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رهنمود

نخبهپروري
اگر بخواهي��م مجاهدت ]علمي[ ب��ه طور كامل 
انجام بگيرد، بايد يك توجه ويژه اي به دانشگاه ها 
بشود؛ چون دانش��گاه، محيط زيس��ت و محيط 
پرورش استعدادها و نخبه هاست. اينجا، هم بنياد 
ملي نخبگان وظايفي دارد، هم مديران و رؤساي 
دانشگاه ها و وزارت هاي دانش��گاهي مسئوليت 
دارند. نگاه بنياد ملي نخبگان ب��ر روي نخبگان 
نبايد اين بنياد را از نگاه به دانشگاه ها غافل كند، 
يعني بايد يك نگاه س��تادي به دانشگاه ها داشته 
باش��د و ارتباط بين مجموعه بنياد ملي نخبگان 
و دانشگاه ها بايد مستحكم شود. از آن طرف هم 
در دانشگاه ها نگاه نخبه شناس و نخبه پرور حتماً 
بايس��تي در مجموعه كارهاي دانشجويي وجود 
داشته باش��د كه البته در بخش هاي تحصيالت 

تكميلي، اين معنا بيشتر خواهد بود.
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- مهر ۸۹

آی تی

فناوری

ساختقويترينرايانهجيبيجهان
متخصص��ان به تازگي قوي تري��ن رايانه 
جيبي را ساختند كه مجهز به ويندوز 10 
و 128 گيگ حافظه داخلي اس��ت. اين 
ميني پي سي 5 اينچي با رزولوشن 1280 
در 720 پيكسل در ابعاد 135 در 90 در 
16 ميلي متر ساخته ش��ده و 230 گرم 
هم وزن دارد. پردازنده به كار رفته از نوع 
اينتل اتم Z8750 -X7 با دو مگ كش 
و سرعت 2/56 گيگاهرتز در كنار هشت 
گيگ رم قابل توجه است. روي اين ميني پي سي ويندوز 10 به طور كامل نصب شده و كاربران قادر به 
نصب اندرويد 5/1 نيز هستند. يك يو اس بي تايپ سي، يك يو اس بي نسخه 3/0 و 3 يو اس بي نسخه 
2/0 در كنار پورت اچ دي ام اي و گيگابيت اترنت، اجازه اتصال انواع كيبورد، موس، مانيتور، پروژكتور 

و... را به كاربر مي دهد. اين ميني پي سي بدون فن ساخته شده و سروصدا ندارد. 

كفشيكهدرونش»تردميل«دارد!
محققان به تازگي طرح��ي را ثبت كردند 
كه يك تردميل كوچ��ك در كف داخلي 
كتاني تعبيه ش��ده اس��ت. در نگاه اول به 
نظر مي رسد از آن جايي كه تردميل براي 
مقاصد كاهش وزن استفاده مي شود، شايد 
اين كار ه��م مربوط به س��وزاندن كالري 
صاحب كتاني باش��د، اما در حقيقت اين 
تردميل مينياتوري داخل كتاني، به منظور 
تسهيل پوشيدن كتاني در نظر گرفته شده 
اس��ت. نوار نقاله قابل چرخش در داخل كفش ها به منظور تسهيل فرايند پوشيدن كفش هاست. اين 
مكانيسم توسط يك موتور الكتريكي تأمين قدرت مي شود و ممكن است شامل سنسورهايي براي انجام 

كارهاي هوشمند باشد، اما اينكه اين كفش ها مورد نياز مردم است يا خير، هنوز مسئله است.
---------------------------------------------------------------------- 

ساعتهوشمندپروژكتوردارپوستدستتانرا
بهصفحهلمسيتبديلميكند

محققان اولين س��اعت هوشمند جهان 
مجهز به ويدئو پروژكتور را ساخته اند كه 
مي تواند پوست دست كاربر را تبديل به 
صفحه لمسي كند. فناوري اين ساعت 
بدين  صورت تعريف  شده است كه پس 
از روشن كردن ويدئو پروژكتور مي توان 
سطح نوراني را به عنوان نمايشگر لمسي 
اس��تفاده كرد كه اين نور مي تواند روي 
پوست دست فعال شود. در نمونه اوليه 
ساخته شده مي توان براي باز كردن ساعت روي اسكرين پوستتان ضربه زد و برنامه هاي تعريف شده 
را بازكرده و كليك كرد. اين ساعت قادر است صفحه لمسي 40 سانتي متر مربعي را ايجاد كرده و 
كاربر از آن استفاده كند. لومي واچ شامل يك بورد كامپيوتري، پروژكتور، حسگر عمقي، محفظه 
فلزي و باتري است و با داشتن ليزر قرمز، آبي و سبز به خوبي ديتاي دريافتي را روي پوست نشان 
مي دهد. ردياب دوبعدي، پردازنده كوآلكوم 1/2 گيگاهرتزي با معماري 4 هسته اي، 768مگابايت 
رم، چهار گيگ حافظه داخلي و يك باتري 740 ميلي آمپر س��اعت با قابليت واي فاي و بلوتوث، 
اين س��اعت را پش��تيباني فني مي كند. در ضمن اندرويد 5/1 نيز روي اين س��اعت نصب شده و 

قابل اجراست. گفته مي شود عمر باتري براي استفاده مداوم از ويدئو پروژكتور يك ساعت است. 
----------------------------------------------------------------------

ساختيكحسگرشخصي
براياندازهگيريمصرفروزانهنمك

محققان موفق به ابداع يك حسگر قابل 
تعبيه در دهان ش��ده اند ك��ه مي تواند 
مصرف بيش از حد نمك را به كاربر اخطار 
دهد. بر اساس مطالعه انجام شده مردم 
نمي توانند ميزان مصرف روزانه س��ديم 
خود را ب��رآورد كنن��د، در حالي كه 54 
درصد از آنها تخمين مي زنند كه مصرف 
آنها كمتر از مقدار واقعي است و در واقع 
تصور مي كنند به مق��دار معقول نمك 
مصرف مي كنند، در حالي كه اينطور نيست. اگر فردي نوعي بيماري مانند فشار خون باال، چاقي يا 
ديابت داشته باشد، دانستن مقدار صحيح مصرف روزانه نمك مهم است. به همين علت دانشمندان 
حسگر دهاني سديم را توسعه داده اند. اين دستگاه شامل يك غشاي فوق العاده نازك و تنفسي با 
اجزاي الكترونيكي انعطاف پذير است. اين اجزا شامل سنسورهايي هستند كه ميزان سديم را در آنچه 
مصرف كنندگان مي خورند يا مي نوشند، در زمان واقعي محاسبه مي كنند و به وسيله يك ماژول 
بلوتوث، اطالعات را به اپليكيشن روي يك گوشي هوشمند يا تبلت، تا فاصله 10 متري مي فرستند. 
دانشمندان اميدوارند اين فناوري را تا حد ممكن كوچك كنند تا نهايتاً بتواند به اندازه يك دندان 

شود. آنها همچنين مي خواهند از شر باتري خالص شوند، چراكه بايد هر روز شارژ شود.

روبات

ابداع

اولينعملجراحيستون
فقراتباكمكروبات

روبات هاي جراح، گاهي ق��ادر به انجام عملياتي 
هستند كه حتي ماهرترين جراحان نيز نمي توانند 
آنها را انجام دهند. پزشكان دانشگاه پنسيلوانيا با 
كمك يك روبات يك عمل جراحي ستون فقرات 
را انجام دادند. اين دانش��گاه تأييد كرده است كه 
براي اولين بار يك عمل جراحي را با اس��تفاده از 
»بازوهاي روباتيك داوينچي« انجام داده است تا 
يك تومور نادر كه در محل اتصال س��تون فقرات 
به جمجمه به وجود آمده بود را از بين ببرند. اين 
جراحي كه ماه آگوست سال 2017 انجام شد، دو 
روز به طول انجاميد. نخست پزشكان »برش هاي 
اولتراسونيك« در ستون فقرات ايجاد و سپس با 
كمك روبات، راهي را ب��راي از بين بردن تومور از 
طريق دهان بيمار آماده كردند. در مرحله بعد با 
كمك بخشي از استخوان هاي اين بيمار، قسمت 
حذف شده ستون فقرات را بازسازي كردند. نقش 
اين روبات در اين عمل جراحي بسيار حياتي بود 
زيرا اگر جراحان به اندازه كافي دقت نمي كردند، 
ممكن بود بيمار فلج ش��ود. از س��وي ديگر بايد 
مطمئن مي ش��دند تمام تومور برداشته شده، در 
غير اين صورت دوباره رشد مي كرد. البته ناگفته 
نماند كه در اين عمل، جراحان نيز نقش بس��يار 

مهمي را ايفا كردند. 

سختترازفوالد،سبكترازپر
امروز محققان به دنبال بررسي خواص مواد مختلف 
هس��تند تا ماده هايي  را كه مي توانند اس��تحكام 
بيشتری داشته باشند شناس��ايي كنند. تاكنون 
چند نمونه از اين مواد شناسايي شده كه سخت تر 
از فوالد هس��تند. فوالد هرقدر مس��تحكم باشد، 
س��خت تر از الماس نيس��ت، اما هيچ كدام از اين 
تركيبات فلزي نيس��تند و هنوز نمي ت��وان آن را 
جايگزين مناس��بي براي فوالد دانس��ت. عالوه بر 
اين، الماس هنوز براي استفاده در سازه هاي بزرگ، 
ماده اي بسيار گرانقيمت است. حال بايد ديد كدام 
مواد به س��ختي فوالد هس��تند و در چه مواردي 
مي توان آنها را جايگزين اين فلز محكم كرد؟ اكنون 
محققان با استفاده از شبيه سازي رايانه اي، ماده اي 
اسفنجي ش��كل طراح��ي كرده اند كه با داش��تن 
5 درصد چگال��ي فلز، 10 برابر قوي تر اس��ت. اگر 
چنين ماده اي ساخته شود، با جرمي بسيار سبك 
مي تواند وزن زيادي تحمل كند، بنابراين به ماده اي 
ايده آل براي استفاده در زيرساخت هاي سازه هاي 
معماري و عمران تبديل مي شود. گرافن هنوز بسيار 
گرانقيمت بوده و س��اخت آن كار دشواري است؛ 
بنابراين همچنان اس��تفاده از تركيبات پليمري و 
فلزات، كاربردي و به صرفه اس��ت. اما با پيشرفت 
فناوري و پيدا كردن روشي براي ساخت آسان تر، 
اين م��اده مي تواند تحول عجيبي در زيرس��اخت 
بس��ياري از تجهيزات و بناها ايجاد كند. استفاده 
از ماده اي داراي ردپاي كربن كه بسيار سبك تر از 
فلز، اما قوي تر است، عالوه بر اينكه نويد استحكام را 
بيشتر مي دهد، به كاهش دي اكسيدكربن و نزديك 

شدن به آينده سبز زمين كمك مي كند. 

دستاورد

نقشميكروبهايسالمروده
دركاهشبيماريهايقلبي

پژوهشگران مي گويند ميكروب هاي سالم روده، نقش مهمي در كاهش خطر ابتال به بيماري قلبي بر عهده دارند. 
پژوهش ها نشان داده اند داشتن ميكروب سالم روده مي تواند خطر ابتال به بيماري قلبي را كاهش دهد. به نظر 
مي رسد اين ميكروب ها كه در روده ما زندگي مي كنند، نقش مهمي در پيشگيري از ميزان بيماري هايي داشته 
باشند كه در اثر التهاب ايجاد مي شوند. پژوهشگران دريافته اند در چنين بيماري هايي، كمبود انواع باكتري هاي 
سالم روده و در نتيجه وجود گونه هاي كمتري از ميكروب به چش��م مي خورد. اين بررسي جديد نشان داد 
افرادي كه بيشتر به سختي شريان مبتال هستند، تنوع ميكروب كمتري در روده خود دارند و تنوع ميكروب در 
زنان داراي عروق سالم تر، بيشتر است. عالوه بر اين، ميكروب هاي ديده شده در سطوح باالتر خون افرادي كه 
عروق سالم تري دارند، ماده سودمندي توليد مي كنند. پژوهشگران دريافتند كه تقريباً دليل 10 درصد ميزان 
سختي سرخرگ، ميكروب هاي روده و ماده توليد شده توسط آنهاست. در مقابل، سطح كلسترول، سيگار 
كشيدن، ديابت و اضافه وزن، دليل كمتر از 2 درصد خطر ابتال به بيماري قلبي بودند. اين روش، در يك بررسي 
آزمايشگاهي براي افراد مبتال به ديابت كاربرد داشت. در اين بررسي، دانشمندان، ميكروب روده افراد سالم را به 
افراد مبتال به ديابت پيوند انتقال دادند. پس از چند هفته، ديابت بهبود يافت و ميكروب هاي روده تغيير كردند. 

چنين آزمايش هايي را مي توان براي درمان بيماري قلبي و بيماري هاي ديگر نيز به كار گرفت. 

  مترجم: علي طالبي
سلول هاي بنيادي خون ساز كه در مغز 
اس�تخوان مستقر هس�تند، مسئول 
تنظيم ميزان س�اخت خ�ون در بدن 
هس�تند. مي دانيم كه تحت ش�رايط 
خاصي از استرس، مانند افزايش سن 
يا التهاب، ظرفيت HSCs در نوسازي 
خ�ود -يك�ي از خصوصي�ات اصل�ي 
س�لول هاي بنيادي-كاهش مي يابد. 
هم اكن��ون گروه��ي از محقق��ان در 
ح��ال بررس��ي نق��ش مولك��ول در 
فرآيند هم ايس��تايي )متعادل س��اختن 
 HSCs خود نوس��ازي( س��لول هاي
هس��تند. مهم ترين كش��ف اي��ن گروه 
نش��ان داد كه در بدن بيماراني كه رژيم 
 »Spred1« غذاي��ي پرچرب��ي دارن��د
  HSCs از هم ايس��تايي س��لول هاي

محافظت مي كند. 
 Spred1 محققان به بررس��ي پروتئين
پرداختند زيرا اين پروتئين با مولكول ها 
پيون��د می خ��ورد. تحقيقات��ي كه روي 
 Spred1  موش هايي كه داراي كمبود
بودن��د نش��ان داد در ش��رايط ب��دون 
استرس، اين پروتئين براي فرآيند عادي 
هم ايس��تايي )تش��كيل اجزاي سلولي 
خون( حياتي نيس��ت. از اين گذش��ته، 
كمبود Spred1 باع��ث افزايش ميزان 
خودنوسازي سلول ها مي شود كه نتيجه 
آن بيشتر ش��دن طول عمر س��لول ها، 
افزايش حس رقابت و همچنين مقاومت 

بهتر در برابر فشار رواني است. 
محققان از يك نوع آسيب كه عاملش يك 
جهش در ژن اس��ت نيز استفاده كردند. 
آنها دريافتند كه كمبودها عامل سرطان 
خون نيست، از اين رو نتيجه گرفتند اين 

پروتئين نمي تواند يك عامل جلوگيري 
از پيشرفت تومور باشد. 

 در گونه وحشي موش ها، پير شدن، پيوند 
عضو و درمان با ليپوپلي ساكاريد )روشي 
ك��ه عفونت ب��ا باكتري را شبيه س��ازي 
مي كند( پروتئي��ن Spred1 را نامنظم 
مي كند. دانشمندان پيشنهاد مي كنند 
كه شايد اين نامنظم ش��دن منجر شود 
كه در موقعيتي كه اس��ترس هاي   رواني 
وج��ود دارد، عملك��رد HSCها مختل 

مي شود. 
 با اين حال زماني ك��ه محققان تأثيرات 
يك رژيم پرچربي را بر روي موش هايي 
ك��ه كمب��ود  Spred1 داش��تند مورد 

بررس��ي قرار دادند، متوجه ش��دند اين 
رژيم غذايي يك نوع خاص از س��رطان 
خون را فع��ال مي كند. يافته ها بس��يار 
واضح نشان  مي دهد كه نقش مهمي در 
تنظيم هم ايستايي سلول هاي خون ساز 
 ب��ازي مي كند. پي��ش از اي��ن محققان 
دريافتند استرس ناشي از حوادث باعث 
افزايش گلبول هاي س��فيد مي ش��ود. با 
افزايش استرس و ترس در افراد به دليل 
اينكه ضرب��ان قلب باال م��ي رود، تعداد 
گلبول هاي س��فيد نيز افزايش مي يابد 
چراكه قلب در حالت تهاجمي قرار دارد. 
استرس مي تواند باعث ايجاد زخم معده و 
به دنبال آن سوءتغذيه شود كه خود اين 

سوءتغذيه موجب سوءجذب مي شود و 
سوءجذب ناشي از سوءتغذيه هم موجب 
مي شود تا مواد غذايي نظير آهن و ساير 
مواد مورد نياز جذب نش��وند و به دنبال 
آن خون س��ازي بدن دچار مشكل شود 
و كم خون��ي را ايجاد كند. ب��ه طور كلي 
استرس به واسطه تأثيري كه روي ساير 
ارگان هاي بدن مي گذارد، مي تواند روي 
مي��زان گلبول هاي س��فيد و قرمز تأثير 
بگذارد به طوري كه استرس حاد موجب 
افزاي��ش گلبول ه��اي س��فيد و به طور 
غيرمس��تقيم باعث كاهش گلبول هاي 

قرمز مي شود. 
منبع: ساينس ديلي

  مترجم: رضا محمدي
يك روب�ات خالقان�ه ش�بيه ماهي به 
وس�يله زيست شناس�ان درياي�ي 
طراح�ي ش�ده اس�ت ك�ه مي توان�د 
به آرام�ي در آب ش�ور ب�دون موتور 
الكتريكي ش�نا كن�د. اين روب�ات به 
ج�اي موت�ور الكتريك�ي از عضالت 
مصنوعي ك�ه با آب پر مي ش�ود براي 
حركتش استفاده مي كند. اين روبات 
يك فوتي ب�ه يك ب�ورد الكترونيكي 
كه در س�طح آب باقي مي ماند متصل 
مي ش�ود و تقريب�ًا ش�فاف اس�ت. 
محقق��ان مي گوين��د كه اي��ن يك قدم 
مهم به سمت آينده اي اس��ت كه در آن 
روبات هاي ن��رم مي توانند در اقيانوس ها 
در كنار ماهي ها و بي مهرگان بدون ايجاد 
مزاحمت و آسيب زدن به آنها شنا كنند. 
امروزه، اغلب وس��ايل زي��ر آب كه براي 
مشاهده حيات دريايي طراحي شده اند 
بسيار سخت و شبيه زيردريايي هستند 
و ب��ه وس��يله موتوره��اي الكتريك��ي و 
پروانه هاي پر سر و صدا حركت مي كنند. 
محققان مي گوين��د روبات م��ا به جاي 

پروانه ها، از عضالت ن��رم مصنوعي براي 
حركت مثل ي��ك ماهي )ب��دون ايجاد 
هيچ گونه صداي��ي( اس��تفاده مي كند. 
يك اختراع كليدي اس��تفاده آب ش��ور 
اس��ت كه روبات در آن ب��راي كمك به 
جمع كردن نيروه��اي الكتريكي كه آن 
را حركت مي دهد، ش��نا مي كند. روبات 
به كابل هايي مجهز ش��ده است كه ولتاژ 
را به آب ش��ور اطرافش و به كيس��ه هاي 
آب داخل عض��الت مصنوع��ي اش وارد 
مي كند. الكترونيك هاي روبات س��پس 

شارژهاي منفي را به آب بيرون روبات و 
شارژهاي مثبت درون روبات كه عضالت 
را فعال مي كنند، انتقال مي دهند. بارهاي 
الكتريكي باعث مي شوند كه عضالت خم 
شوند و روبات شنا كند. بارها فقط بيرون 
س��طح روبات قرار دارند و جريان بسيار 
كمي حمل مي كنند بنابراين براي حيات 

دريايي اطراف خود بي خطر هستند. 
قباًل گروه هاي تحقيقاتي ديگر روبات ها 
را ب��ا تكنولوژي ه��اي مش��ابه درس��ت 
مي كردند، اما مهندس��ان ب��راي قدرت 

بخش��يدن به اي��ن روبات ه��ا از موادي 
اس��تفاده مي كردند كه به كشش دائمي 
داخل قاب هاي نيمه س��خت نياز داشت. 
مطالعه علم ر وباتيك نش��ان داد كه اين 
قاب ها الزم نيستند. اين روشي است كه 
با آن نرم ترين روبات ها براي اكتش��افات 
زير آب توس��عه پيدا كردن��د. اتاق هاي 
هدايت ش��ده درون عض��الت مصنوعي 
روبات مي تواند به وسيله رنگ فلورسنت 
پر شوند در آينده فلورسنت مي تواند به 
عنوان يك نوع سيس��تم س��يگنال دهي 

استفاده شود. 
گام هاي بعدي شامل بهبود اعتبار روبات 
و هندسه آن اس��ت. محققان به گسترش 
متعادل كننده و تجهيز روبات به وزن بيشتر 
)تا بتواند عميق تر غواصي كند( نياز دارند. 
تا كن��ون، مهندس��ان متعادل كننده هاي 
وزني اي با گستره اي از وسايل مثل آهن ربا 
تعبيه كرده ان��د. در كارهاي آتي، محققان 
ساخت يك سر براي روباتشان را كه محل 
مجموع��ه اي از سنس��ورها خواه��د بود، 

پيش بيني كرده اند. 
منبع: ساينس ديلي
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ناسا در نظر دارد يك بالگرد خودكار را به مأموريت 
»مريخ 2020« بفرستد تا از اين سياره عكسبرداري 
كند. اگر اين بالگرد، به س��المت به مريخ برس��د و 
كاماًل كاربردي باشد، امكان استفاده از وسايل نقليه 
گوناگون را در فضا نش��ان مي ده��د. اين مأموريت، 
در ح��ال حاضر براي پ��رواز در ژوئيه س��ال 2020 
برنامه ريزي مي ش��ود و بالگرد مورد نظ��ر تا فوريه 
2020 به مري��خ خواهد رس��يد. جو مري��خ، 100 
برابر نازك تر از جو زمين اس��ت و ب��ه همين دليل، 

پرواز با بالگرد را دشوار مي سازد. پژوهشگران براي 
نگه داش��تن بالگرد در جو مريخ، بايد سرعت پروانه 
آن را افزاي��ش مي دادن��د. وزن بقيه قس��مت هاي 
بالگرد، كمتر از چهار پوند اس��ت. آنه��ا براي حفظ 
بالگرد در هواي س��رد، منابع گرمايي را به آن اضافه 
كردند. موضوع ديگر، تأمين نيروي بالگرد بود كه به 
اين منظور، سلول هاي خورش��يدي بسياري براي 
شارژ دوباره باتري ها به آن اضافه شد. بالگرد مريخ، 
هنگام ترك زمين به سطح نورد متصل مي شود و با 

رسيدن روي جو مريخ، خود را از آن جدا مي كند و 
در فاصله ايمني باقي مي ماند. پس از آن، پروازهاي 
خودكار را آغ��از مي كند. از آنجا كه عوامل انس��اني 
روي زمي��ن، چندين دقيقه ن��وري از بالگرد فاصله 
دارند، اين وس��يله، مأموريت هاي خود را بر اساس 
دس��تورالعمل هاي دانش��مندان انجام خواهد داد. 
هدف از س��اخت بالگرد مريخ، پ��رواز آن در اطراف 
اين سياره س��رخ رنگ و عكس گرفتن از زاويه ديد 

يك پرنده است. 

حضوربالگردخودكاردرمأموريت»مريخ2020«

 مولكولي كه هنگام استرس غذايي 
به خون   سازي كمك مي كند


