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ريومایی اس ديربیه دیجیتال جدید با حساسیت فًق العادٌ

پزچمدار جدید سًوی حسگز اثز اوگشت دارد


علم
ی فناوري

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک -زصاٍیس هٌاساؿاس ؾادُ اش
خسچوداز مدید غًَی ًؿاى هی دّد ایي ؾسکر تااالخاسُ
هَفق تِ زَلید هَتایلی هجْص تِ حػگس اثس اًگاؿار ؾادُ
اغر.تِ گصازؼ هْس تِ ًقل اش ایٌسسًؿٌال تیصیٌع زاین ،تاِ
زاشگی زصاٍیسی اش خسچوداز آزی غًَی هٌسؿس ؾدُ اغر.
زصاٍیس هرکَز ًؿاى هی دّد تاالخسُ زَلید کٌٌدُ ضاخاٌای
زَاًػسِ هؿکل حػگس اثس اًگؿر زا حل کٌد .هْواساسیاي
زغییساذ دز ظاّس دغسگاُ ،زغییس هکاى هااضٍل دٍزتایاي ٍ
ٍمَد حػگس اثس اًگؿر خؿر دغسگاُ اغر.خیؽ تیٌی هی ؾاَد ایاي ؾاسکار دز غاال ماازی
اکػدسیا ۶XZ ٍ ۶XZکاهدکر زا دز ًوایؿگاُ IFAتسلیي زًٍوایی کٌد .اکػدسیا ۶XZدزحقیقر
ماًؿیي اکػدسیا XZاغر ٍ  ۶XZکاهدکر ًیص ًػ ِ ازشاًسس ٍ کَچکسس ّویي هَتایل تاِ حػااب
هی آید.ایي هَتایل هجْص تِ زساؾِ اغٌح دزاگَى ۺ۸۽  ۹RAM ،گیگاتازیً ،وایؿگس فَل اچ دی
.۷ۺایٌچ ٍ تازسی ّ ۸صاز هیلی آهدسی خَاّد تَد.



غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک -ؾسکر ًیکَى دٍزتیي دیجیسال مدیدی تِ ًام ۰۰Nikon Dۺۼ ػاسظاِ
کسدُ کِ اش تػیازی اش قاتلیر ّای دٍزتیي قدززوٌد ٍ گساى ۰۰Nikon Dۺ تسخَزداز اغر ،اها قیوار
کوسسی دازد.تِ گصازؼ هْس تِ ًقل اش اغکسسین زک ،ایي دٍزتیي کِ اش یک هاُ خیؽ تِ زادزیار زٍاًاِ
تاشازّای مْاًی ؾدُ ،هجْص تِ یک حػگس هجاٍزیاب اغر ٍ اگس چؿن خَد زا تس زٍی هاٌاظاسُ یااب
قساز دّید تِ ؼَز خَدکاز ال غی دی دٍزتیي زا خاهَؼ هی کٌدّ.وچٌیي قاتلیر ISOدز ایي دٍزتیاي
تِ خَتی زقَیر ؾدُ اغر .هٌظسُ یاب ًَزی ایي دٍزتیي اش قاتلیر خَؾؽ  ۶۰۰دزصادی تاسخاَزداز
اغر .مک ّدفَى ٍ هیکسٍفَى ٍ ال غی دی لوػی اش مولِ اهکاًاذ دیگس ایي دٍزتیي اغر.دز حالای
کِ اکثس کازؾٌاغاى حػگس قدززوٌد ،غیػسن خیؿسفسِ فَکَظ خَدکاز ٍ قاتلیر زْیِ ۽ ػکع دز ثااًایاِ
زَغػ آى زا زحػیي هی کٌٌد ،اهکاى ًصة زٌْا یک حافظِ اظ اظ دی زا ًقؽِ ظؼخ هْوی تسای ایاي
دٍزتیي ۰ۺ ۶۷دالزی هی داًٌد.حػگس APS-C CMOSدٍزتیي یاد ؾدُ ۾ ۷۰.هگاخیکػلی اغر ٍ تا
اغسدادُ اش آى هی زَاى ٍیدئَّایی تا دقر ّK ۹ن زْیِ کسد .دٍزتیي ۰۰Nikon Dۺۼ اش زاَاًاواٌادی
تاالیی تسای ػکاغی دز ًَز کن ًیص تسخَزداز اغرٍ .شى ایي دٍزتیي ظد آب زٌْا ۹۰ۻ گسم اغر ٍ اش
خَؾؽ هٌاغة تسای حداظر اش دٍزتیي دز ؾسایػ آب ٍ َّایی هسؼَب ٍ دؾَاز تسخَزداز اغر.

آشىایی با سًسيکی کیشاشی سُم  ۵۱کیلًبیتی َز ایزاوی اس پُىای باود

غسٍیع خثسی زٍشًااهاِ ازک -خاَدزٍی غاَشٍکای
کیصاؾی هحصَل ؾسکر غَشٍکای ضاخاي اغار ٍ دز
کالظ خَدزٍیی Dقساز دازد.
تِ گصازؼ تاؾگاُ خثسًگازاى ماَاى کایاصاؾای  ۷۰۶۰اش
ًوای ملَ دز ًگاُ اٍل ؾثیِ فَلکع مسا تَدُ تاِ ّاوایاي
ػلر ّواًٌد دیگس زَلیداذ ایي کوداًی ضاخٌی ًیػر؛ ایاي
خَدزٍ یک غداى خاًَادگی اغر کِ تِ داخال کؿاَز
ّن خا گراؾر اها خیلی هَزد اغسقثال ٍاقغ ًؿد.
ایي کوداًی ضاخٌی اش هَاد اٍلیِ ًػثسا هسغَتی دز غَشٍکی
کیصاؾی تْسُ گسفسِ تِ ّویي غثة ایي خاَدزٍ زًاو ٍ
تَی ازٍخایی دازد زا یک خَدزٍی هاقاسٍى تاِ صاسفاِ
آغیایی؛ ٌّدلیٌو کیصاؾی اش فَلکع CCتْسس تَدُ کاِ
خَب اش خَدزٍ ّای ضاخٌی اًسظاز ٌّدلیٌو خَب ٍمَد
دازد .زقثای ػودُ کیصاؾی ًَّدا آکَزدً ،یػاى آلسیواا ٍ
زَیَزا کوسی ّػسٌد.
ایي غداى ضاخٌی اش یک هَزَز  ۹غیلٌدز تا حجن  ۷.۹لیاساس
تا زَاى ۺ۽ ۶اغة ت از ٍ گؿساٍز ً ۷۸۰یَزي هسس تْسُ های
تسد .خَدزٍی زػر ؾدُ دیدساًػیل ملاَ ٍ هاجاْاص تاِ
گیستکع ازَهازیک ظسیة هسغیس خیَغساِ CVTاغار.
غَشٍکی ظسف هدذ .۶۾ ثاًیِ اش حاالار غاکاَى تاِ
غسػر ۺ.ۻ۾ کیلَهساس دز غااػار های زغاد کاِ تاا
خَدزٍّای ّن کالظ خَدؼ تساتسی هی کٌاد .هااًاٌاد
اکثس هَزاَزّاایای کاِ تاِ گایاستاکاع ٍCVTصال
ّػسٌد هَزَز کیصاؾی ًیص ٌّگام گاش دادى صدای ٍش ٍش
ًػثسا ًاخَؾایٌدی اش خَد غاؼغ هی کاٌاد .ػالار ایاي
هَظَع ایي اغر کِ CVTتِ خاؼس ظسایة گیستکاع
ًاهحدٍدی کِ دازد دٍز هَزَز زا تاالی ۰۰۰ۺ ًاگاِ های
دازد .گیس تکع ایي خَدزٍ هوکي اغر اًادکای کاٌاد
ػول کٌد کِ ؾوا هی زَاًید تا اغسدادُ اش ؾیدسس ّای کٌااز
ػولکسد کٌد زؼَیط دًدُ زا زغییس دّید دز حالر زایاح
زسًٍیک گیستکع کیصاؾی هاًاٌاد یاک گایاستاکاع ۻ
دًدُ خَاّد تَد.
ّوچٌیي هصسف غَخر کیصاؾی  ۶۰.۷لیسس دز ؾْس ،۽.ۼ
لیسس دز تصزگاساُ ٍ .۰۾ لایاساس دز غایاکال زاسکایاثای
اغر.کیصاؾی دز زػر زسهص زَاًػر تا ؼی هػافر ۼ۸۹.
هسس اش غسػر ۺ.ۻ۾ کیلَهسس زَقخ کاهل کٌد.
دز غَشٍکی  ۶۰تلٌدگَ زاکدَزد فَغگیر تاازاَاى ۺ۹۷
ٍازی خَد تِ ّوساُ دٍ تلٌدگَ ملَ ،دٍ تلٌدگَ دز کاٌااز
دزب ،دٍ تلٌدگَ کَاکػیال دز ػقة ،یک تلاٌادگاَ دز
ٍغػ ٍ یک غاب ٍٍفس زؼثیِ ؾدُ اغر.
دز ػسظِ کیصاؾی  ۷۰۶۰اهکاًاذ ٍ اغساًدازدّاایای هاد
ًظس قساز گسفسِ کِ دز غداى ّای خاًَادگی کوسس یاافار
هی ؾَد اش مولِ آًْا هی زَاى غیػسن ٍزٍد تدٍى کلید ٍ
اغسازذ شدى تدٍى کلید ،زَْیِ هؽثَع ازَهازیک Dual-
 ٍZoneایٌسسفیع iPodزا ًام تسد.
حجن صٌدٍق تاز کیصاؾی ۻۼ ۸لیسس اغر کِ حادٍد ۻۺ
الی ۹۽ لیسس کَچکسس اش حد هسَغػ اغر.

پُپادی کٍ ريی سطًح
عمًدی فزيد میآید

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک -زیوی اش هثسکساى داًؿگااُ
ؾستسٍک کاًادا خْداد خَدکازی غاخسِاًد کِ قادز اغار
زٍی غؽَح ػوَدی فسٍد تیاید.
تِ گصازؼ ایػٌا تِ ًقل اش گیصهو ،غاهاًِ مدید ،خاْادااد
خَدکاز چٌد هدلِ ؾستسٍک )ً(S-MADاام دازد ٍ
مصئیاذ آى ّدسِ گرؾسِ دز کٌدساًاع مهااؾایاي شًادُ
ۼ(Living Machine 2017) ۷۰۶ازائاِ ؾاد؛ ایاي
فٌاٍزی تسًدُ مایصُ تْسسیي هاقاالاِ زتاازایاک (Best
)Robotics Paper Awardؾد.
زین ػلوی اش زَاًایی خسًدگاى تسای زاغایایاس دادى هػایاس
خسٍاشؾاى ٍ ًؿػسي تس زٍی غؽَح ػوَدی دز لحظِ آخس
الْام گسفر ٍ تِ دًثال زقلید اش ایي قاتلیر تسای غااخار
یک خْداد خَدکاز هجْص تِ تال ثاتر تسآهاد .هاحاقاقااى
ّصازاى ؾثیِغاشی هدلتٌدی آیسٍدیٌاهایاک زا قاثال اش
اػوال ایي زَاًایی تِ خْداد مدید زْیِ کسدًد.
ایي غاهاًِ اتداػی دز اتسدا تا غسػرۼ زا ۾ هسس دز ثاًیِ ٍ تِ
ؼَز افقی تِ غور یک دیَاز خاسٍاش های کاٌاد .غاداع
حػگس لیصزی آى ،دیَاز زا ؾٌاغایی هیکٌد ٍ غایاػاسان
کٌسسل تاشخَزد ،غسػر خْداد زا تِ یک زا غِ هسس دز ثاًیِ
هی زغاًد ٍ دز ًْایرٍ ،ظؼیر آى زا تِ صَزذ ػواَدی
شاٍیِداز دز هیآٍزد.

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک -ایساى دز زَغاؼاِ
فٌاٍزی اؼالػاذ ٍ اززثاؼاذ ،کؿَز ۾۽ ماْااى
ٍ دز زَغؼِ دٍلر الکسسًٍایاکای ،کؿاَز ۻ۶۰
مْاى اغر ٍ غساًِ ّس ایساًی اش خاْاٌاای تااًاد
ایٌسسًر تیي الولل ۺ ۶کیلَتیر تسثااًایاِ ػاٌاَاى
ؾدُ اغر.
تِ گصازؼ هْسٍ ،شازذ اززثااؼااذ تاا اًاساؿااز
گصازؾی دزتازُ زحلیل ٍظاغ هاَماَد تا اؽ
ICTکؿَز ،آخسیي ٍظؼیر هَماَد تا اؽ
اززثاؼاذ ٍ فٌاٍزی اؼالػاذ ایساى زا تسای ازائاِ
تِ هجلع ؾَزای اغالهی ،هٌسؿس کسد.
دز ایي گصازؼ ،ایساى دز ؾاخص مْاًی زَغؼِ
فٌاٍزی اؼالػاذ ٍ اززثاؼاذ )(IDIکِ زَغاػ
ازحادیِ مْاًی ه اتساذ هاَزد ازشیااتای قاساز
گسفسِ ،زا خایاى غال ۺ۾ ززثِ ۻ ۶هاٌاؽاقاِ ٍ ۾۽
مْاى زا دز اخسیاز دازد.
غساًِ ۺ ۶کیلَتیسی ّس ایساًی اش خاْاٌاای تااًاد
ایٌسسًر
ایي دزحالی اغر کِ دز ؾاخص زَغؼِ دٍلار
الکسسًٍیکی )(EGDIکِ زَغػ غاشهاى هالال

تسزغی هی ؾَد ززثِ ایساى دز هٌؽقِ  ۶۹تاَدُ ٍ
دازای ززثِ مْاًی ۻ ۶۰دز هایااى کؿاَزّاای
مْاى اغر.
تسزغی ّا ًؿاى هی دّد کِ تِ اشای ّس کاازتاس،
ۺ ۶کیلَتیر خٌْای تاًد ایٌسسًر تیي الاوالال دز
کؿَز ٍمَد دازد ٍ ۺ ۹دزصاد اش ماواؼایار
کؿَز ،زحر خَؾؽ ایٌسسًر تاًدخْي هَتایال ٍ
غیاز قساز دازًد.
دز حَشُ هسغیسّای اقسصادی کِ دز ایي گصازؼ
اػالم ؾدُ اغر ،تا هؽالؼاذ زؽثیقی داخالای ٍ
تیي الوللی صَزذ خریسفسِ ٍ تا زَمِ تِ هدل تاِ
کاز گسفسِ ؾدُ دز زدٍیي تسًاهِ ؾؿن زاَغاؼاِ
کؿَز ،اززثاؼاذ ٍ فٌاٍزی اؼالػاذ تِ ػاٌاَاى
یک الگَی هٌاغة هدًظس قساز گسفسِ اغر.
ایي ت ؽ ،هؿسول تاس  ۹شیاس تا اؽ ؾااهال
هحصَالذ الکسسًٍیکیًَ ،زی ٍ کاهادایاَزاسی،
ه اتساذ ) ،(CTاًسؿاز ًاسم افاصاز ٍ فاٌااٍزی
اؼالػاذ ٍ کازتسدّا ٍ هحسَا ) (ITهی ؾَد.
غْن ۾ ۶دزصدی فٌاٍزی اؼاالػااذ دز تااشاز
ICTکؿَز

رصد خًاب اوسان با امًاج رادیًیی
ممکه شد

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک-
هحققاى داًؿگاّی الگاَزیاسان
ّاَؼ هصااٌااَػاای ماادیاادی
غاخسِ اًد کِ تا کوک اهاَا
زادیَیی خَاب فسد زا زصاد
هی کٌد.
تِ گاصازؼ هاْاس تاِ ًاقال اش
اًگجر ،داًؿوٌداى زاّی غیس زْاموی تسای هؽالؼِ خَاب افساد خایادا
کسدُ اًد کِ ًیاشهٌد ازصال حػگسّای هسؼدد ٍ آشاز دٌّدُ تِ کاازتاس
ًیػر.دزّویي زاغسا هحققاى داًؿگاُ  ٍMITتیوازغساى هاغاچَغر
مٌسال ،الگَزیسن َّؼ هصٌَػی مدیدی غاخسِ اًد کاِ تاا کاواک
اهَا زادیَیی خَاب تیواز زا زدیاتی هی کٌد.
ایي الگَزیسن دزٍى دغسگاّی تِ کَچکی یک لدساج ؼساحی ؾدُ کاِ
غیگٌال ّای زادیَیی اؼساف فسد زا زحلیل هی کٌد ٍ آًاْاا زا تاسای
زدیاتی ػوق ٍ حسکاذ غسیغ چؿن دز هساحل ه سالاخ خاَاب های
غٌجد .الثسِ ایي دغسگاُ تاید فاصلِ کوی زا کازتس داؾسِ تاؾد.
زا تِ اهسٍش ّیچ زاُ هٌاغثی تسای زصاد خاَاب افاساد ٍ زؿا ایاص
هؿکالذ آى ٍمَد ًداؾر .زٍؼ ّای هَمَد ًیص ؾاهال چػاثااًادى
الکسسٍدّا ٍ حػگسّای ه سلخ تِ تیواز ٌّگام خَاب تاَد .ایاي اهاس
حسی تیؽ اش خیؽ خَاب تیواز زا ه سل هی کسد ٍ اش زَاًایی خصؾکااى
تسای دزک دقیق ایي هؿکل هی کاغر .اها الگَزیسن مادیاد ّاَؼ
هصٌَػی ایي هؿکل زا تِ ؼَز کاهل حل هی کٌد.
دیٌا کازاتی یکی اش هحققاى زّثس ایي خسٍضُ هی گَیدۿ زصاَز کاٌایاد
زٍزس ٍای فای خاًِ هی داًد ؾوا چِ شهاى زٍیا هی تیٌید یا ایٌکِ تسَاًاد
خَاب ػویق ؾوا زا زصد کٌد .ها زصوین دازین حػگسّای تْداؾسای
تػاشین کِ تسَاًٌد غیگٌال ّای فیصیَلَضی ٍ ؾاخص ّای هْن غالهسی
زا تدٍى زغییسی دز زفساز کازتس زصد کٌٌد.
دیٌا کازاتی ،اًدزٍ ٍ ازًا ٍیسستی اغساداى هٌْدغی الکسسًٍیک ٍ ػالاَم
زایاًِ ای ایي زحقیق زا اًجام دادُ اًد.

مقالٍ
 ۷معجشٌ پششکی
در سال ۶۹
تسآٍزد حجن تاشاز ایي  ۹شیس تا اؽ دز غاال
ۺ۾ ۶۸تالغ تس ۰ۻّ ۸صاز هیلیازد زیال تَدُ اغار
کِ دز ایي زقن ،غْان فاٌااٍزی اؼاالػااذ دز
تسآٍزد حجن تاشاز ۾ ۶دزصد اػالم هی ؾَد.
دز حال حاظس غْن تاشاز فٌاٍزی اززثاؼااذ ۷ۼ
دزصد ٍ غاْان تااشاز فاٌااٍزی اؼاالػااذ ٍ
کازتسدّا ٍ هحسَا ۾ ۶دزصاد اش کال تا اؽ
اززثاؼاذ ٍ فٌاٍزی اؼالػاذ اغر .دز ّاوایاي
حال دٍ ت ؽ دیگس هجوَػا ۾ دزصاد غاْان
تاشاز ؾاهل ۺ.۽ دزصاد غاْان هاحاصاَالذ
الکسسًٍیکیًَ ،زی ٍ کاهدیَزسی ٍ حادٍد ًایان
دزصد غْن اًسؿاز ًسم افصاز زا دز اخسیاز دازًد.

داوش آمًسان ایزاوی با استفادٌ
اس وًک مداد وًر تًلید کزدود

غسٍیع خاثاسی زٍشًااهاِ
ازک -داًاااؽ آهاااَشاى
خطٍّؿػسای ؾْایاد ؼااّاس
اغدًیای اغساى هاسکاصی تاا
اغسدادُ اش ًَک هداد الهاح
غاخسٌد.
تِ گصازؼ ایػٌا ،هحود ًثای
غلؽاًی ًطاد اش هحققاى ایي ؼسح دز ایي تازُ گدرۿ تسای ایي هٌاظاَز
ها دز ایي آشهایؽ ًَک هداد زا کِ اش مٌع گسافیر اغر ،زاَغاػ
دٍ غین زاتػ تِ تازسی هاؾیي ٍصل کسدین.ایي هاحاقاق اداهاِ دادۿ
مسیاى الکسسیکی اش تازسی ،غین ٍ ًَک هداد ػثَز کاسدُ ٍ تااػا
گسم ؾدى ًَک هداد هی ؾَد زا حدی کِ ًاَک هاداد ؾاسٍع تاِ
ًَزافؿاًی هی کٌد.تِ گدسِ ٍی تِ ػلر دهای شیاد ًَک هادادً ،اَز
زاتؿی اش آى زقسیثا تِ زًو غدید اغر ،الثسِ تؼد اش هدذ کَزاّی تاس
اثس گسهای شیاد ایجاد ؾدُ ٍ اکػید ؾدى ًَک هداد ،گاسافایار تاِ
هسٍز شهاى هسالؾی هی ؾَد.غلؽاًی ًطاد تا زاکید تس ایاٌاکاِ دز ایاي
آشهایؽ اًسضی الکسسیکی تِ اًسضی ًَزاًی زثدیل ؾد ،اظاافاِ کاسدۿ
یکی اش هسداٍلزسیي زٍؼّای زَلید اًسضی ًَزاًی اغسدادُ اش اًاسضی
الکسسیکی هاًٌد اًَاع الهح ّای ه سلخ اغر.غال گرؾسِ ،هػااتاقاِ
داًؽ آهَشی ًَز؛ گساهیداؾر اتي ّیثن تا  ۷۰۰اثاس تاسگاصیادُ اش
آشهایؽّای ػلوی دز زاتؽِ تا ًَز تِ کاز خَد خایاى داد؛ اهػال ًایاص
هػاتقِ داًؽ آهَشی ًَز؛ گساهیداؾر مکی ییٌو اش اتسدای آذزهااُ
غال گرؾسِ دز قالة ًوایؽ ػلوی ٍ غاخر فیلنّای ۰ۻ ثاًیِ ای اش
آشهایؿاذ ػلوی دز غؽح داًؽ آهَشاى تسخی کؿَزّاای هاٌاؽاقاِ
ؾسٍع ؾدُ اغر.ایي ؼسح اش غَی هحودًثی غلؽاًی ًطاد ،هاحاواد
فسح آتادی ٍ ػلیسظا هیسشایی اش خطٍّؿػسای ؾْید ؼاّس اغدیًایاای
اغساى هسکصی امسایی ؾدُ اغر .ایي داًؽ آهَشاى تا اًجام آشهایؿی
تا اغسدادُ اش ًَک هداد کِ اش مٌع گسافیر اغر ،غایان ٍ تاازاسی
هاؾیي ،اًسضی الکسسیکی زا تِ اًسضی ًَزاًی زثدیل کسدًد.

داوشمىد ایزاوی مدل سٍبعدی کبد ساخت
غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک -داًؿوٌد ایساًی ٍ
اغساد داًؿگاُ ّازٍازد تا ّوکاازی ماواؼای اش
هحققاى تیيالوللی زَاًػسِاًد هدلی غِتؼادی اش
کثد تػاشًد ٍ فسایٌد ازغال دازٍ دز آى زا زقلیاد
کٌٌد.
تِ گصازؼ آًا اش هْس ،ػلی خادم حػیٌی یکی اش
هحققاى ایي خسٍضُ اغر .ایي زًٍد دز آشهاایاؽ
دازٍّا ٍ ػکع الؼول تادى ًػاثار تاِ آًاْاا
خیؿسفر هْوی تِ ؾواز هیآید.
ّناکٌَى دز تیؿسس فسایٌدّای آشهایاؽ دازٍ اش
تافر ّای غلَلی زک الیِ (دٍتؼدی) اغاساداادُ
هیؾَد ٍ ؾثکِ ػعالًی ًدازد .اها تافسی کاِ تاا

چاخگس غِتؼدی غاخسِ ؾدُ غِتؼادی ٍ دازای
ؾثکِ ػعالًی اغر .غاخساز غِ تاؼادی تاْاساس
هیزَاًد ػولکسد خیچیدُ تافرّای تدى اًػاى زا
زقلید کٌد .شیسا زقاتل غلَل تِ غالاَل افاصایاؽ
هییاتدّ.وچٌیي ایي غاخساز غِتؼدی دز هقایػاِ
تا ًوًَِ ّای دٍتؼدی ،تْسس هیزَاًد دز فاسایاٌاد
اًسقال دازٍ ػکع الؼول تدى زا ًؿاى دّاد .تاِ
ایي زسزیة هدل غادُ مدید تا دقار تایاؿاساسی
هی زَاًد غؽح غوای تاَدى دازٍ دز تادى زا
خیؽتیٌی کٌد .ػالٍُ تس آى غایاػاسان هارکاَز
ٍاکٌؽ ّای دازٍیی ٍاقؼیزسی زا دز هقایػِ تاا
ًوًَِّای دٍتؼدی ًؿاى هیدّد.

تبدیل سلًلَای پًستی بٍ سلًلَای تًلیدکىىدٌ اوسًلیه

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک -هحققاى ًاسٍضی
تا زثدیل غلَل ّاای خاَغار تاِ غالاَل ّاای
زَلیدکٌٌادُ اًػاَلایاي تاا اغاساداادُ اش زٍؼ
غلَل ّای تٌیادی ،تِ دزهاى دیااتار یاک قادم
ًصدیکزس ؾدًد.
تِ گصازؼ ایسًا اش هدیکال غایٌع ،هحققااى دز
ایي هؽالؼِ اش غلَلّای خَغسی تیوازاى دیااتاسای
اغسدادُ کسدًد ٍ تا اغسدادُ اش زٍؼ غلَل ّاای

تٌیادی ،غلَل ّا زا تِ غلَل ّای زَلایادکاٌاٌادُ
اًػَلیي زثدیل کسدًدّ .دف ایي هؽالؼِ خایاًَاد
ایي غلَلّا دز شیس خَغر تیوازاى دیاتسی اغار.
ّدف تؼدی هحقاقااى قاساز دادى ؾااذ ّاای
اًػااَلاایااي ٍ دغااسااگاااُ اًااداشُ گاایااسی قااٌااد
هیکسٍغکَخی تِ ّوساُ غلَلّای زسؾحکاٌاٌادُ
اًػَلیي دز شیس خَغر اغر زا تِ هحط هؿاّدُ
کاّؽ اًػَلیيَّ ،زهَى تا دٍش هاٌااغاة ٍازد
تدى تیواز ؾَد .تا زَمِ تِ هؼعل چاقی ٍ زٍا
شًدگی تیزحسک ،دیاتر زْدیدی مدی تاسای
اکثس افساد اغر .هحققاى تِ دًثال زٍؾای تاسای
ًظازذ هداٍم ٍ زسؾح خَدکاز اًػَلیي دز تادى
دز مااْاار کااٌااسااسل دیاااتاار ّػااسااٌااد.
دز حال حاظس تیؽ اش  ۹۷۷هایالایاَى ًاداس دز
غساغس مْاى گسفساز دیاتر ّػسٌد ٍ ایاي آهااز
ظسف  ۷۰غال آیٌدُ ،تِ تیؽ اش دٍ تساتس افصایؽ
خَاّد یافر.

تِ ّسحال ایي هدل تا اغساداادُ اش ماَّاسّاای
شیػسی خسیٌر ؾدُ ٍ دازای ؾثکِ هیکسٍکااًاال
الیِتٌدی ؾدُ اغر .تِ ایي زسزیة داًؿاواٌاداى
هی زَاًٌد زاثیس دازٍّا خع مرب دز تدى زا تاِ
ؼَز ٍاقؼی هؿاّدُ کٌٌد.

اداهِ اش ؾوازُ قثلۿ
آخرین فناوری های علوم رایانه در خدمت
توسعه روش های درمانی
َّؼ هصٌَػی ،غال گرؾسِ زحَالذ تػیاازی زا دز
حَشُ خصؾکی ایجاد کسدُ اغر .ؾسکار آی تای ام
)(IBMکِ اش ؾسکر ّای خیؿسٍ دز ایي شهیٌِ اغر،
تسًاهِ ای تا زکیِ تس َّؼ هصٌَػی ؼساحی کسدُ کاِ
تاِ خاصؾااکاااى الااگااَزیاساان ّاایاای تاسای هااؽاالااؼااِ
غَاتق تایاواازی فاسد هاؼاسفای های کاٌاد .تاِ ایاي
زسزیة ،خصؾک تا زسکیة هحاغثاذ ػلَم ؾٌاخاسای ٍ
زؼییي زَالی ضًَم زَهَز هی زاَاًاد دقار زؿا ایاص
زا افصایؽ دّدّ .وچٌیي آشهایؽ ّایای دز هاقایااظ
ٍغیغ تسای ٍیسایاؽ کادّاای ضًاسایاک دی اى ای
)(DNAتیوازاى هثسال تِ غسؼاى دز آهسیکا ٍ چایاي
آغاش ؾدُ اغر .تاشًَیػی کدّای ضًسیک های زاَاًاد
قااااادم تااااااصزگاااااای تااااااسای زیؿااااااِ
کي کسدى غسؼاى ٍ تیوازی ّای هؿاتِ دز اًػاى تاؾد.
دز ایي آشهایؽ ّا هحققاى زساؾِ ّای زایااًاِ ای زا
داخل غلَل ّای تدى قساز هی دٌّد کاِ های زاَاًاد
ؾکػر ّای غلَل ّای تدى زا زؿ یص دّاد ٍ دز
صَزذ ًیاش ٍازد ٍاکٌؽ زدافؼی ؾَد .هاسا اصاصااى
ػلَم زایاًِ هی زَاًٌد زٍؼ ّای زؿ یص ٍ دزهااى زا
زا حد قاتل قثَلی زػْیل ٍ دقیق زس غاشًد .اهػال تاایاد
هٌسظس ؾٌیدى ًسایر اٍلیِ ایي آشهایؽ ّا تاؾین.
ایوٌی دزهاًی ،مدیدزسیي زٍؼ دزهاى غسؼاى
ّوِ فٌاٍزی ّای ًَیي حَشُ خصؾکی دز غاال آیاٌادُ
هؼؽَف تِ زتاذ ّا ٍ َّؼ هصٌَػی ًا اَاّاد تاَد.
دغساٍزدّای چؿواگایاسی دز حاَشُ دزهااى ّاای
ًَیي خصؾکی آهادُ ػسظِ اغر کِ دزهاى غاسؼااى تاِ
زٍؼ ایوٌی دزهاًی یکی اش آًْاغر .احاساوااال غاال
آیٌدُ ؾاّد ً ػسیي ًساایار ایاي زٍؼ دزهااًای دز
دًیای خصؾکی خَاّین تَد .دز حال حاظس ،دزهاى ّای
هستَغ تِ غسؼاى تا زٍؼ ّایی هثل مساحای ،ؾایاوای
دزهاًی ٍخسزَدزهاًی اًجام هی ؾَد .ایاواٌای دزهااًای
زٍؼ مدیدی اغر کِ تا غلَل ّای زای (ًاَػای اش
گلثَل ّای غدید تدى) تاِ هاثاازشُ تاا غالاَل ّاای
غسؼاًی هی زٍد .یکی اش هصایای هْن ایاي زٍؼ ایاي
اغر کِ فقػ غلَل ّای غسؼاًی ّدفگیسی هی ؾًَاد
ٍ کوسسیي آغیة هوکي تِ غلَل ّای ؼثیؼی تدى های
زغد .دز زٍؼ غیػسن ایوٌی غلَل ّای زای غایاػاسان
ایوٌی تیواز تسداؾسِ هی ؾَد ٍ زَهَزّای غالاَلای تاا
تسًاهِ زیصی ضًسیک اش تیي هی زٍد .تٌااتاسایاي ایاواٌای
دزهاًی هی زَاًد تصٍدی مایگصیي ؾیوی دزهاًی ؾاَد
ٍ ػَازض ماًثی کوسسی تِ دًثال داؾسِ تاؾد.
اهسٍش دز دًیا حدٍد ۼً ۹اَع اش ایاي دازٍ تاسای ایاي
زٍؼ دزهاًی ٍمَد دازد ٍ دز ایساى ًیاص تاسای دزهااى
غااسؼاااى خػااساااى تااِ ؾااکاال هااحاادٍد اش ایااي زٍؼ
اغسدادُ ؾدُ اغر .ایي زٍؼ ٌَّش تِ ؼَز کاهل قااتال
امسا ًیػر ،اها خیؽ تیٌی هی ؾاَد زاا غاال آیاٌادُ
دز اًَاع غسؼاى ٍ دز کٌاز زٍؼ ّای دیگاس تاِ کااز
اداهِ دازد
گسفسِ ؾَد...

ساخت باتزی کاغذی کٍ با بشاق شارص میشًد

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک -هاسا اصاصااى
داًؿگاُ تیٌگْودسَى ًیَیَزکً ،اَػای تاازاسی
هثسٌی تس تاکسسی ،اش مٌع کاغر غاخسٌد کاِ تاا
اغسدادُ اش هایؼاذ تدى ؾازض هیؾَد ٍ فاقاػ تاا
یک قؽسُ تصاق هیزَاى اًسضی الشم تسای زٍؾاي
ؾدى یک الهح LEDزا زاهیي کٌد.
تِ گصازؼ ایسًا اش هدیکال غایٌع ،تازاسی ّاای
هثسٌی تس تاکسسی تس اغاظ غلَلّاای غاَخاسای

هیکسٍتی کاز هی کٌٌد ٍ اش تااکاساسی ّاا تاسای
امسای فسآیٌدّای اکػایؽ ٍ کااّاؽ تاْاسُ
هیتسًد .دز ایي فسآیٌادّاا الاکاساسٍى ّاا تایاي
هَلکَلّا ماتِما هیؾًَد ٍ مسیاى الکسسیاکای
ایجاد هی ؾَد .دز ایي تازسی مدید ،تاکساسی تاا
دزیافر یک هاادُ ازگااًایاک هااًاٌاد تاصاق،
الکسسٍى ّایی زا تِ یک الکسسٍد خازمی هٌساقال
هی کٌد ٍ دز ًسیجِ مسیاى الاکاساسیاکای ایاجااد
هیؾَد.
هحققاى دز آشهایؿاذ اٍلیِ ایي تازسی زَاًػساٌاد
زَاى الکسسیکی هؼادل چٌد هیکاسٍٍاذ دز ّاس
غاًسیوسس هستغ تِ دغر آٍزًد کِ تاسای زٍؾاي
کااسدى یااک الهااح LEDکااافاای اغاار.
هحققاى اهیدٍازًد ایي ًَع تازسیّا اهکاى زاهیاي
زَاى هَزدًیاش تسای زجْیصاذ زؿ یصی زا کاِ
دز ّس تاز اغسدادُ ًیاش تِ چٌد ۶۰هیکسٍٍاذ زَاى
تسای هدذ چٌد دقیقِ دازًد ،فساّن کٌٌد.

