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پنج شنبه ۲اردیبهشت 1400
 9رمضان .144۲شماره 2064۲

تراژدیگوجهفرنگیو عجیبترینجوایزمسابقاتجهانی!




نگاه ها به لیگ
قهرماانن آسیا

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردم
بهدنبالچهمطالبیبودند؟

2.4 M views
3.9 M views

پایمرحومانصاریانبهپنالتیبازشد!
بعدازاینکهدقیقه 41کنعانیزادگانپشتضربهپنالتی
تیم پرسپولیس برابر گوام ایستاد و نتوانست آن را گل
کند ،انتقادها از او شروع شد .کنعانی زادگان پس از این
انتقادها در صفحه شخصی خود اعالم کرد به خاطر توصیه
مرحوم علی انصاریان پنالتی اش را وسط دروازه زده
است .او در بخشی از پیامش خطاب به انصاریان نوشت:
«...گفتم من بغل پا به گوشه دروازه می زنم؛ گفتی محکم
بزن وسط دروازه .چند بازیه که می خوام یه پنالتی به سبک
مورد عالقه ات بزنم و تقدیمت کنم .نه این که بخوام
خودنمایی کنم که من ذرهای در مقابل هوادار نیستم»...
کاربری نوشت« :آقــای کنعانی زادگــان به جای ساختن
همچین داستانی برای فرار از انتقادها کاش از هوادار یه
عذرخواهی می کردی ».کاربر دیگری نوشت« :این بازی
جدید که پشت اسطوره های تیم برای نپذیرفتن اشتباه
قایم بشیم هم داره مد میشه».

تفاوت 70برابریقیمتگوجهداخلباخارج!
ویدئویی از وانت های پر از گوجه فرنگی که مشتری
ندارند و کسی آن ها را نمی خرد در برنامه ثریا منتشر
شد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت.
در این گزارش اعالم می شود در حالی که گوجه فرنگی
مرغوب کشاورزان هرمزگان به قیمت کیلویی ۵۰۰
تومان بدون مشتری مانده است ،در کشورهای همسایه
حتی تا  ۳۵هزار تومان هم به فروش می رسد! کاربران
به این موضوع واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«کاش این فیلم ها و برنامه ها رو مسئوالن ببینن و هی
نگن ما ایران رو از قحطی نجات دادیم و به جاش مشکل
این کشاورزها رو که چند ماه زحمت کشیدن ،حل کنن».
کاربر دیگری نوشت« :چون هر روز یه بخشنامه در
خصوص صادرات انواع مختلف کاال و محصوالت صادر
میشه دیگه هیچ تاجری قادر و حاضر به برنامه ریزی
برای صادرات کاالهای فصلی نیست».





3.4 M views
2.8 M views

فرجام االغسوارهای پروتکلشکن
ویدئویی از تردد چند جوان در ساعات محدودیت تردد
شبانه در شهر گرا ش در جنوب استان فارس با االغ
منتشر شد که بسیاری آن را شیطنت این جوان ها برای
تفریح دانسته بودند اما طولی نکشید که اعالم شد سه
نفر در استان فارس به دنبال االغ سواری در ساعت منع
رفت و آمد کرونایی ،بازداشت و هشت نفر دیگر هم در
این ارتباط احضار شدند .کاربران به این موضوع واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :این که هر اتفاق کوچکی
توی فضای مجازی دیده می شه و آدمایی که اون رو ساختن
دستگیر میشن خوب نیست اینا باعث ایجاد امنیت نمی
شه ».کاربر دیگری نوشت« :کاش یکی می گفت اینا چه
خالفی مرتکب شدن ،مگه االغ سواری جرمه!؟» کاربری
هم نوشت« :دو تا جوون اومدن با محدودیت های کرونایی
این جوری شوخی کردن ،این دیگه بگیر و ببند نداره!»



وعدههایبیاعتبار!
امسال روز اول اردیبهشت مصادف شد با افزایش 25
درصدی نرخ بلیت اتوبوس ،افزایش  35درصدی کرایه
تاکسی ،افزایش  25درصــدی بلیت مترو و همچنین
افزایش  7درصدی تعرفه برق .این اتفاق در حالی افتاده
که رئیس جمهور در اولین جلسه هیئت دولت در سال
 1400گفته بود« :هرچه قرار بود اجناس گران شود ،سال
 99شد!» او وعده داده بود که قیمت ها حداقل در همین
عمر چند ماهه دولت دیگر گران نشود .با این حال از همان
ابتدای سال شاهد گران شدن مرغ ،لبنیات و  ...بوده ایم و
به تازگی هم که حمل و نقل و برق گران شده است .کاربری
نوشت« :به نظرم روح دیبی که همه چی رو برعکس می
گفت در مسئوالن فرو رفته ».کاربر دیگری نوشت« :آقای
روحانی حداقل به همین وعده ای که برای تثبیت قیمت ها
دادیدعملمیکردید.وعدههایاولانتخاباتپیشکش».
کاربر دیگری نوشت« :مسئوالن با دادن وعده های بی
اعتبار کاری می کنن که اعتماد مردم به نظام از بین بره
پس باید بیشتر مراقب وعده هایی که می دهند باشند».



3.1 M views

عجیبترینجوایزمسابقاتجهانی!
ویدئویی از یک مسابقه وزنه بــرداری منتشر شد که
در آن به نفرات برتر جوایزی همچون کتری و چای ساز
دادند که همین موضوع باعث بازنشر گسترده آن شد
و بازخوردهای زیــادی هم داشــت .در شرح ویدئو هم
آمده« :عجیبترین جایزه جهان در مسابقات وزنهبرداری
رونمایی شد!» کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :به نظرم مسابقات شرق آسیا بود و جهانی
نبود ولی بازم جوایز جالبی بود ».کاربر دیگری نوشت« :از
قدیم گفتن سیلی نقد به از حلوای نسیه .همین چای ساز
نقد بهتر از قول چندین سکه است که پرداخت نمی شه
یا بعد از چندین سال بخش کوچکی اونم بعد از کم کردن
مالیات پرداخت می شه!» کاربری هم نوشت« :این ها
جوایزی هست که اسپانسر بازی ها به برندگان میده و
اال جوایز خود برنده ها جداست و ربطی به این کتری و
چای ساز نداره».

2.1 M views

حملگوشتباپراید!
در حالی که حمل گوشت باید حتما با خودروهای یخچال
دار و دارای مجوز صورت بگیرد،روز گذشته ویدئویی
از حمل گوشت قرمز با پراید در تهران منتشر شد که
بازتاب زیادی داشت .کاربران معتقدند با توجه به فیلم
ها و تصاویری که در فضای مجازی منتشر می شود و آن
چه خودشان از نحوه توزیع دیده اند ،نظارت ها کافی
نیست و در بسیاری از موارد گوشت به صورت کامال غیر
بهداشتی جا به جا می شود .کاربری نوشت« :من موندم
اون قصابی که این جوری براش گوشت میارن خودش
اعتراض نمی کنه که چرا این جوری گوشت میاری!»
کاربر دیگری نوشت« :اگه دستگاه های نظارتی و دام
پزشکی در کنار عوامل توزیع متخلف  ،قصابی هایی رو
هم که از این ها گوشت ها می خرن  ،جریمه می کردن،
کمتر شاهد این صحنه ها بودیم».

طبق روال هر پنج شنبه هفت مقاله ،کلمه ،پست و هشتگ
پربازدید در فضای مجازی را با هم مرور می کنیم.
▪ 7واژه فارسی پر جست وجو در گوگل
از آن جا که بازی های لیگ قهرمانان آسیا در حال انجام
است ،این هفته هم بازی های فوتبال در باالی فهرست
پر جست و جوها قرار دارند .الریان مقابل پرسپولیس و
نتیجه استقالل در برابر الهالل از پر جست و جو ترین
ها بود که هر دو بازی به نفع نمایندگان کشورمان به
پایان رسید .بعد از این دو بازی نام نادر دست نشان
مربی فوتبال دیده می شود که متاسفانه به دلیل
کرونا از بین ما رفت .جدول رده بندی لیگ قهرمانان
همکهبادرخششنمایندههایکشورمانهمراهبوده،دراین
فهرست قرار دارد .البته گل زیبای طارمی به چلسی هم از آن
گلهاییبودکههنوزبسیاریازفوتبالدوستانعالقهدارند
آن را ببینند و به دنبال ویدئوی آن در گوگل می گردند .بعد از
جستوجوهایفوتبالی،دانلودفیلمشنایپروانهقراردارد
و در آخر هم فائزه رفسنجانی که رکوردش در کالب هاوس و
گفت و گویی که با 20هزار نفر در این شبکه اجتماعی جدید
داشت،ناماورابهاینفهرستاضافهکرد.
▪ 7مقاله پر بازدید از ویکی پدیا
 29فروردین روز تولد رهبر معظم انقالب بود .از همین رو
بسیاری به سراغ مقاله هایی که در باره ایشان در ویکی پدیا
وجود دارد و مقاله هایی همچون «سید علی خامنه ای» و
«رهبرانقالب»رفتند.بعدازایندومقاله،زندگینامهسردار
حجازیجانشینفرماندهینیرویقدسکهدرآخرینساعت
هایشامگاه 29فروردینبهشهادترسید،قراردارد.سردار
حجازی به دلیل آثار شیمیایی حاصل از جنگ تحمیلی در
بیمارستان بقیة ا ...به شهادت رسید .محسن نامجو هم نام
دیگریاستکهدراینفهرستقراردارد.دلیلحضوراوهم
دراینفهرستایناستکهبهتازگیاتهامهایآزارجنسیرا
که به او وارد بود  ،پذیرفت و با انتشار پیامی ویدئویی ،از افراد
آسیب دیده عذرخواهی کرد .انتخابات ریاست جمهوری
ایراندرسال 1400هممقالهایاستکهدراینفهرستقرار
دارد .فوت محسن قاضی مرادی بازیگر تلویزیون و سینمای
کشورمان هم باعث شد زندگی نامه او و همسرش مهوش
وقاریکهاوهمازبازیگرهایسینماوتلویزیوناستدرویکی
پدیایفارسیپربازدیدشود.
▪ 7هشتگ داغ توییتر از دیتاک

در این هفته هشتگ های حمایتی از سعید محمد ،سعید
جلیلی و محسن رضایی داغ تر از بقیه بود .هشتگ «ما
منتظر انتخاباتیم» هم در این هفته داغ شد و کاربران
برای ایجاد حماسه حضور در پای صندوق های رای اعالم
آمادگی کردند البته اپوزیسیون هم هشتگ هایی را علیه
انتخابات داغ کرد .از دیگر هشتگ های داغ این هفته هم
باید به واکنش کاربران به پیک چهارم و اظهارات روحانی
و نمکی اشاره کرد که با هشتگ «پیک چهارم با روحانی»
داغ شد« .نه به امتحان حضوری» و «تعویق کنکور» هم از
دیگر هشتگ هایی بود که دانش آموزان مثل سال قبل در
روزهای اوج شیوع کرونا داغ کردند.

میکروچیپ
هیوال یا فرشته نجات؟
انتشارویدئویکارگذاشتنمیکروچیپازسویایالنماسکدرمغزیکمیمونبرایکنترلرفتارش
جنجالیشده،آیاماسک،بیلگیتسو...قصددارندانسانهاراتحتسلطهخودقراردهند؟

ناصری-تصورکنیدبدونتایپکردنوفقطبافکرکردنبهکلماترایانهآنهاراتایپکنیدیاموقعیکهچشمانتانرابستهاید
،بدون روشن کردن دستگاه ،موسیقی دلخواه تان را بشنوید یا  . ...اصوال ارتباط بی سیم میان مغز و رایانه هم مهیج است و هم
ترسناک.بهعنوانمثالتواناییبرقراریارتباطبادیگرانازطریقفکرهیجانانگیزاست،اماتواناییخواندنذهنشماتوسط
دیگرانترسناکاست.کنترلچراغیارانندگیباذهنبایکماشینهیجانانگیزاستولیتواناییدیگراندرکنترلذهنشما
ترسناکاست.داشتنیکحافظهکاملشایدجالبباشدامااگرحافظهشماهکشودترسناکخواهدبود.درستمانندفصل
 3یکسریالخارجیبهنام«صد»کهیکهوشمصنوعیبهنام«الی»بااستفادهازتراشههایرایانهایقابلهضمشروعبهکنترل
ذهنمردممیکندودرنهایتمردمبهفکرنابودیآنوخارجکردنتراشههاازبدنشانمیافتندیاسریال«آینهسیاه»( black
 ) mirrorکه نشان می دهد چگونه فناوری در آینده جزئی ترین امور و ارتباطات
زندگی انسان ها و حتی احساسات آن ها را تحت کنترل خواهد گرفت.با
این حال ،استفاده از هوش مصنوعی در کنار فوایدی که دارد ،همان طور که
خواندید آثار کابوس واری هم ممکن است به همراه داشته باشد .اما همه این
هاراگفتیمکهبهویدئویسهدقیقهایمنتشرشدهازشرکتنورالینکمتعلق
به ایالن ماسک بپردازیم .در این ویدئو میمونی نشان داده می شود
که پس از کار گذاشتن تراشه ساخت این شرکت در دو
نیمکره مغزش میتواند بازیهای رایانه ای انجام
دهد .به همین دلیل امروز می خواهیم ضمن
بررسی برخی شایعات در خصوص
این تراشه ها و میکروچیپ ها از
تاریخچه استفاده از آن ها هم
بنویسیم.

پروژه بلندپروازانه ایالن ماسک
شرکتنورالینکمتعلقبهایالنماسک،چندروزپیشویدئوی
سه دقیقهای را منتشر کرد که بازتاب زیادی در جهان داشت.
در این فیلم میمونی نشان داده می شود که پس از کار گذاشتن
تراشه ساخت ایــن شرکت در دو نیمکره مغزش میتواند
بازیهای رایانه ای انجام دهد.ایالن ماسک در توییتی نوشت:
این تراشه که به صورت بیسیم شارژ میشود به افراد دارای
معلولیت کمک میکند با مغزشان با گوشیهای هوشمند کار
کنندوسرعتشانازسرعتدستافرادعادیبیشترباشد.این
فناوری همچنین میتواند افراد دچار فلج عضالت را قادر به
راه رفتن کند .طبق توضیحات ویدئوی نورالینک ،این تراشه با
استفادهازدوهزارالکترودیکهبهقشرحرکتیمغزاینمیمون
وصل است ،سیگنالهای الکتریکی مغز را ضبط و رمزگشایی
میکند .نورالینک قصد دارد تراشهای رایانه ای بسازد که با
هدف درمان بیماریهای مغز و اعصاب ،همچون آلزایمر و
آسیبهای نخاعی در مغز کار گذاشته میشود.

شایعات ریز و درشت
همیشه ورود فناوری جدید به زندگی با اما و اگرهایی همراه
بــوده و برخی شایعاتی در خصوص آن ارائــه داده اند که در
بسیاری از مواقع با واقعیت همخوانی ندارند .ریز تراشه ها و
میکروچیپ ها هم از این قاعده مستثنی نیستند و صحبت از
ورود آن ها به زندگی با اما و اگرهایی همراه بوده .به طور مثال
گفتهمیشودکهقدرتهایبزرگجهانمیخواهندباکاشت
ریز تراشه و میکرو چیپ در بدن ما ،مغزمان را کنترل کنند و
ناخواسته و بدون این که از خود اراده ای داشته باشیم ،ما را به
خدمت خود در آورند ،یا در خصوص همین واکسن کرونا هم
اوایلشایعهشدهبودکههمهگیریویروسکروناسرپوشیبرای
طرح کاشت ریزتراشههای قابل ردگیری در بدن انسانهاست
که آن را بیل گیتس موسس میلیاردر شرکت مایکروسافت
طراحی کرده است .شایعه ای که هیچ مدرکی برای اثبات و
تایید آن وجود ندارد ،در حالی که بنیاد بیل و ملیندا گیتس آن
را به طور کامل رد کرده اند .جالب است که بدانید بی بی سی
در گزارشی نوشته« :بنابر نظرسنجی موسسه یوگاو ۲۸درصد
از آمریکاییها معتقدند آقای گیتس قصد داشته از واکسن
برایکارگذاشتنریزتراشهدربدن
انسانهااستفادهکند».البتهشاید
دلیل این شایعه حمایت بنیاد بیل
گیتس از پروژه تحقیقاتی دانشگاه

 MITباشد که هدفش ساخت یک میکروچیپ برای پیشگیری
از بارداری در زنان فقیر و مناطقی از آفریقاست؛ پروژه ای که
منتقدان زیادی دارد و از آن به عنوان یک شاهد مثال وجود
نگاه های غیر انسانی و صرفا کاسب کارانه یا مبتنی بر فرضیات
فــردی و عجیب و غریب بیل گیتس و احتمال وجــود چنین
دیدگاه هایی در ماجرای تولید میکروچیپ هم یاد می شود .

تاریخچه استفاده از تراشه ها و میکروچیپ ها
ماجرای کاشت ایمپلنت های رادیویی و ریز تراشه ها از سال
 1998در جهان شروع شد و اولین بار یک دانشمند بریتانیایی
به نام کوین وارویک برای بازکردن درها و روشن کردن چراغ
ها در خانه اش ایمپلنتی در دست خود کاشت که بعد از  9روز
آن را در آورد و اکنون هم در موزه علوم لندن قرار دارد .بعد از آن
مطالعات در خصوص این ایمپلنت ها ادامه داشت اما تقریبا
از سال  ۲۰۱۴میالدی ،کاشت میکروچیپهای خاص در
دست کارمندان و نیروهای شرکتهای مختلف در جهان به
روشیبرایکنترلکیفیت،نظارتبراعمالوالبتهآسانسازی
رفت و آمدها و امنیت بیشتر تبدیل شده است .به این ترتیب
که کارمندان با کاشت میکروچیپ هایی تقریبا به اندازه یک
دانه برنج دیگر نیازی نخواهند داشت با خود کارت شناسایی
حمل یا برای ورود به ساختمان یا کارخانه از اثر انگشت یا رمز
عبور استفاده کنند و حتی برای انجام تراکنشهای مالی
هم به کارت اعتباری نیاز ندارند .در واقع همه چیز به صورت
خودکار و با نزدیک شدن بدن فرد به نقاط مد نظر انجام خواهد
شد .اکنون کارمندان چندین شرکت بزرگ در دنیا از این
میکرو چیپ ها استفاده می کنند و ادعا شده در چند سال
آینده کارمندان گوگل و مایکروسافت هم از این میکروچیپ ها
استفاده خواهند کرد.
اما دانشمندان تنها به استفاده از میکروچیپ ها و ریز تراشه
ها به عنوان کیف پول و کنترل از راه دور بسنده نکردند و آن
ها را در خدمات پزشکی هم پیشرفت دادنــد و نوعی قرص
سایبری ساختند تا بعد از تجزیه و تحلیل هورمون های داخل
بدن آن را به پزشک اطالع دهد .این هم پایان ماجرا نیست و
اکنون شرکت  Neuralinkکه متعلق به ایالن ماسک است،
به سراغ ارتباط مغز انسان با رایانه رفته .این شرکت پیش از این
با یک تراشه توانسته کنترل مغز یک خوک را در دست بگیرد و
به تازگی هم ویدئوی میمونی را که مغز او را از طریق یک تراشه
کنترل می کنند منتشر کرده است .قطعا نمی توان اکنون
اتهامی به ایالن ماسک یا افراد دیگری که این فناوری پیچیده
را پیگیری می کنند ،وارد کرد اما همه دستاوردهای علمی
قطعا می تواند هدف سوء استفاده هایی نیز قرار گیرد و مرز
میان قدرتی که این سوء استفاده ها به دارندگان این فناوری
می دهد ،بسیار باریک و شکننده است  .آیا   تنها اخالق و
قوانین منع کننده می تواند مقابل این لشکر «وایت واکرها»
مقاومت کند؟

