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رهنمود

جنبش نرم افزاري
من چند سال پيش در يک اجتماع دانشجويي در 
يکي از دانشگاه ها گفتم: ما به جنبش نرم افزاري 
احتياج داريم. ي��ک جنبش و يک حرکت و يک 
تالش عمومي الزم است. اين تالش عمومي، فقط 
وابسته به مديريت ها نيست. عاشقانه کار کردن 
و با عشق دنبال علم و تحقيق رفتن و خواستن، 
اينها نقش دارد. اين قله هاي علمي اي که شما در 
دنيا مشاهده مي کنيد، هميشه با رفاه همراه نبوده 
است. البته علم با خودش رفاه و سيادت سياسي 
و برتري نظام��ي م��ي آورد؛ در همه بخش هاي 
اقتصادي و سياس��ي نفوذ کلمه ايجاد مي کند؛ 
پول يک کش��ور را تقويت مي کند و اقتصاد يک 
کشور را رونق مي دهد. اينها همه هنرهاي علم 
است؛ اما وقتي خود علم مي خواهد به وجود آيد، 
لزوماً در بستري از رفاه و راحتي و لذت و چرب و 

شيرين هاي دنيا به وجود نمي آيد.
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- مهر ۸1

فناوری

پزشکی

وصله پوستي که گلوکز خون را مي سنجد
محققان يک وصله پوستي ابداع کرده اند 
که با حسگرهاي ريز گلوکز قند خون را 
مي سنجد و ديگر نيازي به انجام تست قند 
خون و سوزن زدن بر سر انگشت نيست. 
براي افراد مبتال به ديابت انجام تست قند 
خون بخشي ناخوش��ايند از فعاليت هاي 
روزانه است. اما اگر وصله پوستي کنترل 
گلوکز جديدي که ساخته شده به مرحله 
تجاري س��ازي برس��د، اين فرايند بسيار 
ساده تر خواهد شد. محققان يک وصله مبتني بر گرافن ساخته اند که روي پوست بدن مي چسبد و 
بدون نياز به سوراخ کردن سطح بدن گلوکز را اندازه مي گيرد. اين وصله داراي حسگرهاي مينياتوري 
است که با اس��تفاده از جريان الکتريکي کوچک گلوکز را از مايع بين س��لول فوليکول موهاي بدن 
بيرون مي کشد. در اين فرايند هر حسگر يک فوليکول مو را تحت نظر مي گيرد. گلوکز استخراجي در 
مخزن هاي کوچکي ذخيره و اندازه گيري مي شود. چنين روندي به خوانش صحيح گلوکز خون منجر 

مي شود و مي توان هر ۱۰ تا ۱۵ دقيقه در يک بازه زماني چند ساعتي آن را تکرار کرد. 
-----------------------------------------------------------------------

لنزهاي چشمي که زير آفتاب تيره مي شوند
به تازگي يک شرکت از لنزهاي چشمي 
رونمايي ک��رده که زير ن��ور آفتاب تيره 
مي شوند تا از برخورد اشعه هاي مافوق 
بنف��ش ب��ا چش��م جلوگي��ري کنند. 
عينک هاي��ي که زي��ر نور آفت��اب تيره 
مي شوند، طرفداران زيادي دارند. فناوري 
ساخت آنها سال هاست که به وجود آمده 
و اکنون ارتقا يافته است. اين نخستين 
لنزهاي مجهز به چنين فناوري اي است. 
اين لنزها را مي توان به مدت دو هفته استفاده کرد. هر لنز مجهز به افزودني فتوکروميک است که 
اشعه مافوق بنفش را مسدود مي کند. اين لنزها براي مصرف روزانه ساخته شده اند و افراد نزديک بين 

و دوربين مي توانند از آن استفاده کنند. 

 تشخيص علل از دست دادن بينايي افراد ديابتي
 با دستگاه پزشکي هوش مصنوعي

محققان دستگاه پزشکي هوش مصنوعي 
که مي تواند بيم��اري را ب��دون نياز به 
پزشک تش��خيص دهد، توليد کردند. 
اين دستگاه که »IDx- DR«  نام دارد 
براي تشخيص شايع ترين علت از دست 
دادن بينايي افرادي که مبتال به ديابت 
هس��تند، طراحي شده اس��ت. دوربين 
اين دس��تگاه، تصويري از چش��م بيمار 
مي گيرد که س��پس اين عکس توسط 
يک الگوريتم براي تعيين اينکه آيا عالئم »رتينوپاتي ديابتي« در بيمار وجود دارد يا خير، ارزيابي 
مي شود. رتينوپاتي ديابتي، بيماري است که در آن سطح باالي قند خون منجر به آسيب رگ هاي 
خوني شبکيه و در نهايت از دست دادن بينايي فرد مي شود. دستگاه IDx- DR از نرم افزار هوش 

مصنوعي براي تحليل تصاوير چشم که توسط دوربين شبکيه گرفته شده، استفاده مي کند. 
-----------------------------------------------------------------------

واکسن شخصي ضد سرطان ساخته شد
گروهي از محققان واکسن شخصي سازي 
شده اي براي درمان س��رطان ساخته اند 
که سيستم ايمني گس��ترده ضدتوموري 
ايجاد مي کند. اين واکس��ن از سلول هاي 
سيستم ايمني بدن بيمار گرفته مي شود و 
در آزمايشگاه با محتويات سلول هاي تومور 
بيمار ترکيب و س��پس به بدن وي تزريق 
مي شود تا عکس العمل وس��يع تري را در 
سيستم ايمني فرد ايجاد کند. اين آزمايش 
روي بيماراني با سرطان پيشرفته تخمدان انجام شد. هدف از انجام آن نيز بررسي ايمني و قابليت انجام 
اين درمان بود. به هرحال نشانه هايي واضح از مؤثر بودن اين واکسن نيز به چشم مي خورد. در حدود نيمي 
از بيماران واکسن زده شده نشانه هايي از عکس العمل هاي آنتي تومور T- cell آشکار شد. افرادي با چنين 
عکس العمل هايي مدت زمان طوالني تري بدون رشد تومور زنده ماندند. به نظر مي رسد اين واکسن براي 
بيماران خطري ندارد و يک سيستم ايمني گسترده ضدتوموري ايجاد مي کند. هر واکسن براي هر بيمار 
شخصي سازي مي شود و براي اين منظور از تومور سرطاني در بدن بيمار استفاده مي کند که جهش هاي 
مخصوص خود را دارد و به همين دليل عکس العمل خاصي در سيستم ايمني ايجاد مي کند. در هر حال 
اين پژوهش روي بيماران مبتال به سرطان تخمدان تمرکز کرد که درمان آن بسيار سخت است. درمان 
اين بيماران، شامل جراحي پس از شيمي درماني بود. هرچند به طور معمول نتيجه درمان در آغاز خوب به 

نظر مي رسد، بيماري اين افراد عود کرده و در مقابل درمان، مقاومت نشان داده مي شود. 

دستاورد

ساخت کاتاليست فلزي- آلي 
براي صنايع شيميايي در کشور

محققان دانشگاه صنعتي اميرکبير موفق به ساخت 
و ارزيابي يک کاتاليس��ت چارچ��وب فلزي- آلي 
ب��راي توليد اتيل بن��زن براي کارب��رد در صنايع 
شيميايي و پتروشيميايي شدند. احسان رحماني، 
مجري طرح »س��اخت و ارزيابي يک کاتاليست 
چارچوب فلزي- آلي براي توليد اتيل بنزن« اظهار 
کرد: آلکيالسيون بنزن به صورت صنعتي توسط 
کاتاليس��ت هاي زئوليتي در دما و فشار باال انجام 
مي شود که اين موضوع هم از نظر زيست محيطي و 
هم اقتصادي پرهزينه است. در اين طرح همچنين 
يک ميکرورآکتور جدي��د براي انج��ام فرآيند و 
ارزيابي عملکرد کاتاليست ها طراحي و ساخته شد. 
هدف اين کار تحقيقاتي، توس��عه يک کاتاليست 
جديد براي بهبود عملک��رد فرآيندي، اقتصادي 
و زيست محيطي واحد آلکيالس��يون بنزن براي 
توليد اتيل بن��زن بوده اس��ت. از مزيت هاي قابل 
توجه کار حاضر انجام فرآين��د در دماي پايين و 
همچنين فشار پايين است که خود موجب کاهش 
مصرف انرژي و در نتيجه کاهش توليد آالينده هاي 

زيست محيطي است. 
-----------------------------------

پانسمان هاي پليمري برای 
ترميم زخم و تحريک رگ زايي

پژوهشگران داخلي با استفاده از پليمرهاي طبيعي 
پانسمان هاي مرطوبي را براي ترميم انواع زخم هاي 
بستر و ديابتي ارائه دادند که عالوه بر ترميم زخم 
و اس��کار موجب تحريک رگ زايي خواهد ش��د. 
پانسمان هيدروژل ورقه اي، يک پانسمان مرطوب 
اس��ت که با ايجاد رطوبت در سطح زخم ، موجب 
تسريع روند ترميم زخم خواهد شد. حفظ محيط 
مرطوب و ممنوعيت از ايجاد محيط خشک در بستر 
زخم کمک مي کند تا بهبود زخم را تسريع بخشد. 
ايجاد محيط مرطوب موج��ب از بين رفتن بافت 
مرده پوست نيز خواهد شد. از اين پانسمان مي توان 
در ترميم زخم هاي ناشي از خراش و بريدگي، زخم 
بستر، زخم هاي ناش��ي از ديابت، زخم هاي حاد و 
مزمن، جراحي و زخم هاي ناشي از نارسايي عروق 

استفاده کرد. 

ابداع

جورابي که دماي پاي بيماران 
ديابتي را اندازه مي گيرد

بس��ياري از بيماران مبتال به دياب��ت از زخم هاي پا 
که کنار آمدن با آنها دشوار اس��ت، رنج مي برند. در 
اين رابطه، بهترين کار، اقدام فوري براي جلوگيري 
از گس��ترش زخم ها و درم��ان به موقع آنهاس��ت. 
متخصصان جورابي ابداع کرده اند که مي تواند دماي 
پاي افراد مبتال به ديابت را ان��دازه بگيرد و آنها را در 

مورد گسترش زخم هايشان آگاه کند.
 در اين جوراب ها، حسگرهايي براي سنجش دما قرار 
داده شده که از طريق بلوتوث، به اپليکيشني که روي 

تلفن همراه بيمار نصب شده، متصل مي شوند. 

دستاورد

موفقيت محققان کشور در ساخت خودروهای الکتريکی
محققان کشورمان موفق به توليد موتورسيکلت و خودروهاي الکتريکي و پاک شده اند، ولي صنايع 
خودروساز استقبالي از کاربردي کردن فناوري هاي کسب  شده نکرده اند. سيامک حجت، مجري طرح 
گفت: از سال 2۰۰7 در حوزه خودروهاي هاي تک الکتريکي و هيبريدي و همچنين موتورسيکلت هاي 
الکتريکي تحقيقات زيادي را انجام داديم که باالخره موفق شديم موتورسيکلت هاي هيبريدي را توليد 
کنيم. اين موتورسيکلت در کالس شهري توليد شده است و مي تواند جايگزين موتورسيکلت هاي 
سنتي موجود در کشور شود. سيستم رانش و قدرت محرکه اين موتور با سيستم برق است و زماني 
که شارژ باتري آن به پايان مي رسد، از سوخت فسيلي بنزين يا گاز براي شارژ کردن باتري استفاده 
مي کند. شتاب صفر تا ۱۰۰ آن نزديک به 6 ثانيه اس��ت. از شش سال قبل مجوز توليد خودروهاي 
الکتريکي را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت کرديم و تاکنون موفق به توليد 4۰۰ دستگاه 
خودروي الکتريکي شده ايم و با وجود اينکه کشور محدوديتي از لحاظ فني براي توليد اين خودروها 
ندارد، ولي متأسفانه صنعت خودروسازي ما صنعت بسته اي است و امکان توليد انبوه اين خودروهاي 
پاک را به شرکت هاي فعال در اين زمينه نمي دهد. در جلساتي که با اين شرکت ها داشتيم، استقبال 
خوبي از توسعه اين فناوري ها دارند؛ ولي در عمل خروجي قابل قبولي از آنها مشاهده نمي شود. از 
سوي ديگر شرکت هاي خودروساز داخلي در زمينه توليد خودروهاي الکتريکي و هيبريدي ضعيف 

عمل کردند؛ چراکه اين صنعت عمدتاً در کشور مونتاژ است و در اين زمينه با دنيا فاصله داريم. 

  مترجم: علي طالبي
بررس��ي آنچه بالدرنگ در ب��دن ما اتفاق 
مي افتد، اگرچ��ه انجام آن کار س��اده اي 
نيست اما مي تواند در زمينه مراقبت هاي 
سالمت يا مطالعات باليني باارزش باشد. 
اما به زودي اين بررس��ي ها تغيير خواهند 
کرد با سنسورهاي کوچک شده جديدي 
که توسط محققان توليد شده اند. محققان 
موفق به ساخت نوعي سنسور شده اند که 
مي تواند مواد ش��يميايي موجود در مواد 
غذايي را شناس��ايي کند. اين سنس��ورها 
زماني که ب��ه طور مس��تقيم روي دندان 
نصب شوند، به صورت بيسيم به دستگاه 
گيرنده سياري متصل ش��ده و مي توانند 
اطالعات مربوط به گلوکز دريافتي، نمک 

را منتقل کنند. 
محققان يادآور ش��ده اند که اقتباس هاي 
آينده از اين سنس��ورها، قابليت کش��ف 
و ضب��ط گروه وس��يعي از م��واد مغذي و 

حالت هاي فيزيولوژيکي را دارند. 
ابزارهاي پوشش��ي قبلي، براي نظارت بر 
مواد خوراکي دريافتي از محدوديت هايي 
مانند ني��از به اس��تفاده از محافظ دهاني، 
سيم کشي حجيم يا نياز به تعويض مکرر 
سنس��ورها در زماني که قابليت خود را از 

دست مي دهند رنج مي بردند. 
مهندس��ان دانش��گاه تافتس تکنولوژي 
و  يافته ان��د  را  س��ازش پذيرتري 
 سنس��وري تنه��ا ب��ا فض��اي اش��غالي 
2ميليمتر ×2ميليمت��ر توليد کرده اند که 
مي تواند به صورت انعطاف پذيري با سطوح 
نامنظم دندان همس��ان و همبسته شود. 
به همان صورت مرس��وم که عوارض ها در 
بزرگراه ها جمع آوري مي شوند سنسورها 
داده هايشان را در پاسخ به سيگنال فرکانس 
راديويي وارده به صورت بيس��يم ارس��ال 
مي کنند. سنس��ورها از س��ه اليه تشکيل 

شده اند. اليه مرکزي يا بيوريسپاند، اليه اي 
که مواد مغذي يا مواد شيميايي شناسايي 
شده ديگر را جذب مي کند و اليه بيروني 
که از دو واشر مربع شکل طال تشکيل شده 
است. اين سه اليه به همراه هم مانند يک 
آنتن کوچک عمل مي کنند. زماني که موج 
وارده به سنسور برخورد مي کند، امواج را 
در طيف فرکانس راديويي ارسال مي کند. 
برخ��ي از آنها خنثي و باق��ي آنها به عقب 
فرستاده مي شوند، درست همانند لکه اي 
از رنگ آبي که طول موج هاي رنگ قرمز را 
جذب مي کند و رنگ آبي را برگردانده و به 

چشم ما منعکس مي کند. 
با اين حال سنس��ور مي توان��د »رنگ« را 
تغيي��ر دهد. ب��ا تجزيه  و تحلي��ل طيف و 

شدت امواج راديويي که به دستگاه تلفن 
همراه بازگردانده مي ش��ود، اپليکيش��ن 
طراحي شده مي تواند تعيين کند که کدام 
مواد ش��يميايي و با کدام مقادير مصرف 
شده اند. در بررسي هاي بعدي، اين امکان 
وجود دارد که سنسور ردياب بتواند گستره 
وسيع تري از مواد را تشخيص دهد. ضمن 
اين که ام��کان نصب آن ب��ر اعضايي غير 
از دندان هم فراهم ش��ود. براي مثال اگر 
اليه مياني نمک دريافت کند، مشخصات 
الکتريک��ي آن تغيي��ر مي کن��د و موجب 
مي شود سنسور طيف مختلفي از موج هاي 
فرکانس راديويي را با شدت متفاوتي جذب 
و منتقل کند. اين همان روش��ي است که 
به وس��يله آن مي توان مواد مغذي و ديگر 

آناليت ها يا مواد مورد تجزيه را شناسايي 
و اندازه گيري کرد. 

به ط��ور تئوري��ک، م��ا مي تواني��م اليه 
بيوريس��پانس را در اين سنس��ورها براي 
هدف گيري ديگر مواد ش��يميايي تعريف 
کنيم. دکتر فيورنزو اُ منت��و محقق طرح 
مي گويد: »م��ا واقعاً تنها ب��ا خالقيتمان 
محدود ش��ده ايم. ما تکنولوژي گسترش 
]ID ي��ا فرکانس راديويي[ RFID يافته

معمول را به داخل يک سنسور گسترش 
داده اي��م که مي توان��د در محيط خودش 
به صورت دينامي��ک اطالعات را بخواند و 
منتقل کند اگرچه به دندان، پوست يا هر 

سطح ديگري متصل شده باشد. 
منبع: ساينس ديلي

  مترجم: رضا محمدي
محققان، روبات هاي نرمي را با الهام از 
طبيعت ساخته اند که مي توانند بخزند، 
ش�نا کنند، اش�ياي ظريفي را بگيرند 
و حتي ب�ه ضرب�ان قلب کم�ک کنند، 
اما هيچ يک از اين دس�تگاه ها قادر به 
پاسخگويي به جهان اطرافشان نيستند. 
محققان با الهام از قابليت هاي حساس بدن 
انسان، يک پلت فرم براي ايجاد روبات هاي 
نرم ب��ا سنس��ورهاي تعبيه ش��ده اي که 
مي توانن��د حرکت، فش��ار، لمس و حتي 
درجه حرارت را احساس کنند، ساختند. 
سنس��ورهاي يکپارچه در روبات هاي نرم 
بسيار دشوار اس��ت، زيرا اکثر سنسورها، 
مانند آنهاي��ي که در الکترونيک س��نتي 
استفاده مي شدند، س��خت هستند. براي 
رس��يدگي به اين چال��ش، محققان يک 
جوه��ر هدايت کننده بر پاي��ه مايع يوني 
ايج��اد کرده اند ک��ه مي توان��د از طريق 
ماتريس هاي ن��رم که اکث��ر روبات هاي 
نرم را دربردارن��د، به صورت س��ه بعدي 

چاپ شوند. 

مايکل ورنر، نويسنده اين مقاله گفت: »تا 
به امروز، بيشتر سيستم هاي سنسور/ فعال 
که در روباتيک نرم استفاده مي شود، بسيار 
ابتدايي بوده اس��ت. با انتشار سنسورهاي 
مايع يون��ي ب��ه ط��ور مس��تقيم در اين 
سيستم هاي نرم، راه هاي جديدي را براي 
طراحي و ساخت دستگاه فراهم مي کنيم 
که در نهايت اج��ازه مي دهد کنترل کامل 
حلقه بسته روبات هاي نرم ايجاد شود. اين 

کار نش��ان دهنده آخرين نمون��ه از امکان 
توانايي هايي است که توسط چاپ سه بعدي 
ايجاد ش��ده است؛ روش��ي که پيشگام آن 

آزمايشگاه ما بوده است.«
براي آزمايش سنس��ورها، تيم يک پنجه 
روباتيک نرم که متش��کل از سه انگشت 
يا محرک ن��رم بود را س��اختند. محققان 
توانايي حس کردن فش��ار ت��ورم، انحنا، 
تماس و دماي پنجه را مورد آزمايش قرار 

دادند. آنه��ا سنس��ورهاي چندگانه اي را 
تعبيه کردند، بنابراين پنجه مي تواند نور و 

لمس عميق را احساس کند. 
ماي��کل ورن��ر در ادام��ه مي گوي��د: 
»روباتيک ه��اي ن��رم معم��والً توس��ط 
تکنيک ه��اي قالب گي��ري مرس��وم، در 
انتخاب هندس��ه محدود مي ش��ود يا در 
مورد چاپ 3D تجاري، انتخاب مواد مانع 
انتخاب طراحي مي ش��ود.« تکنيک هاي 
توس��عه يافته در آزمايش��گاه لوئي��س، 
فرصتي را براي انقالبي در ساخت روبات ها 
ايجاد مي کنند. از فراينده��اي متوالي و 
ايج��اد روبات هاي پيچي��ده و يکپارچه با 
سنسورهاي جاسازي ش��ده و محرک ها 

دور مي شود.« 
در ادام��ه، محقق��ان اميدوارند که قدرت 
يادگيري دس��تگاه را به منظ��ور آموزش 
اين وس��ايل براي به چنگ گرفتن اشيا با 
اندازه ها، ش��کل ها، بافت هاي س��طحي و 
درجه حرارت هاي مختلف مورد استفاده 

قرار دهند. 
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پژوهشگران کشورمان فناوري را طراحي کردند که قادر 
به تغيير وضعيت معلوالن از حالت نشسته به ايستاده 
اس��ت که اين امر عالوه بر ارتقاي کيفيت زندگي آنها، 
موجب مي ش��ود که آنها فعاليت هاي روزانه خود را به 
طور مستقل انجام دهند. دکتر فرزاد چراغپور سماواتي 
از محققان اين طرح با بيان اينکه در اين طرح موفق به 
طراحي و ساخت ويلچر چندمنظوره شديم، گفت: اين 
ويلچر امکان قرارگيري کاربر در وضعيت هاي نشسته، 

ايس��تاده و خوابيده را فراهم مي کند. هدف اصلي ما از 
اجراي اين ط��رح اين بود که ب��راي معلوالني که روي 
ويلچر زندگي خود را مي گذرانند و بيش��ترين ساعات 
را روي ويلچر هس��تند ام��کان اين را فراه��م کنيم تا 
بتوانند در حالت ايستاده قرار گيرند. اين امر بهبود قابل 
مالحظه اي در سالمت آنها ايجاد خواهد کرد ضمن آنکه 
در شرايط ايستاده و آزاد شدن دست ها، آنها مي توانند 
بس��ياري از فعاليت هاي روزانه خود را به طور مستقل 

انجام دهند. اين صندلي چرخدار توس��ط دو سيستم 
کنترلي دستي و موتورهاي الکتريکي خطي، موجب 
حرکت و قرار گرفتن صندلي در موقعيت هاي مختلف 
مي شود. عالوه بر آن اين ويلچر مجهز به سه جک است 
و با اس��تفاده از يک دکمه، موتور خطي، آن را از حالت 
نشسته به ايستاده تغيير وضعيت مي دهد. به گفته اين 
محقق در کمتر از 3۰ ثانيه فرد نشسته روي ويلچر در 

حالت ايستاده قرار مي گيرد. 

ويلچر ايراني معلوالن را قادر به ايستادن مي کند

رديابي خوردني ها با سنسورهاي متصل به دندان


