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عیٌک دید در ضة تا فٌاٍری ًاًَ ساختِ ضد


علم
ی فناوري

خَدرٍی پرًدُ تا پایاى
 ۰۲۰۲آزهایص هی ضَد

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هسیطعبهل اضقس ایطثبؼ اظ
ثطًبهِ ایي قطکر ثطای آظهبیف ذَزضٍی پطًسُ زض ؾربل
جبضی هیالزی ذجط زاز.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ً ل اظ ضٍیتطظ ،تبم اًسضؼ هسیرطعربهرل
اضقس ایطثبؼ زض کٌفرطاًرؽ DLDزض هرًَریرد ،اثرطاظ
اهیسٍاضی کطز کِ ذَزضٍی پطًسُ تک ؾطًكیي ذرَز ضا
تب پبیبى ؾبل آظهبیف کٌس .عطح اٍلیِ ذرَزضٍی پرطًرسُ
ًVahanaبم زاضز ٍ تک ؾطًكیي ٍ ذَزضاى اؾر .ایري
ٍؾیلِ ثِ ع یسُ ایطثبؼ ضاُ حلی ایسُ آل ثرطای گرطیرع اظ
تطا یک ّبی قْطی ثِ حؿبة هی آیس.
ایي زضحبلی اؾر کِ زض ؾطاؾط جْبى قرْرطّرب زضحربل
ضقس ّؿتٌس ٍ ایي قطکر پیف ثیٌی هی کرٌرس ترب ۴۱۵۱
هیالزی  ۸۱زضنس جوعیر جْبى قْطًكیي قًَس.
زض ّویي ضاؾتب ایي غَل َّاپیوبؾبظی هكغَل ایدربز ؾرِ
ضاُ حل جساگبًِ ثطای تطا یک قْطی اؾر کِ ّوِ آًْرب
هطثَط ثِ حول ٍ ً ل زض آؾوربى هری قرَز .ذرَزضٍی
پطًسُ تک ؾطًكیي ،اؾتفبزُ اظ پْسبز ثطای حول هحوَرلرِ
ّبی هرتلف ٍ اتَثَؼ ّربی ذرَزضاى ضاُ حرل ّربی
ایطثبؼ زض ایي ظهیٌِ ّؿتٌس.
ضازیي الیبؾَف هسیط اضقس ثرف ذَزضٍی پطًسُ زض ایي
قطکر هی گَیس :ثؿیبضی اظ ٌبٍضی ّبی هَضز ًیبظ ثرطای
ؾبذر ایي ٍؾیلِ ً لیِ هبًٌس ثبتطی ،هَتَض ٍ ثرف ّربی
ذَزکبض َّاپیوب ت طیجب تکویل قسُ اًس.
ّوچٌیي قطاض اؾر Vahanaذَزضٍیی هكبضکتی ثبقس.

تَج هیي یاب

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هرتطع ا غبى یرک ترَح
هیي یبة ؾبذتِ اؾر.
ثِ گعاضـ هْط ،ایي تَح هیي یبة ًMine Kafonربم
زاضزMine Kafon .قجیِ ثَتِ ذبض غَل پیکط اؾر کِ
ّؿتِ ای لعی ٍ ؾتَى ّبیی اظ جٌؽ کَة ثبهجَ زاضز ٍ
ثب ًیطٍی ثبز حطکر هی کٌس.
ایي تَح ثِ اًساظُ ای ؾٌ یي اؾر کِ ثرترَاًرس ّرٌر ربم
کطذیسى زض ظهیي هیي ضا ًیع ثیبثسّ .وعهبى ثب ضز قرسى اظ
ضٍی هیي ّب ؾتَى ّبی آى هی قکٌٌس اهب ّؿرترِ رلرعی
ؾبلن هی هبًس .کل ایي زؾت بُ هیي یبة ثب ّعیٌِ ای کوتط
اظ  ۶۱زالض ؾبذتِ هی قَز.
هؿعَز حؿٌی هرتطع ا غبى ،ایي تَح هیي یبة ضا ثب الْبم
اظ اؾجبة ثبظی ّبی کَزکی اـ ؾبذتِ اؾر

رٍتات ّای فرٍدگاُ شاپي
اًعام هی گیرًد

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -یک قطکر تَلیس کٌٌرسُ
ٍؾبیل الکتطًٍیک هكغَل آظهبیف اؾتفبزُ اظ ضٍثبت زض
ثرف ذسهبت ّتل ٍ طٍزگبُ اؾر .ایي ضٍثربت ّرب اظ
هكتطیبى اًعبم ّن هی گیطًس.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ً ل اظ ًیَ اعلؽ ،قطکر پبًبؾًَریرک
هكغَل آظهبیف ضٍثبت HOSPIزض طٍزگبُ ثیي الوللی
ًبضیتب ٍ ّتل«آ .ى.آ کطاٍى پالظا »ًبضیتب اؾرر .جربلرت
آًکِ ایي ضٍثبت ّب ثطای اًدبم ذسهبت زضذَاؾر اًعربم
هی کٌٌس .ثِ ایي تطتیت قطکر قهرس زاضز ًكربى زّرس
ضٍثبت ّبی آى قبثلیر اًدبم کبضّبی هرتلف ضا زاضًس.
ایي ضٍثبت زض ؾبل  ۴۱۰۵هیالزی ضًٍوبیی قس ٍ ّرسف
اظ ؾبذر آى تحَیل زاضٍّب ٍ اًدبم عبلیر ّبی زی ط ٍ
کوک ثِ کبضکٌبى ثیوبضؾتبى ثَز .اظ آى ظهبى تبکٌَى ایي
ضٍثبت زض ثیوبضؾتبى ّبی غاپي اؾتفبزُ هی قَز ٍ الرجرترِ
ثؿیبض اضظاى اؾر.زضّویي ضاؾتب قطکر تَلیس کٌٌسُ قهس
زاضز قبثلیر ّبی ضٍثبت ثطای اًدبم عبلیر ّبی هرترلرف
زض ثرف ّبی گًَبگَى ضا ثیبظهبیس .ایي زضحبلی اؾر کِ
جوعیر ًیطٍی کبض زض غاپي زضحبل کبّف اؾر.
ایي ضٍثبت اظ ۺ ۰غاًَیِ زض ّتل کطٍاى پالظا ثِ هْوربًربى
ثغطی ّبی آة تعبضف هی کٌس ،اظ ؾَی زی ط ثرِ ظثربى
اً لیؿی غاپي ٍ کیٌی ظهبى حطکر اتَثَؼ ّب ضا اعرالم
هی کٌٌس.

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -پػٍّك طاى اؾتطالیبیی ثب ّرورکربضی
یک هح ب ایطاًی ثب اؾتفبزُ اظ یک الیِ ًبظک حبٍی ًبًرَثرلرَضّربی
ًیوِّبزی هَ ب ثِ ؾبذر عیٌک زیس زض قت قسًس.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ً ل اظ ؾتبز ٍیػُ تَؾعِ ٌبٍضی ًبًَ ،زضاگَهط ًكَ
اظ هح بى زاًك بُ هلی اؾتطالیب هَ ب ثِ ؾبذر زٍضثیي زیس زض قت جسیسی قسُاؾر کِ هیتَاًس
جبی عیي زٍضثیيّبی ؾٌ یي ضایج قَز.
ًكَ عٌَاى کطز :هب زض ایي پطٍغُ اظ ًبًَثلَضّبی ثؿیبض کَککی اؾتفبزُ کطزین ٍ آىّب ضا ثِنرَضت
یلن الیِ ًبظکی ضٍی ؾغح قیكِ عیٌک قطاض زازین؛ ثب اؾتفبزُ اظ ایي الیِ ًبظک حبٍی ًربًرَثرلرَض
اهکبى زیس زض قت طاّن قسُاؾرٍ.ی ا عٍز :ایي الیِ ًبظک ثؿیبض کَکک ثَزُ ٍ اظ آى هی ترَاى
زض ؾبذر ازٍات ضسجعل ًییط پَقفّبی اؾکٌبؼ ّب اؾتفبزُ کطزّ .وچٌیي ایي رٌربٍضی قربثرل
اؾتفبزُ زض َّلَگطام ّب ٍ تهبٍیط پعقکی اؾر.هحؿي ضحوبًی اظ زی ط هح بى ایي پطٍغُ اظرْربض
زاقر :هب زض ایي پطٍغُ ثِ زؾتبٍضز ثعضگی زض حَظُ ًبًَ تًَیک ضؾیسین؛ زض ایي کبض تح ی بتی هرب
ثِ ثطضؾی ض تبض ًَض ٍ ثطّنکٌف آى ثب اجؿبم زض ه یبؼ ًبًَهتطی پطزاذتین.

زهاى عرضِ گلکسی اس  8اعالم ضد



ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -ؾطاًدبم هكرم قرس کرِ گرَقری
گلکؿی اؼ ۺ ؾبهؿًَگ  ۰۷آٍضیل ضٍاًرِ ثربظاض هری قرَز .ایري
قطکر اهیسٍاض اؾر ثب عطضِ گَقی یبز قسُ ذربعرطُ ترلرد آترف
ؾَظی گَقی گلکؿی اؼ  ۹ضا اظ اشّبى ثعزایس.
ثِ گعاضـ بضؼ ثِ ً ل اظ تک تبیوع ،گفتِ هی قَز ایي گَقی اظ حؿ ط ؾِ ثعسی ا طاً ركرر ثرطای
اجطای زؾتَضات هتفبٍت زض نَضت ٍاضز آهسى هیعاى كبضّبی هرتلف ثِ ًوبیك ط ثطذَضزاض ثرَزُ ٍ
عالٍُ ثط ایي زاضای ًوبیك طی ثعضگ ٍ طاگیط اؾر.گَقی یبز قسُ ّوچٌیي کبهال ضسآة اؾر ٍ هی
تَاًس حسٍز یک ؾبعر زض عوب یک هتطی آة ؾبلن ثبقی ثوبًس .یکی زی ط اظ اهکبًبت ایري گرَقری
زٍضثیي ۺ ه بپیکؿلی زض جلَ ثطای تْیِ عکؽ ّبی ؾلفی اؾر کِ اظ قربثرلریرر رَکرَؼ ذرَزکربض
ثطذَضزاض اؾرٌَّ.ظ هكرم ًیؿر آیب ایي گَقی هبًٌس آیفَى اظ ٌبٍضی زٍضثیي زٍگربًرِ زض پكرر
ثطای تْیِ عکؽ ّبیی ثب ً بط توطکع هتٌَع ثطذَضزاض ذَاّس ثَز یب ذیط .ظبّطا ایي زٍ گَقی ّن زض زٍ
هسل ثب ًوبیك طّبی  ۸.۴ ٍ ۷.۹ایٌچی عطضِ هی قَز ٍ ًوبیك رط آى ّرن اظ ًرَع AMOLEDثرب
تفکیک ضًگ ثْتط ،ههطف اًطغی کوتط ٍ قفب یر ثیكتط ذَاّس ثَز.

فٌاٍری جدید تصَیرترداری جاى تیواراى را ًجات هی دّد
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -ثرب اؾرترفربزُ اظ
یک ٌبٍضی جسیس ،جعئیبت زض تهبٍیرط رجرر
هی قَز ٍ هی تَاًس جبى هجتالیبى ثرِ ثریروربضی
ّبی نعت العال ضا ًدبت زّس.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ً ل اظ زیدیتبل تطًسظٌ ،بٍضی
یبز قسُ هكبّسُ ًكبًِ ّبی ثیوبضی ّبی هرتلف
ضا زض ثسى اًؿبى هورکري کرطزُ ٍ تكررریرم
پعقکی ضا ثب ؾَْلر ٍ زقر ثیكتطی هوکي هری
کٌس.
ٌبٍضی یربز قرسُ کرِ HySPیرب Hyper-
ًSpectral Phasorبم گط تِ ،ثب اضت بی یرک
رٌربٍضی قرسیرروری عرکرؿررجرطزاضی پرعقرکرری
هَضز اؾتفبزُ قطاض گط تِ اؾر .اظ آًردرب کرِ
هَلکَل ّبی هرتلف زض نَضت تبثف ًرَض ثرب
عَل هَ ّبی هتفبٍت زض ضًگ ّبی هرتلرفری
ظبّط هی قًَس هی تَاى ثب تبثف کٌیي ًرَضی ٍ
تطکیت الیِ ّبی هرتلف تهبٍیطی کرِ ثرسیري

قکل تْیِ قسُ اًس تهَیطی کربهرل اظ هریرعاى
ؾالهر هَلکَل ّبی اجعای ثسى اًؿبى ثِ زؾر
آٍضز.
الجتِ تْیِ ایي تهبٍیط کبضی ٍقر گیط اؾر کرِ
ثِ آّؿت ی اًدبم هی قَز .اهب ثب اؾتفبزُ اظ یک
ال َضیتن جسیس ضایبًِ ای تْیِ ایي تهبٍیط ؾطیع
تط ٍ ثب ؾَْلر ثیكتطی اًدبم هی قَز.

ّوچٌیي ثب تْیِ عکؽ ّبی هرترفربٍت اظ یرک
ثرف ذبل ثسى ٍ ه بیؿِ ایي عرکرؽ ّرب زض
گصض ظهبى هی تَاى اظ تغییطات اضگبى ّبی ثرسى
هغلع قس ٍ هَاضز هكکَک ضا تكریم زاز .ثرب
اؾتفبزُ اظ ایي ضٍـ تكریم ثریروربضی ّرب ثرِ
ذهَل زض هطاحل آغبظیي قکل گیطی تؿْیل
هی قَز ٍ ایي اهط ه بثلِ ثب آًْب ضا ؾبزُ ترط هری
کٌس.
ّوچٌیي ثب ایي ضٍـ هی تَاى زضک ثْرترطی اظ
ًحَُ ض تبض عَاهل ثیوبضی ظا پیسا کطز.
هح بى هی گَیٌس اؾتفبزُ اظ ایي قیَُ هی تَاًس
جبی عیي طایٌسّبی گطاى قیور ٍ ٍقرر گریرط
عکبؾی ٍ اؾکي ّبیی قَز کِ ثرب زقرَاضی اظ
ثسى اًؿبى تْیِ هی قَز ٍ کبضثطز آى هعربزل ثرب
اًدبم ۺ ۰آظهبیف جساگبًِ پعقکی ٍ ترطیرکرت
یکجبضُ آًْب ذَاّس ثَز .اؾتفبزُ اظ ایي رٌربٍضی
عال زض هطحلِ آظهبیكی اؾر.

دستیاتی تِ هکاًیسن ضد ٍیرٍس HIV-1در سلَل ّای ایوٌی

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک-هح ب ایطاًی ثرِ
ّوطاُ پػٍّك طاى اضقس هطکع ایرورًَرَلرَغی

گَضی دارای ًوایطگر تاضَ
ٍ قاتل تثدیل تِ تثلت

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هبیکرطٍؾرب رر زض
تالـ ثطای تَلیس گَقی َّقوٌسی ثب ًروربیكر رط
تبقَؾر کِ تفبٍت آى ثب هحهَالت ضقیت کِ زض
آیٌسُ تَلیس هی قًَس ،قبثلیر تجسیل قسى ثِ تجرلرر
اؾر.
ثِ گعاضـ ذرجرطگرعاضی هرْرط ثرِ ًر رل اظ ٍض ،
هبیکطٍؾب ر اذتطاعی ضا زض ایي ظهریرٌرِ ثرِ رجرر
ضؾبًسُ کِ ًكبى هی زّس ایي قرطکرر هرَ رب ثرِ
اذتطاع ًوبیك ط تبقَیی قسُ کِ ثسٍى قکؿتي یرب
آؾیت زیسى ثِ عَض کبهل تب هی قَز ٍ ؾرسرؽ ثرِ
یک ضایبًِ لَحی هجسل هی قَز.
پیف اظ ایي اذجبضی زض هَضز ترالـ ّربی اپرل ٍ
ؾبهؿًَگ ثطای تَلیس ٍ عطضِ گَقری ّربیری ثرب
ًوبیك ط ذن قسًی هرٌرتركرط قرسُ ثرَز ٍ حربال
هبیکطٍؾب ر ًیع ثب ایي زٍ قطکر ضقبثر هی کٌس.
ایي گَقی زض حبلر تجلر ثِ ضاحتی زض قبلت یرک
ًوبیك ط ثعضگ قبثل اؾتفبزُ اؾر ٍ ثب تَجِ ثِ قبة
ٍ پَقف پكتی کِ زاضز هی تَاى آى ضا ثط ضٍی هیرع
گصاقر ٍ ثِ تهَیط زض حبل پرف ً بُ کطز.
هٌبثع هغلع هی گَیٌس هوکي اؾر هبیکطٍؾب ر ایي
ًوبیك ط ضا ثِ گًَِ ای عطاحی کٌس کِ اظ زٍ یب ؾرِ
قؿور تب قَز ٍ ثتَاى ثِ ایي عطیب آى ضا کرَکرک
تط کطز ٍ ثِ عَض کبهل زض جیت جبی زازّ .وچٌیي
هوکي اؾر ّط یک اظ ثرف ّبی ایي ًروربیكر رط
ثتَاًٌس هحتَای هتفبٍتی ضا ًوبیف زٌّسّ .ط کٌس زض
ایي ظهیٌِ ٌَّظ اعالعبت زقی ی زض زؾر ًیؿر.
ًکتِ جبلت ایي اؾر کِ هبیکطٍؾب ر ایي اذرترطاع
ضا زض اکتجط ؾبل  ۴۱۰۶ثِ جر ضؾبًرسُ ،اهرب ّرٌرَظ
هحهَلی ضا ثط ایي هجٌب عطاحی ٍ عرطضرِ ًرکرطزُ
اؾر.
طزی کِ ایي اذتطاع ضا ثِ جر ضؾبًسُ کجط نسی ی
ًبم زاضز کِ قجال ثطذی اجعای تجلر هبیکرطٍؾرب رر
هبًٌس زٍضثیي تجلر ؾط یؽ ٍ  ...ضا اذرترطاع کرطزُ
ثَز .هوکي اؾر گَقی ؾط یؽ هربیرکرطٍؾرب رر
اهؿبل ضٍاًِ ثبظاض قَز ،اهب ایي قرطکرر زض هرَضز
ٍیػگی ّبی آى ؾکَت کطزُ اؾر.

زاًك بُ آهؿتطزام هرَ رب ثرِ زؾرتریربثری ثرِ
هکبًیؿوی ٍیػُ علیِ عفًَر ٍیطٍؼ HIV-1
زض ؾلَل ّبی ایوٌی قس.
ؾلَل ّبی زًسضیتیک )(Dendritic cells
کِ اظ هغع اؾترَاى هكتب هی قرَز ،اظ اًرَاع
ؾلَل ّبی عطضِ کٌٌسُ آًتی غى ٍ ّوچٌیي ثِ
عٌَاى ؾلَل ّبی طعی زض زؾرتر ربُ ایرورٌری
ّؿتٌس.
ثِ گعاضـ ایطًب اظ هدلِ ًیچط ،زکرترط ضاهریري
نطاهی طٍقبًی ٍ جوعی اظ هح ر ربى هرطکرع

ًرم افسار دکَراسیَى هجازی هٌازل ّن عرضِ ضد
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -ثؿریربضی اظ
هطزم ًوی تَاًٌس زض هَضز تب یط ذطیس هرجرل،
طـ ٍ زی ط لَاظم ذبً ی ثط زکَضاؾیَى ٍ
ضًگ ثٌسی هٌعل ذَز هغوئي ثبقٌس ،اهرب ثرب
عطضِ یک ثطًبهِ ٍاقعیر هدبظی ایي هكکل
تب حسی ثطعطف هی قَز.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ً ل اظ زیدیتبل تطًرسظ ،ثرب
اؾتفبزُ اظ ثطًبهِ یبز قسُ قجل اظ ذرطیرس ّرط
ٍؾیلِ ای هی تَاًیس آى ضا ثِ عَض هردربظی
زض هٌعل ذَز جبًوبیی کٌیس تب هكرم قَز
ذطیس آى کِ تب یطی ثط ذبًِ قرورب ذرَاّرس
گصاقر.
ایي ًطم ا عاض ثِ عَض هكرترطک ترَؾرظ زٍ
قطکر کرالیرورت ٍ هرَؾرؿرِ رٌربٍضی
ًَپبی roOomyعطاحی قسُ اؾر ٍ الجترِ
آًبى زض ایي ظهیٌِ ثب گطٍُ تبً َی قرطکرر
گَگل ّن ّوکبضی کطزُ اًس.
ثطًبهِ یبز قسُ کِ ًroOomyبم زاضز ثرطای
جبًوبیی هدبظی اًَاع لَاظم ٍ ٍؾبیل ذبً ی
زض ً بط هرتلف ذبًِ ّب قبثل اؾتفبزُ اؾرر
ٍ ثطای اؾتفبزُ اظ آى ثبیس زٍضثریري گرَقری
ّبیی ضا ثِ کبض گط ر کِ ثب ٌبٍضی تبً رَی
گَگل ّوبٌّگ ٍ ؾبظگبض ثبقٌس.
ایي ٌبٍضی ثب اؾتفبزُ اظ حؿ طّبی ثرِ کربض
ض تِ زض زؾت بُ ّبی هرتلف ّوطاُ ً كِ ای
ؾِ ثعسی اظ ضبی زاذلی ؾبذتوبى ّب تْریرِ

هی کٌس ٍ لصا جبًوبیی هدبظی اقیب ٍ اقرالم
هرتلف زض ایي ضبّبی زاذرلری اظ عرطیرب
ثطًبهِ roOomyهوکي هی قَز.
ایي ًطم ا عاض اثتسا کل ذبًِ ضا ثرِ نرَضت
هدبظی ٍ ؾِ ثعسی ثبظؾربظی هری کرٌرس ٍ
ؾسؽ اًت بل هدبظ لَاظم ذبً ی هرتلرف ثرِ
آًْب ٍ جبًوبیی آًْب ضا هوکي هی کٌس.
لصا ذطیساضاى زی ط ً طاًی زض هرَضز اثرعربز
لَاظهی کِ قهس ذطیسقبى ضا زاضًس ٍ هٌبؾت
ثَزى آًْب ٍ ؾبظگبضی اًْب ثرب ضًرگ زض ٍ
زیَاض ٍ زی ط لَاظم هَجَز ًرَاٌّس زاقر.
ّن اکٌَى ثیف اظ نسّعاض هرحرهرَل کرِ
ؾبذر  ۵۷قطکر طٍقٌسُ هجلوربى هرٌربظل
ٍ  ...اؾر ثرب roOomyؾربظگربض قرسُ ٍ
اًتیبض هی ضٍز ًؿرِ ًرْربیری ایري ثرطًربهرِ
آًسضٍیسی تب اٍاذط ایي هبُ عطضِ قَز.

 ۰۵۲هیلیَى سال دیگر اقیاًَس ّا از تیي هی رًٍد

یادگیری ساهاًِ َّش
هصٌَعی تا ٍتگردی

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هح بى زاًك بُ ام
ای تی یک ؾبهبًِ َّـ ههٌَعی عطاحی کطزُاًس
کِ ًَاقم اعالعبتی ذَزـ ضا ثرب جؿرتردرَ زض
ایٌتطًر ثطعطف هیکٌس.
ثِ گعاضـ ایؿٌب ثِ ً ل اظ یرَّ.رطالرس ،کربضتریرک
ًبؾبضیوبى یکی اظ هح بى ایي پطٍغُ گفر :قبثلیرر
هٌحهطثفطز ایي ؾبهبًِ جوعآٍضی زازُّبی ؾبذتبض
یب تِ اظ هٌبثع ثسٍى ؾبذتبض اؾر کِ ثطای ایي قبثلیر
اظ تررکررٌرریررک ّرربی یرربزگرریررطی ترر ررَیررترری
)(reinforcement learningاؾرترفربزُ قرسُ
اؾر.
ٍی ا عٍز :ایي تکٌیک ثط اؾبؼ ضٍاًكٌبؾی ض تبضی
اؾر کِ زض َّـ تدوعریً ،ریرطیرِ ثربظی ّرب ٍ
ال َضیتنّبی غًتیک ثِ کبض هیضٍز ٍ ظهربًری کرِ
اعالعبت زضؾر ثِ ؾیؿتن اضب رِ هری قرَز یرک
جبیعُ ثِ ؾیتن زازُ هیقَز.

ایوًََلَغی زاًك بُ آهؿتطزام هَ ب ثِ کربضی
اضظقوٌس ثطای هْبض عفًَر HIVقسًرس کرِ
ثطای اٍلریري ثربض ًكربى زاز گریرطًرسُ ّربی
اذتهبنی زض ظیرط ضزُ ّربی ؾرلرَل ّربی
زًسضیتیک اظ عطیرب رعربل ؾربظی ربکرترَض
ضسٍیطٍؾی  ،TRIM5αعفًَر ثِ ٍیرطٍؼ
HIV-1ضا هْبض هی کٌٌس.
اظ ایي ضٍ ثطاؾبؼ هَقعیر آًبتَهیک ،ؾرلرَل
ّبی الً طّبًؽ ثِ عٌَاى اٍلیي ؾس ز بعی زض
ثطاثط اًت بل جٌؿی HIVقٌبذتِ هی قًَس.

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -زاًكرورٌرساى
ثطاؾبؼ ًیطیِ اٍضتٍَضغى اعالم کطزًس ۴۷۱
هیلیَى ؾبل زی ط اقیبًَؼ ّبی ظهیي ًبپسیرس
هی قًَس ٍ اثطقبضُ ّبیی ثِ ٍجَز هی آیرٌرس
کِ آهبؾیب ًبهیسُ هی قًَس.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ً ل اظ ًیَظ زات کبم ،عسُ
ای اظ زاًكوٌساى عجب ًریرطیرِ اٍضترٍَضغى
)Orthoversianهعت سًس پیسایف اثطقبضُ
ّب ؾجت هی قَز آهطیکب هطکعی ٍ جرٌرَثری
زضّن ازغبم قًَس .ثِ ایي تطتیرت اقریربًرَؼ
ّبی ظهیي ٍ ّویي عَض زضیبی کبضائیت ًریرع
اظ ثیي هی ضًٍس.

زاًكوٌساى ثِ ٍؾیلِ کبهسیَتطّبی قسضترورٌرس
ؾطًد ّبی ثطگط تِ اظ نرطُ ّربی ؾرطاؾرط
جْبى ،ایي پیف ثیٌی ضا اًدبم زازُ اًس.
آًْب هعت سًس ٌّ بهیکِ قبضُ ّب اظ ّرن جرسا
هی قًَس ،ثرف ّبی کَککتط اظ ث یِ ثرف
ّب بنلِ ثیكتطی هی گیطًس اهب ثِ تسضیج ثرِ
یکسی ط جصة هی قًَس .ثِ عَضیکرِ یرک
عج ِ ظیط عج ِ زی ط قطاض هی گیطز.
ًرؿتیي اثطقبضُ حسٍز  ۵۱۱هیلیَى ؾبل قجرل
تكکیل قس کِ آ طی ب هطکع آى ثَز ،اهرب ثرِ
تسضیج ثِ ّفر قبضُ تجسیل قس کِ اهطٍظُ زض
جْبى ٍجَز زاضًرسّ .رورطاُ آى اقریربًرَؼ
آتالًتیک ًیع ثِ ٍجَز آهس.
ضاؼ هیچل اظ زاًك بُ پطت زض اؾتطالیرب کرِ
زض  ۴۱۰۴هیالزی زضثبضُ هکبًیرعم تكرکریرل
اثطقبضُ ّب ؾرٌطاًی کطزُ ثَز ،زض ایري ثربضُ
هی گَیس :گوبًِ ظًی زضثبضُ آیٌسُ اثرط قربضُ
ّب قغعی ًیؿر .اهب قَاّس علوی ثرطای ایري
پیف ثیٌی ٍجَز زاضز.
اٍ هعت س اؾر کِ اثطقبضُ جسیس ثِ هرحرسٍزُ
ای ثِ ًبم حل ِ آتف ضا ًیع زض ثط هی گریرطز
کِ حبٍی آتف كبى ّب ٍ ظلعلِ ّبی هطگجبض
اؾر.

هقالِ علوی
اًدرٍید چگًَِ ظَْر
کرد؟

ازاهِ اظ قوبضُ قجل:
گَگل قجل اظ اًسضٍیس ؾبذر ثطًبهِ ثطای زی ط گَقی
ّب هبًٌس زؾت بُ ّبی ًَکیب یک ثلک ثطی هتوطکع ثَز،
اهب ایسُ اًسضٍیس ایي کكن اًساظ ضا کبهال عَو کطز ٍ
گَگل تهوین گط ر ذَزـ ثِ ؾبذر پلتفطم ٍ ثطًبهِ
ثطای زی ط پلتفطم ّب ضٍی ثیبٍضز .یکری اظ کربضکرٌربى
گَگل ایي قطایظ ضا ایي گًَرِ هرعرط ری هری کرٌرس:
ضٍیکطز قجلی گَگل ضا هرسل قرسیروری ٍ ضٍیرکرطز
جسیسـ ضا هسل جسیس ثٌبهیس.
ثطای آًکِ اًسضٍیس ثتَاًس کبض کٌس ،تین گرَگرل ثربیرس
گَقی هرهَل آى ثؿبظز ،ؾسؽ قطکتی هربثرطاتری
ثطای طٍـ ایي گَقی پیسا قَز.
یکی اظ کؿبًی کِ زض گصقتِ ثب ضٍثیي کبض هری کرطزُ
هی گَیس :اگط ظ ث َییس قهس ؾبذر یک گرَقری
زاضیس یک قضیِ اؾر .ایي کبضی اؾر کِ اپل اًردربم
زاز .گَقی ضا ؾبذر ٍ ؾسؽ ظیطؾبذر ٍ هكربضکرر
ّبی الظم ضا ایدبز کطز.
گَگل ٍ تین اًسضٍیس ثرطای قرطٍع گرَقری G1ضا
ؾبذتٌس تب ایسُ اٍلیِ قبى ضا ا جبت ٍ اهتحبى کٌرٌرس .زض
ؾبل ّ ۴۱۱۹یچ قطکر هربثطاتی حبضط ًكس ثب اٍلریري
گَقی اًسضٍیسی هكبضکر زاقتِ ثبقس ٍ ضایعى آًْب ضا
ًباهیس کطز .اؾسطیٌر ثِ ایسُ عالقِ کٌساًی ًكبى ًساز ٍ
ّAT&Tن پبؾری ثِ زضذَاؾر گَگل اضایِ ًکطز.
حتی قطکر تی هَثبیل ّن کِ ثعسّب هكربضکرر ،زض
عطضِ G1ضا پرصیرط رر ،اٍایرل کربض اظ پرصیرطـ
زضذَاؾر گَگل ؾط ثبظ ظز .یکی اظ کبضکٌبى اؾرجرب
اًسضٍیس هحؿَة ًوی قس.
قطکر ّبی هربثطاتی هی ذَاؾتٌس ضٍی گَقی هحتَا
ثفطٍقٌس ٍ کل ؾَز ضا ذَز زض زؾر ث یطًس ،زض ًتیدِ
توبیلی ثِ هكبضکر ثب زی ط قطکر ّب اظ ذرَز ًكربى
ًوی زازًس .آًْباؾبؼ زضٍاظُ ای هیبى قرطکرر ّربی
ؾبظًسُ گَقی ٍ هكتطیبًی ثَزًس کِ ایي گَقی ّرب ضا
هی ذطیسًس ٍ اً یعُ ؾبظـ ًساقتٌس.
تین اًسضٍیس هی زاًؿر تی هَثبیل ثْتطیي گعیٌِ زض آى
ظهبى اؾر .قطکر هربثطاتی پؽ اظ یک هصاکطُ قف
هبِّ پبؾد زاز حبضط ثِ ع س قطاضزاز ثب گَگل ًیرؿرر.
ضٍثیي یکی اظ هعسٍز کؿبًی زض گَگل ثَز کِ اظ ایري
تهوین تی هَثبیل ذجط زاقر.
اظ هٌبثع ًعزیک ثِ ضٍثیي هی گَیس :ضٍثیري ثرِ قرست
ًباهیس قسُ ثَز ،اهب کؿی ًجَز کِ لجبؼ ًباهیسی ضا ثطای
ّویكِ ثط تي ً ِ زاضز.
هستی ثعس تی هَثبیل ثِ عَض ًربگرْربًری ثرِ هرصاکرطُ
ثبظگكر ،اظ هٌبثع ًعزیک عرلرر ایري ثربظگكرر ضا
ّوکبضی پیكیي ؾیطظ اظ هَؾؿبى اًرسضٍیرسد زض تری
هَثبیل هعط ی هی کٌس ٍ هی گَیس اٍ ؾطاًدربم هرَ رب
هی قرَز ضاثرطت زازؾرَى )،(Robert Dodson
هسیطعبهل ٍقر تی هَثبیل ضا ثِ گط تي ایري تهروریرن
تطغیت کٌس.
اگط اظ تحلیل طى ثسطؾیس علر انلی ضؾیسى اًسضٍیس ثِ
جبی بُ کًٌَی اـ کیؿر ،جرَاة هكرررم ًروری
گیطیس .زضٍاقع زالیل ظیبزی زض هَ یر اًسضٍیس ً رف
زاقتِ اًس کِ یکی اظ آًْب تَاًبیی ضٍثیي ثطای ترطغریرت
قطکر ّبی هربثطاتی زض ؾبل ّبی  ۴۱۱۱ثَزُ اؾرر.
ضٍثیي هی زاًؿر کِ ایي قطکر ّب حبضط ثِ اظ زؾرر
زازى قسضت قبى زض ثبظاض ًیؿتٌس ٍ اظ ّروریري ضٍ ثرب
ّوکبضی تیوف آًْب ضا هت بعس کطز کِ کٌیي اترفربقری
ضخ ًرَاّسزاز.
ضٍیکطز هتي ثبظ اًسضٍیس ّن زض ایي ظهیٌِ ً ف هْروری
زاقتِ اؾر؛ کطا کِ ثِ قطکر ّبی هربثطاتی تضوریري
هی زازُ گَگل قسضت هغل ی ثط ؾیؿتن عبهلف ًساضز.
ضٍثیي اهطٍظُ کیع ظیبزی زضثبضُ اًسضٍیس ًوی گَیرس ٍ
اظ ٍقر پطٍغُ ضا ثرِ ؾرًَرساض پریركربی (Sundar
)Pichaiزازُ اًس ،ثِ ؾطاغ عالیب انلی اـ یرعرٌری
ضثبتیک ض تِ اؾر .اٍ ؾطاًدبم زض ؾبل  ۴۱۰۶قرطکرر
گَگل ضا تطک کطز تب اؾتبضتبح ضثبتیک ذَزـ ضا اظ
ؾط ث یطز.
ضٍثیي شاتب یک کبضآ طیي ذجطُ اؾر؛ هی زاًس کرغرَض
قطکر تبظُ ای تبؾیؽ کٌس ٍ ثط هَاًع پریركرط رر آى
بیب ثیبیس .اًسضٍیس ثْتطیي هثبل ثطای ا جبت ایري ازعرب
اؾر.
ضٍثیي کؿی ثَز کِ ثِ گَگل ٍ کل نٌعر ثری ؾریرن
ْوبًس ًبهوکي ّب ثب اًسضٍیس هوکي هی قرًَرس ٍ ایري
جبزٍی اٍ ثَز.

