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اخبارداخلی
جهرمی:تشعشعات رادیویی خارج از حد
استاندارد درکشور نداریم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت  :سیستم پایش آثار
امواج بر شاخص های حرارتی نه تنها در تهران بلکه در چند
شهر کشور دایر شده است و تاکنون پارامترهای گرمایی
ناشی از اثر تجمیعی تشعشعات خارج از حد استاندارد به
ما گزارش نشده است.
بــه گ ــزارش ایــرنــا  ،محمدجواد آذری جهرمی اف ــزود :
تشعشعات رادیویی آنتن های مخابراتی تهران اندازه
گیری شــده و نتیجه را ســازمــان تنظیم مــقــررات اعالم
می کند .نتایج نشان داده است که این اشعه ها همواره
براساس استانداردهای حرارتی بوده است.وی همچنین
از انجام چهار پروژه در حوزه دولت الکترونیک در سال ۹۷
خبر داد و افزود :ثبت گوشی های تلفن همراه یکی از این
پروژه ها بود که اجرا شد ،پروژه سیماک دومین پروژه در
حوزه دولت الکترونیک است و الکترونیکی کردن خدمات
سالمت یکی دیگر از این برنامه هاست.

همکاری ایران ولهستان برای بازارسازی
محصوالت دانش بنیان
حاجیان  -بــراســاس تفاهم نامه همکاری بین ایــران
ولهستان که روزگذشته درحاشیه نمایشگاه اینوتکس
 2018امضا شــد ،زمینه تجاری ســازی وب ــازار سازی
محصوالت دانش بنیان دوکشور فراهم می شود.
امین رضا خالقیان مدیرکل ارتباطات وامور بین الملل
پارک فناوری پردیس درحاشیه مراسم امضای این تفاهم
نامه به خراسان گفت  :این تفاهم نامه یک قراردادهمکاری
پنج ساله است که بین پارک فناوری پردیس وبزرگ ترین
پــارک فناوری لهستان به امضا رسیده است واهدافی
چون گسترش همکاری های بین المللی شرکت های
دانــش بنیان ،برگزاری رویــداد های مشترک درحــوزه
علم وفناوری ،تجاری سازی محصوالت دانش بنیان و
بازارسازی برای این محصوالت را دنبال خواهدکرد .به
گفته وی  ،درفــاز اول اجــرای تفاهم نامه ،تجاری سازی
و ب ــازارس ــازی تجهیزات پزشکی هــدف گـــذاری شده
است ودر مراحل بعدنیز این همکاری هادر حوزه تولید
وصــادرات دارو انجام خواهد شد وی همچنین از انعقاد
قراردادتجاری سازی دستگاه نانوسکوپ نیروی اتمی
ساخت ایران ( )AFMدر قالب این تفاهم نامه خبر دادو
افــزود :در قالب این تفاهم نامه شرکت های ایرانی می
توانند درلهستان دفاترکاری ایجاد کنند.

انسداد  1120درگاه پذیرنده اینترنتی
هزارو  120درگاه پذیرنده اینترنتی متخلف از ابتدای
امسال در شبکه پرداخت الکترونیک کشور غیرفعال
شد.به گزارش فارس  ،پس از هماهنگیهای بهعمل آمده
میان دستگا هها و نهادهای مرتبط با امنیت و سالمت
فضای مجازی و با استفاده از روشهای جدید ،درگاههای
مشکوک به انجام تراکنشهای غیرقانونی ،شناسایی
و پس از اعــام به شرکتهای ارائــه خدمات پرداخت
الکترونیک و حصول اطمینان از تخلف این درگاهها برای
انسداد کامل و دایم آنها اقدام شد .بر این اساس هزار و
 120درگاه متخلف که متعلق به حدود  550پذیرنده بود،
پس از انجام هماهنگیهای الزم ،شناسایی و غیرفعال
شد .اطالعات این درگاهها و پذیرندگان نیز پس از انسداد
کامل در اختیار مراجع قانونی از جمله دادستانی کشور،
پلیس فتا و بانکمرکزی قرار داده شد.
بررسی آماری درگاههای مسدود شده نشانمیدهد از
بیشتر این درگاهها برای انجام اعمال خالف قانونی مانند
قمار و شرطبندی استفاده می شد.

احضار شاخهای اینستاگرام به پلیس فتا
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان این که بیش از ۳۰
درصد پروندههای مربوط به شاخهای اینستاگرام که از
سوی فتای ناجا اعــام میشود ،مربوط به تهران بزرگ
است،افزود:تاکنونیکسوماینپروندههابهنتیجهرسیدهو
مسئول یا مدیر صفحه به فتا احضار و اقدامات الزم درباره آن
ها انجام شده است .به گزارش ایلنا ،سرهنگ تورج کاظمی
با اعالم این که روزانه ۶تا ۷میلیون حمله سایبری به کشور
میشود،درباره اقدامات مجرمانه از طریق هک وای فای
خانگی گفت :وقتی مجرمان بخواهند هویت خود را مخفی
کنند ،برای این که پلیس و مرجع قضایی نتواند به مجرم
اصلی دست پیدا کند ،با هک وایفای خانگی به سیستم
اینترنت دسترسی پیدا میکنند و از این طریق جرایم خود
را مرتکب میشوند.
این افراد با سوءاستفاده از اینترنت یا آیپی شهروند عادی
اقدامات مجرمانه خود را انجام میدهند ،چراکه پلیس
بعد از ردیابی برای شناسایی مجرم به یک آیپی یا نشانی
میرسدکهمجرمدرآننیستومربوطبهفردبیگناهدیگری
می شود.وی ادامه داد :نداشتن آگاهی کامل یا ناآشنایی و
تسلط نداشتن بر سیستمهای فضای مجازی از جمله وای
فای خانگی یک کاربر باعث میشود نفوذپذیری به این فضا
برای مجرمان حرفهای ساده شود و در حقیقت هک وای
فای خانگی جزو راحتترین مواردی است که میتوان از
طریق آن جرمی را مرتکب شد.اگر کاربران دانش سایبری
بهتریداشتهباشندوبهمحضخریدوایفایرمزآنراتغییر
دهند و دسترسی را محدود کنند قاعدتا این سوءاستفادهها
کمتر میشود.

زهرا حاجیان  -بهمن سال گذشته بود که وزیر ارتباطات
وفناوری اطالعات با طرح این وعده که پیامک های سیاه به
زودی سفید می شوند ،ازمصوبه ای خبر داد که با اجرای آن
مشکلدریافتپیامکهایتبلیغاتیناخواستهبهطورکلی
حل می شود .با اجرای این مصوبه قرار بود اپراتورها سامانه
ای راطراحی کنند تا به مشترک این امکان را بدهدکه قبل
ازدریافتپیامک،خودشآنراانتخابکند.جهرمیتاکید
کرد که با این اقدام ،پیامک های سیاه تبلیغاتی با رضایت
مشترک به پیامک سفید تبدیل و منافع مشترک در این
خدماتدرنظرگرفتهمیشود.حاالیکسالازطرحاینوعده
گذشتهوپیامکهایسیاهنهتنهاسفیدنشدهبلکهمزاحمت
هایپیامکیهمچنانمشترکانراآزارمیدهدوخبریهم
از سامان دهی نیست .هرچند در سال های اخیر برای رفع
مزاحمتهایپیامکی،سامانههایمتعددیمانندسامانه
800و...راهاندازیودرمقاطعینیزطبقضوابطموجودبا
ارسالکنندگانپیامکهاازشمارههایشخصیوسرشماره
هایارسالکنندهپیامکبرخوردهاییشدهاست.اماوضع
موجودنشانمیدهدهیچیکازاینراهحلهاتاثیریبرحل
معضل پیامک های تبلیغاتی نداشته است به همین دلیل
موضوعپیامکهایتبلیغاتیهمیشهیکپایثابتانتقادات
مشترکانتلفنهمراهازطریقشبکهاجتماعیتوئیتربهوزیر
ارتباطاتاستکهخواستارحلاینمعضلهستند.بهتازگی
نیزطبقآنچهوزیرارتباطاتبهمشترکانمعترضوعدهداده
بود  ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سامانه ای
را با عنوان سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و
پیامکهای تبلیغاتی در اپراتورهای تلفن همراه راه اندازی
کردهاستتامشترکانبتوانندبااستفادهازاپلیکیشنهای
مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات
ارزشافزودهوپیامکهایتبلیغاتی،ازامکاناتاینسامانه
استفادهکنند!
▪یکدههجوالنپیامکهایمزاحمرویاعصابمردم

بیش از یک دهه است که پیامک های تبلیغاتی  ،بی هیچ
ضابطه و قانون مشخصی ،با طیف وسیعی از محتواها  ،از
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سامانهایبرایپایانیکدهه
مزاحمتهایپیامکی
تبلیغ برای فروش کاالهای گوناگون گرفته تا پیامک هایی
کهارائهخدماتمختلفگردشگری ،پزشکی،آموزشیو...
را تبلیغ می کنند ،برای مشترکان تلفن همراه ارسال می
شود وهمین میزان وسیع دریافت پیامک باعث شده است
مشترکان ،روزانه ده ها پیامک تبلیغاتی را با این مضامین
دریافت کنند ،به طوری که اغلب مشترکان از این که هر روز
ناچارندبخشزیادیازوقتخودرابرایحذفکردنپیامک
هایتبلیغاتیازگوشیخودصرفکنند،ابرازنارضایتیمی
کنند.ایننارضایتیهاتنهابهاینمسئلهختمنمیشودبلکه
اغلب ما این تجربه را داشته ایم که پیامک های شخصی و
مهمماندرالبهالیپیامکهایتبلیغاتیزیادگممیشود.
با این حال به رغم اعتراض مستمر مشترکان و با وجود طرح
وعده های مکرر از سوی مسئوالن ،راهکارهایی که تا کنون
برای سامان دهی این روند پیاده سازی شده است  ،نه تنها
درحلاینمسئلهوکاهشپیامکهایتبلیغاتیموثرنبوده
بلکهبررسیهانشانمیدهدمیزانپیامکهایتبلیغاتیبا
افزایش هم مواجه بوده است  .این درحالی است که شورای
عالیفضایمجازیدرسال ۹۳باتصویبآییننامه«سامان
دهی پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده» ،سه نهاد
وزارت ارتباطات ،وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را
متولی این موضوع قرار داد .دامنه این موضوع چنان وسیع
است که در دوره ای وزیر ارتباطات وقت برای پاسخ گویی
بابتموضوعپیامکهابهمجلسفراخواندهشد.اماباوجود
همه این اقدامات  ،همچنان پیامک های تبلیغاتی معضلی
برای مشترکان موبایل محسوب می شود.البته نباید این
واقعیت را از نظردورداشت که سود هنگفتی که با ارسال
پیامکهایتبلیغی،نصیبشرکتهایارسالکنندهپیامک
و اپراتورهای تلفن همراه می شود آن قدر باالست که اجازه
نمیدهدصاحبانمنافعبهراحتیازآن چشمپوشیکنند.
▪پیامکهایتبلیغاتیهیچگاهبهصفرنمیرسد!

حسین فالح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات
وارتباطات رادیویی درگفت و گو با خراسان و در پاسخ به
این که چرا معضل پیامک های تبلیغاتی به رغم مصوبات

گوناگونوصدوربخشنامههاوراهاندازیسامانههایمتعدد
همچنان به قوت خود باقی است می گوید  :ما معتقدیم
ارسالپیامکهایتبلیغاتینسبتبهقبلکمترشدهاست
اما نمی توان انتظار داشت که تعداد این پیامک ها به صفر
برسد  .البته ارسال پیامک از سرشماره ها به شدت کاهش
یافتهاستاماهنوزهممواردیوجوددارد.
▪قطع روزانه  1000سیم کارت شخصی ارسال کننده
پیامک

فالحجوشقانیبابیاناینکهروزانهبیشازهزارسیمکارت
شخصی را که اقــدام به ارســال پیامک می کنند قطع می
کنیممیگوید:امادوبارهبایکشمارهجدیداقدامبهارسال
پیامک می کنند به هرحال اگر بخواهیم این مسئله را برای
همیشه برطرف کنیم به نظر می رسد به زمان بیشتری نیاز
داریم اما انتظارمان این است که با وجودسامانه مدیریت
پیامکهایتبلیغاتیکهبهتازگیشاهدراهاندازیآنبودیم،
معضلپیامکهایناخواستهبرایهمیشهبرطرفشود.
▪چگونهپیامکهایتبلیغاتیخودرامدیریتکنیم؟

به دنبال اعتراض های گسترده مشترکان به ارسال

پیگیر

ی وع
ده ها

انتقاد وزیرعلوم ازنحوه تخصیص بودجه به
پژوهش

پیامک هــای تبلیغاتی ،بــه تــازگــی سامانه مدیریت
دریافت پیامک های تبلیغاتی راه انــدازی شده است
تا مشترکان بتوانند دریافت پیامک های انبوه خود را
مدیریت کنند .براین اساس مشترکان هر سه اپراتور
تلفن همراه میتوانند با مراجعه به سایت اپراتورها و
نصب اپلیکیشنهای مدیریت حساب خود و ورود به
منوی مدیریت خدمات ارزش افــزوده و پیامک های
تبلیغاتی ،از امکانات این سامانه استفاده کنند.دریافت
اطالعات راهنما برای آشنایی مشترکان با انواع پیامک
ها ،مشاهده وضعیت فعلی عضویت در سرویس های
پیامکی ،قطع یا برقراری دریافت پیامک های تبلیغاتی
به تفکیک پیامک های مربوط به اپراتور یا دیگر پیامک
ها و عضویت در سرویس های قابل ارائه اپراتور براساس
دستهبند یهای خــاص ،از امکانات سامانه مدیریت
پیامک های ارزش افــزوده و تبلیغاتی است  .همچنین
مشترکان می توانند در تماس با سامانه پیامکی 195
اعتراض خود را به پیامکهای تبلیغاتی ارسال شده اعالم
کنند  .در این صورت اگر دو شکایت درباره مزاحم بودن
پیامکی در سامانه  195به ثبت برسد ،رسیدگی به این
شکایت ها در دستور کار قرار می گیرد.

تازه های فناوری
درمان زخمهای مزمن با استفاده از باند هوشمند
ایسنا  -دانشمندان آمریکایی ،نوعی باند هوشمند
ابــداع کردهاند که میتواند با سنجش میزان عفونت
خون ،زخمهای مزمن را بررسی و درمان کند.
ممکن است درمان زخمهای مزمن پوستی،
دشــوار باشد اما نباید زخمها بیش از حد
درمــان شوند و بیماران بیش از حد الزم
در معرض آنتیبیوتیک قرار گیرند .از این
رو ،دانشمندان به فکر اخــتــراع یک باند
هوشمند افتادند که استفاده از دارو را تا حد
نیاز کاهش میدهد .یک گروه پژوهشی از "دانشگاه
تافتس"( )Tufts Universityآمریکا ،بانداژی ابداع

کردهاندکهضخامتآن،تنهابهسهمیلیمترمیرسدواز
یکنوارشفاف،یکژلآنتیبیوتیکباقابلیتفعالشدن
درگرماواجزایالکترونیکیانعطافپذیرتشکیل
شدهاست.یکیازایناجزا،حسگریاستکه
 pHخون را اندازه میگیرد .اگر اندازه pH
باالی 6.5باشد،نشاندهندهعفونیبودن
خون است .این بانداژ ،شامل یک حسگر
دماستکهوجودعفونترادرخونشناسایی
میکند.عالوهبراین،دانشمندان،حسگرهایی
ابداع کردهاند که میتواند میزان هواافزایی را که از
نشانههایالتیاماست،اندازهگیریکند.

آینه هوشمند لباس مناسب را به مشتری پیشنهاد می کند
مهر  -یک خرده فروشی آنالین آینه هوشمندی در یک
فروشگاه نصب کرده که رنگ،استایل و ویژگی های
فردی هر مشتری را تشخیص می دهد و لباس
هایی به او پیشنهاد می کند که مناسب
هستند .خرده فروشی آنالین علی بابا
با همکاری شرکت تولید کننده لباس
 ، Guessیک سیستم هوش مصنوعی به
نام  Fashion AIرا به کار گرفته اند .این
سیستم به افراد کمک می کند در فروشگاه
ها لباس هایی بخرند که با یکدیگر تناسب دارند.
این سیستم هوش مصنوعی هنگام خرید کاربر

تکه های لباس را کنار هم قرار می دهد ودر حقیقت
یک آینه هوشمند در فروشگاه اســت که می تواند
رنگ،استایل و ویژگی های فردی هر مشتری
را تشخیص دهد و براساس آن لباس هایی
به او پیشنهاد کند که مناسب هستند .این
آینه حتی می تواند با توجه به لباس هایی
که آنالین خریده شده اند نیز ظاهری
مناسب برای مشتری فراهم کند .هر تکه
لباس در فروشگاه مجهز به بلوتوث RFIDو
حسگرهای حرکتی است که به طور خودکار آن ها
را در آینه هوشمند نمایش می دهد.

با  81.6میلیارد دالر ؛

مدیرعامل فیس بوک سومین فرد ثروتمند جهان شد

مارک زاکربرگ  ،بنیان گذار فیس بوک با کنار زدن   وارن
بافت (سرمایه گذار قدیمی آمریکایی) در جایگاه سومین
فرد ثروتمند جهان ایستاد .ثروت مدیر عامل فیس بوک به
 81.6میلیارد دالر می رسد و به این ترتیب او سومین فرد
ثروتمند دنیا لقب گرفت.اکنون ثروت زاکربرگ ۳۷۳
میلیون دالر بیش از وارن بافت است.
در فهرست ثروتمندترین افــراد جهان ،موسس فیس
بوک پس از جف بزوس (صاحب خرده فروشی آنالین
آمازون) و بیل گیتس(صاحب مایکروسافت) قرار دارد.

حدود  ۹۸درصد ثروت زاکر برگ به سهام او در فیس
بوک تعلق دارد .این نخستین بار است که سه مقام اول
فهرست افــراد ثروتمند دنیا در صنعت فناوری فعال
هستند .این درحالی است که چندی پیش به دلیل
رسوایی افشای اطالعات کاربران ،ارزش سهام فیس
بوک به شدت سقوط کرد و در  ۲۷مارس به 152.22
دالر رسید.
امااکنونارزشسهامفیسبوکبهرقمبیسابقه203.23
دالر رسیده است.مارک الیوت زاکربرگ برنامه نویس

رایانه و مؤسس  شبکه اجتماعی آنالین
فــیــسبــوک در آمــریــکــاســت .در فــوریــه
ســال  ۲۰۰۴مــیــادی زاکــربــرگ همراه
با چند دانشجوی هم اتاقی اش ،ادواردو
ســاوریــن( ،)Eduardo Saverinانــدرو مک
کالوم( ،)Andrew McCollumو داستین
موسکاویتز( )Dustin Moskovitzشبکه
اجتماعی فیس بوک را راه اندازی کردند.
آنها فیس بوک را از اتاق خوابگاهشان

...
اخبار

در دانشگاه هاروارد راه اندازی و سپس
شـــروع بــه مــعــرفــی آن بــه دانــشــجــویــان
دانشکدههای دیگر کردند .بعد فیس
بـــوک بــه ســرعــت گــســتــرش یافت
بهطوریکهدرسال ۲۰۱۲تعداد
کاربرانفیسبوکحدودیک
میلیارد نفر بود .هم اکنون
ایــن رقــم بیش از 1.5
میلیاردنفر است.

وزیر علوم گفت  :هر سال پیشنهادهای مربوط به بودجه
پــژوهــش بــه ســازمــان برنامه وبــودجــه کــشــور ارائـــه می
شود امابا توجه به مدل بودجه ریزی،سازمان برنامه و
بودجه نمی تواند عدد را باال ببرد تا سهم پژوهش از تولید
ناخالص ملی به یک درصــد برسد.بنابراین در بخشی
ازبودجه دانشگاه ها ابتدا باید مبالغ مربوط به حقوق و
هزینه ها اختصاص پیداکند و در نهایت هرچه باقی ماند
به پژوهش اختصاص یابد.دکتر منصور غالمی درگفت
وگو با مهر با اشــاره به آخرین وضعیت سهم پژوهش از
تولید ناخالص ملی گفت :امسال میزان سهم پژوهش از
تولید ناخالص ملی به کمی باالتر از نیم درصد یعنی ۵۹
صدم درصد رسیده است .وی خاطرنشان کرد  :ما هرسال
پیشنهادهای مربوط به بودجه را به سازمان برنامه و بودجه
کشور ارائه می کنیم و در تمامی این پیشنهادها تقاضا داریم
موضوع پژوهش دیده شود اما آن ها نیز یک مدل از بودجه
را محاسبه و اجرا می کنند.بنابراین بودجه ای به دانشگاه
ها اختصاص داده می شود که این مراکز در ابتدا باید مبالغ
مربوط به حقوق را کنار بگذارند ،بعد از آن هزینه ها برآورد
شود و در نهایت هرچه باقی ماند به پژوهش اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد  :درکالن موضوع سازمان برنامه و
بودجه در توزیع های خود نمی تواند عدد را باال ببرد که
سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک درصد برسد
بنابراین بخشی از مباحث مربوط به بودجه پژوهش و سهم
آن از تولید ناخالص ملی را باید سازمان برنامه و بودجه
توضیح دهد.

  پاسخ وزیر ارتباطات به توئیت کاربر معترض
درباره یک کالهبرداری پیامکی
باشگاهخبرنگاران/چندروزیاستکهبحثارسالپیامک
برای دریافت شارژ رایگان در فضای مجازی داغ شده و
صدای اعتراض کاربران را نیز درآورده است؛ پیامک هایی
که مشترکان را به ارسال یک عدد به فالن شماره و دریافت
شارژ رایگان ترغیب می کنند اما مشخص نیست در نهایت
چه چیزی نصیب شان می شــود.از جمله این پیامک ها،
پیامکیبااینمضموناست":سالمداداشخوبی؟زودعدد
 2رو بفرست به  307553شارژ می ده! گرفتیش بزنگ".
یکی از کاربران توئیتر این پیامک را برای آذری جهرمی وزیر
ارتباطاتبهاشتراکگذاشتهوازاودرخواستکردهموضوع
راپیگیریکند.جهرمیهمکهمعموالدرتوئیترفعالاستو
مشکالت کاربران را از این طریق پیگیری می کند ،در پاسخ
او نوشته است":این کار هم کالهبرداری و دزدی از مردم
است .عالوه بر برخورد قانونی با عوامل ،وجوه کالهبرداری
شده نیز باید به مشترکان بازگردد".این کاربر ادعا کرده
است که ارسال این پیامک با آگاهی و اطالع اپراتورهای
تلفن همراه صورت می گیرد .اگر واقعا چنین است تکلیف
مشترکان و خسارتی که به آن ها وارد می شود بر عهده
کیست؟ اما اگر این گونه نیست چرا اپراتورها اقدام عملی
در این خصوص انجام نمی دهند؟

پردازنده شنوایی یکپارچه طراحی و ساخته
شد
محققان ایرانی برای حل مشکالت جامعه و جلوگیری از
افزایش تعداد کودکان ناشنوا اقدام به طراحی و ساخت
نخستین پردازنده شنوایی یکپارچه کردهاند.به گزارش
فارس ،طبق تحقیقات دانشگاههای هاپکینز و کالیفرنیا
"یک فرد ناشنوا یا کمشنوا از  53هزارتا یک میلیون دالر
برای دولت و جامعه اطراف خود به علت مشکالت شنوایی
خسارت وارد میکند" .

...

کوتاهازجهانعلم
کشف نشانگرزیستی برای شناسایی یک
پاتوژن خطرناک
ایسنا  -تصور کنید یک پاتوژن خطرناک مقاوم در برابر
تمام آنتی بیوتیکها وجود دارد که میتواند زندگی افراد
سالم را به طور کامل تحت تاثیر قرار دهد و سبب نابینایی،
عفونت "گوشت خوار" ،آبسه مغزی و مرگ افراد شود.
این پاتوژن به کابوس بسیاری از پزشکان از جمله "توماس
ای روســو"( ،)Thomas A. Russoاستاد دانشکده علوم
پزشکی "دانشگاه بوفالو" ،تبدیل شده است .هفت سال
پیش این استاد مطالعه خود را درباره "کلبسیال پنومونیه
بدخیم"()hypervirulentKlebsiellapneumoniaیک
مورد نادر از باکتریهای بیماری زای"کلبسیال پنومونیه"
( )K. pneumoniaeآغاز کرده است .این باکتری گرم
منفی ،غیرمتحرک ،دارای کپسول ،تخمیرکننده الکتوز،
بی هوازی اختیاری و استوانهای شکل است .هیچ روش
دقیقی برای تشخیص گروه "بدخیم"(( hypervirulentاز
نوع سنتی باکتریهای "کلبسیال پنومونیه" که اغلب هم در
نیمکره غربی دیده می شوند ،وجود ندارد.

تولید خودکار دارو با فناوری یادگیری ماشین
ایسنا  -محققان موسسه فناوری ماساچوست موفق به
ابــداع یک مدل طراحی دارو شد هاند که با استفاده از
فناوری یادگیری ماشین میتواند مولکولهای درمانی
تولید کند .توسعه و بهبود داروهـــا همیشه یک روند
پرسابقه ،طوالنی و مورد بحث بوده است .شیمیدانها
با هــدف ایجاد یک درمــان جدید بــرای یک بیماری یا
عالمت خاص ،مولکولها را میسازند و تغییر میدهند
و دیگر مواقع هم برای بهبود یک دارو که اکنون وجود
دارد ،تالش میکنند .اما این کار ،زمان زیادی میطلبد
و به دانش بسیار تخصصی نیز نیاز دارد و معموال منتهی
به دارویی میشود که کارایی الزم را ندارد .اما محققان
موسسه فناوری ماساچوست( )MITدر حال استفاده از
فناوری یادگیری ماشین برای خودکار کردن این فرایند
هستند" .ونگونگ جین" ،دانشجوی دکترای علوم رایانه
و آزمایشگاه هوش مصنوعی این موسسه گفت :انگیزه ما
از این کار ،جایگزین کردن روند اصالح ناکارآمد انسان
در طراحی مولکولها با طراحی خودکار و قابل اطمینان
مولکولهای تولیدی است.
CMYK

