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رهنمود

پيشرفت علمي ايران
خوش��بختانه مس��ئله فناورى نانو يك تجربه 
موفقى است براى كشور ما و نشان دهنده اين 
است كه وقتى يك مجموعه عالقه مند و دلسوز 
و بامعرفت به كار متمركز مي شوند بر روى يك 
نقطه خاصى و كار را ب��ا برنامه پيش مي برند، 
پيشرفت هاى محس��وس و جهش وارى در آن 
كار به وجود مى آيد. پيشرفت كار فناورى نانو 
در واقع براى ما ع��الوه بر اينكه خودش ارزش 
دارد، از اين جهت هم كه يك نمونه اى است كه 
ما بتوانيم در همه  كارهاى كشور از اين نمونه 
تبعيت كنيم و آن را معيار ق��رار بدهيم، براى 
ما ارزش دارد. امروز خوشبختانه مى بينيم ما 
در اين مقوله علمى و تحقيقى جهش به وجود 

آمده؛ يعنى كار به صورت جهشى پيش رفت. 
بيانات رهبر انقالب پس از
 بازديد از نمايشگاه دستاوردهاى 
فناورى نانو- بهمن ۹۳

شيوه نوين درمان سرطان و ترميم زخم در كشور
 درمان س��رطان و از بين بردن باكتري هاي محل زخم، با اس��تفاده از نوع��ي روش درماني به 
نام »فوتودايناميك« به دس��ت محقق��ان داخلي انجام ش��د. خاطره خرس��ندي درباره روش 
»فوتودايناميك تراپي« اظهار كرد: اين روش در واقع يك روش درماني نوين است كه با استفاده 
از حساس گر نوري و طول موج خاصي از ليزر، به توليد اكسيژن هاي فعال مي پردازد تا بافت يا 
سلول هاي مورد نظر را از بين برده و اثر درماني داشته باشد. از اين روش بيشتر در درمان سرطان 
مالنو و برست )پوست و سينه( و ترميم زخم استفاده مي شود و بدين ترتيب باكتري هايي كه در 
محل زخم ها از جمله زخم هاي ديابتي وجود دارند و باعث كند شدن روند ترميم زخم مي شوند 

از بين مي رود. 

 دستاورد

 مترجم: مرضيه رضاسلطاني
وصل�ه پوش�يدني فراص�وت جديدي 
ك�ه ب�ه ص�ورت غيرمزاحم به فش�ار 
خون ش�ريان هاي عميق زير پوس�ت 
نظارت مي كن�د، مي تواند ب�ه افراد در 
شناسايي مش�كالت قلبي عروقي در 
مراح�ل اولي�ه و با دقت بيش�تر كمك 
كن�د. در آزمايش�ات، اي�ن وصل�ه 
ب�ه خوب�ي برخ�ي روش ه�اي باليني 
اندازه گيري خ�ون عمل كرده اس�ت. 

نظارت ممتد بالدرنگ بر تغييرات فش��ار 
خون بيماران قلبي يا ريوي و كساني كه به 
صورت بحراني بيمار هستند يا تحت عمل 
جراحي هستند، از جمله كاركرد هاي اين 
وصله است. اين وصله ازفراصوت استفاده 
مي كند تا بتوان از آن ب��راي دنبال كردن 
غيرمزاحم عالئم حياتي و س��يگنال هاي 
فيزيولوژيكي از اعماق بدن استفاده كرد. 

شنگ زو، پروفسور نانو درباره اين تحقيق 
مي گويد: »دستگاه هاي پوش��يدني تا به 
حال به سنجش سيگنال هاي سطح پوست 
يا زير پوست محدود بوده اند. اما اين تنها 
آغاز كار اس��ت. با ادغام كردن تكنولوژي 
فراصوت به ل��وازم پوش��يدني، مي توانيم 

س��يگنال هاي بس��يار زي��اد، رويداد هاي 
بيولوژيكي  و فعاليت هايي را كه از آن خبر 
نداريم به صورت غيرمزاحم دريافت كنيم. 
اين ن��وآوري مي تواند در پزش��كي قلب و 
عروق كارآمد باشد. در اتاق عمل، مخصوصاً 
در عمل هاي پيچيده قلب و عروق، ارزيابي 
دقيق فش��ار خون مركزي نياز اس��ت؛ در 
اين موارد، اين دستگاه مي تواند جايگزين 

روش هاي سنتي شود.«
يك مزيت ب��زرگ اين كار اين اس��ت كه 
تكنول��وژي فراص��وت را به ي��ك پلتفرم 

پوش��يدني تبديل مي كن��د. اهميت اين 
نكته به اين خاطر است كه مي توانيم از اين 
پس به صورت ممتد و غير مزاحم، به عالوه 
رگ هاي بافت كم عمق، بر رگ هاي اصلي 
خون كه در عمق زير پوس��ت قرار دارند، 

نظارت كنيم. 
اين وصله ورق نازكي از جنس االس��تومر 
سيليكون اس��ت كه طرحي تحت عنوان 
ساختار »پل جزيره« دارد؛ به عبارت ديگر، 
آراي��ه اي از قطع��ات الكترونيكي كوچك 
)جزيره( كه هر كدام با سيم هاي فنر شكل 

به هم متصل ش��ده اند )پل(. ه��ر جزيره 
شامل چند الكترود و دستگاه هايي به نام 
مبدل پيزوالكتريك اس��ت كه در صورت 
عبور جريان الكتريسيته، امواج فراصوت 
را توليد مي كنند. پل هايي ك��ه آنها را به 
هم متصل مي كند، از س��يم هاي نازك و 
فنرمانند مسي ساخته ش��ده اند. ساختار 
جزيره- پل اين امكان را فراهم مي كند كه 
كل وصله با پوست همس��ان شده و بدون 
لطمه زدن به عملكرد الكترونيكي، كشيده، 

خم شده يا پيچانده شود. 
اين وصله با اس��تفاده از ام��واج فراصوت، 
قطر ضربان رگ هايي را كه در عمق چهار 
سانتي متري زير پوست قرار دارند، به طور 
ممتد ضبط مي كند. اين اطالعات سپس با 
نرم افزاري سفارشي به شكل موجي ترجمه 
مي شود. هر قله، دره، شكاف و شكل كلي 
موج نشانگر فعاليت يا رويدادي به خصوص 
در قلب اس��ت. اين س��يگنال ها اطالعات 
كاملي براي ارزيابي سالمتي قلبي و عروقي 
بيمار در اختيار پزش��ك ق��رار مي دهند. 
همچنين مي توان از اي��ن اطالعات براي 
پيش بيني نارسايي قلبي، تعيين مناسب 

بودن تأمين خون و... استفاده كرد. 
 منبع: ساينس ديلي

فناوريفراصوتيفشارخونراازداخلبدناندازهميگيرد

 مترجم: علي طالبي
انسان ها هميش�ه ماهر و چيره دست 
بوده ان�د و اي�ن مهارت تا ح�د زيادي 
به ق�درت بيناي�ي آنها نس�بت داده 
مي ش�ود. ام�ا روبات ها هن�وز در اين 
زمينه از انس�ان ها عقب تر هس�تند. 
مس�لمًا پيش�رفت هايي وجود داشته 
اس�ت؛ زي�را چندي�ن دهه اس�ت كه 
روبات ه�ا در محيط هاي كنترل ش�ده 
مث�ل خط�وط مونت�اژ توانس�ته اند 
ي�ك ش�يء را چندي�ن ب�ار بردارند. 

اخي��راً پيش��رفت هايي در زمينه بينايي 
كامپيوتري ميسر ش��ده كه روبات ها را 
قادر مي كند بين اشيا تمايز قائل شوند، 
اما با اين وجود، روبات ها هنوز شكل اشيا 
را درك نمي كنند و به اي��ن دليل بعد از 
برداش��تن چيزي، نمي توانن��د با آن كار 

خاصي انجام دهند. 

محقق��ان مي گوين��د ك��ه آنه��ا در اين 
زمينه چند پيشرفت كليدي داشته اند؛ 
سيستمي كه به روبات ها اجازه مي دهد 
به صورت تصادفي، اشيا را بررسي كرده 
و آنها را درك كنند، به اندازه اي كه قادر 
باشند كار هاي به خصوصي با اشيايي كه 

از قبل نديده اند، انجام دهند. 
به عنوان مثال مي توانيم براي وادار كردن 
روبات براي گرفتن يك چيز از قس��مت 
 DON مش��خص، مثاًل از زبان كفش، از
استفاده كنيم. روبات از اين پس مي تواند 
به كفشي كه تا به حال نديده نگاه كند و با 
موفقيت زبان آن را لمس كند. رويكرد هاي 
بس��ياري براي دس��تكاري قادر نيستند 
قس��مت هاي به خصوص يك ش��يء را از 
زواياي مختلف شناسايي كنند. به عنوان 
مثال، الگوريتم هاي موج��ود نمي توانند 
فنجان را از دس��ته بگيرند، مخصوصاً اگر 
فنجان در جهت هاي مختلف قرار گرفته 

باشد، مثاًل راست يا كنار. 
اين تيم تحقيقاتي كاركرد هاي مختلفي 
را براي اين تكنولوژي در نظر دارد، نه تنها 
در محيط هاي توليدي، بلكه در خانه ها. 
تصور كنيد به اين سيس��تم، تصويري از 
خانه مرتب و منظم بدهي��د تا هنگامي 
كه س��ر كار هس��تيد، خانه را تميز كند 
يا از تصوير ظروف غذا اس��تفاده كنيد تا 
سيس��تم موقع مس��افرت رفتن، ظروف 

غذاي شما را جمع كند. 
آنچه شايان ذكر است اينكه هيچ يك از 
داده هاي انسان عنوان نشده بودند، بلكه 
سيس��تم »خودبازبين« اس��ت و نياز به 

اطالع رساني به انسان را ندارد. 
دو رويكرد معمول در برداش��تن اشيا به 
دست روبات ها شامل يادگيري بر اساس 
كار و ايج��اد الگوريتم جامع برداش��تن 
اس��ت. در مقابل ه��ر دو تكنيك  موانعي 
وجود دارد؛ روش هايي كه بر اساس كار 

هستند به سختي بر وظايف ديگر تعميم 
داده مي شوند و الگوريتم جامع برداشتن 
قادر به انج��ام وظايفي ك��ه تفاوت هاي 
جزئي مش��خصي دارند، نيس��ت؛ مثاًل 
قرار دادن اش��يا در محل مش��خص. اين 
سيستم با سيس��تم ها ديگر تفاوت دارد. 
ن��وزادي 18 ماه��ه را تص��ور كنيد كه 
نمي فهمد مي خواهيد با كدام عروس��ك 
بازي كند اما مي تواند خيلي از چيز ها را 
بردارد و كودكي چهار ساله كه مي تواند 
به درخواست »برو ماش��ين را از انتهاي 
قرمز بردار« عمل كند. در آينده، اين تيم 
اميدوار است سيس��تم را تا حدي بهبود 
ببخشد كه قادر باشد وظايف به خصوص را 
با دركي عميق از شيء مربوط انجام دهد، 
مانند يادگيري گرفتن يك شيء و حركت 
دادن آن به منظور دستيابي به يك هدف 

نهايي، مثل تميز كردن ميز كار. 
 منبع: ساينس ديلي

روز
ير 

صو
ت

پژوهش��گران كش��ور موفق به طراحي و ساخت روبات 
جراح��ي از راه دور با قابليت انج��ام جراحي روي بافت 
سخت جمجمه انس��ان ش��دند. دكتر مهدي عروجي، 
استاديار گروه مهندسي پزشكي - بيوالكترونيك دانشگاه 
تربيت مدرس در تشريح پروژه سامانه روبات جراحي از 
راه دور گف��ت: اين پروژه يك روب��ات جراحي از راه دور 
است كه در اين فاز، تمركز آن روي جراحي كرانيوتومي 
يا برداشتن قسمتي از بافت سخت جمجمه انسان است. 
هدف از اين پروژه كمك به آسيب ديدگاني است كه در 
مناطق محروم دچار خونريزي و ضربه مغزي مي شوند. 
در تحقيقات انجام شده تكه اي از جمجمه كه خون زير 
آن جمع شده اس��ت، برش داده مي شود، فشار ناشي از 
لخته خون از مغز بيمار برداشته ش��ده و بيمار تا اولين 
مركز درماني زنده مي ماند. اي��ن روبات قادر به جراحي 
كرانيوتومي يا به عبارتي ايجاد سوراخ و برش در جمجمه 
است. فاز اوليه روباتي است كه داراي دو بازو است. بازوي 
سوراخ كننده كه در جمجمه دو سوراخ ايجاد مي كند و 
بازوي برش دهنده كه فاصله بين دو س��وراخ مذكور را 
برش مي دهد و البته اين روبات با كنترل جراح از راه دور 

كار سوراخ و برش را انجام مي دهد. 

جراحي بافت سخت جمجمه با روبات جراحي از راه دور 

اينروباتاشيارادركميكند

سالمت

شيرين كننده هاي مصنوعي
 باكتري هاي مفيد روده را

 مي كشند
ي��ك مطالع��ه جدي��د ادع��ا مي كن��د ك��ه 
ش��يرين كننده هاي مصنوعي مانند آسپارتام، 
سوكرالوز و س��اخارين مي توانند باكتري هاي 
مفي��د روده را مختل كنند. ي��ك خبر بد براي 
افرادي كه شيرين كننده هاي مصنوعي مصرف 
مي كنند. تحقيقات جديد نش��ان داده اس��ت 
محصوالت��ي كه به عن��وان جايگزين��ي براي 
ش��كر اس��تفاده مي ش��وند، به عنوان يك سم 
براي باكتري هاي مفي��د روده عمل مي كنند. 
باكتري هاي زيست تاب هنگام تشخيص سموم، 
نور توليد مي كنند كه اي��ن ويژگي، آنها را يك 
نماينده مناس��ب براي آزمايش يك سيس��تم 
ميكروبي پيچيده مي كند. هنگامي كه محققان 
باكتري هاي زيست تاب را در معرض غلظت هاي 
معيني از شيرين كننده هاي مصنوعي قرار دادند، 
دريافتند كه باكتري ها سمي شده اند. تنها مقدار 
يك ميلي گرم در ميلي ليت��ر از اين ماده كافي 
است تا باكتري هاي مفيد روده را تحت تأثير قرار 
دهد. اين براي افرادي كه از شيرين كننده هاي 
مصنوعي اس��تفاده مي كنند، خبر بدي است، 
چراكه ي��ك باكتري روده مختل ش��ده، عامل 
ايجاد مشكالت سالمتي مختلفي خواهد بود. 
مطالعات قبلي، شيرين كننده هاي مصنوعي را 

به بروز ديابت و چاقي مرتبط كرده بود.

فناوري

ماشين لباسشويي به اندازه يك قالب صابون!
محققان آلماني گجتي ب��ه اندازه يك قالب صابون 
ابداع كرده اند كه پس از قرار گرفتن در سينكي پر 
از آب با ايجاد امواج اولتراسونيك لباس هاي كثيف 
را مي شويد. يك گجت چندبار مصرف مي تواند هر 
سينك ظرفش��ويي را به يك ماش��ين لباسشويي 
تبديل كند و با امواج اولتراس��وند لباس ها را تميز 
كند. اين دس��تگاه به نام Dolfi ي��ك گجت قابل 
حمل و به اندازه ي��ك قالب صابون اس��ت. گجت 
مذكور مي تواند لباس هاي كثيف را در ۳۰ دقيقه تمي��ز كند. براي اين منظور هنگامي كه گجت 
در سينك قرار مي گيرد حباب هايي ايجاد مي كند كه امواج آب را به سمت داخل هدايت مي كند. 
براي استفاده كافي است كاربر دستگاه پالستيكي را روش��ن كند و آن را داخل سينكي پر از آب 
بيندازد، سپس لباس هاي كثيف و مايع ش��وينده را نيز اضافه كند. امواج اولتراسونيك حاصل از 
دستگاه در آب حركت مي كند و حباب هاي ريز با فشار باال ايجاد مي كند. اين حباب ها امواجي از 

آب را مي سازند كه كثيفي روي لباس ها را پاك مي كند.
-----------------------------------------------------------------------

روباتي كه هواپيماي ۱۳۰ تني را حركت مي دهد
به تازگي روباتي كوچك ساخته شده كه مي تواند 
هواپيماي 1۳۰ تني را حركت دهد. به كارگيري 
اين روبات تا ۵۴ درصد از ميزان تأخير در پروازها 
كاس��ته اس��ت. از اين روبات براي حركت دادن 
هواپيما به سمت عقب استفاده مي شود. روبات 
مذكور Mototok نام دارد و يك وسيله نقليه 
اس��ت كه از راه دور كنترل مي ش��ود. دستگاه 
مذكور با بات��ري كار مي كند. عمر هر بار ش��ارژ 
باتري نيز سه روز است. استفاده از روبات مذكور در فرودگاه سبب مي شود تا از ميزان تأخير 

پروازها كاسته شود.
-----------------------------------------------------------------------

جست وجوي زير دريا با كمك بازوي روباتيك
پژوهش��گران يك بازوي روباتيك اب��داع كرده اند 
كه امكان جست وجوي س��اده تر زير دريا را فراهم 
مي كند. آنها يك بازوي روباتيك را روي زيردريايي 
نصب كرده اند تا امكان اكتش��افات زيردريايي را به 
شكل س��اده تري فراهم كند. اين بازوي روباتيك 
با يك دس��تكش مجهز به مجموعه اي حسگر نرم 
كنترل مي شود. يك نفر بايد دستكش را به دست 
كند و براي كنترل بازو، آن را حركت دهد.  بازوي 
روباتيك بخش هاي قابل تغييري با قابليت خم شدن، چرخيدن و برداشتن اشيا دارد؛ در نتيجه 
مي تواند عملكردي مانند يك دس��ت واقعي داش��ته باش��د. نيروي اين بازو، با كمك يك موتور 
هيدروليك تأمين مي ش��ود كه به گفته پژوهشگران براي اس��تفاده در مكان هاي ناهموار و دور 
از دسترس مناسب اس��ت. اين فناوري تاكنون روي يك زيردريايي سه نفره و در اعماق اقيانوس 
آزمايش ش��ده اس��ت. س��ازندگان بازوي روباتيك باور دارند كه روزي مي توان اين فناوري را در 

آزمايشگاه هاي زيردريايي به كار گرفت. 
-----------------------------------------------------------------------

پيش بيني ابتال به آلزايمر با كمك هوش مصنوعي
پژوهشگران براي پيش بيني ابتال به آلزايمر، نوعي 
الگوريتم مبتني بر هوش مصنوعي ارائه داده اند. يكي 
از بزرگ ترين چالش هاي پيش روي پژوهشگراني 
كه در مورد آلزايمر تحقيق مي كنند، يافتن راهي 
براي شناسايي بيماراني است كه در مراحل ابتدايي 
ابتال به زوال ش��ناختي هس��تند. پژوهش جديد 
نشان مي دهد كه ش��ايد هوش مصنوعي بتواند به 
پيش بيني دقي��ق بيماراني كه بيش��تر در معرض 
خطر ابتال به آلزايمر قرار دارند، كمك كند. از آنجا كه بيشتر درمان هاي احتمالي بيماري آلزايمر، 
در مراحل گوناگون آزمايش انساني با شكست مواجه شده اند، بسياري از پژوهشگران سعي دارند 
به جاي درمان، از بروز بيماري پيشگيري كنند. مشكل اينجاست كه در حال حاضر، هيچ روش 
مؤثري براي شناسايي بيماري كه در مراحل ابتدايي ابتال به آلزايمر است، وجود ندارد. پژوهشگران 
در اين بررسي جديد قصد دارند هوش مصنوعي را براي ارزيابي داده هاي تشخيصي، آموزش دهند 

تا روش مؤثرتري براي پيش بيني ابتال به آلزايمر ارائه كنند.

خودرو

ركورد شتاب صفر تا ۱۰۰ به كمتر از 2 ثانيه رسيد!
يك شركت ژاپني پيش فروش خودروي برقي 
خود را از اين هفته آغاز مي كند. اين خودرو در 
عرض كمتر از ۲ ثانيه ۶۰ مايل بر ساعت سرعت 
مي گيرد. اين خودرو ۴۳۰ اسب بخار نيرو دارد 
و وزن آن كمتر از هزار و ۹۰۰ پوند اس��ت. اگر 
خودرو ش��ارژ كامل داشته  باش��د، 18۶ مايل 
مس��افت را طي مي كند. نمونه اوليه خودرو دو 

موتور ۴۰ كيلوواتي را در خود جاي داده  است.

پزشكي

توسعه يك درمان نوين
 براي بهبود حركت

 در بيماران سكته مغزي
پژوهش��گران موفق به توس��عه ي��ك درمان 
تحريك كننده »عصب واگ« شده اند كه اين 
درمان به طور قابل توجهي باعث بهبود توانايي 
حركت در بيماران س��كته مغزي مي ش��ود. 
عصب واگ ي��ا واگ��وس طوالني ترين عصب 
مغزي و دهمي��ن زوج اعصاب مغ��زي از 1۲ 
جفت عصب مغز اس��ت كه در بلعي��دن غذا، 
صحبت ك��ردن، فعاليت هاي پاراس��مپاتيك 
و هاضمه نقش دارد. اين عصب مانند بيش��تر 
اعصاب مغزي از س��اقه مغز آغاز مي ش��ود و 
به ش��اخه هاي متعددي تقس��يم مي شود كه 
عصب دهي اغلب عضالت حلق و حنجره، مري، 
معده و پاراسمپاتيك قلب، ريه، كبد، طحال را 
انجام مي دهد. دستگاه مذكور مبتني بر اصل 
هماهنگ سازي تحريك عصب واگ با حركت 
اس��ت و باعث افزايش پالستيس��يته عصبي 
در مغز مي ش��ود كه اين كار منجر به بهبودي 

توانايي حركت افراد مي شود.


