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Liftarens guide till galaxen citat 42

Dumma frågor ska besvaras dumt. Efter 7,5 miljoner år av funderingar, superdatorn av djupa tankar i liftarens Book Series Guide to the Galaxy förklarar att svaret på den viktigaste frågan om livet, universum och allt läser 42. Försiktigt beklagade datorn att svaret var obegripligt på grund av de hyperintelligenta varelser
som hade byggt datorer och trodde att de bad om den ultimata frågan inte för sig själva vet vad de bad om. Som en lapp på såret, erbjuder Deep Thought att utforma en mer potent dator för att beräkna den ultimata frågan som har lett till ett antiklimax svar 42. Absurda frågor kan och bör besvaras med löjliga svar. För att
förstå svaret måste vi börja med att definiera (och faktiskt förstå) vad frågan betyder, verkar författaren Douglas Adams antyda. Det som började som en radioleké från 1978 till 1980 blev en del av en kultur av sci-fi och nörd i form av fem böcker (samt posthist spinoff), spel, TV-serier och filmer - och en kult nummer 42
live. Kvantparodi. Kanske Adams gör en kvantdator-visionär parodi som lagrar data i qubits (kvantbitar) i form av bilder, nuklei eller elektroner. Qubits kan anta det supervärde som är både noll och ett samtidigt. Utmaningen är att utveckla ett system som kan läsa kvantbitsförhållanden och ge meningsfulla svar – du vet
inte startvärdet (fråga) att koppla ihop svaret med! Om du google svaret att leva universum och allt, google kalkylatorn ger dig en 42 svar. Men i japansk kultur, är 42 förknippas med otur eftersom siffrorna - uttalas separat (shi ni) - låter som ordet död. I den internationella Math Olympiaden för gymnasieelever, den högsta
möjliga poängen är 42 - en chans eller i ett skämt? I den digitala världen, naturligtvis, skrev vi 42 binärer, vilket är 101010. Bortom månen. Om du viker ett papper (så att dubblets tjocklek) och sedan viks igen och igen full 42 gånger, kommer pappersklumparna, tack vare den exponentiella funktionen (teoretiskt) att
sträcka sig längs vägen upp till månen. Redan 20 gånger så många som att skapa papper som är mer än 10 kilometer hög, högre än Mount Everest. Omkring 94 gånger som kommer att producera något längre än hela det synliga universum ( . Tillbaka på Adams: i ASCII teckenkodning, 42 är inställd med en liten asterisk
*, som i sin tur hänvisar till vad användaren frågar. Betyder det här livet, säger Adams? Hur många programmerare ska byta ut glödlampan? Nej, det är ett hårdvaruproblem. Hur många konsulter? Vi återkommer med ett förslag på måndag. Slutligen lite självkritik: hur många journalister Nödvändigt? Och precis som
många mellanchefer som säger att någon räcker. Torsten Fagerholms Text Från Wikiquote Jump to Navigation Jump to Search Wikipedia har en artikel om: Liftarens guide till galaxen Liftarens guide till galaxen (Liftarens guide till galaxen) är en berättelse av författaren Douglas Adams. 42 Knappast farligt farligt
Mestadels ofarliga (kapitel 6) Tid är en illusion, särskilt lunchtid. Fartyg svävande där på himlen som tegel stenar inte gör Ta det lugnt - Don't Panic The Planet har - eller snarare har - problem, det vill säga: de flesta av invånarna är missnöjda för det mesta. Många lösningar på detta problem har föreslagits, men de
handlar på ett eller annat sätt om cirkulationen av små pappersbitar grönt, vilket är märkligt eftersom det på det hela taget inte är en liten grön bit olyckligt papper. Arthur har hittat en Mat-O-Matic maskin som har lagt honom i en plastkopp med en vätska som är nästan, men inte helt, helt annorlunda än te. Först hände
ingenting. Sedan, några sekunder senare, händer ingenting. Många blir allt mer övertygade om att de har gjort sitt första stora misstag redan vid den tidpunkt då de klättrade ut ur trädet. Och andra säger att även detta med träd har blivit en dålig idé; de kommer att stanna till sjöss hela bunten. ... nästan två tusen år efter
att en man styrdes in i ett träd för att antyda hur bra det skulle vara om alla kunde vara lite trevliga med varandra för förändring ... Det är en konst, eller snarare ett trick i att flyga. Tältet är att lära sig att kasta dig till marken och missa. Ingenting rör sig snabbare än ljuset, förutom kanske förutom dåliga nyheter, som följer
sina egna speciallagar. Zaphod spelade huvudrollen i Arthur. Dude, du räddade precis våra liv, vet du det? - Åh, Säger Arthur, det är så få. säger Zaphod, ja glömma det ögonblicket. Detta har hänt: Från början skapades universum. Detta har stört många människor, och har ansetts vara helt fel. - Ääääuuuu, säger
Arthur, öppnar ögonen. Det är mörkt, säger han. Ja, säger Ford prefekt, det är mörkt. Det finns inget ögonljus, säger Arthur Dent. Inget ljust, bara mörkt. En av de saker som Ford prefekt alltid har svårast att ta när det gäller människor, är att de alltid kommer att säga och upprepa saker som verkligen är tydliga, som
vackert väder eller Hur högt är du eller Lilla Vän, har du fallit i tio meter bra? Ford skapade först teorin för att förklara detta märkliga beteende. Om människor inte får röra på läpparna, tänker han, då kan deras munnar vara torra. Efter flera månader av observation och reflektion lämnade han denna teori för en helt annan.
Om de inte fortsätter att röra vid sina läppar, tror han, kanske deras hjärnor kommer att börja arbeta annars. Men efter ett tag lämnade han också denna teori. Han tyckte det var cyniskt i den övre änden, och bestämde att han verkligen gillade folk bra när allt kom till honom, han höll oroande om hur lite de verkligen visste
om saker. Vad är buller? vispa Ford. Det var jag som skrek, arthur skrek. - Nej, det gör jag inte. Lugnt! Jag tror att vi har problem! – – dig att vi är i trubbel! Från andra sidan dörren kan ljudet av marschben tydligt höras. - Är det dentrass? Arthur viskar. Nej, de är stålrelaterade stövlar. Den blev våldsamt slagen mot
dörren. Men vem? Arthur sa. Tja, säger Ford, om vi har tur, har bara Vogons kommit för att kasta oss ut i rymden. Tänk om vi inte är blyga? Om vi inte är blyga, säger Ford, kanske kaptenen kommer att göra sina hotelser på allvar och läsa oss några av hans dikter först ... Vogondikter är trots allt bara den tredje värsta i
universum. Det näst värsta var den som azgoterna skrev i Kria. En gång när deras största poet, Grunthos the Weather-Tense, läste hans dikt Ode To A Little Green Klet Som jag hittade på Armpit A Midsummer Morning, fyra personer i publiken dog av inre blödningar och ordföranden för Midgalactic and Doping Arts
Association överlevde bara genom awesome ett ben. Grunthos är, det berättas, något frustrerad av mottagandet av poesi och kommer bara att börja med en episk dikt läsning av tolv band My Darling Gurgle On the Shoreline när hans egen kolon, i ett desperat försök att rädda liv och civilisationer, hoppa rakt igenom
halsen och strandsatta hjärnan. Den värsta allround dikt slutade samtidigt som dess skapare, Paula Nancy Millstone Jennings av Greenbridge, Essex, England i samband med förstörelsen av planeten Jorden. Arthur fann skammen att han böjde sig i en liten boll och låg på golvet med händerna runt huvudet. Han ler blek.
Vilken trevlig kille, säger han. Jag önskar att jag hade en dotter, för då kunde jag förbjuda att hon var gift med en av dem. Det behövs inte, säger Ford. De är sexiga som trafikolyckor. Nej, rör dig inte, tillägger han när Arthur börjar demontera sig själv. Stanna kvar tills vi passerar in vallen i metarymden. Det påminner mig
om det obehagliga sättet att vara full. Vad är obekvämt med det? - Fråga ett glas vatten. Det är inte lika trevligt som full. [Arthur:] Vad är så obehagligt med berusning? [Ford:] Du frågar vattenglass. - Tja, och ... Vad är det som händer nu? - Ja, oh ... Kläckts här innan vi ska vara öppna ett tag, och jag föreställer mig att vi
ska flyga in i rymdens mörker och drunkna. Om du fyller lungorna först, kan du pågå i 30 sekunder, naturligtvis, säger Ford. Han lade händerna bakom sig, öppnade ögonen och började täcka de gamla stridslåtarna från Betelgeuse. Arthur tyckte plötsligt att han såg väldigt konstig ut. Nu ska vi dö. Men vänta!



Förmodligen inte! Vad hanterar?– vad? Var tror du att du kommer? Arthur skrek. Han virvlar snabbt. Vi kommer att dö, hela tiden. Han sjunker på väggen och med en låt där hon avbryter sig själv.– Det är dags så här, säger Arthur, när man fastnar i en av vogonluftens klockor tillsammans En kille från Betelgeuse och
kommer att drunkna till döds i yttre rymden, eftersom du verkligen vill att du ska ha hört vad mamma sa när jag var liten.– vad sa hon? - Jag vet inte. Jag lyssnade inte. Synd, säger Ford, håller illaying.
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