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رهنمود

نخبگي خود را  از انقالب بدانيد
   نخبگي خللود را از خدا و انقللاب بدانيد، از 
تأمين كنندگان امنيللت بدانيد، آنجا كه امنيت 

نيست هيچ چيز نيست. 
  مراكز علمي كه شاخص هاي پيشرفت علمي 
را مشللخص مي كنند به نفع جمهوري اسامي 
شللهادت مي دهند؛ حضللرات در تريبون هاي 
رسللمي و غيررسللمي انكار مي كننللد و توهم 
مي شمارند. دلسللردكردن جوانان ما از حال و 

آينده، خيانت به ناموس ملي است .
بيانات رهبر انقالب در همايش ملي 
نخبگان فردا- مهر4 ۹

آی تی

فناوری

گوشي جديدي كه ۵ دوربين دارد
بر اسللاس گفته متخصصان، گوشللي 
جديللد نوكيللا، پنللج لنز، يللك فلش 
ال اي دي و يك فوكوس IR را در پشت 
گوشللي خود طراحي كرده اسللت. تله 
فوتو، سياه سفيد، رنگي و تركيب مولتي 
لنللز پيكسللل، كارهايي اسللت كه اين 
لنزها به صللورت جداگانلله و كنار هم 
انجام خواهند داد. نام فني اين گوشي 
TA- 1094 است و شايعه شده است 
كه يا همان پرچم دار معروف، نوكيا 9 اسللت يا نوكيا 10 كه بعداً مي آيد. فناوري دوربين روي 
گوشي هاي هوشمند در چند سال اخير بسيار توسعه يافته و نياز به داشتن DSLR  را زير سؤال 
برده است. هوآوي امسال در گوشي P20 Pro سه دوربين در عقب به كار برد و گفته مي شود 
گوشي جديد سامسونگ و يكي از گوشي هاي آيفون نيز سه دوربينه خواهد بود. سؤالي كه مطرح 

مي شود اين است كه آيا واقعاً به اين تعداد دوربين روي گوشي نياز داريم؟

پيش بيني مرگ بيماران قلبي با هوش مصنوعي
پژوهشللگران سللعي دارند با استفاده 
از الگوريتم هللاي هللوش مصنوعللي، 
مرگ افراد مبتللا به بيمللاري قلبي 
را پيش بينللي كنند. شللايد به زودي 
الگوريتم هاي هللوش مصنوعي، جاي 
متخصصان را در پيش بيني مرگ افراد 
مبتا به بيماري قلبي بگيرند. آنها در 
اين بللاره مي گويند: ما موفق شللديم 
نشان دهيم كه مي توان سابقه پزشكي 
افراد را به رايانه ارائه داد و ميزان احتمال مرگ افراد مبتا به بيماري قلبي را پيش بيني كرد. 
متخصصان در مدل هاي قديمي، براي پيش بيني، از مرتبط ترين متغيرها استفاده مي كردند اما 
ما اين كار را تنها با كمك رايانه انجام داديم. روش هاي قديمي، دشوار هستند و به زمان زيادي 
نياز دارند. مزيت استفاده از هوش مصنوعي اين است كه پيش بيني ها درست انجام مي شوند. 
در اين روش، تنها كافيسللت داده ها را به رايانه ارائه دهيد و منتظر پاسخ باشيد؛ در نتيجه به 
زمان كمتري نياز خواهيد داشت. پژوهشگران انتظار دارند استفاده از اين روش جديد، به ابداع 
روش هاي جديدي براي درمان افراد مبتا به بيماري هاي قلبي منجر شللود و به پزشكان در 

تصميم گيري بهتر و دقيق تر كمك كند. 
-----------------------------------------------------------------------

دندان ها در آينده خود را ترميم می كنند!
با كشللف جديد محققان در آينده اي 
نزديك، دندان ها قادر به ترميم خود 
شده و بدين ترتيب شاهد حذف مواد 
پر كننده مصنوعي مي شللويم. تيمي 
از محققان، موفق به كشللف روشللي 
شللدند كه اجازه مي دهللد دندان به 
صورت خودكار خللود را ترميم كند. 
در اين روش ديگر به استفاده از مواد 
پركننللده مصنوعي نيللازي نخواهد 
بود. با گسترش مطالعات و استاندارد سازي استفاده از اين روش، دندانپزشكان شاهد كشف 
بزرگي در اين زمينه خواهند بود. تيم تحقيقاتي براساس نظريه اي مبني بر توانايي سلول هاي 
بنيادين در ترميللم دندان ها، كار خود را آغاز كرد. آنها سللعي كردند بفهمنللد آيا قرار دادن 
دندان هاي آسيب ديده در معرض داروهاي تحريك كننده سلول هاي بنيادي، مي تواند در اين 
زمينه مؤثر باشد؛ براي اين منظور سوراخ هايي در دندان  موش هاي آزمايشگاهي ايجاد شد 
و سپس به آنها داروهايي حاوي اسفنج هاي كوچك كاژني را خوراندند. نتايج اين پژوهش 
حيرت انگيز بود: در اكثر موارد دندان سوراخ شللده موش ها به صورت كامل ترميم شده بود. 
در اغلب آزمايشاتي كه با استفاده از سلول هاي بنيادي انجام مي شوند، برخي عوارض جانبي 
ناخوشايند غير قابل اجتناب است، اما خوشللبختانه تيم تحقيقات شاهد هيچگونه عوارض 
جانبي در آزمايشات نشدند. به گفته محققان، ميزان داروهايي كه براي انجام اين تكنيك مورد 
استفاده قرار مي گيرد، به قدري پايين اسللت كه خطر عوارض جانبي ناخواسته را به حداقل 
مي رساند. در حال حاضر، از زمان انجام آزمايش هاي اوليه روش ها توسعه پيدا كرده اند و بر 
اساس پيش بيني هاي صورت گرفته با توسعه آزمايشات باليني، در آينده اين آزمايش را روي 

انسان انجام مي دهند. 

دستاورد

گياه درمانی

 تالش محققان ايراني 
براي مهار ميكروب مقاوم

پژوهشگران ايراني موفق به مهار يك ماده جديد 
در كنترل يكي از باكتري هاي بيماري زاي انساني 
مقاوم به آنتي بيوتيك شدند. باكتري موسوم به 
»يرسللينيا انتروليتيكا«، نوعي باكتري با طيف 
وسلليع ميزباني و منتقله از طريق آب و غذاست. 
اين ميكروب، سللبب بللروز بيماري هايی چون 
انتروكوليت، اسهال و مشللكل غده هاي لنفاوي 
روده مي شود و كودكان، زنان باردار، افراد مسن، 
افراد پيوند عضو شده يا داراي نقص ايمني بيشتر 
از سايرين در معرض خطر آن هستند. محققان 
ايراني، بدين منظور، دسللت به انجام پژوهشللي 
زده اند كه در آن قدرت مهاري تركيبات مختلفي 
شللامل نانوذرات منيزيللم، مشللتقات تيازول، 
ايميدازوليدين، تتراهيدروپريميدين، پلي االيزين 
و گايسللين كه همگللي از تركيب هللاي جديد 
با قللدرت ضدباكتريايي هسللتند، روي باكتري 
»يرسينيا انتروليتيكا« در شرايط آزمايشگاهي 
بررسي و مقايسه شده است. نتايج تحقيق نشان 
داد كلله ماده گايسللين، فاقد اثر مهللاري روي 
باكتري »يرسينيا انتروليتيكا« است. اين در حالي 
است كه اين ماده، با جلوگيري از ساخت يك ماده 
مهم در ديواره باكتري ها به نام »پپتيدوگليكان«، 
اثر مهللاري خود را اعمللال مي كند و ايللن اثر بر 
باكتري هللاي اصطاحللاً گللرم مثبللت بيش از 

باكتري هاي گرم منفي است. 

 دفع مواد سمي از سيستم 
كليوي به كمك آب كدوحلوايي

كدوتنبل يللا كدوحلوايي نام يكللي از ميوه ها يا 
سبزيجات خوشللمزه اسللت كه بالعكس نامش 
يعني همان تنبل خللواص فراوانللي را به دنبال 
خود به يللدك مي كشللد. آب كدوحلوايي يكي 
از خوشللمزه ترين نوشلليدني هاي موجللود 
مي باشد كه از خواصي خاص برخوردار است. 
براي افرادي كه از سللنگ هاي كليه و سللنگ 
كيسلله صفرا رنج مي برند، مصرف روزانه آب 
كدوحلوايي به مدت 10 روز پيشنهاد مي شود. 
در طي اين دوره كافي است هر روز سه مرتبه 
و در هر وعده نصف ليوان آب اين ميوه را ميل 
نماييد. با نوشيدن يك ليوان عصاره كدوحلوايي 
با بيماري صبحگاهي )تهوع، بدحالي، بي حالي( 
كه به خصوص در ميان زنان باردار شايع است 
خداحافظي كنيد. مواد فعال بيولوژيكي موجود 
در اين عصاره همانند يك پاك كننده طبيعي 
كبد عمللل مي كند. آب كدوحلوايللي، قادر به 
پاكسللازي مواد زائللد تجمع يافتلله در رگ ها 
اسللت و به طور خيلي مؤثري احتمال بيماري 
و حمللله قلبللي را كاهش مي دهللد. محتواي 
آنتي اكسلليداني باالي اين عصاره نيز مانع از 
خشك شدن و سللخت شللدن ديواره رگ ها 
مي شود. آب كدوحلوايي دفع مواد سمي را از 
سيستم كليوي سللرعت مي بخشد و خاصيت 
درماني آن به نحو مؤثللري در درمان زخم ها و 

تنظيم اسيديته خون ثابت شده است. 

دستاورد

 دستاورد تازه پژوهشگران كشورمان 
در حوزه نانو مهندسی سطح

پژوهشگران كشورمان با ارتقاي فناوري مربوط به دسللتگاه اندازه گيري زاويه تماس و كشش 
سطح، امكان آناليز سطوح و زاويه تماس در حوزه نانومهندسي سطح را در كشور فراهم كردند. 
دكتر سيدفرشيد چيني، مجري طرح گفت: اين دسللتگاه براي اندازه گيري زاويه تماس قطره 
مايع روي سطح جامد مورد استفاده مي گيرد. در صورتي كه قطره آب روي سطحي قرار گيرد، 
بسته به زاويه اي كه قطره مايع با سطح و فاز گازي )هوا( مي سازد، سطوح به دو دسته تقسيم 
مي شوند. در صورتي كه زاويه تماس كوچك تر از 90 درجه باشد، سطح »آبدوست« و اگر زاويه 
تماس بيشتر از 90 درجه باشد، سطح »آب گريز« خواهد بود. از طريق عكسبرداري با دوربين با 
دقت باال و پردازش تصوير كه به وسيله برنامه كامپيوتري انجام مي شود، زاويه تماس استاتيكي 
قطره اندازه گيري مي شود. براي اولين بار در اين دسللتگاه از لنزي استفاده كرديم كه به جاي 
مشاهده يك نقطه كانوني، »رنجي« از فاصله كانوني در آن ايجاد شد. قطره اي كه روي سطح 
ريخته مي شللود، ابعاد آن تغيير مي يابد و از آناليز تصاوير اين قطره مي توانيم بفهميم سطوح 
داراي چه خواصي است. قطره اي كه روي سللطح ريخته مي شود، به تدريج بزرگ تر و از فاصله 
كانوني دوربين دستگاه خارج مي شود و ما با استفاده از اين لنز بستري را فراهم آورديم كه قطره 
مايع مورد نظر همواره در فاصله كانوني دوربين نگه داشته شود و امكان مشاهده و آناليز قطره با 
استفاده از دوربين دستگاه ميسر باشد. به گفته اين محقق، دسترسي سريع به داده هايي از جمله 
دما و رطوبت محيط از طريق ماژول اضافه شونده  نمايشللگر لمسي، سيستم تزريق اتوماتيك 
با قابليت انتخاب سرعت، اندازه گيري كشش سطحي با روش قطره  آويزان، اندازه گيري زاويه 

تماس به صورت زنده و بدون تأخير از جمله مزاياي دستگاه ساخته شده است.

  مترجم: رضا محمدي
پژوهشگران موفق شدند براي نخستين 
بار با استفاده از فناوري چاپ سه بعدي، 
گامي به س�وي ابداع »چشم بيونيك« 
بردارند. اين كش�ف گام مهمي به سمت 
خلق »چشم بيونيكي« است كه مي تواند 
روزي به افراد نابينا براي ديدن و به افراد 
كم  بينا ب�راي بهت�ر ديدن كم�ك كند. 
گروهي از پژوهش�گران براي نخستين 
بار، گيرنده هاي نوري را به صورت كاماًل 
سه بعدي روي يك سطح نيم كره اي چاپ 
كرده اند. پژوهشگران، كار خود را با يك 
شيشه نيم كره اي آغاز كردند تا چگونگي 
غلبه بر چالش چاپ تجهيزات الكتريكي 
روي يك س�طح منحني را نشان دهند. 
ماچيل ماپين دانشلليار دانشللگاه رشللته 
مهندسللي مكانيك مي گويد: »چشم هاي 
بيونيكي معمللوالً به عنللوان يك موضوع 

علمي- تخيلي تصور مي شللد اما در حال 
حاضر بللا اسللتفاده از پرينتر سلله بعدي 
چندماده اي از هميشلله بلله آن نزديك تر 
هسللتيم. محققان با يك گنبد شيشه اي 
نيمكره اي شللروع كردند تا نشللان دهند 
مي توانند بر چالش هاي چاپ الكترونيك 
بر سللطح منحني فائق آيند. با استفاده از 
پرينتر سه بعدي سفارشي ساخته شده، با 
جوهر پايه ذرات نقره شروع كردند. جوهر 
ريخته شللده در محل باقي ماند و به جاي 
اينكه روي سطح منحني بلغزد به صورت 
يكنواخت خشك شد. سللپس محققان با 
استفاده از مواد پليمري نيمه هادي كه نور 
را به الكتريسيته تبديل مي كنند، ديودهاي 
نوري را پرينت كردند. كل اين فرآيند يك 

ساعت به طول انجاميد. 
كلله  مي گويللد  ماپيللن  ماچيللل 
غافلگيركننده تريللن بخش ايللن فرآيند 

راندمللان 25 درصللدي در تبديللل نللور 
به الكتريسلليته اسللت كه با اسللتفاده از 
نيمه هادي هاي چاپ سلله بعدي كامل به 
دست آمد. ما راهي طوالني تا امكان چاپ 
متداول و قابل اعتماد قطعات الكترونيكي 
داريم، اما نيمه هادي هاي پرينت سه بعدي 
ما در حللال حاضللر نشللان مي دهند كه 
مي توانند رقيللب بالقوه اي براي وسللايل 
نيمه هادي توليد شده در كارخانه ها باشند. 
به عللاوه به راحتي مي توانيم يك وسلليله 
نيمه هادي بر سطح منحني پرينت كنيم 

اما آنها نمي توانند.
ماچيل ماپين و تيمش براي يكپارچه سازي 
پرينت سلله بعدي، الكترونيك و بيولوژي 
در يك چارچوب، شللناخته شده هستند. 
آنها چند سللال پيش براي پرينت »گوش 
بيونيكي« توجه جهانللي را به خود جلب 
كرده بودند. از آن زمان اندام هاي مصنوعي 

شبه واقعي پرينت سلله بعدي شده را براي 
مقاصد جراحي، پوشللش الكترونيكي كه 
مي توانللد به عنللوان »پوسللت بيونيكي« 
استفاده شود، الكترونيك هايي كه مستقيماً 
براي دست متحرك كاربرد دارند و سلول ها 
و مفاصلي كه مي توانند به افراد با جراحات 
نخاعي كمللك كنند تا برخللي از حركات 
را بازيابي كنند، عرضلله كرده اند. گام هاي 
بعدي بللراي توليللد نمونه اوليه بللا تعداد 
بيشللتري از گيرنده هاي نوري و با كارايي 
باالتر خواهد بود. همچنيللن مي خواهند 
راهي بيابنللد تا روي مللاده نيمكره اي نرم 
پرينت كنند تا بتواند در چشم واقعي كاشته 
شود. پژوهشللگران قصد دارند راهي براي 
چاپ سلله بعدي روي مواد نرم نيم كره اي 
پيدا كنند تا آنها را به راحتي در چشم واقعي 

به كار ببرند. 
منبع: ساينس ديلي

  مترجم: علي طالبي
يك مطالعه جديد عن�وان مي كند كه 
روبات ه�ا مي توانن�د نق�ش مهمي در 
تحصيل افراد جوان ايفا كنند اما هرگز به  
طور كامل جايگزين معلمان نمي شوند. 
اما محدوديت هاي فني فعلي - مخصوصاً 
در تشللخيص گفتللار و توانايللي تعامل 
اجتماعي- به اين معناست كه نقش آنها 
به طور عمللده حداقل بللراي آينده قابل 
پيش بيني، به تدريس دستياران و معلمان 

محدود مي شود. 
محققللان مي گويند: در سللال هاي اخير 
دانشمندان شروع به ساخت روبات هايي 
بللراي كاس هللاي درس كرده انللد؛ نه 
كيت هاي روباتي كه براي يادگيري علوم و 
رياضيات استفاده مي شد، بلكه روبات هاي 
اجتماعي كه درواقللع مي توانند تدريس 
كنند. ايللن در نتيجه فشللارها بر بودجه 
تدريس بوده و خواستار تدريس شخصي 
شده تر اسللت، كه منجر به جست وجوي 

راه حل هاي فني شده است. 
در حالللت كلللي، روبات هللاي اجتماعي 
قابليت تبديل به بخشللي از زيرسللاخت 
تحصيلي مانند كاغذ، تخته هاي سللفيد، 

كامپيوترها و تبلت ها را دارند، اما روبات 
اجتماعي امللكان پشللتيباني و تعامل با 
دانش آموزان را از راهي كه با منابع فعلي 
در محيط هللاي تحصيلللي محللدود در 
دسترس نيست، دارد. روبات ها مي توانند 
زمان ارزشمندي از معلمان را آزاد كنند 
و براي ايشان فرصت تمركز بر آنچه مردم 
هنوز به بهترين شللكل انجام مي دهند را 
فراهم كنند؛ ارائه تجربه آموزشي جامع، 

همدالنه و رضايتمندانه.

با اين حال، برخي از محدوديت هاي فني 
هم مورد بررسي قرار گرفته است كه نشان 
مي دهند تشللخيص گفتار به طور مثال، 
به اندازه كافي قوي نيسللت كه به روبات 
اجازه دهد كلمات و جمات بيان شللده 
از طرف كودكان را بفهمد. همچنين بيان 
مي دارد كه معرفي روبات هاي اجتماعي به 
برنامه تحصيلي مدرسه چالش هاي مهمي 
را تحميللل خواهد كرد كه ممكن اسللت 
درواقع خطراتي را به همراه داشته باشد. 

در برخي كودكان ديده شده است زماني 
كه در معرض مشكلي قرار گرفته اند بيش 
از حد بلله كمك هاي ارائه شللده از طرف 
روبات تكيه مي كنند تا اينكه به سادگي از 

آنها استفاده كنند. 
در اداملله محققللان مي افزاينللد: دركنللار 
ماحظات عملي معرفي روبات ها در آموزش، 
مسائل اخاقي نيز وجود دارد. به چه ميزان 
مي خواهيم آموزش كودكانمان به ماشين ها 
محول شللود؟ به طور كلللي يادگيرندگان 
نسبت به تجربياتشان خوش بين هستند اما 
والدين و كادر آموزشي نگرش محتاطانه تري 

را اتخاذ كرده اند. 
با وجود ايللن، روبات ها هنللگام تدريس 
موضوعات محدود اثراتي تقريباً منطبق 
با آنچه انسللان ها تدريس مي كنند، نويد 
مي دهند. بنابرايللن اگرچه اسللتفاده از 
روبات ها در برنامه هاي تحصيلي در حال 
حاضر بللا چالش هاي فني و لجسللتيكي 
محدود شللده اسللت، اين احتمال وجود 
دارد كه كاس هاي آينده از روبات هايي 
اسللتفاده كنند كه به يك معلم انسللاني 

كمك كنند. 
منبع: ساينس ديلي

روبات ها  مي توانند تحصيالت دانش آموزان را ارتقا دهند

روز
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يك مخترع ايراني موفق به طراحي و ساخت دستگاه 
كشللش كمر و خاجي شللد كه مي توانللد دردها و 
قوس هاي غيرطبيعي مهره هاي كمر را رفع كند. علي 
پرويزي مخترع و توليدكننده »دستگاه كشش ناحيه 
كمر و خاجي« در يك شركت دانش بنيان اظهار كرد: 
نخاع يكي از بخش هاي مهم در بدن است كه ارتباط 
باالتنه و پايين تنه به واسطه آن صورت مي گيرد. وي 

با بيان اينكه اگر آسيبي به نخاع وارد شود سيستم 
بدن دچار مشكل خواهد شد، گفت: به همين دليل 
در صدد برآمديم تا دستگاهي را براي جلوگيري از 
آسلليب به نخاع و خاجي كمر بر اسللاس يك روش 
خاص طراحي كنيم. اين دستگاه با اعمال دو نيروي 
همزمان باالبرنده و كشش در سللطح افق بدن فرد 
باعث مي شللود دردهاي ناحيه كمر برطرف شللود. 

رفع دردها و ضايعات ناشي از قوس هاي غيرطبيعي 
مهره هاي كمري از قبيل لوردوز و اسكوليوز از جمله 
مزيت هاي اين دسللتگاه كششي به شمار مي رود. با 
استفاده از اين دسللتگاه مي توان تنگي كانال نخاع 
در افراد را به راحتي درمان كللرد بدون اينكه نياز به 
جراحي باشللد. تا كنون افرادي بوده اند كه با همين 

دستگاه درمان شده اند.
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