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سًوی استثىایی تزیه تلًیشیًن خًد را بٍ ومایش گذاشت

يريد وخستیه گًشی اوذريیذی وًکیا بٍ باسار


علم
ی فناوري

ایه مًتًرسیکلت
صاحبش را دوبال می کىذ

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن-در ًوبیؾگبُ هاحاقاَالر
الىشزًٍیىی هقزفی اس طزش اٍلیِ هَسَرعیىلشی رًٍوبیای
ؽذ وِ ثِ دًجبل فبحجؼ ّوِ خب هی رٍد.
ثِ گشارػ هْز ،ؽزوز ًَّذا در ًوبیؾگبُ هاحاقاَالر
الىشزًٍیىی هقزفی آهزیىب طزش اٍلیِ خاَد اس هاَساَر
عیىلشی را رًٍوبیی وزد وِ هی سَاًذ ثِ طَر خاَدوابر،
سَاسى خَد را حفع وٌذ .ثٌبثزایي ّز هاَساَرعاَار سابسُ
وبری هی سَاًذ هبًٌذ حزفِ ای ّب اس ایي ٍعیلِ اعاشافابدُ
وٌذ .ؾالٍُ ثزایي هَرد ،ایي هَسَرعیاىالاز ّاواِ خاب
فبحجؼ را دًجبل هی وٌذ.
فٌبٍری «دعشیبرهَسَرعَاری وِ در ایي هَسَر عیاىالاز
ثِ وبر رفشِ ایي لبثلیز را ثِ آى دادُ ٍ ّواساٌایاي ُ اس
افشبدى آى ٌّگبهیىِ در حبل حزوز ًیغز ،خالاَگایازی
هی وٌذ.
ّوسٌیي هدْش ثِ عیغشن دًذُ الىشزًٍیه اعز وِ وٌشزل
ززخ ّبی خلَ را ثِ وبهذیَسز هی عذبرد.
اس عَی دیگز ایي عیغشن ثِ طَر َّؽواٌاذ ساٍیاِ ّابی
ززخؼ را حظ هی وٌذ ٍ ثزّویاي اعابط در خاْاز
خلَگیزی اس افشبدى هَسَر عیىلز خْاز زازخ ّاب را
ؾَك هی وٌذ.
عیغشن دعشیبر هَسَرعَاری ّشاراى ثبر در ثبًیِ اس افاشابدى
هَسَرعیىلز خلَگیزی هی وٌذ.

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -ؽزوز فٌالًذی  ،HMD Globalهبله خذیاذ ًؾابى سادابری
ًَویب ،اس ٍرٍد ًخغشیي سلفي َّؽوٌذ اًذرٍیذی خَد ثب لیوز  140دالر ثِ ثبسار زیي خجز داد.
ثِ گشارػ ایغٌب ثِ ًمل اس رٍیشزس ،ایي دعشگبُ خذیذ وِ ًَویب ً 0بم دارد ،دارای عایاغاشان ؾابهال
اًذرٍیذ ثَدُ ٍ سَعط ؽزوز  Foxconnعبخشِ ؽذُ اعز .ایي هَثبیل در حبل حبضز ساٌاْاب در
زیي ثفزٍػ خَاّذ رعیذ.
اس لحبظ عخزافشاریًَ ،ویب  0دارای ًوبیؾگز وبهال اذدی  7.7ایٌسی ثب ؽیؾِ هٌحٌی  1.7ثاؿاذی،
رم زْبر گیگبثبیز ،حبفػِ  04گیگبثبیز ،وبرر حبفػِ هیىزٍ اطدی ،اهىبى اعشفبدُ اس دٍ عایان
وبرر ،فذای دالجی ٍ ثلٌذگَی اعشزیَ ٍ ثبسزی  ۳222هیلیآهذز اعز.
ایي سلفي َّؽوٌذ ّوسٌیي اس دٍرثیي ؾمت  20هگبدیىغل هدْش ثِ عیاغاشان فاَواَط خاَدوابر
سؾخیـ فبس( )PDAFثزخَردار ثَدُ ٍ حغگز اثز اًگؾز ًیش دارد.
ًَویب سهبًی یىی اس ثزسزیي سَلیذوٌٌذگبى سلفي ّوزاُ در خْبى ثَد اهب ًشَاًغز خَد را ثب ثبسار سلفي
َّؽوٌذ ّوزاُ وٌذ .اس ایي رٍ عیغشنؾبهل ٍیٌذٍس هبیىزٍعبفز را ثزای گَؽیّبی لاَهایاب خاَد
اًشخبة وزد.

تشخیص حذيد َ 7شار بیماری صوتیکی در ایزان با بُزٌ گیزی اس ريشی جذیذ
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -ؾضاَ ّایابر
ؾلوی دضٍّؾگبُ اثي عیٌب گفز :اهىبى سؾخیـ
عبدُ ،عزیؽ ٍ وبهل دٌح سب ّفز ّشار ثایاوابری
صًشیىی ٍ ًیش درهبى ثزخی ثیوبری ّبی صًشیاىای
ثب ثْزُ گیزی اس رٍػ خذیاذ ساؿایایاي ساَالای
صًشیىی )(NGSدر وؾَر فزاّن ؽذُ اعز.
دوشز عؿیذرضب غفابری در گافاز ٍ گاَ ثاب
خجزًگبر ؾلوی ایزًب افشٍد :ثزخی ثیوابری ّابی
صًشیىی ثِ رغن ایٌىِ اس ًػز غبّزی ثِ یىذیگاز
ؽجبّز دارًذ ،اس ًػز هٌؾب ،هشفبٍر ّغشٌذ ٍ در
ًشیدِ سؾخیـ آًْب دیسیذُ اعز اهاب ثاب ثاْازُ
گیزی اس ایي رٍػ خذیذ ،سؾخیـ ایي ثیوبری
ّب ثِ آعبًی ٍ ثب اًدبم یه آسهبیؼ اهىبى دذیز
اعز.

ؾضَ ّیبر ؾلوی دضٍّؾگبُ اثي عیٌب ثب اؽبرُ ثِ
ایٌىِ در ایي رٍػ ثب یه آسهبیاؼ های ساَاى
ثیوبری ّبی ًبدر ٍ وویبة صًشیىی را سؾخیاـ
لطؿی داد ،گفز :ثب رٍػ ّبی لجلی عبل ّب ثبیذ
ثزرعی ٍ وٌىبػ اًدبم هی ؽذ سب ثِ سؾاخایاـ

رعیذ وِ حشی در ثغیبری هَارد ًیش سؾاخایاـ
هیغز ًوی ؽذ.
ٍی اغْبر وزدٍ :الذیٌی واِ خاَاّابى فازسًاذ
ّغشٌذ ثبیذ لجل اس آى ثزای سؾخیاـ ثایاوابری
ّبیی وِ در خابًاَادُ آًاْاب ٍخاَد دارد ،ثاِ
دشؽىبى هزثَطِ هزاخؿِ وٌٌذ سب ثشَاى ثاب رٍػ
ّبیی لجل اس الًِ گشیٌی ٍ سؾىیل خفز ثیوابری
ّبی صًشیىی را سؾخیـ داد ٍ ًغجز ثِ درهابى
آًْب الذام یب اس سَلذ ًَساد ثیوبر خلَگیزی وزد.
غفبری سؿذاد صى ّبی ؽٌبعبیی ؽذُ در ثاذى را
حذٍد ّ 12شار صى اؾالم وزد ٍ گفز :در ایاي
رٍػ خذیذ اهىبى ثزرعی ّواشهابى ّاواِ صى
ّبیی وِ در ثزٍس یه ثیاوابری ًاماؼ دارًاذ،
فزاّن ؽذُ اعز.

عقب وشیىی 7پلٍ ای ایزان در رتبٍ جُاوی وًآيری
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -ؾضاَ عاشابد
الشقبد همبٍهشی ٍسارر ارسجابطابر اس ؾامات
ًؾیٌی  ٧دلِ ای ایزاى در خابیاگابُ خاْابًای
ًَآٍری خجز داد ٍ گفز :ثبیذ فضبی الشقبدی
اخشوبؾی ٍ عیبعای وؾاَر ثازای فاؿابلایاز
اعشبرسبدْب هْیب ؽَد.
خغزٍ علدَلی در گفشگَ ثب هْز ثب اؽابرُ ثاِ
ایٌىِ فؿبلیز اعشبرسبدْب هی سَاًذ ّان عاَ ثاب
عیبعشْبی ًػبم در حاَسُ اّاذا الاشاقابد
همبٍهشی ثبؽذ ،اداهِ داد :دبیِ ٍ اعبط وغت ٍ
وبرّبی ًَدب ثز هفَْم ًَآٍری سىایاِ دارد ٍ
سهبًی وِ الشقبد همبٍهشی هطزش هی ؽَد یىی
اس السهِ ّبی آى ًَآٍری اعز.
ٍی ثب ثیبى ایٌىِ ًَ ۳ؼ الشقبد در دًیب هاطازش

ريومایی اس یک ربات شطزوج باس

خًدريی الکتزیکی
با قابلیت شارص خارق العادٌ

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -یاىای اس خاذیاذسازیاي
خَدرٍّبی الىشازیاىای در ًاوابیؾاگابُ هاحاقاَالر
الىشزًٍیىی  122٧رًٍوبیی ؽذ .ایي خَدرٍ هی ساَاًاذ ثاب
یه ثبر ؽبرص  028ویلَهشز را طی وٌذ.
ثِ گشارػ هْز ثاِ ًامال اس رٍیاشازس ،در ًاوابیؾاگابُ
هحقَالر الىشزًٍیىی هقزفی  122٧آهزیىب طزش ّابی
اٍلیِ خَدرٍّبی هشفبٍسی ثب لبثلیز ّبی خابلات ؾازضاِ
ؽذًذ.
یىی اس ایي خَدرٍّب  ٍ ۰22FFهاشاؿالاك ثاِ ؽازواز
«فبرادی فیَزز »ثَد.
ثِ گفشِ ریسبرد وین طزاش ایي خَدرٍ الىشزیىی۰2FF ،
ٌّگبم ؾزضِ در ثبسار در  1228هیالدی ،دیؾزفاشاِ سازیاي
خَدرٍی ًَیي ثبسار خَاّذ ثَد.
ثِ گفشِ هذیزاى ارؽذ ایي ؽزوز عبخشبر ایي خاَدرٍ ٍ
ّوسٌیي اًؿطب دذیزی ثبسزی آى عجت هی ؽَد ۰2FF
عزیؿشز اس هذل ّبی دیگز ٍارد ثبسار ؽَد.
ایي خَدرٍ هی سَاًذ  028ویلَهشز را داظ اس یاه ثابر
ؽبرص طی وٌذ .لذرر هَسَرّبی الىشزیىی آى ًیش حذٍد
 2272اعت ثخبر خَاّذ ثَد.
ّوسٌیي ؽشبة خَدرٍی ثزلی آى اسففز سب  222ویلَهشاز
در عبؾز حذٍد  1.۳۰ثبًیِ اعز .ایي ؽاشابة اس ساوابم
هذلّبی سَلیذی سغال ثیؾشز اعز.
ایي SUVفضبی داخلی خبلجی دارد وِ در آى ّایار
دعشِ ای ٍخَد ًذارد ٍ درّب ثاب ًاشدیاه ؽاذى دعاز
وبرثز ،ثبس ٍ ثغشِ هی ؽًَذ.
ّوسٌیي اس فٌبٍری «َّلَگزام »در ؽیؾِ ّابی خاَدرٍ
اعشفبدُ ؽذُ وِ اطالؾبر هَرد ًیبس را در اخشیابر راًاٌاذُ
لزار هی دّذ.
 ۰2FFهدْش ثِ حغگزّبی هخشلفی اس خاولاِ حغاگاز
دٍرثیي ،رادار ٍ لیذر اعز ٍ ثِ ایي سزسیت لبثلایاز ّابی
خَدراى در خَدرٍ ًیش فزاّن ؽذُ اعز.
ّززٌذ ایي ؽزوز سجلیغبر سیبدی درثابرُ طازش اٍلایاِ
خَدرٍی خذیذ خَد اًدبم دادُ اعز اهب ٌَّس ّن درثبرُ
آیٌذُ سَلیذ ایي ؽزوز اثْبهبسی ٍخَد دارد.



عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -عًَی دیؾزفشِ سزیي سلَیشیَى خَد هَعَم ثِ XBR-A1E Bravia
4K OLED TVرا در ًوبیؾگبُ عی ای اط  122٧ثِ ًوبیؼ گذاؽز.
ثِ گشارػ فبرط ثِ ًمل اس ٍرج ،ایي سلَیشیَى اٍ ال ای دی اس ًػز ٍضَش ٍ ویفیز رًگ ٍ لابثالایاز
سفىیه رًگ ّب ثِ خقَؿ در هَرد رًگ ّبی سیزُ دیؾزفشی لبثل هالحػِ دارد ٍ حشای در فاَرر
لزار ًگزفشي ثیٌٌذُ در رٍثزٍی سلَیشیَى ًیش سدزثِ وبرثزی لبثل سَخْی را ثِ ارهغبى هی آٍرد.
گفشِ هی ؽَد وِ عًَی ففحبر ًوبیؾگز سلَیشیَى ّبی خذیذ اٍ ال ای دی خَد را ثب ّوىبری ال خی
سَلیذ وزدُ اعز ،اهب ایي ؽزوز اس رد یب سأییذ اطالؾبر هٌشؾز ؽذُ در ایي سهیٌِ خَدداری وزدُ اعز.
دؾشیجبًی اس فٌبٍری ًوبیؼ فَق دلیك  ٍDolby Vision HDRاعشفبدُ اس دزداسًذُ ای هاَعاَم ثاِ
K HDR Processor X1 4ثزای ارسمبی ویفیز سقبٍیز اس خولِ ٍیضگی ّبی ایي سلَیشیَى اعاز.
سلَیشیَى هذوَر ًغجز ثِ دیگز سَلیذار عًَی ثغیبر ثبریه اعز.ایي هحقَل خذیذ عًَی در اثاؿابد
 ٧٧ ٍ 07 ،77ایٌر ؾزضِ هی ؽَد ٍ الجشِ ٌَّس لیوز ایي هحقَالر اؾالم ًؾذُ اعز .در همبم هامابیغاِ
ثبیذ گفز وِ سلَیشیَى اٍ ال ای دی  77ایٌسی ال خی  1722دالر ٍ هذل  ٧٧ایٌسی آى ّ 12اشار دالر
لیوز دارد .عًَی سهبى ؾزضِ ؾوَهی ایي سلَیشیَى ّب را ّن اؾالم ًىزدُ اعز.

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -در ًوبیؾگبُ CES
 ،2017هَعغِ دضٍّؾی فٌبٍری ٍ فٌؿشی سابیاَاى
)(ITRIاس یه رثبر ؽطزًح ثبس وِ ؾاللوٌذاى را
ثِ زبلؼ هیوؾیذ رًٍوبیی وزد.
ثِ گشارػ ایغٌب ثِ ًمل اس رثبسیىش سزًذس ،ؽبیذ ایاي
رثبر ثِ َّؽوٌاذی رایابًاِ ؽاطازًاح ثابس دیاخ
ثلَ ًDeep Blueجابؽاذ اهاب دارای دٍ ثابسٍی
رثبسیه UR5ثزای اًشخبة هْزُّبی ؽاطازًاح ٍ
حزوز دادى آًْب اعز.
عیغشن ثیٌبیی َّؽوٌذ ایي رثبر آى را لبدر ثِ سفغیز
خْبى ثقزی ٍ سدبرة هخشلف هیوٌذ.
ایي رثبر ّوسٌیي اس فٌبٍری یبدگیزی ؾویك ثازای
َّؽوٌذسز ؽذى در طَل سهبى ثْزُ هیگیزد.
ثٌبثزایي در طَل ثبسی ؽطزًح ،ایي رثبر لابدر ثاِ
ارسیبثی حزواز سقابدفای حازیاف ٍ حازواز
هْزُ ّبی ؽطزًح ثب سَخِ ثِ سَاًبییّبی فؿلی خاَد
ٍ لزار دادى حزیف در ٍضؿایاز وایاؼ ٍ هابر
خَاّذ ثَد.
رثبر ّبی ؽطزًح ثبس یه فٌبٍری خذیذ ًیغشٌذ .اهب
ؽااطاازًااح ثاابسی واازدى یااه رثاابر در
ًوبیؾگبُ CESثزای حبضزیي ثغیبر ّیدبى اًگیاش
ٍ عزگزم وٌٌذُ ثَدُ اعز.

اعز وِ ؽبهل الشقبد هٌجؽ هاحاَر ،الاشاقابد
وبرآیی هحَر ٍ الشقبد ًَآٍری هاحاَر های
ؽَد ،اداهِ دادّ :ن اوٌَى الشقبد وؾاَرّابی
سَعؿِ یبفشِ ثز هجٌبی الشقبد ًاَآٍری هاحاَر
اعز ٍ طجیؿشب هب ًیش در وؾَر اگز لزار ثبؽذ اس
الشقبد هٌجؽ هحَر ثِ عواز الاشاقابد ًاَآٍر
هحَر وِ اّذا الشقبد همبٍهشی را هحمك هی
وٌذ ،حزوز وٌین ثبیذ اس ًاَآٍراى اعاشافابدُ
وٌین.
علدَلی ًَآٍری را هدوَؾِ ای اس سیغز ثَم
ّبی رؽذ ٍ ؽىَفبیی در ؾزفِ ّبی هخشلاف
ؾٌَاى وزد وِ ثب هفْوَم وبرآفزیٌی ؾادایاي
ؽذُ اعز ٍ گفز :ؽزٍؼ وبر ایي سیغز ثَم،
ثب ؽىل گیزی اعشبرسبح (ؽازواشاْابی ًاَداب

دستگاٌ اکسیضنساس بزای بیماران ویاسمىذ بًمیساسی شذ
عزٍیظ خجزی رٍسًبهاِ ارن -هاحامامابى
وؾَر در لبلت طزش والى هالای فاٌابٍری
سَلیذ سدْیشار دشؽىی هَفك ثِ طازاحای ٍ
ثَهیعبسی دعشگبُ اوغیضىعبس ثزای ثیوبراى
هجشال ثِ آعن للجی ؽذًاذ واِ وابرثازد آى
هَخت خلَگیزی اس خزٍج ارس ؽذُ اعز.
ثِ گشارػ ایغٌب دظ اس ثزرعیّبی ؾلوای ٍ
دلیك ًوًَِ خبرخی ،فزایٌذ ثاَهای عابسی ٍ
سَلیذ فٌبٍری دعشگبُ اوغیضىعبس آغبس ؽذ ٍ
ثب سَلیذ لطؿبر در اثؿبد آسهابیؾاگابّای ،ثاب
ثَدخِ ؽخقی ًوًَِ اٍلیِ ٍ آسهبیؾاگابّای
ایي دعشگبُ ًْبیی ؽذ ٍ عذاظ ثاب واواه
هؿبًٍز ؾلوی ٍفٌبٍری ریبعاز خاواْاَری
ًوًَِ ًیوِ فٌؿشی ایي دعشگبُ ثِ هزحلِ سَلیذ
رعیذ .ثب راُاًذاسی خط سَلیذ ،ایي دعشگبُ ثِ
فَرر اًجَُ در وؾَر سَلیذ هیؽَد.
ؾلی اثزاّیوی ،هدزی طازش ثاب اؽابرُ ثاِ
اّویز ایي دعشگبُ افشٍد :ثیوبراى ساٌافاغای
زَى خبًجبساى ؽیویبیی ،هجشالیبى ثاِ اًغاذاد
هشهي ریِ ) ،(COPDریاَی -لالاجای ٍ
هجشالیبى ثِ آعن ثِ دلایال ًایابس هاذاٍم ثاِ
اوغیضى ثبیذ ثِ فَرر هغشوز اس دعشگبُّبی
سَلیذ اوغیضى اعشفبدُ وٌٌذ ٍ ؾذم دعشزعای
ثِ ایي اهىبى هی سَاًذ هؾاىاالر خاذی را
ثزای آًْب ثِ ّوزاُ داؽشِ ثبؽذ.

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -ساحامایامابر
خذیذ ًؾبى هی دّذ وِ یه آًشی اوغیاذاى
هَخَد در ؽیز هابدر ،اس اًغابى در ثازاثاز
ثیوبری ّبی وجذ ززة غیزالىلی هحبفاػاز
هیوٌذ.
ثِ گشارػ ایغٌب ثِ ًمل اس هاذیاىابل ًایاَس
سَدی ،آًشی اوغیذاى ّب ثِ طَر هؿاواَل در
هیَُ ّب ٍ عجشیدابر یابفاز ؽاذُ ٍ ثازای
خلَگیزی اس آعیت علَلی هفیذ ّغشٌذ.
ٍیشابهایاي ٍCیاشابهایاي  ،Eعالاٌایاَم ٍ
وبرٍسٌَئیذّب ّوِ ًاواًَاِ ّابیای اس آًاشای
اوغیذاى ّغشٌذ.
دضٍّؼ ّبی هخشالاف ًؾابى دادُ اًاذ واِ
رصینّبی غذایی غٌی اس هیَُّب ٍ عجشیدابر
هی سَاًذ ثِ خلَگیزی اس ثیوبریّبی هاشهاي
ووه وٌذ.
ایي سحمیمبر خذیذ هزسجط ثاب یاه آًاشای

چگًوٍ َمٍ چیش
بٍ ایىتزوت يصل میشًد

اداهِ اس ؽوبرُ لجل:
اهب حل ایي زبلؼ ًیش هوىي اعز .در اٍاخاز دّاِ ۰2
هیالدی ٍ اٍایل لزى ثیغز ٍ یىن ّزسًبهِ ّب ثِ هؿضالای
خذی ثزای وبرثزاى ایٌشزًز هجاذل ؽاذُ ثاَدًاذ ،سیازا
اًجَّی اس ًبهِ ّبی سجلیغبسی ًبخاَاعاشاِ ثازای وابرثازاى
فضبی هدبسی ارعبل هی ؽذ .در ًْبیز ثب ٍضؽ لابًاًَای
ثزای سٌجیِ ؾَاهل ارعبل ایي ایویل ّب هَعَم ثِ CAN-
SPAMدر عبل  ٍ 122۳ارسمبی فٌبٍری هَرد اعشافابدُ
سَعط ؽزوز ّبی ارائِ دٌّذُ خذهبر ارعبل ایویل وِ
ؽٌبعبیی َّؽوٌذاًِ ایویل ّبی ًبخَاعشِ را هوىاي های
وزد ،هؾىل هذوَر سب حذ لبثل لجَلی حل ؽذ.
اس ایي رٍ ثِ ًػز هی رعذ ثب گغشزػ سذریدی ایاٌاشازًاز
اؽیب ،هدبلظ لبًَى گذاری در وؾَرّبی هخشلف ثابیاذ
لَاًیي ثبسدارًذُ ای را ثزای هامابثلاِ ثاب عاَااعاشافابدُ
وٌٌذگبى اس ایي اثشار ٍضؽ وٌٌذ .در ایي لاَاًایاي ثابیاذ
ؽزوز ّبی عبسًذُ هحقَالر ایٌشزًز اؽیب ًیش هلشم ثاِ
رؾبیز اعشبًذاردّبی اهٌیشی ضزٍری ؽاًَاذ ساب ّاه
وزدى ایي هحقَالر ثِ عبدگی رخ ًذّذ .الجشِ ضزٍری
اعز ثزای ثْیٌِ عبسی ایي لَاًیي ًْبدّابی ساخاقاقای
دعز اًذروبر ًیش دخبلز دادُ ؽاًَاذ ٍ زابرزاَة ٍ
اعشبًذاردّبی هٌبعت ًیش ٍضؽ ؽَد.
سذٍیي هالحػبر اهٌیشی ثزای فٌبٍری سبسُ ٍارد ایٌشزًز اؽیب

ٍی ثب سبویذ ثز ایٌىِ َّای هَخَد اطزا هب
سٌْب حابٍی  12درفاذ اوغایاضى اعاز،
خبطزًؾبى وزد :ثیوبراًی وِ ًشَاًٌذ اوغیاضى
هَرد ًیبس خَد را اس َّا سبهیي وٌٌاذ ،دزابر
هؾىالسی هی ؽًَذ ٍ ًبزبر ّغشٌاذ اس یاه
دعشگبُ ثب سَاًبیی سَلیاذ اوغایاضى خابلاـ
اعشفبدُ وٌٌذ.
ایي هحمك اداهِ داد :دیؼ اس ایي وذغَلّبی
حبٍی اوغیضى خبلـ سَعط ثیوبراى هاَرد
اعشفبدُ لزار هیگزفز وِ دارای هؾىالر ٍ
هؿبیت سیبدی ثَد وِ اس آى خولِ هیسَاى ثِ
سبهیي  8عبؾشِ اوغیضى ثزای ثیاوابراى اؽابرُ
وزد .اهب ثاب ٍرٍد فاٌابٍری ّابی خاذیاذ،
دعشگبُ ّبی اوغیضى عابس در لابلات ّاب ٍ
ؽىلّبی گًَبگَى ٍارد ثبسار عالهز ؽذًذ
ٍ وبرثزدّبی فزاٍاى خَد را ًؾبى دادًذ.

مبارسٌ با بیماریَای کبذی با کمک شیز مادر

ایه ربات َا در مًرد عشق
با َم بحث می کىىذ!

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -گَگال هاَفاك ثاِ
ارسمبی طزاحی دٍ دعشیبر َّؽوٌذ خابًاگای خاَد
هَعَم ثِ Google Homeثِ گًَِ ای ؽاذ واِ
آًْب ثشَاًٌذ ثزای عبؾز ّبی هاشاوابدی در هاَرد
هَضَؾبر هخشلف ثب ّن ثِ ثحث ثٌؾیٌٌذ.
ثِ گشارػ هْز ثِ ًمل اس گایاشهاَدٍ ،ایاي ساحاَل
دیؾزفشی ثی عبثمِ در سهایاٌاِ طازاحای رثابر ّاب
هحغَة هی ؽَد ٍ ًؾبى هی دّذ َّػ هقٌَؾای
ٍ سَاى خَدآهَسی آًْب سب زِ حذ افاشایاؼ یابفاشاِ
اعز.
ثغیبری اس وبرثزاى سَاًغشٌذ ثحث ٍ خذل ایي رثبر
ّب را ثب یىذیگز هؾبّذُ وزدُ ٍ اس خشئیابر رد ٍ
ثذل ؽذُ ثیي آًْب حیزر وٌٌذ.
رثبر ّبی یبد ؽذُ اثشذا ثِ هؿازفای خاَد ٍ ثایابى
هغبئلی هبًٌذ عي ،خٌغیز ،لیبفِ غبّزی ٍ ؾاالئاك
خَد دزداخشٌذ ٍ عذظ در هَرد هَضَؾبر هخشلفی
اؾن اس خزط ّبی لطجی ،اهىابًابر عابیاز ّابی
هخشلف ایٌشزًشی ،وشت ،فیلن ّب ٍ هَعایامای هاَرد
ؾاللِ ٍ  ...سجبدل ًػز وزدًذ .ایي رثبر ّب حشای در
هَرد هَضَؾبسی هبًٌذ ؾؾك وِ ثِ ًػز هی رعذ سٌْب
هخشـ اًغبى ّب ثبؽذ ّن ثِ ثحث دزداخشٌذ.

اعز.
ؾضَ ّیبر ؾبهل عبسهبى فٌابٍری اطاالؾابر
خبطزًؾبى وزد :ثِ طَر ول هی ساَاى گافاز
هْوشزیي ًمطِ ثزای خْؼ اس الاشاقابد هاٌاجاؽ
هحَر ثِ عوز الشقبد ًَآٍری هحَر ،سىویال
سیغز ثَم ًَآٍری در وؾَر ثب فاؿابل عابسی
اعشبرسبدْب اعز.

مقالٍ علمی

اوغااایاااذاى ثاااِ ًااابم quinone
)pyrroloquinoline (PQQثَدُ واِ
ثِ طَر خبؿ در ؽیز هبدر ٍ هاَاد غاذایای
هبًٌذ ویَی ،عَیب ٍ وزفظ یبفز هیؽَد ٍ
خطز اثشال ثِ ثیوبریْبی وجذ ززة غیز الىلی
)(NAFLDرا وبّؼ هیدّذ.
NAFLDثِ طَر فشایٌذُ ای رٍ ثِ افشایؼ
ثَدُ ٍ در ایبالر هشحذُ ،ایي اخشالل ؽابیاؽ
سزیي ؾلز ثیوبریّبی وجذی ٍ  ٧7درفذ اس
ثیوبری ّبی هشهي وجذی اعز.
NAFLDثز رٍی  12ساب  ۳2درفاذ اس
ثشرگغبالى در ایبالر هشحذُ ٍ  02درفذ اس
ثشرگغبالى زبق سبثیاز های گاذارد ٍ ایاي
ثیوبری ثب زابلای ادایاذهای ٍ اخاشاالالر
هشبثَلیه وِ هشؿبلجب دیؼ هیآیذ در ارساجاب
اعز.هحممبى اس داًؾگبُ والازادٍ ثازرعای
وزدًذ وِ آیاب افاشایاؼ دٍس quinone
)pyrroloquinoline (PQQلااجاال اس
سَلذ در هَػّبی زابق هابدر های ساَاًاذ
دیؾزفز وجذ ززة غیز الىلی را هاشاَلاف
وٌذ.
ایي هحممبى ثِ هَػّبی ثبردار یاه رصیان
غذایی ثب ززثی ٍ لٌذ ثبال دادًاذ ساب عاجات
زبلی آًْب ؽًَذ .در همبثل گزٍُ دیگازی اس
هَػ ّبی ثبردار را سحز رصین غذایی عبلان
لزار دادًذ.

ثخؾی اس لبًًَگذاری ثزای اعشفبدُ اس فٌبٍری ایاٌاشازًاز
اؽیب در ایزاى ثب ٍخَدی وِ ایي فٌبٍری طیف ٍعیؿی اس
فضبی فزوبًغی وؾَر را اؽغبل خَاّذ وزد در حایاطاِ
هغئَلیز عبسهبى سٌػین همزرار ٍ ارسجابطابر رادیاَیای
اعز.
ؾػین فزد ،هذیزول عزٍیظ ّبی رادیَیی عبسهبى سٌػین
همزرار ٍ ارسجبطبر رادیَیی درگفشگَ ثب خجزًگبر هاْاز،
ثب سبویذ ثز ایٌىِ در دزٍصُ عبهبًذّای هاٌابثاؽ واوایابة
ارسجبطی ثِ ؾٌَاى یىی اس دزٍصُ ّبی الشقابد هامابٍهاشای
حَسُ ارسجبطبر ٍ فٌبٍری اطالؾبر ،ثِ هغبلِ ایاٌاشازًاز
ّوِ زیش ًیش سَخِ ٍیضُ ای ؽذُ اعز ،های گاَیاذ :اس
آًدبیی وِ اسقبل سوبهی دعشگبّاْاب ًایابسهاٌاذ فضابی
فزوبًغی ٍ اهَاج رادیَیی اعز ثبیذ ثزای اعشفبدُ اس آى
همزراسی سذٍیي ؽَد.
ٍی ثب اؽبرُ ثِ هَارد هخشلفی اس وبرثزدّابی ایاٌاشازًاز
اؽیبا اس خولِ ارسجب گیزی خَدرٍّب ثب اهَاج رادیَیای،
اثشار وٌشزل در حَسُ ردیبثی ،وٌشزل هٌبثؽ آة ،گابس ٍ
ثزق ،فٌبیؽ ٍ وبرخبًِ ّب ٍ حول ٍ ًمل هی افشایذ :ثازای
ًػن دادى ثِ ایي ارسجبطبر ٍ ّذایز ،وٌشزل ٍ هاذیازیاز
ًمب ارسجبطی ًیبسهٌذ هٌبثؽ فزوبًغی ّغشین.
فزد ثب ثیبى ایٌىِ ّن اوٌَى سٌْب ارسجب افازاد اس طازیاك
سزهیٌبلْبی ّوزاُ (گَؽای ثازلازار های ؽاَد ٍ ایاي
دعشگبّْب ثزای ارسجبطبر ثِ دٌْبی ثبًذ وواشاز ٍ طایاف
فزوبًظ ووشزی ًیبس دارًذ ،خبطزًؾبى وزد :اهب دزٍسىال
ایٌشزًز اؽیب هشفبٍر اعز ٍ ثبیذ همزراسی ثازای ارساجاب
حغگزّب در ؽجىِ ّبی رادیَیی فزاّن ؽَد .ثبیذ ساَخاِ
داؽز وِ ّن اوٌَى ارسجب هبؽیي ثِ هبؽیي M ) 1(M
ٍخَد دارد اهب همَلِ َّؽوٌذی فزاسز اس ارسجب هبؽیي ثاِ
هبؽیي اعز ٍ ًیبسهٌذ دزداسػ ٍعیؿی اعز.
ثِ گفشِ هذیزول عزٍیظ ّبی رادیَیی رگَالسَری ،در
همَلِ ایٌشزًز اؽیب ؽبّذ ًزم افشارّبیی خَاّین ثاَد واِ
عٌغَرّبی هخشلف را در یه دزٍسىل ارسجبطی ثشاَاًاٌاذ
هذیزیز وٌٌذ.ایٌْب ًیبسهٌذ فزوبًظ ّغاشاٌاذ .اس عاَی
دیگز در ارسجب دعشگبّْب ثب ّن ،هَضَؼ اهٌیاز ثغایابر
اّویز دارد .ثِ ّویي دلیل ثبیذ در یاه اواَعایاغاشان
سوبهی هالحػبر اهٌیشی ایاي دازٍصُ اس خاولاِ حازیان
خقَفی خبًَادُ ،حزین خقَفی دعشگبّْب ،عبلن وبر
وزدى دعشگبّْب ٍ هغبئلی اس ایي دعز ،دیذُ ؽَد.
 72هیلیبرد عٌغَر ارسجبطی ایزاى را فزا هی گیزد
ٍی ثب ثیبى ایٌىِ ّن اوٌَى ثخؾی اس هٌبثؽ هَرد ًیبس ایاي
فضب را ؽٌبعبیی وزدُ ٍ وبر را آغبس وزدُ ایان ،اضابفاِ
وزد :ایي وبر زٌذثؿذی اعز ٍ هب ایي ثغشز را فزاّن های
وٌین .در ّز فَرر ثزای ارسجب ثب ایي دعشگبّْب ،ثابیاذ
اس ؽجىِ ّبی رادیَیی ٍ ارسجبطی ؾجَر وزد .حدن سیبدی
اس ایي هذل ارسجبطبر ثبیذ رٍی ؽجاىاِ ّابی ارساجابطای
راّیبثی ؽًَذ .اس عَی دیگز ثب سَخِ ثِ سزافیه ؾػیوای
وِ رٍی ؽجىِ ایدبد خَاّذ ؽاذ ؽازواز ارساجابطابر
سیزعبخز ّن ثبیذ ّوگبم ثب ایي دزٍصُ حزوز وٌذ .ثاِ
طَر ول دؾشیجبًی اس دزٍصُ ای وِ رگَالسَری در ثخاؼ
فزوبًظ دًجبل هی وٌذ در عابیاز لغاواشاْابی ٍسارر
ارسجبطبر ًیش ثبیذ دیذُ ؽَد .ثزای هثبل عبسهبى فاٌابٍری
اطالؾبر ثبیذ ثغشز آدرعْبی ایٌشزًاشای (IPآدرط را
فزاّن وٌذ ٍ ؽزوز سیزعبخز ،سیزعبخشْبی فیجز را ٍ
در ًْبیز ّن ادزاسَرّبی ارسجبطی دلشفزم ارسجب را ارائاِ
اداهِ دارد
دٌّذ...

