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دریافت پیام های فیس بوک
از طریق پوست!

...

فناورینانودرمسیر حفظسیاره زمین

اخبارداخلی
وزیر علوم مطرح کرد :

تحقق اقتصاد دانشبنیان تنها راه
برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور
فارس -وزیر علوم با اعالم این که برای پیگیری فرمایش
های رهبر معظم انقالب در زمینه علم وفناوری کمیته ای
تشکیل شده است ،گفت :خوشبختانه فضای بسیار مثبتی
در حوزه علم و فناوری ایجاد شده است چرا که تنها راه برون
رفت از مشکالت اقتصادی کشور ،تحقق کامل اقتصاد
مقاومتی و دانشبنیان است.

هشدار مرکز افتا درباره کرم اندرویدی
باشگاه خبرنگاران  -مرکز مدیریت راهبردی امنیت
فضای تولید و تبادل اطالعات ریاست جمهوری درباره
کشف کرم اندرویدی در حال گسترش در دستگا ههای
اندرویدی ،هشدار داد .هفته گذشته یک هشدار جدی در
جوامع امنیت سایبری مطرح شد که طبق آن دستگاههای
اندرویدی با پورت دیباگ باز و در معرض ارتباطات از راه
دور ،به بازار عرضه میشوند.مرکز مدیریت راهبردی افتای
ریاست جمهوری در این باره اعالم کرد :این باگ ،مسئله
جدیدی نیست و اولین بار توسط  Netlab ۳۶۰ Qihooدر
ماهفوریهشناساییشد.اینمشکلزمانینمایانشدکهیک
کرم اندرویدی در حال گسترش در دستگاههای اندرویدی
کشف شد که دستگاهها را با یک کاوشگر ارز دیجیتالی به
نام  ADB.Minerآلوده میکرد.کرم  ADB.Minerاز
پل دیباگ اندروید یا )Android Debug Bridge (ADB
سوءاستفاده میکند؛  ADBیک ویژگی در سیستم عامل
اندروید است که توسط آن دستگاههای معیوب ،عیبیابی
میشوند.در نسخههای پیشفرض اندروید ،این ویژگی
غیرفعال است و کاربر باید به صورت دستی آن را از طریق
اتصال USBفعال کند .عالوه بر این ،قابلیت ADBاز حالتی
پشتیبانیمیکندکهتوسعهدهندهمیتواندبااتصالWiFi
نیز از این ویژگی استفاده کند.هم اکنون ،بهترین توصیه
این است که از غیر فعال بودن رابط  ADBدر تنظیمات
دستگاه خود اطمینان حاصل کنید .همچنین پژوهشگران
به اپراتورهای موبایل توصیه میکنند تا از اتصاالت ورودی
به پورت  ۵۵۵۵جلوگیری کنند.

جلوگیری از نفوذ فلزات سنگین خاک به
سفره های آب زیر زمینی با فناوری نانو
ایرنا -پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از
مواد طبیعی ،نانوکامپوزیتی تولید کردهاند که میتواند
منجر به تثبیت فلزات سنگین در خاک شده و از انتشار آنها
به آبهای زیرزمینی جلوگیری کند.در صنایع معدنی به
طور ناخواسته ،حجم زیادی از خاکهای اطراف منطقه
عملیاتی به دنبال حمل و نقل و انباشت مــواد یا انتشار
پسابها و گرد و غبار به غلظتهای باالیی از فلزات آلوده
میشوند .این آلودگی برای اکوسیستم منطقه خطرناک
بوده و باعث حاصلخیز نبودن منطقه و آلودگی سفرههای
آب زیرزمینی میشود .در این راستا محققان کشورمان
یک نانوافزودنی اصالح شده در تثبیت آالیندههای معدنی
در خاک را بررسی کرده اند  .نتایج این پژوهش نشان داده
است که نانوکامپوزیت سنتز شده ،قابلیت چشمگیری در
بیتحرکسازی فلزات و جلوگیری از انتشار آنها در محیط
دارد.ایــن نانوکامپوزیت به دلیل داشتن ریزمغذیهای
مورد نیاز گیاهان ،میتواند به عنوان کود بهکار رفته و منجر
به حاصلخیزی خاکهای آلوده شود.

آموزش رایگان  ICTبه افراد جویای کار
مهر-رئیسدانشکدهمخابراتبااشارهبهالزاموزیرارتباطات
در فراهم کردن زیرساخت های آموزشی ایجاد ۹۰هزار
شغل مرتبط با  ICTگفت :هدف از این طرح رایگان ،مهارت
آمــوزی به افــراد جویای کار است.وحید یزدانیان با اشاره
به حکم وزیر ارتباطات برای فراهم سازی زیرساخت های
آموزشی و مهارتی ۹۰هزار شغل مرتبط با فناوری اطالعات
و ارتباطات اظهار کرد :این آموزش ها برای افراد جویای کار
آمادهورودبهبازارکاردرنظرگرفتهشدهکهبهصورترایگان
است و باید ظرف مدت یک سال این میزان اشتغال در حوزه
 ICTدرکشورایجادشود.ویادامهداد:درحوزه( ITفناوری
اطالعات) ظرفیت ایجاد شغل با وجــود استارت آپ ها و
شرکتهایدانشبنیان،بسیارباالبوده؛باوجوداینمشکل
عمده ،احصای مشاغل در این بخش است .از آن جایی که
منظومه فعالیت کاری در حوزه ITشفاف نیست و مخاطبان
آنبراساسذائقهجامعهشکلمیگیرند،شناساییوشمارش
ایجاد اشتغال در این بخش به سختی صــورت می گیرد.
یزدانیان ادامه داد :در زمینه مهارت آموزی به سربازان نظام
وظیفهنیزباتفاهمصورتگرفتهباستادکلنیروهایمسلح
مقررشدتربیتسربازمعلمانیکهاقدامبهآموزشICTبهسایر
سربازانمیکنندبهصورترایگانانجامپذیرد.

گــروه دانــش وفــنــاوری  -فناوری نانو ظرفیت زیــادی
برای ارتقای محیطزیست دارد .با توجه به این که انتظار
مـیرود در  50سال آینده ،مصرف انــرژی و مواد 300
درصــد رشد داشته باشد .تاکنون نیاز فزایند ه بشر به
زمینههای گوناگون باعث توجه کمتر به لزوم حفاظت
از محیطزیست شده است .اما با استفاده از این فناوری
میتوان محیطزیست را حفظ کرد.
به گزارش فارس ،انتظار میرود در 50سال آینده ،مصرف
انرژی و مواد  300درصد رشد داشته باشد .تاکنون نیاز
فزاینده بشر به زمینههای گوناگون باعث توجه کمتر به
لزوم حفاظت از محیطزیست شده است.
از جمله این موارد میتوان به تولید مواد زاید جامد شهری،
آثار زیستمحیطی ناشی از وسایل نقلیه ،آلودگی آبهای
زیرزمینی و روان آبهای کشاورزی اشاره کرد .فناوری
نانو ظرفیت زیــادی بــرای ارتــقــای محیطزیست از دو
طریق دارد ،یکی کاربرد مستقیم نانومواد برای ردیابی،
پیشگیری و رفع آالیندهها و دیگری کاربرد غیرمستقیم
با استفاده از فرایند طراحی صنعتی تمیزتر و تولید
محصوالت سازگار با محیطزیست .در ادامه چند مثال
از کاربرد فناوری نانو در حفاظت از محیط زیست ذکر
شده است.
▪بارورسازی ابرها

باتوجه به مشکل کمآبی در بیشتر کشورها ،یکی از
راهکارهایی که دولـتهــا به منظور تامین آب بیشتر
استفاده میکنند ،بارورسازی مصنوعی در ابرهاست .هم
اکنون برای این منظور اغلب از ذرات بسیار کوچکی نظیر
بلور نمک استفاده میشود.
بلورهای نمک ،هستهزایی را بر عهده داشته و باعث
میشوند تا آب در اطراف آن ها شکل گیرد .با جمع شدن
آب بیشتری در اطراف این بلورهای نمک ،امکان بارش
باران به وجود میآید.

با توجه به مکانیزم مذکور میتوان از فناوری نانو برای
باالبردن بهرهوری به میزان قابل توجهی استفاده کرد .به
این منظور ،افزودن تیتانیای فوق آب دوست به بلورهای
نمک میتواند تا  100برابر توان جذب و متراکم کردن
بخار آب را در این بلورها افزایش دهد .در نتیجه راندمان
استفاده از این بلورهای نمک بسیار باال میرود و پیشرفت
قابل توجهی در بارورسازی مصنوعی ابرها انجام میشود.
▪آب آشامیدنی

آیا میدانید هزینه تصفیه آب آشامیدنی چندین برابر
هزینهای اســت کــه مــا بــه عــنــوان آببــهــا مـیپــردازیــم؟
تحقیقات نشان میدهد استفاده از فــنــاوری نانو در
تصفیه آب ،میتواند هزینههای تصفیه را تــا حــدود
زیـــادی کــاهــش ده ــد .انــســانهــا ب ــرای سالمتی خود
احتیاج بــه آشامیدن آب سالم دارنـــد .آب سالم آبی
است که نه بو داشته باشد و نه مزه و باید زالل هم باشد.

رنــگ موجود در آب آشامیدنی نهتنها به خاطر ظاهر
آن باید از آب زدوده شود،بلکه چون این رنگ ها می
توانند منشأ تولید تــری هالو متان باشند ،خطرناک
محسوب مــی شــونــد .ایــن مــاده هنگام ترکیب بــا کلر
موجب تشکیل کلروفرم و دیگر ترکیبات هالوژنه مضر
و سرطان زا ناشی از وجــود اسیدهای معدنی است.
رنگ موجود در آب طبیعی معموال از تجزیه مواد آلی آن
حاصل میشوند.
اغــلــب روشهــــای مــتــداول ب ــرای تصفیه آب ق ــادر به
جداسازی مواد فوق نیستند ،لیکن با استفاده از غشاهای
نانو میتوان تا  99درصد اینگونه مواد را بهسهولت از آب
جدا کرد.
▪تولید سبز هیدروژن

پیلسوختی هیدروژنی یک مبدل انــرژی شیمیایی به
انـــرژی الکتریکی بــا بـــازده بــاالســت کــه آلــودگـیهــای

زیستمحیطی نیز نــدارد .در این پیلها از واکنش بین
هیدروژن و اکسیژن ،آب ،حــرارت و الکتریسیته تولید
میشود .با توجه به این که این پیلها بدون این که آلودگی
زیستمحیطی داشته باشند ،انــرژی الکتریکی با بازده
بــاال تولید میکنند ،بسیار مــورد توجه هستند .امــا این
پیلها با چالشهای متفاوتی روبه رو هستند که یکی از
آن ها تولید هیدروژن به صورت سبز است .یعنی تولید
هیدروژنباانواعآلودگیهایزیستمحیطیهمراهنباشد.
به صـورت کلی میتـوان گفت فنـاوری نانـو در حفاظت
از محیـطزیسـت دارای ظرفیت های بسـیار زیـادی در
زمینههـای تصفیـه آب ،خـاک و هـواسـت .بـه گونـهای که
انتظـار مـیرود تا سـال  2020بـازار محصـوالت نانـو در
این حـوزه به 42میلیـارد دالر برسـد .با اسـتفاده از فنـاوری
نانو میتـوان هزینههـای کاهـش انـواع آلودگیهـای
محیـطزیسـتراکمتـرکـرد،میتـوانبـانانوحسـگرهاپایـش
تبسـیاربـاال
آالیندههـایموجـوددرآب،هـواوخـاکرابـادق 
انجـامداد،میتـوانفرایندهـایتولیدبسـیاریازمـوادرابـه
صورتزیسـتسـازگاراصالحکـرد،میتوانفراینـدبازیافـت
بسـیاری از مـواد را تسـهیل کرد و همینطـور میتـوان
به صورت زیسـتسـازگار انـرژی با بـازده باال تولیـد کرد.
تولید هیدروژن معموال از گاز طبیعی صــورت میگیرد
ک ــه بــاعــث آســیــب ب ــه مــحــیـطزیــســت مـــیشـــود .یکی
از راهه ــای تولید سبز هــیــدروژن ،پخش زیستتودهها
در آب قلیایی و افــــزودن نــقــاط کــوانــتــومــی سولفید
کادمیم بــه آن هاست کــه در اثــر قــرار گرفتن در برابر
تــابــش نـــور ،هــیــدروژن شـــروع بــه آزاد شــدن میکند.
در واقع لیگنوسلولز موجود در زیستتودهها که وظیفه
استحکامدهیمکانیکیدرگیاهانرابرعهدهدارند،دراثر
فرایندمذکوربهعنوانمنبعتولیدهیدروژنعملمیکند.
در نتیجه طی این فرایند هیدروژن بدون آلودگی زیست
محیطیتولیدمیشودتادرفرایندیدوستدارمحیطزیست
مورداستفادهقراربگیرد.

تازه های فناوری
روباتی که خطر انفجار را هشدار می دهد
دانشمندان روباتی ساخته اند که مجهز به حسگرهای
مختلف و دوربین گرمایی است تا در دود ببیند.
این روبات می تواند خطر انفجار را به آتش
نشانان هشدار دهد.به گزارش مهر  ،این
روبات قرار است ماموریت های شناسایی
در ساختمان های مملو از دود یا قابلیت
دید کم را فراهم کند .به این ترتیب نقشه ای
برای آتش نشانان فراهم می شود.این روبات
هم اکنون می تواند با ترکیبی از دوربین گرمایی ،یک

دوربین با رادار سه بعدی و یک واحد (LiDARردیابی و
طیف یابی نور) در دود ببیند.تصاویر و اطالعات
دیگر به طور واقعی بــرای اپراتور انسانی
خارج ساختمان فرستاده می شود .این
اپراتور با استفاده از اینترنت می تواند
روبات را کنترل کند.همچنین روبات در
صورتقطعارتباطبااپراتوربهطورخودکار
راه برگشت به آخرین مکانی را می یابد که در
آن جا به اینترنت دسترسی داشت.

تولید لباس از پسماندهای غذایی!
شرکت"سرکیولر سیستم"(Circular Systems
) فناوری جدید "آگرالوپ"(  )Agraloopرا
توسعه داده است که در آن پسماندهای
مواد غذایی از قبیل پوست موز،برگهای
آنــانــاس و ساقههای کنف به فیبرهای
طبیعی تبدیل میشوند که میتوانند به
عنوان مــاد های برای بافت لباس استفاده
شوند.به گــزارش ایسنا ،کشاورزان با استفاده

هوش مصنوعی در مناظره با انسان برنده شد
یک سیستم هوش مصنوعی متعلق به شرکت آی بی ام
برندهمناظرهباانسانشد.بهگزارش مهر ،فناوری
هوش مصنوعی آی بی ام در مناظره ای ،یک
مناظره کننده حرفه ای را شکست داد.
این سیستم هوش مصنوعی کــه Project
 Debaterنـــام گرفته بــرای غربال کردن
اطالعاتازمنابعمعتبرطراحیشدهتاچشم
اندازیدقیقوارزشمنددرعصرارتباطاتفراهم
کند Project Debater.بــدون اتصال به اینترنت کار

می کند .با این حال سیستم هوش مصنوعی به صدها
میلیون سند ذخیره شده دسترسی دارد .بیشتر
این اسناد روزنامه و ژورنــال های آکادمیک
هستند .جالب تر آن که این سیستم هیچ
اطالعی از موضوع بحث نداشت .البته این
پروژه همچنان در حال توسعه است .امکان
دارد  Project Debaterســخــنــان خود را
با جمله بندی متفاوتی تکرار و گاهی اوقات از
عبارتهایخاصیاستفادهکند.

ارکستر روباتیک موسیقی می نوازد
از این سیستم قادر خواهند بود از طریق تولید
فیبرهای طبیعی و پایدار درآمــد بیشتری
کسب کنند.با وجود این که این فناوری
جدید اســت ،ارزش استفاده از آن در
صنایع تولید لباس نمود خواهد یافت.
فناوری "آگــرالــوپ" بــرای طبیعت مفید
خواهد بود و عالوه بر آن ،موجب سوددهی
در صنعت نساجی نیز میشود.

گوگل زمان مرگ شما را حدس میزند!

یک آهنگ ساز ایتالیایی با کمک ارکستر روباتیک
یکآلبومموسیقیتهیهکردهاست.اینارکستر
قابلیتنواختن۵۰سازمختلفازپیانوگرفته
تاسازهایبادیوپرکاشنرادارد.بهگزارش
مهر ،ارکسترروباتیک میتواندبیشاز۵۰
سازآکوستیکاز پیانو گرفتهتاسازهایبادی
و پرکاشن را بنوازد.این آهنگ ساز می تواند با
لپ تاپ خود این ابزارهای موسیقی را کنترل کند.
ایتنا  -گوگل همهچیز را میداند یا حداقل میتواند
احساس کند .حاال گوگل میتواند به شما زمان مرگتان
را بگوید.
ایــن غــول فناوری جهان در حــال انجام آزمایشهایی
بــا کمک رایــانــه و هــوش مصنوعی اســت کــه میتواند
پیشبینی کند آیا بیماران پذیرش شده در بیمارستان پس
از  ۲۴ساعت میمیرند یا خیر!هوش مصنوعی میتواند با
دقتی باالی  ۹۵درصد این آزمایش ها را انجام دهد و زمان
مرگ بیمار را پیشبینی کند.هوش مصنوعی با دریافت
اطالعاتی مانند سن ،جنس ،نژاد و نوع بیماری میتواند
زمان مرگ بیمار را پیشبینی کند.
البته ،این اطالعات بعدها با اطالعات پزشکی بیمار
در بیمارستان مانند تشخیصهای قبلی ،عالیم حیاتی
بیمار ،جوا بهای آزمایشگاهی و نظایر اینها ترکیب

در مرحله بعد صدای واقعی ابزار موسیقی را ضبط
و برای آهنگ سازی استفاده می کند.او می
گوید :مدت طوالنی است که روی این پروژه
کارمیکنم.اکنونآلبومیباکمکارکستر
روباتیک تهیه شده و همزمان روبات های
دیگری نیز در این باره در حال ساخت است.
وی بــرای تکمیل آلبوم مشغول جمع آوری
سرمایهدرکیکاستارتراست.
میشوند.
ابـــتـــدا ،ایـــن سیستم هـــوش مــصــنــوعــی تــوســط تیم
تحقیقاتی از دانشگا ههای استنفورد ،شیکاگو و UC
سانفرانسیسکو توسعه داده می شــود ولــی گوگل آن
را تصاحب و با یادگیری ماشینی آمــوزش میدهد.
گوگل برای آموزش هوش مصنوعی از اطالعات دو مرکز
بزرگ پزشکی  ۲۱۶و  ۲۲۱بزرگسال آمریکا استفاده
کرده است.
ایــن اطــاعــات نــزدیــک بــه  ۴۶میلیارد رک ــورد بودند
کــه تــوســط هــوش مصنوعی تجزیه و تحلیل شدند.
هــوش مصنوعی گوگل به مــرور توانست میان برخی
واژههای پزشکی و بیماریها با زندگی یا مرگ انسانها
ارتباط برقرار کند و بفهمد کدام فرد احتمال دارد زنده
بماند یا این که بمیرد.

...

کوتاه از جهان علم
قابلیت ارسال ویدئوهای بلند به اینستاگرام
اضافه میشود
باشگاه خبرنگاران  IGTV-قابلیت جدیدی در اینستاگرام
است که به کاربران اجــازه میدهد ویدئوهایی با زمان
بیشتر به اشتراک بگذارند.این بخش در اینستاگرام به نام
 IGTVقرار است آغاز به کار کند و بر اساس منابع مختلف،
در بخش اکسپلورر این اپلیکیشن قــرار خواهد گرفت.
مسئوالن اینستاگرام طی جلسههایی با تولیدکنندگان
محتوای ویدئویی ،به آنها انگیزه دادند تا ویدئوهایی بیش
از  10دقیقه بسازند.اینستاگرام با اضافه کردن  IGTVبه
اپلیکیشن خود قرار نیست با شبکههای تلویزیونی بزرگ
رقابت کند ،بلکه با این کار قصد دارد به جای کلیپهای
کوتاهی که در صفحات مختلف پخش میشوند ،بخشی
شبیه به بخشهای  YouTubeاضافه کند.

تشخیص دقیق سرطان با الگوریتم هوش
مصنوعی بایدو
زومیت -با کمک الگوریتم هوش مصنوعی متن باز شرکت
بایدو ،تشخیص سریعتر و دقیقتر سرطان امکا نپذیر
میشود .بایدو ،یکی از شرکتهای بزرگ سرویسدهنده
آنالین چین است که جست وجــوی اینترنتی ،فعالیت
اصلی آن محسوب میشود .ایــن شرکت با توسعه یک
الگوریتم هــوش مصنوعی ،گــا مهــای بلندی در جهت
تشخیص زودهنگام و دقیق سرطان برداشته است.
الگوریتم هوش مصنوعی متن باز بایدو ،میتواند سریعتر
و دقیقتر اسالیدهای حاوی بافتهای نمونهبرداری شده
را برای تشخیص سلولهای سرطانی تجزیه و تحلیل کند.

نسخه تحت وب پیام رسان اندروید
راهاندازی شد
باشگاه خبرنگاران  -باالخره پس از درخواستهای زیاد
کاربران اندروید ،گوگل رابط تحت وب پیام رسان خود
را راهانــدازی کرد.برای دسترسی به نسخه تحت وب این
برنامه کاربران اندروید باید در منوی اپلیکیشنMessages
دستگاه خود گزینه « »Messages for webرا انتخاب کنند
و در ادامه یک کد  QRرا اسکن کنند .گوگل گفته است
این نسخه به کاربران اجازه میدهد تا استیکر ،ایموجی و
عکسهای مد نظر خود را برای مخاطب شان ارسال کنند.
عالوه بر فرستادن این موارد ،کاربران با ویژگیهایی از
قبیل پیشنمایش لینکها ،پاسخهای هوشمند و قابلیت
کپی کردنOTPها و جست وجوی گیفهای متنوع روبه رو
خواهند شد.

ابداع سیستم عکس برداری و تحلیل سریع
هنگام جراحی
ایسنا -موسسه فناوری ماساچوست( )MITیک سیستم
عکس برداری سریع پزشکی ابداع کردهاند که تصویرهای
سه بعدی را با سرعت  1000برابر نسبت به قبل تحلیل
و به پزشکان هنگام عمل جراحی کمک میکند.این
رویکرد از آموزش الگوریتم با هزاران جفت از تصویرهای
پزشکی شروع شد که باعث میشد الگوریتم ،چگونگی
تطابق اسکنها و مقایسه معنیدار را فرا بگیرد .پس از آن،
میتواند هر پیکسل سه بعدی از هر دو تصویر را به صورت
همزمان مقایسه کند.این سرعت عمل برای جراحان بسیار
مفید خواهد بود ،چرا که میتواند در حالی که جراحان در
وسط جراحی هستند ،موفقیتآمیز بودن روند جراحی را
نشاندهد.درحالیکهمحققانرویاسکنهایمغزتمرکز
کردهاند ،این سیستم برای ریهها و هر ارگان دیگری که با
تجزیه و تحلیل سریع میتواند کار را برای پزشک و بیمار
آسانتر کند نیز مفید باشد.
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