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استفادُ اس آّيربا در ًسل بعدی قلنّای َّشوٌد اپل

شارص سزیعتز باتزی ّای لیتیَهی در آیٌدُ ًشدیک


علم
ی فناوري

غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝازنٔ -حمماٖ ب ٝاي صات جدیدی دز شٔی ٝٙچسایی تمٛیت صّٕىسد باتسی
ٞای ِیتیٔٛی با افصٚدٖ اتٓ ٞای فّصی ؾازض ؾد ٜب ٝغاختازٞای تّ٘ٛی دز ٖٚایٗ باتسی ٞا دغت یافتٝ
ا٘د ،ایٗ اي صات ٔی تٛا٘د ب ٝغسیضتس ؾازض ؾدٖ باتسی ٞای ِیتیٔٛی دز آیٙد٘ ٜصدیه ٔٙیس ؾٛد.
بٌ ٝصازؼ ایساٖ اؤٛ٘ٛیػت ب٘ ٝمُ اش ؾبى ٝخبسی شی ٘یٛش ،غیف االغ ْ اغیتیاد دا٘ؿیٍیا ٜبیج
ٌفتی دزن ایٗ فسآیٙدٞا بسای يساحی  ٚغاخت ٔٛاد باتسی دز آیٙد ٟٓٔ ٜاغت ٔ ٚیی تیٛا٘ید بیٝ
ابداس باتسی ٞای ٔٙیس ؾٛد و ٝغسیضتس ؾازض ٔی ؾ٘ٛد  ٚب٘ ٝفش ٔؿتسیاٖ  ٚقٙایش خٛاٞد بٛد.
ٔحمماٖ دا٘ؿٍا ٜبج  ٚدا٘ؿٍا ٜایّیٛٙیص  -ؾیىإٌٞ ٛچٙیٗ زٚؾی بسای غاخت ٘ػُ ٞیای جیدیید
باتسی ٞای ِیتیٔٛی بسای خٛدزٞٚای اِىتسیىی ییدا وسد٘د ؤ ٝی تٛا٘د ا٘سضی ٘اؾی اش باد  ٚا٘یسضی
خٛزؾیدی زا ذخیس ٜوٙد.
ایٗ ًٔاِض٘ ٝؿاٖ داد و ٝذخیس ٜغسیضتس ا٘سضی اِىتسیىی دز لیاظ با اِىتسٚدٞای فضّی بسای ویازبیسد
دز ابصازٞای اِىتس٘ٚیىی لابُ حُٕ  ٚخٛدزٞٚای اِىتسیىی دز آیٙد ٟٓٔ ٜاغت.
ابداس ٔٛاد جدید بسای غاخت باتسی ٞای غبه تس ،ازشاٖ لیٕت تس  ٚاییٕیٗ تیس اش جیّٕی ٝبیسای
خٛدزٞٚای اِىتسیىی و ٝب ٝواٞؽ ا٘تؿازٞای وسبی وٕه خٛاٙٞد وسد ،حا ص إٞیت اغت.

کزُ جٌَبی بِ دًبال ساخت
قطاری با سزعت صَت

غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝازن -وس ٜجٛٙبی تكٕییٓ دازد
لًاز فٛق غسیضی زا ٜا٘داشی وٙد ؤ ٝی تٛا٘د ٔػافساٖ زا
با غسصت قٛت جا ب ٝجا وٙد.
بٌ ٝصازؼ ایساٖ اؤٛ٘ٛیػت ب٘ ٝمُ اش دیّیی ٔیییُ ،اییٗ
لًاز ٔی تٛا٘د با غسصت بیؽ اش ٔ ۰53یاییُ بیسغیاصیت
حسوت وٙد .ایٗ دزحاِی اغت و ٝغسصت قٛت حدٚد
ٔ ۷۰۷ایُ بسغاصت اغت .ب ٝایٗ تستیب ٔدت شٔاٖ غفس بٝ
ؾدت واغت ٝخٛاٞد ؾد.
اٌس ایٗ یسٚضٔ ٜمأات ؾٟسی دز غ  َٛییاییتیییت ویسٜ
جٛٙبی ب ٝخٛبی ییؽ زٚد ،غسصت لًازٞای غاخت ٝؾیدٜ
د ٚبسابس لًازٞای ٔغٙايیػی و٘ٛٙی خٛاٞد بٛد.
لًازٞای ٔغٙايیػیی ویٞ ٝیٓ اویٙی ٖٛدز جیٟیاٖ ٘یاْ
«غسیضتسیٗ لًازٞا »زا یدن ٔی وؿٙد با غیسصیت 5۰۲
ٔایُ بس غاصت حسوت ٔی وٙٙد .ایٗ دز حاِی اغیت ویٝ
بػیازی اش وؿٛزٞا اش جّٕ ٝآٔسیىا ،وا٘ادا  ٚچیییٗ ٘یییص
یسٚضٞ ٜای ٔؿابٟی زا د٘باَ ٔی وٙٙد.

بِ آباًداسی کشتی
تحقیقاتی ایزاى در بْوي

هحققاى کشَر یک دستگاُ را جایگشیي هغش کزدًد

غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝازنٔ -حمماٖ دز یه
ؾسوت دا٘ؽ بٙیاٖ دز قدد ٞػتٙد تا دغتٍاٞی
و٘ ٝمؽ ٔغص زا ایفا ٔی وٙد بسای بیٕازاٖ نایضٝ
٘یاصی يساحی وٙٙد.
ییٕاٖ قاِحی ،ز یع ٔسوص يیس ٞیای وی ٖ
ّٔی فٙاٚزی ٔضا٘ٚت صّٕی  ٚفٙیاٚزی زییاغیت
جٕٟٛزی دز ٌفتٍ ٛبا ٟٔس با بیاٖ ایٙى ٝیىی اش
يس ٞای و ٘ی و ٝدز حٛش ٜتٛا٘یبیییؿیی دز
حاَ اجساغت يیس ییازاٚان اغیت ،اریٟیاز
داؾتی ایٗ يس و ٖ ّٔی تٛغى یه ؾسویت
دا٘ؽ بٙیاٖ شایؿی اش ٔحمماٖ دا٘ؿٍیا ٜصیّیٓ ٚ
قٙضت  ٚبا یؿتیبا٘ی ٔضا٘ٚت صیّیٕیی دز حیاَ

َّاپیوای جٌگی پزسزعت
کامپَس کال EC-130H

غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝازن -اختساس یىی اش
دا٘ؿیٛیاٖ دا٘ؿٍا ٜصّ ْٛبٟصیػتی  ٚتٛا٘بیؿی
جٟت اق ٘اٙٞیازی ٞا (دفٛزٔیتی) ییا دز
غاشٔاٖ یتٙت آٔسیىا ب ٝحبت زغید.
بٌ ٝصازؼ ٟٔس ب٘ ٝیمیُ اش دا٘ؿیٍیا ٜصیّیْٛ
بٟصیػتی  ٚتٛا٘بیؿی ،اختساس صايف ٝابٛتیسابیی
دا٘ؿیٛی دوتسی تیككی ازتٛش  ٚییسٚتیص
دا٘ؿٍا ٜصّ ْٛبٟصیػتی  ٚتٛا٘بیؿی دز غاشٔاٖ
یتٙت آٔسیىا ب ٝحبت زغید ٜاغت.
ابٛتسابی اختساس خٛد با صٛٙاٖ Cushioned

غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝازن -زغا٘ٞ ٝای چیٙی اش
تٟی ٚ ٝا٘تؿاز ٔماِ ٝای يٛال٘ی دز صسل یه حا٘یییٝ
تٛغى یه زٚبات خبسٍ٘از خبس داد٘د.
بٌ ٝصازؼ ایساٖ اؤٛ٘ٛیػت ب٘ ٝیمیُ اش ییاییٍیاٜ
ایٙتس٘تی شی ٘یٛش ،ایٗ یه داغتاٖ صّٕی تیییییّیی
٘یػت؛ بٚ ٝالش زٚبات ؾیییا ی٘ ٛیاٖ ،Xiao Nan
اِٚیٗ واز خبسی خٛد زا با ٘ٛؾتٗ یه ٔماِ ٝبّٙد دز
یه زٚش٘أ ٝچیٙی آغاش وسد.
بٌ ٝفتٔ ٝحمماٖ ،ایٗ ٌصازؼ  033وازویتیسی ویٝ
ٔحٛز آٖ اشدحاْ دز جؿٛٙاز ٜبٟاز بٛد ،تٟٙا دز یه
حا٘یٛ٘ ٝؾت ٝؾد  ٚزٚش٘أ ٝغاٚتسٖ ٔتسٚییِٛیییع دز
ٌٛاٍ٘ط ٚآٖ زا زٚش چٟازؾٙبٙٔ ٝتؿس وسد.
بٌ ٝفتٚ ٝاٖ ؾیا  ٛج ٖٛاغتاد دا٘ؿٍیا ٜییىیٗ ویٝ
زیاغت یه ٌس ٜٚتحمیماتی دز غیاخیت چیٙیییٗ
زٚبات ٞایی زا بسصٟد ٜدازد ،زٚبات ییاد ؾید ٜاش
صٟدٍ٘ ٜازؼ ٌصازؼ ٞای وٛتا ٚ ٜبّٙد بسٔی آیید
 ٚدز ٔمایػ ٝبا ٌصازؾٍساٖ ،اش تٛا٘اییی تیییصییٚ ٝ
تحّیُ لدزتٕٙدتسی بسخٛزداز اغت  ٚغسصت صُٕ
بیؿتسی دز ٌصازؼ ٘ٛیػی دازد ،أا ب ٝاییٗ ٔیضیٙیی
٘یػت و ٝزٚبات ٞای ٛٞؾٕٙد بی ٝشٚدی ویأی
جایٍصیٗ خبسٍ٘ازاٖ خٛاٙٞد ؾد.

باسٍی رٍباتیک بِ کوک
بیواراى قلبی هی آید

ایٗ ٛٞاییٕا ب ٝجای ا٘داختٗ بٕب ٞای ٔیسغی ،ْٛجیٙیً
ٞای اِىتس٘ٚیىی زا غأاٖ دٞی ٔی ٕ٘اید.
وأپَع واَ )» (Compass Callتمسیبا ٘ 50یفیس زا
بسای اش واز ا٘داختٗ غأا٘ٞ ٝای ازتبايی دؾٕٗ بی ٝویاز
ٔی ٌیسد  ٚباصج ٔی ؾٛد و ٝحسیف ٘یتیٛا٘ید ٔیٛؾیه
ٞایؽ زا ب ٝيٛز دلیك ؾّیه وٙد.
ایٗ جٍٙٙد ٓٞ ٜاو ٖٛٙبسای ٔیبیازش ٜبیا تیسٚزیػیٓ ،دز
افغا٘ػتاٖ  ٚصساق حهٛز دازد.
ي َٛباَ ٞای ٔ ۳3،50تس 5۷،1 ،غا٘تیٕتس
يَٛی ٔ 5۵،1۰تس 55،1 ،غا٘تیٕتس
غسصتی  ۳۲5،۲ویّٔٛتس بس غاصت
لیٕتی ٔ 5۰1یّی ٖٛدالز

ا٘یاْ اغت.
ٚی با اؾاز ٜب ٝایٗ يس افصٚدی ٚلتی و ٝفیسدی
دچاز نایض٘ ٝیاصی ٔی ؾٛد ،ازتباو ٔغص ٚی بیا
بسخی ا٘داْ ٞای تحتا٘ی لًش ٔی ؾٛد .اش ایٗ زٚ
ٔؿى ت صدید ٜای بسای بیٕاز بٚ ٝجٛد خٛاٞد
آٔد.
قاِحی با بیاٖ ایٙى ٝبٕٞ ٝیٗ دِیُ الشْ اغت وٝ
بیٕاز دز ي َٛدٚز ٜبیٕازی حسوت ٞایی داؾتٝ
باؾد تا اش بسٚش ٔؿى تی ٕٞچ ٖٛشخیٓ بػیتیس،
تحّیُ صه ت  ... ٚجٌّٛیسی ؾٛدٌ ،فتی بیس
ٕٞیٗ اغاظ ٔحممیاٖ وؿیٛز دغیتیٍیاٞیی زا
يساحی وسد ٜا٘د و٘ ٝمؽ ٔغص زا ایفا ٔی وٙٙد ٚ
فسٔاٖ ٞای حیسویتیی الشْ زا بی ٝاصكیا ٚ
صه ت بیٕازاٖ ٔٙتمُ ٔی وٙٙد.
قاِحی افصٚدی فمى تضداد وٕی اش وؿیٛزٞیای
جٟاٖ ب ٝایٗ فٙاٚزی دغت ییدا وسد ٜا٘د.
ٚی با تاوید بس ایٙى ٝایٗ ٔحمماٖ دا٘ؽ فٙی آٖ
زا بدغت آٚزد ٜا٘دٌ ،فتی اٌس ٞس بیٕازی ویٝ
دچاز لًش ٘یاس ؾد ٜبیاؾید اش اییٗ دغیتیٍیاٜ

اغتفاد ٜوٙد ٔی تٛا٘د اش تحّیُ زفتٗ صهی ت،
شخٓ بػتسٔ ،ؿى ت ٌسدؼ خ ٚ ٖٛدفیش ...ٚ
جٌّٛیسی وٙد.
ز یع ٔسوص يس ٞای وی ٖ ٔیّیی فیٙیاٚزی
ٔضا٘ٚت صّٕی  ٚفٙاٚزی زیاغت جیٕیٟیٛزی بیا
بیاٖ ایٙى ٝبا اغتفاد ٜاش ایٗ غییػیتیٓ ،ویییفیییت
ش٘دٌی آٟ٘ا افصایؽ ٔی یابد ،افصٚدی ایٗ يیس
دز ٔساحُ ٟ٘ایی اغت  ٚتٛغى ؾسویت دا٘یؽ
بٙیاٖ جٕضی اش ٔیحیمیمیاٖ دا٘ؿیٍیا ٜصیّیٓ ٚ
قٙضت دز حیاَ ا٘یییاْ اغیتٚ.ی ٌیفیتی
أیدٚازیٓ و ٝتا یایاٖ غاَ ب ٝاتٕاْ بسغد.
قاِحی خايس ٘ؿاٖ وسدی بضد اش ز٘ٚیٕیاییی اش
يس  ،تضداد دیٍسی ٘یص ب ٝقٛزت آشٔایؿی دز
وّیٙیه ٞا ٔٛزد اغتفاد ٜلساز ٔی ٌیسد تیا ییع
اش اخر ٔیٛشٞا ب ٝقٛزت صٕٔٛی ب ٝباشاز زٚد.
ٚی صٛٙاٖ وسدی اش ایٗ دغتیٍیأ ٜیی تیٛاٖ دز
وّیٙیه ٞای تٛا٘بیؿی ،خا٘ ... ٚ ٝاغتفاد ٜویسد
 ٚلیٕت ایٗ ٔحك َٛبا لیٕت جٟا٘ی آٖ لیابیُ
زلابت خٛاٞد بٛد.

تَسط هحقق ایزاًی؛
اختزاع (کفی پا بزای اصالح ًاٌّجاری) ثبت بیي الوللی شد

رٍبات ّا بِ حَسُ خبزًَیسی
راُ پیدا کزدًد

غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝازن -یع اش  1غیاَ ٚلیفیٚ ٝ
ت ؼ ،زییع یطٞٚؿٍأّ ٜی الیا٘ٛظؾیٙیاغیی  ٚصیّیْٛ
جٛی اش ب ٝآ ا٘داشی وؿتی الیا٘ٛظییٕای تحمیماتی دز
بٔ ٕٟٗا ٜغاَ جازی خبس داد.
دوتس ٘اقس حاجیشاد ٜدز ٌفت ٌٛٚبا ایػیٙیا بیا تیاوییید
بس ایٙى ٝوؿتی الیا٘ٛظ ییٕای تیحیمیییمیاتیی آٔیاد ٜبیٝ
آ ا٘داشی اغت ،افصٚدی ایٗ وؿتی تحمیماتی لساز اغیت
يی ٔساغٕی با حهٛز دوتس ٔحٕد فسٞادی ٚشیس صیّی،ْٛ
تحمیمات  ٚفٙاٚزی  ٚدویتیس غیٛز٘یا غیتیازی ٔیضیاٖٚ
صّٕیٚفٙاٚزی زییعجٕٟٛز ب ٝآ ا٘داخت ٝؾٛد.
ٚی دز خكٛـ شٔاٖ دلیك ب ٝآ ا٘داشی اییٗ وؿیتیی،
ارٟاز وسدی بسای بسٌصازی ایٗ ٔساغٓ د ٚشٔاٖ تضییٗ ؾید
و ٝیىی دز  53زٚش ا َٚبٔ ٕٟٗا ٚ ٜدیٍسی دز د ٝٞفییس
تضییٗ ؾد ٜاغت.
حاجیشاد ٜدز صیٗ حاَ با تاوید بس ایٙى ٝاش غٛی ٚشازت
صّ ْٛشٔاٖ ب ٝآ ا٘داشی وؿتی دز  53زٚش ا َٚبٔ ٕٟٗاٜ
تضییٗ ؾد ٜاغت ،اناف ٝوسدی تیضیییییٗ شٔیاٖ دلیییك بیٝ
آ ا٘داشی ٘یاش بٕٞ ٝاٍٙٞی ٔیاٖ ایٗ دٟ٘ ٚاد دازد؛ ِٚیی
ب ٝيٛز لًش دز یىی اش تازیخٞای تضییٗ ؾدٔ ٜیساغیٓ بیٝ
آ ا٘داشی الیا٘ٛظییٕای تحمیماتی بسٌصاز خٛاٞد ؾد.



غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝازنٌ -صازؼٞا حاوی اش آٖ اغت و ٝؾسوت ایُ بٙٔ ٝزٛز تػٟیُ اغتفاد ٜاش
لّٓٞای ٛٞؾٕٙد خٛد  ٚبسيسف ؾدٖ ٍ٘سا٘ی وازبساٖ دزبازٌٓ ٜؾدٖ ایٗ لّٓٞا ،غضی دازد تا دز ٘ػیُ
بضدی لّٓ ٞای ٛٞؾٕٙد خٛد اش آٙٞسبا اغتفاد ٜوٙد.بٌ ٝصازؼ ایػٙا ب٘ ٝمیُ اش اٚبیسٌیییصٔی ،ٛییىیی اش
بصزٌتسیٗ ٔضه ت وازبساٖ ایٍُ٘ ،سا٘ی دزباز ٜچٍٍ٘ٛی ٍٟ٘دازی لّٓٞای ٛٞؾٕٙد  ٚجّیٌٛیییسی اش
ٌٓ ؾدٖ آٟ٘ا اغت.بس خ ف غسی ٌّىػی ٘ٛت غأػ ً٘ٛو ٝلّٓٞای آٖ دازای جیای ٔیییكیٛـ
ٞػتٙد ،لّٓ ایُ ب ٝقٛزت جداٌا٘ ٝحُٕ ؾد ٚ ٜاحتٕاَ ٌٓ ؾدٖ آٖ بػیاز شیاد اغت.
حاَ بس اغاظ ٌصازؼ ٞای ب ٝدغت آٔد ٜؾسوت ایُ لكد دازد تا بٙٔ ٝزٛز جٌّٛیسی اش ٔفمیٛد ؾیدٖ
ایٗ لّٓ ٞای ٛٞؾٕٙد و ٝلیٕت شیادی  ٓٞداز٘د ،دز غاختاز ٘ػُ بضدی آٟ٘ا اش آٗٞزبا اغتفاد ٜویٙید تیا
وازبساٖ ب ٝزاحتی بتٛا٘ٙد آٖ زا ب ٝبد٘iPad ٝخٛد ٘كب وسد ٚ ٜبا خیاَ زاحت آٖ زا حُٕ وٙٙد.
ؾاید ایٗ خبس ٘یص اش ٍ٘سا٘یٞای وازبساٖ دز ازتباو با ٔفمٛد ؾدٖ لّٓٞای ٛٞؾٕٙد وٓ ٘ىٙد ،أا ٘یىیتیٝ
لابُ تٛج ٝایٙیا اغت و ٝایُ ییؿتس ٘یص اش آٗٞزبا دز Smart Coverخٛد اغتفاد ٜوسد ٚ ٜوػا٘ی ویٝ
با ایٗ فٙاٚزی آؾٙایی داز٘د ،ب ٝخٛبی اش لدزت بػیاز باالی ایٗ آٗٞزباٞا آٌاٞی داؾتٔ ٚ ٝیدا٘ٙد ویٝ
جدا وسدٖ آٟ٘ا ب ٝغادٌی أىاٖیریس ٘یػت.

غسٚیع خیبیسی زٚش٘یأی ٝازن -ییه بیاشٚی
زٚباتیه ٘سْ غاخت ٝؾد ٜاش غیّیى ،ٖٛب ٝبٟبٛد تپؽ
لّب بیٕازاٖ ٔبت ب٘ ٝازغایی ٞای لّبی وٕه ٔیی
وٙد.
بٌ ٝصازؼ ٟٔس ب٘ ٝمُ اش ٔاؾابُ ،ایٗ اختساس بیسای
ٔیّیٞ ٖٛا ا٘ػا٘ی و ٝاش ٘ازغایی لّبی  ٚبیٕازی ٞیای
دیٍس لّبی ز٘ج ٔی بس٘د خبس خٛؾی اغیت .بیاشٚی
زٚباتیه و ٝدغتٍا ٜوٕىی بیًیٗ ییا VADD
٘أیدٔ ٜی ؾٛد غبب ٔی ؾٛد لّیب بیییٕیاز بیدٖٚ
اییاد ؾدٖ ِیت ٝیا بٚ ٝجٛد آٔیدٖ ٔؿیىی ت دز
خ٘ٛسغا٘ی ،ب ٝتپؽ ادأ ٝدٞد.
تحمیك دزباز ٜغاخت اییٗ بیاشٚی زٚبیاتیییه دز
دا٘ؿٍاٞ ٜازٚازد  ٚبیٕازغتاٖ وٛدواٖ بٛغتٗ ا٘ییاْ
ؾد ٜاغت .اِٗ زٚچ ٔدیس یسٚضٔ ٜیی ٌیٛییدی اییٗ
باشٚی زٚباتیه اش بافت ٞای ٘سٔی ٔا٘ٙد غیّییىیٖٛ
غاخت ٝؾد ٚ ٜبا ییچیدٖ ب ٝدٚزلّب ،آٖ زا ب ٝيیٛز
وأُ دزبس ٔی ٌیسد .ب ٝایٗ تستیب بی ٝبیییؿیی اش
صه ٛتپٙد ٜبدٖ ا٘ػاٖ تبدیُ ٔی ؾٛد.

Stabilization Sock and Methodزا
ب ٝحبت بیٗ إِّّی وؿٛز آٔسیىا زغا٘د ٜاغت.
ایٗ اختساس یییؽ اش اییٗ دز غیاشٔیاٖ ویُ
اختساصات وؿٛز ب ٝحبت زغید ٓٞ ٚ ٜاویٙیٖٛ
ٔٛفك ب ٝحبت بیٗ إِّّی ؾد ٜاغت.
اختساس ٔروٛز ؾیأیُ يیساحیی  ٚغیاخیت
اغتاویٙت يبی اغت و ٝالی ٝداخّی آٖ ویفیی
حبات دٙٞد ٚ ٜا٘ضًاف یریسی اغت  ٚجیٟیت
اق دفٛزٔیتی ٞای یا واز ٌیراؾیتی ٝؾیدٜ
اغت.

ایٗ اختساس ٔی تٛا٘د دز وٛدواٖ با ٔؿیىی ت
دز ٘احی ٝیا و ٝاش یٛؾیییدٖ ویفیؽ يیبیی ٚ
ازتٛشٞای یا غسباش ٔی ش٘ٙد  ٚحتیی دز افیساد
بصزٌػاَ ٕٞصٔاٖ با یٛؾا٘دٖ وفؽ  ٚییا دز
ٔحیى خا٘ٛٔ ٝزد اغتفاد ٜلساز ٌیسد.

رٍشی ًَیي در درهاى یک بیواری هثاًِ ابداع شد
غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝازنٔ -یًیاِیضیات
جدید ٘ؿاٖ ٔی دٞد اغتاتیٗ و ٝؾاییضیتیسییٗ
دازٚی واٞؽ دٙٞد ٜچسبی خ ٖٛاغیت ،بیٝ
ٔیصاٖ  51تا  51دزقد اش بسٚش ِیییتی ٝخیٖٛ
جٌّٛیسی ٔی وٙد.
بٌ ٝصازؼ ایس٘ا اش ی٘ٛایتیدییسظ ،اغیتیاتیییٗ
ٔضیٕیٛال بیسای ویاٞیؽ چیسبیی خیٚ ٖٛ
جٌّٛیسی اش تكّب ؾساییٗ تیٛیص ٔی ؾٛد.
ًٔاِضات جدید ٔحمماٖ دا٘ؿٍا ٜبسیػت َٛدز
اٍّ٘یع با بسزغی ٔ 0.5یّی ٖٛیس٘ٚد ٜیصؾىی
٘ؿاٖ ٔی دٞد اغتاتیٗ اش تیسٔٚیبی ٛآٔیبیِٛیی
ٚزیدی )(VTEجٌّٛیسی ٔی وٙد.
حسوت ِیت ٝدز داخُ ٚزیدٞای صٕیمیی زا
تسٔبٛآٔبِٛی ٔی ٘أٙدًٔ .اِضات ٘ؿیاٖ ٔیی
دٞد اغتاتیٗ خًس بسٚش VTEزا  51تیا 51
دزقد واٞؽ ٔی دٞیدVTE .ییىیی اش
ٕٟٔتسیٗ دالیُ حّٕ ٝلّبی  ٚغىتیٔ ٝیغیصی
اغت .اِبت ٝدازٚی اغتاتیٗ با بیسخیی دازٞٚیا
تداخُ دازد  ٚبایید تیحیت ٘یزیس ییصؾیه
ٔكسف ؾٛد؛ ِٚی ایٗ ًٔاِض ٝدغتٛزاِیضیٕیُ
ٞای جدیدی زا بسای دزٔاٖ بیییٕیازی ٞیای
لّبی ییؽ زٚی ٔحمماٖ لساز ٔی دٞد.
چٙدی ییؽ ٘یص ٔحمماٖ بیٕازغتاٖ صیٕیٔٛیی
ٔاغاچٛغت دز بٛغت ٖٛدزیافتٙد اغیتیاتیییٗ
وازبسد دیٍسی ٘یص دازد ٔ ٚیسي ٔ ٚیییس
بیٕازاٖ ٔبت ب ٝاغپ٘ٛدیّیت آ٘یىیییّیٛشاٖ ٚ

آزتسیت یػٛزیاتیه زا تا یه غ ْٛواٞیؽ
ٔی دٞد.
اغپ٘ٛدیّیت آ٘ىیّٛشاٖ ؾىّی اش آزتیسییت
اغت و ٝبا اِتٟا ٔفاقُ دز غت ٖٛفمسات ٚ
ٔٙايك دیٍس بدٖ بسٚش ٔی وٙد .ؾایش تیسییٗ
ص یٓ ایٗ بیٕازی ،دزد  ٚغفت ؾدٖ وٕس ٚ
لػٕت یؿت بدٖ اغت .ایٗ بیٕازی ٔضیٕیٛال
دز اٚاخس دٚزاٖ بّٛط  ٚاٚایُ جیٛا٘یی بیسٚش
ٔی وٙد.
ٚزْ ٔفاقُ یػٛزیاتیه ٘یٛصیی آزتیسییت
ٔصٔٗ اغت و ٝبا اِتٟا یٛغت ٔ ٚیفیاقیُ
ٕٞسا ٜاغت .ایٗ حاِت ٔضٕٛال بیٗ  03تا 13
غاٍِی بسٚش ٔی وٙد  ٚدز افیساد ٔیبیتی بیٝ
یػٛزیاشیع ؾایش تس اغیتٔ .یضیٕیٛال اییٗ
بیٕازاٖ دز ٔضسل بیٕازی ٞای لّبی صسٚلیی
لساز داز٘د ؤٕٟ ٝتسیٗ صأُ ٔسي ٔ ٚیس دز
غساغس جٟاٖ ٔحػٔ ٛی ؾٛد.

تَلید پارچِ ای َّشوٌد شبیِ
یکی اس هقاٍم تزیي بافت ّای بدى اًساى

غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝازنٔ -حمماٖ بسای اِٚیٗ باز ٔٛفیك بی ٝبیافیت
یازچٛٞ ٝؾٕٙدی ؾد٘د و ٝؾبی ٝغؿای زٚی اغتیٛاٖ ٞا اغت.
بٌ ٝصازؼ ایس٘ا اش یایٍا ٜایٙتس٘تی غایٙع اِست ،نسییش ییا ییسییٛغیتی یْٛ
)(Periosteumیسد ٜیا الیٝای ٔا٘ٙد یازچ ٝاغت و ٝزٚی اغتیٛاٖٞای
بدٖ وؿید ٜؾد ٚ ٜب ٝآٖ چػبید ٜاغت .ایٗ یسد ،ٜغؿایی زؾت ٝای اغیت
و ٝت ٝٙاغتیٛاٖ ٞای دزاش زا ٔی یٛؾا٘د.
أید ٔی زٚد اش ایٗ ٘ٛس یازچ ٝبتٛاٖ بسای تِٛید ٞس چیصی اش ِباظ ٔحافی
دز بسابس نسبٌ ٝسفت ٝتا تِٛید بافت ٞایی شیػتی اغتفاد ٜوسد و ٝدز آیٙیدٜ
بسای تضٛیم  ٚتسٔیٓ ٔفاقُ ٔٛزد اغتفاد ٜلساز ٔی ٌیس٘د.
یسیٛغت  ْٛغؿایی اغت و ٝتٕاْ اغتیٛاٖ ٞا بدٖ ا٘ػاٖ زا بی ٝاغیتیخیٙیای
ٔفاقُ ٔی یٛؾا٘د ٚ ٚیطٌی ٞای خاقی دازد.
ٔحمماٖ دا٘ؿٍا٘ ٜیٛغاٚث ِٚص دز اغتساِیا ٔی ٌٛیٙد ،یسیٛغتی ی ْٛؾیأیُ
یه ٔاد ٜذاتا ٛٞؾٕٙد اغت و ٝدز بسابس فؿیازٞیای حیاقیُ اش نیسبی،ٝ
اغتحىاْ افصٚد ٜای ب ٝاغتیٛاٖ ٞای ٔحىٓ بدٖ ٔی دٞد.
آٟ٘ا با اغتفاد ٜاش یه غیػتٓ تكٛیسبسدازی غ ٝبضدی تٛا٘ػتٙد اش يیسییك
تسغیٓ ٘مؿٔ ٝضٕازی ایٗ بافت  ٚتمٛیت ِٔٛفٞ ٝای اقّیٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،اییی اش
ایٗ یازچ ٝجدید ٛٞؾٕٙد ببافٙد .یع اش ایٗ ٔسحّ،ٝأىاٖ تیِٛییید بیافیت
يبیضی یسیٛغت  ْٛبا اغتفاد ٜاش ٘سْ افصاز يساحی ب ٝوٕه زایا٘ ،ٝآشٔیاییؽ
ؾد.
ایٗ یازچ ٝاش تسویب و ضٖ  ٚاالغتیٗ و ٝیسٚتییٗ ٞای ٕٟٔی دز بیافیت
بیِٛٛضیىی ٔحػٔ ٛی ؾ٘ٛد ،تٟی ٝؾد.

هقالِ علوی
خزافِّای فٌاٍری
در دًیای دیجیتال

ادأ ٝاش ؾٕاز ٜلبُی
در شارژ ماندن گوشی باتری را نابود میکند:
باتسی ٞای لدیٕی چٙییٗ ٔؿیىیّیی داؾیتیٙید أیا دز
ٌیت ٞای جدید اش باتسی ٞای ِیییتیییٔٛیی اغیتیفیادٜ
ٔیؾٛد و ٝایٗ أىاٖ زا بٚٝجٛد ٔیآٚز٘د و ٝشٔیا٘یی
و ٝؾازض آٟ٘ا یس ٔیؾٛد ب ٝقٛزت خیٛدویاز جیّیٛی
جسیاٖ بسق زا ٔیٌیس٘د.
دغتٍا ٜخٛد زا تا شٔا٘ی و ٝوأ خاِی ٘ؿید ،ٜؾیازض
٘ىٙیدی ایٗ ٔٛنٛس  ٓٞاش دیٍس باٚزٞای اؾتبیا ٜاغیت.
ٞس باتسیای تٛا٘ایی ٍٟ٘دازی ا٘یسضی دز دٚزٞ ٜیا ٚ
شٔاٖ ٞای ٔؿییكیی زا دازد .اییٗ حیسف بیا ٚزٚد
باتسیٞای جدیید ،ویٔ ٝیدت ٞیاغیت اش آٖ بیسای
دغتٍاٜٞا اغتفادٔ ٜیوٙیٓ ،بیاغاظ ؾد ٜاغیت .اییٗ
باتسی ٞا تضداد دفضات بیؿتسی ؾازضیریس ٞػتٙد  ٚبیسای
ایٗ ٔٙزٛز ٘یاشی ٘یػت و ٝوأ خاِی ؾ٘ٛد.
ٍٔاییىػُ بیؿتس بٔ ٝضٙی ویفیت بٟتس اغتی دٚزبیٗ 50
ٍٔاییىػّی با ٕ٘ٞ ٝ٘ٛؿت ٍٔاییىػّی چی ٝتیفیاٚتیی
دازد؟ دز ٚالش ٞیچفسلی ٘یػت .ایٗ باٚز غّى حیاقیُ
تبّیغات  ٚآٌٟی ٞای وٕپا٘ی ٞای بصزٌیی اغیت ویٝ
صدد بصزيتس زا ٘ؿا٘ ٝویفیت بٟتس ٔیٌیس٘د .دز ٚالیش
بسای ویفیت بٟتس دز دٚزبیٗ باید بٔ ٝییصاٖ ٘یٛزی ویٝ
غٙػٛز دٚزبیٗ ٔیتٛا٘د بٍیسد ،تٛج ٝوٙید .غٙػٛزٞای
بصزي تس ٕٔىٗ اغت ٍٔاییىػُ بیؿتسی زا بٞ ٝیٕیساٜ
داؾت ٝباؾیٙید .بیسای ا٘یتیییا دٚزبیییٗ خی ٛبیٝ
ٚیطٌیٞایی غیس اش ٍٔاییىػُ بیؿتس تٛج ٝوٙید.
٘باید اش ؾازضز آیپد بسای آیف ٖٛاغتفاد ٜوسدی ٔؿییف
٘یػت ایٗ ٔػاِ ٝاش ویا ٘ؿأت ٔیٌیسد .دز قٛزتی وٝ
دز  ٚغایت ایُ دز بسابس ایٗ ؾیازضز ٘یٛؾیتی ٝؾیدٜ
ؾازضز ٚ 555اتی و ٝلابُ اغتفاد ٜبسای آیپد  ٚآییفیٖٛ
اغت .با ٚجٛد ایٗ ٔػاِ ٝبػیازی فىس ٔیوٙٙد اغتیفیادٜ
اش ؾازضز آیپد بسای آیف ٖٛبٔ ٝضٙی اغتفاد ٜاش ٔٙبش بیسق
غیساغتا٘دازد اغت .ایٗ تكٛز غّى بٝخايس تفاٚت دز
ابضاد آی ید  ٚآیف ٖٛاییاد ؾد ٜاغت  ٚایٙىٕ٘ ٝایؿٍیس
بصزٌتس ٘یاش ب ٝبسق بیؿتس بسای ؾازض دازد.
٘باید ٞس زٚش وأپیٛتس خٛد زا ؾاتداٖ وٙیدی بیدییٟیی
اغت و ٝلساز دادٖ غیػتٓ زٚی حاِت اغیتیٙیدبیای بیٝ
وازبس وٕه ٔی وٙد دز وٕتسیٗ شٔاٖ ٕٔىٗ ب ٝحاِت
آٔاد ٜب ٝواز باشٌسدد .اش غٛی دیٍس ٚلتی اغتفیاد ٜبیٝ
قٛزت دا ٕی ٘یػت ٕٔ ٚىٗ اغت ٞس یىی د ٚغاصت
دٚباز ٜب ٝغیػتٓ ٔساجض ٝوٙید صال ٘ی٘ ٝیییػیت آٖ زا
ؾات داٖ وٙید ،أا باید دز ٘زس داؾت ٝباؾید وی ٝؾیات
داٖ وسدٖ آٖ  ٓٞشٔا٘ی و ٝچٙد غاصت يٛال٘ی ٘ییاشی
ب ٝغیػتٓ ٘دازیدٔ ،یتٛا٘د بسای وأپیٛتستاٖ ٔفید باؾد.
خاِی ؾدٖ حافزٔ ٝیاشی ،لًش جسیاٖ بسق ٔ ٚػا یّیی
اش ایٗ دغت اش فٛاید ؾات داٖ غیػتٓ اغت.
ٍ٘ ٝداؾتٗ آٗٞزبا ٘صدیه وأپیٛتس اي صات زا ییان
ٔیوٙدی ایٗ ٔػاِ ٝاش ٘زس فٙی اؾتبا٘ ٜیػت .بػییازی اش
ؾٕا ب ٝیاد دازید وی ٝبیا ٌیسفیتیٗ آٞیٙیسبیاییی زٚی
ف ییدیػهٞا اي صات زٚی آٖ اش بیٗ ٔیزفیت أیا
باید ب ٝییؿسفت ٞای قٛزت ٌسفت ٝتٛج ٝوٙید .أیسٚشٜ
بسای یان وسدٖ اي صات ذخییس ٜؾید ٜزٚی ٞیازد
دیػه ٞا ب ٝآٙٞسباٞای لدزتٕٙدی ٘یاش اغیت ویٞ ٝیس
جایی ییدا ٕ٘یؾ٘ٛد.
ٌٛؾی ٞای ٛٞؾٕٙد ٔٛجب غسياٖ ٔیؾ٘ٛدی ٛٙٞش ایٗ
بحج لدیٕی ٔیاٖ وازبساٖٛٔ ،افماٖ ٔ ٚیییاِیفیاٖ اییٗ
ٌیت ٞا دز جسیاٖ اغت ِٚی ؾٛاٞد لًضی وی٘ ٝؿیاٖ
دٞد یىی اش صٛأُ غسياٖ اغتفیاد ٜاش ٌیٛؾیی ٞیای
ٛٞؾٕٙد اغت ٚجٛد ٘دازد .بساغاظ ایٗ ٔػاٌِ ٝسٜٞٚیا
 ٚوٕپا٘ی ٞای شیادی ت ؼ ویسد٘ید بیاصیج ویاٞیؽ
اغتفاد ٜاش ٌیتٞا ٔیكٛقا دز غٙیٗ یاییٗ ؾ٘ٛد.

سٌتش ًوک هذاب در اًداسُ ًاًَ تَسط
هحققاى کشَر

غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝازنٔ -حمماٖ ایسا٘ی بسای اِٚیٗ باز ٔٛفك ب ٝغٙتص
ٞدفٕٙد ٔایضات ی٘ٛی ٕ٘ ٚه ٞای ٔرا جدید دز ا٘داش٘ ٜا٘ ٛبی ٝصیٙیٛاٖ
واتاِیصٚز دز فسایٙد ٞای ؾیٕیایی ؾد٘د.
غضید بالسی ،بسٌصیدٞ ٜیدٕٞیٗ دٚز ٜجؿیٙیٛاز ٜجیٛاٖ خیٛازشٔیی دز
ٌفتٍ ٛبا ٟٔس ارٟاز داؾتی دز ایٗ يس ب ٝغٙتص ٞدفٕٙد ٔایضات ی٘ٛیی ٚ
ٕ٘ه ٞای ٔرا جدید دز ا٘داش٘ ٜا٘ ٛیسداختیٓ تا اش آٟ٘ا دز فساییٙیدٞیای
ؾیٕیایی ،تغییس  ٚتبدیُ ٌسٟٞٚای صأّی  ٚغٙتص تسویبات صاِی اغیتیفیادٜ
ؾٛد.
ٚی با بیاٖ ایٙى ٝایٗ تسویبات بسای اِٚیٗ باز دز غایص ٘ا٘ ٛغٙتص ؾید ٜا٘ید،
خايس ٘ؿاٖ وسدی با اغتفاد ٜاش زٚؼ ٞای ٔیتّف  ٚدادٞ ٜای يیییفیی بیٝ
بسزغی ٔایضات ی٘ٛی ٕ٘ ٚه ٞای ٔرا یسداختیٓ.
بالسی صٛٙاٖ وسدی ب ٝدِیُ غاختاز وأ ی٘ٛی  ٚفالد فّص بٛدٖ ،اییٗ ٘یٛس
واتاِیصٌسٞا زا ٔی تٛاٖ ب ٝصٛٙاٖ واتاِیصٌس غبص ٔ ٚحیى دٚغت دز ٘یزیس
ٌسفت شیسا ٔٛجب آِٛدٌی ٔحیى شیػت ٕ٘ی ؾ٘ٛد.
ٚی افصٚدی با اغتفاد ٜاش بسزغی تحصی ٝحسازتی دز ایٗ تحمیمات ٔؿیییف
ؾد و ٝتا چ ٝدٔایی ٔی تٛاٖ اش ایٗ واتاِیصٌسٞا بسای ا٘یاْ ٚاوٙؽ ٞیای
آشٔایؿٍاٞی اغتفاد ٜوسد.
ٚی ٌفتی بضد اش غٙتص  ٚبسزغی غاختاز ایٗ ٘ا٘ٛواتاِیصٌسٞا با زٚؼ ٞیای
ٔصبٛز اش آٟ٘ا ب ٝصٛٙاٖ واتاِیصٌس بسای ا٘یاْ يیف ٚغیضی اش ٚاوٙؽ ٞیای
ؾیٕیایی چٙد جصیی  ٚتغییس  ٚتبدیُ ٌس ٜٚصأُ ٞای صاِی اغتیفیادٔ ٜیی
ؾٛد.

