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اخبار کسب و کار 

 بازار محاسبات شناختی تا 
سال ۲۰۲۰ به ۲۰ میلیارد 

دالر خواهد رسید

اخیرا گزارشــی درباره بازار سیستم های شناختی 
منتشر شده که در آن بازار این حوزه بین سال های 
2016 تا 2020 بررسی شده اســت. پیش بینی 
می شود این حوزه درآمدی بالغ بر 20 میلیارد دالر 

تا سال 2020 داشته باشد.
سیســتم های شــناختی در جهان بین سال های 
2016 تــا 2020 بالغ بر 20 میلیــارد دالر درآمد 
 Technavio خواهند داشت. براساس گزارشی که
منتشر کرده، این کسب و کار با توسعه سیستم های 
IT با قابلیت یادگیری توسعه بیشتری پیدا می کند.

 Global Cognitive « در این گزارش که با عنــوان
Systems Market 2016-2020 « منتشــر شده 
آمده است که سیستم های شناختی در حال رشد 

بوده و میزان کاربرد آن ها در حال گسترش است.
ازسامانه های شناختی می توان برای پردازش اطالعات و رصد روندها 
استفاده کرد. در این فناوری از فرآیند یادگیری مغز انسان الهام گرفته 

شده تا راهکارهای مختلفی برای حل مشکالت بدست آید.
آنالیزهای پیش گویانه در حال رشد بوده و پتانسیل های زیادی برای 
مدل سازی دارند. »امیت شارما« از محققان این حوزه می گوید: » یکی 
از روندهای اصلی در این حوزه، رشــد تقاضا برای آنالیز پیش گویانه 
است. پیاده سازی روش های مدل سازی پیش گویانه می تواند منجر 
به ارائه دقیق تر راهکارها شود و با این کار کارایی و بهره وری افزایش 
یافته و در نهایت هزینه کار کاهش می یابد. این سیستم های شناختی 
بستری فراهم می کند که انتقال داده های مخابراتی میان ماشین و 

شبکه به صورت زنده انجام شود. «
این گزارش می گوید که 76 درصد از سهم بازار در اختیار آمریکا بوده 

که دلیل این امر افزایش تولید داده در این کشور است. بیشتر داده ها 
از بخش سالمت و صنایع تولیدی است.

در ســال 2015، بخش نرم افزار شــناختی 39 درصد از کل بازار را 
در اختیار داشته است که می تواند سهم قالب در این بازار محسوب 
می شود. این گزارش می گوید رشد بخش نرم افزار دلیل اصلی رشد 
این بازار است. این گزارش در پایان این گونه نتیجه گیری می کند که 
در بازار سیستم های شناختی رقابت بسیار شدیدی میان بازیگران 
کوچک و بزرگ وجود دارد که این رقابت از آن جایی نشات می گیرد 
که شرکت های کوچک قصد دارند وارد بازار شده و سهمی را از این 

بازار بدست آورند.
خالقیت مستمر و ارائه محصوالت جدید می تواند این رشد را تسریع 

کند و منجر به ظهور فناروی های جدید و پیشرفته شود.

http://nbic.isti.ir/news/55084 : منبع

 پردازشگر ۵ کیوبیتی، 
اولین کامپیوتر کوانتومی 

IBM

شرکت آی بی ام اعالم کرده است که به محققان 
اجازه می دهد، از تجربه کوانتومی این شرکت که 
همان کامپیوتر کوانتومی اســت، برای مصارف 

علمی و سرگرمی استفاده کنند.
فیزیک کوانتــوم قلمرو ناشــناخته الکترون ها 
است و توانایی های آن ها اجازه انجام محاسبات 
کوانتومی را به آنها می دهد. نقش الکترون ها در 
کامپیوتر های امروزی کامال انکارناپذیر اســت؛ 
اما این ذره هنوز برای انجام محاســبات باید در 
طول مدار جا به جا شــود. حتی اگر الکترون در 
یک تراشه میکرو جابه جا شود، باز این فرایند در 
مقایسه با محاسبات کواتنومی بسیار کند است. 

زبان ماشین تنها دو حرف یا رقم را می فهمد که آن دو 0 و 1 هستند. 
به کمک ماهیت فیزیک کوانتوم، این دو متغیر در چرخش ساعتگرد و 
یا پاد ساعتگرد الکترون ذخیره می شوند. این امر به طور قابل توجهی 
اندازه کامپیوتر ها را دستخوش تغییر قرار می دهد، میکرو تراشه ها 
به نانو تراشه ها و حتی پیکو تراشه ها تبدیل می شوند. یک کامپیوتر 
کوانتومی با ابعاد سر سوزن قوی تر از ابرکامپیوتر های امروزی خواهد 
بود. با این حال هرچه جریان الکتریکی به ســطح فیزیک کوانتوم 
نزدیک می شود بی ثباتی ناشــی از گرما نیز افزایش می یابد که این 
امر باعث اختالف در محاسبات کوانتومی می شود. کنترل چرخش 
و مکان الکترون و همچنین خواندن آن از مشکالت اصلی محاسبات 
کوانتومی است. مرکز تحقیق جیمز واتسون آی بی ام در نیویورک 
اولین پردازشگر 5 کیوبیتی ساخته شده از فلزهای ابر رسانا را بر روی 
یک تراشه سیلیکونی قرار داده اســت. این امر نشانه ای از آغاز سفر 

طوالنی برای رسیدن به اولین کامپیوتر کاربردی کوانتومی است.
این کامپیوتر کوانتومی تنها یک نمونه تحقیقاتی است و نباید انتظار 

انجام محاســبات پیچیده را از آن داشت. همچنین 5 کیوبیت مورد 
استفاده دارای توان پردازشــی کمی برای اجرای برنامه های عملی 
اســت؛ اما محققان و دانشــمندان می توانند با برنامه نویسی کامال 
متفاوت با زبان های کامپیوتری امروزی از آن برای اجرای محاسبات 
ساده و کوتاه اســتفاده کنند. امروزه تمام لب تاپ ها، گوشی  های 
هوشمند و دیگر تجهیزات الکترونیکی از پردازشگر های کالسیک و 
مبتنی بر بیت ها بهره می برند؛ اما فیزیک کوانتوم بیت های کوانتومی 
 یا کیوبیت ها را ارایه می کند که به طور باورنکردنی ســریع هستند.
پردازشــگر 5 کیوبیتی آی بی ام تنها نمونه  ممکن از کاربرد فیزیک 
کوانتوم نیست؛ بلکه در سال 2004 گوگل هم شبیه ساز کوانتومی 

آنالین خود را برای اهداف تحقیقاتی با 6 تا 22 کیو بیت ابداع کرد.
اکنون برای محققان و عالقه مندان بــه فیزیک کوانتوم فرصت کار 
کردن با کامپیوتر کوانتومی آی بی ام در وب سایت رسمی این شرکت 

فراهم شده است.

http://nbic.isti.ir/news/55108  : منبع
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پیش بینی می شود تا سال 
۲۰۲۰بیش از ۳۰ میلیارد 

جسم به صورت آنالین 
دربیایند

اینترنت اشیاء )IoT( با استفاده از میکروحسگرها 
و میکروپردازشــگرهایی ســاخته می شود که 
بدون ســیم و با اســتفاده از یک منبــع تولید 
انرژی بســیار کوچک کار می کند. این فناوری 
موجب می شود که تمام اجســام پیرامون ما به 
صورت شــبکه ای وســیع در آید. پیش بینی ها 
نشــان می دهند که تــا ســال 2020 بیش از 
 30میلیارد جسم به صورت آنالین در می آیند. 
زمانی که این شبکه ای شدن با هوش مصنوعی 
ترکیب شود، نتایج جالب توجه ی بدست می آید. 
مثال تصور کنیــد زمانی که فرد بــه خانه خود 
می رســد درهای خانه به صورت هوشــمند باز 
می شود یا ابزار کاشته شــده در بدن، در صورت 
افزایش احتمال بروز یک مشــکل قلبی سریعا با 

پزشک ارتباط می گیرد. در حال حاضر، دانشمندان به دنبال کوچک 
کردن حسگرها هســتند؛ به طوری که نانوحســگرها جای خود را 
در این فناوری باز می کنند. این کوچک ســازی ادوات و نانومقیاس 
شدن آن ها اولین گام در مسیر رسیدن به اینترنت اشیاء نانو مقیاس 
)IoNT( اســت. فناوری که می تواند دنیای پزشکی را دگرگون کرده 
و روی باقی حوزه ها نیز تاثیرگذار باشــد. بخشــی از پیشرفت های 
انجام شده در این حوزه با توسعه نانوحسگرهای زیستی انجام شده 
است. در واقع زیست شناســی ســنتزی برای اصالح اورگانیسم ها 
منفرد نظیر باکتری ها به کار گرفته شــده اســت. محققان به دنبال 
ساخت زیســت کامپیوتر با اســتفاده از DNA و پروتئین هستند تا 
بتوانند ترکیبات شــیمیایی از پیش تعیین شــده ای را شناســایی 
کنند یا اطالعاتی را ذخیره ســازی کنند. شرکت سینلوجیک یکی 
از شــرکت های فعال در ماساچوســت بوده که روی تجاری سازی 
رشته های محاسبه گر استخراج شده از باکتری کار می کند. با این روش 

می توان اختالالت متابولیکی نادر را شناســایی کرد. فرای پزشکی، 
این نانوحسگرهای ســلولی می توانند در کشــاورزی و داروسازی 
استفاده شوند. برخی نانوحسگرها نیز از مواد غیرزیستی نظیر نانولوله 
 کربنی ساخته می شود که نقش نانوآنتن بی ســیم را ایفا می کنند.
حرکت از سوی نانوحسگرهای هوشمند به سوی IoNT اجتناب ناپذیر 
اســت؛ اما چالش هایی نیز وجود دارد. برای مثال حسگر باید بتواند 
انرژی خود را، خودش تامین کند تا امکان انتقال سیگنال به اینترنت 
بوجود آید. مســئله دیگر ایمنی و امنیت است؛ به طوری که اگر این 
ابزارها در بدن کاشته شده باشد باید سمی نبوده و سیستم ایمنی بدن 
نسبت به آن حساس نباشد. باید بتوان نانوحسگرها را با قیمت کم تولید 
کرد. در قدم بعد باید میلیون ها حسگر را به صورت شبکه ای کنترل کرد 

و اطالعات ارائه شده از آن را پردازش کرد.

http://nbic.isti.ir/news/55137  : منبع

واتسون به دنبال پیش بینی 
بیماری به کمک تصویر 

برداری از بدن است

شــرکت IBM با 16 شــرکت فعــال در حوزه 
تصویربــرداری پزشــکی همکاری مشــترکی 
آغاز کرده تــا در نهایــت بتواند با اســتفاده از 
تصویربرداری پزشکی، نظیر گرفتن تصویر اشعه 
ایکس، چند ماه زودتر بروز بیماری را پیش بینی 
کند. چه می شد اگر تصویربرداری اشعه ایکس از 
بدن می توانست چند ماه زودتر، بروز بیماری در 
بدن را پیش بینی کند؟ بخش سالمت واتسون 
شرکت IBM اعالم کرد که همکاری مشترکی با 
16 مرکز پزشــکی مختلف آغاز کرده است. این 
شرکت ها که همگی در بخش تصویربرداری نظیر 
اشعه ایکس یا MRI فعالیت دارند، در این پروژه با 

شرکت IBM به دنبال ارائه روشی برای پیش بینی بروز بیماری هایی 
نظیر دیابت یا سرطان هستند.

تصویربرداری پزشکی نقش بســیار مهمی در تشخیص و رهگیری 
بیماری های مختلف نظیر بیماری های قلبی دارد. در مورد بیماری 
ســرطان، ایــن روش می تواند میزان رشــد تومور را نشــان دهد. 
بااین حال، این اطالعات که محققان به آن »اطالعات دســته بندی 
نشده« می گویند برای کامپیوترها قابل هضم نیستند، در حالی که 
گزارش هــای پاتولوژی که حاوی عدد هســتند به راحتی توســط 
کامپیوتر ثبت و تحلیل می شوند. محققان این پروژه به دنبال روشی 
هستند که با اســتفاده از آن می توان این اطالعات بدون ساختار و 
نامرئی را در پرونده بیمار حفظ کــرد. آن لی گرند از مدیران بخش 
سالمت واتســون شــرکت IBM می گوید: »اگر بتوان حجم زیادی 
از اطالعات دســته بندی شــده را با اطالعات دســته بندی نشده 
ترکیب کرد، آنگاه محاسبات شناختی می تواند به فرآیند تشخیص 

بیماری کمک کند.« هدف اصلی از این پروژه آن اســت که بتوان از 
توانمندی های واتسون برای پیش بینی بیماری ها استفاده کرد. برای 
این کار از فناوری تصویربرداری به عنوان ابزار استفاده شده و واتسون 
با بانک اطالعاتی قوی و قدرت پردازش داده ها امکان تحلیل نتایج 

را فراهم می کند.
برای مثال دستگاه ماموگرافی به بانک واتسون متصل می شود و در 
حین اسکن بدن بیمار، اطالعات آن توسط واتسون پردازش شده و 
با اطالعات تعداد بی شماری از بیماران مقایسه می شود تا مشخص 
شود که آیا الگوهایی که شبیه به بدن کسانی که دچار سرطان شده اند 
در این بیمار وجود دارد یا خیر. این روش می تواند سلول هایی را که 

ریسک باالی تبدیل شدن به تومور سرطانی دارد را شناسایی کند.
این ابزار به پزشک هشدار می دهد که بیمار پتانسیل ابتال به سرطان 

طی ماه های آتی را خواهد داشت.
http://nbic.isti.ir/news/55155  : منبع
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فعالیت ماشین های 
هوشمند در بیش از ۳۵ 

درصد شرکت های حوزه 
فناوری اطالعات

بررسی های شــرکت ایوا دیتا نشان می دهد که 
36 درصد از شرکت هایی که در حوزه داده کاوی 
فعالیت دارند از ماشین های با قابلیت یادگیری 
استفاده می کنند. این ماشین ها با بهره گیری از 
الگوریتم هایی شبیه به مغز انسان، می توانند از 

میان داده های بزرگ، روند ها را بیرون بکشند.
با انفجار اطالعات در دنیــا و افزایش نرخ تولید 
داده ها، شــرکت هایی که در حــوزه داده کاوی 
فعالیت می کنند، مجبور بــه کار روی داده های 

بیشتری هستند.
نتایج بررسی انجام شده توسط شرکت ایوان دیتا 
)Evans Data( نشــان می دهد که بیش از یک 
سوم )36 درصد( از تمامی کسانی که روی تحلیل 
داده های بزرگ کار می کنند از عناصر مربوط به 

ماشین با قابلیت یادگیری)Machine Learning( استفاده می کنند. 
در حال حاضر شــبکه های اجتماعی، سایت ها و ادوات الکترونیکی 
قابل پوشــیدن، اطالعات زیادی در قالب متن، عکس و فیلم تولید 
می کنند که بررســی آن حجم بزرگ از اطالعات به محققان کمک 
می کند تا روندهایــی را از میان این داده ها بیرون بکشــند. یکی از 
ابزارهای بسیار مهم در این مســیر، ماشین های با قابلیت یادگیری 
است. این ماشــین ها قادرند اطالعات با حجم باال را دریافت کرده و 
آنها را کامال درک کنند. ماشین های با قابلیت یادگیری یک حوزه در 
رشته علوم کامپیوتر است که در آن یک ماشین با استفاده از پردازش 
اطالعات، الگوریتم های خود را بهبود می دهد. در واقع این ماشین ها 
با آنالیز خودبه خودی داده ها، الگوهایی را شناسایی کرده و قادر به 
پیش بینی آینده خواهند شد. در این ماشین ها، الگوریتم هایی وجود 
دارند که با استفاده از آن برنامه کامپیوتری، قادر به یادگیری می شود 
و می تواند بدون برنامه دهی ویژه ای، از روی بررسی داده های عظیمی 

مطالب زیادی را یاد گرفته، پیش بینی و کشف کند.

شــرکت ایوان دیتا معتقد اســت که بازار ماشــین های با قابلیت 
یادگیری به چند بخش مختلف تقسیم شده است. در حال حاضر از 
این فناوری در بخش مالی، اینترنت اشیاء و تولید استفاده می شود. 
جانل گاروین مدیرعامل شرکت ایوان دیتا می گوید: » ماشین های با 
قابلیت یادگیری به شدت مورد توجه افراد فعال در حوزه محاسبات 
شناختی، تشخیص زبان و شبکه های نرونی قرار گرفته اند. ما انتظار 
داریم که بسیاری از کسب و کارهای آینده برای این فناوری ها استوار 
باشند.« ایوان دیتا از بیش از 500 شرکت مختلف که روی داده های 
بزرگ کار می کنند تحقیق کرده اســت. نتایج نشان می دهد که در 
بسیاری از مراکز تصمیم گیری از مدل های آنالیزی مرتبط با هوش 

مصنوعی و ماشین های با قابلیت یادگیری استفاده می شود.

http://nbic.isti.ir/news/55151 : منبع

مرورگر کروم، خط مقدم 
گوگل در مقابل حمالت 

کوانتومی

گوگل در حال ارائه نســخه اولیــه از مرورگر 
کروم است که می تواند در برابر کامپیوترهای 

کوانتومی، داده های کاربران را حفظ کند.
گــوگل در حال آماده شــدن برای اســتفاده 
الگوریتم مبادله کلید کوانتومــی در مرورگر 
کروم اســت. با این روش امکان هک شــدن 
سیستم ها توسط کامپیوتر کوانتومی به شدت 
کاهش می یابد. در حال حاضر شــرکت های 
گوگل، مایکروسافت، اینتل و IBM نسخه هایی 
کوچک و آزمایشــی از کامپیوتر کوانتومی را 
تولیــد کرده اند. مت برایتوایت از مهندســان 
نرم افزار شرکت گوگل می گوید: » کامپیوترهای 

کوانتومی که تا کنون ساخته شــده ابزارهای آزمایشی هستند؛ اما 
به زودی این ماشــین ها می توانند کدهای رمزگزاری شده رایج را 
بشــکنند. بنابراین از حاال که هنوز کامپیوترهای کوانتومی به بلوغ 
نرسیده اند، باید برای ظهور آن ها آماده شد. باید از حاال به فکر حفظ و 
نگهداری داده های کاربران در برابر حمالت کامپیوترهای کوانتومی 
بود. « در این راستا گوگل، نسخه آزمایشی کروم خود را به الگوریتمی 
مجهز کرده که می تواند داده های کاربران را محافظت کند. البته این 
نسخه در قالب Canary Chrome عرضه می شود. نسخه  کانری به 
نسخه ای گفته می شود که مراحل اولیه توسعه ای خود را می گذراند 
که بعد از رفع نقص ها به نسخه بتا تبدیل شــده و بعد از گذراندن 
مراحل تست مختلف در قالب نســخه نهایی عرضه می شود. قرار 
است ارتباط بسیار محدودی میان Canary Chrome و سرور گوگل 
برقرار باشد. مت برایتوایت می گوید: » این که ارتباط این نسخه کروم 

با سرورها محدود شده به این دلیل است که هنوز در مرحله آزمایشی 
کار هستیم. باید در عین حال که کدهای کوانتومی این نسخه را مورد 
آزمایش قرار می دهیم، امنیت کاربران نیز حفظ شود. در صورتی که 
الگوریتم کوانتومی این نسخه کروم هک شــود، ما برنامه ای برای 

حفاظت از داده ها داریم. «
در این نسخه از الگوریتم New Hope post-quantum استفاده شده 
که توســط اردم آلکیم، لئو دوکاس، توماس پوپلمان و پیتر شواب 

توسعه داده شده است.
البته گوگل قصد ندارد به صورت دائمی از این الگوریتم استفاده کند 
و آن را به عنوان الگوریتم اســتاندارد خود قرار دهد. احتماال بعد از 
دو سال با ظهور جایگزین مناسب، ابزار بهتری را در این مرورگر به 

کار خواهد گرفت.

http://nbic.isti.ir/news/55150   : منبع

اخبار کسب و کار 



5

ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول   شهریور 1395  شماره  8

اهمیت باال رصد و تحلیل 
اطالعات پزشکی به کمک 

فناوری شناختی

اخیرا یکی از مدیران بخش ســالمت واتسون 
IBM، در حاشیه یک نشســت پزشکی درباره 
فرصت هایی که می توان از محاسبات شناختی 
در مسیر حل مشکالت پزشــکی بوجود آورد، 
صحبت هایی ارائه کــرد. او معتقد اســت که 
واتســون برای پزشــکان فرصت های تازه ای 
ایجاد می کند تا در درمان بیماران با دید بهتری 

عمل کنند.
مقدار اطالعات پزشکی تولید شده روی سرورها 
در حال افزایش است؛ به طوری که پیش بینی ها 
نشان می دهد تا ســال 2020 هر 73 روز این 

اطالعات دو برابر می شود.
آنیل جین مدیرعامل بخش ســالمت واتسون 
MedCity CON- در حاشیه نشست IBMشرکت 
VERGE ســخنرانی در این خصوص داشت. 

لری وید که در حوزه فناوری اطالعات سابقه طوالنی دارد می گوید: 
»این اطالعات تولید شده را باید رصد کرد. ازآن جایی که این حجم 
اطالعات را نمی توان بدون کمک کامپیوتر پردازش کرد، باید ابزاری 
مناسب برای این کار در نظر گرفت. اینجاست که محاسبات شناختی 

اهمیت پیدا می کنند. «
وی می افزاید: » محاســبات شناختی، ســامانه ای است که قابلیت 
درک و فهم دارد. این سیســتم می تواند ببیند و استنتاج کند و در 
نهایت تئوری و فرضیه ارائه کند. سیستم های محاسبات شناختی 
قادراند که فرضیات مطرح شده را به سرعت مورد بررسی قرار دهند 

با سرعتی که انسان از انجام آن عاجز است. «
جین می گوید: » واتسون می تواند نشــریات پزشکی منتشر شده 
در سراســر جهان را بخواند، او عالوه برای ایــن می تواند اطالعات 
پرونده های پزشکی را نیز مطالعه کند. هدف این است که ما بتوانیم 
با استفاده از واتسون با ســرعت باالتری به محققان برای درک بهتر 

شرایط بیمار کمک کنیم. «

جین در بخشی از این سخنرانی می گوید: » ما در حال ساخت ابزاری 
هســتیم که به ما کمک می کند تا در مورد شرایط بیمار به دیدگاه 
صحیح برسیم و بیماری را مدیریت کنیم. من هر زمان که در مورد 
بیمار و شرایط او دانش کمی داشته باشم، مضطرب می شوم؛ بنابراین 

وجود یک دستیار می تواند به من کمک شایانی کند.
چیزی که پزشــکان نباید نگران آن باشــند، تهدید شدن از سوی 
سامانه های محاسبات شناختی است. جین در این خصوص می گوید: 
» اتفاقا نباید به این سامانه ها از دید تهدید نگریست، بلکه باید آن ها 
را به عنوان یک دستیار محسوب کرد. واتســون بیماران را درمان 
نمی کند؛ این ما، پزشــکان، هســتیم که بیمار را درمان می کنیم.  
واتســون نه توانایی تشــخیص بیماری دارد و نه جایگزینی برای 

خالقیت انسان دارد.  بنابراین نباید نگران این موضوع باشیم.«
تا کنــون شــرکت IBM در حــدود 8 میلیارد دالر روی واتســون 

سرمایه گذاری کرده است.

http://nbic.isti.ir/news/55190  : منبع

تولید برنامه ای امنیتی بر 
پایه بیومتری برای استفاده 

در بخش بانکداری

یک شــرکت لیتوانیایی برنامــه ای ارائه کرده کــه در آن از فناوری 
عصب شناسی و الگوریتم های تشخیصی استفاده شده است. این برنامه 
بیومتری، برای بانکداری از طریق تلفن همراه بسیار مناسب است. افراد 
با استفاده از این فناوری می توانند اطالعات خود را حفظ کنند. یک 
شرکت لیتوانیایی که در حوزه بیومتریک و فناوری عصبی تخصص 
دارد، محصول جدیدی ارائه کرده اســت که حــاوی الگوریتم های 
تشخیصی است. این محصول MegaMatcher 9.0 نام داردکه آخرین 

نسخه از پلتفورم SDK این شرکت است. 
در بیانیه این شــرکت آمده اســت که این پروژه توسط جوستاس 
کراناســکاس رهبری شــده و هدف از آن افزایش امنیت اطالعات 
اســت. این فناوری می تواند امنیت و دقت سیســتم های مالی را تا 
10 برابر افزایش دهد. این فناوری، نسخه به روز شده محصول قبلی 
این شرکت اســت که به آن ویژگی های امنیتی مختلف اضافه شده 

است. با استفاده از فناوری عصب شناسی، این محصول می تواند به 
 سامانه های بانکی کمک کند تا امنیت داده های خود را حفظ کنند.

این فناوری رشــد قابل توجهی در بخش بیومتریــک تلفن همراه 
محسوب می شود که به صورت ویژه برای اســتفاده در بخش مالی 

مفید است.
نسخه MegaMatcher 9.0 بهبودهای قابل توجهی پیدا کرده که از 
آن جمله می توان افزایش سرعت اسکن و کیفیت خدمات اشاره کرد.

ایــن محصــول یــک برنامــه کاربــردی در بخــش بانکــداری 
 تلفن همراه اســت که در حوزه های دیگر نیز قابل اســتفاده است.
این برنامه برای تســت رایگان به صورت یک نسخه سی روزه قابل 

دانلود و استفاده است.

http://nbic.isti.ir/news/55162  :منبع
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تا سال ۲۰۲۵ روبات ها، 
۷ درصد از فرصت های 
شغلی امریکا را از بین 

می برند

براســاس گزارشــی که اخیرا منتشــر شــده، 
ســامانه های هوش مصنوعی نظیر محاســبات 
شناختی تا سال 2025، تقریبا 7 درصد از فرصت 
های شــغلی را در آمریکا از بیــن خواهند برد. 
هرچند فرصت های تازه ای با ظهور این فناوری 
ایجاد خواهند شــد. گزارشــی توسط موسسه 
تحقیقات فورستر )Forrester( به چاپ رسیده 
است که در آن پیش بینی شده تا سال 2025 بالغ 
بر 7 درصد از مشاغل در آمریکا توسط سامانه های 
هوش مصنوعــی نظیر روبات ها، ماشــین های 
هوشــمند، سیســتم های با قابلیت یادگیری و 
ادوات خودکار گرفته خواهد شد. البته این رقم 
نسبت به پیش بینی هایی که قبال انجام شده، افت 
محسوسی داشته است. پیش از این پیش بینی شده 
بود که این سامانه ها 16 درصد از مشاغل را تحت 

اختیار بگیرند. اما همین سامانه ها می توانند 9 درصد فرصت شغلی 
ایجاد کنند که در نهایت تنها 7 درصد از مشاغل فعلی از بین می رود.

این گزارش و نتایج آن، می تواند برای افرادی که به شدت دغدغه به 
خطر افتادن کســب و کار و فرصت های شغلی را دارند، جالب باشد. 
البته از دســت رفتن 7 درصد فرصت شغلی خبر خوبی برای جامعه 
آمریکا نیست. کرایگ لی کلیر از نویسندگان این گزارش در بخشی 
از این گزارش نوشته است که روبات ها می توانند فرصت های شغلی 
کارگران را بگیرند؛ اما همین فناوری با خود فرصت های شغلی جالبی 
را برای مردم به ارمغان می آورد. طی 9 سال آینده، فناوری هوشمند 
13/9 میلیون فرصت شغلی جدید در آمریکا ایجاد می کند. در این 
گزارش آمده: »در دوران محاسبات شناختی، فرصت های جدیدی 
توســط این فناوری خلق می شــود، فرصت هایی نظیر دانشمندان 
اطالعات، متخصصان رصد روبات ها و متخصصان اتوماسیون. برخی 

از فرآیندهای فعلی تغییر کرده و به گونه ای در می آیند که می توان از 
محاسبات شناختی برای آن استفاده کرد. «

نویسندگان این گزارش معتقدند که ســامانه های هوشمند برخی 
مشــاغل کم طرفدار را اشــغال می کنند و مردم این فرصت را پیدا 
خواهند کرد که به سراغ مشــاغل مورد عالقه خود بروند. با این کار 
حس بهتری به آن ها دســت خواهد داد. همچنین اگر روبات ها به 
کارهای پایه بپردازند، انسان ها فرصت بیشتری برای ارتباط مستقیم 
با مشتری پیدا خواهند کرد. با تمام این تفاصیل، مشاغل حرفه ای که 
نیاز به دانش، نوآوری و خالقیت داشته باشند، نظیر پزشکی و مدیریت 
مالی، هنوز دست انسان ها خواهد بود و روبات ها در آن جایی ندارند.

به هر حال در عصر محاسبات شناختی، ارتباط و همکاری بیشتری 
میان انسان و روبات به وجود خواهد آمد.

http://nbic.isti.ir/news/55159 : منبع

تمرکز ویژه یک شرکت 
کوانتومی روی 

ساخت لیزر

شــرکت M Squared Lasers که در بخش تحقیقات پزشــکی و 
محاســبات کوانتومی فعالیت دارد، با افزایش سرمایه گذاری قصد 
دارد در بخش لیزر تمرکز بیشتری داشته باشد. مسئوالن این شرکت 

معتقدند که لیزر نقش کلیدی برای توسعه فناوری های فردا دارد.
یک شرکت اســکاتلندی به نام M Squared Lasers که در بخش 
تحقیقات پزشکی و محاسبات کوانتومی فعالیت دارد قصد دارد با 
کسب 1/65 میلیون یورو افزایش ســرمایه در زمینه لیزر، فعالیت 
کامال متفاوتی در این حوزه انجام دهد. این شرکت درنظر دارد، دامنه 
فعالیت خود را به انگلیس، اروپا و امریکا گسترش دهد. این شرکت 
با رویکرد تولید لیزر برای انجام تحقیقات و فناوری های نو درصدد 

است، خود را به عنوان یکی از غول های این صنعت معرفی کند.
صندوق رشد کســب و کار )The Business Growth Fund( تا به 
 M Squared امروز در مجموع مقدار 6/25 میلیون یورو در شرکت
Lasers هزینه کرده اســت. شــرکتی که در گالســکو به منظور 
تحقیقات پزشــکی، محاســبات کوانتومی و... تجهیــزات لیزری 
می ســازد. درحالی که شــرکت های مرســوم صنعت لیزر مانند       
Coherent و Toptica با رویکرد تولیــد محصوالت صنعتی مانند 
تراشه های کامپیوتر وگوشی های هوشمند برروی ساخت تجهیزات 
لیزری مترکز شده اند، شرکت M Squared Lasers نگاه رادیکالی و 

بنیادی به کاربرد لیزر در تحقیقات و فناوری های آینده دارد. 
این شرکت در ســال 2005 با رویکرد تولید لیزر برای تحقیقات و 
فناوری های نو توسط دکتر مالکولم)Graeme Malcolm(تاسیس 
گردید. شرکت M Squared Lasers در 12 ماه منتهی به ماه می، 
رشد ســالیانه 40درصدی و درآمد 10 میلیون یورو داشته است. 
همچنین، بنا به گفته مالکولم 10 تا 20 درصد از درآمد شــرکت 

سودی است که به سرمایه گذاری مجدد بستگی دارد.

در حال حاضر بیشتر از نصف فروش این شرکت در آمریکا است؛ زیرا 
این کشور زودتر از مابقی کشورها پذیرنده فناوری های جدید است.

با توجه به این به نظر می رسد منطقه Silicon Valley جایی مناسب 
برای رشد شعبه مرکزی این شرکت لیزر باشد، ولی مالکولم می گوید 
لیزر در تاریخ گالسکو ریشه دوانده اســت، جایی که بعد ار جنگ 

جهانی اول به مرکز تصویربرداری نوری و لیزر بدل گردید.

http://nbic.isti.ir/news/55192  : منبع
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عرضه تجاری نسخه جدیدی 
از سامانه

 محاسبات شناختی

یک شــرکت فعال در حوزه محاسبات شناختی، 
نسخه جدیدی از سامانه هوشمند خود عرضه کرده 
اســت که می تواند زبان های چینی و اسپانیولی را 
نیز درک کند و به داده کاوی اطالعات دسته بندی 

نشده با این زبان ها نیز بپردازد.
شرکت های دارنده فناوری پردازش اطالعات انبوه، 
تمایل زیادی به سوی بررسی اطالعات دسته بندی 
نشده دارند. متن و صدا از جمله اطالعات مورد نظر 
آن ها برای داده کاوی است. در میان این شرکت ها، 
دیجیتال ریزونینگ)Digital Reasoning( از جمله 

شرکت های دارای فناوری محاسبات شــناختی است که به دولت 
آمریکا کمک می کند تا خطر حمالت تروریستی را شناسایی کند. این 

شرکت  در بخش تجارت نیز فعالیت دارد و به رصد بازار می پردازد.
این شــرکت اخیرا اقدام به ارائه آخرین نســخه پلتفورم محاسبات 
شــناختی کرده اســت که در آن فرآیند پــردازش زبان انســان 
با زبان ماشــین ترکیب شده و ســامانه ای بدســت آمده است که 
می تواند الگوهای مــورد نظر را از میان اطالعات بیــرون آورد. این 
ترکیب موجب شــده تا کیفیت آنالیز داده های دسته بندی نشده 
 بهبود یافتــه و میزان زمان مورد نیــاز برای ایــن کار کاهش یابد.

نسخه شــماره 4 این پلتفورم که اخیرا ارائه شده است، از روش های 
شبکه نرونی برای پردازش داده ها اســتفاده می کند، داده هایی که 

می تواند متن، صدا یا تصویر باشد.
در این نســخه جدید، قابلیت هایی اضافه شــده که امکان ردیابی 
تحرکات مشکوک را برای بخش امنیتی فراهم می کند، تحرکاتی که 

می تواند در بخش شبکه های کارآفرینی باشد.

بیل دیپیترو از مدیران این شــرکت می گوید: » ما در این نســخه 
جدید امکان آنالیز رفتاری را نیز فراهم کرده ایم. این قابلیت بســیار 
شگفت انگیز بوده و می تواند داده های دسته بندی شده و دسته بندی 
نشده را به صورت فردی مورد بررســی قرار دهد و در نهایت میزان 

خطر یک فرد را از نقطه نظر امنیتی پیش بینی کند. «
این نرم افزار قابلیت درک زبان را دارد و در این نسخه جدید، قابلیت 
فهم زبان های اسپانیولی و چینی نیز، برای نرم افزار فراهم شده است.

این شرکت فعالیت های خود را برای بهبود این فناوری افزایش داده تا 
محاسبات شناختی بتواند توسط سازمان ها و شرکت ها پذیرفته شود.

بسیاری از شرکت های فعال در حوزه بازار و همچنین سازمان های 
نظارتی و امنیتی به این فناوری عالقه مند هستند.

http://nbic.isti.ir/news/55082  : منبع

 سرمایه گذاری ۱۰ میلیون 
دالری بانک استرالیایی 

برای ساخت کامپیوتر 
کوانتومی

وایتینگ، مدیر ارشــد بانک کامن ولت در جمع 
سهام داران این بانک به تشریح جایگاه محاسبات 

کوانتومی در آینده بانکداری پرداخت.
آقای وایتینگ در این نشست گفت: » محاسبات 
کوانتومی، نه تنها موجب تغییر الگوها در بانکداری 
خواهد شد، بلکه درک جامعه از محاسبات را هم 
تغییر خواهد داد. مسائلی هســتند که در حال 
حاضر قابل حل نیستند؛ اما در آینده ظرف چند 

ثانیه حل خواهند شد. «
آقای وایتینگ اعالم کرد که بانک بر روی گسترش 
محاسبات کوانتومی سرمایه گذاری خواهد کرد تا 
از این طریق تحولی در فناوری و کسب و کار ایجاد 
 کند. این بانک در دسامبر سال قبل ، 10 میلیون 

دالر برای تولید نخســتین کامپیوتر کوانتومی کاربردی به دانشگاه 
New south wales پرداخت.

آقای وایتینگ افزود: » بانک تصمیم دارد ســرمایه گذاری خود را 
دو برابر کند. ما در مورد عناصر تجاری آن هیجان زده هســتیم و به 
همین علت عهده دار آن شدیم. تیمی 180 نفره بر روی این موضوع 
کار می کند. ما در ابتدا به درک کاربرد کوانتوم پرداختیم و ســپس 
افراد آموزش دیده و با استعداد ما طی 5 تا 10 سال آینده کاربردهای 

کوانتوم در زندگی را گسترش خواهند داد. «
بانک کامن ولت همچنین در حال تحقیق و آزمایش بر روی بالکچین 
است. به کمک بالکچین فهرستی از معامالت میان صدها کامپیوتر به 
اشتراک گذاشته می شوند. بانک در ژانویه اعالم کرد که شبیه سازی 
تجارت با 10 بانک پیشرو در جهان در بالکچین صورت گرفته است 

و بیش از 25 آزمایش مربوط به بالکچین را به اتمام رسانده است. 
وایتینگ در ادامه گفت: » ما نباید از تولید بالکچین هیجان زده باشیم، 
بلکه باید برای کارهایی که این ابزار در آینده برای ما انجام خواهد داد 

به هیجان بیاییم. در نظام کنونی، در بسیاری از جاها اصطکاک وجود 
دارد. به عنوان مثال یک قرارداد تامین مالی تجارت به طور میانگین 
28 تا 30 روز زمان جهت ترخیص نیاز دارد، در حالی که با کدنویسی، 

این فرآیند ها در آینده، طی 2 تا 3 روز انجام می شوند. «
با وجود پیشرفت های بســیار بانک در این زمینه و ایجاد فرهنگی 
خالق، مسئولین نگران برقراری تعادل میان قدرت و سرعت پیشرفت 

فناوری هستند.
آقای وایتینگ گفت: »ما از کار خــود مراقبت می کنیم. ما به عنوان 
بانکی جهانی، باید توانایی ایجــاد اعتماد از طریق فعالیت هایمان را 
داشته باشیم و من به عنوان رهبر بارها با مسئله  زمان روبرو شده ام. ما 
نباید از نیازمندی ها و شرایط اطرافمان عقب بمانیم. ما باید همواره 

پابه پای شرایط و فناوری پیشرفت کنیم. «

http://nbic.isti.ir/news/55114  : منبع
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 انتشار گزارش »بازار 
صنعت زیست الکترونیک 

در سال ۲۰۱۶«

اخیرا گزارشی برای بررسی بازار جهانی صنعت 
بیوالکترونیک در سال 2016 منتشر شده است 
که در آن به بررســی عمیق این بازار و وضعیت 
فعلی آن پرداخته است. در این گزارش تعاریف 
مربوط به بیوالکترونیک، دسته بندی این بازار، 
کاربردها و ســاختار زنجیره این صنعت تشریح 

شده است.
این گــزارش بازارهــای بین المللــی صنعت 
بیوالکترونیک را مشخص کرده و روند توسعه این 
صنعت در هر بازار تشریح می شود. تحلیل چشم 
اندازهای رقابت پذیر این بازار و وضعیت توسعه 
در مناطق اصلی این بازار نیز در این گزارش درج 

شده است.
همچنیــن سیاســت گذاری های توســعه  ای و 
برنامه های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و 

در ادامه، فرآیندهای تولید و ساختار هزینه ای تحلیل می شود. این 
گزارش میزان صادرات و واردات و مصرف این بازار را مشخص کرده 
و تصاویر و نمودارهایــی از تولیدکنندگان، تقاضا، قیمت، هزینه ها، 

درآمد و حاشیه سود ارائه می کند.
این گــزارش روی بازیگران اصلی صنعــت بیوالکترونیک متمرکز 
شده و اطالعاتی درباره پروفایل شرکت، تصویر محصوالت، ویژگی 
محصوالت، ظرفیت، تولید، قیمت، هزینه، درآمد و اطالعات تماسی 
هر شرکت را درج کرده اســت. جریان تولید مواد خام، تجهیزات و 

آنالیز تقاضا برای مواد و تجهیزات نیز ارائه شده است.
در پایان این گزارش، پروژه های سرمایه گذاری جدید در این حوزه 

را امکان سنجی می کند.

از نظر این گزارش، بزرگترین تولید کنندگان صنعت بیوالکترونیک 
به قرار ذیل است:

Bioelectronics Corporation , Avago , Honeywell Interna-
 tional , Danaher Corporations , Omnivision Technologies
 , Sensirion , Medtronics , BodyMedia , Sotera Wireless
 , Siemens AG , Roche , Universal Biosensors , Abbott ,
Beckman Coulter and Life Sensors

http://nbic.isti.ir/news/55161 : منبع

 انتشار گزارش » بازار 
ادوات الکترونیکی مبنتی
 بر گرافن تا سال ۲۰۲۲«

 )Research Corridor( موسسه ریسرچ کوریدور
 Graphene Electronics « گزارشــی با عنوان
 Market – Growth, Share, Opportunities,
 Competitive Analysis and Forecast, 2015
2022 –« منتشر کرده است که در آن به بررسی 
بازار الکترونیک گرافنی تا سال 2022 پرداخته 

شده است.
در این گزارش شرایط فعلی بازار این حوزه بررسی 
شده و عوامل موثر در این بازار مورد تحقیق قرار 
گرفته اســت. آنالیز اجزاء بازار و روندها طی این 

دوره زمانی ارائه شده است.
عالوه براین، یک نــگاه 360 درجه ای به صنعت 
الکترونیک گرافنی صــورت گرفته به طوری که 
ســهم بخش های جغرافیایــی، پیش بینی های 
آماری و چشــم اندازهای رقابت پذیرانه در این 

حوزه ارائه شده است.
در این گــزارش از نقطه نظــر جغرافیایی، کشــورهای جهان به 
قسمت های آمریکای شمالی، اروپا، شرق آسیا و باقی جهان تقسیم 
 بندی شده اند. در بخش باقی جهان، آمریکای التین، خاور میانه و 

آفریقا قرار دارد.
از نقطه نظر شاخص های اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی و نرخ 
تورم بازار این کشــورها در بخش الکترونیک گرافنی مورد بررسی 

قرار گرفته است.
این گزارش درک جامعی از موقعیت بازار الکترونیک گرافنی هر یک 
از بازیگران اصلی این حوزه را ارائه می دهد و هم چنین راهبردهای 
کلیدی هر یک از این بازیگران را به دقت مورد بررسی قرار می دهد.

پروفایل شرکت های پیشــرو در این حوزه به همراه اطالعاتی نظیر 
راهبردهــای آن ها و تعامــالت مالی و آخرین دســتاوردهای این 

شرکت ها در این گزارش ارائه شده است.
خالصه ای از بخش های مختلف این گزارش به قرار ذیل است:

 Market Dynamics in the Graphene Electronics Market
 Key Ongoing Regional Trends
 Graphene Electronics Market Estimates for Years 2013 –
      2022
 Graphene Electronics Market Positioning of Key Players
 Key Strategies Adopted by the Leading Players
 Attractive Investment Proposition
 Graphene Electronics Market Inclination Insights

http://nbic.isti.ir/news/54956  :منبع
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محققان موفق به ساخت روباتی شدند که قادر است، دارو را به سایت هدف برساند. این روبات 
به دلیل ساختار مغناطیسی که دارد می تواند با میدان مغناطیسی کنترل شود.

محققان موسسه الیبنیز درســدن، با الهام از طبیعت اقدام به ساخت نانوروباتی کردند که 
می تواند در رهایش داروی و دستکاری ژنتیکی استفاده شود.

در طبیعت باکتری ها برای حرکت، از اندامک های شــالقی شکل استفاده می کنند که این 
اندامک به عنوان ابزاری برای حرکت رو به جلو مورد اســتفاده قرار می گیرد. پژوهشگران 
با الهام از این ساختار تاژکی، اقدام به ســاخت روباتی کردند که در سیاالت بدن نظیر خون 

می تواند حرکت کند.
یکی از پتانسیل های کاربردی این نانوروبات، استفاده از آن در دارورسانی است. در واقع این 
نانوروبات به عنوان یک حامل دارویی هوشمند قادر به رساندن دارو به سایت مورد نظر است. 

یکی از مشکالت داروهای شیمی درمانی، اثرسمی آن روی سلول های سالم است؛ بنابراین 
پژوهشگران همیشه به دنبال ابزاری برای کاهش این اثرات جانبی هستند. یکی از این روش ها 
استفاده از نانوروبات است. برای این کار محققان موسسه نانوساینس الینبنز اقدام به ساخت 
نانوروباتی کردند که قادر است به گونه ای برنامه ریزی شود که مستقیم وارد سلول هدف شود. 
یکی از چالش های ساخت چنین روبات هایی، تامین نیروی حرکتی آن است. این روبات ها 
برای رسیدن به سلول هدف باید از میان سیال های بدن شنا کرده و با صرف انرژی به محل از 
پیش تعیین شده برسند. باتری دارای ترکیبات سمی بوده که روی بدن تاثیر منفی می گذارند. 
به همین دلیل محققان از طبیعت الهام گرفتند. اسپرم ها دارای میکروشالق هایی هستند که 
با استفاده از آن می توانند به سوی هدف خود شنا کنند؛ به همین دلیل محققان از این ساختار 

برای تولید نانوروبات الهام گرفتند.
معموال در ساخت این نوع نانوروبات ها، مقوله کنترل همیشه چالش برانگیز بوده است. برای 
این کار محققان از ترکیبات آهن اســتفاده کردند که خاصیت مغناطیســی دارد؛ بنابراین 

می توان با استفاده از میدان مغناطیسی خارجی آن را به راحتی کنترل کرد.
ساختارهای شالقی شکلی که در این پروژه ساخته شده، شبیه به مخروط بوده همانند یک 
دم باکتری ها است. فرآیندی که محققان مورد استفاده قرار دادند به گونه ای طراحی شده 
که می توان با استفاده از آن صدها عدد از این نانوروبات ها را تولید کرد. از این نانوروبات برای 

بررسی مشکالت نازایی، رهایش دارو و دستکاری ژن ها نیز می توان استفاده کرد.
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تولید رباتی که با کمک میدان مغناطیسی دارورسانی می کند

 اتوبوس هوشمند بدون راننده؛ هم افزایی محاسبات شناختی و اینترنت اشیا

از اتوبوسی مجهز به اینترنت اشیاء و محاسبات شناختی در نمایشگاهی رونمایی شده است. 
این اتوبوس به صورت خودکار رانندگی کرده و اطالعات زیادی را درباره ترافیک، شرایط جوی 

و مسیر حرکتی از طریق اینترنت دریافت می کند.
کامپیوتــر واتســون شــرکت IBM دارای قابلیت هــای متعددی اســت به طــوری که 
از آن در طیف وســیعی از حوزه ها، از بازی شــطرنج گرفتــه تا مطالعه بیمــاری دیابت، 
 می توان اســتفاده کرد. اخیرا از این فناوری برای حرکت اتوبوس اســتفاده شــده اســت.

با ادغام فناوری Big Blue و Local Motors فناوری جدیدی پا به عرصه ظهور گذاشته است 
که در نهایت خودرویی هوشمند را بوجود آورده اســت. در این خودرو از فناوری محاسبات 

شناختی واتسون استفاده شده است.
این خوردو در نمایشگاه ملی Harbor رونمایی شده، خودرویی به نام Olli که قادر است 12 نفر 

را جابه جا کند. از فناوری اینترنت اشیاء واتسون در این خودرو استفاده شده است.
اینترنت اشیاء مورد استفاده در این خودرو از طریق مخابرات ابری این خودرو را به واتسون 
وصل می کند. این پل ارتباطی، نــه تنها داده هایی را به خودرو می رســاند و اطالعاتی را از 
آن دریافت می کند، بلکه با اســتفاده از سامانه محاسباتی واتســون شرکت IBM می تواند 

دیدگاه هایی را در اختیار اتوبوس قرار دهد تا از آن برای رانندگی بهینه استفاده کند.
این خودرو قادر است با دیگر خودروهایی که به اینترنت اشیاء متصل است، ارتباط برقرار کند، 
بنابراین این امکان وجود دارد که این خودرو با زیرساخت هایی که با اینترنت اشیاء در ارتباط 
هستند، تماس داشته باشد. با این کار، داده هایی نظیر ترافیک، موقعیت جغرافیایی و شرایط 

آب و هوایی در اختیار راننده قرار می گیرد.
این پلتفورم از حســگرهایی برخوردار است که می تواند ایمنی مســافران را تضمین کند و 

همچنین کارایی سیستم حمل و نقل را بهبود دهد.
هاریت گرین از مدیران بخش اینترنت اشــیاء واتسون معتقد اســت، محاسبات شناختی 

فرصت های جالب توجهی در اختیار مردم قرار می دهد. از طریق اینترنت اشیاء می توان ادوات 
مختلفی را به هم متصل کرد و با استفاده از حسگرهای موجود در این ادوات، عملکرد آنها را 

به نحوی مطلوب مدیریت کرد.
هوش مصنوعی این اتوبــوس از جمله قدرتمندترین رانندگان اتوبــوس در جهان بوده که 
می تواند با استفاده از محاسبات شناختی و اینترنت اشیاء عملکرد قابل توجهی داشته باشد. 

این ابزار قادر است پاسخ سواالتی نظیر این که به کجا می رود را ارائه دهد.
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محققان چینی موفق به ساخت سوئیچی مولکولی شدند که قابلیت خاموش و روشن شدن 
دارد. این ســوئیچ مولکولی به عنوان یکی از مهمترین بخش های نانوالکترونیک مولکولی 

می تواند برای ساخت پیل های خورشیدی کارا مورد استفاده قرار گیرد.
محققان موفق به ساخت سوئیچ نوری شــدند که تنها از یک مولکول حساس به نور ساخته 
شده است. هدایت الکتریکی این سوئیچ نوری را می توان با استفاده از تابش نور کنترل کرد. 
این ابزار در صورتی که به خوبی توســعه یابد می تواند برای ســاخت ادوات جذب نور مورد 
استفاده قرار گیرد. همچنین این ســوئیچ نوری می تواند برای استفاده در حوزه الکترونیک 
زیست پزشکی و مدارهای منطقی نوری استفاده شود. جایی که نور جایگزین الکتریسیته 

برای انتقال اطالعات می شود.
با تمایل تولیدکنندگان به سوی کوچک سازی ابعاد قطعات الکترونیکی، الکترونیک مولکولی 
اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در الکترونیک مولکولی از مولکول های منفرد برای ساخت مدار 

استفاده می شود.
گروه های زیادی روی ساخت سوئیچ های مولکولی منفرد کار می کنند. دیاریلیتن ماده ای 
است که از آن می توان به عنوان یک ساختار بســته یا باز در این فناوری استفاده کرد. این 
مولکول آزاد در صورت جذب فوتون مرئی، می تواند باز شود و در صورت دریافت پرتو فرابنفش 

بسته می شود. این مکانیسم موجب می شود تا این ساختار حالت یک سوئیچ پیدا کند.
در سال 2003 ، محققان هلندی دانشگاه گورینگر، سوئیچی از جنس دیاریلیتن را میان دو 
الکترود طال قرار دادند. آنها نشان دادند که با استفاده از تابش نور مرئی می توان این سوئیچ را 
وادار به تغییر ساختار کرد. اما آن ها نتوانستند با تابش پرتو فرابنفش این ساختار را به حالت 

اولیه باز گردانند.
آنها از نانولوله کربنی یا گرافن به عنوان الکترود اســتفاده کردند. با این کار سوئیچ به حالت 

روشن در آمد؛ اما حالت روشن بسیار پایدار بوده و به حالت خاموش در نیامد.
محققان چینی دانشگاه پکینگ شبیه سازی و آنالیزهای نظری روی این فرآیند انجام دادند. 
محاسبات آن ها نشان داد که با استفاده از ســه گروه متیلن میان الکترود گرافن و مولکول 

دیاریلیتین می توان برهمکنش میان ابر الکترونی این ماده و گرافن را کاهش داد و در نهایت 
امکان خاموش کردن سوئیچ را فراهم کرد.

این گروه تحقیقاتی با استفاده از الیه نشانی شیمیایی از فاز بخار، لیتوگرافی الکترونی و چند 
روش دیگر موفق به ساخت 46 سوئیچ شدند. تمام این ســوئیچ ها امکان خاموش و روشن 

داشتند.
در حال حاضر محققان روی اثرات کوانتومی قابل سوئیچ شدن کار می کنند.

http://nbic.isti.ir/news/54967  : منبع

سوئیچ مولکولی، دستاوردی در دنیای نانوالکترونیک مولکولی

اسپری کردن سلول های بنیادی، روشی جدید برای درمان بافت ها

محققان روشی مبتنی بر اسپری برای وارد کردن سلول های بنیادی به درون بافت آسیب دیده 
دهان ارائه کردند. با این روش بافت های آســیب دیده در دهان با ســرعت بیشتری ترمیم 

 می یابند.
عفونت های باکتریایی دهان اگر درمان نشود، می تواند منجر به آسیب جدی به استخوان ها و 
بافت نرم دهان شود؛ به طوری که افتادن دندان ها یکی از عوارض آن خواهد بود. بیمارانی که 

در شرایط حاد باشند باید تحت عمل جراحی استخوان قرار گیرند.
یکی از روش های درمان در این شرایط، استفاده از کاشت سلولی است. در واقع سلول های 
بنیادی در داخل بافت دهان قرار داده شــده و با تقسیم ســلولی، بافت از دست رفته ایجاد 
می شود. در این روش نیاز به اهداء عضو یا بافت نیست، کاری که معموال بسیار گران قیمت 

بوده و انجام آن با دشواری های زیادی همراه است.
اخیرا محققان موفق به ارائه روشی شــدند که با استفاده از روش اســپری کردن می توان 
سلول های بنیادی را به درون بافت وارد کرد. این روش جدید غیرمخرب بوده و سرعت آن 

بیشتر از روش جراحی است. 
نتایج این پروژه در نشریه Biomed Phys Eng Express به چاپ رسیده است.

دستگاه نازل G brush از یک ساختار کواکسیالی برخوردار است؛ به طوری که محیط کشت 
حاوی سلول های بنیادی را در برمی گیرد. این نازل یک سوزن به قطر 0/41 میلیمتر دارد که 
به یک پمپ سرنگ متصل است. گاز دی اکسیدکربن با استفاده از این پمپ به این نازل تزریق 
می شود و در نهایت سیال حاوی سلول بنیادی به صورت قطراتی به بیرون اسپری می شوند.

از آنجایی که در این روش از اسپری کردن استفاده می شود، نیاز به ایجاد برش یا زخم نیست. 
توتاک از محققان این پروژه می گوید: » در روش های رایج از ژل حاوی سلول بنیادی استفاده 
می شود. وجود ژل سرعت حرکت و نفوذ سلول های بنیادی را محدود می کند. در عوض در این 

پروژه محققان از اسپری استفاده می کنند که محدودیت های ژل را ندارد. « 

این گروه تحقیقاتی سلول های بنیادی انسان و موش را به مدت 9 ثانیه روی یک ظرف اسپری 
کردند. بعد از 21 روز نگهداری در شرایط ویژه، بافت مورد نظر با دانسیته نسبتا باالیی ایجاد 
شده بود. غلظت سلول های رشد کرده در این روش بیشتر از زمانی است که از دیگر روش ها 

استفاده می شود.
این گروه تحقیقاتی با استفاده از شبیه سازی به بررسی نقش نیروی وارد شده بر این سلول ها 

در حین اسپری کردن پرداختند.
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محققان سنگاپوری با استفاده از گرافن موفق به ساخت ماژول حرارتی شدند. این دستاورد 
محققان، گامی موثر در دنیای نانوالکترونیک بوده و می تواند برای طراحی و ساخت ادوات 

الکترونیکی با کارایی باال مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از چالش های محققان در طراحی و ساخت ادوات الکترونیکی، تولید گرما است. اخیرا 
محققان موسسه آاستار موفق به ارائه روشی شدند که با استفاده از آن می توان جریان گرما را 
با گرافن تغییر داد. این دستاورد می تواند منجر به ساخت ادوات الکترونیکی با کارایی باال شود.

نتایج این پروژه در قالب مقاله ای با عنوان, »Graphene-based thermal modulators« در 
نشریه  Nano Research منتشر شده است.

گرافن ماده ای دو بعدی به ضخامت یک الیه اتمی است که در آن اتم های کربنی به صورت 
شش ضلعی کنار هم قرار گرفته اند. لیو زیانگجون از موسسه آاستار روشی ارائه دادند که با 
استفاده ازآن می توان هدایت گرمایی گرافن را افزایش داد؛ با این کار سرعت خارج شدن گرما 

از گرافن بهبود یافته و فرآیند خنک سازی با کارایی باالتری انجام می شود.
این گروه با انجام یک شبیه سازی، به بررســی تغییرات گرافن زمانی که میان دو الیه دیگر 
قرار گرفته باشد، پرداختند. نتایج نشان داد زمانی که مقدار کمی فشار به این ورقه وارد شود، 
هدایت گرمایی یک سوم کاهش می یابد. این گروه دریافتند که با تغییر فشار، جریان گرمایی 
را می توان تغییر داد و در نهایت یک ماژول حرارتی ساخت که شبیه به یک قطعه الکترونیکی 

است. در این ماژول، با تغییر مقاومت می توان جریان الکتریسیته را کنترل کرد.
مزیت دیگر این روش آن است که فشار وارد شده هیچ آسیبی به ساختار گرافن وارد نمی کند. 
معموال برای تغییر خواص گرمایی گرافن از تقویت ساختاری یا ایجاد نقص استفاده می شود 

که این روش ها موجب تغییرات دائمی در ساختار گرافن می شود.
محققان موسسه آاستار نشــان دادند که می توان بدون ایجاد تغییر ساختار دائمی خواص 
حرارتی را در این ماژول تغییر داد. این روش کامال برگشــت پذیر بوده و در صورتی که فشار 

وارد شده حذف شود، گرافن می تواند به ساختار اولیه خود بازگردد.
برای طراحی این ماژول، از روش دینامیک مولکولی اســتفاده شــده تا حرکت فونون ها به 
دقت شبیه سازی شود. محققان دریافتند که فونون ها به دلیل اعمال نیروی مکانیکی پخش 

می شوند.
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ساخت ماژول حرارتی گرافنی

محققان روســی با همکاری پژوهشگرانی از 
ژاپن موفق به ساخت ترانزیستور کم مصرفی 
از جنس گرافن شدند. این ترانزیستور می تواند 

سرعت پردازش را تا دو برابر افزایش دهد.
محققان ترانزیستور گرافنی ساختند که مصرف 
انرژی بسیار کمتری نسبت به ترانزیستورهای 
رایج دارد. نتایج این پــروژه در قالب مقاله ای 
 Abrupt current switching in« بــا عنــوان
 graphene bilayer tunnel transistors
enabled by van Hove singularities«  در 
نشریه Scientific Reports منتشر شده است.

یکی از نتایج کاهش مصــرف انرژی، افزایش 
سرعت پردازش در پردازنده ها است؛ به طوری که براساس محاسبات انجام شده، این کاهش 

مصرف انرژی موجب دو برابر شدن سرعت پردازش می شود.
دیمیتری اسوینستوف از محققان اپتوالکترونیک موسسه فیزیک و فناوری مسکو می گوید: 
»هدف اصلی این است که انرژی زیادی مصرف نشود. زمانی که مصرف کمتر شود، گرمای 
تولید شده نیز کاهش می یابد و در نهایت عملکرد سیســتم بهبود یافته و سرعت پردازش 
بیشتر می شود. البته انتظار افزایش یک گیگابایت نداشته باشید؛ اما می توان صد مگابایت 

سرعت را بهبود داد.«
ســاخت ترانزیســتوری که بتواند در ولتاژهای کم )کمتــر از 0/5 ولــت( کار کند، کاری 
چالش برانگیز است. ترانزیستورهای تونلی ابزاری مناســب برای این کار هستند. برخالف 
ترانزیستورهای رایج، در آن ها الکترون از میان سد انرژی جهش می کند که این کار با استفاده 
از اثر تونل زنی کوانتومی انجام می شود. از آنجایی که جریان تونل زنی در بیشتر نیمه هادی ها 

در مقادیر بسیار کم اتفاق می افتد، ساخت چنین ترانزیستورهایی عمال امکان پذیر نیست.

محققان روسی با همتایان ژاپنی خود ترانزیستوری از جنس گرافن طراحی کردند که قادر 
است در ولتاژهای بسیار پایین کار کند.

سطح انرژی الکترون در دوالیه گرافنی شــبیه به کاله مکزیکی است به طوری که دانسیته 
 van Hove( الکترون ها در لبه کاله میل به بی نهایت دارد که به آن سینگوالرینه وان هوف

singularity( گفته می شود. 
در این مقاله محققان اظهار داشتند که سینگوالریته وان هوف در دوالیه گرافنی دیده می شود. 
هر چند در ترکیباتی نظیر نیترید بور هگزاگونالی این پدیده بهتر دیده می شود. با این حال 
محققان از دوالیه گرافن برای ساخت ترانزیستور استفاده کردند و نشان دادند که تنها با 150 

میلی ولت ولتاژ می توان جریان را 10 هزار برابر بیشتر از ترانزیستورهای دیگر، تغییر داد.
این بدان معناست که مصرف انرژی این ترانزیستورها بسیار کمتر از نمونه های رایج است.

http://nbic.isti.ir/news/55020  : منبع

ترانزیستور گرافنی کم مصرف، سرعت پردازش را افزایش می دهد
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محققان آزمایشگاه ملی بروخاون با استفاده از رشته های DNA اقدام به تولید نانوساختارهایی 
کردند که در بدنه آنها از نانوذرات استفاده شده است. مزیت این روش آن است که طبیعت 

نانوذرات دخالتی در طراحی ندارد.
محققان دو راهبرد جدید برای توسعه نانوساختار با استفاده از خودآرایی DNA ارائه کردند. 
اولین راهبرد به محققان اجازه می دهد تا نانوذرات را به ســاختارهای ســه بعدی مختلف 
مرتبط کنند. دومین راهبرد امکان ادغام نانوذرات مختلف را با چارچوب های DNA فراهم 
کرده تا ماژول های مختلفی ساخته شود؛ با این کار امکان تولید ساختارهای متنوعی فراهم 
می شود. این راهبرد به محققان اجازه طراحی منطقی نانومواد با خواص نوری، مغناطیسی 

و الکتریکی می دهد.
 DNA پژوهشگران آزمایشگاه ملی بروخاون موفق به طراحی یک ساختار پلی هدرال از جنس
شــدند که می تواند نانوذرات به صورت های مختلف به هم متصل کند و در نهایت ساختار 

شبکه ای سه بعدی دقیقی طراحی شود.
نتایج این گروه تحقیقاتی در نشریه Nature Materials و Nature Chemistryمنتشر شده 

است.
اولگ گانگ از محققان این پروژه می گوید: » ما به دنبال تولید نانوساختارهای خودآرا هستیم. 
این نانوذرات که ما تولید کرده ایم، با استفاده از خواص اتصال دقیق چارچوب های DNA به 
راحتی قابل کنترل هستند. در واقع خود نانوذرات دخالتی در تولید این ساختارها و شکل دهی 
آن ندارند. این که با این روش می توان نانوساختارهایی طراحی کرد که خود نانوساختارها 
دخالت و اثری در شکل گیری ندارند، شرایطی ایجاد می کند که محققان می توانند با استفاده 
از آن ساختارهای شبکه ای را مهندســی کنند که گروه ها و قطعات با دقت باال کنار هم قرار 
گرفته اند. برای مثال ما می توانیم مواد جاذب نور طراحی کنیم که قادر به جذب مقادیر زیادی 

از نور باشند و از آن ها در تولید پیل خورشیدی استفاده کنیم.«
گنگ و همکارانش پیش از این جفت  بازهای مکمل DNA برای نگه داشــتن ذرات کنار هم 

استفاده کرده بودند. این ذرات به وسیله رشته های منفرد DNA پوشش دهی شده تا بتوانند به 
ذراتی که حاوی پوشش رشته های مکمل است، متصل شوند. در صورتی که روی سطح ذرات 

پوششی از جنس DNA غیر مکمل باشد، این ذرات دفع می شوند.
تاکنون محققان 5 شــکل پلی هدرال طراحی کرده و با این روش ســاخته اند. محققان این 
پروژه معتقداند که مزیت روش آن ها این است که وابستگی به طبیعت ذرات از بین می رود 
و می توان با اســتفاده از مواد مختلف نظیر طال، نقره، آهن و حتی مواد معدنی ساختارهای 

نانومقیاس طراحی کرد.

http://nbic.isti.ir/news/55012 : منبع

 DNA تولید پیل های خورشیدی با کمک مهندسی

محققان پروتئین مصنوعی طراحی کردند که قادر به حمل دارو به سلول سرطانی است. این 
پروتئین به شکلی طراحی شده که تحت شرایط ویژه ای از هم گسسته شده و محتویات آن 

رهاسازی می شود.
محققان دانشگاه واشنگتون به دنبال ساخت ابزار مولکولی برای استفاده در پزشکی هستند. از 
این رو پژوهشگران »موسسه طراحی پروتئین« این دانشگاه به بررسی ساختار ایزوساهدرون 

پرداختند و با الهام از ساختار این ماده اقدام به طراحی مولکولی قفسی شکل کردند.
طراحان پروتئین این ساختار را بسیار شــبیه به قفس مولکولی ساختند که معموال توسط 
ویروس ها برای انتقال ژن به داخل سلول زنده استفاده می شود. این پروتئین به قدری پایدار 
است که می توان در دمای اتاق آن را نگهداری کرد و زمانی که شرایط مشخصی حاکم شود، 

ساختار آن متالشی شده و ترکیبات درون آن رهاسازی می شود.
 Design of a hyperstable 60-subunit protein« نتایج این پروژه در قالب مقاله ای با عنوان

icosahedron« در نشریه Nature منتشر شده است.
محققان برای طراحی این نانوقفس از واحدهای ســازنده زیست شیمیایی استفاده کردند. 
ابتدا این ساختار توسط مدل سازی کامپیوتری طراحی شد و سپس درون یک باکتری تولید 
گردید. در قدم بعد محققان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی از آن تصویربرداری کردند تا 

نشان دهند ساختار تولید شده مشابه طراحی اولیه است.
محققان در مقاله خود درباره این پروژه چنین نوشته اند: » توانایی طراحی پروتئین با استفاده 
از خودآرایی و امکان ایجاد ساختارهای دقیق مولکولی، فرصتی ایجاد کرده که بتوان نسل 

جدید پروتئین ها را تولید کرد و از آن ها در حوزه های مختلف بهره برد. «
از این پروتئین مصنوعی می توان برای طراحی و ســاخت ادوات مختلف نظیر حاملین دارو 
اســتفاده کرد؛ به طوری که امکان رهاسازی هوشمند دارو به ســلول های سرطانی فراهم 

می شود.

این پروتئین به گونه ای طراحی شده که می توان آن را در شرایط خاصی ایجاد و در شرایط 
دیگری از هم گسست. این ساختار به قدری منعطف است که به راحتی می توان برای بسته 

بندی دارو از آن استفاده کرد و در نهایت رهایش دارو یا واکسن را با این ترکیب انجام داد.
فضای داخلی این نانوساختار نســبت به نانوقفس هایی که پیش از این ساخته شده، حجم 

بیشتری دارد و می توان ترکیبات بیشتری را با آن حمل کرد.

http://nbic.isti.ir/news/55023  : منبع

تولید پروتئین مهندسی شده برای دارو رسانی هدفمند به سلول های سرطانی

اخبار محصوالت و کاربردها 
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ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول   شهریور 1395  شماره  8

 آینده هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی ما

هوش مصنوعی، در حال توسعه و رســوخ به صنایع مختلف است؛ به طوری که به زودی در 
بخش های مختلف زندگی اثرات آن را خواهیم دید. این فناوری می تواند با هوشمند کردن 
ابزارهای پیرامون، زندگی بشر را تغییر داده و بسیار تسهیل کند؛ اما هنوز سایه ترس و نگرانی 

از غلبه هوش مصنوعی بر بشر احساس می شود.
حدود 200 ســال پیش انقالب صنعتی جوامع را دگرگون کرد؛ اما امروز انقالب دیگری در 
جریان است که تاثیرات آن حتی از انقالب صنعتی هم چشمگیرتر خواهد بود. کارشناسان 
معتقدند هوش مصنوعی همه چیز از مراحل تولید، تا ســاخت و ارائــه را تغییر خواهد داد. 
پردازش مبتنی بر شناسایی، یادگیری ماشــین، پردازش زبان طبیعی، در سال های اخیر 
پیشــرفت زیادی کرده اند؛ اما همه آن ها ایــن ایده را دنبال می کنند که روزی ماشــین ها 

می توانند یاد بگیرند که چگونه خود با محیط انطباق پیدا کنند.
همه شرکت های بزرگ سرمایه گذاری های ســنگینی در زمینه ی هوش مصنوعی کرده اند. 
ازجمله  این فعالیت ها می توان به خودروهای بدون سرنشین و عوامل کنترل مرز روباتیکی 
اشاره کرد. بســیاری از مشاغل انجام شده توسط انســان را می توان در آیندهای نزدیک به 
رایانه ها ســپرد. حتی گوگل به تازگی اعالم کرد که ســامانه ای طراحی کرده که به کمک 

هوش مصنوعی می تواند شعر بگوید.
هوش مصنوعی همچنین بخش اساسی از مفهوم اینترنت را دربرمی گیرد. جهانی که در آن 
ماشین آالت و دســتگاه ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند تا کار انجام دهند و به ما اجازه 

می دهند تا  با آسودگی  خاطر از زندگی لذت ببریم.
با این حال، همانطور که قبال در انقالب اینترنــت و همه  انقالب های دیگر فناوری دیده ایم، 
موانعی هم در این مســیر وجود دارند که باید برطرف شوند. هوش مصنوعی خطرات جدی 
می تواند داشته باشد. ادعاها در مورد فرمان روایی روبات ها فراتر از داستان های علمی تخیلی 
رفته اند؛ اما منظور از خطرات و نگرانی ها در این جا چیز دیگری اســت. منظور این است که 
ممکن است این فناوری به بیکاری گسترده منجر شــود. حقوق کارمندان اغلب بزرگترین 
هزینه های یک کسب و کار است؛ اما آیا این بدین معنا است که هوش مصنوعی به عنوان درجه 
اول ابزاری برای کاهش هزینه منابع انسانی باشد؟ خیر. هوش مصنوعی به طور کامال مستقل 

عمل نمی کند و باز هم نیاز به طراحی، عملیات صنعتی توسط انسان وجود دارد؛ بنابراین اگر 
شما به دنبال راهی برای تولید ثروت در آینده ای نزدیک هستید، می توانید به فکر راه هایی 

برای توانمند سازی انسان با فناوری، به جای جایگزین کردن آن ها با فناوری باشید.

http://nbic.isti.ir/news/55115  : منبع

یک تیم تحقیقات بین المللی موفق به ساخت نانوفیلمی شده است که می توان با آن قطعات 
الکترونیکی انعطاف پذیر تولید کرد.

در حال حاضر بیشتر ادوات الکترونیکی قابل پوشــیدن که تا کنون ساخته شده، شبیه به 
ساعت بود ه اســت. این ادوات از یک نمایشگر و یک بند تشکیل شــده که از طریق این بند 
می توان ساعت را روی دست نگه داشت؛ بنابراین می توان گفت تنها بخش قابل خم شدن و 
انعطاف پذیر این ابزار، همین بند است. می توان به جرات گفت که ساعت مچی سامسونگ 
)که به Samsung Gear Fit شهرت دارد( یکی از انعطاف پذیرترین ادواتی است که تا کنون 

به بازار عرضه شده است.
با این حال باید گفت که آیا ما به یک ابزار که به صورت کامل خم شود و روی دست قرار گیرد 

نیاز داریم؟ آیا الزم است همه بخش های این ابزار خم شوند؟
ادوات الکترونیکی خم پذیر به شکلی هستند که می توان آن ها را با طراحی به گونه ای ساخت 

که تمام بخش ها نظیر نمایشگر، باتری و حسگرها خم بشوند.
اخیرا محققان دانشگاه ایلینویز با همکاری پژوهشگران دانشگاه کره موفق به ارائه نانوفیلمی 

شدند که می تواند این رویا را به حقیقت تبدیل کند.
این نانوفیلم هم انعطاف پذیر و هم خم پذیر است؛ به طوری که به دلیل ضخامت بسیار کمی 
که دارد می تواند به عنوان ماده اولیه برای ســاخت بخش هــای مختلف ادوات الکترونیکی 

پوشیدنی استفاده شود.
نتایج یافته های این گروه تحقیقاتی نشان می دهد که این نانوفیلم بعد از چندین بار خم شدن 
دوباره به حالت اولیه خود باز می گردد و مشــکلی برای ساختار آن ایجاد نمی شود؛ بنابراین 
باید گفت که این ســاختار به قدری مستحکم اســت که بتوان از آن برای کارهای روزمره 

استفاده نمود.
سام یون استاد رشته مهندسی مکانیک دانشگاه کره درباره این نانوپوشش می گوید: » این 
نانوپوشش رکورد شفافیت و مقاومت الکتریکی کم را در میان الیه های نازک ساخته شده، 
شکسته است. مقاومت الکتریکی این الیه نازک 10 برابر کمتر از نمونه هایی است که پیش 

از این ساخته شده است. «

http://nbic.isti.ir/news/55010 : منبع

نانوفیلم شفاف برای محصوالت الکترونیکی پوشیدنی
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پژوهشگران کره ای و آمریکایی با استفاده از نانوالیاف دارای پوشش فلزی موفق به ساخت 
فیلم رسانا و شفافی شدند که می توان از آن برای ساخت نمایشگر لمسی استفاده کرد.

محققان دانشگاه ایلینویز با همکاری پژوهشگران دانشگاه کره موفق به ارائه روشی ساده و 
ارزان برای تولید فیلم الیه نازک شفاف و رسانا شدند.

برای ساخت این فیلم، از نانوالیاف استفاده شده است. این نانوالیاف از تنیده شدن رشته های 
مس بوجود آمده اســت که قابل ارتجاع و انعطاف پذیر اســت. این فیلم دارای کاربردهای 
متعددی در بخش الکترونیک قابل پوشیدن، پیل های خورشــیدی و پوست الکترونیکی 
است. نتایج این پروژه در قالب مقاله ای در نشریه Advanced Materials به چاپ رسیده است.
الکساندر یارین از محققان این پروژه می گوید: » بسیار مهم و در عین حال دشوار است که 

فیلمی ساخته شود که هم شفاف بوده و هم هادی جریان الکتریکی باشد.«
این فیلم رکورد ترکیب شــفافیت باال و پایین بودن مقاومت الکتریکی را شکســته است 
به طوری که براساس نتایج منتشر شده مقاومت این فیلم 10 برابر کمتر از رکورد قبلی است.

یافته های محققان نشان می دهد که این فیلم بعد از چندبار خم شدن و کشیده شدن هنوز 
خواص اولیه خود را داراست، این ویژگی برای ساخت ادوات الکترونیکی پوشیدنی ضروری 

است.
برای تولید این فیلم، ابتدا زیرالیه ای از جنس الیاف پلی آکریل نیتریل ایجاد می شــود. این 
الیاف به دور یک هسته تنیده می شــوند و حلقه هایی را ایجاد می کنند. این حلقه ها بسیار 

نازک اما دراز هستند.
این پلیمرها در حالت عادی رسانا نیستند؛ بنابراین بهتر است روی سطح آن ها فلزاتی قرار 
داده شود. برای این منظور، سطح الیاف با استفاده از آبکاری، پوششی از جنس مس، نقره، 
نیکل یا طال داده می شود. الکتروریسندگی و آبکاری فرآیند هایی هستند که خروجی نسبتا 

باالیی دارند؛ بنابراین می توان از آن ها برای تولید انبوه استفاده کرد.
یارین می گوید: » ما از الیافی با پوشــش فلزی آغاز می کنیم و این ساختار را به روی سطح 

دیگری نظیر شیشه منتقل می کنیم. «
یورین از دیگر محققان این پروژه می گوید: »اتصال ذرات فلزی به رشــته های تنیده شده 

موجب می شود تا مقاومت الکتریکی الیاف کاهش یابد. با این حال باید توجه داشت که تقریبا 
92 درصد از فضای میان الیاف خالی بوده در نتیجه فیلم نهایی کامال شفاف است. «

http://nbic.isti.ir/news/54930 : منبع

تولید فیلم شفاف و رسانا برای استفاده درادوات  الکترونیکی پوشیدنی

اخیرا، راهبردی کارا، برای ساخت کامپیوتر کوانتومی ارائه شده است. در مقاله ای که محققان 
در نشریه Nature منتشر کرده اند، به جزئیات دقیق این راهبرد جدید اشاره نموده اند که نویز 

کمتری داشته و قابلیت تولید انبوه دارد.
برنامه های مختلفی برای ساخت کامپیوتر کوانتومی وجود دارد؛ اما در کل دو دسته اصلی 
برای این فناوری وجود دارد. در بیشتر آزمایشگاه ها محققان روی فناوری کامپیوتر کوانتومی 
دیجیتال کار می کنند که در آن مدارهای منطقی کوانتومی وجود داشته و کیوبیت ها براساس 
حالت های کوانتومی عمل می کنند. گروه دیگری از محققان روی کامپیوترهای آنالوگ کار 
می کنند که به آن کامپیوتر آدیاباتیک گفته می شود. در این روش کیوبیت ها عملیات های 
گسسته و مجزایی را انجام نداده و از یک حالت اولیه ساده به یک حالت نهایی می رسند که 

این حالت نهایی پاسخ سوال ابتدایی است.
در حالت معمول نمی توان این دو راهبرد را باهم ترکیب کرد. سیستم  آدیاباتیک ساده ترین 
راهبرد برای ساخت کامپیوتر کوانتومی اســت و تولید انبوه با استفاده از آن راحت تر است؛ 
اما سیســتم های آدیاباتیک زمانی می توانند مســئله را حل کنند که هر کیوبیت بتواند به 
کیوبیت های دیگر متصل شده باشد. این نوع ارتباط معموال عملی نیست. یک مشکل دیگر 
نیز در کامپیوترهای آدیاباتیک وجود دارد، میزان جفت شــدن هر کیوبیت با کیوبیت های 
دیگر در عملکرد کل سیستم موثر است. هر مشکلی در جفت شدن می تواند خطایی در کار 

تلقی شود.
در سیستم های آنالوگ میزان تعامل کیوبیت ها محدود است؛ بنابراین خطای کمتری وجود 

دارد. به دلیل تماس قوی تر میان ذرات، نویز کمتری در سیستم ایجاد می شود.
در محاسبات کوانتومی دیجیتال که از دروازه های کوانتومی استفاده می شود، احتمال اصالح 

خطا وجود دارد هر چند حساسیت این سیستم بسیار باال است.

اخیرا مقاله ای در Nature منتشر شده که محققان در آن این دو روش را با هم ترکیب کرده اند. 
در واقع سیستمی که محاسبات توسط کیوبیت ها انجام شــده و عملکرد مشابه کامپیوتر 
کوانتومی آدیاباتیک اســت؛ اما ارتباط میان کیوبیت های آدیاباتیک با استفاده از شبکه ای 
دیجیتال از کیوبیت ها انجام می شود. با این روش می توان از مزیت هر دو سیستم استفاده 

کرد.
در این مقاله تصویر میکروســکوپ الکترونی از 9 کیوبیت درج شده است که نشان دهنده 

چگونگی عملکرد این سیستم جدید است. 
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ماهنامهفناوريهاي همگرا
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 آینده هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی از نگاه ابداع گر اندروید

اندی رابین از شرکت گوگل در حاشیه کنفرانسی در سانفرانسیسکو به تبیین 
نقش هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و روبات ها در آینده فناوری پرداخت. 
او معتقد است که به زودی میوه درخت این فناوری ها قابل استفاده خواهد شد.
اندی رابین یکی از بنیان گذاران سیســتم عامل اندروید گوگل در حاشــیه 
کنفرانس فناوری در سانفرانسیسکو سخنرانی داشت. در این سخنرانی، او به 
بیان چشم انداز هوش مصنوعی پرداخت. رابین معتقد است که هوش مصنوعی 

ابزاری است که می توان با آن ادوات مختلف را به هم متصل کرد.
رابین می گوید ترکیب هوش مصنوعی و محاســبات کوانتومــی می تواند ابزار 
 )conscious intelligence( قدرتمندی تشکیل دهد که در واقع یک هوش هوشیار
است. در حال حاضر خلق چنین چیزی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و محققان 
در حال حاضر روی توسعه این فناوری کار می کنند. نکته قابل توجه آن است 
که با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه و عالقه مندی جهانی 

نسبت به آن، رویاهای این حوزه رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت.
رابین معتقد است که یکی از شرکت های پیشرو در حوزه کامپیوتر کوانتومی 
) که رابین ترجیح مــی دهد نام آن را نبــرد( بالخره می تواند با اســتفاده از 
فرآیندهای استاندارد تولید، کامپیوتر کوانتومی تجاری تولید کند. محاسبات 

کوانتومی می تواند به صورت قابل توجهی توان پردازش را باال برد.
رابین معتقد است که میان ســه حوزه روباتیک، هوش مصنوعی و محاسبات 

کوانتومی هم پوشانی قابل توجهی وجود دارد. اگر بخواهیم از میوه های هوش مصنوعی 
بهره برداری کنیم، باید بتوانیم اطالعات زیادی را پردازش کنیم. این اطالعات از طریق 
روبات  تامین می شود. روبات با استفاده از حســگرهای متعددی که دارد اطالعات را از 
اطراف جمع آوری می کند. تلفن همراه بهترین ابزار برای جمع آوری چنین داده هایی است.

رابین می افزاید هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی برای تطابق دادن الگوها ابزارهای 

مناسبی هســتند، به طوری که می توانند به صورت مکمل هم مورد استفاده قرار گیرند. 
البته نباید به ترس و نگرانــی بیش از حد در این حوزه دامن زد؛ اما باید مراقب مســائل 

حاشیه ای آن نیز بود.
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سرمایه گذاری ۴۰ میلیون دالری نیروی هوایی آمریکا  بر  روی محاسبات کوانتومی

نیروی هوایی آمریکا در بیانیه ای که اخیرا منتشــر کــرده اعالم نموده که به 
دنبال استفاده از فناوری محاسبات کوانتومی اســت. این سازمان قصد دارد 
از مزیت های راهبــردی موجود در این حوزه برای پیاده ســازی اهداف خود 

استفاده کند.
مســئوالن آزمایشــگاه تحقیقات نیروی هوایی آمریکا اعالم کردند که این 
آزمایشگاه قصد دارد تا از محاســبات کوانتومی برای پیش برد فعالیت های 

خود استفاده کند.
بســیاری از شــرکت های بخش خصوصی به همراه ســازمان های دولتی به 
دنبال استفاده از محاسبات کوانتومی هســتند. این فناوری می تواند به آن ها 
کمک کند تا فراتر از محاسبات دوتایی کالسیک عمل کنند و از آن در توسعه 
فعالیت هایی که نیاز به سرعت پردازش باالتر است، استفاده کنند. این افزایش 
 ســرعت، مزیت راهبردی برای تحقیقات در تمام زمینه ها محسوب می شود.

نیروی هوایی آمریکا گزارشی منتشر کرده که در آن روی استفاده از محاسبات 
کوانتومی تاکید بسیاری شده اســت. در این گزارش آمده است که می توان 
از محاســبات کوانتومی برای کنترل اطالعات اســتفاده کرد و در نهایت از 
الگوریتم های پیشرفته آن برای فرماندهی استفاده نمود. این گزارش اشاره دارد 
که از محاسبات کوانتومی می توان برای حوزه های مختلف نظیر ماشین های 

باقابلیت یادگیری، لوجستیک و برنامه ریزی استفاده کرد.
در این گزارش آمده اســت که: » عالوه بر توســعه الگوریتم ها، این آزمایشگاه به دنبال 

جستجوی زیربنایی در حوزه آنیلینگ کوانتومی بوده و به مطالعه آن خواهد پرداخت. «
نیــروی هوایــی آمریکا اعــالم کــرده که بــه دنبــال فراخوانــی بــرای تحقیقات 

نیســت. بلکه این ســازمان امیدوار اســت که یک واحــد یکپارچه از بخــش دولتی، 
 صنعت و دانشــگاه تشــکیل شــود که روی توســعه محاســبات کوانتومی کار کند.
قرار شده است که 40 میلیون دالر به مدت 5 سال روی این موضوع سرمایه گذاری شود.
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اخبار مدیریت کالن
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همکاری دولت رومانی و IBM برای راه اندازی مرکز ملی محاسبات شناختی

دولت رومانی با همــکاری IBM به دنبال راه اندازی یــک مرکز ملی نوآوری و 
تحقیقاتی در حوزه محاسبات شناختی اســت. رومانی قصد دارد در این مرکز 
مسیر توسعه ابزارهای محاسبات شناختی را هموار کرده و کارآفرینی را در این 

حوزه تسریع کند.
شرکت IBM قرارداد همکاری با دولت رومانی امضاء کرده تا یک مرکز نوآوری 

برای محاسبات شناختی در این کشور ایجاد کند.
اویدیو پوسریکا در مقاله ای که در نشــریه Bussiness Review منتشر کرده 
می نویسد که همکاری IBM با دولت رومانی درنهایت منجر به راه اندازی مرکز 
European and National Romanian Inno- )شــناختی ملی رومانی و اروپا 

vation Cognitive Hub ( خواهد شد. در این مرکز روی توسعه ماشین های با 
قابلیت یادگیری و ابزارهای پردازش زبان طبیعی کار خواهد شد.

یکی از مقامــات وزارت مخابرات رومانی در این بــاره می گوید : » IBM اولین 
شرکتی است که اقدام به همکاری مشترک با دولت رومانی در حوزه محاسبات 

شناختی کرده است. «
این مقاله می افزاید ENRICH می تواند تحقیق و توسعه و همچنین کارآفرینی 

را در کشور رومانی بهبود دهد. 
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هوش مصنوعی چگونه جهان تجارت را متحول می کند؟

در حال حاضر شرکت ها و دانشــگاه های مختلفی در آمریکا به دنبال ادغام 
محاسبات شناختی و امنیت سایبری هســتند. به نظر می رسد بسیاری از 
فعالیت های مشکوک گروه ها و افراد در محیط سایبری را بتوان با محاسبات 

شناختی شناسایی کرد.
طی ســال های اخیــر فناوری هــای مرتبــط با محاســبات شــناختی 
رشــد قابــل توجهــی کــرده و در نتیجــه دامنــه کاربــرد ایــن 
فناوری هــا توســعه زیادی پیــدا کرده اســت. یکــی از ایــن کاربردها، 
 اســتفاده از محاســبات شــناختی در امنیــت ســایبری اســت.

محاسبات شناختی 5 هسته اصلی دارد که محققان به دنبال استفاده از این 
هسته ها در بخش فناوری اطالعات و امنیت سایبری هستند. سیستم های 
امنیت شناختی همه اطالعات، طبقه بندی شده و نشده، را بررسی می کنند تا 
مسائل مهم را از دل این اطالعات بیرون بکشند. برای مثال حرکات مشکوک 
گروه ها یا افراد که می تواند امنیت ملی را با مخاطره روبرو کند، با استفاده از 

این فناوری قابل شناسایی است.
برای این کار، سیستم از الگوهای اجرایی استفاده می کند. در واقع به جای 
پرداخت به اهداف جزئی یا افراد خــاص، الگوهایی مورد نظر قرار می گیرد 
 کــه از روی این الگوها می تــوان به نفوذ یا حــرکات خرابکارانــه پی برد.

از محاسبات شناختی می توان برای افزایش و بهبود عملکرد افراد حرفه ای استفاده کرد. 
این فناوری قابلیت های افراد خبره در مواجه شدن با یک مسئله را بهبود می دهند.

طیف وســیعی از تجربه ها و دیدگاه ها را می توان برای حل یک مســئله به کار گرفت. از 
محاسبات شناختی می توان برای حل مسائلی که با روش های دیگر غیرقابل حل است، 
اســتفاده کرد. با این فناوری می توان خدمات و محصوالت را ارتقاء داد. در حال حاضر از 
این روش برای مقاصد امنیت سایبری استفاده می شود، به طوری که محاسبات شناختی 

توانسته قابلیت یک ابزار در حال کار را بهبود دهد.
زمانی که یک فرآیند با توانمندی های شناختی ترکیب می شود، داده ها از منابع داخلی و 
خارجی جمع آوری می شوند. سپس از میان داده ها، روندهایی بیرون کشیده می شوند. 

این اطالعات ممکن است دسته بندی نشده باشند. از این فناوری می توان برای اطالعات 
بال استفاده نیز استفاده کرد. این داده ها بعد از پردازش به گزاره هایی تبدیل می شوند که 

به تصمیم ساز کمک می کنند تا در یک شرایط خاص تصمیم درست تر را اتخاذ کنند.
در حال حاضر مراکز تحقیقاتی بسیاری در جهان نظیر IBM، دانشگاه کالیفرنیا، موسسه 
فناوری ماساچوست )MIT( و دانشگاه مریلند در حال ادغام محاسبات شناختی با امنیت 
سایبری هســتند. شــاید داده ها در نگاه اول چیز خاصی برای بیان نداشته باشند؛ اما با 
استفاده از محاسبات شناختی می تواند جنبه های جالب برای بخش امنیت سایبری از دل 

این اطالعات بیرون کشید.

http://nbic.isti.ir/news/55117 :منبع
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  تبدیل چالش های کوانتومی به سرگرمی؛ راهکاری برای پیشبرد محاسبات کوانتومی 
اخیرا ســایت ScienceAtHome اقدام 
به معرفی بازی های متعــددی در حوزه 
 Quantum کوانتوم کرده اســت. در بازی
Moves بازیکنــان باید بتوانند روشــی 
هوشمندانه برای دستکاری اتم ها و حرکت 

آنها ارائه کنند. 
این بازی و بازی های مشابه آن می توانند 
تفاوت میان انســان و ماشــین را نشان 
دهد. در برخی فعالیت ها نظیر محاسبات 
پیچیده قطعا روبات ها و ماشین های مجهز 
به هــوش مصنوعی بهتر از انســان عمل 
می کنند؛ اما در برخی دیگر از فعالیت ها 
این انسان اســت که پیروز میدان خواهد 
بود. یکــی از ایــن حوزه ها محاســبات 

کوانتومی است.
در مکانیک کوانتومی به واحدهای سازنده 
کامپیوتر کوانتومی کیوبیت گفته می شود. 
این کیوبیت ها برخالف حالت صفر و یک 
کامپیوتر کالسیک، یک حالت سومی را نیز 
تجربه می کند که به آن حالت بر هم نهی 

گفته می شود. این حالت سوم نقطه قوت 
کامپیوتر کوانتومی محسوب می شود.

البته هنــوز تا ســاخت یــک کامپیوتر 
کوانتومی راه  بســیاری باقی مانده است؛ 
چراکه چالش های متعددی در این مسیر 
وجود دارد که باید حل شــود. این دقیقا 
جایی است که محققان دانشگاه اروهوس 
دانمارک با انجام خالقیــت و نوآوری به 
دنبال حــل آن هســتند. در واقع آن ها 
یک چالش اساســی کوانتومی را به یک 
چالش سرگرم کننده تبدیل کردند. انسان 
می تواند در این جا با استفاده از خالقیت 
مشــکل را حل کنــد؛ درحالی که هوش 

مصنوعی چنین امکانی ندارد.
در بازی Quantum Moves، یک مشکل 
واقعی در محاســبات کوانتومی در قالب 
بازی ارائه شــده و برای آن، راهکار ارائه 
می شود. بازیکنان باید بتوانند یک ذره را 
بدون آسیب زدن به حالت کوانتومی آن، 

از دیوار عبور دهند.

محققان ایــن بازی را بــا کامپیوتر انجام 
دادنــد؛ اما نتایج نشــان داد که انســان 
عملکــرد بهتری نســبت بــه کامپیوتر 
دارد. بیــش از 10 هزار نفر ایــن بازی را 
انجام دادند و برای ایــن کار راهکارهای 
مختلف نیز ارائه شده اســت. محققان از 
این راهکارها برای ارائه روش های جدید 
ترکیب انسان و ماشین استفاده می کنند.

محققان امیدوارند با بررسی نحوه عملکرد 

و تصمیم گیری مغز انســان، از آن برای 
ســاخت کامپیوترهای کوانتومی کاراتر 
اســتفاده کننــد. در واقع آن هــا باید به 
کامپیوترها بیاموزند که چگونه با سرعت 

باال راهکار مناسب تر را پیدا کند.
نتایج این تحقیق در نشریه Nature منتشر 

شده است.

http://nbic.isti.ir/news/55157 :منبع

هوش مصنوعی و چالش های پیش رو
گوگل به همراه چند مرکز تحقیقاتی دیگر 
به دنبال رفع مشکالت ساخت روبات مجهز 
به هوش مصنوعی اســت. هــدف اصلی، 
آن اســت که چالش های مهمــی در این 
حوزه رفع شود. برای مثال چگونه می توان 
مطمئن شد که روبات رشوه نمی گیرد یا 

فعالیت های فراقانونی انجام نمی دهد!
محققان شــرکت گــوگل بــا همکاری 
دانشگاه استنفورد، دانشــگاه کالیفرنیا و 
یک شرکت خصوصی به نام OpenAI که 
به الون ماسک تعلق دارد، به دنبال ساخت 
روبات هوشمندی هستند که بتواند تمام 
فعالیت های مورد نظر کاربر را انجام دهد؛ 
در حالی که هیچ مشکلی برای او به وجود 

نیاورد.
این گروه یک گزارش فنی درباره این پروژه 

منتشر کردند.
انگیزه اصلی محققــان از انجام این پروژه 
آن اســت که بتوانند یک هوش مصنوعی 
کارا ارائه دهند که قادر به یادگیری دنیای 
اطراف بوده و بتواند با آن تعامل داشــته 
باشــد. درحال حاضر روبات هایی ساخته 

شــده اند که می توانند رانندگی کنند؛ اما 
روبات های مجهز به هــوش مصنوعی در 
آینده قادر خواهند بود تا به شرکت ها در 
تعیین مسیر کسب و کارشان کمک کنند.

کریس اوهر از محققان این پروژه می گوید: 
» در حال حاضر بحث های زیادی در مورد 
امنیت هوش مصنوعی مطرح است و توجه 
بســیاری از مردم به این موضوع معطوف 
شــده اســت. ما معتقدیم کــه می توان 
ماشــینی با قدرت یادگیری ساخت که با 
استفاده از هوش مصنوعی مهندسی شده 

با ایمنی باال کار کند.«
در این گزارش مشــکالت زیادی درباره 
طراحی روبات ها مطرح شده که می تواند 
چالش اصلی محققان باشــد. همچنین 
لیســتی از روش های تولید نرم افزارها و 
ماشــین های هوشــمند ارائه شده است. 
مشــکالت این حــوزه شــباهت زیادی 
به مشــکالت بخش هــای دیگــر نظیر 
سیستم های مالی دارد. برای مثال، چطور 
می توان سیستمی ایجاد کرد که مطمئن 
باشــیم از اصــول تعیین شــده، تخطی 

نمی کند. آیا شــما می توانیــد مطمئن 
باشید، روبات پاکی ســاخته اید که هیچ 
وقت وسوســه نمی شــود که در مقابل 
گرفتن رشوه کار خالف قانون انجام دهد؟ 
آیا روبات می تواند به جــای تمیز کردن 

اتاق، آشغال ها را زیر فرش پنهان کند؟
شاید در مورد موضوعات مربوط به تمیز 
کردن خانه بتوان از گناه یا اشتباه روبات 
صرفه نظر کرد؛ اما درمورد موضوعات کالن 

این مشکالت دردسر ساز هستند.

در این گزارش شرکت گوگل نشان می دهد 
که چه راهکارهایی برای حل این مشکل 
وجود دارد. یکی از این راهکارها استفاده 
از برنامه ای در هوش مصنوعی اســت که 
می تواند در صورت تخطی ربات از قوانین، 

به انسان هشدار بدهد. 

http://nbic.isti.ir/news/55100 :منبع 
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رابطه خواص الکترونیکی DNA با ساختار آن

چالش بزرگی به نام امنیت در مقابل کامپیوتر کوانتومی 
محاســبات کوانتومی اخیرا مورد توجه 
بســیاری از محققان قرار گرفته اســت؛ 
به طوری که سرمایه گذاری های متعددی 
در این حوزه درحال انجام است. با توسعه 
برخی از حوزه های دیگــر نظیر اینترنت 
اشیاء، نیاز به محاسبات کوانتومی بیشتر 

احساس می شود.
بحث امنیت داده ها، همیشــه به عنوان 
دغدغه صنایع و شرکت ها بوده است. در 
این میان، بخش سالمت بیشتر نگران به 
خطر افتادن اطالعات خود است. اینترنت 
اشــیاء نیز از جمله بخش هایی است که 
باید مراقب نفوذ کامپیوترهای کوانتومی 
باشــد. در مجموع باید پیــش بینی های 
الزم برای محافظت از داده ها را در مقابل 

کامپیوترهای کوانتومی داشت.
به نظر می رسد، شرکت های فعال در بخش 
سالمت، بیشــتر نگران امنیت داده های 
خود هستند و خطرات امنیت کوانتومی را 
بیشتر احساس می کنند. براساس گزارشی 
که TechRepublic منتشر کرده، داده های 
بخش ســالمت از جمله آسیب پذیرترین 

نقاط در مقابل حمالت ســایبری است؛ 
به طوری که این صنعت تا کنون 6 میلیارد 

دالر زیان از این نقطه متحمل شده است.
هرچنــد بانک هــای اطالعاتــی بخش 
ســالمت در معرض خطر هســتند؛ اما با 
این حــال هر ســاله میزان اتصــال این 
بانک هــا و ادوات پزشــکی بــه اینترنت 
بیشتر می شــود. در حال حاضر 96 درصد 
از ادوات الکترونیکی بخش ســالمت به 
صورت شبکه ای در آمده و اطالعات میان 
آزمایشــگاه ها یا دیگر بخش هــا مبادله 

می شود.
رسوخ اینترنت اشــیاء به دنیای پزشکی 
این ارتباط را بیشتر می کند به طوری که 
پزشــکان از طریق تلفن همــراه خود به 
شبکه های بیمارســتان متصل می شوند. 
بیمــاران می تواننــد ادوات الکترونیکی 
قابل پوشیدن را استفاده کرده و اطالعات 
آن ها به تلفن همراه پزشــک یا پرســتار 

منتقل شود.
مشکل کجاست؟ مشــکل اینجاست که 
دائما وابستگی بیمار و پزشک به فناوری 

اطالعات افزایش یافته و امنیت اطالعات به 
عنوان اولویت های سوم یا چهارم در توسعه 
این فناوری قلمداد می شــود. بنابراین این 
امکان وجود دارد که هکرها به راحتی وارد 
این سیستم ها شــده و اقدام به خرابکاری 

کنند.
محاسبات کوانتومی می تواند به عنوان ابزاری 
برای رسوخ سریع و بی دردسر به این شبکه ها 
مورد استفاده قرار گیرد. ازسوی دیگر از این 

کامپیوترهای کوانتومی می توان برای حفظ 
امنیت داده ها نیز استفاده کرد؛ به طوری که 
محافظت و ایجاد امنیت در این سیستم ها را 

می توان به کامپیوتر کوانتومی سپرد.
در نهایت باید این موضوع را در نظر داشت 
که ایجــاد امنیت در بخش ســالمت باید 
یکی از اولویت های طراحان سیستم های 

الکترونیکی پزشکی باشد.

http://nbic.isti.ir/news/55081  :منبع

 DNA پژوهشگران نشــان دادند که چرا
گاهی رفتار نیمه هــادی و گاهی فلزی از 
خود نشان می دهد. در واقع چیدمان بازها 
مســئول تعیین هدایت الکتریکی رشته 

DNA است.
محققان در مقاله ای که اخیرا در نشــریه  
Nature Chemistry منتشر کردند، نشان 
دادند کــه از DNA می توان بــرای عبور 
الکتریسیته اســتفاده کرد. این یافته آنها 
می تواند مســیر تولید ادوات الکترونیکی 
مبتنی بر DNA را همــوار کند. با این کار 
قطعات الکترونیکی بســیار نــازک پا به 

عرصه ظهور می گذارند.
پژوهشگران دانشگاه آریزونا نشان دادند 
که چگونه جفت  بازهای )آدنین، گوانین، 
تیمین و ســیتوزین( قادر به عبور جریان 
الکتریسیته هســتند و الکترون ها قادر به 
جهــش از آن ها، هماننــد نیمه هادی ها، 

هستند. 
این پدید ریشه در رفتار کوانتومی الکترون 
دارد. الکترون هم به صورت موجی و هم 
ذره ای عمل می کند و با این رفتار قادر به 

عبور از میان رشته DNA است.

با کوچک تر شــدن قطعات الکترونیکی، 
این صنعت در حال نزدیک شــدن به حد 
محدودیت فیزیکی کوچک شدن است، 
جایی که دو ترانزیســتور می توانند روی 
هم اثرات منفــی بگذارند. به همین دلیل 
الکترونیــک مولکولی موضــوع تحقیق 

بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است.
مزیت DNA این است که می توان آن را به 
دلخواه برنامه ریزی کرد. در سال 2009 
محققان یک قطعه الکترونیکی با استفاده 
از DNA ساختند که 6 نانومتر طول داشت. 
از سوی دیگر DNA رســانای الکتریکی 
بوده و خواص الکتریکی آن متغیر اســت. 
محققان در سال 2004، سیمی از جنس 
DNA ساختند که همانند یک رشته سیم 
فلزی جریان الکتریکــی را از خود عبور 
می داد. در ابتدا سال 2016 نیز محققان 
دانشگاه جرجیا، کوچکترین دیود جهان 
را از جنس DNA تولید کردند که در بدنه 
آن 11 جفت باز استفاده شده بود. در این 
محصــول از DNA به عنــوان نیمه هادی 
اســتفاده شــده بود. در این پروژه جدید 
محققان نشــان دادند که چرا DNA هم 

خــواص فلزی و هــم نیمه هــادی دارد. 
محققان دریافتند کــه چیدمان مختلف 
بازها منجر به بروز میزان هدایت الکتریکی 
مختلفی می شود. ایجاد رشته رسانا کاری 
دشوار بوده و الزم است چیدمانی طوالنی 

از جفت بازها وجود داشته باشد.
وجــود 5 بــاز گوانین می توانــد هدایت 

الکتریکی رشته DNA را به بهترین شرایط 
ممکن برســاند. الکترون ها بــا تونل زنی 
کوانتومی می توانند از میــان بازها عبور 

کنند. 

http://nbic.isti.ir/news/55021  : منبع
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۱۰ فناوری برتر جهان در سال ۲۰۱۶ 
مجمــع جهانــی اقتصــاد بــا همکاری 
از  فهرســتی  متخصصــان جهانــی، 
فناوری های رو به رشد را جمع آوری کرده 
اســت که این قابلیت را دارند تا تاثیرات 
شــگرفی در آینده ایجاد کنند. شناسایی 
و ارزیابی ایــن  فناوری های در حال ظهور 
کمک شایانی به درک تحوالت دنیا خواهد 
کرد. ضمن این که امکان تجزیه و تحلیل 
متخصصــان عرصه های مختلــف را در 
آماده سازی این بسترها فراهم می کند. در 
این فهرست فناوری هایی معرفی شده اند 
که چند ســالی از شناخته شــدن آن ها 
می گذرد؛ اما اکنون به سطحی رسیده اند 
که آثار بلوغ آن ها محسوس تر از گذشته 

است.
نانوحســگرها و اینترنت اشــیا: از 
اینترنت اشــیا انتظار می رود که تا سال 
2020 میالدی بتواند بیــن 30 میلیارد 

دستگاه ارتباط برقرار کند.
باتری های نســل بعد: پیشرفت های 
اخیر صورت گرفته در ذخیره ی انرژی با 
استفاده از عناصری چون سدیم، آلومینیوم 
و روی، امکان ساخت باتری هایی را فراهم 

آورده است که بر پایه  مینی شبکه ها تولید 
می شوند و می توانند انرژی کل یک منطقه 

را به صورت بی وقفه تامین کنند.
زنجیره قالب)Blockchain(: زنجیره  
قالب یا بالک چین، سیستمی است که به 

ایجاد بیت کوین منجر می شود.
مواد دوبعدی: کاهش سریع هزینه های 
تولید در ساخت مواد دو بعدی نظیر گرافن 
باعث روی کار آمــدن آن ها در فیلترهای 
هــوا، آب و نســل جدیــدی از ابزارهای 

پوشیدنی و باتری ها شده است.
خودروهای بدون راننده: خودروهای 
بــدون راننده ایــن قابلیــت را دارند که 
هزینه های زندگی و آلودگی هوا را کاهش 
دهند و کیفیت زندگی را برای افراد مسن و 

دیگر اقشار جامعه باالتر ببرند.
 :)Organs on chips(اندام روی تراشه
مدل های مینیاتوری اعضای بدن انسان 
می توانــد باعث وقــوع یک انقــالب در 
تحقیقات پزشکی و اکتشــافات دارویی 

شود.
سلول های خورشیدی پروسکایت:  
اســتفاده از آن ها آســان تر است. قابلیت 

کاربرد در هــر نقطه را دارنــد و در تولید 
انرژی تاثیرگذارتر عمل می کنند.

 :)Open Al(هــوش مصنوعی بــاز
دستیاران دیجیتالی هوشمندی را برای 
ما خلق کنند که با طیف گســترده ای از 
وظایف روبرو هســتند و از انتخاب لباس 
گرفته تا امــور مالی و مســائل مربوط به 

سالمتی به ما مشاوره می دهند.
اپتوژنتیک: تحوالت نوری صورت گرفته، 
اجازه می دهد که نور در سطح عمیق تری 

به بافت های مغزی نفوذ کند و در نتیجه 
روش های درمانی بهتری برای مبتالیان به 

اختالالت مغزی صورت گیرد.
مهندســی متابولیک سیستم ها: 
ساخت سوخت های شیمیایی از گیاهان، 
که می تواند به جای سوخت های فسیلی 
بــه کار رود. ضمــن این که رونــد تولید 

مقرون به صرفه تری هم دارد.
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روش جدید گیراندازی ذرات برای ساخت کامپیوتر کوانتومی
محققان اســترالیایی روشی جدید برای 
گیراندازی ذرات ارائه دادنــد. این یافته 
جدید می تواند مسیر تولید کامپیوترهای 

کوانتومی را تسهیل کند.
 RMIT محققان مرکز محاسبات کوانتومی
موفق به ارائه روشی شدند که با استفاده 
از آن می توان به دام اندازی کوانتومی را با 

کارایی باال انجام داد.
به دام اندازی )Entanglement( در فیزیک 
به پدیده ای گفته می شــود که دو یا چند 
ذره با هم مرتبط می شــوند؛ به طوری که 
ارتباط آن ها فرای فیزیک کالسیک است.

این گروه تحقیقاتی نتایج یافته های خود 
High-dimen-را در قالب مقاله ای با عنوان 

sional entanglement certification در 
نشریه Science منتشر کردند.

آلبرتو پروزو از محققان این دانشــگاه که 
 RMIT در آزمایشــگاه فتونیک کوانتومی
فعالیت دارد، می گوید: » این روش جدید 
که ما ارائه کردیــم از دو خاصیت مکمل 
بهره مند اســت. با این کار مــا می توانیم 
مطمئن شویم که یک سیستم در حداکثر 

گیرافتادگی قرار دارد یا خیر.«
برای این که بتوان محاسبات کوانتومی را 
به صورت کامل انجام داد باید گیراندازی 
به طور کامل اتفاق افتد. اگر گیراندازی به 
شکل مطلوبی انجام شود، آنگاه اطالعات 
روی بیت های کوانتومی ذخیره می شوند.

محاســبات کوانتومــی با ســرعت قابل 
توجهی در حال رشد است. با گیراندازی 
می توان مقادیر زیادی از اطالعات را روی 

کیوبیت ها ذخیره سازی کرد.
پــروز از محققــان این پــروژه می گوید: 
» در حــال حاضر، نیاز به ســرعت باالی 
پردازش در حال افزایش بوده و همچنین 
محققان به دنبال انجام محاسبات پیچیده 
هستند. از این رو، کامپیوترهای کوانتومی 
می توانند گزینه مناســبی باشند. ما نیاز 
به جمع آوری مقادیــر زیادی از اطالعات 
برای رسیدن به مرحله ساخت کامپیوتر 

کوانتومی هستیم.«
زیســینگ هوانگ از محققان این پروژه 
می گویــد: » در کامپیوترهــای رایج از 
روش باینــری برای کدکــردن اطالعات 

اســتفاده می شــود. اگر بتوان تعداد این 
حالت هــا را افزایش داد، آنــگاه می توان 
سرعت پردازش را نیز افزایش داد. تا کنون 
ابزارهای محدودی برای گیراندازی ارائه 
شده است. اگر این روش جدید ما توسعه 
یابــد در کامپیوترهــای کوانتومی آینده 

شاهد استفاده از آن خواهید بود.«

این روش می تواند میــزان آزمایش های 
انجــام شــده را کاهش دهــد. برخالف 
روش های دیگر، این روش می تواند برای 
سیســتم هایی با هر ابعاد مورد استفاده 

قرار گیرد.
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آشکار سازی شکل فوتون؛ گامی نخست برای ترسیم توابع پیچیده کوانتومی
پژوهشگران لهســتانی برای اولین موفق 
به ترسیم شکل فوتون شــدند. این کار با 
هولوگرام کوانتومی انجام شد و نتایج آن 
برای ساخت کامپیوتر کوانتومی و مخابرات 

کوانتومی قابل استفاده است.
فیزیک کوانتومی می تواند اطالعات زیادی 
درباره پرتو نور و بســته های ســازنده آن 
یعنی فوتون ارائه کند؛ اما شــکل واقعی 

فوتون چگونه است؟
صدها سال اســت که فیزیک دانان روی 
ماده ســازنده نور کار می  کننــد. در قرن 
نوزدهم بحث های زیــادی در این حوزه 
مطرح شــد تا این که ماکسول فیزیکدان 
اســکاتلندی اعالم کرد که نور یک موج 
الکترومغناطیس است؛ اما آنچه که موضوع 
را پیچیــده کرد، نظریــه ماکس پالنک، 
فیزیک دان آلمانی بود که نور را شــامل 
واحدهایی بســته ای به نام فوتون معرفی 
کرد. شرودینگر در دهه 1920 معادله ای 
برای تابع موجــی کوانتومی نور ارائه کرد 
که نتایج آزمایشــگاهی را به خوبی پیش 
بینی می کند؛ اما با این وجود، هنوز درباره 

تابع مــوج واقعی نور بحث هــای زیادی 
مطرح است. یک تیم تحقیقات لهستانی 
با استفاده از هولوگرام کوانتومی موفق به 
ترسیم ساختار فوتون شده است. این کار 
با ایجاد تداخل میان دو پرتو نور انجام شده 
و نتایج آن می تواند در حوزه محاســبات 
کوانتومــی و مخابــرات کوانتومی مورد 
اســتفاده قرار گیرد. این گروه تحقیقاتی 
به صورت عملی تابع موج شرودینگر را به 

اثبات رساندند.
رادوســالو چراپیوز از محققان دانشــگاه 
ورشــو در مقاله ای که اخیر در نشــریه          
Nature Photonics منتشــر کــرده، به 
بررسی این موضوع پرداخته است. چراپیوز 
می گوید: » ما یک آزمایش ســاده انجام 
دادیم تا یک کار بســیار ســخت را انجام 
دهیم. ما شــکل یک فوتون را ترســیم 

کردیم. «
در تصویر ایجاد شده توســط این گروه، 
ردی از هر دو فاز مختلف نور وجود دارد؛ 
چراکه نوری که برای این کار مورد استفاده 
قرار گرفته از تداخل دو پرتو به وجود آمده 

است.
این گروه دو پرتو مختلف به ســوی یک 
تداخل ساز تاباندند. سپس رفتار پرتوها را 
مورد بررسی قرار دادند. با مشخص بودن 
معادلــه پرتو اول، امکان تشــخیص تابع 
موجب پرتوی دوم نیز وجود دارد. با این کار 

دو فوتون به سوی هدف شلیک شد و در 
نهایت شکل فوتون روی شناساگر ترسیم 
شد. این گروه تحقیقاتی امیدوارند که توابع 
موج های اجسام کوانتومی پیچیده نظیر 

اتم ها را نیز ترسیم کنند.
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شبکه عصبی مغز، الگویی برای تولید هوش مصنوعی کارآمد

محققان با مدل سازی های مختلف نشان 
دادند که چرا شبکه نرون ها در مغز دارای 
ساختار سلسله مراتبی است. آن ها نشان 
دادند، هر قدر مقدار اتصاالت میان نرون ها 
کمتر باشــد، از نظر کارایــی بهتر عمل 
می کنند. این یافته ها می تواند برای تولید 
هوش مصنوعی کارآمدتر مورد اســتفاده 

قرار گیرد.
یافته های اخیر محققان نشــان می دهد 
کــه چگونه شــبکه های زیســتی نظیر 
شــبکه نرون ها در مغز دارای ســاختار 
سلســله مراتبی بوده و می تــوان از آن ها 
برای ســاخت هوش مصنوعی اســتفاده 
کرد. نتایج این پروژه در قالب مقاله ای در 
نشریه PLOS  به چاپ رسیده است. در این 
مقاله محققان نشان دادند که ساختارهای 
سلســله مراتبی در مغز به چه شکل بوده 
و چگونه ایــن ســاختارها موجب بهبود 

عملکرد شبکه های زیستی می شوند.
همانند بسیاری از سیستم ها، شبکه عصبی 
و نرون ها در مغز دارای سازماندهی است 
به طوری که شــبکه های ژنی، پروتئینی، 
نرونی و متابولیکی در مغز وجود دارد. این 

بدان معناست که هر بخش از مغز دارای 
زیرمجموعه بوده و هر زیرمجموعه بخش 
پایین دســتی دیگری دارد. بــرای مثال 
مغز انســان دارای بخش کنترل و بخش 
پردازشگر است که هر یک از این بخش ها 
دارای زیرمجموعه های مختلف است که 

مدیریت منحصر به فرد خود را داراست.
اما چــرا شــبکه های زیســتی نیــاز به 

ساختارهای سلسه مراتبی هستند؟
براســاس اطالعات منتشر شــده در این 
مقاله، ســاختارهای سلســله مراتبی از 
اتصال های کمتری برخوردار هستند. در 
شبکه ها زیســتی، اتصال هزینه بر است؛ 
بنابراین هر قدر مقدار اتصال ها کمتر شود 
مزیت محسوب می شود. بنابراین خلقت به 
سمتی پیش می رود که از مقدار اتصاالت 

کاسته شود.
یافته هــای این پــروژه می تواند مســیر 
تحقیقات هوش مصنوعی و ســاخت مغز 
مصنوعی را تسریع کند. هنوک منگیستو 
از دانشگاه ویومینگ در فرانسه، مدل های 
مختلفی از تکامل مغز را شبیه سازی کرده 
اســت. او شــبکه های نرونی مصنوعی را 

طراحی و آزموده اســت. در این مدل ها، 
منگیسو هم از اتصاالت کم و هم اتصاالت 

زیاد استفاده کرده است.
جف کلون از محققان این پروژه می گوید:

» در طول یک دهه گذشــته محققان به 
دنبال این سوال بوده اند که چرا شبکه های 
عصبــی تکامل پیــدا می کننــد و نقش 
ساختارهای سلســله مراتبی در این بین 
چقدر است. این مقاله به این سواالت پاسخ 
می دهد. این مقاله همچنین نشان می دهد 
که چرا مغز انسان ساختار سلسله مراتبی 

دارد و هم نشــان می دهد که چرا برخی 
از شــبکه های ساخت دســت بشر نظیر 
اینترنت و سیســتم های جاده ای دارای 

ساختار سلسله مراتبی است.«
جوســت هویزینگا از دیگر محققان این 
پروژه می گویــد: » گام بعد اســتفاده از 
این اطالعات برای ســاخت شــبکه های 
کاراتر است تا در نهایت هوش مصنوعی با 

قابلیت های بهتر تولید شود.«
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بررسی ماهیت کامپیوتر های کوانتومی
دنیا کامپیوترهــای کوانتومــی کامال با 
کامپیوترهای کالســیک متفاوت است. 
امکان قرار گرفتن یــک ذره در دو حالت 
)برهم نهی یا سوپرپوزیشن( و گیرافتادن 
ذره )entanglement( را می توان اساس 

کامپیوتر کوانتومی دانست.
امروزه عبــارت کامپیوتــر کوانتومی در 
جوامــع علمــی و خبرها زیاد به چشــم 
می خورد. ســوالی که ممکن است برای 
شما پیش بیاید، این اســت که کامپیوتر 

کوانتومی چیست و چگونه کار می کند؟
از اولین کامپیوتری که خریده اید تا آخرین 
آن را در نظر بگیرید. ببنیــد چگونه این 
فناوری رشــد کرده و ابعاد آن کوچک و 
کارایی آن افزایش یافته اســت. دلیل این 
امر، قانونی به نــام قانون مور اســت که 
می گوید هر دو سال تعداد ترانزیستورهای 
مورد اســتفاده در ادوات الکترونیکی دو 

برابر می شود.
معنای دیگر این جمله آن است که قدرت 
کامپیوترها هر دو سال دو برابر می شود. 
این روند یک حد مشخصی دارد و به مرور 
سرعت این روند کاهش می یابد به طوری 
که کاهش ابعاد قطعات بعــد از نقطه ای 

موجب بروز مشکالتی می شود.
در حال حاضر بیشــتر ادوات الکترونیکی 
از سیلیکون ساخته شــده اند که رسانای 
خوبی نیســت، بنابراین نمی توان آن را از 
حدی کوچک تر کرد. زمانی که تراشــه ها 
از حدی کوچک تر شوند، پدیده تونل زنی 

کوانتومی مشکل  آفرین می شود.
در دنیای کوانتومی این احتمال وجود دارد 
که هر ذره ای بتواند از جایی به جای دیگر 
جهش کند، حتی اگر انرژی الزم برای این 
کار را نداشته باشــد. این پدیده با ماهیت 

موجی ذره ای قابل توضیح است.
بین ذره و موج اختالف اســت. زمانی که 
شما ذره ای را می بینید در واقع آن ذره را در 
یک موقعیت مشخص مشاهده می کنید. 
در حالی که در یک موج، موقعیت دائما در 

حال تغییر است.
مکانیک کوانتــوم می گوید ایــن موج از 
احتمالی، هرچند بسیار کم، برای حضور 
در نقطه ای در آن ســوی ســد برخوردار 
اســت،  در واقع این موج می تواند در هر 
دو نقطه وجود داشته باشد. به این پدیده 
سوپرپوزیشن یا برهم نهی گفته می شود. 
این ذره در چنین شــرایطی دارای هر دو 

موقعیت اســت. حال با افزایش و کاهش 
میزان نفوذپذیری ســد، می توان احتمال 
وقوع این پدیده را کاهــش یا افزایش داد 
و از این طریق تراشــه ای برای محاســبه 

تولید کرد.
در کامپیوتر کوانتومی از پدیده دیگری به 
نیز استفاده می شود که به آن گیراندازی 
گفته می شــود. در این حالت دو ذره روی 
هم اثرمتقابل دارند. در این حالت شــما 
می توانید با بررسی یک اتم، از شرایط اتم 

دیگر باخبر شوید.
کامپیوتر کوانتومی از این دو پدیده برای 
محاسبات استفاده می کند. شرکت هایی 
نظیر گوگل در حال استفاده از این روش ها 
برای ساخت کامپیوترهایی با قدرت بسیار 
زیاد هســتند. این کامپیوترهــا تاثیر به 

سزایی روی زندگی ما خواهند داشت.
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 ارائه روشی برای تغییر حالت های کوانتومی در جعبه کوانتومی
محققان یک تیم بین المللی موفق به ارائه 
روشــی برای تغییر حالت های کوانتومی 
در جعبه کوانتومی شدند. این روش برای 
توســعه فناوری های کوانتومی ضروری 
اســت. یک تیم تحقیقات بین المللی به 
رهبری دانشــگاه بازل سوئیس، موفق به 
ارائه روشی برای تغییر حالت های مکانیک 
کوانتومی الکترون ها در جعبه کوانتومی 
شدند. از این روش می توان برای مطالعه 
برهم کنــش میان انواع مختلــف اتم ها و 
الکترون ها استفاده کرد. این قابلیت برای 
استفاده در فناوری های کوانتومی ضروری 

است.
نتایج این پروژه در قالب مقاله ای در نشریه 

Small به چاپ رسیده است.
معمــوال از خــواص کوانتــا در مکانیک 
کوانتوم استفاده می شــود. فناوری هایی 
نظیر کامپیوترهــای کوانتومی می توانند 
براســاس تعریف دقیق برهمکنش میان 
اجزاء مختلف اتم ها ساخته شوند. محققان 

دانشگاه بازل با همکاری محققان موسسه 
نانوساینس ســوئیس، روشی ارائه کردند 
که بــا اســتفاده از آن می تــوان این نوع 
برهمکنش ها را در یک سیستم مشخص 
 )Breadboard( کرد. معموال از بردبــورد
برای طراحی ادوات الکترونیکی استفاده 
می شــود. بردبورد، ابزاری اســت که از 
آن برای ســاخت نمونه اولیــه مدارهای 
الکترونیکی و همچنین به منظور آموزش 

استفاده می شود.
توماس جانگ و همکارانش از دانشگاه بازل 
از روی راهی مشابه بردبورد استفاده کردند. 
این گروه تحقیقاتی برای اولین بار روشی 
ارائه کردند که با اســتفاده از آن می توان 
شبکه ای از جعبه های کوانتومی ایجاد کرد 
و حالت های الکترونیکی کوانتومی  مختلف 

را با آن شکل داد. 
جعبه کوانتومی یک ســاختار مصنوعی 
بوده که حرکــت ذره را محدود می کند؛ 
به طوری که ذره می تواند تنها در یک بعد به 

حرکت در آید. با این کار مقدار 
پیچیدگــی برهمکنش ذرات 
کاهش می یابد و فرآیند آنالیز و 

اندازه گیری آن ساده می شود.
این گروه تحقیقاتی این روش 
را به گونه ای مهندسی کردند 
که در ان اتم ها یکــی پس از 
دیگری قــرار می گیرند، این 
کار با استفاده از میکروسکوپ 
تونل زنــی روبشــی انجــام 
می شــود. با اســتفاده از این 
روش محققان موفــق به ارائه 
یک سیستم کوانتومی تعریف 

شده، شدند.
بــا محــدود کــردن اتم های 
زنــون در جعبــه کوانتومی، 
محققان این پــروژه موفق به 
ارائه الگوهــای مختلفی برای 

حالت های کوانتومی متفاوت شدند.
در ایــن پــروژه محققانــی از دانشــگاه 

لینکوپینگ سوئد شرکت داشتند.
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تأثیر رسانایی گرمایی گرافن بر کارآمدی هارد دیسک ها

شبیه سازی محققان ســنگاپوری نشان 
می دهد که می توان از گرافن در ســاخت 
هارددیسک ها اســتفاده کرد. در صورت 
استفاده از گرافن، مقاومت آن ها در برابر 
گرما افزایش می یابد. محققان سنگاپوری 
موسسه آاستار روشی برای خنک کردن 
هارددیسک های کامپیوتری ارائه کردند. 
نتایج این پروژه در قالب مقاله ای با عنوان 
 Evaluation of thermal performance of
 graphene overcoat on multi layered
structure subject to laser heating در 
 International Communications نشریه
in Heat and Mass Transfer منتشــر 

شده است.
هارددیســک ها بــا اســتفاده از میدان 
مغناطیســی اطالعات را ذخیره ســازی 
می کننــد. در ایــن ادوات با اســتفاده از 
ابزاری ویژه، خاصیت مغناطیسی بخش 
کوچکی از ماده حساس روی هارددیسک 
تغییر می کند. با وجود این که اندازه هارد 
دیســک ها کاهش یافته، ولی ظرفیت و 
اندازه میدان مغناطیسی مورد استفاده در 
این هاردها که برای سوئیچ کردن استفاده 
می شود، افزایش یافته است. کمینه مقدار 
میدان مغناطیســی در هارددیســک ها 

سوپرپارامغناطیســی  اثــر  توســط 
محــدود می شــود کــه در آن خــواص 
مغناطیســی در مقیــاس نانومتری اگر 
بــه صــورت خودبه خودی تغییــر کند، 
 اطالعات ذخیره شــده از بیــن می رود.

یک راهبــرد برای مقابله با این مشــکل، 
ضبط مغناطیســی مقاوم در برابر حرارت 
)HAMR( اســت. در ایــن روش از پرتو 
لیــزر برای گــرم کردن محیــط ذخیره 
اطالعــات اســتفاده می شــود. دمــای 
 ایجاد شــده کمتر از مقدار بحرانی است.

اشــکال این روش آن اســت کــه گرما 
موجــب آســیب دیــدن الیــه باالیی 
هارددیســک می شــود. این الیــه باید 
نازک باشــد تا فرآیند نــگارش اطالعات 
به راحتــی انجــام شــود؛ امــا همین 
نازک بودن موجب حساســیت بیشــتر 
 هارددیسک نسبت به حرارت شده است.

این گروه تحقیقاتی پیشــنهاد استفاده از 
گرافن را در هارددیسک ها مطرح کردند. 
آن هــا روی جریان گرمایی ایجاد شــده 
توسط لیزر تحقیق کردند. HAMR ساخته 
شــده از جنس پالتین و آهــن و گرافن 
الیه نازک است که خاصیت مغناطیسی 
دارد. در زیر این الیه، الیه هایی از جنس 

نیترید تیتانیم، روتنیم کــروم و تانتالیم 
کروم قرار دارد که تمام آن ها روی سطح 
شیشــه قرار گرفته اند. شبیه سازی انجام 
شده نشان می دهد که گرافن روی سطح 
هارددیسک می تواند دما را کاهش دهد. 
هدایت گرمایــی باالی گرافــن موجب 
می شــود تا گرمای منطقــه ای ایجاد در 

سطح هارددیسک کاهش یابد.
گام بعدی کار محققان این اســت که از 
گرافن در حافظه های مغناطیســی دیگر 

استفاده شود.
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تولید سیال اسپین کوانتومی در دمایی نزدیک صفر مطلق

محققــان موفق به تولید حالتــی از ماده 
شدند که به آن ســیال اسپین کوانتومی 
گفته می شود. این سیال می تواند به عنوان 
واحد ســازنده کیوبیت در کامپیوترهای 
کوانتومی مورد استفاده قرار گیرد. ما در 
دنیای پیرامون خود با سه حالت ماده یعنی 
جامد، مایع و گاز آشنا هســتیم. با ایجاد 
برهمکنش میان ذرات می توان حالت های 
مختلف ماده را به هم تبدیل کرد که گرما 

و فشار بهترین ابزار در این مسیر هستند.
الکترون در مــواد جامــد دارای فازهای 
مختلفی هستند که این فازها بستگی به 
نوع آرایش، باهــم برهمکنش دارند. مواد 
جامد مغناطیســی نیز در دو فاز مختلف 
یعتی پارامغناطیس و فرومغناطیس دیده 
می شــوند. در فاز فرومغناطیس، اسپین 
می تواند نســبت به میدان مغناطیســی 
اعمال شده جهت گیری موازی یا متضاد 
داشته باشد. در این مواد همه الکترون ها 
در یک جهت هستند؛ در حالی که در مواد 

جامد دیگر این چیدمان به صورت تصادفی 
است. در مواد پارامغناطیس اسپین ها به 
صورت تصادفی قرار می گیرند. در حالت 
مایع، زمانی که دما افت می کند سیال به 
جامد تبدیل می شود و در مواد مغناطیسی 
رایج، اســپین های الکترونی در دمای باال 
جهت گیری کرده کــه در دمای پایین به 
همان شــکل فریز می شــوند؛ اما اگر دما 
به نزدیگ صفر مطلق برســد، نوســانات 
دمایــی تقریبا از بین مــی رود. در چنین 
شرایطی نوسانات کوانتومی بوجود می آید. 
در واقع ویژگی عدم قطعیت ذره ای نظیر 
الکترون خود را نشان می دهد به طوری که 
این عدم قطعیت در جهت گیری اســپین 
دیده می شود. براساس اصل عدم قطعیت 
هایزنبرگ تعیین اســپین دقیق الکترون 
غیرممکن اســت. اگر نوسانات کوانتومی 
قوی باشــد، موجب ذوب شــدن جامد 
مغناطیسی شده که این کار همانند اعمال 
نوسانات گرمایی اتفاق می افتد. این حالت 

سیالی زمانی که اســپین الکترون دارای 
جهت گیری ثابتی نباشد، در نزدیکی صفر 
مطلق اتفاق می افتد. این حالت خاص ماده 
را »سیال اســپین کوانتومی« می گویند. 
این عدم قطعیت اســپینی در موادی که 
الکترون ها در آن ها تشکیل چیدمان مثلثی 
می دهند دیده می شود، در این ترکیبات 
برهمکنش به صورت آنتی فرومغناطیس 
بوده، یعنی الکترون ها به صورت غیرموازی 

تراز شده اند. از این فناوری می توان برای 
ســاخت ترکیبــات رســانای گرمایی و 
عایق های الکتریکی استفاده کرد. از سوی 
دیگر، این سیاالت اســپینی می تواند در 
سامانه های محاسبات کوانتومی استفاده 
شــود به طوری که از آنها به عنوان واحد 

سازنده کیوبیت استفاده کرد.
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اخبار رویداد

 بررسی چشم انداز فناوری کوانتوم در نشست » فناوری برگزار کنفرانس »پزشکی زیست الکترونیک«
کوانتوم در قرن ۲۱«

کنفرانسی با موضوع »پزشکی زیســت الکترونیک« تابستان سال جاری در سوئد برگزار 
می شــود. در این کنفرانس موضوعاتی نظیر رابط مغز، حســگرهای مولکولی و ادوات 

زیست الکترونیک مطرح خواهد شد.
مدیر موسسه فین اشتین و کیوین تریســی اعالم کردند، کنفرانسی با موضوع پزشکی 

زیست الکترونیک در ماه سپتامبر سال جاری برگزار خواهد شد.
 )Sanguistat( تریسی، مدیرعامل این موسسه که مالک شــرکت نوپای سانگویستات
است، به همراه پدر اولفسون از محققان این موسسه، در این کنفرانس سخنرانی خواهند 
 Internal با حمایت آکادمی علوم سوئد و مجله Bioelectronic Medicine داشت. کنفرانس

Medicine برگزار می شود.
این کنفرانس ســه روزه، در ســاختمان مرکز تجارت جهانی برگزار می شود که در آنها 
چندین سخنران در حوزه پزشکی زیست الکترونیک صحبت خواهند داشت. رابط مغز، 
حسگرهای مولکولی و دیگر تجهیزات و ماشین آالت زیست الکترونیکی از جمله موضوعات 
مورد بحث در این کنفرانس است که در شاخه زیست شناسی، محاسبات و علوم عصبی 

مطرح خواهد شد.
موسسه کارولینیسکا از دیرباز به عنوان همکار موسسه فین اشتین بوده است. کارولینیسکا 
یکی از موسسه های پیشرو در حوزه تحقیقات پزشکی است که تنی چند از داوران جایزه 
نوبل در رشته پزشکی یا زیست شناسی در این موسسه فعالیت دارند. اولفسون نیز در این 

موسسه دکتری خود را دریافت کرده است.
از سال 2015 موسسه کارولینسیکا در حوزه زیست الکترونیک شهرت زیادی یافته است، 
زمانی که محققان این موسسه موفق شدند با استفاده از قطعات زیست الکترونیکی آلی، 

نرون هایی بسازند که کامال رفتار نرون های طبیعی را تقلید کند.
بوتون در سال 2015 به موسسه فین اشتین آمد تا در بخش تحقیق و توسعه این شرکت 
روی فناوری شریان بند نرونی تریســی کار کند. این ابزار زیست الکترونیکی مسیرهای 
نرونی را تحریک کرده تا میزان از دســت رفتن خون به حداقل برسد. با این کار بیمار در 

حین جراحی شرایط بهتری را خواهد داشت.
یکی دیگر از سخنران های این کنفرانس، آنتونی زادور، استاد رشته زیست شناسی است، 
که روی روش های محاسبات الکتروفیزیولوژی برای مطالعه مدارهای نورنی کار می کند.

http://nbic.isti.ir/news/54940  : منبع

در حالی که ممکن است هر پیشرفت همیشــه به موفقیت ختم نشود، به طور منصفانه 
باید بگوییم، حوزه کوانتوم در 20 سال گذشته رشد چشمگیر و سریعی داشته است. در 
حقیقت فناوری کوانتوم از آغاز تا کنون، دو تحول اساسی را به خود دیده است ودر حالی 
که شرکت ها و گروه های علمی برای ساخت اولین رایانه کوانتومی در حال رقابت هستند، 

این حوزه در آستانه سومین تحول قرار دارد.
با همچین ذهنیتی، بعضــی از حامیان ایــن حــوزه، نشســت دو روزه ای را با عنوان 
»فناوری کوانتوم در قرن 21« در انجمن ســلطنتی لندن ســازماندهی کردند. هدف 
اصلی این نشســت، گــرد هم آوردن رهبــران صنعــت و رؤســای مراکزآکادمیک به 
منظور معرفی و شناســاندن نســل جدید فناوری کوانتــوم در دوره توســعه انتقالی 
بــود. همــان گونــه کــه در ســخنرانی افتتاحیه بیان شــد، زمــان آن رســیده که 
 بین جهش عظیــم علمی و فناوری های عملی و ســاخته شــده تعادلی برقرار شــود.
این نشست دامنه وسیعی ازمباحث از ارتباطات و اطالعات کوانتومی تا تصویر برداری و 

اندازه شناسی کوانتومی را شامل می شد.
یکی از عمومی ترین و اساسی ترین مباحث اندازه شناسی کوانتوم، زمان گیری و ناوبری 
است که در اولین روز گفتگو توســط اد هیندز )Ed Hinds( از امپریال کالج لندن به آن 
اشاره شــد. او خالصه ای از این که چطور مفهوم تداخل اتم از سال 1900 شروع به رشد 
کرده و چطور تداخل سنج های اتمی فعلی بسیار دقیق و حساس عمل می کنند، ارایه داد 
و اظهارداشت، با این ویژگی اســتفاده از فناوری کوانتوم درموارد ناوبری و نقشه برداری 

بسیار سودمند است.
از دیگر مباحث مهم، انجام شبیه سازی های کوانتومی با استفاده از اتم های اوتراکلد است 
که توسط الین اسپکت)Alain Aspect( فیزیکدان فرانسوی مورد اشاره قرار گرفت. او همه 
چیز را از رسانایی کوانتومی گرفته تا محل یابی بدن ها را با استفاده از اتم سرد شبیه سازی 
کرد و آن را بسیار شــگفت آور توصیف کرد. می توان گفت تزویج بین فیزیک کوانتوم و 
فیزیک ماده چگال قطعا یکی دیگر از روند رو به رشد دو حوزه به ظاهر جدا ازهم است که 

با الهام از یگدیگر در صدد حل مسائل مختلف بر می آیند.
تمرکز اصلی مرکز انگلستان بر روی حسگر های کوانتومی است. تجهیزاتی که در هرچیزی 
از صنایع دفاعی و ژئوفیزیک گرفته تا تشخیص های پزشکی و همچنین ناوبری دریایی 
و حتی ذخیره اطالعات مورد اســتفاده قرار می گیرند. در حقیقت هردو محقق اشاره به 
تجهیزاتی داشتند که در حال حاضر در بازار موجود است و آن ها در حال تالش برای ارزان 

سازی، دسترسی بهتر و تولید انبوه آن بودند
می توان این طــور نتیجه گرفت، با وجوداین که در حال حاضر چند ســالی به ســاخت 
کامپیوتر های کوانتومی مانده است؛ اما فناوری  کوانتوم یک قدم جلوتر از دیگر فناوری ها 

مانند تجهیزات گرافنی قرار دارد. 

http://nbic.isti.ir/news/55110  : منبع
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مقاالت

DNA ، RNA  رمزگشایی
و پپتیدها با تونل زنی کوانتومی

مترجم: ابوالفضل آذرنیا ، نوشین بی آزار
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ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول   شهریور 1395  شماره  8

 ،DNA روش کم هزینه و ســریع بــرای توالی یابــی ژنوم
ترانســکریپتوم و پروتئــوم می توانــد منجر به توســعه 
روش های درمانی جدید و داروهای خاصی شود که برای 
یک فرد معین، هدفمند شده اند. چنین روشی راه را برای 
توالی یابی جمعیــت بزرگی از حیوانــات و گیاهان فراهم 
می کنــد و امکان مطالعــه بیماری های ارثــی و آزمایش 

»مبانی نظریه تکامل« را به وجود می آورد.
حــوزه توالی یابی DNA از زمانی که فردریک ســانگر4 در 
ســال 1975، توالی یک الیگومر DNA با ده باز را تعیین 
کرد، دچار پیشــرفت های چشــمگیری شــده است. این 

پیشرفت ها در اولین پروژه ژنوم انسانی که به طور کامل در 
سال 2001 توالی یابی شده بود، به اوج خود رسید. پروژه 
ژنوم انسانی، حاصل بیش از یکه دهه تالش و صرف چندین 
بیلیون دالر بوده اســت. بــه دنبال این پدیــده تاریخی، 
پژوهشکده ملی ســالمت، تالش های خود را برای کاهش 
هزینه های توالی یابی و افزایش بازده فرآیندهای مربوطه 
آغاز کرد، به امید آنکه روزی به جایگاهی برسد که هزینه 
توالی یابی ژنوم انســانی یک فرد کمتر از 1000 دالر بوده 
و مدت زمان الزم برای آن به کمتر از یک روز کاهش یابد.

با وجود تالش های قابل مالحظه ای که انجام شد، امروزه 

هنوز توالی یابی، مســتلزم هزینه های باال و ســرعت های 
پایین است. این بدین معنی اســت که در بهترین حالت، 
توالی یابــی de novo از یک ژنوم کامل انســانی، چندین 
هفته تا یک ماه زمان می بــرد و هزینه های هزار دالری به 
دنبال دارد )شــکل 1 را ببینید(. این هزینه ها از چندین 
عامل سرچشــمه می گیرند، اما در نهایت، بــه ماکزیمم 
طول خوانش در یــک زمان معین و هزینه های متوســط 
آماده سازی )مربوط به شناساگرها و دیگر مواد شیمیایی 
مورد نیاز برای آماده سازی نمونه های توالی یابی( محدود 

می شوند.

  مقدمه

چکیده

می توان با استخراج اطالعات در سطح ملکولی و سلولی، 
داروها و روش های درمانی را متناسب با وضعیت منحصر 
به فرد یک بیمار خــاص، طراحی و تنظیــم نمود. برای 
اینکه این رویکرد در ســطح جهانی قابل اجرا باشد، الزم 
 ،) DNA( 1است که اطالعات جامعی در مورد ژنوم کامل
RNA( و پروتئوم3 )کلیه پروتئین ها(  ( 2 ترانسکریپتوم ها

ســریعاً و با هزینه پایین قابل دستیابی باشد. پدیده های 
مکانیک کوانتومــی می توانند در این مبحث ارزشــمند 
باشند، زیرا نیاز است که اطالعات زیستی در سطح اتمی 
رمزگشایی شــوند. بر اســاس مطالعات اخیر، تونل زنی 
کوانتومی قادر است بین ســیگنال های اسیدهای آمینه 
و بازهای نوکلئوتیدی  در توالی های کوتــاه، تمایز قائل 

شــود. در این مقاله، دیدگاه های مختلفــی که تونل زنی 
کوانتومی را برای توالی یابی پیشــنهاد می کنند، با تاکید 
بر پیش زمینه نظری آنها مرور خواهند شــد. همچنین، 
مزیت های احتمالی و چالش های فنــی موجود که باید 
برای تولید سیستم های توالی یابی کوانتومی بر آنها غلبه 

کرد، مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

شکل 1. هزینه و راندمان ژنومیک در دهه گذشته. داده ها از مراجع 10–14 مقاله اصلی اقتباس گردیده و هزینه های بکار رفته برای تعیین ژنوم انسانی به صورت 
خط قرمز و برحسب دالر در هر مگا باز و راندمان توالی یابی مورد اســتفاده به صورت خط آبی به ازای تعیین توالی یک مگا باز در هر روز نشان داده شده است. 
راندمان فرآیند توالی یابی کوانتومی به صورت زیر تخمین زده شده است: سیگنال A از مولکول DNA می تواند از بین الکترودهای حاوی شکاف نانومتری با سرعت 
یک باز بر میلی ثانیه عبور کند. راندمان فرآیند توالی یابی می تواند با فرض سرعت 1 باز بر میلی ثانیه و تعداد صد هزار شکاف نانومقیاس در یک الکترود منفرد 
محاسبه شود. با توجه به اینکه نرخ انتقال داده ها، سه گیگا باز در ثانیه و تعداد سیم های مورد استفاده برای انتقال داده حدود 50 مورد و حد تفکیک طولی برابر 

12 بیت در داده های جریان–زمان است، ماکزیمم تعداد الکترودهای حاوی شکاف های نانومتری برابر 1000000 تخمین زده شده اند.
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بســیاری از توالی یاب هــای موجود بــرای DNA می توانند 
ملکول های دو رشــته ای DNA را که چند صــد باز در طول 
خود دارند بخوانند. در برخی از موارد، DNAهای دو رشته ای 
توسط آنزیم ها و فرآیند آلتراسونیک، جداسازی5 و توالی یابی 
می شوند. بعد از جداسازی، فرآیند واکنش زنجیرة پلیمراز6 
)PCR( انجام می شود تا ملکول های جدا شده DNA را چندین 
برابر کند )تکثیر و رونوشت از ملکول های DNA تا میلیون ها 
بار(؛ زیرا یک ملکول دو رشته ای منفرد DNA که با رنگ های 
فلوئورسنتی اصالح شده است، نمی تواند سیگنال های قابل 
ثبتی را به وجود آرود. فرآیند PCR هم زمانبر است و هم گران.
در دهه گذشته برای حل معضالت یاد شده، روش های جدید 
توالی یابی پیشنهاد شده اند. این روش ها سعی می کنند فقط 
و فقط بازهای خاصی از رشــته های طوالنی DNA را به طور 
مســتقیم بخوانند. از بین روش های یاد شده، تکنیک های 
مبتنی بر نانوکانال ها و نانوحفره ها به عنوان خوش آتیه  ترین 
آنها توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. در این تکنیک ها، 
ملکول های منفرد DNA و RNA این امکان را می یابند که از 
بین کانال های موجود با مقطــع عرضی نانومقیاس عبور و یا 
لغزش کنند. کنترل فضایی به وجود آمــده در این روش ها 
توسط تکنیک های دیگر به آسانی قابل دستیابی نیست. به 
طور خاص، ملکول های طویل DNA و RNA می توانند با اعمال 
میدان الکتریکی، به داخل حفره ها رانده شوند؛ زیرا زنجیره 
اصلی قند- فســفات آن ها در داخل محلول، باردار می شود. 

امکان عبور دادن ملکول از بین کانال های نانومتری با ایجاد 
گرادیان فشار نیز وجود دارد. این روش های تک مولکولی در 
حالت کلی، به PCR و اصالح شیمیایی و پردازش آنزیم ها نیاز 

ندارند و می توانند زمان و هزینه توالی یابی را کاهش دهند. 
مطالعه بر روی کاربرد احتمالی نانوحفره ها برای توالی یابی، با 
توسعه کاربرد α-haemolysins به عنوان حسگر زیستی آغاز 
گردید. اکنون می توان نانوحفره ها را یا به صورت نانوحفره های 
زیســتی و نانوحفره های حالــت جامد و یــا الکترودهایی 
دسته بندی نمود که دارای شــکاف های نانومتری بوده و در 
غشاهای حالت جامد تعبیه شــده اند. برخی از نانوحفره های 
زیســتی )مانند α-haemolysins( دارای اندازه های خاص 
و متناسب با رشته های DNA هستند. کانال ها یا حفره های 
حالت جامد نیز می توانند در هر شکل و اندازه ای ساخته شوند 
و می توانند دوام بیشتری نسبت به حفره های زیستی از خود 
نشان دهند. به عالوه، حفره های حالت جامد، همخوانی قابل 
قبولی با فناوری CMOS یا نیم رســانای اکسید فلزی مکمل 
ســازگاری دارند و لذا می توانند در تناژ باالی صنعتی تولید 
شــده و به میزان چشــمگیری هزینه ها را کاهش دهند. در 
روش های مبتنی بر نانوحفره ها، می توان رشــته های بسیار 
طوالنی ملکول های DNA و RNA )در حدود 100 هزار باز یا 
بیشتر( را به راحتی میان کانال ها جابجا کرد. بنابراین، از این 
روش ها می توان حتی در حضور گره های اجتناب ناپذیری که 
در DNA های تک رشته بلند تشکیل می شوند، استفاده نمود.

بنابراین، امروزه محدود کــردن حرکت ملکول های DNA و 
RNA و عبور دادن آن ها از بین یک شــکاف نانومتری نسبتاً 
آسان است. با این وجود، روش های یاد شده برای توالی یابی، 
نیازمند ابزار یا معیاری هستند که مستقیماً تفاوت های موجود 
بین نوکلئوتیدهای مختلف را در یک رشته بخواند. اما سوال 
این است که چه مکانیزمی می تواند ســرعت و دقت الزم را 
برای دستیابی به توالی یابی ژنوم با هزینه 1000 دالری فراهم 
 RNA و DNA سازد؟ دو محور اصلی می تواند در مولکول های
نسبت به ستون اصلی فسفات-قند شناســایی شود: محور 
Oxford Nanopore Technol- »طولی و محور عرضی. شرکت 
ogies« تاکنون توالی  یاب هایی را بر پایه نانوحفره های زیستی 
توسعه داده است که بر اساس انتقال طولی یونی کار می کنند. 
توالی یاب قابل حمل MinION، مخصوص آزمایش بتا، برای 
Min-  جامعه گسترده کاربری به عنوان بخشی از برنامه جامع

ION Access عرضه شده است. اخیراً گزارش شده است که 
 phage M13 دو رشته ای DNA می تواند MinION توالی یاب
و kb lambda phage-48 را توالی یابــی کنــد. اگرچه دقت 
توالی یابی یاد شده محدود است، اما نسبت به نسخه های قبلی 
بهبود یافته است. انتقال طولی یونی به طور گسترده در منابع 
متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. لذا مقاله حاضر، بر روی 
فناوری های توالی یابی تک مولکول هــا بر پایه انتقال عرضی 

الکترون متمرکز خواهد شد.

قطع نظر از ویژگی های فیزیکی بکار رفته برای شناسایی بازها 
)یعنی جریان الکتریکی یا یونی(، محور طولی، قدرت تفکیکی 
با مقیاس یک باز منفرد را فراهم نمی کند، مگر اینکه ضخامت 
حفره مورد استفاده با عرض آن از لحاظ بزرگی هم اندازه باشد. 

می توان حد تفکیک فضایی را با شناسایی بازها در جهت عرضی 
بهبود داد، به شرط اینکه ســطح مقطع شکاف مورد استفاده، 
در حدود مساحت سطح مقطع هر باز باشــد. اگر ما از انتقال 
کوانتومی الکترون ها و به ویژه، پدیده تونل زنی کوانتومی استفاده 

کنیم، سرعت الزم برای عبور ملکول از داخل شکاف محاسبه 
می شــود. اثر تونل زنی کوانتومی می تواند در زمان های کوتاه 
انتقال )در حد فمتو ثانیه( انجام می شود )شکل 2(. این موضوع، 

ایده اصلی پدیده تونل زنی کوانتومی را تشکیل می دهد.

توالی یابی با تونل زنی کوانتومی

شکل 2. شمایی از توالی یابی کوانتومی. در این شکل، نانوحفره های معمولی و نانوکانال هایی با قطر کمتر از 10 نانومتر بر روی زیرالیه سیلیکونی 
تشکیل شده و سپس با ماده SiO2یا Si3N4 پوشش داده شده اند. شکاف های نانومتری با فواصل کمتر از 2 نانومتر در داخل نانوحفره ها و نانوکانال ها 
تشکیل شده اند. زمانیکه ملکول های تک رشته DNA و RNA و مولکول های پپتید7 در عرض این کانال ها حرکت می کنند، دستگاه می تواند جریان های 
تونلی را اندازه گیری کند. این جریان همان جریانی است که از طریق مولکول های آمینو اسید و باز منفرد در حال عبور از بین الکترودها هدایت شده 

است. به طور متوسط، جریان های تونلی برای هر باز و هر مولکول آمینو اسید به علت ساختارهای الکترونی غیریکسان، متفاوت هستند.

مقاالت
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در این روش، مولکول ها از میان یک جفت الکترود عبور 
می کننــد و جریان تونل زنــی الکترون در عــرض نمونه 
اندازه گیری می شود. اساسا از لحاظ تئوری نشان داده شد 
که اگر الکترودهایی که یک ملکول DNA را در میان خود 
محصور می کنند، عرض فضایی مناسبی را داشته باشند، 
هر کدام از چهار نوکلئوتید ملکول DNA به علت ساختار 
شــیمیایی و الکترونی متفاوت خود، سیگنال مشخصه  و 
منحصر به فردی خواهد داشت. این ســیگنال مشخصه، 
مستقل از نزدیک ترین همســایه های نوکلئوتیدها است 
و بنابراین نقطه شــروع محکمی برای پروتکل توالی یابی 
به شــمار می رود. موفقیت این روش تضمین نشده است 
زیرا ملکول های DNA و RNA در دمــای اتاق در داخل 
محلول مایعی حــاوی آب و یون های مختلــف، به طور 
پیوســته در حال حرکت انتقالی هســتند و همین نقل و 
انتقاالت ملکولی باعث نوسانات ملکولی شده و می توانند 
تفاوت بین ســیگنال های بازهای مختلف را از بین ببرد. 
به عالوه، منابع دیگری از نویزها )مانند نویزهای حرارتی 
و ضربه ای( می توانند ســیگنال ها را محو کنند. همچنین 
اگر الکترون هــا در داخل مایع جذب شــوند، پراکندگی 

الکترونی8 را خواهیم داشت.
در پژوهش بعدی، نشــان داده شــد که با در نظر گرفتن 

تمامی منابع نویزهای الکتریکــی و محیط کاماًل محلول 
که ملکول های DNA در آن حرکت هــای انتقالی دارند، 
بازهــای منفرد از لحاظ آمــاری از یکدیگــر قابل تمییز 
هســتند. به عبارت دیگر، اندازه گیری یک جریان منفرد 
برای ثبت ســیگنال و ایجاد تمایز بیــن بازهای مختلف 
کافی نیســت، بلکــه می بایســت مجموعه  وســیعی از 
اندازه گیری ها انجام شــوند تا بتوان بازهای مختلف را از 
یکدیگر تشــخیص داد. موضوع مهم بعدی این است که 
چه تعداد اندازه گیری در واحد زمان الزم است تا بتوان به 
قطعیت تعیین کرد که کدام باز در چه بازه زمانی معینی، 

جلوی الکترودهای شناساگر قرار می گیرد.
اگر بتوان تعدادی از جفــت الکترودها به طــور متوالی 
بر روی یکدیگر چید، پهنای باند به میزان چشــمگیری 
کاهش می یابــد. با این کار، امکان ثبت همبســتگی بین 
جریان ها در جفت الکترودهای متفاوت فراهم می شــود 
و تعداد اندازه گیری های الزم بــه ازای یک خطای توالی 
معین کاهش می یابد. برای مثال، مشاهده شده است که 
اگر از دو جفت الکتــرود متوالی اســتفاده کنیم، پهنای 
باند مورد نیاز به ازای یک خطــای توالی معین، به میزان 

زیادی کاهش می یابد. 
در این بخش، به یکی دیگر از مزیت های بکارگیری روش 

جریان تونلی اشــاره می شــود. جریان الکتریکی ضرورتاً 
توسط یک میدان الکتریکی عرضی نسبت به محور اصلی 
ملکول DNA به وجود می آید و اندازه میدان بسیار بزرگ 
اســت. برای نمونه، حتی اعمال ولتاژ بایاس 0/1 ولت و 
اندازه شــکاف 2-1 نانومتر می تواند میدانــی به بزرگی 
106 ولت بر ســانتی متــر را به وجــود آورد. این قدرت 
میدان الکتریکی می تواند به آســانی با حرکت دوقطبی 
بازها برهم کنش کند.  در سال های گذشته معلوم شد که 
چنین میدان عرضــی قدرتمندی می تواند بازهای منفرد 
را وادار به هم تراز و منطبق شــدن بــا وضعیت الکترونی 
الکترودها کند. این اثر به جهت گیری مجدد بازها کمک 
می کند، نویز حرارتی ســاختار را کاهــش می دهد، و از 
طرف دیگر، به ملکول هــای DNA و RNA کمک می کند 
تا در امتداد کانال حرکــت کنند. برای مثال، با قراردادن 
مجموعــه ای از الکترودهــای عرضــی در یــک آرایش 
خازنی شکل، قبل از شناسایی جریان توسط الکترودهای 
واقعی، ملکول های DNA و RNA مجبور می شوند بر روی 
سطح کانال بلغزند و ســرعت آنها به کمک اصطکاک به 
وجود آمده، کنترل شــود. مقاالت مــروری متعددی در 
زمینه روش های کنترل دینامیک تک مولکولی و مباحث 

عمیق پیرامون آنها منتشر شده است.

بر اســاس مالحظات باال، می توان پروتــکل زیر را برای 
تونل زنی کوانتومی توسعه داد:

ابتدا غشــایی حــاوی یــک نانوحفــره یــا نانوکانال با 
اندازه گیری یک توزیع جریان )به عنــوان مثال، توزیع 
جریان برای پلی نوکلئوتیدهای همگــن کوتاه( کالیبره 
می شــود. چنین توزیــع جریانی هم بــرای ملکول های 
DNA و هم RNA به طور آزمایشگاهی انجام شده است. 

به محض اینکه توزیع جریان برای نمونه هدف به دســت 
آمد، می توان بر اســاس مقایســه آن با توزیع به دست 
آمده برای یک باز منفرد، توالی ملکول را شناسایی کرد 
و هر باز را به یکی از توزیع ها نســبت داد. به این فرآیند، 
فرآینــد base-calling  9 گفته می شــود. دو دقت برای 
تعیین توالی بازهای یک ملکول وجود دارد: دقت فرآیند 
 calling-base و دقت مجموعه10. دقت calling-base

به صورت دقت ممکن بــرای تعیین توالی اجزای مجزای 
ملکول های DNA بر اســاس داده های خام تعریف شده 
اســت. دقت مجموعه )دقــت اجماعی( بــه دقتی گفته 
می شــود که در تعیین توالی کل ملکول به صورت کلی 
و یکجا با بکار بــردن توالی اجزای مجــزای ملکول بکار 
می رود. توالی یابی کامل ملکول DNA می تواند با تعیین 
توالی بازهای مجزا )با تعداد N( انجام شــود. اگر تعداد 
توالی هــای مجزا برابــر M و مرتبه تکــرار آنها در طول 
ملکول برابر N باشــد، تعداد توالی هــای مجزا در حالت 
کلی برابــر M×N خواهند بــود. با توجه بــه پهنای باند 
اندازه گیری هــای جریان و با فرض اینکــه الکترودهای 
حاوی شــکاف های نانومتری می توانند از لحاظ آماری، 
دقت باالیی داشــته باشــند و توالی ها را به طور مکرر و 
پشت سر هم بخوانند، احتمال اینکه توالی یابی ژنوم کل 

انسان با یک وســیله قابل انجام باشــد باال خواهد رفت. 
برای مثــال، با توجه بــه توزیع رســانش  تک مولکول ها 
در پهنــای باند یــک مگاهرتز تخمین زده می شــود که 
توالی یابی کل ژنوم انســان به طور تئوری کمتر از 2 روز 
طول بکشد. اگر پهنای باند توالی یابی افزایش پیدا کند، 
این توالی یابی در طی چندین ســاعت نیــز قابل انجام 
است. انتظار می رود با بکارگیری چنین اندازه گیری های 
الکتریکی، سرعت توالی یابی به طور بی سابقه ای افزایش 
یابد. به عالوه، داده های حاصــل از توالی یابی با چندین 
نانوشــکاف مــوازی، دقــت اندازه گیری هــا را افزایش 
می دهد، زیرا دقت از لحاظ آماری، با بــا افزایش تعداد 
داده ها افزایش پیــدا می کند. با این وجــود، برای فهم 
برخی از پیشرفت های چشــمگیر، نیاز به بررسی بیشتر 

چالش های مختلف فنی است.

پروتکل توالی یابی کوانتومی

چندین گروه تحقیقاتی، توســعه توالی یابی کوانتومی را 
به طور آزمایشگاهی مورد بررســی قرار داده اند. مشکل 
اصلــی، همبســتگی الکترودهــای نانومتــری عمود بر 
کانال هــای نانومقیــاس، تنوع هندســه سیســتم های 
توالی یابی و سیســتم های کشف شده اســت )شکل 3(. 
اولین مطالعه عملــی، از کانال نانوســیالی با پهنای 45 
نانومتر برای ایجاد همبستگی بین الکترودهای نانومتری 

عمود بر کانال های نانومقیاس یک آشکارســاز اســتفاده 
کرده است )شــکل a-3(. در این مطالعه، از آشکارسازی 
حاوی شــکاف نانومقیاس استفاده شــد که بر روی یک 
زیرالیه ســیلیکونی با ترکیبی از روش هــای  لیتوگرافی 
چاپ نانو11 و روش های ماسک- ســایه12 ســاخته شده 
بود. این آشکارســاز می تواند حرکت اتفاقی ملکول های 
DNA نزدیک و روی حفره را کنترل کرده و به حساسیت 

کم ســیگنال در ادواتی حــاوی نانوحفره با حســگری 
یون13 غلبه می کند. تجهیز ساخته شــده، دارای شــکاف 
نانومتری کوچکتر از 13 نانومتر است و می تواند حرکات 
و جابجایی مکلول دو رشــته ای DNA را به علت تغییر در 
جریان یونی تولید شــده بین الکترودها شناسایی کند. با 
این وجود، به علت فاصله بــزرگ الکترودها، جریان های 

تونلی غیر قابل آشکارسازی هستند.

DNA شناسایی بازهای
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شکل 3. روش های مختلف توالی یابی کوانتومی. )a( یک شکاف نانومتری که در داخل یک کانال نانوسیال ایجاد شده است. در این سیستم، امکان شناسایی تک مولکولی وجود ندارد. در 
این کانال، حرکت مولکول DNA )قرمز رنگ( به دلیل جریان الکتروفورتیک موازی با نانوکانال است؛ )b( مولکول های تک باز DNA با شارش جریان های تونلی به وجود آمده بین پروب طال و 
زیرالیه طال )که با مولکول های شناساگر عامل دار شده اند(، آشکارسازی می شوند. حرکت باز منفرد و مولکول تک رشته ای به علت حرکت براونی انجام می شود؛ )c( یک شکاف نانومتری که 
در داخل نانوحفره حالت جامد ایجاد شده است. در این سیستم، مولکول های تک باز نمی توانند با شارش جریان های تونلی بین نانوالکترودها شناسایی شوند. نانوشکاف می تواند تا 0/7 نانومتر 
کاهش پیدا کند. مولکول DNA به واسطه جریان الکتروفورتیک موازی با نانو حفره می تواند حرکت کرده و جابجا شود؛ )d( یک نانوحفره 10 نانومتری که در داخل یک ترانزیستور اثر میدان 
)FET( بر پایه نانوسیم سیلیکونی ایجاد شده است. رسانش FET می تواند یک مولکول منفرد DNA را به علت تغییر در پتانسیل موضعی اطراف حسگر نانو سیم –نانوحفره شناسایی کند. این 
تغییر موضعی پنانسیل به دلیل نوسانات به وجود آمده در مقاومت محلول حاوی نانوحفره در طول جابجایی DNA به وجود می آید. حرکت یک مولکول دورشته ای DNA از آرایش فضایی 
cis به آرایش فضایی trans به علت جریان الکتروفورتیکی موازی با نانوحفره انجام می شود؛ )e( نانوحفره ای با ابعاد کمتر از 10 نانومتر که در داخل یک نانوریبون گرافنی ایجاد شده است. 
جریان منبع – تخلیه بین دو الکترود، با تغییر در پتانسیل موضعی الکتریکی )ناشی از تغییر بار الکتریکی DNA( تغییر می کند. حرکت مولکول DNA از کانفورماسیون cis به کانفورماسیون 
trans به دلیل جریان الکتروفورتیکی موازی با نانوحفره است؛ و )f( توالی یابی مولکول های تک رشته ای DNA و RNA، با استفاده از جریان های تونلی شارش یافته بین نانوالکترودهای طال، 

انجام می شوند. شکاف بکار رفته با استفاده از اتصاالت ملکولی شکسته مکانیکی، قابل تنظیم است. حرکت مولکول های تک رشته ای DNA و RNA در اثر حرکت براونی انجام می شود.

گزارش یاد شــده، این پرســش را مطرح می کنــد که آیا 
حد تفکیک تک مولکولــی، در اندازه گیری هــای واقعی، 
قابل دســتیابی اســت یا نه. با این حال، بعدا نشــان داده 
شــد که می توان بازهای منفرد را با استفاده از جریان های 
تونلِی ناشــی از پیوند هیدروژنی شناسایی نمود. این روش 
توالی یابی کوانتومی که از آن به تونل زنی تشخیصی14 نیز 
یاد می شود، بر اساس جریان های تونل زنی تولید شده بین 
نوک میکروسکوپ تونلی روبشی )STM( طال و زیرالیه طال 
)که با مولکول های اسید mercaptobenzoic -4 عاملدار 

.)b-3 شده اند( کار می کند ) شکل
 DNA 15میزان رســانایی منحصر به فرد چهــار نوکلئوزید
می تواند به عنوان روشــی برای تشــخیص آنها در فرآیند 
توالی یابی مورد استفاده قرار گیرد. میزان رسانایی این اجزا 

به ترتیب عبارت است از:
deoxyadenosine > deoxycytidine > deoxyguano-

sine > thymidine
همچنین، روش یاد شده برای شناســایی نوکلئوتیدهای 
DNA منفرد بر اســاس میزان رســانایی آنها بــکار گرفته 
می شود )شکل a-d،4 (. میزان رســانایی نوکلئوتیدهای 

مختلف به ترتیب عبارت است از: 
 19 )dTMP( > 18)d m CMP( ~ 17)dGMP( > 16)dCMP(

20 )dAMP (>
همانطور که مشاهده می شود، هیچ سیگنال قابل شناسایی 
برای جزء تمایز تیمیدین وجود ندارد. میزان پیک رسانش 

برای الیگومرهای کوتاه به صورت زیر است:
d(C( 5 > d( m C( 5 ~ d(A( 5

از طرف دیگر، این تکنیک برای شناسایی بازهای منفرد در 
الیگومرهای کوتاه DNA نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در 
 d(CCACC ( در الیگومرهای A این حالت، می توان حضور باز
را شناسایی نمود. اگرچه توالی یابی الکتریکی مولکول های 
منفــرد از نمونه هــای) d(ACACA و) d)CmCCmCC به 
علت رانش پروب، قابل انجام نیســت، امــا در نمودارهای 
جریان– زمان مربوط به آنها، دو منطقه مجزای مســطح و 

 .)b و a ،5 صاف مشاهده می شود )شکل
در گام های اولیه ســاخت ادوات پیشــرفته با شکاف های 
نانومتــری برای توالی یابــی کوانتومی، امکان شناســایی 
نانوذرات بــا بهره گیری از انتقال عرضــی الکترون در یک 
سیســتم الکترود- نانوشکاف به اثبات رســیده است. این 

ابزار با استفاده از لیتوگرافی اشعه الکترونی و تکنیک های 
هم ترازی21 ســاخته می شــود و قطر نانوحفره موجود در 
آن برابر 30 نانومتر اســت. با این حال، امــروزه ابزارهای 
نانومقیاسی با شــکاف های 2 نانومتری با استفاده از روش 
رسوب دهی باریکه الکترونی توســعه یافته اند. این ابزارها 
امکان تولید الکترودهای نانومقیاس را با سرعت های پایین 
رشــد فراهم می کنند. می توان از ابزارهــای نانومتری یاد 
شده، برای آشکارســازی حرکت ها و جابجایی ملکول های 
دورشته ای DNA با اندازه گیری هم زمان جریان های تونلی 
و یونی اســتفاده نمود. البته الزم به ذکر است که در عمل، 
شناســایی مولکول های تک باز با اســتفاده از جریان های 
تونلی، به دلیل سرعت بسیار باالی جابجایی ملکول DNA و 
مدوالسیون پایین جریان تونلی محقق نشده است )شکل 
c-3(. عالوه بر ایــن، مکانیزم واقعی انتقــال الکترون در 
مطالعات انجام شــده توســط این نانوابزارها به عنوان یک 
پرسش بی پاسخ باقی مانده است؛ اگرچه یک جریان تونلی 
بزرگ در حدود 4 نانوآمپر در اثر کوپلینگ الکترونی بسیار 

قوی بین الکترود-مولکول تولید می شود.

مقاالت
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شکل 4. شناسایی مولکول های باز با استفاده از جریان های تونلی با قدرت تفکیک تک مولکولی: )a( نمودار جریان– زمان معمولی با بکارگیری میکروسکوپ تونلی روبشی با پروب 
و زیرالیه طال که با مولکول های اسید mercaptobenzoic-4 عاملدار شده است. جریان های الکتریکی از جریان های تونلی نشات می گیرند و جریان های تونلی توسط مولکول های 
 تک باز هدایت می شوند.)b-d( نمودارهای ستونی ارائه شــده، جریان dAMP, dCMP و dGMP را نشــان می دهند. Cps تعداد شــمارش جریان در واحد ثانیه را بیان می کند.
 )e( نمودار زمان– جریان تونلی مرسوم برای یک اتصال شکسته مکانیکی. این جریان های تونلی در حین عبور مولکول های تک باز از میان نانوشکاف موجود بین دو الکترود اندازه گیری 
شده اند. )f( نمودار ستونی رسانش که بر اساس تونل زنی کوانتومی در چهار مولکول مونوفسفات deoxynucleoside از DNA رسم شده است. این نمودار با اندازه گیری 1000 مقدار 
عددی برای جریان الکتریکی در یک مولکول به دست آمده است. خطوط آبی، قرمز، بنفش و سبز در نمودارهای جریان با توزیع گوسی به ترتیب متناظر با رسانش تک مولکول های 
dGMP، dAMP، dCMP، و dTMP هستند. )g( نمودار ستونی رسانش الکتریکی برای چهار مونوفسفات نوکلئوزیدی RNA. خطوط آبی، قرمز، بنفش، و سبز، میزان رسانش را برای 

تک مولکول های rGMP، rAMP، rCMP، و rUMP نشان می دهند.

شکل 5. توالی یابی الیگومرهای منفرد DNA با استفاده از جریان های تونلی: )a( نمودار 
جریان– زمان برای الیگومر) d)ACACA که با استفاده از پروب طالی میکروسکوپ تونلی 
روبشی و زیرالیه طالی عاملدار شده با مولکول اسید mercaptobenzoic-4 به دست 
آمده است. )b( نمودار ستونی جریان الکتریکی برای یک ملکول DNA. خطوط سبز و 
نارنجی به ترتیب مربوط به آدنیین و کیتوزین هستند. خط قرمز نیز مربوط به هوموپلیمر 
این دو باز است. )c( نمودار زمان– رسانش نسبی برای الیگومر) d)GTG که با استفاده از 
اتصاالت شکسته مکانیکی به دست آمده است. رسانش نسبی، به رسانشی گفته می شود 
که بر اساس میزان رسانایی گوانین نرماله شده باشد. بخش سمت چپ نمودار، دارای 
دو پیک رسانش است که به ترتیب به تیامین و گوانین تعلق دارد. )d( نموداری را نشان 
می دهد که حالت گســترده منحنی جریان– زمان نمودار بخش )c( است. بخش های 
مجزایی که توالی های مربوطه بر روی آنها نوشته شــده اند، با به دام انداختن تصادفی 
مولکول های منفرد DNA در داخل نانوشکاف به دست آمده اند. مولکول های DNA در 
اثر حرکت براونی از داخل نانوشکاف حرکت می کنند و باعث به دام افتادن تصادفی آنها 

می شوند.
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پژوهش هــای انجام شــده، مویــد مشــکالتی در زمینه 
اندازه گیــری جریان های تونلی بســیار کوچــک )در حد 
پیکومتر( در پهنای باندی متناســب با ســرعت های باالی 
جابجایی ملکول از میان شــکاف نانومتری اســت. رویکرد 
اصلی برای غلبه بر این موانع تکنیکی، استفاده از مدوالسیون 
بزرگ جریان الکتریکی است که با بهره گیری از کانال فعال 
یک ترانزیســتور اثر میدان )FET( قابل دستیابی است. از 
طرف دیگر، اخیراً حســگرهای نانوحفره– نانوسیم توسعه 
یافته اند که ابعاد حفره های آن در حدود 10 نانومتر بوده و در 
داخل یک ترانزیستور اثر میدان بر پایه نانوسیم سیلیکونی 
قرار گرفته اند )شــکل 3(. این ادوات قادر هستند حرکت و 
جابجایی ملکول دو رشته ای DNA را از روی تغییرات به وجود 
آمده در انسداد جریان یونی و یا میزان رسانایی ترانزیستور  
اثر میدان )از چند صد نانوسیم( آشکارسازی کنند. اگرچه 
این روش توالی یابی، نیاز به شــرایط آزمایشــگاهی خاصی 
دارد که در آن، دو آرایش فضایی cis و trans توسط سیستم 
نانوحفره– نانوسیم از یکدیگر قابل تمیز و تشخیص باشند. 
تغییر در میزان رسانایی ترانزیستور اثر میدان، ناشی از تغییر 
جریان هــای تونلی بین مولکول های منفرد DNA نیســت، 
بلکه از تغییر در پتانسیل موضعی اطراف موقعیت حسگری 
نانوسیم– نانوحفره سرچشــمه می گیرد. با این وجود، حد 

تفکیک تک مولکولی، با این ابزارها قابل دســتیابی نیست.  
رویکرد دیگر، تلفیق و ادغام نانوحفره های نیترید سیلیکون 
 .)f-3 با ترانزیستورهای بر پایه نانوریبون گرافن است )شکل
برای این کار، نانوحفره هایی با قطر 10 نانومتر، با اســتفاده 
از روش مته کاری زیر میکروسکوپ الکترونی روبشی تولید 
می شــوند. با این روش، حرکت و میــزان جابجایی ملکول 
DNA می تواند بــا اندازه گیری تغییرات بــه وجود آمده در 
جریان های یونی و یا ولتاژ ترانزیستور به صورت لحظه ای و 
درجا اندازه گیری شود. با این وجود، شناسایی یک مولکول 
منفرد )یعنی دستیابی به حد تفکیک تک ملکولی(، به دلیل 
بزرگ بودن قطر نانوحفره و ســرعت باالی جابجایی ملکول 
DNA از میان شــکاف امکان پذیر نیست. رویکرد مهم دیگر 
برای توالی یابی کاربردی، تولیــد نانوالکترودهایی با عرض 
شکاف یک نانومتری اســت. ابعاد این شکاف ها در محدوده 
قطر مولکول های  تک رشــته ای DNA است. برای دستیابی 
به چنین سیستمی، الکترودهای نانومتری یاد شده، با روش 
 .)g-3 اتصاالت شکســته مکانیکی تولید می شــوند )شکل
این روش، امکان شناســایی بازهای منفرد را با بکارگیری 
جریان های تونلی به وجود آمده توسط آنها در داخل محلول 
فراهم می کند )شکل f-g،4(. همچنین، ابزارهای مشابهی 
بــرای توالی یابی الکتریکــی الیگومرهــای DNA به کمک 

جریان های تونلی و تله های الکترونی تصادفی مورد استفاده 
قرار می گیرند )شکل c-d،5 (. عالوه بر این، نشان داده شده 
اســت که برخی از ابزارها می توانند کیتوزین های متیالته 
منفرد در یک الیگومــر DNA را با اســتفاده از جریان های 
تونلی آشکارسازی کنند. کیتوزین متیالته، یک نشانگر اپی 
ژنتیک22 است که ارتباط مســتقیمی با سالمت و بیماری 
انسان دارد. الکترودهای حاوی شــکاف های نانومتری که 
بر پایه اتصاالت شکســته مکانیکی و میکروســکوپ تونلی 
روبشی ساخته می شــوند، قادر هستند مولکول های تک باز 
را با بکارگیری تله های تصادفی شناســایی کنند و لذا برای 
توالی یابــی ملکول های  کوتاه DNA و RNA قابل اســتفاده 
هســتند. توالی یاب های DNA نمی توانند به طور مستقیم 
توالی مولکول های RNA را شناســایی کنند و اساس چنین 
توالی یابی، رونویســی DNA از RNA است )یعنی رونویسی 
معکــوس(. لذا انتظار مــی رود خطاهای رونویســی، دقت 
توالی یابی را کاهش دهند. در مقابل، فناوری های توالی یابی 
تک مولکولی می توانند به طور مستقیم، RNA را توالی یابی 
کنند. بنابراین، نیازی به حذف خطاهای رونویسی و عملیات 
قبلی مربوط به رونویسی معکوس در این روش وجود ندارد. 
مشخصات بارز کلیه روش های ارائه شــده برای توالی یابی 

کوانتومی در جدول 1 خالصه شده است.

توضیحاتنیروی محرکه*حد تفکیک فضایی23روش توالی یابیابزار

حرکت براونیمولکول های تک بازرسانش تک مولکولیاتصال شکسته مکانیکی

ترتیب رسانش تک مولکول
:DNA الف( در(
 T > C >A > G 
 :RNA ب( در(
 U > C > A > G

حرکت براونیمولکول های تک باز منفردجریان تونلیپروب عامل دار شده
:DNA ترتیب رسانش تک مولکول ها در

 A > G ~ methylated C > C
T غیرقابل شناسایی است.

شکاف نانومتری واقع در یک 
اندازه گیری همزمان جریان تونلی و جریان یونی.جریان الکتروفورتیکλ-DNA  )              48/5(جریان تونلینانوحفره حالت جامد

نانوحفره واقع در داخل یک 
نانوریبون گرافنی

جریان القا شده در گرافن 
)پتانسیل الکتریکی 

موضعی(

DNA دو رشته ای
2713 bp اندازه گیری همزمان جریان تونلی و جریان یونی .جریان الکتروفورتیک

نانوحفره واقع در داخل یک 
ترانزیستور اثر میدان بر پایه 

نانوسیم سیلیکون

رسانش ترانزیستور اثر 
میدان )پتانسیل موضعی 

به وجود آمده در اثر 
تغییرات مقاومت محلول(

DNA دو رشته ای
 2/6 Kbp جریان الکتروفورتیک

اندازه گیری همزمان جریان تونلی و جریان یونی. نسبت 
غلظت بافر:

.100 = cis/trans

شکاف نانومتری ایجاد شده در 
داخل یک کانال نانو سیال

جریان یونی بین 
نانوالکترودها

DNA دو رشته ای
 1/1 Kbp سیگنال های یونی می توانند با استفاده از نانوشکاف هایی جریان الکتروفورتیک

که مساوی یا کمتر از 12 نانومتر هستند شناسایی شوند.

جدول 1. مشخصه های بارز روش های متفاوت توالی یابی کوانتومی

* منظور از نیروی محرکه، نیروی غالبی است که مولکول های باز و DNA را از میان شــکاف نانومتری جابجا می کند. جریان الکتروفورتیک توسط میدان الکتریکی بین دو الکترود به وجود می آید. اندازه گیری های 
شارش جریان های یونی، در جهت موازی با نانو حفره ها و نانوکانال ها بوده است. 
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اخیراً گرافن و سایر مواد دوبعدی مانند MoS2، برای توالی یابی 
پیشنهاد شده اند. گرافن با ضخامت اتمی 3/5 آنگسترومی، از 
نظر مکانیکی مســتحکم و از نظر الکتریکی حساس است و 
می تواند به دلیل تغییرات جریان یونی و جریان الکتریکی به 
وجود آمده در عرض نانوحفره، مولکول های باز را با حد تفکیک 
تک مولکولی شناســایی کند. تاکنون حرکــت و جابجایی 
مولکول های دورشته ای DNA از میان نانوحفره های گرافنی، 

با استفاده از شارش جریان های انسداد یونی در نانوحفره ها 
ثبت شده اســت. با این حال، حد تفکیک باز منفرد گزارش 
نشده است. MoS2 یک ماده دوبعدی اســت که اخیراً توجه 
زیادی را به خود جلب کرده است. این ماده با ضخامت اتمی 
6/5 آنگســترومی، دارای ویژگی هایی شبیه به گرافن است. 
همچنین، MoS2 دارای مزایای قابل مالحظه ای اســت و از 
همه مهم تر اینکه نیاز به عملیات سطحی برای جلوگیری از 

برهمکنش شدید بین سطح و مولکول DNA ندارد. عالوه بر 
این، ادوات توالی یابی بر پایه نانوحفره MoS2 می توانند حرکت 
و جابجایی مولکول های دورشته ای DNA را شناسایی کنند. 
اخیراً توالی یابی با نانوحفره MoS2 به قطر nm 2/8 توســعه 
یافته است که قادر به شناســایی نوکلئوتید منفرد در حضور 
مایع یونی با ویســکوزیته فوق العاده باال برای کاهش سرعت 

جابجایی DNA از میان نانوحفره است.

پپتیدها دســته ای از مولکول های زیســتی هستند که از 
بیست نوع آمینو اسید با پیوندهای پپتیدی تشکیل شده اند 
و وظایف زیســتی متفاوتی را برعهده دارنــد. برای مثال، 
نقش پپتیدی که از 29 آمینو اســید تشــکیل شده است، 
باال بردن ســطح قند خون به عنوان یــک عمل هورمونی 
می باشــد. در مقابل، پپتید دیگری که از 5 آمینو اســید 
تشکیل شده اســت، به عنوان ناقل پیام های عصبی برای 
تســکین درد عمل می کند. مطالعات بیشــتر نشان داده 
است که پپتیدهای طبیعی می توانند به عنوان نشانگرهای 
زیستی برای شرایط فیزیکی و شرایط بیماری عمل کنند، 
در حالی که پپتیدهای مصنوعی یا ســنتزی می توانند در 
دارورسانی هدفمند ایفای نقش نمایند. بنابراین، توالی  یابی 
آمینواســیدها در تعیین وظایف پپتیدها بســیار ضروری 
اســت. البته الزم به ذکر اســت که پپتیدها زمانی وظایف 
یاد شــده را انجام می دهند که حتما یک یــا چند مورد از 
آمینواسیدها از لحاظ شــیمیایی اصالح شده باشند. این 
اصالح شیمیایی که به »اصالح بعد از انتقال24« نیز معروف 
است، پروتئین ها را آماده انجام وظایف زیستی می کند. به 
طور خاص، فسفریالســیون25 تیروزین نوعی اصالح  بعد از 
انتقال اســت و ارتباط تنگاتنگی با سرطان و بیماری های 

متابولیکی دارد.
امروزه، توالی یابی پپتیدها و آمینو اســیدهایی که اصالح 
شیمیایی شــده اند، با اســتفاده از فرآیندهای شیمیایی 
مانند تکنیک شکســتن ادمن26، طیف ســنجی جرمی و 
یا ترکیبــی از این دو روش انجام می شــوند. اگرچه روش 
ادمن می تواند توالی های ناشــناخته و طوالنی از پپتیدها 
را تعیین کنــد، اما تعداد نمونه های مورد نیاز بســیار زیاد 
و زمان الزم برای خواندن هر توالی بســیار طوالنی است. 
عالوه بر این، توالی یابی آمینو اســیدهای اصالح شیمیایی 
شده بسیار دشوار اســت. در مقابل، طیف سنجی جرمی، 
امکان شناسایی آمینو اســیدهای اصالح شده را با میزان 
کمی از جرم نمونه و تــوان عملیاتی بــاال فراهم می کند. 
نقطه ضعف روش طیف ســنجی جرمی، عــدم موفق این 
روش در توالی یابی پپتیدهای ناشــناخته و طوالنی است. 
بنابراین، این دو روش توالی یابی عموماً به صورت ترکیبی 
برای تعیین توالی پپتیدها مورد اســتفاده قرار می گیرد. با 
این حال، میزان قابل مالحظه ای از نمونه ها برای دستیابی 
به ســیگنال های قابل آشکارســازی مورد نیاز است. نکته 
 ،DNA مهم دیگر این است که نمی توان پپتیدها را برخالف
توســط روش های PCR )واکنش های زنجیره پلیمراز27( 
تکثیر کرد، اما می تــوان آنها را مشــابه DNA و RNA، با 
روش های کــم هزینه و ســریعتر، توالی یابــی نمود. این 

چشم انداز ممکن است در داروشناسی و پزشکی منجر به 
پیشرفت های قابل مالحظه ای شود. می توان آمینو اسیدها 
و آمینواسیدهای اصالح شیمیایی شــده را مشابه بازهای 
DNA و RNA، با اســتفاده از جریان تونلی به دست آمده 
از اتصاالت شکســته مکانیکی و روش STM اصالح شــده 
با مولکول های تشــخیصی، آشکارســازی نمود. در روش 
تونل زنی تشــخیصی، زمانی که پیوندهای هیدروژنی بین 
مولکول های آمینو اسید و مولکول های تشخیصی در نوک 
و سطح زیرالیه ایجاد می شــوند، ملکول های منفرد آمینو 
اســید به دام می  افتند. همچنین، زمانــی که جریان های 
تونلی در داخــل محلول هــای بافر حــاوی مولکول های 
منفرد آمینو اســید اندازه گیری می شــوند، سیگنال های 
جهش مانندی مشــابه با آنچه در اندازه گیری های DNA و 
RNA مشاهده می شــود قابل ثبت هستند )شکل a-6(. با 
این وجود، نمودارهای توزیع جریان تونلی به دســت آمده 
با روش های فوق الذکر، به طور نمایــی کاهش می یابند و 
همپوشــانی قابل مالحظه ای را با یکدیگر نشان می دهند. 
این امر، تمایز قائل شــدن بین مولکول های آمینو اسید را 
با دشواری هایی همراه می سازد. برای غلبه بر این مشکل، 
الگوریتم یادگیرنده ای موسوم به SVM توسعه یافته است 
که یــک طبقه بندی کننــده دودویی28 اســت. الگوریتم 
SVM برای تشــخیص مولکول های آمینو اسید ناشناخته 
از یکدیگر بر اســاس مجموعه داده های زمــان – جریان 
تونلی دو مولکول امینو اســید متفــاوت و یادگیری از این 
الگوهای داده ای مورد اســتفاده قرار می گیرد. استفاده از 
الگوریتم SVM برای ایجاد تمایز بین ســیگنال ها شدیدا 
به ویژگی های ســیگنال حاصل از دو آمینو اسید انتخاب 
شده بســتگی دارد. در پژوهشــی، دو مولفه خاص فوریه 
برای توزیع جریان های تونلی انتخاب شدند و با این روش، 
آمینو اسیدهای لوسین و متیل گلیسین با دقت و احتمال       
P= 0/95 از یکدیگر تشخیص داده شدند. این درحالی است 
که اگر تنها از جریان های تونلی برای تشــخیص استفاده 
شــود، دقت تشــخیص برابر P= 0/58  خواهد بود )شکل 
b-c،6 (. این روش قادر است بین 5 آمینو اسید تمایز قائل 
شود: )1( آمینو اسید اصالح شده به طریق شیمیایی، و )2( 
یک جفت انانتیومر یا پاد همسان29. عالوه بر این، می توان 
به کمک روش تک مولکولی، نسبت دو مولکول آمینو اسید 
را در یک محلول تشــکیل شــده از هر دو مولکول، تعیین 
نمود. از آنجایی که الگوریتم SVM، طبقه بندی کننده های 
دودویی هستند، ارائه داده های زمانی و خواص مورد نظر، 
چالش اصلی پیش روی دسته بندی همه 20 نوع مولکول 

آمینو اسید به شمار می رود.

زمان برای پپتیدها و پپتیدهای اصالح شیمیایی شده نشان 
می دهد که این نمودارها دارای ســیگنال های مشخصه ای 
مشابه با سیگنال های آمینو اســیدها هستند. الزم به ذکر 
است که در اصالح شمیایی پپتید، فسفوتیروزین، جایگزین 
تیروزین موجود در پپتید اصلی می شــود. ســیگنال های 
جریان – زمان بــا توجه به رفتار رســانش مولکول منفرد 
و مولکول های آمینو اســید و الگوریتــمPhred 30 به طور 
تصادفی به مولکول های آمینو اسید نسبت داده می شوند. 
هــر دو الگوریتــم Phred و SVMs، روش هــای مفید و 

آموزنده ای به شمار می روند. 
روش اتصال شکسته مکانیکی معموالً می تواند مولکول های 
آمینو اســید با نوار ممنوعه بزرگ را با دقت باال شناسایی 
کند. توالی یابی جز به جز پپتیــد اولیه و پپتیدهای اصالح 
شیمیایی شده، با کنار هم قرار دادن توالی های بخش های 
مجــزای پپتید انجــام می شــود. از طرف دیگر، نســبت 
پپتیدهای اصلی و اصالح شــیمیایی شــده تا حدودی با 
نسبت شدت پیک رسانش هر دو مولکول برابر است )شکل 
c-7(. بنابراین، روش توالی یابــی کوانتومی تک مولکولی 
قادر به توالی یابی موفق پپتیدها و تعداد آنها اســت؛ بدین 
معنی که می توان به کمک آن، آنالیز مقداری نیز انجام داد.

می توان مولکول های یک آمینو اســید را برخالف بازهای 
DNA و RNA، با اســتفاده از اتصاالت شکســته مکانیکی 
با اندازه هــای مختلف نانوشــکاف )به دلیــل اندازه های 
متفاوت مولکول های آمینو اســید( شناسایی نمود. مشابه 
با توالی یابی DNA و RNA، نمودارهــای جریان– زمان به 
دست آمده برای آمینواسیدها، سیگنال های جهش مانندی 
از خود نشــان می دهند و مشــخصه های بارز آنها، جریان 
 بیشــینه و مــدت زمان الزم برای رســیدن به آن اســت
)شــکل d-6(. نمودار ستونی رســانش برای یک مولکول 
منفــرد، دارای پیک های منفرد و منحصر به فردی اســت 
)شــکل e-6(. تاکنــون دوازده مولکــول آمینو اســید و 
فسفوتیروسین، با اســتفاده ار روش رسانش تک مولکولی 
شناســایی شــده ا ند. عالوه بر این، زمانی که پروفیل های 
جریان تونلی در محلولی حاوی دو مولکول متفاوت آمینو 
اسید اندازه گیری شــوند، نمودارهای رســانش، دو پیک 
مربوط به این دو مولکول را از خود نشــان می دهند. لذا در 
این روش، می توان با محاسبه مساحت توابع توزیع، نسبت 

دو مولکول آمینو اسید مخلوط شده را تعیین نمود.
روش اتصال شکســته مکانیکی هنوز هم برای توالی یابی 
جزئی پپتیدها مورد اســتفاده قرار می گیرد )شــکل 7(. 

اندازه گیری پروفایل های جریان –

مواد دوبعدی

شناسایی آمینو اسیدها و پپتیدها
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شکل 6. شناسایی مولکول های آمینو اسید با بکارگیری جریان های تونلی: )a-c( شناسایی مولکول منفرد آمینواسید با بکارگیری پروب پاالدیمی میکروسکوپ تونلی روبشی و 
زیرالیه پاالدیمی عاملدار شده با مولکول های شناساگر؛ )a( نمودار زمان– جریان معمولی آمینو اسید لوسین31. مقیاس جریان برابر 150 پیکو آمپر و مقیاس زمان برابر 20 میلی 
ثانیه بوده و در آنالیز داده ها بسیار حائز اهمیت است. )b( توزیع جریان تونلی آمینو اسید لیوسین و متیل گلیسین )mGly(. همپوشانی قابل مالحظه این نمودارهای توزیع منجر 
به دقت 58 درصدی )p=58%) در تشخیص دو امینو اسید می شود. )c( نمودار دوبعدی چگالی احتمال که با استفاده از  الگوریتم SVM به دست آمده است. نواحی سبز و قرمز، به 
ترتیب داده های مربوط به آمینو اسیدهای لیوسین و متیل گلیسین را نشان می دهند. نواحی زرد رنگ نیز اطالعات مبهمی از امینو اسیدها را ارائه می دهند. با استفاده از این نمودار، 
مولکول های آمینو اسید با دقت و احتمال 95 درصد از یکدیگر قابل تشخیص هستند. )d-e( شناسایی تک مولکولی آمینو اسیدها با استفاده از اتصال شکسته مکانیکی. )d( پروفایل 
زمان–   رسانش برای تیروزین )Y( و فنیل آنیلین )F(. مشخصه منحصر به فرد سیگنال ها، جریان بیشینه )Ip( و زمان الزم برای رسیدن جریان بیشینه )td( است. )e( نمودار ستونی 
رسانش برای نه مولکول مختلف آمینو اسید. نمودارهای رسانش از حداقل 500 نقطه داده Ip به دست آمده اند. عبارت های pY، W، P، H، F، Y، I، E، و D به ترتیب بیانگر فسفوتیروزین، 

تریپتوفان، پرولین، هیستیدین، فنیالنیلین، تیروزین، ایزولوسین، و گلوتامیک اسید هستند.

شکل 7. داده های توالی یابی برای یک پپتید که با استفاده از اتصاالت شکسته مکانیکی به دست آمده اند: )a( نمودار زمان – جریان برای یک پپتید اصالح شده با روش  شیمیایی. 
عبارت های IEEEIpYGEFD. I، pY، G، F، و D به ترتیب بیانگر فنیل آنیلین، گلیسین، فســفو تیرازین، گلوتامیک اسید، ایزولوسین، و آسپارتیک اسید هستند. )b( بخش بزرگ 
 XFXpYXpY که با مستطیل قرمز خط چین نمایش داده شده است. توالی پپتید مورد مطالعه بر اساس میزان رسانایی ملکول های آمینواسید، به صورت )a( شده ای از سیگنال نمودار
و XF تعیین شده است. بخش های G، E، I، و D به گروه X تعلق دارند. B نیز خط زمینه32 را نشان می دهد. )c( این نمودار، شدت داده های رسم شده در بخش a و b را به صورت »تعداد 

سیگنال ها نسبت به تعداد کل سیگنال ها« نشان می دهد. این نمودار، شدت یک توالی جزیی از پپتیدهای اصالح شده را نشان می دهد.

مقاالت
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پهنای باند، نویز حرارتی و مقاومت نمونه، ارتباط تنگاتنگی 
با یکدیگر دارند. بر اســاس گزارش های منتشر شده، میزان 
رسانایی تک مولکول های مولکول های باز، در حدود چندین 
گیگا اهم است. این در حالی است که اگر از یک ولتاژ چند صد 
میلی ولتی استفاده شود، شــدت جریان ایجاد شده، به چند 
پیکو آمپر خواهد رسید که در نوع خود، سیگنال های ضعیفی 
هستند. روش هایی که برای تقویت این سیگنال های کوچک 
وجود دارد، شامل افزایش مقاومت بازخوردی و بهینه سازی 
توان بازخوردی در تقویت کننده های امروزی است33 . با این 
حال، برای اینکه مقاومت بازخــوردی و بهره تقویت کننده 
باید کمتر از چند گیگا اهم باشد، زیرا جریان های الکتریکی 
زمانیکه مقاومت نمونه، کمتر از مقاومت بازخوردی باشد، به 
طور دقیق قابل اندازه گیری نیستند. در نتیجه، انتظار عمومی 

بر این است که بهره، کمتر از 109 باشد. 
زمانی که مقاومــت تک مولکولی، ولتاژ بایــاس و مقاومت 
بازخوردی به ترتیب برابر یک گیگا اهم؛ 0/5 ولت، و یک گیگا 
اهم باشد، نویزهای حرارتی در دمای اتاق و پهنای باند 100 
کیلو هرتز، یک مگاهرتز، و 10 مگاهرتز، به ترتیب برابر یک، 
4 و 12 پیکو آمپر خواهند بود. در این مورد، برای دستیابی 
به نسبت سیگنال به نویز )SNR( بزرگتر از 5، پهنای باند به 
4 مگا هرتز محدود شــده بود. یک روش دیگر برای افزایش 
دامنه سیگنال الکتریکی مولکول های منفرد، کاهش عرض 
شکاف موجود بین دو الکترود اســت؛ زیرا جریان تونلی به 
صورت نمایی با افزایش عرض شکاف، کاهش پیدا می کند. 
با این وجود، در روش های STM و اتصال شکسته مکانیکی، 
عرض شــکاف تقرییاً یک نانومتر در نظر گرفته می شــود و 
کاهش بیشتر عرض شکاف با دقت باال بسیار دشوار است. در 
مقابل، اگر الکترودهای گرافنی توسط یک الیه اتمی عایق، از 
یکدیگر جدا شده باشند، به احتمال زیاد، دامنه های سیگنال 

بزرگتر خواهد شد.
تخمین هایی که در بخش فوق ارائه شــد، بر اســاس دامنه 
ایده آل ســیگنال و نویزهــای الکتریکی بودنــد. به عبارت 
دیگــر، از پارازیت هــای رایــج در تجهیــزات و ابزارهای 
اندازه گیری صرف نظر شــده بود. این در حالی است که در 
سیســتم های اندازه گیری واقعی، فناوری هــای مربوط به 
ابزارهای اندازه گیری نیز می بایســت در نظر گرفته شوند. 
به طور خاص، در الکترودهایی با شــکاف نانومتری بر روی 
یک زیرالیه سیلیکونی، جریان نشــتی، میزان پارازیت در 

تقویت کننده های فعال، و پارازیــت در مقاومت بازخوردی 
باید بــه کمترین میزان ممکن کاهش یابنــد. عالوه بر این، 
تقویت کننده های جریان و مبدل های ســیگنال آنالوگ به 
دیجیتال می بایســت تا جایی که امــکان دارد در نزدیکی 
الکترودهایی با شــکاف نانومتری قرار گیرند تا نویز جریانی 
که توســط اتصــاالت بینابینــی ابزارهــای اندازه گیری و 

تقویت کننده های جریان ایجاد شده اند کاهش یابد.
ابزارهای اندازه گیری می بایســت خروجی های ایده آلی را 
تولید کنند که تحت تاثیر نویزهــای الکتریکی قرار نگرفته 
باشند. اخیراً برای توالی یابی با استفاده از سیستم نانوحفره، 
پلتفرمی شامل یک نانوحفره و تقویت کننده جریان بر پایه 
 )SNR( توسعه یافته  است که نسبت سیگنال به نویز CMOS
بزرگتر از 5 را در 1 مگاهرتز بــه وجود می آورد. زیرالیه های 
عایق )غیر از سیلیکون( می توانند اثرات پارازیتی را کاهش 
دهند. برای مثــال، نانوحفره های حالت جامــد با زیرالیه 
کوارتزی می توانند نویزهای جریــان را کاهش دهند. برای 
افزایش SNR، دامنه های سیگنال مولکول های منفرد باید 
افزایش و نویز الکتریکی کاهش یابد. با توجه بحث های قبلی، 
بهتر اســت بهره و پهنای باند به 10، 9 و 4 مگاهرتز محدود 
شوند. داده های مربوط به جریان الکتریکی نشان می دهند که 
از نظر آماری می توان به دقت99/9 درصد با 80 اندازه گیری 
به ازای هر جریان دســت یافت. بنابرایــن، زمانیکه SNR و 
پهنای باند به ترتیب بزرگتر از 55 و 4 مگاهرتز باشد، می توان 
مولکول های تک باز را با دقت 99 درصد و سریع ترین زمان 
ممکن در 4MHz / 80 = 50 kHz شناسایی کرد. این عدد تنها 
بر اساس پیش بینی های نظری بیان می شود اما هنوز از طریق 

آزمایشگاهی به دست نیامده است.
نتایج به دســت آمده از اندازه گیری هــای STM و اتصاالت 
شکســته مکانیکی، توالی بازهــا در ملکول هــای کوتاه و 
تک رشته ای DNA و RNA را نشان می دهد. برای توالی یابی 
ملکول های طویل و تک رشــته ای DNA و RNA، نمونه های 
آماده شــده باید از میان الکترودهایی با شکاف نانومقیاس 
در یک جهت و در یک ســرعت ثابت عبــور کنند. طولی از 
DNA و RNA که ملکول در آن، حالت خود را به صورت یک 
خط مستقیم حفظ می کند، طول پایسته34 نامیده می شود. 
ملکول های DNA و RNA می توانند شکل مستقیم خود را در 
محلول هایی با غلظت های کم یون حفظ کنند و دلیل اصلی 
آن، وجود نیروی دافعه بین گروه های فسفاتی با بار الکتریکی 

منفی است. بنابراین محلول هایی با غلظت پایین یون، برای 
توالی یابی ملکول های DNA و RNA مناســب هستند. برای 
توالی یابی DNA و RNA، این مولکول ها می بایســت منفرد، 
تک رشته ای، و به شکل مستقیم باشند به طوری که بتوانند 
از ابتدا به انتها و در یک جهت، حرکت کرده و وارد شــکاف 
نانومقیاس شوند. این نوع توالی یابی نیازمند ابزارهایی است 
که از الکترودهایی با شکاف نانومتری تشکیل شده باشند. با 
این حال، تاکنون امکان کنترل دقیق ســرعت مولکول های 
منفرد برای توالی یابی بر اساس رویکرد نانوحفره فراهم نشده 
است. بنابراین توسعه تکنیکی برای کنترل دینامیک سیاالتی 
حاوی مولکول های منفرد، بسیار ضروری و حائز اهمیت است. 
به همین دلیل، تاکنون بســیاری از دانشمندان؛ روش های 
جدیدی برای کنترل ســرعت ملکول ها ارائه کرده اند. برای 
مثال، می توان به ترانزیستورهای مبتنی بر DNA اشاره کرد 
که اخیراً برای کنترل ســرعت مورد مطالعه قرار گرفته اند. 
روش هــای دیگری نیز بر اســاس غلظت یون، فشــارهای 
هیدرولیکی، و جریان های الکترو اسمزی و الکتروفورتیکی 
برای این منظور مورد بررسی قرار گرفته اند. توسعه روش های 
کنترل ســرعت، مهم ترین و اساسی ترین چالش پیش روی 
توالی یابی کوانتومی پربازده در عمل به شــمار می رود. در 
این رابطه، توســعه ابزارهای حالت جامد فاقد جزء زیستی، 
رویکرد بهتری برای توسعه روش هایی است که تنها بر اساس 
کنترل الکتریکی، توالی یابی می کنند. زمانی که از آنزیم ها 
برای توالی یابی استفاده می کنیم، زمان الزم برای توالی یابی، 
توسط ســرعت واکنش آنزیمی محدود می شود و از سوی 
دیگر، تغییر ســرعت واکنش آنزیمی کار آسانی نیست. اگر 
توالی یاب های کوانتومی بتوانند با ادوات الکترونیکی تلفیق 
و همراه شوند، پتانسیل باالیی برای کنترل الکتریکی سرعت 

و راندمان توالی یابی خواهند داشت.
کالم آخــر اینکه تحقیقــات نظــری و عملــی در زمینه 
 RNA و DNA توالی یاب های کوانتومی، تا بــه امروز، بر روی
خالص متمرکز بوده اســت. با این حال، ابزارهای توالی یابی 
به منظور اندازه گیری های عملی می بایســت تحت عملیات 
خاصی جهت حــذف آالینده ها قــرار گیرنــد. همچنین، 
روش هایی کــه ملکول هــای RNA و DNA را از آالینده ها 
متمایز می کنند مــورد نیاز اســت، چرا که حــذف کامل 

آالینده ها از نمونه ها بسیار دشوار می باشد. 

چالش های فنی

در 10 ســال اخیر، ایــن پیش بینی نظری کــه مکانیک 
کوانتوم می تواند به پیشــرفت ســریع فناوری توالی یابی 
DNA کمک کند، پیشــرفت کرده اســت، تــا جایی که 
این ایده با نتایــج آزمایش های عملی به اثبات رســیده 
اســت. همچنین نشــان داده شده اســت که این روش 
می تواند آمینو اســیدها و پپتیدها را هم شناســایی کند. 

پیشــرفت های فنــی انجام شــده در زمینــه توالی یابی 
کوانتومی، بیشــتر معطوف به توالی یاب هــای کم هزینه 
پروتئیــن، DNA، و RNA بوده اســت. این پیشــرفت ها 
نویدبخش کشــف ویژگی هــای فیزیکــی و پدیده های 
جدیدی اســت که در مایعات و پلیمرها وجود دارند و تا 
دهه قبل امکان شناســایی آنها وحود نداشته است. برای 

مثال می توان به احتمال شناســایی ساختار موضعی آب 
در نانوکانال ها یا پدیده انســداد کولنی یونی اشاره نمود. 
بنابراین می توان با اطمینان کامل گفت که پیشرفت های 
به وجود آمده در اثر توالی یابی کوانتومی، اتفاق جدیدی 
در فناوری نانو، داروشناسی و علوم دیگر به شمار می رود. 
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در این مقاله، قصد داریم تا اهمیت کاربردهای زیستی ادوات 
نیمه رسانای آلی بسیار حایز را بررسی کنیم. در واقع، هدف 
اصلی این مقاله نشــان دادن برتری مواد آلی، در مقایسه با 
مواد الکترونیکی مرسوم مانند سیلیکون، می باشد. با مطالعه 
ســاختار فیزیکی و مورفولوژی پلیمرهــای مزدوج می توان 
به خواص تعیین کننده مواد آلی ایــده آل برای کاربردهای 
زیست الکترونیکی پی برد. تاکید نویسندگان مقاله حاضر بر 
تعداد محدودی از ادوات اســت که یا ویژگی های منحصر به 
فردی دارند و یا راندمان بسیار باالیی از خود نشان می دهند. ما 
تالش می کنیم بر مبنای مثال هایی، در مورد آینده این حوزه 
نوظهور به بحث بپردازیم، حوزه هایی را که نیازمند تحقیقات 
بیشتر هستند معرفی کنیم، و کاربردهایی احتمالی برای این 

مواد در کوتاه مدت پیشنهاد دهیم. 

چکیده

زیست الکترونیک حوزهای است که منشاء آن، به مطالعات 
پژوهشی لوگی گالوانی در قرن 18ام بر می گردد. او در آزمایش 
معروف خود، پاهای معلق قورباغه ای را بــا اعمال یک ولتاژ 
کوچک به لرزش درآورد. امروزه ادوات زیســت الکترونیکی 
متعددی وجود دارند که در حوزه بهداشت و درمان، و حفاظت 
از محیط زیست مورد استفاده قرار گرفته و به پیشرفت علمی 
شتاب می بخشند. این ادوات شامل حسگرهای زیستی مانند 
حسگرهای شناساگر گلوکز در بیماران دیابتی، ضربان سازها1، 
دفیبریالتورها2 و ایمپلنت های حلزونی گوش هســتند که 
به منظور ترمیم کارکردهای فیزیولوژیکی از دســت رفته یا 
آسیب دیده بدن مورد استفاده قرار می گیرند. به عالوه، ادوات 
زیست پزشــکی امکان دســتیابی به درکی عمیق تر از نحوه 
ارتباط سلول ها با هم و با محیط اطراف خود را فراهم می کنند. 
امروزه اخبار مربوط به حوزه زیست الکترونیک در صدر اخبار 
روز جهان به چشــم می خورد؛ خصوصاً از زمان شروع برنامه 
اتحادیه اروپا به نام »پروژه مغز انســان3« و مشابه آمریکایی 
آن با عنوان »نقشه فعالیت مغز4« شاهد اخبار بیشتری در این 
حوزه هستیم. بر همین مبنا، زیست الکترونیک در رسانه های 
عمومی ســهم قابل توجهی از اخبار را به خود اختصاص داده 
است. اگرچه ممکن است تصوراتی غلط در اثر توسعه فراگیر این 
حوزه ایجاد شود؛ اما بعید است با وجود امکانات و پیشرفت های 
بسیاری که در پرتوی آن حاصل می شود، محققین را به خود 
عالقه مند نکند. حوزه زیســت الکترونیک محدود به موادی 
است که به عنوان مبدل سیگنال در موجودات جاندار و بی جان 
عمل می کنند. حســگر گلوکز، نمونه ای از این مواد است که 
آنزیم هایی را شناسایی می کند که در اثر برهم کنش با گلوکز 
الکترون می گیرنــد. انتقال این الکترون هــا به یک الکترود، 
فرآیند محدودکننده است و تاکنون روش های گوناگونی برای 
بهبود این فرایند بکار گرفته شده اند. مدرن ترین و به روزترین 
حسگرها در تشخیص گلوکز، نسل سوم حسگرهای زیستی اند 
که در آنها از سیم مولکولی جهت انتقال این الکترون ها از آنزیم 
به الکترود استفاده می شود. رابط های عصبی، نمونه دیگری 
هستند که در آنها، امپدانس فصل مشــترک الکترود- مایع 
مغزی-نخاعی، نقش مهم و تعیین کننده ای در صحت سنجی 
و بازده شبیه ســازی و یا ثبت الکتریکی داده ها ایفا می کند. 

در چنین کاربردهایی، هدف، ارتقای پوشــش هایی است که 
امپدانس را کاهش داده و با این کار، ارتباط بین جریان یونی 
شارش یافته در الکترولیت و جریان الکتریکی شارش یافته در 
الکترود را افزایش دهند. کارآمدترین راه حل موجود، استفاده از 
پوشش های پلیمری رسانا است که نه تنها امپدانس را کاهش 

می دهند، بلکه طول عمر ایمپلنت را نیز بهبود می بخشند.
طی 20 سال گذشته، حوزه الکترونیک آلی، شاهد پیشرفت 
چشمگیری بوده و دلیل عمده آن، تالش های صورت گرفته 
در زمینه دیودهای نشر نور آلی5 جهت استفاده در نمایشگرها 
بوده است. این روند پیشــرفت، با توسعه ترازیستورهای آلی 
فیلم نازک جهت استفاده در حسگرها و مدارهای انعطاف پذیر 
و بعدها با پیشرفت حوزه فوتوولتائیک آلی6 با هدف مهار انرژی 
خورشیدی، ادامه پیدا کرده است. اساس کار الکترونیک آلی، 
اســتفاده از  پلیمرهای مزدوج و مولکول های کوچکی است 
که به دلیل داشتن الکترون های پای )π( غیرمستقر، از خود 
رفتار نیمه رسانا نشــان می دهند. افزودن مادهای شیمیایی 
به نام دوپنت به این مواد که خود باعث اکسایش و یا کاهش 
ساختار مزدوج پای )π( می شود، ممکن است منجر به تشکیل 
ساختار نیمه رسانای نوع p و یا نوع n با رسانایی بسیار باال شود. 
زمانی که یون های یک الکترولیت، بــه داخل یک فیلم آلی 
وارد شوند، و یا برعکس، فیلم آلی وارد الکترولیت شده، حالت 
دوپینگ ماده آلی یا به اصطالح، وضعیت اکســایش-کاهش 
آن تغییر پیدا می کند. در این حالــت، بار الکتریکی جبرانی 
)برای تامین توازن بار الکتریکی( از طریق یک کانتکت فلزی 
تامین می شود. به این فرآیند، »دوپینگ الکتروشیمیایی7« 
می گویند. فیزیک این سیستم ها بســیار غنی است و توجه 

بسیار زیادی را به خود جلب کرده است.
اخیراً مواد الکترونیک آلی نیز در حوزه زیســت الکترونیک 
مورد استفاده قرار گرفته اند که نمونه هایی از آنها حسگرهای 
زیستی و ایمپلنت های عصبی است. به عنوان بهترین نمونه 
از کاربرد این مواد در حوزه زیســت الکترونیک، می توان به 
استفاده از پوشش های پلیمری رســانا بر روی الکترودهای 
عصبی اشاره کرد )همان طور که قبال به آن اشاره شده است(. 
در ســال 2007، مقاله مروری مهمی توسط مگنس برگرن8 
و آگنتا ریچتر-دالفورز9 منتشر شــد که در آن برای اولین بار 

واژه زیســت الکترونیک آلی معرفی شــد. امروزه گروه های 
دوازده نفری متعددی در اروپا، آمریکا، آسیا و استرالیا شکل 
گرفته اند که در این زمینه فعالیت کرده و هر ســاله چندین 
ســمپوزیوم بین المللی در این انجمن ها برگزار می شــود. 
همچنین نشست هایی با موضوع الکترونیک آلی و جلساتی 
خاص پیرامون کاربردهای زیستی این مواد نیز برگزار می شود. 
در مقاله مروری که نویسندگان مقاله حاضر، چند سال پیش 
به رشــته  تالیف درآوردند، این واقعیت را که »صنعت امروز، 
از مصرف پوشــش های آلی عبور کرده و به ســمت مصرف 
تجهیزات آلی پیش می رود« به طور مشــخص بیان کرده و 
آن را به عنوان نشانه ای از تکامل یافتن این حوزه و بهره بردن 
از روش هــای پیشــرفته تر در رابطه با علم زیست شناســی 
عنوان نمودند.در این مقاله، بــه جای تمرکز بر روش ها، مواد 
و یا تجهیزات خاص، روش متفاوتــی را در پیش می گیریم، 
به طوری که ابتدا به بررسی ســاختار مواد آلی می پردازیم و 
سپس بر روی خواص منحصر به فرد آنها تمرکز می کنیم. در 
ادامه، مقایسه ای بین این مواد و نیمه رساناهای غیرآلی رایج 
مانند سیلیکون انجام می دهیم. سرانجام در مورد این موضوع 
که »چگونه این خواص می توانند در حوزه زیست الکترونیک 

مورد استفاده قرار گیرند« بحث خواهیم کرد. 
رویکرد این مقاله، با نگرشی شخصی و نگاه به آینده در حوزه 
زیست الکترونیک بوده و مقاله ای مروری محسوب نمی شود. 
هدف مقاله، تنها انتشار لیســت کاملی از مراجع نیست، لذا 
خواننده به منظور مرور و بررســی موارد ذکر شده، به منابع 
و یا حتی در مواردی، به خود این مقاله نیز ارجاع داده شــده 
است. بنابراین در این مقاله تنها به تعداد کمی از مواد آلی به 
عنوان نمونه اشاره شــده تا اطالعات مهم خواص کلی مواد 
الکترونیک آلی به عنوان نکات آموزنــده در اختیار خواننده 
قرار گیرد. اکثر مثال های ذکر شده نیز عمدتاً محصول کار و 
تالش گروه های تحقیقاتی نویسندگان مقاله حاضر بوده که به 
روشنی منعکس کننده این حقیقت است که »آنچه ما دیگران 
را به آن توصیه می کنیم، خود نیز انجام می دهیم«. سعی ما بر 
استفاده نکردن از لغات و اصطالحات خاص بوده است تا این 
مقاله بتواند برای طیف وسیعی از مخاطبان مورد استفاده قرار 

بگیرد. امیدواریم در این امر افراط به خرج نداده باشیم.

مقدمه

مقاالت
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با فرض در نظر گرفتن کاربردهایی جدید برای دسته ای خاص 
از مواد، روشــی سودمند برای دســتیابی به این کاربردهای 
فرضی، تحلیل مشخصه های مواد و یافتن پاسخ این پرسش 
است که »چگونه این مواد با الزامات این کاربردها مطابقت پیدا 
می کنند؟« مقایسه بین مواد آلی و سیلیکون )ماده شاخص در 
صنعت الکترونیک( در حوزه زیست الکترونیک آلی می تواند 
بسیار حائز اهمیت باشد. شکل 1 شمایی از ساختار سیلیکون 
و فیلم پلیمری مزدوجی مانند پلی)4،3-اتیلندیاکسیتیوفن( 
)PEDOT( 10را نشــان می دهد که در تماس با یک محلول 
الکترولیتی قرار دارد. همان طور که در این شکل نشان داده 
شده اســت، می توان هر کدام از این دو ماده را به صورت یک 
نیم رسانای نوع p در آورد: ســیلیکون را با دوپ کردن بور و 
 .)PSS(11 )را با افزودن پلی)استیرن ســولفونات PEDOT
سیلیکون متشکل از شــبکه ای از پیوندهای کواالنسی است 
که هر اتم، الکترون های ظرفیت خود را با چهار اتم همسایه 
به اشــتراک می گذارد. در مقابــل، مواد آلــی از بلوک های 
ماکرومولکول تشکیل شده اند که در درون هر کدام از بلوک ها، 
اتم ها با پیوند کواالنسی به یکدیگر متصل شده اند. الزم به ذکر 
اســت که بین بلوک ها برهمکنش ضعیف واندروالسی وجود 
دارد و در مواد دوپ شده، برهم کنش الکتریکی نیز حکم فرما 
است. برهم کنش های واندروالسی موجود در مواد آلی، نقش 
تعیین کننده ای در میزان نرمی یا سختی ماده ایفا می کند و 
وجود این نوع برهم کنش ها، نرم بودن ماده را به همراه دارد. 
لذا از آنجایی که سیلیکون فاقد برهم کنش های واندروالسی 
است، ســختی آن نیز بسیار باال می باشــد. به دلیل این نوع 
آرایش خاص اتمی یا ملکولی است که خواص و مشخصه های 
بارز مواد آلی توسعه می یابند. اولین خاصیت این مواد، امکان 
اجرای اصالح آسان شیمیایی اســت. به کمک شیمی آلی، 

امکان اصالح ســاختار بلوک های مولکولی با دقت بسیار باال 
وجود دارد. از طرف دیگر، می توان عاملیت12 ماده را با تغییر 
 )π( ساختار زنجیره اصلی متشکل از پیوندهای مزدوج پای
و یا گروه های فرعی متصل به آن، کنتــرل نمود که این امر 
موجب تغییر در خواص اپتوالکترونیک، مکانیکی و یا زیستی 
وابسته به آن می شــود. به عالوه، امکان تشکیل ساختارهای 
مختلــف )از تک کریســتال ها گرفته تا انــواع پیچیده ای از 
ساختارها نظیر کامپوزیت های نامنظم و هیدروژل ها( از طریق 
بلوک های مولکولی مزدوج اولیه وجود دارد. دومین ویژگی 
بارز، امکان انجام فرایند های دماپایین بر روی این مواد است. 
حرارت مالیم می تواند بر برهم کنش های ضعیف موجود بین 
بلوک های مولکولی غلبه کند )اغلب در مولکول های کوچک(، 
و یا در حالل )اغلب در پلیمرها( و فیلمی از بخار و یا محلول 
می تواند روی طیف گســتردهای از زیرالیه ها رسوب کند. 
ویژگی بارز سوم، غیر قابل اکســایش بودن سطوح مواد آلی 
پوشیده شده با الکترولیت آبی اســت. در طرحواره ای که در 
شکل 1 آمده است فرض بر این است که کریستال سیلیکون 
به صورت کلیواژ شکسته و سطح آن در معرض اتمسفر قرار 
گرفته است. لذا یک الیه اکسیدی روی سطح آن رشد کرده 
است. در مقابل، سطح ماده آلی هیچ نشانه ای از شکسته شدن 
پیوند کواالنسی را از خود نشان نداده و غیرقابل اکسایش است. 
مواد آلی نیز می توانند در تماس مســتقیم با محیط زیستی 
قرار گیرند. همین ویژگی در مواد آلــی، فرصت های ویژه و 
مهمی را در حوزه زیســت الکترونیک به وجود آورده است. 
مشحضه چهارم مواد آلی، تاثیر مثبت آنها در انتقال پربازده 
یون ها در دمای اتاق است. فضای نسبتاً زیاد بین مولکول ها و 
وجود برهم کنش ضعیف واندروالسی بین آنها، حرکت آزادانه 
یون ها را در درون فیلم آلی امکان پذیر می ســازد. به عالوه، 

فیلم های آلی هیدروفیلیک یا دوخصلتی13 می توانند آب را 
در خود ذخیره کرده و متورم شــوند. با این کار، زمینه برای 
انتقال یون ها در داخل ماده آلــی افزایش می یابد )این مورد 
در ادامه به تفضیل مورد بحث قــرار خواهد گرفت(. آخرین 
خاصیتی که به بررســی آن خواهیم پرداخت، تطبیق سریع 
ساختار ماده آلی با برانگیختگی الکترونی14 احتمالی در سیستم 
زیست الکترونیکی است15. در سیلیکون، وجود بار الکتریکی 
تغییرقابل مالحظه ای را در شــبکه ایجــاد نمی کند؛ زیرا در 
شبکه سیلیکون، اتم ها با آرایشی سه بعدی به یکدیگر متصل 
شــده اند. در مقابل، حذف یک الکترون از زنجیره تیوفین16 
موجب استحاله ساختاری بخشی از زنجیره پلیمری از ساختار 
آروماتیک17 به ساختار کینوئید18 می شود )شکل 1 را ببینید(. 
هنگامی که عملیــات دوپینگ ماده آلــی در داخل محلول 
الکترولیت انجام می شود، جذب و یا آزادسازی یون ها می تواند 
تغییرات ابعادی زیادی را در فیلم آلی به وجود بیاورد. در نتیجه، 
دوپینگ الکتریکی نه تنها خواص الکتریکــی فیلم را تغییر 
می دهد بلکه تاثیر چشم گیری در طول صفحه دارد. مطالعات 
اخیر نشــان می دهند که تغییرات به وجود آمده در خواص 
مکانیکی و اپتیکی در عملیات دوپ کردن، مزیت های زیادی را 
به همراه دارد که از جمله آنها می توان به ساخت نمایشگرهای 
الکتروکرومیک19 و عملگرهای مکانیکــی20 برای کاربرد در 
ماهیچه های مصنوعی اشــاره کرد. در بحث فوق، ما تصویر 
جامعی از موضوع را به تصویر کشیدیم. مواد آلی خواص دیگری 
نیز دارند که آنها را از سیلیکون متمایز می کند: مانند خواص 
مکانیکی ضعیفی که از خود نشان می دهند. اما این ویژگی به 
طور کلی در حوزه زیست الکترونیک کاربرد چندانی ندارد و 
نیازمند بررســی در یک کاربرد خاص است. در ادامه، هر یک 
از خصویات ذکر شده را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.

دلیل استفاده از مواد آلی

شکل 1. شمایی از ساختار اتمی سیلیکون به عنوان یک 
نیمه رســانای غیرآلی، و پلیمــر PEDOT به عنوان یک 
نیم رســانای آلی، در تماس با یک الکترولیت آبی. فرض 
می شود که یون آب پوشیده در هر دو حالت یکسان است. 
این طرحواره ها نحوه فعالیــت دوپنت های نوع p در یک 
نیم رسانا، اتم بور در ســیلیکون، و PSS در PEDOT را 

نمایش می دهند. 
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دو خاصیت غیر قابل اکسایش بودن ســطح و امکان انتقال 
یونی، از جمله مزیت های اساســی مواد الکترونیک آلی در 
حوزه زیست الکترونیک به شــمار می رود که مبادله یون ها 
بین محیط زیســتی و حجم ماده الکتریکــی را امکان پذیر 
می سازند. این امر بدان معنی است که نه تنها سطح فیلم بلکه 
تمامی حجم آن در برهم کنش با محیط زیستی نقش دارد. 
امروزه این ویژگی مواد الکترونی آلی منجر به تولید حسگرها 
و محرک های زیستی شده است. موضوع بیان شده را در قالب 
ادواتی مانند ترانزیستور الکتروشیمیایی آلی )OECT( و پمپ 

یونی الکترونی آلی )OEIP( به بحث می گذاریم.
یکی از کاربردهای برجسته حوزه زیست الکترونیک، استفاده 
از ترانزیستورها به منظور ضبط فعالیت الکتریکی نورون های 
عصبی اســت. پیتر فرومهرز21 و همکارانش برای اولین بار از 
این ظرفیت اســتفاده کردند. به منظور تشریح بیشتر بحث، 
ابتدا توجه شما را به بخشی از ســیلیکون در شکل 1 جلب 
می کنیم. در این شکل، اکســید به عنوان یک مانع فیزیکی 
بین یون های موجود در الکترولیت و سیلیکون عمل می کند. 
با اعمال پتانسیل بین الکترود و سیلیکون، انباشت یونی در 
سطح الکترولیت و یا ســطح اکسید صورت می گیرد و منجر 
به ایجاد یک میــدان الکتریکی می شــود و حالت دوپینگ 
سیلیکون را از طریق مکانیزم اثر میدان تغییر می دهد. در یک 

ترانزیستور، ما جریانی را اندازه گیری می کنیم که در داخل 
سیلیکون شارش می یابد و شدت این جریان نشان از وجود یک 
میدان الکتریکی در فصل مشترک سیلیکون- حسگر دارد. 
از طرف دیگر، با آغاز فعالیت یــک نورون عصبی در نزدیکی 
سطح، جریانی از یون ها به وجود می آید و همین جریان یونی 
باعث تغییر در میدان الکتریکی و در نتیجه جریان خروجی 
میشود. بدین وسیله، می توان فعالیت یک نورون را توسط یک 
ترانزیستور آشکارسازی نمود. در این حالت، برهم کنش بین 
ماده الکتریکی و محیط زیستی با حضور یک نارسانا محدود 
میشود. بیشــترین تغییرات در حالت دوپینگ سیلیکون، با 
ماکزیمم تعداد یون هایی که می توانند در سطح الکترولیت و 

یا اکسید انباشته شوند، تعیین می شود.
حال اگر فــرض کنیم که مــا قادر به حذف الیه اکســیدی 
هستیم و به یون ها اجازه نفوذ در حجم نیمه رسانا را می دهیم، 
در این حالت، ابزار الکترونیکی ســاخته شــده، ترانزیستور 
الکتروشیمیایی آلیOECT( 22( نام خواهد داشت. این وسیله، 
اولین بار توسط مارک رینگتون23 و همکارانش در سال 1984 
اختراع شده است. OECT از یک الیه نیمه رسانا آلی به عنوان 
کانال رسانایی استفاده می کند و از جمله مزیت های آن، نبود 
الیه اکسیدی در سطح مشــترک با الکترولیت، قابلیت ماده 
آلی برای انتقال یون ها، و ایجاد یک برهم کنش ســه بعدی با 

محیط زیستی است. در این تجهیزات، یون های الکترولیت، 
درون حجم فیلم پلیمری نفــوذ می کنند و موجب تغییر در 
میزان رسانایی آن می شوند. ما اخیراً نشان داده ایم که ادوات 
OECT، عملکــرد بهتری در اندازه گیری نوســانات کوچک 
پتانسیل الکترولیت، در مقایسه با ترانزیستورهای اثر میدان، 

از خود نشان می دهند.
ما از این ویژگی، برای ضبط فعالیت مغز موش صحرایی مبتال 
به صرع بهره گرفته ایم؛ بدین صورت که آرایه های همسانی 
از OECT را بر روی ســطح مغز قرار داده و نشــان دادیم که 
می توان فعالیت مغز را با نســبت خاصی از سیگنال به نویز 
اندازهگیری نمود )شکل 2(. این بدین معنی است که ادوات 
OECT قادر به شناسایی فعالیت سطح پایین مغز هستند. این 
در حالی است که الکترودهای سطحی تنها قادر به شناسایی 
جزئی فعالیت های مغزی هســتند. بنابراین آرایه های ســه 
بعدی ترانزیســتورهای آلی می توانند کاربردهای مهمی را 
در زمینه بالینــی و به خصوص بیماری صــرع فراهم کنند؛ 
چرا که شناســایی مناطق تولید کننده نوسانات با فرکانس 
باال یا مناطق مســتعد حمله برای تشــخیص، امری حیاتی 
محسوب می شود. در یک دســتگاه OECT، یون ها از سمت 
الکترولیت وارد فیلم پلیمری شــده و شدت جریان حفره را 
تغییر می دهنــد. عکس این مطلب نیز صادق اســت؛ یعنی 

سطوح غیرقابل اکسایش و انتقال یونی

شکل 2. )الف( تصویر نوری آرایه ای از الکترودها و ترانزیستورهای الکتروشیمیایی آلی که بر روی یک قشر حسی-جسمی در مغز 24 قرار داده شده اند: )ب( جزئیاتی از ساختار 
الکترود و ترانزیستور؛ )ج( نتایج ثبت شده توسط ترانزیستور الکتروشیمیایی آلی )قرمز( و الکترود مورد استفاده.

مقاالت
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سال اول   شهریور 1395  شماره  8

شــارش جریان حفره به داخل فیلم پلیمری موجب پس زده 
شدن یون ها از فیلم به ســمت الکترولیت خواهد شد. در این 
حالت، این وسیله OEIP نام دارد و این موضوع به تازگی توسط 
مگنوس برگرن25 و همکارانش آزمایش شده است. اساس این 
 PEDOT وسیله، انتقال الکتروفورتیک26یون ها در حجمی از فیلم

است و لذا به یک سطح غیرقابل اکســایش و انتقال حجمی 
یون ها نیاز دارد )یون ها توســط یک منبع مشــخص تامین 
می شود تا از کمبود یون جلوگیری شود(. اخیراً ادوات OEIP به 
صورت درون تنی به عنوان انتقال دهنده های پیام های عصبی و 
یا کنترل کننده میزان شنوایی آنها مورد استفاده قرار گرفته اند. 

چنین تجهیزاتی می توانند تاثیر شگفتی بر علم پزشکی داشته 
باشــند که به عنوان نمونه می توان به پتانسیل دارورسانی با 
دقت زمانی و مکانی عالی اشــاره کرد. در واقع، این تجهیزات 
می توانند اندام یا عضو خاصی از بدن را نشــانه گیری کرده و 
دارو را تنها در مکان و زمانی که مورد نیاز است تحویل دهند.

در پاراگراف های قبلی، در مورد کاربردهایی صحبت کردیم 
که در آنها، ابزار الکترونیک آلی، رویدادهای زیستی را از طریق 
تبادل یون ها با محیط زیســتی، ثبت و شبیه سازی می کند. 
در سطح باالتر، می توان تغییرات به وجود آمده در فیلم آلی 
را، نتیجه ای از فرآیند تبادل یونی دانست. همان طور که در 
شکل1 اشاره شده است، دوپینگ در مواد آلی همراه با بازآرایی 
 )π( در طول زنجیره اصلی متشکل از پیوندهای مزدوج پای
انجام می شود و این امر بر گســتره ای از خواص مانند انرژی 
سطحی تاثیرگذار است. چگونگی اســتفاده از این پدیده در 
کنترل رفتار سلول توسط رابرت لنگر27 و همکارانش به تصویر 
کشیده شد. آنها دو فیلم پلیمری رســانا را آزمایش کردند. 
یکی از آنها از نظر الکتروشیمیایی در حالت اکسایش یافته و 
دیگری در حالت کاهش یافته بود. سپس لنگر و همکارانش 
سلول های پســتانداران را بر روی آنها کشت دادند. مشاهده 
آنها نشان می داد که سلول هایی که روی فیلم اکسایش یافته 
قرار داشتند، به ســطح زیرالیه چسبیده  و به صورت طبیعی 

در سطح آن رشد کرده اند؛ این در حالی بود که هیچ تماسی 
بین فیلم و سلول ها در صورت اســتفاده از فیلم کاهش یافته 
مشاهده نشد. این نتایج نشان دادند که عالوه بر چسبندگی، 
حالت اکســایش یا کاهش نیز بر توانایی سلول ها برای سنتز 
DNA تاثیرگذار است. در آزمایشی مشابه، از اکسید ایندیوم 
قلع به جای پلیمر رســانا اســتفاده شــد و هیچ تغییری در 
چسبندگی سلول مشاهده نگردید. این موضوع نشان می دهد 
که الیه آلی، نقش مهم و فعالی را در تنظیم فرآیندهای زیستی 
ایفا می کند. تاکنون منشا این پدیده به طور واضح درک نشده؛ 
اما امکان فعال کردن یک ســلول از نظر الکتریکی، موضوع 
بسیار قابل توجهی در زمینه مهندسی بافت محسوب می شود؛ 
زمینه ای که هدف آن کنترل چسبندگی سلول، تمایز سلولی، 
و انباشت ســلول به بافت ها با فراهم نمودن محرک مناسب 
اســت. اخیراً ما به همراه همکارانمان در دانشگاه کرنل28، به 
بررسی آرایش فضایی )کانفورماسیون مولکولی( پروتئین روی 
PE-  سطوح پلیمرهای رسانا پرداختیم. دستگاهی مبتنی بر

DOT ساختیم که می تواند زنجیره پیوسته ای از محیط های 
میکرومقیاس را به وجود آورد که حالت اکســایش-کاهش 
پلیمرهای رســانا در هر یک از این محیط ها به طور جزئی با 
یکدیگر متفاوت باشند. فیبرونکتین29 را )که پروتئین مهمی 
در چسبندگی سلول ها به شمار می رود( بر روی این تجهیزات 
کشت دادیم و نشان دادیم که آرایش فضایی )کانفورماسیون 
مولکولــی( آن تغییر پیــدا می کند به طوری کــه خود را در 
گرادیان نمودار شکل 3 نشــان می دهد. این موضوع اهمیت 
آماده سازی سطوح ماکروسکوپی را به وضوح نشان می دهد به 
طوری که میتوان با اعمال پتانسیل مناسب به آرایش فضایی 
دلخواه پروتئین دست یافت. از این موضوع می توان به عنوان 
ابزاری جهت انجام تحقیقات زیست پزشــکی استفاده نمود. 
اخیراً کلودیا فیشــبک30 و همکارانش ســازوکار استفاده از 
مورد ذکرشده را برای نشان دادن این امر که »آرایش فضایی 
فیبرونکتین، قابلیت رگ زایی31 سلول های سرطانی را کنترل 

می کند« به تصویر کشیده اند.

انطباق ساختار مواد آلی با برانگیختگی الکترونی

شکل 3. )الف( شمایی از ساختار یک سیستم که منجر به ایجاد گرادیان های اکسایش-کاهش در فیلم PEDOT می شود؛ و )ب( آرایش های فضایی مختلف پروتئین 
فیبرونکتین که با استفاده از روش های تصویربرداری نوری به دست آمده اند.
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قابلیت انجــام فرآیندهای دمــا پاییــن و عملیات اصالح 
شیمیایی آسان، از مهم ترین مشخصه های بارز مواد آلی به 
شمار می رود. از این دو ویژگی، بیشتر در زمینه هایی مانند 
دیودهای گسیل نوری و ســلول های خورشیدی استفاده 
می شــود تا دسترســی به ویژگی هایی مانند هزینه تولید 
پایین، و جذب-دفع طیف اپتیکی قابل تنظیم امکان پذیر 
شــود. این خواص در حوزه زیســت الکترونیک نیز کاربرد 
دارند. فرآیندهــای دماپایین، امکان تولیــد تجهیزاتی با 

قابلیت های جدید را فراهــم می کنند؛ برای نمونه می توان 
به ترانزیستورهایی اشــاره کرد که بر روی الیاف بافته شده 
قرار داده می شوند. به عالوه، این ویژگی امکان حفظ اجزای 
زیستی در طول تولید دســتگاه را نیز فراهم می کند. برای 
نمونه می توان به کارهای لویسا تورسی32 و همکاران اشاره 
کرد. آنها نشــان دادند که می توان الیه هــای آلی را بدون 
تخریب، بر روی الیه های زیســتی نفوذپذیر رســوب داد. 
این امر زمینــه را برای ایجاد الگوی جدیــدی در طراحی 

حسگرهای زیســتی فراهم می کند؛ بدین صورت که الیه 
زیســتی لزوماً آخرین الیه رسوب داده شــده نیست؛ اما 
می تواند به منظور بیشــینه کردن انتقال اجزای زیســتی 
در منطقه ای خاص درون تجهیز مورد استفاده قرار گیرد. 
همچنین، قابلیت اصالح زیستی مواد فعال، امکان تنظیم و 
کنترل زیست تخریب پذیری ماده را فراهم می کند. می توان 
این کار را با قرار داد ن واحدهایی در طــول زنجیره اصلی 

پلیمر مزدوج انجام داد.

فرآیند و اصالح آسان

ده ســال آینده، چه ارمغانی برای حوزه زیســت الکترونیک 
خواهد داشت؟ قطعا حجم عظیمی از کارهای پژوهشی وجود 
دارد که باید انجام شــود؛ هم در درک موضوعات بنیادین و 
هم در ارتقا بخشــیدن به کاربردهای اولیه. در درک مفاهیم 
بنیادین، اولین موضوعــی که باید به آن توجه ویژه شــود، 
مساله انتقال یون در مواد الکترونیک آلی است؛ زیرا این مواد، 
قلب حوزه زیست الکترونیک آلی محسوب می شوند. چالش 
کلیدی در این موضوع، وجود هر دو حامــل الکترون و یون 
است که بر اساس آنها، شــیوه های نوینی مانند اندازه گیری 
رسانایی و طیف سنجی امپدانس مطرح می شوند، به طوری که 
تفسیر نمودن آنها نیز بســیار دشوار است. توسعه روش های 
جدیدی که اطالعات تکمیلی را در مــورد یک نمونه فراهم 
کنند، جهت کمک به تفکیک ســهم الکترون ها و یون ها در 
فرآیندهای الکترونیکی ضروری به نظر می رسد. در راستای 
دستیابی به این هدف، ما اخیراً آزمایشی را موسوم به »جبهه 
پیش رونده33« جهت اندازه گیــری تحرک پذیری یون های 
تزریق شده به فیلم PEDOT:PSS از طریق یک الکترولیت 
آبی انجام دادیم. نتیجــه این آزمایش حاوی نکات بســیار 
آموزندهای بود. از جمله آنها می توان به یکسان بودن میزان 
تحرک پذیری یون ها در محیط آبی اشاره کرد. این نتیجه، با 
تورم بسیار زیاد فیلم پلیمری در اثر جذب آب و این واقعیت 
که »ایجاد اتصــاالت عرضی در فیلم های پلیمــری، تورم و 
تحرک پذیری یون هــا را کاهش می دهد« نیز ســازگار بود. 
این یافته ها به قانونی جدید در طراحی مواد مهندســی و در 
حوزه زیســت الکترونیک اشــاره دارد: »به حداکثر رساندن 
جذب آب«. الزم به ذکر اســت کــه تحرک پذیری حفره در 
PEDOT خیلی تحت تاثیر جذب آب قرار ندارد و این حقیقتی 
است که تاکنون به خوبی درک نشده است. مطالعات بر روی 
موضوعات جذاب یاد شده نه تنها درک ما از انتقال بار در مواد 
آلی را بهبود می دهد، بلکه منجر به توسعه موادی می شود که 
توانایی باالیی برای قرارگیری در معرض شــارش یونی و در 
محیط زیستی دارند. این حوزه، زمینه مناسب و گسترده ای 
را برای شــیمیدانان برای پژوهش های آتی فراهم می کند. 
مطالعات نسبتاً کمتری بر روی سنتز مواد زیست الکترونیک 
آلی نسبت به ادوات الکترونیک آلی و مواد زیست الکترونیک 
آلی مرسوم و سنتی انجام شده است. بیشتر مواد مورد استفاده 
در حوزه زیست الکترونیک، قدمتی در حدود یک یا دو دهه 
دارند که تغییرات زیادی در آنها رخ نداده است و چون از لحاظ 
تجاری قابل دسترس هستند، به راحتی به مصرف می رسند. 

کاربردهای دیگری نیز برای این دســته از مــواد وجود دارد 
که از جمله آنها می توان به باتری ها، ســلول های سوختی و 
تجهیزاتی اشاره کرد که نیازمند ترکیبی از انتقال الکترونی 

و یونی هستند.
حوزه دومی که تحقیقات بنیادین بر روی آن متمرکز هستند 
و به عنوان قلب علم مواد از آن یاد می شــود، ســاختار فصل 
مشترک بین مواد آلی و الکترولیت ها است. به عنوان نمونه، 
 PSS به داشتن الیه باالیی غنی از ،PEDOT:PSS سیستم
در شرایط خشک شهرت دارد که همین امر نشان می دهد که 
سطح این سیستم به شدت اسیدی است. با این حال، به نظر 
نمی رسد اسیدی بودن سطح این ماده، برای انواع سلولی که 
قرار است بر روی آن چســبیده و رشد کنند، مشکلی جدی 
باشد. اما تاکنون به خوبی درک نشــده است که اگر سطح، 
میزان زیادی الکترولیت جذب کند، چه تغییراتی در آن رخ 
می دهد. از جمله فاکتورهای مجهول دیگر می توان به ترکیب 
و ساختار پروتئین های جذب شــده ECM )ماتریس خارج 
سلولی34( و همچنین اندازه شکاف بین سلول و سطح ماده آلی 
اشاره کرد. کنترل مورد دوم، در ضبط الکتریکی و تجهیزات 

شبیه سازی بسیار حائز اهمیت است.
عالوه بر خواص الکتریکی و ســاختار، حوزه سومی که توجه 
بسیار زیادی را به خود جلب کرده است، فیزیک و مهندسی 
تجهیزات اســت که در آنها از تلفیق جریان های الکتریکی و 
یونی استفاده می شــود. از مهم ترین و جدیدترین تجهیزات 
یاد شــده می توان به OECTs و OEIPs اشــاره کرد که به 
دلیل نوظهور بودن، محدودیت های کار با آنها هنوز به خوبی 
استخراج نشده است. مثال دیگر، ادواتی هستند که بر اساس 
تحریک یک فعالیت زیستی توسط یک عامل خارجی مانند 
نور کار می کنند. این ادوات پتانســیل زیــادی برای کاربرد 
در پروتزهای بینایــی دارند. در یک ســیاهرگ، تجهیزاتی 
که تحریک های الکتریکی را بــه مکانیکی تبدیل می کنند، 
فرصت های زیادی در زمینه زیست شناسی )به عنوان نمونه، 

در دارورسانی هدفمند( فراهم می کنند. 
تاکنون حوزه زیست الکترونیک آلی درصدد اثبات اصول اولیه 
خود بوده اســت که از مهم ترین آنها می توان به کاربردهای 
متنوع در علم زیست شناســی )از مولکول های منفرد مانند 
DNA گرفته تا اندام هــای پیچیده مانند مغز( اشــاره کرد. 
اگرچه ممکن اســت زیســت الکترونیک آلی با حرکت این 
حوزه در مسیر تکامل خود، مقداری از مسیر اصلی پیش بینی 
شده منحرف شــود، ولی می توان با بهره گیری از برنامه های 

عمیق تر، ابزارهای منحصربه فرد، تجهیزات، و توســعه مواد 
الکترونیک آلی، آن را جبران نمود تا بدین وسیله شاهد ورود 
این حوزه در سیستم های زیستی و پاسخ به پرسش هایی که 
تابحال بی جواب ماندهاست، باشــیم. بنابراین اولین کاربرد 
چه می تواند باشــد؟ نباید فراموش کنیم که نبود هیچ گونه 

کاربردی در یک حوزه نوپا، آن را محکوم به فنا خواهد کرد. 
به عنوان اولین کاربرد می توان به تشــخیص آزمایشــگاهی 
بیماری ها اشاره کرد. در حوزه تشخیص آزمایشگاهی، مواد 
الکترونیک آلی می توانند عملکــردی بهتر با هزینه  پایین تر 
نســبت به فناوری های موجود داشته باشــند. در برخی از 
بازه های زمانی، تحوالت عظیمی در این حوزه به وجود آمده 
است: طبق آیین نامه تحقیقاتی، سمیت بیش از 30000 ماده 
شیمیایی تولیدشده یا واردشده به اتحادیه اروپا )بالغ بر یک 
تن در سال( نیازمند ارزیابی و مطالعه تکمیلی است، زیرا به 
نظر می رسد که عامل بسیاری از بیماری ها و اختالالت از جمله 
زوال عقل، سموم موجود در محیط زیست است. بنابراین، نیاز 
شــدیدی به ارتقای تکنیک های غربالگری پربازده احساس 
می شود. از سوی دیگر، در بسیاری از کشور ها، بخش نامه ها 
و دستورالعمل هایی در راستای توسعه شیوه های جایگزین 
برای آزمایش بر روی حیوانات وجود دارد که سازگار با اصل 
3R )اصالح، جایگزین، کاهش(35 است. بنابراین، کشت سلول 
و تشخیص های مبتنی بر بافت، از اولویت های اصلی بررسی و 

پژوهش می باشند. 
آرایه های میکروالکترودی )MEAs( طال یا پالتین، نمونه ای 
از کاربردهای یاد شده در این زمینه هستند که فعالیت های 
سلولی در محیط کشت یا بافت را تحت کنترل و نظارت قرار 
می دهند. هر آرایه میکروالکترودی، بــا قیمتی حدود 100 
یورو به فروش می رسد که بیشتر مصرف کنندگان را ترغیب 
به استفاده از آنها می کند. اخیراً الکترودهای پلیمری رسانا به 
منظور کاهش امپدانس در سطح مشترک با الکترولیت و ارائه 
عملکردی بهتر در زمینه ثبت الکتریکی معرفی شده اند. چاپ 
آرایه های میکروالکترودی از جنس پلیمرهای رسانا بر روی 
پالســتیک، هزینه ای کمتر از یک یورو دارند و همین قیمت 
پایین، این تجهیزات را به کاالهایی مصرفی تبدیل می کند. 
از طرف دیگر، توســعه این آرایه ها فرصت های بسیاری را در 
محیط بدن به وجود آورده اســت. برای مثال، از این ادوات 
می توان در دوره کوتاه مدت به عنــوان ابزاری برای پژوهش 
در زمینه حیوانــات و در بلند مدت به عنــوان ابزاری برای 
کاربردهای بالینی استفاده کرد. حداقل یک شرکت کوچک 

تصویری از آینده
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وجود دارد که در زمینه استفاده از الکترودهای رسانای پلیمری 
در محیط های الکتروفیزیولوژیکی و توسعه آنها فعالیت می کند. 
در آینده، ترانزیستورها از قابلیت ثبت اطالعات با کیفیت باالتر 
برخوردار خواهند بود و حسگرهای زیســتی با فراهم کردن 
اطالعات اضافی منجر به تولید محصــوالت برتر درون تنی و 

برون تنی خواهند شد.
ارزیابی خــواص نفوذی تک الیه هــای ســلولی و بافت ها با 
کاربردهای بالقوه در داروسازی، سم شناسی و امنیت غذایی، 
مثال دیگری از کاربردهای زیست الکترونیک آلی در تشخیص 
آزمایشگاهی است. به منظور دستیابی به این هدف، ما اخیراً 
گزارشــی از کاربرد ترانزیستور های الکتروشــیمیایی آلی36 
)OECT( در انتقــال درون ســلولی37 یون هــا در بافت های 
پوششی38 ارائه دادیم. در این گزارش با استفاده از مدل دستگاه 
گوارش نشــان دادیم که حساســیت OECT به جریان های 
کوچک یونی می تواند به تشــخیص نفوذ یونی در بافت مانع 
کمک کند. فرصت های زیادی برای توسعه ابزارهای پزشکی 

وجود دارد؛ ابزارهایی که به دنبال کنترل دینامیک محیط های 
میکرومقیاس بوده و کاربردهای جدیدی را در زیست شناسی 
به وجود می آورند. دســتگاهی که آرایــش فضایی پروتئین 
فیبرونکتین را کنترل می کند نمونه ای از این ابزارها اســت. 
از طرف دیگر، گروهی از حســگرهای زیستی در حال توسعه 
برای کاربردهایی هســتند که گســترهای از تشخیص های 
پزشکی تا حفاظت از محیط زیســت را در بر می گیرند. البته 
توجه به یک نکته مهم بســیار ضروری است: سیلیکون یک 
رقیب سرسخت برای مواد زیســت الکترونیک آلی به شمار 
می رود. توسعه فناورانه ســیلیکون به حدود شش دهه پیش 
باز می گردد و می تواند به ســرعت محبوبیــت عمومی قابل 
قبولی را برای خود به دست آورد. جان روگرز 39 و همکارانش 
در چندین سال گذشته به خوبی این موضوع را نشان دادند که 
ادوات پایه ســیلیکون می توانند از نظر مکانیکی انعطاف پذیر 
باشــند و در تماس با پوست ســازگار بوده و حتی خاصیت 
زیست تخریبپذیری نیز از خود نشــان دهند. این ویژگی ها 

مســیر تولید تجهیزات مبتنی بر مواد آلی با خواص منحصر 
به فرد )کنترل الکتریکی چسبندگی و عملکرد سلول( و بهترین 
عملکرد را هموار می کنند؛ حوزه های جدید، پیشرفت های اخیر 
را مرهون سیلیکون هستند. فیلم های نانوکریستالی غیرآلی 
می توانند یون هایی را از یک الکترولیت جذب کنند و مشابه 
با فیلم های آلی، حالت دوپینگ خود را تغییر دهند. تاکنون 
کاربرد این مواد در حوزه زیســت الکترونیک به طور گسترده 
کشف نشده است، اما انتظار می رود که ادوات الکتروشیمیایی 
غیرآلی، خصوصیاتی مشابه با مواد آلی داشته باشند. بحث های 
جذابی که مطرح می شود این است که »راندمان نهایی چنین 
دستگاه هایی چقدر می تواند باشد و چه شباهت ها و تفاوت هایی 
بین آنها و مواد آلی وجود دارد؟«. با این حال، انتظار داریم که 
مواد آلی، نقش برجســته ای برای کاربردهای زیستی داشته 
باشند به طوری که این مواد طیف گستردهای از خواص مورد 
نظر برای کاربردهای زیســتی را پوشــش می دهند و چنین 

انطباقی در هیچ دسته دیگری از مواد مشاهده نمی شود.

امیدواریم دستورالعمل های عملی متعددی را منتشر کنیم 
که در آنها، به بیان تجربیات خودمان درباره این موضوع که 
»چگونه تحقیق در این زمینه را شــروع کنیم؟« بپردازیم. 
تصور وجود همکاری بین رشته ای برای آن دسته از افرادی 
که در حوزه الکترونیک آلــی فعالیت می کنند، چندان دور 
از ذهن نیســت. در واقع، حوزه الکترونیــک آلی حوزه ای 
است که بر مبنای همکاری بین شیمیدان ها، فیزیکدان ها، 
دانشمندان و مهندسین مواد تعریف می شود. همچنین، از 
برخی می شنویم که عالقمند به حوزه زیست الکترونیک آلی 
هستند، اما نگران اطالعات کم خود در زمینه زیست شناسی 
می باشند. دو نفر از ســه نویســنده این مقاله، با اطالعات 
غیرحرفــه ای از زیست شناســی کار خود را آغــاز کردند. 
آنچه اهمیت دارد ایجاد رابطه کاری مناســب با گروه های 
زیست شناسی اســت. بدترین روش کار، فعالیت به صورت 
انفرادی و بدون کمک گرفتن از متخصصین علوم زیســتی 
است. این احتمال هم وجود دارد که رویکرد یاد شده منجر 
به نتایجی می شــود که هیچ ارتباطی با کاربردهای اصلی 
ندارد. برای مثال، یک دانشــمند فیزیک که روش جدیدی 
را برای آشکارسازی DNA ابداع کرده اســت، نباید از یک 
متخصص بالینی انتظار داشته باشد که با تعداد سیستم های 
تشــخیصی DNA، عملیــات خارق العاده ای انجــام دهد. 
زیست شناسان و متخصصان بالینی، تمایل بسیار زیادی به 
استفاده از شیوه های جدید برای مطالعه سیستم های مورد 
عالقه شــان دارند. این امر با توجه به سطح اعتبار و صحت 
سنجی مورد نیاز برای یک ابزار جدید و نوظهور، قابل درک 
است؛ بدین معنی که برای ارزشمند بودن یک ابزار جدید، 

داشتن مزیت های نسبی ضروری اســت. زیست شناسان، 
طرز فکر متفاوتی نسبت به دانشمندان فیزیک یا مهندسان 
در حل مســائل دارند. این افــراد به نــدرت رویکرد و دید 
سیستمی به قضیه دارند و اغلب بر بخش های کوچکی مانند 
برهم کنش های موجود بین پروتئین ها یا مولکول ها تمرکز 
می کنند. همچنین زیست شناســان باید با حجم عظیمی 
از پارامترهای موجود در هر آزمایش رو به رو شــوند. برای 
حل این موضوع، آزمایش های تجربی می بایست به صورت 
کنترل شده انجام شــوند و هر تغییری در پارامترها با ثابت 
نگه داشتن تمامی شرایط انجام شــود )یعنی یک وضعیت 
کاماًل خاص و مورد نظر محقق بررســی می شود(. در عمل، 
دانشمندان فیزیک و مهندسان تمایل به انتخاب رویکردی 
کاماًل متفاوت دارند: آنها عمومــاً آزمایش های تجربی را با 
تعداد بســیار محدودی از متغیرها انجــام می دهند. وجود 
چنین تفاوتی در رویکرد متخصصین رشــته های مختلف 
بدین معنی است که ارتباط بین رشته های علمی می تواند 
با چالش های بزرگی همراه باشد. در کنار مشکالت موجود 
در زمینــه اصطالحات و کلمات اختصاری، مشــکل دانش 
پایه و طراحی آزمایش نیز وجود دارد. بر اســاس تجربه ما، 
آنچه بسیار حائز اهمیت است این است که کلیه گروه های 
پژوهشی می بایســت وضعیت یکســانی از نظر شناسایی 
ایده های با ارزش و طراحی آزمایش های عملی داشته باشند. 
ایجاد تعادل و تــوازن بین اعضای یک گروه پژوهشــی که 
متشــکل از دانشــمندان علوم پایه، مهندســی فیزیک، و 
علوم زیستی هســتند بســیار حائز اهمیت اســت. با این 
وجود، دانشــجویان تحصیالت تکمیلی و دانشجویان فوق 

دکترا مانند چســبی هســتند که پروژه های بین رشته ای 
را به یکدیگر متصل می کنند. اخیراً رشــته نســبتاً جدید 
»مهندسی زیست پزشکی« به منظور ایجاد موج جدیدی از 
دانشجویان آموزش دیده در علوم فیزیک و زیست شناسی 
آغاز به کار نموده اســت و خود، محصــول پیدایش حوزه 
زیســت الکترونیک آلی می باشــد. در این رشــته، طیف 
گوناگونی از دانشمندان و مهندسان، در گروهی که داده های 
آموزشــی اولیه خود را خودشــان تولیــد می کنند، جای 
می گیرند. ما از دوره های آموزشی بسیار استقبال می کنیم؛ 
زیرا هر پژوهشگری )از دانشجو گرفته تا عضو هیات علمی 
دانشکده( با برگزاری چنین نشست هایی می تواند صحبت 
کوتاهی پیرامون موضوع نســبتاً ساده ای داشته باشد و این 
صحبت کوتاه برای شــخص تازه وارد به این حوزه بســیار 
آموزنده خواهد بود. به طور مشــابه، طیف گســترده ای از 
کتاب های درسی در دسترس هســتند که حتی اگر کاماًل 
به روز هم نباشــند، می توانند نقطه آغازی برای دانشمندی 
که نیاز به درک ساختار یک سلول قبل از کشف یک مسیر 
پیچیده دارد، باشند. ما متوجه شــدیم که محققین جوان 
عالقه شــدیدی به پژوهش در این زمینه دارند و خود را به 
خوبی با وضعیت پیشرفت حوزه تحقیقاتی علوم زیستی وفق 
می دهند؛ اما آنچه مهم است درک و مالحظه فرهنگ های 
مختلف در مرحله چاپ و انتشار نتایج کارهای پژوهشی در 
زمینه علم و مهندسی فیزیک و علوم زیستی است. نکته آخر 
اینکه معموال هدف، انتشار اولین مقاله از نتایج همکاری های 
علمی است که منجر به غنی تر شدن محتوای مقاالت بعدی 

از جنبه زیست شناسی می شود.

چگونه به این حوزه ورود پیدا کنیم؟

منبع
The Rise of Organic Bioelectronics, Jonathan Rivnay, Ró isín M. Owens, and George G. Malliaras, CHEMISTRY OF MATERIALS, 19-Sep-2014.
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علوم همگرا از دیدگاه

دکتر جورج وایت سایدز 
استاد شیمی دانشگاه هاروارد

مصاحبه

پروفسور جورج مک کلند وایت سایدز1 شیمیدان آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد می باشد. وی متولد سال 1939 
میالدی است. او یکی از شناخته شده ترین افراد در زمینه های طیف ســنجی، شیمی آلی فلزی، مولکول های خود 
مونتاژ، میکرو فلویدیک2 و فناوری نانو است؛ همچنین وی نویسنده آثار بسیاری می باشد و جوایز و عناوین متعددی 
را در زمینه های کاری مختلف کسب نموده  است که از مهم ترین آن ها می توان به کسب باالترین رتبه  3h-index در 
بین شیمیدانان در سال 2011، اشاره کرد. ایشان تا به امروز  بیش از 1200 مقاله علمی و 134 پتنت را به ثبت رسانده 
است و همچنین در زمینه  کارآفرینی بسیار فعال می باشد؛  به طوری که تا به حال بیش از 12 شرکت را بنیان نهاده 

است که مجموع ارزش آنان بیش از 20 میلیارد دالر است.
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مصاحبه
به عنوان اولین سوال بفرمایید نظر شما را در 

مورد همگرایی علوم چیست؟
 همگرایی علوم ایده ای در حال توســعه در علم و فناوری 
امروز اســت. بگذارید در ادامه این ســوال را با یک مثال 
توضیح بدم. ما در جامعه امروز خود افرادی در رشــته های 
مختلفــی ماننــد فیزیــک، شــیمی، زیست شناســی و 
جامعه شناســی داریم و این افراد به صــورت تنها و مجزا 
در رشته خود مشــغول فعالیت هســتند؛ ولی مسائلی که 
در هریک از این رشــته ها به وجود آمده اســت، افراد را به 
همکاری بین رشته ای ترغیب می کند. همگرایی، در اصل 
به معنای کنار هم قــراردادن دانش های مختلف به منظور 
همکاری برای حل مســئله ای واحد است. همگرایی سطح 
توانایی های افراد را افزایش داده و موجب حل مســائل و 

تولید محصوالتی شــده که تا قبل از همگرایی رسیدن به 
آن ها ممکن نبوده است.

به نظر شما اثرات همگرایی چیست؟
به نظر من بزرگترین نتایج برای همگرایی، در مسائلی نهفته است 
که برای جامعه از اهمیت باالیی برخوردار بوده و بدون همگرایی 
دانش های مختلف قابل حل نمی باشد. اجازه بدهید یک مثال بزنم. 
یکی از مشکالتی که ایاالت متحده امروزه با آن روبه رو است، تالش 
برای کاهش روزافزون هزینه مراقبت های بهداشتی می باشد. ما 
یک سیستم مراقبت بهداشتی بسیار جالب و کارا داریم که تمرکز 
آن درمان بیماری ها در اواخر زندگی است. مثال فردی سرطان دارد 

و سازمان های پزشکی سرطان را درمان می کنند ولی مشخصا آن 
فرد ترجیح می دهد که اصال وارد فرآیند درمان نشود و در ابتدای 
این امر از این بیماری پیشگیری کند و این طبیعی است؛ زیرا هیچ 
شخصی مایل نیست تا به درد و رنج یک بیماری ورود کند. این 
ایده ی پیشگیری به نوعی مخالف فرآیند درمان است. این مسئله 
خیلی واضح است، ولی شاید طبق اصول معمول سالمتی جامعه 
به سادگی قابل درک نباشد. بیاییم این مسئله را در مورد بیماری 
سرطان بررسی کنیم. علت بروز بیماری سرطان چیست؟ طبیعتا 
جواب این اســت: جابه جایی های ژنتیکی، باعث بروز سرطان 
می شوند. ولی اگر به زمینه های علمی مختلفی که در مورد این 
مشکل فکر می کنند، نگاه کنید،  متوجه این مسئله می شوید که 
علوم زیادی به بررسی جنبه های مختلف سرطان می پردازند. 
استفاده از این علوم و کاربردهای آن مانند: زیست شناسی بدن 

انسان، که در مورد انسان مطالعه می کند؛ علوم محیطی، که بر روی 
محیط زیستی که انسان در آن زندگی می کند، تمرکز دارد؛ فناوری 
اطالعات، که وظیفه  جمع آوری اطالعات را به عهده دارد؛شیمی 
کاربردی، که محیــط را ارزیابی کرده و اطالعــات مورد نیاز را 
استخراج می کنند؛ ریاضی، برای مدیریت همه کارهای آماری 
مورد نیاز؛ جامعه شناسی، برای زمانی که جواب مسئله پیدا شد و 
می خواهیم راه کار را به مردم منتقل کنیم، مثل اینکه چطور مردم 
را برای ورزش بیشتر تشویق کنیم یا هر چیز دیگری؛ در درمان 
و پیشگری سرطان کاربرد دارند. شما همه  این ها را کنار هم قرار 
می دهید و به چیزی دست پیدا می کنید که من درمورد آن بسیار 
هیجان زده ام. یک فناوری سطح باال که بهداشت عمومی نامیده 

می شود. این موضوع نیازمند محققانی با دیدگاه های متفاوت با 
یکدیگر است تا مسئله را از تمام زوایا به دقت بررسی کنند. نتایج 
این موارد به نظر من همان اثرات همگرایی است؛ یعنی تجمیع 

تمام علوم و توان بشر برای حل معضالت یک جامعه.
کاری که ما باید انجام دهیم این است که این دوران جدید را  با 
بهره گیری از مهارت های همگان بسازیم و اگر به این هدف برسیم، 
احتماال می توانیم از برخی از بیماری ها پیشگیری کنیم و هزینه 

سیستم مراقبت بهداشتی را کاهش دهیم.

همگرایی برای حل چه مشکالتی می تواند 
کاربرد داشته باشد؟   

اجازه بدهید با یک مثال جالب دیگر، پاسخ شما را بدهم. ما ممکن 
است با مشکالتی مواجه شــویم که قبال به آن ها به عنوان یک 

مسئله علمی نگاه نمی کردیم. برای مثال مشکل کالن شهرها. 
کالن شهرها اصوال تعریف مشخصی ندارند، ولی عموما شهرهایی 
با جمعیت بیش از بیست میلیون نفر هستند. برای مثال بمبئی 
با جمعیتی نزدیک پنجاه میلیون، یا توکیو با جمعیتی مشابه 
کالن شهر محسوب می شوند. تخمین زده می شود که احتماال 
در ده تا بیست سال آینده حدود 10 درصد جمعیت جهان در 
چنین شــهرهایی زندگی کنند. ما هیچ ایده ای برای مدیریت 
چنین جمعیتی نداریم. این مسئله بسیار جالب است که مثال 
چطور ورود حجم غذا، آب، لباس و کاال و همچنین خروج آن ها 
به شکل زباله را مدیریت خواهیم کرد؟ چطور انرژی توزیع خواهد 
شد؟ چطور با بیماری های فراگیر مقابله خواهیم کرد و به فکر 
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1- George McClelland Whitesides
2- microfluidic

3- شاخصی عددی است که می کوشد بهره وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقاالت پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد 
شدن آن مقاالت توسط دیگران محاسبه می شود. از این شاخص می توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد.

بهداشــت عمومی خواهیم بود؟ چطور به رفاه و آموزش مردم 
فکر می کنیم؟ همه  این کلمات برای ما بسیار آشنا هستند. همه 
می دانیم که آموزش چیست، ولی چطور ما می توانیم برای این 
جمعیت سیستم آموزشی بهینه و کارآمد ارائه کنیم؟ همچنین 
سیستم های ارتباطی، جامعه شناسی، حمل و نقل مواد، کنترل، 
مدیریت و ذخیره انرژی، باید با هم هماهنگ شده تا یک سیستم 
مدیریتی به نام سیستم مدیریت کالن شهرها به وجود آید که 
واقعا در مورد آن فکری نکرده ایم. از طرفی این مشــکل کامال 
واقعی اســت، چون جوامع و مردمان زیادی درگیر آن خواهند 
شد. از طرفی دیگر ما علوم پایه مورد نیاز برای تعریف سیستمی با 
این سطح از پیچیدگی را در اختیار نداریم. علم پایه ای که بتواند 
کارهایی که باید انجام بدهیم و کارهایی که نباید انجام بدهیم را 
بفهمد. حل این مشکل یک مسئله مهم، واقعی، مشکل و بسیار 

جذاب برای علم و فناوری می باشد.

شما همگرایی به عنوان یک روند جدید را به 
چه صورت ارزیابی می کنید؟

دو مسئله جدا از هم زمانی که درباره پیشرفت همگرایی در علم 
و مهندسی صحبت می شود و همچنین اثراتی که روی اجتماع 
خواهند داشت، وجود دارند. اثر روی جامعه از این واقعیت نشات 
می گیرد که بسیاری از مشکالت، مشکالتی در مقیاس بزرگ 
هســتند. در حقیقت مردم به این مسئله ها  اهمیت می دهند. 
مسئله کالن شهرها، سالمت عمومی، آموزش و نحوه ی اجرای 
صحیح آن برای مردم مهم است و زمانی که شما با فناوری ها سر 
و کار دارید، در عمل با سیاست گذاری ها و مردم درگیر هستید 
و باید در مورد اثرات و نتایج پیش بینی نشده، در کنار اثراتی که 

پیش بینی شــده اند، فکر کنید. مدیریت بهینه شهری به این 
معنی است که ممکن است نیاز باشد که بدانید مردم کجا هستند 
و چه کاری  می کنند و در مورد الگوی رفتاری آن ها بیشتر اطالع 
داشته باشید. البته مشکالتی هم در مورد مسئله حریم خصوصی 
نیز وجود خواهد داشت. به نظر من بخشی از راه حل این است 
که روی مسائلی که برای جامعه و تک تک افراد اهمیت زیادی 
دارند، تمرکز کنیم. در واقع شما باید حقوق افراد را رعایت کنید و 
مراقب آنچه در جامعه اتفاق می افتد باشید. از دیدگاه همگرایی، 
یک مشــکل جالب دیگر هم وجود دارد و آن مسئله این است 
که علم و توانایی زیادی در یادگیری یک مسئله کوچک وجود 
دارد و زمانی که در مورد چنین مسائلی صحبت می کنید منظور 
شما مسائل بسیار بزرگی است که )برای حل آن ها( باید برخی 
زمینه های عمیق علمی را طوری کنار هم قرار دهیم که ترکیب 
این علوم و نه پژوهش عمیق روی یک مسئله کوچک، نتیجه 
جذابی داشته باشد. در واقع ارزیابی که از روند همگرایی وجود 
دارد این است که برای حل مسائل حل نشده در مقیاس بزرگ ما 
حتما نیازمند همگرایی علوم و فناوری های کوچک تر هستیم تا 

بتوانیم برای این مسائل راه حل ارائه بدهیم. 

تاثیر همگرایی بر کار شــما به چه صورت 
می باشد؟

یکــی از زمینه هایی که مــا روی آن کار می کنیم توســعه 
روش های تشخیص بیماری ارزان  قیمت برای جوامع در حال 
توسعه می باشد. اگر به سیســتم های مراقبت از سالمتی در 
آفریقا، هند و دیگر نقاط جهان نگاه کنید، متوجه می شــوید 
که اصوال قابل مقایسه با سیستم های بهداشتی ایاالت متحده 

نیستند. در این بین یک مسئله اخالقی وجود دارد؛ این که چطور 
منافع جامعه فوق پیشــرفته را بین همه نوع بشر به اشتراک 
بگذاریم. دالیل محکمی برای این عالقه مندی وجود دارد. اگر 
شما به فضاهای توسعه تروریسم نگاه کنید، متوجه می شوید که 
به دلیل تفکرات عقب افتاده آن ها تروریسم در این فضا ها رشد 
کرده است؛ مثل طالبان یا القاعده در افغانستان. معموال در این 
کشورها پتانسیل رشد چنین تفکراتی وجود دارد. به نظر من به 
اشتراک گذاری منافع تحقیقات ما با دیگران کارخوبی است. 
برای این که روش های تشخیص را برای کشورهای فقیر کنارهم 
قرار دهیم. البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که این گونه 
کشور ها معموال  پولی برای پرداخت هزینه ها ندارند، معموال یا 
محقق ندارند یا امکانات در دسترس این محققان بسیار محدود 
است. جمعیت در این کشورها بسیار پراکنده بوده و دسترسی 
به آن ها بسیار مشــکل اســت. پیدا کردن مردم در شهرهای 
بزرگ)در کشورهای فقیر( به سختی جدا کردن مو از ماست 
است! این کشورها منابع بسیار محدودی دارند و از آب سالم و 
برق محروم اند و معموال فهم درستی از مسائل ندارند. من و شما 
در مورد مسائل اطالع داریم ولی کسی که در یک فرهنگ کامال 
متفاوت زندگی می کند فهمی که از مسائل دارد زیاد با حقیقت 
مسائل مرتبط نیســت. ما از این نقطه درمان بیماری ها شروع 
کردیم. در تشخیص بیماری ابتدا در مورد قیمت پایین و سادگی 
روش ها فکر کردیم و دیدگاه ما این بود که به نتیجه ای برسیم 
که در نهایت به خوبی به نیاز مردم پاسخ دهد. )نتیجه مورد نظر 
ما( فناوری با کمترین هزینه ممکن است که بتواند مشکل پیش 
رو را به خوبی حل کند. کاری که ما تا االن انجام دادیم استفاده 
از ایده های همگرا برای تشخیص بیماری ها بوده است. ما روی 
چیپ های کوچک پرینت می کنیم که به شما این توانمندی 
را می دهد که با کمک یک قطره خون یا ادرار تست بیماری ها 
را تشــخیص دهید. در این مورد ایده مورد نظر استفاده از علم 
مواد و زیست شناسی برای سالمت جامعه با تمرکز بر کاهش 
هزینه است. من قبال گفتم که این مسئله مربوط به کشورهای 
در حال توسعه است ولی نکته جالب توجه این است که با وجود 
فعالیت هایی که ما داریم و توسط سازمان های خیریه تامین مالی 
می شود و برای استفاده خیرخواهانه در کشورهای فقیر است؛ 
ولی امروز گرایش زیادی برای اســتفاده تجاری در کشورهای 
توسعه یافته وجود دارد. البته این جز مزایای این فناوری است، 
چون بســیار ارزان بوده و توانایی کاهش سرانه هزینه سالمت 
جامعه را از طریق تشخیص بیماری و مطالعه همه گیر دارد. اگر 
به سیستم های تشخیص بیماری به عنوان یک دوران جدید 
نگاه کنیم، جالب است که بدانیم هزینه تشخیص بیماری ها 
بخش کوچکی از هزینه های سیســتم مراقبت از سالمتی را 
در بر می گیرد. شاید فقط پانزده درصد، ولی در حقیقت روی 
شصت درصد هزینه ها اثرگذار است، چون فرآیند درمان کامال 
به نحوه ی تشخیص بیماری بستگی دارد. بنابراین توانمندی 
در داشتن دیدگاهی وسیع بر پایه فیزیک، فناوری اطالعات، 
گوشی های تلفن همراه، ارتباط از راه دور، زیست شناسی برای 
سیستم های تحلیلی و کنار هم قراردادن همه این ها برای یک 
فناوری که برای بخش های فقیرتر جامعه منفعت برســاند، 
می تواند روی فناوری که ما در آمریکا، اروپا و ژاپن اســتفاده 
می کنیم، اثر بگذارد و در مشکل کاهش هزینه سیستم های 

مراقبت بهداشتی اثر مثبت داشته باشد.
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معرفی کتاب 

این کتاب تلفیقی از تحقیقات در عرصه  نانوذرات و رادیوتراپی اســت که فصل مشــترک 
رشــته های مختلفی از قبیل رادیوتراپی بالینی، تشعشــعات فیزیکی و زیست شناســی، 
نانوفناوری، علم مواد، و مهندسی زیست پزشکی می باشد.  می توان گفت این کتاب یک بررسی 
جامع و میان رشته ای از اصول اساسی، روش های پژوهش و نتایج حاصله با هدف انتقال نتایج 

احتمالی بالینی به شمار می آید.
این کتاب شامل موضوعات زیر می باشد:

-  مقدمه ای  کلی برای ساخت، هدف گذاری ترجیهی تومور، و تصویربرداری از نانوذرات
- کاربردهای خاص نانومواد در عرصه های پرتودرمانی، هیپرترمی)مترجم: تب  شدید به  ویژه  
اگر به  طور مصنوعی  برای پیکار با بیماری ایجاد شده  باشد (، حرارت درمانی، و محافظت از 

بافت های طبیعی در معرض تابش امواج
- چشــم اندازهایی برای پژوهش های آینده و تدوین مسائل بالینی شــامل مسائل قانونی 

استفاده  از نانومواد در انسان ها
این کتاب با بیان پیشرفت های بنیادی در استفاده از فناوری نانو در رادیوتراپی نشان می دهد 
که چگونه خواص منحصر به فرد فیزیکی و شــیمیایی نانوذرات، منجر به اســتراتژی های 
جدیدی برای درمان و تشخیص سرطان خواهد شــد. هر فصل عالوه بر روش های مختلف 
محاسباتی و تجربی، امیدوارکننده ترین روش ها برای استفاده از نانوذرات به منظور تعدیل 

واکنش به تابش پرتوهای درمانی را نیز در بر دارد.

نانوفناوری سرطان: اصول و کاربردها در رادیوتراپی

نانوفناوری سرطان: اصول و کاربردها در رادیوتراپی
 Cancer Nanotechnology: Principles and Applications in

Radiation Oncology
عنوان اصلی

Sang Hyun Cho, Sunil Krishnan نویسندگان

2013 سال انتشار

سی آرسی ناشر

9781439878750 ISBN

مهندسی موضوع

اکثر کتاب های اختصاص داده شده به مسائل سنجش زیستی بر اساس الگوی شناخته شده ای 
از یک حسگر زیســتی نوشته شــده اند. در این کتاب، نویســندگان تصمیم گرفتند که از 
روش های سنتی مرتبط با تحقیقات سنجش زیستی اجتناب کنند. بدین نحو که به صورت 
منحصر به فردی به بررسی روش های ایستایی مولکولی در سطح جامدات، مسائل مرتبط 
به مایعات و تکنیک های تراگذاری مرتبط با ســنجش زیســتی بپردازند. هدف از این امر، 
فراهم  سازی تصویری از اهداف سنجش زیستی با در نظر گرفتن مراجع اصلی یا محصوالت 

مورد نیاز است، که در ادامه آن ها کاهش مقیاس) از سطح میکرو تا نانو ( حسگرهای زیستی 
و کاربردهای شــناخته شــده آن ها قرار می گیرد. به منظور نتیجه گیری مناسب، پیش از 
مقایسه معیارهای حســگرهای زیســتی در قالب کاربردهای هدف، یک بررسی اجمالی و 
کوتاه از نانودستگاه هایی که از محبوبیت بیشتری در زیست شناسی برخوردار هستند، انجام 

شده است.

حسگرهای زیستی میکرو و نانو الکترومکانیکی

حسگرهای زیستی میکرو و نانو الکترومکانیکی
Micro-and Nanoelectromechanical Biosensors عنوان اصلی

Liviu Nicu, Thierry Leichle نویسندگان

2013 سال انتشار

وایلی ناشر

9781848214798 ISBN

علمی - مهندسی موضوع
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سال اول   شهریور 1395  شماره  8

شبیه سازی ها در نانوزیست فناوری

Simulations in Nanobiotechnology عنوان اصلی

Kilho Eom نویسندگان

2011 سال انتشار

سی آرسی ناشر

9781439835043 ISBN

مبانی علمی موضوع

در قسمت اول کتاب، خصوصیات نانومقیاس مبتنی بر شبیه سازی در علوم زیستی توضیح 
داده شده و عناوین زیر بررسی شده اند:

تالش های اخیر در تشــریح دینامیک مولکولی مبتنی بر شبیه ســازی و مدل سازی دانه 
درشــت دینامیک انتقال DNA و پروتئین در نانوحفرات و نانوکانال ها توضیح  داده شده اند. 
)مترجم: دانه بندی به تقسیم یک سیستم به ریزترین و جزئی ترین اجزای آن می گویند. یک 
تقسیم بندی دانه ریز از یک سیستم، تقســیم بندی است که مدلی سطح پایین و با جزئیات 
باال به ما ارائه می دهد و در یک تقسیم بندی دانه درشــت، از برخی از جزئیات چشم پوشی 

می شود.(

توسعه تجهیزات آزمایشگاهی راه را برای بررسی فیزیکی پدیده ها در مقیاس نانو هموار کرده 
و مسیر جدیدی را در درک بنیادین فیزیک اشیاء مختلف مانند مواد زیستی و نانو مواد گشوده 
اســت. این کتاب که با همکاری متخصصین بین المللی به رشته تحریر درآمده ، موضوعات 
مختلفی مانند دینامیک مولکولی انتقال پروتئین، مدل ســازی دانه درشت فعل و انفعاالت 
CNT-DNA، مدل سازی چند مقیاسی حسگرهای تشدیدگر نانوسیم، و شبیه سازی دینامیک 
مولکولی پروتئین را بررسی می کند. همچنین کاربرد گسترده مدل ها و شبیه سازی ها که به 

استفاده از اصول رشته های متعدد دانشگاهی نیاز دارند نشان داده شده اند.

شبیه سازی ها در نانوزیست فناوری

در این کتاب به صورتی جامع طیف گسترده ای از کاربردهای درمانی و تشخیصی نانوفناوری، 
از تشریح جدیدترین یافته ها گرفته تا دیدگاه های تاریخی در این حوزه، پوشش داده شده 
است. محوریت متن کتاب بر موضوعاتی چون نانومواد و نانو ذرات بوده که از آن ها به عنوان 
بخش هایی که بیشترین امید را برای آینده پزشکی دارند، یاد می شود. نویسنده در این کتاب 

تاثیر نانوفناوری بر درمان سرطان، علوم اعصاب بالینی، مهندسی بافت، دارورسانی به بدن، و 
تشخیص بیماری را بررسی کرده  است. همچنین تاثیر نظارت دولتی بر نانوپزشکی در سراسر 

جهان مورد توجه قرار گرفته است.

آشنایی مقدماتی با نانوپزشکی

آشنایی مقدماتی با نانوپزشکی

Understanding Nanomedicine: An Introductory Textbook عنوان اصلی

Rob Burgess نویسندگان

2012 سال انتشار

پان استنفورد ناشر

9789814316385 ISBN

مبانی علمی موضوع
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رویدادها 

اجالس بین المللی زیست فناوری ومدیریت محیط زیست ۲۰۱۶

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

شهر :پاتایا
کشور: تایلند

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

رایانه ای از موضوعات اصلی این کنفرانس هستند.

سومین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و الگوهای شناختی

تاریخ شروع: 1395/6/29
تاریخ پایان: 1395/6/31

شهر: لودز
کشور: لهستان

http://sdiwc.net/conferences/aipr2016 وب سایت: 
  توضیحات:  این کنفرانس سه روزه با ارائه  تحقیقات دریافت شده از پژوهشگران انجمن های 
بین المللی،که شامل ارائه سخنرانان کلیدی و جدیدترین مباحث علمی می باشد برگزار خواهد 
شد. داوری مقاالت به صورت دوسویه انجام شده و حداقل با دو داور بررسی می شود. بدین معنی 
که هویت نویسنده و داور اول در طول فرایند بررسی پنهان خواهد ماند. فناوری اطالعات و علوم 

شناختی از محورهای اصلی این کنفرانس است.

کنفرانس بین المللی فناوری نانو و حسگرهای زیستی

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

شهر : اوتادا
کشور: کانادا

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

برای تبادل جدیدترین یافته های این حوزه می باشد.

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/mcait 2016 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.




