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اطالعات علمى

طيبه هاشم زادهنظري به رويدادهاي علميـ  فرهنگي ايران 

فناوري  و  ارتباطات  وزير  معاون 
وضعيت  آخرين  تشريح  در  اطالعات 
موتور جستجوگر ملي مدل كسب و كار اين پروژه ملي 
موتور  گفت:  و  دانست  پاك  اينترنت  بستر  بر  استفاده  را 
جستجوگر ملي با توجه به خط و زبان فارسي در فضاي 

سايبر، جستجوهاي مورد عالقه مردم را انجام مي دهد.
 اواخر مرداد ماه امسال رضا تقي پور ـ وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات از راه اندازي موتور جستجوگر ملي خبر داد 
و با بيان اين كه بسياري از كشورها داراي موتور جستجوگر بومي هستند، 
اعالم كرد كه ايران براي جوابگويي به نيازهاي داخلي در نظر دارد موتور 
جستجوگر ملي راه اندازي كند، به همين منظور راه اندازي «موتور جستجوگر 
ملي» در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور پيش بيني 
شده است. به گفته هادي ملك پرست موتورهاي جستجوي بين الملل گوگل 
و ياهو در استفاده از نياز داخلي و خارجي كاربران كاربرد دارد اما موتور 
جستجوگر ملي صرفاً در مورد كاربران ايراني داخل كشور و فقط براي ارائه 

خدمات دستگاه هاي دولتي و اجرايي به كار خواهد رفت.
پروژه هاي  اينكه  بر  تأكيد  با  ايران  اطالعات  فناوري  سازمان  رئيس 
تحقيقاتي براي نهايي شدن نيازمند صرف زمان است خاطرنشان كرد: براي 
راه اندازي اين پروژه ملي در حال كار روي چند مدل پيشنهادي هستيم 
كه در صورت مواجه شدن مشكل يكي بتوان از مدل ديگر استفاده كرد در 
همين حال اين روش مي تواند رقابتي براي كارهاي تحقيقاتي بومي ايجاد 
كند. حكيم جوادي با اشاره به آغاز كار تحقيقاتي بر روي پروژه «ضدبد افزار 
بومي» كه به موازات پروژه موتور جستجوگر در حال انجام است، تصريح 
كرد: طي برنامه پنجم توسعه چندين پروژه به عنوان زيرساخت هاي شبكه 
ملي اطالعات اجرايي خواهد شد كه يكي از اين پروژه ها موتور جستجوگر 
ملي است. نامگذاري عنوان «ياحق» بر روي موتور جستجوگر هنوز نهايي 
نشده است و زماني كه اين پروژه به مرحله عملياتي برسد در مورد نام آن 

جزئيات جديد موتور جستجوگر ملي 
نيز تصميم گيري نهايي مي شود.

معاون وزير فناوري اطالعات در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين موتور جستجوگر 
ملي مي تواند مانند موتورهاي جستجويي چون «ياهو» و «گوگل» عمل كند تأكيد 
كرد: موفقيت يك موتور جستجو به مدل كسب و كاريـ  بيزينس مدلـ  كه برايش 
تعريف مي شود بستگي دارد. در جاهاي مختلف دنيا رقابت زيادي بر روي موتورهاي 
جستجوگر وجود دارد و دليلش هم اين است كه موتورهاي جستجو با برنامه ريزي و 

تدوين استراتژي شكل مي گيرند و سرمايه گذاري بر روي آن ها انجام مي شود.
حكيم جوادي با بيان اين كه بايد براي موتور جستجو گر ملي استراتژي تعريف 
شود، گفت: تعريف مدل كسب و كار و سرمايه گذاري بر روي اين پروژه بايد به نحوي 

باشد كه بتواند جايگزين موتورهاي جستجوي فعلي باشد.
وي با تأكيد بر لزوم تعريف بيزينش مدل براي موتور جستجوگر ملي پس از 
راه اندازي آن اضافه كرد: يك بخش عمده اي از اين كار به كساني بر مي گردد كه 
مي خواهند بر روي  بستر اين موتور جستجوگر خدمات دهند و اين پروژه را پشتيباني 
كنند. رئيس سازمان فناوري اطالعات ايران با اشاره به كاربرد خط و زبان فارسي در 
فضاي سايبر خاطرنشان كرد كه جستجوهاي مورد عالقه كاربران ايراني بر اين بستر 
به صورت بومي فراهم خواهد شد. وي با اشاره به مدل هاي موفق موتور جستجوگر 
ملي در دنيا گفت: براي مقال كشور كره جنوبي با توجه به عالقه مندي مردمش به 

اطالعات تمركز جدي بر زبان در اين بستر كرد و موفق شد.
معاون وزير ارتباطات افزود: در كشور ما هم با توجه به كاربرد خط و زبان 
فارسي و جستجوهاي مورد عالقه مردم در فضاي اينترنت سعي خواهد شد كه 
اين موتور جستجوگر در قالب اينترنت پاك كه از سوي وزير ارتباطات مطرح شده 
است راه  اندازي شود. چندي پيش وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اين كه 
درصد بااليي از استفاده هايي كه از اينترنت در كشور مي شود استفاده هاي مناسب 
و درست است، از اجرايي كردن ايده تفكيك اينترنت پاك و ناپاك در كشور خبر 
داد و گفت: براي كاربردي كردن فضاي اينترنت پاك در كشور وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات برنامه هايي مد نظر دارد.

و  فيزيكي  محاسبه مشخصات  به  موفق  كاشان  دانشگاه  پژوهشگران 
مكانيكي نانولوله هاي چندجداره كربني و نيتريد بور شدند كه مي توان از 
آن ها در طراحي بازوهاي نانوربات استفاده كرد. انواع پايدار ي هاي نانولوله هاي 
كربني دوجداره يا چندجداره در محيط االستيك از مسائل مهمي است كه 
بايد در حركت چرخشي بازوها هنگام حمل بار مفصل يا حول يك نقطه ثابت، 
واقع در پيكره نانو ربات در نظر گرفته شود. دكتر علي قربان پور آراني، دانشيار 
گروه مهندسي مكانيك دانشگاه كاشان گفت: «يكي از مهم ترين وجوه تمايز 
اين كار با تمام پژوهش هاي اخير، ارائه مدل  پاسترناك است كه اين مدل، 
تأثير نيروهاي برشي اعمال از جانب محيط االستيك را بر نانولوله هاي كربني 

دوجداره در تحليل خود در نظر گرفته است.
در اين پژوهش، مشخصات فيزيكي و مكانيكي نانولوله هاي چندجداره 
كربني و نيتريدـ  بور به دست آمده است كه از آن مي توان در طراحي بازوهاي 
نانوربات استفاده كرد. عالوه بر اين، اين مواد به دليل خاصيت پنيروالكتريكي 
مي توانند به عنوان نانو لوله هاي هوشمند با استفاده از اعمال ميدان الكتريكي 

گام تازه محققان ايراني در طراحي نانو ربات 
بر آن ها، در كنترل چرخش و حركت انتقالي يا سينماتيك حركت بازوي هاي 

دست و گردن نانو ربات استفاده شوند.
پژوهشگر اين طرح، گفت: با توجه به اين كه معموالً نانو لوله ها در يك محيط 
االستيك بررسي مي شوند، براي در نظر گرفتن نيروهاي اعمالي بر آن ها كه 
شامل نيروهاي عمودي و برشي است، از مدل هاي وينلكرد (براي نيروي عمودي) 
و پاستريك (براي نيروي عمودي و برشي) استفاده كرده ايم تا نتايج به دست 
آمده دقيق تر باشند.  افزايش پايداري پيچشي نانولوله ها براي طراحي بازوهاي 
نانوربات ها و نانومته ها بسيار مفيد است. نتيجه اين تحقيق در طراحي بازوهاي 
دست يا گردن نانوربات در برابر پايداري و استحكام پيچشي آن ها بسيار قابل 

كاربرد است.
جزئيات اين پژوهش كه با همكاري دكتر مهدي محمدي مهر، دكتر عليرضا 
سعيدي، دكتر علي عارف منش و دكتر هان (از كشور جمهوري خلق چين) انجام 
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منتشر شده است.


