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اخبار مبانی علمی 

ادغام پردازش نوری و کوانتومی در یک تراشه

اثرگذاری متقابل دو ذره از فاصله دو کیلومتر با کمک همبستگی کوانتومی

تلفیــق دو قابلیــت کوانتومــی و نوری در 
رایانه های نسل بعد، منجر به تحولی بزرگ 
درزمینــه رایانش خواهد شــد. بور نیترید، 
ماده ای اســت که توانایی ترکیــب این دو 
قابلیت را برای ساخت تراشه های کوانتومی 

نوری، میسر ساخته  است.
شاید نام “رایانه های نســل بعد”، رایانه های 
کوانتومــی و نــوری را برای ما یادآور شــود. 
رایانه های کوانتومی، دســتگاه هایی هستند 
که با استفاده از برهم نهی کوانتومی، می توانند 
کدهای باینری را باقدرت بسیار زیاد پردازش 
کنند و رایانه های نوری، بــدون اتالف انرژی 
و ایجاد گرما، داده  ها را با ســرعت نور ارسال 

می کنند.
هردوی این هــا می توانند منجــر به انقالبی 
درزمینه رایانش امروزی شوند. درحال حاضر، 
دانشــمندان در دانشــگاه صنعتی سیدنی 
ماده ای را کشــف کرده اند که توانایی ترکیب 
هردوی این قابلیت هــا را دارد. این ماده، بور 
نیترید با ساختار شــش ضلعی الیه ای است 
که ضخامتی به اندازه یک اتــم دارد. تاکنون، 
انتشــاردهنده های کوانتومی در دمای اتاق، 
تنها تکه های مواد بزرگ مانند الماس بوده اند 

که به راحتی قابل استفاده بر روی تراشه های 
کامپیوتری نمی باشند. اما قابلیت انتشار موجی 
از نور کوانتیده شــده در دمای اتاق توسط این 
ماده، آن را به مورد مناســبی برای ســاخت 
تراشه های کوانتومی نوری تبدیل کرده است. 
مهم ترین نکته در مورد این ماده، قیمت ارزان 
و سادگی فرآیند ســاخت آن است؛ بنابراین 
به راحتی می توان آن را در مقیاس های بزرگ تر 

نیز تولید کرد.
مایک فــورد، یکــی از محققــان این تیم 
تحقیقاتی می گوید: »این ماده در نوع خود، 
منحصربه فرد است. ضخامت آن در حد اتم 
اســت و عموما از آن به عنــوان روان کننده 
اســتفاده می شــود. بااین حــال بــا انجام 
محاســباتی دقیق به این نتیجه رســیدیم 
که این مــاده می تواند امــواج کوانتیده ای 
از نور)فوتون هــای تکی باقابلیــت انتقال 
اطالعات( را انتشار دهد. کشــف این ماده 
دستاورد بسیار مهمی به شمار می رود چراکه 
یکی از بزرگ ترین اهداف بشــر، ســاخت 
تراشه هایی اســت که به جای الکترون ها از 
نور برای انتقال اطالعات اســتفاده می کند، 
چنین تراشه ای عالوه بر سرعت باال نسبت 

به نمونه های موجود، حرارت کمتری را نیز 
نسبت به آن ها تولید خواهد کرد.«

در رابطه با کارایی امواج نــوری در رایانش 
کوانتومی، باید بدانیم که در یک رایانه  عادی، 
فوتون ها )ذرات نور( با قرارگیری در یکی از 
دو حالت قطبش عمودی یــا افقی، قادر به 
ذخیره سازی اطالعات در خود خواهند بود. 
اما فوتون ها با قرارگیری در حالت برهم نهی 
)یک حالــت منحصربه فــرد کوانتومی که 
فوتون ها به صورت همزمــان در هر دو نوع 
قطبش عمــودی و افقی قــرار می گیرند( 
می تواننــد بــه ذرات کوانتومی)کیوبیت( 
تبدیل شوند. این امر در هر دو زمینه  امنیت و 
توان پردازشی نکته مهمی محسوب می شود.

ایگور آهارونوویچ یکی دیگر از اعضای این تیم 
تحقیقاتی می گوید: »با استفاده از فوتون های 
تکی می توانید سیستم های ارتباطی بسیار 
ایمن بسازید. هر فوتون را می توان به عنوان 
یک ذره کوانتومی به کار گرفت. اما ازآنجاکه 
امکان شنود از فوتون های تکی وجود ندارد، 
بنابرایــن اطالعات موجــود در آن ها ایمن 
هســتند.« ترونگ توآن ترن ، دانشــجوی 
دکتری در این رابطــه می گوید:»تولید این 
ماده بسیار ساده اســت و دوام بسیار باالیی 
نیز دارد، چراکه از آن می توان در دمای اتاق 
استفاده کرد، قیمت پایینی دارد، پایدار است 

و مقدار زیادی از آن نیز در دسترس است.«
www.sciencealert.com : منبع

پژوهشــگران دانشــگاه اســتنفورد برای 
اولین بار موفق به اثرگذاری دو ذره از فاصله 
دو کیلومتری روی هم شــدند. با اســتفاده 
از ایــن پدیده که به هم بســتگی کوانتومی 
شهرت یافته می توان محاسبات کوانتومی 

را بهبود داد.
درگاه خبری دانشگاه استنفورد اعالم کرد 
که در طــی تحقیقات جدید، دانشــمندان 
درهم تنیدگــی کوانتومــی را به وســیله 
درگیرکــردن دو الکتــرون در فاصلــه دو 
کیلومتری ثبت کردند. ایــن تحقیقات در 
راستای کارهای قبلی که ذرات را در فاصله 
چند متری درگیر می کردند، انجام شــده 

است.
درهم تنیدگی پدیده ای است که در طی آن 
دو ذره به هم متصل می شو ند، به طوری که هر 
تغییر در یکی، موجب تغییر ذره دیگر حتی 
در فواصل زیاد می شود. آلبرت انیشتین این 

پدیده را “عمل شبح وار در یک فاصله” نامید.
در آزمایشــات ســنتی، ایــن دو ذره باهم 
ایجادشــده و بعد از درگیــری، از هم جدا 
می شــدند. اما در روش جدید، دو الکترون 
که از قبــل تعامل نداشــته اند، باهم درگیر 
می شــوند. به این صورت که در طی فرآیند 
“هم بســتگی کوانتومی”، فوتون هایی برای 
تعامل با هر الکترون به فیبرهای نوری ارسال 
می شوند و نقش رابط این دو الکترون را ایفا 

می کنند.
لئو یو ،سرپرست محققان، در این خصوص 
می گوید: »دو فوتــون در حالت طبیعی در 
تعامل باهم قرار نمی گیرند. این امر به کمک 
روش تداخل دوفوتونی امکان پذیر اســت. 
همچنین جهت تداخل دو فوتون، باید هر دو 
مشخصات یکسانی مانند طول موج یکسان 
داشته  باشند درحالی که فوتون های حاصل از 
دو منبع مختلف، اغلب با یکدیگر متفاوتند. 

بدین منظور، ابتدا فوتون ها را از یک مبدل 
کوانتومی برای تطبیق طــول موج ها عبور 

می دهیم.«
انتظار می رود این مطالعات، موجب ارتقای 
محاسبات کوانتومی در راستای کاربردهای 

نظامی و امنیتی شــود؛ چراکــه باقابلیت 
درهم تنیدگی، رایانه ها می توانند داده هایی 
را ارســال کنند که قابل نفوذ یا دست کاری 

نباشند.
http://en.yibada.com : منبع
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سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

حذف ۱۰۰ درصدی سلول های سرطان با تابش لیزر روی نانوذرات
یک تیم تحقیقاتی از انگلســتان با استفاده 
از تابش لیزر بــه نانوذرات موفــق به ارائه 
روش جدیدی برای از بین بردن سلول های 
سرطانی شــدند. با این روش، امکان حذف 
1۰۰ درصدی سلول های ســرطانی وجود 
دارد. برای بسیاری از بیماران سرطانی، نبرد 
میان مرگ و زندگی بســتگی به تشخیص 
زودهنگام و درمان صحیح دارد. متاســفانه 
نیمی از جمعیت ۶/1 میلیون نفری مبتالیان 
به سرطان در یک سال جان خود را از دست 
می دهند. اخیرا دانشــگاه توسکیج موفق به 
دریافت حمایت مالــی 1/1 میلیون دالری 
برای تحقیق پیرامون استفاده از نانوذرات در 

درمان سرطان شده است.
هادیال نیکــول گرین اســتادیار دپارتمان 
فیزیک این دانشــگاه به عنوان محقق اصلی 
دراین پروژه خواهد بود. ایشــان پتنتی در 
این حوزه آماده ثبت دارد که در آن روشــی 

واحد برای شناسایی، تصویربرداری و درمان 
تومورهای سرطانی ارائه شده است.

محققــان این پروژه معتقدنــد که می توان 
از نانوذرات هوشــمند که با لیزر فعال شده 
برای درمان سرطان استفاده کرد. این روش 
کامال هدفمند بوده و کمترین آســیب را به 

بافت های سالم می رساند.
گرین می گویــد: »این پــروژه نتایج قابل 
توجهی به دنبــال دارد به طوری که امکان 
کوتاه تر کردن فرآیند درمان سرطان، کاهش 
اثرات جانبی و هزینه درمان ازجمله مزایای 
این روش است. با این روش درمانی مبتنی بر 
نانوذرات می توان طول عمر بیمار را افزایش 
داد و درنهایت کیفیت زندگی بیماران را نیز 
بهبود بخشــید. بیشــتر رو ش های درمانی 
فعلی   نمی تواند 1۰۰ درصد تومور سرطانی 
را از بدن بزداید. حتی بعد از چند بار درمان 
با روش های مختلف نیز امکان حذف کامل 

سلول های سرطان وجود ندارد.«
با ایــن روش جدید می توان تنهــا با تابش 
ده دقیقه ای لیزر به بــدن بیمار، 1۰۰ تومور 
سرطانی را از بین برد. در این پروژه محققانی 
از مرکز پزشکی بیرمنگام نیز شرکت داشتند 
به طوری که دانشــجویان از مقاطع مختلف 
فرصت همکاری در این پروژه بین رشته ای 

را داشته اند.
گرین از ســال ۲۰1۳ در دانشگاه توسکیج 
فعالیت داشــته و پیش از آن نیز بیش از ده 
سال سابقه پژوهش در حوزه فناوری نانو دارد. 
وی با استفاده از زیست فناوری، فناوری نانو 

و فتونیک روی درمان سرطان کار می کند.

کشف ساختار پروتئین هایی که روی میکرولوله ها قدم می زنند!
محققان برای اولین بار، موفق به کشف ساختار 
اتمی پروتئین های سوارشده بر میکرولوله ها 
شــدند. پژوهشــگران توانســتند از طریق 
دستگاه های پیشرفته طیف سنجی، ساختار 
دقیق و اتم به اتم پروتئین ها را به دست آورند. 
بررسی ساختار ســه بعدی این پروتئین ها در 
تعیین جهش های پروتئینــی و جلوگیری از 

بیماری ها کمک فراوانی می کند.
شــبکه ای از لوله های کوچک، که به آن ها 
میکرولوله گفته می شود، موجب شکل دهی 
به سلول ها می شــود و به عنوان یک مسیر 
برای عبور پروتئین ها عمل می کند. هرگونه 
انقطاع در اتصاالت ایــن توالی )ریل و قطار، 
مسیر و پروتئین(، منجر به ایجاد بیماری یا 

ناهنجاری می گردد.
تاتیانا پولنوا اســتاد شــیمی و بیوشــیمی 
دانشگاه دلوار، به همراه جان ویلیامز استادیار 
موسسه تحقیقاتی دوارت در کالیفرنیا، برای 
اولین بار موفق شدند، ساختار اتم به اتم یکی 
از این پروتئین های متصل شده به نانولوله ها 

را کشف کنند. 
پروتئین CAP-Gly، بخشــی از دیناکتین 
بوده که به موتــور پروتئین دینئین متصل 
شده و محموله های پروتئین های ضروری را 
در مسیر میکرولوله ها عبور می دهد. جهش 
در این پروتئین بیماری های مغزی، سندرم 
پری1 و دیســتال نخاعی پیازی دیستروفی 

عضالنی۲ را  ایجاد می کند.
ایــن گــروه تحقیقاتــی برای تشــخیص 

ســاختار پروتئین CAP-Gly سوارشــده 
بــر میکرولوله ها، از دســتگاه طیف ســنج 
مغناطیــس هســته ای اســتفاده کردند. 
پروتئیــن CAP-Gly، 1۳۲9 اتــم دارد و 
هر دیمر توبولین که واحدهای ســاختاری 
میکرولوله ها می باشــد، دارای 1۴۰۰۰ اتم 

است .
پولنوا می گوید: »این اولین بار اســت که با 
استفاده از ابزار پیشرفته، ساختار اتمی یک 
پروتئین متصل به میکرولوله شناسایی شده 
اســت . با NMR چرخش-زاویه-جادویی 
ســاختار و دیگر تجمعــات میکرولوله ها و 
پروتئین هــای متصــل بــه میکرولوله ها 
شناسایی می شــود . همچنین این دستگاه 
می تواند جنبش هــای مولکولــی، کاربرد 
پروتئین ها و جهش هایی که منجر به بیماری 
می شوند را تشــخیص دهد.« در این روش، 
نمونه در یک لوله NMR قرار داده شــده و 
نمونه ها در زاویــه 5۴/۷۴۰، که به آن زاویه 
جادویی می گوینــد می چرخند . چرخش 
در این زاویه باعث حــذف برهم کنش های 

مغناطیسی میان اتم ها می گردد.
نتایج به دست آمده مانند اثر انگشت پروتئین 
بوده و طرحی از هزاران پیــک که نمایانگر 
فرکانس های اتم هــای برهم کنش دهنده 
هســتند را به نمایش می گذارد. این داده ها 
برای تعیین ســاختار ســه بعدی نیز مورد 
اســتفاده قرار می گیرند. ساختار سه بعدی 
پروتئیــن CAP-Gly در حالــت پایــه و 

حالت متصل شــده به میکرولوله ، متفاوت 
می باشد. این ساختارها برهم کنش پروتئین  
بــا میکرولوله هــا، مخصوصــا برهم کنش 
خمیدگی ها در قســمت اتصال را به خوبی 

نشان می دهند.
معموال ساختار ســاکن CAP-Gly تمامی 
جزئیات مربــوط به پروتئیــن را در اختیار 
نمی گذارد. همان طور که ما دســت و پای 
خود را به صورت دائمــی در طول روز تکان 
می دهیم پروتئین ها نیز بســیار پرتحرک 
هستند. این حرکات در عملکرد زیستی آن ها 
اهمیت بسیاری دارد. اسپکتروسکوپی اتمی 
تنها روشی است که می تواند این حرکات را 
با وضوح اتمی در بازه هــای زمانی متفاوت 
مانند پیکوثانیه یا زمان های طوالنی تر مانند 
ثانیه، روز و هفته تشــخیص دهد. می دانیم 
که CAP-Gly در بازه هــای زمانی نانوثانیه 
و میلی ثانیه تحــرک دارد و این تحرک در 
برهم کنش با میکرولوله هــا و دیگر اجزای 

جفت شونده، بسیار ضروری است.

این تحقیقات که از ســال ۲۰۰۸ آغاز شده 
است نیازمند تجهیزات پیشــرفته تر برای 
آماده ســازی نمونه ها بود . دســتگاه جدید 
NMR، اطالعات جدیدی از ســاختار های 
متحرک ارائه داده و در بررسی داده ها کاربرد 
فراوانی دارد. این پژوهشگران با استفاده از 
دستگاه NMR جفت شده با میکروسکوپ 
الکترونی ابررســانا، کــه در آن نمونه ها در 
دماهــای بســیار پایین معمــوالً زیر ۲۰۰ 
درجه فارنهایت قــرار می گیرند، ترکیبات 
پیچیده تری را موردبررسی قرار دادند . این 
تحقیق از ســمت موسســه ملی سالمت و 
موسســه علوم دارویی حمایت شده است. 
دستگاه اسپکتروسکوپی اتمی مورد استفاده 
در این تحقیق توسط موسسه علوم ملی در 
اختیار این پژوهشگران قرار گرفت. پولنوا و 
همکارانش مقاله دیگری با موضوعیت توالی 

پروتئینHIV  نیز منتشر کرده اند. 
1- Perry
2- distal spinal bulbar muscular
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کشف یک پروتئین نانومقیاس به عنوان عامل قطب نمای طبیعی در حیوانات

ساختار الکترونیکی با قابلیت تولید جریان اسپینی
پژوهشــگران اســپانیایی موفق به ساخت 
ابــزاری شــدند که قادراســت بی نیــاز از 
الکتریسیته، جریان اسپینی ایجاد کند. از این 
فناوری می توان برای ساخت کامپیوترهای 

اسپینی استفاده کرد.
یک گروه تحقیقاتی از موسسه فناوری نانو 
کاتاال در بارسلونای اسپانیا ابزاری ساخته اند 
که قادر است بدون استفاده از برق، جریان 
اسپینی ایجاد کند. اسپین به دو شکل باال و 
پایین بوده که می تواند موجب ذخیره سازی 
و آنالیــز اطالعــات بیشــتری نســبت به 
سیســتم های فعلی شــود. کامپیوترهای 
اســپینی درحالی که انرژی کمتری مصرف 
کرده و گرمای کمتــری نیز تولید می کنند 
قادرند اطالعات بیشتری را پردازش نمایند.

پیشــرفت های انجام شــده در بخــش 

اسپینترونیک توانســته محصوالت تجاری 
را تحــت تاثیــر قــرار دهــد به طوری که 
ظرفیت هارددیســک های مغناطیسی به 
شــکل چشــمگیری افزایش  یافته است. 
بااین حال این ادوات که دارای چندالیه های 
فرومغناطیسی جهت فیلتر کردن اسپین ها 
هستند، به جریان الکتریســیته نیاز دارند. 
بنابرایــن بــرای بهره بــرداری کامــل از 
اســپینترونیک باید تحقیقات بیشتری در 

این حوزه صورت گیرد.
چالش اصلی در این مســیر این اســت که 
چگونــه می تــوان بدون نیــاز بــه تولید 
خود به خودی جریان الکتریسیته و درنتیجه 
هدر رفتن انرژی، اسپین ها را تولید و کنترل 
کرد. با این کار نه تنها ذخیره اطالعات بلکه 
محاسبات نیز مستقیما  از طریق حالت های 

اسپین  انجام می شود.
این تیم تحقیقاتی موفق شده است تا چیزی 
شبیه یک آچار کنترل کننده را برای حرکت 
اســپینی طراحی کند. چنیــن آچاری، در 
حضور یک ســیگنال نوسان دهنده، موجب 
حرکت اسپین  در یک جهت می شود. نکته 
مهم اینجاســت که منشــاء این سیگنال 
می تواند جریان های نوســانی باشــد که از 
نویز های محیطــی سرچشــمه می گیرد. 
بنابراین دستگاه های آینده که مبتنی بر این 
فناوری هستند می توانند با گرفتن انرژی از 

محیط کار کنند.
بهره این آچار می تواند بسیار باال باشد. نتایج 
منتشرشده نشان می دهد که پالریزاسیون 
الکتــرون، بهره ای 5۰ درصــدی دارد اما با 
بهبود در سیســتم می توان آن را به رقمی 

باالتر از 9۰ درصد رساند.
این آچار اسپینی از یک ترانزیستور الکترونی 
به وجود آمده، که قادر است اسپین الکترونی 
یک الکترون را تشــخیص دهــد. این آچار 
اسپینی می تواند در یک دیود مورداستفاده 
قرارگرفته و امکان کارکرد دیود را در سطح 

یک اتم فراهم سازد.
بزرگ ترین اشکال این دستگاه این است که 
باید در دمای بسیار پایین کار کند. این گروه 
درحال حاضر به بررســی افزایش بهره آچار 
اسپینی و تست دستورالعمل های مختلف 
به کارگیری این آچار بــرای کارکرد در دما 

اتاق هستند.
نتایج این تحقیق در شــماره ماه دســامبر 

نشریه Science به چاپ رسیده است.

پژوهشگران با درنظر گرفتن توانایی برخی 
از حیوانــات بــرای مســیریابی، موفق به 
کشــف یک نوع پروتئین شدند که همانند 
یک قطب نمــای مولکولی عمــل می کند. 
ایــن خوشــه های پروتئینــی تغییــرات 
میدان مغناطیســی را احســاس می کنند 
و به ســلول های مجاور مخابره می کنند و 
درنهایت اطالعات به سیستم عصبی انتقال 

می یابند.
یک مطالعه جدید نشان می دهد که برخی از 
حیوانات می توانند میدان مغناطیسی زمین 
را تشخیص دهند. این ویژگی به دلیل تجمع 
پروتئین هایی است که سیستم عصبی این 
حیوانات را به فعالیت وا می دارد و این امکان 
را فراهم می ســازند تا جهت را شناســایی 
Nature Mate-  کنند. نتایج این تحقیق در

rial چاپ شده است.
به منظور پیدا کردن مکانیســمی که برخی 
از حیوانات برای مســیریابی خــود از آن 
اســتفاده می کنند، یک تیــم تحقیقاتی از 
دانشــگاه پکینگ چین یک نــوع پروتئین 
مرتبط با میدان های مغناطیسی در حشره 
میوه را مورد بررســی قراردادند. این گروه 

موفق به شناســایی یک “قطب نمای 
مولکولــی” تشکیل شــده از یــک 
مجموعــه پروتئین اتصــال یافته به 

آهن1 و فالووپروتئین ها۲ شدند. ظاهراً این 
خوشه های پروتئینی میله ای، به حیوانات 

برای پیدا کردن جهت از طریق عمل بر روی 
سیستم عصبی آن ها، کمک می کنند.

این پروتئین ها در آزمایشــگاه  موردبررسی 
قرار گرفتند، هنگامی که این پروتئین ها در 
حضور میدان مغناطیســی قرار می گیرند 
به ســرعت به صورت خطی آرایش یافتند. 
همچنیــن محققــان دریافتند کــه این 
پروتئین ها جذب تجهیزات آزمایشــگاهی 
تشکیل شــده از آهن می شــوند که برای 
جلوگیــری از ایجــاد مشــکل در مســیر 
تحقیقات، این تجهیزات با نمونه پالستیکی 
تعویض شدند. ســوالی که در اینجا مطرح 
 -MagRمی شود این اســت که خوشه های
کریپتوکروم در بــدن حیوان به چه طریقی 
کار می کنند؟ به نظر می رســد هنگامی که 
پروتئین تغییرات میدان مغناطیسی را حس 
می کند به سلول های مجاور سیگنال مخابره 
می کنــد و درنهایت اطالعات به سیســتم 
عصبی انتقال می یابند. کان زیو که هدایت 
گروه تحقیقاتی را بــر عهده دارد، می گوید: 
» “قطب نمای نانو مغناطیسی” هم جهت با 

خطوط میدان 

ژئومغناطیســی بــرای تهیــه کلیدهای 
مسیریابی آرایش می یابند. اگر این آرایش 
تغییر کنــد اجــزای ســلول ها در اطراف 
این پروتئین هــا  اطالعات را به سیســتم 
عصبی انتقــال می دهنــد، و در نتیجه این 
تغییرات به صــورت تغییر در جهت حرکت 
حیوان نمود پیدا می کند.« این خوشــه ها 
همچنین در کبوترها و پروانه ها شناســایی 
شــده اند. اخیراً محققان متوجه شدند که 
این ســاختارهای پروتئینی می توانند در 
موش کور و وال مینک۳تشکیل شوند. 
نتایــج یافته های محققان نشــان 

می دهد این پروتئین های نانوســاختار در 
سلول های انســانی نیز مشاهده شده اند که 
البته به شدت و قدرتمندی نمونه های موجود 
در حیوانات نمی باشند. جهت یابی در انسان 
بســیار پیچیده می باشد. شــاید وجود این 
پروتئین ها بیانگر این موضوع باشد که چرا 
برخی از افــراد دارای قدرت مســیریابی و 

جهت یابی بهتری می باشند.

http://news.islandcrisis.net : منبع
1- MagR
2- Flavoproteins
3- minke whale
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مقاومت در برابر ماالریا به کمک اصالح   DNA  پشه

استفاده از چارچوب DNA برای تنظیم فاصله بین مولکولی
 DNA محققان با اســتفاده از یک چارچوب
توانســتند فاصله میــان دو مولکــول را با 
گام هایی به اندازه شــعاع بور تنظیم کنند. 
در این مطالعه نشان داده می شود که چگونه 
چینش مولکولی می تواند باعث تنظیم دقیق 
در سطح اتمی در دمای اتاق در محلول شود.
مطالعه جدید نشــان می دهد پژوهشگران 
می توانند فاصله میان ۲ مولکول را به نحوی 
کنترل کنند کــه گام ها را به اندازه شــعاع 
بور1 تنظیم کنند. ایــن مطالعه که مرتبط 
با روش های اریگامیDNA ۲ اســت، نشان 
می دهد کــه چگونه قرارگرفتــن مولکولی 
می تواند باعث تنظیم دقیق در سطح اتمی 
در دمای اتاق در محلول شــود. این مطالعه 
در Nature Nanotechnology منتشــر 

شده است. 
تصاویر گزارش جونــاس فانک و هندریک 
دیتــز مجموعه ای از ماشــین های ســاده 
اســت که به نظر می رســد یک دانش آموز 
می تواند در مدرســه یاد بگیــرد، ولی این 
ماشین های ساده از DNA ساخته شده اند. 

مشابه ماشین های ســاده، با افزایش زاویه 
قطعات متقاطع، فاصله میان نقاط انتهایی 
در قطعــات متقاطع نیز افزایــش می یابد. 
فانک و دیتز این فاصله را با استفاده از یک 
مارپیچ تنظیم کننــده کنترل کردند. طول 
این مارپیچ DNA با افزودن جفت های پایه 

افزایش داده می شود.
 DNA هم چنین مارپیچ های DNA قطعات
هستند، به این معنی که با همگرایی زاویه، 
فاصله میان مارپیچ ها کاهش می یابد. فاصله 
جفت های پایــه در هرکــدام از مارپیچ ها 
مقدار مشخصی اســت که با این فاصله در 
مارپیچ های دیگر متفاوت است. همان طور 
که در نتایج این کار مشــخص اســت، این 

فاصله قابل تنظیم می باشد.
فانــک و دیتز نشــان دادنــد کــه زاویه با 
افزایش طول مارپیچ تنظیم کننده با ایجاد 
مارپیچ های به طول 1۰ تــا 5۰ جفت پایه 
تغییر می کند. این مطالعه نشان دهنده یک 
افزایش مختصر زاویه ای بــا افزایش طول 
 DNA مارپیچ تنظیم کننده است. بازوهای

و مارپیچ های تنظیم کننده چارچوبی را برای 
کنترل فاصله بین دو مولکول قرارداده شده 

روی بازوها فراهم می کنند. 
فانک و دیتز برای درک اثر نوسانات گرمایی 
در دمای اتاق بــر روی فواصــل مولکولی، 
واکنش هــای اتصاالت عرضــی گروه های 
تیول را بررســی کردند. گروه های تیول 15 
جفت پایه دورتر از زاویه راس قرار داده شدند 
و با 5 مولکول متصل کننده بیســمالمید با 
نوسانات گرمایی و فاصله مشخص واکنش 

داده شدند. با رسم کارایی اتصاالت عرضی 
به عنوان تابعی از فاصلــه، آن ها دریافتند تا 
زمانی که بیسمالمیدها به اندازه کافی طوالنی 
باشند ، قادر هستند محصول اتصال عرضی 

تولید کنند.
http://phys.org : منبع

1- 5۲/9 پیکومتر
۲- تاکردن نانومقیاس DNA برای ایجاد اشکال 

دو یا سه بعدی نانومقیاس

محققان دسته ای از پشه ها را توسعه داده اند 
که مقاومت در برابر بیماری را در گونه های 
خودشــان منتشــر می کنند. این فناوری 
قبل از اســتفاده عملی نیاز بــه مطالعات و 
آزمایش های بیشتری دارد و باید اطمینان 
حاصل شــود که منافع حاصل از آن ارزش 

ریسک های احتمالی را دارد.
یک تیم تحقیقاتی از دانشــمندان دانشگاه 
ســن دیگو1 و ایرواین۲ موفق به مهندســی 
دسته ای از پشــه های ضدماالریا شدند که 
مقاومت در برابر بیماری را در گونه های خود 
ایجاد می کنند. اگر فناوری بتواند به صورت 
ایمن در طبیعت گســترش داده شود، یک 
پیشــرفت بزرگ در مبارزه با بیماری های 
کشنده ایجاد خواهد شــد. بر اساس اعالم 
سازمان ســالمت جهانی در ســال ۲۰1۳ 
حدود 19۸ میلیون نفر با ماالریا آلوده شدند 
و تقریبــا 5۸۰ هزار نفر نیز جــان خود را از 

دست دادند. 
محققان ایــن پروژه معتقدنــد که پیش از 
استفاده از این فناوری باید تحقیقات بیشتری 

روی آن انجام شــود. بر اســاس گفته های 
دانشمندان نحوه استفاده از این فناوری به 
جامعه بستگی دارد. چندین سازمان دولتی و 
غیردولتی باید بر روی این مسئله بحث کنند 
که آیا منافع این فناوری بر خطرات احتمالی 
ناشی از تغییر اکوسیســتم می ارزد یا خیر. 
در حال حاضر برنامــه ای برای آزمایش این 

فناوری در خارج از آزمایشگاه وجود ندارد. 
دانشــمندان با اســتفاده از روش پیشرفته 
DNA ،ویرایش ژن ها که کریسپر۳ نام دارد
های مهندسی شده را به پشــه هایی از نوع 
آنوفل )یکی از حامل هــای اصلی ماالریا در 
آســیا( تزریق کردنــد. DNA، پادتن های 
مهندسی شــده را رمزگــذاری می کنــد 
و بــه انگل های ماالریا حملــه می کنند. در 
آزمایشــگاه ایــن ویژگی بــه 99/5 درصد 
فرزندان حاصل از جفت گیری میان پشه های 
اصالح شده و اصالح نشده گسترش داده شد. 
این کار با یک فنــاوری ژنتیکی دیگر به نام 
هدایت ژن ها ممکن شــد که اخیرا توسط 
دانشــمندان دانشگاه ســن دیگو اتان بیر و 

والنتینو گاتز توسعه داده شده است.
بیر در رابطه با روش هدایــت ژنی این گونه 
می گوید: »در عمل با توجه به 99/5 درصد 
انتقال که ما در آزمایش های مشترک بر روی 
پشه ها مشــاهده کردیم، عامل هدایت ژن 
باید قادر باشــد از 1 درصد جمعیت لقاح تا 
نزدیک 1۰۰ درصد آن در 1۰ نسل منتشر 

شود، که برای پشه های متعارف کمتر از یک 
فصل می باشد.«

www.sandiegouniontribune.com : منبع

1- San Diego
2- Irvine
3- CRISPR
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اخبار مبانی علمی 

تحقق پدیده درهم تنیدگی اتم ها در دمای اتاق

آزمایش زیست مواد روی سلول های مهندسی شده برای ساخت دارو

محققان موفق به انجام پدیده موســوم به 
درهم تنیدگــی کوانتومی در شــرایط اتاق 
شــدند که می توان از آن برای کاربردهای 
حیرت انگیزی در فناوری اطالعات استفاده 
کرد. امکان ذخیره سازی اطالعات با حجم 
باال در فضایی بسیار کم یکی از مزایای این 

فناوری است.
ذرات بســیار کوچک غیرقابل پیش بینــی 
هســتند، این ذرات در یک لحظه می توانند 
در دو یا چند مکان باشــند و حتی درجایی 
به دام گرفتارشوند که اقدامات روی یک ذره 
می تواند روی جفت آن در سراسر جهان تاثیر 
بگذارد. فیزیکدانان اخیرا موفق شدند هزاران 
اتم را در دمای اتاق جفت کنند. پیش از این، 
این اتم ها تنها در دماهایی بسیار سرد تا حد 

دمای میعان هلیوم جفت می شدند.
طبق گفتــه محققان این دســتاورد جدید 
می تواند روزی برای عکس برداری حساس تر 
رزونانس مغناطیســی1، رایانه های بســیار 
قدرتمنــد  کوانتومی و حتی شــبکه های 
ارتباطات کوانتومی غیرقابل  نفوذ توســط 

فناوری های شناخته شده استفاده شود.
فیزیک کوانتوم چگونگــی رفتار همه ذرات 

شناخته شــده را توضیح می دهــد. امتیاز 
کلیدی فیزیک کوانتومی اینجا اســت که 
جهان در ابعاد کوچک بسیار نامعلوم است. 
برای مثــال، اتم ها و دیگر اجزای ســازنده 
کهکشان درواقع در وضعیت گذرایی موسوم 
به وضعیت برهم نهی۲ قرار دارند. بدین معنی 
که این ذرات می توانند در یک لحظه در دو یا 

چند مکان باشند.
درهم تنیدگــی، کلیدی برای محاســبات 
کوانتومی متکی بر بیت هــای کوانتومی یا 
کیوبیت ها اســت که در حالــت برهم نهی 
کیوبیت هــا در یک لحظــه می توانند هر دو 
وضعیت “روشن” و “خاموش” را  اختیار کنند. 
اگر دو کیوبیت در حالت برهم نهی باشــند 
بدان معنی  است که گنجایش ذخیره سازی 
چهار بیت را دارند. در اصل، تحقیقات قبلی 
نشان  می دهد که یک رایانه کوانتومی با ۳۰۰ 
کیوبیت می تواند در یک لحظه محاســبات 
بیشــتری را نســبت به تعداد کل اتم های 

موجود در جهان انجام  دهد.
به گفته دیوید آشــالوم ، فیزیکدان تجربی 
دانشــگاه شــیکاگو۳، دانشــمندان عالوه 
 بــر کیوبیت هــای میکروســکوپی درپــی 

گرفتارکــردن گروه هــای ماکروســکوپی 
هســتند تا بتوانند پیغام های بسیار بزرگ تر 
و قابل تشخیص تری تولید کنند. بااین حال، 
مغناطیس و حــرارت می تواننــد به راحتی 
فرایند ایــن درهم تنیدگــی را مختل  کنند. 
برای به دام انداختن گروه های ماکروسکوپی، 
تحقیقات قبلی از دمای فوق ســرد در حدود 
منفــی ۴5۴ درجه فارنهایــت )منفی ۲۷۰ 
درجه سانتیگراد( و میدان مغناطیسی قوی تر، 
از نوع استفاده شــده در اسکن MRI معمولی 
اســتفاده کردند. در حال حاضر دانشمندان، 
ذرات ماکروسکوپی را در دمای اتاق با استفاده 
از میدان مغناطیسی ضعیف در حد آهنربای 
یخچال گرفتار کرده اند. روش جدید به جای 

دمای بسیار  سرد از نور لیزر مادون قرمز برای 
تنظیم بخش های مغناطیسی هزاران الکترون 
و هسته اتمی در یک قطعه سیلیکون کاربیدی 
استفاده  می کند. سپس با استفاده از پالس های 
 MRI الکترومغناطیسی بسیار شبیه به اسکن
ذرات را در فضایی به اندازه ۴۰ میکرون  مکعب 
که حدود نصف اندازه یک ســلول  قرمز خون 
است گرفتار می کنند. دانشمندان یافته های 
خود را در مجله Science Advances چاپ  

کرده اند.
www.livescience.com : منبع

1- MRI
2- superposition
3- University of Chicago

برخی پروتئین های نظیــر آنزیم ها دارای 
کاربردهای دارویی هستند. اخیرا دانشمندان 
لیستی از چنین پروتئین هایی تهیه کرده و 
با آزمایش آن ها روی سلول ها و موش های 
مهندسی شده اقدام به کشف خواص دارویی 
آن ها کردند. نتایج اولیه این تست ها حکایت 
از اثربخشی این نانوزیست مواد روی سالمت 

انسان دارد.
تیمی از محققان صنعت و دانشگاه با درک 
این که ممکن اســت آنزیم ها توانایی درمان 
بیماری ها در ظرفیت های ناشــناخته دیگر 
را داشته باشند، به یافته های جدیدی دست 
پیدا کرده اند. اکتشافی درباره یک آنزیم که 
تصور می شد تنها با تجزیه کوالژن )پروتئین 
ســاختاری اصلی که در بافت های اتصالی 
حیوانات استفاده می شــود( مرتبط است، 
ممکن است به روش های درمانی جدید برای 
آسم و بیماری های تنفسی دیگر منجر شود. 
محققان درواقع نشــان داده اند که ام ام پی1  
۸  آنزیمی موثر در تجزیــه کوالژن، ممکن 
است در درمان آســم و دیگر بیماری های 
تنفسی استفاده شــود.  نتایج این تحقیق 
که یک همکاری مشــترک میان دانشگاه 

کمبریــج۲ و مدایمیون۳ بــازوی تحقیق و 
توسعه زیستی آسترازنکا۴می باشد، در مجله 
Chemistry & Biology منتشر شده است.  
آنزیم ها تسریع کننده های زیستی هستند و 
باعث سهولت انجام واکنش های شیمیایی 
زندگی می شوند. بسیاری از آنزیم ها، نظیر 
پروتئاز5 کــه به تجزیــه پروتئین ها کمک 
می کند، به خوبی شناسایی شده اند و نقش 
مقدماتی آن ها در کل به خوبی درک شــده 
است. برای مثال این موضوع به خوبی روشن 
شده است که پروتئاز ام ام پی۸، در بافت های 
متصل کننده انسان ها و ســایر پستانداران 
یافت می شود؛ همچنین در تجزیه کوالژن 
از طریق شکافتن پیوندهای شیمیایی کمک 
می کند. این در حالی است که هزینه های باال 
و چالش های فنِی ساخت آنزیم های جدید 
برای درمان بیماری ها، دانشمندان را وادار 
می سازد تا برای آنزیم هایی که قبال شناخته 
شــده اند، کاربردهای جدیدی جست وجو 
کنند.  برای این مطالعه، محققان لیســتی 
از ۲۷ پروتئاز یا آنزیم انسانی شناخته شده 
ایجــاد کرده انــد و بــه کمــک فنــاوری 
توسعه داده شــده در مدایمیون، هرکدام از 

آن ها را بــر روی ۲۴ هدف داروی پروتئینی 
آزمایش کردند. پژوهشــگران با استفاده از 
محیط ســلولی و موش های مهندسی شده 
به این نتیجه رسیدند که ام ام پی۸ قادر است 
مولکولی به نام آی ال1۳ را مسدود کند که 
در آسم، آماس پوست و بیماری های التهابی 
نقش کلیدی دارد. آن هــا معتقدند که این 
اکتشاف از یک سازوکار ناشناخته برخوردار 
است که از طریق آن آی ال1۳ را تحت کنترل 
نگه می دارد و از انتشــار این بیماری ها در 

اغلب انســان ها جلوگیری می کند. اگر این 
مورد در انسان ها به اثبات برسد، درها بر روی 
روش های درمانی جدید برای بیماری های 

التهابی گشوده می شود.
www.medicalnewstoday.com : منبع

1- MMP8
2- Cambridge
3- MedImmune
4- AstraZeneca
5- Protease
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اخبار رويدادها 

نام محققانی که موفق به ساخت نانوسیســتم پرتودرمانی شده بودند در میان 
ابداعاتی است که در مسابقات سالیانه Tech23 موفق به دریافت جایزه شده اند. 

این ابزار می تواند فرآیند درمان سرطان را تسهیل کند.
 در مسابقات سالیانه Tech23 چند محصول مختلف و قابل توجه موفق به دریافت 
جایزه شــده اند. یکی از این جوایز به نانوسیستم پرتودرمانی ساده و ارزان قیمت 

اعطا شد.
بیش از ۴۰۰ نخبه برای شنیدن سخنرانی های ۲۳ نوآورکه دستاوردهای خود را 
برای سرمایه گذاران، مشاوران و موسسات تحقیق و توسعه ارائه دادند، در هفتمین 

مسابقه سالیانه Tech 23 در سیدنی دور هم گرد آمدند.
Aipoly، در این مســابقات برای معرفی نرم افزار مسیریابی برای افراد نابینا حائز 
رتبه اول شد. ریزلی یکی از سرمایه گذاران این طرح می گوید: »Aipoly یک همراه 
برای افراد نابینا می باشد که می تواند جهان را از طریق تلفن هوشمند برای شما 
توصیف کند. این فناوری کارآمد که برای افراد نابینا مجانی می باشد می تواند برای 
پیدا کردن سوپرمارکت ها توسط افراد نابینا و بینا مورداستفاده قرار گیرد.« این 

نوآوری و ابداع یک اثر مستقیم برروی افراد نابینا خواهد داشت.
یکی دیگر از برندگان این مســابقهNano-x برای ابداع ماشین ها و سیستم های 
رادیو درمانی می باشد که سبب جابه جایی از سیستم های پیچیده سخت افزاری 

به سمت سیستم های نرم افزاری شده است. 
خانم فین می گوید: »این نوآوری با هدف افزایش دسترســی بــه پرتودرمانی 
بخصوص در مناطق روستایی برای نجات جان بیماران مبتالبه سرطان می باشد.« 
خانم فین تشریح می کند :» Nano-x یک فناوری جدید است که امکان درمان 
سرطان با هزینه کمتر و دقت بیشتر در مقایســه با تجهیزات متداول امروزی را 

فراهم می سازد.«
سیستم های پرتودرمانی متداول که امروزه مورداستفاده قرار می گیرند به گونه ای 
طراحی شده اند که ۳۰۰۰  کیلوگرم تجهیزات به دور بیمار که بر روی یک میز دراز 
کشیده  است، می چرخد که نیازمند یک طراحی مهندسی دقیق برای پرتودرمانی 
پیشــرفته و البته با هزینه های گزاف می باشــد. خانم فین می افزاید:»چرا باید 
۳۰۰۰ کیلوگرم تجهیزات به دور بیمار بچرخد درحالی که می توان نتیجه مشابه 
را با چرخاندن بیماران به دست آورد؟ Nano-x سبب ساده کردن پرتودرمانی با 
انتقال پیچیدگی از سخت افزار به نرم افزار می شود. ما این کار را توسط حذف اکثر 

بخش های متحرک و خودکار کردن اکثر بخش های باقی مانده انجام دادیم.«
این گروه تحقیقاتی به دنبال پیدا کردن سرمایه گذاری برای عبور از فاز تحقیقات 
و ورود به بخش توسعه می باشند و پیش بینی می کنند که محصول نهایی آن ها در 

پنج یا شش سال آینده وارد بازار شود.
Breathe Well دیگر گروه موفق در کسب جایزه بود که در زمینه فناوری های 
پزشکی فعالیت می کند. Breathe Well یک ابزار ردیابی با استفاده از حسگرهای 
نوری و مادون قرمز می باشــد که عمل تنفــس را تجزیه وتحلیــل می کنند و 
دستورالعمل هایی برای بیماران که تحت فرآیند های پزشکی حساس به حرکت 

همچون پرتودرمانی سرطان شش، پستان و کبد می باشند، فراهم می سازد. 
www.australianageingagenda.com.au : منبع

 اعطاء جایزه بهترین اختراع 
به ساخت نانوسیستم پرتودرمانی

 مایکروسافت از نویسندگان برای انتشار 
داستان در زمینه محاسبات کوانتومی دعوت کرد

به تازگی مایکروسافت با دعوت از نویسندگان عرصه داستان های تخیلی-علمی 
می خواهد به مجموعه ای از داســتان های کوتاه در حوزه محاسبات کوانتومی و 
پروژه ترجمه هم زمان اسکایپ، دســت یابد. این شرکت از نویسندگان خواسته 
است تا داستان هایی با موضوعات شبکه های عصبی، یادگیری ماشین و ترجمه 

هم زمان بنویسند.
اخیرا گروهی از نویسندگان اقدام به نگارش داستان های کوتاهی در زمینه فیزیک 
کوانتومی کرده اند. نام مجموعه آن ها عبارت است از تصورات آینده: داستان های 
علمی تخیلی الهامی توسط مایکروسافت. این نویسندگان از برترین نویسندگان 

حوزه انتقال تا دورنوردی1 هستند. 
در میان نویسندگان دعوت شده، نام آن لِکی ، برنده جوایز گوناگون برای کتاب 
“عدالت کمکی”، منتشرشــده در ســال ۲۰1۳، دیوید برین، نویسنده باتجربه 
کتاب های علمی تخیلی و عضو هیئت مشاوره گروه مفهوم پیشرفته و ابتکارات ناسا 

و روبرت جی ساویر، نویسنده رمان فالش فوروارد۲ به چشم می خورد. 
مایکروسافت۳ می گوید هر یک از نویسندگان می توانند به صورت آزادانه حوزه ای 
که می خواهند داستان های خود را بنویسند انتخاب نمایند، اما باید در چندین 
زمینه مشخص شده-شــبکه های عصبی، یادگیری ماشین و ترجمه هم زمان-
داستان خود را به پایان برسانند. آلیســون لین، ویراستار این مجموعه می گوید: 
»در این زمان، ما در برابر چیزهای مشخصی بسیار هیجان زده می شویم، مانند 

یادگیری ماشین، شبکه های عصبی عمیق و اسکایپ ترنسلیتور۴«
داستان لِکی به خصوص بر روی ترجمه تمرکز دارد؛ او می خواهد مشاجره بین دو 
فضانورد را که با دو زبان مختلف صحبــت می کنند و به ترجمه دقیق نیاز دارند، 

به تحریر درآورد.
 موضوع وی در ارتباط با امکان جدید اســکایپ است. اســکایپ می خواهد این 
امکان را به مردم با زبان های مختلف بدهد که بتوانند از طریق نرم افزار به صورت 
مستقیم با یکدیگر صحبت کنند. لِکی می گوید: »صحبت با محققان مایکروسافت، 
کار او را تحت تأثیر قرار داده است، وی اشاره می کند که یک کلمه ممکن است 
معانی مختلفی داشته  باشــد و با تغییر تن صدا یا با زبان بدن، مفهوم آن تغییر 
کند.«مجموعه تصورات آینده هم اکنون برای دانلود رایگان در دســترس است. 
مایکروسافت می خواهد داستان هایی ایجاد کند که در آن، تخریب آینده توسط 
شرکت های فناور وجود نداشته  باشد. این شرکت می خواهد در این داستان ها نه 
به عنوان ناشر، بلکه به عنوان بخشی از این داستان های علمی تخیلی حضورداشته  

باشد.  
www.theverge.com : منبع

1-دورنوردی یا teleportation مفهومی اســت که به جابه جایی ماده در فضای 
غیرمادی اشاره دارد. به عبارت دیگر، انتقال یک ماده از یک نقطه به نقطه دیگر بدون 

عبور از فضای فیزیکی مابین آن ها را دورنوردی گویند
2- FlashForward
3- Microsoft
4- Skype Translator
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برگزاری مراسم ساالنه
 فناوری های همگرا

تأسیس مرکزی برای طراحی پیشرفته و ساخت 
)CADMIM( میکروسیاالت مجتمع

اخبار رويدادها 

اخیرا با همکاری مراکز، صنایع و دانشگاه های مختلف آمریکا، یک مرکز برای طراحی و 
ساخت میکروسیاالت مجتمع راه اندازی شده  که قرار است ادواتی نظیر آزمایشگاه روی 
تراشه در این مرکز طراحی و ساخته شود. اخیرا مرکزی برای طراحی پیشرفته و ساخت 
میکروسیاالت مجتمع توسط گروه های مختلف دانشگاهی و صنعتی راه اندازی شده 
است. این مرکز که بانام CADMIM شناخته می شود یک بنیاد تحقیقاتی دانشگاهی/

صنعتی است. وظیفه اصلی این مرکز توسعه فناوری ساخت و طراحی ابزارها برای 
میکروسیاالت مجتمع )آزمایشگاه روی تراشه( باقیمت پایین است. این آزمایشگاه 
روی تراشه با ارزیابی سریع و آسان شرایط و عوامل مهم برای سالمت انسان، کشاورزی 
و محیط زیست می تواند کاربردهای متعددی داشته باشد. از اهداف این مرکز می توان 
به آموزش و تحقیقات پیشرفته درزمینه علم، مهندسی و کاربرد طراحی میکروسیاالت 
مجتمع و محصوالت قابل گسترش از طریق همکاری با صنعت اشاره کرد. پروفسور 
ویلیام، محقق اصلی دانشگاه کالیفرنیا و مدیر گروه مهندسی زیست پزشکی و پاپاتسکی 
رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه کالیفرنیا اســت که در راه اندازی این مرکز نقش 
مهمی داشته اند. پاپاتسکی می گوید: »هدف اصلی ما اصالح عملکرد آزمایشگاه روی 
تراشه است تا دستگاه هایی با ظرفیت باال بسازیم که می توانند با هزینه کم ساخته شده 
و با روشی گسترده توسعه یابند.« CADMIM در حال حاضر دارای دو مرکز است که 
مرکز اول، توسط مرکز ایالتی اوهایو سرمایه گذاری شده و برای نوآوری میکروسیاالت1 
در دانشگاه سینسیناتی راه اندازی شده است و دیگری، مرکز اصلی میکروسیاالت 

DARPA در دانشگاه کالیفرنیا است که به رهبری دکتر پاپاتسکی فعالیت می کند.
پاپاتســکی می گوید: »ما از زمانی که تصمیم گرفتیم امکانات و منابعمان را برای 
ساخت مرکز بین المللی CADMIM به کار بگیریم، روی پروژه DARPA MF3 کار 
می کنیم.« در ســخنرانی افتتاحیه در مورد انتظارات از مرکز، CADMIM دین تک 
سی هیم از دانشگاه کالیفرنیا اظهار داشت: »برای اولین بار می خواهم پاپاتسکی را 
از دانشگاه کالیفرنیا و دکتر آبراهام لی و گروهش را برای رهبری CADMIM معرفی 
نمایم. این افتخاری برای ما است که با دانشگاه کالیفرنیا برای پیشبرد هرچه بیشتر 
طراحی و ساخت میکروسیاالت مجتمع همکاری نماییم. از بنیاد ملی علوم و دکتر 
دریو برای حمایت و کمک های مالی نیز تشکر می کنم.« CADMIM عناصر موفقیت 
در هر دو موسسه را دارد، این عناصر شامل محققان توانمند و تراز اول، امکاناتی در 
سطح جهانی و شرکت های صنعتی و تیم تحقیقاتی است. پاپاتسکی و تیم تحقیقاتی 
ایشان، اخیراً چندین اختراع در زمینه میکروسیاالت برای تشخیص فلزات سنگین در 
خون به ثبت رسانده اند. دین تک سیهیم می افزاید: »ما انتظار داریم که شاهد نتایجی 
باشیم که حاصل ترکیب آزمایشگاه روی تراشه و میکروسیاالت در زمینه ارتباطات، 
محاسبات و داده ها است. این نســل جدید از دستگاه های ارزان قیمت، نویددهنده 
است و ما خوشحال هستیم که با دوستانمان در دانشگاه کالیفرنیا همکاری می کنیم. 
CADMIM از حمایت من و دانشگاه سینسیناتی برخوردار است.« محصولی که در این 
مرکز طراحی و تولیدشده می تواند کاربردهای متنوعی داشته باشد که این کاربردها 
از داروسازی تا کشاورزی، از آزمایش های محیط زیستی تا فرآیندهای تولید و کنترل 
کیفیت برای شرکت های صنعتی است.  CADMIM در دو مرکز در دانشگاه سینسیاتی 
و دانشگاه کالیفرنیا به فعالیت می پردازد. این مرکز در حال حاضر یک هیئت صنعتی 
تشکیل داده که شامل 1۳ عضو از صنایع مختلف است و رهبری آن بر عهده دیوید 
یانگ، دانشمند ارشد شرکت کولتر بکمن۲ است. اعضای هیئت صنعتی این مرکز 

شامل افرادی از مراکز ذیل است:
• ALine, Inc.  • Air Force Research Lab
• Canon U.S. Life Sciences  • Beckman Coulter
• DuPont Pioneer  • Douglas Scientific
• KWS SAAT AG  • ESI Group
• Procter & Gamble  • Monsanto
• ThermoFisher Scientific  • Qiagen GmbH

 Triple Ring Technologies •

1- OCMI
2- Beckman Coulter

هرسال برنامه یک روزه ای جهت تأکید بر تحقیقات بین رشته ای نانوفناوری در 
آمریکا برگزار می شــود. در این برنامه عالوه بر ارائه دســتاوردها و سخنرانی ها، 
جوایزی نیز در زمینه های پژوهشی، علمی، هنری و پویانمایی به صاحبان اثرهای 

برجسته اعطا می شود.
هرســاله مرکز ارتبــاط متقابــل نانو زیست1دانشــگاه پنســیلوانیا برنامه 
یک روزه آموزش و توســعه را با تأکید بر تحقیقات بین رشته ای نانوفناوری 
برگزار می  کنــد. مطالعه ویژگی هــای منحصربه فرد ســاختارها در مقیاس 
اتمی و مولکولــی منجر به پیشــرفت هایی در اجزای رایانــه، فناوری های 
انرژی جایگزین و بســیاری از کاربردهای دیگر شده اســت. در این برنامه، 
پژوهشــگران نانوفناوری کارهای خــود را ارائه داده و نمایشــگاه علمی در 
سطح دبیرســتان نیز در حاشــیه این برنامه برگزار می کنند. همچنین در 
این رویداد، تورهای مدرســه های مهندسی و آزمایشگاه های علوم کاربردی 
برگزارشده و سخنرانی ویژه ای توســط یک شخصیت برجسته در این زمینه 
ارائه می شــود. در این برنامه، مراســم اعطای جایزه نیز برگزار می شود که 
دستاوردهای دانشجویی دانشگاه پنســیلوانیا درزمینه پژوهش و خالقیت 

را شناسائی می کند.
 جایزه پژوهشــی تحصیالت تکمیلی انبیک۲ نیز به دســتاوردهای آکادمیک 
اختصاص دارد، درحالی که جایزه عکس که در زمینه های علمی، هنری و پویانمائی 
ارائه می شود، به دانشــجویانی اختصاص دارد که چشــم اندازهای قابل توجه و 

مهیجی از پدیده های نانومقیاس در تحقیقات خودشان ارائه داده اند. 
جایزه تحقیقاتی تحصیالت تکمیلی ســال ۲۰15 به فرانک استرلر ، دانشجوی 
تحصیالت تکمیلی در بخش مهندسی و علم مواد اختصاص یافت. پروژه استرلر 
درزمینه کلیدهای نانوالکتروشــیمیائی کم مصرف به عنوان نامزد جانشــینی 
ترانزیستورها می باشد. جایزه عکس علمی امســال نیز به دلیل تصویر ۳ بعدی 
میکروسکوپ الکترونی از آرایه های نانوآنتنی پالسمونیک به های ژو دانشجوی 
تحصیالت تکمیلی در بخش مهندســی و علم مواد اعطاء شد. هم چنین جایزه 
هنری به ۲ عضو از آزمایشــگاه ایگــور بارگاتین۳ به نام های جــان کورتس ، 
دانشجوی تحصیالت تکمیلی مهندسی مکانیک و کیوان دوامی فوق دکترای 
مهندسی مکانیک اهدا شــد. آن ها یک عکس رنگی از جنگل ورقه های گرافنی 
عمودی، که با عنوان نانودیوارهای کربنی هم شناخته می شوند، ارائه داده بودند 
که بر روی زیرالیه مســی رشد کرده بود. مارتین هاســه نیز به خاطر ویدئوی” 
تفکیک فاز القائی انتقال حالل در عمل” جایزه مربوط به بخش پویانمائی را از 
آن خود کرد. هاسه یک محقق فوق دکترا در بخش مهندسی زیست مولکولی و 

شیمیایی می باشد.
www.upenn.edu : منبع

1- Nano/Bio Interface Center
۲ - همگرایی نانوفناوری، زیست فناوری، فناوری اطالعات و علوم شناختی 

3- Igor Bargatin
www.azonano.com : منبع



9

ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

هرساله در دانشگاه MIT، تیم های دانشجویی دستاوردهای علمی خود را به معرض 
نمایش می گذارند و به رقابت می پردازند. امسال نیز این مسابقات برگزار شد و تیم 
برتر به خاطر تولید یک پوشش ارزان قیمت برای سلول های خورشیدی که انعکاس 
نور را از این سلول ها به حداقل می رســاند جایزه 1۰۰۰ دالری را دریافت کرد. این 
پوشش با الهام از طبیعت و نسخه برداری از فناوری زیستی به کاررفته در بال نوعی 
پروانه ساخته شده است. ابداعات زیست تقلیدی که تحت عنوان ابداعات الهام گرفته 
از طبیعت نیز شناخته می شوند، منجر به اکتشــافات بسیاری ازجمله واکسن ها، 
چسب ها، المپ های حبابی و غیره شده اســت. هرساله در دانشگاه MIT، تیم های 
دانشجویی دســتاوردهای علمی خود را به معرض نمایش می گذارند و به رقابت 
می پردازند. این مسابقات تحت عنوان MADMEC شناخته می شوند. امسال نیز این 
مسابقات برگزار شد و تیم برتر Glasswing به خاطر تولید یک پوشش ارزان قیمت 
برای سلول های خورشیدی که انعکاس نور را از این سلول ها به حداقل می رساند، 
جایزه 1۰۰۰۰ دالری را دریافت کردند. این پوشش ها این امکان را فراهم می سازند 
تا تقریباً تمام نور جذب شود و درنتیجه باعث می شــوند تا کارآمدی و سودمندی 
سلول های خورشیدی بهبود یابند. رتبه دوم این مسابقات به تیم Lumas به خاطر 
توسعه یکرنگ فوتو لومینسنس )برای استفاده در خط کشی های مخصوص عابر پیاده، 
خطوط بزرگراه ها و غیره( که نور خورشید را در طول روز جذب می کند و در تاریکی 
نور را بازتابش می کند، تعلق گرفت. رتبه سوم نیز به دلیل ابداع یک ماده ی تغییر فاز 
که قادر به تنظیم باد الستیک ها می باشد و اثرات نامطلوب باد کم و یا زیاد الستیک ها 
را از بین می برد، به گروه دیگر تعلــق گرفت.  انعکاس برای بســیاری از ابزارهای 
اپتو الکترونیک همچون صفحه نمایش تلفن های هوشمند و پنجره ها، یک مسئله و 
مشکل اساسی می باشد. سلول های خورشیدی متداول امروزی از سیلیکون ساخته 
شــده اند که در حدود ۳۰ درصد نور را انعکاس می دهند و سبب کاهش کارآمدی 
سلول خورشیدی می شوند. بسیاری از کارخانه ها برای حل این مشکل از پوشش های 
ضد انعکاسی استفاده می کنند، اما این پوشش ها بسیار گران قیمت می باشند ضمن 
 Glasswing این که تمام نور را هم جذب نمی کنند. العبیدی یکی از دانشجویان تیم
می گوید: »ما از خود پرسیدیم که طبیعت چگونه این مشکل را حل کرده است.« 
بال های شفاف پروانه Glasswing  )بال شیشه ای(  با نانو ساختارهایی پوشیده شده 
است که به نوعی تداعی کننده  ستون های مخروطی شکل روی سرپیچ ها می باشد. این 
ساختارهای “نانو ستونی” همانند یک پوشش ضد انعکاسی عمل می کنند و فقط ۲ الی 
5 درصد نور از بال های پروانه منعکس می شود. این گروه، این ساختارها را با استفاده 
از مواد فتو ولتائیک و ابزار ساخت متداول و مرسوم بازسازی کردند به گونه ای که کل 
فرآیند ساخت ساده و ارزان قیمت می باشد. در ابتدا یک اکسید به صورت یکنواخت بر 
روی یک فیلم شیشه ای قرار می گیرد و در ادامه یک الگویی با استفاده از نقره بر روی 
اکسید رسم می شود و در ادامه اچینگ با گازهای مختلف انجام می گیرد. در عمل 
اچینگ تمام اکسید به جز الگویی که با نقره رسم شده است حذف می شود. با تنظیم 
گازها در طول فرآیند می توان شکل دلخواه نانو ساختارها را کنترل کرد. با استفاده از 
این روش می توان حفراتی ایجاد کرد که دهانه های آن ها باریک و انتهای آن ها گشاد 
است و ساختارهای نانوستونی مخروطی شکل را تهیه کرد. این پوشش نسبت به دیگر 

پوشش های ضد بازتابی خیلی ارزان تر و سریع تر می باشد.

 راه اندازی مرکزی باهدف 
تحقیق در حوزه محاسبات کوانتومی

برنده مسابقات MADMEC؛ پوششی برای پیل های 
خورشیدی با الهام از بال پروانه

اخیرا یک موسسه کوانتومی در آمریکا برای بررسی آینده محاسبات کوانتومی 
و گردهم آوری کارشناســانی دراین باره راه اندازی شده است. همزمان با این امر 
دولت و صنعت عالقه زیادی نسبت به این زمینه تحقیقاتی از خود نشان داده اند.

موسسه کوانتومی ییل1رسما در ۲۳ اکتبر برای تحقیق در مورد آینده محاسبات 
کوانتومی شــروع به کار کرد. علم اطالعات کوانتومی به ذخیره سازی و پردازش 
اطالعات در مقیــاس اتمی می پــردازد و توانایی این را دارد که بــه انقالبی در 
رمزگذاری داده ها، تحقیقات پزشکی، توسعه حسگرها و مواد جدید تبدیل شود.

طبق گفته مدیر موسسه کوانتومی ییل، رابرت اســکولکوفت ، استاد برجسته 
فیزیک محض و کاربردی: »ما می دانیم، قدرت بزرگ و بکری در این  بخش وجود 
دارد. اغلب ما بر روی ساخت یک کامپیوتر کوانتومی تمرکز می کنیم اما عالوه بر 
محاسبات سریع تر و امکان ذخیره اطالعات بیشتر، کاربردهای دیگری نیز وجود 
دارند که واقعا در زندگی مردم تاثیرگذار خواهند بود مانند ارائه راه های بهتری 
برای سنجش سیگنال ها، انتقال اطالعات و تامین امنیت حریم خصوصی مردم.«

فیزیک کوانتومی از همان ابتدای پیدایش آن یعنی حدود 9۰ سال پیش، بسیاری 
از دانشمندان را شگفت زده کرد، چون برخی از خواص آن غیرمعمول بودند. در 
دنیای کوانتوم، سیستم های فیزیکی می توانند به طور همزمان در دو مکان مختلف 
وجود داشته باشند، عالوه براین، سیستم ها می توانند به طور مستقیم به یکدیگر 

حتی از راه دور متصل  شوند. 
این خواص در طول راه اندازی موسســه کوانتومی ییل بیشتر آشکار شد. به 
همین دلیل جو پالکا روزنامه نــگار علمی رادیو ملی، میزگــردی با مدیران 
موسسه محاســبات کوانتومی دانشــگاه واترلو برگزار کرد. گفتگو در مورد 
علم کوانتوم به عنــوان یک تغییــر در فناوری ها و فرصتی بــرای تحقیقات 
علمی بیشــتر بود. طبق گفته ریموند الفالم ، یکی از اولین حامیان برجسته 
اطالعات کوانتومی: »ما شــروع به کنترل سیســتم های کوانتومی کردیم و 
حاال می توانیم یــاد بگیریم که چگونه یک فناوری را توســعه دهیم.« الفالم 
اشــاره کرد که این کار نیاز به تالش نه تنها فیزیکدانان، بلکه دانشمندان علم 
کامپیوتر، ریاضی دانان، شیمیدان ها و مهندسان دارد. اسکولکوفت اشاره  کرد 
که هدف از این موسسه، گرد  هم آوردن افراد از رشته های مختلف و میزبانی 
از کارشناسانی از سراسر جهان در این موضوع است. بیش از 1۲۰ نفر محقق 
و کارشناس در موسسه کوانتومی ییل فعال اند که این نقش مهم دانشگاه ییل 
در علم اطالعات کوانتومی را گسترش داده است. در طول دهه گذشته، ده ها 
تن از گروه های تحقیقاتی در دانشــگاه و صنعت سخت افزارها و تکنیک های 
توسعه یافته توسط دانشگاه ییل مانند طراحی نانومدارهای ابررسانا را اتخاذ 
کرده اند. اســکولکوفت گفت: »عالقه دولــت و صنعت به ایــن علم افزایش 
یافته است، به خصوص چون این علم به ســاخت یک کامپیوتر کوانتومی در 
مقیاس بزرگ نزدیک  شده اســت. ما اکنون در عصر دوم اطالعات هستیم و 

من بسیار خوشحالم که ییل نقش مهمی در آن ایفا می کند.«
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اخبار محصوالت و کاربردها  

با پیشرفت جدیدی که پژوهشگران مهندسی 
دانشــگاه کلمبیا به آن دســت پیــدا کرده اند 
رویای یکی کردن دو مدل ماشین های زیستی 
و مصنوعی قدمی دیگر به واقعیت نزدیک شد. 
این پژوهشگران توانســتند برای کارکرد یک 
مدار مجتمــع CMOS حالت جامــد، از انرژی 
به دست آمده از یک منبع زیســتی با موفقیت 
اســتفاده کنند. به گفته ی رهبــر این پژوهش 
پروفســور کن شــپارد این نخســتین تالش 
موفقیت آمیز بــرای در اختیــار گرفتن انرژی 
حاصل از یک فرایند زیســتی بــرای راه اندازی 

یک مدار مجتمع است که به صورت معمول در 
تلفن   ها و رایانه   ها به کار گرفته می شود.

این پژوهشگران سامانه   ای را راه اندازی کرده اند 
که در آن از غشای دوالیه   ای از جنس لیپید که 
دارای پمپ   های یونی اســت استفاده می   شود 
که خــود به وســیله مولکول معــروف دنیای 
زیست شناسی آدنوزین تری فسفات که به نوعی 
واحد انرژی در این دنیا محسوب می   شود انرژی 
می   گیرد. در حقیقت ایــن مولکول یک کمک 
آنزیم است که انرژی شیمیایی را بین سلول   های 
زنده منتقل می   کند و محصول نهایی فرایندهایی 
همچون فتوسنتز یا تنفس ســلولی محسوب 
می   شود. این مولکول انرژی الزم برای عملیات 
ســامانه   های حیاتی همچون تقسیم سلولی یا 

انقباض عضالنی را فراهم می   کند.
دانشمندان این غشــای لیپیدی را به یک مدار 
مجتمع نیمه رسانای اکسید فلزی حالت جامد 
متصل کردند و پمپ   های یونــی نیز انرژی این 
مدار را تامین می   کردند. در حقیقت این پمپ   های 
یونی بسیار مشابه ترانزیستورها عمل می   کردند. 
همچنین پمپ   هایی که در ایــن پژوهش از آن 
استفاده شد بسیار شبیه به پمپ   های کارکردی 
در اعصاب برای حفظ پتانسیل استراحت بودند. 
در حقیقت در تک تک اعصابی که شما را در حال 
حاضر قادر به خواندن، فهم و به خاطر ســپاری 
این مطلب می   سازد پتانسیلی مشابه پتانسیل 
به کاررفتــه در این مدار مجتمع وجــود دارد و 

می   توان از آن   ها نیز برای این کار بهره برد!
روشــی که در این پژوهش پیگیری شده است 
برخالف بسیاری از روش   های پیشین که از یک 

واحد زیستی مســتقل بهره می   بردند از بخش 
زیستی مصنوعی برای این کار بهره برده است. 
به عبارت دیگر در این روش نیازی به به کارگیری 
کل ســلول برای تامین انرِژی  پردازشی وجود 
ندارد و تنها از اجزای ضروری سلول برای تامین 
انرژی بهره گیری می   شــود. برای ایــن پروژه 
همچنین از آنزیــم ATPase برای به دســت 

آوردن حداکثر انرژی از ATP استفاده شد.
این دستاورد هیجان انگیز در حوزه    الکترونیک 
اگرچه تنها آغــاز راه اســت، اما می   تــوان به 
کاربردهای بالقوه    آینده    آن امیدوار بود. با نزدیک 
شدن فناوری نیمه رساناها به حد نهایی خود در 
مقیاس کنونی، ورود چنین فناوری   هایی به ویژه 
در صورت کاهش ابعاد می   توانــد زمینه  ظهور 
بســیاری از فناوری   های دیگر را برای گسترش 
کاربردهــای آن فراهم آورد. در کنــار هم قرار 
گرفتن دو حوزه   ی زیست شناسی و الکترونیک 
حالت جامد می   تواند ضمن برطرف کردن نقایص 
موجود در هر دو حوزه، موجب هم افزایی و ایجاد 
مزیت   های ویژه در ســاخت دستگاه   های جدید 
فراهم آورد. با ترکیب ایــن دو حوزه    علمی تنها 
محدودیتی که در ساخت ابزارهای الکترونیک-

زیستی جدید وجود خواهد داشت خالقیت شما 
خواهد بود؛ برای نمونه کافی است تصور کنید 
تلفن هوشــمندتان به جای استفاده از باتری، از 

همان غذایی مصرف کند که شما می   خورید!
 نتایج و جزییــات این پژوهش در نشــریه    علمی

 Nature Communications به چاپ رســیده 
است.
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محققان دانشــگاه ســندیگو موفق شــدند با 
استفاده از پوشش دهی نانوذرات با نوعی آنزیم، 
پوششی ضد فیلم زیستی تولید کنند. این فیلم ها 
می توانند ســطوح مختلف نظیر کشتی ها را از 
گزند میکرواورگانیســم های چسبناک مصون 
دارند. این فیلم ها هزینه کمی داشــته و کامال 

زیست سازگار هستند.
پژوهشگران موفق به ارائه پوشش زیست سازگار 
ارزان قیمتی شدند که قادر است زیست فیلم های 

ناخواسته را  از بین ببرد.
این گروه تحقیقاتی که در حوزه مهندسی زیست 
فرآیندها فعالیت دارند با ترکیب نوعی نانوذره و 
آنزیم موفق به ارائه این فناوری جدید شدند. در 
این روش از خاصیت سایشی نانوذرات و طبیعت 
شیمیایی آنزیم ها برای از بین بردن زیست فیلم ها 

استفاده می شود.
طراحی این فیلم جدید به این شــکل است که 
نانوذرات، دارای پوششی از جنس آنزیم با استفاده 
از برس روی سطح قرار داده می شود. این پوشش 
به صورت فیلمی روی سطح پالستیک قرارگرفته 
و مانع از رشد فیلم های زیستی ناخواسته می شود.

زیســت فیلم ها دارای میکرواورگانیســم هایی 
هســتند که با قدرت زیادی روی یک ســطح 
می چسبند و آن را می پوشانند. معموال سطوح 
مختلف با قرار گرفتن در ســطح آب دچار این 
نوع فیلم های زیســتی می شــوند. زدایش این 
زیست فیلم ها هزینه باالیی در پی دارد. همچنین 
برای زدایش این الیه ها از مواد شیمیایی استفاده 
می شود که برای محیط زیست خطرناک هستند.

جســیکا آمادیو و همکارانش از سال ۲۰1۳ کار 
روی این پروژه را آغاز کردنــد. آمادیو می گوید: 
»اولین و مهم ترین دغدغه ما، ممانعت از استفاده 

از مواد شیمیایی خطرناک برای زدایش زیست 
فیلم ها است. این که بتوان روشی زیست سازگار 
برای حل این مشکل ارائه کرد از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. هدف بعدی ما در این پروژه آن 
است که یافته های خود را به بازار نزدیک کرده و 

برای تجاری سازی آن تالش کنیم.«
در برخی موارد، وجود زیست فیلم ها مانع از تبادل 
حرارتی شــده که این موضوع موجب افت فشار 
آب و افزایش انــرژی موردنیاز برای پمپ کردن 
می شود. همچنین این زیست فیلم ها موجب زوال 

ساختاری سازه ها می شود.
ایون کیسی از محققان این پروژه می گوید: »نتایج 
یافته های ما نشــان می دهد که نانوذرات دارای 
گروه عاملی آنزیمی می توانند مسیر ساخت دسته 
جدیدی از مواد زیست ســازگار ضدخوردگی و 

ضدفیلم های زیستی را هموار کنند.«
محققان این پروژه معتقدند نتایج این پروژه 
می تواند منجر به ســاخت دسته جدیدی از 
محصوالت شود که برضد فعالیت باکتری ها 
عمل می کند. این مواد به سادگی قابل استفاده 
بوده و هزینــه تولید آن ها نیز بســیار پایین 

است.
www.siliconrepublic.com :منبع

تولید نخستین 
 تراشه رایانه ای 
با منبع انرژی زیستی

زدایش 
میکرواورگانیسم های 
چسبناک از سطح 
کشتی ها با نانوذرات
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ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

ترکیــب  بــا  سوئیســی  محققــان 
نانوکپســول های مصنوعــی و نوعــی 
پروتئین اصالح شــده موفق به ســاخت 
 pH نانوحاملــی شــدند کــه بــا تغییر
امکان رهایش محتویات خــود را دارد. 
ایــن نانوحامــل درصورت رســیدن به 
نقطه ای کــه pH اســیدی دارد )نظیر 
سلول های ســرطانی( محتویات خود را 

آزاد می کنند.
پژوهشگران دانشگاه باسل موفق به ساخت 
دروازه پروتئینــی بــرای یــک نانوحامل 
مصنوعی شــدند. ایــن دروازه پروتئینی 
در شرایط بسیار خاصی شــفاف می شود. 
این دروازه نســبت به pH حســاس بوده و 
درصورت رســیدن به pH خاصی می تواند 
واکنش شیمیایی انجام داده و ماده موردنظر 

رهاسازی شود.
نتایج این پــروژه در قالب مقاله ای با عنوان 
Stimuli-triggered activity of nano-“
 reactors by biomimetic engineering
 Nano در نشریه ”polymer membranes

Letters منتشر شده است.
ایــن نانوحامل کوچک قادر اســت عوامل 
فعال دارویی را تا رسیدن به محل موردنظر 
محافظــت کنــد. به منظور آغــاز واکنش 
شــیمیایی، باید الیه ســطحی نانوحامل 
نفوذپذیر شــود. کرنلیا پالیوان از محققان 
موسسه نانوساینس ســوئیس این دروازه 
غشائی را ساخته  اســت. آنزیم داخل این 
نانوحامل درصورتی که به بیرون تراوش کند 

فعال می شود.
برای ســاخت این نانوحامــل محققان از 
پروتئین غشــائی موســوم به OmpF که 
ازنقطه نظر شــیمیایی اصالح شده اســت، 

اســتفاده کردند. این پروتئین به pHهای 
مختلف پاســخ می دهد. ایــن پروتئین در 
حالــت pH بدن کــه خنثی اســت کامال 
غیرقابل نفوذ است. اما با رسیدن به نقطه ای 
از بدن که دارای pH اســیدی باشــد، این 
دروازه باز می شود و محتویات نانوحامل به 

بیرون می ریزد.
در حال حاضــر نفوذپذیــری نانوحامل ها 
با اســتفاده از پروتئین های طبیعی فعال 
امکان پذیــر شده اســت. این فنــاوری در 
پزشــکی می تواند کاربردهــای متعددی 
داشته باشد. این گروه تحقیقاتی با همکاری 
تیم تحقیقاتی ولفگانگ مایز روی این پروژه 

کار می کنند.
در ایــن پــروژه محققــان بــرای اولین 
بــار پروتئیــن غشــائی اصالح شــده را با 
نانوکپسول های سنتزی مصنوعی ترکیب 
نمــوده و ســاختاری ایجاد کردنــد که با 

استفاده از تغییر pH قابل کنترل است.

www.nanowerk.com : منبع

جدیدترین پروژه  دارپا1، برنامــه ی بازگردانی 
حافظه ی فعال۲ نام دارد. هدف پروژه  RAM ایجاد 
یک رابط عصبی قابل کاشــت در مغز است که 
برای بازگردانی خاطرات ازدست رفته  در کسانی 
که از صدمات مغزی رنج می برند طراحی شده 
است.طبق بیانیه ی دارپا در کنفرانس خبری، 
آســیب های تروماتیک عصبی۳ به طور ساالنه 
تقریباً 1.۷ میلیون شهروند غیرنظامی و ۲۸۰ 
 TBI .هزار نظامی را تحت تاثیر خود قرار می دهد
عالوه بر ایجاد اختالل در یادآوری خاطرات قبل 
از آسیب دیدگی، قابلیت ذخیره  خاطرات جدید 
را نیز محدود می کند. برنامه  جدید دارپا به کمک 

تکنولوژی، شکاف های به وجود آمده در مغز براثر 
آسیب دیدگی را پر خواهد کرد.

برنامه ی RAM که بخشــی از طــرح ابتکاری 
بزرگ تری اســت، هدف خــود را در دو مرحله 
دنبال می کند. در مرحله ی اول دارپا امیدوار است 
بتواند یک مدل محاسباتی چندمقیاسی توسعه 
بدهد که چگونگی کدنویسی خاطرات توسط 
نورون ها در مغز را توصیف کند. با فرض اینکه این 
مدل بتواند اطالعات موردنیاز را گردآوری کند، 
قدم بعدی توسط دارپا ایجاد یک رابط عصبی 
باقابلیت پل زدن بین شکاف های به وجود آمده 
در مغز بعد از یک آسیب تروماتیک است. اساس 

 نصب  دروازه پروتئینی قابل 
کنترل روی نانوحامل مصنوعی

محققان نانوحباب های حامل دارو ساختند 
که قادر به حمل دارو و رساندن آن به سلول 
سرطانی است. این نانوحباب ها روی خوک ها 
مورد آزمایش قرار گرفته است که در صورت 
موفقیت، امکان انجام آزمون بالینی برای آن 

فراهم می شود.
محققان با استفاده از اولتراسونیک موفق به 
ساخت نانوحباب هایی شدند که می توان از 
آن ها به عنوان حامل دارو استفاده کرد. این 
نانو حامل ها قادرند بــا کارایی باال دارو را به 

سایت سلول های سرطانی حمل کنند.
هیچ روش درمانی دقیق و کاملی برای مقابله 
با ســرطان تاکنون ارائه نشده است. زدایش 
تومور یا سلول های ســرطانی از درون کبد 
کاری چالش برانگیز اســت و با جراحی نیز 
نمی توان به سادگی این ســلول ها را از بدن 

به طور کامل جدا کرد.
اخیرا محققان روشــی جدید برای مقابله با 
سرطان ارائه کرده اند که مبتنی بر نانوحباب 
است. این نانوحباب ها قادرند دارو را در میان 
خود گرفتــه و در بــدن آن را حمل کرده و 
درنهایت داخل سلول ســرطانی رهاسازی 
کننــد. پژوهشــگران دانشــگاه ایلینویز 
مدت هاســت که به دنبال اســتفاده از یک 
راهبرد دقیق برای هدف گیری سلول های 
ســرطانی هســتند. ازاین رو آن ها به سراغ 
داروی تارگرتین یا بکساروتین رفته اند. این 
دارو به صورت یک کپســول ویژه درآمده و 
برای درمان نوعی بیماری مربوط به سیستم 
 Cutaneous T cell ایمنی بدن موسوم به

Lymphoma مورداستفاده قرار می گیرد.
این گروه تحقیقاتی با  طراحی مجدد این دارو 
آن را برای استفاده برعلیه تومورهای صلب 
سرطانی آماده کردند. پژوهشگران این پروژه 

داخل نانوحباب ها را با استفاده از تارگرتین 
پر کردند. با این کار، دارو تا زمانی که حباب 

نترکیده باشد، غیرفعال باقی  می ماند.
برای سنجش عملکرد این سیستم دارویی، 
محققان این نانوحباب ها را به بدن یک خوک 
تزریق کــرده و این نانو حامــل را وارد کبد 
خوک کردند. در طول فرآیند وارد شــدن 
نانوحباب ها به داخــل کبد، محققان از یک 
دســتگاه اولتراســونیک موفق به ترکاندن 
نانوحباب ها شــدند که با ایــن کار داروی 
شیمی درمانی رهاسازی شده و وارد سلول 

سرطانی می شود.
دیپانحیان پان از محققان این پروژه می گوید: 
»به ندرت از خوک برای مطالعه اثربخشــی 
داروی ضد سرطان استفاده می شود. این کار 
مسیر تازه ای به سوی ساخت دسته جدیدی 
از داروهای ضد سرطان مبتنی بر نانوحباب 
بازکرده است. خوک سیستم فیزیکی شبیه 
به انسان دارد. بنابراین، با بررسی نتایج این 
پروژه می توان در قدم بعد به سراغ مطالعات 

بالینی در انسان رفت.«
نتایج این پروژه در قالب مقاله ای در نشریه 

ACS Nano منتشر شده است.
www.gizmag.com :منبع

نانوحباب حاوی دارو برای 
دارو رساني   به تومور سرطانی

 آخرین پروژه  دارپا: 
ایمپلنت مغزی برای بازگرداندن خاطرات ازدست رفته

کار این ایمپلنت، تحریک قسمتی از مغز برای 
بازیابی توانایی اش در ایجاد خاطرات جدید است.

 دارپا می گویــد قصد دارد بــر روی تعدادی از 
داوطلبان انسانی برای آزمایش های بالینی کار 
کند و همچنین تحقیقاتی بر روی حیوانات نیز 
انجام دهد. در آزمایش بر روی داوطلبان، هدف 
افرادی است که از آسیب دیدگی های تروماتیک 
مغزی رنج می برند و در یــادآوری خاطرات با 
مشــکل روبرو هســتند. همچنین افرادی که 
از بیماری هــای اعصــاب و روان رنج می برند و 
قرار است تحت جراحی مغز قرار بگیرند هم از 
دیگر اهداف آزمایش هستند. دارپا می گوید از 
جنبه های اخالقی، حقوقی و اجتماعی آزمایش 

بر روی انسان و حیوان آگاه است.
مدیــر برنامــه  فناوري هــاي زیســتي دارپا، 
Popular Sci-  جاستین سانچز در مصاحبه  با

ence می گوید: “همان طور کــه فناوري این 

دســتگاه های کاماًل قابل کاشت در مغز بهبود 
می یابد، و همزمان با درک بهتر ما از چگونگی 
تحریک دقیق تر مغز برای دستیابی به بهترین 
اثرات درمانی، باور دارم که می توانیم به ظرفیت 
باالیی برای کمک به ســربازان مجروح و دیگر 
افرادی که از مشکالت عصبی رنج می برند برسیم.” 
هیچ جدول زمانی رســمی برای انتشــار نتایج 
برنامه ی RAM منتشر نشــده است. بااین حال 
دارپا می گوید آزمایش های بالینی خود را از ماه 
سپتامبر آغاز کرده است. اگر همه چیز طبق برنامه 
پیش برود، این برنامه برای افراد غیرنظامی که از 
آسیب های مغزی رنج می برند هم گسترش پیدا 
خواهد کرد. دارپا یا سازمان پروژه های تحقیقاتی 
پیشرفته ی دفاعی۴ ســازمانی نظامی است که 
مسئولیت توسعه   فناوری های جدید برای استفاده 

در ارتش امریکا را بر عهده دارد.
www.zoomit.ir :منبع  
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قابلیــت  بــا  ســیناپس هایی  ســاخت 
انعطاف پذیری یکــی از چالش های محققان 
در تولید ماشــین هایی با قــدرت یادگیری 
یا خودترمیمی اســت. اخیرا پژوهشــگران 
ژاپنی موفق شــدند بــا اســتفاده از گرافن، 
سیناپس هایی با توانایی انعطاف پذیری تولید 
کنند. این سیناپس ها عملکردی مشابه مغز 

انسان دارند.
پژوهشــگران موفق به ساخت سیناپس های 

مصنوعی گرافنی شدند که عملکردی شبیه به 
مغز انسان دارد. این سیناپس های انعطاف پذیر 
مسیر تولید ماشین هایی باقابلیت یادگیری را 

هموار می کند.
مدت هاست که دانشــمندان به دنبال تقلید 
از مغز  انسان هســتند تا با استفاده از ساختار 
ســیناپس ها اقدام بــه تولید ماشــین های 
هوشمند کنند. در این راستا اخیرا پژوهشی 
انجام شــده که محققان نتایج آن را در قالب 
 Graphene Dynamic مقاله ای با عنــوان
 Synapse with Modulatable Plasticity

در نشریه Nano Letter منتشر کرده اند.
 در این مقاله محققان نشان دادند که یک گام 
به ساخت هوش مصنوعی شبیه به مغز انسان 

نزدیک تر شده اند.
انعطاف پذیری یا پالستیسیته سیناپس های 
نرونی موضوع بســیار مهمی در مغز انســان 
محسوب می شود. این ویژگی موجب شده تا 
۸۶ میلیارد نرون با چند تریلیون اتصال به هم 

مربوط شده اند.
در ســیناپس ها، برخی عوامــل نظیر تعداد 
مولکول هــای ســیگنال دهی کــه در حال 

رهاسازی هستند، دائما تغییر می کنند. این تغییر 
مولکول های سیگنال دهی موجب درج خاطره 

در مغز، یادگیری و خود ترمیمی می شود.
طی ســال های اخیر محققان موفق به تولید 
نورون های مصنوعی و ســیناپس شده اند و 
موفقیت هایی را دراین بین به دست آورده اند. 
اما این ســیناپس ها انعطاف پذیری نداشته 

درنتیجه امکان یادگیری ندارند.
رن تیــان لینــگ از دانشــگاه ســینگوها و 
همکارانش موفق شــدند این مشکل را حل 
کنند. این گروه تحقیقاتی ســیناپس هایی از 
جنس اکسید آلومینیم ساختند که در آن از دو 
الیه های گرافنی استفاده شده است. با اعمال 
ولتاژهای مختلف به این سیســتم، محققان 
دریافتند که امکان کنترل شدت واکنش در 

آن وجود دارد.
محققان این پروژه معتقدند این سیستم جدید 
دینامیک می تواند در توســعه ســاختارهای 
الکترونیکی زیســتی باقابلیــت یادگیری و 

خودترمیمی استفاده شود.

www.asianscientist.com : منبع

میکروالیاف 
پروتئین خودآرا 
باقابلیت حمل دارو

 ایجاد توانایی 
یادگیری و خودترمیمی 
در سیناپس مصنوعی 
گرافنی

اخبار محصوالت و کاربردها  

پروتئین های مهندسی شــده یکــی از مواد 
مهم در تولید دارو است. بیشتر پروتئین های 
مهندسی شــده در مقیــاس نانومتــری 
اســت. اما اخیــرا محققان موفق بــه تولید 
پروتئین های مهندسی شــده شــده اند که 
با اســتفاده از خودآرایی قادر به رسیدن به 
مقیــاس میکرومتری بــوده و قابلیت حمل 
مولکول های دارویی را دارند. پژوهشــگران 
دانشــکده مهندسی دانشــگاه پلی تکنیک 
نیویــورک1 پروتئین هایی را طراحی و تولید 
کرده اند که بــرای تشــکیل فیبرهای ویژه 
با کاربری پزشــکی و نانوفناوری اســتفاده 
می شــوند. از زمانــی که دانشــمندان قادر 
به طراحــی پروتئین های جدیــد باقابلیت 
خودآرایی و تشکیل الیاف شده اند، همیشه 

کار آن هــا در مقیاس نانومتری انجام شــده 
اســت. در این پروژه محققان برای اولین بار 
ایــن کار را در مقیاس میکرومتــری انجام 
داده اند کــه این افزایش ابعــاد در طراحی و 
مهندســی پروتئین ها، فرصت های تازه ای 
برای استفاده از الیاف پروتئینی مهندسی شده 
پیش پای محققــان می گــذارد. جیم کیم 
مونتکلیر دانشیار مهندسی زیست مولکولی 
و شــیمی در دانشکده مهندســی دانشگاه 
نیویورک گروهی از پژوهشــگران را در این 
تحقیق هدایت می کند. نتایج آزمایشات این 
گــروه در تولید پروتئین هــای میکروالیافی 
Biomacromol-  مهندسی شده در نشــریه
ecules منتشــر شــده است.  بســیاری از 
موادی که در پزشــکی و فناوری نانو استفاده 
می شــوند به پروتئین های ســازنده فیبر با 
ویژگی های خاص وابسته هستند. برای مثال 
داربست هایی که در مهندسی بافت استفاده 
می شــوند به الیاف مهندسی شــده بستگی 
دارند، مشابه نانوســیم های استفاده شده در 
حســگرهای زیســتی. این الیاف هم چنین 
می توانند با مولکول هــای کوچک ترکیبات 
درمانی متصل شوند و در دارورسانی استفاده 
شــوند. قطر یک پروتئین خودآرا در حضور 
ماده درمانی سرطان کورکومین۲ تغییر ابعاد 
داده و از مقیاس نانومتــری به میکرومتری 
می رســد. به کمک میکروســکوپ، نماهای 
۳ بعــدی و مقطعی الیاف مهندسی شــده با 
کورکومین به تصویرکشــیده شــده است.  
مونتکلیر و همکارانش آزمایش های خود را با 

هدف طراحی پروتئین های نانومقیاس متصل 
با ماده درمانی کورکومین آغاز کردند. آن ها 
با موفقیت یک پروتئیــن نانومقیاس جدید 
خودآرا را تولید کردند کــه دارای یک منافذ 
آب دوســت با قابلیت پیوند بــا مولکول های 
کوچک است. پژوهشگران با شگفتی دریافتند 
که پس از پوشــاندن الیاف بــا کورکومین، 
پروتئین ها همچنــان به خودآرایــی ادامه 
داده و این کار را تا جایی ادامه دادند که قطر 
ساختار را از نانو به میکرو تغییر دادند، مشابه 
قطر کوالژن۳ یا تار عنکبــوت. مونتکلیر در 
توضیح بی سابقه بودن افزایش قطر در حضور 
مولکول هــای کوچک می گویــد: »این یک 
دســتاورد تعجب آور و هیجان انگیز بود. این 
حقیقت که الیاف میکرومقیاس قابلیت حمل 
مولکول هــای کوچک، صرف نظــر از این که 
یک ترکیب درمانی باشد یا ماده دیگر، دارند 
یک گام بزرگ روبه جلو می باشد.« مونتکلیر 
توضیح می دهد که زیست مواد جاسازی شده 
با مولکول های کوچک می توانند برای ساخت 
چارچوب های موردنیاز در مهندسی بافت یا 
حاملین کارآمدتر داروها، مخصوصا آن هایی 
که در محیط های آبی چندان موثر نیستند، 

استفاده شوند.
www.sciencecodex.com : منبع

1- New York
2- curcumin

۳-پروتئین ساختاری اصلی که در بافت های 
اتصالی حیوانات استفاده می شود .
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ساخت کپسول های پروتئینی 
برای بهبود مطالعه سلولی

محققان با اســتفاده از زهر نوعی افعی و 
ترکیب آن با هیــدروژل دارای نانوالیاف، 
موفق به ســاخت داروی ضدانعقاد خون 
شــدند که در مدت زمان کمتر از ۶ ثانیه 
خونریزی را متوقف می کند. این دارو برای 
جراحی ها بســیار ایده آل است. محققان 
این زهر را به جای افعــی، از باکتری های 
مهندسی شده تولید کرده و در این پروژه 

استفاده کردند.
پژوهشگران در تحقیقات اخیر خود موفق 
شدند با استفاده از ترکیب زهرمار و نوعی 
هیدروژل موفق به تولیــد دارویی به نام 
SB50 تولیــد کنند. این هیــدروژل که 
دارای نوعی نانوالیاف است برای ممانعت 
از خونریزی بسیار مناســب است. نتایج 
تحقیقات روی این ماده نشــان داده که 
این دارو حتی اگر با مواد ضدانعقاد ترکیب 
شود بازهم قادر به جلوگیری از خونریزی 

خواهد بود.
 نتایج این پژوهــش در قالب مقاله ای در 
 ACS Biomaterials Science نشریه

and Engineering منتشر شده است. 
جفری هارتگرنیک از محققان این 
پروژه می گویــد: »این موضوع 
بسیار جالب است که می توان 
از ماده ای که بسیار کشنده و 
مرگبار است برای نجات جان 

انسان ها استفاده کرد.«
SB50 هیدروژلی اســت که 
حــاوی نوعــی مــاده 
زهراگین است که 
به باتروکسوبین 

شــهرت دارد. این زهر توسط نوعی افعی 
در آمریــکای جنوبــی تولید می شــود. 
باتروکســوبین کــه در ایــن آزمایش ها 
مورد اســتفاده قرار گرفته از باکتری های 
اصالح شده و خالص سازی شده تولید شده 
است. درواقع این ماده مستقیما از مار گرفته 
نشــده بلکه برای تولید آن از باکتری های 

مهندسی شده استفاده شده است.
باتروکســوبین به دلیل خواص انعقادی 
شــهرت دارد. زمانی کــه این مــاده با 
هیدروژل ســنتز شــده از مواد نانوالیاف 
ترکیب می شود، خواص انعقادی آن بهبود 
می یابد. زمانی که این ماده به صورت سیال 
به زخم تزریــق می شــود، تبدیل به ژل 
شده و در مدت زمان ۶ ثانیه موجب انعقاد 
می شود. این ماده از ترکیبات انعقادی رایج 

نظیر هرپین عملکرد بهتری دارد.
جفری هارتگرنیک می گوید: »ازنقطه نظر 
کلینیکی، این یافته اهمیت بسیاری دارد. 
مواد زیادی وجود دارد که موجب انعقاد 
خون می شــود. زمانی که شما از هرپین 
اســتفاده می کنید بخش اعظمی از این 
ماده در فرآیند انعقاد استفاده نمی شود و 
فرآیند به کندی پیش می رود. این موضوع 
هنگام خونریزی های شــدید بسیار مهم 
اســت. هنگام جراحی ها، انعقاد ســریع 
اهمیت زیادی پیدا می کند. اســتفاده از 
باتروکســوبین به ما اجازه می دهد که با 
این مشکل به سادگی روبرو شویم. فرآیند 
انعقاد با این روش به سرعت آغاز می شود 

بدون این که نیاز به هرپین باشد.«

http://news.islandcrisis.net : منبع

ترکیب  زهر  افعی با هیدروژل: 
داروی ضد انعقاد خون

جذب مولکول های آزادکننده کربن مونوکســید همواره در تحقیقات زیســتی مشکل بوده 
است. به تازگی دانشمندان ژاپنی نوعی کپسول های پروتئینی برای جذب بهتر مولکول های 

آزادکننده کربن مونوکسید ساخته اند.
در سلول ها مولکول هایی وجود دارند که کربن مونوکســید1 آزاد می کنند. کربن مونوکسید 
نقش مهمی در جلوگیری از التهاب، مرگ و رشد سلول ها ایفا می کند. محققان همواره برای 
مطالعه های زیست  شناسی، مولکول های آزادکننده کربن مونوکسید را در تحقیقات خود دنبال 
می کردند. اخیرا تاکافومی و همکارانش در ژاپن اعالم کردند که چگونه کپسول های پروتئینی 

بر محدودیت های مولکول های آزادکننده کربن مونوکسید غلبه می کنند.
مولکول های آزادکننده کربن مونوکسید مانند ترکیبات کربن-فلزدار نوتریوم به سرعت تجزیه 
می شوند ولی به آسانی توسط سلول جذب نمی شوند. بنابراین تاکنون کار با آن ها دشوار بوده 
است. کپسول های پروتئینی مانند یک حصار برای مواد درونی عمل می کنند و باعث حفظ 
فعالیت و ثبات این مواد می شــوند. گزارش های اخیر نشان داده اســت که با کپسوله کردن 
نانوذرات به وســیله فریتین۲ می توان جذب آن ها را بیشــتر کرد و سمیت سلولی را کاهش 
داد. بنابراین محققان به دنبال این بودند که آیا می تــوان از فریتین برای حمل مولکول های 

آزادکننده کربن مونوکسید در داخل سلول استفاده کرد یا خیر.
دانشمندان موفق شــدند کپســولی از فریتین برای ترکیبات نوتریوم-کربونیل بسازند که 
جذب مولکول های آزادکننده کربن مونوکســید را افزایش می دهد. این امر برای فعال سازی 
فرآیندهای درون سلول حائز اهمیت است. پژوهشــگران به این نتیجه رسیدند که ترکیب 
فریتین و مولکول های آزادکننده کربن مونوکسید می تواند به عنوان ابزار شیمیایی برای انجام 
تحقیقات گسترده در زیست شناسی گاز کربن مونوکسید برای کاربرد های بالینی استفاده شود.

کپسول های پروتئینی که از زیرواحد  های پروتئینی دارای پیوندهای ضعیف تشکیل شده اند، 
دانشمندان را بر آن داشــته اند که ترکیبات فلزی را نیز با عملکرد های مختلف کاتالیزوری، 

مغناطیسی و فوتونی برای کاربردهای زیست پزشکی کپسوله کنند.
توانایی رساندن نانوذرات اکسید آهن به سلول های زنده با استفاده از کپسول های فریتینی 

نیز قبال اثبات شده است.
مکانیزم آزادشدن کربن مونوکسید از مولکول های مجاور ترکیبات نوتنیوم-کربونیل همانند 
تبادل جفت الکترون توسط لیگاند، شناخته شده اســت. کربن مونوکسید می تواند با جفت 
الکترون های آزادشده توسط مولکول های مجاور سلول وارد تبادل شود. کپسول های فریتینی 
این لیگاند ها۳  را به راحتی در دســترس قرار می دهند که باعث می شود این تبادل به آسانی 

صورت گیرد.
کمپلکس فریتین آزادکننده کربن منوکسید که توسط این گروه تحقیقاتی ساخته شده قادر 

است CO را با نیمه عمر 1۸ برابر آهسته تر از مطالعات پیشین رهاسازی کند.

http://phys.org : منبع

1- CO
۲- پروتئین ذخیره کننده آهن

۳- دهنده الکترون
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محاســبات کوانتومی نســبت به محاسبات 
رایانه هــای امروزی، ضمن دارا بودن ســرعت 
باالتر، حافظه کمتری را نیز به خود اختصاص 
می دهند. محققان با استفاده از خاصیت اسپین 
مولکول ها توانسته اند ساختارهای کوانتومی را 
تشکیل دهند. این کار مسیر تولید کامپیوترهای 

کوانتومی را تسهیل می کند.
اگر رایانه های کوانتومی وجود داشتند، در حوزه   
محاسباتی که امروزه می شناسیم، انقالبی بزرگ 
رخ می داد. قدرت بالقوه ای که به طور نظری برای 
آن ها قائل شده اند به اندازه ای است که می توان 
مسائل را به روشــی جدید حل نمود و کدهای 
جاسوسی بســیار پیچیده را رمزگشایی نمود. 
همچنین با اســتفاده از ایــن رایانه ها می توان 
سیستم های شیمیایی را در یک چشم برهم زدن، 
به طور دقیق مدل سازی کرد.   مقاله ای که اخیرا 

در مرکز علوم ACS  1 منتشر شده است حاکی 
از آن است که محققان مولکول هایی را ساختند 
که به کمک آن هــا می توان یــک گام به این 
هدف نزدیک تر شد.  کامپیوترهای قدیمی به 
ترانزیستورهایی وابسته اند که یکی از دو وضعیت 
صفر و یک را دارا می باشند. درحالی که محاسبات 
کوانتومی از ســه وضعیت استفاده می کنند تا 
ظرفیت ذخیره اطالعاتی خود را به طور نمایی 
افزایش دهند. درحالی که یک برنامه کوچک مثل 
پرنده خشمگین حدود ۴۰۰۰۰ بیت استاندارد 
را  اشغال می کند؛ رایانه ای که تنها 1۰۰۰ بیت 
کوانتومی یــا کیوبیت را دارا باشــد 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 بیشتری مدل کند. بااین حال 
بزرگ ترین چالش محاسبات کوانتومی، ایجاد 
کیوبیت اســت. برخــی از کیوبیت های بالقوه 
امروزی از الکترون ها و به طور مشخص از وضعیت 
اسپین آن ها استفاده می کنند. اسپین می تواند 
عالوه بــر دو وضعیت معمــول، ترکیبی از این 
دو وضعیت را که حالت ســومی بانام برهم نهی 
است، نیز داشته باشــد. اما مولکول های بسیار 
کمی وجود دارند کــه در مدت زمانی که بتوان 
آن ها را اندازه گیری کــرد، در حالت برهم نهی 
باقی می مانند. ایــن امر اســتفاده  از آن ها در 
محاسبات را مشکل می ســازد. یکی از دالیل 
آن این اســت که برهم کنش اسپین ها در اکثر 
هسته ها با اسپین 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، کمپلکــس۲ وانادیم را با 
بازوانی که از جنس کربن و سولفور می باشند، 
تولید کردند. تا زمانی که سیستم سرد  نگه  داشته 
می شد، این مولکول ها مدت زمان بیشتری در 
وضعیت برهم نهی نسبت به سایر کامپلکس های 
فلزی قبلــی، قرار می گرفتنــد. همچنین این 
کمپلکس ها به اندازه  ســایر مواد دیگری که در 
حال 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 عنوان کیوبیت ها عمل کنند. 
همچنین این کمپلکس ها ممکن است نسبت 
به سایر مواد ارجحیت داشــته  باشند، چراکه 
ساختار شیمیایی مشــخص آن ها به گونه ای 
است که طراحی  ابزارهای کاربردی را تسهیل 
می کند. برای آنکه کمی 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.
www.eurekalert.org : منبع

تحت  و  غیرانتفاعی  سازمانی  امریکا،  شیمی  1-جامعه 
امتیاز کنگره امریکا

به وسیله  که  مولکول  یک  مرکزیت  با  ۲-ترکیب هایی 
مولکول هایی به نام لیگاند احاطه می شوند

برای شناسایی 
بیماری، با تلفن 
همراه از DNA خود 
عکس بگیرید

چرخش مولکول ها، 
عنصر اصلی ساختار 
کامپیوترهای کوانتومی

اخبار محصوالت و کاربردها  

محققــان موفق به ســاخت میکروســکوپ 
فلورسانس بسیار کوچکی شدند که می تواند 
به عنوان یک قطعه روی تلفن همراه نصب شده 
و به آنالیز رشــته DNA بپردازد. این نانوابزار 
قادر اســت وجود برخی بیماری ها را از روی 
تصاویر گرفته شــده از ماده وراثتی شناسایی 

کند.
اخیــرا ابزار جانبــی برای میکروســکوپ ها 
ساخته شــده که به کاربر تلفن همراه اجازه 
می دهد تا نگاهی به DNA دارای برچســب 

فلورسانس بیاندازد.
 آیــدوگان اوزجــان از محققــان رشــته 
زیست مهندســی و الکترونیــک دانشــگاه 

کالیفرنیا و همکارانش ابزاری ســاخته اند که 
می تواند طول مولکول های DNA را نشــان 
دهد. این ابــزار یک قطعــه قابل نصب روی 
تلفن های هوشمند است. نتایج این پروژه در 
قالب مقاله ای در نشریه ACS Nano منتشر 
شده اســت. این ابزار 19۰ گرم وزن داشته، 
قیمت آن ۴۰۰ دالر است  و با استفاده از باطری 

قلمی1 کار می کند.
این ابزار به کاربر اجازه می دهد تا یک نسخه 
از تغییرات ژنتیکی و عالئم بیماری را که روی 
DNA خود قرار دارد شناسایی کند. این ابزار 
برای شناســایی بیماری های مختلف ایده آل 

است.
این میکروســکوپ مبتنی بر تلفن همراه با 
اســتفاده از یک قطعه آنالیــز کننده محلول 
حاوی DNA برچسب خورده کار می کند. برای 
 DNA استفاده از این ابزار باید محلول حاوی
که از قبل برچسب فلورسانس خورده است را 
روی سطح شیشــه مخصوص میکروسکوپ 
 DNA قرار داد، ســپس این ابزار رشــته های
را می کشــد و صاف می کنــد. در ادامه لیزر 
آبی رنگ میکروسکوپ به نمونه تابیده و این 
میکروسکوپ فلورسانس قادر به نمایش دادن 

DNA خواهد بود.
دوربین ایــن تلفن همــراه تصاویر متعددی 

از DNA گرفتــه و این تصاویر به یک ســرور 
مرکزی ارسال می شود تا طول رشته ها ارزیابی 
شود. نتایج آزمون های اولیه انجام شده روی 
این میکروسکوپ نشــان می دهد که امکان 
تصویربرداری از 1۰۰۰۰ تــا ۴۸۰۰۰ جفت 
باز در مولکول DNA با این روش وجود خواهد 
داشــت. آزمون های بعدی ثابت کرد که این 
ابزار می تواند تا 1۰۰۰ جفت بــاز را نمایش 
دهد که این عملکرد شبیه میکروسکوپ های 

فلورسانس رومیزی است.
بســیاری امیدوارند که این میکروســکوپ 
مبتنــی بــر تلفــن همــراه بتوانــد امکان 
تشــخیص بیماری را در نواحی که امکانات و 

زیرساخت های مناسب ندارد فراهم کند.
اوزجان این فناوری را رشد کامپیوترها مقایسه 
می کند. کامپیوترهای اولیه بسیار سنگین و 
پرهزینه بودند که با رشد فناوری حجم آن ها 
کوچک و قیمت این سیستم ها کاهش یافت. 
فناوری میکروســکوپ فلورسانس نیز به این 
شکل است که تاکنون به عنوان ابزارهای بسیار 
گران قیمت شناخته می شــدند اما ازاین پس 
با کوچک شــدن، به عنوان ابزارهای میکرو و 

نانومقیاس شناخته می شوند.
www.the-scientist.com : منبع
1- AAA
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ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

اخبار کسب و کار  

نصب و راه اندازی 
سیستم محاسبات 
کوانتومی در 
آزمایشگاه ملی 
لوس آلموس

گام بلند هلندی ها در 
مسیر توسعه نرم افزار 
کامپیوتر کوانتومی

اولین شــرکت محاســباتی جهان در کانادا 
موفق به فروش فنــاوری کامپیوتر کوانتومی 
به آزمایشگاه ملی لوس آلموس شده است. این 
سیستم قرار است به زودی در این آزمایشگاه 

نصب و راه اندازی شود.
شرکت کانادایی دی ویو سیستم1 اولین شرکت 
محاســبات کوانتومی در جهان اســت. این 
شــرکت اخیرا اعالم کرده که آزمایشگاه ملی 
لوس آلموس اقدام به خرید سیســتم 1000 
plus qubit D-Wave 2X این شــرکت کرده 

و به زودی آن را نصب و راه اندازی خواهد کرد.
 آزمایشــگاه ملی لوس آلموس یک موسسه 
تحقیقات بین رشــته ای است که روی علوم 
راهبردی فعالیت دارد. این آزمایشــگاه به 
نیابت از ســازمان امنیت ملی، درگیر چنین 
پروژه هایی اســت و به همراه وزارت انرژی 
آمریکا به دنبال یافتن شــرکا تحقیقاتی در 
دانشــگاه های مختلف بوده تا بتواند فناوری 
کوانتومی را در مســیر تحقق اهداف دولت 
آمریکا پیش ببرد. آمریکا پیشگامی موسوم 
به پیشــگامی محاســبات راهبــردی ملی 
دارد که توســط رئیس جمهور این کشــور 
)باراک اوباما( ابالغ شده است. هدف از این 
برنامه، افزایش فواید تحقیقات محاســبات 
با عملکرد باال، توســعه و به کارگیری آن ها 
است. جان سارائو استادیار بخش شبیه سازی 
و علوم محاسبات آزمایشگاه ملی لوس آلموس 
می گوید: »باالخره قانون مــور به نقطه پایان 
خود می رســد، قانونــی که می گویــد تعداد 
ترانزیســتورها در مــدارات الکترونیکی هر 
دو ســال، دو برابر می شــود. برای این کار به 

فناوری های جدیدی نیاز است.«
مارک اندرســون از محققان این آزمایشــگاه 
می گوید: »بــا نزدیک شــدن کامپیوترهای 
کوانتومی به محدودیــت عملکردی خود، ما 
روی فناوری هــای جدید متمرکز شــده ایم. 
تحقیق و ارزیابــی سیســتم های کوانتومی 

به عنوان اساس این راهبرد جدید است.«
روبرت ایــوارد، مدیرعامل شــرکت دی ویو 
ین  معتقــد اســت کــه ا
شــرکت می تواند گام های 
موثری در مســیر توسعه 
نرم افزار کوانتومی بردارد تا 
لگوریتم های این فناوری  ا
توســعه یافته و ابزارهــای 
کاربــردی و نرم افــزاری 
محاســبات کوانتومــی به 
مرحلــه ظهور برســد. در 
میــان شــرکت های نوآور 
کانادایــی، دی ویو موفق به 
افزایش ســرمایه خطرپذیر 
به مبلغ ۲۰۰ میلیون 
دالر شــده است تا 
نــد فنــاوری  بتوا
محاســبات کوانتومی را 

توسعه دهد.
http://www.techvibes.com : منبع
1- D-Wave System

یک تیم تحقیقاتی از ســه دانشگاه مختلف در 
هلند، اقدام به راه اندازی موسســه ای به منظور 
توســعه نرم افزاری کامپیوترهــای کوانتومی 
کردند. این گروه قصد کار روی نرم افزاری به نام 

کیوسافت را دارند.
دانشگاه آمستردام و دانشــگاه ویرجی اخیرا با 
همکاری مرکز علوم کامپیوتر و ریاضیات اقدام 
به راه اندازی موسسه ای بانام کیوسافت1 کردند. 
هدف از ایــن کار، ایجاد همکاری مشــترک 
میان این سه دانشــگاه بوده تا محققان آن ها 
بتوانند روی توسعه نرم افزارهای کامپیوترهای 

کوانتومی مطالعه کنند.
کیوســافت یک نرم افزار اســت که توســط 
۲ســاخته شده اســت،  موسســه کیوتک
این موسســه در شــهر دلفت هلنــد واقع 
اســت. کیوســافت نرم افزار ویــژه ای برای 
ســخت افزارهای کامپیوترهــای کوانتومی 
اســت. این نرم افزار توســط هری بورمن و 
همکارانــش نوشــته شده اســت. این گروه 
تحقیقاتی مدت هاســت روی الگوریتم های 

کامپیوترهای کوانتومی کار می کنند.
اساس کار کامپیوترهای کوانتومی کیوبیت ها 
هستند. برخالف بیت های رایج در کامپیوترهای 
معمولی که تنها صفر و یک هستند، کیوبیت ها 
قادرند به ابرحالت۳ هم برسند که در این حالت، 
امکان داشــتن صفر و یک به صورت هم زمان 
وجود دارد. چنین ویژگــی امکانات نرم افزاری 

جدیدی به وجود می آورد.
کیوسافت در ابتدای کار تنها 15 کارمند خواهد 
داشت که این افراد در 5 سال آینده به ۴۰ نفر 

خواهند رسید.
بورمن معتقد اســت که این نرم افــزار نیاز به 
توجه بیشتری دارد به طوری که کامپیوترهای 
کوانتومی تنهــا زمانی که محققــان کارهای 
بیشــتری روی آن انجــام دهنــد بهینــه و 

قابل استفاده خواهد شد.

http://www.nltimes.nl : منبع

1- QuSoft
2- QuTech
3- super position
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1کیوبیت1 غول نرم افزاری آینده کانادا و قسمتی از مرکز 
جهانی محاســبات کوانتومی خواهد بود. علیرغم ظهور 
توسعه دهنده های نرم افزاری کوانتومی فراوان در سال های 
اخیر، این نرم افزار همچنــان از دید ناظران صنعت دارای 

بیشترین اعتبار می باشد.
1کیوبیت غول نرم افزاری آینده کانادا و قسمتی از مرکز 
جهانی محاسبات کوانتومی خواهد بود. این عرصه به طور 
موثر توسط دی ویو۲ آغاز به کارکرد که اولین رایانه تجاری 
خود را در سال ۲۰11 عرضه کرد، و درحالی که در دو سال 
اخیر شمار زیادی توســعه دهنده نرم افزار کوانتومی نیز 
در سرتاسر جهان ظاهر شده اند، ناظران صنعت به دلیل 
ایجاد بیشترین پیشــرفت،1کیوبیت را دارای بیشترین 
اعتبار می دانند. برای درک اهمیت موضوع، نیاز است شما 
اطالعات بیشــتری در مورد چگونگی کارکرد محاسبات 
کوانتومی داشته باشید. بر اساس گفته فارسمن ، یکی از 
سهام داران دی ویو، رایانه های کوانتومی دی ویو از تنبلی 
کائنات به عنوان مبنای عملکردی اصلی خود اســتفاده 
می کننــد. او می گوید: »کائنات دوســت دارند در حین 
انجام کارها انــرژی ذخیره کنند. دلیــل این که قطرات 
باران به صورت کروی درمی آیند نیز همین اســت. چون 

این شکل مقدار کشش ســطحی موردنیاز برای کنار هم 
نگه داشتن گلوله را حداقل می ســازد.« در ماشین های 
دی ویــو اجزاء، بیت هــای کوانتومی نامیده می شــوند. 
برخالف بیت های دوتایی، که بین ۰ و 1 متناوب اســت، 
بیت هــای کوانتومی از یک برهم نهــی )۰ و 1 هم زمان( 
اســتفاده می کنند. درحالی که یک رایانه معمول ممکن 
است قبل از این که به شــما اعالم کند کدام یک سریع تر 
است، هزاران آزمایش را انجام دهد- با بازآرایی مداوم ۰ و 
1ها- ماشین دی ویو در یک بررسی سریع ترین راه حل را 

جست وجو می کند.
بر اساس گفته فارسمن، محاسبات کوانتومی مخصوصا در 
تشخیص الگوی پیچیده خوب عمل می کند. در یک پروژه 
که آن ها در دســت اجرا دارند، مولکول ها را در داروهای 
جدید مقایسه می کند: »مولکول های با شکل مشابه اثرات 
مشابهی دارند، بنابراین اگر شما دارویی می سازید که فکر 
می کنید می تواند درمان مناسبی برای بیماری قلب باشد 
ولی دارای شکل مشابهی با عوامل ســرطان زا می باشد، 

دلیل خوبی وجود دارد که شما نگران شوید.« 
در محاسبات فارسمن، دامنه مزایای این صنعت نوظهور 
بسیار بیشــتر از 1کیوبیت و دی ویو خواهد بود. او معتقد 
اســت رایانه ها به تمام انواع کســب وکار مرتبط هستند. 
همچنین نیاز به سرعت محاسباتی هیچ زمانی بیش از این 
نبوده است. او خاطرنشان می کند: »موفقیت عظیمی که 
در این قسمت به دست می آید، در صنایع دیگر نیز انتشار 

خواهد یافت.«
http://www.bcbusiness.ca : منبع
1- 1QBit
2- D-Wave

 انتشار گزارشی درباره بازار 
پادتن های مهندسی شده

شرکت کانادایی، غول نرم افزاری و 
محاسبات کوانتومی آینده

اخبار کسب و کار  
اخیرا گزارشی در مورد بازار پادتن های مهندسی شده برای 
توسعه داروهای جدید و تشخیص چندین بیماری تومور 
منتشر شده اســت. در این گزارش عوامل موثر در توسعه 
پادتن های نسل بعد بررسی می شود که شامل فناوری های 
مورداســتفاده در تولید این نوع پادتن هــای مصنوعی 
می باشد. پادتن های مهندسی شده، مواد درمانی مبتنی 
بر پادتن ها هستند که از طرف شــرکت های داروسازی 
بزرگ و کوچک به شدت موردتوجه قرارگرفته اند. هدف از 
مهندسی کردن پادتن ها، ایجاد پادتن هایی با اثرگذاری 
ارتقا یافته است که این کار از طریق اصالح ساختاری در 

پادتن های تک کلونی انجام می شود. 
پژوهش های انجام شــده در دهــه قبلی برای توســعه 
پادتن های مهندسی شده یک پایه اطالعاتی غنی در مورد 
نحوه توسعه و بازاریابی پادتن های نسل بعدی می باشد. با 
توجه به ویژگی های بهبودیافته، این پادتن های درمانی در 
مقایسه با موارد قبلی بسیار امیدوارکننده به نظر می رسند. 
مولکول های بسیاری در فاز دوم و سوم آزمایشات بالینی 
هستند و تعداد کمی نیز منتظر تاییدیه می باشند. به عالوه 
تعداد زیــادی از مولکول ها نیز در مرحلــه آزمایش های 
پیش بالینی هستند و انتظار می رود در 1۰ سال آینده از 
طریق گام های متنوع توسعه دارو پیشرفت کنند.  گزارش 
بازار »پادتن مهندسی شده گلیکو و پروتئین اف سی1 در 
ســال ۲۰1۳-۲۰۲۳« برای آزمایــش جنبه های متنوع 
مهندسی پادتن ها در راستای توســعه داروهای جدید و 
تشخیص چندین بیماری تومور منتشر شده است. با توجه 
به این که بازار نســبتا جدید می باشد، این گزارش عوامل 
فراوان توســعه پادتن های نسل بعد را بررسی می کند که 

شامل فناوری های مورداستفاده برای تولید آن ها، محل 
مهندسی در یک پادتن و مولکول ها است.  در این گزارش، 
پادتن های مهندسی شده به عنوان پادتن هایی که در ناحیه 
اف سی دچار تغییراتی شــده اند، تعریف می شوند. ۲ نوع 

اصالح که مدنظر قرار می گیرند:
   مهندسی گلیکو اف سی

   مهندسی پروتئین اف سی
یکی از اهداف اساســی این گزارش درک وضعیت حال و 
آینده بازار پادتن های درمانی مهندسی شده می باشد. این 

کار با تحلیل موارد زیر صورت می گیرد:
   مولکول ها و داروهای تاییدشده برای بازاریابی از طریق 

بازارهای متنوع
   برنامه هــای پژوهشــی، متمرکز بــر روی پادتن های 
درمانی مهندسی شده، شــرکت های داروسازی جهانی و 

استارتاپ های تازه تاسیس شده
   فناوری های تولید پادتن های مهندسی شده

   نرخ احتمالی پذیرش داروهای جدید که انتظار می رود 
تعدادی از آن هــا در مدیریت چرخه زندگــی داروهای 

موجود استفاده شوند.
این گزارش پیش بینــی کوتاه مدت و بلندمدت بازارها در 
دوره های ۲۰1۳-۲۰1۸ و ۲۰1۸-۲۰۲۳ را ارائه می دهد. 
تحقیق، بررســی و رویکردهایی که در این گزارش ارائه 

می شود، شامل پیشگویی فروش موارد زیر می شود:
   ۷ پادتن به بازار عرضه شده و مهندسی شده گلیکو

   ۳ پادتن مهندسی شده پروتئین اف سی
http://www.prnewswire.com : منبع
1- Fc
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سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

افزایش امنیت سیستم های 
مخابراتی با کمک 
محاسبات کوانتومی

خرید فناوری 
نانوحامل دارویی 
هوشمند

یکــی از شــرکت های اوپراتور تلفــن همراه 
در کره جنوبــی با همکاری دانشــگاه فلوریدا 
آتالنتیک قصد توسعه سیستم های مخابراتی 
امــن را دارد. بــرای این کار از سیســتم های 
محاســبات کوانتومی و رمزگذاری کوانتومی 

استفاده خواهد شد.
دانشــگاه فلوریدا آتالنتیک و اوپراتور موبایل 
کره جنوبی موســوم به SK Telecom اخیرا 
قرارداد همکاری برای تحقیــق و آموزش در 
حوزه محاســبات و مخابرات کوانتومی امضاء 

کردند.
هدف از این برنامه همکاری مشترک، توسعه 
سیستم مخابراتی امن با اســتفاده از فیزیک 
 SK کوانتوم است؛ دانشــگاه فلوریدا و شرکت
قصد دارند برنامه تحقیقات مشترکی بر توسعه 
روش های رمزگــذاری با اســتفاده از فیزیک 
کوانتوم، مهندسی ســخت افزارهای جدید و 

محاسبات کوانتومی تعریف کنند.
 شــرکت SK با اســتفاده از زیرساخت های 
موجــود در مرکــز رمزگــذاری و امنیــت 
اطالعات در دانشــگاه فلوریدا، با محققان این 
دانشــگاه همکاری خواهد داشت. همچنین 
دپارتمان هــای مهندســی بــرق، کامپیوتر، 
ریاضیات و فیزیک دانشگاه فلوریدا نیز در این 

پروژه با شرکت SK همکاری دارند.
در ماه ســپتامبر ۲۰15، شرکت SK عملکرد 
صحیح سیســتم رمزگذاری کوانتومی خود را 
به همراه سیستم تولید اعداد تصادفی صحیح1 
به اثبات رســاند. این شــرکت با توجه به این 
نتایج، وارد قرارداد همکاری با مرکز بین المللی 
نوآوری انتقال شــد تا به صورت مشترک روی 
توســعه سیســتم های رمزگذاری کوانتومی 
به منظور ایجاد ارتباط میان خودروها کار کنند.

در کنار این همکاری مشترک، دانشگاه فلوریدا 
میزبان کارگاه آموزشــی مشــترکی در حوزه 
اطالعات کوانتومی بود که به صورت مشترک 
توســط آمریکا و کره جنوبی برگزار شــد. این 
کارگاه با همکاری موسسه مطالعات پیشرفته 

کره جنوبی برگزار شد.

http://www.telecompaper.com : منبع
1- qrng

یک شرکت دارویی با عقد قراردادی موفق به 
خرید فناوری نانوحامل دارویی شــده است. 
این نانوحامل یک قفس پروتئینی اســت که 
فناوری آن توسط شرکت چیمیروز1 به دست 

آمده است.
نانوحامل های دارویی اخیرا توجه بســیاری از 
شــرکت های دارویی را به خود جلب کرده اند. 
ایــن نانوحامل هــا قادرند داروهــا را با اثرات 
جانبی کم به ســلول هدف برســانند. شرکت 
فابــروس۲ یک شــرکت دارویــی  در آمریکا 
اســت. این شــرکت اخیرا اعالم کرده است 
که امتیاز انحصاری تولید محصولی موســوم 
به Chimerasome را خریداری اســت، این 
محصول یک نانوقفــس پروتئینی حامل دارو 
بوده که فناوری آن توســط شرکت چیمیروز 
به دست آمده است.این محصول یک پروتئین 
منفرد بوده که می تواند به صورت کروی شکل 
درآید؛ با ایــن کار می تــوان دارو را درون آن 
قرارداد و به یک آنتی بادی خارجی متصل کرد. 
بعدازاین فرآیندها، یک سیستم رهایش دارو 
به دست می آید که به صورت هدفمند می توان 

سلول های خاصی را مورد هدف قرار دهد.
میگوئیــل دی لــوس ریوس مدیر شــرکت 
فابــروس، مخترع این محصــول و بنیان گذار 
شــرکت چیمیروز می گوید: با این سیســتم 
رهایــش دارویی می تــوان هــزاران مولکول  
دارویی فعال را وارد سایت های هدف کرد. ما 
این حامل دارو را به صورتــی طراحی کردیم 
که می تواند با استفاده از عامل محیطی از هم 
بازشده و دارو به بیرون تراوش کند. دقت این 
روش بســیار بیشــتر از روش های آنتی بادی 

رایج است.
واگون اسمایدر از بنیان گذاران شرکت فابروس 
می گوید: در این سیســتم رهایش دارویی ما 
از آنتی بادی های ساخته شــده توسط شرکت 
فابروس استفاده کردیم درحالی که نانوقفس 
حامــل دارو، فناوری اســت که در شــرکت 
چیمیروز به دســت آمده اســت. ترکیب این 
دو فناوری موجب شــد تــا نانوحامل دارویی 
ایجاد شــود که توانایی حمل مقادیر مختلفی 
دارو یا ترکیبات زیســتی نظیر RNA را دارد 
با این حاملین دارو می تــوان ماده موردنظر را 
در ســلول های هدف وارد کرد. آنتی بادی ها 
راهنمای اصلی حامل برای رســیدن به سلول 

هدف هستند.
در این روش جدید از شیمی ترکیبی و نمایش 
سلول های هدف با مولکول های ویژه نظیر جی 

پروتئین استفاده شده است.

http://www.prnewswire.com : منبع
1- Chimeros
2- Fabrus
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سرمایه گذاری یک میلیارد دالری 
تویوتا در تحقیقات هوش مصنوعی

توسعه سیستم های شناختی برای 
استفاده در محیط صنعتی

اخبار کسب و کار  
محققان شرکت IBM آزمایشــگاه جدیدی را با همکاری 
دانشگاه رنســالئر راه اندازی کرده اند که در آن به توسعه 
سیستم های شناختی جدید چندجانبه برای استفاده در 

محیط های صنعتی پرداخته خواهد شد.
بخش تحقیقاتــی آیبیام1برنامه های خــود را برای یک 
همکاری چندســاله با موسسه پلیتکنیک رنسالئر۲جهت 
پیشــروی در مرزهای علمی سیســتم های شــناختی 
همه جانبه اعالم کرد. این همکاری پژوهشی در آزمایشگاه 
تازه تاسیس شده سیســتم های همه جانبه و شناختی در 
رنسالئر مستقر خواهد بود. ماموریت این آزمایشگاه کاوش 
و پیشروی در حل مســائل به صورت طبیعی و همکاری 
چندجانبه میان گروه های انســانی و ماشــینی می باشد. 
این آزمایشــگاه به صورتی ساخته شــده است که قابلیت 
تطبیق با محیط های مخصوص صنعت را نیز داشته باشد 
و به نحوی طراحی شده است که راه های جدیدی را برای 
بهبود چگونگی فعالیت افراد در کنار هم در خود جای دهد. 
دکتر شیرلی جاکسون ، رییس موسسه رنسالئر در مورد 
این آزمایشــگاه جدید این گونه توضیــح می دهد:»با این 
آزمایشگاه جدید ما یک قدم مهم به سمت آینده برمی داریم 
که در آن ماشــین های هوشمند و انســان های هوشمند 
یکدیگر را تقویت می کننــد، و نتیجه نهایــی پیامدها و 
تصمیمات بهتر است. ما دو رشته جداگانه از فناوری ها را 
برای ارتقاء قدرت دیگران گرد هم می آوریم، ما در رنسالئر 
فناوری های محاســبات شــناختی در کنار محیط های 

همه جانبه بینایی و شنوایی را توسعه می دهیم.«
دکتر جان کلی، نائب رییس ارشد تحقیقات در آیبیام نیز 
اهداف را این گونه تشــریح می کند: »محاسبات شناختی 
که برای تغییر شکل تمامی حرف ها، صنایع، اقتصاد و نیز 
سیستم های شناختی همه جانبه می باشند، در آینده نقشی 
حیاتی در شکل دهی محیط های کاری مبتنی بر همزیستی 
را شکل خواهند داد که در آن تصمیمات مهم کسب وکار 
اتخاذ خواهد شــد. ما هیجان زده ایم که درحالی که دانش 
نحوه کارکرد افراد در سرتاسر دنیا را پیشرفت می دهیم، با 

رنسالئر در توسعه این مرز جدید همکاری کنیم.«
سیستم های محاسبات شناختی شــکل داده شده اند تا 
با متخصصان انســانی با روش هــای طبیعی تر همکاری 
کنند، از طریق ایــن ارتباط متقابل آمــوزش ببینند و با 
ایجاد درک بهتر از داده های حجیم بدون ســاختار، افراد 
و گروه ها را قادر ســازند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. 
سیستم توسعه داده شده در این برنامه یک محیط فیزیکی 
همه جانبه است که با اطراف خودش ارتباط متقابل دارد و 
قابل پیکربندی دوباره می باشــد. این سیستم تجسمی از 
اطالعات را ممکن می سازد که با چند نگاه کوتاه به حجم 

وسیعی از داده ها توسط یک انسان امکان پذیر نبود.
http://news.rpi.edu : منبع
1- IBM
2- Rensselaer

شرکت تویوتا در نظر دارد برای اختصاص نیروی کار خود 
در حوزه های هوش مصنوعی و رباتیک سرمایه گذاری نماید 
تا با ارائه محصوالت مدرن، باعث بهبود زندگی مردم شود.

تویوتا اعالم کرده است که درصدد انجام یک سرمایه گذاری 
بزرگ در هوش مصنوعی و رباتیک جهت نوسازی نیروی 

کار خود است.
این شــرکت ژاپنی می خواهــد یک شــرکت جدید را با 
نام موسســه تحقیقات تویوتا1 راه اندازی نماید. موسسه 
تحقیقات تویوتا به عنوان بخش تحقیق و توســعه شرکت 
باهدف تمرکز بر روی هوش مصنوعی و رباتیک تشــکیل 

شده است.
این شرکت در طول پنج ســال آینده از یک میلیون دالر 
ســرمایه گذاری تویوتا بهره مند خواهد شــد و نسبت به 
اســتخدام ۲۰۰ متخصص جهت تحقیــق در زمینه های 

مختلف اقدام می نماید. 
تویوتا بر این باور اســت که هوش مصنوعی “پتانســیل 
قابل توجهی” برای حمایــت از فناوری های صنعت آینده 

و ایجاد یک صنعت جدید دارد. موسسه تحقیقات تویوتا با 
استفاده از هوش مصنوعی و داده های انبوه۲ درصدد است 
به تحقیق و توسعه شتاب ببخشــد و به حل چالش های 

آینده جامعه کمک نماید.
بر طبق گفته دکتــر گیل پرات ، مشــاور اجرایی تویوتا و 
مدیرعامل شــرکت جدید، هدف اولیه موسسه تحقیقات 

تویوتا، تمرکز بر بهبود ایمنی رانندگی خواهد بود.
او می گوید: »هدف اولیه ما افزایش ایمنی همراه با کاهش 
احتمــال تصادف خودرو، بــرای همه افراد می باشــد. ما 
می خواهیم صرف نظر از توانایی افراد، رانندگی برای آن ها 

ممکن باشد.«
مقر اصلی موسســه تحقیقات تویوتا در دره ســیلیکون۳ 
نزدیک پالو آلتو۴ و دانشگاه استنفورد5 و تجهیزات ثانویه 
آن ها در نزدیکی موسســه فناوری ماساچوست۶  مستقر 

خواهد شد.
مدیرعامل تویوتا، آکیو تویوتا ، می گوید: »همان گونه که 
فناوری در حال پیشــرفت اســت، توانایی ما برای بهبود 
تولیدات نیز باید افزایش یابد. در تویوتــا ما به این دلیل 
دنبال نوآوری ها نیســتیم که می توانیم آن هــا را انجام 
دهیم، بلکه ما در جســتجوی آن ها هســتیم، چون این 
وظیفه ماست که برای مشــتریان خود و جامعه، زندگی 

بهتری ایجاد نماییم.«

http://www.techweekeurope.co.uk : منبع
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سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

IBM تردید در مطابقت فناوری واتسون با ادعای شرکت

 انتشار گزارش بازار 
»سطوح نانومهندسی شده الهام گرفته از مواد زیستی«

اخبار گزارش و اسناد 

 bio-inspired( اخیرا گزارشی در حوزه بازار سطوح نانومهندسی شده الهام گرفته از مواد زیستی
and nano-engineered surfaces( منتشر شده است که نشان می دهد این حوزه تا سال ۲۰۲۲ 

بازار بزرگی در حدود ۸9۰ میلیون دالر خواهد داشت.
بازار شیشه های خودتمیز شونده در حال گسترش بوده و این فناوری به عنوان پوشش های سطح 
سلول های فتوولتائیک در حال پذیرش اســت. انتظار می رود بازار سطوح نانومهندسی شده الهام 
گرفته شده از مواد زیستی افزایش یابد. اخیرا گزارشی از سوی شرکت گراند ویو ریسرچ1 منتشرشده 
که در آن بازار پوشش های نانومهندسی شده الهام گرفته شده از طبیعت تا سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۸9۰ 

میلیون دالر برآورد شده است.
این رقم شامل تقاضا برای مواد پیشرفته مورداستفاده در بخش ساختمان و انرژی نیز است. سطوح 
نانومهندسی شده الهام گرفته از مواد زیســتی می تواند روی خواص فیزیکی و شیمیایی محصول 
اثرگذار باشد؛ بنابراین، از سوی بســیاری از تولیدکنندگان موردتوجه است. این نوع پوشش ها به 

تولیدکنندگان صنعتی در ارائه محصوالتی بهتر کمک می کند.
توسعه مواد دارای میکرو و نانوساختار دارای کاربردهای زیادی در نیروی هوایی است.

چنین پوشش هایی می تواند میزان تحرک قطرات سیال را افزایش داده و در تبادل حرارتی، کارایی 
سیستم را افزایش دهد. با این کار می توان مانع از یخ زدگی در سطح بال های هواپیما شد.

در حال حاضر تحقیقات متعددی روی ساختارهای زیستی نظیر پای حیوانات یا اندام های گیاهی 
انجام می شود که از نتایج این پروژه ها می توان در گسترش بازار ســطوح نانومهندسی شده الهام 
گرفته از مواد زیستی اســتفاده کرد. در حال حاضر از برگ های نیلوفر آبی برای تولید ساختارهای 

ضد آب استفاده می شود.
تولیدکنندگان در بخش ساختمان و خودرو عالقه مند به استفاده از ساختارهای فلزی هستند؛ این 
ساختارها در مقابل خوردگی ضعف داشته و هزینه مستقیم و غیرمستقیم باالیی تحمیل می کنند. 
برای حل این مشکل، تولیدکنندگان به سراغ استفاده از سیستم های کپسوالسیون نانومهندسی 

شده می روند.
بخش پزشکی نیز از فرصت های موجود در حوزه مواد زیست سازگار استفاده می کند. تحقیق روی 
ســطوح الهام گرفته از طبیعت که به تقلید از پای مارمولک ساخته شده می تواند منجر به ساخت 

نخ های چسبنده بی نیاز از چسب شود، نخ هایی که بعد از زوال از خود چیزی به جای نمی گذارند.
در حال حاضر تحقیقاتی روی این سطوح در حال انجام است. پتنت های ثبت شده در آمریکا، چین 
و ژاپن نشان دهنده این است که آینده این پوشش ها بسیار روشن بوده و به زودی تجاری سازی این 

سطوح در بخش ساختمان، نفت و گاز تحقق پیدا می کند. 

https://www.whatech.com : منبع
1- Grand View Research

اخیرا مطالعات زیادی در مورد فناوری واتسون و توانایی آن برای مطابقت با ادعاهای شرکت آی بی ام 
صورت گرفته است. اهداف برخی از برنامه های کاربردی ارائه  شــده توسط واتسون بسیار محدود 

می باشد و برای قضاوت در مورد اثرات نهایی این فناوری زمان بیشتری نیاز است.
نسخه اخیر Fortune article در مورد یکی از کاربردهای واتسون1 صحبت کرده است: »محاسبات 
شناختی در حال ترکیب توان هوش مصنوعی خود با توان حسی سیار ساعت هوشمند اپل۲ می باشد 
تا یک پلتفرم سالمتی را ایجاد کند که می تواند با هر کاربر به صورت اختصاصی ارتباط برقرار کند. 
این برای اولین بار است که قدرت محاسباتی باالی واتسون با ساعت اپل استفاده خواهد شد تا نحوه 

مدیریت سالمتی افراد را تغییر دهد.«
برنامه روند واتســون۳ اینترنت را جســت وجو می کند تا الگوهای محصــول و تصمیمات خرید 
مصرف کنندگان را کشــف کند و به هر الگو نمره ای در مقیاس ۰ تا 1۰۰ ارائه  دهد. از برنامه روند 
واتسون انتظارات زیادی می رفت، اما زمانی که مورد آزمایش قرار گرفت، به شدت ناامیدکننده ظاهر 

شد. درنهایت باعث تعجب بود که اهداف این برنامه کاربردی چقدر محدود می باشد.
جای شگفتی است که چرا آی بی ام فناوری واتسون و توانایی آن جهت توسعه هوش مصنوعی و حتی 

قابلیت های فعلی آن در تحلیل داده ها را عمومی کرده است.
شرکت های تحلیل داده فراوانی وجود دارند که از داده های تفسیر اجتماعی استفاده می کنند. به 
دلیل قابلیت ردیابی الگوها، برخی از فعالیت هایی که این شرکت ها انجام می دهند بسیار قابل توجه 

می باشند و زمانی که تغییر قابل توجهی در این الگوها صورت می گیرد، هشدار می دهند. 
شاید برای قضاوت در مورد واتسون و اثرات نهایی آن زود باشد. در حال حاضر سهام آی بی ام بسیار 

ارزان تر شده است و این باور وجود دارد که یک انقالب هوش مصنوعی در حال اتفاق است.

http://realmoney.thestreet.com : منبع

1- Watson
2- Apple
3- Watson Trend app
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 چالشی به نام یافتن جایگزین برای 
»اکسید قلع ایندیم« در صنعت الکترونیک

گوگل به دنبال تسهیل توسعه محاسبات کوانتومی

با افزایش حجم ابزارهــای الکترونیک، آینده 
چنین فناوری هایی با موانع اساســی همچون 
هزینه های گــزاف و کمبود مــواد اولیه روبرو 
اســت. متداول ترین مواد رســانای شــفاف 
اکســید قلع ایندیم اســت که بســیار گران و 
شــکننده اســت و باوجود تحقیقات بســیار 
هنوز هیــچ جایگزین مشــخصی بــرای آن 
یافت نشــده اســت. برخی از این جایگزین ها 
شــامل نانوســیم های نقــره، نانولوله هــای 
کربنی، گرافنی و پلیمرهای رســانا می باشند.
به طورمعمول، اکثر مواد رسانای شفاف دارای 
ناخالصی های اکســید فلزی می باشند. اکسید 
ایندیم قلع1 برای چند دهه در بازار حضور فعال 

داشته است. اما فراوانی ایندیوم در پوسته زمین 
نسبتاً اندک ) در حدود ۰۰۰۰1۶/٪۰ ( است. 

اکسید ایندیم قلع تنها هنگامی شفاف است که 
به صورت یک الیه بسیار نازک بر روی زیرالیه 
قرار گیــرد. اگرچه این موضوع ســبب کاهش 
وزن و فضا در ابزارها می شود، اما برای ترسیب 
آن به صــورت یک فیلم نیازمنــد یک روش با 
مصرف انرژی باال است که تحت عنوان ترسیب 
فیزیکی بخار شناخته می شود. صرف نظر از این 
مشــکالت، خصوصیات مطلوب ITO همچون 
شــفافیت نوری، هدایت و پایداری به ســختی 
قابل دسترسی است. برخی مواد نظیر ترکیبات 
رساناهای اکســید فلزی همچون اکسید قلع 

اخبار گزارش و اسناد 
دوپ شده با فلورین و اکسید روی دوپ شده با 
آلومینیم، جایگزین  برای اکسید قلع ایندیم بوده 
که می توانند خصوصیات ITO را فراهم سازند. 
اگرچه این اکسیدها هزینه مربوط به مواد اولیه را 
کاهش می دهند اما هیچ گونه بهبودی در فناوری 
با خصوصیات جدید باوجود نمی آورند. مشــابه 
ITO، این فیلم های اکســید فلزی شکننده بوده 
و برای نشاندن بر روی یک سطح نیازمند انرژی 
زیادی هستند. این مسائل باعث شده تا محققان 
برای پیدا کردن جایگزین های مناسب که نه تنها 
ارزان تر بلکه پایدارتر، با عملکرد بهتر نمایشــگر 
و قابل نشاندن بر روی بســترهای انعطاف  پذیر 
باشند، ترغیب شوند. توسعه تحقیقات درزمینٔه 
نانوذرات باعث ظهور روش هــا و ابزارهایی برای 
کنترل تجمع ذرات در مقیاس اتمی شده است. 
نانوسیم های فلزی )با قطر چند ده نانومتر و طول 
چندین میکرومتر( رسانایی باالیی از خود نشان 
می دهند. هنگامی که این نانوسیم ها به درون یک 
مایع اضافه می شوند، می توان آن ها را هم بر روی 
سطوح سخت و هم انعطاف پذیر اسپری یا نقاشی 
کرد. با تنظیــم ضخامت فیلم، این نانوســیم ها 
می توانند عملکردی مشابه با ITO داشته باشند. 
اما ازآنجایی که جنس این نانوسیم ها از نقره است، 
نمی توان انتظار داشت که هزینه ها کاهش یابد. 
نانولوله های کربنی عالوه بر استفاده در ساخت 
ماهیچه هــای مصنوعی، به دلیــل خصوصیات 
رسانایی و نیمه هادی خود کاربردهای گسترده 
دیگری نیز دارند. ایــن نانولوله ها تنها از اتم های 
کربن ساخته شــده اند که به معنی هزینه بسیار 
اندک ســاخت فیلم های نانولوله کربنی اســت. 
اما عملکرد آن ها به عنوان یک ماده رسانا شفاف 
قابل اعتماد نیســت، زیرا رســانایی آن بسته به 
چگالی نانولوله و برهمکنش های بین نانولوله ها 

می تواند نوسانات زیادی داشته باشد.
فرزند جدید انقالب نانو که وابستگی نزدیکی به 

نانولوله های کربنی دارد، گرافن است. صفحات 
گرافن، ســاختارهای دوبعــدی اتم های کربن 
هســتند )یک الیــه از گرافیت( کــه می توانند 
الکترون های باردار را با ســرعت های باال انتقال 
دهند. الکترودهای گرافنی ) کــه دارای هزینه 
اندک تولید می باشند ( دارای قابلیت جایگزینی 
ITO می باشــند. اما به دلیل اینکه تولید گرافن 
هنوز به طور کامل بهینه نشده است، به طورمعمول 
نقص هایی در ســاختار آن مشاهده می شود که 

سبب کاهش عملکرد الکترود می شوند.
الکترودهــای شــفاف تنهــا بــرای نمایــش 
تصاویــر باکیفیت بــاال الزم نمی باشــند، بلکه 
این الکترودهــا یک نقش حیاتــی در ابزارهای 
مربوط به انرژی خورشــیدی بــازی می کنند. 
در ابزارهــای فوتوولتایــی، کــه نــور را بــه 
الکتریســیته تبدیل می کنند، بــه یک الکترود 
رســانای شــفاف بــرای عبور نــور از مــاده و 
جمع آوری الکتریسیته تولیدشــده، نیاز است.

پیدا کردن یــک جایگزیــن ارزان قیمت برای 
فناوری های ســلول خورشــیدی بزرگ که در 
رقابت با ســوخت های فســیلی و دیگــر منابع 
انرژی تجدیدپذیر  باشــند، بسیار ضروری است. 
پلیمرهای رسانا ممکن است این کمبود را جبران 
کنند. رسانایی این مواد وابسته به حرکت آزادانه 
الکترون هــا در زنجیره کربنی و رســانایی مواد 
افزوده شده اســت. همانند مواد آلی، پلیمرهای 
رسانا به راحتی تهیه می شــوند و محققان قادر 
به چاپ کردن این فیلم ها با هزینه نســبتاً اندک 
می باشند. اگرچه خصوصیات مطلوب عبور نوری 
و رسانایی این مواد با اصالح سازی ها بهبود می یابد 

اما پایداری آن ها کمتر از ITO است. 
هدف نهایی ادغام کردن مطلوب ترین خصیصه ها 
برای تهیه موادی با رسانایی و درصد عبور باال با 

هزینه تولید اندک است.

بعد از فروش سیستم محاسبات کوانتومی شرکت دی ویو به آزمایشگاه ملی لوس آلموس، شرکت 
گوگل قصد دارد بیانیه ای در حوزه برنامه های خود در این حوزه صادر کند. هنوز جزئیات این بیانیه 
مشخص نیست، اما با توجه به قرارداد همکاری گوگل و شرکت دی ویو، احتماال گوگل قصد دارد تا 
برنامه های خود را در خصوص تحقیقات در حوزه محاسبات کوانتومی ارائه کند. استیو یوروتسون 
از اعضاء اصلی شــرکت دی ویو1 اخیرا اعالم کرده است که شرکت گوگل قصد دارد تا بیانیه ای در 
خصوص محاسبات کوانتومی صادر کند. این بیانیه در ماه دســامبر سال جاری ارائه خواهد شد. 
 1000+Qubit 2X این بیانیه  پیرو اقدام اخیر شرکت دی ویو برای فروش سیستم های کوانتومی
به موسسه امنیت ملی آزمایشــگاه لوس آلموس صادر خواهد شد.  هنوز دقیقا مشخص نیست که 
گوگل چه چیزی در این بیانیه خواهد گفت )در کنار اهمیت محاسبات کوانتومی(، اما بعد از مدت ها 
این اولین باری است که گوگل قصد صحبت دراین باره را دارد. این بیانیه نشان می دهد که گوگل 
قصد دارد پتانسیل های خود را به سوی حوزه محاسبات کوانتومی گسیل کند. گوگل اوایل امسال 
وارد معامله ای با ناسا و دی ویو شد تا از طریق همکاری با این دو شرکت و سازمان، مطالعات خود 
را در حوزه محاسبات کوانتومی ادامه دهد. در آن زمان، شــرکت دی ویو در بیانیه ای اعالم کرد: 
توافقنامه اخیری که ما با گوگل به امضاء رساندیم موجب می شود تا گوگل و دیگر شرکا ما بتوانند از 
سیستم دی ویو در فعالیت های خود استفاده کنند. نسل جدید سیستم های دی ویو در حال نصب 
در ناسا و آزمایشگاه لوس آلموس است. یوروتسون در پست جدیدی که در اکانت فلیکر خود آپلود 
کرده تصویری از قانون رز۲ را گذاشته است، این قانون می گوید که قدرت کامپیوترهای کوانتومی 

هرسال دو برابر می شود. 
http://9to5google.com : منبع
1- D-Wave
2- Rose Law

http://www.lifehacker.com.au : منبع
1- ITO
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ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

 رایانه ها راهی طوالنی 
تا استقالل از انسان ها دارند

بر اساس بررسی ها و پژوهش های صورت گرفته بر روی توسعه دهندگان هوش مصنوعی اعالم 
شده است که در حال حاضر رایانه ها هنوز به انسان ها نیاز دارند و خودشان به تنهایی نمی توانند 
عمل کنند. در این مطالعه مشخص شده است که هوش مصنوعی با مرحله ای که به صورت 

مستقل عمل کند فاصله بسیار زیادی دارد.
یادگیری ماشین1 و هوش مصنوعی بخش های اساسی از چشم انداز ما برای فناوری های سال 
۲۰1۶ می باشــند. دقیقا پس از موضوع هوش مصنوعی موضوعاتی نظیر یادگیری عمیق، 
رایانه های شبکه ای عصبی و محاسبات شناختی مطرح می شود. همان طور که اخیرا نیز در 
Forbes مطرح شده است، محاسبات شــناختی گونه جدیدی از رایانه ها نظیر محصوالت 
آی بی ام۲ را توصیف می کند که دارای قابلیت تفسیر هدف و منظور انسان از سوال هایی هستند 
که در زبان طبیعی صحبت می شود. آن ها همچنین می توانند مفاهیم را از متون بدون ساختار، 

فیلم ها، عکس ها و گفتار استخراج کنند. این واقعا بخشی از هوش مصنوعی است.
با توجه به این که رایانه ها هرروز نسبت به قبل هوشمندتر می شوند، ممکن است از خودتان 
بپرســید که آیا در کل رایانه ها هنوز به ما نیاز دارند؟ آیا هدایت دستگاه ها به صورت خودکار 
به اندازه ای توســعه پیدا کرده است تا انسان ها خودشــان را اضافی بدانند؟ بر اساس آخرین 
اعالمیه پژوهشی انجمن داده اوانس۳ پاسخ این سوال منفی می باشد. انسان ها همچنان درروی 
این سیاره نقشی برای انجام دارند. ۴۷ درصد از 5۲9 توسعه دهنده ای که در این پژوهش بررسی 
شدند، نظرشان بر این بود که نرم افزار یادگیری ماشــین برای مدتی به ورودی های انسانی 
نیاز دارد و تنها ۲/۶ درصد افراد اعالم کردند که در کل ورودی های انسانی نیاز نمی باشد. ما 

می توانیم بگوییم 9۷/۴ درصد رایانه ها به گرمای تماس انسان ها نیاز دارند.
مایکل راساالن ، مدیر تحقیقات انجمن داده اوانس در این رابطه می گوید:»کاربردهای هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین ممکن است با انسان ها به عنوان مثال های محاسبات کامال خودکار 
برخورد کنند که در آن رایانه ها یاد می گیرند تا پردازش و عمل بر روی داده ها را خودشــان 
انجام دهند. در عمل توسعه یادگیری ماشین نسبتا با این ذهنیت متفاوت می باشد. اکثریت 
توسعه دهندگانی که با یادگیری ماشین درگیر هستند، آشکار می سازند که یادگیری ماشین 

هنوز به دست های برنامه نویسان نیاز دارند.«
اوانس می گوید که پژوهش انجام شده یک مطالعه جامع درباره توسعه دهندگان نرم افزار است 
که به صورت فعال با پایگاه های داده و تجزیه وتحلیل کار می کنند. این مسئله موضوعاتی را 
پوشش می دهد که در حول مفهوم اطالعات انبوه شامل موارد کسب وکار برای تجزیه وتحلیل، 
راه حل های مصرف و ذخیره سازی داده های فعلی، رویکردهای تحلیل و تجسم داده ها و غیره 

می باشند.

www.forbes.com : منبع
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افزایش تقاضای بازار میکروموتورها

تقاضای روزافزون در صنایع مختلف باعث تحریک بازار میکروموتورها شــده است. منطقه 
آسیا- اقیانوسیه به عنوان پیشران اصلی در توسعه صنعت خودرو محسوب می شود. هم چنین 
استفاده از این میکروموتورها در ادوات آزمایشگاهی باعث افزایش قابل توجه صحت و دقت 

نتایج آزمایش ها می شود.
به نظر می رسد با نرخ رشد ساالنه ۴/5۶ درصدی، بازار میکروموتورها در کاربردهای خودرو- 
تجهیزات پزشکی- اتوماســیون صنعتی- هواپیما- چاپ ۳ بعدی- تجهیزات ساخت وساز و 
غیره، از رقم ۲۸/۲۶ میلیارد دالر در سال ۲۰15 به رقم ۳5/59 میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ 
برســد. تقاضای رو به افزایش در صنایع خودرو، تجهیزات پزشــکی، اتوماســیون صنعتی، 
سیستم های هواپیمایی، لوازم خانگی، تجهیزات مخابراتی و اطالعات الکترونیکی و صنعت 

چاپ ۳ بعدی نیز می تواند باعث تحریک بازار میکروموتورها شود. 
از سال ۲۰1۰ صنعت خودروسازی در مناطق زیادی ازجمله آســیا- اقیانوسیه و آمریکای 
شمالی یک دوره رشد و سود آوری قابل توجهی را تجربه می کند و فروش ساالنه وسایل نقلیه 
در این مناطق به سطح قبل از دوران رکود رسیده است. بر اساس تحلیل مارکتس اندمارکتس1 
بازار خودرو آمریکای شمالی رشــد نسبتا ســریعی در تولید و فروش دارد. هرچند به دلیل 
خروج آهسته از رکود ۶ ســاله درفروش، چشم انداز کشــورهای اروپایی بسیار ضعیف تر به 
نظر می رســد. درحالی که با توجه به تولید 9۰/۶ میلیون موتور وسایل نقلیه در سال ۲۰1۴، 
آسیا- اقیانوسیه به عنوان نیروی پیشران اصلی در توسعه صنعت خودرو محسوب می شود، بر 
اساس اعالم انجمن تولیدکنندگان اتومبیل اروپا ۷۲/۳ میلیون عدد از این تعداد ماشین های 
مسافری بوده اند. انتظار می رود با توجه به تغییر تقاضای مصرف کننده، افزایش نیازمندی های 
مقرراتی برای اقتصاد سوخت و ایمنی و افزایش دسترســی داده ها و اطالعات برای کاربران 
نهایی در مورد میکروموتورها و اجزاء و محصوالت مرتبط، رشد صنعت خودرو باعث رشد بازار 

میکروموتورها شود. 
اتوماســیون آزمایشــگاه ها نیز باعث کاهش اشــتباهات انســانی در وظایف تکراری نظیر 
حرکت دادن صفحات و پیپت می شود و موجب افزایش صحت نتایج می شود. بر اساس نتایج 
یک مطالعه که در مجله Lab Automation منتشر شده است، نرخ اشتباهات برای اعمال کامال 
خودکار از 1 تا 5 درصد، برای اعمال نیمه خودکار از 1 تا 1۰ درصد و برای اعمال انجام شــده 
با دست 1۰ تا ۳۰ درصد می باشــد. میکروموتورها به صورت گسترده در ادوات آزمایشگاهی 
مختلف استفاده می شــوند. تقاضای رو به افزایش برای این ادوات باعث تحریک تقاضا برای 
میکروموتورها می شود. کشورهایی نظیر چین، هند، کره و تایلند بازارهای در حال ظهور برای 

اتوماسیون آزمایشگاهی می باشند.

http://www.marketwatch.com : منبع
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مقاالت

1� معرفی

از ابتدای قرن ۲1 تالش های اندیشــمندان و 
محققان برای متحد ساختن علوم مختلف شروع 
شد و این جهت گیری درنهایت منجر به اتحاد 
نانو فناوری1،  زیست فناوري۲، فناوری اطالعات۳ 
و علوم شناختی۴ خواهد شد. همگرایی علوم و 
فناوری ها عالوه بــر تولید محصوالت جدید به 
پیشرفت و توســعه هرکدام از این حوزه ها نیز 
کمک خواهد کرد. برای مثال همگرایی زیستي 
و نانو عالوه بر تولید محصوالت و خدمات نوین، 
منجر به توسعه بیشــتر دو حوزه نانو و زیستي 
نیز خواهد شــد. محققان فناوری بر این باورند 
که تحولی که علوم و فناوری های همگرا ایجاد 
خواهد کرد به مراتب بزرگ تر از تحولی اســت 
که ماشــین بخار و انقالب صنعتی در زندگی 
بشر ایجاد نمود. البته همه اثرات این همگرایی 
همانند انقالب صنعتی در جهت مثبت نخواهند 
بود و به تبع به همراه بهبودهایی که در زندگی 
بشر ایجاد خواهد کرد مشکالت ناشناخته ای را 

نیز به همراه خواهد داشت.
 همگرایی علوم از منظر فناورانه بسیار جذاب 
بوده و تحوالتی در زندگی بشــر ایجاد خواهد 
کرد که هم اکنون صحبت کردن در مورد آن ها 
به مانند داستان های علمی تخیلی می ماند. ولی 

این تحوالت آثار اجتماعی و فرهنگی به همراه 
خواهند داشت که هنوز برای ما ناشناخته است. 
شاید در زمان اختراع اتومبیل اثرات منفی آن 
مانند ترافیک و آلودگی به ذهن کســی خطور 
نمی کــرد. یقیناً اثرات اجتماعــی، فرهنگی و 
زیســت محیطی علوم و فناوری هــای همگرا 
بیــش از فناوری های امروزی اســت بنابراین 
توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی آن بسیار 
حائز اهمیت اســت. همین امر باعث شــده تا 
قبل از ورود محصوالت فناوری های همگرا به 
بازار چندین مقاله در مــورد اثرات فرهنگی و 

اجتماعی NBIC 5چاپ شود.
 همگرایی علوم درصورتی کــه به همراه توجه 
کافی به مسائل اخالقی و نیازهای جامعه باشد، 
می تواند پیشرفت های شگرفی را در توانایی های 
انسان، بازده صنایع ملی و کیفیت زندگی مردم 
ایجاد کند.]1[ علمی که اساس آن بر پایه علوم 
همگرا بنا نهاده شده باشد و از موادی در مقیاس 
نانو اســتفاده کند مکتب جدیدی برای تولید 
دانش، نــوآوری و یکپارچگی فناوری به وجود 
می آورد. ترکیب »فناوری های نو همگرا۶« به 
ادغام سینرژیتیکی۷ چهار فناوری نانو، زیستي، 
 )NBIC( اطالعات و علوم شناختی اشاره دارد
که هرکدام از این چهار فناوری با سرعت زیادی 

در حال رشد و توسعه می باشند. ]۲[

زيست فناوری
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شناختي

انبیك

نانو فناوری

فناوري 
اطالعات

همگرایی 
فناوری ها

 مروري بر همگرایي نانو فناوري، زیست فناوري
فناوري اطالعات و علوم شناختي
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ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

فناوری های همگرا یکدیگر را برای رســیدن 
به هدف مشــترک توانمند می ســازند. این 
توانمندســازی برای هر فنــاوری را می توان 

به صورت زیر بیان کرد:
نانو فناوری با ایجاد بستر ســخت افزاری در 
کوچک تریــن مقیاس ممکن بــرای تمامی 
مسائل مهندسی، سه فناوری دیگر را توانمند 
می ســازد. برای مثال نانو فناوری با توســعه 
تکنیک های جدید تصویربرداری و حسگرهای 
مختلف، زیست فناوري را توانمند می سازد. با 
تکنیک های کوچک سازی، به فناوری اطالعات 

کمک می کند، همچنین به کمک نانو تراشه ها 
و نانو حسگرها پیشــرفت های شگرفی را در 

دنیای بیوانفورماتیک ایجاد می نماید.
زیســت فناوري بــا شناســایی واکنش های 
فیزیکی- شیمیایی، و الگوریتم های ساختاری 
در سیستم های دارای حیات، سه فناوری دیگر 
را توانمند می سازد. برای مثال زیست فناوري با 
کمک مکانیسم های شناسایی سلولی و انتقال 
هدف دار۸ نانو فناوری را توانمند می ســازد. 
همچنین با معرفی سیستم محاسبات با کمک 
DNA9 فنــاوری اطالعات را توانا می ســازد. 

سیســتم های بیومیمتیــک1۰ و موتورهای 
ســلولی می توانند تحقیقــات در زمینه نانو 

اطالعات11 و نانو رباتیک را متحول سازند.
فناوری اطالعات با کمــک روش های جدید 
کامپیوتری برای پردازش اطالعات و اجرای 
مدل ها، به کمک فناوری های نانو، زیســتی 
و علوم شــناختی می آید. این روش ها برای 
هر ســه فناوری بســیار حیاتی می باشــند، 
به طوری که با کنتــرل دقیق الگوســازی و 
برخورد مولکول ها باعــث ارتقای نانو فناوری 
شــده و به کمک مدل ســازی واکنش های 

شیمیایی زیست فناوري را بهبود می بخشد. 
علوم شــناختی می توانند از طــرق مختلف 
فناوری ها و علوم دیگر را ارتقا دهند. ازجمله 
آشــناترین کاربردهای این علوم در ســایر 
فناوری ها، اســتفاده از تئوری بازی1۲ برای 
ماکزیمم سازی ســود و کاهش هزینه ها و یا 
اســتفاده از مدل های مختلف بــرای توجیه 
مسائل اقتصادی است. این علوم در حقیقت 
با تکیه بر علوم آماری و احتمال، به تحقیقات 
کمی و درک بهتر دینامیک اجتماعی کمک 

می کنند. ]۳[

همگرایی فناوری ها و تغییر در نگرش تحقیقات، 
بحثی است که به تازگی و در دهه اخیر مطرح شده 
است. تا قبل از این، فناوری های مختلف به صورت 
جزیره های مستقل از هم توســعه یافته و کمتر 
تحقیقاتی روی همگرایی این فناوری ها و استفاده 
همزمان از آن ها صــورت می گرفت. ولی پس از 
رشــد نســبی فناوری ها و خروج آن ها از مرحله 
جنینی، کاربرد آن ها در کنار یکدیگر روشــن تر 
شده و به تدریج روند تحقیقات فناورانه به سمت 
همگرایی آن ها و استفاده همزمان از چند فناوری 
تغییر یافت. الزم به ذکر است که بحث همگرایی 
فناوری ها تنها مختص چهار حوزه نانو، زیستي، 
فناوری اطالعات و علوم شــناختی نبوده و برای 
مثال همگرایی هــای دیگری ماننــد GNR که 
حاصل همگرایی ســه فنــاوری ژنتیــک، نانو و 
رباتیک است، مطرح شده است.پس ازاینکه در سال 
NBIC ۲۰۰۲ برای اولین بار وارد ادبیات علوم و فناوری 
شد، کشورهای امریکا، ژاپن، روسیه، چین، برزیل، 
کره جنوبی به همراه اتحادیه اروپا سرمایه گذاری روی 
همگرایی فناوری ها را  آغاز کردند. البته میزان تالش 
و فعالیت های این کشورها یکسان نبوده و آمریکا و 
اتحادیه اروپا در حال حاضر بیش از سایر کشورها در 
این زمینه سرمایه گذاری کرده و هم اکنون در جایگاه 
بهتری قرار دارند. در ادامه روند پیشرفت تحقیقات در 
کشورهای یادشده را موردبررسی قرار می دهیم. ]۴[

NBIC نخســتین بار در ســال ۲۰۰۲ با انتشار 
مقاله علوم همگرا برای بهبود عملکرد انســاني1۳ 
وارد ادبیات علمی شــد. این مقاله توسط سازمان 
ملی علوم آمریکا به چاپ رسید و در آن به اهمیت 
همگرایی چهــار حوزه فنــاوری و کاربرد آن برای 
ارتقای سطح سالمتی انســان اشاره شده بود. ]5[ 
پس از انتشــار این مقاله تحقیقــات در این زمینه 
گســترش یافت و دولت، ســرمایه گذاری در این 
بخش را در اولویت قرار داد. دانشــگاه های مختلف 
روند تحقیقات خود را به سمت همگرایی فناوری ها 
تغییر دادند، این رونــد به تدریج رنگ عمل به خود 
گرفت به گونه ای که به تدریج محصوالت جدیدی 
مانند چشم مصنوعی، دست مصنوعی و دوربین های 
تشخیص دهنده خشونت، که حاصل این همگرایی 
بودند ابداع شــدند. ولی ســرعت ایــن تحقیقات 
هنوز رضایت بخش نبود به گونه ای که سال ۲۰11 
موسسه فناوری ماساچوست)MIT( مقاله ای تحت 
عنوان همگرایی علوم طبیعی، فیزیک و مهندسی1۴ 
منتشر کرد و در آن اهمیت همگرایی فناوری ها و 
اثرات آن روی علم پزشکی و سطح سالمت جامعه را 
مطرح کرد. همچنین در انتهای مقاله پیشنهاد هایی 
برای بهبود تحقیقات در این زمینه برای دانشــگاه 
مطرح  شده است. ازجمله این پیشنهاد ها می توان 
به افزایش ارتباطات بیــن دپارتمان های مختلف، 
افزایش بودجه تحقیقاتی و افزایش کمک هزینه های 

علمی اشاره کرد. ]۶[

اندکی پس از آمریکا در سال ۲۰۰۴، اتحادیه اروپا 
نیز برای تغییر رویکرد تحقیقاتی در اروپا، گزارشی 
 Converging Technologies, Shaping با عنوان
the Future of European Societies منتشــر 
نمود که در آن پس از معرفی NBIC و لزوم حرکت 
به سوی آن، مسیر پیش روی کشــورهای اروپایی 
برای حرکت به سمت فناوری های همگرا را روشن 
 NBIC نمود. اتحادیه اروپا روند حرکت خود به سمت
را ادامه داد و در ســال های بعدی نیز گزارش های 
مختلفی در مورد روند پیشــرفت، آینده، خطرات و 
فرصت های پیش روی ایــن حرکت را مطرح نمود. 
کشورهایی مانند هلند، ســوئیس و آلمان در این 
زمینه فعالیت های خوبی داشته اند و طی سال های 
اخیر محصوالتی در مقیاس آزمایشــگاهی به بازار 
معرفی نموده اند. برخی از این محصوالت در قسمت 

پایانی گزارش معرفی شده اند.

همزمان با اتحادیه اروپا و آمریکا کشورهای دیگری 
چون برزیل، کره جنوبی، روســیه و چین نیز برای 
ســرمایه گذاری در این حوزه فنــاوری ابراز تمایل 
کردند. با توجه به پیچیدگی حوزه و نیاز به پشتوانه 
علمی باال برای تحقیقات در این زمینه، این کشورها 
هنوز نتوانسته اند به صورت جدی وارد فاز تحقیقاتی 
شوند. البته طی سال های اخیر برخی از این کشورها 
مانند روسیه و چین فاز برنامه ریزی تحقیقات را پیش 
برده و آماده ورود به جمع کشورهای پیشتاز در این 

زمینه می باشند. ]۴[

2.2� اتحاديه اروپا2.1� آمريکا2� سابقه فعالیت دنیا

2.3� ساير کشورها
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3.1�مرکز ارزيابی فناوری جهان
 15WTECیــا مرکز ارزیابــی فناوری جهان واقــع در ایالت 
ویرجینیای امریکا، از ســال 19۸9 تحقیقات فناورانه را در 
ســطح ملی انجام می دهد. این مرکز از طرف سازمان هایی 
چون NSF, ONR, DARPA, EPA, NASA, NIST  و انستیتو 
سرطان امریکا حمایت مالی می شــود. بیشتر گزارش های 
این مرکــز تبدیل به کتاب می شــود، ازجملــه آخرین این 
کتــب،  فناوری های همگــرا1۶ و نانو فنــاوری 1۷۲۰۲۰در 
ســال های اخیر توسط انتشارات اســپرینگر1۸ منتشرشده 
است. این مرکز در ســال ۲۰1۲ کنفرانسی با عنوان" تغییر 
ابزارهای فناوری های همگرا و نوظهور در جهت افزایش منافع 

اجتماعی NBIC "برگزار نمود. ]۸[ ]۷[

3.2� مرکز تحقیقاتی میکروالکترونیك درون دانشگاهی

مرکز تحقیقاتی میکروالکترونیک درون دانشــگاهی، واقع 
در شــهر لوون بلژیک بوده و با بیــش از ۲۰۰۰ کارمند در 
کشورهای هلند، تایوان، امریکا، چین، هند و ژاپن نیز فعالیت 
دارد. این مرکز در سال ۲۰1۲ با کمک آمریکا و اتحادیه اروپا، 
کنفرانســی با عنوان، همگرایی علوم و فناوری نانو، زیست، 
اطالعات و شناختی برای جامعه ای خالق و مسئولیت پذیر، 

برگزار نمود. ]۸[  ]9[

3.3� وزارت علوم، آموزش و فناوری کره جنوبی
مطابق با برنامــه دولت کره جنوبی برای ورود به جمع کشــورهای پیشــتاز در حوزه علوم و 
فناوری های همگرا در اکتبر سال ۲۰1۲ وزارت علوم، آموزش و فناوری کره جنوبی با همکاری 
آمریکا و ژاپن کنفرانسی تحت عنوان، مطالعه فناوری های همگرا در جهت منافع اجتماعی، 

برگزار نمود.

3� نهادهای 
بین المللی فعال 

در اين زمینه
پس از ســال ۲۰۰1 که 
همگرایــی فناوری هــا 
بــرای اولین بــار مطرح 
شــد، چندیــن همایش 
و کارگاه بین المللــی بــا 
کمک نهادهــای علمی 
کشورهایی مانند امریکا، 
چیــن، کره جنوبــی و... 
در ایــن زمینــه برگزار 
شــد. در ادامه نهادهایی 
که در سال های اخیر در 
 NBIC زمینه گســترش
فعالیت نموده اند معرفی 

می شوند.

3.4� آکادمی علوم چین
آکادمی علوم چین با توجه به برنامه های دولت چین بــرای ورود به حوزه علوم و 
فناوری های همگرا در ســال های اخیر در زمینه علوم همگرا فعالیت داشته و در 
اکتبر ۲۰1۲ با همکاری آمریکا، شبکه نانو فناوری استرالیا و دانشگاه ملی استرالیا 

کنفرانسی با عنوان مشابه کنفرانس وزارت علوم کره جنوبی برگزار نمود. ]۸[

مقاالت
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ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

4� کاربردهای علوم همگرا
همگرایی سه فناوری نانو، زیست، اطالعات و علوم شناختی آینده بشر را دستخوش تغییرات شگرفی 
خواهد نمود. این تغییرات به گونه ای هستند که صحبت از آن ها در زمان حال بیشتر به داستان های 
علمی تخیلی شباهت دارد، ولی با توجه به شتاب پیشرفت و توسعه فناوری های همگرا، دسترسی 
به این تغییرات در آینده ای نزدیک امکان پذیر خواهد بود. در ادامه به برخی کاربردها در زمینه های 

مختلف اشاره می کنیم.

1�4� کره چشم مصنوعی با قابلیت هايی فراتر از چشم عادی
هم اکنــون ابزارهایی مانند عینک آفتابی، عینک دید در شــب و حســگرهای تشــخیص امواج 
ساخته شده اند. گام بعدی برای این ابزارها مجتمع ســاختن همه این توانایی ها در یک کره چشم 
مصنوعی و استفاده از آن به جای کره چشم خود انسان است. با افزایش شناخت از ساختار عصبی 
بدن و کمک گیری از علوم شناختی، دانشمندان قادر خواهند بود چشم هایی تولید کنند که انرژی 
خود را بدون نیاز باتری تأمین کرده و عالوه برداشتن همه ویژگی های یک چشم طبیعی، می توانند 
قدرت های غیرقابل تصوری به انسان بدهند. این چشم ها به افراد قابلیت دید با رزولوشن باال، دید در 

شب یا حتی دیدن امواج رادیواکتیو را خواهند داد. ]1۰[
تحقیقات در این زمینه به موفقیت های قابل توجهی رسیده است به گونه ای که یک گروه تحقیقاتی در 
آلمان کره چشمی به نام Alpha IMS ساخته اند که به بیماران نابینا توانایی تشخیص برخی حرکات 
خارجی مانند حرکت دهان فرد مقابل، شناسایی اشیای کوچک مانند تلفن، تشخیص نوشته های 
روی درب و حتی شناسایی رنگ قرمز را داده است. این چشم مصنوعی از طریق یک تراشه با کمک 

15۰۰ الکترود به مغز متصل می شود. ]11[

2�4� افزايش حافظه
بســیاری از افراد از اینکه حافظه بلندمدت خوبی ندارند ناراحت هستند و بارها فراموشی برایشان 
مشکالت متعددی ایجاد کرده است. عده کثیری هم  آرزوی فراموشی داشته و دوست دارند اتفاقات 
ناگوار گذشته خود را به فراموشی بسپارند. علوم همگرا در آینده به کمک این افراد خواهد آمد و با 
کمک گرفتن از زیست فناوری و علوم شناختی داروهای حافظه و داروهای فراموشی تولید خواهد 
نمود. پیش بینی می شــود که بازار این داروها به یکی از جذاب ترین بازارها در صنعت دارو تبدیل 
شود به طوری که ارزش آن به میزان 1۰ میلیارد دالر تخمین زده شده است. هم اکنون حداقل ۶۰  
شرکت مطرح زیست فناوری روی این داروها در حال تحقیق می باشند. ]1۲[ حاصل این تحقیقات 
هم اکنون به بازار عرضه  شده ولی هنوز کارایی الزم را ندارند. به نظر می رسد در آینده نزدیک شاهد 

حضور گسترده این داروها در بازار جهانی دارو خواهیم بود.

3�4� آزمايشگاه روی يك تراشه
این فناوری که از همگرایی نانو و زیست منتج شده است، در حقیقت یک آزمایشگاه روی یک 
تراشه بسیار کوچک است که قدرت تشخیص باالیی داشته و در زمان کوتاهی می تواند نتایج 
خود را به سرور موردنظر ارسال کند. این تراشه ها زیر پوست فرد کارگذاری می شوند و قابلیت 
بررسی المان های مختلف خون و همچنین تشخیص بیماری هایی چون ایدز ]1۳[ را خواهند 
داشت. این تراشه ها هم اکنون توسط شــرکت هایی چون مدیِمیت19عرضه  شده اند و قابلیت 
اندازه گیری سطح لیتیوم خون را دارند )برای پیشگیری از مســمومیت لیتیوم(. مدل های 
دیگر این تراشه نیز قابلیت اندازه گیری سطح گلوکز خون را دارند. محققان قصد دارند تا این 
آزمایشگاه های کوچک را در آینده مجهزتر کرده و قابلیت تصویربرداری داخل بدن از سلول ها 
و آنالیز تک سلول را نیز به آن ها اضافه کنند. ]1۴[ تحقیقات در این زمینه بسیار گسترده است 
به طوری که در سال ۲۰۰1 مجله lab-on-Chip برای توســعه و گسترش هرچه بیشتر این 
فناوری شروع به چاپ کرد و امروز جزو مجالتی با ضریب تأثیر باال محسوب می شود )ضریب 
تأثیر حدود ۶(. ]15[ تحقیقات روی این فناوری در کشورهای مختلف، به ویژه کانادا، ادامه 
دارد و دانشگاه هایی چون بریتیش کلمبیا۲۰، مک مستر۲1، مونترال۲۲، نیوجرسی۲۳ و هوستون۲۴ 

دپارتمان های ویژه ای برای این امر اختصاص داده اند. ]1۶[

4�4� ارتباط مغز انسان با ماشین
BMI ۲5یا ارتباط مغز انسان با ماشین از دیگر کاربردهای علوم همگراست که هنوز به طور کامل 
آینده کاربرد آن برای بشر مشخص نیست. ولی ازجمله ابتدایی ترین کاربردهای آن می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
با کمک کاشت تراشه های عصبی۲۶ در مغز، فرد می تواند قابلیت کنترل ماشین ها و ربات های 
مختلف را از راه نزدیک و حتی راه دور به دست بیاورد. این قابلیت می تواند برای افراد معلول 
بسیار کاربردی باشد به طوری که فرد می تواند پای مصنوعی خود را به کمک مغز خودکنترل 
کند. این فناوری برای افراد عادی نیز کاربرد دارد، برای مثال فرد می تواند ربات های مختلف را 
که در ناحیه ای خطرناک قرار دارند با کمک مغز خود از راه دور کنترل کند. تحقیقات صورت 
گرفته در این زمینه نشان می دهند که این کنترل می تواند از طریق اینترنت هم قابل اجرا باشد.

با کمک فنــاوری BMI می توان برای افراد محیط های مجازی ایجــاد کرد. این محیط های 
مجازی می توانند مبتنی بر واقعیت بوده و برای شبیه ســازی عمل  هــای جراحی و آموزش 
پزشکان کاربرد داشته باشند. همچنین می توان محیط هایی غیرواقعی برای درک بیشتر در 

مورد فیزیک عالم هستی ایجاد کرد. ]1۰[
ازجمله شرکت های بزرگی که در این زمینه فعالیت های گسترده ای انجام می دهند می توان به 
شرکت نور اسکای۲۷، سونی۲۸، استلر لب۲9 و او سی زد فّناوری۳۰ اشاره کرد. همچنین دانشگاه های 
مطرح دنیا مانند دانشگاه فلوریدا۳1، کالیفرنیای جنوبی۳۲، دم آی دی۳۳، هوستون و... در حال تحقیق 
در این زمینه می باشند. محصوالت ابتدایی این فناوری نیز اخیراً به شکل بازی های کامپیوتری که با 

امواج مغزی کنترل می شوند وارد بازار شده است. ]1۷[
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7�4� محاسبات احساسي
Affective Computing  یا محاسبات احساسي در حقیقت تالش برای شناساندن احساسات انسان 
به کامپیوتر است. این فناوری مثالی از همگرایی فناوری اطالعات و علوم شناختی است. این فناوری 
اطالعات خود را از طریق حســگرهای مختلف، الگوهای مختلف چهره، ضربان قلب، تغییرات در 
پوست و... به دست می آورد. هدف از توسعه این فناوری تشخیص احساسات کاربر توسط کامپیوتر 
و پاسخ دهی با توجه به شرایط روحی و روانی کاربر است. ]1۴[ هم اکنون بسیاری از دانشگاه های 
معتبر دنیا مانند دم آی دی و کالج لندن مراکز تحقیقاتی ویژه برای این فناوری راه اندازی کرده اند.

این فناوری می تواند در زندگی روزمره کاربردهای فراوانی داشــته باشد. برای مثال با نصب این 
فناوری روی اتومبیل ها، خودرو شــرایط روانی سرنشین خود را شناســایی کرده و درصورتی که 
راننده در شرایط عصبی مناسبی نباشد به دیگر اتومبیل ها هشــدار بدهد. یا کامپیوتر زمانی که 
کاربر عصبانی است به او هشدار دهد و از ارسال پست الکترونیکی در زمان خشم کاربر جلوگیری 

کند. ]1۸[

5�4� سیستم های فنی-اجتماعی
زمانی که علوم شــناختی با فناوری اطالعات همگرا می شوند 
به کاربرد جدیدی دست می یابیم که با  استفاده از آن می توان 
رفتار یک جامعه انســانی را پیش بینی کرد. ایــن ابزار نتیجه 
همگرایی علوم رفتاری و اجتماعی جامعه اســت که اطالعات 
خود را با کمــک ابزارهایی مانند الگوریتم هــای ژنتیکی افراد 
و BMI به دســت آورده و با کمک تکنیک های جدید پردازش 
کامپیوتری این اطالعات را آنالیز می کنند. نتیجه این امر ابزاری 
است که با استفاده از آن می توانیم رفتار یک جامعه انسانی را 
پیش بینی کنیم. برای مثال می توان رفتار یک گروه تروریستی 
را قبل از حمله به آن ها پیش بینی کرد و انگیزه های آن ها را از 
اجرای عملیاتشان شناسایی نمود، یا واکنش جامعه به حمله 

احتمالی دشمن را پیش بینی نمود. ]1۰[
این فناوری فعاًل در مرحله بسیار ابتدایی بوده و به دلیل فراهم 
نبودن ابزار موردنیاز آن )BMI، الگوریتم های ژنتیکی( تحقیقات 

گسترده روی آن انجام نشده است.

6�4� کاربردهای نظامی
نانو فناوری مهم ترین عامل در پیشــرفت تسلیحات نظامی اســت. با کوچک شدن قطعات 
الکترونیکی، تولیدات حافظه قابل حمل افزایش چشمگیری خواهد داشت )در مقیاس ترابیت(. 
همگرایی فناوری نیمه هادی و زیستي، حسگرهای فیزیولوژیکی را تولید کرده که به سرباز در 
جنگ های شیمیایی کمک کرده و تغییرات در عامل های شیمیایی در هوا را شناسایی می کند. 
نانو فیبرها و مواد متخلخل در مقیاس نانو می توانند به عنوان پاالیه در جنگ های شــیمیایی 
استفاده شــده و همچنین با تغییر رنگ به استتار ســرباز کمک کند. همگرایی نانو فناوری و 
فناوری اطالعات نقشه های ســه بعدی را تولید خواهند کرد، این نقشه ها اطالعاتی در مورد 
ساختمان های موجود در آن نیز برای ســرباز به همراه خواهند داشت. همگرایی نانو، زیستي 
و فناوری اطالعات به کمک یادگیری ســرباز آمده و زمان یادگیری را به میزان قابل توجهی 

کاهش خواهد داد. ]1۰[
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مقاالت

نیروی محرک  
فناوری هاهمگرایی

بررسی زمینه های تخصیص منابع و فناوری ها و اثرات آن ها
چیست؟

بسیاری از مطالعات انجام شده تا به امروز، بر اهمیت همگرايی فناوری ها تأکید داشته اند اما در تعداد اندکی از 
اين مطالعات، عوامل پیش ران همگرايی فناوری ها مورد بررسی قرار گرفته است� اين مطالعه به صورت تجربی، 
نقش تخصیص منابع و فناوری های مختلف را در تقويت همگرايی فناوری ها نشان می دهد� در اين مطالعه، از 
داده های حاصل از پروژه های تحقیق و توسعه مورد حمايت دولت کره استفاده شده و پتنت هايی که صاحبانی 
از چند حوزه  تحقیق و توسعه داشتند  به عنوان پتنت های همگرا ارزيابی شده است� نتايج به دست آمده حاکی 
از آن هستند که قرار داشتن در مراحل ابتدايی چرخه عمر فناوری، پايین بودن سطح آمادگی فناوری، طوالنی 
بودن دوره زمانی فرايندهای تحقیق و توسعه و يا پايین بودن بودجه موجود برای اين فرايندها، منجر به تولید 
فناوری های همگرا می شود� اين نتايج، نحوه حمايت سیاسی از همگرايی فناوری ها را مشخص کرده و بر رابطه 

متناقض میان وفور منابع موجود برای فعالیت های تحقیق و توسعه و همگرايی فناوری ها تأکید می کنند�

مترجم: محمد اصغري
دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شريف
mohammad_asghari@ymail.com                               
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سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

1�معرفی
پس از رنسانس، توســعه دانش فنی و علمی در حوزه های 
مختلف آغاز شــد. ولی با گذشــت زمان و پیچیده تر شدن 
مشکالت اجتماعی-اقتصادی و مدیریتی، دانش و اطالعات 
موجود بر مبنای یک رشــته خاص برای حل این مشکالت 
کافی به نظر نمی رســید. به عالوه، توسعه ســریع و جهانی 
فناوری ها، واحدهای تحقیق و توسعه را بر آن داشت تا مزایای 

رقابتی صنایع نوظهور را به کار گیرند. 
تصمیمــات راهبــردی در زمینــه فناوری هــای همگرا و 
محصوالت مرتبط با آن ها، بر میزان رقابت میان شــرکت ها 
و مؤسسات بازرگانی و نیز ملت های مختلف، تأثیر به سزایی 
دارد. فناوری های همگرا، امکان توسعه فناوری های بدیع و 
بنیادی را فراهم آورده و از این رهگذر، زمینه مناسب را برای 
یافتن گستره وســیعی از راه حل های فنی ایجاد می کنند. 
زیرپا گذاشــتن مرزهای میان رشــته های مختلف توسط 
همگرایی، محققان را قادر می ســازد تا به پیشــرفت های 
هوشــمندانه ای دســت یابند. به همین دلیل فناوری های 
همگرا، رهبر نوآوری های فنی نسل آینده خواهند بود. این 
ویژگی همگرایی، واحدهای تحقیق و توســعه را در افزایش 

توانایی های خود برای نوآوری، یاری خواهد کرد.
از این رو، تعدادی از دانشمندان بر اهمیت همگرایی و تحقیقات 
میان رشــته ای تأکید کرده اند و مدیران و محققان واحدهای 
تحقیق و توســعه نیز به اهمیت آن واقف اند. از دهه 19۸۰ به 
بعد، تعدادی از شرکت ها، مالحظات مربوط به همگرایی را نیز 
در برنامه های راهبردی خود لحاظ کرده اند. همچنین بیش از 
۸۰ درصد محققان اسپانیایی شرکت کننده در ارزیابی، از دانش 
و روش های مورد استفاده در دیگر حوزه های علمی و فنی بهره 
گرفته اند. به عالوه، بیش از نیمی از دانش و اطالعات موجود در 

مجله های آکادمیک، طبیعتی میان رشته ای دارند.
در حقیقــت، کشــورهای توســعه یافته بــا درک اهمیت 
فرصت های برخاسته از همگرایی، مقدماتی را جهت ارتقای 
همگرایی، به ویژه همگرایی فنی، برپا ساخته اند. برای مثال، 
بنیاد ملی علوم  ایــاالت متحده آمریکا، توجــه ویژه ای به 
همگرایی زیســت فناوری، نانوفناوری، فناوری اطالعات و 
علوم شناختی  داشته و در تالش جهت تسهیل فعالیت های 
انجام شده در این زمینه می باشد. به طور مشابه، کمیسیون 
اروپا  نیز سیاست ها مشابهی را در رابطه با همگرایی فناوری ها 
اتخاذ کرده است. سیاست گذاران در کره جنوبی و ژاپن نیز 
برنامه های مشابهی را با برنامه های آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز 
کرده اند. با این وجود، نحوه ادغام دانش رشته های مختلف 
توسط واحدهای تحقیق و توسعه و شرایط الزم برای ارتقای 
همگرایی فناوری ها، به وضوح مشــخص نشده است. به طور 
کلی، عدم قطعیت فنی و بی ثباتــی میزان تقاضا، به صورت 
نظری تعیین کننده همگرایی فناوری ها می باشند. همچنین 
محققان با اتخاذ رویکردی کاوشی، موانع اجتماعی موجود 
بر ســر راه آمیزش واحدهای تحقیق و توسعه در حوزه های 
مختلف علمی-فنی را توضیح دادند. برخی از تحقیقات نیز 
گرایش طبیعی پژوهشگران برای مشــارکت در تحقیقات 
میان رشته ای را صراحتاً نشان داده  و رابطه میان ساختارهای 
مختلف همگرایی را در تحقیق و توســعه و استانداردسازی 
بررســی کرده اند. ولی با همه این اوصاف، در زمینه عوامل 
محرک همگرایی فناوری ها، مطالعات تجربی زیادی انجام 

نشده است.
این مطالعه، به بررسی اثرات تخصیص منابع و فناوری ها در 
همگرایی فناوری ها پرداخته و نقــش آن ها را در حوزه های 
علمی-فنی متمایز در ســطح ماکرو، نشان می دهد. میزان 
ثمربخشــی برنامه های مشــوق همگرایی فناوری ها سؤال 
برانگیز است، ولی با این وجود، شناســایی زمینه هایی که 

منجر به وقوع همگرایی فناوری ها می شوند و تسهیل آن ها، 
درک ما را از همگرایی وســعت داده و جامعــه را در اتخاذ 
تصمیم های مدیریتی و سیاســی ســودمند جهت پرورش 
فناوری های همگرا، یاری خواهــد کرد. به عالوه، با توجه به 
نقش کلیدی همگرایی فناوری ها در به پیش راندن همگرایی 
بازار مصرف_صنعت، با به کارگیری درک عمیق تری که از 
این مطالعه حاصل می شــود، می توان آینده همگرایی را در 

بازارهای تجاری و فعالیت های صنعتی پیش بینی کرد.
این مطالعه، مدارک تجربی بدیعی را در زمینه تأثیر تخصیص 
منابع و فناوری ها در همگرایی ارائه می دهد. مطالعات تجربی 
گذشته به دلیل عدم دسترسی به داده های مرتبط و مطلوب، 
بیشتر به تعیین هویت پدیده همگرایی پرداخته و به ویژه به 
تمرکز بر روی همگرایی صنعتی تمایل داشــته اند. در این 
مطالعات، فرضیه هایی در زمینــه عوامل محرک همگرایی 
به صورت تجربی بیان نشده است، ولی با این وجود، بررسی ها 
نشانگر اهمیت این مســئله بوده و تمایز راهبردها در حوزه 
شرایط فنی و شــرایط منابع در دسترس را نشان می دهند. 
در این مطالعــه به عنوان قــدم اول در درک عوامل محرک 
همگرایی، تحقیقات بیشتری در زمینه همگرایی فناوری ها 
انجام شده است و در درجه اول، نگرانی های نظری و تجربی 
در این حوزه ها مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است. سپس 
بر اساس دسته ای از داده های شمارشی کامل، ویژگی های 
فعالیت های تحقیق و توســعه به عنــوان زمینه ای کلیدی 
برای همگرایی فناوری ها ارائه شده است. تغییر فناوری ها از 
تصمیمات اتخاذ شده در زمینه سرمایه گذاری در واحدهای 
تحقیق و توسعه و مشخصات فنی ناشی می شود، ولی با این 
وجود، داده های فهرست شــده ای که عمومــاً در مطالعات 
مشابه در زمینه همگرایی علمی به کار گرفته می شوند، قادر 
به برقراری ارتباط میــان ویژگی های فعالیت های تحقیق و 
توسعه و دانش حاصل از آن ها نمی باشند. داده های به دست 
آمده از بررســی ها می توانند این ضعف را تا حدودی جبران 
کنند ولی این داده های فهرســت شــده ممکن  است نقاط 
ضعف مهم دیگری نظیر عدم اعتبار و قابلیت تعمیم پذیری 
داشته باشند. برای مثال، یکی از مطالعات گذشته در زمینه 
تحقیقات میان رشته ای، از داده های به دست آمده از بررسی 
یک مؤسسه در یک بازه زمانی کوتاه اســتفاده کرده است. 
اما ما در این مطالعه، از داده های حاصل از پتنت های تولید 
شده توسط برنامه های تحقیق و توسعه مورد حمایت دولت 
به مدت 9 سال، اســتفاده کرده ایم. این داده ها، ویژگی های 
استاندارد شده فناوری و پروژه های تحقیق و توسعه مرتبط 
با آن را شــامل می شــوند. در نتیجه، این مطالعه توســط 
به کارگیری مدارک معتبر و قابل تعمیم، درک وسیعی از آغاز 

پدیده همگرایی فناوری ها را فراهم می آورد.
بخش های بعدی این مقاله به شکل زیر طبقه بندی شده اند: 
بخش "پیش زمینه نظری و فرضیه هــا"، مفهوم همگرایی 
فناوری ها را به صورت خالصه مورد بحث قرار داده و چارچوب 
کاوشی همگرایی را در میان حوزه های علمی-فنی مختلف 
معرفی می کند و سپس، فرضیه هایی را ارائه می دهد. داده ها 
و روش شناســی تجربی در بخش "داده ها و روش ها" ارائه 
می شــود. نتایج به دســت آمده نیز در بخش "نتایج" مورد 
بحث قرار گرفته و نتیجه گیری نهایی نیز در بخش "بحث و 

نتیجه گیری" ارائه می شود.

2�پیش زمینه نظری و فرضیه ها
2-1�تعريف همگرايی فناوری ها

همگرایی از جمله موضوعاتی است که به وفور مورد بحث قرار 
گرفته و اثرات اقتصادی قابل توجهی دارد. ولی با این وجود، به 

دلیل کاربردهای مختلف در علوم و فناوری، مفهوم واقعی این 
عبارت در عین رایج بودن آن، مبهم باقی  مانده است. همگرایی 
فناوری ها غالباً به اشتباه، مترادف آمیزش فناوری ها  در نظر 
گرفته می شود. در حالت کلی، محصول آمیزش فناوری ها، 
زیربخشی واقع در مکان اجزای سازنده می باشد )به عبارتی 
یک ترکیب ساده(، در حالی که همگرایی، حالتی را توصیف 
می کند که در آن، اجزای متمایز به سوی وحدت و یکپارچگی 
حرکت می کنند. به عبارتی دیگر، همگرایــی بیانگر ادغام 
فناوری ها، ابزارها و صنایع متمایز و ایجاد یک کلیت یکپارچه 
می باشــد. اصلی ترین ویژگی همگرایی کــه آن را از دیگر 
مفاهیم متمایز می کند این است که همگرایی به طور خاص، 
تلفیق دو حوزه از دانش، فناوری، محصول و یا صنعت را نشان 
می دهد که پیش از همگرایی از یکدیگر متمایز بوده اند. در 
نتیجه، مفهــوم واقعی همگرایی با آمیزش متفاوت اســت. 
برای مثال، همگرایی میان فنــاوری ارتباط تلفنی و ارتباط 
رادیویی، منجر به توسعه فناوری ارتباط از راه دور )مخابرات( 
و در نهایت، بازار تلفن های همراه شخصی شد. در این میان، 
عبارت میان رشته ای ، بیانگر پیوستگی و یکپارچگی در سطح 
رشته ای می باشد و تحقیقات میان رشته ای در حالت کلی به 

همگرایی علمی اطالق می شود.
در حالت کلی، همگرایی به شــکل های زیــر طبقه بندی 
می شــود: )1( همگرایی علمی  که توســط آن، رشته های 
علمی مختلف با یکدیگر ادغام می شوند. )۲( همگرایی فنی  
که توسط آن، فناوری هایی با زمینه های کاربردی مختلف 
با یکدیگر ترکیب می شــوند. )۳(  همگرایــی صنعتی  که 
توسط آن، دسته ای از شرکت های مختلف با وجود تفاوت در 
پایه های فنی، زمینه های کاربردی، گروه های مورد هدف و 
بازار مصرف، با یکدیگر متحد می شوند. با ورود به هر مرحله 
جدید از همگرایی، مراحل قبلی به عنوان جرقه ای برای تداوم 
همگرایی عمل می کنند. این آغازگرها شامل یافته های علمی 
و توسعه های فنی می باشند که هر یک از آن ها در همگرایی 
علمی و همگرایی فنی پرورش یافته اند و می توان از آن ها در 
محصوالت و فرایندهای مرتبط با همگرایی بهره گرفت. چرا 
که همگرایی فناوری ها از طریق ادغام عناصر فنی مختلف، 
کاربرد و عملکرد جدیدی را تولید می کند. همچنین با ظهور 
نوآوری ها و پیشــرفت در بخش تولید، در بخش تقاضا نیز 
تغییراتی اعم از تغییر در ســاختار و رفتار مشــتریان ایجاد 
شده است و مشتریان، به رفع نیازهای چندگانه خود توسط 
یک معامله گرایش پیدا کرده اند. این عوامل و تغییرات نیز 
منجر به همگرایی صنعتی می شــوند. در طــی این فرایند، 
واحدهای تحقیق و توســعه ناگزیرند تــا جهت جایگزینی 
بخش های صنعتی_فنــی، هماهنگ با جهت پیشــروی 
همگرایی حرکت کنند و برای ایــن منظور، به رویکردهای 

راهبردی نیازمندند.
در نتیجه، همگرایی فناوری ها به عنــوان آغازگر همگرایی 
صنعتی و منشــأ صالحیت فنــی، توجه ویــژه ای به خود 
اختصاص داده است. البته در حال حاضر، اطالعات اندکی در 
زمینه فرایند واقعی همگرایی فناوری ها در دسترس بوده و یا 
این اطالعات به صورت تجربی به دست آمده است. به عالوه، 
تدوین فناوری هایی که به ثبت پتنت منجر می شوند، یکی 
از اهداف پایه ای برنامه های مدیریتی فرایندهای تحقیق و 
توسعه بوده و مظهر یک خروجی چشمگیر می باشد. به همین 
دلیل، در ضرورت مدیریت همگرایی در ســطح فنی توسط 

شرکت ها و دولت ها، تردیدی وجود ندارد.

2-2�زمینه همگرايی فناوری ها
فعالیت های پایه برای توسعه همگرایی )فعالیت های تحقیق 
و توسعه( در زمینه های متنوعی انجام می شوند. در نتیجه، 
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زمینه های همگرایی نیز از دیدگاه های مختلفی مورد بحث 
قرار گرفته اند. به همین دلیل، دانشــمندان به عوامل فنی، 
موانع مؤسساتی، جنبه های ساختاری نظیر مشکالت ارزیابی 
و تأمین بودجه توجه ویژه ای داشــته و بر این باورند که این 
عوامل دست به دســت هم داده و توسعه همگرایی را تحت 

تأثیر قرار داده و میزان موفقیت آن را تعیین می کنند.
ما با در نظر گرفتن عوامل و مسائل مذکور، فرایند کوتاهی 

برای بیان توســعه فناوری طراحی کرده ایم. این فرایند 
مطابق شکل 1، از ســه بخش ورودی، توسعه و خروجی 
تشکیل شده است. در قســمت های بعدی، هر یک از این 
بخش ها ارزیابی خواهد شــد. به زبان ســاده، واحدهای 
تحقیق و توسعه از منابع موجود به صورت بهینه استفاده 
کرده و به توسعه فناوری های جدید می پردازند. در ابتدا، 
منابع پروژه های تحقیق و توســعه به عنوان ورودی اصلی 

مورد ارزیابی قــرار می گیرند. منابع به عنــوان ورودی، 
خروجی ها را تولید می کنند. پروژه های تحقیق و توسعه 
نیز نمــاد منابع رســمی فعالیت های تحقیق و توســعه 
می باشــند. در نتیجه عملکرد آن ها، عنصری کلیدی در 
ارزیابی های ابتدایی انجام شده توسط سازمان های دولتی 

می باشد.

این زمینه تخصیــص منابع، به ویژه منابــع اولیه )بودجه و 
زمان(، محتماًل نحوه پیگیری همگرایی فناوری ها را توسط 
واحدهای تحقیق و توســعه تحت تأثیر قــرار می دهد. این 
منابع و دیگر عوامل نظیر سال و نوع سازمان دهی، به عنوان 
عوامل ورودی سیستم ما در نظر گرفته شده اند. مرحله بعدی 
سیستم ما )توســعه( در زمینه فنی رخ می دهد که در آن، 
واحدهای تحقیق و توســعه در حین بررسی ابزارهای فنی 
جدید، با فرصت ها و مشــکالت فنی روبرو می شوند. طبق 
نظریه های ارائه شده، فرایند ترکیب دوباره دانش متعلق به 
حوزه های متمایز که یکی از ویژگی های همگرایی فناوری ها 
می باشد، سود و زیان معینی را به همراه دارد. در این مطالعه، 
هر یک از این عوامل ناسازگار، به عنوان یکی از نگرانی های 
اصلی در زمینه همگرایی فناوری ها )دشواری های ادراکی و 

بدعت گذاری(، در حوزه فنی مشخص می شوند.

2-3�زمینه فنی
دانشمندان فعال در زمینه بررســی های مربوط به ساختار 

و توسعه فناوری ها به این نتیجه رسیده اند که یک فناوری 
پس از ظهور، به تنهایی قادر به تکامل نبوده و برای این کار 
به برقراری ارتباط و ترکیب با حوزه های دیگر نیازمند است. 
یکی از مزایای چنین ترکیبی میان حوزه های مختلف، کشف 
راه حل های بدیع و مبتکرانه می باشــد. در حال حاضر، این 
فرایند با مشــکالت متعددی مواجه است که از جمله آن ها 
می توان به تفاوت در زبان ها و روش هــای برقراری ارتباط، 
اختالف در روش هــا و نظریه های منحصر به هر رشــته و 
هزینه های غلبه بر این مشــکالت شــناختی اشــاره کرد. 
این مشــکالت در نهایت منجر به افزایش احتمالی هزینه 
دادوســتدهای انجام شــده در زمینه همگرایی فناوری ها 

خواهند شد.
هرچه فاصله میان حوزه های علمی-فنی بیشتر باشد، نرخ 
افزایش مزایای حاصل از ترکیب اطالعات به دســت آمده از 
این حوزه ها کاهش یافته و نرخ افزایش هزینه ها بیشتر خواهد 
شد. نتیجه گیری فوق بر پایه این فرضیه می باشد که هرچه 
فاصله فنی میان حوزه ها بیشتر باشد، نتایج حاصل از ادغام 

آن ها محتمالً سودمند بوده و در عین حال، مشکالت مرتبط با 
برقراری ارتباط، تکمیل گری مشترک و تقاطع اهداف بیشتر 
خواهد بود. به عالوه، در یکی از چارچوب های تحلیلی ارائه 
شده که شامل فاکتورهای دونمایی )هزینه و سود( می باشد، 
نویســندگان مدعی اند که واحدهای تحقیق و توســعه در 
صورتی که هزینه های احتمالی بیشتر از سود احتمالی  باشد، 
تمایل چندانی به مشارکت در توسعه همگرایی فناوری ها از 
خود نشان نمی دهند. این چارچوب، علت عدم مشارکت اکثر 
واحدهای تحقیق و توسعه را در توسعه فناوری های همگرا و یا 
دانش میان رشته ای در سطح ماکرو، توضیح می دهد. هنگامی 
که فاصلــه و تفاوت میان حوزه ها اندک اســت، هزینه های 
موردنیاز جهت حل دشواری های مرتبط، عموماً کمتر از سود 
حاصل از توسعه همگرایی فناوری ها می باشد. اما با افزایش 
فاصله میان حوزه ها، محتماًل میزان هزینه از میزان ســود 

به دست آمده بیشتر خواهد بود.
نکته مهم تر این است که توابع هزینه و سود، به زمینه های 
مختلف بستگی دارند. یکی از زمینه های مهم، سطح آمادگی 

 هایشناختیدشواری

 )سطحآمادگیفناوری(

 نوآوری

 )چرخهعمرفناوری(

 دامنهفناوری

 سیستمتوسعهفناوری

 توسعه)موضوع( خروجی)همگراییفناوری( ورودی)منابع(

 زمینهفناورانه
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 هایتحقیقوتوسعه(منابعمالی)بودجهپروژه
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 متغیرهایتوضیحی بودجه زمان

 متغیرهایکنترلی

شکل 1- چارچوب نظری توسعه همگرايی فناوری ها

مقاالت
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فناوری می باشد. سطح آمادگی فناوری، اساساً بیانگر فاصله 
میان خروجی واحد تحقیق و توسعه از کاربردی شدن است. 
هنگامی که واحد تحقیق و توسعه به جای توسعه راهبردی 
ایده های جدید، به کاربردی سازی یک فناوری می پردازد، 
هزینه معامالت انجام شــده جهت ترکیب دوباره اطالعات 
افزایش می یابد. ســطح آمادگی باال در توســعه فناوری به 
مفهوم فاصله بیشــتر آن از تحقیقات پایه ای و ابتدایی بوده 
و در نتیجه، تعیین خروجی های قابل تصور آن نظیر مالکیت 
معنوی، به دقت و کنترل بیشتری نیاز دارد. به عالوه، درجه 
پیچیدگی فنی و تنوع در این سطح محتماًل از سطوح ابتدایی 
بیشتر است. در واقع، با توجه به هزینه های معامالتی نسبتاً 
زیاد جهت شبکه بندی و برقراری ارتباط در سطوح آمادگی 
باال، محققان عموماً به مشارکت با دیگر حوزه های تهیه کننده 
اطالعات )حتی در یک سازمان مشــترک( تمایلی ندارند. 
همچنین با استناد به مطالعه انجام شده در زمینه سازندگان 
لیزرهای پزشکی، همگرایی میان حوزه های متفاوت عموماً 
در سطوح تحقیقاتی پایه رخ می دهد. بنابراین، احتمال وقوع 
همگرایی فناوری ها زمانی بیشتر است که فناوری حاصل از 

واحد تحقیق و توسعه سطح آمادگی پایینی داشته باشد.
فرضیه 1- هرچه ســطح آمادگــی فناوری 
پايین تر باشد، احتمال وقوع همگرايی فناوری ها بیشتر 

است�
یکی دیگر از زمینه هــای فنی مهم، چرخــه عمر فناوری 
می باشد. در این قسمت با تشــبیه الگوهای مختلف چرخه 
عمر فناوری ها به چرخه عمر موجودات زنده، تکامل فنی را 

بر مبنای نظریه پخش و پذیرش نوآوری، بیان خواهیم کرد.
میزان نوآوری در فناوری های معمولی و فناوری های همگرا 
با یکدیگر متفاوت است. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد 
که فرصت های به دســت آمده از همگرایی فناوری ها، به فاز 
توسعه ای فناوری در چرخه عمر آن وابسته است. در مراحل 
ابتدایی چرخه عمر فناوری، نرخ رشــد وابسته به »تازگی« 
است. تازگی و نوپایی فنی، یکی از اصلی ترین مزایای ترکیب 
دانش و اطالعات ناهمگون بوده و تعیین کننده سرعت رشد 
فناوری و محصوالت مرتبط با آن می باشــد. همگرایی نیز 
صورتی خاص از نوآوری فنی بوده و در نتیجه، امکان کشف 
راه های جدیدی را جهت مقابله بــا چیزهای جدید، فراهم 
مــی آورد. بنابراین، در صورتی که همگرایــی فناوری ها در 
مراحل ابتدایی از چرخه عمر فناوری باشد، واحدهای تحقیق 
و توســعه را به آغاز فعالیت های تحقیق و توسعه ترغیب و 
تشویق خواهد کرد. از سویی دیگر، در مراحل انتهایی چرخه 
عمر فناوری، نوآوری از توانایی کافــی برای بهبود عملکرد 
فناوری و افزایش فروش محصوالت مرتبط با آن برخوردار 

نمی باشد.
بنابراین می توان اینگونه پنداشــت که فعالیت های تحقیق 
و توســعه مرتبط با مراحل مختلف چرخه عمر فناوری، از 
Llerena  منحنی سود نمایش داده شده در چارچوب تحلیلی

و Meyer-Krahmer تبعیت می کنند. در نتیجه، می توان 
این چنین فرضیه سازی کرد که وقوع همگرایی فناوری ها با 

مرحله چرخه عمر فناوری رابطه معکوس دارد.
فرضیــه 2- هر چــه فنــاوری در مراحل 
ابتدايی تری از چرخه عمر خود قرار داشته باشد، احتمال 

وقوع همگرايی فناوری ها بیشتر است�

2-4�زمینه تخصیص منابع تحقیق و توسعه
مدیریت بودجه واحدهای تحقیق و توسعه، یکی از ابزارهای 
سیاسی مهم به شمار می آید، چرا که منجر به افزایش و بهبود 
نتایج فعالیت های تحقیق و توسعه می شود. بودجه مناسب 
همچنین در جنبه کیفی فعالیت های تحقیق و توسعه مؤثر 

است. تمامی مطالعات گذشته حاکی از آن هستند که بودجه 
مناسب با ثمربخشــی تحقیقات انجام شده رابطه مستقیم 
دارد. بنابراین می توان اینگونه پنداشــت که احتمال باالی 
ثمربخش بودن تحقیقات، احتمال وقوع همگرایی فناوری ها 
را نیز افزایش می دهد. همگرایــی فناوری ها نیز همان گونه 
که ذکر شد، بیانگر ظهور فناوری جدید از ترکیب حوزه های 
علمی-فنی مختلف می باشــد. از آنجایی که ثمربخشــی 
تحقیقات به صورت تأثیر واقعــی فعالیت های تحقیقاتی در 
مجاورت حوزه های علمی-فنی تعریف می شــود، در نتیجه 
خروجی های ثمربخش واحدهای تحقیق و توسعه را می توان 
در زمینه های گســترده تری به کار گرفت. به عبارت دیگر، 
هرچه میزان ثمربخشی فناوری بیشتر باشد، احتمال مراجعه 

به آن و به کارگیری آن در دیگر حوزه ها بیشتر است.
دورنمای فعالیت های عملی تحقیق و توسعه، نقش مستقیم 
میزان بودجه را در ظهور همگرایی فناوری ها حمایت می کند. 
در نهایت، میزان حمایت مالی، محدوده فعالیت های تحقیق 
و توسعه را تعیین کرده و در نتیجه، احتمال گسترش دامنه 
کاربرد فناوری را در زمینه های مختلــف افزایش می دهد. 
همچنین، بودجه مناسب ســبب جلب توجه محققان شده 
و سرمایه انســانی )مجموعه دانش علمی، فنی و اجتماعی 
تجمع یافته در یک گروه کاری( واحد تحقیق و توســعه را 
افزایش می دهد. این سرمایه انسانی نیز به نوبه خود، واحد 
تحقیق و توسعه را در تشــخیص فرصت های موجود جهت 

ادغام فناوری های مختلف یاری خواهد کرد.
بنابراین فرضیه بعدی به صورت زیر خواهد بود:

فرضیه 3- هرچه میــزان بودجه پروژه های 
تحقیق و توسعه بیشتر باشد، احتمال وقوع همگرايی 

فناوری ها بیشتر خواهد بود�
یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه تخصیص منابع تحقیق 
و توســعه، بازه زمانی تأمین بودجه بــرای انجام فعالیت ها 
می باشد. ممکن اســت دولت ها تمایل داشته باشند تا بازده 
فرایندهای تحقیق و توسعه را از طریق سرعت بخشیدن به 
آن ها )کاهش بازه زمانی انجام فعالیت ها( افزایش داده و در 
عین حال، هدف مورد نظر از تحقیقــات را ثابت نگاه دارند. 
اما در زمینــه اجرای عملی فعالیت های تحقیق و توســعه، 
اکثر افراد معتقدند که کاهش بــازه زمانی انجام پروژه های 
تحقیق و توسعه، محققان را از انجام فعالیت های عمیق جهت 
شبکه بندی و تولید دانش جدید بازداشته و آن ها را وادار به 
تمرکز بر روی نتایجی می کند که به سادگی قابل پیش بینی 
هستند. کاهش بازه زمانی تأمین بودجه، موجب تشویش و 
نگرانی پژوهشگران شده و آن ها را وادار می کند تا برای تمدید 

تأمین بودجه، نتایج مورد انتظار را تولید کنند.
به همین دلیل، محققانی که در جستجوی راه حل های بدیع و 
اکتشافات جدید از طریق همگرایی هستند، به بودجه فراوان 
و طوالنی مدت برای فعالیت های خود نیاز دارند. در حقیقت، 
فعالیت های تحقیق و توســعه مرتبط با همگرایی، ریسک 
باالیی داشته و به بازه زمانی طوالنی تری نیاز دارند. بنابراین، 
از نظر کاوشــی نیز منطقی به نظر می رسد که در دوره های 
طوالنی مدت فعالیت های تحقیق و توسعه، امکان به کارگیری 
روش ها و رویکردهای متنوع جهت توسعه راه حل های فنی، 
بیشتر است. درنتیجه فرضیه بعدی به صورت زیر خواهد بود:
فرضیه 4- هرچه بازه زمانی پروژه تحقیق و 
توسعه تولیدکننده فناوری بیشتر باشد، احتمال وقوع 

همگرايی فناوری ها بیشتر خواهد بود�

3�داده ها و روش ها
3-1�منابع داده ها

در این مطالعه از داده های حاصل از مرکز ملی ارائه اطالعات 

علمی و فنی  استفاده شده است. این داده ها، اطالعاتی را در 
زمینه ویژگی های برنامه های تحقیق و توسعه موردحمایت 
دولت در کره جنوبی و نتایج آن ها دربر دارند. محققانی که 
پروژه های تحقیق و توســعه موردحمایت دولت را بر عهده 
می گیرند، می بایست 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 شــده است 
و به وســیله ی آن ها می توان رفتارهــای عمومی واحدهای 
تحقیق و توسعه را در رابطه با همگرایی فناوری ها نمایش داد. 
این بانک اطالعاتی به ویژه در زمینه واحدهایی که از منابع 
عمومی تحقیق و توسعه استفاده می کنند، سودمند است. 
از ســال ۲۰1۰، تعداد کل پتنت های حاصل از پروژه های 
تحقیق و توسعه موردحمایت دولت در کره جنوبی، ۶۶.۲۴۴ 
عدد می باشد. تعدادی از این پتنت ها حاوی اطالعات کافی 
در زمینه هایی نظیر حوزه فنی-ماکــرو مربوطه، مرحله ای 
از چرخه عمر که فناوری در آن قرار داشته اســت، نوع واحد 
تحقیق و توسعه و کد شناسایی پروژه مربوطه نمی باشند و 
در نتیجه نمی تــوان از آن ها در این مطالعــه بهره گرفت. با 
صرف نظر از این موارد، 51۸۳۷ پتنت در این مطالعه مورد 
استفاده قرار گرفته است که بازه زمانی کاربرد آن ها از سال 
۲۰۰1 تا سال ۲۰۰9 بوده اســت. تعدادی از پتنت ها فعاًل از 
سوی اداره حقوق فکری کره ، مجوز ثبت دریافت نکرده اند. 
منطقی است که این پتنت ها را حاصل از فعالیت های تحقیق 
و توســعه بدانیم کما اینکه بعضی از ایــن پتنت ها در حین 
فرایند ثبت همچنان در حال بررسی هســتند. بنابراین ما 
در این مطالعــه از پتنت های فاقد شــماره ثبت، صرف نظر 

نکرده ایم.

3-2�سنجش همگرايی فناوری ها
با توجه به کمبود مطالعــات تجربــی در زمینه همگرایی 
در سطح فنی، جهت ســنجش شناســاگرهای همگرایی 
فناوری ها، ابتدا می بایســت روش های مورد استفاده برای 
ســنجش همگرایی علمی را ارزیابی کنیم. دانشمندان در 
زمینه مناسب ترین شناســاگرها جهت سنجش تحقیقات 
میان رشــته ای و همگرایی با یکدیگــر اختالف نظر دارند. 
ولی با این وجود، عموماً ساختار همگرایی علمی را از طریق 
روش های کتاب ســنجی به نمایش می گذارنــد. تعدادی 
از مطالعات، پیوستگی میان رشــته های مختلف را توسط 
روش های متنوعی نظیر تحلیل ارجاعات نشریات و مقاله ها، 
طبقه بندی مشــابه زیرشــاخه های نشــریات و واژه بندی 
مشــترک میان مقاالت منتشر شده در نشــریات، بررسی 
کرده اند. به ویژه، تعدادی از مطالعات دیگر در زمینه همگرایی 
علمی که کانون تحقیقات آن ها مشــابه این مطالعه است، 
با اســتفاده از تحلیل ارجاعات نشــریات منتشــر شده در 
شش حوزه تحقیقاتی در ســطح ماکرو، بر روی تحقیقات 
میان رشــته ای در ســطح ماکرو متمرکز شــده اند. به طور 
مشابه، برخی از مطالعات به دلیل چندمالکی  بودن نشریات 
منتشرشــده در زمینه مباحث در ســطح ماکــرو، تحلیل 
همگرایی علوم در سطح ماکرو را اصل دانسته و به این نتیجه 
رسیده اند که میل به همگرایی، به حوزه تحقیقاتی در سطح 

ماکرو بستگی دارد.
با این  وجود، چنین روش های کتاب ســنجی و مقاله سنجی 
را نمی توان بدون ایجاد تغییرات، در این مطالعه به کار برد. 
چراکه نشریات دانشگاهی قادر به ارائه دانش فنی و تجاری و 
فعالیت های ابتکاری نیستند. با توجه به تفاوت های موجود، 
مطالعات انجام شده در زمینه همگرایی صنعتی، از روش های 
مشابه استفاده می کنند اما معیارهای سنجش آن ها متفاوت 
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 Curran and  اســت. بهترین نمونه در این زمینــه، در کار
Leker و Curran et al. قابل مشــاهده است. این محققان، 
روش های مختلف را بر اساس طبقه بندی های مشابه موجود 
در رده بندی بین المللی پتنت ها ، تعریــف و اصالح کرده و 
آن ها را با دســته های صنعتی مربوطه هماهنگ ساخته اند. 
Karvonen و Kassi نیز که در جستجوی شواهد همگرایی 
در میان ارجاعات پتنت ها بودند، فعالیت های خود را بر پایه 
رده بندی بین المللی پتنت ها قرار داده و آن ها را با دسته های 

صنعتی مربوطه هماهنگ ساخته اند.
به همین دلیل، ما روشی جایگزین برای سنجش همگرایی 
فناوری ها پیشنهاد می دهیم که بر اساس اسناد پتنت های 
چند مالکی است. مســلماً پتنت ها قادر به سنجش تمامی 
اطالعات موجود در واحدهای تحقیق و توسعه نمی باشند، 
چراکه این دانــش و اطالعات، شــکل های مختلفی نظیر 
مقاالت آکادمیک، پتنت ها، کپی رایت، گزارش و دانش علمی 
و عملی غیر مســتند را به خود می گیرند. ولی با این وجود، 
اسناد پتنت ها، منابع وسیعی برای توصیف و ارائه نوآوری های 
فنی می باشند که هدف اصلی در این مطالعه می باشد. اکثر 
تحقیقات گذشــته، از پتنت ها به عنوان مظهر نوآوری فنی 
و نمایش نقاط قوت واحدهای تحقیق و توســعه اســتفاده 
کرده اند. ما نیز در این راستا حرکت کرده و در این مطالعه از 

پتنت ها به عنوان مظهر نوآوری فنی استفاده می کنیم.
یکی دیگر از مســائل بنیادی در تعییــن هویت همگرایی 
فناوری هــا، طبقه بنــدی حوزه های فنی می باشــد. عماًل 
می توان گفت که رده بندی حوزه هــای فنی، هم اکنون نیز 
به شکل های مختلفی نظیر رده بندی بین المللی پتنت ها و 
سیستم ملی آرایه شناسی اســتاندارد علوم و فناوری  وجود 
دارد. اما یک چارچوب آرایه شناسی جهت حصول پیامدهای 
عملی بهتر، می بایست نقطه نظرات سیاست های دولتی را در 
رابطه با همگرایی فناوری هــا در نظر بگیرد. به همین دلیل 
ما به صورت خالصه، نمادهای مختلفی را که ســازمان های 
دولتی مهم برای همگرایی فناوری ها تعریف کرده اند، مورد 

ارزیابی قرار می دهیم.
بر اســاس نوآوری های دولتی در کشــورهای توسعه یافته 
اصلــی، فناوری هــا را می تــوان در حوزه هــای متمایزی 
طبقه بندی کرد. بنیاد ملی علــوم  در ایاالت متحده آمریکا، 
چهار حوزه اصلــی را در زمینه فناوری هــای همگرا اعالم 
کرده است: نانوفناوری، زیســت فناوری، فناوری اطالعات و 
علوم شناختی. کمیســیون اروپا نیز طبقه بندی مشابهی را 
به صورت نانوفناوری، زیست فناوری، فناوری اطالعات، علوم 
شناختی و علوم انسانی  انجام داده است. دولت ژاپن نیز در 
سومین برنامه ریزی بنیادی علوم و فناوری، این طبقه بندی 
را به صورت نانوفناوری، زیســت فناوری، فناوری اطالعات و 
فناوری محیط زیست  انجام داده اســت. در کره جنوبی نیز 
اداره نوآوری های علمی و فنی ، از توسعه فناوری های جدید 
در آینده خبر داده اســت که شــش حوزه فنی اصلی برای 
همگرایی یعنی فناوری نانو، زیست فناوری، فناوری اطالعات، 
فناوری انرژی ، فناوری فضایی  و فناوری فرهنگی  را شامل 
می شوند. اکثر 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.
ایــن نمادگذاری هــا، حــاوی دســته های مختلفی از 
فناوری ها در سطح ماکرو می باشــند که تعریف آن ها از 
کشوری به کشــور دیگر متفاوت بوده ولی در عین حال، 
شــباهت هایی نیز دارند. تعــدادی از متخصصان جهت 
درک این نمادگذاری ها، نمونه هایی اجرا شــده و یا قابل 
اجرا از همگرایی فناوری ها در میان حوزه های فنی ماکرو 
را طراحی و معرفی کرده اند. به عالوه، طبقه بندی و تعیین 
انواع فناوری های همگرا در کره جنوبی، بسیار رایج بوده 
و از این نوع شناســی در برنامه ریزی راهبردهای عملی 
در زمینه همگرایــی فناوری ها و همچنیــن فرایندهای 
برنامه ریزی، سرمایه گذاری و ارزیابی برنامه های تحقیق 
و توسعه ملی استفاده می شــود. بنابراین، منطقی به نظر 
می رسد که نوع شناسی و طبقه بندی فناوری های همگرا 

را حداقل در کره جنوبی، یکــی از چارچوب های بنیادی 
جهت تحلیل همگرایی فناوری ها بدانیم.

مســئله کلیدی در ســنجش همگرایی فناوری ها، تعیین 
سرچشمه اصلی دانش فنی می باشد. با پذیرش این فرضیه 
که دانــش فنی، حاصــل از فرایندهای توســعه 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. در واقع، برخی از 
دانشمندان معتقدند که همگرایی را می توان بر پایه پروژه ها 

و پروپوزال ها سنجید.
همان طور که در شــکل ۲ قابل مشاهده است، فعالیت های 
تحقیق و توسعه، فناوری های جدید )برای مثال، پتنت ها( 
را به عنوان خروجی بــه ارمغان می آورند. بــا این فرض که 
پروژه های تحقیق و توســعه یکی از واســطه های کلیدی 
جهت تولید خروجی های فنی می باشند، مالکیت چندگانه 
پروژه های تحقیق و توســعه برای دریافت پتنت، نشــان از 
همگرا بودن فناوری های تولیــدی دارد. محققان در حین 
برنامه ریــزی پروژه هــای تحقیق و توســعه، حوزه هایی از 
فناوری هــای ماکرو را که پروژه بر پایه آن ها بنا شده اســت 
مشخص کرده و سپس طرح مذکور را جهت دریافت بودجه 
به آژانس های مختلف ارســال می کننــد. در صورت تأیید 
شدن طرح ارائه شده، محققان پروژه را بر عهده گرفته و آغاز 
می کنند. این محققان می بایست در حین انجام فعالیت های 
تحقیق و توسعه و یا پس از اتمام آن ها، پتنت های تولیدشده 
را ثبت کرده و اطالعات مربوط به پروژه های استفاده شــده 
را در آن ها لحاظ کنند. با توجه به مســائل قانونی مرتبط با 
مالکیت پتنت ها و توزیع ســود حاصل از آن ها مانند هزینه 
مجوز پتنت، محققان به دقت و بر اساس نسبت همکاری، به 
پروژه های تحقیق و توسعه مشارکت کننده در تولید پتنت 

اشاره می کنند.

مقاالت

 2پتنت 

 4پتنت  3پتنت 

 1پتنت 

 5پتنت 

 6پتنت 

فعالیت 
 1تحقیقاتی آ

فعالیت 
فعالیت  2تحقیقاتی آ

فعالیت  1تحقیقاتی ب
 2تحقیقاتی ب

فعالیت 
 1تحقیقاتی ج

فعالیت 
 2تحقیقاتی ج

فعالیت 
 3تحقیقاتی ج

 پتنت

 پتنت

 خروجیفعالیتتحقیقاتی

 پتنتغیرهمگرا-فناوریغیرهمگرا

 پتنتهمگرا-فناوریهمگرا

 دامنه فناوری آ )برای مثال نانوفناوری(

 فناوری( دامنه فناوری ب )برای مثال زیست

 دامنه فناوری ج )برای مثال فناوری اطالعات(
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ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

برخی از پتنت های حاصل از پروژه های تحقیق 
و توسعه، تنها در یک حوزه خاص از فناوری های 
ماکرو بوده و مالکیت چندگانه )پتنت های 5 و ۶ 
در شکل ۲( و یا تکی )پتنت 1 در شکل ۲( دارند. 
ولی برخی دیگر در حوزه هــای متنوعی بوده و 
مالکیت چندگانه دارنــد )پتنت های ۲ الی ۴ در 
شکل ۲(. این نوع مالکیت چندگانه، نشان دهنده 
همگرایی فناوری است، چراکه محققان، دانش 
فنی مرتبــط با حوزه هــای فنی مختلــف را با 
یکدیگر ادغام کرده و بــه کار گرفته اند. بنابراین 
ازاین پس، مــا این نوع پتنت هــا را »پتنت های 
همگرا« می نامیم. به عنوان مثال، پتنت شماره 
5 در شکل ۲، خروجی مشــترک فعالیت های 
تحقیقاتی آ1 و آ۲ واقع در حوزه فنی ب می باشد. 
بنابراین طبق تعریف ارائه شده، پتنت شماره 5 
علی رغم چندمالکی بــودن پروژه های تحقیق و 
توسعه بنیان گذار آن، یک پتنت همگرا محسوب 
نمی شــود.در مقابل، پتنت شــماره ۲ در شکل 
۲، به طــور همزمان از فعالیت هــای تحقیقاتی 
آ۲ و ب1 که به ترتیــب در حوزه های فنی آ و ب 
واقعند، حاصل شده است. در نتیجه پتنت شماره 
۲ به دلیل چندمالکی بــودن پروژه های تحقیق 
و توســعه بنیان گذار آن و قرار داشتن آن ها در 
حوزه هــای متمایز از فناوری هــای ماکرو، یک 

پتنت همگرا محسوب می شود.
جهــت درک عوامــل تأثیرگــذار در توســعه 
فناوری های همگرا، ما بر اساس فرضیه ارائه شده 
در زمینه تولیــد پتنت های همگــرا، تأثیرات 
متغیرهای مختلف را به صــورت تجربی تحلیل 
کرده ایم. در تحلیل تجربی زیر، متغیر   یک متغیر 

پنهان بوده و توسط معادله )1( تعیین می شود:

𝒚𝒚𝒚𝒚𝒊𝒊𝒊𝒊∗ = 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊′𝜷𝜷𝜷𝜷 + 𝒖𝒖𝒖𝒖𝒊𝒊𝒊𝒊 )1(  
 در رابطه باال:

�
∗𝒚𝒚𝒚𝒚𝒊𝒊𝒊𝒊اگر  𝟏𝟏𝟏𝟏 > 0

∗𝒚𝒚𝒚𝒚𝒊𝒊𝒊𝒊اگر  𝟎𝟎𝟎𝟎 ≤ 𝟎𝟎𝟎𝟎
 𝒚𝒚𝒚𝒚𝒊𝒊𝒊𝒊 = 

در ایــن معادلــهx_i^’ β   ، تابع اشــاره نامیده 
می شود.

در این مطالعه، متغیر y_i^* ،   بررسی نمی شود، 
اما متغیر y_i،  جهــت تحلیل پتنت های حاصل 
از برنامه های تحقیق و توســعه ملی، بررســی 
شــده و هر بررســی، تحلیل یک پتنت را نشان 
می دهد. با به کارگیری آرایه شناسی فنی و روش 
چندمالکی بحث شده در بخش x_i^’ β سنجش 
همگرایی فناوری ها"، هــر یک از متغیرها در دو 
حالت بررسی می شوند: در صورت همگرا بودن 
پتنت مقدار متغیر برابر با یک و در غیر این صورت 
برابر با صفر می باشــد. به عبارت دیگر، هر یک از 
متغیرهای وابسته تعریف شــده در این تحلیل 
)برای مثال، همگرایی(، تنهــا قادرند دو مقدار 
صفر و یــک را اختیار کننــد. همچنین در این 
مطالعه با فــرض اینکه خطای عبــارت   از یک 
توزیع استاندارد و نرمال تبعیت می کند، از مدل 

پروبیت استفاده شده است .
در معادله )1(،   نشان دهنده متغیرهای مستقلی 
اســت که احتمال تولید پتنت هــای همگرا را 
Tech_ تحت تأثیر قرار می دهند. متغیر مستقل

RD_Level، بیانگر سطح آمادگی فناوری بوده 
و از ویژگی های ثبت شــده پروژه های تحقیق و 
توسعه مرتبط به دســت می آید. سازمان توسعه 
و همکاری های اقتصــادی ، انــواع برنامه های 
تحقیق و توســعه مورد حمایت دولت را به سه 
دســته تحقیقات پایه، تحقیقــات کاربردی و 
توسعه تجربی تقسیم بندی می کند. طبق قوانین 
مرکز ملی ارائه اطالعات علمی و فنی، محققان 
نیز می بایســت نوع پروژه تحقیق و توسعه خود 
را بر مبنای این تقســیم بندی گــزارش کرده و 
به ثبت برســانند. همانند مطالعات گذشته، در 
این مطالعه نیز مدل نوآوری های فنی را پیوسته 
در نظر گرفتــه و مقدار این متغیــر را به صورت 
خطی و متناسب با سطوح مختلف تحقیقات، در 
حال افزایش فرض می کنیم. برای مثال، مقدار 
"1" را برای تحقیقات پایه، مقــدار "۲" را برای 
تحقیقات کاربردی و مقدار "۳" را برای توســعه 
تجربی در نظر می گیریم. در صورت چندمالکی 
بودن پتنت ها، ســطح آمادگی فنی آن دســته 
از پروژه های تحقیق و توســعه را به کار خواهیم 
گرفت که نسبت مشــارکت آن ها در مقایسه با 
دیگر پروژه های تحقیق و توسعه مرتبط با پتنت، 
از همه بیشتر باشد و از آن ها به عنوان واسطه ای 
برای مشخصات پروژه های تحقیق و توسعه منبع 

استفاده خواهیم کرد.
متغیر Tech_Life_Cycle نشــانگر فاز فعلی 
Tech_ چرخه عمر فناوری بوده و مشابه متغیر
RD_Level به دســت می آیــد. در مطالعــات 
گذشــته، چرخه عمر فناوری بر مبنای ســطح 
بالیدگی آن )آغازین، رشد، بلوغ و سالخوردگی( 
تعیین می شــد. جهت ســازگاری با مطالعات 
گذشــته، مقدار متغیر Tech_Life_Cycle نیز 
به صورت خطی و متناســب با ســطوح مختلف 
بالیدگی در حال افزایش در نظر گرفته می شود. 
برای مثال، مقدار "1" برای دوره آغازین، مقدار 
"۲" برای دوره رشد، مقدار "۳" برای مرحله بلوغ 
و مقدار "۴" برای دوره سالخوردگی در نظر گرفته 
می شــود. در صورت چندمالکی بودن پتنت ها، 
Tech_RD_ قوانین به کار رفته مشــابه متغیر

Level خواهد بود.
متغیر RND_Budget نشــانگر مقدار متوسط 
بودجه ســاالنه در مقیاس لگاریتمی و بر حسب 
میلیون وون  می باشــد که صــرف پروژه های 
تحقیق و توســعه مرتبط با پتنت شده اســت. 
جهت خنثی ســازی تأثیر تورم نیــز از مقادیر 
بودجه ساالنه پروژه های تحقیق و توسعه، بدون 
احتساب تورم اســتفاده کرده ایم. قطعاً بودجه 
کلی پروژه های تحقیق و توسعه متناسب با بازه 
زمانی انجام پروژه می باشد. در نتیجه با استفاده 
از میزان بودجه ساالنه این پروژه ها می توان تأثیر 
واقعی حمایت مالی را تعیین کرد. به عالوه، جهت 
انعکاس میزان مشــارکت واقعی منابع در تولید 
پتنت های چندمالکــی، از میانگین وزنی مقدار 
متوسط بودجه ساالنه بر مبنای نسبت مشارکت 
آن در پروژه هــای تحقیق و توســعه، در متغیر 

RND_Budget استفاده شده است.
متغیر RND_Period نشانگر مدت زمان تأمین 
بودجه پروژه های تحقیق و توسعه مرتبط با پتنت 

بر حسب سال می باشد. این متغیر نیز بر اساس 
قوانینی مشــابه با قوانین تعیین میانگین وزنی 

متغیر RND_Budget، سنجیده می شود.
حوزه های فنی ماکرو، به عنــوان کنترل در این 
مطالعه معرفی می شــوند. همگرایی و نوآوری 
فنی، هیچ یــک به صورت یکپارچــه در تمامی 
حوزه های علمی-فنــی رخ نمی دهد. به عالوه، 
تمام حوزه هــای فنی، هادی وقــوع همگرایی 
نمی باشــند. در نتیجه، مطابق بــا بحثی که در 
بخش ”سنجش همگرایی فناوری ها" انجام شد، 
ما متغیرهای ســاختگی را به عنوان کنترل  و بر 
پایه تقسیم بندی شش گانه حوزه های فنی ماکرو 
تعیین خواهیم کرد. در این راستا، ما حوزه ای را 
که سهم آن در مشارکت برای تولید پتنت از همه 
بیشتر است، حوزه فنی پتنت در نظر می گیریم و 
از این پس، آن را »حوزه فنی کلیدی« می نامیم. 
در این حالت، شــرایطی که در آن فناوری مورد 
نظر در دســته ETC طبقه بندی شده باشــد، 
به عنوان خط مبنای متغیرهای ســاختگی فنی 

در نظر گرفته می شود.
از آنجایی که بافت ســازمانی، محیط شکوفایی 
همگرایــی را تحت تأثیــر قــرار می دهــد، ما 
کنترل هایی را برای نوع سازمان در نظر گرفته ایم. 
متغیرهای بیانگر سازمان های دخیل در توسعه 
فناوری ها، منحصراً توسط متغیرهای ساختگی 
زیر مشخص می شــوند: Indu نشانگر این است 
که بخش صنعتــی به تنهایی و بــدون کمک از 
جانب دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی، 
به توســعه فناوری می پــردازد. به این ترتیب، 
درصورتی که بخش صنعتــی به تنهایی این کار 
را انجام دهد، مقدار متغیر Indu برابر 1 و در غیر 
این صورت برابر ۰ خواهد بود. به طور مشابه، ما 
متغیر را برای دانشــگاه ها و متغیر Gov را برای 
مؤسســات تحقیقاتی دولتی در نظر می گیریم. 
برای حالت های مشــارکتی نیــز متغیرهایی از 
 Indu-Univ، ترکیبات این سه متغیر به صورت
Univ-Gov و Indu-Gov تعریف می شوند، زیرا 
واحدهای تحقیق و توسعه گروهی می توانند با 
انگیزه های راهبردی و تحت شرایط مختلف، بر 
روی پروژه های تحقیق و توسعه کار کنند. در این 
حالت، شرایطی که در آن تمامی انواع واحدهای 
تحقیق و توســعه )دانشــگاه، دولت و صنعت( 
به صــورت گروهی فعالیت می کننــد، به عنوان 
خط مبنای متغیرهای ســاختگی سازمانی در 
نظر گرفته می شــود. در پایان، ما دســته ای از 
متغیرهای ساختگی را نیز برای سال درخواست 
پتنت ها، از سال ۲۰۰۲ تا ســال ۲۰۰9 در نظر 
می گیریم، زیرا همگرایی تنها تابع وضع موجود 
نمی باشد. بلکه فرایندی تکاملی بوده و می تواند 
توسط عوامل محیطی دوره های مختلف، تحت 
تأثیر قرار بگیــرد. برای مثــال، در صورتی که 
درخواست پتنت در سال ۲۰۰۲ رخ داده باشد، 
مقدار متغیر Y2002 برابر 1، و در غیر این صورت 
برابر با صفر خواهد بود. پتنت های تعیین شــده 
در سال ۲۰۰1، به عنوان خط مبنای این دسته 

از متغیرهای ساختگی در نظر گرفته می شوند.
تعاریف متغیرها در جدول 1 خالصه شده است.
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جدول 1.تعاریف متغیرهای مستقل و وابسته

تعریفنوع متغیرمتغیر

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

Tech_RD_Level)سطح آمادگی فناوری در پروژه های تحقیق و توسعه شرکت کننده در اختراع پتنت 1: تحقیقات پایه  ۲:تحقیقات کاربردی   مستقل )بافت فنی
۳: توسعه تجربی

Tech_Life_cycle)فاز چرخه عمر فناوری که پروژه های تحقیق و توسعه در آن به پتنت اختصاص داده شده اند.  1: آغاز   ۲: رشد   ۳:بلوغ   مستقل )بافت فنی
۴:سالخوردگی

RND_Budget مستقل )بافت توزیع منابع تحقیق
و توسعه(

میانگین وزنی بودجه متوسط ساالنه برای پروژه های تحقیق و توسعه مرتبط با پتنت )بدون احتساب تورم(، در مقیاس 
لگاریتمی و برحسب میلیون وون

RND_Period مستقل )بافت توزیع منابع تحقیق
میانگین وزنی مدت زمان تأمین بودجه پروژه های تحقیق و توسعه مرتبط با پتنت بر حسب سالو توسعه(

ITدر صورتی که حوزه فنی کلیدی، فناوری اطالعات باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

BTدر صورتی که حوزه فنی کلیدی، زیست فناوری باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

STدر صورتی که حوزه فنی کلیدی، فناوری فضایی باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

CTدر صورتی که حوزه فنی کلیدی، فناوری فرهنگی باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

NTدر صورتی که حوزه فنی کلیدی، نانوفناوری باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

ETدر صورتی که حوزه فنی کلیدی، فناوری محیط زیست باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

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

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

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

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

Univ-Govدرصورتی که مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاه منحصراً با یکدیگر در توسعه فناوری همکاری کنند، برابر با 1 و در غیر این کنترلی
صورت برابر ۰ است.

Indu-Govدرصورتی که بخش صنعتی و مراکز تحقیقاتی دولتی منحصراً با یکدیگر در توسعه فناوری همکاری کنند، برابر با 1 و در غیر کنترلی
این صورت برابر ۰ است.

Indu-Univ-Govدرصورتی که مراکز تحقیقاتی دولتی، بخش صنعتی و دانشگاه با یکدیگر در توسعه فناوری همکاری کنند، برابر با 1 و در کنترلی
غیر این صورت برابر ۰ است.

Y۲۰۰۲در صورتی که سال درخواست پتنت، ۲۰۰۲ باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

Y۲۰۰۳در صورتی که سال درخواست پتنت، ۲۰۰۳ باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

Y۲۰۰۴در صورتی که سال درخواست پتنت، ۲۰۰۴ باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

Y۲۰۰5در صورتی که سال درخواست پتنت، ۲۰۰5 باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

Y۲۰۰۶در صورتی که سال درخواست پتنت، ۲۰۰۶ باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

Y۲۰۰۷در صورتی که سال درخواست پتنت، ۲۰۰۷ باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

Y۲۰۰۸در صورتی که سال درخواست پتنت، ۲۰۰۸ باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

Y۲۰۰9در صورتی که سال درخواست پتنت، ۲۰۰9 باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با ۰ است.کنترلی

مقاالت
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شکل ۳، تعداد پتنت ها و درصد پتنت های همگرا را نسبت 
به دیگر پتنت ها در هر سال نشــان می دهد. نکته جالب 
این است که الگوی افزایش تدریجی این نسبت، با الگوی 
 Leker و Curran افزایشی بیان شده در مطالعه گذشته
در زمینه همگرایــی صنعتی میان صنایع داروســازی و 
شیمیایی، یکسان می باشد. این پدیده حاکی از آن است 
که سطح فعالیت های تحقیق و توسعه مرتبط با همگرایی 

فناوری ها افزایش یافته و شــاید، میزان تقاضا برای این 
فناوری ها نیز بیشتر شده اســت. همان طور که در نمودار 
مشــاهده می شود، نســبت مذکور در ســال ۲۰۰۸، در 
خالل بحران مالی جهانی، سیری نزولی داشته است ولی 
این کاهش در ســال ۲۰۰9 جبران شده است. از دیدگاه 
مدیریت خطر، می توان چنین پنداشت که در دوره رکود 
اقتصادی، واحدهای تحقیق و توســعه به مشــارکت در 

توسعه فناوری های همگرا با ریســک باال تمایل چندانی 
نداشته و گرایش آن ها )به ویژه شرکت ها( به سمت نتایج 
بارز تحقیق و توســعه متمایل اســت تا خطرات مالی و 
مدیریتی نهفتــه در فعالیت های تحقیق و توســعه را در 
طول دوران رکود کاهش دهند. البتــه اظهار نظر قطعی 
در این زمینه، به تحقیقات و برســی های تجربی بیشتری 

نیازمند است.

جدول ۲، مقادیر میانگین، انحراف معیار۲5، بیشــینه 
و کمینــه متغیرهای توضیحی را نشــان می دهد. قابل 
درک است که میانگین سطح آمادگی فناوری بیشتر از 

۲ می باشد. این امر حاکی از آن است که اکثر فناوری ها 
در بخش تحقیقــات کاربردی و توســعه تجربی ابداع 
شــده اند. به عالوه، میانگین مرحله چرخه عمر فناوری 

)1/۷۸۴( بر گرایــش فعالیت های تحقیق و توســعه به 
وقوع در مراحل نســبتاً ابتدایی از چرخه عمر فناوری، 

تأکید می کند.

جدول ۲-آمارهای توصیفی

میانگینانحراف معیارمینیممماکسیمممتغیر
Tech_RD_Level۳1۰/۷5۷۲/۳1۸
Tech_Life_Cycle۴1۰/۶۸۴1/۷۸۴

RND_Budget11/9۲۳-۰/۰۴۸1/۴95۶/۶1۸
RND_Period۴11/۰۸۶۲/۲۶۳
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جدول ۳ نشــان می دهد که هیچ رابطه حساســی میان متغیرهای توضیحی وجود ندارد. به عالوه، عوامل تورم واریانس  که برای بررســی احتمال هم خطی چندگانه محاسبه می شوند، 
کمتر از 1۰ به دست آمده اند. 

شــکل ۴ و 5 به ترتیب، ســهم حوزه های فنی و انواع 
ســازمان های تحقیق و توسعه را نشــان می دهند. در 
داده های ما، فناوری اطالعات، ۳۸/۳ درصد از پتنت ها 
را به خــود اختصاص داده اســت. پــس از آن، 1۸/۸ 
درصد مربوط بــه فناوری های متفرقــه، 1۸/۷ درصد 

مربوط بــه زیســت فناوری و 1۳/5 درصــد مربوط به 
فناوری محیط زیست می باشــد که منعکس کننده روند 
فعالیت های تحقیق و توســعه بین ســال های ۲۰۰1 و 

۲۰۰9 است. 
در رابطــه بــا نــوع ســازمان های تحقیق و توســعه، 

 )Gov و Indu، Univ ،ســازمان های تکی )برای مثــال
در کمتــر از نصف پتنت هــا )۴۲/۲ درصد( مشــاهده 

می شوند. 
این امــر حاکــی از آن اســت کــه مشــارکت میان 

سازمان های متمایز تحقیق و توسعه، رایج تر است.

جدول ۳- روابط میان متغیرهای توضیحی و مقادیر VIF آن ها

 )VIF )1(  )۲(  )۳(  )۴متغیر
 Tech_RD_Level )1(1/۰۸۶1
 Tech_Life_Cycle )2(1/۰۷۶۰/۲۶11

 RND_Budget )3(1/۰1۲۰/۲۳۳-۰/۰1۴1
  RND_Period)4(1/۰۰۰۰/۰۲1۰/۰۰۶۰/۰۰۸1

شکل 4- سهم حوزه های فنی 
مختلف در میان تمام پتنت ها

شکل 5- سهم انواع سازمان ها در 
میان دارندگان پتنت

مقاالت
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4� نتايج
جدول ۴ بیانگر نتایــج تجربی می باشــد. جهت نمایش 
استحکام نتایج تخمینی، ما سه مشخصه طراحی کرده ایم 
که هر یک، دسته ای از متغیرهای مربوط به خود را دارند. 
ضرایب هر یــک از متغیرها، در ســه مشــخصه متمایز 
دســته بندی شده است که هر یک، دســته ای متفاوت از 
زمینه های نظــری را در خود دارند. مشــخصه اول، تنها 
شــامل متغیرهای توضیحی و کنترل های مرتبط با بافت 
 .)Tech_Life_Cycle و Tech_RD_Level( فنی می باشد
مشخصه دوم، شــامل متغیرهای توضیحی و کنترل های 
 RND_Budget( مرتبط با زمینه تخصیص منابع می باشد
و RND_Period(. مشخصه سوم نیز متغیرهای مرتبط با 

هر دو زمینه را توسط تمام متغیرهای مستقل به یکدیگر 
مربوط می سازد. خطای استاندارد مربوط به هر ضریب نیز 
در پارانتزی در زیر ضریب نمایش داده شده است. منظور 
از 1، ۲ و ۳ ستاره در جلوی هر ضریب به ترتیب احتمال 

کمتر ۰/1، ۰/۰5 و ۰/۰1 است.
در حالت کلی، نتایج ارائه شــده در مشــخصه های 1،۲ 
و۳، از نظر عالئم تخمینــی و اهمیت، هماهنگی زیادی با 
یکدیگر دارند که این امر، اســتحکام مدل نظری ما را در 
زمینه همگرایی فناوری ها نشان می دهد. نتایج تخمینی، 
فرضیه اول را شــدیداً حمایت می کننــد: ضرایب متغیر 
Tech_RD_Level در مشــخصه 1 و۳ در سطح 1 درصد، 
چشــمگیر بوده و عالمت منفی دارند. هر چه میزان این 

متغیر در فعالیت های تحقیق و توســعه کاهش می یابد، 
احتمــال همگرایــی فناوری ها افزایــش می یابد: هرچه 
تحقیقات، پایه ای تر و ابتدایی تر باشــند، امکان پرورش 
و شکوفایی فناوری های همگرا بیشتر خواهد بود. به طور 
مشــابه، فرضیه دوم نیز به وضوح تأیید می شود: ضرایب 
متغیر Tech_Life_Cycle در مشخصه های 1 و ۳ در سطح 
1۰ درصد چشــمگیر بوده و عالمت منفی دارند. هر چه 
میزان این متغیر در فعالیت های تحقیق و توسعه کاهش 
می یابد، احتمــال همگرایی فناوری هــا افزایش می یابد: 
هرچه فناوری در فاز ابتدایی تری از چرخه عمر خود قرار 
داشته باشــد، احتمال پرورش همگرایی فناوری ها بیشتر 

خواهدبود.

در رابطــه با زمینــه تخصیص منابــع تحقیق و توســعه، 
نتایج حاصــل، فرضیه چهارم را تأیید کــرده ولی با فرضیه 
ســوم مغایرت دارند: ضرایب متغیــر RND_Period در 
مشخصه های ۲ و ۳ در ســطح 1۰ درصد چشمگیر بوده و 
 RND_Budget عالمت مثبــت دارند. اما ضرایب متغیــر
در هر دو مشخصه ۲ و ۳ در ســطح 1 درصد چشمگیر بوده 
و عالمت منفی دارند کــه فرضیه ســوم را تأیید نمی کند. 
به عبارت دیگر، میزان بودجه فرایندهای تحقیق و توسعه، 
با احتمال تولید فناوری های همگرا رابطه معکوس داشــته 
و مدت زمان فعالیت های تحقیق و توســعه، با این احتمال 

رابطه مستقیم دارد.
متغیرهای مربوط به شــش حوزه متمایز فناوری، ماهیت 

کنجکاوکننده همگرایی فناوری ها را نشــان می دهند. در 
مقایســه با گروه مبنا )گروه فناوری های متفرقه(، احتمال 
حضور زیســت فناوری و فنــاوری اطالعــات در همگرایی 
فناوری ها اندک اســت. در حالــی که این احتمــال برای 
نانوفنــاوری و فناوری فرهنگی نســبت بــه فناوری های 
متفرقه، بیشتر می باشد. به این ترتیب، با ترکیب این نتایج 
می توان نظریه ای به این صورت ارائه کرد که احتمال اینکه 
فعالیت هــای تحقیق و توســعه انجام شــده در حوزه های 
نانوفناوری و فناوری فرهنگی، منجر به همگرایی فناوری ها 
شوند، بیشتر از حوزه های زیست فناوری و فناوری اطالعات 

می باشد.
تخمین ضرایب مربوط به متغیرهای ســازمانی نیز اهمیت 

دانشــگاه ها را در همگرایی فناوری ها نشــان می دهند. در 
مقایســه با گروه مبنا )Indu-Univ-Gov(، هر متغیری که 
مستقل از دانشگاه اســت )Indu، Gov و Indu-Gov(، در 
تمامی مشخصه ها در ســطح 1 درصد نامحسوس می باشد. 
اما الگوی مشــابهی در رابطه با مؤسسات تحقیقاتی دولتی 
مشاهده نمی شــود: Gov در تمام مشــخصه ها در سطح 1 

درصد نامحسوس است.
به طور خالصه می توان گفت، همگرایی فناوری ها محتماًل 
زمانی رخ می دهد که )1( ســطح آمادگی فنــاوری پایین 
باشد، )۲( فناوری در مراحل ابتدایی چرخه عمر خود باشد، 
)۳( بودجه تحقیق و توسعه پایین باشد و یا )۴( مدت زمان 

فعالیت های تحقیق و توسعه طوالنی باشد.

جدول ۴- تخمین پروبیت تعیین کننده های همگرایی فناوری ها

مشخصه ۳مشخصه ۲مشخصه 1متغیر

Tech_RD_Level***-۰/1۴۷ )۰/۰1۳(-۰/1۴5 )۰/۰1۳( * * *

Tech_Life_Cycle-۰/۰۲۶ )۰/۰1۴( *-۰/۰۲۴ )۰/۰1۴( *

RND_Budget-۰/۰۲5 )۰/۰۰۷( * * *-۰/۰15 )۰/۰۰۷( * *

RND_Period۰/۰1۳ )۰/۰۰۸( *۰/۰1۴ )۰/۰۰۸( *

IT-۰/595 )۰/۰۲5( * * *-۰/5۸۸ )۰/۰۲5( * * *-۰/59۲ )۰/۰۲5( * * *

BT-۰/۲۷1 )۰/۰۲۶( * * *-۰/۲۴۷ )۰/۰۲۶( * * *-۰/۲۸1 )۰/۰۲۶( * * *

ST-۰/۰۷۲ )۰/۰۷5(-۰/۰۷۰ )۰/۰۷5(-۰/۰۶۲ )۰/۰۷۶(

CT۰/۲۳۷ )۰/۰9۴( * *۰/1۸5 )۰/۰9۴( *۰/۲۳۰ )۰/۰9۴( * *

NT۰/1۶5 )۰/۰۲9( * * *۰/۲1۳ )۰/۰۲9( * * *۰/159 )۰/۰۲9( * * *

ET۰/۰۳1 )۰/۰۲۷(۰/۰1۶ )۰/۰۲۷(۰/۰۲۳ )۰/۰۲۸(

Indu-۰/۳۸9 )۰/۰۴5( * * *-۰/۴۷۶ )۰/۰۴۶( * * *-۰/۴1۲ )۰/۰۴۷( * * *

Univ۰/۳۶۲ )۰/۰۳۳( * * *۰/۴1۸ )۰/۰۳۴( * * *۰/۳۳۴ )۰/۰۳5( * * *

Gov-۰/111 )۰/۰۳۷( * * *-۰/۰۶۶ )۰/۰۳۶( *-۰/1۲1 )۰/۰۳۷( * * *

Indu-Univ۰/۲9۷ )۰/۰۳۰( * * *۰/۲۷9 )۰/۰۳۲( * * *۰/۲۷۷ )۰/۰۳۲( * * *

Univ-Gov۰/۴1۰ )۰/۰۳۸( * * *۰/۴۶۸ )۰/۰۳۸( * * *۰/۴۰۶ )۰/۰۳۸( * * *

Indu-Gov-۰/۲۸۴ )۰/۰۴۲( * * *-۰/۳۰۷ )۰/۰۴۲( * * *-۰/۲۸9 )۰/۰۴۲( * * *

Year dummyلحاظ شده استلحاظ شده استلحاظ شده است

cons_-1/۰۰۰ )۰/۰۴۷( * * *-1/۲۳۰ )۰/۰۶۶( * * *-۰/9۲۴ )۰/۰۷۲( * * *

Number of obs.51۸۳۷51۸۳۷51۸۳۷
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5� بحث و نتیجه گیری
5-1� بحث در زمینه تأثیرات سیاست

این مطالعه چارچوبی متشکل از چندین بافت 
مختلف در زمینه فنی و تخصیص منابع تحقیق 
وتوسعه بوده و این پرســش را پاسخ می دهد: 

نیروی محرک همگرایی فناوری ها چیست؟
ما بر اســاس 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 توسعه و تحقیق موردحمایت دولت 
در کره جنوبی از سال ۲۰۰1 تا ۲۰۰9 به  دست 
 آمده است، استفاده کردیم. در حالت کلی، نتایج 
تجربی ذکرشده در باال، چارچوب چندبافتی ما 
برای ارائه فرضیه ها را به اســتثنای توضیحات 
و فرضیه های مرتبط با میــزان بودجه، تا حد 
زیادی حمایت می کند. یک روش مفید برای 
ارائه خالصه ای از یافته های ما، بحث در زمینه 
تأثیرات آن هــا در افزایش فرصت های موجود 
برای توســعه همگرایی فناوری ها و نیز نقش 
فعالیت های سیاســی برای تسریع این فرایند 
است. در این رابطه، تحلیل ها و بررسی های ما، 

نتایج زیر را به همراه داشته است.
اوالً، همان طور که نقش سطح آمادگی فناوری 
و مرحله چرخه عمر فناوری در احتمال وقوع 
همگرایی فناوری ها مشــخص شد، همگرایی 
فناوری هــا در بافتــی متشــکل از هزینه ها 
و ســودهای احتمالی رخ می دهــد. بنابراین، 
سیاست های سودمند جهت ارتقای همگرایی 
فناوری ها می بایست با هدف کاهش هزینه ها و 

افزایش سودها تنظیم شوند.
به عنوان مثال، شبکه های مؤسساتی پیشرفته 
و مدل های جدید تأمین هزینه هــا و ارزیابی 
معیارها، ابزارهای مدیریتی-سیاســی مؤثری 
جهت ارتقــای همگرایــی فناوری ها خواهند 
بود. به ویژه، شبکه بندی برخاسته از همگرایی، 
می تواننــد هزینه های معامالتــی را از طریق 
برقراری ارتبــاط قدرتمند میــان حوزه های 
علمی-فنی مختلف، کاهش دهد. سازمان های 
دولتی و نیمه دولتی نظیــر آژانس های تأمین 
بودجه می توانند نشســت هایی برگزار کرده و 
امکان درک دیگر رشته ها و برقراری ارتباط با 
آن ها را برای محققان فراهم آورند. البته برخی 
از افراد با توجه به غیاب نتایج بارز، نســبت به 
اینگونه فعالیت های شبکه ای و گروهی تردید 
دارند. در پاســخ به این تردید، ما معتقدیم که 
چنین فعالیت های شــبکه ای قادرند فواصل 
ادراکی و شــناختی را کاهش داده و محتماًل 
هزینه همگرایی فناوری ها را در سطح اجتماعی 

تقلیل بخشند.
یکی دیگر از یافته های این مطالعه این است که 
مقدار بودجه و بــازه زمانی تأمین آن، احتمال 
وقوع همگرایی فناوری هــا را تحت تأثیر قرار 
می دهد. عقیده رایج این اســت کــه بودجه 
بزرگ مقیاس، محققان را قادر می ســازد تا به 
حوزه های فنی بیشتری دسترسی پیدا کنند. 
اما نتایج حاصل از مطالعه ما خالف این عقیده 
بوده و نشــان می دهد که زیاد بــودن بودجه، 
محیط همگرایی فناوری ها را دشوار می کند. 

این تأثیر منفــی میزان بودجه بــر همگرایی 
فناوری ها، یکی از جنبه های منفی وفور منابع 
تحقیق و توسعه را روشن می سازد: منبع زمانی، 
تأثیری مثبــت در احتمال تولیــد همگرایی 
فناوری هــا دارد، در حالیکه منابــع مالی، در 
این زمینــه تأثیر منفی دارنــد. از یکی از علل 
این امر می توان به انتظارات بســیار واحدهای 
حامی و تغییرات ایجاد شــده در فعالیت های 
واحدهای تحقیق و توســعه متناســب با این 
انتظارات اشــاره کرد. میزان بودجه اختصاص 
یافته به یک پروژه، عموماً معیــاری از میزان 
اهمیت آن محسوب می شــود و میزان تعهد 
مدیران در قبــال پروژه های متمایــز دارای 
بودجه، با میزان اهمیت آن رابطه مســتقیم 
دارد. در نتیجه، آن دسته از فعالیت های تحقیق 
و توسعه که سازمان های دولتی به میزان قابل 
توجهی در آن ها سرمایه گذاری می کنند، عموماً 
به مأموریت های دقیق و سرســخت با اهداف 
راهبــردی مبدل می شــوند. در حالیکه دیگر 
فعالیت ها عموماً ناگهانی بوده و مسیر حرکت 
آن به سوی تشــویق خالقیت و فعالیت های 

گروهی و شبکه ای متمایل است.
تبــادل دانــش و اطالعــات ضــروری میان 
حوزه های علمی-فنی مختلف، برای مدیریت 
موفقیت آمیز نوآوری، شبکه بندی و جهت گیری 
خالقانــه پروژه های تحقیق و توســعه، امری 
حیاتی می باشــد. چنین پروژه هایی به بودجه  
اندکی نیاز داشته و توسعه فناوری های همگرا 
نیز توسط آن ها ساده تر است. به عبارت دیگر، 
آن دســته از پروژه های تحقیق و توســعه که 
بودجه قابل توجهی به آن ها اختصاص یافته و 
تحت شرایط بسیار دقیق و سختگیرانه انجام 
می شوند، احتمال گسترش مرزهای حوزه های 
فنی را از بین می برند. در واقــع، مطالعات در 
زمینه همگرایی علمی نیز فرضیه مشــابهی 
دارند: محققان در آزمایشــگاه های تحقیقاتی 
کوچــک، تمایــل بیشــتری بــه فعالیت در 
حوزه های تحقیقاتی مختلف دارند، در حالیکه 
محققان در آزمایشگاه های بزرگ عموماً بر روی 

زمینه های محدودی تمرکز می کنند.
این نتایج نشــان می دهند که در صورتی که 
واحدهای دولتی جهــت افزایش نرخ نوآوری، 
بازه زمانــی فعالیت های تحقیق و توســعه را 
کاهش دهند، چه اتفاقــی رخ خواهد داد. این 
واحدها تمایل دارند تا سرعت تحقیق و توسعه 
را به نام بهبود راندمــان، افزایش دهند و براین 
امیدند تا از این رهگذر، سود اقتصادی بیشتری 
کســب کنند. ولی در بلندمدت، کاهش بازه 
زمانی تحقیق و توســعه، احتمــال همگرایی 
فناوری ها را که سرچشمه احتمالی رقابت های 
آینده می باشد، کاهش می دهد. به طور مشابه، 
در یک بازه زمانی مشــخص، منابع مالی وافر 
میزان نتایــج حاصــل از فعالیت های تحقیق 
و توســعه را افزایش داده ولی وقوع همگرایی 
فناوری ها را با مشکل مواجه می کند. بنابراین 
مدیران و سیاســت گذاران دخیل در پرورش 
و شــکوفایی همگرایی فناوری ها می بایست 
میان نتایج بلندمــدت و کوتاه مدت حاصل از 

فعالیت های خود برای مدیریت منابع، تعادلی 
در نظر بگیرند. 

یک سیاست گذار یا مدیر، چگونه می بایست با 
این رابطه متناقض برخورد کند؟ یک راه حل 
برای جبــران اثــرات منفی تأمیــن بودجه، 
بنیان گذاری برنامه های تحقیق و توسعه ای در 
راستای همگرایی فناوری ها در مقیاس بزرگ 
می باشد. تأثیر چنین برنامه هایی محتمالً اندک 
خواهد بود، زیرا حوزه فعالیت چنین برنامه هایی 
در نهایت محــدود خواهدشــد و برنامه های 
تحقیق و توســعه عمومی، غالب خواهند بود. 
سیاست مناسب به عنوان راه حلی دائمی، بهبود 
سیستم های نوآوری و کاهش موانع موجود بر 
سر راه نوآوری در همگرایی فناوری ها می باشد. 
تکامــل درونی یک سیســتم، نه تنها ظرفیت 
و بــازده تولید دانش سیســتم، بلکه احتمال 
گســترش مرزهای فعالیت های خالقانه را نیز 

افزایش می دهد.
در رابطه با تفاوت های موجود میان حوزه های 
فنی مختلف، نتایج به دســت آمده، باور رایج 
در زمینه نانوفنــاوری را تأیید می کند. عقیده 
رایج این اســت که »فناوری ســاخت« است 
که در صورت همگرا شــدن بــا فناوری های 
دیگر حوزه ها، منجر به کشف راه های ساخت 
جدید و کاربردهای بدیع می شود. اینگونه به 
نظر می رســد که فناوری فرهنگی نیز رابطه 
مثبتی با همگرایی فناوری ها دارد، در حالیکه 
زیســت فناوری و فناوری اطالعات، رابطه ای 
منفی دارنــد. این نتایج با بــاور رایج در رابطه 
با فناوری اطالعات به عنوان »توانمندســاز«، 
همخوانی ندارد. ولی با این وجود، اثبات اعتبار 
این حدسیات به جســتجو و تفحص بیشتری 
نیاز دارد. این نتایــج، احتمال وقوع همگرایی 
فناوری هــا را گزارش می کننــد، نه فرکانس 
وقوع آن را. مهمتر از همه، نباید احتمال وقوع 
نمونه های خــاص را به کلی نادیــده بگیریم. 
احتمال به سادگی با تغییر گرایش و روند فنی، 

تغییر می کند.
در زمینه تفاوت های ســازمانی، به ســادگی 
می توان پنداشت که دانشــگاه ها و مؤسسات 
تحقیقاتــی دولتی بــا توجه به عامیتشــان، 
ویژگی های مشترک بسیاری دارند. اما نتایج 
حاکــی از آن هســتند که این دو مؤسســه، 
تفاوت های چشمگیری در زمینه گرایش برای 
توسعه فناوری های همگرا دارند. با این وجود، 
استداللی عمیق در این زمینه، به درکی عمیق 
از تفاوت های موجود میان بافت های سازمانی 

مختلف نیاز دارد.

5-2� محدوديت ها و تحقیقات آينده
این مطالعه تحقیقاتی، محدودیت هایی دارد. 
اوالً بانک اطالعاتــی بدیــع و منحصربه فرد 
استفاده شــده در این مطالعه، دید محدودی 
داشته و تنها داده های مربوط به فناوری های 
همگرای حاصل از مجموعــه ای از پروژه های 
تحقیق و توســعه در حوزه های فنی متمایز را 
در اختیار ما قرار می دهد. درحالی که احتمال 
همگرایی فناوری ها از طریــق تنها یک پروژه 

مقاالت
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تحقیقاتی نیز وجود داشته و می تواند به شکل پتنت نیز در 
آید. البته دانش فنی می تواند در دیگر محیط ها نیز ظاهر شده 
و از طریق تجمع فناوری های مرتبــط موجود، تکامل یابد. 
بنابراین رویکردهای متنوعی )مشابه مطالعات انجام شده در 
زمینه همگرایی علمی( می بایست در پی این مطالعه انجام 
شده و صحت یافته های ما را تأیید کنند. ثانیاً با وجود اینکه 
بانک اطالعاتی مورد استفاده ما، تمامی پروژه های تحقیق 
و توســعه مورد حمایت دولت در طول یک دهه را پوشش 
می دهد، اما این بانک اطالعاتی، قادر به نمایش فعالیت های 
فاقد حمایت دولتی )برای مثال، برنامه های تحقیق و توسعه 
مستقل و بخش خصوصی( نمی باشد. تحلیل ها ممکن است 
با توجه به انگیزه های یک شرکت برای شرکت در برنامه های 
تحقیق و توسعه مورد حمایت دولت، تحریف شوند. به عالوه، 
هر چند که شناســاگرهای ما برای ســنجش همگرایی، از 
پروژه های تحقیق و توســعه مورد حمایت دولت سرچشمه 
گرفته و اطالعاتی را در زمینه ظهــور همگرایی فناوری ها 
فراهم می کنند، اما این شناســاگرها قادر بــه ارائه تصویر 
قاطع و مسلمی از ماهیت همگرایی فناوری ها که در بخش 
خصوصی رخ می دهند، نمی باشــند. در پایان، ویژگی های 
منطقه ای می توانند عوامــل تعیین کننده را تحت تأثیر قرار 

داده و نتایج مطالعه را تغییــر دهند. کره جنوبی، چهارمین 
کشور در زمینه تولید پربار پتنت ها در سراسر جهان بوده و 
حاوی صنایع قدرتمندی است که از نزدیک در دارایی های 
معنوی و فکری ) نظیر فناوری اطالعات و صنایع ســازنده( 
سهیم می باشــند. ولی با این وجود، تعمیم یافته های ما از 
پدیده های منطقه ای به پدیده های جهانی، به شــواهدی از 
دیگر مناطق نیازمند است. به عنوان مثال، اختالفات ملیتی 
در قوانین مربوط به منع همگرایی در سطح صنعتی و یا فنی، 
نقش مهمی در شکوفایی همگرایی فناوری ها ایفا می کند. 
چنین مسائل داده محوری، در زمینه یافته منحصر به فرد این 
مطالعه یعنی رابطه معکوس میان منابع مالی موجود برای 
فعالیت های تحقیق و توســعه و احتمال تولید فناوری های 
همگرا نیز تردید ایجاد می کند. با وجود اینکه در این تحلیل 
از 5۰.۰۰۰ پتنت مختلف استفاده شده است، اما زمینه نظری 
این رابطه همچنان توسط مطالب منتشرشده گذشته درک 
نشده و توسط دیگر مطالعات تجربی نیز حمایت نشده است. 
بنابراین، این رابطه یک رابطه مسلم نبوده و می بایست جهت 

کلیت یافتن در مطالعات آینده بررسی شود.
این مطالعه می تواند مســیرهای معینی را برای تحقیقات 
آینده پیشنهاد دهد. اوالً، ســود اقتصادی واقعی حاصل از 

همگرایی فناوری ها را می توان موردمطالعه قرار داد. مطالعات 
انجام شــده در زمینه همگرایی علوم، در راستای سنجش 
مزایای مشارکت های علمی، از روش تحلیل استنادی بهره 
گرفته اند. به طور مشابه، ارزیابی و تحلیل استنادی 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 هستند و نمایش کامل و تجربی این 
ویژگی آن ها می تواند موضوع یکی از مطالعات بعدی باشد. در 
پایان، همان طور که در بخش محدودیت های این مطالعه ذکر 
شد، می بایست مطالعه ای مشابه با استفاده از داده های کلی تر 
انجام شود تا کلیت مطالعه ما را تقویت کند. این داده های کلی 
باید در مناطق مختلف و از رویکردهای متنوع برای همگرایی 

فناوری ها حاصل شوند.

منبع:
 Seongkyoon Jeong, Sungki Lee, “What drives
 technology convergence? Exploring the influence
 of technological and resource allocation contexts”,
Journal of Engineering and Technology Manage-

ment, Vol. 36, pp. 78–96 , 2015

پی نوشت

1-  Multi-assigned R&D domains
2- National Science Foundation )NSF(
3-  Nano-Bio-Information-Cognitive technologies )NBIC(
4-  European Commission
5-  Technology fusion
6-  Interdisciplinarity
7-  Science convergence
8-  Technology convergence
9-  Industry convergence
10-  National Science and Technology Information Service )NTIS(
11-  Korean Intellectual Property Office (KIPO)
12-  multi-assignation
13-  International Patent Classification (IPC)
14-  National Science and Technology Standard Taxonomic System
15-  National Science Foundation
16-  Humanities
17-  Environment-Technology )ET(
18-  Office of Science and Technology Innovation
19-  Energy-technology )ET(
20-  Space-technology )ST(
21  Culture-technology )CT(

۲۲-برخالف دیگر حوزه های فنی، فناوری فرهنگی تعریف رایجی نداشته و به ندرت در دیگر ملت ها استفاده می شود. این فناوری را می توان به صورت فناوری های توسعه یافته برای مسائل فرهنگی 
نظیر واقعیت مجازی، ارتباطات سایبری و مضامین چند رسانه ای تعریف کرد.

۲۳-  مدل پروبیت توسط نرم افزار STATA 1۲  تخمین زده شده است.
24-  Organization for Economic Co-operation and Development )OECD(

۲5-  از مارس ۲۰1۲، هر یک میلیون وون کره جنوبی تقریباً معادل با ۸۸۴/1۷ دالر آمریکا می باشد.
26-  standard deviations
27-  Variance Inflation Factors (VIFs)
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مدیر آزمایشگاه ملی الرنس برکلی و عضو هیئت علمی دانشگاه برکلی

 فناوري هاي همگرا از دیدگاه دکتر 
پاول الیویساتوس

دکتر پاول الیويساتوس1 متولد سال 1959 و يك دانشمند يونانی تبار در امريکا است که از او به عنوان پیشگام در توسعه نانومواد نام 
برده می شود�]1[وی مدرک دکتری خود را در سال 1986 از دانشگاه برکلی2 در رشته شیمی فیزيك دريافت نمود و در سال 1999 به 
عنوان عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد و شیمی3 در دانشگاه برکلی شناخته شد�]2[ او يك شیمیدان معروف در زمینه 
ساخت نانوبلورها و استفاده از آنها در برنامه های کاربردی انرژی خورشیدی است�]3[ او در بین100 شیمیدان برتر منتشر شده توسط 
تامسون رويترز4 در جايگاه پنجم قرار دارد�]4[ وی در تاريخ 19 نوامبر سال 2009 توسط هییت ريیسه دانشگاه کالیفرنیا5 و با موافقت 
وزارت انرژی اياالت متحده به عنوان هفتمین مدير آزمايشگاه ملی الرنس برکلی6 منصوب شد�]5[ تاکنون در مجالت معتبر بین المللی 
 H-index از وی 344 مقاله منتشر شده است و مجموع ارجاعات به مقاالت اين دانشمند 106959 ارجاع است� همچنین گفتنی است

اين فرد 135 است�]6[ آنچه در ادامه می آيد مصاحبه مرکز ويلسون7 با وی است�

مصاحبه
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ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

به عنــوان اولین ســوال: تعريف شــما از 
فناوری های همگرا چیست؟

به نظر من علوم همگــرا در حال تبدیل به یک مســئله 
بسیار جذاب در جهان است و همه دانشمندان در این زمینه 
تجربه دارند. همگرایی روی زندگی مردم تاثیر فراوانی دارد 
و این مسئله روزبه روز در حال پیشرفت است. ما در برهه ای 
از زمان قرار داریم که در هریک از زمینه های علمی پیشرفت 
قابل توجهی داشته ایم. شــاید درگذشته بسیاری از مردم بر 
این باور بودند که زمینه های مختلفی برای علم وجود دارد اما 
واقعیت این است که تنها یک علم وجود دارد و آن علم، روش 
تفکر در مورد جنبه های مختلف جهان اســت و همه راه های 
اجرای این تفکر به صورت عمیقی باهم ارتباط دارند. مسئله 
جالب اینجاســت که در ابتدای امر چه چیزی دانشمندان را 
به فکر واگرایی)در زمینه های علمی( انداخت! البته می توان 
گفت که دلیل این واگرایی صرفاً پیشرفت و توسعه بوده است. 
شکســتن علوم به شاخه های مختلف باعث ایجاد روش  های 
سیستماتیک متفاوت برای فکر کردن شده است و پیشرفت 
قابل توجهی را در هر زمینه به همراه داشته است. درواقع علم 
با کمک این فرآیند به بلوغ رســید. امروزه همگرایی به دلیل 
پیچیدگی ابزارهای متفاوت رشته های علمی به وجود آمده 
است. به این ترتیب دانشمندان با کمک همگرایی عالوه بر در 
اختیار داشتن ابزار های متفاوت به یک مزیت رقابتی دست 
پیدا می کنند و به کمک ترکیب آن ها به مسائل پیچیده پاسخ 
می دهند. طبیعتا  رخداد این گونه حوادث علمی در این دوران 

بسیار هیجان انگیز خواهد بود.

شــما و آزمايشــگاهتان اکنون بر روی چه 
پروژه ای کار می کنید؟

می توان گفت همگرایــی تاثیر عمیقی بر روی تحقیقات 
تخصصی من، همکاران، دانشجویان و دیگر دانشمندان داشته 
است. همیشه سعی می کنم موضوعات تحقیقاتی را به گونه ای 
انتخاب کنم که نیازمند ترکیــب زمینه های مختلف علمی 

باشد و همچنین از کارکنان مرکز تحقیقاتی ام می خواهم که 
بر روی موضوعاتی کار کنند که درون مایه اصلی آن ها کاماًل 
بنیادین باشــد. البته باید با زمینه فعالیــت آن ها در ارتباط 
باشــد و درعین حال پاسخگوی مشکالت اساسی جامعه نیز 
باشد. زمینه تحقیقاتی من نانو کریستال ها است. جالب است 
که بدانید، فیزیک بنیادین رفتار کریســتال های کوچک با 
رفتار کریستال های بزرگ بســیار متفاوت است. همچنین 
علم شیمی تولید این کریستال ها هم، به نوعی در حوزه خود 
خاص است، همچنین جنبه های بسیار متفاوت دیگری نیز 
وجود دارد که به زیســت شناســي مربوط می شود. در حال 
حاضر حداقل این سه زمینه نقش پررنگی در تولید و مطالعه 
این مواد )نانوکریستال ها( بازی می کنند. جدای از این موارد، 
مسئله اصلی زمان صرف شده براي کنترل این مواد و استفاده 
از آنهاســت. برای این امر ،مهم ترین چیز نحوه تاثیرگذاری 
این علوم بر روی جامعه اســت. ما ســعی کردیم حوزه ای از 
مواد را انتخاب و راه توسعه آن را ادامه دهیم که در بلندمدت 
روی جامعه تاثیر مثبت و عمیقی خواهند داشــت و به دنبال 
حوزه هایی هستیم که به چالش های انرژی و محیط زیست، 
مراقبت از سالمتی و مسائل بنیادین  زیستي مربوط باشند؛ 
این ها حوزه هایی هســتند که ما در آن ها فعالیت می کنیم. 
ســعی می کنیم که نحوه کاربرد نانوکریســتال را در مسائل 
مربوط به انرژی، محیط زیســت و یا علوم سالمتی شناسایی 
کنیم. به طور خالصه، مطالعه بنیادین روی نانوکریستال ها و 
نقاط کلیدی تاثیرگذار آن ها، حوزه فعالیت های ما را تشکیل 

می دهند.

چگونه اين گونــه پروژه ها منجــر به ايده 
همگرايی می شوند؟

پروژه های مربوط به کریســتال ها به شدت به همگرایی 
نیاز دارند. یکی از دالیل آن، فرآیند تولید آن هاســت. علم 
شیمی نشان می دهد که برخی خواص با علم فیزیک ارتباط 
زیادی دارد و بســیاری از روش هــای تولید آن ها به کمک 

رفتارهای زیستي انجام می شود و این گونه، چند حوزه با هم 
همگرا می شوند. یکی از مسائلی که من همواره به آن تاکید 
کردم آن اســت که نیاز است برخی از مسائل برای مردمانی 
که خارج از فضای علمی هستند، شفاف شود. یکی از آن ها 
این است که امروز یک گروه تحقیقاتی چه مشخصاتی دارد، 
اگر شــما به گروه های تحقیقاتی مختلف که در زمینه  نانو 
فعالیت می کنند، توجه کنید، در درون این گروه ها ترکیب 
بسیار جالبی از اعضا پیدا می کنید. در نگاه اول شما متوجه 
تفاوتی چشمگیر در پیش زمینه های علمی آنان با یکدیگر 
می شــوید. محققان گروه تحقیقاتی من دانشــجویانی با 
مدارج مختلف علمی از لیســانس تا دکتری و در رشته های 
مختلف مانند شــیمی ، فیزیک، زیست شناسي و ... هستند 
و همگی در یک گروه  تحقیقاتی مشــغول فعالیت هستند. 
در این گروه هرروز گفت وگوهای زیادی شکل می گیرد که 
بیشتر این گفت وگوها به علت یادگیری زبان علمی یکدیگر 
است چون زبان علمی هریک از آن ها بسیار متفاوت و خاص 
است. همواره یادگیری در درون این گروه ها جریان دارد که 
این امر بســیار مطلوب است. قبال این گونه نبود و یک گروه 
تحقیقاتی صرفاً بــر روی یک موضوع خاص تمرکز می کرد 
و به ندرت یک فرد خارجی از یک رشته دیگر وارد این گروه 
می شــد. اما امروزه این امر که یک گروه تحقیقاتی متشکل 
از محققان رشته های مختلف باشد، بسیار رایج است. بنده 
پیش زمینه های علمی خودم را دارم که به من کمک می کند 
تا در مورد هر چالش به روش خودم فکر کنم ولی همیشــه 
نسبت به این مسئله راغب بودم که کسی با پیش زمینه  علمی 
کاماًل متفاوت با من کار کند. این موضوع را به عنوان فرصتی 
برای یادگیری یک زبان علمی متفاوت می بینم. مسئله مهم 
دیگری که در مورد آن صحبت نمی شود این است که وقتی 
در مورد ویژگی های گروه های تحقیقاتی که امروزه تشکیل 
می شــوند فکر می کنم، یاد جام جهانی می افتم که اعضای 
گروه من، ملیت های ۷ کشور از ۸ کشور راه یافته به مرحله 
حذفی را دارند. این مســئله که گروه های تحقیقاتی مدرن 
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به این شکل درآمده اند، بســیار مطلوب است. این گروه ها 
می تواننــد در ایاالت متحده یا هر کشــور دیگری در تمام 
اقصی نقاط جهان حضورداشته باشند. همگرایی برای من 
ویژگی های متفــاوت زمینه های علمی مختلف را به همراه 
داشته اســت که در آن فرهنگ های مختلف کنار یکدیگر 
جمع می شوند. یک مسئله بسیار انگیزه بخش این است که 
محققان جوان، باهم کار می کننــد تا یکی از پیچیده ترین 
مسائل را در فضایی متشکل از رشــته های علمی مختلف 
حل کننــد. به عنوان یک دانشــمند، همگرایی این مفهوم 
را برای مــن دارد که همگرایی یک مســئله فرهنگی،فني 

و علمی است.

عوامل و موانع موجود بر ســر راه  پیشرفت 
همگرايي چیست؟

در ایــن برهــه، تفکر دربــاره عوامل و موانع پیشــرفت 
همگرایی، بســیار جالب توجه است. اگر همگرایی به صورت 
کاماًل صفر و یکی کار کنــد، در این صورت همه چیز به دلیل 
همگرایی پیشرفت می کند! این یک سوال بسیار مهم است. 
برای من یکی از جذاب ترین مسائل به عنوان یک دانشمند، 
فشار علمی ای است که همگرایی روی ذهن فرد وارد می کند. 
درواقع برای اینکه یک دانشمند موفق باشید باید راهی پیدا 
کنید که در مورد مسائل به صورت عمیق فکر کنید و به همین 
دلیل دانشــمندان مســائل را به بخش های کوچک تقسیم 
می کنند تا با کمک متدولوژی های سیســتماتیک مسئله را 
حل کنند. یک زمینه علمی خاص نیاز به یک فرهنگ و روش 
تفکر برای ورود به آن دارد. رشــته های پایه و بنیادین عمیق 
شــده اند و حتی برخی بیش از 1۰۰ ســال قدمت دارند. در 
حال حاضر در این برهه زمانی، همگرایی بزرگ ترین چالش 
برای محققان جــوان به منظور یادگیــری زبان های علمی 
مختلف است. البته این کار مشــکلی می باشد و اصال آسان 
نیست. برای آن ها یکی از بزرگ ترین چالش ها این است که 
مطمئن شوند که حداقل دو زبان را با عمق زیاد یاد گرفته اند. 
در صورتی که که یادگیری آن ها عمیق نباشد و از هر چیزی 
به میزان کمی یاد بگیرند، درنهایت دانشــی تولید می شود 
که به عمق دانش های قبلی نیســت. مثال اگر کمی درزمینه 
الکترونیک بدانید درنهایت می توانید در مقیاس کوچکی از 
زیست شناسي از آن استفاده کنید. برای مثال، در دهه های 
گذشته، محققان مقاالت علمی طوالنی می نوشتند و زمانی 
که شما این مقاله را می خواندید به صورت عمیق وارد فاز فکری 
مسئله می شدید. امروز روند رایج برای گزارش دهی به گونه ای 
است که روی نتایج کوتاه برای ارتباط سریع خواننده با متن 
مقاله متمرکز می شوند و این مسئله که برخی مجالت خیلی 
وارد عمق مسئله می شوند قدری عجیب به نظر می رسد. به 
نظر من این بخشــی از ضعف ها و توانمندی های همگرایی 
است. نقطه قوت همگرایی این است که به ما اجازه می دهند 
که مشکالت پیچیده تری را حل کنیم ولی ازجمله ضعف های 
آن، این مسئله است که گاهی اوقات برخی زمینه های علوم 
پایه ای باید عمیق تر موردبررسی قرار گیرند و گاهی محققان 
روش تفکر عمیق را فراموش می کنند. به همین دلیل است 
که چرخه همگرایی – واگرایی بســیار جالب توجه اســت. 
در این چرخه یک تغییر ناگهانی وجــود ندارد که همه چیز 
همگرا شــود و تفکر عمیق فراموش شــود. گاهی اوقات نیاز 
به تفکر عمیق در علوم نیز وجــود دارد. درزمینه تحقیقاتی  
بنده)نانوکریستال ها(،تالش فراوانی می شود که دانشجویان 
خود را به این سمت هدایت کنم تا همیشه این موضوع را در 
ذهن داشته باشــند که چطور می توانند به جامعه خدمتی 
کنند که در همگرایی رشته ها نیز کاماًل مشهود باشد. ممکن 
است در این راه به یادگیری شــیمی، فیزیک و یا یک رشته 

خاص دیگر نیاز پیدا کنند و در آن موضوع عمیق شوند. این 
یک دینامیک بسیار جالب اســت، چون این مسئله به نوعی 
مخالفت با روند رایج فعلی است. به نظرم بین این دو یک رابطه 
دیالیکتیک وجود دارد که خیلی پراهمیت اســت. برای من 
این مســئله بزرگ ترین چالش در این زمینه است که چطور 
بتوانیم در همگرایی، عمق را حفظ کنیم. چون همگرایی به 
معنی داشتن دیدگاه های مختلف با عمق مناسب در هرکدام 

از آن هاست.

چگونه رشــته های ديگر کار شــما را در 
نانوفناوري تحت الشعاع قرار می دهند؟

در حال حاضر، مسئله بسیار مهم هم سوکردن رشته های 
مختلف است و هر دانشمندی در مورد افزایش سریع تعداد 
نوآوری ها ســخن می گوید و علت این امر ورود افراد مختلف 
به عرصه علم اســت. ولی یک علت دیگر ترکیب رشته های 
مختلف باهم اســت. درواقــع، ما تا مدت ها بــه دلیل موانع 
فرهنگی از دستیابی به همگرایی بازمانده بودیم ولی اکنون 
این موانع از بین رفته است و پیشرفت های بسیار زیادی رخ  
داده اســت . گاهی من در مورد این مســئله نگران می شوم 
که چه کسی کشــف های بنیادین زمینه همگرایی را انجام 
خواهــد داد. به همین دلیل فکر می کنم این موضع بســیار 
اهمیت دارد که همیشــه به گذشــته و به زمینه علمی خود 
فکر کنیم و به آن احترام بگذاریم. در دانشــگاه ها این تفکر 
وجود دارد که داشتن رشــته های جدا مانع پیشرفت است و 

محققان خیلی درگیر رشــته خود شده اند و ما باید به سمت 
توسعه همگرایی حرکت کنیم ولی بخشی از این توسعه باید 
به توانمند نگه داشتن تک تک رشته ها بپردازد که یک جریان 
رفت و برگشــتی خواهیم دید. بعضی از محققین به رشــته 
تخصصی خود بازگشــته اند و روی آن به شــکل عمیق تری 
تمرکــز می کنند. چون به هرحال هر دانشــمندی به دنبال 
مزیت رقابتی است. می توان تصور کرد 1۰ یا ۲۰ سال آینده 
همگرایی به مرحله ای برسد که واگرایی و متخصص شدن در 
یک رشته برای دانشمندان مزیت رقابتی ایجاد کند. چون در 
این صورت دانشمند می تواند تاثیری داشته باشد که با بقیه 
دانشمندان آن زمان متفاوت است. این موضوع می تواند اتفاق 

بیفتد و بسیار جالب توجه است.

شما چگونه رابطه بین علم و جامعه را توضیح 
می دهید؟

به نظرم درحال حاضر رابطه بین علم و جامعه بسیار مهم 
است. در حالت کلی علم روزبه روز در حال پیشرفت می باشد 
و تقریبا زندگــی تمام مردم کره زمین را تغییر داده اســت. 
در مقطعی از زمان قرار داریم کــه همه چیز در رفاه خالصه 
می شــود که نتیجه آن افزایش جمعیت است، تاثیرگذاری 
نوع بشر به گونه ای افزایش یافته که حتی کره زمین هم دچار 
تغییر شده است. برای نخستین بار ما در برهه ای از زمان قرار 
داریم که توســعه علم با آینده نوع بشر به صورت تنگاتنگی 
در ارتباط اســت. این برای من به این معنی است که تقاضا از 

مصاحبه



43

ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول    بهمن ماه1394   شماره 1

منابع:
1-Wilson, E. )Feb 8, 2010(. “Paul Alivisatos: LBNL’s new director focuses on renewable energy, climate”. Chemical and Engineering News 88 )6(: 55
2-http://www.cchem.berkeley.edu/pagrp/people.html

 3-Paul Alivisatos: Berkeley Lab director navigates uncertain times with a focus on research” )DOI: 10.1117/2.321405.05(. SPIE: The International Society for Optics & Photonics.“
SPIE Newsroom. May 30, 2014. Retrieved June 11, 2014
4-”Science Watch: Top 100 Chemists, 2000-2010: Special Report on High-Impact Chemists”. Thomson Reuters. Feb 10, 2011. Retrieved June 10, 2014
5-http://www.lbl.gov/lab-leadership/director
6-https://scholar.google.com/citations?user=uzbKuXAAAAAJ&hl=en

دانشمندان بیشتر خواهد شد و نتیجه فعالیت های آن ها روی 
جامعه تاثیر بزرگی خواهد داشت. بنابراین تامل دانشمندان در 
مورد این گونه مسائل که جزیی از مکالمه بین مردمی، خارج از 
مباحث علمی و  وابسته عملکرد اجتماع می باشد، حایز اهمیت 
است. گفتنی است این یک همگرایی جذاب است و به صورت 
همگرایی بین علم و علوم اجتماعی خود را نشان خواهد داد و 
می توان گفت این یک  روند بزرگ است که در آینده بیشتر در 

مورد آن خواهیم شنید.

آيا گرم شــدن کره  زمین يــك مثال خوب 
ازاين گونه مسائل است ؟

حتمــاً این گونــه اســت. معضــالت مرتبط بــا انرژی و 
محیط زیســت معموالً مســتقیم تر مطرح می شوند و شاهد 
آن هستیم که فعالیت های انســان را دچار دگرگونی کرده و 
درعین حال جمعیت فقیر جهان از هیچ تالشــی برای بهبود 

وضعیت خود دریــغ نمی کند تا به اســتاندارد های باالتری 
در زندگی دســت پیدا کند. انســان ها به منابع انرژی زیادی 
دسترســی دارند و تاثیر فعالیت هــای آن ها وضعیت موجود 
را وخیم تــر می کند. این تنها یک مثال بود که ما با یک چالش 
جهانی روبه رو هستیم که به سرعت در حال رشد بوده و بسیار 
بزرگ است ولی من مطمئنم که این مشکل قابل مدیریت شدن 
است. ولی چالش های فنی و اجتماعی زیادی را با خود به همراه 
خواهد داشت. این مشکل تنها جنبه فنی ندارد و جنبه هایی 
فراتر را شامل می شود. برای شما یک مثال دیگر هم از این گونه 
مشکالت که مسئله همگرایی در آن جالب می باشد می زنم. این 
مثال در مورد مسئله ای است که در چند سال اخیر ذهن من را 
به خود مشغول کرده است و آن مسئله همگرایی بین علوم نانو 
و علوم اعصاب است. ما امروز در مورد جنبه های مهمی از مغز 
انسان و مغز حیوانات شــناخت کافی داریم ولی فهم ما هنوز 
از این مسئله کافی نیست و فرصت بسیار بزرگی برای توسعه 

فهم مان در این زمینه وجود دارد و برخی از آن ها به مرحله اجرا 
خواهند رسید چون پیشــرفت های انجام شده در علوم نانو به 
ما این توانمندی را می دهد کــه در مقیاس کوچک کارکنیم 
و محاســباتی ســریع در مقیاس های بزرگ داشته باشیم. با 
توجه به بحث هایی که در سال های اخیر با همکارانم داشته ام 
امکان این امر وجود خواهد داشت که مطالعات مهمی در غشا 
مغز انســان انجام گیرد، مثال مغز من، شما یا هر کس دیگری. 
درنهایت، این مطالعات یکپارچه  شده و به فهم بهتری از نحوه 
عملکرد مغز انســان می انجامد. این قضیه با علوم شناختی و 
دیگر زمینه ها علوم اعصاب مرتبط می شــود. این پیشرفت ها 
به طورقطع باعث توسعه مباحث علمی خواهد شد و همچنین 
فرصــت ورود به مباحثی که قبال بــه طبیعت ذهن و اعصاب 
واگذاشته شــده بود را ایجاد می کند. مثال های زیادی برای 
همگرایی وجود دارد که خارج از مباحث علمی اســت. قطعاً 
همگرایی برای مشــکالت ما راه حل هایی خواهد داشت، ولی 
مسائلی نیز وجود دارد که فراتر از جنبه های فنی بحث می باشد.

پی نوشت

1- Paul Alivisatos
2- University of California Berkeley
3- Chemistry and Materials Science & Engineering
4- Thomson Reuters
5- University of California
6- Lawrence Berkeley National Laboratory
 7- Woodrow Wilson International Center for
Scholars
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کتاب حسگرهای زيستی مبتنی بر نانومواد و نانوابزار
Biosensors Based on Nanomaterials and Nanodevices عنوان اصلی

Jun Li. Nianqiang Wu نويسندگان

2013 سال انتشار

انتشارات سی آرسی ناشر

517 تعداد صفحات

9781466551510 ISBN

مهندسی موضوع

معرفی کتاب 

این کتاب تحقیقات بین رشته ای مرتبط با حوزه نانوحسگرهای زیستی را مورد بررسی قرار داده است و یک منبع جامع در 
این مورد برای آگاهی دانشجویان فارغ التحصیل، دانشگاهیان، پژوهشگران و متخصصین حوزه صنعت فراهم آورده است. 
در این کتاب مفاهیم، اصول، داده ها، نحوه ساخت ابزار، کارکردها، یکپارچه سازی سیستم و کاربردهای متنوع حسگرهای 
زیستی بر اساس مکانیسم های انتقال سیگنال، از جمله فلورسانس، بلور فوتونیکی، ارتقاء سطح ناشی از اثر پراکنش رامان، 
الکتروشیمی، الکترو لومینسانس )پدیده نورافشانی جسمی پس از قرار گرفتن در معرض تابش اشعه(، اثر میدان ترانزیستور 

و اثر میدان مغناطیسی توضیح داده شده است. این کتاب همچنین به بررسی جامع موارد زیر می پردازد:
 چگونگی استفاده از خواص منحصر  به  فرد نانومواد برای ساخت نانوحسگرهای زیستی با هدف بهبود عملکرد حسگرها.

 مثال هایی از حسگرهای زیستی بر پایه هر دو نوع معمولی و جدید، از جمله نانوذرات طال، نقاط کوانتومی، گرافن، 
اکسیدهای گرافن، نانوذرات مغناطیســی، نانولوله های کربنی، نانوســیم ها و نانولوله های معدنی، نانوساختارهای 

پالسمونیک، و بلورهای فوتونیک.
 کاربردهای گسترده نانوحسگرهای زیستی در زمینه نظارت بر محیط زیست، ایمنی مواد غذایی، تضمین کیفیت در 

صنعت و تشخیص بیماری  هم در آزمایشگاه و هم در درون بافت هاِی زنده.
 ارائه ایده های جدید برای برخورد با مسائل میان رشته ای در توسعه حسگرهای زیستی با کارایی باال با هدف حل مشکالت 

پیچیده پزشکی.
با تمرکز بر روی رابطه میان تحقیقات صورت گرفته بر روی نانومواد و توسعه حسگرهای زیستی، این حسگرها فرصتی 

هیجان انگیز و چالشی مهم را برای نظارت بر سالمت در آینده، تشخیص بیماری ها، درمان آنها و ... فراهم می آورند.

حسگرهای زیستی مبتنی بر 
نانومواد و نانوابزار
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پیشرفت در همگرايی : فناوری هايی برای رفاه بشر
Progress in Convergence: Technologies for Human Wellbeing عنوان اصلی

William Sims Bainbridge, Mihail C. Roco نويسندگان

2007 سال انتشار

انتشارات وايلی- بلك ول ناشر

300 تعداد صفحات

9781573316651 ISBN

جامعه شناسی موضوع

تداوم رشد اقتصادی، رفاه انسان و امنیت ملی به پیشرفت مداوم فناوری بستگی دارد. همگرایی فناوری ها یعنی: ترکیِب 
 ،)NBIC( هم افزای رشته های نانوفناوری، زیســت فناوری، فناوری اطالعات و فناوری جدید مبتنی بر علوم شناختی
اساس نوآوری ها را در آینده تشکیل می دهند. اهمیت همگرایی برای اولین بار در سال ۲۰۰۰ در کنفرانس بنیاد ملی علوم 
آمریکا با موضوع پیامد های اجتماعی نانوفناوری، مطرح شــد. در این کنفرانس از توانایی جدیدی سخن به میان آمد که 

می توانست مواد را در ابعاد نانو اندازه گیری، کنترل و منظم کند و منجر به انقالبی در علم و فناوری شود.
کتاب پیشرو به بررسی همگرایی علوم و تاثیر آن بر جوامع بشری می پردازد. اهمیت این کتاب در سه مورد زیر خالصه می شود: 
1( کافی است همگرایی را درک کنید تا علت توجه جدی به مسائل حاکمیتی و عواقب احتمالی انسانی آن را بپذیرید.
۲( از میان بســیاری از پروژه های تحقیقاتی مرتبط با همگرایی، افراد متعــددی در عرصه های گوناگون به ارائه نتایج 

واقعی پرداخته اند.
۳( گروه پژوهشگران و تحلیلگران NBIC به نقطه ای رسیده اند که یک جامعه علمی و مهندسی تشکیل دهند.

یکی از موضوعات کتاب، عواقب اخالقی، حقوقی، و اجتماعِی همگرایی فناوری و موضوع دیگر جستجو برای فرصت های 
تحقیقاتی به منظور کسب حداکثر فایده از این پدیده می باشد.

 همگرایــی، رویکرد جدیدی را در زمینه های تحقیقاتی کنونی ماننــد پلتفرم های همگرایی فناوری ، عملکرد ذهنی 
و جســمی، رابط انسان و ماشــین، تعلیم و تربیت، بهره وری کار و... به ارمغان خواهد آورد. اگرچه هرکدام از فناوری های 
NBIC به تنهایی توانایی بالقوه زیادی برای پیشــرفت های چشــمگیر دارند،  با این حال ترکیب این توانایی ها می  تواند 

منجر به پیشرفتی عظیم در موضوعات مختلفی مانند طول عمر انسان، کیفیت زندگی، یادگیری و بهره وری گردد. 

 پیشرفت در همگرایی:

 فناوری هایی برای رفاه بشر
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دارو های کمپلکس غیر زيستی
Non-Biological Complex Drugs عنوان اصلی

Daan J�A� Crommelin. Jon S�B� de Vlieger نويسندگان

2015 سال انتشار

انتشارات اسپرينگر ناشر

390 تعداد صفحات

9783319162409 ISBN

مبانی علمی موضوع

گسترش زیست فناوری و نانوفناوری در دهه های گذشته، منجر به پیدایش نوع 
جدید و منحصر به فردی از داروها شده اســت که با نام داروهای کمپلکس غیر 

 .)NBCDs(زیستی شناخته می شوند
این کتاب چالش های مرتبط با توســعه این نوع داروها و همچنین پیچیدگی 
ارزیابی اثرات تغییرات تولید بر تولیدکننــدگان و متعاقبا بر داروهای تولیدی 
را بیان می کنــد. در این کتاب بــه پیش نیازهای اخذ مجوز رســمی بازاریابی 
برای داروهای زیســتی مشــابه، از جمله اثبات کنترل بــر روی فرایند تولید، 
اطالعات دقیق مرتبط با خصوصیات فیزیکی و شــیمیایی و آزمایشات بالینی 
اشاره شده است. یکی از اهداف اصلی این کتاب، ترغیب تائید پزشکی داروهای 
کمپلکس به کمک داده های علمی مربوطه، می باشد. به نظر می آید که این کتاب 
در سال های آینده به عنوان مرجع اســتاندارد برای توسعه داروهای کمپلکس 

غیرزیستی مورد استفاده قرار گیرد.

 دارو های کمپلکس 
غیر زیستی

معرفی کتاب 
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کتاب مديريت همگرايی در نوآوری
Management of Convergence in Innovation عنوان اصلی

Fredrik Hacklin نويسندگان

2007 سال انتشار

انتشارات اسپرينگر ناشر

260 تعداد صفحات

9783790819892 ISBN

سیاست گذاری موضوع

در طول دهه گذشته، پدیده همگرایِی فناوری در مدیریت به طور روزافزونی مورد توجه 
قرار گرفته اســت. در این شکل خاص از تغییر فناوری، مبانی دانشی که قبال جدا از هم بودند 
ترکیب شده و کاربرد و مدل کسب وکار جدیدی را به وجود می آورند. وقتی که چنین نوآوری 
و خالقیتی به صنعت راه پیدا کند، نتیجه آن عبور از مرزهای قبلی صنعت خواهد بود. به عنوان 
یک نتیجه، همگرایی همیشــه ارزشی جدید خلق نمی کند بلکه ممکن است به یک اختالل 

قابل توجه در صنعت منجر گردد.
این کتاب بر مبنای بررســی ۲۶ شــرکت فعال در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات، 
پیامدهای پدیده ِی همگرایی بر شــیوه های مدیریت نوآوری و دستور العمل های راهبردی 
برای ایجاد و حفظ مدل های کسب وکار را نشــان می دهد. بنا به گفته گئورک فون کروگ، 
استاد مدیریت راهبردی و نوآوری در دانشگاه ای تی اچ زوریخ: »این کتاب بسیار ژرف بینانه 
به رشــته تحریر درآمده است و مثال های روشنگرانِه متعددی دارد ... مدیران اجرایی در این 
صنعت می توانند برای کسب وکار خود از توصیه های بسیار ارزشمند این کتاب بهره ببرند.«

مدیریت همگرایی در نوآوری
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فناوری های زيستی 2016
تاريخ پايان : ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ تاريخ شروع : ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ 
کشور : ایتالیا شهر : رم 

www.biostec.org   :وب سايت
عنوان اصلی:   

  The 9th International Conference on Bio-inspired Systems and  
Signal Processing - BIOSIGNALS 2016

توضیحات : هدف از این کنفرانس گردهم آوری محققان و پژوهشگران حوزه زیستی، 
زیست انفورماتیک، علوم کامپیوتر و نظریه پردازان علوم زیستی است.  این کنفرانس به 
بررسی آخرین دستاوردهای حوزه زیست ابزارها، تصویربرداری زیستی، زیست انفورماتیک، 
زیست حسگری و سالمت می پردازد. ترکیب زیســت فناوری و علوم کامپیوتر در حوزه 

بیوانفورماتیک از جمله موارد همگرایی در این کنفرانس محسوب می شود.
 

نهمین کنفرانس بین المللی سیستم های الهام گرفته 
شده زیستی  و پردازش سیگنال-سیگنال های 

زیستی۲۰۱6
تاریخ پایان: ۱۳۹۴/۱۲/۴ تاریخ شروع: ۱۳۹۴/۱۲/۲  
کشور: ایتالیا شهر: رم 

 http://www.biosignals.biostec.org :وب سایت
عنوان اصلی:

   The 9th International Conference on Bio-inspired Systems and 
Signal Processing - BIOSIGNALS 2016

توضیحات: هدف از این کنفرانس گردهمایی پژوهشــگران و محققین حوزه های 
مختلف دانش از جمله زیست شناسی، پزشکی، مهندســی و سایر علوم فیزیکی، و 
عالقه مندان به مطالعه و استفاده از مدل ها و روش های الهام گرفته شده و یا قابل کاربرد 
در سیستم های زیستی می باشــد. انواع متعددی از سیگنال ها از جمله سیگنال های 
صوتی، تصویری و دیگر اطالعات منابع زیستی در این حوزه یافت می شوند. تجزیه و 
تحلیل و استفاده از این سیگنال ها یک زمینه چند رشته ای است که شامل پردازش، 

تشخیص الگو و تکنیک های هوش محاسباتی و ... می باشد.

ششمین کنفرانس بین المللی 
نانوساختارها

تاریخ شروع: ۱۳۹۴/۱۲/۱7
تاریخ پایان: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

شــهر: مرکز همايش های بین المللی 
کیش - پرديس بین الملل دانشــگاه 

صنعتی شريف
کشور: ایران

http://www.nanosharif.ir/ICNS6 :وب سایت

توضیحات:
همگام با رشد سریع علم و فناوری در حوزه میان رشته ای نانو، لزوم تعامل، مشارکت و تبادل 
نظر بین پژوهشگران این شاخه نوظهور علم در سطح ملی و بین المللی احساس می شد. 
با درک درست و به موقع این نیاز، پژوهشکده علوم و فناوری نانوي دانشگاه صنعتی شریف 
با پشتیبانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سال 1۳۸۴ اقدام به برگزاری گردهمایی های 
دوساالنه ای در جزیره کیش نموده است. در طی این سال ها همیشه سعی بر این بوده که با 
نگاهی رو به جلو از این فضا برای تقویت ارتباط بین گروه های پژوهشی در داخل کشور و نیز 
شروع یا تحکیم ارتباطات بین المللی حداکثر استفاده بشود. موفقیت این سلسله رویدادها 
منجر به تثبیت جایگاه این کنفرانس به عنوان یک رویداد دوساالنه مهم بین المللی در 
 6th International( منطقه شد. در همین راستا، ششمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها
Conference on Nanostructures( در تاریخ 1۷ الی ۲۰ اسفند 1۳9۴ برابر با ۷ الی 1۰ مارس 

۲۰1۶ در جزیره زیبای کیش برپا خواهد شد.

کنفرانس بین المللی زیست انفورماتیک  در علوم زندگی
تاریخ پایان:۱۳۹۴/۱۲/۲8 تاریخ شروع: ۱۳۹۴/۱۲/۲7 
کشور: بلژیک شهر: لوون 

http://www.vibconferences.be/event/applied-bioinformatics-in-life-sciences :وب سایت
عنوان اصلی:

  Applied Bioinformatics in Life Sciences
توضیحات:زیســت انفورماتیک به بخش جدایی ناپذیری از تحقیقات زیســتی تبدیل 
شــده اســت، چرا که اغلب برای رســیدن به یافته های تاثیرگذار در یک محیــط داده ای 
متراکم روش هــای نوین محاســباتی مورد نیاز هســتند. ایــن کنفرانس  بــا محوریت 
پیشــرفت های اخیر در حوزه زیســت انفورماتیک، و برجســته ســازی قدرت زیســت 
 انفورماتیک در زمینه های پزشــکی، کشــاورزی، و تحقیقات زیســتی برگزار خواهد شد. 
در طی چهار جلسه پیرامون موضوعات مدلسازی و تلفیق داده ها، نسل بعدی توالی، پروتئین 
زیست انفورماتیک و سیستم های  زیستی به بحث و تبادل نظر پرداخته خواهد شد. عالوه بر 
برنامه های علمی، جلسات نشست با متخصصین و نیز جلسات آشنایی با دیگر شرکت کنندگان 

نیز در دستور کار این کنفرانس قرار دارد.        

رويدادها 
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