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ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ در دﻧﯿﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ژاﻧﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪﺧﻮد را دارﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦﻫﺎ ﮔﺰاشﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﭘﺮ اﻧﺮژی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﺳﺮ از ﺳﺘﻮن اﺧﺒﺎر ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺳﺮ در ﻣﯽآورﻧﺪ .از
آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮج ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﯽوﻗﻔﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از آن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺻﻼ ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮑﺮ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ  10ﻣﻮرد از ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎز
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 - ۱ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ از راه رﺳﯿﺪ؛ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺎه
ژاﻧﻮﯾﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﮑﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻤﺒﺮ اداره ﭘﺴﺖ اﺳﺖ ،اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ
ﺳﺎﮐﻨﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﯾﺒﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ) (Triboelectricﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮاﯾﺒﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﻧﺤﻮه اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ
ﺗﻤﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎس و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯿﻦ دو ﺳﻄﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎردار ﺷﺪن آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روی ﺳﺎﻋﺪ ﯾﺎ ﮔﻠﻮی اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل و ﻋﺎدی روزﻣﺮه اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
اﻧﺮژی ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺴﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۱۲ﻻﻣﭗ
 LEDﺗﺠﺎری را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ اﻧﺮژی از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮق ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 - ۲ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ داده را
در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؛ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ
درک ﮐﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮا ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذات ﻋﺠﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﮐﻮاﻧﺘﻮم از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﮐﺮمﭼﺎﻟﻪای دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭘﮑﺖﻫﺎی دادهای ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ داده دﯾﮕﺮ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮه ﺑﺨﻮرﻧﺪ؛ راﺑﻄﻪای
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﺗﻨﻮﻣﯽ ﻓﻮق ﺷﺎرژ ﺷﺪهای ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن
را دارد روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .اﻣﺎ درﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎگﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ وﺟﻮد دارد.

 - ۳ﻫﯿﺘﺎﭼﯽ اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ  AIﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد

اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ؛ ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﯿﺘﺎﭼﯽ ارﺗﻘﺎی درﺟﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ردهﻣﯿﺎﻧﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
در ﺟﻬﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .در ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺒﺎر؛
ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ در روال ﮐﺎری ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ؛ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﮓدﯾﺘﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۸
درﺻﺪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارد.
اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻤﯽ دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ  AIﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺋﯿﺲ  AIدر آن واﺣﺪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻫﻢ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ را زﯾﺮﻧﻈﺮ
دارد .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﯿﺘﺎﭼﯽ از ﺗﺒﺤﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺠﺎرت ژاﭘﻨﯽ و ﮐﺎﯾﺰن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﮐﺎﯾﺰن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎراﯾﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.

 - ۴ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻫﻨﺮ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺒﯽ از دل آنﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻣﻮرد ﮔﺮاﻫﺎم ﻓﯿﻨﮏ؛ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ از ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺖ .ﻓﯿﻨﮏ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢ
ﺑﻪﻋﻼوه ﺳﻄﺤﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮان اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن
ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .دورﺑﯿﻦ ردﯾﺎب ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺰ از در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺷﺎﮔﺮدان او را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﯿﻨﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ.
او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻨﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻨﺎوری ﻣﻘﺎم دوم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﮏ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﮑﺴﻬﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ.

 - ۵روﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ رواﻧﺸﻨﺎس ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﭽﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺎﺷﯿﻦ روش ﺟﺪﯾﺪی را اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل از ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ ﻧﺒﻮد روش ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﺷﺪ .در ﻣﺎه ژوﺋﻦ؛ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ روﺑﺎت ﻣﺎدری را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺴﺎزد .اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺪاع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 - ۶ﺑﯿﻮﻫﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ در ﺷﺐ داد

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﻮﻫﮑﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﻣﺎ در ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺠﺎع و ﺑﺎﺟﺮاﺗﯽ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﻋﻠﻢ روی ﺑﺪن ﺧﻮد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻣﺎه ﻣﯽ؛ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﯿﻮﻫﮑﺮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﯾﮏ ﺑﯿﻮﻫﮑﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﯿﺮوی اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺑﺪﻫﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﻟﯿﭽﯿﻨﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎدهای ﺑﻪﻧﺎم ﮐﻠﺮﯾﻦ e6
ﺑﻪ ﺗﺨﮏ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﮐﻠﺮﯾﻦ  e6ﯾﮏ ﻣﺎده ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮر؛ ﺑﻪ ﻟﯿﭽﯿﻨﺎ ﻗﺪرت دﯾﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ
ﺑﺎ ﻧﻮر ﮐﻢ داد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻌﺎع  ۵۰ﻣﺘﺮی اﻣﮑﺎن دﯾﺪ دارد .در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪی ﮐﻪ روی او اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻨﻔﯽ آن ﭼﻬﺮه ﻋﺠﯿﺐ و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻟﯿﭽﯿﻨﺎ ﺑﻮد.

 - ۷ﻟﺒﺎس ورزﺷﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﻌﺪ از ورزش ﮐﺮدن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﺒﺎس ﭼﺮوک ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در آﯾﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ .در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﮔﺮوه
 Tangible Mediaاز داﻧﺸﮕﺎه  MITﻣﺎده ﭘﻮﺳﺘﯽ »ﭘﻮﺳﺖ دوم« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دارد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﮑﻞ دﻫﺪ؛ ﺧﻮدش ﻣﻨﻔﺬﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد و ﻫﻮا داﺧﻞ آن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﺮق ﮐﺮدن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ دادن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ) (BioLogicﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻬﺒﻌﺪی ﭼﺎپ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎلﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی در ﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪﻧﺎم ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ) (Bacillus Subtilisﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻗﺮن اﺳﺖ در داروﺳﺎزی و ﺗﺨﻤﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  MITدر ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺷﺎک ورزﺷﯽ
 New Balanceاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 - ۸ﮔﺮوه ﻫﮑﺮی ﻣﻮرﻓﻮ؛ ﺣﻤﻼت و دزدیﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﭘﺎﻧﮏ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ

در ﺑﺤﺒﻮﺟﻪ اﺧﺒﺎر ﺣﻤﻼت و ﺳﺮﻗﺖﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آورد؛ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﺎﺷﻨﺎس و ﻣﺮﻣﻮز ﻫﮑﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﻤﻨﺘﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه؛ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرﻓﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دزد ﺟﻮاﻫﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ در
دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮرﻓﻮ ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ؛ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ؛ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ دﺳﺖ
داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪارک و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ دزدان ﻣﻮرﻓﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮ ﭘﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ 49
ﺷﺮﮐﺖ در  ۲۰ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آژاﻧﺲﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ دﺳﺖ دارﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎورد ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﮔﯿﺒﺴﻮن ﺣﺪود  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد.

 - ۹اﯾﺪﺋﻮﮔﺮام اﯾﻤﻮﺟﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎل را ﺑﻪدﺳﺖ آورد

ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن؛ ﻓﻨﺎوری ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺎل  2015وارد ﮐﺮد .در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﯾﮑﺸﻨﺮی آﮐﺴﻔﻮرد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ اﯾﻤﻮﺟﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎل  2015ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﺧﻮد ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻤﻮﺟﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از آﯾﮑﻮنﻫﺎی اﯾﻤﻮﺟﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺧﻨﺪه اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰد.
اﯾﻤﻮﺟﯽ ﺑﮏ ﮐﻠﻤﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻣﻌﺎدل اﯾﺪﺋﻮﮔﺮامﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ﻣﯿﺰان و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﻮﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎده را در ﺳﺎل  2015در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎل دﯾﮑﺸﻨﺮی آﮐﺴﻔﻮرد اﺻﻼ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ زﻣﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.

ﻣﯽﮐﻨﺪ
 - ۱۰روﺑﺎت ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺷﻤﺸﯿﺮزﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه
ٰ

و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ روﺑﺎت ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .اﯾﻦ روﺑﺎت در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺪﺋﻮ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در دﻣﻮی اﯾﻦ روﺑﺎت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮزن ژاﭘﻨﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎن دﻧﯿﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻦﺑﻪﺗﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آﺧﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ روﺑﻮﺗﯿﮏ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪﻧﺎم  Yaskawa Electric Corporationاﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﭘﻨﺞ دوره و دارﻧﺪه رﮐﻮرد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم اﯾﺴﺎﺋﻮ ﻣﺎﭼﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻪدﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺎت اﯾﻦ اﺳﺘﺎد را روی ﻧﻘﺸﻪ آورده و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺲﻫﺎی او را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ روﺑﺎت
ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ  MH24ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﯾﻦ روﺑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی داروﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ دارد .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ دو ﺑﻪاﻧﺪازهای ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﺪن را دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ روﺑﺎتﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی اﺳﺘﺎد ﺷﻤﺸﯿﺮزﻧﯽ ژاﭘﻦ را ﻧﯿﺰ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  2016ﺑﺎﺷﯿﻢ .واﻗﻌﺎ ﭼﺮا دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ روﺑﺎتﻫﺎ ﻧﺴﭙﺎرﯾﻢ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺠﺎت
اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ؟
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