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بازار PC
در استان تهران؛

مشترکان فعال مخابرات اینترنت VDSL
می گیرند

مخابرات منطقه تهران از شناسایی مشترکان فعال
اینترنت پرسرعت برای ارائه سرویس ( VDSLسرینو) به
جای  ADSLخبر داد.
به نقل از مخابرات منطقه تهران ،شناسایی و تشخیص
مشترکان فعال اینترنت پرسرعت در استان تهران ،به منظور
ارائه طرح سرینو توسط مخابرات منطقه تهران آغاز شد.
این طرح با هدف ارائه سرویس بهتر برای مشترکان
فعال اینترنت پرسرعت در نظر گرفته شده است که با
استفاده از آن  ۲میلیون کاربر فعال سرویسهای اینترنت
مخابرات ،بهصورت رایگان از امکانات  VDSLیا فیبرنوری
شرکت مخابرات ایران (تانوما) با حداقل سرعت  ۴۰مگابیت
بر ثانیه بهرهمندمیشوند.
با توجه به شناسایی خودکار مشترکان فعال ،مخابرات
از تمام مشترکان اینترنت خواسته به منظور تسهیل
در خدمترسانی ،از تماس با سامانههای پاسخگویی و
پشتیبانی مخابرات شامل  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱و یا مراجعه به
مراکز امور مشترکان در مورد این طرح خودداری کنند.

ال جی موبایلی
با حسگر زیر نمایشگر می سازد

ال جی مشغول توسعه موبایل جدیدی است که یک
دوربین سلفی دارد .همچنین این دستگاه مجهز به حسگر
اثر انگشت زیر نمایشگر خواهد بود.
به نقل از جی اس ام آرنا ،ال جی هفته قبل اعالم
کرد موبایلی با دو نمایشگر در نمایشگاه  2019 IFAبرلین
رونمایی می کند .این دستگاه نسخه بعدی LGV50
 ThinQاست.
اکنون به نظر می رسد این شرکت در حال توسعه
جانشین  ThinQ LG G8نیز است و به تازگی ویدیوئی
از آن منتشر شده است.
در همین راستا موبایل  LG G8Xتغییراتی نسبت به
نسخه قبلی خواهد داشت .این دستگاه به جای  ۲فقط یک
دوربین سلفی دارد .این بدان معنا است که بریدگی اشکی
شکل روی نمایشگر باریک تر می شود .همچنین به نظر
می رسد در این دستگاه از فناوری بلندگوی Crystal
 Sound OLEDاستفاده نمی شود.
عالوه بر این نمایشگر به اندازه یک دهم اینچ بزرگتر
خواهد بود و به  ۶.۲اینچ می رسد .البته طول دستگاه نیز
کمی بلندتر خواهد بود .از سوی دیگر به نظر می رسد این
موبایل مجهز به حسگر اثر انگشت خواهد بود.
البته اثری از حسگر اثر انگشت پشت دستگاه دیده
نمی شود .این بدان معناست که  LG G8Xنخستین
موبایل این شرکت است که حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر
دارد.
در انتهای دستگاه نیز یک جک هدفون  ۳.۵میلی
متری و پورت یو اس بی-سی قرار دارد.
مشخصات دوربین پشتی دستگاه نیز هنوز مشخص
نیست .عالوه بر آن باید منتظر ماند و دید آیا پشت موبایل
 G8Xنیز مانند نسخه  X G8سه دوربین وجود خواهد
داشت یا خیر.

کدام سرویس ذخیرهسازی ابری
طرفداران بیشتری دارد؟

سرویسهای ذخیرهسازی مبتنی بر فضای ابری به
کاربران اجازه میدهند با هر دستگاه الکترونیکی و هر زمان
که بخواهند ،از طریق اینترنت به حجم زیادی از اطالعات
شخصی خود دسترسی داشته و پیدا کنند.
در سالهای اخیر که سرویس و اپلیکیشنهای
ذخیرهسازی مبتنی بر فضای ابری و کالد از محبوبیت و
استقبال بینظیری از سوی کاربران گوشیهای هوشمند و
رایانههای شخصی برخوردار شده است ،شرکتهای بزرگی
همچون گوگل و مایکروسافت به توسعه و ارائه سرویسهای
مختلفی که بر مبنای فضای ابری و کالد ذخیره سازی
اطالعات شخصی کاربران را برعهده دارند ،پرداختهاند تا
بدین وسیله بتوانند نظر و توجه خیل عظیمی از کاربران
را به سمت و سوی خود جلب کنند .کاربران با استفاده از
سرویسهای ذخیرهسازی مبتنی بر فضای ابری و کالد قادر
خواهند بود تصاویر ،فایل و اطالعات شخصی خود را بر روی
پلتفرم سرویسهای کالد همچون گوگلدرایو ،واندرایو و
دراپباکس آپلود و ذخیره کنند.
بر اساس گزارشی که در وب سایت  fortuneآمده
است ،دراپباکس در سال  ۲۰۱۵میالدی توانسته است
با اختالف زیادی از رقبای خود در رتبه نخست استقبال
کاربران از سرویسهای ذخیرهسازی ابری بایستد و میزبان
بالغ بر  ۳۰۰میلیون کاربر باشد .دو سرویس گوگل درایو
و واندرایو مایکروسافت نیز به ترتیب  ۲۴۰میلیون و ۲۵۰
میلیون کاربر را در پلتفرم خود جای دادهاند.
البته کارشناسان بر این باورند که میزان استقبال
کاربران از سرویسهای ابری در سالهای اخیر به شدت
رشد و افزایش یافته است و آمارهای جدید بسیار باالتر از
اعداد ذکر شده در باال هستند.
این سرویسهای ذخیره سازی مبتنی بر فضای ابری
و کالد با وعده ارائه فضای ذخیرهسازی بیشتر به صورت
رایگان به کاربران خود ،سعی دارند که در رقابت تنگاتنگی
که میان آنها جاری و برقرار است ،پیروز شوند و بدین
ترتیب گوی سبقت را از رقبای قدرتمند خود بربایند.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

نشاني الكترونيكي www.asrerasaneh.ir :پست الكترونيكيinfo@asrerasaneh.ir :

وزیر ارتباطات عنوان کرد:

رفع مشکالت مخابراتی روستاها در دستور کار وزارت ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:
رفع مشکالت مخابراتی روستاهای کشور ،در
دستور و اولویت کار وزارتخانه ارتباطات و
فناوری اطالعات قرار دارد.
محمد جواد آذری جهرمی پیش از
ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکالت
زیرساختی ارتباطی و مخابراتی استان مرکزی
در ساوه ،اظهار داشت :در حوزه روستایی نیاز
است که خدمات حوزه ارتباطی و مخابراتی
بهبود و ارتقا یابد و در همین راستا ،برنامه
ریزی برای این مهم را در دستور کار قرار
داده ایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود:
در استان مرکزی نیز در برخی شهرستان ها
از جمله شهرستان زرندیه مشکالت در حوزه
ارتباطی و مخابراتی وجود دارد که موجب
مطالبات مردمی در این زمینه شده کو برای
حل این مشکالت اقدام خواهد شد.

وی بیان کرد :با توجه به اینکه موضوع
کوچک سازی وزارتخانه ها هم اکنون مطرح
است ،طی چند سال اخیر  ۲۰۰۰نفر در

رئیس سازمان فضایی خبر داد:

برگزاری جلسات متعدد با سازمانهای بهرهبردار فناوری فضایی

رئیس سازمان فضایی ایران از برنامه ریزی برای برگزاری جلسات متعدد با سازمانهای
بهرهبردار از فناوری فضایی با هدف توسعه صنعت پایین دست حوزه فضا ،خبر داد.
مرتضی براری در اینستاگرام نوشت :حدود  ۸۰درصد اقتصاد حوزه فضایی و اشتغال در
صنعت این حوزه در دنیا ،مرتبط با صنایع پایین دست زنجیره حوزه فضایی است.
وی ادامه داد :برای تحقق این امر و رونق صنایع این بخش در کشور ،طی چند
ماه گذشته اداره کل کسب و کارهای فضاپایه در سازمان فضایی ایران شکل گرفت که
مهمترین هدف آن توسعه صنعت پایین دست حوزه فضایی با ایجاد و توسعه شرکتهای
خصوصی و کسب و کارهای نو در این حوزه است و در این مسیر توانمندسازی بخش
خصوصی ،تسهیلگری و توسعه بازار را به عنوان مهمترین راهبردهای خود در برنامه دارد.
رئیس سازمان فضایی ایران افزود :در این مدت این اداره کل برگزاری جلسات متعدد
با سازمانهای بهرهبردار از فناوری فضایی را در دستور کار قرار داده است و همچنین با
مشارکت با نهادهای مختلف در برگزاری رویدادهای مختلف ،انجام سفرهای استانی و
جلسه با استانداران و مدیران استانی و مراکز علمی در سطح کشور و ،...تالش کرده تا بستر
مناسب برای تحقق هدف ترسیم شده را مهیا کند.
براری گفت :در این راستا نشست با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران برگزار شد و در این جلسه که شرکتهای خصوصی نیز حضور داشتند ،توافقات بسیار
خوبی انجام شد که در آیندهای نزدیک آنرا اعالم خواهیم کرد.
وی گفت ۲۰ :درصد دیگر اقتصاد حوزه فضایی که مربوط به صنایع باالدست حوزه
فضایی است هم بسیار استراتژیک بوده که سازمان فضایی ایران در این بخش نیز اقدامات،
سیاستها و راهبردهایی دارد.

وزارتخانه ارتباطات بازنشسته شده و جذب
نیروی جدید نیز فقط در ردیف های ضروری
انجام شده است ،به همین سبب نمی توان

منابع وزارتخانه را برای گسترش دفاتر
شهرستانی در استان ها به کار گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطر
نشان کرد :ازسوی دیگر وزارتخانه ارتباطات
و فناوری اطالعات ،با حجم زیادی از برنامه
های مهمی مواجه است که هم اکنون در
دست اجرا می باشند و در این زمینه با مساله
کمبود اعتبارات نیز روبرو است ،بنابراین نیاز
است که امور مهم و ضروری پیگیری شوند.
آذری جهرمی تصریح کرد :در ارتباط با
برخی محورهای استان مرکزی از جمله ساوه
 سلفچگان و نوبران  -اخترآباد ،با توجه بهمشکالت ارتباطی موجود بایستی زیرساختی
ارتباطی و مخابراتی الزم تامین شود که
وزارتخانه طی چند ماه آینده برای این مهم
اقدام خواهد کرد که البته این مهم در گرو
تامین شرایط و بستر الزم از سوی استان برای
اجرایی شدن طرح های موجود نیز هست.

توسط مرکز تحقیقات مخابرات؛

بومیسازیتجهیزاتفیبرنوریبرایاستفادهدرشبکهملیاطالعات

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات از بومی سازی تجهیزات الیه انتقال مبتنی
بر فیبرنوری با هدف استفاده در بستر اصلی شبکه ملی اطالعات خبر داد .به نقل از
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،علی امامی مجری پروژه بومیسازی تجهیزات شبکه
انتقال مبتنی فیبرنوری در خصوص این پروژه گفت :در سند برنامه ششم توسعه در بخش
ارتباطات و فناوری اطالعات« ،تولید تجهیزات شبکه مبتنی بر  »IPبا سرمایهگذاری مشترک
با بخش خصوصی ،بهعنوان یکی از کاالهای راهبردی مورد تأکید قرار گرفته است .وی افزود :از
طرفی بومیسازی سیستمهای انتقال نوری پرظرفیت در زمره پروژههای اقتصاد مقاومتی برای
افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطالعات ،قرار دارد .امامی ادامه داد :در این
راستا معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،انجام پروژه
«پژوهش و تولید نمونه تجهیزات شبکه انتقال مبتنی بر فیبرنوری با ظرفیت  »100Gbpsبا
استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی را به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات واگذار
کرده است .مجری پروژه بومیسازی تجهیزات انتقال فیبرنوری خاطرنشان کرد :این پژوهشگاه
در راستای انجام این ماموریت ،پروژه «طراحی و ساخت سیستمهای انتقال نوری POTN
با قابلیت  ROADMتا نرخ بیت  »100Gرا با مشارکت  ۵۰درصدی با بخش خصوصی به
تصویب رساند .به گفته امامی ،تیم فنی داخل پژوهشگاه همچنین فعالیت خود روی آمادهسازی
نرمافزار صفحه کنترل مبتنی بر  T-SDNرا انجام داده و نسخه اولیه آن را نیز تهیه کرده است.
عضو هیئتعلمی گروه ارتباطات نوری پژوهشکده  CTمرکز تحقیقات مخابرات ایران تأکید کرد:
بومیسازی تجهیزات انتقال فیبرنوری در شرایط تحریم از اهمیت بهسزایی برای ایجاد ارتباط
پایدار و امنیت ارتباطات کشور برخوردار است و به محض تحقق بستر اصلی الیه انتقال در شبکه
ملی اطالعات را فراهم میکند.

ساختار سه بعدی پروتئین  ۲ماهی ایرانی شناسایی شد

پژوهشگران موفق به شناسایی ساختار
سه بعدی پروتئین های نوین و بومی در کشور
شدند که این شروع راهی مهم و با اهمیت
در زمینه استفاده از تکنیک کریستالوگرافی
ماکرومولکولی برای ایران است.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،عارفه سادات سید عربی مجر
طرح پژوهشی شناسایی ساختار سه بعدی
پروتئین های نوین بیان کرد :تالش برای
بدست آوردن ساختار سه بعدی هموگلوبین
دو ماهی ایرانی در دریای خزر ،به دست
محققان ایرانی ،ارزش بسیاری دارد و نه تنها
در زمینه تحقیقاتی و علمی گامی بزرگ و

نوین است بلکه شروع راهی مهم و با اهمیت
در زمینه استفاده از تکنیک کریستالوگرافی
ماکرومولکولی برای ایران است.
این پژوهشگر در ادامه درباره اهمیت
دستیابی به ساختار سه بعدی پروتئین ماهی
گفت :تحقیقات روی هموگلوبین ماهی ها در
مناطق و دریاهای مختلف جهان از اهمیت
خاصی برخوردار است زیرا تفاوت میان آنها
نشان از تاثیرات محیط دارد .در این پژوهش
به دست آوردن ساختار سه بعدی هموگلوبین
دو ماهی ایرانی در دریای خزر می تواند به
یافته های محققان ایرانی که در این راستا
قدم بر داشته اند کمک بسیار بزرگی کند

زیرا عملکرد متفاوتی که در هموگلوبین این
ماهی ها دیده می شود با علم ساختاری
معنای بیشتری را در بر خواهد داشت.
سید عربی با اشاره به اینکه توالی
پروتئین هموگلوبین ماهی دریای خزر تا
کنون شناسایی نشده بود گفت :هموگلوبین
نقش مهمی در اکسیژن رسانی و دفع دی
اکسید کربن دارد بنابراین با شناخت از این
پروتئین می توانیم بیماری های مرتبط را
شناسایی و برای درمان اقدام کنیم.
وی عنوان کرد :این طرح می تواند در
تولید ملی دانش کشور در تحقیقات و علوم
ساختاری پروتئین های نوین که در امراض

و غیره نقش بسیار مهمی دارد خیلی مؤثر
باشد .همچنین می تواند باعث پیشرفت ملی
شود تا ایرانیان بتوانند به یافته های جدیدی
برسند .با انجام این تحقیق نخستین قدم
برای بومی سازی این فرآیند برداشته شد.

توسط محققان دانشگاه «هاروارد» انجام شد:

ساخت چسب زخم برای رودهها توسط باکتریهای بدن

محققان دانشگاه هاروارد موفق شدند با استفاده از
باکتریهای بدن ،یک هیدروژل برای ترمیم زخمهای روده
بسازند.
به نقل از انگجت ،اگر پوستتان دچار زخم شود ،از
چسب زخم برای ترمیم قسمت آسیبدیده استفاده میکنید.
اما اگر این زخم در روده ایجاد شود ،دیگر نمیتوان از
چسب زخم استفاده کرد.
زمانی که پزشکان میخواهند صدمات رودهای را درمان
کنند ،از چسب زخم و یا باند استفاده نمیکنند .زیرا این مواد
به دیواره لغزنده روده نمیچسبند.
حال ،تیمی از محققان دانشگاه «هاروارد» راهحلی برای
این مشکل پیدا کردهاند و از باکتریهای خود بدن کمک
گرفتهاند.

این محققان از نانوفیبرهایی که میتوانند به دیواره
روده بچسبند ،یک هیدروژل ساختهاند .هیدروژل مذکور از
طریق مهندسی باکتری «اشریشیا کلی»( )E. coliساخته
شده است .این باکتری به طور طبیعی در دستگاه گوارش ما
زندگی میکند .ولی نکته قابل توجه این پژوهش این است
که محققان از نسخه غیربیماریزای «اشریشیا کلی» استفاده
کردهاند که فرد را بیمار نمیکند و در واقع به سالمسازی
رودهها هم کمک میکند .باکتریهای مهندسی شده
میتوانند در آزمایشگاه رشد کنند و سپس به یک سرنگ
و یا اسپری اضافه شوند تا برای ترمیم زخمهای روده به کار
گرفته شوند و کار درمانی خود را آغاز کنند .البته باید گفت
ضخامت این هیدروژل شبیه به ضخامت مخاط طبیعی تولید
شده توسط رودهها است« .انا دوارج تاته» یکی از محققان

پروژه عملکرد هیدروژل را همانند فرآیند خود ترمیمی
زخمها توسط بدن دانست .به طور طبیعی ،سلولها در قالب
«بیوفیلم» به هم میچسبند و از ترمیم یک زخم جلوگیری
میکنند .ولی فرآیند مهندسی شده توسط محققان دانشگاه
«هاروارد» دقیقا عکس این فرآیند را انجام میدهد و به
زخمها کمک میکند که ترمیم شوند.
نتیجه کار هم تولید نوعی بانداژ پاششی برای رودهها
شده است .این ژل میتواند در شرایط سخت معده و روده هم
زنده بماند .زیرا خاصیت اسیدی باالی آن باعث میشود ژل
به به روده کوچک برسد و یک تا پنج روز را در آنجا سپری
کند و کار ترمیمی خود را انجام دهد.
در حال حاضر این فرآیند تنها روی حیوانها آزمایش
شده است.

آغاز فاز تولید یک محصول راهبردی در صنعت فوالد
محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی
با موفقیت در تولید نمونه آزمایشی بلوک های
 EBTمجرای مذاب کوره های قوس الکتریکی
صنعت فوالد ،فاز تولید نیمه صنعتی این
محصول راهبردی را آغاز کردند.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،کوره قوس الکتریکی () EAF
کورهای است که در آن مواد با استفاده از یک
قوس الکتریکی گرم میشود.
در کوره های قوس الکتریکی صنعت

فوالد ،فوالدهای قراضه و گندله ذوب شده و
به فوالد با کیفیت باال تبدیل می شوند .وظیفه
اصلی اغلب کوره های قوس الکتریکی این است
که مواد جامد را در اسرع وقت به مذاب تبدیل
کند تا در مرحله بعد(فوالدسازی ثانویه) بیشتر
تصفیه شود .در برخی از کورهها گاهی دما به
 ۱۶۵۰درجه سانتیگراد میرسد.
حسین زاده ،مدیرعامل یک شرکت دانش
بنیان با اشاره به موفقیت این شرکت در کسب
دانش فنی تولید بلوک های  EBTمجرای

خروجی مذاب در کوره های قوس الکتریکی
گفت :این قطعه حساس که برای نخستین بار
با استفاده از فناوری نانو در کشور ساخته شده
با موفقیت در شرکت فوالد الیاژی ایران تست
شده و در مرحله ورود به فاز نیمه صنعتی است.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به دمای فوق
العاده باالی کوره های  EBTو خوردگی و
سایش بسیار باالی آن و همچنین حساسیت
ویژه این قطعه که گاه تا  ۱۰۰تن مذاب از آن
عبور می کند و در صورت بروز هرگونه اشکالی

در آن امکان بروز خطرات جدی وجود دارد
تولید داخلی این محصوالت از اهمیت خاصی
برخوردار است.
وی ادامه داد :این قطعه در حال حاضر
از خارج وارد می شود و نمونه های گرافیتی
داخلی هم به دلیل حرارت و اکسیژن باالی
فرآیند با مشکل اکسیداسیون و افت شدید
کیفیت مواجه هستند که ساخت بلوک های
نانویی در این شرکت می تواند کمک بسیار
زیادی به صنعت فوالد کشور باشد.

فنآوری

اثر مثبت اکسید روی برای درمان
ضایعات استخوانی

محققان کشور در تحقیقاتی به نتیجه رسیدند که
«اکسید روی» برای درمان ضایعات استخوانی اثر مثبتی
دارد و تاثیر قابل توجهی در رگزایی و استخوانزایی می
گذارد.
درمان ضایعات استخوانهای بزرگ یکی از چالشهای
امروز مهندسی بافت است .راهکارهای متعددی برای غلبه
بر این مشکل آزمایش شدهاند که در میان آنها ایجاد عروق
با همکشتی سلولهای رگساز (آنژیوژنیک) و استخوانساز
(استئوژنیک) روی بستری مهندسی شده راهحل مناسبی
برای این مسئله به نظر میرسد.
به منظور ساختن بستری مناسب محققان کشور
با روش «الکترواسپاینینگ» از پلیکاپروالکتون حاوی
نانوهایدروکسی آپاتایت بااکسید روی و بدون اکسید روی
و پلیاتیلناکساید داربست فیبروزی بهینهسازیشدهای
تولید کردند .ویژگیهای فیزیکی ،مکانیکی و شیمیایی این
داربست مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش که در مجله بینالمللی Journal
 of Biomedical Materials Researchبه چاپ
رسیده است ،نشان داد ،حضور اکسید روی واحد یانگ
( )Young’s moduleشاخصی مکانیکی است که
ارتباط میان فشار وارده و میزان کشش را نشان میدهد)
بستر ساخته شده را از ۵.۵تا  ۶.۷افزایش میدهد.
همچنین بررسیها نشان داد حضور اکسید روی در
داربست طراحی شده باعث فعالیت بیشتر آنزیمهای موثر
در روند رگزایی و استخوانسازی میشوند ،در شرایطی که
سلولهای اندوتلیال بندناف انسان و سلولهای استرومایی
مغز استخوان با نسبت  ۱به  ۵در بستر کشت داده شده
باشند.
همچنین حضور اکسید روی رگزایی را در بستر
مذکور القا کرده باعث افزایش بیان ژنهای مربوط به
رگزایی میشود.
نتایج این پژوهش نشان داد حضور اکسید روی در
داربستهای مهندسی شده برای درمان ضایعات استخوانی
اثر مثبت قابل توجهی در رگزایی و استخوانزایی
سلولهای جای گرفته در داربست دارد.
دکتر هاشمی نجف آبادی ،دکتر باغبان اسالمی نژاد،
امین رحمانی و همکارانشان در دانشگاه تربیت مدرس و
پژوهشگاه رویان این پژوهش را به نتیجه رساندند.
با فناوری نانو ؛

چاپسهبعدیباسرعتباالامکانپذیرشد

محققان روشی را برای چاپ سهبعدی با کمک
پرتوهای الکترونی متمرکز ارائه کردند که در آن سرعت
چاپ و قدرت تفکیک افزایش یافته است.
به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو ،محققان موسسه
جرجیا موفق به ارائه روش نانوچاپ سهبعدی شدند که در
آن از پرتوهای الکترونی متمرکز استفاده شده است .این
جت سریع پرانرژی برای تسریع نشست مواد اولیه روی
سطح ابداع شده است .با استفاده از این فناوری میتوان
کاربردهای جدیدی برای نانوساختار سهبعدی ارائه کرد.
نشست تحریک شده با پرتوهای الکترونی متمرکز
( )FEBIDیک روش نگارش مستقیم برای نانوچاپ
است که در آن الکترونهای پرانرژی و یک جت از گازهای
حاوی مواد اولیه برانگیخته شده با گرما روی سطح اسپری
میشوند .مواد اولیه در واقع قرار است روی سطح چاپ
شوند که در این روش با دقت باال و کنترل شده روی سطح
قرار داده میشوند .یکی دیگر از مزایای این فناوری ،آزادی
در ترکیب شیمیایی و شکل ذرات است.
ساختارهای سهبعدی نانومقیاس میتوانند راهبرد
تازهای برای رصد سالمتی ،پردازشگرهای کامپیوتر و
تحقیقات در حوزه انرژی باشند.
یکی از محدودیتهای بزرگ روش  ،FEBIDسرعت
کم چاپ است؛ به همین دلیل نمیتوان تولید در حجم
انبوه را با استفاده از آن انجام داد .برای حل این مشکل،
محققان روشی ارائه کردند که میتوان سرعت را افزایش داد
بدون اینکه نیاز به افزایش دمای زیرالیه باشد .آنها انرژی
مولکولهای پیشماده را با استفاده از یک تزریقکننده
ستونی افزایش دادند .زمانی که این تزریقکننده مولکولها
را به مخزن خالء تزریق میکند ،مولکولهای کوچک گاز با
سرعت بسیار باالیی به حرکت در میآیند و جذب زیرالیه
میشوند .از آنجایی که پیوندهای شیمیایی در این روش به
سرعت شکسته میشوند در نتیجه سرعت نانوچاپ افزایش
مییابد.
این گروه تحقیقاتی قصد دارند در ادامه کار از جتهای
هیبریدی که حاوی گازهای خنثی با انرژی باال و گازهای
حاوی پیشماده هستند ،استفاده کنند .عالوه بر سرعت
باالی نانوساختار سهبعدی ،هیبریدهای جت میتوانند
کنترل بسیار دقیقی روی ترکیب شیمیایی مواد در حین
فرآیند چاپ سهبعدی داشته باشد .با این فناوری تشکیل
نانوساختارها با فاز و توپولوژی فراتر از آنچه که امروز انجام
میشود ،میسر است.

ربات امدادی که با اشیای دم دستش
ابزار تازه می سازد

محققان از تولید ربات هوشمند تازه ای به نام مک
گیور خبر داده اند که می تواند با شناسایی شکل و کارکرد
اشیای اطراف خود بدون نیاز به انسان ابزار مستقل و مورد
نیاز خود را بسازد.
به نقل از نیواطلس ،این ربات که در دانشگاه آمریکایی
جرجیا تک ساخته شده ،می تواند با هر نوع شی که در
اطراف خود شناسایی می کند ابزاری را بسازد و در این
زمینه هیچ محدودیتی ندارد.
برنامه ریزی برای تولید این ربات از سال  ۲۰۱۲آغاز
شد و هدف از این کار ساخت ربات های هوشمند توانمندی
بود که در زمان وقوع بالیای طبیعی بتوانند به طور خودکار
موقعیت اطراف خود را ارزیابی کرده و به افراد سانحه دیده
کمک کنند.
به عنوان مثال ،این ربات می تواند از لوله و پاره سنگ
و آجرهای برجای مانده از یک ساختمان آسیب دیده
در سیل و زلزله سرپناه های موقت ،پل و غیره بسازد و
مشکالت انسان های سانحه دیده را کاهش دهد.
ربات  MacGyverهفت سال از عمر خود را
صرف شناسایی اشیای مختلف کرده ،اما هنوز برای به
کارگیری آن در نقاط آسیب دیده به زمان نیاز است و
احتیاج به خودآموزی های بیشتری دارد .البته سطح
دانش این ربات هم اکنون هم زیاد است و به عنوان
مثال می داند که اجسام مقعر مانند کاسه ها می توانند
مایعات را در خود نگه دارند و از این دانش برای تهیه
قاشق استفاده می کند.

