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روزنامه

کشکول

پشیمانی مردی که با ماسک 
حمام آفتاب گرفته بود

گیالن امروز- مرد جوان برای هشدار به دیگران در خصوص حمام آفتاب 
گرفتن با ماسک ویدئویی از خود را در فضای مجازی منتشر کرد.

جدانشدنی  بخش  به  ماسک ها  حاال  جهان،  در  کرونا  گسترده  شیوع  با 
پوشش ما تبدیل شده اند و ماسک زدن هنگام خروج از خانه تقریبا نوعی 
عادت شده است. البته باید در نظر داشت که استفاده از ماسک در برخی 
مواقع می تواند ما را با دردسر هایی نیز مواجه کند، مثال در هنگامی که قرار 

است در کنار ساحل دریا حمام آفتاب بگیریم!
این تجربه تلخی است که به تازگی یک مرد جوان با دیگران به اشتراک 
گذاشته است. در ویدئویی ۱۲ ثانیه ای که این مرد جوان در توئیتر منتشر 
کرد وضعیت صورت او را پس از گرفتن حمام به تصویر می کشد. صدای 
این مرد جوان در این ویدئو شنیده می شود که می گوید: »خب، من دیروز 
گرفتن  آفتاب  حمام  هنگام  که  کردم  فراموش  اما  گرفتم،  آفتاب  حمام 

ماسکم را از صورتم بردارم. من واقعا ناراحتم بچه ها.«
این ویدئو رنگ متفاوت صورت این مرد را در محلی که ماسک قرار گرفته 
بود با بقیه صورت وی را نشان می دهد. او این ویدئو را با این شرح کوتاه 
در توئیتر به اشتراک گذاشت: »فراموش نکنید هنگام حمام آفتاب گرفتن، 
بر سر شما می آورد. پس فراموش نکنید در  ماسک زدن چنین بالیی 

چنین مواقعی ماسک را از صورت خود بردارید.«

ناسا شدت طوفان ها را چگونه پیش بینی می کند

گیالن امروز- دانشمندان با استفاده از ابزار جدید و به کارگیری شیوه های 
را  طوفان ها  شدت  است  شده  اشاره  آن ها  به  ادامه  در  که  خود  خاص 
تشخیص می دهند. صاعقه های قدرتمند معموال نشان دهنده قدرت باالی 
طوفان هستند اما گاهی حتی طوفان های ضعیف نیز می توانند صاعقه های 
بزرگی را به همراه داشته باشند. به همین دلیل افرادی که به پیش بینی 
و  مشاهدات  چاشنی  را  بسیاری  دقت  باید  می پردازند  موضوعات  این 
نام  به  جدیدی  ابزار  از  استفاده  با  دانشمندان  کنند.  خود  آزمایش های 
 Geostationary LiGhtninG( »نقشه بردار صاعقه زمین ثابت «
Mapper( که بر روی جدیدترین ماهواره های زیست محیطی عملیاتی 
اداره ملی اقیانوسی و جوی وجود دارد، اطالعاتی درباره صاعقه در طوفان ها 
جمع آوری کردند و به طور خاص به بررسی دو نوع از بزرگ ترین صاعقه ها 

در داخلی ترین قسمت یا هسته داخلی توفند دوریان پرداختند.
آنها دریافتند هنگامی که شدت طوفان زیاد شده بود، برخورد صاعقه در آن 
توفند نیز بزرگتر و پرانرژی تر از قبل بوده است. این ابزار با تشخیص مداوم 
 open( آزاد  اقیانوس های  در  حتی  صاعقه،  برخوردهای  انرژی  و  اندازه 
oceans( کار می کند. این ابزار مجهز به یک حسگر است که به عنوان 
یک آشکارساز رویداد نوری عمل می کند و تغییرات ایجاد شده در قله ابر 

که توسط رعد و برق به وجود آمده را تشخیص می دهد.
نوری  انرژی  و کل  متوسط  مکان، مساحت  می تواند  ابزار همچنین  این 
صاعقه را تشخیص دهد. این ویژگی ابزار یاد شده به دانشمندان امکان 
می دهد تا از چندین منظر جدید صاعقه را بررسی کنند. محققان قصد 
دارند در آینده تعداد زیادی از طوفان ها را تجزیه و تحلیل کنند تا تفاوت 

الگوهای صاعقه بین طوفان های مختلف را شناسایی کنند.

الگوریتم های نمایش پست اینستاگرام 
چگونه کار می کنند؟

گیالن امروز- رئیس اینستاگرام توضیح داد که الگوریتم های نمایش پست 
و آی جی تی وی چطور تعیین می کنند که شما چه چیزی را ببینید. آدام 
ماسری ، در مورد چگونگی تصمیم گیری یک شبکه اجتماعی درباره آنچه 
در یک پست جدید منتشر شده، توضیحاتی را ارائه داد. به نظر می رسد 
که این توضیح حداقل تا حدی برای مقابله با شایعاتی ارائه شده است که 
می گوید اینستاگرام برخی از پست ها را به عمد پنهان می کند یا آن ها رد 
می کند، که اینستاگرام می گوید این مورد »دقیقا« درست نیست. البته 
پاسخ کوتاه به نحوه کار اینستاگرام، این است که پیچیده است. به گفته 
ماسری، اینستاگرام از هزاران سیگنال برای تعیین آنچه در محتوای خود 
می بینید استفاده می کند و فقط یک الگوریتم وجود ندارد که تصمیم بگیرد 
چه چیزی برای شما نمایش داده شود. رئیس اینستاگرام اظهار داشت: البته 
این شرکت همچنین متعهد به توضیح بهتر دلیل پایین آمدن محتوا و نحوه 
ارسال سرویس است. یکی از افشاگری های شگفت آور این است که بیشتر 
فالوور های اینستاگرام، به هر حال پست های شما را نمی بینند، زیرا بیشتر 
افراد، به کمتر از نیمی از پست های جدید خود نگاه می کنند. این نکته 
خوب است که نحوه کارکرد اینستاگرام و تأثیر آن بر تجربیاتی که مردم در 
سراسر برنامه دارند، بیشتر روشن شود. ماسری توضیح داد که اینستاگرام از 
الگوریتم ها، طبقه بندی ها و فرآیند های متنوعی استفاده می کند که هرکدام 
هدف خاص خود را دارند، تا تعیین کند چه چیزی را به شما نشان دهد. 
وی سپس معیار های استفاده شده توسط اینستاگرام را برای نمایش خبرمایه 
توضیح داد. در اینجا مهمترین سیگنال ها تقریباً به ترتیب اهمیت را می بینید.

)inforMation about the post( اطالعات مربوط به پست
 inforMation( است  کرده  پست  که  شخصی  به  مربوط  اطالعات 

)about the person who posted
)your activity( فعالیت شما

 your history of interactinG with( سابقه تعامل شما با کسی
)soMeone

ز و مر ا ن  گیال بــا  ز  و ر هر  و   ز   و مــر ا
01332268115     01332268113

Gilan-today.com
همکاران گیالن امروز :

وحید اسماعیلی )مسئول تحریریه(، حسین عنبری، سعید سیمیاری، علیرضا خانی، احمد خدمتگزار
            نسرین شکوهی راد،  وحیده اسماعیلی، شهال ابراهیم زاده، فرشته فتوحی، سمیرا بشارت

شهرستانها : یاشار مقدم، یداهلل کشاورز و محبوبه شالی

مردان و زنانی كه بعد از برنده شدن در بخت آزمایی، زندگی شان نابود شد
گیالن امروز- بسیاری از افراد بوده اند که بعد از بردن پول های سرسام آور 

در بخت آزمایی ها با سرنوشت هایی تراژیک روبرو شده اند.
مرگ ناگهانی یکی از جوانترین برندگان بخت آزمایی در روز های اخیر، تنها 
در  پول  زیادی  مقادیر  برندگان  نشان می دهد  که   است  مواردی  از  یکی 
تنها  فیتزپاتریک  کالوم  روبرو می شوند.  تراژیکی  اتفاقات  با  آزمایی ها  بخت 

 ۲۰۱۴ سال  در  که  داشت  سن  سال   ۱۶
توانست  التاری  یا  آزمایی  بخت  یک  در 
۳۹۰۰۰۰ پوند برنده شود. مرگ او در سه 
شنبه گذشته در سن ۲۳ سالگی توسط تیم 
اعالم   Gac مارتین  بالی  محلی  فوتبال 
اعالم  تاکنون  او  مرگ  دلیل  چه  اگر  شد 
نشده است. هفته گذشته بود که خانواده 
فیتزپاتریک خواستار کمک های مالی برای 
به  آسیب  و  خودکشی  از  جلوگیری  بنیاد 
است، شدند.  مستقر  بلفاست  در  که  خود 
اما بسیار بوده اند کسانی که بعد از بردن 
با  پول های سرسام آور در بخت آزمایی ها 

سرنوشت هایی تراژیک روبرو شده اند.
کالین و کریستین ویر

در  کریستین،  همسرش،  و  ویر  کالین 
برنده  آزمایی  بخت  یک  در   ۲۰۱۱ سال 
زوج  این  شدند.  پول  یورو  میلیون   ۱۶۱
در اسکاتلند در زمینه مبلغ برنده شده در 
بخت آزمایی رکوردار شده و کالین که در 
گذشته فیلمبردار بود، خیلی زود به ریخت 
و پاش پول هایش دست زد. او از این پول 
لوکس،  خودر های  خرید  برای  هنگفت 

جواهر آالت و امالک استفاده کرده و حتی بخشی از پولش را نیز در تیم 
فوتبال مورد عالقه اش، partick thistLe، سرمایه گذاری کرد هر چند 
مبالغ قابل توجهی را نیز صرف امور خیریه نمود. اما حتی بخشی از ثروتش را 
با دوستان و ارگان های خیریه تقسیم کرده و مقداری از آن را نیز در اختیار 
فرزندانش، کارلی ۳۲ ساله و جیمی ۳۰ ساله گذاشت. کالین، اما بعد از ۳۸ 
سال زندگی مشترک با کریستین، در سال ۲۰۱۹ از وی جدا شده و یک 
سال بعد در اثر مسمومیت عفونی درگذشت. اما در هنگام مرگ، ثروت او به 
کمتر از ۴۰ میلیون پوند رسیده بود. کالین سال ها بود که با بیماری دست و 
پنجه نرم می کرد و در زمان مرگ در خانه ساحلی و پنج خوابه و ۱.۱ میلیون 
ار در آیر زندگی می کرد، خانه ای که پس از جدایی از همسرش  پوندیش 

خریداری کرده بود.
مایکل کارول

مایکل کارول ۳۵ ساله شاید مشهورترین مثال برای »نفرین« بخت آزمایی 
است. او ۱۰ میلیون پوندی که در بخت آزمایی برده بود را با خوش گذرانی و 
خرید ماشین های پرزرق و برق به باد داد. مایکل، اما بعد ها مجبور شد برای 
یک کمپانی فعال در عرصه زغال سنگ کار کرده و هر روز چوب بری کرده و 
کیسه های سنگین زغال سنگ جابجا کند. کارول کارش را از ساعت ۶ صبح 
شروع کرده و ساعتی تنها ۱۰ پوند دستمزد می گیرد، شرایطی بسیار متفاوت 
از زندگی پرزرق و برقش که لقب »شاه تازه به دوران رسیده ها« را برای او 
در پی داشت. کارول تنها ۱۹ سال داشت که در سال ۲۰۰۲ در یک بخت 
آزمایی برنده جایزه ای ۹.۷ میلیون پوندی شد و کمتر از یک دهه بعد، تمام 

این پول را به باد داده بود.
او ثروت بادآورده اش را با خرید خانه های جدید، مواد مخدر، مهمانی گرفتن، 
پیست مسابقه خودرو های  و حتی ساخت  جواهر آالت، خودرو های سریع 
قدیمی در اطراف زمین سه هکتاری که خانه سه خوابه اش در نورفولک در 
آن واقع شده بود، به باد داد. در سال ۲۰۱۰، اما کارول به کار قدیمیش به 
عنوان جمع کننده آشغال بازگشت و بعد ها برای ساعتی ۱۱ پوند در یک 

کارخانه بیسکویت سازی مشغول به کار شد. او اکنون زندگی بسیار ساده ای 
بنزین در اسکاتلند دارد. کارول خود درباره وضعیتش گفته  در یک پمپ 
است: »۱۰ میلیون پوند من تنها در عرض ۱۰ سال از بین رفت و اکنون نه 

خانه دارد و نه ماشین. اما ناراحت نیستم، باد آورده را باد می برد«.
آدریان و گیلیان بیفورد

وقتی آدریان و گیلیان بیفورد در سال ۲۰۱۲ برنده یک بخت آزمایی ۱۴۸ 
میلیون پوندی شدند سر از پا نمی شناختند. اما کمتر از یک سال بعد این 
زوج از هم جدا شده و بعد از آن بدشانسی آن ها را همه جا تعقیب می کرد. 
پارسال بود که گیلیان به جرم حمله به نامزد سابق دستگیر شد، کسی که 
گیلیان او را »پول پرست« خطاب قرار داده بود. او ۶ سال بعد از برنده شدن 
در التاری، در یک عروسی مجلل، با یک خالفکار با سابقه به نام برایان دینز 
ازدواج کرد. برای شوهر سابق او نیز شرایط چندان خوب نبوده است. بعد از 
طالق از گیلیان، آدریان دو بار دیگر ازدواج های ناموفق را تجربه کرد. نامزد 
۳۰ ساله اش سامانتا باربریج در سال ۲۰۱۷ او را ترک کرد و نامزد جدیدش 
لیزا کمپ که یک گارسن بود نیز بعد از اطالع از پیام هایی که آدریان به یکی 

از عشق های قدیمیش داده بود، از او جدا شد.
کالی راجرز

کالی راجرز وقتی در سال ۲۰۰۳ در یک بخت آزمایی، ۱.۸ میلیون پوند 
برنده شد جوان ترین برنده بخت آزمایی در انگلیس لقب گرفت. او که قبل 
را صرف جراحی  پوند  اتفاق در یک فروشگاه کار می کرد، ۱۸۰۰۰  این  از 
زیبایی پستان، ۲۵۰۰۰۰ پوند را صرف مصرف کوکایین، ۳۰۰۰۰۰ پوند دیگر 
را صرف خرید لباس و ۵۰۰۰۰۰ پوند دیگر را نیز به خانواده و دوستانش 
بخشید. او اکنون می گوید که به افسردگی مبتال شده و سعی کرده دست 
به خودکشی بزند. او اکنون در دهه چهارم زندگی خود، مادر سه فرزند بوده 

و شاغل است.
راجر و لورا گریفیث

این زوج در سال ۲۰۰۵ در یک بخت آزمایی برنده جایزه ۱.۸ میلیون پوندی 
شدند. راجر که یک مدیر حوزه هوش مصنوعی و همسرش الرا یک معلم بود، 
بعد از بردن بخت آزمایی دست از شغل هایشان کشیده و یک مزرعه الکچری 
در یورکشایر شمالی به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ پوند خریدند. راجر همچنین ۲۵۰۰۰ 
پوند صرف ضبط یک آهنگ با گروه موسیقی که با دوستان قدیمی اش در 
علیرغم سرمایه گذاری در عرصه  بود، کرد.  داده  لنکستر تشکیل  دانشگاه 

امالک و یک سالن زیبایی، رکود در بازار مسکن باعث کاهش سرمایه های 
آن ها شده و بعد از به صفر رسیدن ثروتشان، آقا و خانم راجرز که هر یک 

یکدیگر را مقصر می دانست، از هم جدا شدند.

جین پارک
جین روزگاری جوان ترین بریتانیایی برنده 
آزمایی  بخت  پوندی  میلیون   ۱ جایزه 
جین  اتفاق،  این  از  بعد  بود.  یورومیلیونز 
با  شغل خود به عنوان ادمین یک سایت 
دستمزد ۸ پوند برای هر ساعت کار را رها 
کرد، اما اکنون می گوید که زندگی پیش 
بسیار  برایش  التاری  در  شدن  برنده  از 
آسان تر بوده است. جین ابتدا اعالم کرد به 
هر کسی که با او نامزد کند سالی ۶۰۰۰۰ 
پوند پول خواهد داد. او همچنین هزاران 
کرد،  زیبایی  جراحی های  صرف  را  پوند 
او  »زندگی  گفته خودش  به  که  کار هایی 

را ویران کرد«. 
جان مک گینس

به  بیمارستان  یک  در  گینس  مک  جان 
برنده  که  می کرد  کار  کش  نعش  عنوان 
جایزه بخت آزمایی ۱۰ میلیون پوندی شد. 
اتفاق سال ۱۹۹۷ رخ داد، زمانی که  این 
گرفته  دستمزد  پوند   ۱۵۰ هفته ای  جان 
و همراه با والدینش در خانه آن ها زندگی 
می کرد. وی ۳ میلیون پوند را به خانواده 
اش و ۷۵۰۰۰۰ دالر را به همسر سابقش 
اهدا کرد و مابقی را صرف خرید خودرو های لوکس و خوشگذرانی کرد. اما 
لیوینگستون بود که در نهایت  این عالقه همیشگی اش به باشگاه فوتبال 
زندگی او را خراب کرد. جان بیش از ۴ میلیون پوند از مبلغ بخت آزمایی را 
در این باشگاه سرمایه گذاری کرد و سپس مدیریت باشگاه را بر عهده گرفت. 
از آنجایی که جان ثروت خود را به عنوان ضمانتی برای بدهی های باشگاه 
به ثبت رسانده بود، او مسئول تمام بدهی های باشگاه می شد. بدین ترتیب 
جان مک گینس اکنون زندگی بسیار ناخوشایندی داشته و توان پرداخت 

هزینه های غذای خود را نیز ندارد.
جان رابرتز

جان رابرتز که مامور امنیتی بود در سال ۱۹۹۸ برنده جایزه ۳.۱ یک بخت 
آزمایی شد، اما سه سال بعد چیزی از این ثروت باقی نمانده بود. او ثروتش 
را صرف خرید خودرو ها و خانه های بزرگ و خوشگذرانی کرد و بخشی را نیز 
به خاطر سرمایه گذاری های ناموفق از دست داد. اکنون او مجبور است برای 

امرار معاش از دوستان و خانواده اش کمک بگیرد.
جیسون و ویکتوریا جونز

این زوج تنها یک ماه پس از ازدواج در سال ۲۰۰۴ برنده جایزه بخت آزمایی 
به مبلغ ۲.۳ میلیون پوند شدند. اما ۱۲ سال بعد این زوج نه تنها ثروتشان 
را از دست دادند بلکه زندگی شان نیز نابود شد. جیمز و ویکتوریا در ابتدا 
یک  پوند صرف خرید  و سپس ۷۰۰۰۰  بسیار الکچری خریده  خانه  یک 
ویلتشایر خریداری  امالک در  ادامه یک سری  در  و  اسپرت کردند  خودرو 
کردند. مدت ها بعد ویکتوریا با یک مرد ثروتمند به نام مایک کلر آشنا شد و 
بدین ترتیب به شوهرش خیانت کرد. او و جیسون در سال ۲۰۰۸ از هم جدا 
شدند. ویکتوریا بعد ها در این باره گفته است: »استرسی که این موضوع به 
شما در زندگی می دهد و همچنین اتفاقی که در این ۱۲ سال برایم رخ داده، 
من هنوز هم در زمره برندگان بخت آزمایی هستم و این هولناک است. این 
موضوع زندگیتان را ویران می کند. مردم رفتار متفاوتی با شما خواهند داشت 

که اصاًل چیز خوبی نیست.«

وقایعی باورنکردنی که تا پیش از سال 2050 اتفاق خواهند افتاد
این  و  بوده  جذاب  دوره ها  تمامی  در  آینده  پیش بینی  امروز-  گیالن 
بیشتر هم  باالست،   تکنولوژی  امروز که سرعت رشد  جذابیت در دنیای 

شده است.
در تمامی دوره ها آینده بشر و پیش بینی آن بسیار جذاب بوده 
است. به خصوص در دنیای امروز که سرعت رشد تکنولوژی 
بسیار بیشتر شده است و هر روزه چیز های جدیدی اختراع و 

تولید می شوند.
ما در اینجا قصد داریم برخی از پیش بینی ها نسبت به اتفاقاتی 
که تا سال ۲۰۵۰ میالدی خواهد افتاد را به شما بگوییم. به 
نظر شما کدام یک از این اتفاقات هیجان انگیز تر و کدام یک 

غم انگیز تر است؟
۱. تا سال ۲۰۲۵

پروتز های رباتیک و کنترل شدن آن ها توسط ذهن
تکثیر و تولید پوست واقعی به همراه پیوند های پوست به وسیله 

مهندسی زیستی
دمای کره زمین ۱.۵ درجه افزایش خواهد یافت.

به  که  دارد  احتمال  و  یافته  افزایش  برقی  فروش خودرو های 
بیش از ۷ میلیون دستگاه برسد.

جمعیت جهان به بیش از ۸ میلیارد نفر خواهد رسید.
آشپزخانه های هوشمند آشپزی را به یک تجربه لذت بخش تر و 

عمیق تر تبدیل خواهند کرد.
تقریبا همه افراد این توانایی را پیدا می کنند که تلفن همراه 

خود را با اتصال به وای فای شارژ کنند.
۲. تا سال ۲۰۳۰

جراحان ممکن است به این توانایی برسند که مسیر حرکت اعصاب را تغییر 
داده تا افراد فلج بتوانند توانایی خود را بازیابند.

تا سال ۲۰۳۰ ممکن است ما پایان دوره تلویزیون و جایگزین شدن آن با 
تلویزیون اینترنتی را به صورت کامل شاهد باشیم.

پییش بینی ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰ ممکن است افراد از 
طریق دارایی ها، جایگاه و ... رتبه بندی شوند و مانند شبکه های اجتماعی 

امتیاز خاص خود را داشته باشند.

برخی از کشور ها استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی را اجباری خواهند کرد.
دانشمندان خواهند توانست الیه های پایین تری از زمین را حفاری کنند.

۳. تا سال ۲۰۳۵
قطار هایی که می توانند با سرعتی سه برابر هواپیما حرکت کنند اختراع 

خواهند شد.
پیش بینی می شود که زمین به دلیل کاهش اندک فعالیت خورشیدی 
اتفاق در سال  این  بار  در یک عصر یخبندان کوچک قرار گیرد. آخرین 

۱۶۴۵ افتاد.
دانشمندان بر روی فناوری ویرایش ژن ها متمرکز خواهند شد.

وسایل نقلیه با یک دیگر ارتباط بر قرار کرده و برخی داده ها مانند ترمز و 

سرعت را با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت.
۴. تا سال ۲۰۴۰

خاطرات  بتوانند  دانشمندان  است  ممکن 
موجود در مغز انسان را پاک و یا بازیابی کنند.

جامعه ممکن است به دلیل کمبود مواد غذایی 
دچار مشکالت متعددی شود.

جمعیت جهان بیش از ۹ میلیارد نفر خواهد 
شد.

با  و  شده  کوچک تر  بسیار  روز  آن  تا  رایانه ها 
ظرفیت های خارق العاده ای عرضه خواهند شد.

۵. تا سال ۲۰۴۵
و  پیوند   ۲۰۴۵ سال  تا  می شود  بینی  پیش 

کاشت مغز واقعی شود.
نیز اضافه خواهد  اثر مغز  انگشت  اثر  در کنار 

شد.
سطح دریا به شکل قابل توجهی افزایش یافته 
مد  و  جزر  از  ناشی  سیل های  است  ممکن  و 

ایجاد شود.
با  که  شده  ساخته  شهر هایی  است  ممکن 
تمیزی  و هوای  بوده  زیست سازگار تر  محیط 

داشته باشند.
۶. تا سال ۲۰۵۰

از طریق  نیز  را  بو ها  و  شما می توانید طعم ها 
دوایس ها تداعی کنید.

سیطره هوش مصنوعی بر تمام ابعاد زندگی بشر گسترده خواهد شد.
ممکن است تا سال ۲۰۵۰ جمعیت مریخ به ۱ میلیون نفر برسد.

جمعیت کره زمین به ۹.۷ میلیارد نفر رسیده و حدود ۲ میلیارد نفر به آب 
و هوای مناسب دسترسی ندارند.

قهوه به دلیل گرم شدن کره زمین از بین رفته و به یک کاالی لوکس 
تبدیل خواهد شد.

اتومبیل های پرنده به واقعیت تبدیل خواهند شد.


