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تصَیر پرچوذار آتی گَگل هٌتشر شذ

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضک -تِ تاظگی تصاٍیطی اظ
پطچوساض آتی گَگل هٌتكط قسُ اؾت.
تِ گعاضـ هْط تِ ًقل اظ جی اؼ ام آضًا ،تشِ تشاظگشی
تصاٍیطی اظ هَتایل پیکؿل  ،9پطچوساض آتی گشَگشل
ضًٍوایی قسُ اؾت.
ایي تصاٍیط ًكاى هی زّس زؾتگاُ هصکَض عثق پشیشف
تیٌی ّا زاضای ًوایكگطی ذویسُ اؾت ٍ پكت زؾتگاُ
ًیع پاًلی قیكِ ای قطاض زاضز.
عالٍُ تطایي هَاضز زٍ ال ای زی زض فالـ ٍ قؿشوشت


علم
ی فناوري

ّلٌذ از چغٌذرقٌذ خَدرٍ هی سازد

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضک -گطٍّی اظ زاًكشجشَیشاى
ّلٌسی تا اؾتتازُ اظ ضظیي چغٌسض قٌشس ذشَزضٍیشی قشاتشل
تجعیِ ظیؿتی ؾاذتِ اًس.
تِ گعاضـ هْط تِ ًقل اظ زیلی هیل ،زاًكجَیاى ّشلشٌشسی
ذَزضٍیی اظ هَاز عثیعی ؾاذتِ اًس کشِ تشا ؾشطعشت 83
کیلَهتط زض ؾاعت حطکت هی کٌس.
ذَزضٍی الکتطیکی زض حقیقت اظ ضظیشي چشغشٌشسض قشٌشس
ؾاذتِ قسُ کِ تا تا الیِ ّایی اظ گیاُ کتاى پَقشیشسُ هشی
قَز .یاًیک ٍى ضیل یکی اظ اعضشای گشطٍُ ؾشاظًشسُ
زاًكگاُ آیٌسَّى هی گَیس :فقظ چطخ ّا ٍ ؾیؿتن تطهشع
اظ هَاز ظیؿتی ؾاذتِ ًكسُ اًس .ایي ذَزضٍ لیٌا ًام گطفتشِ
اؾت.
ّوچٌیي زض ؾاذتاض آى ًطخ قسض تِ ٍظى تقطیثشا هكشاتشِ
فایثطگالؼ اؾت ٍ فقظ  093کیلَگطم ٍظى زاضز.
اها ًوًَِ ؾاذتِ قسُ ٌَّظ آظهایف ّشای تصشازفشا ضا
اًجام ًسازُ ظیطا جٌؽ تسًِ ذَزضٍ هاًٌس فلشع ذشن ًشوشی
قَز ٍ هی قکٌس.
اها گطٍُ ؾاظًسُ ذَزضٍ تصوین زاضًس زض ؾال جشاضی ٍ
پؽ اظ زضیافت اجاظُ اظ هقاها حول ٍ ًقل ّلٌس لیشٌشا ضا
آظهایف کٌٌس.
ذَزضٍی ؾثک ٍظى تا تاتطی لیتیَهی فعال هشی قشَز ٍ
تاظزُ قسض آى  8کیلٍَا اؾت.
ایي ذَزضٍ تا یک تاض قاضغ هشی تشَاًشس تشیشف اظ 133
کیلَهتط ضا عی کٌس ٍ زض حال حاضط تاالتطیي ؾطعت آى
ًیع  83کیلَهتط تطؾاعت اعالم قسُ اؾت.
تِ گتتِ ؾاظًسگاى ،ایي ذَزضٍ زض هقایؿِ تا ،0BMW l
ًیؿاى لیف ٍ تؿال هسل  ، 0حسٍز  6تطاتط کاضآهستط اؾت.
لیٌا عالٍُ تطحتظ هحیظ ظیؿت هجْع تِ حؿشگشطّشایشی
اؾت کِ ؾطًكیٌاى ذَز ضا ضزیاتی ٍ قٌاؾایی هی کٌس.
ایي ًرؿتیي ذَزضٍی زًیاؾت کِ تِ عَض کاهل اظ هشَاز
تطکیثی عثیعی ؾاذتِ قسُ اؾت.

استفادُ از سرعت گیر هجازی
برای کاّش سرعت راًٌذگاى

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضک -ؾاظهاى حول ًٍقل لشٌشسى
زض ً 6۴قغِ اظ قْط تا ذغای زیشس ،ؾشطعشت گشیشطّشای
هجاظی عطاحی کطزُ کِ ّسف آًْشا کشاّشف ؾشطعشت
ضاًٌسگاى اؾت.
تِ گعاضـ هْط تِ ًقل اظ تی تی ؾی ،زض قْط لٌشسى عشطد
جسیس تِ کاضگطفتي ذغای زیس ؾشعشی زاضز اظ ؾشطعشت
ضاًٌسگاى زض ذیاتاى ّا ٍ جازُ ّا تکاّس.
ایي تطًاهِ تا تطفٌسّای پطؾپکتیَ ٍ ایجاز تشعشس ؾشطعشت
گیطّای هجاظی زض ذیاتاى عطاحی کطزُ کِ ٍاقعی تِ ًرط
هی ضؾٌس .زض ّویي ضاؾتا عطد ّایی ؾتیشس ٍ ؾشیشاُ زض
تطذی تعضگطاُ ّای قلَع ٍ الثتِ هٌاعق هؿشکشًَشی ضؾشن
قسُ اؾت.
ؾاظهاى حول ًٍقل لٌسى( )ًTFLرؿت ایي ایسُ ضا زض
ؾال  9316آظهایف کطز .زض تاتؿتاى گصقتِ ًیشع ّشوشیشي
عطد زض ًقغِ ای زیگط اظ لٌسى اجطا قس.
زضّطحال ّسف ایي تطًاهِ کاّف ؾطعت تشطافشیشک تشِ
کوتط اظ  09کیلَهتط تطؾاعت تَز.
ًتای آظهایف ّا ًكاى زاز  2هاُ پؽ اظ اجطای عشطد تشِ
عَض هتَؾظ ؾطعت ضاًٌسگاى  ۴کیلَهتط تطؾاعت کاّف
یافت.
TFLتٌْا  ۴زضصس ضاُ ّای لٌسى ضا کٌتطل هی کٌس .الثتِ
تطذی اظ آًْا زض قلَغ تطیي ترف ّای قْط قطاض زاضًس.
تا تِ حال ایي ؾطعت گیطّای هجاظی زض ً 6۴قغِ قشْشط
عطاحی قسُ اًس.

قیكِ ای پكت زؾتگاُ ٍجَز زاضز.
زضحالیکِ پیف تیٌی هی قس ایي هَتایل هجْع تِ ٍیػگی لیعض فَکَؼ اتَهشاتشیشک تشاقشس ،اهشا زض
تصاٍیط هٌتكط قسُ ایي ٍیػگی هكاّسُ ًوی قَز.
ّوچٌیي گَگل قصس زاضز هاًٌس اپل جک ّسفَى ضا زض زؾتگاُ ّای جسیس حصف کٌس.

تشخیص افسردگی با اسکي عکسّای ایٌستاگرام



ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضک -زاًكوٌساى آهطیکایی هی گَیٌس الگَضیتوی َّقوٌس اتساع کطزُ اًس کشِ
تا اؾتتازُ اظ آى هی تَاى اظ عطیق اؾکي عکؽ ّای ایٌؿتاگطام تِ افؿطزگی اًؿاى ّا پی تطز.
تِ گعاضـ فاضؼ تِ ًقل اظ یاًَّیَظ ،هحققاى زاًكگاُ ّای ٍضهًَت ٍ ّشاضٍاضز هشسعشی ّؿشتشٌشس کشِ
الگَضیتن یاز قسُ قازض تِ کكف هَاضز هرتلف افؿطزگی زض اًؿاى ّا تا زقت  03زضصس اؾت .ایشي زض
حالی اؾت کِ پعقکاى تا اؾتتازُ اظ ضٍـ ّای عازی تكری افؿطزگی تٌْا هی تَاًٌشس تشا زقشت 69
زضصس اتتال تِ ایي تیواضی ذغطًاک ضا تكری زٌّس.کطیؽ زاًتَض اظ اؾاتیس زاًكگاُ ٍضهًَشت هشی
گَیس ضٍـ جسیس هی تَاًس ضوي قٌاؾایی هَاضز اتتال تِ افؿطزگی تِ اًؿاى ّا کوک کٌس تا اظ اتتال تشِ
تیواضی ّای شٌّی ًیع هغلع قًَس.الگَضیتن یاز قسُ اتتسا هی تَاًس ؾطًد ّای اتشتشال تشِ افؿشطزگشی ضا
قٌاؾایی کٌس ٍ زض هطحلِ تعسی تا زقت تیكتطی کكف کٌس کِ افطاز هكکَک تِ اتتال تِ ایشي تشیشوشاضی
ٍاقعا زچاض افؿطزگی ّؿتٌس یا ذیط.تا تِ حال اظ ایي ضٍـ تطای تطضؾی هیعاى افؿطزگی ٍ تیوشاضی ّشای
شٌّی  144هكاضکت کٌٌسُ اؾتتازُ قسُ کِ ًیوی اظ آًْا زض ؾِ ؾال گصقتِ ؾَاتق هطاجعِ تِ زکتط ضا تِ
ّویي علت زاقتِ اًس .تحلیل گطاى تا تطضؾی ّ 66عاض عکؽ ایٌؿتگطام ایي افطاز پی تطزُ اًشس کشِ چشِ
کؿاًی هثتال تِ افؿطزگی ّؿتٌس .تحقیقا تطای تکویل ایي الگَضیتن ٍ افعایف زقت آى ازاهِ زاضز.

هغس زًاى فعال تر از هرداى است
ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضک -یافتِ ّای یشک
هغالعِ ًكاى هی زّس کِ تؿیاضی اظ ترف ّشای
هغع ظًاى تِ ٍیػُ قكط قساهی هد فعال تط اظ هشغشع
هطزاى اؾت.
تِ گعاضـ ایطًا اظ پایگشاُ ذشثشطی اًشگشلشیشؿشی
هسیکال ًیَظ تَزی ،ایي یافتِ حاصل هشغشالشعشِ
هحققاى کلیٌیک اهي زض قْط ًیَپشَض ایشالشت
کالیتطًیا اؾت کِ تطضؾی ّای تطگطفشتشِ اظ 64
ّعاض ٍ  06تصَیط اؾپکت (هقغعًگاضی ضایاًِای
تکفَتًَی) زضیافتی اظ  2کلیٌیک هرتشلشف ضا
هقایؿِ کطزًس .ایي هقایؿِ تا ّسف تعییي کویت
تتاٍ ّا تیي هغع ظًاى ٍ هشطزاى اًشجشام ٍ زض
ًكششطیششِ تششیششوششاضی آلششعایششوششط هششٌششتششكششط قششس.
زاًیل اهي ضٍاًپعقک ٍ هحقق اضقس ایي هغالعشِ
هی گَیس :ایي هغالعِ تطای زضک تتشاٍ ّشای
هغعی تا هثٌای جٌؿیتی تؿیاض هْن اؾت .تتشاٍ
ّای قاتل تثسیل تِ کویت کِ تیي ظًاى ٍ هشطزاى
یافتین اظ ایي جْت هْن ّؿتٌشس کشِ تشِ زضک
هراعطا اذتالال هغعی هاًٌس تیواضی آلعایوط

تط هثٌای جٌؿیت کوک هی کٌٌس .اؾشتشتشازُ اظ
اتعاضّای تصَیطتطزاضی عصثی کاضتطزی؛ هاًشٌشس
تصاٍیط اؾپکت تطای ضؾیسى تِ زاضٍّای زضهشاى
تشیشوشاضی ّشای هشغشعی تؿشیششاض هشْشن اؾششت.
تط اؾاؼ ایي گعاضـ ،هغع ظًاى زض ترشف ّشای
تیكتطی فعال تط اظ هطزاى تَز ،تِ ٍیػُ زض قؿوت
قكط قساهی هد کِ ٍظیتِ توطکع ٍ کٌتطل ضطتاى
قلة ضا زض زؾت زاضز؛ ّوچٌیشي تشرشف ّشای
احؿاؾی هغع کِ حاال ضٍحی ٍ احؿشاؾشا
آًجا زضک هی قَز .زض عَض هطاکع تیٌایشی ٍ
ّواٌّگی زض هغع زض هطزاى قَی تشط ّؿشتشٌشس.
تصَیطتطزاضی اؾپکت هی تَاًس پطفیَغى ذشَى
(گطزـ ذَى) ضا زض هغع اًساظُ تگیطز .تصَیط تِ
زؾت آهسُ اظ قطکت کٌٌسگاى زض تحقشیشق زض
حال اؾتطاحت یا اًجام هْاض ّای قشٌشاذشتشی
هرتلف ًكاى زٌّسُ ٍضعیت جطیاى ذَى آًشْشا
زض هٌاعق گًَاگَى اؾت .قطکشت کشٌشٌشسگشاى
قاهل  112زاٍعلة تعضگؿال ؾالن ٍ ّ 94عاض ٍ
 480فطز زض قطایظ گًَاگَى ضٍاًكٌاذتی هاًٌشس

هقالِ
 ۷هعجسُ پسشکی
در سال ۶۹
آؾیة هغعی ،اذتالال زٍقغشثشی ،اذشتشالال
ضٍحی ٍ ضٍاًی ،قیعٍفطًی یا کاّف تشَجشِ ٍ
اذتالل تیف فعالی تَزُ اًس .زض هشجشوشَع 198
هٌغقِ هغعی زض ایي افطاز حیي اًشجشام هشْشاض
ّای ًیاظهٌس تَجِ هَضز تطضؾی قشطاض گشطفشت.
زضک تتاٍ ّا اظ ایي جْت اّویت زاضز کشِ
اذتالال هغعی تِ اقکال گًَاگًَی تط ظًشاى ٍ
هطزاى تاحیط هی گصاضز .آهاض اتتال تشِ آلشعایشوشط،
افؿطزگی (کِ ذَز هٌكا آلعایوط اؾت) زض ظًشاى
تیكتط ٍ هیعاى اتتال تِ اذتالل کن تَجْشیبتشیشف
فعالی ،هكکال هطتثظ تا ضفتاض ،تا  1633زضصس
زض هطزاى تیكتط اؾت.

فٌاٍری تشخیص چْرُ جایگسیي بلیت هیشَد

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًشاهشِ اضک -هشحشقشقشاى
اًگلیؿی تِ تاظگی فٌاٍضی جسیشس تكشرشیش
چْطُ اتساع کطزُاًس کِ هیتَاًس زض آیٌشسُ ای
ًعزیک جایگعیي تلیتّای کاغصی قَز.
تِ گعاضـ آًا تِ ًقل اظ  ،DailyMailتشا تشِ
اهطٍظ هعوَال ّوطاُ زاقتي تلیت هشَقشع ؾشَاض
قسى تِ قغاض یا َّاپیوا یا ّط ٍؾیلشِ حشوشل ٍ

هَفقیت ًرمافسار پیشگیری
از جرم ٍ جٌایت

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضک -یک ًطمافعاض پیكگَ
کِ تَؾظ پلیؽ قیکاگَ زض آهطیکا هَضز آظهایشف
قطاض گطفتِ تَاًؿتِ اؾت تا هَفقیشت ایشي قشْشط ضا
اهيتط کٌس.تِ گعاضـ آًا تِ ًقل اظ ضٍیتطظ ،تطقطاضی
اهٌیت زض قْطّای تعضگ ٍ تافشت ّشای هشتشتشاٍ
اقتصازی ،یکی اظ ؾرتتشطیشي کشاضّشای پشلشیشؽ
هحؿَب هی قَز ٍ زض جایی هاًٌس جشٌشَب قشْشط
قیکاگَ کِ آهَظـ ٍ هَقعیتّای تطاتط اقتشصشازی
تؿیاض اًسک ّؿتٌس ٍ تاًسّای ذالفکشاض گؿشتشطـ
ظیازی زاضًس ،تِ کاتَؼ پلیؽ تثسیل قسُ اؾت.
اذیطا پلیؽ ایي قْط زض تطآٍضزی اعالم کطزُ اؾت
کِ تِ کاضگیطی الگَضیتن پیفتیٌشی ٍ قشٌشاؾشایشی
هٌاعق جطمذیع تَاًؿتِ اؾت زض هٌغقِ ّتت پلشیشؽ
قْط قیکاگَ تغییطا هعٌیزاضی ایجاز کٌس ٍ زیگط
هٌاعق ضا ّن اهيتط کٌس.
زض ایي اعالهیِ هیعاى تیطاًساظی ٍ قتل تشا کشاّكشی
تیف اظ  03زضصس زض هٌغقِ ّتت ضٍتِضٍ تَزُ ٍ زض
زیگط هٌاعق ًیع تیي ًِ تا  92زضصس اظ اًَاع جشطایشن
هؿلحاًِ ٍ ذكي جلَگیطی قسُ اؾت.
تتاٍ هیاى آهاضّای تِزؾت آهسُ زض ایي اؾت کِ
زض هٌغقِ ّشتشت یشک ًشطم افشعاض تشکشوشیشلشی تشا
ًام HunchLabاؾتتازُ هیقَز کِ هیتشَاًشس تشا
اؾتتازُ اظ زازُ ّای اقتصازی ،هیعاى عضشَیشت زض
گطٍُّای ذالفکاض ،ؾاعا قثاًِ ضٍظٍ ،ضشعشیشت
جَی ٍ حؿگطّای تیطاًساظی ،اٍضاع ضا ظیط ًشرشط
زاقتِ تاقس ٍ ًیطٍّای پلیؽ ضا تشطای حضشَض زض
ًقاط هرتلف ضاٌّوایی کٌس.

افسایش هاًذگاری گَشت با ًاًَکپسَلّای اساًس رزهاری

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضک -هحققاى زاًكگاُ صٌعتی قاّطٍز هَفق تِ ؾٌتع ًاًَکپؿَل ّشای حشاٍی
اؾاًؽ ضظهاضی تا قاتلیت ضستاکتطی عاهل تیواضی حصثِ قسًس کِ ایي هَاز هیتَاًس جایگعیٌی تشطای
هَاز ًگْساضًسُ هصٌَعی زض صٌایع غصایی اؾتتازُ قَز.
تِ گعاضـ ایؿٌا یکی اظ هكکال عوسُ زض تحج هاًسگاضی هحصَال غصایی هاًٌس گَقت ،آلَزگی
تِ تاکتطی ّای ذغطًاکی هاًٌس تاکتطی عاهل تیواضی حصثِ اؾت .تا اؾشتشتشازُ اظ هشَاز ًشگشْشساضًشسُ
هصٌَعی هی تَاى اظ تطٍظ ایي هكکال جلَگیطی کطزٍ ،لی اظ ؾَی زیگط هَاز ًشگشْشساضًشسُ حشاٍی
تطکیثا قیویایی ذغطًاکی ّؿتٌس کِ هیتَاًٌس هَجة اتتال تِ تیواضیّای زیگط قًَس.
اهطٍظُ هحققاى تِ زًثال کاّف آلَزگی ٍ ًگْساضی هحصَال غصایی تا ضٍـّای عثیعی ّؿتٌس کشِ
زض ایي ضاؾتا پطٍغُ تحقیقاتی اظ ؾَی هحققاى زاًكگاُ صٌعتی قاّطٍز اجطایی قسُ اؾت.

ًقل زیگطی هالک قٌاؾایی َّیت هؿشافشطاى
تلقی هی قس اها هحققاى تشِ تشاظگشی فشٌشاٍضی
هٌحصط تِ فطزی اتساع کطزُاًس کِ هیتَاًس تشا
تكری چْطُ ٍ تسٍى ًیاظ تِ تلیشتّ ،شَیشت
فطز ضا قٌاؾایی کٌس.
زض فٌاٍضی تكری چْطُ اظ زٍ ًَض ًاهطئشی ٍ
ًَضّای چكوکظى ًعزیک تِ هازٍى قطهع زض
ؾطعت تاال اؾتتازُ هیقَز کِ تطای گشطفشتشي
تصاٍیط ؾِ تعسی اظ چْطُ تا جعئیا زقیشق تشِ
کاض هی ضٍز .ایي فٌشاٍضی حشتشی قشازض اؾشت
جعئی تطیي ٍ کَچک تطیي اعالعشا چشْشطُ
قاهل لکّا ٍ جیي ٍ چطٍکّا ضا ًیشع حشثشت
کٌس ٍ حتی زض قطایغی ّن کِ فطز اظ عیشٌشک
اؾتتازُ هی کٌس قازض تِ قٌاؾایی افطاز اؾشت ٍ

تصَیط حثت قسُ ضا تا زازُ ّشای هشطتشَط تشِ
هكتطی تطضؾی هیکٌس.
ایي فٌاٍضیً ،یاظ تِ اؾتتازُ اظ تلشیشت ضا تشطای
هؿافطاى تطعطف هیکٌس تِ عَضی کِ اؾکشٌشی
اظ چْطُ هؿافط تْیِ کطزُ ٍ زض فطآیٌس حثت آى
ضا ًگْساضی هی کٌس تٌاتطایي فطز هیتشَاًشس تشا
حؿاب کاضتطی آًالیي اقسام تِ پطزاذت کٌس.
آظهایكگاُ ضتاتیک تطیؿتَل چٌیي فٌشاٍضی ضا
اتساع کطزُ اؾت ٍ تا تأهیي ّعیٌِّای تَلیس ٍ
تجاضی ؾاظی هحصَل ،هحققاى اهیسٍاضًس کشِ
تتَاًٌس تا ؾِ ؾال آیٌسُ ایي فشٌشاٍضی ضا ٍاضز
تاظاض کٌٌس .قطاض اؾت زض اتتسا ایشي عشطد زض
ذغَط ٍیػُ ٍ پطؾطعت ٍ تسٍى هشحشسٍزیشت
تلیت هَضز اؾتتازُ قطاض گیطز.

سلَل درهاًی اهیذ تازُ برای درهاى کَدکاى هبتال بِ اٍتیسن
ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهشِ اضک -هشحشقشقشاى
زاًكگاُ  ،Dukeهغالعِ ای اًجام زازًس کشِ
هشَجشة اهشیششسٍاضی ٍالشسیشٌششی قشسُ کششِ
کَزکاًكاى هثتال تِ اٍتیؿن ّؿتٌس.
تِ گعاضـ هْط تِ ًقل اظ پایگاُ اعالع ضؾاًی
ؾلَل ّای تٌشیشازی ،هشحشقشقشاى زاًكشگشاُ
 ،Dukeزٍؾال گصقتِ ،کَزک اٍتیشؿشوشی
ضا تا ؾلَل ّای تٌیازی هكتق اظ ذشَى تشٌشس
ًاف ذَزـ هَضز زضهاى قطاض زازًس.
ایي کَزک کِ ًNoahام زاقت تِ زالیشل
عَاضض اٍتیؿن قازض تِ تطقطاضی اضتشثشاط تشا
اعششطافششیششاًششف ًششثششَز .تششِ گششتششتششِ ٍالششسیششي
ٍیNoah ،هعوَال غوگیي تَز ٍ ضفتاضّای
تَام تا پطیكاًی ضا ًكاى هی زاز.
اها تعس اظ ؾلَل زضهاًی تا ؾلَل ّای تٌیشازی
ذَى تٌس ًاف ،قطایظ ٍی تْتط قسُ اؾت ٍ
قازض تِ تطقطاضی اضتثاط تا اعطافیاًف اؾشت ٍ
حتی تطای اٍلیي تاض هازضـ ضا صسا هی ظًشس.

پعقکاى ٍی هی گَیٌس کِ ضفتاض ٍ تکلن ٍی
ظطف هس قف هاُ تعس اظ ؾلَل زضهاًی زض
هقایؿِ تا هغالعِ اٍلیِ ،تِ هیعاى ظیازی تْثشَز
یافتِ اؾت.
تا ٍجَز اهیسٍاض کٌٌسُ تَزى ایي ًتشایش  ،اهشا
هحققاى ًتای اٍلیِ تسؾت آهسُ ضا ٌَّظ ذام
ٍ ًاکافی هی زاًٌس ٍ تِ ٍالسیي تَصشیشِ هشی
کٌٌس کِ تِ صَض چكن تؿشتشِ ٍ کشاهشال
اهیسٍاضاًِ تِ زًثال اؾتتازُ اظ ایي ؾلَل ّشای
تٌیازی تطای زضهاى کَزکاى قاى ًثاقٌس.

اختراع رباتّای هیٌیاتَری برای درهاى سرطاى
ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضک -زاًكشوشٌشساى
هی گَیٌس ضتا ّای هشیشٌشیشاتشَضی اذشتشطاع
کطزُ اًس کِ اظ آًْا هیتَاى تطای قٌشاؾشایشی
زقیق ؾلَل ّای ؾطعاًی ٍ ًاتَز کشطزى ایشي
ًَع ؾلَلّا اؾتتازُ کطز.
تِ گعاضـ فاضؼ تِ ًقل اظ ظززی ًت ،ضتا
ّای یازقسُ هی تَاًٌس زض جشطیشاى اًشجشام
اعوال جطاحی تِ کوک پعقکاى تیایٌس ٍ تشا
ًتَش تِ تسى اًؿاى کشاضتشطزّشای پشعقشکشی
گًَاگًَی پیسا کٌٌس.
هحققاى زاًكگاُ ایالتی کاضٍلیٌای قوالشی ٍ
زٍک هی گَیٌس ضتا ّشای هشصکشَض هشی
تَاًٌس تا قٌاؾایی تشک تشک ؾشلشَل ّشای
ؾطعاًی آًْا ضا زضیافت ،کٌتطل ٍ هشٌشتشقشل
کٌٌس.

ایي ضتا ّای هیٌیاتَضی کشِ ًشاًشَتشا یشا
هیکطٍتا ًام زاضًس اظ هکعة ّای پلیشوشطی
هیکطٍؾکَپی ؾاذتِ قسُ اًس کِ یک ضٍی
آًْا فلعی اؾت تا اظ عطیق هیساى هغٌاعیؿشی
کٌتطل قًَس .ضتا ّای یازقسُ هاًٌس اقیشای
ؾاذتِ قسُ تط هثٌای ٌّط اٍضیگاهی قاتشلشیشت
تغییط قکل هکطض زاضًس ٍ لصا هی تشَاًشٌشس اظ
هَاًع هرتلف عثَض کٌٌس.
ضتا یاز قسُ هی تَاًس پؽ اظ ًتَش تِ ؾلَل
آلَزُ آى ضا اظ کاض اًساذتِ ٍ اظ تسى تشیشطٍى
کٌس .ضتا ّای یازقسُ هی تشَاًشٌشس تشطای
اًتقال زقیق زاضٍ تِ ًَاحی هرتلف تشسى ّشن
هَضز اؾتتازُ قطاض تگیطًسّ .شٌشَظ هكشرش
ًیؿت اؾتتازُ عولی اظ ایشي ضتشا ّشا زض
زًیای پعقکی چِ ظهاًی آغاظ هی قَز.

الهپْای شٌاٍر ابری هَسیقی پخش هی کٌٌذ!

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضک -یک قطکت تجاضی الهپ ّایی تِ قکل اتطّای تاضاى ظا تَلیس کطزُ کِ زض
َّا هعلق هی هاًٌس ٍ قاتلیت پرف هَؾیقی ّن زاضًس.تِ گعاضـ هْشط تشِ ًشقشل اظ ًشیشَاعشلشؽ ،قشطکشت
کالضکؿَى ؾاظًسُ ایي الهپ ّای اتطی آًْا ضا تِ گًَِ ای عطاحی کطزُ کِ هجْع تِ تلٌسگَی تلَتَث ّن
ّؿتٌس ٍ حؿگطّای حطکتی تاعج هی قَز آًْا زض ٍاکٌف تِ حطکت افطاز زض هحیظ اعطاف هاًٌس اتطّشای
تاضاى ظا غطـ کٌٌس ٍ ضًگ تِ ضًگ قًَس.هسل ّای اٍلیِ ایي الهپ ّا تایس تِ ؾثک الهپ ّای ؾٌشتشی تشا
ؾین اظ ؾقف آٍیعاى هی قسًس ،اها هسل جسیس ایي الهپ ّا هاًٌس یک اتط ٍاقعی زض فضا هعلق هی هاًس .زض
ایي الهپ ّا اظ فٌاٍضی قٌاٍضؾاظی هغٌاعیؿی تطای زض َّا ًگْساقتي ذَزکاض ایي الهپ ّشای اتشطهشاًشٌشس
اؾتتازُ قسُ اؾت.الهپ ّای یاز قسُ هی تَاًٌس حساکخط  0ؾاًتیوتط اظ پایِ هغٌاعیؿی ذَز فاصلِ تگیطًس ٍ
هیکطٍفَى ًصة قسُ زض آًْا ٍاکٌف تِ هَؾیقی یا صسا ضا تا چْاض ضًگ هرتلف هوکي هی کٌس.

زؾتاٍضزّای حیط اًشگشیشع فشٌشاٍضی ّشط ضٍظ ٍاضز
ظًسگی ها هی قَز ٍ تتسضی قطٍع تِ اؾتتازُ اظ آًشْشا
هی کٌین ،اها تؿیاضی اٍقا هتَجِ تغییطا جعئی ًوی
قَین کِ تِ هطٍض ظًسگی تاظُ ای تطای ها هی ؾشاظًشس.
زؾتاٍضزّای حَظُ پعقکی ّن تِ ّویي قشکشل ضٍـ
ّای زضهاًی ضا زگطگَى هی کٌٌس تا زضهشاى تؿشیشاضی
اظ تششیششوششاضی ّششا ضا هششوششکششي ٍ اظ تششطٍظ تششیششوششاضی
ّا پیكگیطی کٌٌس .ؾال گصقتِ ،جْاى قشاّشس تشَلشس
ًَظازی تا زی اى ای )(DNAهكتطک ؾِ ٍالس تَز ٍ
اکٌَى هی تَاى اهیسٍاض تَز ،تا هَفقیت آهیع تَزى ایشي
ضٍـ ،ذغط اتتال تِ تیشوشاضی ّشای غًشتشیشک تشا حشس
ظیازی کاّكیاتس .ضتا ّای جطاد ًیع ًشوشًَشِ ای اظ
ضتا ّایی ّؿتٌس کِ زًیای پعقکی ضا هتشحشَل کشطزُ
اًسّ .وچٌیي تکٌیک ّای َّـ هصٌَعی تِ کشوشک
هحققاى ایي حَظُ آهشسُ ٍ آًشْشا ضا زض تكشرشیش
ؾطیع تیواضی ّا کوک هی کٌشٌشس .اظ عشطف زیشگشط
ؾطجیَ کاًاٍضٍ ،عصة قٌاؼ ایتالیشایشی ازعشا کشطزُ
اؾت ،تطای اًجام جطاحی پیًَس ؾط زض ایي ؾال آهشازُ
هی قَز .الثتِ ایي ایسُ تیف اظ آى کِ ٍاقعیشت زاقشتشِ
تاقس ،ضٍیایی جاُ علثاًِ ٍ ذیالی تِ ًرط هی ضؾشس .زض
ؾششال پششیششف ضٍ ًششیششع زؾششتششاٍضزّششای تششعضگششی زض
حَظُ پعقکی ضخ ذَاّس زاز کِ قایس تؿیاضی اظ آًْشا
اکٌَى تِ شّي کؿی ًطؾس .احتواال اهؿال تؿشیشاضی اظ
ذثطّای حَظُ پعقکی زضتاضُ کكف ٍ اتشساع ضٍـ
ّای ًَیي تكری تیوشاضی ذشَاّشس تشَز .زض ازاهشِ
هطٍضی تط پیف تیٌیسؾتاٍضزّای پشیشف ضٍ ذشَاّشیشن
زاقت.
تصَیطؾاظی ؾِ تعسی ٍ ٍاقعیت افعٍزُ زض اتاق عول
تِ عَض هعوَل چكوی ّای هیکطٍؾکشَپشی یشا اًشَاع
اپتیک ّای زیگط زض اًجام جطاحی ّشای ظشطیشف تشِ
کوک جطاحاى هی آیس؛ زض جطاحی ّایی کِ تِ زقشت
تؿیاض ظیاز ًیاظ زاضًس ٍ تا تَجِ تِ فضای هحشسٍز زیشس
جطاد ،اتعاضّای کوکی هَضز ًیشاظ اؾشت .اظ عشطفشی
اًجام جطاحی ّای ؾٌگیي زض عَالًی هس هی تشَاًشس
هكکالتی تطای هْطُ ّای کوط ٍ گطزى جطاد تِ ٍجَز
آٍضز .ؾال گصقتِ اظ فٌاٍضی ًَیي زض جشطاحشی ّشای
تؿیاض پیچیسّاؾتتازُ قس کِ ًتای آى هشی تشَاًشس زض
آیششٌششسُ تششقششطیششثششا جششطاحششی ّششای زیششگششط ًششیششع ٍاضز
قَز .جطاحی هغع ٍ اعصاب یشکشی اظ جشطاحشی ّشای
تؿیاض حؿاؼ اؾت کِ قثیِ ؾاظی ؾِ تعسی تِ کوشک
آى آهسُ اؾت .ایي ؾیؿتن تا زضیافت زازُ ّای هشَضز
ًیاظ ،قالة ؾِ تعسی تصطی تطای جطاد عطاحی کشطزُ
ٍ تِ جطاد اجاظُ هی زّس جطاحی ضا کوی ؾازُ تشط ٍ
زض ظهاى کَتاُ تطی اًجام زّس .اظ عشطفشی ،فشٌشاٍضی
ٍاقعیت افعٍزُ تِ جطاد کوک هی کٌس تا فقظ هٌاعقی
ضا کِ زچاض ًاٌّجاضی اؾت ،تكکافس .زض جطاحی ّشای
حؿاؼ ،اٍلیي اقتثاُ آذطیي اقتثاُ اؾت ٍ ایي فٌشاٍضی
زض اًتراب تصوین زضؾت جطاد احط هخثت زاضز .ؾیؿتن
ٍاقعیت افعٍزُ زض هطاقثت پعقشکشی فضشاًشَضزاى ًشیشع
تحَل تعضگی تِ ٍجَز ذَاّس آٍضزٍ .اقعیشت افشعٍزُ
هی تَاًس آغاظی تطای جطاحی اظ ضاُ زٍض تاقس.
تجهیزات نوین برای تزریق انسولین
افطاز هثتال تِ زیاتت کِ ًیاظ تِ تعضیق اًؿَلشیشي زاضًشس،
تایس زض ضٍظ حساقشل چشْشاض تشاض قشٌشس ذشَى ذشَز ضا
آظهایف کٌٌس .ؾٌجشف هشیشعاى قشٌشس ذشَى ٍ تشَجشِ
تْویعاى اًؿَلیي هَضز ًیاظ ٍ ظهاى تعضیق آى ،ظًشسگشی
ضا تطای ایي تیواضاى ؾرت تط هی کٌس .اکٌَى فشٌشاٍضی
ّای ًَیي تِ کوک ایي تیواضاى هی آیشس تشا تشطًشاهشِ
ضیعی هیعاى ٍ ظهاى تعضیق ضا تطای آًْا آؾشاى کشٌشس.
ًوایكگطّای زؾتگاُ ّای ًشَیشي زیشاتشت هشیشعاى قشٌشس
ذَى ضا اًساظُ هی گیطز ٍ اًؿَلیي هَضز ًیاظ تسى ضا تشِ
عَض ذَزکاض تعضیق هی کٌس .ایي ّواى کشاضی اؾشت
کِ اضگاى ّای عثیعی تسى زض حالشت ؾشالهشت کشاهشل
اًششجششام هششی زّششٌششس .تششِ کششوششک ایششي فششٌششاٍضی،
هسیطیت اؾتتازُ اظ اًؿَلیي تطای افطاز تِ آؾاًی هوکي
ذَاّس تَز.پیكطفت ّای حَظُ زیاتت تِ ّشوشیشي جشا
ذتن ًوی قَز .قطکت گَگل ًشیشع پشتشٌشتشی اظ لشٌشع
تواؾی زیجیتال عطاحی کطزُ اؾت کِ اظ عطیق قشغشطُ
ّای اقک زضٍى چكن ،ؾغح گلَکع ذَى ضا اًشساظُ
هی گیطز .ایي اذتطاع ٌَّظ ضًٍوایی ًكسُ ،اها تا تشَجشِ
تِ آغاظ ّوکاضی گَگل تا یک قطکشتشساضٍؾشاظی تشِ
ًرط هی ضؾس ؾال آیٌسُ ؾال هعطفی ایي هحشصشَل تشِ
ازاهِ زاضز
تاظاض تاقس...

