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بازار PC

 ۱۷هزار اپلیکیشن اندروید اطالعات
کاربران را جمعآوری میکنند

یک تحقیق جدید نشان داده  ۱۷هزار اپلیکیشن
اندروید اطالعات کاربران را جمع آوری و برای تبلیغات
هدفمند استفاده می کنند و یک سابقه دائم از فعالیت های
کاربران به وجود می آورند .به نقل از سی نت ،طبق تحقیقی
که «انستیتو بین المللی علوم رایانه» ( International
 )Computer Science Instituteانجام داده حدود
 ۱۷هزار اپلیکیشن اندروید اطالعات کارابران را جمع آوری
می کنند و یک سابقه دائم از فعالیت های دستگاه کاربر
به وجود می آورند .فعالیت جمع آوری اطالعات برخالف
سیاست های گوگل است زیرا از این اطالعات برای هدف
گیری کاربران جهت تبلیغات استفاده می شود .بین
اپلیکیشن هایی که در این تحقیق شناسایی شده اند می
توان به برخی برنامه های مشهور مانند اپلیکیشن خبری
 ،Flipboardاپلیکیشن ( Audiobooksمتعلق به
شرکتآئودیبل) Angry Birds Classic ،و ۶۱۲ B
و اپلیکیشن آنتی ویروس  Clean Masterاشاره کرد.
به طور کلی بسیاری از اپلیکیشن ها فعالیت های تلفن
هوشمند کاربر و اینکه از چه اپلیکیشن هایی استفاده
می کند را رصد می کنند و در مرحله بعد اطالعات به
دست آمده را در اختیار شرکت ها و تبلیغ کنندگان
قرار می دهند تا آنها بتوانند تبلیغاتی هدفمند را برای
کاربران اجرا کنند .آنها به وسیله یک  IDتبلیغاتی یگانه
( )Advertising IDاین کار را انجام می دهند .هریک از
 IDهای مذکور به یک دستگاه تلفن هوشمند تعلق دارد و
می توانند اپلیکیشن های روی دستگاه را رصد کنند .البته
کاربران می توانند  IDتبلیغاتی خود را دوباره تنظیم کنند.
اما تحقیقات این انستیتو نشان داده اپلیکیشن های اندروید
 IDهای تبلیغاتی کاربران را با شناسه هایی پایدارتر روی
دستگاه ها مرتبط می کنند .این  IDها شامل آدرس های
 ،MACشناسه اندروید و  IMEIهستند که نمی توان
تنظیمات آنها را دوباره تعیین کرد.
به همین دلیل کارشناسان امنیتی این کشف را بسیار
نگران کننده می دانند زیرا این اپلیکیشن ها به وسیله
شناسه هایی پایدار کاربران را رصد می کنند که نمی
توان آنها را در دستگاه تغییر داد« .سرژ ایگلمن» رهبر
این تحقیق می گوید :هنگامی که اپلیکیشن های مذکور
این شناسه های پایدار را جمع آوری می کنند ،در حقیقت
حریم شخصی کاربران را از بین می برد .او و تیمش نتایج
تحقیق خود را در ماه سپتامبر به گوگل گزارش کرده اند.

باگ عجیب فالوئرهای اینستاگرام را
حذف می کند

اینستاگرام متوجه وجود باگی عجیب شده که به
کاهش ناگهانی و چند میلیونی تعداد فالوئرهای حساب
های کاربری افراد در این پلتفرم منجر شده است .به نقل
از دیلی میل ،اینستاگرام تایید کرد یک باگ عجیب سبب
شده حساب های کاربری افراد مشهور با کاهش ناگهانی و
چند میلیونی فالوئرها روبرو شود .اینستاگرام روز چهارشنبه
در بیانیه ای اعالم کرد مشغول بررسی این مشکل است و در
اسرع وقت آن را برطرف خواهد کرد .اینستاگرام در توئیتر
نوشته است :ما متوجه شدیم مشکلی سبب تغییراتی در
حساب کاربری افراد و تعداد فالوئرهای آنها شده است .ما
مشغول حل این مشکل در اسرع وقت هستیم .بسیاری از
کاربران این شبکه اجتماعی از حذف فالوئرهای خود گله
داشتند .حال آنکه بسیاری از افراد تصور می کردند این
مشکل در نتیجه حذف حساب های کاربری رباتیک در
اینستاگرام است .اینستاگرام ،توئیتر و شبکه های اجتماعی
دیگر به طور فعال حساب های کاربری را که تصور می شود
ربات هستند ،غیر فعال می کنند.

با این دستگاه دسترسی اینترنتی
فرزندتان را کنترل کنید

شرکت ایرلندی «  »iKydzمحصولی تولید کرده که
به والدین امکان کنترل فرزندشان را میدهد.
به نقل از دیلیمیل ،شرکت ایرلندی « »iKydz
دستگاهی تولید کرده که در نوع خودش اولین است و به
والدین این امکان را میدهد که با استفاده از یک اپلیکیشن
از دسترسی فرزندان خود به اینترنت اطالع پیدا کنند.
این محصول میتواند به هر گوشی ،تبلت ،کنسول
بازی یا هر تلویزیونهوشمندی وصل شود .والدین میتوانند
از طریق «وایفای»(  )WiFiیا سیگنالهای «»3G
یا « ،»4Gهر زمان که فرزندشان به اینترنت وصل شد
را متوجه شوند .این دستگاه با استفاده از یک اپلیکیشن
کنترلی مرکزی کار میکند که توسط والدین دانلود شده
است .یک برنامه هم در گوشی فرزند دانلود و نصب میشود.
اگرچه این برنامه به والدین این امکان را نمیدهد که
از فعالیتهای اینترنتی فرزندان خود آگاهی یابند ،اما والدین
میتوانند یک سری سایت یا زمانهای مشخصی را برای
استفاده فرزندشان محدود کنند .سازندگان ایرلندی این
محصول گفتهاند که اگر این برنامه یک بار نصب شود ،نمیتواند
توسط فرزندان حذف شود .این محصول که «  « iKydzنام
دارد ،شامل یک اپلیکیشن و یک دستگاه خانگی است که به
طور مستقیم به وایفای منزل وصل میشود .شرکت سازنده
این محصول معتقد است دسترسی آسان کودکان به اینترنت
گاهی اوقات سبب میشود که سالمت ذهنی آنها دچار آسیب
شود »iKydz « .با موفقیت در ایرلند آزمایش شد و این
شرکت قصد دارد که محصول خود را به چین ،ژاپن،ترکیه،
اردن،لبنان ،مصر و نیجریه نیز ارسال کند.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است
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رئیس سازمان فضایی ایران:

حل معضل ریزگردهای نمکی قم با دادههای  40ساله فضایی

رئیس سازمان فضایی ایران از حل
معضل ریزگردهای نمکی قم با دادههای
فضایی خبر داد و گفت ۴۰ :سال دادههای
ماهواره را ذخیره داریم و میدانیم ریزگردها
از کجا شروع میشود و در کدام منطقه
بیشترند و نیاز نیست کل منطقه پوشش
داده شود.
مرتضی براری رئیس سازمان فضایی
ایران درباره امکان حل مشکل ریزگردهای
نمکی قم با استفاده از خدمات فناوری
فضایی ،اظهار داشت :استان قم با  2چالش
جدی خشکسالی و ریزگردهای نمکی مواجه
است؛ کمبود شدید منابع آبی و حفر چاههای
غیر مجاز آن چنان خشکسالی را در این
استان تشدید کرده که از دو هزار هکتار
باغات این استان تنها  ۲۰۰هزار هکتار باقی
مانده است.
وی ادامه داد :یکی از منشاءهای تولید
گرد و غبار در این استان دریاچه نمک قم

است .رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره
به ضرورت حل مشکل ریزگردهای نمکی
استان قم تصریح کرد :در شعاع ۳۰۰
کیلومتری منشاء این گرد و غبار  ۲۵درصد

ساخت یک ابزار الکترونیکی برای کنترل آسم

پژوهشگران کانادایی برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران مبتال به آسم ،نوعی ابزار
الکترونیکی ابداع کردهاند.
به نقل از فیز ،پژوهشگران کانادایی ،ابزار الکترونیکی جدیدی برای بررسی آسم ابداع
کردهاند که میتواند به افراد مبتال به این بیماری در کنترل بهتر آن کمک کند.
هدف این پژوهش ،مشخص کردن تأثیر و یا عدم تأثیر «سیستم الکترونیکی مدیریت
آسم» ( )eAMSدر پر کردن شکافهای موجود در مراقبت از آسم است .این سیستم
جدید ،نخستین ابزار مراقبت از آسم در نوع خود به شمار میرود که بر شواهد تکیه دارد.
دکتر «سمیر گوپتا» ( ،)Samir Guptaاز دانشمندان «بیمارستان سن مایکل»
( )NHSتورنتو و سرپرست این پژوهش گفت :بیشتر بیماران هنوز نمیتوانند بهترین نوع
درمان را دریافت کنند؛ در نتیجه بیماری آنها با روند ضعیفی کنترل میشود .پزشکان
برای ارائه بهترین نوع درمان ،با موانع بسیاری از جمله کمبود زمان ،دانش ،آموزش و
منابع محلی روبهرو هستند .ما سعی داریم با بهرهبرداری از نیروی فناوری ،این موانع را
پشت سر بگذاریم.
«گوپتا» و گروهش ،به مدت دو سال با  ۲۳پزشک همکاری کردند و توانستند ۱۲۷۲
بیمار مبتال به نوعی آسم منحصر به فرد را مورد بررسی قرار دهند .آنها در این پژوهش،
از سیستم  eAMSبرای تحلیل شرایط بیماران و کیفیت مراقبت از آنها استفاده کردند.
این ابزار کنترل جدید طوری طراحی شده که بیماران بتوانند با کمک آن ،به تنهایی
وضعیت سالمت خود را بررسی کنند.
«کورتنی پرایس» ( ،)Courtney Priceاز پژوهشگران این پروژه گفت :پژوهش ما
نشان میدهد که ابزار الکترونیکی بررسی سالمتی که طراحی دقیقی دارند ،میتوانند نقش
مؤثری در مراقبتهای ابتدایی داشته باشند و کیفیت مراقبت را افزایش دهند.
این پژوهش ،در مجله «  »European Respiratory Journalبه چاپ رسید.

کشور جمعیت کشور زندگی میکنند و اگر
این موضوع مدیریت و اصالح نشود ،اثرات
زیستمحیطی برای استان های همجوار در
پی خواهد داشت؛ زیرا این گرد و غبار از

جنس نمک است و اثرات حادی برای سالمت
انسان دارد.
وی افزود :با استفاده از فناوری فضایی
و ماهواره های سنجشی روزانه پدیده های
روی زمین را پایش میکنیم و میتوانیم
مرکز تولید گرد و غبار و میزان آن را
شناسایی کنیم؛  ۴۰سال داده های ماهواره
را ذخیره داریم و میدانیم از کدام منطقه
شروع میشود و در کدام منطقه بیشتر است
و برای حل مشکل نیاز نیست ،کل منطقه
تحت پوشش قرار بگیرد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
افزود :قرار شده گزارش دقیق این حوزه را در
اختیار مدیریت استان قم قرار دهیم و برای
اصالح منشاء تولید گرد و غبار مشاوره دهیم؛
سپس در استانها وزارت جهاد وظیفه پیدا
کردن راهحل برای رفع مشکل را دارد؛ مانند
خوزستان که راهحلی برای مشکل منطقه
دارند و اجرا میکنند.

حسگر پوشیدنی ،وسیلهای برای سنجش میزان تنفس

در حالی که مانیتورهای پوشیدنی بسیاری برای نظارت بر میزان تنفس (نرخ تنفس)
افراد توسعه داده شدهاند اما هیچ یک از آنها نمیتوانند حجم هوایی که یک فرد تنفس
میکند را نشان دهند .به نقل از مدگجت ،برای افراد مبتال به آسم و سایر بیماریهای
ریوی ،دانستن حجم هوایی که تنفس میکنند ،یک شاخص مهم است و حتی پزشکان نیز
میتوانند از آن برای ارزیابی وضعیت بیمار استفاده کنند .مهندسان «دانشگاه کالیفرنیا در
ارواین» ( )University of California, Irvineایاالت متحده آمریکا ،اخیرا ً موفق به
توسعه یک مانیتور تنفس ارزان شدهاند .نکته جالب این فناوری این است که پژوهشگران
مانیتور تنفس مذکور را بر اساس»  ،»Shrinky Dinksیک اسباب بازی پرطرفدار
کودکان ،ساختهاند .این مانیتور ،شامل دو حسگر پیزو مقاومتی است که در اطراف دندهها
و شکم کاربر قرار میگیرند و سپس فشار وارده بر روی بافتهایی که در برابر آن قرار
دارند و حجم هوای تنفس شده را اندازه گیری میکند « Shrinky Dinks « .صفحات
پالستیکی هستند که هنگام قرار گرفتن در برابر حرارت ،منقبض شده و کوچک میشوند،
بنابراین پژوهشگران در این مطالعه یک صفحه فلزی رسانا را به آنها متصل کرده و در
برابر حرارت قرار دادند .در نهایت موفق به توسعه یک مانیتور کوچک شدند که قادر بود
جریان الکتریکی کمی را که توسط حسگرها تولید میشد را اندازه بگیرد .پژوهشگران
دستگاه خود را در با یک َدمسنج پزشکی مقایسه کردند و دریافتند که دستگاه پوشیدنی
آنها حتی عملکرد بسیار باالیی دارد و افراد میتوانند آن را همه جا و حتی در حین پیاده
روی نیز استفاده کنندَ .دمسنج یا اسپیرومتر دستگاهی برای اندازهگیری حجم هوای دم و
بازدم است .این دستگاه تنفس جهت اندازه گرفتن اکسیژن از هوای محیط و انتشار آن به
سلولهای بدن برای انجام فعالیتهای سوختوساز بدن و همچنین دفع دیاکسیدکربن
حاصل از سوختوساز بدن است .در گامهای بعدی پژوهشگران قصد دارند ،این مانیتور را
به گونهای ارتقا دهند که بتواند توسط بلوتوث به تلفنهای هوشمند کاربران متصل شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت:

افزایش ظرفیت شبکه فیبرنوری کشور

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت
از فیبرکشی  ۱۴هزار کیلومتری در کل کشور
با هدف افزایش ظرفیت ارتباطات خبر داد
و گفت :با اجرای این پروژه ،ظرفیت شبکه
فیبرنوری به  ۸۴هزار کیلومتر می رسد.

صادق عباسی شاهکوه ،با بیان اینکه هم
اکنون  ۷۰هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور
نصب و راه اندازی شده است ،اظهار داشت:
پروژه افزایش ظرفیت شبکه فیبرنوری کشور،
در دست انجام است که بر مبنای آن ،تا کمتر
از  ۲ماه آینده ۱۴ ،هزار کیلومتر به ظرفیت
شبکه فعلی افزوده می شود.
وی با بیان اینکه فیبرکشی  ۱۴هزار
کیلومتر از جاده ها و شهرهای کشور رو
به اتمام است ،ادامه داد :تنها کمتر از هزار
کیلومتر از این پروژه باقی مانده است که امید
می رود تا اردیبهشت ماه نهایی شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت

هدف از اجرای این پروژه را افزایش ظرفیت
شبکه ارتباطی کشور برای ارائه خدمات به
اپراتورهای اینترنتی عنوان کرد و گفت:
در کنار افزایش ظرفیت شبکه فیبرنوری،
ظرفیت شبکه انتقال پهنای باند و نیز شبکه
 IPداخلی نیز افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به افتتاح این دو پروژه
گفت :با اقدامات انجام شده طی  ۱۰ماه،
موفق شدیم ظرفیت شبکه اینترنت داخلی
( )IPرا به  ۳برابر افزایش دهیم که این اقدام
در جهت افزایش ظرفیت های شبکه ملی
اطالعات انجام گرفت.
عباسی شاهکوه ،بهبود قابل توجه

کیفیت و افزایش ظرفیت های زیرساختی
به اپراتورها را از جمله اهداف اجرای این
پروژه عنوان کرد و ادامه داد :با بهره برداری
از ظرفیت های شبکه  ، IPکمبودی در
امکانات زیرساختی وجود ندارد و اپراتورها
ادعایی مبنی بر اینکه زیرساخت امکانات در
اختیارشان نمی گذارد ،ندارند .درهمین حال
بحث کیفیت شبکه ارتباطی کشور نیز به
مراتب بهبود قابل توجهی داشته است.
وی تاکید کرد :با بهره برداری از ظرفیت
 ۱۴هزار کیلومتری شبکه فیبرنوری کشور
نیز شاهد افزایش ظرفیت شبکه زیرساخت
ارتباطی کشور خواهیم بود.

فنآوری

ابداع آئروژل سبک برای عایق بندی
تجهیزات فضایی

گروهی از محققان آئروژلی سرامیکی ابداع کرده اند
که بسیار سبک است و می تواند در برابر تغییرات دمایی
شدید مقاومت کند .این ماده عایق مناسبی برای تجهیزات
فضایی است.
به نقل از فیز ،محققان دانشگاه  UCLAبا همکاری ۸
موسسه تحقیقاتی دیگر یک آئروژل سرامیکی بسیار سبک
و ماندگر ابداع کرده اند.
این ماده را می توان در عایق بندی فضاپیماها استفاده
کرد زیرا می تواند در برابر گرمای شدید و تغییرات زیاد
دمایی که در ماموریت های فضایی وجود دارد ،مقاومت
کند .از دهه  ۱۹۹۰میالدی از آئروژل های سرامیکی برای
عایق بندی تجهیزات صنعتی استفاده می شود .همچنین از
این ماده برای عایق بندی تجهیزات علمی در ماموریت های
کاوشگرهای مریخ ناسا نیز استفاده شده است.
اما نسخه جدید این آئروژل در برابر گرما و افزایش
مداوم دما مقاومت بیشتری دارد و سبک تر است .ترکیب
اتمی ویژه آن سبب شده ماده بسیار انعطاف پذیر باشد.
آئروژل مذکور هنگامی که در مجاورت گرما قرار گیرد
به جای منبسط شدن ،منقبض می شود.
این آئروژل از الیه های نیترید کربن ساخته شده
است .اتم های این ماده سرامیکی به شکل الگوهای ۶
ضلعی به یکدیگر متصل هستند.
ماده مذکور با وجود سبکی می تواند دمای بسیار زیاد
را تحمل کند .طی آزمایش ها این ماده هنگامی که در برابر
دمای  ۹۰۰درجه سلیوس قرار گرفت و بالفاصله تا دمای
 ۱۹۸درجه سلیوس خنک شد ،هنوز هم کارایی داشت.
تحقیقات درباره این ماده در نشریه «ساینس» منتشر
شده است.

بهینهسازی عایق جداره ساختمانها بر
اساس کاهش مصرف انرژی

پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری موفق به ارائه
راهکاری جدید جهت بهینهسازی عایق جداره ساختمانها
بر اساس کاهش مصرف انرژی و مالحظات اقتصادی و
زیست محیطی شدند.
در این پژوهش که تحت سرپرستی دکتر احسان
امیری راد ،عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک انجام
شده است ،پس از معرفی یک روش نوین (Energetic, 3
 )Economic and Environmental Eو ادغام
آن با نرم افزار انرژی پالس به ارائه راهکاری جدید
جهت پاسخگویی به یکی از چالشهای عمده در صنعت
ساختمان؛ یعنی تعیین جنس و ضخامت بهینه عایق در
دیوار خارجی پرداخته شده است.
در این تحقیق که بخشی از آن در قالب پایان
نامه کارشناسی ارشد مهندس المیرا فالحی دانشجوی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی ارائه
شده است برای اولین بار دو پارامتر کلیدی انرژی نهفته و
کربن نهفته در کنار هزینه اولیه عایق مدنظر قرارگرفته و
با لحاظ کردن هزینههای جاری اقتصادی و زیست محیطی
مصرف انرژی در سالهای بهرهبرداری از ساختمان شرایط
بهینه عایق ساختمان به دست آمد.
نتایج حاصل از این تحقیق در مقالهای با عنوان:
Optimizing the Insulation Thickness
۳E (Energy, of External Wall by a Novel
Environmental, Economic) Method
در مجله معتبر Construction and Building
 Materialsمنتشر شده است.
طبق اعالم روابط عمومی وزارت علوم ،این مجله
براساس رتبه بندی تامسون – رویترز در چارک اول ()Q1
قرار داشته و جزو مجالت  ۱۰درصد برتر  WOSاست.

در یک طرح پژوهشی انجام می شود؛

انجام مطالعه تحریک نواحی عمقی مغز با روش های غیرتهاجمی

محققان کشور مطالعات اولیه اجرای طرح پژوهشی
تحریک سلولهای عصبی در نواحی عمقی مغز به روش های
غیر تهاجمی را آغاز کردند.
به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی،
دکتر محمود شاه آبادی عضو هیئت علمی دانشکده فنی
دانشگاه تهران گفت :هدف اصلی از اجرای این طرح پژوهشی
مطالعاتی که با حمایت های ستاد علوم شناختی آغاز شده،
بررسی روش های تحریک نواحی عمیق مغز با استفاده از
اعمال میدان های الکتریکی و مغناطیسی متمرکز از خارج
مغز و بدون نیاز به عمل جراحی به منظور پیشگیری از
عوارض جانبی جراحی است.
به گفته وی ،براساس مطالعات اولیه در این طرح ،با
تداخل زمانی ناشی از سیگنال های الکتریکی و ایجاد یک
میدان الکتریکی متمرکز محلی در عمق مغز ،می توان
سلول های عصبی موجود در این نواحی را به صورت غیر
تهاجمی و بدون تحریک بخش های دیگر مغز ،تحریک کرد.
وی افزود :تحریک نواحی عمیق مغز با استفاده از این
روش به صورت آزمایشگاهی و بر روی موش زنده در برخی
پژوهشگاه های معتبر دنیا مورد بررسی قرار گرفته است و
نتایج حاصل از این پژوهش ،تا اندازه ای تایید کننده عملکرد
موفق این روش درتحریک متمرکز نواحی عمیق مغز بوده
است.
شاه آبادی با بیان اینکه در روش تحریک «ورا
جمجمهای جریان مستقیم» ،توزیع جریان به قشر سطحی

مغز محدود است و از طریق این روش امکان تغییر سطح
تحریکپذیری نورون ها فراهم میشود ،اما به رغم مزیت
های آن ،بزرگ بودن ابعاد الکترودها که منجر به کاهش
چگالی جریان الکتریکی الکترودها می شود ،از جمله عواملی
است که موجب تحریک ناخواسته نواحی دیگر و کاهش عمق
تحریک خواهد شد.
وی گفت :بنابراین افزایش عمق تحریک ،مستلزم
افزایش جریان عبوری از الکترودها بوده که این امر موجب
بروز عوارضی نظیر سوزش پوست ،سوختگی و دیگر
عارضه های جانبی می شود.
این محقق یکی از اهداف اصلی طرح تحقیقاتی
روش های غیرتهاجمی تحریک نواحی عمیق مغز با استفاده
از میدان های الکتریکی و مغناطیسی متمرکز را بررسی
روش های گوناگون تحریک نواحی عمیق مغز بدون ایجاد
عوارض جانبی و با استفاده از عبور همزمان چندین جریان
الکتریکی سینوسی با فرکانس های مختلف و ایجاد تداخل
سازنده میان آنها در نواحی عمقی مغز برشمرد.
وی گفت :در این روش که با نام تحریک تداخل زمانی
مطرح شده است ،از نقش فیلترکنندگی غشای سلولهای
عصبی که ویژگی مشترک سلولهای عصبی است استفاده
میشود ،به قسمی که غشای سلول عصبی به عنوان یک
فیلتر از تحریک سلولهای عصبی توسط سیگنالهای
الکتریکی فرکانس باال جلوگیری میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد :در این

روش چندین سیگنال الکتریکی فرکانس باال از خارج از مغز
به آن اعمال میشود که در حضور تک تک این سیگنال به
طور مجزا سلولهای عصبی امکان تحریک شدن نخواهند
داشت .با این وجود اگر دو سیگنال الکتریکی فرکانس باال با
اختالف فرکانسی در محدوده باند عبور غشای سلول عصبی
به مغز اعمال شوند ،آنگاه سلول عصبی با فرکانسی مرتبط با
فرکانس پوش سیگنال تداخلی ،تحریک خواهد شد.
مجری این طرح پژوهشی یادآور شد :با اجرای کامل
این طرح مطالعاتی پژوهشی می توان گام های نخستین
تحریک غیرتهاجمی سلول های عصبی در نواحی عمقی مغز
را برنامه ریزی کرد که خود می تواند مقدمه ای برای ابداع
روش های جدید بدون الزام بازگشت به روش های تهاجمی
متداول باشد.

عرضه نانومواد ضدجلبکی که
مانع رشد میکروارگانیسمها میشوند

محققان دانشگاه «شهید مدنی آذربایجان» موفق به تولید مواد نانو ساختار ضدجلبکی
شدهاند که با نفوذ در دیواره سلول میکروارگانیسمها از رشد آنها در محیط جلوگیری میکنند.
نانوماده تولیدشده ضدجلبک است؛.به گونهای که تفکیک کامل مس در ساختار نانو یون
مس در محیط آبی ،باعث ایجاد یونهای آبپوشیده مس میشود که در آب معلق بوده و به
عنوان ضد جلبک و ضد باکتری عمل میکنند.
نانو یون مس عمل ضدعفونی را بهعنوان یک «جلبککش» انجام میدهد .نانو یونهای
مس با بار مثبت با نواحی منفی دیواره میکرو ارگانیسمها پیوندهای الکترواستاتیکی برقرار
میکنند که این پیوندها تنشهایی ایجاد میکنند که نفوذپذیری دیواره سلول را مختل کرده
و برداشت معمول مواد غذایی از سوی میکرو ارگانیسمها را به حداقل میرساند .در درون سلول
میکروارگانیسم نیز نانو یون مس با سولفور اسید آمینههای موجود در ساختار پروتئینهای
مورد استفاده در فتوسنتز واکنش داده و در نتیجه ارگانیسم هدف قادر به عمل فتوسنتز نبوده
و در نهایت تجزیه شده و از بین میروند .در این فرآیند حتی اگر سلول برای مدت زمان زیادی
نیز زنده بماند ،فرآیند تولید مثل به دلیل حضور یونهای مس مختل شده و انتشار میکرو
ارگانیسمها به تدریج متوقف میشود.
از این نانو ماده میتوان در شهرداریها برای پاکسازی آبنماها ،آبهای آشامیدنی و
پاکسازی خطوط لوله ذخایر آبی ،آب انبار ذخیره ،تاالبها و آبگیرها ،دریاچهها و رودخانهها،
در برجهای خنک کننده ،پرورش ماهی ،صنایع غذایی و مرغداریها استفاده کرد.

شناسایی مجرمان
تنها با تصاویر دستهایشان

دانشمندان انگلیسی در حال کار بر روی توسعه یک
فناوری خاص هستند که این فناوری آنها را قادر میسازد
مجرمان را تنها با استفاده از تصاویر دست آنها شناسایی
کنند.
به نقل از دیلی میل ،دانشمندان «دانشگاه لنکستر»
و «دانشگاه داندی» در حال حاضر بر روی توسعه فناوری
خاصی به منظور شناسایی مجرمان کار میکنند.
دانشمندان در این فناوری از مواردی مانند «الگوهای
عروقی» ( ،)vein patternsچروکهای پوست ،زخمها،
خالکوبیها و رنگدانهها به عنوان بیومتریکهای کلیدی
برای شناسایی فرد مجرم ،استفاده میکنند.
از این فناوریها و تصاویر دست ،پیشتر نیز در دادگاه
برای شناسایی کودک آزاران استفاده شده است اما در این
فناوری دانشمندان به گونهای متفاوت عمل خواهند کرد.
در این پروژه ،پژوهشگران ،بیومتریکهای سخت مانند
اثر انگشت را با بیومتریکهای نرم برای به دست آوردن یک
ارزیابی جامع از هویت واقعی شخص ،ترکیب خواهند کرد.
بیومتریکهای نرم صفات فیزیکی و رفتاری و
شخصیتی یک فرد را شامل میشوند.
پروفسور «دِیم سو بلک» ()Dame Sue Black
از «دانشگاه لنکستر» انگلستان که سرپرستی این پروژه را
بر عهده دارد ،گفت :دستهای یک فرد نمایانگر بسیاری از
تفاوتهای تشریحی آن شخص است .به دالیلی از جمله
ژنتیک ،محیط زیست یا حتی حوادث دست هر فرد با
افراد دیگر متفاوت است .اکنون برای نخستین بار در این
مطالعه ،ما تمام عواملی که یک دست را واقعاً منحصر به
فرد میسازند تجزیه و تحلیل میکنیم و سپس با درک یک
به یک آنها میتوانیم افراد را شناسایی کنیم.
این فناوری که در آن بیومتریکهای سخت و نرم
باهم مورد استفاده قرار میگیرند ،تاکنون به هیچ وجه
مورد آزمایش قرار نگرفته است و این نخستین بار است
که کالبدشناسان ،انسان شناسان ،ژنتیک شناسان،
بیوانفورماتیکدانان ،تحلیلگران تصویر و دانشمندان
کامپیوتر برای توسعه این سیستم با یکدیگر همکاری
میکنند .از این فناوری میتوان به طور بالقوه در
دسترسیهای امنیتی ،کنترل مرزی و کمک به تحقیق
در مورد جرمهای جدی و سازمان یافته در سطح جهانی
استفاده کرد .اکنون بیش از  ۵۰۰۰شهروند دانشور برای
ایجاد مجموعه دادههای منبع باز برای این برنامه استخدام
شدهاند.
تا کنون مبلغ  ۲.۵میلیون یورو ( ۲.۲میلیون پوند)
برای این پروژه پنج ساله که توسط دانشمندان «دانشگاه
لنکستر» و «دانشگاه داندی» انجام میشود ،اختصاص یافته
است.

