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تلَیسیَى ًین هیلیَى یَرٍیی ساختِ ضد!


علم
ی فناوري

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -یه قطوز اسطیكی ثعضٌشطیٗ سّٛیعیK ۴ ٖٛخٟبٖ ضا ؾبذش ٝاؾز.
ٞعی ٝٙایٗ سّٛیعی ٖٛثب ع ٚ َٛػطو آٖ ث ٝسطسیت ٔ ۵.۵۷ ٚ ۶.۸۴شط ٘ ،یٓ ٔیّی ٖٛیٛض ٚاؾز!
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ ٘یٛاعّؽC Seed ،زض ز٘یبی سِٛیس سدٟیعار اِىشط٘ٚیه ٘بْ قٙبذش ٝقهسٜ
ای ٘یؿز .اِجش ٝذب٘ٛازٞ ٜبی وٕی ٔی سٛا٘ٙس ٔحهٛالر ایٗ وبضذب٘ ٝضا ثرط٘س .ایٗ قطوز ؤ ٝمط
آٖ زض ٚیٗ اؾز ،سّٛیعیٞ ٖٛبی ٌطا٘جٟب ٔی ؾبظز.
ایٗ قطوز ث ٝسبظٌی یه سّٛیعی ٖٛثب لغط ٔ ۶.۶۵شطث٘ ٝبْ C Seed262ؾبذش ٝوه ٝثهعضٌهشهطیهٗ
سّٛیعیK ۴ ٖٛز٘یب ث ٝحؿبة ٔی آیسC Seed262.ثب ٕٞىبضی قطوز L-Acousticsؾهبذهشهٝ
قس ٜاؾز .زض حمیمز ؾیؿشٓ نٛسی ٕٞطا ٜسّٛیعی٘ ٖٛشیدٕٞ ٝىبضی ایٗ ز ٚقطوز اؾز .ؾیهؿهشهٓ
نٛسی ٔصوٛض زاضای ۶سب  ۸۳ثّٙسٌٛی ثب ویفیز اؾز و ٝفطز ٔی سٛا٘س سؼساز آٖ ضا ا٘شربة وٙس.
ع َٛایٗ سّٛیعیٔ ۶.۸۴ ٖٛشط  ٚػطو آٖ ٔ ۵.۵۷شط ٚ ٚضٛح سهٛیط آٖ ٘یع  ۴۳۹۶زض  ۸۷۸۶دیىؿهُ
اؾزٕٞ .چٙیٗ زض C Seed262اظ فٙبٚضی اَ ای زی ؾیب ٜاؾشفبز ٜقس ٜاؾز.
ؾ ٝضّغ ایٗ سّٛیعیِ ٖٛج٘ ٝساض٘س  ٚفمظ یه ِج ٝؾیب ٜث ٝػطو  ۸۵ؾب٘شی ٔشط زض ثرف دبییٗ زؾشٍهبٜ
ٚخٛز زاضز.

ث ٝثب٘سٞبی ثیِٛٛغیه ثطای ٔهطف زضٔب٘هی ٔهی
سٛا٘س  ٓٞزض افعایف ضضبیز ثیٕهبضاٖ ٞ ٚهٓ زض
وبٞف ٞعیٞ ٝٙب ٔٛثط ثبقس.
زوشط ٘بنط السٔی زض ٌفز  ٌٛ ٚثب ایط٘ب افهعٚزۺ
سِٛیس نٙؼشی ایٗ دب٘ؿٕبٖ ،ثؿشٍی ث ٝسهبٔهیهٗ ثهٝ
ٔٛلغ دطز ٜآٔٙیٛسیه خٙیٙی  ٚسمبضبی ٔهٙهبؾهت
ثبظاض زاضز.
ٚی ٌفزۺ ٔحممبٖ ایٗ دػٞٚكٍب ٚ ٜثیهٕهبضؾهشهبٖ
ٞبی ؾٛا٘ح ؾٛذشٍی قٟیس ٔغهٟهطی ،حضهطر
فبعٕ ٝؼ) ٔ ٚطوع سحمیمبر دهٛؾهز زا٘كهٍهبٜ
ػّ ْٛدعقىی سٟطاٖ ثب اؾشفبز ٜاظ دطز ٜآٔٙیٛسیهه
خٙیٗ زضحبَ سِٛیس دب٘ؿٕبٖ ظیؿشی ثهٔٛهی ثهطای
ظذٓ ٞبی قسیس ٞؿشٙس سب ذسٔبر ٔغّٛة سهطی
ث ٝافطاز زچبض ؾٛذشٍی ،اضائ ٝقٛز.
السٔی ،وبٞف آِٛزٌی ٔیىطٚثی ،ثٟجٛز ظٚزسهط
ظذٓ  ٚوبٞف زضز ثیٕبضاٖ ضا اظ ٔعایبی ایٗ الساْ
اػالْ  ٚاظٟبض وطزۺ دطز ٜآٔٙیٛسیه خٙیٗ دؽ اظ
ا٘دٕبز  ٚذكهه قهسٖ زض قهطایهظ ذهبنهی
ٍٟ٘ساضی وهطز سهب ػهبضی اظ آِهٛزٌهی ٞهبی
ٔیىطٚثی ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٌیطز .ثهب ایهٗ الهساْ
دطز ٜآٔٙیٛسیه خٙیٗ ضا ٔی سٛاٖ یه سب ز ٚؾهبَ
ٍٟ٘ساضی وطز.

افساًِ کن خطربَدى
سیگارّای برقی رد ضد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن٘ -شبیح یه ثطضؾی ػّهٕهی
٘كبٖ ٔی زٞس اؾشفبز ٜاظ ؾیٍبضٞبی ثطلی ث ٝا٘ساظ ٜاؾشفبزٜ
اظ ؾیٍبضٞبی ثس ٖٚفیّشط زاضای سٙجبو ٛث ٝزی اٖ ای ا٘ؿهبٖ
آؾیت ٔی ظ٘س.
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ ٘یٛاعّؽٔ ،هحهمهمهبٖ زا٘كهٍهبٜ
وب٘ىشیىبر ٔی ٌٛیٙس ؾیٍبضٞبی اِىشط٘ٚیىی یب ثطلی وٝ
سب ث ٝحبَ ث ٝػٛٙاٖ خبیٍعیٙی ایٕٗ ثهطای ؾهیهٍهبضٞهبی
ػبزی ٔؼطفی ٔی قس٘س ،چٙساٖ ایٕٗ ٘یؿشٙس ٔ ٚی سٛا٘ٙس ثٝ
ا٘ساظ ٜؾیٍبضٞبی ٔؼِٕٛی ث ٝزی اٖ ای ا٘ؿبٖ آؾیت ثع٘ٙس.
٘شبیح ایٗ ثطضؾی ٔحممبٖ ضا قٍفز ظز ٜوطز ٚ ٜا٘هشهظهبض
ٕ٘ی ضفز ظیبٖ آٚض ثٛزٖ ایٗ زٛ٘ ٚع ؾیهٍهبض ٔكهبثه ٝثهب
یىسیٍط ثبقسٔ .حجٛثیز ؾیٍبضٞبی ثطلی زض خٟبٖ ضٚظ ثٝ
ضٚظ زض حبَ افعایف اؾز  ٚسٟٙب زض اٍّ٘یؽ ؾٔ ٝهیهّهیهٖٛ
٘فط ث ٝعٛض ٔطست اظ آٟ٘ب اؾشفبزٔ ٜی وٙٙس.
ٔؼسٚز سحمیمبسی زض خٟبٖ ٘شبیح ٔكبثٟی زض ثط زاقش ، ٝاظ
خّٕ ٝثط اؾبؼ یه ثطضؾی زض ؾبَ  ۵۳۸۵اؾهشهفهبز ٜاظ
ؾیٍبضٞبی ثطلی  ٚسٙجبو ٛآؾیت ٔكبثٟی ضا ث ٝافهطاز ٚاضز
ٔی وٙس .أب سحمیك زیٍطی زض ؾبَ  ۵۳۸۶زض ا٘هٍهّهیهؽ
٘كبٖ زاز ٜثٛز و ٝاؾشفبز ٜزضاظٔسر اظ ؾیٍبض ثطلی سٟٙب ۵
زضنس اظ ذغطار اؾشفبز ٜاظ ؾیٍبضٞبی ػبزی ضا ث ٝافهطاز
سحٕیُ ٔی وٙس.
ػّز ٘شبیح ٔشفبٚر ایٗ سحمیك اؾشفبز ٜاظ ضٚقهی خهسیهس
ثطای ا٘دبْ آٖ اؾز .زض سحمیك یبز قس ٜاظ اثعاض سهبظ ٜای
ثطای ثطضؾی ٚضؼیز زی اٖ ای افطاز اؾشفبز ٜقس ٜو ٝثهٝ
ؾطػز آؾیت ٚاضز ٜث ٝآٟ٘ب ضا ثط اثط ٔهطف ٘هیهىهٛسهیهٗ
ٔكرم ٔی وهٙهس٘ .هشهبیهح ایهٗ ثهطضؾهی زض ٘كهطیهٝ
ػّٕی ٙٔACS Sensorsشكط قس ٜاؾز.

سریعتریي خَدرٍی سَپرسًَیک جْاى
در فرٍدگاُ تست هیضَد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ؾطیهغ سهطیهٗ ذهٛزضٚی
خٟبٖ ث ٝظٚزی لبثّیز ٞبی ذٛز ضا ث٘ ٝهٕهبیهف ذهٛاٞهس
ٌصاقز.ثٌ ٝعاضـ ایؿٙب ث٘ ٝمُ اظ زیّهی ٔهیهُ ،ؾهبذهز
ذٛزضٚی ؾٛدطؾ٘ٛیه Bloodhound " (SSC) 10
ؾبَ ظٔبٖ ثطز ٚ ٜایٗ ؾبٔب٘ٔ ٝب ٜاوشجط ػّٕیبسی ذٛاٞس قس.
ؾبذز ایٗ ذٛزض ٚزض ؾبَ  ۵۳۳۷آذهبظ قهس ٌ ٚهفهشهٝ
ٔیقٛز زض ؾبَ ٞبی آسی ضوٛضز ؾطػهز ظٔهیهٙهی حهبَ
حههههبضهههههط ضا ذههههٛاٞهههههس قهههههىههههؿهههههز.
ذٛزضٚی Bloodhoundثهطای ٘هرهؿهشهیهٗ ثهبض زض
فطٚزٌب٘ ٜیٛوٛی )(Newquayزض قهٟهط وهٛض٘هٛاَ
اٍّ٘ؿشبٖ ثب ؾطػز دبییٗ ث ٝحطوز زض ذٛاٞس آٔس  ٚلجهُ
اظ ضؾیسٖ ث ٝدبیبٖ ثب٘س زٞ ٚعاض ٔ ۷۴۴ ٚشطی ،ثه ٝؾهطػهز
 ۰۵۴ویّٔٛشط زض ؾبػز ذٛاٞس ضؾیس .ذهٛزضٚی ٔهعثهٛض
سهههٛؾهههظ یهههه ٔهههٛسهههٛض خهههز Eurofighter-
٘Typhoonیطٚزٞی ٔیقٛز  ٚچهٞ ٖٛهٙهٛظ زض حهبَ
سٛؾؼ ٝاؾز ،زض آیٙس ٜث ٝؾطػز ٞعاض  ۶۳۳۳ ٚویّٔٛشط زض
ؾبػز ذٛاٞس ضؾیس.ثرف خّهٛیهی ایهٗ ذهٛزض ٚثهبیهس
ٔحٕٞ ِٝٛبی آیطٚزیٙبٔیىی ثبِغ ثط ؾ ٝسٗ ضا زض ؾهطػهز
 ۸۶۳۹ویّٔٛشط زض ؾبػز ٕٞ ٚچٙیٗ ٘یطٞٚبی سِٛهیهسقهسٜ
سٛؾظ چطخٞبی خّٛیی  ٚؾیؿشٓ سؼّیك ضا سحُٕ وهٙهس.
ایٗ ذٛزض ٚحبُٔ ؾذطی فّعی ثطای ٔحبفظز اظ ضا٘هٙهسٜ
ثٛز ٚ ٜؾم وبثیٗ آٖ ٘یع ثطای ایدبز ٔهدهٕهٛػه ٝای اظ
أٛاج قٛن عطاحی قس ٜاؾز؛ ایٗ أهٛاج ٞهٛا ضا ثهٝ
زضٛٔ ٖٚسٛض خز ٞسایز ٔیوٙٙس.



تَلید دارٍّای جدید از خیار دریایی برای درهاى سرطاى

تَلید پاًسواى سَختگی ازپردُ آهٌیَتیک جٌیي تا پایاى اهسال

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ػضٞٛیبر ػّٕی
دػٞٚكٍب ٜضٚیبٖ ٌفزۺسِٛیهس ٘هیهٕه ٝنهٙهؼهشهی
دب٘ؿٕبٖ ظیؿشی ثیِٛٛغیه) ثب اؾشفهبز ٜاظ دهطزٜ
آٔٙیٛسیه خٙیٗ ثطای سطٔیٓ ؾهٛذهشهٍهی ٞهبی
قسیس  )۰ ٚ ۵سب دبیبٖ ؾبَ خبضی ا٘دبْ ٔی قٛز.
دطز ٜآٔٙیٛسیه زاذّی سطیٗ الی ٝآٔٙی - ٖٛذكبی
خٙیٙی  -اؾز و ٝث ٝؾٕز خٙیٗ لطاض زاضز  ٚاظ
دٙح الی ٝادی سّی ،ْٛذكبء دبی ،ٝالیٔ ٝشهطاوهٓ،الیهٝ
فیجطٚثالؾز  ٚالی ٝاؾفٙدی سكىیُ ٔی قٛز.
دطز ٜآٔٙیٛسیه دؽ اظ ظایٕبٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ظثبِٝ
ظیؿشی ٔؼٕٛال زٚض ضیرشٔ ٝی قٛز ،أب سجسیُ آٖ

شاپي سریعتریي ابررایاًِ را هی سازد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن-غادٗ سهٕیٓ زاضز ؾطیؼشطیٗ اثهطضایهب٘هٝ
ز٘یب ضا ثؿبظز و ٝثب ؾطػز ۸۰۳دشبفالح وبض ٔی وٙس .ث ٝػجبضر زیهٍهط
ایٗ ضایب٘ ٝیه ٔیّی ٖٛثبض ؾطیؼشط اظ ضایب٘ٞ ٝبی ٔؼٕ َٛذٛاٞس ثهٛز.ثهٝ
ٌعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ ؾی اٖ اٖ ،غادٗ ٔكغ َٛؾهبذهز ؾهطیهؼهشهطیهٗ
اثطضایب٘ ٝز٘یبؾز .ؾبذز چٙیٗ اثطضایب٘ ٝای ایٗ وكهٛض ضا ثهٞ ٝهبة
خٟب٘ی زض سحمیمبر ٛٞـ ٔهٛٙػی سجسیُ ٔی وٙس .ایٗ اثط ضایهب٘ه ٝثهب
ؾطػز  ۸۰۳دشبفالح وبض ٔی وٙس .ث ٝػجبضر زیٍط ٔی سٛا٘س ثب ؾطػز ذبضق اِؼبز ۸۰۳ ٜوهٛازضیهّهیهٖٛ
ٔ ۸۰۳یّیٔ ٖٛیّیبضز) ٔحبؾج ٝضا زض ثب٘ی ٝا٘دبْ زٞس .عجك دیف ثیٙی ٞب لطاض اؾز ایٗ اثطضایب٘ ٝزض آٚضیهُ
 ۵۳۸۸سىٕیُ قٛز .زض ایٗ ظٔبٖ ضایب٘ٔ ٝهصوهٛض وهAI Bridging Cloud Infrastructure) ٝ
)٘ABCIبْ ٌطفش ،ٝث ٝلسضسٕٙسسطیٗ اثطضایب٘ ٝز٘یب سجسیُ ٔی قٛز ،ث ٝعٛضیى ٝؾطػز آٖ اظ ضایب٘ه ٝؾهبٖ
ٚی سبیٟٛالیز ٔشؼّك ث ٝچیٗ فطاسط ذٛاٞس ضفز .اثطضایب٘ ٝچیٙی  ٓٞاو ٖٛٙثب ؾطػز ۹۰دشبفالح وبض ٔهی
وٙس.ثٞ ٝطحبَ ضایب٘ ٝغادٙی ٔبٚؼ یب نفحٕ٘ ٝبیكٍط ٘رٛاٞس زاقز أب سفبٚر چٙسا٘ی ثب دی ؾهی ٞهبی
ٔؼِٕٛی ٘رٛاٞس زاقز .فمظ ؾطػز آٖ یه ٔیّی ٖٛثبض ؾطیؼشط اظ دی ؾی ٞبی ٔؼِٕٛی ذٛاٞس ثٛز.

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -حممبٖ وكٛض زض
عطحی ذٛال ظیؿز فؼبَ ػهبضٜٞبی ٔرشهّه
ؾ ٌٝ٘ٛ ٝذیبض زضیبیی ذهّهیهح فهبضؼ ضا ثهطای
زؾشیبثی ث ٝؾٙدف اثط ثركی اٟ٘ب ثطای سٟیٔ ٝهٛاز
اِٚی ٝزاضٞٚبی ضس ؾطعبٖ  ٚآ٘هشهی اوؿهیهسا٘هی
ثطضؾی وطز٘س.
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ ٔؼب٘ٚز ػّٕی  ٚفٙبٚضی
ضیبؾز خٕٟٛضی ،زض ػهط حهبضهط سهطوهیهجهبر
عجیؼی ٘مف ثؿیبض ظیبزی زض ػّ ْٛدهعقهىهی ٚ
زاضٚئی ایفب ٔی وٙٙس ،زض ایٗ ٔیبٖ ٘مف سطویجبر
عجیؼی ثب ٔٙكبء زضیبیی زض ؾبَ ٞبی اذیهط ثؿهیهبض
دطضً٘ قس ٜاؾز.زض ایٗ ضاؾشب ذیبضٞبی زضیبیی
سبظ ٜیب ذكه قس ٜلطٖ ٞب اؾز و ٝیهه ذهصای
آؾیبیی ِصیص ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ زض فهطٔهٛالؾهیهٖٛ

زاضٞٚبی ؾٙشی زض قطق آؾیب ثطای زضٔبٖ آؾهٓ،
فكبضذ ٖٛثبال ،ضٔبسیؿٓ  ٚإٓ٘ی اؾشفبزٔ ٜی قهٛز.
ایٗ وبضثطزٞب ث ٝزِیُ زاضا ثٛزٖ سطویجبسی ٕٞچٖٛ
ا٘ٛاع ٚیشبٔیٗ ٞبٛٔ ،از ٔؼس٘ی ،ثطذی دطٚسئیٗ ٞهب
اؾز.
ثٙبثطایٗ ثب سٛخ ٝث ٝؾبذشبض فیعیىی ذیبض زضیهبیهی
و ٝفبوشٛض ٔٙبؾجی ثطای زفبع زض ثطاثط قىهبضچهی
٘یؿز ،ایٗ ٔٛخٛز ٔشبثِٛیز ٞبی ثهب٘هٛیه ٝای اظ
ذٛز سطقح ٔی وٙس و ٝث ٝػٛٙاٖ زفبع قیٕهیهبیهی
ٔحؿٛة ٔی قٛزٔ .شبثِٛیز ٞبی قیٕیبیی ذهیهبض
زاضای سههطوههیههجههبسههی ثههب ؾههبذههشههبض قههیههٕههیههبیههی
ٌّیىٛسطدهٙهٛئهیهس ،وهٙهسضٚوهشهیهٗ ؾهِٛهفهبر،
ٌّٛوعآٔیٌّٛٙیىبٖ ،دّی ؾبوبضیس ؾهِٛهفهبسهٚ ٝ
اؾیس ٞبی چطة ضطٚضی ٞؿشٙس وٛٔ ٝخت ثهطٚظ
ذٛال ضس ؾهطعهبٖ ،ؾهیهشهٛوؿهیهه ،آ٘هشهی
اوؿیسا٘ی ٔی قٛز .اظ عطفی یىی اظ ثیٕبضی ٞبی
قبیغ  ٚػّز انّی ٔطي ٔ ٚیط زض وكهٛضٞهبی
دیكطفش ٝؾطعهبٖ اؾهز ،زض ؾهبَ ٞهبی اذهیهط
زا٘كٕٙساٖ ثطای زضٔبٖ ایٗ ثیٕبضی سهالـ ٞهبی
ثؿیبضی ا٘دبْ زاز ٜا٘س.
ثطضؾی ٞبی قیٕیبیی  ٚثیِٛٛغیه ،زضیبٞب ضا ٔٙجغ
ذٙی اظ سطویجبر ضسؾطعب٘ی ٘كبٖ زاز ٜاؾز.

تَلید شلی کِ  ۵برابر قَی تر از فَالد است
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -حممبٖ غادهٙهی
ٔٛفك ث ٝسِٛیس غَ ٚیػ ٜای قس ٜا٘س و ٝاؾشحىبْ
آٖ دٙح ثطاثط فٛالز اؾز  ٚاظ آٖ ٔی سٛاٖ ثهطای
سِٛیس اضٌبٖ ٞب  ٚضثبط ٞبی ٔهٛٙػی ثسٖ ا٘ؿبٖ
اؾشفبز ٜوطز.
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ ؾی اٖ اٖ ،ایٗ غَ زض
ػیٗ اؾشحىبْ  ٚدبیساضی ثبال ،ا٘ؼغبف ثبالیی ٘یع
زاضز ٔ ٚی سٛا٘س ٘حٔ ٜٛساٚای افطاز ضا ٔشهحهَٛ
وطز ٚ ٜثطای ثبظؾبظی اػضبی آؾیت زیس ٜثهسٖ
زض ایبْ وٟٙؿبِی ث ٝوبض ضٚز.
غَ یبز قس ٜزض لبِت ثب٘س دب٘ؿٕبٖ لبثُ دب٘ؿهٕهبٖ
وطزٖ ثٛزٔ ٚ ٜشكىُ اظ فیجطٞب ٞ ٚیسضٚغَ ٞهبی

سَئد پْپاد را جایگسیي
آهبَالًس هی کٌد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -دٟذبزٞب ثب سٛخه ٝثهٝ
ؾطػز خبثدبیی  ٚا٘ؼغبف دصیطی ثیكشط زض ٔمبیؿهٝ
ثب آٔجٛال٘ؽ ٞب ٔی سٛا٘ٙس خبیٍعیٗ ٔٙبؾهجهی ثهطای
وٕه ضؾب٘ی ث ٝذهٛل زض ٘ٛاحی زٚضافهشهبزٚ ٜ
نؼت اِؼجٛض ثبقٙس.ثهٌ ٝهعاضـ ٔهٟهط ثه٘ ٝهمهُ اظ
زیدیشبَ سط٘سظ ،زض حبِی و ٝأطٚظ ٜاوثط دهٟهذهبزٞهب
ثطای سفطیح  ٚؾطٌطٔی ؾبذشٔ ٝی ق٘ٛسٔ ،حهمهمهبٖ
ٔٛؾؿKarolinska ٝزض ؾٛئس دٟذبز وٕه ضؾبٖ
سِٛیس وطز ٜا٘س و ٝثب ٔٛفمیز آظٔبیف قس ٜاؾز.
ایٗ دٟذبز ٔدٟع ث ٝزؾشٍب ٜقٛن اؾز ٔ ٚی سهٛا٘هس
ثب ؾطػز ثبال ذٛز ضا ثٔ ٝحُ ٚلٛع ؾٛا٘ح ثطؾب٘س ٚ
افطازی ضا و ٝزچبض ثیٕبضٞبی لّجی  ٚػطٚلهی  ٚثهٝ
ذهٛل ؾىش ٝلّجی قس ٜا٘س ،اظ ٔهطي حهشهٕهی
٘دبر زٞس.ؾبال٘ ٝثیف اظ قف ٔیّی٘ ٖٛفط زض خٟبٖ
ث ٝػّز اثشال ث ٝثیٕبضی ٞبی لّجی خهبٖ ذهٛز ضا اظ
زؾز ٔی زٙٞس  ٚاظ ٞط ز٘ ٜفط سٟٙهب یهه ٘هفهط اظ
افطازی و ٝزض ذبضج اظ ثیٕبضؾشبٖ زچهبض ایهٗ ٘هٛع
ؾىشٔ ٝی ق٘ٛس اظ ٔطي ٘دبر ٔی یبثٙس .ػّهز آٖ
اؾز و ٝایٗ افطاز ثٛٔ ٝلغ ث ٝثیٕبضؾشبٖ ٔٙشمُ ٘هٕهی
ق٘ٛس .ثط اؾبؼ ثطضؾی ٞب ٞط زلیم ٝسبذیط زض ا٘شمهبَ
ثیٕبض زچبض ؾىش ٝلّجی ث ٝثیٕبضؾشهبٖ قهب٘هؽ ظ٘هسٜ
ٔب٘سٖ ٚی ضا ز ٜزضنس وبٞف ٔی زٞس  ٚثٙهبثهطایهٗ
اؾشفبز ٜاظ دٟذبز ضٚـ ٔٙبؾجی ثطای ٔمهبثّه ٝثهب ایهٗ
چبِف ٔ ٟٓاؾز.ثطضؾی ٞبی ٌط ٜٚؾهبظ٘هس ٜایهٗ
دٟذبز ٘كبٖ ٔی زٞس زض اؾشى ّٟٓدبیشرز ؾٛئهس ثهٝ
عٛض ٔشٛؾظ ث ۰۳ ٝزلیم ٝظٔبٖ ثطای ضؾب٘سٖ ثیٕبضاٖ
ؾىش ٝلجّی ث ٝثیٕبضؾشبٖ ثب اؾشفبز ٜاظ آٔجٛال٘ؽ ٘یهبظ
اؾز ٘ ٚطخ ٘دبر ایٗ ثیٕهبضاٖ نهفهط اؾهز .أهب
اؾشفبز ٜاظ دٟذبز زض ٛٔ ۸۸ضز ظٔهبٖ زؾهشهطؾهی ثهٝ
ثیٕبضاٖ ٔجشال ث ٝؾىش ٝلجّی ضا ث ۵ ٝزلیم ٝوبٞف زازٜ
 ٚافطاز حبضط زض نح ٝٙثب اؾشفهبز ٜاظ ثهّهٙهسٌهٛی
٘هت قس ٜثطضٚی دٟذبز لبزض ث ٝاؾشفبز ٜاظ زؾشهٍهبٜ
قٛن ٔ ٚهساٚای ثهیهٕهبض ثهٛز ٜا٘هسٔ.هحهمهمهبٖ
ٔٛؾؿٔKarolinska ٝی ٌٛیٙس زض حبَ ٔصاوهطٜ
ثب ٔٛؾؿبر أسازی  ٚزضٔب٘ی ؾٛئسی ثطای ثهٟهیهٙهٝ
ؾبظی ایٗ دٟذبز  ٚاؾشفبزٌ ٜؿشطز ٜاظ آٖ ظطف زٚ
ؾبَ آیٙسٞ ٜؿشٙس.

ذبنی اؾز و ٝزض ِٙعٞبی سٕبؾی  ٓٞثه ٝوهبض
ٌطفشٔ ٝی ق٘ٛس .سطویجبر ذبل ث ٝوبض ٌطفهشهٝ
قس ٜزض غَ یبز قس ٜآٖ ضا نسثطاثط ٔؿشحىٓ سط
اظ ٞیسضٚغَ  ۵۵ ٚثطاثط ٔؿشحىٓ سط اظ فیجهطٞهبی
دبضچ ٝای قیك ٝای ٔی ؾبظز.
ٔحممبٖ زا٘كٍبٛٞ ٜوبیس ٚو ٝغَ ٔهصوهٛض ضا
اثساع وطز ٜا٘سٔ ،ی ٌٛیٙس ایٗ زؾشبٚضز ٘بقی اظ
ؾ ٝؾبَ سالـ  ٚفؼبِیز ثطای سِٛهیهس ٔهبز ٜای
ٔؿشحىٓ ٙٔ ٚؼغ اؾز.
ا٘شظبض ٔی ضٚز اظ غَ یبز قس ٜثطای سِٛیس اِجهؿهٝ
ٚضظقی ،والٞ ٜبی ایهٕهٙهی  ٚخهّهیهمهٞ ٝهبی
ضسٌّ ِٝٛاؾشفبز ٜقٛز.

ایٗ ٔحممبٖ ٔی ٌٛیٙس غَ یبز قهس ٜزض ظهبٞهط
ثؿیبض ٘طْ  ٚضؼی ث٘ ٝظهط ٔهی ضؾهس ،أهب ثهب
اؾشفبز ٜاظ آٖ ٔی سٛاٖ ٔٛاز  ٚسطویجهبر ثؿهیهبض
ٔؿشحىٕی ضا سِٛیس وطز .زا٘كٕٙساٖ غادهٙهی زض
حبَ ٔصاوط ٜثب سؼسازی اظ قطوز ٞبی سهدهبضی
 ٚنٙؼشی ثطای سِٛیس ٔحهٛالسی ثط ٔجٙهبی ایهٗ
اذشطاع سبظٞ ٜؿشٙس.

َّش هصٌَعی احتوال خَدکطی افراد را پیص بیٌی هی کٌد
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٌ -بٞی اٚلبر
ٔطزْ ث ٝزِیُ قطایظ حبز ظ٘سٌهی ثه ٝفهىهط
ذٛزوكی ٔی افشٙهس  ٚدهی ثهطزٖ ثه ٝایهٗ
ٔٛضٛع ٔی سٛا٘س خّٛی ایٗ ضذساز سّهد ضا
ثٍیطز.
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ زیدهیهشهبَ سهط٘هسظ،
اثساع یه اٍِٛضیشٓ ذهبل ثه ٝقهٙهبؾهبیهی
افطازی و ٝلهس ذٛزوكی زاض٘س وٕه ٔهی
وٙس  ٚزلز  ۹۵۵زضنسی ایهٗ ضٚـ ٔهی
سٛا٘س ثٔ ٝطزْ وٕه وٙس سب زٚؾشبٖ ،اػضبی
ذب٘ٛازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ذٛز ضا و ٝزض ٔهؼهطو
چٙیٗ وبضی ٞؿشٙس ،اظ ٔطي حشٕی ٘هدهبر
زٙٞس.
ٔحممبٖ زا٘كٍب٘ٚ ٜسضثیّز زض ٘كٛیُ آٔطیىب
اٍِٛضیشٓ ٛٞقٕٙسی ضا اثساع وطز ٜا٘هس وهٝ
احشٕبَ ذٛزوكی ضا زض افطاز ٔرشّ دهیهف
ثیٙی ٔی وٙس.
زض آظٔبیف ٞبی ٔرشّ زلز ایٗ اٍِٛضیشٓ
اظ  ۸۳سب  ۹۳زضنس ٔشغیط ثٛز ٚ ٜزض ٔدهٕهٛع
ایٗ ضٚـ ثطای دیف ثیٙی ذٛزوكی ٞط فهطز
عی چٙس ٞفش ٝآیٙس ٜثٔ ٝیعاٖ  ۹۵زضنس لبثهُ
اسىبؾز.
اٍِٛضیشٓ یبز قس ٜاظ ٔدٕٛػٔ ٝرهشهّهفهی اظ
زازٞ ٜب ثطای دیف ثهیهٙهی ٔهیهعاٖ احهشهٕهبَ
ذٛزوكی افطاز ثٟطٔ ٜی ٌیطز و ٝػجبضسٙس اظ
ؾٛاثك لجّی ثؿشطی زض ثیٕبضؾشبٖ ٞهب ،ؾهٗ،

خٙؿیز ،وسدؿشی ،ؾٛاثك اثشال ثه ٝثهیهٕهبضی
ٞبی ٔرشّ ٔ ٚساٚاٞبی نٛضر ٌطفهشهٚ ٝ
زاضٞٚبی ٔهطف قس.ٜ
ثب سطویت اعالػبسی و ٝث ٝایٗ قىُ ث ٝزؾز
آٔسٔ ٜی سٛاٖ ضفشبض آسی افطاز ضا دیف ثهیهٙهی
وطز  ٚاحشٕبَ ذٛزوكی آٟ٘ب ضا دیف ثهیهٙهی
وطز.
اٍِٛضیشٓ یبز قس ٜثب اؾشهفهبز ٜاظ زازٞ ٜهبی
ٔطثٛط ث ۵۸۶۷ ٝثیٕبض ٔطوع دعقىی زا٘كٍهبٜ
٘ٚسضثیّز آظٔبیف قس ٚ ٜثهط ضٚی ۸۵۶۹۵
ثیٕبض زیٍط  ٓٞثب ٔٛفمیز آظٔبیف قس ٜوهٝ
ٞیچ یه ؾبثم ٝذٛزوكی ٘ساقش ٝا٘س.
لطاض اؾز اٍِٛضیشٓ یبز قس ٜثط ضٚی عهیه
ٌؿشطز ٜسطی اظ افطاز ٘یع آظٔبیف قٛز سهب اظ
ایٗ عطیك ثشٛاٖ خبٖ ا٘ؿبٖ ٞب ضا ٘دبر زاز ٚ
خّٛی ذٛزوكی آٟ٘ب ضا ٌطفز.

صحبت با توام هردم دًیا با یک ٌّدزفری هترجن َّضوٌد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘هبٔه ٝاضن -قهطوهز
اؾشبضسبدی اؾشطاِیبیی ِی ٍٕٛٙثب اذشطاع خسیهس
ذٛز ثكط ضا یه لسْ ث ٝسحمك آضظٚی ػّٕی
سریّی اـ ٔجٙی ثط ٚخهٛز یهه زؾهشهٍهبٜٔشطخٓ ٕٞعٔبٖ خٟب٘ی ٘عزیهسط وطز.
ثٌ ٝعاضـ ایؿٙب  ٚث٘ ٝمُ اظ ٌیهعٔهً ،ایهٗ
زؾشٍبٔ ٜهشهطخهٓ ""One2Oneوه ٝثهب
ٕٞىبضی ٌط ٜٚفٙهبٚضی ٞهٛـ ٔههٙهٛػهی
قطوز ""IBM Watsonعطاحی قهسٜ
اؾز ،اِٚیٗ زؾشٍبٙٞ ٜسظفطی ٔشطخٓ ذٛاٞس
ثٛز وٚ ٝاثؿش ٝث ٝاسهبَ ثّٛسٛص یب ٚای فهبی
٘یؿز.فٙبٚضی سطخٕ ٝعی چٙس ؾبَ اذیهط اظ
ضقس ؾطیؼی ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾهزٞ .هط زٚ
قطوز ٌ ٚ ٌُٛاؾىبیخ زض حبَ سٛؾؼٚ ٝ

ثٟجٛز فٙبٚضی سطخٕ ٝث ٝقىُٞبی ٔشٗ ثٔ ٝشٗ
 ٚنٛر ث ٝنٛر ٞؿشٙس.
ثطای ٔثبَ٘ ،طْافعاض ٔشطخٓ فهؼهّهی قهطوهز
ٌ ٌُٛیه سطخٕ ٝفٛق اِؼبز ٚ ٜوبضثطزی ضا
ثط ضٚی ٌٛقیٞبی ٛٞقٕٙس فطأ ٓٞی آٚضز
أب سب ث ٝحبَ ٘سیس ٜثٛزیٓ و ٝایٗ فٙهبٚضی ضا
ضٚی ٞسف ٖٛدیبز ٜوٙٙس.
ؾبَ ٌصقش ٝقطوز ""Waverly Labs
یه ٙٞسظفطی ٔشطخٓ سِٛهیهس وهطز وه ٝثهب
اؾشفبز ٜاظ ثّٛسٛص ث ٝیه ٘طْ افعاض ٔهشهههُ
ٔی قس  ٚأىبٖ یه سطخٕ ٝنٛسی سهمهطیهجهب
ٕٞعٔبٖ ضا فطأ ٓٞیوطز.
أب او"One2One" ٖٛٙثب لهبثهّهیهز ٞهبی
فطاٚا٘ف اظ ٛ٘ ٓٞػبٖ ذٛز فبنّٔ ٝیٌیطز ٚ
ث ٝثطسطیٗ ٔشطخٓ سجسیُ ذٛاٞس قس ،چهطاوهٝ
اؾشفبز ٜاظ اٍِٛضیشٓ ٞبی اذشهبنی سطخٕٚ ٝ
لسضر ف ٟٓعجیؼی ظثبٌٖ ،هٛیهف  ٚحهشهی
ِٟدٞ ٝبی ٔرشّ  ،ثس٘ ٖٚیبظ ثه ٝاسههبَ اظ
عطیك ثّٛسٛص یب ٚایفبی ثهٞ ٝهط زؾهشهٍهبٜ
زیٍطی ،اظ آٖ یه ٔشطخٓ لٛی  ٚثی ضلیهت
ذٛاٞس ؾبذز.

هقالِ
دلیل خَاب دیدى چیست؟

ٔغع ا٘ؿبٖ سٛح وهٛچهه اؾهطاضآٔهیهعی اظ ٔهبز ٜی
ذبوؿشطی اؾزٞ .ط چ ٝثبقسٛٙٞ ،ظ  ٓٞایهٗ ؾهبَ ٞهب
ٔحممبٖ ٔجٟٛر خٙجٞ ٝبی ظیبزی اظ چٍ ٚ ٝ٘ٛچهطایهی
ػّٕىطز ٔغع ٔیثبقٙس .زا٘كٕٙساٖ زٞٝٞب اؾز ثط ضٚی
ٔغبِؼبر ذٛاة  ٚضٚیب سحمیك ٔیوٙهٙهسٞ .هٙهٛظ ۸۳۳
زضنس اظ چٍٍ٘ٛی ػّٕىطز ذٛاة ٔغٕئٗ ٘یؿشیهٓ یهب
ایٙى ٝزلیمب چغٛض  ٚچطا ذٛاة ٔیثیٙیٓ.
ذٛاة ٞب ث ٝچٍٍ٘ٛی قىُ ٌیطی ذبعطار ،اضسهجهبط
زاض٘س
ٔب ٔیزا٘یٓ و ٝچطذٝی ذٛاة ٔب ٔؼٕٛال ثؿیهبض ظیهبز
اؾز  ٚذٛاة ِ ثیكشط زض عٔ َٛطحّٝی ذٛاةٞ ،هٕهطاٜ
ثب حطوبر سٙس چكٓ )REMث ٝیبز افهطاز ٔهی ٔهب٘هس.
ٕٞچٙیٗ زض خبٔؼ ٝی ػّٕی سمطیجب ٍٕٞی لجه َٛزاض٘هس
و ٕٝٞ ٝذٛاة ٔیثیٙیٓ ،اٌط چ ٝایٙى ٝوساْ ذٛاةٞهب
ثیكشط ث ٝیبز آزْ ٔیٔب٘ٙس ،فطز ثب فطز فطق ٔیوهٙهس .ثهٝ
ایٗ ؾٛاَ و ٝآیب ذٛاةٞب ػّٕىطزی فیعیهِٛهٛغیهبیهی،
ظیؿشی یب ضٚا٘ی زاض٘س  ٓٞخٛاة زاز٘ ٜكس ٜاؾز ،أهب
ایٗ ٔٛضٛع خّهٛی زا٘كهٕهٙهساٖ ضا اظ سهحهمهیهك ٚ
فطضیٝؾبظی ٍ٘طفش .ٝچٙسیٗ ٘ظطیٚ ٝخٛز زاض٘س و ٝچطا
ٔب ذٛاة ٔیثیٙیٓ.
یىی اظ آٟ٘ب ایٗ اؾز و ٝضٚیهبٞهب زؾهز زض زؾهز
ذٛاة وبض ٔی وٙٙس سب ثٔ ٝغع وهٕهه وهٙهٙهس سهٕهبْ
چیعٞبیی و ٝزض ع ِ َٛؾبػز ثیساضی خٕغآٚضی وطزٜ
ضا عجم ٝثٙسی وٙسٔ .غع قهٕهب ضٚظا٘ه ٝاٌهط ٘هٍهٛیهیهٓ
ٔیّیٞ ٖٛب ،ثب نسٞب ٞعاض ٚضٚزی ثطذٛضز زاضز .ثؼهضهی
خعئیبر حؿی وٛچه ٞؿشٙس ٔثُ ضً٘ ٔبقیٙی و ٝاظ
خّٛی قٕب ٔی ٌصضز زض حبِی و ٝثبلی دهیهچهیهس ٜسهط
ٞؿشٙس ٔثُ اضائ ٝی ثعضٌی و ٝثطای وبضسبٖ وٙهبض ٞهٓ
لطاض ٔیزٞیس .زض ع َٛذٛاةٔ ،غع وبض ٔی وٙس سهب زض
ثیٗ سٕبْ ایٗ اعالػبر قرٓ ظز ٜسب سهٕیٓ ثٍیطز چهٝ
چیعی ضا شذیط ٚ ٜچ ٝچیعی ضا فطأٛـ وٙس .ثؼضی اظ
ٔحممبٖ فىط ٔیوٙٙس ذٛاةٞب ٘مكی ضا زض ایٗ فطآیٙهس
ایفبء ٔیوٙٙس.
ِٚی ایٗ سیطی زض سبضیىی ٘یؿز .سحمیمبسی ٘كهبٖ ٔهی
زٙٞس و ٝذٛاة ٞب ث ٝچٍٍ٘ٛی قىُ ٌیطی ذبعطار،
اضسجبط زاض٘سٔ .غبِؼبر ٘كبٖ ٔی زٞس ظٔهب٘هی وه ٝزض
ؾبػز ٞبی ثیساضی چیعٞبی خسیسی یبز ٔی ٌهیهطیهٓ،
ضٚیههبٞههبی ٔههب زض عهه َٛذههٛاة ظیههبز ٔههی قههٛز.
قطوزوٙٙسٌبٖ زض ٔغبِؼٝی ذٛاة و ٝیه زٚض ٜی
یبزٌیطی ظثبٖ ضا عی ٔیوطز٘س فؼبِیز ذٛاة ثیكشهطی
٘ؿجز ث ٝثمی ٝزاقشٙس .ایٗ ٔغبِؼبر ایٗ ایس ٜضا ٔهغهطح
ٔی وٙس ؤ ٝب اظ ذٛاة ذٛز اؾشفبزٔ ٜهی وهٙهیهٓ سهب
ذبعطار وٛسبٜٔسر ضا عجمٝثٙسی وطز ٚ ٜث ٝذبعهطار
ثّٙسٔسر سجسیُ وٙیٓ.
٘ظطیٝای زیٍط ٔیٌٛیس و ٝذٛاةٞب ٔهؼهٕهٛال ٘كهبٖ
زٙٞس ٜی احؿبؾبر ٔب ٞؿشٙس .زض ع َٛضٚظٔ ،هغهع ٔهب
آٖلسض ؾرز وبض ٔیوٙس سب اضسجبعبسی ضا ؾهبذهشهٚ ٝ
ػّٕىطزٞبی ذبنی ضا ث ٝزؾز ثیهبٚضزٚ .لهشهی یهه
ٔكىُ ضیبضیبسی ؾرز ٔغطح قٛزٔ ،غع قهٕهب ضٚی
ٕٞبٖ یه چیع سٕطوع ٔی وهٙهسٔ .هغهع فهمهظ ثهطای
ػّٕىطزٞبی ضٚا٘ی ث ٝوبض ٌطفشٕ٘ ٝیقٛز .اٌهط قهٕهب
زاضیس یه ٘یٕىز ٔی ؾبظیسٔ ،غع قٕب ثط ضٚی ؾبذشٗ
اضسجبعبر ٔٙبؾت سٕطوع ٔیوٙس سب ث ٝزؾشبٖ قٕب اخبظٜ
زٞس سب ثب وٙؿطر اضٔ ٚ ٜمساضی چٛة وهبض وهٙهس سهب
ثطقی زلیك ا٘دبْ قٛزٕٞ .یٗ ٔٛضٛع ثهطای ٚظهبیه
ؾبزٔ ٜثُ وٛثیسٖ یه ٔید ثهب چهىهف ٞهٓ نهسق
ٔی وٙس .آیب سب ث ٝحبَ قس ٜسٕطوع ذهٛز ضا اظ زؾهز
ثسٞیس  ٚث ٝاٍ٘كز ذٛز ضطث ٝثع٘یس ،چ ٖٛش ٗٞقهٕهب
خبی زیٍطی ثٛز ٜاؾز؟
ذٛاةٞب ٔؼٕٛال ٘كبٖ زٙٞسٜی احؿبؾبر ٔب ٞؿشٙس
ثؼضی دیكٟٙبز ٔی زٙٞس و ٝزض ع َٛذٛاة زض قهت،
 ٕٝٞچیع آٞؿشٔ ٝی قٛز٘ .یبظ ٘یؿز زض عه َٛذهٛاة
ضٚی ٞط چیعی سٕطوع وٙیٓ ،ثٙبثطایٗ ٔغع ٔب اضسجبعهبر
ثؿیبض ؾؿشی ایدبز ٔی وٙس .زض ع َٛذٛاة اؾز وهٝ
احؿبؾبر ضٚظ زض چطذٝی ذٛاة زیسٖ ٔب ٔیخٍٙٙس.
اٌط زض ع َٛضٚظ چیعی زض ش ٗٞقٕب ؾٍٙیٙهی وهٙهس،
ایٗ احشٕبَ ٚخٛز زاضز و ٝقٕب زضثبضٜی آٖ ٔٛضٛع ثٝ
عٛض ٚیػ ٜیب اظ عطیك سهٛیط ؾبظی ٞبی شٙٞی ٚاضهح،
ذٛاة ثجیٙیس .ثطای ٔثبَ اٌط قٕب زضثهبض ٜی اظ زؾهز
زازٖ وبضسبٖ زض وبٞف ٘یطٚی وبض قهطوهز ٘هٍهطاٖ
ثبقیسٔ ،ی سٛا٘یس ذٛاة ثجیٙیس و ٝقٕب فطزی وهٛچهه
قسٞ ٜؿشیس و ٝزض ز٘یبیی ذَٛدیىط ظ٘سٌی ٔیوٙیس یهب
ثسٞ ٖٚسف زض نحطایی ثعضي  ٚثیدبیبٖ ؾهطٌهطزاٖ
ٞؿشیس...
ٕٞچٙیٗ ٘ظطیٝی زیهٍهطی ٚخهٛز زاضز وه ٝلهغهؼهب
دیچیسٌی وٕشطی زض ایٗ حهٛظ ٜزاضز .ایهٗ ٘هظهطیهٝ
ٔیٌٛیس و ٝضٚیبٞب ٞیچ ػّٕىطز ذبنی ٘ساض٘س  ٚسٟٙهب
ٔحه َٛفطػی ثی ٞسفی اظ ٔغع ٞؿشٙس وٚ ٝلشی ذٛاة
ٞؿشیٓ قىُ ٔی ٌیط٘سٔ .ب ٔیزا٘یٓ و ٝلؿٕز دكهز ِ
ٔغع ٔب زض عٔ َٛطحّٝی ذٛاة ٕٞطا ٜثب حطوبر ؾطیغ
چكٓ ثؿیبض فؼبَ ٔی ق٘ٛس؛ ٚلشی اوثط ضٚیهبٞهب اسهفهبق
ٔیافشٙس .ثؼضی فىط ٔیوٙٙس سٟٙب ٔغع اؾز و ٝفؼبِیهز
ذٛز ضا وٓ وطز ٚ ٜایٗ ضٚیبٞبی سهبزفی  ٚثی ٔؼٙب اظ
٘بحیٔ ٝغع قىُ ٔی ٌیط٘س وٚ ٝلشی ثیساض ٞؿشیٓ آٟ٘ب ضا
٘ساضیٓ .حمیمز ایٗ اؾز و ٝسب ٚلشی ٔغع ثطای ٔب ٔثهُ
یه ضاظ ٔیٔب٘س ،احشٕبال لبزض ٘رٛاٞیٓ ثٛز ثب اعٕیهٙهبٖ
وبُٔ ثٍٛییٓ چطا ذٛاة ٔیثیٙیٓ.

