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هفتـه گذشـته Techcrunch خبـر داد کـه کارآفرین 
شـرکت  روی  کار  حـال  در  ماسـک،  ایـالن  مشـهور، 
جدیـدش به نـام Neuralink می باشـد که قرار اسـت 
در ایـن شـرکت یـک رابـط بیـن مغـز انسـان و رایانه 
بـه وجـود آورنـد. همانطـور کـه اطـالع داریـد ایالن 
ماسـک مدیریـت شـرکت های معروف خودرو سـازی 
مصـرف  چندبـار  موشـک های  و  تسـال  الکتریکـی 
SpaceX را برعهـده دارد و خـودش بنیـان از گـذاران 

بیـن  داده  رابـط  ایـده  اسـت.  بـوده  شـرکت ها  ایـن 
مغـز انسـان و رایانـه اگـر بـه جاه طلبـی ایده تسـال و 
SpaceX نباشـد، از آن هـا نیـز کمتر نیسـت. ماسـک 

خـودش  را   Neuralink مدیریـت  کـه  کـرده  تاییـد 
 Neuralink برعهـده خواهد گرفـت. وقتی به اهـداف
نـگاه می کنیـد بـه یـاد داسـتان های علمـی تخیلـی 
می افتیـد. در حالـت ابتدایـی ماسـک می خواهـد بـه 
ارتباطی دسـت پیـدا کند که مشـابه پیاده سـازی زبان 
گویش انسـان باشـد. با اسـتفاده از این روش می توان 
افـکار انسـان را بـه صـورت دقیق تـری بـه دیگـران 

منتقـل کـرد. Neuralink می خواهـد ایـن ارتبـاط را 
بهینه تـر کنـد. وقتـی افکارمـان را می خواهیـم به فرد 
دیگـری انتقـال دهیـم، ناچاریم افـکار را در قالب زبان 
قـرارداده و آن هـا را فشـرده کنیـم. حـاال اگـر راهـی 
وجـود داشـته باشـد کـه افـکار بـه بسـته هایی تبدیل 
شـده و بـدون فشرده سـازی به طـرف دیگـری انتقال 
شـود،  خـارج  اطالعاتـی  بسـته های  از  و  کـرده  پیـدا 
یـک انتقـال بـدون نقـص خواهیـم داشـت. فنـاوری 
Neuralink می توانـد بـه انسـان کمک کند تـا بتواند 

 Neuralink .پـا به پـای هوش مصنوعی قـدم بـردارد
ایـن کار را بـه وسـیله ترکیـب هوش مصنوعـی با مغز 
انسـان انجام می دهـد. فنـاوری Neuralink می تواند 
بـه  را  هوش مصنوعـی  کـه  کنـد  کمـک  انسـان  بـه 
عنـوان یکـی از احساسـات خـود در کنـارش داشـته 
باشـد. از ایـن رو نیـاز بـه پهنـای بانـدی بیـن مغـز و 
رایانـه خواهیـم داشـت کـه همیـن پهنای باند انسـان 
را قـادر می سـازد هوش مصنوعـی ابـری را جزئـی از 
مغـز خـود کند و بـه این وسـیله بـه دنیایـی بی نهایت 

دسترسـی پیـدا کنـد. البتـه باید اشـاره کرد کـه چنین 
فنـاوری در حـال حاضـر راه زیـادی را در پیـش روی 
 SpaceX خـود دارد؛ حتـی دورتـر از آن هدف کـه در
برگردانیـم.  و  بـرده  مریـخ  بـه  را  انسـان  بخواهیـم 
ماسـک ادعـا کـرده اسـت کـه تـا زمـان دسـتیابی به 
 Neuralink محصـول  از  عملـی  کامـال  نمونـه ای 
زمانـی در حـدود 8 تـا 10 سـال نیاز اسـت. ایـن گونه 
می خواهـد  ابتـدا   Neuralink کـه  می شـود  عنـوان 
نرم افزار هـای روان درمانـی مرتبـط بـا فنـاوری خـود 
الزم  مجوز هـای  بـه  موضـوع  ایـن  کنـد.  معرفـی  را 
حاضـر  حـال  در  دارد.  نیـاز  رگوالتوری هـا  طـرف  از 
ماسـک مدیرعامـل Neuralink خواهـد شـد که البته 
ایـن موضـوع سـهامداران دیگـر شـرکت های وی را 
 Neuralink ناراحـت کرده اسـت امـا ماموریت هـای
خیلـی از اهـداف دیگـر شـرکت های وی دور نیسـت. 
تمـام ایـن شـرکت ها روی مشـکالتی کار می کننـد 
کـه ایـالن ماسـک آن هـا را تهدیـدی برای بشـریت 

می دانـد.

 لبخند گوگل به کاربران ایرانی
زومیـت گـزارش داد کـه طبـق پسـتی کـه در وبـالگ 
ایـن  از  ایرانـی  کاربـران  اسـت،  گرفتـه  قـرار  گـوگل 
 Google پس می تواننـد از برنامه هـای اندرویـد ماننـد
 ، Google Slides  ، Docs، Google Sheets

کـه  طـور  همـان  کننـد.  اسـتفاده   Gboard و  Keep

ظالمانـه  تحریم هـای  وضـع  بـا  همزمـان  می دانیـد 
بر ضـد کشـورمان برخـی شـرکت های بـزرگ فناوری 
از  برخـی  حتـی  و  اپـل  مایکروسـافت،  گـوگل،  ماننـد 
شـرکت های کمتر مشـهور ماننـد Envato که خدمات 
بسـیار خوبی ارائه می کننـد کاربران ایرانـی را که با آی 
پـی ایـران بـه وب سـایت های ایـن شـرکت ها متصل 
تحریـم  خـود  سـرویس های  از  برخـی  در  می شـدند، 

کردنـد. پـس از انجـام مذاکـرات ایـران بـا گـروه 5+1 
و برقـراری برجـام بیـش از یـک سـال پیـش، امید آن 
می رفـت کـه این شـرکت ها نیز از مانع تراشـی در سـر 
راه دسترسـی کاربـران ایرانـی بـه سـرویس های خـود 
دسـت بردارنـد امـا تاکنون نتایـج خیلی موثـری گرفته 
نشـد کـه حـاال خبـر رسـیده که گـوگل چند سـرویس 
اسـت.  کـرده  بـاز  ایرانـی  کاربـران  روی  بـه  را  خـود 
امیدواریم هیئـت مذاکره کننده ایرانـی موضوع فناوری 
اطالعـات را هم در دسـتور کار خود قـرار دهند و عالوه 
آن هـا  بـه  دسترسـی  کـه  سـرویس هایی  بر پیگیـری 
بـرای ایرانی ها قطـع شـده، مقدمات امکان دسترسـی 
آورنـد. همـوار  را  اینترنتـی  مالـی  سـرویس های  بـه 

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

زمین پاک
با اثرات مخرب گرمایش زمین بر محیط زیست آشنا شوید

اولین لینکدونی این هفته درباره زمین پاك می باشد. در وب سایت کانون انسان پاك، 
نگهداری  راه های  و  شده  مطلع  زیست  محیط  و  زمین  گرمایش  خبر های  از  پاك  زمین 
از محیط زیست و رسیدن به زمین پاك را خواهید آموخت. همچنین در این وب سایت 
به  و  کرده  شرکت  گفت وگو  اتاق  در  شده،  عضو  سبز  کتاب  مجازی  جامعه  در  می توانید 
بحث و تبادل نظر پرداخته و ضمن استفاده از کتابخانه سایت، از گالری تصاویر و ویدئو ها 
گرمایش  نظیر  مختلف  موضوعات  با  متعددی  مقاالت  باال  بر موارد  افزون  نمایید.  دیدن 
زمین، محیط زیست، سالمتی و تندرستی، کشاورزی ارگانیک، فناوری زیست سازگار، 
www.phce.org خطرات الکل ، دخانیات و... در سایت وجود دارد. 

شاعر شیرین سخن
سعدی را در شعر شاعران و آثار هنرمندان بیشتر بشناسید

سایت پیشنهادی بعدی این هفته به شاعر پرآوازه ایرانی، سعدی شیرازی اختصاص دارد. 
دفتر های  زندگینامه،  همچون  مختلفی  بخش های  از  شناسی  سعدی  مرکز  سایت  وب 
سعدی شناسی، کلیات سعدی، کتابخانه سعدی، یادروز سعدی و گالری تصاویر تشکیل 
یافته است. شما در این وب سایت تخصصی می توانید با کتاب های مرتبط با این شخصیت 
فرهنگی آشنا شده، مقاالت متعددی که درباره سعدی نگاشته شده را خوانده و در کتابخانه 
شاعران،  شعر  در  سعدی  هنرمندان،  آثار  در  سعدی  بپردازید.  مطالعه  به  سعدی  مجازی 
سعدی در دایرة المعارف ایرانیکا، فرهنگ سعدی پژوهی، نشست های علمی و دانشنامه 
www.sadishenasi.com سعدی از دیگر بخش های این وب سایت می باشند. 

نشاط مسافرت
به جاذبه های طبیعی و تاریخی ایران سفر کنید

لینکدونی سوم این هفته را به گردشگری اختصاص داده ایم. وب سایت گردشگری نشاط 
مهم  نکات  ایران،  استان های  مراکز  ایران،  استان های  همچون  بخش هایی  شامل  آوران 
می توانید  سایت  وب  این  در  می شود.  گردشگری  اخبار  و  مسافرت  راهنمای  مسافرت، 
جاذبه های گردشگری ایران براساس جاذبه های طبیعی، تاریخی، مذهبی و فرهنگی و نیز 
بر اساس شهر همچون مشهد و حومه، خرم آباد و حومه و... جست وجو کرده و مکان مورد 
نظر خود را برای مسافرت بیابید. همچنین آشنایی با مشاهیر ایران و جاذبه های یونسکو و 
نیز شناخت سوغات و صنایع دستی شهر های ایران و سوغات دیگر کشور ها از بخش های 
www.eneshat.com مختلف این وب سایت می باشند. 

مردان پارسی
با جشن ها و آداب و رسوم سنتی کشورمان همراه شوید

آخرین پیشنهاد این هفته درباره شخصیت های فرهنگی ادبی کشورمان می باشد. در وب سایت 
مردان پارس با زندگینامه مشهورترین ریاضیدانان، منجمان، عرفا، پزشکان، فالسفه، شاعران، 
نویسندگان، سیاست مداران و موسیقیدانان ایران آشنا شده و به مطالعه تاریخ کامل ایران زمین 
خواهید نشست. همچنین می توانید به خواندن دیوان اشعار شعرای معروف پرداخته، داستان های 
کوتاه سایت را مطالعه کرده و با جشن های سنتی ایران زمین آشنا شوید. از دیگر بخش های 
این وب سایت فرهنگی می توان به گالری تصاویر شاهنامه، تابلو های نقاشی استاد فرشچیان و 
www.persian-man.ir تصاویر آثار نقاش بزرگ ایرانی استاد کمال الملک اشاره کرد. 

 ماسک از برنامه جدید خود می گوید

 کابل مغزتان را فراموش نکنید!


