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رهنمود

  مسئوالن دانشگاه ها بايد تسهيالت و شرايطي 
را فراهم كنند كه زنان دانش��جو و محقق، عالوه 
بر انج��ام كارهاي علم��ي خود، بتوانن��د وظيفه 
همس��رداري و نگهداري از فرزندان را نيز انجام 
دهند و مجبور به كنار گذاش��تن مس��ير علمي 

خود نشوند. 
  مدال علمي نخبگان بس��يار ب��اارزش و نماد 
اس��تعداد دروني و هويت واالي اي��ن جوانان را 
نش��ان مي دهد. ارزش معنوي اين مدال ها بسيار 
باالتر از ارزش مادي آن اس��ت و به همين دليل 
من مدال ه��اي اهدايي جوانان نخب��ه را با كمال 
ميل و با افتخ��ار مي پذيرم اما بعد ب��ه خود آنان 

بازخواهم گرداند. 
  پيشرفت علمي، به تنهايي، يك ملت و كشور را 
سعادتمند نخواهد كرد بلكه همراه شدن حركت 
علمي ب��ا آرمان ه��اي واالي معن��وي و انقالبي، 
زمينه ساز به سامان رس��يدن مسائل كشور و الگو 
ش��دن آن براي منطق��ه و دنياي اس��الم و جهان 

خواهد بود. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- مهر ۹۵

پيشرفت علمي، به تنهايي، يك ملت 
و كشور را سعادتمند نخواهد كرد

ايستگاه هاي جديد فضايي در كشور راه اندازي مي شود
ايستگاه هاي جديد فضايي كشور در قشم، بوشهر و ماهدشت راه اندازي مي شود. محسن بهرامي رئيس 
سازمان فضايي ايران گفت: با توسعه زيرساخت هاي فضايي در كشور، اخذ و پايش اطالعات ماهواره اي 
بهبود مي يابد. موقعيت مكاني قشم در كشور موجب شده تا يكي از مراكز فضايي كشور در جزيره مهم 
و استراتژيك خليج فارس ايجاد شود. مركز فضايي قشم به عنوان يكي از مراكز اخذ و پايش داده هاي 
ماهواره اي و ايستگاه زميني ماهواره، به زيرساخت هاي مناسب مجهز شده است كه با توسعه آن، روند اخذ 
و پايش اطالعات ماهواره اي بهبود و توسعه مي يابد. همچنين با توجه به پرتاب چهار ماهواره در سال هاي 
آتي، با ايجاد و راه اندازي دو سكوي در دست احداث، اين مجموعه كامل تر مي شود. ايستگاه هاي فضايي 

كشور قابليت رصد و رهگيري هر ماهواره اي كه از اين پس پرتاب شود را دارا هستند. 

 دستاورد

  مترجم: عليرضا ثابت
اي�ن ي�ك حقيق�ت در طبيعت اس�ت 
ك�ه ي�ك مكالم�ه تك�ي مي توان�د از 
روش هاي مختلف تفس�ير ش�ود. براي 
اف�رادي با اس�ترس يا ش�رايطي مانند 
اس�پرگر، مي تواند ش�رايط اجتماعي 
را بس�يار تنش زا كن�د. ول�ي اگر يك 
راه عيني ت�ر ب�راي اندازه گيري و درك 
برهم كنش هايمان وجود مي داشت چه؟

محققان از آزمايش��گاه هوش مصنوعي و 
علم كامپيوتر )MIT CSAIL( و مؤسس��ه 
 )IMES( مهندس��ي پزش��كي و عل��وم
مي گويند كه به يك راه حل بالقوه نزديك تر 
شده اند: يك سيس��تم پوشيدني با هوش 
مصنوعي كه مي توان��د پيش بيني كند آيا 
يك مكالمه شاد است يا غمگين، يا مبتني 
بر حالت طبيعي طرح صحبت كردن فرد و 

اعضاي حياتي بدن هست يا نه. 
محقق��ان مي گوين��د عملكرد سيس��تم 
بعداً با داش��تن چند نفر در ي��ك مكالمه 
كه از آن در س��اعت هاي هوشمندش��ان 
استفاده مي كنند اصالح خواهد شد، اين 
ساعت ها مي توانند داده هاي بيشتر براي 

آناليز توسط الگوريتم ها توليد كنند. تيم 
تحقيقاتي عالقه مند اس��ت اشاره كند كه 
سيستم را به صورتي توس��عه داده اند كه 
كاماًل شخصي باشد: الگوريتم فقط به طور 
منطقه اي در دستگاه كاربر عمل مي كند تا 

از اطالعات شخصي حفاظت كند. 
در حقيقت، نتايج الگوريتم با آن چيزي 
كه م��ا انس��ان ها انتظار مش��اهده اش را 
داريم مطابقت خوب��ي دارد. براي مثال، 

مكث هاي طوالني و تن آوازي يكنواخت 
در مكالمه هاي غمگين تر وجود دارد، در 
حالي كه طرح متنوع صحبت كه انرژي 
بيشتري دارند با مكالمات شادتر همراه 
هس��تند. از لحاظ زبان ب��دن، مكالمات 
غمگين ت��ر همچنين ب��ا بي قراري هاي 
قلبي و عروقي و حالت هايي مانند اينكه 
يك نفر دستش را روي صورتش بگذارد 

همراه است. 

به طور ميانگين، مدل توانس��ت با فاصله 
5 ثانيه خلق و خوي ها را طبقه بندي كند 
كه دقتش 18 درصد از شانس باالتر و 7/5 

درصد از رويكرد هاي موجود بهتر بود. 
الگوريتم هنوز ب��ه اندازه كاف��ي براي به 
كارگيري در آموزش هاي اجتماعي قابل 
اعتماد نيست، ولي الهاني مي گويد كه آنها 
فعاالنه به سمت هدف كار مي كنند. براي 
كارهاي بعدي تيم برنامه دارد كه داده ها را 
در يك مقياس بزرگ تر جمع آوري كند، به 
طور بالقوه با اس��تفاده از ابزارهاي تجاري 
مانند ساعت اپل3 كه به آنها اجازه مي دهد 

اين سيستم را راحت تر اجرا كنند. 
الهان��ي مي گويد: » قدم بع��دي ما اصالح 
جزئيات احساس��ي الگوريتم اس��ت تا در 
تشخيص لحظات خسته كننده، تنش زا و 
هيجان انگيز دقيق تر شود، به جاي اينكه 
فقط برهم كنش ها را ب��ا عناوين مثبت و 
منفي مشخص كند. ايجاد تكنولوژي كه 
بتواند نبض احساسات انسان را بگيرد اين 
قابليت را دارد كه به ميزان زيادي چگونگي 

ارتباط ما را با ديگران بهبود بخشد.« 
 منبع: ساينس ديلي

سيستم AI پوشيدني مي تواند ُتن مكالمه را تشخيص دهد

 مترجم: علي طالبي
در تحقيق�ات جدي�د محقق�ان كه در 
دانش�گاه هنگ كنگ صورت گرفت از 
ابزار تصويربرداري جديدي براي تحقيق 
در مورد شبكه هاي پيچيده مغز و كاركرد 
آنها استفاده ش�د. اين تيم تحقيقاتي 
توانس�ت ب�ا موفقي�ت دو تكنول�وژي 
پيش�گام براي بررس�ي ديناميك هاي 
موجود در انتشار فعاليت هاي مغز را به 
كار بگيرد البته با تصويربرداري رزونانس 
مغناطيس�ي اپتوژني�ك و كارك�ردي.

 محقق��ان در حال��ي ب��ه اي��ن موفقيت 
دس��ت يافتند كه به طور همزمان انتشار 
فعاليت عصبي وس��يع مغز را در مقياس 
ب��زرگ بگيرن��د، در حال��ي بررس��ي كه 
نقش هاي كارك��ردي آنها دانش��مندان 
را در افش��اي رموز مغز يك ق��دم به جلو 
برد. اين مس��ئله مي تواند منجر ش��ود به 
توسعه تكنولوژي هاي عصبي جديد براي 
تشخيص و درمان بيمارهاي مغز در زمان 
مناس��ب؛ بيماري هايي مانند اوتيس��م، 

آلزايمر يا جنون. 
تكنولوژي ه��اي ب��ه كار گرفت��ه ش��ده 
توس��ط اپتوژنتيك تيم پروفس��ور وو در 
آسيب شناس��ي هاي خاص ابزار مهمي را 
براي درك فعاليت ه��اي مغز با خاموش و 
روشن كردن س��لول هاي مغز براي ديدن 
اينكه عملك��رد هر كدام چگونه اس��ت و 
تش��خيص اينكه كدام يك اش��تباه عمل 
مي كنن��د فراهم ك��رد؛ تصوير ب��رداري 
رزونانس كاركردي يا MRI كاركردي يك 
تكنيك تصوير برداري غير تهاجمي بزرگ 
نمايش براي تعيين فعاليت هاي وس��يع 
مغز است. محققان مي توانند از fMRI براي 
مشاهده كل فعاليت هاي مغز در پاسخ به 
انواع زيادي از محرك ها استفاده كنند. تيم 
پروفسور وو يك تيم پيشگام در تحقيقات 

fMRI بوده اس��ت، به خصوص در تحقيق 
در مورد كاركردهاي بينايي و ش��نيداري 

و اتصال مغز. 
تركيب هم افزايي دو تكنولوژي قدرتمند، 
براي پيش��رفت درك ما از مغز پتانس��يل 
زيادي در شروع نسل جديدي از تحقيقات 
ميان رشته اي دارد. توانايي تنظيم كردن 
نورون هاي خاص كه مورد نياز هستند به 
روش بازگشت پذير و ترسيم فعاليت هاي 
آنها به صورت غير تهاجمي به طور همزمان 
مي تواند به محققان اين امكان را بدهد كه 
شبكه هاي پيچيده مغز و كاركردهاي آنها 
را بررس��ي كنند. آزمايش��ات انجام شده 
توسط تيم دكتر وو روي جانوان جونده تا 
كنون سيم كشي شبكه هاي ديناميك در 

گونه هاي پستاندار را نشان داده است. 

يافته ه��اي اصل��ي پژوه��ش ارتباط��ات 
بين تاالموس و كورتك��س در همه جاي 
مغز وجود دارد. آنها مس��ئول بسياري از 
كاركردهاي حياتي هستند مانند حس هاي 
پنج گانه، توليد حركات معنا دار و تنظيم 
چرخه خواب. همينط��ور، اختالل در اين 
مدار در بسياري از آسيب شناسي هاي مغز 
دخيل بوده اس��ت. تيم پروفسور وو نشان 
داد كه ارتباط كارب��ردي بين تاالموس و 
كورتكس مي تواند از مرزهاي س��نتي كه 
توس��ط مطالعات قبلي تعيين شده است 

فراتر رود. 
مغز انس��ان فقط 2درصد از كل وزن بدن 
انس��ان را تش��كيل مي دهد، ب��ا اين حال 
حدود 20درصد از انرژي م��ورد نياز بدن 
را مص��رف مي كن��د. به رغ��م اهميتش، 

يكي از ارگان هاي بدن اس��ت كه در مورد 
آن كمترين اطالعات موجود اس��ت. تيم 
پروفسور وو اميدوار اس��ت كه با اختراع و 
به كار گيري تكنولوژي هاي عصبي جديد، 
يافته هاي تحقيق آنها الهامي خواهد بود 
براي تالش هاي بيش��تر در مورد مشاهده 
شبكه هاي پيچيده مغز با مقياس بزرگ و 
ايجاد يك فهرست قابل درك از نقشه هاي 
به خوبي ترسيم شده براي اتصاالت مغز. 
به عالوه، با دانش بهتري در مورد اتصاالت 
كاركردي مغز، پتانس��يل وس��يعي براي 
تكنيك هاي تنظيم��ات عصبي براي حل 
بيش��تر بيماره��اي مربوط ب��ه عصب در 
مغز، ازجمله اوتيس��م، آلزايمر يا جنون را 

امكان پذير مي كند. 
 منبع:ساينس ديلي
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نخس��تين روبات گارسون ايراني »هوش��يار 1« توسط 
تعدادي از جوانان كش��ورمان س��اخته ش��د كه از آنها 
براي س��رويس دهي در رس��توران، كافه و فست فودها 
استفاده خواهد شد. نحوه كار اين روبات به اين صورت 
اس��ت كه براي خوش��امدگويي و گرفتن س��فارش، با 
استفاده از منوي لمسي تعاملي، به ميز مشتري مراجعه 
كرده و سفارش مش��تري را ثبت مي كند. پس از آماده 

شدن، روبات غذاي مشتري را به صورت خودكار به ميز 
مربوطه تحويل مي ده��د.  تمامي اين مراحل به صورت 
كاماًل هوشمند، با در نظر گرفتن فضاي محيط و بدون 
برخورد با افراد يا موانع انجام مي شود. براي ساخت اين 
روبات از فناوري هاي به روز ه��وش مصنوعي همچون 
پردازش تصوير )بينايي ماش��ين(، مسير يابي، كنترل و 
ناوبري خودكار استفاده شده است. تيم تحقيق و توسعه 

ش��ركت ايمن ارتباط پويا س��ازنده اولين نمونه ايراني 
روبات گارسون است. استفاده از چنين روبات هايي براي 
سرويس دهي در رس��توران ها، طي چند سال اخير در 
كشورهاي صنعتي و پيشرفته مانند ژاپن، چين، آلمان و 
امريكا رواج پيدا كرده اما به دليل هزينه هاي باالي تهيه و 
پشتيباني و همچنين تفاوت هاي زباني و فرهنگي تهيه و 
استفاده از مدل هاي مشابه خارجي امكان پذير نيست. 

»هوشيار ۱«  اولين روبات گارسون ايراني ساخته شد

تصويربرداري شبكه هاي مغز با ابزار جديد
دانشمندان براي نشان دادن شبكه هاي مغزي پيچيده رويكرد تصويربرداري عصبي را به كار مي گيرند

ابداع

توليد پمادي براي درمان
بيماري هاي مفصلي 

با ريشه يك گياه دارويي
محققان كشور با استفاده از ريشه گياه چله داغي 
پماد ض��د دردي را توليد كردند ك��ه در درمان 
بيماري هاي التهابي و مفصلي نقش مؤثري دارد. 
س��اخت دارويي با خاصيت پيش��گيري و درمان 
بيماري ه��اي قلبي عروق��ي و مزم��ن ديابتي با 
استفاده از عصاره هسته انگور قرمز و شناخت مواد 
مؤثره آن، زمينه تحقيقاتي است كه يك شركت 
فناور روي آن متمركز شده است. عباس دل آذر، 
مجري طرح با اشاره به توليد اين دارو بر مبناي 
خواص هسته انگور قرمز، گفت: پس از آب گيري 
انگور قرمز كه جزو توليدات باغات آذربايجان به 
شمار مي رود، هسته و تفاله بدون استفاده باقي 
مي ماند، اما ما ب��ا عصاره گيري اي��ن باقي مانده 
در اين تحقيقات با استانداردس��ازي اين تفاله، 

محصوالت دارويي توليد كرديم. 

روبات

Somnox درمان بي خوابي
 با بالش روباتيك

گروهي از دانشجويان دانش��گاه فناوري دلفت، 
بالش روباتيكي س��اخته اند كه ب��ا كنترل ريتم 
تنفس در سرعت گرفتن فرايند خواب و افزايش 
كيفيت آن تأثير ش��گرفي دارد. بالش روباتيك 
Somnox حاص��ل مطالعات انجام ش��ده روي 
ارتباط ميان س��رعت تنف��س، الگوهاي خواب 
و روحي��ه اس��ت. بال��ش روباتي��ك از طراحي 
منحصربه فرد شبيه بادام زميني برخوردار است 
كه با رعايت بهترين اصول اورگونومي و راحتي در 
آغوش كاربر قرار مي گيرد و با تحريك تنفس، به 
هر چه عميق تر شدن خواب كمك مي كند. بالش 
روباتيك مجهز به حس��گرهاي تشخيص ميزان 
ريتم تنفس اس��ت كه در صورت باال بودن ريتم 
تنفس هنگام خواب با تولي��د ريتم هاي تنفس 
مصنوعي باعث مي ش��ود بدن كاربر به تبعيت از 
انقباض و انبساط روبات به ريتم مورد نظر براي 

داشتن خواب عميق دست يابد. 

ابتكار

ساخت نوع جديدي از ايروژل ها
 با كاربرد تصفيه پساب

محقق��ان آباداني موفق به س��اخت نوع جديدي 
از ايروژل ها با كاربرد جداس��ازي تركيبات آلي از 
آب موس��وم به »ايروژل هاي هيبريدي فنوليك 
– سيليكا فوق آب گريز« ش��دند. محمدمهدي 
س��راجي درباره نتايج اين طرح گفت: ايروژل ها 
فوم هايي با حفرات نانومتري و چگالي بسيار كم 
هستند كه دانس��يته زير 1/0 گرم بر سانتي متر 
مكعب دارند و بسيار سبك هستند به همين دليل 
در فارس��ي به آنها »هواژل« مي گويند. استفاده 
به عنوان عايق ه��اي حرارتي، جاذب آالينده هاي 
آب، فيلترهاي با تأثير باال ب��راي حذف نانوذرات 
و باكتري ه��ا از ه��وا و كاربردهاي بس��يار ديگر 
به عنوان پاي��ه كاتاليزها در صنايع پتروش��يمي 
ازجمله كاربردهاي وسيع اين مواد است. ايروژل 
ساخته شده بر پايه اين روش تمايلي به آب ندارد، 
اما موادي را كه در آب حل مي شود، مي تواند جذب 
كند. اين نوع ايروژل به طور خاص براي جداسازي 
تركيبات آلي از آب طراحي و ساخته شده است كه 
به نام »ايروژل هاي هيبريدي فنوليك - سيليكا 
فوق آب گريز يا ابرآب گريز« شناخته مي شود و در 

تصفيه پساب ها كاربرد دارد. 

فناوري

ايمپلنت جايگزين كارت شناسايي مي شود
محققان ايمپلنت حاوي اطالعات فردي قابل نصب در كف 
دست را توليد كردند. ايمپلنت شناسايي حاوي تراشه اي 
كاماًل مقاوم و سازگار با بدن اس��ت كه اطالعات مورد نظر 
براي شناسايي كارمندان و كاركنان شركت هاي بزرگ را 
نگهداري مي كند. با نصب ايمپلنت شناسايي در مچ دست 
امكان دسترسي به ساختمان هاي اداري، مديريت و استفاده 
از سيستم هاي رايانه اي در هر اداره  تنها محدود به كاركنان رسمي خواهد شد. ايمپلنت شناسايي 
ساخته شده توسط شركت بلژيكي نيو فيوژن در اندازه تقريبي يك دانه برنج است و با نصب گيرنده  
و فرس��تنده هاي راديويي موس��وم به RFID امكان تبادل اطالعات را فراهم مي كند. تراشه هاي 
RFID قباًل نيز در تجهيزاتي همچون كارت هاي اعتباري غير تماسي استفاده شده اند و با نصب در 

فضاي بين انگشت شست و اشاره امكان شناسايي غير تماسي كاركنان را مهيا مي سازد. 

روبات

Cassie روباتي كه با الهام از شترمرغ مي دود
محققان به طراحي و س��اخت يك روبات دو پ��ا با الهام از 
شترمرغ، موفق شدند. به گفته محققان به زودي مي توان 
از اين روبات براي تحويل بار استفاده كرد. اين روبات بسيار 
انعطاف پذير بوده و در قسمت تحتاني و مچ پا داراي آزادي 
عمل براي حركت عضالت است. زانوهاي اين روبات تنها 
به عقب خم شده و اجازه خم شدن و ايستادن مجدد را به 
اين روبات مي دهد. محققان براي نيرودهي به اين روبات و افزايش هرچه بيشتر سرعت آن از يك 
باتري ليتيوم يون منحصر به فرد استفاده كرده اند. اين روبات كه Cassie نام دارد، داراي طراحي 
منحصر به فرد و پاهايي بلند به شكل پرندگان بزرگ بوده كه اجازه خم و راست شدن بدون افتادن 
را به آن مي دهد. اين روبات قابليت آن را دارد كه براي خريدهاي آخر هفته به كاربران كمك كند، 

مصرف انرژي را كاهش داده و فرصت بيشتري را در اختيار كاربران قرار دهد. 

آي تي

نمايشگري كه  خم مي شود اما نمي شکند
اپل موفق به ثب��ت اختراع يك صفحه نمايش مش��بك و 
انعطاف پذير شده كه مي تواند در فناوري هاي مختلفي به 
كار رود. از اين فناوري مي ت��وان در پارچه ها، فناوري هاي 
پوش��يدني و لوازم منزل مانند مبلمان اس��تفاده كرد. اين 
فناوري جديد كه داراي حسگرهاي متعدد است مي تواند 
در صفحه نمايش هاي منحني براي گوشي هاي هوشمند 
نيز استفاده شود. اين صفحه نمايش ارتجاعي در برابر كشيده شدن و قرار گيري در اشكال مختلف 
مقاوم بوده و كاربران حتي مي توانند بدون اينكه دچار آسيب و شكستگي شود، آن را به دور مچ 
 ،OLED دست خود ببندند. اپل براي افزايش انعطاف پذيري اين اختراع جديد از اجزايي مانند

مواد رساناياب و موادي به شكل شبكه استفاده كرده است. 

پزشكي

استفاده از اسيد معده براي تأمين انرژي حسگرهاي پزشکي
محققان موفق به طراحي س��لول هاي هادي برق كوچكي 
شده اند كه انرژي مورد نياز خود را از جريان اسيد موجود 
در معده انسان به دس��ت مي آورند. اين سلول ها مي توانند 
برق مورد نياز حس��گرهايي را تأمين كنند كه از آنها براي 
جراحي هاي پيشرفته استفاده مي ش��ود. اين روش براي 
انتقال دارو در مجاري حساس بدن انسان نيز كاربرد دارد. 
انرژي به دست آمده از طريق اسيد شكم براي فعال نگه داشتن حسگرها به مدت نسبتاً طوالني 
كافي است تا آنها بتوانند وظايف محوله را انجام دهند. از اين طريق مي توان اطالعات جامعي نيز 
در مورد بيماري هاي افراد و شرايط جسماني آنها جمع آوري كرد. حسگري كه فعاًل از اين طريق 
ساخته شده داراي الكترود مس و روي است و فلز روي يون هايي را به درون اسيد موجود در شكم 
ساطع مي كند كه منجر به ايجاد نيروي الكتريسيته مي شود. اين حسگر ۴0 ميليمتر طول و 12 
ميليمتر قطر دارد و در آينده از آن مي توان براي توليد داروها و قرص هايي استفاده كرد كه با حركت 

در درون بدن مي توان شرايط سالمت آن را هميشه كنترل كنند. 
-----------------------------------------------------------------------

مبارزه با بيماري سل با مدل سازي 3بعدي جديد
محققان كره هاي سه بعدي كوچك جديدي طراحي كرده اند 
كه به بررسي بيماري س��ل در آزمايشگاه كمك مي كنند. 
محققان از يك تكنيك كپسوله س��ازي الكترواس��تاتيك 
براي ساخت كره هاي كوچك سه بعدي استفاده كردند كه 
سلول هاي انسان درون آنها به باكتري سل مبتال مي شود 
تا ش��رايط ش��بيه تري براي بازتاب رويدادهاي درون بدن 
مبتاليان به اين بيماري ايجاد شود. اين مدلسازي به محققان در بررسي بهتر آنچه در بدن انسان 
در زمان ايجاد بيماري سل اتفاق مي افتد و در درازمدت، به شناسايي درمان هاي آنتي بيوتيكي و 
واكسن هاي جديد كمك خواهد كرد. همچنين اين سيستم سه بعدي جديد مي تواند آزمايشات را 
تا سه هفته طوالني تر كند كه تقريباً چهار برابر بيشتر از زمان ارائه شده در سيستم هاي مدلسازي 
دوبعدي استاندارد است. اين امر به دانشمندان اطالعات بيشتري در مورد چگونگي شكل گيري 

عفونت و تأثير داروهاي مختلف بر آن در طول زمان مي دهد. 


