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صفحه 7
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ 
۱۶ صفر ۱۴۴۱ -شماره ۲۲۳۰۸

نتایج یک بررســی جدید به خوبی نشان می دهد کودکانی که هفته ای یک بار ماهی 
مصرف می کنند به میزان قابل توجهی از ابتال به آسم در امان هستند.

به گزارش دیلی میل، نتایج یک بررسی جدید به خوبی نشان می دهد کودکانی که هفته ای یک 
بار ماهی مصرف می کنند به میزان قابل توجهی از ابتال به آسم در امان هستند. 

دانشمندان نروژی تأکید می کنند، خطر ابتال به بیماری های مرتبط با آلرژی با مصرف ماهی تا 
۴۰ درصد کاهش می یابد.

محققان میزان مصرف ماهی کودکان نوپا را با سالمت آنها در ۶ سالگی مقایسه کردند و دریافتند، 
مواد غذایی موجود در ماهی می تواند به سالمت کودکان در سال های بعدی زندگی آنها کمک کند.
نویسنده ارشد این پژوهش تأکید می کند، با توجه به افزایش شهرنشینی و آلودگی هوا و افزایش 

ابتال به آسم و تشدید حمله های  آن، نتایج این پژوهش می تواند دلگرم کننده باشد.
در این پژوهش بیش از ۴ هزار کودک تحت بررسی قرار گرفته اند و در نهایت مشخص شد، رژیم 

غذایی چرب و حاوی نمک و شکر زیاد منجر به پیشرفت آسم به ویژه در کودکان می شود.

محققان ژاپنی موفق به ساخت »خون مصنوعی« سازگار با همه گروه  های خونی 
شدند.

 به گزارش خبرگزاری علم و فناوری، دریافت خون با گروه خونی اشــتباه به واسطه انتقال 
خون پدیده  بسیار نادری است که عموماً در هر ۴ میلیون نمونه اهدایی خون فقط در ۴ مورد 
رخ می دهد، با این حال این پدیده به شــدت می تواند در صورت وقوع جان انســان ها را تهدید 
کند، به همین دلیل است که در روش های بهداشت و درمان سعی می شود که نمونه خون دهنده 

و گیرنده را همزمان مورد آزمایش دقیق قرار دهند.
این خون مصنوعی از پالکت ها و گلبول ها قرمز مصنوعی شامل شده و در بسته بندی هایی 

مشتق شده از غشای سلولی قرار گرفته اند. 
به گفته پژوهشگران این خون را می توان تا یک سال نیز در دمای محیط نگه داری کرد. 

محققان این پروژه، خون مصنوعی را به خرگوش هایی تزریق کردند که مقدار زیادی خون 
از دست داده بودند.

در این آزمایش ۶۰ درصد خرگوش ها بدون هیچ گونه تأثیر مخرب نظیر لخته شــدن خون 
زنده ماندند. 

اگر در آینده این آزمایشات بر روی انسان ها نیز با موفقیت انجام شود، اتفاقی ویژه در روند 
درمان بیماران به وقوع خواهد پیوست.

الزم به یاد آوری اســت خون 7 الی 8 درصد وزن بدن انســان را تشــکیل می دهد و حجم 
آن در یک فرد بالغ به طور متوسط 5 لیتر می باشد و به دلیل گردش در داخل رگ های خونی 
عامل اصلی توزیع مواد غذایی، اکسیژن و حرارت در بدن و انتقال دی اکسید کربن و مواد زاید 

حاصل از فعالیت سلول ها از بافت ها به ارگان های دفعی است. 

عوامل بروز »شکاف لب و کام«
در نــوزادان

دبیر علمی نخستین کنگره شــکاف لب و کام  گفت: مصرف برخی از دارو های ضد 
انعقادی، دارو های اعصاب، کمبود ویتامین A یا افزایش بیش از حد آن در بدن، سن باالی 

پدر و ازدواج های فامیلی می تواند سبب بروز شکاف لب و کام مادرزادی شود.
 حمیدرضا فتحی، اظهار داشت: این بیماری در نژاد سیاه کمترین میزان شیوع را داشته و از هر 
۱5۰۰ تولد یک نفر مبتال به این مشکل می شود، ولی در شرق آسیا این آمار از هر 7۰۰ تولد یک 
مورد و در نژاد ســفید از هر ۱۲۰۰ مورد یک نفر مبتال به این مشــکل است که در ایران متوسط از 

هر 8۰۰ تا هزار نفر یکی گرفتار شکاف لب و کام می شود.
 فتحی افزود: بیماری شکاف لب و کام یک بیماری چند عاملی است که هرچند ژنتیک در بروز 
آن اثر دارد، ولی اثر آن مستقیم و زیاد نیست زیرا ژن بیماری از نوع غالب و قوی نیست و اگر پدری 
شکاف لب و کام داشته باشد احتمال اینکه فرزندش مبتال به این مشکل شود ۳ درصد است. همچنین 
اگر در خانواده ای فرزند اول مبتال به شکاف لب و کام باشد احتمال ابتالی فرزند دوم ۳ درصد است.

وی بیــان کرد: مصرف برخی از دارو های ضد انعقــادی، دارو های اعصاب، کمبود ویتامین A یا 
افزایش بیش از حد آن در بدن، سن باالی پدر و ازدواج های فامیلی می تواند سبب بروز شکاف لب 

و کام مادرزادی شود.
دبیر علمی نخستین کنگره شکاف لب و کام گفت: شکاف لب و کام نیاز به درمان  و عمل های 
متعدد دارد و تا حدود سن ۱8 سالگی وضعیت فرد باید پیگیری شود بطور مثال در سه ماهگی عمل 
جراحی لب، ۹ ماهگی تا ۱ سالگی زمان جراحی کام، در ۴ سالگی زمان رفع مشکالت گفتاری، در 
۱۰ سالگی ارتودنسی یا پیوند استخوان را انجام داد. در هر زمانی ممکن است بیماران دچار مشکالت 

مربوط به گوش میانی شوند.
وی بیان کرد: در ۱7 سالگی مشکل عقب یا جلو بودن فک و یا عمل زیبایی بینی این افراد انجام 

می گیرد بنابراین پیگیری بیماری این افراد بسیار حائز اهمیت است. 

در شــرق روسیه الماس عجیبی کشف 
شده که در دل آن یک الماس دیگر وجود 

دارد. 
به گزارش  مهر به نقل از نیواطلس، در معدنی 
در شرق روســیه الماسی عجیب کشف کرده اند 
کــه در دل آن یک الماس کوچــک وجود دارد 
که به گفتــه محققان قدمت این الماس بیش از 
8۰۰ میلیون سال است. این تنها نمونه از چنین 

الماسی در جهان است. جالب آنکه این تنها نمونه کشف شده از الماسی با این مشخصات است. محققان 
آن را الماس »ماتریوشکا« نامیده اند. الماس مذکور طی فرایند جداسازی در شهر Nyurba کشف شده 
اســت. ابعاد الماس خارجی ۴/8 در ۴/۹ در ۲/8 میلیمتر اســت. الماس داخل آن نیز ابعاد ۱/۹ در ۲/۱ 

در ۰/۶ میلیمتر دارد.
 وزن کل الماس ۰/۶۲ قیراط است که ۰/۲ قیراط آن مربوط یه وزن الماس داخلی است.

محققان الماس ماتریوشــکا را از جهات مختلف بررسی و تحلیل کرده اند و تخمین می زنند قدمت 
آن بیش از 8۰۰ میلیون سال باشد.

طی سال های اخیر، جمهوری اسالمی ایران 
با تکیه بر دانش بومی خود توانســته گام های 
اساسی در زمینه خودکفایی در صنعت دفاعی 

بردارد. 
 در این زمینه، گروهی از محققان کشــورمان   
موفق به طراحی و ســاخت نــوع جدیدی از لباس 
هوشمند برای سربازان شــده اند که می تواند کمک 
شایانی برای ســربازان در مأموریت های خود باشد. 
این لباس از سه بخش لباس متحدالشکل، دستکش 
و پوتین تشکیل شده است که در ادامه به بررسی  و 
معرفــی ویژگی هــای منحصر به فــرد آنها خواهیم 

پرداخت. 

1-  دستکش هوشــمند با قابلیت ارسال 
اطالعات حیاتی

دستکش این لباس ابتدا برای انجام عملیات در 
مناطق برفی طراحی شده و قادر است تا دمای منفی 
۴۰ درجه سلسیوس مورد استفاده قرار گرفته و مانع 
از پایین آمدن دمای داخل دستکش شود. همچنین 
این دستکش با داشــتن سنسورهای مکان  یابی این 
امکان را برای سربازان فراهم می  کند تا در مناطقی که 
فاقد امواج رادیویی شبکه موبایل و یا دیگر روش  های 
ارتباطی بی  ســیم اســت عالوه بر نمایش مختصات 
جغرافیایی، عالئم حیاتــی او را نیز اعالم نموده و از 

مفقود شدن کوهنورد جلوگیری کند.

قابلیت های  با  پوتین های هوشــمند    -2
تشخیص مین و مواد رادیواکتیو

در پوتین  های این لباس نیز سنسورهای ویژه  ای 
برای اســکن تابش  های رادیواکتیو و شناسایی مواد 
ساطع کننده آنها تعبیه شــده و می  تواند تا شعاع 5 
متری، هرگونه مــواد رادیواکتیو و مین  های ضد نفر 

را شناسایی کند .
3-  یونیفرم با قابلیت نجات جان افراد

در یونیفرم این لباس، سنســورهای پیشرفته ای 
جای داده شده  است که می  تواند در حین عملیات و 
زمانی که سرباز مجروح شده با پایش مستمر ضربان 
قلب، در حین کاهش نبض و فشار خون راهی برای 
وارد کردن شوک الکتریکی تنظیم شده به قلب سرباز 
ایجاد کرده تا مانع از بیهوشــی او شود. در این حالت 
این امکان نیز وجود دارد تا با ارتباط با دیگر سربازان 
حاضر در میدان جنگ، موقعیت دقیق سرباز را به دیگر 
هم رزمان اطالع داده تا بتوان به سرعت به یاری سرباز 

مجروح بشتابند. 
ایــن لباس قابلیت گرم کردن بدن در ســرما و 
خنک نگه  داشــتن در گرما را نیــز دارد و مجموعه 
۱۲ سنســور شامل سنسور ضربان قلب، فشار خون، 
رطوبت، دما، مختصات جغرافیایی، فاصله، نور، لیزر 
و مواد رادیواکتیو از جمله آنها هســتند. این طرح در 
مسابقات جهانی اختراعات  ترکیه ISID ۱۹ که در آن 
۴۰۰ تیم و ۱۰۰۰ مخترع از ۳۰ کشــور دنیا حاضر 

بوده اند موفق به کسب رتبه سوم شده است. 

دانشمندان با استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی زیستی و با استفاده از سلول های بنیادی 
به دست آمده از گلبول های سفید خون توانستند یک قلب مینیاتوری با ابعاد کوچک تولید کنند.

به گزارش تســنیم، چاپگرهای زیســتی برای اولین بار از ژلی حاوی سلول های زنده به عنوان جوهر 
استفاده کردند و حاال چاپگر سه بعدی زیستی با استفاده از سلول های بنیادی رویای ساخت اعضای بدن 
انســان را به واقعیت تبدیل کرده  است، رویایی که در آینده می تواند ساخت اعضای قابل پیوند انسان را 

تحقق بخشد و ریسک پس زدن توسط بدن بیمار را به صفر برساند.
این موضوع برای اعضای حساس بدن به آینده موکول شده اما در حال حاضر اعضایی که پیچیدگی 
کمتری دارند توسط سلول های بنیادی تولید می شند که نمونه آن مثانه است و پیوندی موفقیت آمیز به 
بدن بیماران داشــته است، اما اعضای پیچیده تر که با دستگاه عصبی انسان در ارتباط هستند مشکالت 

تولیدی دارند.
به تازگی دانشــمندان موسسه »بیوالیف« آمریکا، با به کارگیری تکنولوژی چاپ سه بعدی زیستی و 
با اســتفاده از سلول های بنیادی قلبی کوچک تولید کردند. برای تولید این قلب از سلول بنیادی پرتوان 
القائی اســتفاده شــده  است که می تواند به یکی از ســه  الیه  جنینی درون  پوست )پوشش درونی شکم، 
دســتگاه گوارش، ریه ها(، میان پوست )ماهیچه ها، استخوان، خون(، یا برون پوست )بافت های اپیدرمی  و 

سیستم عصبی( تبدیل شود.
قلب تولید شده با این سلول ها دارای چهار محفظه بوده و شبیه قلب واقعی عمل می کند اما عملکرد 

این قلب در بدن فرد بررسی نشده  است.

برای بسیاری از مردم این سؤال مطرح است 
که آیا مبتال شدن به سرطان ارثی است یا خیر؟

رئیــس  مرکــز تحقیقات ســرطان ایــران در 
جدیدتریــن تحقیقــات خود که به همــراه گروه 
کارشناسانش آن را به سرانجام رسانده است، ضمن 
تاکید بر نکاتی مهم و جالب توجه که احتماال برای 
نخستین بار است که می خوانید، به این پرسش مهم 

نیز پاسخ داده است.
پروفسور اسماعیل اکبری در این ارتباط اظهار 
داشــت: اصطالح »ارثي بودن« از نظر پزشــکي به 
مواردي گفته می شــود که تعدادي از فرزندان یک 
شخص بیمار، به آن مرض دچار شوند؛ که بر حسب 
وجــود ژن غالب در والدین مي تواند نصف فرزندان 
مبتال شــده و یک چهارم سالم و یک چهارم حامل 

ژن معیوب شوند.
پروفسور اکبری با اشاره به اینکه در سرطان ها 
چنین وضعي »کمیاب« است و در بدترین شرایط 
، کمتر از ۱۰٪ موارد سرطان ها ارثي هستند، اظهار 
داشــت: بطور کلي هر وقت شخصی بخواهد به هر 
مرضي از جمله ســرطان مبتال شود، در سلول هاي 
وی تغییراتي پیدا مي شود و در ژن هاي مختص آن 

مرض هم تغییراتي پیش مي آید.
پدر پزشکی جامعه نگر ایران با بیان اینکه اگر چه 
ســرطان را ارثي و ژنتیک نمي دانیم اما به هر حال، 
ســرطان با تغییرات ژنتیکي پیدا مي شود، تصریح 
کرد: شما عزیزان، گاهي یک یا چند نوع از سرطانی 
را در یک خانواده بیشتر مشاهده می کنید و به این 
جهت است که مردم تصور مي فرمایند سرطان ارثي 

است، اما چنین نیست،
این موارد فامیلي و یا خانوادگي خوانده مي شوند، 
بطور کلــي در چنین خانواده هایــي احتمال بروز 
سرطان بیشتر از مردم عادي و در بعضي از سرطان ها 
حداکثر تا چهار برابر است، اما ارثي مطابق تعریفي 

که در ابتدا گفته شد، نمي باشد.
وی افزود: براي این اتفاق دالیل متفاوتی وجود 

دارد، مثل اینکه یک خانواده رفتار و عادات مشترکی 
دارند، غذاهاي مشــابهي مصرف مي کنند، خلقیات 
رواني و معنوي مشــابهي دارند و... و این ها عوامل 
اصلي بروز خطر در آن خانواده هســتند که از نظر 
علم ســلولي، مولکولي و بیولوژیک، پاسخ گوي این 

سؤاالت علم »اپي ژنتیک« است.
پروفسور اکبری با اعالم اینکه علم اپي ژنتیک در 
حقیقت بررسی تغییرات مزمني است که در بخشي 

از ژن هــا پیش مي آید و موجب انتقال عوامل خطر 
ایجاد یک بیماري و به عنوان مثال سرطان مي گردد، 
افزود: جالب است بدانیم که عمر این علم کوتاه بوده 

و کمتر از ۱5 سال است که عمومي شده است.
این فوق تخصص سرطان بیان داشت: اما در منابع 
اسالمي گفتارهاي متقني از این موارد وجود دارد که 
اعجاب آور است! به عنوان نمونه، در حدیث شریفي از 
موال امام صادق)ع( آمده است: کسب نامشروع و حرام 
در نسل آدمی آشکار مي شود! )کافی، ج ۱، ص ۳۶۳(
وی با بیان اینکه پس در مجموع باید گفت که 
سرطان ارثي نیست؛ اما با تخریب ژن های افراد به هر 
دلیلی، در طول نسل هاي مختلف مي تواند یک عامل 

خطــر پیش بیاید، ادامه داد: فرض کنید پدر بزرگ 
عزیزی اهل دود و قلیان و سیگار بوده است آنگاه این 
موارد موجب تغییرات اپي ژنتیک در او شده و اکنون 
یعنی چند نســل بعد در نوه و نتیجه آن، این ژن ها 
در محیط نامناسب جدیدي قرار مي گیرند و موجب 
بروز ســرطان در دختر یا پسر جواني مي شوند که 
خودشان اهل دود نیستند! نکته آنجاست که به نوعی 
از آن پدربزرگ این عامل خطر را دریافت کرده اند!!

پروفســور اکبری گفت: این حرف بسیار مهمي 
است؛ اگر ما امروز خداي ناکرده آدم متقلب، زور گو، 
نامهربان، رباخوار) مصداق حدیث شریف فوق الذکر(، 
ریاکار و ... باشیم یا حق مردم را ضایع کنیم، یا اهل 
دروغ و غیبت باشــیم و یا سبک زندگي مادي بدي 
داشــته باشیم، همه و همه این اعمال در نسل هاي 
آینده ما هم )از طریقی که ذکر شد( تاثیر می گذارند! 
یعنــي ما نه تنها در قبال خودمان مســئولیم بلکه 
در قبال همه نســل هاي آتي هم مسئولیت داریم! 
از همین رو، باید از خودمان بپرســیم چقدر مهم، 
ضروری و مناســب است که مسئوالنه و مبتنی بر 

شریعت اصیل زندگي کنیم؟

آیا سرطان ارثی است؟
پزشکیپزشکی

بلندترینگوشیدنیاتولیدمیشود
  فناوری

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد 
تعویض یک نوشیدنی شیرین با یک فنجان 
چای، قهوه یا آب خطر ابتال به دیابت نوع 
2 را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

بــه گزارش فارس به نقل از دیلی میل، نتایج 
یک بررسی جدید نشــان می دهد تعویض یک 
نوشیدنی شیرین با یک فنجان چای، قهوه یا آب 

خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را تا ۱۰ درصد کاهش 
می دهد.

محققان دانشــگاه  هاروارد در پژوهش اخیر 
خــود دریافتند، مصــرف حتی مقــدار اندکی 
نوشیدنی شــیرین و حاوی شکر ریسک ابتال به 
دیابت را در افراد تا ۱۶ درصد افزایش می دهد. 

آنها دریافتند که جایگزین کردن نوشابه یا آب 

میوه با قهــوه، چای یا آب ۲ تا ۱۰ درصد خطر 
ابتال به دیابت را کاهش می دهد و سالمتی افراد 

را تضمین می کند.
یافته های این تحقیق تأکید می کند، اگر افراد 
نوشــابه و آبمیوه خود را حذف و نوشیدنی های 
رژیمی  را جایگزین آنها کننــد، تفاوتی ندارد و 

هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود.

پرهیــزازنوشیدنــیهایشیــرینبــرایپیــشگیـــریاز»دیـــابــت«

مراقبت

ماده غذایی که از »آسم« کودکان 
جلوگیری می کند

مهندسی پزشکی

ساخت»خونمصنوعی«
سازگارباهمهگروههایخونی!

ساخت ایران

محققان ایرانــــی 
»لباس هوشمند« برای سربازان ساختند

مرورگر کروم متعلق به شرکت گوگل 
از این پس با استفاده از فناوری یادگیری 
ماشــین به توضیح تصاویر برای کاربران 

نابینا و کم بینا می پردازد.
به گزارش ایســنا، به نقل از انگجت، فضای 
اینترنت می تواند فضایی دشوار برای وب گردی 
افــرادی که بــه نابینایی یــا کم بینایی مبتال 
هستند، باشد. بخش بزرگی از محتوای موجود 
در اینترنت، بصری اســت و نیاز به چشــمانی 
ســالم دارد، مگر اینکه ســازندگان وب سایت 
از متون مخصوص بــرای توضیح تصاویر خود 

استفاده کنند.
گوگل برای حل این مشکل، ویژگی جدیدی 
را برای مرورگر کــروم)Chrome( تعریف کرده 
اســت که از فنــاوری یادگیری ماشــین برای 
تشخیص تصاویر و توضیح آنها برای این دسته 

از کاربران استفاده می کند.
این ویژگی مبتنی بر یک فناوری است که 
به کاربران اجــازه می دهد تصاویر را با کلمات 
کلیدی جســت وجو کنند و سپس توضیحات 
تصاویر به صورت خودکار توسط هوش مصنوعی 

تولید می شود.
»لورا آلن« مدیر ارشد تیم قابلیت دسترسی 
کــروم گفت: وضعیت ناگوار در حال حاضر این 

اســت که هنوز میلیون ها میلیون تصویر بدون 
توضیح در وب وجود دارد.

آلن این مســئله را به خوبی درک می کند، 
چرا که خود او کم بینا است.

وی افــزود: وقتی در حال مرور یک صفحه 
با ویژگی خوانش بریل هستید و به یک تصویر 
برخورد می کنید، فقط یک صدا مثل »عکس« 
یا »محتــوای گرافیکی بدون نشــان« یا چند 

عدد می شنوید که نام فایل است و این ها کاماًلً 
بی ربط هستند و هیچ درکی از تصویر به کاربر 
نمی دهند. در حالی که ویژگی جدید این معضل 
را حل می کند و یک متن توصیفی برای تصاویر 
که توسط هوش مصنوعی تولید می شود، ارائه 
می دهد. این توضیحات با جمله »به نظر می رسد« 
همراه اســت، بنابراین کاربران می دانند که این 
توصیف توســط هوش مصنوعی تولید شده و 

ممکن است کاماًلً دقیق نباشد.
این ویژگی فقط بــرای کاربرانی که دارای 
صفحه خوان و بازخورد گفتاری یا بریل هستند 

در دسترس است.
توضیحات تصاویر توسط صفحه خوان خوانده 
می شود، اما به صورت بصری روی صفحه ظاهر 

نمی شود.
برای فعال کردن توضیحات تصویر در کروم 
باید به قسمت تنظیمات و سپس به سراغ گزینه 
Advanced در پایین صفحه تنظیمات رفت. بخش 
»قابلیت دسترسی«)Accessibility( را پیدا کنید و 
 Get(»گزینه »دریافت توضیحات تصویر از گوگل
image descriptions from Google( را فعال کنید.
ایــن ویژگی همچنین می تواند در صفحات 
وب با راســت کلیک و انتخاب گزینه »دریافت 

توضیحات تصویر از گوگل« فعال شود.

اینترنت

نابینایان هم 
می توانند »تصاویر« را

 در اینترنت ببینند!

دانشمندان ژاپنی موفق شدند مغز موش ها 
را طــی 25 روز پس از بیــرون آوردن آنها از 

جمجمه هایشان زنده نگه دارند.
 ،Science Alert به گزارش اســپوتنیک به نقل از
پژوهشــگران روش جدیدی را تدوین کرده اند که با 
استفاده از دســتگاه ویژه و یک کانال بسیار کوچک 

مایع مغذی را به بافت های مغز می رسانند.
 کارشناسان در این روش برای جلوگیری از خشک 

شدن مغز از غشای مخصوصی استفاده کردند که رطوبت مناسب را تأمین می کند.
ساختار ژنتیک موش هایی که از مغز آنها در آزمایش استفاده شده بود، به چنان شکلی اصالح شده بود که 

ریتم های بیولوژیک در مغزشان در رابطه با  ترشح پروتئین فلورسنت باشد.
 دانشمندان خاطرنشان می سازند که روند فلورسنس طی ۲5 روز جریان داشت و سپس فعالیت مغز موش ها 

در عرض ده ساعت متوقف شد.
طبق ارزیابی پژوهشــگران، حداکثر مدت تحرک بافت های مغز می تواند تا ۱۰۰ روز پس از مرگ موجود 
زنده نیز ادامه داشته باشد. از روش جدید می توان برای حفظ اعضای بدن برای جراحی پیوندی استفاده کرد.

گفتنی اســت عمل فروســنت کردن یا همان فلورسنس عبارت است از تغییر خواص شیمیایی مواد بر اثر 
تاباندن انرژی یا روش های دیگر که در شرایط ویژه اتفاق می افتد.

تکنولوژی پزشکی

زنده نگه  داشتن »مغز مرده« با روشی جدید

 کشف»۲ الماس در دل یکدیگر«

برآورده شدن رؤیاهای پزشکی در آینده
با ساخت قلب مصنوعی 

به کمک چاپگرها

یک شــرکت به علت تولید گوشی های خاص شهرت دارد، در حال برنامه ریزی برای 
تولید گوشی هوشمند جدیدی است که به طور غیرعادی بلند است.

به گزارش فارس به نقل از ورج، اندی روبین یکی از طراحان سیســتم عامل اندروید و موســس 
شرکت اسنشیال تصاویری از نمونه های اولیه گوشی های جدید ساخت این شرکت را در توئیتر در 

معرض دید عالقمندان قرار داده است.
در این تصاویر گوشی های دراز مذکور با دکمه هایی بزرگ و دکمه کنترل صدا در سمت راست 
و همین طور حسگر اثر انگشت قابل مالحظه هستند. همچنین یک دوربین بزرگ و غیرعادی نیز 

برای این گوشی در نظر گرفته شده است.
قرار اســت این گوشــی در رنگ های بسیار متنوع عرضه شود که استفاده از برخی از آنها مانند 

نارنجی توسط شرکت های سازنده تلفن همراه متداول نیست.
در مورد مشــخصات فنی این گوشی اطالعات زیادی در دست نیست، اما گفته می شود امکان 
کنترل فرامین صوتی برای آن در نظر گرفته شده و هوش مصنوعی این گوشی هم به طور خودکار 
برخی وظایف را انجام داده و انجام برخی وظایف دیگر را یادآوری می کند. احتمال می رود گوشــی 

یادشده مجهز به پردازنده اسنپ دراگون 7۳۰ شرکت کوالکوم باشد.


