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رهنمود

عدالت و پيشرفت
در برنامه ري��زي ب��راي نخب��گان، هدف م��ا بايد 
چه باش��د؟ البته هدف نباي��د به هيچ وجه تحقير 
غيرنخبگان باشد؛ چون غيرنخبگان ممكن است 
كارهايي انجام دهند كه بسيار برجسته و ممتاز و 
واال باشد؛ اين بديهي است. اما يك جامعه بدون دارا 
بودن استخوان بندي هاي ذهني قوي، در حركت 
جهاني نخواهد توانست از سربااليي هاي دشوار و 
پيچ هاي سخت عبور كند. بنابراين، جامعه همچنان 
كه به بدنه  فكري ني��از دارد، به نقطه  ممتاز فكري 
هم نياز دارد. بنابراين اگر هوش��منداني در جامعه 
هستند كه از لحاظ ذهني نخبه اند، اينها مي توانند 
به پيشرفت علم و فرهنگ و هنر و كار و پيشرفت 
هر چيزي كه جامعه به آن نياز دارد، كمك كنند. 
بنابراين، منهاي اين كه ما بخواهي��م غيرنخبه را 
مورد تغافل قرار دهيم، بايد براي نخبگان، حسابي 
باز كرد. ممكن است به نظر بيايد اين يك تبعيض 
است؛ اما تبعيض همه جا غيرعادالنه نيست؛ گاهي 
اوقات تبعيض، عين عدالت اس��ت. اين حساب باز 
كردن ب��راي نخبگان، عين عدل اس��ت؛ به خاطر 
اين كه ما بايد نخب��ه و هوش��مند را در حدي كه 

مي تواند رشد كند، رشد بدهيم. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- مهر ۸1

  مترجم: علي طالبي
آنتي بيوتيك ه�ا در سرتاس�ر جه�ان 
عموماً براي درمان بيماري هاي ناش�ي از 
باكتري مصرف مي ش�وند، ولي بر اساس 
گزارش سازمان بهداشت جهاني و ساير 
نهاده�اي بين الملل�ي افزاي�ش جهاني 
مقاومت آنتي بيوتيك مشكلي است كه 
به شدت رو به وخامت دارد. عالوه بر اين 
از آنجايي كه آنتي بيوتيك ها بخش مهمي 
از پزش�كي مدرن، از جمله مراقبت هاي 
پيش�گيرانه هن�گام جراح�ي و درمان 
سرطان هستند، افزايش مقاومت باكتري 
حتي باالتر از يك خطر محسوب مي شود.
يكي از راه هاي انتش��ار ژن ه��اي مقاومت 
آنتي بيوتيك در بيمارستان ها و محيط اين 
است كه روي پالس��ميدهايي رمز گذاري 
مي شوند كه بين باكتري ها منتقل مي شوند. 
پالسميد بخش��ي از دي ان اي است كه در 
باكتري يا مخمرها يافت مي شود. پالسميد 
حام��ل ژن هايي اس��ت كه ب��راي باكتري 
مفيد هستند، به خصوص اينكه رمز  گذاري 
پروتئين هايي را انجام مي دهند كه باكتري 
را در مقابل آنتي بيوتيك ها مقاوم مي كنند. 
اكنون تيمي از دانشمندان گروه بيوشيمي و 
پزشكي ملكولي دانشگاه مونترال به روشي 
جديد براي س��د انتقال ژن ه��اي مقاومت 

دست يافته اند. 
بارون و همكاران��ش با تكيه ب��ر داده هاي 
اميدواركننده جديد اكنون با شيميدان هاي 
پزشكي مؤسس��ه آي آر آي س��ي دانشگاه 
مونترال براي توليد ملكول هاي جديد براي 
بازدارنده هاي قدرتمند انتقال ژن  مقاومت 
آنتي بيوتيك هم��كاري مي كنن��د. بارون 
اميدوار اس��ت اين نوع ملكول ها روزي در 

مراكز بيمارستاني كه منشأ انتشار مقاومت 
باكتري ها هستند به كارگرفته شوند. 

وي مي افزايد: »در نهاي��ت، كاهش انتقال 
پالس��ميد مقاومت آنتي بيوتيك در حفظ 
توانمندي آنتي بيوتيك ه��ا مي تواند مؤثر 
باشد كه به راهبرد كلي بهبود سالمت كمك 
خواهد كرد. زيبايي كار ما در اينجا اين است 
كه اين پروتئين ها ش��باهت بسيار زيادي 
با پروتئين هايي دارند ك��ه باكتري ها براي 
ايجاد بيماري مورد استفاده قرار مي دهند. 
بنابر اين از آنچه ما در مورد پروتئين ترا اي 
 soft( »و يافت��ن »نقطه نف��وذ  )TraE (
point(آن آموخته اي��م مي تواني��م از اين 

روش ب��راي س��اير باكتري هاي��ي كه ناقل 
بيماري هس��تند اس��تفاده كنيم. يكي از 
اين باكتري ها عامل التهاب معده، باكتري 
بيماري زاي هلي كوباكتر اس��ت كه از علل 
بيماري زخم معده و س��رطان معده است. 
اكنون به ص��ورت ويژه روي اي��ن باكتري و 
بسياري از باكتري هاي ديگر كار مي كنيم.«

چهار سال طول كشيد كه اين تيم دانشگاه 
مونترال به يافته هايي كه اكنون منتشر شده 
است دس��ت يابد؛ زماني كافي براي اينكه 
مقاوم��ت آنتي بيوتيك به مش��كل بيش  از 
پي��ش وخيم تر جهاني مبدل ش��ود. تعبير 
بسيار بجايي است، چراكه همه ما به وقوع 

آن واقفيم. اين پديده اي نيس��ت كه بتوان 
با پاش��يدن روزانه آب روي صورت مقايسه 
شود، بلكه همه ما ش��اهد باال آمدن جزر و 

مد هستيم.
محققان معتقدند كه به خاطر عامل مقاومت 
باكتري ۵۰ ميليون نفر تا سال ۲۰۵۰ جان 
خود را از دست خواهند داد، روزي فراخواهد 
رس��يد كه نتوانيم بيماري هاي عفوني را با 
آنتي بيوتيك درمان كني��م. در اين ارتباط 
بس��يج بزرگي در دنيا در حال شكل گيري 
است. نمي گويم احساس عدم ايمني دارم، 

بلكه پيشرفتي روشن داريم. 
AP:منبع
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روبات مانكن دانش�گاه صنعتي شريف در مسابقه 
بهترين طراح�ي روب�ات در كنفران�س روباتيك 
اجتماع�ي ۲01۷ ك�ه در كش�ور ژاپن برگزار ش�د 
در جم�ع هش�ت ط�رح برت�ر دني�ا ق�رار گرفت. 
علي مقداري مدير قط��ب علمي طراحي، روباتيك 
و اتوماسيون دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه 
صنعت��ي ش��ريف گف��ت: در كنفران��س روباتيك 
اجتماعي امسال كه هفته گذشته در شهر سوكوبو 
ژاپن برگزارشد، بيش از ۲۲ كشور شركت داشتند 

كه ط��رح روبات مانكن دانش��گاه صنعتي ش��ريف 
»روما« در بين هشت طرح منتخب و برتر به عنوان 
فيناليس��ت لوح يادبود دريافت ك��رد. روبات روما 
نخستين مانكن روباتيك در ايران است كه با تالش 
اساتيد و دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف طراحي 
و ساخته ش��ده اس��ت. طراحي جذاب و متفاوت، 
قابليت هاي حركتي، حركت مفاصل گردن، شانه و 
آرنج در ش��بيه ترين حالت به انسان، چرخش ۳۶۰ 
درجه اي كل بدن، كنترل ح��ركات و برنامه ريزي 

توسط اپ اندرويد، از قابليت هاي اين روبات است. 
قابليت برنامه ريزي سناريوهاي حركتي متفاوت و 
قابل اجرا به صورت متن��اوب، قابليت برنامه ريزي 
حاالت بدني متفاوت در فواصل زماني مش��خص، 
قابليت هاي هوش مصنوعي، شناس��ايي مشتري و 
چرخش به س��مت آن، تعامل حركتي با مشتري و 
قابليت پخش پيام صوتي )خوش��امدگويي و ارائه 
مشخصات لباس( از ديگر قابليت هاي روبات مانكن 

روما است.

انسداد مسير انتقال ژن هاي مقاومت به دست متخصصان

دانشمندانبرایشکستنمقاومتباکتریهامیجنگند!

فناوري

با اين انگشتر به دستگاه هاي هوشمند دستور دهيد
محققان انگشتري ساخته اند كه با رديابي 
حركات چرخش انگشتان، به دستگاه هاي 
هوشمند دس��تور مي دهد. محققان تك 
انگشتر هوشمندي ساخته اند كه به كاربر 
اجازه مي دهد به طور نامحسوس دستوراتي 
براي دستگاه هاي هوشمند اطراف صادر 
كند. اين انگشتر كه Fingersound نام 
گرفته مجهز به ميكروفون و ژيروسكوپ 
است و كاربر با كمك آن مي تواند دستوراتي 
بدهد يا اطالعاتي را به دستگاه هاي متصل به آن ارسال كند. در هر حال گجت با استفاده از ميكروفون 
و ژيروسكوپ هاي كوچك موقعيت خود را مي سنجد و به صداي متمايز چرخش انگشت شست گوش 
مي دهد. انگشتر با چرخش انگشت شست دست دور بقيه انگشتان فعال مي شود و كاراكترهايي از پيش 
تعيين شده )مانند خطوط، حروف و اعداد( را رصد مي كند تا اطالعات يا دستورات را وارد كند. اطالعات 

صوتي و حركتي از چند فيلتر رد مي شوند تا اصوات و حركات بي ربط را حذف كنند. 
-----------------------------------------------------------------------

پرينتر سه بعدي جايگزين سمعك مي شود
محققان با اس��تفاده از پرينتر سه بعدي 
توانس��ته اند پروتزي از ص��دف داخلي 
گوش بسازند كه شنوايي را در ناشنوايان 
احيا مي كند. به كم��ك فناوري پرينت 
س��ه بعدي مي توان ش��نوايي را در افراد 
ناشنوا احيا كرد. محققان اكنون مي توانند 
با كم��ك اين فن��اوري جايگزيني براي 
استخوان هاي ظريف گوش به نام صدف 
بس��ازند كه امواج صوت��ي خارجي را به 
سمت اعصاب گوش هدايت كنند. محققان ايده اوليه اين دستگاه را ارائه كرده اند. دستگاه مذكور با 
استفاده از سي تي اسكن گوش بيمار، يك پروتز سه بعدي پرينت مي كند. درحال حاضر جراحان اين 
پروتز را در اتاق عمل مي سازند. اما بيشتر اوقات آنها ناكارآمد هستند زيرا اندازه آنها مناسب نيست. 
در هرحال محققان با كمك تصويربرداري سي تي اسكن، توانستند به طور دقيق گوش داخلي فرد را 
اندازه گيري كنند، سپس با يك پرينتر سه بعدي استاندارد استخوان هاي مصنوعي مذكور را بسازند. 

محققان اميدوارند اين پرينت هاي شخصي سازي شده به زودي جايگزين سمعك شوند. 
-----------------------------------------------------------------------

انقالب در جراحي قلب با سوزن تصويربرداري
تماش��ا و بررس��ي درون بدن انسان در 
حين جراحي اين كار را با كيفيت و دقت 
بيش��تري ممكن مي كند و اختراع تازه 
محققان دانشگاه يو س��ي ال تحقق اين 
هدف را ممكن كرده است. اختراع سوزن 
جراحي با قابليت تصويربرداري از محل 
جراحي باعث مي شود هم، زمان جراحي 
كوتاه تر شود و هم، زمان مورد نياز براي 
احياي فرد و بازگشت وي به شرايط اوليه 
كمتر ش��ود. همچنين احتمال ابتالي بيمار به عفونت كاهش مي يابد. سوزن يادشده مجهز به دو 
نوع فيبر اپتيكال است كه يكي براي توليد پالس هاي مافوق صوت و تاباندن نور به بافت هاي بدن 
و ديگري براي دريافت بازتاب نور تابانده ش��ده و ارسال آن به كار گرفته مي شود. كل اين فرايند با 
سرعت بسيار بااليي اجرا مي شود و در نتيجه جراح مي تواند به طور آني تصاوير بافت محل جراحي 
را مشاهده و دريافت كند. استفاده از اين فيبرهاي اپتيكال كم هزينه است و كيفيت تصاوير دريافتي 
نيز با استفاده از سوزني با ضخامت كمتر از يك ميليمتر مطلوب است. محققان اين سوزن هاي جديد 
را در جريان انجام يك عمل جراحي قلب روي خوك ها با موفقيت آزمايش كرده اند و اميدوارند در 
آينده زمينه براي استفاده از سوزن هاي مذكور براي جراحي روي بدن انسان فراهم شود. همچنين 

قرار است استفاده از اين روش در آينده به ديگر تجهيزات پزشكي نيز تسري داده شود. 

خودرو

رونمايي از خودروي هيبريدي با ۱۱۵۰ اسب بخار نيرو
متخصصان خودروي هيبريدي با قدرت 
۱۱۵۰ اسب بخار س��اختند كه مي تواند 
در ۲/7 ثانيه، س��رعت خ��ود را از صفر به 
 Aria  .۱۰۰ كيلومتر برساعت برس��اند
FXEابرخ��ودروي جدي��د هيبريدي با 
قدرت ۱۱۵۰ اس��ب بخار س��اخته است. 
اين خودرو دو موت��ور الكتريكي را دركنار 
دو موتور ۸ سيلندر با گنجايش ۶/۲ ليتر 
تركيب كرده ك��ه در دو طرف محورهاي 
خودرو قرار مي گيرند. به اين ترتيب تعجبي ندارد كه خودرو در ۲/7 ثانيه سرعت خود را از صفر به ۱۰۰ 
كيلومتر برساعت مي رساند. حداكثر سرعت آن نيز ۳۵۴كيلومتر برساعت است. قدرت موتورهاي هشت 
سيلندر دستگاه 7۲۰ اسب بخار و موتورهاي الكتريكي آن ۵۴۰ اسب بخار است. بدنه Aria FXE از 
جنس فيبركربني است. همچنين بخش هاي مختلف خودرو از فلزات تيتانيوم و آلومينيوم با پرينتر 

سه بعدي چاپ شده است. باتري ليتيوم يوني خودرو نيز ۱۰ كيلووات ساعت است. 

پزشكي

نوآوری

استفاده از وصله عضالني 
براي ترميم عضالت 

آسيب ديده قلب 
مهندس��ان موفق ب��ه س��اخت ي��ك وصله از 
جنس ماهيچه ش��ده اند كه روي عضالت قلبي 
آسيب ديده ناشي از حمله قلبي قرار مي گيرد و 
بافت آسيب ديده را ترميم مي كند. معموالً پس 
از حمله قلبي با توجه به شدت حمله، بخشي از 
عضالت قلب آسيب مي بيند و كارايي خود را از 
دس��ت مي دهد. تقريباً هدف تمام درمان هاي 
كنوني موجود، كاهش آس��يب هاي ناش��ي از 
سكته است ولي هيچ روشي نمي تواند عضالت 
از دس��ت رفته را جايگزين كند. در حال حاضر 
آزمايش هاي باليني روي انسان به گونه اي است 
كه س��لول هاي بنيادي به ناحيه آس��يب ديده 
تزريق مي شود. در اين روش كمتر از يك درصد 
از سلول هاي تزريق شده در قلب زنده مي مانند 
و از اين ميان ني��ز تعداد اندكي به س��لول هاي 
عضالني قلبي تبديل مي شوند. اين وصله داراي 
دو ويژگي است؛ ويژگي اول اندازه وصله است، 
به گونه اي كه تمام محل آسيب ديده را پوشش 
مي دهد و م��ورد دوم قابلي��ت تحريك پذيري 
الكتريكي آن است. اين وصله پس از قرار گرفتن 
روي بافت آس��يب ديده قلب، مانند بافت زنده 
فعاليت مي كند. نتايج اولي��ه اين آزمايش روي 
جوندگان موفقيت آميز گزارش شده است، ولي 
ممكن است در انس��ان نتايج مشابهي گزارش 
نشود و بايد مورد بررس��ي و مطالعه بيشتر قرار 
گيرد. محقق��ان معتقدند وصله قابل اس��تفاده 
در انس��ان بايد ضخيم تر از چيزي باش��د كه در 

نمونه هاي حيواني استفاده شده است.

ساخت كاغذ از ميوه گياه ليف 
در كشور

محققان داخلي از ميوه الياف گياه ليف موفق به 
س��اخت كاغذ با ويژگي هاي مقاومت باال شدند. 
علي كاظمي تبريزي، مج��ري طرح گفت: ايران 
در شاخص كاهش س��طح جنگل ها داراي رتبه 
۴۵ در بين ۵۶ كشور داراي جنگل است كه اين 
رتبه وضعيت نگران كننده اي را ايجاد كرده است. 
يكي از راهكارهاي موجود كه شايد تا به امروز به 
آن كمتر توجه شده، استفاده از گياهان غيرچوبي 
در توليد محصوالتي بر پايه الياف يا ذرات چوبي 
 .)Luffa Cylindrica( اس��ت. مثل گياه ليف
الياف توليد ش��ده از گياه ليف در اختراع طرح از 
ابعاد و شرايط مقاومتي مناسبي برخوردار است، 
به گونه اي ك��ه در آزمايش هاي ص��ورت گرفته 
براي تعيين درصد تركيب��ات در ميوه اين گياه 
مشاهده شد، ماده فيبري موجود در آن از ميزان 
س��لولز بااليي برخوردار و ميزان »ليگنين« آن 
پايين بوده و در عمل مي توان از ميوه گياه ليف، 
ماده اي مناسب براي تهيه خمير كاغذ توليد كرد. 
ويژگي هاي مقاومتي كاغذهاي توليدشده از اين 
گياه نه تنها مش��ابه، بلكه در برخي موارد بهتر از 
كاغذهاي توليدي در صنعت، نظير كاغذ كرافت 
چوكا از پهن برگان و كاغذ سوداي پارس از الياف 

باگاس است.

 دستاورد

 عرضه دستگاهي براي توانبخشي آرنج
 بر اساس ارگونومي بدن در كشور

محققان كشور بر اساس ارگونومي دست، سيستم فيزيوتراپي قابل حملي را براي توانبخشي آرنج عرضه 
كردند كه بر اساس نياز بيمار قابل برنامه ريزي است. آرنج انسان به دليل انجام حركات سريع و تحت بار زياد، 
دچار عارضه هايي از قبيل پارگي تاندون و سخت شدگي مفصل مي شود كه موجب محدود شدن بازه حركتي 
آن يا كاهش قدرت عضالت و تاندون ها خواهد شد. انجام حركات توانبخشي مخصوص آرنج مانند تمرين 
مقاومتي موجب افزايش قدرت كششي عضالت و بهبود سختي مفصل مي شود. انجام اين تمرينات به كمك 
فيزيوتراپ با تجهيزات روباتيك توانبخشي طي يك پروتكل مشخصي با تعداد دفعات تكرار معين صورت 
مي گيرد. دستگاه هاي فيزيوتراپي كنوني به علت وزن زياد و بزرگ بودن ابعاد قابل حمل نيستند؛ از اين رو 
استفاده از آنها تنها در شرايط خاص قرارگيري بدن ممكن است، ضمن آنكه دستگاه هاي توانبخشي كنوني 
قادر به شبيه سازي عملكرد دست انسان از نظر تغييرات سختي گشتاور نيستند. بر اين اساس محققان 
كشور دستگاه پرتابل توانبخش��ي آرنج با طراحي ارگونوميك عرضه كردند. در اين دستگاه توانبخشي 
توليدشده همه موارد محدودكننده رفع شده است. اين دستگاه با وزن كم و قابليت برنامه ريزي حركتي به 
منظور كمك به بيماران نيازمند توانبخشي طراحي شده تا با كمك آن عمليات فيزيوتراپي را در هر مكان 
دلخواه و بدون نياز به حضور فيزيوتراپ انجام دهند. از اين وسيله به منظور انجام تمرين هاي فيزيوتراپي بعد 

از انجام عمل جراحي دست و به منظور بازتواني عضالت دست و مفصل آرنج استفاده مي شود. 

  مترجم: محمد يارمحمدي
نوعي پارچه جديد هوش�مند توس�ط 
محقق�ان اخت�راع ش�ده اس�ت ك�ه 
مي توان�د راه را ب�راي تولي�د كت�ي 
هموار كند كه رمزهاي عب�ور پنهان را 
ذخيره و دِر آپارتمان ي�ا دفترتان را باز 
كند. دانش�مندان كامپيوتر دانش�گاه 
واشنگتن پارچه  و وس�ايل زينتي اي را 
توليد كرده اند كه بدون نياز به هرگونه 
برد يا حساسه الكترونيكي، مي توانند 
داده هايي را از رمز ه�اي امنيتي گرفته 
تا نش�انه هاي هويتي را ذخي�ره كنند. 
محققان به خواص مغناطيس��ي براي نخ 
هادي توليد شده  بي بديلي دست يافته اند. 
با اس��تفاده از ابزار موج��ود در تلفن هاي 
هوش��مند موجود داده ها را مي توان براي 
فعال كردن پردازنده هاي رهگيري قرائت 

كرد. 
با وجود اي��ن محققان پي بردن��د كه اين 
سخت افزار نخ هادي از خواص مغناطيسي 
برخوردار است كه  براي ذخيره داده هاي 
ديجيتال يا اطالعات ديداري ش��بيه نامه 
يا ارقام قابل اس��تفاده اس��ت. با استفاده 
از دستگاه ولت سنج كه وس��يله اي است 
ارزانقيم��ت ب��راي اندازه گي��ري جهت و 
قدرت ميدان هاي مغناطيس��ي و در اكثر 

تلفن هاي هوش��مند موجود اس��ت، اين 
داده ها را مي توان قرائت كرد. 

محققان عن��وان مي كنند: »م��ا از چيزي 
استفاده مي كنيم كه در تلفن هاي هوشمند 
موجود است و مصرف انرژي آن تقريباً هيچ 
است، در نتيجه هزينه قرائت اين نوع داده 
قابل چشم پوشي اس��ت.« در يك نمونه، 
ايشان رمز عبور قفلي الكترونيكي را روي 
برچس��بي از پارچه هادي ق��رار دادند كه 
روي آستين پيراهن دوخته شده بود. آنها 
با حركت آستين در مقابل آرايه ولت سنج 
در را باز كردند. محققان در ضمن وسايل 

زينتي مثل ك��راوات، كمربند، گردنبند و 
مچ بند را توليد كرده اند و با استفاده از تكان 
دادن تلفن هوشمند در برابر آن داده ها را 

رمزگشايي كردند. 
قدرت سيگنال مغناطيس��ي مانند كليد 
كارت هتل در طول ي��ك هفته حدود ۳۰ 
درصد كاهش پيدا مي كن��د، ولي اين نوع 
پارچه ها مي توانند بارها تجديد مغناطيسي 
و برنامه ريزي داشته باشند. اين نوع وصله 
پارچه اي حتي بعد از شست و شو، خشك 
شدن و اتوكشي در دماي باالي ۳۲۰ درجه 

فارنهايت داده هاي خود را حفظ نمود. 

اين تي��م تحقيقي همچنين نش��ان داد 
كه پارچه مغناطيس��ي ب��راي ارتباط با 
تلف��ن هوش��مند در داخل جي��ب قابل 
اس��تفاده اس��ت. محققان دستكشي را 
اخت��راع كرده اند كه پارچ��ه هادي روي 
سرانگش��ت هاي آن دوخته ش��ده است 
كه براي دادن عالمت به تلفن هوش��مند 
مورد استفاده قرار مي گرفت. هر عالمت 
س��يگنال مغناطيس��ي متفاوت��ي ايجاد 
مي كند كه مي تواند عمل��ي خاص مثل 
قطع و پخش موس��يقي را فع��ال  كند. با 
اين دس��تگاه مي توانيم به راحتي بدون 
اينكه مجبور باش��يم دس��تگاه هوشمند 
خود را از جيبمان بيرون آوريم و ارتباط 

برقرار كنيم.«
در تس��ت هايي ك��ه اين تيم انج��ام داد، 
دس��تگاه تلفن هوش��مند توانست شش 
عالمت را ب��ا ۹۰ درصد دقت تش��خيص 
دهد كه عبارت بودند از ضربه چپ، ضربه 
راس��ت، حرك��ت جارويي ب��اال، حركت 
جاروي��ي پايي��ن، كلي��ك و بك كليك. 
تالش آين��ده روي اخت��راع پارچه هاي 
معمولي متمركز شده اس��ت كه بتوانند 
ميدان مغناطيسي قوي تري توليد و حجم 

بيشتري از داده ها را ذخيره كنند. 
منبع: ساينس ديلي

بدون استفاده از دستگاه هاي الكترونيكي اطالعات را در لباستان ذخيره كنيد

»روما« روبات مانكن ايراني در جمع ۸ طرح برتر دنيا 


