک برنامه پیامرسان به اسم «زاکنت» برای شرکت پدرش بود.
وارددبیرستانکهمیشودبرنامهجالبیمیسازدبهاسم«سیناپس»کهقادراستعالقهموسیقیکاربران
را حدس بزند .جالب آنکه مایکروسافت مشتری این برنامه میشود و یک میلیون دالر برای آن به مارک
پیشنهادمیدهدکهالبتهاونمیپذیرد.اینپس ِرخورهرایانه،قبلازاینکهوارددانشگاهشود،شروعمیکند
بهزبانیادگرفتن؛فرانسه،عبری،التینویونانی.خودشدربارهنوجوانیاشمیگوید«:مندوستاننقاش
ش من میآمدند و چیزهایی میکشیدند و من از نقاشیهایشان ،بازی میساختم.
زیادی داشتم که پی 
درحالیکهبقیهبچههابابازیرایانهایسرگرمبودند،منبهابداعاینبازیهافکرمیکردم».بهاینترتیب
تا قبل از جوانی ،تقریبا از لحاظ اطالعات و عادت به تالش و شکســت خوردن ،بار خود را میبندد .ســال
دومدانشگاه،ایدهفیسبوکبهذهناشمیرسد.فضاییکهابتداقراربودهفقطجاییبرایدانشجویان
باشدتامطالبشانراباهمبهاشتراکبگذارندولیبهاتکایدانشقبلیمارک،از
یکپروژهدانشجوییبهیکیازمحبوبترینشبکههایاجتماعیمجازیتبدیل
میشــود .راســتی تا حاال کنجکاو شــدهاید که چرا ترکیب رنگ فیسبوک آبی
است؟ مارک نسبت به رنگهای قرمز و سبز دچار کوررنگی است و همین باعث
شدهتادیدبهتریبهرنگآبیداشتهباشدواینرنگرابهعنوانرنگقالب
فیسبوک انتخاب کند .حاال زاکربرگ ثروتمندترین جوانی است که
دیگرمیدانیمداراییاشراهمینطوریالکیبهدستنیاوردهاست.

کمیک
متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

این مامانبزرگ ها و بابابزرگ های دوست داشتنی

ببخشید مجبور
شدیم اینجوری
سفر بریم و شما
رو با بچهها تنها
بذاریم

مامان بزرگ
و بابابزرگ رو اذیت
نکنین
این چند روز!

بخورین بچهها جون بگیرین.
هر چقدر میخواین بخورین
بعدش هم نفری یه چای نبات
می دم بشوره ببره!

تو رو خدا
مامان بزرگ
بسه دیگه! سیر
که هیچی ،کال
خسته شدیم!

اصالاشتباهکردم
گفتماینجامیخوابم.
هرچقدرهمسردبشه
اینهمهپتومنطقی
نیست!

فکر کنم اشتباهی
اومدیم
ورزشگاه آزادی

دیگه ادبش کردم که
به پای نوه گلم
برخورد نکنه!

پس خانمها
تو ورزشگاه
چه کار
میکنن؟
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