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به تازگی انتشــار خبر غلبه فناوری مبتنی بر امواج 
صوتی غیرتهاجمی به تومورهــای کبدی موش ها 
که منجر به از بین رفتن ســلول های سرطانی شد، 
امید تازه ای در مســیر درمان هــای غیرتهاجمی 
ســرطان کلیــد زد. در خبرها آمده بود کــه با این 
روش، سیســتم ایمنی موش ها برای جلوگیری از 
گسترش بیشتر سلول های ســرطانی تحریک شد 
که نشان دهنده عدم بازگشــت بیماری یا متاستاز 
سلول های سرطانی به سایر بافت های بدن است. به 
گزارش ساینس دیلی، با از بین بردن 50 تا 75درصد 
حجم تومور سرطانی کبد، سیستم ایمنی موش ها 
توانست بدن را پاکسازی کند، بدون اینکه شواهدی 
از عود یا متاستاز در بیش از 80درصد حیوانات وجود 

داشته باشد.
 ژن ژو، پروفسور مهندسی زیست پزشکی و نویسنده 
مســئول این مطالعه گفت: حتی اگر کل تومور را 
هدف قرار ندهیم، باز هم می توانیم تومور را وادار به 
عقب نشینی کنیم و همچنین خطر متاستاز در آینده 

را کاهش دهیم.
امواج مافوق صوت اما می توانند نجات دهنده بشر از 

این بیماری باشند؟

هدف؛  فقط سلول های سرطانی 
در اصطــاح پزشــکی بــه ایــن نــوع از درمان، 
»هیستوتریپسی« گفته می شــود که در آن امواج 
مافوق صــوت به صورت غیرتهاجمــی اما متمرکز، 
بافت هدف را با دقــت میلی متری تخریب می کند. 
این تکنیک نســبتا جدید در آزمایش سرطان کبد 
انســانی در آمریکا و اروپا مورد استفاده قرار گرفته 
است. در بسیاری از موقعیت های بالینی، به دالیلی 

که شامل اندازه، محل یا مرحله توده است، نمی توان 
کل تومور ســرطانی را به طور مستقیم در درمان ها 

مورد هدف قرار داد.
تجاسوی ورکلیر، دانشــجوی دکتری در مهندسی 
پزشکی می گوید: »هیستوتریپســی« یک گزینه 
امیدوارکننده اســت که می تواند بــر محدودیت 
روش هــای آزار دهنــده فعلی غلبه کنــد و به طور 

غیرتهاجمی و ایمن تری، ریشه تومور را بکند.
بیشتر درمان های سرطانی با جراحی، شیمی درمانی 
و اشعه های رادیویی همراه است اما از آنجایی که این 
روش ها سلول های ســالم را نیز همراه با سلول های 
سرطانی هدف قرار می دهند، این درمان ها می تواند 
بیماران را خسته و آسیب پذیر کند. بنابراین محققان 
به دنبال یک رویکرد جدیدی هستند که  همزمان با 
از بین بردن سلول سرطانی، به سلول های سالم هم 
آسیبی نزند. یکی از این راه ها از بین بردن سلول های 

سرطانی با انرژی مافوق صوت است.

فرایند درمان
پیش از این دیوید میتلشتاین که یک مهندس زیست 
پزشکی در مؤسسه فناوری کالیفرنیا در پاسادناست، 
به همراه تیم تحقیقاتــی اش روی این روش نوین، 

آزمایشاتی را انجام داده بودند.
او درباره یافته های تیمش بســیار هیجان دارد. او 
می گوید: ســونوگرافی یا همان ارسال امواج مافوق 
صوت با شدت کم، ممکن اســت به پزشکان اجازه 
دهد تا سلول های سرطانی را براساس ویژگی های 
فیزیکی و ساختاری منحصربه فردشان مورد هدف 
قرار دهند و هرگونه سرریز انرژی باید آسیب کمی به 

بافت سالم وارد کند.
در این درمان پالس هایــی از امواج صوتی - انرژی- 
ارسال می شود که فرکانســی باالی 20هزار هرتز 
دارند. این صدا آنقدر بلند است که گوش ما قادر به 
شنیدن آن نیست. تصویربرداری پزشکی در حقیقت 

به پالس های بسیار کوتاه این سونوگرافی با شدت کم 
متکی است.

درک موج و طول موج
پزشکان هم اکنون با استفاده از امواج مافوق صوت 
شدید، سلول های سرطانی را می ُکشند. این امواج 
صوتی انرژی های فوق العاده زیادی را به یک منطقه 
متمرکز کوچک ارســال می کنند. این امواج باعث 
ارتعاش آب داخل ســلول در آن منطقه می شــود. 
این کار باعث گرم شدن ســلول شده و سلول های 
هدف و همســایه های آن در20ثانیــه به 65درجه 
سیلیسیوس می رسند که این کار سلول سرطانی را 
می کشد اما با این حال باعث از بین رفتن سلول های 
سالم نیز می شــود. اما تیم میتلشتین می خواست 
کار متفاوت تری را امتحان کنــد. در یک آزمایش 
دیگر که در آزمایشگاه انجام شد، اثرات سونوگرافی 
کم شدت بر سلول های ســرطانی بررسی شد. این 
سلول ها با سلول های سالم تفاوت دارند. آنها هسته 
بزرگ تری دارند و نرم تر هستند. این تیم یک مدل 
کامپیوتری دیگر از سلول های سرطانی ایجاد کرده 
است. این مدل ها نشان داد که سونوگرافی با شدت 
کم ممکن است سلول ها را بکشد. به گفته میتلشتین، 
این کار مثل این است که یک خواننده اپرا بتواند با 
تکنیک های خــود یک نت خــاص بخواند و باعث 

شکستن یک لیوان شود.

قانون میکروحباب ها
این درمان باعــث ادغام میکروحباب های بســیار 
کوچک که احتماال حباب های کوچک هوای موجود 
در مایع هســتند، شــد. امواج مافوق صوت باعث 
نوسان حباب های بزرگ تر شــد و این نوسان باعث 
شد که حباب های کوچک رشــد کنند و سپس با 
شدت فرو بریزند. میتلشــتین گزارش می دهد که 
برای از بین بردن سلول های سرطانی، نوسان حباب 

ریز ضروری بود اما کافــی نبود. میکرو حباب ها هم 
در سلول های سالم و هم در ســلول های سرطانی 
دچار نوسان شدند. او تأکید کرد که فقط سلول های 
سرطانی در برابر فرکانس های خاصی از سونوگرافی 

آسیب پذیر بودند.

ارزش اولتراساوند در پزشکی
ارزش امواج مافوق صوت در پزشــکی بســیار زیاد 
است ، از تصویربرداری از اعضای داخلی بدن تا درمان 
سرطان. تیموتی میکم از  بنیاد اولتراساوند متمرکز 
در شارلوتزویل و مدیر ارشد پزشکی در این باره گفت: 
اگر تأثیری که در این سلول ها مشاهده می شود در 
آزمایشات بالینی بیشتری پاسخ موفقیت آمیز بدهد، 
به پزشــکان اجازه می دهد سلول های سرطانی را با 
روش هایی که هم اکنون امکان پذیر نیســت، هدف 
قرار دهند. با این حال، او هشــدار می دهد که این 
روش هنوز برای اســتفاده در بیماران آماده نیست. 
این تنها نخســتین قدم در روند توسعه یک درمان 
جدید اســت، اما اگر مراحل بعدی به خوبی پیش 
برود، برای بسیاری از بیمارانی که با سونامی سرطان 

درگیر هستند، بسیار مفید است. 

یک نمونه انسانی درمان شده
مرد 72ساله ای که به سرطان کبد مبتا شده بود، 
نخستین بیمار در فلوریدای جنوبی بود که تومورش 
با پالس های اولتراســاوند متمرکز و با شدت باال از 
بین رفت. فناوری غیرتهاجمی اگرچه بیشتر شبیه 
داستان های علمی- تخیلی اســت اما مدتی است 
رنگ واقعیت به خود گرفته اســت. بــا این حال، به 
لطــف کارآزمایــی #HOPE4LIVER که در آن 
مؤسسه قلب و عروق میامی و مؤسسه سرطان میامی 
بیمارانی که تومورهای کبدی دارنــد و کاندیدای 
هیستوتریپسی هستند را معرفی می کنند، در حال 

تبدیل شدن به واقعیت است.

درمان سرطان با امواج مافوق صوت
دانشمندان موفق شده اند در مسیری امیدبخش برای درمان سرطان، تومورها را با استفاده از امواج مافوق صوت از بین ببرند

 هر آنچه به صورت آناین منتشر می شود این ظرفیت را دارد که برای همیشه به صورت آناین
در دسترس باشد و اطاعاتی از فرد را افشا کند

ردپای پررنگ هر کلیک در اینترنت 

هر ایمیل، پســت یا عکسی که ارســال و هر لینکی که روی آن کلیک 
می کنید، به معنای آن است که یک رد آناین از خود به جا گذاشته اید. 
ردپای دیجیتال یا به قول بعضی، »ســایه دیجیتال« نابود نمی شود و 
مادام العمر شما را دنبال می کند. ممکن است از خود بپرسید: »ردپای 

دیجیتال چیست؟ و چرا باید به آن اهمیت بدهم؟«

رمزگشایی از ردپای دیجیتال 
هرگونه اطاعاتی از شــما که به صورت عمدی یا ســهوی به اشتراک 
گذاشته شود، از سوی تبلیغ کنندگان، کارفرمایان و فروشگاه هایی که از 
آنها خرید می کنید، جمع آوری می شود. این اتفاق به این معنی است که 
ردپای دیجیتال، امروز می تواند به عنوان یکی از عناصر اصلی شکل گیری 

»اقتصاد دیجیتال« درنظر گرفته شود.
برایان هرینگتون، که به عنوان مشــاور برندینگ شناخته می شود، در 
یک تعریف کلی می گوید: »هرگونه اطاعاتی که در مورد شما به صورت 

آناین منتشر شده باشد، ردپای دیجیتال نامیده می شود.« 
فعالیت در شبکه های اجتماعی، وب سایت خودتان و مقاالتی که درباره 
شما یا به وسیله شما نوشته شده هم، بخشی از ردپای دیجیتال محسوب 
می شود. هرینگتون توضیح می دهد که ردپای دیجیتال همیشه هست 
و فقط هم شامل مواردی نیســت که در باالی صفحه جست وجو یافت 
می شود. درواقع، پیدا کردن این اطاعات می تواند آسان یا دشوار باشد.

توجه داشته باشید که ردپای دیجیتال شما فقط شامل مواردی نمی شود 
که فعاالنه و عامدانه منتشر کرده اید؛ مانند انتشار عکس ها یا متن ها در 
شبکه های اجتماعی. بلکه اطاعاتی هم که ناخودآگاه منتشر کرده اید، 

به عنوان ردپای دیجیتال شناخته می شود.
ناتالی آتاناسیادیس مالک شــرکت Ormi Media هم درباره ردپای 
دیجیتال می گوید: »ردپای دیجیتال شما داده هایی است که از طریق 
فعالیت ها و ارتباطات آناین شما ایجاد می شود. این داده ها می تواند از 

فعالیت های منفعانه شما به دســت بیاید، مانند گردآوری آی پی های 
شما از سوی یک وب ســایت، یا از کارهای فعاالنه تر و آگاهانه تر مانند 

اشتراک گذاری تصاویر در شبکه های اجتماعی جمع آوری شود.«
به گفته او »باید به خاطر داشــته باشــید که هر چیزی که به صورت 
آناین منتشر می شود، اعم از متن یا تصویر، این ظرفیت را دارد که 

برای همیشه به صورت آناین در دسترس باشد.«

انواع ردپای دیجیتال
ردپای دیجیتال منفعانه )Passive digital footprint( رد داده هایی 
اســت که فرد به طور غیرارادی آن را به صورت آنایــن از خود به جا 
می گذارد. یک ردپا ممکن است به طور تصادفی در یک دیتابیس آناین 
ذخیره شــود. ردپا ممکن اســت به معنی ردیابی آدرس آی پی کاربر 
)زمانی که ایجاد شده و اینکه مربوط به کجاست( باشد. در یک محیط 
آفاین، مدیران می توانند بدون اینکه بفهمند چه کسی این فعالیت ها 
را انجام داده، به فعالیت های دستگاه دسترسی یابند و آنها را مشاهده 
کنند. نمونه  ای دیگر از ردپای دیجیتال منفعانه برنامه هایی هستند که 
از موقعیت های جغرافیایی استفاده می کنند. همچنین وب سایت هایی 
که کوکی ها را در دستگاه شما دانلود می کنند و تاریخچه مرورگر هم 
در دسته ردپای منفعانه طبقه بندی می شود. اگرچه ردپای دیجیتال 
منفعانه اجتناب ناپذیر است، اما می توان با استفاده از بعضی روش ها 

آنها را کاهش داد و مدیریت کرد.
ردپای دیجیتال فعال)Active digital footprint( به طور آگاهانه ایجاد 
می شود، زیرا اطاعات با میل کاربر، پست یا به اشتراک گذاشته می شود. 
آنها همچنین می توانند بسته به موقعیت به روش های مختلفی ذخیره 
شوند. زمانی که کاربر وارد یک سایت می شود و یک پست یا تغییر ایجاد 
می کند، یک ردپای دیجیتال می تواند ذخیره شود. نمونه هایی از ردپای 
دیجیتال فعال شامل پست های رســانه های اجتماعی، آپلود ویدئو یا 

تصویر یا ایجاد تغییر در وب سایت های مختلف است. 

زهرا خلجیدانش
روزنامه نگار

مدیریت ردپای دیجیتال
ردپای دیجیتال تقریبا حذف شدنی نیست و مدت های 
طوالنی باقی می ماند، اما می توان آن را با اســتفاده از 

بعضی روش ها مدیریت کرد.
  خودتان را گوگل کنید: فهرســتی از آنچه در فضای 
اینترنت از شما وجود دارد، مشاهده و تهیه کنید. هر چند 
ماه یکبار، نام خود را جست وجو کنید تا از اطالعاتی که 

دیگران به آنها دسترسی دارند، آگاه باشید.
  فعال کردن هشــدارهای گوگل: توصیه می شود که 
هشدار گوگل )Google aler( را برای نام خود تنظیم 
کنید. این ابزار، هشدارهای گاه به گاه از هر پستی که نام 

شما در آن وجود داشته باشد، برای شما ارسال می کند.
  از اطالعات شــخصی خود محافظت کنید: آدرس 
شخصی، شماره تلفن، رمز عبور یا شماره کارت بانکی 
خود را فاش نکنید. به جای نــام واقعی خود از یک نام 

مستعار استفاده کنید.
  اطالعات ورود به سیســتم را در حالت قفل و کلید 
)lock and key( نگه دارید: هرگز نام کاربری یا رمز 

عبور خود را با کسی به اشتراک نگذارید.
  قبل از پســت کردن فکر کنید: هرگز یک احساس 
موقت را در اینترنتی که ابدی است، قرار ندهید. توجه 
کنید که خشم موقت است، اما فضای آنالین دائمی است. 
قبل از ارسال یک پست، مکث کنید، یک بار دیگر فکر 

کنید و آنگاه تصمیم به ارسال متن بگیرید.
  آپلود عکس ها را محدود کنید: هر عکسی که پست 
می کنید ممکن است روزی مورد توجه و کنکاش دیگران 
قرار بگیرد. اشتراک گذاری تصاویر مشکوک را محدود 
کنید. 15دقیقه خندیدن و شوخی کردن هرگز ارزش یک 

عمر تحقیر احتمالی را ندارد.

مکث

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

شارژ تسال با صفحه های خورشیدی
یکی از بزرگ تریــن معضات خودروهای تمــام الکتریکی این 
اســت که در برخی از مناطق دنیا، دارندگان آنها باید همواره در 
جاده ها و خیابان ها حواس شان به ایستگاه های شارژ باشد؛ چراکه 
زیرساخت ها در این خصوص چندان تکمیل نیست. از همین رو 
بسیاری از مبتکران و حتی خود ســازندگان اینگونه خودروها 
به دنبال راه هایی هستند تا نیاز به ایستگاه شارژ را تا حد ممکن 
کاهش دهند. استفاده از صفحه های خورشیدی در این خصوص 
می تواند کمک حال باشــد. به همین خاطر برخی از دانشمندان 
استرالیایی در تاش هستند نیروی محرک خودروهای تسا را 
با استفاده از صفحات خورشیدی چاپی تامین کنند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، دانشمندان استرالیایی سفری اکتشافی را از ماه 
سپتامبر2021 )شهریور1400( آغاز کرده اند. آنها درصدد هستند 
که با تامین برق تسا از صفحات خورشیدی چاپ شده به مقابله با 
تغییرات آب وهوایی بروند. محققان این آزمایش را در یک مسیر 
15هزارو100کیلومتری انجام دادند. دانشــمندان استرالیایی 
18صفحه خورشیدی پاستیکی چاپ  شده را ساخته و خارج از 
ماشین تعبیه کردند تا انرژی الزم خورشید را برای شارژ خودروی 

برقی تسا به خود جذب کند. پل داستور، ابداع کننده پنل های 
خورشیدی چاپی در این خصوص گفت که تیم دانشگاه نیوکاسل 
نه تنها دوام این پنل ها، بلکه عملکرد بالقوه آنها را برای کاربردهایی 
در حوزه های دیگر نیز آزمایش خواهد کرد. داستور به رویترز گفته 
که در واقع یک ایده اصلی این صفحات خورشــیدی چاپ شده، 
به کارگیری و توانمندتر کردن فناوری در مناطق دوردست چون 
فضاست. صفحات خورشیدی چاپی در اصل از جنس پاستیک 
PET سبک وزن است که با هزینه کمتر از 10دالر در هر مترمربع 
ساخته می شود. این صفحات توسط یک چاپگر تجاری ساخته 
می شــوند که از آن چاپگرها برای چاپ برچســب محصوالت 
نوشیدنی هم استفاده می شود. داســتور ابراز امیدواری کرد که 
ایان  ماسک، مدیرعامل شرکت تسا از این ابتکار خوشش بیاید و 
این ترکیب از فناوری نوآورانه را با پیشرفت هایش به عنوان توسعه 
راه حل های جدید برای سیاره مان درنظر بگیرد. او همچنین معتقد 
است که این ابتکار یعنی به کارگیری صفحات خورشیدی، ضمن 
افزایش توجه شهروندان استرالیایی به خودروهای برقی، راه حل 
موردپسندی در جامعه برای مقابله با تغییرات آب وهوایی است 

که روزانه با آن مواجه هستیم.

ماسک وام می گیرد و توییتر را می خرد
داســتان ایان ماســک و توییتر ابعاد جدیــدی را به خود 
گرفته است. در حالی موضوع شکایت ســهامداران توییتر 
از مدیرعامل ثروتمند تســا همچنان به قــوت خود باقی 
است، که سران این شرکت شبکه اجتماعی سخت در تاش 
هستند تا نگذارند، ماسک کل ســهام را خریده و مالک آن 
شود. از این رو به نظر می رسد که در هفته ها و ماه های آینده 
شاهد کشمکش های بسیاری بین ثروتمندترین مرد جهان 
و سران توییتر و سهامداران نگران آن باشیم. در عین حال، 
»نیویورک پســت« به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داده که 

ایان ماسک مایل اســت بین 10 تا 15میلیارد دالر از پول 
خود را برای خصوصی کردن شرکت توییتر سرمایه گذاری 
کند. این به معنای تاش گســترده او برای رسیدن به این 
هدف خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، براســاس 
این گزارش، این میلیاردر که دومین سهامدار بزرگ توییتر 
با 9/1درصد سهام محسوب می شود، قصد دارد یک پیشنهاد 
مناقصه را در حدود 10روز دیگر راه اندازی کند و براســاس 
این گــزارش، از مورگان اســتنلی )شــرکت خدمات مالی 
آمریکایی( برای افزایش 10میلیارد دالر دیگر استفاده کرده 
است. نیویورک پست نیز گزارش داد که ماسک که همچنین 
مدیرعامل شرکت تســا نیز اســت، امکان دارد درصورت 
لزوم در برابر سهام فعلی خود وام بگیرد؛ اقدامی که احتماال 
می تواند چندین میلیارد دالر اضافی به همراه داشته باشد. 
این شرکت رسانه ای اجتماعی هفته گذشته برای محافظت 
از خود در برابر پیشنهاد خرید 4۳میلیارد دالری ماسک، یک 
»قرص سمی« )حقوق کوتاه مدت سهامداران( را اتخاذ کرد. 
در این طرح، به سهامداران خرد اجازه داده می شود، سهام 
شرکت را با تخفیف خریداری و به نام خود کنند. افراد آشنا 
به این موضوع روز دوشنبه بدون نام بردن از شرکت به رویترز 
گفتند، »شرکت های سهام خصوصی« بیشتری جهت شرکت 
در معامله ای برای توییتر ابراز عاقه کرده اند. این عاقه پس 
از آن پدید آمد که توما براوو، یک شــرکت سرمایه گذاری 
خصوصی متمرکز بر فناوری، هفته گذشته با پلتفرم رسانه 
اجتماعی تماس گرفت تا خریدی را بررسی کند که پیشنهاد 
ماســک را به چالش می کشد. بسیاری از ســرمایه گذاران، 
تحلیل گران و بانکداران ســرمایه گذار، انتظار دارند هیأت 
مدیره توییتر پیشــنهاد مدیرعامل تسا و اسپیس ایکس را 
در روزهای آینده رد و آن را ناکافی اعام کند. سهام توییتر 
در معامات بعدازظهر سه شنبه به وقت محلی با 1/6درصد 
کاهش به 47/69دالر رســید که بســیار کمتر از پیشنهاد 

54/20دالری ایان ماسک بود.

 تلســکوپ فضایــی ناســا بــه مناســبت 
جشن تولد 32سالگی خود تصویری از 5 
کهکشان را منتشر کرده است. هر سال 
24آوریــل تیم هابــل تصویــری متفاوت 
را بــه نمایــش می گــذارد و روز پرتــاب 
هابــل را جشــن می گیــرد و امســال بــه 
مناسبت 32ساله شــدن این تلسکوپ 
فضایی، این مراســم با انتشار تصویری 
از 5 کهکشــان همــراه شــده اســت کــه 
Hickson Compact Group 40 

یا HCG 40 نامگذاری شده است.

32
سالگی

همزمــان بــا تــداوم بحــران تراشــه در 
آمریــکا که صنعــت خودروســازی این 
کشــور را متأثر کرده، شــرکت تایوانی 
تی اس ام ســی از اختصــاص بودجــه 
3.5میلیــارد دالری بــرای حــل ایــن 
مشــکل خبــر داده اســت. بودجــه 
3.5میلیــارد دالری شــرکت مذکــور 
صــرف احــداث کارخانــه ای در ایالــت 

آریزونا خواهد شد. 

3/5
میلیارد

شــرکت فضایــی خصوصــی »راکــت 
لب« در حال آماده شــدن برای انجام 
بزرگ تریــن بدلــکاری در تاریــخ پرتاب 
راکــت اســت. آنها قصــد دارنــد راکتی 
کــه از فضا بــه زمیــن بازمی گــردد را در 
هــوا بــا کمــک یــک هلی کوپتــر عظیم 
بگیرنــد. ایــن ماموریت بــرای اجــرا در 
یــک فرصــت زمانــی 2 هفتــه ای کــه از 
تاریــخ 2اردیبهشــت آغــاز می شــود، 

برنامه ریزی شده است.

 2
اردیبهشت 

 اولویت باالی ماموریت
به اورانوس و انسالدوس

درحالی کــه رقابتی جدید برای ســفر به ماه کلید 
خورده است یک گروه از دانشمندان می گویندکه 
ماموریت به اورانوس و  انسادوس )قمر زحل( باید 

در اولویت اکتشافات فضایی قرار گیرد.

دانشمندان آمریکایی حوزه علوم سیاره ای، گزارش 
قابل توجهی را از وضعیت دانش ما در مورد منظومه 
شمسی و اولویت های اکتشــافی دهه آینده تهیه 
کرده اند. آنها 2 ماموریت جدید را توصیه می کنند؛ 
پرتاب یک کاوشــگر اورانوس در اوایل دهه20۳0 
و پرتاب یــک ماموریت به یکــی از قمرهای زحل 
موسوم به »انسادوس« )Enceladus( در اواخر 

دهه20۳0 یا اوایل دهه2040.
به گزارش بی بی ســی، اورانوس مشــهور به »غول 
یخی« هفتمین سیاره منظومه شمسی است، که در 
فاصله ای 19برابر زمین دور خورشید می گردد. قبا 
فقط ماموریت وویجر-2 از این سیاره بازدید کرده، 

که آن هم عبوری کوتاه در سال1986 بوده است. 

نرم افزار

عدد خبر

اینترنت

فضا

حمل و نقل

 تشخیص کرونا
با اپلیکیشن تحلیل سرفه 

گروهی از محققان می گویند یک اپلیکیشن در حال آزمایش 
احتماال در آینده نزدیک می تواند با تحلیل صدای سرفه افراد 
تشــخیص دهد آنها به بیماری کووید-19 مبتا شده اند یا 
خیر. سازندگان اپلیکیشن ResApp می گویند با استفاده از 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی این اپلیکیشن می تواند 
با دقت 92درصد سرفه افراد را تجزیه و تحلیل کرده و ابتای 
فرد به کرونا را تشــخیص دهد. به گــزارش دیلی میل، این 
اپلیکیشــن هم اکنون در فاز آزمایشــی قرار دارد و مشغول 
جمع آوری دیتا از سرفه افراد اســت. ResApp با این حال 
توانســته توجه »فایزر«، یکی از بزرگ ترین شــرکت های 
داروسازی جهان و تولیدکننده واکسن کووید-19 را جلب 
کند. فایزر پیشــنهاد خرید ResApp را بــه  قیمت حدود 

74.۳میلیون دالر به صورت نقدی مطرح کرده است.

برای آزمایش اینکه آیا این برنامه می تواند سرفه کووید-19 
را از ســرفه سایر مشکات تنفسی مانند آســم، ذات الریه و 
عفونت های دستگاه تنفسی تشــخیص دهد، 1007بیمار 
مبتا به مشــکات تنفســی غیرکووید مورد آزمایش قرار 
گرفتند و اپلیکیشــن توانســت حدود 92درصد تشخیص 

درست ارائه بدهد.


