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اخبار مبانی علمی 

 کشف »فرمیون ماجورانا« بعد از ۸۰ سال

 محاسبات کوانتومی با استفاده از شبه ذرات
بر خالف رایانه های معمولــی که دارای 
بیت های صفر و یک هســتند، رایانه های 
کوانتومــی اطالعــات را در کیوبیت هــا 
)Qubits( ذخیــره می کننــد. از عجایب 
محاســبات کوانتومی، وجــود کیوبیت، 
هم صفر و هم یک، در یک زمان اســت. 
درست مانند گربه  شرودینگر که تا زمان 
مشاهده و بررسی هم مرده بود و هم زنده. 
 به این حالت»برهم نهی« گفته می شود.

روش های متفاوتی جهت ســاخت یک 
رایانه کوانتومی وجــود دارند، اما همه ی 
آن ها با یک چالــش مواجهند: اطالعات 
کوانتومی باید از اختالالت صوتی محیط 
اطــراف مصــون بماننــد. کوچک ترین 
اختالل، حتی برخــورد یک فوتون به اتم 
مســئول کدگذاری، موجب بر هم زدن 
ارتباط می شــود. بــه گونه ای کــه تمام 
برهم نهی های مهم از بین خواهد رفت و 
دیگر امکان داشــتن صفر و یک همزمان 
را نخواهید داشــت. این یعنــی نقص در 
محاسبات! فیزیک دانان در سال های اخیر 
با بهره منــدی از پدیده ی درهم تنیدگی، 
ابداعــات هوشــمندانه ای جهت کاهش 
خطــای کوانتومی انجــام داده اند. آن ها 
توانســته اند بدون اندازه گیری، اطالعات 

را بررســی و برهم نهی را حفظ کنند. اگر 
می توانســتیم محافظی داخلی در برابر 
اختالالت خارجی داشــته باشیم، دیگر 
نیازی بــه اصــالح خطاها نبــود. چارلز 
مارکــوس و همکارانــش در موسســه  
نیلزبور دانشگاه کپنهاگ از این ایده برای 
محاسبات کوانتومی توپولوژیکی استفاده 
کردند. از منظر ریاضی، توپولوژی و هندسه 
از هم متمایزند. از نظر هندسی شکل یک 
توپ با یک مکعب فــرق دارد؛ اما از نظر 
توپولوژیکــی این دو مانند هم هســتند. 
زیرا می توان یکی را بــدون ایجاد برش یا 
سوراخ به شــکل دیگری در آورد. رایانه 
کوانتومــی توپولوژیــک کیوبیت ها را به 
کره ای می بافد. بافته های مختلف وظایف 
محاسباتی متفاوتی را کدگذاری می کند. 
این ساختارها از نظر توپولوژیکال پایدار 
هستند. شما می توانید بدون تخریب برهم 
نهی، آن ها را دســتکاری کرده و رایانه ای 
بسیار قوی بسازید. میکاالکیس می گوید 
: »اگر شما از هندسه در رایانه کوانتومی 
خود اســتفاده کنید، باید اجسام را بسیار 
دقیق بچرخانید تــا دروازه ای کوانتومی 
بسازید، در غیر این صورت خطاها انباشته 
می شــوند و تمام محاســبات را خراب 

می کنند؛ اما کیوبیــت های توپولوژیکال 
چنان پایدار هستند که می توانید آنها را در 
هر جهتی بچرخانید، این کیوبیت حلقه ی 
کاملی برای ایجاد یک گره ساده و یا نواری 
کامل ارایه می دهند.« اما چگونه می توان 
کیوبیتی توپولوژیکال ساخت؟ ابتدا، شما 
نیاز به ساخت نوعی خاص از شبه ذرات به 
نام آنیون ها دارید. مــا معموال الکترون ها 
را ذراتی بنیادین تلقی می کنیم که قابل 
تفکیک به ذرات کوچک تر نیســتند؛ اما 
در محیط دو بعدی اوضاع متفاوت است. 
در این محیط، روش کوانتومی به الکترون 
اجازه می دهد تا به دو یا سه ذره ی کوچکتر 
که هر کدام قسمتی از انرژی را به همراه 

دارد، تقسیم شود. آن ها مانند حباب هایی 
هســتند کــه در کوانتوم مایع شــکل 
می گیرند. این حباب ها، آنیون ها هستند. 
این ذرات به خودی خــود وجود ندارند، 
اما می توان آن ها را با اســتفاده از ترکیب 
مواد ابررسانا و نیمه هادی به وجود آورد. 
ابررسانایی خاصیتی از الکترون هاست که 
به کمک آن می توانند با مقاومت اصطکاک 
صفر از درون اجسام عبور کنند. خاصیتی 
که معموال در دمای بسیار پایین به دست 
می آید. مارکوس و گروهش نوعی جدید از 

ابررسانا توپولوژیکال ساخته اند.

http://nbic.isti.ir/news/54616  :منبع

 کم رنگ شدن مرز انسان و ماشین

بررسی نانومقیاس پوست مار و چشم بید 
محققان موسســه جانور شناسی دانشگاه 
کیل موفق به  مشاهده دقیق تر ساختارهای 
زیستی و مقایسه  ســطوح زیستی شدند. 
اینک دانشــمندان می  تواننــد چگونگی 
عملکرد این سطوح را دریابند. چشم های 
بید و پوست مار کاماًل با یکدیگر متفاوت 
هستند. یکی از این سطوح سبب کاهش 
انعکاس نور می شــود و دیگری ضدآب و 

مقاوم به فرسایش و ساییدگی است.
 ســطوح در دنیای حیوانات برای تطبیق 
یافتن با محیطی که حیوانات در آن زندگی 
می کنند، تکامل یافته اند. دانشــمندان 
هنــوز در چگونگــی و چرایــی تکامل 
ساختارهای متفاوت با این جزییات دقیق 
گیج و سردرگم هســتند. در این مطالعه 
پژوهشگران با استفاده از آخرین فناوری 
های تحقیقاتی، ســطح نانوساختارها را 

مشاهده و مورد بررسی قرار می دهند. 
گروب یکــی از نویســندگان و محققان 
ایــن مطالعه می گویــد: »به طور معمول 
ما خود را محدود به مقایســه گونه های 
نزدیک به یکدیگر می کنیم، ضمن این که 
فقط مناطق کوچکی از ســطح را بررسی 
می کنیم. از این رو از خود پرســیدیم چه 
تفاوت های ســاختاری  را می تــوان بین 
گونه های کاماًل متفاوت مشــاهده کرد؟ 
برای رسیدن به جواب این سوال، سطوح 

بزرگتری از گونه هــای متفاوت را مطالعه 
کردیم." 

فیلیپوف فیزیکدان نظری متوجه شــد 
 SEM کــه شــباهت هایی بین تصاویــر
نمایش داده شده در سالن موسسه وجود 

دارد.
 در این تصاویر برآمدگی ها و فرورفتگی ها 
را می توان مشــاهده کرد و حتی با چشم 
غیر مســلح نیز می تــوان یــک الگوی 
مشــخص را دنبــال کــرد. با اســتفاده 
از روش هایــی که بــه طور معمــول در 
بلورشناسی اســتفاده می شوند، محققان 
در نهایــت موفق به تشــخیص الگوهای 
ویژه ای شــدند که دو گونه را از یکدیگر 
متمایــز می ســازند. کوالوف یکی دیگر 
از محققان مطالعه می گوید: »ســاختار 
چشم های بید به طور کامل سازمان یافته 
اســت و برآمدگی ها کاماًل مرتب هستند. 
دانشمندان امروزه از تقارن شدید ساختار 
چشم آگاه هستند. این الگو در تمام سطح 
تکرار می شود و این یک یافته جدید مهم 
است.« پوست مار چه تقارنی دارد، که در 
نگاه اول مشابه با تقارن چشم بید، یا حتی 
از آن منظم تر است؟ کوالوف در پاسخ به 
این سوال می گوید: »در مقایسه با ساختار 
چشم بید، ساختار پوســت مار سازمان 

یافته نیست. 

اگر ما بــر روی یک فرورفتگــی  متمرکز 
شــویم، ما تنها قادر به مشــاهده یک ابر 
پخش شــده از فرورفتگی های دیگر در 
اطراف آن هســتیم. در حقیقت جهت و 
آرایش خاصی قابل تشــخیص نمی باشد. 
این آرایش نامنظم در سرتاسر سطح وجود 
دارد.« بررسی دو ساختار با درجه وضوح 
مشابه، امکان مقایسه ساختارهای کاماًل 
متفاوت را فراهم می سازد. گورب می گوید: 
»این درجه از نظم و ترتیب تصادفی نیست 
بلکه نتیجه ای از تکامل اســت. این بدین 
معنی است که نظم کامل چشم بید منجر 
به قدرت دید در شــب حشــره می شود 

درحالی که ترتیب نامنظم پوست مار باعث 
می شود تا پوست مار بهترین خصوصیات 
اصطکاکی را دارا باشد." اگر این مطالعه در 
مســیر معمول و متداول مقایسه مارها با 
یکدیگر و بیدها با یکدیگر انجام می شد، 
ســازمان دهی عناصر در مقیاس نانو، کم 
اهمیت تلقی می شد. با مقایسه گونه های 
دور تکاملی، دانشمندان متوجه شدند که 
کلید درک عملکردهای سطحی را باید در 

کوچک ترین سطوح دنبال کنند.
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محققــان اســترالیایی معتقدنــد که به 
زودی مرز میان انسان و ماشین کم رنگ 
می شود و انســان مجبور به تعریف مجدد 
واژه انســانیت می شــود. رابط های میان 
مغز و ماشین، فناوری نانو و مغز مصنوعی 
از عواملی هستند که می تواند انسان را به 
سایبری شدن نزدیک کند. با توسعه مغز 
مصنوعی و دســتاوردهای اخیر محققان 
در این حــوزه، محققان دانشــگاه آدالید 
اعالم کردند که انســان در مسیر سایبری 
شدن قرار گرفته است. ماسیجی هنبرگ و 
آرتور سانیوتکس از مرکز تحقیقات آناتومی 
دانشــگاه آدالید به بررسی گذشته، حال 
و آینده حوزه تکامل انســان پرداختند و 
نمودار توسعه گونه انسانی را مورد بررسی 
قرار دادنــد. نتایج یافته های آنها نشــان 
می دهد که انســان در حال ترکیب مواد 
آلی با فناوری اســت. در این مسیر نباید 
پیچیدگی های موجود در بدن انســان را 
نادیده گرفت. هنبــرگ می گوید: » البته 

هنور تمایل زیادی در میان عده ای وجود 
دارد که انسان فعلی را ایستا بـبـینند. در 
این حالت گونه انسان در آینده به همین 
شکل باقی می ماند تا فاجعه ای نسل بشر 
را نابود کند. دیدگاه دیگر، دینامیک بودن 
انسان است. از این نقطه نظر باید گفت که 
نه تنها انسان بلکه تمام جهان در حال تغییر 
است و با تغییر محیط، انســان نیز دچار 
تغییراتی می شــود. این تغییر در گذشته 
موجب تغییر شکل بشر شده و در آینده نیز 
این تغییر در بدن و فکر انسان ادامه خواهد 
داشت. برای این که ما بتوانیم پاینده بمانیم 
باید این تغییرات را به ســوی مزیت های 
خود سوق بدهیم. » فناوری های مختلف 
از جمله ایمپلنت های سایبری که مغز ما 
را به کامپیوتر متصل می کند یا فناوری نانو 
و همچنین پروتزهای پزشــکی از جمله 
مسیرهای تغییر بشر محسوب می شوند. 
در نظریه انســان دینامیک، هم بدن و هم 
مغز انســان ارتقاء می یابد به طوری که در 

آینده نزدیک بشر دچار تغییرات شگرفی 
خواهد شد.

سانیوتکس می گوید: »مفهوم رابط میان 
مغز و ماشین، انســان را مجبور می کند تا 
دوباره اقدام به تعریف واژه انســانیت کند. 
در صورت اتصال مغز انسان به ماشین، مرز 
میان انسان و ماشین کم رنگ می شود. هر 
چند در حال حاضر نیــز این مرز کم رنگ 
شده است. میلیون ها نفر در سراسر جهان 
از ادوات الکترونیکی و فناورانه برای بهبود 

کیفیت زندگی خود استفاده می کنند که 
از جمله این ادوات می توان عینک، چشم 
مصنوعی، دریچه های قلــب مصنوعی و 
اندام های پروتز اشــاره کرد.« در واقع این 
افــراد از اندام های مصنوعی بــرای ارتقاء 
کیفیت زندگی اســتفاده کرده اند. با این 
وجود، می توان روزی را دید که اندام های 
بیشــتری از ما توسط ماشین ها جایگزین 

شود.
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بعد از 80 سال از پیش بینی وجود ذراتی 
به نام »فرمیون ماجورانــا«، این ذرات در 
گرافن دیده شــدند. فرمیون ماجورانا در 
محاســبات کوانتومی می توانــد کاربرد 
زیادی داشته باشــد به طوری که از این 
ذرات به عنوان ابزار محاسبات کوانتومی 
توپولوژیکــی یــاد می شــود. یــک تیم 
تحقیقاتی بیــن المللی به رهبری انجمن 
تحقیقاتی ملی اســپانیا، بــرای اولین بار 
 Majorana( امکان وجود ذرات ماجورانا
particles( را در گرافن تایید کرد. به این 
ذرات فرمیون ماجورانا گفته می شود که 
می توانند هم ماده و هم پادماده باشــند. 
این کشف محققان اسپانیایی دستاوردی 
بزرگ در حــوزه محاســبات کوانتومی 
محسوب می شود. در این مطالعه نظری، 
محققان نشــان دادند که اگــر یک الیه 

گرافنی در معرض میدان مغناطیسی قرار 
گیرد و در حین حال با یک ماده ابررسانا 
جفت شــود؛ آنگاه گرافن ذرات ماجورانا 
تشکیل می دهد. پابلو سانخوزه از محققان 
این پروژه می گوید: » زمانی که گرافن در 
معرض میدان مغناطیسی بسیار قوی قرار 
می گیرد، الکترون های نمونه، به طورکامل 
تحت تاثیر قرار می گیرند، این مورد تنها 
در لبه گرافن اتفاق نمــی افتد. ما در این 
پروژه نشان دادیم که با اعمال ابررسانایی 
می تــوان، الکترون های لبــه را تبدیل به 

حالت ماجورانا تبدیل کرد. «
تئــوری ذرات ماجورانا در ســال 1937 
توسط فیزیک دان ایتالیایی اتوره ماجورانا 
مطرح شد. به صورت نظری، به ذراتی که 
در آن واحد هم پادماده و هم ذره فرمیون 
باشند، ماجورانا اطالق می شود. برخالف 

پیش بینی های انجام شده، ذرات ماجورانا 
که فرمیون هســتند، در آن واحد ذرات 

ابررسانا نیستند.
رامون آگوادو از موسسه علم مواد مادرید 
می گوید: » این یک حالت کوانتومی است 
که در آن امواج همانند فرمیون یا بوسون 

)Boson( عمل نمی کنند. این حالت رفتار 
آنالوگ نداشــته و در دنیای محاســبات 
کوانتومی به عنوان محاسبات کوانتومی 

توپولوژیکی محسوب می شود. «
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روشی برای مطالعه دقیق تر عملکرد ماشین های سلولی انتقال اطالعات کوانتومی با استفاده از نور و دسترسی به اینترنت کوانتومی
RNA( یــک  ریبونوکلئیــک اســید )
مولکول کلیدی است که نقش مهمی در 
مدیریت بیان ژن بــه عهده دارد. هر چند 
دانشــمندان مطالعات دامنه داری روی 
عملکرد ماشین های کوچک سلولی نظیر 
پروتئین، تاخوردن کروماتین و برهمکنش 
آنها با هم انجام داده اند اما اطالعات بسیار 
کمی درباره چگونگــی برهمکنش میان 
RNA ها وجود دارد، همچنین دانشمندان 
نمی دانند که RNA ها با دیگر مولکول ها 
چه برهمکنشــی داشــته و نقــش این 
 برهمکنش ها در بیان ژن چگونه اســت.

اخیرا محققان ســنگاپوری موفق به ارائه 
روشی با کارایی باال شــدند که با استفاده 
از آن می تــوان دریافــت که اســیدهای 
ریبونوکلئیک درون ســلول چگونه با هم 
 SPLASH تعامل دارند. این روش با عنوان
شناخته می شود که خالصه شده عبارت 
 Sequencing of Psoralen Linked
And Selected Hybrids اســت. از این 

 RNA روش می توان برای توضیح شــبکه
در انســان و مخمرها اســتفاده کرد. این 
روش دینامیک RNA و اثر ســازمان دهی 
ســاختاری آن روی بیان ژن و همچنین 
 فرآیند مرگ ســلولی را نشــان می دهد.

در طول یک دهه گذشــته از روش های 
مختلفی برای جمع آوری اطالعات مربوط 
به تماس مولکول های نوکلئوتید استفاده 
شــده اســت. در این روش هــا از ارتباط 
دهنده های مختلــف RNA نظیر متیلن 
آبی، پرتو فرابنفش و ســورالن اســتفاده 
شده است. این روش ها می توانند ارتباط 
 RNA و تعامل میان بخش هــای مختلف
را نشان دهند. اســتخراج اطالعات با این 
سبک و سیاق بسیار زمان بر و آهسته است.
از دیگــر راهبردهای مناســب برای این 
کار، راهبرد مبتنی بــر لیگندهای مجاور 
  CLASH، Hi-Clip  و روش هایی نظیــر
و  RAP اســت؛ هــر چند ایــن روش ها 
دارای محدودیت هایــی هســتند. در 

روش SPLASH سورالن به عنوان ارتباط 
دهنده استفاده می شود تا برهمکنش میان  
RNAها مشخص شــود. وان یو از محققان 
این پروژه می گوید: »ســلول یک ماشــین 
بسیار پیچیده اســت که باید نقش اجزاء 
آن به خوبی مشخص شود. شکل RNA و 
شبکه برهمکنش RNA ها نقش مهمی در 
عملکرد سلولی دارند. این شبکه براساس 
نیاز سلول می تواند تغییر کند که همین 

موضوع می تواند منشــاء برخی مشکالت 
در سلول شود.«

این گروه تحقیقاتی موفق شدند با استفاده 
از روش SPLASH مکانیسم ایجاد عفونت 
در برخی از میکرواورگانیسم ها را مطالعه 

کنند.
از نتایج این پروژه می توان برای تولید مواد 

آنتی باکتریال و ضدعفونت استفاده کرد.
http://nbic.isti.ir/news/54959  : منبع

تقریباً 25 ســال پیش فیزیکدانان راهی 
برای انتقال یک سیستم کوانتومی از یک 
مکان به مکان دیگر بدون جابه جا کردن 
آن کشــف کردند. برای چنیــن انتقالی، 
محدودیت های فیزیکی وجود دارد. اصل 
عدم قطعیت هایزنبرگ، دانش ما را درباره 
حالت یک سیستم کوانتومی در یک زمان 
مشخص محدود می ســازد. با این  حال، 
سیســتم انتقال یافته دقیقاً یک کپی از 
نمونه اصلی اســت که ایــن خصوصیت 
به دلیل پدیده ای است که محصور شدگی 
نامیده می شود و آلبرت انیشتن آن را تحت 
یک عمل شــبح مانند بیان کرده اســت. 
حالت های کوانتومی ناپایدار هســتند و 
با اســتفاده از خطوط متــداول ارتباطی 
نمی توان آنها را ارســال کرد؛ انتقال از راه 
دور کوانتومی یک راه قابل اعتماد و مفید 
برای انتقال اطالعات کوانتومی از طریق 
یک شبکه است. این روش نویدبخش ترین 
مکانیســم برای یک اینترنت کوانتومی 
آینده است که دارای امنیت بسیار باالیی 
در مقایســه با اینترنت متــداول امروزی 

است. 
در حال حاضر، بهتریــن روش ارتباطات 
برای مســیر طوالنی، انتقــال از راه دور 
اطالعــات کوانتومی از طریــق ذرات نور 

اســت. اطالعات کوانتومــی را می توان 
بــه صــورت خصوصیات گسســته یک 
پالس نور ) همانند حالــت قطبیده آن( 
و یا بــا خصوصیــات پیوســته یک موج 
الکترومغناطیســی )همانند شدت و فاز 
میدان الکتریکی مــوج( رمزنگاری کرد. 
برای انتقال این اطالعات هم فرستنده و 
هم گیرنده باید دارای یک جفت سیستم 
کوانتومی محصور باشــند. کیوبیت های 
قطبیده در انتقال ارتباطات برای فواصل 
طوالنی بهترین عملکرد را دارا هســتند. 
اما در حــال حاضر تنهــا 50 درصد این 
کیوبیت ها را می توان انتقــال داد. انتقال 
از راه دور نیازمند این اســت که فرستنده 
توانایی انجام یک عملیات که تشــخیص 

Bell نامیده می شود، را دارا باشد.
 در ایــن عملیات پالریزاســیون های دو 
کیوبیت در چهار پیکربنــدی ممکن، با 
یکدیگر مرتبط هســتند؛ امــا هیچ گونه 
راه عملــی برای اندازه گیــری همه چهار 
نتیجه وجود ندارد. انتقال اطالعات برای 
فواصل طوالنی چالش های بسیار بیشتری 
همچون جبران توربالنس اتمســفری و 
حرکت زمین را تحمیل می کند. ارتباطات 
کالسیک مدرن به شدت وابسته به فناوری 
ماهواره است. انتقال اطالعات کوانتومی 

از ماهواره به زمیــن در یک مدار زمین  با 
ارتفاع تقریبی 500 کیلومتری از ســطح 
آن به دلیل وجود تلسکوپ های عظیم جثه 
امکان پذیر اســت؛ اما انتقــال اطالعات 
کوانتومــی از زمیــن به ماهــواره یا بین 
ماهواره ها به دلیل این که ماهواره ها قادر 
به حمل ابزارهای نوری بزرگ نیســتند، 

مشکل تر است.
الزم است تا بهترین  ویژگی های متغیرهای 
گسسته ) انتقال تا مسافت های طوالنی( 
با بهترین  ویژگی های متغیرهای پیوسته 

)انتقال ســریع و جبری( ادغام شــوند. 
مطالعات بیشــتر بایــد در جهت کمک 
بــه افزایش مســافت انتقــال اطالعات 
و همچنین ادغــام کیوبیت هــا با دیگر 
انــواع فناوری های کوانتومــی همچون 
حافظه هــای کوانتومی باشــند. مطالعه 
فناوری های هیبریدی نیازمند همکاری 
بیشــتر بین گروه های بــا تخصص های 

مختلف است.
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عبور از دنیای کالسیک به قلمرو کوانتوم با نرم افزار فشرده سازی

محققان مرکــز فناوری هــای کوانتومی 
)CQT( دانشــگاه ملی ســنگاپور راهی 
یافته اند که می توان با استفاده از برنامه ی 
فشرده سازی، تفاوت بین دنیای کوانتوم 
و کالســیک را مشــاهده کرد. محققان 
این مرکــز در یک کار تیمی با دانشــگاه 
Jagiellonian Univer� )جاگیلونیــان 

 Adam( و آدام میکیویچ لهســتان )sity
Mickiewicz University( نشان دادند که 
برنامه فشرده سازی در حین فشرده کردن 
اطالعات آزمایشی می تواند عبور سیستم 
از مرز دنیای کالســیک به قلمرو کوانتوم 
را نمایان کند. به طور خــاص این روش، 
گواه بر درهم تنیدگی کوانتومی اســت. 
ذرات درهم تنیده شــده به گونه ای رفتار 
خود را هماهنگ می کنند که به وســیله 
سیگنال های ارسالی بین آنها قابل توضیح 
نیســتند. این پدیده در حــال حاضر در 
بسیاری از آزمایش ها نشان داده شده اما 
رویکرد جدید بدون فرض های الزم انجام 
شده اســت. در این جا فرض بر این است 
که ذراتی که اندازه گیری می شوند دارای 
توزیع مستقل و یکســان)i.i.d( هستند. 
آزمایش ها معموال بر روی جفت ذره های 
درهم تنیده مثل یک جفت فوتون انجام 
شده اســت. با اندازه گیری یکی از ذرات 

نور شما به نتایجی می رســید که به نظر 
می رسد تصادفی هستند. این ذرات نشان 
می دهند هنگامی که دیگر جفت فوتون ها 
را انداره گیــری می کنیــد نتایجی به هم 
مرتبط بدســت می آورید. رابطه ریاضی 
موجــود در نظریه بل بیــان می کند که 
فیزیک کوانتوم نتایج تطبیقی را با احتمال 
بیشتری نسبت به فیزیک کالسیک ممکن 
می داند. اما این قضیه فقط برای یک جفت 
ذره بیان شده است؛ درحالی که محققان 
می بایست با اندازه گیری جفت های بسیار 
به احتماالت آماری مناســب برسند. در 
این روش جدیــد اندازه گیری ها به همان 
شیوه انجام می گیرد ولی نتایج به صورت 
متفاوتی تجزیه وتحلیل می شوند. به جای 
تبدیل نتایج به احتماالت، داده های خام 
به صورت لیســتی از صفر و یک به عنوان 
ورودی نرم افزار فشرده ســازی اســتفاده 
می شــوند. الگوریتم های فشرده سازی 
با شناســایی الگوهای موجود در داده ها و 
رمزگذاری آنها به صــورت موثرتری کار 
می کنند و هنگامی که این الگوریتم ها به 
داده های یک آزمایش اعمال می شود، آنها 
به طور موثری همبستگی ناشی از درهم 
تنیدگی کوانتومی را تشخیص می دهند. 
در بخــش نظــری محققان یــک رابطه 

شــبیه به قضیه بل که مبنی بر »تفاوت 
فشرده سازی نرمالیزه شده« است در بین 
زیر مجموعه هایی از داده ها بدست آوردند. 
اگر جهان کالسیک است، این مقدار باید 
کمتر از صفر باقی بماند. فیزیک کوانتوم، 
پیش بینی می کند، ایــن مقدار می تواند 
به 0/42برســد. نظریه پــردازان در ابتدا 
داده های اندازه گیری شده از هزاران فوتون 
درهم تنیده شــده را جمع آوری کردند. 
سپس آنها برای محاسبه اختالف فشرده 
سازی نرمالیزه شــده، از الگوریتم فشرده 
سازی منبع باز، معروف به الگوریتم زنجیره 
ای لمپل- زیف- مارکف)مورد استفاده در 
ZIP-7( استفاده کردند. محققان مقداری 

بیشتر از صفر،  بدست آوردند که این عدد 
خود اثباتی بر عبور سیســتم از مرز بین 
فیزیک کالســیک وکوانتوم اســت. این 
مقدار از حداکثر پیش بینی شــده کمتر 
است زیرا نه برنامه فشرده سازی می تواند 
به آن حد نظری برســد و نــه حالت های 
کوانتومی به صــورت کامل شناســایی 
وتولید می شوند. این که آیا از این تکنیک 
میتوان در کاربردهای عملی بهره برد هنوز 
مشخص نیست؛ اما محققان از این رویکرد 
الگوریتمیک برای بینش جدید نسبت به 

فیزیک، بهره خواهند برد.
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 استفاده از هوش مصنوعی و محاسبات شناختی  توسط ۲۵ درصد از تولیدکنندگان جهان
نظرسنجی انجام شــده از360 مدیر در 
بخش تولید از سراسر جهان نشان می دهد 
25 درصد از آنها از محاسبات شناختی و 
هوش مصنوعی در تولیدات خود استفاده 

می کنند.
در نظرســنجی کــه اخیرا انجام شــده، 
یک چهــارم از پاســخ دهندگان اعــالم 
کرده اند که از فناوری های هوش مصنوعی 
و محاسبات شناختی در محصوالت خود 
اســتفاده می کنند. عالوه بر این، قریب 4 
نفر از هر 10 نفر اعالم کردند که تحقیق و 
توسعه جدی را روی فناوری های پیشرفته 
نظیر چاپ ســه بعدی و روبــات طی دو 
ســال آینده انجام خواهند داد و در حال 

سرمایه گذاری در این حوزه هستند.
شــرکت ممیزی KPMG از 360 مدیر از 
بخش تولید در سراسر جهان نظرسنجی 
کرده اســت. این مدیران که 80 نفر آن از 

آمریکا بودند، درباره چشم انداز تولید خود 
در سال 2016، سواالتی را پاسخ داده اند.

8 نفر از 10 پاســخ دهندگان گفته اند که 
قصد دارند تا در 12 تا 24 ماه آینده دایره 

تولیدات خود را تغییر دهند.
 بیش از نیمی از مدیــران اعالم کرده اند 
که طی دو سال آینده یک یا دو محصول 
جدید به بــازار عرضــه خواهنــد کرد. 
برین هکلر از مدیــران KPMG می گوید: 
»سرمایه گذاری روی راهکارهای خالقانه 
شــاه بیت صحبت هــای تولیدکنندگان 

است.
 این که ســرمایه گذاری بــرروی بهبود 
محصوالت جدید یــا ارائــه محصول یا 
خدمات جدید انجام شود، فرقی نمی کند و 
مسئله مهم،  این است که تولیدکنندگان، 
ســرمایه گذاری روی نوآوری  را به عنوان 

راهکار کلیدی برای خود در نظر دارند.«

بیش از نیمی از شــرکت کنندگان پیش 
بینی می کنند که بیــن 4 تا 10 درصد از 
درآمد خــود را طی دو ســال آینده روی 
تحقیق و توســعه هزینــه خواهند کرد. 
21 درصد نیز قصــد دارند که بیش از 10 
درصــد از درآمد خود را خــرج تحقیق و 
توســعه کنند. در این میان عده کمی به 
دنبال هزینه کــردن 15 درصد از درآمد 
 خود در بخش تحقیق و توســعه هستند.

با این وجود، درصد باالیی از مدیران اعالم 
کرده اند درباره رقابت کســب و کار )38 
درصد(، وفاداری مشــتریان )44 درصد( 
و محصوالت مشــابه )45 درصد( دغدغه 

دارند.
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مشاهده اثر محصور شدگی )entanglement( در دنیای کوانتوم
با این که بیش از صد ســال از عمر فیزیک 
کوانتومی می گذرد؛ اما هنــوز هم گاهی 
اوقات پدیده های عجیبی مشاهده می شود. 
برای مثال محصور شدگی، که یک پدیده 
فیزیک کوانتومی اســت و بیــن دو اتم یا 
فوتون مشاهده می شود؛ هنگامی که دو ذره 
با یکدیگر محصور می شوند، حالت فیزیکی 
دو ذره دیگر به طور مستقل قابل توصیف 
نیســت، بلکه حالت فیزیکی کل سیستم 
که دو ذره آن را تشــکیل می دهند، قابل 
توصیف اســت. صرف نظر از این خاصیت 
عجیب، فوتون های محصور قســمتی از 
دنیای واقعی هستند و توسط آزمایش های 
بسیاری، این  موضوع اثبات شده است؛ اما 
تا کنون کسی موفق به مشاهده فوتون های 
محصور نشده اســت. زیرا با فناوری های 
موجود تنها می تــوان فوتون های محصور 
منفرد یا به اندازه انگشــتان یک دست را 
تولید کرد و برای اینکه چشــم انسان آنها 
را به عنوان نور درک کند، این تعداد فوتون 
بسیار اندک اســت.  نیکوالس سانگورد، 
فیزیکدان نظری دانشــگاه بازل به همراه 
دو دانشمند فیزیک کوانتومی از دانشگاه 
دلف و اینسبورگ نشان دادند که چگونه 

می توان به طور مستقیم فوتون های محصور 
شده را تشــخیص داد. نتایج این تحقیق 
در مجله Optica چاپ شــده است. ایده 
اصلی این آزمایش این اســت که در ابتدا 
یک فوتون محصور شــده تولید می شود و 
سپس با استفاده از یک روش ویژه، بدون 
تخریب محصور شدگی فیزیک کوانتومی، 
آن را تقویــت می کننــد. در این روش در 
حدود 100 فوتون محصور شــده وجود 
دارد که معــادل تعداد فوتــون مورد نیاز 
برای ایجــاد ادراک نور در انسان هاســت. 
اگرچه صدها فوتون به شــبکیه چشــم 
وارد می شــود امــا میــزان هدررفت نیز 
بســیار قابل توجه است؛ تنها هفت فوتون 
به یکــی از 120 میلیون میله تشــخیص 
نوری شبکیه می رســند. این فوتون ها در 
ادامه موجب پالس عصبی می شــوند که 
 نشــان دهنده ادراک نور در مغز اســت.

در این آزمایش، محصورشــدگی توسط 
هدایت یک فوتــون منفرد بــه یک آینه 
نیمه شــفاف ایجاد می شــود.  سانگرود 
می گوید: »این فوتون توسط آینه انعکاس 
داده نمی شــود یا از آن عبــور نمی کند، 
بلکه فوتون به طور همزمــان از آینه عبور 

می کنــد و انعکاس می  یابــد! ) از عجایب 
فیزیک کوانتومی(. فوتــون در یک حالت 
»انتقال یافته« و »انعــکاس یافته« وجود 
دارد و این دو حالت توسط یکدیگر محصور 
شده اند.« یک آشکارساز فوتون و یک ناظر 
انسانی پشت آینه قرار دارند. برای این که 
چشــم ناظر قادر به تشخیص فوتون های 
محصور شده باشــد،  این فوتون ها قبل از 
اینکه به چشم برســند، با یک نوع شیشه 
به میزان 100 برابر تقویت می شوند. این 
مهم از طریق یک جابجایی در فضای فازی 
با استفاده از یک لیزر انجام می گیرد. اینکه 

ناظر انسانی یا آشکارساز واقعاً فوتون های 
محصور شده را شناســایی کرده اند، کاماًل 
مشــخص نیســت، اما از طریــق تعیین 
احتماالت تایید شــده اســت.  برای این 
منظور، آزمایشبارها تکرار شد و اطالعات 
بدست آمده آنالیز شــدند. بر اساس یک 
تخمین ابتدایی، برای اینکه تعیین کنیم آیا 
واقعاً فوتون های محصور شده را شناسایی 
کرده ایم، باید چند صد هــزار بار آزمایش 
تکرار شــود تا اطالعات کافــی در اختیار 

داشته باشیم.
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اخبار مبانی علمی 

آینده  نانوروبات ها در پزشکی 

هنگامی کــه نانوفنــاوری بــه ابزارهــا 
و فناوری هــای پزشــکی ورود کــرد، 
سرمایه گذاران مشــتاق بودند که بدانند 
نانوفناوری چگونه بــر روی نوآوری های 
جدید تاثیــر می گذارد. پیشــرفت  ها در 
نانوفناوری منجر بــه روش های درمانی 
کم تهاجم تر شد. به تازگی محققان تایید 
کردند که روند استفاده از نانوروبات هایی 
که قادر به مبارزه با ســلول های سرطانی 
هســتند، در مطالعات پزشــکی افزایش 
 UnderstandingNano یافته است. پایگاه
چندین راه که از طریق آنها بخش بهداشت 
و ســالمت از مزیت های نانوفناوری بهره 
می برد را مشــخص کرده اســت. اگرچه 
اکثر پیشــرفت ها در نانوفناوری هنوز به 
مرحله تجاری نرســیده اند و قابل فروش 
نیســتند، اما از نقطه نظر سرمایه  گذاری، 
داشــتن ایده درباره این که نانوفناوری بر 
روی چه بخش هایی اثرگذار است و چگونه 
راه را برای دسترســی به پزشــکی دقیق 
هموار می سازد، حائز اهمیت است. یکی 
از کاربردهــای نانوفناوری در پزشــکی،  
انتقال دارو است. این فناوری دربرگیرنده 

ذراتی اســت که قادر به انتقال مستقیم 
داروها بــه بخش های آســیب دیده بدن 
هســتند. یکی از چالش های اساسی در 
این مبحث، چگونگی حرکــت نانوذرات 
در بدن است. به تازگی محققان دانشگاه 
کمبریج موفق به ســاخت کوچک ترین 
موتور دنیا شــده اند. چیزی که بســیار 
هیجان انگیز اســت. این گروه تحقیقاتی 
اعتقاد دارند که این موتور می تواند سبب 
حرکت نانوروبات ها شامل نانوروبات های 
پزشکی درون بدن، شــود. بامبرگ رهبر 
این گروه تحقیقاتی دراین مورد می گوید: 
»چندین سال است که مردم درباره ساخت 
ناوروبات ها صحبــت می کنند اما به دلیل 
اینکه راهی برای حرکت آنها درون مایعات 
کشف و معرفی نشده است، تا کنون ساخت 
این نانوروبات ها عملیاتی نشده اند.« این 
گروه تحقیقاتی یک نمونه اولیه که تحت 
)ANT(عنوان تحریک کننده نانو-مبدل
شــناخته می شــود را طراحــی کردند. 
ANT  توپ های طالیی میکروسکوپی را 
با یک ژل پلیمری ویــژه ترکیب می کند 
و قادر به تولید یک نیــروی جلوبرنده در 

مقیاس میکروســکوپی اســت. بامبرگ 
می گوید: »درست مشــابه با ANT های 
واقعی، این ANT های میکروســکوپی در 
مقایسه با وزن خود نیروی بزرگی فراهم 
می   کنند. چالشــی که اکنون با آن روبرو 
هستیم چگونگی کنترل کردن نیرو برای 
 استفاده در کاربردهای نانوماشینی است.«

اگرچه هنوز این فناوری در مراحل ابتدایی 
خود است، اما محققان اعتقاد دارند که در 

نهایت یک روز این ابزار میکروســکوپی، 
قادر به فراهم ساختن نیروی محرکه برای 
روبات های میکروســکوپی خواهد بود و 
باعث می شــود تا این روبات ها به سادگی 
درون بدن انســان حرکت کنند و به طور 
مستقیم با ویروس ها و بیماری ها مبارزه 

کنند.«
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هک شدن توسط کامپیوتر کوانتومی: دغدغه ای جدی در عصر حاضر

شــرکت IBM،  اعالم کرده که کامپیوتر 
کوانتومــی 5 کیوبیتــی خــود را عرضه 
خواهد کرد. آیــا محاســبات کوانتومی 
بالخره وارد بــازار می شــود؟ ظهور این 
فناوری چــه تاثیــری روی زندگی مردم 
دارد؟ آیــا باید آن را تهدیــد قلمداد کرد 
یــا فرصــت؟ کامپیوترهــای کوانتومی 
پارادایم عجیبــی در حوزه محاســبات 
ایجاد کرده اند. در حالی که کامپیوترهای 
کالســیک، اطالعــات را در حالت صفر و 
یک ذخیره می کند در ایــن کامپیوترها 
اطالعات به شکل کیوبیت و در سه حالت 
ذخیره ســازی می شــود. به دلیل همین 
ویژگی، کامپیوترهــای کوانتومی قادراند 
مسائل ریاضی را با سرعت باالتر و کارایی 
بهتر نســبت به کامپیوترهای کالسیک 
حل کنند. در بیتکوین )Bitcoin(- نوعی 
سیستم پراخت مالی- از سامانه رمزگذاری 
غیرمتقارن اســتفاده می شــود که تنها 
کاربر صاحب حساب می تواند از آن برای 
تراکنش مالی استفاده کند. تراکنش مالی 
توسط یک کلید شــخصی انجام می شود 

که این کلید با اســتفاده از یک سیســتم 
عمومی تایید می شــود. این سامانه قابل 
هک شــدن بوده و امنیت باالیی ندارد به 
طوری که نیاز جدی برای جایگزینی یک 
سیســتم جدید احســاس می شود. هک 
شــدن ســامانه رمزگذاری غیرمتقارن 
مشــکلی اســت که می توان با استفاده از 
کامپیوترهای کوانتومــی آن را حل کرد. 
قدرت کامپیوترهای کوانتومی با افزایش 
تعداد کیوبیت های آن بــه صورت نمایی 
افزایش می یابد. پردازشــگر ساخته شده 
توســط IBM ،5 کیوبیتی است که یکی از 
قوی ترین سیستم های کامپیوتر کوانتومی 
ساخته شــده تا کنون است. قدرت واقعی 
کامپیوترهــای کوانتومــی زمانی تجلی 
پیدا می کند که تعــداد کیوبیت های آن 
افزایش یابد. براساس گزارش اکونومیست، 
یک کامپیوتر کوانتومــی 300 کیوبیتی 
حالت هایــی را کــه می تواند پــردازش 
کند بیش از تمام اتم های هســتی است. 
ساخت چنین کامپیوتری در حال حاضر 
امکان پذیر نیســت. با چنین قدرتی، اگر 

کامپیوترهای کوانتومی به عموم مردم عرضه 
شــوند، آنگاه تهدیدهای جدی نیز پدیدار 
می شود. بنابراین باید الگوریتم های مناسب 
برای مقابله با تهدیدهــای کامپیوترهای 
کوانتومــی ابداع شــود. داســتین مودی 
ریاضی دان موسسه ملی استاندارد و فناوری 
)NIST( می گوید: »مطالعــات زیادی در 
خصوص ساخت کامپیوترهای کوانتومی 

طی سال های اخیر انجام شده است و افراد 
مختلفی از شرکت ها و سازمان های مختلف 
به دنبال یافتن الگوریتم های ضدکامپیوتر 
کوانتومــی هســتند. به محــض تولید 
کامپیوترهای کوانتومی، ما باید سیستم هایی 
داشته باشیم که در برابر این کامپیوترها هک 

نشوند.«
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معجزه DNA ، از ساخت دماسنج تا نانورباتی درون سلول
DNA  یکــی از مولکول هــای اعجاب آور 
در طبیعت اســت که می تواند اطالعات 
وراثتی را با خود حمل کند. محققان اخیرا 
به دنبال ذخیره ســازی اطالعــات روی 
DNA بوده اند؛ اما در کنــار این کار، آنها از 
این مــاده به عنوان قطعــه فیزیکی برای 
ماشین های زیستی اســتفاده می کنند. 
چهار بــاز )آدنین، ســیتوزین، تیمین و 
گوانین( واحدهای سازنده DNA به حساب 
می آیند. در صورتی که این بازها با توالی از 
پیش تعیین شده چیده شوند آنگاه می توان 
تاخوردگی DNA را مهندسی کرد و شکل 
 از پیش تعیین شــده ای را به وجود آورد.
این فناوری می تواند ما را یاری کند تا فراتر 
از اهداف ژنتیکی، از DNA استفاده کنیم. 
در واقع همانند بازی لگو )Lego( قطعات 
DNA را کنار هم بچینیم و یک ساختار با 
قابلیت های مختلف تولید کنیم. حتی از آن 
می توان در ساخت نانوابزارهای الکترونیکی 
اســتفاده کرد. در ادامه بــه معرفی چند 

کاربرد مختلف DNA پرداخته می شود:

 دماسنج مبتنی برDNA : محققان دانشگاه 
مونتــرال با اســتفاده از DNA دماســنج 
نانومقیاسی ســاختند که می تواند نقاط 
گــرم نانوابزارها را شناســایی کند. از این 
دماســنج می تــوان برای تعییــن دمای 
داخل ســلول های زنده نیز استفاده کرد. 
در این دماســنج، تغییــرات دما موجب 
تغییر ســاختار شــده که ایــن فرآیند با 
 پیمایشــگر نوری قابل شناســایی است.

نانوپیمایشگر زیســتی: محققان دانشگاه 
هــاروارد بــا اســتفاده از DNA ، روبات 
نانومقیاسی ســاختند که می تواند برای 
رهاســازی دارو اســتفاده شــود. رشته 
DNA دارای قابلیــت شناســایی یــک 
پروتئین ویژه ) نظیــر پروتئین های مولد 
بیماری یا نشــانگرهای بیماری( اســت. 
زیســت کامپیوتری درون بدن: از انجایی 
که ساختار DNA می تواند به عنوان سوئیچ 
عمل کنــد بنابرایــن از آن می توان برای 
ساخت مدار منطقی اســتفاده کرد. این 
ســاختار قادر به انجام محاســبات است. 

محققان دانشگاه هاروارد از این ویژگی برای 
ساخت روبات نانومقیاس استفاده کردند 
که می تواند درون بدن موجود زنده )نظیر 
سوسک ( برای کنترل عملکرد مولکول های 

دارویی استفاده شود.
 نانوآنتنی برای جذب نور: پژوهشــگران 
 DNA دانشگاه آریزونا ساختاری از جنس
با سه بازو ساختند که می تواند نور را به دام 
انداخته و همانند فرآیند فتوســنتز آن را 

به ترکیبات دیگر انتقال دهد. در واقع در 
این پــروژه از DNA به عنوان یک نانوآنتن 
استفاده می شــود که نور را دریافت کرده 
و به مولکول های رنگــی انتقال می دهد. 
بنابراین می توان گفت که DNA به عنوان 
یک واحد ســازنده می تواند در حوزه های 

مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
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سال اول   مرداد  1395  شماره  7

 »محاسبات شناختی« ،  پرریسک ترین سرمایه گذاری  در قرن اخیرسه کاربرد محاسبات شناختی برای دولت
یکی از مدیران شــرکت IBM اخیرا به ارائه کاربردهای محاسبات شناختی برای بخش 

دولتی پرداخته و به سه کاربرد مهم این فناوری برای دولت  اشاره کرده است. 
زمانی که IBM توانست با ابرکامپیوتر خود بازی شطرنج را در مقابل قهرمان جهان ببرد، 
نگاه ها به سوی این فناوری خیره گشت. در حال حاضر به این فناوری بیش از یک کامپیوتر 
نگاه می شود به طوری که بســیاری به دنبال اســتفاده از آن به عنوان ابزاری با قابلیت 

تصمیم گیری هستند.
تیم پیدوس از شرکت IBM در نشست اخیر Florida Digital Government Summit روی 
کاربردهای این فناوری بحث هایی مطرح کرده است که در ذیل به صورت اجمالی این سه 

کاربرد آورده شده است.
1. استفاده برای کمک به تحقیقات جنایی:

از این ابرکامپیوتر می توان برای انجام تحقیقات جنایی اســتفاده کــرد. بعد از اتفاقات 
تروریستی اخیر که در اروپا و امریکا افتاده، به نظر می رسد که فناوری محاسبات شناختی 
می تواند منبع ارزشمندی برای انجام تحقیقات باشد. پیدوس می گوید: »زمانی که شما 
روی موضوع بمب گذاری فکر می کنید در تحلیل اطالعات چالش جدی پیش رو دارید. 
استفاده از محاسبات شناختی می تواند در این چالش، مورد استفاده قرار گیرد. 24 ساعت 
بعد از انفجار بمب، شما 480 هزار عکس و ویدئو در اختیار دارید. این حجم از اطالعات 

در مقیاس پتابایت است. محاسبات شناختی می تواند در اینجا به کمک دولت بیاید.«
2. ایجاد ارتباط:

گاهی شما با حجم انبوهی از اطالعات دسته بندی نشده و به ظاهر بی ارتباط با هم روبرو 
هستید. این اطالعات درباره یک فرد یا گروهی خاص است که تحت پیگرد قانونی هستند. 
این سامانه می تواند پردازش این داده ها و یافتن ارتباط احتمالی میان آنها و در مجموع 

سرنخ های مورد نظر را از میان این اطالعات بیرون بکشد.

3. حل مشکالت اجرایی:
مشکالت اجرایی در شهرهای بزرگ همیشه گریبان دولت ها را می گیرد. برای مثال حل 
مشکل پساب  ها را می توان به محاسبات شناختی ســپرد به طوری که یافتن مسیرهای 

مناسب برای دفع پساب که کمترین هزینه را داشته باشد توسط این سامانه انجام شود.
نکته ای که باید در اینجا به آن توجه داشت این است که هرچند محاسبات شناختی بسیار 
کاربردی بوده و انقالبــی در حوزه های مختلف ایجاد می کند اما پیاده ســازی آن کاری 

دشوار است.
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درآمد شرکت IBM اخیرا کاهش یافته است. جینی رومتی مدیرعامل این شرکت معتقد 
است که محاسبات شــناختی IBM یکی از پر ریسک ترین سرمایه گذاری آنها طی تاریخ 

105 ساله این شرکت است. 
رومتــی در کنفرانــس Code 2016 می گویــد: »مــا برخــی از بزرگتریــن 
 مســائل جهــان را بــا اســتفاده از ایــن ســامانه حــل خواهیــم کــرد.«

در حال حاضر شــرکت IBM در حال جایگزین کردن کسب و کار سنتی خود با کسب و 
کار محاسبات ابری است؛ اما ســرمایه گذاران معتقداند که جایگزینی به کندی در حال 

انجام است. 
رومتی در این باره می گوید که نباید سرعت IBM را با شــرکت های دیگر مقایسه کنیم 
چرا که از نظر تعداد پرنسل این شرکت با دیگر شرکت ها متفاوت است.) IBM 380 هزار 

کارمند دارد( 
محاسبات شناختی یکی از کسب و کارهای مهم IBM است. با این فناوری مردم می توانند 
بسیاری از مشکالت خود را حل کنند. شــرکت IBM به دنبال استفاده از این فناوری در 

بخش سالمت است.
رومتی معتقد است که طی 5 سال آینده، بسیاری از تصمیم ها توسط محاسبات شناختی 
گرفته می شوند. ما در حال وارد شدن به عصر تازه ای هســتیم که در آن شکل کسب و 

کارها تغییر می کند.
همچنین وی معتقد است که واتسون )سیستم محاسبات شناختی IBM(دارای پتانسیل 
باالیی است. این سامانه تنها یک کامپیوتر نیست بلکه ابزاری طالیی برای حل مشکالت 

است.
رومتی می گوید که واتسون یک سامانه دیجیتال و در عین حال مجهز به هوش شناختی 

است. بنابراین با استفاده از آن می توان کسب و کارها را بهبود داد.

این فناوری برای IBM یک برگ برنده محسوب می شود؛ با این حال، راهبرد این شرکت 
برای استفاده از آن بســیار مهم است. شرکت IBM باید به ســرعت مطابق نیاز و انتظار 
مشتریان این فناوری را توسعه دهد و همچنین به شکل رقابت پذیری آن را عرضه کند. در 
این بین IBM باید متحول شود و این تحول را از درون خود آغاز کند؛ اما آنچه که مشخص 

است سرعت این تغییر باید باال باشد.
طی سال های اخیر IBM از کار سخت افزاری به ســوی کار نرم افزاری تغییر مسیر داده 
است. به دلیل نیاز به این تغییر است که این شرکت تقریبا 10 هزار طراح را برای طراحی 
محصوالت خود استخدام کرده است تا در نهایت محصولی مطابق میل مشتری عرضه کند.
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اخبار مدیریت کالن

پیشگامی اروپا در شبیه سازی شبکه نرون های مغز انسانچرا شرکت های مخابراتی از هم اکنون برای مقابله با کامپیوترهای کوانتومی تالش می کنند؟
شرکت های مخابراتی زیادی در سراسر جهان به دنبال یافتن راه های مقابله با کامپیوتر 
کوانتومی هستند. آنها قصد دارند تا به هر نحو ممکن اطالعات مشتریان خود را از گزند 
خطر کامپیوتر کوانتومی مصون دارند. اما چرا این شرکت ها برای چیزی که هنوز وجود 
ندارد نگران هستند؟ بسیاری از صاحب نظران معتقداند که تا 15 سال آینده کامپیوترهای 

کوانتومی وارد بازار مصرف نخواهند شد.
شرکت  ها در حال آماده شــدن برای ظهور عصر کامپیوتر کوانتومی هستند. فناوری که 
در آینده وارد بازار می شود. این کامپیوترها با ورود خود به بازار امکان شکستن بسیاری 
از قفل ها و دیوارهای امنیتی را فراهم می کنند. در مهم ترین روش رمزگشایی کوانتومی 
از فناوری موســوم به توزیع کلید کوانتومی اســتفاده می شــود که می توان آن را روی 

سیستم های مخابرات نوری فعلی پیاده سازی کرد.
در حالت عادی دو کاربر، رشــته ای از اعداد را به صورت پالس فوتونی برای هم ارســال 
می کنند. هر پالــس فوتونی به صورت حالت کوانتومی ذخیره می شــود که این در واقع 
کلید مورد نظر است. اگر کســی بخواهد وارد این سیستم شود و به این کلید دست پیدا 
کند، حالت کوانتومی تغییر کرده و دیگران مطلع می شــوند. روش های رمزگذاری رایج 

نمی توانند ورود فرد خارجی را تشخیص دهند.
شرکت مخابرات هلندی به نام KPN یکی از اولین شرکت هایی است که به این حوزه وارد 
شده است. این شرکت برای اولین بار میان دو دیتاسنتر خود در شهرهای روتردام و الهه 
)دنهاگ( سیستم امنیتی برای مقابله با کامپیوترهای کوانتومی قرار داده است. شرکت 
کره ای SK نیز اعالم کرده 5 تست مربوط به رمزگذاری کوانتومی را در این کشور انجام 
خواهد داد. بودجه ای بالغ بر یک میلیارد یورو به این موضوع اختصاص داده است. گوگل 
 D-Wave( و ناسا هر یک 15 میلیون دالر برای خرید کامپیوتر کوانتومی از شرکت دیویو
( اختصاص داده اند. شرکت IBM نیز اعالم کرده به زودی کامپیوترکوانتومی خود را برای 
آشنایی عموم مردم عرضه خواهد کرد. تنها شرکت های مخابراتی نیستند که نگران امنیت 
داده ها هستند. موسسه ملی فناوری و اســتاندارد )NIST( نیز در گزارشی از شرکت ها و 

موسسه ها خواسته تا الگوریتم های مقاوم در برابر کامپیوترهای کوانتومی را پیاده سازی 
کنند.

کامپیوترهای کوانتومی که در حال حاضر وجود دارنــد از قابلیت های باالیی برخوردار 
نیستند اما با سرمایه گذاری های انجام شــده این فناوری به زودی قدرتمند می شود به 
طوری که موضوع تهدید امنیتی این کامپیوترها بســیار پررنگ خواهد شــد. بنابراین 
نیاز جدی در این حوزه برای ارائه راهکارهای مقابله با به خطر افتادن اطالعات توســط 

کامپیوترهای کوانتومی احساس می شود.
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کنسرسیوم MESO-Brain اعالم کرد که بودجه ای 3/3 میلیون یورویی )3/7 میلیون دالر( 
از کمیسیون اروپا برای فعالیت هایی تحقیقاتی خود دریافت کرده است. این بودجه در قالب 

برنامه  حمایتی فناوری های نوظهور و آینده )FET( به این کنسرسیوم اعطا شده  است.
این پیشــگامی بــه دنبــال اســتفاده از ســلول های بنیــادی انســان بــرای تولید 
نرون های عصبی و همچنین ســاخت داربســت های ســه بعدی برای توســعه شبکه 
 های نرونی انســانی اســت تا در نهایت فعالیت های مغز انســان را شبیه ســازی کند.

برای تولید این شبکه از نانوساختارهای چاپ شده لیزری سه بعدی استفاده می شود که در 
این مسیر نانوالکترودها برای تحلیل عملکرد این شبکه به کار گرفته می شوند.

این پیشگامی قصد دارد با استفاده از فناوری ولتامتریک سریع نوری، به تحلیل اطالعات 
در این شبکه اقدام کند. از اهداف اصلی این پیشگامی می توان به ارزیابی فعالیت های مغز 
و افزایش شناخت دالیل بروز بیماری هایی نظیر پارکینسون است تا روش های درمانی 

مناسبی برای این بیماری ها ارائه شود. 
به نظر می رسد این پیشگامی بتواند آرایه هایی از سلول های عصبی انسان در مقیاس های 
وسیع تولید کند و از این آرایه ها برای بررسی اثر داروها یا مواد شیمیایی مختلف استفاده 
کند؛ با این کار می توان تاثیر این ترکیبات روی فعالیت شبکه های نرونی را مورد بررسی 

قرار داد.
مســئوالن این کنسرســیوم معتقدنــد که اســتفاده از ســلول هایی که بیشــترین 
شــباهت بــه ســلول های بــدن انســان را دارا هســتند، می توانــد بــرای درک 
 بهتــر کارایی داروهــا و کاهــش نیاز بــه آزمــون روی حیوانــات کار گرفته شــود.

آغــاز خواهــد کــرد  را  از مــاه ســپتامبر کار خــود  ایــن کنسرســیوم 
 و بــه مــدت ســه ســال در ایــن زمینــه بــه تحقیــق خواهــد پرداخــت.

ادیک رفایلوف، مدیر این پروژه، می گوید: »چیــزی که ما قصد داریم در این پروژه به آن 
برسیم تا کنون موضوع داستان های علمی تخیلی بوده است. ما به دنبال شبیه سازی شبکه 

نرونی مغز انسان هستیم که این کار را با استفاده از فناوری نانوچاپ انجام خواهیم داد.«

تحقیقات این پیشگامی به صورت کاری مشترک میان دانشگاه آستون، دانشگاه بارسلونا، 
موسسه علوم فتونیک، مرکز لیزر هانوفرو و مرکز نوآوری KITE انجام خواهد شد.

برنامه FET بخشــی از برنامه تحقیقاتی نوآورانه Horizon  در سال2020 اروپا بوده که 
بودجه ای در حدود 80 میلیارد یورو )90/6 میلیارد دالر( داشته و در مدت 7 سال از 2014 

تا 2020 پیاده سازی خواهد شد.

http://nbic.isti.ir/news/54764  : منبع
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مضرات و فواید سالح های مبتنی بر هوش مصنوعی

بیش از یک هزار دانشمند جهان فناوری، از جمله ایالن ماسک ، استیون هاوکینگ و استیو 
وزنیاک ، نامه ای سرگشاده منتشر کردند و در آن خواستار ممنوعیت جهانی سالح های مهاجم 
مستقل شدند؛ مانند هواپیماهای بدون سرنشین با قابلیت هدف گیری و حمله بدون وابستگی 
به انسان در اتخاذ تصمیم. این نامه هشدار داد که چنین سالح هایی می توانند موجب بی ثباتی 
در وضعیت سالح های جهانی شوند و این موضوع، باعث ترس کارشناسان و عموم مردم از این 

شده است که هوش مصنوعی می تواند به راحتی از کنترل بشر خارج شود.
درحالی که قطعاً خطراتی وجود دارد، منافع بالقوه هــوش مصنوعی در میدان جنگ، برای 
سربازان، نیروهای غیرنظامی و ثبات جهانی، قابل توجه است. نویسندگان این نامه، سالح های 
مبتنی بر هوش مصنوعی را به مهمات شیمیایی و زیستی، موشک های هسته ای و لیزرهای 
خیره کننده تشــبیه کرده اند. بااین حــال، اگرچه در طراحی این سیســتم ها فناوری های 
پیشرفته ای نقش دارند؛ اما این ســالح ها در واقعیت چندان هوشمند نیستند و تاثیرشان 
با سالح های شــیمیایی که پس از گسترش قابل کنترل نیســتند، قابل مقایسه نمی باشند. 
ســالح های مبتنی بر هوش مصنوعی، قابلیت هایی از جمله قدرت انتخاب در کشــتارها، 
محدودسازی منطقه عملیات به مرزهای دقیق جغرافیایی یا زمانی و یا قابلیت حذف را دارند.

سالح های رایج، مانند مین هایی که با عبور از رویشان منفجر می شوند و خسارات بسیاری 
به بار می آورند، قدرت تصمیم گیری هوشمندانه در مقابل، همین سالح اگر مبتنی بر هوش 
مصنوعی و مجهز به یک دوربین ارزان و یک حســگر باشــند، می توانند بین بزرگ ساالن، 
کودکان و حیوانات تبعیض قائل شوند و مشــاهده کند که آیا فرد یا اتومبیل در حال عبور، 

غیرنظامی است یا مجهز به اسلحه می باشد.
همین طور، برای مثال یک بالگرد بدون سرنشین که توسط هوش مصنوعی هدایت می شود، 
ممکن است مؤثرتر از یک انسان، در هدف قرار دادن، تصمیم گیری کند. در گرماگرم جنگ، 
یک سرباز ممکن است برای نجات جان خود بخواهد از میدان جنگ فرار کند. در مقابل، یک 
ماشین بی تاب یا وحشت زده نمی شود، تعصب و نفرت روی آن اثرگذار نیستند، از دستورات 

سرپیچی نمی کند و رفتار غریزی ندارند.

رشد ۱۵ درصدی بازار ماشین های هوشمند تا سال ۲۰۲۰

 Smart Machines Market in the Americas“ موسسه ریسرچ اند مارکت گزارشی با عنوان
2016-2020” را منتشر کرده است. در این گزارش به بررسی بازار ماشین های هوشمند بین 

سال های 2016 تا 2020 پرداخته می شود.
این گزارش پیش بینی می کند که رشد این بازار در این بازه زمانی 14/96 درصد است.

انقالب صنعتی چهارم شــامل بخش های اینترنت اشیاء، محاســبات ابری و ماشین های 
هوشــمند می شــود. این ســه بخش در دو صنعت الکترونیــک و خودروســازی کاربرد 
 زیــادی داشــته و موجــب افزایش بــازار ماشــین های هوشــمند در آمریکا شــده اند.

این بازار را می توان به بخش های اصلی زیر تقسیم کرد:
سیستم های پیشرفته

روبات های خودکار
همیارهای دیجیتال

روند اصلی این بازار در توسعه سیستم های روباتیک نهفته است. سیستم های روباتی بصری 
سامانه های بسیار جالبی هســتند که می توانند فعالیت از پیش تعیین شده ای را به صورت 
خودکار انجام دهند. در روبات های رایج، برای انجام یک عمل خاص باید کاربر دستورات الزم 

را با جزئیات کامل در اختیار روبات قرار دهد تا آن کار به خوبی انجام شود.
پیشرفت های انجام شده در حوزه دوربین ها و نرم افزارها موجب شده تا بتوان روبات ها را به 
گونه ای تنظیم کرد که با دقت باالیی بتواند محل مورد نظر را پیدا کند. چنین روبات هایی 

بسیار دقیق و انعطاف پذیر بوده و از نقطه نظر هزینه، مقرون به صرفه هستند.
براســاس این گزارش، موتور محرکه رشد در این حوزه، ســرمایه گذاری روی فناوری های 

هوشمند، محاسبات ابری، امنیت ســایبری و فناوری های مخابرات موبایلی است. به دلیل 
نیاز جدی به ارائه روش های بررسی و پردازش داده ها به صورت زنده و کنترل خطوط تولید، 
سرمایه گذاری در این حوزه افزایش یافته است. در بخشی از این گزارش به معرفی چالش هایی 
که رشد بازار را محدود می کنند، پرداخته شده است. از دست رفتن برخی مشاغل از جمله 

دغدغه هایی است که در این گزارش مطرح شده است.

http://nbic.isti.ir/news/54759  : منبع

اگر یک سالح یا سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی بتواند کار خطرناکی را به جای انسان انجام 
دهد، ما تعهد اخالقی داریم که از آن استفاده کنیم. البته سیستم باید به اندازه انسان مؤثر و 
کاماًل قابل کنترل باشد. درهرصورت، ممنوعیت نمی تواند مفید باشد. هوش مصنوعی آن طور 
که نویسندگان این نامه گفته اند، سالح موشکی نیست و دانش پیشرفته یا منابع مالی عظیم 
ندارد. جهان باید به جای چشم پوشی از دورنمای سالح های ایمن تر و مؤثرتر، از دید مهندسی 
به سالح های هوش مصنوعی بنگرد، استانداردهای بین المللی برای این سالح ها تصویب کند 

و آزمایش های مناسبی انجام دهد.

http://nbic.isti.ir/news/50648 : منبع

اخبار انتشارات

برای میلیون ها انسان که در معرض لخته شدن خون، سکته مغزی و فشار خون باال هستند 
انجام آزمایش های مکرر آزمایشــگاهی می تواند پر هزینه و دردناک باشد. اما محققان در 
حال توسعه فناوری هستند که به بیماران اجازه تست خون و کنترل خانگی سالمت خود 

را می دهد.
زمانی که سطح تجویز دارو ی رقیق کننده خون در بیماران مبتال به بیماری های قلبی عروقی، 
فشار خون باال، فیبریالسیون دهلیزی، نارسایی قلب، بیماری های کلیوی و دیگر بیمارانی 
که در معرض خطر لخته شدن خون هستند، بیش از حد ضعیف و یا بیش از حد باال باشد، این 
افراد به طور جدی در معرض خطر هستند. این عدم تعادل اگر در همان لحظه تشخیص داده 

نشود به سرعت منجر به لخته شدن خون )ایسکمیک ( و یا سکته می شود. 
اخیرا محققان دانشــگاه سینســیناتی موفق به ابداع دســتگاهی برای کنترل و نمایش 
خصوصیات انعقاد خون شده اند. این دستگاه برای بیمارانی که نیازمند کنترل مداوم سطح 
لخته گی خون خود هستند و از داروهایی مانند کومادین، وارفارین و دیگر رقیق کننده های 
خون استفاده می کنند بسیار مفید اســت. به طوری که بیماران می توانند به سرعت و بدون 
مراجعه به بیمارستان یا آزمایشگاه، خصوصیات انعقاد خون خود را در منزل تحت نظارت 

داشته باشند.
ایــن دســتگاه ماننــد یــک قطعــه پالســتیکی اســت کــه یــک پوســته نانوالیاف 
جاســازی شــده در مواد متخلخــل کاغــذی را درون خــود جــا داده اســت، و بیمار 
 می تواند بــا یک قطره خــون از خود ســطح لخته گــی آن را کنتــرل و نظــارت کند. 
تغییرات کوچک در وضعیت انعقاد خون بستگی به مصرف غذایی خاص و وضعیت سالمت 
جسمانی بیمار دارد ولی تغییرات مهم تر در آزمایش ها آزمایشگاهی بر روی خون های لخته 
شده مشخص می شود. قبل از اینکه عالیم و مشکالت جســمانی در بیمار روئیت شود این 

تغییرات می تواند نشان دهنده وضعیت قرمز برای بیمار باشد. 
این تســت ســاده بــه عنــوان جایگزینــی بــرای اندازه گیری هــای بســیار دقیق در 
مراکــز آزمایشــگاهی در نظــر گرفته نشــده اســت؛ امــا بیمــار می تواند بــا حداقل 
 هزینــه و در زمان هــای الزم بــدون حضــور پرســتار آن را بــر روی خود انجــام دهد.

این تســت به گونه ای طراحی شــده که بیمار با نظارت بر تغییرات رخ داده در خون خود 

قادرخواهد بود ارزیابی کلی از وضعیت سالمت خود داشته باشد. 
این فناوری همچنین می تواند مطابق با شرایط خاص بیمار عرضه گردد. برای مثال بیماری که 
به علت اختالالت ژنتیکی دارای نرخ انعقاد خون متفاوت نسبت به عموم مردم است می تواند 

از یک کیت تست سفارشی با پوسته متخلخل متفاوت استفاده کند.
امید است با جایگزینی تست های پیشگیرانه خانگی به جای تست های پرهزینه آزمایشگاهی 
افراد بیمار بتوانند کنترل بیشتری بر روی زندگی خود و همچنین هزینه های مراقبت های 
پزشکی داشته باشند. در نتیجه با شناســایی به موقع لخته شدن خون می توان از مرگ ویا 

آسیب های بالقوه و همچنین هزینه های گزاف مربوطه آن جلوگیری کرد.

http://nbic.isti.ir/news/54801  : منبع

نانوابزاری که به سرعت لختگی خون را  تشخیص می دهد

محققان با استفاده از نانوبلورهای نیمه هادی 
موفق به ســاخت نانوآنتن هایی شــدند که 
می تواند به عنوان منبــع تولید فوتون منفرد 
مورد اســتفاده قرار گیرد. ایــن منبع برای 
اســتفاده در حوزه کامپیوترهای کوانتومی 

مناسب است.
یکی از چالش های محققان در حوزه ساخت 
ادوات محاســبات نــوری و کامپیوترهــای 
کوانتومــی، یافتن منبــع فوتون های منفرد 
اســت. راه های متعددی برای ساخت چنین 
منابعی وجود دارد اما بســیاری از آنها قابل 
پیاده ســازی نیســت. دلیل این امر آن است 
که در این روش ها نیاز بــه فضای زیاد بوده و 

همچنین باید سرمایش زیادی روی منبع اعمال شود.
اخیرا محققان موفق به ســاخت منبع فوتونی روی یک قطعه نیمه هادی شدند. در این 

پروژه محققان از نانوبلورهای نیمه هادی برای ساخت منبع استفاده کردند.
منبعی که توســط این گروه تحقیقاتی ســاخته شده قادر به نشــر فوتون منفرد است و 

فوتون های تولید شده می توانند در یک جهت از پیش تعیین شده حرکت کنند.
این نانوآنتن ها با یک ماده دی الکتریک ترکیب می شــوند که برای این کار از روش رایج 
ساخت می شود. این نانوآنتن ها که از دایره های متحدالمرکز تشکیل شده اند و ساختاری 

شبیه به سیبل ایجاد کرده اند. این نانوآنتن ها موجب می شوند تا فوتون به صورت مستقیم 
و در مسیر از پیش تعیین شده حرکت کنند و با کمترین انحراف به محل مورد نظر برسد.

یک IC منفرد می تواند حاوی منابع فوتونی مختلف باشد و در دمای اتاق کار کند.

http://nbic.isti.ir/news/54811  :منبع

 نانوآنتنی که می تواند در کامپیوترهای کوانتومی استفاده شود

اخبار محصوالت و کاربردها 
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محققان موسسه فناوری ماساچوست )MIT( و بیمارستان بریگهام روشی جدید در درمان 
چاقی ابداع کرده اند. در این روش دارو های ضد چاقی مستقیما به وسیله نانوذرات به بافت های 
چربی تزریق می شوند. به منظور سوزاندن چربی ابتدا الزم اســت بافت سفید چربی که از 
سلولهای ذخیره کننده چربی تشکیل شده است به بافت های قهوه ای تبدیل شود. داروهای 
ضد چاقی با افزایش رشــد عروق خونی جدید در بافت چربی عالوه بر سهولت تبدیل بافت 

سفید به بافت قهوه ای باعث تقویت فرآیند هدف یابی نانوذرات می گردند. 
محققان در مطالعات قبلی با انجام آزمایش بر روی موش های آزمایشــگاهی نشــان داده 
بودند که افزایش رشد عروق خونی جدید -رگ زایی - به تبدیل بافت چربی و کاهش وزن 
موش ها کمک می کند ولی داروهای مورد استفاده در رگ می تواند به دیگر قسمت های بدن 
آسیب بزند. این تیم تحقیقاتی برای غلبه بر این مشکل، روش دارورسانی با نانوذرات را -که 
در سالهای اخیر برای درمان سرطان و دیگر بیماری ها استفاده می شود- انتخاب کردند. با 
رســاندن این ذرات به بخش درگیر با بیماری عالوه بر تزریق دوز مناسب از دارو می توان از 
آلودگی سایر نقاط بدن به دارو تاحد ممکن جلوگیری کرد. محققان ذراتی را طراحی کردند 
که مواد دارویی را در هسته آبگریز خود حمل می کنند. این روش که نیازمند به یک پلیمر 

شناخته شده با عنوان PLGA است، در بسیاری از روش های دارورسانی استفاده می شود.
آنها دو نوع مختلف از داروها را داخل نانوذرات بسته بندی کردند: رزیگلیتازون که برای درمان 
دیابت مورد تائید است ولی به علت عوارض جانبی اســتفاده نمی شود و دیگری مشتقی از 
پروستاگالندین، یک نوع هرمون انسانی، است. هر دو دارو، گیرنده سلولی PPAR را که باعث 
تحریک رگ زایی و تبدیل بافت چربی می شود را تحریک می کنند. پوسته بیرونی نانوذرات 
شامل پلیمر PEG است که با مولکولی که ذرات را به سمت هدف راهنمایی می کند تعبیه 
شده است. در نهایت این مولکول ها به پروتئین های موجود در عروق خونی که بافت چربی را 

احاطه کرده اند، متصل می گردند. 
نانوذرات دارورسان به صورت وریدی به بدن بیمار تزریق می شوند. این روش برای بیماران 
چاق که می توانند در معرض دیگر بیماری های مرتبط با چاقی باشــند مناســب تر است. 

برای اینکه این نوع درمان چاقی به صورت گســترده تری قابل اســتفاده باشد می توان از 
 راه های به مراتب آســان تر مانند داروی خوراکی برای هدایت نانوذرات هدفمند بهره برد.

مشکل موجود در مقابل این راه این است که نفوذ به دیواره روده ها برای نانوذرات دشوار است. 
در تحقیق جدید از روش خوراکی جدیدی استفاده شده است. در این روش از پروتئینی که 
وظیفه انتقال آهن در بدن انسان را دارد برای تسهیل حمل نانوذرات در سراسر روده استفاده 

می شود. 

http://nbic.isti.ir/news/ 54809  : منبع

 نانوذرات دارورسان، برای کمک به  افراد چاق

اخبار محصوالت و کاربردها 

چاپ مستقیم در خدمت ساخت وسایل الکترونیکی گرافنی

اخیرا تالش های تحقیقاتی متعددی امکان ساخت وســایل الکترونیکی مبتنی بر گرافن با 
استفاده از رویکرد های چاپ جوهر افشــان با توان باال را تائید کرده اند. با این حال رسانایی 

الکتریکی طرح های چاپ جوهر افشان چندان رضایت بخش نیست.
در چاپ جوهر افشان قطر نازل چاپ به طور پیش فرض ده ها میکرومتر است در نتیجه افزایش 

ابعاد ورق گرافن فراتر از محدوده مجاز نازل، سبب محدودیت در چاپ می شود. 
به طور کلی برای رسیدن به نتایج رضایت بخش باید بین اندازه ورق های گرافنی و رویکرد 
انتخاب شده برای چاپ حد تناسب رعایت  شود. چاپ جوهر مستقیم راهی جذاب برای دوری 
از روشهای معمول است و امکان چاپ با ورقه های گرافنی با اندازه دلخواه را فراهم می کند. 
قطر نازل به منظور تطبیق جوهر از محدوده زیر میکرو متر تا میلیمتر قابل تغییر اســت. از 
همه مهم تر روش مبتنی بر اکستروژن نقشی حیاتی را در هدایت جهت ورق گرافن در حین 

عبور از نازل در هنگام چاپ دارد.
محققان چینی در البراتــوار چاپ ســبز)Laboratory of Green Printing( در جدیدترین 
کار خود روشی مناسب جهت اسمبل کردن کاغذهای گرافن در اندازه های بزرگ در روش 
چاپ مستقیم را ارایه کرده اند. این تیم طرح های گرافنی با ساختار میکرون و رسانایی بسیار 
 )GGO( خوب ساختند. برای انجام این کار آنها اسمبل کردن ورق های بزرگ اکسید گرافن
را در مدت فرایند چاپ انجام دادند. گرافن اکساید احیاء شده)RGO( بعد از احیا شیمیایی، 

رسانایی الکترونیکی قابل توجهی در ادوات الکترونیکی گرافنی از خود نشان می دهد.
محققان این هدایت الکتریکی باال را به وارد کردن GGO در جوهر پرینتر و همچنین ساختار 
منظم ناشی از فرآیند اسمبل کردن نســبت می دهند. همچنین آنها اذعان دارند که اندازه 
ورق ها نیز برای افزایش هدایت رسانایی بســیار مهم است. از نظر آنها نسبت ابعادی بزرگتر 
بلوک های سازنده و همچنین چیدمان بهتر آنها منجر به هدایت الکتریکی باالتر در طرح های 
چاپ شده می گردد. که این امر به خاطر الیه های روی هم فشرده و مقاومت تماسی پایین 

بین ورقه ها است. 
از مدارهای چاپی گرافنی به علت هدایت الکتریکی خوب، انعطاف پذیری مکانیکی و مزایای 
طرح های مداری مختلــف می توان در حوزه  های مختلف مانند دســتگاه های الکترونیکی 
واپتوالکترونیکی، حسگرها، ذخیره سازهای انرژی، دســتگاه های الکتروشیمی وکاربرد در 

بخش زیستی بهره برد.
محققان با رویکردی رو به جلو در حال برنامه ریزی برای بررسی اسمبل کردن اشکال مختلف 
و قابلیت های حاصل از مواد گرافنی چاپ شده هســتند. روش چاپ مستقیم یک راهبرد 
چاپ چند منظوره برای ایجاد ساختارهای مسطح و سه بعدی است که همچنین برای  دیگر 

کاربردها استفاده می شود. 
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بحث های زیادی از شرح سفر به درون بدن و پتانسیل درمان در سطوح میکروسکوپی وجود 
دارد، اما همیشه یک مشکل بزرگ برای کاربرد نانوروبات ها در پزشکی وجود داشته است: 
منبع نیروی مورد اســتفاده برای نانوروبات ها موثر و کارامد نیســت. نانوروبات ها سرعت و 
مقاومت اندکی دارند و به سختی از میان مایعات عبور می کنند، از این رو آنها اولین و مهمترین 
شرط الزم برای ورود به بدن انســان را ندارند. عالوه براین در حال حاضر برای اینکه بازوی 

نانوروبات به مقدار جزئی حرکت کند، چندین دقیقه زمان الزم است.
به تازگی محققان دانشگاه کمبریج موفق به ابداع کوچکترین موتور میکروسکوپی شدند که 
قادر به حرکت دادن نانوروبات ها است. این نمونه اولیه ساخت دانشگاه کمبریج تحت عنوان 
یک ANT شناخته می شود. این نانوموتور با استفاده از ذرات میکروسکوپی باردار طال ) 60 
pNI� )نانومتر( ساخته شده است. ذرات طال توســط یک ژل که از یک پلیمر حساس به دما 

PAM( ساخته شده است، به همدیگر متصل و در نهایت کل موتور درون آب معلق می شود. 
عامل اصلی عملکرد ANT، لیزری است که سبب گرم شدن نانوموتور می شود ) هنگامی که 
نانوموتور درون آب قرار می گیرد(. حرارت به کالسترهای ذرات طال نیرو وارد می کند و سبب 
ارتعاش آنها می شــود. در ادامه ANT انرژی مکانیکی ناشی از ذرات طال را ذخیره می سازد. 
هنگامی که سیستم ســرد می شــود، ژل پلیمری، آب موجود را جذب می کند و به سرعت 
انبساط می یابد. این انبســاط همانند یک فنر عمل می کند و سبب ایجاد فشار به نانوذرات 
می شود. هنگامی که دوباره به سیستم حرارت داده می شود، فرایند دوباره تکرار می شود. این 
انبساط های کوچک سبب حرکت نانوروبات ها می شوند. این تیم تحقیقاتی ادعا می کنند که 
ANT یک نیروی پیش برنده در مقیاس میکروسکوپی ایجاد می کند که در حدود 100 برابر 

بزرگ تر از هرگونه موتور یا ماهیچه است )به ازای واحد جرم( . 
نتایج این تحقیق در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences چاپ 
شده است. بامبرگ رهبر گروه تحقیقاتی می گوید: »این نانوموتورها  همانند مورچه های واقعی 
نسبت به وزن خود نیروی بزرگی تولید می کنند. چالشی که ما هم اکنون با آن مواجه هستیم 
کنترل نیرو برای کاربردهای نانوماشینی است. بنابراین الزم است تا یک مکانیسم برای مسیر 

حرکت ANT طراحی شود.«
احتماالً جذاب ترین کاربرد این نانوموتورها در تراشه های میکروسیالی است. این تراشه ها برای 

ساخت و سنتز مواد دارویی در بسیاری از فرایندهای زیست شیمیایی استفاده می شوند. یک 
تراشه میکروسیالی مجموعه ای از میکروکانال های حفر شده در یک ماده است. سیال از طریق 
پمپ ها درون این میکروکانال ها جریان می یابد. در حال حاضر پمپ ها و شیرها هیدرولیکی 
هستند و باعث محدودیت در کارهایی می شوند که این تراشه ها انجام می دهند. اما اکنون با 

استفاده از فناوری ANT می توان پمپ ها و شیرهای جدیدی را طراحی کرد. 
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از رویا تا واقعیت: ساخت نانوموتوری که می تواند در بدن سفر کند

استفاده از نانوسیم ها ی نقره در صفحه نمایش لمسی

محققان اخیرا از مواد جدیدی به عنوان جایگزین اکسید قلع ایندیم )ITO( و به منظورکاهش 
مصرف انرژی در صفحات لمسی انعطاف پذیر بهره برده اند. این مواد جایگزین در نظر گرفته 

شده شامل گرافن، نانولوله  های کربنی و پوسته های نانوسیم های فلزی هستند.
 M-SOLv با همکاری شرکت )University of Surrey( محققان دانشگاه ســوری انگلیس
آکسفورد - ســازنده حســگرهای لمســی- در مطالعه  ای جدید نشــان دادندکه چگونه 

نانوسیم های نقره به علت رسانایی باال به عنوان رقیب اصلی برای ITO طرح می شوند. 
متیو الرج )Matthew Large( رئیس این تیم تحقیقاتی در این باره می گوید: »این تحقیقات 
نه تنها نانوسیم های نقره  را به عنوان یک جایگزین بادوام برای صفحات نمایش لمسی معرفی 
می کند بلکه حتی بیان می کند چطور فرآیندی موسوم به امواج فراصوت اجازه عملکرد بهتری 
را به ما  می دهد. ما با اعمال انرژی صوتی با فرکانس باال به این مواد، می توانیم با دقتی قابل 

قبول طول نانومیله های نقره ای را مشخص کنیم.«
این امر اجازه تنظیم شفافیت و رسانایی پوســته ها را می دهد. شفافیت و رسانایی پوسته ها 
عاملی حیاتی در بهینه ســازی سلول های خورشــیدی و صفحه نمایش های انعطاف پذیر 
هستند. آنها همچنین نشان دادند که چگونه با استفاده از همان روش لیزر معمول که برای 

ساخت قطعات ITO استفاده می شود می توان نانوسیم های نقره  را تولید کرد.
محققان با استفاده از این روش یک صفحه نمایش چندلمسی 5 اینچی تولید کردند که در 
مقایسه با صفحه نمایش تلفن های هوشمند امروزی دارای عملکرد یکسان و مصرف انرژی 

کمتر است. این مزیت گامی نو در تولید ادوات های انعطاف پذیر محسوب می شود.
یکی از محدودیت های موجود در این روش هزینه جاری نانوســیم ها است که محققان با 

استفاده از ترکیب نانوسیم ها و گرافن در الکترودها درصدد کاهش هزینه تولید برآمده اند.
در حال حاضر این تیم در دانشکاه ساسکس )University of Sussex( به دنبال یافتن روشی 
 M-SOLV برای تولید انبوه و بادوام صنعتی آن هستند؛ به طوری که بنا به گفته یکی از مدیران

به زودی تمامی ما از نانوسیم ها در وسایل الکترونیکی خود استفاده خواهیم کرد.
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پژوهشگران استرالیایی موفق به ساخت پوست مصنوعی شدند که حساسیت باالتری نسبت 
به پوست انسان دارد. این ماده، االستومر انعطاف پذیر برای تولید روبات یا ادوات پروتز بدن 

مناسب است.
گرافن ماده ای شــگفت انگیز بوده که خواص جادویی متعددی دارد امــا هنوز این ماده در 
بسیاری از حوزه ها به تجاری سازی نرسیده است. اخیرا محققان استرالیایی قدم های مثبتی 
در این مسیر برداشته اند. این گروه با استفاده از گرافن، پوست مصنوعی تولید کرده اند. انها 
اقدام به تولید االستومر سبکی کردند که می توان از آن در ساخت ادوات مختلف الکترونیکی 
استفاده کرد. از این ماده می توان برای ساخت دســت یا پای مصنوعی نیز استفاده کرد که 
حساسیتی نزدیک به دســت یا پای واقعی دارد. همچنین از این یافته علمی می توان برای 

ساخت روبات های قوی تر و حساس تر استفاده کرد.
این االستومر مبتنی بر گرافن که به آن االستومر جی گفته می شود، توسط محققان دانشگاه 
موناش در ملبورن ساخته شده اســت. این گروه تحقیقاتی معتقد است که این االستومر را 
می توان برای ساخت روبات استفاده کرد، روبات هایی که قادر به مراقبت از افراد سالخورده 
 هستند. همچنین این روبات ها می توانند به پزشکان در انجام جراحی کمک شایانی کنند.

لینگ کیو از محققان این پروژه که موفق به اختراع چنین ماده ای شده می گوید: »االستومر 
گرافنی بسیار انعطاف پذیر بوده و به حدی نازک است که می تواند فشارهای بسیار کم را نیز 
تشخیص دهد. این ماده به راحتی فرکانس های لرزشی وسیعی را تشخیص می دهد. این ماده 
قادر است فراتر از دامنه تشخیص پوست انســان عمل کند و همچنین از نقطه نظر سرعت 

پاسخ دهی، بسیار سریع تر از االستومرهای پلیمری رایج است.«
برخــالف مــواد ویسکواالســتیک نظیــر فوم هــای پلی اورتــان یــا الســتیک، ایــن 
االســتومر جدیــد می توانــد بســیار ســریع تحــت فشــار بــه حالــت اولیــه خود 

 بازگردد، بــا این که بســیار نــرم اســت. چنین مــاده ای تا کنون دیده نشــده اســت.
کیو می گوید: »این پوست مصنوعی به شکلی ساخته شده که می توان با استفاده از آن یک 
فنجان قهوه را برداشت بدون این که فنجان شکسته شود یا یک قطره از محتویات آن بیرون 

ریخته شود.«
این االستومر بسیار ســبک بوده و از هدایت الکتریکی باالیی برخوردار است به طوری که 

سیگنال های الکتریکی آن در اثر وارد شدن فشار بر آن تغییر نمی کند.
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پوست مصنوعی که از پوست انسان حساس تر است

نانولوله های کربنی به دلیل مقاومت، انعطاف پذیری و دیگر خصوصیات منحصربفرد دارای 
پتانسیل بسیار باالیی برای انواع مختلف کاربردها بخصوص در زمینه نانوفناوری و الکترونیک 
هستند. در این کار محققان تالش کرده اند تا از نانولوله های کربنی به عنوان حامل دارویی 
در کاربردهای انتقال دارویی اســتفاده کنند. داهل، استاد مهندســی شیمی و مهندسی 
زیست شیمی و همچنین اسالم استادیار علوم و مهندسی مواد، با ادغام زمینه های تخصصی 
خود در تالش هستند تا از نانولوله های کربنی در کاربردهای انتقال دارو استفاده کنند. سالیان 
سال است که این دو محقق در زمینه تحقیقات نانولوله های کربنی در زیست پزشکی مطالعه 
می کنند و پیشرفت های چشمگیری نیز داشته اند. داروها هنگامی که به سلول های بدن انتقال 
می یابند، بر روی سطح نانولوله های کربنی می نشینند و در ادامه با پروتئین پوشانده می شوند.
تصور کنید قرار است به یک ســگ یک قرص خوراکی خورانده شود. برای این منظور شما 
می توانید قرص را درون پنیر قرار دهید و به این ترتیب خوردن قرص را برای سگ جذاب تر 
کنید. به طریق مشــابه، برای بهبود انتقال دارو، داهل و اســالم پروتئین هایی را مهندسی 
می کنند؛ به گونه ای که این پروتئین ها به  دور نانولوله های کربنی حاوی دارو قرار می گیرند. 
سلول هایی که عاشق این پروتئین ها هستند، راحت تر دارو را جذب می کنند.  داهل می گوید: 
»مهمترین موضوع درباره انتقال دارو با اســتفاده از نانولوله کربنی این است که آنها فقط از 
کربن ساخته شده اند. آنها مشابه گرافیت موجود در مداد، الماس یا زغال هستند؛ اما به دلیل 
اینکه آنها به این صورت ویژه آرایش یافته اند، سلول ها قادر به تخریب آنها نیستند. یکی دیگر 
از مزیت های این روش انتقال دارو این اســت که این نانولوله ها دارای ماهیت بی اثر هستند 
و به سلول ها آسیب نمی رسانند. شما می توانید میلیون ها نانولوله را وارد سلول کنید بدون 
اینکه بر روی سلول اثر بگذارند و این بدین معنی است که شما می توانید مقدار زیادی دارو 
به سلول انتقال دهید بدون اینکه به سلول آسیبی وارد شود.« این محققان در سال 2016 دو 
 Enhanced intracellular delivery of small molecules and drugs via« مقاله با عناوین
Deliver�« و »non�covalent ternary dispersions of single-wall carbon nanotubes

 ing Single�Walled Carbon Nanotubes to the Nucleus Using Engineered Nuclear
Protein Domains« چاپ کرده اند که پیشرفت های بسیار در این زمینه تحقیقاتی محسوب 
می شوند. اگر سلول ها مقادیر بیشــتری از داروی انتقال یافته را جذب کنند، در این صورت 

کارامدی و سودمندی دارو شدیداً افزایش می یابد.
اسالم می گوید: »ما اکنون می دانیم که چگونه نانولوله های کربنی را پخش و پراکنده کنیم، 
چگونه سمیت آنها را کنترل کنیم، چگونه آنها را به درون سلول ها انتقال دهیم و چگونه محل 
آنها را در سلول شناسایی و تشــخیص دهیم. اکنون ما باید این سیستم را برای سلول های 
خاصی تخصصی و هدفمند کنیم. به دلیل اینکه نانولوله های کربنی دارای مساحت سطحی 
بسیار باالیی هستند و میلیون ها عدد از آنها می تواند وارد سلول شود، از این رو شما می توانید 
مقادیر بسیار باالیی از دارو را به یک سلول ویژه انتقال دهید که البته کارآمدی و بازده دارو 

در این مورد افزایش می یابد.«
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 استفاده از نانولوله های کربنی و پروتئین مهندسی شده برای انتقال هدفمند دارو

محققان با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی موفق به ساخت نانوحامل داروی شیمی درمانی 
شدند. این نانوحامل می تواند در زیر پرتو ایکس درخشش داشته باشد و به پزشک در تعیین 

مقدار اثربخشی روی تومور کمک کند.
تصور کنید کره ای در دست دارید که می توان داروی شیمی درمانی را داخل آن قرار داد و بعد 
این کره را مستقیم به داخل تومور سرطانی تزریق کرد. با این کار می توان به سدهای موجود 

در مسیر اثربخشی دارو غلبه کرد.
محققان دانشــگاه میامی با همکاری پژوهشــگرانی از دانشــگاه فلوریدا موفــق به تولید 
ساختارهای بســیار کوچک در مقیاس اتمی شدند که می تواند در رســانش دارو به تومور 

سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.
نارایانا از محققــان این پروژه می گوید: »این فناوری موســوم به TACE نســل جدیدی از 
نانوحامل ها بوده که طی سال های اخیر ارائه شده است. در این روش به جای تزریق داروی 

شیمی درمانی به خون یا خوردن آن، این دارو به داخل تومور تزریق می شود.«
محققان این پروژه این نانوحامل را به گونه ای طراحی کرده اند که می تواند دارو را مستقیم 
وارد سلول سرطانی کند؛ بنابراین اثرات جانبی دارو نظیر ریزش مو به حداقل می رسد. در این 
پروژه محققان از نقاط کوانتومی کربنی استفاده کردند. این نقاط قادراند وارد جریان خون 
شده و از سد سلولی عبور کرده و به محل مورد نظر برســد. با این کار می توان تومور مغز یا 

پارکینسون را درمان کرد.
این گروه تحقیقاتی نقاط کوانتومی را با عوامل کنتراســت دهنده ترکیب کرده و بعد آن را 
وارد بدن کردند. با این کار می توان مسیر حرکت دارو را در بدن رصد کرد. پزشکان می توانند 

دارو را مستقیم وارد تومور کنند و سپس با استفاده از اشعه ایکس حرکت آن را رصد کنند.
نارایانا می افزاید: »این نانوساختارها می توانند در عین درمان تومور اطالعات کاملی درباره 

تعامل دارو با تومور در اختیار پزشکان قرار دهند. این دارو به بیمار تزریق شده، بیمار به منزل 
رفته و بعد از چهار هفته برای تصویربرداری باز می گردد. سی تی اسکن نشان می دهد که آیا 
تزریق باید دوباره انجام شــود یا نه. تومور همانند درخت کریسمس می درخشد و پزشک 

می تواند درباره اثربخشی دارو قضاوت کند.«
این روش هنوز در مراحل اولیه بوده و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد تا بتواند تاییدیه سازمان 

غذا و دارو آمریکا را دریافت کند.
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 کاربرد نقاط کوانتومی کربنی برای رصد و درمان تومور سرطانی

رصد نانوذرات دارویی درون بافت های بدن کاری چالش برانگیز اســت. محققان هیدروژلی 
ساختند که می تواند با اجزاء مختلف بدن برهمکنش داده و در نهایت شرایط را برای مطالعه 

حرکت نانوداروها در بدن فراهم کند.
داروها ترکیبات شیمیایی هستند که می توانند روی بدن تاثیر منفی نیز داشته باشند. برخی 
مواد مورد استفاده در ساخت داروها اثرات منفی زیادی دارند و به همین دلیل باید در استفاده 
از آنها نکات بسیاری را مورد نظر داشــت. فناوری نانو می تواند برای کاهش تاثیر منفی این 

ترکیبات مورد استفاده قرار گیرد. نانوذرات یکی از این گزینه ها است. 
مدت هاست که محققان از نانوذرات به عنوان حامل دارو اســتفاده می کنند. رصد حرکت 
نانوذرات درون بدن کار ساده ای نیست و مســتلزم وقت و انرژی زیادی است. به طوری که 
پژوهشگران ناچار هستند زمان زیادی را به بررسی این موضوع بپردازند تا ببینند که نانوذرات 

چگونه در بدن حرکت می کنند. 
اخیر محققان مقاله ای در نشریه ACS Nano منتشر کردند که در آن روشی ارائه شده که با 
استفاده از آن می توان بافت ها و اندام ها را شفاف کرد تا بتوان به راحتی حرکت این ذرات را 
رصد کرد. در واقع با این روش رصد حرکت نانوذرات در بدن تسهیل می شود. پژوهشگران 
پروژه نانوســاختار را طراحی کردند که بتوانند ترکیبات مورد نظر آنها را به سایت بیماری 
منتقل کند. این نانوذرات می توانند بدون اثرات منفی، سلول های سالم را از گزند ترکیبات 

شیمیایی مصون دارد. 
در حال حاضر روش های مختلف وجود دارد که با اســتفاده از آنها می توان برهمکنش دارو 
دارو با بدن را مطالعه کرد اما تمامی آنها با محدودیت هایی روبرو هستند. یکی از محدودیت ها 
رگ های خونی هستند که ذرات از میان دیواره  آنها خارج می شوند. برای حل این مشکل این 
گروه تحقیقاتی هیدروژلی از جنس آکریل آمید ساخته وآن را به درون یک بافت تزریق کردند 

و سپس آن بافت را از بدن موش خارج کردند.
این ژل می تواند تمامی اجزاء بافت را به یکدیگر متصل کند و در این میان تنها لیپیدها که در 
واقع منشاء مات شدن بافت هستند باقی می مانند. این لیپیدها را نیز می توان در آزمایشگاه 

شست و در نهایت بافتی شفاف باقی بماند. با استفاده از این روش می توان نانوذرات را تا عمق 
یک میلیمتر مشاهده کرد که 25 مرتبه عمیق تر از روش های قبلی است.
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هیدروژلی که مطالعه نانوداروها در بدن را تسهیل می کند

اخبار محصوالت و کاربردها 
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حسگر کوانتومی که در دمای نزدیک به صفر کلوین کار می کند

محققان موسسه نانوســاینس سوئیس با همکاری پژوهشــگرانی از دانشگاه بازل موفق به 
ارائه روش جدیدی شدند که با استفاده از آن می توان از میدان های مغناطیسی در مقیاس 

نانومتری و در دمایی نزدیک به صفر درجه کلوین تصویربرداری کرد.
این گروه تحقیقاتی از اسپین های موجود در نوع خاصی از الماس برای این کار استفاده کردند. 
این الماس به عنوان حسگر کوانتومی در این پروژه به کار گرفته شده است. حسگر کوانتومی 
نوعی میکروسکوپ بوده که تصاویری از میدان مغناطیسی در ابررساناها ایجاد می کند که 
دقت باالیی دارد. با این روش می توان دیدگاه های جدیــدی در حوزه فیزیک حالت جامد 

ایجاد کرد.
نتایج این پروژه در قالب مقاله ای در نشریه Nature Nanotechnology منتشر شده است.

محققان این گروه به رهبری جورج اندرس روی مراکز خالی از نیتروژن )NV Centers( در 
الماس کار می کنند. این گروه سال هاست که از این مراکز برای ساخت حسگر دقیق استفاده 
می کنند. این مراکز در واقع نقص های طبیعی در الماس هســتند. الکترون های موجود در 
این حفره ها را می توان برانگیخته کرد و می توان با اســتفاده از نور آنها را دستکاری نمود. 
این الکترون ها حساسیت زیادی به میدان های مغناطیســی و الکتریکی دارند. این اسپین 
الکترون ها است که در اثر محرک خارجی تغییر می کند که با استفاده از روش های مختلف 

می توان آن را اندازه گیری کرد.
این گــروه تحقیقاتی یک حفــره را روی نوک میکروســکوپ نیروی اتمی قــرار دادند تا 
تصویربرداری از میدان مغناطیسی نانومقیاس زا انجام دهند. تا پیش از این، چنین کاری در 
دمای اتاق انجام شده بود و برای این که بتوان آن را در دمای نزدیک به صفر مطلق انجام داد 

باید میدان قدرتمندی اعمال شود. مواد ابررسانا تنها در حالتی که به دماهای پایین نزدیک 
به 200- سانتیگراد برسند خواص مورد نظر را خواهند داشت.

این گروه تحقیقاتی با استفاده از این روش، میکروسکوپی ســاختند که می تواند در دمای 
تقریبی 4 درجه کلوین تصویربرداری انجام دهد. آنها با این روش موفق به تصویربرداری با 

قدرت تفکیک 10 نانومتر شدند که از روش های قبلی 10 تا 100 برابر بهتر است. 
با این روش می توان از پارامترهای مختلف مواد ابررســانا آنالیز کمــی انجام داد. این یافته 
محققان یک گام بزرگ در مسیر فناوری حسگرهای کوانتومی است. این روش کاربردهای 

زیادی در زیست شناسی دارد.
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محققان دانشــگاه هاروارد برای اولین بار موفق شــدند اطالعاتی را روی ژنوم یک باکتری 
بنویسند. با این کار مسیر اســتفاده از باکتری ها و سلول های زنده به عنوان »هارد دیسک« 

هموار می شود.
این گروه نشان دادند که می توان برنامه ای را وارد ژنوم یک باکتری کرد، برنامه ای که توسط 
یک کامپیوتر قابل اجرا است. این گروه اطالعات 100 بایتی را در این باکتری ذخیره کردند. 

نتایج این پروژه در قالب مقاله ای در نشریه Science منتشر شده است.
پیش از این محققان موفق شده بودند که اطالعات را روی DNA سنتز شده در آزمایشگاه وارد 
کنند و از DNA برای ذخیره اطالعات استفاده کنند. اما آنچه که این پروژه را متمایز می کند 

این است که این بار محققان این کار را روی باکتری زنده انجام دادند!
بنابرایــن بایــد گفــت ایــن باکتــری کــه حــاوی اطالعــات مــورد نظــر 
می کنــد. تکثیــر  را  مــا  اطالعــات  واقــع  در  خــود  تکثیــر  بــا   اســت، 

البته پیش از این محققان برای وارد کردن اطالعات به سلول زنده اقدام کرده و موفق شده  
بودند تنها 11 بیت داده وارد سلول کنند. این مقدار داده، بسیار کمتر از چیزی است که بتوان 

به آن اطالعات گفته شود و به عنوان برنامه کامپیوتری از آن استفاده شود.
در این پروژه محققان از سیســتم ایمنی باکتری برای نگارش داده ها اســتفاده کردند. در 
باکتری ها، زمانی که یک ویروس به آنها حمله می کند اطالعات وراثتی ویروس در جایی روی 
DNA باکتری ذخیره می شود و این اطالعات به نسل بعد باکتری ها منتقل می شود. بنابراین 
برای همیشه این باکتری ها و نوادگان  آنها در چند نســل بعد، این نوع ویروس را به عنوان 

مهاجم خواهند شناخت.
این گروه تحقیقاتی دریافتند که اگر رشــته ای مشــابه با ژن های ویروس به ظرف کلونی 
باکتری ها افزوده شــود، آنها به ســرعت آن را بلعیــده و وارد ماده وراثی خــود می کنند. 
بنابرایــن برای نــگارش اطالعــات کافی اســت از ایــن ترفند بــرای وارد کــردن داده 
 اســتفاده کرد. این اطالعات در حافظــه ژنتیکی باکتری برای همیشــه باقــی می ماند.
نتایج یافته های محققان نشــان داد که اطالعات به صورت کامل وارد ژنوم همه باکتری ها 

نمی شود اما در هزاران بلکه میلیون ها عدد باکتری این اطالعات وجود دارد.

این گروه تحقیقاتی معتقد است که می توان بیش از 100 بیت داده را وارد این باکتری ها کرد 
و در نهایت از آنها به عنوان هارد دیسک استفاده نمود.
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 از باکتری ها می توان به عنوان »هـارد دیـسک« استفاده کرد

گوگل روشی جدید برای 
ساخت کامپیوتر کوانتومی 

ارائه کرد

گوگل راهبرد جدیدی برای ســاخت کامپیوتر 
کوانتومی ارائه کرده است. این شرکت با ترکیب 
راهبرد IBM و راهبرد مورد استفاده شرکت دی ویو 
)D-Wave( اقــدام به معرفــی روش »انیلینگ 

کوانتومی با پیچش دیجیتال« کرده است. 
راهبردهای مختلفی برای ساخت کامپیوترهای 
کوانتومی وجود دارد و در این بین شرکت ها در 
حال رقابت برای استفاده از راهبرد بهتر به منظور 
ساخت کامپیوتر کوانتومی هستند. گوگل اعالم 
کرد که با ترکیبی از چند روش، راهبرد جدیدی 
برای ساخت این سیستم ها بدست آورده است که 

می توان به نتایج مثبت آن امیدوار بود.
در این مقاله محققان چند موسســه تحقیقاتی 
و گوگل روشی موســوم به »انیلینگ کوانتومی 

با پیچش دیجیتال« را ابداع کردنــد. در این روش محققان راهبرد 
آنیلینگ کوانتومی را با مدل دروازه ای محاسبات کوانتومی ترکیب 
کردند و در نهایت نشــان دادند که می توانــد از مزیت هر دو روش 
اســتفاده کرد. کامپیوترهای کوانتومی از قابلیت های بسیار باالیی 
برخوردار هســتند. ریشــه این قابلیت در ویژگی  به نام برهم نهی یا 
سوپرپوزیشــن قرار دارد. در حالی که بیت های مورد اســتفاده در 
کامپیوترهای رایج می توانند صفر و یک باشــند، در کامپیوترهای 
کوانتومی کیوبیت ها هستند که عالوه بر صفر و یک، موقعیت دیگری 

را نیز می توانند داشته باشند.
 IBM یکی از شرکت های شناخته شده در حوزه محاسبات کوانتومی
است که اخیرا اعالم کرده کامپیوتر 5 کیوبیتی خود را به زودی عرضه 
خواهد کرد. در این فناوری،  IBM از مدل دروازه استفاده کرده است 
که در آن مدارها از اتصال کیوبیت ها ایجاد می شوند. یکی از مزیت های 

کلیدی این روش آن است که در آن اصالح خطا وجود دارد.

در سوی دیگر، شرکت دی ویو )D-Wave( قرار دارد که این شرکت 
از فناوری آنیلینگ کوانتومی برای محاسبات استفاده می کند. به این 
راهبرد، راهبرد آدیاباتیک گفته می شود که در آن از پایین ترین حالت 

انرژی استفاده می شود.
شرکت گوگل از ترکیب این دو روش استفاده کرده و راهبرد جدیدی 
ارائه کرده است. گوگل سیستم اصالح خطا را به راهبرد آدیاباتیک 
افزوده است. در واقع اصالح خطا را از مدل دروازه به راهبرد آدیاباتیک 

آورده است.
گوگل این راهبرد جدید را روی یک کامپیوتــر 9 کیوبیتی آزموده 
است. علیرضا شبانی از مهندسان شرکت گوگل در بخش الکترونیک 
کوانتومی درباره این دستاورد می گوید: » مزیت اصلی این سیستم 
آن است که می توان آن را از اثرات نویزی پیرامون مصون داشت که 

دلیل این امر استفاده از سیستم اصالح خطا است.
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 اپل به زودی از نانوسیم 
نقره در نمایشگرهای خود 

استفاده می کند

شــرکت اپل به زودی از فناوری نانوســیم نقره 
در نمایشگرهای خود اســتفاده خواهد کرد. این 
فناوری موجب انعطاف پذیری نمایشگرها و سبک 

شدن آن می شود.
شرکت تایوانی TPK یکی از پیمانکاران شرکت 
اپل است که برای این شرکت قطعات الکترونیکی 
تولید می کند. این شــرکت نمایشگر لمسی نیز 
برای اپل می سازد. این نمایشــگر لمسی نیاز به 
فرآینــدی دارد کــه در آن الیه هایی برای حس 
گرما و فشــار قرار داده شده اســت. این شرکت 
اخیرا اعالم کرده که فناوری جدیدی برای تولید 

نمایشگر برای اپل، به کار خواهد برد.
براســاس گزارشــی کــه این شــرکت منتشــر کرده بــه زودی 
نمایشــگری در محصــوالت اپــل بــه کار خواهــد رفــت که در 
آنهــا از فنــاوری نانوســاختارهای نقره اســتفاده خواهد شــد. 
 بــا ایــن کار می تــوان نمایشــگر انعطــاف پذیــر تولیــد کرد.

چانگ مدیر عامل این شرکت می گوید: " TPK بیش از 200 پتنت در 
اختیار دارد که همه آنها در حوزه فناوری نانونقره هستند. با این کار 
می توان جایگزینی برای اکسید قلع ایندیم ارائه کرد، ماده ای سخت 

که در حال حاضر در نمایشگرها استفاده می شود.«
چانگ معتقد است که تا دو سال آینده نمایشگرهای نانونقره احتماال 
جایگزین فناوری فعلی در بخش نمایشگر می شوند که ممکن است 
 TPK این جایگزینی حداکثر تا 3-5 سال آینده انجام شود. مشتریان
در نیمه دوم سال 2016 می توانند از نمایشگر جدید این شرکت که 

مجهز به فناوری نانونقره است، استفاده کنند.
این نمایشگر نانونقره  چه فایده برای اپل خواهد داشت؟

مواد شکننده نظیر اکسید قلع ایندیم در حال خارج شدن از گردانه 
رقابت  هســتند. الکترونیک انعطاف پذیر در حال ظهور اســت. این 
فناوری جدید می تواند دوام ادوات را افزایش دهد و همچنین قابلیت 
طراحی جدیدی در اختیار شــرکت ها قرار می دهــد. تصور کنید 
زمانی که تلفن همراه به زمین می افتد به صورت انعطاف پذیر عمل 

کرده و سالم بماند.
با افزایش دامنه استفاده از نانوسیم های نقره، محصوالت بیشتری از 
این فناوری بهره مند خواهند شد. با این فناوری تبلت ها و لپتاب ها 
نازکتر می شوند و می توان به نیاز بازار مبنی بر محصوالت نازک تر و 
سبک تر پاسخ داد. به دلیل انعطاف پذیری نانوسیم نقره می توان ادوات 
الکترونیکی قابل پوشیدن اســتفاده کرد و این فناوری در اینترنت 

اشیاء نیز مورد استفاده قرار گیرد.
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اخبار کسب و کار

ارائه نرم افزار شناختی به 
صورت منبع باز

سال  گذشته شــرکت IBM یکی از نرم افزارهای 
 Open( آنالیز شناختی خود را به صورت منبع باز
Source( در اختیــار عموم مردم قــرار داد. این 
نرم افــزار با نــام Spectrum Storage توســط 
بیش از 100 هزار ســرور در سراسر جهان مورد 
استفاده قرار می گیرد. پس از این کار، شرکت ها و 
سازمان های مختلف قادر به استفاده بیشتر از این 
نرم افزار شدند. در این راستا، شرکت IBM اعالم 
کرد که به زودی نرم افزارهای دیگری مربوط به 
ماشــین های با قابلیت یادگیری و نرم افزارهای 
شناختی را به صورت منبع باز عرضه خواهد کرد.

این شرکت سال گذشته اعالم کرد که یک میلیارد 
دالر روی تعریف مجدد نسل جدید نرم افزارهای 

این حوزه ســرمایه گذاری خواهد کرد. ایــن نرم افزارها می توانند 
دیدگاه های جدیدی به روی محققان باز کنند که در این مســیر از 
زیرساخت تعریف شــده نرم افزاری )SDI( بهره خواهند برد. SDI تا 

سال 2019 بازار 51 میلیارد دالری خواهد داشت.
برنارد اسپنج از مدیران بخش ذخیره تعریف شده نرم افزاری شرکت 
IBM می گوید: »تمامی سازمان ها به این حقیقت رسیده اند که داده ها 
مطالب ارزشمندی برای ارزیابی کسب و کار هستند و استخراج این 
مفاهیــم از دل این داده ها می تواند مزیت هــای رقابت پذیری برای 
 Spectrum Computing شرکت ها ایجاد کند. با استفاده از نرم افزار

می توان به شرکت ها در بهبود این فرآیند کمک شایانی کرد.«
براســاس اظهارات آی بی ام،  Spectrum Computing نســبت به 

فناوری  LSF  ، 5 برابر کارایی باالتری دارد. با این وجود این شرکت 
نرم افزار خود را به صورت منبع باز در اختیــار عموم مردم قرار داده 
است. نسخه جدید این نرم افزار از ســرعت باالتری برخوردار بوده و 
می تواند با اســتفاده از روش های مدیریت محاسبات خود اقدام به 
تسریع فرآیند پردازش کند. شــرکت IBM هنوز اعالم نکرده است 
که کدام عناصر مربوط به ماشین های با قابلیت یادگیری و ابزار انالیز 
شناختی را به صورت منبع باز در اختیار مردم قرار خواهد داد. تنها 
نکته ای که این شرکت اشاره کرده این است که یک قطعه کلیدی از 

سیستم Spectrum Conductor را منبع باز خواهد کرد.
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 نانوذراتی که برای درمان 
آسم همانند اسب تروجان 

عمل می کنند

دانشــمندان در تالش هســتند تا با استفاده از 
نانوذرات از حمالت آسم جلوگیری کنند. استفان 
میلر نویسنده اول مقاله و استاد میکروبیولوژی- 
ایمنولــوژی در در دانشــگاه نورس وســترن 
می گوید: »یافته های جدیــد، بیانگر یک روش 
دراز مدت موثــر و ایمن و مدرن بــرای درمان 
بیماران مبتال به مشکالت تنفسی و آلرژی های 
غذایی هستند. این روش جدید می تواند نیاز به 
اســتفاده دراز مدت از داروها را به منظور درمان 
آلرژی ریوی، مرتفع ســازد.« برای اولین بار این 
شــیوه برای ایجاد تلورانس در سیســتم ایمنی 
در بیماری های آلرژیک اســتفاده شد. این روش 
در بیماری های خــود ایمنی همچــون تصلب 
چندگانه و بیماری celiac اســتفاده شده است. 

مطالعه آلرژی آســم در موش انجام شده است اما اســتفاده از این 
فنــاوری در کلینیک ها بــرای بیماری های خود ایمنــی در حال 
گســترش اســت. فناوری نانوذره به صورت تجاری توسط شرکت 
Cour Pharmaceuticals Development گســترش یافته است 
Proceed�  که با میلر همــکاری دارد. نتایج این تحقیــق در مجله
 ings of the National Academy of Sciences چاپ شده است. 
میلر می گوید: »این روش درمانی، یک درمان جهانی است. بر اساس 
اینکه چه نوع آلرژی را می خواهید حذف کنید، شما می توانید نانوذره 
را با پروتئین موردنظر بارگذاری کنید.«  نانوذرات از یک پلیمر مورد 
تایید FDA )یعنی PLGA( تشکیل شده اند که شامل اسید الکتیک 
و اســید گلیکولیک اســت. هنگامی که نانوذرات بارگذاری شده با 
عامل  آلرژی زا درون جریان خون موش تزریق می شــوند، سیستم 
ایمنی متوجه آنها نمی شود؛ زیرا سیســتم ایمنی آنها را به صورت 
محموله های بی ضرر شناســایی می کند. در ادامه نانوذره و محموله 
مخفی آن توسط یک ماکروفاگ )نوعی تمیزکننده سلولی( مصرف 

می شوند. 

میلر می گوید: »ماکروفاگ عامل آلرژی زا یا آنتی ژن را به گونه ای به 
سیستم ایمنی معرفی می کند که گویی آنها ) عامل آلرژی( متعلق به 
ماکروفاگ هستند. و از این رو سیستم ایمنی به عامل آلرژی زا حمله 
نمی کند و سیستم ایمنی به حالت نرمال و طبیعی خود باز می گردد.«

عامل  آلرژی زا به درون ریه های موشــی که نسبت به یک پروتئین 
خاص آلرژی دارد و آنتی بادی هــای آن در جریان خون آن موجود 
هستند، تزریق می شود. در نتیجه موش دچار یک واکنش آلرژیک 
شبه آسم می شود. بعد از اینکه موش تحت درمان روش نانوذره ای 
قرار گرفــت، چنین واکنش هایی از آن مشــاهده نشــد. این روش 
درمانی دارای یک مزیت دیگر نیز است. این روش از طریق افزایش 
تعداد سلول های T شــکل منجر به یک سیستم دفاعی طبیعی تر و 
هماهنگ تر می شود. در حقیقت این روش منجر به غیرفعال سازی 
سلول های Th2 T که سبب آلرژی و انبساط ســلول های T سالم و 

خوب می شوند، می گردد.
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عرضه تجاری فناوری 
»ماشین با قابلیت یادگیری« 

به بازار

شرکت کوالکوم )Qualcomm( فناوری جدیدی 
به بازار ارائه کرده که در آن از شــبکه نرونی مغز 
انسان تقلید شده اســت. این فناوری در صورت 
استفاده در ادوات الکترونیکی موجب بروز قابلیت 

یادگیری در این ادوات خواهد شد.
شــرکت کوالکوم اخیرا اعالم کرد که شــرکت 
زیرمجموعــه اش به نــام کوالکــوم تکنولوژیز 
اولین ماشــین مجهز به هوش مصنوعی خود را 
راه اندازی کرده است. این ماشین که در آن از مدل 
شبکه نرونی این شرکت استفاده شده، از تراشه 
اسنپدارگون SoCs 820 بهره مند است. در حوزه 
علوم شناختی، شــبکه نرونی مصنوعی به مدلی 
گفته می شود که از شــبکه نرون های مغز الهام 

گرفته شده باشد.
گری بروتمن از مدیران این شــرکت می گوید: 

»با معرفی موتور پردازشگر نرونی، ما می توانیم از قابلیتی جدید در 
تلفن های همراه، اینترنت اشیاء و صنعت خودروسازی استفاده کنیم. 
این فناوری موجب افزایش کارایی سیستم ها و بروز قابلیت یادگیری 

در ماشین ها می شود.«
کوالکوم اعالم کرده که با این فناوری، این شرکت حضور خود را در 
بازار تقویت می کند و در نهایت فرصت های تازه ای ایجاد کرده است.
کوالکوم از این فرصت های جدید به نحوه مطلوبی اســتفاده خواهد 
کرد. بدیهی اســت که این شــرکت قصد دارد از این فناوری هوش 

مصنوعی در تولید تلفن های همراه با قابلیت یادگیری، اینترنت اشیاء 
و خودروسازی استفاده کند.

براساس اطالعات بدســت آمده از این شرکت و شرکت ثالثی که در 
این حوزه فعالیت داشته، این بازار طی 5 سال آینده با نرخ 18 درصد 
رشد خواهد داشت. این نرخ رشد از سوی شرکت کوالکوم اخیرا اعالم 
شده است. این شرکت انتظار دارد تا از این فرصت ها 2/5 میلیارد دالر 

درآمد در سال 2016 بدست آورد.
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همکاری انجمن دیابت 
آمریکا و IBM برای مقابله 

با دیابت

همکاری انجمن دیابــت آمریکا و شــرکت IBM می تواند به بهبود 
کیفیت زندگی بیماران دیابتی کمک کند. ایــن انجمن قصد دارد 
تا از محاسبات شناختی IBM برای کســب اطالعات بیشتر درباره 
ویژگی های دیابــت در هر بیمار و بهترین راه درمــان و کنترل این 

بیماری استفاده کند.
انجمن دیابت آمریکا )ADA( امیدوار است که از سیستم محاسبات 
شناختی بتواند برای حل مشکل میلیون ها مبتال به دیابت در آمریکا 
استفاده کند. این انجمن اخیرا همکاری درازمدتی با بخش سالمت 
واتسون شرکت آی بی ام )IBM Watson Health( آغاز کرده است تا 
بانک اطالعاتی این انجمن در اختیار سامانه شناختی واتسون قرار 
گیرد و از این راه پیشنهاد های موثری برای هر یک از بیماران مبتال 

به دیابت داده شود.
کلوین هاگمن مدیرعامل انجمن دیابت آمریکا می گوید: »این انجمن 
بیش از 75 سال است که از راهبرد مبتنی بر اطالعات برای مدیریت 
بیماری و درمان دیابت حمایت می کند. ما می دانیم که این راهبرد 
می تواند کیفیت زندگی افراد دیابتی را بهبود دهد و هزینه درمان آنها 
را نیزکاهش دهد. با ترکیب زیرســاخت های این انجمن و امکانات 
محاسبات شناختی شرکت  IBM، ما قادر خواهیم بود تا زندگی افراد 
دیابتی را بهبود دهیم و به محققان کمک کنیم دیدگاه بهتری نسبت 

به این بیماری داشته باشند.«
واتسون داده های مربوط به بیماران دیابتی را از بانک اطالعاتی این 
انجمن دریافت کرده و به افزایش کیفیت زندگی 29 میلیون دیابتی 

در آمریکا کمک می کند.
عالوه براین 29 میلیون نفر، 86 میلیون بیمار در مرحله پیش دیابت 
هستند که هزینه درمان آنها ساالنه 322 میلیارد دالر است که این 
رقم تقریبا 20 درصد تمام بودجه صرف شده در بخش سالمت است.

این پروژه به پزشــکان امکان می دهد تا دیدگاه های تازه ای درباره 
ویژگی های هر بیمار داشته باشند و از انها برای درمان بهتر بیماران 
اســتفاده کنند. این انجمن امیدوار اســت که با ایــن کار بتواند با 
استفاده از اطالعات بیماران، درمان هوشمندانه تری برای آنها به کار 
ببندد. پیش از این همکاری بین IBM و شرکت ایرلندی مدرتونیک 
)Medtronic( در حوزه دیابت اغاز شده بود که هدف از آن جمع آوری 
اطالعات مربوط به قند خون بیماران از طریق یک ابزار پوشیدنی بود 
تا خطر بروز افت قندخون در آنها مشخص شود. واتسون از الگوریتمی 
استفاده می کند که می توان با استفاده از ان تا سه ساعت قبل از افت 

قند خون، آن را پیش بینی کرد.
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 نقش کلیدی واتسون در 
IBM آینده

واتسون که از هوش مصنوعی برای معنا دادن به 
اطالعات عظیم بدون ساختار استفاده می کند، 
در زمینه محاسبات شناختی، پیشرو است. این 
فناوری به طور پیوســته برای برندهایی که به 
دنبال استفاده مناســب از اطالعات در بخش 

بازاریابی هستند، محبوب می شود.
بــا کمــک واتســون،  IBM تــالش می کند 
تا اســم و رســمی برای خود در زمینه توسعه 
کامپیوترهــای هوشــمند دســت وپا کنــد. 
چنیــن کامپیوترهایــی یــک نقش ســیار 
مهمی در آینــده بخصوص در هنــگام آنالیز 
 حجــم عظیــم اطالعــات، ایفــا می کننــد.

در حال حاضر IBM Watson نشان داده است 
که چقدر می تواند قدرتمند باشد ) برنده شدن در یک رقابت شطرنج 
با استاد بزرگ این رشته( و ذهن انسان را به چالش بکشد. صرف نظر 
از به چالش کشیدن انسان ها، فناوری هوش مصنوعی توانایی های 
خود را در زمینه بهداشت و ســالمت، داروسازی، سرمایه گذاری و 

تعلیم و تربیت گسترش داده است.
از ابتدای امســال،  IBM معامله های مربوط به واتسون و محاسبات 
 Health  Company شــناختی را متوقف کرده و در حال حاضر با
Bausch + Lomb همــکاری می کند که از هــوش مصنوعی برای 
جراحی های آب مروارید استفاده می کند. در سال گذشته 35 درصد 
از کل 81 میلیارد دالر سود شــرکت مربوط به تجارت محاسبات 
شناختی بوده است. با در نظر گرفتن این حقیقت که این حوزه دارای 
سریع ترین رشد بوده است، می توان انتظار داشت که اگر سرعت این 
رشد ثابت بماند، فروش ناشــی از این بخش، در چند سال آینده از 

تجارت اصلی شرکت بیشتر خواهد شد.
محبوب شدن سیســتم های شــناختی در جهان چیزی است که 
شرکت IBM شدیداً خواهان آن است و به آن نیاز دارد. در این صورت 
است که این شرکت می تواند خود را یک رهبر بدون رقیب در این 

عرصه، معرفی کند و از مزیت های اولین توسعه دهنده سیستم های 
کاربر پسند بودن، بهره برد.

یکی از موانع اصلی که IBM در جهت افزایش سود ناشی از تجارت 
شــناختی با آن روبرو است، هزینه ای است که شــرکت باید برای 
سیستم های در حال توسعه در زمینه های مختلف سرمایه گذاری 
کند. هزینه های صدور پروانه برای چنین سیســتم هایی بســیار 
باالست و بیشــتر از بودجه اکثر شرکت ها می باشــد. سخت افزار 

استفاده شده توسط واتسون در حدود 3 میلیون دالر ارزش دارد.
شرکت IBM پول وزمان بســیار زیادی برای توسعه و ارتقا واتسون 
خرج کرده است. اکنون زمان بازدهی برای جبران سرمایه گذاری 
هاســت. بدون هیچ گونه شــکی، ریســک هایی در ارتباط با بازار 
شناختی وجود دارد به خصوص این که این بازار هنوز در فاز توسعه 

قرار دارد.
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شرکت HP جزئیات بیشتری 
درباره عملکرد ممریستورها 

منتشر کرد

محققان شرکت HP با انجام آزمایش هایی نشان 
دادند که ممریســتورها در مقیــاس نانو متری 
چگونه کار می کنند. نتایــج این پروژه یک گام 
مهم در مسیر طراحی ادوات حالت جامد برای 
اســتفاده در حافظه کامپیوترهای نسل جدید 
است. نتایج این پروژه در قالب مقاله ای در نشریه 

Advanced Materials منتشر شده است.
ســوهاز کومــر از نویســندگان ایــن مقالــه 
می گوید: »ما نیاز به چنین اطالعاتی داشــتیم 
 تــا بتوانیم ممریســتورها را طراحــی کنیم.«

ممریستور ابزاری است که برای اولین بار در سال 
1971 به صورت نظری مطرح شد. این قطعه الکترونیکی ترکیبی 
از خازن، مقاومت و القاءگر است. در قلب این قطعه، دو الکترود قرار 
دارد که به صورت ساندویچی الیه ای از جنس اکسید فلزات انتقالی را 
محاط کرده اند. با اعمال ولتاژ مثبت و منفی، مقاومت در ممریستورها 
افزایش و کاهش می یابد. این رفتار شبیه به حافظه های غیرفرار نظیر 

فلش ها است.
در طول یک دهه گذشــته شــرکت HP روی طراحی و ســاخت 
این قطعات کار کرده است. از ســال 2009 این شرکت با استفاده 
از فناوری تابش اشــعه ایکس ســینکروترون، حرکــت اتم ها در 
ممریستورها را در طول سوئیچ کردن مورد مطالعه قرار داده است. 
جزئیات این ساز وکار برای تولید انبوه ممریستورها اهمیت زیادی 
دارد. در ســال های اخیر ممریستورها با اســتفاده از اکسیدهای 
تیتانیوم، تانتالیم و وانادیم ساخته شــده اند. مطالعات اولیه نشان 

داد که کنترل سوئیچ کردن در ادوات اکسید وانادیم ساده تر است.
این گروه تحقیقاتی موقعیت اتم های اکسیژن را قبل و بعد از سوئیچ 
کردن نشــان دادند. این گروه از میکروسکوپ اشعه ایکس عبوری 

روبشی برای مطالعه این ساختار استفاده کردند.
محققان دریافتند که اعمال پالس هایی با ولتاژ پایین، موجب تشکیل 
شدن یک مسیر رسانای کم عرض در طول ممریستور می شود. در 
طول اعمال پالس، اکســیژن از مســیر مورد نظر دور می شود و با 
عکس کردن ولتاژ ممریســتور به حالت اولیه باز می گردد که این 
کار با بازگشت اتم اکسیژن همراه است. بسته به پارامترهایی نظیر 
دامنه پالس ولتاژ، تغییر مقاومت ممریستور بین 10 تا 1 میلیون برابر 
خواهد بود. این تغییرات به حدی هســتند که می توان از آنها برای 

ساخت سیستم های تجاری استفاده کرد.
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عرضه رباتی که می تواند 
زبان انسان را یاد  بگیرد

شرکت IBM برای اولین بار روباتی مجهز به سیستم شناختی واتسون 
درکشور کره جنوبی عرضه کرد. این روبات در نمایشگاهی که اخیرا 
در کره جنوبی برگزار شــد، برای عالقه مندان عرضه شده و با زبان 
کره ای نیز با بازدیدکنندگان گفتگــو می کند. این روبات با توجه به 
بهره مندی از قدرت یادگیری زبان و حرکات انسان موفق به تکلم به 

زبان انسانی است.
با این وجود شــرکت IBM اعالم کرده که سیســتم های محاسبات 
شناختی نظیر واتسون در آینده بسیار نزدیک نمی توانند جایگزین 

انسان در انجام کارها شوند.
جیسون لئونارد از مدیران شرکت IBM می گوید: »اگر شما بخواهید 
واتسون را جایگزین انسان کنید نمی توانید آنچه را که از یک انسان 
انتظار داریــد از این روبات بخواهید. البته این روبات قادر اســت به 
سواالت بسیار ساده پاســخ دهد اما برای انجام فعالیت های پیچیده 
شــغلی، هنوز کارآمدی الزم را ندارد. در بســیاری از صنایع، کارها 
براساس یک روال تکراری انجام می شود و منطق مشخصی در کارها 
حاکم است. در چنین فضایی می توان از سیستم های شناختی نظیر 
واتســون اســتفاده کرد اما برای جایگزینی به جای انسان هنوز راه  

زیادی مانده است.«
این روبات ماحصل کار بخش SoftBank است که این بخش با توسعه 

محاسبات شناختی واتسون موفق به ارائه این روبات شده است.
شرکت IBM به دنبال توسعه واتسون اســت تا سیستمی با قدرت 
یادگیری تولید کند. در حال حاضر توجه زیادی از مردم دنیا به سوی 

فناوری DeepMind گوگل معطوف شده است.
لئونارد می گوید فناوری محاسبات شناختی روی کمک به انسان ها 

متمرکز است.

او می افزاید: »سیســتم های شــناختی می توانند قدرت تشخیص 
انسان را افزایش دهند اما نمی توانند جای انسان فکر کنند. آنها شما 
را یاری می کنند که بهتر بیاندیشید. برخالف انسان ها، سیستم های 
شناختی به سرعت قادر به پردازش اطالعات زیادی هستند. واتسون 
نه تنها می تواند از اطالعات دسته بندی شده استفاده کند بلکه می 
تواند اطالعات مربوط به زبان را نیز درک کند و می تواند ارتباط میان 

انسان ها را نیز بفهمد.«
با این فناوری می توان تعامل بهتری با مشتریان برقرار کرد. شرکت 
IBM  به دنبال اســتفاده از این فناوری در کسب و کار شرکت های 

مختلف برای بهبود کارایی آنها است.
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 گوگل و  NSA، رقابتی 
شانه به شانه برای دستبرد 

به اطالعات دیگری!

رقابتی جدی در حوزه ساخت کامپیوترهای کوانتومی در آمریکا وجود 
دارد. گوگل و آژانس ملی امنیت آمریکا در حال رقابت در این حوزه 
هســتند. هر یک قصد دارد تا اطالعات خود را از گزند دست درازی 

دیگری مصون دارد.
گوگل و آژانس ملی امنیت آمریکا )NSA( رقابت شــانه به شانه ای 
برای ساخت کامپیوتر کوانتومی دارند به طوری که هر یک در تالش 
هستند تا پیش از دیگری به این فناوری دست یابد تا بتواند از آن در 

برابر حمله سیستم های کدگذاری شده استفاده کند.
موضع گیری جدی میان گوگل و آژانــس ملی امنیت آمریکا وجود 
دارد. گوگل نگران است که NSA با دستیابی به فناوری کامپیوترهای 
کوانتومی درصدد دســتبرد زدن به اطالعات محرمانه این شرکت 
برآید و از آن ســو نیز NSA به دنبال ایجاد دیواری مطمئن پیرامون 

خود برای محافظت از دست درازی گوگل و شرکت های دیگر است.
گوگل اخیرا اعالم کرده که به تولید کامپیوتر کوانتومی بسیار نزدیک 
شده است. محققان این شرکت در آمریکا و اسپانیا موفق به آزمودن 
یک نمونه اولیــه از کامپیوترهای کوانتومی شــده اند که می تواند 
بسیاری از مشکالت موجود در مســیر تولید انبوه این سیستم ها را 

حل کند.
نمونه اولیه ای که گوگل ساخته از دو راهبرد مختلف بهره مند است. 
راهبرد اول این اســت که گوگل یک کامپیوتر با مدارهای دیجیتال 
می ســازد که در آن از بیت های کوانتومی )کیوبیت( استفاده شده 
 )AQC( است. راهبرد دوم، استفاده از محاسبات کوانتومی آدیاباتیک

است.
در حالت اولی از روشــی مشابه پردازشــگرهای کالسیک استفاده 
شده به طوری که روش اصالح خطای مورد استفاده در سیستم های 
کالسیک در کامپیوتر کوانتومی نیز استفاده می شود. این روش تنها 
 )AQC( برای چند کیوبیت قابل پیاده سازی اســت. در حالت دوم
از گروهی از کیوبیت ها برای پردازش اطالعات اســتفاده می شــود 

که برهمکنش میان گروه ها برای حل مســئله، مورد استفاده قرار 
می گیرد.

گوگل اخیرا به دنبال اســتفاده از روش اصالح خطای کالسیک در 
سیستم AQC است. در صورتی که بتواند این دو را با هم ادغام کند 

آنگاه سامانه ای برای اصالح خطای کوانتومی دارد.
گوگل وعده ســاخت کامپیوتر کوانتومی با 40 کیوبیت را طی چند 

سال آینده داده است.
از سوی دیگر NSA دارای فناوری اســت که می تواند سیستم های 
امنیتی شرکت های IT را بشکند. این فناوری به عنوان تهدیدی برای 

شرکت هایی نظیر گوگل محسوب می شود.

http://nbic.isti.ir/news/54872  : منبع

اخبار کسب و کار
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 جایزه موسسه فایمن به استاد رشته محاسبات کوانتومی رسیدگردهمایی دانشمندان حوزه زیست مواد مهندسی شده در مونترال

چقدر ایده آل است اگر غضروف بتواند بدون روش های تهاجمی خود را ترمیم کند؟ چقدر 
خوب می شد اگر می توانســتیم ارگان های داخلی را با یک چاپگر سه بعدی چاپ کنیم؟ 
این عبارات مشابه نوشته های یک فیلم علمی تخیلی است اما جالب است بدانید که این ها 

بخشی از موضوعات دهمین جشنواره جهانی زیست مواد در مونترال کاناداست.
پاول ســانتیره اســتاد زیســت مواد دانشــگاه تورنتو می گوید: »این زمینه تحقیقاتی 
بعد از جنگ جهانی دوم شــروع شــد و جراحان برای بازگشــت عملکــرد مکانیکی 
 در ســربازان مصدوم بــا خلق و ابداع مــواد جایگزین بســیار خالقانه عمــل کردند.«

در این جشنواره در حدود 4000 دانشــمند، پزشک و محقق از 60 کشور جهان دور هم 
جمع شدند و در حدود 3300 یافته جدید از آخرین یافته های خود در زمینه زیست مواد 

و پزشکی را ارایه دادند.
موضوعات ارایه شده در این جشنواره به عنوان مثال شامل موارد زیر است: ساخت سه بعدی 
یک گوش، پا یا دیگر ارگان ها با استفاده از پالستیک، مهارکردن نانوفناوری برای انتقال 
داروها با دقت به بافت های سرطانی و فناوری احیاکننده که در آن زیست مواد برای ترمیم، 
درمان یا کمک به رشد استخوان، غضروف، پوست و رگ های خون مهندسی می شوند. 
ســانتیره می گوید: »ما می توانیم تمام رگ های خونی را دوباره بسازیم. البته ما هنوز بر 
روی سرخرگ ها مطالعه می کنیم اما مطمئن هستیم که با گذشت زمان به این موفقیت 
دست خواهیم یافت. ما می خواهیم از مواد جدیدی استفاده کنیم قبل از اینکه بیماری 

مزمن شود.«
این جشنواره هر چهار ســال یکبار برگزار می شــود و بهترین های جهان در آن شرکت 
می کنند. یک گروه از پلی تکنیک مونترال با هدایت بوشمن در این جشنواره شرکت کرده 
است که یک رهبر جهانی در زمینه استفاده از هیدروژل ) یک پلیمر که همانند تاندون ها 
عمل می کنند( است. همچنین مریم تبریزیان از دانشکده مهندسی زیست مواد دانشگاه 
McGill  بر روی پزشکی احیاکننده، نانوپزشــکی و ابزارهای محاسباتی آزمایشگاه روی 

تراشه متمرکز شده است.
یکی از ابزارهای آزمایشگاه روی تراشه شامل سطوح پوشش یافته با زیست مواد هستند که 
می توانند به سرعت عفونت را در یک قطره خون تشخیص دهند. شما می توانید به راحتی 
یکی از آنها را در دست بگیرید و جابجا کنید. شما در بیابان افریقا هم می توانید از این ابزار 

استفاده کنید و اطالعات را به یک مرکز ارسال کنید و تشخیص را دریافت کنید.
در این جشنواره کارگاه های بســیاری درباره مهندسی بافت، زیســت مواد برای چاپ 
سه بعدی، مواد قابل تزریق برای سلول درمانی، داربست های ساختمانی برای رشد بافت 

و غیره برگزار شد.
انتظار می رود که  بازار زیست مواد در چهار سال آینده به 130 میلیارد دالر برسد. 

http://nbic.isti.ir/news/54756  :منبع

دو جایزه بین المللی فایمن، که به افتخار ریچارد فایمن به نام او نام گذاری شده اند، هر ساله 
در زمینه های نظری و تجربی به محققانی اعطا می شود که کار آنها موید بیشترین پیشرفت 

در زمینه ساخت مولکولی باشد.
ســیمونز، اســتاد و مدیر مرکز عالی فناوری محاســبات و اطالعات کوانتومی دانشگاه 
اســترالیایی UNSW، بخاطر تحقیقات در زمینه جدیــد اتمی-الکترونیک ) ابزارهای 
الکترونی اتم مقیاس( که خود او ایجاد کرده است، موفق به دریافت جایزه تجربی فایمن 

شده است. 
گروه تحقیقاتی او، تنها گروه در سرتاسر دنیاســت که قادر به ساخت ابزارهایی با دقت 
اتمی در سیلیکون است. آنها اولین گروه در دنیا بودند که موفق به تولید ترانزیستورهای 
تک اتمی شــدند. همچنین آنها موفق به تولید نازک ترین سیم های هادی ساخته شده 

از سیلیکون شدند که پهنای آن، تنها در حدود چهار اتم فسفر و ارتفاع آن یک اتم است.
جولیا بوسمن رئیس موسسه دوراندیشــی می گوید: »این جایزه پنج هزار دالری سبب 
تشویق و ترغیب بیشتر دیگر محققان خواهد شد. ما اعتقاد داریم که نوآوری های بزرگی 
را می توان در مقیاس نانو کشف کرد.« سیمونز می گوید: »من از دریافت این جایزه بسیار 
خوشحال هستم. فایمن زمانی می گفت: آنچه را که نمی توانم بسازم، آن را درست متوجه 
نشــده ام. با ســاخت ابزارهای الکترونیکی به صورت اتم به اتم، ما درک بسیار جامع از 
چگونگی رفتارهای دنیا در مقیاس اتمی بدست می آوریم که بسیار جالب و هیجان انگیز 

است.«
در حال حاضر سیمونز، مدیر CQC2T است و بیش از 180 محقق در شش دانشگاه استرالیا 
را رهبری می کند. در گذشــته او دو جایزه کمک  تحصیلی فدراسیون شورای تحقیقات 

استرالیا را دریافت کرده بود.
همچنین سیمونز بخاطر تحقیقات مهم در فیزیک موفق به دریافت مدال پاوسی آکادمی 
علوم استرالیا درســال 2005  و مدال Thomas Ranken Lyle )2015( شده است. در 
سال 2012 به عنوان دانشمند برتر این دانشگاه انتخاب شد و در سال 2015 نیز موفق به 

دریافت جایزه Eureka شد.
در آوریل امســال، مالکولم تورنبول، نخســت وزیر استرالیا آزمایشــگاه های محاسبات 
کوانتومی جدیدی در UNSW افتتاح کرد و از زحمات سیمونز به عنوان دانشمند و مدیر 

CQC2T تشکر و قدردانی کرد.

http://nbic.isti.ir/news/54885  :منبع

مقاالتاخبار رویداد

همگرایی نانوفناوری و علوم عصبی
مترجم: ابوالفضل آذرنیا

دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
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بر اساس برآوردهای سیسکو5، تعداد کاربران اینترنت در سال 
2012 بیش از 2/3 میلیارد نفر بوده اســت و تا سال 2017 
به 3/6 میلیارد نفر خواهد رســید. عالوه بــر این، تلفن های 
هوشــمند، بخش مهمی از زندگی ما را تشــکیل می دهند 
)شــکل 1 مربوط به تصاویری اســت که از مراسم تحلیف 
رئیس جمهور اوباما در ســال 2009 و 2013 منتشــر شده 
اســت(. تلفن های همراهی که قابلیت اتصال به اینترنت را 
دارند، دسترســی به اطالعات مختلفی نظیر نقشه ها، آب و 
هوا، و ترافیک را امکان پذیر می ســازند و ما را در مدیریت و 
کنترل برنامه های زمانی خود یاری می کنند. این تغییر عمیق 
در شیوه زندگی امروزی، مرهون تکامل رایانه هایی است که 

دوران ساز ترین اختراعات در قرن بیســتم و شاید کل تاریخ 
بشریت به شمار می روند.

امروزه رایانه ها می توانند در بسیاری از فعالیت های عمومی 
مرتبط با بانک، بیمارستان، دولت و مدرسه، و نیز حل و فصل 
بسیاری از مسائل پیچیده نظیر مسائل علمی، پیش بینی آب و 
هوا، آزمایش های اتمی مجازی و غیره به انسان کمک کنند. از 
این رو، زندگی های امروزه به طور مستقیم تحت تأثیر رایانه ها 

قرار دارد. با مرور زمان، ما بیشتر به آنها متکی می شویم.
با این حال، هنوز اســتفاده از رایانه ها به دلیل نقص آنها در 
استدالل و شناخت، پر زحمت است. از این رو، امروزه تمایل 
زیادی به ساخت هوش ماشینی وجود دارد. بهترین راه حل 

برای غلبه بر نواقص یاد شده، همگرایی فناوری بسیار پیشرفته 
نانو با علوم عصبی است که امکان عملکرد شبه انسانی را برای 

رایانه های فعلی فراهم می کند.
روکو و همکاران )2013(، زمینه های اصلی تحقیق و توسعه 
برای دولت در »حــوزه همگرایی دانش، فنــاوری، و جامعه 

)CKTS6(« را به شرح زیر پیشنهاد دادند:
ـ جامعه شناختی و سالمت مادام العمر

ـ ایجاد زیرساخت های NBIC به طور گسترده
ـ افزایش توانمندی های انسانی

ـ همگرایی پیرامون زیست پزشکی
ـ سیستم زمین7 پایدار

  مقدمه

چکیده

روکو1 و همکاران در ســال 2013، همگرایی فناوری نانو با 
فناوری زیستی، فناوری اطالعات و فناوری شناختی )انبیک( 
را به عنوان یکی از زمینه های اصلی در علم و فناوری معرفی 
کردند و فهرســتی از 20 ایده آرمانی را برای 10 تا 20 سال 
آینده ارائه نمودند. بر اســاس ایده های مطرح شــده، انتظار 
می رود که به واسطه پیشرفت های حوزه NBIC، در 20 سال 
آینده شاهد پیداش روبات های هوشمند انسان نما، تلفن های 
هوشــمند با قابلیت ترجمه همزمان زبان ها و ابررایانه های 
جیبی باشیم. برای دســتیابی به چنین چشم اندازی، کلیه 

سیســتم های پردازنده باید انعطاف پذیر، قابل حمل، دارای 
قابلیت خود برنامه سازی، به هنگام2 و حتی خود یادگیرنده 
باشــند. با این حال، همان طور که بر اســاس قانــون مور3، 
کوچک ســازی دســتگاه های الکترونیکی ادامــه می یابد، 
امروزه اســتفاده از نانوالکترونیک برای ساخت سیستم های 
پردازنده نسل آینده، به دلیل مصرف بســیار باالی انرژی و 
محدودیت های مربوط به فناوری، عملی نیســت. بنابراین، 
معماری و نحوه عملکرد ترانزیستورهایی که در سیستم های 
پردازنده امروزی مورد استفاده قرار می گیرند می بایست بهبود 

یابند و در ساخت آنها از مغز انسان الگو برداری شود. متأسفانه 
روشن نیست که فعالیت های عصبی در مغز انسان چگونه به 
فرآیندهای شناختی خاص نظیر یادگیری و استدالل منجر 
می شوند. از این گذشــته، انتظار می رود که همگرایی علوم 
عصبی با فناوری نانو، بشر را در ساخت تراشه هایی یاری کند 
که ایده طراحی آن ها از سیستم عصبی بدن انسان گرفته شده 
و معموالً در ساخت رایانه های عصبی4 )که بر اساس بازخورد 
فعالیت ها و ساختار عصبی بدن انســان کار می کنند( مورد 

استفاده قرار می گیرند.

شکل 1- تصاویری از مراسم تحلیف رئیس جمهور اوباما در سال 2009 و 2013.

حوزه های تحقیق و توسعه )R&D( که به دنبال افزایش رفاه 
انسانی هســتند، بدون پیشرفت هوش ماشــینی، غیرقابل 

دسترس می شوند.
نرم افزارهای Siri اپــل و Google Now، مثال های خوبی از 
سیستم های تشخیص صدا هستند. این مفهوم برای اولین بار 
در سال 1968 در فیلم » ادیسه فضایی : 2001« معرفی شد. 
با این حال، به دلیل ناتوانی در مدیریت بســتر در حال تغییر 
محیط پیرامون )تلفن های همراه( محدودیت هایی نیز وجود 
دارد. برای نمونه، اگر بخواهید با استفاده از نرم افزار Siri، رزرو 
مسافرتی انجام دهید، تلفن هوشمند باید بتواند بهترین پرواز و 
هتل مورد نظر شما و وضعیت رزرو جاری را بر مبنای داده های 

آنی و لحظه ای شناسایی کند. آیا این امکان وجود دارد که تلفن 
هوشمند فعلی شما چنین فعالیت هایی را انجام دهد؟ تلفن های 
هوشــمند فعلی، تمام دانش تخصصی مورد نیاز برای انجام 
این قبیل از کارها را ندارند. عالوه بر این، ناتوانی در به دســت 
آوردن داده های آنی و لحظه ای، محدودیت دیگری است که 
با آن روبرو هستیم؛ زیرا ممکن نیست که قدرت محاسباتی و 
ظرفیت داده ای ابررایانه های موجود در مراکز داده، با تقاضای 
کاربران سراسر دنیا متناسب شود. با وجود این محدودیت ها، 
تشــخیص صدا در کنار فناوری های دیگر نظیــر رایانه های 
پوشیدنی، تلفن های همراه هوشمند، خودروهای بدون راننده، 
و »اینترنت اشیاIoT( 8(« ، از جمله حوزه های کاربردی مربوط 

به هوش مصنوعی )AI( است که با اســتفاده از نرم افزار های 
ساخت انسان عملیاتی می شود. 

هنگامی که ابررایانه IBM به نام Deep Blue با سرعت پردازش 
11/38 گیگافالپ9، در سال 1997، قهرمان شطرنج جهان، 
»گری کاسپاروف« را شکســت داد، پیشرفت عملکرد رایانه، 
جهان را شوکه کرد. باز در ســال 2011، هنگامی که ابررایانه 
IBM به نام Watson با سرعت پردازش 80 ترافالپ، قهرمانان 
بازی فکــری جپردی10 را شکســت داد، بار دیگر شــگفتی 
آفرید. این دو دوره طالیی، تنها دو نمونه از نحوه تحقق هوش 
ماشینی در دنیای واقعی اســت. امروزه، دسترسی به این نوع 
از سیســتم های هوشــمند با قابلیت یادگیری، تشخیص و 

زمان رسیدن به آستانهدالیل فیزیکیموانع فنی

برای ترانزیستورهای کوچکتر از 5 نانومتر غیر قابل قبول تغییرات، ویژگی ها و اندازه
پس از 2020است.

مربوط به جریان نشتی، چگالی سلول، انرژی سوئیچ و اتالف گرما
قباًل اتفاق افتاده است.معماری ون نیومن17

14nm  در ابعاد کمتر از EUV نبود منبع انرژی بادوام برای تأمین توان عملیاتی مورد نیازعدم امکان لیتوگرافی
زمان عملیاتی کردن این رویکرد تا سال 2014، به منظور 

توسعه موارد جایگزین برای EUV، چندین بار به تعویق افتاده 
است.

MOSFET جدول 1- توقف روند کوچک سازی

تصمیم گیری، برای ما بسیار آسان است. با این حال، نمی توان 
سیستم هایی نظیر Deep Blue و Watson را در سایر حوزه ها 
بکار گرفت، زیرا قابل حمل و نقل نیســتند. برای نمونه، این 
رایانه ها نمی توانند خودروهای بدون راننده را برانند و از همه 
مهم تر، توانایی درک مفاهیم معنایی )انتزاعی( یا استدالل و 
انجام فعالیت های تصمیم گیری بر مبنای داده های جمع آوری 

شده از محیط های گوناگون را ندارند.
ربات یکــی از بهترین کاربردهای هوش مصنوعی به شــمار 
می رود. دانشــمندان روباتیک، بخش اعظــم تمرکز خود را 
به مدلسازی »منطق استدالل و تشــخیص« بر اساس زبان 
برنامه نویسی معطوف کرده اند. آن ها بر این باورند که ربات ها 
می توانند در صورت تجهیز شــدن به اطالعات کافی در مورد 
فعالیت های مختلف انســانی و قدرت استدالل منطقی برای 
پردازش این اطالعات، همانند انسان ها فکر کنند. از چندین 
دهه گذشــته تاکنون، همه تالش ها برای اســتفاده از هوش 
مصنوعی در ربات ها - به استثنای چندین فعالیت انسانی مانند 
شطرنج و بازی های فکری- در حالت کلی به شکست منتهی 
شده اند. برای نمونه، برخی افراد تصور می کنند که فعالیت های 
روزمره مانند آشپزی برای ربات ها کار آسانی است؛ در حالیکه 
هنر آشپزی مســتلزم خالقیت همراه با غریزه چشایی است. 
این غریزه از ابتدای پیدایش هوموسیپین ها11 در 200،000 
سال پیش، نسل به نسل، از انسانی به انسان دیگر ارث رسیده 
است. با این حال، ربات ها به دلیل تفاوت در روش های پردازش 
داده های ورودی، فاقد این غریزه هســتند. انسان ها از طریق 
تجربه می آموزند اما ماشین ها این توانایی را ندارند. اگر یکی از 
نویسندگان داستان های علمی-تخیلی مانند ایساک آسیموف 
دوباره زنده می شد، از اینکه می دید ربات های خدمتکاِر شبیه 

به انسان هنوز به وجود نیامده اند، سرخورده می شد.
امروزه می دانیم که دستیابی به سیستم های هوشمندی که 
از نظر عملکرد با انسان ها قابل مقایسه باشند تا چه حد دشوار 
است. با این وجود، در گذشته، طرفداران حوزه هوش مصنوعی، 
بیش از حد به کارهای شــدنی در رابطه بــا هوش مصنوعی 
خوش بین بودند. هربرت ســایمون12 که یکی از پیشــگامان 
حوزه هوش مصنوعی و یکی از برندگان جایزه نوبل اســت، 
در ســال 1957 دو پیش بینی انجام داد: )الف( اغلب نظریات 
روانشناسی به شکل برنامه های کامپیوتری در خواهند آمد؛ و 
)ب( کامپیوتری در سال 1967، قهرمان شطرنج جهان خواهد 
شــد. از این دو پیش بینی تنها ادعــای دوم و آن هم با تاخیر 

سی ساله در ســال 1997 به واقعیت پیوست. سایمون کمی 
بعد تر در سال 1975، بار دیگر تأکید کرد که تا 20 سال آینده، 
ماشین هایی شبیه به انسان توسعه خواهند یافت که باز نیاز به 
پیشرفت دارند. یکی دیگر از پیشگامان هوش مصنوعی به نام 
ماروین مینسکی13 که در آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشگاه 

MIT کار می کرد، در سال 1970 پیش بینی کرد که تنها تا 8-3 
سال دیگر، ماشین ها، هوش انسان معمولی را خواهند داشت. 
از آن زمان تاکنون، مینسکی موضع خود را به شدت تغییر داده 
است و به یکی از منتقدین هوش مصنوعی تبدیل شده است. 
او تصریح کرد که »امروزه شما دانشجویانی را می بینید که با 
ربات هایی که بسکتبال یا فوتبال بازی می کنند هیجان زده 
می شوند و برای شما شکلک در می آورند. اما این دانشجویان 

ربات ها را هوشمند تر نمی کنند« )میشالوفسکی14، 2013(.
ربات هــا محدودند، زیرا تنهــا کارهای برنامه ریزی شــده یا 
دســتورات ورودی را انجــام می دهند. عالوه بــر این، فاقد 
توانایی های یادگیری و استدالل هستند. در سال 1956، برخی 
از پیشتازان حوزه هوش مصنوعی نظیر سایمون و مینسکی، 

»کنفرانس دارتموس15« را برگزار کردند تا درباره راهکار ایجاد 
هوش مصنوعی، تبادل نظر کننــد. آن ها فکر می کردند که با 
استفاده از مدل سازی ریاضی، ایجاد سیستم های هوشمندی 
که از مغز انســان الگوبرداری می کند، امکان پذیر خواهد بود. 
در آن زمان، حل مسائل ریاضی و بازی شطرنج به نظر از جمله 

سخت ترین و پیچیده ترین فرایندهایی بودند که مغز انسان قادر 
به انجام آن ها است و از این رو پیشگامان عرصه هوش مصنوعی 
بر این باور بودند که اگر بتوان این مسائل را با قواعد مدلسازی 
حل کرد، انجام کارهای روزمره فوراً قابل حل خواهد بود. در 
ابتدا به دلیل نتایج برتر رایانه ای در حل مسائل پیچیده ریاضی 
نسبت به انســان، به نظر می آمد که مدل هوش مصنوعی به 
خوبی پاسخ می دهد. انجام کارهای ریاضی به جای نیاز به هوش 
پیشرفته، به پردازش بولین16 نیاز دارد. از این رو، ممکن است 
رایانه ها در آن حوزه به خصوص پیشرفت کنند، اما این موضوع 
در مورد کارهای روزمره صادق نیست. در واقع، تحقق هوش 
مصنوعی به این سادگی نیست که پیشتازان هوش مصنوعی 

در ابتدا گمان می کردند.
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با این وجــود، در چند دهه گذشــته، پیشــرفت های قابل 
توجهی در رشته های مرتبط با هوش مصنوعی به دست آمده 
است. در علوم عصبی، دانشــمندان در مورد اینکه »تعامل 
نورون ها و سیناپس ها چگونه می تواند به یادگیری و استدالل 
منتهی شــود؟« دانش و اطالعات قابل مالحظه ای کســب 
کرده اند. دانشمندان علوم کامپیوتر با استفاده از ابررایانه ها، 
سازوکارهای عصبی را شبیه ســازی کرده اند تا اطالعاتی در 
مورد رفتار نورون ها به دســت آورند. مهندسان برای تقلید 
از نورون و ســیناپس هایی با چگالی بیشتر و انرژی مصرفی 
کمتر، پیشرفت های قابل توجهی در نانوالکترونیک به وجود 

آورده اند.
اگرچه ماشین های امروزی به اندازه انسان ها هوشمند نیستند، 
اما با اســتفاده از ابررایانه ها و نرم افزارهــا می توانند کارهای 
خاصی را انجام دهند. چنین دستاوردی مرهون پیشرفت هایی 
است که در فناوری مواد نیمه هادی پس از قانون مور در 50 
سال گذشــته، امکان پذیر شده اســت. با این حال، به دلیل 
مشکالتی که در حوزه فناوری در 5 تا 10 سال آینده ممکن 

است به وجود آید، نمی توان انتظار داشت که کوچک سازی گام 
به گام ادوات الکترونیکی، با روند کنونی ادامه یابد.

سه مانع اصلی بر سر راه کوچک سازی ادوات الکترونیکی به 
منظور افزایش چگالی و سرعت تراشه های الکترونیکی وجود 
دارد )به جدول 1 مراجعه کنید(. اولین مانع، تغییرات غیر قابل 
قبولی است که در ویژگی های منحصر به فرد ماده با کوچکتر 
شدن مداوم ترانزیستورها به وجود می آید. به طور کلی، اعتقاد 
عمومی بر این اســت که تولید انبوه تراشه های متراکم برای 
ترانزیستورهای کوچکتر از nm 5 امکان پذیر نیست. مانع دوم، 
ســاخت ادوات الکترونیکی در ابعاد نانو با استفاده از تکنیک 
لیتوگرافی اســت. اشــعه فرابنفش پرانرژی )EUV(، گزینه 
قدرتمند ویا تنها گزینه برای لیتوگرافی نســل جدید )کمتر 
از 14nm( به شمار می رود. با این حال، به دلیل در دسترس 
نبودن منابع نوری، امکان تولید انبوه ادوات با استفاده از این 
روش هنوز وجود ندارد. بدتر آنکه با توجه به ابعاد کوچکترین 
الگوهای موجود و توان عملیاتی پایین، امــکان تولید انبوه 
برای لیتوگرافی نسل بعدی نیز وجود نخواهد داشت. در طی 

10سال آینده یا بیشتر، به دلیل نبود تمهیدی برای مدیریت 
اتالف گرما، دمای سطحی تراشــه ها به دمای 6500 درجه 
کلوین )دمای سطح خورشید( خواهد رسید. مورد مشابهی 
در دهه 1980 اتفاق افتاد. در آن زمان معلوم شــده بود که 
ترانزیستورهای دو قطبی، میزان بسیار زیادی انرژی مصرف 
می کنند و به همین دلیل، این ترانزیســتور ها برای کاهش 
مصرف انرژی، با CMOS جایگزین شــدند. از این رو، کاهش 
مصرف انرژی چالش عمده ای برای سیســتم های پردازنده 
آینده خواهد بود. به عبارت دیگر، کارایی مصرف انرژی اساساً 
توان پردازش کامپیوترها را محدود می کند. هنوز قرار نیست 

راهکاری برای غلبه بر این موانع پیدا شود.
عالوه بر این، ابعاد ادوات الکترونیکی مبتنی بر فناوری سوئیچ، 
به دلیل اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، از نظر فیزیکی محدود 
می شــوند. به خصوص، به دلیل محدودیت هــای حرارتی و 
کوانتومی مشخص شده اســت که 1/5 نانومتر، حد فیزیکی 
ادوات الکترونیکی مبتنی بر فناوری سوئیچ از جنس هر نوع 

ماده دلخواهی است )ژیرنوف و همکاران، 2003(.

ضرورت الهام گیری از سیستم های عصبی در نانوالکترونیک برای ساخت سیستم های هوشمند

محاســبه متوالی داده های ورودی با ســرعت بــاال، یکی از 
ویژگی های کامپیوترهای دیجیتال به شــمار می رود. با این 
حال، نقص اصلی این سیســتم ها، مصرف باالی انرژی است. 
برای نمونه، ابررایانه ای که با چند ده پتا فالپ )1015 فالپ( 
کار می کند، به چند ده مگاوات برق نیــاز دارد اما رایانه های 
اگزافالپــی )1018 فالپ( که انتظار می رود تا ســال 2019 
توسعه یابند، نیازمند 1/3 گیگاوات برق هستند )مک مورو18، 
2013(. بر اساس محاسبات سر انگشتی، یک مگاوات معادل 
توان الکتریکی مورد نیاز برای 1000 واحد مســکونی است. 
بنابراین، 1/3 گیــگاوات برابر توان الزم بــرای 1،300،000 
واحد مســکونی یا 1/5 برابر تعداد واحدهای مسکونی ایالت 

لس آنجلس در کالیفرنیا است.
دلیل مصرف باالی انرژی در این سیستم ها، ماهیت معماری 
ون نیومن در رایانه های دیجیتالی است. در این نوع معماری، 
حافظه ای کــه برنامه و داده ها را در خــود ذخیره می کند، به 
صورت فیزیکی، از CPU جدا شده اند. برنامه و داده ها باید برای 
هر محاسبه ای به صورت مستمر بین حافظه و CPU جا به جا 
شــوند. این کار موجب ایجاد گلوگاه ون نیومن19 می شوند. 
اگرچه کامپیوترهای چند هســته ای می تواننــد به صورت 
همزمان چندین داده مختلف را پــردازش کنند، اما هنوز بر 
مبنای معماری ون نیومن از اصول مشابهی پیروی می کنند. 
الزم به ذکر است که ســیناپس های مغز انسان، فعالیت های 
خود را با سرعت Hz 100 انجام می دهند. از این رو، اگر کلیه 
سیناپس ها )که تعداد آن ها در مغز انسان حدوداً 1015 است( 
در محاسبات مشارکت کنند، امکان انجام 1017 محاسبه در 
ثانیه فراهم خواهد شد. چنین سرعت محاسبه ای، حدود 10 
برابر سرعت سریع ترین ابررایانه های موجود در جهان است. 
 ،CMOS عالوه بر این، محاسبات با استفاده از مدارهای مجتمع
در کارهای انسانی نظیر تشخیص الگو، تطبیق پذیری و تلرانس 
خطا کارآمدتر است. بنابراین، تقلید از ذهن انسان، با توسعه 
ســخت افزارها، اولین پیش نیاز برای ســاخت موفقیت آمیز 
سیســتم های هوش مصنوعی با پایین ترین توان مصرفی به 

شمار می روند. 

چند تفاوت اصلی بین رایانه و 
مغز انسان وجود دارد. در حال 
حاضر، بیشترین میزان تراکم 
حافظه فلش NAND، معادل 
128 گیگابایت و یا به عبارتی 
cm2/1011 اســت. سیناپس 
مغز انســان نوعــی حافظه به 
شــمار می رود و تراکــم آن، 
 NAND بیشتر از تراکم حافظه
با توان چهار برابر است. نورون، 
بخشی از مدار منطقی است و 
تراکم آن بیشتر از تراشه های 
22 نانومتری CMOS، با توان 
 .)108/cm2( سه برابر اســت
طبق محاسبات تقریبی، برای 
کاهش ابعــاد ترانزیســتور تا 
حدود یک دهم )2/2 نانومتر(، 
بــه CMOS/cm2 109 نیــاز 
اســت. عملیاتی کردن چنین 
رویکردی، به دلیل مشــکالت 
فنــی، امکان پذیــر نیســت. 
فرکانس عملیاتی مغز انســان 
حدود 30-4 هرتز و فرکانس 
یــک کامپیوتر رومیــزی، دو 
گیگاهرتــز اســت. همین امر 

باعث می شود که سرعت محاسبات به حدود 100 میلیون بار 
افزایش یابد. البته این درحالی است که مغز انسان تنها حدود 
20 وات انــرژی مصرف می کند، اما تــوان مصرفی کامپیوتر 
رومیزی، حدود 250 وات است. رایانه های امروزی در برخی 
از کارها نظیر محاســبات، از مغز ما پیشی گرفته اند، اما هیچ 
کامپیوتری در جهان نمی تواند مانند انسان ها استدالل کند. 
احتماالً رباتی که به اندازه انســان، هوشمند باشد، در صورت 
استفاده از سیستم های رایج CMOS، نیازمند 10 تا 20 مگاوات 

انرژی اســت که این میزان برابر با توان تولیدی یک نیروگاه 
هیدرولیکی کوچک می باشد.

کامپیوترهای امروزی از سیلیکون و فلز ساخته می شوند، در 
حالی که مغز انسان از هیدروکربن و محلول های آبی تشکیل 
شده اســت. به همین دلیل اســت که رایانه ها، تشنه انرژی 
هستند و توان زیادی برای محاسبات نیاز دارند، اما در تشخیص 
الگوها، یادگیری و تصمیم گیری ها دچار ضعف هستند. این 
عملکرد ضعیف از آنجا ناشی می شــود که کامپیوترها از نظر 

قوه ادراک، ناتوانند و محاسبات آن ها تعریف شده است و تنها 
با ورودی های انسانی، به طور لحظه ای و مبتنی بر برنامه ریزی 
کار می کنند. جدی ترین مشکل رایانه های دیجیتالی، پردازش 
متوالی داده ها با اســتفاده از 0 و 1 است که همین امر، عامل 

اصلی مصرف باالی انرژی در آن ها می باشد. 
در مقابل، مغز انسان بسیار کند است، اما مصرف انرژی بسیار 
پایینی داشته و عملکرد آن، بر اســاس محاسبات توزیعی و 
پردازش داده ها انجام می شــود. از طرفی، مغز انسان، توانایی 
یادگیری دارد و به صورت غیرآنی و یا تصادفی عمل می کند. 
عالوه بر این، عملکرد مغز انسان، استفاده از داده های آنالوگ 
به صورت موازی است. بنابراین، تفاوت های ذاتی یاد شده بین 
کامپیوتر و مغز انســان، به تفاوت عملکرد آن ها برمی گردد: 
کامپیوتر در ریاضیات بســیار سریع و مناســب است، اما در 
تطابق و یادگیری ضعیف؛ در مقابل، مغز انسان، برای تطابق و 

یادگیری مناسب اما در ریاضیات ضعیف است.
انسان ها از گذشــته بر این باور بوده اند که خودآگاهی، عامل 
تعیین کننده ای اســت و یکی از ویژگی های شاخص در گونه 
انسانی به شــمار می رود. رایانه ، نتیجه و محصول تالش های 
انسان برای تقلید از ماهیت خودآگاهی خود است. لذا، هدف 
نهایی علوم رایانه ای، هوشمندسازی ماشین ها به گونه ای است 
که بتوانند عملیات تفکر و استدالل منطقی را مشابه مغز انسان 
انجام دهند. می توان این گونه تفسیر کرد که خداوند، انسان را 
بر اساس تصویری از خود آفریده و بشر نیز به طور مشابه، رایانه 
را برای تقلید از عملکرد خود اختراع کرده است. با این فرض، 
این ســوال باقی می ماند که چرا رایانه ها هنوز هم در برخی از 
مهارت ها نظیر استدالل و تشخیص، به پای بشر نمی رسند؟ 
شکست رایانه ها در رقابت با انسان برای انجام این فعالیت ها 
حاکی از آن است که برخی از جنبه های هوش انسانی در حال 
حاضر، خارج از حیطه توانایی رایانه ها است. با این حال، چنین 
دیدگاهی، پرسش قابل تاملی را مطرح می کند: اگر ما موفق به 
درک منطق نهفته در فرایند پردازش اطالعات در مغز انسان 
شویم و سخت افزار کامپیوتری متناسب با آن را توسعه دهیم، 
آیا امکان ســاخت رایانه ای با کارکردهایی مشابه مغز انسان 

وجود خواهد داشت؟
دو پرسش اساسی در زمینه مغز انسان، همچنان بدون پاسخ 
باقی مانده است. اوالً، ســازوکار پردازش و به خاطر سپردن 
داده ها در سطح مولکولی در مغز، به طور کامل برای بشر قابل 
فهم نیســت. ثانیاً، توانایی و ظرفیت انسان برای تشخیص و 
اســتنباط، نتیجه پردازش منحصر به فرد اطالعات در مغز او 
است، اما ساز و کار و رابطه میان این دو مسئله برای ما مجهول 
است. ما برای درک رابطه بین این دو مسئله، به نقشه دقیقی 
برای کشف ماهیت فعالیت های نورون ها و شبکه های عصبی 
در سراسر مغز نیازمندیم. مشــخصات سیستم عصبی کرم 
الگانس )گونه ای از کرم های حلقــوی( که دارای 302 نورون 
و 5000 سیناپس اســت، چندین دهه اســت که شناسایی 
شده است. با این حال، دانشــمندان علوم عصبی حتی قادر 
به درک جزئیات ابتدایی سازوکار سیستم عصبی مغز انسان 
هم نیستند. دانشــمندان به منظور نگاشت کارکردهای مغز 
انســان، آن ها را به نازک ترین برش های ممکن تقسیم بندی 
کرده  و ســپس هر یک از این بخش ها را رنگ آمیزی کرده و 
با استفاده از میکروســکوپی نوری، میکروسکوپی الکترونی 
روبشی20، میکروســکوپی الکترونی عبوری21 مورد مشاهده 
قرار دادند. ســپس تصاویر مشاهده شده با اســتفاده از یک 

رایانه به صورت سه بعدی بازسازی شدند. تصاویر حاصل نشان 
دادند که اتصاالت عصبی، شبکه ای سه بعدی از خطوط راست 
بوده و هیچ اتصال قطری در این شــبکه وجود ندارد )ودین و 
همکاران22، 2012(. این مشــاهده، بینش بسیار ارزشمندی 
را به همراه دارد: می توان شــبکه عصبی را به صورت آرایه ای 
با ساختارهای سه بعدی و الیه الیه و خطوط هم راستا توسعه 
داده و "سیناپس های الکترونیکی" را در تراشه های الهام  گرفته 
از شبکه عصبی )نورومورفیک( به وجود آورد. با این حال، الزم 
به ذکر است که مطالعه تصاویر بافت بخش های مختلف مغز، 
تنها با استفاده از نمونه های انسانی غیرزنده امکان پذیر است. 
عالوه بر تخریب طبیعی مغز پس از مرگ، امکان از دست رفتن 
اطالعات در نتیجه آسیب وارده به بافت مغز در حین عملیات 

تقسیم بندی وجود دارد.
یک روش جایگزین، استفاده از روش تصویربرداری رزونانس 
مغناطیسی عملکردیfMRI( 23( برای نگاشت مغز است. اما 
وضوح این تصاویر به حدود 1 میلیمتر محدود می شود. چرا که 
مولکول های چربی – اجزای لیپیدی خود نورون ها – مانعی بر 
سر راه نور ایجاد کرده و منجر به کدر و غیرشفاف شدن تصاویر 
می شوند. اخیراً چانگ و همکارانش24  در دانشگاه استنفورد، 
به پیشرفت های چشمگیری در زمینه افزایش وضوح تصاویر تا 
500 نانومتر – که 2000 مرتبه بهتر از وضوح حاصله در روش 
fMRI است– دست یافته اند. آن ها با اســتفاده از هیدروژلی 
موسوم به CLARITY، ســاختار فیزیکی مغز را حفظ کرده و 
به طور همزمان، با حذف لیپیدها، امکان مشاهده میکروسکوپی 

ساختار را افزایش داده اند.
دانشــمندان علوم عصبی، فعالیت های عصبی را با کاشــت 
الکترودهایی بــر روی مغز مورد بررســی قــرار داده اند. اما 
محدوده ای که توســط این الکترودها پوشش داده می شود، 
تنها دارای یک یا چند نورون است. سطح متوسط یک نورون 
در هیپوکمپوس، بین 250 تا 300 میکرومتر مربع متغیر است 
)زیدل و همکاران25، 1997( و ســطح نوک یک نانوالکترود 
کمتر از 0/6 میکرومتر مربع برای یک واحد ثبت درون سلولی26 
می باشد )لین و همکاران27، 2014(. به این ترتیب، تنها فعالیت 
یک نورون منفرد و برهم کنش آن با یک نورون دیگر به خوبی 
شناسایی شده است )هوِولینگ و همکاران 28 ،2009(. آیا این 
استدالل که »با درک نحوه فعالیت یک نورون منفرد می توان 
به نحوه پردازش اطالعات توسط صدها میلیارد نورون پی برد« 
منطقی به نظر می رسد؟ این استدالل مشابه این است که ادعا 
کنیم با برون یابی توسط یک یا چند پیکسل در تلویزیون )در 
حد آشکارســازی باریکه نور روی یک ظرف شیشه ای(، قادر 
خواهیم بود چندین میلیون پیکسل تشکیل دهنده یک قسمت 
کامل از سریال Downton Abb ey را بازسازی کرده و به این 
ترتیب، تمامی اتفاقات احتمالی فصل بعدی را پیش از اکران 

آن کشف کنیم!
یک نورون عمدتاً از 4 قســمت تشکیل شــده است: سوما، 
آکسون، سیناپس و دندریت. آکسون ها و دندریت ها، منحصر به 
فرد بوده و در دیگر سلول ها یافت نمی شوند. سوما، سیگنال های 
ورودی را ترکیب کرده و یک سیگنال خروجی در طول آکسون 
به وجود می آورد. این ســیگنال خروجی توســط آکسون به 
دندریت های نورون همســایه منتقل می شــود. شکافی در 
حدود 20 نانومتر میان پایانه آکســون و دندریت یک نورون 
گیرنده داده وجود دارد. این شکاف، شکاف سیناپسی نام دارد 
و بنابراین، به اتصاالت میان نورون ها سیناپس گفته می شود. 

سیناپس ها مسئول مقاوم سازی و محاسبات موازی انبوه مغز 
پستانداران هستند. وجود ســیناپس در اواخر قرن نوزدهم 
توسط کامیلو گلژی29 و ســانتیاگو رامون کاخال30 )برندگان 
جایزه نوبل( و با استفاده از روش میکروسکوپی نوری، اثبات 
شد. اما تفاسیر آن ها بر پایه مشاهداتشان، در دو نقطه مقابل قرار 
داشت. گلژی اصرار داشت که می بایست یک اتصال فیزیکی 
میان نورون ها وجود داشته باشد. در حالیکه که کاخال مدعی 
بود که هیچ اتصال فیزیکی میان نورون ها وجود ندارد. به همین 
دلیل، تا پیش از اختراع میکروسکوپ الکترونی در سال 1931 
توسط ارنست روسکا31 )برنده جایزه نوبل(، موقعیت هر یک از 
این دو دانشمند در این زورآزمایی، بدون تغییر باقی مانده بود. 
نهایتاً، صحت فرضیه عدم وجود اتصال فیزیکی میان نورون ها، 
اثبات شد. این تجربه تاریخی به خوبی نشان می دهد که هرچه 
میزان و وســعت تجزیه و تحلیل یک ســاختار بیشتر باشد، 
احتمال رد شــدن نتایج پذیرفته شده گذشته بیشتر خواهد 
بود. در این زمینه، ما بر این باوریم که فناوری نانو قادر اســت 
انسان را در درک بهتر فعالیت های عصبی درون مغز انسان که 
در گذشته ناشناخته بوده است، یاری نماید. در سال های اخیر، 
مدل های سه بعدی تهیه شده از سیناپس ها، مصداقی از اهمیت 
همگرایی فناوری نانو با علوم عصبی بوده است. این مدل های 
سه بعدی از طریق مشاهدات انجام شده با روش میکروسکوپی 
الکترونی، میکروسکوپی نوری با وضوح باال32 و طیف سنجی 
جرمی توسعه یافته اند )ویلهلم و همکاران33، 2014(. به طور 
کلی، درک حاصل از مشاهده سه بعدی هر پدیده ای، از مشاهده 

شکل دوبعدی آن بیشتر است.
حتی اگر ما بتوانیم ابعاد ترانزیســتورهای واقعــی را تا حد 
فیزیکی شــان کاهش دهیم، هنــوز هم رایانه هــا در برخی 
فعالیت ها، از عملکرد ضعیف تری نســبت به انسان برخوردار 
خواهند بود. به همیــن دلیل، اتخاذ رویکــردی متفاوت در 
معماری مدارها، ضروری به نظر می رســد. به همین ترتیب، 
تالش های بســیاری برای تقلید از ساختار عصبی مغز انسان 
انجام شده اســت. اگر ما از ســرنخ هایی هرچند ابتدایی در 
زمینه نحوه پردازش اطالعات توســط نورون هــا برخوردار 
باشیم، قادر خواهیم بود ساخت ماشین های هوشمند را آغاز 
نماییم. به نوعی می توان سوما را مشابه ساختارهای دیجیتالی 
منطقی، سیناپس را مشابه نوعی حافظه قابل بازپیکربندي34، 
و دندریت و آکسون را مشابه اتصاالت داخلی فلزی موجود در 
یک تراشه در نظر گرفت. به عالوه، در صورت بررسی ساختار 
قشر خاکستری مغز، در خواهیم یافت که می توان برای ایجاد 
تراکمی قابل مقایسه با مغز انســان در ادوات نانوالکترونیکی 
ساخته شده با الهام گیری از شــبکه عصبی، ساختار الیه الیه 
این بخش از مغز را توسط یک آرایه الیه الیه با اتصاالت عرضی، 

شبیه سازی کرد.
حدود 10 سال پیش، ساخت یک تراشه نورومورفیک که قادر به 
تقلید فعالیت های مغزی باشد، حتی با استفاده از فناوری های 
بسیار پیشرفته ساخت ادوات نیمه رسانا، بسیار دشوار بود. این 
دشواری، از پیچیدگی مغز و تراکم بســیار باالی نورون های 
آن نشات می گرفت. به ویژه، تراشه های نورومورفیک مبتنی 
بر فناوری CMOS، به دلیل تغییرات پارامترهایی نظیر طول 
گیت، حد آســتانه ولتاژ و غیره، با چالش های اساسی روبرو 
هستند. به عالوه، میزان این تغییرات به حدی بزرگ است که 
کنترل تراشه را با استفاده از الگوریتم های توسعه یافته توسط 
انســان، غیرممکن می ســازد. در نتیجه، میزان فعالیت های 

مقاالت
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بارگذاری مغز بر روی یک رایانه

اگر در آینده ای نه چندان دور بتــوان رایانه های عصبی را در 
داخل مغز یا بدن انسان کاشته و از آن ها به عنوان یک پلتفرم 
واسط میان مغز و ماشینBMI( 40( یا واسط میان مغز و رایانه41 
)BCI( بهره گرفت، چه پیشرفت هایی در انتظار بشریت خواهد 
بود؟ آیا تحقق برخی از رویاهایی که در گذشته جزء آرزوهای 
علمی و تخیلی بودند، امکان پذیر خواهد بود؟ »فیلم پیشتازان 
فضا: نسل بعدی42« یکی از نمونه های الهام بخش در این زمینه 
است. در این فصل از سریال، مهندس ارشد، جوردی الفورج که 
به طور مادرزادی نابینا بود، به نقابی مجهز شده بود که جریان 
بسیار متراکمی از اطالعات را مستقیماً به قشر خاکستری مغز 
وی ارسال می کرد. به این ترتیب، وی قادر بود نه تنها نور مرئی، 
بلکه تشعشعات طیف های گسترده امواج الکترومغناطیسی 
شناخته شــده را مشاهده کند. در 10 ســال اخیر، دسته ای 
از ایمپلنت های مصنوعی توســعه یافته اند که قادر هســتند 
سلول های شبکیه چشم را مستقیماً تحریک کرده و نوعی حس 
بینایی )هرچند ابتدایی( را برای افراد کامالً نابینا فراهم کنند؛ به 
طوری که این افراد قادر به تشخیص اجسام درشت نظیر جدول 
یک جاده و وســایل نقلیۀ در حال نزدیک شدن خواهند بود. 
توسعه این ایمپلنت ها، نخستین گام برای دستیابی به آینده ای 

است که در فیلم پیشتازان فضا به تصویر کشیده شده است. با 
پیشرفت فناوری های یاد شده، می توان به آینده ای امیدوار بود 
که در آن، هر فرد قادر خواهد بود نرم افزاری را با قیمت مناسب، 
مستقیماً به داخل مغز خود دانلود کرده و از آن برای جمع آوری 
و پردازش اطالعات تخصصی و نیز پیشــرفت در شغل خود 
استفاده کند. احتماالً در آینده می توان از سیگنال های حاصل 
از تفکر در مغز برای کنترل هر ماشینی در جهان استفاده کرد و 
حتی با اتصال دو شخص به یک شبکه عصبی مشترک، ارتباط 

تلپاتیکی میان آن ها ایجاد کرد.
ذخیره خاطرات انســان بعد از مرگ او و حتی دانلود تمامی 
اطالعات موجود در مغز انسان بر روی یک رایانه برای تحقق 
یک »حیات دائمی« از دیدگاه فناورانه، توجه ویژه ای را به خود 
جلب کرده است. طرح مذکور، در فیلم »آواتار43« که محصول 
ســال 2009 و یکی از موفق ترین فیلم های آن سال بود، به 
تصویر کشیده شده است. در این فیلم، انسان ها موفق به ساخت 
نرم افزاری شــده اند که قادر به ایجاد خودآگاهی در افراد یک 
قبیله محلی از نژاد ناوی ها )نژادی شبه انسانی( است. با کاشت 
این نرم افزار بر روی بدن ناوی ها، انسان هایی که از نظر ژنتیکی با 
آن سازگارند، قادرند هیبرید متشکل از بدن ناوی و خودآگاهی 

انسان را که آواتار نامیده می شــود، از راه دور کنترل نمایند. 
مفهومی مشابه آنچه که در فیلم آواتار نشان داده شد، اخیراً در 
فیلم »برتری44« محصول سال 2014 به تصویر کشیده شد. در 
این فیلم، هشیاری و آگاهی یک فرد پیش از مرگ وی، بر روی 
یک رایانه بارگذاری می شود. این هشیاری بارگذاری شده، از 
طریق سخت افزار رایانه و اینترنت، به طور پیوسته در 24 ساعت 
شــبانه روز و بدون نیاز به خواب یا غذا، دانش خود را توسعه 
می دهد. در نتیجه، این رایانه به قدرت محاســباتی عظیمی 
دست یافته و توانایی آن از توانایی یک انسان عادی فراتر می رود 

و آماده حکومت بر تمامی انسان های زنده می شود.
اگرچه ایده های نهفته در فیلم برتــری، هم اکنون در مرحله 
ایده پردازی علمی– تخیلی قــرار دارد، اما تحقق آنها ممکن 
است زودتر از آنچه که فکر می کنیم اتفاق بیفتد. در فوریه سال 
2011، آغاز طرح مبتکرانه 2045 توسط یک میلیاردر روسی 
به  نام دیمیتری ایتسکوف45 اعالم شد. همانگونه که در شکل 
2 نشان داده شده اســت، هدف از این پروژه، تحقق ابدیت46 
مصنوعی از طریق هولوگرامی ساخته شده در آواتار می باشد 
)مغز خود را بر روی یک هولوگرام بارگذاری کنید: پروژه آواتار 

.)2013 ،2045

D آواتار

C آواتار

B آواتار

A آواتار

 2040-2045 

 2030-2035 

 2020-2025 

 2015-2020 

هولوگرامی نظیر آواتار

آواتاری دارای ی مغز مصنوعی  شخصیت ی انسان در پایان 
حیات وی به آن منتقل می شود.

آواتاری  مغز انسان در پایان عمر وی به آن پیوند زده می شود.

 BCI رونوشت روباتیی از بدن انسان از راه دور آن توسط
وجود دارد.

شکل 2- پروژه آواتار 2045

تحقیق و توسعه انجام شــده بر روی تراشه های نورومورفیک 
مبتنی بر فناوری CMOS کاهش یافتــه و در عوض، میزان 
توجه به نورون دیجیتالی با اســتفاده از یک ابر رایانه افزایش 
یافته است. اگر چه فناوری یاد شده، نیازمند صرف مقدار باالیی 
از انرژی است، اما از مزیت تولید نتایجی با امکان برنامه ریزی 

ساده تر برخوردار می باشد.
در طول 10 سال اخیر، فناوری نانو به پیشرفت های چشمگیری 
به ویژه در زمینه نانوالکترونیک دســت یافته است. امروزه ما 
کاماًل بر این باوریم که نانوفناوری، پتانســیل این را دارد که 
اهداف مورد نظر هوش مصنوعی را بــرآورده کند. این بدین 
معنی اســت که ما قادر خواهیم بود کارکردهای مغزی نظیر 
اســتنباط، ادراک و اســتنتاج را تقلید نماییم. نانوفناوری با 

اســتفاده از روش های کاهش ابعاد و ترکیب سه بعدی، قادر 
به تولید تراشه های نورومورفیک با تراکمی نسبتاً نزدیک به 
تراکم نورون ها در مغز انســان خواهد بود و در عین حال، به 
سمت کاهش مصرف انرژی و دســتیابی به میزان تراکم مغز 
انسان پیش خواهد رفت. به عالوه، روش شکل پذیری وابسته 
به زمان اسپایکSTDP( 35( هر سیناپس که توسط مارکرام 
و همکاران36 ارائه شــده است، به عنوان ســازوکار یادگیری 
 ،STDP مغز شناخته شده است. در نتیجه، تحقق بخشیدن
نقطه آغازی برای طراحــی ســیناپس های الکترونیکی در 
یک تراشــه نورومورفیکی محسوب می شــود. خوشبختانه، 
این ویژگی STDP در بســیاری از حافظه های غیرفرار نظیر 
حافظه تغییر فازیPCM(37(، حافظه با دسترســی تصادفی 

 CBRAM حافظه با دسترسی تصادفی ،)RRAM(38مقاومتی
و غیره شبیه سازی شده است )کوزوم و همکاران39، 2013(. 
استفاده از تراشه های نورومورفیکی با تراکم باال و برخوردار از 
ویژگی STDP، پتانسیل باالیی برای ساخت رایانه ای با توانایی 
یادگیری و اســتدالل دارد؛ چرا که چنین تراشه هایی، تراکم 
سیناپسی باال و مصرف پایین انرژی را که برای سیناپس های 
الکترونیکی در تراشــه های نورومورفیکی ضروری هستند، 
به ارمغان می آورند. چنین رایانه ای، رایانه ای ســاخته شده با 
الهام گیری از مغز انسان، یا رایانه نورومورفیکی یا رایانه عصبی 
نامیده می شود که طبق تعریف آن، در حیطه هوش مصنوعی 
دسته بندی می شود. در حال حاضر، توسعه رایانه عصبی هنوز 

در مراحل تحقیقات اولیه قرار دارد.

مهم ترین طرح های مبتکرانه علوم عصبی که توسط اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا حمایت می شوند.
جامعه علمی به طور گســترده اعالم کرده اســت که علم در 
شرف پرده برداری از اسرار آفرینش جهان اطراف ما و نیز درک 
فعالیت های عصبی مغز واقع بین دو گوش ما می باشــد. در 
سال 2013، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا، طرح های 
آرمانی، وسیع، و مبتکرانه 10 ساله ای را در این زمینه بر عهده 
گرفته اند تا فعالیت های عصبی مغز را کاوش نمایند. بررسی 
کارکردهای مغز در راستای دو رویکرد موازی و وسیع انجام 
 )HBP( 47خواهد شد. رویکرد اول که اساس پروژه مغز انسان
اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد، ساخت یک مغز دیجیتالی از 
طریق مهندسی معکوس در سطح مولکولی است. رویکرد دوم، 
نگاشــت کارکردهای متنوع عصبی مغز است که هدف طرح 
مبتکرانه BRAIN 48)تحقیق درباره مغز از طریق فناوری های 
عصبی نوآورانه و در حال پیشرفت( ایاالت متحده آمریکا است. 
پروژه مغز انسان با بودجه عمومی معادل با یک میلیارد یورو، 
تالش می کند تا شبکه های عصبی را با استفاده از یک ابر رایانه 

و بر اســاس تمامی داده های موجــود در زمینه فعالیت های 
 BRAIN عصبی، مدل و شبیه سازی کند. در این بین، پروژه
درصدد است تا با استفاده از ابزارهای  مختلف کاوشگر، نحوه 
برهم کنش هر نورون را در سطح مولکولی مطالعه نماید. این 
دو طرح مبتکرانه، رویکردهای کاماًل متفاوتی را اتخاذ کرده اند 
اما هدف نهایی مشترکی دارند: درک کارکردهای عصبی مغز.

اکتشــاف و ثبت تمامی بخش های مغز برای درک سازوکار 
نهفته در کارکردهای مختلف آن، کاماًل ضروری اســت. این 
نقشه جامع از اتصاالت عصبی مغز، »کانکتوم« نامیده می شود. 
مطالعه کامل و فراگیر کانکتوم برای درک کامل سازوکارهایی 
که اساس پدیده های یادگیری، تشخیص و استدالل را تشکیل 
می دهند، ضروری به نظر می رسند. با این حال، نگاشت کلیه 
اطالعات مغز انســان، دشــوارترین چالش پیش رو به شمار 
می رود، چراکــه حجم خارق العاده ای از داده ها توســط مغز 
انسان )با 1011 نورون و حدود 15-14 10 سیناپس( تولید 

می شود. طبق بررسی های انجام شده، حدود 2000 ترابایت 
)1012 2000( فضای ذخیره سازی برای اطالعات حاصل از 
تصویربرداری یک میلیمتر مکعب از بافت مغز انسان توسط 
میکروسکوپ الکترونی مورد نیاز اســت )آبوت49، 2013(. 
بنابراین، بیش از یک زتا بایت )1021( فضا به عنوان حداقل 
فضای الزم برای ذخیره تمامی اطالعات نگاشت شده از مغز 
انسان، محاسبه شده اســت. در حقیقت، تعداد کل داده های 
دیجیتالی تولید شده توســط تمام رایانه های جهان در سال 
2012، تقریباً 2/8 زتا بایت )1021 2/8( تخمین زده شــده 
است. این بدین معنی است که حجم اطالعات ذخیره سازی 
شــده کانکتوم توســط مغز یک فرد عادی، تقریباً معادل با 
مجموع داده های تولید شده توسط تمام انسان های کره زمین 

در طول 6 ماه است.

نتیجه گیری

انتظار می رود که با گذشت 10 سال، زندگی در جامعه ای سبز 
و هوشمند محقق شود. به عبارت دیگر، تمامی دستگاه های 
رایج و مورد استفاده ما و اجزای تشکیل دهنده آن ها، هوشمند 
خواهند بود، به طوری که امکان کنترل عملکرد آنها توســط 
صدا، حرکات ســر و دســت و حتی امواج مغــزی ما وجود 
خواهد داشت. یکی از موانع اساسی بر ســر راه دستیابی به 
چنین آینده ای، ســاخت سیســتم های رایانه ای بر اساس 
معماری وان نیومن است. به عبارت دیگر، برخالف مغز انسان، 
محاسبات در رایانه های فعلی به صورت متوالی اجرا می شود. 
فناوری رایانه ای مبتنی بر این معماری، هرگز ســبب تحقق 
رویای دســتیابی به جامعه ای هوشــمند نخواهد شد. تنها 
راه حل عملی در این زمینه، اجرای پردازش موازی از طریق 
تراشه های ساخته شــده با الهام گیری از شبکه عصبی مغز 

انسان است.
بدیهی اســت که ما تا حدودی قادر بــه درک فعالیت های 
عصبی مغز انســان هســتیم. اما دانش فعلی ما به هیچ وجه 

برای شبیه ســازی و تقلید از مغز از طریق ساخت یک رایانه 
عصبی، کافی نیســت. مغز انســان از 200.000 سال پیش 
جهت رفع نیازهای بنیادین بشــر برای بقا نظیر یافتن غذا، 
دوری از شــکارچیان، تولید مثل و غیره، به طور پیوسته در 
حال تکامل بوده است. این در حالی است که تنها حدود 70 
سال از زمان ظهور اولین رایانه دیجیتالی50 می گذرد. با این 
وجود، دانشمندان بر این باورند که بهترین منبع الهام برای 
ساخت یک رایانه عصبی، رویکرد اتخاذ شده توسط برادران 
رایت اســت که اولین هواپیمای جهان را بر اســاس فیزیک 
حاکم بر دو جنبه اساســی پرواز پرندگان ساختند: مکانیزم 

بلند شدن و هدایت.
تحقق رایانش عصبی در حال حاضر بسیار دشوار، اما در عین 
حال، انتظاری هیجان انگیز بــرای آینده به وجود می آورد. با 
نگاه به آینده، رایانه عصبی همانند انسان، احتمال انجام اشتباه 
محاسباتی را خواهد داشت. با این دیدگاه، محاسبات پیچیده 
همچنان توســط رایانه های دیجیتالی انجام خواهد شد، اما 

عملیات تشخیص و استنباط بر عهده رایانه های عصبی خواهد 
بود. با گذشت چند دهه، امکان دسترسی به یک رایانه عصبی 
شگفت انگیز با سرعتی معادل ابر رایانه های بسیار پیشرفته 
امروزی با تراکم تراشه ای مشابه مغز انســان، برای ما وجود 
خواهد داشــت. تصور کارهایی که می توان با چنین عملکرد 
فوق العاده و الهام بخشی انجام داد، در ذهن ما هم نمی گنجد. 
تحقق این رویا، مســتلزم رویکردهای هدفمندی است که 
بتوان توسط آن ها، تمامی رشته های مبتنی بر نانوفناوری را با 
یکدیگر و با دانش حاصل از علوم عصبی، علوم رایانه ای و علوم 

شناختی، تلفیق نمود.
دستیابی به چنین سیستم رایانشی، همانند یک مسابقه دو 
سرعت نیست؛ بلکه می بایســت به آن به چشم یک ماراتن 
طوالنی مدت نگریســت. در اوایل دهه 1960، کسی تصور 
رفتن به فضا را هم نمی کرد؛ اما بشر باالخره موفق به این کار 
شده و در سال 1969 برای اولین بار پا بر روی کره ماه گذاشت.

منبع
 Nanotechnology�Neuroscience Convergence, Jo�Won Leea and Moonkyung Mark Kim, Handbook of Science and Technology Convergence, Springer, DOI
10.1007/978�3�319�04033�2_19�1

1� Roco 
2� real time
3� Moore’s law

)بر اساس این قانون، تعداد ترانزیستور هاي ریز پردازنده ها هر 18 ماه، به دو برابر افزابش مي یابد(- ویراستار
4� Neurocomputers

)به آن دسته از کامپیوتر ها یا برنامه های رایانه ای گفته می شود که در ساختمان آنها، از سلول های عصبی بدن انسان استفاده شده باشد یا از سیستم عصبی مغز انسان برای طراحی سازوکار 
رایانه ها تقلید شده باشد. این رایانه ها قادر به انجام مسئولیت های خاص بوده و دارای قابلیت خودیادگیرندگی نیز هستند(- ویراستار
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)علم سیستم زمین به عنوان یک حوزه بین رشته ای شامل شیمی، فیزیک، ریاضیات، زیست شناسی، و علوم کاربردی است. این علم، »زمین« را به عنوان یک سیستم واحد و منسجم در نظر 
می گیرد و برای پیش بینی وضعیت گذشته، حال، و آینده، به دنبال درک عمیق برهم کنش ها و تعامالت انسانی، زیستی، فیزیکی، و شیمیایی است(- ویراستار

8� Internet of things 
)اینترنت اشیا، مفهوم جدیدی در دنیای فناوری اطالعات و ارتباطات اســت و به طور کلی، به فناوری مدرنی گفته می شود که در آن، امکان ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از 

اینترنت یا اینترانت، برای هر موجودی )انسان، حیوان و یا اشیاء( وجود دارد(- ویراستار
9� gigaFlops

 )عملیات نقاط شناور در واحد زمان برای اندازه گیری عملکرد رایانه(- ویراستار
10� Jeopardy
11� Homo sapiens

)مقبول ترین نظریه در مورد سرمنشاء انسان امروزی حاکی از آن است که اجداد انسان مدرن )هومو سیپین ها( حدود 200 هزار سال قبل در آفریقا زندگی می کردند. سپس در حدود 50 
هزار تا 60 هزار سال قبل، یک گروه نسبتاً کوچک از مردم، این قاره را ترک کرده و در سایر نقاط زمین سکنی گزیدند(- ویراستار

12� Herbert Simon
13� Marvin Minsky
14� Michalowski
15� Dartmouth
16� Boolean
17� von Neumann

)هر ریزپردازنده ای باید فضای حافظه برای نگهداری برنامه )کد( و داده را داشته باشد. در حالی که کد، دستورالعمل را برای cpu فراهم می کند، داده، اطالعات را برای پردازش فراهم می نماید. 
کامپیوترهای اولیه از یک گذرگاه برای داده و کد استفاده می کردند. به این نوع از طراحی، معماری ون نیومن می گویند. به همین دلیل، در کامپیوترهای ون نیومن، امکان دسترسی همزمان 
به کد و داده وجود ندارد. چون هر کدام باید برای اتمام کار دیگری صبر کند، سرعت پردازش cpu کاهش پیدا می کند. برای سرعت بخشــیدن به فرایند اجرای برنامه، بعضی از cpu ها از 

معماری هاروارد استفاده می کنند(- ویراستار
18� McMorrow
19� von Neumann bottleneck 

)گلوگاه به بخشی از یک سیستم کامپیوتری گفته می شود که کارایی آن را پایین می آورد. برای نمونه، یک گرداننده آهسته دیسک مودم یا شبکه شلوغ. گلوگاه »ون نیومن« نوعی محدودیت 
در سرعت کامپیوتر است. این محدویت از این حقیقت ناشی می شود که برنامه و داده در یک حافظه جایگزین می شوند. از این رو، CPU در هر لحظه فقط می تواند یک دستور برنامه یا قطعه ای 

از داده ها را برای کار دریافت کند و نه هر دوی آنها را. کامپیوترهای جدید با استفاده از حافظه های cache  بر این محدودیت فائق آمده اند(- ویراستار
20� Scanning Electron Microscopy (SEM)
21� Transmission Electron Microscopy (TEM)
22� Wedeen et al. 2012
23� functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)
24� Chung et al. 2013
25� Zeidel et al. 1997
26� intracellular recording unit
27� Lin et al. 2014
28� Houweling et al. 2009
29� Camillo Golgi
30� Santiago Ramón y Caja
31� Ernest Ruska
32� High resolution light microscopy
33� Wilhelm et al. 2014
34- Reconfigurable memory 
35� Spike�time�dependent plasticity (STDP)
36� Markram et al. 1997
37� Phase Change memory (PCM)
38� Resistive Random Access Memory (RAM)
39� Kuzum et al. 2013
40� Brain Machine Interface (BMI)
41� Brain Computer Interface (BCI)
42� Star Trek: The Next Generation
43� Avatar
44� Transcendence
45� Dmitry Itskov
46� Immortality 
47� Human Brain Project (HBP)
48� Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN)
49� Abbott 2013
50� ENIAC 1946

ترکیب فناوری:
شناسایی و تحلیل محرک های همگرایی 

فناوری با استفاده از داده های پتنت

مفاهیم همگرایی فناوری یا ترکیب فناوری1، پدیده هم پوشانی فناوری2 
را توصیف می کنند. علی رغم وجود شــواهدی مبنی بر اینکه تحقیقات 
بین رشــته ای و نوآوری برای صنایع، ارزش افزوده باالیی تولید می کند، 
مطالعات اندکی به بررسی ویژگی های ترکیب فناوری بر اساس داده های 
پتنت پرداخته اند. این مطالعه نمونه های جدیدی از همگرایی را با تکیه بر 
دسته بندی بین المللی پتنت )IPC( برای پتنت های ارسالی به اداره ثبت  
اختراع اروپا بین سال های 1991 و 2007 بررســی می کند: اولین نوع 
پتنت ها به صورت ترکیبی از زیرکالس های IPC که نشان دهنده نوعی 

ترکیب3 فناوری هستند. 
در این مطالعه همچنین مدل های تحلیل بقا4 پتنت که از کتاب سنجی 
حوزه پتنت استخراج شده برای شناسایی احتمال یک ترکیب )فناوری( 
جدید، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که ترکیب ها 
در صورتی بیشتر رخ می دهند که حوزه های اصلی فناوری با هم ارتباط 
نزدیکی داشته باشند )بر اساس تعداد ارجاعات متقابل5(، اسکوپ فناوری 
باالیی داشته و همچنین نتیجه یک همکاری میان شرکت های مختلف 
باشند. در مقایســه با یافته های قبلی، نتایج نشــان می دهند که هرچه 
فناوری های مدنظر پیچیده تر باشند، احتمال همگرایی یا ترکیب آن ها 
کمتر خواهد بود. همبســتگی میان احتمال ترکیب و ویژگی  حوزه های 
فناوری ترکیبــی می تواند به مدیران و سیاســت گذاران در راســتای 

پیش بینی حوزه های جدید ترکیب فناوری کمک نماید. 
کلمات کلیدی: ترکیب فناوری، همگرایی فناوری، پیش بینی فناوری، 

داده های پتنت

چکیده

مترجم: پوریا غفاری

مقاالت
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همگرایی، ترکیــب، امتــزاج و هیبریدیزاســیون6 همگی 
اصطالحاتی هستند که برای پرداختن به پدیده هم پوشانی 
فناوری استفاده می شــوند که کوران )2003( آن را ابزاری 
برای از بین بردن مرز بین حوزه هــای مجزای علم، فناوری، 
بازارها یا صنایع معرفی می کند. موضوع ترکیب فناوری پس 
از انتشــار مقاله کوداما )1992( و نتایج آن که نشان دهنده 
ارزش افزوده بــاالی تحقیقات بین رشــته ای و نوآوری بین 
صنایع بود، شروع به جلب توجه نمود. برای بحث خالقیت و 
نوآوری، به نظر می رسد که حوزه های نوین نتایج  بهتری به 
دست می دهند )شومپیتر، 1939؛ فلمینگ، 2001؛ هاکلین، 
2007؛ نو و پارک، 2010؛ نمت و جانسون، 2012؛ کاروونن و 
کاسی، 2013(؛ تحقیقات گذشته در این زمینه نشان می دهد 
که در سطوح شرکت و ســکتور صنعتی7، فیلدهای فناوری 
ترکیبی به دلیل پایدارسازی و تقویت روند نوآوری عملکرد 
بهتری داشته و تاثیر معناداری روی تکامل صنعت دارند. )نو 
و پارک، 2010؛ کیم و کیم، 2012؛ کوران، 2013؛ هاکلین 
و همکاران، 2013(. صنعت با تأثیرپذیری از رشــد ســریع 
حوزه های ترکیبی و عناصر تحول آفرین محصوالت مبتنی بر 
فناوری های همگرا، در حال تکامل است )کارنابوچی، 2012؛ 

کیم و همکاران، 2014(. 
همگرایی فناوری در دهه ی 1980 و حتی به شکلی شدیدتر 
در دهه ی 1990 شــروع به جلب توجه نمود یعنی زمانی که 
انتشار8 و هم پوشــانی میان فناوری های رباتیک، محاسباتی 
و اطالعاتی و مخابرات تاثیر قابل توجهی بر روی محصوالت 
و اســتراتژی های شــرکت ها در صنایع مختلف داشتند، از 
فناوری اطالعــات و ارتباطات )ICT( گرفتــه تا محصوالت 
الکترونیکــی مصرفی و مکاترونیک )کودامــا، 1992؛ لیند، 
2004(. از آن زمان به بعد، چندین حوزه دینامیک ترکیبی 
مختلفی از خود نشان دادند )پنینگز و پورانام، 2001؛ کوران، 
2013(. مخابرات، ICT و الکترونیک به چندین بخش دیگر 
نفوذ کرده و با آن ها ترکیب شدند )از قبیل دستگاه های نوری 
الکتریکی؛ نوآوری  در بســته بندی؛ تجهیــزات الکترونیکی 
قابل چاپ؛ برچســب های RFID - شناســاگرهای فرکانس 
رادیویی؛ گوشــی های هوشــمند، تلویزیون های هوشمند 
و خانه های هوشــمند(. محصوالت شــیمیایی  با حوزه های 
انفورماتیک )داده ورزی(، نســاجی و پارچه هــا و مواد و این 
قبیل نوآوری ها ترکیب شــده و در حال رقابت با محصوالت 

کشاورزی هســتند. همکاری های صنعت داروسازی منجر 
به ظهور فناوری زیستی، ابزارسازی زیســتی و نانوفناوری، 
غذاهای با افزودنی های فعال و غذاهای غنی شده9، مواد دارویی 
بهداشتی و خدمات متفاوت )برای مثال مدیریت مراقبت های 
بهداشتی، بیمه و بانکداری( و همچنین صنعت »TIME«، بر 
اساس هم پوشانی میان مخابرات، فناوری اطالعات، رسانه ها 
و ســرگرمی ها به وجود آمده اند )لینــد، 2004؛ هاکلین و 
همکاران، 2013(. در بعضی از موارد مانند موتورهای بخار، 
نیمه رســاناها، لیزرها و فیبرهای ترکیبــی مصنوعی ، یک 
محصول خاص باعث پشتیبانی از توســعه در سایر حوزه ها 

می شود )نمت و جانسون، 2012(.
حوزه های ترکیب شده معموالً حاوی فرصت هایی برای رشد 
شرکت بر اساس انتقال و مدیریت فناوری های نوین و رقابت 
با شرکتهایی از ســکتورهای جدید صنعت هستند )کیم و 
کیم، 2012(. شرکت هایی که فاقد ظرفیت و توانایی در این 
حوزه های جدید هســتند ممکن اســت مجبور شوند که به 
همکاران بیرونی در اتحادهای بیــن صنعتی یا فرآیند ادغام 
و اکتســاب )M&A( روی آورند )لیند، 2004(. کسب درک 
درستی از نقش نوآوری و پویایی فرایند همگرایی به تعریف 
استراتژی های شرکتی کمک به سزایی خواهد کرد )بونت و 

ییپ، 2009(. 
تحلیل روندهای نوظهــور در داده های پتنت، مقاالت علمی 
و دســته بندی های شــرکتی از قبیل کدهای دسته بندی 
استاندارد صنعتی )SIC( می تواند به مدیران کمک کند که 
فرصت های جدید را شناسایی نموده و از آن ها استفاده کنند، 
از تهدیدها دوری نمایند، فعالیت های آتی تحقیق و توســعه 
)R&D( را برنامه ریزی کنند و رونــد فناوری ها در دگرگونی 
صنایع را پیش بینی نمایند )چــوی و همکاران، 2007؛ کیم 
و کیــم، 2012؛ هاکلیــن و همــکاران، 2013؛ کاروونن و 
کاسی، 2013(. از این دیدگاه، پیش بینی فناورانه مبتنی بر 
وابستگی های درونی در فناوری های مختلف، هرچند که یک 
فرآیند پیچیده است ولی می تواند به شرکت ها کمک کند تا 
تغییر و همین طور نیازهای آتی را پیش بینی نمایند )جیانگ 
و کیم، 1997؛ چوی و همکاران، 2007؛ کاروونن و کاســی، 
2013(.  بــه ویژه مطالعه روابط درونــی فناوری ها می تواند 
دیدگاه های مفیدی را در خصوص ظهور فناوری های جدید 
بر اساس ترکیبات فناوری های مستقل قبلی به دست دهد. 

به بیان گسترده تر، درک دینامیک ترکیب فناوری ها می تواند 
برای تعریف سیاست های علم و فناوری آگاهی بخش باشد، 
به این صورت که امکان مقایسه بین سرمایه گذاری ها و سایر 
اشکال حمایتی برای حوزه های بین رشته ای به همراه حمایت 
برای حوزه های کنونی را به وجود می آورد )نمت و جانسون، 

 .)2012
محققان مختلفی تحلیل های نظری، دسته بندی ها و مطالعات 
مــوردی را در خصوص همگرایــی فناوری ارائــه نموده اند 
)گامباردال و توریســی، 1998؛ نمت و جانســون، 2012؛ 
کوران، 2013؛ هاکلین و همکاران، 2013(. هرچند بعضی 
از نویسندگان روش شناسی های نظری را پیشنهاد می دهند 
)پنینگز و پورانام، 2001؛ کیم و کیــم، 2012( و حوزه های 
خاص فناوری را بر اســاس تحلیل داده ها بررسی می کنند 
)چوی و همکاران، 2007؛ نو و پارک، 2010؛ کو و همکاران، 
2014(، شواهد تجربی نظام مندی در خصوص ویژگی های 
کلی همگرایی فناوری وجود ندارد. این مقاله سعی دارد که 
این خال را به دو شیوه مرتبط با هم، پر کند. در ابتدا، این مقاله 
یک رویکرد روش شناسی را برای شناسایی ظهور یک فناوری 
 )IPC( ترکیبی بر اساس اولین ترکیب دو کد دسته بندی پتنت
ارائه می کند و این رویکرد را روی یک مجموعه داده بزرگ از 
حوزه پتنت در اداره ثبت اختراع اروپا )EPO( اعمال می نماید. 
در ادامه، این مقاله مجموعه ای از ویژگی های مبتنی بر پتنت 
را بررســی می کند که شامل ســطح ارتباط میان فناوری ها 
)»فرآیند همگرا شــدن« در کوران، 2013(، چرخه فناوری 
و پیچیدگی و ارزش حوزه های ترکیبی به منظور درک تأثیر 

آن ها بر روی احتمال یک ترکیب جدید، می باشند. 
این مقاله به صورت زیر ســازماندهی  شده است. بخش دوم، 
ادبیات ترکیب فناوری را بررسی کرده و این مسئله را توصیف 
می کند که داده هــای پتنت به چه صــورت می توانند برای 
پشتیبانی از تحلیل تجربی و توصیف ویژگی های فناوری به 
کار گرفته شوند. این امر بر اساس تئوری ها برای فرآیندهای 
هم پوشانی حائز اهمیت است. بخش سوم، روش جمع آوری 
داده ها و روش شناسی تحقیق را توصیف می کند. بخش چهارم 
خالصه ای از آمارها و نتایج تحلیل های رگرسیون را به دست 
می دهد و بخش پنجم نیز نتایج را موردبحث قرار داده و چند 

نتیجه گیری ارائه می کند.

1- مقدمه

2- پیشینه تحقیق
2-1- ادبیات پیشین در خصوص ترکیب فناوری 

دو مســیر اصلــی تحقیقاتــی در ادبیات ترکیــب فناوری 
قابل تشخیص هستند: 1. مطالعات متمرکز بر ابعاد نظری، و 
2. مطالعه تجربی-موردی حوزه های خاص و تحلیل داده های 
سطح شرکت و صنعت. تعدادی از مطالعات در مسیر اول بر 
تعریف نظری همگرایی تمرکز دارند )بــرای مثال، کوداما، 
1992؛ هاکلین، 2007(. علی الخصــوص، کوران )2003( 
مطالعات مربوط به همگرایی را با شروع از تعریف و استفاده 
از اصطالحات مربوطه سازمان دهی می کند. وی همگرایی )یا 
ترکیب( را به این صورت تعریف می کند: »از بین بردن مرزهای 
بین حداقل دو حوزه مجزای علم، فناوری، بازار یا صنایع؛ این 

مقوله یک بخش )یا زیر بخش( جدید را به عنوان ترکیبی از )یا 
بخشی از( بخش های قبلی، ایجاد می کند« )کوران، 2013، 

ص 22(. 
کوران )2013( همچنین اشــاره می کند کــه اصطالحات 
»همگرایی« و »ترکیب« دارای دو معنای  متفاوت هستند. 
اولین اصطالح به فرآیندی اشاره می کند که در آن دو عنصر 
به سمت یک مکان جدید مشترک حرکت می کنند؛ دومین 
اصطالح به صورت ضمنی نشــان می دهد که دو عنصر »در 
مکان اولیه حداقل یکی از موارد« با هم ترکیب می شــوند. 
مشــابه با مطالعه کوران، این مطالعه نیــز از این دو کلمه به 
شکل هم معنی اســتفاده می کند و درصورتی که این امر در 

تحلیل اهمیت داشته باشــد، تفاوت های آن ها را مورد توجه 
قرار می دهد. 

در میان مطالعات نظری پیشــین، مطالعه پنینگز و پورانام 
)2001( دارای اهمیت است چراکه مسیر را برای تحقیقات 
آتی در خصوص توسعه نتایج استراتژیک و سیاسی مرتبط با 
همگرایی هموار نموده است. چارچوب نظری پنینگز و پورانام 
بین همگرایی ســمت تقاضا و همگرایی سمت عرضه تمایز 
قائل می شود. مورد دوم مرتبط با عملکرد فناوری است، مورد 
اول مرتبط با برآوردن همزمان نیازهای متفاوت بر اســاس 
ظرفیت های فناوری های همگرا و مشــابه هم است. چندین 
نویســنده بر اســاس این مطالعه  ، مطالعات بیشتری انجام 

داده اند. برورینگ )2005( دســته های دیگری را شناسایی 
نموده اســت از قبیل »همگرایی مبتنی بر فناوری در سمت 
ورودی10« که به کمک فناوری های جدید در صنایع مختلف به 
وجود می آید و »همگرایی مبتنی بر بازار در سمت خروجی11« 
که زمانی رخ می دهد که مشتریان محصوالت صنایع متفاوت 
را به شکلی مشابه مدنظر قرار می دهند )برای مثال زمانی که 
مواد مغذی، مکمل های خوراکی و محصوالت گیاهی موجود 
در دسته محصوالت غذایی معمول قرار گیرند(. در چارچوب 
اقتصاد تکاملی، هاکلین )2007( فرآیند همگرایی را به چهار 
مرحله تقســیم می کند: دانش، فناوری، کاربرد و همگرایی 
صنعتی. کوران )2013( به ماهیت غیرخطی این فرآیند اشاره  
کرده و پیشنهاد می کند که این چهار مرحله را به عنوان مراکز 
همگرایی در نظر بگیریم: علم، فناوری، بــازار و صنایع. این 
تحقیق بر مرکز »فناوری« متمرکز است که منطبق با سمت 
عرضه در چارچوب پنینگز و پورانام )2001( بوده و به دلیل 
فقدان مطالعات در زمینه همگرایی فناوری مطرح شده است 

که کیم و کیم )2012( نیز به آن اشاره کرده  اند. 
به عالوه، کمبود داده  در خصوص همگرایی بین دو فناوری و 
فقدان یک نشانگر پذیرفته شده بین رشته ای باعث محدودیت 
در تحلیل ترکیب فناوری می شــود )نو و پارک، 2010؛ کیم 
و کیــم، 2012(. بعضی از تحلیل های تجربــی همگرایی از 
چارچوب های مفهومی، مطالعات موردی یا داده های سطح 
شرکتی، در حوزه های فناوری خاص، اســتفاده می کنند تا 
دیدگاه هایی را در خصوص استراتژی گوناگونی12 شرکتی ارائه 
نمایند. بنابراین، یک رویکرد گسترده تر و عمومی تر برای ارائه 
شواهد تکمیلی و مطالعه گسترده در سطح فناوری موردنیاز 
است. اصلی ترین دستاورد ارائه شــده توسط مطالعه کنونی 
رویکردی دوگانه دارد: پیشــنهاد یک روش برای شناسایی 
همگرایی فناوری در ســطح سیســتمی با تکیه بر داده های 
پتنت و در ادامه، تحلیل نیروهای محرک ترکیب  فناوری ها. 

2-2- شناســایی ترکیب فناوری از طریق داده های 
پتنت 

تحلیل فرآیند همگرایی در میــان حوزه های فناوری متمایز 
نیازمند یک ساختار سلســله مراتبی برای تعریف دامنه ها یا 
حوزه ها اســت )مورمان و فرنکــن، 2008؛ روپکی و مورلی، 
2013(. در حقیقــت یک سلســله مراتب فنــاوری امکان 
اندازه گیری فاصله میان فناوری و همگرایی را فراهم می کند. 
هماهنگ با واحــد تحلیل )صنعت، شــرکت، فناوری(، این 
بررسی باید بر دسته بندی های موردپذیرش در سطح وسیع 
از قبیل کدهای SIC یا کدهای دسته بندی بین المللی پتنت 
)IPC( یا بر کلمات کلیدی خاص تکیه نماید. انتشار ابزارهای 
پردازش زبان طبیعی13 از تحلیل مکانیســم های همگرایی 
در حوزه های فنی بسیار خاص پشــتیبانی نموده که توسط 
یک مجموعه از کلمــات کلیدی محدود می شــوند )برای 
مثال، روپکی و مورلی، 2013؛ کیم و همکاران، 2014؛ کو و 
همکاران، 2014(. رویکرد جایگزین دیگر شامل تعریف یک 
حوزه فناوری بر اساس یک گروه از شرکت های منتخب است 

)برای مثال، کاروونن و کاسی، 2013(. 
مقیاس همگرایی فناوری را می توان بر اساس دسته بندی های 
همزمان در واحــد تحلیلی مورد نظر )بــرای مثال، کدهای 
چندگانه ی SIC یا IPC در شرکت ها یا پتنت های بررسی شده( 
یا با درنظرگیری روابط میان آن ها )برای مثال، همکاری های 

بین شرکتی و M&A ها، ارجاعات پتنت( تعیین نمود )پنینگز 
و پورانام، 2001؛ کاروونن و کاسی، 2013(. تعداد روزافزون 
نوآوری های حفاظت شده توســط پتنت در حوزه های فنی 
چندگانه نشانه ای از یک روند همگرایی است؛ سایر نشانگرها 
عبارت اند از همکاری بین بخش های صنعتی، اعطای گواهی 
و انتشــارات علمی )کوران، 2013(. ایــن مطالعه همگرایی 
فناوری را تحلیل نموده و بر همین اساس از داده های مربوط 

به پتنت بهره می برد. 
در مطالعات مربوط به ابعاد فناورانــه همگرایی، پتنت ها در 
راســتای تولید نتایجی در خصوص ترکیب فناوری )کوران 
و لکر، 2011؛ کو و همکاران، 2014( به دالیلی که در ادامه 
مطرح می شود به کار گرفته می شوند. به طورکلی، داده های 
مربوط به پتنت منابع به روز و قابل اتکایی برای دانش محسوب 
می شوند )گریلیچز، 1990؛ تراجتنبرگ و همکاران، 1997(. 
پتنت ها نشانگر فعالیت های تحقیق و توسعه و خالقانه یک 
سازمان درون یک حوزه فناوری هســتند و اجازه شناسایی 
مســیر آتی فناوری و چرخه عمــر آن را می دهند )روپکی و 
مورلی، 2013؛ کو و همــکاران، 2014(. داده های مربوط به 
پتنت به عنوان نشانگرهایی برای همگرایی فناوری بر اساس 
این فرض به کار گرفته می شوند که درخواست های پتنت در 
یک حوزه خاص نشــان دهنده تجمیع دانش و پیشرفت در 
مسیر آن فناوری هستند )کاروونن و کاسی، 2013(. به عالوه، 
یک اختراع یکتا می تواند باعث آغاز یــک فرآیند همگرایی 
شود )کوران، 2013(. این امر یک پیشرفت قابل توجه بوده که 
فناوری های مجزا در گذشته را باهم ترکیب می نماید )برای 
مثال، تلویزیون هوشــمند(. بااین حال، محدودیت هایی در 
ارتباط با استفاده از پتنت ها وجود دارد )برای مثال، هارهوف و 
همکاران، 1999؛ چوی و همکاران، 2007؛ نمت و جانسون، 
2012(: همگی پتنت ها قابل ثبت نیســتند و ســایر اشکال 
حفاظت از مالکیت معنوی )IP( نیز ممکن است استفاده شوند؛ 
شرکت ها گاهی درخواست های پتنت را به شکلی استراتژیک 
ارســال می کنند؛ فعالیت های پتنت در صنایع مختلف باهم 
متفاوت هســتند و قوانین مربوط به پتنت نیز در طول زمان 

تغییر کرده اند. 
ساختار سلسله مراتبی IPC مشــکالت مرتبط با شناسایی 
بر اســاس کلمات کلیدی را حل می کنــد در عین حال نیز 
تحلیل ها را بــر روی فناوری متمرکز می نمایــد و نه بر روی 
محصــوالت یا بازارهــا )نمــت و جانســون، 2012؛ جافه، 
1986(. علی الخصوص، انتخاب زیر دسته های IPC )کدهای 
چهاررقمی IPC( در میان سطوح متنوع تحلیل با شناسایی 
تعداد کافی فناوری ها، یک مقیاس مناسب به دست می دهد 
)وان زیبروک و همــکاران، 2006؛ پارک و یــون، 2014(. 
مطالعات زیادی بر روی این سطح از سلسله مراتب IPC انجام 
شده اســت )بنر و والفوگل، 2008؛ نمت و جانسون، 2012؛ 

چوی و همکاران، 2007(. 
بااین حال، کدهای IPC دارای محدودیت هایی نیز هســتند. 
شــیوه IPC تمامی حوزه هــای فناوری موجود را پوشــش 
نمی دهد، برای مثال، نرم افزار را شامل نمی شود )این مطالعه 
بر روی EPO تمرکز دارد( همچنین به فناوری ها و دامنه های 
کاربردی آن )یا حوزه های کاربردی آن ها( اشاره دارد که در 
بعضی از موارد ممکن است گمراه کننده باشد. IPC در طول 
زمان تغییر نموده است: در تحلیل ما، مهم ترین خصوصیات 
در تمامی انتشارات از قبیل درنظرگیری )یا نگرفتن( یک زیر 

دسته IPC جدید )یا قدیمی( لحاظ شده است. به شکل مشابه، 
عدم تجانس بالقوه در میان ادارات ثبت  اختراع ممکن است 
یک مسئله باشد. البته این مشکل در این مطالعه تا حدی به 
دلیل تمرکز بر روی EPO حل  شده است. بااین حال، ارجاعات 
پیشرو و پسرو برگرفته از ادارات ثبت اختراع جهانی هستند. 

ویژگی دوم داده های مربوط به پتنت که تحلیل مکانیسم های 
همگرایــی را باهم تجمیع و ادغام می نماید عبارت اســت از 
شبکه ارتباطات ایجادشده توسط ارجاعات پتنت. شبکه های 
ارجاع پتنت14 یک روش جایگزین برای بررســی همگرایی 
به حســاب می آیند )پنینگــز و پورانــام، 2001؛ هاکلین، 
2007؛ نو و پارک، 2010؛ نمت و جانســون، 2012؛ روپکی 
و مورلی، 2013( چراکه کمک می کننــد تا بین جریان ها و 
مسیرهای آتی، علی الخصوص در رشــته های علمی، تمایز 
ایجاد شــود )تراجتنبرگ، 1990؛ جافه و همکاران، 1998؛ 
هال و همکاران، 2001؛ کیم و همکاران، 2014(. حوزه های 
تحقیقاتی که به شــکلی روزافزون به مقاالت منتشرشــده 
یکدیگر ارجاع می دهند درنهایــت همکاری های تحقیقاتی 
نزدیک تری را ایجاد می کنند )کاروونن و کاســی، 2013(. 
بنابراین فرایند همگرایی که از تحلیل ما بدست آمده، ابتدایی 
و بنیادین بوده و ممکن است یک ترکیب کامل را تعیین نکند. 
در تعریف کوران )2013( به نظر می رسد که اندازه گیری یک 
فرآیند هم پوشانی »کشیده شدن یک حوزه به درون حوزه ی 

دیگر« مناسب تر است تا یک رخداد ترکیب. 
ویژگی هــای داده های مرتبــط با پتنت بــرای اندازه گیری 
همگرایی فناوری استفاده  شــده اند. یک دسته از مطالعات 
وجود دارد که به صورت مستقیم از عبارت های »ترکیب« و 
»همگرایی« استفاده نمی کنند بلکه نزدیکی فناوری و ترکیب 
را با تکیه بر مقیاس های مبتنی بر دســته بندی موجود برای 
پتنت موردبررســی قرار می دهند. تراجتنبرگ و همکاران 
)1997( یک مقیاس ناهمانندی15 را با استفاده از دسته های 
پتنت ارجاع کننده و ارجاع شده در آمریکا، محاسبه می کنند. 
فلمینگ )2001( در مــورد مبحث آشــنایی مخترعین با 
ترکیب های اجزای فناوری یک اختراع )یعنی زیر دسته های 

IPC( مطالعاتی انجام داده است. 
در میان مطالعاتی که به صورت خاص در خصوص همگرایی 
فناوری انجام شده اســت، معمول ترین روش بر پایه تحلیل 
ارجاع یا  دســته بندی16 گروهی پتنت است )لی و همکاران، 
2009؛ نــو و پــارک، 2010؛ کو و همــکاران، 2014؛ کیم 
و همــکاران، 2014؛ چــوی و همــکاران، 2007؛ جــون، 
2013؛ نمت و جانســون، 2012؛ پارک و یون، 2014( در 
این روش ماتریســی رســم می شــود که در آن، ستون ها و 
ردیف ها دسته های مختلف پتنت بوده و هر سلول ماتریس نیز 
نشان دهنده یک مقیاس بر پایه  تعداد پتنت های مرتبط کننده 
دو دسته  پتنت )ستون و ردیف( است. این ماتریس منطبق 
بر تعریف نقشه ها )نگاشت ها( یا گراف های شبکه است )کیم 
و کیم، 2012؛ کو و همکاران، 2014؛ پارک و یون، 2014( 
و اجازه محاسبه نمایه هایی را می دهد که همگرایی فناوری 
را تا حدودی به صورت مستقیم اندازه گیری می کنند. چوی 
و همکاران )2007( رویکرد روش شناختی خود را بر اساس 
تحلیِل تأثیر متقابِل بر پایه پتنت قــرار داده اند که ماتریس 
تولیدشده را به یک گراف شبکه تبدیل می کند تا یک نمایه 
جهت دار را از تأثیر یک فناوری بر روی فناوری دیگر تخمین 
بزند. این نمایه منطبق با مقیاس »پشــتیبانی17« در مطالعه 
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جون )2011( است که از یک رویکرد کاوش قواعد وابستگی18 
 IPC برای محاسبه یک نمایه ترکیبی برای جفت دسته های
استفاده می کند. پارک و یون )2014( از فرآیند تحلیل شبکه 
و تحلیل شبکه اجتماعی برای تخمین مرکزگرایی بخش های 
فناوری و برای ایجاد نقشه های پورتفوی سرریز دانش استفاده 
می کنند. کیم و کیم )2012( تحلیــل همگرایی فناورانه را 
طوری مدل ســازی می کنند که میــان همگرایی دانش(بر 
اســاس تحلیل ارجاع)و دو نمایه پتنت، شدت و پوشش، بر 
اساس روش تحلیل دسته بندی گروهی، تمایز ایجاد می شود.

2-3- نیروهای محرک ترکیب فناوری 
مطالعات صورت گرفته در خصــوص نیروهای محرک بالقوه 
همگرایی فناوری منتج به نظریه ها و شــواهدی از مطالعات 
موردی و رویکردهای تجربِی در سطح شرکت و سطح صنعت 

شده است. بعضی از ویژگی های فناوری از قبیل اندازه، بلوغ، 
انتشار )کارنابوچی، 2012؛ کوران، 2013؛ نو و پارک، 2010( 
و پیچیدگی محتــوای فناوری )کــوران، 2013؛ نو و پارک، 
2010( تأثیر مثبتی بر رخداد ترکیب دارد. همچنین، صنایع 
با حوزه های کاربردی متعدد، فرآیندهای دیجیتال ســازی و 
خردسازی یا نوآوری بر اساس معماری محصول جدید، برای 
تولید ترکیب های جدید فناوری مناسب هستند )نو و پارک، 

2010؛ کوران، 2013(. 
در میان نیروهای محرک ترکیب فنــاوری، کوران )2013( 
به نقش مدیریتی و تمایل برای همکاری بین شرکتی اشاره 
می کند که برای تغییر استراتژی شرکت های تولیدی به سوی 

شرکت های تحقیق و توسعه )R&D( اهمیت باالیی دارد. 
در نهایت، بخش های مبتنی بر علم، که به تحقیقات بنیادین 
نزدیک تر هســتند، ممکن است بیشــتر تحت تأثیر فرآیند 

هم پوشــانی فناوری قرار گیرند )کاروونن و کاسی، 2013(. 
بااین حال، میــر )a2000، b2000( در خصوص پرداختن به 
ارجاعات غیر پتنت هشدار می دهد چراکه در این موارد ممکن 
اســت متقاضی یا ارزیاب پتنت برای افزایش گستره پوشش 

پتنت برخی حوزه ها را به پتنت اضافه کنند. 
همان طور که کو و همکاران )2014( بیان می کنند، مطالعات 
قبلی به اندازه کافی بر روی این مسئله تمرکز ندارند که دانش 
فناوری به چه صورت در صنایع بــه جریان درمی آید و هیچ 
مطالعه تجربی نظام مندی در خصوص همگرایی فناوری نیز 
وجود ندارد. بر اساس این ادبیات، مقاله حاضر تالش می کند 
تا با بررســی اهمیت نیروهای محرک ســطح فناوری برای 
ترکیب های جدید فناوری، درک موجود را از فرآیند همگرایی 

فناوری افزایش دهد.

تعریف عملیاتــی ترکیب فناوری در این مطالعه بر اســاس 
دسته بندی های اشــتراکی کدهای چهاررقمی IPC است: 
اولین رخداد یک ترکیب از دو زیر دســته IPC نشان دهنده 
ظهور یک فناوری همگرا است. این رویکرد مشابه با رویکرد 
استفاده شده در مطالعاتی است که ماتریس رخدادها در یک 
سال مشخص رسم می شود. تعریف همگرایی مورد استفاده 
در این مطالعه منطبق با تعریف کلی ارائه شده توسط کوران 
)2013( اســت: ترکیب فناوری عبارت است از ترکیب دو یا 
چند فناوری موجود به منظور ایجاد یک پیشرفت هیبریدی 

)ترکیبی(. 
تحلیل در این مطالعه بر اســاس داده های PATSTAT است 
)انتشار 2014، ویرایش CRIOS- ن.ک. کوفانو و تاراسونی، 
2014(. نمونه مطالعه شامل تمامی پتنت های EPO با اولویت 
قدیمی ترین سال از 1991 تا 2007 است )این سال ها به دلیل 
یکپارچگی داده ها انتخاب  شده اند(. تمرکز بر یک اداره ثبت 
اختراع به ما اجازه می دهد که داده هایی ســازگار را مطالعه 

کنیم )ارزیاب های پتنت از قواعد و راهنماهای بررسی یکسانی 
اســتفاده می کنند(. چارچوب زمانی به دلیل تاخیر در نشر 
پتنت ها و کمبود داده ها، سال های اخیر را در نظر نمی گیرد. 
مقیاس های کتاب ســنجی که معموالً در ادبیات اســتفاده 
می شوند برای هر پتنت تعریف  شده اند: تعداد زیر کالس های 
متفاوت IPC، تعداد متقاضیان و مخترعین، تعداد ارجاعات 
پسرو19 مرتبط با پتنت و ارجاعات پسرو غیرمرتبط با پتنت و 
ارجاعات دریافتی در پنج سال بعد از انتشار پتنت. به منظور 
ارائه یک ساختار سلسله مراتبی مرتبط با سکتورهای اصلی 
صنعتی، کدهای IPC با دسته بندی فناوری مربوطه جدول 
 )WIPOConc( )ســازمان مالکیت معنوی جهانی( WIPO
تطابق داده  شده اند )جانســون، 2002(. همچنین برای هر 
پتنــت EPO، تمامی پتنت های ارجاع شــده و مقیاس های 

کتاب سنجی مربوطه آن ها، دریافت شدند. 
درخواست های پتنت EPO در این مقاله بیش از 2/2 میلیون 
مورد است و تعداد کل پتنت های ارجاع داده شده متفاوت در 

 EPO حدود 4 میلیون مورد است. بیش از نیمی از پتنت های
تحلیل شده، بیش از یک زیر دسته IPC را گزارش می کنند. در 
مطالعه کنونی، 570 کد مختلف چهاررقمی IPC به کل نمونه 
پتنت های EPO موجود در مجموعه 180300 از ترکیب های 
دوتایی بالقوه زیر دسته های IPC تخصیص  یافته اند. ترکیباتی 
مانند“AB“-”BA” تنها یک بار شمارش شدند و زیر دسته های 
IPC ایجادشده یا به نتیجه رسیده در چارچوب زمانی ، نادیده 
گرفته شدند: تعداد کل 63 زیر دسته IPC، شامل حوزه های 
 A01P، B81B، ،زیســت فناوری، حذف شــدند )برای مثال
C13C، F21P و غیره(. چارچوب زمانی مدنظر از سال 1991 
تا 2007 را در برمی گیرد؛ تمامــی ترکیب های دریافتی در 
سال های قبل از سال 1991 )21 درصد از کل ترکیبات بالقوه 
در دسترس( به عنوان مواردی در نظر گرفته شده اند که از قبل 

موجود بوده اند.

3- روش شناسی

جدول 1 شــمارش خالصه به دســت آمده از روش شناسی 
اعمال شده را ارائه می کند. در ابتدای دوره مورد بررسی، سال 
 IPC 1991، مجموعه 143149 جفت زیر دســته مختلف
)ردیف 1 در جدول 1( به عنوان ترکیب های جدید بالقوه در 
دسترس بودند: بین سال های 1978 و 1990 هیچ پتنتی با 
جفت  کدهای IPC مشابه در EPO ارائه نشده است. تحلیل 
سال های مختلف تا ســال 2007 نشان می دهد که 23086 
جفت حوزه فنــاوری )13 درصد از تمامــی ترکیبات بالقوه 
)ردیف 2(( حداقل توسط یک پتنت برای اولین بار، پوشش 

داده  شده اند. 
به منظور درنظرگیری »فرآیند همگرایی« )کوران، 2013( 
و جریان های فناوری، ارجاعات پســرو پتنت بین هر جفت 
حوزه بر اســاس مطالعات بنر و والدفــوگل )2008( و نمت 
و جانســون )2012( تحلیل شــدند. برای هر جفت از زیر 
دسته های IPC، به نام های »X« و »Y«، در هر سال ارجاعات 
پسرو پتنت های مربوطه شناسایی شدند. توجه داشته باشید 
که بیش از 90 درصد از پتنت هــای EPO در نمونه آماری، 
حداقل یک ارجاع پســرو را گزارش می کنند. تعداد پتنت ها 

در زیر دســته»X« که به پتنت های زیر دســته »Y« ارجاع 
می کنند )و »Y« ارجاع کننده به »X«( برای هر پتنت محاسبه 
 شده است: ارجاعات قبلی در دو دســته فناوری را می توان 
به  عنوان یک نشانگر برای ســطح همگرایی محسوب نمود، 
یعنی کشیده شــدن یک فناوری به سمت یک فناوری دیگر 
در هر جفت. آمارهای مربوط به پتنت در زمینه فناورانه )کد 
چهاررقمی IPC( جمع آوری شدند و مقدار متوسط سالیانه 
با اعمال یــک روش دائمی موجودی با نرخ اســتهالک 15 
درصد )متغیر »CONVERG_LVL«( محاسبه شد تا اثرات 
دائمی دانش را مشابه مطالعه هال و همکاران )2010( لحاظ 
کند. یافته های اولیه نشــان می دهند که تنها 5/9 درصد از 
ترکیبات شناسایی شده تا لحظه ایجاد، بدون ارجاع متقابل 
هســتند )یعنی هیچ کدام از دو فناوری ترکیب شده در یک 
ارجاع متقابل در یک پتنت قبلی، دخیل نبوده اند(. شــواهد 
نشان دهنده وجود یک همبســتگی بین فرآیند همگرایی و 

ترکیب نهایی دو حوزه مدنظر است. 
در میان ترکیبــات بالقوه که بــرای آن ها هیــچ پتنتی در 
چارچوب زمانی بررسی شده ارائه نشده بود )ردیف 3(، بیش 

از 50 درصد )58/5 درصد( هیچ نوع ارتباطی از نظر ارجاعات 
متقابل20 نداشــتند )ردیف 3/1(. بااین حال، همین شواهد 
را می توان به این صورت تعبیر نمود کــه نیمی از ترکیباتی 
که انجام نشده اند شــامل حوزه های فناوری با ارجاع متقابل 

هستند.  
تصویر 1 نشان دهنده رقم ساالنه  تجمیعی ترکیب های جدید 

در میان کل ترکیبات جدیِد ثبت شده است. 
تحلیل فاصله فناوری بین حوزه های ترکیبی نشان می دهد 
که 83 درصد از زیر دسته های ترکیب شده IPC در بخش های 
IPC متفاوتی قرار دارند )یعنی، اولیــن رقم این کدها با هم 
متفاوت هســتند( و بنابراین عموماً در حوزه های دور از هم 
قرار دارند. این هشت بخش عبارت اند از: A، نیازهای انسانی21؛ 
 ،D شــیمی، متالورژی؛ ،C اجرای عملیات، حمل ونقل22؛ ،B
نســاجی، کاغذ؛ E، ساخت وســازهای ثابت23؛ F، مهندسی 
 ،H فیزیک؛ ،G مکانیک، نوررسانی، گرمادهی، تســلیحات؛

الکتریسیته. 

4- نتایج

درصدتعدادترکیب های شناسایی شدهردیف

100/0 درصد143149مجموع ترکیب ها در سال 1991 )همگی ترکیب های جدید بالقوه()1(

12/8 درصد23086ترکیب های جدید بین 1991 و 2007)2(

5/9 درصد از )2(1369عدم ارجاع متقابل تا زمان ظهور)2/1(

83/9 درصد120063ترکیب بین سال های 1991 و 2007 رخ نداده است)3(

58/5 درصد از )3(70201عدم ارجاع متقابل در چارچوب زمانی)3/1(

جدول 1- خالصه نتایج برای نمونه پتنت های EPO از 1991 تا 2007

تصویر 1- رقم ساالنه تجمیعی ترکیبات جدید شناسایی شده به عنوان ترکیب زیر دسته های IPC بر روی محور سمت چپ و مقادیر سالیانه به صورت درصد در سال 1991 بر روی محور سمت راست.

به منظور ارائه یــک ارزیابی دقیق از تفاوت هــای بین موارد 
ترکیب شده و موارد ترکیب نشده، یک مقیاس محاسبه شد 
که مشابه با شاخص نزدیکی پسرو برای یک فناوری است و در 
مطالعه تراجتنبرگ و همکاران )1997( نیز به آن اشاره شده 
است. فاصله فناوری24 با استفاده از فرمول زیر تعیین می شود: 

کــه در آن، IPC1_DIST، IPC3_DIST، WIPO5_DIST و 
WIPO35_DIST متغیرهای ساختگی )Dummy( هستند که 

زمانی برابر با 1 )یک( هستند که حوزه های فناوری ترکیب شده 
به ترتیب دارای بخش های IPC متفاوت )اولین رقم(، دسته های 
IPC متفاوت )کد سه رقمی(، نواحی WIPOConc )پنج دسته( 
WIPO� 35 دسته( متفاوت باشند. دسته بندی )یا حوزه های 
Conc تمامی کدهای چهاررقمی IPC را به 35 حوزه فعالیت 
متعلق به پنج ناحیه کالن دســته بندی می کند: »مهندسی 
برق«، »ابزارها«، »شــیمی«، »مهندسی مکانیک« و »سایر 
حوزه ها«. اوزان  در فرمول فاصله فنــاوری به ترتیب برای ، ،  
و  برابر با 0/3، 0/2، 0/3 و 0/2 می باشد. آزمون ها با ترکیبات 

متفاوت اوزان، نشان دهنده نتایج بسیار مشابه در مدل های 
اقتصادســنجی زیر بودند. این مقادیر به منظور درنظرگیری 
دو مشــخصه تعریف می شــوند: تفاوت در بخش IPC یا در 
بخش WIPO نشان دهنده فاصله ی بیشتر در فضای فناوری 
است؛ اگر بخش IPC متفاوت باشد، آنگاه کالس های IPC نیز 
 WIPO5_DIST متفاوت خواهند بود و به شــکل مشابه، اگر
متفاوت باشــد، آنگاه WIPO35_DIST نیز متفاوت اســت. 
جدول 2 مثال هایی از مقادیر بالقوه برای فاصله فناوری را به 

حالتی که قباًل تعریف شد، ارائه می کند. 
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مقاالت

TECH_DISTحوزه  WIPOبخش WIPOدسته  IPCبخش IPCزیر دسته  IPC و توصیف

حمل ونقلمهندسی مکانیکB64BBB64: هواپیمای سبک تر از هوا

0/0
حمل ونقلمهندسی مکانیکB64cBB64: هواپیماها؛ چرخ بال ها

b64c و b64b یکسانیکسانیکسانیکسانمقایسه بین

0=IPC1_DIST0=IPC3_DIST0=WIPO5_DIST0=WIPO5_DIST

A21D: آماده سازی آرد یا خمیر برای پختن ]..[.
AA21شیمی غذاییشیمی

0/2
A23B: نگهداری گوشت، ماهی، تخم مرغ، میوه، 

سبزی ها ]...[
AA23شیمی غذاییشیمی

A23B و A21D مقایسه بین
یکسانیکسانمتفاوتیکسان

0=IPC1_DIST1=IPC3_DIST0=WIPO5_DIST0=WIPO5_DIST

C07C: اکریلیک و کربوکسیلیک
CC07شیمی ارگانیک ظریفشیمی

0/4
C08B: پلی ساکاریدها؛ مشتقات آن ها

CC08شیمی مولکول های شیمی
بزرگ

C08C و C07C مقایسه بین
متفاوتیکسانمتفاوتیکسان

0=IPC1_DIST1=IPC3_DIST0=WIPO5_DIST1=WIPO5_DIST

ابزارهای ماشینیمهندسی مکانیکB21BBB21: نورد فلز

0/7
F01K: نیروگاه موتور بخار؛ تجمیع کننده های بخار 

]...[
FF01موتورها، پمپ ها، مهندسی مکانیک

توربین ها

F01K و B21B مقایسه بین
متفاوتیکسانمتفاوتمتفاوت

1=IPC1_DIST1=IPC3_DIST0=WIPO5_DIST1=WIPO5_DIST

تحلیل توزیع TECH_DIST نشــان می دهــد که فاصله 
متوســط برای نمونه ترکیبات جدید برابر با 0/86 اســت 
یعنی 66 درصد باالتر از مقدار به دســت آمده برای نمونه 
حوزه های ترکیب نشــده و دارای تفــاوت معنادار )مقدار 
p بــرای آزمون t بــر روی اختالف متوســط بــه میزان 
سطح 99 درصد، معنادار اســت(. با توجه به این شواهد 
اولیه، تأثیــر نزدیکی فناوری اندازه گیری شــده از طریق 
دسته بندی های سلسله مراتبی بر روی احتمال شناسایی 

یک ترکیب جدید، مثبت است. 
4-1- تحلیل  در سطح صنعت 

پنج ناحیــه کالن فنــاوری WIPOConc بــرای ارزیابی 
میــزان بســامد همگرایــی در نواحی مختلف بررســی 
شــدند. پربســامدترین حوزه دخیــل در 56/6 درصد از 
ترکیبات نوظهور، »مهندسی مکانیک« است درحالی که 

کم بســامدترین حوزه، »ابزارها« اســت )20/9 درصد از 
موارد(. جدول 3 نشان دهنده ســهم ترکیب های مربوط 
به هر ادغام فناوری اســت: پربســامدترین همپوشانی ها 
بین »مهندســی مکانیک« و »شــیمی« )17/2 درصد( 
رخ می دهند)بــرای مثــال، درون مرزهای »مهندســی 
مکانیــک« در 16/7 درصد از مــوارد، ترکیب و ادغام رخ 
 داده است(. در میان ســایر نواحی، ترکیب ها در مرزهای 
حوزه »شیمی« 5/4 درصد و همپوشانی ها بین »شیمی« 
و »مهندسی برق« 4/7 درصد از کل ترکیب ها را تشکیل 

می دهند. 
در میــان آمارهــای دقیق تر، شــکل های بعــدی مقاله 
نشان دهنده روندهای ترکیب در شــش صنعت فناورانه 
انتخاب شــده از میان 35 حــوزه WIPPConc، با توجه 
الگوهای متفاوت آن ها است. هرچند که اندازه این پدیده 

متفاوت است )برای مثال، ترکیب های بیشتری در حوزه 
»حمل ونقل« نســبت به »مخابرات« دیده می شوند( و بر 
اساس تعریف، تعداد ســاالنه ترکیب های جدید در حال 
کاهش است، امکان ترسیم روندهای متفاوت وجود دارد 
)جدول 4(.  جداول 5 و 6 نشــان دهنده پربســامدترین 
حوزه های دخیل در فرآیند همگرایی در میان دسته های 
سه رقمی IPC و زیر دســته های چهاررقمی IPC هستند. 
تقریباً 8 درصــد از ترکیب های جدید مربوط به دســته 
 ،B60 و پس از آن )G01( »فناوری »اندازه گیری؛ آزمون
»وســایل نقلیه به صورت کلی« )6/7 درصد( می باشــند. 
جالب اســت که پربســامدترین حوزه ها مرتبط با صنایع 
 ICT فناوری سطح باال از قبیل دسته های موجود در بخش
)برای مثال پیشرفت های جدید در برق - H01 و -H02 یا 
در ارتباطات الکترونیکی- H04( و همچنین ظاهراً نواحی 

فناوری ســطح پایین )برای مثال، کشــاورزی و جنگل 
داری- -A01 یا مبلمان- A47( هســتند که در آن ها این 
احتمال وجــود دارد که پیشــرفت های فناورانه بنیادین 

جدید بــرای فناوری های بالغ تر اعمال  شــوند. جدول 6 
نشان می دهد که بعضی از حوزه ها با باالترین رخدادهای 
هم پوشانی شامل پردازش داده )G06F، G06K(، انتقال 

داده )H04B، H04L، H04M( و روش های جدید تولید و 
ذخیره ی انرژی )H01M، F04B( هستند. 

WIPO درصد ترکیب های مربوط به نواحی جدول تطابق
بخش در کل )%(

درصد 
ترکیب های با 1 

)%(

درصد 
ترکیب های با2 

)%(

درصد 
ترکیب های با 3 

)%(

درصد 
ترکیب های 

با4 )%(

درصد 
ترکیب های با 5 

)%(

122/01/2- مهندسی برق

220/92/81/1- ابزارها

334/54/74/65/4- شیمی

456/610/29/317/216/7- مهندسی مکانیک

525/73/83/75/411/62/4- سایر حوزه ها

جدول 3- سهم ترکیب های مربوط به هر ناحیه جدول تطابق WIPO و ترکیب های آن ها

حمل ونقلماشین آالت برقی، دستگاه ها، انرژی

اندازه گیریفناوری پزشکی

فناوری رایانه ایمخابرات

جدول 4- نمودار روند ترکیب های شناسایی شده در حوزه های فناوری انتخابی بر اساس جدول WIPO. خط پیوسته نشان دهنده تعداد ساالنه ادغام های جدید به صورت درصد نسبت به سال 
1991 است؛ خط نقطه چین نشان دهنده تعداد تجمیعی ترکیب های رخ داده است.

.IPC y و  IPC x ،بین دو حوزه )TECH_DIST( جدول 2- مثال هایی از کاربرد فرمول فاصله فناوری
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IPC3درصد ترکیب هاتوضیح

G0118207/9اندازه گیری؛ آزمون

B6015516/7خودروها و وسایط نقلیه به صورت کلی

H0114026/1عناصر الکتریکی اساسی

A61 12785/5علم پزشکی یا دامپزشکی؛ بهداشت

F16 عناصر یا واحدهای مهندسی؛ اقدامات کلی برای ایجاد و حفظ عملکرد مؤثر ماشین ها یا دستگاه های نصب شده؛ عایق
گرمایی به طورکلی

11995/2

H0410794/7تکنیک های ارتباطات الکتریکی

A019864/3کشاورزی؛ جنگلداری؛ دامداری؛ شکار؛ دام؛ ماهیگیری

A479254/0مبلمان؛ لوازم خانگی؛ آسیاب قهوه؛ آسیاب ادویه؛ پاک کننده های مکشی به طورکلی

H02 8573/7تولید، تبدیل یا توزیع نیروی برق

C128143/5زیست شیمی؛ آبجو، الکل ها؛ شراب؛ سرکه؛ میکروبیولوژی؛ آنزیم شناسی؛ مهندسی جهش یا ژنتیک

جدول 5- ده دسته برتر IPC بر اساس تعداد ترکیب های شناسایی شده در سال های بین سال 1995 و سال 2007.

غلب حوزه هایی که در آن ها ترکیب های جدید با بســامد ا
باال رخ می دهند منطبق با صنایع شناسایی شده در ادبیات 
هســتند )برای مثال، پنینگز و پورانــام، 2001؛ کوران، 
2013( هرچند که بسیاری از مثال های با ارجاع بسیار باال 
در میان حوزه های ادغام شدِه به دست آمده نیستند. دالیل 
امر ممکن اســت این باشــد که صنایِع درنظرگرفته شده 
فرایند همگرایی را قبل از ســال 1991 آغاز کرده باشــند 
)برای مثــال، مکاترونیک(، کدهای خــاص IPC آن ها در 
چارچوب زمانی مورد تحلیل ایجاد شده و بنابراین نادیده 

گرفته  شــده اند )برای مثال زیســت فناوری( یــا فرآیند 
همگرایــی آنها مرتبط بــا تعداد کافی پتنت نبوده اســت 
)برای مثال، صنایع غذایی و خدماتی( که بتوانند در میان 

دسته های با بسامد باال قرار گیرند. 
4-2- تأثیــر نیروهــای محرک فنــاوری برای 

ترکیب های جدید 
تحلیل های اقتصادسنجی شامل مدل های تحلیل زمان- بقا 
این واقعیت را در نظر می گیرند که جفت های غیرترکیبی 
ممکن است در آینده ادغام شــوند. رگرسیون ها به صورت 

تجربی تأثیر تعــداد متغیرهای پتنت، یعنی نشــانگرهای 
ویژگی های فناوری را بــر روی احتمال یــک ادغام اولیه 
بین یک حــوزه خاص فناوری X با حوزه دیگر Y  بررســی 

می کنند. 
هدف ایــن تحلیل ها آزمــودن اهمیت فرآینــد همگرایی 
است که قباًل به صورت متوسط سالیانه ارجاعات متقابل25 
)CONVERG_LVL( تعریف  شــده است. دیگر متغیرهای 
پتنت با کمک متوسط مقادیر میانگین برای هرکدام از دو 

حوزه قابل ادغام محاسبه می شوند. 

IPC4درصد )%(ترکیب هاتوصیف

H04L1990/9ارسال اطالعات دیجیتال، برای مثال ارتباط تلگرافی

G06F1800/8پردازش داده های دیجیتال الکتریکی

H01M1590/7فرآیندها یا روش ها، برای مثال، باتری ها، برای تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی

G06K1580/7شناخت داده ها؛ ارائه داده ها؛ حامل های صوتی، مدیریت حامل های صوتی

C12N میکروارگانیسم ها یا آنزیم ها؛ ترکیب های آن ها؛ تکثیر، نگهداری یا حفظ میکروارگانیسم ها؛ مهندسی جهش یا
1510/7ژنتیک؛ محیط کشت

H04M1510/7ارتباطات تلفنی

B08B1470/6پاک سازی به صورت کلی؛ جلوگیری از فساد به صورت کلی

F04B1450/6دستگاه های جابه جایی مثبت برای مایعات؛ پمپ ها

G01C اندازه گیری فواصل، سطوح یا تیرهای تحمل بار؛ پیمایش؛ ناوبری؛ ابزارهای ژیروسکوپی؛ فتوگرامتری یا
1450/6ویدئوگرامتری )اندازه گیری از روی عکس ها یا فیلم های هوایی(

H04B1430/6انتقال و ارسال

جدول 6- ده زیر کالس برتر IPC بر اساس تعداد ترکیب های شناسایی شده

چرخه فناوری )TECH_CYCLE( یک حوزه با در نظر گرفتن 
سن متوسط پتنت های ارجاع شده )بر حسب سال(، مشابه 
با مقیاس های موجود در کایال )1999( و کاروونن و کاسی 
)2003( نشان داده می شود. زمان کوتاه تر بین حق ثبت های 
ارجاع کننده و ارجاع شده در یک حوزه خاص نشان می دهد که 
حوزه فناوری جدیدتر )حوزه ی ارجاع کننده( قادر به جذب 

فناوری های نوین )موارد ارجاع شده( با سرعت  باال است. 
ادبیات پیشــین )وان زیبروک و وان پاتلســبرگه، 2011( 
ویژگی های اختراعات حفاظت شده توسط پتنت را بر اساس 
ابعاد پیچیدگی و ارزش، متمایز می نماید که می تواند مرتبط 
با متغیرهای خاص پتنت قلمداد شود. پیچیدگی را می توان بر 
اساس تعداد ارجاعات پسرو پتنت )BWD_CIT( و غیرپتنت 
)SCIENCE( مخترعین )INVENTORS( و بر اســاس زیر 
دسته های IPC گزارش شده )TECH_SCOPE( اندازه گیری 
نمود. الزم اســت که توجه خاصی به ارجاعات غیر پتنت شود 
چراکه شــواهد موجود در ادبیات بسیار متنوع است. از یک سو 
همان طور که کاروونن و کاســی )2013( بیان کرده اند، تعداد 
ارجاعات علمی، تخمینی از ســطح نزدیکــی ارتباطات بین 

تحقیقات علمی و نوآوری فناوری )به عنوان نشانگری برای شدت 
علمی فعالیت های تحقیق و توسعه )R&D( در یک حوزه( است، از 
سوی دیگر، میر )a2000، b2000( بیان می کند که هنگام مدنظر 
قرار دادن ارجاعات غیر پتنت باید احتیاط به خرج دهیم چراکه 
این موارد ممکن است توسط متقاضی یا ارزیاب پتنت به منظور 
افزایش گستره پوشش پتنت تعداد حوزه های مرتبط با پتنت را 
افزایش دهند. به عالوه، متوسط سطح حوزه26 برای تعداد کدهای 
متفاوت چهاررقمی IPC نشان دهنده گستره ی فناوری است: 
حوزه هایی که بیشتر با سایر حوزه ها ارتباط داشته و کاربردهای 
مختلفی در آنها دارند، ارتباط مثبتی با احتمال ایجاد یک ترکیب 

جدید دارند.. 
متغیرهای پتنت زیر که مرتبط با ارزش و مالکیت هستند در این 
مدل اضافه  شده اند تا این مسئله بررسی شود که آیا ترکیب های 
جدید با شایستگی فنی متوسط حوزه های ادغامی هم خوانی 
دارند یا خیــر و آیا محیط های با همکاری بیشــتر، ارتباطی با 
پدیده ظهور ترکیب هــای جدید دارند یا نه. تعداد متوســط 
دریافت کننــدگان حق ثبت )ASSIGNEES( نشــان دهنده 
 )GEO_SCOPE( سطح همکاری است. گستره جغرافیایی

بر اساس تعداد کشــورهای متفاوتی است که گواهی پتنت 
در آن ها اعتبــار دارد: کشــورهای اضافی نشــان دهنده 
هزینه های اضافی و هزینه های نگهداری است.  بنابراین این 
متغیر نشانگری برای گســتره بازار و همین طور- به صورت 
غیرمســتقیم- ارزش می باشــد. تعداد ارجاعات دریافتی 
)FWD_CIT( مقیاســی برای شایســتگی فنی اختراعات 

است. 
کنترل های اضافی نیز در نظر گرفته  شــده اند: اندازه حوزه  
فنــاوری )SIZE( به صورت متوســِط ســالیانِه مجموعه 
اختراعات ثبت شده، با اســتفاده از روش موجودی دائمی 
برای هر جفت حوزه فنی بررســی  می شود؛ فاصله فناوری 
)TECH_DIS( نیز به صورت ترکیب خطی تفاوت ها میان 
Dum�( ؛ متغیرهای ساختگیIPC  ساختار سلسله مراتبی
my( سکتور)بر اساس 35 گروه WIPOConc( و زمان، برای 

در نظرگیری مشخصات صنعتی محاسبه می شود. 
جدول 7 نشــان دهنده آمارهای خالصه بــرای متغیرهای 
مورد بررسی است. تحلیل عاملی تورم واریانس، هم خطی 

را نادیده گرفته است. 

انحراف میانگینمشاهداتتوصیفمتغیر
بیشینهکمینهمعیار

CONVERG_LVL

سطح همگرایی بیان شده بر اساس مجموعه ارجاعات متقابل )محاسبه شده با روش موجودی 
دائمی( و تجمیع شده به عنوان متوسط میانگین ساالنه  تعداد ارجاعاتی که در جفت حوزه های 

فناوری در حال ادغام X و Y،  حوزه X از حوزه Y دریافت کرده است و به عکس )به صورت 
لگاریتم(

22275590/0890/2550/0005/236

SIZE متوسط تعداد سالیانه پتنت ها )محاسبه شده با روش موجودی دائمی( در جفت حوزه
22275595/2031/1830/0009/334بررسی شده )به صورت لگاریتمی(

TECH_DISTWIPOConc و IPC 22275590/8800/2000/0001/000فاصله فناوری بر اساس تفاوت های دسته بندی های

TECH_CYCLE
چرخه فناوری یا سرعت جذب: میانگین متحرک پنج ساله برای میانگین ساالنه سال های 

 Y و X اولویت پتنت های ارجاع شده برای جفت حوزه های فناوری در حال ادغام بالقوه
)به صورت لگاریتمی(

15356232/1870/3160/4903/400

BWD_CIT میانگین متحرک پنج ساله متوسط ساالنه تعداد رجاعات پسرو پتنت ها برای جفت حوزه های
16205291/8890/1091/2412/874فناوری در حال ادغام بالقوه X و Y )به صورت لگاریتمی(

SCIENCE میانگین متحرک پنج ساله متوسط ساالنه تعداد ارجاعات پسرو غیر پتنت ها برای جفت
16205290/6920/2040/1472/359حوزه های فناوری در حال ادغام بالقوه X و Y )به صورت لگاریتمی(

TECH_SCOPE برای جفت IPC میانگین متحرک پنج ساله متوسط ساالنه تعداد کدهای چهاررقمی
16205291/3050/1230/7881/886حوزه های فناوری در حال ادغام بالقوه X و Y )به صورت لگاریتمی(

INVENTORS میانگین متحرک پنج ساله متوسط ساالنه تعداد مخترعین برای جفت حوزه های فناوری در
16183791/1860/1070/7601/716حال ادغام بالقوه X و Y )به صورت لگاریتمی(

ASSIGNEES میانگین متحرک پنج ساله متوسط ساالنه تعداد دریافت کنندگان برای جفت حوزه های
16205290/7300/0180/6930/921فناوری در حال ادغام بالقوه  X و Y )به صورت لگاریتمی(

FWD_CIT میانگین متحرک پنج ساله متوسط ساالنه تعداد ارجاع های دریافتی در پنج سال اول بعد از
16205290/5360/1900/0001/731انتشار برای جفت حوزه های فناوری در حال ادغام بالقوه  X و Y )به صورت لگاریتمی(

GEO_SCOPE میانگین متحرک پنج ساله  متوسط ساالنه  تعداد کشورهایی که در آن ها پتنت دارای پوشش
16205291/9600/1271/5042/615است برای جفت حوزه های فناوری در حال ادغام بالقوه  X و Y )به صورت لگاریتمی(

جدول 7- توصیف و بررسی آمارهای خالصه  متغیرها
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مدل 6مدل 5مدل 4مدل 3مدل 2مدل 1متغیرها

CONVERG_LVL
9/691

)0/072(
9/274

)0/076(
9/408

)0/079(
9/389

)0/079(
9/454

)0/080(
9/442

)0/080(

TECH_CYCLE1/032
)0/040(

0/995
)0/044(

1/016
)0/045(

1/021
)0/048(

1/070
)0/050(

BWD_CIT
0/382

)0/041(
0/358

)0/038(
0/424

)0/046(
0/400

)0/043(

SCIENCE
0/535

)0/038(
0/550

)0/040(

TECH_SCOPE
2/738

)0/258(
2/375

)0/219(
3/168

)0/310(
2/781

)0/268(

INVENTORS
0/460

)0/063(
0/337

)0/045(
0/535

)0/076(
0/394

)0/054(

ASSIGNEES
17/082

)10/517(
3/551

)2/123(
18/678

)11/608(
5/071

)3/086(

GEO_SCOPE0/547
)0/055(

0/527
)0/053(

FWD_CIT0/935
)0/065(

1/032
)0/071(

SIZE1/347
)0/011(

1/289
)0/012(

1/338
)0/014(

1/331
)0/013(

1/336
)0/014(

1/326
)0/014(

TECH_DIST
0/902

)0/038(
0/936

)0/044(
0/923

)0/043(
0/933

)0/044(
0/927

)0/043(
0/935

)0/044(

Yeardummies Indus�
try dummies

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Constant0/005
)0/002(

0/005
)0/002(

0/002
)0/001(

0/007
)0/003(

0/002
)0/001(

0/008
)0/004(

Observations2.084.4101.535.6231.535.0761.535.0761.535.0761.535.076

loglike-43,756-30,857-30,713-30,754-30,695-30,730

chi273.97458.28658.55558.47558.59258.521

جدول 8- نتایج مدل  آنالیز بقا در خصوص احتمال شناسایی یک ترکیب فناوری جدید؛ نرخ های مخاطره نشان داده  شده اند. خطاهای استاندارد در پرانتز آورده شده اند.

تأثیر نیروهای محرک ترکیب فناوری به عنوان روشی برای 
تحلیل های اقتصادسنجی بررسی  شده است: نتایج مربوطه 
در جدول 8 نشان داده  شده اند. این مدل ها احتمال این را که 
یک جفت حوزه فناوری )مشخص شده توسط زیر دسته های 
چهاررقمــی IPC( به صورت همزمان بــرای اولین بار با یک 
درخواست EPO مرتبط باشند، مورد آزمون قرار می دهند: این 
رخداد به عنوان ایجاد یک ترکیب فناوری جدید تعبیر می شود. 
مدل های بقای پارامتری با توزیع نمایی اعمال  شده اند تا این 
واقعیت مدنظر قرار گیرد کــه جفت های غیر ادغامی ممکن 

اســت در آینده به یک ترکیب همگرا شــوند )یک ترکیب 
جدید یک رویداد شکست27 است(. مدل های منتخب همگرا 
می شوند و باالترین مقدار معیار اطالعات آکائیک28 را در میان 
توزیع های گوناگون مدل های بقا )وایبل29، گاما30، لجستیک31 
و لگ نرمال32( گــزارش می کنند. جدول 7 نشــان دهنده 
نرخ های مخاطره اســت: مقادیر باالتر از یک، ضرایب مثبت 
بوده و مقادیر پایین تر، منفی هســتند. این مدل ها با افزودن 
متغیرها به صورت گام به گام تخمین زده می شــوند تا دقت 
نتایج مورد آزمون قرار گیرد. تمامی مدل ها شامل متغیرهای 

ساختگی )Dummy( به منظور کنترل مشخصه های زمان و 
سکتور هستند. 

سطح موجوِد ارجاعات متقابل پسرو بین هر دو حوزه ادغامی 
)CONVERG_LVL( بــا فرایند تولیــد ترکیب های جدید 
همبستگی معنادار و مثبتی دارد: این امر نشان می دهد که رخ 
دادن ترکیب عموماً بر اساس یک فرآیند هم پوشانی پیش بینی 
می شود که در آن حوزه های فناوری ترکیبی به یکدیگر ارجاع 
می کنند: هرچه تعداد ارجاعات متقابل بیشــتر باشــد، این 
احتمال نیز باالتر اســت که یک اختراع جدید از هر دو آن ها 

استفاده نموده و یک ترکیب جدید را به وجود آورد. نتایج برای 
چرخه فناوری )TECH_CYCLE( قابل اطمینان نیستند و به 

نظر نمی رسد که تأثیر معناداری داشته باشند. 
به استثنای گستره فناوری، ضرایب متغیرهای توصیف کنندِه 
پیچیدگی متوســط اختراعات در حوزه های ادغامی منفی 
هســتند. پیچیدگی، که بر اســاس تعداد متوسط ارجاعات 
پســرو پتنت و غیــر پتنــت )BWD_CIT و SCIENCE( و 
تعداد مخترعین اندازه گیری می شود،  با احتمال ظهور یک 
ترکیب جدید همبستگی منفی دارد: حوزه های هیبریدشده 
)ترکیب شــده( تعداد نســبتاً کمتری ارجاع داشته و گروه 
مخترعین نســبتاً کوچک تری از مخترعین دارند. در مقابل، 

 )TECH_SCOPE( حوزه های با گستره فناوری وســیع تر
همان طور که انتظار می رفت به احتمال بیشــتری منجر به 

اختراعاتی با دو ناحیه فنی خواهند شد. 
ارزش فنی متوســط جفت هــای مورد بررســی فناوری ها 
)FWD_CIT( اگر منجر به یک ترکیب جدید شــوند یا طی 
چارچوب زمانی بررسی، ادغام نشوند، هیچ تفاوت معناداری 
 )GEO_SCOPE( نخواهد داشت. درواقع، گستره جغرافیایی

یک عامل کاهنده است. 
 SCIENCE نتایج در صــورت حضور یا عدم حضــور متغیر
قابل اطمینان هستند؛ با این حال در صورت درنظرگیری این 
متغیر، نتایج باید با احتیاط مورد استفاده قرار بگیرند.) مقاالت 

میــر )a2000، b2000(( کنترل ها برای تعــداد پتنت های 
درخواستی و فاصله  فناوری عالمت های مخالف دارند. نتایج 
برای فاصله فناوری، برخالف مقایســه اولیه بین جفت های 
ترکیب شده و ترکیب نشده، نشــان دهنده این امر می باشد 
که فناوری های نزدیک تر در صورت ثبوت ســایر شــرایط، 
به احتمال بیشتری ادغام خواهند شــد، هرچند این نتیجه 
در میان مدل های مختلف قابل اطمینان نیست. اندازه حوزه 
فناوری اندازه گیری شده )به عنوان موجودی پتنت های حوزه 
)SIZE(( نشان می دهد که ترکیب های جدید در حوزه های 
بزرگ تر که دارای پتنت های بیشــتر هســتند، به احتمال 

بیشتری اتفاق می افتند. 

تحلیل موجود در این مقاله از قابلیت دسترسی و ویژگی های 
داده های پتنــت بهره می برد کــه بطور معمــول به عنوان 
شاخص هایی برای تعیین ابعاد خاص فناوری و دسته بندی 
سلسله مراتبی اختراعات، یعنی کد IPC به کار گرفته می شوند 
که یک ســاختار مفید برای شناســایی حوزه های فناوری 
و هم پوشــانی آن ها در طــول زمان فراهم می کنــد. نمونه 
تحلیل شده، شــامل تمامی پتنت های EPO ارائه شده بین 

سال های 1991 و 2007 است. 
در این مطالعه، تولید ســاالنه ترکیب هــای فناوری جدید 
بر اساس نســبت دادن دو زیر دســته چهاررقمی IPC برای 
اولین بار به یک پتنت بررسی شــده است. این تحلیل نشان 
داد که ترکیب های جدید 12/8 درصــد از جفت های بالقوه 
در دســترس در ابتدای دوره را تشکیل می دهند. کشیدگی 
یک حــوزه فناوری به ســمت حوزه دیگر مقیــاس دیگری 
برای تعیین درجه فرآیند همگرایی است که  با درنظرگیری 
تعداد ارجاعات متقابل بین دو حوزه تعریف می شود. تقریباً 
در تمامی ترکیب های جدید شناسایی شــده قبل از فرایند 
ترکیب، ارجاعات متقابل وجود داشته است. هرچند به نظر 
می رسد که شواهد، نشان دهنده وجود همبستگی بین فرآیند 
همگرایی و ترکیب نهایی دو حوزه است، ولی باید به این نکته 
توجه داشت که 58/5 درصد از جفت حوزه های بالقوه که در 
چارچوب زمانی این مطالعه ادغام نشــدند نیز نشانه هایی از 
الگوهایی همگرایی دارند. به همین دلیل، یک تحلیل جامع 

چند متغیری اقتصادسنجی نیز انجام شده است. 
آمارهــای اولیه در خصــوص داده های جمع آوری شــده و 
بررسی شــده در سطح ناحیه33 فناوری نشــان می دهند که 
»مهندسی مکانیک« با بیش از 50 درصد از ترکیب ها ارتباط 
دارد درحالی کــه »ابزارها« کمترین ارتبــاط را با ترکیب ها 
دارند. در سطح تحلیلی دقیق تر، »اندازه گیری« پربسامدترین  
دسته سه رقمی IPC اســت که نشان می دهد که سهم باالی 
»مهندسی مکانیک« ممکن است به دلیل وجود تعداد زیادی 
زیر حوزه باشد درحالی که حوزه فنی »اندازه گیری«، بخشی 
از ناحیه »ابزارها«، در تعداد نســبتاً بیشــتری از ترکیب ها 
دخیل اســت. تحلیل سطح صنعت شــواهدی در خصوص 
توانایی رویکرد مقاله برای شناســایی ترکیب های جدید در 
میان بخش هایی را ارائه می کند کــه در آن ها پتنت اهمیت 
و گستردگی باالیی دارد، چراکه چندین صنعت ارجاع شده 
در ادبیات به عنوان نمونه و مثال، توســط روش پیشنهادی 

به عنوان حوزه های با باالترین بسامد شناسایی  شده اند. 

5-1- نتایج نظری 
با توجه به ادبیات علمی، تحلیل چند متغیری اقتصادسنجی 
نشــان می دهد که بعضی از ویژگی های حوزه های ترکیبی 
بالقوه با ظهــور یک ترکیب جدید ارتباط معنــاداری دارند. 
ســطح باالتری از ارتباطات در قالب ارجاعــات متقابل بین 
حوزه های فنی درون یک ترکیب جدید دیده خواهد شــد. 
این یافته به شــکل تجربــی از ادبیات قبلی کــه ترکیب ها 
می توانند نتیجــه یک فرآیند همگرایی تصور شــوند که در 
آن، حوزه های متفاوت »به سمت یکدیگر کشیده می شوند« 
)هاکلین، 2007؛ کوران، 2013( پشتیبانی می کند. چرخه 
فناوری و ســرعت جذب به نظر تأثیری بر احتمال شناسایی 
یک ترکیب جدید ندارند. برخالف انتظار، شــواهد نشــان 
می دهد که حوزه هایی با سطوح پایین  پیچیدگی فناوری )از 
منظر ارجاعات پسرو، میزان علمی بودن و تعداد مخترعین( 
به احتمال بیشــتری ادغــام خواهند شــد. علی الخصوص، 
ترکیب های جدید با بسامد بیشتری در میان حوزه هایی رخ 
می دهند که کمتر مبتنی بر تحقیقات علمی بوده و بیشــتر 
بر روی تحقیقات کاربردی تمرکز نموده اند؛ این یافته نشان 
می دهد که نیــاز به تحقیقات بیشــتری در این حوزه وجود 
دارد چراکه در ادبیات موجود )برای مثال، کاروونن و کاسی، 
2013؛ هاکلین، 2007( این اعتقاد وجود دارد که حوزه های 
تحقیقاتی بنیادی تر به احتمال بیشتری همگرا خواهند شد. 
اندازه ی کوچک تــر گروه مخترعین ممکن اســت با حضور 
تعداد باالی شرکت های کوچک  و مخترعین مستقل مرتبط 
باشد که عموماً توانایی بیشــتری برای ترکیب فناوری های 
متفاوت دارنــد، درحالی که گروه های بزرگ تــر به احتمال 
بیشتر در پروژه های اختصاصی در شــرکت های بزرگ تر و 
مراکز تحقیقاتی مختص حوزه ای خاص، مشارکت داشته اند. 
این یافته با کمک نتیجه به دست آمده برای مساله همکاری، 
متوازن می شود: در تطابق با انتظارات نظری )کوران، 2013(، 
حوزه هایی که ترکیب های جدیــد را تولید می کنند معموالً 
دارای تعداد نســبتاً باالتری از متقاضیان پتنت هستند که 

نشانگری برای همکاری ها است. 
نتایج نشــان می دهند که ظهور یک ترکیب جدید پاسخی 
به نیازهای خاص در حوزه ها در مراحل بعدی مسیر فناوری 
آن ها است، برای مثال، بعد از نقطه عطف در طول منحنی S و 

معموالً با درجه پایین تری از پیچیدگی.
به نظر می رســد که تفاوت معناداری میان شایستگی فنی 
سطوح حوزه فناوری وجود ندارد. همچنین ترکیب های جدید 

در صورتی بیشتر رخ می دهند که حوزه های دارای هم پوشانی، 
تمرکز جغرافیایی نسبتاً بیشتری داشته باشند. یکی از دالیل 
این امر ممکن اســت رغبت اولیه پایین برای سرمایه گذاری 
روی چندین درخواســت پتنت در حوزه هــای جغرافیایی 
مختلف است )دلیل این امر محدودسازی هزینه های پتنت 
برای اختراعاتی اســت که نتایــج احتمالی آنهــا در بازاری 
نامطمئن تر اســت(. برای مثال، اختراعاتی که از حوزه های 
متفاوت فناوری برای اولین بار استفاده می کنند ممکن است 
به دلیل پیچیدگی فناوری، سخت تر قابل کپی کردن باشند 
)این امر بیشتر به خاطر مسائل مربوط به همکاری شرکت ها 

یا دارایی است، نه دالیل فنی(. 

5-2- نتایج مدیریتی و سیاستی 
این مطالعه با توجه به قدرت پیش بینی بعضی از ویژگی های 
حوزه های ادغامی، برای مدیران و سیاســت گذاران نتایجی 
به دنبــال دارد: هرچند کــه مطالعه وابســتگی های درونی 
فناوری های مختلف یک فرآیند پیچیده است ولی می تواند به 
شرکت ها کمک کند تا تغییرات و نیازهای آتی را پیش بینی 
نمایند )جیانگ و کیم، 1997؛ چــوی و همکاران، 2007؛ 
کاروونن و کاسی، 2013(. مدیران ممکن است از درک بهتر 
فرآیند همگرایی ســود ببرند چراکه همان طور که هاکلین 
)2007( بیان می کند، تبدیل پایه هــای دانش به فناوری ها 
نتیجه یک فرآیند مستقل اســت و نه یک فعالیت مدیریتی 
آگاهانه. کسب اطالعات در خصوص روند هم پوشانی پیش رو 
به کمک داده های پتنت می توانــد به مدیران کمک کند که 
از فرصت های جدید بهره ببرند، از تهدیــدات دوری کنند، 
تحقیق و توســعه )R&D( آتی را برنامه ریزی نمایند و روند 
دگرگونی های فناورانه صنایــع را پیش بینی نمایند )چوی و 
همکاران، 2007؛ کیم و کیــم، 2012؛ هاکلین و همکاران، 
2013؛ کاروونن و کاســی، 2013(. از دیدی گســترده تر، 
درک دینامیک ترکیب فناوری ها ممکن اســت با مقایســه 
سرمایه گذاری ها و سایر اشکال پشتیبانی در حوزه های یگانه 
با موارد موجود در نواحی بین رشته ای، تعیین سیاست های 

علمی و فناورانه را بهبود بخشد)نمت و جانسون، 2012(. 

5-3- محدودیت ها و تحقیقات آتی 
این مطالعه با محدودیت هایی به ویــژه در ارتباط با رویکرد 
روش شناسی مورد اســتفاده در خود مواجه بود. محدودیت 
 EPO اول مربوط بــه محدودیت جامعه آمــاری پتنت های

5- بحث و بررسی
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است. هرچند که کم پیش می آید ولی این امکان وجود دارد 
که بعضی از ترکیب های »جدید« قبل از سال 1991 رخ  داده 
باشند. مطالعات بعدی می تواند چارچوب زمانی این مطالعه 
و تعداد حوزه های ثبتی )برای مثال با درنظرگیری اداره ثبت 
اختراع و نشانه های تجاری ایاالت متحده( را گسترش دهد. 
همچنین محدودیــت دیگری در رابطه با انتخاب ســاختار 
سلسله مراتبی IPC وجود دارد که به صورت کامل حوزه های 
فناوری را تعریف می کند؛ این امــر را می توان به عنوان یک 
نقص در نظر گرفت چراکه تحلیل سطوح متفاوت سیستم های 
فناورانه می تواند نگرش های جدید و دیــد جامع تری را در 
خصوص تکامل و ســاختار آن ها ایجاد کند؛ مشابه آنچه که 
در مطالعه روپکی و مورله )2013( به آن اشــاره  شده است. 
بنابراین، مقایسه نتایج به دســت آمده از تحلیل ها در سطوح 

مختلف دسته بندی سلســله مراتبی ممکن است یافته های 
جالبی را به دنبال داشته باشد. همچنین، رویکرد مورد استفاده 
با این فرض محدود شده است که تمامی حوزه های فناوری 
به جز دسته های غیرقابل ترکیب می توانند با یکدیگر ترکیب 
شوند. این امر ممکن است در خصوص دسته های باقیمانده 
نیز صحت داشته باشد که به »موضوعی اشاره دارند که ممکن 
 A99Z،( »است در هر خوشه فناوری مدنظر قرار نگرفته باشد
 B25F، F23M و ... و همچنین زیر دسته هایی از قبیل B99Z
و ...(. به عالوه، باید به ترکیب های دوتایی و سه تایی یا تعداد 
بیشتری حوزه توجه شود. مســئله بعدی مربوط به مبدأ زیر 
دسته های IPC اســت چه توســط متقاضی ارائه شده و چه 
توسط ارزیاب پیشــنهاد شده باشــند: هرچند شواهد اولیه 
مبتنی بر نمونه گیری دســتی، نشــان دهنده اثر معناداری 

توسط ارزیاب های پتنت نبودند، این فرضیه باید بیشتر مورد 
بررســی قرار گیرد. درنهایت، تأثیر لینک های تولیدشده از 
طریق ارجاعات پسرو ممکن اســت ارزش بررسی بیشتری 

داشته باشد. 
تحقیقات آتی می تواند همچنین بر درک مسیرهای حرکت 
فناوری در حوزه های کاماًل ادغام شــده تمرکز نماید به این 
صورت که روند و ویژگی های آن ها با ترکیب های نقطه ای و 
با حوزه های فنی دارای کد یکتا34 مقایسه شود. مسیر جذاب 
دیگر برای تحقیق و بررســی ممکن اســت تمرکز بر هویت 
مالکین فناوری های ترکیب شــده مانند شرکت های بزرگ، 
شــرکت های کوچک، مراکز تحقیقاتی و مخترعین مستقل 

باشد. 

هدف این مطالعه تقویت ادبیات پیشین )با کمک یافته های 
تجربی( در خصوص همگرایی صنعتی با تمرکز خاص بر روی 
ترکیب های فناوری در بخش هایی از صنعت است که با کمک 
پتنــت از نوآوری های خود حفاظت می کننــد. تحلیل های 
تجربی پیشین بر روی ابعاد فناوری تمرکز نمی کنند بلکه بر 
روی ویژگی های در سطح شرکتی، سکتور صنعتی یا حوزه 
فنی خاصی تأکید دارند. فقدان داده  کافی باعث محدودیت 
در تحلیل ترکیب فناوری می شود )نو و پارک، 2010؛ کیم و 
کیم، 2012( و نیازمند آزمون های تجربی بیشتری با رویکرد 
گسترده  و وسیع تری است تا شــواهد و تحقیقات در سطح 
فناوری را گسترش دهد. این مطالعه، رویکرد روش شناسی را 
برای شناسایی ترکیب های فناوری و همین طور فرآیندهای 

همگرایی )بر اســاس تعریف کوران- کوران، 2013( با تکیه 
بر داده های پتنت ارائه می کند. روش پیشنهادی، به تعیین 
زمان ظهور ترکیب های جدید فناوری می پردازد و همین طور 
ویژگی های ســطح فناوری را با توجه به همبستگی موجود 

شناسایی می کند.
تحلیل تمامی پتنت های EPO بین سال های 1991 و 2007 
تعداد قابل توجهی ترکیب جدید را نشان می دهد، به ویژه در 
صنایعی که در ادبیات گذشته به آنها اشاره شده است، این امر 
نشان دهنده قدرت و توانایی رویکرد روش شناسی پیشنهادی 
است. بررسی پیرامون نیروهای محرک فناوری های ادغامی 
نشــان می دهد که ظهور یک ترکیب جدید به احتمال زیاد 
در حوزه هایی رخ می دهد که در مراحل نهایی ســیر تکاملی 

خود قرار دارند، درجه ی نسبتاً پایین تری از پیچیدگی دارند، 
بیشتر بر تحقیقات کاربردی تمرکز دارند و گستره جغرافیایی 
کوچک تری بــرای حفاظــت از پتنت را در نظــر گرفته اند. 
این نتایــج به درک بهتــر از دینامیک  مســیرهای حرکتی 
فناوری کمک می کنند، به ویژه زمانی که ارزش افزوده باالی 
تحقیقات بین رشــته ای و نوآوری بین صنعتــی مدنظر قرار 
می گیرد. به طور خاص، تحلیل وابستگی های درونی در میان 
فناوری ها بر اســاس داده های پتنت ممکن است به مدیران 
شرکت ها و سیاســت گذاران کمک کند که تحول در صنایع 
و ظهور ترکیب های جدید را پیش بینــی نمایند، تخصیص 
سرمایه گذاری ها را بهبود بخشــند و از تعریف سیاست های 

علمی و فناوری حمایت کنند.
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علوم همگرا از دیدگاه

پروفسور گریم کالرک

مصاحبه

پروفســور گریم کالرک متولد ســال 1935 میالدی در اســترالیا 
می باشــد. وی یکی از چهره های کلیدی و شناخته شــده در زمینه  
تحقیق و توسعه گوش بیونیک1 و کاشــت حلزون گوش می باشد. 
ایشان از رساله  دکتری خود، در ســال 1969 با نام “ گوش میانی و 
مکانیسم های عصبی در شــنیدن و مدیریت ناشنوایی” در دانشگاه 
سیدنی استرالیا دفاع کرده اســت. اوهمچنین در همین زمان دوره  
جراحی گوش، حلق و بینی خود را گذراند. در سال 1982 او توانست 
برای اولین بار مجوز کاشت حلزون را در گوش برای افراد باالی 18 
سال در آمریکا به دست آورد. وی همچنین در سال 1983 موسسه 
گوش بیونیک2 را در ملبورن با شعار “دادن فرصت شرکت به کودکان 
و بزرگساالن ناشنوا در جهان و کمک برای بازیابی عملکردهای مغزی 
آنان”  احداث کرد. او موفق به کسب جوایز متعددی برای تحقیقات 
و توسعه های پزشکی در کشور اســترالیا و انگلستان شده است. به 
منظور تقدیر از عملکرد ارزشمند وی در زمینه  پزشکی، موسسات 
خیریه و علمی بســیاری با نام وی، هم اکنون در جهان مشغول به 

فعالیت هستند.

مقاالت
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مصاحبه

 به عنوان اولین ســوال، لطفا در ارتباط با 
اهمیت علوم همگرا اندکی توضیح دهید.

 به نظر بنده، علوم همگــرا که از همگرایــی چندین علم 
مختلف حاصل می شوند ، مسیر بسیار مهم و جدیدي را در 
علوم دنیا ایجاد کرده اند و این موضوع براي جهت گیري هاي 
علم و فناوری آینده و توسعه تجاري بسیار مهم و ارزشمند 
می باشد. شــما هرروز در رســانه ها مثال های متعددی از 
کاربردهای علوم همگرا به مانند: کاشــت حلزوني براي هر 
فرد، بازسازي ســتون فقرات، تحریک عمیق مغزي براي 

بیماري صرع و در مقیاس میکرو، امکان چاپ ســه بعدي 
قلب، شــش ها، کلیه ها، غشا هاي زیســتي، مواد زیستي و 
ترکیبات زیســتي؛ را می شــنوید. همان طور که می دانید 
علوم همگرا در حال ایجاد تاثیر فوق العاده اي بر روي سالمت 
مردم هستند؛ مانند استفاده از رباتیک و دیگر دستگا   ه هاي 
گوناگون یاري دهنده در پزشکي که در حوزه ی علوم همگرا 
هستند و به پیشرفت انواع جراحی های بسیار سخت جهان 

کمک می کند. 

آیا برای پیشگیری از بیماری ها هم می توان 
از علوم همگرا اســتفاده کرد و یا این علوم، تنها در 

درمان بیماری ها می توانند کمک کنند؟
همان طور که می دانید، پیشــگیري بسیار مهم تر از درمان 
است. علوم همگرا به ما این توانایی را می دهند که وضعیت 
موجود سالمت یک شخص را توســط یک پزشک و از راه 

دور اصالح کنیم و یا بر آن نظارت داشته باشــیم. ما در این 
مرکز در ایالت ویکتوریا با اســتفاده از روش های مختلف و 
آگاهی از مکانیسم ها و فرآیند های موجود در بدن، در حال 
توسعه همگرایی هستیم. البته این »توسعه همگرایی« باید 
منجر به تاسیس موسسات مجازي شود. موسساتی که در 
آن ها اســتعدادها گردهم می آیند و براي یک یا چند هدف 
برنامه ریزی و فعالیت کنند. این نه تنهــا براي تحقیقات و 
علوم مختلف بلکه براي صنعت نیز ســودمند است. امکان 
این که این کار)ایجاد موسســات مجــازی( دارای مزایاي 

بسیار گسترده شود، وجود دارد. هر چه ما بیشتر استعدادها 
را گرد هم آوریم و آن ها را بیشتر متمرکز کنیم، نتایج بهتر 
خواهند بود. ما به تیمی نیاز داریم که بتوانند کار تحقیقاتی 
را به خوبی انجام دهند و در این راه به کمک صنعت بیایند. 
نوع آن صنعت مي تواند صنعتي با فناوری باال باشد و یا حتی 
علوم همگرا می توانند به صنایع کوچک تر و با فناوری پایین 
کمک کنند تا با اســتفاده از علوم همگرا برای خود مزیت 
رقابتی ایجاد کننــد و به خوبی بتوانند ســهم خود از بازار 

هدف را افزایش دهند.

تاثیر علوم همگرا در آموزش نســل بعدی 
چیست؟

به نظر من نه تنها علوم همگرا بلکه همگرایی در تمام ابعاد 
جهان در آموزش دانشــمندان و نســل جوان براي آینده 
بســیار یاري دهنده خواهد بود. براي نهادینه شدن اهمیت 

همگرایی براي جوانان و افراد با استعداد، می توان از سطح 
مدارس شروع کرد؛ ایجاد فرآیندهای یادگیري علمي بر پایه 
فعالیت در کالس و همچنین ایجــاد تعادل بین تحقیقات 
محض و تحقیقات کاربردي می توانند از اقدامات ساده ای 
باشند که باید انجام شوند. من فکر مي کنم در حال حاضر 
براي رسیدن به این اهداف ما نیازمند تجدید نظر در مورد 
شــیوه ی آموزش در رشته های مختلف هســتیم. من فکر 
مي کنم که ما نیازمند آموزش به شــیوه بسیار عمومي تري 
هســتیم. فیزیکدانان ممکن است نیاز به آموزش در زمینه 

زیست شناسي داشــته باشــند و به همین ترتیب در سایر 
رشــته ها. به نظر من، ما در بخش بندي رشته ها زیاده روي 
کرده ایم. ما نیازمند گســترده تر کردن شیوه نگرش خود 
به پرســش هاي تحقیقاتي هســتیم. طبیعتا وظیفه شبکه 
دانش  همگرا براي اســتاندارد ســازي، مدل سازي و براي 
نشان دادن این که این جا جایي اســت که علوم به آن ختم 
مي شوند، بســیار حائز اهمیت است و خوشــبختانه تمام 
کســاني که این جریان فکری را دنبــال مي کنند به دنبال 
مسیر جدیدی هستند، به طوری که علم تکامل یافته و براي 
آیندگان به ارمغان گذاشته  شود. با استفاده از دانش همگرا 
آینده جدیدي در پیش اســت. آینده ای که نه تنها مناسب 
دانشــمندان جوان، بلکه در کل مناسب تمام جامعه است؛ 
به دلیل این که آن ها)جامعه( حامي دانش و پشتیبان نتایج 
هستند. جامعه مي خواهد که شــما را حمایت کند و برای 
این کار بسیار مشتاق اســت؛ زیرا می داند نتایج حاصل از 

این عملکرد مستقیما در سطح زندگی مردم تاثیر دارد.

نظر شما در مورد نظریه شبکه دانش همگرا 
چیست؟

من در مورد نظریه شــبکه دانش  همگرا بسیار هیجان زده 
هســتم، به دلیل این که این نظریه در حــال گرد هم آوري 
دانشــمندان براي بدســت آوردن خروجــي و نتایج بهتر 
می باشد. همچنین این نظریه نســل بعدي دانشمندان را 
تشویق مي کند تا تفکرات جانبي داشته باشند و به صورت 
گسترده اي آموزش ببینند. ما مي بینیم که این  موضوع مهم 
هم اکنون از طریق همگرایي دانش ها در حال اتفاق افتادن 
است. من فکر مي کنم که این شبکه رشد خواهد کرد و باعث 
تولید نتایج برجســته اي در نسل آینده دانشمندان خواهد 

گردید و این بسیار هیجان انگیز است.

بخش عمده ای از فعالیت های شما مربوط 
به مشــکالت کودکان اســت. لطفا کمی در مورد 

توانمندسازی کودکان توضیح دهید.
کودکاني که نیاز به توانمند سازی دارند، کودکانی هستند 
که داراي اختالالت حرکتي هســتند،عمدتا کودکاني که 
دچار ســکته،جراحات دلخراش مغزي، فلج مغزي شده اند 
و به دنبال بکارگیري توانبخشي براي ارتقاء عملکرد دست 
و بازو هستند. من مســاله مد نظر ما این است که کودکان 
مجبور هســتند زمان زیادي را براي دریافت درمان سپري 
کنند و این مســئله خیلــي جالب نیســت. بنابراین من و 
همکارانم به دنبال روش هاي جدیدي براي سرگرم کردن 
آن ها در درمان و تشــویق کردن آن ها براي تکمیل برنامه 
توانبخشي هســتیم. اولین موضوعی که محققان در حال 
حاضر بر روی آن کار مي کننــد، بکارگیري فناوري جدید 
دوربین ســه بعدي براي دســتیابي به آنالیزي از حرکات 
جنبشي اعضای باال تنه این گروه از کودکان است. بر اساس 
تحقیقات اخیر صورت گرفته دانشــمندان متوجه شده اند 
که هر چه شما فعالیتي را بیشــتر انجام دهید، در عملکرد 
خود بیشتر پیشرفت مي کنید و ما مي دانیم که این در مورد 

کودکاني با اختالالت عصبي صدق مي کند. یکي از مسائلي 
که ما در مورد کلیت فناوري مي دانیم این است که کودکان 
بازي هاي رایانه اي را دوســت دارنــد و از بازي  کردن لذت 
مي برند. اگر بتوانیم کودکان را مجبور کنیم که کاري را دو 
یا ســه بار در هر روز  و به جاي یک یا دو بار در هفته انجام 
دهند، به طور تئوري ما خواهیم توانست به کمک پیشرفت 
حرکتي، هر چه سریع تر آن ها کمک کنیم و اقدامات بعدي 
طوالني مدت بهتري را خواهیم داشت؛ زیرا توانسته ایم بین 
حرکات تمریني و این فناوري ارتباط برقرار کنیم. من فکر 
مي کنم یکي از مشــکالت فناوري هاي اخیر این است که 
آن ها تقریبا کاالهاي آماده مصرف هستند که همیشه براي 
کودکان داراي ناتواني قابل استفاده نیستند. آن ها)کودکان 
ناتوان( همیشه نمي توانند از آن استفاده کنند و نمي توانند 
با آن به خوبی ارتباط برقرار کنند. دلیل آن ، این اســت که 
آن ها بسیار سریع حرکت مي کنند و یا فرامیني که شما به 
آن نیاز دارید محتاج حرکاتي هســتند که حقیقتا کودکان 
نمي توانند آن ها را انجام دهند، بنابراین محققان آن شکاف 
را شناســایي کردند. در قســمتی دیگر بــازار محصوالتي 
وجود دارد کــه به طور خاص براي توانبخشــي ســاخته 
شــده اند اما کودکان خیلی ســریع از بازي با آن ها خسته 
مي شوند. بنابراین ما به گردهم آوري بخش هاي توانبخشي و 
بخش هاي بازي براي ایجاد چیزي که براي کودکان سرگرم 

کننده و همچنین مناسب هدف ما باشد؛ نیاز داریم.

نقش همگرایی در درمان و فناوری چیست؟
 من فکر مي کنم کــه همگرایي بین درمــان و فناوري به 
چگونگــي گردهم آوري این دو توســط ما بســتگي دارد. 
سیستم بازي و سیستم توانبخشي بسیار از هم جدا هستند، 
در واقع، یک جا فناوري توانبخشي و در جایي فناوري بازي 
را داریم و در حال حاضر همگرایي آن ها را به سوي یکدیگر 
مي کشاند تا محصولي تولید شــود که به طور خاص براي 

توانبخشي کودکان مناسب باشد.

نقش فناوری های جدیــد در این همگرایی 
چیست؟

بکارگیري فناوري هاي جدید به دانشمندان این فرصت را 
مي دهد که فناوری ها را به شــکل یک بسته عالي که براي 
کودکان و خانواده ها مفید اســت، گردهــم آورند؛ در این 
صورت این همگرایی فناوری اســت که بــرای خانواده ها 
مفید واقع می شود. آن ها امیدوار هســتند روند دستیابی 
به نتایج بهتر ادامه داشــته باشــد و حتی سرعت بیشتری 
پیدا کند. دانشــمندان امیدوارند که کــودکان توانایي یاد 
گرفتن و بازي کردن بهتري از طریق داشــتن فناوري هاي  
همگرا داشــته باشــند و همچنین درک بهتري از حرکات 
و نیازهاي توانبخشي خود داشته باشــند. اگر دانشمندان 
جهان بتوانند موضوع همگرایــی را بهتر درک کنند، قادر 
به یافتن روش هایي خواهند بود کــه بهتر عمل می کنند، 
بهتر ارزیابی انجــام می دهند و بهتر بازخــورد می گیرند. 
من فکر مي کنم مهارت هاي بالیني و تجربیات متخصصان 
و دانش آن ها در کار با کــودکان داراي اختالالت حرکتي 
بسیار مهم است و این موضوع باید به طور کامل در فناوري ، 
مهارت های نوشــتن برنامه ها و نوشــتن الگوریتم ها مورد 
اســتفاده قرار گیرد. مــن هیچ گونه مهارتــي در مورد هر 
آنچه که مربوط به برنامه نویســي رایانه اســت، ندارم؛ اما 
این همان چیزي اســت که نقطه ی عطف کار می باشــد. 
بنابراین فکــر مي کنم در اختیار داشــتن دانــش بالیني 
فناوري و داشــتن دانش همگرایي  در یــک فرآیند و یک 
برنامه به طور امیدوارکننده اي مي تواند براي همه سودمند 
باشد. در بین دانشمندان دید گسترده تري در مورد این که 
چطور سالمت و فناوري با یکدیگر ارتباط برقرار مي کنند، 
هست و همگرایي این دو مسئله بســیار مهم می باشد. من 
فکر مي کنم که در این موضوع استفاده از ایده های جالب و 
خالقانه مردم بسیار مهم می باشد و شرکت های فناور باید 
به این سمت حرکت کنند؛ زیرا جامعه و مردم با سالمت و 
فناوری تقابل بسیار دارند و آن ها را به خوبی درک می کنند.

1-bionic ear
2-Bionic Ear Institute
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معرفی کتاب 

این کتاب به بررسی جامع نانومواد می پردازد که با الهام از زیست شناسی و برخی تحقیقات 
پیشرفته در این حوزه همراه است. در سرتاسر کتاب، همکاری ارزشمندی از سوی محققان 
برجسته صورت گرفته تا موضوع نحوه ایجاد دستگاه ها یا ساختارهای جدید با خصوصیات 

منحصر به فرد، توسط نانومواد زیستی شرح داده شود.
بخش اول و دوم بیشــتر شــامل نانومواد زیســتی و ترکیبات مرتبط، از جمله سطوحی با 
خصوصیات ترشوندگی زیاد، مواد کاربردی با چسبندگی بهبودیافته یا ساختار و سیستم های 
عملکردی طبقه بندی شده و پیچیده طبیعی می شود. آموزه های طبیعت در بخش آخر مورد 

بررسی قرار گرفته اند؛ جایی  که مواد زیستی  برای کاربردهای زیست پزشکی پیشنهاد شده  و 
پتانسیل آن ها برای کاربردهای آتی در دارورسانی، تشخیص، درمان و داروهای حیات بخش 
نشان داده شده  است. این کتاب با هدف راهنمایی و کمک به خوانندگان متخصص ارائه شده 
ولی به همان اندازه برای محققین، دانشگاهیان یا شرکت های خصوصی که به دنبال سهام با 
ارزش افزوده باال هستند نیز مناسب می باشد. محققان جوان نیز می توانند با استفاده از این 
کتاب به انتخاب یا ادامه کار در زمینه شبیه سازی بپردازند که شامل تعداد زیادی از رشته ها 

از جمله شیمی، فیزیک مهندسی و علم مواد ، زیست شناسی و پزشکی می شود.

نانومواد زیستی و الهام گرفته شده از زیست

نانومواد زیستی و الهام گرفته شده از زیست
Bio� and Bioinspired Nanomaterials عنوان اصلی

 Daniel Ruiz�Molina, Fernando Novio, Claudio Roscini, Joao
F. Mano

نویسندگان

2014 سال انتشار

وایلی ناشر

9783527335817 ISBN

مهندسی موضوع

حوزه های ژنتیک فردی و علوم شهروندی، از روش های مختلفی برای تولید و مدیریت دانش 
و ایده استفاده می کنند. این حوزه ها از مرز های محلی و جهانی عبور کرده و موضوع و هدف 
تحول و پویاییِ شیوه های تحقیق و ارزیابی هستند. عالوه بر این، این ها از منطق »همگرایی« 
برای نوع  جدید و خاصی از ارتباط بین ســهام داران، دانش، شیوه ها، چالش ها و فرصت ها 

استفاده می کنند. 
کتاب پیش رو شامل مقاالتی است که توسط دانشمندان و مفسران برجسته ملی و بین المللی 
به رشته تحریر درآمده اســت و در آن به بحث های کنونی پیرامون مطالعات علم و فناوری 

و خطی مشیِ علم در رابطه با  »همگرایی فناوری ها« پرداخته شده است. همچنین در این 
مجموعه، آرمان های فنی همگراییِ علوم به کمک تجزیه و تحلیل روش ها و استدالل های 
علمی و اجتماعی به صورت مبسوط مورد بررسی قرار گرفته اند. شرکت کنندگان در مطالعات 
موردِی بین المللِی این کتاب، به بحث و بررسی روش هایی پرداختند که علم و نظم اجتماعی 
را در زمینه هایی مانند تحویل مستقیم آزمایش ژنتیک به مصرف کننده و زیست فناوری های 

هوشمند، به هم مرتبط می سازند. 

آگاهی از فناوری های زیستیِ جدید: جنبه های اجتماعی همگرایی فناوری

آگاهی از فناوری های زیستیِ جدید: جنبه های اجتماعی همگرایی فناوری
 Knowing New Biotechnologies: Social Aspects of

Technological Convergence
عنوان اصلی

Matthias Wienroth , Eugénia Rodrigues نویسندگان

2015 سال انتشار

انتشارات تیلور و فرانسیس ناشر

978113802293 ISBN

جامعه شناختی موضوع

نانوفناوری پزشکی و نانو پزشکی

Medical Nanotechnology and Nanomedicine عنوان اصلی

Harry F. Tibbals نویسندگان

2010 سال انتشار

سی آرسی ناشر

9781439808740 ISBN

پزشکی موضوع

کتاب نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی با معرفی نانوپزشکی و زیرساخت سازمانیِ در حال 
تحول آن به افراد غیرمتخصص این نیازها را برآورده می سازد. این مرجع عملی، به بررسی تاثیر 
نانوفناوری در کاربردهای موجود در علوم پزشکی و زیست پزشکی و حتی اثرات اقتصادی و 
اجتماعی این فناوری می پردازد. با اجتناب از جزئیات فنی، این کتاب بر روی بهبود آگاهی 
کسب و کار، قانون گذاری و جنبه های مدیریتی کاربردهای پزشکی این فناوری تمرکز دارد. 
این کتاب ارزیابی های متوازن، مهم و منطبق بر واقعیتی را از توسعه موجود در نانوپزشکی 
و چشــم اندازهای آینده این حوزه ارائه می کند.)یک پایه ایده آل بر اســاس آنچه که باید 
برنامه ریزی و تصمیم گیری شود.( این کتاب کاربرد فناوری نانو در مصارف پزشکی از جمله 
تصویربرداری، تشخیص و بررسی بیماری، سیستم های  دارورسانی، عمل جراحی، ترمیم 

بافت و اندام مصنوعی را پوشش می دهد. بخشی از دورنمای نانوفناوری در این کتاب – که 
شامل پوشش هرچه بیشــتر پیامدهای اجتماعی نانوفناوری است-  می تواند به عنوان یک 
مرجع مستقل مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به وضعیت گذشته، کنونی و چشم انداز آینده 

نانوپزشکی، این کتاب موضوعات زیر را مورد کنکاش قرار می دهد:
ـ بررسی پیش زمینه ها، تعاریف، عبارات و روند موجود در نانوپزشکی

ـ بررسی دورنمای نانوپزشکی در دولت، دانشگاه و بخش خصوصی
ـ بررسی سمت و سو، ظرفیت ها، پایایی و سهام پروژه های آینده، همچنین تصمیمات معقول 

در این حوزه.

نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی

این کتاب نگارشی پیشــگام با هدف آشنایی دانشمندان و دانشــجویان نسبت به ماهیت 
اساسی و پیشرفته نانوزیست فناوری است. تمرکز بر مواد و بلوک های ساختاری نانوفناوری، 
دانشمندان را از سراسر جهان به سمت اشتراک گذاری دانش و تخصص خود در این کتاب 
معتبر سوق داده است. این جلد از کتاب به پنج قســمت تقسیم می شود. بخش اول نمایی 
کلی از نانوفناوری را ارائه داده و بســیاری از جنبه های این رشته را توضیح می دهد. بخش 
دوم جزئیات مواد زیستی را که به عنوان قالب های نانویی برای ساختارهای پایین به باال به 
کار می روند، شرح می دهد. در بخش سوم پیرامون استفاده از ریزمولکول های زیستی برای 

انتقال و محاسبه الکترون بحث شده است. بخش چهارم خالصه ای از رشته نانوپزشکی را که 
به سرعت در حال رشد و توسعه است، توضیح می دهد و در نهایت، در بخش پنجم جزئیات 
ساختارهای از نو طراحی شده و رویکردهای متفاوت گروه های علمی مختلف در مورد آموزش 
علوم سطوح مولکولی توضیح داده شده اســت. این کتاب مروری کلی در مورد ظهور رشته 
نانوزیست فناوری برای مهندسین و فیزیکدانان، شیمیدانان و زیست شناسان و سایر افراد 

فراهم می کند.

نانوزیست فناوری: دستگاه ها و مواد الهام گرفته شده زیستی در آینده

نانوزیست فناوری: دستگاه ها و مواد الهام گرفته شده زیستی در آینده
 Nanobiotechnology: Bioinspired Devices and Materials of

the  Future
عنوان اصلی

 Ilan Levy،Oded Shoseyov نویسندگان

2008 سال انتشار

اسپرینگر ناشر

9781588298942 ISBN

علمی موضوع

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Matthias+Wienroth&search-alias=books&field-author=Matthias+Wienroth&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Eug%C3%A9nia+Rodrigues&search-alias=books&field-author=Eug%C3%A9nia+Rodrigues&sort=relevancerank
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هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

تاریخ شروع : 1395/5/24 
تاریخ پایان: 1395/5/26

شهر :پورتو
کشور: پرتغال

http://www.iccce.org/  :وب سایت
توضیحات : این کنفرانس بین المللی با هدف ارائه آخرین پیشــرفت ها در زمینه شــیمی و 
مهندسی شیمی برگزار می شــود. از موضوعات محوری این کنفرانس می توان به مهندسی 
زیست مولکولی، زیســت فناوری و مهندسی محیط زیست اشــاره کرد. این کنفرانس توسط 

چندین موسسه بین المللی حمایت مالی می شود.

کنفرانس بین المللی تصویربرداری زیست پزشکی، پردازش سیگنال

تاریخ شروع: 1395/5/23
تاریخ پایان: 1395/5/25

شهر: پکن
کشور: چین

http://www.icbsp.org/   :وب سایت
  توضیحات: هدف از این همایش که در پردیس دانشــگاه صنعتی چین شمالی در آگوست 
2016 برگزار خواهد شــد ارائه آخرین تحقیقات و نتایج مرتبط بــا موضوعات تصویربرداری 
زیست پزشکی و پردازش سیگنال می باشد. گردهمایی مزبور فرصتی است تا فعاالن حوزه های 
مختلف به صــورت رودررو به تبادل ایده ها و تجربیات خود پرداخته و جهت یافتن شــرکای 
جهانی به ایجاد روابط تجاری یا تحقیقاتی مبادرت نمایند. تمامی مقاالت پذیرفته شده و ارائه 

شده در انتشارات IEEE منتشر خواهند شد.

کنفرانس بین المللی فناوری هوش مصنوعی

تاریخ شروع : 1395/6/2 
تاریخ پایان: 1395/6/3

شهر : مالکا
کشور: مالزی

http://www.ftsm.ukm.my/mcait2016/   :وب سایت
توضیحات :این کنفرانس بین المللی در هتل هاتن )Hatten(، ماالکا، مالزی برگزار خواهد شد. 
این کنفرانس  توسط چهار گروه تحقیقاتی مرکز فناوری هوش مصنوعی )CAIT(، یعنی گروه 
پژوهشی تشخیص الگو )PR(، گروه پژوهشی داده کاوی و بهینه سازی )DMO(، گروه پژوهشی 

دانش فناوری )KT( و گروه پژوهشی محاسبات صنعتی )Icomp( برگزار خواهد شد.  

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 است. کاربردهای نانوپزشــکی، دارورسانی، 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

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



