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فنآوری

خبر کوتاه

نانوربات تومورهای سرطانی
موش ها را از بین برد

محققان توانستند با استفاده از چند نانوربات جریان
خون در حال انتقال به تعدادی تومور سرطانی در داخل
بدن موش ها را قطع کرده و این تومورهای خطرناک را
از بین ببرند .به نقل از انگجت ،پژوهشگران می گویند در
صورت تکمیل این روش می توان آن را جایگزین روش های
درمانی متداول برای درمان سرطان مانند شیمی درمانی و
اشعه درمانی کرد .در روش های فعلی عالوه بر سلول های
سرطانی ،سلول های دیگر سالم نیز تخریب می شوند .اما
نانوربات ها دقیقا به سلول ها و تومورهای سرطانی حمله
کرده و آنها را هدف قرار می دهند .در جریان تحقیق
یادشده که به طور مشترک توسط پژوهشگران چینی،
آمریکایی و استرالیایی صورت گرفته نانوربات هایی با
استفاده از دی ان ای یک ویروس طراحی شده اند .این
ربات ها به شکل یک صفحه باریک درآمده و آنزیمی به نام
ترومبین به آنها اضافه شده است .آنزیم یادشده برای لخته
کردن خون به کار می رود .در نهایت این مجموعه به درون
تومورهای سرطانی تزریق شده و در تماس با مولکول های
تومور مانع انتقال خون به آنها از طریق لخته کردن خون
شده است .آزمایش موفقیت آمیز این شیوه درمانی بر روی
موش های آلوده شده به سلول های سرطان سینه انسان و
همین طور سلول های سرطانی تخمدان انسان راه را برای
استفاده گسترده تر از آنها در آینده هموار می کند.

سیستم های شناسایی صورت رنگین
پوستها را نمی شناسند

تحقیقات جدید نشان می دهد سه سیستم شناسایی
صورت نمی توانند افراد رنگین پوست را به درستی
شناسایی کنند .به نقل از نیواطلس ،تحقیق جدید دانشگاه
 MITو استنفورد نشان می دهد  ۳برنامه تجاری شناسایی
صورت هنگام تعیین جنسیت افراد غیر سفیدپوست و
مذکر درصد خطای باالیی دارند .این تحقیق روی یکی از
مشکالت مداوم و مهم حوزه یادگیری ماشینی تمرکز کرده
است .همچنین نشان می دهد مخازن اطالعاتی الگوریتم
های این سیستم ها با توجه به تعداد زیادی از مردان
سفید پوست جمع آوری شده است .مبدا این تحقیق به
چندسال قبل مربوط است هنگامیکه جویی بوالموینی در
دانشگاه  MITبا استفاده از یک سیستم تجاری شناسایی
صورت متوجه شد این سیستم افرادی با پوست تیره را به
درستی شناسایی نمی کند .برای آزمایش این سیستم ها
بوالموینی و گروهی از محققان بیش از  ۱۲۰۰مجموعه از
تصاویر صورت مردان و زنان با رنگ پوست های مختلف را
آزمایش کردند .این تحقیق از فرایند شناسایی جنسیت
برای آزمایش سه سیستم استفاده کرد .درصد خطای
شناسایی مردان سفیدپوست در هر سه سیستم کمتر از
یک درصد بود .اما هنگام شناسایی زنانی با پوست تیره
دو سیستم مورد آزمایش درصد خطای باالیی(حدود ۴۶
درصد) داشتند.

توسط شرکت دانش بنیان صورت گرفت؛

جلوگیری از نفوذ امواج به منزل با رنگ و برچسب نانویی
یک شرکت دانش بنیان در پارک علم
و فناوری دانشگاه صنعتی شریف موفق به
تولید محصوالتی شامل رنگ و برچسب
های نانویی ضدامواج برای جلوگیری از ورود
امواج مخرب به منازل و بناهای تجاری شده
است.
محققان این شرکت دانش بنیان از
شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری
دانشگاه صنعتی شریف با ثبت  5اختراع در
زمینه مقاوم سازی ساختمان ها در برابر
امواج توانسته اند محصوالتی جدید را با
هدف ارتقای سالمت جامعه به بازار عرضه
کنند.
این شرکت که همچنین در زمینه
تولید منسوجات و پوشاک ضدامواج
نیز فعالیت می کند ،با حضور محققان و
دانش آموختگانی از دانشگاه های صنعتی
شریف ،امیرکبیر ،تهران و کاشان در
رشته های مختلف نانوشیمی ،نانوفناوری،
نانوالکترونیک ،فیزیک هسته ای گرایش
بهداشت امواج و دیگر رشته های مرتبط
شکل گرفته و یکی از اعضای هیات مدیره
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
است.
مدیر روابط عمومی شرکت دانش
بنیان سالمت سینا روز سه شنبه در مورد
تاریخچه فعالیت های آن گفت :این شرکت
سه سال قبل فعالیت کارآفرینی خود را به
عنوان یک شرکت دانش بنیان در مرکز رشد
دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و از یک
ماه قبل در پارک علم و فناوری دانشگاه
شریف مستقر است.
* 12سال پشتوانه علمی
برای رسیدن به محصول
دکتر ندا حیدری افزود :از نظر
تحقیقاتی و پشتوانه علمی  12سال در این
زمینه کار شده است و امروز به خدمات و
محصوالت ارائه راهکار های ایمن سازی در
برابر امواج دست یافته ایم.
«این راهکارها شامل خدمات شیلدینگ
(سپرسازی) امواج الکترومغناطیس همچنین
پایش میزان آلودگی امواج محیطی است و
توانسته ایم در ارائه محصوالت ثبت اختراع
شده در دو دسته محافظ های فردی شامل
انواع منسوجات و پارچه های ضدامواج و
حفاظت محیط شامل رنگ های ضد امواج،
برچسب شیشه ،کاغذ دیواری و دیوارپوش

های ضدامواج به تولید صنعتی دست
یابیم».
مدیر تحقیق و توسعه این شرکت
نیز گفت :از چند سال قبل آلودگی های
الکترومغناطیسی در اطراف ما افزایش
یافته ،کار ما این است که افراد و محیط را
در برابر این امواج سالم سازی کنیم.
دکتر علی صدیقی افزود :مکانیزم کار
اینطور است که از پوشش های ضد امواج
برای وارد نشدن امواج به بدن استفاده کرده
ایم و همین فناوری در لباس های ما آنها را
به یک سپر تبدیل کرده و به این ترتیب 99
درصد امواج دفع می شود.
وی گفت :در محصوالت پوشاک،
ما از الیاف فلزی استفاده کرده ایم و فلز
نقره که در بعضی از این محصوالت به کار
رفته خاصیت کشسانی باالیی دارد که باعث
راحتی بیشتر پارچه بافته شده خواهد شد.
صدیقی در مورد رنگ های ضدامواج
نیز گفت :رنگ نانویی ضد امواج یکی
از راهکارهای پیشگیری از آسیب امواج
الکترومغناطیس بوده و می توان از آن
روی سطوح ساختمانی با الیههای نازک
تر استفاده کرد و شدت ورود امواج
الکترومغناطیس خارجی را کاهش داد.
صدیقی یادآور شد :ما تلفیقی از خدمت
و محصول را ارائه می دهیم؛ مثال اگر کسی
برای جلوگیری از نفوذ امواج به داخل منزل
خود مراجعه کند ابتدا کارشناس شدت امواج
محیطی را اندازه گیری کرده و بعد با توجه
به منابع امواج و جهت ورود موج راهکارهای
کاهش شدت امواج را ارائه می دهند.

*هدف؛ ارتقای سالمت
خانواده و جامعه
حیدری در مورد فروش محصوالت
توضیح داد :فروش محصوالت از سه سال
قبل آغاز شد و امروز در مرحله توسعه
محصوالت هستیم و بسته به نیاز جامعه
مجموعه از محصوالت ضد امواج را ارئه می
دهیم؛ مثال با توجه به آسیب پذیری ویژه
نوزادان تازه متولد شده ،مجموعه لباس
نوزاد را به تازگی به سبد محصوالت خود
اضافه کرده ایم ،یا پد سینه را به تازگی
معرفی کرده ایم زیرا بر اساس تحقیقات
انجام شده امواج در احتمال ابتال به سرطان
سینه نیز نقش دارند.
مدیر روابط عمومی این شرکت در مورد
نمایندگی های آن گفت :ما در اصفهان،
شیراز و مشهد نمایندگی داریم و به دلیل
این که استفاده از این محصوالت به خدمات
و آموزش هایی نیاز دارد ،فروش محصوالت
باید از طرف شرکت و یا نمایندگی هایی
باشد که آموزش کامل دیده اند.
هدف این مجموعه ارتقای سطح
سالمت خانوار است به همین دلیل آموزش
های الزم به خانم های باردار ارائه می شود
همچنین با همکاری خوبی که با سازمان
ملی یونسکو داریم دانش آموزان منتخب
مدارس نیز در این رابطه آموزش های الزم
را برای ارتقای سبک زندگی سالم می بینند.
حیدری در مورد قیمت این لباس ها
توضیح داد :سه مدل مختلف در لباس ها
داریم؛ مدل هایی که الیاف فلزی دیگری به
غیر از نقره به کار رفته ارزان تر هستند ولی

لباس هایی که الیاف نقره ای در آنها به کار
رفته است ،کمی گران تر هستند؛ به این
دلیل که فلز نقره قابلیت نازک شدن دارد
که بافت پارچه را بسیار نرم و راحت می
کند .البته هر سه محصول خاصیت بازتاب
امواج را دارد ولی در الیاف نقره بافت پارچه
نرم و راحت تر و همچنین به دلیل خواص
نقره این محصول ضدقارچ و باکتری است.
وی در مورد مراحل تولید این لباس
ها گفت :پیش از رسیدن به فروش حدود
 12سال گروهی متشکل از  6کارشناس در
واحد تحقیق و توسعه و  4نفر هم در بخش
های اداری و مدیریت کار می کردند ،اکنون
به بلوغ دانش فنی رسیده و روی فروش و
تجاری سازی متمرکز شده ایم.
همچنین تاکنون برای  5محصول
شامل رنگ نانویی ضدامواج ،پنل گچی
ضدامواج ،برچسب شیشه ضدامواج،
کاغذدیواری ضدامواج و دیوارپوش ضدامواج
موفق به ثبت اختراع شده ایم.
*مشکالت شرکت های دانش بنیان
حیدری در مورد مشکالت شرکت
های دانش بنیان نیز گفت :حمایت برای
مجوزهای دانش بنیان شدن حدود  1سال
طول کشید که زمان نسبتا زیاد و روند
دشواری داشت بعد از آن تسهیالتی که
قرار بود داده شود به اندازه ای که انتظار
داشتیم نبود.
وی افزود :ضمن اینکه محصوالت ما در
دنیا جدید است و این مبحث را همزمان
با کشورهای پیشرفته داریم در کشور پیاده
می کنیم به همین دلیل استانداردها و
ضوابط قانونی هنوز برای آن وجود ندارد و
بدون ضوابط قانونی به دشواری می توان
مهندسی را مجاب به استفاده از این مواد در
کار خود کرد؛ در حالی که در دنیا ساختمان
سبز در برابر امواج موضوعی جاافتاده است
و در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا این
موضوع یکی از موضوعات اصولی است که
خریداران هنگام خرید منزل به آن توجه
می کنند.
صدیقی نیز گفت :مشکل دیگر قول
بعضی از نهادها در مورد قرار گرفتن
محصوالت پوشاک در رده تجهیزات پزشکی
بود که بیش از  2سال وقت صرف آن کردیم
ولی در نهایت گفتند این لباس ها جزء
تجهیزات پزشکی نیست.

9

اخبار
تحقیقات جدید نشان داد؛

افزایش سطح آب دریاها تا ۶۵سانتیمتر

تحقیقات جدید نشان می دهد تا سال  ۲۱۰۰سطح
آب دریاها  ۶۵سانتی متر افزایش یافته و این امر خطری
برای شهرها و مناطق ساحلی مانند شانگهای و واشنگتن به
حساب می آید .به نقل از تلگراف ،تحقیقات جدید نشان می
دهد شهرهای ساحلی سراسر جهان تا پایان قرن در معرض
خطر سیل قرار دارند .طبق نتایج این تحقیق تا ۲۱۰۰
میالدی سطح آب دریا  ۶۵سانتی متر افزایش می یابد.
این مقدار  ۲برابر بیش از پیش بینی های قبلی است .ذوب
شدن یخ ها در گرین لند و قطب جنوب دلیل اصلی این
روند است .بنابراین نقاطی مانند جنوب فلوریدا ،بنگالدش،
شانگهای و بخش هایی از واشنگتن در معرض این خطر
هستند .این تحقیق توسط گروهی از محققان آمریکایی از
جمله دانشمندان دانشگاه کلورادو انجام شده است .برای
این منظور تصاویر ماهواره ای  ۲۵سال گذشته بررسی
شدند تا با توجه به مدل های فعلی تغییرات آب وهوایی
میزان افزایش سطح آب دریا پیش بینی شود .این تحقیق
نشان داد از  ۱۹۹۳میالدی تاکنون سطح آب اقیانوس ها
ساالنه سه میلیمتر افزایش یافته است .اگر افزایش سطح
آب دریا با همین روند ادامه یابد ،تا پایان قرن به  ۶۵سانتی
متر می رسد.

ایرباس برای ارسال محموله
پهپاد می سازد

یک تولید کننده هواپیما پهپادی برای ارسال
مرسوله ها ساخته است .این اوکتاکوپتر می تواند ۴
کیلوگرم بار حمل کند و بار را از ایستگاه های مشخصی
تحویل گرفته یا برساند.
به نقل از دیجیتال ترندز ،ایرباس مشغول ساخت
پهپادهای ارسال محموله است .درحال حاضر چند
شرکت مانند آمازون ،گوگل ،والمارت و بوئینگ مشغول
آزمایش این نوع پهپادها هستند .به هرحال پهپاد ایرباس
 Skywaysنام گرفته و این اواخر نخستین پرواز آزمایشی
آن در دانشگاه ملی سنگاپور انجام شده است.
این سیستم مرسوله ها را به ایستگاه های محموله
ای می رساند که باالی ساختمان های بلند واقع شده اند.
این پهپاد به سمت ایستگاه مورد نظر می رود ،در آنجا
اسالیدرهای اتوماتیک هواپیمای بی سرنشین را به آرامی به
سمت موقعیت تعیین شده هل می دهند تا بتواند مرسوله
را دریافت کند .هنگامیکه پهپاد در موقعیت مورد نظر قرار
گرفت ،بازویی رباتیک از درون ایستگاه مرسوله مورد نظر را
باال نگه می دارد و آن را به پهپاد می رساند .سپس پهپاد
پرواز می کند و مرسوله را به ایستگاه دیگری می رساند.
در مقصد رباتی بسته را از پهپاد دریافت می کند و آن را
در کمدی قرار می دهد .همچنین در این زمان پیامک
هشداری برای دریافت کننده ارسال می شود .پهپاد ساخت
ایرباس در حقیقت یک اوکتاکوپتر با وزن  ۲۵کیلوگرم است
و می تواند بسته هایی  ۴کیلوگرمی را حمل کند.

