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حملهموشهایناخنخوارودکوراسیون 2میلیوندالری!




3.9 M views

آببرایصنعتگرهست،برایکشاورزنه؟!
ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن تعدادی از
کشاورزان با نشان دادن برداشت آب توسط بخش صنعتی
از چاه ها در اصفهان ،به نبود آب برای کشاورزی اعتراض
می کردند .در بخش دیگری از این ویدئو می بینیم که
فردی ادعا می کند صنعتگران با ایجاد کانال در مسیر
رودخانه در زمان هایی که آب در رودخانه جریان دارد ،از
حقابه کشاورزان هم بدون اجازه آب برمی دارند .کاربری
نوشت« :این نکته رو نباید فراموش کنیم که آب در کشور
ما به خاطر خشکسالی کمه و باید همه در مصرف اون نهایت
دقت رو بکنیم و باید در سال های گذشته به فکر راه هایی
برایکاهشآبدربخشهایمختلفبهخصوصکشاورزی
می بودیم ».کاربر دیگری نوشت« :نمی شه گفت حاال که
کشاورزا آب ندارن ،باید آب صنعتی ها رو قطع کرد ولی
باید برای کشاورزها هم فکری کرد».



3.1 M views

رهاشدگیفاضالبانسانیدر منطقهمسکونی
یکی از فعاالن اجتماعی شهر آبادان با انتشار ویدئویی در
شبکه های اجتماعی بازخوردهای زیادی گرفت .در شرح
این ویدئو نوشته شده است« :فاضالب انسانی در منطقه
مسکونی ایستگاه  ۱۲در هر زمین و کوچه و پسکوچهای
جاری شده و عالوه بر به خطر افتادن سالمت شهروندان،
این نگرانی وجود دارد که با آبهای مصرفی شهروندان
هم ترکیب شده باشد ».کاربران به این ویدئو واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :من موندم چطور مسئوالن
خواب شون می بره در حالی که خیلی از هموطن های ما در
این وضع دارن زندگی می کنن ».کاربر دیگری نوشت:
«اگه به جای ترفیع استاندار خوزستان چهار تا مسئول
توی این استان به خاطر کم کاری محاکمه می شدن ،شاهد
این صحنه ها توی آبادان و اهواز نبودیم ».کاربری هم
نوشت« :مسئوالن بهداشت زودتر رسیدگی کنن تا مردم
به بیماری مبتال نشدن».

تصاویر پربازدید فضای مجازی
محققها
میگنمیشه
بادوزپایین
«گازخنده»
برایدوهفته
افسردگیرو
کمکرد،به
نظرمبااین
تورمبهترهتوی
کلکشورمون
ازاینگازها
بزنن!

درمانافسردگیبا«گازخنده»

امکانات جالب مترویی

یکیاز
امکاناتجالب
متروهایکره
جنوبیاین
نمایشگرهاست
کهنشونمیده
کدومکابین
متروخلوت
ترهتاسواراون
بشید.



2.8 M views

نحوهجدیدسرقتازخودپرداز!
ویدئویی از نحوه سرقت دو سارق از یک خودپرداز در
شبکه های اجتماعی دست به دست شد که واکنش های
زیادی را به همراه داشت .در این ویدئو که گفته می
شود مربوط به روسیه است ،می بینیم که سارقان وارد
فروشگاهی می شوند که دستگاه خودپرداز در آن قرار
دارد و با پمپاژ گاز به داخل خودپرداز  ،باعث انفجار آن می
شوند و بعد از این که دستگاه از هم می پاشد ،اسکناس
ها را جمع می کنند .گفته شده آن ها 1/5میلیون روبل را
به سرقت برده اند .کاربری نوشت« :خب این روش رو
تا حاال توی کشورمون ندیده بودیم که با بازنشرش توی
فضایمجازیبایدمنتظرنمونههایوطنیشباشیم».کاربر
دیگری نوشت« :به نظرم شرکت های امنیتی باید برای باال
بردن ضریب امنیت از تجربه افرادی مثل همین سارق ها
استفاده کنن».



نجاتباورنکردنیغواصی ازدهاننهنگ!
خبر نجات غواصی که توسط نهنگ بلعیده شده بود و با
خوش شانسی از مرگ نجات یافت ،با حیرت بسیاری همراه
بود« .مایکل پکارد» ،غواص و شکارچی خرچنگ خودش
درباره این اتفاق گفته« :در عمق حدود  14متری آبهای
کیپ کاد بودم که ناگهان یک برجستگی بزرگ را احساس
کردم و همه چیز برایم تاریک شد و فهمیدم در دهان یک
نهنگ هستم و این حیوان تالش میکند تا مرا قورت دهد.
همان لحظات بود که به فکر همسر و فرزندانم افتادم و
سعی کردم نجات پیدا کنم ».پکارد تخمین میزند حدود
 ۳۰ثانیه در دهان نهنگ بوده و نفس می کشیده که نهنگ
روی آب می آید و او را از دهانش به بیرون پرتاب می کند
و خدمه قایقی او را نجات می دهند .کاربری نوشت« :کسی
که خدا محافظ و نگهدار اوست ،توسط هیچ کس یا چیزی
کشته نمیشود .این غواص مثال زنده این گفته هاست».

صرفهجوییبهسبکژاپن



2.4 M views

2.1 M views

هجومموشهابهمووناخناسترالیاییها!

دکوراسیون 2میلیوندالری

«همه جا پر موش است ،از بین بردن شان غیرممکن شده،
شب ها وقتی خواب هستید مو و ناخن شما را می جوند».
این جمالتبرایشروعیکداستانوحشتناکنیستبلکه
واقعیتی است که در استرالیا رخ داده .ویدئویی در فضای
مجازی منتشر شد که در آن مردم در استرالیا از ازدیاد
موش ها در همه جا اعتراض داشتند .کاربران زیادی به
این ویدئوها واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :خب
این نشون میده همه جای دنیا بدبختی های خودشون
رو دارن و ما تنها نیستیم ».کاربر دیگری نوشت« :فکر
می کردم ما در حال بدترین امتحان ها هستیم ولی نگو
استرالیا وضعش بدتره من حتی فکرشم اذیتم می کنه».
کاربری هم نوشت« :حتی دیدن موش هم عذاب آور و
ترسناکهچهبرسهبهاینکهصبحبیداربشیوببینینصف
موهای سرت و ناخونات رو موش ها خوردن!»

یک رستوران محلی به دلیل ایده دکوراسیون عجیبش
شهرت زیادی یافته است .این رستوران که در ایالت
فلوریدای آمریکا قرار دارد ،به دلیل دکوراسیون خاص
خود به شهرت رسیده ،دکوراسیون منحصر به فرد این
رستوران از دالر درست شده است و همان طور که در
تصویر می بینید از سقف آن دالر آویــزان است .طبق
جدیدترین آمار ،اکنون نزدیک به دو میلیون دالر از سقف
این رستوران آویزان شده است .تاکنون سارقان بسیاری
تالش کردند که پولهای این رستوران را به سرقت
ببرند ،اما موفق نشدند یا اگر موفق شدند نتوانستند
این پولها را خرج کنند .چون این دالرها امضای صاحبان
رستوران را دارد و همین موضوع باعث شده صاحبان
مغازهها و فروشگاههای شهر از گرفتن این دالرها از سارق
خودداری و آن ها را به پلیس معرفی کنند.

درقهقرا

یهبرندمد
فرانسویاز
اینکفش
هارونمایی
کردهوگفته
بهدلیل
خاصبودن
اینمدل
هنوزقیمتی
براشون
مشخص
نکردیم!

یهپژوهشگریه
تصویرازظرف
آزمایشگاهی
خودشمنتشر
کردهونوشته:
یکسالپیشیه
تیکهازکمپوت
زردآلوروداخل
ظرفآزمایشگاه
جاگذاشتمو
نتیجهاینشده!

باگذرزمانوپیشرفتفناوری،فیلمهایتخیلیمانند«مردانسیاهپوش»رنگواقعیتبهخودگرفتهاند
میتوانبهتراشههاییکهدرمغزکاشتهمیشودواحتمالهکمغزراافزایش میدهد،اشارهکرد

صنعتمد

3.4 M views

 5فناوری ترسناک

کپکهنری

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

ژاپنیها
سینکدست
شویی رو
متصلمی
کنن به توالت
فرنگیتا
برای سیفون
کشیدن از
آبی استفاده
بشهکهقبال
استفاده
شده!

ناصری-هرفناوریجدیددرکنارنکاتمثبتخود،نکاتمنفی راهمبههمراهداردامابرخیازاینفناوریهاعواقبوعوارضجانبی
خطرناکی می توانند داشته باشند .ممکن است این عوارض اکنون ناراحت کننده باشند اما در
آیندهبسیارخطرناکشوندودربرخیمواردحتیکشندهباشند.فناوریهایپیشرفته
هرروزبیشازپیش،ازداستانهایتخیلیبیرونمیآیندودرزندگیروزمرهما
جامیگیرند.ماامروزمیتوانیمبهکمکفناوریهاکارهاییرا
انجامدهیمکهنسلپیشازماتنهارویایآنرامیدیدند.نکته
تاسف برانگیز برای ما این است که نه تنها رویای نسل گذشته که حتی کابوس
های آن ها هم برای ما به واقعیت پیوسته است .به طور مثال روز گذشته خبری به نقل
ازایالنماسکمدیرعاملشرکتنوالینکمنتشرشدمبنیبراینکهباکاشتچیپ
های نورالینک داخل مغز تا  ۱۰سال آینده دیگر نیازی به یادگیری زبانهای خارجی
نخواهیدداشتوهرزبانیرابالفاصلهصحبتخواهیدکرد!گفتهمیشوداینتراشهها
کهدرمغزافرادکاشتهمیشوند،بهصورتآنیگفتارراترجمه وبهزبانموردمکالمهفرددر
ذهن او پخش می کنند .به هرحال در ادامه به تعدادی از این فناوری ها که می تواند در آینده
خطراتیرابرایبشربههمراهداشتهباشد،اشارهکردهایم.
▪انسانهایقابلهک

هــک ک ــردن مغز در واق ــع به
فعالیتیاطالقمیشودکهدر
آن سیگنالهای مــغــزی را
میتوان کنترل کرد تا ضمن
دســتــکــاری آن هــا بــه بهبود
وضعیت سالمت افراد کمک
کرد .در سال  2016شرکت  BrainCoاز فناوری نوآورانه و
جدیدیرونماییکردکهگرچهساختاربزرگوپیچیدهایندارد
اماتوسطآنانسانقادراستبهدستکاریهدفمندسیگنالهای
مغزیبپردازدواینیعنیگامیموفقبرایتحققفناوریترسناک
«هکمغزانسان».شایدترسناکترینوسایلقابلهکابزارپیوند
پزشکی مانند دستگاههای تنظیم ضربان قلب باشند که از
سیگنالهایبیسیماستفادهمیکنند .هنگامیکهایمپلنتیا
پروتز شما توسط افراد خوب به روز شود ،بسیار عالی خواهد بود،
امابهاینمعنیاستکهسختافزارهایانسانیرامیتوانبرای
ل آن هم به صورت ناشناس و از راه دور هک کرد  ،همان
انجام قت 
طورکههکپروتزهایبدنرادربسیاریازسریالهاوفیلمهای
هالیوودیازجملهسریال«بلکلیست»کهبرایاخاذیاتفاقمی
افتد،میتواندید.
▪حشراتالکترونیکی

سالهاست که دانشمندان
شــیــوه و مـــدل پــــرواز کــردن
پرندگان و حشرات را بررسی
میکنند تا با استفاده از آن
پهپادهاوسیستمهایپروازی
بهتری را طراحی کنند .اما در
عینحالدانشمنداندرپیآنبودهاندکهراهیبرایکنترلپرواز
حشراتپیداکنند.تصورکنیدکهبتوانهنگامپروازیکحشره،با
فرمانی جهت پروازش را تغییر داد! این جانوران الکترونیکی به
کمکمیکروفنودوربینهایشانمیتوانندشماراردگیریوحتی
نمونههایی از  DNAشما را استخراج کنند .شاید روزی از این
فناوریهابرایکمکبهبیمارانهماستفادهشوداماهمیشهباید
اینموضوعرادرنظرگرفتکهممکناستعدهایازاینفناوری
هاسوءاستفادهکنندوآیندهانسانهارابهخطربیندازند.
▪پاککردنحافظه

حتما فیلم موفق مردان سیاه
پوشرادیدهایدکهبعدازدیدن
مـــوجـــودات فــضــایــی بــا یک
دستگاه کــوچــک بخشی از
حافظه افــراد را در یک لحظه
پـــاک مــیک ــردن ــد .یــکــی از
ملزومات اصلی ایجاد تغییر در خاطرات انسان ،استفاده از
داروهاییاستکهبنابراطالعاتارائهشدههماکنوننیزدربازار
پیدا می شوند .شاید در سالهای گذشته امکان حذف و تغییر
تجربیاتی کــه در ذهــن انسانها ثبت شــده تنها مــحــدود به
داستانهایعلمیتخیلیبود،امابهتازگیباپیشرفتهایصورت
گرفته در حوزه فناوریهای مرتبط با اسکن سیستم اعصاب،
محققان هر چه بیشتر به امکان
تغییر حافظه انسان نزدیک و
نزدیکتر شدهاند .این فناوری
ترسناک به ماشینهای عظیم

احتیاجیندارد،بلکهبهوسیلهترکیبیشیمیاییانجاممیشود
کهپروتئینهایخاصیرادربدنهدفمیگیردوباعثشکستن
پیوندهاییمیشودکهماراقادربهیادآوریمواردخاصمیکند.
دانشمنداندرابتدااعتقادداشتندکهخاطراتدرذهنانساندر
یکساختارومکانثبتمیشوند.برایمثالتصورغالبحکایت
ازوجودیکمرکزبایگانیمبتنیبرسیستماعصابدرذهنانسان
داشت،حالآنکهمطالعاتاخیردانشمنداننشاندادهریکاز
خاطراتذهنیمادرارتباطاتموجوددرمغزثبتمیشوند.حتی
فکر کردن به این که دیگر خاطرات گذشته را به یاد نیاوریم هم
خودشنوعیخطربهحسابمیآید.
▪دیپفیک

یکیدیگرازفناوریهاییکهاز
ابتداباعثترسبسیاریشده
اســت ،فــنــاوری جعل عمیق
است »deepfake« .یا «جعل
عمیق» به ویدئوهایی اطالق
می شود که در آن ها با بهره از
نرمافزارهایهوشمصنوعی وترکیبوتغییرمجموعهایازفیلم
ها و عکس های یک شخص خاص  ،حرکات و گفتاری را برای آن
فرد تولید می کنند که در اصل وجود خارجی ندارد و آن فرد در
دنیای واقعی آن حرکات یا گفتار را انجام نداده است .کارکرد
«جعلعمیق»درویدئویافیلمرامیتوانهمچونکارکردفتوشاپ
روی عکس ها تشریح کرد .اگرچه اغلب این موارد می توانند به
عنوانشوخیمورداستفادهقرارگیرند،اماسوءاستفادهکسانی
کهقصدفریبدیگران،بهویژهدرحوزههایسیاسییااقتصادی
را دارند ،این فناوری را به شدت چالش زا و نگران کننده کرده
است .قبال تشخیص این که آیا یک ویدئو با بهره از فناوری «جعل
عمیق»ساختهشدهاستیاخیرآسانتربود،زیراچهرههاهمیشه
کام ً
ال مناسب و موجه به نظر نمی رسید ،اما با تکامل فناوری،
تشخیصآنهابهشدتدشوارشدهاست.
▪سربازالکترونیکی

تاریخچه تقویت قوای بدنی
جــنــگــجــویــان و ســـربـــازان،
قدمتی همسنگ با تاریخچه
جنگ روی کره خاکی دارد.
حضور قهرمانان رویین تن در
گــوشــه گــوشــه اساطیر ملل
مختلف ،از اسفندیار در شاهنامه حکیم توس گرفته تا آشیل،
جنگجوی رویین تن در حماسه هومر و زیگفرید در اسطورههای
اسکاندیناوی ،همه گواهی هستند بر این حقیقت که بشر از
ابتدای تاریخ ،همیشه در جستوجوی راهی بوده تا به مدد آن از
محدودیتهایکالبدمادیاشعبورکندوبهقدرتیفراانسانی
دست یابد .فناوری ،این رویای باستانی را هم به حقیقت مبدل
کرده و بسیاری از کشورها به دنبال جایگزین کردن روبات ها با
ســربــازان هستند .روبــات سرباز جدید به راحتی می تواند
جایگزین تکاوران و جنگجوهای تعلیم یافته ارتش شود .این
روبات ها توانایی تشخیص چهره های انسانی را از غیر انسانی
دارند ،به راحتی می توانند در جنگ ها شرکت کنند و با دشمن
بجنگند .این روبــات ها حتی در صورتی که مورد ضربه قرار
بگیرندبازهمهدفگیریدقیقیدارند.البتهدراینزمینه نباید
اشتباه هوش مصنوعی و هک آن ها را نادیده گرفت و باید این
احتمال را در نظر گرفت که سرباز خودی تبدیل به دشمن شود.

