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اخبار مبانی علمی 

 هموگلوبین خون می تواند نانوحامل های دارویی را به هم بچسباند

  ترکیب »توپولوژی« و »محاسبات کوانتومی« برای پردازش داده های حجیم

پژوهش های اخیر محققان نشان می دهد 
که هموگلوبین خون می تواند روی تجمع 
نانوذرات در خون تأثیرگذار باشــد و این 
نانوذرات را به هم بچسباند. نتایج این پروژه 
در طراحی و ساخت نانوحامل های دارویی 

نقش به سزایی دارد.
محققان آلمانی موسســه مــواد الیبنیز 
دریافتند کــه پروتئین هموگلوبین خون 
می تواند، روی متجمع شــدن نانوذرات 
منفرد طال اثر گذاشته و آن ها را به یکدیگر 

متصل کند.
در جریان خون بدن، ذرات موجود در آن 
معموال به یکدیگر نمی چسبند و هیچ گاه 
رگ ها به دلیل اتصال ذرات به هم مسدود 

نمی شود.
زمانی که نانوذرات به سمت یکدیگر جذب 
می شوند، ناپایدار شــده و ذرات درشت 
را تشــکیل می دهنــد. درصورتی که این 
ذرات پایدار بمانند، کامال مســتقل بوده 
و جدا از هــم باقی می ماننــد. این گروه 

تحقیقاتی دریافتند که یک حالت واسط 
نیز می تواند وجود داشته باشد که در آن 
ذرات میکروسکوپی، تشکیل ذرات بسیار 
کوچکی را داده و به صورت خوشــه های 

نامرئی باقی می مانند.
نتایج این پروژه در قالب مقاله ای با عنوان

 Formation Mechanism for Stable
Hybrid Clusters of Proteins and Na�

 »ACS Nano« در نشــریه noparticles
منتشر شده است.

توبیاس کــروس از محققان ایــن پروژه 
می گوید: »این نتایج در پزشــکی بسیار 
جالب توجه است. نانوذرات معموال برای 
رســاندن دارو به محل مورد نظر استفاده 
می شوند. این بدان معناست که ذرات به 
یکدیگر متصل نمی شــوند؛ اما نتایج این 
پروژه نشــان می دهد که احتمال اتصال 
ذرات به هم وجود داشته، حتی اگر ما این 

ذرات متجمع را نبینیم.«
این گروه نشان دادند که نسبت نانوذرات 

طال به هموگلوبین در سرنوشت نانوذرات 
اهمیت زیادی دارد و تعیین کننده اتصال 
یا منفــرد ماندن نانوذرات اســت. زمانی 
که یکــی از این دو، یعنــی نانوذرات طال 
یا هموگلوبین، غلظتی بســیار بیشتر از 
دیگری داشــته باشــد، احتمال متجمع 
شــدن نانوذرات وجــود دارد. اگر غلظت 
آن ها به هــم نزدیک باشــد، نانوذرات به 

شکل خوشه هایی در می آیند که با چشم 
غیرمسلح قابل مشاهده هستند.

نتایج پراش اشعه ایکس و تصویربرداری 
میکروســکوپ الکترونی، این موضوع را 

تایید می کند.

https://www.sciencedaily.com :منبع

 بررسی نانوماشین »کیناز« با اشعه ایکس

محققان بــا ترکیــب علــم توپولوژی و  دماسنجی که نیاز به کالیبراسیون ندارد
محاســبات کوانتومــی، موفق بــه ارائه 
الگوریتمی شدند که قادر است، داده های 
حجیم، نظیر اقتصاد جهان را بررسی کند.

فرض کنید، اطالعات زیادی داشته باشید، 
به طوری که پردازشگر کامپیوتر شما قادر 
به پردازش آن نباشد. در چنین شرایطی 

چه می کنید؟
محققان موفق به ارائه الگوریتمی شــدند 
که می تواند برای این کار اســتفاده شود. 
یک تیــم تحقیقاتی از موسســه فناوری 
ماساچوســت )MIT( و دانشــگاه واترلو 
مقاله ای منتشر کردند که در آن راهکاری 
برای پردازش داده های حجیم ارائه شده 
اســت. در این روش از ترکیب محاسبات 
کوانتومی و علم توپولوژی اســتفاده شده 

است.
توپولوژی به بررســی خــواص یک ماده، 
در حالتی که خم شــده یا کشیده شود، 
می پردازد. این ابزار برای آنالیز شبکه های 
پیچیده نظیر خطوط برق آمریکا مناسب 
اســت. این روش می تواند برای پردازش 

اطالعات حجیم اســتفاده 
شــود. البتــه اســتفاده از 
توپولوژی برای محاســبات 
بســیار گران قیمت اســت، 
به همیــن دلیــل محققان 
از مکانیــک کوانتوم کمک 

گرفتند.
در ایــن مقاله آمده اســت، 
فرض کنید داده ای در دست 
دارید کــه دارای 3۰۰ نقطه 
متفاوت اســت. برای آنالیز 
تمام ویژگی های توپولوژیکی 
این داده باید یک کامپیوتر 
به ابعاد جهان داشته باشید. 
چنین مســئله ای قابل حل 

نیست.
بــرای حــل این مشــکل، 

الگوریتم جدیدی ارائه شــده که در آن از 
محاسبات کوانتومی استفاده شده است. در 
محاسبات کوانتومی اطالعات با بیت های 
کوانتومی محاســبه می شــوند که عالوه 
بر صفــر و یک دارای یک حالت ســومی 

به نام »برهم نهی« اســت. برای حل این 
مسئله اگر از کامپیوتر کوانتومی استفاده 
شــود تنها به 3۰۰ بیــت کوانتومی نیاز 
است. چنین ابزاری تا چند سال آینده در 

دسترس خواهد بود.
یافته های محققان نشان می دهد که نیاز 

به دستگاه بزرگی نیست. از این دستگاه 
می توان برای بررســی اقتصــاد جهان یا 

شبکه های اجتماعی استفاده کرد.

http://www.pcworld.com  :منبع

محققــان بــرای اولیــن بــار، موفق به 
اندازه گیری دمــای الکتــرون در ادوات 
نانوالکترونیک شــدند. این اندازه گیری 
در دمایی برابر بــا چندهزارم درجه باالی 
صفر مطلق انجام شد. این گروه تحقیقاتی 
نشان دادند که دمای الکترون ها در مدار 
روی یک تراشه سردتر از آن چیزی است 
که پیش ازایــن تصور می شــد. هرچند 
پیش ازاین نمونه های توده ای تا دمای یک 
میلی کلوین سرد شده بود؛ اما انتقال این 
دما به الکترون ها در یک ابزار الکترونیکی 
انجام نشده بود. دلیل این امر برهم کنش 
میان الکترون های رســانا با شبکه بلوری 
است که در دماهای پایین بسیار ضعیف 

است. 
 ایــن گــروه تحقیقاتی بــا اســتفاده از 
راهبردهــای نانومقیــاس و بهره گیری 
از فرایندهــای تولید نانــوادوات، موفق 
بــه پیاده ســازی ســازوکار ایــن پروژه 
شــدند، به طوری که دمــا را در یک ابزار 

نانوالکترونیکــی بــه 3/۷ میلی کلویــن 
 Nature رساندند. نتایج این پروژه در نشریه

Communications منتشر شده است.
این پروژه مســیر تحقیقات روی مدارات 
نانوالکترونیکی در دمای کمتر از مقیاس 
میلی کلوین را هموار کرده و گام دیگری به 
سوی فناوری های کوانتومی نظیر کامپیوتر 
کوانتومی اســت. در ایــن کامپیوترها از 
فناوری مبتنی بر فیزیک کالسیک استفاده 
می شود. معموال حسگرهای میدان های 
مغناطیسی حساس و شناساگرهای تابشی 
نیاز به دمای پایین دارند تا مقدار نویز در 
آن ها کاهش یابد. نتایج این پروژه می تواند 
یک دماسنج نانوالکترونیکی باشد که نیاز 

به کالیبراسیون ندارد.
 بنابراین این یافته ها برای محققانی که در 
حوزه مترولوژی و تجهیزات کار در دمای 
پایین فعالیت می کنند، بسیار جذاب است. 
این پروژه ماحصل همکاری مشترک میان 
محققانی از کشورهای مختلف است که در 

حوزه فناوری هــای نانو تحقیق می کنند. 
رهبر این تیم تحقیقاتی، مرکز تحقیقات 
فنی VTT فنالند است. محققان این مرکز، 
به دنبال امکان تجاری ســازی دماسنج 
بی نیاز از کالیبراســیون هســتند.مایک 
پرونیال، رهبر این تیم تحقیقاتی می گوید : 
» تولید ابزاری برای اندازه گیری دما که نیاز 
به کالیبراسیون ندارد یک گام بسیار بزرگ 
محسوب می شود. این یک دستاورد بزرگ 

برای مکانیک کوانتوم است که نیاز جدی 
به دما پایین دارد.«

نتایج این پروژه در قالب مقاله ای با عنوان 
Nanoelectronic primary thermom�

 Nature در نشــریه etry below 4 mK
Communications منتشر شده است.

http://phys.org  : منبع

محققان برای بررسی ســاختاری یکی از 
کوچک ترین آنزیم های خانواده کیناز، از 
تابش اشعه ایکس استفاده کردند. مطالعه 
این نانوماشین ســلولی پاسخ بسیاری از 
سواالت محققان را در این حوزه سالمت 

می دهد.
محققــان بــا اســتفاده از، یکــی از 
درخشــان ترین منابع اشعه ایکس جهان 
اقدام بــه تصویربرداری از ســاختار یک 
نانوماشــین ســلولی کردند. آن ها نقشه 
ساختاری دیاسیل گلیســرول کیناز را با 
 hit and run روش بلورشناسی موسوم به
ترسیم کردند. با این کار می توان فهمید که 
این ماشین ســلولی چگونه کار می کند و 
امکان پاسخ به سواالتی با قدمت ۵۰ سال 

در حوزه پروتئین ها وجود دارد.
کیناز یکی از پروتئین های بسیار کلیدی 
در متابولیسم بدن بوده و نقش مهمی در 
انتقال سلولی دارد. این پروتئین در تعیین 
وضعیت سالمت انسان موثر است. کیناز 
نقش مهمــی در انتقال انــرژی از برخی 

مولکول ها به دیگر مولکول ها دارد.

کینازی که در این پروژه مورد مطالعه قرار 
گرفته در ســنتز دیواره سلولی باکتری ها 
نقش دارد. این آنزیم واکنش  پیچیده ای را 
در غشاء سلولی مدیریت می کند. نقش این 
آنزیم چند دهه است که برای دانشمندان 

به شکل رازی بوده است.
این نانوماشــین با ابعادی کمتــر از 1۰ 
نانومتر می تواند دو زیرالیه مختلف را کنار 
هم آورده، واکنشــی را مدیریت کند. این 
نانوماشین کوچک ترین کینازی است تا 

کنون کشف شده است.
مطالعــه ســاختار بلوری ایــن پروتئین 
به یافتن پاســخ های این حــوزه کمک 
شــایانی می کند. محققان با استفاده از، 
یکی از درخشان ترین منابع اشعه ایکس 
جهان، اقدام به تصویربرداری از این ماده 
کردند. تابــش این ابزار چنــد فمتوثانیه 
طول می کشــد که همین زمــان کوتاه، 
اطالعات مهمی در اختیار دانشمندان قرار 
می دهد. محققان قصد دارند تا با استفاده 
از لیزر الکترونی، فیلم اشعه ایکس از این 

نانوماشین تهیه کنند.

نتایج ایــن پژوهش در قالــب مقاله ای با 
 Ternary structure reveals عنــوان
mechanism of a membrane dia�

 Nature در نشــریه cylglycerol kinase

Communications منتشر شده است.

http://phys.org :منبع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160215090600.htm
http://www.pcworld.com/article/3026228/what-happens-when-big-data-gets-too-big-quantum-computers-may-hold-the-key.html
http://phys.org/news/2016-01-nanoelectronics-ultralow-temperatures.html
http://phys.org/news/2015-12-scientists-blueprint-tiny-cellular-nanomachine.html
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اخبار مبانی علمی 

 شبیه سازی توالی سنجی DNA با استفاده از نانوحفرات گرافنی

هوش مصنوعی و پردازش روباتیک چه تفاوتی با هم دارند؟

ابزارهای ویژه مطالعه میکروب ها و بررسی دنیای نانومقیاس آن ها
اخیرا مقاله ای منتشــر شــده که در آن 
محققان به بررســی ابزارهــا و تجهیزات 
ساخته شــده برای مطالعه میکروب ها و 
بررســی دنیای نانومقیاس آن ها پرداخته 
اســت. این مقاله فرصت ها و چالش های 

موجود در این مسیر را نمایان می کند.
میکروب ها در همه جا حضور دارند، آن ها 
را می توانید در اقیانوس ها، خاک، جنگل، 
اتمسفر و در درون بدن انسان ها پیدا کنید. 
محققان نشان دادند که میکروب ها روی 
بسیاری از عوامل، از سالمتی انسان گرفته 

تا تغییرات آب و هوایی نقش دارند.
پژوهشگران ابزارهای مناسبی برای مطالعه 
و بررسی میکروب ها ندارند، وجود چنین 
ابزارهایی به آن ها کمک می کند تا سازوکار 
زندگــی میکروب ها را شناســایی کنند. 
اخیرا پژوهشــگران ابزارهایی ساخته اند 
که می تواند جزئیات فنــی درباره زندگی 
میکروب ها ارائه کند. محققان در سراسر 
جهان به دنبال ابزارهایی هســتند که در 
زیست انفورماتیک، تصویربرداری با قدرت 
تفکیک باال و آنالیز متابولیکی مورد استفاده 

هوش مصنوعی و اتوماســیون پردازش 
روباتیــک، دو فناوری جدیــد مرتبط با 
یکدیگر هستند که کاماًل از یکدیگر متمایز 
هستند و باید آن ها را از یکدیگر تفکیک 
کرد. هرکدام از دو فناوری تعریف خاص 
خود را دارد. در ادامه به تعریف و تفاوت ها 
و قابلیت های هر دو فناوری اشاره می شود.
در حــال حاضــر دو فنــاوری هــوش 
مصنوعــی)AI( و اتوماســیون پردازش 
روباتیک )RPA(، از مهم ترین فناوری های 
با پتانســیل باال در تجارت هســتند. این 
فناوری هــا، دو فناوری کامــاًل متفاوت 
هستند و باید از یکدیگر تمیز داده شوند. 

هرکــدام از ایــن فناوری هــا، یکدیگر 
را به خوبــی تکمیل می کننــد و دقیقاً به 
همین دلیل اســت که می توانند به طور 
مؤثر به موازات همدیگر گســترش یابند، 
به عبارت دیگر، توسعه و گسترش در یکی از 
این دو فناوری، سبب توسعه و گسترش در 
فناوری دیگر می شود. اما نکته قابل  توجه 
این است که نباید این دو فناوری را توسط 
مبالغه گویی هــای بازاریابــان با یکدیگر 
اشتباه گرفت. در ادامه به تفاوت های این 

دو فناوری اشاره می شود.
 اتوماسیون پردازش روباتیک:

 اصطالح روبات در اینجا مفید است؛ زیرا 
نرم افزار کاری را که انسان به طورمعمول 
انجام می دهد، جایگزین یا تقویت می کند. 
اتوماســیون پردازش، مدت زمان زیادی 
است که مورد اســتفاده قرار می  گیرد، اما 
 RPA با آن در این اســت که RPA تفاوت
بر روی کارهــا و وظایف انســانی تمرکز 
می کند. بــه دلیل اینکــه RPA در »الیه 

نمایش« )سطح مشترک مصرف کننده( 
اکثریــت انــواع مختلف سیســتم های 
کامپیوتری کار می کند، بسیار ارزشمند 
است. این نوع »پیچیدگی ساده« قباًل در 
دسترس نبود. این نکته حائز اهمیت است 
که روبات های نرم افزاری RPA، بســیار 
کندذهن هستند. آن ها دقیقاً آنچه را که 
به آن ها آموزش داده اید انجام می دهند؛ 
اما هیچ گونه هوشی در آن ها وجود ندارد. 
بنابراین اگر شخصی در مورد اتوماسیون 
هوشمند یا اتوماسیون پردازش روباتیک 
شناختی برای شما صحبت کند، در حال 

کاله برداری از شماست.
 هوش مصنوعی: 

مفهوم هوش مصنوعی بســیار تاریک و 
مبهم است؛ زیرا یک تعریف واحد شناخته 
شده ندارد؛ اما اگر قابلیت های AI را در سه 
دسته مختلف طبقه بندی کنیم، شناخت 
آن ساده تر می شــود: ابتدا، فناوری های 
AI در دریافت اطالعات بسیار عالی عمل 

می کنند. این قابلیــت می تواند از طریق 
تشخیص دیداری )به عنوان مثال تشخیص 
یک صورت در یک عکس(، تشخیص صدا 
)رونویسی کلمات از شخصی در حال قرائت 
است(، جستجو )به عنوان مثال استخراج 
اطالعــات از اطالعات ســاختار یافته یا 
طبقه بندی نشــده( یا آنالیــز اطالعات 
)به عنوان مثال، شناســایی کالسترهای 
رفتاری در اطالعات مصرف کننده( انجام 

گیرد. 
ســه مورد اول نیازمند یادگیری نظارتی 
است؛ یعنی آن ها نیازمند حجم زیادی از 
اطالعات برای یادگیری الگوهای ضروری 

هســتند؛ درحالی که مورد چهارم )آنالیز 
اطالعات(، از این یادگیری نظارتی استفاده 
می کند. بدین معنی که بدون اینکه سؤال 
مطرح شود می تواند جواب را پیدا کند؛ اما 
همه این موارد ضرورتــاً اطالعات خام و 
ساختار نیافته را به اطالعات روشن تبدیل 
 AI می کنند و امروزه این بالغ ترین کاربرد

در تجارت است.
 قابلیت دوم AI، اطالعات مشخص شده را 
به چیزی مفید انتقال می دهد: مشخص 
می کند چه چیــزی در حال اتفاق افتادن 
اســت. این قابلیت از طریق پردازش زبان 
طبیعی )به عنوان مثال، اســتخراج معنی 
یک رایانامه(، اســتدالل )به عنوان مثال، 
با اســتفاده از اطالعات داده شــده، من 
چگونه باید عمــل کنم( یــا پیش بینی 
)به عنوان مثال، پیش بینی رفتارهای خرید 

با توجه به خریدهای قبلی( انجام می شود. 
برخی از این قابلیت ها هم چون پیش بینی 
نســبت به موارد دیگر بالغ تــر و کامل  تر 
هســتند؛ اما همه این مــوارد می توانند 
تأثیرات با ارزشــی بر روی تجارت داشته 
باشند. در نهایت، قابلیت ســوم، توانایی 
درک این موضوع اســت کــه چرا چیزی 
اتفاق می افتد؟ این زمینه از AI نسبت به 
سایر موارد ذکر شده کمتر گسترش یافته 
و هنوز کاربرد تجاری پیدا نکرده است؛ اما 
به وضوح تاثیرات شگرفی بر روی تجارت و 

بازار خواهد داشت.
 ،RPA و AI همان طور که قباًل نیز گفته شد 
دو زمینه کاماًل مجزا از یکدیگر هستند که 

نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

http://www.sourcingfocus.com : منبع

قرار گیرد. چنین ابزارهایی به محققان کمک می کند تا 
چالش های زیستی و پزشکی را پشت ســر بگذارند. در 
این راســتا، جولیا بیتن و همکارانش به بررسی ابزارها، 
روش ها و فرصت های موجود در مسیر مطالعه میکروب ها 
پرداختند و آخرین دســتاوردهای به دست آمده در این 
حوزه برای مطالعه دنیای نانومقیاس میکروب ها را تشریح 

کردند. مقاله  این گروه تحقیقاتی می تواند چشــم انداز 
موجود در این حــوزه را نمایان کــرده و درک بهتری از 
مهندسی میکرواورگانیسم ها در اختیار پژوهشگران قرار 
دهد. محققان این پروژه معتقدند که ابزارها و روش های 
جدید می تواند تأثیر به سزایی روی رصد محیط زیست، 

پزشکی و پزشکی قانونی داشته باشد.

نتایــج ایــن پــروژه در قالــب مقالــه ای بــا عنوان                            
              Tools for the Microbiome: Nano and Beyond

در نشریه ACS Nano منتشر شده است. 

http://phys.org  : منبع

محققان با اســتفاده از شبیه سازی، یک 
روش ســریع و دقیق برای توالی سنجی 
ژنوم انسان معرفی کردند. در این روش، 
یــک DNA تک رشــته ای از درون یک 
حفره گرافنی عبور می کند. این حســگر 
تغییر شــکل های مکانیکی گرافن را به 

سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند.
محققان NIST با اســتفاده از کشــیدن 
یک مولکول DNA بــه درون یک حفره 
کوچک فعال شیمیایی در گرافن و بررسی 
تغییرات جریان الکتریکــی، یک روش 
جدید برای تعیین توالی ژن با ســرعت و 

دقت زیاد شبیه سازی کردند.
نتایج این پژوهش پیشــنهاد می دهد که 
این روش می تواند در حدود 66 میلیارد 
بــاز )کوچک ترین واحدهــای اطالعات 
ژنتیکی( را در یک ثانیــه و با صحت 9۰ 
درصد تعیین کند. اگر این روش به صورت 
آزمایشگاهی نیز مورد تایید قرار گیرد، با 
توجه به سرعت بسیار باالتر و ارزان تر بودن 
این روش در مقایسه با روش های متداول 
تعیین توالی DNA، یک نیاز ضروری برای 
کاربردهایــی همچون پزشــکی قانونی 

برطرف می شود.
روش  تعییــن توالــی متــداول که در 
سال های دهه 19۷۰ گســترش یافت، 
شامل جداسازی، کپی، برچسب گذاری 
و مونتاژ )سوار کردن( مجدد قطعه های 
DNA، برای خوانــدن اطالعات ژنتیکی 
اســت. ایــن روش پیشــنهاد شــده، 
حالت دیگــری از ایده »توالی ســنجی 
نانوحفره ای« DNAکشیده شده به درون 
یک حفره در مواد ویــژه، )یک پروتئین( 
اســت. این ایده ) که ۲۰ ســال پیش در 
NIST مطرح شد(، بر اساس عبور ذرات 
)یون های( باردار الکتریکی از درون حفره 
است. این ایده با اقبال عمومی مواجه شد؛ 
اما مشــکالتی هم چون نویــز الکتریکی 

ناخواسته، تداخالت ناخواسته و 
انتخاب پذیری اندک چالش های 
پیشــرو در این ایــده بودند. در 
طرف مقابل، روش جدید مطرح 
شــده NIST، بر اساس تشکیل 
پیوندهای شــیمیایی موقت، و 
همچنیــن قابلیــت گرافن در 
تبدیل تغییرشکل های مکانیکی 
ناشی از شکست پیوندها بهblipها 
) نقاط روشن در صفحه رادار( در 

جریان الکتریکی است.
اسمولیانیسکی که هدایت این 
گروه تحقیقاتی را بر عهده دارد 
می گوید:» این در حقیقت یک 
حســگر کوچک اســت. ما یک 
فناوری کامل ابــداع نکردیم. ما 
در حقیقت یک قاعــده و اصل 

فیزیکی جدید را در ایده مطرح کردیم.«
گرافــن به دلیل خصوصیــات الکتریکی 
و ســاختار الیه نازک خود در روش های 
پیشنهادی توالی سنجی بسیار محبوب 
است. در روش جدید NIST، یک نانو روبان 
گرافنی )در ابعــاد 4/۵ در 1۵/۵ نانومتر( 
دارای چندیــن کپی از یک بــاز اتصال 
یافته به نانوحفره )۲/۵ نانومتر( اســت. 
کد ژنتیکی DNA از چهار باز ساخته شده 
است که به صورت جفت های سیتوسین-

گوانین و تیمین-آدنین هستند.
در شبیه سازی ها، برای بررسی چگونگی 
عملکرد حسگر در دمای اتاق در محیط 
آبی، سیتوســین برای شناسایی گوانین 
به نانوحفره اتصال می یابد. در ادامه یک 
مولکول DNA تک رشته ای به درون حفره 
کشیده می شــود. هنگامی که گوانین از 
حفره عبور می کند، با سیتوســین پیوند 
هیدروژنی تشــکیل می دهد. همان طور 
که DNA از حفره عبور می کند، گرافن در 
اثر شکستن پیوند دچار ضربه های شدید 

می شود و از موقعیت خود جابجا می شود.
در این مطالعــه، تمرکز بر روی چگونگی 
اثر این تغییر شکل ها بر روی خصوصیات 
الکتریکی گرافن است و این گروه متوجه 
شــدند که تغییرات موقتــی در جریان 
الکتریکی، به راستی معرف عبور یک باز 
هدف از حفره اســت. برای شناسایی هر 
چهار باز، از چهار نانوروبــان گرافنی که 
هرکدام از آن ها بــا یک باز مختلف درون 
حفره به صورت عمــودی قرار گرفته اند، 

استفاده می شود.
محققان نتایج اطالعات شبیه ســازی را 
برای تخمین ســطوح نوسانات سیگنال 
قابل اندازه گیری با یکدیگر ادغام می کنند. 
شدت سیگنال ها در محدوده میلی آمپر 
اســت که قوی تــر از شــدت جریان در 
روش هــای نانوحفره ای قبلی اســت. بر 
اساس عملکرد با صحت 9۰ درصدی بدون 
هیچ گونه مثبت کاذب )یعنی اشتباهاتی 
که به دلیل از دســت رفتن یــک باز رخ 
می دهند نه اشــتباه در شناســایی یک 
باز(، محققان پیشنهاد می کنند که انجام 

چهار اندازه گیری مســتقل از یک نمونه 
DNA، منجر به صحت 99/99 درصدی 
که موردنیاز توالی ســنجی ژنوم انســان 

است، می شود.
نویســندگان این مقالــه نتیجه گیری 
می کننــد که ایــن روش پیشــنهادی 
 DNA بــرای ابزارهــای توالی ســنجی
بســیار نویدبخش هســتند، درحالی که 
نیــاز به پــردازش اطالعات پیشــرفته، 
میکروســکوپ ها یا شــرایط عملکردی 
بســیار محدود ندارند. آنالیزهای تئوری 
پیشــنهاد می دهنــد کــه از روش های 
فیلتری الکترونیک پایه ای می توان برای 
جداسازی سیگنال های الکتریکی مفید 

استفاده کرد. 
در حدود نیمی از این شبیه ســازی ها در 
دانشــگاه Groningen هلند انجام شده 

است.

http://phys.org  :منبع
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اخبار مدیریت کالن 

درمان پارکینسون، استفاده از یک نانودارو به جای ۹ دارو

آژانش امنیت ملی آمریکا در مورد کامپیوترهای کوانتومی هشدار داد

بعد از ســخنرانی که در حاشــیه اجالس اقتصاد جهانی در مورد خطرات و فرصت های 
کامپیوترهای کوانتومی انجام شد، آژانش امنیت ملی آمریکا نیز بیانیه ای هشدار گونه در 

مورد خطرات این سیستم ها برای حفظ اطالعات منتشر کرد.
آژانش امنیت ملی آمریکا به شکل ناگهانی اعالم کرد که به زودی هیچ اطالعات محرمانه ای 

امن نخواهد بود و تمام اطالعات سازمان ها و شرکت ها در معرض سرقت خواهد بود.
چرا خطر بزرگی به نام »کامپیوترهای کوانتومی« اطالعات ما را تهدید می کند؟

در بیانیه ای که اخیرا توسط آژانش امنیت ملی آمریکا منتشر شده آمده است که: تحقیقات 
دامنه داری روی محاسبات کوانتومی در حال انجام است و پیشرفت های چشم گیری به 
دست آمده است و این دستاوردهای به سطحی رسیده که آژانش امنیت ملی آمریکا وارد 

عمل شود.
کســی نمی داند که کامپیوترهای کوانتومی چگونه رمزگشایی می کنند. این آژانس نیز 
نمی داند که سازوکار رمزگشایی این کامپیوترها چگونه است. تنها کاری که آژانش امنیت 
ملی آمریکا می تواند انجام دهد، این است که به ســازمان ها و شرکت هایی که اطالعات 
حساس دارند، هشدار دهد. در سیستم های جدید خود از الگوریتم های ویژه ای استفاده 

کنند که از گزند تهاجم کامپیوترهای کوانتومی در امان باشند.
موسسه ملی فناوری و استاندارد امریکا )NIST( اخیرا الگوریتم های جدیدی ارائه کرده که 

برای محافظت از اطالعات در عصر کامپیوترهای کوانتومی مناسب هستند.
کار در این حــوزه در مراحل اولیه اســت. بااین حال الگوریتم هایی توســط شــرکت 

مایکروسافت ارائه شده که ضد رمزگشایی توسط کامپیوترهای کوانتومی است.
و اما این که، چقدر به زمان حمله کامپیوترهای کوانتومی و کدشــکنی آن ها باقی مانده 

است؟
آژانش امنیت ملی آمریکا چیزی در این باره نگفته است، یا حداقل برای عموم، تاریخی 
را اعالم نکرده اســت. تنها چیزی که این آژانس اعالم کرده این است که پیشرفت های 
اخیر سرعت زیادی گرفته و نگرانی هایی درباره سیستم هایی که در آینده نزدیک ظهور 

خواهند کرد، ایجاد کرده است. سیستم های فعلی باید به گونه ای ارتقا یابند که بتوانند از 
زیرساخت های ملی دفاع کنند.

تالش های زیادی طی چند سال گذشته برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی انجام شده 
است. گوگل، پیش قراول این حوزه می گوید که انتظار استفاده از این سیستم ها را در چند 

سال آتی دارد.
شکستن کدها یکی از کارهای دشواری است که کامپیوترهای کوانتومی به سادگی انجام 
خواهند داد. شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با چند صد یا چند هزار کیوبت قابل انجام 

است؛ اما برای شکستن کدها باید چند میلیون کیوبت داشت.

https://www.technologyreview.com : منبع

محققان ســنگاپوری دانشــگاه صنعتی نانیانگ، پروژه مشــترکی با موسسه سالمت 
سینگ هلث تعریف کردند که یکی از موضوعات اصلی این پروژه تولید نانودارویی برای 

درمان پارکینسون است.
پیشرفت ها در حوزه پزشکی به سمتی می رود که به زودی بیماری هایی نظیر پارکینسون 
نیاز به درمان های مختلف نداشته و تنها با استفاده از یک نوع قرص درمان  انجام خواهد 
شــد. تفاهم نامه ای میان گروه سالمت سینگ هلث و دانشــگاه صنعتی نانیانگ منعقد 
شده اســت که بر اســاس آن این دو مرکز باهم روی پروژه های مربوط به بخش درمان 
سرمایه گذاری کنند. مسئوالن این همکاری مشترک که ۵ سال طول خواهد کشید، برای 
هر پروژه مبلغ 3۰۰ هزار دالر و در مجموع ۲ میلیون دالر تصویب کرده اند. برتیل آندرسون 
از محققان دانشگاه نانیانگ می گوید: » امروز روز تاریخی است، زمانی که رویا به حقیقت 

تبدیل می شود. در مورد این موضوع ما زمان طوالنی گفتگو کرده ایم«.
اوی نگ از مدیران مجموعه سینگ هلث می گوید: »همگرایی میان دو موسسه مدت ها 
است که آغاز شده و این همکاری می تواند پروژه های مشترک بیشتری برای دو طرف ایجاد 
کند«. این دو مرکز روی ساخت تیغ های جراحی ارتعاشی کار خواهند کرد، تیغ هایی که 
فرآیند پیوند استخوان را ساده تر و ایمن تر می کند. از دیگر پروژه های مشترک این دو مرکز، 
تولید قرص هایی برای درمان پارکینسون است. همچنین این دو مجموعه درصدد تولید 
نانوکپسول هایی هستند که می تواند چند داروی مختلف را با نرخ کنترل شده رهاسازی 
کند. این دارو به گونه ای طراحی می شود که تنها استفاده از یک قرص برای درمان کافی 

باشد، این در حالی است که در حال حاضر بیمار باید 9 قرص همزمان مصرف کند.
نگ معتقد است که این همکاری مشترک می توانند سکویی برای پروژه های بزرگ تر باشد. 

یک دانه به یک گیاه تبدیل شده و یک گیاه به درختی تنومند بدل خواهد شد. اگر شما 
روی یک راهبرد متمرکز شوید، با اندک سرمایه ای می تواند به نتایج بزرگی برسید. این 

دقیقا کاری است که محققان این مرکز در حال انجام آن هستند.

http://www.straitstimes.com :منبع

مشخص کردن نورون های مسئول در احساس تنهایی و دلتنگی

نانوآنتن هایی برای تولید آزمایشگاه روی تراشه

انســان ها همانند همه جانــداران دیگر، 
دارای یک نیاز اساسی برای ارتباط برقرار 
کردن با دیگران هستند. این غریزه ذاتی 
به ما بــرای ادامه حیــات کمک می کند؛ 
پیدا کردن غذا، پناهگاه و دیگر مایحتاج 
زندگی با کمــک دیگران راحت تر صورت 
می گیرد. محروم کردن انسان از تماس با 
دیگر افراد، در اکثر مردم منجر به احساس 
تنهایی و نگرانی می شود. در یک مطالعه 
 MIT دانشمندان عصب شناسی دانشگاه
یک منطقه از مغز را شناســایی کردند که 
بیانگر این احساســات تنهایی است. این 
کالستر سلولی )که در نزدیکی پشت مغز در 
منطقه ای که dorsal raphe nucleu یا به 
اختصار DRN نامیده می شود، قرار دارد(، 
برای تولید معاشرت پذیری افزایش یافته 
که به طور معمول بعد از یک دوره تنهایی 
اجتماعی اتفاق می افتد، ضروری اســت. 
محققان ایــن یافته هــا را از تحقیقاتی 
که بر روی موش ها انجام گرفته اســت، 

جمع آوری کرده اند.
تای ، استادیار علوم شناختی و مغز و یکی 
از نویسندگان ارشد این مطالعه می گوید: 
»این برای اولین بار است که گروهی موفق 
به کشف و تعیین یک حالت شبه تنهایی 

در یک بستر سلولی می شــود. اکنون ما 
برای شــروع مطالعات خــود یک نقطه 

آغازین در اختیار داریم.«
درحالی کــه اکثــر تحقیقــات در مورد 
موضوعاتی همچون چگونگی عکس العمل 
مغز به الطــاف برهم کنش های اجتماعی 
است، دانســته های اندکی در مورد اینکه 
انزوا و تنهایی چگونه سبب تحریک رفتار 

اجتماعی می شوند، دردسترس است. 
ماتیوس نویســنده اول مقالــه می گوید: 
»مطالعات بســیار زیادی وجود دارد که 
بیان می کنند که چگونه ما نیاز به برقراری 
ارتباط اجتماعــی داریــم و به خصوص 
این نیاز در افرادی که احســاس تنهایی 
می کنند، قوی تر اســت. امــا درک ما از 
مکانیســم های عصبی اساسی آن بسیار 

اندک است.«
ماتیوس درحالی که یــک موضوع کاماًل 
متفاوت را بررســی می کرد، نورون های 
دلتنگی را به صورت تصادفی شناســایی 
کرد. ماتیوس تاثیــر داروها را بر روی مغز 
به خصوص نورون های دوپامین بررســی 
می کرد و می خواســت چگونگی تاثیرات 
 DRN اســتعمال مواد مخدر را بــر روی
مطالعه کند. به عنوان بخشی از آزمایش، 

هر مــوش به مــدت ۲4 ســاعت از بقیه 
موش ها جدا می شد، ماتیوس متوجه شد 
که در موش کنترل که هیچ گونه دارویی 
دریافت نمی کند، یــک تقویت ارتباطات 
بعد از دوره جداسازی وجود دارد. مطالعات 
بیشتر نشان داد که این نورون ها مسئول 
حالت انزوا هستند. هنگامی که حیوانات 
در کنار یکدیگــر نگه داری می شــوند، 
نورون های DRN بســیار فعال نیستند. 
اما بعد از یــک دوره انزوا، ایــن نورون ها 
به برقــراری ارتباط اجتماعی حســاس 
می شــوند و هنگامی که در کنــار دیگر 
 DRN موش ها قــرار می گیرنــد، فعالیت
تشدید می شــود. در یک آزمایش دیگر 
محققان با استفاده از اپتوژنتیک از فعالیت 
نورون های DRN موشــی که در انزوا قرار 
داشت جلوگیری کردند. بعد از اینکه موش 
را به جمع دیگر موش هــا اضافه کردند،  
هیچ گونه عالقه مازاد برای برقرار ارتباط 
با دیگر موش ها از خود نشــان نداد. این 
مشخص می ســازد که این نورون ها برای 
واکنش به معاشــرت پذیری بعد از انزوا 
بسیار مهم هستند. هنگامی که مردم برای 
مدت زمان طوالنی از یکدیگر جدا می شوند 
و دوباره به اجتماع بر می گردند، آنها بسیار 

هیجان زده هستند. 
محققان همچنیــن متوجه شــدند که 
حیوانــات دارای روابط اجتماعی بهتر، به 
تغییرات در فعالیت DRN با شدت بیشتری 
واکنش می دهند که نشان دهنده این است 
که این حیوانات بیشتر در معرض دلتنگی 

بعد از جداسازی قرار دارند.
تای می افزایــد:» تجربــه اجتماعی هر 
حیوان، با حیوان دیگــر در گروه متفاوت 
است. اگر شــما یک موش حاکم هستید، 
احتماالً شما محیط خود را دوست دارید و 
اگر شما یک موش فرمانبر هستید، ممکن 
است در آن اجتماع به شما چندان خوش 

نگذرد و احساس تنهایی کنید.«
آیا این نورون ها واقعــاً تنهایی و دلتنگی 
را شناسایی می کنند یا آنها تنها مسئول 
واکنش به تنهایی هستند؟ آیا این سلول ها 
بخشی از یک شبکه بزرگتر مغزی هستند 
که مسئول جداســازی اجتماعی است؟ 
چرا برخی از مردم دارای روابط اجتماعی 
بهتر هســتند؟ این تفاوت ها ذاتی است یا 
اکتسابی؟ این ســواالت و سواالت مشابه 

موضوع تحقیقات بعدی این گروه است. 

news.mit.edu : منبع

به زودی آزمایشــگاه های روی تراشــه 
می توانند از فناوری نانوآنتن های مکعبی 
بهره مند شوند، نانوآنتن هایی که قادرند 
به شکل موثرتری نسبت به نانوآنتن های 

کروی، نور را تحت تاثیر قرار  دهند.
در ایــن نانوآنتن های مکعبــی، به جای 
ترکیبــات رســانا و نیمه هــادی از مواد 
عایق استفاده شده است. بنابراین تولید 
آنها ســاده تر بوده، پراش کمتری داشته 
و اتــالف انرژی آنها بســیار کم اســت. 
محققان دانشــگاه موناش با اســتفاده از 
شبیه سازی یک زنجیره از نانومکعب های 
دی الکتریک ۲۰۰ نانومتری را در مسیر 
نور مرئی و مادون قرمز قرار دادند. فضای 
بین این نانومکعب ها بــه گونه ای تنظیم 
شــده که بتواند برای حوزه های مختلف 
مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش فاصله 
میان مکعب هــا، پهنای زاویــه ای پرتو 
کم عرض شــده و جهت دهی نور بهبود 
می یابد. »دیبابراتا ســیکار« از محققان 

این پروژه می گوید: » نانوآنتن های چند 
جهتی می توانند پرتوهای نور را همانند 
نانو و میکرولیزر بــه جهت های مختلف 
هدایت کننــد. این آنتن هــای مکعبی 
قادرند نور را با دقت باالیی کنترل کنند«. 
نانوآنتن ها می توانند نقش بســیار مهمی 
در سیســتم های نانوالکترومکانیکی ایفا 
کنند. از این سیستم ها می توان در ساخت 
حســگرهای روی تراشه اســتفاده کرد. 
آزمایشــگاه های روی تراشــه می توانند 
ایمنی مواد غذایــی را اندازه گیری کرده 
و آلودگــی غذایی را شناســایی کنند. از 
چنیــن ابزارهایی حتی می تــوان برای 
شناسایی سرطان اســتفاده کرد. سیکار 
می گوید: »این نانوآنتن ها برای استفاده 
در ســاخت زیست حســگرهای نــوری 
مناسب هســتند و از آنها می توان برای 
ساخت آزمایشگاه های روی تراشه سیار 
نیز اســتفاده کرد. این قطعات می توانند 
جایگزین ICها شده تا سرعت انتقال داده 

را افزایش داده و مقدار گرمای تولید شده 
را به حداقل برسانند«.

ســیکار و همکارانش قصــد دارند روی 
ساخت نانوآنتن های NEMS مکعبی در 

آینده نزدیک کار کنند. نتایج این پروژه 
 Journal of Applied Physics    در نشریه

منتشر شده است.
http://www.photonics.com : منبع

اخبار مبانی علمی 

https://www.technologyreview.com/s/600715/nsa-says-it-must-act-now-against-the-quantum-computing-threat/
http://www.straitstimes.com/singapore/shot-in-the-arm-for-healthcare-research
http://nbic.isti.ir/news/news.mit.edu/2016/neurons-loneliness-brain-0211
http://www.photonics.com/Article.aspx?PID=6&VID=124&IID=800&AID=57208
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اخبار  رویدادها

نمایشگاهی برای ارائه دستاوردهای حوزه نانوپزشکی

پردازش کوانتومی کمبریج در لیست ۵۰ شرکت برتر بلومبرگ

 »Bloomberg یک فهرســت تحت عنوان»نوآوران تجــارت Bloomberg اخیراً شــرکت
منتشر کرده است که در آن شرکت پردازش کوانتومی کمبریج )CQCL( به عنوان یکی از 
تجارت های خارق العاده معرفی شده است که می تواند شیوه زندگی و کار کردن ما را تغییر 

دهد.
شرکت Bloomberg  اخیراً یک میزگرد داوری تخصصی، متشکل از رهبران مالی، فناوری، 
کارآفرینان اجتماعی و بخش های دارای رشــد ســریع ترتیب داده است که در آن شرکت 

CQCL به عنوان یکی از ۵۰ شرکت برتر انتخاب شد.
شرکت CQCL، در کمبریج توسط گروهی از ریاضی دانان تاسیس شد که به عنوان یکی از 
شرکت های پیشرو مستقل در زمینه پردازش کوانتومی در جهان شناخته می شود و تمرکز 
آن بر روی گسترش سیستم های عملیاتی، الگوریتم های کوانتومی و پروتکل های کوانتومی 
است که می توان از آن ها در بسیاری از زمینه های متنوع از خدمات مالی گرفته تا پزشکی، 

رمزنویسی و اطالعات بزرگ استفاده کرد.
در سال ۲۰1۵ میالدی، شرکت CQCL، یک نسخه ابتدایی از یک سیستم عملیاتی کوانتومی 
که ti|ket< نام گذاری شــده است، گسترش داده است. این نســخه، یک سیستم عملیاتی 
اختصاصی و شبیه ساز است که برای اطمینان یافتن از اینکه نسخه های قبلی یک پردازنده 

کوانتومی قابل استفاده در کامپیوترهای کالسیک موجود هستند، ایجاد شده است. 
دولت ها، شــرکت های چندملیتی و ســازمان های بزرگ به طور فعال به دنبال گسترش و 
توسعه پردازش کوانتومی هستند. این مراکز شــدیداً بر این باورند که پردازش کوانتومی، 
آینده پردازش است که قادر به سیر کردن و فرونشــاندن نیازهای فناوری جهان هستند. 
به عنوان مثال CIA، گوگل و ناســا، همگی برای تحقیق و بررســی این فنــاوری در حال 
ظهور آزمایشــگاه هایی برپا کرده اند و همچنین دولت انگلســتان در سال ۲۰1۵ از طریق 
برنامه فناوری کوانتومی ملی انگلســتان، ۲۷۰ میلیون یورو برای رشد فناوری کوانتومی 

سرمایه گذاری کرده است که البته تمرکز آن بر روی شالوده و زیربنای این حوزه است.
مدیر اجرایی CQCL، الیاس خــان می گوید:» ما به دلیل انتخاب شــدن به عنوان یکی از 
۵۰ شرکت برتر توسط هم صنفان و Bloomberg به دلیل نزدیک تر کردن پردازش کوانتومی 
به واقعیت، بســیار مفتخر و هیجان زده هستیم. ســرعت تغییرات در گسترش و بالندگی 
پردازش کوانتومی در سال ۲۰1۵ به نقطه اوج خود رسیده است. ما اکنون با چشم اندازهای 

واقع بینانه ای مواجه هســتیم که در آن دولت ها و شــرکت های بزرگ از برخی انواع منابع 
پردازش کوانتومی در ۲4 ماه آینده استفاده خواهند کرد. اکنون دنیا در لبه تغییرات بزرگ 

و اساسی فناوری قرار دارد.«
النکسون رهبر تحریریه فناوری اروپا، Bloomberg می گوید: » انگلستان یک نیروگاه جهانی 
نوآوری و رشد است. با چنین نیروی مستعد و انگیزه قوی، ما می خواهیم به عنوان یک قدرت 
 »Bloombergدر میان دیگر رهبران تجاری باشیم. ما امیدواریم که لیست»نوآوران تجارت
منتج به شرکت ها و ایده هایی شود که در شیوه زندگی و کار مردم اثرگذار باشند. هر کدام 
از این شرکت ها در مسیر ویژه خود برای تغییر دادن صنعت، شیوه زندگی ما، شیوه تفکر ما، 

محیط و آینده بهتر هستند.«

http://www.azonano.com  :منبع

سمینار آشنایی با فناوری های همگرا در دانشگاه صنعتی شریف

سمینار آنالین آشنایی با فناوری های همگرا در سایت آموزش فناوری نانو

معاونت پژوهشــی دانشگاه صنعتی شــریف با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، 
سمینار آشنایی با فناوری های همگرا را در سالن همایش خوارزمی دانشگاه شریف برگزار 

کرد.
در ابتدای این ســمینار که در روز چهارشــنبه ۲8 بهمن ماه برگزار شــد، دکتر اشکان 
ذوالریاستین به ارائه مطلب در این حوزه پرداختند. مباحثی که ایشان در این سمینار ارائه 

کردند شامل موارد زیر بود:
- آشنایی با کلیات و ادبیات فناوری های همگرا؛

- برخی رویکرد ها نسبت به همگرایی فناوری ها؛
- معرفی نانو تکنولوژي به عنوان بستر اصلی همگرایی فناوری ها؛

- نمونه هایی از همگرایی دو یا چند فناوری.
 بعد از سخنرانی دکتر ذوالریاستین، دکتر ابوالفضل مطهری، استادیار دانشکده مهندسی 
کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، به ارائه مطلب خود پرداختند. ایشان با اشاره به همگرایی 
فناوری ها در چند زمینه ی مختلف، بر لزوم افزایش فعالیت های علمی پژوهشــی در این 
زمینه تاکید کردند. همچنین ایشــان از تالش دانشجویان دانشــگاه صنعتی شریف در 
برگزاری این سمینار و توجه و اهتمام دانشجویان به این مسئله راهبردی قدردانی کردند.

دیگر سخنرانان این سمینار مهندس علیرضا حمزه ای دانشجوی دکترای مدیریت دانش و 
مهندس داوود قرایلو دانش آموخته کارشناسی ارشد نانو زیست فناو بودند که در این زمینه 

به ارایه مطلب پرداختند.
همچنین سمینارهایی با همین رویکرد در دانشــگاه های فردوسی مشهد و کرمان و یزد 

برگزار گردید.

در راستای معرفی حوزه های جدید علم و فناوری به عالقه مندان و ایجاد دسترسی راحت و 
سریع مخاطبان به آموزش های مفید و ضروری، سمینار»آشنایی با فناوری های همگرا« در 
تاریخ پنجشبنه 6 اسفند ماه به صورت آنالین در سایت آموزش فناوری نانو برگزار گردید. 
در این سمینار دو ساعته، جناب آقای مهندس قرایلو، دبیر سرویس خبر سایت فناوری های 

همگرا، موضوعات زیر را ارائه نمودند:
-تعریف همگرایی علوم و فناوری ها و لزوم همگرایی؛

-معرفی فناوری های همگرا در حوزه NBIC؛
-معرفی حوزه های اصلی موجود در NBIC؛

-بحث و بررسی مثال هایی از فناوری های همگرا با استفاده از اخبار و محصوالت این حوزه.
در این سمینار، ۵۰ نفر از عالقه مندان حضور داشتند و در انتهای سمینار، به سواالت ارسالی 

شرکت کنندگان به صورت آنالین پاسخ داده شد.
گفتنی است، خبر برگزاری این سمینار آنالین از طرق سایت ستاد توسعه فناوری نانو و سایت 
آموزش فناوری نانو اطالع رسانی شده بود و امکان ثبت نام از طریق صفحه شخصی اعضا در 

سایت ستاد فراهم گردید.
برگــزاری دوره ها و ســمینارهای آموزشــی آنالیــن در ســایت آموزش فنــاوری نانو                          
)www.edu.nano.ir( به تازگی آغاز به کار نموده است. ســایت آموزش از سال 139۰ و با 
هدف آموزش و ترویج علم و فناوری نانو به سطوح وسیعی از مخاطبین، فعالیت خود را آغاز 
نموده است و در حال حاضر خدماتی را بدین شرح ارائه می دهد: مقاالت آموزشی در ۵ سطح 
آموزشی مختلف )شامل متن آموزشــی، آزمون مقاله و فایل ارائه(، آزمون های هماهنگ 
و برخط )شامل آزمون های آزمایشی ویژه آمادگی مســابقه ملی و المپیاد دانش آموزی و 

آزمون های ترازیابی مســابقه ملی و المپیاد دانش آموزی(، بخش اخبار و ارسال خبرنامه، 
بخش دانلود فایل های آموزشی ، و آموزش مجازی.

دوره آموزشی آنالین آشــنایی مقدماتی با فناوری نانو با موضوع »مفاهیم، نانوساختارها و 
روش های سنتز« و »روش های مشــخصه یابی و کاربردهای فناوری نانو«، و سمینارهای 
آنالین »آشنایی با فناوری های همگرا«و »کاربرد نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی« در 

اسفندماه 94 در سایت آموزش برگزار گردید.

موزه علوم هنگ کنگ نمایشــگاهی با عنوان »نانوپزشــکی نویــن« در مرکز اخبار علمی 
راه اندازی کرده است. این نمایشگاه از 1۵ ژانویه ۲۰1۵ تا 31 اوت همین سال برگزار می شود. 

در این نمایشگاه، آخرین دستاوردهای فناورانه نانوپزشکی عرضه می شود.
ایده آل ترین دارو، دارویی است که به شکل موثری جذب سلول ها شده و به آرامی رهاسازی 
شــود. برای این که بتوان این دو را در کنار هم داشــت، محققان تحقیقات متعددی انجام 
داده اند. اســتفاده از نانوذرات یکی از ابزارهای مناسب برای رســیدن به این هدف است. 
نانوذرات می توانند به عنوان حامل دارو عمل کند و مواد دارویی را وارد سلول کرده و به صورت 
کنترل شده آن را رهاسازی کنند. از سوی دیگر، می توان نانوذرات را به گونه ای اصالح کرد که 
در سطح آن از آنتی بادی ویژه ای استفاده شود.  با این کار این نانوذرات قادر خواهند بود به 

مولکول های هدف در بدن برسند.
آخرین سیستم های رهاسازی دارو که اخیرا ساخته شده است، به گونه ای طراحی شده اند که 

نانوذرات بتوانند بعد از رهاسازی محتویات دارویی، از بین بروند.
چنین حامل هایی به آسانی از بدن دفع می شوند بدون این که اثرات جانبی به همراه داشته 
باشند. این سیستم های دارویی امکان رهایش کنترل شــده را فراهم می کنند و در نهایت 

اثربخشی دارو را افزایش می دهند.
اطالعات ارائه شده در این نمایشگاه توسط لی کوان و همکارش از دانشکده فیزیک دانشگاه 
چینی هنگ کنگ جمع آوری شده است. لین گی و همکارانش از مدرسه علوم زیست پزشکی 

نیز در این پروژه همکاری داشته اند.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره این نمایشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
hk.science.museum/en_US/web/scm/se/snc.html 
http://7thspace.com  : منبع
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اخبار محصوالت و کاربردها 

 نانوتراشه  الکترونیکی 
با قابلیت اندازه گیری 

یون ها

 ساخت برگ مصنوعی 
برای تولید اکسیژن در 

اکتشافات فضایی

پژوهشگران سوئیسی به تازگی با توسعه یک 
ترانزیستور اثرمیدانی نیمه هادی اکسید فلز، 
توانسته اند تراشــه ای بسازند که قادر است 
غلظت های بســیاری پایینــی از یون ها را 
شناسایی نماید. این تجهیز مصرف انرژی 

بسیار پایینی دارد.
الکترونیک و حسگرها سابقه ای طوالنی در 
اندازه گیری فیزیولوژی دارند. بشر ممکن 
است در آینده نزدیک حسگرهایی متصل 
به بازو را ببیند که قادر اســت اســترس و 
خســتگی را اندازه گیری نماید.  به تازگی 
یک تراشه ترکیبی در آزمایشگاه تجهیزات 
Nanoelectronic Devic�(  نانوالکترونیک

es Laboratory( در دانشــگاه ای پی اف ال 
)EPFL( سوئیس ســاخته شده است که با 
کمک ترانزیستورهای اثرمیدانی نیمه هادی 
 metal-oxide semiconductor( اکسید فلز
field-effect transistors، یــا بــه اختصار 
MOSFET(، می تواند مقدار یون یک مایع 
را تشخیص دهد. پروفسور آدریان اینسکو 
، از محققان این پــروژه، می گوید که این 
فناوری می تواند غلظت های بسیار پایینی از 
یون ها و پروتون ها را شناسایی کرده و حتی 
سطوح پروتئین های مختلف در بدن را نیز 
دنبال نماید. به علت کوچکی ترانزیستورها، 

گروه مزبور توانسته اند تعداد زیادی حسگر 
را بر روی تراشه جای دهند. این حسگرها 
انرژی زیادی برای اجرای مداوم نیاز دارند. 
پروفسور ایِنســکو می گوید: »ما می توانیم 
ده هزار حسگر را با یک سلول خورشیدی 

تغذیه نماییم.«
تراشــه مزبور نه تنها آرایه ای از حسگرها 
را شــامل می شــود، بلکه از ترانزیستورها 
و مدارهای ســیلیکونی نیز بــرای تقویت 
ســیگنال گیرافتــاده بهره می بــرد. برای 
دســت یابی به ادغام هر دو مولفه، محققان 
از الیه ای استفاده کردند که مایع را از بخش 

الکترونیک جدا می نماید. نزدیکی حسگرها 
به مدار تقویتی، پایداری و دقت اندازه گیری 
بیشتری را ممکن می ســازد. این فناوری 
مصرف انرژی بسیار پایینی دارد و به سادگی 
می توان آن را باردیگر تولید نمود. همچنین 
با تجهیزات الکترونیکی موجود نیز بسیار 
سازگار اســت. گروه تحقیقاتی ایِنسکو هم 
اکنون بر روی امــکان مکش خودبه خودی 
سیال از طریق یک فرآیند خاص )به جای 

استفاده از پمپ( کار می کنند.

http://www.medgadget.com  :منبع

گروهی از دانشمندان دانمارکی یک جاذب 
جامد برای اکسیژن ساخته اند که در مقایسه 
با مخازن فشــار باالی اکســیژن، سه برابر 
ظرفیت بیشتری دارد. آن ها همچنین یک 
برگ مصنوعی ســاخته اند که قادر اســت 

فرایند فتوسنتز را انجام دهد.
اکتشافات فضایی مشــکالت زیادی دارد؛ 
اما یکی از اصلی ترین این مشکالت فقدان 
اکسیژن در فضای خارج از اتمسفر کره زمین 
اســت. روی زمین یک سامانه توسعه یافته 
طبیعی وجــود دارد که حیات انســان را 
امکان پذیر می ســازد. در فضــا نیز به یک 
سامانه حمایتی مشابه نیاز داریم که بتواند 

نیازهای طبیعی انســان را تامین کند. به 
نظر نمی رســد ایجاد چنین سامانه ای کار 

آسانی باشد.
خوشــبختانه پیشــرفت های ایجاد شده 
در زمینه مواد ســنتزی جدیــد می تواند 
امکانات جدیــدی پیش روی بشــر برای 
اکتشــافات فضایی ایجاد کنــد. محققان 
دانشگاه دانمارک جنوبی یک ماده بلوری 
ســنتز کرده اند که می تواند مقادیر زیادی 
از اکســیژن را جذب و ذخیره کند. از این 
ماده جدید که شــبیه یــک هموگلوبین 
مصنوعی چگال اســت، می توان در جذب، 
ذخیره سازی و انتقال اکسیژن استفاده کرد. 
برای جذب تمام اکســیژن موجود در یک 
اتاق، 1۰ لیتر از این ماده جامد کافی است. 
چند دانه از این ماده، اکســیژن مورد نیاز 
برای یک بار تنفس را در خود دارد. اکسیژن 
ذخیره شــده در این ماده جامد در اثر گرم 

شدن تدریجی رها می شود.
کریستین مک کنزی، استاد فیزیک دانشگاه 
دانمارک جنوبی که هدایت این پروژه را بر 
عهده داشــته اســت، می گوید: »این ماده 
می تواند اکســیژن را چندیــن بار جذب و 
رها سازد بدون اینکه توانایی خود را در این 
زمینه از دســت بدهد. این جاذب همانند 
اسفنج است که می تواند آب را به خود جذب 

کرده و سپس با فشردن آن، آب جذب شده 
را آزاد کند. این فرایند می تواند بارها و بارها 

تکرار شود.«
بسته به شــرایط محیطی همچون میزان 
اکسیژن، دما و فشار، چند ثانیه تا چند روز 
طول می کشــد تا این ماده جامد اکسیژن 
محیــط را به خود جذب کنــد. نمونه های 
مختلف این ماده می توانند با ســرعت های 

متفاوتی اکسیژن را جذب نمایند.
مک کنزی و گروهش در حال بررسی امکان 
رهاسازی اکســیژن از این ماده توسط نور 
هســتند. این تحقیق می تواند در فتوسنتز 

مصنوعی به کار رود.
جولیان ملچیوری در کالج ســلطنتی هنر 
یک ماده فتوســنتزی ســاخته است که 
همانند یــک برگ زندگی کــرده و تنفس 
می کند. این برگ ســاخته  دســت بشر، 
دی اکســید کربن و آب را جــذب کرده و 
اکسیژن پس می دهد. اساس عملکرد این 
ماده جدید، بر کلروپالســت های متصل به 
پروتئین ابریشم است )کلروپالست بخشی 
از گیاه است که فرایند فتوسنتز در آن اتفاق 

می افتد(.

http://singularityhub.com :منبع

 ترکیب نانوفناوری 
و زیست فناوری در 

مبارزه با سرطان

 راهکاری برای بانک ها به 
منظور ایجاد ارتباط بهتر با 

مشتریان

به دلیل نرخ باالی مرگ ومیــر در اثر ابتال 
به ســرطان، نیاز به روش های تشخیص و 
درمان بهتر، برای هیــچ بیماری دیگری به 
اندازه سرطان احساس نمی شود. تالش های 
متعددی برای غلبه بر این بیماری با استفاده 
از فناوری نانو و زیســت فناوری انجام شده 
اســت که چند مورد از آن اختصــار ارائه 

می شود.
بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهانی، در 
ســال ۲۰1۲ حدود 8/۲ میلیون نفر در اثر 
سرطان جان خود را از دست داده اند. شاید 
برای هیچ بیماری دیگری توسعه روش های 
تشــخیص و بهبود به اندازه ســرطان مهم 

نباشد.
در اینجا چند مطالعه اولیه که در سال ۲۰14 
برای درمان سرطان انجام شده اند به اختصار 

معرفی می شوند.
تشخیص زودهنگام ســرطان با استفاده از 

تست خون
دانشمندان دانشــگاه برادفورد به رهبری 
دیانا اندرســون این فرضیه را مطرح کردند 
که DNA گلبول های سفید خون در بیماران 
سرطانی در مقایسه با افراد سالم باید توانایی 
کمتری بــرای مقابله در برابر نــور ماورای 
بنفش یا بازســازی آسیب های ناشی از این 
تابش ها داشته باشــند. زیرا سامانه ایمنی 
بیماران سرطانی حتی در مراحل اولیه این 

بیماری به شدت مشغول و فعال است. پس 
از قــرار دادن نمونه هــای DNA در معرض 
 DNA ،تابش ماورای بنفش، این پژوهشگران
سلول ها را با استفاده از الکتروفورز ژل جدا 
نمودند. آن ها دریافتند که DNA گلبول های 
ســفید افراد ســالم به صورت رشته های 
کوتاه تری ظاهر شدند، اما DNA افراد مبتال 
به ســرطان و یا در مراحل اولیه ابتال به این 
بیماری دارای رشته های طوالنی تری بودند 
که نشان دهنده آســیب پذیری بیشتر این 
DNA است. این دانشمندان در بررسی های 
خود روی 114 نمونه تصادفی توانستند در 
94 درصد موارد افراد سالم را از افراد بیمار 

تشخیص دهند.
کاهش سرعت انتشار سرطان: انجماد تومور،

یافتن یک نشانگر زیستی سرطان بسیار مهم 
است، سرطان در یک بافت خطرناک است، 
اما زمانی که به بافت های دیگر سرایت پیدا 
می کند، کشنده می شود. جنیفر کوچران، 
استادیار مهندسی زیستی دانشگاه استنفورد 
و آماتو گیاکسیا، استاد غده شناسی تابشی 
توانسته اند سرعت انتشار سرطان در کل بدن 
را در موش های آزمایشگاهی کاهش دهند.

متاســتاز تومور زمانی اتفــاق می افتد که 
پروتئین AX1 روی ســطح سلول سرطانی 
به پروتئین Gas6 در خون متصل شــده و 
پس ازآن می تواند از غده سرطانی اصلی جدا 

شده و به بخش های دیگر بدن منتقل شود. 
محققان دانشگاه اســتنفورد یک پروتئین 
طعمه طراحی کرده اند کــه قدرت اتصال 
آن به Gas6 صد برابر بیشتر از AX1 است. 
بنابراین قبل از اینکه پروتئین AX1 در سطح 
سلول سرطانی بتواند به Gas6 متصل شده 
و ایجاد متاستاز نماید، این پروتئین جدید با 
قدر بیشتری تمام پروتئین های Gas6 خون 
را اشغال می کند. با اســتفاده از این روش، 
متاستاز سرطان پستان و سرطان تخمدان 
در موش به ترتیــب ۷8 درصد و 9۰ درصد 

کاهش یافت.
جســتجو و تخریب هدفمند ســلول های 

سرطانی
پــس از شناســایی و انجمــاد تومورهای 
ســرطانی، نیاز بــه تخریب آن هــا داریم. 
روش های فعلی عالوه بر آسیب به سلول های 
سرطانی، سلول های سالم را نیز هدف قرار 
می دهند. محققان دانشــگاه رایس، نوعی 
نانوذرات طالی حاوی پادتن های مختص 
سلول های ســرطانی تولید کرده اند که به 
صورت هدفمنــد در این ســلول ها تجمع 
می کنند. پس از قرار گرفتن درون تومورها، 
این نانوذرات با استفاده از لیزر منفجر شده و 

تومور سرطانی را از بین می برند.

http://singularityhub.com : منبع

یک شــرکت فعــال در حوزه محاســبات 
شناختی، برای شــرکت ها و موسسه های 
مالی نظیر بانک هــا راهــکاری مبتنی بر 
محاسبات شناختی دارد که به آن ها کمک 
می کند تا بهترین تعامل را با مشتریان خود 

داشته باشد.
شــرکت اچ اس بی ســی ) HSBC( مبلــغ 
ده و نیــم میلیون دالر روی شــرکت نوپای 
 )CostimerMatrix( کاســتومرماتریکس
سرمایه گذاری کرده است. کاستومرماتریکس 

در حوزه محاسبات شناختی فعالیت دارد.
کاســتومرماتریکس قصد دارد با استفاده 
از سیستم »اتصال نقاط« میان سازمان ها 
و مشتریانشــان ارتباط برقــرار کند. این 
سیســتم که نوعی روش امتیازدهی است 
به شرکت ها، کمک می کند تا فرصت های 
درآمدزای پنهان را پیدا کنند. این سیستم 
به هر شرکت توصیه هایی دارد که بر اساس 
آن هر شــرکت می تواند برای تعامل میان 
کارمندان و مشــتریان خود دستورالعمل 
مناســب را پیدا کند. این دســتورالعمل با 
استفاده از روش ارزش تاثیر به دست آمده 

است.
اســتر کاپیتــال در ســرمایه گذاری اخیر 
شرکت HSBC مشــارکت کرده است که 
هدف از این کار تســریع گسترش شرکت 
کاستومرماتریکس اســت.HSBC یکی از 

شرکت های بزرگ مالی در دنیا است.
شــرکت  مدیرعامــل  مونیــر  گای 
کاســتومرماتریکس می گوید: »رسیدن به 
باالترین نقطه ارتباط میان یک شــرکت و 
مشتریانش کار چالش برانگیزی است. این 

موضوع در حوزه کاری موسســه های مالی 
بسیار مهم است. بنابراین فرصت های زیادی 
در این حوزه وجود دارد. هر بانکی که بتواند 
راهکاری برای این موضوع پیدا کند، طی ۵ 
ســال آینده موقعیت خود را در بازار بهبود 

خواهد داد.«

http://www.finextra.com : منبع

http://www.medgadget.com/2015/05/nano-sensing-integrated-circuit-measure-ions-sweat.html
ttp://singularityhub.com/2014/10/06/new-artificial-materials-open-possibilities-for-manned-space-exploration/
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http://www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=28376
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 بررسی جهش ها در 
سطوح سلولی با استفاده 

از شبیه سازی های 
کامپیوتری

 استخدام
 »ویروس توخالی« 
برای درمان سرطان

محققان از طریق ادغام مدل های ریاضی و 
روش های زیستی یک مدل کامپیوتری برای 
اندازه گیری تاثیــرات جهش های ژنتیکی 
چندگانه بــر روی عملکــرد نورون ها ارائه 
کرده اند. از این مدل محاســباتی می توان 
برای بررســی ناهنجاری هایــی هم چون 
اسکیزوفرنی، دوقطبی، اوتیسم، بیش فعالی 

و اعتیاد استفاده کرد.
تغییرات ژنتیکی بســیار زیادی در ارتباط 
با بروز اســکیزوفرنی مشــخص شده اند. 
بااین حال، اطالعات اندکــی درباره اینکه 
چگونه این ژن ها بر روی مغز اثر می گذارند، 

در دسترس است. در مقاله ای که نتایج آن 
Biological Psychiatry: Cog�  در مجلــه
nitive Neuroscience and Neuroim�

aging چاپ شده است، محققان یک مدل 
کامپیوتری برای اندازه گیری تاثیرات جمعی 
تغییرات  ژنتیکی چندگانه بر روی عملکرد 
نورون های مجزا پیشنهاد دادند. نویسندگان 
این مقاله به خصوص بر روی تغییرات ژنی 
در ارتباط با اســکیزوفرنی تمرکز کرده اند 
که به دلیل تاثیر بر روی ساختارهای سلولی 
هم چون کانال های یونی و انتقال دهنده های 
کلسیم شناخته شده  هســتند. هر تغییر 
در این ســاختارها بر روی تحریک پذیری 
نورون ها تاثیر مســتقیم دارد. با استفاده از 
تحلیل های محاســباتی، محققان قادر به 
پیش بینی این موضوع هستند که هر تغییر 
در این ساختارها چگونه سبب تغییر رفتار 

سلول های عصبی می شود.
اندرز دال، نویســنده مسئول مقاله و استاد 
عصب شناسی و رادیولوژی دانشگاه کالیفرنیا 
می گوید: »شبیه سازی های کامپیوتری ما 
پیشنهاد می کند که جهش ها در بسیاری 
از ژن های مرتبط با اســکیزوفرنی بر روی 
جنبه های ویژه ای از تحریک پذیری عصبی 
و ادغام سیناپسی در سطح تک-سلول اثر 
می گذارنــد. این نتایج ســرنخ های مهمی 
درباره مکانیسم های فیزیولوژیکی اساسی 

مرتبط با اسکیزوفرنی ارائه می کند که منجر 
به زیست نشانگرهای هدفمند برای ارزیابی 

اثرات درمانی می شوند.«
نتایج به دست آمده از این تحقیق پیشنهاد 
می کند که بیشــتر تغییرات ژنی مطالعه 
شــده اثرات قابل مالحظه ای بر روی رفتار 
نورون ها دارند. این تغییرات نورونی ارتباط 
مســتقیم با بیماری اســکیزوفرنی و دیگر 

ناهنجاری های روانی دارند.
از آنجایــی کــه ژن هــای مرتبــط بــا 
تحریک پذیری در شــرایط ناهنجاری های 
دیگر نیز شناســایی شــده اند، عــالوه بر 
اسکیزوفرنی، از این مدل محاسباتی جدید 
می توان برای ناهنجاری های دیگر هم چون 
ناهنجاری دوقطبی، اوتیســم، بیش فعالی 
و اعتیاد اســتفاده کرد. کارتر ، استاد علوم 
رفتاری و روان شناختی دانشگاه کالیفرنیا 
می گوید: »در این راهبرد نوین، روش های 
زیســتی و مدل های ریاضی در مغز را برای 
کمک به درک ارتباط بین خطرات ژنتیکی 
و تغییر عملکرد مغز با یکدیگر ادغام می کند. 
شناخت تاثیر جهش های ژنتیکی وابسته به 
بیماری بر روی سلول ها می تواند نگرش های 
جدیدی را برای چگونگی تشخیص و درمان 

این ناهنجاری ها ایجاد کند.«

http://www.eurekalert.org : منبع

محققــان با اســتفاده از پوســته ویروس 
هپاتیتE موفــق به ســاخت نانوحاملی 
شــدند که قادر اســت ترکیبات دارویی و 
واکسن را به بدن بیمار وارد کند. این گروه 
از این روش برای درمان سرطان پستان در 

موش ها استفاده کردند.
محققان دانشگاه کالیفرنیا از پوسته خالی 
ویــروس هپاتیت E بــرای انتقــال دارو و 
ترکیبات واکســن به داخل بدن اســتفاده 
کردند. ایــن روش روی جوندگان تســت 
شده و سرطان پستان در آن ها درمان شده 
است. ماری استارک از محققان این پروژه 
می گوید: »ویــروس هپاتیت E از راه دهان 
منتقل می شــود، از این ویژگــی می توان 
برای تولید واکسن یا داروی خوارکی از این 

ویروس استفاده کرد.«
این گــروه تحقیقاتی نانوذرات ویروســی 
شــکلی ســاختند که روی پروتئین این 
ویروس ســوار می شــود. این ویروس فاقد 
DNA بوده بنابراین نمی تواند تکثیر یافته و 
عفونت ایجاد کند. محققان از این نانوساختار 
برای وارد کردن ترکیبات دارویی و واکسن 
به صورت خوراکی به بدن استفاده می کنند. 
این ساختار بعد از وارد شــدن به سیستم 

گوارشی، جذب شــده و محتویات خود را 
رهاسازی می کند.

از ایــن ســاختار بــرای حمله بــه تومور 
ســرطانی نیز استفاده می شــود. محققان 
آمینواسیدهای سیستئین را به این ساختار 
متصل کرده که این رشته ها می توانند دیگر 
مولکول ها را شکار کنند. این گروه تحقیقاتی 
مولکولی موســوم بهLXY�30 را روی این 
ویروس قرار دادند. ایــن ترکیب می تواند 
به سلول های سرطان پســتان بچسبد. با 
استفاده از برچسب های فلورسانس، محققان 

نشــان دادند کــه می توان ایــن نانوذرات 
ویروسی را به ســلول های سرطان پستان 
چسباند. این کار روی موش های آزمایشگاه 

نتایج مثبتی داشته است.
نتایج این پــروژه در قالب مقاله ای با عنوان 
 Chemically activatable viral capsid
functionalized for cancer targeting, در 
نشریه Nanomedicine منتشر شده است.

http://phys.org  : منبع

این ابزار در بدن 
کاشته می شود تا بین 

مغز و کامپیوتر ارتباط 
ایجاد کند

تقویت استخوان و 
دندان با نانوذرات 

سرامیکی

آژانــس پروژه هــای تحقیقات پیشــرفته 
دفاعی موسوم به DARPA برنامه تحقیقاتی 
جدیدی راه اندازی کرده است که هدف از 
آن توسعه و گســترش یک سطح مشترک 
عصبی قابل کاشت است. این ابزار کاشتی در 
بدن، قادر به فراهم ساختن وضوح سیگنالی 
و پهنای باند انتقال اطالعات بی ســابقه ای 
بین مغز انسان و دنیای دیجیتال شده است. 
سطح مشترک به عنوان یک مترجم، برای 
تبدیل زبان الکتروشیمیایی مورد استفاده 
توسط نورون ها در مغز، به صفر و یک های 
تشکیل دهنده زبان فناوری اطالعات عمل 
می کند. هدف این پروژه دســتیابی به این 
پل ارتباطی از طریق یک ابزار زیست تجزیه 
پذیر اســت که ابعاد آن از یک سانتی متر 
بزرگ تر نیست. این برنامه )طراحی سیستم 

مهندســی عصبی )NESD(( توانایی های 
تحقیقاتــی در فناوری عصبــی را تقویت 
می کند و یک بســتری بــرای روش های 

درمانی جدید فراهم می کند.
آلولــدا ، مدیــر برنامــه NESD می گوید: 
»امروزه سیستم های سطح مشترک مغز-

انسان مشــابه با دو ابرکامپیوتر هستند که 
تالش می کنند بــا اســتفاده از یک مودم 
3۰۰ بــاودی ) واحد انتقــال اطالعات( با 
یکدیگر صحبت کنند. تصــور کنید اگر ما 
ابزارهایمــان را آن قدر ارتقــا دهیم تا یک 
کانال بین مغز انسان و ابزارهای الکترونیکی 
باز شــود، چه چیزهایی امکان پذیر خواهد 
شــد.« به عنوان مثال، می توان به ابزارهایی 
اشاره کرد که می توانند نقص های دیداری 
یا شــنیداری را از طریق احساس اطالعات 
دیداری یا شــنیداری دیجیتالــی درون 
مغز با یــک وضوح و کیفیت بســیار باالتر 
از فناوری هــای امروزی، برطــرف کنند. 
سطح های مشــترک عصبی کنونی تایید 
شده برای اســتفاده انســان، حجم بسیار 
زیادی از اطالعات را تنهــا در 1۰۰ کانال 
ذخیره ســازی می کنند و در هــر کانال در 
هر لحظه ســیگنال های ناشی از ده ها هزار 
نورون متراکم و جمع آوری می شوند. نتایج 
چنین سیســتم هایی نامرتب و غیردقیق 
 ، NESD هســتند. از ســوی دیگر، برنامه
گسترش سیستم هایی را دنبال می کند که 
قادر هستند آشکارا و با هر یک از نورون ها 

در هر منطقه از مغز ارتبــاط برقرار کنند. 
دســتیابی به هدف هــای جاه طلبانه این 
برنامه و اطمینان یافتــن از اینکه ابزارهای 
مدنظر پتانسیل کاربردی شدن را خواهند 
داشــت یا نه، نیازمند چندیــن نوآوری در 
زمینه های بین رشــته ای هم چــون علوم 
عصبی، زیست شناسی ســنتزی، ابزارهای 
الکترونیکــی کــم مصــرف، فوتونیــک، 
ابزارهای پزشــکی و مهندسی سیستم ها و 
تست های بالینی است. عالوه  بر چالش های 
 NESD ســخت افزاری برنامه، محققــان
نیازمند گســترش روش هــای ریاضی و 
محاسبات عصبی پیشرفته به منظور انتقال 
اطالعات بین ابزار الکترونیکی و نورون های 
غشایی هســتند. برای سرعت بخشیدن به 
این فرایند، برنامه NESD در نظر دارد تا با 
چندین صنعت پیشرو همکاری و شراکت 
کند. در فازهای بعدی برنامه، این شــرکا 
می توانند در انتقــال فناوری های حاصل 
از بخش تحقیقاتی بــه کاربردهای تجاری 
کمک شــایانی کنند. ضمــن اینکه برای 
آشناسازی شرکای احتمالی با اهداف فنی 
NESD، یک جلســه یک روزه به میزبانی 

DAPA برگزار خواهد شد.

http://www.spacedaily.com : منبع

محققان با اســتفاده از نانوذرات سرامیکی 
موفق به ساخت ترکیباتی شدند که از آن ها 
می توان برای تولید اســتخوان یــا دندان 
مصنوعی استفاده کرد. پژوهشگران موفق 
به ارائه ترکیبات سرامیکی و زیست سازگاری 
شــدند که می تواند بــرای تولیــد دندان 
یا اســتخوان مصنوعی اســتفاده شود. این 
ترکیبات، نانوذرات سرامیکی بوده که دارای 
قابلیت انطباق با بدن هستند. این پروژه در 
موسســه تحقیقاتی مواد پیشرفته مکزیک 

انجام شده است. در حال حاضر پروژه های 
مختلفی در این مرکز در حال انجام بوده که 
هدف از آن ها تولید موادی است که بتواند در 
ساخت ادوات کاشتنی در بدن استفاده شد. 
موسسه تحقیقاتی مواد پیشرفته مکزیک در 
حال حاضر به دنبال تولید نانوذراتی بوده که 
زیست سازگار باشــند تا بتوان از آن ها برای 
ساخت استخوان یا دندان مصنوعی استفاده 
کرد. فناوری نانو، اصلی ترین ابزار محققان 
در این مرکز است. آنا ماریا، از پژوهشگران 
این موسسه، معتقد است که چالش اصلی 
در این مسیر، بهبود انطباق پذیری ساختار 
فلزات با بافت استخوانی انسان است. ماریا 
می گوید: » ما از مواد ســرامیکی استفاده 
می کنیم که با استخوان سازگار است. ما از 
هیدروکسی آپاتایت به عنوان ماتریکس و از 
نانوذرات به عنوان پرکننده استفاده می کنیم 
تا خواص مکانیکی ماده نهایی بهبود یابد.« 
این کامپوزیتی که محققان مکزیکی تولید 
کرده اند، دارای ساختار پیچیده ای است. از 
آنجایی که این مواد در زانوها و آرنج استفاده 
خواهند شد، باید مقاومت مکانیکی باالیی 
داشــته و در برابر خســتگی مقاوم باشند. 

محققان از یک آلیــاژ تیتانیومی به عنوان 
پوشش روی این ماده استفاده کردند. آن ها 
درصدد استفاده از زیست ماده های پلیمری 

برای سازگارتر کردن این ترکیبات هستند.
آناماریا می افزاید: » هر پروژه، یک پایان نامه 
دانشجویی است که در یک گروه تحقیقاتی 
بین رشته ای انجام می شود و در نهایت تمام 
این پروژه ها به یک محصــول نهایی ختم 
می شــود. هدف بعدی ما در این پروژه آن 
است که این ترکیبات را در محیط زنده نیز 
سنتز کنیم و همچنین سنتز آن را در محیط 
آزمایشگاهی اعتبار سنجی کنیم. همچنین 
باید آزمون هایی اســتاندارد بــرای تعیین 

انطباق پذیری این ترکیبات انجام شود.«
پژوهشگران موسسه تحقیقاتی مواد پیشرفته 
مکزیک تا کنون ده مقاله علمی با استفاده از 
یافته های این پروژه ها منتشر کرده اند. این 
موسســه تحقیقاتی برای تکمیــل فرآیند 
تولید و تجاری سازی این محصول، به دنبال 
شرکت های مکزیکی جهت سرمایه گذاری 

روی این پروژه است.

http://nano.nit.ac.ir : منبع

اخبار محصوالت و کاربردها 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-01/e-cmp012116.php
http://phys.org/news/2016-02-hepatitis-virus-like-particles-potential-cancer.html
http://www.spacedaily.com/reports/Bridging_the_Bio_Electronic_Divide_999.html
http://nano.nit.ac.ir/view_news.aspx?myID=MzI4
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 تولید کبد طبیعی در 
محیط آزمایشگاهی

 ساخت مغز 
مصنوعی در 

آزمایشگاه برای 
مطالعه سازوکار 

رشد آن

محققان با ساخت مغز مصنوعی در محیط 
آزمایشگاهی به بررسی چگونگی رشد الیه 
بیرونی مغز پرداختند. ایــن گروه به دنبال 

دلیل تا خوردن الیه کورتکس مغز هستند.
انســان به مدد مغز بزرگی که دارد بســیار 
هوشمند اســت. روی ســطح مغز انسان 
تاخوردگی هایی وجود دارد که انســان را از 
دیگر مخلوقات متمایز می ســازد. ساز وکار 
عملکرد این الیه برای دانشمندان همیشه 
سوال بوده است. اخیرا یک گروه تحقیقاتی 
از دانشگاه هاروارد با ساختن مغز مصنوعی 
و اســتفاده از آن به عنوان مــدل، عملکرد 
بخش های مختلف مغز را بررسی کردند. این 
گروه با این مدل مصنوعی، 1۲ هفته رشــد 
ســلول های مغزی را در ۲۰ دقیقه مطالعه 

کردند.
کورتکس که الیه بیرونی مغز اســت جایی 
است که فعالیت مغز در آنجا اتفاق می افتد. 
این تاخوردگی موجب افزایش مســاحت 
ســطحی مغز می شــود. برای دانشمندان 
مشــخص نبود که این تاخوردگی ماحصل 
یک فرآیند زیست شــیمیایی است یا چیز 
دیگری دخالت دارد. بــرای حل این معما 
پژوهشگران از یک مغز ۲۲ هفته ای که صاف 

است استفاده کردند.
این مغز درون یک حالل آلی قرار داده شد و 
محققان نشان دادند که وجود حالل موجب 
تاخوردگی در کورتکس می شود. زمانی که 
این الگوها بررسی شد محققان دریافتند این 
مغز رفتاری شــبیه مغز 34 هفته طبیعی 
دارد. در واقع نتایج این پروژه نشان داد که 
تاخوردگی مغز ماحصل یک فرآیند فیزیکی 

است. 
البته مغز واقعی رشــد خود را در هفته 34 
متوقف نکــرده و کورتکس ۲۰ برابر رشــد 

می کند که این رشــد قابل انجام روی مدل 
آزمایشــگاهی نیســت. با این حال ساخت 
این مغز مصنوعی نشــان داد که می توان با 
تحریک الیه بیرونی اقدام به بسط و گسترش 

کورتکس کرد.
نتایج یافته های این گروه تحقیقاتی می تواند 
برای درک بیماری هــای عصبی که حاصل 
تاخوردگی نا به جا در مغز است مفید باشد. 

http://www.geek.com : منبع

پژوهشــگران بــا بهره گیــری از فناوری 
آزمایشــگاه روی تراشــه موفق به ساخت 
کبد در محیط آزمایشگاهی شدند. این کبد 

امکان پیوند زدن به بدن انسان را دارد.
تحقیقــات به دنبــال ســاخت اندام های 
مصنوعــی همچنان ادامــه دارد. محققان 
موفق به ساخت کبد در محیط آزمایشگاهی 
شــدند. این کار بــا اســتفاده از فناوری 
آزمایشــگاه روی تراشــه انجام شد. عالقه 
برای ســاخت چنین اندام هایی معموال به 
دو دلیل انجام می شود. اول این که تقاضای 
جدی برای این نــوع اندام ها وجود دارد که 
این تقاضا به دلیل بیماری یا آسیب دیدگی 
به وجود می آید. کســانی که منتظر پیوند 
کلیه هستند باید ماه ها در انتظار باشند تا 
کلیه ای برای آن ها پیدا شود. برخی به دلیل 
پیدا نشدن اندام اهدائی، جان خود را از دست 
می دهند. دومین دلیل، منطبق نبودن همه 
اندام های اهدائی با بدن است، در واقع برخی 
اندام ها به دلیل پس زدن توسط بدن، امکان 

استفاده از آن در بیمار وجود ندارد.
به همین دلیل تالش های زیادی برای رشد 
این اندام ها در آزمایشگاه انجام می شود. در 
این پژوهش جدید محققان اندامی ساختند 
که می توان آن را به بدن بیمــار پیوند زد. 
البته هنــوز نیاز بــه بهبودهایــی در این 
سیستم وجود دارد تا بتوان در کلینیک ها 

از آن اســتفاده کرد. اما همین دستاوردها 
نیز گام بزرگی به ســوی ساخت اندام های 

آزمایشگاهی است.
جیان واگ از دانشگاه نورث وسترن ای اف 
در چین، یک ســلول از بافت کبد انســان 
جدا کرده و آن را با تقلید از فرآیند زیستی 
موجود در بدن انسان رشد داده است. برای 
این کار از فناوری میکروســیالی استفاده 
شده است که در آن فیزیک و زیست شناسی 
با هم همگرایی دارند. سیال مورد استفاده 
در این پروژه بخشی از تحقیقات آزمایشگاه 
روی تراشه است. در این ابزار از فرایندهای 
آزمایشــگاهی مختلف روی یک تراشــه 
استفاده شده اســت، با این کار تراشه ای به 
دســت می آید که می تواند هزاران فرآیند 

مختلف را روی هزاران نمونه با سرعت باال 
بررسی کند.

محققان این پروژه معتقدند که بخش مهم 
این پروژه آن اســت که بتوان نــرخ انجام 
متابولیســم ها را در کبــد کنتــرل کرد تا 

عملکردی مشابه کبد طبیعی داشته باشد.
نتایج این پژوهش در قالب مقاله ای با عنوان 
On-Chip Construction of Liver Lob�
ule-like Microtissue and Its Applica�
 tion for Adverse Drug Reaction Assay
در نشریه Analytical Chemistry منتشر 

شده است.

http://www.digitaljournal.com : منبع

طراحی نانوذراتی 
که رگ ها را 

پاک سازی می کنند

 RNA استفاده از 
برای مقابله با 
ویروس ایدز

امید فرخزاد و همکارانش نانوذراتی طراحی 
کردند که می تواند پالکت های رسوب کرده 
در رگ ها را از دیواره رگ بزداید. با این کار 
تصلب شرایین بهبود یافته و خطر سکته در 

بیماران کاهش می یابد.
محققان موفق به ســاخت نانوذراتی شدند 
که قادر اســت، پالکت های رســوب کرده 
در رگ هــا را از بین ببــرد. هرچند زدایش 
کلسترول در این پروژه تنها روی موش های 
آزمایشــگاهی انجام شــده؛  اما محققان 
نتایج آن را گامی دیگر به ســوی ســاخت 
داروی ضدکلسترول می دانند. در حالی که 
آزمایش های مختلفــی در این حوزه انجام 
شده اســت، محققان روش جدیدی برای 
یورش به کلسترول ارائه کردند. کلسترول 
موجب بروز ســکته ها قلبــی در بیماران 
می شود و ســاالنه افراد زیادی را در سراسر 

جهان به کام مرگ می کشد.
امید فرخزاد از محققان این پروژه می گوید: 
» ایــن اولین باری اســت کــه از فناوری 
نانوذرات برای کاهش تصلب شــرایین در 
حیوانات آزمایشگاهی اســتفاده می شود. 
سال ها تحقیق و همکاری با مراکز مختلف 
برای ما امکان استفاده از فناوری نانو برای 
حل مشکل التهاب را فراهم کرده است. ما 
موفق به پایدار کــردن پالکت ها در موارد 

حاد تصلب شرایین شدیم.« در این پژوهش 
محققان نانوداروهایی را طراحی کردند که 
می تواند ترکیبات ضدالتهــاب را در محل 
مورد نظر رهاســازی کند. آن ها این داروها 
را در محلی که پالکت های جمع شــده اند، 
رهاسازی کردند. این گروه تحقیقاتی روی 
موش های آزمایشگاهی این سیستم دارویی 
را آزمایش کردند و پس از ۵ هفته نتایج را 
با موش هایی که از این دارو استفاده نکردند 
مقایسه کردند. نتایج نشان داد که استفاده 

از این دارو موجب بهبود جدی در موش ها 
شــده اســت. هرچند نتایج نشان می دهد 
که موش ها درمان شــده اند امــا محققان 
نمی دانند که این سیســتم دارویی در بدن 
انسان چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت. 
نتایج یافته های محققان دانشگاه کلمبیا در 
 Science Translational Medicine نشریه

منتشر شده است.

http://www.straitstimes.com : منبع

در اقدامــی متفاوت، محققــان در مقیاس 
آزمایشــگاهی با اســتفاده از RNA داروی 
ضدایدز ساختند. این دارو از نظر اقتصادی 

ارزان تر از داروهای مبتنی بر DNA است.
پژوهشــگران دانشگاه مینســوتا موفق به 
ارائه روش درمانی جدیــدی برای مقابله با 
ویروس HIV شــدند. این دارو یک ترکیب 
مبتنی بر RNA بوده کــه کامال با داروهای 
ضد ایدز ساخته شده تا کنون متفاوت است. 
 DNA پیش از این داروهای ضدایدز مبتنی بر

بوده اند.
DNA و RNA شــباهت ها و تفاوت هایــی 
با هــم دارنــد، هــر دو حــاوی اطالعات 

اســید   DNA در  هســتند.  ژنتیکــی 
دی اکسی ریبونوکلئیک وجود دارد در حالی 
که در RNA ریبونوکلئیک اســید اســت. 
DNA می تواند اطالعــات را ذخیره کرده و 
انتقال دهد در حالی که RNA تنها کدها را 
 RNA به آمینواسید تبدیل می کند. در واقع
یک پیغامبر میان DNA و ریبوزوم اســت تا 

پروتئین مورد نظر ساخته شود.
این داروی جدید ۵-آزاسیتیدین نام دارد که 
وظیفه آن معلق نگه داشتن ویروس است. 
نتایج آزمایش های انجام شــده مؤثر بودن 
این دارو را ثابت کرده اســت. درصورتی که 
این موفقیت تداوم یابــد، می توان این دارو 

را ارزان تر از داروهای مبتنی بر DNA تولید 
کرد. لوئیس مانسکی از محققان این پروژه 
می گوید: » ما دریافتیم که این ماده می تواند 
با ایجاد جهش در بخش هیبرپین، ویروس 

HIV را بلوک کند.«
deoxy� ینتایج این پژوهش در قالب مقاله ا

 Antimicrobial Agents در نشریه cytidine
and Chemotherapy منتشر شده است.

http://www.digitaljournal.com : منبع
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ساخت تراشه ای 
با عملکرد شبیه به 

MIT مغز در

 مهندسی نانوابزاری 
برای انتقال هدفمند 

داروها

 )MIT( محققان موسسه فناوری ماساچوست
تراشه ای ساختند که دارای 168 هسته بوده 
و عملکردی شــبیه به مغز دارد. این تراشه 
1۰ برابر کمتــر از تراشــه های رایج انرژی 
مصرف می کند. دلیل اصلی این موضوع که 
چرا شبکه های عصبی تاکنون در تلفن های 
همراه اســتفاده نشــده اند، تنها یک چیز 
است: انرژی. بسیاری از سیستم های هوش 
مصنوعی شــبیه مغز حاوی پردازشگرهای 
بسیار قوی هســتند که امکان استفاده از 
آن هــا روی مچ یا گرفتن در دســت وجود 
ندارد. محققان موسسه فناوری ماساچوست 
)MIT( راهکاری برای حل این مشکل ارائه 
 Eyeriss کرده اند. آن ها تراشه ای موسوم به
ساخته اند که حاوی شبکه های عصبی بوده 
که با انرژی بسیار کم کار می کند. هر چند 
این تراشه حاوی 168 هسته مختلف است 
اما 1۰ برابر کمتر از تراشه های رایج، انرژی 
مصرف می کند. بنابراین، می توان به سادگی 
از آن استفاده کرد، بدون این که نگران تخلیه 

باتری باشیم.
برای ســاخت Eyeriss از ترفندی استفاده 
شده است، به این شکل که از انتقال اطالعات 
در مواقع غیرضروری اجتناب می شود. هر 

هســته، حافظه خاص خود را داشته و هر 
زمان الزم باشــد اطالعات فشرده می شود؛ 

بنابراین، انرژی مصرفی به حداقل می رسد.
این سیستم به گونه ای طراحی شده است که 
هسته ها در آن می توانند با یکدیگر صحبت 
کنند. شما نیاز نیست با منبع اصلی )یعنی 
حافظه( صحبتی داشته باشید، حافظه هر 
آنچه را که نیاز داشته باشــد، در دسترس 
دارد.  زمان تجاری سازی و عرضه آن به بازار 
هنوز اعالم نشده اســت؛ اما ظهور فناوری 

ماشین هایی با قابلیت یادگیری بسیار هیجان 
انگیز است. تلفن های همراه مجهز به هوش 
مصنوعی به جای متکی بودن به اینترنت، 
خود مستقل هستند. این تلفن ها به راحتی 
خود را با محیط اطراف مطابقت می دهند. 
 NVIDIA الزم به ذکر است، محققان شرکت
در ساخت این تراشه به محققان MIT کمک 

می کنند.

http://www.engadget.com : منبع

اســتفاده از روش های درمانــی متداول، به 
دلیل اینکــه دارو در سرتاســر بدن پخش 
می شــود، همواره با عــوارض جانبی همراه 
است. محققان نانوکریستال های چندعاملی 
ســنتز کرده اند که عالوه بر انتقال هدفمند 
دارو بــه ارگان هــدف، دارای توانایی های 
دیگر هم چــون عکس برداری بــا کیفیت 
باال نیز هســتند. یک قرارداد همکاری بین 
دانشگاه های UTS، مک کواری، واالدگونگ 
و دانشگاه ملی ســنگاپور به منظور توسعه 
و گســترش ابزارهای نانومقیاس امضا شده 
است. این تیم تحقیقاتی یک گام بزرگ برای 
نزدیک تر شدن به مهندسی کردن ابزارهای 
نانومقیاس برای انتقال هدفمنــد داروهای 
حیاتی برداشته اند. این گروه نتایج تحقیقات 
 Nature Communications خود را در مجله

چاپ کرده اند. دایانگ جین ، استاد شناخته 
شده زیست مولکولی دانشگاه UTS و رهبر این 
گروه می گوید: » چنین ابزارهای دقیقی دارای 
پتانسیل مهندسی شدن برای انتقال موثرتر 
و ایمن تر داروهای درمانی مستقیماً به محل 
سلول های بیمار هستند درحالی که از صدمه 
و آسیب به سلول های سالم محافظت می کند. 
سلول های سالم معموالً قربانی داروهای سمی 
ترزیق شده توسط روش های متداول هستند.« 
درمان ســرطان های بدخیم با اســتفاده از 
روش های درمانی متداول هم چون رادیوتراپی 
و داروهای شــیمیایی گرچه ممکن اســت 
سلول های سرطانی را از بین ببرند، اما ۷۰ تا 
9۰ درصد سلول های سالم نیز از بین می روند. 
مشکالت مشــابهی در درمان بیماری های 
عصبی نیز مشاهده می شود. داروهای بسیار 
زیادی در دسترس است؛ اما مرز خونی-مغزی 
گرچه از آلوده شدن مغز محافظت می کند؛ 
امــا از ورود داروهای درمانــی نیز ممانعت 
می کند. اغلب داروها در جریان خون گردش 
می کنند،  بدون اینکه برای مبــارزه با یک 
بیماری به مغز دسترسی داشته باشند. این 
کار تحقیقاتی توسط جین و دانشجویانش 
در سه سال گذشــته منجر به تشکیل یک 
مجموعه متشــکل از 8۰۰ نانوکریستال با 
شکل های مختلف و منحصر به فردی شده 
است. این نانوکریستال ها با استفاده از رویکرد 
پایین به باال از مقیاس اتمی ساخته می شوند. 
نانوکریستال های هیبریدی با اشکال مختلف 

به عنوان ابزارهای جدید یا برچســب های 
مولکولی عمل می کنند که قادر به شناسایی و 
انتقال داروی هدفمند به سلول هدف هستند. 
جین می گوید :»انواع جدید نانوکریستال ها 
قابلیت اســتفاده برای بهبود تصویربرداری 
زیستی تشخیصی همچون اسکن های MRI و 
اشعه ایکس را دارا هستند.« نانوکریستال های 
هیبریــدی چندعاملی هســتند و قادر به 
انجام کارهای مختلف بــه صورت همزمان 
هستند. به عنوان مثال، می توان یک نانوذره 
طراحی کرد کــه دارای عکس العمل هایی 
در پاسخ به محرک های نوری، مغناطیسی 
و شیمیایی است که به طور همزمان امکان 
تصویر برداری چندبعدی از عوامل بیماری و 
تصاویر با وضوح بسیار باال را فراهم می سازد. 
دکتر جین می افزاید:» تشخیص های دقیق 
برای انجام عمل های جراحی ضروری هستند. 
جراحان باید بدانند که تومور دقیقاً در کجا قرار 
دارد. اگر تصویربرداری با وضوح بیشتر بتواند 
مرز دقیق بین ســلول های سالم و سرطانی 
را مشخص کند، نتایج بهتری برای بیماران 
حاصل خواهد آمد.« این گروه تحقیقاتی موفق 
شدند تا نانوذرات را به صورت کنترل شده و با 
شکل های و اندازه های مختلف سنتز کنند. 
محققان از این نانوذرات برای انتقال هدفمند 

دارو استفاده می کنند. 

http://www.nanowerk.com : منبع

اخبار کسب و کار  

سرمایه گذاری IBM روی 
ساخت تراشه های گرافنی

تاسیس مرکز اینترنت 

اشیاء )IoT( توسط 

IBM

یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان تولید گرافن در جهان اعالم کرد، 
شرکت IBM به دنبال جایگزین کردن گرافن به جای سیلیکون در 
ساخت تراشه ها است. این شرکت ســرمایه گذاری وسیعی در این 

حوزه انجام داده است.
شرکت IBM در حال سرمایه گذاری چند میلیارد دالری روی ساخت 
 Carbon( تراشه با استفاده از گرافن است. شــرکت کربن ساینسز
Sciences( در گزارشی اعالم کرده است که IBM به دنبال جایگزین 
کردن سیلیکون با گرافن است. این شــرکت بودجه ای 3 میلیارد 
دالری برای تحقیقات ۵ ســاله روی پروژه  جایگزینی سیلیکون با 

گرافن در نظر گرفته است. 
در این راســتا، IBM روش جدیدی برای تولید ارزان قیمت گرافن 
ارائه کرده است. گرافن های تولیدشــده توسط IBM بسیار ارزان تر 
از ویفرهای تک بلوری فعلی است. مسئوالن شرکت IBM معتقدند، 
رشد فیلم های نیترید گالیم چهار اینچی رایج نیازمند زیرالیه ویفر 
کاربیدسیلیسیم چهار اینچی بوده که دشــواری های ساخت این 
زیرالیه روی تجاری ســازی فیلم های نیترید گالیم تاثیرگذار بوده 
است. هزینه ساخت کاربیدسیلیسیم در حدود سه هزار دالر بوده، 
درحالی که گرافن می تواند جایگزین مناســب و ارزان قیمتی برای 
این ماده باشد. گرافن دارای خواص جالب توجهی است، انعطاف پذیر 
بودن این ماده، می تواند آن را برای استفاده در فیلم ها به عنوان یک 

گزینه مناسب مطرح کند.
بیل بیفوز مدیرعامل شرکت کربن ساینسز می گوید: » ما از این که 
IBM به دنبال یافتن جایگزینی برای سیلیکون است بسیار خرسند 
هستیم. گرافن ماده ای با پتانسیل باال برای تولید فناوری  تراشه  های 

نسل جدید است. برای بهره برداری از تمام پتانسیل های این ماده، 
باید روشی کنترل شده و کارا برای تولید گرافن با کیفیت باال ارائه 
کرد. ما فناوری جدیدی برای تبدیل گاز طبیعی به گرافن ارائه کردیم 
که می توان محصولی با ویژگی ها مناسب برای استفاده در صنعت 

الکترونیک تولید کرد.«
شرکت کربن ساینسز اعالم کرده که اخیرا توافق نامه  ای با دانشگاه 
کالیفرنیا برای توسعه روش جدیدی به منظور تولید گرافن امضاء 
کرده است. این دانشگاه تاکنون برنده چهار جایزه نوبل بوده و یک 

بار نیز جایزه میلینیوم تکنولوژیز را برده است.
شرکت گرافن ساینسز روی تولید انبوه گرافن متمرکز است، ماده ای 

که کاشف آن موفق به دریافت جایزه نوبل شد.
http://finance.yahoo.com :منبع

بیش از 9 میلیون وسیله متصل به اینترنت در جهان امروز وجود دارد 
که ۲/۵ کوئین تیلیون )1۰18( بیت روزانه تولید می نمایند. 

درک داده هایی که درون دســتگاه های هوشــمند وجود دارد، بازار 
بسیاری خوبی خلق می کند. طبق ارزیابی تحلیل گران انتظار می رود 
این بازار تا سال ۲۰۲۰ به 1/۷ تریلیون دالر برسد.نبود زیرساخت های 
مناســب برای تحلیل این داده هــا، ارزش آن را حداقــل می نماید. 
با این وجود، ای بی ام )IBM( اعتقاد دارد، محاســبات شناختی پاسخ 
هوشمندی به این مسئله است. برای دســتیابی به این بازار تریلیون 
دالری، شرکت ای بی ام، مرکز آی اُتی را )IoT یا همان اینترنت اشیاء 
به طورکلی اشاره دارد به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامونمان 
که به شــبکه اینترنت متصل شده و توســط برنامه های موجود در 
تلفن های هوشــمند و تبلت می تــوان آن ها را کنتــرل و مدیریت 
نمود( در اروپا همانند پلی میان غرب و شــرق تاسیس نمود.َهریت 
گرین، مدیر عمومی مرکز آی اُتی واتسون در مونیخ این گونه توضیح 
می دهد: »واتسون اولین و تنها بستر محاسبات شناختی است. این 
ابررایانه بهترین کار را توصیه و پیشــنهاد می کند. هم اکنون بیش از 
9۰ درصد داده ها مورد استفاده قرار نمی گیرند. روزی را تصور کنید 
که شما بتوانید از تمامی توانایی ها استفاده نمایید.« درنتیجه، شرکت 
ای بی ام به دنبال سرمایه گذاری روی سیستم های شناختی که قابلیت 
یادگیری بسیاری زیادی دارند است، سیستم هایی که قابلیت ایجاد 
ارتباط با انسان را دارند.مســاحت این مرکز شست و هفت هزار متر 
مربع بوده و به دنبال این هدف است که محاسبات شناختی را به عنوان 
ســومین فاز انقالب فناوری اطالعات ای بی ام محقق سازد. گرین از 
سیستم هایی نام می برد که به صورت جدیدی با انسان تعامل کرده 

و از او یاد می گیرند.
سیستم های شــناختی به جای این که به طور مستقیم برنامه ریزی 
شــوند، از تعامل با انســان و از تجاربی که در مقابله با محیط کسب 
می کنند، یاد می گیرند. آن ها خــود را با اطالعاتی حجیم، پیچیده و 

غیرقابل پیش بینی تولیدشده توسط آی اُتی هماهنگ می کنند.

سیستم های شــناختی می توانند 8۰ درصد اطالعاتی را که از نظر 
دانشمندان »ساختارنیافته« نامیده می شوند، درک کرده و به عبارتی 
می توانند جنبه هایی از جهان را روشــن کنند کــه تاکنون نامرئی 
بوده است. بدین ترتیب کاربران بینش بیشــتری کسب می کنند و 

تصمیمات آگاهانه تری می گیرند.
برای تبدیل دیدگاه شــناختی به حقیقت، ای بی ام چهار خانواده از 
سرویس های رابط برنامه نویسی نرم افزار )ای پی آی یا API( واتسون را 
به عنوان بخشی از تحلیل آی اُتی واتسونی ای بی ام معرفی کرده است. 

این چهار سرویس به قرار زیر هستند:
)Natural Language Processing( 1- زبان پردازش طبیعی

۲- ماشین یادگیری واتسون 
3- تحلیل فیلم و تصویر

4- تحلیل متن
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اخبار محصوالت و کاربردها 

http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=42456.php
http://finance.yahoo.com/news/carbon-sciences-sees-market-opportunity-070100688.html


1819

ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول   فروردین 1395   شماره 3

بازار »مهندسی پروتئین« تا 
سال ۲۰۲۰ چگونه است؟

عرضه DNA های سنتزی 
به صورت تجاری  آغاز شد

گزارش در مورد بازار مهندسی پروتئین تا سال ۲۰۲۰ 
منتشر شده اســت که در آن بخش های مختلف بازار، 
حجم بــازار و بازیگران اصلی این حوزه معرفی شــده 

است.
 )Research and Markets( موسسه ریسرچ اند مارکت
گزارشی منتشر کرده است که در آن بازار این ماده تا 

سال ۲۰۲۰ پیش بینی شده است.
بر اساس مطالب این گزارش، بازار این ماده از رقم ۷۰۵ 
میلیون دالر در سال ۲۰1۵ به رقم 1463 میلیون دالر 
در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید که این رقم افزایش 1۵/۷ 
درصدی را تجربــه می کند. مهم تریــن دلیل افزایش 
بازار این ماده، پذیرش داروهای پروتئینی و مزیت آن 
نسبت به داروهای غیرپروتئینی است. همچنین رشد 
ســرمایه گذاری در این حوزه و کاهش هزینه کشــف 
داروهای پروتئینی عامل دیگر افزایش تقاضا اســت. 

با این حال هنوز هزینــه ابزارهای نگهــداری و تجهیزات مورد 
استفاده در مهندســی پروتئین ها از عوامل محدود کننده بازار 
است. بازار این ماده براساس دســتگاه، بخش، معرف و خدمات 
به گروه های مختلف تقسیم شده است. از نقطه نظر فناوری، این 
حوزه به طراحی منطقی و غیرمنطقی پروتئین تقسیم بندی شده 
اســت. از نقطه نظر انواع پروتئین ها، این بــازار به پروتئین های 
مونوکلونــال، انســولین، اریتوپروتئیــن، اینترفــرون، کلونی، 
فاکتورهای تحریکی، هرمون های رشــد، فاکتورهــای انعقاد و 

واکسن ها و چند بخش دیگر تقسیم شده است.
براســاس مصــرف، بــازار مهندســی پروتئین بــه بخش های 

موسســه های تحقیقــات آکادمیــک، شــرکت های دارویی و 
زیســت فناوری و ســازمان های تحقیقــات قراردادی تقســیم 
می شــوند. بزرگ تریــن مصرف کننده، شــرکت های دارویی و 

زیست فناوری هستند.
از نظر جغرافیایی، باالترین ســهم بازار بــه بخش های آمریکای 
شمالی و سپس اروپا تعلق دارد. آسیا نیز باالترین نرخ رشد را در 

طول این دوره زمانی تا سال ۲۰۲۰ خواهد داشت.

.
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DNA یک شرکت زیست فناوری به تازگی شــروع به تولید و فروش
های سنتزی برحسب نیاز مشتریان خود کرده است. مشتریان این 
محصوالت نیز عمدتاً شرکت های زیست فناوری هستند که از آن ها 
برای ساخت میکروارگانیسم ها استفاده می کنند. اخیراً مایکروسافت 
نیز برای ذخیره اطالعات خود بر روی این DNAهای ســنتزی ابراز 

عالقه کرده است.
اغلب تصور می شود که DNA به عنوان یک امضای منحصربه فرد برای 
افراد مختلف و همانند اثرانگشت است. جالب است بدانید که 99/9 
درصد DNA شما مشــابه با DNA دیگر افراد است و تنها ۰/1 درصد 
آن فقط مختص به شماست و این دستورالعمل شکل گیری کل بدن 
شماست. حجم زیادی از اطالعات بر روی یک رشته DNA کامل که 
ژنوم نامیده می شود، ذخیره شده است. همه اطالعات ذخیره شده 
در یک ژنوم 3 گیگابایت فضا اشغال می کند؛ یا اطالعات آن به اندازه 

۲۰۰ دفترچه تلفن هزاربرگی می شود.
هنگامی که درباره توالی یک ژنوم صحبت می کنیم، به طور ســاده 
بیان می کنیم که می خواهیم تمام قسمت های اطالعات در یک رشته 
DNA را بخوانیم. برخی توالی های ویژه که ما در رشته های DNA پیدا 
می کنیم، می توانند چیزهایی به ما بگویند و ما می توانیم این توالی ها 
را به عنوان یک »تکه کوچک« بررســی کنیم که همچنین به آن ها 
یک »ژن«  نیز گفته می شود. شما می توانید این قسمت از ژنوم را جدا 
کنید و ژن خود را جایگزین آن کنیــد که به این فرایند ویرایش ژن 
گفته می شود. همچنین شما می توانید »تکه های کوچک )ژن های(« 
DNA خود را تولید کنید و آن ها را بفروشید. این دقیقاً همان کاری 
است که شرکت Twist Bioscience انجام می دهد. این شرکت نوع 
جدیدی از شرکت های پیشرو است که برحسب تقاضا DNA سنتزی 
تولید می کند. مونتاژ کردن DNA، نیازمند یک فرایند بسیار پیچیده 
و طاقت فرساست. همچنین این فرایند نیازمند افراد آموزش دیده و 
صرف وقت بسیار است. شرکت Twist Bioscience، با استفاده از یک 
فناوری برای سنتز  ژن ها بر روی ویفرهای سیلیکونی این مشکل را 

حل کرده است. با استفاده از این فناوری، آن ها می توانند به صورت 
اتوماتیک ژن های سنتزی را بر روی سیلیکون مونتاژ کنند. در سال 
۲۰1۵ شرکت برای مشتریان انتخاب شده خود شروع به تولید کرد. 
تا به امــروز، آن ها 6۵ میلیون جفت بــاز DNA را برای بیش از 1۰۰ 

مشتری ارسال کرده اند.
به عنوان مثال شــرکت Ginkgo Bioworks که یک شرکت طراحی 
ارگانیسم)موجود زنده( است، تاکنون حداقل یک میلیون جفت باز 
DNA ســنتزی از Twist ســفارش داده است. این شــرکت از این 
جفت بازهای DNA، بــرای تولید میکروب های صنعتی اســتفاده 
می کند. عالوه بر تولید DNA ســنتزی برای مشتریان، Twist دیگر 

کاربردهای هیجان انگیز در این زمینه را بررسی می کند.
یکی از این کاربردها اســتفاده از DNA برای ذخیره اطالعات است. 
سال گذشته، میکروسافت اعالم کرد که قصد دارد اطالعات طوالنی 
مدت خود را به عنوان DNA ذخیره ســازی کنــد، زیرا DNA برای 
قرن ها پایدار است و تجزیه نمی شود. ظرفیت ذخیره DNA آن چنان 
باالست که تمام اطالعات جهان را می توان در حجمی کمتر از 3 گالن 

ذخیره کرد.
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 افزایش سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در حوزه  

نانوالکترونیک

سرمایه گذاری شرکت 
Alibaba در بخش 

پردازش ابری و 
کوانتومی

می توان ایالت نیویــورک امریکا را مرکز فرماندهی اقتصاد ناشــی از 
نانوفناوری دانست. به همین دلیل شــرکت های بسیار زیادی تالش 
می کنند با این بازار جهانی همکاری و مشارکت داشته باشند؛ از آن  
جمله می توان به TEL اشاره کرد که اخیرا سرمایه گذاری خود روی 
حوزه فناوری نانو با رویکرد الکترونیک را در این منطقه افزایش داده 

است.
بخش علوم و مهندســی مواد )SUNY Poly CNSE( موسسه سانی 
پلی تکنیک )SUNY Polytechnic( اعالم کرد که شرکت الکترونیک 
 )Tokyo Electron Limited( )TELTM( و نیمه هادی توکیو الکترون
که شهرت جهانی دارد، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه خود 
را به میزان ۲6۲/۵ میلیون دالر در فناوری نانو SUNY Poly در شهر 
آلبانی )شهری در ایالت نیویورک امریکا( گسترش داده است. تا کنون 
میزان کل سرمایه گذاری TEL در مرکز SUNY Poly CNSE به بیش 

از یک میلیارد دالر رسیده است. 
هیگاشــی رئیس و مدیر بخــش اجرایی شــرکت TEL می گوید: » 
نیویورک یک شریک بسیار قدرتمند و حائز اهمیت برای TEL است و 
 ، SUNY Poly این شراکت همچنان ادامه خواهد داشت. کومو از طریق
یکی از مناسب ترین مراکز تحقیق و توسعه در جهان را برای نسل بعدی 
فناوری تراشه ایجاد کرده است و ما به دنبال ادامه همکاری و نوآوری 
با این مرکز هستیم. موسسه SUNY Poly CNES برای ما یک فرصت 
ایده آل برای هدایت و انجام تحقیقات مدرن به صورت مقرون به صرفه 
فراهم کرده اســت. ما می توانیم از نیروی علمی ماهــر آن ها نهایت 

استفاده را بکنیم.«
کاالیروس رئیس و مدیر اجرایی SUNY Poly نیز می گوید: » از اینکه 
می بینیم همکاری ما با TEL رشد داشته اســت، بسیار هیجان زده 
هستیم. این همکاری جدید، یک تعهد نسبت به مدل توسعه اقتصادی 
فناوری پیشرفته است که شرکت های دیگر در سرتاسر جهان را تشویق 
می کند تا کار و سرمایه خود را روانه بازار نیویورک کنند، درحالی که 

به شرکت های حاضر در نیویورک این امکان را می دهد تا کار و حرفه 
خود را گسترش دهند.«

در طول ۵ سال آینده، شــرکت TEL 1۷۵ میلیون دالر در مجموعه 
نانوفناوری SUNY Poly ســرمایه گذاری خواهد کــرد و همچنین 
موسسهSUNY Poly  8۷/۵ میلیون دالر برای ادامه حمایت تسهیالت 
تحقیقات و توسعه TEL در خارج از ژاپن، که در سال ۲۰۰3 در آلبانی 
تاسیس شده است، سرمایه گذاری خواهد کرد. امروز، این مرکز بیش 
از ۷۵۰ کارمند ماهر از TEL، SUNY Poly و دیگر شرکای همکار در 

ایالت نیویورک را حمایت می کند.
شــرکت TEL یکی از پیشــگامان در زمینه لیتوگرافی پیشــرفته و 
روش های الگوبرداری پیشــرفته نوین است. شرکت TEL یک تامین 
 )SPE( کننده جهانی برای تجهیزات تولید نیمه هادی های پیشرفته
و تجهیزات تولید نمایشگر صفحه تخت است. این شرکت بزرگ ترین 
سازنده تجهیزات SPE و FDP در ژاپن و سومین تولید کننده بزرگ 

در جهان است.
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شرکت Alibaba قصد دارد با یک سرمایه گذاری قابل توجه در بخش 
پردازش ابری و کوانتومی، تجارت خود را در امریکا گســترش دهد و 
نقش تعیین کننده ای در ارائه خدمات ابری و بازار جهانی آن ایفا کند.

بازوی ابری Alibaba در نظر دارد تا یک همکاری جدید یک میلیارد 
دالری با شــرکت Nvidia امضاء کند. این قرارداد به منظور گسترش 
یادگیری عمیق خود و همچنین گســترش سیستم های اطالعاتی 

بزرگ خود در یک پروسه سه ساله منعقد شده است.
تقاضا برای پردازش و ذخیره اطالعات از جانب شــرکت ها و دولت ها 
شدیداً افزایش یافته است و شرکت Alibaba قصد دارد تا با شرکت های 
بزرگ همچون مایکروسافت و گوگل در بازار جهانی پردازش ابری و 
کوانتومی رقابت کند. AliCloud که قباًل Aliyun نامیده می شــد، در 
ابتدا ۲۰ محصول و خدمت را به بازار عرضه خواهد کرد که محصوالت 
جنبه های مختلف زنجیر توســعه و پیشــرفت اطالعــات همچون 
تجزیه وتحلیل، یادگیری ماشین و پردازش، موتور پردازش و کاربرد 
اطالعات را پوشــش خواهند داد. در بخش فناوری های پیشــرفته، 
اطالعات بزرگ به مجموعه ای از اطالعات بســیار حجیم و پیچیده 
اطالق می شود که با استفاده از کامپیوترهای با عملکرد باال به منظور 
مشخص ساختن الگوها و روندها، تجزیه وتحلیل می شوند. سیمون هو 
مدیر بخش Alicloud می گوید: » پایگاه اطالعات بزرگ، چشم انداز ما 
از تسهیم ) به اشتراک گذاری ( گنجینه اطالعات گسترده را تکمیل 
می کند و مقادیر با ارزشی از اطالعات را در اختیار مصرف کننده های 
ما قرار خواهــد داد.«اگرچه این هدف تا حــدودی جاه طلبانه و بلند 
پروازانه است، اما با چالش های زیادی نیز مواجه است. هاینس مدیر 
تحقیقاتی این پروژه می گوید: » اگرچه Alibaba سهم قابل مالحظه ای 
از بازار چین را در اختیار دارد، اما سهم داشتن از بازار جهانی نیازمند 

سرمایه گذاری های بیشتر در بخش هایی همچون مهندسی فروش، 
مدیریت حساب و اســتخدام نمایندگی های فروش و همزمان ایجاد 

اعتماد در شرکت های امریکایی و تجارت های متوسط است.«
این همکاری جدید سبب می شود تا AliCloud در ارتباط مستقیم با 
یکی از تامین کنندگان خدمات اطالعات بزرگ موســوم به دیتا مال 
)Data Mall( باشد. دیتا مال یک شرکت نوپا بوده که اخیرا روی ارزیابی 
داده های بزرگ به صورت آنالین فعالیت دارد. این شرکت، شرکت های 

بازی آنالین را به عنوان مشتریان خود هدف قرار خواهد داد.
این شرکت قصد دارد تا یک میلیارد دالر در AliCloud، ) بخش ابری 
شرکت( با هدف گســترش تجارت در امریکا و رقابت با خدمات وب 
آمازون سرمایه گذاری کند. اگر AliCloud بتواند پردازش کوانتومی 
را به عنوان یک سرویس انجام دهد، در این صورت می تواند به راحتی 
به هدف خود یعنی تبدیل شدن به یک نقش تعیین کننده در صنعت 

خدمات ابری دست یابد.

http://www.huewire.com : منبع
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همکاری صنعت و 
دانشگاه برای تهیه داروی 

خوراکی ضد ایدز

مایکروسافت نرم افزار 
هوش مصنوعی خود را 

رایگان منتشر کرد

به تازگی یک قرارداد همکاری میان دانشگاه لیورپول و شرکت بهداشت 
کلینتون )CHAI( با هدف تهیه اولین نمونــه خوراکی داروی HIV از 
طریق فناوری نانو امضا شده است. با اســتفاده از این نانودارو، مقدار 
داروی استفاده شده در مقایسه با دیگر روش ها به میزان قابل توجهی 
کاهش می یابد و از این رو با بودجه مشابه می توان شمار بسیار بیشتری 

از افراد مبتال به HIV را درمان کرد.
برنامه دانشگاه لیورپول به طور عمده بر روی گسترش و پیشرفت ذرات 
نانومقیاس داروهــای ضدویروســی )Antiretroviral( برای افزایش 
پایداری و جذب آن ها متمرکز است. با این حال تعداد قابل مالحظه ای 

از روش های درمانی HIV، با فناوری های امروزی سازگار نیستند.
دانشگاه لیورپول به منظور گسترش توانایی ها و قابلیت های نانوفناوری 
با شرکت طرح دسترسی CHAI همکاری دارد. آن ها داروهای پرکاربرد 
HIV را به منظور تهیه نانوذرات پایدار با افزودنی های معمول ترکیب 

می کنند.
بر اساس گزارش ها بهداشت جهانی )WHO(، در سال ۲۰1۲ در حدود 
9/۷ میلیون نفر در سرتاســر جهان به درمان ضدویروسی دسترسی 
داشــته اند، اما تخمین زده می شــود که در حدود 3۵/3 میلیون نفر 
آلوده به HIV وجود دارد. با توجه به اختصاص بودجه اندک کشورهای 
درحال توسعه به بخش بهداشت، مقامات با چالش های اساسی برای 

فراهم نمودن روش های درمانی موثرتر روبرو هستند.
نانوپزشکی یک زمینه نوظهور در گسترش و توسعه دارو است که از 
ذرات نانومقیاس در آن استفاده می شود. یکی از مزیت های این نوع 
درمان ها این است که آن ها می توانند مقدار دارو را درجایی که الزم 
است، افزایش دهند. در این مطالعه و تحقیق، هدف جلوگیری از تجزیه 

دارو در معده از طریق استفاده از نانوذرات است.
این روش منجر به افزایش دارو در بدن برای مقابله با HIV می شــود. 
ازآنجایی که بیشتر دارو درجایی که الزم است، تجمع می یابد، مقدار 
دارو تجویز شده را می توان کمتر کرد؛ ضمن اینکه فعالیت درمانی آن 
بدون تغییر باقی بماند. ارزش نهایی این است که با مقدار بودجه مشابه 

بیماران بسیار بیشتری، خدمات درمانی دریافت خواهند کرد.
اندرو آون داروشناس دانشگاه لیورپول و دومانیکو مدیر بخش تحقیق 
و توســعه CHAI، این پروژه را رهبری می کنند. آون می گوید:» این 
پروژه در ارتباط با علوم کاربردی و تخصص کلینیکی برای گسترش 
استفاده از یک فناوری جدید است. این مسیرها می توانند سبب ایجاد 

یک تغییر عمده در روش های انتقال دارو در مورد HIV شوند.« 
نمونه های نانوپزشکی در دانشکده شیمی ساخته و تعیین خصوصیت 
می شــوند و در ادامه در دانشــکده داروشناســی مورد مطالعه قرار 
می گیرند. همچنین در این مطالعه از روش های مدل سازی استفاده 

می شود.
این کار تحقیقاتی بر اســاس کارهای انجام گرفته در مورد HIV، در 
دانشکده داروشناسی مولکولی و کلینیکی و دانشکده شیمی است که 

تا کنون بیش از شش میلیون یورو دریافت کرده اند.
تیم تحقیقاتی دانشــگاه لیورپول نتایج اولیه ای ارایه کرده است که 
نشان می دهند، مزیت های بسیاری ناشی از کاهش دز دیگر داروهای 
HIV و تست های بالینی وجود خواهد داشت. اگر این روش با موفقیت 
همراه باشــد، در این صورت، اولین نمونه نانوداروهای خوراکی برای 

HIV خواهد بود.

http://medicalxpress.com :منبع

شرکت مایکروســافت هوش مصنوعی خود را  برای عالقه مندان در 
اینترنت منتشــر کرد. این نرم افزار هوش مصنوعــی می تواند برای 
ترجمه در اسکایپ استفاده شــود. این نرم افزار به صورت منبع باز 
)Open source( منتشر شده و هر کسی می تواند از کدهای آن در 

نرم افزار خود استفاده کند.
این برنامه به یادگیری عمیق )Deep Learing( شــهرت داشته و به 
دنبال کمک به ماشین ها برای تشخیص تصاویر و فیلم ها است. این 
هوش مصنوعی قادر به تقلید از تکلم انسان بوده و می تواند ساختار 

مغز انسان را تقلید کند. 
شرکت های مختلفی نظیر گوگل و فیس بوک، روی هوش مصنوعی 
با قابلیت یادگیری سرمایه گذاری کرده اند. چندین سال است که این 
شرکت ها افراد پیشرو در این حوزه را جذب کرده و به دنبال ارائه این 
فناوری هستند. همان طور که محققان نتایج یافته های خود را منتشر 
می کنند تا دیگران از این یافته ها اســتفاده کرده و مرزهای دانش را 
تغییر دهند، شرکت مایکروسافت نیز این نرم افزار خود را به صورت 
رایگان منتشر کرده تا شرکت ها و افراد بتوانند از آن استفاده کرده و 

این حوزه را توسعه دهند.
ســال قبل، گوگل موتــور هوشــمند مصنوعی خود موســوم به                    
TensorFlow را عرضه کرد، موتوری که در بســیاری از محصوالت 
گوگل مورد استفاده قرار گرفته اســت. فیس بوک نیز سخت افزاری 
برای اجرای الگوریتم های هوش مصنوعی ارائه کرده اســت. بایدو 
)Baidu(، شــرکت چینی فعال در حوزه فنــاوری اطالعات، اخیرا 

نرم افزار آموزش هوش مصنوعی به بازار عرضه کرده است.
گوگل از ارائه کدهای برنامه به مصرف کنندگان خودداری کرده است؛ 
اما شرکت مایکروسافت این کدها را نیز در اختیار محققان و شرکت ها 

قرار داده است. با این کار هرکسی می تواند از این برنامه برای کارهای 
خود استفاده کند. با این کار هم محققان دانشگاهی و هم شرکت ها 
قادر خواهند بود تا از این نرم افــزار برای اهداف علمی و تجاری  خود 

استفاده کنند.
مایکروسافت مدعی اســت که این برنامه آن ها بسیار کاراتر از دیگر 

برنامه های هوش مصنوعی است.

http://www.wired.com :منبع

عرضه اکوسیستم
 محاسبات شناختی 
IBM به عموم مردم

IBM درصدد کسب 

درآمد بیشتر از 
واتسون

پردازش شــناختی یک مرحله از هوش مصنوعی عمیق تر هســتند 
و توانایی هــای به مراتــب پیچیده تــری دارند. به تازگی شــرکت 
IBM، به منظور افزایش ســرعت رشــد پردازش شــناختی، بخش                               
Watson Developer Cloud را در دســترس عموم قرار داده است و 
یک مجموعه از افراد عالقه مند به این بخش را دورهم گردآورده است.

شــرکت IBM، در تمام مراحل زندگی مردم به آن ها کمک می کند. 
این شرکت به صورت ویژه به توسعه دهنده های سیستم های پردازش 
شناختی بر پایه ابری خدمات مختلفی ارائه می کند، این کار از طریق 

Watson که در سال ۲۰11 آغازشده، انجام شده است.
 IBM با هدف سرعت بخشیدن به رشد پردازش شــناختی، شرکت
بخش Watson Developer Cloud را در دسترس عموم قرار داده است 
و یک اکوسیستم در حال رشد متشــکل از توسعه دهنده ها، تاجران، 
سرمایه داران، دانشــجویان، کارآفرینان و افراد با حرفه های مختلف، 
برای استفاده از این محیط پردازش شناختی پیشرفته را فراهم ساخته 
است.نامدا، مهندس برجسته IBM و مدیر ارشد راه حل ها و خدمات 
شناختی می گوید: » Watson می تواند هر سوالی در ارتباط با حوزه 
اطالعات را پاســخ دهد و افراد می توانند برای شروع از بخش آنالین 

Watson Developer Cloud استفاده کنند.«
Watson APIs از جنس فناوری های شناختی هستند، بدین معنی که 
یک مرحله از هوش مصنوعی عمیق تر هستند و دارای توانایی های به 
مراتب پیچیده تری هستند و کیفیت زندگی انسان ، کار و برهم کنش 
آن ها با دنیای دیجیتالی را بهبود می بخشــند. این مسیر شناختی بر 
روی پیشرفت ها در پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین و یادگیری 
عمیق اثرگذار است.از خدمات شــناختی IBM Watson می توان به 
موارد زیر اشــاره کرد: طبقه بندی زبان طبیعــی، دیالوگ، بازیابی و 
طبقه بندی کردن، ترجمه زبان، بینش های شخصی، بینش بصری، 
تبدیل سند، اســتخراج رابطه، آنالیزور لحن، چشم انداز کیمیاگری، 
سنجش و ارزیابی خبرهای تحلیلی و غیره. نامدا می افزاید:» IBM در 
 Facebook این زمینه با چندین کارخانه و فضای اجتماعی همچون

و Twitter همکاری می کند. این شــرکت ها از طریق فراهم ساختن 
اطالعات برای استفاده در پیدا کردن جزئیات بیشتر درباره موضوعات 
خاص به IBM کمک می کننــد. با این حال دقت روش بســتگی به 
شفاف ســازی هویت افراد در فضای مجازی دارد، زیــرا همواره این 
احتمال وجود دارد که برخــی افراد تصویر کامــاًل متفاوتی از خود 
 Watson Developer در دنیای مجــازی ارائه دهند«. در حقیقــت
Cloud یک ســایت خرید تک مرحله ای برای توسعه دهنده ها است. 
توســعه  دهنده ها می توانند اطالعات خود را برای کمک به آموزش        
Watson در مورد یک حوزه ویژه از صنعت به منظور سرعت بخشیدن 
و ساده کردن توســعه و پیشرفت نرم افزارهای شــناختی در اختیار 
شــرکت قرار دهند.  خدمات IBM در چند سال گذشته به طور قابل 
مالحظه ای افزایــش یافته اســت و در حال حاضر در اکوسیســتم            
Watson بیش از ۵۰۰ شرکت در حال فعالیت هستند که از خدمات و 
APIs پردازش شناختی پیچیده ای استفاده می کنند. این شرکت ها، 
تجارت خود را در 1۷حوزه صنعت شــامل سرمایه گذاری، تبلیغات، 
بازاریابی، سالمت و بهداشت، تجارت و خرده فروشی، تعلیم و یادگیری، 

دامپزشکی و غیره دنبال می کنند.
http://www.ibtimes.co.in : منبع

شــرکت IBM با اســتخدام مدیر ســابق 
شرکت weather در پست مدیریت پروژه 
واتسون به دنبال کسب درآمد بیشتر از این 
فناوری است. واتسون کامپیوتری مبتنی بر 

محاسبات شناختی است.
شــرکت IBM اعالم کرد مدیرعامل سابق 
شرکت ودر )Weather Co(، دیوید کنی را 
برای مدیریت پروژه واتسون انتخاب کرده 
است. واتســون نام کامپیوتری است که با 
محاسبات شناختی کار می کند. IBM هدف 
از این کار را یافتن راه کارهای کسب درآمد 

جدید با استفاده از این فناوری اعالم کرد.
واتســون سیســتمی اســت که قادر به 
یادگیری بوده و مهارت زبانــی دارد. این 

کامپیوتر می تواند روندها را در اطالعات رصد کــرده و داده ها را از 
منابع مختلف استخراج و تحلیل کند. این شرکت واتسون را یک ابزار 

قدرتمند در خدمت سالمت می داند.
شرکت آرموک اعالم کرد سال گذشته IBM شرکت ودر را به همراه 
وبسایت، پلتفورم داده ها و برنامه هایش خریداری کرده است. البته 
کانال کابلی Weather جزء این خرید نیست و به کار خود به صورت 
مستقل ادامه می دهد. تحلیل گران معتقدند که IBM امیدوار به توسعه 
داده های اقلیمی ودر بوده تا از ایــن راه بتواند درآمد قابل توجهی از 
طریق فروش اطالعات آب و هوایی به شــرکت های بیمه، خطوط 

هوایی و دیگر کسب وکارها به دست آورد.

IBM در راهبرد جدیــد خود قصد دارد تــا با تولیــد نرم افزاری از 
قابلیت های فناوری واتسون استفاده کنند. مایکل روبین، مدیر قبلی 
پروژه واتسون نیز به شغلی دیگر در کسب وکاری مرتبط با واتسون 

نقل مکان می کند.
مدیر شرکت IBM از طریق فناوری های تجاری مختلف واتسون برای 
IBM کسب درآمد کرده اند. رومتی سال گذشته عالوه بر حقوق 1/6 
میلیون دالری خود، 4/۵ میلیون دالر نیز پاداش دریافت کرده است؛ 
این در حالی اســت که مجموع دریافتی های او در سال ۲۰14، 3/6 

میلیون دالر بوده است.

http://www.houstonchronicle.com   : منبع
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 ابزاری که امکان سنتز 
DNA در حجم باال را 

فراهم می کند

کمک هزینه ۱/۲ میلیون 
دالری برای گسترش 

فناوری ممریستور

آزمایشــگاه های  در   DNA ســنتز 
نانوزیســت فناوری رایج اســت. برای سنتز 
DNA معمــوال از ظروفــی بــا 96 مخــزن 
استفاده می شود. شرکت تویست بیوساینس                        
)Twist Bioscience( محصول جدیدی برای 
سنتز DNA به بازار عرضه کرده است که دارای 

1۰ هزار میکرو مخزن است.
با اســتفاده از این ابزار جدید می توان میزان 
تولید DNA را به شــکل قابل توجهی افزایش 
داد. شــرکت بی اریــا )Bay Area( اخیرا 61 
میلیون دالر روی تجاری سازی نسل جدیدی 
از ابزارهای سنتز DNA سرمایه گذاری کرده 
اســت. این شــرکت در حال حاضر با صنایع 

مختلف نظیر صنعت مواد شیمیایی و تولید حافظه همکاری دارد.
املی لپروست مدیرعامل شرکت تویست اخیرا اعالم کرده است که این 
شرکت وارد همکاری مشترک با صنعت داروسازی شده است. تویست 
قصد دارد فرآیند سنتز DNA را ساده و ارزان تر کند و برای این کار روی 
تولید انبوه DNA کار می کند. یکی از روش های پیشنهادی این شرکت 
برای رسیدن به این هدف اســتفاده از ابزار جدید تویست است که به 
جای 96 مخزن، دارای 1۰ هزار مخزن است. با این کار حجم تولید و 

سنتز DNA افزایش می یابد.
شرکت تویست توانسته است، 6۵ میلیون جفت باز DNA به بیش از 

1۰۰ مشتری در سراســر جهان تحویل دهد که این امر با استفاده از 
فرآیند تولید جدید این شرکت میسر شده است. این شرکت قصد دارد، 

فناوری خود را به صورت بین المللی تجاری سازی کند.
این شرکت از سال ۲۰13 سرمایه گذاری خود را افزایش داده است؛ 
به طوری که در مجموع 133 میلیون دالر سرمایه گذاری کرده است. 

شرکت های متعددی سهام دار تویست هستند.

http://medcitynews.com : منبع

ممریستورها نوع خاصی از مقاومت های الکتریکی هستند که می توانند 
مقادیر مقاومت خود راتغییر دهند. این مقاومت ها مشابه نورون ها و 
سیناپس ها در مغز هستند. تحقیقات در این زمینه جدید بسیار رشد 
کرده است و هزینه های بسیاری در این بخش از فناوری سرمایه گذاری 
می شود. با استفاده از این ممریســتورها می توان یک شبکه عصبی 

واقعی طراحی کرد.
موسســه پلی تکنیک ســانی )SUNY Poly( در خبــری اعالم کرد 
که کادی استاد نانوزیســت فناری 1/۲ میلیون دالر کمک هزینه از 
آزمایشــگاه تحقیقاتی نیروهوایی )AFRL( دریافت کرده است. این 
کمک هزینه بخشی از هزینه ۲/4 میلیون دالری با همکاری دانشگاه 
تنسی، ناکسویل )UTK( برای ســاخت و طراحی یک شبکه عصبی 

دینامیک و انطباقی برپایه ممریستورها است.
 فناوری ممریســتورها در آینــده می تواند منجر بــه کامپیوترهای 

قدرتمندتر، سریع تر و با مصرف انرژی کمتر شود.
لیهر نایب رئیس اجرایی نوآوری و فنــاوری SUNY Poly می گوید: 
»ســرمایه گذاری AFRL به این حقیقت تاکیــد می کند که راهبرد 
گاورنر کومو )که بخش تحقیق و توسعه یک فناوری پیشرفته را تسریع  
می کند(، محرک و نیروی پیش برنده گسترش فناوری هایی است که 
در چند سال آینده دارای پتانســیل ایجاد انقالب در بخش پردازش 
اطالعات هستند. ما بسیار خوشحال هستیم که AFRL این فناوری 
و کاربردهای بالقوه مهم آن را درک کرده اســت و همچنین ما برای 

همکاری با شرکای خود در UTK بسیار هیجان زده هستیم.«
این کمک هزینه سه ســاله AFRL، توسعه و گســترش یک شبکه 
عصبی دینامیک انطباقی برپایه ممریســتور )mrDANNA( را مهیا 
 UTK در mrDANNA ،می ســازد. به عنوان بخشــی از این همکاری
طراحی می شــود؛  درحالی که SUNY Poly نمونه های اولیه تراشه 
را ایجاد می کند و برای برطرف ساختن چالش های کاربردی کنونی، 
آن ها را بررسی و تست می کند. همان طور که از مخفف آن مشخص 
است، تحقیقات mrDANNA بر پایه ممریستورها است. ممریستورها 
قادر به تغییــر دادن مقادیر مقاومت خود هســتند؛ هر چه مقاومت 
ممریستور باالتر باشد، اطالعات بیشتری می توان در هر ممریستور 

ذخیره کرد. با اســتفاده از این ممریســتورها در یک شبکه عصبی، 
می توان کامپیوترهایی طراحی کرد که شباهت بیشتری به نورون ها 
و سیناپس ها دارند. به عنوان بخشــی از این همکاری، محققان تیم 
SUNY Poly خصوصیات الکتریکی ممریســتور برای دست یابی به 
بهترین عملکرد شبکه عصبی بهینه می کنند. عالوه بر این با قرار دادن 
ممریستورهای بیشتری بر روی تراشه، آن ها ابزارهای با دانسیته باالتر 

و کارامدتر ) از نظر مصرف انرژی( طراحی می کنند.
به دلیل اینکه فناوری mrDANNA می تواند تعداد زیادی از مشکالت 
که نیازمند سیستم ها و فناوری های پیشرفته هستند، را برطرف سازد، 
یک معماری عصبی موفق برای کاربردهای زیادی از کنترل خودکار 

سیستم های روباتیک گرفته تا طبقه بندی ویدئویی مفید است.
رز استادیار دانشگاه تنسی می گوید: »با این کمک هزینه پرداخت شده 
توسط AFRL و همکاری با موسسه پلی تکنیک SUNY Poly در این 
زمینه تحقیقاتی رو به رشد، ما بسیار هیجان زده هستیم که در طراحی 
mrDANNA که در آینده اساس کامپیوترها هستند، نقش داریم. ما 
با همکاری دیگر موسسه های تحقیقاتی ، قادر به گسترش و امتحان 

کردن طراحی های اولیه خواهیم بود.«

http://cccnews.info : منبع

اخبار کسب و کار 

همکاری مشترک
 برای توسعه ابزار پزشکی 

زیست الکترونیکی

گالکسواسمیت کلین)GlaxoSmithKline( یکی 
از شرکت های فعال در حوزه زیست الکترونیک، 
سال هاست که در حال کار روی ادوات پزشکی 
زیست الکترونیکی اســت. این شرکت در سال 
۲۰1۲ یک واحد تحقیق و توسعه راه اندازی کرد 
و در سال ۲۰13 مبلغ ۵۰ میلیون دالر حمایت 
مالی دریافت کرد، در ادامه در سال ۲۰14 مبلغ 
۵ میلیون دالر حمایت دیگــر،  برای کار در این 
حوزه دریافت کرد. هر چند ایــن ارقام هنوز به 
صورت کامل به ثمر نرسیده؛ اما گام های موثری 

برداشته شده است.
این شرکت اخیرا با یک شرکت نوپا به نام نوویانت 
مدیکال )Nuviant Medical( همکاری مشترکی 
آغاز کرده است. هدف از این همکاری، استفاده از 

سیستم های قابل کاشت محرک اعصال شرکت نوویانت توسط گالسکو 
است. این شــرکت قصد دارد از این فناوری در حوزه پزشکی زیست 

الکترونیکی استفاده کند.
چیزی که پشت سر این راهبرد وجود دارد آن است که ادوات زیست 
الکترونیکی بتواند با ایجاد پالس های الکتریکی برخی جریان ها را در بدن 
ایجاد کرده تا دردهای مزمن را از بین ببرد. با این روش می توان دردهای 

مربوط به سرطان، افسردگی و دیابت را تسکین داد.
سیستم محرک عصبی سیناپسی شرکت نوویانت در حال حاضر مسیر 
آزمون  بالینی را برای تحریک بخش عمیق مغز طی می کند. این شرکت 
قصد دارد تا تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را برای این ابزار دریافت 
کند. پیش از این، این ابزار نشان CE را دریافت کرده است تا از آن برای 

بیمارانی که نقص حرکتی دارند استفاده شود.

این شرکت مدعی است که این فناوری جدید، نازکترین و پیچیده ترین 
محرک عصبی قابل کاشــت موجود در بازار است. این سیستم بدون 
ســیم و بی نیاز از باتری می تواند برای تحریک عصبی مورد استفاده 

قرار گیرد.
سال گذشته این شــرکت نوپا جایزه 3/4 میلیون دالری منطقه ای را 
برای انجام پروژه کاردیاکس )Cardiax( دریافت کرد. این پروژه مربوط 
به روش درمان تحریک عصبی بود که طی سه سال آینده می تواند ۲۵ 

تا 3۰ فرصت شغلی جدید ایجاد کند.

http://www.fiercemedicaldevices.com : منبع

هوش مصنوعی
 در خدمت تعمیر و
 نگهداری تجهیزات

محققان دانشگاه آالباما موفق شدند، با استفاده 
از الگوریتم هــوش مصنوعی بــا دقت باالیی 
سالمت سیستم های مکانیکی را بررسی کنند.

تگزیرا از محققان این پروژه می گوید: » توانایی 
استخراج اطالعات قابل اســتفاده از نوسانات 
مکانیکی می تواند به صاحبان کسب و کار کمک 
کند تا ارزیابی های خود را روی سیســتم های 
مورد نظــر در درازمدت انجــام داده و هزینه 
کمتری برای تعمیر و نگهداری پرداخت کنند. 
در این پروژه ما نرم افزاری ارائه می کنیم که قادر 

است به این افراد کمک کند.«
محققان این پروژه با اســتفاده از این نرم افزار 
موفق شــدند با دقت بــاالی 9۰ درصد حجم 
عظیمی از اطالعات دسته بندی نشده را بررسی 

کنند. 
محققان این پروژه معتقدند کــه این فناوری 
در مراحل اولیه تســت خود است. آنها در حال 

بررسی علمکرد آن هستند. در صورتی که نتایج تست ها مثبت باشد 
هم بخش دفاعی و هم شرکت های خصوصی می توانند از این سیستم 

بهره مند شوند.
این نرم افزار لرزش های بسیار کم را در ماشین آالت و تجهیزات مختلف 
بررسی کرده و درصورت خستگی یا آســیب آن را مشخص می کند. 
همچنین این ابزار می تواند نیازهای آتی تعمیر و نگهداری در دستگاه 

را به مخاطب اعالم کند.
هر ابزاری از لرزش و تکان هایی برخوردار اســت که این لرزش ها در 
حالت عادی و معیوب با هم متفاوت هســتند. اگر بتوان لرزش های 

غیرمعمول را زود شناســایی کرد، می توان از بروز مشکل در دستگاه 
جلوگیری کرد. با این کار در پول و انرژی صرفه جویی می شود.

مشکل اصلی در این روش آن است که تشخیص نویز و صداهای محیط 
از صدایی که مربوط به کارکرد غلط دستگاه است، کاری دشوار بوده و 
همانند یافتن یک سوزن در انبار کاه است. این هوش مصنوعی می تواند 
با استفاده از الگوریتم ویژه ای که دارد نویزها را از روی فرکانس های آنها 

تشخیص دهد و سیگنال های اصلی را شناسایی کند.
https://www.sciencedaily.com  :منبع
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مقاالت

چالش ها و فرصت های نوآوری با استفاده از فناوری
 )OECD(گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

همگرایی فنـاوری ها 

پیش گفتار

مترجم: سید محمدیوسف طاهریـ  محمد اصغري

از اوایل قرن بیســت ویکم، اشــتیاق خاصی در زمینــه »فناوری های همگرا« و 
»همگرایی فناوری« در محافل علمی، فناورانه و سیاسی به وجود آمده است. در 
آن زمان، منافع بالقوه حاصل از نانوفناوری، زیست فناوری، فناوری اطالعات و علوم 
شناختی )NBIC( به طور گسترده ، به ویژه در زمینه پیشرفت های مورد انتظار در 
عملکرد و سالمتی انسان، مورد بحث قرار گرفت. این عالقه مندی به وجود آمده، 

خود را در سرمایه گذاری های انجام شده، مخصوصاً در نانوفناوری نشان داد.
با این حال، هم در منابع نوشتاری و هم در مباحث پیرامون »فناوری های همگرا« و 
»همگرایی فناوری«، تفاوتی بین این دو اصطالح وجود دارد. »فناوری های همگرا« 
معموالً به عنوان یک اصطالح جامع مورد اســتفاده قرار می گیرد و به گروهی از 
فناوری ها که پتانسیل تلفیق )برقراری ارتباط( با یکدیگر را دارند اطالق می شود. 
چنین ادغامی منجر به هم افزایی و منافع مشترک واحدهای اولیه می شود. بدین 
ترتیب، این اصطالح عموماً در چرخه سیاســت گذاری هنــگام در نظر گرفتن 
گزینه های پیش رو، اولویت بندی مباحث، تنظیم سیاست ها و اجرای برنامه های 
پشتیبانی جدید، مورد استفاده قرار می گیرد. »همگرایی فناوری« به موارد خاصی 
اشاره دارد که در آنها، یک همگرایی حقیقی میان »فناوری های خاص« و »نحوه 
نمایش تاثیر همگرایی در فعالیت های تحقیقاتی، توسعه جوامع علمی و فناورانه«، 
به وجود می آید. بدین ترتیب، این بحث بیش از اینکه موجب گســترش مباحث 
مرتبط با سیاســت گذاری شــود، به فعالیت های تحقیقاتی واقعی و نوآوری در 

شرکت ها و آزمایشگاه های عمومی مربوط می شود. اگرچه اصطالح »فناوری های 
همگرا« به وعده هایی در آینده نزدیک مربوط می شــود؛ اما اصطالح »همگرایی 

فناوری« بر تحقق این وعده در حال حاضر تاکید دارد.
این گزارش، بر موارد خاصی از همگرایی فناوری و نیز فرصت ها و چالش های به 
وجود آمده متمرکز می شود. همچنین، این گزارش تاکید می کند که همگرایی، 
تنها به چشم اندازهای آینده به منظور ارتقاء عملکرد انسان )وعده اصلی اوایل قرن 
بیستم( محدود نمی شود، بلکه در حال حاضر نیز در مثال های واقعی همگرایی 
مجامع علمی، ظهور تولیدات فناوری های نو و زیرساخت های تولید، قابل مشاهده 
اســت. عالوه بر این، این گزارش با بررســی مثال های همگرایــی فناوری ها در 
حوزه های مختلف، مانند زیست شناسی مصنوعی و زیست-فوتونیک، به تعدادی 

از مسائل بالقوه اشاره می کند که نیاز به توجه بیشتری دارد.
این سند، گزارش نهایی کار بر روی چالش ها و فرصت های نوآوری از طریق فناوری 
است که به عنوان بخشی از برنامه ۲۰1۲-۲۰11 کار و بودجه )PWB(، در حوزه 
خروجی 1,3,۲ )سیاســت های علمی و نوآوری( انجام شــده است. این گزارش 
توسط دبیرخانه کمیته سیاســت گذاری فناورانه و علمی )CSTP(، با استفاده از 
ورودی های جداگانه کریستین انزینگ1 و دوگالس رابینسون۲، انجام شده است. 
این گزارش به منظور بازبینی به CSTP ارســال شده و در 31 اکتبر سال ۲۰13 

تایید شده است.

عالقه و تمایل به فناوری های همگرا از اوایل قرن بیســتم 
به وجود آمده است. در آن زمان، برنامه NBIC 3 پیش بینی 
می کرد که ادغام و تلفیق رشته های مختلف در زمینه های 
تحقیق و توســعه علوم جدید )R&D(، به همکاری هایی در 
قالب نوآوری های فناورانه منجر خواهد شد که نه تنها زندگی 
بشر را دگرگون خواهد ساخت؛ بلکه بدن انسان را به منظور 

عملکرد بهتر تقویت خواهد نمود.
پس از گذشت بیش از یک دهه، با وجود اینکه محرک اصلی 
این امر، پتانسیل موجود برای رسیدگی به چالش های بزرگ 
اجتماعی است؛ اما هنوز کشش به سمت تلفیق گونه جدید 
فناوری های موثر و کلیدی وجود دارد. این گزارش، ســیر 
تکاملی چشم انداز اصلی فناوری همگرا تا به امروز را توصیف 
کرده و بیان می کند، که این چشم انداز ممکن است به عنوان 
یک نماد و نشانه از پویایی گسترده همگرایی فناوری در نظر 

گرفته شود.
امروزه، هم در منابع نوشــتاری و هــم در مباحث پیرامون 
»فناوری های همگرا« و »همگرایی فناوری«، تفاوتی بین 
این دو اصطالح وجــود دارد. »فناوری های همگرا« معموالً 
به عنوان یک اصطالح جامع مورد اســتفاده قرار می گیرد 
و به گروهی از فناوری ها که پتانســیل ادغام و تلفیق شدن 
در یکدیگر را دارند اطالق می شــود. چنین تلفیقی منجر 
به هم افزایی و منافع مشــترک واحدهای اولیه می شــود. 
بدین ترتیب، این اصطالح عموماً در چرخه سیاست گذاری 
هنگام در نظــر گرفتن گزینه های پیــش رو، اولویت بندی 

مباحث، تنظیم سیاســت ها و اجرای برنامه های پشتیبانی 
جدید، مورد اســتفاده قرار می گیرد. »همگرایی فناوری«، 
به مثال هــای خاصی اشــاره دارد که نشــان دهنده ایجاد 
همگرایی واقعی میــان فناوری های خاص و نحوه تاثیر این 
همگرایی بر فعالیت های تحقیقاتی و توسعه جوامع علمی 
و فناورانه اســت. بدیــن ترتیب، این بحث بیــش از اینکه 
موجب گســترش مباحث مرتبط با سیاست گذاری شود، 
به فعالیت های تحقیقاتی واقعی و نوآوری در شــرکت ها و 
آزمایشگاه های عمومی مربوط می شود. در حالی که اصطالح 
»فناوری هــای همگرا« بــه وعده هایی در آینــده نزدیک 
مربوط می شــود، اصطالح »همگرایی فنــاوری« بر تحقق 
این وعده در حال حاضر تاکید دارد.  این گزارش با بررسی 
مثال هایی از همگرایی فناوری ها در حوزه های مختلف مانند 
زیست شناسی مصنوعی و زیست-فوتونیک، تعداد معینی 
از مسائل بالقوه را مشــخص می کند که نیاز به توجه بیشتر 

دارند. این موارد عبارتند از:
تاکید بیش از حد بر اســتفاده گســترده از عنوان فناوری 
همگرا؛ اگرچه این امر برای تعیین اولویت ها )برای برنامه ها 
و سیاســت های مالی( مفید اســت؛ اما ممکن است مانع 

همگرایی فناوری در توسعه تولید و تحقیق شود.
موارد همگرایی فناوری، ویژگی های متفاوتی را برای مباحث 
چند رشته ای و بین رشته ای نشــان می دهد که هر کدام به 
سیاست ها و راهبرد های هماهنگ کننده متفاوتی نیاز دارد؛

هماهنگی و پیوستگی در ســطح تحقیقات علمی، به ویژه 

از لحاظ توســعه ابزار علمی، انواع فرهنگ های پژوهشــی 
و دسترســی به تکنســین های ماهر، موضوع مهمی برای 
همگرایی است؛ تجاری ســازی فناوری های همگرا، چالش 
بزرگی را در زمینه راهبرد های مدیریت سرمایه های فکری و 

توسعه مدل های تجاری جدید به وجود می آورد.
زیرساخت تولید فناوری که باید برای انتقال دانش علمی-
فنی به تولیدات و کاربردهای آن در جامعه مورد توجه قرار 
گیرد، به عنوان بخشی از مبحث همگرایی فناوری مخصوصاً 
در جایی که زنجیره ارزش های فعلی وجــود دارد، در نظر 

گرفته می شود.
درک اجتماعــی و مقبولیت فناوری هــای همگرا به دلیل 
پیچیدگی اکثر فناوری های نوظهور، کاربردهای چندگانه و 
بالقوه آنها و چالش های اداری موجود، باید به طور خاص در 

امور سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرند.
در نظر گرفتن افکار عمومی در طراحی و توسعه فناوری های 
همگرا، چالش قابل توجهی به شمار می رود. با افزایش تاکید 
بر مشــارکت عمومی در R&D و زمینه رو به رشد نوآوری و 
پژوهش، درک بیشــتر حالت های مختلف این مشارکت، و 
افزایش دامنه تجربیات و اقدامات، ضروری به نظر می رسد. 
اگر بحث های نظری در مورد پیشــرفت انســان بتوانند با 
بهره گیــری از نمونه های گویای همگرایــی در حوزه های 
خاصی مانند حوزه ســالمت، انرژی، و حمل و نقل، برتری 
خود را تثبیت کنند، مطالعات علوم اجتماعی و مشــارکت 
عمومی در فناوری های همگرا، بیش تر مثمر ثمر خواهد بود.

از اوایل قرن بیست  و یکم، اشتیاق خاصی در زمینه فناوری های 
همگرا، به ویــژه در ایاالت متحده آمریــکا و اروپا، در چرخه 
سیاست گذاری به وجود آمد و این عالقه مندی هنوز هم در 
حال گسترش است. در آن زمان، چشــم انداز روشنی برای 
همگرایی نانوفناوری، زیست فناوری، فناوری اطالعات و علوم 
شناختی )NBIC( تصور می شد و این رویکرد با اشتیاق موجود 
نسبت به آن فناوری ها )که توسط منابع مالی مورد حمایت 
قرار می گرفت؛ به ویژه، نانوفناوری( همراه بوده و به طور عمیق 
با ایده های ارتقا سالمتی و عملکرد انسان در ارتباط بوده است. 
اگرچه چشم انداز اولیه به صورت های مختلف و جدید تکامل 
یافته اند؛ اما موضوع فناوری هــای همگرا در مباحث مرتبط 
با سیاســت گذاری نوآوری، علم و فناوری، خود را به قدرت 
نشان می دهد. از آن زمان تاکنون، »فناوری همگرا« به عنوان 
یک اصطالح جامع، افق روشنی را برای ایجاد تغییرات بالقوه 
در صنایع و جوامع ترســیم می کند. این تغییرات در ابتدا با 
طرح های کلی برای کمک به ارتقای انسانی4 همراه بوده و اخیراً 
با ارائه راه حل های بالقوه، بــرای چالش های بزرگ اجتماعی 
شامل مدیریت کالن شهرها، نظارت جهانی، تولید آب پاک و 

امنیت غذایی به منحصه ظهور می رسد.

در پنج ســال گذشــته، عالقه مندی موجود به حوزه های 
خاص همگرایی رو به رشد بوده است و این عالقه مندی، در 
چارچوب سیاست های فناورانه، ارائه یک محرک برای ایجاد 
نقشه راه۵ و توسعه مراکز پژوهش اختصاصی6 )برای مثال، در 
اطالعات عصبی )در سطح اولیه پژوهش( و در زیست شناسی 
مصنوعی(۷ همچنان رو به افزایش است. فناوری های همگرا 
در برنامه های بودجه )برای مثال، در چارچوب برنامه هفتم 
اتحادیه اروپا8 و در ژاپن در IBEC 9 بستر نوآوری AIST( نیز، 
در نظر گرفته شده است. این گزارش بر موارد خاص همگرایی، 
و چالش ها و فرصت های پیش آمده تمرکز کرده و تشخیص 
مفاهیم سیاست گذاری را که احتماالً توجه ویژه ای را می طلبد، 
امکان پذیر می سازند. این گزارش تأیید می کند که همگرایی به 
چشم انداز آینده فناوری ها برای تقویت عملکرد انسان )وعده 
اصلی اوایل قرن بیست و یکم( محدود نمی شود، بلکه امروزه 
نیز، در نمونه های واقعی همگرایی جوامع علمی، ظهور تولیدات 
فناوری های نو، زیرساخت های تولید و کاربرد فناوری ها در 
جامعه، مشاهده می شود. موارد محسوسی از همگرایی وجود 

دارد که این گزارش تاکید خاصی بر آنها دارد.
این گزارش، ویژگی ها و مفاهیم همگرایی در این بخش و دو 

زیربخش دیگر را مورد بررسی قرار می دهد و با خالصه ای از 
مفاهیم بالقوه سیاست و برخی مالحظات همراه است.

بخش بعدی )بخش ۲(، یک پیش زمینه تاریخی را که باعث 
ایجاد عالقه مندی کنونی در همگرایی شده است، ارائه می دهد. 
این کار با توصیف خواستگاه های اصطالح جامع »فناوری های 
همگرا« و »NBIC« انجام می شود، و به کنترل و پایش مستمر 
تغییرات از »مباحث اســتفاده از عنوان فناوری همگرا«، به 
»تمرکز بر موارد همگرایی بین رشته ها و بخش ها« می پردازد.
بخش 3، ویژگی های همگرایی فنــاوری را به همان حالت 
امروزی ترسیم می کند. این گستره عظیم موضوعی، از طریق 
پنج رویکرد دنبال خواهد شد: 1( همگرایی در پژوهش )تولید 
علم(؛ ۲( تجاری سازی نتایج حاصل از پژوهش های همگرایی؛ 
3( همگرایی در توسعه محصوالت و تولید؛ 4( همگرایی در 
مقبولیت اجتماعی؛ ۵( مباحث اجتماعی در مورد همگرایی. 
در شماره پیشــین بخش اول، دوم و قسمتی از بخش سوم، 
آورده شد. در این قسمت به ادامه بخش سوم و بخش چهارم 
می پردازیم. بخش چهارم، مفاهیم همگرایی را بررسی می کند 

و بخش پنج، نتایج بدست آمده را ارائه خواهد کرد.

خالصه گزارش

 مقدمه

)قسمت دوم( 
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این بخش، پنج حــوزه فعالیــت همگرایــی را در نظر 
می گیرد: الــف( پژوهش علمی؛ ب( تجاری ســازی؛ ج(
توسعه محصوالت و تولید؛ د( بازارها و مقبولیت فناوری 
توســط جامعه؛ و ه( مباحث و مطالعــات اجتماعی. در 
شماره قبل به بررسی 3 حوزه فعالیت اول پرداخته شده 

است و در ادامه بررسی ۲ حوزه باقی مانده می پردازیم.

3-4( پذیرش فناوری ها
همان طور کــه در این گــزارش توصیف شــد، هنگام 
فکرکردن در مورد مفهوم همگرایی، می توان هم آینده 
نزدیک و هم آینــده دور را مورد ارزیابی قــرار داد و به 
نمونه هایی کــه امروزه رخ می دهنــد، تعمیم داد. فصل 
بعدی، برخی از مسائل را که در بحث فناوری های همگرا 
مطرح بوده و جامعه با آنها دســت و پنجه نرم می کند، 

مورد بررسی قرار می دهد.
در این بخش، همــگام با هــدف فراگیر ایــن گزارش 
)توجه به شــرایط خاص همگرایی، فرصت ها، چالش ها 
و پیامدهــای سیاســی(، وعده های گســترده فناوری 
همگــرا، از طریق مثال های مشــخصی کــه در زمینه 
تحقق فناوری در حوزه های اجتماعی آورده شده است، 
اســتخراج می شــود. برای مثال، تلفن هوشــمند وارد 
جامعه شــده و ارتباطات و فرهنگ را شکل داده است. 
همان طور که مفاهیــم اجتماعی و رشــته های علمی 
متعددی در همگرایی فناوری وجود دارد، نفوذ اجتماعی 
فناوری هــای همگــرا هماننــد بســیاری از وعده های 
کاربردی، متفــاوت خواهد بود. علی رغــم پرداختن به 
مســائل مربوط به پذیرش همگرایــی در جامعه، مثالی 
برای بیان انواع چالش هــا و فرصت ها در زمینه پذیرش 
چنین فناوری هایی از ســوی جامعه، با جزئیات بیشتر 

ارائه می شود1۰ .
این بخــش پــس از توصیف اصطــالح نفوذ 

اجتماعــی، به یک حوزه جدیــد همگرایی 
تحــت عنوان »بهداشــت هوشــمند11« 
هوشــمند،  بهداشــت  زد.  می پــردا
گســتره عظیمی از گزینه های فناوری 
ا پوشــش  لقــوه ر ربردهــای با و کا
می دهد، ولــی در اینجــا تمرکز روی 
زیرمجموعه ای از کاربردهای فناوری 

تحت عنوان »نظارت بیمار از راه 
دور1۲« خواهد بود. یافته های 

حاصل از یک پــروژه با چند 
ســهام دار13 کــه موانــع 
مربوطه را مورد بررســی 
قرار داده اســت، در میان 

متن ارائه می شود.
مقدمه ای بر نفوذ اجتماعی 

و پذیرش فناوری
نفــوذ اجتماعــی، فراینــد 

پذیــرش یک فنــاوری جدید 

در محیط جامعه اســت. ایــن محیط می تواند شــامل 
سیســتم مراقبت های بهداشــتی، فعالیت های تفریحی 
)مانند بازی(، حمل و نقل، خرید و مصرف مواد غذایی، 
انجمن ها و غیره باشــد. ایــن کار به فرهنــگ و رفتار 
اجتماعی و اینکه چگونه فناوری جدید با سیستم رفتاری 
و فرهنگی جامعه سازگار می شود، یا به بیان دیگر، اینکه 
چگونه جامعه این فنــاوری را می پذیرد و تغییرات الزم 
برای تطبیق با گزینه فناوری جدیــد را انجام می دهد، 
بستگی دارد. حالت دوم که از آن به »کشش اجتماعی« 
یاد می شود، در حوزه هایی مانند تلفن همراه و اینترنت 
که ارتباطات اجتماعی از لحاظ ســرعت و نیاز را شکل 
داده و به مدل های تجاری نوینی نیازمند اســت )برای 

خدمات آنالین و غیره(، مشاهده شده است.
مثــال: نظــارت از راه دور خانگی بــرای مراقبت های 

بهداشتی
از لحاظ تاریخی، همگرایی فناوری های اطالعات و ارتباطات 
نه تنها تعداد قابل توجهی از فناوری های نو را به وجود آورده 
است، بلکه روش های نوین تجارت و ارتباط با دوستان و 
همکاران را نیز توسعه داده است. برای مثال، مدل های 
تجاری جدید بــر مبنای فناوری هایــی مانند تلفن های 

هوشمند و تبلت ها به وجود آمده اند.
فناوری موجود، حوزه ای از کاربرد را شــامل می شــود 
که حسگرها، دســتگاه ها و سیســتم های ارتباطی را به 
منظور کمک به افراد در خانه، با یکدیگر تلفیق می کند. 
مزیت احتمالی اســتفاده از انفورماتیک برای تشخیص 
این موضوع مهم در خارج از محیط بیمارســتان که آیا 

متی  ســال

شخص در خطر اســت یا نه، به عنوان یک حوزه کلیدی 
شناخته می شــود، به ویژه، با توجه به نیازهای جمعیت 
سالمند و شیوع بیماری های خاص، به مدل های مراقبت 

بهداشتی نوینی نیاز خواهد بود. 
نظارت از راه دور، »یک فرایند خودکار برای انتقال داده 
از وضعیت سالمتی بیمار از خانه به سیستم مراقبت های 
بهداشتی مربوطه« است؛ یعنی استفاده از فناوری های 
اطالعات و ارتباطات )ICTها( برای ارائه انواع مراقبت ها 
در محیط خانگی، با هدف حمایت از زندگی مســتقل. 
کاربردهای بســیاری برای »نظــارت از راه دور« هم در 
توسعه فرآیندهای جدید و هم در کاربردهای روزمره با 

انواع درجه های اتوماسیون وجود دارد.
با این حــال، علی رغم ســرمایه گذاری های قابل توجه، 
و تالش هایــی کــه تاکنون انجام گرفته اســت، ســند 
متقاعدکننده ای که نشــان دهد ورود حوزه انفورماتیک 
به فناوری های جدید، مقرون به صرفه اســت، به دست 
نیامده است )گیکواد و وارن14 ۲۰۰9، ویتاکا1۵ ۲۰۰9(. 
برای مثال، شرکت مشاوره  گارتنر16، نظارت از راه دور را 
در حال حاضر از روی بی میلی و دلسردی انجام می دهد 

)ادواردز1۷ ۲۰۰9(. 
دانشــگاه کاردیف برای درک بیشتر این موضوع که چرا 
این حوزه نتوانســته به طور موفقیت آمیز به کاربردهای 
مراقبت های بهداشــتی تبدیل شــود، پژوهشی را آغاز 
کرده است. هدف از انجام این کار، تعیین یک دستورکار 
پژوهشــی با هدف توســعه روش های تشخیص مناسب 

و موثر برای مشــکالتی اســت که عموماً توسط 

3-مشخصات 
همگرایی فناوری

منبع عکس: Hardisty A. 2010شکل 1. چالش های همراه با اعمال فناوری در تنظیمات درمانی

بیمــاران مبتال به نارســایی های قلبی یــا دیابت، تجربه 
می شوند. در مطالعه مذکور، تعدادی از نهادهای ذی نفع، 
در یک عملکرد جمعی، به منظور دستیابی به چالش های 
اجتماعی و فناورانه برای »نظــارت از راه دور«، گرد هم 

آمده اند )به عنوان زیرمجموعه ای از بهداشت هوشمند(.
عنصر کلیدی این فعالیت، کارگاه آموزشــی یک روزه ای 
بود که محققان و توســعه دهندگان فنــاوری، مراقبین، 
کارشناسان مراقبت های بهداشــتی، مدیران و مسئولین 
برنامه ریزی خدمات از خدمات بهداشــت ملی18 بریتانیا 
گرد هم آمده بودند. برای تصور بهتر و دقیق تر، چالش ها 
به دو گروه مهم تقســیم شــده اند: »موانع پیشرفت« در 
مســیرهای مورد نظر R&D و »چالش های صنعت ذخیره 

سازی19«.
آنچه واضح است موانع خاص موجود در پژوهش و توسعه 
مربوط بــه ورود فنــاوری در سیســتم های مراقبت های 
بهداشتی اســت. این موانع ناشــی از نبود درک روشن از 

این واقعیت اســت که: )الف( کدام شــاخص های بالینی، 
مهم ترین، حساس ترین و مفیدترین شاخص های کاهش 
احتمالی ســالمتی هســتند؛ )ب( کمبود مدل های مفید 
پیش بینی برای قضاوت در مورد اینکه منظور از »کمبود 
ســالمتی۲۰« چیســت؛ )ج( مشــتری و مخاطب اصلی 
پیاده سازی روش های تشخیص اولیه چه کسانی هستند 
)مانند بیمار یا ارائه دهنده خدمات سالمتی(؛ )د( فناوری 

به چه کسی فروخته می شود. 
به طور مشــابه، این مقاله، به طرح مسائلی نیز می پردازد 
که از روش هایی نشــات می گیرند که فنــاوری به منظور 
محدود کــردن موارد اســتفاده آن و نیز برای اســتفاده 
در حوزه هایــی کــه توســط توســعه دهندگان فناوری 
تعریف نشــده اند، طراحی شــده اند. برای مثال می توان 
به حسگرهایی اشاره کرد که بر اســاس مدل های خاص 
تشخیص، طراحی و ساخته شده اند )حسگرهایی که برای 
اهداف خاص طراحی شده اند، مزیت چنین فناوری هایی 

را برای مواردی که مسائل پیچیده مربوط به سالمتی )یا 
عوارض مشترک( دارند، محدود می کند(.

از دیدگاه پزشــکی، نبود شفاف ســازی در پروتکل های 
پاســخ گویی و تصمیم گیری های پزشکی، مانع بکارگیری 
گســترده چنیــن فناوری هایــی می شــود. بنابرایــن، 
متخصصیــن بالینی بایــد جهت بکارگیــری »نظارت از 
راه دور« برای رســیدن به موفقیت،  به طور موثر در این 
کار ورود پیدا کنند. موانع دیگری که مشــاهده شده اند، 
شامل ارتباط بین سیستم های ملی نوآوری و سیستم های 
ملی مراقبت بهداشــتی هســتند )برای مثــال، هنگامی 
که خدمات از منبع خارجی تأمین شــده و یــا بین منابع 
مختلف توزیع می شــود، مسئله این اســت که مسئولیت 
تصمیم گیری بــر عده چه نهادی خواهــد بود؟(. نوآوری 
بر مبنای مصرف کننده یا در ســطح عمومی موجب ایجاد 
اختالل می شــود، و ســازمان های بزرگ مانند خدمات 

بهداشتی ملی بریتانیا )NHS( به سختی می توانند. 
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این بخش، مثال »نظارت از راه دور« را به عنوان حوزه ای از 
فناوری همگرا ارئه کرد که بکارگیری آن در دهه گذشــته، 
محل بحث و نزاع بود. تجهیزات فناوری موجود هســتند؛ 
ولی بکارگیری عملی آن ها برای کاربردهای گســترده تر در 
مراقبت های بهداشــتی همچنان به عنوان یک چالش باقی 

مانده است. 
در این مثال، مسائل مربوط به ســاختارهای تصمیم گیری 
)وقتی شاخص مشخصی از یک بیماری تشخیص داده شد(، 
و چارچوب قانونی- پزشکی که به تصمیم ها و فعالیت های 
مبتنی بر سیستم نظارت از راه دور مربوط می شود، المان های 
مهمی را نشــان می دهد که باید در بکارگیری فناوری های 
همگرا در عمل مــد نظر قــرار گیرند. در اینجا، ســاختار 
سازمانی، سیاست های موجود برای مراقبت های بهداشتی 

و ساختارهای بیمه، نقش مهمی را ایفا می کنند.

تعداد زیادی از مسائل مربوط به نفوذ اجتماعی، واضح و آشکار 
هستند و می توان با برداشتن گام بعدی، فرصت ها و تنش های 
مشابهی را برای حوزه های دیگر »سالمتی هوشمند« -که 
خود یکی از حوزه های وعده داده شده در همگرایی فناوری 
یه شمار می رود- به دســت آورد.  جدای از مثال »نظارت از 
راه دور«، اگــر فناوری های همگرا بتوانند وعده مشــارکت 
در چالش های اجتماعی بزرگ را برآورده ســازند )بخش 1 
و ۲(، و از طرفی، مزیت های پژوهش همگرایی محقق شود، 
به کارگیری و نفوذ اجتماعی، المان های مهم و تاثیرگذاری 
به شــمار خواهند رفت. در اینجا به منظور بدســت آوردن 
سناریوهای مورد استفاده در آینده و سیاست های مناسبی 
در قبال بکارگیری-نفوذ اجتماعی به عنوان بخش مهمی از 
پژوهش همگرایی، به ویژه، در حوزه هایی از همگرایی فناوری 
که به سیســتم اجتماعی پیوند خورده اند )مانند تولید مواد 

غذایی، مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل و غیره(، می توان 
از نقطه ورودی۲4 حمایت کرد. 

مطالعات پژوهشگران علم و فناوری بر روی »پویایی درک« 
و »اســتفاده از فناوری های جدید« متمرکز شــده  است. 
برای نمونــه، مطالعات مدیریت راهبــردی، به این موضوع 
می پردازد که چگونه فناوری های نویــن، بر صنایع موجود 
و فعالیت های کاربران منطبق می شــوند، یــا اینکه چگونه 
آن ها را شکل می دهند )ون د پل۲۵ 1998، الزن۲6 ۲۰۰4(. 
سیستم های حمایتی مانند ساکروباست۲۷ )الردو۲8 ۲۰۰۲(، 
که به کارخانه ها برای دستیابی به سناریوهای نفوذ در آینده 
کمک می کنند، توسعه یافته اند و از چنین دیدگاه هایی بهره 

می برند.

خود را با تغییرات مخــرب وفق دهند چرا که آن ها برای 
حفظ یک نوع و ســطح مشــخص از خدمات مناســب 
هســتند. برای آن ها اینکه چابک باشــند و خــود را با 
روش های نوین کار تطبیق دهند، کار آســانی نیست و 
این کار نیازمند اســتفاده از گزینه هــای فناورانه جدید 
)هاردیستی۲1 ۲۰11( اســت. از طرف دیگر، این نهادها 
برای تحقق مزیت هــای یک روش پایــدار کاماًل مجهز 
هســتند؛ تا اینکه بخواهند به ســوی گزینــه جدیدی 
حرکت کنند. مشــکالت موجود در اتخاذ سیاســت ها 
و چارچوب های قانون گذاری ســریع با هــدف انطباق 
با امکانات ناشــی از نوآوری فناورانــه، از جمله عوامل 
کلیدی برای توســعه نظارت از راه دور به شمار می روند. 
در ســازمان های بزرگ، پروژه های خاصی ممکن است 
عالقه مندی محلی و حمایــت در یک بازه زمانی  محدود 
را به وجود آورد. با این حــال، در مورد NHS و خدمات 
اجتماعی در بریتانیا هیچ ســندی وجود ندارد که نشان 
دهد برای عادی ســازی۲۲ خدمات جدید نظارتی، تغییر 

سیســتمی و هدفمند مورد نیاز است. برای فناوری های 
»نظــارت از راه دور«، هــرگاه خدمــات بیــن چندین 
ارائه دهنده )خدمات( توزیع شــده باشــد، بــا توجه به 
موقعیت مســئول تصمیم گیری، شــفافیت کافی وجود 
نخواهد داشــت. این مســئله در عمل تاکنــون در نظر 
گرفته نشــده است و ممکن اســت نیازمند تغییراتی در 
نحوه طراحی و مدیریت خدمات باشــیم. این کار برای 
چارچوب های قانونی- پزشــکی پیامد هایی را به همراه 
دارد. همچنین، نبود آســایش و اطمینان نیز وجود دارد 
که از عدم قطعیت موجود در پاسخ گویی به فعالیت ها و 
نیز نواقص موجود در دانش و فهم سیستم های مراقبتی 
سرچشــمه می گیرد. صنعت ذخیره ســازی، در طراحی 
و فــروش فناوری های نظــارت از راه دور، با چالش های 
گوناگونی مواجه اســت. مقیاس پذیری در سطح عمومی 
)که به معنی درک گســترده سیســتم فناوری اســت( 
توسط قیود موجود در مهارت ها، محدود می شود: هنوز 
کارشناســان آموزش دیده- هم متخصصین بالینی و هم 
تکنســین ها۲3- به تعداد کافی وجود ندارد. مسائل مهم 

دیگر عبارتند از: توســعه مورد نیاز مدل های خدماتی، 
شناسایی سازوکار ورود فناوری های نوین به کاربردهای 
عملی و پرســش های موجود پیرامون قابلیت اطمینان 

پزشکی و ایمنی.
از دیدگاه مثبت )که در شکل 1 نشان داده نشده است(، 
نوآوری در فنــاوری و ایجاد تغییــرات مهم در خدمات 
موجب به وجــود آمدن فرصت های جدیدی می شــود. 
بیمــاران آگاه و توانمنــد می تواننــد در مراقبت هــای 
بهداشتی و مســائل مربوطه، مشارکت داشــته باشند. 
دسترســی به داده های جدیــد و اطالعات تفســیری 
شفاف می تواند ســازوکار توانمندی در توصیف شرایط 
)اســترس زا یا جدی بودن( برای بیمار باشــد. تمایل به 
افزایش مشــارکت بخش خصوصی در ارائه مراقبت های 
بهداشــتی، فرصت های تجــاری خوبی بــرای خدمات 
تشخیص اولیه در ســطح عمومی و مقیاس بزرگ ایجاد 

می کند.
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مقاالت مربوط به فناوری های همگرا که در این شــماره به چاپ رســیده اند، در ادامه 
ارائه می شوند. چیزی که مشــهود است، این اســت که اگرچه »فرابشریت«41 مسئله 
مهمی است؛ اما مباحث پیرامون جنبه های اجتماعی و اخالقی فناوری های همگرا، از 
طریق زمینه های کاربردی خاصی مورد بررســی و ارزیابی قرار می گیرند. برای نمونه، 
هوشمندی محیط، پزشــکی مولکولی، رابط )فصل مشترک( ماشین و مغز و غیره. این 

مقاالت به منظور نشان دادن این تمرکز، در زیر فهرست شده اند.
سرمقاله:

»تنش ها و فرصت هــا در همگرایی: تغییر مفاهیــم بیماری در پزشــکی مولکولی«، 
بونینک4۲.

»ذهن و پزشکی. در مورد مفاهیم و پیامدهای اخالقی استفاده از واسط های ماشین و 
مغز«، اسکرمر43.

»فناوری های همگرا، تغییر مرزها«، تسجالینگ44، بونینک، والهاوت4۵، ون است46.
»مراقبت از نظم نمادین. چگونه فناوری های همگرا مفاهیم ما را به چالش می کشند«، 

تسجالینگ، بونینک، ون است.
»بازی خدا در رد پاهای فرانکنشتاین: زیست شناســی مصنوعی و معنی زندگی«، ون 
دن بلت4۷. وربیک48، »هوشمندی محیط و فناوری وسوسه کننده: مرزهای مبهم بین 

انسان و فناوری«.

نکته 6. شماره ویژه در مجله 
»اخالق نانو« در مورد فناوری های 

همگرا

تعــدادی از مطالعــات، توجه خــود را بــر تأثیرات 
اجتماعی بالقوه معطوف کرده اند. برای نمونه می توان 
به پروژه »کانتکس« و »ســاخت زندگــی بهتر« )ون 
است و استمردینگ ۲۰1۲( اشاره کرد. پروژه ساخت 
زندگی بهتر، همگرایــی را در حوزه های بخصوصی از 

زمینه های مهندسی زیستی مورد بحث و بررسی قرار 
می دهد49 .

NBIC و فنــاوری همگرا، در کانون توجــه بحث های 
عمومی قرار دارند. دلیلی که برای این امر ارائه شــده 
اســت، بحث تاثیرات اجتماعی- اقتصادی اســت که 

معموالً نیروی محرکه ای برای فعالیت های مشــارکت 
عمومی محسوب می شود. مسائل این تأثیرات۵۰ شامل 
حریم خصوصی، برابری، توزیع ثروت، تأثیر بر جوامع 
خاص، توزیع منابع، و ســالمتی بالقوه و ریســک های 

محیطی است.

 گوگل اســکوالر38( انجام گرفته است. یک پژوهش دیگر از 
طریق مجالت، موجب دستیابی به مراجع و توصیف هایی از 
فناوری همگرا شده است. مجالتی مانند اخالق نانو )انتشارات 
اسپرینگر39(، درک عمومی علم )انتشارات سیج4۰(، مطالعات 
عمومی علم )انتشارات سیج(، که مشــارکت اجتماعی در 
فناوری ها و علوم نوظهور را گزارش می کنند، مطالعه شده اند. 

عجیب نیســت که مباحث کمی بــه NBIC و فناوری های 
 NBIC ،همگرا اختصاص داده شده اســت. در روزهای اولیه
و فناوری های همگرا به تقویت انسان و به تبع آن، گفتمان 
اخالقی و اجتماعی )عمدتاً در دنیــای محققان آکادمیک( 
متمرکز می شــدند. در کنار توصیف گسترده »همگرایی« 
)به بخش ۲ مراجعه شود(، مثال هایی که برای تبیین مفهوم 

آن ارائه شد می توانند به شناســایی چالش ها، موضوعات و 
فرصت هایی که در شرایط خاص همگرایی به وجود می آیند، 
کمک کنند. برای مثال، در شماره ویژه مجله »اخالق نانو« در 
۲۰۰9، موضوعات اخالقی و اجتماعی، اغلب به کاربردهای 

خاص متمرکز شده بود. )به نکته 6 مراجعه شود(

 3-۵(  مباحث و مطالعات اجتماعی

اکثر بحث ها در روزهای اول NBIC در سراســر جهان حول 
تقویت انســان از طریق بهبــود عملکردهای انســان )هم 
اجتماعی۲9 و هم فردی( انجام می شد. وعده های مراقبت های 
بهداشتی از ایمپلنت ها مانند محرک های مغزی، پروتزها و 
اندام های مصنوعی، اغلب با ایده توسعه عملکرد افراد سالم 
تلفیق می شد تا شخصی فراتر از یک فرد سالم را به وجود آورد 
)سویرســترا3۰ ۲۰۰9(.  در نیمه دوم دهه اول قرن بیست و 

یکم، وعده های فناوری همگرا گسترش یافت. مفاهیم تقویت 
انسان، بیشتر بیان شد و فناوری های دیگر ظهور کردند )برای 
مثال، فناوری عصبی مانند فناوری تحریک مغز )ایمپلنت های 
مغزی(، نظارت از راه دور برای مراقبت های بهداشتی و ایجاد 
شیوه های جدید زندگی در سطح سلول ها )زیست شناسی 
مصنوعی31((. پروژه هایی مانند کانتکس3۲)۲۰۰9( و ساختن 
زندگی کامل33 )ون اســت34 و اســتمردینگ3۵ ۲۰1۲( به 
مفاهیم خاصی تمرکز می کنند. برای نمونه، پروژه »ساختن 
زندگی کامل36«، به مفاهیم گسترده مهندسی زیستی توجه 

کرده و مسائل اجتماعی و اخالقی در زیرگروه های مختلف 
مهندسی زیستی را مورد بررســی قرار می دهد. در بررسی 
انجام گرفته برای تهیه این گزارش، بحث های اجتماعی در 
خصوص »فناوری همگرا« محدود بودند یا وجود نداشتند. 
این در حالی است که در روند تحقیقاتی این گزارش چندین 
پروژه مورد بررســی قرار گرفتند؛ مثال NBIC2؛ کانتکس؛ 
و ساخت زندگی کامل3۷. هر ســه این پروژه ها فعالیت های 
جدیدی هستند که بر موضوعات اخالقی و اجتماعی و اداری 
تاکید می کنند. همچنین، این گزارش، شامل تحقیقی است 

4- پیامدهای 
همگرایی چیست

از ابتدای این گزارش ســعی بر آن بوده اســت تا از مبحث 
»فناوری همگرا« دوری گزیده و بر نمونه های واقعی تاکید 
شود. این فصل، با بررســی برخی از این  نمونه های واقعی 
و در نظر گرفتن چالش ها و فرصت هــای پیش رو، بر این 
پرسش که »پیامدهای سیاست موجود چیست؟« تمرکز 

کرده است. 

بحث بعدی عواملی را که بســیار مرتبط بــه این موضوع 
هستند را برجســته می کند که عبارتند از: )الف( پژوهش 
علمی؛ )ب( توســعه محصوالت و نوآوری؛ و )ج( تاثیرات 

اقتصادی و اجتماعی.
الف( مسائل موثر بر همگرایی در پژوهش علمی

همگرایی پیرامون بســتر های فناوری )ابزارآرایی۵1( یکی 

از روش هایی است که رشــته های مختلف از طریق آن، با 
یکدیگر همکاری کرده و در هم ادغام می شوند. تعداد زیادی 
از حوزه های همگرایی در ســطح پژوهشــی، حول چنین 
بستر هایی تشکیل می شوند و ایجاد و استفاده از این حوزه ها 
می تواند در بهم پیوستن جوامع، نقش موثری داشته باشد 

)به شکل ۲ مراجعه کنید(. ترسیم چنین بستر هایی 
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دشــوار اســت. تمرکز این موارد در مجالت دارای فرایند 
داوری، به ندرت به ســمت ابزارآالت می رود، به طوری که 
بسیاری از طرح ها کاربرد تجاری گسترده ای ندارند و تنها به 
عنوان یک عامل بازدارنده برای ثبت پتنت مورد توجه قرار 
می گیرند. با این حال، چنین بسترهایی باید از اجزاء اصلی 
همگرایی باشند و ســازوکار نظارت و پایش این عناصر در 
هدایت سیاست گذاری مربوطه می تواند مثمر به ثمر باشد. 
 بنابراین، تحقیقات بیشــتر در مورد اشکال و عملکردهای 
این بستر ها و جهت گیری کلی تحقیقات می تواند، سودمند 
باشد؛ به ویژه در سیاست منطقه ای، که در آن، حوزه های 
علم و نوآوری، قابل بهره برداری یا توسعه هستند. روش های 
که برای ارزیابی فرآیند تلفیق موفقیت آمیز رشته های علمی 
توسط این موسســات و با در نظر گرفتن مفهوم همگرایی 
مورد اســتفاده قرار می گیرند، می توانند مفید واقع شوند. 
در سال های اخیر، کار مشــابهی در خصوص نانوفناوری ها 
)که در آنها، همگرایی مشهود است( انجام شده است. پروژه 
PRIME Nanodistrict ۵۲، مثال هایــی از هماهنگی فعال 
بین زیردامنه های نانوفناوری ها است که از طریق تجمیع 
و گردهمایی بســتر های فناوری و ابزار آالت آن به دست 
می آیند و به کانون توجهی برای همگرایی بین رشته ها در 

حوزه های نانو تبدیل شده اند.
ب( مسائل موثر بر نوآوری و توسعه محصوالت

برای دســتیابی به موفقیت در نوآوری ها، ایجاد هماهنگی 
و تبادل اطالعــات بین بخش پژوهشــی، بخش صنعت و 
جزء ثالث )مانند قانون گذاران و ســرمایه گذاران( ضروری 
است. این مسئله در برنامه بودجه تحقیقاتی و سازماندهی 

حوزه های علمی و پژوهشی به رسمیت شناخته می شود. 
چالش های مربوط بــه زنجیره های ارزش کــه در فرآیند 

همگرا کــردن فناوری ها وجــود دارند، شــامل موارد زیر 
هستند: )الف( بازآرایی زنجیره ارزش موجود )سیستم های 
روی تراشه(؛ )ب( ایجاد مدل های تجاری )چاپ سه بعدی 
مورد اســتفاده در حوزه های کاربردی زیست پزشــکی(؛         
)ج( زنجیره های ارزش جدید. این موارد در بخش های قبلی 

مورد مطالعه قرار گرفته است.
آنچه مشهود است این است که برای تولید محصوالت، ایجاد 
ظرفیت های تولید، ســاخت و آزمایش مدل های تجاری 
جدید و توسعه پروتکل ها و استانداردها نیازمند صرف زمان 
و تالش کافی است. زمانی که حالت های جدیدی از تلفیق 
مواد و عملکرد های مربوط بــه آنها، از صنایع مجزای قبلی 
)و نهادهای مختلف قانون گذاری( به دســت می آیند، این 
مسئله خود را نشــان می دهد و چالش های مورد توجهی 
را برای زنجیره های ارزش پایدار ایجاد می کند. هماهنگی 
بین نهادهای فعال برای ایجاد یا انتقال زنجیره های ارزش 
بســیار حائز اهمیت اســت؛ زیرا این هماهنگــی عالوه بر 
استانداردهای فنی برای اجزای تشــکیل دهنده فناوری، 
استانداردهایی را برای فرآیندهای ساخت توسعه می دهد. 
فشارها و نیروهای محرکه برای ایجاد ارتباط بین پژوهش 
و نوآوری، و ســطح باالی عدم قطعیت۵3، منجر به توسعه 
تعداد زیادی فعالیت هماهنگ آینده محور می شــوند. در 
هشت ســال گذشــته، انجمن های پیش نگرانه ای بوجود 
آمده اند که نهادهای فعال را بــه منظور ایجاد زنجیره های 
ارزش، در میان عدم قطعیت بــاالی فناوری های همگرا و 
تنوع کاربردها و اشکال آن ها، هماهنگ و یک سو می کنند. 
در مورد نانوفنــاوری، اکثر پروژه ها از طریــق برنامه های 
بودجه تحقیقاتی تعریف می شــوند. در مورد اروپا، یکی از 
این بســتر ها، بســتر فناوری غربی برای نانوپزشکی است 

که در جایگاه یک شــبکه پژوهشــی عمومی و خصوصی 
R&D قرار گرفته و دســتورکارهای راهبــردی )انتظارات 
رســمی جامعه( را تعیین و نقشــه راه را ترســیم می کند. 
توصیف برنامه های آینده و پایدارســازی انتظارات، یکی از 
اهداف این بســتر ها بوده و منجر به برخی موفقیت ها شده 
است. در مقابل، تعامل با کاربران احتمالی نانوپزشکی، یکی 
از اجزای محســوس این بســتر فناوری غربی نبوده است. 
هدف »کنفرانس کلینام۵4« )کنفرانس ساالنه ای که جامعه 
پزشــکی )دکترها و محققان پزشــکی( برای دستیابی به 
آخرین پژوهش های مربوط به نانوپزشــکی و تخمین آینده 
احتمالی و دلخواه گرد هــم می آیند( تمرکز بر روی کاربران 
اســت. NanoBioRAISE، یک پروژه غربی بود که هدف از 
آن، تبیین اصول نظارت بر نانوپزشکی و چالش های اخالقی 
فراروی آن به منظور ارتقای هوشمندی نهادهای مدیریتی 
فعال و فعاالن نوآوری بوده است. با نظر به کل زنجیره ارزش، 
 R&D ۵۵)پراندین۵6 ۲۰1۲( بر انتقال MEDITRANS پروژه
نانوفناوری به زنجیره های ارزش پزشــکی تمرکز می کند. 
در این پروژه، مجموعه ای متشکل از انواع شرکت ها )شامل 
شرکت های دارویی بزرگ(، انتظارات را ارزیابی کرده و درصدد 
تشــخیص مهمترین رویکردهای نوآوری هستند. نوآوری 
از طریق همگرایی، نیازمند همکاری فعال میان رشته های 
گوناگون )به بخش ۲ مراجعه شــود( و ساختارهای صنعتی 
مختلف )به بخش 3 مراجعه شود( است و امکان تحقق آن در 
سراسر زنجیره ارزش وجود دارد. چنین همکاری  برای ایجاد 
زیرساخت- تولید- فناوری که امکان ساخت محصوالت جدید 
را از طریق همگرایی فراهم می کند، ضروری است. همچنین، 
مهارت های مورد نیاز در پژوهش و توسعه، مسئله مهمی در 
اکثر زمینه های همگرایی به شمار می رود. بررسی عمیق تر، 

الزاماتی که برای یک زیرساخت تولید فناوری نوظهور وجود 
دارد، می تواند در تهیه اطالعات مورد نیــاز برای اثرگذاری 
بر سیاست های حمایتی در زمینه نوآوری همگرایی، مفید 

واقع شود.

ج( مسائل موثر بر تأثیرات اجتماعی- اقتصادی
پیش بینــی تأثیرات بالقــوه فناوری های همگرا و توســعه 
روش های مدیریتی بر حوزه هایی که فعالیت هایی در آن ها در 
حال انجام است، ضروری به نظر می رسد. این کار فناوری هایی 
را که مفید هستند، فعال کرده و آن هایی را که مضر و مخرب 
هستند، محدود می سازد. ماهیت بالقوه فناوری های همگرا 
)مانند زیست شناسی مصنوعی و نانومواد زیستی که منجر 
به گسترش کاربردهای کاماًل جدیدی می شوند(، به معنی 
ایجاد یک تغییر کلی در ســاختارهای صنعتــی، بازارها و 
فرهنگ های کاربــران )برای نمونه، تأثیر تلفن هوشــمند( 
است. این مســئله برای برخی از مثال های ذکر شده در این 
 )OECD2014(و نیز در گزارش )گزارش )نانومواد زیســتی
که بر همگرایــی حاصل از نانوفناوری )مانند نانوپزشــکی( 
تأکید می کند، با جزئیات کامل توصیف شــده است. در هر 
دو مورد، تقابل ساختارهای مدیریتی و قانون گذاری وجود 
دارد. اگرچه بررسی عمیق تر کارایی ساختارهای همگرایی 
در تکامل و شکل گیری زمینه های فناورانه جدید، مفید فایده 
است، اما به موارد خاص همگرایی )برای مثال، مراقبت های 

بهداشــتی، مخابرات، انرژی پایدار و غیره( بســتگی دارد. 
بخش 4-3 مثالی از دنیای ســالمتی هوشمند ارائه می کند 
و پیچیدگی هــای نفوذ اجتماعی را به تصویر می کشــد و با 
گزینه های فناوری پایدار و نســبتاً غیــر جنجالی )نظارت 
از راه دور( روبرو می شــود. پیش بینی می شــود در صورتی 
که کاربردهای فنی به جامعه تزریق شــده و مورد استفاده 
قرار گیرند، حل دوباره مســائل مختلف با زمینه هایی مانند 
چاپ سه بعدی اعضا، زیست شناســی مصنوعی،  فوتونیک 
زیستی و نانومواد خوراکی و زیســت تخریب پذیر، اهمیت 
پیدا خواهد کــرد. بدین ترتیب، »فنــاوری همگرا«، زمینه 
منسجمی برای ظهور فناوری محســوب نمی شود، اما یک 
زمینه متنوع، ناهمگون و غنی به شــمار می رود )بنابراین، 
تعریف دستاوردهای اجتماعی »فناوری همگرا«، بی نتیجه 
خواهد بود(. پویایی و مسائل توصیف شده در این گزارش، گام 

اول را برای توصیف »همگرایی« هموار می کند. 
عالوه بر این، برای کنترل تحلیل های مطرح شده در حوزه های 
نوظهور همگرایی۵۷، نیازمند سیستم های پشتیبانی۵8 هستیم، 
و در حال حاضر، روش هایی وجود دارد )که برای نانوفناوری 
توســعه یافته اســت( که می تواند برای نیازهای همگرایی 

مناسب باشند۵9 .
با توجه به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی فناوری های همگرا، 
ردیابی و ارزیابی این تاثیرات ضروری به نظر می رسد. در واقع، 
OECD در این حوزه فعال اســت؛ برای مثال، این سازمان 

به طور گســترده به بررســی طرح ملی نانوفناوری آمریکا 
در خصوص شــاخص های تأثیرات اجتماعــی و اقتصادی 
می پردازد)واشنگتن دی سی، در ۲۷ و ۲8 مارس سال ۲۰1۲(. 
چیزی که در بحث های این انجمن مشهود بود این است که 
این تالش ها با موانع زیادی روبرو خواهد شد؛ زیرا به ندرت یک 
رابطه خطی بین فناوری و تاثیرات آن وجود دارد. این تاثیرات 
ناهمگن هستند و بین مراکز R&D و زنجیره های ارزش توزیع 
شده اند و خنثی سازی این فعالیت ها و تاثیراتی که بر یک نقطه 
اثر می گذارند، مشکل است. این یک مسئله عمومی است؛ ولی 
هنوز نیازمند توسعه شاخص ها هستیم. روشی که از عهده این 
کار بر می آید و در گــزارش OECD نیز به طور مختصر آمده 
است و بر نانوفناوری تاکید می کند، دستیابی به انواع مختلف 
مسیرهای اثر است. بسته به ماهیت نانوفناوری و مفهوم اصلی 
آن، الگوهایی برای تاثیرات وجود دارد و از روی آنها می توان 
شاخص هایی برای اثرات اجتماعی و اقتصادی به دست آورد. 
در این مورد، فعالیت کمی صورت گرفته، و بنابراین فرصتی 

وجود دارد تا به این چالش واقعی، توجه بیشتری شود.

نتیجه گیری

هنگام بررســی مبحث »فناوری های همگرا« با جزئیات 
بیشتر، مشــاهده می شــود که حوزه های علمی جدیدی 
پیرامون حالت های مختلف تلفیق رشته های علمی پدید 
می آیند و الگوهایی وجود دارد که می توان آن ها را ردیابی 
کرد. ابزارهایی نیز وجود دارند کــه الگوهایی با جزئیات 
کامــل را ردیابی می کننــد و این صرفاً یــک پیش بینی 
نیســت. تعدادی از زمینه هایی که همگرایی در آن ها رخ 
می دهد امیدوار کننده هستند، به طوری امید های زیادی 
پیرامون قدرت قابل تغییر آن ها در ایــن زمینه ها وجود 
دارد، و مثال هایی که در این گزارش ارائه شده است )مانند 
زیست شناســی مصنوعی و تولیدات پزشکی زیستی( به 
منظور انعکاس این موضوع انتخاب شــده اند. در نتیجه، 
اصطالح جامع »فناوری همگرا«، دید گسترده ای از موج 
فناوری قابــل تغییر در مقیاس بزرگ ارائــه می دهد؛ اما 
هنگام در نظر گرفتن ماهیت همگرایی، مشــخصات آن، 
گسترده، متنوع و غنی است. حتی اگر شعارهای موجود 

در فناوری های همگرا در طبیعت اغراق آمیز به نظر برسد، 
باز سیاست گذران نمی توانند وعده فناوری های همگرا را 
نادیده بگیرند. چالش این است که چه کار باید کرد. جدا 
از جزئیات موارد مختلف که باید به آن ها اشاره کنیم، در 
این گزارش دو رویکرد اصلی تعیین شد. اول اینکه پویایی 
موجــود در فناوری های همگرا کامــال از دایره اختیارات 
دولت خارج اســت ولی ممکن اســت دولت ها تشخیص 
دهند که روند جریان آن به چه صورت است )اینجا جایی 
است که ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند( و اقداماتی را 
تعریف کنند تا پیشرفت های در حال انجام را تعدیل کرده 
و آن ها را در مسیرهای بهتری قرار دهند. ثانیاً، »مثال های 
همگرایی« باید نقطه ورود باشد تا »فناوری های همگرا«؛ و 
این نیازمند بررسی سطوح باالتر همگرایی است نه بررسی 
پیدایش زمینه های جدید موجود مانند زیست شناســی 

مصنوعی و بهداشت هوشمند. 
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روند  نوظهور همگرایی فناورانه 
و  وظایف پارک های علمی

مترجم:  پوریا غفاری

امروزه بســیاری از دانشــمندان بر این باورند که فناوری های همگرا، و نه به 
طور خاص فناوری های اختصاصی، در قرن بیست و یکم پیشتاز خواهند بود. 
همگرایی فناورانه عبارت است از تلفیق حوزه های مختلف فناوری برای انجام 
وظایف مشابه. از آنجایی که ما در عصر همگرایی فناورانه به سر می بریم، بهتر 
است به این مسئله بیندیشیم که چطور می توان به نیازهای روزمره پارک های 
علمی پاســخ داد. همگرایی فناورانه یک روند برجسته در حوزه های تجاری 
است؛ اما تاکنون، به نظر می رسد که پارک های علمی به منظور بهره جستن از 
این روند، خط مشی ها و برنامه های مدیریتی خودشان را تغییر نداده اند. ما به 

منظور توسعه پارک های علمی روند زیر را توصیه می کنیم: 
ـ  تعیین قابلیت های همگرایی فناورانه

ـ  برقراری یک اکوسیستم همگرا با ایجاد پیوند میان سیستم های دودکشی1
ـ  ایجاد یک بستر همگرایی فناورانه

ـ  انجام تحقیقات بیشتر برای تقویت برنامه ریزی در زمینه فناوری های همگرا

کلمات کلیــدی: همگرایــی فناورانه-سیســتم نــوآوری جامع-دیدگاه 
میان رشته ای-اولویت رقابتی-تغییر پارادایم

چکیده

1( پس زمینه و روند همگرایی فناورانه
1-1( پس زمینه

نوآوری فناورانه از طریق امتــزاج فناورانه۲ یا همگرایی 
فناورانه3، اخیراً به یکی از موضوعات داغ مطرح در محافل 
دانشگاهی و صنعت بدل شده اســت. دولت کره جنوبی، 
ده صنعت را به عنوان ماشین های رشد برای نسل آینده 
انتخاب کرده اســت. فناوری اطالعات، زیســت فناوری، 
فناوری نانو ، فناوری محیط زیست و فناوری شناختی به 
عنوان پنج صنعت عمده در سال ۲۰۰8 شناخته شدند و 
از جمله فناوری هایی هستند که دارای قابلیت باال برای 

نوآوری فناورانه می باشند.
ایجاد فناوری و محصول جدیــد از طریق فرایند نوآوری 
که »همگرایی فناورانــه« خوانده می شــود؛ امروزه به 
یک روند جهان شمول بدل شده اســت. علت این مساله 
این اســت که فناوری های دودکشــی متعــارف برای 
پاســخگویی به نیازهای جاری بســیار محدود هستند. 
زیست انفورماتیک که از همگرایی میان فناوری اطالعات 
و زیســت فناوری حاصل می شــود، مثال خوبی در این 
زمینه اســت. فناوری ژنتیک در عصر جدید به واســطه 
به کارگیری قابلیت هــای ذخیره ســازی و تحلیل گری 
فناوری اطالعات در زیست شناســی حاصل شده است، 
به طوری که در میان کشــورهای پیشرفته رقابتی جدی 

برای رسیدن به مزیت رقابتی در این حوزه وجود دارد.
محققان ســنتی بر اســاس مفهوم مزیت رقابتی، عوامل 
تولید غیرمحرک نظیــر منابع طبیعــی و هزینه کارگر 
پایین را در قدرت صنعت ملی بسیار تأثیرگذار می دانند. 
از آنجایی که فناوری به عنوان منبع همیشــه موجود و 
رایگان در نظر گرفته می شــود، محققان آن را به عنوان 
منبع صنعتی مدون و تخصصی برای حداکثرسازی سود 
در نظر گرفته اند. تحت نگاه سنتی، از اهمیت حوزه های 

احتمالی برای همگرایی فناورانه صرف نظر می شود. 
با ایــن حــال، دیگر پژوهشــگرانی کــه نگاه شــان بر 
اقتصادهای دانش محور اســتوار اســت، عوامــل تولید 
غیرمحســوس، برای مثال دانش را، به عنوان تسهیل گر 
نوآوری فناورانه یا موتور رشد در نظر می گیرند و تبادل 
دانش ضمنی و دانش مدون را که می تواند عامل مهمی 
در فرایند نوآوری فناورانه باشد مطالعه می کنند. آن ها بر 
این باورند که رقابت میان صنایع، نوآوری و فناوری های 
محوری، از خالل تبادل دانــش و مطالعات میان طرفین 
ذینفع که دارای قابلیت های فناورانه مکمل هســتند رخ 
می دهند. در نتیجه، پژوهش های اســتوار بر اقتصادهای 
دانش محور می توانند به شکلی اثربخش در تحلیل عوامل 
مزیتی و انگیزه های همگرایی فناورانــه میان صنایع به 

کار روند. 
هدف این مقاله، ارائه دیدگاهی کلی از روند شکل گیری 
همگرایی فناورانه در صنعت، دانشگاه و دولت ها و نمایش 
منافع و فرصت های همگرایی اســت. سه مورد همگرایی 
فناورانه مورد تحلیل قرار گرفتند تا به این درک برســیم 
که این روند کالن چگونه در هر حوزه در ســطح جهانی 
پیش رفته اســت. این مقاله در پایان برای توسعه پارک 
علمی به صورت کلی و پــارک نوآوری دائدئوک4 به طور 

خاص پیشنهاداتی ارائه می کند.
1-2(تحول همگرایی فناورانه و تغییر پارادایم

همگرایی یک روند کالن اســت که در تمــام فناوری ها 
و تمام محصوالت و در ســطحی جهانی دیده می شــود. 

با این وجود، همگرایی هنوز در حال پیشــرفت از مرحله 
تک رشته ای به مرحله حذف مرزهای فناورانه است. 

فناوری های ســنتی، ماده محور و تک رشته ای و دارای 
رویکرد کالن سیســتمی بودند.)تحت حمایت سیستم 
نوآوری ملی( پژوهش های مربوط به فناوری های سنتی 
به شیوه ای تک رشته ای صورت می گرفت و فناوری های 
دودکشی هدف این پژوهش ها بودند؛ ولی تنها تغییرات 

قابل توجه، نتایج مناسبی در پی داشتند.
فناوری های حال حاضر، اطالعات محور و تحت حمایت 
سیســتم نوآوری محلی و دو رشــته ای هســتند. آنها 
رویکردی دو رشــته ای دارنــد. پژوهش هــای مربوط 
بــه فناوری های فعلــی به شــیوه ای میان رشــته ای و 
چندرشته ای انجام می شوند و همگرایی فناورانه در این 

سیستم اهمیت بیشتری پیدا می کند.
فناوری های جدید و نوظهور، دانش محور و تحت حمایت 
سیســتم نوآوری جهانی و چندرشــته ای خواهند بود و 
رویکردی نانوسیســتماتیک خواهند داشت. پژوهش در 
مورد فناوری های همگــرا در شــرایط تخریب مرزهای 
فناورانه انجام خواهد شد. هم پوشی فناوری های همگرای 
به وجود آمده، مورد بررسی قرار می گیرد، اگرچه هدف 

اصلی، ارزیابی پیشرفت های شگرف رایج می باشد. 
نــوآوری فناورانه از خــالل همگرایی فناورانــه، نه تنها 
از طریق همکاری میــان صنایع مشــابه، بلکه از طریق 
همکاری میان صنایــع جانبی نیز صــورت می گیرد. به 
همیــن دلیل برای همراه شــدن با تحــوالت همگرایی 
فناورانه، جستجوی نوآوری های فناورانه جدید از طریق 
ایجاد شــبکه میان صنایع مجاور و برقراری ارتباط میان 

آن ها اهمیت به سزایی دارد. 
رســیدن به اولویت رقابتی در صنایع نوظهور به واسطه 
همکاری و ایجاد ارتباط، میان صنایعی صورت می گیرد 
که در حال حاضــر فناوری های متنوعــی دارند. دانش 
تسهیم شده و توســعه یافته به این ترتیب، نوعی دارایی 
جمعی و نه محصــول جانبی نــوآوری فناورانه در نظر 
گرفتــه می شــوند و همگرایــی فناوری هــای جدید و 
محصوالت جدید را تســریع می بخشــند. به بیان دیگر، 
تغییــر پارادایم مبتنی بــر همگرایی فناورانــه تغییری 
بنیادیــن در فناوری ها یــا صنایع نیســت، بلکه دارای 
خصیصه ای خودســازمانده اســت زیرا از طریق تکامل 
مشــترک، مداوم و تجمعی میــان پارادایم های موجود 

رخ می دهد. 
انقالب همگرایــی یک تغییــر پارادایمی اســت؛ اما نه 
صرفاً نوعی تغییر پارادایمی که بــه بیان توماس کوهن 
درون یک رشــته خاص رخ می دهد. همگرایی متضمن 
یک بازاندیشی گســترده در مورد پایه های دانشی است. 
انقالب همگرایی بر اســاس نوعی پیشرفت خاص علمی 
استوار نیست، بلکه بر اســاس یک شیوه یکپارچه جدید 

برای رسیدن به پیشرفت کار می کند.
همگرایــی در حوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطات در 
طول ســال های زیادی پیشرفت کرده اســت. در واقع، 
این موضوع به قدمت خــود این صنعت هســت. تاریخ 
این صنعت فاش می کند که پیشــرفت و فرایند ترکیب 
مجدد فناوری های مختلف در حوزه  فناوری اطالعات و 

ارتباطات چطور رخ داده است.
شــاید به خاطر بیاورید که تلفن، پرینترها، فیلم، رادیو، 
تلویزیون و داده هــای رایانه ای به عنــوان فناوری های 

مجزا شــناخته می شدند. در ســال های اخیر همگرایی 
فناوری باعث بروز نسل جدیدی از محصوالت ارتباطاتی 

چندرسانه ای شده است. 
به طرزی مشابه، در صنعت تشخیص مکان جغرافیایی۵، 
زمانی بود که حسگرهای راه دور، سیستمهای اطالعات 
جغرافیایی، راهبــری و ... بازارهای عمــودی6 متفاوتی 
بودند که تأمین کننــدگان فناورانه مختلفی داشــتند. 
اکنون، این فناوری های متنوع وابسته به جغرافیا در حال 
همگرا شدن هســتند و بازارهای مرتبط با آن ها به مرور 
بیشتر افقی۷ می شــوند. برای بقا در این بازار دینامیک 
و رقابتی، فعــاالن عرصــه نرم افزار در حال شکســتن 

ساختارهای قدیمی بازار هستند. 

2( بررسی نظری همگرایی فناورانه
2-1( تعریف همگرایی و همگرایی فناورانه

همگرایی، بســته بــه موضوع مــورد بحث به اشــکال 
مختلف تعریف می شــود. همگرایــی را می توان در هم 
آمیخته شدن فناوری ها، رشته ها، روش های پردازش یا 
وسیله های مجزا برای تشــکیل یک کلیت واحد دانست 
که مجموعه ای از مسیرها و فرصت های جدید را به وجود 
می آورند. همگرایی به واســطه همراه شــدن رشته های 
مطالعاتی مختلف از خالل همکاری میان پژوهشــگران 
و یکپارچه ســازی رویکردهایــی که در ابتــدا متعارض 
دانسته می شــدند انجام می شــود. همگرایی در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات8 برای راحتی کاربران بسیار 
رایج اســت؛ مثاًل ترکیب دو یا چند فنــاوری مختلف در 
یک وســیله واحد. عکس گرفتن با یک گوشــی تلفن یا 
اینترنت گردی با یک دســتگاه تلویزیــون، دو نمونه از 
رایج ترین مثال های همگرایی در حوزه فناوری اطالعات 

و ارتباطات است. 
با این وجــود، همگرایی، بــه شــیوه های مختلفی بروز 
می یابد. همگرایی به این معنی اســت کــه برخی توابع 
و توالی هــا تحت برخی شــرایط در ریاضیات به یک حد 
نزدیک می شــوند. با این حال، در علوم وابسته به مفهوم 
پایداری، همگرایی به معنای پیشــرفت به سمت برابری 
درون محدوده های زیســتی اســت. در مــورد صنعت 
ارتباطات از راه دور، همگرایی بــه معنی ترکیب چندین 
خدمت از طریــق خطوط ارتباطات از راه دور از ســمت 
یک تأمین کننده منفرد اســت. همگرایــی فناورانه در 
حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات عبارت از، همگرایی 
صفوف مختلف فناوری برای اجرای وظایف مشابه است. 
در این مــورد، همگرایی بــه معنای ترکیــب مبتنی بر 
هم افزایی اشــکال مختلف اطالعات نظیر صدا، ویدئو و 
داده روی یک شبکه منفرد اســت. ترکیب فناوری های 
ارتباطاتی مختلف نظیر مــوارد باال باعث به وجود آمدن 
اثربخشــی های جدید می شــود. یک نمونه از همگرایی 
فناورانه، تلفن همراه است. هم اکنون از تلفن های همراه 
صرفاً برای برقراری ارتباط فرد با فرد استفاده نمی شود، 
این تلفن ها اکنون قادر به پخش موسیقی، عکس گرفتن 
و فیلمبرداری هستند. با پیشــرفت فناوری، کیفیت این 

ابزارها هم پیشرفت می کند.
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3( مطالعه موردی همگرایی فناورانه
در این مقاله، ســه مطالعه موردی مبتنــی بر همگرایی 
فناورانه در حــوزه فناوری اطالعات، زیســت فناوری و 
فناوری نانو  انجام شده اســت؛ زیرا همگرایی فناورانه در 
این حوزه ها، غالباً در هر جامعه ای ارزیابی می شود؛ ولی 
با این وجود، باید به این نکته نیز توجه داشــت که رژیم 
فناورانه هر یک از این سه حوزه با دیگری متفاوت است. 
فناوری اطالعات قادر است به سادگی با دیگر فناوری ها 
همگرا شود، زیرا این حوزه بیشــتر به عنوان ابزار، مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. در مقابل، زیســت فناوری یکی 
از حوزه های بســیار هدف محور محســوب شــده و به 
همین دلیل، دارای بازار منحصربه فرد خود می باشــد و 
از آن برای درمان بیماری ها و احیای بیماران اســتفاده 
می شــود. فناوری نانو ، یک حــوزه فناورانــه جداگانه 
محســوب نمی شــود. در نتیجه، می توان از آن به عنوان 
سکویی جهت به حداکثر رســاندن تأثیر همکاری میان 
دیگر فناوری ها استفاده کرد. به این ترتیب، فناوری نانو  
می تواند به سادگی با زیســت فناوری، فناوری اطالعات، 

فناوری شناختی و ... همگرا شود.

3-1( اطالعات و برقراری ارتباطات
همگرایی فناورانــه، به روند ترکیــب فناوری ها و تولید 
فناوری های جدید گفته می شــود کــه این فناوری های 
جدید، محیط هــای متعددی را گرد هــم می آورند. در 
گذشته، فناوری ها تنها قادر به مدیریت یک محیط بودند 
و از طریق همگرایی فناورانه انجام تنها یک یا دو فعالیت 
خاص برای آن ها ممکن می شــد. ولی امروزه، دستگاه ها 
قادرند با آرایه وسیعی از محیط های مختلف برهم کنش 

داشته باشند.
برای مثال، در گذشــته هر یک از محیط های سرگرمی 
باید بر روی یک دســتگاه جداگانه اجرا می شد. ویدیوها 
در تلویزیون و توسط نوعی دستگاه پخش ویدیو مشاهده 
می شــدند، موسیقی توســط یک نوار کاســت و یا یک 
پخش کننده دیسک فشرده اجرا می شــد، رادیو توسط 
یک تنظیم کننده AM-FM  پخش می شــد و بازی های 
ویدیویی نیز از طریق نوعی کنسول اجرا می شد. به طور 
مشــابه، محیط هــای برقــراری ارتباط مختلــف نیز از 
فناوری های خاص خود استفاده می کردند. مکالمه صوتی 
توسط تلفن صورت می گرفت، فناوری ارتباطات تصویری 
به طور موقت از تلفن های تصویری پیشــرفته اســتفاده 
کرد، نســخه برگردانی و رونوشت، توســط دستگاه های 
فکس انجام می شد و برای ارسال یک پست الکترونیکی، 

به یک رایانه نیاز بود.
همگرایی فناورانه در چند ســال اخیر منجــر به تولید 
دستگاه هایی شده اســت که قادرند عالوه بر برهم کنش 
با محیط هایی که اساســاً برای مدیریــت آن ها طراحی 
شــده اند، با تعدادی از محیط های دیگر نیز برهم کنش 
داشته باشند. برای مثال، اکثر دستگاه های پخش کننده 
دی وی دی قادرند عالوه بر دی وی دی، عملیات دیگری 
نظیر پخــش فایل های موســیقی و تصویــری موجود 
در ســی دی ها، پخــش ویدیوهای کدگذاری شــده در 

فرمت هــای متنــوع نظیــر DIVX و یــا VCD و پخش 
دی وی دی های حاوی فایل های موسیقی را انجام دهند. 
همچنین، همگرایــی فناورانه می توانــد منجر به تولید 
دستگاه هایی با طراحی خاص، برای جایگزینی تعدادی 
از دستگاه های دیگر شــود. برای مثال، آی پاد اَپل اساساً 
یک پخش کننده موســیقی قابل حمل است، ولی امروزه 
به دلیل دیگر قابلیت های آن نظیــر کاربرد آن به عنوان 
یک پخش کننده ویدیــو، آلبوم عکــس و تنظیم کننده 
رادیو، مورد تحســین واقع شده اســت. تلفن های همراه 
نیز از شــکل های اغازین خود بســیار فاصله گرفته اند و 
هم اکنون عالوه بر مکالمه صوتی، امکانات متنوع دیگری 
نظیر پخش موسیقی، دوربین دیجیتالی و سیستم انتقال 

پیام های نوشتاری در آن ها ایجاد شده است.
می توان گفت اینترنت، گســترده ترین نمونه همگرایی 
فناورانــه می باشــد. تقریبــاً تمامــی فناوری هــای 
ســرگرم کننده را، از رادیو، تلویزیــون و ویدیو گرفته تا 
کتاب و بازی، می توان به صورت آنالین مشــاهده کرده 
و بازی کرد و ایــن فناوری ها غالباً در حالــت آنالین، از 
امکانــات و کاربردهای بیشــتری برخوردارند. در زمینه 
فناوری هــای ارتباطی نیــز امروزه اینترنــت جایگزین 
دســتگاه های فکــس، تلفن ها، گوشــی های تصویری و 

خدمات پستی شده است.
همگرایــی فناورانه، قابلیت های خاص  چند دســتگاه را 
در یک دســتگاه جمع کرده و موجبات رفــاه و راحتی 
مصرف کنندگان و همچنین صرفه جویی در میزان هزینه 
و سایز دســتگاه را فراهم می آورد. ولی با این وجود، یک 
ارزیابی کیفیــت اولیه نیز باید انجام شــود. هنگامی که 
همگرایی فناورانه منجر به تولیــد یک فناوری چندگانه 
می شــود، در ابتدا، هر یک از فناوری های ســازنده این 
فناوری جدید عموماً کیفیت عملکرد پایین تری نســبت 
به ابزارهای مستقل و اســتاندارد آن فناوری دارند. البته 
عموماً در طول یک یا دو سال، میزان این نابرابری کاهش 

یافته و تقریباً نامحسوس می شود.

3-2( ابزارهای پزشکی
صنعت تولید محصوالت پزشــکی، همگرایی فناورانه را 
به طور مکرر تجربه کرده اســت. این همگرایی در ساخت 
برخی از ابزارهای عکس برداری تشخیصی نظیر فناوری 
اشــعه ایکس، ســونوگرافی، تصویربــرداری رزونانس 
مغناطیسی )اِم آرآی( و اخیراً نیز در ساخت تصویربرداری 
کوانتوم نقطه ای11 نقش داشته اســت. ابزارهای مراقبت 
و ارزیابی نظیر نوارهای آزمایش خــون، گلوکومترهای 
نوری1۲ و اخیــراً نیز گلوکومترهــای قابل حمل، از دیگر 
نمونه های محصــوالت پزشــکی حاصــل از همگرایی 
می باشــند. یکی از محصوالت حاصــل از همگرایِی علم 
مواد پیزوالکتریک، میکروالکترونیک و پردازش رایانه ای 
تصاویر، چاپگر جوهرافشــان و دیگــری، تصویربرداری 
به روش ســونوگرافی می باشــد. ســونوگرافی از جمله 
نمونه هایی از همگرایی فناورانه اســت که برای سالمت 
بشر ســودمند می باشد و توســط آن می توان اندام های 
دارای بافت نرم نظیر قلب، کبد، کیســه صفرا و کلیه ها 

را به صورت غیرتهاجمی بررســی کرد.امروزه رایج ترین 
کاربرد سونوگرافی در بررسی و ارزیابی حاملگی می باشد. 
در اوایل بارداری، از ســونوگرافی برای تشخیص و تأیید 
بارداری استفاده می شود. با پیشرفت بارداری نیز توسط 
این روش، مدت بارداری تعیین شــده و  ســایز جنین 
نیز ارزیابی می شــود. شناســایی بارداری های چندگانه 
و ناهنجاری جنیــن نیز از دیگــر کاربردهای این روش 
می باشــد. با ورود محصولی جدید از همگرایی فناورانه 
به یک جامعه، مســائل و تنگناهای اخالقی جدید در آن 
جامعه ایجاد می شــود. برای مثال، یکــی از کاربردهای 
مشاجره انگیز سونوگرافی، انتخاب جنسیت است که در 
آن افراد بر اساس جنســیت جنین، تصمیم به ادامه و یا 

پایان دادن بارداری می گیرند. 

3-3( فناوری نانو 
همگرایی فناوری نانو ، زیست فناوری، فناوری اطالعات و 
علوم شناختی، مبتنی بر اتحاد مادی و علمی در مقیاس 
نانو می باشــد. در نتیجه همگرایی علوم در مقیاس نانو با 
پزشکی و زیست شناسی مدرن، روندی است که باید در 
تصمیم های مربوط به خط مشــی علوم مختلف منعکس 
شــود. حوزه فناوری نانو-زیســت، به زمینــه ای گفته 
می شود که در آن از روش ها و قوانین در مقیاس نانو برای 
درک و تبدیل سیستم های زیســتی )زنده یا غیر زنده( 
استفاده شده و مواد و قوانین زیســتی نیز برای ساخت 
ابزارها و سیســتم های جدید ادغام شده در مقیاس نانو، 

به کار گرفته می شوند.
انتظار می رود که ادغام فناوری نانو  با زیست فناوری و نیز 
فناوری اطالعات و علوم شــناختی، در طول دهه آینده 
شتاب بگیرد. سرهم بندی مواد آلی و غیر آلی در مقیاس 
نانو، منجر به ساخت سلول ها و پیچیده ترین سیستم های 
شناخته شده یعنی مغز و بدن انســان می شود. فناوری 
نانو  در درک این فرایندها و نیز پیشــرفت علوم زیستی و 

زیست فناوری، از نقشی کلیدی برخوردار است.
تحقیقات در مقیاس نانو و نیز در زمینه علوم زیســتی، با 
فناوری اطالعات و علوم شــناختی ترکیب شده و منجر 
به ایجاد ســکوهای علمــی و فنی کامــاًل جدیدی نظیر 
داروهای ژنومی، سیســتم های زیســتی روی تراشــه، 
داروهای احیاکننده، علوم عصبی و سیســتم های غذایی 

می شود.
فناوری نانو ، راه حل های جدیدی را برای دگرگون سازی 
سیستم های زیســتی ارائه کرده و ســکوی گسترده ای 
را برای کاربردهایی چون پردازش زیســتی در صنعت، 
پزشکی مولکولی، بررســی تأثیر نانوساختارهای موجود 
در محیط در ســالمت، بهبود عملکرد انسانی و ... فراهم 

می آورد.

مقاالت
2-2( مزایا و فرصت های همگرایی فناورانه

همگرایی فناورانه می توانــد مزایا و فرصت های زیادی را 
در بسیاری از حوزه ها فراهم آورد. به طور کلی، همگرایی 
از چشم اندازهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای نقشی 
مهم را در اجتماع بازی می کند. این موضوع می تواند نحوه 
توسعه خط مشی مناسب به وسیله دولت برای اموری نظیر 
رفاه اجتماعی، رقابت بنگاه ها در بازار و ارتباطات بین افراد 
را تحت تأثیر قرار دهد و به واســطه محصوالت و خدمات 
اثربخش، کم هزینه، نوآورانه و جدید به جامعه نفع برساند. 
به این معنا، همگرایی فناورانه فرصت های جدیدی را برای 
رسیدن به اهداف توسعه ای و کاهش شــکاف دیجیتال 
ایجاد می کند. یک تأمین کننده منفرد خدمات می تواند 

محصوالت و خدمات مختلفی را ارائه کند.
همگرایــی فناورانــه دارای دو جنبه فنی و توســعه ای 
اســت. همگرایی فناورانه بر حسب اهداف، عالیق و نقش 
ذینفعان متفاوت نظیر سیاســت گذاران، پژوهشــگران، 
جامعه عمومی و بخش خصوصی معانی متفاوتی به خود 
می گیرد. از طریق کانال های ارتباطاتی کافی، گفتگو میان 
ذینفعان و همکاری های مشــارکتی، فرصت برای تعادل 
میان عالیق مختلف و ایجاد فهم و آگاهی تدریجی میان 

آن ها وجود دارد. 
همگرایــی فناورانــه همراه بــا استانداردســازی باعث 
بروز ارتباطات شــفاف و بخش بخش میــان محصوالت 
مختلف در شــبکه و احتمال ارائه مجموعه گسترده تری 
از آن ها می شــود. بنابراین، تولیدکنندگان و برنامه ریزان 
نرم افزاری می توانند به روش های مختلف ولی هماهنگ 

کار کنند. 
منافــع دیگر عبارتنــد از ترویــج رقابت، هزینــه کمتر 
تجهیزات، واکنش ســریع تر بــازار و فرصت های جدید 

کسب و کار. 
فناوری ارتباطات از راه دور، عالوه بر تکامل زیرساخت ها، 
خصوصی سازی، آزادســازی و رقابت برای پاسخ به روند 
جهانی شــدن، ظهور و تکامل یافته اســت. نوعی تعامل 
میان جهانی سازی، خط مشی عمومی و اداره دولت وجود 
دارد. مساله این است که خط مشی عمومی، جهانی شدن 
را شــکل می دهــد و جهانی شــدن نــوع اداره دولت را 
مشــخص می کند. نوآوری و تغییرات در فناوری، رقابت 
و جهانی شدن را تحت تأثیر قرار می دهند و با تأثیرگذاری 
بر نسل جدیدی از مســائل مربوط به خط مشی عمومی، 

مالحظاتی جدید در امر اداره دولت به وجود می آورند. 
همگرایی فناورانه می تواند نقشی تعیین کننده در اقتصاد 
ملی و توســعه اجتماعی هر کشوری به خصوص در حوزه 
صنایع اطالعات داشته باشــد. دولت ها می توانند از این 
فرصت برای برانگیزاندن توســعه بــازار و برآورده کردن 
نیازهای اجتماعی قباًل برآورده نشــده اســتفاده کنند. 
همگرایــی فناورانه فرصت هــای زیادی را بــرای ایجاد 
خدمات ارزش افزوده جدید، راحتی، اثربخشی و توسعه 
بازارها و مصرف کننــدگان فراهم می کننــد. همگرایی 
فناورانه در صنعت ارتباطات و اطالعات ســه نوع فرصت 

ایجاد می کند )پاپاداکیس ۲۰۰9(.
همگرایــی موانــع ورود بــه بــازار را بــرای اپراتورها و 
فراهم کننــدگان خدمات جدید کاهش داده اســت. این 
پدیده ظهور بازیگــران جدید در بازار رقابت را تشــدید 

می کند، مخــزن بزرگی از تأمین کننــدگان و خدمات را 
برای انتخاب در اختیــار مصرف کننــدگان می گذارد و 

هزینه های برقراری ارتباط را کاهش می دهد. 
به عالوه، در محیط همگــرای فناورانه، مرزهای صنعتی 
در هم می آمیزند و باعث می شــوند کــه فراهم کنندگان 
خدمات، خدماتشــان را در چند بازار ارائــه دهند. برای 
مثال، اپراتورهای کابلی می توانند عالوه بر دسترســی به 
تلویزیون، تلفــن صوتی و خدمات اینترنتــی را هم ارائه 
دهند. تولیدکنندگان محتوا اکنون به سادگی می توانند 
بدون نیاز به داشتن شبکه های توزیع به مصرف کنندگان 
دسترسی داشته باشــند. برای مثال، یک شرکت ممکن 
است محتویات تلویزیونی را از طریق شبکه های کابلی و 
بدون تملک آن ها تولید و توزیع کند )پاپاداکیس ۲۰۰9(.

همگرایــی فنــاوری می توانــد باعث ظهــور خدمات و 
کاربردهای جدید شوند. شــرکت های جاافتاده با کمک 
همگرایــی، فرصت عملکــرد کاراتر، افزایش بازگشــت 
سرمایه در سرمایه گذاری های فناورانه و رسیدن به منافع 
تجاری دیگر از طریق توســعه خدمات جدید و گسترش 
سریع بازار را به دســت می آورند. همگرایی باعث ایجاد 
بازارهای فروش جدید برای شرکت ها می شود. یک نمونه 
را می تــوان در اپراتورهای موبایل دید. ایــن اپراتورها با 
اشباع شدن بازار به سراغ خدمات غیرصوتی نظیر پخش 
آنالین ویدئو، پرتال ها، پیام رســانی، خدمات اطالعاتی و 

بازی رفتند تا رشد درآمدی آتی را به دست آورند. 
کاربردهای جدید، باعث به وجــود آمدن راه های جدید 
سرگرمی نظیر بازی های آنالین و روابط اجتماعی جدید 
نظیر اتاق های گفتگو شده اســت. همگرایی صدا، ویدئو و 
داده، باعث شــده که مصرف کنندگان بتوانند شیوه های 
جدید برقراری ارتباط را تجربه کنند. ما با استفاده از یک 
شــبکه منفرد و یک برنامه9 منفــرد می توانیم در هنگام 
صحبت کــردن، متن و ویدئــو را هم با قیمــت پایین تر 

ارسال کنیم. 
در ســطح وســیله، مصرف کننــدگان بــا بهره گیری از 
همگرایی، فرصتی به دســت می آورند که از لذت داشتن 
وسیله های بســیار همزمان در قالب یک وسیله بهره مند 
شوند و در هزینه های مالکیت و اندازه وسیله صرفه جویی 
کنند. برای مثال، یک تلفن موبایل بــه تنهایی می تواند 
ویدئو و برنامه های تلویزیونی پخش کند و به این ترتیب 
راحتی و سادگی استفاده را در مالکیت یک وسیله ایجاد 

کند.

2-3( چالش های برخاسته از همگرایی فناورانه
بزرگ تریــن چالش ناشــی از همگرایــی فناورانه که در 
حوزه های خط مشــی و قانون گذاری شناخته شده است 

شامل ذینفعان درگیر است. 
در حوزه خط مشی، همگرایی فناورانه با چالش محافظت 
از عالیق عمومی و اجتناب از بهره برداری های سیاسی و 
حفاظت مصنوعی بازارهای یکپارچه عمودی روبرو است. 
در حوزه قانون گذاری، قانون گذاران باید به نوآوری های 
فناورانه واکنش نشان دهند و با تغییرات در چارچوب ها 
و قانون ها مواجه شوند. این امر محتاج به ارائه مجوزهای 

بین محصولی، بین بستری و بین بخشی است. 
ذینفعان مشــارکت کننده به طور مســتقیم هم با برخی 

چالش ها مواجه اند؛ از ســویی اپراتورهای شبکه باید به 
طور فزاینده رقابتی باشند، به طور مثال با متحول سازی 
زیرساخت های سنتی و شبکه سوویچ مداری به شبکه های 
اثربخش تر بســته ای پیشــتاز شوند. از ســوی دیگر، به 
منظور ارائه محصوالت و خدمات ارزش افزوده، اپراتورها 
باید برنامه ها، خدمات و محتویاتــی را فراهم کنند که با 
تقاضاها، مکان و ترجیحات کاربران با قیمت منطقی و در 
بازارهای مناسب همخوان باشد. این نوع تأمین نیاز، باید 
از طریق فناوری ها و تجهیزات منعطــف و با معماری باز 
انجام شــوند. تجهیزات باید به اندازه کافی انعطاف پذیر 
باشــند تا بتوانند از بــه روزرســانی ها و مقیاس پذیری 
پشــتیبانی کنند. از نظر نرم افزاری، تأمین کنندگان باید 
دنبال روش های بهتری باشــند تا به کمک آن ها بتوانند 
اطالعات را به شکلی ایمن و سریع ذخیره کرده و به آن ها 
دسترسی داشته باشــند. هدف دولت ها رسیدن به تعادل 
و اجتناب از عدم تقارن به نفع خدمات کمتر می باشــد. 
به شکلی مشابه، مشــکالت اجتماعی-اخالقی می تواند 
با توجه به اشــتباه ســهوی، مساله شــفافیت، نظارت، 
سوءاســتفاده و همین طور نحــوه برخورد بــا ناآگاهی 

ذینفعان به وجود بیایند. 
با توجه به کوچک ترشدن بازارها درون کشورها، ضروری 
اســت که به همه بازارها توجه کرد و از مزایای تولید در 
مقیاس باالتر بهره برد. کشورها باید به بازارهای منطقه ای 
توجه کنند. به عالوه، سیســتم های تأمین مالی خدمات 
جهان شــمول1۰ توســط همگرایی فناورانه مورد تهدید 
هستند و خط مشی ها نقشی اساسی در غلبه بر تهدیدات 
امنیتی موبایل، دزدی، فیشــینگ و حمله های سرویسی 

دارند.
به عالوه، جهت تضمیــن کاربری درونــی، مدوالریته و 
انعطاف پذیری، تأمین کنندگان با مشکالت متعددی در 
زمینه استانداردسازی و هماهنگ سازی از طریق همکاری 
و مشــارکت با فعاالن صنعتی مواجه انــد. یکی دیگر از 
چالش های مهم، رعایت بی طرفی فنی می باشد که جهت 
حصول آن باید برنامه های جدیدی ابداع شــده و از آن ها 
برای کاهش موانع موجود بر سر راه به کارگیری همگرایی 

فناورانه و تسهیل زیرساخت ها استفاده کرد.
کانــون توجــه و اولویت هــای هــر کشــور در رابطه با 
به کارگیری همگرایی فناورانه، وابسته به میزان ظرفیت 
فنی موجود در آن کشــور می باشد. به ویژه در کشورهای 
درحــال توســعه، توســط مشــارکت های بین المللی و 
بهره گیــری از بهترین دفاتــر و حرفه هــای موجود در 
کشورهای توســعه یافته، می توان این ظرفیت را افزایش 
داد. در پایان، ضروری است که عالوه بر تعامل دینامیک 
میان بخش های فنی، سیاســی و فروش، تفاوت موجود 
میان سرعت وقوع تغییرات در آن ها را نیز در نظر گرفت. 
نوآوری فناورانــه، پویاتر از دینامیــک رقابتی بازارهای 
فروش و نیز کفایت و پایداری سیاست عمومی و چارچوب 

قانونی می باشد.
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جدول 1، تعداد سازمان ها در پارک علم و فناوری دائدوک

تعداد
سازمان ها

سال ۲۰1۰ سال۲۰۰3

۲9 18 مؤسسات تحقیقاتی دولتی

8 ۷ آژانس های حامی

14 9 سازمان های عمومی

۲۷ 38 آزمایشگاه های تحقیقاتی خصوصی

۵ 4 دانشگاه ها

1۰۰6 1۷1 شرکت های خصوصی

1۰89 ۲4۷ مجموع

جدول 2، تعداد شرکت ها و واحدهای تحقیق و توسعه بر اساس طبقه بندی فنی

مجموع)درصد( دیگر سازمان های 
غیرانتفاعی مؤسسات آموزشی سازمان های 

عمومی
مؤسسات تحقیقاتی 

دولتی شرکت ها

)19/4( ۲1۲ 4 ۲۰8 فناوری اطالعات

 )۵/8( 64 ۲ 6۲ زیست فناوری

)۲/3( ۲۵ 1 ۲4 فناوری نانو 

)۷/9( 86 86 فناوری محیط زیست

 )1/۰(11 ۲ 9 فناوری فضایی

)۰/3( 3 3 فناوری شناختی

)18/4( ۲۰1 ۵ 196 فناوری های همگرا

)39/۲( 4۲۷ 9 418 دیگر فناوری ها

  )1۰۰/۰( 1۰89 33 8 ۲۰ ۲3 1۰۰6 مجموع

همین دلیل اســت که دائدوک، یک پارک علمی کاربردی 
نامیده می شود. مؤسسات تحقیق و توسعه در حوزه فناوری 
اطالعات و فناوری های هسته ای و اتمی نیز در رده دوم قرار 
دارند. در حال حاضر، 196 شرکت دارنده فناوری های همگرا 
در پارک علم و فناوری دائدوک حضور دارند. 131 مورد از 
این شرکت ها، مبتنی بر فناوری های همگرا در حوزه فناوری 
اطالعات می باشــند و اصلی ترین گروه در این پارک علمی 
محسوب می شوند. ۲۷ مورد نیز در زمینه زیست فناوری و ۲۰ 
مورد نیز در زمینه فناوری نانو  فعال می باشند. بنابراین پارک 
علم و فناوری دائدوک از نظر همگرایــی فناورانه، در حوزه 
فناوری اطالعات، زیست فناوری و فناوری نانو  غنی می باشد. 
توسط تیم برنامه ریزی کسب وکار انجام می شود. تیم دیگر 
نیز فعالیت های بازار را حمایت کرده و آموزش های الزم را 
جهت تجاری سازی فنی ارائه می دهد. ولی با این وجود، فعاًل 
هیچ تیم یا بخشی برای مدیریت همگرایی فناوری ها در این 
پارک وجود ندارد. همگرایی فناورانه، یک روند کالن است و 
پارک علم و فناوری دائدوک نیز راهی برای گریز از آن ندارد، 
بنابراین بهتر است که پیشــاپیش آمادگی الزم را در خود 
ایجاد کند. اما همان طور کــه در بخش های قبلی این مقاله 
گفته شــد، پدیده همگرایی فناورانه، هم اکنون نیز در این 
پارک علمی به کار گرفته می شود. در نتیجه، اقدامات مناسب 
جهت برخورد منطقی با این رونــد کالن جدید باید انجام 
شود. شناسایی پتانســیل های همگرایی فناورانه، برقراری 
ارتباط میــان برنامه های حامی فناوری دودکشــی، انجام 
تحقیقات گسترده تر جهت تقویت سکوی توسعه همگرایی 
فناورانه و آموزش نســل بعدی محققان در زمینه فناوری و 
حمایت از آن ها، از جمله این اقدامات اســت که می توان به 

آن ها اشاره کرد.
 4-4( توصیه هایی در زمینه همگرایی فناورانه در 

پارک علم و فناوری دائدوک
در ادامه، ۵ پیشــنهاد مختلف جهت توســعه و پیشرفت 
همگرایی فناورانــه در پارک علم و فنــاوری دائدوک ارائه 
شده است. ولی این توصیه ها را می توان در پارک های علمی 

دیگر جهان نیز به کار گرفت.
اوالً، جهت آغــاز همگرایی فناورانه، ابتدا باید پتانســیل ها 

و کاربردهای احتمالی آن شناســایی شــود. برای این کار، 
تعیین روند همگرایــی در زیربخش هــای مختلف، امری 
ضروری می باشد. مشارکت شرکت ها و سازمان های واسطه 
)دانشگاه ها، پارک های علمی، ســازمان های ناحیه ای( در 
فعالیت های آزمایشی کاربردمحور همراه با دورنمای تجاری، 
در پارک علم و فنــاوری دائدوک از اهمیت چشــم گیری 

برخوردار است.
ثانیاً، باید توسط برقراری ارتباط میان سیستم های دودکشی، 
یک اکوسیستم همگرایی در پارک ایجاد شود. در گذشته در 
بسیاری از کشورها، بودجه تحقیقات علمی در سیستم های 
دودکشــی جداگانه، توســط آژانس های مأموریت علمی 
تأمین می شــد. در حالتی که فعالیت های مشارکتی بسیار 
ثمربخش واقع می شــوند، نه تنها دانشمندان، بلکه مدیران 
اجرایی آژانس های تأمین بودجه نیز باید در این فعالیت ها 
همکاری کنند. این مشــارکت به معنای مکالمه با یکدیگر، 
شناسایی مشترک زمینه های حاوی فرصت های ارزشمند 

و چالش های علمی بنیادی و توســعه راهبردهای مشترک 
جهت پیشرفت می باشد.

در پارک علم و فناوری دائــدوک، تعدادی پروژه  تحقیقاتی 
به صورت مشترک میان مؤسسات داخلی انجام می شود. اما 
به نظر می رســد که این پروژه ها، بیشتر بر پایه دوستی های 
غیر رسمی و روابط کاری، به تدریج شکل گرفته میان افراد در 
شرایط مختلف استوار است. بهتر است مکانیزم هایی ایجاد 
کرد تا این ارتباطات، تحت حمایت قانون و مقررات مؤسسات 

شکل بگیرند.
ثالثاً، باید سکویی برای همگرایی فناورانه ایجاد کرد. ضروری 
است که این سکو مبتنی بر سازمان های واسطه بوده و توسط 
دولت های منطقه ای در پارک علم و فناوری دائدوک حمایت 
شود. برقراری ارتباط میان مجموعه ها، بخش های مختلف و 
فناوری هایی با کاربردهای احتمالی جهت توسعه همگرایی 
فناورانه و تجارت جهانی نیز حائز اهمیت می باشــد. به نظر 
می رسد که دائدوک اینوپولیس این وظیفه را به خوبی انجام 

4( همگرایی فناورانه در پارک علم و فناوری کره جنوبی
4-1( روند همگرایی فناورانه در کره جنوبی

در طول 6۰ سال گذشته، هسته اقتصاد کره جنوبی به میزان 
قابل توجهی تغییر کرده است. در دهه 194۰، صنعت غالب 
در کشور کره، کشــاورزی بود. به تدریج در دهه های بعدی 
این کشور به صنایع سبک نظیر تولید محصوالت مورد نیاز و 
قابل مصرف و سپس در دهه های 19۷۰ و 198۰ به صنایع 
سنگین روی آورد. در این مدت، اقتصاد کره رشد بسیاری 
داشته و ساختار اقتصادی آن به طور بنیادی تغییر کرد. در 
دهه 199۰، اقتصاد کره به ســرعت به مرحله بلوغ رسیده و 
نرخ رشد نمایی آن به تدریج کاهش یافت. کشور کره اخیراً 
در تالش است تا به ملت پیشتاز در زمینه فناوری اطالعات 

تبدیل شود و تا حدودی نیز در این کار موفق شده است.
کمبود علوم بنیادی و فناوری های مرجــع، موجب ایجاد 
شــکافی در فناوری های همگرا در ملت های توســعه یافته 
می شود. همگرایی فناوری ها در کشــور کره نیز در مراحل 
ابتدایی باقی مانده اســت که ۵۰ الی 8۰ درصد کشورهای 

پیشرفته  می باشد.
همگرایــی فناورانه، یک روند جهان شــمول می باشــد و 
سیاست های مرتبط با آن برای به حداکثر رساندن پیامدهای 
مختلف آن در جامعه، دنبال می شوند. دولت کره، برنامه ای 
جاه طلبانه با عنوان »برنامه ملی جهت توسعه فناوری های 
همگرا13« را بیــن ســال های ۲۰۰9 و ۲۰13 پایه گذاری 
کرد. این برنامه توســط ۷ بخش دولت مرکــزی، به طور 
مشترک آماده شــد. دولت کره، همگرایی فناوری ها را یک 
روند جهان شــمول دانســته و برنامه ای جامع و فراگیر را 
برای مواجهه با ایــن روند کالن، پایه گذاری کرده اســت. 
همچنین دولت کره بر این باور است که نسل بعدی انقالب در 
فناوری ها از طریق همگرایی فناوری هایی نظیر فناوری نانو ، 

زیست فناوری و فناوری اطالعات رخ خواهد داد.
در مقابل، بخش عرضه کننده کره، همگرایی فناورانه را ابزاری 
برای نوآوری فناورانه و ارتقای سیاست ها به منظور تمرکز بر 
روی عملکرد بازار کوتاه مدت صنایع مربوطه می داند. در سال 
۲۰۰۷، وزارت دانش اقتصادی14 اقدام به اجرای4۰۰ پروژه 
تحقیق و توسعه در زمینه فناوری های همگرا کرد. از میان 

این 4۰۰ پروژه، 1۰4 پروژه در زمینه فناوری اطالعات، ۲4۷ 
پروژه در زمینه زیست فناوری، ۲۵ پروژه در زمینه فناوری 
نانو  و ۲4 پروژه در زمینه فناوری محیط زیســت می باشد. 
این آمار حاکی از آن است که کشــور کره که در مقایسه با 
کشورهای پیشرفته تر، شــکافی فنی در حوزه فناوری نانو  
و فناوری محیط زیســت دارد، به اندازه کافی در پروژه های 
تحقیق و توســعه مرتبط با فناوری های همگــرا در این دو 

حوزه، سرمایه گذاری نمی کند.

4-2(  شرایط فعلی پارک علم و فناوری دائدوک
مؤسسات تحقیقاتی بسیاری در سطح جهانی، در پارک علم 
و فناوری دائدوک وجــود دارد که از جمله آن ها می توان به 
مؤسسه تحقیقاتی الکترونیک و ارتباط از راه دور1۵، مؤسسه 
تحقیقاتی انرژی اتمی کره16، مرکز ملی نانوسازی1۷، مؤسسه 
تحقیقاتی هوافضای کره18 و ... اشاره کرد. کانون فعالیت های  
این مؤسسات تحقیقاتی را زیســت فناوری، فناوری نانو  و 
فناوری ماهواره ای تشکیل می دهد. در طول ۷ سال گذشته، 
تغییرات بزرگی در ترکیب سازمان های موجود در پارک علم 
و فناوری دائدوک صورت گرفته است. در سال ۲۰۰3، ۲4۷ 
متصدی در پارک علم و فناوری دائدوک حضور داشتند که 
18 مورد از آن ها را مؤسســات تحقیقاتی دولتی، ۷ مورد را 
آژانس های حامی، 9 مورد را سازمان های عمومی، 38 مورد 
را آزمایشگاه های تحقیقاتی خصوصی، 4 مورد را دانشگاه ها و 
1۷1 مورد را شرکت های خصوصی تشکیل می دادند. در آن 
زمان، پارک علم و فناوری دائدوک، محیط چندان مطلوبی 
را برای تبادل دانش و اطالعات در زمینه علوم و فناوری های 

حوزه زیست فناوری و فناوری اطالعات فراهم نکرده بود.
ولی دائدوک در حال حاضر، محیطی بسیار مطلوب را برای 
این فعالیت ها فراهم کرده است. این پارک علمی هم اکنون 
حاوی مجموعه ای از شرکت ها می باشد که صنایع پیشتاز 
کره در حوزه فناوری نانو ، زیست فناوری و فناوری اطالعات 

را به نمایش می گذارند.
در حال حاضــر، 1۰89 متصدی در پارک علــم و فناوری 
دائــدوک حضور دارد کــه ۲9 مورد از آن ها را مؤسســات 
تحقیقاتی دولتی، 8 مورد را آژانس های حامی، 14 مورد را 
سازمان های عمومی، ۲۷ مورد را آزمایشگاه های تحقیقاتی 

خصوصی، ۵ مورد را دانشگاه ها و 1۰۰6 مورد را شرکت های 
خصوصی تشــکیل می دهند. جــدول ۲، طبقه بندی تمام 
مؤسســات تحقیقاتی و شــرکت ها را بر مبنــای نوع فنی 
آن ها نشان می دهد. در میان ۷ گروه متمایز فناوری، تعداد 
بخش های مربوط به فناوری اطالعات و فناوری های همگرا 
از بقیه بیشتر است. بخش های مربوط به فناوری های فضایی 
نیز در رده دوم قرار دارند. بسیاری از فناوری ها نیز در بخش 
فناوری های متفرقه طبقه بندی شده اند که تعداد آن ها در 

پارک علم و فناوری دائدوک از همه بیشتر است.
مرکز فعالیت های مؤسســات تحقیقاتی واقع در پارک علم 
و فناوری دائــدوک را ۵ حوزه فنی تشــکیل می دهند که 
عبارتنداز فناوری اطالعات، زیســت فناوری، فناوری نانو ، 
فناوری فضایی و فناوری های همگرا. مؤسســات تحقیق و 
توسعه در زمینه فناوری های همگرا، بخش عمده مؤسسات 
موجود در پارک علم و فناوری دائدوک را تشکیل می دهند. 
4-3( دستورالعمل هایی جهت توسعه پارک علم و 

فناوری دائدوک
دائدوک اینوپولیس19، ســازمان مدیریت کننده پارک علم 
و فناوری دائدوک می باشد. این ســازمان، زیرساخت های 
بنیادی نظیر برق، نیرو، آب، سیستم فاضالب و دیگر خدمات 
را در این پارک فراهم می کند. دائدوک اینوپولیس در حال 
حاضر دارای دو بخش و یک مرکز می باشد. بخش برنامه ریزی 
راهبردی، در حالت کلی بــه امورات اجرایی پارک پرداخته 
و دارای یک تیم مشــارکت جهانی می باشــد. برنامه های 
تبادل بین المللی مختلف نظیر »کارگاه های آموزشی برای 
مدل پارک های علم و فناوری کــره ای«و یا »برنامه تبادل 
متخصصان پارک علمی«، زیر نظر این بخش اجرا می شوند. 
بخش حمایت شغلی۲۰ نیز شرکت های با فناوری باال را برای 
پارک مشخص کرده و به توسعه مکان پارک می پردازد. این 
بخش همچنین خدمات بسیاری را برای واحدهای حاضر در 
پارک فراهم می آورد. برگزاری برنامه های آموزشی و رفاهی و 
نیز فعالیت های متنوع جهت توسعه و ارتقای پارک، از جمله 

این خدمات می باشد.
دو تیم متمایز، زیر نظر مرکز تجاری سازی فنی پارک فعالیت 
می کنند. انتقال فناوری های تولیدشده در پارک و نیز انجام 
پروژه های تحقیق و توســعه در حوزه زیســت پزشکی، به 
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جدول 3، شرح وظایف هر یک از ادارات دائدوک اینوپولیس

شرح وظایف ادارات زیردست بخش باالدستی

تنظیم، اجرا و رسیدگی به امور مالی دائدوک اینوپولیس، راه اندازی سیستم های ارزیابی پروژه ها تیم برنامه ریزی راهبردی
بخش برنامه ریزی راهبردی

کارگاه های آموزشی برای مدل  پارک علم و فناوری کره ای، راه اندازی برنامه های تبادل بین المللی تیم مشارکت جهانی

مدیریت دارایی ها، تأسیسات و ... در پارک علمی دائدوک، برگزاری برنامه های آموزشی، رفاهی و ... تیم حمایت کننده مدیریتی

تعیین شرکت های با سطح باالی فناوری، مدیریت محدوده های تجاری برنامه ریزی برای توسعه مکانیبخش حمایت شغلی تیم ساخت زیربناها

توسعه پارک علمی دائدوک و شبکه بندی شغل ها تیم شبکه بندی و ارتقا

انتقال فناوری انجام پروژه های تحقیق و توسعه در حوزه زیست پزشکی، مدیریت پروژه های آموزشی داوطلبانه تیم برنامه ریزی کسب وکار

حمایت از ساخت محصوالت آزمایشی، حمایت از فعالیت های بازار فروش، برگزاری برنامه های آموزشی مرکز تجاری سازی فناوری
جهت تجاری سازی فناوری

تیم تجاری سازی فناوری

منبع
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پی نوشت

می دهد.
رابعاً، انجــام تحقیقات بیشــتر جهت تقویت ســکوهای 
فناوری های همگرا نیز حائز اهمیت اســت. در این راستا، 
ایجاد ارتباط میان شــبکه ها و مجموعه هــای موجود در 
شــهرهای عضو مجمع جهانی پارک های علم و فناوری۲1 
می تواند نقطه شروعی برای تحقیقات بیشتر جهت تقویت 
ســکوهای فناوری های همگــرا باشــد. همان گونه که در 
تحلیل های گذشــته مشــهود است، شــرکت های دارنده 
فناوری های همگرا، 18/4 درصد پارک علم و فناوری دائدوک 
را تشــکیل می دهند. در نتیجه، تمرکز بر روی فرصت های 
مشــترک در همگرایی فناورانه میــان حوزه های فناوری 

اطالعات، زیست فناوری و فناوری نانو ، می تواند نقطه شروع 
دیگری برای تحقیقات بیشتر باشد. ساخت یک سکو بر روی 
مجموعه و شبکه های موجود، نیز روش مناسبی برای ساخت 

یک سکو برای همگرایی فناورانه محسوب می شود.
خامساً، مؤسسات آموزشــی بلندمرتبه نظیر دانشگاه ها و 
نیز مؤسســات تحقیقاتی به این امر واقف شده اند که ادغام 
فناوری های علمی و مهندسی یک واقعیت بوده و همگرایی 
فناورانه، آینده تشکیالت مرتبط با زیست فناوری و فناوری 
اطالعات را رقم خواهد زد. بنابراین باید در زمینه تعلیم نسل 
بعدی محققان فعال در زمینه های میان رشــته ای، تالش 
بیشــتری به عمل آورد. در کنار داشــتن پس زمینه و پایه 

علمی قوی در رشــته های متمایز، برخورداری از آموزشی 
منحصربه فرد و مســتحکم در زمینه های میان رشته ای نیز 
برای ایجاد آمادگی بیشتر در دانشمندان آینده امری حیاتی 
بوده و آینده شغلی آن ها را به عنوان یک محقق تحت تأثیر 

قرار خواهد داد.

نتیجه گیری
در مقایســه با قرن 1۷ و 18، نرخ توســعه علم و فناوری 
در قــرن ۲1، خیره کننده بوده اســت. از زمانی که فیزیک 
کوانتومی پنجره ای جدید را برای مشاهده جهان و دنیای 
میکروســکوپی گشوده اســت، علم و فناوری با ســرعتی 
بی سابقه در حال پیشرفت است. در نتیجه، بشر امروزه به 
دست کاری اجسام و ابزارها در مقیاس نانو نزدیک شده است. 
این پیشرفت و توســعه، در آینده به دلیل اثرات هم افزایی 
تحقیقات میان رشته ای و همگرایی فناورانه، شتاب بیشتری 

خواهد گرفت.
در قرن ۲1، فناوری های مرتبط با حوزه علم مواد و حوزه های 
مهندسی نظیر فیزیک، شیمی و زیســت، به طور پیوسته 
و با سرعتی شــگفت انگیز پیشــرفت کرده اند. بسیاری از 
دانشــمندان امروزی بر این باورند که فناوری های همگرا، 
نه فقط فناوری های متمایز و اختصاصی، قرن ۲1 را به پیش 
خواهند برد. مفهــوم همگرایی فناورانه در قرن بیســتم 
ناآشنا بود . این مفهوم توســط روکو۲۲ و بِینبریج۲3 در سال 

۲۰۰۲ در گزارشی تحت عنوان »فناوری های همگرا جهت 
توسعه عملکرد انسانی: فناوری نانو ، زیست فناوری، فناوری 

اطالعات و علوم شناختی« به طور گسترده مطرح شد.
در این گزارش، روکو و بِینبریج پیش بینی کردند که بشریت 
در حال ورود به یک رنسانس علمی و فنی جدید است. آن ها 
مدعی بودند که رشد علم از طریق رشته های جداگانه، به 
حد پایانی خود رسیده است و به همین دلیل، به یک تغییر 
پارادایمی همگرا و سیســتماتیک نیاز است. همگرایی به 
دلیل تجمع دانش مشترِک قابِل به کارگیری در رشته های 
منحصر به فرد، شــتاب خواهدگرفت. سالیان زیادی است 
که پارک های علم و فناوری در کشورهای پیشرفته، نقشی 
کلیدی در پیش بری توسعه ملی داشته و به عنوان یک موتور 
رشد در این زمینه فعالیت می کنند. امروزه، پارک های علم 
و فناوری در سراسر جهان، با روند جدیدی به نام »همگرایی 
فناورانه« روبرو هستند و راهبردی برای برخورد منطقی و 
مناسب با این موج جدید ندارند. از آنجایی که هر یک از این 
پارک ها از موقعیت متفاوتی برخوردارند، فعاًل هیچ راهبرد 

یکپارچه و واحدی در این زمینه در دسترس نمی باشد؛ اما 
اقداماتی نظیر شناسایی پتانسیل های همگرایی فناورانه، 
بنیان گذاری یک سکو، انجام تحقیقات بیشتر برای تقویت 
سکوها و تعلیم و حمایت نسل بعدی محققان فعال در زمینه 
همگرایی، در هر پارک علم و فنــاوری در جهان ضروری 

می باشد.
این مقاله با هدف ارزیابی رونــد نوظهور همگرایی فناورانه 
در صنعت و پارک های علم و فناوری تألیف شده اســت و 
توصیه هایی را برای این پارک ها، به ویژه پارک علم و فناوری 
دائدوک ارائه می دهد. سه نمونه از همگرایی فناورانه در در 
زمینه فناوری اطالعات، فناوری نانو  و زیست فناوری، با پایه 
صنعتی در این مطالعه تحلیل شده است؛ اما این مطالعه از 
نظر بنیان نظری و شــواهد تجربی در ارائه توصیه ها برای 
پیشــرفت همگرایی فناورانه در پارک های علم و فناوری، 
ضعف دارد. در نتیجه باید جهت جمع آوری شواهد تجربی 
در زمینه همگرایی فناورانه در صنعت، تحقیقات بیشتری 

انجام شود.
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تحقیـقات سرطـان 

دکتر ترنس پل تری اسپید )متولد ســال 1943 میالدی(، عضو هیئت علمی 
دانشــگاه برکلی امریکا  اســت. او دکترای خود را در ســال 1968 در دانشگاه 
موناش استرالیا دفاع کرد. او هم اکنون یک محقق ارشد، در موسسه تحقیقات 
پزشکی »والتر و الیزاهال« در ملبورن و  مسئول بخش زیست انفورماتیک این 
موسسه می باشد. شهرت او به علت تالش هایش در زمینه  تجزیه و تحلیل ابعاد 
مختلف DNA ها می باشد. او همچنین یک محقق در زمینه استفاده  آمار برای 
مشکالت ژنتیک و زیست شناسی مولکولی است. وی در سال ۲۰۰۲ موفق به 
کسب مدال پیتمن)Pitman( شد. وی در سال ۲۰۰4 به عنوان رییس موسسه 
ریاضی منصوب گشت، سال ۲۰۰9 جایزه  استرالیایی NHMRC را دریافت نمود 

و در اکتبر ۲۰13 جایزه  مخصوص نخست وزیری استرالیا را نیز دریافت نمود.

مصاحبه

دکترتری اسـپید

علوم همـگرا در
زیـست انفورماتیـک و

به عنوان اولین ســوال، تعریف خود را از 
زیست انفورماتیک بفرمایید.

به نظر من، زیست انفورماتیک در اصل کاربرد ریاضیات، آمار و  
روش هاي محاسباتی در داده هاي مولکولي است. در سال هاي 
اخیر در زمینه  داده هاي مولکولي، توسعه  چشم گیری به وجود 
آمده است. ما نیازمند ابزارها و الگوریتم های مخصوص براي 
دریافت دانش آن هستیم که به طور معمول؛ توسط ماشین ها 
به وجود مي آید؛ در حالی که در گذشته به این صورت نبود و 
فرد مجبور بود تا کار هاي فراواني براي رسیدن به روش اولیه 
انجام دهد و بعد از آن، روش دقیق و صحیح پیدا مي شد؛ در 
نهایت به نتیجه مي رسید ودر صورت تمایل داده های موجود 
را به موضوع قابل تحلیل تبدیل می کــرد؛ اما اکنون منابع 
داده های مولکولي در اختیار است و این آن دستاورد جدید، 
بر پایه دیدگاهي بنا شده که به سال 19۵۰ و  نظریه طبیعت 
ملکول »دي ان اي« برمي گردد. فرایند زیست انفورماتیک را 
می توان انجام کارها توسط داده ها تعریف نمود؛ اما در پیشینه 
آن پیکره  عظیمی از فناوری وجود دارد که این داده ها را تولید 

می کند.

لطفا در مورد همگرایی فناوری ها توضیح 
دهید.

من فکر می کنم، در صورتی که به زیست شناسی در ۵۰ سال 
اخیر و حتی کمی پیش تر از زمانی که ساختار » دی ان ای« 
کشف شــد توجه کنید، متوجه می شوید که فناوری های 
زیســتی، فیزیک، مهندســی الکترونیک که برای تولید 
داده های زیست شناســی کنارهم قــرار گرفته اند، به طور 

شگفت انگیزی در این دوره گســترش پیدا کرده است و این 
نوعی همگرایی اســت که این علوم و فناوری ها، در کنار هم 
قرار می گیرند تا نتیجه و خروجی قابل قبولی داشته باشند. در 
حال حاضر، ما در مراحل اولیه شناخت در مورد »دی ان ای« 
قرار داریم. هر ارگانیســمی در روی زمین در بیشــتر موارد 
و به شکل های مختلف شــامل »دی ان ای« است. بنابراین 
تمام علوم زیست شناسی به مانند مطالعه کرم ها، حشرات و 
باکتری ها پرندگان، حیوانات و بیماری ها، شامل داده هایی در 
مورد »دی ان ای« است و »دی ان ای« در مرکز آن مطالعات 
قرار دارد. درحال حاضر، ما فناوری برداشتن »دی ان ای«  و 
یافتن رموز آن را داریم و بعد می توانیم داده ها را آنالیز کنیم. 
بنابراین این نوع دیگری از همگرایی است. همگرایی فناوری  
که داده ها را جمع آوری می کند و زیست شناسی، که می تواند 
آن ها را به کار بگیرد، نیاز به  آن ها را برانگیزد و آن ها را تفسیر 

کند.

چگونه می توان از این حجــم عظیم داده 
استفاده کرد؟

 زیســت انفورماتیک به ما کمک می کند که داده ها را به طور 
مستقیم از ماشین ها دریافت و مرتب سازی کنیم و همچنین 
آن ها را به شــکل دلخواه درآوریم. ما با زیست شناســان در 
ارتباط هســتیم؛ بنابراین تعامل دو طرفه شکل می گیرد و 
این تعامل موثر و موفق، طیف وســیعی از مسائل را به وجود 
می آورد که ما می توانیم یاد بگیریم و این شــگفت آور است. 
علوم پایه، بوم شناسی، سیر تکاملی فرایندهای تشخیصی، 
تالش برای درمان ســرطان و یا تالش برای درک سرطان، 

تالش برای درک عملکرد ســلول ها و یا یافتن مســیرهایی 
که پرندگان مهاجرت می کننــد؛ تمامی این ها به طور کامال 
باورنکردنی از نظر من جزو این مسائل است. به اعتقاد بنده، 
نوعی از خالقیت ذهن بشر است که می تواند روش هایی برای 
به کارگیری فناوری ها برای نمایان کردن جنبه های مختلف 
دانش  زندگی بیابد؛ بنابراین این فنــاوری، دانش زندگی و 
به اعتقاد من این تفســیر داده ها، کارکردن با داده ها، آنالیز، 
پردازش، ذخیره ســازی و بازیابی داده ها است و این فرایند 
در حال رشد تصاعدی می باشــد. ما در پی چالش ها و حل 
مسایل مختلف هســتیم؛ زیرا به طور مثال اگر شما امسال 
مشکلی را حل می کنید و در طی مدت سه سال، با همان نگاه، 
با داده هایی، هزار برابر داده های قبل، می نگرید؛ شاید راه حل 
به دست آمده، نامناسب باشد و یا آن مسئله کامال تغییر کرده 
باشــد، بنابراین با منابع پایان ناپذیر مشکالت که همواره در 
حال تغییر است، رو به رو خواهیم شد. با این روند، ایده های 
جدید هرگز تمام نخواهند شــد و چالش ها تمامی نخواهند 
داشت. به طور مشخص ما نیاز به مهارت های تحلیلی به مانند 
درک ریاضیات، آمار، محاسبات و الگوریتم ها داریم. همچنین 
نیاز داریم، بدانیم که چطور این داده ها را مدیریت کنیم؛ اما 
داده ها همانند انواع نمادها و یا ارقام، برای درک کردن آن ها ما 
نیاز داریم که به دنبال پرسش هایی برویم که زیست شناسان به 
دنبال آن هستند تا بفهمند این مسئله یک ساده سازی نیست 
و یا اینکه بگوییم ما انحراف آن را یافتیم. ما نیازمند ورود به 

عمق داده ها و زیست شناسی هستیم.
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 تخصص همکاران شما در این مرکز تحقیقاتی 
در چه زمینه ای می باشد؟

 همه افرادی که در این موسســه و یا حداقل در این گروه در 
زمینه زیســت انفورماتیک فعالیت می کننــد، تا حدودی با 
زیست شناسی هم آشنا هستند. مشخصا ما زیست شناسان 
متخصص )حرفه ای( نیســتیم؛ اما هیچ محدودیتی وجود 
نداردکه بگویید، این تمام زیست شناسی است و نمی توانید 
بیش از این چیزی پیدا کنید. هر چه ما زیست شناســی را 
بهتر درک کنیم، می تواینم کارهــای بهتری با آنالیز داده ها 
انجام دهیم و این روند به طور مســتمر ادامه پیدا می کند. 
شاید 4۰ یا ۵۰ سال است که بنده این کار را انجام می دهم. 
من از زیست شناسان برتر بسیار عقب تر هستم و با هر اینچی 

که به ســمت آن ها پیش روی می کنم، نقــش خودم را به 
عنوان یک زیست انفورماتیست بهتر ایفا می کنم. یک مثال 
در این مورد ســلول های بنیادین ســرطان است. گروهي 
که در موسســه  ما هســتند، گروهي از محققان پزشکي 
زیست شناسي می  باشند،کساني که ســلول هاي بنیادین 
سرطان ســینه را شناسایي کردند. شــما مي توانید تصور 
کنید که سرطان پیشرفت مي کند و در این ارتباط اگر شما 
تقریبا تمام آن ها را از بین ببرید؛ اما سلول هاي بنیادین را 
با درمان از بین نبرید، سرطان دوباره بازسازي خواهد شد، 
به دلیل اینکه سلول هاي بنیادین وجود دارند و ممکن است 
تعداد آن ها بسیار کم باشد؛ بنابراین کشتن تمام سلول هاي 
یک تومور کافي نیست. این افراد سلول هاي بنیادین را براي 

سال هاي متمادي مطالعه کرده اند و البته ما به ویژگي هاي 
مولکولي سلول هاي بنیادین بســیار عالقه مند هستیم که 
شامل تولید داده از سلول هاي بنیادین و تالش براي درک 

آنها از دیدگاه مولکولي است.

این کار چگونه انجام می شود؟
این کار شامل مقایسه سلول هاي بنیادین، عملکرد داخلي 
سلول هاي بنیادین، که ما آن را پروفایل بیان ژن مي نامیم، 
با دیگر ســلول ها اســت و  این یک امر زیست انفورماتیک 
اســت. که یکي از همکاران من به نام پرفســور »گوردون 
اسمایس« در این حوزه فعالیت و تحقیق می کند. وی دلیل 

منطقي توجه به سلول هاي بنیادین و مقایسه آن ها با دیگر 
دسته بندي هاي سلولي را دریافت. بنابراین این مسئله، به 
مانند گفتن این است که این یک ســلول جدید می باشد 
و هیچ کدام از ســلول هاي پیشین شــبیه آن نیستند. این 
یک مشکل کامال مســتقیم نیســت؛ اما او راه حل بسیار 
خوبي براي آن پیدا کرد و به یک دیدگاه مناسب در مورد 
سلول هاي بنیادین رسید. چیزی بسیار مشابه اما در زمینه 
متفاوت، درک طبیعت تومور است که بر شیطان تاسمانی 
)نوعی پســتاندار و نام یک بیماری اســت( اثرگذار است. 
شیطان تاســمانی نوعی بیماری است که در آن فرد مبتال 
به یک نوع تومور صورت بسیار ناخوشایند ونهایتا کشنده 
می شود. شما می توانید ســلول این نوع تومور را بردارید و 

ببینید که این چه نوع سلولی اســت؛ همچنین می توانید 
ژن این سلول ها را بررسی کنید و ببینید که کدام بخش از 
بدن در تولید این سلول این تومور صورت سهیم است، زیرا 
سلول های تومور همواره به جاهای دیگر مهاجرت می کنند 
و آنها عالئمی را با خود حمل می کنند که نشان می دهد از 
کجا آمده اند که در تشــخیص هویت بسیار موثر بوده اند و 
معلوم شده اســت که آنها نوع خاصی از سلول های مغزی 
هستند. سلول های عصبی که در تومور صورت وجود دارند 
و این به درک آنها کمک می کند، با اینکه حقیقت مشکل 
را حل نکرده؛ اما از گسترش بی رویه تومور صورت شیطان 
تاسمانی جلوگیری کرده است. این امر نور امیدی برای حل 
آن است این فرایند تشــخیص هویت انواع سلول ها است. 

مســاله متفاوت دیگر، پیداکردن ژن هایی است که باعث 
ایجاد نشانه های خاص می شــوند. تعداد متعددی پرسش 
وجود دارد، بــرای مثال یک خانواده، خــاص که تعدادی 
از فرزندان آنها یک بیمــاری غیرعادی دارند اینطور تصور 
می شود که چون این اتفاق در یک خانواده افتاده است پس 
ژنتیکی است. دلیل آن چیست؟ دلیل ژنتیکی آن چیست؟ 
نقص در کجاست؟ ژنوم ها بسیار وسیع هستند. ما می توانیم 
ژنوم ها را مرتب کنیم و کماکان حجــم عظیمی از داده ها 
وجود دارد که می توان در موردش بحث کرد و می توان آن 
تغییرات بخصوص را یافت، حتی تنها تغییر اساسی که خط 

مشی این بیماری ها را مشخص می کند.

مصاحبه

آیا در این زمینه ها، به دستاوردهای جدیدی 
رسیده اید؟

یکی از همکاران من در اینجا پرفسور »ملونی بالو« می باشد 
که در انجام این امور بســیار فعال اســت. به دستاوردهایی 
رسیده است که ما آن را » نقشه برداری ژنتیکی بیماری ها« 
می نامیــم. این فنــاوری در ســال های اخیر به ســرعت 
تکامل یافته اســت؛ همچنین، او توانست به موفقیت های 
برجســته ای دســت یابــد. او جایزه  مخصوص نخســت 
وزیری برای دانش را به همــراه دو نفر که در مورد بیماری 
صرع مطالعه می کردنــد، دریافت کــرد. ملونی همکاری 
نزدیکی با آن ها داشت به دلیل اینکه آن ها ژن های صرع را 
نقشه برداری کرده بودند و کار مربوط به زیست شناسی را 
انجام دادند، پروفســور ملونی با آن ها کار می کرد تا بخش 
زیست انفورماتیک پروژه را مدیریت کند و داده ها را آنالیز 
کند و ژن ها را دقیقا مشخص کند.نتیجه این تعامل موفق، 
به دست آوردی ختم شد که نمونه بسیار موفق بوده است.

به عنوان سوال آخر، شما آینده  زیست انفورماتیک 
را چگونه می بینید؟

یک دیــدگاه از آینده زیســت انفورماتیک این اســت که 
مرزهای این علم ناپدید خواهند شــد؛ به این دلیل که این 
علم مجموعه ای از مســیر های اصلی زیست شناسی است. 

اگر شما در مورد آن فکر کنید با گذر زمان زیست شناسان، 
دیگــر از کامپیوتر، ریاضیــات و آمار جدا نخواهند شــد. 
فعالین در حوزه زیســت انفورماتیک، مجبور هســتند که 
این حوزه هــا را یاد بگیرنــد.  ما دیگــر متخصص در یک 
زیررشــته نخواهیم داشــت؛ چون هر زیست شناس باید 
عناصری از زیســت انفورماتیک را در آموزش خود داشته 
باشد و این بدین معنی نیســت که نقشی برای کسانی که 
تمایل دارند متخصص سطح باال شوند، وجود ندارد. وقتی 
شــما در مورد زیست شناســی صحبت می کنید، منظور 
توانایی برای انجام کار، نه تنها در آزمایشــگاه بلکه کار با 
کامپیوتر اســت. این یک آینده ممکن، در طی ۵۰ ســال 
خواهد بود؛ اما در کوتاه مدت، حوزه های ذکر شــده، جدا 
خواهند ماند، همان طور که اشاره کردیم، داده ها در حال 
گسترش هستند و ما هنوز به متخصصان نیاز داریم اما من 
فکر می کنم که رشــد متخصصین تا حدودی در گسترش 
زیست شناسان بین رشــته ای متمرکز شده است که البته 
در حال حاضر کسانی در این زمینه وجود دارند. اما سوال 
این است که آن ها با چه سرعتی در بین رشته ها گسترش 
پیدا می کنند؟ مــن فکر می کنم که این یــک آینده قابل 
دسترس اســت؛ اما نمی توان ثابت کرد که اشتباه می کنم 
یا خیر. فکر می کنم در کوتاه مدت، از جهاتی فضای کاری 
که در آن هســتم، امنیت خودش را دارد؛ اما در بلند مدت 

از این که این موقعیت از دســت برود، متاسف نیستم. در 
زمان ما، بین دانش آموزان مدارس، احساسی وجود داشت 
که اگر در ریاضیات تبحر داشــتید، به سمت علومی مانند 
فیزیک و ریاضیات می رفتید و اگر شما عالقه مند به دانش 
بودید ولی در ریاضیات تبحر نداشــتید، به زیست شناسی 
و زمین شناسی و یا چیزی شــبیه آن مشغول می شدید و 
آن دو نوع متفــاوت از علوم بودند؛ اما در ۵۰ ســال اخیر، 
ریاضیات نه تنها بخش مهمی از فیزیک  شده؛ بلکه بخش 
مهمی از زیست شناسی، آمار و محاسبات نیز شده است. از 
این دیدگاه، این مسیرها همگرا شده اند و من فکر می کنم 
که در آینده این مسئله بر روی افراد متخصص تاثیر خواهد 
گذاشــت. در حال حاضر، به نظر می رســد که من در چند 
رشــته فعالیت می کنم؛ اما من فکر می کنــم که در آینده 
رشته ها به درون رشــته های بین رشــته ای وارد خواهند 
شد و در این شرایط شما دیگر متخصص نخواهید داشت. 
افرادی با توانایی هایی در برخی زمینه ها خواهید داشــت 
و این شبیه کســی نیســت که یک وظیفه مقدس دارد تا 

مهارت های خاصی داشته باشد.

http://www.wehi.edu.au:منبع
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معرفی کتاب 

مهندسی زیست پزشکی و انفورماتیک  پزشکی، حوزه هایی چالش برانگیز بوده که به سرعت 
در حال رشد هستند. کاربرد فناوری اطالعات در این حوزه ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 
اســت. هدف از برگزاری اولین کنفرانــس ITBAM گرد هم آوردن دانشــمندان، محققان و 
متخصصانی از رشــته های مختلف )ریاضی، زیســت انفورماتیک، زیست شناسی، پزشکی، 
مهندسی پزشــکی و علوم رایانه( بود که عالیق مشــترکی در این حوزه  داشتند. محققان 
امیدوارند که در آینده، کنفرانس های ITBAM فرصت  مناسبی را برای بحث های پربار میان 
تمامی شــرکت کنندگان به وجود آورده و بستر مناســبی را برای تبادل نتایج جدید در این 
حوزه، شناسایی جهت ها و چالش های آینده فراهم ساخته و امکان پژوهش و توسعه سیستم 
مشارکتی و همچنین تدوین زبانی مشترک برای حل مســائل در حوزه مهندسی پزشکی، 
انفورماتیک زیستی و انفورماتیک پزشکی را فراهم سازد. اهمیت موضوع تشخیص و درمان 
به کمک کامپیوتر توجه عده بی شماری را در سراسر جهان به خود جلب کرده و پایه مناسبی 
را برای پزشکی مدرن با پتانسیلی عالی برای کاربردهای نویدبخش، مانند پزشکی از راه دور، 

مراقبت بهداشتی بر پایه وب و تحلیل اطالعات ژنتیکی پی ریزی کرده است. در این کنفرانس، 
بعد از یک روند بررسی هم سان، در نهایت 13 مقاله طوالنی و 8 مقاله کوتاه انتخاب شدند که 

در این نسخه از کتاب چاپ شده اند. این مقاالت به دسته های جزئی تِر زیر تقسیم شده اند:
ـ  مدیریت گردش کار و پایگاه داده

ـ  پشتیبانی تصمیم گیری و مدیریت داده ها در تحقیقات زیست پزشکی
ـ  مدل سازی داده های پزشکی و بازیابی اطالعات

ـ  داده کاوی در انفورماتیک زیستی
ـ  ارائه دانش و مدیریت داده ها در انفورماتیک زیستی

ـ  داده های زیستی و پردازش سیگنال 
محتوی این کتاب نشان می دهد که تا چه حد دامنه موضوعات در کاربردهای فناوری اطالعات 

برای مهندسی زیست پزشکی و انفورماتیک پزشکی گسترده است.

فناوری اطالعات در انفورماتیک زیستی و پزشکی

فناوری اطالعات در انفورماتیک زیستی و پزشکی
Information Technology in Bio� and Medical Informatics عنوان اصلی

  Nadia Pisant،Lenka Lhotská  ، Sami Khuri نویسندگان

2010 سال انتشار

انتشارات اسپرینگر ناشر

9783642150203 ISBN

علمی -پزشکی موضوع

سنسورهای زیستی میکرو و نانو الکترومکانیکی
Micro�and Nanoelectromechanical Biosensors عنوان اصلی

Liviu Nicu, Thierry Leichle نویسندگان

2013 سال انتشار

وایلی ناشر

9781848214798 ISBN

علمی- مهندسی موضوع

این کتاب برخالف اکثر کتاب های سنجش زیستی که بر اســاس الگوی شناخته شده ای از 
یک حسگر زیستی نگارش  شده اند، از روش های سنتی مرتبط با تحقیقات سنجش زیستی 
اجتناب کرده  است و به بررسی روش های ایستایی مولکولی در سطح جامدات، مسائل مرتبط 
به مایعات و تکنیک های تراگذاری مرتبط با سنجش زیستی پرداخته است. هدف از این امر، 
فراهم  سازی تصویری از اهداف سنجش زیستی، با در نظر گرفتن مراجع اصلی یا محصوالت 

مورد نیاز است. به منظور نتیجه گیری مناسب، پیش از مقایسه معیارهای حسگرهای زیستی 
در قالب کاربردهای موردنظر، یک بررسی اجمالی و کوتاه از نانودستگاه های محبوب  در حوزه 

زیست شناسی انجام شده است.

سنسورهای زیستی میکرو و نانو الکترومکانیکی

نانوزیســت مواد، خصوصیات متمایزی از لحاظ الکتریکی، نوری و مکانیکی از خود نشان 
می دهند که آن ها را برای کاربردهای مختلف در زیست شناســی مناسب می سازد. به علت 
تطبیق پذیری باال، آن ها سهم بزرگی از تحقیقات پزشکی و مراقبت های بهداشتی را به خود 
اختصاص می دهند. این کتاب برای کسانی که به تازگی وارد این حوزه شده اند، یک توضیح 
جامع فراهم می آورد و همچنین می تواند به عنوان یک مرجع مفید برای پژوهشــگران نیز 

قابل استفاده باشد.
در این جلد موضوعات اصلی و رشته های موجود در این زمینه تحلیل شده اند. مباحثی شامل:

ـ تعریف محدوده، وضعیت کنونی و چشم انداز آینده نانوزیست مواد
ـ بررسی نانوزیست مواد و ســنجش ترکیب های مختلف و پردازش تکنیک های مهم برای 

توسعه نانوزیست مواد

ـ بررسی خصوصیات منحصر به فرد شیمی فیزیکی نانوزیست مواد
ـ بررســی کاربردهای بالقوه با تاکید بــر چالش های موجود در طراحــی، تولید و ارزیابی 

نانوزیست مواد
ـ ارائه یک بررسی جامع از تعامل میان سیستم های زیستی- نانوزیست مواد و مسائل تطابق 

زیستی ناشی از نانوزیست مواد
پیشــرفت های موردنظر در نانوزیســت مواد، نیازمند یک رویکرد چندرشته ای است که 
ظرفیت های اصلی موجود در علوم زیستی و فیزیکی، مهندسی و پزشکی را با در نظرگیری 
همکاری میان نهادهای اخالقی، نظارتی و صنعتی در بر می گیرد. در این کتاب مجموعه ای از 
دستاوردهای متخصصین سرشناس بین المللی از زمینه های مختلف جمع آوری  شده است 
که پیرامون پتانسیل عظیم نانوزیست مواد و کاربردهای بی شمار آن به تحقیق پرداخته اند.

دستنامه نانوزیست مواد

دستنامه نانوزیست مواد
Nanobiomaterials Handbook عنوان اصلی

 Balaji Sitharaman نویسندگان

2011 سال انتشار

سی آرسی ناشر

9781420094664 ISBN

مبانی علمی موضوع

این کتاب به بررسی مفهومی زمینه های مرتبط نانوفناوری با فلسفه، اخالق و علوم اجتماعی 
می پردازد. در ادامه آن ها را به صورت سیستماتیک بررسی کرده و توسعه می دهد. با توجه به 
فرصت ها و خطرات و نیز کاربردهای محتمل نانوفناوری در زمینه های نانوذرات مصنوعی، 
زیست شناسی مصنوعی، ارتقای حیوانات و ارتقای انسان ها، محتوای کتاب بر روی مسئولیت 
اخالقی نانوفناوری تمرکز دارد. از این رو کلمات کلیدی متن، » نوآوری مسئول« و »علوم 

بازتابی«  هستند که در سال های اخیر مفاهیم اصلی بحث های موجود پیرامون رابطه  میان 
علم و اجتماع بوده اند. در این کتاب موضوعاتی چون معرفی و ارائه مسائل اخالقی و فلسفی 
نانوزیست فناوری، نقد و بررسی پیشرفت های اخیر در این حوزه و توسعه یک چارچوب کلی 

با نام »فلسفه اکتشافی« برای تحلیل علوم نظری مطرح شده اند.

نانو زیست فناوری »مسئول« از دیدگاه فلسفه و اخالق

نانو زیست فناوری »مسئول« از دیدگاه فلسفه و اخالق
Responsible nanobiotechnology: philosophy and ethics عنوان اصلی

 Armin Grunwald نویسندگان

2012 سال انتشار

پن استنفورد ناشر

9789814316804 ISBN

فلسفی- اخالقی موضوع
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ماهنامهفناوريهاي همگرا رویدادها 

 هشتمین کنفرانس بین  المللی زیست  انفورماتیک و مهندسی پزشکی
تاریخ شروع : 139۵/3/۲1 

تاریخ پایان: 139۵/3/۲3
شهر :بارسلونا
کشور: اسپانیا

http://www.icbbt.org                 :وب سایت
توضیحات : هــدف از این همایــش ارائه آخرین تحقیقــات و نتایج مرتبط بــا موضوعات 
زیست انفورماتیک و مهندسی پزشکی می  باشد. در این گردهمایی فعالیت  های تحقیقاتی و 
توسعه  ای در زمینه  های مزبور مورد تشــویق قرار گرفته و فرصتی است تا فعاالن حوزه  های 
مختلف به صورت رودررو به تبادل ایده  هــا و تجربیات خود بپردازند. این کنفرانس به صورت 
ساالنه برگزار می  گردد و بستری ایده آل برای به  اشتراک  گذاری تجربیات و دیدگاه  های فعاالن 
 IJBBB و IJPMBS این حوزه می  باشد. مقاالت پذیرفته  شده در این کنفرانس در ژورنال  های

به چاپ خواهند رسید.

کنگره جهانی نانوفناوری

تاریخ شروع: 139۵/۰۲/۲
تاریخ پایان: 139۵/۰۲/4

شهر: دبی
کشور: امارات متحده عربی

http://www.scientificfederation.com/nanotech-congress        :وب سایت
توضیحات:  این کنفرانس طیف وسیعی از موضوعات را در حوزه فناوری نانو و زیست فناوری 
تحت پوشش قرار می دهد. برخی از موضوعات این کنفرانس شــامل سنتز نانومواد، بررسی 
روندها در فناوری نانو، فناوری گرافن، نانوکامپوزیت های کربنی، زیســت حسگری و ادوات 

تشخیص طبی است.
ترکیب زیست فناوری و فناوری نانو، ساخت نانوزیست حسگرها و نانوروبات ها از جمله مصادیق 

همگرایی است.

پنجمین کنفرانس بین  المللی فناوری  های اطالعات در زیست فناوری
تاریخ شروع : 139۵/3/31 

تاریخ پایان: 139۵/4/۲
شهر : کامین سالسکی

کشور: لهستان
http://itib.edu.pl                             :وب سایت

توضیحات :در طی سه دهه اخیر به دلیل یکپارچگی سیستم  های اطالعات پزشکی با محوریت 
موضوع پزشکی از جمله مراقبت از بیماران سرپایی و بستری  شده ، تشخیص و درمان بیماری به 
کمک کامپیوتر، پزشکی از راه دور و مراقبت در منزل، شاهد تغییر بنیادی در این حوزه بوده  ایم. این 
روند در سال  های آتی نیز ادامه خواهد داشت. گردهمایی پیشین و همکاری با مراکز پزشکی، نیاز 
به بستری برای تلفیق تحقیقات و کارشناسانی با تخصص پیرامون فناوری  های اطالعاتی مدرن و 
پزشکی بالینی دارد. این کنفرانس رویدادی میان  رشته  ای بوده که هم جنبه  های نظری و هم بعد 
کاربردی موضوع را پوشش خواهد داد. از تمامی پژوهشگران مراکز علمی و صنعتی دعوت به عمل 
می  آید تا نتایج خود را به صورت جلسات علمی، پوستر، نمایشگاه و جلسات غیر رسمی ارائه نمایند.

چهارمین کارگاه و کنفرانس بین  المللی
 زیست انفورماتیک و مهندسی پزشکی

تاریخ شروع : 139۵/۰۲/1
تاریخ پایان : 139۵/۰۲/3

شهر : گرانادا
کشور : اسپانیا

http://iwbbio.ugr.es                    : وب سایت
توضیحات : به دنبال تجربه مثبت در گردهمایی  های پیشین، این کنفرانس در اردیبهشت 
سال 139۵ برگزار خواهد شد. در این گردهمایی انجمن  های بحث و گفتگو برای دانشمندان، 
مهندسین، اساتید و دانشــجویان با موضوع آخرین ایده  ها و نقد و بررسی یافته  های جدید 
در مباحث پایه  ای، نظری، مدل  ها، و برنامه  های کاربردی در رشــته  های میان  رشــته  ای و 
چندرشته  ای از جمله علوم کامپیوتر، ریاضیات، استاتیک، زیست شناسی، زیست انفورماتیک، 
و زیست پزشکی تشکیل خواهد شــد. هدف از این رویداد ایجاد محیطی دوستانه برای ایجاد 
و تقویت همکاری علمی و مبادالت میان شــرکت  کنندگان می  باشــد. مطالبی با محوریت 
روش  های جدید محاسباتی و روش  های یادگیری ماشین، داده  کاوی، تجزیه و تحلیل متن، 
الگوشناسی، ژنتیک و تکامل، ساختار پروتئین و RNA ، مهندسی پزشکی و انفورماتیک زیستی 

و ... به صورت ویژه مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

http://www.icbbt.org/
http://itib.edu.pl/
http://iwbbio.ugr.es/



