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محقق ایراوی الگًریتمی ترای کطف اطالعات فاش ضدٌ ساخت


علم
ی فناوري

تصايیری از یک خًدريی
الکتریکی تا ظاَری کالسیک

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن-یه قطور ذٛزضٚؾاظی
ٕ٘ ٝ٘ٛاِٚی ٝذٛزضٚی ٔؿاتم ٝای اِىسطیرىری ترا راٞرطی
والؾیه ضا ضٕ٘ٚایی وطز ٜاؾر.
تٌ ٝعاضـ ذثطٌعاضی ٟٔط ت٘ ٝمُ اظ اٍ٘ردرر ،قرطورر
ایٙفیٙیسی ت ٝزاظٌی اظ یه ذٛزضٚی ٔؿاتمر ٝای خراِرة
ضٕ٘ٚایی وطز ٜاؾر.
ایٗ ظیطٔدٕٛػِ ٝرٛورؽ ٘ریرؿراٖ اظ ۴Prototype
ضٕ٘ٚایی وطز ٜو ٝیه ذٛزضٚیی اِىسطیىی ترا عرطاحری
والؾیه اؾر .ایٗ ذٛزض ٚتازٔاغ ٝای تّٙس ،یطخ ٞرایری
تیط ٖٚظز ٜخّة زٛخٔ ٝی وٙس.

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -یه زا٘كٕٙس ایطا٘ی اٍِٛضیسٕی ؾاذس ٝو٘ ٝكاٖ ٔی زٞس وّیه وطزٖ
ضٚی ِیٙه ٞای ٔرسّف ی ٝاعالػازی اظ واضتط ضا فاـ ٔی وٙس.
تٌ ٝعاضـ ٟٔط ت٘ ٝمُ اظ اٍ٘درٟٔ ،ؿا زاظیىی ٔحمك ایطا٘ی زا٘كٍا ٜخّی زرىرٙریره فرسضاَ ِرٛظاٖ
( ) EPFLاٍِٛضیسٕی ؾاذس ٝو٘ ٝكاٖ ٔی زٞس تا وّیه وطزٖ ضٚی ِریرٙره ٞرای ٔرررسرّرف زض
ٔطٚضٌطٞا ی ٝاعالػازی اظ واضتط فاـ ٔی قٛز .ایٗ اٍِٛضیسٓ زض حمیمر ٘كاٖ ٔی زٞس یر ٝترررف
ٞایی اظ ٔٛزٛضٞا زٛنیِ ٝیٙه حطیٓ ذهٛنی فطز ضا ضػایر ٔی وٙٙس.
ؾیؿسٓ یا ٔٛزٛض زٛنیِ ٝیٙه زض حمیمر ظیطٔدٕٛػ ٝای اظ ؾیؿسٓ فیّسطی ًٙاعالػرازری اؾرر ورٝ
اِٛٚیر یا ضزث ٝتٙسی یه ایسٓ اظ زیسٌا ٜواضتطاٖ ضا خیف تیٙی ٔی وٙس.
تٞ ٝطحاَ ایٗ ٔحمك تا ٕٞىاضی ٌطٞٚی اظ زا٘كٕٙساٖ اٍِٛضیسٓ ؾاذس ٝقس ٜضا تٛٔ ٝزٛضٞای زرٛنریرٝ
ِیٙه ٚJester ٚMovielensاضز وطز٘س .ؾدؽ ٔحمماٖ ٘ظطی ٝتاظی ضا ت ٝاٍِٛضیسٓ اضاف ٝوطز٘رس
زا اؾسطازػی ٞای وّیه ذٛض ٔطتٛط تٔ ٝطٚضٌطٞای ٔرسّف ضا ضزیاتی وٙٙس.
ایٗ زحمیك ٘كاٖ زاز ۸۳ ٜزضنس وّیه ضٚی ِیٙه ٞای زٛنی ٝقس ،ٜحدرٓ ظیرازی اظ اعرالػراذ
قرهی فطز ضا فاـ ٔی وٙس.

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -زضٔاٖ تریرٕراضی
ٞای ذغط٘اوی ٔا٘ٙس ٞ ٚALSا٘سیٍٙس ٖٛو ٝترٝ
زرطیة قثى ٝػهثی ٔغع ا٘ؿاٖ ٔٙدط ٔی قر٘ٛرس
تا زؾسىاضی غٖ ٕٔىٗ قس ٜاؾر.
تٌ ٝعاضـ ٟٔط ت٘ ٝمُ اظ اٍ٘در ،خیكطفس ٝزطیرٗ
قی ٜٛزؾسىاضی غٖ زا ت ٝأطٚظ وCRISPR- ٝ
٘ ۴Casاْ زاضز ،زٟٙا لازض ت ٝایداز زغییرطازری زض
زی اٖ ای ا٘ؿاٖ اؾر.اٌط ی ٝایٗ واض ت ٝزضٔراٖ
تطذی تیٕاضی ٞا وٕه ٔی وٙس ،أا اظ آٖ ٕ٘ری
زٛاٖ تطای ٔماتّ ٝتا تریرٕراضی ٞرای ٔرطٌرثراضی
ٔا٘ٙس ٞ ٚALSا٘سیٍٙس ٖٛاؾسفاز ٜوطز.
ALSیررا ترریررٕرراضی اؾررىررّررطٚظ خررا٘ررثرری
آٔیٛزطٚفیه ٔٛخة زرررطیرة خریركرط٘ٚرسٚ ٜ
غیطلاتُ زطٔیٓ زض زؾسٍا ٜػهثی ٔطوعی (ٔغع ٚ
٘راع)  ٚزؾسٍا ٜػهثی ٔحیغی ٔری قرٛز .ایرٗ
تیٕاضی ٔٙدط ت ٝاظ زؾر ضفسٗ زسضیدی ػّٕىطز
ػضالذ (تٚ ٝیػ ٜػضالذ ٔرغظ) ٔیٌرطزز ٚ
تا زضؼیف ٔاٞیچٞ ٝا تسسضیح فطز ت ٝفّح ػٕٔٛری

ٔثسال ٔی قٛز .ت ٝعٛضی و ٝزٛا٘رایری ٞرطٌر٘ٛرٝ
حطوسی اظ قرم ؾّة ذٛاٞس قرسٔ .رؼرٕرٛال
ٔثسالیاٖ ت ٝایٗ تیٕاضی ٔسذ ظٔاٖ ظیازی ظ٘رسٜ
ٕ٘یٔا٘ٙس.
تیٕاضی ٞا٘سیٍٙس ٓٞ ٖٛتراػر وراٞرف قرسیرس
وٙسطَ ػضال٘ی ،اذسالَ ٞیدا٘ری  ٚزرساذرالذ
آؾیة قٙاذسی (خازِٛٛغیه) زض یاذسٞٝای ٔرغرع
ٔیقٛز.
خػٞٚكٍطاٖ زا٘كٍا ٜؾٗ زی ٌٛ ٝتؼس اظ ؾاَ ٞرا
زحمیك  ٚتطضؾی ت ٝیره ضٚـ ػرٕرّری ترطای
زؾسىاضی ٞRNAا(ؾِٛٔ ٝى َٛزضقر انّی
وٚ ٝخٛز آٖ تطای ٞ ٌٝ٘ٛ ٕٝٞای قٙاذس ٝقرسٜ
ظیؿسی ،ضرطٚضی اؾرر) زؾرر یرافرسر ٝا٘رس
و٘ ۴RCas ٝاْ زاضز  ٚاظ عطیك آٖ ٔری زرٛاٖ
اقسثاٞاذ ِٔٛىِٛی وٙٔ ٝدط تر ٝاترسرال تر ٝزٚ
تیٕاضی فٛق اِصوط ٔی قٛز ضا تطعطف وطز.
ایٗ زؾساٚضز تعضي ػّرٕری اظ عرطیرك ایردراز
زغییطازی زض تطذی آ٘عیٓ ٞای ٞسف زض ِٔٛىَٛ

مقالٍ
ٞای RNAضخ زاز ٜاؾر ٘ ٚرسریردر ٝآٖ زض
آظٔررایكررٍررا ٜانررالا  ٚترراظؾرراظی زررمررطیررثررا
زٕأی ٞRNAای آؾیة زیس ٜیه ؾّر َٛزض
ٔاٞیچ ٝفطزی تیٕاض تٛز ٜاؾر.
زا٘كٕٙساٖ زض زالـ ٞؿسٙس زا ترا اضزرمرای ایرٗ
ضٚـ اظ نررحررر اخررطای آٖ زض قررطایررظ
غیطآظٔایكٍاٞی ٘یع اعٕیٙراٖ حرانرُ ورٙرٙرس.
یاِف انّری اؾرسرفراز ٜاظ ضٚـ  ۴RCasزض
ٔحیظ ػازی  ٚزض لثاَ ؾّٞ َٛای ترسٖ ا٘ؿراٖ
اؾر .تایس زٛخ ٝزاقر و ٝز ٚتیٕراضی ٚALS
ٞا٘سیٍٙس ٖٛزا ت ٝأطٚظ الػالج تٛز ٜا٘س ٞ ٚریر
زضٔاٖ لغؼی تطای آٟ٘ا یافر ٘كس ٜاؾر.

گام محققان کطًر در جُت افسایص عمر تاتریَای لپتاپ

اِثس ٝایٗ ؾطیغ زطیٗ ذٛزضٚی اِىسطیىی ت ٝحؿاب ٘رٕری
آیس أا ٘ؿثر تٔ ٝسَ ۶زؿال تطزطی زاضز.
ٕٞچٙیٗ تس٘ ٝذٛزض ٚاظ ٚضلٞ ٝای اؾسیُ ؾاذس ٝقس ٜورٝ
ت ٝعٛض زؾسی قىُ زاز ٜقس ٜا٘س.

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -قطور زٛیٛزا  ٚقرطورر
ایٙسُ زض خٟر زرٛؾرؼر ٝذرٛزضٞٚرای اِرىرسرطیرىری ٚ
ذٛزضٞٚای ذٛزضاٖ ،تا یىسیٍط ٕٞىاضی ذٛاٙٞس وطز.
تٌ ٝعاضـ آ٘ا اظ ٘فرذثط ،زٛیٛزا زض حاَ ٞرٕرىراضی ترا
قطور ایٙسُ اؾر ،زّفیمی اظ ٕٞىاضی قطور فؼراَ زض
حٛظ ٜفٙاٚضی  ٚقطوسی ناحة ٘اْ زض نٙؼر ذٛزض ٚزض
خٟر زٛؾؼ ٝؾیؿسٓ السهازی تطای اضزثاط ٔیاٖ ذٛزضٞٚا.
تا اقسطانٌصاضی زازٜٞای ضا٘ٙسٌی ٛٞقٕرٙرس ذرٛزض،ٚ
ایٗ قطور ٞا اٞسافی ٔا٘ٙس زٛؾؼ٘ ٝمكٞٝا  ٚتٟثٛز ؾیؿسرٓ
ضإٙٞایی ضا٘ٙس ٜتط خایٔ ٝحاؾثاذ اترط ضا ٞرسف ٌرصاضی
وطزٜا٘س.
اضیىؿ ،ٖٛقطور غاخٙی لغؼٝؾاظی ذرٛزض( ٚز٘ؿرٚ )ٛ
قطور ٔراتطازری NTT DoCoMoزرررر ػرٙرٛاٖ
«وٙؿطؾیٔ ْٛحاؾثاذ ذٛزضٚؾاظی ٌٛق» ٝایٗ ازرحراز
ضا ت ٝػٟسٌ ٜطفس ٝا٘س .زمطیثا  ٕٝٞضٚی فضای حراورٓ ترط
نٙؼر ذٛزضٚؾاظی خٟاٖ آٌاٞی زاض٘س ٕٞ ٚىاضی ٔیاٖ
قطورٞا ٘یع تٕٞ ٝاٖ ٔمساض ٔؼٕ َٛاؾر.
ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ قطور ٚایٕٛی آِفاتر  ٚخٙطاَ ٔٛزٛضظ ترا
ِیفر ٕٞىاضی ٔیوٙٙس .ض٘٘ ٚ ٛیؿاٖ ٘یع تا یىسیٍط ضٚاتظ
ذٛتی زاض٘س  ٚغ َٛخؿرٚخٛی ییٗ «تایس٘» ٚیع یٙیرٗ
ٞسفٍصاضی ای وطز ٜاؾر ،زمطیثا ٔیزٛاٖ ٌفر و ٝزٕراْ
قطورٞای ٔكات ،ٝتا یىسیٍط ٕٞىاضی زاض٘س.
قطور زٛیٛزا ٘یع اذیطا تٞ ٝرٕرطأ ٜرعزا عرطا زرِٛریرس
ذٛزضٚی اِىسطیىی ٛٞقٕٙس زض آٔطیىا ضا ٘یع آغاظ وطزٜ
اؾر .زض خطٚغ ٜاضزثاط ذٛزضٞٚا تا یىسیٍط ،تٔٝطٚض ظٔاٖ
حدٓ ػظیٕی اظ زازٜٞا ایداز ٔیقٛز و ٝآٖ ٘یع ٘ریراظ ترٝ
ٔسیطیر  ٚخطزاظـ ذٛاٞس زاقر.
قطور زٛیٛزا اػالْ وطز ٜاؾر ور ٝحردرٓ زازٞ ٜرای
ٔثازِ ٝقسٔ ٜیاٖ ذٛزضٞٚا  ٚؾیؿسٓ اتط زا ؾراَ  ۲۱۲۸ترٝ
ٔاٞا٘ ۸۱ ٝاٌعاتایر ذٛاٞس ضؾیس  ٚزض ٚالغ عرثرك اػرالْ
ایٗ قطور ایٗ ٔمساض ٞ۸۱عاض تطاتط تعضي زرط اظ ٔریرعاٖ
زثازَ زازٜٞای و٘ٛٙی ٔیاٖ ذٛزضٞٚاؾر.



ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -یه قطور تیٛزىِٛٙرٛغی تر٘ ٝراْ AUM Cardiovascularزض
٘ٛضثفیّس ٔی ٝٙؾٛزا زاییسی ٝؾاظٔاٖ غصا  ٚزاضFDA) ( ٚضا تطای یه ٌٛقی خعقىی خیكطفس ٝت ٝزؾرر
آٚضز.تٌ ٝعاضـ ایؿٙا  ٚت٘ ٝمُ اظ  ،bioportfolio.comؾاال٘ٔ ۸۱.۸ ٝیّی ٖٛآٔطیرىرایری زیراض زضز
لفؿ ٝؾی ٝٙقس ٚ ٜتؿیاضی اظ آٟ٘ا اظ آظٖٔٞٛای اؾسطؼ تطای قٙاؾایی تیٕاضی ٞای ورط٘ٚرطی اؾرسرفرازٜ
ٔیوٙٙس.ایٗ آظٖٔٞٛا زلیك ٘ثٛز ٚ ٜت ٝزٕطیٗ ،زاض ٚ ٚأىا٘اذ ٚیػ٘ ٜیاظ زاض٘سٕٞ .چٙیٗ ٞعیٞٝٙای ٔیّیاضز
زالضی ضا ت ٝؾیؿسٓٞای خعقىی زحٕیُ ٔیوٙٙسٔ.حمماٖ زض ایٗ خػٞٚف تطای ضفغ ایٗ ٔكىُ زؾر ترٝ
ؾاذر یه ؾیؿسٓ آظٔایف ؾطیغ  ٚغیط زٟاخٕی تس ٖٚزكؼكغ تطای قرٙراؾرایری ا٘ؿرسازٞرای ػرطٚق
وط٘ٚطی ظزٜا٘س.ایٗ زؾسٍا ٜخسیس و٘CADence ٝاْ زاضز ،زطویثی اظ اؾسسٛؾىرٛج ٘ ٚرٛاض لرّرة(
)ECGزض یه زؾسٍا ٜاؾرCADENCE .زٛؾظ خعقىاٖ ٔطالثرٞای اِٚیٛٔ ٝضز اؾرسرفراز ٜلرطاض
ٌطفس ٝزا ت ٝزكریم ٔٛاضز ٔكىٛن لّثی وِ ٝعٔٚا تایس ت ٝیه خعقه ٔسرهم لّة ٔطاخؼ ٝورٙرٙرس،
تدطزاظز.خعقه ت ٝنٛضذ ٔىطض ایٗ زؾسٍا ٜضا تط ضٚی یٟاض ٘مغ ٝزض لفؿ ٝؾی ٝٙلطاض زازٞ ٚ ٜط تراض آٖ
ضا تطای ضثظ زازٜٞا فؼاَ ٔیوٙس .خؽ اظ آٖ CADenceزازٜٞای ذٛز ضا ت ٝیه ؾیؿرسرٓ خرطزاظـ
آ٘الیٗ ا٘سماَ ٔیزٞس و ٝاعالػاذ زض آ٘دا آ٘اِیع قس٘ ٚ ٜسایح زض ػطو یٙس زلیم ٝاضائٔ ٝیقٛز.

درمان العالج تریه تیماری َای جُان تا دستکاری شن

ٛٔ ۴Prototypeزٛضی تا  ۸۹۱اؾرة تررراض یرا ۸۲۱
ویّٚٛاذ تطق ٔی زٛا٘س ؾطػر ذٛز ضا زض  ۸.۸ثرا٘ریر ٝاظ
نفط ت ۸۱۱ ٝویّٔٛسط تطؾا٘سٕٞ .چٙیٗ تاالزطیٗ ؾطػر آٖ
٘یع  ۸۷۱ویّٔٛسط تطؾاػر اػالْ قس ٜاؾر.

تًیًتا ي ایىتل ترای ارزانتر
ضدن خًدريَای تدين راوىدٌ
ائتالف کردود

ريومایی از یک گًضی پسضکی مدرن

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ -حمماٖ ایطا٘ی
خٛقف ٞای ٘ا٘ٛوأدٛظیسی آظٔرایكرٍراٞری ضا
ؾٙسع وطزٜا٘س و ٝزض زِٛیس اتطذاظٖٞا وراضترطز
زاض٘س ٛٔ ٚخة تٟثٛز ػّٕىطز آٖٞا ذرٛاٞرٙرس
قس.
تٌ ٝعاضـ ٟٔط ت٘ ٝمُ اظ ؾساز ٚیرػ ٜزرٛؾرؼرٝ
فٙاٚضی ٘ا٘ٔ ٛؼا٘ٚر ػّٕی  ٚفٙاٚضی ضیراؾرر

ضىاسایی تمدن اوساوی
َ ۳۶سار سالٍ در اوديوسی

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -تاؾساٖ قٙاؾاٖ ٔٛفك
ت ٝزرٕیٗ زلیك ػٕط ز٘ساٖ ٞای ترطخرای ٔرا٘رس ٜاظ
ا٘ؿاٖ ٞایی قس ٜا٘س و ٝزٟٞا ٞرعاض ؾراَ لرثرُ زض
خعیط ٜؾٔٛازطای غطتی وكٛض ا٘س٘ٚعی ظ٘سٌی ٔری
وطز٘س.تٌ ٝعاضـ ٟٔط ت٘ ٝمُ اظ آضؼ زىٙیىا ،ایرٗ
ز٘ساٖ ٞا زض ؾراَ  ۸۴۹۱زض غراض ورٛیرىری ترٝ
٘اْ Lida Ajerوكف قس ٜا٘س و ٝاظ ٔسزٟا لرثرُ
ؾط٘د ٞایی زض ٔٛضز ٚخٛز زٕرسٖ ا٘ؿرا٘ری تؿریراض
لسیٕی زض آٖ قٙاؾایی قس ٜتٛز.
یٛخیٗ زٚتٛیؽ تاؾساٖ قٙاؼ ّٙٞسی تطای اِٚیٗ تاض
زض ؾاَ  ۸۱۴۱ت ٝحفاضی زض ایٗ غراض خرطزاذرر ٚ
تطضؾی ٞای تؼسی زض ایرٗ غراض ٘كرا٘رٍرط ٚخرٛز
تالیٕا٘س ٜاخؿاز حیٛا٘ازی اظ زٟٞا ٞعاض ؾاَ لثُ تٛز.
زض حاِی و ٝخیف اظ ایٗ زهرٛض ٔری قرس ؾراترمرٝ
حضٛض ا٘ؿاٖ زض ایٗ ترف اظ خٟاٖ تٞ ۹۱ ٝعاض ؾاَ
لثُ ٔی ضؾس ،تطضؾی ٞای خسیسزطی ور ٝزرٛؾرظ
ویطا ٚؾساٚای اظ زا٘كٍا ٜاؾسطاِیرا ترط ضٚی ز٘رساٖ
ٞای ٔصوٛض  ٚیٙس اؾىّر لسیٕری ا٘ردراْ قرس،ٜ
حاوی اؾر ؾاتم ٝحضٛض ا٘ؿاٖ زض ایٗ خعیط ٜتراِر
تط ٞ ۳۶عاض ؾاَ اؾر.تطای افعایف زلر ایٗ تطضؾی
ٞای غ٘سیىی ،قطایظ آب ٛٞ ٚایی خعیط ٜؾٔٛازطای
غطتی  ٚؾغح آب زضیا زض ایٗ ترف اظ خٟاٖ ٘یع تٝ
قیٞ ۳۶ ٜٛعاض ؾاَ لثُ قثی ٝؾاظی قس.
زا٘كٕٙساٖ تطای زرٕیٗ زلیك ػٕرط ایرٗ ز٘رساٖ اظ
اؾساالوسیر ٞای ٔٛخٛز زض غاض و ٝحسٚز ٞ ۱۹عاض
ؾاَ ػٕط زاض٘س ٘یع اؾسفاز ٜوطز ٚ ٜتا ترطضؾری الیرٝ
ٞای ٔرسّف آٖ ت ٝایٗ ٘سید ٝلغؼی ضؾریرس٘رس ورٝ
ز٘ساٖ یاز قس ٜتیف اظ ٞ ۳۱عاض  ٚوٕسط اظ ٞ ۱۳رعاض
ؾاَ ػٕط زاضز.

ترک سیگار در خًاب!

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن٘ -سایح یه تطضؾی خسیس زاییرس ٔری
وٙس و ٝا٘ؿاٖ ٞا ٔی زٛا٘ٙس زض حیٗ ذٛاب اظ عرطیرك اؾرسرفراز ٜاظ
ٌٛقی  ٚقٙیسٖ تطذی ٔغاِة آٟ٘ا ضا فطاتٍیط٘س.
تٌ ٝعاضـ ٟٔط ت٘ ٝمُ اظ زیدیساَ زط٘سظٔ ،حمماٖ زا٘كرٍراPierre ٜ
et Marie Curieزض خاضیؽ ٔی ٌٛیٙس حافظ ٝا٘ؿاٖ لازض ت ٝثثرر

خٕٟٛضی ،ضقس  ٚزٛؾؼ ٝخٛأغ تكطی ٕٛٞاضٜ
ٔؿسّعْ زِٛیس ٔ ٚهطف ا٘طغی تٛز ٜاؾر.
ٔهطف ؾٛذر ٞای فؿیّی زدرسیرس ٘راخرصیرط
ت ٝػٛٙاٖ ٔٙاتغ ا٘رطغی ،تر ٝػرّرر ٔكرىرالذ
ظیؿر ٔحیغی فطاٚاٖٞ ،طٌع خٛاترٍرٛی تكرط
تطای ازأ ٝتما ،زٛؾؼ ٚ ٝزىأُ ٘رٛاٞس تٛز.
اظ ؾٛی زیٍط ،ضقس فعایٙس ٜتاظاض زردرٟریرعاذ
اِىسط٘ٚیىی لاتُ حُٕ اظ خِّٕ ٝحزراج ٞرا ٚ
ٌٛقی ٞای ٛٞقٕٙس ،افعایرف زرمراضرا ترطای
ؾاذر  ٚزٛؾؼ ٝزدٟیعاذ شذیط ٜا٘طغی ضا ترٝ
ز٘ثاَ زاقس ٝاؾر.
اتطذاظٖٞا زض آیٙسٜای ٘عزیره ٔری زرٛا٘رٙرس
خایٍعیٗ ذٛتری ترطای تراعرطی ٞرای ضایرح
أطٚظی تاقٙس.

ٟٔسی قثا٘ی ٘ٛـ آتازی ،ػضٞ ٛیأذ ػّرٕری
زا٘كٍرا ٜوراقراٖ ٔ ٚردرطی عرطا ا رٟراض
زاقر :زض خػٞٚف حاضط زالـ قس ٜاؾر زرا
تا خٛقا٘سٖ اِىسطٚز اتطذاظٖ ٞا ترا یره ٘رٛع
خٛقف ٘ا٘ٛوأدٛظیسی ،واضایی  ٚػرٕرّرىرطز
آٖٞا تٟی ٝٙقٛز.
ٚی ذاعط٘كاٖ وطز :ایٗ خٛقف ٘ا٘ٛوأدٛظیسی
ت ٝوٕه یه ضٚـ اضظاٖ ،آؾاٖ  ٚؾاظٌاض ترا
ٔحیظ ؾٙسع قس ٜاؾر و ٝزِٛیس ایٗ خٛقفٞرا
زض ٔمیاؼ نٙؼسی ضا زض آیٙس ٜأىاٖخصیط ٔری
وٙس؛ ٞطیٙس ایٗ ٘ٛع خرٛقرف ٞرا ٞرٙرٛظ زض
ٔطحّ ٝی زحمیك  ٚزٛؾؼ ٝاؾر  ٚضا ٜظیازی زرا
زداضی ؾاظی  ٚاؾسفاز ٜاظ آٖٞا زض ٔمیاؼٞای
نٙؼسی تالی ٔا٘س ٜاؾر.

کطف تسرگتریه مىطقٍ آتطفطاوی جُان در قطة
ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -زحمیماذ اظ
ضا ٜزٚض یه زا٘كد ٛزض لغة خٛٙب ٘كراٖ
زاز ٜتعضٌسطیٗ ٔٙغم ٝآزكفكا٘ی خرٟراٖ زض
ایٗ ٘مغ ٝلطاض زاضز.
تٌ ٝعاضـ ٟٔط ت٘ ٝرمرُ اظ ایرٙرسخرٙرس٘رر،
زا٘كٕٙساٖ ٔؼسمس٘رس ترعضٌرسرطیرٗ ٔرٙرغرمرٝ
آزكفكا٘ی وط ٜظٔیٗ ظیط یرد ٞرای لرغرة
خٛٙب لطاض زاضز .خاِة آ٘ى ٝایٗ زرحرمریرك
زٛؾظ یه زا٘كدٛی ؾاَ ؾر ْٛزا٘كرٍراٜ
ازیٙثٛضي ا٘داْ قس ٚ ٜزض ٘رٛع ذرٛز تری
ؾاتم ٝت ٝقٕاض ٔی ضٚز.
زحمیماذ ٘كاٖ زاز  ۴۸آزف فكاٖ تا اضزفراع
 ۸۱۱زا ٔ ۶۱۸۱سط زض ٔٙغم ٝای ٚؾیغ West
Antarctic Rift Systemلطاض زاض٘س.
ظٔیٗ قٙاؾاٖ  ٚواضقٙاؾاٖ ید ٔؼسمس٘س ایرٗ
ٔٙغمٞ ٝا تا ضٌ ٝآزف فكا٘ی قرطق آفرطیرمرا
ٔكاتٟر زاضز و ٝزضحاَ حاضرط خرطزرطاورٓ
زطیٗ حٛظ ٜآزف فكا٘ی خٟاٖ اؾر.

ٔحمماٖ زا٘كٍا ٜازیٙثطٚي اظ ضا ٜزٚض ضٚی
الیٞ ٝای ظیطیٗ ید ،زحمیمازی تطای وكرف
لّٞ ٝای خٟٙاٖ ؾ ًٙتاظاِر ا٘داْ زاز٘س.
آٟ٘ا تا اؾسفاز ٜاظ ضازاضٞای ٘فٛش وٙٙس ٜت ٝید
قىُ ظٔیٗ ضا زض ٔٙغم ٝاضظیاتی وطز٘رس .زض
ٔطحّ ٝتؼس یافسٞ ٝای ذٛز ضا ترا اعرالػراذ
خیكیٗ  ٚػىؽ ٞای ٔاٛٞاض ٜای ٕٞ ٚچٙریرٗ
اعالػاذ ظٔیٗ قٙاؾی ٔمایؿ ٝوطز٘س.

زوگ َطدار آیفًن ۸تا وگاٌ کردن خامًش می ضًد

ؾطٚیؽ ذرثرطی ضٚظ٘رأر ٝاضن -عرثرك
ٌعاضـ ٞای خسیس آیف ۱ ٖٛت ٝواضتط اخراظٜ
ٔی زٞس فمظ تا ٍ٘ا ٜوطزٖ ت ٝزؾسٍا ٜظ٘رً
ٞكساض خیأه ،زٕاؼ ٛ٘ ٚزفیىریركرٗ ٞرای
زیٍط ضا تی نسا وٙس.
تٌ ٝعاضـ ٟٔط ت٘ ٝمُ اظ زیّی ٔیُ ،آیف۱ ٖٛ
احسٕاال زاضای فٙاٚضی اؾر ور ٝتر ٝوراضترط
اخاظٔ ٜی زٞس تس ٖٚاؾسفراز ٜاظ زؾرسرا٘رف
٘ٛزیفیىیكٗ زؾسٍا ٜضا تی نسا وٙس.
عثك ٌعاضقی خسیس زض ایٗ ضٚـ واضتط ترا

 ٚیازٌیطی اعالػازی اؾر و ٝاظ عطیك حؽ قٛٙایی زض ظٔاٖ ذٛاب
زضیافر ٔی وٙس .اِثس ٝایٗ أط زض ٔطاحُ ذانی اظ ذٛاب ازفاق ٔری
افسس.
ایٗ خػٞٚكٍطاٖ زض خطیاٖ یه آظٔایف ،افطاز زض حاَ ذٛاب ضا زض
ٔؼطو انٛازی تا فطوا٘ؽ ٞای فطاٚاٖ تا قسذ ترطاترط لرطاض زاز٘رس.
اٍِٛی زٗ ایٗ انٛاذ ٘یع ٔسٙاٚب تٛز .آ٘اٖ ؾدؽ اظ عطیك زرحرّریرُ
ٚاوٙف ٞای ضفساضی  ٚثثر فؼاِیر ٞای اِىسطیىی ٔغع ثاتر وطز٘رس
و ٝافطاز ٔٛضز آظٔایف اٍِٞٛای انٛاذ خرف قس ٜضا یاز ٌرطفرسرٝ

ٍ٘ا ٜذٛز ٔی زٛا٘س نرٛذ ،ظ٘رً ٞكرساض
خیأه ،زٕاؼ ٛ٘ ٚزیفیىیكٗ ٞای زیرٍرط ضا
تی نسا وٙس.
ٌرریررّررطٔرر ٛضأررثرر ٛیررىرری اظ تررط٘ررأررٝ
٘ٛیؿاٖ iOSایٗ لاتّیر ضا وكرف ورطزٜ
اؾررر .ا ٚوررسی زض ٘ررطْ افررعاض افكررا
قسHomePod ٜوكف وطزٕٞ .چٙیٗ اٚ
زضتاض ٜوكف ٞای زیرٍرط ذرٛز اظ خرّٕرٝ
فٙاٚضی قٙاؾایی نٛضذ آیف ٖٛخرسیرس زض
زٛییسط اذثاضی ٔٙسكط وطز ٜاؾر.
ایٗ ٚیػٌی اظ فٙاٚضی ٔكاتٟی اؾسرفرازٔ ٜری
وٙس و ٝزض٘ؿُ ٞای ٔرسّف ٔٛترایرُ ٞرای
ؾأؿ ً٘ٛت ٝواض ضفس ٝاؾر.
ٚیػٌی ٔصوٛض ٘Smart Stayاْ زاضز ٚ
ٍٙٞأی و ٝواضتط نفحٕ٘ ٝایف ضا ٍ٘أ ٜری
وٙس ،آٖ ضا فؼاَ ٍ٘ٔ ٝی زاضز.
اِثس ٝاظ ایٗ ٚیػٌی خسیس آیف ٖٛاعرالػراذ
تیكسطی زض زؾسطؼ ٘یؿر.

ا٘س .ایٗ ازفاق زض ٔمغؼی اظ ذٛاب ازرفراق افرسراز ور ٝؾرٛغٞ ٜرای
آظٔایف تسٖ  ٚیكٕا٘كاٖ ضا حطور ٔی زاز٘س ،تیكسرط ذرٛاب ٔری
زیس٘س  ٚؾطیغ زط ٘فؽ ٔی وكیس٘س .اِثس ٝیازٌیطی زض خطیاٖ ػرٕریرك
زط قسٖ ذٛاب ٕٞ ٚعٔاٖ تا واٞف فؼاِیر ػضّٞ ٝا ٘یع ضخ زاز.
أا ٔكىُ انّی ایٗ اؾر وٚ ٝلسی ذٛاب وأال ػٕیرك ٔری قرٛز،
ض٘ٚسی ٔؼىٛؼ ازفاق ٔی افسس  ٚفطز آ٘چ ٝضا و ٝزض ٔطاحُ اتسرسایری
ذٛاب آٔٛذس ٝفطأٛـ ٔی وٙسِ .صا قطط حفظ زا٘ؿسٞ ٝرای ظٔراٖ
ذٛاب ایٗ اؾر و ٝفطز لثُ اظ ػٕیك قسٖ ذٛاتف تیساض قٛز.

 ۵۱پیصتیىی تیل گیتس
کٍ تٍ حقیقت پیًست

ازأ ٝاظ قٕاض ٜلثُ:
 .۴دستیاران شخصی ي ایىتروت اشیا
تیُ ٌیسؽ خیفتیٙی وطز ٜتٛز و ٝزؾسٍاٜٞای ٞرٕرطاٜ
قرهی زٛؾؼٔ ٝییاتٙس  ٚت ٕٝٞ ٝزؾسٍاٜٞرای زیرٍرط
اقرال ی ٝزض ذا٘ ٝتاقس  ٚی ٝزض زفسط واضٔ ،رسرهرُ
ذٛاٙٞس قس  ٚت ٝزثازَ اعالػاذ ٔیخطزاظزٕٞ .چرٙریرٗ
اغّة واضٞای قرهی اظ لثیُ تاظتیٙی ایٕیرُ ،ذرطیرس
ٔایحساج ضٚظٔط ٚ ٜتؿیاضی اظ واضٞای زیٍط اظ ٞط ٘مغٝ
أىاٖخصیط ذٛاٞس تٛز.
حاال ایٗ خیفتیٙی تٔ ٝا٘ٙس زیرٍرط خریرف تریرٙری ٞرای
ٔحیطاِؼم َٛتیُ ٌیسؽ تٚ ٝالؼیر خیٛؾرسرٌ ٚ ٝرٌٛرُ
یه زؾسیاض قرهی تط ضٚی زّفٗ ٞرای ٞرٕرطا ٜاضائرٝ
وطز ٜاؾر و ٝزلیما  ٕٝٞخیفتیٙیٞای تیُ ٌیرسرؽ ضا
خأ ٝػُٕ خٛقا٘س ٜاؾر.
ٕٞچٙیٗ زؾسٍاٞ ٜای ٛٞقٕٙسی ٔا٘ٙس ""Nestاترساع
قسٜا٘س و ٝزٔای ذا٘ ٝضا تا زٛخ ٝت ٝفؼاِیرٞای ضٚظٔطٜ
ٚ ٚضؼیر خؿٕی فطز زٙظیٓ ٔیوٙس.
زؾسیاضاٖ نٛزی ٔا٘ٙس اوٛی قطور آٔاظٌٌٛ ٚ ٖٚرُ
٘ ْٛٞیع أطٚظ ٜلاتّیر ذٛا٘سٖ ایرٕریرُ ٞرا  ٚا٘ردراْ
زؾسٛضاِؼُٕٞای نٛزی اقرال ضا زاضا ٞؿسٙس...
 .۵وظارت خاوگی آوالیه
تیُ ٌیسؽ ٌفس ٝتٛز و ٝؾیؿسٓ ٘ظاضذ آ٘رالیرٗ ذرا٘رٝ
ضٚاج ذٛاٞس یافر  ٚقٕا ٔیزٛا٘یس ت ٝضاحسی ترثریرٙریرس
ٍٙٞأی و ٝذا٘٘ ٝیؿسیس ی ٝوؿی ت ٝزیساض قٕا ٔیآیس.
ییعی و ٝأطٚظ قاٞس آٖ ٞؿسیٓ؛ ٌرٌٛرُ قرطورر
٘ظاضذ ذاٍ٘ی ""Dropcamضا زض ؾراَ  ۲۱۸۹ترٝ
اضظـ ٔ ۸۸۸یّی ٖٛزالض ذطیس  ٚتا ایٗ واض ٚاضز ػطنٝ
فٙاٚضی ٘ظاضذ ذاٍ٘ی قس .او ٖٛٙتا زؼثی ٝزٚضتیٗٞرای
وٛیىی ضٚی زض ٚضٚزی ذا٘ٞٝا ٔیزٛاٖ تر ٝضاحرسری
افطاز خكر زض ضا زیس.
حسی زٚضتیٗٞایی ٔٛؾ ْٛتٔ ٝىؼة حیٛا٘اذ ذرا٘رٍری
زِٛیس قس ٜاؾر و ٝحیٛا٘اذ ذاٍ٘ی ضا زض حاِری ورٝ
ناحثكاٖ زض ذا٘٘ ٝیؿر ،تا ِیعض ؾطٌطْ ٔیوٙس.
 .۶شبکٍَای اجتماعی
تیُ ٌیسؽ خیف تیٙی ورطز ٜترٛز ورٔ ٝرحرفرُ ٞرای
ذهٛنی آ٘الیٗ زض تؿسط قثىٞٝای اخسرٕراػری ضٚاج
ذٛاٞس یافر ٌ ٚفر ٚ ٌٛٚتط٘أٝضیعی تطای لطاضٞرای
حضٛضی ضا ٕٔىٗ ٔیؾاظز.
ٕٞا٘غٛض ؤ ٝیزا٘یس ایٗ خیفتیٙی أطٚظ ٜتٚ ٝالرؼریرر
خیٛؾس ٝاؾر  ٚاؤ ۲ ٖٛٙیّیاضز ٘فط زٟٙا زض فریرؿرثرٛن
ػضٞ ٛؿسٙس .قثىٞ ٝای ٔرسّفی ٔا٘ٙرس ایرٙرؿرسراٌرطاْ،
ٚازؿاج  ٚیٙسیٗ قثى ٝزیٍط زؼساز ظیرازی اظ ٔرطزْ
ز٘یا ضا ػض ٛذٛز ٔیتیٙٙس.
 .۷پیشىُادات تبلیغاتی خًدکار
خیفتیٙی ٌیسؽ ایٗ تٛز و ٝضٚظی زض آیٙس٘ ٜرعزیره
ٛٞـ ٔهٛٙػی لازض ذٛاٞس تٛز زا ؾالیك  ٚػالیك ٞرط
فطز ضا قٙاذس ٚ ٝتطاؾاؼ آٖ واالٞا  ٚفرؼراِریرر ٞرای
ٔرسّف ضا خیكٟٙاز زٞس.
أطٚظ ٜؾایر ٞای ٔؿافطزری ٘رظریرط "ٚ"Expedia
""Kayakخیكٟٙازازی ضا ت ٝنٛضذ ذٛزواض ٔثسٙی تط
ػالیك  ٚذطیسٞای لثّی ٔكسطیاٖ ذٛز ت ٝآٟ٘ا خیكٙرٟراز
ٔیزٙٞس.
ٌ ٚ ٌُٛفیؿثٛن ٘یع زثّیغاذ ذٛز ضا تط اؾاؼ ٔرىراٖ
 ٚػالیك ٞط واضتط ت ٝآٟ٘ا ٕ٘ایف ٔیزٙٞس.
 .۸سایتَای گفتيگًی زوذٌ يرزشی
خیفتیٙی تیُ ٌیسؽ :ظٔا٘ی و ٝزض حاَ زٕاقرای یره
ضلاتر ٚضظقی ت ٝنٛضذ ظ٘س ٜاظ زّٛیعیرٞ ٖٛؿرسریرس،
ؾطٚیؽ ٞایی ذٛاٙٞس آٔس و ٝترا اؾرسرفراز ٜاظ آ٘رٟرا
ٔی زٛا٘یس زضتاضٚ ٜلایغ زض ٕٞاٖ ِرحرظر ٝتر ٝترحر ٚ
زثازَ٘ظط تدطزاظیس  ٚتط٘سٔ ٜؿاتم ٝضا حسؼ تع٘یس.
او ٖٛٙیٙسیٗ قثى ٝاخسٕاػی تا ٕٞیٗ ٔرٛضرٛػریرر،
خیفتیٙی تیُ ٌیسؽ ضا زحمك تركریرس ٜا٘رس .زرٛیریرسرط
تعضيزطیٗ ضٞثط ایٗ خطیاٖ اؾر...
ازأ ٝزاضز

