ماهنامه الکترونیکی ادارهکل پژوهش و فناوری

معاونــت آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
فن ــاوری ب ــه تنهای ــی نمیتوان ــد مش ــکالت بهداش ــتی موج ــود را ح ــل کن ــد ،ب ــا ای ــن
حـــال حفـــظ تعـــادل بیـــن تعـــداد کادر درمـــان نســـبت بـــه بیمـــاران الزم اســـت.
در ایــن شــماره  10فنــاوری را کــه میتوانــد ایــن تعــادل را حفــظ نمایــد معرفی کردهایم.

فناورانه
شمـاره دوم | آذر ماه 1399
گردآوری و ترجمه :سعید آقایی

گرافیک :ادارهکل روابط عمومی

داروی هوشــمند
پهپاد
امــداد و نجات

پژوهشـگران آمریکایـی ،ابـزار کوچکـی
شـبیه بـه «سـتاره» ابـداع کردهانـد کـه
میتواننـد دارو را بـه تدریـج در بـدن
منتشـر کننـد .پژوهشـگران «دانشـگاه
جانـز هاپکینـز» با الهـام از...

حتمــا تــا بــه حــال ویدئــو پهپــادی کــه باعــث نجــات مــردی کــه دچــار ایســت قلبــی شــده
اســت را دیدهاید .وقتی بیماری دچار حمله قلبی میشــود و تماس اضطراری با مراکز
اورژانــس برقــرار میکنــد...

شـبکههای اجتماعـی کمککننده
بـه کاهش شـیوع کرونا

ماسـک هوشمند
امـروزه اسـتفاده از ماسـک بـرای
جلوگیـری از انتقـال ویروس کرونا میان
افـراد گسـترش یافتـه اسـت .بـا ایـن
حال ،شرکت «دونات روباتیک» جاپان
ماسـک هوشـمندی بـرای
افـراد...

کش ــور ک ــره جنوب ــی ب ــه منظ ــور کاه ــش
ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا دس ــت ب ــه ابت ــکار
جالبـــی زد .همـــه افـــرادی کـــه تســـت
کرونـــای آنهـــا مثبـــت اعـــام شـــده بـــود
بـــه اپراتـــور موبایـــل آنهـــا
اطالعرســـانی شـــد تـــا...

اورژانس هوشمند

فوندانســیون شــناور

طرح اورژانس هوشمند جهت تسریع
در خدماترسانی اورژانس و آمبوالنس
است .به این صورت که در این طرح
درخواست اورژانس توسط اپلیکیشن
مخصوص آن و فقط با...

چنین سیستمی شامل یک ساختمان
شناور روی پِی آن و بر روی یاتاقانهای
سـرب -السـتیک اسـت کـه حـاوی
هسـته سـربی پیچیـده شـده در...

دسـتکش پیشـرفته برای
آتشنشانان

عصای هوشــمند
«وی واک» عصـای هوشـمند نابینایـان
اسـت کـه مجهـز بـه حسـگر فراصـوت
اسـت و شـامل یک دسته الکترونیکی
بـا یـک جعبـه کنتـرل آنالـوگ معمولـی
در انتهـای آن اسـت .در
حالـی کـه...

دستکشـی که از طریق امواج بیسـیم
و تنهـا بـا حـرکات دسـت امـکان ارتباط
با سایر آتشنشانان را به خصوص در
مواقعـی کـه امـکان مکالمـه
نیسـت ممکن میسـازد...

رُبات پرسـتار

فنــاوری مقابله با ســیالب

بــا شــیوع بحــران کرونــا در کشــور چیــن،
پزش ــکان ای ــن کش ــور تم ــام س ــعی خ ــود
را کردنـــد تـــا آنجـــا کـــه میتواننـــد از
تکنولوژیه ــای نوی ــن و هوش ــمند ب ــرای
مقابلــه بــا ایــن بیمــاری بهــره
ببرن ــد .در ای ــن زمین ــه...

وقـوع سـیالب مهیـب در گذشـته بـه
طور متوسـط هر  100سـال یک بار اتفاق
میافتـاد ،امـا ایـن پدیـده درسـالهای
اخیـر مکـرر اتفاق میافتـد .ابـزاری که در
گذشـته...

داروی هوشمند

پژوهشـگران آمریکایـی ،ابزارهـای کوچکـی شـبیه بـه «سـتاره» ابـداع
کردهانـد کـه میتواننـد دارو را بـه تدریـج در بـدن منتشـر کننـد.
پژوهشـگران «دانشـگاه جانـز هاپکینـز» (Johns Hopkins
 )Universityبـا الهـام از یـک کـرم انگلـی کـه دندانهـای خـود را در
روده میزبـان فـرو میکنـد ،ابزارهـای کوچـک و سـتاره شـکلی ابـداع
کردهاند که به مخاط روده متصل میشـوند و دارو را در بدن منتشـر
میکننـد .ایـن سـتارههای کوچـک ،از یـک الیـ ه فلـزی بـا قابلیـت تغییر
شـکل سـاخته شـدهاند کـه پارافیـن حسـاس بـه حـرارت ،سـطح آنهـا را
پوشـانده اسـت .ایـن ابزارهـای کوچـک میتواننـد هـر نـوع دارویـی را
بـا خـود بـه داخـل بـدن ببرنـد و آن را بـه تدریـج منتشـر کننـد .انتشـار
تدریجـی یـا بلندمـدت دارو ،یـک هـدف بلندمـدت در رشـته پزشـکی
اسـت" .فلوریـن سلارو"( ،)Florin Selaruسرپرسـت ایـن پژوهـش
گفت :مشکل انتشار بلندمدت دارو این است که اغلب آنها پیش از
انتشار کامل در بدن ،به طور کامل از دستگاه گوارش عبور میکنند.
وی افـزود :انقبـاض طبیعـی و شـل شـدن عضلات دسـتگاه گـوارش
باعـث میشـود داروهـا بـرای انتشـار بلندمـدت در روده نماننـد و بیمار
نتوانـد دوز کامـل را دریافـت کنـد .مـا تلاش کردهایـم تا این مشـکل را
بـا طراحـی حاملان کوچـک دارو برطـرف کنیـم کـه بـه صـورت خـودکار
بـه مخـاط روده متصـل میشـوند و دارو را در زمـان مطلـوب بـه بـدن
میرسـانند.
سلارو ادامـه داد :مـا شـاهد معرفـی ابزارهـای هوشـمند و پویایـی
بودهایـم کـه بـا سـیگنالهای الکتریکـی یـا شـیمیایی کنتـرل میشـوند
امـا ایـن ابزارهـا آنقـدر کوچـک هسـتند کـه اجزایـی مانند باتـری و آنتن
روی آنهـا جـا نمیگیرنـد.

پهپاد امداد و نجات

حتمـا تـا بـه حـال ویدئـو پهپـادی کـه باعـث نجـات مـردی کـه دچـار
ایسـت قلبی شـده اسـت را دیدهاید .وقتی بیماری دچار حمله قلبی
میشـود و تمـاس اضطـراری بـا مراکـز اورژانـس برقـرار میکنـد ،پهپـاد
 Ambulance Droneمیتواند با اسـتفاده از  GPSکارشـده در آن،
موقعیـت بیمـار را ردیابـی کنـد و بـا سـرعت  100کیلومتـر در سـاعت بـه
سـمت بیمـار حرکـت کنـد .بعـد از فـرود پهپـاد یـک اپراتـور کـه حکـم
امدادگـر را دارد از مرکـز کنتـرل دسـتورالعملهای الزم را بـه کسـی
کـه نزدیـک بیمـار اسـت میدهـد تـا از الکتروشـوکر بـرای درمـان بیمـار
اسـتفاده کنـد .ایـن پهپـاد یـک دوربیـن تـوکار هـم دارد کـه بـه اپراتـور
کمک میکند روی نحوه استفاده از الکتروشوکر کنترل داشته باشد.

ماسک هوشمند

امروزه استفاده از ماسک برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا میان
افـراد گسـترش یافتـه اسـت .بـا ایـن حـال ،شـرکت «دونـات روباتیـک»
جاپان ماسـک هوشـمندی برای افراد مختلف طراحی کرده اسـت.
بر این اسـاس ،این شـرکت ژاپنی ،ماسـک هوشـمندی را طراحی کرده
اسـت که با فناوری باالیی که دارد میتواند عالوه بر پوشـاندن دهان
و بینـی افـراد ،روابـط افـراد در جامعـه را تسـهیل کنـد .ایـن ماسـک بـه
وسـیله یـک اپلیکیشـن میتوانـد متـن را ترجمـه کنـد ،صـدای فـرد را
تقویـت کنـد ،و باالتـر از همـه ایـن مـوارد میتوانـد سـخنان فـرد را به ۸
زبـان زنـده دنیـا ترجمه کند.

شبکههای اجتماعی کمککننده به کاهش شیوع کرونا

کشـور کـره جنوبـی بـه منظـور کاهـش شـیوع بیمـاری کرونـا دسـت بـه
ابتـکار جالبـی زد .همـه افـرادی کـه تسـت کرونـای آنهـا مثبـت اعلام
شـده بـود بـه اپراتـور موبایـل آنها اطالعرسـانی شـد تـا موقعیت مکانی
آنهـا را بصـورت دائمـی روی اپلیکیشـنی کـه بـه همیـن منظـور طـراح
شـده بـود اعلام نمایـد .سـپس بـه همه شـهروندان هشـدار داده شـد
زمانـی کـه قصـد حضـور در مکانهـای خرید ،سـازمانها و محیطهای
شـلوغ را دارنـد ،بـا اسـتفاده از تلفـن همـراه خـود ( )GPSمکانیابـی
کرده و در صورت مشـاهده شـخصی که قبال تسـت کرونای او مثبت
اعلام از حضـور در مـکان مربوطـه خـودداری و یـا سـریعا محـل را تـرک
نماینـد .بـا ایـن ابتـکار از شـیوع و انتقـال ایـن بیمـاری بـه سـایر افـراد تا
حـد بسـیار زیـادی جلوگیـری شـد.

اورژانس هوشمند

طرح اورژانس هوشمند جهت تسریع در خدماترسانی اورژانس و
آمبوالنس است .به این صورت که در این طرح درخواست اورژانس
توسط اپلیکیشن مخصوص آن و فقط با لمس یک دکمه انجام
میشود و آمبوالنس سیار آن واحد ،مطلع و به محل اعزام میشود.
بدینوسیله دیگر جهت تماس با مرکز اورژانس و اطالعرسانی اورژانس
به آمبوالنس و نیز یافتن بیمارستان دارای تخت خالی زمانی صرف

نمیشود و همه چیز در آن واحد بر روی اپلیکیشن و گوشی مسئول
آمبوالنس و در مرکز اورژانس نمایش و اطالع داده میشود و با توجه
به اهمیت زمان در خدماترسانی به بیمار بسیار باال و برای نجات
جان بیمار حتی ثانیهها هم اهمیت ویژهای دارند ،این اپلیکیشن
میتواند موجب نجات جان بیمار شود.

فوندانسیونشناور

چنین سیستمی شامل یک ساختمان شناور روی پِی آن و بر روی
یاتاقانهای سرب -الستیک است که حاوی هسته سربی پیچیده شده
در الیههای متناوب الستیک و فوالد است .صفحات فوالدی ،یاتاقانها
را به ساختمان و پی آن متصل میکنند ،پس از زمینلرزه ،فوندانسیون
حرکت میکند ،بدون اینکه ساختمان بلرزد .در این سیستم در واقع
ساختمان بر روی بالشتی از هوا قرار میگیرد.
سنسورهای ساختمان ،فعالیت لرزهنگاری زلزله را تشخیص میدهند.
شبکه سنسورها با یک کمپرسور هوا ارتباط برقرار میکند ،که نیم ثانیه
پس از هشدار ،بالشت هوا را بین ساختمان و پی آن ایجاد میکند و
ساختمان را تا سه سانتیمتر از سطح زمین بلند میکند و از نیروهای
نابودکننده جدا میکند .هنگامی که زمین لرزه تمام میشود ،کمپرسور
خاموش شده و ساختمان روی پایه برمیگردد.

عصای هوشمند

«وی واک» عصای هوشمند نابینایان است که مجهز به حسگر فراصوت
است و شامل یک دسته الکترونیکی با یک جعبه کنترل آنالوگ معمولی
در انتهای آن است .در حالی که نوک عصا برای شناسایی موانع سطح
زمین مورد استفاده قرار میگیرد ،موانع مرتفع یا موانعی که به طور
مستقیمبهزمینمتصلنیستندنیزتوسطپالسهایحسگر،شناسایی
میشوند و دستگاه با استفاده از ارتعاش ،کاربر را مطلع میکند .چراغی
هم در جلوی عصا تعبیه شده که میتواند به وسیله یک گوشی هوشمند
به صورت کنترل از راه دور متصل به بلوتوث استفاده شود و به کاربران
کمبینا در شب کمک میکند .این عصا مجهز به یک صفحه لمسی،
میکروفون و بلندگو است که کاربران میتوانند از بلندگوها برای دریافت
راهنمایی صوتی از برنامههای پشتیبانی از قبیل نقشه گوگل استفاده
کنند یا از طریق میکروفون دستیاران صوتی نظیر آمازون الکسا ارتباط
داشته باشند .این عصا با هر بار شارژ میتواند  5ساعت استفاده شود.

دستکش پیشرفته برای آتش نشانان

دستکشی که از طریق امواج بیسیم و تنها با حرکات دست امکان
ارتباط با سایر آتشنشانان را به خصوص در مواقعی که امکان مکالمه
نیست ممکن میسازد .عالوه بر این ،در دستکش سنسورهایی
تعبیه شده که میتواند آتشنشان را در زمانی که به دلیل دود زیاد
قدرت دید خود را از دست میدهد به او کمک کند تا راه درست را
تشخیص دهد و مسیر ایمن را پیدا کند.

ُربات پرستار

با شیوع بحران کرونا در کشور چین ،پزشکان این کشور تمام سعی
خود را کردند تا آنجا که میتوانند از تکنولوژیهای نوین و هوشمند
برای مقابله با این بیماری بهره ببرند .در این زمینه ،محققان دانشگاه
چینگخوا در چین ،رباتی طراحی کردند که در بحران کنونی میتواند
کمک زیادی به تیم درمانی بیمارستانها کند .این ربات هوشمند که
 Tsinghuaنام دارد قادر به تصویربرداری فراصوت ،نمونهبرداری از
بزاق و معاین ه اعضای بدن بیماران است و بدین ترتیب ،کادر پزشکی
نیازی به حضور در اتاق بیمار را ندارد.

فناوری مقابله با سیالب

وقوع سیالب مهیب در گذشته به طور متوسط هر  100سال یک بار
اتفاق میافتاد ،اما این پدیده درسالهای اخیر مکرر اتفاق میافتد.
ابزاری که در گذشته بسیار مورد استفاده قرار میگرفت کیسههای
شنی بود که مشکالت و عوارض زیادی را نیز به دنبال داشت .ابزار
جدیدی که امروز قابل استفاده است ،دریچه خروج آب است که
سریع قابل نصب است ،عمر باالیی دارد و توسط یک نفر آماده
میشود .این ابزار فشار آب را کنترل کرده و اجازه عبور تدریجی آب را
میدهد .این ابزار سبک تر از کیسه شنی است و ماندگاری بیشتری
دارد .با توجه به گستردگی حجم آب روان از اندازههای مختلف آن
میتوان استفاده کرد.

در شماره بعد بخوانید...

فناوری و کاهش تصادفات جادهای

فناوری در نساجی

