دانش و فناوری

یک شنبه 21دی  19 . 1393ربیع االول  . 1436شماره 18879

همکاری دانشمند ایرانی با ناسا
برای ساخت قرارگاه در کره ماه

استادایرانیدانشگاهکالیفرنیاودانشآموختهدانشگاهصنعتیشریف،روشیرابرایساختسازه هابهصورتخودکاردرفضاارائهکردهاست
کهنیازیبهدخالتفضانورداننداردومواداولیهبهکاررفتهدرسازه هارانیزازمنابعموجوددرفضاوکراتدیگرتامینمی کند.بهگزارشایسنا
ناسا،سالگذشتهمیالدیطرحدکتربهرخخوشنویسراازمیانصدهاشرکتکنندهجهانیدرمسابقه«خلقطراحیآینده»برندهاعالمکرد.

ترفند سخت افزار

استفادهازباتریلپتاپیااتصالبرق
تندهوش -برای همه افرادی که لپ تاپ دارند این سوال
مطرح است که آیا هنگام کار با لپ تاپ از باتری سیستم
استفاده یا باتری را جدا و دستگاه را به طور مستقیم به برق
متصلکنند؟باماهمراهشویدتاباارائهیکسریاستانداردها
بگوییم بهترین روش برای نگهداری و محافظت از باتری لپ
تاپچیست.
-1بهتراستدراولینباراستفادهازباتریلپتاپآنراتاانتها
مصرفکنیدوسپسآنرابهطورکاملشارژواستفادهکنید؛
اینچرخهراچندبارتکرارکردهوبعدباتریراکناربگذارید.
-2برای کنار گذاشتن باتری بعضی ها می گویند که باتری
بایدکامالخالیباشدوبرخیدیگرنیزمعتقدندکهباتریباید
کامال پر باشد؛ اما جالب است بدانید که متخصصان سخت
افزارمعتقدندبهترینروشایناستکهباتریبین ۳۰تا۵۰
درصدشارژداشتهباشدوبعدکنارگذاشتهشود.
 -3بهترین دما برای قرار دادن باتری لپ تاپ بین ۲۰تا۲۵
درجه سانتی گراد است و گرما و سرمای شدید برای باتری
مضراست.پسحیناستفادهازلپتاپبرایمدتطوالنیبه
عنوانمثالزمانیکهمیخواهیدکارهایگرافیکیسنگین
انجامدهیدیابازیکنیدکهباعثداغشدنلپتاپمیشود،
بهتراست ازلپتاپبدونباتریاستفادهکنید.
-4اگرمیخواهیدباتریراکناربگذاریدکهحداقلبراییک
هفتهنخواهیدازآناستفادهکنید،خوباستامااگرتنهابرای
چند روز بخواهید باتری را در بیاورید و مجدد قرار دهید ،این
کاربهدستگاهشماآسیبجدیواردمیکند.

همراهباتبلتها

تولیدمکملیباقابلیتکاهش۱۵درصدیمصرفآبکشاورزی
حبیبهعرفانی-یکیازپژوهشگرانکشورمان
موفق به ساخت ف��رآورده  ای به عنوان مکمل
آبیاریبرایگیاهانزراعیودرختانمیوهشده
استکهاستفادهازآنعالوهبر ۱۸تا۳۰درصد
افزایش عملکرد و افزایش محصول نسبت به
گروه شاهد ،بین  ۱۵تا ۳۰درصد نیز کاهش
مصرفآببهدنبالدارد.
دکترمحمدرضا سعیدافخم شعرا با بیان این
مطلب به خراسان گفت :ب��رای ساخت این
مکملاز۱۵۶عصارهگیاهانمختلفاستفاده
کردیم که برای هر یک از این عصاره ها یک
فرمول نوشته شده است .در مرحله بعد ،این
۱۵۶فرمولغربالگریشدوآن هاییکهنسبت
به تنش های خشکی و ش��وری ضعیف بود،
حذفشدتادرنهایتتعدادآن هابه۱۱فرمول
رسید .سپس بر اس��اس ای��ن ۱۱ف��رم��ول که
مربوط به مقاوم ترین گیاهان نسبت به تنش

کوتاه از جهان علم
دستاوردجدیدپزشکیبرایتشخیص
زودهنگامابوال
محققان آلمانی موفق به توسعه یک آزمایشگاه
سیارشده اندکهویروسابوالرادرعرض ۱۵دقیقهتشخیص
می دهد .در حال حاضر  ۵مورد آزمایشگاه سیار به گینه در
غربآفریقاارسالشدهاستتاکاراییآنبررسیشود.

رؤیایراهرفتنمعلوالنرنگواقعیتمیگیرد
باساختایمپلنتجدیدنخاعی،راهرفتنرویدو
پابرایانسان هایمعلولبهزودیبهواقعیتیشیرینتبدیل
میشود.ایندستگاهبسیارباریکوحساس،سیستمعصبی
رامحافظتمی کندوباعملکردخودناتوانیدرراهرفتنرااز
بینمیبرد.

کشفسیارهایمشابهزمینتا 15سالآینده
یک عضو سازمان فضایی آمریکا (ناسا) معتقد
استتا 15سالآیندهسیارهایمشابهزمینکهقابلسکونت
بودهواقیانوسنیزداشتهباشد،کشفخواهندکردامابرای
رسیدنبهاینسیارهبهسرعتیباالترازنورنیازدارند.

افزایش ۷۲درصدیبدافزار هادرسال۲۰۱۴
بررسی هایموسسه AV-Testرویبدافزارهای
رایانه اینشانمی دهدکهتعدادبدافزارهادرسال 2014از
مرز 143میلیونموردگذشتهکهنسبتبهسالقبلازآن72
درصد افزایش نشان می دهد .البته این رقم صرفا مربوط به
تعداد بدافزارهای رایانه ای کشف شده است وامکان دارد
تعدادفراوانیازبدافزارهاییادشدهکشفنشوند.

اخبارکوتاه داخلی
مناطقویژهعلموفناوریدرکشورایجادمیشود

ش��وری و تنش خشک ب��ود ،عصاره آن ه��ا به
ص��ورت معدنی و شیمیایی ساخته شد و در
مزرعهموردآزمایشوبررسیقرارگرفت.
بر اساس یافته های بررسی های مزرعه ای،
۲عصارهکهبیشترینتأثیرگذاریرادرکاهش
مصرفآبداشتند،انتخابشدند.

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :اعتبار ویژه
پژوهشیبرایتأمینمنابععلمیونشریاتمعتبربهدانشگاه ها
اختصاصمی یابدو مناطقویژهعلموفناوریباهدفتحولدر
حوزهعلمی،پژوهشیوفناوریدرکشورایجادمی شود.

▪ ▪نحوه عملکرد مکمل ابداعی در کاهش
مصرفآب

 40دستاوردجدیدمحققانداخلیدرحوزه
لیزربهزودیرونماییمیشود

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند اظهار
داش��ت :ای��ن محصول زم��ان ماندگاری آب
و رطوبت را در ان��دام ه��ای گیاهی افزایش
م��ی ده��د .همچنین امکان ج��ذب حداکثر
عناصر حاصلخیزی را توسط تارهای کشنده
ریشهدرزمانآبیاریبرایگیاهفراهممی کند.
در واقع به جای این که گیاه هر ۷روز آبیاری
شود ،می توان آن را هر ۱۰روز یک بار آبیاری

مهمترین نکات
▪ ▪مکمل جدید عالوه بر  ۱۸تا ۳۰درصد افزایش عملکرد گیاه ،موجب  ۱۵تا ۳۰درصد
کاهش مصرف آب کشاورزی نیز می شود.
▪ ▪محصول جدید زمان ماندگاری آب و رطوبت را در اندام های گیاه افزایش می دهد.
▪ ▪در ساخت این مکمل از ترکیبات مختلف مانند پتاسیم ،فسفر ،ازت و نیز عناصر
حاصلخیزی مانند آهن ،مس ،منگنز و بور استفاده شده است.
▪ ▪مصرف مکمل جدید ،کشاورزان را از مصرف کودهای تکمیلی بی نیاز می کند.

کرد .وی از گیاه یونجه به عنوان نمونه گیاهی
نامبردکهاینمکملرویآنآزمایششدهاست
و گفت :دلیل انتخاب گیاه یونجه این بود که
گیاهی با نیاز آبی باالست لذا استدالل ما این
بودکهاگربتوانیمدرموردیکگیاهکهنیازآبی
بسیارباالییدارد،موفقشویمکاهشآبیاریرا
اعمالکنیم،طبیعتارویگیاهانیکهنیازآبی
آن هاکمتراستنتایجبهتریخواهیمگرفت.
ماگیاهیونجهرادرسطحگسترده ۵هکتاریدر
چندمزرعهدربیرجندموردبررسیقراردادیمو
با استفاده از این مکمل ،دوره آبیاری۱۲روز را
به۱۶روزرساندیم.پسازکسبنتایجموفقیت
آمیز روی یونجه ،مطالعه روی ذرت علوفه ای
و ذرت دانه ای شروع شد و در این آزمایش ها
عالوه بر ۲۰درصد کاهش مصرف آب ،حدود
۲۰درص��د افزایش عملکرد را شاهد بودیم.
گندموجومحصوالتدیگریبودندکهکاهش
۲۵درصدمصرفآببرایآن هااعمالشد.

▪ ▪ترکیباتمکملکاهندهمصرفآب

دکترافخم شعرا با بیان این که برای درختان
پسته در فیض آب��اد ،کاشمر و سیرجان نیز
چندین سال است که از این محصول استفاده
شده و عالوه بر کاهش ۲۵درصدی مصرف
آب ،حداقل ۲۰درص���د اف��زای��ش محصول
داشته اند ،گفت :ای��ن مکمل «آب��س��ار» نام
دارد که از ترکیبات مختلف مانند پتاسیم،
فسفر ،ازت و نیز عناصر حاصلخیزی میکرو
مانند آهن ،مس ،منگنز و بور ساخته شده که
موردنیاز گیاه است.
این مکمل به صورت مایع در گالن های  ۴و
۲۰لیتری است و نحوه مصرف آن هم بدین
صورتاستکهبهنسبتیکلیترمکملبههزار
لیتر آب تا یک لیتر مکمل به  ۲۰هزار لیتر آب
استفادهمی شود.اینمخترعخاطرنشانکرد:
مصرفمکمل«آبسار»کشاورزانراازاستفاده
از کودهای تکمیلی بی نیاز می کند چون به

اندازهکافیباعثتقویتگیاهمی شود.
به چند شیوه می توان از این مکمل استفاده
کرد ،در صورتی که کشاورزان مخزن داشته
باشندبههماننسبتیکهدردفترچهراهنمای
اینمحصولبرایمحصوالتزراعیوگیاهان
ذکر شده است و در اختیار کشاورزان قرار
می گیرد ،باید از آن ها استفاده کنند و پس از
آماده کردن ،آن را پای گیاه بریزند .در صورتی
هم که کشاورز مخزن نداشته و آبیاری به
صورت سنتی باشد ،می توان یک بشکه۵۰یا
۶۰لیتری شیردار در ابتدای ورودی آب به
مزرعه ق��رار داد و مکمل را داخ��ل آن بشکه
ریخت و شیر آب را متناسب با دبی آب باز کرد.
به این ترتیب مکمل با آب ترکیب و پای درخت
ریخته می شود .اگر هم آبیاری تحت فشار
باشد باز هم همین مخزن با اتصال یک لوله
علمی به مجرای اصلی آب و باز هم به همان
نسبت موردنظر تنظیم می شود.

تازه های فناوری

آشناییباAsus Memo Pad 10
نیک فرجام -برای عالقه مندان به تبلت ها ام��روز یک
محصول میان رده و با قیمت متوسط را در نظر گرفته ایم که
جزو محصوالت فاقد ارتباط مخابراتی است و تنها از شبکه
 WiFiبرایبرقراریارتباطاستفادهمیکند.
این تبلت به صفحه نمایش  10اینچی  IPS LCDبا قدرت
تفکیک  800در  1280پیکسل مجهز است که فشردگی
تصویرآنبهرقمنهچندانمطلوب 149پیکسلبرهراینچمی
رسد.رویاینمحصولایسوس،اندرویدنسخه 4.4.2نصب
شده است و از پردازنده مرکزی 4هسته ای  1.4گیگاهرتز
بهرهمیبرد.
تبلت  Memo Pad 10در 3مدل حافظه داخلی  16 ، 8و
 32گیگابایتی عرضه شده است و از کارت حافظه جانبی تا
حداکثر 64گیگابایتپشتیبانیمیکند.دوربیناصلیاین
تبلت 5مگاپیکسلی و دوربین دوم آن نیز از نوع VGAاست.
ابزارهایارتباطیاینمحصولایسوسشاملشبکه، WiFi
نسخهچهارمبلوتوث،سامانهموقعیتیابGPSوGLONASS
و درگاه میکرو  USBاست.از دیگر مشخصات این دستگاه
که حدود  200یورو قیمت دارد ،می توان به حافظه رم یک
گیگابایتیوباتریلیتیومپلیمریاشارهکرد.
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مدیرعاملمرکزملیعلوموفنونلیزرایرانگفت:
حدود  40دستاورد جدید حوزه لیزر در دومین نمایشگاه
دستاوردهایمرکزملیلیزرکه 25تا 28دیماهبرگزارمی
ش��ود ،رونمایی خواهد شد .سیدحسن نبوی اف��زود16 :
دستگاه لیزری حوزه دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و 5لیزر
فیبرجدیدمورداستفادهصنایعازجملهدستگاههاییاست
کهرونماییمیشوند.

گامجدیدمحققاندانشگاهیبرایدرمان
عفونتهایباکتریاییبانانوذرات
محققان دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،موفق به
درمان عفونت های باکتریایی به منظور کاهش مدت زمان
بستریشدن،مقاومتآنتیبیوتیکیوهزینه هایدرمانیاز
طریق از بین بردن بیوفیلم باکتری های پاتوژن با نانوذرات
شدند .دکتر مجتبی شکیبایی ،محقق طرح گفت :بیوفیلم
(فیلمزیستی)گروهیازساختارهایباکتریاییاستکهدر
یک ماده پلیمری خ��ارج سلولی همچون پروتئین های
چسبنده به سطوح غیرجاندار ایجاد می شود .سلول های
باکتریموجوددربیوفیلمدرمقابلآنتی بیوتیک هامقاوم تر
بودهوفعالیتسوختوسازپایین تریدارند.

آییننامهحمایتازاختراعاتسبزتدوینمیشود
طراحی لباس دروغ سنج برای شناسایی مجرمان

خلقرنگین کمانمعکوستوسطدانشمندان

رایانه ای به اندازه یک دکمه درراه بازار

ایسنا -محققان دانشگاه کمبریج موفق
به ساخت لباس دروغ سنج با دقت بسیار
باال شدند .با طراحی این لباس دروغ سنج
مجهز به بیش از  17سنسور حرکتی با
سرعت اندازه گیری بی نظیر  120بار
در ثانیه ،می توان به آسانی کوچک ترین
حرکات شخص مظنون را ثبت و ضبط کرد.
پس از بررسی نتایج آزمایش مشخص شد که صحت عملکرد این دستگاه
بین  70تا  80درصد است که در مقایسه با دستگاه دروغ سنج سنتی یک
موفقیت بزرگ محسوب می شود.

ایسنا -دانشمندان پرتغالی با استفاده از
نوعی منشور ساخته شده از متاماده ،موفق
به خلق یک رنگین کمان معکوس شدند.
دانشمنداندانشگاه هایکویمبرا«،موسسه
دانشگاهی لیسبون» و دانشگاه لیسبون،
منشوری را طراحی کرده اند که رنگ های
دارایطول موج هایطوالنی تررادرمقایسه
باطول موج هایکوتاه تر،بیشترمی شکندونتیجهحاصلیکرنگین کمان
معکوساست.متامواد،موادساختدستبشرهستندوویژگی هاییدارند
کهبهطورمعمولدرموادطبیعییافتنمی شوند.

مهر -شرکت اینتل از رایانه ای به اندازه یک
دکمه رونمایی کرده است .این فناوری،
جدیدترین نوآوری رایانه ای جهان در زمینه
گجت های پوشیدنی محسوب می شود.
این ریزرایانه که  Curieنام دارد در جریان
ب��رگ��زاری سخنرانی «ب��رای��ان کرزانیچ»
مدیرعاملشرکتاینتلدرنمایشگاهنوآوری
هایصنعتالکترونیکالسوگاسبهدنیامعرفیشد.بدونشکرونمایی
از این ایده خالقانه نشان از آن دارد که سازندگان سخت افزارها در سراسر
جهان به تولید تجهیزات پوشیدنی از هر نوع عالقه مند هستند.

مدیرکلدفترپژوهشوتوسعهفناوریهایسازمان
حفاظتمحیطزیستبااشارهبهضرورتحمایتازاختراعات
سبز در کشور گفت :آیین نامه حمایت از اختراعات محیط
زیستباعنوان اختراعاتسبزبهزودیتدوینمیشود.

دانشفنیساختمحفظه هایسرمادرکشور
بومیشد
مجری طرح کالن انتقال دانش فنی ساخت و
تولید محفظه های سرما برای حمل و نقل دارو و واکسن ،از
تأمین کامل دستگاه حمل و نقل ای��ن ف���رآورده ه���ا در
محفظه هایایمنومطابقاستانداردهایجهانیدرداخل
کشورخبرداد.

تدوین برنامه آموزشی بین المللی چشم پزشکی با همکاری
محقق ایرانی
کامل ترین برنامه آموزشی بین المللی
گفت و گو
چشم پزشکی با همکاری یک محقق
ادیبی
ایرانی تدوین شد.
دکترسیامک زارعی قنواتی ،دانشیار دانشگاه علوم
پزشکی مشهد که در تدوین این برنامه آموزشی رزیدنتی
و فلوشیپ چشم پزشکی نقش عمده ای داشته است،
با بیان ای��ن مطلب در گفت وگ��و با خ��راس��ان اف��زود:
برنامه های آموزشی پزشکی اغلب به صورت کشوری
طراحی می شود اما برنامه آموزشی چشم پزشکی
که شامل دوره ه��ای تخصصی و فوق تخصصی چشم
است ،برای اولین بار با همکاری استادان دانشگاه های
مختلف ج��ه��ان ت��وس��ط انجمن بین المللی چشم
()International Council of Ophthalmology
مورد تصویب نهایی قرار گرفت .به گفته دکترزارعی
مدیرروابطبینالمللدانشگاهعلومپزشکیمشهدوعضو

گروهجراحیقرنیهوعیوبانکساریچشمدراینبرنامه
آموزشی،هماکنوناینبرنامهآموزشیبینالمللینهایی
شدهاستوبیشترکشورهاازاینبرنامهاستفادهخواهند
کرد .کشورهای اروپایی و آمریکایی از این برنامه برای
آموزشدستیارانتخصصیخوددرزمینهچشمپزشکی
پیشقدمخواهندبود.نسخهنهاییاینبرنامهآموزشیدر
سایتانجمنبینالمللیچشمقابلدسترسیاست.

احتمالاستفادهازکیوسکتلفنبرایوای فایشهریدرسال94
سخنگوی شرکت مخابرات ای��ران
خبر
ازانجام مطالعات برای توسعه کارایی
حاجیان
کیوسک های تلفن عمومی خبر داد و
گفت  :بر اساس مطالعات انجام شده درصدد هستیم با
افزایش کاربری کیوسک ها ی تلفن شرایطی را فراهم
کنیم تا ازطریق این سیستم ها بتوانیم امکان دسترسی
به اینتر نت و هم چنین سرویس وای فای را در سال
آینده فراهم کنیم .
داود زارع��ی��ان در گفت وگو با خ��راس��ان هم چنین
با بیان این که در حال حاضر در سطح کشور بیش
از  167کیوسک تلفن عمومی فعال وج��ود دارد،
افزود :استفاده از تلفن های همگانی در حال حاضر
در کشور به حداقل رسیده و بر همین اس��اس طی
سال های گذشته هر سال تعدادی از این کیوسک ها
از سطح شهرها جمع آوری شده است اما درنهایت

ش��رک��ت م��خ��اب��رات ای��ران
در ای����ن خ���ص���وص به
ای��ن نتیجه رسیده که
ای��ن کیوسک ها حفظ
ش��ون��د و در ن��ه��ای��ت در
کاربری آن ها تغییراتی
ای��ج��اد ش��ود .زارع��ی��ان
ادام��ه داد :استفاده از
ک��ی��وس��ک ه��ای تلفن
عمومی ب���رای توسعه
وای فای شهری  ،امکان
دسترسی افراد به اینترنت و
ارائه خدمات شارژ  ،کاربری های جدید
پیش بینی شده برای کیوسک های
تلفن عمومی است .
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