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معاون سازمان  سنجش خبر داد؛

برگزاری آزمایشی کنکور هوشمند برای 
نخستین بار در بهمن ماه

گروه علمی و آموزشــی- معاون امور آزمون های سازمان  سنجش 
آموزش کشور از برگزاری کنکور هوشمند به صورت آزمایشی در دو استان 

در بهمن ماه امسال خبر داد.
دکتر حسن مروتی در خصوص نحوه برگزاری کنکور هوشمند اظهار 
کرد: هوشمند شدن کنکور سراسری مستلزم اقداماتی است که برخی از این 
اقدامات را باید ســازمان ســنجش انجام دهد. در حال حاضر برخی از این 
کارها انجام شده و آماده هستیم که اولین کنکور آزمایشی هوشمند بهمن ماه 

امسال برای متقاضیان برگزار شود.
وی افزود: کنکور هوشمند در دهه فجر به صورت آزمایشی و محدود 
در دو اســتان برگزار می شود و شرکت در آن به ثبت نام خاصی نیاز ندارد. 
برگزاری این آزمون آزمایشی برای این است که ببینیم می توان کنکور را به 
صوت هوشــمند برگزار کرد یا نه و نتیجه آن هیچ تاثیری در کنکور اصلی 

ندارد.  
معاون امور آزمون های سازمان  سنجش آموزش کشور بیان کرد: الزمه 
اینکه کنکور سراســری به صورت هوشمند در سراسر کشور برگزار شود 
این اســت که در کشور سالن های مجهزی داشته باشیم که این امکان هنوز 
در کشور فراهم نیست، هر چند امیدواریم تا سال ۱۴۰۳ امکانات آن فراهم 

شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا هوشمند شدن آزمون سراسری جلوی تقلب 
در کنکور را خواهد گرفت؟ عنوان کرد: بله، قطعا بســیار می تواند جلوی 
تقلب را بگیرد اما خود این هم ســازوکارهایی دارد؛ ممکن اســت راه های 
دیگری نیز وجود داشته باشد که خدای ناکرده در مسیر کنکور بتوانند این 

کار را انجام دهند.

گروه علمی و آموزشــی-به 
نظر می رســید چهره بشاش خرس 
عروســکی بانمک که روی ســطح 
مریخ، نزدیک ترین ســیاره به زمین، 
حک شده اســت، منتظر بود تا یک 
ماهواره در حین عبور، آن را کشــف 

کند.
مــاه گذشــته، هنگامــی کــه 
مدارگرد شناســایی مریخ مجهز به 
قدرتمندتریــن دوربینــی کــه تا به 
حال قدم به منظومه شمسی گذاشته 
است، از آنجا عبور کرد، دقیقاً همین 
اتفاق افتاد. مدارگرد شناسایی مریخ، 
فضاپیمای چندمنظوره اداره کل ملی 
هوانوردی و فضایی آمریکا )ناســا( 
برای شناســایی و اکتشاف مریخ از 

روی مدار است.
 ،HiRISE( دوربین های  رایز
آزمایــش علمی تصویربــرداری با 
وضوح بــاال( بزرگ تریــن دوربین 
تلســکوپی اســت که به خــارج از 
مدار زمین فرســتاده شــده است و 
از ســال ۲۰۰۶ میــادی دور مریخ 

می چرخد. ایــن دوربین، یکی از ۶ 
ابزار موجود در مدارگرد شناســایی 
مریخ اســت و تصاویری با جزئیات 
فوق العاده از سیاره سرخ ثبت می کند 
کــه به نقشــه برداری از ســطح آن 
برای مأموریت هــای احتمالی آینده 
انســان ها یا ربات ها در مریخ کمک 

خواهد کرد.
بــا  دانشــمندان  اکنــون، 
تجزیه وتحلیــل داده هایــی که این 

دوربیــن به زمین ارســال کرده بود، 
تصویــری از صــورت این خرس 
 عروســکی را ســاخته و منتشــر 

کرده اند. 
دانشمندان دانشگاه آریزونا در 
آمریکا می گویند: در تصویر، یک تپه  
با ساختار متاشی شده وی )V( شکل 
)بینی(، دو دهانه )چشم ها( و الگوی 
شکستگی دایره ای )سر( وجود دارد. 
بــرای هر یک از اجزای این صورت 

۲ هزارمتــری توضیحی وجود دارد 
که نشــان دهنده این است که سطح 
ســیاره مریخ بسیار فعال است. آن ها 
می گویند: الگوی شکستگی دایره ای 
ممکن است به دلیل نشست رسوب 
روی یک دهانــه برخوردی مدفون 
باشد. دهانه برخوردی به فرورفتگی، 
حفره یا گودالی گفته می شــود که بر 
اثر برخورد شهاب ســنگ در خاک 

اجرام آسمانی پدید آمده است. 
آن ها همچنین احتمال می دهند 
قســمتی که در تصویر به شکل بینی 
خرس عروســکی به نظر می رسد، 
یک دودکش آتشفشــانی و رسوب 

هم گدازه یا جریان ِگل والی باشد.
در طــول ۱۰ ســال گذشــته، 
اعضای تیم پژوهشــی موفق به ثبت 
تصاویری از بهمن های سیاره مریخ 
شــده  و جریان هــای تاریکی را نیز 
کشف کرده اند که ممکن است نوعی 
مایع باشــد؛ در هر صــورت آن ها 
هنوز موفق به کشــف آدم فضایی ها 

نشده اند!

خرس عروسکی و خندان مریخ با صورتی ۲ هزار متری

گروه علمی و آموزشی- دکتر 
امین ماهــورام دربــاره آموزش های 
مجازی و از راه  دور در سال های اخیر به 
نکاتی اشاره و اظهار کرد: دستگاه هایی 
که دانش آموز برای یادگیری آموزش از 
راه دور اســتفاده می کند به جز استفاده 
در کاس درس کاربردهای دیگری هم 
دارند که می تواند باعث جلب توجه و 
حواس پرتی دانش آموز و عقب افتادن 

از روند معمول کاس شود.
وی تاکید کــرد: در کودکانی که 
مبتا به اختال توجه و تمرکز هستند 

توصیه می شود ســایر دسترسی ها از 
پیام رســان های دیگر محدود شود و 
اگر امکان دارد یکی از والدین در حین 

آموزش، کودک را همراهی کند.
او عــدم مدیریــت زمان را یکی 
دیگــر از چالش های آموزش مجازی 
دانســت و افزود: به هم ریختگی زمان 
خــواب و بیــداری دانش آمــوزان و 
هماهنگ نشــدن دانش آموز با جریان 
کاس از دیگر موضوعاتی اســت که 
باعث می شود دانش آموز روند درستی 
را بــرای هماهنگی کارهای روزمره و 

شرکت در کاس، نداشته باشد.
این فوق تخصص روانپزشــکی 
کــودک و نوجــوان، گفــت: تنظیم 
چک لیســت های انجام کار روزانه و 
اولویت بندی فعالیت ها اقدامی موثر در 

این آموزش هاست.
وی با اشاره به این که دانش آموزان 
با شرایط ویژه مانند مبتایان به اختال 
توجه و تمرکــز، افرادی که در بینایی، 
شــنوایی و یا صحبت کــردن دچار 
مشکاتی هستند، بیش از سایرین در 
معرض آســیب های آموزش مجازی 

هستند، عنوان کرد: باید تمهیداتی برای 
این دانش آموزان دیده شود تا کمترین 

مشکل متوجه این افراد باشد.
این روانپزشــک تاکید کرد: یکی 

دیگر از مشکات آموزش های مجازی 
موضوع منزوی شــدن دانش آموزان 
است. احساس تنهایی و حسن انزوای 
دانش آموزان مقاطع پایین تر و کودکان 

کم سن و سال با جدا شدن از دوستان 
و همساالن تقویت شد.

او بــا یــادآوری این که انســان 
موجودی اجتماعی اســت و طبعیت 

انسان تمایل به تعامل با سایرین دارد، 
ادامه داد: به هر دلیل اگر تعامل با سایر 
انســان ها محدود شــود حس انزوا 
خصوصا در بچه هــای کوچکتر آزار 

دهنده است.
وی بــا تاکید بــر این که آموزش 
آناین نمی تواند جایگزین آموزش های 
حضوری شود، خاطرنشان کرد: شاید 
از نظر فیزیکــی آموزش آناین برای 
همه  افراد راحت تر باشد ولی در دراز 
مدت می تواند آزاد دهنده باشد و باعث 
قطع بخشــی از ارتباط با دنیای واقعی 
شــود. فوق تخصص روانپزشــکی 
کودک و نوجــوان ایجاد فضایی آزاد 
)شــبیه به زنگ تفریح درمدرسه( در 
کاس های آناین را، راهکار مناسبی 
برای تعامل بیشتر دانش آموزان عنوان 

کرد.
وی با اشــاره به این که تحقیقات 
نشانگر این موضوع است که با تداوم 
دانش آموزان  انگیزه  آموزش مجازی، 
برای درس خوانــدن هم کاهش پیدا 
می کند، هشــدار داد: بخشــی از این 
موضوع بــه دلیل نبود ارتباط چهره  به 
چهره و بخش دیگــری به دلیل عدم 
حضــور فیزیکی و فقــدان فوریت 

پاسخدهی در کاس است.
او گفــت: ارائــه آموزش هــای 
راهبردی نیازمند حضور دانش آموز در 
کاس درس و ارتباط چهره به چهره با 

آموزگار و همساالن است.
وی تنظیــم برنامــه بلندمدت، 
میان مــدت و کوتاه مــدت را یکی از 
راهکارهای پیشگیری از افت تحصیل 
در آمــوزش مجــازی عنــوان کرد و 
افزود: صحبت کردن با دوستان درباره 
پیشــرفت درســی، تعامل با اولیای 
مدرســه با موضوع پیشــرفت درسی 
می تواند برای بهبود روند درسی کمک 

کننده باشد.
بنابــر اعــام روابــط عمومی 
دانشــگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، 
وی در پایان به محدودیت دسترســی 
برخــی دانش آمــوزان بــه امکانات 
الکترونیکی و سخت افزاری در دوره 
آموزش مجازی اشــاره کرد و افزود: 
متاســفانه فارغ از این موضوع محدود 
شدن دسترســی به اینترنت و یا عدم 
آشنایی دانش آموزان کوچکتر به نحوه 
کارکردن با پیام رســان های آموزشی 
مجازی به روند آمــوزش لطمه وارد 

کرد.

دانش آموزان مبتال به "اختالل 
تمرکز" هنگام آموزش  مجازی، 

چه نکاتی را رعایت کنند؟
روانپزشک و فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، "حواس پرتی" را 
در دانش آموزانی که مبتال به اختالل تمرکز و یادگیری هستند، یکی از مشکالت آموزش های مجازی عنوان کرد و 

راهکارهایی برای مدیریت آن ارائه داد.

یکــی دیگــر از مشــکالت آموزش های مجــازی موضوع منــزوی شــدن دانش آموزان 
و  مقاطع پایین تــر  دانش آمــوزان  انــزوای  حســن  و  تنهایــی  احســاس  اســت. 
کــودکان کــم ســن و ســال بــا جــدا شــدن از دوســتان و همســاالن تقویــت شــد.

 

گــروه علمی و آموزشــی-
تکنولوژی PEPS با کدنگاری های 
پیشــرفته به صورتی عمل می کند که 
امکان باز شدن درب ها بدون استفاده 
از ریموت منحصر بــه فرد، به امری 

محال تبدیل شود.
برای دهه هــای متمادی، فرآیند 
باز کــردن درب خودروها، همچنین 
روشن و خاموش کردن وسایل نقلیه 
از طریق کلید صورت می گرفت. طی 
دهه های اخیر، استفاده از ریموت برای 
باز کردن درها و قفل کردن خودرو به 
امری رایج تبدیل شد و استارت بدون 
کلیــد )Keyless( هم به عنوان یکی 
از تکنولوژی های نسبتا جدید در این 
زمینه شناخته می شود. در بخش سوم 
از بررســی تکنولــوژی خودروهای 
فونیکس، قصد داریم به موضوع توسعه 
تکنولــوژی در این زمینــه بپردازیم. 
استفاده از کلید فیزیکی برای گشودن 
درب ها و روشن کردن خودرو، مسائل 
مربوط به خود را داشت. گر چه توسعه 
تکنولوژی و پیدایش ریموت به ویژه 

از منظر تجهیز وسایل نقلیه به دزدگیر  
بخشی از مشکات رفاهی و امنیتی را 
تا حدی تقلیــل داد، اما راهکار نهایی 
نبــود. از منظر امنیتــی، امکان نفوذ به 
خودرو و از کار انداختن دزدگیر، برای 
سارقان وجود داشت و از منظر رفاهی 
نیز، امکان روشــن کــردن خودرو و 
سیستم تهویه مطبوع آن، بدون نشستن 
در داخل خودرو، فراهم نبود.به لحاظ 
امنیت، سیستم های ریموت و دزدگیر 
که کماکان در بــازار خودرو ما رایج 
هستند، گر چه با سطوح متفاوت، اما 
هرگز به سد قابل اعتماد و سیستم ضد 
سرقت مطمئن تبدیل نشدند. کماکان 
ایــن دغدغه بــرای صاحبان خودرو 
وجود دارد و در صورتی که وســیله 
نقلیــه خــود را در محل غیرمطمئنی 
پارک کرده باشــند، نگرانــی از این 
منظر، امری طبیعی و معقول است.اما 
تکنولوژی PEPS با کدنگاری های 
پیشــرفته به صورتی عمل می کند که 
امکان باز شدن درب ها بدون استفاده 
از ریموت منحصر بــه فرد، به امری 

محال تبدیل شــود. ایــن تکنولوژی 
 Passive Entry Passive(
Start( یک سیستم ارتباطی بی سیم 
امن اســت که به راننده امکان می دهد 
بدون اســتفاده از کلید به ماشین خود 
)باز کردن قفل و روشن کردن موتور( 
دسترســی داشته باشد. این سیستم از 
  )RF( سیگنال های فرکانس رادیویی
برای احــراز هویت صاحب خودرو 
استفاده می کند. سیســتم PEPS از 
سیگنال های فرکانس پایین )معموالً 

۱۲5 کیلوهرتــز یــا ۱۳۴ کیلوهرتز( 
  UHFو فرکانس فوق العــاده باالی
)معموالً زیر ۱ گیگاهرتز( برای تبادل 
کدهای دسترسی کلید منحصر به فرد 
بین ریموت و خودرو استفاده می کند.. 
هنگامی که کدهای رد و بدل شــده با 
مقادیــر مورد انتظار مطابقت داشــته 
باشند و ریموت در مجاورت خودرو 
قرار بگیرد، خودرو اجازه دسترسی را 
صادر می کند. این سیســتم همچنین 
با اندازه گیــری فاصله بین خودرو و 

ریموت، مشخص می کند که ریموت 
داخل خودرو اســت یا خارج از آن. 
از ایــن اطاعات می توان برای ایجاد 
انواع مختلف دسترسی استفاده کرد. 
به عنــوان مثال، اگر ریموت خارج از 
خودرو باشــد، فقط دسترسی ورود 
داده می شود اما عملکرد استارت کار 
نمی کند.بــه لحاظ رفاهی نیز، گرمای 
آزارنده در فصل تابســتان و ســوز و 
زمســتان، عاملی است که سرنشینان 
همواره از بدو ورود به خودرو تا زمان 
تاثیر عملکرد سیستم تهویه، ناگزیر به 
 PEPS تحمل آن بوده اند. اما سیستم
این امکان را بــه راننده می دهد که از 
فاصله ۳۰ متری، ضمن روشن و گرم 
کردن موتور، سیستم تهویه مطبوع را بر 
اساس آخرین تنظیمات آن روشن کند 
تا سرنشینان هنگام ورود به خودرو، از 

دمای مطلوب خود لذت ببرند.
• در خودروهــای فونیکــس، 
بــا قرار گرفتن به همــراه ریموت در 
فاصلــه ۱.۲ متری خودرو، قفل آن به 
همراه آینه های جانبی به طور خودکار 

باز می شود و با فاصله گرفتن به اندازه 
۱.5 متر از خــودرو، به طور خودکار 

قفل و آینه ها بسته خواهند شد.
•  با فشــردن کلیــد قفل روی 
ریموت به مدت چند ثانیه، شیشه ها به 

صورت همزمان باال می روند.
•  همچنیــن با همراه داشــتن 
ریموت می توان از فاصله سی متری، 
موتور و سیستم تهویه مطبوع را روشن 
کرد تا تهویه بر اساس آخرین تنظیمات 
آن فعال شــده و هنگام ســوار شدن، 
دمای آن به سطح مطلوب رسیده باشد.

سیســتم PEPS در تکنولوژی 
روز دنیــا، بــه ســرعت جایگزین 
فناوری های گذشــته می شــود و در 
کشور ما نیز محصوالت فونیکس، این 
امکان را در اختیار هموطنان قرار داده 
انــد. در آینده نیز تکنولوژی باز کردن 
و استارت خودرو، به این سمت پیش 
خواهد رفت که راننده بتواند از تلفن 
همراه خود به عنوان ابزاری برای تایید 
هویت توسط خودرو، باز یا قفل کردن 

درها و استارت زدن استفاده نماید.

:PEPS تکنولوژی

 ارتقاء مرزهای رفاه و امنیت خودرو توسط فونیکس

گــروه علمی و آموزشــی- 
محققان ربات هایی با استفاده از یک 
فلز مایع تغییر شکل دهنده ساخته اند 
که قادر بــه تغییر بیــن حالت های 
جامد و مایع است و در فناوری های 
پزشکی زیســتی و مهندسی کاربرد 

دارد.
حصــول  بــه  دانشــمندان 
پیشــرفت های جالبی ادامه می دهند 
که می تواند به شــکل دهی مجدد به 
حیات ما کمک کند. این بار گروهی 
از دانشــمندان موفق به ابداع یک فلز 
مایع تغییر شــکل دهنده شده اند که 
می تواند بین حالت های جامد و مایع 
حرکــت کند. این مایع جدید یادآور 
تغییر شــکل مایعی است که در فیلم 
»ترمیناتور۲« ســال ۱۹۹۱ مشاهده 
شــده بود و دانشــمندان حتی آن را 
مــورد آزمایش قــرار داده و این فلز 
موفــق به تغییر شــکل و فرار از یک 

قفس شده است.
دانشــمندان مقاله ای درباره این 
مایع تغییر شــکل دهنده در نشــریه 
»ماده« )Matter( منتشــر کرده و در 
این مقاله درباره چگونگی ســاخت 
این فلز و آزمایش آن توضیح داده اند.
دانشــمندان این مایع را تا حد 
زیادی به شــکل ربات های کوچک 
ایجاد کرده  و ســپس موفق شدند آن 
را بین حالت های جامد و مایع تغییر 
دهند تا ایــن ربات ها بتوانند بپرند و 
باال بروند و چنانکه گفته شد به خارج 
از یــک قفس جریان پیدا کنند و آزاد 

شوند.
این دانشــمندان از میدان های 
مغناطیســی بــرای کنترل شــکل و 
حرکت های ربات هــای فلزی مایع 
تغییر شــکل دهنده اســتفاده کرده 
و امیدوارنــد که با اســتفاده از این 
آهنرباهــا بــرای کمک بــه حرکت 

و کنتــرل ربات ها از ایــن فلز مایع 
در فناوری های پزشــکی زیستی و 
مهندســی در مــواردی مانند انتقال 
هدفمنــد دارو و هم گــذاری مدار 
اســتفاده    )circuit assembly(

کنند.
این محققــان توضیح می دهند 
کــه کلیــد این مســاله اســتفاده از 
مــاده مغناطیس فعــال فــاز گذار 
 magnetoactive phase(
یــا   )transitional matter
MPTM اســت. بــرای ایجاد آن، 
محققان از فلز گالیوم بارگذاری شده 
با ذرات مغناطیسی کوچک استفاده 
کرده و ســپس ربات هــای این مایع 
تغییر شــکل دهنده را در میدان های 

مغناطیسی قابل کنترل قرار دادند.
حال ســوال این اســت که در 
گذشــته نیز لعاب ربــات نرم و قابل 
انعطاف وجود داشــته که قابل کنترل 

با آهنربا بوده اســت، چرا به چیزی 
ساخته شــده از فلز مایع تغییر شکل 
دهنده نیاز داریم؟ مزیت داشتن این 
فناوری تغییر شــکل دهنده بین دو 
حالــت مایع و جامد این اســت که 
از ضعف های هر کدام از ربات های 
 جامــد و مایــع بــه دور خواهــد 

بود.
از این رو، توانایی برای شــیفت 
کــردن بین جامد و مایع به این ربات 
فلزی اجازه می دهد تا سریع حرکت 
کنــد اما وقتی الزم اســت از نیروی 
شــئ جامد برخوردار باشد، توانایی 
حرکت بین دو حالت با اســتفاده از 
میدان های مغناطیســی به این ربات 
های ساخته شده از مایع تغییر شکل 
دهنــده اجازه می دهــد تا مدارها را 
لحیم کاری کنند، اشیایی را از داخل 
معده بردارند و حتی خودشــان را به 

شکل پیچ دربیاورند.

فلز ابداع شده محققان مانند »ترمیناتور« تغییر شکل می دهد


