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رهنمود

شناسايي استعدادها 
و پرورش نخبگان الزم است 
 مسئوالن مسئله نخبگان را به عنوان مسئله 
مستقل در كش��ور دنبال كنند. آن وقت، همه 
مشكالت حل مي ش��ود. يعني اول شناسايي 
اس��تعدادها، بعد پرورش آنها و آن گاه هدايت 

استعدادها به سمت كارهاي الزم و مناسب. 
 خروج نخبگان از كش��ور - م��ن چند بار تا 
حاال اين را گفت��ه ام - به طور مطلق موضوعي 
منفي نيست؛ زيرا ممكن است نخبه اي از كشور 
خارج شود و بخواهد معلوماتي كسب كند و بعد 

برگردد و براي كشور مفيد باشد. 
 البته بهتر اين اس��ت كه ما امكاناتي را براي 
همين نخبه فراهم كنيم تا در خوِد كشور آنچه 
را كه از نظر رشد و شكوفايي استعداد الزم دارد، 
مهيا شود. كارگاه داشته باش��د، محيط مانور 
علمي و تحقيقي داشته باشد؛ اين بهترين است 
اما اگر نشد، نخبگان بروند - فضاي دنيا فضاي 
وسيعي است - منتها اين رفتن بايد با حساب و 

كتاب انجام بگيرد. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان
ارديبهشت ۸۷

 مترجم: رضا داودي
هنگامي كه روبات س�ازان رفتارهايي 
اب�داع  روبات ه�ا  تيم ه�اي  ب�راي 
مي كنن�د، آنه�ا ابت�دا الگوريتم هايي 
را ب�راي تمرك�ز روي كاِر م�ورد نظ�ر 
مي س�ازند. س�پس رفتاره�اي ايمني 
را در حواش�ي آن الگوريتم ه�اي اوليه 
و ب�راي جلوگي�ري از برخورد ماش�ين 
آالت ب�ا يكديگ�ر كنت�رل مي كنن�د. 
در اصل به هر روبات ي��ك حباب نامرئي 
داده مي ش��ود كه روبات هاي ديگر بايد از 
آن دور بمانند. تا زماني كه چيزي حباب را 
لمس نكند، روبات ها بي هيچ مسئله اي در 
اطراف حركت مي كنند اما از آنجا مشكالت 

آغاز مي شود. 
به گفته روبات ساز جورجيا تِك، مگنوس 
اِگرس��تد، مدي��ر مؤسس��ه روباتي��ك و 
ماشين آالت هوشمند جورجيا تك »وقتي 
ش��ما روبات هاي زيادي با هم داريد، آنها 
چنان ب��ر روي ع��دم برخورد ب��ا يكديگر 
متمركز مي شوند كه در نهايت از حركت 
مي ايس��تند. رفتارهاي ايمني آنها كنترل 
را در دست مي گيرند و روبات ها از حركت 
مي ايس��تند. براي روبات ه��ا رفتن به هر 
جايي غير ممكن اس��ت زيرا هر حركتي 

باعث تركيدن حباب هاي آنها مي شود.«
اِگرس��تد راه حل��ي اب��داع كرده اس��ت. 
الگوريتم ه��اي جديد تيم او ب��ه هر تعداد 
از روبات ها اج��ازه مي دهند بدون برخورد 
در اينچ هاي نزديك به ه��م براي تكميل 
وظيفه خ��ود - و جايگزين��ي مكان ها در 
طبقه آزمايشگاه خود - حركت كنند. آنها 
اولين محققان در ايجاد اين الگوريتم هاي 

ايمني با حداقل تهاجم هستند. 
در صحبت ه��اي فن��ي، روبات ه��ا براي 
اطمينان از مان��دن هر روبات در مجموعه 
امن خود در سراسر مانور، از مجموعه اي از 

حاالت ايمن و گواهينامه هاي مانع استفاده 
مي كنند.  به گفته اِگرس��تد »در صحبت 
روزمره، ما اندازه حباب هر روبات را كاهش 
داده ايم ت��ا در حد ممكن كوچك ش��ود. 
سيس��تم ما اجازه مي دهد تا روبات ها به 
منظور انجام وظيفه و عدم تصادم با يكديگر 
حداقل مق��دار تغيي��رات را در رفتارهاي 

اصلي خود ايجاد كنند.«
در نس��خه نمايش��ي ب��ا چه��ار روب��ات، 
ماشين آالت آزمايشگاهي از چهار منطقه 
مختلف نزديك مي شوند، در وسط به هم 
مي رس��ند، در خالف جهت عقربه ساعت 

در اينچ هاي نزديك مي چرخند و س��پس 
در جهت مخالف از هم دور مي ش��وند. در 
يكي ديگر از نمايش ها، هشت روبات كار 
مش��ابهي انجام مي دهند، اي��ن بار قبل از 
دور ش��دن از هم، در جه��ت عقربه هاي 
ساعت مي چرخند. روبات ها، به جاي حفظ 
فاصله خود و پيمودن راه طوالني در حوالي 
روبات هاي اطراف خود، بسيار مستقل هر 
كجا كه بخواهند حركت مي كنند. اجتناب 
از برخ��ورد، پديده جدي��دي در روباتيك 
نيست و خودرو هاي بدون سرنشين گوگل 

تقريبا بدون برخورد هستند. 
اِگرستد گفت: »اما ما هنوز هزاران خودروي 
خودكار با هم در جاده نديده ايم. روبات ها 
بسيار محافظه كار هستند. آنها مي خواهند 
از ايمني خود اطمينان يابند و با تكنولوژي 
امروز، ش��ما نمي توانيد با ماش��ين بدون 

سرنشين به مسافرت بين ايالتي برويد.«
اِگرس��تد همچنين گفت: »چيزي شبيه 
به اين الگوريت��م را مي توان براي نس��ل 
بعدي كنت��رل ترافيك هوايي اس��تفاده 
كرد. به جاي هدايت پرواز توس��ط افراد، 
به هواپيما ها اختيار عمل در فضاي هوايي 

داده خواهد شد. 
 منبع: ساينس ديلي 

روباتهارفتارايمنيرامهندسيميكنند

 مترجم: علي طالبي
جايگزين ه�اي روباتي�ك ب�ه حف�ظ 
رواب�ط علم�ي و اجتماع�ي بچه ه�اي 
مبت�ال ب�ه بيم�اري مزمن در مدرس�ه 
كم�ك مي كنند. طب�ق يافت�ه مطالعه 
پيش�تاز محقق�ان ك�ودكان مبت�ال به 
بيماري مزمن و در عي�ن حال محصور 
در خانه ك�ه از جايگزين هاي روباتيك 
ب�راي »حضور« در مدرس�ه اس�تفاده 
مي كنند، از نظر اجتماعي با همس�االن 
خود ارتباط بيشتري برقرار مي كنند و 
بيش�تر درگير روابط علمي مي گردند. 
ب��ه گفت��ه مؤل��ف وروني��كا نيوه��ارت، 
دانش��جوي دكتري در دانشكده آموزش 
و پرورش UCI، هر س��اله، تعداد زيادي از 
دانش آموزان K- 12 به دليل بيماري قادر 
به حضور در مدرسه نيس��تند كه اين امر 
پيامدهاي دانشگاهي، اجتماعي و پزشكي 
منفي به هم��راه دارد. اين دانش آموزان با 
عقب افتادگي در دروس و انزوا از دوستان 
مواج��ه مي ش��وند و بهبود آنه��ا به دليل 
افس��ردگي، به تأخير مي افتد. آموزگاران 
مي توانند گاهي به خانه هاي آنها سر بزنند، 
اما تا همين اواخر، راهي براي ارائه تجارب 
علمي و اجتماعي فراگير به دانش آموزان 

محصور در خانه وجود نداشت.
روبات هاي حضور از راه دور، دقيقاً همين 
كار را انجام مي دهند. ماشين هاي خودكار 
مخابره ويدئويي دو طرفه با اينترنت، داراي 
چرخ هايي براي پا و ي��ك صفحه نمايش 
براي نشان دادن چهره كاربر در باالي يك 
»بدنه« عمودي هس��تند. دانش آموز، در 
خانه با كنترل دستگاه با كمك يك لپ تاپ 
مي تواند هر چيزي را در كالس درس ببيند 
و بشنود، با دوس��تان و معلم خود صحبت 
كند، از طريق چراغ هاي چشمك زن براي 
پرسش و پاسخ به سؤاالت »دست خود را 
باال ببرد«، در اطراف حركت كند و حتي به 

اردوي علمي برود. 
پژوهش��گران خاطر نش��ان كردند اگرچه 
اين روبات ها مستقيماً از توليد به مصرف 
رفته اند، با اين حال نياز شديد به مطالعات 
رسمي و عيني جهت درگيري مسئوالنه 
م��دارس، بيمارس��تان ها و جوامع در اين 

عمل آموزشي نوآورانه محسوس است. 
مطالعه موردي اكتشافي با همكاري مارك 
وارش��ائر، پروفس��ور آموزش و پرورش و 
انفورماتيك در UCI پنج كودك محصور 
در خان��ه، پنج پدر و م��ادر، 10 معلم، 35 
همكالسي و شش مدير مدرسه / منطقه 
را وارد مطالعه نم��ود. دانش آموزان چهار 
پس��ر و يك دختر 6 تا 16 س��اله بودند و 
بيماري هاي مزمن آنها عبارت از اختالل 
نقص ايمني، سرطان و نارسايي قلبي بود. 
مالقات ب��ا دوس��تان و برق��راري ارتباط 

اجتماعي چيزي بود كه اين دانش آموزان 
بيش از هم��ه در مورد اس��تفاده از روبات 
دوست داشتند. آنها گزارش كردند كه در 
روز مدرسه احساس طبيعي تري داشتند، 
چراكه قادر به مشاركت در بحث ها، تعامل 
با همساالن و مواجهه با تجربه هاي جديد 

با همكالسي هاي خود بودند. 
در  را  يافته هاي��ي  ك��ه  نيوه��ارت 
بيست و س��ومين كنفران��س بين المللي 
برگزار ش��ده در خص��وص يادگيري، در 
ماه جوالي در دانش��گاه بريتيش كلمبيا 
ارائه داد اظهار مي دارد: »به منظور تعيين 
تأثير استفاده از روبات روي سالمت و رفاه 
دانش آموزان و همچنين تعيين مؤثر ترين 
راه براي پياده س��ازي اي��ن تكنولوژي در 
محيط هاي مختلف، تحقيقات بيش��تري 

مورد نياز است.

همكاري ميان تيم هاي مراقبت بهداشتي، 
فناوري و آموزش و پرورش، كليد موفقيت 
حضور مج��ازي كودكان آس��يب پذير در 
كالس درس جهت بهبود دس��تاوردهاي 
يادگي��ري، اجتماع��ي و بهداش��تي آنان 

است.«
از پاييز، روبات هاي حض��ور از راه دور - به 
عنوان هديه اي از كالس سال 2016- در 
محوطه دانشگاه UCI موجود خواهند بود. 
نيوهارت كه به زودي دس��ت به مطالعات 
بيش��تري در حوزه هاي آموزش و پرورش 
در سراسر كشور خواهد زد، اذعان داشت: 
»اين راه حلي براي دانش آموزاني است كه 
به دليل ي��ك مصدوميت طوالني مدت يا 
بيم��اري از تكميل برنامه اخ��ذ مدرك يا 

تكميل يك دوره محروم هستند.«
 منبع: ساينس ديلي 
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بي ش��ك مونوويل )Monowheel( ي��ا همان يك 
چرخه ش��ايد بهترين انتخ��اب براي وس��يله نقليه 
ش��خصي نباش��د اما اين قضيه باعث نمي شود كه 
سازندگانش براي شكست ركورد اقدام نكنند. مدتي 
پيش محققان با استفاده از وسيله نقليه يك چرخه اي 

توانستند ركورد سرعت 98/4 كيلومتر بر ساعت را از 
خود بر جاي بگذارند. چنين عددي براي وسيله نقليه 
به ش��دت ناپايداري كه 9۷ كيلوگرم وزن دارد عدد 
بدي نيست. براي كنترل اين وسيله نقليه بايد كنترل 
بس��يار دقيقي روي پدال گاز داشت تا باالنس آن به 

هم نخورد. يكي از چالش هاي جدي براي اسكات اين 
بود كه از به وجود آمدن حادثه چرخشي پيشگيري 
كند، اين اتفاق زماني پيش مي آيد كه سواركار كه در 
داخل چرخ 59 اينچي قرار دارد شروع به چرخيدن 

با خود چرخ كند. 

 سريع ترين تك چرخه جهان ركوردشكني مي كند

روباتهايمعلمبهدانشآموزانبيماردرسميدهند

پزشكي

زخم پوش هوشمند از ابريشم 
با قابليت حمل دارو

اميركبي��ر،  صنعت��ي  دانش��گاه  محقق��ان 
زخم پوش هاي هوش��مند حامل دارو با خواص 
مطلوب ارائ��ه كردند كه الياف آن با اس��تفاده از 
عصاره ضدميكروب نوعي گي��اه دارويي، داراي 
اثرات ضدميكروب 99 درصدي در برابر باكتري 
اس��ت. مهندس اني��س جعفري خس��روآبادي 
مجري طرح گفت: به منظ��ور تأمين اين هدف 
نياز به پوشش هاي پليمري با ويژگي هايي چون 
شفافيت، قابليت نفوذ در برابر آب و اكسيژن و غير 
قابل نفوذ در برابر باكتري هاست. براي اين منظور 
هيدروژل ها كه ش��بكه هاي دو ي��ا چند جزئي 
پليمري و داراي قابليت متورم ش��دن هستند، 
پيشنهاد شده اند. زخم پوش هاي نوين عالوه بر 
قابليت حفاظت از محل زخم بايد از قابليت هاي 
ديگري نظير جذب ترشحات زخم، امكان تبادل 
هوا و عدم چسبندگي به نسوج ترميم شده پوست 
برخوردار باشند. هيدروژل هاي طبيعي و زيست 
س��ازگار از قابليت ايجاد اين خ��واص برخوردار 
هس��تند. الياف حاصل در اين مطالعات در واقع 
الياف پلي اس��تري هس��تند كه با اصالح سطح 
توسط هيدروژل هاي نانوساختار ابريشم به اليافي 

زيست سازگارتر تبديل شده اند. 

گياه درماني

آووكادو،  بروكلي و خيار
اكسير جواني اند

دانشمندان مدعي ش��ده اند كه توانسته اند يك 
تركيب طبيعي موجود در آووكادو،  بروكلي و خيار 
را كشف كنند كه از تأثير چشمگير ضد پيري روي 
موش ها برخوردار است و مي توان همچنين از آن 
روي انسان ها استفاده كرد. محققان كار خود را با 
بررسي ويژگي هاي پروتئيني موسوم به NAD بر 
روي DNA موش ها آغاز كردند كه در توليد انرژي 
در بدن دخيل اس��ت. با پيرتر ش��دن حيوانات، 
مي��زان پروتئين NAD كمتري توليد مي ش��ود 
و به نظر مي رس��د كه اين امر بخش��ي از فرآيند 
پيري است. تالش هاي دانشمندان براي افزودن 
NAD به بدن اين موجودات ناموفق بود، بنابراين 
آنها به جست وجوي راه هايي براي افزايش توليد 
آن در ب��دن پرداختند. اين محقق��ان به موش ها 
تركي��ب NMN را كه در كلم نيز وج��ود دارد، به 
صورت محلول در آب ارائه كردند و افزايش سطوح 
پروتئين NAD و آثار جوان سازي آن را مشاهده 
كردند. به گفته آنها، سلول هاي انسان نيز بر اين 
فرآيند توليد انرژي تكيه دارد و امكان دارد بتوان 
روش تازه جوان سازي را براي سالمت نگهداشتن 

انسان ها در زمان پيري استفاده كرد. 

نوآوري

جاروبرقي غول پيكر هواي 
كثيف را تصفيه مي كند

گروهي از محققان براي مقابله با معضل آلودگي 
هوا، دست به س��اخت يك سيستم جديد زدند 
كه تقريباً تمام ذرات آلودگي را از هوا مي گيرد. 
يك شركت هلندي سيستمي شبيه جاروبرقي 
درس��ت كرده كه با فيلتر صنعتي هشت متري 
كه در باالي س��اختمان  نصب مي شود و مانند 
يك مكنده ب��زرگ پاك كنن��ده عمل مي كند 
هوا را مكيده و س��پس فيلتر مي  كند. بر اساس 
اظهارات شركت، فيلترهاي دستگاه صد درصد 
ذرات ريز و 95 درصد ذرات بس��يار كوچك را 

پاكسازي مي كند. 

فناوري

پهپاد را با شست تان كنترل كنيد
اندازه و شكل پهپادها در سال هاي اخير بسيار تغيير كرده 
اس��ت با اين حال بيش��تر كوادكوپترها هنوز توس��ط يك 
كنترلگر با دو جوي استيك هدايت مي شوند، اما اكنون يك 
طراحي جديد ارائه ش��ده كه در آن مي توان پهپاد را با يك 
انگش��ت كنترل كرد. كنترلگر Shift كه شامل يك دسته 
و يك حلقه براي انگشت شست دس��ت است، اكنون براي 
منبع يابي در سايت كيك استارتر قرار گرفته است. هدف از ساخت اين فناوري، ارائه روش ساده تر به 
مبتديان براي استفاده از پهپاد و كنترل آن است. خود پهپاد از يك دوربين 4k با قابليت ثبت تصاوير 
13 مگاپيكسلي و يك حافظه هشت مگابايتي آنبرد برخوردار است و حتي مي تواند 30 دقيقه به پرواز 
ادامه دهد. كنترلگر اين پهپاد شامل يك دسته كوچك است كه در يك دست قرار گرفته و حركت 
انگشت شست در حلقه باالي آن به هدايت پهپاد مي پردازد. همچنين ضامن هايي در جلو اين دسته 

قرار دارد كه مي توان از آن براي تغيير جهت پهپاد توسط انگشت اشاره بهره برد. 

خودرو

خودروي مفهومي ميتسوبيشي مي آيد
ش��ركت خودروس��ازي ميتسوبيشي مدتي اس��ت كه در 
طراحي خودرو گام مهمي برنداشته و اكنون درصدد جبران 
آن برآمده است. پس از گذشت چند سال از درجا زدن اين 
كمپاني در طراحي ميتسوبيش��ي قدمي ديگر برمي دارد و 
آن هم توليد و عرضه نمونه هاي كانس��پت خود اس��ت كه 
پيش از اي��ن در رويداد هاي مختلف معرفي ش��ده بودند. 
چرخ هاي بزرگ، سقف شيش��ه اي و خطوط پررنگ به كار رفته در اين خودرو، ظاهري خشن به 

آن بخشيده است. 

روبات

روبات پوشيدني معلوليت را پايان مي دهد
دانشمندان چيني نوعي روبات پوشيدني طراحي كرده اند 
كه به افراد داراي معلوليت براي ايس��تادن كمك مي كند. 
اين روبات پوش��يدني اندام تحتاني به افرادي كه مبتال به 
معلوليت براي توانايي مجدد در راه رفتن هس��تند كمك 
مي كند. اين روبات كمك آموزش��ي در بهب��ود راه رفتن 
بيماران بسيار مؤثر بوده و به سرعت در حال پيشرفت است. 
اسكلت روبات طراحي شده به بيماران سكته مغزي در بهبود توانايي و به ايستادن در بيماران مبتال 

به معلوليت كمك مي كند. 

آي تي

ربودن ماشين هاي مجازي لينوكس
Rowhammer FFS با 

 رضا محمدي
محققان هلندي يك نسخه جديد از حمله Rowhammer را شناسايي كرده اند كه ماشين مجازي 
لينوكس، كه اغلب براي خدمات ميزباني ابر اس��تفاده مي شود را در معرض خطر قرار داده است.  
اين حمله به مهاجمان اجازه دستكاري حافظه كامپيوتر را فقط با استفاده از بدافزارها مي دهد كه 
به طور مداوم در حال چكش كاري يك رديف سلول از حافظه است كه بيت آن تغيير مي كند و در 

نتيجه بيت هاي كل حافظه كامپيوتر تحت تأثير قرار مي گيرد. 
حمالت Rowhammer در طول س��اليان، تكامل يافته اس��ت.  حمالت اوليه در مقابل حافظه 
DDR3 موفقيت آميز بود، اما سال گذشته، محققان ثابت كردند كه در مقابل حافظه DDR4 نيز 
مؤثر است.  شرايط زماني به بدترين حد خود مي رسد كه محققان متوجه انجام اين حمله از طريق 
جاوا اسكريپت مي شوند. اين بدين معني است كه مهاجمان از طريق اينترنت مي توانند حافظه 
يك كامپيوتر را آلوده كنند.  حمله FFS Rowhammer عليه ماشين هاي مجازي در لينوكس 
كار مي كند.   حمله جديد كه FFS ناميده مي شود، نسخه ديگري از Rowhammer است كه در 
ارتباط با deduplication حافظه، يك فرآيند از طريق برخي اسالت هاي خالي سامانه هاي عامل 
 :FFS« به وسيله يافتن موجوديت هاي تكراري و ادغام آنها با هم كار مي كند.  در پژوهش آنها با نام
چكش كاري سوزن در پشته نرم افزار«، محققان جزئيات حمله Hammering را در كارگزارهاي 
ابري لينوكس شرح داده اند.  اين حمله كه اساساً همان س��ناريو Edge است، تنها با اين تفاوت 
است كه روي حافظه ماشين هاي مجازي مشترك مبتني بر لينوكس انجام شده است.  محققان 
توضيح مي دهند: »در اين مرحله، با اس��تفاده از FFS مهاجم مي تواند صفحات حافظه فيزيكي 
قرباني را با الگوهاي شناخته شده )يا قابل پيش بيني( محتويات، تغيير دهد. سوءاستفاده از اين 
حمله مشروط به تغيير دادن اين الگوها در س��طح حافظه فيزيكي است كه مي تواند مهاجم را به 

توانايي ها و مكان هاي مناسبي براي حمله برساند. 

افتتاح تلسكوپ اپتيكي ايران براي رديابي داده هاي فضايي 
پروژه راه اندازي تلسكوپ اپتيكي براي رصد اجرام فضايي كه در مركز فضايي ماهدشت البرز 
آغاز به كار كرده است، اواخر آذرماه امسال افتتاح رسمي مي شود. پروژه »رديابي اپتيكي اجرام 
فضايي« در چارچوب يك همكاري بين المللي با سازمان همكاري هاي فضايي آسيا و اقيانوسيه 
)اپسكو( انجام گرفته و قرار است در سال جاري از سوي معاونت توسعه كاربرد و خدمات فضايي 
سازمان فضايي ايران به بهره برداري برس��د. در اين زمينه مقرر شد سه تلسكوپ اپتيكي براي 
رديابي داده هاي فضايي در ايران، پاكستان و پرو مستقر شده تا امكان رديابي و تبادل اطالعات 

كسب شده اجرام فضايي مهيا شود. 

 دستاورد


