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اخبار کسب و کار 

به کارگیری سامانه شناختی 

واتسون برای درمان 

سرطان در چین

آی  بی ام و شرکت چینی Hangzhou CognitiveCare اعالم کرده اند 
که 21 بیمارستان در چین تمایل دارند که از رایانه شناختی واتسون 
 Memorial Sloan Kettering که توسط مرکز تحقیقات ســرطان
آموزش داده شده است، در تومورشناسی استفاده کرده و به پزشک ها 
در ارائه تشخیص ها و درمان های شخصی شده در حوزه سرطان کمک 
نمایند. استفاده از این پلتفرم در 21 بیمارســتان، آغازی بر برنامه 
بلندمدت شــرکت Hangzhou CognitiveCare است که در نظر 
دارد از محاسبات شناختی در تشخیص سرطان در بیمارستان های 
سرتاســر چین اســتفاده نماید. این اولین مشارکت بخش سالمت 

آی بی ام در چین است.
شــرکت Hangzhou CognitiveCare که به منظور بهره گیری از 
قابلیت های محاسبات شــناختی در مبارزه علیه سرطان تاسیس 
شده است، به فروش و خدمات پس از فروش این پلتفرم می پردازد. 
یکی از برنامه های این شــرکت، بومی سازی واتسون در چین است. 
به عنوان مثال، با وجودی که اولین نســخه این پلتفرم تنها به زبان 
انگلیسی است، آنها در نظر دارند تا زبان چینی را نیز به آن اضافه کرده 
و ُدزهای پیشنهادی داروها را با دستورالعمل های پزشکی در چین 
انطباق دهند. آغاز به کار واتسون در چین مصادف با افزایش نرخ ابتال 
به سرطان در این کشور است. سرطان اصلی ترین عامل مرگ و میر 
چینی هاست. تنها در سال 2015 بیش از 4/3 میلیون بیمار مبتال به 
سرطان شناسایی شده و 2/8 میلیون مرگ ناشی از سرطان در چین 
گزارش شده است. روزانه 12000 مورد جدید ابتال به سرطان در این 
کشور شناسایی می شود. شــرکت Hangzhou CognitiveCare با 
بهره گیری از واتســون می خواهد به درمان سرطان در چین کمک 

کند.

استفاده از واتسون در تومورشناسی باعث می شود:
-کارایی متخصصان غده شناســی را با امتیازدهی و رده بندی منابع 

پزشکی و خالصه سازی سریع اطالعات بیمار افزایش می دهد؛
متخصصان تومورشناسی را قادر می سازد با آنالیز حجم بسیار باالیی  
- از اطالعات پزشکی، تشــخیص های مبتنی بر شواهد دقیق تری 

داشته و برای هر فرد، درمان های مجزا و متناسبی ارائه نمایند؛
- تخصص تومورشناسان درجه یک دنیا از مرکز تحقیقات سرطان  
Memorial Sloan Kettering را در اختیار پزشکان چینی قرار می دهد.
شرکت Hangzhou CognitiveCare برای توسعه استفاده از واتسون 
در بیمارستان های چین، یک شبکه محلی از ارائه دهنگان خدمات 
مشــاوره تلفنی راه اندازی خواهد کرد تا از دانش محلی و تخصص 
جامعه پزشکی چین بهره برده و نیازهای سالمتی مردم را شناسایی 

کند.
http://nbic.isti.ir/news/55728 :منبع

رقابت میان اینتل و اپل 

برای تصاحب شرکت ها با 

تخصص هوش مصنوعی

بر طبق گزارش های منتشر شده، شــرکت اینتل در حال تصاحب 
شرکت نوپای Narvana Systems است که در زمینه الگوریتم های 
یادگیری عمیق و مراکز داده هوش مصنوعی فعالیت دارد. اطالعات 
غیررسمی حاکی از آن اســت که این غول سازنده تراشه مبلغ 408 
میلیون دالر به عنوان بخشی از توافق خود برای تصاحب این شرکت 
نوپا پرداخته کرده است که مبلغ باالیی برای یک شرکت تازه تاسیس، 
و البته بسیار تخصصی و مجهز به حساب می آید. این معامله می تواند 
برای هر دو طرف بسیار سودمند باشد. شــرکت اینتل از قبل روی 
شبکه عصبی عمیق و یادگیری ماشین وقت و سرمایه باالیی گذاشته 
است و تصاحب شرکت های نوپا در ایجاد پیشرفت های فناورانه ورای 
داشته های خود اینتل یک عامل کلیدی به شمار می رود. برای شرکت 
Nervana همه چیز در جمله زیر خالصه می شود: »هر چقدر هم که 
بتوانیم سرمایه جذب نماییم، هرگز نمی توانیم به فناوری هایی که در 

اینتل دسترسی خواهیم داشت، دست پیدا کنیم.«
در همین حال اپل هم در حال تصاحب شــرکت های نوپاست. این 
شــرکت قبال مجموعه هایی همچون Perceptio ،Vocal IQ )یک 
شرکت نوپای هوش مصنوعی که طبیعت کار آن شبیه Siri خود اپل 
است( و Emotient Inc )شرکت نوپایی که از شبکه های عصبی عمیق 
برای ارزیابی حالت های چهره و احساسات بهره می برد( را تصاحب 
کرده است. نباید شرکت نوپای Turi را که در زمینه استفاده از هوش 
مصنوعی در کاربردهای مختلف تخصص دارد، از قلم بیاندازیم که 
اپل برای خرید آن 200 میلیون دالر هزینه کرده است. همان گونه 
که از طبیعت اپل برمی آید، این شرکت هیچ گونه اطالعاتی در مورد 
چگونگی اســتفاده از خدمات Turi در محصــوالت اپل یا چگونگی 
بهره گیری از فناوری آن در مجموعه روبه رشد هوش مصنوعی خود 
منتشر نکرده است. تیم کوک، مدیر اجرایی اپل بیان کرده است که 
این شرکت روی هوش مصنوعی برای تمام نوآوری های خود متمرکز 
خواهد بود و این احتمال وجود دارد که Turi جایی در نقشــه بازی 

جدید اپل پیدا کند.
هیچ یک از این اخبار تازگی ندارند. رقابت برای تصاحب شرکت های 
نوپا، مدتی اســت که در جریان است و شــرکت ها یقین دارند که 
شبکه های عصبی عمیق، یادگیری ماشــین، و راه حل های مبتنی 
بر هوش مصنوعی در حقیقت راه پیشــرفت به شــمار می روند. از 
سال 2011 شــرکت های اینتل، گوگل، اپل، آی بی ام، AOL، یاهو، 
مایکروسافت و Salesforce، 34 شرکت نوپا را تصاحب کرده اند که 
در زمینه هوش مصنوعی کار می کنند. گوگل با تصاحب 9 شرکت در 

صدر این فهرست قرار دارد.
تمام این اخبار یک پیام روشــن دارند. هوش مصنوعی و محاسبات 
پیشرفته باالی سر ما قرار دارند و آزمایشگاه های این غول های فناوری 
در حال حاضر داغ ترین نقاط نوآوری به شمار می روند. تصاحب اخیر 

شرکت های نوپا توسط اینتل و اپل گواه دیگری بر این مدعاست.

http://nbic.isti.ir/news/55736  :منبع
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سال اول   مهر 1395  شماره  9

ساخت 

آزمایشگاه روی تراشه

IBM توسط شرکت 

وایتینگ، مدیر ارشد بانک کامن ولت، در جمع سهام داران این بانک، 
به تشریح جایگاه محاسبات کوانتومی در آینده بانکداری پرداخت.

شناسایی زودهنگام سرطان موجب می شود که فرآیند درمان ساده تر 
انجام شود و روش های درمانی شانس موفقیت بیشتری داشته باشند. 
در این راستا، شرکت IBM اقدام به ساخت آزمایشگاه روی تراشه ای 
کرده است که می تواند ذرات زیســتی را از هم جدا کند که این کار، 
می تواند در مقیاس های بسیار کوچک انجام شود؛ به گونه ای که انجام 

جداسازی ذرات در این مقیاس پیش از این امکان پذیر نبوده است.
نتایج این پروژه در نشریه Nature Nanotechnology منتشر شده 
است. این گروه تحقیاتی نشان دادند که می توان ذرات زیستی را با 
استفاده از این آزمایشگاه روی تراشه در مقیاس نانومتری جداسازی 
کرد؛ به طوری که امکان جداسازی با این روش برای ذراتی 50 برابر 
کوچکتر از آنچه کــه با فناوری هــای رایج انجام می گیــرد، قابل 
پیاده سازی است. با این روش محققان می توانند به پزشکان امکان 
آنالیز ذرات زیستی نظیر DNA، ویروس و اگزوزوم را بدهند. این مواد 

می توانند برای شناسایی بیماری مورد استفاده قرار گیرند.
این آزمایشگاه روی تراشــه به گونه ای طراحی شده که سیاالت از 
میان کانال های آن عبور کرده و به یک تراشه سیلیکونی می رسند. 

این تراشه دارای آرایه ای از ســتون های نامتقارن است که روی آن 
نانوذرات زیستی می توانند براساس ابعاد جداسازی شوند. این تراشه 

2 در 2 سانتیمتر است.
اگزوزوم ماده ای است که در ســیاالت بدن نظیر بزاق و ادرار وجود 
دارد. ایــن ماده حاوی اطالعات ارزشــمندی دربــاره بیماری های 
مختلف نظیر سرطان است. محققان IBM معتقدند که این آزمایشگاه 
روی تراشه می تواند به جای روش های تهاجمی نظیر نمونه برداری 
مورد اســتفاده قرار گیرد. این آزمایشگاه روی تراشه می تواند ذرات 
اگزوزم با ابعاد 20 نانومتر از اگزوزوم های بزرگتر جداســازی کند. 
آنالیز این اگزوزوم ها و همچنین پروتئین های ســطحی به پزشکان 
 کمک می کند تا از وضعیت سرطان اطالعات بهتری بدست آورند.
محققان IBM از این فناوری برای شناســایی ســرطان پروستات 
اســتفاده کردند. آنهــا نشــان دادند که بــا ایــن روش می توان 
زیست ترکیبات مرتبط با این ســرطان را در سیاالت بدن شناسایی 
کرد. عالوه بر تشخیص سرطان، از این آزمایشگاه روی تراشه می توان 

برای شناسایی ویروس هایی نظیر آنفوالنزا و زیکا استفاده کرد.

http://nbic.isti.ir/news/55498  :منبع

استفاده از اینترنت اشیاء 

و محاسبات شناختی برای 

پیش بینی فجایع طبیعی

یکی از شرکت های بزرگ آب و هوایی جهان، قصد دارد تا با استفاده از 
پلتفرم اینترنت اشیاء شرکت IBM، دقت پیش بینی های آب و هوایی 
خود را بهبود دهد. با این کار می توان خســارت های بوجود آمده از 

بالهای طبیعی را کاهش داد.
 IBM که در حال حاضر تحت مالکیت شــرکت Weather شــرکت
است، قصد دارد از پلتفرم اینترنت اشیاء واتسون که مجهز به فناوری 
محاسبات شناختی اســت، برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز در 
حوزه آب و هوا اســتفاده کند. این اطالعات به منظور استفاده برای 
دولت  و صاحبان کسب و کار تهیه می شود و یکی از اهداف اصلی از 

تولید آن، مقابله با بالیای طبیعی است.
شــرکت Weather دارای بیش از 200 هزار ایستگاه هواشناسی در 
195 کشور جهان است. این شرکت از حسگرهای ویژه ای برای تعیین 
فشار، رطوبت، دما، ســرعت و جهت باد استفاده می کند. مسئوالن 
شــرکت Weather امیدوارند که از اطالعات بدست آمده از سامانه 
شناختی واتســون، بتوانند برای کمک به میلیون ها نفر در سراسر 
جهان اســتفاده کنند. Weather اعالم کرده که از پلتفرم اینترنت 
اشیاء واتسون برای پیش بینی های آب و هوایی استفاده خواهد کرد.

ودر اندرگرند )Weather Underground( که شرکت Weather از 
زیرمجموعه های آن اســت، در حال حاضر با سازمان های دولتی و 
مترولوژیکی مختلف در سراســر جهان همکاری دارد. در قالب این 
همکاری ودر اندرگرند در مناطق مختلف ایستگاه های هواشناسی 
برپا داشته تا با این کار به افراد مختلف در این مناطق کمک کند. این 
ایستگاه ها می توانند احتمال بروز فجایع طبیعی را پیش بینی کنند.

این شرکت امیدوار اســت که از اطالعات بدست آمده از این سامانه 
بتواند برای اعالم هشــدار به سازمان های محلی اســتفاده کند و با 

این کار مانع از بروز خســارت های بی شمار در مناطق مختلف شود. 
محققان این شرکت معتقدند که این فناوری می تواند برای افزایش 

بهره وری در کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
در حال حاضر ایســتگاه های مختلفــی در نیجریه، کنیــا و دیگر 
کشورهای آفریقایی وجود دارند که این ســامانه می تواند به رشد و 
شکوفایی کشاورزی در این مناطق کمک کند. این سامانه همچنین 
قادر است به بخش های دیگر نظر بیمه، انرژی، نیروی هوایی و صنایع 

خدماتی کمک کند.
مری گالکین از محققان این شــرکت می گوید:» ما در حال بهبود 
ابزارها و روش های خود هستیم تا دقت پیش بینی های انجام شده در 

بخش آب و هوا را افزایش دهیم. «

http://nbic.isti.ir/news/55496  :منبع
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 استفاده از هوش مصنوعی 

و محاسبات شناختی در 

ارائه خدمات به مشتریان

شــرکت IPsoft برای بهره گیری از فناوری هــوش مصنوعی خود، 
با شــرکت Deloitte همکاری جدیــدی را آغاز کرده اســت تا به 
 IPsoft خودکار سازی ارائه خدمات به مشتریان کمک کند. شرکت
که ارائه دهنده خدمات مربوط به اتوماسیون و فناوری شناختی است، 
اعالم کرده که با شرکت Deloitte که ارائه دهنده خدمات مشاوره ای 
است، مشــارکت جدیدی را آغاز کرده تا از فناوری هوش مصنوعی 

خود در خدمات این شرکت مشاوره ای استفاده کند.
IPcenter نام پلتفرم مدیریت اتوماتیک فناوری اطالعات IPsoft است 
که به سازمان های مختلف در اتوماتیک سازی عملکردهای مربوط به 
فناوری اطالعات کمک می کند. در این پلتفرم کتابخانه ای متشکل 
از بیش از 20000 اتوماسیون و بیش از 1000 »مهندس مجازی« 
وجود دارند که به اتوماســیون خدمات فنــاوری اطالعات کمک 
می کنند. مهندس های مجازی IPsoft، عوامل اتوماتیکی هســتند 
که با استفاده از هوش مصنوعی، عملکرد مهندسان انسانی را تقلید 
می کنند تا برهمکنش میان ابزارهای مختلف و افرادی را که در یک 

محیط مجازی حضور دارند، اتوماتیک سازند.
به عالوه، Amelia یک عامل شناختی است که با مشتریان با یک زبان 
طبیعی ارتباط برقرار می کند. از این عامل می توان در اتوماتیک سازی 
خدماتی همچون خدمات پشــتیبانی، باز کردن حســاب بانکی، 
درخواست خسارت از بیمه و پذیرش بیمار در بیمارستان استفاده 

 Amelia ،کرد. همچون سامانه محاسبات شناختی واتسون آی بی ام
هوش انسانی را تقلید کرده و با انجام هر کاری، از تجربه آن کار یاد 
می گیرد. بنابر پیش بینی Deloitte، بازار محاســبات شناختی در 
آمریکا رشد کرده و تا سال 2018 به 50 میلیارد دالر خواهد رسید. 
 IPsoft می گوید: »ما با همکاری با Deloitte رانجیت باوا، مدیر شرکت
راه حل های واقعی برای مشکالت مشــتریان ارائه نموده و با کاهش 
هزینه، کارایی عملکرد خود را بهبود می بخشیم. صنعت اتوماسیون 
در یک نقطه عطــف تاریخی قــرار دارد و ما با همــکاری یکدیگر 
می توانیم دانــش عمیق خود در این بخــش و راه حل های خالقانه 

IPsoft را با یکدیگر ترکیب نموده و پیشتاز این عرصه باشیم. «
چتان دود، رئیس و مدیر اجرایی IPsoft می گوید، بر این باور است 
که در اتوماســیون پیشــرفته، بازار از کمبود تخصص رنج می برد. 
او می افزاید: »با این حال، Deloitte ارزش اتوماســیون پیشرفته و 
راه حل های شناختی در ارائه خدمات دیجیتالی به مشتریان را درک 
کرده است که می تواند در این بازار جهانی با رقابت بسیار سنگین، 

شرکت آنها را از باقی شرکت ها متمایز نماید. «
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IBM افزایش درآمد

 از محاسبات شناختی

 و ابری

شرکت آی بی ام درآمد سه ماهه دوم سال 2016 خود را اعالم کرده 
است که بار دیگر یک روند کاهشی را نشــان می دهد. این کاهش 
درآمد، نتیجه تالش این شــرکت برای تغییر ســاختار خود، حول 

الزامات راهبردی همچون محاسبات شناختی و ابری است. 
درآمد این شرکت در سه ماهه دوم امسال 20/2 میلیارد دالر اعالم 
شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2/6 درصد کاهش 
را نشان می دهد. با این حال مارتین شــرتر، نائب رئیس آی بی ام و 
مدیر مالی این شرکت اعالم کرده اســت که درآمد این شرکت از 
محل الزامات راهبردی شرکت نسبت به سال قبل 12 درصد رشد 

داشته است.
در 12 ماه گذشته، الزامات راهبردی درآمد 31 میلیارد دالری برای 
این شرکت به همراه داشته است و در حال حاضر 38 درصد درآمد 
آن را شامل می شود. درآمد ناشــی از محاسبات ابری برای این سه 
ماهه 30 درصد رشد داشته اســت. میزان این درآمد برای 12 ماه 
گذشته معادل 11/6 میلیارد دالر بوده است. در همین مدت درآمد 
ناشی از تجزیه و تحلیل ترافیکی 5 درصد، تلفن همراه 43 درصد و 

امنیت 18درصد رشد داشته است.
جینی رمتی، رئیس و مدیر عامل آی بی ام می گوید: »آی بی ام خود را 
به عنوان پیشتاز محاسبات شناختی و فناوری ابری جا انداخته است. 
در این حوزه شرکت ما فرصت های تجاری جدیدی ورای فرصت های 

معمول در حوزه فناوری اطالعات را ایجاد کرده است. «
رمتی اشاره می کند که رشد درآمد دو رقمی این شرکت در زمینه 
الزامات راهبردی در ســه ماهه دوم امســال محصول نوآوری در 
حوزه هایی همچون تجزیــه و تحلیل ترافیکــی، امنیت، خدمات 
ویدئویی ابری و Watson Health بوده اســت که همگی توســط 

IBM Cloud توسعه یافته و توســط صنعت به شکل های گوناگون 
درآمده اند. او می افزاید: »با پیشرفت های اخیر در زمینه محاسبات 
کوانتومی، اینترنت اشیاء و روش های بالکچین برای IBM Cloud، ما 

به سرمایه گذاری برای رشد بیشتر ادامه می دهیم. «
شروتر می گوید: »در نیمه اول سال 2016 بخش تحقیق و توسعه 
خود را گسترش داده، مالکیت 11 شرکت دیگر به ارزش 5 میلیارد 
دالر را به دست آورده و حدود 2 میلیارد دالر روی دارایی های ثابت 
سرمایه گذاری کرده ایم. به عالوه، بیش از 4 میلیارد دالر به شکل سود 

و یا خرید سهام به سهام داران پرداخت نموده ایم. «
شرتر توضیح می دهد که بررســی درآمد شرکت از منظر بخش ها 
نشــان می دهد که باالترین رشــد درآمدی مربوط به راه حل های 
شــناختی بوده و پس از آن بخش امنیت قرار گرفته است. او اشاره 
می کند که با تغییر کســب و کار کلی آی بی ام، درک این مســاله 
اهمیت دارد که این شــرکت فقط به سمت فضاهای جدید حرکت 

نمی کند، بلکه در حال ایجاد بازارهای کامال جدید است.
http://nbic.isti.ir/news/55505  :منبع
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 استفاده از 

آزمایشگاه روی تراشه در 

حوزه دامپزشکی

یک شرکت تولید کننده ادوات تشخیص طبی در حوزه دامپزشکی، 
اقدام به خرید یک شرکت دانمارکی کرده است. 

شرکت زئوتیس )Zoetis( که در بخش سالمت حیوانات فعالیت دارد، 
اقدام به خرید یک شرکت دانمارکی کرده است. این شرکت دانمارکی 
در حوزه آزمایشگاه روی تراشــه فعالیت دارد؛ به طوری که ادوات 

تشخیصی با گردش مالی 80 میلیون دالر تولید می کند.
زئوتیس در پــارک فناوری فلورهام واقع اســت کــه در تازه ترین 
اطالعیه خود از خرید شــرکت اســکاندیناوین میکرو بیودوایس                     
)Scandinavian Micro Biodevices( پرده برداشته است، شرکتی 
که می تواند توانمندی زئوتیس را در بخش تولید آزمایشــگاه روی 
تراشه بهبود دهد تا از این فناوری برای توسعه بخش تشخیص طبی 

استفاده کند.
الجاندرو برنال از مدیران این شــرکت می گویــد: » این خرید به ما 
کمک می کند تا توانمندی خود را در بخش تولید ادوات تشخیص 
طبی تقویت کرده و نســل جدیدی از محصوالت را با اســتفاده از 
فناوری آزمایشگاه روی تراشه ارائه کنیم. ارزش این تراکنش زمانی 
مشخص می شود که ما بتوانیم فناوری آزمایشگاه روی تراشه شرکت 

بیودوایس را با فناوری های تولید ادوات تشخیص طبی خود ترکیب 
کرده و نسل جدیدی از محصوالت را ارائه کنیم. با این کار پلتفرمی 
برای تولید تجاری محصوالت در بخش علوم جانوری بدست می آید. 
همچنین برای کسانی که در بخش تحقیق و توسعه فعالیت دارند، 
ابزار مناسب تحقیقات ارائه می شود. با این ادغام، دو شرکت می توانند 
همکاری جدی در بخش دامپزشکی داشته باشند و محصوالتی برای 

تشخیص زودهنگام بیماری ارائه کنند. «
بیودوایس درشهر فاروم دانمارک واقع شده و 35 کارمند دارد. مایکل 
سولویان مدیرعامل شرکت زئوتس می گوید: » ما به پرسنل شرکت 
بیودوایس خیرمقدم می گوییم، کســانی که قرار است به ما در ارائه 
خدمات به مشــتریان کمک کنند تا در بخش مراقبت های حیوانی 
خدمات ارزنده ای ارائه کنیم. کسب و کار بیودوایس با ساختار کسب 
و کار ما ترکیب شــده و ســرمایه گذاری های ما در بخش تحقیق و 

توسعه به موفقیت هردو شرکت کمک خواهد کرد. «

http://nbic.isti.ir/news/55531  :منبع

توسعه دستیار دیجیتالی

با قابلیت 

فهم زبان انسان

شرکت نوانس کامیونیکیشن )nuance Communications( اقدام 
به خرید شــرکت تاچ کومرس )Touch Commerce( کرده است تا 
بتواند دستیار دیجیتالی بسازد که با کمک محاسبات شناختی قادر 

به درک زبان انسان باشد.
محل برخورد زبان و شــکل های مختلف محاسبات شناختی، یکی 
از جذاب ترین فناوری های نوظهور اســت که می تواند کاربردهای 
متعددی داشته باشد. در این راســتا، شرکت نوانس کامیونیکیشن 
)nuance Communications( اعالم کرد که اقدام به خرید شرکت 
تاچ کومرس )Touch Commerce( کرده است که یکی از شرکت های 
فعال در بخش اســتفاده از فناوری زبان اســت. هدف از این خرید، 

تسهیل ورود فناوری زبان به دنیای دیجیتال است.
تاچ کومرس هفته گذشــته اعالم کرده بود که قرار است از فناوری 
زبان برای ایجاد دستیار دیجیتال مجازی استفاده کند تا با این کار به 

مشتریانی که وارد سایت می شوند، اجازه جستجوی کالمی بدهد.
مارینا کالیکا از مدیران بخش بازایابی شرکت تاچ کومرس می گوید: 
» بیشتر مشتریان از وجود یک دستیار مجازی فراری هستند؛ چرا که 
این سامانه ها قدرت درک باالیی در زبان محاوره ای ندارند؛ بنابراین 
جمالت پیچیده و عبارات جستجوی خاص را نمی فهمند. بدتر این 
که اگر قرار باشد مسائل عنوان شده توسط کاربر توسط این دستیار 
به فرد دیگری منتقل شــود، مفاهیم و منظور کاربر به خوبی انتقال 
داده نمی شــود. بنابراین کاربر نمی تواند اعتمــاد کامل به این نوع 

دستیارهای مجازی داشته باشد.
برای حل این مشــکل باید از محاسبات شناختی اســتفاده کرد تا 

مسیر استفاده از این دســتیارهای مجازی در وب سایت ها هموارتر 
شود. محاسبات شناختی می تواند این دستیارها را هوشمندتر کند. 
تاچ کومرس به کاربر اجازه می دهد تا با فراق بال با دســتیار مجازی 
ارتباط داشته باشــد. با کمک محاسبات شناختی، دستیار می تواند 
قدرت یادگیری پیدا کند؛ به طوری که هر قدر ســوال بیشتری از 
او پرسیده شود، تجربه بیشتری پیدا کرده و پاسخ های بهتری ارائه 
می دهد. در حال حاضر فناوری مشــابهی در جهان وجود دارد که 
توسط IBM ارائه شده است. سامانه واتســون قابلیت درک زبان را 
داشته؛ اما از یک برنامه بسیار قدرتمند بهره  می گیرد. محققان این 
شرکت ســعی دارند تا همان قابلیت را در یک بسته کوچک و ساده 

قرار دهند. 
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محاسبات کوانتومی در 

دسترس همگان

شرکت آی بی ام با راه اندازی یک سایت اینترنتی، امکان دسترسی 
عامه مردم به یک رایانه کوانتومی حاوی پنج کیوبیت را فراهم کرده 
است. عالقه مندان می توانند درخواست خود را به صورت ایمیلی به 
آی بی ام ارسال کنند تا پس از تایید، فضایی برای اجرای برنامه های 

آنها در اختیارشان قرار داده شود. 
برای اولین بار امکان دسترسی به محاسبات پیشرفته کوانتومی برای 
عموم مردم از طریق اینترنت ایجاد شده است. در ماه می امسال، شرکت 
 IBM Quantum Experience آی بی ام ســایت اینترنتی خود به نام
را راه اندازی کــرد که با اســتفاده از آن، عالقه مندان و متخصصان 
می توانند روی یک نمونه تراشه پردازشگر کوانتومی در یک محیط 
شبیه سازی شده برنامه نویســی کنند. کاربران باید از طریق ایمیل 
درخواست خود را به آی بی ام ارســال کنند. پس از پذیرفته شدن، 
یک رابط »آهنگ سازی« شبیه یک چارت نت موسیقی در اختیار 
آنها قرار می گیرد تا برنامه خود را اجرا کرده و نتیجه آن را بررســی 
کنند. در یک ماه بیش از 25000 درخواست برای آی  بی ام ارسال 
شده است. این تراشه کوانتومی پنج بیت کوانتومی یا کیوبیت که در 
دمای منفی 273/135531 درجه سانتی گراد کار می کنند، را با هم 
ترکیب می کند. جری چو، مدیر گروه محاسبات کوانتومی آزمایشی 
آی بی ام می گوید: »سامانه های خنک سازی دیگری وجود دارند که 
می توانند از این هم سردتر باشند، اما در حال حاضر به دمایی کمتر 

از این نیاز نداریم. «
او می افزاید: »هر روز به تعداد درخواســت کنندگان استفاده از این 
رایانه افزوده می شود. پاسخ های بسیار جالبی در زمینه پایداری و 
قابلیت استفاده از این سایت دریافت کرده ایم و افراد دانشگاهی از 
 arXiv آموزش مقدماتی آن لذت برده اند. تاکنون چهار مقاله برای
ارسال شده و در مرحله پیش انتشار قرار دارند که از این سایت بهره 

برده اند. «
کاربران روی خود ســایت IBM Quantum Experience عملکرد 
این تراشــه را به صورت روزانه گزارش می دهند. دو بار در روز این 
گزارش ها به روزرسانی می شوند تا خطاها و نویزهای احتمالی درون 

این سیستم فیزیکی روشن شود.
میکو موتونن، رئیس آزمایشگاه های محاسبات و ابزارهای کوانتومی 
در دانشگاه آلتو در فنالند که در این کار مشــارکت نداشته است، 
می گوید: »محققان آی بی ام دانشــمندان سرشناسی هستند. فکر 
می کنم ماشین آی بی ام یک ســامانه کوانتومی واقعی است و چند 
بیت کوانتومی فیزیکی دارد که نسبتا خوب کار می کنند و می توان 
از آنها به صورت کنترل شــده در اجــرای الگوریتم های کوانتومی 

کوچک بهره برد. «
در آینده یک رایانــه کوانتومی که از مزایــای کامل اصول فیزیک 
کوانتومی بهره برده و دارای صدها یا هزاران بیت کوانتومی اســت، 
می تواند انتقال انرژی در مولکول های دارویی جدید را در زمانی به 
مراتب کوتاه تر از ابررایانه های امروزی محاسبه کند. در حال حاضر 
ابررایانه ها برای انجام چنین محاسباتی به میلیاردها سال زمان نیاز 
دارند. تا آن روز، کیوبیت آنالین آی بی ام در اختیار دانشــجویان، 
اســاتید، برنامه نویســان، فیزیکدان های کوانتومی و عالقه مندان 

قرار دارد. 

http://nbic.isti.ir/news/55588 :منبع

 تسهیل استفاده از واتسون 

برای کاربران

شرکت IBM امکان استفاده از خدمات واتسون را برای دانشمندان 
حوزه داده پردازی فراهم کرده است. این کار با تسهیل دسترسی به 

این خدمات از طریق برنامه  ای موسوم به R انجام شده است. 
درحال حاضر محققان داده پــردازی از ابزارهای مختلفی برای کار 
خود استفاده می کنند. یکی از این برنامه ها، R نام دارد که یک برنامه 
منبع باز بوده که توسط پژوهشگران برای آنالیز داده ها و کار آماری 
مورد استفاده قرار می گیرد. پیش از این، اگر محققان قصد داشتند تا 
از توانمندی های واتسون برای داده پردازی استفاده کنند، مجبور به 
ترک برنامه R می شدند؛ چرا که واتسون از زبان برنامه نویسی متفاوتی 

برای این کار استفاده می کند.
اما اخیرا شرکت CognizeR تســهیالتی فراهم کرده که می توان از 
خدمات هوش مصنوعی شناختی واتسون استفاده کرد، بدون این که 

اجبار به استفاده از برنامه اصلی آن باشد.
 ،IBM  در گزارشــی کــه راب هــای، مدیــر بخــش واتســون
نوشــته اســت، آمده: » دانشــمندان حوزه داده پردازی می توانند 
داده هــا را بــا اســتفاده از خدمــات شــناختی واتســون انجام 
 دهنــد بــدون این که بــه مشــکالت پیشــین مواجه شــوند. «

این اولین باری است که خدمات مختلف واتسون نظیر ترجمه زبان، 
دیدگاه های شخصی، آنالیز تون صدا، تبدیل صدا به متن و تشخیص 
چهره از طریق CognizeR در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

این ابزار جدید برای دانلود از طریق لینک زیر قابل دانلود است: 
https://github.com/ColumbusCollaboratory/cognizeR

 IBM« : می گوید Enterprise Strategy Group نیک رودا از مدیران

تاکید زیادی روی استفاده از واتســون در بخش های مختلف دارد. 
هدف این شــرکت آن است که از محاسبات شــناختی برای ادغام 

ماشین های با قابلیت یادگیری و منطق انسان استفاده کند. «
در حال حاضر R یکی از رایج ترین برنامه های مورد استفاده توسط 
محققان علوم داده پردازی اســت. از این زبان در بخش ماشین های 
با قابلیت یادگیری استفاده می شــود. این گام جدید می تواند خالء 
موجود در میان دانشمندان داده پرداز را که امکان استفاده مستقیم 

از ابزارهای تحلیلی واتسون را ندارند، پر کند.  

http://nbic.isti.ir/news/55688  :منبع
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 استفاده از IBM واتسون 

در بخش سرطان شناسی 

Manipal بیمارستان های

سرطان شناسان Manipal می توانند از IBM Watson برای بیماران 
مبتال به سرطان پستان، روده بزرگ و شش استفاده کنند.

مجموعه بیمارستان های Manipal در گذشته نیز خبر از ورود یک 
سرویس مشاوره ای در حوزه مراقبت های سرطانی داده بودند. افرادی 
که در هندوستان به سرطان مبتال شدند؛ اما بیمار بیمارستان های 
Manipal نمی باشند، به راحتی از طریق ارســال یک پیام کوتاه یا 
بازدید از وب ســایت بیمارســتان می توانند به یک سرطان شناس        
Manipal دسترسی داشته باشــند و از نظرات مشاوره ای او استفاده 
کنند. سیســتم واتســون برای سرطان شناســی، که یک سیستم 
محاسبات شناختی است و توسط Sloan-Kettering آموزش دیده 
است، برای فراهم ساختن دید و نگرش و کمک به سرطان شناسان 
برای انتخاب روش درمانی مناســب برای افــراد مختلف، داده ها و 

اطالعات موجود را تجزیه و تحلیل می کند.
 Manipal دکتــر باکشــی مدیــر اجرایــی بیمارســتان های
می گوید:»اســتفاده از واتســون برای سرطان شناسی یک شانس 
بسیار بزرگ برای بیماران سرطانی در هندوستان است. با استفاده 
از واتسون، سرطان شناسان Manipal می توانند بر اساس اطالعات 
بدست آمده از دیگر افراد، نکات ســالمتی ویژه، آخرین تحقیقات 
پزشکی و دیگر اطالعات مرتبط، بهترین تصمیم برای انتخاب روش 
درمانی را برای یک بیمار خاص اتخاذ کنند. با راه اندازی ســرویس 
مشــاوره ای تخصصی Manipal، ما می توانیم با دیگر بیمارستان ها 
و مراکز مشــاوره ای که از واتســون برای سرطان شناسی استفاده 

می کنند، همکاری کنیم. «
 IBM راب مرکل نایب رئیس و سرطان شناس بخش بهداشت و سالمت
Watson می گوید:» هدف IBM، تبدیل واتسون به یک ابزار قدرتمند 
و ضروری برای سرطان شناسان در هندوستان است. برای انجام دادن 
این مهم، چنیــن پتانســیلی در بیمارســتان های Manipal برای 

دسترسی به یک سطح عالی از مراقبت ها در حوزه سرطان مشاهده 
شد. ما افتخار می کنیم که ما بخشی از این تغییر شکل کلی هستیم. «
پزشکان سرطان شناس در هندوستان و در دیگر اقصی نقاط جهان، 
همواره مجبور هستند که با حجم زیادی از تحقیقات، اسناد پزشکی 
و آزمون های بالینی اطالعات خود را در باالترین ســطح نگه دارند. 
اما با استفاده از واتسون، به محض اینکه پزشکان روش های درمانی 
برای بیماران را انتخاب می کنند، اطالعات ضروری و حیاتی برای این 
انتخاب ها در اختیار پزشــکان قرار می گیرند؛ عالوه بر این واتسون، 
انتخاب های درمانی مشخص شده را رتبه بندی می کند و برای هر 
انتخاب، مدارک حمایتی و تکمیلی بیشتری را ارائه می دهد. واتسون 
این اطالعات را بعد از بررســی بیش از 300 مجله پزشکی و بیش از 
200 کتاب و نزدیک به 15 میلیون صفحه اســتخراج می کند و در 

اختیار پزشکان قرار می دهد. 

http://nbic.isti.ir/news/55675  :منبع

 IBM سامسونگ با تراشه

چشم دیجیتال تولید کرد

شرکت سامسونگ با استفاده از تراشه جدید IBM، اقدام به ساخت 
چشم دیجیتال کرده است. این تراشه با استفاده از فناوری محاسبات 

نرومورفیک کار می کند. 
شرکت IBM اقدام به ساخت تراشه کامپیوتری کرده که همانند مغز 
عمل می کند. اخیرا سامســونگ از این تراشه برای تولید یک چشم 

دیجیتال استفاده کرده است.
تراشه IBM موسوم به TrueNorth است که از 4096 هسته تشکیل 
می شود که این هسته ها یک میلیون سلول مغز دیجیتال را تشکیل 
داده اند که در آنها 256 میلیون ارتباط وجود دارد. این ســاختارها 
همانند نورن های مغز انســان هســتند که اطالعات را به یکدیگر 

می فرستند.
این ساختار به گونه ای طراحی شده که به آن محاسبات نرومورفیک 
گفته می شود که کامال از تراشه های رایج متفاوت است. در تراشه های 
نرومورفیک، فرایند پردازش بهینه سازی شده و پردازش اطالعات با 

کمترین مصرف انرژی انجام می شود.
 Dynamic سامسونگ از این فناوری برای ساخت حسگری موسوم به
Vision Sensor استفاده کرده است که قادر به پردازش تصاویر بوده 

و عملکردی متفاوت نسبت به دوربین های رایج دارد.
اریک ریو از مدیران موسسه تحقیقات پیشرفته سامسونگ می گوید: 

» هر پیکسل به صورت مستقل عمل می کند. «
نتیجه کار به این شکل اســت که این دوربین می تواند 2000 فریم 
ویدئو در ثانیه را رصد کند. این سرعت باال برای ایجاد نقشه های سه 
بعدی مناسب اســت. همچنین از این فناوری می توان برای ساخت 

خودروهای بدون راننده استفاده کرد.
خودروهایی که قــادر به درک اطــراف بــوده و می توانند تصاویر 

 اطــراف را توســط چشــم الکترونیکی خــودرو مشــاهده کنند.
سامسونگ نشــان داد که چگونه می توان از یک تراشه شبیه به مغز 
برای کنترل تلویزیون استفاده کرد. این شرکت معتقد است که این 
سیســتم کارایی باالیی دارد و تنها 300 میلــی وات انرژی مصرف 
می کند که این مقدار انرژی برابر یک صدم مصرف پردازشگر لپتاپ و 
یک دهم پردازشگر تلفن همراه است. با این مقایسه می تواند که مغز 

انسان 100 میلیون برابر کم مصرف تر از کامپیوترها است.
ریو می گوید: » فاصله زیادی میان زیست شناسی و فناوری سیلیکون 

رایج وجود دارد. «
سامسونگ نشان داد که این تراشــه می تواند حرکت دست کاربر را 
تشخیص دهد و حرکت انگشــتان یک نفر را نیز می توان تشخیص 
دهد. از آنجایی که این تراشه خنک کار می کند می توان تعداد زیادی 

از آنها را در کنار هم استفاده کرد. 

http://nbic.isti.ir/news/55719  :منبع



8

آینده حوزه محاسبات 

در گرو فناوری نانو

آینده حوزه محاسبات در عصر فرای قانون مور چگونه خواهد بود؟ 
شــاید این روش خوبی برای مطرح کردن این سوال نباشد و البته 
ایده های زیادی در این زمینــه وجود دارد. در گزارش جدید فدرال 
که با عنــوان »نگرش فدرال به حوزه محاســبات در آینده: چالش 
بزرگ الهام شده توسط نانوفناوری« منتشر شده است، هفت اولویت 
تحقیق و توسعه شناسایی شده و سازمان های فدرال مسئول برای 

آنها معرفی شده اند.
این گزارش که تهیه آن حدود 1 ســال زمان برده اســت، توســط 
سازمان نوآوری ملی نانوفناوری )NNI( تهیه شده است. این گزارش 
سه سازمان نوآوری ملی نانوفناوری )NNI(، نوآوری ملی راهبردی 
محاسبات )NSCI( و تحقیقات روی مغز از طریق نور و فناوری خالقانه 
پیشرفته )BRAIN( را خطاب قرار می دهد تا کامپیوترهای جدیدی 
بسازند که می توانند به شکلی فعاالنه داده های موجود را تفسیر کرده، 
از آنها یاد گرفته، مشکالت ناآشنا را با استفاده از آنچه یاد گرفته اند، 

حل کرده و با بهره وری انرژی معادل مغز انسان کار کنند.
در این گزارش به شکلی نســبتاً صریح آمده است : »با وجودی که 
ایجاد پیشرفت در محاســبات دیجیتالی معمولی یک اولویت ملی 
به شمار می رود، فناوری های موجود از نظر حسگری و قدرت حل 
مســائل و همچنین مصرف پایین انرژی در سطحی بسیار پایین تر 
از مغز انسان قرار دارند. بسیاری از متخصصان پیش بینی کرده اند 
که محدودیت های بنیادی فیزیک مانع از پیشرفت بیشتر فناوری 

ترانزیستورها و رسیدن به سطح عملکرد مغز خواهد شد. «
NNI فعالیت های تحقیق و توسعه ای مورد نیاز برای پاسخ دهی به 
این چالش بزرگ را در 7 گروه طبقه بندی کرده است که عبارتنداز: 
مواد، ابزارهــا و اتصاالت، معماری و محاســباتی، راهکارهای الهام 
گرفته از مغز، ساخت و تولید، نرم افزاری، مدلسازی و شبیه سازی 

و اپلیکیشن ها.
البته فناوری نانو یکی از حوزه های تحقیق و توسعه اصلی به شمار 
می رود. همان گونه که از این فهرست برمی آید، این برنامه محدوده 
وسیعی از فناوری ها را شامل می شود. با وجودی که مباحث بسیار 
خالصه هستند، اما برخی از آنها بســیار جالب می باشند. به عنوان 
مثال، یکی از متخصصان حــوزه مواد می گوید: »بــه دلیل وجود 
پدیده تونل زنــی کوانتومی، محدودیت انــدازه ابزارهای مبتنی بر 
الکترون همچون ترانزیستورها در حد 5 نانومتر است. اگر جرم ذرات 
انتقال دهنده اطالعات بیشتر از جرم الکترون باشد، می توان ابزارهای 
کوچک تر تولید کرد. بنابراین، در حافظه ها و ابزارهای منطقی جدید 
به جای استفاده از الکترون های متحرک می توان از اتم های متحرک 
همچون ساختارهای نانویونی بهره برده و اندازه ابزارها را تا 1 نانومتر 

کاهش داد. «

http://nbic.isti.ir/news/55735  :منبع

مزایا و کاربردهای

محاسبات کوانتومی

رایانه کوانتومی چیست؟ رایانه های معمولی براساس اصول منطقی 
سفت و سختی کار می کنند؛ اما ذرات کوانتومی همچون الکترون یا 

فوتون های نوری می توانند این اصول را زیر پا بگذارند.
محاســبات کوانتومــی براســاس ایــن ایــده شــکل گرفتــه 
اســت که از این تخلف از قوانیــن ذرات کوانتومــی می توانیم در 
نوع جدیــدی از پــرداش داده هــا بهره ببریــم. ایــن ویژگی ها 
موجب می شــود رایانه هــای کوانتومی بســیار ســریع تر از انواع 
معمول باشــند. به عنــوان مثال، یــک رایانه کوانتومــی می تواند 
 بــه آســانی کدهــای امنیتــی بانکــداری اینترنتی را بشــکند.

یک رایانه کوانتومی فقط سرعت باالیی ندارد. این کامپیوترها در انجام 
برخی عملکردها همچون فاکتور گرفتن از اعداد بسیار بزرگ )مثل 
شکستن کدهای امنیتی( کارکرد خیلی خوبی دارند. در سایر کارها 

تفاوت سرعت رایانه های کوانتومی با معمولی خیلی زیاد نیست.
بنابراین کاربرد اصلی این رایانه ها کجا خواهد بود؟ به احتمال زیاد 
این کامپیوترها در سازمان های دولتی، شرکت های تحقیق و توسعه و 
دانشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته و در حل مسائلی که با رایانه های 

معمولی دشوار است، به کار خواهند رفت.
اولین کاربرد این رایانه ها در ســال 1981 تــوس ریچارد فاینمن 
پیشنهاد شده اســت، اســتفاده از آنها در شبیه سازی های مکانیک 
کوانتومی اســت. این فعالیت بــر فیزیک و شــیمی تاثیر خواهد 
گذاشــت. به عنوان مثال، در شــیمی می توان از آنها در مدلسازی 
دقیق برهم کنش های دارویی بهره برده و زیست شناس ها می توانند 
تمام روش های پیچ خوردن پروتئین ها و برهم کنش آنها با یکدیگر 

را مطالعه کنند.
با وجــودی کــه رایانه هــای کوانتومی ابتــدا فقط مــورد عالقه 
محققــان دانشــگاهی بود، پــس از یافتــن راهی برای اســتفاده 
از آنها در شکســتن کدها توســط ریاضــی دان آمریکایــی، پیتر 
 شــور، عالقه به این حوزه بــه صورت انفجــاری افزایــش یافت.

در حال حاضر در بسیاری از سامانه های امنیتی آنالین از اعداد بسیار 
بزرگی استفاده می شود که یافتن فاکتورهای اولیه آنها نزدیک به غیر 
ممکن است. تنها کاری که رایانه های معمولی می توانند انجام دهند، 
آزمون تک تک اعداد است که این کار می تواند میلیاردها سال طول 
بکشد. یک رایانه کوانتومی با استفاده از الگوریتم شور قادر است این 

کار را در عرض چند ساعت انجام دهد.
رایانه های کوانتومی در تشــخیص الگوهای خاص در یک مجموعه 
داده نیز بسیار عالی عمل می کنند. از این ویژگی می توان در مشکالت 
یادگیری ماشین همچون توانایی شناسایی اشیای مختلف در یک 
تصویر بهره برد. این رایانه ها در ایجــاد مدل هایی برای پیش بینی 
آینده، همچون پیش بینی های دراز مدت هواشناســی بسیار مفید 

خواهند بود.

http://nbic.isti.ir/news/55730 :منبع
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لورا بالرینی، استاد SISSA و سرپرست مطالعات می گوید: » در زیر میکروسکوپ نانو لوله ها 
مانند لوله هایی در هم تنیده و گره خورده به نظر می رسند. نانو لوله ها برای نخستین بار توسط 
تیم ماریزیو- دی -کرسنزی از دانشگاه تور-وگاتای رم، جهت تمیز کردن هیدروکربن های 

آزاد شده در دریا مورد مطالعه قرار گرفتند. «
آن ها با الهام گرفتن از مشاهدات ماریزیو پراتو مشغول بررسی امکان استفاده از چنین موادی 
 Trieste در بافت های عصبی شدند. هدف این پروژه بلند مدت و همکاری بین پراتو از دانشگاه
و بالرینی از گروه SISSA، ایجاد هیبرید های ســلول های عصبی به کمک نانومواد است. در 
مطالعات حاضر بالرینی و تیمش، واکنش مواد به بافت های عصبی در شرایط آزمایشگاهی 
را بررسی کردند. صدف عثمانی دانشجوی فوق دکترای دانشگاه و نویسنده ی اول این مقاله 
می گوید: » ما دو بخــش نخاع را از هم جدا کردیم و در فاصله 300 میکرونی از هم کشــت 

دادیم. « 
آن ها توانتستند رشد یک رشته ی عصبی که به صورت بســته های مستقیم در هر جهتی 
گسترش می یافت را بدون وجود هیچ داربست بازســازی در فضای بین دو بخش مشاهده 

کنند. این رشد لزوما به سمت بافت های دیگر نبود. 
عثمانی در ادامه گفت: » در صورت وارد شدن یک قطعه کوچک اسفنجی از کربن در فضای 
بین این دو بخش، می توان شاهد رشد متراکم بافت های عصبی و پر شدن ساختار و در هم 

آمیختن آن با نمونه های دیگر بود. «
 Trieste با این حال مشاهده رسیدن فیبر به نمونه ی مقابل کافی نیست. پژوهشگر دانشگاه
و یکی از نویسندگان این مقاله اشــاره می کند: » یک اتصال کاربردی بین دو توده از سلول 

های عصبی وجود دارد. «
دیوید زوکوالن، پروفسور SISSA، و تیمش در این تحقیقات نقش بسیار مهمی داشتند. آن ها 
با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل سیگنالی که ارائه کرده بودند، دو نکته مهم را اثبات 
کردند. اول آن که فعالیت های عصبی خودکار در دو نمونه در واقع با هم در ارتباط بودند، که 
نشان می دهد یک اتصال بین دو نمونه بر قرار است و در فقدان اسفنج از بین می رود. دوم آن 
که اعمال یک سیگنال الکتریکی به یکی از نمونه ها باعث فعالیت نمونه ی دوم می شود و این 

اتفاق تنها در حضور نانولوله ها رخ می دهد. 
نتیجه آزمایش ها کامال مثبت بود ولی این برای بالرینی و همکارانش کافی نبود. به گفته ی 
بالرینی برای ادامه کار باید به مطالعه ی ظرفیت ابزار های حیاتی و این که آیا این مواد توسط 

ارگانیسم های زنده بدون عواقب منفی پذیرفته می شوند یا نه، پرداخته شود. جهت انجام این 
آزمایش ها بالرینی و تیمش با محقق فوق دکتــرای SISSA و یکی از اعضای تیم زوکوالن، 

فردریک سوسلی مشغول به کار شدند. 
به گفته ی عثمانی، بخش های کوچکی از این مواد در داخل مغز جوندگان کاشــته شدند و 
پس از گذشت چهار هفته مشاهده شد که این مواد به خوبی با بدن موجود زنده سازگارند. 
زخم های معدودی به عنوان پاســخ ایمنی وجود داشت اما سایر شاخص های زیستی نشان 
دادند که می توان پیامد های مثبتی را انتظار داشــت. حمله هایی تدریجی بین سلول های 

عصبی و اسفنج مشاهده شد، اما در تمام مدت 4 هفته، موش زنده و سالم بود.

http://nbic.isti.ir/news/55865  :منبع
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اخبار محصوالت و کاربردها 

محققان با استفاده از گرافن موفق به ساخت حسگر قابل پوشیدنی شدند که می تواند عرق 
بدن را بررسی کرده و اطالعات مفیدی درباره قند و الکترولیت های بدن ارائه دهد. 

محققان دانشگاه پنسیلوانیا، موفق به ســاخت ابزار قابل پوشیدنی شدند که می تواند عرق 
کاربر را بررسی کند. این ابزار که SweatSmart نام دارد با استفاده از حسگر گرافنی که دارد، 
می تواند مقدار آب بدن را در طول ورزش گزارش کند. یک غشاء قابل تعویض در پشت این 
ابزار قرار داده شده است که می تواند عرق را جذب کرده و بعد از بررسی اطالعات آن را به تلفن 
همراه منتقل کند. این حسگر قادر است سطح گلوکز و الکترولیت های بدن را شناسایی کند.

نتایج یافته های محققان در کنفرانس فناوری های قابل پوشیدن در سانفرانسیسکو عرضه 
شده است.

ساراب رادهاکریشنان از محققان این پروژه می گوید: » زمانی که شما ورزش می کنید، کبد 
گلوکز را به خون پمپ می کند تا انرژی مصرف شده شما را جبران کند. با این کار همیشه قند 
خون شما ثابت می ماند و می توان به ورزش کردن ادامه داد. عرق به ما اطالعات زیادی درباره 
 عملکرد بدن می دهد که این اطالعات توسط این حســگر به تلفن همراه منتقل می شود.«

هرچند برنامه نصب شده روی تلفن بسیار ساده است؛ اما فناوری مورد استفاده در ساخت 
حسگر بسیار پیچیده است. رادهاکریشــنان می گوید: » این ابزار از گرافن بهره مند است، 
بهترین ماده ای که می توان برای ساخت حسگر از آن اســتفاده کرد. این حسگر قادر است 
الکترولیت ها و گلوکز را در خون انالیز کند. اما این حسگر چگونه کار می کند؟ پاسخ در گرافن 
نهفته اســت. این ماده با انجام چند مرحله اقدام به انجام آزمایش می کند. هرچند در حال 

حاضر فرایند ساخت این حسگر هنوز صنعتی نشده و باید روی آن کار کرد. «

او می افزاید: » این حسگری که ما ساختیم می تواند به سرعت و با حساسیتی 4 برابر بیشتر از 
نمونه های فعلی کار کند. ما می توانیم این حسگر را به صورت مقرون به صرفه به تولید انبوه 
برسانیم. ما به دنبال دریافت تاییدیه FDA هستیم تا از آن روی بیماران استفاده کینم. با این 

کار می توان از انجام آزمایش خون که فرآیند زمان بر و دردناکی است خالص شد.«

http://nbic.isti.ir/news/55663  :منبع
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 آزمایشگاه روی تراشه  برای تشخیص زودهنگام سرطان

محققان آزمایشگاه روی تراشه ای ساختند که می تواند به شناسایی زودهنگام بیماری سرطان 
کمک کند. این تراشه قادر است، مقادیر بسیار کم از نشانگرهای سرطان را شناسایی کند.

دانشــمندان معتقدند که با فناوری های فعلی نمی  توان نشانه های ســرطان را به صورت 
زودهنگام شناسایی کرد؛ اما محققان دانشــگاه دلوار اعالم کردند که ابزاری ساخته اند که 

می تواند این کار را انجام دهد.
جان اسلیتر از محققان رشــته مهندسی زیست پزشکی این دانشــگاه به دنبال شناسایی 
زودهنگام نشانه های سرطان اســت که این کار با ساخت آزمایشگاه روی تراشه امکان پذیر 
است. این تراشه های میکروسیالی قادرند به بیماران کمک کنند تا خیلی سریع از نشانه های 
بیماری مطلع شوند. این آزمایشگاه روی تراشه با جدا کردن اگزوزم ها از خون می توانند این 

کار را انجام دهند.
اسلیتر از محققان این پروژه می گوید: »این آزمایشگاه روی تراشه که ما ساخته ایم می تواند 
برای جداکردن زیست مولکول ها مورد استفاده قرار گیرد. از این تراشه میکروسیالی می توان 
برای آزمایش طیف وسیعی از سیاالت از خون گرفته تا ادرار استفاده کرد. برای این کار هم 
می توان از ذرات مغناطیسی یا مولکول های فلورسانس استفاده کرد؛ به طوری که این ذرات 
به مولکول هدف متصل شده و با ابزارهای رایج شناسایی می شوند. با این کار می توان غلظت 

زیست مولکول های مورد نظر را نیز در سیاالت بدن شناسایی کرد. «
از آنجایی کــه پروتئین ها و RNA از مولکول های هدف هســتند، اگزوزم ها ابزار مناســبی 
برای شناسایی بیماری هســتند. محققان می توانند به صورت شیمیایی و فیزیکی آنها را به 
دام انداخته و ماده هدف را شناسایی کنند. هیدروژل یکی از ابزارهای محققان برای جذب این 
ترکیبات است. فناوری های موجود برای جدا کردن اگزوزم ها از خون کارایی الزم را ندارند و 

به سختی می توان از آنها برای شناسایی زودهنگام بیماری استفاده کرد.
محققان معموال از سه روش برای جداسازی زیست مواد در آزمایشگاه روی تراشه استفاده 

می کنند: میدان مغناطیسی، شناسایی فلورسانس و شناسایی الکتریکی.

البته هر یک از این روش برای موارد خاصی مناسب است، برای مثال اگر ماده هدف به ترکیبی 
بزرگ چسبیده باشد، آنگاه این ماده می تواند تغییرات زیادی را درمیدان الکتریکی ایجاد کند.

محققان این پروژه معتقدند که این آزمایشگاه روی تراشه جدیدی که آنها ساخته اند می تواند 
با قرار گرفتن در زیرپوست امکان آزمایش سریع و دائمی را فراهم کند.

http://nbic.isti.ir/news/55684  :منبع

اخبار محصوالت و کاربردها 

محققان آزمایشگاه روی تراشه ای ســاخته اند که می تواند آزمون های تشخیص طبی برای 
شناسایی آلزایمر را با استفاده از آن انجام داد. این گروه به دنبال تجاری سازی این ابزار هستند. 
دستاوردهای اخیر محققان نشان می دهند که می توان با استفاده از یک آزمایش خون ساده 

و صرف زمان سه ساعت، افراد مستعد به آلزایمر را شناسایی کرد.
محققان نشــان دادند افرادی که حامل جهش ژنتیکی APIE4 هستند، 12 مرتبه بیشتر از 
دیگران در معرض ابتدا به آلزایمر هســتند؛ بنابراین باید به صورت جدی تحت نظر پزشک 

باشند.
روش جدیدی که محققان ارائه کردند، 25 پوند هزینه دارد که توسط شرکت راندوکس در 
انگلستان ارائه شده است. این شرکت آزمایشگاه روی تراشه ای ساخته که می تواند به سرعت 

مواد ژنتیکی را آنالیز کند که این کار با استفاده از نمونه های خونی انجام می شود.
این ابزار که یک نوع زیست تراشه اســت، می تواند با دقت 100 درصد نتیجه را ارائه کند که 

در واقع باید گفت هیچ خطایی در این ابزار دیده نمی شود.
از این آزمایشــگاه روی تراشــه، در حــال حاضــر می توان، بــرای تحقیقات اســتفاده 
کرد؛ به طوری که با توســعه بیشــتر بــرای شناســایی آلزایمر مناســب خواهــد بود. 
 درحال حاضر چند شــرکت در بخش ســالمت نســبت به این فناوری عالقه مند شده اند.

الزم به ذکر است که با فناوری های رایج، این تست چند روز به طول می انجامد و چند صد پوند 
هزینه در پی دارد؛ اما هارت از محققان این شرکت می گوید: »این نوع تست ها اهمیت زیادی از 
نقطه نظر تشخیصی دارند و می تواند به پزشک درباره خطر بروز آلزایمر توضیحاتی ارائه کند. 
این تست می تواند به توسعه پزشکی شخصی کمک شایانی کند. با این تست سریع و دقیق 

می توان به پزشکان امکان داد تا مانع از پیشرفت بیماری در فرد شوند.«
داروهای ضدبیماری آلزایمر در حال حاضر در مرحله انجام آزمون بالینی هســتند و به نظر 

می رسد که طی یک دهه آینده به بازار عرضه شوند.

 DNA در حال حاضر برای انجام آزمون های تشخیصی نیاز به آزمایشگاه های ویژه ای بوده تا
فرد را اســتخراج کرده و با انجام واکنش های زنجیره ای پلیمراز اقدام بــه تکثیر آن کرد و 
درنهایت روی DNA ها مطالعه تشخیصی انجام داد؛ اما این تراشه به راحتی به آنالیز پروتئینی 

در بدن پرداخته و نتیجه را به سرعت ارائه می دهد.

http://nbic.isti.ir/news/55711  :منبع
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تولید ترانزیستورهای الیه نازک شفاف

یک تیم تحقیقات بین المللی موفق به ساخت کامپیوتر کوانتومی 5 اتمی شدند. این کار که 
در MIT انجام شده می تواند مسیر تولید انبوه این سامانه ها را هموار کند. 

محققان موسسه فناوری ماساچوست )MIT( با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه انسبروک در 
اتریش موفق شدند، اولین کامپیوتر کوانتومی 5 اتمی را بسازند. این یافته محققان در قالب 
مقاله ای در نشریه Science منتشر شده است. این دستاورد یک گام رو به جلو در مسیر تولید 

انبوه کامپیوترهای کوانتومی قدرتمند است.
برخالف کامپیوترهای کالســیک که به صورت صفر و یک عمــل می کنند، کامپیوترهای 
کوانتومی قادر به ایجاد حالت سومی هستند که هم شامل صفر و هم یک می شود. این ویژگی 
موجب شده تا بتوان محاسبات را با سرعت باالتری در این سامانه ها انجام داد. کامپیوترهای 
کوانتومی می توانند کدهای رایج در کامپیوترهای کالســیک را بشکنند؛ بنابراین اطالعات 
سازمان های دولتی بانک ها و اطالعات محرمانه به شــدت در معرض خطر خواهد بود. این 

موضوع توسط آژانس امنیت ملی آمریکا اعالم شده است. 
این کامپیوترها قادرند، برای طراحی داروهای جدید، نانو مواد و ابررساناها مورد استفاده قرار 

گیرند. بنابراین این فناوری می تواند اقتصاد آینده را متحول کند.
اسکات آرونســون از محققان MIT می گوید: » هرچند این کامپیوترها می توانند همتایان 

کالسیک خود را تهدید کنند؛ اما در حال حاضر ساخت آنها با مشکالتی روبرو است. «
آلفرد پور از نشــریه health Tech Insider می گوید: » دپارتمان هــای فیزیک و ریاضیات 

کاربردهای مختلفی برای این نوع فناوری ارائه خواهند کرد. «
او معتقد است که دانشگاه ها ممکن است که بخواهند دوره های آموزشی رایج خود را اندکی 

تغییر دهند تا مبانی محاسبات کوانتومی و فیزیک کوانتومی در سرفصل های آموزشی آنها 
قرار گیرد. این نوع مهارت ها در حال حاضر دقیقا شفاف نیســتند و باید روی مدیریت آنها 

کار کرد.
پور می گوید: » به نظر من کامپیوترهای کوانتومی مثل میکروسکوپ های الکترونی هستند 
که به مردم اجازه می دهند تا نگاه دقیق تری به داده ها انداخته و روندها و اکتشافات جدیدی 

را از دل این داده ها بیرون بکشند. « 

http://nbic.isti.ir/news/55712    :منبع

MIT ساخت کامپیوتر کوانتومی ۵ اتمی در

محققان کره ای موفق به ساخت ترانزیستور شفافی شدند که به صورت الیه نازک بوده و از 
آن می توان برای ساخت ادوات الکترونیکی قابل پوشیدن استفاده کرد.

با توسعه اینترنت اشیاء، تقاضا برای ادوات الکترونیکی قابل پوشیدن و شفاف رو به افزایش 
است؛ به طوری که چنین فناوری هایی برای تولید ادواتی مشابه پوست مورد نیاز هستند.

با این حال، نمایشگرهای شفاف انعطاف پذیر که تا کنون ساخته شده اند با چالش هایی روبرو 
هستند که باید بر آنها غلبه کرد. یکی از این مشکالت، شــفافیت کم، و عملکرد الکتریکی 
ضعیف است. برای حل این مشکل تحقیقات زیادی انجام شده است و محققان از مواد مختلفی 
اســتفاده کرده اند که یکی از آنها، مواد الکترونیکی معدنی بوده است؛ اما این مواد پایداری 
گرمایی پایینی روی زیرالیه پالستیک دارند و در صورت گرم شدن دچار مشکل خواهند شد. 

بنابراین باید جایگزین مناسبی برای آنها پیدا کرد.
محققان کره ای در موسسه علوم و فناوری پیشرفته کره جنوبی )KAIST( موفق به ساخت 
ترانزیستورهای الیه نازک اکسیدی شفافی شده اند که می تواند برای این کار استفاده شود. 
این ترانزیستورها با استفاده از روش ILLO تولید شــده و قابلیت استفاده در نمایشگرهای 

انعطاف پذیر را دارهستند.
 Skin-Like Oxide Thin-Film Transistors for نتایج این پروژه در قالب مقاله ای با عنوان

Transparent Displays در نشریه Advanced Functional Materials منتشر شده است.
پروفسور لی از محققان این پروژه نشان داد که فناوری ILLO می تواند برای این کار استفاده 

شود. او پیش از این مقاله ای در حوزه ساخت حافظه های انعطاف پذیر نوشته بود.
این گروه تحقیقاتی آرایه های اکســیدی روی را در زیرالیه فعال ایجاد کردند. بعد از تابش 
لیزر، بخشی از این سطح ازبین رفته و تنها آرایه های اکسید TFT باقی می ماند که می توان آن 
را از سطح جدا کرد. این آرایه ها قابل انتقال به سطوح دیگر نظیر پالستیک های بسیار نازک 
هستند. محققان در نهایت با استفاده از این فناوری، مدارهای الکترونیکی اکسیدی ساختند 

که می توان آنها را در نمایشگرها به کار گرفت.
این ترانزیســتور را می توان روی سطح پوست انســان نیز قرار داد به طوری که با شفافیت 

83درصدی که دارند قابلیت تولید ادوات پوشیدنی شفاف را دارا هستند.
http://nbic.isti.ir/news/55686  :منبع
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اخبار محصوالت و کاربردها 

  مدل سازی مغز انسان با استفاده از نورون های مصنوعی

مکانیسم هایی که نشــان دهنده عملکرد یادگیری مغز اســت، تا کنون به طور دقیق کشف 
نشده اند؛ اما همه محققان اعتقاد دارند که این سیستم بسیار بهتر از کامپیوترها عمل می  کند. 
برای دسترسی به هوش و ذکاوت، محققان عملکرد مغز را تقلید می کنند. به تازگی محققان 
IBM نورون های مصنوعی ساخته است که می توانند پالس های الکتریکی را انتقال دهند و 

فرایندهای زیستی را که در جسم خاکستری اتفاق می افتند، تداعی کنند.
در نورون های زیســتی، دو الیه نازک لیپیدی هر گونه بار الکتریکی درون ســلول را حفظ 
می کنند. اگر پالسی که در طول دندریت انتقال می یابد، به اندازه کافی بزرگ باشد، می تواند 
سبب تحریک و برانگیختگی پتانسیل الکتریکی بین الیه های لیپیدی شود. اما در نورون های 
مصنوعی، الیه های لیپیدی توسط الکترودها جایگزین شده اند و یک الیه دیگر از مواد تغییر 
فاز کالکوژنیدی درون این دو الیه قرار می گیرد. سیگنال های ورودی از نورون مصنوعی عبور 
می کنند و سبب افزایش پتانسیل الکتریکی الکترودها می  شوند. اگر ولتاژ پالس ها به اندازه 
کافی بزرگ باشند، جریان الکتریکی عبوری سبب ذوب شدن مواد تغییر فاز می شود. در ادامه 
جریان الکتریکی افزایش می یابد. هنگامی که هدایت به میزان آستانه خود می رسد، پالس 
الکتریکی به اندازه کافی برای تحریک و برانگیختن، بزرگ خواهد شد و ابزار تغییر فاز دوباره 

به حالت اولیه خود باز می گردد و فاز بلوری اولیه خود را پیدا می کند.
مکانیســم »ادغام و برانگیختن« در محــدوده زمانی و فرکانس های مغــز ) 108 نانوثانیه 
متناسب با یک فرکانس 10 هرتز( است. توانایی بازگشت به حالت اولیه ماده تغییر فاز، بدین 
معنی است که نورون مصنوعی قابل استفاده مجدد است. چرخه های سوویچینگ بین فاز 
بلوری و آمورف در حدود 1012 بار تکرار می شــود. دیگر دستاورد محققان IBM در هنگام 
تقلیدسازی از طبیعت، تصادفی بودن نورون های مصنوعی است. موقعیت اتم ها در ماده قبل 
و بعد از پروسه ادغام و برانگیختن، مشابه نیست. تغییر در فاز سبب تغییر در ضخامت ماده 
بعد از برانگیختن و بازگشت به حالت اولیه می شود که بدین معنی است که هر برانگیختگی 
با برانگیختگی دیگر اندکی تفاوت دارد. و اینجاست که محاسبات نئوروموفی با محاسبات 

متداول تفاوت پیدا می کند.
توما نویسنده مقاله می گوید: » کامپیوترهای متداول ایده آل نیستند و هیچ گونه تصادفی بودن 

در آنها مشاهده نمی شود؛ اما در محاســبات نئورومورفی تصادفی بودن لحاظ می شود و در 
حقیقت این رفتار تصادفی موازی با رفتار مغز است. تمام نورون ها در مغز مشابه یکدیگر عمل 

نمی کنند، برخی از آنها مرده هستند یا چندان موثر نیستند. « 
یک نورون همانند شبکه نورون ها برای یادگیری بدون نظارت ) نوعی از یادگیری ماشین که 
در هوش مصنوعی استفاده می شود( کارامد و موثر نیست. نورون مصنوعی دارای پتانسیل 
تشخیص همبستگی ها در جریان های بزرگ اطالعاتی است که همانند سیگنال ورودی عمل 
می کنند. محاسبات نئورومورفی یک زمینه تحقیقاتی نسبتاً جدید است که محبوبیت آن 

روز به روز در حال افزایش است.

http://nbic.isti.ir/news/55678 :منبع

به تازگی محققان دانشگاه مری لند موفق به ساخت یک کامپیوتر کوانتومی کوچک شدند که 
قابل برنامه نویسی است. این یکی از مهمترین مراحل برای افزایش مقیاس این ابزارهاست.

دبناس نویسنده اول مقاله و رهبر گروه، می گوید:» ما تالش کردیم یک پردازنده کوانتومی 
5کیوبیتی با یون های به دام افتاده بسازیم که قابل پیکربندی مجدد است، بدین معنی که 
شــما می توانید الگوریتم ها را به صورت دقیق بر روی آن اجرا کنید. « نتایج این تحقیق در 
مجله Nature چاپ شده است. این محققان از این کامپیوتر به عنوان بلوک های ساختمانی 

بنیادین برای ابزارهای بزرگ مقیاس یاد می کنند. 
با استفاده از پالس های لیزری،که می توان آنها را روشن و خاموش کرد، دانشمندان موفق به 
اجرا کردن الگوریتم های کامپیوتری شدند. دبناس توضیح می دهد:» این کامپیوتر در اجرای 
برنامه ها کاماًل انعطاف پذیر اســت و ما این مهم را از طریق اجرای 4 الگوریتم مختلف نشان 
دادیم و در حال حاضر نیز الگوریتم های بیشتری را اجرا می کنیم. چنین دستاوردی تا کنون 
در یون های به دام افتاده یا هر گونه سیستم محاسباتی دیگر قابل حصول نبوده است.« این 
ابزار از 5 کیوبیت تشکیل شده است. بیت های متداول تنها می توانند در حالت های صفر و یک 

باشند؛ اما یک کیوبیت می تواند به طور همزمان هر دو مقدار را اختیار کند.
در حقیقت این بدین معنی است که یک کامپیوتر کوانتومی بزرگ ) که هنوز به آن دسترسی 
پیدا نکرده ایم( را می توان با استفاده از تعداد زیادی از کوبیت ها ایجاد کرد که می تواند در آن 
واحد به سواالت بسیار زیادی جواب دهد. چنین ابزاری در مقایسه با سریع ترین کامپیوترهای 
متداول امروزی سریع تر است و قادر است در یک لحظه چندین پردازش را انجام دهد. در این 
مطالعه علمی، دانشمندان قادر به استفاده از الگوریتم ها برای اجرای یک محاسبه ریاضی در 
یک تک مرحله شــدند. یک کامپیوتر متداول امروزی برای انجام چنین کاری باید چندین 

مرحله محاسبات انجام دهد.

دالی محقق دانشــگاه Strathclyde physics می گوید:» این تیم تحقیقاتی با اســتفاده از 
سیستم خود سه الگوریتم متفاوت کوانتومی را اجرا کردند که نشان دهنده قدرت تکنیک های 
کنترل آنهاست. مشاهده چنین سیستم هایی با یون های به دام افتاده بسیار خوشحال کننده 

است و نویدبخش پیشرفت های آینده است. «
دبناس می افزاید:» مرحله بعد کوچک سازی سیستم است که این به معنای بهبود تله یونی، 
بهبود روش انتقال لیزرها و بهبود کنترل بر روی سیستم است. همچنین این بهبودسازی ها 

شامل به کار بردن کوبیت های بیشتر در پردازنده نیز می باشد. «

http://nbic.isti.ir/news/55677  :منبع

تولید کامپیوتر کوانتومی قابل برنامه نویسی 
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طراحی راهکاری پیشرفته برای حفظ امنیت در دنیای کوانتومی

امضاهای دیجیتالی که یکی از بخش های اساسی رمزنگاری هستند، ممکن است روزی توسط 
کامپیوترهای کوانتومی مورد تهدید قرار گیرند. از این رو متخصصان رمزنگاری در حال خلق 
طرح ها و ایده هایی هســتند که می توانند در عصر دنیای کوانتومــی از گزند کامپیوترهای 

کوانتومی در امان باشند. 
در مقاله ای که به تازگی در انجمن بین المللی تحقیقات رمزنگاری منتشر شده است، گروهی 
از دانشمندان و محققان انگلیسی و بلژیکی طرحی را ارائه کرده اند که یک پیشنهاد عملی و 

کاربردی برای حفظ امنیت در دنیای کوانتومی )post-quantum world( است.
در نهایت الگوریتم شــور به مرحله ای خواهد رسید که با اســتفاده از آن می توان امضاهای 
امروزی را هک کرد. در حال حاضر دو جریان تحقیقاتی برای بررسی این موضوع وجود دارند 
که اگر روزی چنین اتفاقی افتاد، چه کاری باید انجــام داد. از یک طرف تحقیقات در مورد 
سیستم های کوانتوم ایمن در حال انجام است. یک کامپیوتر کوانتومی قادر است بسیاری از 
الگوریتم ها و مسائل پیچیده و سخت را که حل آن توسط کامپیوترهای امروزی غیر ممکن 
است، به راحتی حل کند؛ از این رو سیســتم های مقاوم در برابر ماشین های کوانتومی باید 

مسائل بسیار سخت تر و جدیدتری را ارائه و پیشنهاد دهند.
جریان دوم تحقیقاتی که این مقاله نیز این مسیر را تحقیق و بررسی کرده است، یک مسیر 
جهانی است: یک طرح »امضای بی قیدوشرط ایمن« )USS(، که غیر قابل شکستن است و بر 
اساس مدارک و اسناد ریاضی است؛ اما یک نقطه تاریک در این طرح وجود دارد: سیستم های 
USS بسته به توزیع کلید مخفی، متقارن هستند؛ این بدین معنی است که توزیع کلید تبدیل 
به یک مشکل و نقطه ضعف سیستم می شود و اکثر پیشنهادها برای برطرف کردن این مشکل 

بر اساس یک شخص ثالث قابل اطمینان است.
نیاز به کلیدهای پیش توزیع باعث می شود تا سیستم USS برای کاربردهای هر روزه مناسب 
نباشد؛ اما نویسندگان ادعا می کنند که به دلیل امنیت بسیار باالی آنها، شایسته است که از 

این سیستم ها در کاربردهای بسیار با ارزش همچون کانال های درون بانکی استفاده شود.

ایده این محققان شــامل ساخت یک سیســتم USS اســت که نیازمند هیچ گونه کانال 
ارتباطاتی با نام مستعار نیســت. برای اینکه این طرح کار کند، محققان پیشنهاد می کنند 
که در یک گروه از شرکت کننده ها، فرســتنده از طریق به اشتراک گذاشتن مجموعه ای از 
پارازیت ها با شخص دیگر کار را شروع کند. در ادامه شرکت کننده ها یک بخش تصادفی از 
کلیدهایی که آنها از فرســتنده دریافت کرده اند را به اطراف صادر می کنند و به این طریق 
شرکت کننده ها می توانند مقادیر کافی از کلیدها را به اشتراک بگذارند و این اطمینان حاصل 
می آید که بقیه پیام ها معتبر و قابل موثق هستند، بدون اینکه اطالعات کافی برای کشف 

رمز آشکار گردد. 
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یک شرکت تولید کننده جوهر رسانا، موفق به تولید جوهری حاوی نانوذرات مس شده است. 
این جوهر امکان تولید بوردهای مدارچاپی را با قیمت کم و سرعت باال با استفاده از چاپگرهای 

جوهرافشان فراهم می کند. 
شرکت پی وی نانوسل )PV Nano Cell( به دنبال تجاری سازی نوعی جوهر رسانای الکتریکی 
حاوی نقره تک بلوری اســت که می تواند عملکرد ادوات الکترونیکی چاپی را بهبود دهد. از 
این جوهر می توان برای تولید انبوه ادوات الکترونیکی چاپی استفاده کرد. این جوهر بر پایه 
 مس بوده و می تواند باکارایی و هزینه کم از آن برای تولید قطعات الکترونیکی استفاده کرد.

متالیزه کردن پیل های خورشیدی، با قیمت مناسب قابل انجام نیست. تولیدکنندگان این 
پیل ها در حال حاضر از سیلیکون برای کار استفاده می کنند که در طول متالیزه کردن دچار 

آسیب ساختاری می شوند. همچنین هزینه بسیاری برای تامین نقره باید صرف شود.
روش های چاپ رایج برای شبکه های رسانای نیاز به ارتباط مستقیم با سطح دارد که به دلیل 
شکننده بودن سطح، این اتصال موجب آسیب دیدن سیلیکون و هدر رفت منابع می شود. 
عالوه براین فناوری های رایج برای متالیزه کردن موجب تشکیل خطوطی می شود که بسیار 
 ضخیم بوده و از مقدار مورد نیاز پهن تر اســت، با این کار میزان هزینه کار افزایش می یابد.
Sicrys جوهری اســت که بدون تماس می تواند فرایند چاپ را انجام دهد. با این کار مقدار 
مصرف نقره در هر واحد کاهش یافته و همچنین پهنای ساختارهای ایجاد شده کم می شود. 
این جوهر می تواند دقت باالیی در ایجاد الگو در پی داشته باشد و کارایی پیل را بهبود دهد. 
عالوه براین نرخ آسیب دیدن سطح سیلیکون کم شده و میزان هدر رفت مواد کاهش می یابد 

و همچنین این کار موجب کاهش هزینه های کل کار می شود.
از این جوهر می توان برای متالیزه کردن ساختارهای دو و سه بعدی استفاده کرد و در نهایت 
پیل خورشیدی، بوردهای مدارچاپی، حسگر، کارت های هوشمند، آنتن و صفحه های نمایش 

لمسی تولید کرد.

این جوهر می تواند برای چاپ جوهرافشان پیل های خورشــیدی مورد استفاده قرار گیرد. 
نقره در میان ترکیبات مختلف، از جذابیت های باالیی در اســتفاده از آن برای تولید ادوات 
الکترونیکی برخوردار است. جوهر مسی که این شرکت ساخته، می تواند جایگزین مناسب 
و ارزان قیمتی برای نقره باشد به طوری که پســاب های استفاده از آن نیز آسیبی به محیط 

زیست نمی رساند. 

http://nbic.isti.ir/news/55717 :منبع

 نانوجوهری برای چاپ قطعات الکترونیکی به روش جوهرافشان



14

اگر شما ذرات نور را به صورت توپ های بیلیارد در نظر بگیرید، در این صورت به نظر می رسد 
که هر فوتون تنها می تواند یک اتم را تحریک کند؛ اما محققان اعتقاد دارند که یافته های ناشی 
از ماهیت عجیب مکانیسم های کوانتومی، می توانند سبب بهبود ماشین های پیشرفته که 
کامپیوترهای کوانتومی نام دارند، شوند. کارها و تحقیقات قبلی بیانگر این موضوع هستند که 
چنین ماشین هایی می توانند به طور همزمان محاسبات بیشتری را در آن واحد انجام دهند.

برای چندین دهه اســت که فیزیک دانان می دانند که هر اتم می تواند یک یا چند فوتون را 
جذب کند و به این طریق سطح انرژی اتم باالتر می رود. همچنین محققان از مدت ها قبل 
می دانند که اتم ها برای بازگشت به سطح انرژی پایین تر، می توانند یک یا چند فوتون را از 
دســت بدهند. این مطالعات ساواستا ، فیزیک دان تئوری دانشگاه ِمســینا ایتالیا را به فکر 
انداخت که آیا دو اتم می توانند یک فوتون منفرد را جذب یا نشر کنند؟ این استاد دانشگاه 
و همکارانش برای امکان ســنجی چنین فرضیه ای ) حداقل از نظر تئوریکی( چندین مدل  
کامپیوتری را طراحــی کردند. در این مدل ها، فوتون ها در درون حفرات مختلفی نوســان 
می کنند. بر اساس خصوصیات منحصر به فرد هر حفره، فرکانس های ویژه ای از نور می توانند 
سبب نوسان حفره شوند. این مشابه حالتی است که یک ویولن در نزدیکی یک پیانو می تواند 

به ارتعاش درآید، اگر نت های پیانو با فرکانس رزونانسی تارهای ویولن هماهنگ باشند.
یافته های دانشمندان به  چندین شرایط وابسته است: دواتم باید درون حفره موجود باشند 
و فرکانس رزونانسی این حفره باید دو برابر فرکانس فوتونی باشد که قادر است هر دو اتم را 
به حالت با انرژی باالتر انتقال دهد. تحت این شرایط، محاسبات دانشمندان نشان می دهد 
که این دو اتم می توانند به صورت همزمان و در آن واحد درون یک حفره، یک فوتون منفرد 
را جذب کنند. همچنین این نتایج برای سه  اتم درون حفره ای که فرکانس رزونانسی آن سه 

برابر چنین فوتونی است، صدق می کنند.
این اثر تحریک همزمانی که وابسته به خصوصیات عجیب فیزیک کوانتومی است، پیشنهاد 
می دهد که یک خال، کاماًل تهی و خالی نیست بلکه با فوتون های شبح مانندی اشغال شده 
است که به سرعت در مرز وجود و تهی نوسان می کنند. محققان می گویند: » یک حفره، دو 

اتم و یک فوتون حقیقی، می توانند یک فوتون مجازی از »نیستی« قرض بگیرند. «

ساوانتا می گوید:» چیزی که هیجان انگیزتر است، فرایند عکس است؛ به طوری که دو اتم مجزا 
می توانند به یکدیگر اتصال یابند و به طور همزمان به یک سطح انرژی پایین تر تنزل یابند و 
تنها یک فوتون نشر کنند. این یک فرایند متقارن تصادفی است. ما دقیقاً نمی دانیم که چه 
زمانی این دو اتم به سطح انرژی پایین تر تنزل می کنند؛ اما می دانیم که این اتفاق برای این 

دو اتم به صورت همزمان اتفاق می افتد. «
محققان اعتقاد دارند که این اثر در بهبود و پیشــرفت کامپیوترهای کوانتومی مفید و موثر 

است. 
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اخبار محصوالت و کاربردها 

محققان با استفاده از گرافن، اکسید گرافن و نانوالیاف پلیمری موفق به ساخت داربستی شدند 
که می توان از آن برای ترمیم بافت های آسیب دیده استفاده کرد. این داربست در مهندسی 

بافت می تواند کاربردهای متعددی داشته باشد. 
محققان دانشگاه تربیت مدرس با همکاری پژوهشــگرانی از دانشگاه صنعتی شریف موفق 

به تولید نانوالیاف پلیمری شدند که می تواند برای رشد داربست مورد استفاده قرار گیرد.
 The different fate of satellite cells on conductive«در مقاله ای که این گروه با عنــوان
composite electrospun nanofibers with graphene and graphene oxide nano-

sheets« در نشریه Biomedical Materials منتشر کردند، نشان دادند که این نانوالیاف در 
کنار گرافن بستر مناسبی برای رشد سلول های بنیادی است.

این داربست های آزمایشــگاهی می تواند برای درمان بافت های عضالنی آسیب دیده مورد 
استفاده قرار گیرد. طی یک دهه گذشته غشاءهای نانوالیاف پلیمری و نانومواد کربنی به عنوان 
گزینه های بسیار مهم در ساخت داربست مطرح بوده اند، داربست هایی که در مهندسی بافت 
اهمیت زیادی دارند. گرافن و اکسید گرافن نیز توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده 
است که دلیل این امر خواص فیزیکی و شیمیایی این مواد است. از این رو از این دو ماده در 

ساخت نانوزیست حسگرها و رهاسازی هوشمند دارو استفاده شده است.
محققان این پروژه محیط مناسبی در آزمایشگاه ایجاد کردند که سلول های غضالنی می توانند 
با استفاده از اکسیدگرافن، گرافن و پلیمر رسانا رشــد کنند. این داربست با قیمت پایینی 
تولید شده و اثرات جانبی کمی برای محیط کشــت سلولی دارد که دلیل این امر نیاز کم به 

افزودنی های مختلف در آن است.
باید توجه داشت که عضالت در محیطی رســانا در بدن قرار دارند که برای شبیه سازی این 
فضا باید از الیاف رسانا استفاده کرد. در این داربست از گرافن و اکسید گرافن برای افزایش 

رسانایی استفاده می شــوند که در نهایت استحکام ســاختاری را نیز افزایش داده و حالت 
زیست سازگارتری به داربست می دهند.

مشاهدات محققان این پروژه نشان داد که افزودن نانوورق های گرافنی به داربست می تواند 
هدایت الکتریکی داربســت را افزایش دهد و در نهایت تخصصی شدن سلول ها بهبود یابد. 

عالوه براین، گرافن و اکسیدگرافن تاثیر متفاوتی نسبت به هم در این فرآیند دارند. 

http://nbic.isti.ir/news/55716 : منبع

 نانوداربست گرافنی با قابلیت ترمیم بافت های آسیب دیده



15

ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول   مهر 1395  شماره  9

  ضرورت آمادگی مصرف کنندگان فناوری و مدیران تجاری برای دوران محاسبات شناختی

نسل بعدی رانندگان زمانی که بشــنوند ما مجبور به چرخاندن ســرمان بودیم بسیار 
شگفت زده خواهند شــد. نســل بعد از این موضوع تعجب خواهند کرد که چرا انسان ها 
خودروها را هدایت می کردند در حالی که خودروها خود به بهترین نحو خودشان را هدایت 
می کنند. امکان ندارد ما به یک کامپیوتر اعتماد کنیم که ما را از نقطه ی A به نقطه  B ببرد، 
اما به اطالعات آن درباره  مرگ و زندگی اعتمــاد می کنیم. تمام چیزی که بین من و این 
وسیله ی نقلیه 3000 پوندی که با سرعت 75 مایل در ساعت حرکت  می کند، فقط یک 
حسگر رایانه ای است که به ما می گوید که آیا مسیر برای تغییر خط امن است یا نه. خوب 

یا بد؛ ما به خودرو اعتماد می کنیم.
حسگر ها همیشه در اطراف ما هستند، نه فقط در اتومبیل های ما، بلکه در خانه های ما، 
تلفن های ما، هواپیماها، آسانسور ها، محل کار ما و در مچ دست ما؛ آن ها همه جا هستند. 
آن ها از ما محافظت می کنند، به ما هشدار می دهند و در برخی موارد حتی الهام بخشی 
برای زندگی بهتر و سالم تر برای ما هســتند. مدیر عامل شرکت آی بی ام، جینی رومتی 
پیش بینی می کند که تا پنج سال دیگر، ســامانه های شناختی تمام تصمیم گیری های 
حیاتی کسب و کار را کنترل می کنند، یاد می گیرند و تقویت می کنند. ممکن است وقتی 
در مورد دوره  شناختی آینده صحبت می کنیم، به عنوان یک آینده نگر نخبه خطابمان 
 کنند؛ اما این چیزی اســت که در حال حاضر انجام می شــود. آخرین باری که شما یک 
خرید قابل توجه را بدون جستجو در گوگل انجام داده اید کی بوده است؟ الگوریتم های 
موتورهای جستوجو و سیستم عامل های تجارت الکترونیک دروازه ای با نفوذ قابل توجه 

بر روی تصمیم گیری خرید ما هستند.
دوران شناختی تجربه بر حســب تقاضا را به حد نهایی آن رســانده است. هنگامی که 
دستگاه ها می توانند با استفاده از یادگیری عمیق و پردازش زبان طبیعی ذائقه خرید شما 
را بررســی کنند و کاال یا خدمات را بدون اختالل در اختیار شما قرار دهند، تجربه است 
 که با ایجاد ارتباط عاطفــی نام یک برند را در ذهن مصرف کننــدگان حک خواهد کرد.

در این رقابت نام تجاری برنده می شود که با تامین نیاز مصرف کننده، باعث خرید مجدد او 
شود، نه نام تجاری که مصرف کنندگان مایل به خرید مجدد از آن نباشند.

هرچقدر جهان پیرامون ما هوشــمندتر  شود، ما باید به یاد داشــته باشیم که کامپیوتر 
شــناختی یک کامپیوتر هوشــمند نیســت. علی رغم پیشــرفت در هوش مصنوعی و 
 یادگیــری ماشــین، ایــن شــبکه های عصبــی فاقــد درک و شــعور هســتند.
اورن اتزیونی، مدیر عامل موسسه آلن برای هوش مصنوعی و یک دانشمند کامپیوتر در 
دانشگاه واشنگتن می گوید: » مهمترین نکته این است که بر خالف انسان، هوش مصنوعی 
استقالل ندارد. « بنابراین اینترنت، خانه، ماشین، دستگاه ها، رسانه ها و زندگی ما، به طور 
روز افزونی توسط هوش مصنوعی در دست تغییرند؛ اما همچنان کنترل انسان باقی خواهد 

ماند و در کنار حفظ کنترل، حفظ شرایط انسانی هم الزم است.
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اخبار مدیریت کالن

 مجمع جهانی اقتصاد: تحول بازارهای مالی با فناوری های همگرا

مجمع جهانی اقتصاد چند حوزه همگرا را به عنوان فناوری های متحول کننده بازارهای 
مالی در جهان معرفی کرد. بیومتریک، محاســبات ابری، محاسبات شناختی، فناوری 
بالکچین، ماشین هایی با قابلیت یادگیری، محاسبات کوانتومی و روباتیک از جمله این 

حوزه ها هستند. 
مجمع جهانی اقتصاد اعالم کرده حوزه های محاسبات ابری، محاسبات شناختی، فناوری 
بالکچین )blockchain technology(، ماشــین هایی با قابلیت یادگیری، محاســبات 

کوانتومی و روباتیک خدمات مالی را طی چند دهه آینده متحول خواهند کرد.
این مجمع اخیرا گزارشی با عنوان » Future of Financial Infrastructure« منتشر کرده 

که در آن این موضوع تشریح شده است.
این فناوری ها می توانند با پتانســیل هایی که دارند در ادامه نوآوری های پیشــین نظیر 
کامپیوترهای شــخصی، اینترنت و تلفن های هوشــمند قرار گیرنــد. در این گزارش، 

فناوری های نوآورانه نسل جدید را می توان مشاهده کرد.
در این گزارش روی فناوری بالکچین تاکید زیادی شــده اســت؛ امــا در این که دیگر 
فناوری های چگونه می توانند روی حوزه مالی تاثیرگذار باشند توضیحی در این گزارش 

داده نشده است.
البته مثال های زیادی وجود دارد که در حال حاضر این فناوری ها در زندگی واقعی مورد 
استفاده قرار می گیرند. برای مثال ماشین هایی با قابلیت یادگیری به عنوان دستگاه های 
مشاور مالی در حال توسعه هستند. برخی بانک ها از فناوری شرکت های بیومتریک نظیر 

BehavioSec برای تشخیص هویت مشتریان استفاده می کنند.

فناوری بالکچین برای توسعه بیتکوین ارائه شده است که مجمع اقتصاد جهانی معتقد 
است که می تواند تبدیل به قلب تپنده خدمات مالی طی چند سال آینده شود. این گزارش 
از دیگر کاربردهای این فناوری را استفاده در بخش بیمه، مدیریت سرمایه گذاری و داد و 

ستدهای مالی می داند.
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شبکه ۲۰۰۰ کیلومتری چین برای ایجاد مخابرات کوانتومی امن

چین با ارسال اولین ماهواره مخابرات کوانتومی خود، قصد دارد مسیر توسعه سامانه های 
مخابراتی ضدهک را هموار کند. این ماهواره شــبکه ای 2000 کیلومتری برای ارتباطی 

امن به منظور انتقال اطالعات بوجود خواهد آورد.
چندی قبل چین اولین ماهواره مخابراتی کوانتومی خود را به فضا فرستاد که این به منزله 

وارد شدن این کشور به عصر تازه ای از توسعه فناوری کوانتومی است.
عملکرد این ماهواره در فضایی کوچکتر از یک اتم، بســیار پیچیده بوده که می تواند در 

بسیاری از حوزه ها از محاسبات کوانتومی گرفته تا لیزر مورد استفاده قرار گیرد.
اما چنین ابزار مخابراتی کوانتومی چگونه می تواند زندگی ما را تغییر دهد؟

براســاس پدیده کوانتومــی، یــک ذره می توانــد در دو نقطه وجود داشــته باشــد 
که محققــان از ایــن پدیده برای توســعه فنــاوری محاســبات کوانتومی اســتفاده 
می کننــد. در تراشــه های کامپیوتــری ســیلیکونی، اطالعــات به صــورت صفر و 
یک ذخیــره می شــوند. در حالــی کــه در کامپیوترهــای کوانتومی ایــن اطالعات 
 می توانــد در حالتــی موســوم به سوپرپوزیشــن یــا برهم نهــی نیز ذخیره شــوند.

با چنین ویژگی می توان گفت که یک کامپیوتر کوانتومی قادر است تمام اطالعات موجود 
در یک کتابخانه را در یک زمان مطالعه کند. این در حالی اســت که کامپیوترهای رایج 

کتاب ها را یکی پس از دیگری می خوانند.
براساس اظهار نظر چینی ها، ابرکامپیوتر آنها موسوم به Tinah-2 ، اگر 100 زمان برای حل 
یک مسئله نیاز داشته باشــد، یک کامپیوتر کوانتومی در مدت 100 ثانیه می تواند آن را 
حل کند. به همین دلیل بسیاری از کشورها در حال سرمایه گذاری روی ساخت و توسعه 

چنین کامپیوترهایی هستند.
درجوالی 2015، یک آزمایشگاه محاسبات کوانتومی به صورت مشترک توسط آکادمی 
علوم چین و شرکت علی بابا دایر شدو این آزمایشــگاه قصد دارد تا سال 2030 اقدام به 

ساخت نمونه اولیه کامپیوتری با 50 تا 100 کیوبیت کند.
چنین کامپیوتری یک تهدید برای کامپیوترهای کالسیک است به طوری که به راحتی 

می تواند آنها را هک کند. چین برای حل چنین مشکلی اقدام به ارسال ماهواره کوانتومی به 
فضا کرده است. اگر این ماهواره به خوبی کار کند آنگاه مسیر توسعه سیستم های مخابراتی 

ضدهک هموار خواهد شد.
چین قصد دارد شبکه  مخابرات کوانتومی خود را کامل کند که این کار تا پایان سال جاری 
انجام خواهد شد. این شبکه زنجیره ای که 2000 کیلومتر طول دارد می تواند برای مقاصد 

مالی، الکترونیک و امور دولتی مورد استفاده قرار گیرد. 
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استفاده از فناوری محاسبات شناختی در دو سازمان دولتی

دو سازمان »آب و فاضالب« و »شهرداری« یکی از ایالت های آمریکا، در حال استفاده از 
واتسون برای پاسخ دهی به نیاز مشتریان خود هستند. متقاضیان    می توانند پیش از اعالم 

درخواست خود به این دو سازمان، از مشاوره واتسون بهره مند شوند.
اداره آب و فاضالب یکی از شــهرهای میامی اعالم کرد که برای سهولت تعامل با مردم 
شهر، این سازمان از شرکت IBM یک دستگاه کامپیوتر واتسون را که مجهز به محاسبات 
شناختی است، خریداری کرده است. این کامپیوتر می تواند به سواالت مراجعه کنندگان 

پاسخ دهد.
در حال حاضر این سازمان از داوطلبانی که مایل به استفاده از مشاوره های واتسون هستند، 
نام نویسی می کند.با استفاده از این فناوری، در هر زمان از شبانه روز، افراد سواالت خود را 
می توانند روی سایت این سازمان درج کنند و به سرعت پاسخ آن را دریافت کنند. فاز اول 

اجرای این برنامه، از اول سپتامبر اجرا شده است.
کارمن سوارز مدیر یکی از بخش های این سازمان از عالقه مندان برای گرفتن مشاوره از 
این سامانه دعوت به عمل آورد. الزم به ذکر است که سازمان آب و فاضالب میامی پیش از 
به کار گیری واتسون قرار است یک دوره آموزشی برای این کامپیوتر برگزار کند تا اطالعات 
و اسناد مورد نیاز این سامانه را در اختیارش قرار دهد. همچنین سواالت رایجی که ممکن 

است از این سیستم پرسیده شود به این کامپیوتر داده می شود.
البته آب و فاضالب تنها سازمان این ایالت نیست که از این فناوری استفاده می کند. در 
حال حاضر ســازمان منابع اقتصادی و قانون گذاری نیز به دنبال بهره برداری از واتسون 
برای توسعه ابزارهای مرجع است تا برای بررسی پروژه ها از آن استفاده شود. این سازمان 
قرار اســت تمامی کدها و پالک های ساختمانی شــهر را به این کامپیوتر دهد و از سوی 
دیگر استانداردهای سازه ها به همراه نظرات کارشناسی اعالم شده از فرایندهای مختلف 

به واتسون داده می شــود تا این کامیپوتر بتواند از جانب شهرداری به بررسی نقشه های 
ساختمانی بپردازد. این سازمان نیز قصد دارد یک اتاق گفتگو مشابه آنچه در سایت آب و 
فاضالب وجود دارد، تدارک ببیند تا متقاضیان پیش از اعالم درخواست خود به سازمان 
با این کامپیوتر مشــورت کنند. بنابراین باید گفت که واتسون ملزم به تکلم به زبان های 

مختلف است تا بتواند به سواالت تمام مراجعه کنندگان پاسخ دهد.
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ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول   مهر 1395  شماره  9

  همکاری گوگل با غول  داروسازی انگلستان به منظور پیشرفت ابزارهای زیست الکترونیک

شرکت داروسازی بزرگ GlaxoSmithKline برای توسعه و پیشرفت در زمینه پزشکی 
زیســت الکترونیک با شــرکت گوگل همکاری خواهد کرد. این همکاری که تحت نام 
Galvani Bioelectronic شناخته می شــود و با هدف پیشرفت ایمپلنت ها برای درمان 

ناهنجاری هایی همچون آرتروز، آسم و دیابت خواهد بود.
شرکت گوگل به منظور ساخت ابزارهای زیســت الکترونیکی با شرکت داروسازی بزرگ 
GlaxoSmithKline همکاری خواهد کرد. پزشــکی زیست الکترونیک یک رشته علمی 
جدید است که برای درمان بیماری های مزمن همچون دیابت ها، آسم، آرتروز و التهاب 
روده از طریق ایمپلنت کردن ابزارهای بسیار کوچک در بدن مورد استفاده قرار می گیرد. 

این ابزارها قادر به اصالح کردن سیگنال های الکتریکی نورون ها در بدن هستند.
این همکاری و مشارکت تحت عنوان Galvani Bioelectronics شناخته خواهد شد که 
مرکز آن در بخش تحقیق و توسعه Glaxo’s global در کنت انگلستان خواهد بود. البته 
این همکاری یک بخش تحقیقاتی دیگر در مرکز Verily در سان فرانسیسکو خواهد داشت. 
در مرحله اول 30 مهندس و دانشمند اســتخدام می شود. در این مشارکت در طول یک 
دوره هفت ساله به میزان 711 میلیون دالر سرمایه گذاری می شود که 55 درصد سهام 
متعلق به Glaxo است و مابقی آن به Alphbet’s Verily تعلق دارد. برایان اتیس مدیر ارشد 
فناوری Verily که همچنین استادیار دانشگاه واشنگتن است، می گوید:» ما برای حل این 

مشکل در کنار یکدیگر خواهیم بود. «
در مرحلــه اول به بیماری هــای التهابــی، متابولیکی و غــدد درون ریــز و همچنین 
ناهنجاری هایی همچون دیابت نوع دوم توجه ویژه می شود. در ادامه شرکت ابزارهای قابل 
کاشت خود را با هدف توانایی تغییر دادن سیگنال های الکتریکی از طریق نورون هایی که 
تحت تاثیر این بیماری ها قرار گرفته اند، ارتقا خواهد داد. اگرچه شرکت Glaxo تحقیقات 
خود را در زمینه زیست الکترونیک از ســال 2012 آغاز کرده است، اما از عمر این رشته 

تحقیقاتی 200 سال می گذرد. تئوری زیست-الکتریسیته برای اولین بار در قرن هجدهم 
توسط دانشمند ایتالیایی، گالوانی در سال 1780 پیشنهاد شد.

اتیس می گوید:» این همکاری سبب پیشرفت و ترقی متخصصان Verily در زمینه ابزارهای 
الکترونیکی کوچک سازی شده و مواد زیســت تجزیه پذیر خواهد شد. در همین زمان، 
Glaxo به درک و شناخت عمیقی از توسعه و پیشرفت دارو دست خواهد یافت. ما تالش 

می کنیم که راه بهینه برای مداخله فناوری با بدن انسان را دریابیم. «
تا کنون رویکرد Verily برای فروش و جواز گرفتن برای محصوالت خود شامل مشارکت 
و همکاری با شرکت های دارویی همچون Novartis بوده است. از این محصوالت می توان 
به لنزهای تماسی ســنجش گلوکز برای افراد مبتال به دیابت اشاره کرد. بسیاری از این 

محصوالت هنوز در فاز تحقیق و توسعه هستند و فاصله زیادی با تجاری سازی دارند. 

http://nbic.isti.ir/news/55673  : منبع

ایجاد نگرش جدید در »مدیریت پروژه« با محاسبات شناختی

محاسبات شناختی می تواند برای مدیریت پروژه بسیار سودمند باشد؛ به طوری که در 
مورد خطرات و مسیرهای انجام کار اطالعات مناسبی در اختیار محققان قرار می دهد. این 

ابزار می تواند در مدیریت زمان، هزینه و دامنه کار به ما کمک شایانی کند.
محاسبات شناختی به سرعت در حال توسعه بوده و مسیر خود را برای وارد شدن به فضای 
شغلی هموار کرده است. این فناوری نوظهور می تواند تاثیرات شگرفی روی صنایع مختلف 
از سالمت و حقوق گرفته تا مالی داشته باشد. این فناوری در حال تغییر فضاهای شغلی 

بوده و فرصت های شغلی جدیدی نیز با خود به همراه دارد.
شرکت IBM پیشتاز این حوزه بوده و به دنبال بهبود توانمندی انسان است، این شرکت 
ترجیح می دهد از واژه هوش کامل شــده )augmented intelligence( به جای هوش 

مصنوعی استفاده کند.
ایده اصلی این است که از محاسبات شناختی برای کمک به انسان استفاده شود، بسیاری 
از محققان نیز معتقدند که این فناوری دارای این پتانسیل است که ارتباط نزدیک تری 

با انسان داشته باشد.
محاسبات شناختی دارای زیرمجموعه های مختلف نظیر ماشین های با قابلیت یادگیری، 
تبدیل متن به صدا، پردازش زبان طبیعی و تشخیص تصویر است که این فناوری ها همگی 

می توانند به تصمیم گیری بهتر انسان و افزایش بهره وری کمک کنند.
بنابراین از محاسبات شــناختی می توان برای بهبود مدیریت پروژه ها استفاده کرد. این 
فناوری همانند یک مشاور در کنار مدیران قرار می گیرد و با خالقیت و قدرت تحلیل خود 

می تواند اطالعات بهتری برای تصمیم گیری ارائه کند.
یکی از مزایای این فناوری آن اســت که قادر به خواندن متن و درک صحبت ها اســت؛ 
بنابراین مدیران پروژه می توانند از آن مســتقیما ســوال بپرســند. با پیشرفت پروژه، 
 این ابزار قادر به کسب تجربه بیشــتری شــده و می تواند توصیه های بهتری ارائه کند.

مدیریت دامنه یکی دیگر از فضاهایی است که محاسبات شناختی به کمک مدیریت پروژه 

می آید. در حین انجام پروژه زمانی که ما به هدف نزدیک شــده ایم، این ابزار قادر است با 
شــناختی که از برنامه و دامنه دارد، به ما توصیه های مناسبی داشته باشد. این ابزار قادر 
است، منابع مورد نیاز ما را از قبل پیش بینی کند که این کار با استفاده از مدل های تخمینی 
انجام می شود. محاسبات شناختی قادر است، به ما بگوید که آیا پروژه در خطر بوده یا در 

مسیر بحرانی افتاده است.
تمامی این اطالعات می تواند برای مدیریت پروژه گران بها بوده و به موفقیت آن بیانجامد.
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حمایت دولت کانادا از شرکتی فعال در حوزه محاسبات شناختی

دولت کانادا از یک شرکت فعال در حوزه محاسبات شناختی حمایت ویژه ای کرده، تا این 
شرکت بتواند کسب و کار خود را توســعه دهد. این شرکت نرم افزار محاسبات شناختی 

تولید کرده که می تواند به شرکت ها در ارزیابی ماموریت ها و پروژه های خود کمک کند.
کوتســایدآیکیو )QutsideIQ( یکی از شرکت های پیشــرو در حوزه نرم افزار محاسبات 
شناختی است. این شرکت از سوی برنامه تسریع فناوری کانادا )CTA( به عنوان همکار 
برگزیده شده است. این برنامه با تعدادی از شرکت های کانادایی در حال رشد همکاری 
می کند تا بتواند به آنها برای توسعه بازارهای جهانی کمک کند. ماموریت این است که از 
شرکت های صنعتی که درآمدهای تضمین شده ای دارند، یا محصول نوآورانه ای یا کاری با 
 FinTech، Big data ارزش افزوده باال دارند، حمایت شود. از جمله این شرکت ها می توان به
 )SMEs( به شرکت ها و کارآفرینان نوپای کوچک و متوسط CTA اشاره کرد. برنامه M2M و
اجازه دسترســی به منابع مختلف را می دهد؛ از جمله این منابع می توان به فرصت های 

آموزشی از پیشروان صنعتی و همکاران CTA اشاره کرد. 
با این کار کوتســایدآیکیو می تواند از فرصت های آموزشی و توســعه ای استفاده کرده و 

محصول خود یعنی DDIQ را به مشتریان جدید در مناطق مختلف جهان معرفی کند.
این برنامه که با استفاده از محاسبات شناختی کار می کند، به شرکت ها کمک می کند تا 
به ارزیابی خطرات و مشکالت کاری خود بپردازند و در نهایت نیازهای شرکت ها را گزارش 
می دهد. این فناوری که در چند موسسه مالی معتبر در جهان استفاده می شود از هوش 
مصنوعی بهره مند است و می تواند فرآیند محاسبات شناختی را شبیه به یک انسان محقق 
انجام دهد. با این ویژگی، این برنامه قادر است میزان ریسک سرمایه گذاری را شناسایی 

کرده و حتی در مورد هزینه های کار نیز توضیحاتی ارائه دهد.

دان آدامسون مدیرعامل این شــرکت می گوید: » برنامه CTA به ما فرصت های تازه ای 
می دهد تا با شرکت های مختلفی در جهان آشنا شویم و بتوانیم محصول خود را به آنها 
معرفی کنیم. با این کار فرصت های کسب و کار جدیدی در اروپا و انگلستان برای ما فراهم 
می شود. ما خوشحالیم که دولت کانادا در راستای حمایت از شرکت های بین المللی از ما 

حمایت کرده است. «
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گزارشی درباره فرصت های محاسبات کوانتومی پیشرفته

برهم نهی و درهم تنیدگی از ویژگی های کوانتومی جالب به شــمار می روند. استفاده از 
مزایای این ویژگی ها در پردازش اطالعات فرصت های منحصر به فرد و جذابی در زمینه 
حسگری، اندازه گیری، جهت یابی، ارتباطات، فیزیک بنیادی، شبیه سازی، پارادایم های 
جدید در محاسبات، و بسیاری زمینه های دیگر ایجاد می کند. این فرصت ها در گزارش 
اخیر ســتاد ملی علوم و فناوری )NTSC( با عنوان »علوم اطالعات کوانتومی پیشرفته: 
چالش ها وفرصت های ملی« خالصه شــده اســت. این گزارش محصول یک کارگروه 
بین سازمانی اســت که برای ارزیابی وضعیت فعلی این حوزه، هماهنگی اقدامات میان 
سازمان های فدرال مرتبط، درگیر نمودن سهامداران و یافتن روش هایی برای رفع موانع 
و تسهیل پیشــرفت در علوم اطالعات کوانتومی )QIS( شــکل گرفته است. تالش های 
این کارگروه تاکنون روی مباحث داخلی، کارگاه های درون ســازمانی و میان سازمانی و 
درخواست های عمومی برای اطالعات متمرکز بوده است. فعالیت های این گروه در حوزه 
اقدامات فدرال و ایجاد تماس با مراکز تحقیق و توسعه و با هدف ایجاد حمایت نهادهای 
مختلف در شکل گیری اکوسیستم وسیع مورد نیاز برای اجرای قابلیت های نویدبخش علوم 
اطالعات کوانتومی ادامه خواهد یافت. وزارت انرژی نیز یک گزارش مکمل از میزگردی با 
عنوان »حسگرهای کوانتومی در نقطه تالقی میان علوم بنیادی، علوم اطالعات کوانتومی 
و محاسبات« منتشر کرده است. گزارش این میزگرد نظرات متخصصان جامعه تحقیقاتی 
را درباره جهت گیری های تحقیقاتی نویدبخش، نیاز به پیشرفت های بیشتر، و راهکارهای 
بالقوه هم راســتا با ماموریت های وزارت انرژی شامل می شود. ســازمان های دیگر نیز با 
برگزاری کارگاه ها و فعالیت های دیگر توجه رو به رشــد به این حوزه را نشان داده اند. از 
جمله این فعالیت ها می توان به »متابرنامه« بنیاد ملــی علوم )NSF( روی ارتباطات در 
علوم اطالعات کوانتومی اشاره کرد که چندین برنامه موجود درون بخش های مختلف را 
اجرا و هماهنگ می کند. QIS عالوه بر داشتن ارتباطات قوی با نوآوری های علم و فناوری 
 NSCI .دارد )NSCI( مرتبط دیگر، هم افزایی باالیی با نوآوری محاسباتی راهبردی ملی
 )HPC( یک تالش ملی برای اطمینان از پیشتازی آمریکا در حوزه محاسبات با عملکرد باال
و بیشینه سازی مزایای آن در اقتصاد و اکتشــافات علمی است. یکی از اهداف راهبردی 

 HPC ایجاد یک مسیر پایدار رو به جلو در 15 سال آینده برای سامانه های NSCI اصلی
است. این هدف از دو مسیر موازی پیگیری می شود: رسیدن به فناوری هایی که محاسبات 
دیجیتالی قدیمی را پس از رســیدن به محدودیت های فناوری های نیمه رسانای فعلی 
متحول می ســازند؛ و ایجاد محدوده ای از پارادایم های محاسباتی )همچون محاسبات 

کوانتومی( برای حل مشکالتی که ورای قلمرو محاسبات پیشرفته قدیمی وجود دارند.
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ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول   مهر 1395  شماره  9

   ویژگی های فونونیکی منحصر به فرد تار عنکبوت 

گروهــی از محققان با مطالعه ســاختار 
میکروســکوپی تار عنکبوت دریافته اند 
که این مــاده می توانــد هماننــد مواد 
نیمه رســانای الکتریکی، انتقــال صدا و 
حرارت را کنتــرل نماید. از این کشــف 
جدید می توان در تولید مواد عایق صوتی 

و حرارتی جدید بهره برد.
 بنابر تحقیقی که توسط محققان دانشگاه 
رایس و محققان اروپایی و ســنگاپوری 
انجام شده اســت، تار عنکبوت می تواند 
منجر به تولید ماده ای شــود که می تواند 
مشابه روشــی که نیمه رســاناها حرکت 
الکترون ها را دستکاری می کنند، انتقال 
صــدا و حــرارت را کنترل نمایــد. این 
پژوهشگران ســاختار ماکروسکوپی تار 
عنکبوت را مطالعه کــرده و دریافتند که 
این ماده در انتقال فونون ها و شــبه ذرات 
صدا ویژگی های بســیار جالبــی از خود 

نشان می دهد.
این تحقیق برای اولین بار نشان می دهد 
که تار عنکبوت دارای شکاف باندی فونون 
اســت. این بدان معناســت که این ماده 
می تواند فرکانس های خــاص فونونی را 
مســدود کرده و همانند مواد نیمه رسانا 

عمل کند که اجازه عبور برخی الکترون ها 
را داده و برخی دیگر را مسدود می نمایند. 
این پژوهشــگران در مقاله خود اشــاره 
کرده اند که این اولین کشــف » شــکاف 
باندی فونونی ماورای صوت در یک ماده 

زیستی است. «
اینکه عنکبوت چگونه از این ویژگی بهره 
می برد، هنوز ناشناخته است؛ اما بنابر گفته 
ادوین توماس، رئیس دانشکده مهندسی 
دانشگاه رایس، این ماده کاربردهای بسیار 
روشنی دارد. بنابر گفته وی، میکروساختار 
بلوری تار عنکبوت را می توان در پلیمرهای 
دیگر نیز ایجاد کرد. این کار می تواند منجر 
به تولید متامــواد تنظیم پذیر دینامیکی 
همچون موجبرهای فونــون و عایق های 
صوتی یــا حرارتی جدید شــود، چرا که 
حرارت در مواد جامــد از طریق فونون ها 

منتقل می شود.
تومــاس می گویــد: » فونون هــا امواج 
مکانیکی هســتند و اگر یک ماده نواحی 
متفاوتی از نظــر مدول االستیســیته و 
چگالی داشــته باشــد، فونون هــا آن را 
حس کــرده و کاری را می کنند که امواج 
دیگر انجام می دهند؛ پراکنده می شوند. 

جزئیات این پراکنش به آرایش و کوپلینگ 
مکانیکی نواحی مختلف درون ماده ای که 

از آن منتشر می شوند، بستگی دارد. «
عنکبوت ها در ارسال و خواندن ارتعاشات 
تور خود بسیار ماهر هســتند و از آن در 
تشخیص نقایص تور و به دام افتادن طعمه 
استفاده می کنند. تار عنکبوت قادر است، 
محدوده وسیعی از اصوات را انتقال دهد و 
دانشمندان بر این باروند که عنکبوت هر 
موج را به روش متفاوتی تفسیر می کند؛ اما 
محققان دریافتند که این تار برخی صداها 

را نیز خفه می کند.

توماس توضیح می دهــد: »تار عنکبوت 
میکروســاختارهای جــذاب و متفاوتی 
دارد و گروه مــا دریافت کــه می توانیم 
موقعیت شکاف باندی را با تغییر کشش 
در الیاف تار کنترل نماییم. محدوده ای از 
فرکانس ها هستند که نمی توانند از طریق 
تور عنکبوت منتشر شوند. اگر صدایی با 
فرکانس مشــخص را منتشر نمایید، این 

صدا از تار عنکبوت عبور نمی کند. «
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اخبار مبانی علمی 

ترکیب نور و الکترون در محاسبات کوانتومی
محققان با ترکیب نور و الکترون موفق به 
ارائه پدیده ای شدند که از آن می توان در 
محاسبات کوانتومی استفاده کرد. محققان 
نشــان دادند که می توان الکترون و نور را 
با هم جفت کــرد و از ویژگی های این دو 
برای محاســبات کوانتومی استفاده کرد. 
این گروه نشــان دادند که با اتصال نور به 
یک الکترون می توان از مزیت های هردو 
استفاده کرد. پژوهشــگران امپریال کالج 
لندن معتقدند که ایــن کار به آنها اجازه 
می دهد تا پدیده های فیزیکی کوانتومی را 
مورد مطالعه قرار دهند؛ به طوری که به توان 
ذراتی کوچکتر از یک اتــم را با این روش 
مدیریت کرد. در مواد معمولی نور با تمام 
الکترون های سطح یک ماده برهمکنش 
می دهد؛ اما مدل های نظری نشان می دهند 
که رفتار نور و ترکیبات عایق توپولوژیکی 
می تواند به گونه ای باشد که نور تنها با یک 
 الکترون در سطح برهمکنش داشته باشد.

با این کار می توان یک جفت ساختار نور 
و الکترون ایجاد کرد. نور به خط مستقیم 
سیر می کند؛ اما زمانی که با الکترون جفت 
شده باشد می تواند روی ســطح ماده به 

حرکت خود ادامه دهد.
در ایــن پــروژه وینســنزو جیانینــی و 
همکارانش برهمکنش میــان نانوذره از 
جنس عایق توپولوژیکی را با نور بررســی 
کردند. مدل های آنها نشان داند که نور قادر 
به کسب خواص الکترون بوده و می تواند 
 به همــراه الکتــرون به حرکــت در آید.

الکتــرون هنگامی که روی یــک ماده و 
در مســیر معمولی خود حرکت می کند، 
نظیر حرکت در مدارهــای الکتریکی، با 
نقص های ســاختار مواجه می شود. این 
گروه نشــان دادند که اگر الکترون روی 
ســطح یک نانوذره حرکت کند، حتی در 
صورت وجود نقص، می تواند به کمک نور 

به سمت جلو حرکت کند.

اگر به توان ایــن موضوع را بــا مدارهای 
فتونیک انطبــاق داد، از آن می توان برای 
ســاخت قطعات الکترونیک پیشــرفته 
اســتفاده کرد. این گروه معتقدند که این 
فرآیند می توانــد منجر به ظهور نســل 
جدیدی از نور شــود که قابل تولید انبوه 
بوده و می توان به ســادگی از آن استفاده 
کرد. در حال حاضر پدیده های کوانتومی 

را تنها در مقیاس هــای کوچک می توان 
مشــاهده کرد اما با این کار می توان این 
رفتارها را در دمای اتاق و در مقیاس های 
بزرگتر نیز مشاهده نمود. نتایج این پروژه 
 Nature Communications  در نشــریه

منتشر شده است. 
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آیا باید نگران پیشرفت هوش مصنوعی و محاسبات شناختی باشیم؟ 
آیا محاسبات شناختی و روبات ها با سرعت 
بسیار زیادی در حال رشد هستند؟ جواب 
این سوال مثبت است. اکنون کامپیوترها 
می توانند انســان ها را در مسائل عقالنی 
به چالش بکشــند و کارهایی را به صورت 
خودکار انجام دهند که در گذشته تصور 
آن ها غیرممکن بود. در حالی که این اخبار 
برای بسیاری از افراد بسیار نگران کننده 
است برای دانشــمندان علوم کامپیوتری 

بسیار هیجان انگیز است.
چرا باید از روبات هایی ترسید که به ندرت 
به اندازه یک بچه دو ساله قدرت یادگیری 

دارند؟
ری کورزویــل، که یک آینده نگر اســت، 
پیش بینی می کند که تا سال 2029 هوش 
کامپیوترها مشابه با هوش انسان خواهد 
شد و تا سال 2045 قدرت کامپیوترها یک 
میلیارد بار قوی تر از هوش انسان خواهد 
بود. حتی فیزیک دان مشــهور اســتفان 
هاوکینــگ اخطار می دهد:» پیشــرفت 
هوش مصنوعــی می تواند منجر به حذف 

نژاد بشر شود. «
در حقیقــت بســیاری از این مشــاغل 
هم اکنون و قبل از پیشــرفت روبات ها و 
محاسبات شناختی در حال از بین رفتن 

هســتند. کارگر آینده نســبت به کارگر 
امروزی باید مهارت های بســیار متفاوتی 
را فرا گرفته باشــد و این مورد درباره اکثر 
انقالب هــای صنعتی و فنــاوری صدق 
می کند. باید به این نکته اشــاره کنیم که 
اکثر این ترس و عدم قطعیت ریشــه در 
فقدان درک و شــناخت درباره توانایی ها 
و قابلیت های هوش مصنوعی و یادگیری 
عمیــق دارد. در حقیقت هوش مصنوعی 
توانایی ارتقا دادن و پیشــرفت دادن نژاد 
بشــر را دارد به گونه ای که هم اکنون در 
بســیاری از صنایع از این فنــاوری بهره 
می برند. ماشین های خودکار این توانایی 
را دارند که جان میلیون ها انســان را هر 
سال حفظ کنند. در مارس 2016 شرکت 
گــوگل از 23 نمونه از این ماشــین ها به 
صورت آزمایشی اســتفاده کرد. مجموع 
مسافت طی شده با این ماشین ها در حدود 
1/5 میلیون مایل اندازه گیری شــد. تنها 
14 تصادف کوچک در جاده های عمومی 
گزارش شد که هشت مورد این تصادفات 
در هنگامی بود که ماشین ثابت بوده است 
) پشت چراغ قرمز(. طبق مطالعات آماری 
دولت ایاالت متحــده 94 درصد مرگ و 
میر ناشی از تصادفات به دلیل اشتباهات 

انسانی اســت. ماشــین های خودکار در 
کاهش این مرگ و میــر می توانند نقش 
بســزایی داشــته باشــند. تحلیل گران 
پیش بینی می کنند که تا پنج سال آینده، 
رشد استفاده از هوش مصنوعی در بخش 
بهداشت و ســالمت از تشخیص سرطان 
گرفته تا رژیم های غذایی به میزان ده برابر 
افزایش می یابد. مطالعات نشان می دهد که 
سرمایه گذاران به میزان 6 میلیارد دالر در 
سال برای ابزارهای هوش مصنوعی هزینه 

و ســرمایه گذاری می کنند. شرکت های 
گوگل، IBM، مایکروســافت هزینه های 
زیــادی را در این بخش ســرمایه گذاری 
کرده انــد. تحلیل گــران پیش بینــی 
می کنند که تا ســال 2018، 30 درصد 
ســرمایه گذاران از آنالیزهای شــناختی 
استفاده خواهند کرد. نمونه بارز استفاده 
از هوش مصنوعی در بخش بهداشــت و 

سالمت IBM Watson است.
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اخبار مبانی علمی 

کاربردهای نانوحفره های کروی در خازن ها

اخیــرا مقالــه ای مــروری در نشــریه                  
Nanotechnology بــه چــاپ رســیده 
که موضوع آن، اســتفاده از ساختارهای 
کروی نانوحفره ای در ســاخت الکترودها 
و خازن هااست. این مقاله انواع روش های 
ساخت خازن و الکترود با این مواد را بحث 
و بررسی می کند. کره های توخالی توجه 
بسیاری از محققان حوزه انرژی را به خود 
جلب کرده اســت، ترکیباتی که به دلیل 
فضالی خالــی که دارنــد می توانند برای 

ذخیره یا تبدیل انرژی مناسب باشند.
 این مواد باید مورفولوژی مشخص، ابعاد 
یکنواخت، دانســیته پایین و مســاحت 
سطحی باالیی داشــته باشند. با این حال 
محققــان کمــی روی اســتفاده از این 
ســاختارهای توخالی به منظور ساخت 

ابرخازن کار کرده اند.
 Nanotechnology اخیرا مقاله ای در نشریه
منتشر شــده که در آن محققان دانشگاه 

جیانگسو و دانشگاه فودان مقاله ای مروری 
در مورد اســتفاده از این ســاختارهای 
نانوحفره ای در ســاخت الکترود به رشته 
تحریر در آورده انــد، الکترودهایی که در 
ســاخت ابرخازن ها با عملکرد باال مورد 

استفاده قرار می گیرد.
 این حفره های توخالی دارای مورفولوژی 
مختلفی بوده و با اســتفاده از فرآیندهای 
تولید مختلــف تولید می شــوند که این 
روش ها در این مقاله مورد بحث قرار گرفته 
اســت. این مقاله مروری ادوات ابرخازن 
متقارن و نامتقارن را نیز پوشش می دهد، 
ادواتی کــه در آن از کره هــای توخالی 

استفاده شده است.
روش های تولید ایــن الکترودهای حاوی 
کره توخالی شامل اســتفاده از الگوهای 
نرم و سخت و همچنین راهبردهای عاری 
از الگو است. از جمله این روش های بدون 
الگو می توان بــه روش های هیدروترمال، 

روش های مبتنی بــر ماکروویو، CVD و 
روش های پیرولیز اسپری اشاره کرد.

در ایــن مقالــه محققان روی ســاخت 
ساختارهای تک پوســته ای، تخم مرغی 
شکل، گل واره، دو الیه، چند الیه و مزوپور 
بحث و بررسی هایی انجام دادند. مساحت 
ســطحی باال و فضاهای بــاز کره موجب 
تشکیل ســایت هایی روی این ساختارها 
می شود که جذب یون ها را روی آن تسهیل 
می کند، بنابراین این یون هــا به راحتی 
می توانند درون این ساختارها نفوذ کنند. 

وجود ســاختارهای الیه های هم موجب 
کاهش مســیرهای نفوذ الکترون و یون 
شده و هم استحکام ساختاری آن را بهبود 
می دهــد. الکترودهای کــره  ای توخالی 
می توانند با هــم ترکیب شــده و ادوات 

متقاون و نامتقارن را ایجاد کنند. 
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تحلیل احساسات با استفاده ازسامانه محاسبات شناختی واتسون

شرکت IBM دو ویژگی جدید واتسون را 
برای استفاده در ابزارهای مخابراتی ارائه 
کرد. این دو ویژگی شــناختی »احساس 
پیام آی بــی ام واتســون و بینــش پیام 
آی بی ام واتسون « اســت. تویلیو ابزاری 
ارتباطی برای توسعه دهندگان و صاحبان 
کســب و کار، دو محصول شرکت آی بی ام 
یعنی » احســاس پیام آی بی ام واتسون و 
بینش پیام آی بی ام واتسون « را به عنوان 
افزودنی در محیط برنامــه خود قرار داده 

است.
توســعه دهندگانی که در حــال حاضر از 
طریــق پلتفــرم ابــری آی بی ام بــه نام 
بلومیکس، به فناوری واتسون دسترسی 
دارند، نیــز می توانند از ایــن دو افزودنی 
اســتفاده کنند. این افزودنی های جدید 
قابلیت افزایــش پیام ها از طریق پردازش 
زبان طبیعی را دارند. هــدف از آرایه این 
فناوری درک احساسات، کلمات کلیدی و 
مفاهیم سطح باال از پیام های متنی است.

این افزودنی ها بــا رابط های برنامه تویلیو 
ادغام خواهند شد. به گفته ی آی بی ام این 

فناوری به گونه ای طراحی شده  است که به 
راحتی با سایر فناوری ها و پلتفرم ها تبادل 
کند. در حال حاضر بیــش از 30 خدمت 
واتســون از آی بی ام در دســترس است. 
برنامه های آتی شامل گسترش پلتفرم های 
شخص ثالث است. برنامه تبدیل گفتار به 
نوشتار واتسون، بخشی از محصوالت آتی 

تویلیو برای مصرف کنندگان خواهد بود.
احساس پیام آی بی ام واتسون با استفاده 
از تجزیه و تحلیل احساسات، به کاربران 
اجازه بازیابی احساسات از پیام های کوتاه 
را می دهد. برای مثال، مدیر خدمات رسانی 
به مشــتریان می تواند با تجزیه و تحلیل 
پیام کوتاه مشــتریان به میــزان رضایت 
پی ببرد و با ارزیابی رضایت مشــتری از 
نام تجــاری، خدمات و یــا کاال، می توان 
کیفیت را ارتقا داد. احساس پیام آی بی ام 
واتســون، همزمان از ترکیــب تجزیه و 
تحلیل احساسات، تعیین کلمات کلیدی 
و برچســب زدن مفهوم برای اســتخراج 
معانی کلیــدی از پیــام کوتــاه کمک 
می گیرد. به عنوان مثال، توســعه دهنده  

می تواند موضوعات پرطرفدار، و مطابقت 
محصــوالت و یــا خدمــات خــاص به 
احساســات خاصی، دریابد. دیوید کلی، 
مدیر ارشد آی بی ام واتســون، می گوید: 
»ما تعهد می دهیم تمام توسعه دهندگان 
را با قابلیت های شناختی آی بی ام تجهیز 
کنیم. با پیوستن به بازار تویلیو، ما راهی 
دیگر برای توسعه دهندگان برای استفاده 

از واتسون باز کردیم. «
افزونه جدید با کدهای کمتر و فعالیت های 
بیشــتر موجب بهبود برنامه های تویلیو 
خواهد شد. افزودنی های آی بی ام واتسون 

با قابلیت تجزیــه و تحلیل احساســات 
پیام های متنی مشــتریان، توانایی بهتر 
تجهیز کســب و کار با توجه به چگونگی 
بینش و احساسات مشــتریانش را دارد 
و مشــتریان می توانند تنها با یک کلیک 
 از امکانــات واتســون اســتفاده کنند.
خدمات جدید نمونه هایی از اســتراتژی 
آی بی ام برای خدمت به توسعه دهندگان 

است. 
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 تولید نانوذراتی که مانع از التهاب بعد از حمله قلبی می شود

محققان یک تیم تحقیقــات بین المللی 
از آلمان و آمریکا موفــق به ارائه نانوذرات 
حاوی siRNA شــدند که قادر به کاهش 

التهاب بعد از حمله قلبی است.
یافته های اخیــر محققان بیمارســتان 
MGH در ماساچوســت نشــان می دهد 
که نانوذرات حاوی اســیدهای نوکئلیک 
siRNA می توانــد برای کاهــش التهاب 
بعد از حمالت قلبی مورد اســتفاده قرار 
گرفت و میزان خطرات احتمالی را کاهش 
دهد. این پروژه با همکاری محققان مرکز 
قلب آلمان در مونیخ انجام شده است. این 
تیم تحقیقات بین المللی با اســتفاده از 
پالکت های خونی در موش و بهره گیری از 
این روش مبتنی بر نانوذرات موفق شدند، 
التهاب را بعد از حمله قلبی کاهش دهند. 
نتایج این پروژه می توانــد منجر به تولید 
روش درمانی مبتنی بر نانــوذرات برای 
درمان بیماری های قلبی شود. زمانی که 
یک نفر دچار حمله قلبی می شود، در بدن 
او مولکول های التهاب گر آزاد می شــوند 
کــه حــاوی ســیتوکین و مولکول های 

سیگنال دهنده سیستم ایمنی هستند. این 
مولکول ها سلول های گلبول سفید خون را 
جذب کرده و به سطح سلول های اندوتیال 
می چسبند که با این کار میزان خطر ابتال 

به حمله قلبی را افزایش می دهند.
نتایج یافته های محققان نشان می دهند 
کــه دیــواره رگ هــا نانــوذرات حاوی               
siRNA را جذب کــرده و موجب کاهش 

بیان مولکول های چسبنده می شوند.
هندریک ســاگر از محققان ایــن پروژه 
می گوید:  » siRNA موجب خاموش شدن 
فرآیند تولید 5 مولکول چسبنده می شود. 
با این کار تعداد سلول های ایمنی ویژه ای 
موسوم به لوکوسایت در موش ها به حداقل 
مقدار خود می رسد. این فرآیند منجر به 

کاهش التهاب در موش شد.«
ســاگر می افزاید: » مــا معتقدیم که این 
نانــوذرات می تواننــد راهبرد مناســبی 
برای درمــان بیماری های قلبی باشــند. 
در حال حاضر هیــچ روش درمانی قطعی 
برای هدف قراردادن سلول های ایمنی و 

پالکت ها وجود ندارد.«

امید فرخ زاد از محققان این پروژه می گوید: 
»این پروژه یک مطالعه بین رشــته ای در 
حوزه های فناوری نانو، رهاســازی داروی 
و بیماری هــای قلبی اســت. درمان های 
ترکیبی روش  بسیار مناسبی برای درمان 

بیماری های مهم است. «
نتایج این پــروژه در قالــب مقاله ای در 
 Science Translation Medicine نشریه

منتشر شده است. این گروه تحقیقاتی باید 
این روش را روی حیوانــات بزرگتر نظیر 
میمون، خوک و خرگوش آزمایش کنند. 
همچنین بحث ایمنی ایــن نانومواد باید 
قبل از آزمون بالینی روی انســان بررسی 

شود.
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اخبار رویداد

اعطاء جایزه بهترین تحقیقات Nano Research به فناوری 
فتوسنتز مصنوعی با نانوسیم

کارگاهNIST برای طراحی و تولید کامپیوتر شبیه به مغز

سومین جایزه ساالنه Nano Research به محققی اعطا شد که روی استفاده از نانوسیم 
در فتوسنتز مصنوعی کار می کند. این جایزه توسط انتشارات نیچر، اشپرینگر و دانشگاه 

سینگهوا تدارک دیده می شود.
انتشارات نیچر، اشپرینگر و دانشگاه سینگهوا به اتفاق، سومین جایزه تحقیقات نانو را به 

پروژه ای که در حوزه فتوسنتز مصنوعی بود، اعطا کردند.
پیدونیگ یانگ موفق به ارائه فناوری جدیدی شده است که در آن از نانوسیم ها برای ایجاد 
فتوسنتز مصنوعی استفاده می شود. این پروژه به عنوان برنده این جایزه انتخاب شده است.
این جایزه با حضور نمایندگانی از انتشارات اشپرینگر و نیچر به این محقق اعطا شد. این 

جایزه 10 هزار دالری به صورت نقدی بوده که به این پژوهشگر اعطا شد.
در  کــه   Sino US  2016 ســمپوزیوم  طــول  در  جایــزه  ایــن  اهــدا 
 حــوزه علــوم و فناوری نانــو اســت در شــهر نانجینــگ چیــن اعطــا شــد.

یانگ به دلیل استفاده از نانوســیم و فناوری های مرتبط با نانوسیم برای انجام فتوسنتز 
مصنوعی برای این جایزه انتخاب شد. این محقق برای اولین بار سامانه ای مبتنی بر نانوسیم 
ارائه کرده است که قادر به ایجاد فتوسنتز با استفاده از دی اکسیدکربن، آب و نورخورشید 
است. ماحصل این فرآیند ترکیبات شیمیایی با ارزش افزوده باال هستند. نتیجه این پروژه 
دستاورد بزرگی در حوزه انرژی محسوب می شود. یانگ در این سمپوزیوم اقدام به ارائه 

سخنرانی پیرامون پروژه خود کرد.
Nano Research نشریه ای است که با حمایت دانشگاه سینگهوا و انجمن شیمی  چین 
چاپ می شود. در انتشار این نشریه، انتشارات نیچر و اشپرینگر نیز همکاری دارند. IF این 
نشریه توسط موسسه تامسون رویترز 8/893 اعالم شده اســت. این جایزه که با عنوان 
همین نشریه است از سال 2013 به محققانی که در کار برجسته ای در حوزه فناوری نانو 

انجام داده باشند، تعلق می گیرد.
برای انتخاب برنده این رقابت، نمایندگانی از نیچر، اشــپرینگر و دانشگاه سینگهوا رای 
می دهند. نیچر و اشپرینگر از انتشارات بسیار معتبر جهانی هستند که نشریات و کتاب های 

مختلفی را هر ساله منتشر می کنند.
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موسسه ملی فناوری و اســتاندارد )NIST( کارگاهی ارائه کرده که در آن مدعوین برای 
ساخت کامپیوتری شبیه به مغز دعوت به چالش شــده اند. وزارتخانه هایی نظیر انرژی و 

دفاع در آمریکا به دنبال چنین فناوری هستند.
در حدود 150 نفر در کارگاه اخیر موسسه ملی فناوری و استاندارد )NIST( آمریکا شرکت 
کردند تا اطالعاتی درباره ساخت کامپیوتری که شبیه مغز انسان است دریافت کنند و در 

نهایت برای ساخت چنین کامپیوتر وارد چالش شوند.
نیکوالی زیتنف رهبر این گروه تحقیقاتی در این کارگاه درباره امکان ساخت کامپیوتری 
که دارای ویژگی های حافظه ای شبیه مغز انســان باشد صحبت کرد. او این حوزه را یک 
زمینه تحقیقاتی دانست که بیش از 10 سال است در جامعه علمی به آن پرداخته می شود.
نیکوالی زیتنف می گوید: »ایده ساخت چنین کامپیوتری مدت هاست که در جوامع علمی 

وجود دارد که در نهایت منجر به ساخت محصولی در این حوزه شد.«
شرکت کنندگان در این کارگاه به عنوان کار عملی اقدام به ساخت کامپیوتری کردند که 
بتواند از داده ها و اطالعات وارد شــده، آموزش ببیند، البته این کامپیوتر الزم است تا با 
مصرف انرژی در حد مغز انسان اقدام به این کار کند. این چالش با همکاری سازمان های 
 )DOD( و وزارت دفاع )DOE( وزارت انرژی ،)NSF( بنیاد ملی علم ،NIST مختلفی نظیر
انجام شده است.هر چند این چالش در تاریخ 20 اکتبر 2015 اعالم شد اما بیانیه حاوی 
اهداف آن در 19 جوالی منتشــر شــد. این بیانیه می گوید کاربردهای احتمالی چنین 
کامپیوتری می تواند در بخش شناسایی تروریســت ها یا تشخیص بیماری های در حال 
گسترش باشد. شرکت در این چالش برای عموم مردم آزاد است و جایزه ای نیز برای آن در 
نظر گرفته نشده است. هدف اصلی از این برنامه ارائه فناوری است که بتواند با مصرف کم 

انرژی نظیر مغز، کار محاسبات را انجام دهد.
لیوید وایتمن از مدیران سیاست گذاری علم و فناوری کاخ سفید می گوید: » ما روی مغز 
متمرکز شده ایم تا بتوانیم فناوری با قدرت محاسباتی باال و مصرف انرژی کم ارائه کنیم. 
مصرف انرژی عامل بسیار مهمی است. یک ابر کامپیوتر چند مگاوات انرژی مصرف می 

کند در حالی که مغز تنها چندوات انرژی نیاز دارد.»
NIST تنها سازمانی نیست که به دنبال چنین فناوری بوده بلکه وزارت خانه های مختلفی 

در این حوزه فعالیت دارند.

http://nbic.isti.ir/news/55789  : منبع



23

ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول   مهر 1395  شماره  9

MEMS نوع جدیدی از نقاط کوانتومی و کاربردهای انتخاب شرکت برتر در حوزه فناوری
 اپتوالکترونیک آن

شرکت اس تی میکروالکترونیکز )STMicroelectronics( به عنوان شرکت برتر در حوزه 
MEMS شناخته شد. این انتخاب در حاشیه نشست جهانی MEMS انجام شده است.

اس تی میکروالکترونیکز )STMicroelectronics( از ســوی برگزارکنندگان نشســت 
جهانی MEMS به عنوان تولیدکننده برتر MEMS سال شناخته شد. در این کنفرانس 
شرکت ها و بازیگران اصلی این میدان حضور داشتند که از 25 تا 26 جوالی 2015 در 

شانگهای برگزار شد.
در ایــن کنفرانس موسســه های تحقیقاتــی و تولیدکننــدگان تجهیــزات در حوزه 
MEMS حضور داشتند که انتخاب از ســوی این گروه ها یک افتخار بزرگ برای اس تی  

میکروالکترونیکز اســت. این شرکت در حال حاضر حســگرهای مختلفی با استفاده از 
فناوری MEMS تولید و به بازار عرضه کرده اســت. اس تــی ام دارای توانمندی باالیی 
بوده به طوری که قادر است طیف وسیعی از محصوالت سیلیکونی میکروماشین کاری 
 شــده را تولید کنــد کــه از آن جمله می تــوان بــه حســگر و عملگر اشــاره کرد.

هیئت داوران در این نشست ماژول های حســگری MEMS 6 محوره این شرکت را که 
کارایی باالیی دارند، به عنوان یکی از فناوری های بسیار مهم نام بردند که در حال حاضر 

در ساخت تلفن های هوشمند و ادوات الکترونیکی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
صالح نصری از مسئوالن برگزاری این نشســت می گوید: » اس تی ام همیشه به عنوان 
یک شرکت پیشرو در حوزه MEMS بوده است. ما در این نشست این شرکت را به عنوان 
شــرکت برتر در این حوزه انتخاب کردیم. شاخص های مورد اســتفاده ما برای تعیین 
شرکت برتر عواملی نظیر درآمد، توسعه محصول، فضای شرکت و آگاهی شرکت بود. «

آندره اونتی از مدیران این شرکت می گوید: » ماژول حسگری MEMS شش محوره ما 
به عنوان یکی از واحدهای سازنده در صنعت الکترونیک و ادوات اینترنت اشیاء شناخته 
می شود. این فناوری در تلفن های همراه نیز مورد استفاده قرار می گیرد. اس تی ام از چنین 
انتخابی بسیار خرسند بوده و این رویداد به ما کمک می کند تا خالقیت و نوآوری را بیش 

از پیش در توسعه فناوری های خود استفاده کنیم. «
این شرکت در سال 2015 بالغ بر 6/9 بیلیون دالر درآمد داشته که به بیش از 100 هزار 

مشتری خدمات ارائه کرده است.
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محققان شرکت کریســتال پلکس قصد دارند در حاشیه کنفرانس بلور مایع در دانشگاه 
اوهایو به معرفی ماتریکس نقاط کوانتومی این شرکت و کاربردهای آن در اپتوالکترونیک 
بپردازند. محققــان این شــرکت معتقدند این نقــاط در صورت اســتفاده در صنعت 

اپتوالکترونیک دچار زوال خواص نمی شوند.
لیانهو کو از شرکت کریســتال پلکس )Crystalplex( قصد دارد تا آخرین دستاوردهای 
انجام شده توسط فناوری ماتریکس نقاط کوانتومی موسوم به Sapphire و کاربردهای 
آن در اپتوالکترونیــک را در کنفرانس بین المللی بلور مایع ارائــه دهد. این کنفرانس از 

تاریخ31جوالی تا 5 آگوست 2016 در دانشگاه اوهایو برگزار می شود.
کو یکی از نویسندگانی اســت که مقاالت او دارای نرخ باالیی از ارجاعات بوده و در حوزه 
 Development نانوبلورهای فلورسانت تخصص ویژه ای دارد. او قرار است مقاله ای با عنوان
of a Highly Stable and Thermally Processable Sapphire™ Quantum Dot Poly-

mer Matrix Using a Two Prong Approach  را در این کنفرانس ارائه دهد.
هوناید نولواال از نویسندگان دیگر این مقاله که در شرکت کریستال پلکس فعالیت دارد، 
جزئیاتی درباره خواص ویژه این ماتریکس ها در بخش اپتوالکترونیک ارائه خواهد داد. این 

نانوبلورها دارای کارایی کوانتومی باالیی هستند.
این نقاط کوانتومــی دارای یک الیه از جنس اکســید آلومینیوم بوده و بــا نام تجاری 
Sapphire به بازار عرضه شده است. این پوسته اکسید آلومینیومی می تواند سطح نقاط 
کوانتومی را از گزند اکسیژن و رطوبت حفظ کند و نیاز محققان را در بخش اپتوالکترونیک 

تامین کند.
این شرکت از دفتر ثبت اختراعات آمریکا )USPTO( تاییدیه ای دریافت کرده که از این 
فناوری برای نقاط کوانتومی کادمیمی و عاری از کادمیم اســتفاده کند. این تاییدیه به 
آن معناست که USPTO این نوآوری را در حد ثبت پتنت می بینید و می توان آن را وارد 

فرایند ثبت کرد.
روی سطح این نقاط کوانتومی، سایت هایی قرار داده شــده که موجب اتصال بهتر آنها 
به ماتریکس پلیمری می شــود. بنابراین از این نقاط می تــوان در تولید مواد فعال نوری 

استفاده کرد.
در این مقاله محققان نشان دادند که این نقاط به گونه ای طراحی شده اند که از اگر برای 
اســتفاده در صنعت اپتوالکترونیک مورد اســتفاده قرار گیرند کارایی کوانتومی آنها یا 

پایداری نوری آنها افت نکند.«
این شرکت 12 ســال تجربه در بخش تحقیق و توســعه در حوزه نقاط کوانتومی دارد و 

کارخانه ای نیز برای تولید محصوالت خود در پترزبورگ دارد.
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فرایند همگرایی به این صورت تعریف شده است: »تعامالت 
فزاینده و تغییرپذیر در میان رشــته ها، فناوری ها و جوامع 
ظاهراً متفاوت، به منظور دستیابی به یکپارچگی، هم افزایی 
و ســازگاری متقابل و در نتیجه، ایجــاد ارزش افزوده برای 
تحقق اهداف مشترک«. تعریف فوق بر مبنای تعریف چرخه 
همگرایی-واگرایی شکل گرفته است. این تعریف ابتدا برای 

گرایش های اصلی علوم و مهندســی ارائه شده بود که برای 
همگرایی دانش، فناوری و جامعه نیز توســعه یافته اســت. 
تعریف مزبور مفاهیم کاربردی مختلفی دارد که اخیراً برخی از 
آن ها برای همگرایی علوم فیزیکی-مهندسی-زیست پزشکی، 
همگرایی صنعتی و تکامل ذهن انسان در چارچوبی اجتماعی 
توضیح داده شده اند. چرخه همگرایی-واگرایی ساختار کلیدی 

 )S&T( 2بخش بندی شده ای در چارچوب تکاملی علم و فناوری
محسوب می شود. تعامل میان چنین چرخه هایی، که ویژگی 
بارز آن ها وجــود حوزه های همگرای مختلــف و توالی های 
زمانی متفاوت برای هر چرخه است، روند تکامل کل نظام را 

تعیین می کند.

  2-  مقدمه

1- چکیده

اکتشافات علمی و نوآوری  های فناورانه در حوزه  های مختلف 
به شکلی منســجم، اما نه یکنواخت، توسعه یافته اند. چنین 
فرایندی ســبب همگرایی علوم، تلفیق فناوری ها و توسعه 
)واگرایی( دانــش و کاربردهای حاصل بــه حوزه های دیگر 
می شــود. نتیجه این چرخــه ایجاد هم افزایــی و در نتیجه 
ترغیب به انجام اکتشافات و نوآوری های بیشتر است. چرخه 
همگرایی-واگرایی فرایندی معمول در پیشرفت علم و فناوری 
محسوب می شود. این چرخه شامل چهار فاز است: )1( ترکیب 
خالقانه دســتاوردهای حوزه های مختلف و در نتیجه ایجاد 

مفاهیم و ایده های جدید؛ )2( یکپارچه سازی نظام موجود و 
در نتیجه تشکیل مجموعه یا اختراعی جدید با موارد استفاده 
مشــخص؛ )3( ایجاد محصوالت و کاربردهای جدید در اثر 
نوآوری های فناورانه و )4( ایجاد نتایجی که منجر به پیدایش 
راه حل هایی دور از دســترس در راســتای ایجاد مهارت ها، 
ابزارآالت و موارد کاربردی می باشد. به طورکلی، چرخه ها یا 
مراحل یکی پس از دیگری، در قالب الگوهای رشدی نسبتاً 
تصاعدی1 شکل می گیرند. این فرایند چرخه ای، به طور طبیعی 
از کارکردهای مغز انسان برای حل مسئله نشأت می گیرد و 

نیاز درونی انسان برای دستیابی به رشد فکری و پیشرفت های 
مادی را برآورده می کند. در جامعه بسیار پرجمعیت، متصل 
به شبکه های جهانی و فوق العاده تعامل محور امروزی، اهمیت 
درک و تســهیل کل فرایند همگرایی در حوزه های مختلف 
علم و فنــاوری، به عنوان ابزاری برای رســیدگی به نیازهای 
اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسِی پیچیده جهان، 
به طور روزافزونی افزایش می یابد. بر این اساس، توصیه هایی 
در خصوص چرخه همگرایی-واگرایی در روند تکاملی علم و 

فناوری عنوان شده است.

شکل 1. هر چرخه همگرایی-واگرایی )i( دارای فازهای )الف( خالقیت، )ب( تلفیق، )ج( نوآوری و )د( نتیجه است. این چرخه )i( ورودی خود را از چرخه های پیشین 
دریافت می کند )چرخه i - 1( و بر چرخه های بعدی تأثیر می گذارد )چرخه i + 1(. زمان چرخه )T( زمانی است که فرایند تکامل از فاز )الف( تا )د( به آن نیاز دارد.
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چرخــه همگرایی-واگرایی به عنوان مکانیزمی اساســی در 
تکامل علم و فناوری، از نیاز انسان به پیشرفت تاثیر می پذیرد. 
چرخه، از منظر تغییر شکل دانش، فناوری و کاربردها، موارد 
استفاده مهمی در تصمیم گیری و حل مسئله دارد. چنان که 
در شکل 1 می بینید و در زیر هم توضیح داده شده است، در 
دو مرحله اصلی چرخه همگرایی-واگرایی، چهار فاز مرتبط 

وجود دارد.
مرحله همگرایی شامل ترکیب و یکپارچه سازی خالقانه دانش 
و فناوری رشته ها، بخش ها و ســطوح مختلف سازمان دهی 
است که در گذشــته، جداگانه در نظر گرفته می شدند. این 
مرحله شامل تحلیل، ایجاد ارتباط میان ایده های متفاوت و 
تلفیق »ارتباطات« جدید در قالب مفاهیم علمی و مهارت های 
فناورانه پیشرفته اســت. مرحله همگرایی از دو فاز تشکیل 

می شود )شکل 1(:
الف( فاز خالقیت، که در آن دستاوردهای حوزه های مختلف 
در کنار هم جمع و )از طریق مارپیچ گلوگاه دانش3( منجر به 

شکل گیری ایده ها و اکتشافات جدید می شوند.
ب( فاز یکپارچه سازی یا تلفیق نظام، که در آن دانش جدید 
به  کار می رود و منجر به شکل گیری اختراعات و محصوالتی 
می شود که در موارد استفاده تعیین شده در آغاز چرخه، به کار 

می روند.
مرحله واگرایی پس از تشکیل نظام جدیدی ایجاد می شود 
که حاصل تالقی و توسعه ایده ها و ابزارهای مختلف در مرحله 
همگرایی است. دانش و فناوری نظام جدید، از طریق مسیر 
پرفراز و نشــیب نوآوری، به حوزه های مختلف مرتبطی راه 
می یابند؛ این امر نیز خود منجر به تولید محصوالت، ابزارآالت 
و مهارت های کاماًل جدیدی می شــود کــه همگی از طریق 
تغییرات و بازترکیبی های پی درپی، سریعاً تکامل می یابند. 
مرحله واگرایــی، نظام های تشکیل شــده در انتهای مرحله 

همگرایی را به منظور تشکیل فازهای زیر، به کار می برد:
ج( فاز نوآوری های فناورانه و تجاری.

د( فاز نتیجه4، کــه در آن محصوالت بدیــع منجر به ایجاد 
مهارت ها، ابزارآالت و موارد استفاده و احتماالً کسب و کارها و 

زیرساخت های جدید می شوند.
مرحله ارزیابی و ارتباط در پایان هــر چرخه )i( راه  حلی را به 
 )1 + i( وجود می آورد که به عنــوان ورودی چرخه های آتی
 S&T به کار خواهد رفت. هنگامی کــه مؤثرترین راه حل های
در چرخه های آتــی به کار روند، نوعی انتخــاب داروینی رخ 

خواهد داد.
تحقیقات متعدد جداگانه  ای به توصیف هر یک از بخش  های 
این چرخه – به ویژه فاز خالقیت، فــاز تلفیق و فاز نوآوری – 
)یعنی فازهای الف تا ج چرخه( پرداخته اند. درک سطحی تر 
و )در نتیجه( مدل های کمتری در مورد فاز نتیجه )د( مرحله 
واگرایی وجــود دارد. همچنین در مــورد تصویر جامع روند 
تکامل S&T متشــکل از چندین چرخه مختلف و نیز درباره 
اســتفاده عامدانه از ابزارهای اطالعاتی و مدیریتی به منظور 
بهبود نتایج چرخه کامل همگرایی-واگرایی، اطالعات چندانی 

در دست نیست.
چندین نمونه از چرخه های همگرایی-واگرایی در زیر آورده 

شده است:
مردم در زندگی روزمره خود با چرخه های همگرایی-واگرایی 
مواجه می شــوند. هنگامی که چالشــی پیش روی افراد یا 

سازمان ها قرار می گیرد، معموالً این افراد یا رهبران سازمان ها 
کار خود را با جمع آوری و تحلیل اطالعات پیرامون مشــکل 
موردنظر، ترکیب خالقانه داده ها و ارائــه ایده های جدید از 
طریق اکتشــاف، آغاز می کنند )فاز خالقیت )الف( در شکل 
1(؛ سپس، از طریق تلفیق، اختراع و طراحی نظامی جدید، 
تصمیمی برای حل مشکل می گیرند )ب(؛ پس از آن، نتایج 
حاصله را به منظور پیاده ســازی نظام های جدیــد و تولید 
محصوالت مختلف برای حوزه موردنظر، به کار می برند )ج(؛ 
در نهایت هم توجه خود را به حوزه های جدیدی که در ابتدا 
مدنظر نبودنــد، معطوف می کنند و مهارت هــا، توانایی ها و 
)درصورت امکان( کسب و کارهای جدیدی را در حوزه های به 

وجود آمده شکل می دهند.
چرخه حیات نوعی الگــوی همگرایی-واگرایی را برای تک 
تک رویدادها و گونه ها به کار می گیرد؛ برای مثال، کار با یک 
ترکیب ژنی جدید آغاز می شود )فاز الف( که پس از آن نظام 
زیســتی5 ســلولی جدیدی به وجود می آید )ب( که به بافت 
تبدیل می شود )ج( و آن گاه پیدایش جهش یا ترکیبات جدید 
DNA، ایجاد روند واگرایی در ســلول، و سپس در گونه مورد 

نظر را به دنبال دارد )د(.
درخت ریشــه هایی دارد که از رشد تنه آن حمایت می کنند 
)فاز الف(، تنه شاخه هایی را شکل می دهد )ب(، شاخه ها میوه 
و دانه تولید می کنند )ج( و این دانه ها نیز می توانند به وسیله 
باد پراکنده شوند و نســل های جدیدی از درخت را به وجود 
آورند و نیز می توانند با گیاهان دیگر ترکیب شوند یا در معرض 

سازوکارهای تداخل زیستی6 دیگری قرار گیرند )د(.
شکل گیری بسیاری از حوزه های S&T، مانند زیست شناسی 
مصنوعــی7، فرامواد8، ارتباطــات کوانتومی9 و مهندســی 
نئومورفیک10، بدین شــکل بوده اســت: تعریــف مفاهیم 
و روش هــای همگرا )فاز الف(، ســاخت نمونــه اولیه )ب(، 
کاربرد نمونه تولیدشده در حوزه های مرتبط )ج(، مجموعه 
دنباله داری از اکتشافات و ایجاد چارچوب های فناورانه نوینی 
که نویدبخش تغییرات وســیعی در جامعه خواهند بود )د(. 
مسلماً تلفیق زیست پزشــکی با فیزیک و مهندسی )فازهای 
الف و ب( بر نظام های سالمت تأثیر می گذارد )ج( و نوید کشف 
راه حل های کامالً جدیدی در حوزه پزشکی مولکولی و سالمت 

شخصی سازی شده را می دهد )د(.
چرخه های اقتصادی و مدنی با قرار دادن دانش و فناوری- ابزار 
به  عنوان پایه و مبنا شــکل می گیرند )فاز الف( که منجر به 
ایجاد محیط )اکوسیســتم( جدیدی می شوند )ب( و به نوبه 
خود، به افزایش تولید و دیگر خروجی های اجتماعی کمک 
می کنند )ج(، ازآن پس نیز به حوزه های کاربردی و پروژه های 
اجتماعی-اقتصادی متنوع دیگری راه می یابند که در مجموع 
قادرند نرخ رشــد اقتصادی و پیشــرفت اجتماعی را محقق 

سازند)د(.
یادگیری فردی یا گروهی رشته های علمی مختلف )فاز الف( و 
در پی آن، تمرین یا کارآموزی در زمینه های فناورانه منتخب 
)ب(، استخدام در حوزه های دارای آمادگی )ج( و سپس در 
کنار دیگر عوامل، ایجاد کســب و کارها، مهارت ها و شــرح 

وظایف شغلی کاماًل جدیدی را در پی دارد )د(.
برنامه های تحقیق و توسعه ای که به حل چالش های بزرگ در 
سازمان های تحقیقاتی و سرمایه گذار در تحقیقات می پردازند، 
معموالً از تالقی قابل توجه رشته های مختلف نشأت می گیرند. 

این تالقی ســبب شــکل گیری ایده ها و اکتشافات جدیدی 
می شــود )فاز الف( که تولید مفاهیم و اختراعاتی برای حل 
چالش موردنظــر را در پی دارنــد )ب(، از طریــق نوآوری، 
ارزش قابل تغییر مهمی را به موارد کاربردی می افزایند )ج( 
و در نتیجه، ایجاد تخصص ها، فناوری ها و کســب و کارهای 
پیش بینی نشده ای را در پی دارند )د(. چالش های بزرگ ایاالت 
متحده در زمینه کاوش فضایی، تولید انرژی هسته ای، فناوری 
اطالعات و فناوری نانو، مثال هایی از این قبیل هستند که در 

بخش های بعدی به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.
»دوره های گذار11«، محدوده امواج پیاپی نوآوری را از انتهای 
یک حوزه در حال بلوغ S&T تا موج نوآوری بعدی )یعنی یک 
چرخه همگرایی-واگرایی جدید( مشخص می کنند. چنان 
که در شکل 4 در خصوص برنامه کاوش فضایی آپولوی ناسا12 
توضیح داده خواهد شــد، هر چرخِه نشــان  دهنده تغییری 
مهم در S&T، دارای یک منحنی نتایج پی درپی S )در محور 
مختصات عمودی( در مقابل تغییرات فنی یا زمان )در محور 
افقی( است: )الف( در بخش آماده سازی علمی واقع در قسمت 
صعودی منحنی S با شیب کم، که با فاز خالقیت )الف( متناظر 
است، تعداد مقاالت علمی به صورت تصاعدی افزایش می یابد؛ 
)ب( در قسمت پیش از نقطه عطف منحنی، که با فاز تلفیق 
)ب( متناظر است، تعداد اختراعات ثبت شده به طور تصاعدی 
افزایش می یابد؛ )ج( قســمت نزولی منحنی S با شیب زیاد، 
توســعه نتایج در طول مرحله نوآوری )ج( را به دنبال دارد؛ و 
)د( بخش پایانی منحنی با ایجاد زمینه های علمی و حوزه های 
فناورانه و کاربردی جدید در مرحله نتیجه)فاز د( همراه است 
)در اینجا، چرخه های موجی جدیدی همراه با منحنی های 
نتیجه خاص خود شکل می گیرند(. گینگریچ13 پیش بینی کرد 
که همگرایی فناوری نانو، زیست فناوری و فناوری اطالعات، 
ایجاد موجی از نوآوری را در پی خواهد داشت که در دهه های 

آغازین قرن حاضر در حال تجربه آن هستیم.
کانُتر14 در خصوص ایجــاد اقتصادی جدید پس از همگرایی 
اولیه علمی و همگرایی فناوری نانو، زیست فناوری، فناوری 
 )NBIC( 15اطالعات و فناوری شــناختی یا فنــاوری عصبی
)فازهای الف و ب( بحث کرده است. پیامدهای فناوری های 
نوظهور و ارتقای کیفیــت زندگی و توانایی انســان حاکی 
از آن هســتند که باید در مرحله واگرایــی )فازهای ج و د( 
سرمایه گذاری بیشتری نســبت به مرحله همگرایی صورت 

گیرد. 
جدول 1 روند تغییر شــیوه های تحقیــق و بازیکنان اصلی 
را در طول پیشــرفت چرخه همگرایی-واگرایی در فازهای 
چهارگانه نشان می دهد. در عمل، فرایند پیشرفت فرایندی 
خطی نیست و بین فازهای خالقیت، تلفیق، نوآوری و نتیجه 
چرخه و همچنین بیــن چرخه های مختلف، هم پوشــانی 
زیادی وجود دارد. برنامه کاوش فضایی آپولو، برنامه ساخت 
خودروهای بدون سرنشــین16 و برنامــه بین المللی تحقیق 
در مــورد ذرات بنیــادی، همگی مثال هایــی از پروژه هایی 
چندرشته ای هســتند که تصادفاً در پی یک هدف مشترک 
شکل گرفته اند. مثال های دیگری از همگرایی های ارزشمند، 
تصادفی و پرشتاب بین دانش، فناوری و جامعه را می توان در 
مواردی مشاهده کرد که 2 فناوری ، منابع خود را به اشتراک 
می گذارند، در حوزه های مکمل، تعامل انســان و ماشــین، 
رایانش ابری17 و سامانه های انســانی-روباتیک، پایگاه های 

مقاالت

3- فرایند عمومی پیشرفت
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داده خود را به یکدیگر متصل می کنند. به دلیل ســرعت و 
وســعت مارپیچ های همگرایی-واگرایی دانش و نوآوری که 
در علوم و فناوری های امروزی به چشم می خورند و همچنین 
به دلیل گســتردگی عواقب احتمالی ایــن فعالیت ها، حتماً 
می بایســت به تدوین رویکردی نظام مند و قابل پیش بینی 
برای بهبود نتایج چرخه های همگرایی-واگرایی و جایگزینی 
همگرایی تصادفی با مقیاس هایی پویشی و قابل پیش بینی 

برای همگرایی نظام مند، اقدام نماییم. ویلسون18 رویکردی 
نظام مند را برای یکپارچه ســازی دانش در مرحله همگرایی 
)فازهای الف و ب در شکل 1( تدوین کرد. روکو و بِینبریج19 
چارچوبــی نظام مند را برای مراحــل همگرایی-واگرایی در 
 NBIC فرایند پیشــرفت فناوری های نوظهور و همگــرای
)فناوری نانو، زیست فناوری، فناوری اطالعات و فناوری های 
شناختی یا عصبی( ارائه دادند. تحقیق صورت گرفته در سال 

2003 مرحله واگرایی )فازهای ج و د( را به چند روش معرفی 
می نماید: )1( از طریق قرار دادن ابعاد انسانی در روند پیشرفت 
فناوری های نوظهوری مانند تحقیقات مغز و فناوری عصبی، 
)2( در قالب موضوعات تحقیقاتی جدیدی همچون پایگاه های 
داده جهانی و سامانه های ذهنی-سایبری-فیزیکی20 و )3( 
در قالب تحقیقاتی برای بهبود عملکرد انسان در فعالیت های 

روزانه.

عناوین
مرحله واگراییمرحله همگرایی

د( فاز نتیجهج( فاز نوآوریب( فاز تلفیقالف( فاز خالقیت

شیوه های تحقیق و نتایج
تحقیقات بنیادین برای دست یابی 

به ایده ها و اکتشافات جدید
تحقیقات کابرد ی برای ایجاد 

نظام ها و اختراعات
انشعاب فناوری ها و کسب و 

کارهای جدید، نوآوری برای تولید

اقدامات در راستای کشف موارد 
استفاده جدید، تجاری سازی و 

پذیرش 

کارآفرینان، افراد بازاریابتولیدکنندگان ایده و طرحمحققان دانشگاهی و صنعتیجامعه اصلی
بازارها، سازمان های مردم نهاد و 
گروه های مصرف کننده جدید

رویکرد اصلی
بررسی های کاوش گرانه و 

کاربردمحور
حل مسئله و طراحی نظام

توسعه کاوشگرانه، کاربرد بعد از 
اختراع

حرکات برنامه ریزی نشده و انقالبی، 
ایجاد انشعابات جدید

پیشرفت های اصلی
افزایش حجم حوزه ها و سرعت 

تبادالت
محیط های اختصاصی

نوآوری آزادانه و سرعت در 
تصمیم گیری

ایجاد تنوع، رؤیاپردازی

جدول 1. چرخه همگراییـ   واگرایی: حالت های مختلف تحقیق، جوامع، رویکردهای معمول و روش های بهبودیافته به عنوان تابعی از فاز جاری.

در ســال 2013، روکو و همکاران اصولی پنج گانــه را ارائه 
دادند که می توان از آن ها برای تســهیل نظام مند همگرایی 
در تمامی حوزه های دانش، فناوری و جامعه اســتفاده کرد: 
)1( بهره گیری از روابط متقابل حوزه های مختلف؛ )2( بهبود 
چرخه همگرایی-واگرایی؛ )3( اســتفاده از قیاس منطقی-

نظام مند برای تصمیم گیری و حل مسئله؛ )4( ایجاد و کاربرد 
زبان های چند حوزه ای سطح باال و )5( استفاده از تحقیقات 
رؤیاپردازانه برای حل چالش های بلندمدت. به منظور هدایت 
پیشرفت های S&T در راستای رفع نیازهای جامعه به بهترین 
شکل ممکن، می  بایســت با اســتفاده از این پنج اصل برای 
بهبود و تســریع همگرایی، فرایندهای همگرایی-واگرایی را 

شناسایی، برایشان برنامه ریزی و آن ها را مدیریت کنیم.
چارچوب اولیه تلفن همراه مثالی خاص از فرایند همگرایی-

واگرایی است که با ترکیب خالقانه گستره وسیعی از فناوری ها 
و علوم شــناختی و علم ارتباط انســان با رایانه آغاز شد که 
همگی آن ها همگرا شــدند تا در حدود یک دهه پیش، تلفن 
همراه هوشــمند را بســازند )فازهای الف و ب در شکل 1(. 
تلفن  های همراه هوشــمند، با داشــتن حدود نیم میلیارد 
درخواست خرید در سال 2014، اکنون در دست اکثر مردم 
جهان هستند. تلفن های همراه و تلفن های هوشمند21، عالوه 
بر فناوری هایی که عملکرد دســتگاه  های تصویربرداری22، 
ژیروسکوپ ها23، ابزارهای میکروالکترومکانیکی24، بلندگوها 
و میکروفن ها را ممکن می  سازند و همچنین عالوه بر مجموعه 
فناوری هــای فوق العاده پیچیــده ای )ماننــد فناوری های 
ماهواره ای( که مکان یابی جغرافیایی و نقشــه برداری آنی را 

در پی دارند، به همگرایی »فناوری های ارتباطاتی با فرکانس 
باال و پروتکل های راه گزینی بسته  کوچک25 متکی هستند. در 
طراحی و کاربرد تلفن همراه عالوه بر موارد فوق، به علم مواد و 
نانوالکترونیک برای واحدهای منطقی، ذخیره سازی داده ها، 
ساخت صفحات لمســی، آنتن و غیره؛ و به علوم شناختی و 
فناوری های رابط کاربری انســان با رایانه26 نیاز است. امروزه 
چارچوب های ســاخت تلفن های همراه در حال راه یافتن به 
هزاران حوزه کاربردی دیگر هستند که 10 سال قبل، حتی 
تصور آن ها هم ممکن نبود؛ ایــن چارچوب های زیربنایی در 
حوزه های گوناگونی همچون امنیت ملی، آموزش، سالمت و 
علوم شناختی کاربردهای وسیعی دارند. عالوه بر کاربردهای 
مستقیم تلفن های همراه و پیشــرفت سریع این تلفن ها  )در 
فاز ج(، فناوری های جدید پیش بینی نشده زیادی نیز در این 
حوزه در حال پیدایش هستند )فاز د(. مثال هایی در این حوزه 
عبارتند از: عینک گوگل27، تجهیزات کنترل پیوسته سالمت 
فردی، که قابلیت نصب بر روی بدن را دارند و به شبکه متصل 
هستند، مکانیزم  هایی برای اتصال خودروها به شبکه حمل 
و نقل هوشمند به شــیوه  های مختلف. بدون شک، هنوز هم 
کاربردهای جدیدی در راه خواهند بود. نتایج غیرمســتقیم 
و فراوان ساخت تلفن های همراه )که همگی در فاز )د( جای 
دارند( شامل تأثیراتی اجتماعی همانند موارد پیش رو هستند: 
افزایش نگرانی های مربوط به حریم خصوصی در اروپا و ایاالت 
متحده، دسترســی فزاینده کشــورهای در حال توسعه به 
ارتباطات تلفنی، بانک داری و رایانش تلفنی، و افزایش سریع 

تعامالت اقتصادی و فرهنگی بین المللی.

شکل 2. چرخه همگرایی-واگرایی در تفکر انسان، که نمود آن را 
می توان در هنر مشاهده نمود: »ستون بی انتها« 
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مقاالت

فراینــد چرخــه ای همگرایی-واگرایی به طــور طبیعی از 
عملکردهای مغز انسان و به طور غیرمستقیم هم از نظام کلی 
فعالیت های انسان نشأت می گیرد. چرخه همگرایی-واگرایی 
نشــان دهنده دو نقش مکمل عملکردهای مغز انسان است: 
تجزیه-ترکیب و تجســم-تصور. تصمیم گیری و حل مسئله 
نوعی فرایند همگرایی-واگرایی را در پیش می گیرند که تحت 
تأثیر نیاز انسان به پیشرفت و کسب ارزش افزوده قرار دارند؛ 
نیازی که در رأس تفکر و رفتار انسان است. چنین فرایندی 
را می توان در فعالیت های ســازمان های اجتماعی و گروهی 

نیز مشــاهده کرد. فرایند مذکور ســاختار الزم و روش های 
خاص پیشرفت را برای زنجیره کاربردهای خالقانه-نوآورانه-

تولیدی-اجتماعی فراهم می کند. 
فرایند همگرایی- واگرایی را می تــوان در زنجیره ایده های 
دوران باستان تا مدرن، تکامل دانش و فناوری در گذر زمان و 

گسترش صنایع و سازمان های انسانی مشاهده کرد.
چنین چرخه ای را در هنر نیز می توان دید. برای مثال، توالی 
مراحل همگرا و واگرا در ذهن انسان در بلندمدت را می توان در 
مجسمه ساخته دست کنستانتین برانکوسی28، به نام »ستون 

بی انتها« )شکل 2( مشاهده کرد.
در مثالی دیگر، فیلم ســینمایی »واگرا29« )2014( تالقی 
رفتارهای مختلف انسان را که منجر به ایجاد داستان هایی با 
پایان باز می شوند، مورد تأکید قرار می دهد. در این فیلم، افراد 
دارای خصلت های مختلف، »واگرا« نامیده شده اند؛ این افراد 
در ابتدا با توجه به خصلت خاصشــان، برای نقش آفرینی در 
بخش های استاندارد جامعه دچار مشکل می شوند اما نهایتاً 

به عنوان رهبران آینده عمل می کنند.

به منظور تجســم تأثیر فرایند همگرایی-واگرایی 
بر نوآوری، روکو و همکاران )2013( شاخصی را 
برای میزان نوآوریI( 30( طراحی کردند که افزایش 
احتمالی نتایج را به عنوان تابعــی از ویژگی های 
فرایند محاسبه می کند. مارپیچ سه بعدی نوآوری 
مسیری در طول چرخه همگرایی-واگرایی )شکل 
1( دارد و در حوزه علم و فناوری که چرخه در آن 
واقع شده است، به صورت متقاطع حرکت می کند. 
حرکت متقاطع به کمک بازه زمانی تبادل اطالعات 
 )S( بین اجزای مختلف حوزه علــم و فناوری )t(
مشخص می شود. بازه زمانی یک چرخه همگرایی-

واگرایی از آغاز فاز خالقیت )الف( تا نتیجه)د( برابر 
)T( است. این دو بازه زمانی متناسب )T~t( هستند؛ 
چراکه مســیرهای محــوری و متقاطع جابجایی 
روی مارپیچ نوآوری را نشــان می دهند. تغییرات 
شاخص میزان نوآوری به صورت مستقیم با مربع 
اندازه S حوزه ای که چرخه در آن اتفاق می افتد یا 
اطالعات از آنجا جمع آوری می شود، متناسب است 
)I ~ S2( )به وسیله مسیر متقاطع مارپیچ نوآوری 
مشخص شــده است(. تغییرات شــاخص میزان 
نوآوری همچنین با نسبت نتایج )O( بین خروجی 
و ورودی بــرای یک کاربرد مشــخص در چرخه 
موردنظر رابطه مســتقیم دارد و در نهایت با کسر 
معکوس مکعب سرعت چرخه همگرایی-واگرایی 

)I ~  1/T3( متناسب است:
I ~  kS2O/T3

در این رابطه k ضریب تناسب می باشد.
این همبستگی کیفی نشــان می دهد که میزان 

نوآوری سریعاً با نســبت همگرایی افزایش می یابد )I ~ S2( و 
شدیداً تحت تأثیر بازه زمانی چرخه همگرایی-واگرایی است    
)I ~ 1/T3(. این همبستگی شباهت هایی با قانون ِمت کالف31 
در تحقیقات مربوط به اطالعات دارد. قانون مذکور می گوید 
تعداد اتصــاالت متقاطع درون یک شــبکه بــا مربع تعداد 
رایانه های درون شبکه افزایش می یابد و ارزش جامعه شبکه 
نیز، با مربع تعداد کاربران آن متناســب است. عموماً قانون 
ِمت کالف را به عنوان توضیحی برای رشد سریع فناوری های 
ارتباطی و رایانه ای مطرح می کنند. عبارت )O/T2( در معادله 
فوق با مدل تجربی رشــد نمایی علم و فناوری مطابقت دارد 
)برای توضیح بیشــتر به قانون مــور32 و کورزویل33 مراجعه 

کنید( و عبارت باقی مانده ) T         ( هم کسری از نرخ پراکندگی 
دانش و نوآوری است.

شکل 1 و معادله ذکر شــده در باال، مارپیچ نوآوری را در یک 
چرخه همگرایی-واگرایی بررســی می کننــد. این چرخه، 
واحد ساختاری بخش بندی شــده ای در کل نظام پیشرفت 
S&T اســت. اگر کیفیــت مکانیزم های علــت و معلولی در 
مقیاس های مختلف شــبیه یکدیگر باشند، می توان ساختار 
مشــابهی بین واحدهای منفرد و مجموعه آن ها قائل شــد. 
هنگامی که عبارت های S، O و T ســاختار سلســله مراتبی 
بزرگ تری را شکل دهند، می توان شاخص نوآوری را برای این 
ساختار بزرگ تر نیز تدوین کرد. شکل 3 مجموعه فرایندهای 
همگرایی-واگرایی تعاملی را به  تصویر می کشد که می توان در 

آن مارپیچی چندقسمتی برای نوآوری تعریف نمود.
وسیع تر کردن مارپیچ نوآوری و افزایش شاخص نوآوری در 
کل فرایند همگرایی-واگرایی در سطوح مختلف سلسله مراتب 
حاکمیت علم و فناوری، می تواند رویکردی را برای بهبود نتایج 

در اختیار قرار دهد.
همگرایی، حوزه های مختلف دانش را در قالب نظامی جدید 
گردهم مــی آورد و در نتیجه کاربردها و عناصــری را ایجاد 
می کند کــه می توانند مجــدداً با یکدیگر ترکیــب و تلفیق 
شــوند. در طول این چرخه تکرارشــونده، انجام تحقیقات 
گوناگونی )شــامل تحقیقــات بنیادین محــض، تحقیقات 
بنیادین کاربردمحور، تحقیقات بنیادین رویامحور و تحقیقات 

کاربردی( الزم است.

4- فرایندی که عملکرد مغز انسان را نشان می دهد

5- مقیاسی برای نوآوری

شکل 3. ساختار نظام بخش بندی شده پیشرفت S&T: تکامل منسجم در میان چرخه های مختلف حوزه S&T )بخش هایی با دامنه ها و بازه های 
زمانی مختلف( حاکی از احتمال وقوع اتفاقات آبشاری )پویشی( و ترکیب مجدد فناوری ها و نتایج است.

1/
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پس از عبور از آستانه مزایای علمی و اجتماعی، تعداد کمی 
از اکتشــافات و اختراعات می توانند اثری پایــدار بر تداوم 
چرخه های خالقیت و نوآوری داشته باشند و حتی در موارد 
کمتری به ســطح گرایش های کالن علم و مهندسی )مانند 
انقالب دیجیتال، زیست شناسی مدرن و فناوری نانو( برسند؛ 
جایی که می توانند دانش و تغییرات اجتماعی گسترده ای را 
ایجاد کنند. میکلُسن34 )2006( چندین شاخص را برای آغاز 
فرایند همگرایی فناوری ها شناســایی کرده است: افزایش 
سرمایه گذاری دولت، اختصاص برنامه های دانشگاهی جدید، 
ایجاد همکاری های راهبردی بین شرکتی، توسعه فناورانه در 
درون شرکت و افزایش سریع ثبت امتیاز اختراعات در منطقه 

موردنظر.

در زمان هایی که نرخ توســعه باال است، برای مثال زمانی که 
ســرمایِه مربوط به تحقیق و توسعه علمی، طراحی نظام ها و 
اختراعات مربوطه در پایان فاز تلفیق )ب( مرحله همگرایی 
اختصاص داده می شود، ســرمایه گذاری در زمینه تحقیق و 
توسعه به سطح) فلت( باالیی می رسد. تشریح ارزیابی بودجه 
صرف  شــده دولت در برنامه آپولوی ناســا و برنامه فضایی 
مربوطه را می توانید در شــکل 4 ببینید؛ چنین اکتشافات، 
نوآوری ها و سامانه های مرتبطی با توسعه یافتن در گذر زمان، 
به رشــته ها و محصوالت اصلی راه می یابند و در دل دانش و 
کاربردهای عمومی جای می گیرند. معموالً مزایای تحقیق و 
توسعه با پیروی از منحنی S، به عنوان تابعی از پیشرفت دانش 
 S و فناوری، افزایش می یابند. عمومــاً، نقطه عطف منحنی

بالفاصله پس از عبور از فاز تلفیق )فاز ب در شکل های 1 و 4( 
به فاز نوآوری )ج( قرار می گیرد.

برخی از گرایش های کالن S&T در تاریخ اخیر ایاالت متحده 
برنامه هایــی ملی بوده اند کــه رویه های کلــی مذکور را در 
پیش گرفته اند: برنامه فضایی آپولــو، 1963-1972؛ برنامه 
تحقیق و توســعه تبدیل انرژی هســته ای، از 1980 به بعد؛ 
برنامه تحقیقاتی تغییرات جهانی، از 1989 تاکنون؛ و برنامه 
تحقیق و توســعه فناوری اطالعات و شبکه سازی35، از سال 
1991 تاکنون. هر یک از برنامه های مذکور اهمیت همگرایی 
فناوری های توامندساز را شــناخته ، روی آن سرمایه گذاری 

کرده و تعداد قابل توجهی فناوری واگرا تولید نموده اند.

6- مطالعات موردی برنامه ملی

شکل 4. سرمایه گذاری های معمول انجام شده در یک چرخه همگرایی-واگرایی که با استفاده از داده های برنامه آپولوی ناسا و برنامه فضایی مربوطه توضیح داده شده است: برنامه آپولوی 
سازمان فضایی ناسای ایاالت متحده در سال 1967 انسانی را به کره ماه فرســتاد. این نقطه از فعالیت با پایان فاز تلفیق )ب( )ایجاد نظامی جدید، یعنی فرستادن انسان به ماه( در چرخه 
همگرایی-واگرایی و نیز با اوج سرمایه گذاری دولت در بخش تحقیق و توسعه متناظر است. چنان که در نمودار نشان داده شده است، پس از دستیابی به هدف اولیه برنامه، سرمایه گذاری 

در برنامه اصلی کم شد؛ اما سرمایه گذاری در بخش های کاربردی فاز نتیجه که )بخشی از چرخه های بعدی هستند و( در نمودار مشخص نشده اند، افزایش یافت.

مثالی دیگر از برنامه ای ملی با تأثیری جهانی، برنامه تحقیق 
و توسعه ای است که تحت حمایت ســند راهبردی فناوری 
نانوی ایــاالت متحدهNNI( 36( صورت گرفــت. تخمین زده 
شده بود که حدود 30 سال طول خواهد کشید که تحقیقات 
علمی کنجکاوانه و پراکنده که حدود سال 2000 آغاز شدند 
)آغاز NNI( به فناوری نانویی تبدیل شوند که کاماًل به اقتصاد 
ایاالت متحده راه می یابند )به تشریح فناوری نانو در چرخه 
همگرایی-واگرایی شکل 5 نگاه کنید(. در مرحله همگرایی 
برنامــه تحقیق و توســعه NNI، تالقی دانش )فــاز الف( در 
حوزه های مختلف S&T )انتظام پایین به باال و باال به پایین، 

بخش های مختلف مربوطه، ابزارها و روش های مختلف تحقیق 
و ترکیب نانوساختارها( و در میان رشته های مختلف منجر به 
درک و کنترل مواد در مقیاس نانو شده است. افزایش کنترل 
در مقیاس نانو تلفیق چهار نســل از محصوالت و روش  های 
تولید فناوری نانو را ممکن ســاخته اســت: نانوساختارهای 
غیرفعال37، نانوساختارهای فعال38، نظام های نانوسیستمی 
و نانوسیستم های مولکولی )که بسیاری از آن ها در طراحی 
و اختراع نظام های جدید جای می گیرند(. در مرحله واگرایی 
چرخه پیشــرفت فناوری نانــو، مارپیچ نــوآوری منجر به 
شــکل گیری چندین محصول، کاربرد و کسب و کار جدید 

می شود که ارزش آن ها در ســال 2013 حدود یک میلیارد 
دالر تخمین زده شــده است؛ ارزشــی که پیش بینی شده 
است تا حدود ســال 2020 به 4 میلیارد دالر برسد )فاز ج(. 
پس از این مراحل و در فاز نتیجه، ایجاد رشــته های جدید، 
تشکیل چارچوب های جدید برای تلفیق با فناوری های دیگر 
)مانند علوم و فناوری های زیســتی، اطالعاتی و شناختی( و 
پروژه های اقتصادی-اجتماعی رخ می دهد، که انتظار می رود 
همگی آن ها از سال 2020 تا 2030 )فاز د( و پیش از این که به 
دانشی مورد پذیرش عموم تبدیل شوند)بتوان بر مبنای آنها 
اکتشافات جدید انجام داد( بیشترین ثمردهی را داشته باشند.
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شکل 5. چرخه همگرایی-واگرایی 2020-2030 پیشرفت جهانی فناوری نانو: )الف( همگرایی دانش برای کنترل مواد در مقیاس نانو، )ب( تلفیق و طراحی سیستم و در نتیجه ایجاد چهار 
نسل محصوالت و روش های تولیدی نانو، )ج( فاز نوآوری برای ایجاد کاربردهای جدید و )د( واگرایی در فاز نتیجه برای ایجاد چارچوب های فناوری، تخصص ها و کسب و کارهای جدید.

 S&T چالش های موجود بر ســر راه حاکمیت روند پیشرفت
همراه با تشــدید ســرعت چرخه هــای همگرایی-واگرایی 
پیشــرفت دانش و فناوری، تعداد رو بــه افزایش محققان و 
وسعت فزاینده شــبکه های آن ها و تنش معمول بین فعاالن 
عرصه S&T که اهمیــت آن در جامعه رو به افزایش اســت، 
رشد می کنند. موارد زیر پیشنهاداتی برای استفاده فزاینده از 

همگرایی-واگرایی در روند حاکمیت S&T هستند:
برنامه ریزی بلندمــدت و تخصیص بودجــه بلندمدت باید 
حمایت طولــی بین فازهــای خالقیت، تلفیق، نــوآوری و 
نتیجه)فازهای الف تا د در چرخه شکل 1( را متعادل کنند. این 
به معنای برقراری تعادل بین آموزش و تحقیق، بین برنامه های 
علمی و مهندسی و بین سیاست های مختلف سرمایه گذاری در 
طول چرخه است. نوآوری نقطه ای است که اکتشافات علمی 
و اختراعات فناورانه را به گونه ای ثمربخش به تجاری سازی و 

پذیرش اجتماعی متصل می سازد؛ سرمایه گذاری صرف در 
بخش نوآوری یا بخشی دیگر، چند سالی بیشتر در کل چرخه 
دوام نخواهد داشت. توصیه می کنیم در برنامه ریزی و مدیریت، 
از رویکردهای تکاملی مانند زیست شناسی رایانشی و تکاملی، 
استفاده شــود. باید از تعامالت آزاد، مانند شبکه های دارای 
دسترســی آزاد، به عنوان ابزاری برای ارتقای مارپیچ نوآوری 

در فاز )ج( چرخه و تعامالت بین دیگر فازها، حمایت شود.
حل تنش های موجود بیــن فازهای مختلــف چرخه نیز از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ این تنش ها شامل این مواردند: 
تنش های بین تحقیقات پایین به باال و چشم اندازهای باال به 
پایین، جدال بین دانش و فناوری بر ســر کسب برنامه های 
حمایت مالــی )از مرحلــه همگرایی( و تــالش برای جذب 
برنامه های مالی اجتماعی )از مرحلــه واگرایی(، تنش میان 
برنامه های رشــته ای و برنامه های چالش محور و همچنین 

تنش میان فرصت های ایجاد تعامالت غیررســمی در میان 
شــرکت کنندگان در برنامه های تحقیق و توسعه و تعامالت 

رسمی معمول و سفت و سخت.
تشدید سرعت تبادل اطالعات و به کارگیری چرخه از اهمیت 
باالیی برخوردار است؛ زیرا طبق محاسبات، نتایج نوآوری با 

نسبت معکوس مکعب زمان افزایش خواهند یافت.
باید بر ایجاد روش هایی برای ارتقا و افزایش مقیاس دانش و 
مکانیزم های انتشار فناوری در مرحله واگرایی چرخه تمرکز 

کنیم.
باید در فراینــد حاکمیت S&T، بر آموزش منابع انســانی و 
آماده سازی سازمان های زیربنایی که بتوانند در تمامی فازهای 
پیاپی چرخه های همگرایی-واگرایی عملکرد مؤثری داشته 

باشند، تأکید نماییم.

S&T 7- امکان بهبود نتایج همگرایی-واگرایی در فرایند حاکمیت
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1- quasi-exponential growth pattern

2- science and technology )S&T)

3- knowledge confluence spiral

4- Spin-off

5- biosystem 

6- biological interference mechanisms

7- synthetic biology

8- Metamaterials) به ماده مرکبی گفته می شود که دارای خواص نامتعارف الکترومغناطیس در ساختار وجودی خود است)
9- quantum communications

10- Neuromorphic engineering

11- ages of transitions

12- NASA’s Apollo

13- Gingrich

14- Cantor

15- neurotechnology

16- unmanned vehicles

17- Cloud computing) مدل رایانشی بر پایه شبکه های رایانه ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی با به کارگیری شبکه ارائه می کند)
18- Wilson

19- Roco and Bainbridge

20- mind-cyber-physical systems

21- Smart phones

22- imagers

23- Gyroscopes) وسیله ای برای اندازه گیری و یا حفظ جهت می باشد)
24- microelectromechanical devices

25- packet switching protocols

26- human-computer interface

27- Google Glass )یک برنامه تحقیقاتی است که مربوط به تولید اولیه و ساخت یک نمایشگر می باشد)
28- Constantin Brancusi

29- Divergent

30- innovation rate

31- Metcalfe

32- Moore

33- Kurzweil

34- Michelson

35- Networking and Information Technology Research and Development

36- National Nanotechnology Initiative

37- passive nanostructures

38- active nanostructures

پی نوشت:

منبع:
Convergence-Divergence Process,  Mihail C. Roco, Springer, DOI: 10.1007/978-3-319-04033-2_11-1
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چکیده
 از زمان تجاری سازی اولین پادتن تک دودمانی  در سال 1986، این دسته از محصوالت 
زیست دارویی رشد چشم گیری داشته اند. تا دهم نوامبر 2014، 47 پادتن تک دودمانی 
در ایاالت متحده و اروپا تایید شده و بسیاری نیز در دیگر بازار های جهانی برای درمان 
بیماری های مختلف مورد تایید قرار گرفته اند. بــا روند تایید فعلی حدود 4 محصول 
جدید در سال، تعداد 70 پادتن تک دودمانی تا سال 2020 در بازار خواهد بود و مجموع 

فروش جهانی به حدود 125 میلیارد دالر خواهد رسید.

بازار پادتن های تک دودمانی درمانی
مترجم: پیوند پورمند زیر نظر دکتر سید عباس شجاع الساداتی

گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
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توسعه تجاری پادتن های تک دودمانی درمانی در اوایل دهه 
هشتاد آغاز شد و در ســال 1986 اولین پادتن تک دودمانی 
درمانی، ارتوکلون OKT3، برای جلوگیری از پس زدن پیوند 
کلیه مورد تایید قرار گرفت. از زمان تایید OKT3، پادتن های 
تک دودمانی درمانی و محصوالت مرتبط با پادتن، پروتئین ها  
Fc-fusion، قطعه های پادتن و پادتن های همراه با دارو )که 

جمعا همه ی این ها از این پس پادتن های تک دودمانی نامیده 
می شوند( رشد چشمگیری داشــته و تبدیل به محصوالتی 
دائمی در بازار شــده اند. در حال حاضــر محصوالت پادتن 
تک دودمانی امروزه برای درمان طیف گسترده ای از بیماری ها، 
از بیماری هایی که جمعیت محدود چند هزار نفر یا کمتر را 
شامل می شوند؛ نظیر حمله های شبانه ی هموگلوبینوری  یا 

سندروم های دوره ای مربوط به کرایوپیرین  تا بیماری هایی با 
جمعیت زیاد چند هزار نفری نظیر سرطان و MS و حتی برای 
درمان میلیون ها نفر برای بیماری هایی نظیر آسم و رماتویید 

آرتریت تایید شده اند.

مقدمه

در پی تایید اولین پادتن تک دودمانی در ســال 1986، رشد 
فروش و تایید دیگر محصوالت تا اواخر دهه ی 90 )زمانی که 
اولین پادتن کایمریک مورد تایید قرار گرفت( کند بود. با تایید 
این محصوالت و در پی آن تایید پادتن های انســانی شده و 
سپس کامال انسانی، نرخ تایید محصوالت و فروش محصوالت 
پادتن تک دودمانی به طور ناگهانی افزایش یافت به طوری که 
در ســال 2013، درآمد حاصل از فروش محصوالت پادتن 
تک دودمانی در جهان به حدود 75 میلیارد دالر و تقریبا برابر 

با 50 درصد فروش کل زیست دارو ها رسید.
رشد مســتمر پادتن های تک دودمانی تایید شده، همراه با 
بیش از 300 محصول پادتن تک دودمانی کاندید در دســت 
اقدام، برخی برای اهداف چندگانه، سبب افزایش رشد فروش 
پادتن های تک دودمانی در سال های بعد و هدایت فروش کلی 

همه ی زیست داروها شده است.
همان طوری که در شــکل1 نشان داده شــده است، شمار 
پادتن های تایید شــده در ایاالت متحده و اروپا با تایید 3 تا 
5 محصول جدید در ســال، برای چند ســال گذشته رشد 
یکنواختی دارد. در حالی کــه از 58 پادتن تک دودمانی که 
در اروپا ویا ایاالت متحده از سال 1986تایید شده بودند، 11 
مورد به علل مختلف جمع آوری شدند، 44 پادتن باقی مانده 

همچنان در بازار حاضر اند. 
از میان 47 پادتن تک دودمانی تایید و تجاری شده در اروپا و 
ایاالت متحده تا تاریخ دهم نوامبر 2014 سه مورد در باکتری 
ای.کالی و مابقی در سلول های پستانداران تولید شده اند. از 

محصوالتی که با کشت.
ســلول های پســتانداران تهیه شــده اند، 31 مورد پادتن 
تک دودمانی کامل  تنها، یک مورد پادتن بــا دو ویژگی، دو 
مورد پادتن همراه با دارو، یک مورد پادتن با برچسب رادیویی، 
یک مورد قطعه متصل شونده به پادگن )Fab( وهشت مورد 
پروتئین فیوژن شامل قطعه ثابت پادتن و یک پروتئین غیر 

مرتبط با پادتن بوده است. 
 Fab دو مورد از سه مورد محصول تولید شــده در ای.کالی
هستند و مورد سوم یک پروتئین Fc-fusion است. از میان 
پادتن های کامل، پرولیا  و زگوا  دو محصول متمایز در گرفته 
می شــوند، اگرچه هر دو از یک ماده ی فعال زیستی ساخته 
شده اند. این تصمیم بر اساس این حقیقت که پرولیا و زگوا با 
فرمول بندی و سامانه ی حامل مختلف وگواهی کاربرد زیستی 
مجزای ایاالت متحده موجود هســتند، اتخاذ شــده است. 
فهرست 47 پادتن تک دودمانی تایید شده همچنین شامل 
اولین پادتن های تک دودمانی مشابه تایید شده در اروپاست، 
اینفلکترا  و رمسیما . پادتن تک دودمانی بالک استفاده شده 
Celltri- )برای تولید این زیست همسان ها از یک عرضه کننده 
on( تأمین شده است، با این وجود آن ها به عنوان دو محصول 

مجزا در نظر گرفته شده زیرا محصول دارویی نهایی هر کدام 
به وسیله ی ی یک واحد مجزا تولید شــده و دو تولید کننده 
مجزا برای خروجی هر فرآیند مســئول هستند. عالوه بر این 
برای هر محصول یک مجوز بازاریابــی اروپایی مجزا به ثبت 

رسیده است.
بر اســاس یک مرور موفقیت تاریخی و نرخ برگشت )یعنی 
مدت زمان الزم برای یک محصول تا از یک مرحله توســعه 
به مرحله دیگر برسد( یک کاندیدای توسعه محصول زیست 
دارویی، تقریبا 26 درصــد از محصوالت پادتن تک دودمانی 
که در سال های اخیر وارد فاز دوم آزمون های بالینی انسانی 
می شــوند، نهایتا تاییدیه فروش در بازار را در حدود 7 سال 
برابر با متوسط زمانی آغاز فاز دوم تا تایید آن، کسب می کنند.

بر اساس شمار زیاد کاندیداهای محصوالت پادتن تک دودمانی 
در حال توسعه، انتظار می رود شمار محصوالت تایید شده در 
هر سال، برای سال های آینده تقریبا مشابه یا بیشتر از آنچه 
در چندین سال گذشته بوده است، باشد. در حقیقت، تا دهم 
نوامبر 2014، برای 6 پادتن تک دودمانی اولین تضمین شده 
است و بر اساس نرخ تایید تقریبا 4 پادتن تک دودمانی بر سال، 

تخمین زده می شود تا پایان ســال 2020 بیش از 70 پادتن 
تک دودمانی در بازار موجود باشد.

همسو با نرخ باالتر تایید نسبت به دیگر زیست داروها، فروش 
جهانی پادتن های تک دودمانی ســریع تراز دیگر محصوالت 
در پنج سال اخیر رشد داشته است. شکل )2( شکستن بازار 
فروش پادتن های تک دودمانی را بر اســاس نوع )مثال پادتن 
کامل، پادتن های دارای همراه وقطعات پادتن و...( و سامانه 
تولید )برای مثال کشت سلول پستانداران، تخمیر میکروبی 
و...( نشان می دهد. همان طور که از این داده ها نمایان است، 
فروش پادتن های تک دودمانی، فارق از سامانه تولید از حدود 
39 میلیارد دالر در ســال 2008 تا 75 میلیارد دالر تا سال 
2013، رشدی 90 درصدی داشــته است. در مقایسه، دیگر 
پروتئین های نوترکیب درمانی، در همان بازه زمانی تنها حدود 

26 درصد افزایش داشته اند.
بر اساس فروش افزایشی پادتن های تک دودمانی، مقدار کل 
تولید ساالنه برای برآوردن تقاضای بازار افزایش داشته است. 
همان طور که در شکل 2 نشان داده شده است، نزدیک به 10 
تن پادتن تک دودمانی در سال 2013 در مقایسه با تقریبا 8/6 

رشد بازار پادتن های تک دودمانی

شکل1. تایید ساالنه محصوالت پادتن تک دودمانی. تعداد پادتن  هایی که در هر سال برای اولین بار برای فروش تجاری در امریکا یا 
اروپا از سال  1982 تایید شــده اند. جمع ارقام برابر همه  ی پادتن  های تک دودمانی و محصوالت مرتبط با پادتن  های تک دودمانی 
است. محصوالتی که ابتدا تایید و سپس از بازار جمع  آوری شده اند با رنگ آبی متمایز شده اند و محصوالت موجود در بازار به رنگ سبز 

نمایش داده شده است.  
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تن دیگر پروتئین های نوترکیب تولید شده است. تقاضا برای 
پادتن های تک دودمانی سبب میزان قابل توجه ظرفیت تولید 
جهانی اختصاص داده شده به تولید آن ها و همین طور بهبود 
قابل توجه در روش ها و رویکردهای طراحی و بهینه ســازی 

فرآیندهای تولید پادتن تک دودمانی شده است.
47 پادتن تک دودمانی حاضر در بازار اروپا و ایاالت متحده تا 

دهم نوامبر 2014 در جدول 1 آورده شده اند.
در ســال 2013، 18 مورد از این پادتن هــای تک دودمانی 
)هومیرا ، رمیکید ، انبرل ، ریتوکســان ، اوستین ، هرسپتین 
، لوســنتیس ، اربیتوکس ، ســیناجیس ، ایلی ، سولیریس ، 
تایسابری ، استالرا ، زولیر ، ارنسیا ، سیمپونی ، اکتمرا  و زگوا( 
به فروش ساالنه ی بیش از یک میلیارد دالر  دست یافتند، در 
حالی که شش مورد از این محصوالت )هومیرا، رمیکید، انبرل، 
ریتوکسان، اوستین، هرسپتین( فروش بیش از شش میلیارد 
دالر داشتند. هومیرا، رکورد فروش نزدیک به 11 میلیارد دالر 
باالترین میزان فروشی که تا به حال برای محصوالت زیست 

دارویی ثبت شده است- را بر جای گذاشت.
برای اینکه بیشتر رشد فروش پادتن های تک دودمانی در طول 
ده سال اخیر را برجسته کنیم، نمایه رشد فروش 6 محصول 
پرفروش، با دو محصول پرفــروش پروتئین نو ترکیب تولید 
شده در کشت سلول های پســتانداران )سایتوکینز اوونکس  
و ربیف ( در شکل 3 مقایسه شده اند. شیب ترکیبی متوسط 
رشد ساالنه برای این 6 پادتن تک دودمانی در طول این دوره 
حدود 20 درصد اســت در حالی که بــرای این دو محصول 

پروتئینی لزوما تخت بوده است.
بر اســاس مرور داده های تاریخچه ی فــروش، گزارش های 
ساالنه ی شرکت ها و داده های طرح های فروش جمع آوری 
شده به وسیله ی مشاوران »BioProcess Technology« در 
طرح پایگاه اطالعاتی »bioTRAK«، پیش بینی می شود که 

بازار پادتن های تک دودمانی به رشد خود با نرخ ترکیبی رشد 
سالیانه 8 درصد یا بیشتر در چندین سال آینده ادامه دهد. با 
این روند رشد، فروش پادتن های تک دودمانی فعلی تایید شده 
به عالوه ی پادتن هایی که در سال های پیش رو تایید خواهند 
شد، بازار جهانی پادتن های تک دودمانی را به 94 میلیارد دالر 
در سال 2017 و نزدیک به 125 میلیارد دالر در سال 2020 

هدایت می کند. اظهارات ما با گفته های دیگران همسو است. 
برای مثال گــزارش اخیــر »BCC Research« پیش بینی 
می کند که بازار پادتن هــای تک دودمانی حدود 90 میلیارد 

دالر در سال 2017 خواهد بود.

 جدول 1. محصوالت آنتی بادی مونوکلونال تجاری

نام تجاری
شرکت درخواست کننده

MAA یا BLA 

شرکت گزارش دهنده فروش در ایاالت 

متحده
شرکت گزارش دهنده فروش در اروپا

سال

تایید

فروش جهانی 

سال 2013 

)میلیون دالر(

Abthrax )raxibacumab) Human Genome Science GlaxoSmithKline N/A 2012 23

Actemra )tocilizumab) Roche Roche Roche 2009 1119

Adcetris )brentuximab vedotin) Seattle Genetics Seattle Genetics Takeda Pharmaceutical Co 2011 253

AlprollX )foctor IX Fc fusion protein) Biogen Idec Biogen Idec N/A 2014 Nom

Arcalyst )rilonacept) Regeneron Pharmaceuticals Regeneron Pharmaceuticals N/A 2008 17

Arzerra )ofatumumab) GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline 2009 117

Avastin )bevacizumab) Genentech Roche Roche 2004 6748

Benlysta )belimumab) Human Genome Science GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline 2011 228

Cimzia )certolizumab pegol) UCB UCB UCB 2008 789

Cyramza )ramucirumab) Eli Lilly and Co Eli Lilly and Co N/A 2014 Nom

Eloctate )Factor VIII Fc fusion protein) Biogen Idec Biogen Idec N/A 2014 Nom

Enbrel )etanercept) Immunex Amgen Pfizer 1998 8325
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Entyvio )vedolizumab) Takeda Pharmaceuticals U.S.A Inc Takeda Pharmaceutical Co Takeda Pharmaceutical Co. 2014 Nom

Erbitux )cetuximab) ImClone Systems Bristol-Myers Squibb Merck KGaA 2004 1926

Eylea (aflibercept) Regeneron Pharmaceuticals Regeneron Pharmaceuticals
Bayer Healthcare Pharmaceu-

ticals
2011 1851

Gazyva )obinutuzumab) Genentech Roche Roche 2013 3

Herceptin )trastuzumab) Genentech Roche Roche 1998 6559

Humira )adalimumab) Abbott Laboratories AbbVie AbbVie 2002 10659

Ilaris )canakinumab) Novartis Pharmaceuticals Novartis Pharmaceuticals Novartis Pharmaceuticals 2009 119

Inflectra (infliximab [biosimilar]) Hospira N/A Hospira 2013 1>

Kadcyla )ado-trastuzumab emtansine) Genentech Roche Roche 2013 252

Keytruda )pembrolizumab) Merk & Co. Merck & Co. N/A 2014 Nom

Lemtrada )alemtuzumab) Genzyme Therapeutics N/A Sanofi 2013 3

Lucentis )ranibizumab) Genentech Roche Novartis Pharmaceuticals 2006 4205

Nplate )romiplostim) Amgen Amgen Bristol-Myers Squibb Amgen 2008 427

Nulojix )belatacept) Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb 2011 26

Orencia )abatacept) Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb 2005 1444

Perjeta )pertuzumab) Genentech Roche Roche 2012 352

Prolia )denosumab) Amgen Amgen GlaxoSmithKline 2011 824

Remicade (infliximab) Centocor Johnson & Johnson Merck & Co. 1998 8944

Removab )catumaxomab) Fresenius Biotech N/A NeoPharm Group 2009 5

Remsima (infliximab [biosimilar]) Celltrion N/A Celltrion 2013 1>

ReoPro )abciximab) Centocor Lily N/A 1994 127

Rituxan )rituximab) Genentech Roche Roche 1997 7500

Simponi/ Simponi Aria )golimumab Centocor Ortho Biotech Johnson & Johnson Merck & Co. 2009 1432

Simulect )basiliximab) Novartis Pharmaceuticals Novartis Pharmaceuticals Novartis Pharmaceuticals 1998 30

Soliris )eculizumab) Alexion Pharmaceuticals Alexion Pharmaceuticals Alexion Pharmaceuticals 2007 1551

Stelara )ustekinumab) Janssen-Cilag International Johnson & Johnson Johnson & Johnson 2009 1504

Sylvant )siltuximab) Janssen Biotech Johnson & Johnson Johnson & Johnson 2014 Nom

Synagis )palivizumab) Abbott Laboratories AstraZeneca Abbvie 1998 1887

Tysabri )natalizumab) Biogen Idec Biogen Idec Biogen Idec 2004 1527

Vectibix )panitumumab) Amgen Amgen Amgen 2006 389

Xgeva )denosumab) Amgen Amgen Amgen 2010 1030

Xolair )omalizumab) Genentech Roche Novartis 2003 1465

Yervoy )ipilimumab) Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb 2011 960

Zaltrap (ziv-aflibercept) Sanofi Aventis Sanofi Sanofi 2012 70

Zevalin )ibritumomab tiuxetan) IDEC Pharmaceuticals Spectrum Pharmaceuticals Spectrum Pharmaceuticals 2002 29
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1-monoclonal antibody
2-Fragment Crystallizable
3-Paroxysmal nocturnal hemoglo-
binuria 
4-Cryopyrin-associated periodic 
syndromes
5-Full-length
6-Prolia

7-Xgeva
8-Inflectra
9-Remsima
10-Humira
11-Remicade
12-Enbrel
13-Rituxan
14-Avastin  

15-Herceptin
16-Lucentis
17-Erbitux
18-Synagis
19-Eylea
20-Soliris
21-Tysabri
22-Stelara

23-Xolair
24-Orencia
25-Simponi
26-Actemra
27-Cytokines Avonex
28-Rebif

پی نوشت:

عالقه پیوسته به توسعه پادتن ها تا حد زیادی از توسعه سریع 
دانش و فهم ما نسبت به بیماری ها در سطوح مولکولی نشات 
می گیرد، اگر چه انتظارات باالی اولیه اغلب برآورده نمی شود، 
ژنومیکس، پروتئو میکس و دیگر ابزار های زیست سامانه ای، 
در حقیقت، به پیدا کردن اهداف جدید و مهم تنظیم بیماری ها 
ادامه می دهنــد. پادتن های تک دودمانی اغلب ســریع ترین 
مسیر به اثبات مفهوم بالینی برای فعال سازی، مهار و یا مسدود 
کردن این اهداف جدید را مهیا می ســازد. چون تولید بیشتر 
پادتن های تک دودمانی به راحتی به رویکردهای مبتنی بر پلت 
فرم جوابگوست و پادتن ها به طور کلی بسیار انتخاب گر هستند 
و به خوبی تحمل می شوند، ریسک مشکالت ایمنی پیش بینی 
نشده در آزمایشات بالینی انسانی پادتن های تک دودمانی از 
بسیاری از انواع دیگر محصوالت درمانی کمتر است. بنابراین 
برای بســیاری از این اهداف جدید، پادتن های تک دودمانی 
اغلب اولین گزینه برای توسعه در آزمایش های بالینی هستند. 
اگر مطالعات تایید مفهوم برای این محصوالت موفقیت آمیز 
باشــد، می توانند به سرعت تجاری شــوند و از مزایای اولین 
محصول رسیده به بازار بهره مند شوند. گسترش بازار جهانی 
محصوالت دارویی که نتیجه افزایش جمعیت و افزایش سن 
جمعیت و افزایش اســتانداردهای زندگــی در در بازارهای 
نوظهور است موجب تقویت رشد بازار فروش محصوالت پادتن 
تک دودمانی می شــود. افزون بر این، ارزیابی پیوسته پادتن 
تک دودمانی در کاربردهای جدید و گسترده، موجب تقاضای 
پیوسته برای برای این محصوالت برای مطالعات بالینی و پس 
از آن فروش در کاربرد های تازه تایید شــده، می گردد. هرچه 
صنعت زیست داروها بالغ ترمی شود تعداد و انواع بیماری هایی 
که به طور اقتصادی با پادتن های تک دودمانی درمان می شوند 
افزایش می یابد. به خاطر نیاز به عرضه مقرون به صرفه مقدار 
زیادی از محصول برای کاربرد های حســاس به هزینه مثل 
روماتولوژی و آسم، پیشرفت های اخیر در فناوری های تولید 
پادتن تک دودمانی به طور قابل مالحظــه ای موجب بهبود 
بازده فرآیند و کاهش هزینه های واقعی تولید شده است. در 
نتیجه فرصت روز افزونی برای این محصوالت وجود دارد تا در 
کاربرد ها و بازار های حساس به هزینه نفوذ کنند. از زمانی که 

پتنت هایی که حقــوق منحصربه فردی را برای بســیاری از 
محصوالت با شناخته شده و سود آور پادتن های تک دودمانی 
فراهم می آورد، منقضی می شــود، تمایل رو به رشدی برای 
توسعه زیست مشابه ها به وجود آمده است. در سپتامبر 2013، 
اولین پادتن های تک دودمانی زیست مشــابه فروخته شده 
تحت نام های تجاری رمسیما و اینفلکترا، برای فروش تجاری 
در اروپا مورد تایید قرار گرفت. این نسخه های زیست مشابه از 
پادتن تک دودمانی سودآور رمیکید، اولین مورد از تعداد زیادی 
از پادتن های تک دودمانی هستند که بدون شک برای فروش 
تجاری در اروپا و ایاالت متحده پذیرفته خواهند شد. اگرچه 
تأثیر کنونی این ها و سایر زیست مشابه پادتن های تک دودمانی 
زیســت مشــابه در بازارهای زیســت داروی اروپا و امریکا 

نمی تواند در مراحل اولیه معیار ســنجیده شود، پیش بینی 
می شود هنگامی که این محصوالت زیست مشابه، پذیرش بازار 
را به دست آورد رشد فروش تمام پادتن های تک دودمانی شتاب 
متعادلی داشته باشد.. همچنین تمایل رو به رشدی به زیست 
مشابه های پادتن های تک دودمانی در بازارهای امریکای التین، 
چین، جنوب شرق آسیا، هند و روسیه با چندین محصوالت 
پادتن تک دودمانی تایید شــده در این مناطــق، وجود دارد. 
معرفی این محصوالت در ایــن بازار ها احتماال تأثیر زیادی بر 
فروش پادتن های تک دودمانی در جهــان دارد به طوری که 
زیست مشــابه های پادتن های تک دودمانی در مناطقی که 
هنوز در دسترسی به محصوالت جدید و گران ناتوانند، تایید 

شده است.

عوامل موثر بر رشد بازار پادتن تک دودمانی

شکل 3. فروش ساالنه محصوالت پادتن تک دودمانی. فروش ساالنه شــش محصول پرفروش پادتن تک دودمانی در 
مقایسه با دو پروتئین نوترکیب غیر پادتن اوونکس و ربیف در بازه زمانی 2004 تا 2013. هر پادتن تک دودمانی در سال 
2013 فروشی بیش از 6 بیلیون داشته اســت. اطالعات فروش از طریق گزارشات ساالنه شرکت ها و دیگر منابع عمومی 

بدست آمده است.

تا زمانی که توسعه و تجاری سازی پادتن های تک دودمانی 
بدون افق محدود ادامه می یابد، درس های آموخته شده از 
توسعه پادتن های تک دودمانی پیشــین، در کنار استفاده 

فناوری های جدید و پیشرفته برای تولید و افزایش آشنایی 
دستگاه های نظارتی جهانی با پادتن های تک دودمانی، به 
سلطه پایدار آن ها به عنوان یک دسته عمده از محصوالت 

در سراسر جهان کمک می کند.

منبع: 
Ecker, Dawn M., Susan Dana Jones, and Howard L. Levine. «The therapeutic monoclonal antibody market.» MAbs. Vol. 7. No. 1. Taylor & Francis, 2015.

نتیجه گیری
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ادبیات علمیـ  تخیلی

توسعه طرحی خیالی از رشته های نو ظهور با بهره گیری از

مترجم: ابوالفضل آذرنیا
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بســیاری از دانشــمندان پرکار و خالق )که تعداد زیادی از 
آنها، برنده جایزه نوبل نیز هســتند( عالقه زیادی به فعالیت 
در یک رشــته  هنری دارند و می توان این فعالیت هنری را به 
خالقیتشان در تحقیقات علمی ارتباط داد.  پس در 500 سال 
آینده، انتظار وقوع چه نوآوری هایی را می توان داشت؟ وقوع 
این نوآوری ها در حالی انجام می پذیرد که هنر و علم گرد هم 
 آیند تا انقالب ها متولد شوند. مســلماً همگرایی نانو فناوری، 
زیســت فناوری، فناوری اطالعات و علوم  شناختی )اِنبیک(، 
پیشــرو این انقالب خواهد بود. به منظور شناســایی اهداف 
اِنبیک، پژوهش ها بایســتی به صورت بین رشته ای، نظری و 
مشترک انجام شوند. درست همانند علم که الهام بخش هنر 
است، هنر می تواند محرکی برای حل خالقانه مسائل و تفکر 
منتقدانه باشد؛ در نهایت، دانشمندان باید از تمام ابزار هایی که 
در اختیار دارند، بهره گیرند تا حیطه تخیالت خود را وسعت 
دهند. داســتان های علمی-تخیلی وســیله ای برای کاوش 

احتماالت و آزمودن ایده ها هستند.
تفکر خطی و تک سو برای رفع مشکالت حیاتی پیش رو در 
قرن بیست ویکم کافی نیست. برای درک چگونگی جلوگیری، 
کاهش و یا حذف مشکالت دنیای کنونی و آینده، استفاده از 
یک روش جامع تر که در بر دارنده تفکر با هر دو نیمه راست و 
چپ مغز اســت، ضروری خواهد بود. برای بررسی مشکالت، 
ارایه شــیوه های جدید و نوآورانه  به صورتــی انعطاف پذیر و 
روشنفکرانه، مورد نیاز دانشــمندان و محققان آینده خواهد 
بود. به منظور آمادگی، نظام آموزشــی و محیــط کار باید با 
یکدیگر سازگار باشند و زیر بنایی ساخته شود تا متخصصین 
رشته های مختلف را مورد حمایت قرار دهد. از انیشتین نقل 
شده است که: »دانشمندان بزرگ، هنرمند هم هستند« بدین 
منظور، مدرسه طراحی رود آیلند1، امکان تحصیل در حوزه ها 
و رشته های پژوهشی مختلف مانند رشته های علوم، فناوری، 
مهندســی و ریاضیات )STEM(2 را گســترش داده است، 
به طوری که در آن،  »هنر« به عنوان یک مؤلفه اصلی و ضروری 
تلقی می گردد. هدف برنامه  STEM این است که هنر و طراحی 

به منظور ترویج نوآوری در علم و فناوری، در چهارچوب تعیین 
شده برای این برنامه بکار گرفته شــود. طراحان این برنامه 
معتقدند که نوآوری واقعی زمانی تحقق می یابد که ذهن های 
دانشمندان و فناوران با اندیشه  هنرمندان و طراحان تلفیق 

شود. 
بیش از 50 سال قبل، سخنرانی مشهور سی پی اسنو3 تحت 
عنوان »دو فرهنگ«4 منجر به توســعه بحث داغی در  مورد 
وجه تمایز بین دانشمندان و انسان گرایان شد. ظاهراً اساس 
این عقیده، شکست نظام آموزشــی امروزی است که باعث 
ارتقای تخصص گرایی شده اســت و این دو گانگی را تقویت 
می کند )ایجاد یک دوگانگی نادرســت(. طبق نظریه اسنو، 
این ایده از یک فرهنگ ســوم نشأت می گرفت و مجموعه ای 
از افراد غیر دانشمند را شامل  می شد که می توانستند به  طور 
مؤثری بین دانشمندان و انسان گرایان ارتباط برقرار کنند. در 
چنین فضایی، ادبیات علمی-تخیلی و علم می توانند به طور 
متقابل از یکدیگر تأثیر بپذیرند. داستان های علمی-تخیلی 
مدت هاست که در پژوهش ها و جستجوی راه حل هایی برای 
بزرگترین چالش های جهانی نظیر فقر، بهبود بهداشت و بقا، 
الهام بخش دانش مندان بوده اســت. با توجه به فناوری های 
همگرا، داستان های علمی-تخیلی، پنجره ای به سوی آینده ای 
رضایت بخــش و همکاری های مشــترک در فرآیند نوآوری 
است. به عبارت دیگر، این داســتان ها با روشی عامه پسند، 
نوآوری را به منحصه ظهور می رسانند و به طور بالقوه، در مورد 
پیچیدگی های احتمالی در جهان واقعی هشــدار می دهند. 
ادبیات علمی-تخیلی و ابزار آینده نگــری می توانند به طور 
مؤثری برای گسترش ظرفیت تخیلی دانش آموزان سیستم 
آموزشی K-12 5 بکار روند. قرار گرفتن دانش آموزان در چنین 
فضایی، در شکل گیری عالقه آن ها به علم و فناوری در آینده 
سودمند خواهد بود. نسل آتی دانشمندان تا حد زیادی تحت 
تأثیر کیفیت آموزش دانش آموزان امروزی، دید آن ها نسبت 
به مشکالت و ارائه راه حل ها برای آنها خواهد بود. تلفیق اِنبیک 
با هنر، مکمل  نوآوری ها و خالقیت ها در آینده خواهد بود و 

دانش بشر را به مکانی فراتر از مرز های قابل دسترس امروزی 
سوق می دهد. این تلفیق، نیروی محرکه ای ایجاد می کند که 

کشفیات در زمینه های علم و فناوری را سرعت بخشد.
در راســتای اســتفاده از ادبیات علمی-تخیلــی به منظور 
برانگیختــن حس کنجــکاوی و تخیــل دانش آمــوزان و 
دانشمندان، داستان ســرایی در این حوزه از اهمیت زیادی 
برخوردار است؛ زیرا منجر به تربیت دانش آموزانی قدرتمند 
در روابط اجتماعی می شــود. رندی اولســون6، مؤلف کتاب 
»چنین دانشــمندی نبــاش7«، داستان ســرایی را ابزاری 
پرقدرت برای دانشــمندان تلقی می کند که انتقال اطالعات 
حاصل از تحقیقات دشــوار و غیر جذاب را برای عموم مردم 
ممکن می سازد )اولســون – 2009(. برقراری ارتباط مؤثر با 
عموم مردم، گام مهمی است که مشــارکت دانش آموزان را 
تضمین و اضطراب آنها را تا حد زیادی کاهش می دهد و ترس 
آن ها از فناوری های نو ظهور را از بین می برد. تلفیق اِنبیک با 
هنر، برای نوآوری ها و خالقیت های آینده امری ضروری است 
و دانش انسان ها را به مکانی فراتر از مرز های ممکن امروزی 
سوق می دهد و بدین وسیله، نیروی محرکه ای ایجاد می کند تا 

کشفیات در زمینه های علم و فناوری را سرعت بخشد.
اگر موانع و مرز های ســاختگی بین دانشمندان و هنرمندان 
از میان برداشــته  شــوند، ادبیات علمی-تخیلی می تواند به 
عنوان یک ســکوی پرتاپ، ایفای نقش کــرده و به پرورش 
متقابل رشته ها کمک کند و طرز تفکر جدید در مورد مسائل 
اجتماعی رایج و آتی را بهبود  بخشد. در این مقاله، تأثیر ادبیات 
علمی- تخیلی بر علم، پژوهش های فناورانه و نوآورانه به صورت 
انفرادی و نیز تأثیر آن هنگام تلفیق با زمینه های دیگر مورد 
مطالعه قرار گرفته اســت. همچنین، کاربرد داستان سرایی 
در چند حوزه اصلی زیر به بحث گذارده شــده است: )الف( 
انجام کشــفیات علمی و فناوری؛ )ب( ایجاد یک چشم انداز 
بین رشــته ای برای رفع چالش های پیش رو؛ و )ج( تسهیل 
برقراری ارتباط بین دانشمندان و عموم مردم به منظور کاهش 

موانع برای پذیرش مفاهیم علمی و فناوری از جمله اِنبیک.

ادبیات علمی-تخیلی، علم و هنر را چنان به یکدیگر مربوط 
می سازد که دانشــمندان هنرمند بتوانند به کاوش، بررسی، 
و جســتجو برای فهــم و برقــراری ارتباط با نظــم طبیعی 
جهان بپردازند. به طور کلی، داســتان های علمی-تخیلی به 
صورت زیر تعریف شده اند: »داســتان هایی درباره چگونگی 
تأثیرپذیری مردم از پیشرفت های علمی- تخیلی در آینده.« 
برای دستیابی به اهداف یاد شده، داستان های علمی-تخیلی 
شامل قالب های نوشتاری و دیداری هســتند تا به توصیف 
آینده های آرمانی یا غیرآرمانی بپردازند. این داستان ها دارای 
زیرژانرهایی مانند فضا، ســفر در زمان، تاریخ  سایر کرات، اَبَر  
انسان ها و غیره خواهند بود. مدت زیادی است که نگاه خاص 
به فناوری های درحال ظهور، موضوع داستان ها و فیلم های 

پرطرفدار بوده است.
تومــاس میشــاد8 در  مقاله ســال 2008 خــود، در مورد 
فناوری های همگــرا و داســتان های علمی-تخیلی، چنین 
استدالل می کند که نوآوری و داستان های علمی-تخیلی از 

چند طریق به یکدیگر مرتبط هستند. او توضیح می دهد که 
چگونه چنین داستان هایی به عنوان وسیله  برای نفوذ »روحیه 
مثبت گرایی« علم و فناوری در توده های مردمی بکار می روند 
و برای نمونه، به محبوبیت ژول وِرن9 استناد می کند. او توضیح 
می دهد که چگونه داستان های علمی-تخیلی باعث به وجود 
آمدن »نوآوری«  می شوند. میشــاد برای اثبات ادعای خود، 
به هوگو ِگرنسَبک10، سازنده ی کلمه  »افسانه علمی« اشاره 
می کند. افسانه های علمی، ایده های )اختراعات( الهام بخشی 
برای دانشمندان در دنبال کردن ناشناخته ها هستند. تاکنون 
داستان های علمی-تخیلی به  گونه ای برای »رسانه ای کردن« 
نوآوری ها بکار رفته اند. به طور مشــخص، جلوه های ویژه در 
فیلم سازی، روشــی برای »تبلیغ« فناوری هایی هستند که 
ممکن است وجود داشته باشــند یا هنوز به وجود نیامده اند 

)میشاد – 2008 ِوست فال و اِسالِسر – 200911(. 
رســالت ذاتی داســتان های علمی-تخیلی، هم الهام بخش 
مردم برای رویاپردازی در  مورد آینده و هم دانشمندان برای 

ایجاد نو آوری و خالقیت است. برای نمونه، سریال تلویزیونی 
»سفر به ستاره ها12« ساخته جین روِدنِبری13 در سال 1960، 
مثال متداولی است که در بحث ها پیرامون تأثیر داستان های 
علمی-تخیلی محبوب بر علم و جامعه بکار می رود. ســریال 
»سفر به ســتاره ها« همان قدر که در تجســم فناوری های 
احتمالی پیشگام و موثر بوده اســت، مانند آیینه ای، مسائل 
حســاس جامعه آن زمان را منعکس می کنــد. الزم به ذکر 
است که این سریال کالسیک علمی-تخیلی، مسائلی از قبیل 
نژاد پرستی، برابری جنسیتی، تبعیض طبقاتی، و آداب غلط 
اجتماعی را که امروزه نیز وجود دارند، نقد کرده و الهام بخش 
چندین نسل  از بینندگان برای محقق ساختن فناوری های 
دور از دسترس نیز بوده است. فصل های بعدی سریال »سفر به 
ستاره ها« با نام های »سفر به ستاره ها: نسل بعدی14«، »سفر 
به ستاره ها: نُه فضای عمیق15«، »سفر به ستاره ها: مسافر16« 
و »سفر به ستاره ها: مخاطره17« نیز همانند فصل اول سریال 
»سفر به ســتاره ها« به طرح مســائل اجتماعی پرداخته اند 
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و اثری ماندگاری در چشــم انداز فرهنگ جمعی ما بر  جای 
گذاشته اند. به عالوه، مقاالت متعددی در  مورد چگونگی تأثیر 
سریال »سفر به ستاره ها« )ترایکوردر18( بر نو آوری های جهان 
واقعی نوشته  شــده اند که از جمله این نوآوری ها می توان به 
توسعه دستیار دیجیتالی شخصی )PDAs(19 و تحقیقات بر 
روی دورترارسانی20 اشاره نمود. همچنین، بنیاد ایکس پرایز21 
در سال 2012، مســابقه کوالکام ترایکوردر ایکس پرایز22 را 
که برای ســاخت یک دســتگاه ترایکوردر پزشکی عملیاتی 
راهاندازی شــد، اعالن عمومی کرد و این مســابقه در محل 
نمایشگاه مصرف کنندگان الکترونیکی23 کار خود را آغار کرد. 
در سال 2016، برنده این مســابقه از بین 10 شرکت کننده 

نهایی تعیین شده در سال 2014 مشخص خواهد شد. 
ابــداع ماهــواره ارتباطی، مثــال دیگری از رابطــه متقابل 
داستان های علمی-تخیلی با نوآوری و قابلیت داستان سرایی 
برای الهام بخشی و پیشُبرد علم اســت که ایده پردازی آن به 
آرتور سی کالرک24 نسبت داده می شــود. وی اظهار  داشته 
اســت که این اختراع از داستان های چاپ شــده در کتاب 
»داستان های علمی-تخیلی حیرت انگیز«25 الهام گرفته شده 
است. عالوه بر این، در ماه سپتامبر سال 2014، دانشمندان 
در دانشــگاه روِچسِتر26 با تقلید از شــنل نامرئی هری پاتر27 
در ُرمان های مشــهورش، یک »دســتگاه مخفی کننده«28 
ساختند. به عالوه، در دهه های گذشته، نمونه های بی شماری 
از داستان های علمی-تخیلی الهام بخش در مورد کاوش های 
فضایی، ُربات ها و جهان دیگر توســعه یافته بود. احتماالً این 
مسئله همان چیزی است که  داستان های علمی-تخیلی را از 
سایر انواع ادبی متمایز می کند. این داستان ها قابلیت فراهم 
آوردن فضایی خالقانه را دارنــد که نوآوری می تواند در جای 
جای آن وجود داشته باشد؛ فضایی که حقایق جدیدی را در 
مورد جهان های دیگر بازگو می کند. خیال پردازی نه تنها به ما 
کمک می کند، چیز هایی را خارج از قلمرو تجربه خود تجسم 

کنیم، بلکه تجربیات واقعی ما را نیز جهت می دهد. 
اغلب اهداف و آثار هنرمندان و نویســندگان با تخیل عجین 
هســتند، اما اهداف دانشمندان بر اســاس حقایق و کشف 
واقعیات شــکل می گیرد. تخیل، خوراک خالقیت اســت و 
می تواند در افزایش دانش نیز ســهم بســزایی داشته باشد. 
دکتر تیموتی ویلیامسون29،  استاد درس منطق در دانشگاه 
آکسفورد30 نوشته است: »نقش بدیهی تخیل، زمینه سازی 
برای کشفیات واقعی است. حقیقت این است که دانشمندانی 
که اهل تخیل نیستند، ایده های کاماًل جدید ارائه نمی دهند« 
)ویلیامسون – 2010( همین مساله، دلیل محکمی بر ضرورت 

تقویت روابط مشترک بین نویسندگان و دانشمندان است. 
بسیاری از دانشــمندان برجســته، به صراحت درباره تأثیر 
داســتان های علمی-تخیلی بر زندگی شــخصی و حرفه ای 
خود صحبت کرده و نوشــته اند. برای نمونــه، هیچ کدام از 
دانشــمندانینظیر کارل ِسگان31، میشــیو کاکو32، استفان 
هاوکینگ33، نیل دوگراس تایســون34 و ادویــن هابل35، اثر 
عمیق داستان های علمی-تخیلی را بر تصمیمات خود برای 
ادامه حرفه در رشته دلخواهشان انکار نکرده اند. کارل سگان، 
متخصص فیزیک نجومی، یکی از نویسندگان و راوی سریال 
تلویزیونی »کیهان: یک سفر شخصی36« در سال 1980 بوده 
است. در سال 2014، نیل دوگراس تایسون، متخصص فیزیک 
نجومی، با تأثیرپذیری از کار سگان، به بازسازی و بروز رسانی 
ســریال ســال 1980 پرداخت و آن  را »کیهان: یک اُدیسه 

فضا-زمانی37« نام نهاد. هر دوی این دانشــمندان از قدرت 
بیان علمی-تخیلی استفاده کردند تا تجربه ای از فضا را برای 
بینندگان خود فراهم کنند و در عین حال، مفاهیم پیچیده 
و تخصصی نجوم و فیزیک را برای آنان شرح دهند. در  واقع، 
بســیاری از افرادی که در زمینه های علم و فناوری فعالیت 
دارند، داســتان های علمی-تخیلِی نویســندگانی همچون 
ِری بردبِری38، رابرت ِهینلِین39، آیزاک آســیُموف40 و آرتور 
ســی کالرک را به عنوان یک نیروی خالق تلقی می کنند که 
عامل انتخاب های شــغلی یا زمینه های تحقیقاتی آنان بوده 
اســت. ورای جنبه ســرگرمی این آثار، داستان های علمی-

تخیلی از نظر دانشــمندان، همانند رســانه ای برای اظهار و 
انتقال مفاهیم علم و فناوری است و دانش آدمی را به فراتر از 
مرز های ممکن امروزی سوق می دهد. همچنین، فرصت های 
برابری برای نویسندگان داســتان های علمی-تخیلی وجود 
دارد تا دریابنــد که احتمال وجود چــه چیزهایی به صورت 
باورپذیر و واقعی تر وجود دارد. این بهم پیوستگی و مفهوم اثر 
متقابل داستان پردازی و نوآوری، در کار بَِست41 و همکارانش 
مشاهده می شــود. آن ها مدلی را توسعه دادند که اثر متقابل 
علم و داستان  های علمی-تخیلی را تشریح می کند )بَِست و 

همکاران –  2013 (. 
جای تعجب نیست که زیرساخت های ادبیاتی که داستان های 
علمی-تخیلی و نوآوری را به یکدیگر مربوط می سازد، رو به 
رشد است. نتایج بررسی انجام شــده توسط »موسسه دانش 
ملی42« در سال 2001 نشان می دهند که عالقه مندی مردم 
به داســتان های علمی-تخیلی می تواند بــر نگرش یا رابطه 
آن ها نسبت به علم تأثیرگذار باشــد. همان طور که پیش تر 
گفته شــد، این عالقه مندی می تواند نیــروی محرکهای در 
تصمیم گیری های شغلی باشد و به نظر می رسد موجب تقویت 
دیدگاه های مثبت نسبت به کوشش های انجام شده در زمینه 

علم و فناوری می شود )مانند برنامه فضایی(.
بــه طــور مشــابه، در ســال 
2010، گــروه تحقیقاتــی 
SIGMA43 )گروهی متشــکل 

از نویســندگان داستان های 
علمی-تخیلی کــه به منظور 
آگاه سازی مقامات دولتی گرد 
هــم آمده انــد(، مطالعه ای به 
منظور بررسی میزان اثرگذاری 
داستان های علمی-تخیلی بر 
زندگی شخصی و حرفه ای افراد 
انجام دادند. نتایج این بررسی 
میدانی و سایر مطالعات انجام 
شده نشــان  میدهد که قدرت 
داستان های علمی-تخیلی در 
تأثیرگذاری بر نحوه تفکر مردم 
درباره علم یا ارتبــاط آن ها با 
علم باعث شــده است که این 
داستان ها، ابزار ارتباطی بسیار 
عالی برای آشــنا کردن عموم 
مردم با ایده ها و مفاهیم علمی 

باشند. 
آژانس هــای فــدرال نظیــر 
»دپارتمــان امنیــت داخلی 

آمریــکا )DHS(44« و »ســازمان ملی هوانــوردی و فضایی 
)NASA(« به منظور افزایــش بازدهی فرآیند های خالقانه و 
ایجاد نگرش جدیدی نسبت به مسائل موجود، روابط مشترکی 
با نویسندگان داستان های علمی-تخیلی ترتیب داده اند. از 
 DHS جمله این همکاری ها می توان به درخواست دپارتمان
از نیرو های متخصص گروه سیگما برای پیشنهاد طرحی به 
دولت در خصوص مبارزه با تروریســم اشاره کرد. همچنین، 
بر اساس اخبار منتشر شده در ســال 2011، ناسا همکاری 
بین دانشمندان و مهندســان خود با نویسندگان انتشارات 
تور-فورج45 )انتشارات داستان های علمی-تخیلی معروف( را 
به طور رسمی اعالم کرد تا بدین ترتیب، سریالی از ُرمان های  
مبتنی بر واقعیت را خلق کنند و همیــن اثر، زمینه ای برای 
افزایش ســطح آگاهی و عالقه عموم مردم نســبت به علم، 
فناوری، مهندسی، و ریاضیات باشد. ســازمان ناسا امیدوار 
است با سرعت بخشیدن به جذب نیرو و تربیت دانش آموزان 
برای رشــته های خاص، توانایی های این ســازمان را بهبود 
داده و نیروی کار آینــده را تأمین کند. اولیــن اثر همکاری 
ناسا با انتشارات تور-فورج، کتابی تحت عنوان »ستونی برای 
آسمان46« بوده است که در ماه دسامبر سال 2013  منتشر 
شد. این کتاب، داستان چهار نفر را بازگو می کند که درصدد 
ساختن برجی هســتند که به فضا برســد و بدین ترتیب، از 
انرژی خورشیدی بهره برده و برای همیشه انسان  ها را با یک 
منبع انرژی ارزان قیمت تأمین نمایند. به طور  مشابه، شرکت 
اینتل47، پروژه »فردا« را کلید زده است تا با استفاده از تلفیق 
علم و داســتان های علمی-تخیلی مبتنی بر واقعیت، همراه 
با مکالمات تصویری از دانشــمندان و مؤلفان داســتان های 
علمی-تخیلی، متخصصان مشــهور دنیا، طرفداران و مردم 

عادی، آینده های احتمالی را مورد بررسی قرار دهد. 

شکل 1. پیش بینی های 50 سال آینده )دیدگاه  آمریکایی ها از آینده و فناوری(، مرکز 
تحقیقاتی پیو48، واشنگتن، آوریل 2014(49.
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مقاالت

در اواخر دهه 1990 تا اواسط دهه اول قرن جدید، »سازمان 
حفاظت از محیط  زیســت50«، »مرکز پژوهشی و بین المللی 
وودُرو ویلسون«51، و »مؤسسه آینده های جایگزین52«، در یک 
طرح جامع برنامه ریزی برای ارتقای سطح تفکرات راهبردی، 
در سازمان حفاظت از محیط  زیست، مشارکت به عمل آوردند. 
تالش های انجام شده در این راســتا، بین رشته ای بوده اند و 
عموماً همکاری بین دانشــمندان، نویسندگان داستان های 
علمی-تخیلی، ســازندگان بازی های رایانــه ای، هنرمندان 
خالق و سایر افراد ذینفع را شامل می شد. این فعالیت علی رغم 
مدت زمان کوتاه،  منجر به اقدامات پیشگامانه ای در زمینه های 
فناوری  نانو و زهر شناسی محاســباتی53 گردید و در پوشش 
فعالیت های مشارکتی عمومی، اطالع رسانی شد )اولسون و 

استریت54 –2002 (.
در سایه این یافته ها بود که نویسندگان و دانشمندان به صورت 
آگاهانه تری با یکدیگر به همــکاری پرداخته و درصدد رفع 
بزرگترین چالش های جهان کنونی با هدف ساخت آینده ای 
بهتر برآمدند. برای نمونه، در دانشگاه ایالتی آریزونا55، »مرکز 
علم و ایده پــردازی«، در حال همکاری با شــرکت اینتل و 
»انجمن علوم و جامعه56« است تا علوم انسانی، هنر، و علم را 
تلفیق نموده و مشارکت عمومی گسترده ای را به وجود آورد. 
این مجموعه، دانشمندان، مهندسان، نویسندگان، هنرمندان، 
و ســایرین را گرد  هم آورده اســت تا تفکر خالقانه ای را بین 
رشــته های مختلف ترویج دهد. چنین همکاری هایی برای 
نوشتن داســتان های علمی-تخیلی، دانشمندان و محققان 
را قادر می ســازد تا نظر عموم مردم را جلب کرده و مفاهیم 
دشــوار و پیچیده را برای درک بهتر موضوعات بیان نمایند. 
عالوه بر  این، »بنیاد علوم خالقانه57« نیز به عنوان یک مؤسسه 
خیریه داوطلبانه، به دنبال طراحی، حمایت، تحقیق و بهبود 
روش هایی اســت که از فرآیند های تفکر خالقانه، به عنوان 
بخشی از نوآوری های علمی و مهندسی استفاده می کند. این 
کار از طریق فعالیت های گوناگونی نظیر تشویق کارگاه های 
آموزشی و حمایت از آنها، برگزاری سمینار ها، کنفرانس ها، 
انتشار مجالت و نشریات، و حمایت از انجام پروژه ها صورت 
می گیرد. برای نمونه، این بنیاد از ســال 2010 به حمایت از 
یک رویداد بین المللی ســاالنه پرداخته است تا داستان های 
علمی-تخیلی مبتنی بر حقایق علمی، اکتشاف مفاهیم جهان 

واقعی، و استفاده از فناوری های آینده را ترویج دهد. 
اهمیت مشارکت عمومی برای پذیرش فناوری  ها، به صورت 
گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است. در سال 2014، مرکز 
تحقیقاتی پیو در مقاله ای که در مجله اسمیتسونَین59 منتشر 
شد، از مردم آمریکا در  مورد پیشرفت ها در آینده نزدیک نظیر 
ُرباتیک و مهندسی زیستی، و نیز احتماالت آینده مانند ارتباط 
دورترارسانی و سکونت فضایی نظرسنجی کرد. همچنین، از 
پاسخ دهندگان خواسته شده است تا احســاس و نظر خود 
را درباره پیشــرفت های نو ظهور فناوری که ممکن است در 
آینده ای نزدیک به طور گســترده مورد  استفاده قرار گیرند، 
بیان نمایند. با  توجه به نتایج این بررسی در شکل های 1 و 2، 
مردم آمریکا نسبتاً سطح توقع باالیی از برخی پیشرفت های 
علمی مهم تا 50 سال آینده دارند، اما در مورد پیشرفت های 
کوتاه مدت کــه از نظر آن هــا، بحث برانگیــز و منفی تلقی 
می شوند، دارای نگرانی هایی هســتند )مرکز تحقیقاتی پیو 
– 2014 (. اگرچه در اختیار داشتن چنین اطالعاتی سودمند 
است، اما درک چگونگی شکل گیری این دیدگاه ها  و توسعه 

آنها بر اســاس حقایق علمی 
یا مباحــث علمی-تخیلی ، از 
اهمیت بیشــتری برخوردار 

است.
 به عالوه، داستان های علمی-
تخیلــی، ابزار مؤثــری برای 
تشــویق مردم به تفکر درباره 
آینده دلخواه خود هســتند. 
داســتان های علمی-تخیلی 
و طرح های مبتنــی بر آن ها، 
روش های قانع کننده ای برای 
کار بر روی ســؤاالت سخت و 
توانایی در  نظر گرفتن گستره 
وسیعی از آینده های جایگزین 
بــا درکــی منتقدانــه ارائه 
می دهند. این روش ها مبتنی 
بر درک جامعه از فناوری مورد 
نظر اســت که می تواند منجر 
به تغییر زندگی مردم شــود 
یا حتی راه ترقی انســان ها را 

تغییر دهد. موجوداتی که به صورت ژنتیکی اصالح  شده اند، 
اغلب به عنوان نمونه ای از نتایج فناوری های بحث برانگیزی 
مطرح می شوند که بخش قابل توجهی از مردم با آن مخالف 
هستند. خطرات مشاهده  شــده و کمبود اعتماد  به نفس در 
مؤسسات، مانعی در برابر پذیرش چنین دستاورد هایی است. 
شــرکت دادن زود هنگام مردم یا اصطالحــاً »تعامل پایین 
به باال«، روشــی است که در شناســایی دیدگاه  های مردم و 
نگرانی آنان درباره فناوری های بحث بر انگیزی مانند اصالح 
ژنتیکی موجودات زنده، موفق عمل کرده است. شدید ترین 
واکنش ها را اتحادیه اروپا از خود نشان داد؛ هرچند زمانی که 
روش تعامل پایین به باال بکار گرفته شد و محصوالت به شیوه 
مناسبی برچسب زنی شــدند، برخی از ترس ها و تردید های 
عمومی برطــرف گردید. علی رغم بکار گیــری این  روش ها، 
همچنان موجودات اصالح شــده ژنتیکی در مناطقی که این 
غذاها به وفــور وجود دارند، به عنــوان موضوعی برای بحث 
و جدال مطرح هستند. دانشــمندان می توانند داستان های 
علمی-تخیلی و طرح های مبتنی بر آن ها را به عنوان ابزاری 
برای غلبه بر ترس از نا شناخته ها بکار بگیرند. چنین داستان ها 
و طرح هایی می توانند دیالــوگ و ارتباط متفاوتی بین مردم 
عادی با دانشمندان، مهندســان و گروه های خالق به وجود 
آورند. همواره ُمدل هایی برای شکل گیری همکاری  ها در علوم 
مختلف و تصمیم گیری های فناورانه وجود داشــته است؛ اما 
تاریخ ثابت کرده است که توجه به جنبه های معنوی، اخالقی، 
و فهم عموم مردم از فناوری های نو ظهور، همواره آن طوری 
که باید، نقش خود را ایفا نکرده است. انتقال مفاهیم علمی با 
روش های موجود و قابل بازگویی بــه مردم می تواند اعتماد، 
پذیرش و درک عمومی را تقویت کند؛ مولفه ای که برای ادامه 
تحقیقات در زمینه  اِنبیک ضروری به نظر می رسد. این رویکرد 
با در نظر گرفتن تغییرات سریع فناوری ها از اهمیت  بسزایی 
برخوردار اســت. مفهوم پذیرش عمومــی، موضوعی جزئی 
نیست. مطالعات در ایاالت متحده آمریکا و سایر کشورهای 
توســعه یافته، نشــان داده اند که معموالً علم به عنوان یک 
کاالی عمومی تلقی می شود، اما علی رغم چنین دیدگاهی، 

سطح ســواد علمی بین افراد غیر حرفه ای بسیار پایین است. 
درک عمومی می تواند به شدت توســط اسطوره های قومی 
و تئوری های توطئه تحــت تأثیر قرار گیرد. ممکن اســت 
عمل گرایی در طیفی از عموم مردم غالباً با اهداف تحقیقات 
و کاوش های علمی در تضاد باشد؛ زیرا مردم در اکثر مواقع، 
آن ها را جاه طلبانه و بــی ارتباط با منافع جمعی جامعه تلقی 

می کنند. 
درباره  تغییرات فناوری، ِری کورزِویل60، دانشمند و مخترع، 
پیش بینی کرده است که در سال های آینده، شتاب تغییرات 
فناوری و نو آوری های مخرب در مقیاس و سرعت بی سابقه ای 
رخ خواهــد داد. بنا بر فــرض او، تغییرات فنــاوری به جای 
اینکه خطی باشد، به صورت نمایی رشد خواهد کرد. انتظار 
می رود کــه دنیا در قرن حاضر، با ســرعت امــروزی بتواند 
تجربه پیشــرفتی معادل 20000  ســال را داشــته باشد                 
)کورزِویل – 2001 (. برای تأیید این پیش بینی، محققان باید 
مفاهیم رشــته های همگرا را درک کنند تا بتوانند از مزایای 
اِنبیک بهره برده و خطــرات آن  را کاهش دهند. برای تحقق 
این امر، می بایست به روش هایی اهتمام ورزید که در تصورات 
علمی جرقه ای ایجاد کرده، خالقیت را پرورش داده و تفکرات 
خیال پردازانه را برانگیزانند. عالوه بر توسعه طرح، روش های 
بســیاری نظیر تحلیل آینده، الگوســازی علمی-تخیلی و 
شبیه سازی نیز وجود دارند که تمامی آن ها توسط داستان های 
علمی-تخیلی در بســتر جامعه رواج یافته و آن را تحت تأثیر 
قرار داده اند. برای نمونه، آینده نگــری )طرح های مبتنی بر 
پیش بینی( شباهت های بســیاری به ادبیات علمی-تخیلی 
دارند. هردوی آن ها از شیوه روایی برای کشف جهان آینده از 
طریق برون یابی آن با استفاده از زمان حال استفاده می کنند. 
تنها نقطه احتمالی اختالف این دو دیدگاه، در نوع انگیزه است 

)کاسکیو –2014 61(. 
الگوسازی علمی-تخیلی نیز از ســنت غنی داستان سرایی 
به عنوان روشــی برای بررســی تأثیر مفاهیم فناوری های 
نو ظهور بر جوامع آینده بهره  می گیرد. در ابتدا، نمونه سازی 
علمی-تخیلی به عنوان ابــزاری برای مهندســان، در نظر 

شکل 2. دیدگاه ها درباره تغییرات کوتاه مدت )دیدگاه  آمریکایی ها درباره آینده و فناوری(، 
مرکز تحقیقاتی پیو، واشنگتن، آوریل 2014(58
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همان طورکه ما برای بهتر دیدن از هر دو چشم خود استفاده 
می کنیم، باید از هر دو نیمه مغز خــود نیز بهره ببریم؛ نیمه 
تحلیل گر و منطقی در سمت چپ و نیمه خالق و خیال پرداز 
در سمت راست. اســتفاده کامل از مغز منجر به دستیابی به 
گزینه ها و راه حل هایی می گردد که پاسخگوی هزاران چالشی 
است که جهان و جامعه جهانی با آن ها در آینده دست و پنجه 
نرم خواهند کــرد. در کنار تالش برای دســتیابی به دنیایی 
مقاوم و انعطاف پذیر، ساختار های آموزشی، دولتی و سازمانی 
بایستی با رشته های مجزای علم و علوم انسانی تلفیق شوند 
تا خود را برای همگام شدن با رشد سریع نوآوری هایی که در 
علوم و فناوری رخ خواهد داد آماده کنند؛ در غیر این صورت، 
امکان پیشرفت در قالب یک جامعه جهانی از بین خواهد رفت. 
توانایی در ایجاد فناوری های نوظهور و گسترش موفق آن، به 
تلفیق علم و هنر بستگی دارد. یکی از راه های دستیابی به این 
هدف، استفاده همزمان از داستان های علمی-تخیلی در کنار 
طرح ریزی برای آینده است تا به افزایش آگاهی درباره توسعه  
اخالقی و قانونی فناوری های نوین، نظیر فناوری های همگرای 

اِنبیک کمک نماید.
استفاده از طرح های مبتنی بر آینده، در کنار ادبیات علمی-

تخیلی )که می تواند چهارچوبــی عملی ارائه دهد(، منجر به 
فعال شدن قوه تخیل و خالقیت و رشــد تفکر می شود، و در 
 نهایت، دســتیابی به راه حل های مؤثر و خالقانه و ایده هایی 
برای مقابله با مشکالت و تردید ها را امکان پذیر می سازد. روند 
افزایش تقاضای مؤسسات حامِی تحقیقات خصوصی و دولتی 
برای گروه های تحقیقاتی بین رشته ای، گواه این موضوع است 
که تحقق ایده های جدید، در گــرو متفکرانی در زمینه های 
مختلف  است که هماهنگ با یکدیگر کار می کنند. دیدگاه های 
مختلفی که برای مســائل دشــوار علمی مطرح می شوند، 
می توانند منجر به ایجاد راه حل های جامع تر و قانع کننده تر 
شوند. راه حل هایی که با همکاری های جمعی و چند رشته ای 

به دست آمده اند، عموماً پایدارتر از راه حل های ارائه شده در 
فعالیت ها و تفکرات مستقل هستند. 

نظام آموزشی می تواند با تکیه بر جنبه سرگرمی داستان های 
علمی-تخیلی، عالقــه دانش آموزان) مقطــع راهنمایی( را 
به آینده علمی جلب نماید. به دلیل این که نظام آموزشــی، 
به اهمیت تعلیم جامع دانش آمــوزان )مقطع راهنمایی( پی 
برده است، تلفیق علوم انسانی با ســایر علوم باعث می شود 
دانش آموزانی بــا مهارت های مختلف وارد دبیرســتان ها و 
دانشگاه ها شــوند. چنین برنامه ای نه تنها باعث می شود که 
دانش آموزان بیشــتری وارد عرصه علم شــوند، بلکه مسیر 
دستیابی به دیدی وسیع تر نسبت به جهان، حل مسئله، تفکر 
خالقانه و اکتشافات نوین علمی را نیز به آن ها نشان می دهد. 
عالوه بر این، تربیت نسل جدیدی از دانشــمندان به عنوان 
عضوی از جامعه جهانی که بتوانند ماهرانه بین علوم انسانی 
و ســایر علوم حرکت کنند، به طور بالقوه منجر به کشــف 
دستاورد های علمی و فناوری خواهد شد که ما در حال حاضر 
تنها می توانیم آن ها را در خیال خود تصور کنیم. راه حل های 
پایدار منجر به بهبود شــرایط زندگی انســان ها در رابطه با 
مسائل جهانی نظیر ریشــه کن کردن فقر، تهیه آب پاکیزه 
و شــرایط زندگی ســالم، تولید انرژی پاک، و از بین بردن 

آالینده ها خواهند شد. 
بکار گیری داستان های علمی-تخیلی به عنوان ابزاری برای 
برقراری ارتباط با مردم درباره مســائل اجتماعِی ناشــی از 
فناوری های نو ظهور، می تواند بسیار مؤثر باشد؛ زیرا منجر به 
ایجاد مسیری برای بحث منصفانه در رابطه با توسعه فناوری ها 
خواهد شد. همچنین، داستان های علمی-تخیلی می توانند به 
عنوان ابزاری برای سنجش نظرات و دیدگاه های عمومی مورد 
اســتفاده قرار گیرند؛ زیرا درک دیدگاه های عمومی درباره 
دســتاورد های گوناگون فناوری موجب رفع تصورات غلط، 
کاهش ترس  نا به جا و افزایش اطمینان عمومی به جامعه علمی 

می شود )َسِوج و همکاران – 201368(. 
اگرچه در حال حاضر، تالش هایی در راستای احیای انجمن 
علوم انسانی و ســایر علوم صورت گرفته است، اما برنامه ای 
مداوم، متمرکز و مدون برای تحقق این هدف مورد  نیاز است. 
دانشــمندان باید به گونه ای ترغیب شوند که از داستان های 
علمی-تخیلی )هم به عنــوان خواننده و هم نویســنده( به 
عنوان یک تمرین ذهنی برای شــکل گیری و بیان ایده های 
الهام بخش، مشتاقانه استقبال نمایند. هیچ روش منحصر به 
فردی از تعامل بین نویسندگان و دانشمندان وجود ندارد که 
بتواند یک همکاری موفق را توصیف کند، بلکه هر دو گروه  باید 
برای دستیابی به تجربه یک همکاری موفق، به سعی و خطا 
بپردازند؛ زیرا نقاط مشترک زیادی بین دو گروه وجود دارد؛ 

در واقع، هر دو خیال پرداز و عملگرا هستند. 
و کالم آخر این که بکارگیری چنین طرح هایی توسط مراکز 
علمی، صنایع، و دولت ها با اســتفاده از داستان های علمی-

تخیلی، ابزار قدرتمندی برای رویارویی با چالش های کنونی 
و آتی جوامع خواهد بود. این ابزار بایستی در اختیار ذهن های 
خالق و متفکری که حاصل آموزش های بین رشته ای هستند، 
قرار گیرد. دو حوزه علوم انســانی و علوم تجربی که در حال 
حاضر، از یکدیگر جدا افتاده اند، باید همانند صد ها سال پیش 
مجدداً در ارتباط نزدیک تری با یکدیگر قرار گیرند. احتماالً 
چنین تلفیقی منجر به وقوع انقالبی در داستان های علمی-
تخیلی جدید می شود و پیدایش طرح های خالقانه و نوآورانه 
را نوید دهد. توســعه موفق چنین طرح هایــی، الهام بخش 
دانشــمندان در دســتیابی به راه حل های قوی تر، پایدارتر و 
مفیدتر خواهد بود و کیفیت زندگی در جامعه جهانی را بهبود 
خواهد بخشید. پس بیایید برای نوشتن کتابی خالقانه درباره 

آینده و برای آینده تالش کنیم.

گرفته شــد تا به فرآیند طراحی کمک کند؛ اما کاربرد آن با 
جلب توجه آینده نگران شــرکت اینتل همانند برایان دیوید 
جانسون62 توســعه یافت، زیرا آن ها می توانند با استفاده از 
همین الگوسازی ها، مسائل عمیق تری را در زمینه گسترش 
فناوری پشت سر بگذارند. »پروژه فردا«ی شرکت اینتل، به 
حمایت از مسابقات نویسندگی با تمرکز بر داستان های تخیلی 
مبتنی بر واقعیت های علمی پرداخته  اســت تا بدین ترتیب 
ابزاری برای کشــف آینــده جایگزین فراهــم آورد. تاکنون 
چندین متن ادبی به چاپ رسیده اند تا زبان مشترکی را برای 
بیان تصورات درباره آینده ای مطلوب و روش های اجتناب از 
نتایج زیان بار و احتمالی آن ارائه دهند. شبیه ســازی و بازی  
نیز ابزار های مؤثری برای آزمودن فرضیات در مجموعه های 
پیچیده به شمار می روند. با توجه به ویژگی های فرآیند توسعه 
فناوری، بازی های رایانه ای بسیار جدی تلقی می شوند، زیرا 
محیط امن و هیجان انگیزی  برای بررســی واکنش مردم به 
فناوری های جدید و آزمودن نتایج مورد انتظار یا افشای نتایج 
فناورانه نامطلوبی که قباًل کشف نشده بود، فراهم می آورند. 
پروژه هایی نظیر »طرح ملی بازی های جدی63« که در سال 
2002  توسط بِن ســاویر64 و دیوید ِرِجســکی65  خلق شد، 
بازی های جدی را به صورت زیر تعریف کردند: »کاربردهای 
فناوری موجود، که تا فراتر از بازار بازی های ویدیویی گسترش 

یافته و شامل آموزش، کشف قوانین، تجزیه و تحلیل، تجسم، 
شبیه سازی، تحصیالت، سالمت و درمان می شود«. ماهیت 
نظری و انتزاعی موضوعات بازی های رایانه ای و داستان های 
علمی-تخیلی منجر به ایجاد یک انجمن داستان سرایی شده 
است تا بتواند حقایق دیگر را آزموده و از کجروی های احتمالی 
در مواجهه بــا مجموعه های پیچیــده اجتماعی، اقتصادی، 
فناورانه، و محیطی جلوگیری نماید.  علم، فناوری، و جامعه 
با یکدیگر تکامل می یابند. نیاز به حل و فصل مسائل پیچیده 
اجتماعی که روز به روز در حال افزایش هستند، بر روش انجام 
پژوهش، تأثیرگذار اســت. تحقیقات در زمینه اِنبیک نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. شیوه های نو ظهور در علم منجر 
به توسعه روش های بین رشــته ای با دیدگاه ها و ارزش های 
متفاوت  شده است. حتی این شیوه ها موقعیتی برای مشارکت 
بیشتر دانشمندان و افراد ذینفع فراهم می آورند و در عین حال، 
بستری برای بررسی چگونگی انجام تحقیقات و موضوع آنها 
ایجاد می کنند؛ به ویژه، اگر این تحقیقات در  راســتای رفع 
چالش های اجتماعی باشــند. این موضوع، کشف فرآیند ها 
توسط ابزار های یاد شده را پیچیده تر می کند. چنین ابزار هایی 
به هیچ وجه نماینــده روش های تحقیــق در زمینه اِنبیک 
نیســتند، اما می توانند در زمینه داستان های علمی-تخیلی 
و نوآوری ، ابزار مناســبی برای فعال کردن قوه تخیل  باشند. 

الگوسازی در داستان های علمی-تخیلی، به نوبه خود نوعی 
از خیال پردازی اســت و به طور بالقوه، با برانگیختن عناصر 
تفکر راهبردی در فرآیند تحقیق و توســعه، ارزش زیادی به 

وجود می آورند. 
همان طور که قباًل اشــاره شــد، خالقیت، قلب فرآیند های 
علمی و هنری اســت. برای شــناخت جهان، هم علم و هم 
هنر می توانند با استفاده از شــیوه های مختلف به یک نقطه 
ختم شوند. اَلِکســا رایت66، هنرمندی اهل لندن و دکتر آلف 
لینی67، متخصص فیزیک پزشــکی، درباره ماهیت و چون و 
چرای همکاری هنرمند و دانشمند آثاری منتشر کرده اند. بر 
اساس دیدگاه آنها، علم عمدتاً بر تغییر رابطه فیزیکی انسان 
با جهان طبیعت تمرکز دارد و هنر به سمت یک درک فلسفی 
و احساسی جهت گیری نموده اســت )رایت و لینی – 2006 
(. آن هــا در ادامه بیان کرده اند که هر دوی این رشــته ها در 
عالی ترین سطح خود برای دســتیابی به اکتشافات جدید، 
نیازمند عملکرد های تخیلی هستند. ایده های انقالبی در علم 
و هنر زمانی شکل می گیرند که مرزهای شناخته شده، مورد 
آزمون قرار گیرند. داســتان های علمی-تخیلی و طرح های 
مبتنی بر واقعیت های علمی می توانند فضایی برای همکاری 
نویســندگان و دانشــمندان فراهم کنند و زندگی خالقانه 

جدیدی به آن ها ببخشند.

نتیجه گیری
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علوم همگرا از دیدگاه

دکتر ریچارد استنلی ویلیامز 
HP محقق آزمایشگاه

مصاحبه

دکتر ریچارد استنلی ویلیامز1، متولد 1951میالدی، دارای تخصص زمینه فناوری می باشد. وی از محققان 
ارشد آزمایشگاه کوانتوم شرکت HP و دارای بیش از 57 پتنت رسمی ثبت شده است. او در آزمایشگاه کوانتوم 
شــرکت HP، رهبری گروهی را بر عهده دارد که بر روی حالت جامد ممریســتورها 2تحقیق و توسعه انجام 
می دهند. وی مدرک کارشناسی خود را در سال 1974 در رشته  شیمی فیزیک و در دانشگاه رایس اخذ نمود. 
همچنین دوره دکترای خود را در دانشگاه برکلی گذراند. وی قبل از پیوستن به شرکت HP مدتی در دانشگاه 
لس آنجلس از اعضای هیات علمی آنجا بوده است. ایشان در طی سال های 2000 تا 2007 جوایز متعددی 

را دریافت نموده است.
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مصاحبه
به عنوان اولین سوال لطفا بفرمایید نظر شما 

درباره فناوری های همگرا چیست؟
به نظر من فناوری های همگرا یک فرصت به شــمار می آید. 
این فرصت با گردهم آوری محققان با تجربه، دستاوردهایی را 
به ارمغان می آورد که همه را نسبت به نتایج خود شگفت زده 
می کند. معموال من در آزمایشگاهم در مورد لحظه اکتشاف  
صحبت می کنم. لحظه اکتشاف از منظر تاریخی زمانی اتفاق 
می افتد که محققی تنها در حال فکر و اندیشه است و ناگهان 
ایده ای جذاب به ذهنش خطور می کند. در این لحظه اســت 
که فرد محقق به اطراف می رود و در مورد ایده اش با دیگران 
صحبت می کند؛ اما هم اکنون و در عصر حاضر این اتفاق به 
ســختی  برای یک محقق تنها، رخ می دهد. بر اساس تجربه 
من، این اتفاق در حال حاضر هنگامی رخ می دهد که چندین 
محقق با تجربه کامال متفاوت و دارای فهم کامل و عمیق در 
حوزه علمی خود، گرد هم آیند و باهــم ارتباط علمی برقرار 
کنند؛ در نتیجه آن ها ناگهان به این نتیجه می رســند که  با 
همکاری هم می توانند مسایلی را حل نمایند که به تنهایی قادر 
به حل آن ها نبوده اند و حتی شاید هیچ شخص دیگری نیز به 

تنهایی نمی توانست این مسائل را حل نماید.

همگرایی به چه نحوی می تواند بر روی کار 
شما اثر گذار باشد؟

در شغل فعلی بنده که حوزه کامپیوتر، بخش فناوری اطالعات 
و بخش عمومی است؛  فناوری همگرا به این معنی است که از 
نقشه  راه فناوری خودمان که در چهل سال اخیر به دنبال آن 
بودیم، بگذریم و به سطح باالتری دست پیدا کنیم؛ یعنی ما به 

دنبال پرش کوانتومی  هستیم. در این سطح از تفکر است 
که ما به دنبال اصولی برای استفاده از ایده های حوزه هایی 
مانند روان شناســی، جامعه شناســی و عصب شناسی در  
تحقیقات چند دهه اخیر هســتیم. در ادامه این مفاهیم در 
نرم افزارها و ســخت افزرهای ما قرارداده می شوند و باعث 
رشد قدرت سیستم های اطالعاتی، رایانه ها و سیستم های 
ارتباطی)شــبکه( ما به صورت نمایی می گردند؛ رشــدی 
که در گذشته اصال نبوده است و ما شــاهد آن نبوده ایم. ما 
معتقدیم، این امر ممکن اســت؛ چرا که ما نمونه ای مانند 
مغز انسان را در مقابل خود داریم. مغز انسان نوعی ماشین 
محاسباتی است که شاید یک میلیون بار بهینه تر در اجرای 
بعضی کارکردها باشد. کارکردهایی که سیستم های کنونی 
ما در حال انجام  آن ها هســتند. اگرچه بعضی عملیات ها و 
فعالیت ها هستند که مغز ما نمی تواند به خوبی آن ها را انجام 
دهد؛ اما اکثر محاسباتی که در حال حاضر انجام می شود. 
به طور مثال محاســبات ابری، جســتجو و انــواع مختلف 
الگوریتم های تصمیم گیری نیازی به دقت محاســباتی تا 
حد 5 رقم قابل توجه  ندارند. در واقع ما به دنبال محاسبه 
سود و زیان نیستیم، بلکه می خواهیم تنها برای امور روزمره 
تصمیم بگیریم. این نوع از محاســبات، پارادایمی متفاوت 
از روند توســعه ماشین هایی می باشــند که در حال حاضر 
می سازیم؛ به همین دلیل معتقدم، می توانیم سود به سزایی 
از طریق بهره وری حوزه های الهام گرفته شــده زیســتی و 
آموخته های آنان، ببریم و به کمک آنان می توانیم معماری 
سخت افزاری و پلتفرم نرم افزاری خود را ارتقا یا از نو بسازیم.

آیا می توانید از کاربردهای فناوری های الهام 
گرفته شده زیستی مثالی بزنید؟

از جمله کاربردهای الگوریتم های الهام گرفته شــده زیستی 
که بنده بررســی کردم، می توان به آنالیز داده هایی مرتبط با 
حواس چندگانه  اشاره داشت. اگر به دنیای اطراف خود فکر 
کنید، مســائل مختلفی در حال وقوع است که شما دوست 
دارید در مورد آنها به صورت گسترده بدانید. به همین دلیل ما 
ساختارهای اطالعاتی  در اختیار داریم که عمرشان در حال 
افزایش است. شهرها، جاده ها، ســاختمان ها، لوله کشی ها، 
کابل هایی که در حال انتقال داده یا انرژی هســتند؛ همگی 
در حال گذران عمر، فرســایش و نابودی از راه های مختلف 
هســتند و تمامی کاری که مــا درصدد انجام آن هســتیم، 
نظارت و دیده  بانی تمامی این موارد می باشــد؛ بدون این که 
مجبور باشــیم از افراد زیــادی برای بررســی و چک کردن 
هر اشکال جزیی اســتفاده کنیم. یکی از راه های انجام این 
امر استفاده از دوربین ها، انواع حســگرهای بسیار حساس، 
مانند میکروفون های بسیار حساس، شتاب سنج های بسیار 
حساس و حسگرهای شیمیایی می باشد که آن ها را به عنوان 
جایگزینی برای حواس انســانی در نظر می گیریم. به جای 
آن که از تعداد زیادی نیروی انســانی برای نظارت بر تمامی 
سیستم های اطالعاتی در 24 ساعت روز و 7 روز هفته استفاده 
کنیم، می توانیم از این حسگرهای اطالعاتی استفاده کنیم که 
تمامی اطالعات را به یک سیستم محاسباتی شناختی هدایت 
می کنند. سیستم شناختی به طور پیوسته بر جریان ورودی 
داده مخصوصا داده های بصری نظارت دارد و آن داده ها را با 
داده هایی که در گذشته ذخیره شــده اند، مقایسه می کند و 
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در نتیجه آن، شرایطی و مواردی را که منجر به 
نگرانی می شوند؛ هشدار می دهند. در واقع این 
سیستم به انسان هشدار می دهد که این شرایط 
در گذشته اتفاق نیفتاده است؛ یا اینکه در گذشته 
اتفاق افتاده است و منجر به بروز مشکل شده است. 
بنابر این شما )انسان( هستید که باید به سراغ آن 
بروید، آن را بررسی و به موقع جریان های ورودی 

داده را آنالیز کنید.

به نظر شــما موانــع پیش روی 
همگرایی چیست؟

 به نظر می آید، بزرگترین مشــکل در همگرایی 
فناوری ها برقراری ارتباطات علمی اســت. شما 
ایده خارق العاده گردهم آیــی و ارتباط افراد با 
تخصص بســیار باال در حوزه های متفاوت از هم 
را دارید؛ اما مشکل اینجاست که آنها به زبان های 
متفاوتی صحبت می کننــد و آن زبان متفاوت 
معموال انگلیسی اســت. بنابراین شما در اصل 
فریب خورده اید. شما توسط این حقیقت که افراد 
از یک زبان اســتفاده می کنند، گول خورده اید. 
در واقع افراد با قواعد متفاوت از اصولی استفاده 
می کنند که شبیه هم است؛ اما از کلمات بسیاری 

در زبان انگلیسی اســتفاده می کنند تا این اصول را توصیف 
نمایند یا حتی بدتر از این، آن ها از کلمات یکســانی در زبان 
انگلیســی اســتفاده می کنند؛ اما منظورشــان از آن کامال 
متفاوت از هم اســت. در نتیجه اتفاقی کــه در این حالت از 
گردهمایی افــراد می افتد، بحث و جدل میان آن هاســت. 
تصور کنید فردی یک کلمه می گوید و تصویری را در ذهن 
فرد مخاطب ایجاد می کند که کامال متفاوت از تصورات فرد 
است و این مسئله مشکل عدم فهم زمینه و اساس مطلب را 
در فرد مقابل پدید می آورد. حل ایــن امر نیازمند عالقه دو 
طرف به ارتباط گرایی و رفتار اجتماعی است. همچنین آن ها 
باید کمی به هم اعتماد کنند. بر این مبنا که طرف مقابل من 
متخصص این حوزه است و می داند که در رابطه با چه چیزی 
صحبت می کند. بنابراین اگر این امر برای شما کمی عجیب به 
نظر می آید، به این دلیل است که فرد مقابل در حال استفاده 
از کلمــات در طریقی متفاوت از طریق شماســت؛ بنابراین 
همان طور که گفتم این مشــکل نیاز دارد تا این که کمی به 
یکدیگر اعتماد داشته باشید، مقداری شکیبا باشید تا بتوانید 
از موانع ارتباطات علمی بگذرید و به موفقیت در این راه دست 
یابید. به دنبال درک مسائلی باشید که طرف مقابل سعی در 
اظهار آن دارد. عبارات او را به زبان خود ترجمه کنید و از آنجا 
معنی را بســازید. برای من و آزمایشگاهم این امر بزرگترین 
چالشی بوده  که به طور پیوســته با آن مواجه بوده ایم. این 
امر حداقل دوســال از زمان ما را از بین برد تا برای اولین بار 

توانستیم محیط آزمایشگاه را به گونه ای فراهم آوریم تا افراد 
تنها بتوانند صحبت و ارتباط با هم را آغاز نمایند و تقریبا بعد 
از سه تا چهار سال مداوم تعامل، افراد به این نتیجه رسیدند 
که آن فردی که آنجاست واقعا انسان باهوشی است و من بهتر 
است با او بیشــتر در مورد این ایده صحبت کنم و ببینم که 

چگونه می توانیم باهم به حل مشکالت بپردازیم.

مردم چطور همگرایی را در زندگی روزمره 
خود حس خواهند کرد؟

یکی از مسائل بسیار مهم برای همه ما این است که می توانیم 
)به طور مثال( تشخیص پزشکی را در خانه خود داشته باشیم. 
این دستگاه ها با کمک زیست سنسورهایی که شرایط بدن را 
رصد می کنند و در صورتی که در ریسک بیماری باشید به شما 
هشدار می دهند. این پاســخگویی سریع که البته نمی تواند 
بیماری را درمان کنــد، می تواند تغییرات شــگرفی ایجاد 
کند؛ چون برخی از مردم به دانش مورد نیاز برای مراقبت از 
سالمتی خود دسترسی ندارند. این سنسورها وضعیت بدن 
را رصد می کنند و بدون کوچکترین تاخیری واکنش نشان 
می دهند و این اتفاق زمانی می تواند باشــد که شما در حال 
رانندگی هستید یا در حال یادگیری می باشید. اگر اشتباهی 
رخ دهد، به دلیل عدم تاخیر این سنسورها و دسترسی سریع 
به اطالعات این اشتباهات تصحیح می شود. اصوال همگرایی 

فرآیند یادگیری و زندگی روزمره ما را بهبود می بخشد.

نظر شما در مورد آینده با استفاده از همگرایی علوم  
چیست؟

اگر منظور شما از آینده، آینده  دانشمندان است، باید بگویم 
که ما به دنبال نسل جوان محققان و دانشمندانی هستیم که 
ترسی از شکستن مرزها در رشته های مختلف نداشته باشند 
و تاجایی ممکن است از نانوفناوری، زیست شناسی، فیزیک، 
شــیمی و ســایر علوم مانند علوم اجتماعی و روانشناسی 
بهره ای برده  باشــند و اندکی در آن زمینه هــا فهم کرده 
باشند. این کار باعث افزایش آمادگی برای آینده است و من 
امیدوارم نسل جوان وارد مطالعات بین رشته ای شوند؛ اما 
اگر منظور شما از آینده، آینده همگرایی و علوم همگراست 
باید این گونه پاسخ شــما را بدهم که آینده از آن همگرایی 
است. من به شما این قول را می دهم که در آینده ای نزدیک 
ما شاهد همگرایی انواع علوم در همه ابعاد علم خواهیم بود. 
سهم بازار فناوری های همگرا از بازارهای جهانی به شدت 
رشد خواهد کرد و کشــورهای در حال توسعه به شدت در 
این زمینه ســرمایه گذاری خواهند کرد و چشم اندازهای 
علم خود را متناســب با این بحث از علوم و فناوری تنظیم 
خواهند نمود. البته شاید همگرایی به اندازه ای رشد کند که 
دیگر تنها شاهد همگرایی در علوم و فناوری نباشیم، بلکه 
این موضوع به مسائلی مانند هنر، سیاست، ورزش، محیط 
زیست، جامعه و ... کشیده شود و اثرات خود را با سرعت بر 

روی آنها بگذارد.

1- Richard Stanley Williams
Memristor -2، مخفف واژه Memory Resistor به معنای پایدار کننده حافظه است. ممریستورهای حالت جامد ویلیامز می توانند در ابزارهایی به نام چفت های افقی، که می تواند ترانزیستورها را در رایانه های آینده جایگزین 
کند و فضای اندکی را به خود اختصاص دهد ترکیب شوند. شرکت  HP نمونه آزمایشی یک حافظه ای با استفاده از دستگاه هایی که می تواند 100 گیگابایت را در یک سانتیمتر مربع قرار دهد مدلسازی کرد و طرح سه بعدی با مقیاس 

پذیری باالیی را طراحی نمود.

3- Eureka moment
4- Quantum leap
5- significant figure

6- منظور چند حس از حواس پنجگانه به طور همزمان است.

7- infostructure
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معرفی کتاب 

در این کتاب پیرامون استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی )ANN( در تحقیقات دارویی 
صحبت شده است. این ابزار که قابلیت یادگیری و اصالح خود در یک محیط بسیار پیچیده 
را دارد، از پتانسیل فوق العاده ای برای کمک به محققان در طراحی، توسعه، و انتقال موثرتر 
دارو برخوردار است. این کتاب چگونگی استفاده از روش و مدل های شبکه عصبی مصنوعی 
با هدف درمان بیماری هایی مانند سرطان پستان، بیماری قلبی و ... را نشان می دهد. کتاب 
شامل آخرین تحقیقات پیشرو، تحلیل مزایای شــبکه های عصبی مصنوعی، و نمونه های 

صنعتی مربوطه می باشــد. به این ترتیب می توان گفت این کتاب یک منبع ضروری برای 
محققین دانشگاهی و صنعتی در حوزه علوم دارویی و زیست پزشکی به شمار می رود. عالوه 
بر این مطالعه این کتاب به افرادی که در بخش محاسباتی دارورسانی، کشف دارو، قرارگیری 
دارو در بدن، تحقیقات زیست پزشکی، علوم اعصاب، مهندسی زیستی و زیست انفورماتیک 

فعالیت می کنند، توصیه می شود.

شبکه عصبی مصنوعی برای داروپردازی، دارورسانی و قرارگیری دارو در بدن

شبکه عصبی مصنوعی برای داروپردازی، دارورسانی و قرارگیری دارو در بدن

Artificial Neural Network for Drug Design,
 Delivery and Disposition

عنوان اصلی

 Munish Puri,Yashwant Pathak ,Vijay Sutariya , Srinivas
Tipparaju ,Wilfrido Moreno

نویسندگان

2015 سال انتشار

الزویر ناشر

9780128017449 ISBN

مهندسی موضوع

کتاب زیست انفورماتیک عملی به طور ویژه برای رشته  زیست شناسی و با تاکید بر مراحل 
مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل های زیست انفورماتیک برای پاسخ به سواالت زیستی طراحی 
شده است. این کتاب برای دوره هایی نوشته شده که دارای یک بخش تجربی هستند و حاوی 
تمرینات زیادی )مانند جســتجوی پایگاه های داده، آنالیز پروتئین، تفســیر داده ها( برای 
تکمیل مباحث ساده و عملی می باشد. محوریت فصول کتاب بر آنالیز توالی DNA، RNA و 
پروتئین تمرکز دارد – که اغلب زیرمجموعه  ای از حوزه زیست انفورماتیک می باشد و از طریق 
پاسخ به پرسش معمول »چه چیزی می توانم در مورد این توالی یاد بگیرم؟« خواننده را با خود 

همراه می کند. توالی های ژنومیک جدید با سرعتی فزاینده در حال انتشار هستند. اگرچه 
فناوری جدید منجر به دقت بی سابقه  توالی سنجی شده، اما ساخت ناقص و چالش برانگیز، 
همراه با روش های پیش بینی ناقص، هنوز ســبب تولید مدل های ژنی می شوند که نیاز به 
بررسی و تایید دارند. با استفاده از مهارت های آنالیز توالی که در این کتاب بدست می آورید، 
ویژگی هایی همچون اکسون های) بخشی از مولکول های از DNA یا  RNA( از دست رفته و 
هدف های نادرست را می توان به آسانی شناســایی کرد و مدل های ژنی دقیق تری را ایجاد 

نمود.

زیست انفورماتیک عملی

زیست انفورماتیک عملی

Practical Bioinformatics عنوان اصلی

Michael Agostino نویسندگان

2012 سال انتشار

علوم گارلند ناشر

9780815344568 ISBN

مبانی علمی موضوع
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اهمیت و تاثیر نانوفناوری و نیز سرعت توسعه حوزه های نانوپزشکی و زیست فناوری در دنیای 
کنونی رو به افزایش می باشد. مهندسین  فعال در حوزه پزشکی که با فرآیندها و ساختارهای 
زیستی کار می کنند باید درک عمیقی از نقش زیست نانوفناوری به عنوان بخشی مهم از حوزه 
گسترده نانوفناوری کسب کنند. پس از موفقیت جلد نخست، کتاب پیش رو که دومین جلد از 
این عنوان می باشد، در 26 بخش به رشته تحریر درآمده و نویسنده به بررسی جامعی در این 
حوزه حیاتی پرداخته  است. این کتاب با پوشش حوزه های فنی و غیر فنی، نمونه  گزارشی از 
فعالیت های گسترده انجام شده در سرتاسر جهان می باشد و در آن پیرامون نقش نانوفناوری 

در دستگاه های نوین پزشکی، فناوری های زیست تحلیل و نانوزیست مواد بحث شده است.
موضوعات مطرح شده در این کتاب عبارتند از:

ـ فناوری های نوظهور در مقیاس میکرو
ـ تصفیه آب بر پایه زیست نانوفناوری

ـ مهندسی بافت و دارورسانی
ـ نانو مواد ضد باکتری در صنعت نساجی

ـ کاربردهای زیست نانوفناوری در کشاورزی 

زیست نانوفناوری: دورنمای جهانی

زیست نانوفناوری: دورنمای جهانی

Bionanotechnology: Global Prospects عنوان اصلی

David E. Reisner نویسندگان

2011 سال انتشار

سی آرسی ناشر

9781439804636 ISBN

سیاست گذاری موضوع

ریاضیات زیست انفورماتیک

Mathematics of Bioinformatics عنوان اصلی

Matthew He, Sergey Petoukhov نویسندگان

2010 سال انتشار

وایلی ناشر

9780470404430 ISBN

مبانی علمی موضوع

این کتاب قالب جامعی برای ارتباط و یکپارچه ســازی اطالعات به دست آمده از روش های 
ریاضی و استفاده از آن ها برای درک درست از توالی ها، ساختار و شبکه های زیستی فراهم 
می آورد. هر فصل بر اساس عناوین زیست انفورماتیک و نظریه ریاضی مرتبط و روش های آن 
به چندین بخش تقسیم شده است. هر عنوان در هر بخش از سه بخش زیر تشکیل شده است: 

مقدمه ای بر مسائل زیستی در زیست انفورماتیک؛ ارائه موضوعات مرتبط با نظریه و روش های 
ریاضی برای مسائل زیست انفورماتیک معرفی شده در بخش اول؛ مرور کلی و یکپارچه که 
ارتباط و واســطه بین مسائل زیست انفورماتیکی، مســائل و نظریه های ریاضی، روش ها، و 

کاربردها را ترسیم می نماید. 

ریاضیات زیست انفورماتیک
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رویدادها 

کنفرانس بین المللی سیستم ها و روبات های هوشمند

تاریخ شروع : 1395/7/18 
تاریخ پایان: 1395/7/23

شهر :دائجونگ
کشور: کره جنوبی

 http://www.iros2016.org           : وب سایت
توضیحات :کنفرانس بین المللی سیســتم ها و روبات های هوشمند، هجدهم تا بیست وسوم 
مهر ماه در دائجونگ کره  جنوبی برگزار می گردد. محل برگزاری کنفرانس در مرکز کنوانسیون 
دائجونگ DDC نزدیکDaedeok Innopolis می باشد. هدف از این کنفرانس، تبادل ایده های 
نو و کارآمد بین شرکت کنندگان می باشد. این کنفرانس شامل کارگاه های آموزشی، جلسات 

ویژه، نمایشگاه ها، مسابقه روبات ها، نشست های صنعتی و فعالیت های اجتماعی می باشد.

اجالس بین المللی زیست فناوری ومدیریت محیط زیست ۲۰۱۶

تاریخ شروع: 1395/7/17
تاریخ پایان: 1395/7/18

شهر: پاتایا
کشور: تایلند

 http://technoarete.com/FConference/oct2016/8-9oct_pattaya-ISBEM  :وب سایت
  توضیحات: این کنفرانس توسط سازمان Technoarete با هدف ارائه فرصتی برای دانشمندان، 
دانشــجویان و همچنین صنعت برای تعامل و به اشــتراک گذاری تجربه و دانش خود برگزار 
می شــود. کاربرد و همکاری در زمینه فناوری های مهم و حیاتی زیست فناوری و شبیه سازی 

رایانه ای از موضوعات اصلی این کنفرانس هستند.

کنفرانس بین المللی فناوری نانو و حسگرهای زیستی

تاریخ شروع : 1395/8/1 
تاریخ پایان: 1395/8/2

شهر : اوتادا
کشور: کانادا

http://technoarete.com/FConference/oct2016/22-23oct_Ottawa-ICNB :وب سایت
توضیحات: این کنفرانس که توسط موسســه بین المللی Technoarete در 22 و 23 اکتبر 
2016 در اوتاوا برگزار می شود، فرصتی برای پژوهشگران، نمایندگان و دانشجویان بوده تا به 
تبادل و به اشتراک گذاری تجربه و دانش خود در حوزه کاربرد فناوری بپردازند. محصول این 
کنفرانس یک انجمن بین المللی عالی برای به اشتراک گذاری دانش و نتایج در فناوری نانو و 
حسگرهای زیستی می باشد که هدف آن ارائه پلتفرمی برای پژوهشگران و محققان دانشگاهی 

و صنعتی برای تبادل جدیدترین یافته های این حوزه می باشد.

سی و نهمین کنفرانس آلمانی هوش مصنوعی

تاریخ شروع : 1395/7/5
تاریخ پایان : 1395/7/9

شهر : کالگنفورت
کشور :  اتریش

http://ki2016.org   : وب سایت
توضیحات : سی و نهمین کنفرانس آلمانی هوش مصنوعی، پنجم تا نهم مهرماه در کالنگفورت 
اتریش برگزار می گردد. هدف از این کنفرانس، ارائه برنامه های فنی در زمینه هوش مصنوعی 
در قالب مقاله، پوستر و کارگاه های آموزشــی مختلف می باشد. کنفرانس KI 2016 ، به همراه 
  MATES 2016کنفرانــس ســالیانه انجمن انفورماتیک آلمــان( و( INFORMATIK 2016

)چهاردهمین کنفرانس آلمانی فناوری سیستم های چند عاملی(، برگزار می شود.
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