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12
در یک نشت اطالعاتی گسترده داده های محرمانه تقریبا تمامی شهروندان اکوادور از رئیس جمهوری گرفته تا  جولیان آسانژ و حتی افرادی که در قید 
حیات نیستند، افشا شده است. کمپانی امنیتی  vpnMentor  در  بررسی های خود به نشت اطالعاتی در سرور کمپانی اکوادوری  Novaestrat  پی برده 
که در آن داده های  دفاتر دولتی، بانکی و انجمنی خودرویی ذخیره شده. حجم و تنوع داده های لو رفته بسیار گسترده بوده و  شامل نام، تاریخ تولد، کد ملی، 
وضع تاهل و اشتغال، موجودی حساب بانکی، سوابق رانندگی، اطالعات  تماس، سطح تحصیالت و ... می شود. در این رسوایی امنیتی حدود ۲۱ میلیون 
رکورد مربوط به شهروندان  اکوادور به خاطر پیکربندی اشتباه سرور به صورت آنالین منتشر شده. جمعیت این کشور آمریکای جنوبی از   ۱۶.۶ میلیون نفر 

فراتر نمی رود، اما اطالعات افراد فوت شده و تکراری بودن برخی رکوردها باعث شده  رکوردهای روی سرور از جمعیت کشور بیشتر باشد. 

 نشت اطالعاتی
  شهروندان
 اکوادور

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

مـورد داروهـای از بسـیاری
اسـتفادهبـدوننسـخهازجمله
دارویضدسرفه،سرماخوردگی،
آنفلوآنـزاوزکامباعـثگیجـی
ناخواسـتهمیشـوندکـهممکن
مشـکل بـا را رانندگـی اسـت

کند. روبـهرو

برندگان 2019 ایگ نوبل

10برندهدربیستونهمیندورهجوایزساالنه
ایگنوبلتقریبایکمیلیوندالرجایزهدریافت
کردندودرآنشــبلبخندیازسررضایتبر
لبانشاننشست.سرآندرهگیمکهدرسال2000
بهدلیلجادوگرییــکقورباغهبهیکجایزه
Ig Nobelدســتیافتهبود،درسال2010به
دلیلکارباگرافــن،جایزهنوبلفیزیکدریافت
کرد.اوتنهافردیاستکهتاسال2019،همنوبل
وهمایگنوبلدریافتکردهاست.برخیبرندگان

اینجایزه:

جایزهپزشکی)ایتالیا–هلند(:
محافظتازپیتزادربرابربیماریومرگ؟تعداد
زیادیازدوستدارانپیتزاازچنینچشماندازیبه
ظاهرغیرممکنهیجانزدهمیشوند.اماسیلوانو
گالوسوتیمشدریافتندکهغذایمحبوبممکن
استخطرابتالبهبرخیسرطانهاوحملهقلبی
راکاهشدهد.پیتزارابایددرایتالیادرستکردو
خورد.اینیکمطالعهاستکهمادوستداشتیم
درآنشرکتکنیموظاهرااینتیمتعدادزیادیاز
منابعرادراختیارداشتندکهدرسهمقالهدراین
زمینهمنتشرشد:»آیاپیتزاازسرطانمحافظت
میکند؟«،»پیتزاوخطرســکتهقلبیحاد«و
»مصرفپیتزاوخطرابتالبهســرطانپستان،

تخمدانوپروستات«.

جایزهآموزشپزشکی)ایاالتمتحدهآمریکا(:
فکرمیکنیدکهآموزشجراحســختتراز
آموزشسگباشــد)اگرچهممکناستبرخی
ازصاحبانحیواناتاهلیشکوتردیدداشته
باشــند(.اماتیمکارنپریوروترزامککیون
دریافتندکــهتکنیک»آمــوزشکلیک«که
محبوبمربیانسگاستنیزمیتوانداثربخشی
بیشتریرانسبتبهآموزشتظاهراتنشاندهد.
دانشجویانپزشکیکهبااســتفادهازآموزش
کلیکگردردومهارتجراحیارتوپدیآموزش
دیدهبودند،آنهارابادقتبیشــتری)هرچند
کندتر(ازگروهکنترلکهبهوســیلهتظاهرات
آموزشدادهمیشد،انجامدادند.آنهاکارخودرا
درمقالهنوشتند:»آیاآموزشمهارتهایجراحی
سادهبااســتفادهازیکبرنامهیادگیریعملی،

اثربخشترازآموزشتظاهراتاست؟«

جایزهزیستشناسی)سنگاپور،چین،آلمان،
استرالیا،لهستان،ایاالتمتحدهوبلغارستان(:

بهخوبیشــناختهشدهاســتکهپرندگان
میتوانندزمینههایمغناطیسیراحسکنند
وحشــراتمختلفازجملهسوسکآمریکایی
نیزازاینتواناییبرخوردارهســتند.یکتیم
بینالمللیکهاینمغناطیسسوسکیراتجزیه
وتحلیلمیکند،دریافتهاستکهسوسکهای
زندهومردهدارایخواصمغناطیسیمختلفی
هستند.بهنظرمیرســد،اینممکناستدر
استفادهازبرنامههایکاربردیبالقوهچندان

موثرنباشد،امااینیافتهکهبهتفصیلاز
In-مقاله»خصوصیاتبیومغناطیسی
ارایه آمریکایی« ازخروس Vivo
شدهاست،میتواندبهپیشرفت
سنسورهایمغناطیسیجدید

کمککند.

جایزهشیمی)ژاپن(:
بزرگکردنبچههامیتواند
یککارکثیفوسختباشد،اما
آیاتابهحالازخودپرسیدهاید
کهیککودک5سالهدقیقاچقدر

بزاقدرروزمیتواندتولیدکند؟نه؟

تیمیازمحققانژاپنیتصمیمگرفتهاندتابدانند.
پســرانودخترانهردوبرایمطالعهانتخاب
شدندکهدریافتندمیزانتخمینبزاقتولیدشده
500 حدود روز در

میلیلیتراست.مامطمئننیستیمکهاندازهگیری
میزانبزاقباعثایجادزیادتفدرونیکلیوان
ازطرفافرادموردمطالعهشــود،اماجزییاترا
میتواندرمقالهاینتیمیافت،»تخمینازکل
حجمبزاقتولیدشدهدرپنجسال–بچههایپیر«.

جایزهمهندسی)ایران(:
درادامهتمکودککثیــف،ایمانفرحبخش
امسالبااختراعدســتگاهتغییرپوشکجایزه
مهندسیراگرفت.قبلازهمهشماوالدینشروع
بهفکرکردنمیکنندکهاینبهترینایدهتاکنون
است،متاسفانهدستگاهپوشککودکراتغییر
نمیدهد)ماگمانمیکنیمفرحبخشاگراینکار
راکردهبود،برندهیکجایزهنوبلمیشــد(.در
عوض،ایندرواقعیکوسیلهمهارکنندهاست
کهبهنظرمیرسدمانندصندلیکودککهدرآن
کودکنشستهوایمناست،برایتعویضپوشک
بچه،والدینمیتوانندبــدوندغدغهاینکاررا

انجامدهندوازکثیفیدوربمانند.دستگاه)اعطای
حقثبتاختراع(نیزبهقســمتهاییازبدن
کودککهکثیفشــدهاند،اسپریوسپسآنها

راخشــکمیکند.

جزییاتکاملایندستگاهبهدلیلبرنامهثبت
اختراعدردسترساست.

جایزهاقتصاد)ترکیه،هلندوآلمان(:
بهکارگرانخدماتموادغذاییگفتهمیشود
کههرگزپسازپرداختپولبهطورمستقیممواد
غذاییراکنترلنکنند.بهعنوانیکیازمواردی
کهاغلبدرسراسرکرهزمینمیگذرد،پولکاغذ
میتواندانواعباکتریهاییرادرخودجایدهد.
اماهمهاسکناسهایبانکیمثلهمنیستند.در
برخیجاهامانندایاالتمتحدهومنطقهیوروبا
پولکاغذیساختهشدهازالیافپنبههستند،
امابسیاریازکشــورهابهدلیلامنیتودوام
بهاسکناسهایپالســتیکیرویآوردهاند.اما
ظاهراجذابیتبرایعواملبیماریزاموردتوجه
قرارنگرفتهاست.یافتههایآنهادرمقاله»پولو

انتقالباکتریها«بیانشدهاست.

جایزهصلح)انگلستان،عربســتانسعودی،
سنگاپوروآمریکا(:

ذهنیبــودنلذتودرد،قابــلاندازهگیری
نیســت.امااینهایکتیــمبینالمللی
هستندکهتالشمیکنندلذتخارش
رااندازهبگیرند.باایجادخارشبااســتفاده
ازاســپیکولهایگاوآهن،تیمشدتخارشو
لذتخشنناشیازخراشــیدن،براساسمحل
آنمتفاوتبود-بهعنوانمثال،شدتخارشو
رتبههایخراشیدنبرایمچپاوپشتنسبتبه
ساعدبیشتربود.عالوهبراین،لذتناشیازخارش
رویمچپا،بیشترازخارشهایپشتساعداست.

مقالهاینتیمباعنوان»لذتازخارش:یکارزیابی
روانیوتوپوگرافی«است.

جایزهروانشناسی)آلمان(:
اینیکیمدتهادرحالساختبود.سال1988،
فریتزاستکبخشــیازتیمیبودکهمطالعهایرا
منتشرکردکهنشانمیدهدبیانصورتمیتواندبر
تجربیاتعاطفیتاثیربگذارد.شرکتکنندگاندر
مطالعه،یکقلمرادردهانخودنگهداشتهوبهآنها
لبخندزدندودرنتیجهآنهایککارتونیجالبتر
پیداکردند.اماحدود30سالبعد،درپیتالشهای
ناموفقبرایتکراریافتنتیمدرمقالهخود»ازدادهتا
حقیقتدرعلمروانشناسی،یکدیدگاهشخصی«
اســتکاعترافکردکه»بهطورکلی،هیچتاثیر
قابلتوجهیوجودندارد«و»اثراصلیبود،ضعیف
وشکنندهوبهاندازهکافیمستحکمنیستکهدر
شرایطمتغیرظاهرشود«حداقلاوبهدریافتیک

جایزهبهنامخودموفقشد.

جایزهفیزیک)ایاالتمتحده،تایوان،استرالیا،
نیوزلند،سوئدوانگلستان(:

اینمطالعهایبودکهاواخرســالگذشتهمورد
توجهماقرارگرفت.محققانکشــفکردهاندکه
چگونهرحمقادربهتولیدپوپومکعبیاست.این
تنهاحیواندرجهاناســتکــهبهاینکار
شناختهشدهوتیمدریافتکهاینهمه
ارتباطبانحوهکششرودهمارپوپیک
است.محققانهنوزبهطوردقیق
نمیدانندکهچــرارحمتکامل
یافتهاستتادفعهایمکعبی
شکلایجادکند.اماواقعیتیکه
آنهاومحققاندرپیکشفآن
بودند،چگونهمیتواندمنجربه
توسعهفرآیندهایجدیدتولید
شود.محققانکشفخودرادر
Wombats«مقالهشانباعنوان
HowCubedPoo؟«ارایهدادند.

چرا ایگ نوبل برگزار می شود؟

نخســتین جایزه ایگ  نوبل در  سال ۱۹۹۱ به اکتشاف هایی اعطا شــد که نمی شود یا نمی توان 
دوباره انجامشــان داد. هر ســاله ۱۰ جایزه در چندین رشته اعطا می شــود. این رشته ها عالوه بر 
رشــته های موجود در جایزه نوبل، مانند شیمی، فیزیک، فیزیولوژی و پزشــکی، ادبیات و صلح، 
شامل موارد دیگری، ازجمله »بهداشت عمومی«، »مهندسی«، »زیست شناسی« و »پژوهش های 
 Administratium, میان رشته ای« هم می شود. به جز سه جایزه در نخستین  سال برگزاری )به
Josiah Carberry و Paul DeFanti که بیشــتر جنبه طنز داشــته(، باقی جایزه های ایگ 
 نوبل برای موفقیت های واقعی داده شده  است. Ig Nobels در  سال ۱۹۹۱ توسط مارک آبراهامز، 
سردبیر و بنیانگذار Annals of Improbable Research، سردبیر مجله نتایج غیرقابل تولید 
و استاد تشریفات در کلیه مراسم های بعدی جوایز ایجاد شد. جوایز در آن زمان برای اکتشافات »که 
نمی توانند یا نباید بازتولید شوند« ارایه می شدند. این جوایز بعضا به خاطر طنزشان مورد انتقاد قرار 
می گیرند، همان طور که برای تحقیقات هومیوپاتی »آموزش علوم« به وزارت آموزش ایالتی کانزاس 
و هیأت آموزش ایالتی کلرادو به خاطر موضع خود در مورد آموزش تکامل به آنها جوایزی اهدا شد. با 
این حال، بیشتر اوقات، آنها به مقاالت علمی توجه می کنند که جنبه ای طنز آمیز یا غیر منتظره دارند. 
مواردی برای مثال این کشف وجود دارد؛ به عنوان مثال تحقیق در مورد »قانون پنج ثانیه«. اگر ظرف 

5 ثانیه از آن استفاده شود، مواد غذایی که روی زمین ریخته می شوند، آلوده نمی شوند.

ایگ نوبل کجا و چطور برگزار می شود؟

مراسم این جایزه در سالن تئاتر ساندرز )Sanders Theater( دانشگاه  
هاروارد برگزار می شود و ارایه آن به عهده گروهی از برجستگان و شایستگان 
جایزه نوبل است. مراسم هر  ســال با مجموعه ای از سخنرانی های عمومی 
برندگان جایزه در موسسه فناوری ماساچوست )ام آی تی( خاتمه می یابد و 
جایزه ایگ نوبل هر  سال طی مراسمی توسط برندگان واقعی جایزه نوبل به 

برندگان اعطا می شود.
در حین اجرای مراسم هم شوخی های زیادی انجام می شود. مثال اگر کسی 
روی سن بیاید و سخنرانی اش طوالنی شود، صدای یک دختربچه در سالن 
پخش می شود که می گوید: »لطفا بس کنید، حوصله ام سر آمده«. یا مثال 
مراســم اهدای جوایز به طور سنتی با این کلمات تمام می شود: »اگر جایزه 

نگرفتید -و به ویژه اگر این کار را کردید-  سال آینده موفق تر باشید!«
پرتاب هواپیماهای کاغذی روی صحنه هم یک سنت دیرینه است. برای 
سال ها، پروفســور روی جی گالوبر )برنده جایزه فیزیک نوبل  سال ۲۰۰5 
میالدی( مرحله پاکسازی سالن از کاغذها عنوان رسمی »نگهبان جارو« به 

عهده داشت. 

مهرنوشگرکانی|ایمانفرحبخشاستادیارمتالورژیدانشگاهآزادقوچانبرایطراحیدستگاهپوشکعوضکن،بچهشوروبچهخشککنبرندهجایزهایگ
)IgNobel(نوبل2019دررشتهمهندسیشدوایننخستینباربودکهجایزهایگنوبلبهیکایرانیتعلقگرفت.اماجایزهایگنوبلچیست؟جایزهایگنوبل
یکجایزهطنزآمیزاستکهازسال1991بهمنظورتجلیلازدستاوردهایغیرمعمولدرتحقیقاتعلمیساالنهدراواخرسپتامبر)شهریور(-تقریبادرزمان
اعالمنتایججایزهنوبل-به10موفقیتبرترکه»ابتداباعثخندهوسپسبهفکرفرورفتنمردمشود«اعطامیشود.اینجایزهتوسطمجلهطنزعلمیسالنامه

تحقیقاتنامحتمل)AnnalsofImprobableResearch(سازماندهیمیشود.

جایزهایبرایخندهدارتریناختراعاتواکتشافاتبشر

 مهندس ایرانی
 چطور ایگ نوبل مهندسی 2019 را برد؟ 


