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اخبار مبانی علمی 

  کشف ارتباط میان ساختار مغز و توانایی های شناختی
گروهی از محققان آمریکایی توانسته اند 
ارتباطــی میــان ســاختار مغز افــراد و 
توانایی های شــناختی آنها و ویژگی های 
کالبدی آنها پیدا کنند. این نتایج می تواند 
برای درمان برخی مشــکالت شناختی و 
بیماری های مرتبط با آن مورد اســتفاده 
قرار گیرد. هر فردی ویژگی های شخصیتی 
متفاوتی دارد. برخی اجتماعی هســتند، 
برخی خشن بوده و برخی دیگر مضطرب 
هستند. یک مطالعه جدید نشان می دهد 
که مغزها نیز می توانند خصایص متفاوتی 
داشــته باشــند که بر هر دو نوع ویژگی 
کالبدی و شناختی افراد، همچون هوش و 
حافظه تاثیر می گذارند. نتایج این تحقیق 
در مجله NeuroImage منتشر شده است.

آرون باربی، اســتاد علوم اعصاب دانشگاه 
ایلینویز و از اعضای موسسه مواد و فناوری 
پیشرفته بکمن که رهبری این تحقیق را 
بر عهده داشته اســت، می گوید: »یکی از 
نقاط تمرکز علوم اعصاب شــناختی روی 
درک چگونگی شکل گیری هوش توسط 
تفاوت های منحصربه فرد در ســاختار و 

عملکرد مغز است«.
سالیان متمادی دانشمندان علوم شناختی 

به دنبال ایجاد رابطه ای میان بخش های 
مختلف مغز و فرایندهای ذهنی همچون 
هوش و یا حافظه بوده اند. تاکنون هیچ کس 
نتوانسته است میان ساختار و عملکرد مغز 
یک ارتباط یکپارچه و منطقی پیدا کند. 
باربی و گروهش اندازه و شــکل تک تک 
ســاختارهای مغز را اندازه گیری کردند. 
پاتریک واتســون، همکار فــوق دکترای 
موسسه بکمن و نویســنده اول مقاله این 
تحقیق، توضیح می دهد: »ما توانســتیم 
خوشه های رشته های عصبی، اندازه ماده 
ســفید، ضخامت قشــری و جریان خون 
مغز را مطالعه کنیم. همچنین توانستیم 
به طور همزمان متغیرهای شــناختی را 
شبیه عملکردهای اجرایی و حافظه فعال 
بررسی کنیم«. این محققان با استفاده از 
یک ابزار آماری به نام آنالیز اجزای وابسته، 
شاخص هایی را که به یکدیگر مرتبط بودند، 
در چهار خصیصه مختلف دســته بندی 
کردنــد. این چهار خصیصــه در کنار هم 
توانستند، بســیاری از تفاوت های موجود 
در آناتومی مغز افراد را توضیح دهند. این 
خصیصه ها بــه طور عمده با اســتفاده از 
تفاوت های زیستی موجود در افراد مختلف 

همچون اندازه و شــکل مغز و همچنین 
سن افراد تعریف شدند. این شاخص ها در 
توضیح تفاوت های موجود در قابلیت های 
شــناختی افراد موفق نبودند. سپس این 
محققان تفاوت های مغز افراد را که توسط 
این چهار خصیصه توضیح داده نمی شدند، 
بررســی کردند. این تفاوت های باقی مانده 
مســئول ایجاد تفاوت در هوش و حافظه 
افراد بودند. باربی می گوید: »ما توانســتیم 
ویژگی های شناختی-کالبدی را که هوش 
عمومی را پیش بینی کرده و مسئول ایجاد 
تفاوت های منفرد در یک شبکه ویژه مغزی 

در افراد هستند، شناسایی کنیم. این شبکه 
مغزی که شــبکه فرونتو جــداری نامیده 
می شود )Fronto-parietal network( در 

ایجاد هوش در افراد بسیار ضروری است.
چهار خصیصه تعریف شده در این مطالعه 
روش منحصربه فــردی بــرای بررســی 
تفاوت های مغزی افراد به شــمار می رود. 
واتســون می گوید این مطالعه می تواند به 
محققان در بررسی تفاوت های جزئی مرتبط 

با توانایی های شناختی افراد کمک کند.

http://nbic.isti.ir/news/53866  : منبع

 تحقیقات کوانتومی، فرصت شغلی برای دانشمندان جوان
پروفسور آندرو یائو، رئیس موسسه علوم 
اطالعاتــی میان رشــته ای در دانشــگاه 
سینگوآ در پکن می گوید: »پس از نزدیک 
به ســه دهه تالش برای تولید رایانه های 
فوق سریع که بر اســاس اصول مکانیک 
کوانتوم کار می کنند، تولید این رایانه ها به 

واقعیت نزدیک شده است.«
وی که در بیست و پنجمین همایش ساالنه 
سخنرانان برجسته در دانشــگاه علوم و 
فناوری هنگ کنگ ســخنرانی می کرد، 
بیان داشت: »محاسبات کوانتومی دیگر 
یک تخیل نیست. پیشــرفت های علمی 
در ســایه همکاری میان علــوم مختلف 
برای خلق دانش جدیــد به وجود می آید 
و امکان بررســی آنچه را که تاکنون قابل 
تصور نبود، ایجاد می کند«.  یائو بر این باور 
اســت که رایانه های کوانتومی می توانند 
پــردازش اطالعــات را در کاربردهــای 
مختلفی همچون پیش بینی دقیق آب وهوا 
متحول کرده و جایگزین تونل های باد برای 
آزمایش بدنه هواپیماها شوند. او همچنین 
اشــاره می کند که برای حل چالش های 
جدید، رایانه های جدیدتر و قدرتمندتری 

مورد نیاز هستند. وی که در زمینه آنالیز 
الگوریتم ها، پیچیدگی های محاســباتی، 
رمزگذاری، و محاسبات کوانتومی در دنیا 
شناخته شده اســت، توضیح می دهد که 
چگونه رایانه هــای کوانتومی از راهکاری 
کامال متفاوت برای انجام محاسبات بهره 
می برند. این رایانه ها به جای اســتفاده از 
بیت های مــورد اســتفاده در رایانه های 
معمولی، از بیت های کوانتومی اســتفاده 
می کننــد. یائــو می افزایــد: »طراحی 
رایانه های کوانتومی یک راهکار جدیدی 
ارائه می دهد که در آن بــه جای مقابله با 
مشکالت کوانتومی، می توانیم از آنها بهره 
بگیریم«. با حضور ســازمان های دولتی، 
شــرکت های نوپا، محققان دانشــگاهی 
و شــرکت های بزرگ فنــاوری همچون 
گوگل،آی بــی ام و مایکروســافت که در 
جستجوی راه هایی برای تولید رایانه های 
کوانتومی هســتند، یائو به دانشــجویان 
دانشــگاه علــوم و فنــاوری هنگ کنگ 
پیشنهاد داد که می توانند روی تحقیقات 
کوانتومی به عنوان شغل آینده خود فکر 
کنند. وی کــه تنها برنــده چینی جایزه 

تورینگ اســت، می گوید: »فرصت های 
موجــود در این حوزه برای دانشــمندان 
جوان هیجان انگیز است«. جایزه تورینگ 
یک جایزه بسیار ارزشمند در حوزه علوم 
رایانه ای اســت که برخی آن را هم سطح 
جایزه نوبل ارزیابی می کنند. در صحبتی 
که یائو با پروفسور وی شی، معاون اجرایی 
دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ داشت، 
بیان داشت که انتظار دارد دانشگاه سینگوآ 
به دلیل حضور دانشجویان سطح باال که 

روی محاســبات کوانتومی کار می کنند، 
در پنج ســال آینده پیشــرفت های قابل 
مالحظه ای در این حوزه داشــته باشد. او 
می افزاید: »ممکن است کمی بلندپروازانه 
باشد، اما ممکن اســت دانشگاه سینگوآ 
اولین دانشگاه در چین باشد که موفق به 

تولید رایانه کوانتومی شود«.

http://nbic.isti.ir/news/54010  :منبع

بررسی ارتباط میان برخی نرون ها با بیماری آلزایمر

دلیل فراموشی در بیماران مبتال به آلزایمر 
برای بسیاری از پزشکان ناشناخته است. 
بررسی های انجام شده توسط fMRI نشان 
می دهد که بخشی موسوم به سلول های 
شــبکه ای در مغز می توانــد در این مورد 

نقش داشته باشد.
بررسی های انجام شده با استفاده از اسکن 
fMRI توسط دانشمندان در دانشگاه کالج 
لندن نشان می دهد که فعالیت  سلول های 
شــبکه ای در مغز، نقش بســیار مهمی 
در حافظه و مســیریابی دارد. نتایج این 
پژوهش در قالــب مقاله ای در نشــریه 
Current Biology منتشــر شده اســت. 
این پژوهش با حمایت انجمن تحقیقات 
پزشــکی انگلســتان انجام شده اســت.
انتروهینال کورتکس یکی از اولین نواحی 
در مغز اســت که تحت تاثیر آلزایمر قرار 
می گیرد. به همین دلیل تحقیقات زیادی 
برای توضیح دلیل این کــه چرا بیماران 
مبتال به آلزایمر دچار فراموشی می شوند، 

انجام شده است.

سلول های شبکه ای در مغز نقش سیستم 
هماهنگ کننده درونــی را ایفا می کنند 
که از اتصال بخش هــای مختلف در مغز 
ایجاد می شود. این پژوهش اولین شواهد 
مورد نیاز محققان درباره نقش سلول های 
شــبکه ای در مکان یابی و حافظه را ارائه 
می دهد. نیــل برگس از مدیــران بخش 
عصب شناســی شــناختی این دانشگاه 
می گوید: » بیماران مبتال بــه آلزایمر به 
سختی می توانند صحنه های گذشته را به 
خاطر بیاورند. این پروژه نشان داد که چرا 
این بیماران در به یادآوری خاطرات مشکل 
دارند. ما پیش از این آزمایشــی طراحی 
کردیم به نــام Four Mountains Test یا 
تست چهار کوه که در آن شرکت کنندگان 
باید چشم انداز کوه ها را بازگو کنند و سپس 
آنها را از میان چهار چشــم انداز مختلف 
شناســایی کنند. در این تســت امکان 
شناسایی بیماری آلزایمر وجود دارد. نتایج 
این پژوهش نشان می دهد که سلول های 
شبکه ای در انتروهینال می تواند با از دست 

رفتن حافظه در ارتباط باشد.«
آیدان هرونر از محققــان این پژوهش که 
در حال حاضر در دانشگاه یورک فعالیت 
دارد می گوید: »این موضوع بسیار جالب 
توجه اســت که بتوان بین یک نوع نرون 
خاص در مغز و به یاد آوردن خاطره ارتباط 
ایجاد کرد.نتایج این پژوهش نشان داد که 
سلول های شبکه ای ممکن است چیزی 

فراتر از مکان یابی را برعهده داشته باشند. 
این بخش ممکن اســت در برنامه ریزی و 
تصور آینده نیز نقش داشته باشد. این که 
بتوان میان عملکرد یــک بخش نرونی با 
فرآیندهای سطح باالی شناختی ارتباط 

ایجاد کرد، کاری بسیار دشوار است.«

http://nbic.isti.ir/news/53766 : منبع

  طراحی آزمایش در حوزه کوانتوم را به هوش مصنوعی بسپارید
درک دنیای کوانتومی برای انسان بسیار 
دشــوار اســت. به همین دلیل طراحی 
آزمایش در این حوزه نیز بســیار سخت 
و پیچیده اســت. محققان اتریشــی در 
دانشگاه وین معتقدند که می توان از هوش 
مصنوعی برای این کار استفاده کرد. آنها 
الگوریتمی برای این کار طراحی کردند و 

نتایج جالب توجهی بدست آورده اند.
مکانیک کوانتوم یکی از حوزه های بسیار 
عجیب در علم است. حتی فیزیک دانان نیز 
در تعامل با این رشته با مشکالت زیادی 
روبرو هستند. مایکل مریفیلد از دانشگاه 
ناتینگهام می گوید: » اگر کوانتوم شما را 
سردرگم و گیج نکرده است باید بگویم که 

شما آن را درک نکرده اید.«
بنابراین، طراحــی آزمون و آزمایش برای 
حوزه کوانتوم بســیار پیچیــده و نیاز به 
ترفندهای مختلفی دارد. اگر قرار اســت 
از این حوزه برای محاســبات کوانتومی 
و رمزگشــایی اســتفاده کرد باید حتما 
آزمایش هایــی در این حــوزه طراحی و 

اجرا شود.
در این راستا، یک گروه تحقیقاتی اقدام به 
ارائه ایده جالبی در این حوزه کردند. آنها 
معتقدند که مغز انسان برای طراحی آزمون 
و آزمایش در بخش کوانتوم با مشــکالت 
زیادی روبرو اســت؛ بنابراین، باید از مغز 

بدون انسان برای این کار استفاده کرد.
ملویــن الگوریتمی اســت که توســط 
آنتوان زایلنگر و همکارانش از دانشــگاه 
وین طراحی شده اســت. نتایج این پروژه 
 journal Physical Review در نشــریه
Letters منتشر شده اســت. این مفهوم 
توسط ماریو کرن که دانشجوی دکترا است 
طراحی شده است. او قصد داشت آزمایشی 
طراحی کند که در آن لیزرها و آیینه ها با 
هم در تعامل باشــند؛ به شکلی که حالت  
کوانتومی خاصی بدست آید. برای انجام 
این عمل، کرن به فکــر ایجاد الگوریتمی 
افتاد که بتواند این کار را انجام دهد. بعد 
از ایجاد این الگوریتم او یک شــب کامل، 
برنامه را اجرا کرد و صبح راهکاری توسط 

الگوریتم ارائه شــده بود که بسیار جالب 
توجه بود.

ایــن الگوریتم بــرای طراحــی آزمایش 
کوانتومی به کار گرفته شده است. آزمایش 
طراحی شده به شــکلی است که احتمال 
طراحی آن توسط انسان بسیار بعید است. 
تاکنون این الگوریتم 51 آزمایش طراحی 
کرده است که تمامی آنها به کوانتوم مربوط 
می شود. محققان این پروژه معتقدند که 

برای طراحی آزمایــش در بخش کوانتوم 
به جای انسان می توان از هوش مصنوعی 

استفاده کرد.
سوالی که در اینجا مطرح است این است 
که اگر خروجی هــای هوش مصنوعی در 
طراحی آزمون برای انسان بسیار عجیب 

و غریب باشد آنگاه چه باید کرد؟
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  شباهت الگوهای رفتاری نانوذرات به تعامالت انسان ها و حیوانات

  IBM : هوش مصنوعی خطرناک نیست، نگران نباشید!
هر چند الون ماسک و استیون هاوکینگ 
معتقدنــد که بایــد در تعامــل با هوش 
مصنوعی احتیاط کرد، اما مدیران شرکت 
IBM این نگرانی را بی اســاس می خوانند 
و معتقدنــد که کامپیوترهــای مجهز به 
محاسبات شــناختی خطری برای انسان 

ندارند.
آرویند کریشــنا از مدیــران تحقیقاتی 
IBM معتقد است که کامپیوترهای مجهز 
به هــوش مصنوعی با توانایــی یادگیری 
نمی توانند رقیب انسان در زندگی روزمره 
باشــند. کریشــنا مدیر بخش کامپیوتر 
واتسون است، کامپیوتری که از سیستم 
محاســبات شــناختی بهره می برد و به 
پزشکان کمک می کند تا بتوانند سرطان 

را سریع تر شناسایی کنند.
کریشــنا می گوید: » برای این که بتوان 
ماشینی ساخت که جای بشــر را بگیرد 
باید قابلیت دانســتن همه چیز را در آن 
ماشــین قرار داد این در حالی اســت که 
کامپیوترهای محاســبات شناختی تنها 
می توانند چیزهایی را که مــا به آنها یاد 

می دهیم یاد بگیرنــد و نمی توانند فراتر 
از آن بروند. مــن بعید می دانــم که این 
سیستم های هوشمند بتوانند از این فراتر 

بروند.«
اینها در حالی است که برخی افراد مشهور 
نظیر الون ماسک )کارآفرین کانادایی( و 
اســتیون هاوکینگ معتقدند که در مورد 

هوش مصنوعی باید با احتیاط رفتار کرد.
ماسک می گوید: »ما در حال پرورش یک 
شیطان هســتیم که می تواند موجودیت 

انسان را روی زمین به خطر بیاندازد.«
کانپور اولین هندی اســت که به صندلی 
مدیریــت تحقیقــات IBM تکیــه زده 
است. IBM ده ها آزمایشــگاه تحقیقاتی 
در سراســر جهان دارد که یکی از آنها در 
بنگالــورو واقع شده اســت. در این مراکز 
بیش از 3000 نفر مشــغول به کار بوده و 
محصوالت مختلفی نظیر فالپی دیسک، 
هارد دیسک، کارت های نوار مغناطیسی 
و زبان برنامه نویســی فروتان از دل این 

تیم های تحقیقاتی بیرون آمده است.
این شرکت با چالش های مختلفی روبرو 

است، طی سال های اخیر این شرکت 1/2 
میلیارد دالر روی توسعه محصوالتی نظیر 
کامپیوتر واتسون ســرمایه گذاری کرده 
اســت تا کســب و کار جدیدی برای این 

شرکت ایجاد کند.
کریشنا نگران حجم بازار این حوزه نیست؛ 
بلکه دغدغه اصلی او سرعت سرمایه گذاری 
در این بازار در حال تغییر اســت. ظاهرا 
شرکت IBM بودجه برخی از حوزه ها نظیر 

فناوری محاسبات ابری را تامین نکرده در 
حالی که باید پروژه های این بخش نیز به 

سرعت انجام شود.
IBM یکــی از شــرکت های پیشــرو در 
بخــش محاســبات کوانتومی اســت و 
سرمایه گذاری های زیادی روی این حوزه 

انجام داده است.
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بهبود عملکرد زیست حسگرهای مبتنی 
بر DNA یا آزمایشگاه روی تراشه نیازمند 
کســب اطالعــات دقیقی دربــاره رفتار 
نانوســاختارها روی یک سطح است. یک 
تیم تحقیقاتی روی این رفتار، مطالعاتی 
انجام داده  اند و دریافتند که الگوی رفتاری 
ذرات روی سطح شباهت زیادی به رفتار 
انســان ها و حیوانات در تعامل با محیط 

اطراف خود دارد.
فناوری های نوینی نظیر ساخت آزمایشگاه 
روی تراشه و زیست حســگرها، نیازمند 
اطالعات دقیقی از برهم کنش موثر و سریع 
میان مولکول ها است. درک بهتر این که 
میــان مولکول های مختلف چــه اتفاقی 
می افتد به محققان و مهندســان کمک 
می کند تــا در طراحی آزمایشــگاه روی 
تراشه و زیست حسگرها عملکرد بهتری 
داشته باشند. یکی از خروجی های چنین 
مطالعاتی این است که نشانگرهای بیماری 
را با روش های ساده تر و ارزان تر می توان 

شناسایی کرد.
از این رو یک تیــم تحقیقاتی به رهبری 
دانیل شوارتز از دانشکده مهندسی شیمی 
و زیست دانشگاه کلورادو به بررسی رفتار 

مولکول ها روی ســطح پرداختند. چنین 
رفتاری پیش از این به صورت نظری مورد 
بررســی قرار گرفته بود؛ اما محققان این 
پروژه برای اولین بار آزمایش های عملی 

در این باره انجام دادند. 
Phys�  نتایج این پــروژه که در نشــریه

ical Review Letters منتشــر شــده و 
می تواند برای بهبــود فرآیندهای تولید 
مواد شیمیایی و ســاخت ادوات پزشکی 

مورد استفاده قرار گیرد.
 DNA در این پروژه محققان از رشته های
استفاده کردند. آنها از مولکول های منفرد 
برای مشاهده مستقیم حرکت DNA روی 
 DNA یک سطح حاوی بخش مکمل رشته

استفاده کردند.
با بررســی این موضوع که چقــدر زمان 
می برد تا رشــته DNA بتواند مکمل خود 
را پیدا کند، پژوهشــگران درمی یابند که 
رفتار نانوســاختارها روی ســطح به چه 
شکل است. این راهبرد به محققان کمک 
می کند تا روشــی 10 برابر سریع تر برای 
هدف گیری مولکول هــای مورد نظر پیدا 

کنند.
مونسرود از محققان این پروژه می گوید: 

» چیزی کــه برای ما بســیار عجیب بود 
این است که مولکول ها از همان الگوهای 
رفتاری انسان ها برای یافتن مکمل خود 
اســتفاده می کنند. از این یافته می توان 
برای بهبود فناوری های مختلف استفاده 

کرد.«
در دنیای پزشــکی از زیست نشــانگرها 
نظیر آنتی بادی یا DNA جهش یافته برای 
شناسایی بیماری استفاده می کنند. این 
زیست نشــانگرها از طریــق برهم کنش 
بــا مولکول هــای دیگر روی ســطح، به 
پزشکان در مورد وجود بیماری اطالعات 

ارزشمندی ارائه می کنند.
یافته های این پروژه می تواند برای ساخت 
زیست حســگرهای مبتنی بــر DNA به 
کار رود و از آنها برای تشــخیص ســریع 
بیماری ها استفاده شود. همچنین از این 
نتایج می توان برای بهینه سازی تولیدات 
صنعتی استفاده نمود به طوری که مصرف 
انرژی و زمان انجام کار به شــدت کاهش 

 یابد.
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تغییر جهان با استفاده از اینترنت اشیا
اینترنت اشــیاء )IoT( جهشــی دیگر در 
دنیای علم و فناوری ایجــاد خواهد کرد. 
این جمله یک ادعا نیست. 10 دلیل برای 

تصدیق این موضوع در ذیل آمده است.
اینترنت اشــیاء )IoT( مفهوم جدیدی در 
زمینه ابزارهای مرتبط نیست و شاید تنها 
به عنوان یک شــعار جدید برای بازاریابی 
استفاده شود؛ همچنین شاید این فناوری 
برای بســیاری از شــرکت ها آن گونه که 
مدیران آنها انتظار دارند، ثروت ساز نباشد؛ 
اما نشــانه های زیر حاکی از آن است که 
اینترنت اشیا موجب توسعه فناوری هایی 

می شود که جهان را تغییر خواهند داد:
 Imagination Technologies 1- شرکت
مالکیت فکری بی ســیم را برای ابزارهای 
اینترنت اشــیا معرفی کرده اســت. این 
محصول با نام تجاری Whisper بخشــی 
از سری چهارم خانواده واحدهای پردازش 
رادیویی با توان پایین )RPU( این شرکت 
به نام Ensigma به شــمار می رود. تونی 
کینــگ اســمیت، نائب رییــس بخش 
بازاریابی Imagination می گوید: »با این 
فناوری جدید، مشــتریان ما توسعه انواع 
مختلفی از محصــوالت را در حوزه های 
مختلفــی همچــون ســالمت، انرژی، 

کشاورزی و امنیت آغاز کرده اند«.
پرتغالــی کوارکســون          2- شــرکت 
)Quarkson( تابســتان گذشــته یــک 
هواپیمای بدون سرنشین را ارائه کرد که 
می تواند در سرتاســر دنیا پرواز کرده و به 

عنوان یک ماهواره ارتباطی برای اینترنت 
اشیاء عمل کند.

3- دایملر، شرکت ســازنده خودروهای 
لوکس، انتظــار دارد برنامه های مبتنی بر 
اینترنت به یکــی از عناصر اصلی طراحی 
خودروها تبدیل شــود. این شرکت برای 
پشتیبانی از ابزارهای مبتنی بر اینترنت، 
فناوری Etherner اتوبوســی خود را در 
مرسدس های کالس S جدید به کار برده 

است.
۴- با ایــن حــال اینترنت اشــیا دارای 
چالش های مخصوص به خود اســت. به 
 Context Information عنوان مثال، شرکت
Security ضعف امنیتی در یک ســامانه 
روشنایی LED بی ســیم یافته و به تمام 
شرکت های اینترنت اشــیاء اطالع داده 

است.
5- با وجود این چالش ها، در انگلیس یک 
شــبکه بی ســیم ملی در حال راه اندازی 
در 10 شــهر اســت تا اینترنت اشیاء را 

پشتیبانی کند.
                  Cambridge Design 6-شــرکت 
Partnership بــا درک قابلیت  هــای 
عملی اینترنت اشــیا، یک شــرکت نوپا 
برای تجاری سازی ابزارهای الکترونیکی 
پوشیدنی مورد اســتفاده در اسب  سواری 

تاسیس کرده است.
۷- شــرکت Lantronix نشان داده است 
که چگونه یک دوچرخــه برقی می تواند 
با استفاده از مدول بی سیم xPic خود به 

اینترنت اشیاء وصل شود.
8- به لطف باتری یــون لیتیومی الیافی 
جدید، شاید به زودی پلیورهای پشمی به 
عنوان ابزاری برای تامین انرژی ابزارهای 
الکترونیکی مــا عمل کننــد. ابزارهای 
الکترونیکــی کوچــک و انعطاف پذیــر 
نویدبخش تولید لباس های هوشمند در 
آینده هستند. به عنوان مثال می توان یک 
تی شــرت را نام برد که پر از حسگرهای 
مختلف بوده و می تواند عالئم حیاتی اصلی 
بدن را بررسی کرده و مشکالت سالمتی 

را مخابره کند.
9- دانشــمندان و محققان در کالیفرنیا 
برای بیماران پارکینســونی یک قاشــق 
با حــذف فعال حــرکات اضافــی تولید 
کرده اند. ســازمان اصلی حامی این پروژه 

آزمایشــگاه های Lift اســت که بخشی از 
آزمایشــگاه Google X به شمار می رود. 
محققان این آزمایشگاه در 2 سال گذشته 
بیش از 100 الگوریتم مختلف را بررسی 

کرده اند.
10- شرکت Arduino یک کارت بی سیم 
با نام Wi-Fi Shield 101 برای کاربردهای 
مربوط به اینترنت اشیاء براساس پلتفرم 
Arduino ارائه کرده است. این قطعه جدید 
به تمام بردهای Arduino R3 پیشــرفته 
متصل شده و با اســتفاده از یک اینترنت 
بی سیم معمولی، فرصت های بسیار زیادی 
برای کاربردهای مبتنی بر اینترنت اشیاء 

فراهم می آورد.
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مطالعه پروتئین های سلولی میکرواورگانیسم های مغناطیسی
میکرواورگانیســم  نوعــی  بررســی 
مغناطیســی، پرده از راز بزرگــی درباره 
چگونگی عملکرد پروتئین های موجود در 

سلول این میکرواورگانیسم ها برمی دارد.
محققان دانشگاه برکلی به بررسی نوعی 
میکرواورگانیسم بسیار عجیب پرداختند 
تا عملکرد نوعــی پروتئین در ســاختار 
این میکرواورگانیســم را شناسایی کنند. 
پروتئازها ترکیباتی هستند که می توانند 
پروتئین ها را تکه تکه کننــد که در این 

پروژه بسیار مورد توجه محققان بوده اند.
برخی میکرواورگانیسم  ها با استفاده از مواد 
معدنی ســه بعدی می توانند قابلیت های 
جدیدی به ســلول های خود اضافه کنند 
که بــه آن فرآینــد معدنی شــدن گفته 

می شــود که بســیار مورد توجه صنایع 
است. دانشمندان عالقه مند به تقلید از این 
سیستم هســتند تا نانوذرات را به گونه ای 
مهندســی کنند که بتوان در حوزه های 

مختلف از آنها استفاده کرد.
کمیلــی و همکارانــش بــه بررســی 
میکرواورگانیســم هایی موســوم بــه 
باکتری های مغناطوتاکتیک پرداخته اند، 
میکرواورگانیسم هایی که به دلیل وجود 
همین خاصیت مغناطیســی می توانند 
در راســتای میدان مغناطیســی زمین 

جهت گیری کنند.
ایــن گــروه تحقیقاتی می داننــد که دو 
پروتئین MamE و MamO برای مراحل 
 AMB�1 اولیه معدنی شــدن در باکتری

ضروری هســتند. محققان این پروژه به 
بررســی چگونگی کار ایــن پروتئین ها 
پرداختند. آنها از بلورشناسی اشعه ایکس 
برای تعیین ساختار اتمی این پروتئین ها 

استفاده کردند.
در نگاه اول، MamO شبیه به پروتئین های 
پروتئاز است؛ اما بررسی های بیشتر نشان 
داد که این پروتئین هــا عملکرد پروتئاز 
را ندارند، در عوض می تواننــد به فلزات 
متصل شوند که برای فعالیت این باکتری 

ضروری است.
با مطالعــه ژن های مولد ایــن پروتئین، 
محققان دریافتند که ژنوم های تولیدکننده 
این پروتئین بســیار متنوع است. یکی از 
کشف های بســیار عجیب محققان روی 

این ساختار، فعالیت و فرگشت پروتئین 
MamO مربوط به مرحله معدنی شــدن 
است. این گروه تحقیقاتی قصد دارد تا به 
بررسی دقیق نقش اتصال این پروتئین به 

فلز در فرآیند معدنی شدن ادامه دهد.
آیا MamO به صورت مستقیم آهن را به 
هسته بلور مغناطیسی متصل می کند؟ آیا 
این پروتئین نقش ناظر و کنترل کننده را 

در محیط مغناطیسی شدن ایفا می کند؟
این گــروه تحقیقاتی امیدوار اســت که 
فعالیت این پروتئین را برای تولید ذرات 
مغناطیسی با استفاده از سیستم شیمیایی 

بسیار ساده پیدا کند.

http://nbic.isti.ir/news/53834  : منبع
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 ساخت عدسی چشم با استفاده از سلول های بدن بیمار
ســاخت لوازم یدکی برای بــدن، یکی از 
آمال ها و آرزوهای بشــر است. یافته های 
اخیر نشــان می دهنــد که می تــوان با 
دستکاری سلول های بنیادی آنها را وادار 
به ایجاد اندام هایی نظیر عدسی چشم کرد.
کسانی که از مشکل بینایی رنج می برند، 
ممکن اســت بــه بازیابــی بینایی خود 
امیدوار شــوند. یافته های اخیر محققان 
نشــان می دهد که این امکان وجود دارد 
که بتوان از ســلول های بدن هر فرد برای 
ساخت عدســی و قرنیه اســتفاده کرد. 
هرچند توسعه چنین اندام هایی با استفاده 
از ســلول های بیمار بســیار جالب توجه 
است؛ اما نکته مهم در اینجاست که این کار 
نیازمند جراحی های پیچیده برای نصب 
این اندام ها است. کانگ ژانگ از محققان 
این پروژه می گویــد: » هدف نهایی از این 
تحقیقات آن اســت که بتوان سلول های 
بنیــادی را به گونه ای تحریــک کرد تا به 
اندام های مورد نظر ما تبدیل شوند. در واقع 

ما از ســلول های بدن بیمار برای ترمیم یا 
جایگزینی اندام های قبلی بیمار استفاده 

می کنیم.«
ژانگ محقق رشته ژنتیک افتالمیک بوده و 
از مدیران موسسه پزشکی ژنومیک است. 
او مسئول رهبری دپارتمان مهندسی بافت 
و زیست مواد در موسسه مهندسی پزشکی 

دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو است.
نتایج این پــروژه در دو مقالــه جداگانه 
در نشریه Nature منتشــر شده است که 
در آن چگونگی دســتکاری ســلول های 
بنیادی و تولید انــدام و بافت یدکی برای 
بیماران تشریح شده است. جولیا دانیلز از 
محققان موسســه افتالمیک کالج لندن، 
می گوید: »این مقاله و پروژه انجام شــده 
نشــان می دهد که گام هــای موثری در 
مسیر استفاده از سلول های بنیادی برای 
بخش درمان برداشــته شده است.« ژانگ 
می افزایــد: » این موفقیت نشــان دهنده 
راهبرد جدیدی است که با استفاده از آن 

می توان اندام هایی را که در اثر بیماری یا 
حادثه دچار مشکل شــده اند را جایگزین 
کرد. یافته هــای این پروژه بــرای ترمیم 
بافت های بدن انسان اهمیت زیادی دارد.« 
ژانگ و همکارانش روی توسعه بیشتر این 
روش کار می کنند تــا بتوانند اندام هایی 
را که در اثر پیری دچار مشــکل شده اند، 
جایگزین و تعویض کنند. در حال حاضر 
بیش از 20 میلیون نابینا در امریکا وجود 

دارد. ساالنه ۴ میلیون نفر تحت جراحی 
چشم قرار می  گیرند تا لنزهای چشم خود 
را با پالســتیک های مصنوعی جایگزین 
کنند. این روش جدید می تواند به این افراد 
در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک کند. 
این گروه تحقیقاتی در حال آماده شــدن 
برای آزمون بالینی هستند که ممکن است 

سه سال دیگر آغاز شود.
http://nbic.isti.ir/news/53760 : منبع

اخبار مبانی علمی 

  انتقال تجربه جهانی در مورد مغز به مرکز سالمت  مغز
درک چگونگی عملکرد مغز و بهبود عملکرد 
مغز برای ارتقا کیفیــت زندگی یک کلید 
حیاتی اســت. مرکز ســالمت مغز در این 
زمینه در حال نوآوری و شــکوفایی است. 
این مرکز برای بهبــود روابط بین المللی 
خود و تقویت تیم پژوهشــی خود با دکتر 
روبرتسون که اســتاد روان  شناسی است 
همــکاری خواهد کــرد. تحقیقات دکتر 
روبرتســون درباره بهبود ســالمت مغز و 
عملکرد شناختی در افراد مسن و سالخورده 
اســت که بخصوص بــر روی روش های 
شبیه ســازی متفاوت مغز متمرکز است. 
روبرتسون به تازگی به مرکز سالمت مغز 
دانشــگاه تگزاس به عنوان یک دانشمند 
برجسته، ملحق شده اســت. تالش های 
اخیر روبرتســون به عنوان یکی از مدیران 
موسسه جهانی سالمت مغز بر روی ایجاد 
یک اتحــاد جهانی برای تربیــت و تعلیم 
پیشــگامان آینده در زمینه سالمت مغز 
)یعنی کســانی که سیاســت ها را شکل 
می دهند و در جهت بهبود ســالمت مغز 
و به تاخیر انداختن یــا جلوگیری از زوال 
مغــز فعالیــت می کنند( متمرکــز بوده 
اســت. روبرتســون می گوید:»زوال عقل 
در مقایسه با بیماری های قلبی و سرطان 

بســیار پرهزینه تر اســت. ضروری است 
تا در جهت افزایش طول عمــر، راه هایی 
برای امتداد سالمت مغز پیدا کنیم. ادغام 
تخصص هــا و گســترش ظرفیت ها برای 
توسعه پروتکل ها و تمرینات جدید، باعث 
شــد تا برای کشــف های علمی آینده با 
محققان مرکز سالمت مغز همکاری کنم«. 
در میان افراد بالغ سالم، بیشینه عملکرد 
مغز  شــناختی در اطراف ۴0 سال است و 
برآوردها پیشنهاد می کنند که تعداد افراد 
دچار زوال عقل )جنون( تا ســال 2050، 
سه برابر خواهند شد. اما مطلبی که بسیار 
نویدبخش است این است که محققان بر 
این باورند که تا 30 درصد موارد جنون از 
طریق سالمت عمومی و اقدامات بهداشتی 
قابل پیشگیری است. تحقیقات روبرتسون 
در مرکز سالمت مغز بر روی اقدامات غیر 
دارویی، به منظور بهبود عملکرد شناختی 
و ســالمت مغز از طریق اندازه گیری های 
روان شــناختی و تصویربــرداری عصبی 
متمرکز خواهد بود کــه در این زمینه ها با 
چاپ من و ریناکر همــکاری خواهد کرد. 
روبرتسون می گوید:» هیچ کس نمی تواند 
مغز را به صــورت مجزا تلقــی کند. مغز 
یک سیســتم پیچیده با برهمکنش های 

چندگانه بین ذهــن، مغز، 
بدن و محیط است. استفاده 
از فناوری هــای مــدرن و 
روش های شناختی-عصبی 
و روش های زیست شناسی 
مولکولــی  و  ســلولی 
مناســب ترین راه بــرای 
کشف و پرورش درمان های 
ناهنجاری هــای  جدیــد 
ذهن-مغز هســتند.« دکتر 
ویلدنتال درمورد روبرتسون 
می گویــد:» او نه تنها دانش  

شــخصی، دیدگاه ها و ایده  های خود را به 
مرکز ســالمت مغز انتقــال می دهد بلکه 
همچنین سبب گســترش قابل مالحظه 
شــبکه بین المللی مرکز خواهد شد.« در 
حال حاضر روبرتسون استاد روان شناسی 
در Trinity College Dublin و مدیــر 
 Trinity College موسســه علوم عصبــی
اســت. همچنین او عضــو هیئت علمی 
کمبریج و Hughes Hall است و همچنین 
در دانشــگاه کالج لندن و دانشگاه کلمبیا 
در نیویورک تدریس می کند. روبرتسون 
بیش از ۴00 مقاله و چندین کتاب چاپ 

کرده است. 

پیکنز مدیر انرژی تگزاس که ســهامدار 
اصلی مرکــز اســت می گویــد: »مرکز 
سالمت مغز در زمینه سالمت مغز و ارتقا 
عملکرد شــناختی مغز در حــال نوآوری 
و شــکوفایی اســت. از اینکه بین افرادی 
قــرار دارم که در خط مقدم اکتشــاف در 
جهت بهتر کردن زندگی و آینده هستند، 
بسیار خوشــحالم. واضح اســت که آنها 
برای دست یابی به اهداف خود از بهترین 
اســتعدادها در سرتاســر دنیا اســتفاده 
می کنند و همکاری با روبرتسون نمونه بارز 

این حقیقت است.«
http://nbic.isti.ir/news/53943 : منبع

محاسبات کوانتومی با تک فوتون ها، گامی به سوی اجرا
گروهــی از محققــان در تــالش برای 
افزایش مقیــاس محاســبات کوانتومی 
اُپتیکــی خطــی، راهکاری بــرای ادغام 
منابع تک فوتونــی درون مدارات اُپتیکی 
ابــداع کرده انــد. بدین ترتیــب مدارات 
کوانتومــی یکپارچه ای تولید می شــوند 
که شــاید امــکان اجــرای محاســبات 
کوانتومی اُپتیکــی مقیاس پذیر را فراهم 
نماینــد. یکی از راهکارهــای نویدبخش 
بــرای تولیــد رایانه هــای کوانتومــی 
اســتفاده از معماری تمام-اُپتیکی است 
کــه در آن کیوبیت ها توســط فوتون ها 
نمایندگی شده و با اســتفاده از آینه ها و 
شــکافنده های پرتو دستکاری می شوند. 
محققان تاکنون کارایــی این روش را که 
محاسبات کوانتومی اُپتیکی خطی نامیده 
می شــود، تنها در مقیاس بسیار کوچک 
و با بهره گیــری از چند فوتــون به اثبات 
رســانده اند. حال گروهی از محققان در 
تالش برای افزایش مقیــاس این روش، 
راهکاری برای ادغام منابــع تک فوتونی 
درون مدارات اُپتیکی ابداع کرده اند. بدین 
ترتیب مدارات کوانتومی یکپارچه ای تولید 
می شوند که شاید امکان اجرای محاسبات 

کوانتومی اُپتیکــی مقیاس پذیر را فراهم 
نمایند.

ایمان اســماعیل زاده و علی الشــاری به 
همراه دیگر اعضای این گــروه نتایج کار 
خود را در مجله Nano Letters منتشــر 
کرده انــد. یکــی از چالش هــای بزرگ 
در مســیر تولید یک ســامانه محاسبات 
کوانتومی اُپتیکی خطــی، ادغام چندین 
قطعه مختلف ناسازگار روی یک پلتفورم 
واحد می باشد. این قطعات عبارتند از یک 
منبع تک فوتونی همچون نقاط کوانتومی؛ 
ابزارهای مســیردهی هم چون موجبرها؛ 
ابزارهایــی بــرای دســتکاری فوتون ها 
هم چون فیلترهــا و گیت های کوانتومی؛ 
و شناساگرهای تک فوتونی. در این مطالعه 
جدید، محققان به صــورت تجربی نقاط 
کوانتومی تولید کننده فوتون های منفرد 
را درون نانوســیم هایی که بــه نوبه خود 
در یک موجبر کپسوله شــده بودند، قرار 
دادند. برای اجــرای دقیق این کار، از یک 
»نانودســتکاری کننده« متشکل از یک 
نوک تنگســتنی برای انتقــال و چیدن 
قطعات استفاده شده است. زمانی که این 
قطعات درون موجبر قرار داده می شوند، 

می توان فوتون های منفــرد را به صورت 
انتخابی به بخش های مختلف مدار اُپتیکی 
هدایت کــرده و عملکردهای منطقی را با 
اســتفاده از آنها اجرا کرد. اسماعیل زاده 
از دانشــگاه فنــاوری دلفــت در هلنــد 
می گوید: »ما یک راه حــل ترکیبی برای 
اُپتیک کوانتومی یکپارچه پیشنهاد داده 
و اجرا کردیم که از مزایای کیفیت باالی 
منابع تک فوتونی همــراه با فتونیک های 
سیلیکونی توســعه یافته بهره می برد. به 
عالوه، این کار بر خالف پژوهش های قبلی 
کامال قطعی )deterministic( است، یعنی 
تنها منابع کوانتومی با ویژگی های انتخابی 

در مدارات فتونیکی ادغام می شوند«.
او می افزاید: »راه حل پیشنهادی می تواند 
به عنوان یک زیرســاخت بــرای اجرای 
مــدارات اُپتیــک کوانتومــی یکپارچه 
مقیاس پذیر مورد استفاده قرار بگیرد. این 
مدارات می توانند در فناوری های کوانتومی 
مختلفی به کار روند. به عالوه، این پلتفرم 
ابزارهای جدیدی در اختیار فیزیک دان ها 
قرار می دهند تا با اســتفاده از آنها بتوانند 
برهم کنش های قوی میان ماده و نور را در 

مقیاس نانومتری مطالعه کنند«.

http://nbic.isti.ir/news/54315 :منبع

ارائه مدل محاسباتی برای تصمیم گیری حرکتی در مغز
استرایتوم )جسم مخطط( بخشی از بازال 
گنگلیا است و در عمق مغز واقع شده است. 
این عضــو مقادیر زیــادی از ورودی های 
حســی، حرکتی، شــناختی و انگیزشی 
را دریافــت می کنــد. بــرای درک بهتر 
از عملکرِد این بخش از مغــز در دریافت 
اطالعات، پردازش و انتخاب عمل مناسب 
پژوهشگران آن را مورد مطالعه قرار داده اند. 
انســان ها و تمامی مهره داران برای انجام 
کارهایشان اولویت در نظر می گیرند. دکتر 
اســتن گریلنر رئیس موسسه فیزیولوژی 
اعصاب در دانشگاه کارولینسکا می گوید: 
»ما قصد داریم ســاز و کار تصمیم گیری 
و حرکــت منتجــه از آن را درک کنیم«. 
پژوهش انجام شده در این مرکز تحقیقاتی 
مدلی محاســباتی برای بخشی از مغز که 
مســئوِل تصمیم گیری حرکتی اســت، 
ارائه کرده اســت. این مدل حاصل انجاِم 
آزمایشــات رفتاری روی مغــز حیواناتی 
مانند مار ماهی، میمون و موش صحرایی 
اســت. مدِل مذکور قادر به ایجاد وظایف 
واقعی است و در حوزه هایی مانند: پزشکی 

و رباتیک کاربرد دارد. نتایج آزمایشــات 
نشــان می دهند که نورون های خروجی 
بازال گنگلیا مراکز حرکتــی هدف را زیر 
ســطح بازدارندگی و در حالت استراحت 
نگه می دارند. آنها با برداشتن بازدارندگی 
اجــازهء حرکت را صــادر می کنند. دکتر 
گریلنر می افزاید: »در واقع وقتی تصمیم به 
انجام کاری می گیرید بازدارندگی از گروه 
سلول های عصبی که رفتار خاصی را کنترل 
می کنند، برداشته می شود«. او همچنین 
می گوید: »به دلیل تغییرات سریع، درک 
مستقیم این شــبکه های پیچیده، بسیار 
دشــوار اســت«. در این پروژه مدل های 
خالصه ای از کورتکس و بازال گنگلیا و نحوه 
ارتباط آنها ارائه شده است. دکتر آندرس 
لنسلر می گوید: »ما تعدادی از کارها مانند: 
حرکات چپ و راست و پاداش های مثبت و 
منفی را مدل کرده ایم«. بر طبق گفته های 
لنســلر این مدل به صورت کمی قادر به 

تولید حرکات ساده میمون است. 
این مدل در رباتبک نیز دارای کاربرد است. 
ربات ها مسائلی شــبیه به موجودات زنده 

دارند. آنها باید قــادر به مواجه با اطالعات 
باشند و کارهای متناســب با آن را انجام 
دهند. لنسلر می افزاید: »در واقع ما قصد 
داریم از این مــدل در ربات ها اســتفاده 

کنیم«.
پروفسور کریستین بِست می گوید: »این 
مدل ابزار مفیدی برای مطالعه بیماری های 
مرتبط با بازال گنگلیا مانندپارکینســون 
و نقصان توجه، اســت«. بــه عنوان مثال 
دانشمندان می توانند الگوی فیزیولوژیکی 

بیماری های مختلف را تولید، و ساز و کار هر 
بیماری را شناسایی کنند. هدف بلند مدت 
این پژوهش ســاخت یک مغز مصنوعی 

است.
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اخبار نشریات 

استیون جیانگ، محقق و نویسنده حوزه فیزیک، محاسبات و خطرات جهانی، مقاله زیر را 
در هافینگتون پست منتشر کرده است. در این مقاله وی به مشکالت و چالش های پیش 

روی محققان در تولید رایانه کوانتومی تجاری پرداخته است.
»قبال فکر می کردم دنیا فقط به سرمایه، تالش ســازمان یافته و حسن نیت بیشتری نیاز 
دارد تا بتواند بزرگ ترین تهدیدهــای موجود علیه بشــریت، از برهمکنش مولکولی در 
بیماری های کشــنده گرفته تا پیش بینی دقیق آب و هوا برای کشاورزان را حل کند. اما 
مشکلی وجود دارد: برای غلبه بر مشــکالت بزرگ، باید بتوانیم تمام داده های مرتبط با 
آن مشــکل را آنالیز کنیم تا راه حل های معناداری برای این مشــکالت بیابیم. می توانید 
این حرف را به عنوان بازاریابی برای دره ســیلیکون در نظر بگیرید؛ اما آنالیز داده ها مهم 

است. آنالیز سریع داده ها می تواند به دستیابی سریع تر به راه حل مشکالت منجر شود.
رایانه های معمولی نمی توانند تمام این مشکالت پیچیده را در زمانی معقول حل نمایند. 
زمانی که اجرای یک الگوریتم نیاز دارد، با افزایش حجم داده ها به صورت نمایی افزایش 

می یابد.
رایانه های کوانتومی در تئوری می توانند زمان انجام محاسبات را از چند سال به چند ثانیه 
کاهش داده و به سیاست گذاران در یکپارچه سازی داده ها و اختصاص سریع منابع کمک 
نمایند تا موجب افزایش رفاه اجتماعی شوند. ایده آل گرایی، محرک من برای مطالعه در 

زمینه محاسبات کوانتومی است.
اما ایده آل گرایی در نهایت باید به واقعیت برســد و واقعیت می تواند مایوس کننده باشد. 
ما سال ها تا داشتن یک رایانه کوانتومی که از نظر تجاری توجیه پذیر باشد، فاصله داریم. 
همراه هر خبر پیشــرفت جدید در این حوزه، بدبینی سنگینی وجود دارد که البته الزمه 
سخت گیری علمی اســت و جذاب ترین ایده ها هنوز هم محدود به آزمایشگاه های ویژه 
هستند. من از شنیدن این خبر که گروهی از محققان هاروارد موفق به مدلسازی چگونگی 
پیچش پروتئین ها شده اند، به هیجان آمدم. خود من نیز با اســتفاده از رایانه کوانتومی 
شرکت D-Wave روی این موضوع کار می کنم. اما زمانی که شنیدم از 10 هزار مورد تنها 
13 مورد از مدلسازی ها صحیح بوده است، مایوس شــدم. من دنبال راه حلی هستم که 

بتواند چالش های جهانی را به شکلی ســریع حل و فصل کند، اما گاهی فراموش می کنم 
که محاسبات کوانتومی یک عرصه نوپاست و تئوری می تواند بسیار جلوتر از بررسی های 

آزمایشگاهی باشد.
تنها به این دلیل که دنیا در حال پیشــرفت اســت، تمام مشــکالت ما حل نشده است. 
محدودیت های موجود در حوزه قدرت محاســباتی، توانایی ما در کشف داروهای جدید 
برای بیماری های مناطق حاره را محدود کرده و کشورهای جزیره ای همچنان در معرض 

خطر بلعیده شدن توسط افزایش سطح آب دریاها قرار دارند.
به طور قطع در آرزوی دیدن روزی هســتم که اولین رایانه کوانتومی تجاری به نمایش 
درآید. ممکن اســت من آن روز را نبینم، اما این واقعیت مانع از تالش من نخواهد شد، 

همچنان که مانع از تالش مخترعان نسل های قبلی نشده است.«

http://nbic.isti.ir/news/53968  : منبع

براساس گزارش های منتشر شده  بازار جهانی ادوات نروتکنولوژی در سال 2016 به رقم ۷/6 
میلیارد دالر خواهد رسید. مهمترین بخش های این بازار شامل نروپروتز، نرومودوالسیون، 

نروهابیالسیون و حسگری عصبی است.
محصوالت موجود در این بازار شــامل ادوات محرک نخاع، ادوات کاشتنی تحریک کننده 
نخاع، ادوات تحریک کننده بخش های عمیق مغز و حلزونی های قابل کاشت در بدن است. 
پیش بینی های انجام شده نشان می دهد که بازار این حوزه تا سال 2020 به رقم 12 میلیارد 

دالر خواهد رسید.
پروتزهای عصبی، ادواتی هســتند که می توانند جایگزین موتور، حســگر یا ماژول های 
شناختی در بدن شوند. این ادوات در صورتی که بخش عصبی یا مغز انسان در اثر تصادف 

آسیب جدی دیده باشد می تواند جایگزین بخش آسیب دیده شوند.
سال گذشته گزارشی توسط ریســرچ اندمارکت )Research and Markets( منتشر شد 
که در آن به بررسی این بازار در سال های 2015 و 2016 پرداخته شده بود. در این گزارش 
 Global Neurotech Industry 2015�2016 Report: Market Analysis and با عنــوان
 Strategic Investment Guide of the Neurological Disease and Psychiatric Illness
Markets، به بررسی حجم بازار، شرکت ها و محصوالت موجود در این حوزه پرداخته شده 
بود.800 شرکت با استفاده از 20 شــاخص مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در یکی 
از بخش های این گزارش، جزئیات مربوط به 500 شــرکت در بخــش تولید دارو، ادوات 

تشخیصی و درمانی ارائه شده است.
همگرایی فناوری های این حوزه و روندهای بخش های مختلف بازار از جمله مسائل مورد 

بررسی در این گزارش بودند.
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الگوریتم های کوانتومی و چالش های پیش رو

بازار ۷/۶ میلیارد دالری ادوات فناوری عصبی در سال ۲۰۱۶

 بودجه۱۶۷ میلیون پوندی دولت انگلستان برای تربیت نیروی    
انسانی در حوزه کوانتومی

براساس گزارشــی که اخیرا منتشر شــده در ســال 2019، بیش از 31 میلیارد دالر روی 
سیستم های محاسبات شناختی توسط مردم هزینه  خواهد شد. بانکداری، خرده فروشی و 

سالمت به ترتیب رتبه های اول تا سوم مشتریان محاسبات شناختی خواهند بود.
شرکت اینترنشنال دیتا )IDC( محاسبات شناختی را به عنوان یکی از 6 شتاب دهنده خالقیت 
نام گذاری کرده که می تواند با ایجاد فرصت های جدید در حوزه فناوری اطالعات و صنعت 

دیجیتال، سازمان های مبتنی بر اطالعات ایجاد کرده و این حوزه را دگرگون خواهد کرد.
 Worldwide Semiannual Cognitive   « در راهنمای جدیدی که این شــرکت با عنــوان
Systems Spending Guide « منتشر کرده، گردش مالی سیستم های شناختی را در سال 
2019 نزدیک به 31/3 میلیارد دالر برآورد می کند که این رقم با نرخ 55 درصد رشد ساالنه تا 
5 سال رشد خواهد کرد. رشی در این حوزه منتشر کرده بود که این گزارش جدید گسترده تر 
از گزارش قبلی است. در این گزارش جزئیاتی درباره فروش سیستم های شناختی براساس 

پراکندگی جغرافیایی و صنایع و کاربردهای مختلف ارائه شده است.
بیش از ۴0 درصد از سیستم های شــناختی در بخش نرم افزاری خواهند بود که در بخش 
کاربردهای شــناختی نظیر بررســی متون، محتوای شــبکه های اجتماعی، برچسب ها، 
جستجوها، فیلتر کردن، ماشــین های با قابلیت یادگیری، دسته بندی، خوشه بندی، تولید 

نظریه و فرضیه، پاسخ به سوال، به تصویر کشیدن، هشدار دادن و موقعیت یابی خواهد بود.
 خدمات مرتبط با فناوری شناختی نظیر خدمات کسب و کار، مشاوره و فناوری اطالعات، 
دومین دسته پرمشتری است. بازار بخش سخت افزار )ذخیره سازی و سرورها( تقریبا با همان 

نرخ بخش نرم افزار رشد می کند.
دیوید شومبمل از مدیران بخش تحلیل محتوا و سیستم های شناختی شرکت IDC می گوید:  

 عالقه سرمایه گذاران به »ادوات زیست الکترونیکی«
 به جای »محصوالت دارویی«

براســاس مقاله ای که در یک نشریه تخصصی منتشر شده، ســرمایه گذاران حوزه پزشکی 
ترجیح می دهند به جای ســرمایه گذاری روی بخش دارو، روی ادوات زیست الکترونیکی 
سرمایه گذاری کنند. در این مقاله به بررسی یکی از شرکت های فعال در این حوزه پرداخته 

شده است.
WBT نام روزنامه ای اســت که در بخش سرمایه گذاری حوزه زیســت فناوری کار می کند. 
این روزنامه به معرفی فرصت های سرمایه گذاری در شــرکت های دارویی و ادوات پزشکی 
می پردازد. یکی از راهبردهای این روزنامه یافتن شــرکت هایی کوچک با پتانســیل های 
 )Endonovo Theraputics( اخیرا به بررسی شرکت ایندونوو تراپیوتیکز WBT .بزرگ است

پرداخته است که در آن محصوالت زیست الکترونیکی ایندونوو مورد بررسی قرار می گیرند.
ایندونوو یک شرکت زیست فناوری بوده که روی توسعه ادوات زیست الکترویکی برای بخش 
درمان بیماری ها فعالیت دارد. این ادوات مبتنی بر میدان الکترومغناطیســی زمان متغییر 
)TVEMF( بوده که برای اولین بار توســط ناسا ابداع شده اســت. این شرکت از پالس های 
الکترومغناطیسی برای ایجاد تحریک های الکتریکی استفاده می کند تا روی سیستم عصبی 

یا سلول ها تاثیر بگذارد. در زیر به معرفی یکی از محصالت این شرکت پرداخته می شود.
Immunotronics platform ، ابزاری زیســت الکترونیکی، قابل کاشــت نبوده و به صورت 
غیرتهاجمی، می تواند مانع از التهاب در بافت و مرگ سلولی شود. این ابزار برای تحریک، رشد 
و ترمیم سلول ها مناسب است. آزمون های پیش بالینی این محصول موفقیت آمیز بوده است. 
همچنین این ابزار قادر است با اعمال میدان الکترومغناطیسی، تحریک عصبی ایجاد کند که 
نقش الکترودهای قابل کاشت در بدن را ایفا می کند. این شرکت به دنبال رفع مشکل التهاب 

در اندام های بدن بوده و رفع التهاب کبد یکی از اهداف اصلی این شرکت است.
در کل سرمایه گذاران عالقه زیادی به ابزارهای زیست الکترونیکی دارند و ترجیح می دهند به 

جای سرمایه گذاری در شرکت های دارویی، روی این نوع شرکت ها سرمایه گذاری کنند. یکی 
 )GlaxoSmithKline( از شرکت های فعال در حوزه زیست الکترونیک، گالسکواسمیت کالین

است که به دنبال درمان بیماری های مختلف با استفاده از پالس های الکتریکی است.
 )NIH( و موسسه ملی سالمت )DARPA( حتی آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی
نیز به این موضوعات عالقه مند هستند به طوری که طی 6 ســال، 2۴0 میلیون دالر برای 
تشویق محققان برای حضور در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند. البته شرکت های متعددی 
 )TrovaGene( در حوزه زیست الکترونیک وجود دارند که از آن جمله می توان به تروواجین

و پروگرسیو کایر )Progressive Care( اشاره کرد.
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» اطالعات طبقه بندی نشده می توانند برای آنالیز داده ها استفاده شوند و قابلیت های جدیدی 
را در اختیار کاربر قرار دهند. این راهکارهای شــناختی با استفاده از نرم افزارهای شناختی 
بدســت می آیند به طوری که از این نرم افزارها به عنوان ابزاری برای اســتخراج اطالعات و 
نمودارهای دانش استفاده می شود.« بخش بانکداری، باالترین نرخ خرید این سیستم ها را به 
خود اختصاص داده است به طوری که نزدیک به 20 درصد سهم این بازار را بخش بانکداری 
تشکیل می دهد. خرده فروشــی و ســالمت به ترتیب در رتبه دوم و سوم مصرف کنندگان 
سیستم های شناختی بوده به طوری که در ســال 2019 بالغ بر 10 میلیارد دالر روی این 

حوزه هزینه خواهند کرد.
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اخبار محصوالت و کاربردها 

برای ساخت سیستم های میکروالکترومکانیکی نیاز به تجهیزات گران قیمت است و بنابراین 
 MIT بسیار محدود شده است. به تازگی محققان دانشگاه  MEMS سرمایه گذاری برای تولید
روشی جدید برای حســگرهای گازی ارائه کردند که عالوه بر مقرون به صرفه  بودن، نیاز به 
تجهیزات پیچیده و گران قیمت ندارد. بازار MEMS در ســال 201۴ در حدود 12 میلیارد 
دالر بود؛ اما این بازار تنها مختص چندین ابزار همچون شتاب ســنج هایی هست که سبب 
چرخش صفحه نمایش اکثر گوشی های هوشمند می شــوند. این امر به این دلیل است که 
ساخت MEMS به صورت متداول نیازمند تجهیزات و ابزارهای پیچیده ساخت نیمه هادی 
هستند که میلیون ها دالر هزینه خواهند داشــت. عالوه براین به دلیل اینکه یک بازار بزرگ 
برای MEMS وجود ندارد، سرمایه گذاری برای تولید MEMS جدید انجام نمی  گیرد. به تازگی 
محققان دانشگاه MIT دو مقاله ارائه داده اند که می توانند این روند را تغییر دهند. در یکی از 
این مقاالت، محققان نشان دادند که یک حسگر گازی مبتنی بر MEMS از نقطه نظر عملکرد 

و کارایی با یک حسگر رومیزی که با روش های رایج ساخته شده باشد، برابر است
. در مقاله دیگر، پژوهشگران نشان دادند که بخش مرکزی ابزار ساخت رومیزی را می توان با 
یک پرینتر سه بعدی ساخت. این مقاالت پیشنهاد می دهند که این نوع حسگرهای گازی 
MEMS را می توان با هزینه های بسیار کمتر ) یک صدم هزینه روش های متداول( تولید کرد. 
 MEMS این روش ساخت بسیاری از ملزومات را که سبب گران قیمت بودن روش های ساخت
می شوند، حذف می کند. فرناندو دانشمند و محقق اصلی و نویسنده اول هر دو مقاله می گوید: 
»روش ساختی که ما ارائه دادیم، در شرایط دمای پایین و بدون فشار است. باالترین دمایی 
که ما استفاده کردیم، در حدود 60 درجه سانتی گراد است. در یک تراشه، الزم است تا یک 
اکسید را رشد دهید که نیازمند دماهای 1000 درجه سانتی گرادی است و در بسیاری از مواقع 
برای حذف الودگی، راکتورها نیازمند شرایط خال بسیار باال هستند.« با این روش جدید ابزارها 
را بسیار سریع تر می توان ساخت. به عنوان مثال محققان ابزارهای ذکر شده در باال را تنها در 
مدت زمان چند ساعت تهیه کردند. فرناندو چندین سال بر روی روش های ساخت آرایه های 
متراکم کار کرده است. این آرایه های نشر کننده  هنگامی که در معرض میدان های الکتریکی 
قوی قرار می گیرند، جریان های میکروسکوپی از ســیال، خارج می کنند. برای حسگرهای 
گازی فرناندو و همکارش تیلور از »نشرکننده های از درون تغذیه شونده« استفاده کردند. این 
نشرکننده ها شامل شکاف های استوانه ای هستند که سیال از درون آنها عبور می کند. در این 
مورد، سیال شامل فلس های بسیار کوچک گرافن اکسید است. این محققان از نشرکننده های 

خود برای اسپری سیال به صورت الگوی از پیش تعیین شده بر روی بستر سیلیکونی استفاده 
کردند. سیال سریعاً تبخیر می شود و پوششی از فلس های گرافن اکسیدی با ضخامت چندین 
نانومتر باقی می ماند. فلس ها آنچنان نازک هستند که برهمکنش با مولکو ل های گاز سبب 
تغییر مقاومت آنها می شود. بنابراین از آنها می توان برای اندازه گیری استفاده کرد. فرناندو 
می گوید:» ما حسگرهای گازی را با یک محصول تجاری که چندصد دالر هزینه داشته است، 
همزمان استفاده کردیم. چیزی که مشاهده کردیم، این بود که این حسگرها دقیق تر و سریع تر 
هستند. ما برای ساخت این حسگرها هزینه های بســیار اندکی در حد چند سنت متحمل 
شدیم.« برای تولید این حســگرها، فرناندو و تیلور از نشرکننده های الکترواسپری استفاده 
کردند که با استفاده از پروسه های متداول ساخته می شــوند؛ با این حال به تازگی فرناندو 
استفاده از یک پرینتر ســه بعدی با کیفیت باال و مقرون به صرفه برای تولید نشرکننده های 
الکترواسپری پالستیکی را گزارش داده است. الکترواسپری در نهایت می تواند منجر به ساخت 
حسگرهای زیستی جدیدی شود. فرناندو می افزاید: »الکترواسپری این امکان را به ما می دهد 
تا از موادی که با حرارت باالسازگار نیستند )همچون مولکول های زیستی( استفاده کنیم.«
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ابداع یک روش جدید برای تولید مقرون به صرفه نانوحسگرها

شرکت بزرگ گوگل اخیرا نمایشگاهی از آثار هنری برپا کرده است که در آن، تمام نقاشی های 
نمایش داده شده توسط ماشین ایجاد شده اند. برای خلق این آثار هنری از شبکه های عصبی 
استفاده شده است. بلیس آگوئرا، استاد گرافیک گوگل در یکی از مراکز هنری سان فرانسیسکو 
برای بیش از 800 نفر سخنرانی کرد. در بخشی از این سخنرانی، او یک پرتره دوگانه از نقاش 
آلمانی دوره رنســانس به نام هانس هلبین را روی پرده نمایش نشــان می دهد که تصویری 
کج و معوج از جمجمه یک انسان اســت. آگوئرا توضیح می دهد که احتمال اینکه هلبن این 
نقاشی را با دست کشیده باشد، بسیار پایین است. وی به طور قطع از آینه یا لنز برای پخش 
تصویر جمجمه روی بوم نقاشی استفاده کرده و نقاشی خود را ایجاد کرده است. آگوئرا تاکید 
می کند: »او از فناوری های پیشرفته بهره برده است.« شبکه های عصبی گوگل نه تنها در حال 
بهبود موتورهای جستجوی گوگل هستند، بلکه روی آثار هنری بسیار گران قیمت نیز تاثیر 
گذاشته اند. اشاره آگوئرا به این اســت که ما برای قرن ها از فناوری در تولید آثار هنری بهره 
برده ایم و این امر محدود به زمان حال نیست. با این اشاره، او به معرفی آخرین آثار هنری نمایش 
 داده شده در گالری پرداخته است که تمام آنها با استفاده از شبکه های عصبی تولید شده اند. 
شبکه های عصبی مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه ای هستند که شبکه های 
عصبی مغز انسان را شبیه سازی می کنند. سال گذشته محققان گوگل با استفاده از شبکه های 
عصبی نوع جدیدی از هنر را ارائه کردند . امسال، این شرکت بزرگ فناوری نمایشگاهی از این 
آثار هنری ایجاد شده توسط شبکه های عصبی را برپا کرده است. در این نمایشگاه حدود 8۴ 
هزار دالر برای »بنیاد ناحیه خاکستری در هنر« جمع آوری شده است. این بیناد یک موسسه 
غیرانتفاعی است که به موضوعات مربوط به تالقی هنر و فناوری می پردازد. برای آگوئرا این تنها 
یک پیشرفت طبیعی است که از اولین نقاشی شروع شده و با عبور از آثاری همچون نقاشی های 

هلبین به زمان حال رسیده است. برای دیگران این یک خالقیت هیجان انگیز است. الکساندر 
لوید، یکی از حامیان دائمی بنیاد ناحیه خاکستری، پس از خرید یکی از این آثار تولید شده 
توسط ماشین به مبلغ چند هزار دالر می گوید: »این برای اولین بار است که می بینم هنر به 
شکل یک پروژه علمی عمل می کند.« اما این نمایشــگاه یادآور این نکته است که ما در حال 
حرکت به سمت دنیای جدیدی هستیم که در آن ماشــین ها از خودمختاری بسیار باالیی 
برخوردار بوده، کارهای بیشتری انجام داده و می توانند ما را به جایی ببرند که فراتر از تصور 

آنالوگ خود ماست.
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خلق آثار هنری توسط هوش مصنوعی

محققان دانشــگاه توفتز در آمریکا موفق شدند با اســتفاده از اپتوژنتیک رشد سلول های 
سرطانی را کنترل کرده و این سلول ها را به سلول نرمال تبدیل کنند.

محققان با استفاده از نور برای کنترل سیگنال دهی الکتریکی میان سلول های مختلف در یک 
قورباغه، نشان دادند که می توان از اپتوژنتیک برای ممانعت از تشکیل تومور استفاده کرد و 
همچنین این امکان وجود دارد که بعد از تشکیل تومور نیز از این روش برای کاهش ابعاد تومور 
استفاده کرد.  در این پروژه، محققان برای اولین بار نشان دادند که می توان از اپتوژنتیک برای 
دستکاری سیگنال های زیست الکتریکی استفاده کرد تا مانع از بروز سرطان شد و همچنین 
این بیماری را درمان کرد. پژوهشگران دانشگاه توفتز سلول هایی را به جنین نوعی قورباغه 
تزریق کردند. آنها RNA ویژه ای که مســئول ایجاد جهش RAS است را با این کار به جنین 
قورباغه وارد کردند تا سلول هایی شبیه به سرطان در این حیوان ایجاد شود. آنها در گام بعد 
از نور آبی برای فعال کردن کانال های دارای یون های بار مثبت اســتفاده کردند که این کار 
موجب بروز جریان الکتریکی در سلول می شود. با این کار سلول ها، از حالت پالریزه که معموال 
ویژه سلول های سرطانی است، به حالت نرمال در می آیند که از شرایط پالریزه منفی تر است. 
این گروه تحقیقاتی این کار را با استفاده از نور سبز و پمپ پروتون نیز تست کردند. با هر دو 
روش، مقدار تشکیل تومور به شدت کاهش می یابد و همچنین بسیاری از سلول های سرطانی 

تبدیل به سلول نرمال می شوند.
معموال سلول های سالم دارای ولتاژ منفی تری در دیواره داخلی در مقایسه با دیواره خارجی 
هستند. با این حال، باز و بسته شدن کانال های یونی در غشاء سلولی می تواند موجب مثبت تر 
شدن سلول های دپالریزه یا منفی تر شدن سلول های پالریزه شود. با این کار می توان تومور 

را در مراحل اولیه شناسایی کرد.

مایکل لیوان از محققان این پروژه می گوید: » این خواص الکتریکی هیچ گونه محصول جانبی 
در فرآیند ســرطانی، ایجاد نمی کنند. آنها فقط به مدیریت فرآیند تبدیل شدن سلول های 
نرمال به سرطانی پرداخته و این گسترش سرطانی شدن را کنترل می کنند. کشف یک مسیر 
تازه برای کنترل سیگنال دهی زیســت الکتریکی می تواند برای راهبردهای زیست پزشکی 

درمان سرطان بسیار مهم باشد«.
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روشی برای تبدیل سلول سرطانی به سلول نرمال در بدن

چین به دنبال ارائه سیستم تبادل اطالعات غیرقابل هک

امروزه اطالعات و ارتباطات محرمانه شدیداً توسط آژانس های جاسوسی تهدید می شوند. 
یکی از راه های مقابله با این تهدیدها استفاده از سیستم رمزنگاری کوانتومی است که به معنای 
کامل کلمه غیر قابل شکستن هستند. چین برنامه ای را طراحی کرده است که تا سال 2020 

یک شبکه ارتباطات کوانتومی برای انتقال اطالعات کوانتومی، فراهم سازد.
در عصر بی رحم حمالت سایبری و تجسس الکترونیکی جهانی، ملت ها به دنبال پیدا کردن 
راه هایی برای امنیت ارتباطات خود هســتند. چین پروژه ای را آغاز خواهد کرد که از طریق 
تبدیل پیام ها به حالت کوانتومی و دریافت آنها در فضا، یک سیستم ارتباطاتی غیرقابل  هک 
فراهم می کند. برنامه جدید ماهواره فضایی کوانتومی )QUESS( تنها شامل آزمایشات علمی 
محض نیست. در حال حاضر چین به یک پیشرو جهانی در زمینه فناوری اطالعات کوانتومی 
تبدیل شده است؛ ماهواره ای که ارتباطات کوانتومی را انتقال می دهد، اساس و شالوده برای 

تفسیر تحقیقات نوین به یک دارایی راهبردی برای چین در عرصه جهانی خواهد بود.
رمزنگاری از طریق استفاده از یک کلید رمزنویسی ) همچون یک صفحه اعداد ( انجام می گیرد 
که با اســتفاده از این کد رمزنویسی شده می توان یک پیام را آشــکار یا مخفی کرد. حصار 
کوانتومی عمل ذوب دو ذره یا ذرات بیشتر به حالت  های کوانتومی است. در چنین حالت هایی 
هیچ ذره ای به صورت مستقل تعریف نمی شود و ذرات در یک حالت کوانتومی مشترک مبهم 
وجود دارند که هنگام مشاهده شــده دچار فروپاشی می شوند. بنابراین هرگونه تالش برای 
رمزگشایی اطالعات کوانتومی توسط سازمان های جاسوســی با شکست روبرو می شود و 
سازمان های مشروع و قانونی از این تالش جاسوسی مطلع می شوند. عالوه براین، پیچیدگی 
ماشین های کوانتومی به معنای واقعی مهندسی معکوس کلید کوانتومی تولیدشده از طریق 

حصار کوانتومی را غیرممکن می سازد.
کلیدهای کوانتومی حتی با استفاده از محاسبات کوانتومی نیز قابل گشودن نیستند. البته 
قابل ذکر است که هنوز هم اطالعات به صورت کامل در امنیت قرار ندارند. اطالعات محافظت 
شده کوانتومی مشابه با دیگر روش های رمزنگاری در برابر اشتباهات انسانی و جعل هویت 

فرستنده و غیره آسیب پذیر هستند.
پروژه QUESS به دنبال تبدیل این تئوری به واقعیت است. این پروژه در جوالی 2016 آغاز 
خواهد شد. پان جیان وی دانشمند ارشد این پروژه می گوید» QUESS رشد شبکه ارتباطاتی 
کوانتومی چینی را کامل خواهد کرد که شامل یک شبکه دو هزار کیلومتری بین بیژینگ و 

شانگهای است.«
وظیفه QUESS امتحان کردن پدیده حصار کوانتومی است. این ماهواره 500 کیلوگرمی 
که توسط آکادمی علمی چین به کار گرفته می شود، شامل یک کلید کوانتومی پیام دهنده ، 
 QUESS .نشرکننده حصار کوانتومی، منبع حصار، واحد پردازنده و یک لیزر پیام دهنده است
انتقاالت بین دو ایســتگاه زمینی )یکی در چین و دیگری در اروپا( که کلیدهای کوانتومی 
را انتقال می دهند، تقویت می کند. پان خاطر نشــان می کند که ایــن فاصله برای امتحان 
کردن انتقال از راه دورکوانتومی فوتون ها ایده آل اســت؛ عالوه براین، آکادمی علمی اتریش 

دریافت کننده های نوری را برای ایستگاه اروپایی فراهم خواهد ساخت.
دانشمندان چینی همچنین با همکاران اروپایی خود در اروپا در دیگر فناوری های کوانتومی 
همچون انتقال از راه دور فوتون، انتقال کاهش خطا و تولیدکننده های اعداد تصادفی همکاری 
می کنند.  اگر پروژه QUESS موفق آمیز باشــد، چین تا سال 2020 یک شبکه توزیع کلید 
کوانتومی آسیایی-اروپایی خواهد ساخت که تا سال 2030 به یک شبکه ارتباطات کوانتومی 

جهانی ارتقا خواهد یافت.
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اندازه  تراشه های کامپیوتری روز به روز کوچکتر می شوند. امروزه ساخت تراشه ها با استفاده از 
فوتولیتوگرافی انجام می گیرد؛ اما با این سرعت کاهش اندازه تراشه ها که با آن روبرو هستیم، 
اســتفاده از فوتولیتوگرافی با محدویت هایی مواجه خواهد شد. محققان با استفاده از بالک 

کوپلیمرها موفق به ساخت تراشه های نازک تر شدند.
از دهه 1960 تراشــه های کامپیوتری با استفاده از فوتولیتوگرافی ســاخته می  شوند؛ اما 
در 5 سال گذشــته اندازه تراشــه ها از طول موج نور کوچک تر شــده اند و بنابراین نیاز به 
اصالح سازی های هوشمندانه ای در پروســه فوتولیتوگرافی احساس می شود. اگر سرعت 
کاهش اندازه تراشه ها حفظ شود، الزم است تا روش های ســاخت جدیدی برای تراشه ها 
ابداع شود. بالک کوپلیمرها ) مولکول هایی که به صورت خودبه خوبدی به شکل های مفید 
خودآرایی می کنند( یکی از نویدبخش ترین مواد برای جایگزینی فوتولیتوگرافی هســتند. 
در مقاله جدید که در Nature Communication چاپ شده است، محققان موسسه فناوری 
ماساچوست )MIT( اولین روش برای انباشته کردن الیه های سیم های بالک کوپلیمرها را 
بیان کردند. این انباشته سازی به گونه ای است که سیم ها در یک الیه، به صورت طبیعی در 
جهت عمود بر سیم های موجود در الیه پایینی آرایش می یابند. از توانایی تولید آسان چنین 
ساختارهای شبکه  مانندی می توان برای ســاخت حافظه ها، تراشه های نوری و حتی نسل 

جدید پردازنده های کامپیوتری بهره برد.
امیر توکلی، محقق پست دکتری MIT و یکی از نویسندگان اول مقاله می  گوید:» در گذشته 
چندین کار برای ساخت ساختارهای شبکه ای انجام شده است، مثل کاری که ما در گذشته 
انجام داده ایم. در آن کار ما از ستون هایی استفاده کردیم که با لیتوگرافی الکترونی ساخته 
بودیم که البته کار زمان بــری بود. اما در این کار جدید ما از لیتوگرافی الکترونی اســتفاده 
نکردیم. ما از الیه اول بــالک کوپلیمر به عنوان یک الگو بــرای خودآرایی الیه دیگر بالک 

کوپلیمر بر روی آن استفاده کردیم.«
در یک بالک کوپلیمر، پلیمرهای تشــکیل دهنده به گونه ای انتخاب می شوند که از لحاظ 
شیمیایی با یکدیگر سازگار نباشند. تالش این پلیمرهای ناسازگار برای فرار از یکدیگر منجر 
به خودآرایی آنها می شــود. در این مطالعه، بالک کوپلیمر از یک پلیمر کربنی و یک پلیمر 
سیلیسی تشکیل شده است. این بالک کوپلیمر به گونه ای خودآرایی می کند که در نهایت 
استوانه هایی تشکیل می شود که حلقه درونی آن را پلیمر سیلیسی تشکیل می دهد و پلیمر 
کربنی به صورت تار بر روی ســطح بیرونی آن قرار می گیرند. هنگامی که این استوانه ها در 
معرض پالسمای اکســیژن قرار می گیرند پلیمر کربنی می سوزد و پلیمر سیلیسی اکسید 
می شود و استوانه های شیشه ای شکل متصل به یک پایه باقی می مانند. برای قرار دادن الیه 

دوم استوانه ها، محققان به ســادگی فرآیند را تکرار می کنند؛ اما در این مرحله طول زنجیر 
پلیمرها اندکی متفاوت است. اســتوانه ها در الیه جدید به صورت عمود بر سیلندرهای الیه 
اول آرایش می یابند. اصالح شیمیایی سطحی که بر روی آن الیه اول تشکیل می شود، باعث 
می شود تا اســتوانه ها در ردیف های موازی قرار گیرند و الیه دوم اســتوانه ها نیز به صورت 
ردیف های موازی، عمود بر استوانه های الیه اول قرار گیرند؛ اما اگر به استوانه ها اجازه داده 
شود تا به صورت تصادفی بر روی سطح تشکیل شوند، ساختارهای مارپیچ دقیقی تشکیل 
می شود. تنها ساختار شــبکه ای منظم دارای کاربردهای مشخصی است اما با ساختارهای 

نامنظم شاید بتوان کارهای موثرتر و برجسته تری انجام داد.
سیم های شبه شیشه ای به صورت مستقیم برای کاربردهای الکترونیکی مفید نیستند، اما 
می توان از آنها به عنوان الگو برای ترسیم دیگر مواد استفاده کرد. محققان امیدوارند که بتوانند 
نتایج خود را با پلیمرهای کاربردی تر تکرار کنند. هندسه استوانه و برهمکنش های شیمیایی 
را می توان از طریق فیزیک مولکول های کوانتومی پیش بینی کرد و بنابراین شناسایی دیگر 

پلیمرها که دارای چنین رفتاری هستند، امکان پذیر خواهد بود.
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محققان مؤسســه مواد پیشرفته در دانشــگاه چین جنوبی، با اســتفاده از الیه های نازک 
فروالکتریک اقدام به ســاخت نانوخازن هایی کردند که می توان از آن ها در ذخیره ســازی 

اطالعات استفاده کرد.
مواد فروالکتریک کاربردهای وسیعی در ادوات الکترونیکی نظیر حسگرها، میکروعملگرها، 
شناســاگرهای مادون قرمز، فیلترهای فاز میکروموجی و حافظه های غیرفرار دارند. ادوات 

میکروالکترونیکی با دانسیته باال نیاز به خازن های حالت جامد نانومقیاس دارند.
مقاله ای در نشریه nanotechnology منتشر شده است که در آن پژوهشگران با استفاده از 
روش خودآرایی اقدام به تولید نانوخازن فروالکتریکی کردند. برای این کار از لیزر پالسی یک 

مرحله ای استفاده می شود.
 Pb(Zr,Ti)O3 و BiFeO3 فیلم های نازک از جنس ،PLD در این روش، با استفاده از الیه نشانی
تولید می شود. در حین تشکیل این فیلم ها، مقداری اکسید بیسموت یا اکسید سرب نیز با 
استفاده از خودآرایی، نانوجزایری را روی الیه فروالکتریک تشکیل می دهند. در این مسیر، 
سلول های نانوخازن فروالکتریکی اپیتاکســیال را می توان ایجاد کرد. این سلول ها حاوی 
نانوجزایر رسانا بوده که با استفاده از خودآرایی روی ســطح نانوالکترود تشکیل می شوند. 
 SrRuO3 زیر این الیه، الیه های فروالکتریک قرار گرفته و در پایین بخش، الیه ای از جنس
یا LaSrMnO3 قرار دارد که رسانای الکتریکی است. این خازن دارای ابعادی در حدود 50 

نانومتر بوده که می توان آن را تا 15 نانومتر کوچک کرد.
نکته جالب در این پروژه آن است که آنتی دامنه های فروالکتریک را می توان درون ساختار این 
خازن مشاهده کرد. جهت گیری قطبیت در این ساختار متضاد فیلم های فروالکتریک است.

این سلول های خازنی دارای خواص ثبت اطالعات هســتند و امکان ضبط اطالعات و پاک 
کردن آن از روی این ادوات وجود دارد. اطالعات ثبت شده در این حافظه ها تا 12 ساعت باقی 

می ماند. از این ویژگی می توان درساخت حافظه هایی با دانسیته باال استفاده کرد.
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ساخت تراشه های نازک تر با استفاده از نانوشبکه های پلیمری

 ساخت حافظه با نانوخازن های فروالکتریک

فیزیکدانان MIT اثبات کردند می توان با اســتفاده ار فاکتور انرژی حرکت نوسانی، پروتئین 
سلول را پیش بینی کرد. بنا بر این نظریه، مقدار انرژیی که به یک سلول اعمال می شود مشخص 
کننده دامنه این نوسانات اســت. این محققان امیدوارند که از نتایج این یافته برای ساخت 
نانوماشین ها با ضریب اطمینان باال بهره بگیرند. دنیای داخل یک سلول فضای بسیار نا منظم 
است، جایی که اندازه جابه جایی مولکول ها و پروتئین با شار یکسان رخ می دهد. تالش برای 
پیش بینی حرکت نوسانی پروتئین قدم اساسی برای شناخت نحوه ی انجام آن توسط سلول 
است، اما چنین پیش بینی در سیستم باز ســلول که همه چیز در آن به صورت تصادفی رخ 
می دهد بسیار سخت است. فیزیکدانان موسسه فناوری ماساچوست )MIT( نشان دادند که 
انرژی می تواند فاکتور موثری در نوسانات پروتئین ها باشد. بنا به میزان انرژی که یک سلول 
مصرف می کند یا تلف می کند نوسانات مقدار پروتئین سلول باید در یک محدوده مشخص رخ 
دهد و نوسانات خارج از این محدوده براساس قوانین ترمودینامیک غیر ممکن است. این نظریه 
در جهت عکس هم کارایی دارد: با دامنه نوسانات مشخص که بیانگر سرعت چرخش موتور 
پروتئین است می توان کمترین مقدار انرژیی که یک سلول می بایست مصرف کند را مشخص 
کرد. بنا به گفته جرمی انگلند استادیار فیزیک موسســه MIT با آگاهی از رابطه بین انرژی و 
نوسانات میکروسکوپی می توان به طراحی نانو ماشین هایی با عملکرد بهتر برای کاربردهای 

مختلف از دارو رسانی گرفته تا فناوری پیل های سوختی کمک کرد.
درک و شناخت حرکات میکروسکوپی:

مطالعه ای که تابستان گذشــته توسط دانشــمندان آلمانی انجام گرفت نشان می دهد که 
اتالف انرژی سلول ممکن است منجر به نوسان در فرایند های میکروسکوپی شود. انگلند و 
دستیارانش بررسی کردند که ایا این نتایج می تواند به موارد کمیاب و عجیب نظیر یک افزایش 
ناگهانی و موقت در مقدار پروتئین سلول منجر شود. این تیم کار خود را با در نظر گرفتن یک 
مدل ریاضی که حرکت سیستم را با چرخش در جهات مختلف توصیف می کند، شروع کرد . 
سپس آنها با استفاده از تئوری انحراف بزرگ - یک روش ریاضی برای مشخص کردن توزیع 
احتمال در فرآیندهای با مدت زمان طوالنی اســت - رفتار یک سیستم میکروسکوپی مثل 
چرخش پروتئین را مورد ارزیابی قرار دارند. در ادامه انها محاسبه کردند چطور آن سیستم 
برای مدت زمان های طوالنی نوســان می کند. برای مثال یک پروتئین چند بار ساعتگرد یا 
پادساعتگرد می چرخد وسپس برای نوسانات آن یک توزیع احتمال تعریف کردند. آن توزیع 
فرم عمومی مناسبی را به همراه داشت که تیم تحقیقاتی توانســت شرایط و حدود آن را به 
صورت ریاضی بیان کند. در زمانی که آنها این بیان ریاضی را برای نوسانات سلول ها و دیگر 
سیستم های میکروسکوپی به شکل ترمودینامیکی مورد بررسی قرار می دادند متوجه شدند 
شــرایط و حدود مذکور باعث کاهش اتالف انرژی می گردد، به عبارت دیگر نحوه نوسانات 

سیستم به وسیله انرژی ورودی به آن سیستم محدود می شود.

خروج از حالت تعادل:
محققان موسسه MIT در یافتند که حداقل انرژی الزم برای تولید توزیع نوسانات مورد نظر 
مرتبط به حالتی به نام حالت »نزدیک به تعادل« است. می توان گفت سیستم در حالت تعادل 
و موازنه ، یک سیستم در حال استراحت است .هرگونه حرکت در سیستم باعث تاثیرگذاری بر 
دمای محیط اطراف می شود بنابراین نوسانات ایجاد شده برای مثال در پروتئینی که ساعتگرد 
یا پادساعتگرد می چرخد کامال تصادفی و با شانس یکسان برای هر کدام است . سیستم های 
نزدیک به تعادل کامال نزدیک به حالت استراحت قراردارند، در این گونه سیستم ها حرکت 
جهت دار به وسیله مقدار کمی از انرژی ورودی ایجاد می شود اما خیلی از ویژگی های حرکت 
ایجاد شده همچنان مشابه سیستم در حالت تعادل است. با این حال در اکثر سیستم های زنده، 
نوسانات پروتئین مولکولی ناشی از مقدار انرژی وارد شده یا خارج شده از سلول، تشابهی به 
حالت تعادل ندارند. به دلیل فقدان این شباهت درک بسیاری از ویژگی های عمومی نوسانات 
غیر تعادلی برای دانشمندان سخت بوده است. با این حال انگلند و همکارانش نشان دادند که 
نوسانات رخ داده در حالت تعادل به انداره نوسانات رخ داده در حالت نزدیک به تعادل انجام 
می گیرد. این تیم تحقیقاتی بیان می کند که دانشــمندان می توانند به منظور درک میزان 
انرژی مورد نیاز در سیستم های سلولی خاص و همچنین برای طراحی قابل اعتماد ماشینهای 

مولکولی مصنوعی از این روابط بهره گیرند.
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گامی در مسیر تولید نانو ماشین های زیستی

  طراحی آنتی بادی برای خنثی کردن ویروس ایدز

آنتی بادی ویژه ای برای خنثی کردن ویروس ایدز طراحی شــده که می توان از آن به عنوان 
واکسن ضدویروس ایدز اســتفاده کرد. نتایج آزمون های اولیه این آنتی بادی رضایت بخش 
بوده است. گامی دیگر به سوی مبارزه با ایدز برداشته شد. در پژوهشی که محققان دانشگاه 
وندربیلت انجام دادند، موفق به تولید آنتی بادی شدند که ساختاری حلقه ای داشته و قادر به 
اتصال به ویروس ایدز بوده و می تواند آن را خنثی کند. نتایج این پروژه در قالب مقاله ای در 

Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.
در واکسن های رایج، ماده ای به بیمار تزریق می شود که موجب تحریک سیستم ایمنی بدن 
می شود. برای این کار ماده تزریق شده باید شباهت زیادی به عامل بیماری زا داشته باشد. این 
واکسن جدید عملکرد متفاوتی داشته و می توان آن را به افرادی که تاکنون در معرض ویروس 
نبودند نیز تزریق کرد. این گروه تحقیقاتی با استفاده از مدل سازی کامپیوتری نشان دادند 
که می توان از یک توالی آمینواسید برای خنثی کردن ویروس استفاده کرد. این توالی قادر به 
اتصال به ویروس ایدز بوده و می تواند آن را از نو مهندسی نموده تا سیستم ایمنی را فعال کند.

نتایج یافته های محققان نشان می دهد که این آنتی بادی مهندسی شده می تواند به صورت 
موثری به ویروس HIV متصل شده و آن را خنثی کند. بدن انسان می تواند آنتی بادی بر علیه 
ویروس ایدز تولید کند؛ اما تنها یک سوم از بیماران قادر به تولید آن بوده و بعد از یک سال موثر 

خواهد بود. اما این واکسن جدید جمعیت بیشتری از بیماران را تحت پوشش قرار می دهد.
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گروهی از محققان دانشــگاه وین و دانشــگاه Autonoma بارســلون توانسته اند در 
آزمایشــگاه، درهم تنیدگی میان ســه فوتون را در یک پیچ خوردگی سه بعدی ایجاد 
کنند. امکان اجرای این کار تاکنون فقط روی کاغذ وجود داشــته اســت. این روش 
می تواند در محاسبات کوانتومی، رمزگذاری و حتی اینترنت کوانتومی، مورد استفاده 

قرار بگیرد.
از دهه 19۷0 دانشــمندان تالش کرده اند از ویژگی های غیرعادی تئوری کوانتومی 
برای انتقال اطالعات در یــک خط ارتباطی نفوذناپذیر اســتفاده کنند. این قابلیت از 
توانایی درهم تنیدگی فوتون ها ناشــی می شــود. در اثر این ویژگــی، اگر یک فوتون 
اندازه گیری شــود، فوتون دیگری که با فوتون اولیه درهم تنیده است، بالفاصله تغییر 

می کند، بدون توجه به اینکه چقدر باهم فاصله دارند.
به صورت تئوری از این ویژگی درهم تنیدگــی می توان در کدگذاری اطالعات مهم با 
یک کلید کوانتومی بهره برد؛ زیرا هرگونه تالشــی برای دستکاری این ارتباط موجب 

از بین رفتن آن می شود.
فیزیکدان ها تاکنون توانســته اند درهم تنیدگی میان ذرات زیادی شــامل100 هزار 
فوتون را با یکدیگر ایجاد نمایند. اما تاکنون این ارتباط فقط متقارن بوده اســت و در 

نتیجه فقط برای ارتباطات دوطرفه ساده کاربرد داشته است.
اما اکنون محققان اتریشی و اسپانیایی یک درهم تنیدگی غیرمتقارن ایجاد کرده اند. 
این کار نیازمند درهم تنیدگی سه فوتون در سه بعد است. در این حالت هر سه فوتون 

درهم تنیده هستند؛ اما هر دوتای آنها در یک الیه اضافی درهم تنیدگی دارند.
در درهم تنیدگی دوبعدی، فوتون ها با استفاده از جهت گیری قطبش خود کدگذاری 
می شوند )نوسان باال پایین یا نوسان طرفینی(. حال این محققان توانسته اند با افزودن 
یک پیچ خوردگی میان دو فوتــون، یک الیه ارتباطی اضافی ایجــاد کنند. به عبارت 

دیگر، فوتون ها به جای حرکت خطی به سمت باال یا پایین، در هوا پیچ می خورند.
این عدم تقارن امکان ایجاد الیه های اطالعاتی مختلف و به اشتراک گذاری این الیه ها 
میان چندین کاربر را ایجــاد می کند. به عنوان مثال، شــما می توانید وارد بانکداری 
اینترنتی خود شوید، بدون آن که شــبکه موبایلی از کلید امنیت کوانتومی شما بویی 

ببرد.
این محققان با استفاده از سامانه جدید خود، یک پروتکل رمزگذاری کوانتومی توسعه 
داده اند که در آینده این امکان را برای ارتباطــات کوانتومی ایجاد می کند تا از طریق 
فوتون ها در الیه های مختلف به تبادل اطالعات بپردازند. در حال حاضر منتظر اولین 

رایانه کوانتومی هستیم که بتواند یک ایمیل را ارسال کند.
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 درهم تنیدگی سه بعدی میان فوتون ها

محققان انگلیسی موفق به ارائه راهکاری برای استفاده از گرافن در ساخت زیست حسگرها 
شدند. نتایج این پروژه توضیحاتی درباره برخی از رفتارهای گرافن ارائه می دهد. یافته های 
اخیر محققان دانشگاه پلیموث نشان می دهد که می توان از گرافن در ساخت زیست حسگرها 
استفاده کرد. این گروه تحقیقاتی در مطالعات اخیر خود به این نتیجه رسیدند که سیگنال های 
الکتریکی می تواند با فرکانس بــاال از میان گرافن عبور کند بدون ایــن که انرژی خود را از 
دست دهد. از آنجایی که گرافن فاقد باندگپ است، این ماده گزینه مناسبی برای استفاده به 
عنوان یک سیم رسانا است. به دلیل همین خواص، گرافن را می توان در حوزه های مختلف 
از مهندسی گرفته تا بخش سالمت، مورد استفاده قرار داد. محققان معتقدند که می توان با 
استفاده از گرافن، ترانزیستورهای سریع، آمپلی فایر برای تلفن همراه، حسگرهای زیستی 
و مخابرات ماهواره ای تولید کرد. شکیل آوان از محققان این پروژه می گوید: » نتایج این کار 
ما برای اولین بار خواص نظری گرافن را تایید کرد و همچنین فرصت های تازه ای به ســوی 

ساخت ادوات الکترونیکی سریع و زیست حسگرها ایجاد کرده است.«
آوان می افزاید: »درک دقیق از خواص الکترومغناطیس گرافن در فرکانس های مختلف یک 
دستاورد بسیار مهم تلقی می شود. اندازه گیری های اولیه با نتایج نظری تضاد دارند. دلیل این 

امر خواص ذاتی گرافن است که معموال با اثرات زیرالیه تداخل پیدا می کند.«
این نتایج می تواند برای ساخت شناساگرهای تشعشعی، آمپلی فایرها و زیست حسگرها مورد 
استفاده قرار گیرد. در حال حاضر ساخت زیست حسگرها با بودجه ای یک میلیون پوندی در 
انگلستان در حال پیگری است، پروژه ای که توسط انجمن تحقیقات علوم فیزیکی و مهندسی 
تامین مالی شده است. گرافن ماده ای ایده آل است چرا که نویز گرمایی بسیار کمی در دمای 
اتاق دارد. آلن کولی از شــرکت نوکیا که در این پروژه همکاری دارد، می گوید: » این پروژه 

توانست رفتارهای بنیادی گرافن را در فرکانس های باال توضیح دهد، چیزی که برای طراحی 
ادوات بی سیم بسیار ضروری است.«

نتایج این پروژه در نشریه 2D Materials منتشر شــده است که در آن محققانی از دانشگاه 
توهوکو و شرکت نوکیا نیز همکاری داشته اند.
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 استفاده از گرافن در ساخت زیست حسگر

 همیشه تعادلی میان میزان شفافیت و اســتحکام وجود دارد. اگر خواهان حفاظت قوی تر 
هســتید، خواه در برابر دندان های تیز یک حیوان درنده یا در برابر انفجار یک گلوله توپ، 
توانایی شــما در دیدن قربانی می شــود؛ اما یک موجود دریایی به نام کیتون راه حلی برای 
این مشکل یافته است: چشــمان کوچک قرار گرفته درون پوسته محافظ بسیار محکمی با 
لنزهای شفاف از جنس همان سرامیک پوسته و به همان سختی قرار گرفته است. محققان 
موسسه فناوری ماساچوست، دانشگاه هاروارد و مراکز دیگری که این سامانه اُپتیکی منحصر 
به فرد را مطالعه کرده اند، می گویند از این چشان زره پوش می توان به عنوان مدلی برای تولید 
سامانه های بینایی مورد استفاده توسط سربازان یا کسانی که در محیط های خطرناک کار 
می کنند، استفاده کرد. نتایج این تحقیق در مجله Science منتشر شده است. این کیتون ها 
دارای صدها چشم هســتند که به شکل نقاطی روی پوسته ســخت آن قرار گرفته اند. این 
محققان نشان داده اند که این نقاط چشمان واقعی بوده و می توانند تصاویر متمرکزی تولید 
کنند. آنها همچنین دریافتند که بر خالف چشــم تمام موجودات دیگــر که از پروتئین ها 
ساخته شده است، چشم های این موجود از ماده معدنی آراگونیت تشکیل یافته است. این 
همان سرامیکی است که صدف موجودات دیگر را شــکل می دهد. این چشمان معدنی به 
این موجودات امکان زیر نظر گفتن محیط اطراف خود را در حین محافظت توســط پوسته 
سخت فراهم می آورد. بیشترین بخش های این پوسته تیره بوده و فقط بخش های چشمی 
آن شفاف هستند. بر خالف بیشتر نرم تنان، پوسته کیتون از هشت صفحه همپوشان درست 
شده است که مقداری انعطاف پذیری ایجاد می کند. این موجودات کوچک در بیشتر نقاط 
دنیا یافت می شوند، اما چون شبیه سنگ هایی هستند که به آنها می چسبند، به طور معمول 
مورد توجه قرار نمی گیرند. چون این موجودات در منطقــه جزر و مدی زندگی می کنند و 
گاهی موارد بیرون آب و در زمان های دیگر درون آب قرار دارند، چشم های آنها باید بتوانند 
در هر دو محیط ببینند. محققان با اســتفاده از اندازه گیری های تجربی و شبیه سازی های 

تئوری نشان داده اند که این چشم ها می توانند نور را متمرکز کرده و در هر دو محیط آبی و 
خشکی تصاویری از اشیای اطراف ایجاد کنند. این محققان از توموگرافی اشعه ایکس ویژه 
با تفکیک پذیری باال در آزمایشگاه ملی آرگون برای مطالعه ساختار سه بعدی این چشم های 
کوچک که اندازه آنها کمتر از یک دهم میلیمتر اســت، اســتفاده کردند. آنها با استفاده از 
ابزارهای تعیین مشخصات توانستند اندازه، شکل و جهت گیری دانه های بلوری شکل دهنده 

این چشم ها را تعیین کنند و به درک دقیقی از عملکرد اُپتیکی آنها دست یابند.
حمایت مالی این پروژه توسط موسسه فناوری نانو MIT انجام شده است.
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 روکش زرهی همراه با چشمان سرامیکی 

 مشاهده چگونگی توزیع کربوکسی زوم ها در سیانوباکتری ها

 ارگانیسم های میکروسکوپی که سیانوباکتری نامیده می شوند، از ماشین های پروتئینی درونی 
برای تقویت توانایی خود برای تبدیل دی اکسید کربن به شکر در طول پروسه فوتوسنتز استفاده 
می کنند. به تازگی، دانشمندان دانشگاه لیورپول با استفاده از برچسب های فلورسنتی، موفق 
به درک و رصد چگونگی این فرایند شــده اند. تامین انرژی و غذای جهانی یکی از بزرگترین 
چالش های قرن بیست ویکم است و این یافته های جدید می توانند در جهت طراحی و مهندسی 

نانوفناوری های جدید به منظور بهبود بازده و تولید زیست توده مفید واقع شوند.
سیانوباکتری ها، که اغلب به عنوان جلبک آبی-سبز شــناخته می شوند، یکی از فراوان ترین 
ارگانیسم های موجود در اقیانوس ها و آب های شیرین هستند. آنها مشابه با گیاهان هستند؛ 
زیرا می توانند از انرژی نور خورشید برای ساخت غذای خود از طریق فوتوسنتز استفاده کنند. 
ساختارهای درون سلولی مختص سیانوباکتری ها که کربوکسی زوم ها نامیده می شوند، تبدیل 
دی اکسید کربن به شکر ) فرایندی که تحت عنوان تثبیت کربن شناخته می شود( را به مراتب 
کارامدتر از بســیاری از گیاهان انجام می دهند. کربوکســی زوم ها از پوسته های پروتئینی 
پلی هدرال ساخته شده اند و شامل آنزیم هایی هستند که باکتری برای تثبیت کربن در طول 
مرحله چرخه کلوین فوتوسنتز به آن ها نیازمند است. درباره اینکه این ماشین های نانومقیاس 
چگونه تولید می شوند و یا چگونه آنها تغییرات محیطی همچون شدت نور را تنظیم می کنند، 
اطالعات اندکی در دسترس است.  در مطالعه جدید که در مجله Plant Physiology چاپ شده 
است، محققان برچسب های فلورسنتی را به کربوکسی زوم ها اتصال دادند و از یک میکروسکوپ 
فلورسنتی برای مشاهده فعالیت آنها درون سلول های مجزا استفاده کردند. محققان با تغییر 
مقدار نور دردسترس در طول رشد سلولی، مشاهده کردند که سیانوباکتری ها فعالیت تثبیت 
کربن را از طریق تغییر مقدار کربوکسی زوم ها در سلول ها تنظیم و کنترل می کنند. محققان، 
همچنین از بازدارنده های شیمیایی که سبب اصالح متابولیسم می شوند، به منظور درک و 
شناخت چگونگی الگوی توزیع کربوکسی زوم ها استفاده کردند. پژوهشگران متوجه شدند که 
کربوکسی زوم ها بسته به حالت های ردوکس مسیرهای انتقال الکترونی که توسط بازدارنده ها 
تحریک می شوند، یا پخش می شوند و یا در خط مرکزی سلول میله ای شکل تجمع می یابند. 
این تیم تحقیقاتی روشی برای آنالیز آماری صدها تا هزاران سلول باکتری با استفاده از تصاویر 

میکروسکوپی ابداع کردند. هوآنگ یکی از نویســندگان این مقاله می گوید:» شگفت انگیز 
است که با اســتفاده از این روش، اکنون می توانیم به صورت زمان واقعی مشاهده کنیم که 
باکتری ها چگونه برای حداکثر بودن ظرفیت تثبیت کربن، مقدار کربوکسی زوم ها را تنظیم 
و کنترل می کنند. یافته های جدید ما همچنین مدارکی جدیــد دال بر رابطه بین موقعیت 
کربوکسی زوم ها و متابولیسم سلولی فراهم ساخته اند«. کربوکسی زوم ها برای زیست مهندسان 
و زیست شناسان سنتزی بسیار مورد توجه هستند. لونینگ لیو نویسنده اصلی مقاله می گوید: 
»واردسازی کربوکسی زوم های سیانوباکتری ها به درون کلروپالست های گیاهی می تواند سبب 
بهبود کارامدی فوتوسنتز و بنابراین بهبود بازده زیست توده شود. البته قبل از بهره برداری از این 

پتانسیل الزم است تا موارد زیادی فرا بگیریم«.
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نانوذرات می توانند از دندان های شــما در برابر تخریب محافظــت می کنند و یا بخش های 
آسیب دیده را بازسازی  کنند. به تازگی محققان موفق به ساخت یک پوشش نانوساختار شدند 
که می توانند باکتری های مضر را از بین ببرند و از دندان و لثه محافظت کنند. نانوذرات دیگری 
هم وجود دارند که می توانند مینای دندان را بازسازی کنند. رفتن به دندان پزشکی برای اکثر 
مردم یک کار سخت است؛ اما به زودی علم دندان سازی تغییرات موثری در این زمینه ایجاد 
خواهد کرد و عالوه براین ممکن اســت نیاز به رفتن به مطب دندان پزشک را برطرف سازند. 
به طورساده، نانوذره یک ماده بسیار کوچک است که می تواند از مواد مختلفی ساخته شود. 
نانوذرات مورد استفاده در دندان سازی به طور معمول سیلیکا یا کلسیم فسفات هستند، هم 
چنین مواد شیمیایی دیگری که توانایی کشتن باکتری ها را دارند و یا اینکه قابلیت بازسازی 
مینای دندان را دارند نیز به می توانند مورد استفاده قرار گیرند. می توان آنها را مستقیماً بر روی 
دندان ها تززریق کرد و یا از آنها در خمیردندان ها، دهان شویه ها یا به صورت یک مایع غلیظ که 
دوغاب نامیده می شود، استفاده کرد. محققان دندان سازی آزمایشات خود را درباره نانوذرات 
از سال ها قبل آغاز کردند؛ اما آنها به تازگی اقدام به استفاده از این مواد در کلینیک ها به منظور 
تشخیص عفونت ها در دندان ها و لثه کرده اند. ما هم اکنون در نزدیکی مهیج ترین کاربردهای 

نانوفناوری در این زمینه هستیم ولی هنوز به آنها دست نیافته ایم.
چرا دست یابی به این کاربردها این قدر طول کشیده اســت؟ به علت چالش های تکنیکی و 
فنی است، چراکه نانوذرات چنان کوچک هستند که به راحتی از طریق دهان می توانند وارد 
بدن شوند و باعث بروز مسائلی در دیگر قسمت های بدن شوند. سالرنو ، دانشمند علوم مواد 
موسســه ایتالیایی فناوری، می گوید: » به دلیل اندازه بسیار کوچک نانوذرات، آنها می توانند 
در ارگان های حیاتی بدن همچون شــش ها یا رگ های خونی و مغز تجمع یابند و منجر به 
بیماری هایی همچون سرطان و آلزایمر شوند.«  دانشمندان به طور معمول این مشکالت را 
از طریق اصالح کردن نانوذرات با خصوصیات جدید برای اتصال محکم تر به دندان ها برطرف 
می سازند؛ اما برای برخی کاربردها، این روش ها ایده آل نیستند. عملی ترین و دست یافتنی ترین 
کاربرد نانوذرات، محافظت از دندان هاست. هزاران باکتری در دهان شما زندگی می کنند؛ اما 
تعداد کمی از آنها می توانند سبب بروز آسیب های جدی شوند. اگر آنها به درون لثه راه یابند، 
این مشکالت آغاز می شــود و این یکی از بزرگ ترین دالیلی است که شما دندان های خود را 
مسواک می زنید )برای دور نگه داشتن باکتری ها از سطح دندان ها و لثه ها(؛ اما چندین محقق 
یک پوشــش نانوذره ای ابداع کرده اند که می تواند این نوع باکتری ها را از بین ببرد و از سطح 

دندان ها محافظت و از بیمار های لثه جلوگیری کند. 
کیشن، استاد دندان پزشکی دانشگاه تورنتو که نانوذرات محافظ را در آزمایشگاه خود سنتز 
کرده است، می گوید: »نانوذرات برای چسبیدن به ســاختار دندان طراحی شده اند و به این 
ترتیب باکتری هایی که بر روی سطح دندان هســتند، به آرامی حذف می شوند.« نانوذرات 
دیگری هم وجود دارند که می توانند مینای دندان را بازسازی کنند. مینای دندان از دندان ها 
در برابر دماهای باال و مواد شیمیایی مخرب که سبب ایجاد حفره در دندان می شوند، محافظت 

می کند. مینای دندان با گذشت زمان تخریب می شود ) خمیردندان ها و دهان شویه های حاوی 
فلورید این فرسایش را ُکند می کند(. 

اسکوکوویچ استاد مهندسی زیستی در دانشگاه ایلونویز در شیکاگو می گوید: » مینای دندان 
از 98 درصد معدنی تشکیل شده است و بر روی سطح دندان قرار دارد. ما نمی دانیم که چرا این 
ماده بازسازی نمی شود.« نانوذرات می توانند مینای دندان را با مولکول های معدنی بازسازی 
کنند و بازیابی بخشی از الیه معدنی می تواند دندان را برای مدت طوالنی تری سالم نگه دارد. در 
حال حاضر اگر در دندان شما یک حفره ایجاد شود، دندان پزشک شما احتماالً آنرا با ترکیبی از 
فلزات ) اکثراً با جیوه( پر می کند؛ اما خود این پرکننده ها می توانند سبب تخریب بیشتر دندان 
شوند. اسکوکویچ می گوید:» متداول ترین مشکل که با آن مواجه هستیم، سطح مشترک بین 
مواد پرکننده و دندان است، یعنی جایی که اکثر حفره ها به دلیل وجود باکتری ها، آب و دیگر 
مواد آلی دوباره ظاهر می شوند.« نانوذرات آنتی باکتریایی می توانند از عفونت جلوگیری کنند 
و زمینه ساز رشد دندان برای پرکردن حفرات با بافت خود دندان می شوند. در نهایت نانوذرات 
می توانند به رشد مجدد کامل یک دندان که در خالل یک مسابقه یا در اثر یک بیماری لثه افتاده 
است، کمک کنند. اگرچه ما هنوز فاصله زیادی برای تولید و خلق این دندان ها در یک سوکت 
خالی داریم؛  اما حتی یک دندان رشدیافته در خارج از بدن را می توان در لثه کارگذاشت، که 
نسبت به دندان های مصنوعی کاماًل بهتر و موثرتر اســت؛ زیرا سیستم ایمنی بدن به میزان 
کمتری به بافت های خود حمله می کند. اگرچه این نانوذرات هنوز در دسترس نیستند، اما در 

آینده نزدیک وارد بازار خواهند شد.
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 محافظت از دندان ها با استفاده از نانوذرات

 درمان بیماری با ابزاری که بین مغز و اندام های بدن قرار می گیرد

شرکت انگلیسی GSK ، به دنبال ساخت ابزاری اســت که بتواند میان مغز و اندام های بدن 
قرار گرفته و با دستکاری پالس های الکتریکی مغز، به درمان بیماری ها کمک کند. پزشکی 

زیست الکترونیک یک حوزه بسیار جدید است که هنوز با تجاری سازی فاصله دارد.
 شرکت جی اس کی )GSK( معتقد اســت که یک روز خواهد رسید که با استفاده از یک ابزار 
بسیار کوچک، حتی کوچک تر از دانه برنج، می توان مشکالت مختلف فیزیکی و بیماری های 
متفاوت را درمان کرد. این ابزارها به گونه ای برنامه ریزی شــده اند که بتوانند ســیگنال های 
الکتریکی را خوانده و اصالح کنند، سیگنال هایی که از طریق اعصاب بدن منتقل می شوند. 
هدف اصلی آن است که بتوان با استفاده از این ادوات، اختالالت مختلفی نظیر بیماری فشار 
خون، دیابت و آسم را درمان کرد. اعتقاد بر این است که با استفاده از پزشکی زیست الکترونیک 

می توان با دقت باال و با کمترین اثرجانبی، این بیماری ها را درمان کرد. 
پیش از این نیز با دستکاری پالس های الکتریکی بدن برای درمان بیماری ها اقدام شده است 
به طوری که ادواتی برای اعمال سیگنال به مغز برای درمان پارکینسون ساخته شده است؛ اما 
این ادوات بخش بزرگی از مغز را هدف می گیرند؛ در حالی که محققان معتقدند که باید بخش 

ویژه ای از مغز در ناحیه بسیار محدود تحریک شود.
 پیشرفت های اخیر امکان کنترل نرون های ویژ ه ای از مغز را فراهم ساخته است. متخصصان 
شــرکت جی اس کی می دانند که باید از محققان در حوزه های مختلف اســتفاده کنند تا به 
موفقیت برسند. برخالف روش های رایج، در زیست الکترونیک الزم است که مهندسان، عصب 
شناسان، فیزیولوژیست ها و افرادی از حوزه فناوری اطالعات با هم همکاری کنند. این شرکت 
به دنبال رشد یک تیم تحقیقاتی جامع است تا اولین جامعه زیست الکترونیکی را در انگلستان 
تاسیس کند. جی اس کی از تحقیق در حوزه زیست الکترونیک به عنوان یادگیری یک زبان 
جدید تعبیر می کند، زبانی که زبان بدن انسان است. با یادگیری چگونگی خواندن و نوشتن 
سیگنال ها، می توان میان مغز و دیگر اعضاء بدن قرار گرفت؛ با این کار مسیرهای تازه ای برای 
درمان بیماری ایجاد می شود. این کار همانند داستان های علمی تخیلی است اما این شرکت با 

جدیت در حال گام برداشتن در این مسیر است.
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کیوبیت ها، جزء اصلی کامپیوترهای کوانتومی هستند. حفظ حالت انطباقی موجود در آنها 
از مشکل ترین چالش های علم کوانتوم است. محققان موسسه MIT موفق شدند با استفاده 
از الماس تا حدی بر مشــکل پیش رو غلبه کنند تا بتوانند از نتایــج آن در بهبود عملکرد 
کامپیوترهای کوانتومی استفاده کنند. در مرکز محاســبات کوانتومی کیوبیت ها یا همان 
بلوک های ساختمانی کامپیوترهای کوانتومی قرار دارد که به علت توانایی آنها در پذیرفتن 
چندین حالت فیزیکی- حالت برهم نهی- خصوصیــات بالقوه ی خاصی به این کامپیوترها 
می دهد؛ اما مشکل اصلی در کامپیوتر های کوانتومی حفظ حالت برهم نهی است. در بسیاری 
از موارد مختلف، این امر به وسیله کنترل بازخورد انجام می گیرد؛ بطوری که محققان با در 
نظر گرفتن یک وضعیت مشخص، اقدام به اندازه گیری و تنظیمات الزم جهت حفظ سیستم 
در حالت پایداری می نمایند. از چالش های اصلی جهان کوانتوم اندازه گیری وضعیت که یکی 
از مهمترین مراحل کنترل بازخورد است که می تواند منجر به از بین رفتن حالت برهم نهی 
شود؛ بنابراین، در چنین شرایطی محققان باید به طور سنتی و بدون بازخورد این کار را انجام 

دهند یا در غیر این صورت به همان روش اعتماد کنند.
این هفته محققان موسسه فناوری ماساچوست )MIT( اعالم کردند که می توان با استفاده 
از الماس مصنوعی عملکرد کامپیوتر های کوانتومی را بهبود بخشید. تحقیقات جدید یک 
سیستم کنترل بازخورد بدون نیاز به اندازه گیری را برای حفظ حالت برهم نهی کوانتومی 
توصیف می کند. در این سیســتم از الماس حفره نیتروژنی اســتفاده می شود. بنا به گفته  
پائلوکاپالرو، استادیار رشته علوم هسته  ای موسسه MIT، در این روش از کنترل کوانتومی به 

جای کنترل کالسیک بازخورد استفاده می شود که نیازی به اندازه گیری نیست.
الماس خالص از اتم های کربن با ساختاری مشبک و منظم تشکیل شده است. اگر یک هسته 
کربن از شبکه کم شود، یک حفره به وجود می آید. حال اگر یک اتم نیتروژن در موقعیت یکی 

از اتم های کربن و در مجاورت حفره بنشیند مرکز حفره نیتروژنی )NY( حاصل می شود. 
هنگامی که الماس مذکور در یک میدان مغناطیسی قوی قرار بگیرد، اسپین الکترون حفره 
نیتروژنی NY به سمت باال یا پایین یا یک حد کوانتومی از این دو قرار می گیرد که این حالت 

می تواند مقداری مشخص در محاسبات کوانتومی به خود بگیرد . برای این منظور در مرحله 
اول یک موج مایکروویو اسپین حفره NY را در حالت برهم نهی قرار می دهد پس از آن تابش 
های پی در پی فرکانس رادیویی اسپین هسته نیتروژن را در وضعیت مشخصی قرار می دهد. 
برای بار دوم با تابش موج مایکروویو با توان کمتر اســپین هســته نیتروژن و مرکز حفره با 
یکدیگر درگیر و به هم وابسته می شوند. در این لحظه کیوبیت مذکور جهت انجام محاسبات 

در کنار دیگر کیوبیت ها قرارمی گیرد.
تحقیقات روی این کیوبیت ها برای تســت و شناســایی خطاهای آنهــا در مواجه با امواج 

مایکروویو بیشتر،  ادامه دارد.
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محققان IBM به منظور آنالیز یک مغز واقعی، سیستمی را طراحی کردند که در آن یک مغز 
مصنوعی نرم افزاری روی یک مغز سخت افزاری مصنوعی قرار می گیرد. در نهایت محققان 
این دو مغز را به گونه ای با یک مغز حقیقی ادغام می کنند کــه مغز مصنوعی می تواند مغز 
واقعی را تقویت کند. محققان از این سیستم برای پیش بینی حمالت صرع استفاده می کنند.

محقق IBM، استفان َهِرر یک روش جدید برای رصد و کنترل مغز انسان به منظور پیش بینی 
حمله ناگهانی صرع، ابداع کرده است. در حقیقت هرر یک سیستم کامپیوتری طراحی کرده 

است که وابسته به یک مغز مصنوعی است که مختص آنالیز یک مغز واقعی است. 
هرر و تیم تحقیقاتی او از یک شبکه عصبی استفاده می کنند، یک نرم افزار که امواج مغزی 
را تفسیر خواهد کرد. در این سیستم، امواج مغزی ساطع شده از مغز شخص بیمار به شبکه 
عصبی هدایت می شود و توسط سخت افزار اختصاصی IBM آنالیز و تجزیه و تحلیل می شوند. 
انرژی سیستم نرم افزاری از طریق یک تراشه آزمایشــگاهی IBM که TrueNorth نام دارد، 
تامین می شود. تراشه TrueNorrth با اســتفاده از یک معماری که تداعی  کننده مغز انسان 

است، ساخته شده و باعث می شود تا آن یک شبکه عصبی کارامد باشد.
این تیم تحقیقاتی در نظر دارند، از این تراشه به همراه یک کامپیوتر خارجی و در نهایت یک 
ابزار بی سیم استفاده کنند که در کنار یک ایمپلنت مغزی به کار گرفته خواهد شد. ایمپلنت 
اطالعات EEG را به تراشه TrueNorth ارسال می کند و این تراشه نیز از این اطالعات برای 
پیش بینی احتمال حمله سریع صرع استفاده می کند. هرر می گوید: » ما می خواهیم تا این 
فرایند و پروسه را با استفاده از یک سیستم بی سیم که  به بیمار اتصال یافته است، انجام دهیم 
و آنالیزها به صورت زمان واقعی )real-time( انجام گیرد. این تنها راه است که این فناوری 
می تواند بر مقاالت تحقیقاتی اثر بگذارد«. هنگامی که یک الگوی موج مغزی که حمله صرع را 
پیش بینی می کند، تشخیص داده می شود، سیستم به گونه ای مهندسی می شود که از طریق 

یک گوشی هوشمند اتصال یافته به بیماران و پزشکان هشدار می دهد.
با استفاده از اطالعات بدست آمده از مطالعات ایمپلنت گذشته، دانشمندان انتظار دارند که 

بتوانند ساختار درونی تر قشر مغز و چگونگی عملکرد و فعالیت حمله سریع را مشاهده کنند. 
هرر و تیم تحقیقاتی او امیدوارند تا از این اطالعات برای بهبود و تقویت ابزار طراحی شده خود 
استفاده کنند، به گونه ای که بتوانند در مرحله اول حمالت سریع را پیش بینی و حتی آنها را 
قبل از اتفاق افتادن متوقف سازند. در این سناریوی جدید، مغز مصنوعی عملکرد نادرست 

مغز واقعی را تنظیم خواهد کرد.
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  بهبود عملکرد کامپیوترهای کوانتومی با استفاده از الماس مصنوعی 
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اخبار کسب و کار

 ارائه خدمات محاسبات 
شناختی واتسون به 

شرکت های ژاپنی

آی بی ام و سافت بانک )SoftBank( که یک شرکت ژاپنی فعال در 
حوزه اینترنت و ارتباطات از راه دور اســت، اعالم کرده اند که در 
حال حاضر هفت خدمت مبتنی بر محاسبات شناختی زبان ژاپنی 
را پشتیبانی کرده و این خدمات می توانند در ایجاد نرم افزارهای 
مبتنی بر سامانه شناختی واتســون در منطقه مورد استفاده قرار 

بگیرند.
 این ســری جدید زبان و گفتار ژاپنی، شرکای محلی،کارآفرینان 
و توسعه دهندگان نرم افزار را قادر خواهد ساخت که از واتسون به 

شکلی نوآورانه در کسب و کار خود استفاده کنند. 
رابط برنامه نویسی کاربردی واتسون که در حال حاضر زبان ژاپنی 

را پشتیبانی می کند، شامل امکانات زیر است:
 زبان: آی بی ام در حال توســعه خدماتی اســت کــه برنامه های 
شناختی را قادر می سازد تا تفاوت های ظریف زبان ژاپنی را درون 

متن درک نمایند.
طبقه بندی کننــده طبیعی زبان: توســعه دهندگان نرم افزاری را 
قادر به تولید برنامه ها و محصوالتی می سازد که می توانند منظور و 
معنی را درک کرده و پاسخ مناسب را حتی اگر سوال به روش  های 

مختلفی پرسیده شود، ارائه نمایند. 
گفتار: آی بــی ام به عنوان یکی از شــرکت های نــوآور در زمینه 
فناوری های گفتاری، پیشرفت های قابل مالحظه ای در این حوزه 
ارائه کرده است که توسعه دهندگان نرم افزار به زبان ژاپنی را قادر 
می ســازد که خدمات تبدیل گفتار به متن و متــن به گفتار را در 

نرم افزارهای خود بگنجانند.
دیوید کنی، مدیر داخلی واتسون آی بی ام می گوید: »از ازمان ارائه 
پلتفورم واتسون، هزاران نفر در سرتاســر جهان از این فناوری ها 
به شکلی بسیار خالقانه اســتفاده کرده اند. حال بسیار خوشحال 
هستیم که می توانیم قدرت محاسبات شــناختی را به بازار ژاپن 

ارائه نموده و شاهد نوآوری آنها در استفاده از این ابزار باشیم«.
کن میائوچی، رییس و مدیر عامل سافت بانک می گوید: »خوشحال 
هستم که از طریق شراکت راهبردی با آی بی ام، واتسون را به زبان 
ژاپنی ارائه کرده ایم. از زمان آغاز این شــراکت راهبردی در اکتبر 
2015، برنامه اکوسیســتم محلی واتسون آی بی ام را اجرا کرده و 
به صورت رســمی بیش از چندین همکار اکوسیســتمی انتخاب 
نموده ایم. ما با همکاری آی بی ام و شرکای اکوسیستمی خود برای 
ایجاد یک بازار جدید تالش کرده و به مشتریان خود راه حل های 
نوآورانه بی نظیری ارائه خواهیم کرد«. پلتفورم واتسون به صورت 
فعال در طول زمان یــاد گرفته و دانش و ارزش خــود را افزایش 
می دهد. ســازمان های مختلف با استفاده از واتســون می توانند 
از قدرت محاسبات شــناختی بهره مند شــده و متخصصان قادر 
خواهند بود که کارهای خود را بهتر انجام دهند و چالش های مهم 

حرفه ای خود را حل کنند.
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 LETI نوآوری های شرکت 
در زمینه آزمایشگاه روی 

تراشه و حسگر

شــرکت لتی )LETI( یکی از فعــاالن حوزه الکترونیک اســت که 
محصوالت متعــددی را در بخش فناوری های همگــرا ارائه کرده 
است. این شــرکت فناوری هایی در بخش آزمایشگاه روی تراشه و 
ابزارهای یادگیری ماشین دارد. شــرکت LETI در سال 196۷ در 
زمینه الکترونیک راه اندازی شد و در سال 1980، بخش اپتیک به 
آن اضافه شد. محققان این شرکت فرانسوی اقدام جالب توجهی در 
حوزه  فناوری های همگرا انجام داده اند. پوپینت رئیس بخش اپتیک 
و فوتونیک LETI که دارای 10 آزمایشــگاه و 300 محقق هست، 
می گوید: »بزرگترین قدرت LETI، انعطاف پذیری آن اســت. ما با 
بسیاری از دانشگاه ها در فرآیند های مختلف همکاری می کنیم. ما 
می توانیم بســیاری از نیازهای کاربران را در زمینه فناوری برطرف 
کنیم. ما همیشــه به دنبال چالش های جدید هستیم.«  چند سال 
قبل آزمایشــگاه های HP در زمینه ســیلیکون فوتونیک به دنبال 
کمک بودند و آنها نتوانستند در تمام دنیا مکانی بیابند که نیازهای 
آنها را برطرف سازند و در نهایت با شــرکت LETI همکاری کردند. 
 ،LETI امروزه این همکاری کوچک گسترش یافته است و محققان
برخی از اجزا را برای آنها می سازند. یکی دیگر از پروژه های در دست 
اجرای شــرکت، پروژه چهار ســاله اروپایی PLAT4M با همکاری 
 Grenoble ، LETI اســت. بر اساس ST و میکروالکترونیک IMEC
برای پیشرفت  و توســعه در زمینه میکرو و نانوالکترونیک شناخته 
می شود و به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای شرکت می توان 
به حســگرهای عکس برداری برای گوشــی های همراه اشاره کرد. 
این شــرکت همچنین نوآوری هایی با کاربردهای ارتشــی، فضا و 
اشــعه ایکس دارد و به طور معمول هر ســاله در حدود 60 تا ۷0 
 اختراع جدید ثبت می کند. پوپینت می گوید:» ما قادر هستیم تمام 
حیطه فعالیت های تحقیقاتی را پوشش دهیم. ما یک اکوسیستم از 

همکاران و شرکای صنعتی برای ساخت ادوات مختلف هستیم.« ابِی 
 LETI استاد فیزیک دانشگاه کلتک نیز پروژه اخیر خود را با همکاری
معرفی کرده است که در آن از نانو حسگرهای فوتونیک برای مطالعه 

فعالیت مغز استفاده می کنند.
نیکولتتی از بخش اپتیک و فوتونیک بیــان می کند که تحقیقات 
گروه آنها در زمینه تشخیص مواد شــیمیایی در مقیاس نانو است. 
محققان در آزمایشگاه نیکولتی، همچنین برروی نمونه  حسگرهای 
استفاده شده در فناوری آزمایشگاه روی تراشه کار می کنند که این 
حسگرها عمدتاً براساس طیف بینی دیود لیزر قابل تنظیم است. با 
 ،)QCLs( استفاده از یک آرایه یکپارچه از لیزرهای آبشاری کوانتومی
پژوهشگران LETI موفق به ابداع یک نوآوری مدار یکپارچه فوتونیک 
مادون قرمز میانی )MIR-PIC( شدند که می تواند بین هر طول موج 
QCL سوویچ کند. سیمونز که بر روی حســگرهای تصویربرداری 
مطالعه می کند، کار LETI را با ابزارهایــی که اطالعات مفید برای 
 LETI یادگیری ماشین تهیه می کنند، توصیف می کند. پروژه های

شامل کاربردهای با فناوری باال در زمینه فضا و امنیت می شود.
روبین مدیر فروش ابزارهــای LETI دربــاره تحقیقاتش در مورد 
آرایش های میکــرو-LED برای کاربردهای نورپردازی هوشــمند 
توضیح می دهد. ابزارهــای گالیوم نیتریدی نتیجه مواد نیمه هادی 
مقاومی است که متخصصان در LETI ابداع کرده اند و با مزیت های 
نیمه هادی های سیلیکونی متداول ادغام شده اند. از فناوری ماتریس 
»iLED« که در ژانویه در نمایشگاه الکترونیک در الس وگاس نمایش 
داده شد، می توان در المپ های جلوی اتومبیل ها، اسکرین های قابل 

پوشش و نمایشگرها استفاده کرد.

http://nbic.isti.ir/news/53899  : منبع

نقش سخت افزار در کسب 
و کار مبتنی بر محاسبات 

شناختی

اسکات کراودر مدیر ارشد فناوری آی بی ام در مقاله ای که در یکی 
از وبالگ های این شــرکت منتشر کرده اســت، به نقش بی بدیل 
ســخت افزار در توسعه محاسبات شــناختی پرداخته و پیش بینی 
کرده است که در چند سال آینده شاهد ظهور سخت افزارهای بسیار 
قدرتمندتری خواهیــم بود که می توانند از برنامه ها و محاســبات 
بسیار سریع پشتیبانی نمایند. خالصه ای از این مقاله در اینجا آورده 

شده است. 
»در چند ماه گذشته شــاهد تغییراتی در نحوه نگرش افراد پیشرو 
در حوزه علوم رایانه ای به آینده این عرصه بــوده ام. اعضای هیات 
علمی دانشگاه ها عالقه وافری به سامانه های شناختی از خود نشان 
می دهند. منظور من تنها الگوریتم ها و نرم افزارها نیستند. آنها درباره 
فناوری های پردازش و سامانه هایی بحث می کنند که قرار است نسل 
جدیدی از برنامه ها و عصر جدیدی از محاسبات را پشتیبانی کنند. 
به نظر من این یک گام کلیدی در توســعه فناوری های شــناختی 
است. دانشگاه ها مرکز بررســی علوم و فناوری های جدید هستند. 
دانشــجویان قدر این برنامه ها را دانســته و هنگام فارغ التحصیلی 
آن را با خود به دنیای بیرون از دانشــگاه بردنــد. همین امر درباره 
فناوری های شناختی نیز اتفاق خواهد افتاد. فناوری های سامانه های 
رایانه ای در عصر جدید بسیار حیاتی خواهند بود. زمانی که اتومبیل 
جای درشکه و اســب را گرفت، تمام گام های الزم برداشته شد تا 
مردم از نعمت وجود موتورهای درون ســوز بهره مند شــوند. پس 
جاده ها ساخته شده و سپس بزرگ راه ها اختراع شدند. همان فرایند 
در تبدیل محاسبات معمولی به محاسبات شناختی روی خواهد داد. 
ما به زیرساخت هایی نیاز خواهیم داشت که برای داده های بزرگ و 
ماشین های هوشمند طراحی شده اند. بیایید از میکروپردازشگرها 
شــروع کنیم. از دهه 19۷0 این قطعات بخش اعظم پیشرفت های 
روی داده در حوزه محاسبات را به پیش رانده اند. صنعت سخت افزار 
توانسته اســت در این مدت قانون مور را اجرا کرده و هر سال تعداد 
بیشتری ترانزیستور را در تراشه های کوچک جای دهد. در سال های 
اخیر پیشرفت های صورت گرفته در زمینه پردازشگرهای کم مصرف 
و کم دستور )Reduced-Instruction-Set(، سامانه های منفرد و 

شبکه های سروری را قادر ساخته است تا وظایف سنگین تری را با 
استفاده از داده های بزرگ بر عهده بگیرند.

آخرین پردازشــگرهای Power آی بی ام به صورت تخصصی برای 
داده های بزرگ طراحی شــده اند و به دلیل توانایی آنها در پردازش 
انبوهی از داده های بی ســاختار، برای محاســبات شناختی بسیار 
مناسب هســتند. این پردازشگرها در انجام ســنگین ترین وظایف 
محاســباتی 2/5 برابر ســریع تر از پردازشــگرهای معمولی عمل 
می کنند. این ســرعت باال عمدتا به دلیل توانایــی فوق العاده این 
پردازشگرها در ارسال و دریافت اطالعات میان حافظه و پردازشگر و 
همچنین به دلیل توانایی آنها در اجرای تعداد بیشتری از فرایندهای 
محاســباتی به صورت همزمان اســت. روشن اســت که چگونه 
فناوری های سخت افزاری جدید که برای پردازش داده های بزرگ 
و مراکز داده در مقیاس اینترنت طراحی شــده اند، می توانند حتی 
مسئولیت های سنگین تری در حوزه محاسبات شناختی را بر عهده 
بگیرند. انتظار می رود در چند ســال آینده موجی از پیشرفت های 
جدید را در حــوزه پردازشــگرها، طراحی ســامانه ها و ابزارهای 

ذخیره سازی شاهد باشیم.«
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افزایش امنیت سایبری با 
تراشه الهام گرفته شده              

از مغز

وزارت امنیت هســته ای  آمریکا با خرید فناوری تراشه الهام گرفته 
از مغز که توسط شرکت IBM ساخته شــده، قصد دارد دیوار امنیت 
ســایبری خود را تقویت کند. در این مسیر از کمک آزمایشگاه ملی 
لورنس استفاده خواهد کرد. با تمام پیشرفت های انجام شده در حوزه 
کامپیوتر، هنوز یک چالش بزرگ در این مســیر وجود دارد: چگونه 

می توان کامپیوتری ساخت که مانند مغز انسان کار کند؟
این موضوع مدت هاست که توســط محققان در حال بررسی است؛ 
اما شرکت IBM گام بزرگی در این مسیر برداشته است. این شرکت 
تراشه ای موســوم به TrueNorth ســاخته که در طراحی آن از مغز 
انسان الهام گرفته شده است. بعد از شش سال از توسعه این فناوری، 
اخیرا آزمایشگاه ملی لورنس قصد دارد تا این تراشه را در بوته آزمایش 
قرار دهد. این آزمایشگاه یکی از سیســتم های نرومورفیک IBM را 
 TrueNorth خریداری کرده اســت، سیســتمی که در آن از تراشه
استفاده شده است. این آزمایشگاه قصد دارد از این فناوری برای کمک 
به وزات امنیت هسته ای اســتفاده کند تا این وزارت خانه بتواند بر 
مشکالت امنیت سایبری، فائق آید. این سیستم دارای کارایی باالیی 
بوده به طوری که عملکرد آن برابر با کار 16 میلیون نورن و ۴ میلیارد 
ســیناپس اســت، در حالی که تنها 2/5 وات انرژی مصرف می کند 
چیزی در اندازه  مصرف یک تبلت. گروه محاســبات و شبیه سازی 
وزارت امنیت هسته ای از این فناوری برای الگوریتم های یادگیری 

عمیق و ماشین هایی با قابلیت یادگیری استفاده خواهد کرد.
 جیم براس از مدیــران ایــن وزارت خانه می گوید: » محاســبات 
نرومورفیک فرصت های بسیار تازه ای ایجاد می کند به طوری که ما 

می توانیم این فناوری را بخشی از ماموریت امنیت ملی آینده آمریکا 
بدانیم.« براساس اطالعات منتشر شده توســط IBM، این فناوری 
شامل یک شبیه ساز زبان برنامه نویسی، الگوریتم های متعدد و محیط 
برنامه نویسی یکپارچه است.  مودها از مدیران شرکت IBM می گوید: 
»ارائه این فناوری محاسباتی پیشرفته، ســنگ بنای بسیار مهمی 
است که ما را وارد عصر محاسبات شــناختی می کند. این همکاری 
مشترک می تواند مرزهای محاسبات الهام گرفته از مغز را به جلو ببرد 
و سیستم هایی با قابلیت و توانایی جدید بسازد. با این فناوری می توان 

هزینه تولید را کاهش داد و ابعاد را به حداقل مقدار ممکن رساند.«
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 بررسی اطالعات حجیم، 
راهی به سوی بهبود 

کسب و کار

صنایع ما نه تنها در حال تغییر بوده، بلکه در حال همگرایی هستند. 
گزارش امسال مدیران ارشد بازاریابی آی بی ام نشان می دهد که به 
عنوان بخشی از تالش آنها در حفظ مشتری، 63 درصد از این مدیران 
بیان کرده اند کــه ایجاد ارتباط عمیق تر و بهتر با مشــتریان یکی از 

اولویت های آنان در سال 2016 خواهد بود.
ما در عصری به سر می بریم که شــرایط موجود در حال تغییر بوده 
و خودمختاری و استقالل مشــتریان در حال افزایش است. با حذف 
موانع میان صنایع مختلف توسط فناوری هایی هم چون فناوری های 
شناختی، اینترنت اشیا و فناوری ابری، همگرایی صنایع روز به روز 
در حال افزایش است. با حذف این موانع، سازمان های فعال در حوزه 
بازاریابی بایستی به طور مداوم به روز شوند و خود را با تغییرات بازار 
هماهنگ نمایند. برای انجام این کار، آنها باید زنجیره ارزش را مجددا 
ارزیابی کرده و درخواست مشتریان و ارائه خدمات را جدا نمایند تا 
بتوانند به نیازهای مصرف کنندگان به شکلی سریع تر پاسخ گو باشند.
ظهور این عصر دیجیتال همچنین بدین معناست که ما از لحظات آنی 
و الهام بخش عبور کرده ایم. در حال حاضر آنچه حائض اهمیت است، 
امکان بازاریابی منطبق بر ســرعت انتظارات می باشد. این انتظارات 
خارج از مرزهای سنتی صنعت ما و توسط شرکت های چارچوب شکن 
ایجاد می شوند، چرا که دیگر آنچه این انتظارات را تعیین می کنند، 

»چگونگی« پدیده ها هستند نه »چیستی« آنها.
به طور مشابه، اینترنت اشــیا انبوهی از داده های مشتریان را ایجاد 
می کند که می توانند توسط شرکت های بازاریابی مورد استفاده قرار 
بگیرند. تا سال 2020، در هر ثانیه به ازای هر فردی که روی کره زمین 
زندگی می کند، 1/۷ مگابایت اطالعات جدید تولید خواهد شد. این 
حجم انبوه داده ها فرصت بسیار بزرگی را ایجاد می کند. بسیاری از 
نکاتی که در مطالعه مدیران ارشد بازاریابی آورده شده است، اهمیت 

عنصر »چگونگی« را نشان می دهند. ما چگونه می توانیم تجربه ای 
فردی از ارتباط با مشتری ایجاد نماییم و این تجربه را به صورت یک 

بستر در کل شرکت گسترش دهیم؟
مدیران ارشــد بازاریابی از طریق گســترش رابطــه ای یکپارچه تر 
با مشــتری، این درگیر بودن فردی را تقویــت می کنند؛ در چنین 

طراحی ای مشتری نقشی کلیدی را ایفا می کند.
مصرف کنندگان امروزی، چه مشــتریان شــرکتی و چه مشتریان 
شــخصی، تبدیل به ایجادکنندگان مشــترک محتوا شده اند و این 
امر چالشی در زمینه راهبرد برند شــرکت ایجاد می کند. با افزایش 
دیجیتالی شــدن، برندها باید تبدیل به تولیدکنندگان محتوا شوند 
تا بتوانند در سطحی کامال متفاوت با مصرف کنندگان ارتباط داشته 

باشند.
مدیران بازاریابی به لطف توسعه شــبکه های اجتماعی فرصت های 
جدیدی برای گوش دادن به نیازهای مشتریان و استفاده از نظرات 
آنان درتوســعه خدمات و محصوالت خود دارند. به عالوه، در زمینه 

ایجاد اعتماد در مشتریان نیز فرصت روبه رشدی ایجاد شده است.
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 بهبود راهبرد شرکت 
Keymile با استفاده از 

رمزگذاری کوانتومی

 ID Quantique براســاس قراردادی که با شرکت Keymile شرکت
منعقد کرده اســت، می تواند ســامانه های مبتنی بــر رمزگذاری 
کوانتومی این شــرکت را در محصوالت خود استفاده نماید. شرکت 
Keymile تصمیم گرفته است روش های رمزگذاری کوانتومی شرکت                      
ID Quantique را که در زمینه روش های رمزگذاری ایمن کوانتومی، 
پیشتاز جهانی به شمار می رود، در یک سری از محصوالت خود برای 
شبکه های ارتباطی ماموریت بحرانی )Mission-critical( استفاده 
نماید. این تصمیم نشــانگر تمرکز این شرکت بر توسعه سامانه های 
بسیار امن ماموریت بحرانی برای مســئوالن کشوری، شرکت های 

ریلی و شبکه های توزیع برق است.
براساس یک توافق مبتنی بر مشارکت در فروش میان این دو شرکت، 
Keymile می تواند بالفاصله روش های رمزگذاری این شرکت را در 
 Keymile محصوالت خود ارائه نماید. این توافق ایــن امکان را برای
به وجود می آورد که با حصول نیازمندی های اصلی، سبد محصوالت 

خود را در شبکه های ارتباطی توسعه دهد. 
ID Quantique با اســتفاده از فناوری های رمزگــذاری معمولی و 
کوانتومی، روش های پیچیده رمزگذاری را برای اطمینان از ایمنی 
شبکه های اطالعاتی توسعه می دهد. توزیع کلید کوانتومی )QKD( که 
مبتنی بر فیزیک کوانتومی است، یکی از اجزای اصلی این فناوری ها 
را تشکیل می دهد. برخالف روش های معمولی برای مبادله کلیدهای 
رمزگذاری همچون رمزگذاری کلیدی عمومــی، QKD از باالترین 
حفاظت در برابر تالش برای شکستن رمز در مســیر انتقال داده ها 
برخوردار اســت. دلیل این امنیت باال این است که براساس فیزیک 
کوانتوم، هر گونه تالش برای مشاهده رمز بدون داشتن اجازه، منجر 
به تغییر برگشت ناپذیر کلید رمز خواهد شد. این اصل اساسی فیزیک 

کوانتوم است.
در نتیجه هرگونه تالش برای جاسوسی از داده های رمزگذاری شده 

باالفاصله فاش خواهد شــد. Keymile اجازه فروش ســه محصول                 
ID Quantique در زمینه شــبکه های ارتباطی ماموریت بحرانی را 
 encryptor Centauris CN8000 به دست آورده است. محصول اول
چندارتباطی اســت که حداکثر تا پهنای بانــد 10x10 Gbps را در 
شبکه های الیه 2 پشتیبانی می کند. محصول دوم، خانواده پیچیده 
رمزگــذاری centauris-link encryptor برای اینترنت و کانال های 
فیبری است. محصول سوم ســرور Cerberis QKD است، خانواده 
 EAL4+ دارای استانداردهای بین المللی ایمنی Centauris محصوالت

و FIPS PUB 140�2 سطح ۴ است. 
Keymile عالوه بر توسعه سبد محصوالت خود، در حال تاسیس یک 
مرکز امنیت سایبری است که می تواند از اپراتورهای شبکه ارتباطی 
ماموریت بحرانی در تعریف و اجرای یک راهبــرد مبتنی بر امنیت 
سایبری پشتیبانی کند. این شــرکت با همکاری شرکای تایید شده 
خود محدوده وسیعی از خدمات پیشرفته شامل مشاوره، برنامه ریزی، 
اجرا و عملیاتی ســازی و همچنین محصوالت پیشرفته و دوره های 

آموزش فناوری را ارائه می دهد.
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 چرا گوگل فناوری 
روبات هوشمند خود را 
به فروش گذاشته است؟

گوگل قصد دارد، فناوری روبات هوشمند خود را به فروش بگذارد؛ 
فناوری که هنوز به تجاری سازی نرسیده است. تحلیل گران دلیل این 
امر را فاصله زیاد این فناوری تا تبدیل شدن به محصول قابل فروش 

می دانند.
شرکت گوگل اخیرا اقدام به فروش فناوری روباتیک خود کرده است. 
گروه بوستون دینامیکز روبتیکز یک مشکل بنیادی را دلیل این کار 
می داند: کار با نرم افزار تولید شــده برای این فناوری چندان ساده 
نیســت. به این دلیل دلیل زمانی که با هوش مصنوعی کار می کنید 

بسیار مهم جلوه می کند.
در حال حاضر روبات های صنعتی به صورت ماشین هایی هستند که 
از پیش برنامه ریزی شده و درون قفسی آهنی قرار می گیرند، بنابراین 
به راحتی قابل حمل به هر جایی نیستند؛ اما گوگل روی فناوری کار 

می کند که می توان به سادگی آن را به هر کجا برد. 
در نشســتی که اخیرا تیم تحقیقاتی گوگل با رسانه ها داشته است، 
اعالم شده که برای ساخت این ماشین الزم است این تیم تحقیقاتی با 

تیم های دیگر گوگل همکاری کند.
گوگل نیز همانند بســیاری از شــرکت ها به دنبال ساخت ماشین 
هوشمندی است که بتواند در حوزه های مختلف به کار گرفته شود. 

اما چگونه باید این ماشین را ساخت؟
ماه قبل، این تیــم تحقیقاتی ویدئویی را بــرای نمایش عموم مردم 
منتشر کردند که نشان می داد این روبات چگونه راه می رود و جعبه ها 
را روی هم می چیند. اما هنوز مشکالتی وجود دارد و این روبات آنقدر 
که مردم تصور می کنند هوشمند نیست. این روبات قادر نیست که 
تصمیم بگیرد که راه برود یا نه، در واقع این روبات در حد و اندازه های 
یک سگ نیز اختیار ندارد. اختیار دادن به یک ماشین کاری چالش 

برانگیز است.
گوگل پیش از این تجربه نرم افزاری که خودرو را می راند داشته است 
و در آن با چالش های تفاوت میان شبیه سازی آزمایشگاهی و آنچه که 
در عمل اتفاق می افتد روبرو بوده است. در ساخت این روبات موضوع 
پیچیده تر هم شده اســت. گوگل به دنبال یافتن راهی برای آموزش 
سریع روبات خود است، در این مسیر گوگل نیاز به نوعی فناوری دارد 
که در حال حاضر موجود نیست، نرم افزاری که به روبات درباره تجربه 

محیط پیرامون اطالعات صحیح بدهد. 
به همین دلیل گوگل تصور می کند که برای توســعه این روبات ها 
ممکن است یک دهه دیگر زمان نیاز داشته باشد. به ندرت می توان 
شرکتی را یافت که محصولی تولید کرده باشد که به چنین ملزومات 

تحقیقاتی نیاز داشته باشد.
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امضای توافق نامه  
توسعه و بازاریابی 

شرکت برینچیپ با مرکز 
تحقیقات کاربردی مغز

یک شرکت فعال در حوزه نرم افزار قرارداد همکاری با مرکز تحقیقات 
کاربردی مغز، به امضاء رسانده اســت. براساس این قرارداد، این دو 
شرکت، محصوالت یکدیگر را ترویج داده و یک بسته سخت افزاری و 

نرم افزاری برای مشتریان آماده می کنند.
توافق نامه همکاری میان مرکز تحقیقات کاربردی مغز و شــرکت 
برینچیپ به امضاء رسیده است. برینچیپ، توسعه دهنده ی فناوری 
پردازنده ی نورونی تطبیقی )SNAP( اســت که درســت مثل مغز 

انسان، دارای توانایی یادگیری مستقل و تکامل اطالعات است.
مرکز تحقیقــات کاربردی مغــز )ABR( ارائه دهنــده یک محیط 
نرم افزاری اســت کــه تمرکز آن بر ســاخت ســامانه ی یکپارچه  
هوش مصنوعی )AI( است. ABR بزرگترین شبیه سازی عملکردی 
 ،ABR 2015 را انجام داده است. همچنین در سال ،SPAUN ،مغز

برنده ی جایزه نوآوری و کارآفرینی سیلیکون ولی شد.
تحت شرایط این قرارداد، برینچیپ و ABR به طور مشترک، ترویج 
محصوالت و خدمات یکدیگر را به عهده گرفته اند. به منظور افزایش 
فروش هر یک از طرفین، مجموعه ای سخت افزاری و نرم افزاری را به 

صورت یکپارچه به مشتریان ارائه می دهند
دکتر الیاســمیت، از بنیانگــذاران مرکز تحقیقــات کاربردی مغز 
می گوید: » همــکاری با برینچیپ یک فرصت بــزرگ برای تیم ما 
است. ما اعتقاد داریم تراشه های نیمه هادی نرومورفیک نسل بعدی 
ســامانه های هوش مصنوعی خواهند بود، و فناوری سخت افزاری 
برینچیپ، راه حل توسعه ی شرکت های نوپا در بازار تراشه نرومورفیک 
است. آن ها یک شریک بسیار خوب با ریشه ی صنعتی عمیق هستند 
که به اســتراتژی فروش بین المللی ما کمک می کنند. این قرارداد 
همکاری یک تعهد از جانــب برینچیپ برای تــالش  در زمینه ی 
گسترش بازاریابی و خدمات ارزش افزوده است. ما مشتاقانه منتظر 
استفاده از تجربه ی گسترده  خود در بازار فناوری نرومورفیک برای 
کمک به ABR در زمینه ی گسترش فرصت های کسب و کار هستیم. 
همکاری با ABR به برینچیپ اجازه می دهد تا بخشــی از طبیعت 

ABR شــود و راهکار هایی در زمینه ی صنعت نرومورفیک به آن ها 
ارائه دهد.«

مرکز تحقیقات کاربردی مغز )ABR( مالک و ارائه دهنده ی فناوری 
یک محیط نرم افــزاری متمرکز در زمینه  ســاخت ســامانه های 
هوش مصنوعی اســت. نرم افزار Nengo این شرکت، مجموعه ای از 
ابزارهای نرم افزاری برای توسعه و ساخت مدل های بزرگ مقیاس مغز 
است و برنامه ی Spaun که بزرگترین نرم افزار کاربردی شبیه سازی 
مغز در جهان اســت. همچنیــن ABR یک محیط ســخت افزاری 
نرومورفیک برای توسعه ی سامانه های هوش مصنوعی یکپارچه با 

نسل بعدی از سخت افزار رایانه ای فراهم کرده است. 
برینچیپ واقع در شهر آلیسو ویجو، کالیفرنیا، یک فناوری انقالبی 
جدید در پردازنده های اسپک نورونی تطبیقی )SNAP( ارائه کرده 
است، که توانایی یادگیری مســتقل، تکامل و ارتباط بین اطالعات 
درست، مثل مغز انسان را دارد. این فناوری سریع و کامال دیجیتال 
بوده و مصرف انرژی آن بســیار کم اســت، که آن را برای ادغام با 

شبکه های بزرگ در تلفن های هوشمند مناسب کرده است.
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 افزایش سرمایه گذاری 
بخش دولتی و خصوصی 

در توسعه اندام 
روی تراشه

آزمایش بالینی یکی از مراحل توسعه داروها است. آزمایشگاه روی 
تراشه می تواند مســیر آزمون داروها را تسهیل کند و نیاز شرکت ها 
را برای انجام آزمون بالینی کاهش دهد. اخیرا ســرمایه گذاری های 
زیادی در بخش توسعه اندام روی تراشــه و آزمایشگاه روی تراشه 

انجام شده است.
شرکت های زیست فناوری برای تولید داروهای خود باید آزمون های 
بالینی را پشت سر بگذارند. معموال پیش از انجام آزمایش روی انسان، 
بررسی دارو روی مدل های آزمایشگاهی نظیر موش ها ضروری است؛ 
اما همیشــه موفقیت آزمایش روی موش ها به معنای موفقیت روی 

انسان نیست.
برای مثال، نتایــج دارو روی تومورهای ســرطانی که در ماتریکس 
بین ســلولی قرار گرفته اند، در موش های آزمایشگاهی مثبت بوده؛ 
اما در آزمون های بالینی روی انســان، اثربخش نبوده است. تفاوت 
میان محیط های میکرومقیاس در موش ها و انســان می تواند منجر 
به نتایج متفاوتی شود؛ بنابراین، مقدار داروی مورد نیاز برای از بین 
بردن تومور در انسان و موش متفاوت بوده و باید در انسان از دوز باالتر 

دارو استفاده کرد.
فناوری های خالقانه در تجویز دارو در درمان سرطان باید هم براساس 
عملکرد دارو باشــد و هم تجربه بیمار. در مقاله ای که اخیرا در نقشه 
»راه فناوری نانو سرطان« که موسســه ملی سالمت آمریکا منتشر 
شده، چنین عنوان شده اســت که تمرکز روی سلول های استروما 
راهبرد خوبی برای درمان سرطان است؛ اما رهایش دارو در نزدیکی 
تومور همیشه کافی نیســت؛ زیرا این محیط همیشه برای کشاندن 
دارو به داخل تومور مناسب نیســت. نویسندگان مقاله معتقدند که 

باید تحقیقات بیشتری در این خصوص انجام شود.
پژوهشگران دانشگاه پوردو در حال ساخت محیط تومور روی تراشه 
هستند تا وضعیت دارو در تومور سرطانی در بدن انسان را شبیه سازی 

کنند. 
این آزمایشگاه روی تراشه می تواند برای رهگیری داروها مفید بوده 
و چالش های تحقیق و توسعه دارویی را رفع کند. شرکت بیولوژیکال 

داینامیک )Biological Dynamic( یکی از شرکت های فعال در بخش 
تشخیص مولکولی است. این شرکت سال گذشته 26/8میلیون دالر 
روی توسعه ادوات آزمایشگاه روی تراشــه برای تشخیص سرطان 

سرمایه گذاری کرده است.
ماه دسامبر سال قبل نیز شــرکت مرک )Merck( اعالم کرد که این 
شرکت همکاری خود را با یک شرکت کمبریج )Cambridge( برای 

توسعه ابزارهای روی تراشه افزایش خواهد داد.
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موفقیت در کسب و کار 
با همگرایی »فناوری 

اطالعات« و »محاسبات 
شناختی«

مجهز شدن فناوری اطالعات به محاسبات شناختی و هوش مصنوعی، 
فرصت مناسبی برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار است تا از این 

پتانسیل برای توسعه کسب وکار خود استفاده کنند.
فناوری اطالعات یکی از حوزه های بسیار تاثیرگذار در فضای کسب 
و کار بوده اســت؛ به طوری که تمام صنایــع روی فناوری اطالعات 
برای بهبود کسب و کار ســرمایه گذاری می کنند. از تولیدکننده تا 
خرده فروش، همگــی روی خدمات مبتنی بــر وب کار می کنند. از 
آنجایی که بازاریابی کامال به اطالعات، ترجیح مشتری، نوسانات بازار 
و روندها وابسته است، بنابراین فناوری اطالعات بیش از دیگر بخش ها 

روی کسب و کار تاثیرگذار است.
اخیرا فناوری اطالعات به شــکلی توســعه یافته که از نرم افزارهای 
هوشمند می توان برای تامین اهداف آن استفاده کرد. این نرم افزارهای 
هوشمند امکان تعامل موثرتر با مشــتریان را فراهم می سازند. این 
نرم افزارها به صاحبان کسب و کار کمک می کنند تا اطالعات بیشتری 
درباره نیازهای مشــتریان جمع آوری کنند و در نهایت محصول یا 

خدمات را به نفع نیاز مشتری بهبود داد.
هوش مصنوعی، ماشین هایی با قابلیت یادگیری و محاسبات شناختی 
از جمله ابزارهایی هستند که در خدمت فناوری اطالعات بوده تا به 
بهبود کسب و کار کمک کنند. توسعه اینترنت و اینترنت اشیاء نیز 

تاثیر به سزایی در این روند دارند.
محاسبات شناختی و ماشین های با قابلیت یادگیری در حال حاضر در 
سراسر جهان تاثیر قابل توجهی روی فضای کسب و کار گذاشته اند. 
محققــان پیش بینی می کنند که تا ســال 2020 تقریبــا نیمی از 
نرم افزارهای تحلیل کسب و کار مجهز به محاسبات شناختی شوند. 

بی شــک کارآفرینانی که از هوش مصنوعی و فناوری های اینترنت 
اشیاء استفاده کنند، رقابت پذیرتر خواهند بود.

محاسبات شــناختی موجب می شــود تا کاربر فرآیند محاسبات را 
خیلی سریع تر و راحت تر انجام دهد. نرم افزارهای مجهز به محاسبات 
شــناختی می توانند براســاس نیاز مشــتری و این که هر مشتری 
به صورت شخصی به چه چیزی نیاز دارد، پاسخی دقیق تر ارائه کنند.

تولید اطالعات و محتوی در حال افزایش است به طوری که تا پایان 
این دهه، نرخ تولید اطالعات دو برابر خواهد شد. بنابراین، محاسبات 
شناختی فرصت مناسبی در اختیار صاحبان کسب و کار قرار می دهد 

تا از این اطالعات به دست آمده به نفع خود استفاده کنند.
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نگرانی شغلی 
برنامه نویس ها به دلیل 
توسعه هوش مصنوعی

بر اساس تحقیقی که اخیرا توســط Evan Data Survey انجام شده 
است، توسعه دهندگان نرم افزار با وجود قرار داشتن در میان پیشگامان 
انقالب دیجیتال، همانند افراد شاغل در حوزه های دیگر نگران از دست 
دادن شغل خود در اثر پیشرفت های ایجاد شده در حوزه اتوماسیون 
هستند. نتایج بررسی های اخیر نشــان می دهد که برنامه نویسان از 
توسعه هوش مصنوعی نگران هستند. در حقیقت این تحقیق نشان 
می دهد که توسعه دهندگان نرم افزار از این می ترسند که توسعه هوش 
مصنوعی موجب کنار گذاشته شدن آنها شود. شرکت کنندگان در این 
تحقیق شامل بیش از 550 نفر برنامه نویس از صنایع مختلف بودند. 
وقتی از این افراد درباره نگران کننده ترین موضوع در حرفه خود سوال 
شد، 29/1 درصد از آنها گزینه »من و تالش هایم با هوش موصنوعی 
جایگزین شود« را انتخاب کردند. نگرانی دوم برنامه نویس ها مربوط به 
پلتفرم ها بود. 23 درصد از آنها گفتند که نگران ازمدفتادگی پلتفرمی 
هستند که با آن کار می کنند و 1۴ درصد بیان داشتند که می ترسند 
پلتفرمی که می خواهند در آینده با آن کار کنند، مقبولیت الزم را پیدا 
نکند. جنل گاروین، مدیر عامل Evans Data می گوید: »یافته دیگر 
این تحقیق این بود که بیش از ســه چهارم این افراد بر این باور بودند 
که ربات ها و هوش مصنوعی مزایای زیادی برای بشر خواهند داست، 
اما کمی بیش از 60 درصد آنها فکر می کردند که این قضیه می تواند 
منجر به فاجعه شود. هم پوشــانی میان این دو گروه روشن است که 
نشان دهنده ســردرگمی برنامه نویســان درباره ظهور ماشین های 
هوشمند است. مزایای بســیار زیادی به وجود خواهد آمد؛ اما برخی 
تغییرات عظیم فرهنگی و اقتصادی نیز ایجاد خواهند شــد«. برخی 
محققان اشاره می کنند که برنامه نویس ها اغلب اولین کسانی هستند 
که قدرت هوش مصنوعی را مشــاهده کرده و از قابلیت های آن آگاه 
هســتند. الهیلوا، یکی از تحلیلگران IDC می گوید: »عجیب نیست 
کــه برنامه نویس ها که مهارت درک هوش مصنوعی را در ســطحی 

عمیق تر از دیگران دارند، نگرانی بیشتری نسبت به آن داشته باشند؛ 
با این حال به نظر من مشاغل دیگری همچون گویندگی اخبار وجود 
دارند که نیاز به نوآوری کمتری داشته و بیشتر در معرض خطر قرار 
دارند«. او می افزاید از منظری وسیع تر، در سال های اخیر همواره این 
نگرانی وجود داشته است که چگونه فناوری، که در مراحل اولیه خود 
بیشتر مکانیکی و الکتریکی بود، می تواند جایگزین انسان شود. وی 
توضیح می دهد: »در طول زمان این تفاق افتاده است؛ اما نتیجه این 
بوده که ماهیت کار به سوی کارهای دانش محور تغییر یافته و طبیعت 
محصوالت تولید شده عوض شــده اند. در مجموع تغییر اتفاق افتاده 
است، اما رشد بسیار زیادی در تمام سطوح سبک زندگی و همچنین 

مقیاس درآمدی ایجاد شده است«.
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IBM در راه ساخت 
بزرگ ترین کامپیوتر 
تقلیدکننده مغز انسان

محققان IBM در نظر دارند تا یک کامپیوتر هوشمند بسازند که همانند 
انسان قادر به تصمیم گیری باشد. این شــرکت درنظر دارد تا مدل 
بزرگ تری از NS16e را )که توسط آزمایشگاه ملی الورنس لیورمور 
خریداری شده است( به منظور نزدیک تر شدن به مقیاس مغز انسان 
تولید کند. مغز انسان را می توان مشابه با یک کامپیوتر زیستی بسیار 
کم مصرف تصور کرد. تالش  برای ایجاد سیستم های تقلید مغز  انسان 
مستلزم فراهم ساختن یک جهش بزرگ در پردازش اطالعات حجیم 
با مصرف مقدار کم  انرژی است. شرکت IBM اعتقاد دارد که کامپیوتر 
NS16e می تواند مقادیر بسیار زیاد اطالعات را با مصرف مقدار کمی از 
انرژی ) معادل مصرف یک تبلت( پردازش کند. ساوادا یکی از محققان 
IBM می گوید: » شاید روزی ما به یک سیستم نوروسیناپتیک دست 
پیداکنیم که شمار نورون ها و سیناپس های آن مشابه با مغز انسان 
باشد.« کامپیوتر NS16e بر اساس معماری تراشه پیشرفته است که 
TrueNorth نامیده می شود و می تواند اطالعات را حفظ کند و براساس 
الگوهای کشف شــده از طریق احتماالت و ارتباطات تصمیم گیری 
کند. با استفاده از مدل ها و الگوریتم های یادگیری، کامپیوتر می تواند 
اطالعات قدیمی و کنونی را با الگوهایی تجمیــع و ارتباط دهد. در 
روش های دیگر، سیستم به نتایجی دســت یافت که کامپیوترهای 
دارای الگوی شناختی از طریق الگوریتم های یادگیری ماشین به آن ها 
دست یافته بودند. به عنوان مثال، چنین مدل هایی برای تشخیص اشیا 
در تصاویر و برای ماشین های بی سرنشین به منظور تشخیص عابرین 
پیاده و عالئم پارک ماشین استفاده شدند؛ اما سیستم IBM متفاوت 
است؛ زیرا این سیســتم از مداربندی برای تقریب زدن حالتی که در 
آن نورون ها و سیناپس های مغز کار می کنند، استفاده می کند. این 
شرکت به منظور بهتر شدن الگوی مصرف انرژی در پردازش اطالعات، 
حافظه و خصیصه های محاسبات و ارتباطاتی را دوباره طراحی کرده 

است. ساوادا می گوید: » در مغز ما، یک بخش ویژه از قشرمخ مسئول 
تشــخیص بصری دیگر بخش ها مســئول کارکرد حرکتی هستند. 

سیستم NS16e نیز چنین مشابهتی دارد.«
کامپیوتر NS16e دارای 16 تراشــه TrueNorth است که به صورت 
توری شبکه بندی شــده اند که تقریباً معادل با 16 میلیون نورون و 
۴ میلیارد سیناپس است که در مقایسه با مغز انسان که دارای 100 

میلیارد نورون و تریلیاردها سیناپس است، بسیار کوچک است.
شرکت IBM برای نزدیک شــدن به مقیاس پردازش مغز انسان راه 
بســیار طوالنی را پیموده اســت که البته با موفقیت نیز همراه بوده 
است. پروژه در سال 200۴ آغاز شد و در سال 2009 شرکت مغزهای 
مقیاس گربه ای را مدل ســازی کرد. در ســال 2011، شرکت یک 
نمونه اولیه از تراشه ای با 256 نورون دیجیتالی تولید کرد که قادر به 
تشخیص الگوها بود. در حال حاضر، هدف افزایش مقیاس کامپیوتر 
NS16e از طریق متراکم ساختن بیشتر تراشه ها برروی مادربردهای 
 TrueNorth بزرگ تر اســت. که به معنای افزایش تعداد تراشه های
بر روی یک صفحه است. سیســتم کنونی برای دست یابی به هدف 
 ،x86 خود، همچنان متکی به اجزای متداول همچون تراشــه های
 IBM هســتند. همچنان که GPUs و ARM، FPGAs پردازنده های
تراشه های خود را ارتقا می دهد، شرکت به  دنبال نرم افزارهایی جدید 
نیز می باشد. به عنوان مثال ایجاد مدل ها و الگوریتم های یادگیری و 
تجمیع آنها براساس عملکرد مغز، یکی از این تالش ها است. ساوادا 
می گوید:» سیستم همچنان در حال ارتقا است. ما به صورت پیوسته 
الگوریتم های یادگیری، روش های تولید مدل جدید، و الگوریتم های 

بهینه ساز جدید را ایجاد و تست می کنیم.«

http://nbic.isti.ir/news/54242  :منبع

اخبار کسب و کار

http://nbic.isti.ir/news/%E2%80%8Chttp://www.fiercedrugdelivery.com/story/vitro-testing-methods-needed-due-failure-animal-models-predict-drug-deliver/2016-03-08
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مقاالت

نانو ابزارهای گرافنی برای

DNA توالی یابی
مترجم:   ابوالفضل آذرنیا

دانشجوی دکتری مهندسی مواد  دانشگاه صنعتی شریف

توالی یابی DNA، روشی برای خواندن توالی بازها درون یک 
ژنوم بوده و به شــدت در حال تحول است. با توجه به نقش 
توالی بازها در فیزیولوژی انسان و رشد آن، به نظر می  رسد 
چنین اطالعاتی بتوانند تشــخیص و درمــان بیماری را به 
طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهند و با تسهیل پزشکی 
شخصی، بستر مناســبی را برای درمان افراد فراهم کنند. 
از زمانیکه »پروژه ژنوم انســان« برای اولیــن بار، درصدد 
توالی یابی ژن انســان برآمد، تمایل به توالی یابی ارزان تر و 
ســریع تر، افزایش چشــمگیری پیدا کرد. این پروژه تا حد 
زیادی با روش کالســیک ســانگر انجام می  شد. این روش 
شامل فرآیندی است که در آن، رشــته های DNA با شروع 
 3dNTP از یک توالی اولیه معین، ســنتز می شوند و به یک
خاص ختم می شــوند، بــه طوریکه آخرین بــاز در توالی، 
مشخص باشد. سپس رشته های DNA توسط الکتروفورز ژل۴ 
برای خواندن آخرین باز از نظر اندازه جدا می شــوند. روش 
سانگر با توجه به قابلیت  جدایش آهسته تکه های DNA در 
ژل ها، فرآیندی زمان  بر اســت. نیاز به روش های ارزان تر و 
سریع تر، دانشمندان و شرکت ها را به کار بر روی فناوری های 
جدید توالی یابی تشویق می  کند. توالی  یاب های نسل دوم 
موجب افزایش توانایی رشــته های DNA برای توالی یابی و 
خوشه  ای شدن آنها بر روی ســطوح اختصاص داده شده 
می  شوند و امکان توالی یابی با سنتز را فراهم می کنند. در 
چنین شــرایطی، نوکلئوتیدهایی با برچسب فلورسنتی، 
توسط یک پلیمراز5 اضافه می  شــوند که توانایی خواندن 
لحظه  ای و آنی یک ســیگنال را برای هر بــاز امکان  پذیر 
می سازند. این پیشرفت ها، درجه همسانی را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش و حجم شناســاگر را کاهش می دهند 
و منجر به توالی یابی بسیار ســریع تر و ارزان تر می شوند. 
با این حال، هزینه این روش ها بــرای طول های خوانش6 
بسیار کوچکتر )معموالbp100(، پایین  تر از روش سانگر 

(<500bp( است.
با این  وجــود، روش های جدیدتــر   توالی یابــی مبتنی بر 
روش های فناوری های نانو، در حال حاضر، بر روی توالی یابی 
تک  مولکولی با طول های بلند خوانش، بدون هیچ تقویت و 
یا برچسب زنی متمرکز هستند. برای نمونه، علوم زیستی، از 

آرایه ای از موج برهای مود صفر استفاده می کند که در آن، هر 
موج بر می  تواند توالی پایه را با تشخیص ورود نوکلئوتیدهای 
فلورســنتی در فرآیند ســنتز DNA، در آن واحد بخواند. 
این فناوری به ویژه برای توالی یابی de novo مفید اســت، 
زیرا اجازه خواندن رشــته های بلند )طول چند kbp به طور 
متوسط( را می دهد. اگر چه نرخ خطای باالیی )%13~) برای 
این موارد گزارش شده است، اما این خطاها تصادفی هستند 
نه خطاهای مختص ســاختار )برای نمونه، توالی دوسر۷(. 
چنین خطاهایی به طور کلی در روش های دیگر نیز مشاهده 
می شوند. نوآوری جالب دیگری که به تازگی توسط موسسه 
»Oxford Nanopore Technologies« توسعه یافته است، 
ساخت دستگاه توالی یابی براســاس نانوحفره های زیستی 
است. در این نوع توالی یابی، تغییرات جریان یونی به هنگام 
عبور یک مولکول DNA از داخل منافذ و حفرات آشکارسازی 
می  شــود. این روش قدرتمند امکان تشخیص بدون تقویت 
و برچســب  زنی را فراهم می  کند و می  تواند برای توالی یابی 
توان  باال مورد اســتفاده قرار گیرد. این فنــاوری حتی در 
دستگاه های پرتابل و قابل حمل نیز تعبیه شده است تا بتوان 
از آن برای اســتفاده ایده  آل در مراکز درمانی نیز بهره برد. 
بر اساس مطالعات اولیه، آرایه  های بسیار مطمئن می  توانند 
تغییرات نوکلئوتید منفرد و طول خوانش باز را تا دقت 85 
درصد تعیین کنند )که آنها یک خطای بســیار بزرگ 15 
درصد هر base calling دارند، اما به نظر می رسد که دقت 
و صحت به سرعت در حال بهبود است(. انتظار بر این است 
که تمایل به استفاده از دستگاه های توالی یابی نسل جدید 
افزایش یابد و برای این کار، نیاز به توسعه روش های جدید 

وجود دارد.
گرافن، تک الیه  ای از اتم های کربن با آرایش شــش ضلعی 
در یک شــبکه  دو بعدی اســت که فرصت های جدیدی را 
به وجود آورده است. از زمان کشف گرافن در سال 200۴، 
جذابیت این ماده جدید به طور چشــمگیری افزایش یافته 
است؛ زیرا این ماده چندین ویژگی منحصر به فرد را به طور 
همزمان دارد: از نظر اتمی نازک اســت، نســبت به فوالد، 
استحکام باالتری دارد، بســیار انعطاف پذیر، قابل کشش، 
و شــفاف اســت، خواص نوری قابل کنترل و تنظیم دارد، 

در برابر یون ها غیرقابل نفوذ اســت، و یک  هادی گرمایی و 
الکتریکی خارق العاده محسوب می  شود. این ماده، به دلیل 
تحرک بســیار باالی حامل های بار )حتی در دمای اتاق(، 
برای کاربردهای الکترونیکی به شدت جذاب است. گرافن 
می تواند در مقیاس باالی تولید نیز به صورت ارزان و مقرون 
به صرفه تولید شــود. با توجه به خواص ویژه  گرافن و طیف 
گسترده ای از کاربردهای بالقوه آن، ممکن است این سؤال 
مطرح شــود که گرافن چگونه فرصت های جدیدی را برای 
نانوابزارهای توالی یابی DNA فراهم کرده است. در واقع، این 

موضوع، بحث مورد نظر مقاله مروری حاضر است. 
بســیاری از مفاهیم جدیدی که به تازگی برای توالی یابی 
DNA با استفاده از خواص ویژه گرافن مطرح شده است، در 
شکل 1 خالصه شده است. برای نمونه، گرافن از نظر اتمی 
نازک بوده و دارای ســاختار نفوذ ناپذیــری در برابر یون ها 
است و می  تواند به عنوان غشایی برای توالی یابی مبتنی بر 
نانوحفره، مورد اســتفاده قرار گیرد )شکل 1-الف(. در این 
تکنیک، هر باز مولکول DNA، جریان یونِی در حال عبور از 
داخل یک نانوحفره کوچک در ورقــه نازک گرافن را کمی 
متفاوت  تر از سایر بازها مســدود می کند. استفاده از خواص 
رسانایی گرافن، روش نوآورانه دیگری است که در شکل 1-ب 
نشان داده شده است. بر اساس این روش، هر بازی که در داخل 
شکاف نانومتری موجود در الیه گرافنی قرار بگیرد، ممکن است 
ترازهای متفاوت انرژی در ساختار الکترونیکی باز ها منجر به 
ایجاد جریان تونلی متنوعی در سراســر شکاف شود. در این 
روش، می توان جریان داخل صفحه گرافنی را در یک نانوریبون 
گرافن که مولکول های DNA در حال عبور از نانوحفره های آن 
هستند کنترل نمود )شکل 1-ج(، زیرا پیش بینی می شود که 
میزان تغییرات جریان الکتریکی در نانوریبون های گرافن، در 
اثر عبور باز های مختلف، متفاوت خواهد بود. در نتیجه، طیف 
وســیعی از روش های وابســته به تغییرات جریان الکتریکی 
در گرافن، بــر مبنای جذب فیزیکی DNA به ســطح گرافن          
)شکل 1-د( توسعه یافته است. این مقاله مروری، به روش های 
نظری مختلفی که برای توالی یابی DNA با استفاده از گرافن 
توســعه یافته  اند، می  پردازد و اولین تالش های تجربی انجام 

گرفته را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. 

  مقدمه

توالی یابی سریع، ارزان و قابل اعتماد DNA می تواند یکی 
از عوامل ایجاد تحول در نوآوری های این دهه باشد؛ چرا 
که این کار، راه را برای پزشکی شخصی هموارتر می کند. 
برای دســتیابی به چنیــن فناوری هایی، انــواع مختلف 
روش های مبتنی بر فناوری نانو مانند توالی یابی با استفاده 
از نانوحفره ها، بررسی و به وجود آمده اند. گرافن با توجه به 
ساختار و خواص منحصر به فرد، فرصت های جذابی برای 

توســعه فناوری جدید توالی یابی فراهم کرده اســت. در 
سال های اخیر، طیف گسترده ای از ایده های خالقانه برای 
توالی  یاب های گرافنی به صورت تئوری ارائه شده و اولین 
نمونه  هــای تجربی آن نیز به منصه ظهور رســیده  اند. در 
مقاله حاضر، به روش های مختلف استفاده از نانوابزارهای 
گرافنی برای توالی یابی DNA پرداخته خواهد شــد. این 
توالی یابی، بــه DNA هایی مربوط می شــود که از طریق 

نانوحفره هــای گرافن، نانوشــکاف ها1، و نانونوارها2 عبور 
کرده و بر روی نانوساختارهای گرافنی، به صورت فیزیکی 
جذب می  شــوند. همچنین، به مزایا و مشکالت هر کدام 
از روش های کلیدی توالی یابی پرداخته می شــود و نهایتاً 
چشــم اندازی برای اســتفاده از گرافن در نســل جدید 

فناوری توالی یابی DNA ارائه می گردد.

چکیده
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شکل 1. شمایی از چهار مفهوم جدیدی که از نانوساختارهای گرافنی، برای توالی یابی DNA بهره می  برند: )الف( پایش مستمر تغییرات جریان یونِی در حال عبور از یک نانوحفره در غشای گرافنی، به دلیل عبور یک 
مولکول DNA از آن؛ )ب( تغییرات جریان تونل زنِی در حال عبور از یک نانوشکاف واقع بین دو الکترود گرافنی، به دلیل حضور یک مولکول DNA در داخل آن؛ )ج( تغییرات جریان درون  صفحه   اِی درحال عبور از یک 

نانوریبون گرافنی، به دلیل عبور یک مولکول DNA از داخل آن؛ و )د( تغییرات جریان الکتریکی گرافن، به دلیل جذب فیزیکی باز های DNA بر روی الیه گرافنی.

در ابتدا، بهتر اســت به مطالعه توالی یابی DNA با استفاده از 
نانوحفره های گرافن پرداخته شود. اساس توالی یابی DNA با 
نانوحفره های گرافن، بر مبنای جریان های یونی کاماًل ساده 
است: سیستم شامل غشــای نفوذ ناپذیری از جنس گرافن 
اســت که دارای منافذ نانومتری بــوده و مابین دو محفظه 
حاوی محلول الکترولیت قرار گرفته اســت. زمانی که ولتاژ 
در عرض غشاء اعمال می شود، یک جریان یونی در حفره به 
وجود می  آید. هرگاه مولکول DNA به شدت با بار منفی، باردار 
می شــود، می  توان آن را با اعمال یک میدان الکتریکی، وادار 
کرد تا در حالت »ســر به دم8« از داخل نانوحفره عبور کند. 
هنگامی که مولکول DNA جابجا می شود، موجب بیرون رانده 
شدن یون ها از داخل حجم حفره و در نتیجه، کاهش موقتی 
جریان یونی می  شــود. میزان و مدت زمان انســداد جریان 
الکتریکی، به ترتیب اطالعاتی در مورد قطر و طول مولکول 
DNA در اختیار ما قرار می  دهد. برای اینکه بتوان با این روش 
به توالی یابــی مولکول های DNA پرداخت، هــر نوکلئوتید 
می  بایست جریان یونی را به گونه  ای متفاوت و منحصر به فرد 
مسدود کند تا این انسداد، متناسب با اندازه مولکولی DNA و 
شکل آن باشد. گام دیگر توالی یابی با استفاده از نانوحفرات، 
توالی یابی از طریق نانوحفره های زیستی و حالت جامد است 
که در حال حاضر توسط محققین مورد مطالعه قرار می  گیرد. 
نانوحفره های زیســتی موجود در غشاهای ســلولی، انتقال 
مولکول ها از یک محفظه به محفظه دیگر را کنترل می کنند 
و محققین، این سیســتم ها را برای چندین دهــه، با اندازه 
 گیری انتقال یون و جابجایی مولکول های پلیمری از داخل 
نانوحفره ها9 مورد مطالعه قــرار داده  اند. تقریباً دو دهه قبل، 

جابجایی نوکلئیک اســید با هدف خوانــدن باز های متوالی 
مولکول های تک رشــته و خطی DNA، از طریق حفرات آلفا 
همولیزین10 در غشــای چربی اندازه گیری شــدند. امروزه، 
حوزه نانوحفره ها به طور قابل مالحظه  ای رشد کرده  و موجب 
عملیاتی شدن توالی یابی DNA با استفاده از نانوحفره ها شده 
اســت. نانوحفره های حالت جامد، مزیت  های رقابتی مهمی 
نسبت به نانوحفره  های زیســتی دارند که از مهم  ترین آنها 
می  توان به موارد زیر اشــاره کرد: پایداری باال؛ امکان کنترل 
قطر حفرات و طول کانال ها؛ حساسیت کمتر به پارامترهای 
خارجی ماننــد pH، دما، غلظت نمک، و تنــش مکانیکی؛ و 
مهمتر از همه، امکان تولید تناژ باال و قابل استفاده بودن در 
آزمایشگاه های روی تراشه. با این حال، نانوحفره های حالت 
جامد، معایبی نیز دارند: عدم امکان کنترل اتمی دقیق و باال 
بودن ســطح نویز. امروزه توالی یابی DNA بــا نانوحفره های 
زیستی قابل انجام اســت، اما این کار هنوز با نانوحفره های 

حالت جامد تحقق نیافته است.
 ،DNA اســتفاده از نانوحفره هــای گرافن بــرای توالی یابی
یکی دیگــر از پیشــرفت های جدید در این حوزه به شــمار 
می  رود. حتی گرافن تک الیه، برای یون نفوذ ناپذیر اســت و 
به واسطه استحکام باالی خود می تواند غشای صلبی در برابر 
حرکت یون ها تشکیل داده و فرآیند توالی یابی با استفاده از 
نانوحفره ها را به عنوان یک غشای ایده آل اتمی نازک تسهیل 
کند. اســتفاده از گرافن تک الیه در کاربردهای یاد شده، این 
پتانســیل را دارد که به حد بهینه نظری خود نزدیک شود. 
ضخامت مؤثر گرافــن در محلول با توجه بــه میرایی انتقال 
یونی11 تنها 0/6~ نانومتر است؛ در حالی که این مقدار برابر با 

 DNA طول فاصله بین دو باز مجاور در یک مولکول تک رشته
اســت )0/6~ نانومتر(. هر چند که هنوز چگونگی دستیابی 
به رزلوشن تک باز معلوم نیســت، اما این رویکرد می تواند در 
صورت عملیاتی شدن، پردازش سیگنال را بسیار ساده کند. 
این پدیده، مزیت قابل توجهی در مقایسه با کانال های طویل 
 تری که در حفرات نیترید سیلیکون معمولی و پروتئین وجود 
دارند نشان می دهد. در کانال های طویل، پردازش و کانولوشن 
سیگنال ضروری است، زیرا سیگنال یونی، از چند نوکلئوتید 
مجاور هم، در داخل حجم منافذ به وجود می آید. مزیت دیگر 
گرافن، رسانایی الکتریکی آن است، که امکان پایش مستمر 
جریان درون  صفحه  ای را از طریق غشــاء هنگام جابجایی 

مولکول DNA فراهم می کند. 
نظریه  پردازان در مطالعات خود به دنبال پاســخی برای این 
پرســش بوده  اند که »آیا توالی یابی DNA، با آشکارسازی و 
پایش مستمر جریان یونِی در حال عبور از داخل نانوحفره های 
گرافن امکان  پذیر است یا نه؟«. از شبیه سازی های دینامیک 
مولکولی، بــرای مطالعه حرکــت مولکــول DNA از داخل 
حفره های گرافن اســتفاده شده اســت. هدف از این شبیه 
 سازی، بررسی این موضوع بوده است که »به کمک چه روشی 
می  توان بر روی جریان یونی تأثیر گذاشت؟«. با بررسی های 
اولیه معلوم شــد که می  توان با اعمال ولتاژ بایاس یک ولتی، 
) AT(poly و) poly)GC را از یکدیگــر تمیز داد. با این حال، 
نتایج حاصل از شبیه ســازی ها، برخی از مشکالت روش یاد 
شده را تایید کردند. بر اساس این نتایج، باز ها به طور تصادفی 
از میان حفرات حرکت می کننــد و همین پدیده می  تواند به 
اشتباهات توالی یابی منجر شــود. از طرفی، پیش بینی شده 

پایش مستمر جریان یونِی در حال عبور از یک نانوحفره گرافنی

است که انسداد جریان الکتریکی شدیداً به ترکیب موضعی 
باز های DNA در داخل حفرات بستگی دارد و می  تواند منجر 
به همپوشانی شدید انسداد جریان برای باز های مختلف شود. 
همچنین، چسبندگی آبگریز باز ها به سطح گرافن درست در 
کنار منافذ، تعداد ساختارهای فضایی احتمالی مولکول تک 
 رشته DNA را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. براساس 
این شبیه سازی ها، بهترین جابجایی های گام به گام ممکن 
اســت با یک ورقه گرافن سه الیه انجام شــوند، به طوریکه 
اتصال و گسست گروهی باز ها روی هر دو طرف غشاء امکان 
پذیر باشد و نوســانات در جهت باز DNA در داخل حفره، به 

حداقل برسد. 
در سال 2010، سه گروه مستقل، داده های تجربی متنوعی 
را در مــورد جابجایی هــای DNA دو رشــته ای در داخــل 
نانوحفره های گرافن منتشر کردند. روش کار این سه گروه، 
مشابه یکدیگر بود: حفراتی با قطر 525 نانومتر )شکل 2-الف 
و ب( در یک غشــای صلب گرافنی )که خــود در باالی یک 
سوراخ بزرگتر در یک غشاء نیترید ســیلیکون قرار داشت( 
با استفاده از یک میکروســکوپ الکترونی روبشی ایجاد شد. 
 ،)DNA میزان انســداد جریان )یا همان سیگنال حسگر پایه
برای جابجایی های DNA در غشای اتمی نازک گرافن اندازه 
 گیری شد و با مقدار مشابه برای حفرات معمولی حالت جامد 
نیترید سیلیکون مورد مقایسه قرار گرفت )شکل 2-ج(. نشان 
داده شد که دامنه سیگنال، با کمینه کردن قطر حفرات، به 

 DNA ،حداکثر مقدار خود می رسد. در گام بعدی توالی یابی
تک رشته شناسایی شد. برای این کار، برهم  کنش های جاذبه 
 ای و آبگریز پیوندهای π-π بین بازها و گرافن، با بکارگیری 
یک پوشش آب دوست بر روی گرافن حذف شد. این پوشش 
جهت جلوگیری از اتصال مولکول DNA به گرافن و متعاقباً 
مسدود شدن حفرات اعمال شده اســت. در گزارش تجربی 
دیگر، رویکردی کاماًل متفاوت اتخاذ شد که در آن، از جذب و 
 DNA بر روی گرافن، برای کاهش سرعت DNA دفع باز های
در طول انتقال اســتفاده شده بود. براســاس نتایج به دست 
آمده، در یک سیستم ســاندویچی گرافن- Al2O3 - گرافن              
  DNA شکل 2-د(، زمان های انتقال، برای مولکول تک رشته(
 (~0/۴ µs bp�1) 5/5~) در مقایسه با مولکول دو رشته  ای µs nt�1

طوالنی تر اســت. به عبارت دیگر، انتقال آهسته تر احتماالً با 
ترکیبی از چسبندگی و لغزش ایجاد می شود.

یکی از چالش های عمومی در توالی یابی DNA با نانوحفره های 
حالت جامد، زمان انتقال سریع مولکول های DNA   است. این 
مولکول ها معموالً با سرعت »0/01-1/00میکرو ثانیه به ازای 
هر باز« از داخل حفرات عبور می کنند. این سرعت بسیار باالتر 
از سرعتی است که در پهنای باند 100 کیلو هرتز اندازه  گیری 

و با نویز باال در جریان یونی محدود می  شود. 
همچنیــن، حرکت مولکــول DNA به طــور کامل محدود 
نمی شــود، بلکه منجر به نوســانات موضعی و تغییر سرعت 
جابجایی مولکولی می شــود. متناظر کردن ســیگنال های 

لحظه ای به اطالعات مکانی می تواند شناسایی و پایش جریان 
یونی را با دشواری هایی روبرو کند. نانوحفره های گرافن، نویز 
زیادی در فرکانس های پایین )f/1( از خود نشان می دهند که 
احتماالً منشاء مکانیکی دارد. ممکن است این نویز، با کاهش 
منطقه گرافنی، و یا با استفاده از ساختارهای چندالیه تا حدی 
زیادی کاهش یابد. عالوه بر این، ممکن اســت زیرالیه های 
شیشه ای، بهبود قابل مالحظه  ای را در سیستم های یاد شده 
به وجود آورند، زیرا موادی که خاصیت دی الکتریک ضعیف 

 تری دارند، نویز خازنی را کاهش می دهند. 
حــوزه »نانوحفره های حالــت جامد«، هنوز هم به ســمت 
»اندازه گیری های مبتنی بر تمایز باز در مولکول های DNA ای 
که با ســرعت کمتری از داخل حفره حرکت می کنند«، در 
حال پیشــرفت اســت، و حفره های گرافنی ممکن است به 
این پیشــرفت های فنی کمک کند. با این حال، این فناوری 
می  تواند راه را برای دستیابی به وضوح تک باز12 )که منجر به 
زمان انتقال سریع، نوسانات ساختاری، انتقال تصادفی باز ها و 
سطح باالی نویز می  شود( هموارتر کرده و به عنوان یک چالش 
مهم مطرح باشد. در حال حاضر، گروه های تحقیقاتی مختلفی 
به دنبال روش های جایگزینی برای خواندن بازهای DNA با 
استفاده از هدایت ذاتی گرافن هستند و قطعاً این رویکردها با 
شناسایی جریان یونی بسیار متفاوت خواهد بود. در ادامه به 

این موضوع مهم پرداخته خواهد شد.

شکل 2. پایش مستمر DNA با اندازه گیری جریان یونی از میان نانوحفره های گرافن: )الف( شمایی از یک سیستم الکترونیکی ساخته شده با نانوحفره های گرافن معمولی. در این سیستم، نانوحفره کوچکی در داخل 
یک غشای گرافنی ایجاد شده است. این الیه گرافنی، بر روی یک غشای نانومتری از جنس نیترید سیلیکون )1000-100 نانومتر( قرار گرفته است و زیرالیه اصلی، تراشه  ای از سیلیکون صلب می  باشد؛ )ب( تصویر 
میکروسکوپ الکترونی عبوری )TEM( )80 کیلو ولت( از یک نانوحفره 3 نانومتری با لبه  کریستالی که در مود STEM در 600 درجه سانتی گراد ایجاد شده است. خط اندازه برابر 1 نانومتر بوده است؛ )ج( میزان انسداد 
جریان عبوری از DNA دو رشته ای )IB( برای نانوحفره های گرافنی، بزرگتر از میزان انسداد جریان برای حفره های SiNx است و دلیل آن، به نازک بودن بیش از حد غشای گرافنی بر می  گردد. بزرگترین سیگنال های 
/Al2O3/از میان نانوحفره های غشایی شامل الیه های گرافن )ssDNA( تک رشته ای DNA عبور )د( جریان عبوری از حفره های باز است؛ I0 .اندازه  گیری شدند )انسداد به ازای کوچکترین منافذ )منافذ 3 نانومتری

گرافن. ssDNA به دلیل برهم  کنش بین گروه های آروماتیک در باز های DNA و گرافن باید کندتر از DNA دورشته ای )dsDNA( جابجا شود. 
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اکنون در مورد توالی یابی DNA براساس تونل  زنی 13 در میان 
نانوشــکاف گرافن بحث می کنیم؛ به طور کلی، مبنای روش 
به صورت زیر اســت: اندازه گیری جریــان تونل زنی به وجود 
آمده بین دو الکترود گرافنی با فاصله نزدیک، و پایش مستمر 
تغییرات جریان یاد شده هنگام عبور یک مولکول DNA از بین 
شکاف. شــدت و میزان جریان الکترونی حاصل از تونل زنی، 
به ســاختار الکترونی نوکلئوتیدها و همخوانی ساختار نواری 
نوکلئوتید با لبه های گرافنی بســتگی دارد. زمانی که سطح 
انرژی مولکولی یک باز DNA، درون دریچــه  ولتاژ بایاس دو 
الکترود افت  کند، جریان تونل زنی مورد نظر مشاهده خواهد 
شد. هرگاه سطوح انرژی مولکولی DNA  1۴، از سطح پتانسیل 
الکتروشــیمیایی لبه های گرافن دور باشــد، تونل زنی بدون 
رزونانس15 به وقوع می  پیوندد و جریان های تونل زنی کوچک به 
وجود می  آید. گرافن به دلیل اینکه می  تواند پایش مستمر یک 
نوکلئوتید منفرد در شکاف تونل زنی با ابعاد یک اتم را تسهیل 
کند، می تواند مفید و کمک کننده باشد. و شاید مهم  تر از همه، 
گرافن به دلیل خواص الکتریکی خود می تواند به طور همزمان، 
هم به عنوان غشاء و هم الکترود ایفای نقش کند. این پدیده تا 
حد زیادی ساخت دستگاه را آسان می کند، زیرا نانوشکاف و 
الکترودها به طور خودکار در امتداد یک صفحه مشابه، همراستا 
می شوند )شکل 3-الف(.  این ایده برای اولین بار در سال 2010 
با شبیه سازی های عددی پیشنهاد شد و امکان توالی یابی برای 
اندازه شکاف های کوچک را فراهم آورد )2-1 نانومتر(. به طور 
مشابه، شبیه ســازی الکترودهای گرافنی جاسازی شده در 
 DNA منجر به شناسایی باز مشخصی از ،SiNx یک نانوحفره
شد. نظریه تابعی چگالی )DFT  16( و مطالعات تابع غیرتعادلی 
گرین )1۷NEGF( برای مطالعه چگونگی مدوله شدن18 انتقال 
الکترون از میان نانوشکاف های گرافن به واسطه حضور باز های 
DNA در داخل شکاف مورد اســتفاده قرار گرفته اند. در واقع، 

مطالعه DFT-NEGF بر روی شــکاف نانونوار گرافنی )شکل 
3-ب( می  تواند امکان شناسایی باز DNA را پیش بینی کند. 
با این حال، مطالعه دیگری نشان داد که تنها، باز G می تواند 
به خوبی از سه باز دیگر تشخیص داده شود. دلیل این موضوع، 
اثرات تداخل کوانتومی است که ممکن است ناشی از چرخش 
باز ها و پدیده فانو رزونانس باشــد. پدیده فانــو رزونانس، از 
همخوانی )کوپلینگ( انرژی بین ترازهای گسسته انرژی در 
باز DNA و ترازهای پیوســته انرژی در الکترود گرافن نشات 
می  گیرد. انتظار می  رود که نوسانات بزرگی در جریان تونل زنی 
به دلیل حساسیت نمایی جریان تونل زنی به تغییرات فاصله 
و جهت  گیری مشاهده شود. بنابراین، پیش بینی می شود که 
محدوده شدت و فرکانس  جریان های تونل زنی برای چهار باز 
مختلف DNA، گسترده بوده و در عین حال، همپوشانی کمی 
با یکدیگر داشته باشند )شکل 3-ج(. برای نمونه، ممکن است 
عامل  دار کردن الکترودها توســط هیدروژناسیون و یا اتصال 
دادن یک گروه عاملی به یکــی از نوکلئوبازها، راهی برای نگه 
داشتن مولکول در یک جهت مرجح نســبت به الکترودها و 
در نتیجه، کاهش قابل توجه نوســانات جریان باشد. چنین 
پسیواســیونی برای لبه  هــای الکترود نیز بــه منظور بهبود 
جفت شــوندگی )کوپلینگ( ســاختار نواری DNA و گرافن 
پیشنهاد شــده اســت. چنین تکنیکی ممکن است سرعت 
جابجایی DNA را در داخل نانوشــکاف کاهــش دهد و زمان 
بیشتری را برای اندازه گیری هر یک از باز های منفرد فراهم کند. 
ایده این تونل زنی باز شناختی19، به تجربیات موفق محققین 
در کاهش سرعت DNA هنگام عبور از یک شکاف بر می  گردد 
)شــکل 3-ه(. بســیاری از تالش ها برای اندازه گیری توالی 
بازهای DNA، با الکترودهای فلزی تونل زنی که در حفره های 
سیلیکون نیترید جاسازی می  شوند، متمرکز شده  اند. در واقع، 
 DNA می توان برخی از اطالعات مربوط به توالی را هنگامی که

در داخل شکاف توسط یک میدان الکتریکی کشیده می شود، 
 DNA بدست آورد.  تاکنون، هیچ تجربه  ای مبنی بر توالی یابی
با استفاده از تونل زنی در شکاف گرافن گزارش نشده است. با 
این حال، به دلیل چگالی جریان باالی تونل  زنی، گرمایی که 
در گرافن طی عبور جریان الکتریکــی به وجود می  آید باعث 
سوختن موضعی الیه گرافنی می  شود و نانوشکاف های پایدار 
2-1 نانومتری در گرافن چندالیه تشکیل می شوند. می  توان به 
کمک این پدیده، انتقال الکترون را از طریق تک مولکول هایی 
که در تماس با هــم بین دو الکترود قــرار دارند، اندازه گیری 
کرد. روش های دیگری نیز وجود دارند که شامل تکنیک های 
مبتنی بر پرتو مانند لیتوگرافی پرتو یون هلیوم می  شــود؛ 
آرایه هایی از نانوشــکاف های گرافــن )10-1 نانومتر( با 
استفاده از لیتوگرافی پرتو الکترونی20 و حکاکی با پالسمای 
اکسیژن21 ساخته شده اند )شــکل 3-د(. چالش های قابل 
توجهی پیش روی ایــن روش وجــود دارد؛ از آنجایی که 
جریان های تونل زنی، با توجه به چگالی کم ترازهای انرژی 
در گرافن، شــدت پایینی دارند، نوسانات جریان الکتریکی 
)از نظر موقعیت و جهت( بیشتر چشمگیر می  شود و حرکت 
براونی22 یون ها و مولکول های آب ممکن است نویز مازادی 
را به وجود آورند. بــه عالوه، هنگام رانده شــدن DNA به 
داخل شــکاف در فرآیند الکتروفورتیک، ســرعت انتقال 
DNA در داخــل حفره دوباره افزایش خواهــد یافت و این 
پدیده، اســتخراج اطالعات توالی را با دشواری هایی همراه 
می  کند. با این اوصاف، به دلیل طرح های نظری نویدبخش 
و موفقیت در ساخت الکترودهای تونل زنی تعبیه شده در 
نانوحفره های حالت جامد، ممکن اســت در آینده نزدیک، 
نتایج تجربی جالبی در زمینه شناسایی DNA با استفاده از 

نانوشکاف های گرافنی به دست آید.

تونل  زنی از میان نانوشکاف گرافن

شکل 3. نانوشکاف های گرافن برای توالی یابی DNA: )الف( تصور هنرمندانه از یک مولکول تک رشته ای DNA که از میان یک شــکاف گرافنی جابجا می شود )ستون فقرات مولکول  به رنگ سبز و باز ها به رنگ های 
متفاوت نشان داده شده  اند(؛ )ب( شمایی از سطح گرافن در دو حالت هندسی خاص: آرایش زیگزاگ و آرمچیر23؛ )ج( محاسبات نظری پیش بینی می کنند که چهار باز DNA می توانند از طریق جریان تونل زنی در میان 
نانوشکاف گرافن تمیز داده شوند. جریان های تونل  زنی، بسیار کوچک )10-10- 3-  10 نانوآمپر( هستند و علی  رغم توزیع گسترده، همپوشانی کمی با یکدیگر دارند؛  )د( تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی )سمت 
چپ( و میکروسکوپ نیروی اتمی )سمت راست( برای آرایه ای از شکاف های گرافنی )10-1 نانومتر( که بر روی زیرالیه SiO2 ساخته شــده با لیتوگرافی پرتو الکترونی و حکاکی پالسمای اکسیژن قرار گرفته است؛                                 
)ه( سمت چپ: تصور هنرمندانه  ای از الکترود های تونل زنی عاملدار شده با عوامل شناساگر )گروه های بنزآمید( که به یک باز DNA تک  رشته در مرکز متصل هستند. سمت راست: اسپایک جریان الکتریکی2۴ تولید شده  

هنگامی که نوکلئوتیدهای دئوکسیادنوزین '5- منوفسفات )aAMP( بین الکترودهای تونل زنی وارد شده اند. 

 DNA خواص الکتریکی گرافن می تواند برای توالی یابی آسان
مورد استفاده قرار گیرد. این کار از طریق اندازه  گیری مستمر 
جریان در یک نانوســاختار باریک گرافنی انجام می  گیرد و 
تغییرات شــدت جریان برای حالتی که یک DNA از داخل 
نانوحفره صفحه گرافنی عبور می  کند، اندازه  گیری می شود. 
گرافن یک نیمه هادی فاقد شــکاف اســت، اما زمانی که به 
ساختار ریبون نانومتری تبدیل می شود، خواص آن بسته به 
پروفیل های لبه تغییر می کند. مطالعات نظری نشان می دهند 
که گرافن در حالت ریبون آرمچیر، رفتار نیمه هادی و در حالت 
ریبون با لبه زیگزاگی، رفتار فلزی با پیک پروفیل جریان در 

لبه ها از خود نشان می  دهد. در بسیاری از گزارش های نظری، 
نانوریبون های آرمچیر و زیگزاگی هر دو برای برای توالی یابی 
DNA پیشنهاد شده  اند و دانشمندان تجربی در حال مطالعه 

بر روی این رویکرد هستند. 
نتایج مشابهی، با استفاده از محاسبات مختلف نظری به دست 
آمد ه است. در اکثر این مطالعات، انتقال الکترون با استفاده از 
نظریه تابعی چگالی )DFT( و مطالعات تابع غیرتعادلی گرین 
)NEGF( برای انواع مختلف ریبون )عرض 3~ نانومتر و قطر 
حفره 1/5~ نانومتر( در حضور و عدم حضور هر یک از چهار 

نوکلئوباز DNA مورد مطالعه قرار گرفته است. 

دیده شــده اســت که جریان نانوریبون به علــت واکنش 
الکترواستاتیکی بین نوکلئوتید و حفره های گرافنی، مدوله 
می شــود. این مدوالســیون باعث تغییر موضعــی چگالی 
حالت های الکترونی در گرافن در نزدیکی حفره ها می  گردد. 
خواص یک باز )جریان های مختلــف نانوریبون هنگامی  که 
باز های متفاوت در حفره قرار داده شــده اند( به شــدت های 
جفت شوندگی )کوپلینگ( مختلف باز ها با نانوریبون گرافنی 

وابسته است. 

انتقال درون صفحه  ای از داخل نانوحفره های یک نانونوار گرافنی

شکل 4. نانوریبون های گرافنی حاوی نانوحفره برای توالی یابی DNA: )الف( سمت چپ: شــمایی از یک نانوریبون گرافنی فلزی زیگزاگی حاوی یک نانوحفــره. در این ساختار، جریان غالباً از اطراف لبه زیگزاگی 
)فلش های قرمز( عبور می کند. وسط: باز DNA گوانین25 در داخل نانوحفره برای ایجاد مدوالسیون جریان در منظقه کناری در مقیاس میکروآمپر. سمت راست: چهار باز مختلف. این بازها، مدوالسیون های بسیار 
متفاوت جریان الکتریکی از خود نشان می  دهند. تغییر جهت گیری باز DNA می  تواند موجب پراکندگی مدوالسیون های هدایت الکتریکی شود. نواحی  هاشور خورده، مناطق همپوشانی را نشان می دهند؛ )ب( تصویر 
میکروسکوپ الکترونی عبوری از نانوریبون گرافنی تک الیه )شرایط تصویربرداری: keV  300و 600 درجه  سانتی گراد(. گرافن برای حفظ حالت تک بلوری خود، گرم شده است. خط سفید، لبه ریبون آرمچیر را نشان 
می دهد. مدل ساختار اتمی لبه آرمچیر توسط مستطیل سفید و نقطه های سبز رنگ نشان داده شده است؛ )ج( جریان یونی ثبت شده )قرمز( و جریان الکتریکی )آبی( در نانوریبون گرافنی با عرض 100~ نانومتر طی 

جابجایی DNA دورشته ای از داخل حفره    ای به ابعاد 10 نانومتر )ولتاژ منبع-کانال گرافن، 20 میلی ولت است(. تصاویر با بزرگنمایی باالتر از تغییرات پیوسته جریان.

نتایج اولین مطالعه DFT بــر روی نانونــوار گرافنی حاوی 
یک نانوحفره، در ســال 2010 منشر شــد. در این گزارش، 
نویســندگان مقاله حاضر، جریان الکتریکی را با استفاده از 
نوار آرمچیری که دارای یک نانوحفره بــوده و لبه های آن با 
اتم های هیدروژن بسته می  شد، محاسبه کردند. این دستگاه 
با تلفیــق چگالی حــاالت گرافن و DNA در حضــور و عدم 
حضور باز های مربوطه، چهار باز مختلــف را از یکدیگر تمیز 
می دهد. نقطه قوت این روش، غیرحســاس بودن آزمون به 
جهت گیری رشــته DNA نسبت به غشــای گرافنی است. 
محاسبات مشابهی برای نانوریبون های فلزی انجام شده است. 
در این مطالعات، موقعیت حفره، یکبار در لبه ریبون گرافنی 
و یکبار در بخش های میانی آن در نظر گرفته شــد. پیشنهاد 

 DNA شد که یک ریبون با حفره  واقع در لبه، برای توالی یابی
مناسب تر خواهد بود. از طرف دیگر، بر اساس محاسبات انجام 
شده، جریان های لبه در نوارهای زیگزاگی ممکن است برای 
توالی یابی DNA مفیدتر باشــد )شــکل ۴-الف(. مشاهدات 
نشــان دادند که تغییرات جریان در بایاس 100 میلی ولت، 
در حدود 1 میکروآمپر است و این شدت جریان، از آنچه برای 
ریبون هایی با لبه آرمچیر انتظار می  رفت بسیار بزرگتر است 
)در این سیستم ها، جریان های لبه ای وجود ندارد(. اما نتایج 
یاد شده، تضاد فاحشی با نتایج حاصل از مطالعه  DFT بر روی 
نانوریبون های گرافنی با لبه های زیگزاگی دارد. بر اساس این 
مطالعه، باز های مربوطه فقط هنگامی که انتقال الکترون، در 
سطوح انرژی بسیار دورتر از ســطح فرمی انجام شده باشد، 

قابل تشخیص هستند. در یک مطالعه  دیگر، نانوریبون هایی 
با عرض محدود، با ساختارهای تماســی نقطه کوانتومی26 
)یعنی نانوریبون هایی با عرض حدوداً صفر( مورد مقایسه قرار 
گرفتند. مشاهدات نشان دادند که حساسیت آزمون توالی یابی 
به جهت گیری رشته DNA نســبت به غشای گرافنی در این 
ساختارها، به دلیل تماس های نقطه  ای، کمتر از ریبون هایی 
با لبه های آرمچیری اســت. برای نمونه، پیش بینی می شود 
که چگالی حامل های بار با استفاده از گیت، افزایش می یابد. 
سیستم پیچیده تر دیگری نیز برای مطالعه حساسیت آزمون 
مورد بررسی قرار گرفته است. در این سیستم، دو نانوریبون، 
برای تشکیل یک برآمدگی کوچک )3~ نانومتر( با نانوحفره 
)قطر 1/5~ نانومتر(، در باالی دیگر قرار داده   شده  اند و برای 

مقاالت

الف ب ج

د ه

الف

ب ج



3031

ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول   خرداد  1395  شماره  5

توالی یابی DNA مورد استفاده قرار داده  اند. محاسبات انجام 
شده بر روی ســاختارهای چندالیه نشان می دهند که آنالیز 
همبستگی متقابل2۷ نتایج حاصل از اندازه  گیری های مختلف 
برای تعیین خواص یک مولکول منحصر به فرد DNA به ازای 
حالت های مختلف نانوحفره، منجر به افزایش نسبت سیگنال 
به نویز می  شود. همچنین پیشنهاد می شود که نانوریبون های 
گرافنِی حاوی نانوحفره   قادر به تشــخیص این نکته هستند 
که آیا DNA با ترکیب متیالت الحاق شده است یا نه. متیالت، 
نشانگر زیســتی بســیار مهمی برای اپی ژنتیک28 به شمار 
می  رود. نشان داده شده اســت که الحاق متیالت به باز های 
DNA منجر به تفاوت های مشــخصی در انتقال الکترون در 
یک نانوریبون گرافنی با حفره  به عرض 0/5 نانومتر می شود. 

اگرچه نتایــج مطالعات نظری یاد شــده جــذاب و هیجان 
انگیز هستند، اما باید تاکید شــود که اکثر محاسبات برای 
نانوریبون ها و نانوشــکاف ها، در سیســتم های ساده انجام 
شده اند. در این سیســتم ها معموالً اثر یون ها و مولکول های 
 ،DNA حالل در نظر گرفته نمی  شوند و ستون فقرات فسفاتی
اغلب از نظر بار الکتریکی، خنثی فرض می شود. سیستم های 
واقعی تر، از مولکول های آب و یون ها تشــکیل می  شوند و در 
آنها، شبیه ســازی های دینامیک مولکولی برای مدل کردن 
خصوصیات و ویژگی های مختلف DNA مورد اســتفاده قرار 
می  گیرند. بنابراین، تمایز بازها در سیستم های واقعی دشوارتر 
خواهد بود. الزم به ذکر اســت که در مطالعات یاد شده، لبه 
نانوریبون ها و نانوحفره ها از نوع آرمچیر و یا از نوع زیگزاگی 
در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که در عمل، ممکن 
اســت لبه ها شــامل مخلوطی از ســاختارهای آرمچیری و 
زیگزاگی باشــند.  می توان نانوریبون های گرافنی تک الیه را 

با روش های تجربی مختلفی تولید کرد. متداول ترین روش ها 
عبارتند از لیتوگرافی پرتوی الکترونی؛ میکروسکوپ الکترونی 
عبوری )روبشــی( )S(TEM( (؛ و لیتوگرافی میکروسکوپ 
تونلی روبشــی )STM(. تکنیک های دیگر شامل روش های 
شــیمیایی مانند باز کــردن گره های موجود در ســاختار 
نانولوله های کربنی29 و یا »روش های پایین به باال« با استفاده 
از پیش  ماده های مولکولی هستند. نانوریبون های صلب گرافن 
)با عرض زیر 10 نانومتر( با استفاده از STEM ساخته شده اند. 
نشان داده شده است که هرگاه گرافن تا دمای زیر 600 درجه 
سانتیگراد گرم شود، نانوریبون های گرافنی می توانند با دقتی 
نزدیک به مقیاس اتمی و بدون نقایص شبکه  ای شکل بگیرند. 
در دماهای باال، خود بازسازی30 نانوریبون ها و اصالح نقایص 
ناشــی از تابش پرتوهای الکترونی، با جذب سطحی اتم های 
کربن، به طور مستمر انجام می شود. می توان شکل لبه های 
غشــای گرافنی را با برش در امتداد جهت کریستالوگرافی 
خاص کنترل کرد )شکل ۴-ب(. ریبون های بلوری با استفاده 
از گرمای ژول به دست می  آیند. به بیان دیگر، در این فرآیند، 
ولتاژ بزرگی (3V~) در عرض ریبون اعمال می شود و همین 
ولتاژ، به دلیل تراکم باالی جریان، منجر به گرمایش موضعی 
غشــا )2000K >( می  گردد. این حرارت باعث تبلور مجدد 
لبه های نانوریبــون و آرایش مجدد اتم هــای کربن در قالب 
ساختارهای آرمچیری یا زیگزاگی می  شود. اخیراً با این روش، 
ریبون های آرمچیر با عرض کمتر از 0/۷ نانومتر ساخته شدند. 
این ریبون ها بســیار رسانا هســتند و می توانند جریان های 

میکروآمپر را در ولتاژهای پایین تحمل کنند. 
اولیــن نتایج تجربــی در مــورد جابجایــی DNA از داخل 
نانوحفره های یک نانوریبون گرافنی، در سال 2013 گزارش 

شده است )شکل ۴-ج(. براساس نتایج به دست آمده، جریان 
یونی و سیگنال های الکتریکی در یک ریبون الگودهی شده 
با پرتوی الکترونی با  عرض 100~ نانومتر و اندازه حفره 10~ 
نانومتر، هنگام عبور مولکول DNA از داخل نانوحفره  ، به طور 
همزمان افت می کنند. به هر حال، مدوالسیون های جریان 
در غشای گرافنی )که ناشــی از جفت شوندگی غیرموضعی 
مولکول های DNA و نانونوار است( مشابه اثر میدانی است که 
در مراجع اصلی شرح داده شده است؛ از سوی دیگر، اثری که 
در طرح های نظری مورد بررسی قرار می  گیرد، ناشی از تغییر 
چگالی موضعی حالت ها در نانوحفره است. انتظار می رود که 
ریبون های کوچکتر، حساسیت بسیار باالتری از خود نشان 
دهند. جریان های به وجود آمــده در نانوریبون های گرافنی 
نسبتاً بزرگ هستند )بســیار بزرگتر از جریان های یونی در 
اندازه گیری جریان عبوری از نانوحفره و جریان های تونل زنی 
در نانوشکاف های گرافن( و لذا مقاومت، در محدوده مقاومت 
کوانتومی خواهد بود )بسیار کوچکتر از مقاومت نانوحفره ها 
و نانوشکاف ها(. بر این اساس، می  توان انتظار اندازه گیری در 
پهنای باند بسیار باالتر را داشــت. این به معنی این است که 
می توان اطالعات مربوط به توالی مولکول های DNA را بسیار 
سریع تر و حتی در سرعت جابجایی طبیعی مولکول DNA از 
داخل نانوحفره اندازه  گیری کرد؛ ایــن اندازه  گیری در برابر 
اندازه گیری های معمولی نانوحفره، مزیت بزرگی محســوب 
می  شــود. با توجه به تالش های بســیاری که برای ساخت 
نانوســاختارهای کوچک گرافنی انجام شده است، می توان 
انتظار داشــت که آزمون جابجایی DNA در سیســتم های 
نانوریبون-نانوحفره، برای تعیین امکان توالی یابی DNA، در 

سال های آینده انجام شود.  

شکل 5. روش های شناسایی DNA بر اساس جذب فیزیکی DNA: )الف( شمایی از دستگاه نانوکانال با یک نانوریبون های گرافنی آرمچیر )GNR( که یک DNA تک رشته ای از امتداد طول آن عبور می  کند. باز های 
DNA هنگامی که از میان کانال حرکت می کنند، به طور موقت بر روی گرافن جذب سطحی می شوند؛ )ب( نتایج DFT برای ساختار تصویر الف. هدایت الکتریکی غشای گرافنی به دلیل پدیده فانو رزونانس )فلش های 
سیاه( و جذب سطحی DNA به روی گرافن افت می  کند و میزان افت به نوع باز عبوری بستگی دارد؛ )ج( محاسبات DFT برای باز های یک DNA منفرد که بر روی گرافن، جذب سطحی شده است. این نمودار، هدایت 
تونل زنی را برای انواع چگالی موضعی حاالت نشان می دهد؛ )د( تصویر STM مولکول های تک رشته ای DNA واقع در صفحه )111( ساختار بلوری مس. مکان های گوانین توسط عالئم قرمز در توالی پایینی و با فلش های 

قرمز نشان داده شده است. خط اندازه، 5 نانومتر است.

برهم  کنش قوی بین گروه های آروماتیــک باز های DNA و 
گرافن، پژوهشگران را بر آن داشته است تا به دنبال راه هایی 
برای بهره  بــرداری از این برهم  کنش ها به منظور اســتفاده 
در طیف وســیعی از کاربردهای توالی یابی DNA باشــند؛ 
کاربردهایی که بر اساس مدوالسیون های جریان در گرافن 
به دلیل جذب فیزیکی DNA و یا اندازه گیری های مبتنی بر 
تغییر فعالیت الکتروشیمیایی شکل گرفته  اند. از مهم  ترین این 
 ،)FETs( کاربردها می  توان به ترانزیستورهای اثر میدان گرافن
و تشخیص نوری جذب و دفع مولکول های DNA اشاره کرد. 

ماهیت اتصال باز های DNA به گرافن پیچیده است. تاکنون 
مکانیسم های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ 
از جمله، پیونــد π-π، برهم  کنش های الکترواســتاتیکی، 
واندروالســی، و هیدروفوبیک. حجم باالیی از پژوهش ها به 
پیوند π-π مربوط می شود، زیرا می  توان به کمک این پیوند، 
توجیه کرد که »چرا DNA تک رشته نسبت به DNA دو رشته 
با شدت بیشتری به گرافن متصل می شود؟ در حالی که باز ها 
در این ساختارها، پیوند هیدروژنی داشته و در ساختار مارپیچ 
انباشته شده اند«. شدت برهم  کنش باز های مختلف با گرافن 
متفاوت اســت، زیرا قدرت برهم  کنش ها به پالریزاســیون 
باز های DNA بستگی دارد. بر اساس مطالعات نظری و تجربی، 
 C و ،A، T با شدت بیشــتری به گرافن متصل می شود، اما G

قدرت برهم  کنش پایین تر و یکسانی دارند. 
بر اســاس یک بــاور عمومی، ایــن جذب غیرکوواالنســی 
باز های DNA به ســطح گرافن است که باعث به وجود آمدن 
مدوالسیون های جریان در نانوساختارهای گرافنی می  شود 
 DNA شکل 5-الف(. برای اینکه بتوان از گرافن در توالی یابی(
بهره برد، اثرات جذب سطحی باز DNA بر روی یک نانوریبون 
گرافنی، با استفاده از نظریه DFT و تابع NEGF  محاسبه شده 
است. نتایج به دست آمده نشــان می  دهند که پیوند π-π به 
اندازه  ای قوی است که موجب مدوالسیون جریان شود و از 
طرفی، به قدری ضعیف اســت که امکان اتصال و جدا شدن 
متوالی بازهای همســایه را هنگام عبور یک مولکول DNA از 
یک نانوریبون آرمچیری فراهم کند )شــکل 5-الف(. نشان 
داده شده اســت که برهم  کنش بین بازهای مولکول DNA و 

صفحه گرافنی، به دلیل رزونانس هــای فانو، منجر به کاهش 
هدایت الکتریکی می شود )شــکل 5-ب(. از طرفی، باز های 
T ، G  و C که در ســطح یک ریبون گرافنی جذب می  شوند، 
جریان الکتریکی نوار گرافنی را تغییر می دهند. این در حالی 
است که تغییر محسوسی برای باز A مشــاهده نشده است. 
گفتنی است تولید ریبون هایی به اندازه کافی باریک که تنها 
یک نوکلئوتید بتواند در یک زمان معین، جذب ســطح آن 
شود، بسیار چالش برانگیز اســت. این پدیده به احتمال زیاد 
تنها در ریبون هایی که با روش های پایین به باال و یا ســنتز 
شیمیایی ســاخته شــوند، امکان پذیر خواهد بود. تغییرات 
چگالی موضعی حالت ها در گرافن با آزمایش های طیف سنجی 
STM تأیید شده است. محاسبات مربوط به هدایت الکتریکی 
حاصل از تونل  زنی موضعی در باز های DNAای که در سطح 
صفحه گرافنی جذب فیزیکی شده است، پیک های مجزایی 
را پیش بینی می  کند )شکل 5-ج(. نشان داده شده است که 
طیف سنجی STM روی سطح )111( مس، قادر به تشخیص 

باز G در یک مولکول DNA تک رشته ای است )شکل 5-د(. 
تاکنون طیف گســترده ای از مطالعات تجربی انجام شــده 
اســت تا بتوان از برهم  کنش بین گرافن-DNA، برای تعیین 
 ،FET ،تغییرات توالی با استفاده از شناسایی الکتروشیمیایی
و فلورسنت استفاده کرد. اگرچه بسیاری از این روش ها برای 
توالی یابی de novo مناســب نیســتند، اما در اندازه  گیری 
عدم تطابق DNA موفق بوده اند )برای نمونه، عدم تطابق  بازها 
در یک مولکول تک  رشته  ای و دو رشــته  ای DNA (. گرافن 
به دلیل هدایت الکتریکی باال، مســاحت ســطحی بزرگ، 
و انتقال ناهمگن و بســیار ســریع الکترون، برای روش های 
آشکارسازی الکتروشیمیایی مناسب است. پلی  مورفیسم های 
تک نوکلئوتیدی )SNP  31( با استفاده از طیف سنجی امپدانس 
الکتروشیمیایی شناسایی می  شوند. در این روش شناسایی، 
انتقال بــار بین محلــول و گرافن، با جذب ســطحی یا دفع 
مولکول ها روی سطح بهبود می  یابد. پلی  مورفیسم های یاد 
شــده، توالی های متفاوتی دارند، به طوریکه یک نوکلئوتید 
منفرد در ژنوم، از ژنوم نوع طبیعی متفاوت اســت. این مواد 
به طور گســترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اند، زیرا ارتباط 

نزدیکی با بسیاری از بیماری ها مانند سرطان و آلزایمر دارند. 
همچنین، اندازه گیری های الکترونیکی متعددی برای جذب 
DNA تک رشته ای روی گرافن در یک سیستم بیوشیمیایی  
FET انجام شده  است. در این سیســتم ها اثر جذب DNA و 
هیبریداســیون بر روی جریان منبع-تخلیه32 در ورق های 
گرافنی با تغییر پتانســیل گیت اندازه گیری شده اند. جای 
تعجب نیســت که DNA تک رشــته ای به عنوان یک عامل 
منفی گیتینگ عمل می کند و چگالــی حفره ها در گرافن را 
 DNA در پروب های DNA افزایش می دهد. هیبریداســیون
تک رشته ای غیرمتحرک واقع بر روی غشای گرافنِی ساخته 
شده با روش رسوب دهی شــیمیایی فاز بخار می تواند برای 
شناسایی عدم تطابق بازهای منفرد مورد استفاده قرار گیرد. 
تاکنون اهداف چندگانه DNA و رشــته های مختلف آن، به 
صورت انتخابی با استفاده از طیف سنجی فلورسنتی شناسایی 
شده اند. در پژوهشی، رنگ های فلورسنتی بر روی پروب های 
DNA تک رشته ای که خود بر روی سطح گرافن جذب شده  اند 
اتصال یافته  اند. این رنگ ها به طور قابل توجهی با اکســید 
گرافن کوئنچ شــدند، اما بعد از هیبریداسیون به رشته های 
 DNA مکمل و یا دارای عدم تطابق، سیگنال های فلورسنت در
دورشته ای دوباره ظاهر شدند. مطالعات بسیار زیادی بر روی 
ساخت حسگرهای زیستی با گرافن و اکسید گرافن گزارش 
شده است )با هدف سنجش اسیدهای آمینه، پپتایدها، گلوکز 
و غیره(. خواننده عالقه مند می  تواند برای بررسی گسترده تر 

این موضوع به مراجع اصلی مقاله حاضر مراجعه کند.
جذب سطحی DNA بر روی ساختارهای حساس نانوگرافن 
ماننــد نانوریبون های گرافنــی این پتانســیل را دارد که به 
اطالعات منحصر به فرد یــک باز منفرد منجر شــود. یکی 
از مزیت های عمده در بحث جذب ســطحی این اســت که 
نوسانات باز DNA از نقطه نظر مکان و زاویه به حداقل می رسد 
و می تواند به کاهش نویز در اندازه گیری ها منجر شود. مطالعه 
بیشتر روش هایی که در باال توضیح داده شد می  تواند پاسخی 
برای این پرسش بیابد که »آیا واقعاً ممکن است این تکنیک ها 

به توالی یابی عملی DNA منجر شوند؟«. 

DNA روش های تشخیص توالی بازها بر اساس جذب سطحی

تالش های بسیاری تاکنون برای توسعه تکنیک های جدید 
توالی یابی DNA با استفاده از خواص ویژه گرافن انجام شده 
است. ما در این مقاله مروری، شــاخص ترین روش ها شامل 
نانوحفره هــای گرافنی، نانوشــکاف ها، نانوریبون ها و جذب 
فیزیکی بر روی نانوســاختارهای گرافن را مورد تأکید قرار 

داده  ایم. 
با وجود پیشرفت های قابل توجه در زمینه ساخت حسگرهای 
زیستی با اســتفاده از نانوحفره ها، ما بر این باوریم که اندازه 
 گیری پیوســته جریان یونی، رویکرد ســر راستی که منجر 
به توالی یابی DNA با اســتفاده از نانوابزارهای گرافنی شود، 
نخواهد بود. در مواردی مانند کند کــردن فرآیند جابجایی 
مولکول DNA از داخل نانوحفره هــا، کاهش تصادفی بودن 
ســرعت انتقال، کاهش نوســانات ترکیبی باز های ســاکن 
در داخل حفــره، و کاهش ســطح نویز، هنــوز چالش های 
اساســی زیادی باقی مانده اند. از نظر ما، بکارگیری خواص 

رسانایی گرافن بسیار نویدبخش تر اســت. به عبارت دیگر، 
ســرمایه  گذاری بر روی روش های اندازه  گیری مدوالسیون 
 DNA جریان هایی که در اثر عبور بازهــای مختلف مولکول
از داخل یک نانوســاختار گرافنی به وجود می  آیند، منطقی 
 تر است. ما در مورد تعدادی از مطالعات نظری بحث کردیم؛ 
مطالعاتی که در آنها تغییرات جریان تونل زنِی به وجود آمده 
در شــکاف بین دو الکترود گرافنی، به واسطه حضور باز  های 
DNA ساکن در داخل این حفره ها محاسبه شده است. با وجود 
اینکه این نتایج نظری در سیســتم های ساده امیدوارکننده 
بودند، اما تاکنون هیچ مطالعه تجربی بر روی نانوشکاف های 
گرافنی با هدف توالی یابی DNA انجام نشــده است؛ به نظر 
می  رسد دلیل آن، چالش های زیادی اســت که هنوز بدون 
پاسخ باقی مانده  اند )از جمله، ایجاد و حفظ یک فاصله چند 
نانومتری بین الکترود های گرافن، عبور آرام DNA از میان آن 
با یک روش کنترل شده، و انجام محاسبات جریان تونل زنی 

هنگامی که نوسانات باز، آب و یون، نویز قابل توجهی در جریان 
تونل زنی به وجود می  آورند(. به هر حال، نتایج به دست آمده 
در مورد الکترودهای فلزی تونل  زنی کــه در نانوحفره های 
سیلیکون نیترید جاســازی شــده  اند، دلگرم  کننده است و 
انتظار می  رود که آزمایش های مشابه با استفاده از الکترودهای 

گرافنی منجر به نتایج مشابهی شوند. 
بسیاری از مطالعات نظری که بر روی نانوریبون های گرافنی 
شــامل یک نانوحفره کوچک انجام شده  اند، نشان می  دهند 
که چنین سیســتم هایی می توانند به صــورت الکترونیکی، 
باز های مختلفی را که در داخل حفره قرار گرفته  اند از یکدیگر 
تمیز دهند؛ در نتیجه، اگر یک رشته DNA با استفاده از یک 
 DNA نانوحفره هدایت شــود، اطالعات مفیدی درباره توالی
ارائه می دهد. یکی از مزیت های این تکنیک در مقایســه با 
اندازه  گیری جریان تونل زنی این است که جریان تونل  زنی در 
نانوریبون ها بسیار بزرگتر هستند و همین امر منجر به افزایش 
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نسبت  ســیگنال به نویز می  شــود. مزیت دیگر این تکنیک، 
مقاومت پایینی است که در برابر جریان تونل  زنی وجود دارد 
و این مقاومت پایین منجر به زمان های استراحت سریع تر در 
مدار الکترونیکی می شود. بنابراین، می توان اندازه گیری ها را 
در پهنای باند بسیار باالتر انجام داد. انتظار می رود که تحقیق 
و مطالعه بر روی نانوریبون های گرافنی باریک، توانایی هایی 
را برای تشخیص بازهای DNA در آینده نزدیک به وجود آورد. 
در حال حاضر، با اندازه  گیری الکتروشــیمیایی و فلورسنت 
جذب و دفع DNA بر روی سطوح گرافن مانند SNP ها، امکان 
تشخیص تغییرات توالی موضعی DNA فراهم شده است. بر 
اساس مطالعات متعدد نظری، جذب باز DNA بر روی سطح 
یک نانوریبون گرافنی ممکن است به مدوالسیون های جریان 
مشخصۀ یک باز منفرد منجر شود. اما ساخت نانوساختارهای 

گرافنی بلوری بسیار باریک، چالش برانگیز خواهد بود.
این موضوع بر ایــن نکته کلی تأکید می کند که مهندســی 
 ،DNA اتمی گرافن، در تحقق موفقیت دستگاه های توالی یابی
نفش کلیدی ایفا می  کند. نانوســاختارهای گرافنی باریک با 
لبه های بلوری، خوش آتیه  تریــن نانوابزارها برای توالی یابی 
DNA به شــمار می  روند. در این ســاختارهای نانومقیاس، 
حضور DNA با اندازه  گیری مستمر جریان تونل  زنی و جریان 
درون  صفحه  ای نانوریبون مورد ارزیابی قرار می  گیرد. ساخت 
چنین نانوســاختارهایی با کنترل در مقیاس اتمی بســیار 
حائز اهمیت اســت، اما همچنان به عنوان یک چالش مطرح 
می  باشد. الگودهی33 گرافن در درجه حرارت های باال )پایین 

 تر از600 درجه سانتی گراد(، روش نوآورانه  ای برای به حداقل 
رســاندن نقایص بلوری و حفظ بلورینگی گرافن محسوب 
می  شــود. همچنین، ریبون های باریک با لبه های بلورین از 
طریق گرمایش ژول تولید می  شــوند. در فرآوری این مواد، 
ولتاژ 3-2~  ولت در سراســر ریبون باعث گرمایش موضعی 
)2000K( و نهایتــاً تبلور مجدد لبه ها می شــود. در مقابل، 
نانوریبون های گرافنی باریکی که بــا روش پایین به باال و به 
صورت شیمیایی سنتز شده و دارای لبه های زیگزاگی کامل یا 
آرمچیر هستند، ممکن است روش مناسبی برای سیستم های 
حساس پایه گرافن باشند. برای درک دقیق تر اهمیت نقایص 
بلوری در نانوساختارهای گرافن، به مرجع اصلی مقاله حاضر 

مراجعه کنید.
چالش دیگر در بسیاری از روش های توالی یابی، کنترل حرکت 
مولکول DNA ای اســت که در حال عبور از میــان و یا طول 
نانوســاختار گرافن می  باشــد. راه حل های مختلفی در حال 
بررسی هستند. دماهای پایین تر و ویسکوزیته های باالتر بافر، 
تا حدودی کمک کننــده بوده  اند. اخیراً در پژوهشــی، از یک 
 3۴   Bmim PF6 گرادیان ویسکوزیته شــامل یک مایع یونی
با آرایش فضایــی cis و یک محلول 2 مــوالر KCl با آرایش 
فضایی trans، برای کاهش ســرعت جابجایــی DNA با دو 
مرتبه بزرگی استفاده شده است. یک رویکرد بسیار متفاوت، 
استفاده از آنزیم پلیمراز35 یا هلیکاز36 برای باز کردن مارپیچ 
DNA دورشــته ای و باال بردن تدریجی یکی از رشته های آن 
از طریق کانال حفره است. این هیبریدهای پروتئین-گرافن 

یا ســاختارهای DNA اریگامی-گرافن می توانند ابزارهایی 
را برای کنترل حرکت مولکول هــای DNA ارائه دهند. با این 
حال، دیدگاه دیگر، استفاده از پالســمونیک3۷ برای کنترل 
یک مولکول DNA در داخل یک نانوحفره است. در این روش، 
نانوآنتن های38 طال در اطــراف یک نانوحفره گرافنی برای به 
دام انداختن DNA، درست در یک نقطه داغ پالسمونیک در 
داخل حفره مورد استفاده قرار می گیرند. این نقطه به عنوان 
 DNA یک گره یا دروازه فیزیکی برای کد کردن نحوه حرکت
از میان حفره به دو حالت On و Off عمل می کند. عالوه بر این، 
استفاده از طیف سنجی رامان برای آنالیز باز های DNA واقع 
در داخل نقطه داغ پالسمونیک در حفره می تواند اطالعاتی 
در مورد توالی DNA )هنگامی که مولکول DNA در حال گذر 

از میان حفره، مسافت کمی را طی می کند( ارائه کند.
گرافن ماده ویژه  ای است که فرصت های غیرمنتظره ای را به 
وجود آورده است. با وجود اینکه این مقاله مروری، تعدادی از 
 DNA پژوهش های واقعی و امیدوارکننده  در زمینه توالی یابی
با نانودستگاه های گرافن را مورد بحث و بررسی قرار داد، در 
سال های آینده ممکن است حتی شاهد روش های ابتکاری 
دیگری نیز باشیم. از جمله این تکنیک های احتمالی می  توان 
به حرکت مولکول DNA در داخل سلول های مایع گرافن یا 
جابجایی DNA از میان نانولوله های کربنی اشاره کرد. با توجه 
به تالش های انجام شده در زمینه توالی یابی تک مولکولی39 و 
ساخت نانوساختارهای گرافنی، امیدواریم توالی یابی DNA با 

گرافن روزی در عمل تحقق یابد.

منبع:
Graphene nanodevices for DNA sequencing, Stephanie J. Heerema and Cees Dekker, NATURE NANOTECHNOLOGY, 3�Feb�2016

1� Nanogaps
2� Nanoribbons
3� Dideoxy deoxy ribonucleoside triphosphate

۴- حرکت  ملکول ها یا ذرات  کلوئیدی در مایع  یا ژل  که  تحت  تأثیر میدان  الکتریکی  قرار گرفته  باشد.
5- هر یک  از چند آنزیمی  که  پلیمریزه  شدن  را زیاد می کند.

6� Read length
. )madam I’m Adam( یا 1991 یا DAD  ۷- واژه یا عبارت یا جمله ای که می توان آن را هم از عقب و هم از جلو خواند. مثاًل

8� Head�to�tail
9� Polymer translocation 
10- α-haemolysin

)آلفا همولیزین، یک توکسین پروتئین خارج سلولی با وزن مولکولی 10۷ کیلو دالتون است. تولید این توکسین در عفونت های خارج روده ای انسان مانند عفونت های مجاری ادراری، پریتونیت، مننژیت و سپتی 
سمی مشاهده می شود. احتماالً همولیزین با افزایش دسترسی به آهن در غیاب آئورباکتین، اثر سمی بر روی لکوسیت ها و سلول های هســته دار دیگر، تشدید اثر اندوتوکسین و افزایش مقاومت سرمی سبب 

افزایش بیماریزایی باکرتی می گردد(. مترجم
11� Ionic screening

)در علم فیزیک، screening به میرا کردن میدان های الکتریکی به وجود آمده در اثر حضور حامل های متحرک بار گفته می شود. (. مترجم
12� Single�base
13� Tunnelling

)یک ذره کوانتومی که پشت یک سد پتانسیل گیر افتاده و از نگاه فیزیک کالسیک، انرژی و امکان الزم برای عبور از این مانع را ندارد ممکن است براساس رابطه عدم قطعیت هایزنبرگ بتواند بطور موقت انرژی 
گرفته و ناگهان از مانع یا سد مقابل خود عبور کند و آن سوی مانع برود. به این پدیده، تونل زنی گفته می شود. بر اساس معادله شرودینگر، هر چه ارتفاع و عرض این مانع کمتر باشد احتمال عبور ذره یاد شده از 

میان مانع بیشتر خواهد بود.(
1۴- )منظور از سطوح انرژی مولکولی، همان سطوح انرژی ترازهای مختلف در داخل ساختار نواری ماده است که شیمی دان ها با عبارت های HOMO و LUMO به توصیف آن می پردازند(. مترجم

15� resonant tunneling
)بر اساس فیزیک ذرات کوانتومی، سد کوانتومی، مانع انرژیتیکی محتملی است که حرکت الکترون در ساختار را محدود می کند. طبق اصول مکانیک کوانتوم، الکترونی که پشت سدی از انرژی محدود شده باشد، 
انرژی کوانتایی خاص خود را دارد به طوری که می توان برای الکترون های این سیستم، طیف انرژی مجزایی را در نظر گرفت. در این حالت، الکترون ها تنها آزادند که در جهت عمودی حرکت کنند و تالش کنند 

پی نوشت

بر سد انرژی غلبه نمایند. این محدودیت منجر به ایجاد یک گاز الکترونی دو بعدی می شود. تونل زنی رزونانسی به نوعی تونل زنی گفته می شود که در آن، ضریب انتقال الکترون در یک ساختار، در انرژی های 
معینی دچار تغییرات شارپی می شود. پیدایش این پیک ها )پیک هایی در نمودار انتقال الکترون( می تواند با در نظر گرفتن سدهای انرژی نامحدود به عنوان شرایط مرزی کّمی شوند. برای الکترون هایی که انرژی 
آنها برابر با سطح انرژی رزونانس سد کوانتومی باشد، ضریب انتقال الکترون به مقدار یک نزدیک می شود. به بیان روشن تر، یک الکترون با چنین انرژی رزوناسی معینی می تواند بدون پراکندگی از سد دو مانع 

انرژیتیکی بگذرد. به این پدیده، تونل زنی رزونانسی گفته می شود(. مترجم
16� Density functional theory

)نظریه ای از مکانیک کوانتوم اســت که به بررسی ســاختار الکترونی مواد در سیســتم های چند ذره ای و بس ذره ای می پردازد. این نظریه، تابعی برای انرژی در نظر می گیرد و تالش می کند تا به کمک آن، 
ویژگی های الکترونی ماده )چگالی الکترون( را محاسبه کند(. مترجم

17� Non�equilibrium Green’s function
18� Modulate

)مدوله کردن به تغییر دادن برخي از ویژگي هاي یک سیگنال که معموالً به منظور ارسال اطالعات انجام می گردد گفته می شود. از انواع مختلف  مدوالسیون مي توان به مدوالسیون دامنه، مدوالسیون فرکانس 
و مدوالسیون پالس اشاره کرد(. مترجم

19� Recognition tunnelling 
20� Electron beam lithography 

)لیتوگرافی باریکه الکترونی، روش بسیار دقیقی با رزولوشن بسیار باال برای ایجاد طرح اســت. در این روش، از یک باریکه الکترونی به خوبی متمرکز شده با انرژی 300-2 کیلوالکترون ولت، تولید شده توسط 
میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری، برای ایجاد طرح های خطی ظریف بر روی ماده نیمه هادی پوشش داده شده با ماده مقاوم استفاده می شود(. مترجم

21� Oxygen plasma etching 
)حکاکی پالسمایی، شکل خاصی از فرآوری پالسمایی است که برای ساخت مدارهای مجتمع مورد اســتفاده قرار می گیرد. این روش شامل جریان بسیار سریع پالسمای یک مخلوط گازی خاص است که به 
سطح نمونه در طی چندین پالس اعمال می شود. منبع پالسما می تواند انواع گونه های مناسب برای حکاکی باشد. برای نمونه، یون های باردار، و اتم ها یا رادیکال های آزاد. در حکاکی پالسمایی، پالسما از طریق 
واکنش های شیمیایی بین عناصر ماده حکاکی و گونه های واکنشی در داخل پالسما، محصوالت حکاکی را در دمای اتاق روی سطح به وجود می آورد. در نهایت، اتم های ماده ای که به عنوان عامل حکاکی مورد 

استفاده قرار گرفته است، در سطحی پایین تر از سطح آزاد زیرالیه قرار می گیرند و خواص قیزیکی زیرالیه را بهبود می بخشند(. مترجم
22� Brownian motion 

)حرکت براونی عبارت است از حرکت تصادفی و پیوسته ذرات میکروسکوپی معلق در یک مایع یا گاز. ذرات به گونه ای حرکت می کنند که گویی از طرف مایع به آنها ضربه وارد می شود. مولکول های سیال 
دائماًٌ به اطراف حرکت می کنند و به ذرات ضربه می زنند و آنها را حرکت می دهند. هر چه مایع داغ تر باشد، ذرات با سرعت بیشتری ارتعاش می کنند، زیرا سرعت حرکت مولکول ها نیز بیشتر می شود. حرکت در 

تمام جهت ها انجام می گیرد و به همین دلیل است که ذرات یک ماده بطور یکسان درون مایع پخش می شوند. نحوه پخش غبار، دود و بوها در هوا نیز به همین صورت انجام می شود(. مترجم
23� Armchair 
24� Current spikes

)تغییر ناگهانی شدت جریان الکتریکی در یک مدار یا دستگاه الکترونیکی(. مترجم
25� C5H5N5O
26� Quantum point contact structures
27� cross�correlation analysis
28� Epigenetics 

)اپی ژنتیک شاخه ای جدید از ژنتیک است که به مطالعه چگونگی انتقال اطالعات از یک سلول به اخالفش بدون رمزگذاری دقیق اطالعات در توالی DNA می پردازد(. مترجم
29�  Unzipping of carbon nanotubes 
30� Self�repair
31� Single�nucleotide polymorphisms
32� Source�drain current 
33� Patterning 
34- 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 

)نوعی محلول یونی ویسکوز است(. مترجم
35� DNA polymerase 

 DNA را از مولکول های داکسی ریبونوکلئوتید سنتز می کند. مولکول های داکسی ریبونوکلئوتید، سنگ بنای DNA به آنزیم هایی گفته می شود که مولکول های DNA در زیست شناسی ملکولی، پلیمرازهای(
به شمار می روند. به عبارت دیگر، مولکول های پلیمراز آنزیم هایی هستند که پلیمر شدن زنجیره های پلی نوکلئوتیدی را کاتالیز می کنند. تاکنون سه نوع آنزیم DNA  پلیمراز به نام های Ι و ΙΙ و ΙΙΙ جداسازی و 

مشخصات آنها ارائه شده اند(. 
36- یکی از چند آنزیمی است که در فرآیند همانند سازی DNA مشارکت دارد. در حالت کلی، چهار مولکول  در همانندسازی مولکول  DNA دخیل هستند: )الف( پلیمراز: آنزیمهایی هستند که پلیمر شدن 
زنجیره های پلی نوکلئوتیدی را کاتالیز می کنند؛ )ب( آنزیم هلیکاز: این آنزیم به مولکول DNA دو رشته ای متصل شده و با عمل خود موجب باز شدن دو رشته از یکدیگر می شود؛ )ج( آنزیم لیگاز: در مرحله ای 
از سنتز DNA وارد عمل شده و دو رشته DNA را بهم پیوند می دهد؛ )د( آنزیم پریماز: آنزیمی است که در ساختن قطعه کوچک RNA پرایمر، هنگام همانند سازی وارد عمل شده و نوکلئوتیدهایی از نوع اسید 

ریبونوکلئوتید را به یکدیگر متصل می کند(. مترجم
3۷- )پالسمونیک علمي است که به مطالعه برهم کنش نور با ساختارهاي فلزي مي پردازد. این برهم کنش بین نور و فلز باعث ایجاد نوسانات تجمعي الکترون هاي باند ظرفیت فلز مي شود. پالسمون ها، نوسانات 

جمعي الکترون هاي الیه رسانایي هستند که در اثر قرار گرفتن فلز در میدان خارجي به وجود آمده اند. بسامد این نوسانات منطبق بر بسامد پالسماي ماده است(. مترجم
38� nanoantenna  

)نانوآنتن به آنتن رکتیفایر نانومتری گفته می شود که امواج الکترومغناطیسی با طول موج های مشخص را متناسب با اندازه خود جذب می کند. ایده اصلی این سیستم توسط Robert L. Bailey در سال 19۷2 
به عنوان جمع کننده موج الکترومغناطیسی پیشنهاد شده است(. مترجم

Single-molecule sequencing -39
)منظور توالی یابی با استفاده از یک ملکول منفرد است. برای نمونه، توالی یابی با استفاده از غشای گرافنی یا نانولوله کربنی منفرد(. مترجم
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همگرایی علوم و فناوری  ؛
پیشرفت به سوی آینده 

 در این تحقیق به بررســی روند تغییــر پارادایم پیشــرفت علوم اعم از 
علوم بســیار تخصصی و همگرا می پردازیم. همچنیــن پیرامون ظهور 
ســاختار علمی و فناوری جدید بر پایه همگرایی نانوـ زیست شناســیـ   
فناوری اطالعات – علوم شناختی )NBIC( بحث  شده و نقش علوم انسانی 
و اجتماعی در این فرایند مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی همگرایی 

انبیک ایجاد سیستم های فنی شبه انسانی مشابه با ساختارهای طبیعی 
زنده است. این هدف بر پایه پژوهش بین رشته ای، فناوری های ترکیبی 
جدید و همگرایی باالترین دستاوردهای فنی و دانش ما در زمینه حیات 

وحش و بشریت قابل اجرا خواهد بود.

چکیده

کلید واژه ها: فناوری نانو، زیست فناوری، فناوری اطالعات، علوم شناختی، همگرایی فناوری ها، سیستم های ترکیبی، سیستم های شبه انسانی، طراحی دارو.

مترجم:  میالد معصومی

همگرایی علوم و فناوری

این مقاله به بررسی نحوه تغییر شکل علوم و متعاقبا پارادایم 
آن ها در این دوره از تمدن، همچنین روش های موثر در توسعه 
و پیشرفت بستر فنی و علمی جدید هم تراز با تکامل انسان در 
قرن 21، می پردازد. در این مقاله پیرامون همگرایی- وحدت 

علوم و فناوری - صحبت خواهیم کرد )شکل 1(.
آرایش فنی جدید علوم بر پایه فناوری های معروف به انبیک 
می باشد که در اینجا N مخفف نانو،  B مخفف زیست شناسی، 
I مخفف فنــاوری اطالعات، و C مخفــف فناوری های علوم 
شناختی می باشد که از مطالعه هوشیاری و رفتار موجودات 

زنده و انسان ها نشات می گیرد.
چرا امروزه همگرایی علم و فناوری  اهمیــت پیدا کرده و ما 
چگونه آن را مورد خطــاب قرار می دهیــم؟ در حال حاضر 
مهم ترین موضوع در مقیاس جهانی بحران های مالی هستند. 
پول، وام مســکن، طرح های مالی، ســقوط نرخ ارز، بیکاری 
و موارد دیگر کلماتی هســتند که همانند طلسم تکرار می 
شــوند. در اصل، بحران های امروزی یکی از عواقب فرایندی 
اســت که درســت بعد از آغاز جنگ جهانی دوم شروع شد. 
کتاب »سهمیه بندی یا طرف داران رفاه «توسط نویسندگان 
فرانسوی ورکورس )Vercors  ( و کورنل)  Cornel( در اواخر 
سال 1960 چاپ شد. طرح و ســاختار آن تداعی گر طنزی 
مهم و در عین حال یک رمان روانشناسی پرمحتوا می باشد. 
ماهیت این کتاب نمایش تصویری از توسعه بی پایان جامعه 
مصرف کننده در ایاالت متحده آمریکا و جهان اســت. طبق 
تحوالت ثبت شده از جنگ جهانی دوم، انسان مدل اقتصادی 
جدیدی را تحت عنوان » تولید و مصرف بیشتر« جهت توسعه 

اجتماعی راه اندازی کرد.
انســان در تالش برای رفاه، ماشین صنعتی تخریب گر منابع 
را روشن کرد که سال به سال به شــتاب آن افزوده می شود. 
این ماشــین اگرچه به مزاج انسان ثروتمند خوش می آید اما 
چندان پایدار نیست. زمانی که یکی از غول های جهان سوم 
برای مثال، هند یا چین به ســطحی از مصرف انرژی برسند 

که ایاالت متحده در ســال 1960 داشت تمامی منابع دچار 
اضمحالل خواهد شد. این چیزی است که ما امروزه در حال 

نظاره آن هستیم.
بحران جهانی 50 ســال قبل آغاز شــد و امــروزه همچون 
سلول های ســرطانی تشدید شده اســت، اما ما همچنان به 
جای تالش برای فهم ریشه های مشکل در حال بحث راجع به 
عواقب آن هستیم. به نظر من، فرایند نابودی انرژی به دلیل 
این حقیقت که کشورهای توسعه یافته و عمدتا ایاالت متحده 
برای سال های زیادی به طور مغرضانه پول خود را خرج صنایع 
قدیمی در چین و هند کرده اند تشدید شده است. آن ها این 
کشورها را با معرفی مدل» تولید بیشــتر مصرف بیشتر«به 
فعالیت واداشته اند. به یاد داشته باشــید که چین و هند به 
ترتیب جایگاه اول و دوم پرجمعیت ترین کشــورهای جهان 
را دارا می باشند)در حدود 2/5 میلیارد نفر در هر دو کشور(، 
و این جمعیت در طول 30-۴0 ســال گذشته به شکل فعال 
در تولید صنعتی و مصرف؛ در واقع، نابودی منابع مشــغول 
بوده اند. ظاهرا، نرخ تولید جهانی به طور چشمگیری با توجه 
به این کشورها افزایش یافته اســت، اما همزمان استفاده از 
کارگران ارزان و اغلب فاقد صالحیت، تقریبا پیشــرفت فنی 
و علمی را مسدود کرده اســت. همانطور که مشخص است 
انســان در دهه های اخیر هیچگونه پیشرفت فنی بنیادینی 
ایجاد نکرده اســت. پیشــرفت فنی به کمک اصالح و بهبود 
فناوری های موجود روندی خطی داشته است. برای مثال، با 
افزایش عناصر در یک چیپ الکترونیکی هیچ اکتشاف جهانی 

انجام نشده است.
در دوران توازن میان ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی، 
انگیزه اصلی دو کشور، حفظ تعادل به کمک افزایش ظرفیت 
نظامی و گسترش مجتمع های نظامی صنعتی ) MIC ( بود. 
 MIC تاکنون حدودا تمامی ابداعات فنی زندگی ما مستقیما از
نشات گرفته اســت. در ایاالت متحده آمریکا، گذار ابداعات 
نظامی به حوزه مصرف به صورت طبیعی ایجاد شــد. اما در 

اتحاد جماهیر شــوروی ، قوی ترین اقتصاد نوآور با تمام اجزا 
به طور کامل به ســمت حوزه نظامی گرایش پیدا کرد. بعد 
از فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی، روح رقابتی ) این گونه 
شناخته می شد » ما به آمریکا خواهیم رســید و از آن عبور 
خواهیم کرد«( که میان دو کشور وجود داشت از میان رفت.  
ایاالت متحده مشــغول لذت بردن از پیروزی خود بود و این 

مسئله به کاهش روند پیشرفت فنی و علمی انجامید.
به این ترتیب، ما شاهد نابودی منابعی شدیم که 50 سال است 
نمایان شده اند. اما حاال چه؟ بشریت با یک وضع دشوار روبرو 
است و ادامه روند کنونی، ســبب خواهد شد تمامی منابع در 
آینده نزدیک مصرف شوند و بشریت به معنای واقعی کلمه به 
زندگی بدوی برگردد: دامپروری، پخت و پز با آتش، قایق رانی 
و دوچرخه سواری. این مســئله تا حدی پوچ به نظر می آید 
و ممکن است تا ده ســال دیگر اتفاق نیافتد، اما در 50-30 
ســال آینده امکان وقوع دارد. در هر حال، چنین مسئله ای 

اجتناب ناپذیر است.
در کنار این امر راه متفاوت دیگــری نیز وجود دارد. ما باید از 
منظر فنی بخشی از طبیعت بشــویم و زندگی خود را بر پایه 
فناوری ها و منابع تجدیدپذیر جدید سازماندهی کنیم، که با 
فرض اصول زندگی در طبیعت، استفاده از دستاوردهای فنی 
پاک و فوق پیشرفته خواهد بود. امروزه، بشریت به این دیدگاه 

بسیار نزدیک شده است.
بیایید به حدود 300 سال قبل بازگردیم ، دوره نیوتن و زمانی 
که تنها یک رشته علمی – فلســفه طبیعی و علوم طبیعی و 
تنها یک نوع دانشمند- فلیسوف طبیعی و طبیعت گرا، وجود 
داشت. دانشمندان جهان، طبیعت منحصر به فرد و غیرقابل 
تفکیک را که در آن مقطع همچون بتی بود مورد مطالعه قرار 
می دادند. بعدها، رشد دانش ما بر پایه طبیعت، با توسعه ابزار 
و تجهیزات همراه شد و انسان طبیعت یکتا را به بخش هایی 

تقسیم کرد تا مطالعه و درک آن آسان تر شود )شکل 2(. 

شکل 1

مقاالت
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شکل 2

شکل 3

شناخت جهان

توسعه صنعتی

بنابراین فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، و غیره متولد شدند. در نتیجِه این فرایندها، انسان به تدریج یک سیستم بسیار خاص از علم و آموزش را تشکیل داد که با موفقیت تا به امروز 
عمل کرده است. چنین سازماندهی از علوم در میان دیگر پیامدها، منجر به سازماندهی نظام مند صنعت گشت )شکل 3(

فناوری های شاخه ای

متالورژی، صنایع شیمیایی، مواد ساختمانی، استخراج معدن، و غیره.

فناوری های بین شاخه ای یکپارچه

ریز الکترونیک، مهندسی، مهندسی قدرت، و غیره

فناوری های فراشاخه ای

فناوری اطالعات

در سطح اول، کار با چوب، کار با ســنگ، استخراج مواد 
معدنی، و غیره وجود داشت. شاخه فناوری  با توسعه تمدن 
پیچیده و پیچیده تر شــد. در قرن 21 حتی فناوری های 
بین شاخه ای بســیار پیچیده برای ســاخت هواپیماها، 
کشتی ها و فضاپیماها ایجاد شدند. با این وجود، اشیا بسیار 
پیچیدِه صنعت امــروزی، در چارچوب یک اقتصاد واحد 
ساخته می شدند و چیزی هم چون تعامل فناوری ها وجود 
نداشت. تنها تجمیعی از موفقیت ها و نتایج شاخه های فنی 

مختلف وجود داشت.
چند دهه قبل ما شــاهد تولد فناوری اطالعات بودیم که 
قبل از آن زیر سایه ســایر پارادایم های فناورانه شناخته 
می شد. یک شاخه جدید در صنعت ظهور کرد و اینگونه 
ما یک فناوری نوین دیگر داشتیم. امروزه روشن است که 
هیچ یک از شــاخه های صنعتی موجود بدون استفاده از 
فناوری اطالعات، نمی توانند با موفقیت توسعه پیدا کنند 
که این شاخه ها می تواند شامل پزشکی از راه دور، یادگیری 
از راه دور، کنترل ماشین آالت، و یا ربات های هدایت گر در 
ماشین ها، هواپیماها، کشــتی ها و غیره باشد. بنابراین، 
فناوری اطالعات، تبدیل به یک حلقه قطعی در تمام علوم 

و فناوری ها شده است.
فناوری اطالعات از منظر روش شناســی به یک نوآوری 
تبدیل شده است: این فناوری به رشته های موجود مانند 
دیگر پیوند های زنجیر اضافه نشــد، بلکــه همه آنها را به 
هم محکم کرده و رویکرد خاص خــود را ایجاد کرد. بعد 
از فناوری اطالعات، فناوری نانــو ظهور پیدا کرد. منطق 
درونی توسعه آن ها، شــاخه های مختلف علوم موجود را 
به شکل خاصی با شاخه علوم صنعتی یکپارچه می سازند.

با این وجود این یکپارچه ســازی می بایســت با برپایی 
صنعتی نو بر اساس به کارگیری و استفاده از تک تک اتم ها 
و مولکول ها، در سطحی جدید از توسعه تمدن اتفاق بیفتد. 
از آنجا که فناوری نانو روش بنیادی جدیدی در طراحی 
مواد ایجاد می کند؛ ویژگــی فناوری های اطالعات را دارا 
می باشــد و همانند آن از اهمیت برابر برخوردار است. در 
نتیجه، فناوری نانو برای ما یک مبنای جدید در شــکل 
فناوری های مهندســی مولکولی- اتمی برای تولید مواد 
ایجاد می نماید. فناوری نانو یک نوپردازی بنیادین در همه 
رشته ها و فناوری ها در ســطح اتم را به نمایش می گذارد 

)شکل ۴(.
فناوری  نانو قوانین ســاخت مواد را تغییــر می دهد؛ این 
فناوری ویژگی های مواد را برای توسعه تمامی شاخه های 
اقتصاد جامعــه فراصنعتی تغییــر می دهــد. در ادامه 
ویژگی های اساسی مراحل توسعه  حیطه فنی و علمی را 

مشخص می کنیم )شکل 5(.
پیش از همه، در حرکت به ســوی علم نانــو، ما ظرفیت 
به کارگیری اتم ها و مولکول ها را بدست آوردیم. صدها سال 
پیش، ماموریت اصلی علم، تالش در جهت تحلیل و فهم 
روش ها و قوانین سازماندهی دنیای اطراف ما بود. در قرن 
20، انسان با اســتفاده از تابش و ذرات الکترومغناطیسی 
موفق به تحلیل حیطــه دنیای میکرو شــد و به تدریج 
مولکول ها، هسته اتم ها و ذرات بنیادی شناسایی شدند. 
در اواسط قرن 20، مولکول ها و اتم ها با توجه به اکتشاف 
تابش و انکسار اشعه X قابل مشاهده شدند و کار با آن ها 

امکان پذیر گردید. ترکیب اتم ها و مولکول های جدا از هم 
امکان ساخت موادی جدید را فراهم می آورد.

بنابراین مواد مصنوعی معروف امروزی برای ما شــناخته 
شدند: کریستال های نیمه هادی )ســیلیکون، ژرمانیم، 
آرسنید گالیم(، کریستال های عایق، کریستال های لیزر و 
غیره. موفقیت اصلی در علم مواد آلی بدست آمد: کائوچو 
مصنوعی، تعدادی از پلیمرها و دیگر اشــیا زیســتی آلی 

ساخته شدند.
در میانه قرن 20 زمانی که انسان با به کارگیری مهارت و 

هوش دانشمندان شروع به ساخت مواد مصنوعی نمود، 
به موازات تجزیــه و تحلیل که شــاخه اصلی تحوالت و 
پیشرفت های علمی می باشد، مســیری جدید از ترکیب 
مواد آغاز شد. تعدادی از ترکیبات در طبیعت وجود نداشته 
و به حدی با کیفیت هستند که نظیر آن ها در مواد طبیعی 
یافت نمی شــود. پارادایم علم که در گذشته پی بردن به 
جهان و ساختار آن بود؛ به مهندسی خود مواد تغییر کرد. 

)شکل 6(.
با این وجود، اگرچه در 50 ســال گذشته طراحی چنین 
مواد جدیدی عمدتا به صورت تجربی انجام می شــد، هم 
اکنون با تحقیقات کیفی صورت گرفته و مبنای فنی جدید، 
می توانیم فرایند هایی را که در سطح اتم و مولکول اتفاق 
می افتند کنترل کرده و نیز نتایــج را به کمک ابررایانه ها 

مدل سازی و برنامه ریزی کنیم.
ویژگی دوم توسعه علمی در این سطح، نزدیکی دنیای آلی 
طبیعت زنده با دنیای مواد معدنی است. در این حوزه در 
دهه های اخیر محققین به پیشرفت قابل توجهی رسیده اند. 
متعاقبا روش سازماندهی تحقیقات علمی به طور اساسی 
تغییر کرده اند. بــه کمک یک روش مناســب، ما باید به 
یک روند بین رشته ای در اجرای تحقیقات علمی برسیم. 
دانشمندی که اتم ها را دستکاری می کند تا از آن ها مواد 
جدیدی بسازد نمی تواند خود را یک فیزیکدان، شیمیدان، 

یا زیست شناس بنامد. این دانشمند همانند نیوتن در 300 
سال قبل یک طبیعت شناس است؛ اما در یک سطح کیفی 

باالتر از نظر دانش.
در مراحل اولیه، ما در حال حرکت به سمت »پایین دست« 
بودیم، به ایــن معنی که بــه طرف کاهش اندازه اشــیا 
ساخته شــده حرکت می کردیم: مثال یک درخت را قطع 
می کردیم، سپس آن را به کنده تبدیل کرده با اره آن را به 
تخته تبدیل می کردیم و در نهایت صفحات نازک چوبی 
می ساختیم و ... . یا اینکه سنگ معدن را استخراج کرده، 
آن را ذوب کرده و از آن شمش تهیه می کردیم، سپس آن  
را با ماشــینِ تراش یا ابزار دیگر به وسایل دیگری تبدیل 
می کردیم. همانطور که گفته شد ما تمام بخش های غیر 
ضروری را برش کاری می کردیــم، در نتیجه یک تخته یا 

شکل ۴

شکل 5

مقاالت

طبیعت به عنوان واحد و خاص
)دانش سطح پایین
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اقتصاد از نوع شاخه ای

علوم طبیعی

شیمیفیزیکزمین شناسیپزشکیزیست شناسی

نی
عد

ی م
یم

ش

لی
ی آ

یم
ش

سی
شنا

ور 
بل

وم
نج

سی
شنا

ب 
رو

یک
م

ک
انی

مک

سی
شنا

ن 
ری

دی

سی
شنا

ی 
کان

ژی
ولو

زی
فی

سی
شنا

د 
الب

ک

سی
شنا

س 
رو

وی

لی
کو

مول
ی 

اس
شن

ت 
س

زی



3839

ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول   خرداد  1395  شماره  5

شکل 6

شکل۷

یک جزء فلزی بدســت می آوردیم. اما بخش عظیمی از 
تالش ما، هم از لحاظ مواد و هــم از لحاظ فناوری صرف 
ایجاد آلودگی و اتالف محیط زیســت می شــد. اکنون ما 
حرکت خود را به سمت »باالدست« سطح اتم ها، با پیوند 
آن ها برای به دست آوردن مواد و سیستم هایی با کیفیت 
خاص آغاز کرده ایم. در عمل ما در حال ساخت فناوری ها 
و تجهیزاتی جهت مهندســی اتمی و مولکولی همه مواد 
هستیم. ) اتفاقا تنها با بسط روش های تشخیصی با وضوح 
اتمی بسیار باال این عمل ممکن خواهد شد(. اگر ما در این 
مسیر حرکت کنیم، انتقال به فناوری های نانو و مهندسی 
اتمی، به نتایج برتری همچون مادی زدایی از محصوالت 
صنعتی و کاهش فوق العاده در مصرف منابع و انرژی منجر 
می شود. در مقابل، توسعه فناوری نانو موجب توسعه دو 

گرایش مستقل می گردد )شکل ۷(. 
در یک ســو فناوری نانو، یک فرهنگ فنی جدید بر پایه 
ساخت مواد ماکرو از طریق دستکاری اتم ها و مولکول ها 
به اندازه یک میلیاردیم متر، یا همان نانومتر، می باشــد. 
اما مهم ترین موضوع روش نانو می باشــد نــه اندازه نانو. 

کوچک سازی و فناوری های نانو یکی نیستند. 10-9
روند جدید فناوری نانو شــامل ســاخت مواد تازه مورد 
نیاز برای اکثر شــاخه های صنعت می شــود؛ به تبع آن، 
این مســئله منجر به ایجاد یک بازار کامال بنیادی برای 
محصوالت جدید در چارچوب اقتصاد موجود می شــود. 
حتی امــروزه قادر به تولیــد نانو ســاختارهای متفاوتی 
همچون الیه های نیمه هادی و هــادی، به خصوص مواد 
کربنی با کاربرد گسترده هستیم. بدین ترتیب، ما قادر به 
ســاخت و تولید آلیاژهای جدید کیفی برای خطوط لوله 
یا ســکوهای نفتی، برای بدنه راکتورهای هسته ای، مواد 
جدید برای ساخت و سازهای شهری یا پوشش بزرگراه ها 
و موارد بیشمار دیگری هســتیم. چنین مواد جدیدی با 
کیفیت های باال در تمام حوزه های اقتصادی بسیار مورد 
تقاضا هستند: از پزشــکی تا ساخت و سازهای شهری، از 
حوزه اطالع رسانی تا صنعت نور و غیره. تغییرات تکاملی 
فنی و متعاقبا وضع اقتصــادی جامعه نتیجه منطقی این 

تحوالت خواهد بود.
پارادایم علــم در پایان قــرن 20 از مطالعــه چگونگی 
شــکل گیری دنیا به مطالعه دقیق اجزای ایــن دنیا که 
به بهینه ترین شــکل خلق شــده اند، تغییر کــرد. این 
مسیر توسعه این گونه تعریف می شــود: علم به سطحی 
مشخص دست پیدا کرده اســت و دستاوردهای فناوری 
نانو می بایســت به طور آهســته و طبیعی به حوزه تولید 
صنعتی انتقال یابد، محصوالت نو تولید و بازارهای جدید 
ساماندهی شده و محصوالت قدیمی تر بهبود پیدا کنند. 
این فرایند خطی است و ما می توانیم بگوییم امروز برای 
اولین بار و بعد از یک وقفه طوالنی، زیرساخت های متناظر 
برای این روند در روســیه بنا نهاده شده است. و مهم تر از 
همه، یک ایدئولوژي نو جهت گسترش یک پروژه علمی 

ایجاد شده است.
ابتکار رئیس جمهور فدراسیون روسیه برای توسعه فناوری 
نانو در فدراسیون روسیه موجب رفع مشکل دو امر کامال 
متفاوت گردید. همانطور که پیش از این گفته شد، اولین 
مرحله در توســعه فناوری نانو شــامل به کمال رساندن 

فناوری های ساخت مولکولی و اتمی و تولید و ایجاد مواد 
ماکرو به این طریق می شود.

راه حل این مسئله بر پایه مدرن ســازی صنایع موجود از 
طریق معرفی مواد و فناوری نانو و ســپس بهبود و انتقال 
اقتصاد به مسیرهای جدید و کارامدتر می باشد. این مسئله 
به یک سیاست دولتی تبدیل شده است؛ و مرکز تحقیقات 
روسیه، موسسه کورچاتوف، به عنوان سازمان علمی پیشرو 
در این امر انتخاب شده اســت. در سایه حمایت های این 

سازمان، شبکه بین المللی فناوری نانو در حال سازماندهی 
می باشــد. شــرکت دولتی راس نانو )Rosnano( با هدف 
معرفی دستاوردهای علمی جدید در صنایع، تجاری سازی 
آن ها، و حمایت از زیرســاخت ها بنا نهاده شده است. به 
عالوه، در روسیه تعدادی برنامه  اصلی وجود دارد که یکی 
از آن ها » توسعه زیرساخت های صنعت نانو در فدراسیون 
روسیه برای سالهای 2008-2010« می باشد، که منجر 
به تولید و توسعه زیرســاخت های علمی و فنی می شود. 

منابع دولتی قابل توجهی برای واحدهای تحقیق و توسعه 
نانوسیستم ها اختصاص داده شده است.

این موضوع شــایان توجه است که روســیه برای توسعه 
فناوری های نانو آماده ســازی »ملزومات تولید« را آغاز 
کرده اســت. موسســه کورچاتوف منابع نوترون و تابش 
ســنکروترون )دســتگاه تقویت و تســریع ذرات باردار 
الکترونی(، تاسیسات MBE , AFM  و فناوری های پیچیده 
بر پایه آن ها را دارا می باشــد. محققان بــه طور فعال در 

پروژه هــای بین المللی همچون ســاخت برخورددهنده 
هادرونی بــزرگ در ســرن )CERN(، جزئیــات راکتور 
هســته ای حرارتی بین المللــی )ITER(، توســعه لیزر 
آزاد الکترونی اشــعه  )XFEL( در حال فعالیت هســتند. 
سرمایه گذاری فکری و مالی روســیه در پروژه های ذکر 

شده بسیار با اهمیت است. 
ما درباره دومین جزء از فناوری نانــو بحث می کنیم، که 
پایه آن بر نزدیکی و تقابل مواد کانی و مواد زیســتی آلی 

در طبیعت می باشد. این مســیر توسعه فناوری های نانو،  
»راه اندازی  آینده « نامیده می شود و شامل فناوری های 
مدرن مانند باالترین دســتاوردهای فنــی زمان حال و 

»ساختار« تولید شده در طبیعت می شــود؛ که اولین و 
مهمترین آن ها ریزالکترونیک های حالت جامد می باشد. 
)شکل 8(. شکی نیست که مهمترین موجود خلقت که از 
همه نظر ویژه است، انســان می باشد. انسان یک سیستم 
کامال مرکب و خود هماهنگ کننده بــوده که از فیزیک، 
شیمی، زیست شناسی یا ریاضیات مجزا تشکیل نمی شود.
در قرون 19-20، ما در تولید سیستم های فنی اساسا از 
خودمان کپی برداری کرده و تــالش می کردیم چیزی را 
که طبیعت به ما اعطا کرده بهتــر کنیم. برای مثال، یک 
جرثقیل عمال تقلیدی از دست است. در ابزار بصری، ما دید 
چشم انسان را سرمشق قرار داده و بهبود می دهیم؛ در ابزار 
صوتی، شنیداری و غیره نیز همین طور عمل می کنیم. با 
بروز و ظهور ریزالکترونیک های نیمه هادی و رایانه ها، مدل 
تقلید کامال آشکار شد: مغز انسان. این در حالی است که 
مولکول های پیچیده پروتئین از صدها هزار اتم تشــکیل 
می شود و الگو فضایی آنها در 60 سال قبل شناخته شده 
نبوده است. به همین دلیل آسان تر بود مدلی برای تقلید 
از جهان غیرآلی بر حســب بنیان مواد اتخاذ شود. بدین 
ترتیب، برای توســعه الکترونیک های نیمه هادی و روش 
محاسباتی، کریستال های نیمه هادی استفاده شدند، برای 
مثال، از سیلیکون که سلول اولیه آن تنها شامل هشت اتم 

می گردید؛ استفاده شد )شکل 9(.
با حرکت در این مسیر، انسان شروع به خلق فناوری های 
به مراتب عالی تر کرد. برای مثال شتاب دهنده مولکولی 
که در تولید ســاختارهای مناســب در چیدمــان اتم ها 
استفاده می شود و یا ساختارهای جدیدی که معروف به 
ساختارهای نقطه کوانتومی هستند از این نوع فناوری ها 
می باشند. شکل و رفتار مورد اخیر از قواعد خودسازمانی 
پیروی می کنــد. امــروزه فناوری های منحصــر به فرد 

ریزالکترونیک ها به ما اجازه مــی دهد مداری مرکب را با 
ترکیب چاپ سنگی با همپوشانی متوالی تولید کنیم. این 
بدین معناست که ما فناوری داریم که می تواند در هر نقطه 

جهان تولید شود. باید از دســتاوردهای علوم اساسی بر 
پایه فیزیک اشعه X ، انتشار تابش سینکروترون، نوترون، 
رزونانس مغناطیسی هسته ای و ابر رایانه ها متشکر باشیم 

که ساختار زیستی اشیا را آشکار کردند. ما الگوی فضایی 
سه بعدی پیچیده آن ها را تعریف کرده  و مکانیزم ها را از 
طریق عملکرد مولکول های زیســتی مورد مطالعه قرار 

داده ایم.
تا به امروز، مــا راه حل های فنی را تحت قوانین اساســی 
طبیعت بررســی کرده ایم. در اینجا مرحلــه جدیدی از 
پیشرفت آغاز می شود، جایی که ما حاضریم از کپی برداری 

»ویژگی های انسان « بر پایه مواد غیرآلی نسبتا ساده که 
یک مدل فنی محض است به سمت بازتولید سیستم های 
طبیعت زنده بر پایه فناوری های نانوزیســتی گذر کنیم.  

)شکل 10(.
توسعه و پیشرفت در این جهات و تولید مواد و سیستم های 
ترکیبی نیاز به یک روش جدید و سازماندهی کامال اساسی 
بر پایه اصول تازه دارد. آیــا جامعه علمی مدرن برای این 
اتفاق آماده اســت؟ یکی از پیش شــرط های اصلی برای 
این کار در دســترس بودن متخصصانی با دید و ســابقه 

بین رشته ای گسترده می باشد.
اســتفاده از فناوری نانو را تصور کنید. شــما می خواهید 
وسیله ای بسازید که شبیه کره چشم انسان باشد. به عبارت 
دیگر، یک کره چشــم یک ابزار بصری خاص اســت و از 
سوی دیگر این یک شی زیستی است، یعنی یک پروتئین 
حســاس به نور که واکنش های پیچیده بیوشــیمیایی 
درون آن رخ می دهــد. به این دلیل طراحی یک چشــم 
وظیفه تیم بزرگی از متخصصان با توانمندی های علمی 
متفاوت می باشد: فیزیکدانان و ریاضیدانان، شیمیدان ها 
و فیزیولوژیســت ها، مهندسان، ســازندگان، مهندسان 
الکترونیک، و خیلی از افراد دیگر بر پایه یک زیرســاخت 
مشــترک در چارچوب روشــی منحصر به فرد به سمت 

هدفی خاص حرکت می کنند.
عامل مهمی که مانع پیشبرد چنین روش خاصی می شود 
سیستم جهانی فعلی تامین مالی و ساماندهی علم است. 
اساس این سیستم بر پایه قوانین بســیار خاصی است و 
سازماندهی تحقیقات بین رشته ای را کند می کند. برای 

دستیابی به آینده، نیاز داریم اساسا سازماندهی فعلی علم 
را حتی در مقیاس جهانی تغییر بدهیم. کشورهایی که قادر 
به بازسازی سریع و موثر سیستم تحقیق و آموزش علمی 
خود باشند، رویکرد بین رشــته ای را هدف قرار می دهند 
تا جایگاه خود را در جامعه جهانی محکم و استوار کنند. 
امروزه بشریت مســئولیت شــکل دهی رویکرد بنیادی 
متفاوتی را بر عهده دارد، که در درجه اول به فناوری های 
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مقاالت

مرحله اول

هدف اصلی از توسعه فنی و علمی در جامعه فرا صنعتی
تولید دوباره سیستم های طبیعت زنده

هدف

نتیجه

همگرایی ظرفیت های غنی ریزالکترونیک ها با دستاورد ها در حیطه مطالعه

صفحه فنی برای نانو زیست حسگرها
سیستم های نوین ادراک با حس مصنوعی

تولید سیستم های مصنوعی شبه انسانی پیوند

طبیعت زنده)نانوزیست فناوری(

شکل8



4041

ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول   خرداد  1395  شماره  5

شکل 10

همگرا انبیک مربوط می گردد.
منطق توســعه علم به خودی خود ما را از حالت بسیار 
تخصصی، به طرف رویکرد بین رشته ای، سپس به سوی 
رویکرد فرا رشــته ای، و امروزه به سوی یکپارچگی علوم 
سوق داده است. با این وجود این مســئله نباید تنها یک 
عنوان باشد، بلکه همکاری متقابل همه آن ها را می طلبد.
در مرحله اول، این مســئله به یکپارچگــی جهانی در 
 N :علم امــروز و فناوری هــای انبیک مربوط می شــود
مخفف نانو اســت که یــک روش جدید برای ســاخت  
مواد با استفاده از ســاختمان مولکولی و اتمی می باشد. 
B مخفف زیست شناســی اســت که امکان نوآوری در 
ســاختار مواد غیرآلی بخش زیست شناســی را فراهم 
می آورد و از این طریق مواد ترکیبی به دســت می آید؛ 
I نشــانگر فناوری های اطالعات می باشد که اجازه » القا 
« یک مدار یکپارچه را در چنین مــاده ترکیبی خواهد 
داد و در نتیجه یک سیســتم کامال ذهنی جدید بدست 
می آید؛ و C  مخفف فناوری علوم شــناختی است که بر 
پایه اصول مطالعه هوشــیاری، شــناخت، فرایند تفکر 
و رفتار موجودات زنده- و در جایگاه نخســت انســان- 
چه از لحــاظ فیزیولوژیــک عصبی و چــه از نقطه نظر 
بیولوِژی-مولکولی، و همچنین یک رویکرد بشر دوستانه 
می باشد. افزودن فناوری های شــناختی سبب خواهد 
شــد خود را مبنای مطالعه ذهن قرار دهیــم و بر پایه 
رفتار موجودات زنده الگوریتم هایی را توسعه دهیم که 
موجب به حرکت درآوردن سیســتم هایی خواهد شد که 
ساخته ایم. به این ترتیب آن ها را از نوعی از قابلیت های 

ذهنی بهره مند خواهیم کرد.
علت تاسیس مرکز انبیک در موسسه کورچاتوف ایجاد 
زیربنای اساســی بــرای همگرایی علم و فنــاوری  بود. 

ترکیب منحصر به فرد تاسیسات MEGA، شتاب دهنده 
الکترونی و منابــع تابش نوترونی، هســته مرکز انبیک 
کورچاتوف را شامل می شوند. مرکز NBIC کورچاتوف، 
جهت بازســازی منبــع تابــش ســینکروترون دارای 
ساختمانی جدید برای فناوری های نانو می باشد، راکتور 
تحقیقاتی نوترونــی IR-8 و مرکز بررســی اطالعات و 
ذخیره سازی از  ابررایانه ها استفاده می کنند. این مرکز 
خود قطعات مخصوص ابزار اشعه X را مونتاژ کرده است و 
نیز میکروسکوپ های الکترونی و AFM، ابزارهای مختص 
نانوفناوری و ریزالکترونیک ها و بسیاری دیگر از ابزارات 

مونتاژ  شده هستند.
در ادامه به بخــش مهمی از تجهیزات ویژه که توســط 
شــرکت های داخلی روســیه توســعه و به کار گرفته 
شــده اند اشــاره می شــود. هدف اصلی همگرایی هر 
چهار نوع فناوری، شــکل دهی فرهنــگ فنی جدیدی 
اســت که هدفش اساســا تولید مواد مصنوعی/ترکیبی 
و سیســتم هایی بر مبنای آن ها می باشــد. لطفا به یاد 
داشته باشید که این مسئله اساسا مربوط به سیستم های 
شبه انسانی مصنوعی جدیدی می شود که در شکل دهی 
به ساخت و ســازهای طبیعتِ زندِه سیستم های زیستی 
رباتیک مورد اســتفاده قرار می گیرند. برای دســتیابی 
به این هدف، محققان در مرکــز انبیک کورچاتوف یک 
بنیاد فنی و علمی تحت نام مشروط » HYBRID« ایجاد 
کرده اند. توالــی کاری در این موسســه تحت مثال زیر 

توضیح داده شده است.
یک تیــم از متخصصــان خبــره در زمینــه ترکیب و 
به کارگیری ابــزار خاص، در یکــی از بخش های فرعی 
مرکز انبیک تحت نام »ابزار ترکیبی« فعالیت می کنند. 
آن ها نیازهای فنی برای مکانیزم ها و وسایل طراحی شده 

را بررســی می کنند. بخش دیگر با نــام موقت» مرکز 
فنی مهندســی« اســت که تمام ابــزار و فناوری های 
ضروری جهت اجرای علمی الزامات فنی تنظیم شــده 
را دارا می باشــد. اما مشکل اصلی در شــرح یک ماده یا 
وسیله ترکیبی، مربوط به پیوســتگی ظرفیت های فنی 
ریزالکترونیک ها شــامل اجزای زیســتی آلــی بر پایه 

طبیعت زنده می باشد. 
تحــت حمایت های مرکــز انبیک کورچاتــوف، بخش 
بزرگ فناوری های نانو تاســیس شــد که متشــکل از 
آزمایشــگاه های مهندســی ژنتیک و ایمنی شناســی، 
آزمایشــگاهی برای ســلول های بنیادی و فناوری های 
سلولی و... می باشد. بخش بلورشناسی این مرکز، نقش 
مهمی در ترکیب بیولــوژی و ریزالکترونیک ها دارد که 
شــامل مرکزی برای مطالعات نوترونی و سینکروترون، 
یک مجتمع برای مطالعات شــیمی فیزیکی، مکانیکی، 
و مطالعــات متنوع دیگــر از مواد مختلف، بلورســازی 
پروتئین ها و »کاشــت پروتئین« که اخیرا سازماندهی 
شــده  اســت؛ می باشــد. این بخش نقش پلــی میان 

زیست شناسی و بخش های بلورشناسی ایفا می کند.
بیایید زیرساخت انبیک را به طور شماتیک مرور کنیم. 
برای مثال، ما تمایل به ساخت یک حسگر بصری داریم  
که چشــم گونه های زنده را شبیه سازی می کند. امروزه 
در هر وسیله بصری یک قسمت تشــخیص دهنده، که 
به طور معمول از کریستال ســاخته شده و ویژگی هایی 
نظیر حساســیت طیفی، مقاومت در مقابل اشــعه و... 
دارد؛ همچنین یک وسیله خوانش ) مدار یکپارچه( که 
ســیگنال )تصویر( گرفته شده توسط تشخیص دهنده را 
پردازش می کند مورد نیاز است. در مرحله اول، وظیفه 
ما جایگزینی بخش تشخیص دهنده می باشد که معموال 
از یک ماده غیرآلی با منشا بیوارگانیک ساخته می شود. 
در اینجا ترتیب عملیات فنی ممکن است اینگونه باشد: 
برای اســتفاده از یک پروتئین حساس به نور مشخص، 
الزم است ژنی را خارج کنیم که بعدا در ترکیب معینی 
)مثال باکتری E�coli ( جهت تولید مقدار ضروری از این 

پروتئین کاشته خواهد شد.
سپس پروتئین ساخته شده از مراحل مختلف تصفیه و ... 
می گذرد و برای بلور سازی به مرحله آخر کاشت پروتئین 
انتقال می یابد. عالوه  بر این ســاختار اتمی کریســتال 
پروتئینی تولید شده با اســتفاده از تابش سینکروترون 

معین می شود.
اطالعات بدســت آمده توســط ابر رایانه هــا پردازش 
می شــود، که بخشــی از زیرســاخت انبیک می باشد. 
پروتئین حســاس بــه نور کــه ســاختار، ویژگی ها، و 
قابلیت های آن به خوبی شناســایی شــده است باید با 
یک صفحه ســیلیکونی ترکیب شود و ســپس به نمونه 
اولیه از مدار الکترونیکــی انتقال یابــد. این توضیحی 
قابل درک از استفاده از زیرساخت انبیک برای تولید مواد 
ترکیبی و سیستم های بر پایه آن می باشد. عالوه بر همه 
بخش های اشاره شده در باال، زیرســاخت انبیک شامل 
مرکزی برای ابر  رایانه ها، بخش پزشکی  و زیست شناسی، 
بخش تحقیقات و فناوری های شناختی، که خود شامل 
قسمت انسان شــناختی و فیزیولوژی عصبی می شود، 

شکل 11

می باشد. با توســعه تحقیقات علوم شناختی، ما در حال 
تالش برای به کارگیری یک روش کامال جدید هستیم. 
از یک ســو، ما فرایندهای هوشــیاری را با کمک علوم 
عصبی، فیزیولوژی، و زیست شناســی مولکولی مطالعه 
می کنیم، و از ســوی دیگــر، همزمان دانشــمندانی با 
تخصص های مختلف از قبیل اندیشمندان، روانشناسان، 
جامعه شناســان، زبان شناســان و ... را جذب می کنیم. 
اجازه دهید موضــوع را واضح تر بیان کنیــم: ما هنگام 
مطالعه رفتار یک انسان یا حیوان در حین تصمیم گیری، 
انتشار یک ســیگنال را که از منظر فیزیولوژیکی باعث 
تحریک مناطــق مختلــف مغزی عصبی می شــود در 
طول شــبکه های عصبــی دنبال می کنیم و ســپس تا 

ســطح مولکــول پایین می رویــم. به 
عبارت دیگر، ما می توانیم همزمان این 
فرایند را به کمــک مطالعه ویژگی های 
رفتاری، شــنیداری، روانشناســی و ... 
مطالعه کنیم. اســتفاده از فناوری های 
بشر دوســتانه این حق را به ما می دهد 
که دربــاره  پیدایــش همگرایی جدید 
 S انبیکــس صحبت کنیــم، جایی که
مخفف جامعه است. به یاد داشته باشید 
در فراینــد تولید زیرســاخت انبیک، 
وقتی هدف ساخت مواد ترکیبی باشد، 
ما خود را بر تجربه موسسه کورچاتوف 
متکی کردیم. این بنیاد از تاسیســات 
MEGA تشــکیل می شــود: یک منبع 

خــاص از تابــش ســنکروترون و یک 
راکتــور نوترونی، کــه میلیون ها دالر 
هزینه داشــته اســت. هر چند یکتایی 
این مجموعه، که توســط شمار زیادی 
از روش ها و ابزارهای تحقیقاتی حمایت 
شده است به ما اجازه می دهد همزمان 
بدون هیچ هزینه خاصی سیســتم های 
فناوری و تحقیقاتی کامال مدرن را ایجاد 

کنیم. این سیستم ها نقش بسیار مهمی در پیشرفت های 
فرایند فناوری و علمی ایفا می کنند. این سیســتم ها در 

ادامه شرح داده شده اند:
ـ سیســتم ها و مواد پیونــدی – ترکیــب فناوری های 

HYBRID (( نانوزیستی با ریزالکترونیک ها
ـ بنیان ژنتیکی برای شخصی ســازی پزشــکی، نقشه 
ژنتیکی  قومی، ایجاد یک ســلول مصنوعــی به عنوان 

)GENOME ( اساسی برای فناوری های نوین پزشکی
ـ داروهــا و ابزار جدیــد منتقل کننــده دارو: مجموعه 
پزشکی بیولوژیکی – کاشت پروتئین – تبلور در فضای 
خالی– رمزگشــایی از ســاختار – دهنده الکترونی – 

ابررایانه – ترکیب داروها ) داروها – طراحی و انتقال(
ـ روش های جدید شتاب دهنده الکترون – توسعه مواد 
تشــخیصی نوترونی، از نوع  غیرآلی و آلی )تشــخیص 

همزمان(
فناوری ها و علوم شناختی – ترکیب فیزیولوژی عصبی، 

)COGNO( زیست شناسی مولکولی و علوم انسانی
ـ فناوری های مواد ایزوتوپی و پزشکی هسته ای- توسعه 

نوترون و درمان نوترونی: رادیو دارو های مبتکرانه؛ مواد 
)ISOTOPE( جدید

ـ تاثیــر تابش ها و ذرات بــر گونه های زنده )تشعشــع 
زیستی(

فناوری های پیشرفته انرژی –ایجاد فناوری های نوآورانه 
تولید و مصرف انرژی، شــامل انرژی زیســتی، انرژی 
هیدروژنی و هسته ای، انرژی خورشیدی، سنتز گرمایی 

)ENERGOTECH(
ـ شبیه سازی چند سطحی کامپیوتری و طراحی بر روی 

  )SUPERCOMP( ابررایانه ها
در واقع امروز مــا در مرکز انبیــک کورچاتوف در حال 
ایجاد یک نمونه اولیه صنعتی هســتیم که از محصوالت  

منحصر به فرد فناوری  نانو زیستی و ظرفیت های فنی و 
تشخیصی بر پایه تاسیسات MEGA تشکیل شده است. 
این تاسیســات شــامل منابع تابش دهنده الکترونی و 
تابش نوترونی و یک ایســتگاه فضایــی، اجزای اصلی 
میکروالکترونیک هــای نیمه هادی و بخش توســعه و 
تحقیقات علوم شناختی می باشد که  خود از قسمت های 

انسانی و فیزیولوژیکی عصبی تشکیل شده است. 
در مرکز انبیک، ما زیرســاخت تحقیقاتی برجســته ای 
ایجاد کرده ایم که تنوع آن نمودی از ارزش آن اســت. 
دانشمندان جوان در حال تالش برای فرصتی جهت کار 
با پیشرفته ترین تجهیزات هستند تا عمده ترین مسائل 
علمی را حل کرده و در مســابقات حرفه ای پیروز شوند. 
تمام این فناوری های بسیار پیچیده نیاز به دانشمندانی 
در یک ســطح جدید دارند، کســانی که بر اساس علوم 
بین رشته ای رشد یافته باشند. درعین حال تعداد چنین 
دانشمندان بین رشته ای می بایســت محدود باشد. این 
صحبت نخبگان جامعه علمی امروز می باشد )شکل 11(.

اولین تجربه ما در زمینه آموزش چنین دانشــمندانی، 

همکاری مشــترک دپارتمان فیزیک دانشــگاه دولتی 
مســکو و موسســه کورچاتوف در فیزیک سیستم های 
نانو می باشد. این کرسی از ســال 2005 با موفقیت برپا 
بوده است. دانشجویی که به ســطح مدرک لیسانس در 
یک رشــته خاص می رســد در ادامه مقطع کارشناسی 
ارشد را آغاز می کند، جاییکه هیچ تقسیم بندی از واحد 
علمی اصلی وجود ندارد. آموزش در یک مسیر یکپارچه 
ادامه می یابد، به طوریکه  تعداد واحدها از طرح آموزشی 
فزونی می گیرد، تا به هر دانشــجو این اجازه را بدهد که 
مســیر خود را انتخاب کند. دانشــجویان امکان کار با 
تجهیزات ویژه را در دانشــگاه دولتی مســکو و موسسه 
کورچاتــوف و همچنین دیگر موسســات آکادمیک، از 

جمله موسسه شوبینکف آکادمی علوم روسیه دارند.
پروژه آموزشــی بعدی ما دپارتمــان فناوری های نانو، 
زیستی، اطالعات و علوم شناختی می باشد که در سال 
 )phystech( 2009 در دانشــگاه فنی و فیزیک مســکو
ایجاد شــد. این پروژه یک آزمایش بی سابقه بود. در این 
ســاختار جدید، ما تالش بســیاری در اجراسازی ایده 
تحصیالت بین رشته ای متخصصان در زمینه فناوری های 
نانو و علوم شناختی کرده ایم. برای این منظور، موسسه 
کورچاتوف چهار دانشکده اصلی دارد، جایی که فیزیک 
و ریاضیات توســط دانشــمندان ما تدریس می شــود. 
در این دپارتمان جدید، از شــروع ســال اول، شیمی، 
زیست و فناوری های علوم شــناختی تدریس می گردد. 
دانشجویان نه تنها فرصت ورود و بازدید از مرکز انبیک 
را دارند، بلکه این فرصت را دارند تا در آنجا مشــغول به 
کار شــوند. و از همه مهم تر، آن ها امکان به دست آوردن 
مهارت های خاص و کار با پیشــرفته ترین تجهیزات در 
کنار دانشمندان برجســته، و مشــارکت در پروژهای 
خالقانه را دارند. امروز می توانیم با یقین کامل از مرکز 

مقاالت
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همگرایی علوم و فناوری های انبیک کورچاتوف به عنوان 
مرکز پیشرو در میان دیگر مراکز پیشرفته دنیا نام ببریم. 
جایی که یک بنیان استوار برای دســتیابی به موفقیت 

فراهم شده است. 
بهتر اســت دوباره به بحث بحــران جهانــی مرتبط با 
محدودیــت منابعی)در درجــه اول منابــع انرژی( که 
استفاده می کنیم؛ بازگردیم. اجازه دهید یاد آوری کنیم 
که توسعه ثابت تمدن اساسا با منابع انرژی کافی مرتبط 

است. 
کیفیــت زندگــی در طوالنی مدت، توســط ســهولت 
دسترسی و مقدار انرژی مصرف شــده تعریف می شود. 
به همین دلیل مســئله توســعه منابع انرژی امروزه در 
تمام دنیا در کانون توجه قرار دارد. هم پای تولید انرژی 
هیدروکربنی، فناوری های انرژی جدید در حال توسعه 
هســتند. انرژی اتمی یک رنســانس را تجربه می کند و 
 )ITER( پروژه بین المللی تولید راکتور گرما هســته ای
– یــک نمونه اولیه از انــرژی در آینده – توســط اکثر 

کشورهای توســعه یافته در حال اجرا می باشد. )شکل 
12(. همزمان منابــع تجدیدپذیر انرژی در کانون توجه 
قرار دارند که از ایــن میان انرژی خورشــیدی جایگاه 

ویژه ای دارد.
با وجود این حقیقت که انرژی خورشیدی از دهه ها پیش 
از نظر فنی توســعه پیدا کرده اســت، اما هنوز از انرژی 
خورشــیدی نمی توان به عنوان یک منبــع قوی انرژی 
نام  برد. با توجه به نیازهــای معاصر چرا تاکنون فناوری 
انرژی خورشیدی به سطح یک فناوری قدرتمند نرسیده 
 است؟ انرژی خورشیدی در طبیعت با استفاده از فرایند 
فتوسنتز استفاده و ذخیره می شود. در انرژی خورشیدی 
ما از این فراینــد طبیعی الگو بــرداری می کنیم، اما در 
عوض به جای  ســاختار پیچیده بیوارگانیک برگ سبز، 
که همچنان بازتولید آن برای ما دست نیافتنی است، ما 

از مدل و ساختار نیمه  هادی استفاده می کنیم.
هنوز هم زندگی در طبیعت نشــان دهنده مصرف بسیار 
بهینه انرژی است. این نحوه زندگی کامال ارگانیک بوده و 

از منظر »انرژی توان پایین فتوسنتز« بسیار راضی کننده 
می باشد. در زندگی روزمره، ما از مکانیزم ها و ماشین های 
ساختگی استفاده می کنیم که مقدار بسیار زیادی انرژی 
مصرف می کنند. در اقتصاد موجود، فناوری های انرژی 
که از طبیعت تقلید می کننــد قادر نخواهند بود مصرف 

انرژی را تامین کنند.
به موازات توســعه فناوری های موجود، انسان با یک امر 
مبهم و پیچیده مواجه می شود که همان تولید سیستم ها 
و فناوری هــای کامال جدید بــرای اســتفاده از انرژی 
اســت. در واقع جایگزینی مصرف کننــده نهایی انرژی 

با سیستم هایی که  اشیا طبیعت را بازتولید می کنند. 
امروزه کامال آشکار است که این مســئله با »راه اندازی 
آینــده« بر پایه همگرایــی فناوری های نانو-زیســت-

 )NBICS( اطالعات-علوم شــناختی و انسانی اجتماعی
قابل دستیابی می باشد.

منبع:
Convergence of Sciences and Technologies—Breakthrough to the Future, Mikhail Kovalchuk, Russian Research Centre “Kurchatov Institute”, Shubnikov 
Institute of Crystallography of Russian Academy of Sciences, Rossiiskie Nanotekhnologii, 2011, Vol. 6, Nos. 1�2

علوم همگرا از دیدگاه

دکترآلن سیمون فینکل

مصاحبه

دکتر آلن ســیمون فینکل1 )متولد 1935 میالدی( عصب شناس، مهندس، 
کارآفرین و از نیکوکاران مشهور استرالیا می باشد. وی به مدت هشت سال)2008 
تا 2016( ریاست دانشــگاه موناش2 اســترالیا را بر عهده داشته است. ایشان 
تحصیل کرده  دانشگاه موناش بوده و دکتری خود را در رشته ی مهندسی برق در 
سال 1981 از این دانشگاه دریافت کرده است. او در سال 1983  شرکت آکسون3 
را در کالیفرنیا با محوریت تولید ابزاردقیق الکترونیکی برای داروسازی و دانشگاه ها 
ایجاد کرد؛ پس از فروخته شــدن شرکت آکسون، در ســال 200۴ به استرالیا 
بازگشت. در سال 2006 به عنوان یکی از مشاهیر استرالیا انتخاب شد و در سال 
2013 رییس آکادمی علوم فنی ومهندسی استرالیا شد. در سال 2015، ایشان 
به خاطر تحقیقات و دســتاوردهایش در زمینه  علوم الکترونیک و فناوری های 

کاربردی آن جوایز متعددی دریافت کرد. 

شکل 12

انرژی اتمی

فناوری  های مرتبط با انرژی در آینده

انرژی گرمایی

انرژی هیدروژنی

انرژی )انتقالی( جایگزین : انرژی خورشیدی، باد، 
جزر و مد، سوخت های زیستی و ...

فناوری های نوبنیاد تولید و استفاده از انرژی

شیبه سازی اشیا از طبیعت زنده بر 
مبنای سیستم ها و فناوری های انبیک
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مصاحبه
به عنوان اولین سوال نظر خود را در مورد علوم 

همگرا بیان کنید.
یک نکتــه ی جالب در مــورد علوم همگرا این می باشــد 
که علوم همگرا افــراد زیادی را از رشــته های گوناگون، 
دور هم جمع کرده اســت که همگی آنها تنها بر روی یک 
پروژه مشــترک، کار می کنند. البته این مفهوم جدیدی 
درصنعت نیســت؛ اما یــک مفهوم در حــال پیدایش در 
دانشگاه ها می باشد. در گذشــته محققانی بودند که تنها 
در یک رشــته  علمی خاص به مانند علم مواد، زیست ویا 

شیمی کارهای تحقیقاتی انجام می دادند و البته در همان 
رشــته نیز به موفقیت های چشــم گیری می رسیدند؛ اما 
در جهانی که پیچیدگی آن هر روز، رو به افزایش اســت، 
ما باید گروه هایی از افراد متخصص، تشــکیل دهیم و به 
نحوی آن ها را ســازماندهی و مدیریــت کنیم که توانایی 
آن گروه از مجموع توانایی های تک تک افراد گروه بیشتر 
باشد و این چنین می شود که می توانیم به دستاوردهای 

مهمتری در حداقل زمان ممکن دست پیدا کنیم. 

لطفا از کاربرد علوم همگرا مثالی بزنید.
جهت این امر دو تجربــه موفق را خاطرنشــان می کنم؛ 
یکی در مورد تجربه  بنده در صنعت و دیگری از دانشــگاه 
»موناش« در عرصه ی تحقیقات و پژوهش. در اوایل سال 
2000 میالدی بنده پــروژه ای را در شــرکت خودم در 
کالیفرنیا سرپرســتی می کردم که موضوع آن،  ســاختن  
دســتگاهی برای کشــف دارو بود. دســتگاهی که آن را 
»پــچ اکســپرس« می نامیدند و بــرای انجــام آزمایش 
ایمنی داروهــای در حال تولید، بــه کار می رفت. اعضای 
تیمی کــه جهت انجام این پروژه تشــکیل شــده بود، از 

رشته های مختلف بودند. ما مهندسان اپتیک، مهندسان 
ســخت افزارو نرم افزار، مهندســان بانک های اطالعاتی 
و تکنســین های آزمایشــگاهی جهت انجام آزمایشــات 
، همچنین دانشــمندانی را برای کار بــر روی آموزش و 
بســته های اطالعات داشــتیم که بخش هایی از تحقیق و 
توســعه محصول را  انجام می دادند. ما دستگاه های بسیار 
پیچیده و گران قیمتی را تولید می کردیم. این دســتگاه 
ها نیاز شرکت های داروســازی به  مقادیر عددی دقیق را 
پاســخگو بودند.  و این کار را بدون گردهم آوری یک تیم 

چندرشته ای محقق نمی شــد. همگرایی اتفاق افتاده در 
تیم و خروجی مطلوب این کار،  در شــرکت یک دستاورد 

با ارزش و تاثیرگذار بود.
دومیــن مثالی کــه می خواهم برای شــما بیــاورم، یک 
چشــم بیونیک۴است که توســط گروه بینایی »موناش« 
سرپرستی می شد.این چشــم، دستگاهی فوق العاده است 
که عملکردی مشــابه گوش بیونیک دارد اما مکانیسیمی 
متفاوت از آنچــه در دیگر نمونه های موجود در سراســر 
دنیا بکار رفته  را اتخاذ کرده اســت. بنده نمی خواهم وارد 
جزئیات شــوم ولی اساسا  اجزای تشــکیل دهنده آن از 
جمله دوربین، دســتگاه های نگهدارنده، و دســتگاه های 
بیونیــک هســتند و همچنین یــک دســتگاه پردازش 
ســیگنال.  مهمترین تفاوت این اســت که به جای اینکه 
الکترودها در شــبکیه چشــم قرار بگیرند، آنها در قشــر 
بینایی، زیر جمجمه و به وســیله صدهــا الکترود، متصل 
می شوند. این پروژه با سختی های فراوانی همراه بوده و از 
همگرایی چندین علم بدست آمده است؛ که شامل جراحی 
اعصاب، مرتبط کردن دستگاه عصبی و مغز، الکترونیک، 
ســخت افزار و نرم افزار می شــود. همچنین مهندســین 

طراحی که مســئول طراحــی صنعتی و انجــام طراحی 
پروتز طبیعی هســتند و افرادی که از رشته روانشناسی 
که بر روی این محصول کار می کردنــد، در این پروژه ما 
را همراهی می کردند. ما ســه همکار بودیــم که بر روی 
بسته بندی، آب بندی و پردازش سیگنال و تمام چیزهایی 
از این قبیل پژوهش می کردیم. همچنین افرادی در کشور 
های مختلف دنیا همانند استرالیا با ما کار می کردند. اگر 
هر بخشــی از این چند معادله چند مجهولی به درســتی 
کار نکنــد کل مجموعه از بین مــی رود و تقریبا غیر موثر 
خواهد بود و قطعا انجام آن از طریق تعدادی از پروژه های 
مســتقل غیرممکن خواهد بود. در طی پیشــرفت پروژه  
بینایی، دانشــمندان علوم اعصاب و مهندســان در حال 
پژوهش در دانشــگاه ها بودند، آنها هنــوز پژوهش های 
اساســی را انجام دادند و مقاالتی را چاپ می کردند. من 
فکر می کنم که هیجان انگیزترین موضوع در پژوهش دارا 
بودن چشــم اندازی است که نقشــه ی راه را نشان دهد و 
همچنین همه باید با یکدیگــر کار کنیم تا محصول نهایی 
ایجاد شــود، من آن را پژوهش» محصول محور« می نامم 

و این بخشی از دانش همگراست.

لطفا اندکی در مــورد تاثیر علوم همگرا بر روی 
سالمت مردم توضیح دهید. 

وقتی شما در مورد تاثیر علم همگرا بر روی سالمت مردم 
فکر می کنید، بنده تمایل دارم که از آن به عنوان هســته 
سنتی توسعه پزشکی، نگاه نکنم؛ اما درباره انواع کمک ها 
برای سالمت بشر فکر می کنم. استخوان هایی که به افراد 
فلج کمک می کند تا کار کنند، دستگاه های کمک قلبی و 
دستگاه های جدید دارورسانی؛ اما تمام این ها، زمینه های 
جدیدی از جملــه رباتیک و هوش مصنوعی در ســالمت 
بشر هستند که در حال شروع شدن هستند. ما مشکالتی 
با تغییــرات جمعیت داریم، جمعیت ســالخورده ما رو به 
افزایش اســت، تعداد افراد موجود برای شــغل پرستاری 
و مراقبت کافی نیســت. ژاپنی ها بیســت ســال پیش به 
این موضوع پی برده بودند و به این دلیل است که شرکت 
هونداموتور که مشهور به تولید اتومبیل های باکس موتور 
بود، ربات آســیمو5 را در بیست ســال اخیر برای کسب 
تجربه ساخته است و هدف آنها به کار بردن ربات آسیمو 
در خانه و در بیمارستان برای کمک به مردم نیازمند است. 
بنده این کار را پزشــکی و کمک به سالمت  می نامم.این 
یک جنبه از علوم ســالمت و خدمات پزشــکی است. نرم 
افزار pure را در نظر بگیرید؛ افــراد مبتال به جنون و یا از 
این نوع بیماری و یا افرادی با دیگــر محدودیت ها مانند  
افرادی که از آغــاز تولد با محدودیت هــای نقصان عضو 
به دنیا آمده اند. آنها در حال ســود بــردن از توانایی های 
هوش مصنوعی برای فراهــم آوردن کمک های اطالعاتی 
و راهنمایی هســتند؛ اما این امکان از نشستن مهندسان 
نرم افزار در جایی و اختراع آن بدســت نیامده است، بلکه 
از کار کردن تیم مهندســان نرم افزار  با روانشناســان و 
پزشــکان به دســت آمده اســت.  افرادی از تمام طیف با 
توانایی مختلف از جمله علوم پزشکی و سالمت برای ارائه 
کمک های مراقبتی به افــرادی که نیاز به کمک دارند، در 

انجام و به نتیجه رساندن این پروژه فعالیت کردند. 

به نظر شما فارغ التحصیالن دانشگاهی برای کار 
در حوزه  علوم همگرا مناسب هستند ؟

وقتی شــما درمورد تحصیــالت موردنیاز بــرای ارائه در 
دانشــگاه ها به منظور تولید فارغ التحصیالنی که مناســب 
کار در محیط هــای علوم همگــرا ، چه در دانشــگاه و چه 
در صنعت باشــند فکر می کنید، به خوبی می توانیدبه این 
  )T(مدل برسید؛ این گونه افراد به عنوان فردی به شکل تی
توضیح داده می شــوند که بخش عمودی حرف تی میزان 
عمق دانش تخصصی اســت. در این حالت فقط با تخصص 

در یک زمینه می توان کاری را آغاز کرد. ما در حوزه گوگل 
زندگی می کنیم و همه فکر می کنند که شما می توانید هر 
چیزی را جســتجو کنید اما شــما نیاز به دانش تخصصی 
عمیقی برای تعبیر و ارائه در کار خود دارید. قسمت باالیی 
حرف تی  توانایی همکاری با دیگران، توانایی برای داشتن 
حرفی در علم و دانش بــرای درک کارهایی که دیگران در 
تیم انجام می دهند، اســت بنابراین اگر شما به عمق میله 
تی و قسمت باالیی آن که نشان دهنده میزان همکاری در 
طیف عظیمی از دانش است، دست پیدا کنید؛ در اینصورت 
ما به آن نوع فارغ التحصیالنی رســیده ایم که مناسب برای 

فعالیــت و پژوهش در حوزه علوم همگرا هســتند. آخرین 
چیزی که ما می خواهیم پرورش دهیم افرادی ای)E( شکل 
و یا به شکل خط تیره است. وقتی شــما به نیازهای آینده 
در این کشــور فکر می کنید، ما نیاز به جایگزینی ســریع 
صنایع قدیمی تولیــد، داریم. با اســتفاده از دانش همگرا 
که یک روش هوشمندانه اســت فناوری های جدید بخوبی 
بکار گرفته برای نیازهای مصرف کننده ها خواهند شــد و 
شما به خصوص این را در دســتگاه های پزشکی و سالمت 

خواهید دید. 

به عنوان آخرین ســوال، لطفا اندکی در مورد 
پیشرفت های پزشکی در استرالیا و دانشگاه خودتان 

توضیح دهید.
استرالیا پیش از این به خوبی در عرصه دستگاه های پزشکی 
کار کرده اســت؛ ولی می توانیم خیلی بهتر از این هم عمل 
کنیم و این موضــوع، تنها با به کارگیــری تمامی ابزارها و 
اســتفاده از تمام ظرفیت های علوم همگرا به عنوان عامل 
محرک، انجام خواهد شد. این شــگفت آور است که شبکه 
علوم همگرا، مناســب کاری اســت که انجــام می دهیم و 
به خصوص این که من در مورد کاری کــه تیم بنده انجام 

داده اند، خوشحالم. برای مثال امســال دانشگاه وینسنت  
کاری را انجام داده  اســت که نمونه بســیار فوق العاده ای 
از علوم همگراســت. کاری که آنها کرده اند این اســت که 
موسسه ای را ایجاد کرده اند و بودجه فراوانی به آن اختصاص 
داده اند تا محققانی را از رشــته های مختلف کنار هم جمع 
کنند و خلق فناوری، تولید دســتگاه ها و کشف روش های 
جدید در سالمت و پزشکی، که شما حتی تصور وجود آن ها 
را بدون استفاده از علوم همگرا نمی کردید، را تسهیل کند. 
ســاخته های آن ها مانند اجزای کوچک روی یک تراشــه 

هســتند. بنابراین آن ها می توانند داروهای انتخاب شده را 
آنالیز کنند و ببینند که آن ها در یــک محیط امن و بدون 
آزمایش بر روی نوع بشر چگونه کار می کنند. کاری که آنها 
انجام می دهند، یک کار بسیار شــگفت آور می باشد. البته 
این که، این موضوع در معرض دید جامعه گسترده تری قرار 
می گیرد، بسیار مهم است و  فکر می کنم یکی از مهمترین 
مسائلی است که رسانه ها می توانند بر روی آنها مانور دهند.

1� Alan Simon Finkel
2� Axon Instruments
3� Axon Instruments

bionic eye -۴، این چشم می تواند امکان دید برای نابینایان را فراهم آورد و  قدرت دید کامل در شب و دیدن دوردست ها را به انسان ها بدهد. این سیستم که موناشی نامیده می شود از سنسور 
هایی که روی شبکیه چشم قرار می گیرد استفاده نمی کند بلکه کل کره چشم را دور می زند. در این سیستم دوربین کوچکی نصب است که کار شبکیه چشم را انجام می دهد.

5� ASIMO
6� Mount Saint Vincent University
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معرفی کتاب 

اگرچه نانوفناوریِ مورداستفاده در پزشکی تاثیر بالقوه ای بر دارورسانی و مهندسی بافت دارد، 
پیش از آنکه درمان های نانوپزشکی یا نانوزیست پزشکی به صورت موفقیت آمیز در کلینیک ها 
در دسترس باشند، چالش های متعددی وجود دارد که باید آن ها را برطرف نمود. کتاب کاربرد 
نانوفناوری در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی با همکاری گروهی از پژوهشگران برجسته 
در مورد کاربردهای نانوفناوری در پزشکی، با محوریت استفاده از این فناوری در دارورسانی 
و مهندسی بافت به رشته نگارش درآمده است. در واقع این کتاب چالش های موجود در این 
حوزه را روشن ساخته و پژوهش های اخیر را که ممکن اســت منجر به ایجاد راه حل گردند 

بررسی می کند.
موضوعات پوشش داده شده عبارتند از:

ـ الگودهی بسترهای بیومیمتیک با لیتوگرافی AFM، عمدتا با تمرکز بر نانوقالب های مذاب 
پلیمری 

ـ رویکردهای مبتنی بر نانوفناوری در درمان آسیب های وارده به تاندون ها و لیگامن ها
ـ پیشرفت های حاصل در استفاده از تکنیک های پردازش الکتروریسی برای ساخت داربست 

نانوالیاف برای کاربرد در سیستم عصبی
ـ تکنیک های نانوتوپوگرافی برای داربست های دارای بافت مهندسی و اثرات نانوتوپوگرافی 

بر سلول ها و بافت ها
ـ بررسی ساختار سطحی نانولوله های TiO2 که بطور عمودی هم تراز شدهاند؛ برای بهینه سازی 

کاشت تیتانیوم با استفاده از نانوفناوری
ـ کاربردهای نشــات گرفته از هماهنگی نانوفناوری با سیستمهای زیستی، به خصوص برای 

ترمیم سیستم عصبی
ـ درک مکانیزمهای سلولی در درک ســاختارهای نانومقیاس و بررسی نقش آن در توسعه 

مواد جدید 

کاربرد نانوفناوری در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی

 کاربرد نانوفناوری در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی
 Nanotechnology in Tissue Engineering and Regenerative

Medicine
عنوان اصلی

 Ketul Popat نویسندگان

2010 سال انتشار

سی آرسی ناشر

9۷81۴39801۴13 ISBN

مهندسی موضوع

کتاب فناوری زیست حسگرهای هوشــمند با یک دید چندرشــته ای به ارزیابی طراحی، 
کاربردها و جهت گیری های آینده این حوزه می پردازد. در این کتاب کارهای انجام شده توسط 
متخصصان برتر در بسیاری از رشته های مهندسی و علمی که با جنبه های مختلف طراحی 
و فناوری حسگرهای زیستی مرتبط هستند؛ جمع آوری شده است. پنج بخش گسترده یک 
ساختار مدون ایجاد کرده اند که مفاهیم کلیدی را برای ایجاد فناوری ها و مسیرهای پیشرفت 
آینده فراهم می آورد. پس از یک مقدمه در مورد خصوصیــات اصلی و کارکرد فناوری های 
ذکرشده، در دو بخش به بررسی نقش مواد در حســگرهای زیستی هوشمند پرداخته شده 

است. سپس نویســندگان یک بخش کامل را به بررسی الکترونیک زیستی با محوریت مواد 
زیست فوتونیکی )باکتریورودوپســین(  و کاربرد آن ها در سنجش زیستی فوتو الکترونیک، 
سنجش شیمیایی و تصویربرداری رنگی اختصاص داده اند. آن ها همچنین به موضوع طراحی 
و ساخت آرایه های سنجش زیست الکترونیکی بر روی الیه های منعطف پرداخته اند. در بخش 
نهایی به بررسی کاربردهای متعدد حسگرهای زیستی در کشــف عوامل بیماری زای مواد 

غذایی، کنترل میزان سمیت، مواد آلرژی زا و ویروس ها پرداخته شده است. 

فناوری زیست حسگرهای هوشمند

فناوری زیست حسگرهای هوشمند
Smart Biosensor Technology عنوان اصلی

 George K. Knopf , Amarjeet S. Bassi نویسندگان

2006 سال انتشار

سی آرسی ناشر

9۷808۴933۷598 ISBN

مهندسی موضوع

فناوری اطالعات در انفورماتیک زیستی و پزشکی

Information Technology in Bio� and Medical Informatics عنوان اصلی

  Nadia Pisant , Lenka Lhotská , Sami Khuri نویسندگان

2010 سال انتشار

اسپرینگر ناشر

9۷836۴2150203 ISBN

علمیـ  پزشکی موضوع

مهندسی زیست پزشکی و انفورماتیک  پزشکی حوزه هایی چالش برانگیز بوده که به سرعت در 
حال رشد هستند. کاربرد فناوری اطالعات در این حوزه ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 
اســت. هدف از برگزاری اولین کنفرانــس ITBAM گرد هم آوردن دانشــمندان، محققان و 
متخصصانی از رشته های مختلف )ریاضی، بیوانفورماتیک، زیست شناسی، پزشکی، مهندسی 
پزشکی و علوم رایانه( بود که عالیق مشترکی در این حوزه  داشتند. . اهمیت موضوع تشخیص 
و درمان به کمک کامپیوتر توجه عده بیشماری را در سراسر جهان به خود جلب کرده و پایه 
مناسبی را برای پزشکی مدرن با پتانسیلی عالی برای کاربردهای نویدبخش، مانند پزشکی 
از راه دور، مراقبت بهداشتی بر پایه وب و تحلیل اطالعات ژنتیکی پی ریزی کرده است. در این 
کنفرانس، بعد از یک روند بررسی همسان، در نهایت 13 مقاله طوالنی و 8 مقاله کوتاه انتخاب 
شدند که در این نسخه از کتاب چاپ شده اند. این مقاالت به دسته های جزئی تِر زیر تقسیم 

شده اند:
ـ مدیریت گردش کار و پایگاه داده

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

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

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

اطالعات برای مهندسی زیست پزشکی و انفورماتیک پزشکی گسترده است. 

فناوری اطالعات در انفورماتیک زیستی و پزشکی

 )NBIC( همگرایی رشته های نانوفناوری، زیست فناوری، فناوری اطالعات و علوم شناختی
حاکی از تغییر اساسی چشم اندازهای رقابتی، عملیاتی و اشتغال می باشد. ما در آستانه یک 
تحول فنی جدید و علم محور در کسب و کار هستیم. در حال حاضر کاربردهای همگرایی در 

زمینه های رباتیک، ژنتیک، اطالعاتِ زیستی و هوش مصنوعی به منصه ظهور رسیده اند. 
برخی از این پیشرفت ها در حال حاضر موجود بوده و بعضی دیگر در حال توسعه می باشند. 
عالوه بر ایاالت متحده آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای آسیا و اروپای غربی به شدت در حال 

سرمایه گذاری و حرکت جسورانه برای توسعه و استفاده از فناوری های NBIC هستند. 
این کتاب به نقد و بررسی پیشرفت های سریِع مرتبط با همگرایی رشته ها  می پردازد. در ادامه 
کاربرد این پیشرفت ها و تاثیرات احتمالی آنها بر بهبود شرایط زندگی انسان مورد ارزیابی قرار 
می گیرند. مقاالت منتشرشده در این کتاب طیف گسترده ای از دیدگاه های علمی ِِ پیرامون این 
پیشرفت ها و کاربردهایشان را در زمینه های آموزشی، اقتصادی، تجاری، حقوقی، اخالقی، 

سیاسی و اجتماعی پوشش می دهند.

مدیریت نوآوری در زمینه فناوری های همگرا )NBIC(؛
همگرایی فناوری ها در جامعه

مدیریت نوآوری در زمینه فناوری های همگرا )NBIC(؛ همگرایی 
فناوری ها در جامعه

 Managing Nano�Bio�Info�Cogno Innovations: Converging
Technologies in Society

عنوان اصلی

William Sims Bainbridge , Mihail C. Roco نویسندگان

2012 سال انتشار

اسپرینگر ناشر

9۷81۴020۴1068 ISBN

مبانی علمی موضوع

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=William+Sims+Bainbridge&search-alias=books&field-author=William+Sims+Bainbridge&sort=relevancerank
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کنفرانس سامانه های ربات های هوشمند منطقه آسیا واقیانوس آرام

تاریخ شروع : 1395/۴/30 
تاریخ پایان: 1395/5/1

شهر :توکیو
کشور: ژاپن

http://www.acirs.org    :وب سایت
توضیحات : این کنفرانس در توکیو ژاپن، باحمایت مالی دانشــگاه فنی هوِسی،دانشــگاه 
تویاما ژاپن و دانشــگاه چونگ کینگ چین، برگزارمی شود. IEEE ACIS 2016 انجمنی برای 
ارائه پیشرفت های علمی در تئوری و کارکرد سامانه های ربات های هوشمند می باشد. در این 
همایش مقاله های کامال گزینش شده ارائه خواهند شد.IEEE ACIRS 2016 در صدد است که 
به یکی از کنفرانس های بین المللی پیشرو درمنطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده و یک محیط 
هیجان انگیز را برای محققان فراهم کند تابه ارائه و بحث درباره آخرین دستاوردهای فناوری، 

الگوریتم، معماری سیستم و کاربردها بپردازند.

هشتاد و سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت ها در مدیریت کسب 
و کار و فناوری اطالعات

تاریخ شروع: 1395/۴/2۴
تاریخ پایان: 1395/۴/2۴

شهر: زوریخ
کشور: سوئیس

http://theiier.org/Conference/Switzerland                                                                                         :وب سایت
 )IIER( توســط موسســه بین المللی مهندســان و محققان ICABET 2016 :توضیحات  
حمایت می شود. هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد بستری بین المللی و پیشرو برای ارائه 
پیشرفت های بنیادی در زمینه های مدیریت کسب وکارشبکه های عصبی مصنوعی و فناوری 

اطالعات می باشد.

دهمین کنفرانس بین المللی و نمایشگاه نانوپزشکی و فناوری نانو
تاریخ شروع : 1395/5/5 

تاریخ پایان: 1395/5/6
شهر : بانکوک
کشور:تایلند

http://nanomedicine.conferenceseries.com/call-for-abstracts.php           :وب سایت
توضیحات : این کنفرانس با رویکرد استفاده از فناوری نانو و زیست فناوری در بخش تشخیص 
و درمان بیماری ها و همچنین ژن درمانی اقدام به گردهم آیی محققانی از کشورهای مختلف 
کرده اســت. کاربردهای نانوپزشکی، رهایش دارو، تشــخیص بیماری با نانوپزشکی از جمله 

موضوعات این کفرانس است.
ژن درمانی با نانوپزشکی و سیستم های نانودارویی از جمله همگرایی  فناوری ها در این کنفرانس 

است

هفتاد و هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت ها در مدیریت کسب 
و کار و فناوری اطالعات

تاریخ شروع : 1395/۴/5
تاریخ پایان : 1395/۴/5

شهر : بروکسل
کشور : بلژیک

http://theiier.org/Conference/Belgium                                                                                             : وب سایت
توضیحات : این کنفرانس با حمایت IIER در زمینه فناوری اطالعات و مدیریت برگزار می شود. 
از موضوعات محوری این کنفرانس می توان به شــبکه های عصبی مصنوعی، تشخیص الگو و 

دیگر موضوعات مرتبط با فناوری اطالعات اشاره کرد.

http://researchworld.org/Conference/Saudi_Arabia2016/2/ICMBS/



