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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

لشکر شرکت  های فناوری اطالعات علیه ترامپ

همانطور که پیش بینی می شد، شرکت های Intel، Google، Microsoft، Apple و 93 
شرکت تکنولوژی دیگر، با امضای دستوری مشترک، از پرونده شکایت حقوقی علیه دونالد 
ترامپ (و قانون منع ورود مهاجران 7 کشور)، حمایت کردند. در متن این دستور آمده است:
رشد  و  تجارت  صنعت  به  و  است  آزادی  و  برابری  انسانیت،  دور از  اجرایی،  فرمان  «این 

اقتصادی ایاالت متحده، ضربه سهمگینی وارد خواهد کرد.»
بعد از این که شکایت علیه حکم ترامپ در واشنگتن و دیگر ایالت های آمریکا به دادگاه 
ارائه شد، یکی از قضات فدرال به نام James Robert، دستور توقف اجرای حکم ترامپ 
را صادر کرد که بالفاصله اجرا شد. دپارتمان امنیت ملی آمریکا نیز اعالم کرد که پروسه 
جمله  از  مهاجرین  از  بسیاری  و  گشت  برخواهد  عادی  روال  به  مهاجران  پرونده  بررسی 
کسانی که ویزای دانشجویی و گرین کارت داشتند، به سرعت پرواز های خود را به سمت 
این کشور رزرو کردند تا قبل از اجرایی شدن دوباره این حکم، به آمریکا وارد شوند. وزارت 
دادگستری آمریکا که حامی ترامپ است به این حکم اعتراض و درخواست تجدید نظر 
برنده  کرد:«ما  اعالم  فلوریدا   Mar-a-Lago کالب گلف  در  خبرنگاران  به  ترامپ  کرد. 
قاضی  حکم  همچنین  وی  می بریم.»  حتما  ما  کشورمان،  امنیت  خاطر  به  شد،  خواهیم 
واقعا  قاضی،  اصطالح  به  شخص  این  گفت:«دستور  و  قرارداد  انتقاد  مورد  را  فدرال 
مضحک است و حتما لغو خواهد شد.» در متن دستور مشترک که تقریبا تمام شرکت های 

تکنولوژیک امضا کردند آمده است:
«این حکم باعث می شود که استخدام کارمندان جدید برای شرکت های تجاری سخت 
و گران تمام شود و عملکرد عادی شرکت، با مشکل مواجه شود. عالوه بر این امکان پیدا 

کردن و به کار گیری نیرو های خالق و با استعداد، بسیار پایین خواهد آمد.»
عـالوه بر ایـن بـه عقیـده ایـن شـرکت ها، ایـن حکـم باعـث می شـود کـه اسـتعداد ها 
در سرتاسـر دنیـا، جـذب کشـور های دیگر شـوند و فـرار مغز هـا از آمریکا اتفـاق خواهد 
افتـاد. «عـدم وجـود ثبـات و فضـای آرام، اسـتخدام بهترین اسـتعداد های دنیا را توسـط 
شـرکت های آمریکایی، بسـیار سـخت می کنـد و عمال این شـرکت ها از فضـای رقابت 
جهانـی عقـب می مانند.» طبق نظر سـنجی خبرگـزاری روییترز، 49 درصـد مردم عادی 
طرفـدار حکـم ترامـپ و 41 درصد مخالف این حکم هسـتند اما یـک متخصص حقوقی 
بـه ایـن خبرگـزاری گفت که توییت های منتشـر شـده رئیـس جمهور علیـه یک قاضی 
فـدرال کامـال غیـر معمـول و عجیـب اسـت: «این کـه رئیـس جمهـور بـا بی احترامی، 
اقتـدار جایـگاه یک قاضی را به چالش می کشـد، نباید توقع داشـته باشـد کـه دادگاه نیز 
بـه اقتـدار جایـگاه وی احترام بگـذارد.» جالب اسـت بدانید که روسـای دو شـرکت های 
آمـازون و تسـال که مشـاور ترامـپ نیز هسـتند، این دسـتور مشـترک را امضـا نکردند. 
البتـه رئیس تسـال، الن ماسـک قول داده اسـت که در مورد مسـئله مهاجریـن، با رئیس 
جمهـور بـه طور مسـتقیم صحبـت کند. چنـد روز قبل 30 شـرکت تکنولـوژی دیگر هم 
بـه ایـن لیسـت اضافه شـدند و درخواسـت مشـترک را امضـا کردنـد. در این لیسـت نام 
شـرکت  های معتبـری همچـون HP، Adobe، Tesla و Evernote به چشـم می خورد. 
متاسـفانه بـا وجـود این که شـرکت  های بزرگـی نظیر اپـل، فیس بوک و مایکروسـافت 
ایـن درخواسـت را امضـا کرده انـد، امـا بـاز هـم جـای خالی شـرکت آمـازون به چشـم 
می آیـد. البتـه در حـال حاضـر بـه حکـم یک قاضـی فـدرال و تایید سـه قاضـی دادگاه 
تجدیـد نظـر، ایـن قانـون بـه حالـت تعلیـق در آمـده اسـت و دارنـدگان ویـزای ایاالت 
متحـده فعـال می توانند بـه خاک این کشـور وارد شـوند. رئیس جمهـور آمریـکا، دونالد 
ترامـپ همچنـان اصـرار دارد کـه بـرای حفـظ امنیـت داخلی کشـور، ایـن قانـون باید 

هرچه سـریع تر بـه اجـرا دربیاید.

یک  که  است  شده  داغ  قدری  به  همراه  تلفن  های  بازار 
به  می تواند  هوشمند  گوشی  یک  برای  خاص  ویژگی 
عنوان یک برگ برنده برای آن باشد. شرکت  هایی مانند 
سامسونگ، اپل و HTC در چند سال اخیر تمام تمرکز خود 
را روی این بازار قرارداده اند و رقابت تنگاتنگی در میان 
آن  ها وجود دارد. برخی از مردم هنوز هم دوست دارند که 
از سیستم عامل سیمبیان یا ویندوز فون استفاده کننده وبا 
گوشی  های  از  استفاده  سراغ  به  موضوع  همین  به  توجه 
شرکت نوکیا می روند و آن دسته از مردم که به اپل عالقه 
خاصی دارند و با سیستم عامل iOS راحت تر هستند، یک 
گوشی آیفون خریداری می کنند. اگر کسی به دنبال کار 
گوشی  های  سراغ  به  هم  باشد  اندروید  عامل  سیستم  با 
حال  هر  به  می رود.   HTC و هواوی  سونی،  سامسونگ، 
بسیار  شرکت  ها  این  میان  در  رقابت  که  است  مشخص 
موفق  که  می توانند  خود  نوبه  به  کدام  هر  و  است  شدید 
عمل کنند اما شرکتی می تواند به پیروزی نهایی دست 
پیدا کند که ضمن این که تمامی نیاز های کاربران را پاسخ 
می گوید، هزینه زیادی را به آن  ها وارد نکند. رقابت موجود 
فاصله  شده  باعث  که  است  شدید  قدری  به  بازار  این  در 
شرکت  ها از نظر میزان برتری با هم بسیار کم باشد، به این 
ترتیب اگر یک شرکت کمی از موضع قدرت خود کوتاه 
بیاید یا از برخی از نیاز های کاربران غافل شود، خیلی سریع 
این  در  ماند.  خواهد  عقب  رقیبش  شرکت های  دیگر  از 
هفته به سراغ یکی از دانشمندان ارشد مواد در آزمایشگاه 
نوکیا رفته ایم تا در مورد احتماالت ممکن برای استفاده 
را  اطالعاتی  آینده،  همراه  تلفن  های  در  نانو  فناوری  از 
کسب کنیم. دکتر کریس باور، «Chris Bower» یکی از 

کمبریج  آزمایشگاه  در  که  نوکیاست  شرکت  دانشمندان 
سایت  با  مصاحبه ای  در  او  می کند.  فعالیت  شرکت  این 
فناوری  آینده  مورد  در  را  خود  نظرات   idtechdx.com

نانو در صنعت تلفن همراه، زیبایی شناسی گوشی  ها، عمر 
است.  کرده  مطرح  انعطاف پذیر،  گوشی  های  و  باتری  ها 

این مصاحبه را در ادامه با هم می خوانیم.

J    توضیـح دهیـد که چگونـه فنـاوری نانو 
می توانـد رنـگ یـک گوشـی را عـوض کند؟
سـاخت  در  می تواننـد  نانـو  سـاختار های  حقیقـت  در   

پلیمر هایـی کـه قابـل بسـط هسـتند، مـورد اسـتفاده 
قـرار گیرنـد و به این ترتیب رنگ گوشـی شـما را تغییر 
دهنـد. به عنـوان نمونه در زمانی که شـما گوشـی خود 
را می کشـید، رنـگ آن بـدون اسـتفاده از هیـچ نیرویی 
می توانـد از رنـگ قرمـز بـه آبـی یا هـر رنـگ دیگری 
تغییـر پیـدا کنـد. خبـر خـوب بـرای کاربران این اسـت 
کـه قـرار اسـت سـطوحی تولید شـود کـه رنـگ آن  ها 
قابـل تغییر اسـت و این موضوع بیشـتر بـه درد افرادی 
می خـورد کـه همیشـه بـرای انتخـاب رنگ  هـا دچـار 
تردیـد هسـتند و در زمـان خریـد یـک وسـیله دقیقـا 

نمی داننـد کـه چـه رنگـی را بیشـتر دوسـت دارند.

J    در مـورد عمـر باتـری، فنـاوری نانو چه 
نقشـی می تواند داشـته باشـد؟

را  نانو  ماده  سطح  از  زیادی  میزان  می توانید  شما   

این  دهید.  افزایش  خاص،  ماده ای  کار گیری  به  در 
اهمیت  همراه  تلفن  گوشی  های  آینده  برای  مسئله 
مقدار  می توانید  ترتیب  این  به  و  دارد  زیادی  بسیار 
را  می کنید  ذخیره  خود  گوشی  باتری  در  که  شارژی 
شود  مشخص  بیشتر  که  این  برای  دهید.  افزایش 
با  مستقیمی  رابطه  گوشی  شارژ  مقدار  که  بگویم  باید 
الکترود،  مواد  از  برخی  به  اگر  و  دارد  الکترود ها  سطح 
افزایش  را  نیرو  چگالی  می توانیم  بدهیم،  نانو  ساختار 
کنیم. بیشتر  را  باتری  عمر  شکل  این  به  و  داده 

J    نانـو فنـاوری  از  اسـتفاده  بـا  گویـا   
می تـوان گوشـی  ها را بـه گونـه ای طراحـی 
کرد که انعطاف داشـته باشـند، در این رابطه 

توضیـح دهیـد.
بـا  لمسـی  گوشـی  یـک  کـه  داریـم  تصمیـم  مـا   

بـرای  گوشـی  کـردن  «خـم  نظیـر  عملکرد هایـی 
بزرگنمایـی بیشـتر» و «پیـچ دادن گوشـی بـرای رفتن 
در منوهـا» طراحـی کنیـم. اولیـن چیـزی کـه فکرمان 
امـکان  حـد  تـا  کـه  اسـت  ایـن  کـرده  مشـغول  را 
را  منعطـف  گوشـی  های  بـه  مربـوط  فناوری  هـای 
افزایـش دهیـم. بـه ایـن ترتیـب می توان هسـته  های 
الکترونیـک قابـل انعطاف و کشـش را در گوشـی  های 
نوکیـا بسـازیم. همچنیـن بـا اسـتفاده از فنـاوری نانـو 
ترانزیسـتور ها و رابط  هـای داخلی آن  ها قابـل انعطاف 
خواهنـد بـود. ایـن طراحی  هـا نیازمنـد مهـارت بسـیار 
زیـادی اسـت و بایـد زمـان زیـادی را صـرف آن کنیم.

J    بـرای را  دیگـری  مزایـای  چـه  نانـو   
دارد؟ همـراه  تلفـن  گوشـی  های 

 در صـورت بـه کارگیـری نانـو در سـاختار تلفن  هـای 

همـراه می تـوان بـه یـک محصـول سـبک تر دسـت 
پیـدا کـرد کـه حمـل آن در جیـب هم آسـان تر باشـد، 
حتـی دیگـر نیـازی نیسـت که شـما نگـران نشسـتن 
روی گوشـی تلفـن همراهتـان و شکسـتن آن باشـید 
زیـرا نانـو گوشـی  های منعطف و نشـکن را بـرای ما به 

ارمغـان خواهـد آورد.

J    آیـا ایـن گوشـی  ها تـا سـال آینـده  به 
بـازار خواهـد آمد؟

بـازار  بـه  زودی  بـه  انبـوه  تولیـد  در  گوشـی  ها  ایـن   
نخواهنـد آمـد و بایـد گفت کـه فنـاوری نانـو تقریبا در 
دو تـا سـه سـال آینـده شـکل می گیـرد اما ایـن وعده 
را می توانـم بدهـم که در آینـده محصـوالت زیادی در 

راه هسـتند و کاربـران را شـگفت زده خواهنـد کـرد.

 »Chris Bower« یکی از دانشمندان شرکت نوکیاست که در آزمایشگاه 
کمبریج این شرکت فعالیت می کند

تلفن های آینده و فناوری نانو
مصاحبه با کریس باور، محققی در نوکیا

599 هزار تومان


