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بازار PC

دعوتفناورانبهچالشساختجدیدترین
ابزارتصویربرداریازدستگاهگوارش

به منظور کاهش درد ناشی از انجام آندوسکوپی و
انجام تصویربرداری دقیقتر از دستگاه گوارش چالش
نوآوری در زمینه طراحی و ساخت کپسول آندوسکوپی به
عنوان ابزار نوین در این حوزه برگزار میشود.
دستگاه های آندوسکوپی و کولونوسکوپی از مهمترین
تجهیزات پزشکی برای بررسی بیماریهای گوارشی است
که با عکسبرداری از بخشهای داخلی بدن امکان بررسی
دستگاه گوارشی را برای پزشکان فراهم میکند؛ ولی به
دلیل رنج و ناراحتی که برای بیمار در طی این عمل ایجاد
میشود و همچنین عدم امکان بررسی روده کوچک توسط
این دو دستگاه ،درمانگران در جستجوی راهکارهای نوین و
کم آسیب برای رفع این موضوع هستند.
کپسول آندوسکوپی تجهیز جدیدی است که با
استفاده راحت و بدون درد از آن ،این امکان فراهم میشود
تا عکسبرداری از ابتدا تا انتهای دستگاه گوارش انجام
شود .این تجهیز با طراحی متناسب از نظر ساختاری برای
مقاومت در فضاهای اسیدی و بازی قسمتهای مختلف
دستگاه گوارش و همچنین عکسبرداری دقیق از هر نقطه
و ویرایش آن و ارسال به گیرنده ،جایگزین مناسبی برای
روشهای مذکور به حساب میآید.
بر این اساس شبکه تبادل فناوری و نوآوری با همکاری
یکی از شتابدهندهها چالش توسعه کپسول آندوسکوپی را
برگزار میکند و عالقهمندان برای شرکت در این رویداد
میتوانند تا  ۱۷اردیبهشت ماه در این چالش نوآوری
شرکت کنند.
هدف اصلی این چالش ساخت کپسول آندوسکوپی،
گیرنده آن و برنامه الزم بر روی سیستم است تا بتواند با
پردازش مناسب تصاویر تهیه شده توسط کپسول اطالعات
مورد نیاز برای تشخیص بیماریهای دستگاه گوارش را
تهیه کند.
در پایان مرحله اول طرحهای دریافتی در کمیته
داوران ارزیابی شده و در نهایت ،شرکتکنندگان برتر (اعم
از فرد یا گروه) جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی از طرح
خود وارد مرحله دوم چالش خواهند شد.
به نقل از ستاد نانو ،برگزیدگان مرحله نخست ،چهار
ماه فرصت خواهند داشت تا ضمن تکمیل مستندات فنی و
اقتصادی طرح خود،یک نمونه آزمایشگاهی مطابق با طرح
اولیه خود را طی مرحله دوم ارائه کنند .در پایان مرحله
دوم نیز جهت انتخاب طرح برتر ،مستندات فنی و اقتصادی
و نیز نمون ه آزمایشگاهی ارائه شده از سوی هر شرکتکننده
توسط هیات داوران ارزیابی و برنده نهایی معرفی میشود.
تیمهای فناور توانمند و متخصص حاضر در این رویداد
از حمایتهای نقدی و غیرنقدی شبکه تبادل فناوری و
نوآوری و همچنین تعهد به حمایت و سرمایهگذاری به
ارزش  ۵۰۰میلیون تومان به صورت سرمایه بذری به تیم
برگزیده و تعداد قابل توجهی از خدمات شتابدهی توسط
شتابدهنده برخوردار میشوند تا محصول خود را پس از
تولید نمونه اولیه و اخذ مجوزها ،تجاری سازی کنند.
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آخرین وضعیت نفوذ اینترنت در کشور

گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از
آخرین وضعیت نفوذ اینترنت در کشور از رشد  ۱۴درصدی
اشتراک اینترنت موبایل در یک سال و عدم استقبال کاربران
از اینترنت ثابت خبر می دهد.
وضعیت نفوذ فناوری ارتباطات در کشور در سال ۱۴۰۰
توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر
شده و ضریب نفوذ اینترنت ثابت و موبایل و تعداد مشترکان
هر یک از این فناوریها با سال  ۱۳۹۹مقایسه شده است.
آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان
میدهد که هم اکنون  ۱۰۶میلیون و  ۹۱۹نفر در کشور
مشترک اینترنت پرسرعت هستند و از فناوریهای ، G3
 ADSL، TDLTE ، G4و وای فای و فیبر برای اتصال
استفاده میکنند.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور هم اکنون  ۱۲۷.۲۰درصد
است که در پایان سال  ۹۹حدود  ۱۱۲.۸۴درصد اعالم شده
بود.

تا پایان سال  ۱۴۰۰ضریب نفوذ اینترنت همراه به
 ۱۱۴.۰۶درصد رسیده است و این در حالی است که ضریب
نفوذ اینترنت موبایل تا پایان سال  ۱۰۰ ،۱۳۹۹درصد بود .این
ارقام نشان میدهد که در یک سال میزان اشتراک اینترنت
موبایل در کشور ۱۴ ،درصد رشد داشته است.
این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در یک

سال کمتر از یک درصد رشد کرده و از  ۱۲.۶۲درصد در
سال  ۱۳۹۹به  ۱۳.۱۵درصد در سال  ۱۴۰۰رسیده است.
این ارقام نشان میدهد که کاربران ایرانی از اینترنت ثابت
استقبالی نکردهاند.
هم اکنون تعداد مشترکان اینترنت ثابت  ۱۱میلیون و
 ۵۰هزار نفر اعالم شده که این ر قم در سال  ۹۹بیش از ۱۰
میلیون نفر بوده است.
تعداد مشترکان اینترنت موبایل از  ۸۴میلیون و ۱۹۶
هزار نفر در سال  ۹۹به  ۹۵میلیون و  ۸۶۹هزار نفر در سال
 ۱۴۰۰رسیده است.
این آمار حاکی از آن است که از نظر تفکیک فناوریهای
دسترسی نیز  ۸۹درصد کاربران برای اتصال از اینترنت  G3و
 G4استفاده میکنند ۸ .درصد مشترکان از اینترنت ADSL
و  ۱.۶درصد مشترکان نیز برای اتصال از  TDLTEاستفاده
میکنند .سهم اینترنت فیبر ( )FTTXو وای فای در این
جدول کمتر از یک درصد است.

کشف  ۵۸جهش ژنتیکی که به درمان سرطان کمک می کند

پیشگیری از وقوع حمله گسترده سایبری به حوزههای زیرساختی

گروهی از محققان انگلیسی ترکیب ژنتیک  ۱۲هزار تومور مربوط به بیماران سرویس
سالمت همگانی ( )NHSرا تحلیل و  ۵۸جهش جدید کشف کردند که سرنخ هایی درباره
دالیل احتمالی آن نشان می دهد.
به نقل از انگجت ،تیمی شامل محققانی از بیمارستان و دانشگاه کمبریج داده های
مربوط به پروژه « ۱۰۰هزار ژنوم» را استفاده کردند .پروژه مذکور ابتکار محققان انگلیسی
برای توالی دادن کل ژنوم های بیماران مبتال به سرطان و بیماری های نادر است.
به گفته سرنا نیک زینال محقق ارشد این پروژه ،این بزرگترین تحقیق در نوع خود
است و انبوه داده هایی که در اختیار تیم قرار داشت به آنها اجازه داد تا الگوهایی در
تغییرات ژنتیک یا «امضاهای جهشی» را در تومورها بیابند .پژوهشگران با مقایسه نتایج
به دست آمده با پژوهش های دیگر کشف  ۵۸امضای جهشی را تایید کردند که تاکنون
ناشناخته باقی مانده بودند .برخی از این جهش ها بسیار معمول و برخی نادر هستند.
نیک زینال در این باره می گوید :اهمیت شناسایی امضاهای جهشی از آن جهت است که
مشابه اثرانگشت در صحنه جنایت هستند .آنها به تعیین عامل ایجاد سرطان کمک می
کنند .برخی امضاهای جهشی نشان دهنده قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی مانند
دود سیگار یا اشعه ماورای بنفش هستند که به سرطان منجر می شوند .برخی دیگر از این
امضاها ممکن است نشانه هایی برای درمان را نشان دهند .به عنوان مثال ممکن است آنها
به عوامل غیرطبیعی ژنتیکی اشاره کنند که بتوان با داروهای خاصی آنها را درمان کرد.

مرکز عملیات امنیت افتا اعالم کرد با اقدام به موقع در روزهای اخیر ،از وقوع حمله سایبری
گسترده به حوزههای زیرساختی کشور پیشگیری بهعمل آمده و عملیات طراحیشده توسط
مهاجمین در مراحل اولیه بهرهبرداری خنثی شد .مرکز مدیریت راهبردی افتا ،اعالم کرده که
مهاجمین سایبری قصد داشتند با سوءاستفاده از حفره امنیتی در یکی از نرمافزارهای پرکاربرد
در سازمانها ،ضمن اخذ دسترسی به زیرساختها و استخراج اطالعات از آنها ،دستورات دلخواه
را اجرا و محتوای آلوده خود را تزریق کنند ،اما پیش از آنکه مهاجمان بتوانند حمله سایبری
خود را عملی کنند ،با اقدام به موقع مرکز عملیات امنیت افتا از وقوع آن پیشگیری شد .با
کشف سرنخها و الگوهای رفتاری استفادهشده در حمله و همچنین اشراف کارشناسان مرکز
مدیریت راهبردی افتا ،بر اقدامات مهاجمین ،نقاط هدف و عملیات طراحیشده برای حمله
به زیرساختها تحت رصد قرار گرفت و مشخص شد بیش از  ۱۰۰خدمت الکترونیکی مهم
در بخشهای دولتی و خصوصی جزء اهداف اصلی حمله است .مهاجمین سایبری در اینگونه
حمالت پس از نفوذ و اخذ دسترسی غیرمجاز« ،درهای پشتی» را بارگذاری کرده تا از این طریق،
امکان بهرهبرداریهای بیشتری چون افزایش سطح دسترسی و حفظ آن ،استخراج اطالعات،
اجرای دستورات دلخواه و تزریق محتوای آلوده را داشته باشند .کارشناسان فنی مرکز مدیریت
راهبردی افتا ،پس از کشف حفره امنیتی ناشناخته و انجام بهروزرسانیهای امنیتی ،اجازه
بهرهبرداری از این «درهای پشتی» برای «آدرس آیپیهای متعدد» از کشورهای هلند ،امریکا
و انگلیس را سلب کردند و از تحقق اهداف مهاجمین و وقوع حادثه سایبری ،پیشگیری شد.

مولکول هیدروژن به عنوان حسگر کوانتوم استفاده شد

فیزیکدانان دانشگاه «کالیفرنیا ارواین»
روش جدیدی برای تبدیل کردن مولکول
هیدروژن به یک حسگر کوانتوم در
میکروسکوپ تونلی روبشی مجهز به لیزر
تراهرتز ابداع کرده اند.
به نقل از اینترستینگ انجینرینگ،
ویلسون هو و دونالد برن مولفان این پژوهش
در این باره نوشته اند :این پروژه نشان دهنده

پیشرفت هایی در حوزه روش های اندازه
گیری و سواالت علمی است که با استفاده
از این روش می توان آنها را بررسی کرد.
یک میکروسکوپ کوانتومی که بر کاوش
برهم نهی منسجم حاالت در یک سیستم
دو سطحی متکی است ،بسیار حساستر
از ابزارهای موجود است که بر اساس اصل
فیزیک کوانتومی عمل نمی کنند.

محققان توانستند از طریق یک پالس
لیزری به برهم نهی دو حالتی دست یابند
که سیستم را وادار می کند تا از حالت پایه
به حالت برانگیخته به صورت چرخه ای فعال
شود .حتی با وجود اینکه مدت زمان نوسانات
چرخه ای تنها ده ها پیکوثانیه به طول
انجامید ،اما محققان قادر به مشاهده نحوه
تعامل مولکول هیدروژن با محیط خود بودند.

هو در این باره می گوید :مولکول
هیدروژن به بخشی از میکروسکوپ کوانتومی
تبدیل می شود و به این ترتیب هرچه
میکروسکوپ اسکن می کند ،هیدروژن نیز
در محل قرار دارد .در نتیجه به ما امکان می
دهد تغییرات تا  ۰.۱آنگستروم را رصد کنیم.
با این دقت وضوح ،ما میتوانیم ببینیم توزیع
بار روی نمونه چگونه تغییر میکند.

فنآوری
با توسعه نرم افزاری؛

افزایش بهرهوری و کارآمدی
صنعت حملونقل با دانش بنیان ها

بر اساس اعالم معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری صنعت حمل و نقل با نفوذ نوآوری و فناوری
کارآمدتر شده است.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
صنعت حملونقل که بخش اعظم آن به حوزه حمل و نقل
زمینی و خودرو مرتبط است نیازمند استفاده از فناوری
هایی است که بتواند آن را به شکل درست و کاربردی
توسعه دهد.
نرم افزارهایی که تاثیری مثبت در مدیریت ناوگان
حملونقل و تعمیرات و نگهداری خودرو دارند .اما تامین
این نرم افزارها با توجه به تفاوت فرهنگی و زیرساختی
کشورها با یکدیگر نیازمند بومیسازی و طراحی به شیوه
ای است که منطبق با نیازهای تعریف شده در هر جامعه
و کشوری باشد.
این حوزه کاربردی در ایران نیز متولیان زیادی دارد
که سال ها است در تالش هستند تا با نفوذ فناوری ها و
نوآوری ها به عرصه حمل و نقل؛ این حوزه را به روز رسانی
کرده و توسعه آن را رقم بزنند.
به طور مثال با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری نرم افزارهایی در حوزههای مدیریت ناوگان
حملونقل ،مدیریت سرویس و درخواست ،مدیریت تعمیرات و
نگهداری خودرو و نرمافزار ردیاب موبایل طراحی شده است که
می تواند به نیاز مردم به شکلی بومی پاسخ دهد.
این محصول به مدیران شرکتها و سازمانهایی
که تعداد زیادی خودرو و وسیله نقلیه دارند این امکان
را میدهد که در هر لحظه اطالعات کاملی از تمام
خودروهای خود ازجمله مسیر فعلی ،مسیر حرکت ،زمان
و تعداد توقفها ،انحراف از مسیر و میزان مصرف سوخت
داشته باشند و با گزارشهای روزانه ،ماهیانه ،سالیانه و
داشبوردهای خاص مدیریتی در کنار نمودارهای مربوطه
تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
این سیستم متشکل از مجموعهای از دستگاههای
موقعیتیاب است که بر روی خودروها نصب میشود و
اطالعات جغرافیایی را از ماهوارهها دریافت کرده و به پنل
مربوطه که در اختیار کاربر قرار گرفته است ارسال میکند.
کاربر میتواند با استفاده از پنل تمامی اطالعات و گزارشها
را در فرمتهای مختلف بهصورت اکسل و نموداری دریافت
و بررسی استفاده کند.
ایجاد کانال ارتباطی جدید و قویتر با مشترکین با
قابلیت ثبت تاریخچه فعالیتها ،نظارت آنالین و دقیق بر
ناوگان و مشاهده عملکرد آنها ،بایگانی و جستوجوی
راحت و آسان از اطالعات مأموریتها و درخواست کارکنان،
مستندسازی و تسهیل در آمارگیری از کلیه گزارشها
واصل شده از رانندگان و کارکنان ،افزایش بهرهوری و
کارآمدی ناوگان و کاهش هزینههای مربوط به مصرف
سوخت ،تعمیرات و نگهداری و پرسنلی ،برخی از امکانات
این سامانه هستند.

نانوکامپوزیت کاربردی برای صنعت هوافضا تولید شد

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید یک نوع کامپوزیت با
ساختار نانو در صنعت هوافضا شدند.
محمد جواد قاسمی پاریزی ،دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و
مجری طرح «پوشش دهی الیاف با نانوذرات و مطالعه تجربی تاثیر آرایش آن
بر ساختار و خواص فاز واسط الیاف و رزین» ،گفت :امروزه استفاده از ساختار
نانوکامپوزیت به خاطر خواص منحصر به فرد و کاربردهای متنوع در صنایع
مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ازجمله این کاربردها صنایع هوافضا است ،گفت :اصوال
سازههای هوافضایی باید از نسبت استحکام به جرم باالتری برخوردار باشند.
این اجزا باید در حین سبک بودن بتوانند نیروهای وارده را تحمل کنند .با
توجه به شتاب و مانورهای وسایل پرنده استفاده از مواد نانوکامپوزیتی به جای
آلیاژهای فلزی مورد توجه قرار گرفته است.
قاسمی پاریزی ادامه داد :در همین راستا با استفاده از تکنولوژی نانو و
کاربردهای آن ،روشی ابداع شد که عالوه بر ساده بودن روش اجرا ،منجر به
افزایش خواص مکانیکی و استحکام نانوکامپوزیت نیز شد.
محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد :در این طرح تالش شده که
بتوان با رویکردی ساده به یک ساختاری در کامپوزیتها دست یافت که بتوان
خواص مکانیکی را تحت تاثیر قرار داد.
وی با بیان این که اساتید راهنمای این طرح دکتر حسین شاهوردی
و دکتر پابلو گواردیا و استاد مشاور دکتر پی پلزاده هستند ،اضافه کرد :با
توجه به اینکه اولین گام در این مسیر به طور موفقیت آمیز بر روی یک قطعه
کوچک آزمایشگاهی انجام شد ،میتوان در گامهای بعدی عالوه بر اجرا در
کاربردهای نیمهصنعتی ،دیگر خواص را نیز مورد بررسی قرار داد .به طور
کلی با توجه به افقی که در این مسیر متصور هستیم ،میتوانیم در ادامه در

راستای ارتقای کاربردهای نانوکامپوزیتها با توجه به امکانات موجود گامهای
اساسیتری برداشت.
قاسمی پاریزی در خصوص روش کار خود در این پروژه ،گفت :روش
مورد استفاده در این طرح به این صورت بوده که با پوشش سطح الیاف شیشه،
توسط سه نوع ساختار متفاوت متخلخل سیلیکا در ابعاد نانومتری ،خواص فاز
واسط مورد تغییر قرار گرفت که در نهایت خواص چند الیه نانوکامپوزیت را
بهبود بخشید.
وی با اشاره به ویژگیهای این طرح ،گفت :خوبی این طرح این است که
به سادگی قابل اجراست .تکرارپذیری این طرح به گونهای است که میتوان در
هر شرایطی پوششدهی الیاف توسط این نوع ساختار را بهراحتی انجام داد.
قاسمی پاریزی با بیان اینکه ابتدا این طرح در نمونههای کوچک اجرا شد،
گفت :با توجه به نیاز صنعت در استفاده از کامپوزیتها بهدلیل خواصشان،
میتوان از این ایده به جهت بهبود دیگر خواص نیز استفاده کرد.
وی با بیان اینکه مواد اولیه جهت پوششدهی الیاف در دسترس و ارزان
است ،گفت :در ساخت این محصول از مواد ارگانیک استفاده شده و عدم کاربرد
روش شیمیایی از مزیت پروژه به شمار میرود.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،قاسمی پاریزی افزود :از
مزیتهای رقابتی این طرح میتوان به زمان کم در اجرا ،ارزانبودن مواد اولیه
و بازدهی باال در جهت افزایش خواص مکانیکی کامپوزیتها بدون استفاده از
روشهای شیمیایی نام برد.
از کاربردهای این پروژه ،میتوان به صنایعی اشاره کرد که از کامپوزیتها
برای سبکسازی و افزایش استحکام بهره میبرند .از جمله این صنایع ،صنعت
هوافضا است که این مواد مورد توجه سازندگان و محققان وسایل پرنده قرار
گرفته است.

