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اخبار مبانی علمی 

 آیا نگرانی از اسارت انسان توسط ماشین های هوشمند منطقی است؟

از سیر تا پیاز » کامپیوترهای کوانتومی«

بهبود اقتصاد منطقه نیویورک با کمک نانوپزشکی

بعد از ســاخت ترانزیســتورها، صنعت 
الکترونیک رشــد قابل مالحظه ای کرد. 
در حــال حاضر، با ظهــور کامپیوترهای 
کوانتومی انتظار می رود، جهش دیگری در 
این صنعت رخ دهد. بسیاری از مردم درباره 
محاسبات کوانتومی چیزهایی شنیده اند؛ 
اما اطــالع دقیقی از حواشــی آن ندارد. 
بســیاری می خواهند بدانند: »کامپیوتر 
کوانتومی چیســت؟ کی تجاری ســازی 
می شود؟ چه کسانی بیشتر از آن بهره  مند 

می شوند؟«
محاسبات کوانتومی چیست؟

محاسبات کوانتومی یک فناوری نوظهور 
است که دیگر مشکالت محدودیت های 
رایانه های ترانزیستوری ســابق را ندارد. 
رایانه های ترانزیســتوری متکی بر اعداد 
باینری، یعنــی صفر و یک ها هســتند؛ 
درحالی که رایانه های کوانتومی از کیوبیت 
اســتفاده می کنند. البته می توان از اعداد 
باینری در کیوبیت استفاده کرد. اما مقادیر 
کیوبیت ها به صورت جمع آثار هســتند؛ 
یعنی می توانند همزمان هم صفر باشــند 
و هم یک. کیوبیت هــا گنجایش دو بیت 
اعداد باینــری را دارند که به آن اصطالحا 
برنامه ریزی فوق متراکم می گویند. گفته 
می شود که رایانه های کوانتومی در انجام 
محاسبات بسیار ســریع تر از رایانه های 

امروزی خواهند شد. 

در این صورت می توان محاسبات فشرده 
کامپیوتری مانند؛ تاشدگی پروتئین ها؛ که 
امروزه توسط ابررایانه ها انجام می شوند را با 
هزینه ای کمتر با رایانه های کوانتومی انجام 
داد. با گذشت زمان و پیشرفت رایانه های 
کوانتومی پیش بینی می شــود ســرعت 
آن ها بیشتر از سرعت رایانه های امروزی 
باشد، البته این پیشــرفت باید در زمینه 
پردازنده های کوانتومی و برنامه نویسی بر 

مبنای کیوبیت باشد.
چرا محاسبات کوانتومی اهمیت دارد؟

در تئوری، با محاسبات کوانتومی می توان 
اعداد صحیح را تجزیه کرد. محاســبات 
کوانتومــی پیامدهــای جــدی بــرای 
سیستم های رمزنگاری که امروزه استفاده 
می شود؛ خواهند داشــت. الگوریتم شور 
)Shor’s algorithm( توجیه فنی تجزیه 
اعداد اول را نشان می دهد، هرچند در حال 
حاضر، بزرگ ترین عددی که با استفاده از 
یک رایانه کوانتومی و الگوریتم شور تجزیه 
شده است عدد ۲۱ است. گزارش ها نشان 
می دهد که در ژانویه ۲۰۱۴، آژانس امنیت 
ملی آمریکا مبلغــی بالغ بر ۷۹/۷ میلیون 
دالر بــر روی برنامه ای به نام »رســیدن 
به اهداف سخت« ســرمایه گذاری کرده 
است. بخشــی از این برنامه، ساخت یک 
رایانه کوانتومی است که قابلیت رمزنگاری 

داشته باشد.

محاسبات کوانتومی چه کسانی را متأثر 
خواهد کرد؟

اول  در درجــه  در حــال حاضــر، 
محققان شــرکت های مختلــف در حال 
سرمایه گذاری بر روی تحقیقات در زمینه 
محاسبات کوانتومی هستند. اینتل مبلغ 
۵۰ میلیون دالر به دانشگاه صنعتی دلفت و 
سازمان تحقیقات کاربردی هلند پرداخت 
کرده و همچنین پشتیبانی مهندسی الزم 
را نیز تامین کرده است. آی بی ام، گوگل و 
مایکروســافت نیز، در حال تالش در این 
زمینه هستند. آی بی ام در آوریل ۲۰۱۵، 
راه کاری برای تشخیص همزمان خطاهای 
بیتی و فازی ارائه کرده است که گام مهمی 
در تصحیح خطا در محاسبات کوانتومی 

است.
چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد؟

برای این ســوال دو جواب وجــود دارد: 

حاال و در آینده ای دور. شــرکت کانادایی 
دی ویو سیستمز۱در حال حاضر رایانه ای 
کوانتومی به نام »دی-ویو-۲-ایکس۲«به 
بازار عرضه کرده است؛ اما این رایانه های 
کوانتومی به طور خاص برای بهینه سازی 
دودویی نامحــدود درجــه دوم طراحی 
شــده اند که آن ها را بــرای تجزیه اعداد 
صحیــح نامناســب می کند. البتــه باید 
گفت که این رایانه کوانتومی ســریع تر از 

رایانه های سنتی نیست.
چگونه یک رایانه کوانتومی تهیه کنیم؟

قیمت یک رایانه »دی-ویو-۲« در حدود 
۱۵ میلیــون دالر اســت. در حال حاضر 
آی بی ام رقیب اصلی دی-سیستم است. 
البته برای کارهای ســبک تر اســتفاده 
از پــاور۸ قیمــت مناســب تری دارد.
http://www.techrepublic.com :منبع

برخی نگران تسلط ماشین های هوشمند 
بر انسان طی ســال های آتی هستند. این 
نگرانی با هوشمند شدن ماشین ها شدت 
بیشــتری می گیرد. عده ای معتقدند که 
جای نگرانی نیست و این نگرانی از جنس 
نگرانی بشر هنگام انقالب صنعتی است. 
درواقــع، همان طــور کــه در اوایل قرن 
نوزدهم، بشر بینش کافی از اثرات انقالب 
صنعتی نداشــت؛ امروز نیــز فقدان یک 

نگرش صحیح عامل چنین نگرانی است.
آیا شما نیز مانند برخی نگران این هستید 
که یک روز ماشین های هوشــمند ما را 
به اســارت بگیرنــد؟ آیا فکــر می کنید 
ایــن ماشــین ها روزی جایگزیــن مــا 
خواهند شد؟ نگران نباشــید، این ترس 
چیز جدیدی نیســت و بشــر پیش ازاین 
نیز چنیــن چیزی را تجربه کرده اســت. 

نگرانی قبلی بشــر هیچ گاه رنگ واقعیت 
به خود ندیــد به طوری کــه حتی نیمی 
از چیزهــای که در دغدغه قبلی بشــر از 
آن ها می ترسید، محقق نشد. این درست 
 IBM اســت که کامپیوتر واتسون شرکت
می تواند برنده رقابت های شــطرنج شود، 
درســت اســت که این ماشــین قابلیت 
یادگیری دارد، می دانیم که نرم افزارهای 
تلفن همراه شــرکت اپــل قابلیت های 
منحصربه فردی دارد و موتور جستجوی 
گوگل درحال توسعه و بهبود کارایی بوده، 
به طوری که می تواند بسیاری از چیزهایی 
را که شــما می خواهید پیش بینی کند.

همه این مثال ها به این معناســت که این 
ماشین ها در حال هوشمند شدن هستند؛ 
اما این بدان معنا نیســت که سرنوشت ما 
مشابه داستان علمی تخیلی استفان کینگ 

باشد. داســتانی که در آن انسان ها برده 
ماشین های هوشمند شدند و همه کارها 

به صورت خودکار انجام می شدند.
مشــابه این نگرانی، ۲۵۰ سال قبل شکل 
گرفت؛ زمانی که انقالب صنعتی آغاز شد. 
بشــر در آن روزگار نگران تغییر ناگهانی 
فناوری شد. این نگرانی ریشه در سه عامل 
دارد: پیش بینی های غیرمعمول در مورد 
اثرات فناوری، فقدان بینش کافی درباره 
پیشرفت های بشر و عدم توانایی برخی از 

مردم در برابر تغییر.
به اعتقاد جیم بســن از دانشگاه بوستون 
این ســه عامل را می توان ریشه مشکالت 
و نگرانی ها دانســت. اگر تاریخ را مطالعه 
کنید، خواهید دید که زندگی بشر همیشه 
رو به بهبودی بوده است و همیشه شرایط 
بهتــر از آنچه پیش بینی می شــد، پیش 

رفته است. 
به صنعت نســاجی نــگاه کنیــد که در 
اوایل قرن ۱۹ موجب کاهــش هزینه ها 
و افزایش ۹۸ درصدی بهره وری شــد. با 
کاهش قیمت، تقاضا بیشتر شد و درنهایت 
این صنعت رونق گرفــت.در مورد هوش 
مصنوعی و ماشــین های هوشــمند نیز 
همین قضیه صادق است و نیاز به نگرانی 

رادیکال در مورد آینده بشر نیست.
http://www.thestreet.com :منبع

با تبدیل شــدن مرکز تحقیقات نیویورک 
غربی به مرکزی بــرای تحقیقات دارویی، 
رشــد اقتصادی این منطقه افزایش قابل 
توجهی خواهد یافت. هم چنین فناوری های 
حاصــل از مطالعات این مرکــز در زمینه 
نانوپزشــکی باعث تغییر رویکــرد ما در 
استفاده از داروها شده است. مرکز نیویورک 
غربی۱ به سرعت در حال تبدیل شدن به یک 
مرکز برای تحقیقات دارویی است که شامل 
عرصه فناوری نانو نیز است. مرکز نیویورک 
برای تحقیقات نانوپزشــکی قســمتی از 
پردیس دارویی »بوفالو- نیاگارا« است. این 
گروه کوچک محققان در حال تغییر نحوه 
استفاده از دارو هســتند و رشد اقتصادی 
در منطقه را افزایش می دهند. بر اســاس 
گفته اسکات پاتریک ســلیتو مدیرعامل 
این مرکز، چیزی که نانوپزشکی را بی نظیر 

می سازد، توانایی آن ها در تبدیل داروهای 
بد به داروهای خوب اســت. سلیتو اظهار 
داشت: »داروهای سرطانی متنوعی وجود 
دارند و اگر سرطان هم شما را نکشد، این 
داروها احتماال باعث مرگ شــما خواهند 
شد.« ســلیتو اعتقاد دارد با اســتفاده از 
نانوفناوری برای تغییر ساختار این داروهای 
فعال، آن ها ایمن تر خواهند شــد و کم تر 
باعث بیماری شما می  شوند.  پژوهشگران 
عقیده دارند این ذرات ریــز، زمانی که در 
پزشکی استفاده می شوند، تمامی درهای 
جدید را می گشــایند. هم چنین نانوذرات 
به دانشــمندان این امکان را می دهند تا 
ژن ها و DNA را دست کاری کنند. یکی از 
موسسان این مرکز، دکتر استانلی شوارتز 
در این رابطه می گوید: »این فناوری لزوما 
همان انواع داروهای شیمی درمانی سرطان 

یا یــک آنتی بیوتیک برای 
عفونت را استفاده نمی کند، 
بلکه رویکرد ما در مورد نحوه 
اســتفاده از داروها را تغییر 
می دهد.«  علیرغم نوپا بودن، 
این شرکت در سال اول بیش 
از ۲ میلیون دالر قرارداد امضا 
کرده است. این قراردادها با 
مشتریانی از داروسازی های 
بزرگ و بهداشت بیمارستانی 

هستند. شوارتز اعالم کرد: »عرصه ای که 
اخیرا تکامل یافته، استفاده از فناوری نانو 
در موارد گوناگون است. ضدعفونی کردن 
سطوح، از بین بردن حشراتی نظیر عوامل 
بیماری زای بیمارستانی و توانایی حمله به 
عفونت هایی نظیر سیاه زخم، ازجمله این 
موارد هستند.« این شرکت هم چنین در 

حال کار بــر روی نانودرمانی برای درمان 
مشکالت پوستی شامل چروک و سرطان 
پوست اســت. در حال حاضر این شرکت 
۱۲ کارمند دارد، ولی موسســین شرکت 
امیدوارند شــغل های زیــادی را در مرکز 

نیویورک غربی ایجاد کنند.
http://wivb.com :منبع 
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 DNA، پیشرفته ترین زبان برنامه نویسی فناوری نانو
یکی از محققان برجســته در حوزه مواد 
قابل برنامه ریــزی بر این باور اســت که 
یکی از بهترین راه های عملی دســتیابی 
 DNA به نانوفناوری پیشرفته، استفاده از
ســلول به عنوان زبان برنامه نویسی برای 
ایجــاد ســاختارهای زنده ای اســت که 
عملکردهای مورد نظر را از خود نشــان 

می دهند.
برای بسیاری کلمه نانوفناوری به معنای 
یک ماشین بســیار ریز، حتی کوچک تر 
از ســلول های درون بــدن ماســت. این 
ماشین می تواند دارای عملکردهای بسیار 
جذابی همچون تعمیر بافت، پاک سازی 
پروتئین های آســیب دیده و یــا نابودی 
سلول های سرطانی و ویروس ها باشد. بدن 
ما می تواند پر از این ماشین هایی باشد که از 
آن به خوبی مراقبت می کنند. تولید چنین 
ماشین هایی یک ایده بسیار جذاب است؛ 
شاید روزی چیزی شبیه به این ماشین ها 
را بتوانیم تولید کنیــم. اما در حال حاضر 
این ماشین ها بیشتر شبیه تخیل هستند 
 Pink تا واقعیت. آندرو هســل، بنیان گذار
Army )یک موسســه خیریه برای مبارزه 
با سرطان پستان( و محقق برجسته گروه 
مواد زیســتی-نانویی قابــل برنامه ریزی 
در Autodesk می گوید: »در حال حاضر 
فناوری نانو بســیار دشوار اســت«. او که 

به طورمعمول خود را یک زیست شــناس 
معرفــی می کند، در همایش »پزشــکی 
نمایــی )Exponential Medicine(« در 
مورد فناوری نانو ســخنرانی  کرد تا نشان 
دهد این دو حــوزه بیــش از آنکه تصور 

می کنیم باهم، هم پوشانی دارند.
چرا فناوری نانــو این قدر دشــوار به نظر 
می رســد؟ زیرا قوانین معمول، در دنیای 
نانو حاکم نیســتند. در این مقیاس بسیار 
کوچک، همه چیز زنده، پویا و دایم در حال 
حرکت است. فیزیک اشیاء متفاوت بوده و 

مقیاس زمانی، بسیار عجیب است.
اما مسئله این اســت که می توان به این 
فنــاوری از زاویــه دیگــری که هســل 
توصیف می کند، نگریســت. بر اســاس 
نظر وی، فناوری نانو یکی از قدیمی ترین 
و توســعه یافته ترین فناوری هــای مورد 
استفاده اســت. ویروس ها یا ماشین های 
سلولی بدن در مقیاس نانو عمل می کنند. 
هســل می گویــد: »وقتی به ســلول ها 
می نگرد، یک ســخت افزار محاسباتی و 
تولیدی می بیند که مشــغول خودآرایی 
است. این ســخت افزار خودآرا یک زبان 
برنامه نویسی به نام DNA دارد که در تمام 
موجودات زنده مشترک است و این چیزی 

است که ما باید از آن بهره ببریم.«
هســل می افزاید: »اگر واقعا عالقه مند به 

فناوری نانو هســتید، 
می خواهیــد  ولــی 
به صورت دیجیتالی آن 
را اجرا نمایید، باید روی 
برنامه نویسی سلول ها 
برای انجــام کارهای 
مورد نظر و اســتفاده 
از DNA به عنوان زبان 
برنامه نویســی فکــر 

کنید.«
ما سالهاســت کــه با 
 DNA از  اســتفاده 
شکل های ساده ایجاد 
می کنیم. در حال حاضر 
می توانیم شــکل های 
پیچیــده نیــز تولید 
کنیــم و تصور طراحی 

این شــکل ها روی رایانه دور از دسترس 
 DNA نیســت. حتی برخــی از اشــکال
می توانند عملکردهای ساده ای همچون 
حمل یک مولکول )همچون مولکول دارو( 
را انجام دهند. هســل همچنیــن درباره 
زیست شناسی سنتزی صحبت می کند. 
ما می توانیم کدهای DNA را نوشــته، آن 
را به یک مرکز چاپ ارسال کنیم، پس از 
چند هفته آرایه DNA مورد نظر را دریافت 
کرده و ویروسی بسازیم که قادر به اجرای 

عملکردهای مورد پیش بینی در کد خود 
است. این کاری اســت که در حال حاضر 
هسل در گروه خود انجام می دهد؛ نوشتن 
نرم افزاری برای دســت کاری زیستی در 
کوچک ترین مقیاس و اجرای عملکردهای 
مورد نظر از ســاختار ایجاد شده. در حال 
حاضر، او روی نانــوذرات تمرکز دارد؛ اما 
به سرعت درحال توســعه کار خود روی 

زمینه های پیچیده تر است.
http://singularityhub.com : منبع

http://www.thestreet.com/story/13404151/1/why-artificial-intelligence-and-smart-machines-won-t-destroy-us.html
http://wivb.com/2015/12/15/center-for-nanomedicine-research-opens-brings-economic-growth-to-wny/
http://singularityhub.com/2015/11/13/exponential-medicine-the-most-advanced-nanotechnology-today-is-already-inside-you/
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 کشف سازوکار یک پروتئین کلیدی در عملکرد سیستم عصبی
زیســت فیزیکدانان، به تازگی یک فرضیه 
بــرای توضیح عملکــرد یــک پروتئین 
نورمحور۱ که یون های سدیم را در سرتاسر 
غشای سلولی پمپ می کند، ارائه داده اند؛ 
و همچنین ویژگی ســاختار کلیدی این 
پمپ ها را نیز آشــکار ســاختند. این تیم 
تحقیقاتی که متشکل از موسسه فیزیک 
و فناوری مســکو، موسسه زیست فیزیک 
مکس پالنک و یک موسســه زیستی در 
فرانسه اســت، نتایج تحقیقات خود را در 
مجلــه FEBS Letters چــاپ کرده اند. 
در ده سال گذشــته تحقیقات در زمینه 
اپتوژنتیک بســیار موردتوجه قرار گرفته 
اســت. یکی از کاربردهای بسیار گسترده 
این علم جدید، کار کردن با ســلول های 
منفرد سیســتم عصبی، به منظور مطالعه 
انواع مختلف بیماری های سیستم عصبی 
)همچون آلزایمر و پارکینســون( است. 
پژوهشگران این پروژه نشان داده اند که از 
روش های اپتوژنتیک می توان برای بازیابی 
و بهبود بینایی در موش استفاده کرد. در 
این مطالعه پژوهشگران پروتئینKR2 که 
در غشاهای سلولی یافت می شود را بررسی 
کردند. این پروتئین در مجاورت نور، قادر 

به انتقال یون های سدیم است.
در میان تمام پروتئین های رمزنگاری شده  
) تقریباً ۲۰۰۰۰ پروتئین(،  در ژنوم انسان، 
پروتئین های غشــایی در یک گروه مجزا 
طبقه بندی می شــوند. ایــن پروتئین  ها 
مکانیسم های مولکولی پیچیده ای دارند که 

در غشای سلولی همه سلول های زنده یافت 
می شــوند و کارکردها و وظایف مختلفی 
دارند. بعضی از آن ها به عنوان حامل های 
فعال مــوادی که قادر به عبور از غشــای 
سلولی نیســتند )به عنوان مثال یون های 
کلر و پتاســیم(، عمل می کنند. در بدن 
انسان، سلول های عصبی از این یون ها برای 
انتقال تکانه  )پالس( های عصبی استفاده 
می کنند، هنگامی که ذرات باردار از غشای 
یک نورون عبور می کنند، اختالف پتانسیل 
در دو طرف غشا تغییر می  کند و سیگنال 
الکتریکــی از نورون عبــور می کند. برای 
اینکه سیگنال بعدی بتواند از نورون عبور 
کند، این نورون باید به پتانسیل اولیه خود 
بازگردد. برای انجام این مهــم، نورون از 
مکانیسم های مولکولی ویژه ای که یون ها 
را به بیرون پمپ می کنند، استفاده می کند. 
این پمپ ها در ســلول های انسانی توسط 
یک سیگنال که توسط خود سلول یا محیط 
آن ساطع می شــود، کنترل می گردند. در 
برخــی از موجــودات زنــده نامتعارف و 
عجیب ) همچون باکتری هــای دریایی( 
این پمپ ها با ســیگنال های درون سلولی 
تحریک نمی شــوند، بلکه به نور واکنش 
نشان می دهند. از این پمپ های غیرمعمول 
می توان برای کنتــرل پالس های عصبی 
)و در دیگر انواع ســلول ها( استفاده کرد. 
با استفاده از یک غشــای نورونی و کاشت 
دو نوع از این پمپ ها ) برای شارژ و تخلیه 
یک ســلول( که به دو طول موج مختلف 

نور واکنش نشان می دهند، امکان تابیدن 
پرتوهای لیزر )طول موج های مختلف در 
زمان هــای مختلف( بر روی ســلول های 
عصبی منفرد وجود دارد، بنابراین می توان 
جابجایی یون ها در یک غشــای عصبی و 
انتقال سیگنال های عصبی از نورون ها را 
کنترل کرد. این دانشمندان از سه نوع پمپ 
برای انتقال یون ها استفاده کردند. اولین 
پمپ ها، کانال هــای غیرتخصصی بودند. 
هنگامی که این پمپ ها در معرض نور قرار 
می گیرند، به یون های مثبت ویژه، اجازه 
عبور می دهند ولی امکان کنترل نوع یون 
) مثاًل پتاسیم یا سدیم( وجود ندارد. نوع 
دوم این پمپ ها، فقط یون های منفی کلر را 
پمپ می کنند. نوع سوم پمپ ها، تنها قادر 
به پمپ پروتون ها از غشای سلولی هستند. 
مشکل اینجاست که دو نوع پمپ اولیه برای 
کنترل ســیگنال های عصبی با یک دقت 
مناسب کافی نیستند و نوع سوم پمپ ها، 
دارای اثرات منفی بر روی سلول است ) این 
پمپ pH سیتوپالسم را تغییر می دهد و بر 
روی عملکرد مکانیسم های درونی آن تأثیر 
منفی می گذارد(. برای یک تخلیه و دشارژ 
آرام تر، بهتر است تا از پمپ هایی استفاده 
کنیم که تنها یون های پتانسیم یا سدیم 
را پمپ کنند، مشابه آنچه نورون ها انجام 
می دهند. اســتفاده از پمپ های تهاجمی 
کــه مســتقیماً از باکتری ها اســتخراج 
می شوند، همیشــه موفق آمیز نیستند و 
اغلب نیــاز به اصالح ســازی دارند. بر این 

اساس دانشــمندان طرحی برای استفاده 
از پروتئین KR2 را برای انتقال یون سدیم 
پیشــنهاد دادند. هنگامی که نور به بخش 
فعال این پروتئین برخورد می کند، آرایش 
مولکولی این پروتئین تغییر می کند و به 
یک یون ســدیم اجازه می دهد تا به درون 
آن راه یابد. هنگامی که یون ســدیم وارد 
پروتئین شد، پروتئین دوباره تغییر ساختار 
می دهد و یون سدیم درون پروتئین به دام 
می افتد. هنگامی که سدیم رهاسازی شد، 
پروتئین به ساختار اولیه خود بازمی گردد و 

آماده دریافت فوتون بعدی می شود.
پروتئین KR2 دارای پتانسیل تبدیل شدن 
به یک ابزار کلیدی در علم اپتوژنتیک است.
http://www.nanowerk.com :منبع 
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DNA نانوکاوشگری برای بررسی آسیب های تابشی وارده به 

تعــدادی از محققان آمریکایــی در یک 
رویــداد گرد هــم آمدند تا در مــورد اثر 
 DNA تخریب پرتوهای فرابنفش بر روی
تحقیق کنند و روشی را برای سالم ماندن 
DNA تحت این پرتوها ارائه دهند. مطالعه 
سازوکار نانومقیاس DNAها می تواند درک 
بهتری نســبت روش های درمانی جدید 
ایجاد کند. در ایــن پژوهش محققان یک 

نانوپیمایش گر ویژه ارائه کردند.
گروهی از محققــان دانشــگاه لیهای۱، 
دانشــگاه مرکزی فلوریدا۲، موسسه ملی 
اســتاندارد و فناوری3 و یک دانشــجو از 
دانشگاه روچستر۴ در »تجربه تحقیقاتی 
دانشجویان کارشناسی« بنیاد ملی علوم۵، 
گرد هم آمدند تا در مورد اثر تخریبی پرتو 

فرابنفش بــر روی DNA )به عنوان حامل 
اطالعات ژنتیکی( تحقیــق کنند. اخیرا 
نتایج تحقیقات آن ها برای چاپ در مجله 

Nano Research پذیرفته شده است. 
DNA به عنوان حامل اطالعات ژنتیکی در 
اکثر موجودات  کره زمین مطرح است. این 
ماده زیستی به راحتی نابود نمی شود ولی 
به آسانی پرتو فرابنفش را جذب می  کند. 
خوشبختانه DNA می تواند راه هایی برای 

بازیابی خود پیدا  کند.
ســلول ها برای مبارزه با آسیب تشعشع، 
فراینــد ترمیم DNA را توســعه داده اند، 
همین طور سازوکارهایی دارند که انرژی 
را قبل از تخریب مولکــول DNA حذف 
می کند؛ مانند سازوکار تفکیک خودکار6، 

هنگامی که یــک ماکرومولکول به حالت 
برانگیخته درمی آید و الکترون خود را نشر 
می دهد، مقدار زیادی انرژی آزاد می کند. 
درک این فرایند به منظور بررسی و کاهش 

اثرات اشعه بر روی موجودات زنده بسیار 
ضروری است.

اســالوا روتکیــن و همکارانــش بر روی 
کمپلکس های خودمونتاژ DNA، پیرامون 

نانولوله های تک دیواره کربنی با استفاده 
از یک روش خاص مطالعــه کردند. این 
روش که طیف سنجی فوتولومینسانس دو 
رنگ۷نام دارد که به طور هم زمان از پرتو 
فرابنفش و نور سبز به طور هم زمان برای 
بررسی نمونه ها استفاده می شود. سپس 
نظریه مکانیک کوانتومی برای حمایت از 
داده های تجربی توســعه داده شد و آن ها 
توانستند نرخ بسیار سریع تفکیک خودکار 

DNA را تایید نمایند.
روتکین، اســتاد دانشــکده های فیزیک 
و مهندســی و علم مواد دانشــگاه لیهای 
می گوید: »توانایی ایجاد بهره وری در روند 
تفکیک خودکار، یک گام کلیدی در فهم 
چگونگی برانگیخته شــدن DNA توسط 
پرتو فرابنفش می باشــد. DNA می تواند 
بدون این که بشکند، خنک شود و درنتیجه 

عملکرد طبیعی خود را حفظ نماید.«
رویکــرد نوآورانــه این تیــم تحقیقاتی، 
پتانســیل زیادی برای نظارت بر تحریک 
DNA، تفکیــک خــودکار و اهمیــت 
آسیب  های شــیمیایی برای زمینه های 
مختلف پزشکی، زیست شناسی تکاملی 
و اکتشاف فضا دارد. برای اهداف پزشکی، 

مطالعه سازوکار تفکیک خودکار می تواند 
به درک درســتی از سطح ســالم ماندن 
سلول های مختلف در برابر اشعه فرابنفش 

و راه های کاهش اثرات تابش منجر شود.
از دیــدگاه تکاملی، درک ســازوکارهای 
پراکندگی۸ کــه در طــول دوره تکامل 
سلول های اولیه مطرح بود، اهمیت زیادی 
دارد؛ در آن زمان تابش پرتوهای فرابنفش 
بسیار شــدیدتر از امروز بوده و سازوکار 
احیای DNA احتماال وجود نداشته است. 
برای ادامه اکتشــافات فضایی، توســعه 
راه کارهایی برای ســالم ماندن سلول ها و 
اندام ها در برابر تابش های خطرناک، بسیار 

ضروری می باشد.
برای کامل شــدن داده ها و تحلیل اثرات، 
این دانشــگاه محققان را به دور هم جمع 
کرد. روتکین می گویــد: »در این حوزه، 
موارد کشف نشده بســیاری وجود دارد. 
تابه حال کســی قبل از این ندیده بود و ما 
فرضیه داده های دو رنگ را مطرح نمودیم 
و برای رسیدن به تفسیر درست، بسیاری 

از مدل ها را به صورت تجربی رد کردیم.«
برای مطالعــه نانولوله ها، DNA بســیار 
مناسب است. یک رشته DNA در اطراف 

یک نانولوله کربنی )ســاختار استوانه ای 
و کوچــک کربنــی که شــبکه گرافیتی 
شــش ضلعی دارد و ضخامــت دیواره آن 
به اندازه یک اتم اســت( نانولوله را در آب 
نگه خواهد داشــت و به آن اجازه می دهد 
در عمل خواص نوری مناسبی مانند مواد 

تازه داشته باشد.
در ابتدا محققــان با مشــاهده تغییرات 
خواص نوری در نانولوله هــا در اثر تابش 
پرتو فرابنفش، متعجب شــدند. روتکین 
می گوید: »برای سال ها این قضیه پذیرفته 
شده بود که DNA یک حامل بی اثر برای 
نانولوله ها می باشد و بدون این که تغییری 
در خواص نانولوله ایجاد شــود، آن را در 
آب نگه مــی دارد. این خاصیــت تا چند 
ســال برای تیم ما نیز پذیرفته شده بود. 
درنهایت، بعد از تعدادی آزمایش تجربی 
مشخص شــد که مبدا مدوالسیون خود 

DNA است.«
بعدازاین کشف، محققان تحقیقات خود را 
به سمت پروژه دیدن روش طیف سنجی 
فوتولومینسانس دو رنگ که می تواند برای 
بررسی بیشتر خواص DNA استفاده شود، 

تغییر دادند. 

روتکین نتیجه گیــری می کند: »بازهای 
نوکلئوتیدیDNA ۹های متفاوت، خواص 
تفکیک خودکار متفاوتی را نشان می دهند. 
پیش بینی ما این اســت که ابزار مولکولی 
زیستی غیرتهاجمی بی سابقه ای برای حل 
مشکل زیست فیزیکی اسیدهای نوکلئیک 
ایجاد خواهد شــد.« )بــاز نوکلئوتیدی 

بخشی از ساختمان DNA و RNA است(
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 ایرباس به دنبال استفاده از پدیده » شبح وار« محاسبات کوانتومی
گروهــی از محققان شــرکت ایرباس در 
حال مطالعه و بررســی برای پیدا کردن 
راهی به منظــور مهار نیــروی نامحدود 
پــردازش کامپیوترهــای کوانتومــی و 
اســتفاده از آن ها برای بهبود شبیه سازی 
و مدل سازی کامپیوتری هستند. استفاده 
از کامپیوترهای کوانتومی، سبب کاهش 
بســیار در زمان شبیه ســازی و ساخت 
محصــوالت جدیــد می شــود. ایرباس 
امیدوار است تا بتواند از قدرت نامحدود و 
شبح وار محاسبات کوانتومی برای سرعت 
بخشیدن به تحقیقات هواپیمایی استفاده 
کند. محاســبات کوانتومی برای پردازش 
محاسبات، بجای استفاده از ترانزیستورها 
از اتم ها ســود می بــرد. ترانزیســتورها 
اطالعات یا بیت ها را فقــط در دو حالت 
صفر و یک ذخیــره می کنند، درحالی که 
کامپیوترهــای کوانتومــی اطالعــات 
را کــه در این سیســتم ها کوبیت نامیده 
می شوند، می توانند در یک زمان مشخص 
به صورت صفر، یک و یا هــر عددی بین 
آن ها ذخیره کنند. این پدیده که انیشتین 
آن  را شبح وار نامیده اســت، بدین معنی 

اســت که این کامپیوترها می توانند تمام 
اطالعات را به صــورت هم زمان پردازش 
کنند و درنتیجه این کامپیوترها بســیار 
سریع تر از کامپیوترهای معمولی هستند. 
بیانکو مدیــر تحقیقاتی گــروه ایرباس 
می گویــد: »کامپیوتــر کوانتومی کامل، 
قادر به رمزگشایی پیچیده ترین قفل های 
امروزی تنها در عرض ۱۵ دقیقه اســت. 
برای انجام دادن چنیــن کاری، اگر تمام 
کامپیوترهای معمولــی موجود در دنیا با 
همدیگر کار کنند، زمانــی بیش از زمان 
پیدایش زمین نیاز خواهند داشت. ایرباس 
 ،IT با همکاری دانشــگاه ها و شرکت های
بجای ســاختن یک کامپیوتر کوانتومی، 
بیشتر به دنبال تعریف الگوریتم های مورد 
نیاز برای اســتفاده از قدرت نامحدود این 
فناوری جدید اســت. ایرباس قصد دارد 
از ایــن کامپیوترها برای شبیه ســازی و 
مدل ســازی دیجیتال )همچون جریان 
هوا روی هواپیماهای مســافربری( برای 
بهبــود کارایی اســتفاده کنــد.  بیانکو 
می افزاید: »در حال حاضر، با اســتفاده از 
کامپیوترهای متداول هفت سال یا بیشتر 

طول می کشــد تا حرکت هوا بر روی بال 
هواپیما به طور کامل مدل سازی شود؛ اما 
با استفاده از محاســبات کوانتومی، تنها 
چندین هفته برای مدل سازی همه اتم های 
جریان هوا روی بال هواپیما در تمام زوایا و 
سرعت ها الزم است.« دیدن جریانات هوا 
با این جزییات دقیق موجب شناســایی 
نقص ها و بهبود کارایی طراحی شــده و 
باعث کاهــش مصرف ســوخت و بهبود 
بلند شدن هواپیما می شــود. بیانکو ادامه 
می دهد:»توانایی شبیه  ســازی ایده های 
جدید در ســطوح اتمی همچنین سبب 
افزایش سرعت شــکوفایی دیگر بخش ها 
همچون هلیکوپترها، ســاختارها و حتی 
مواد می شــود. شبیه سازی های پیشرفته 
به طور قابــل مالحظه ای ســبب کاهش 

زمان و هزینه ســاخت محصوالت جدید 
و خالقانه می شود.« عالوه بر کاربردهای 
ایرودینامیــک و شبیه ســازی، ایرباس 
به دنبــال اســتفاده از کاربردهای دیگر 
محاسبات کوانتومی همچون رمزنگاری 
برای دفاع از امنیت خود اســت. این تیم 
تحقیقاتی در Newport )یکــی از مراکز 
ایرباس فعال در امنیت سایبری( در مراحل 
اولیه تحقیقات خود اســت. این شرکت 
همچنین برای جــذب افراد متخصص در 
زمینه محاســبات کوانتومی، دانشجویان 
دکتری در ایــن زمینــه را حمایت مالی 

می کند.
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1-Lehigh University
2-University of Central Florida
3-Institute of Standards National 
and Technology
4-University of Rochester
5-NSF
6-Autoionization
7-Two-colour photoluminescence 
spectroscopy
8-Dissipation mechanisms
9-Nucleobases
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متخصصان امنیتی : پیش بینی بروز خطرات امنیتی با ظهور کامپیوترهای کوانتومی
با گســترش شــرکت های تابع و افزایش 
خطرات حمالت سایبری، نیاز به الگویی 
جدید برای حفاظت از سازمان ها احساس 
می شــود. یونی ســیس۱ بــا پیش بینی 
این خطــرات، معتقد اســت کــه ظهور 
کامپیوترهای کوانتومی می تواند خطرات 
جدیدی برای تیم های امنیتی ایجاد کند. 
بنابراین الزم اســت راهبردهای جدیدی 

برای این فناوری جدید اتخاذ شود.
در طول ســال گذشــته حوادث امنیتی 
مخربی در سازمان هایی مهم مانند: اداره 

مدیریت منابع انســانی ایاالت متحده۲ 
تا ســازمان هایی با اهمیــت کمتر مانند: 
وب ســایت اشــلی مدیســون3رخ داد. 
به همیــن دلیل متخصصــان امنیتی در 
شرکت یونی سیس پیش بینی می کنند که 
متخصصان امنیتی مطرح در این حوزه در 
سرتاسر جهان یک الگوی جدید در سال 
۲۰۱6 اتخاذ خواهند نمــود. این الگو از 
راهکارهای پیشرفته ای مانند تفکیک در 
مقیاس میکرو بهره خواهد برد تا حمالت 
پیچیده و در حال رشــد مجرمان دنیای 

 مجازی را متوقف ســازد. تام پترســون
 )Tom Patterson( نایــب رئیس بخش 
امنیت جهانــی یونی ســیس می گوید: 
»مدیران شرکت ها و دولت درک می کنند 
که به علت رشد شــرکت های تابعشان و 
تغییر نوع حمالت امنیتــی، یک راهکار 
جدید برای این حوزه الزم است. در سال 
۲۰۱6 این مدیــران اقداماتــی صورت 
خواهند داد تا از شرکت خود در این فضای 

جدید محافظت کنند.«
پترســون ظهور یک روش جدید امنیتی 

را پیش بینی کرده کــه از تفکیک میکرو 
بهره می برد. این راهکار به شرکت ها این 
امکان را می دهد تــا به راحتی و به صورت 
مقرون به صرفه ای شــبکه فیزیکی خود 
را به صدهــا و یا هزاران شــبکه منطقی 
میکرو تقسیم بندی کنند. به این شبکه ها، 
میکروسگمنت۴ گفته می شــود. البته با 
وجود چنین راهکاری، نفوذهای امنیتی 
در یک سازمان وجود خواهد داشت؛ اما این 
راهکار از تبدیل شدن یک حادثه مجازی 
معمولی بــه فاجعه جلوگیــری می کند. 

1-Unisys Corporation 
2-U.S. Office of Personnel Management
3-Ashley Madison
4-Microsegment

رفع یکی از گره های کور در مسیر توسعه محاسبات کوانتومی
دانشــمندان که بزرگ ترین چالش برای 
افزایــش مقیاس رایانه هــای کوانتمی را 
تصحیح خطای کیوبیت ها می دانند، عقیده 
دارند با استفاده از فناوری یونی می توان 

این مشکل را حل نمود.
تیمی از محققان دانشگاه دوک۱و دانشگاه 
مریلنــد۲ تــالش می کنند محاســبات 
کوانتومــی را با اســتفاده از یک فناوری 
مطرح در این حوزه به نام تله های یونی3 

ارتقا دهند. 
سازمان یارپا۴بر روی برنامه های تحقیقاتی 
ســرمایه گذاری می کنــد تا بخشــی از 
ســخت ترین معضالت جامعه هوشمند 
هموار گردد. یکی از این معضالت، مشکل 
کدگذاری اســت. کدهایی که شکستن 
آن ها برای بهتریــن ابررایانه های امروزی 
امکان ناپذیر اســت و به راحتــی در چند 
ساعت توســط رایانه های کوانتومی قابل 

شکستن است. 
اساسی ترین بخش یک تجهیز کوانتومی، 
کیوبیت ها۵ هســتند که درواقع، کوانتوم 
مکانیکی معادل بیت منطقی مرسوم است. 
بر اســاس فیزیک کوانتومی، کیوبیت ها 
می توانند ترکیب های متفاوتی را به صورت 
هم زمان داشته باشند که در سیستم های 
محاســباتی مرســوم امکان ناپذیر است. 
زمانی که دانشــمندان در دهه ۹۰ ثابت 
کردند که این ویژگی عجیب در بسیاری 
از فعالیت ها مانند کدگشایی قابل استفاده 
اســت، انقالب اطالعــات کوانتومی آغاز 

گردید. 
با اینکه محققان ثابت کرده اند که امکان 
ســاخت کیوبیت مقاوم وجــود دارد؛ اما 
افزایش مقیــاس به همــراه عیب یابی و 

تصحیح خطای آن ها هنوز به صورت یک 
چالش باقی مانده است.

یارپــا دانشــگاه های دوک، مریلنــد و 
جورجیاتک6را برگزید تا در پروژه ای به نام 
لوگی کیو۷ فعالیت کنند. هدف این پروژه 
تجمیع تعداد زیادی کیوبیت اتمی و تبدیل 
آن ها به سوپرکیوبیت است که می توان آن 
را افزایش مقیــاس داده و خطاهای آن را 

تصحیح نمود. 
جونگ سانگ کیم ، استاد مهندسی برق و 
کامپیوتر، علوم کامپیوتر و فیزیک دانشگاه 
دوک کــه محقق اصلی پروژه نیز اســت 
می گویــد: »راهکار حبــس یونی یکی از 
فناوری های مطرح اســت کــه می تواند 
رســیدن به هــدف نهایی را بــه همراه 

داشته باشد.«
سیستم های کوانتومی حساس بوده و قبل 
از آن که بتوان اطالعــات مفید را از آن ها 
استخراج نمود، امکان از بین رفتن منابع 
محاسباتی به علت تعامل با محیط وجود 

دارد؛ اما این مشکل قابل حل است.
یکی از اولین قدم ها، تشــکیل یک وجهه 
فیزیکــی مقــاوم از کیوبیت اســت. در 
این راســتا، فیزیک دانان نشــان داده اند 
کــه یون هــای حبس شــده توانایــی 
کوانتومی مانــدن را دارنــد. در چنیــن 
سیســتمی هر کیوبیت در سطوح انرژی 
داخلی یک یون منفرد ذخیره می گردد. 
کیوبیت ها به وسیله تابش لیزر و میکروویو 
برانگیخته می شوند تا دروازه های منطقی 
کوانتومی۸ تشــکیل داده و مدار را برای 

محاسبات کوانتومی گسترش دهند. 
بااین وجود تمــام توانایــی فناوری های 
محاسبات کوانتومی با یک مشکل روبرو 

هستند که معضل اصلی پروژه اشاره شده 
نیز هست: تصحیح خطای کوانتومی.

کریستوفر مونرو، استاد فیزیک دانشگاه 
مریلند می گوید: »ما نحوه ســاخت یک 
رایانه کوانتومی با ۵۰ تــا ۱۰۰ کیوبیت 
را بــا اســتفاده از یون های حبس شــده 
می دانیم. این رایانه یک سیســتم بزرگ 
است که امکان شبیه سازی آن حتی با تمام 
رایانه های معمول در دنیا وجود ندارد؛ اما 
بعضی از کاربردهای محاسبات کوانتومی 
به هزاران و یا میلیون ها کیوبیت نیاز دارند 
و تصحیح خطا برای رســیدن به چنین 

ظرفیتی ضروری خواهد بود.«
حتی در سیستم های حبس کننده یونی 
جدید، خطاها با افزایش تعداد کیوبیت ها 
به سرعت رشد می کنند. امکان فروپاشی 
سیســتم کوانتومی به علت بررســی و 
اندازه گیری وجود دارد. درنتیجه، بررسی 
مستقیم کیوبیت ها و تعمیر کیوبیت های 
معیوب، محاســبات کوانتومی را از بین 

می برد. 
بااین وجود ایده سوپرکیوبیت و یا کیوبیت 

منطقی می تواند راه حل مناسبی برای حل 
این مشکل باشد. در این سیستم، اطالعات 
ذخیره شــده در یک کیوبیت منطقی، در 
فضاهای کوانتومی مخصوصی متشــکل 
از چندین کیوبیــت فیزیکی، کدگذاری 
می شــود. توزیع اطالعات به این شــکل 
نه تنها باعث باالرفتن امنیت آن ها شده، 
بلکه امکان تشخیص و تصحیح خطاها را 
فراهم می کند. تمامی این مزیت ها بدون 
نیاز به دانســتن جزئیات در مورد حالت 

کوانتومی به دست می آید.
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پیش بینی می شود افســران اطالعاتی از 
توانایی جاسوســان دولتی در رسیدن به 
مقاصد خود بهره خواهند برد. بســیاری 
از حمالت با پشــتوانه به ظاهــر دولتی 
درواقع توســط کارمندان دولت صورت 
می گیــرد. انگیزه این حمالت پشــتوانه  
فکری کارمنــدان بــوده و به هیچ عنوان 
توســط دولت ها پشــتیبانی نشده است. 
در سال ۲۰۱6، یونی ســیس پیش بینی 
می کند که افســران اطالعاتی جداشده 
از سازمان ها به عنوان شــاخه جدیدی از 
تهدیــدات امنیتی، ظاهر خواهند شــد. 
درنتیجه ســازمان های دولتی و تجاری 
بایستی این تهدیدات را به گونه ای متفاوت 
با حمالت، با پشتوانه دولتی، پیش بینی و 

کنترل کنند.
پیش بینی می شــود حمالت سایبری به 
دنیای فیزیکی منتقل شده و اثرات مخربی 
به جای خواهد گذاشــت. تاکنون بدترین 
اتفاقی که ممکن بود برای یک دســتگاه 
تحت حمله ســایبری رخ دهــد، مرگ 

این دســتگاه بود. اکنون حمله کنندگان 
می توانند این تجهیــزات را کنترل کنند. 
یعنــی آن هــا می توانند باعــث تصادف 
اتومبیل هــا، از حرکت انداختــن قلــب 
انسان ها، خاموشــی کلی شهر و تخریب 
اموال عمومی شــوند. با وجود بسیاری از 
تجهیزات جدید که بر روی سیستم های 
باز قدیمی بنا شده اند، استفاده از امنیتی 
مدرن در این دستگاه ها برای دنیای کنونی 
و زندگی روزمره حیاتی است. یونی سیس 
پیش بینی می کند که شرکت ها اثرات این 

حمالت را در سال ۲۰۱6 خواهند دید.
پیش بینی؛ افزایش روش هــای حمله و 
راهکارهــای دفاعی متقابل، با اســتفاده 
 از روش هــای کدگــذاری کوانتومــی.

مشــکل امروزه مجرمان دنیای مجازی 
برای دورزدن ارتباطات کدگذاری شــده، 
ناتوانی کامپیوترهای مدرن برای محاسبه 
کد طوالنی ایــن ارتباطات اســت. اما با 
ظهور کامپیوتر هــای کوانتومی این افراد 
قادرند این کدها را در چند ثانیه بشکنند. 

درنتیجه شــرکت ها نیاز بــه راهکارهای 
کدگذاری پیشرفته ای دارند تا حمالت را 
متوقف کنند.  در سال ۲۰۱6 یونی سیس 
پیش بینی می کند که شــرکت ها، منابع 
تحقیق و توسعه برای ساخت سیستم های 
کدگــذاری کوانتومــی را به طــور قابل 
مالحظه ای افزایش دهند. این سیستم ها 
درواقع پاســخی بــه ورود کامپیوترهای 
کوانتومــی اســت. پترســون می افزاید: 
»اگرچه شاهد تهدیدات جدیدی در سال 

۲۰۱6 خواهیم بود، اما متخصصان امنیتی 
نیز روش های مقابله تازه ای مانند تفکیک 
میکرو ارائه داده اند. امسال سالی است که 
ما زمین بازی را عوض نموده و برتری را به 

شرکت ها باز می گردانیم.«
http://money.cnn.com :منبع

رفتار حرکتی مشابه میان میکروب ها و الکترون ها

1-Gap size 

دانشــمندان دانشــگاه MIT و کمبریــج 
موفق به شناســایی یک الگوی اشتراکی 
پیش بینی نشده در حرکت دسته جمعی 
باکتری ها و الکترون ها شدند. همچنان که 
یک جریان میلیونی از باکتری ها از میان 
یک شبکه میکروســیالی جریان می  یابد، 
باکتری هــا به صورت هماهنگ و مشــابه 
الگو چرخش الکترون ها اطراف هسته اتم 
در یک ماده مغناطیسی حرکت می کنند. 
محققان متوجه شــدند که توسط تنظیم 
ابعاد ویژه شــبکه میکروســیال، قادر به 
هدایت میلیون ها میکروب در یک جهت 
مشخص خواهند بود، مشــابه روشی که 
الکترون ها در یک جهت چرخش می  کنند 
هنگامی که یک میــدان الکتریکی ایجاد 
می کنند. با اعمال تغییرات اندک به شبکه، 
گروهــی از باکتری هــا در جهت مخالف 
حرکــت می کنند کــه مشــابه حرکت 
الکترون  هــا در یک مــاده غیرمغناطیس 
است. همچنین محققان موفق به شناسایی 
یک مدل ریاضی برای حرکات باکتری ها و 
الکترون ها شدند. این مدل از یک تئوری 
میدان شــبکه که به طورمعمــول برای 
توصیف رفتار کوانتومی الکترون ها در مواد 
مغناطیسی و الکترونیکی استفاده می شود، 
استخراج شده اســت. محققان این پروژه، 
این مــدل پیچیده را به یک مدل بســیار 

ســاده تر  )مدل textbook( تبدیل کردند 
که پیش بینی می کند یــک انتقال فاز، یا 
یک تغییر در جهت حرکت، باید از طریق 
تغییر در ابعاد شــبکه اتفاق بیفتد. دانکل 
استادیار ریاضی کاربردی در MIT می گوید: 
» مشــاهده این پدیده جهانی و عمومی 
بسیار شگفت انگیز است. نکته جالب این 
است که شــما یک سیســتم زنده دارید، 
که تمام رفتارهایی را که در سیستم های 
کوانتومی مشاهده می کنید، دارا هستند.« 
این محققان نتایج مطالعــات خود را در 
نشــریه Nature Physics چــاپ کردند. 
دانکل می گوید: »ما به طورکلی عالقه مند 
به این بودیم که بدانیم، میکروب ها چگونه 
با سطوح به صورت منفرد و دسته جمعی 
واکنــش می دهنــد و چگونه ســطوح، 
میکروارگانیســم ها را هدایت می کنند.«  
در آزمایشات اولیه، پژوهشگران باکتری ها 
را درون اســتخرها یا چاه های کوچک تر 
قرار دادند و الگوهای شنا کردن و حرکت 
آن هــا را مشــاهده کردنــد. در چاه های 
بزرگ تــر، میکروب ها تمایــل به حرکت 
به صورت بی نظم دارند. در چاه های بسیار 
کوچک تر با عــرض تقریبی ۷۰ میکرون، 
هزاران باکتری به صورت منظم و به صورت 
مارپیچی در یک جهت بــرای مدت زمان 
طوالنی، شنا و حرکت می کنند. در مطالعه 

جدیــد، محققان حرکت 
باکتری ها را از درون یک 
آرایه به هــم  اتصال یافته 
از ایــن چاه های کوچک 
مشــاهده کردنــد. این 
شــبکه، ســاخته شده 
از پلیمر شــفاف شــبه 
الســتیک کــه از ۱۰۰ 
چاه تشــکیل شده است 
و هرکــدام دارای عرض 
۷۰ میکرونی است، توسط 

یک کانال کوچک به چاه همسایه اتصال 
یافته اســت. محققان باکتری ها را درون 
سیســتم تزریق کردنــد و جهت حرکت 
باکتری ها را در هر چاه مشــاهده کردند. 
این دانشمندان، متوجه شــدند از طریق 
اعمال یک تغییر در یک اندازه کلیدی )قطر 
کانال های اتصال دهنده که اندازه شکاف۱ 
نامیده می شود( می توان حرکت باکتری ها 
را دســت کاری کرد. اگر این شکاف بسیار 
کوچک باشد، باکتری های درون یک چاه 
به صورت مارپیــچ، مخالف جهت حرکت 
باکتری هــا در چاه های همســایه مجاور 
حرکــت می کنند، مشــابه چرخش های 
متناوبــی الکترون ها در یک مــاده غیر 
مغناطیسی؛ اما هنگامی که اندازه شکاف ۸ 
میکرون یا بزرگ تر بود، محققان یک انتقال 

فاز مشــاهده کردند که در آن باکتری ها 
در همه چاه ها در یک جهت می چرخند، 
همانند الکترون های منظم شــده در یک 
میدان مغناطیسی. با بررسی دقیق تر این 
انتقال فاز، دانشــمندان متوجه شدند که 
یک اندازه شــکاف بزرگ تر، این امکان را 
فراهم می سازد تا باکتری های بیشتری از 
یک چاه به چاه همسایه حرکت کند. این 
حرکت باکتری ها، بین چاه ها، یک »جریان 
لبه ای« ایجاد می کند کــه به نوبت باعث 
حرکت باکتری های درون قسمت میانی 
چاه، در جهت مخالف می شوند. نتیجه کلی 
این است که اکثر باکتری های درون هر چاه 
در یک جهت یکسان؛ اما در خالف جهت 

لبه ای حرکت می کنند.
http://www.nanowerk.com : منبع
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اخبار مدیریت کالن

1-COPD  

بر اســاس تفاهم نامه ای که اخیرا منعقد شده است، دانشــمندان مالزیایی به منظور 
پیداکردن یک راه ایمن و موثرتر برای برطرف ســاختن مشکالت در ارتباط با ریه، با 
دانشمندان دانشگاه هاروارد همکاری خواهند کرد. در این  تحقیقات از نانوفناوری برای 
بهبود روش های انتقال دارو استفاده شده است. طی یک توافق نامه بین دانشگاه هاروارد 
و دانشگاه ماالیا، دانشمندان مالزیایی به منظور پیدا کردن یک راه ایمن و موثرتر برای 
برطرف ساختن مشکالت ریوی )شامل: بیماری ریوی مسدودکننده مزمن۱، انسداد 
برگشــت  ناپذیر و پیش رونده کانال های هوا( به یک تیم ممتاز و برجسته در دانشگاه 
هاروارد ملحق شــدند. امروزه از هر ده مرگ، یک مرگ بــه دلیل بیماری های ریوی 
است. درمان COPD و سرطان ریه به طور معمول شامل: شیمی درمانی و استفاده از 
کورتیکواستروئید قرارگرفته درون اسپری است که با تنفس آن، مواد دارویی مستقیماً 
وارد شش ها می شــوند و دارای اثر دارویی سریعی هســتند؛ اما به دلیل اینکه ذرات 
تولیدشده توسط استنشاق کننده های امروزی نسبتاً بزرگ هستند، اکثر دارو در قسمت 
باالیی مسیر تنفسی ته نشین می شوند. تیم تحقیقاتی دانشگاه هاروارد بر روی نانوذرات 
هوشمندی کار می کند که قادر است مقادیر مناسبی از عوامل تشخیصی و درمانی را به 
دورترین و کوچک ترین کیسه های )نایژه های( شش انتقال دهد؛ فرایندی که با استفاده 
از میدان های مغناطیسی ممکن می شود. نقش دانشمندان مالزیایی در این همکاری 
بین المللی به صورت زیر تعریف  می شــود که آن ها ایمنی فرایند را بررسی می کنند، 
اثربخشی نانوپزشکی را بهبود می بخشند، رفتار نانوذرات در بدن را ارزیابی می کنند، 
نانوذرات را با یک پوشش مناســب عامل دار می کنند و درنهایت تعیین می کنند که 
داروها در کجا تجمع یابد و چگونه با سلول های هدف و غیر هدف واکنش نشان دهد. 
این مطالعات بر اساس تجربیات چند دهه مطالعه زیست شناسی میکروفاگ ها )یاخته 
بیگانه خوار درشت( استوار است. میکروفاگ ها سلول های بزرگ تخصصی هستند که 

سلول های هدف را شناسایی، و تخریب می کنند و به عنوان بخشی از سیستم ایمنی 
انسان تلقی می شوند. دستکاری سلول های ایمنی بدن یک راهبرد مهم برای درمان 
بیماری های ریوی همچون COPD، سرطان ریه و همچنین بیماری های عفونی شامل: 
سل و لیستریوسیس )بیماری عفونی در حیوانات( است. استاد فیزیولوژی محیطی، 
»برین« که هم چنین رهبری گروه را به عهده دارد می  گوید:»هرروز انسان ها ۲۰۰۰۰ 
لیتر هوا به همراه باکتری ها و ویروس ها تنفس می کنند و کشنده ترین بیماری اپیدمی 
جهان ) شیوع آنفوالنزا در سال های دهه ۱۹۲۰( که ده ها میلیون انسان را از بین برد 
از طریق هوا شــیوع یافت.« نانوپزشکی استنشــاقی برای کمک به دکترها در جهت 
جلوگیری و درمان چنین بیماری هایی در آینده بسیار امیدبخش هستند. مواد دارویی 
با استفاده از این روش نسبت به روش های درمانی دهانی و حتی تزریقی موثرتر و کارآ 
مدتر هســتند. برین می افزاید: »این روش بخصوص برای سرطان ریه مناسب است . 
آزمایش ها نشان می دهد با استفاده از این روش ها، دز دارویی تزریق شده مستقیماً به 
راه های تنفســی انتقال می یابد و منجر به افزایش غلظت در محل هدف می شوند.« 
بیش از ۲3۵ میلیون نفر در جهان مبتال به COPD هســتند و این بیماری روزبه روز 
در حال گسترش است که ۸۰ درصد آن ناشی از ســیگار است. انتظار می رود تا سال 
COPD ،۲۰3۰ که توسط شرایط بد هوایی تشدید می شود، از مکان پنجم به مکان سوم 
مشکالت سالمتی کشنده ارتقا یابد. ذاکری مشاور علمی نخست وزیر مالزی می گوید:» 
نانوفناوری از طریق بهبود روش های انتقال در تشخیص و رصد بیماری ها، تاثیر شگرفی 

بر روی بهداشت و سالمت انسان ها دارد.«
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همکاری مالزی و آمریکا برای درمان بیماری های ریوی با استفاده از نانوپزشکی

اخبار رویدادها  

با ظهور هوش مصنوعی، عده زیادی عالقه مندنــد بدانند این فناوری در آینده تا کجا 
پیش خواهد رفت. در این راستا، کارشناسان یک شرکت متمرکز بر هوش مصنوعی ۵ 

پیش بینی در حوزه هوش مصنوعی برای سال ۲۰۱6 ارائه داده اند.
در شرکت ناراتیو ســاینس۱ عالقه زیادی به پیش بینی در مورد نوآوری ها، فناوری ها 
و به طور خاص در مورد ظهور هوش مصنوعی وجود دارد. این شــرکت در مورد آینده 
خوش بین است و باور دارد که انسان وارد دوره جدیدی از نوآوری های هوش مصنوعی 
شده است. پیش بینی های کوتاه مدت این گروه در حوزه هوش مصنوعی در سال ۲۰۱6 

در زیر آورده شده اند:
1- افزایش اختراعات بهره گرفته از هوش مصنوعی

در سال ۲۰۱۵ شرکت های فناوری بزرگی مانند گوگل۲ ، فیسبوک3، آمازون۴ و توییتر۵ 
سرمایه گذاری های کالنی در حوزه هوش مصنوعی داشتند. خبرها حاکی از این بود که 
فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی بزرگ ترین رقیب شرکت های نرم افزاری خواهند 
شد. همچنین شرکت هایی مانند مایکروسافت6 و گوگل ابزارهای خود را به صورت منبع 
باز تولید نمودند. این حرکت عرضه نوآوری های مختلف به بازار را در سال ۲۰۱6 افزایش 
خواهد داد. عالوه بر این، با وجود کارآفرینانی که اکنون به فناوری های هوش مصنوعی 
ارزان قیمت و باکیفیت، برای تولید محصوالت جدید دسترسی دارند، به احتمال زیاد 

شاهد ظهور شرکت های مبتنی بر هوش مصنوعی خواهیم بود.
۲- فعالیت هم زمان کارمندان و ماشین های هوشمند 

ماشین های هوشــمند باعث باال رفتن بهره وری در محیط کاری شــده و به افزایش 
سودبخشــی کارمندان کمک می کنند. »تام داونپورت« که تحلیل گر مسائل صنعت 
است، در پیش بینی خود می گوید: »مدیران باهوش درک خواهند کرد که افزایش تولید 

با ترکیب انسان و ماشین هوشمند، راهکار بهتری نسبت به اتوماسیون کامل است.«
۳- مدیران، شفافیت بیشتری می طلبند

مدیران تجاری درک خواهند کرد که ماشین های هوشمندی که تنها پاسخ ها را بدون 
توضیح ارائه می دهند، استفاده زیادی نخواهند داشت. تولید نتیجه کافی نیست. اضافه 
نمودن توانایی های ارتباطی به سیستم های هوشمند و پیشرفته، با شدت زیادی ادامه 

پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب این سیســتم ها قادر خواهند بود که نحوه رســیدن به 
جواب ها را توضیح دهند.

4- هوش مصنوعی باعث تغییر شکل شرکت های فعال در حوزه های غیر از فناوری 
اطالعات خواهد شد

کارمندان، تیم های مختلف و تمامی مجموعه شرکت، از فرایند مهندسی دوباره شرکت 
به وسیله این سیستم های هوشمند پشتیبانی خواهند نمود. هم زمان با اینکه هر نرم افزار 
یک کار معمول را حذف می کند، کارمندان بسیاری از کارهای روزمره خود را در محیط 
کاری، به صورت خودکار درخواهند آورد. بدین ترتیب مدیران به دنبال کاهش هزینه 

خواهند بود.
۵- افزایش اهمیت آزمایشگاه های نوآور

با افزایش شتاب نوآوری، ســازمان های بزرگ نظیر: شرکت های بیمه و دولت، انرژی 
بیشتری در ساخت آزمایشگاه های نوآور برای باقی ماندن در چرخه رقابت صرف خواهند 
کرد. این آزمایشگاه ها مدتی اســت که حضور دارند، اما در سال ۲۰۱6 شاهد افزایش 
منابع آن ها و رشد تولید فناوری ها در این آزمایشگاه ها خواهیم بود. از این فناوری ها در 

بخش های مختلف شرکت ها استفاده خواهد شد. 
سال ۲۰۱6 سالی مهم برای هوش مصنوعی خواهد بود. بیشتر کارهای صورت گرفته 
در این سال سرعت رشد و پذیرش کاربردهای هوش مصنوعی را افزایش خواهد داد. 
به عالوه در سال ۲۰۱6 شاهد تغییر نگرش اساسی نسبت به هوش مصنوعی خواهیم 
بود. این فناوری ها از حالت مرموز و ترسناک و مجموعه ای از ایده ها و مفهوم های انتزاعی 
خارج شــده و هم زمان با افزایش درک مردم از توانایی های آن برای افزایش بهره وری 

زندگی، بهتر و بیشتر موردتوجه و قبول واقع می شوند.
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 پنج پیش بینی در حوزه هوش مصنوعی در سال ۲۰۱۶

1-Narrative Science 
2-Google
3-Facebook 

4-Amazon 
5-Twitter 
6-Microsoft 

کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو، سمینار آشنایی با فناوری های همگرا را در جریان پنجمین 
دوره توان افزایی مروجین فناوری نانو )ویژه مدرسان(، برای 6۷ نفر از مدرسان فناوری نانو 

برگزار کرد.
در ابتدای این سمینار که روز پنجشنبه ۱۰ دی ماه در دوره توان افزایی مدرسان فناوری نانو 
برگزار شد، مهندس احمدوند به بیان رویکرد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در توسعه 
فناوری های همگرا پرداخت. دکتر ذوالریاستین سخنران اصلی این سمینار بودند. برخی از 

مباحثی که ایشان در این سمینار ارائه کردند، شامل موارد زیر بود: 
- آشنایی با کلیات و ادبیات فناوری های همگرا
- برخی رویکردها نسبت به همگرایی فناوری

- نمونه هایی از محصوالت حاصل از همگرایی دو یا چند فناوری. 
در نشست هم اندیشی مدرسان فناوری نانو نیز، در خصوص ابعاد مختلف ترویج فناوری های 

همگرا بحث شد.
گفتنی است، پنجمین دوره توان افزایی مروجین فناوری نانو )ویژه مدرسان(، همزمان با میالد 
با سعادت پیامبر اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( و همچنین سالگرد حماسه ۹ دی برگزار 
شد. این دوره با هدف افزایش همکاری بین مدرسان و ستاد نانو، آشنایی مدرسان با اهداف، 
ساختار و برنامه های این ستاد، ایجاد بستر مناسب جهت انتقال تجربیات موفق، افزایش توان 
علمی و مهارت های آموزشی مدرسان نانو و همچنین آگاهی از دغدغه ها و مشکالت مدرسان 
نانو، با حضور مدرسان فعال در این حوزه، در روزهای ۹ الی ۱۱ دی ماه ۱3۹۴ به مدت سه 
روز در محل اردوگاه شهید باهنر تهران، وابســته به وزارت آموزش و پرورش و با حمایت و 

همکاری این سازمان برگزار شد. 
در این برنامه 6۷ مدرس فناوری نانو شامل: 63 مدرس دارای گواهی تدریس و ۴ عضو هیئت 
علمی فعال در ترویج و آموزش نانو حضور داشــتند. ۲۲ درصد از حاضران دوره، خانم و ۷۸ 
درصد آقا بودند. به تفکیک مقطع تحصیلی مدرسان حاضر در دوره، شامل: ۴۸درصد دکتری، 
۴3 درصدکارشناسی ارشد و ۱۰درصد کارشناسی بودند. همچنین رشته تحصیلی مدرسان 
حاضر در این دوره به ترتیب بیشترین آمار حضور عبارت بود از: مهندسی فناوری نانو)۱۲ 
نفر(، فیزیک)۱۲ نفر(، مهندسی مواد)۹ نفر(، شیمی)۱۰ نفر(، نانوشیمی)۹ نفر(، مهندسی 
شــیمی)۵ نفر(، نانوفیزیک)3 نفر( و از هر کدام از رشته های علوم تجربی، زیست شناسی، 
مهندسی مکانیک، داروسازی، نانوفناوری پزشکی، نانوبیوتکنولوژی، نانوالکترونیک یک نفر، 

حضور داشتند.مدرسان حاضر در این برنامه از ۲۹ شهر از ۲۰ استان کشور بودند. 
عالوه بر این در حاشــیه این دوره و همچنین در خالل ســایر برنامه های دوره، جلســات 
هم اندیشی و پرسش و پاسخ جداگانه ای توسط مدرســان برگزار شد و راهکارهای ترویج و 

آموزش فناوری نانو و همچنین مشکالت سد راه آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

سمینار آشنایی با فناوری های همگرا برای مدرسان نانو برگزار شد



1011

ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول    ا سفندماه1394   شماره 2

اخبار محصوالت و کاربردها  

پژوهشــگرانی از کره جنوبی با اســتفاده از 
نانوستون های ایجاد شــده از باکتریوفاژ ها 
)نوعی ویروس(، اقدام به تولید نانوژنراتوری 
کردند که با اعمال فشــار، قــادر به تولید 
الکتریسیته اســت. این باکتریوفاژها از نظر 
ژنتیکی دستکاری شده است، به گونه ای که 

کارایی تبدیل انرژی در آن ها افزایش یابد.
محققان کره ای موفق شــدند با استفاده از 
نوعی باکتریوفاژ اقدام به تولید الکتریسیته 
کنند. باکتریوفاژهــا )باکتری خوارها( یا به 
اختصار فاژها، ویروس هایی هســتند که به 
باکتری ها حمله می کننــد و آن ها را از بین 
می برند. این ویروس ها به صورت اختصاصی 

به باکتری ها حمله می کنند.
این گروه تحقیقاتی با اعمال فشار روی نوعی 
باکتریوفاژ موفق شــدند جریان برق تولید 
کنند. از نتایج این پروژه می توان برای تولید 
ادواتی با قابلیت تامین انرژی خود استفاده 
کرد. همچنین می توان از این باکتریوفاژ ها 
برای تامین انرژی ادوات قابل کاشت در بدن 

استفاده کرد.
یکی از مشــکالت موجود در مسیر ساخت 
ادوات الکترونیک قابل کاشت در بدن، امکان 
عدم ســازگاری آن ها با محیط بدن انسان 
است. این راهبرد می تواند برای حل مشکل 
زیست ناسازگاری ادوات الکترونیکی در بدن 

مورد استفاده قرار گیرد.

ژنراتورهــای پیزوالکتریــک قادرند انرژی 
مکانیکی را به الکتریســیته تبدیل کنند. 
در ادوات قابل کاشــت در بدن، معموال از 
ترکیبات زیست ســازگار غیرســمی برای 
ساخت ژنراتورهای پیزوالکتریک استفاده 
می کنند. هوای وانگ و همکارانش از دانشگاه 
ملی پوسان، از نانوستون های باکتریوفاژ به 
عنوان واحدهای سازنده نانوژنراتور استفاده 

کردند.
اعمال فشــار روی این نانوستون ها موجب 
تولید الکتریسیته می شود. این ستون های 
عمودی فاژی، نســبت به چیدمان جانبی، 
عملکرد بهتری در تبدیل انــرژی و تولید 

الکتریسیته دارند.

در این پــروژه، عملکرد ایــن نانوژنراتور با 
اســتفاده از زیست مهندســی، بهبود قابل 
توجهــی یافته اســت. بــه طــوری که با 
جایگزین کــردن گلوتامیت های موجود در 
ژنوم باکتریوفاژ به جــای آالنین، مومنتوم 
قطبی پروتئین این باکتریوفاژ بهبود می یابد 
و کارایی تولیــد انرژی الکتریکــی در این 
نانوژنراتور نســبت به حالت عادی، افزایش 
دوبرابری می یابد. درصورت بهبود بیشــتر 
در این نانوژنراتورها، امکان روشــن کردن 
نمایشگر LCD تنها با یک فشار فراهم خواهد 

شد.
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روی ویروس ها 
فشار وارد کنید 

تا آن ها برق 
تولید کنند

به کارگیری پروتئین 
مهندسی شده علیه 

ویروس ابوال

محققــان، موفق بــه مهندســی یک نوع 
آنتی بادی جدید شــده اند که قادر اســت 
مانع از گســترش ویروس ابوال شود. نتایج 
آزمون های انجام شده روی موش ها نتایج 

رضایت بخشی به همراه داشته است.
ویروس ابوال یکی از ویروس های خطرناکی 
است که تمام مردم جهان را تهدید می کند. 
اخیرا محققــان کالج آلبرت انیشــتین با 
همکاری پژوهشگرانی از موسسه تحقیقات 
پزشکی ارتش آمریکا )USAMRIID( موفق 
شدند آنتی بادی طراحی و مهندسی کنند 
که قادر است مانع از گسترش این بیماری 
شود. پژوهشــگران این پروژه معتقدند که 
این آنتی بادی می تواند فعالیت دو استرین 
مرگبار در ماده وراثتی ویروس ابوال را متوقف 
کند. »جــای دی« از بخــش ایمونولوژی 
موسسه تحقیقات پزشکی ارتش آمریکا و 
»جاناتان الی« استادیار رشته زیست شیمی 
کالج آلبــرت انیشــتین، معتقدند که این 
دســتاورد آن ها می تواند مانع از گسترش 
ویروس ابوال شود، هرچند آن ها به سختی 

می توانند پیش بینی کنند که این استرین 
چه وقت دوباره باز می گــردد. هدف از این 
تحقیقات، یافتن روش درمانی جدید بر علیه 
ویروس ابوال است. این گروه تحقیقاتی، از 
این آنتی بادی روی موش های آزمایشگاهی 
استفاده کردند که نتایج به دست آمده گامی 
مهم به سوی هدف اصلی این تیم تحقیقاتی 

است.
این استرین در سال ۲۰۱۴ در شرق آفریقا 

شــیوع یافت و نوع دیگــری از آن نیز، در 
سودان گسترش یافت.

دی می گوید: » این استرین جدید نگرانی 
زیادی بــرای محققان ایجاد کرده اســت، 
زیرا شیوع آن به کرات اتفاق می افتد و این 
اســترین پیش ازاین مســئول یک شیوع 

گسترده بوده است.«
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محققان موفق شدند با استفاده از نانوذرات 
لیپوزوم، ســاختار دارویی جدیــدی ارائه 
کنند که قادر به کاهش ابعاد تومور سرطان 
پروستات است. این روش روی موش های 

آزمایشگاه نتایج مثبتی داشته است.
پژوهشگران دانشگاه کرنل موفق به کشف 
پروتئینی شــدند که قادر اســت به همراه 
سلول های ســفید خون در بدن به حرکت 
درآید و سلول های سرطانی را از بین ببرد. 
این پروتئین با حرکت در جریان خون بدن 
موش، موفــق به از بین بردن ســلول های 

ســرطان پروستات شده اســت. نتایج این 
پژوهــش در قالــب مقاله ای در نشــریه           

Controlled Release منتشر شده است.
مایکل کینگ از محققان این پروژه می گوید: 
» این روش درمانی روی محیط زنده درون 
بدن بسیار موثر بوده و مزایای متعددی دارد. 
برای مثال، سمی نیست و در دوزهای پایین 
نتایج خوبی نشــان می دهد. از بین بردن 
سرطان پروستات یکی از اهداف بسیار مهم 
ما است، این موضوع در این پروژه به دست 

آمده است.«
محققان در ایــن آزمایش، کار خــود را از 
محیط آزمایشــگاهی بــه مدل های موش 
توســعه دادند. این پروتئین هــا با گردش 
در جریان خــون مانع از تشــکیل و تکثیر 
سلول های سرطانی می شــود. درحالی که 
جراحی و پرتودرمانــی از روش های اولیه 
درمان سرطان اســت؛ اما هنوز شناسایی 
ســلول های سرطانی بسیار دشــوار است. 
بنابراین، مبارزه با ســرطان بسیار سخت 

می شود.
محققان این پروژه، لیپوزوم های نانومقیاسی 

ســاختند که حاوی پروتئین TRAIL است 
که قادر به اتصال به سلول های سفید خون 
است. با حرکت سلول های سفید خون، این 
مواد نیز وارد سلول سرطانی می شوند و در 

آنجا رهاسازی می گردند.
در این پروژه، سرطان پروســتات در بدن 
موش نر قرار داده شــد و سپس رشد کرد. 
با اســتفاده از این سیســتم دارویی، رشد 
سلول ها متوقف شــد و ابعاد تومور کاهش 

یافت.
رشــد تومورها در این روش متوقف شد و 
تعداد سلول های سرطانی در خون به شدت 
کاهش یافت اما صفر نشد. محققان معتقدند 
که نمی توان سلول های سرطانی را به طور 

کامل از بدن حذف کرد.
نتایج یافته های آن ها نشان داد که یک دوز 
کم از این دارو، حتی در مراحل پیشــرفته 
بیماری، می تواند رشد تومور را متوقف کند، 
درحالی که هیچ روشــی پیش ازاین قادر به 

انجام این کار نبود.

http://www.news-medical.net :منبع

 نتایج مثبت 
نانولیپوزوم های 

دارویی روی سرطان 
پرستات در موش ها

 گامی به سوی ساخت 
مغز مصنوعی: ساخت 
قطعه  الکترونیکی با 

قابلیت یادگیری

یک تیم تحقیقــات بین المللــی موفق به 
ساخت قطعه الکترونیکی با قابلیت یادگیری 
شد. این قطعه نوعی سیناپس مصنوعی بوده 
که در برابر تغییر ولتاژ، عکس العملی مشابه 

رفتار مغز انسان نشان می دهد.
ســیناپس یک ساختار زیســتی در پایانه 
آکسون ها بوده که از راه آن یک سلول عصبی 
پیام خود را به دندریت یک نورون دیگر یا 
یاخته ماهیچه ای یا یک غده می فرســتد. 
نورون ها، بنیادین ترین یاخته های عصبی 
هســتند. این یاخته هــا کار پــردازش و 
رسانش پیام های عصبی را بر دوش دارند. 
سیناپس ها نقش بســیار مهمی در فرآیند 
یادگیری و حفظ اطالعات دارند. اخیرا این 
حوزه به شدت موردتوجه پژوهشگران قرار 

گرفته است.

یکی از مزیت های استفاده از سیناپس، تولید 
کامپیوترهای هوشمند اســت؛ بااین حال 
تولید سیســتم های ســیناپس مصنوعی 
به دلیــل محدودیت ها و نیاز بــه ابزارها و 
فرآیندهای پیچیده، کاری بســیار دشوار 
اســت. بنابراین برای تولید سیســتم های 
کامپیوتری هوشمند با استفاده از سیناپس، 
باید سیناپس هایی مشابه با سیناپس های 

داخل مغز تولید کرد.
پژوهشــگران ژاپنــی با کمــک همتایان 
آمریکایی خود، اقدام به تولید ســیناپس 
جدیدی کرده اند که توانایــی یادگیری و 
حفظ خاطرات را داراســت. این سیناپس 
مصنوعی، در حالت پایــه دارای مقاومت 
باالیی اســت. نتایج این پژوهش در قالب 
On-Demand Nanode-مقاله ای با عنوان 
 vice with Electrical and Neuromorphic
 Multifunction Realized by Local Ion
Migration در نشریه ACS Nano به چاپ 

رسیده است.
در این ســیناپس مصنوعی تغییر ولتاژ به 
دو ســوی اعداد منفی و مثبــت، می تواند 
مقاومــت را در ایــن سیســتم به صورت 
غیرخطی کاهــش دهد، اما به ســرعت به 
مقدار اولیه خود باز می گردد، در حقیقت این 
سیستم از یک شرایط گذار عبور می کند. با 
اعمال پالس های منفی یــا مثبت در نوک 
الکترود یــک افت کوچک اتفــاق افتاده و 
سپس تغییر ولتاژ مثبت یا منفی منجر به 
یک حالت غیرگذار می شــود که نشان از 

یک مقاومت دوقطبی دارد، این حالت برای 
مدت طوالنــی باقی می مانــد. این ویژگی 
می تواند به محققان کمک کند تا ابزاری با 
توانایی یادگیری بسازند. محققان این پروژه 
معتقدند که این قابلیت ها می تواند در تولید 
مدارات و حافظه هــای آنالوگ و همچنین 
شبکه های عصبی دیجیتال مورداستفاده 

قرار گیرد.
وجــود ایــن رابطه میــان ولتــاژ و تغییر 
مقاومت، شباهت بسیار زیادی به سیستم 
حافظه انسان دارد. درواقع این رفتار نوعی 
حافظه کوتاه مدت، بلند مدت است. به نظر 
پژوهشــگران این پروژه، نفــوذ یون های 

اکسیژن عامل اصلی پاسخ دستگاه است.
با تجمع یون های اکســیژن در الکترودها، 
سد پتانسیلی موسوم به» سد شبه شوتکی« 
ایجاد می شــود که ایــن کار موجب تغییر 
مقاومــت خواهد شــد. رفتار ســوئیچی 
دوقطبی پایدار در این سیســتم، منتسب 
به تشکیل فیالمانت رســانای الکتریکی و 
جذب اکسیژن به الکترودهای پالتین است. 
چنین ساختاری می تواند برای تولید حافظه 

مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.
برای تولید تجاری چنین ابــزاری، نیاز به 
تحقیقات بیشــتری بوده و در حال حاضر 
نتایج این پژوهش چشــم انداز روشــنی از 
تحقق رویای ســاخت حافظه، بــا قابلیت 

یادگیری است.

http://www.sciencedaily.com :منبع
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محققــان آمریکایی با اســتفاده از کاغذ و 
باکتری، موفق به ساخت باتری شدند. این 
باتری که قابلیت تا زدن دارد، می تواند انرژی 
موردنیاز یک LED کوچــک را تامین کند.

محققان دانشگاه بینگهامپتون موفق شدند 
با الهام از تا زدن کاغذ به سبک ژاپنی ها که 
به اوریگامی شهرت دارد، باتری تولید کنند.

سین چوی از محققان این پروژه می گوید: 
»کاغذ ماده ارزان و زیســت تخریب پذیری 
است. ما نیاز به پمپ و سرنگ نداریم. خود 
کاغذ می تواند محلول را با استفاده از نیروی 
موئینگی باال بکشــد.« این باتری کاغذی 
جدید، بســیار ارزان بوده و با اســتفاده از 
نیروی باکتری ها کار می کنــد. یک قطره 
از محلــول حاوی باکتــری روی این کاغذ 
ریخته می شــود و باکتری ها با تنفس خود 
انرژی موردنیاز باتــری را تامین می کنند. 
چوی می افزایــد: »آب های آلــوده حاوی 
مقادیر زیادی ترکیبات آلــی بوده که این 

ترکیبات، منشاء 
متابولیســم های 
باکتری ها  هستند.«

ایــن روش برای 
استفاده در نواحی 
که بــا محدودیت 
منابع روبروست، 
مناسب است. این 
باتــری می تواند 
انــرژی موردنیاز 

برای کار یک زیست حســگر را تامین کند. 
برای ســاخت این باتری، محققان حمایت 
مالی 3۰۰ هزار دالری برای ســه ســال را 
دریافت کرده اند. این باتــری در ابعاد یک 
قوطی کبریت است و در آن از »آند نیکل« 
استفاده شده است. کاتد آن یک فیلم کربنی 
اســت که روی ســطح باتری اسپری شده 
است. روی سطح این ساختار، واکسی قرار 
داده شده که نقش منطقه آب دوستی را ایفا 

می کند. محققان بــرای اثبات عملکرد این 
باتری، چهار عدد از آن را به صورت ســری 
در یک مدار قرار داده و درنهایت دریافتند 
 LED که این سیســتم می تواند یک چراغ
را روشــن کند. نتایج این پژوهش در قالب 
مقاله ای در نشریه Nano Energy منتشر 

شده است.

http://www.scienceworldreport.com : منبع

اخبار محصوالت و کاربردها  

به تازگــی فیزیکدانان با ترکیــب اتم های 
فوق ســرد و فناوری نوری لبه برش موفق 
به استخراج و بیرون کشــیدن یک فوتون 
منفرد از یــک پرتو نور شــدند. از این تک 
فوتون ها می توان برای انتقال اطالعات در 
سیستم های محاســبات کوانتومی آینده 

استفاده کرد.
روش جدید »بیرون کشیدن« ذرات مجزای 
نور از یک پالس لیزر، منجر به یک کشــف 
بزرگ در محاســبات کوانتومی شده است. 
فیزیکدانان با ترکیب اتم های فوق ســرد و 
فناوری نوری لبه برش، موفق به استخراج 
و بیرون کشــیدن یک فوتون منفرد از یک 
پرتو نور شــدند. فوتون هــای منفرد برای 
فیزیکدانان بســیار جالب توجه است؛ زیرا 
این ذرات بیشتر تحت تأثیر قوانین مکانیک 
کوانتومی است تا قوانین مکانیک کالسیک 
)قوانین مکانیک کالســیک به طورمعمول 
برای نور اســتفاده می شــوند(. بسیاری از 
دانشــمندان همچنین اعتقاد دارند که از 
فوتون ها می توان برای انتقال اطالعات در 
سیستم های محاســبات کوانتومی آینده 

استفاده کرد.
دایان که یکی از نویســندگان مقاله است 
می گوید:» نور از فوتون ها تشکیل شده که 
در حال حاضر بهتریــن حامل برای انتقال 
اطالعات است؛ اما هنگامی که ما به سمت 
فناوری کوانتومی پیــش می رویم، باید از 
یک فوتون مجزا به عنــوان حامل اطالعات 
استفاده کنیم، بنابراین کنترل فوتون های 

مجزا بسیار ضروری و حیاتی است.« 
مزیت استفاده از ارتباطات کوانتومی، این 
است که بسیار ایمن هستند؛ زیرا پردازش 

هرگونه سیستم کوانتومی به طورکلی سبب 
تخریب آن می شود و به طورمعمول اپراتور را 
از وجود و حضور جاسوسان مطلع می نماید. 
در حال حاضر اکثر منابع تولید فوتون مجزا 
ناقص و ناکامل هستند و گاهی بیش از یک 
فوتون تولید می کنند. دایان می افزاید:» یکی 
از نگرانی ها این است که یک شخص باهوش 
ممکن است به این اطمینان دست یابد که 
اگر یک فوتون در سیســتم وجود داشــته 
باشد، ابزار آن ها هیچ کار خاصی را نمی تواند 
انجام دهد، ولی اگر دو فوتون در سیســتم 
موجود باشد، ابزار آن ها می تواند جلوی یکی 

از فوتون ها را بگیرد.« 
این موضوع تحت عنوان »حمله شکافتگی 
تعداد فوتون« شناخته می شود و می توان 
از آن برای رمزگشایی پیام ها استفاده کرد، 
بدون اینکه هیچ گونــه مزاحمت و دخالتی 
تشــخیص داده شــود، بنابراین اپراتورها 
همواره به دنبال اســتفاده از سیستم های 
تک فوتونی هســتند. درگذشته محققان 
فوتون های منفرد را با استفاده از فرایندی 
که تفریق )کاهش( فوتون نامیده می شد، 
از پرتو نور جــدا می کردند. امــا این روش 
یک روش قطعی نیســت، بدین معنی که 
فوتون ها برحســب تصادف از هر پالس نور 
جدا می گردند . عالوه بــر این، تنها راه برای 
تعیین اینکه فرایند موفق آمیز است یا خیر، 
استفاده از یک آشکارساز فوتونی است که 
ذرات را جذب می  کند و ایــن یعنی اینکه 
نمی توان از فوتون بــرای کارهای دیگری 
استفاده کرد. در روشــی که این محققان 
معرفی کرده اند دو مزیت عمده وجود دارد: 
اول اینکه همیشــه فوتون تولید می شود و 

دوم اینکه فوتون از دست نمی رود و می توان 
از آن برای دیگر کاربردها استفاده کرد. 

در این روش، یک اتم روبیدیوم منفرد )که 
توسط لیزرها در یک نقطه ثابت نگه داشته 
شــده اســت(، تا دمای صفر مطلق سرد 
می شود. در کنار این مجموعه یک تشدیدگر 
)همنواگــر( نــوری ) یک کره شیشــه ای 
3۰ میکرونی( برای محــدود کردن نور به 
فوتون های مجزا برای واکنش با اتم استفاده 
می شود. نور از طریق یک کابل فیبر نوری 

نانومقیاس به تشدیدگر انتقال می یابد.
محققان به یک اثر فیزیکی که »برهمکنش 
رامان تک فوتــون« یــا SPRINT نامیده 
می شــود، تکیه می کنند. این پدیده باعث 
می شــود تا اتم از عبور نور جلوگیری کند، 
مگر اینکــه یک تک فوتون انعــکاس یابد. 
در ایــن لحظه، اتم بــه بقیه اتم هــا اجازه 
عبور می دهد. برخــالف روش های قدیمی 
تفریق فوتون، اثر SPRINT همیشه منجر 
به جداســازی یک تک فوتــون از پرتو نور 
می شود.  استفاده از اتم های فوق سرد برای 
سیستم های تجاری مفید و کارساز نیست؛ 
اما محققــان در حال کار بر روی شــماری 
از فناوری ها هســتند تا خصوصیات یگانه 
و منحصربه فرد اتم هــا را تقلید کنند که از 
این جمله می توان به نقاط کوانتومی اشاره 
کرد. نقــاط کوانتومــی توانایی جذب یک 
طول موج نور و تبدیل آن به یک طول موج 

دیگر را دارند. 
مجلــه                                     در  تحقیــق  ایــن  نتایــج 

Nature Photonics چاپ شده است.

http://www.livescience.com :منبع

ارتقا سیستم های 
محاسبات 
کوانتومی 
با تولید تک 

فوتون ها از پرتو 
نور

محققان با اصالح سطح باکتریوفاژها توسط 
پلی اتیلن گلیکول موفق به ســاخت ابزاری 
برای شناسایی زودهنگام سرطان پروستات 
شدند. آن ها معتقدند که این ابزار می تواند با 

قیمت کمتر از ۱۰ دالر تجاری سازی شود.
پژوهشــگران با قــرار دادن نوعی پلیمر در 
ســطح باکتریوفاژ موفق به ساخت ابزاری 
 PSMA .شــدند PSMA برای شناســایی
مولکول ویژه ای اســت که توسط سرطان 
پروستات ایجاد می شــود. با استفاده از این 
روش می توان جــان بســیاری از بیماران 
مبتال به ســرطان پروســتات را نجات داد. 
این ابزار امکان تشخیص زودهنگام سرطان 
پروســتات را فراهم می کنــد. پلیمر مورد 
اســتفاده در این پروژه، پلی اتیلن گلیکول 
است که می تواند به صورت ویژه باکتریوفاژ 
را به سلول سرطانی برســاند. باکتریوفاژها 
ویروس های بی خطری هســتند که سطح 
آن ها در این پروژه به گونه ای اصالح شــده 
که بتواند زیست مولکول های سرطان را به 
دام اندازد. با اســتفاده از نوعی آرایه موسوم 
به ELISA  )آرایه جذب ایمنی وابســته به 
آنزیم( می توان به صورت غیرمستقیم سطح 
رشد سلول های سرطانی و مرحله پیشرفت 
آن را تعیین کرد. با این حال، اتصال غیرویژه 
بین گیرنده سطح ســلول ها به فاژ می تواند 
منجر به کاهش نسبت سیگنال به نویز شده، 
بنابراین تشخیص ســلول های سرطانی را 
دشــوار می ســازد. گرگ وایس و کریتیکا 

موهان از دانشگاه کالیفرنیا با ایجاد پوششی 
از جنس پلی اتیلن گلیکول این مشکل را رفع 
کردند. این پوشش روی سطح فاژ M13  قرار 
می گیرد. با ایــن کار یک الیه آب در اطراف 
فاژ ایجاد شده و موجب محدود شدن اتصال 
غیرویژه ســلول به فاژ می شود. تشخیص 
ســرطان معموال با ابزارهای گران قیمت و 
روش های تهاجمی نظیر: توموگرافی نشــر 
پوزیتــرون، MRI، توموگرافی کامپیوترایز 
)CT( و نمونه برداری قابل انجام است. این 
تحقیقات، محققان را به ســمت یک روش 
ارزان با استفاده از زیست حسگر پیش می برد. 
با این ابزار می توان سلول های سرطانی را در 
مقیاس مولکولی شناســایی کرد. محققان 
این پروژه معتقدند کــه این روش روزی به 

قدری توسعه خواهد یافت که بتواند همانند 
تســت های آزمایش خون برای شناسایی 
ســرطان مورد اســتفاده قرار گیرد. آن ها 
امیدوارند که این ابزار با قیمت ۵ تا ۱۰ دالر 
به تجاری سازی رسیده و پاسخگویی آن در 

مدت چند دقیقه قابل انجام باشد.
دپا بدی از دانشگاه توسکگی می گوید: »این 
پژوهش اثربخشــی مضاعفی روی اصالح 
شیمیایی فاژها داشــته، به طوری که امکان 

اتصال غیرانتخابی را کاهش می دهد.«
این گروه تحقیقاتی در حال کار روی بهبود 
حساسیت این سیستم هستند. برای این کار 

آن ها به اصالح فاژها می پردازند. 
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استخدام ویروس ها 
برای مبارزه با 

سرطان پروستات

باتری کاغذی که 
باکتری ها برق آن 
را تامین می کنند

اخیرا محققان بخش نانوپزشــکی دانشگاه 
نیوثوث ولز، موفق به ســاخت دســتگاهی 
شدند که قادر است، ســلول های سرطانی 
را از سلول های ســالم خون جدا کند. این 
ابزار برای تشخیص و حتی درمان سرطان 

می تواند به کار گرفته شود.
یک گــروه تحقیقاتی از اســترالیا موفق به 
ساخت ابزاری برای آزمایش خون شدند که 
از این ابزار می توان برای تشخیص سرطان 
استفاده کرد. نمونه برداری و آزمایش روی 
سیال های بدن نظیر خون، در حال رسیدن 

به نقطه اشباع رشد فناوری است. بااین حال 
هنوز فضاهای زیادی برای کار در این حوزه 
وجود دارد، به طوری که می توان دستگاهی 
برای تبدیــل فرآیند تشــخیص به درمان 

ساخت.
ایــن ابزار جدیــد، در حال ســپری کردن 
آزمایش هــای بالینــی خــود در آمریکا و 
دیگر کشــورهای جهان بوده تا بتواند وارد 
مسیر تجاری ســازی شــود که قرار است، 
تجاری سازی آن توسط شرکت بیومدیکس 
انجام شود. با تولید انبوه این ابزار، می توان 
هزینه تولیــد را به یک دهم مقــدار فعلی 

کاهش داد.
این دســتگاه در حــال حاضر قادر اســت 
سلول های ســرطانی را از میان سلول های 
قرمز و ســفید خون بیرون بکشد. درواقع 
این دستگاه قادر اســت نمونه خون بیمار 
را گرفته و ایــن جداســازی را انجام دهد. 
سلول های ســرطانی معموال وارد سیستم 
گردش خون شــده و در سراسر بدن پخش 
می شــوند. بنابراین از این دستگاه می توان 

برای تشخیص بیماری سرطان استفاده کرد.
این گروه تحقیقاتی قصد دارند این دستگاه 
را به تولید انبوه برســاند به طوری که امکان 
فیلتراسیون ســلول ها با اســتفاده از این 
دستگاه فراهم شود. سلول های سالمی که 
توسط این دستگاه به دام می افتند دوباره به 

سیستم گردش خون بازگردانده می شوند.
مجید وارکیانی از محققان بخش نانوپزشکی 
دانشگاه نیوثوث ولز می گوید: »یک نسخه 
درمانی از این ابزار می تواند با تصفیه خون کار 
خود را آغاز کند. با این ابزار می توان شرایط 

بیمار سرطانی را بهبود داد.«
بــرای درمــان ســرطان، بایــد فرآینــد 
فیلتراســیون خون بیمار به صورت دائمی 
انجام شود. شرکت بیومدیس در سال ۲۰۱3 
موفق به افزایش ۹ میلیون دالری در سرمایه 
خود شــد که این رقم در میان شرکت های 
فعال در بخش ســالمت کشــور سنگاپور 

بی نظیر است.
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خون شکار کند
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محاسبات کوانتومی نســبت به محاسبات 
رایانه های امروزی، ضمن دارا بودن ســرعت 
باالتر، حافظه کمتری را نیز به خود اختصاص 
می دهنــد. محققان با اســتفاده از خاصیت 
اسپین مولکول ها توانســته اند ساختارهای 
کوانتومی را تشکیل دهند. این کار مسیر تولید 

کامپیوترهای کوانتومی را تسهیل می کند.
اگر رایانه های کوانتومی وجود داشــتند، در 
حوزه   محاســباتی که امروزه می شناســیم، 
انقالبی بــزرگ رخ می داد. قــدرت بالقوه ای 
که به طور نظری برای آن ها قائل شــده اند، 
به اندازه ای اســت که می توان مســائل را به 
روشی جدید حل نمود و کدهای جاسوسی 
بسیار پیچیده را رمزگشایی نمود. همچنین با 
استفاده از این رایانه ها می توان سیستم های 
شــیمیایی را در یک چشــم برهــم زدن، 
به طور دقیق مدل ســازی کــرد. مقاله ای 
که اخیــرا در مرکز علوم ACS ۱ منتشــر 
شده است، حاکی از آن است که محققان 

مولکول هایی را ساختند که به کمک آن ها 
می توان یک گام به این هدف نزدیک تر شد.  
کامپیوترهای قدیمی به ترانزیســتورهایی 
وابسته اند که یکی از دو وضعیت صفر و یک 
را دارا است. درحالی که محاسبات کوانتومی 
از سه وضعیت اســتفاده می کنند تا ظرفیت 
ذخیــره اطالعاتی خــود را به طــور نمایی 
افزایش دهند. درحالی که یک برنامه کوچک 
مثل پرنده خشــمگین حدود ۴۰۰۰۰ بیت 
اســتاندارد را  اشــغال می کند؛ رایانه ای که 
تنها ۱۰۰۰ بیت کوانتومی یا کیوبیت را دارا 
باشد به راحتی و به سرعت می تواند طرح های 
رمزنگاری مدرن را بشکند، یا نحوه  عملکرد 
یک داروی مشخص در بدن انسان را با دقت 
بیشــتری مدل کند. بااین حال، بزرگ ترین 
چالش محاسبات کوانتومی، ایجاد کیوبیت 
اســت. برخی از کیوبیت های بالقوه امروزی 
از الکترون ها و به طور مشــخص از وضعیت 
اسپین آن ها استفاده می کنند. اسپین می تواند 
عالوه بر دو وضعیت معمول، ترکیبی از این دو 
وضعیت را که حالت سومی بانام »برهم نهی« 
است، نیز داشته باشد. اما مولکول های بسیار 
کمی وجود دارند که در مدت زمانی که بتوان 
آن ها را اندازه گیری کرد، در حالت برهم نهی 
باقی می مانند. این امر اســتفاده  از آن ها در 
محاسبات را مشکل می سازد. یکی از دالیل 
آن این است که برهم کنش اسپین ها در اکثر 
هسته ها با اســپین های الکترونیکی تداخل 
ایجاد می کند. برای آنکــه به کیوبیت هایی 
حقیقی و کاربردی دست یابیم، دانا فریدمن و 
همکارانش به مجموعه های فلزی روی  آوردند 

که در آن ها  اکثر اسپین های مشکل ساز هسته 
را نخواهیم داشت.

فریدمن و همکاران، کمپلکس۲ وانادیم را با 
بازوانی که از جنس کربن و سولفور می باشند، 
تولید کردند. تا زمانی که سیســتم سرد  نگه  
داشته می شــد، این مولکول ها مدت  زمان 
بیشتری در وضعیت برهم نهی نسبت به سایر 
کامپلکس های فلزی قبلی، قرار می گرفتند. 
همچنین ایــن کمپلکس ها به اندازه  ســایر 
مواد دیگری کــه در حــال حاضر مالحظه 
شدند،  در وضعیت برهم نهی باقی می مانند. 
این مولکول های جدید نشــان می دهند که 
تحت شرایط صحیح، کمپلکس های غیرآلی 
می توانند به عنــوان کیوبیت ها عمل کنند. 
همچنین این کمپلکس ها ممکن است نسبت 
به سایر مواد ارجحیت داشته  باشند؛ چراکه 
ساختار شیمیایی مشخص آن ها به گونه ای 
است که طراحی  ابزارهای کاربردی را تسهیل 
می کند. برای آنکه کمــی از این مقوله فراتر 
رویم، می توان عنوان کرد که روزی رایانه هایی 
که تنها از تعداد انگشت شماری از مولکول های 
کوچک ساخته شده اند، برای پیش بینی سایر 

مولکول ها استفاده می شوند.
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آی بی ام۱ در بیمارستان منیپال۲ هندوســتان برنامه ای راه اندازی 
کرده اســت که با اســتفاده از آن پزشــکان و بیماران سرطانی از 
مزایای مراقبت های فردی سرطان بهره مند می شوند. با استفاده از 
سیستم های شناختی، داده های بیماران جمع آوری و تحلیل می شود 

و بهترین روش برای درمان بیمار معرفی می گردد.
آی بی ام اعالم کرد که استفاده از فناوری محاسباتی شناختی خود، 
واتســون را در هند، و در بیمارســتان منیپال با نام »واتسون برای 
تومورشناسی« آغاز می کند. هدف این پروژه، کمک به پزشکان جهت 
گسترش مراقبت های فردی بیماران سرطانی در سراسر کشور است. 
“واتســون برای تومورشناسی” توســط آی بی ام، با همکاری مرکز 
ام اس کی3  هند به عنوان یکی از بیمارســتان های پیشرو درزمینٔه 

درمان سرطان، ایجاد شده است.
پزشکان بیمارستان منیپال با آموزش توسط ام اس کی قادر خواهند 
بود تا داده های بیماران را تحلیل کننــد و بهترین روش درمانی را 

شناسایی کنند.
این تعامــل، گامی بــزرگ در تحول 
مراقبت های پزشــکی در هند است. 
وانیتــا نارایانــان، مدیرعامل آی بی ام 
هند اظهار داشــت: »ما با استفاده از 
محاســبات شــناختی در سیســتم 
مراقبت های پزشکی به باال رفتن ارزش 
خدمات ارائه شــده به بیماران در هند 

کمک می کنیم.«
وی افزود که ساالنه بالغ بر یک میلیون 
بیمار سرطانی شناسایی می شوند که 
با توجه به کمبــود متخصصان تومور 

در هند، برای هر تومورشناس در کشور ۱6۰۰ بیمار وجود دارد. این 
درحالی است که در آمریکا این نسبت ۱ به ۱۰۰ است.

پزشکانی که از پروژه “واتسون برای تومورشناسی” استفاده می کنند، 
قادر خواهند بود گزینه های درمانی را جست وجو و داده های ارائه شده 
را تجزیه وتحلیل کنند. سپس، شواهد مربوط به مراقبت های فردی 

بیمار را جمع آوری کنند.
دکتر سودارشان بالل رئیس بیمارستان منیپال اظهار داشت که هم 
بیماران و هم متخصصان غدد از این برنامه بهره مند می شوند و این 
مهم هم برای بیماران فقیر وهم برای بیماران ثروتمند در دسترس 
خواهد بود. وی ادامه داد که این پروژه در سراســر بیمارستان های 
کشور که دارای تجهیزات الزم در زمینه تومورشناسی و عضو جامعه 
تومورشناسان هستند، اجرا خواهد شد. منیپال دارای ۱6 بیمارستان 
و ۵۰ متخصص تومورشناسی در سراسر هند است که هرساله بیش 
از ۲۰۰۰۰۰ نفر از خدمات درمانی آن در زمینه ســرطان بهره مند 
می شوند. دکتر آجی بخشــی مدیرعامل و مدیر برنامه  بیمارستان 
منیپال اظهار داشــت که : »هزینه بسیار مهم اســت. ما در رابطه 
تنگاتنگی که با آی بی ام داشــتیم، موفق به ارائه یک مدل اقتصادی 

متناسب با بیماران هند شدیم و این اولین نقطه شروع کار ما بود.«
بخشــی گفت: »اجرای این برنامه 6 ماه طول خواهد کشید. طبق 
برنامه ریزی های انجام شده در ماه مه و یا ژوئن سال آینده این کار به 

اتمام خواهد رسید.«
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طی دو سال گذشته حجم تولید حافظه های فلش NAND شرکت 
اس کی هینیکس۱ افزایــش دو برابری را تجربه کرده اســت. این 
حافظه ها با فناوری پردازش ۱6 نانومتری تولید شده اند. شرکت های 
دیگری که در این حوزه فعالیــت دارند نیز افزایش تولید در این نوع 

فلش ها داشته اند.
ظرفیت حافظه های فلش NAND ساخته شده توسط شرکت اس کی 
هینیکس طی دو سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. در محصول 
جدید این شــرکت، از فناوری پردازش ۱6 نانومتری استفاده شده 
اســت که درمجموع ظرفیت محصول نهایی ۹6 درصد نســبت به 

سه ماهه چهارم سال گذشته افزایش یافته است.
بر اساس گزارش شرکت گارتنر، اس کی هینیکس در سه ماهه پایانی 
 NAND سال ۲۰۱۵ موفق به فروش ۲۵۰ میلیون دالر حافظه فلش

شده است. این رقم احتماال در ســه ماه اول سال ۲۰۱6 از مرز 3۰۰ 
میلیون دالر خواهد گذشت.

یکــی از مهم ترین دالیل رشــد این صنعت، به تقســیم بندی بازار 
بازمی گردد. برای مثال شــرکت میکرون فناوری ۲۸۴ میلیون دالر 
حافظه فلش NAND تولید کرده که تقریبا دو برابر حجم تولیدشده 

توسط شرکت اس کی هینیکس است.
شرکت ســاندیکس۲ نیز در هر ســه ماه، ۲۰۰ میلیون دالر فروش 

داشته است.
توانمندی تولید حافظه فلش NAND شرکت اس کی، بیش از حجم 
تولید این شــرکت در بخش DRAM است. در همین راستا، اس کی 
در سال جاری موفق به افزایش دو برابری میزان تولید حافظه فلش 

NAND شده است.
این شــرکت قصد دارد، روی محصوالت سلول سطح سه گانه3برای 
افزایش کارایی کار کند. در حال حاضر این شــرکت در حدود ۱۰۰ 
میلیون تراشه حافظه فلش TLC تولید کرده که این رقم، اندکی بعد 
از شروع به کار این فرآیند در سال گذشته اتفاق افتاده است. انتظار 
می رود حجم تولید، باگذشت زمان افزایش یابد هرچند هنوز مقدار 
تولید این شرکت از سامسونگ با ۴۵۰ میلیون قطعه، فاصله زیادی 

دارد.
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۱-جامعه شیمی امریکا، سازمانی غیرانتفاعی و تحت 

امتیاز کنگره امریکا

۲-ترکیب هایی با مرکزیت یک مولکول که به وسیله 

مولکول هایی به نام لیگاند احاطه می شوند
1-SK hynix 
2-SanDisk 
3-TLC 

پژوهشگران با اســتفاده از سلولز، موفق به 
ساخت تراشه  کامپیوتری شــدند. در این 
تراشه میزان اســتفاده از مواد نیمه هادی 
به شدت کاهش یافته است. این تراشه چوبی 
عملکرد بسیار خوبی نسبت به تراشه های 

موجود در بازار دارد.
محققان آزمایشــگاه ادوات نانومهندسی 
دانشگاه ویسکونسین در امریکا، با همکاری 
همتایان چینی خود، موفق به ساخت تراشه 
کامپیوتری زیست تخریب پذیر با استفاده از 
چوب شدند. این تراشه نسبت به تراشه های 

رایج دارای عملکرد باالیی است. نتایج این 
 Nature پروژه در قالب مقاله ای در نشــریه

Communications منتشر شده است. 
ایــن تراشــه از جنــس چــوب بــوده و 
بســیار ارزان تر از مواد نیمه هــادی فعلی 
مورداســتفاده در ساخت تراشــه ها است. 
»ژنکیانــگ مــا« از محققان ایــن پروژه 
می گوید: » اگر ما بتوانیم این تراشــه های 
چوبی را تجاری سازی کنیم، در هزینه مواد 
اولیه صرفه جویی کرده ایم. ما واقعاً به دنبال 
کاهش هزینه مواد مصرفــی نیمه هادی تا 

۹۹/۹ درصد هستیم.«
برای ایجــاد الیه نیمه هــادی فعال در این 
تراشه، محققان از مواد ســلولزی استفاده 
کردند. ســلولز ترکیب رایجی اســت که 
معموال از آن در ســاخت کاغذ اســتفاده 

می شود.
با اســتخراج نانوالیاف ســلولز، این گروه 
تحقیقاتی موفق به ســاخت مواد شــفاف، 
انعطاف پذیر و مستحکم شدند که خواص 

الکتریکی مناسبی دارد. این ویژگی ها برای 
تولید تراشه کامپیوتری مناسب است.

در حال حاضر، تراشــه های موجود در بازار 
از مواد فعال الیه ای بهره مند هستند؛ اما در 
این تراشه چوبی، تنها مواد فعال الیه ای، از 
جنس نیمه هادی هستند. برای ممانعت از 
انبساط تراشــه در طول کار، محققان روی 
سطح آن را یک الیه از اپوکسی پوشاندند. 
بــرای اطمینــان از انطباق این تراشــه با 
تلفن های همــراه و تبلت هــا، محققان از 
روشی مشابه به روش تولید ادوات ماکرویو 

استفاده کردند.
آرسنید گالیم، یک ماده شیمیایی خطرناک 
است که به دلیل رهاســازی آرستیک در 
لیست مواد خطرناک دسته بندی می شود. 
این ماده بســیار گران قیمت بوده و باید در 
مصرف آن محدودیت اعمــال کرد. در این 
تراشــه از مواد خطرناک اســتفاده نشده و 

سلولز ماده اصلی تشکیل دهنده آن است.
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 تراشه کامپیوتری 
چوبی، راهکاری 

برای کاهش هزینه 
و افزایش کیفیت

1-IBM 
2-Manipal 
3-MSK 
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در یک همکاری جدید، دو شرکت مایکروسافت۱ و رامباس۲ در حوزه 
ملزمات حافظه برای محاسبات کوانتومی، توسعه الگوریتم کوانتومی 
واقعی و طراحی ســاختارهای نرم افزاری به توافق رسیده اند. آن ها 
در چشم انداز خود به دنبال توسعه ماشین های کوانتومی )باقابلیت 
افزایش مقیاس( هســتند. شــرکت رامباس، ســازنده تراشه های 
الکترونیکی، در حال کار با بخش تحقیقاتی مایکروســافت بر روی 
ملزمات حافظه برای محاسبات کوانتومی است. رامباس تایید کرده 
که با همکاری یک شرکت بزرگ نرم افزاری در حال تحقیق بر روی 
سیستم های حافظه برای محاسبات کوانتومی نسل بعد است. با از دور 
خارج شدن سیستم های محاسبات معمول، این فناوری نویدبخش، اما 
کمتر آزمایش شده، موردتوجه قرار گرفته است. همکاران تحقیقاتی 
پروژه گفته انــد که منابع خود را به منظور بررســی ســاختارهای 
محاســباتی آینده، باقابلیت افزایــش توانایی هــای حافظه، برای 
کاربردهای متفاوتی صرف می کنند. بخشی از منابع نیز صرف بررسی 
نحوه استفاده از فناوری های حافظه برای افزایش کارایی سیستم کلی 
می شود.  درحالی که شرکت هایی مانند دی ویو3 بر روی تجهیزات 
و ســخت افزار محاســبات کوانتومی تمرکز دارند، مایکروســافت 
راهکارهای نظری برای محاســبات کوانتومی را دنبال می کند که 
شــامل طراحی نرم افزار اســت.  تمرکز تحقیقات مایکروسافت در 
محاســبات کوانتومی، عموما بر روی نحوه به کارگیری و توســعه 
کاربردهای جدید این فناوری است. همکاری مایکروسافت با رامباس 
در حوزه ملزمات حافظه، بر روی تحقیقات قبلی، در توسعه الگوریتم 
کوانتومی واقعی و طراحی ساختارهای نرم افزاری بنا شده است. این 
الگوریتم ها و ساختارها به ساخت الگوریتم های برنامه نویسی جدید، 
در ماشین های کوانتومی )با قابلیت افزایش مقیاس( کمک می کنند.  
هدف توســعه نرم افزاری در بخش تحقیقات مایکروسافت، رسیدن 
به فناوری هایی مانند یادگیری ماشــین و محاســبات کوانتومی با 
قابلیت افزایش مقیاس برای رمزنگاری اســت.  رامبــاس در ابتدا 
به عنوان یک شــرکت ســاخت تجهیزات نیمه هادی در دهه ۹۰ به 
وجود آمد. کسب وکار رامباس مبتنی بر صدور مجوز فناوری اش، به 
سایر سازندگان تراشه حافظه ای بوده است. اما آن ها در آگوست سال 

قبل اعــالم نمودند که 
رامباس قصــد فروش 
تراشه های حافظه ای را 
با نام تجاری خود دارد.

حــال،  همیــن  در 
شــرکت دی ویو اعالم 
کرده که قراردادهایی 
برای تأمیــن فناوری و 
سخت افزار رایانه های 
کوانتومی بــا گوگل۴ 
و ناســا۵ تنظیم نموده 
اســت. دیگر مشتریان 
این شرکت، آزمایشگاه 

ملی لوس آالموس6و الکهید مارتین۷ است. 
بااینکه گوگل، ناسا و آژانس پروژه های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته۸، 
سرمایه گذاری های کالنی در تحقیقات محاسبات کوانتومی انجام 
داده اند، نتایج تاکنون ناامیدکننده بوده است. برای مثال، آزمایش 
یک نمونه از فناوری های دی ویو در ســال ۲۰۱۴ مشخص نمود که 
سرعت آن از ابررایانه های کنونی بیشتر نیست. همچنین طرفداران 

این فناوری نسبت به صحت نتایج تردید دارند. 
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اخبار کسب و کار  

بر اساس گزارش منتشرشده توسط یک شرکت تحقیقات مالی، به 
نظر می رسد سرمایه گذاران در آینده، به حوزه فناوری آزمایشگاه بر 
روی تراشه به دلیل ســودآوری آن، روی خواهند آورد. اخیرا سهام 
یکی از شرکت های فعال در حوزه ســاخت آزمایشگاه روی تراشه 

بهبود یافته است.
در گزارش جدید موسسه تحقیقات مالی زاکس۱ ، رتبه مالی شرکت 
تیرلب۲ از وضعیت »فروش« سهام به وضعیت »توقف فروش« سهام 

تغییر کرده است.
شرکت تیرلب یک شرکت فعال در حوزه تجهیزات وابسته به چشم 
است که در توسعه و تجاری سازی فناوری های “آزمایشگاه بر روی 
تراشه” موردنیاز متخصصان چشم، برای آزمودن زیست نشانگرهای 

حساس و مخصوص درون اشک فعالیت دارد.
این شرکت در حال تجاری سازی بستری برای آزمایش روی اشک 
چشم در آزمایشگاه، با نام تیرلب تی ام3 است. بستر مزبور قادر است 
به صورت دقیق و ســریع زیست نشــانگرهای موجود در اشــک را 
اندازه گیری نماید. سیستم تیرلب تی ام، به مقدار بسیار کمی از اشک 
)در حد نانولیتر( برای آزمایش نیازمند است، درنتیجه باعث کاهش 

زمان جمع آوری نمونه و آزمایش آن می گردد.
سهم تیرلب در مبادالت اخیر ۲/6۸ درصد کاهش داشت و به مقدار 
۱/۴۵ دالر رسید. همچنین ۲۴6۸۴ سهم این شرکت معامله شد. 
این شرکت در ۵۰ روز، سهمی با قیمت ۱/۴۵ دالر و در مدت ۲۰۰ 
روز سهمی با قیمت ۲/۰۲ دالر داشته است. سرمایه کلی شرکت نیز 

۴۸/۹۵ میلیون دالر است.
این شــرکت درآمد فصلی خود را در ۵ نوامبر منتشر کرده است. بر 
اساس این گزارش ارزش به ازای هر سهم۴ ، ۰/۲۴ دالر بوده است. 
در گزارش ســال قبل نیز، درآمد به ازای هر سهم آن ها ۰/۱۷ دالر 

بوده است.
درآمد شــرکت در همین دوره 6/6 میلیون دالر بوده و در مقایسه 
با مدت مشابه در سال گذشــته، ۲6/۹ درصد افزایش داشته است. 
کارشناسان پیش بینی می کنند درآمد آن ها در سال جاری به ۰/۹۵ 

دالر به ازای هر سهم برسد.
موسسات و تحلیل گران دیگری نیز گزارش هایی درباره این شرکت 
منتشــر کرده اند. به عنوان مثال کرایج هالوم۵  در گزارش 6 نوامبر 
خود، قیمت هدف گذاری خود بر روی سهام این شرکت را از ۵ دالر 
به ۴ دالر کاهش داده اســت. همچنین کاناک کــورد جنیوتی6 در 
گزارش ۱۰ نوامبر خود قیمت هدف گذاری خود بر روی سهام تیرلب 

را ۴ دالر اعالم نموده است. 
برای اطالعات بیشتر در مورد پیشنهادات تحقیقاتی به وب سایت 

Zacks.com مراجعه نمایید.
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پتنت، یک شرکت داروسازی به عنوان نوآوری بسیار مفید و جدید 
از سوی دفتر ثبت اختراعات آمریکا انتخاب شد. این پتنت در حوزه 
ساخت سیستم های رهاسازی دارو اســت که به ورود دارو به بدن 

بیمار کمک می کند.
شــرکت امفیز تکنولوژیز۱ اعالم کرد، پتنت این شــرکت در حوزه 
سیســتم های دارورســانی مبتنی بر فناوری نانو که در دفتر ثبت 
اختراعات آمریکا پذیرفته شــده، به عنوان یــک فناوری »جدید و 

مفید« از سوی این دفتر انتخاب شده است.
با اســتفاده از این نوآوری می تــوان داروها را بــا دوزهای مختلف 
به صورت خودکار در بدن رهاســازی کرد. دورانــدو از مدیران این 
شرکت می گوید: »برخی بیماران الزم اســت که به صورت روزانه 
داروهایی را مصرف کنند. برای مثال، فــرد مبتال به دیابت باید هر 
روز انسولین تزریق کند تا سطح قند خون در حد مجاز باقی بماند. 
برخی از مردم به دلیل شرایط پوستی ویژه ای که دارند، باید هر روز از 
کرم استفاده کنند.« این فناوری به چنین بیمارانی کمک می کند تا 
بتوانند دارو را در زمان مشخص به بدن خود برسانند. در این فناوری 
از یک یا چند مخزن دارو استفاده شده است که مقادیر مشخصی دارو 
در آن قرار دارد. این مخزن با استفاده از یک غشا پوشانده شده است، 
غشایی که این دارو را در برگرفته، نســبت به دارو نفوذپذیر بوده و 
با استفاده از محرک های مختلف می توان دارو را از این غشا بیرون 
کشید. این غشا را می توان به گونه ای تنظیم کرد که مقدار مشخصی 
دارو از آن به بیرون تراوش کند. دورانــدو می افزاید: »ما معتقدیم 
که این نوآوری می تواند تاثیر شگرفی روی فعالیت های شرکت ما 

بگذارد.«
امفیز تکنولوژیز، یک شرکت سهامی عام بوده که در حوزه فناوری 
سطوح هوشمند پیشرو است. این شرکت با استفاده از فناوری نانو، 
MEMS و میکروســیالی، اقدام به تولید محصوالت متعددی کرده 
است. سطوح هوشــمند، دارای پتانســیل باالیی در سیستم های 
رهاسازی دارو، آزمایشگاه روی تراشه و حسگرهای شیمیایی است.

http://www.baystreet.ca : منبع

1-Zacks
2-TearLab
3-TearLabTM
4-EPS 
5-Craig Hallum 
6-Canaccord Genuity 

1-Microsoft
2-Rambus
3-D-Wave
4-Google
5-NASA
6-Los Alamos National Laboratory
7-Lockheed Martin
8-Defense Advanced Research Projects Agency

1-Mphase Technologies 

 اقبال سرمایه گذاران 
به سوی صنعت 

آزمایشگاه روی تراشه

پتنت برتر از نگاه 
USPTO: سیستم 
هوشمند حامل دارو

همکاری مایکروسافت با 
یکی از تولیدکننده های 

تراشه  در محاسبات 
کوانتومی

یکی از مدیران ارشد شرکت گوگل با قرار گرفتن در مسند مدیریت 
یکی از شرکت های تولیدی رصد کننده شرایط بدن، قصد دارد این 

فناوری را تا سال ۲۰۱6 به تجاری سازی برساند.
موضوع واردکردن زیست حســگر به بافت های بدن ازجمله مسائل 
پزشکی است که هنوز به صورت جدی در جامعه پزشکی پیاده سازی 
نشده است. اخیرا یک شرکت نوپا به نام پروفوسا۱ با سرمایه گذاری 

روی این حوزه به دنبال تحقق این رویا است.
این شرکت موفق به جلب ســرمایه ۱3/۲ میلیون دالری از شرکت 
سرمایه گذاری بیوونچرز۲ شده اســت. عالوه براین، یکی از مدیران 
ارشد شرکت گوگل نیز به عنوان مدیر در این پروژه مشارکت خواهد 
کرد. جون برادی3 نامی ناآشــنا در گوگل نیست، برادی کسی است 
که مدت ها در شرکت گوگل در بخش کسب وکار موتور جست و جو 
فعالیت دارد. برادی، مدیریت بخش همکاری های بین المللی شرکت 
گوگل را به عهده داشته است. در میان پروژه هایی که برادی در آن ها 
دخیل بوده، می توان ساخت نانوحسگرهای تشخیص طبی را نام برد، 
نانوحســگرهایی که در تمام بدن به حرکت درآمده و شرایط بدن را 
به صورت دائمی رصد می کند. این نانوحسگر مشابه فناوری است که 

شرکت پروفوسا در حال کار روی آن است.
مدیر اجرایی شرکت گوگل در این پروژه نقش مدیر سرمایه گذاری را 
دارد. برادی در آمریکا و چین تجربه زیادی در حوزه سرمایه گذاری 
روی فناوری دارد. بن وانگ مدیرعامل شرکت پروفوسا می گوید: »ما 
روی ترکیب زیست فناوری و فناوری اطالعات کار می کنیم. با جلب 

سرمایه بیشتر، ما می توانیم با اطمینان بیشتری به سوی موفقیت در 
این پروژه گام برداریم.« در حال حاضر اطالعات بسیار کمی درباره 
این پروژه منتشر شده است. آنچه که مشــخص است، این است که 
سرمایه قابل توجهی روی ســاخت نسل جدیدی از حسگرها هزینه 
شده است، حسگرهایی که درون بدن قرار گرفته و به صورت دائمی 

شرایط بدن را زیر نظر می گیرد.
پروفوسا یک شرکت آمریکا در سانفرانسیسکو است که در سال ۲۰۰۹ 
تاسیس شده و تاکنون بیش از 3۰ میلیون دالر سرمایه برای پیش برد 

اهداف خود جذب کرده است.

http://www.fiercemedicaldevices.com :منبع

1-Profusa 
2-Bioventures 
3-Joan Braddi

یارگیری از گوگل 
برای تجاری سازی 

نانوزیست حسگر

http://www.enterprisetech.com/2016/01/05/microsoft-rambus-collaborate-on-quantum-computing
http://www.emqtv.com/tearlab-corp-tear-rating-increased-to-hold-at-zacks-investment-research/115762/
http://www.baystreet.ca/viewarticle.aspx?id=435292
http://www.fiercemedicaldevices.com/story/profusa-nabs-132m-back-internally-integrated-medical-biosensors-adds-google/2015-12-16
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طلوع دوران 
جدید زندگی بشر 
با ظهور محاسبات 

کوانتومی

گزارش تحلیل بازار میکروالکترومکانیکی زیستی و 
میکروسیستم ها  در حوزه پزشکی

اخبار انتشارات اخبار کسب و کار  

اخیرا گزارشی در مورد پیش بینی بازار میکروالکترومکانیکی زیستی و میکروسیستم ها از سال 
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ منتشر شده است. در این گزارش، فعاالن و شــرکت های فعال در این حوزه 

معرفی شده و چالش ها و فرصت های موجود در این بازار ارائه شده است.
سیستم های میکروالکترومکانیکی زیستی و میکروسیســتم ها با تلفیق عملیات محاسباتی 
و حســگرها، فعال کننده ها، میکرواپتیک ها و ابزارهای میکروسیاالتی کاربردهای متعددی 
در بخش پزشکی دارند. میکروسیســتم ها در حوزه مراقبت های بهداشــتی نیز کاربردهای 
متعددی دارند. به عنوان مثال، استفاده از شتاب سنج ها در پیشرفت درمان بیماری های قلبی 
بسیار مؤثر بوده  است. موضوع دیگر، اســتفاده هم زمان از سیستم های میکروالکترومکانیکی 
زیستی و نانوفناوری برای ارتقای عملکرد در حوزه دارورسانی است. گزارش شرکت تکنوویو۱ 
با عنوان بازار جهانی میکروسیستم ها در حوزه مراقبت های بهداشتی، به بررسی بازار این حوزه 
در فاصله زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ می پردازد. تکنوویو یک شرکت تحقیقاتی در بخش استخراج 
اطالعات و تحلیل بازار جهانی است که با تحلیل و پژوهش بر روند بازار، به شرکت ها این امکان 
را می دهد که فرصت های بازار را بشناسند و استراتژی های مؤثری برای بهینه سازی جایگاه خود 
در بازار اتخاذ کنند. ساختمان اصلی این شرکت در انگلیس واقع است و بیش از ۱۰۰ صنعت 
مختلف در ۵۰ کشور جهان را پوشش می دهد. اطالعات درج شده در این گزارش از متخصصان 
صنعتی گرفته شده است. این گزارش بر چشم انداز بازار و رشد آن طی سالیان آتی تمرکز نموده 
و همچنین دربرگیرنده  بحثی پیرامون فروشــندگان کلیدی بازار است. این گزارش شرکت 

دنیا وارد عصر تازه ای شــده اســت، دورانی که نســل جدید کامپیوترها که به کامپیوترهای 
کوانتومی موسوم هستند، می توانند زندگی انسان ها را متحول کنند. ما در حال ورود به دوران 
تازه ای هســتیم که مواهب و مصائب خود را به همراه دارد. به نظر می رســد برای استقبال از 
این عصر جدید باید آماده شویم. مکانیک کوانتومی شــاخه ای از فیزیک است که به مطالعه 
پدیده ها در درون اتم ها می پردازد. در سطح کوانتومی، چیزهایی که ظاهراً وجود دارند، واقعاً 
عجیب وغریب هستند. به عنوان مثال، ذرات زیراتمی در یک زمان واحد می توانند در دو مکان 
مختلف وجود داشــته باشــند. پدیده ای که تحت عنوان »فوق موقعیت« شناخته می شود. 
هرگونه جفت شدگی این ذرات به گونه ای است که آن ها می توانند بی درنگ خصوصیات خود را 
به اشتراک بگذارند، صرف نظر از اینکه چه مقدار بین آن ها فاصله فیزیکی وجود دارد.  هالدان 
که یک زیست شــناس اســت می گوید: » دنیا آن طوری که ما تصور می کنیم عجیب وغریب 
نیست، بلکه ازآنچه می توانیم تصور کنیم، غیرعادی  تر است.«  ما در دنیایی زندگی می کنیم که 
به راستی هیچ کدام از ما نمی تواند گوشه ای از آن را درک کند. بااین حال، فیزیک دانان این همه 
حقایق عجیب وغریب را به فال نیک می گیرند و به دنبال راه هایی هســتند تا از خصوصیات 
کوانتومی برای استفاده های کاربردی بهره گیرند. در این مسیر، محققان با دقت به واحدهای 
ســاختمانی اساســی فناوری دیجیتال؛ یعنی عدد دوتایی )یا بیت( که در آن تمام اطالعات 
رمزنگاری شده اند، توجه می نمایند. در دنیای نیوتنی )یعنی دنیای غیرکوانتومی(، یک بیت 

1-Technavio 

تکنوویو، سناریوی حاضر و چشــم انداز آینده  بازار جهانی سیستم های میکروالکترومکانیکی 
زیستی و میکروسیســتم ها را در حوزه  مراقبت های بهداشتی تا سال ۲۰۱۹ پوشش می دهد. 
طبق تحلیل های انجام شده در این گزارش، این بازار بر اساس فاکتورهای متعدد به چند بخش 
تقسیم شده است. از لحاظ کاربردی به بخش های تجهیزات پزشکی - ابزارهای میکروسیاالتی-

داروسازی میکروفلومترها )دبی سنج( و سایر کاربردها می توان اشاره نمود.
  EMEA،از نقطه نظر جغرافیایی، این گزارش بازارهای هدف را تقسیم بندی کرده است. آمریکا
)اروپا، خاورمیانه و افریقا(، منطقه آسیا-اقیانوسیه )مناطق واقع در اقیانوس آرام یا در مجاورت 

آن( ازجمله بخش های جغرافیایی مورد نظر در این گزارش است.
ازجمله فروشندگان کلیدی که این گزارش به آن ها اشاره کرده  است، می توان به شرکت میکرون 
فناوری )Boston Scientific : شرکت سازنده نیمه رسانای آمریکایی و چندملیتی است که در 
زمینه تولید گیرنده تصویر، تراشه های گرافیک سه بعدی رایانه ای، انواع حافظه و غیره فعالیت 
می کند( و نیز شرکت بوستون ساینتیفیک ) شرکت تجهیزات پزشکی آمریکایی است که در 
زمینه ساخت تجهیزات رادیولوژی و آندوسکوپی، جراحی قلب و غیره فعالیت می کند( اشاره 

کرد.
ازجمله سواالت کلیدی که در این گزارش به آن ها پرداخته شده   آن است که ابعاد بازار تا سال 
۲۰۱۹ ازنظر درآمد و فروش واحد )روشی که برای کمی سازی درآمد کل یک واحد تجاری( 
چقدر خواهد شد و نرخ رشد به چه میزان خواهد رسید؟ این گزارش با پاسخ به چنین سواالتی و 
همچنین فرصت ها و تهدیدهایی را که فروشندگان کلیدی در بازار با آن ها مواجه هستند، مورد 
http://www.azonano.com  :بررسی قرار داده  است.                منبع

تنها می تواند یکی از دو مقدار صفر یا یک را اتخاذ کند. اما در سطوح کوانتومی، فوق موقعیت به 
این معنی است که یک بیت )دودوئی( کوانتومی )کوبیت( می تواند مقادیر مختلفی )صفر، یک و 
یک فوق موقعیت یک و صفر( به صورت همزمان اختیار کند، بدین معنی است که یک کامپیوتر 
کوانتومی نسبت به یک کامپیوتر متداول سیلیکونی بسیار سریع تر است. تاکنون تالش های 
بسیار زیادی برای ساخت یک کامپیوتر کوانتومی انجام شده است. نتایج به دست آمده بسیار 
چالش برانگیز و بحث انگیز بوده اند. به عنوان مثال در یک تست، یک کامپیوتر کوانتومی، مسئله 
the travelling salesman ) یک تست شناخته شده در محاســبات( را در کمتر از نیم ثانیه 
حل کرد درحالی که یک کامپیوتر معمولی، ســی دقیقه برای حل این مسئله زمان نیاز دارد. 
به عبارت دیگر، کامپیوتر کوانتومی 36۰۰ بار ســریع تر از کامپیوتر متداول امروزی، برای حل 
این مسئله است. بســیاری از چالش هایی که در دنیای واقعی با آن ها مواجه هستیم ) شامل 
ترجمه زبان در زمان واقعی و شکســتن رمزنگاری های قدرتمند و غیره( به دلیل نیاز به یک 
نیروی پردازنده قوی هنوز حل نشده باقی مانده اند. اگرچه نسل کامپیوترهای سیلیکونی هنوز 
به انتها نرسیده است؛ اما جهان ما با سرعت بسیار زیادی به سمت ترانزیستورهایی پیش می رود 
که می توانند بر روی یک تراشه حکاکی شــوند. بنابراین نیاز به یک جایگزین شدیداً احساس 
می شود و مشخص شده است که محاسبات کوانتومی بهترین گزینه است. شرکت گوگل در 
گزارش آخر هفته خود یک کامپیوتر جدید موسوم به D-Wave systems را معرفی کرده است 
که توسط یک شرکت کانادایی ساخته شده است و به عنوان اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری 
شناخته می شود. عنوان شده است که این ماشــین در مقایسه با کامپیوترهای متداول دارای 
سرعت بسیار بیشتری است. این شرکت مدعی شده است که سیستم آن ها تا ۱۰۰ میلیون بار 
سریع تر از کامپیوترهای سیلیکونی است. اگر سرعت در چنین مقیاس هایی می تواند افزایش 
 یابد، پس ما به راســتی در آســتانه ورود به یک دوران جدید در محاسبات هستیم که مطابق 
معمول، تمام این خبرها خوشایند نیستند. به عنوان مثال، اگر شما می خواستید اطالعات خود 
را محرمانه نگه داری کنید، بهترین راه رمزنگاری آن ها، استفاده از کلیدهای طوالنی )۱۰۲۴ 
بیتی( است. با اســتفاده از ابررایانه های امروزی هزاران سال طول می کشد تا پسورد شکسته 
شود. اما با استفاده از کامپیوترهای کوانتومی که به میزان ۱۰۰ میلیون بار سریع تر هستند، این 

زمان بسیار کمتر خواهد شد.

http://www.theguardian.com  :منبع

خواص و قوانین فیزیک کوانتوم 
بــرای ذخیره ســازی و انجــام 
عملیات روی داده ها در رایانه های 
کوانتومی متجلی می شــوند. این 
حــوزه روبه پیشــرفت، علی رغم 
تمامــی جذابیــت و کاربردهای 
بالقوه اش، ســرمایه گذاری کمی 
دارد. کارشناســان علــت اصلی 
این ســرمایه گذاری کم را کمبود 
شــرکت های فعال در این حوزه 

می دانند.
بر اســاس بررســی های صورت 
گرفته بر روی مقاله های مطرح، به 
نظر می رسد سرمایه گذاران عالقه 
شــدیدی به ســرمایه گذاری در 
حوزه محاسبات کوانتومی دارند. 
مسئله اصلی که ســرمایه گذار با 
آن مواجه است، نبود فرصت های 
سرمایه گذاری مناســب، و علت 

اصلی آن کمبود شرکت های فعال در این حوزه است. در حال حاضر، 
شرکت کانادایی دی ویو۱ تنها شرکت فروشنده رایانه های کوانتومی 

در بازار است.
دی ویو با شرکت ها و سازمان های بزرگی مانند گوگل، ناسا و الکهید 
همکاری می کند. استفاده گوگل از رایانه های ارائه شده توسط دی ویو 
و اعالم رضایت گوگل از آن، باعث مطرح شدن هرچه بیشتر این شرکت 
شده است. گوگل می گوید با کمک رایانه کوانتومی دی ویو، یک مسئله 
بهینه ســازی را در چند ثانیه حل کرده است. مسئله ای که برای حل 
توسط رایانه های مرسوم، به ده هزار سال زمان نیاز داشت. شرکت های 
معدودی غیر از دی ویو درزمینه محاســبات کوانتومی مشــغول به 
فعالیت هستند، اما از میان آن ها، نام دو شرکت بیش از بقیه به چشم 

می خورد: شرکت کیوایکس برنچ و ریجتی. 
شرکت کیوایکس برنچ۲ فعالیت خود را از یک شرکت خصوصی با نام 
شوآل3 آغاز نمود. حوزه فعالیت شــوآل مهندسی سیستم و توسعه 
نرم افزار بود و عموما با وزارت دفاع استرالیا۴ همکاری داشته  است. در 
سال ۲۰۱۴ شرکت شــوآل با همکاری الکهید مارتین ، بر روی یکی 

از دو رایانه  تجاری-کوانتومی فروخته شده در جهان فعالیت کردند.
نتیجه این همکاری، ظهور شاخه ای از شوآل به نام کیوایکس برنچ بود. 
این شرکت بر روی توســعه و آزمایش کاربردهای تجاری محاسبات 
کوانتومی فعالیت می کند. الکهید مارتین، شوآل را به علت تجربه اش 
در مدیریــت پروژه های پیشــرفته و بزرگ و طراحی مدل ســازی و 
شبیه سازی دقیق با فناوری محاسبات پیشرفته، انتخاب نموده است. 
کیوایکس برنچ کــه با دی ویو رابطه نزدیکــی دارد، هم اکنون خود را 
به عنوان اولین شرکت نرم افزاری محاســبات کوانتومی مطرح کرده 

است.
  شرکت ریجتی۵ از برکلی کالیفرنیا، در سال ۲۰۱3 از مرکز رشد وای 
کامبینیتور6پایه گذاری گردید. ۱۷ ســرمایه گذار مختلف تاکنون 3 
میلیون دالر در ریِجتی سرمایه گذاری کرده اند. سرمایه گذاران به مقدار 
کمی در این شرکت سرمایه گذاری کردند تا از بازخورد سرمایه گذاری 
خود اطمینان حاصل نمایند. به عکس، دی ویو ۱۲۰ میلیون دالر از ۱۴ 

سرمایه گذار بزرگ تاکنون جذب کرده است.
موسس آن چاد ریجتی پیش ازاین یک متخصص فنی در محاسبات 
کوانتومی ســه بعدی در مرکز تحقیقات آی بی ام بوده است. ریجتی 
تیمی از محققان مطرح در حوزه محاسبات کوانتومی را تشکیل داد 
تا یک پردازنده کوانتومی با استفاده از یک فناوری با قابلیت افزایش 

مقیاس و ارزان تولید کند.

این کار تحقیقاتی، به جنبه های ســخت افزاری محاسبات کوانتومی 
نمی پردازد. به جای آن، تیم تحقیقاتی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی 
انسیس۷، تغییرات را بدون نیاز به ساخت مدار واقعی بررسی کردند. 
ریجتی امیدوار است که این روش خاص و وجود محققان مطرح در این 

پروژه، در ساخت سریع ترین رایانه  دنیا به آن ها کمک کند.
کارشناســان معموال از آلفابت۸به عنوان یک شــرکت محاســبات 
کوانتومی یاد می کنند، اما سرمایه گذاران با این قضیه موافق نیستند. 
این شرکت در طول دو سال گذشته با دی ویو همکاری داشته و گفته 
می شود که مشغول توسعه رایانه  کوانتومی خود است. با توجه به این که 
به تازگی این شرکت قرارداد خود را با دی ویو به مدت هفت سال افزایش 
داده، به نظر می رســد که آلفابت متعهد به فعالیت در حوزه توسعه 
محاسبات کوانتومی است.  بااین حال، تقسیم بندی شرکت ها معموال 
بر اساس میزان فروش آن ها است. با در نظر گرفتن فروش 66 میلیارد 
دالر در ســال ۲۰۱۴، قبول آلفابت به عنوان یک شرکت، محاسبات 
رایانه ای را دشوار می سازد. در حال حاضر به نظر می رسد درآمد این 

شرکت در حوزه محاسبات شناختی تقریبا صفر است. 
از نقطه نظر ســرمایه گذاری، شــرکت های بزرگ دیگر نیز شرایطی 
مشــابه دارند. اینتل۹ اخیرا اعالم نموده که ۵۰ میلیون دالر در حوزه 
تحقیق وتوسعه محاســبات کوانتومی ســرمایه گذاری کرده است. 
آی بی ام نیز تراشه محاسبات کوانتومی خود را توسعه داده و به تازگی 
بر روی روش های تصحیح خطا )برای سخت افزار کوانتومی( مشغول 
به فعالیت شده است. همانند آلفابت، اینتل و آی بی ام را نمی توان یک 

شرکت محاسبات کوانتومی در نظر گرفت.
بنابراین به نظر می رســد که در حال حاضر تنها سه شرکت دی ویو، 
کیوایکس برنچ و ریجتی حضوری فعال و مستقیم در حوزه محاسبات 

کوانتومی دارند.
http://www.nanalyze.com :منبع

1-D-Wave 
2-QxBranch 
3-Shoal 
4-Australian Department of Defense 
5-Rigetti 
6-Y Combinator 
7-Ansys 
8-Alphabet 
9-Intel 

 تنها سه شرکت فعال 
در حوزه محاسبات 

کوانتومی وجود دارد

http://www.reportlinker.com/p03273510-summary/view-report.html
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/13/the-quantum-computing-era-is-coming-qubits-processors-d-wave-google
http://www.nanalyze.com/2016/01/2-quantum-computing-companies-that-are-not-d-wave/
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 انتشار گزارش: روندها در نانوپزشکی
آی بی ام، پیشتاز ثبت اختراعات در آمریکا

پیشرفت و گسترش پیوسته روش های درمانی جدید، مرتبط با روندها و مالحظات بهداشت 
عمومی قابل ستایش و چشمگیر است. نانوفناوری در ده سال گذشته تأثیری شگرفی بر بسیاری 
از پیشرفت های پزشکی شامل: کاربردهای درمانی، تشخیصی، تصویربرداری پزشکی و غیره 
داشته است. در حقیقت، نانوپزشکی در تمام زمینه های درمانی یک تأثیر قابل درک و گسترده 

در درمان و تشخیص برخی از بیماری های مهم داشته است.
نوآوری در زمینه های نانوپزشکی نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت و افزایش طول عمر در 
این دهه ایفا می کند. پیشرفت های جدید در درک علمی مکانیسم های عملکرد بیماری ها راه 

را برای نانوپزشکی هموار می سازد.
موسسه فراست و سالیوان۱ اخیرا گزارشی برای بررسی روندها در نانوپزشکی ارائه کرده است. در 
این گزارش، روندهای جدید توسعه نانوپزشکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی های این 

اخبار انتشارات 

شرکت نشان می دهد که به دلیل افزایش دقت در روش های درمانی حوزه نانوپزشکی، این حوزه 
به شدت موردتوجه تولیدکنندگان تجهیزات، پزشکان و محققان قرار گرفته است. نانوپزشکی به 
توسعه پزشکی شخصی سازی شده، کمک شایانی می کند. به عنوان مثال، با استفاده از تست های 
تشخیصی مبتنی بر فناوری نانو یا ابزارهای تشخیص از طریق تصویربرداری نانومقیاس، می توان 
بیماران را طبقه بندی کرد و با استفاده از این طبقه بندی می توان برای هر دسته از بیماران یک 
روش درمانی منحصربه فرد ارائه داد. عالوه براین روش های درمانی با اســتفاده از نانوپزشکی 

ساده تر، کارآمدتر و با هزینه کم تر می شوند.
در این گزارش به بررسی موضوعات ذیل پرداخته می شود:

- روندها و قابلیت های فناوری
- فعالیت های غول های این حوزه، اثرات این فناوری در صنعت، بخش های پیشرو و کاربردها

- نوآوری های صنعتی، قانون گذاری، استانداردسازی  برای حل چالش ها
- ارزیابی فناوری برای کاربردهای ویژه

-نوآوری در زمینه های نانوپزشــکی مقبولیت باالیی پیدا کرده است، این نوآوری ها در بخش 
تشخیص و درمانی به شدت مورد استفاده قرار می گیرند.

- به منظور دستیابی مؤثر به اهداف پزشکی دقیق، بررسی دقیق روندها و رفتار بازیگران اصلی 
این حوزه ضروری بوده و باید تعامالت میان بخش دانشگاهی و صنعت مورد پیمایش قرار گیرد.

- همچنین باید تعامل میان بازیگران اصلی این حوزه مورد بررسی قرار گیرد و همکاری آن ها 
در بخش تحقیق و توسعه شناسایی شود.

- سناریو ایده آل در حوزه نانوپزشکی شــامل یک زنجیره رقابتی است که در آن شرکت های 
نوپا و متوسط۲ اولین تست ها را روی محصوالت انجام داده و در مسیر توسعه داروها و روش ها 
مســئولیت انجام آزمون های اولیه بالینی را به عهده دارند. در گام بعد شرکت های بزرگ وارد 

صحنه شده و تست ها و آزمون های پرهزینه تر را به عهده می گیرند.
- ایاالت متحده و کشورهای اتحادیه اروپا از این رویکرد استفاده می کنند. این رویکرد، بسیار 

متکی به مفاهیم نوآوری باز3 و خصوصی سازی هوشمند است.

http://www.prnewswire.com  :منبع

شرکت آی بی ام توانسته است در سال ۲۰۱۵ با ثبت ۷3۵۵ اختراع در دفتر ثبت اختراعات 
آمریکا، بار دیگر عنوان اول را در تعداد اختراعات ثبت شده در این دفتر به خود اختصاص 
دهد و عنوان ۲3 ساله متوالی خود را برای یک سال دیگر حفظ کند. اختراعات این شرکت 
زمینه های بسیار متنوعی را پوشش داده و تمرکز رشد آن ها، روی راه حل های شناختی 
و پلتفرم های ابری است. گینی رومتی، رییس آی بی ام می گوید: »در طول این ۲3 سال، 
مخترعان شرکت ما موفق به ثبت بیش از ۸۸ هزار عنوان اختراع در دفتر ثبت اختراعات 
آمریکا شده اند. سرمایه گذاری آی بی ام در زمینه تحقیق و توسعه، آینده حوزه محاسبات 
را از طریق محاسبات شــناختی و پلتفرم های ابری شکل می دهد. پیشتازی آی بی ام در 
زمینه تعداد اختراعات ثبت شده، نشان دهنده عزم جدی ما در اجرای پروژه های تحقیق و 

توسعه بنیادی، برای ایجاد پیشرفت های تجاری و اجتماعی است.«
۱۰ شرکت برتر ازنظر تعداد اختراعات ثبت شده در آمریکا

تعداد اختراعنام شرکتردیفتعداد اختراعنام شرکتردیف

۲6۲۷توشیبا۷3۵۵6آی بی ام۱

۲۴۵۵سونی۵۰۷۲۷سامسونگ۲

۲۲۴۲ال جی۴۱3۴۸کنون3

۲۰۴۸اینتل۲۹۰۰۹کوالکام۴

۱۹۵6مایکروسافت۲۸3۵۱۰گوگل۵

مخترعان آی بی ام در زمینه محاسبات شناختی و پلتفرم های ابری بیش از ۲۰۰۰ اختراع 
به ثبت رسانده اند. در حوزه محاسبات شناختی و هوش مصنوعی، مخترعان این شرکت 
فناوری های جدیدی توســعه داده اند که می توانند به ماشین ها در یادگیری، استدالل و 
پردازش انواع مختلف داده ها کمک نموده و در ایجاد ارتباط طبیعی با انسان ها به آن ها 
یاری رسانند. به عنوان مثال: ۱-کمک به ماشــین ها در درک هیجانات و احساسات؛ ما 
همواره مجبور بوده ایم مطابق قوانین ماشین ها عمل کرده و برای ایجاد ارتباط با آن ها، 
تایپ کرده و یا دکمه ها را فشار دهیم. در عصر محاسبات شناختی، ماشین ها بیش از قبل 
به ما گوش داده و با ما صحبت خواهند کرد. گروهی از محققان آی بی ام در آزمایشگاه این 
شرکت، در چین سامانه ای طراحی کرده اند که با استفاده از آن، ماشین ها می توانند کلمات 
دارای بار هیجانی و احساسی را تفسیر کرده و به شکلی طبیعی تر با ما ارتباط برقرار کنند 
۲- کمک به رایانه ها در یادگیری از ما؛ برخالف رایانه های معمول، سامانه های شناختی 
می توانند، از تجربه یاد بگیرند. گروهی از محققان آی بی ام یک فناوری جدید ابداع کرده اند 
که به رایانه ها کمک می کند از طریق برهم کنش با انسان ها، زبان را بیاموزند. هدف این 
است که رایانه ها تشخیص دهند با یک انسان طرف هستند یا یک ماشین. به عنوان مثال، 
می توان از این اختراع در سایت های اینترنتی که بلیط رویدادهای مختلف را می فروشند، 

برای تشخیص ربات هایی که توسط کاله برداران به کار می روند، استفاده کرد.

http://www.scientificcomputing.com :منبع

 Micro- and Nanobots - Emerging« مرکز ریسرچ اندمارکت۱ اخیرا گزارشی با عنوان
Opportunities« درباره فرصت های نوظهور در حوزه میکرو و نانوروبات ها منتشر کرده 
است. در این گزارش، نقشه راه این فناوری از سال ۲۰۱6 تا ۲۰۲۰ ترسیم شده و قابلیت 

میکرو و نانوروبات ها در حوزه هایی نظیر پزشکی و نظامی تشریح شده است.
میکرو و نانوروبات ها طی چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته اند. سازمان  ها و مراکز 
پژوهشی مختلف، بودجه مربوط به تحقیق و توسعه خود را روی این حوزه افزایش داده و 
کاربردهای این حوزه را نیز توسعه داده اند. درواقع سرمایه گذاری روی میکرو و نانوروبات ها 

در راستای پاسخ دهی به نیاز روزافزون صنایع مختلف انجام شده است.

میکرو و نانوروبات ها فرصت ها و مزیت های زیادی در صنایع مختلف دارند؛ بنابراین باید 
روش های مرتبط به هر کاربرد در صنعت مورد بررسی قرار گیرد.

در این گزارش که با عنوان »فرصت های نوظهور میکرو و نانوروبات ها« منتشر شده است، 
قابلیت های این حوزه و کاربردهای مختلف آن تشریح شده است. صنایع مختلف نظیر 
نظامی، پزشــکی، هوافضا، نفت و گاز از این صنعت بهره مند هســتند. همچنین در این 
گزارش به بررسی خالقیت ها و نوآوری های کلیدی که با آن می توان صنایع را تحت تأثیر 

قرارداد پرداخته می شود.
موضوعات اصلی در این گزارش عبارت اند از:

-صنایعی که بیشترین استفاده از میکرو و نانوروبات ها را دارند
-قابلیت های این فناوری در صنایع نظامی و پزشکی

-تحلیل این فناوری برای مقاصد نظامی و پزشکی
-مروری بر بازیگران اصلی این حوزه و چالش های این فناوری در صنایع نظامی و پزشکی

-نوآوری های اصلی و نقشه راه در این حوزه
-لیست پتنت های کلیدی و اصلی در حوزه میکرو و نانوروبات

ساختار گزارش عبارتست از:
۱-خالصه اجرایی

۲- ارزیابی چشم انداز های کاربرد این فناوری
3- قابلیت های این فناوری در پزشکی و نظامی

۴- تحلیل این فناوری در بخش نظامی و پزشکی
۵- فاکتورهای مؤثر در پذیرش این فناوری از ســوی نقش آفرینان در بازار و صنعت )در 

بخش نظامی و پزشکی(
6- بنچمارکینگ )معیار( فناوری برای حوزه های نظامی، پزشکی و نفت و گاز

۷- نقشه راه از سال ۲۰۱6 تا ۲۰۲۰
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در سال ۲۰۱۵ میالدی شاهد پیشرفت های شگرفی در زمینه های مختلف علم و فناوری بودیم. 
اکنون که سال ۲۰۱۵ به اتمام رسیده اســت، قصد داریم تا برخی از این پیشرفت های مهم را با 
یکدیگر مرور کنیم.  بیش از یک قرن از ادعای انیشتین درباره این موضوع که نور دارای خاصیت 
دوگانه موج-ذره است، می گذرد. اکنون دانشمندان دانشگاه EPFL به طور مستقیم این امر را 

توسط یک روش تصویربرداری الکترونی پیچیده، مشاهده کردند.
زمین شناسان متوجه شدند که در حقیقت حیات روی زمین صدها میلیون سال زودتر ازآنچه که 
قباًل تصور می کردند، شروع شده است. مهندسان موفق به ساخت اشیاء سه بعدی از گرافن شدند 
و فیزیکدانان یک رکورد فاصله جدید، برای انتقال کوانتومی اطالعات از طریق فیبرهای نوری 
ثبت کردند. اگرچه نقشه برداری کامل از مغز انسان بسیار مشکل و پیچیده است؛ اما توانایی ما 
برای درک و تقلید پیچیدگی های مغز، گام های اساسی در این جهت در سال ۲۰۱۵ برداشته 
است. مثال ها در این زمینه شامل موارد زیر هستند: ابداع یک ابزار تصویربرداری از مغز که قادر 
به مشاهده تمام سلول های مغز و اجزای زیر سلولی است، یک »ارگانوید مغزی۱« رشد یافته در 

1-Frost & Sullivan
2-SMEs 
3-OI 

 انتشار گزارش:
 »فرصت های نوظهور میکرو و نانوروبات ها«

معرفی برخی 
دستاوردهای همگرایی 

1-Researchandmarkets 

آزمایشگاه که اندازه و ساختار آن معادل یک جنین پنج هفته ای است، ژن درمانی برای افزایش 
هوش )در این مرحله تنها برای موش(، استفاده موفق آمیز از امواج مغزی برای کمک به راه رفتن 
افراد معلول ۵۰ سال بعدازاینکه قانون مور کشف شد، پیشرفت های زیادی به دست آمده است و 
این اطمینان را فراهم می سازند که قدرت پردازش به صورت نمایی افزایش می یابد. ازجمله این 
پیشرفت ها می توان به استفاده از ممریستورها برای تولید رایانه های پیشرفته که مشابه با مغز 
انسان عمل می کنند، اشاره کرد. خبرهایی در مورد ظهور اولین تراشه کامپیوتری که خوراک 
انرژی آن به صورت زیستی تامین می شود، به تازگی انتشار یافته است. در سال ۲۰۱۵ شاهد 
کاربردهای بالقوه پرینت ســه بعدی به عنوان یک فرایند صنعتی بودیم. در این سال ما شاهد 
تولید اولین موتور جت چاپی سه بعدی، اولین موتور جت تأییدشده توسط FAA و یک وسیله 
نقلیه هوایی بدون سرنشین دارای موتور جت که می تواند به سرعت  Km/h ۲۴۰ برسد، بودیم. به 
موارد قبلی، ساخت قسمت های مختلف بدن شامل دندان، مو و موارد دیگر همچون قسمت های 
مختلف خانه ها و ماشــین ها را اضافه کنید. اما عنوان عجیب ترین ابداع با استفاده از فناوری 
سه بعدی در سال ۲۰۱۵ به Mushtari تعلق می گیرد که یک وسیله فوتوسنتزی جاسازی شده 
در باکتری های زنده است که برای تولید قند یا سوخت زیستی هنگامی که در معرض نور قرار 
می گیرد، طراحی شده است. ترسناک ترین خبر در دنیای روباتیک مربوط به دانشگاه کمبریج 
است که محققان یک روبات مادر تولید کردند که نه تنها قادر به ساخت فرزندان خود است بلکه 
همچنین فرایندهای انتخاب طبیعی برای بهبود توانایی آن ها با هر نسل را تقلید و شبیه سازی 
می کند. صرف نظر از این خبر مایوس کننده، در این سال شاهد شکل گیری هوش مصنوعی نیز 

بودیم )پتانسیل خالقانه روبات ها به عنوان نقاش، موسیقی دان، معمار و راوی و غیره(.
در سال ۲۰۱۵ کوچک ترین المپ حبابی با استفاده از گرافن تولید شد، بزرگ ترین تصویر نجومی 
)۴6 میلیارد پیکسل( تهیه شد، یک روبات ساخته شد که در ۵۴ ساعت ۸3 مایل حرکت می کند 

و همچنین یک قطار مغناطیسی با سرعت   Km/h 6۰3 ساخته شد.
http://www.gizmag.com :منبع

فناوری ها در سال ۲۰۱۵

1-Brain Organoid 

http://www.prnewswire.com/news-releases/trends-in-nanomedicine--technology-benchmarking--innovator-analysis-300203337.html
http://www.scientificcomputing.com/news/2016/01/ibm-leads-patents-23rd-year-1000s-cognitive-computing-cloud-patents-dominate-list
http://www.businesswire.com/news/home/20160113005902/en/Research-Markets-Global-Micro-Nanobots-Report-
http://www.gizmag.com/2015-science-technology-year-review/41091/
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مقاالت

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 بیســت  و یکم، اشــتیاق خاصــی در زمینه 
فناوری های همگرا، به ویژه در ایاالت متحده آمریکا و اروپا، 
در چرخه سیاســت گذاری به وجود آمد و این عالقه مندی 
هنوز هم در حال گسترش اســت. در آن زمان، چشم انداز 
روشنی برای همگرایی نانوفناوری، زیست فناوری، فناوری 
اطالعات و علوم شناختی )NBIC( تصور می شد و این رویکرد 
با اشتیاق موجود نســبت 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؛ امــا موضوع فناوری های 
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 روشــنی را برای ایجاد تغییرات بالقوه در صنایع 
و جوامع ترســیم می کند. این تغییرات در ابتدا با طرح های 
کلی برای کمک به ارتقای انسانی۴ همراه بوده و اخیراً با ارائه 
راه حل های بالقوه، برای 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 اروپا۸ و در ژاپن در IBEC ۹ پلتفرم نوآوری AIST( نیز، 

در نظر گرفته شده است. 
این گــزارش بر مــوارد خــاص همگرایــی، و چالش ها و 
فرصت های پیــش آمده تمرکز کرده و تشــخیص مفاهیم 
سیاســت گذاری را که احتماالً توجه ویــژه ای را می طلبد، 
امکان پذیر می سازند. این گزارش تأیید می کند که همگرایی 
به چشــم انداز آینده فناوری ها برای تقویت عملکرد انسان 
)وعده اصلی اوایل قرن بیســت و یکم( محدود نمی شــود، 
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 گــزارش 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 )بخــش ۲(، یک پیش زمینــه تاریخی را که 
باعث ایجاد عالقه مندی کنونی در همگرایی شــده است، 
ارائه می دهد. این کار با توصیف خواســتگاه های اصطالح 
جامع »فناوری های همگرا« و »NBIC« انجام می شود، و به 
کنترل و پایش مستمر تغییرات از »مباحث استفاده 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 ترســیم می کند. این گســتره عظیم موضوعی، از 
طریق پنج رویکرد دنبال خواهد شد: ۱( همگرایی در پژوهش 
)تولید علم(؛ ۲( تجاری سازی نتایج حاصل از پژوهش های 
همگرایی؛ 3( همگرایی در توســعه محصوالت و تولید؛ ۴( 
همگرایی در مقبولیت اجتماعــی؛ ۵( مباحث اجتماعی در 

مورد همگرایی.
بخش چهارم، مفاهیم همگرایی را بررسی می کند و بخش 

پنج، نتایج بدست آمده را ارائه خواهد داد.

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

همگرایی فنـاوری 

از اوایل قرن بیســت ویکم، اشــتیاق خاصی در زمینه »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 قــرار می گیرد و به گروهی 

که پتانســیل تلفیق )برقراری ارتباط( با یکدیگر را دارند اطالق از فناوری ها 
می شود. چنین ادغامی منجر به هم افزایی و منافع 
مشترک واحدهای اولیه می شود. بدین ترتیب، 
این اصطالح عمومــاً در چرخه 
سیاست گذاری هنگام 
در نظر گرفتن 

گزینه های پیش رو، اولویت بندی مباحث، تنظیم سیاست ها و اجرای برنامه های 
پشــتیبانی جدید، مورد اســتفاده 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 گسترش 
مباحث مرتبط با سیاست گذاری شود، 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 ســند، گزارش نهایی کار بر روی چالش ها و فرصت های نــوآوری از طریق 
 ،)PWB( فناوری است که به عنوان بخشی از برنامه ۲۰۱۲-۲۰۱۱ کار و بودجه
در حوزه خروجی ۱.3.۲ )سیاست های علمی و نوآوری( انجام شده است. 
این گزارش توســط دبیرخانه کمیته سیاست گذاری فناورانه و علمی 
)CSTP(، با اســتفاده از ورودی های جداگانه کریستین انزینگ۱ 
و دوگالس رابینسون۲، انجام شده اســت. این گزارش به منظور 
بازبینی به CSTP ارسال شده و در 3۱ اکتبر سال ۲۰۱3 تایید 

شده است.

پیش گفتار

خالصه گزارش

 1-مقدمه

مترجمان: سید محمدیوسف طاهریـ  محمد اصغري
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مقاالت

این بخــش، »فناوری هــای همگــرا« را از دیدگاه های 
مختلفــی مورد ارزیابی قــرار می دهد و بــا این اصطالح 
جامع و گســترده ای که عالقه مندی و حمایــت اولیه را 
در اوایل قرن بیســت و یکم به وجود آورد، آغاز می شود. 
سپس، توسعه این عالقه مندی به موارد خاص همگرایی 
)که در آنهــا، فعالیت های به هم پیوســته ای در پژوهش 
و نوآوری مشاهده می شــود( مورد بررسی قرار می گیرد. 
هدف، ایجاد باریکه ای اســت که خواننــده را از مباحث 
گسترده فناوری های همگرا به توصیفات خاص همگرایی 

هدایت کند.
بحث در مــورد همگرایــی فناوری ها در قرن گذشــته، 

چندین بار اتفاق افتاده اســت )برای مثال، با ظهور علم 
مواد از دهه ۵۰ میــالدی، و با ایجاد مفهوم همجوشــی 
فناوری۱۰، مثاًل مکاترونیک )۱۹۹۲((. از دهه ۷۰ میالدی، 
فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT(، و از دهه ۸۰ میالدی، 
زیســت فناوری، فناوری های همگرا را ارائــه داده اند. در 
دهه ۹۰ میالدی، مباحث پیرامــون همگرایی ارتباطات، 
زیرســاخت ها و خدمات رادیو و تلویزیون )به ویژه، نقش 

اینترنت( توسعه یافته است.
با این حال، از اوایل قرن بیســت و یکم در ایاالت متحده، 
دید گســترده ای در مورد اصطالح جامع و جهان شمول 
»فناوری همگرا«- که به طرح۱۱ سیاست گذاری فناوری 

و پژوهش و نیز بــه »NBIC« )نانو، زیســت، اطالعات و 
شناختی(۱۲ مربوط می شود- به وجود آمده است. از لحاظ 
تاریخی، اصطالح NBIC، همانطــور که در ایاالت متحده 
و در جاهای دیگر مورد اســتفاده قرار می گرفت، با ظهور 
نانوفناوری به وجود آمده اســت. این اصطالح در ابتدا به 
عنوان پلتفرمی برای این دیدگاه که »چگونه نانوفناوری 
بر دیگر رشته ها و صنایع تاثیر خواهد گذاشت«، شناخته 
شــد. طرح سیاســت گذاری NBIC ایاالت متحده، بحث 
بزرگی را به ویژه با تمرکز بر تقویت انسان آغاز کرده است 

)به نکته ۱ مراجعه کنید(.

جالب توجه است که بخش حمایت از پژوهش اتحادیه اروپا 
به عالقه مندی ایجاد شده پاسخ داد و در توسعه رویکردهای 
خاص همگرایی، یک گام فراتر گذاشــت. ایــن کار با آغاز 
فعالیتی که منجر به گزارش ۲۰۰۴ سیتکس۱۴ شد، صورت 
پذیرفت )نوردمن۱۵ ۲۰۰۴(. این گــزارش، »همگرایی« را 
به تمام علوم و فناوری ها و توســعه یک روش اداری تعمیم 
می دهد۱6. در گزارش بعدی پارلمان اروپا که توســط گروه 
ارزیابی فناوری اروپاETAG2006( ۱۷( تهیه شده بود، روش 
مشابهی برای همگرایی ارائه شد. این گزارش تاکید می کند 
که همگرایی از قبل نیز در آزمایشگاه ها وجود داشته است 
و این موضوع عالوه بر چشم اندازهای آینده موجود، نیاز به 

تحقیق و بررسی بیشتر دارد. )به نکته ۱ مراجعه کنید(
با در نظر گرفتن مناطق دیگر جهان مانند آســیا، آمریکای 
 »NBIC« جنوبی و خاورمیانه، از عنوان »فناوری همگرا« یا

به ندرت استفاده می شود.
در همان زمان، فعاالن دیگر به مباحث پیرامون فناوری های 
همگرا پرداختند. از جمله این نهادهــای فعال، می توان به 
شورای کنترل ریســک های بین المللیIRGC( ۱۸(، که از 
فناوری های همگرا در مقاله خود با عنوان اداره ریسک های 

بین المللی یاد کرده بود، اشاره کرد۱۹ .
جدای از مباحث سیاسی و حکومتی، گروه محققان غربی 
علوم اجتماعی و اخالق، دستاوردهای اخالقی و اجتماعی 
فناوری های همگرا را از طریق NBIC بدســت آورده اند۲۰. 
مســئله ای که در مباحث اجتماعی و اخالقی محســوس 
اســت. مباحث موجود، پیرامون ارتقای انســان و مرزهای 

بین فناوری های سالمتی، آرایش و پیرایش، مشخص است.
حدود ده سال از تاریخ ارائه دو گزارشی که به طور گسترده 
به آنها ارجاع داده شــد )روکو و بین بریــج ۲۰۰۲، نوردمن 
۲۰۰۴( نمی گذرد، اینک شاهد این هســتیم که، نه کلمه 
مخفف »NBIC« و نه اصطالح »فنــاوری همگرا« از لحاظ 
 NBIC ،تفاســیر همگرایی، منحصربفرد نیســتند. امروزه
در فعالیت های NBIC2 ۲۱ انجام می شــود که از پتانســیل 
رشته های اصلی نانو، زیست، اطالعات و شناختی تا کاربرد 
تقویت انسان به سوی رشته ها و مقیاس های بیشتر گسترش 
یافته اســت.NBIC2 ۲۲ همگرایی را نه  تنها با تقویت انسان 

بلکه با چالش های اجتماعی بزرگ تر پیوند می دهد.
از طرف دیگر، همگرایی فناوری به عنوان یک عامل پویا در 
حوزه های جدید توسعه فناورانه عمل می کند. برای مثال، 
یک پروژه تحت حمایت مالی شــورای ارزیابی گزینه های 
مربوط به علم و فناوری)STOA(، اخیراً با نام »ساخت یک 
زندگی کامل«، با نگاه به دو تحول عظیم، مربوط به همگرایی 
در مهندسی زیســتی که یک روش مهندسی برای زندگی 

ارائه می دهد، فناوری های همگرا را استخراج می کند.
پرسش »همگرایی فناوری چیست؟« در مناطق دیگر جهان 
مطرح شده است. برای مثال، موسسه فناوری ماساچوست۲3 
)MIT(، اخیراً مقاله ای در زمینه همگرایی علوم زیستی، علوم 
فیزیکی و مهندسی ارائه کرده است )MIT2011(. این سند 
از اصطالح جامع NBIC فاصله می گیرد و همگرایی بالقوه و 
موجود در علوم زیستی، علوم فیزیکی و مهندسی را از منظر 
مفهوم بین رشته ای و ارزش افزوده همگرایی مورد بررسی 

قرار می دهد. این مقاله در مطالب پایانی خود اشاره می کند 
که همگرایی در کنار ایجاد ترکیب های جدید و فناوری های 
قابل تبدیل به یکدیگر، به اکتشــافات علمی نیز ســرعت 

می بخشد۲۴ . 
در ژاپن، AIST در مورد همگرایی فناوری، در برنامه فناوری 
 ،)PECST( ۲۵سیســتم همگرایی فتونیک-الکترونیــک
بحث های بیشــتری مطرح می کند. در اینجــا، تعدادی از 
رشــته ها )مهندســی برق، فتونیک و علوم مواد-ساخت( 
جهت تقویــت همگرایی الکترونیــک و فتونیک به منظور 
طراحی تراشه های پیشرفته، سازماندهی شده اند. این مثال 

با جزئیات بیشتر در نکته ۴ بخش 3 آمده است.
 ICT در هند، تمرکز زیادی بر حوزه های خاص همگرایی در
 KPMG وجود دارد. برای نمونه، می توان بــه گزارش اخیر
هند )KPMG 2013( اشاره کرد. مرکز فناوری های همگرا 
در دانشگاه راجاســتان۲6 در سطح پژوهش و آموزش عالی، 
برنامه ای برای مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در زمینه 
گسترش کلمه مخفف NBIC ارائه کرده است که موارد خاص 
همگرایی بین این دو مقطع را استخراج می کند. جزئیات این 
کلمه مخفف به صورت زیر است: حرف »B« بیانگر زیست 
انفورماتیک و زیست فناوری، و »C« بیانگر علوم شناختی و 

علوم اعصاب است.
این تاریخچه کوتاه، در مورد مباحث و فعالیت های انجام شده 
در زمینه »NBIC« و »فناوری همگرا«، بیانگر یک روند رو به 
جلو، با هدف تلفیق و ترکیب رشته ها و فناوری ها برای ایجاد 
همگرایی است. در میان تفاســیر گوناگون برای همگرایی، 

توصیفی مورد نیاز است که، محدود به NBIC نبوده و شامل 
مفاهیم دیگر همگرایی نیز شود.

یک مفهوم عمومی کــه در همه تعاریف دیده می شــود، 
این اســت که همگرایی چیزی فراتر از ادغام فناوری ها یا 
رشته های مختلف است. با این مشخصه عمومی، یک توصیف 
گسترده تر به عنوان دستورالعمل در این گزارش پیشنهاد 
می شود: »همگرایی در جایی به وجود می  آید که رشته های 
علمی یا فناوری های کلیدی، با رشــته ها یــا فناوری های 
کلیدی دیگر تلفیق شــده و منجر به ایجاد ارزش افزوده یا 

ارزش جدیدی فراتر از هم افزایی شوند«. 
این توصیــف گســترده را می توان در ســه زیرمجموعه با 
جزئیات بیشــتر توضیح داد که هرکدام به حوزه کاربردی 

متفاوتی مربوط می شوند:
- همگرایی در سطح پژوهش علمی: در این سطح، آن دسته 
از رشته های علوم و فناوری که قبال از یکدیگر جدا و متمایز 
بودند، جهت ایجاد زمینه مشترک و جدید پژوهش علمی، 

به یکدیگر می پیوندند؛
- همگرایی در سطح توسعه محصوالت و تولید؛ 

- همگرایی در قرارگیری فناوری ها در سیستم های اجتماعی 
و فنی مانند مراقبت های بهداشتی، تدارکات و امنیت غذایی.

در مورد سوم، فناوری های دیگری که در کنار فناوری های 
اصلی در نظر گرفته نشــده اند، اهمیت می یابنــد و باید با 
آنها ادغام شــوند. با تالش های فعلی برای پیش بینی نفوذ 
فناوری های نو در جامعه در مراحل اولیه، )ELSA، ابتکار و 
پژوهش معتبر را بررسی کنید( حقیقتاً پویایی روند توسعه 

فناوری همگرا بهبود خواهد یافت.

این بخش پنج حوزه فعالیــت همگرایی را در نظر می گیرد: 
الف( پژوهش علمی؛ ب( تجاری سازی؛ ج( توسعه محصوالت 
 و تولیــد؛ د( بازارهــا و مقبولیت فناوری توســط جامعه؛ 

ه( مباحث و مطالعات اجتماعی.

۳-1( پژوهش علمی
همگرایی در پژوهش علمی زمانی مشــاهده می شــود که 
جوامع علمی متفاوت، برای تولیــد دانش مرتبط با جامعه 
خود، گــرد هم می آیند و یــک مجمع جدیــد و معینی را 
بنیان گذاری می کنند. چنین گردهمایی، آســان نیست و 
چالش های بزرگی را برای دست اندرکارن و نهادهای فعال 
به وجود می آورند. برای نمونه، زمانی که زیست شناســان 
مولکولی با دانشمندان مواد همکاری می کنند، روش های 
آزمایشــگاهی متفاوت، ابزار آالت متفــاوت، پروتکل ها و 
استانداردهای فنی مختلف مورد اســتفاده قرار می گیرند. 
پروتکل های جدید و ابزارآالت علمــی نوین در روش های 
تحقیقاتــی جدید، باید توســعه یابند. این زیربخش ســه 
 عامل پویا را توصیف خواهد کرد: ۱( پژوهش بین رشته ای؛

 ۲( همگرایی حول پلتفرم های فناوری؛ 3( تجمیع نهادهای 
فعال در مراکز همگرایی )که در همگرایی از طریق پژوهش 

علمی مشارکت دارند(.

1( پژوهش بین رشته ای
زمینه های جدیــد پژوهش فنــاوری و علمــی، در درون 
رشته های دانشگاهی و یا بین آنها ظهور می کند. در صورتی 

که این زمینه ها درون رشته ای باشند، زمینه های جدید به 
مجموعه ای از فرایندها و روش هــای ثابت در فعالیت های 
علمی محدود می شــوند و پژوهش هایی که »ارزشــمند« 
تلقی می شوند را نیز در بر می گیرند. در این چارچوب پایدار، 
ابزارها، سازگار شده، پرســش های پژوهشی جدید، ایجاد 
شده و دانش نو به حوزه دانش علمی افزوده می شود. دو مثال 
برای این کار، فیزیک لیزر پر انرژی و لیتوگرافی، نسل بعدی 
برای تولید نیمه هادی ها است که هر کدام از این شاخه های 
پژوهشی، بر روی اصول علمی مشــابهی مطالعه کرده و از 
ابزار آالت مشابهی استفاده می کنند )البته با توسعه بیشتر 
در هرکدام از زمینه های محلی(. دانش جدید توســط یک 
کمیته کارشناسی متوازن، تولید شــده و به سادگی مورد 
ارزیابی و داوری قــرار می گیرد. زمانی کــه زمینه های نو، 
بین رشته ای باشند، این زمینه ها به تلفیقی از چند رویکرد 
برای انجام پژوهش تبدیل می شوند که در هر بخش آن، از 
ابزارهای تحلیلی متنوعی، بــدون بهره گیری از روش های 
ارزشمند و مفید ارزیابی استفاده می شود. همواره تعدادی 
زمینه همگرایی در حوزه های بین رشته ای وجود دارد که در 
آنها، پروتکل های جدید، ابزار نوین آنالیز و روش های جدید 
و قابل استفاده ارزیابی، متداول هستند. بحث بین رشته ای 
از اوایل قرن بیســت و یکم در کانون توجه فناوری همگرا 
بوده )نوردمن ۲۰۰۴( و در مباحث امروزی نیز وجود دارد 
)OECD 2011 ۲۷(. همگرایی، تلفیق جدیدی از رشــته ها 
به منظور ایجاد زمینه های نوین پژوهش، توســط جوامع 
اختصاصی اســت. این جوامع اختصاصــی هنگام به وجود 

آمدن فرصتی برای به اشتراک گذاشتن دانش )برای مثال، 
از طریق کنفرانس ها یا مجالت(، خود را نشــان می دهند.  
زیست فوتونیک، مثال خوبی از حوزه همگرایی است که اثر 
متقابل نور و مواد زیستی و زنده را مورد مطالعه قرار می دهد. 
در زیست فوتونیک، فیزیکدانان، مهندسان و زیست شناسان 
به منظور کشــف اثر متقابل نور و انــواع بافت های زنده در 
مقیاس های کوچک، گردهم می آیند )بافت های عضالت، 
سلول های فردی، سطح و درون سلول ها(۲۸. چنین پژوهشی 
منجر به درک سازوکار اعضا، بافت های سالم و آسیب دیده 
و توسعه حوزه فناوری های درمانی می شود. چالش موجود 
در زیست فوتونیک این است که، فیزیک دانان و مهندسان 
در گذشته با مواد خنثی سروکار داشتند ولی اکنون ناگزیر 
به ترکیب مواد زنده )محرک-دینامیک( هستند. این کار به 
ابزار و روش های نوینی نیاز دارد. زیست شناســی مصنوعی 
مثال دیگری است که در مباحث اخیر همگرایی فناوری غالباً 
به آن اشاره می شود. در زیست شناسی مصنوعی، رشته های 
مختلفی گرد هــم می آیند تا با ادغام یک ســری روش ها، 
هم افزایی های جدیدی را به وجود آورند. ایده فراگیر در این 
بحث، کاربرد یک روش مهندســی در سیستم های زیستی 
است که این سیســتم ها را به صورت ماشین های مکانیکی 
زنده در نظر می گیرد و از دید بلوک های ساختمان زیستی 
استاندارد، با آنها مانند وسایل یک ساختمان رفتار می کند. 
بنابراین، زیست شناسی مصنوعی به صورت »اصول مهندسی 
به کار رفته برای توصیف و استنباط فرایندها و سیستم های 

زیستی« ، تعریف می شود.

۲-تاریخچه اصطالح 
جامع »فناوری همگرا«

هیچ تعریف مشخصی برای »فناوری همگرا« وجود ندارد و این اصطالح و NBIC در دهه 
اول قرن بیســت و یکم، به جای یکدیگر استفاده می شــدند. NBIC، مخفف نانوفناوری 
)N(، زیســت فناوری )B(، فناوری های اطالعات و ارتباطات )I( و فناوری های شــناختی 
)C( است. در اوایل قرن بیســت و یکم، در ایاالت متحده بیان شــد که NBIC صرفا یک 
سیاست اصلی نیست؛ بلکه ابزاری برای حمایت مالی از نانوفناوری است که این کار با ایجاد 
»چشم اندازهای« توسعه فناوری های همگرا )به جای نقشه راه واقعی( و یا یک »رنسانس 

علمی جدید« انجام می گیرد )گزارش نهایی کانتکس ۲۰۰۹(۱3 .

نکته مهمی که وجود دارد این اســت که NBIC در اصل، بیش از اینکه مشاهده یک روند 
خاص در توسعه و پژوهش علم و فناوری )R&D( باشد، تمرینی برای چشم اندازسازی است. 
با این حال، NBIC مباحث و عالقه مندی زیادی را به وجود آورده و عمیقاً به فعالیت های 
نانوفناوری پیش رو، به ویژه، در زمینه چشم انداز برنامه های کاربردی ارتقای انسان، گره 
خورده اســت. این موضوعات، امروزه در مباحث پیرامون جنبه های اخالقی و اجتماعی 

NBIC که اغلب به همان چشم انداز ارتقای انسان استناد می کنند، وجود دارد.

NBIC �1 نکته

۳-مشخصات همگرایی 
فناوری ها«
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مقاالت

نکته مهم این اســت که در حال حاضر، هیچ حوزه ای با نام 
زیست شناسی مصنوعی به طور واضح تعریف نشده است، 
بلکه ترکیبی از حوزه ها با اهداف مشترک وجود دارند. با توجه 
به روند امیدوارکننده تحقیقات، ابزارها، ایده ها و روش های 
مختلف و گسترده ای وجود دارد. اگرچه این حوزه هنوز پایدار 
نیست؛ اما می توان مکان هایی که تحقیق در آنها انجام شده 
و نیز وقایعی که نتایج در آنها به اشتراک گذاشته شده اند را 
مشخص کرد3۲ . در تجزیه و تحلیلی که اخیراً در وب سایت 
Science بر روی نشــریات صورت گرفته، تفاوت نشریات 
در زیست شناسی مصنوعی نشان داده شده است. از لحاظ 
دسته بندی موضوعات مجالت، انواع حوزه های زیر برای نشر 
دانش زیست شناسی مصنوعی )در نظر داشته باشید حوزه ها 
به ترتیب اولویت نوشته شده اند. همچنین این لیست کامل 

نیست( در دسترس هستند:
- بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی؛

- زیست فناوری و میکروبیولوژی کاربردی؛
- شیمی؛

- علوم زیستی و زیست پزشکی؛
- علوم کامپیوتر؛

- زیست شناسی محاسباتی و ریاضیاتی؛
- مهندسی؛

- زیست شناسی سلولی.
مســئله قابل توجه این اســت که اگرچه زیست شناســی 
مصنوعی از زیست شناسی مولکولی و زیست فناوری نشأت 
گرفته اســت، با این حال، این شــاخه از علم، در حال نفوذ 
به مطبوعات کارشناســی در مجالت مهندسی، ریاضیات، 
زیست شناســی ســلولی و علوم کامپیوتر بوده و به تدریج 
خوانندگان خود را پیدا می کند. زیست شناســی مصنوعی 
با کاهش هزینه و ســرعت توالی DNA شروع به کار نمود و 
بعدها منجر به افزایش چشمگیر، در دسترسی به بلوک های 
ساختار زیســتی، جهت کشف و ترکیب شــد. در ده سال 
گذشته، چندین نمونه دستگاه  بر اساس این رویکرد ساخته 

شده  است. بین رشته ای بودن در سطح پژوهش علمی که در 
آن، همگرایی حول حالت های جدید تلفیق و ترکیب به وجود 
می آید، یک موضوع کلیدی به شمار می رود. بنابراین، میزان 
تلفیق در این حالت ها، نقطــه آغازی برای تحلیل پیرامون، 
توســعه زمینه خاص همگرایی فناوری محسوب می شود. 
اگر همگرایی فناوری به طور جدی حمایت شــود، ابزارها و 
روش های اندازه گیری میزان تلفیق رشته ها، با هدف ایجاد 
ابزارهای مالی مناســب و درک و فراهم سازی محرک های 
دیگر، برای تلفیق رشــته های علمی در حوزه تحقیقات و 

توسعه محصول، اهمیت پیدا می کنند.
فرایند همگرایی به منظور تصمیم گیری باید تجزیه و تحلیل 
شــود. تحقیقات تجربی در فرایند همگرایی علمی-فنی و 
تبیین و بازتعریف دقیق فرایندها، تصمیمات راهبردی در 
سیاست R&D را توسعه داده و از تخصیص نامناسب بودجه 
جلوگیری کرده و موجب شناسایی زمینه های نوین همگرایی 
)و خط  سیر  آنها( می شود. تخصیص بودجه برای دو پروژه 
تحقیقاتی »دانش NSF پیرامون سیاست گذاری علمی33« 
)اندازه گیری پژوهش بین رشــته ای( و پروژه انگلیســی-
فرانسوی »ترسیم پویای فناوری های نوظهور3۴« )که به طور 
خاص مفهوم ادغام سازی رشته ها و عواملی که در شکل گیری 
این تلفیق در ســطح تحقیقاتی و تولید فنــاوری و مرحله 
ابتکاری مهم هستند را استخراج می کند( از نشانه های ایجاد 

عالقه مندی به موضوعات علوم اجتماعی است3۵ .

۲( همگرایی حول پلتفرم های فناوری
در مثال های زیســت فوتونیک و زیست شناسی مصنوعی، 
ظهور ابزارهــا و تجهیزات مورد نیاز بــرای انجام تحقیقات 
و رده بندی منابعی کــه از آنها با عنــوان »طرح های کلی 
فناوری« یاد می شود، به وضوح مشاهده می شود. برخالف 
طرح های کلی تولید که بر استانداردسازی روابط به منظور 
ســازگاری آنها با واحدهــای تولیدی دیگــر تمرکز دارد، 
طرح های کلی فناورانه به عنوان عوامل فعال ساز R&D و به 

عنوان عضوی از گزینه های فناورانه، برای پرداختن به توسعه 
متوالی محصوالت، نقش ایفا می کنند.

یک موضوع سازمانی مهم برای همگرایی فناوری این است 
که پلتفرم های فنــاوری برای پژوهــش، تنها مجموعه ای 
از تجهیزات نیســتند؛ بلکه شــامل پروتکل ها، فرایندها و 
ســازوکارهای مدیریت پژوهش نیز می باشند. با وجود این 
فعالیت های فعال کننده و محدودکننده، خط سیر و چشم 
انداز کلی و احتمالی تحقیقات، تعیین و بازتعریف می شود. 
این مشخصه به ماهیت تجهیز و یا تلفیق تجهیزات و اینکه 
آن ابزار به چه منظور طراحی شده، و با استفاده از آن به چه 
چیزی می توان دست یافت و نیز، به پروتکل های تحقیقاتی 
و روش هایی که بــه پلتفرم ها و روش هــای مرتبط کمک 
می کنند، مربوط می شــود.  این پلتفرم های فناوری برای 
بسیاری از حوزه های تحقیقاتی که از فرایند همگرایی نشات 
می گیرند، حیاتی است. پیربای36 )۲۰۰۴( نحوه بکارگیری 
پلتفرم های ژنومیکی در موسســات و برخی شــرکت های 
R&D را مورد بررسی قرار داد )برای مثال، میکرو آرایه ها(. 
وی نشان داد که همزمان با ورود تمرکز جغرافیایی و قوانین 
دسترسی به کانون توجهات، تأمین مالی عمومی در فرانسه 
در دســترس قرار گرفت و این کار پیشرفت بیشتری کرد. 
تشخیص پتانسیل چنین پلتفرم هایی در سطح سازمان دهی 
پژوهــش، منجر به شــکل گیری فعالیت هایــی به منظور 
توسعه آنها توسط موسسات پژوهشی و سازمان های دولتی 
می شــود. این کار در زمینه نانوفناوری )به عنوان مثال، در 
برنامه های سطح EU( کاماًل واضح است. رسمیت بخشیدن 
به این موضــوع که پلتفرم ها می تواننــد یک نقطه مرکزی 
برای پژوهش ارائه دهند، بســیار حائز اهمیت است. اغلب، 
ابزارها، تجهیزات متنوع، علوم، و مهارت های مختلفی برای 
استفاده از این پلتفرم ها مورد نیاز است. این موضوع در زمینه 
نانوفناوری کاماًل واضح است و در زیست شناسی مصنوعی و 
پروژه مغز انسان3۷ که اخیراً کلید خورده، به وضوح مشاهده 

می شود )به نکته 3 مراجعه شود(.

تشخیص این نکته مهم اســت که پلتفرم ها می توانند یک 
نقطه مرکزی بــرای پژوهش ارائــه دهند. اغلــب، ابزارها، 
تجهیزات متنوع، علوم و مهارت های مختلفی برای استفاده 
از این پلتفرم ها مورد نیاز است. این امر ما را به سمت سومین 
عامل پویا و دخیل در همگرایی در سطح پژوهش علمی سوق 

می دهد: تجمیع۴۴.

۳( تجمیع و ظهور مراکز همگرایی
فناوری هــای همگــرا ترکیب های متنوعی از رشــته های 
مختلف همانند: صنایع و زنجیره های فناوری هســتند که 
سازوکارهای سازمانی موجود در R&D را تغییر خواهند داد. 
تجمیع فناورانه )هم مکان سازی فعالیت های فناورانه و علمی، 
بخصوص پیرامون پلتفرم های فناوری(، توسعه همگرایی در 
این حوزه را پشتیبانی می کند. همچنین، این تجمیع شامل 
سرمایه گذاری های عظیم در زیرساخت ها )ژنوپل۴۵ )پیربای 
۲۰۰۴( و مراکز زیست شناســی مصنوعی بریتانیا۴6( است. 
به عنوان مثال، همگرایی نانوفناوری های زیستی و نانومواد 
زیستی، اتاق های تمیز بزرگ تر و بهتری نسبت به علوم دیگر 
نیاز دارد )میکروســکوپ های نیروی اتمی جهت مشاهده و 
دستکاری در مقیاس نانو، و پرتوی الکترونی و لیتوگرافی نانو 
به منظور ایجاد تونل ها، قطب ها و مداراتی که برای پژوهش 
مورد نیاز هستند(. از نظر سازمانی، تجمیع نیازمند به اشتراک 
گذاشتن امکانات، تجهیزات و تکنسین های ماهر برای این 
زمینه های مختلف پژوهشی و فنی است )به نکته ۴ مراجعه 
کنید(. تکنسین های ماهر، از المان های بسیار مهم در پژوهش 
محسوب می شوند که اغلب در مباحث مربوط به همگرایی 
فناوری مورد بی توجهی قرار می گیرند. این تکنسین ها برای 
پژوهش، مخصوصاً در محیط های چندرشــته ای پیچیده، 

بسیار مهم هستند و هنگام بحث در مورد مهارت ها و موارد 
کارشناسی مورد نیاز برای فناوری های همگرا باید مورد توجه 
قرار گیرند. پیش بینی می شود که چنین تکنسین هایی باید 
مهارت ها و رشــته های مختلف علمی را بــا یکدیگر تلفیق 
کنند تا بتوانند ابزارها، دســتگاه ها و ماشین های مختلف را 
در آزمایشگاه بسازند، آزمایش کنند، و مورد بهره برداری قرار 
دهند. زیســت مواد۴۷، یکی از مثال های کاربردی این حوزه 
است. علم مواد، از مواد زنده استفاده کرده و بین پروتکل های 
پژوهشی مختلف و روش های توسعه و استفاده از تجهیزات 
پژوهشی علمی، هم پوشــانی ایجاد می کند. به دلیل اینکه 
چنین امکاناتی مستلزم پرداخت هزینه زیادی هستند و ایجاد 
آن ها نیز زمان بر است، این کار به سرمایه گذاری کالن )هم از 
نظر اقتصادی و هم از نظر آموزش نیروی انسانی( در یک دوره 

زمانی معین نیاز دارد۴۸ .
دو روش اصلی برای ســازمان دهی تجمیــع فناورانه وجود 
دارد۴۹. یکی از آنها، روش پایین به باال است که در آن، پلتفرم ها 
و فرصت هــای فناورانه، با اســتفاده از مزیت در دســترس 
بودن هم زمان آن هــا به وجود می آیــد و می تواند منجر به 
بهره برداری های مختلف شود. در واقع، ابتدا مزیت های این 
کار تشخیص داده می شود، آنچه اتفاق می افتد بهینه سازی 
شده و سپس طبقه بندی می شود و در نهایت، می توان از آن ها 
در شرایط مختلف و زمان های دیگر استفاده نمود. یک روش 
باال به پایین نیز وجود دارد کــه در آن، باید فرصت فناورانه 
به روشــنی طراحی و مدیریت شــود و این کار نیز نیازمند 

تالش های هماهنگ از ابتدای کار است. 
روش دوم اغلب بر مبنای آنچــه در روش اول رخ می دهد، 
پایه گذاری می شــود؛ به ویژه، زمانی که یک حد آستانه ای 
از ثبات به وجود آمده باشد. سیاســت عمومی فرانسه که از 

طراحی پلتفرم های فناورانه در برنامه ژنوپل حمایت می کند، 
نمونه گویایی برای روش پایین به باال است که امکان ایجاد 
گام های بعــدی از طریق روش باال به پاییــن را امکان پذیر 

می سازد )پیربای ۲۰۰۴(. 
خالصه: مشخصات کلیدی

یکــی از مهم ترین چالش ها در حوزه همگرایی پژوهشــی، 
چالش هماهنگی۵۰ است. به عبارت دیگر، هماهنگی، برای 
فراهم کردن زیرساخت های الزم جهت توسعه دانش فنی، 
ضروری به نظر می رسد. این زیرســاخت ها شامل ابزارهای 
فیزیکی و سیاست های هماهنگی در سازمان های پژوهشی 
و در سطح ملی-منطقه ای است. زیست شناسی مصنوعی و 
زیست فوتونیک مثال هایی هستند که در آنها، جوامع مختلف 
به منظور ایجاد یک حوزه جدید، به یکدیگر همگرا می شوند 
و نیازمند راهبرد های معین پایین به بــاال )برای نمونه، در 
زیست شناسی مصنوعی، بنیاد بایوبریکس۵۱( و باال به پایین 
)سرمایه گذاری پژوهشی عمومی بریتانیا( هستند. اگرچه این 
چالش ها، تنها چالش های موجود در حوزه همگرایی نیستند؛ 
اما در حوزه هایی که همگرایی بین رشته های مختلف قبلی به 

وجود می آید اهمیت پیدا می کنند. 
- چالش های تجاری سازی در استفاده از نتایج پژوهش

در این مباحث، تجاری سازی به فعالیت هایی گفته می شود 
که موجب تبدیل نتایج پژوهش به محصول می شود. ارتباط 
بین پژوهش و تولید محصول، به راهبرد های تجاری سازی 
بســتگی دارد. بنابراین، راهبرد های تجاری سازی منجر به 
تولید محصول می شــوند۵۲ . در این بخش، دو المان اصلی 
راهبرد های تجاری ســازی که برای همگرایی فناوری حائز 
اهمیت هستند، ارائه می شــود: )الف( مدیریت سرمایه های 

فکری و )ب( مدل های تجاری. 

زیست شناســی مصنوعی، طرحی منطقی بر مبنای ریاضیات، مهندسی و علوم کامپیوتر 
را  با هدف ایجاد »محیطی مرطوب« برای ماده زنده به کار می گیرد. تولید ساختار هایی با 
کاربرد های ویژه، که دارای رفتاری مطمئن و قابل پیش بینی بوده و قباًل در طبیعت وجود 

نداشته باشند، دیدگاهی فراگیر در سطح پژوهش است.
این حوزه، مجموعه  به  هم  پیوسته و منسجمی نیســت، بلکه آمیزه ای متنوع از رشته های 
زیست شناسی، مهندسی، فیزیک، شــیمی، علوم کامپیوتر و زیست انفورماتیک است. در 
راستای اهداف این گزارش، چنین آمیزه هایی را می توان به عنوان مواردی که برای استفاده 
در کاربرد های خاص طراحی می شــوند، قلمداد کرد. R&D در زیست شناسی مصنوعی 
)و کاربردهای آتی مرتیط با آن( به چهار هدف کلی که زمینه ســاز انجام پژوهش در این 
حوزه هستند، طبقه بندی می شود )که در اکثر تعاریف متداول زیست شناسی مصنوعی با 

روش های متفاوتی به طور گسترده به آن اشاره شده است(:
1� )تقلید از طبیعت( ژنوم های مصنوعی: یک روش باال به پایین۲۹، مبتنی بر مدل های 
ژنوم های موجود در طبیعت است. »ژنوم های مصنوعی« طراحی و تولید شده، در داخل 
باکتری قرار داده می شوند تا خودشان را بازتولید کنند. این روش برای اولین بار توسط ونتر3۰ 

و همکارانش ارائه شده است )اصالح ژنتیکی یکی از زمینه های مرتبط با این حوزه است(.
۲� ساخت با استفاده از اجزای موجود: یک روش پایین به باالی3۱ زیست شناسی است 
که ارگانیسم-سیستم زنده موجود را به عنوان یک نقطه آغاز در نظر نمی گیرد؛ اما از اجزای 

زیستی برای بازآفرینی سیستم های سلولی، ادوات و مدارهای زنده استفاده می کند.
۳� پیش سلول: یک روش پایین به باال است که با ترکیبات شــیمیایی پایه برای ایجاد 
اشکال جدید زیستی آغاز می شود )به عنوان یک زمینه کاماًل مرتبط با این حوزه، می توان 
به فعالیت های مختلفی اشاره کرد که به منظور ایجاد یک محیط زنده عاری از کربن انجام 

می شود(.
 4� سیستم های ژنتیکی جدید: بر مبنای اصالح شیمیایی باز های موجود در ساختار 
اسید نوکلئیک )به عنوان یک زمینه بسیار مرتبط با این حوزه می توان به سیستم های جدید 

مولکولی، مدل سازی و محاسبات اشاره کرد(.
ترتیب این چهار گروه در حوزه زیست شناسی مصنوعی، نشانگر میزان دست کاری ، سنتز 
و کنترل سیستم های زیستی و اجزای زنده زیستی است که این میزان با حرکت به سمت 

پایین فهرست فوق، افزایش می یابد.

نکته ۲� توصیف کوتاه 
زیست شناسی مصنوعی

پروژه مغز انسان یکی از دو پروژه فناورانه انتخاب شده برای آینده است که کمیسیون اروپا 
از فهرست شــش پروژه موجود در ژانویه ۲۰۱3 انتخاب نموده است. هزینه این پروژه، ۱۰ 
میلیارد یورو بوده و برای اجرا در ده سال برنامه ریزی شده است. هدف اصلی آن، توسعه یک 
حوزه کلیدی در علوم اعصاب - مدل ها و شبیه سازی های مغز انسان- می باشد.  تاکید این 
پروژه بر توسعه شش پلتفرمی است که داده ها، مدل ها و نهادهای فعال را جهت شناسایی 
شکاف ها، انجام پژوهش هماهنگ و گســترده در زمینه مدل ســازی مغز انسان و ایجاد 
فرصت های همکاری، به هم مرتبط می کند. این شش پلتفرم عبارتند از: پلتفرم انفورماتیک 
عصبی3۸ - که داده ها و دانش در علوم عصبی از سراسر جهان را با یکدیگر تلفیق کرده و آن را 
در دسترس جامعه علمی قرار می دهد؛ پلتفرم شبیه سازی مغز3۹ - که اطالعات انفورماتیک 
عصبی را با مدل های کامپیوتری تلفیق کرده و تشخیص داده های از دست رفته را امکان پذیر 

می ســازد )که می تواند به تحقیقات آتی کمک کند(؛پلتفرم محاسباتی با بازده باال۴۰ - که 
هدف از آن، ارائه فناوری ابرمحاسباتی برای علوم اعصاب به منظور مدل سازی و شبیه سازی 
فشرده داده ها است؛ پلتفرم انفورماتیک پزشکی۴۱- که داده های پزشکی سراسر جهان را 
به یکدیگر مرتبط می سازد؛ پلتفرم محاسباتی مورفیک عصبی۴۲ - که انتقال مدل های مغز 
به سیستم های مصنوعی را امکان پذیر می سازد؛ و  پلتفرم رباتیک عصبی۴3 - که مدل های 
مصنوعی مغز را با اتصال آنها به ربات به کار می گیرد. این پروژه برای خود هدفی را تعیین 
کرده اســت که بر مبنای آن، این شش پلتفرم می بایست تا تابســتان سال ۲۰۱۵، آماده 
استفاده توسط جامعه باشــند، و هفت ســال بعدی به عنوان زمان عملیات و اجرا در نظر 

گرفته شده است.
برای اطالعات بیشتر به سایت www.humanbrainproject.eu مراجعه شود.

نکته ۳� پروژه مغز انسان

این مثال با استفاده از همگرایی فوتونیک و الکترونیک، طرح واره کلی ساختار سازمان دهی 
شده PECST ۵3را، به منظور تولید نســل آینده، دستگاه هایی که از نور استفاده می کنند،  
در شکل صفحه بعد، نشان می دهد )فوتونیک(. فوتونیک، به معنی مطالعه و استفاده از نور 
برای انتقال اطالعات، انتقال انرژی یا موارد دیگر است. انتظار می رود فوتونیک دستگاه های 
الکترونیکی را تا حدی توسعه دهد که خود، به طور کامل جایگزین علم الکترونیک شود )به 
جای استفاده از برق از نور استفاده شــود(. منبع: AIST-PECST، ژاپن- آراواکا۵۴، وادا۵۵، 

ناکامورا۵6، پترا۵۷، موسسه حامی عملیاتی۵۸، موری60AIST، Petra61،۵۹، هوریکاوا6۲ .

برای این حوزه بسیار خاص همگرایی، ایجاد هماهنگی بین انواع نهادهای فعال و امکانات، 
ضروری است. در چنین مباحثی، می توان اهمیت امکانات اتاق فوق تمیز63 و تلفیق فرایندها 
را مشاهده کرد. امکانات و تلفیق فرآیندها می توانند، بین پژوهش های رشته های مهندسی 
برق، فوتونیک و علوم ساخت )تراشــه ها( ارتباط برقرار کنند. عنصر اصلی در این مبحث، 
این است که همگرایی، به تراکم امکانات و تجهیزات، و سازمان دهی و هماهنگی گروه های 

مختلفی نیاز دارد که ممکن است قباًل با هم همکاری نداشته اند.

نکته 4� همگرایی
 فوتونیک- الکترونیک
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مقاالت

با حرکت به سوی استفاده تجاری از تحقیقات علمی )ریپ6۴ 
۲۰۰۲(، عامــل محرکی برای آزمایشــگاه های تحقیقاتی 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشــی )که با بودجه دولتی تأسیس 
شــده اند( نیز وجود دارد، که ایجاد شــرکت های نوظهور 
را توســعه داده و موجب تجاری ســازی نتایــج تحقیقات 
می شود )ماینر6۵ ۲۰۱۲(. با توجه به این روند، دنبال کردن 
راهبرد های تجاری سازی در حوزه همگرایی فناوری، جالب 

به نظر می رسد.
محاسبات و زیست فناوری، با توجه به مثال زیست شناسی 
مصنوعی، نقش اساسی در حوزه همگرایی زیست شناسی 
مصنوعی ایفا می کنند. این در حالی است که زیست شناسی 
مصنوعی بر مبنای زیست فناوری، یک فرایند سریع کشف 
)مشابه آی سی تی66( اســت و تعداد »اجزای زیستی6۷« به 
وجود آمده در زیست شناســی مصنوعی، همیشه در حال 
افزایش اســت. قباًل اشــاره شــد که چنین کشف سریعی 
به نقطه ای رسیده اســت که به نظر می رسد، محافظت از 
ســرمایه های فکری از طریق انحصاری کــردن آن، معنی 
نادرســتی از مدیریت ســرمایه های فکری باشد )کلین6۸ 
۲۰۱۲(.  برخالف زیست فناوری مرسوم، بخش اصلی ساختار 

پژوهشی زیست شناســی مصنوعی، محیطی با دسترسی 
آسان و مشترک، به داده هایی است که در آزمایشگاه ها تولید 
می شوند و این امر در علوم محاسباتی بسیار مشهود است. 
در واقع، تالش های بسیار گسترده ای برای زیست شناسی 
مصنوعی از بدو ظهور و گســترش آن )یعنی از اوایل دهه 
اول قرن بیســت و یکم( به منظور تهیه فهرستی از اجزای 
زیستی استاندارد6۹ انجام شــد تا به اشتراک گذاری دانش 
تسهیل شود. این فعالیت، توســط انجمن iGEM ۷۰ وبنیان 
بایوبریکس۷۱ پشتیبانی می شود و توســعه استانداردهای 
الزم برای مونتاژ زیســتی۷۲، و داده های قابل دسترسی را 

امکان پذیر می سازد )نایت۷3 ۲۰۰3، اندرسون۷۴ ۲۰۱۰(. 
بنابرایــن فرهنــگ دسترســی آزاد بــه اطالعــات، بــه 
اشــتراک گذاری آنها )منبع باز(، در کنار مناســب معرفی 
کردن انحصار طلبی )ثبت اختراعــات و ابداعات( به عنوان 
وسیله ای برای مدیریت سرمایه های فکری )پوتریکوس۷۵ 
۲۰۰۱، هاپکینــز۷6 ۲۰۰۷، رای۷۷ و بویــل۷۸ ۲۰۰۷(، این 
موضوع را مطــرح می کند که ســرمایه های فکری چگونه 
به دست خواهند آمد و در بهره برداری از کاربردهای محصول، 
چگونه به اشــتراک گذاشته خواهند شــد. زیست شناسی 

مصنوعی نیز ممکن است چنین مسیری را به سوی صنعت 
تلفن همراه طی کند. هیــچ کارخانه ای امتیاز انحصاری در 
سرمایه های فکری )اختراعات( ندارد؛ لذا، کارخانه ها برای 
پیشرفت این صنعت می بایست با اخذ مجوزهای مشترک 

با یکدیگر کار کنند.
خاستگاه اصلی این انحصارطلبی ها می تواند یکی از مسائل 
مهم باشــد. برای نمونه، پوتریکوس )b ۲۰۰۱( مشکالت 
موجود در پیشرفت مجموعه »گلدن رایس۷۹ « را که بیش از 
6۰ درصد از سهام آن انحصاری است توصیف می کند. ابتکار 
و ابداعات زیست شناسی مصنوعی می تواند از تلفیق صدها 
و شــاید هزاران واحد ســازنده، با انواع روش های مدیریت 
ســرمایه های فکری )برخی انحصاری و برخی با دسترسی 
آزاد( به وجود آمده باشــند. این امر ممکن اســت منجر به 
مشکالت جدی، در تجاری سازی زیست شناسی مصنوعی 
شود۸۰ . کومار و رای۸۱ )۲۰۰۷( ایده ای را مطرح کردند که بر 
مبنای آن می توان اجزای DNA را به عنوان کد مبدا۸۲ برای 
سیستم های زنده، مشابه کد مبداء برنامه های کامپیوتری 
در نظر گرفت. بنابراین، می توان بخش های DNA را مشابه 

نرم افزارها، تحت پوشش کپی رایت قرار داد. 

عنصر دیگر تجاری سازی، ســاخت و پیاده سازی یک مدل 
تجاری اســت۸3؛ به ویژه، برای موسسات کوچک با فناوری 
پیشــرفته در زمینه های جدید و نوظهور، ایجاد یک مدل 
تجاری و ســازمان دهی اتحادیه ها، چالش مهمی محسوب 
می شود. این موضوع در بخش حاضر، با استفاده از فناوری 

»سیستم ها بر روی تراشــه۸۴« توصیف می شود، تا بینش 
کافی هنگام مواجهــه با موانعی کــه در مقابل تالش برای 
تجاری سازی فناوری های همگرای جدید، در شرایطی که 

هنوز یک ساختار صنعتی وجود ندارد، فراهم گردد.
مثال: تشــخیص نقطه مراقبــت۸۵ با اســتفاده از فناوری 

آزمایشگاه روی یک تراشه۸6 .
یکی از چالش های اصلی موسســات، به ویژه موسســات 
کوچک با فناوری پیشرفته، در زمینه های جدید و نوظهور، 
ایجاد یک مدل تجاری مناسب برای فناوری، جهت دستیابی 
به بازارهای تجاری اســت. یکی دیگــر از چالش های مهم، 

مدیریت سرمایه های فکری

اتحادیه ها و مدل های تجاری

ترکیب و تلفیق اتحادیه های مورد نیاز برای دستیابی به این 
هدف است. توسعه ظرفیت تولید، تهیه و آزمایش مدل های 
تجاری نو، و توسعه پروتکل ها و اســتانداردهای الزم، برای 
محصوالت جدیــد و نوظهور، ضروری اســت. این الزامات 
همگی نیازمند صرف زمان و تالش ویژه بوده که هماهنگی 
خاصی را می طلبد. حالت های جدید تلفیق و ترکیب مواد، 
که از صنایع قباًل مجزا با پروتکل های نظارتی متفاوت نشات 
گرفته اند )برای نمونه، تولید بافت های زیستی(، چالش های 
قابل مالحظه ای را برای ایجاد زنجیره های ارزشی موجود و 

پایدار به وجود آورده است.
صنعت نیمه هادی، نمونه ای از صنایعی است که در ۵۰ سال 
گذشته توســعه پیدا کرده اســت. وظایف اصلی مهندسی 
و فرآیندهای تولید در ســاخت تراشــه های الکترونیکی 
عبارتنداز: طراحــی مدارهای مجتمع؛ تولیــد )فیزیکی( 
مدارهای مجتمع؛ ادغام این مدارها و ســاخت یک تراشه 
یا سیســتم )لی و  وون تونزلمن۸۷ ۲۰۰۵(. در اصل، تمامی 
فرایندها در موسســات خصوصی انجام شــده است؛ با این 
حال، پیچیدگی موجود )و هزینه افزایشــی تولید( به این 
معنی است که عناصر مختلف تراشــه کامپیوتری به طور 
سازمان دهی شده از یکدیگر مجزا بوده اند. بدین  ترتیب، در 
سه دهه اخیر، تغییری در ساختار صنایع ایجاد شده است که 
در اثر آن، شرکت های مختلف در حال حاضر به طور پیوسته 
با یکدیگر یا به طور متوالی کار می کنند تا بخش های مختلف 
فرایند تولید را پوشش دهند. )برای مثال، بخش های طراحی؛ 
بخش های مربوط به آخرین مرحلــه از طراحی مدارهای 
مجتمع؛ شرکت های ویفر؛ کارگاه های ریخته گری؛ پردازش 

پشتیبانی؛ و بسته بندی الکترونیکی(.
هزینه و مصرف انرژی، یکی دیگــر از نیروهای محرکه در 

بازار دیجیتال، به ویژه بــرای کاربرد های تلفن همراه مانند 
تلفن ها، تبلت ها و »دستگاه های هوشمند« دیگر است. این 
موضوع، اهرم فشاری برای صنعت نیمه هادی ایجاد می کند 
تا جایگزین های احتمالی برای تراشه های کامپیوتری موجود 
را از دیدگاه تلفیق تراشــه های موجود در سخت افزارهای 
عملکردی بررسی کنند )برای نمونه، سیستم های مدیریت 
توان، محاســبات، صوتی-تصویری، موقعیت یابی فراگیر و 
غیره(. انتظار می رود این اهرم فشار که هزینه و مصرف توان 
را کاهش می دهد، تا حدی ادامه یابد که چشم انداز سنتی 
توسعه تراشه و تلفیق و ترکیب تراشه ها در فرآیند طراحی 
را تغییر دهد. چنین تلفیقی، ارزش دستگاه های الکترونیکی 
را با پیشــرفت تولید از »تراشــه های مدار مجتمع ساده با 
عملکرد محدود« )که عملکردها حــول مدارهای خاص و 
برای ساخت یک دستگاه طراحی می شوند( به »تولید تمام 
سیستم در یک تراشه با عملکرد بیشتر« )که عملکردهای 
چندگانه یک دستگاه، در سطح یک تراشه با یکدیگر ترکیب 
می شــوند( افزایش می دهد. بدین ترتیب، جزء اصلی یک 
دســتگاه الکترونیکی، از مدار مجتمع پایه، به مدار مجتمع 

چندمنظوره تغییر می یابد۸۸ .
فرایند همگرایی فناوری منجر به همگرایی ســازمان دهی 
شده در فرایند تولید می شود و نیازمند هماهنگی بیشتر بین 
نهادهای فعال است. تحقیقات مشترک و توسعه، ضروری 
است و بین سازمان ها و کارکنانی که قباًل به صورت مجزا کار 
می کردند به اشتراک گذاشته می شوند. این نوع همگرایی، 
مثال خوبی از همگرایی در تولید است که طراحی و توسعه 
دســتگاه ها، و نهادهای فعــال و مجزا )هرکــدام با مهارت 
خاص و مبنای دانش خود( را به منظور طراحی مشــترک، 
کنار هم جمع می کند.  عالوه بر چالش هماهنگی، عملکرد 

چندگانه که یکــی از بخش های کلیدی در سیســتم های 
روی یک تراشــه به شــمار می رود، موضوعی است که در 
افزایش تولید دستگاه یا فناوری جدید مطرح می شود. هر 
چقدر یک دستگاه پیچیده تر باشد، مشکل موجود در تولید 
فناوری های قابل اطمینان، جدی تر خواهد بود. برای مثال، 
این مسئله در حسگرهای موجود در دوربین های دیجیتالی 
مشاهده می شــود. عملکرد چندگانه پیچیده، در تشخیص 
نقطه هشدار »آزمایشگاه روی تراشــه« مشاهده می شود. 
چنین تشــخیص هایی، با توجه به خاستگاه اصلی آن ها در 
اوایل دهه نود میالدی، از فناوری های میکرو )و بعدها نانو( 
استفاده می کنند تا اندازه آزمایشــگاه تحلیلی را به اندازه 
کف دســت کاهش دهند. تلفیق فناوری های نانو-میکرو با 
نانوزیست حســگرها و انواع تجهیزات کاربردی، با تشکیل 
آزمایشگاه تحلیل دســتی، منجر به ساخت وسیله ای برای 
تشخیص نقطه هشدار می شــود که با خواندن سریع نمونه 
)مانند خون(، تشخیص سریع بیماری یا مشخصات پزشکی 
دیگر را امکان پذیر می ســازد.  با وجود سرمایه گذاری های 
گسترده توســط برخی موسســات تولیدی دستگاه های 
پزشکی و افزایش تحقیقات در فناوری هایی که دستگاه های 
»آزمایشگاه روی تراشه« )ون مرکرک و رابینسون۸۹ ۲۰۰6( 
را امکان پذیر می سازند، ســاختارهای صنعتی نتوانسته اند 
به خوبی شکل گیرند. این امر منجر به چالشهای جدی در 
تجاری سازی، به ویژه، برای بسیاری از شرکت های نوظهوری 
می شود که درصدد تجاری ســازی یکی از تجهیزات بالقوه 
»آزمایشگاه روی تراشه« هســتند. نکته ۵ یادداشتی را در 
مورد یک پروژه )رابینســون ۲۰۱۰( ارائه می دهد که این 

موضوع را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار داده است.

پروژه ای به منظور کشف ساختارهای بالقوه صنعت و مدل های تجاری، تعریف شده است. 
به کمک آن می توان به فعالسازی یک ساختار صنعتی و احیای یک بخش اقدام نمود. چهار 
مدل ابتکاری توسط نمایندگان موسسات کوچک و محققان شرکت کننده در یک کارگاه 

آموزشی مشخص شده اند:
- R&D درون سازمانی توسط یک شرکت چند ملیتی )MNC ۹۰(؛

- توسعه فناوری توسط SMEs ۹۱ انجام گیرد؛ اما توسط یک MNC آغاز گردد؛
- فرصت یابی و یکپارچه سازی کاربردهای ویژه، توسط کسب و کارهای نوآورانه و نوپا؛

- گرد هم آیی گروه هــای ناهمگنــی از نهادهــای فعال به منظــور ایجاد یــک پلتفرم 
مقیاس بندی شده و قابل تنظیم.

شــرکت کنندگان بر این باورند که احتمال موفقیت مدل های )3( و )۴( بیشتر است؛ زیرا 
موارد )۱( و )۲( قباًل عملیاتی شده و با شکست مواجه شده اند )رابینسون و پراپ۹۲ ۲۰۰۸(.

برای مدل )3(، می توان یک »آزمایشگاه روی تراشه« ساده سازی شده ای ساخت که غلطت 
یک ماده را اندازه گیری کند )برای نمونه، میزان نمک موجــود در خون( و در محصوالت 
تولید شده با رویکرد خانواده، پاسخ گوی نیازهای مختلف خانواده باشد. امروزه باید بر روی 
تراشه هایی با هزینه تولید اندک و استفاده از خوانش گر  های دستی گران قیمت، برای خواندن 
اطالعات موجود بر روی این تراشه ها متمرکز شد. کسب و کار های نوپای کوچک، نیروی 

محرکه ای برای نوآوری و یکپارچه سازی کلیه عناصر محسوب می شود. 

برای مدل )۴(، می توان به کمک شــبکه ای از کارخانه های کوچک، شکل قابل کنترلی از 
ادوات »آزمایشگاه روی تراشــه« را تولید کرد که بتواند با تولید کننده های بزرگ ادوات 
پزشکی وارد روابط نزدیک و راهبردی شده تا از این طریق، ادوات »آزمایشگاه روی تراشه« 
را بر اساس سفارش مشتریان تولید و ارائه کند. تمرکز این مدل تجاری، بر روی سیستم های 
منحصربه فرد و نســبتاً گران قیمت برای مشتریان خاص اســت )بدون تولید انبوه همان 
دستگاه(. شش سال پس از برگزاری کارگاه آموزشی، یعنی در سال ۲۰۱3، هنوز هم این 
دو مدل تجاری معتبرنــد و به صورت های مختلف به صورت همگــرا فعالیت می کنند. به 
عنوان مثال برای مدل )3(، می توان به تراشه تشخیص دهنده لیتیومی که توسط مدیمیت
BV  ۹3 در هلند برای بیماران روان پریش تولید می شود، اشــاره کرد. همچنین، این مدل 
برای کاربردهای بیشتری )مانند موارد تشخیصی در شیر گاو( نیز مورد استفاده قرار گرفته 
است۹۴. به عنوان مثال برای مدل )۴(، می توان به شــرکت لیونیکسBV ۹۵ اشاره کرد که 
دستگاه های »آزمایشگاه روی تراشه« قابل تنظیمی را با بسیج کردن شبکه ای از گروه های 
پژوهشی و SMEهایی با پروژه های اختصاصی و جداگانه برای مشتریانش می سازد )برای 
مثال، مأموریت مریخی آژانس فضایی اروپا۹6، برای یافتن نشــانه هایی از زندگی در خاک 
مریخ(. همچنین، شرکت لیونیکس، دو رویکرد تولید قطعه به قطعه و طراحی مشارکتی را 
برای ساخت سیستم های »آزمایشگاه روی تراشه« برای مشتریان، تلفیق می کند. )برای 

۹۷)DSM نمونه، ادغام شرکت میکرو راکتور کمتریکس با

نکته ۵� مدل های ابتکاری 

»آزمایشگاه روی تراشه«
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مقاالت

همچنین، از نظر تاریخــی، با توســعه مدار های مجتمع، 
تولیدات به صورت آزمایشی و انتخابی انجام می شده است 
)به عبارت دیگر، تا ۹۸ درصد، در ابتدای فرایند توسعه تولید، 
چیزهایی که کار نمی کردند دور انداخته می شدند(. این کار 

باعث ایجاد منحنی های یادگیری۹۸ و نهایتاً توسعه روش های 
تولید شد. ایجاد منحنی های یادگیری، نیازمند حجم تولید 
کافی است و برای داشتن این حجم تولید، وجود یک فرایند 
تولید استاندارد )با استانداردهای فنی، و معیارهای ارزیابی( 

و یک بازار تولید ضروری است. این بدان معنی است که نیاز 
به یک هماهنگی در بازار تجاری وجود دارد.

زیست شناسی مصنوعی برای نشان دادن اینکه چگونه یک 
حوزه فنی با داشــتن تعدادی از صاحبان فناوری می تواند، 
تعداد زیادی ویژگی فنی و علمــی را با یکدیگر تلفیق کند، 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. این رویکرد نیازمند توســعه 
روش هــا و فرهنگ مدیریت ســرمایه های فکری اســت. 
سیاست های بهره برداری از دانش و به اشتراک گذاری آن 
ممکن است تغییر یافته و یا منســوخ شود. زیست شناسی 
مصنوعی نشان می دهد که فرایندهای کشف سریع و فرهنگ 
دسترسی آزاد به تحقیقات و به اشتراک گذاری دانش، یک 
زمینه گســترده تحقیقاتی را ایجاد می کند؛ اما چالش های 
جدیدی را نیز برای بهره برداری و تجاری ســازی این نتایج 
به وجود می آورد. واضح اســت کــه راهبرد های انحصاری 
گذشته برای تخصیص و بهره برداری بالقوه نتایج تحقیقات 
کافی نخواهد بــود )کومار و رای ۲۰۰۷(. زیست شناســی 
مصنوعی به عنوان یک مثال ارائه شده است؛ اما ممکن است 

تفاوت هایی بین سازوکارهای مالکیت فکری در همگرایی 
فناوری به وجود آید و لذا می بایست به عنوان یکی از عناصر 
در سیاســت گذاری همگرایی در نظر گرفته شوند. در این 
حوزه مخصوصاً نانومواد زیســتی، جذاب هستند. این مواد 
اغلب کاربردهای گوناگونی دارند. بــرای مثال، این مواد به 
عنوان ذرات دارورسانی یا به عنوان پوشش ایمپلنت ها و یا 
به عنوان اجزای سازنده حسگرها در تشخیص پزشکی مورد 
استفاده قرار می گیرند. هرکدام از کاربردهای بالقوه نانومواد 
زیســتی، با توجه به زمینه های کاربردی صنعتی متفاوت، 
به روش های مدیریت ســرمایه های فکــری متفاوتی نیاز 
دارند )فرایندهای توسعه تولید متفاوت، زمان های توسعه 
متفاوت و تنظیم کننده متفاوت(. »آزمایشگاه روی تراشه« 
به عنوان مثال از یک مطالعه مــوردی در این مقاله مطرح 
شــد تا اهمیت مدل های تجاری به روشنی مشخص شود. 
می توان این مدل های تجاری را در یک زمینه جدید و همگرا 

نیز نشان داد. این موضوع فقط منحصر به همگرایی فناوری 
نیست، ولی در این حوزه نیز قابل مشاهده است. دستیابی به 
همگرایی در فناوری ها، انواع نهادها و سازمان های فعالی که 
نقش نیروی محرکه در فرآیند تجاری سازی را ایفا می کنند، 
نیازمند ایجاد مدل های تجاری ای هستند که قادر به کنترل 
قیمت و طراحی ســاختارهای صنعتی باشند. این مدل ها 
می توانند موجب ســاخت و توســعه محصوالت، و نفوذ به 
بازار شوند. برای حوزه هایی مانند زیست شناسی مصنوعی، 
زیســت فوتونیک )بخش ۲(، نانومواد زیستی، و مهندسی 
پزشــکی )به زیر بخش بعدی مراجعه کنید(، راهبرد های 
تجاری ســازی و سیاســت های حمایتی نوآورانه، متنوع و 
پیچیده خواهد بــود. اگر بتوان از چالش هــای پیش روی 
نوآوری )مانند آن چه که در مثال »آزمایشگاه روی تراشه« 
مطرح شــد( اجتناب کرد، این حوزه نیازمند توجه ویژه ای 

خواهد بود )رابینسون و پراپ ۲۰۰۸(. 

۳-۲( ساخت و توسعه محصول
از اوایل قرن بیســت و یکم، فناوری های همگرا، وعده های 
بزرگی را بشارت می داد که اغلب از آن  به »انقالب صنعتی 
سوم« یاد می شود. اگرچه این بشارت ها، به فعاالن سیاسی 
و صاحبان صنایع انگیزه می دهد؛ اما به دلیل ماهیت انتشار 
اطالعات و دسترسی آزاد به آنها، می توانند به عنوان مانعی 
برای تحقق مزیت های پیش بینی شده عمل کنند. این امر 
باعث می شــود، نهادهای فعال در مــورد جهت گیری های 
تجاری خود نامطمئن باشند و موجبات بی میلی آنها برای 
سرمایه گذاری و تمایل به استراتژی های »صبر کنید و ببینید 

چه می شود۹۹ « فراهم شود.
اگر چه اکثر گفتمان هــا در مورد فناوری هــای همگرا به 
رشــته های علمی نوظهور، یا به کاربردهای ممکن آن در 
چالش های بزرگ اجتماعی تاکید می کنند، اما توجه بسیار 
کمی به فرایندها و ساختارهای صنعتی، که نیازمند تبدیل 
تحقیقات علمی به محصوالت یا سیســتم های فناورانه در 
مقیاس بزرگ هستند، شده است. در صورتی که فناوری های 
همگرا به صورت جدی مد نظر قرار گیرند، درک موضوعات 
همگرایی در سطح ساخت و توسعه محصول، ضروری است.

در این زیربخش، چالش های تولید و توسعه محصول برای 
همگرایی فناوری مورد بحث و بررســی قرار می گیرد. برای 
اینکه این بحث، مختصر و در عین حال مربوط به همگرایی 
باشــد، برآنیم تا موضوعات یاد شده را با اســتفاده از مثال 
زنجیره ارزش۱۰۰ برای چاپ سه بعدی در مهندسی پزشکی 
توصیف کنیم. مفهوم زنجیره ارزش-که در آن، ارزش مواد 

یا دســتگاه های فناورانه در هر مرحلــه از زنجیره، افزایش 
می یابد- در قالب مثال هایی ارائه می شــود که برای تعیین 
سازوکار توسعه هر محصول و مرحله تولید مورد استفاده قرار 
می گیرد. مفهوم زنجیره ارزش، از سه دهه پیش به منظور 
آنالیز شرکت ها و عملکردشان مورد استفاده قرار می گیرد 
تا چالش ها و شکاف های موجود در عملکرد آن ها تشخیص 

داده شود )پپارد و رایلندر۱۰۱ ۲۰۰6، پورتر۱۰۲ ۲۰۰۱(.
مطالعات نوآورانه نشان می دهند که، یک »انتقال« از علوم 
فنی خوش آتیه به محصوالتی برای جامعه وجود دارد و این 
انتقال در سطح صنایع، در بخش های خاصی رخ می دهد، و 
معموالً با دستکاری نهادهای فعالی که در تبدیل دانش علمی 
اصیل به محصول-دستگاه۱۰3 کاربردی ایفای نقش می کنند، 
همراه است. مفهوم »مدل زنجیره ارزشی« در پشت پرده، 
مقابل مفهوم »کشف همگرایی« در سطح فناوری و توسعه 
محصول و برای تعیین پیامدهای سیاست اتخاذ شده، مورد 

استفاده قرار می گیرد.
مثال: چاپ سه بعدی به کار رفته در مهندسی پزشکی.

پیوند عضو و بافت در بازسازی و افزایش امید به زندگی نقش 
کلیدی ایفا می کند. تقاضا برای پیوند عضو زیاد اســت. به 
طوری که تا انتهای سال ۲۰۱۱ در ایاالت متحده، ۱۱۲۹۰۵ 
بیمار در شبکه تهیه و پیوند عضو۱۰۴ ثبت نام کرده  و منتظر 
پیوند بودند، در حالی که تنها ۲۵۲۴6 پیوند صورت پذیرفت 
)حدود یک پنجــم تقاضا در عمل انجام شــد(. همچنین، 
چالش هایی در مورد پس زده شــدن مواد زیستی و اعضای 
پیوندی توســط بدن وجود دارد. رشــته مهندسی بافت، 

برای مقابله بــا این چالش پدید آمده اســت و با تولید مواد 
زیست ســازگاری که به بدن پیوند زده می شوند و نیز با پر 
کردن شکاف ناشی از اهدا عضو، با این چالش مقابله می کند. 
فرآیندها و تکنیک های ساخت، برای تقویت مهندسی بافت، 
پتانسیل ها و ظرفیت هایی را در راســتای تولید بافت )و به 
طور بالقوه، اعضا( به وجود آورده اند. چاپ ســه بعدی برای 
مهندسی پزشکی به عنوان حوزه ای در حال ظهور است که 
در آن، فناوری ساخت با علوم زیستی تلفیق شده و ابزارهای 
الزم برای توسعه ســاختارهای پیچیده را فراهم می کنند. 
بافت ها و ساخت های دیگر که در بدن کاشته شده یا به آن 
پیوند زده می شود، از بافت های زنده با اشکال پیچیده ساخته 
می شــوند. به عبارت دیگر، فناوری های موجود برای چاپ 
سه بعدی، نوید بخش طرح های چندگانه و طراحی شده ای 
هستند که در آنها، اجسام پزشکی زیستی، از انواع استخوان 
گرفته تا اعضای مصنوعی، تولید می شــوند. دستگاه های 
تولیدی موجود، باید به منظور تناسب داشتن با مهندسی 
پزشــکی، تغییر کنند و این کار نیازمند اعمال اصالحاتی 
در برخی از ویژگی های دســتگاه از جمله دمــا، رطوبت و 
میزان استریل بودن آن اســت )براون۱۰۵ ۲۰۱۱(. برخی از 
دســتگاه های تولیدی اخیراً به صورت تجاری در دسترس 
قرار گرفته و در بازار موجود هستند )وولرز۱۰6 ۲۰۱۰(. این 
حوزه فنی که در حال حاضر در دندان پزشکی به کار می رود، 
محصول یک همگرایی واقعی بین فرآیندهای ساخت و مواد 
زنده با خواصی مشــابه محصوالت پیچیده )شامل اعضا و 

پروتزهای متناسب( است. 
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خالصه: مشخصات کلیدی

با این حال، اینکه چگونه فناوری می تواند از دندان پزشکی 
به حوزه های دیگر پزشــکی انتقال یابد، هنوز مبهم است؛ 
چرا که این انتقال برای بســیاری از فناوری های وابســته، 
جهت تلفیق و ایجاد فرایند مورد نظر، ضروری است )برای 
مثال، نرم افزار، مواد زیستی استاندارد، مدل های دیجیتالی 
بافت یا عضو )سودین۱۰۷ ۲۰۰۲، سودین ۲۰۰۵(، طراحی 
پروتکل ها و غیره(. اگرچه بودجه تحقیقاتی برای مهندسی 
بافت و پزشکی ترمیمی۱۰۸ باعث ایجاد تعداد زیادی موسسه 
و آزمایشگاه پیشرفته در این زمینه شده است؛ اما ظرفیت ها 
و بودجه های موجود بــرای افزایش مقیــاس فرایندهای 
تولید و آزمایش های بالینی همچنان دچار کمبود هستند 
)پانگارکار۱۰۹ ۲۰۱۰، میســون و منزوتی۱۱۰ ۲۰۱۰(. عالوه 
بر این، مدل های تجاری که موجب تولیــد انواع بافت ها و 
اســتفاده از این بافت ها در کاربردهای پزشــکی می شوند، 

مورد نیاز هستند.

خالصه: مشخصات کلیدی
در صورتی که پتانسیل همگرایی به طور کامل محقق شود، 
شکاف موجود بین نویدهای مطرح شده در مورد کاربردهای 
فناورانه )و پیش بینی هایی که توسط نتایج پژوهشی انجام 
می شــود( و واقعیت های تولید و محصوالت فناوری حذف 

می شود.
چیزی که در این زیربخــش و زیربخش قبلی )اتحادیه ها و 
مدل های تجاری( مشهود است، این است که برای تولید و 
توسعه محصوالت جدید نیازمند ایجاد ظرفیت های تولیدی 
جدیدی هستیم که با طراحی و آزمایش مدل های تجاری 
نوین و توسعه اســتانداردها و پروتکل ها میسر می شود، و 
نیازمند صرف زمان و تالش بســیار اســت. در مورد تلفیق 
جدید مواد و قابلیت های آن ها که از صنایع متفاوت گذشته، 
با دنیایی متفاوت به ارث رسیده است، این امر کاماًل درست 
است که باید زنجیره های ارزش جدیدی به وجود آمده و به 

یک حالت ثبات برسند. هماهنگی نهادهای فعال در زمینه 
ایجاد-انتقال زنجیره های ارزش دارای اهمیت زیادی است. 
توسعه استانداردهای الزم برای فرایندهای ساخت، همانند 
اســتانداردهای فنی مورد نیاز برای عناصر اصلی فناوری، 
بخش مهمی از زنجیــره ارزش را تشــکیل می دهد. نبود 
هماهنگی در این مرحله موجب ایجاد شرایطی می شود که 
در آن، علی رغم اینکه امیدهای زیادی وجود دارد ولی کار 
خاصی صورت نمی پذیرد. شایســته است که دخالت های 
سیاســی احتمالی جهت پشــتیبانی از نوآوری ناشــی از 

همگرایی صورت گیرد. 
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۲۲-  برای مثال در ارائه اخیر دکتر روکو در بلژیک، او همگرایی را در فرم بسترهایی با مقیاس های متعدد تعریف کرد.1( ابزار بنیادی.2( سیستم های زمینی 3( بستر مقیاس انسانی 4( بستر مقیاس اجتماعی
 M. Roco (2012) Methods and global investments for converging technologies. Converging Technologies for Societal Benefit, Leuven, September 20,
2012.
 23-Massachusetts Institute of Technology

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/124377001EN6.pdf
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کتشافات علمی به سرعت رشد پیدا کنند. به عنوان نمونه، توسعه بلور شناسی اشعه ایکس در دهه پنجم قرن بیستم میالدی که  ۲۴- شاخه های دیگری از علم نیز می توانند به واسطه همگرایی، به صورت موازی با ا
 منجر به حرکت خیل عظیمی از فیزیک دانان و شیمی دانان به سمت زمینه های مرتبط با زیست شناسی شد، زمینه ساز تحوالت گسترده ای در حوزه زیست شناسی مولکولی گردید که کشف DNA یکی از نتایج آن است.

 25-Photonics-Electronics Convergence System Technology
 26-www.uniraj.ac.in/cct

۲۷- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
۲۸- برای کسب اطالعات در خصوص زیست فوتونیک، دستاوردهای مرکز علم و فناوری زیست فوتونیک بنیاد ملی آمریکا را از سایت زیر دنبال کنید

http://cbst.ucdavis.edu/about
همچنین اطالعات در خصوص جزئیات همگرایی زیست فوتونیک توسط آزمایشگاه کره ای نانومهندسی و زیست فوتونیک در سایت زیر قابل دریافت است:

http://binel.snu.ac.kr/Research
29- Top-down
30- Venter
31- Bottom-up
32- http://sb6.biobricks.org/about/
33- Science of science policy
34- Mapping the Dynamics of Emerging Technologies

www.interdisciplinaryscience.net   3۵- برای جزئیات بیشتر به این سایت مراجعه فرمایید
36- Peerbaye
37- Human Brain Project
38- Neuroinformatics
39- Brain Simulation
40- High Performance Computing
41-- Medical Informatics
42- Neuromorphic
43- Neurorobotics

۴۴- تجمیع فناورانه عبارت از همنشینی جغرافیایی و هم افزایی حوزه های مختلف علم و فناوری حول چنین پلتفرم هایی است. عالوه بر فرصت های فناورانه، ملزومات توسعه هرچه بیشتر فناوری )نسل جدیدی از تراشه ها(، زمینه 
ارتباط و هماهنگی در میان حوزه های مختلف را فراهم می سازد. این امر مزایای فزاینده  ای را برای مراکز تجمع یافته که گستره وسیعی از حوزه های علمی را مورد کاوش قرار می دهد، در پی دارد. از این رو، یک محرک فناورانه  در جهت 

تجمیع نهاد های فعال بر مبنای گرد هم آیی و مجاورت در یک منطقه جغرافیایی وجود دارد. تجمیع فناورانه پدیده ای عمومی است، اما به صورت ویژه  در علوم و فناوری های نو ظهور وتازه همگرا شده مشاهده می گردد.
45- Genopole
46- www.bbsrc.ac.uk/news/policy/2012/120911-n-synth-bio-centre-welcomed.aspx
47- Biomaterials

۴۸-  مثالی از این دست می تواند بستر لیتوگرافی مدرن اشعه ماوراء بنفش باشد که بیش از 40 میلیون دالر آمریکا ارزش دارد.
۴۹-  سایر ریشه ها نیز در دسترس است. برای مثال تلفیقی از دو ریشه.

50-Co-ordination challenge
51- BioBricks

۵۲- در این گزارش با توجه به ماهیت مسائل و فعالیت ها میان تجاری سازی و توسعه محصول تمایز قائل شده ایم.
www.pecst.org/brochure2011.pdf   53 - برنامه همگرایی فناوری سیستم های همگرایی فوتونیک- الکترونیک

54- Pr. Y. Arakawa
55- Pr. K. Wada
56- Dr. T. Nakamura
57- PETRA
58- Operational Support institude
59- Dr. M. Mori
60- The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
61- Photonics Electronics Technology Research Association
62- Dr. T. Horikawa
63- Superclean room
64- Rip
65- Miner et al
66- ICT
67- biological parts
68- Klein
69- http://partsregistry.org/Main_Page
70- http://igem.org/Main_Page

71- http://biobricks.org/
72- Biological assembly
73- Knight
74- Anderson et al.
75- Potrykus
76- Hopkins
77- Rai
78- Boyle
79- Golden Rice

۸۰- این موضوع می تواند در مقیاس گسترده تر در فناوری های همگرا استفاده شود، جایی که بسیاری از اصول و اطالعات گردهم درآمده اند  .
81- Kumar and Rai
 82- Source code

)عبارت های خوانا براي انسان که به زبان سطح باال یا اسمبلي نوشته مي شود؛ در مقابل آن، کد مقصود وجود دارد که از کد مبنا گرفته شده و براي ماشین قابل خواندن است(
۸3- مدل کسب و کار نوعی سازماندهی ارزش هاست که توسط یک شرکت تولیدی آماده می گردد. این امر شامل خلق محصول و پیمانی است که در راستای تولید و توزیع سود حاصل نقش دارند.

84- Systems-on-a-chip
85- Point-of-care
86- Lab-on-a-chip
87- Lee and von Tunzelmann
88- www.eetimes.com/design/power-management-design/4397940/System-on-Chip-technology-comes-of-age
89- Van Merkerk and Robinson
90- Multinational corporation
91- Small and medium-sized enterprises
92- Robinson and Propp
93- www.medimate.com/index_uk.html
94- http://blue4green.com/en/about-us/
95- www.lionixbv.com/applications/app-lab-on-a-chip.html
96- www.lionixbv.nl/applications/app-lab-on-a-chip.html
97- www.chemtrix.com/
98- Learning curve

)منحني یادگیری به عنوان یک نوع منحنی، نشانگر این مطلب است که با تکرار یک عمل، زمان انجام آن عمل کوتاه تر مي گردد (
Wait and see( -۹۹(تحقیقات زیر را بررسی نمایید:

Robinson et al. 2012 for an overview of the dynamics of innovation impasse and waiting games
۱۰۰- زنجیره ارزش عبارت از مجموعه ای از فعالیت هایی است که به منظور تولید و توزیع یک کاال یا خدمات مورد نیاز است. این زنجیره متشکل از فعالیت های مورد نیاز برای تولید محصول است، از مواد اولیه 
گرفته تا مصرف نهایی محصول ارائه شده. مؤلفه های زنجیره ارزش بر مبنای مجموعه تامین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان توصیف می شود. به عنوان نمونه، زنجیره ارتباطات بی سیم 
)گوشی های تلفن همراه( به عنوان یکی از زنجیره های دارای پشتوانه پژوهشی قابل قبول، شامل شرکت های تجهیزاتی؛ شرکت های زیربنایی/کاربران شبکه؛ استینباک )که با تعدادی از شرکت های تخصصی 
تعامل می کند(؛ واسطه گران نرم افزاری، واسطه گران مالی، بازاریابان؛ نمایندگان فروش که به صورت مســتقیم با مشتریان وارد معامله می شوند، می باشد. اسکانلون شامل "زنجیره  تامین معکوس" است که 

ارتباط مصرف کننده را با تولید کننده اصلی تجهیزات از طریق سفارشات تعمیر یا تعویض میسر می سازد.

 101 -Peppard &Rylander  
102- Porter

۱۰3-  می تواند در دل جامعه قرار گیرد.
104- http://optn.transplant.hrsa.gov
105- Brown et al.
106- Wohlers
107- Sodian
108- Regenerative medicine
109- Pangarkar et al.
110- Mason and Manzotti

http://cbst.ucdavis.edu/about
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مقاالت

مترجم: محمد اصغري
دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شریف
mohammad_asghari@ymail.com                               

راهـبرد سازمـانی در حوزه 
فنـاوری های همـگرا

این مقاله به دنبال مشــخص کردن راهبردهای عملی واحدهای 
تحقیق و توسعه1 جهت توسعه فناوری های همگرا در بافت سازمانی 
است. بر اســاس تحلیل مالکیت پتنت های به دست آمده از تمامی 
پروژه های تحقیق و توسعه موردحمایت دولت در 13 سال اخیر، این 
نتیجه حاصل شد که همگرایی فناوری ها غالباً زمانی رخ می دهد که 
یا یک دانشگاه به تنهایی به توسعه فناوری می پردازد و یا به عنوان 
یکی از اجزا، در توسعه آن همکاری می کند. این نتایج، بیانگر نقش 

مهم دانشگاه ها در توسعه فناوری های همگرا است.

1� مقدمه
تعدادی از دانشــمندان، بر اهمیت همگرایی۲ و تحقیقات 
میان رشــته ای تأکید کرده اند. مدیران و پژوهشــگران در 
زمینه تحقیق و توسعه نیز از اهمیت این مسئله آگاه هستند. 
برای مثال، از دهه ۱۹۸۰، مالحظــات مربوط به همگرایی 
فناوری هــا در برنامه های راهبردی تعدادی از شــرکت ها 
لحاظ شده اســت و بیش از ۸۰ درصد محققان اسپانیایی 
مورد بررســی، از دانش و فنون سایر حوزه های علمی-فنی 
استفاده کرده اند. به عالوه، بیش از نیمی از اطالعات موجود 
در نشریات دانشــگاهی، به حوزه تخصصی آن نشریه تعلق 

ندارند و وابسته به سایر حوزه های علمی-فنی هستند.
با وجود سابقه چشــمگیر این امر، علت استفاده ترکیبی از 
دانش دیگر رشته ها هنوز واضح نیست و شرایط دقیقی که 
منجر به همگرایی فناوری ها می شوند مشخص نشده است. 
تعدادی از دانشمندان، عوامل مؤثر در همگرایی را با استفاده 
از رویکردهای کاوشــی تخمین زده انــد و موانع اجتماعی 
موجود بر ســر راه درآمیختن با دیگــر واحدهای تحقیق و 
توسعه را در حوزه های علمی-فنی مختلف، روشن ساخته اند. 
برخی از تحقیقات تجربی نیز گرایش طبیعی و منحصربه فرد 
به مشــارکت در تحقیقات میان رشــته ای را آشکارا نشان 
داده اند. ولی با ایــن  وجود، تنها تعــداد اندکی از مطالعات 
گذشته، تأثیر ویژگی های واحدهای تحقیق و توسعه را در 

ظهور همگرایی فناوری ها، به صورت تجربی نشان داده اند.
در راســتای تکمیل تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، 
این مطالعه، راهبردهای عملی واحدهای تحقیق و توسعه را 
در درگاه ورود به همگرایی فناوری ها، به ویژه در حوزه های 
متمایز علمی-فنی، به نمایش می گذارد. این امر مخصوصاً در 

حوزه های بزرگ علمی-فنی صورت گرفته است.
بســیاری از برنامه های موجــود جهت ترویــج همگرایی 
فناوری هــا، در زمینه میزان اثربخشــی فعالیت های خود 
اطمینان ندارنــد. ولی با تعیین اینکــه همگرایی در کجا و 
چگونه رخ می دهد، جستجو و کاوش در زمینه نحوه ترویج 
آن، می توان درک گسترده تری از همگرایی به دست آورد و 
از این رهگذر، امکان به پیش خواندن همگرایی فناوری ها را 

با حداکثر سرعت ممکن فراهم آورد.
قسمت های بعدی مطالعه به این ترتیب طبقه بندی شده اند: 
بخش بعدی، مفهوم همگرایــی فناوری ها را به طور خالصه 
مورد بحث قــرار می دهــد. در ادامه روش های ســنجش 
همگرایی فناوری ها و چارچــوب کاوش مفهوم همگرایی 
در میان حوزه های علمی-فنی معرفی شده و برای هر یک از 
آن ها فرضیه ای ارائه می شود. در پایان داده ها و روش تحقیق 

بحث شده و سپس یک نتیجه گیری کلی ارائه می شود. 

۲� پیش زمینه و فرضیه های نظری

۲-1� تعریف همگرایی فناوری ها
مفهــوم واقعــی "همگرایــی" بــا مفاهیــم "ادغــام3" و 
"میان رشته ای۴" که در تحقیقات علمی رایج اند، تفاوت دارد. 
تفاوت اصلی همگرایی با ادغام این است که محصول ادغام، 
زیر بخشی واقع در مکان اجزای سازنده است. ولی محصول 
همگرایی، جایگاه جدیدی برای خود اختیار می کند. مفهوم 
میان رشته ای نیز ادغام و یکپارچه ســازی را تنها در سطح 
رشــته ای مشــخص می کند. بااین همه، این دو عبارت در 
بسیاری از موارد، مفهوم مشابهی با همگرایی داشته و می توان 
از آن ها به جای عبارت همگرایی استفاده کرد. به عالوه، غالباً 

میان این عبارات تفاوتی در نظر گرفته نمی شود.
مسئله مهم، اجزای همگرا شــونده و زمان وقوع این پدیده 
اســت. در کنار سلسله مراتب فرایند توســعه محصوالت و 
خدمات جدید، همگرایی را می توان در سه دسته طبقه بندی 
کرد: ۱( همگرایی علوم۵، که به وسیله  آن، رشته های علمی 
مختلف با یکدیگر ادغام می شــوند. ۲( همگرایی فناوری6 
که به وسیله  آن، فناوری های توسعه یافته برای کاربردهای 
مختلف با یکدیگر ترکیب می شوند. 3( همگرایی صنایع۷، که 
به وسیله  آن، شرکت های مختلف با وجود تفاوت در پایه های 
فنی، زمینه هــای کاربردی، گروه های مــورد هدف و بازار 
مصرف، با یکدیگر متحد می شوند. در حالت کلی، همگرایی 
فنــاوری ، در میان کشــف نوآوری های علمــی و فعالیت 
واحدهای تجاری رخ می دهد. ولــی این پدیده را نمی توان 
تنها منحصر به این قسمت دانست. چراکه همگرایی فناوری، 
در حین همگرایی رشــته های علمی، فناوری ها و بازارهای 

مصرف نیز تکامل می یابد.

۲-۲� سنجش همگرایی فناوری ها
تعدادی از مطالعات مشــابه در زمینه همگرایی علوم نیز بر 
روی همگرایی رشــته های بزرگ تمرکــز کرده اند. یکی از 
مطالعات گذشته با استناد به نتایج حاصل از تحلیل ارجاعات 
نشریات در شــش حوزه تحقیقاتی بزرگ، نشان داد که در 
طول 3۰ سال اخیر، همگرایی میان رشته های متمایز بزرگ 
حدود ۵ درصد افزایش یافته است که از نرخ رشد همگرایی 

میان رشته های همسایه بسیار کمتر است.
با توجه به این کشفیات، می توان استدالل 
کرد که اکثر طبقه بندی های انجام شده در 
زمینه علوم و فناوری بــا یکدیگر متقاطع 
بوده و این تقاطع میان حوزه های تحقیقاتی 
همســایه، منجر به اغراق در زمینه میزان 
همگرایی میان آن ها شــده است. به طور 
مشــابه، این مطالعه بر اساس کاربردهای 
چندگانه مقاالت منتشرشــده در زمینه 
مباحث ماکرو، به این نتیجه رسیده است که 
گرایش به همگرایی در حوزه های تحقیقاتی 
ماکرو متفاوت اســت و می بایست تحلیل 
همگرایی علوم در ســطح ماکــرو را اصل 

قرار داد.
بااین وجود، چنین روش های کتاب سنجی 
و مقاله ســنجی را نمی توان بــدون ایجاد 
تغییرات، در این مطالعه به کار برد. چراکه 
نشریات دانشگاهی قادر به ارائه دانش فنی و 

تجاری و فعالیت های ابتکاری نیستند. اما اسناد پتنت، منابع 
وسیعی برای توصیف چنین اطالعاتی هستند و امکان درک 
ارتباطات میان صنایع، ملیت ها و فناوری های مختلف را بر 

پایه ابتکارات فنی و جریان دانش فراهم می آورند.
به همین دلیل، ما روشی جایگزین برای سنجش همگرایی 
فناوری ها پیشنهاد می دهیم که بر اساس اسناد پتنت های 
چند مالکی۸ اســت. همانند مطالعات مربوط به همگرایی 
علوم، نکته کلیدی برای سنجش صحیح همگرایی فناوری ها، 
تعیین سرچشــمه اصلی دانش فنی اســت. با پذیرش این 
فرضیه که دانش فنی، حاصل از فرایندهای توسعه و تحقیق 
است، یکی از روش های منطقی برای این کار این است که 
پروژه های تحقیق و توسعه را منبع حوزه های علمی-فنی 
بدانیم. علی رغم وجود مســیرهای متنوعــی که درنهایت 

منجر به ظهــور فناوری های جدید می شــوند، هر فناوری 
در حال رشــد، با دانشــی همراه اســت. درواقع، برخی از 
دانشمندان معتقدند که همگرایی را می توان بر پایه پروژه ها 

و پروپوزال ها سنجید.
۲-۳� نیروهای محرک و پیش ران همگرایی

نیروهای محرک همگرایی از دیدگاه های متنوعی مورد بحث 
قرار می گیرند، زیرا همگرایــی در بافت های مختلفی انجام 
می شود. به همین دلیل، دانشمندان به عوامل فنی، موانع 
مؤسساتی و جنبه های ســاختاری این ارزیابی و مشکالت 
بنیادی آن توجه ویژه ای داشته و مجموعه آن ها را در احتمال 
وقوع همگرایی و میزان موفقیت آن مؤثر دانسته اند. ما با در 
نظر گرفتن عوامل و مشــکالت مذکور، نیروهای محرک و 
پیش ران همگرایی را در بافت سازمانی مرور کرده و سپس بر 

اساس هر بافت، فرضیه ای ارائه خواهیم داد.

۲-4� بافت سازمانی در همگرایی فناوری ها
از دیدگاه اقتصادی، ساختار مشوق، یکی از کلیدهای حیاتی 
برای تحریک افراد و ســازمان ها جهت تولید دانش جدید 
اســت. اما در زمینه تولید همگرایی، بافت های ســازمانی 
نظیر چارچوب های سازمانی و ساختارهای مشوق، نقشی 

بازدارنده در تحقیقات مربوط به همگرایی ایفا می کنند.
منطق و استدالل ذکرشــده در مورد نقش بافت سازمانی، 
اساساً بر پایه این فرضیه بناشده است که هر نهاد و سازمان، 
از منابع نهفته و آشکار متنوعی برخوردار است. روش های 

تمیز دادن سازمان ها بر اساس منابع آن ها، متنوع است. ولی 
دانشمندان عموماً سازمان های مرتبط با فعالیت های تحقیق 
و توسعه را بر اساس درک خود از سیستم نوآوری های ملی، 

در سه دسته دانشگاه، صنعت و دولت طبقه بندی می کنند.
به طور مشابه، واحدهای تحقیق و توسعه کره ای به مؤسسات 
تحقیقاتی دانشگاهی، صنعتی و دولتی تقسیم بندی می شوند 
و ویژگی های هر بخــش نیز با دیگری متفاوت اســت. در 
حالت کلی، دانشگاه ها به کشــف دانش علمی- فنی جدید 
می پردازند، و مؤسســات تحقیقاتی دولتی، بر روی انطباق 
فناوری های پیشرفته و توسعه فناوری های کاربردی، جهت 
معرفی آن ها به صنعت متمرکزند. برخالف این دو مؤسسه 
تحقیقاتی عمومی، شــرکت های خصوصی یــا به عبارتی 
صنعت، بر روی توسعه فناوری ها جهت استفاده خودشان 
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متمرکزند.
میزان ریسک توسعه فناوری های همگرا، بسته به مقاصد و 
ویژگی های داخلی، از بخشی به بخش دیگر متفاوت است. 
شرکت ها باید پس از توســعه فناوری، هزینه هایی را صرف 
فعالیت های تجاری ســازی نظیر بازاریابــی و تولید کنند. 
برخی از فناوری های توسعه یافته را می توان در بازار معامله 
کرد. ولی این دادوستد در بهترین حالت نیز از کمترین سود 
ممکن برخوردار است. به عالوه، نتایج اصلی حاصل از ارزیابی 
توسعه فناوری در دانشــگاه ها، عموماً به صورت پتنت ها و 
مقاالت دانشگاهی اســت که در کوتاه مدت قابل رؤیت اند. 
درحالی که خروجی ها و نتایج عملی برای شــرکت ها نظیر 
کاهش هزینه ها، رشد نرخ فروش و نفوذ در بازار مصرف در 
کوتاه مدت قابل تشخیص نیســت. به همین دلیل، ریسک 
احتمالی در توسعه فناوری برای شرکت ها از دیگر بخش ها 
بیشتر اســت. درنتیجه، شــرکت ها در زمینه فعالیت های 
تحقیق و توسعه، محتاط تر از سایر بخش ها عمل می کنند. 
به عالوه، شرکت ها عموماً برای همکاری در برنامه های تحقیق 
و توسعه موردحمایت دولت، که ریسک و نتایج احتمالی باال 
دارند، بی میل هستند. چراکه مقامات اداری در زمینه نتایج 
حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعه، وسواس زیادی دارند 

و همچنین تغییرات سیاسی آینده قابل پیش بینی نیست.
ازآنجایی کــه فناوری های همگرا عموماً از ریســک باالیی 
برخوردارند، شرکت ها برای توســعه این فناوری ها به ویژه 
از طریق برنامه های تحقیق و توســعه موردحمایت دولت، 
بی میل هستند. برخالف آن ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
دولتی با ریسک کمتری برای توسعه فناوری ها مواجه اند، 
زیرا موانع اندکی برای محققان در این مؤسسات تحقیقاتی 

عمومی وجود دارد.
با توجه به موارد ذکرشــده، می توانیم در مــورد رفتارهای 
راهبردی شرکت ها، دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی 
در توســعه فناوری های همگرا به طور مستقل، فرضیه های 

زیر را ارائه کنیم: 
فرضیه ۱-۱: احتمال توســعه فناوری های همگرا به وسیله  

شرکت های خصوصی اندک است.
فرضیه ۱-۲: احتمال توســعه فناوری های همگرا به وسیله  

دانشگاه ها باال است.
فرضیه ۱-3: احتمال توســعه فناوری های همگرا به وسیله  

مراکز تحقیقاتی دولتی باال است.
از طرفی سازمان ها، به ویژه شرکت های خصوصی، در مواجهه 
با مســائلی مانند فعالیت های تحقیق و توسعه که ریسک 
باال دارند، راهبرد مشــارکتی اتخاذ می کننــد. این پدیده 
بر پایه فرضیه منبع محور، قابل توجیه اســت. بر طبق این 
فرضیه، هر سازمانی، به صورت مجموعه ای از صالحیت ها و 

شایستگی های خود در نظر گرفته می شود.
با اســتناد به این نظریه، هر ســازمان در تالش اســت تا با 
گروه هایی همکاری کند که از نظر منابع موجود، مکمل وی 
باشند؛ زیرا برای موفقیت این سازمان، به فناوری های موفق 
متمایزی نیاز است. اما از طرفی، تجمع فناوری های شایسته 
با ریســک هایی اعم از، عدم اطمینان از موفقیت تجاری و 
هزینه احتمالی باال همراه است. درنتیجه، شرکت ها از راهبرد 
مشارکتی استفاده کرده و ریسک فعالیت را با شریکان خود 
قسمت می کنند. این راهبرد به ویژه در زمینه فعالیت های 
تحقیق و توسعه بسیار رایج است، زیرا نتایج حاصل از نوآوری 

در فناوری ها را بهبود می بخشد.
بنابراین شــرکت ها در صورت بر عهده گرفتن فعالیت های 

تحقیق و توسعه کاوشــی، به همکاری با مراکز تحقیقاتی 
عمومی )دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی( تمایل پیدا 
می کنند. از این فعالیت ها می توان، به نوآوری ریشه ای۹ در 
محصوالت و نفوذ در یک بازار مصرف جدید اشاره کرد. این 
مشارکت، زمینه دستیابی به جدیدترین اطالعات علمی و 
فنی، و نیز دستیابی به نیروی کار ارزان بخش های عمومی 
را برای شرکت فراهم می کند. از دیگر مزایای این مشارکت 
می توان، به فرصت یافتن مسیرهای فنی جدید و درنهایت 

بهبود نتایج شرکت اشاره کرد.
یکی دیگر از علل ارجح دانستن مشارکت با مراکز تحقیقاتی 
عمومی، در زمینــه فعالیت های تحقیق و توســعه به ویژه 
تولید فناوری های همگرا این است که فناوری های همگرا، 
شــرکت ها را به ورود به بازارهای مصرف متقاطع تشــویق 
می کنند و درعین حال، ریســک باالیی را در حین فرایند 
توســعه به دنبال دارند. از طرفی، این مشارکت راهبردی، 
موانع چشــمگیری برای مراکز تحقیقاتــی عمومی ایجاد 
نمی کند. درواقع، محققان این مراکز نیز از این مشــارکت 
به شکل های مختلف بهره مند می شوند. برای مثال، کسب 
مجوزهای موردنیــاز احتمالی از طریق این مشــارکت ها 
ساده تر می شود و این محققان در آینده از سود حاصل از این 

مجوزها نیز از نظر مالی بهره مند خواهند شد.
تمایل مؤسسات تحقیقاتی دولتی به مشارکت با دانشگاه ها، 
در تولید فناوری های همگرا نیز منطقی به نظر می رســد؛ 
زیرا منابع موجود در دانشگاه ها برای این مؤسسات دولتی 
ارزشمند اســت. این مراکز جهت ســازش و تطبیق دادن 
فناوری های پیشرفته، به منبعی برای کسب اطالعات علمی و 
فنی جدید نیاز دارند و دانشگاه ها بهترین گزینه برای حصول 
چنین اطالعاتی هســتند. این دانش جدید در زمینه علوم 
و فناوری، فرصت های منحصربه فــرد و بدیعی را در اختیار 
مؤسســات تحقیقاتی دولتی قرار می دهــد تا فناوری های 
جدید را با مؤسسات خود ادغام کنند. دانشگاه ها نیز از این 
مشارکت بهره برده و قادر خواهند بود کاربردهای احتمالی 

فناوری های خود را گسترش دهند.
درنتیجه، مطالب ذکرشده را می توان به صورت زیر خالصه 

کرد: 
فرضیه ۲-۱: احتمال مشارکت شــرکت های خصوصی با 

دانشگاه ها، برای توسعه فناوری های همگرا باال است.
فرضیه ۲-۲: احتمال مشارکت شــرکت های خصوصی با 
مراکز تحقیقاتی دولتی، برای توســعه فناوری های همگرا 

باال است.
فرضیه ۲-3: احتمال مشــارکت مراکز تحقیقاتی دولتی با 

دانشگاه ها برای توسعه فناوری های همگرا باال است.

۳� داده ها و روش شناسی
۳-1� منابع داده ها

ما به منظور نمایش راهبردهای توسعه فناوری های همگرا 
به صورت عملــی، از داده های به دســت آمده در مرکز ملی 
ارائه اطالعات علمی و فنی۱۰ استفاده کرده ایم. این داده ها، 
اطالعاتی را در زمینه ویژگی های برنامه های تحقیق و توسعه 
موردحمایت دولت و نتایج آن ها را دربر دارند. محققانی که 
پروژه های تحقیق و توســعه موردحمایت دولت را بر عهده 
می گیرند، باید نتایج حاصل از آن ها مانند پتنت ها را به عنوان 

خروجی پروژه به ثبت برسانند.
داده های موجود در این بانک اطالعاتی بدیع، در بازه زمانی 
گســترده و حوزه های فنی مختلف جمع آوری شده است 

و به وســیله  آن ها می توان راهبردهــای عمومی واحدهای 
تحقیق و توسعه برای همگرایی فناوری ها را نشان داد. این 
بانک اطالعاتــی، به ویژه در زمینه واحدهایــی که از منابع 
عمومی تحقیق و توسعه استفاده می کنند، سودمند است. 
از ســال ۲۰۱۰، تعداد کل پتنت های حاصل از پروژه های 
تحقیق و توســعه موردحمایت دولت، 66۲۴۴ عدد و بازه 
زمانی درخواســت ثبت پتنت از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۰ 

بوده است.
در کشور کره، اداره نوآوری های علمی و فنی۱۱ نیز از توسعه 
فناوری های جدید در آینده خبر داده است، که شش حوزه 
فنی اصلی برای همگرایی یعنی فناوری نانو، زیست فناوری، 
فناوری اطالعات، فنــاوری انرژی۱۲، فنــاوری فضایی۱3 و 
فناوری فرهنگی۱۴ را شــامل می شــوند. اکثــر پروژه های 
تحقیق و توسعه نیز در این شش حوزه طبقه بندی شده اند. 
پروژه هایی که در این شش حوزه نمی گنجند در دسته ای به 

نام ETC قرار می گیرند.
پتنت هــای ثبت شــده در برخــی حوزه ها نظیــر: حوزه 
فناوری های ماکرو، حاوی اطالعات کامل و کد شناســایی 
نشانگر پروژه مربوطه نیستند. ما در این مطالعه جهت نشان 
دادن عوامل مربوط به زمینه های ذکرشده، از این پتنت ها 
صرف نظر کرده ایم. بنابراین، تعداد پتنت های مورداستفاده 
در این مطالعه، ۵3۸۴۷ عدد است. تعدادی از پتنت ها فعاًل از 
سوی اداره حقوق فکری کره۱۵، مجوز ثبت دریافت نکرده اند. 
منطقی است که این پتنت ها را حاصل از فعالیت های تحقیق 
و توســعه بدانیم، کما اینکه بعضی از این پتنت ها در حین 
فرایند ثبت همچنان در حال بررســی هستند. بنابراین ما 
در این مطالعــه از پتنت های فاقد شــماره ثبت، صرف نظر 

نکرده ایم.

۳-۲� متغیرها و روش ها
مالکیت چندگانه پروژه های تحقیق و توسعه برای دریافت 
پتنت، نشــان از همگرا بودن فناوری هــای تولیدی دارد. 
محققان در حین برنامه ریزی پروژه های تحقیق و توســعه، 
حوزه هایی از فناوری های ماکرو را که پــروژه بر پایه آن ها 
بنا شده است، مشخص کرده و سپس طرح مذکور را جهت 

دریافت بودجه به آژانس های مختلف ارسال می کنند.
در صورت تأیید شــدن طرح ارائه شــده، محققان پروژه را 
بر عهده گرفته و آغاز می کنند. این محققان می بایســت در 
حین انجام فعالیت های تحقیق و توســعه و یا پس از اتمام 
آن ها، پتنت های تولیدشده را ثبت کرده و اطالعات مربوط 

به پروژه های استفاده شده را در آن ها لحاظ کنند.
با توجه به مسائل قانونی مرتبط با مالکیت پتنت ها و توزیع 
ســود حاصل از آن ها مانند هزینه مجــوز پتنت، محققان 
به دقت و بر اساس نسبت همکاری، به پروژه های تحقیق و 
توسعه مشارکت کننده در تولید پتنت اشاره می کنند. برخی 
از پتنت های حاصل از پروژه های تحقیق و توسعه، تنها در 
یک حوزه خاص از فناوری های ماکرو بوده و مالکیت چندگانه 
و یا تکی دارند. ولی برخی دیگر در حوزه های متنوعی بوده 
و مالکیت چندگانه دارند. مالکیت چندگانه، نشــان دهنده 
همگرایی فناوری است؛ چراکه محققان، دانش فنی مرتبط 
با حوزه های فنی مختلف را با یکدیگــر ادغام کرده و به کار 
گرفته اند. بنابراین ازاین پس، ما این نوع پتنت ها را "پتنت های 
همگرا" تعریف می کنیم. ما یک متغیر وابسته "همگرایی" نیز 
تعریف می کنیم که مقدار این متغیر در صورت همگرا بودن 
پتنت، یک )۱( و در صورت همگرا نبودن آن، صفر )۰( خواهد 

بود. متغیرهای نشان دهنده سازمان های شرکت کننده در 
توسعه فناوری نیز منحصراً به صورت متغیرهای ساختگی 
زیر مشخص می شوند. برای مثال، Indu نشانگر این است که 
بخش صنعتی به تنهایی و بدون کمک از جانب دانشگاه ها و 
مؤسســات تحقیقاتی دولتی، به توسعه فناوری می پردازد. 
به این ترتیــب، درصورتی که بخش صنعتــی به تنهایی این 
کار را انجــام دهد، مقدار متغیر Indu برابــر ۱ و در غیر این 
صورت برابر ۰ خواهد بود. به طور مشــابه، ما متغیر Univ را 
برای دانشگاه ها و متغیر Gov را برای مؤسسات تحقیقاتی 
دولتی در نظر می گیریم. برای حالت های مشــارکتی نیز از 
 Indu-Gov، Univ-Gov ترکیبات این سه متغیر به صورت

و Indu-Univ-Gov بــا قواعدی مشــابه حالت های تکی 
اســتفاده می کنیم. برخی از افراد معتقدنــد که میان یک 
شرکت و مجموعه ای متحد از شــرکت ها در زمینه توسعه 
فناوری تفاوت وجود دارد. به طور حتم، این دو حالت یکسان 
نیســتند. ولی بااین وجود، ما معتقدیم که بهتر است برای 
تحلیل، حاشیه مرزهای ســازمانی را به صورت مرزهای هر 
بخش تعریف کنیم. شــرکت ها از راهبرد مشارکتی جهت 
کاهش ریســک و هزینه های مرتبط با فعالیت های تحقیق 
و توسعه اســتفاده می کنند. این تمایل به مشارکت، به ویژه 
در صورت باال بودن ریســک فنی، خود را نشــان می دهد. 
ازآنجایی که توسعه فناوری های همگرا ریسک باالیی دارد، 

ما ابتدا بخش های مختلف یعنی صنعت، دانشگاه و مؤسسات 
تحقیقاتی دولتــی را از یکدیگر متمایز کرده و ســپس بر 

مشارکت های بین بخش ها تمرکز کردیم.
به عالوه، برخی از ســازمان های متفرقه نیز وجود دارند که 
نمی توان آن ها را جزئی از دســته های ذکر شــده دانست. 
ولی با توجه به اینکه تعداد پتنت های تولیدشــده به وسیله  
این سازمان ها بســیار اندک اســت )کمتر از 3/3 درصد( ، 
ما متغیری برای این سازمان ها تعریف نکرده ایم. جدول ۱، 

خالصه ای از تعریف این متغیرها را نشان می دهد.

جدول 1، تعاریف متغیرهای مستقل و وابسته

نوع متغیرتعریفنام متغیر

Convergence.وابستهدرصورتی که پروژه تحقیق و توسعه تولیدکننده پتنت، از حوزه های متنوعی از فناوری های ماکرو بهره گرفته باشد، برابر با ۱، و در غیر این صورت برابر ۰ است

Indu.مستقلدرصورتی که بخش صنعتی به تنهایی به توسعه فناوری بپردازد، برابر 1 و در غیر این صورت برابر ۰ است

Univ.مستقلدرصورتی که دانشگاه به تنهایی به توسعه فناوری بپردازد، برابر 1 و در غیر این صورت برابر ۰ است

Gov.مستقلدرصورتی که مؤسسه تحقیقاتی دولتی به تنهایی به توسعه فناوری بپردازد، برابر 1 و در غیر این صورت برابر ۰ است

Indu-Univ.مستقلدرصورتی که بخش صنعتی و دانشگاه منحصراً با یکدیگر در توسعه فناوری همکاری کنند، برابر با 1 و در غیر این صورت برابر ۰ است

Univ-Gov.کز تحقیقاتی دولتی و دانشگاه منحصراً با یکدیگر در توسعه فناوری همکاری کنند، برابر با 1 و در غیر این صورت برابر ۰ است مستقلدرصورتی که مرا

Indu-Gov.کز تحقیقاتی دولتی منحصراً با یکدیگر در توسعه فناوری همکاری کنند، برابر با 1 و در غیر این صورت برابر ۰ است مستقلدرصورتی که بخش صنعتی و مرا

Indu-Univ-Gov.کز تحقیقاتی دولتی، بخش صنعتی و دانشگاه با یکدیگر در توسعه فناوری همکاری کنند، برابر با 1 و در غیر این صورت برابر ۰ است مستقلدرصورتی که مرا

جدول ۲، مقادیر میانگین، انحراف معیار۱6، بیشینه و کمینه متغیرهای مستقل۱۷ را نشان می دهد. جدول 3 مقادیر ضریب همبستگی متغیرها۱۸ را نشان می دهد. ضریب همبستگی ابزاری آماری 
برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی، با متغیر کمی دیگر است. از نتایج این جدول مشخص است هیچ رابطه حساسی میان متغیرهای مستقل وجود ندارد و درنتیجه، مشکل هم خطی 

چندگانه حادی به وجود نمی آید. تمامی محاسبات صورت گرفته در این جدول بر اساس معناداری آماری۱۹ ۹۵ درصد است.

جدول ۲-آمارهای توصیفی

بازه مشاهدهمیانگینانحراف معیارمینیممماکسیمممتغیر

Indu۱۰۰/3۰۲۰/۱۰۱۵3۸۴۷

Univ۱۰۰/3۷3۰/۱6۷۵3۸۴۷

Gov۱۰۰/3۴۵۰/۱3۸۵3۸۴۷

Indu-Univ۱۰۰/۴۲۰۰/۲۲۹۵3۸۴۷

Univ-Gov۱۰۰/۲۴3۰/۰63۵3۸۴۷

Indu-Gov۱۰۰/3۴۴۰/۱3۷۵3۸۴۷

Indu-Univ-Gov۱۰۰/33۴۰/۱۲۸۵3۸۴۷
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جدول ۳- روابط میان متغیرها

)۷( )۶(  )۵(  )4(  )۳(  )۲(  )1( متغیر

 )۱(  Indu۱      

)۲( Univ-۰/۱۵۱     

)3( Gov-۰/۱3-۰/۱۷۱    

)۴( Indu-Univ-۰/۱۸-۰/۲۴-۰/۲۱۱   

)۵( Univ-Gov-۰/۰۸-۰/۱۱-۰/۱۰-۰/۱۴۱  

)6(  Indu-Gov-۰/۱3-۰/۱۷-۰/۱۵-۰/۲۱-۰/۱۰۱ 

  Indu-Univ-Gov
)۷(

-۰/۱۲-۰/۱۷-۰/۱۵-۰/۲۰-۰/۰۹-۰/۱۵۱

در تحلیل های تجربی گزارش شده در قسمت بعد، ما ابتدا احتمال توسعه فناوری های همگرا را به صورت تابعی از متغیرهای مشخص شده در فرضیه، و نیز کنترل های فنی ذکرشده در باال، تخمین 
می زنیم. ازآنجایی که همگرایی یک متغیر دو شــاخه است، از روش تحلیلی پروبیت برای تخمین این متغیر استفاده می کنیم. الگوریتم مورداســتفاده برای تخمین پروبیت، به وسیله  نرم افزار 
STATA10 نیز بررسی  شده است. ما همچنین دسته ای از مدل های اضافی را که با دسته متغیرها و کنترل های ذکرشده متفاوت هستند، تهیه کرده ایم تا تأثیرات احتمالی خاص در تخمین ها را 

نیز بررسی کنیم.

جدول 4- احتمال متغیرها

انحراف معیارضریبمتغیر

Indu-۰/۵۴۸۰/۰۵۴

Univ۰/۲۷۹۰/۰۴۴

Gov-۰/۲۱۲۰/۰۴۷

Indu-Gov۰/۱۸۷۰/۰۴3

Univ-Gov۰/3۴۷۰/۰۴۸

Indu-Gov-۰/۵۷۹۰/۰۵۱

Indu-Univ-Gov-۰/۲33۰/۰۴۸

_cons-۱/3۷6۰/۰۴۱

Number of obs۵3۸۴۷

4� نتایج تجربی
جدول ۴ نشــان دهنده نتایج تجربی اســت. ضرایب هر متغیر، در چهار مدل منحصربه فرد 
طبقه بندی شده اند که اشکال مختلف نظریه های ارائه شده را نشان می دهند. انحراف معیار هر 

یک از ضرایب نیز در زیر ضریب مربوطه و در داخل پرانتز نمایش داده شده است.
در حالت کلی، نتایج به دست آمده، نشــان دهنده هماهنگی قوی میان نشانه های تخمینی و 
مفاهیم بوده و درنتیجه، استحکام مدل نظری ما را برای همگرایی فناوری ها به اثبات می رساند.

فرضیه های ۱-۱ و ۱-۲، با نتایج به دســت آمده همخوانی دارند ولی فرضیه ۱-3 با این نتایج 
مغایرت دارد. مؤسسات تحقیقاتی دولتی نیز همانند شرکت های خصوصی، تمایل چندانی به 
توسعه مستقل فناوری های همگرا ندارند، درحالی که دانشگاه ها برای این کار مشتاق تر هستند. 
ازآنجایی که هم دانشگاه ها و هم مراکز تحقیقاتی دولتی، جزئی از مؤسسات عمومی هستند، 
بنابراین به سادگی می توان حدس زد که این دو بخش از ویژگی های مشابه زیادی برخوردارند. 
بااین وجود طبق نتایج به دست آمده، میان تمایل این دو بخش برای توسعه فناوری های همگرا 
تفاوت چشمگیری وجود دارد. این مســئله در مورد فرضیه ۲-۲ نیز وجود دارد. درحالی که 
فرضیه های ۲-۱ و ۲-3 با نتایج همخوانی دارند. بنابراین فرضیه ۲-۲ رد می شود و نتیجه نهایی 
این است که شرکت ها برای توسعه فناوری های همگرا، به مشارکت با دانشگاه ها تمایل دارند، 

ولی به مشارکت با مؤسسات تحقیقاتی دولتی تمایل چندانی ندارند.
این نتایج در رابطه با بافت سازمانی هستند و نقش مهم دانشگاه ها را در همگرایی فناوری ها، 
همچنین ارجحیت پایین مراکز تحقیقاتی دولتی، به عنوان شریکی برای توسعه فناوری ها و یا 
به عبارتی، تأثیر نامحسوس این مراکز در همگرایی فناوری ها را نشان می دهند. نکته جالب توجه 
این است که تأثیر مثبت دانشگاه در حالتی که هر سه بخش با یکدیگر همکاری می کنند، بیشتر 
نمی شود. برعکس، تأثیرات منفی شرکت ها و مراکز تحقیقاتی دولتی با توجه به نتایج مرتبط با 

فرضیه های ۱-۱ و ۱-3، در حالت مشارکتی، بر تأثیرات مثبت دانشگاه غلبه می کند.

۵� بحث و نتیجه گیری
۵-1� بحث در زمینه تأثیرات سیاست

این مطالعه بر پایه بافت سازمانی بوده و این پرسش را پاسخ 
می دهد: همگرایی فناوری ها چگونه رخ می دهد؟

ما بر اساس تحلیل های چندگانه انجام شده بر روی حوزه های 
فنی مختلف، از غنی ترین و بدیع ترین بانک اطالعاتی که از 
بررسی تک تک برنامه های توســعه و تحقیق موردحمایت 

دولت در کره از ســال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹ به  دست  آمده است، 
اســتفاده کردیم. در حالت کلی، نتایج تجربی ذکرشده در 
باال، چارچوب فکری ما برای ارائه فرضیه ها را به اســتثنای 
توضیحات و فرضیه های مرتبط با مراکز تحقیقاتی دولتی، 
تا حد زیادی حمایت می کند. یــک روش مفید برای ارائه 
خالصه ای از یافته های ما، بحث در زمینه تأثیرات آن ها، در 
افزایش فرصت های موجود برای توسعه همگرایی فناوری ها 

و نیز نقش فعالیت های سیاســی برای تســریع این فرایند 
اســت. در این رابطه، تحلیل ها و بررسی های ما، یک نتیجه 
اصلی را به همراه داشته اســت. اصلی ترین یافته ما در این 
مطالعه، نقش مهم دانشــگاه در همگرایی فناوری ها است. 
شــرکت ها و مراکز تحقیقاتی دولتی، عموماً توانایی توسعه 
مستقل فناوری های همگرا را نداشته، یا تمایلی به این کار 
ندارند و غالباً با دانشگاه ها برای این کار مشارکت می کنند. 

در تمامی ضریب ها میزان احتمال کمتر از 0/01 در نظر گرفته شده است.

نتایج تجربی نشان می دهند که راهبرد مشارکتی شرکت ها 
برای نوآوری های بنیادی، می تواند راهبردهای آن ها برای 
همگرایی فناوری ها را نیز شامل شــود. بنابراین این نتایج، 
بر صحت توضیحات ذکرشــده دربــاره اهمیت نقش بافت 
ســازمانی در واحدهای توســعه و تحقیق برای همگرایی 
فناوری ها، تأکید می کننــد. این دیــدگاه تعمیم یافته به 
سیاست گذاران پیشــنهاد می کند تا با طراحی سامانه های 
مشــوق مناســب )برای مثال، حمایت مالی( ، تالش برای 
توســعه فناوری های همگرا را افزایش دهنــد. همچنین، 
فرایندهایی را که پس از اتمام فعالیت های توسعه و تحقیق 
آغاز می شــوند )برای مثال بازاریابی و جذب مشــتری( ، 
حمایت کنند و به این ترتیب، ریســک توسعه فناوری های 
همگرا را به ویژه برای شرکت های خصوصی، کاهش دهند. 
پرسش جالبی که در این قسمت مطرح می شود این است 
که چرا مؤسســات تحقیقاتی دولتی، باوجوداینکه همانند 
دانشــگاه ها جزئی از مراکــز تحقیقاتی دولتی محســوب 
می شوند، نقشی مشابه دانشــگاه ها در توسعه فناوری های 

همگرا ایفا نمی کنند؟
می توان چنین اســتدالل کرد که الگوی متمایز مؤسسات 
تحقیقاتی کشــور کره در همگرایی فناوری هــا، محتماًل 
به ویژگی های موضعی آن ها نظیر ســاختار تأمین بودجه 
ناپایدار، جو رقابتی ضعیف و دیدگاه های تحقیقاتی غیرقابل 
انعطاف مربوط اســت. دولت کره، تأمین بودجه کامل برای 
مراکز تحقیقاتی دولتــی را تضمین نمی کند. درنتیجه این 
مؤسسات برای بقای خود و دریافت بودجه، ملزم به رقابت با 
دیگر واحدهای تحقیق و توسعه هستند. در اتحادیه اروپا نیز 
سیستم مشابهی وجود دارد )برای مثال، فرانهوفر در آلمان، 

VTT در فنالند و TNO در هلند(.
بااین وجود، این مؤسسات اروپایی بودجه فراوانی از صنعت 
دریافت می کننــد درحالی که مؤسســات تحقیقاتی کره 
به دلیل عدم شایســتگی صنعتی، از این بودجه برخوردار 
نیســتند. درواقع، یکی از بررســی های انجام شده بر روی 

شــرکت های خصوصی نشــان می دهد که این شرکت ها، 
شــرکت های خصوصی دیگر و یا دانشــگاه ها را به عنوان 
شــریک برای نوآوری های فنی، به مؤسســات تحقیقاتی 
دولتی ترجیــح می دهند. زیرا ازنظر آن ها، این مؤسســات 
صالحیت و شایســتگی کافی را برای این مشارکت ندارند. 
چنیــن ارزیابی هایی حاکی از آن هســتند کــه محققان 
مؤسســات تحقیقاتی دولتی، به علت سیســتم سازمانی 
هرمی و روش هــای غیرقابل انعطاف ارزیابــی تحقیقات، 
توانایی و خالقیت کافــی برای به کارگیــری فناوری های 
جدید را ندارند. این ناتوانی ها سبب می شود که شرکت ها، 
دانشــگاه ها را به عنوان شریکی برای توســعه فناوری های 
همگرا، به مراکز تحقیقاتی دولتی ترجیح دهند. پرســش 
دیگری که باقی می ماند، این اســت که چرا اتحاد میان این 
ســه بخش در فعالیت های تحقیق و توسعه، تأثیر منفی در 
وقوع همگرایی فناوری ها دارد. می توان این گونه پنداشــت 
که افزایش تفاوت های سازمانی به دلیل اضافه شدن نهادی 
جدید به تحقیقات مشــارکتی، میزان خالقیــت را نیز در 
فرایندهای تحقیق و توســعه کاهش می دهد. تفاوت های 
ســاختاری و فرهنگی میان این بخش ها )دانشگاه، صنعت 
و مؤسسات تحقیقاتی دولتی( بسیار گســترده است. این 
تفاوت ها منجر به متفاوت بودن اهداف هر بخش می شود. 
به همیــن دلیل، واحدهــای تحقیق و توســعه در صورت 
مشارکت با دیگر بخش ها، اهداف موردنظر را در ابتدای کار 
با دقت و به طور واضح مشــخص می کنند تا احتمال تضاد 
و عدم توافــق در آینده کاهش یابد. ایــن رویکرد غیرقابل 
انعطاف، کارایــی فعالیت های تحقیق و توســعه را بهبود 
می بخشد، اما درعین حال، پتانسیل به کارگیری خالقیت را 
که عنصری مهم برای همگرایی فناوری ها به شمار می رود، 
کاهش می دهد. توضیحات ارائه شــده در زمینه مؤسسات 
تحقیقاتی دولتی و مشــارکت های چندجانبه، اندرزی نیز 
برای سیاست گذاران محسوب می شود. تأمین بودجه پایدار، 
صالحیت سازمانی باال و مشــارکت های تحقیقاتی متنوع 

و مناســب، همگرایی فناوری ها را تســهیل می کند. البته 
به کارگیری این اندرز نیازمند ارزیابی و تحقیق بیشتر است.

۵-۲� محدودیت ها و تحقیقات آینده
این مطالعــه تحقیقاتی، محدودیت هایــی دارد. اوالً بانک 
اطالعاتی بدیع و منحصربه فرد استفاده شده در این مطالعه، 
دید محدودی داشته و تنها داده های مربوط به فناوری های 
همگرای حاصل از، مجموعه ای از پروژه های تحقیق و توسعه 
را در اختیار ما قرار می دهــد. درحالی که احتمال همگرایی 
فناوری ها از طریق تنها یک پروژه تحقیقاتی نیز وجود دارد. 
البته بیشتر دانشمندان معتقدند که دانش فنی از طریق کنار 

هم گذاشتن فناوری های مرتبط موجود، تکامل می یابد.
این مطالعه می تواند مســیرهای معینی را برای تحقیقات 
آینده پیشنهاد دهد. اوالً، ســود واقعی حاصل از همگرایی 
فناوری ها را می توان از دیــدگاه مالی موردمطالعه قرار داد. 
تعدادی از مطالعات انجام شــده در زمینه همگرایی علوم، 
در راستای سنجش مزایای واقعی مشارکت های علمی، از 
روش تحلیل استنادی بهره گرفته اند. به طور مشابه، ارزیابی 
و تحلیل اســتنادی کیفیت پتنت ها می تواند، درک ما را از 
ماهیت همگرایی فناوری ها و راهبردهای واحدهای توسعه 

و تحقیق گسترش دهد.
ثانیاً، فناوری ها مکمل یکدیگر هســتند و نمایش کامل و 
تجربی این ویژگی آن ها می تواند، موضوع یکی از مطالعات 
بعدی باشد. مطالعات گذشــته عموماً از طریق تفسیرهای 
کیفی، نقش این ویژگی فناوری ها را در رشــد رشــته های 
خاص ارزیابی کرده، و به عبارتی، بر نقش مستقل هر فناوری 
در همگرایی فناوری ها تأکید کرده اند. در پایان، همان طور 
که در بخش محدودیت های این مطالعه ذکر شد، می بایست 
مطالعه ای مشابه با اســتفاده از داده های کلی تر انجام شود 
تا کلیت مطالعه ما را تقویت کند. ایــن داده های کلی باید 
در مناطق مختلف و از رویکردهــای متنوع برای همگرایی 

فناوری ها حاصل شوند.

 1- R&D
 2- Convergence
 3- Fusion
 4- Interdisciplinarity
 5- Science convergence
 6- Technology convergence
 7- Industry convergence
 8- Multi-assignation
 9- Radica
 10- National Science and Technology Information Service )NTIS(
 11- Office of Science and Technology Innovation(OSTI)
 12- Energy-technology)ET(
 13- Space-technology)ST(
 14- Culture-technology)CT(
 15- Korean Intellectual Property Office (KIPO)
 16- Standard deviations
 17- Independent variables
 18- Control variables

 ۱۹ - به این معنی که اگر احتمال وقوع یک پدیده بیش از ۹۵ درصد باشد در آن صورت آن پدیده تصادفی نیست
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 Seongykyoon Jeong, Sungki Lee, Jaeyun Kim, Seunghun Oh and Kiho Kwak, “Organizational Strategy for Technology Convergence” World Academy of Science,
Engineering and Technology, vol. 6, pp. 174–180, 2012
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استاد و مدیر مرکز نانو ساختار دانشگاه استنفورد

 فناوري هاي همگرا  از دیدگاه دکتر 
راجر توماس هاو

 دکتر راجر توماس هاو1 اســتاد دانشکده مهندسی برق و مدیر مرکز نانوساختار دانشگاه استنفورد می باشد. او مدرک کارشناسی خود را از دانشکده 
هاروی ماد2 دریافت کرد همچنین وی تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری خود را در زمینه مهندسی برق در دانشگاه برکلی3در سال های 1981و 
1984تکمیل کرد. حوزه های پژوهشــی موردعالقه  وی عبارت اند از: طراحی سیســتم های میکروالکترومکانیکی4، فرآیندهای ماشین کاری در 
ابعاد نانو و میکرو، و فرآیندهای خود مونتاژ. تمرکز اصلی تحقیقات وی از ســال 1980 تا چند سال اخیر، بر روی فناوری هایی برای یکپارچه کردن 
میکروسیستم ها بود که این کار، با ترکیب کردن مدارهای یکپارچه  ســیلیکونی و ساختارهای میکرومکانیکی انجام می شد. وی همچنین به تازگی 
حوزه  تحقیقات خود را به سیستم های نانوالکترومکانیکی تغییر داده است. او در سال های 1960 به عنوان یک عضو در IEEE و سال 2005 به عنوان 

کادمی ملی مهندسی ایاالت متحده انتخاب شد. یک عضو از آ

مصاحبه
به عنوان اولین سؤال، تعریف شما از فناوری های 

همگرا چیست؟
فناوری هــای همگرا یک اصطالح بســیار جامع اســت و 
می توان مثال های مختلفی از آن را بیان کرد. به طور مثال، 
ما در فناوری هایــی که در مقیاس مولکــول کار می کنند، 
پیچیدگی های بسیار زیادی را مشــاهده می کنیم. امروزه 
با کمک علم زیست شــیمی و تحقیقات زیست پزشــکی، 
می توانیم با کنترل بر این پیچیدگی ها، در راســتای بهبود 
زندگی بشریت قدم های بزرگی برداریم، این امر بسیار مهم 
می تواند علم پزشکی را دگرگون سازد. مثال دیگر، می تواند 
مواد معدنی باشــد که به کمک نانوفناوری و دسترسی به 
فضاهای خالی میان ســاختارهای مــواد معدنی می توان 
ساختارهای ســه بعدی آن ها را الگو زنی کرد و این قابلیت 
به فناوری میکروالکترونیک کمک شایانی نمود. بنده از این 

مثال ها برای روشــن کردن اهمیت همگرایی فناوری ها در 
راستای پیشبرد تحقیق و توسعه ســاختار معدنی استفاده 
کردم. مــا در حال حاضــر مثال هایی از شــرکت ها، مراکز 
تحقیقاتی-دانشگاهی و شــرکت های کوچک داریم که از 
فناوری نانو در مسائلی چون توالی سنجی دی ان ای استفاده 
می کنند. این فناوری ها می تواننــد مثال های خوبی برای 
همگرایی باشــند و به نظر من این مثال هایی که زده شد، 
تعریف همگرایی است. به طورقطع تقاضا برای توالی سنجی 
دی ان ای در آینده به دلیل کنجکاوی بشر بسیار باال خواهد 
رفت، ولی این فناوری تاثیر بسیار بزرگی نیزدرپزشکی خواهد 
داشت. یکی از بزرگ ترین ســرمایه گذاری های دولت فدرال 
در بیست وپنج سال گذشته، تحقیقات پیرامون ژنوم انسان 
بوده اســت که از این مورد هم می توان به عنوان یک مثال 

نام برد. البته مثال های متعدد دیگری نیز در سایر زمینه ها 
وجود دارد. یک نکته مهم در اینجا این است که هیچ فناوری 
بدون کاربردی وجود ندارد. شما نمی توانید یک فناوری را 
توسعه دهید و در قفسه کتابخانه  خود رها کنید. این فناوری 
درنهایت توســط دیگر محققان کشــف خواهد شد و برای 
جامعه ای که به آن نیاز دارد تجاری خواهد شد. نظر شخصی 
من این اســت که فناوری های همگرا نیاز پیش روی جامعه 

را شناسایی خواهند کرد و به سمت آن پیش خواهند رفت.

شبکه  ملی زیر ســاخت نانوفناوری بر روی  چه 
مسئله یا مسائلی تمرکز کرده است ؟

سازمان شــبکه ملی زیرســاخت نانوفناوری)NNIN(  که 
در سال ۲۰۰۴ تاسیس شــد، طبق برنامه  در سال آینده به 
بهره برداری می رسد و برای پاســخگویی به نیاز نسل آینده 

راه اندازی شده است. در این سازمان، چهارده مرکز تحقیقاتی 
و دانشگاهی به همراه تجهیزات و محصوالت مختلف فناوری 
نانو، به صورت یک شــبکه مرتبط باهم درخواهند آمد و از 
طریق سازمان یونیسف به صورت آزاد برای همگان فعالیت 
خواهند کرد. تمرکز ما روی بخش هــای تولید نانومواد در 
استنفورد خواهد بود. بیشــتر کاربران ما از صنایع محلی، 
شــرکت های کوچک و بزرگ و دانشــگاه ها خواهند بود؛ 
این یک تجربــه منحصربه فرد در به اشــتراک گذاری یک 
زیرساخت بســیار گران قیمت خواهد بود. شاید سؤالی که 
مطرح می شود این است که چرا دانشــگاه ها باید خواهان 
چنین سرویسی باشــند؟ به نظر من تجربه هایی که در یک 
شبکه به دست می آید، بســیار بزرگ تر از تجربه های درون 
محیط یک دانشــگاه اســت. در حال حاضر گروه بزرگی از 

کسب وکارهای نوپا وجود دارند که برخی از آن ها از دانشگاه 
استنفورد و برخی از دیگر دانشگاه ها هستند؛ این هم افزایی 
ایجادشده توســط این شــبکه می تواند باعث نوآوری های 
بزرگی شــود. نوآوری هایی که قبال انتظار آن را نداشته ایم. 
این ها فرصتی  خــوب و با ظرفیت نو آوری بــاال در مقیاس 
نانو اســت. کاربردهای این نوآوری ها بســیار وسیع است، 
به طوری که تا حدود ۲۵ درصد از پروژه های پزشکی کشور 
در مراکز ما انجام می شود. از ســوی دیگر، تمایل باالیی به 
تحقیقات در حوزه انرژی های ســبز وجود دارد. برای مثال، 
می توان از فوتونیک و سیستم های میکروالکتروشیمیایی که 
زمینه کاری من نیز می باشــد، نام برد. این موارد را می توان 
فناوری هایی نامید که برای یک هدف توســعه می یابند و 
درنهایت با دیگر فناوری ها همگرا می شوند. یکی از همکاران، 
به طور مشــابه فعالیت های ما را در دانشکده پزشکی انجام 

می دهد. وی دســتگاهی برای شناسایی سرطان پروستات 
ابداع کرده است، این محصول در مراحل پایانی تجاری سازی 
به سر می برد و یک موفقیت بزرگ برای مهندسی فوتونیک 
می باشــد. این محصول به صورت یک ردیاب کوچک داخل 
ســلول ســرطانی قرار می گیرد و وضعیت داخل سلول را 
بررسی می کند، درنهایت می تواند به یک روش درمان مؤثر 
تبدیل شود. این کار بیست سال قبل تقریبا غیرممکن به نظر 
می رسید اما اکنون در حال انجام است. تمام این فناوری ها 
که بر پایه نیمه رساناها توسعه  یافته اند، می توانند در آینده 
کاربردهای کاماًل نوین داشته باشند. علوم زیست شیمی نیز 
به کمک این فناوری ها خواهد آمد. این یک مثال خوب برای 

فناوری های همگرا بود.
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رشته های مختلف چگونه از کار شما درزمینه نانو 
فناوری مطلع می شوند؟

به نظر من فناوری های در مقیاس ۱۰۰ نانومتر، پتانســیل 
تجاری سازی بســیار باالیی دارند، این کار بخشی از اصول 
تعریف شده در کار ما می باشد. به نظرم متخصصین شیمی 
و زیست شــیمی در آینده، فعالیت های زیــادی در زمینه 
ساخت نانوساختارها خواهند داشت. برای مثال، می توان از 
نانوذرات و دیگر نانوساختارها نام برد که توسط فرآیندهای 
شیمیایی ساخته می شوند. متاسفانه هم اکنون تمرکز اصلی 
مرکز ما بر روی این سبک از موضوعات نیست. البته اخیرا ما 
یک مرکز جدید برای ارائه پشــتیبانی در این زمینه به خود 
اضافه کرده ایم. در ســوی دیگر محققانی که از تکنیک های 
لیتوگرافی استفاده می کنند، از فناوری نانو به عنوان فرصتی 
برای کاهش اندازه الگوها در مقیاس های کوچک نام  می برند. 
سیستم های پیچیده ای که قصد تولید آن ها را داریم، معموال 
نیازمند ساختارهای ســه بعدی هستند و می توانند از هردو 
تکنیک بهره ببرند. به نظرم یکــی از چالش های بزرگ در 
همگرایی، اســتفاده از دو دیدگاه شیمیایی و ماشینی برای 
ساخت)سیستم های پیچیده( می باشد. ما الگوهای اولیه و 
کارگاه هایی که بتوانند این کار را انجــام بدهند، در اختیار 
نداریم. البته محققانی در دنیا  هستند که بر روی همگرایی 
این فناوری ها کار می کنند. به نظر من اگر کاربردهای دیگری 
برای این حوزه پیدا شود، ســایر محققان نیز برای کار روی 
این مسئله راغب می شــوند که نتیجه آن، توسعه فناوری 

قدرتمندتری بر پایه کاربردهای اولیه است.

آقای دکتر، به نظر شما موانع پیش روی همگرایی 
چیست؟ 

به نظر من، مبحث برقراری ارتباط یکی از این موانع اســت. 
این مسئله زمانی بروز می کند که، شما محققانی دارید، که 
هرکدام از دنیای متفاوتــی آمده اند و نمی توانند با همدیگر 
ارتباط برقرار کنند. به طور مثال در یــک گروه تحقیقاتی، 
تعدادی از افراد از دانشــکده پزشــکی، برخی از دانشکده 
علوم شیمی و زیست شناسی، در کنار محققان و مهندسان 
فیزیک کاربردی، می خواهند باهم ارتباط برقرار کنند؛ این 
کار می تواند بسیاری از مرزها را از بین ببرد، در اینجاست که 
ارتباط بین محققین شــکل می گیرد. معموال محققان جزو 
دانشجویان تحصیالت عالی می باشند که توانایی بیشتری 
برای ارتباط با ســایر رشــته ها را دارند و می توانند با انبوه 
اطالعات محققان دیگر رشته ها کنار بیایند. به نظر من، ما 
گروهی از محققان را داریم که هنوز نتوانسته اند باهم ارتباط 
برقرار کنند و طی صحبتی که اخیرا با اعضای هیئت علمی 
دانشــکده علوم کامپیوتر داشــته ام، به نظرم رشــته علوم 
کامپیوتر می تواند به این قضیه کمک شایانی کند ولی اینکه 
دقیقا چطور می تواند محققان این رشته را درگیر پروژه کرد، 
در این لحظه مشخص نیست. من فکر می کنم شیوه تفکر ما 
در مورد تولید مصنوعی در مقیاس نانو و همه این فرایند های 
شیمیایی هنوز ادبیات مشــخصی برای برقراری ارتباط با 
سایر رشته ها را ندارد. در این ســطح باید به اندازه  دکترای 
شیمی از این علم اطالع داشته باشــیم و این عمال برای ما 
غیرممکن است. پیشــرفت همگرایی می تواند این موانع را 
از میان بردارد و این فرصت را ایجاد کند که محققان ســایر 
رشته ها شــیوه متفاوت تفکر خود را وارد کنند و این امر در 
این مرحله بسیار حائز اهمیت است. ما در استنفورد دانشکده 
طراحی داریم که جو کامال متفاوتی دارد، می توانند در این 

پروژه شــرکت کرده و اصول طراحی را در ایــن پروژه وارد 
کنند. ما حتی با اصول پایه ای و اولیه طراحی آشنا نیستیم و 
امروز این اصول همگی در نرم افزارها ثبت شده اند. الگوسازی 
روی ســطوح که انقالب صنعت الکترونیک را شروع کرد با 
کمک علوم کامپیوتر توانست پیچیدگی های سر راه خود را 
از میان بردارد. این پیچیدگی در آن زمان )بدون کمک علوم 
کامپیوتر( می توانست باالتر از حد توانمندی های بشر باشد، 
ولی درنهایت )فناوری حکاکی روی مدار( با سختی به دست 
آمد و به زبانی که قابل آموزش به همه باشد تبدیل شد؛ بدون 
اینکه نیاز باشد که در رشته های مختلف اطالعاتی در سطح 

دکتری داشت. به نظر من این اتفاق بسیار خوبی است.

راه کار افزایش گرایش محققان به پژوهش های 
همگرا چیست؟

به نظر من شــما نمی توانید به صورت مجــرد فناوری خلق 

کنید، اگر شــما به تاریخچه  فناوری ها نگاه کنید، بیشــتر 
آن ها برای کاربردهای خیلی خاص طراحی و اصالح شــده 
بودند و پس از گذشت مدت زمانی، خارج از کاربردهای اولیه 
مورداستفاده قرار گرفتند. با موفقیت و شکست در مراحل 
مختلف یاد می گیریــد که چطور کار را بهتــر انجام دهید. 
همچنین کاربرد پروژه باید مشخص باشد. اینکه هدف تولید 
سلول های خورشیدی ارزان اســت یا یک راه جدیدتر برای 
تولید زیست مولکول ها، یا ارزیابی سریع سرطان، که چالش 
بزرگی است. ممکن است فناوری های مختلفی توسعه یابند 
که با تمرکز ویژه روی یک زمینه مشخص کار می کنند ولی 
پس از تکامل آن توسط دیگر محققان توسعه  یافته و شاید 
حتی به طور کامل از زمینه اولیه فناوری جدا شود. چالشی 
که در حال حاضر بــا آن رو به رو هســتیم ورودی پروژه ها 
است. ما به اندازه کافی منابع و محقق نداریم تا بتوانند روی 
رشــته های تخصصی مختلف تمرکز کنند، به همین دلیل 
باید بین محققان بهترین هــا را انتخاب کنیم. اینکه بتوانیم 

مصاحبه

به همگرایی دست پیدا کنیم بسیار حائز اهمیت است. البته 
باید توجه داشته باشیم که ممکن اســت به نتیجه نرسیم. 
این یک واقعیت در تحقیقات اســت. این یک نگاه نادرست 
است که از هیچ نتیجه ای به جز یک فناوری مفید و کارآمد 
راضی نباشیم. برخی فناوری ها می توانند به صورت قابل اتکا 
عمل کنند بسیار ارزشمند اســت، به طوری که اگر شما ۸۰ 
درصد راه را برویــد و مابقی را برای تحقیقات دانشــگاهی 
باقی بگذارید، تقریبا اعتبار علمی خود را از دست می دهید. 
باید اضافه کنم که باید سایر جنبه های محصوالت خارج از 
آزمایشگاه مثل، ســالمت در نقل وانتقال و نگهداری را نیز 
موردتوجه قرار دهیم. یک جنبه دیگر که باید موردتوجه قرار 
گیرد سازگاری با محیط زیست است، محصول باید با دیدگاه 
چرخه عمر طراحی شود. حتی فناوری نیز باید این ویژگی را 
داشته باشد. یکی از فناوری های همگرا که در آینده می تواند 

بازیافت مواد خام از چرخــه طبیعت را در تمامی مقیاس ها 
انجام دهد، بردهای الکترونیکی هستند که به شکل امروزی 
نمی شکند و مدل ساختاری بهتری دارند، به طوری که شما 
می توانید محصول را تفکیک کرده و قسمت های گران قیمت 
و نانو ساختارها را که می تواند در سایر محصوالت استفاده 
شود جدا کنید. این نوآوری در ســازگاری با محیط زیست 
بسیار حائز اهمیت اســت. ما می توانیم درنهایت به فناوری 
دســت پیدا کنیم که می تواند در آینده سرمایه های بزرگی 
را به خود جذب کند. شــاید ما بتوانیم امروز به این چالش 
فکر کنیم و از ابتدای امر منابع کافی، برای توسعه این گونه  
فناوری ها اختصاص دهیم. بنابراین، اینکه فقط به کاربردهای 
محصول فکر نکنیم و این گونه ضوابط)محیط زیستی( را در 
نظر بگیریم، مانند نحوه دورریز زباله آن و نحوه بازیافت آن 

بسیار مهم است. 

نکته پایانی شما برای این مصاحبه؟
درنهایت بــه نظرم به جــز مســائل مربوط به انســان در 
فناوری های همگرا، مسائل مربوط به مردم در مسئله علوم 
اجتماعی و ارتباط بین مردم، کــه محققان علوم اجتماعی 
روی آن کار می کنند مهم هستند. ولی احتماال دیدگاه این 
محققان در ابتــدای کار برای انتخــاب فناوری های همگرا 
بسیار مهم تر است. به نظرم می توان روی این مسئله کارکرد 
و احتماال خیلی اثربخش خواهد بود. به نظرم این تصمیم تنها 
یک تصمیم فنی نیست، بلکه مهندسی در نقاط مرزی این 

مسئله می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

http://web.stanford.edu :منبع

1- Roger Thomas Howe
2- Harvey Mudd College
3- University of California, Berkeley
4- MEMS
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معرفی کتاب 

این کتاب، همگرایی  نانوزیست فناوری و سیستم های ارتباطی را بررسی کرده و مشخص می کند که چگونه 
همگرایی به صورت مســتقیم بر ماهیت ارتباط تاثیر می گذارد. خانم ســاندرا برامان نویسنده این کتاب، 

محققان را گرد هم آورده تا در زمینه های زیر به بررسی همگرایی بپردازند:
- اطالعات ژنتیکی و صحت آن ها؛

- مسائل و پیامدهای اجتماعی؛
- مسائل اقتصادی و حقوقی پیش آمده، توام با تولید و مالکیت اطالعات.

این کتاب، فرایندهای پیچیده ای را که هنگام تکامل زیست فناوری و فناوری اطالعات به وقوع می پیوندند، 
مورد بررسی قرار می دهد، به طوری که فصول آن تکامل ذکرشده را از جهات مختلف بررسی می کنند. 

در ابتدا کتاب با بررســی ویژگی ها و فضای مشــترک زیســت فناوری و فناوری های اطالعات دیجیتال، 
مانند فرا فناوری  آغاز می شــود. نتایج این بررســی هم ازلحاظ رویکردی که در ابتدای دوران پیشامدرن 
استفاده شده است و هم فناوری های صنعتی ای که خصوصیات مدرنیته را مشخص می کنند، متفاوت است. 
در مرحله بعد، این موضوع بررسی می شود که در تعامل با انواع اطالعات پردازش شده توسط دو فرافناوری، 
چه چیزی مفید است و چه چیزی مفید نیست. در فصول آخر نیز، ارتباط بین اطالعات و قدرت، به نگارش 
در آمده اند. این کتاب به علت تعریف یک دستور کار تحقیقاتی برای آینده پژوهش درزمینه ارتباطات، برای 
محققان و دانشــجویان علوم ارتباطات، مطالعات فرهنگی، فناوری های اطالعات و جامعه شناســی مفید 

می باشد..

زیست فناوری و ارتباطات

زیست فناوری و ارتباطات
Biotechnology and Communication عنوان اصلی

Sandra Braman نویسندگان

۲01۳ سال انتشار

انتشارات روتلیج ناشر

۵1۷ تعداد صفحات

9۷8041۵۶4۶08۶ ISBN

مبانی علمی موضوع

همگرایی دانش ، فناوری و جامعه: آن سوی همگرایی نانوفناوری، زیست فناوری، فناوری اطالعات و علوم شناختی
 Convergence of Knowledge, Technology and Society: Beyond

Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies
عنوان اصلی

Mihail C. Roco, William Bainbridge, Bruce Tonn, George Whitesides نویسندگان

۲۰۱3 سال انتشار

اسپرینگر ناشر

۹۷۸33۱۹۰۲۲۰3۱ ISBN

سیاست گذاری موضوع

این کتاب با هدف مستندسازی مهم ترین دستاوردهای موجود در حیطه همگرایی علم و فناوری، ازجمله: 
حوزه های همگرا، روش های همگرایی و پیامد های اجتماعی و حاکمیتی آن، طی ده سال گذشته تهیه شده 
اســت. منظور از همگرایی علم و فناوری، تعاملی پرشــتاب میان علوم، فناوری ها و جوامع متمایز، با هدف 
دستیابی به سازگاری متقابل، هم افزایی و یکپارچگی می باشد. این تعامل درنهایت منجر به ارزش افزوده برای 
منافع اجتماعی می گردد. همگرایی علوم و فناوری ها توسط دانشمندان و رهبران فکری سراسر جهان به عنوان 
پتانسیلی برای حل بسیاری از چالش های پیچیده دانش، فناوری و توسعه انسانی پذیرفته شده است. چهار 
حوزه ضروری و به  هم وابسته همگرایی علم و فناوری  در بخش اول این کتاب مطرح شده اند که عبارت اند از: 
  ،)NBIC( ۱-ابزارهای حیاتی مرتبــط با نانوفناوری، زیســت فناوری، فناوری اطالعات و علوم شــناختی
۲-سیستم های زیست محیطی در زمین 3- فعالیت های انسانی ۴-روش های همگرایی در حیطه فعالیت های 
اجتماعی.  در بخش بعدی، نتایج اصلی این همگرایی در حیطه پتانسیل فیزیکی  بشر، شناخت و ارتباطات، 
بهره وری و پیامد های اجتماعی، آموزش و زیرساخت های فیزیکی، پایداری و حاکمیت نوآورانه بررسی شده 
است. درنهایت می توان گفت که در این کتاب یک مدل جدید برای همگرایی ارائه شده و به منظور استفاده 

مؤثر و مطلوب از این پتانسیل، یک رویکرد حاکمیتیِ پویشگرایانه پیشنهاد شده است. 

همگرایی دانش، فناوری و جامعه:
 آن سوی همگرایی نانوفناوری، زیست فناوری، 

فناوری اطالعات و علوم شناختی

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Sandra+Braman&search-alias=books&field-author=Sandra+Braman&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Convergence-Knowledge-Technology-Society-Nano-Bio-Info-Cognitive/dp/3319022032/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1439747904&sr=8-1&keywords=Convergence+of+Knowledge%2C+Technology+and+Society%3A+Beyond+Convergence+of+Nano-Bio-Info-Cognitive+Technologies
http://www.amazon.com/Convergence-Knowledge-Technology-Society-Nano-Bio-Info-Cognitive/dp/3319022032/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1439747904&sr=8-1&keywords=Convergence+of+Knowledge%2C+Technology+and+Society%3A+Beyond+Convergence+of+Nano-Bio-Info-Cognitive+Technologies
http://www.amazon.com/Convergence-Knowledge-Technology-Society-Nano-Bio-Info-Cognitive/dp/3319022032/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1439747904&sr=8-1&keywords=Convergence+of+Knowledge%2C+Technology+and+Society%3A+Beyond+Convergence+of+Nano-Bio-Info-Cognitive+Technologies
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فصل مشترک مفهوم نانو فناوری با زیست شناسی، منجر به بروز ایده های متعدد برای استفاده از فناوری نانو 
در کاربردهای زیست فناوری شده است. خصوصیات نانو مواد منحصرا به اندازه ذرات و به نوع ماده بستگی 
دارد؛ به همین دلیل این مواد گزینه هــای جذابی برای بهبود کاربردهای معمول زیست پزشــکی، مانند 

دارو رسانی در بدن، تصویربرداری، درمان و تشخیص بیماری هستند. 
این کتاب به سه بخش دسته بندی شده است. بخش اول با نام » اصول و روش ها «، در توصیف سنتز، فراوری 
و ساخت رابط های زیستی از جنس نانو ماده می باشد. بخش دوم »اصول تعیین خصوصیات آن ها« و بخش 
آخر »کاربرد این رابط ها« را توضیح می دهد. این کتاب در قالب ســری کتاب های بسیار موفق »روش های 
زیست شناسی مولکولی« نوشته شده است. فصول آن شامل مقدمه ای در مورد عناوین مربوطه، فهرستی 
از مواد الزم و شناساگرها، مرحله به مرحله اصول آزمایشگاهی آسان و قابل تکرار، یادداشت هایی پیرامون 
عیب یابی و اجتناب از مشکالت شناخته شده می باشد. این کتاب معتبر و قابل فهم، قابلیت ها و فناوری های 

جدیدی را که در گذشته در پزشکی و زیست شناسی ممکن نبودند معرفی می نماید.

فصل مشترک نانومواد و زیست شناسی:

معرفی کتاب 

فصل مشترک نانومواد و زیست شناسی : اصول و روش ها
Nanomaterial Interfaces in Biology: Methods and Protocols عنوان اصلی

 Paolo Bergese , Kimberly Hamad-Schifferli نویسندگان

۲01۳ سال انتشار

انتشارات هیومنا ناشر

9۷81۶۲۷0۳4۶1۶ ISBN

مبانی علمی موضوع

نانوفناوری کاربرد های فراوانی در حوزه های تولید مواد، میکروالکترونیک ، سالمت، و کشاورزی دارد. این 
کاربرد تا حدی قابل مالحظه اســت که پیش بینی می شــود، تغییر حاصل از آن در میزان تولید، با انقالب 

صنعتی قابل مقایسه باشد. چنین تحول عمده ای همواره در تکاملی دو سویه با روابط اجتماعی بوده است. 
در این کتاب، نحوه تاثیرگذاری نانوفناوری بر عدالت و برابری در جامعه جهانی بررسی می گردد. نانوفناوری 
به احتمال زیاد باعث ایجاد شــکاف های جنســیتی، قومیتی، نژادی و وضعیت قدرت در بین کشــورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه خواهد شد؛ مگر اینکه هم اکنون اقداماتی برای ایجاد یک نتیجه متفاوت اتخاذ 
گردد. اگر گروه های محروم بخواهند، به جای کاســتی های کنونی، برابری بیشــتری در نانو داشته باشند، 
باید سازمان ها شیوه های خود را تغییر دهند و ایده های فرهنگی گسترده تر شوند. به احتمال زیاد در تحول 
ایجادشده، ساختارهای اقتصادی تغییر خواهند کرد و به سیاست گذاران و فرایندهای مشارکتی بیشتری 
نیاز خواهد بود، که با تاسیس نهادهای جدید برای رفاه اجتماعی، نظام اقتصادی جدید را شکل دهند. این 
کتاب پیامدهای اصلی فناوری های نوین و نقش نانوفناوری در اقتصادهای در حال ظهور را پوشش داده و 

شامل توصیه هایی برای اجتناب از عواقب اجتماعی منفی آن می باشد. 

نانوفناوری و چالش های حوزه عدالت، 
برابری و توسعه

نانوفناوری و چالش های حوزه عدالت، برابری و توسعه
 Nanotechnology and the Challenges of Equity, Equality and

Development
عنوان اصلی

 Susan E. Cozzens , Jameson Wetmore نویسندگان

۲01۲ سال انتشار

انتشارات اسپرینگر ناشر

9۷89400۷۳۳8۳1 ISBN

سیاست گذاری موضوع

 اصول و روش ها

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Paolo+Bergese&search-alias=books&field-author=Paolo+Bergese&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Kimberly+Hamad-Schifferli&search-alias=books&field-author=Kimberly+Hamad-Schifferli&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Susan+E.+Cozzens&search-alias=books&field-author=Susan+E.+Cozzens&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Jameson+Wetmore&search-alias=books&field-author=Jameson+Wetmore&sort=relevancerank
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ماهنامهفناوريهاي همگرا رویدادها 

کنفرانس بین المللی نانودارو، دارورسانی و مهندسی بافت

تاریخ شروع : ۱3۹۵/۱/۱۴ 
تاریخ پایان: ۱3۹۵/۱/۱۵

شهر : پراگ
کشور: جمهوری چک

http://nddte.com                          :وب سایت
عنوان اصلی:

The International Conference on Nanomedicine. Drug Delivery. and Tissue Engineering 
توضیحات : در کنفرانس محققانی از حوزه های نانوپزشــکی، مهندسی بافت و دارورسانی 
گردهم می آیند. در این کنفرانس محققان به تبادل ایده و نظر در این حوزه پرداخته و آخرین 

یافته های خود را با دیگران به اشتراک می گذارند.
ترکیب فناوری نانو و زیست فناوری، از مصادیق همگرایی در این کنفرانس است.

کنفرانس دنیای زیست فناوری و فناوری اطالعات

تاریخ شروع: ۱3۹۵/۰۱/۱۷
تاریخ پایان: ۱3۹۵/۰۱/۱۹

شهر: بوستون
کشور: ایاالت متحده آمریکا

www.bio-itworldexpo.com                             :وب سایت
Bio-IT World                                    : عنوان اصلی

توضیحات: از آغاز به کار اولین دوره کنفرانس و نمایشــگاه ســاالنه »دنیای زیست فناوری 
و فناوری اطالعات« در سال ۲۰۰۲، این نمایشــگاه خود را به عنوان یکی از رویدادهای برتر 
در حوزه کاربردهای فناوری اطالعــات و انفورماتیک مطرح کرده اســت. در این کنفرانس، 
فناوری هایی که در راستای توانمندسازی تحقیقات زیست پزشــکی، کشف و توسعه دارو و 
طرح های بالینی و مراقبت های بهداشتی مثمرثمر باشند، ارایه می شوند. شایان ذکر است در 
این کنفرانس، بیش از 3۰۰۰ متخصص علوم زندگی، دارویی، بالینیی، بهداشــت و درمان و 
فناوری اطالعات، از بیش از 3۰ کشور جهان حضور خواهند داشت. در این رویداد سه روزه، ۱3 

کنفرانس موازی و ۱6 کارگاه پیش از کنفرانس برگزار خواهد شد.

کنفرانس دنیای نانو

تاریخ شروع : ۱3۹۵/۱/۱6 
تاریخ پایان: ۱3۹۵/۱/۱۸

شهر : بوستون
کشور: ایاالت متحده امریکا

http://jnanoworld.com/nwc                             :وب سایت
NanoWorld Conference-2016                 :عنوان اصلی

توضیحات : هدف از این گردهمایی استفاده از نانوفناوری و علوم نانو، به منظور کشف راه حلی 
برای مشکالت پیش روی جهان در بخش های کلیدی انرژی، محیط زیست، فضا، سخت افزار 
و درمان بیماری ها می باشــد. در این همایش انجمن های علمی، پژوهشــگران، دانشمندان، 
تحلیلگران، سیاست گذاران، متخصصین صنعتی و کارآفرینان، پیرامون جنبه های کنونی و آتی 
این حوزه و چالش های موجود در زمینه تحقیق و توسعه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

کنفرانس بین المللی نانوزیست فناوری

تاریخ شروع : ۱3۹۵/۰۱/۱3
تاریخ پایان : ۱3۹۵/۰۱/۱۴

شهر : پراگ
کشور : جمهوری چک

http://nbconference.com      : وب سایت
International Conference on Nanobiotechnology   : عنوان اصلی
توضیحات : این کنفرانس ساالنه در حوزه نانوزیست فناوری برگزار می شود که هدف از آن 
گرد هم آیی محققانی از سراسر جهان در حوزه نانوزیست فناوری است. در این کنفرانس آخرین 
دستاوردهای نانوزیست فناوری و ایده های جدیدی در این حوزه بین محققان مبادله می شود. 

همکاری های تحقیقاتی مختلفی در حاشیه این کنفرانس شکل می گیرد.
این کنفرانس به دلیل ترکیب فناوری نانو و زیســت فناوری در قالب نانوزیست فناوری، جزء 

فناوری های همگرا محسوب می شود.

http://nbic.ir/event/nddte.com
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