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تهران  رایانه  فناوران  اتحادیه 
این  اعضای  دسترسی  امکان  از 
اتحادیه به اینترنت بدون فیلتر خبر 
داد. برخی فعاالن حوزه کسب وکار 

اما با این تصمیم مخالفت کردند.
در  تهران  رایانه  فناوران  اتحادیه 
فیلتر  رفع  از  خود  اخیر  اطالعیه 
پروانه  دارندگان  برای  اپلیکیشن ها 
از  و  داده  اتحادیه خبر  این  کسب 

مذاکرات  »نتیجه بخشی  تیتر  با  آن 
نتیجه ای  است.  کرده  یاد  اتحادیه« 
که البته به مذاق بسیاری از فعاالن 
صاحبان  و  کسب وکار  حوزه 

استارتاپ ها خوش نیامده است.
اطالعیه  این  متن  آن چه در  طبق 
ذی صالح  »مراجع  است  آمده 
این  کسب  پروانه  دارندگان 
و  کارآمدترین  به عنوان  را  اتحادیه 
فناوری  فعاالن حوزه  مشروع ترین 
رفع  امکان  و  شناخته  رسمیت  به 
فیلتر پلتفرم ها را برای ایشان محقق 
اعالم  با  اتحادیه  این  نموده اند.« 
اعضای  شدن  شناخته  رسمیت  به 
مراجع  سوی  از  اتحادیه  این 

که  است  کرده  اعالم  ذی صالح 
شدن  برطرف  دریافت  متقاضیان 
برای  اینترنتی  محدودیت های 
درخواست  فرم  کسب وکارشان 
امکان  این  از  و  کرده  تکمیل  را 

بهره مند شوند.
این اطالعیه و اخبار مربوط به آن 
در فضای مجازی واکنش هایی را به 
دنبال داشته که عموم این واکنش ها 

منفی بوده است. با انتشار این خبر 
درباره  گمانه زنی هایی  دیگر  بار 
راه اندازی اینترنت طبقاتی در کشور 
رفع  کاربران  هرچند  شد.  مطرح 
اتحادیه  اعضای  برای  محدودیت 
با  مترادف  را  تهران  رایانه  فناوران 
کلید خوردن طرح اینترنت طبقاتی 
دانسته اند، اما واقعیت این است که 
مدت هاست ایده تشدید طبقاتی به 
اجرایی  و  مطرح  گوناگون  اشکال 

شده است.
در این بیش از ۱۰۰ روزی که از 
محدودسازی اینترنت می گذرد در 
اشاره  به طرح هایی  مختلفی  اخبار 
شده است که مستقیم و غیرمستقیم 

اشاره  اینترنت  کردن  طبقاتی  به 
مجلسی  نماینده  از  است.  داشته 
که علنا اعالم می کند »فیلترینگ را 
برمی داریم، اما برای افراد خاص« 
»آیین نامه  مانند  طرح هایی  تا 
در  که  فریلنسرها«  از  حمایت 
ارتباطات  وزارت  آن  از  بخشی 
موظف شده است »زیرساخت های 
و  پرسرعت  اینترنت  به  دسترسی 
مناسب  دسترسی  سطح  با  پایدار 
پایگاه  در  شده  اعتبارسنجی  افراد 
را فراهم کند«، هر یک به طریقی 
طبقاتی  اینترنت  گام به گام  اجرای 

را نشان می دهد.
موضوعات  این  عده ای  هرچند 
طبقاتی  مساله  به  بی ارتباط  را 
آن  و  می دانستند  اینترنت  کردن 
رسانه ها  غلط  برداشت های  را 
تعبیر  دولت  طرح های  برخی  از 
به  نگاه  با  امروز  اما  می کردند 
برنامه ها  و  طرح  این  مجموع 
می توان نتیجه گرفت ایجاد سطوح 
دسترسی گوناگون به اینترنت برای 
در  با جدیت  مردم  مختلف  اقشار 

حال پیگیری است.
گزارش هایی  در  این،  از  پیش 
اینترنت  مساله  مختلف  ابعاد  به 
تحلیل هایی  و  پرداخته ایم  طبقاتی 
حوزه  کارشناسان  حقوقدان ها،  از 
درباره  و...  جامعه شناسان  رسانه، 
منتشر  و  گرفته  موضوع  این 
ایده  طرح  با  و  بار  این  کرده ایم. 
محدودیت های  با  اینترنتی  ارائه 
حوزه  کسب وکارهای  به  کمتر 
فناوری، به تمام واکنش های پیشین 
می توان  موضوع،  این  به  نسبت 
این  فعاالن  نظرات  و  واکنش ها 

حوزه را هم اضافه کرد.
در چند روزی که از انتشار متن 
رایانه  فناوران  اتحادیه  اطالعیه 
کاربران،  بر  عالوه  می گذرد  تهران 
بعضی  که  کسب وکارها  صاحبان 
این طرح شده و  از آن ها مشمول 
می توانند از این رفع محدودیت ها 
طرح  این  به  هم  شوند،  بهره مند 

انتقاد کرده اند.
به  مربوط  اخبار  انتشار  از  پس 
محدودیت های  با  اینترنت  ارائه 
دارای  کسب وکارهای  به  کمتر 
رایانه  فناوران  اتحادیه  پروانه 
در  اتحادیه  این  رئیس  تهران، 
را  طرح  این  پیوست  با  گفت وگو 
اولین قدم برای رفع فیلتر اینترنت 
در  که  دانسته  اتحادیه  اعضای 
انجام  ادامه برای سایر اصناف  هم 
را  »کارها  کرد:  اضافه  و  می شود 
می بریم.  پیش  اصناف  بقیه  برای 
که  صنفی  اولین  عنوان  به  فعال 
فضای  در  را  فعالیت  بیشترین 
فیلتر  رفع  برای  دارد،  مجازی 
اینترنت صنف رایانه اقدام کردیم. 
با توجه به این که بنده عضو اتاق 
بعدیمان  هدف  هستم،  هم  تهران 

بقیه اتحادیه ها است.«
موج  بر  عالوه  حال،  این  با 
انتقادات و مخالفت ها با این طرح، 
عده ای از صاحبان کسب وکارها و 
دانش بنیان  شرکت های  مدیران 
اتحادیه  اقدام  این  فناوری  حوزه 
اجرایی شدن طرح  را در راستای 
اینترنت طبقاتی دانسته و با اشاره 
به  زدن  دامن  به  مایل  که  این  به 
متفاوت  دسترسی  سطح  موضوع 
نیستند،  جامعه  در  اینترنت  به 
امتیاز  این  از  که  کرده اند  اعالم 

ویژه استفاده نخواهند کرد.
هر  از  بهتر  حوزه  این  فعاالن 
این  ارائه  که  می دانند  کسی 
اینترنت برای یک قشر خاص، که 
دارند،  اینترنت  با  شغلی  مواجهه 
سرآغازی است برای خارج کردن 
عموم  دسترس  از  جهانی  شبکه 
شده  باعث  موضوع  همین  مردم. 
طرح  این  با  مخالفت  در  اتحادی 
بین این افراد شکل بگیرد تا شاید 
ایده  با  مقابله  به  را  سایرین  هم 
هم  و  کند  جلب  طبقاتی  اینترنت 
تصمیم گیرندگان  سایر  و  اتحادیه 
به عواقب اجرای چنین  را نسبت 

طرحی آگاه کند.

فناوری

کسب وکارها به اینترنت طبقاتی »نه« گفتند
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سنجاب خسیس!!!
پیرایش سعیده 

درختان  جنگل  یک  در  روزگاری  روزی 
بلوط  درختان  می کرد.  زندگی  سنجابی  بلوط، 
جنگل  آن  در  و  بودند  پربار  بسیار  جنگل  این 
ولی  نمی ماند.  گرسنه  هیچ وقت  حیوانی  هیچ 
را  بلوط ها  که  داشت  دوست  ما  قصه  سنجاب 
برای خود جمع کند. این کار خیلی خوبی بود، 
چون در زمستان که هوا سرد می شد و دنبال غذا 
گشتن سخت بود او در خانه اش می نشست و از 

بلوط هایی که جمع کرده بود می خورد.
برایش  این سنجاب هر موقع که مهمان  ولی 
که  بود  مجبور  چون  می شد.  ناراحت  می آمد 
تا  این طوری چند  و  کند  پذیرایی  مهمانش  از 
داشت  دوست  او  می شد.  کم  بلوط هایش  از 
دوستانش  خانه  و  برود  مهمان  خودش  فقط 
دارد.  نگه  را  خودش  بلوط های  و  بخورد  غذا 
با  می آمد  خانه اش  به  کسی  وقتی  همین  برای 
بی ادبانه ای  کارهای  یعنی  می کرد.  بدرفتاری  او 
می کرد که مهمان از آمدن پشیمان شود و برود.

کم کم دوستانش از او رنجیده شدند و دیگر 
آنها  خانه ی  به  او  وقتی  و  نیامدند  خانه اش  به 
تا  او پذیرایی می کردند.  از  ناراحتی  با  می رفت 
جایی که دیگر خجالت می کشید جایی مهمان 
این  تا جایی که  ادامه داشت  اوضاع  این  برود. 
خانه اش  به  کسی  نه  شد.  تنها  کامال  سنجاب 

می رفت و نه او به خانه ی کسی.
روزی از روزها که حسابی از تنهایی دلگیر و 
خسته شده بود رفت به انبار بلوطش که داخل 
یک درخت خشکیده ی تو خالی بود. نگاهی به 
آن انبار پر از غذا انداخت ولی اصال خوشحال 
نشد. تنهایی این همه بلوط به چه کارش می آمد.
ناگهان فکری به ذهنش رسید، یکی از بهترین 
و بزرگترین بلوط ها را انتخاب کرد و به خانه ی 
باز کرد  همسایه اش رفت. وقتی همسایه در را 
و  کرد  سالم  سنجاب  کرد.  اخم  دید،  را  او  و 
شما  برای  را  این  گفت:  و  داد  او  به  را  بلوط 
هدیه آوردم تا من را ببخشید و امشب برای شام 

دوباره به خانه ی من بیایید.
ولی  بود  کرده  تعجب  خیلی  همسایه اش 
شب  برود.  گرفت  تصمیم  شد.  هم  خوشحال 
او  که  دید  رفت  سنجاب  خانه ی  به  وقتی 
از  خوشرویی  با  و  شده  عوض  کامال  رفتارش 

مهمانش پذیرایی می کند.
همسایه  رفت و به دوستانش گفت که سنجاب 
عوض شده و از رفتار گذشته اش پشیمان است. 
به  را  دوستانش  دوباره  سنجاب  ترتیب  این  به 

دست آورد.
قصه ی ما به سر رسید

سنجاب به دوستانش رسید

باید  با مفهوم معکوس شدن زمان  با سرعت بیشتر از نور حرکت کنیم،  امیرحسین فوقانی: اگر 
روبرو شویم که کل نظم قابل درک را به هم می ریزد. اما محققان دانشگاه ورشو در لهستان و دانشگاه 
ملی سنگاپور اکنون محدودیت های نسبیت را برای دستیابی به سیستمی جدید به چالش طلبیده اند.

چیزی که آن ها به آن دست یافته اند، “بسط نسبیت 
بعد  یک  با  را  زمانی  بعد  سه  که  است  خاص” 
ترکیب می کند  فضایی واحد )“۱+۳ فضا-زمان”( 
)در مقابل سه بعد مکانی و یک بعد زمانی که همه 

به آن عادت داریم.(
این مطالعه جدید به جای ایجاد تناقضات منطقی 
بزرگ، شواهد بیشتری را برای تأیید این ایده اضافه 
می کند که اشیاء ممکن است بتوانند سریعتر از نور 
حرکت کنند بدون اینکه قوانین فعلی فیزیک ما را 
کاماًل زیر پا بگذارند. این مطالعه جدید مبتنی بر 
کار قبلی برخی از همان محققان است که معتقدند 
پیوند  به  می توانند  ابرشورایی  پرسپکتیوهای 
مکانیک کوانتومی با نظریه نسبیت خاص انیشتین 
کمک کنند، یعنی دو شاخه از فیزیک که در حال 

حاضر نمی توان آن ها را در یک نظریه فراگیر که گرانش را توصیف می کند تطبیق داد. ذرات را دیگر 
نمی توان به عنوان اجسام نقطه مانند تحت این چارچوب مدل سازی کرد. در عوض، برای درک آنچه 
که ناظران ممکن است ببینند و اینکه چگونه یک ذره ابر نوری ممکن است رفتار کند، باید به انواع 

نظریه های میدانی زیربنای فیزیک کوانتومی پرداخت.
بر اساس این مدل جدید، اجسام ابر نور مانند ذره ای هستند که مانند یک حباب در فضا منبسط 
می شوند که بی شباهت به موج در یک میدان نیست. از سوی دیگر، جسم پرسرعت چندین جدول 
که  ناظرانی  برای  در خالء حتی  نور  این حال، سرعت  با  کرد.  »تجربه« خواهد  را  متفاوت  زمانی 
سریع تر از آن حرکت می کنند ثابت می ماند، که یکی از اصول اساسی انیشتین را حفظ می کند. این 
تعریف جدید فرضیه انیشتین در مورد ثبات سرعت نور در خالء را حتی برای ناظران ابرشورایی 
حفظ می کند. با این حال، محققان اذعان دارند که تغییر به یک مدل فضا-زمان ۱+۳ برخی از سؤاالت 
جدید را ایجاد می کند. آن ها پیشنهاد می کنند که گسترش نظریه نسبیت خاص برای ترکیب قالب های 
مرجع سریعتر از نور مورد نیاز است. ممکن است نیاز به ترکیبی از مفاهیم نسبیت خاص، مکانیک 
با  فیزیکی  میدان های  تعامل  پیش بینی چگونگی  آن  )که هدف  میدان کالسیک  نظریه  کوانتومی، و 
با فیزیکدانان باشد، ذرات کیهان همگی دارای خواص خارق  یکدیگر است(، پیدا شود. اگر حق 
العاده ای در نسبیت خاص گسترده خواهند بود. یکی از سؤاالت مطرح شده توسط این تحقیق این 
است که آیا ما هرگز قادر به مشاهده این رفتار گسترده خواهیم بود یا نه اما پاسخ به آن به زمان بسیار 

بیشتری و دانشمندان بسیار بیشتری نیاز دارد.                      
منبع: ساینس آلرت

بااین پوست هوشمند از کیبورد بی نیاز شوید
کارهایی  می شود،  اسپری  دست  روی  که  استنفورد  دانشگاه  هوشمند«  »پوست  نوشت:  زومیت 
 ،The Daily Beast گزارش  اساس  بر  می کند.  امکان پذیر  را  کیبورد  بدون  کردن  تایپ  مثل 
پژوهشگران دانشگاه استنفورد نوعی »پوست هوشمند« تولید کرده اند که روی دست اسپری می شود. 
این پوست هوشمند با بهره گیری از هوش مصنوعی، حرکات دست را تفسیر می کند. پوست هوشمند 
موردبحث متشکل از ماده ای زیست سازگار است که می توان همچون ضدآفتاب، آن را روی دست و 
بازوها اسپری کرد. با بهره گیری از این ماده می توان کارهایی مثل شناسایی اشیاء از طریق لمس کردن 
و تایپ بدون نیاز به کیبورد انجام داد. پژوهشگران می گویند پوست هوشمند جدید آن ها برخالف 

سایر سیستم های مشابه ضخامت بسیار کمتری دارد و استفاده از آن ساده تر است.
)ماده ای  نانومِش  نوعی  اسپری شده  ماده ی 
با  و  می شود  خم  که  است  کش سان(  و  تورمانند 
حاوی  نانومش  درمی آید.  حرکت  به   بدن  پوست 
است  ریز  الکتریکی  حسگرهای  از  مجموعه ای 
داده ها  و  می کنند  شناسایی  را  دست  حرکات  که 
هوش  سیستم  یک  به  شدن  تفسیر  برای  را 
ماشین  یادگیری  از  استفاده  می فرستند.  مصنوعی 
دست  برای  را  نانومش  بتوان  که  می شود  باعث 
استاد  بائو،  ژنان  کرد.  شخصی سازی  کاربر  هر 
مهندسی شیمی در دانشگاه استنفورد و پژوهشگر 
ارشد پروژه ی پوست هوشمند، می گوید در حین 
حرکات انگشت، نانوسیم های موجود در شبکه ی 
توری فشرده می شوند و رسانایِی الکتریکی شبکه 

اندازه گیری و تفسیر می شوند تا نحوه ی حرکت دست، انگشت یا  را تغییر می دهند. این تغییرات 
مفصل به طور دقیق مشخص شود. پوست هوشمند پژوهشگران دانشگاه استنفورد نه تنها برای کنترل 
دستگاه هایی مثل گوشی و لپ تاپ کاربرد دارد، بلکه ممکن است روزی در سیستم های واقعیت 
دست کش های  یا  بزرگ  کنترلرهای  با  می توان  هوشمند،  پوست  به لطف  بیاید.  به کار  نیز  مجازی 
مخصوص پلتفرم های واقعیت مجازی خداحافظی کرد. پوست هوشمند در حوزه های متنوع دیگری 
مثل پزشکی نیز کاربرد خواهد داشت. برای نمونه جراحان ممکن است روزی بتوانند با بهره گیری از 
پوست هوشمند و با اتکا بر سیستم های رباتیک، از راه دور جراحی انجام دهند. اعضای تیم دانشگاه 
استنفورد می گویند پوست هوشمند آن ها تشخیص اشیاء مختلف را از طریق لمس کردن امکان پذیر 
می کند. قطعًا به این زودی ها قرار نیست شاهد تولید تجاری پوست هوشمند دانشگاه استنفورد باشیم. 

برای بهینه سازی این پوست هوشمند باید تحقیقات بسیار بیشتری انجام بگیرد.

شکل کیهان در صورت شکست سرعت نور؟

آبان   ۲۴(  ۲۰۲۲ نوامبر   ۱۵
۱۴۰۱(، جمعیت زمین کم و بیش به 
تاریخی  این  رسید.  نفر  میلیارد   ۸
سازمان  جمعیت شناسان  که  است 
لحظه ای  به عنوان  متحد  ملل 
از  جهان  که  کرده اند  انتخاب 
جمعیتی  عطف  نقطه ی  تازه ترین 
دقیق  تاریخ  کرد.  عبور  خود 
احتماالً درست نیست و شاید چند 
امروزه  اما  بیشتر خطا دارد؛  یا  ماه 
حدود  پیش،  سال   ۱۱ درمقایسه با 
بیشتر روی زمین  انسان  میلیارد   ۱

زندگی می کنند.
روزنامه نگار  رینولدز،  )مت  من 
 ۸ »روز  به  به طورخاص  وایرد( 
بودم.  نکرده  توجه  نفر«  میلیارد 
خبری  عناوین  عطف  نقاط 
روی  تمرکز  اما  می سازند؛  خوبی 
روندهای  می تواند  بزرگ  اعداد 
واقعًا  که  کند  پنهان  را  آشکارتری 
از  جهان  که  می دهند  توضیح 
زمانی که فقط ۷ میلیارد نفر بودیم، 

چه تغییری کرده است.

دارد.  وجود  مثال  دو  این جا  در 
شدید  فقر  در  که  افرادی  نسبت 
زندگی می کنند، در دهه ی گذشته 
کرده  پیدا  کاهش  به طورپیوسته 
است )در سال ۲۰۱۰، ۳/۱۶ درصد 
از جمعیت جهان با کمتر از ۱۵/۲ 
می کردند؛  زندگی  روز  در  دالر 
درصد   ۹ فقط  امروزه  درحالی که 
اندکی  درآمد  چنین  با  مردم  از 
چین  و  هند  در  می کنند(.  زندگی 

را  جدید  تولدهای  بیشترین  که 
کرده اند،  ثبت  گذشته  دهه ی  در 
و  داخلی  ناخالص  تولید  سرانه 
امید به زندگی حتی با رشد شدید 
است.  کرده  پیدا  افزایش  جمعیت 
درمقایسه  با  امروزه  ساده،  به بیان 
تاریخ  طول  در  دیگری  مقطع  هر 
انسان، افراد بیشتری زندگی بهتری 
در  من  افراد،  برخی  از نظر  دارند. 
دارم  قرار  روزنامه نگارانی  گروه 
درباره ی  نباید  شده اند  متقاعد  که 
بر  آن  اثرات  و  جمعیت  ازدیاد 

محیط زیست خیلی بترسیم.
وقتی درباره ی جمعیت و تغیرات 
باید  می کنیم،  صحبت  اقلیمی 
مراقب باشیم. به راحتی می توان به 
دنیای ۸ میلیاردی نگاه کرد و نتیجه 
گرفت که تعداد بیش از حدی انسان 
وقتی  اما  دارد؛  قرار  سیاره  روی 
صحبت  جمعیت  فزونی  درباره ی 
می کنیم، منظور ما چه کسی است؟ 
فردی که در ایاالت متحده زندگی 
حدود  مسئول  ساالنه  می کند، 

کربن دی اکسید  انتشارات  تن   ۱۵
در  که  کشور  در هشت  اما  است؛ 
آن بیشترین رشد جمعیتی تا سال 
۲۰۵۰ اتفاق خواهد افتد، انتشارات 
انتشارت  از  کسری  فقط  سرانه 

سرانه ایاالت متحده است.
کنگو  دموکراتیک  جمهوری  در 
جمعیتش  می شود  پیش بینی  که 
از ۱۲۰  بیش  به  آینده  در ۲۰ سال 
ساالنه  فرد  هر  برسد،  نفر  میلیون 

کربن دی اکسید  کیلوگرم   ۳۰ فقط 
از  پیامدی  انتشارات  می کند.  تولید 
مصرف هستند و نه فقط جمعیت. 
ثروتمندترین افراد جهان بزرگ ترین 
گلخانه ای  گازهای  منتشرکننده 
که  داد  نشان  مطالعه ای  هستند. 
انتشارات مربوط به طبقه ی متوسط 
در کشورهای ثروتمند کاهش پیدا 
 ۰۰۱/۰ انتشارات  اما  است؛  کرده 
درصد   ۱۰۷ جامعه  باالی  درصد 

افزایش داشته است.
روان شناس  ویتمارش،  لورن 
تغیرات  و  رفتار  باث،  دانشگاه 
وی  می کند.  مطالعه  را  اقلیمی 
با  ثروتمند  افراد  »وقتی  می گوید: 
خانواده های پرجمعیت را می بینم، 
فکر می کنم که ظرفیت داشتن افراد 
ثروتمند بیشتر را در زمین نداریم.« 
را  انتشارات  می خواهیم  واقعًا  اگر 
کاهش مصرف  دهیم، پس  کاهش 
همان  یعنی  توسعه یافته،  جهان  در 
راکد است،  آن  جایی که جمعیت 
منطقی تر است. باوجوداین، کاهش 
سرانه ی  انتشارات  براساس  افراد 
را  خود  خاص  مشکالت  آن ها 
تراشه های  انسان ها  دارد.  به همراه 
و  نیستند  معامله شدنی  کربنی 
کاهش  با  فقط  اقلیمی  مداخالت 

انتشارات مرتبط نیست.
و  آموزش  به  زنان  دسترسی 
رویکرد  داوطلبانه  خانواده  تنظیم 
بدین معنا  زیرا  است؛  مناسبی 
زندگی  از  بیشتری  افراد  که  است 
جمهوری  در  می برند.  لذت  بهتر 
در  که  زنانی  کنگو،  دموکراتیک 
تحصیل  متوسطه  آموزش  مقطع 
 ۳ حدود  به طور متوسط  کرده اند، 
که  زنانی  درحالی که  دارند؛  فرزند 
ندارند،  را  تحصیالت  سطح  این 
کیمبرلی  دارند.  فرزند   ۷ از  بیش 
اقلیم شناس  دانشمند  نیکالس، 
می گوید:  سوئد  الند  دانشگاه 
زندگی  جهانی  در  »می خواهیم 
آزادی های  از  آن  در  که  کنیم 
اساسی و حقوق بشر برخورداریم. 
تحت  و  اخیراً  را  سیستم  این  ما 
دوره ی ثبات اقلیم توسعه داده ایم. 
موضوع  این  مبنی بر  شواهدی 
ازنظر  که  شرایطی  در  که  نداریم 
بتوانیم  رو به زوال می رویم،  اقلیمی 

چنین جهانی را داشته باشیم.«
بیشتر  چیزی  با  سیاره  آینده ی 

آن  افرادی که روی  تعداد  فقط  از 
زندگی می کنند، ارتباط دارد. اینکه 
زندگی  زمین  روی  انسان های  آیا 
با  مکان هایی  در  و  دارند  مطلوبی 
به  دسترسی  و  باثبات  دولت های 
حقوق  و  بهداشتی  مراقبت های 
کرد،  خواهند  زندگی  بشر  اولیه ی 
نیز اهمیت دارد. نیکالس می گوید: 
به عنوان  جمعیت  »درنظر گرفتن 
یک توده یا جمعیت بی نام و نشان، 
انسانیت  یا  انسان ها  هویت  یعنی 
از  بخشی  نمی گیرید.  نظر  در  را 
مسئله ی حل بحران اقلیمی تالش 
ما  همدلی  حوزه ی  گسترش  برای 
یا  خانواده  افراد  حلقه ی  از  فراتر 

خویشاوندان ما است.«
نیکالس   ،۲۰۱۷ سال  در 
تأثیر  که  کرد  منتشر  را  مطالعه ای 
روی  زندگی  سبک  در  تغییر 
کرده  بررسی  را  کربنی  انتشارات 
تصمیمی  طوالنی،  نگاه  در  بود. 
می توانست  همه  از  بیشتر  که 
برای  فرد  تصمیم  باشد،  تأثیرگذار 
نیکالس  بود.  کمتر  فرزند  داشتن 
مرتبًا ایمیل هایی از افرادی دریافت 
می کند که از او می پرسند آیا باید 
که  کنند  گناه  احساس  دراین باره 
تمایل  دیگری  فرزند  داشتن  به 
نیکالس  درنهایت،  خیر.  یا  دارند 
زندگی  دنیایی  در  می دهد  ترجیح 
تأثیری  از  نگرانی  بدون  که  کنیم 
همه  می گذارند،  زمین  روی  که 
معقول  خواسته های  به  بتوانند 
خود دست پیدا کنند. او می گوید: 
»تصمیم گیری برای بچه دار شدن یا 
نشدن یکی از حقوق اساسی بشر 

است و باید از آن حمایت کرد.«
زمین  روی  نفر  میلیارد   ۸ چه 
نفر،  میلیارد   ۱۰ چه  کنند  زندگی 
که  کنیم  فکر  راه هایی  به  باید 
داشته  خوبی  زندگی  بتوانند  همه 
باشند. نیکالس با اشاره به اهداف 
پاریس  آب و هوایی  توافقنامه ی 
کربنی  بودجه ی  این  »ما  می گوید: 
اقلیمی  تغییر  از  را برای پیشگیری 
فاجعه بار داریم. این موضوع که آیا 
افراد بیشتر یا  زمین ظرفیت تعداد 
این دارد  به  کمتر را دارد، بستگی 
که درحال حاضر که داریم زندگی 
می کنیم، می توانیم تضمین کنیم که 
بعدی  یک میلیارد  رسیدن  از  قبل 

سیاره را به ویرانی نکشانیم.«

چرا آیفون ۱۵ ابرقهرمان 
۲۰۲۳ است؟

می رسد  به نظر  اینطور  نوشت:  گجت نیوز 
 ۱۵  iPhone  –  ۱۵ آیفون  پرو  مدل های  که 
به لطف چیپست ۳ نانومتری A۱۷ بایونیک، عمر 

باتری فوق العاده ای خواهند داشت.
سری  از  رونمایی  تا  ماه   ۹ حدود  فاصله  در 
آیفون ۱۵، شایعات مختلفی از مشخصات نسل 
آینده گوشی های هوشمند اپل به گوش می رسد. 
جدید  چیپست  گزارش ها،  آخرین  براساس 
A۱۷ بایونیک قلب تپنده دو مدل پرو و اولترا 
نانومتری،   ۳ معماری  به لطف  که  بود  خواهد 
باتری  باالی  عمر  به همراه  را  عملکرد  افزایش 
داریم  انتظار  ترتیب،  بدین  می آورد.  ارمغان  به 
عمر  بهره وری،  افزایش  با  بعد  نسل  تراشه های 
باتری،  مدیریت  دهند.  ارائه  را  بهتری  باتری 
در  احتمالی  ارتقای  بزرگ ترین  شک  بدون 
چیپست A۱۷ بایونیک خواهد بود که حتی از 

افزایش سرعت هم اهمیت باالتری دارد.
هوشمند،  گوشی های  نبرد  در  هم اکنون  اپل 
در سری  بایونیک   A۱۶ پردازنده از  استفاده  با 
آیفون ۱۴ پرو، رقیب خاصی را در نزدیکی خود 
نمی بیند. حتی باوجود تجهیز آیفون ۱۴ معمولی 
و پالس به تراشه یک نسل گذشته A۱۵ نیز آنها 
عملکرد فوق العاده سریعی دارند و از تراشه های 
جدید و اختصاصی گوگل در سری پیکسل ۷ 

نیز بهتر عمل می کنند.
باتری  مدیریت  در  بهبودها  نظر گرفتن  در  با 
انتظار  پیشین،  نسل  با  مقایسه  در   A۱۶ تراشه 
می رود تراشه A۱۷ نیز از این قاعده پیروی کند. 
تراشه  با  اولترا  آیفون ۱۵ پرو و  طبق شایعات، 
جدید و دو نسخه معمولی و پالس به پردازنده 

A۱۶ مجهز خواهند شد.
بر  عالوه   Bionic  A۱۷ نانومتری   ۳ تراشه 
سرعت باالتر، کارآمدتر نیز خواهد بود. گزارش 
آن است که A۱۷ در  از  بلومبرگ حاکی  اخیر 
مقایسه با تراشه های ۵ نانومتری A۱۵ در حدود 
و  می کند  مصرف  کم تری  انرژی  درصد   ۳۵
می دهد.  ارائه  را  بهتری  عملکرد  حال  عین  در 
بااین حال هنوز دقیقا مشخص نیست که تراشه 
جدید اپل در مقایسه با نسل فعلی تا چه اندازه 
بهینه تر خواهد بود. باتوجه به اینکه افزایش قابل 
توجه سرعت تراشه های نسل آینده در مقایسه 
با سال های گذشته سخت و سخت تر می شود، 
تمرکز  باتری،  عمر  افزایش  زیاد  احتمال  به 
اصلی اپل برای عرضه آیفون ۱۵ در سال جاری 

خواهد بود.

نیازی نیست از دنیایی با ۸ میلیارد انسان بترسید

ایستگاه کودک


