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اخبار مبانی علمی 

  تحولی نوین: همگرایی فناوری اطالعات و اینترنت اشیاء
ما در عصــر دگرگونی عجایــب زندگی 
می کنیم. ما روزانه در حدود ۲/۵ اگزابایت 
اطالعات تولید می کنیم و تنها می توانیم 
بخشی کوچکی از این اطالعات را مشاهده 
و از آنها اســتفاده کنیم. ایــن اطالعات 
تا ســال ۲۰۲۰ به ۴۴ زتابایــت خواهد 
رسید. برای اســتفاده از این حجم عظیم 
اطالعات الزم است تا همگرایی بین IT و 
OT صورت پذیرد.تا چند سال قبل، وقتی 
یک شرکت یا کارخانه صحبت از تعمیر و 
نگهداری می کرد، منظور هزینه های حفظ 
سیستم های کنترلی در شرایط بهینه بود. 
کارخانه ها از نرم افزارهایی بهره می برند 
که وظیفه عیب یابی سیستم ها را به عهده 
دارد؛ اما امروزه اینترنت اشیاء صنعتی یا 
Industrial Internet of Things  ، رصــد 
سیستم ها را در ســطح ابری امکان پذیر 
ساخته اســت. قابلیت اعتماد تجهیزات و 
قراردادهای سرویس OEM که همگام با 
توسعه اینترنت اشیاء صنعتی رشد کرده، 
تبدیل به شعار جدید فناوری کنترل شده 
است؛ هرچند که این حوزه در مراحل اولیه 
رشــد خود قرار دارد. پنج سال پیش اکثر 
مهندســان کنترل حتی در مورد شبکه 

صنعتی چیزی نمی دانستند.
امروزه، شبکه صنعتی ) فناوری عملیات: 
 )IT:( و شبکه تجارت ) فناوری اطالعاتOT
با یکدیگر همگرا شده اند ؛ از این رو تجزیه و 
تحلیل اطالعات را می توان در فضای ابری 
انجام داد و این به نوبــه خود امکان اتخاذ 

تصمیمات کنترل ماشین را فراهم می سازد 
و در نهایت با هوش مصنوعی به کارگرفته 
شــده در ابزارهایی همچون حسگرها و 
درایوها ارتباط برقــرار می کند. چه مقدار 
طول می کشد تا پردازش ابری یک فرآیند 
ایمن شود و دیگر نیازی به PLCs و یا یک 

DCS نباشد؟
هرســاله رهبران و پیشــرویان در عرصه 
اتوماسیون ) خودکار ســازی( همایشی 
برگزار می کننــد. این افــراد روندهایی 
را که شــکل دهنــده صنعت هســتند، 
مشــخص و تایید می کنند. چانتا رئیس 
و مدیر اجرایی فروم ARC، که هرســاله 
این همایش با پیش بینی هــای او درباره 
نوآوری های ســال جدید آغاز می شــود 
) ایــن پیش بینی بر اســاس تحقیقات و 
تحلیل های شرکت او اســت( می گوید: 
»می بینیم که جهان در حال تغییر است. 
 spaceX، Blue صنعت هوافضا توســط
Origin و بســیاری از شــرکت های دیگر 
تغییر یافته اســت. صنعت ها یکی پس از 
دیگری تغییــر می یابند و ایــن کار اکثراً 
توسط شــرکت هایی که خارج از صنعت 

هوافضا هستند، اتفاق می افتد.«
فناوری هــای زیادی همچــون ابزارهای 
همراه، اپلیکشن های ابری، تجسم سازی 
سه بعدی، ارتباطات بی ســیم، روباتیک، 
هواپیماهای کنتــرل از راه دور، یادگیری 
عمیق و پلت فرم هــا در حال بلوغ و ظهور 
هســتند. چانتا می گوید: » ماشین های 

هوشمند جدید روز به روز بهتر می شوند. 
هنگامــی کــه یــک کارخانــه دارای 
ماشــین های هوشمند اســت و کارخانه 
شــما مجهز به این ماشین ها نیست، شما 
چگونه قادر به رقابت خواهید بود؟ هوافضا 
برای چندین قرن است که طالیه دار اکثر 
صنایع است. برای مثال، این صنعت دارای 
پلت فرم های باز است و با توجه به مزایای 
این رویکرد، اکنون صنایع بیشــتری به 
دنبال پلت فرم هــای باز هســتند. ما به 
سیستم های بازی نیاز داریم که استفاده، 
نگهــداری و ارتقا دادن آنها ســاده و این 
سیســتم ها قابل اعتماد، انعطاف پذیر و 

ایمنی باالیی دارند.«
 ،IT-OT بــرای اســتفاده از همگرایــی
الزم است تا مهندســان پردازش شما با 
توسعه دهندگان نرم افزار همکاری کنند. 

چانتــا ادامــه می دهــد:» مهندســان 

اتوماســیون الزم اســت تا با دانشمندان 
اطالعات همکاری کنند. متخصصان ایمنی 
پردازش باید با متخصصان امنیت سایبری 
همکاری کنند. ماشــین های هوشمند، 
خودفراگیــر بــا حســگرها و ابزارهای 
اندازه گیری هوشــمند، فعال کننده ها و 
شیرهای هوشــمند، موتورها و درایوهای 
هوشــمند، پمپ هــا و کمپرســورهای 
هوشمند و غیره ظهور خواهند کرد. شما 
نیازمند نوعی از استانداردسازی برای ادغام 
همه این موارد خواهید بود. شرکت های 
تولیدکننده کمپرســور، کمپرسورهای 
خود را که شــامل خدمــات مونیتوینگ 
راه دور هستند، خواهند فروخت. به طور 
فزاینده ای هــر محصول، تعــداد زیادی 

نرم افزار خواهد داشت.«

http://nbic.isti.ir/news/53619 :منبع

تاخوردن DNA ، ابزاری در خدمت تولید نانوادوات
یک تیــم تحقیقاتی از دانشــگاه تگزاس 
با استفاده از مدل ســازی و شبیه سازی، 
جزئیــات جالبی درباره تاخــوردن و خم 
شدن DNA ارائه کرده است. از نتایج این 
پروژه می تــوان برای ســاخت نانوادوات 

مختلف استفاده کرد.
محققان دانشــگاه تگزاس می گویند که 
اگر بتوان به دانش و فناوری خم شــدن و 
تاخوردن DNA رسید آنگاه چشم انداز های 
تازه ای در مسیر اســتفاده از این ماده در 
 DNA ساخت ادوات نانومقیاس مبتنی بر
ایجاد خواهد شــد. نتایج یافته های اخیر 
این گروه تحقیقاتی، جزئیــات جالبی از 

انعطاف پذیری DNA ارائه می دهد.
مدل جدیــدی که این گــروه تحقیقاتی 

ارائه کرده اســت، پرده از خواص فیزیکی 
جالبی در مورد DNA برمی دارد. رهبر این 
گروه تحقیقاتی ونمو وانگ، اســتاد رشته 
مهندسی زیست پزشکی اســت. وانگ با 
استفاده از شبیه سازی کامپیوتری و آنالیز 
نظری، به مطالعه زیســت مولکول هایی 
نظیــر DNA پرداخته اســت و در نهایت 
نقش این ترکیبات را در بدن انسان نشان 
 DNA داده است. این گروه نشان دادند که
موجود در هسته یک سلول در صورتی که 
کشیده شــود، می تواند تا چهار متر طول 
داشته باشــد؛ اما به دلیل تاخوردگی ها و 
خم شدن های مناسب، این رشته طویل 
می تواند در فضایی کمتر از یک میکرون 
قرار گیرد که از قطــر تار مو نیز کوچک تر 

است. DNA می تواند قابلیت برنامه ریزی 
داشته باشد به طوری که به صورت از پیش 
تعیین شــده خودآرایی داده یا از هم باز 
شود، با این کار می توان از DNA برای تولید 

ادوات نانومکانیکی استفاده کرد.

http://nbic.isti.ir/news/53548 :منبع

 درمان سرطان، چالش ها و دستاوردها

هرچند پیشــرفت های زیادی در حوزه 
درمان سرطان با اســتفاده از فناوری نانو 
انجام شده است اما هنوز چالش های جدی 
در مسیر تجاری ســازی این دستاوردها 
وجــود دارد. محققــان به دنبــال ارائه 
روش هایی هســتند که در آنها از عوامل 
مختلف نظیر نانومــواد برای هدف گیری 

مستقیم تومور سرطانی، استفاده شود.
 با این حال بســیاری از ایــن روش ها با 
شکست روبرو می شــوند. بومسو هان از 
دانشــگاه پوردو می گوید: » راهبردهای 
مورد اســتفاده، تا کنون با موفقیت کمی 
روبرو بوده و تنها فرموالسیون های بسیار 
کمی از نانــوذرات موفق بــه راهیابی به 
آزمون های بالینی شــده اند. الزم است به 

دلیل این شکست ها توجه شود.« 
یکی از راهبردها، این است که نانوذرات را 
به گونه ای طراحی کرد که بتواند از میان 
حفره موجود در رگ های تومور عبور کند؛ 
اما ابعاد آن به قدری بزرگ باشد که از میان 

حفره سلول های سالم عبور نکند.
ســلول های اندوتیال موجود در رگ های 
خونی دارای شــکل مشخصی بوده اما در 

سلول های ســرطانی این سلول ها کامال 
نامنظم هســتند. بنابراین محققان باید 
نانوذرات را به گونــه ای طراحی کنند که 
بتواند دارو را وارد تومور ســرطانی کند. 
نکته اینجاست که ساختار و محیط تومور 
سرطانی به قدر پیچیده است که تنها با این 

راهبرد نمی توان بر آن غلبه کرد.
در مقاله ای که محققان دانشگاه ایندیانا 
منتشــر کردند، روشــی درج شــده که 
می تواند در این مســیر مفید واقع شود. 
آنها از یک تومور روی تراشــه اســتفاده 
کردنــد که بــه محققان اجــازه مطالعه 
محیط تومــور ســرطانی را می دهد. این 
تومور روی تراشه شــرایط مناسب برای 
بررســی اثر داروهای مختلف بــر رفتار 
تومور سرطانی را فراهم می کند. کورس 
از محقان این پــروژه می گوید: » ما تصور 
می کردیم اگر سلول ســرطانی را از بین 
ببریم، ســرطان را درمان کرده ایم؛ اما در 
عمل این طور نیست. سلول های مختلف 
و ساختار رگ های خونی موجب مقاومت 
تومور سرطانی می شود.« در محیط بین 
ســلولی که کالژن ها وجود دارند، فاکتور 

رشد سلول های سرطانی قرار دارد. نفوذ 
نانوذرات بــه این محیط متراکم بســیار 

دشوار است. 
 یکی دیگر از مشــکالت درمان سرطان، 
داروهای مبتنی بر آب است. در حالی که 
محیط سلول های سرطانی آبی است اما 
بیشتر داروهای شیمی درمانی به سختی 

در آب حل می شوند. 
بنابراین علیرغم پیشرفت های انجام شده 

در حوزه نانوپزشکی برای درمان سرطان، 
هنوز چالش های متعددی وجود دارد که 
مانع از به ثمر نشســتن این دستاوردها 

می شود.
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  استفاده از میکروسکوپ نوری برای تصویربرداری از الکترون
پژوهشگران با ارائه روشی موفق شدند از 
میکروســکوپ نوری برای تصویربرداری 
از برهم کنش نور با الکترون های ســطح 
نانــوذرات طال اســتفاده کننــد. در این 
روش، برخالف روش های میکروســکوپ 

الکترونی، نیاز به خالء باال نیست.
محققان دانشــگاه کلرادو نشان دادند که 
می توان از سریع ترین میکروسکوپ نوری 
جهان برای تصویربرداری از مقیاس اتمی 

با سرعت بسیار باال استفاده کرد.
این میکروســکوپ 1۰۰۰ برابر سریع تر 
از میکروســکوپ های نوری رایج اســت. 
نرخ تصویربرداری با این میکروســکوپ 
به قدری باال اســت که یک تریلیون برابر 
ســریع تر از پلک زدن چشــم اســت. با 
استفاده از این فناوری محققان می توانند 
تصویربرداری زنده انجام دهند. همچنین 
امکان تصویربــرداری از برهمکنش نور 
با الکترون هــا در نانومواد وجــود دارد؛ 
به طوری که فیلمی با حرکت آرام از اثر نور 
روی الکترون ذرات طال توســط محققان 

تهیه شده است.
راشــک از محققان این پــروژه می گوید: 
»این اولی باری است که از نانوذرات طال 
و برهمکنــش آن با نور فیلم تهیه شــده 
اســت. ما از حرکت الکترون ها به صورت 
زنده تصویربرداری کرده ایم. ما توانستیم 
با اســتفاده از ایــن فیلــم، درک بهتری 
از فرآیندهــای فیزیکی بنیادی داشــته 

باشیم.«
 Nature ین پروژه در نشــریه یج ا نتا

Nanotechnology منتشر شده است.
کائنات از ماده تشــکیل شده است و مواد 
نیز از اتــم، مولکول، ذرات بــاردار یا یون 
تشکیل می شوند. مواد حالت های مختلف 
داشته که در حالت کلی جامد، مایع و گاز 

حالت های رایج ماده هستند.
این گروه تحقیقاتی تعدادی فرآیند مهم 
نظیر فتوسنتز، تبدیل انرژی و فرآیندهای 
زیستی را که در آنها انتقال الکترون اتفاق 
می افتد را مورد بررســی قــرار دادند. در 
این پروژه محققــان از تمرکز نانومقیاس 

پالسمونیک استفاده کردند تا پالس های 
کوتاه غیرمعمول لیزر را روی ذرات بسیار 
کوچک طالی موجود در سطح یک فیلم 
متمرکز کنند. برای این کار از نوک فلزی 

نانومقیاس استفاده شده است.
واسیلی کراتســوف از محققان این پروژه 
می گویــد: » تحقیقات ما موجب شــد تا 
میکروســکوپ نانومقیــاس را بتوان در 
مقیاس های الکترونی استفاده کرد. با این 

کار می توان با جزئیات بیشتر و با سرعت 
باالتر از مواد تصویربرداری کرد.«

ایــن نــوع تصویربــرداری در ســاخت 
نانوالکترودها برای باتری و پیل خورشیدی 
مناسب است. برخالف میکروسکوپ های 
الکترونــی، در این روش نیــازی به خالء 

باال نیست.
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اخبار مبانی علمی 

 روش های تولید سلول های بنیادی ایمن هستند

 تراشه هایی که در بدن کاشته می شوند: تهدید ها و فرصت ها
ترکیب تراشــه با بدن، موضوعی اســت 
که می تواند زندگی انســان را دستخوش 
تغییرات شــگرفی کند. این کار، در کنار 
مزایای زیادی که برای بشر دارد می تواند 
مخاطراتــی نیز در پی داشــته باشــد. 
تامین امنیت داده ها یکــی از بزرگ ترین 
دغدغه های ارائه کننــدگان این فناوری 
است که باید به آن به صورت جدی پرداخته 
شود. دنیایی را تصور کنید که بخش های 
مختلف بدن شما مجهز به تجهیزات امنیتی 
باشد و شــما قادر باشید که اطراف خود را 
رصد کرده و هر گونه تهدید ســایبری را 
شناسایی کنید. بدن شما مجهز به هوش 
مصنوعی باشــد و رفتار اطرافیــان را به 
ســادگی تحلیل کنید. همه این ها منوط 
به امــکان پیوند زدن زیست تراشــه ها به 
بدن انسان است؛ به طوری که بتوان یک 
پردازشگر ســیلیکونی را داخل بدن قرار 
داد. اوایل سال ۲۰1۵ محققان آزمایشگاه 

کاسپرسکی با همکاری شرکت بیونیفیکن 
)BioNyfiken( موفق به قــرار دادن یک 
زیست تراشه بی ســیم در بدن شدند؛ اما 
این تراشه از دســتورالعمل های امنیتی 
بی بهره بوده و به سادگی اطالعات آن قابل 
سرقت بود. بنابراین دایره کاربرد آن بسیار 
محدود خواهد شد. موضوع حفظ داده ها 
اهمیت زیــادی دارد. منبع تامین نیرو در 
این سیستم ها نقش تعیین کننده ای دارد. 
باتری گزینه  ایده آلی نیست؛ چرا که هیچ 
کس دوســت ندارد باتری در بدن داشته 
باشــد که به صورت دوره ای با یک شارژر، 
آن را شارژ کند. بهترین گزینه، استفاده از 
یک مبدل است که بتواند گرما یا حرکت 
بدن را تبدیل به الکتریسیته کند. با تامین 
انرژی الزم، این تراشه می تواند پیچیده تر 
طراحی شود و امکان حفظ اطالعات در آن 
فراهم شود. در چنین حالتی می توان هوش 
مصنوعی را نیز روی تراشه قرار داد. با این 

کار شما می توانید رفتار اطرافیان را تحلیل 
کرده و براساس نتایج آن تصمیم به برخورد 
با آنها بگیرید. در دنیای کامپیوتر به چنین 
کاری، محاسبات موثر گفته می شود. چنین 
فناوری برای پلیس ها بسیار کاربردی بوده 
و می تواند به آنهــا در اخذ تصمیم صحیح 
کمک کند. اطالعات به دست آمده توسط 
چنین سیستمی بسیار حساس، شخصی 
و محرمانه اســت؛ بنابراین بایــد از گزند 

حمالت سایبری در امان نگه  داشته شود.
درک اهمیت حفاظت از این خطرات منجر 
به افزایش اولویت بهبود این سیستم ها از 
منظر امنیتی می شود. مصرف کنندگان این 
فناوری باید آموزش های الزم برای استفاده 

از این ابزارها را دیده باشند.
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 دیجیتالی شدن همه چیز از سال ۲۰۱۶، واقعیت یا رویا؟
بنابر گزارش اخیر شــاخه Fjord شرکت 
Accenture Interactive کــه در زمینه 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی در جهان 
فعال است، وجود محصوالت دارای فناوری 
هوشمند همراه با انتظار مصرف کنندگان 
برای داشــتن یک تجربه عالــی، بدین 
معناست که کارکردهای دستی و معمولی 
مجبور هســتند با خدمات مهیج و ناگزیر 

جایگزین خواهند شد.
بنابر ادعای Fjord،  ما در لبه انجام کارها 
به روشــی جدید قرار داریم. در این روش 
جدید، نیازمندی های کاربر به صورت پویا، 
محتوایی، و بسیار ســریع تر از قبل پاسخ 

داده خواهند شد.
شبکه:

بنا بر این گزارش، اجزای مختلف در یک 
شبکه فراگیر به هم متصل خواهند شد. 
این اجزا فقط شامل ابزارهای الکترونیکی 
قابل پوشیدن و تلفن های همراه هوشمند 

نخواهند بود. 
تاریخ:

شاید با خود فکر کنید که قرار بود با فناوری 
به زندگی بهتری دســت پیــدا کنیم. آیا 

اکنون این چنین است؟
Fjord لیســتی از امواج پیشــرفت های 
فناورانــه را که بــه این تغییر شــکل به 
»خدمات زنده پاسخگو« انجام یافته، ارائه 

داده و آن را در دسترس می داند.
بر اســاس این گزارش، دهه 199۰ زمان 
ظهور اولین شــبکه های اجتماعی و آغاز 
اینترنت مبتنــی بر رایانه بــود. موج دوم 
مربوط به انقالب تلفن های هوشمند همراه 
با فناوری ذخیره ســازی ابــری، خدمات 
محتوایی آنی، موقعیت یابی جغرافیایی و ... 
بود. سپس در سال ۲۰1۰ ظهور »خدمات 
زنده« را شــاهد بودیم که از محیط های 
مرتبط و انتقال محتوایــی داده ها فراتر از 
»اینترنت اشیا« تشــکیل شده و تقاضای 

مشتریان، آن را به پیش می راند.
حــال Fjord بــرای ســال ۲۰1۶ از ارائه 
»خدمــات مهیــج و ناگزیر« خــود خبر 
می دهد. با این حال حتی اگر در سال ۲۰1۶ 
این اتفــاق نیافتد، به چند دلیل تا ســال 
۲۰۲۰ شاهد ارائه این نوع خدمات خواهیم 
بــود. اول اینکه تا ســال ۲۰۲۰ اینترنت 
موبایلی 5G همراه با پهنای باند بسیار باالتر 

ارائه خواهد شد. این پهنای باند زیاد برای 
ارسال و دریافت حجم وسیعی از داده ها که 
برای هوشمندی ارتباطی واقعی مورد نیاز 

است، ضروری خواهد بود. 
دوم، ممکن اســت تا آن زمان محاسبات 
کوانتومی را داشته باشــیم. با وجودی که 
این نوع از محاسبات هنوز در مرحله تئوری 
قرار دارد، اما اخیرا پیشــرفت های زیادی 
در این حوزه ایجاد شــده است. رایانه های 
کوانتومــی می تواننــد 1۰۰ میلیون بار 

سریع تر از رایانه های معمولی باشند.
سوم، به احتمال زیاد تراشه های »اینترنت 
اشیای« ســریع تری ظهور خواهند کرد 
که نسبت به انواع امروزی، انرژی کمتری 

مصرف می کنند. این تراشــه ها را با ظهور 
مواد جدید با رسانایی بسیار باال )همچون 
گرافن( و پیشرفت های ایجاد شده در زمینه 
فناوری باتری ها ترکیب کنیــد و در این 
صــورت، تمامی موانع در مســیر اجرایی 
کردن ایده »سنسورهای فراگیر« مرتفع 

خواهد شد.
بنابراین چه در سال ۲۰1۶ و چه در سال 
۲۰۲۰، دیجیتالی شــدن همه چیز روی 

خواهد داد.
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 ورود پنهانی فولرین به غشاء سلول های ایمنی بدن
فولرین در غلظت های بسیار کم می تواند 
وارد غشاء سلول های ایمنی بدن شود. این 
کار به گونه ای انجام می شود که سیستم 
ایمنی، عکس العملی دربرابــر این ماده 
نشــان نمی دهد. به نظر می رســد ساز و 
کارهای مختلفی بــرای ورود فولرین به 

سلول وجود دارد.
محققان دانشگاه میشیگان، شواهدی ارائه 
کردند که نشان می دهد، نانومواد کربنی 
می تواند وارد غشــاء ســلول های ایمنی 
شود. با این کار، نانولوله کربنی از دیدگان 

سلول های ایمنی پنهان می شود.
این نتایج نشان می دهد که مکانیسم های 
دیگــری بــه جــز اندوسایتوســیس- 
فاگوسیتوســیس برای تقابل با نانوذرات 

کربنی وجود دارد.
نتایج این پروژه در قالب مقاله ای در نشریه 

Nanoscale منتشر شده است.
نانومواد به ترکیباتی گفته می شــود که 
ابعادی بین 1 تا 1۰۰ نانومتر داشته و در 
این پروژه روی فولرین ها تحقیق شــده 

است.

در طــول یک دهــه گذشــته، محققان 
دریافته اند که نانومواد کربنی برای استفاده 
در حوزه های مختلف و محصوالت متفاوت 
مناســب اســت. آنها به دنبال استفاده از 
نانومــواد کربنــی در ادوات پزشــکی، 
لوازم آرایشــی، روان ســازها، ترکیبات 

ضدمیکروب و داروها هستند.
با این حال، هنوز اطالعــات کمی درباره 
برهم کنــش میــان نانومــواد کربنی با 
سلول های بدن وجود دارد. مارتین فیلبرت 
از محققان این پروژه می گوید: » نانومواد 
مختلــف می توانند روی ســیگنال دهی 
ســلولی اثرگذار باشند. در بســیاری از 
پروژه های قبلی، سلول در معرض مقادیر 
زیادی از نانومواد قرار گرفته است؛ این در 
حالی است که این مقدار نانومواد معموال 
در محیط طبیعی روی ســلول فشار وارد 
نمی کنند. بنابراین، ما در این پروژه روی 
مقادیر بسیار کم از خوشه های ذرات کار 

کردیم.«
این گــروه تحقیقاتــی، ســاز و کارهای 
مختلفی را روی ســلول بررســی کرده و 

در این مســیر عالوه بر زیست شناســی 
کالسیک، از زیســت فیزیک و روش های 
محاســباتی مختلــف اســتفاده کردند. 
محققان به بررسی این موضوع پرداختند 
که فولرین با چه ساز و کاری با سلول های 

زنده برهمکنش دارد.
نتایج بررسی های انجام شده روی موش ها 
نشان داد که فولرین در غلظت های بسیار 
کم وارد غشاء می شود بدون این که ساختار 
سلول را تحت تاثیر قرار دهد و حتی باعث 

عکس العملی از سوی سلول شود.
ویلولی از محققان این پــروژه می گوید: 
»مدل سازی های محاسباتی روی فولرین 
نشان می دهد که این ماده با دوالیه های 
لیپیــدی برهمکنش دارد، ایــن دوالیه  

مسئول غشاء سلولی هستند.«
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مطالعه انجام شده توســط دانشمندان 
 )TSRI( موسســه تحقیقاتی اســکریپ
و موسســه ونتر )JCVI( نشــان می دهد 
که عمل تولید ســلول های بنیادی برای 
اســتفاده کلینیکــی، غیرممکن اســت 
منجر بــه جهش های عامل ســرطان در 
بیماران شــود. نتایج این تحقیق که در 
Nature Communications چاپ شده 
اســت، مرحله مهمی در ارزیابی ایمنی و 
امنیت بیمار در زمینــه درمان  از طریق 
سلول های بنیادی است که به سرعت در 

حال گسترش هستند.
این مطالعه جدید بر روی امنیت استفاده 
از ســلول های بنیــادی تحریک شــده                
)iPSCs( در بیمــاران انســانی متمرکز 
است. به دلیل اینکه iPSCs می توانند به 
هر نوع از ســلول ها در بدن تبدیل شوند، 
برای درمان صدمات ناشی از جراحت ها یا 
بیماری هایی همچون پارکینسون و تصلب 
بافت ها می توانند بســیار مفید باشــند.  
لورینگ اســتاد زیست عصب شناســی 
در TSRI و یکــی از نویســندگان مقاله 
می گوید:» هدف ما فهمیدن این موضوع 
بود که آیا برنامه ریزی مجدد ســلول ها، 
باعث مستعد شدن سلول ها به جهش ها 
می شوند؟ البته جواب البته منفی است.« 
شورک استاد و مدیر بخش زیست شناسی 

انسانی در JCVI و نویســنده دیگر مقاله 
می گوید: » ایمنی بیماران از لحاظ اهمیت 
در درجه اول قرار دارد و مطالعه ما یکی از 
اولین تحقیقات انجام شده درباره موضوع 
ایمنی درمورد استراتژی های جایگذاری 
سلول های iPSC اســت.« برای ساخت 
یک iPSC، دانشــمندان باید یک سلول 
بالغ همچون یک ســلول پوستی را برای 
بیان یــک مجموعه مختلــف از ژنوم ها، 
دوباره برنامه ریزی کننــد. محققان این 
کار را از طریق ویروس ها به عنوان حامل  
یا از طریــق مولکول هایی که RNAهای 
پیام بر)mRNAs( نامیده می شوند، انجام 
می دهند. محققان به هر سه روش متداول 
و معروف تولیــد iPSC توجــه کردند و 
پتانســیل هر کدام از ایــن روش ها را در 
فعال سازی جهش های منجر به سرطان 
ارزیابی کردنــد. در حالی کــه محققان 
به برخــی از تغییرات در iPSCs اشــاره 
نمودند، ولی هیچ کدام از روش ها منجر به 
جهش های قابل مالحظه نشدند. محققان 
آزمایشات را دوبار تکرار کردند و متوجه 
شــدند که در اســتفاده از این سلول ها، 
هیچ گونه خطر قابل توجهی وجود ندارد. 
لورینــگ می گوید:» روش هایــی که ما 
برای ساخت سلول های بنیادی استفاده 
می کنیم، ایمن هستند.« محققان هشدار 

می دهند کــه گرچــه iPSCs در طول 
برنامه ریزی مجــدد منجر به جهش های 
عامل سرطان نمی شوند، اما جهش های 
بالقوه خطرناک می توانند بعدها به عنوان 
تکثیــر iPSCs در محیط های کشــت 
آزمایشگاهی متراکم شوند. دانشمندان 
باید سلول های خود را برای شناسایی این 
جهش ها قبل از اســتفاده از این سلول ها 
در درمان، بررسی و آنالیز کنند. لورینگ 
می گوید:» الزم است تا در جهت گسترش 
و توسعه این ســلول ها برای کاربردهای 
بالینی، حرکت کنیم. کنتــرل کیفیتی 
که ما آن را پیشــنهاد می دهیم، استفاده 
از روش های ژنومی برای بررســی کامل 

خصوصیات ســلول ها، قبل از اســتفاده 
کردن آنها در بیماران است.«

 موسســه TSRI یکــی از بزرگ تریــن 
ســازمان های مســتقل در زمینه علوم 
زیست پزشــکی اســت. این موسســه 
بین المللی به دلیل همکاری ها در زمینه 
علوم و ســالمتی و نقش آن در تصویب 
فونداســیون بــرای درمان هــای جدید 
ســرطان، هموفیلی، روماتیســم و دیگر 

بیماری ها شناخته شده است.
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DNA برهم کنش نانومیله  دی اکسید سیلیکون با  

طراحی سوپرساختارهای دوبعدی و آغاز دوران جدید صنعت الکترونیک

محققان با اســتفاده از اتصال مســتقیم 
بلور ها بــه یکدیگــر، موفق به ســاخت 
سوپرساختارهای دوبعدی شدند که نسبت 
به نانوبلور های متداول دارای خصوصیات 
بارزتری هستند. دانشمندان امیدوارند که 
با تجاری سازی این سوپرساختارها، دوران 
جدیدی در صنعت الکترونیک آغاز گردد.

درست همانند زمانی که ویفر سیلیکونی 
تک بلوری برای همیشه ماهیت ارتباطات 
را در ۶۰ ســال پیش تغییــر داد، اکنون 
نیز گروهی از دانشــمندان امیدوارند که 
نتایج کار آنها با جامدات نقاط کوانتومی، 
طالیه دار دوران جدیــدی در الکترونیک 

باشد.
این گــروه تحقیقاتی با هدایــت هانراس 
اســتادیار دانشکده شــیمی و مهندسی 
زیست مولکولی در موسسه   رابردت فردریک 
اسمیت )Robert Frederick Smith( ، با 
استفاده از بالک های ساختمانی تک بلوری 
موفق به ایجاد سوپرساختارهای دوبعدی 
شــدند. با اســتفاده از مجموعــه ای از 
فرایندهای شــیمیایی، بلور های سرب-

ســلنیوم درون بلور های بزرگ تر رشــد 
داده می شــوند و در ادامــه بــرای تهیه 

سوپرشــبکه های منظم منســجم اتمی 
به  یکدیگر جــوش می شــوند ) ترکیب 

می شوند(.
تفاوت بین ســاختارهای ایــن بلور ها و 
ساختارهای بلوری پیشــین، همدوسی 
اتمی هر یک از بلور های ۵ نانومتری است. 
بین این بلور ها هیچ ماده ای قرار نمی گیرند 
و آنها مستقیماً به یکدیگر اتصال می یابند. 
خصوصیات الکتریکی این سوپرساختارها 
در مقایســه با نانوبلور هــای نیمه هادی 
موجود، قوی تر و بارزتر هســتند و انتظار 
می رود که این سوپرساختارها کاربردهایی 

در جذب انرژی و نشر نور داشته باشند. 
 Nature نتایج این کار تحقیقاتی در مجله

Materials چاپ شده است.
این کار جدید در ادامــه تحقیقات قبلی 
گروه هارنــاس در ســال ۲۰1۳ درباره 
معرفی یک روش جدید برای اتصال نقاط 
کوانتومی از طریق جابجایی کنترل شده 
یک مولکول اتصال دهنــده ) که لیگند 
نامیده می شود( است. در آن کار تحقیقاتی 
به »اتصال نقاط« ) یعنی جفت شــدگی 
الکترونیکی هر نقطه کوانتومی( به عنوان 
یکی از ســخت ترین چالش ها اشاره شده 

است که باید بر آن غلبه کرد.
اکنــون به نظر می رســد که این 
مشــکل در ایــن کار تحقیقاتی 
جدید کاماًل برطرف شــده است. 
اتصال شدید نانوبلور ها منجر به 
تشکیل باندهای انرژی می شود 
کــه می تــوان آنها را بر اســاس 
ســاختار بلوری دست کاری کرد 
و اولیــن مرحله برای کشــف و 
گســترش دیگر مواد مصنوعی با 
ساختار الکترونیکی کنترل شده 
اســت. برای انتقال این فناوری 
از آزمایشــگاه به جامعه و تجاری 
ســازی آن، هنوز باید تحقیقات 
بیشــتری انجام گیــرد. اگرچه 
ســاختار ایــن سوپرشــبکه در 
مقایسه با نانوبلور های اتصال یافته 
با لیگنــد ) نانوبلور های متداول( 

بسیار برتر است، اما هنوز منابع متعددی 
از ناهنجاری به دلیل اینکه همه نانوبلور ها 
یکسان نیســتند، در این  ساختارها دیده 
می شود. این موضوع ســبب ایجاد نقص 
می شود که منجر به محدود شدن عملکرد 

موجی الکترون می شود. ویتام می گوید: 

» من این مقاله را به عنوان یک چالش برای 
دیگر محققان دیدم که می توانند آن را به 

سطح باالتری ارتقا دهند.«
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محققان چینی به بررســی نقش شــکل 
نانــوذرات دی اکســید ســیلیکون در 
برهم کنش آنها با سلول پرداختند و نشان 
دادند که نانوذرات میله ای شکل دی اکسید 
 DNA سیلیکون تغییرات بیشتری را روی

ایجاد می کنند.
یافته هــای اخیر محققان چینی نشــان 
می دهد که نانوذرات دی اکسید سیلیکون 
یا ســیلیکا می تواند موجب تغییراتی در 

DNA انسان شود.
نتایج این پژوهش اخیــر محققان که در 
سایت FoodConsumer.org منتشر شده 
می گوید که وجود نانوذرات دی اکســید 
ســیلیکون قادر به تغییر مواد وراثتی در 

بدن است.
نانوذرات دی اکسید سیلیکون به وفور در 
مواد و محصوالت آرایشــی استفاده شده 
و همچنین در صنعــت تولید مواد غذایی 
برای ممانعت از چســبیدن اجزاء سازنده 

غذا به هم استفاده می شود.
نتایج این پروژه نشــان می دهد که باید 
در فرموالســیون محصوالت خوراکی یا 
آرایشی که در آنها از دی اکسید سیلیکون 
استفاده می شود، تغییراتی ایجاد کرد. هر 
چند تحقیقات علمی زیادی پیش از این 
نشان داده است که اســتفاده از نانوذرات 
دی اکسید سیلیکون در محصوالت کامال 

بی خطر است.
در حــال حاضر ســازمان غــذا و داروی 
آمریکا، سازمان بهداشت جهانی و انجمن 
ایمنی غذای اروپا، دی اکســید سیلیکون 
را به عنوان افزودنی بی خطر شــناخته اند 

و استفاده از آن در محصوالت آزاد است.
اخیرا مقاله ای با همکاری سازمان بهداشت 
جهانی منتشــر شــده که در آن ساختار 
آســیب دیده ســیلیکون را عامــل بروز 
مشکالتی در استفاده از این ماده معرفی 
شده اســت و حضور دی اکسید سیلیکون 

کامال بی خطر شناخته شده ا ست.
نتایج این پروژه در قالب مقاله ای با عنوان 
 Shape-Dependent Genotoxicity of
 Mesoporous Silica Nanoparticles
and Cellular Mechanisms در نشــریه 
Journal of Nanoscience and Nano�

technology  منتشر شده است.
این گروه به بررسی نقش اشکال مختلف 
دی اکســید ســیلیکون در برهم کنش با 
سلول ها پرداختند تا نشان دهند که ذرات 
با اشکال مختلف چه سطح از برهم کنش 
با سلول دارند. نتایج کار آنها نشان داد که 
نانومیله های سیلیکا برهم کنش قوی تری 

نسبت به نانوذرات کروی دارد.

http://nbic.isti.ir/news/53717   :منبع

بدون توجه به همگرایی فناوری ها نمی توان از ظرفیت های اساسی علوم بهره مند شد
مرکز فناوری های همگرا براساس دو رویکرد کلی فعالیت می کند: »ماموریت گرایی وتقضاگرایی«

اخبار مدیریت کالن  اخبار مبانی علمی 

رییس مرکز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
گفت: نگاه مستقل به هر یک از این حوزه های علم و فناوری برای دستیابی به دانش های 
پایه و ایجاد اعتماد به نفس در سطح ملی الزم است اما بدون توجه به همگرایی این حوزه ها 

نمی توان از ظرفیت ها و قابلیت های اساسی علم و فناوری بهره مند شد.
دکترعلی محمد سلطانی درباره برنامه های این مرکز اظهار کرد: هدف مرکز فناوری های 
همگرا دستیابی کشور به شرکت های دارای سبد محصول همگرایی فناوری و رقابت پذیر 

در سطح جهانی است. این مرکز بر اساس دو رویکرد کلی فعالیت می کند.
ســلطانی افزود: رویکرد اول »ماموریت گرایی« اســت بدین معنا که برای دستیابی به 
محصوالت مشخص برنامه ریزی انجام می شود و افراد و شرکت هایی که دارای توانمندی 
در تمام یا بخشی از فناوری های این محصوالت هســتند مورد فراخوان و حمایت قرار 

می گیرند.

وی عنوان کرد: رویکرد دوم »تقاضاگرایی« است یعنی سرمایه گذاری تا جای ممکن به 
جای حضور مستقیم دولت توسط شرکت ها انجام شود و این مرکز مشوق جسارت پذیری 
شرکت ها باشد به عبارت دیگر بخشی از مخاطرات آنها را پوشش دهد. بنابراین قصد داریم 
روی محصوالت یا ایده هایی کار کنیم که با اولویــت دادن به تحلیل نیازها و تقاضاهای 

مشتریان مطرح شده؛ یعنی تحلیل نیاز به عنوان قدم اول نه قدم آخر!
راه اندازی سامانه فراخوان پروتوتایپ

رییس مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی گفت: برای شناســایی افراد و 
شرکت های دارای توانمندی یک سامانه فراخوان پروتوتایپ به زودی راه اندازی می شود 
و اطالعات مفیدی برای سرمایه گذاران و فناوران منتشر خواهد شد؛ همچنین برنامه های 

ترویجی این حوزه نیز از اوایل سال 9۴ شروع شده است.
وی درباره جایگاه کشــور در حوزه فناوری های همگرا بیان کرد: خوشــبختانه توجه به 
فناوری های نوظهور در کشور ما خوب بوده و در سال های اخیر، در برنامه های پنجم توسعه 
و نقشه  جامع علمی کشور به طور رسمی مورد توجه قرار گرفته اند و تشکیل معاونت علمی 

و ستادهایی برای توسعه این فناوری ها گام بزرگی بوده است.

به گفته وی، نگاه مســتقل به هر یک از این حوزه های علم و فناوری برای دســتیابی به 
دانش های پایه و ایجاد اعتماد به نفس در سطح ملی الزم است اما بدون توجه به همگرایی 

این حوزه ها نمی توان از ظرفیت ها و قابلیت های اساسی علم و فناوری بهره مند شد.
هدایت ظرفیت های وسیع انسانی به سمت تولید ثروت ملی

ســلطانی عنوان کرد: در هر یک از حوزه های فناوری، طرح هایی با هم افزایی حوزه های 
دیگر هم، اجرا و محصوالتی تولید شــده است مانند همگرایی زیســتی و نانو که رشته 
نانوزیست فناوری را ایجاد نموده و محصوالتی هم در کشــور دارد. ما در کشور کارهای 
زیادی در هر یک از این فناوری ها به طور مستقل داریم و عالوه بر آن باید در همگرایی آنها 
هم متمرکز شویم تا بتوانیم هم با قدرت های بزرگ دنیا رقابت کنیم و هم ظرفیت های 

وسیع انسانی را در داخل به سمت نوآوری و تولید ثروت ملی هدایت کنیم.

چالش های پیش روی فناوری های همگرا
وی مهمترین چالــش برای اســتفاده از ظرفیت 
همگرایی فناوری ها را ضــرورت همکاری گروهی 
متخصصان رشــته های مختلف دانســت و گفت: 
اگر چه این مســئله از گذشته هشــدار داده شده 
اســت امــا در خلق محصــوالت همگرایــی این 
موضوع اهمیــت جدی تری پیــدا می کند. ظهور 
تخصص  های بین رشته ای مانند نانوزیست فناوری 

یا زیست انفورماتیک هم در این راستا بوده است.
ســلطانی تصریــح کــرد: عمــوم کارشناســان 
و متخصصان مــا از کمبود کارگروهی در کشــور 
گالیه مند هستند و این مســئله واقعاً جدی است. 
عالوه بر ضــرورت وجود تخصص هــای مختلف، 
در نوآوری، تجاری ســازی و تجمیــع بخش های 
مختلف و رسیدن به محصوالت جدید هم نیازمند 

مهندسی های بین رشته ای هستیم.
رییس مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت 
علمی با بیان اینکه در زیرســاخت های جدید نیز 
ضعف های جدی داریم، گفت: نیروی انســانی ما 
نمی تواند با وجود این ضعف ها، ظرفیت کامل خود 
را به فعلیت برساند. این زیرساخت ها باید متناسب 
با پیشــرفت ما ایجاد شــود. هرجا نیروی انسانی 
توانمند داریم که توانمندی خــود را در فناوری به 
اثبات رسانده باید زیرساخت های الزم را برای رشد 

گروه های چند رشته ای ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم به محصوالت نهایی فناوری های همگرا در کشور دست 
پیدا کنیم پذیرش مردم مسئله ای مهم است، اما مردم از محصوالت وارداتی این حوزه ها 
استقبال خوبی کرده اند و این مسئله با در نظرگرفتن شکست های موجود قابل حل است. 

شرکت ها نیز باید برای ساده تر شدن این پذیرش، از ابتدا نگاه کاربران را در نظر بگیرند.
سلطانی بیان کرد: در چرخه تحقیق و توســعه نیز باید برای نقش هدایت گری با هدف 
پذیرش برنامه داشته باشیم. در این چرخه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های فناور 
نقش آفرینی می کنند. مسائل و مشکالت جاری و روزانه در این بخش معموال مانع از رصد 
و شناخت به موقع فرصت های فناوری شده که این نقص باید با برنامه هایی از طرف دولت 

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

تغییر وضعیت بنگاه های اقتصادی در اثر فناوری های همگرا

نتایج بررسی های اخیر نشان می دهد که طی سه سال آینده بنگاه های اقتصادی به شدت 
تحت تاثیر فناوری های همگرا قرار خواهند گرفت. مدیران ارشد اطالعات با یک سونامی 
در فناوری های همگرا مواجه هستند که شامل سیستم  ابری ) ذخیره، قدرت محاسبات(، 
اینترنت اشیا ) تولید کننده های اطالعات( موبایل و اطالعات و پردازش ) گسترش بینش از 
طریق حجم زیاد اطالعات(، به همراه روبات ها، هوش مصنوعی و پردازش شناختی همگی 
در آینده نزدیک نقش مهمی را بازی خواهند کرد. همچنین بخش امنیت نیز تغییرات 
قابل مالحظه ای خواهد داشت؛ در حالیه هر بخش تحت تاثیر این فناوری ها قرار می گیرند، 
مدیران ارشد اطالعات در فناوری، بهداشت، بازارهای مصرف و ارتباطات بیشترین تاثیرات 
و دگرگونی ها را تجربه خواهند کرد. بر طبق تحقیق انجام گرفته توسط KPMG از مدیران 
شرکت های فناوری، رشد وابســته به هم فناوری های ابری، اینترنت اشیاء و اطالعات و 
پردازش در نهایت منجر به یک تغییر شکل بی سابقه در بنگاه های اقتصادی در سه سال 
آینده خواهد شد. بر اســاس این تحقیق هوش مصنوعی، پردازش شناختی و روباتیک 

همچنان به عنوان فناوری های کلیدی برای تغییرشکل بازارهای اقتصادی خواهند بود.
همچنین یک چالش بین پایداری یا تغییر وجود دارد. در حالی که برخی از نوآوری ها در 
ســطح جهان ظهور می یابند، برخی دیگر در یک منطقه خاص نمود پیدا می کنند. این 
بنگاه های اقتصادی می توانند آمریکایی باشند اما از دیگر کشورها فشارهایی بر آن وارد 
شود. برای مثال در چین، زیست سنجش ها یکی از فناوری هایی است که انتظار می رود 
بیشترین تاثیر در تغییرشکل تجارت را در سه سال آینده داشته باشد. همچنین در چین، 
انتظار می رود که سرویس های مالی تغییرشــکل بزرگی را به دلیل فناوری های درحال 
ظهور تجربه کنند. نوآوری ممکن است بسیار سریع اتفاق بیفتد و قبل از اینکه بتوان از این 
نوآوری جدید به صورت موثر استفاده کرد، یک نوآوری دیگر ظهور خواهد کرد. بر اساس 
این تحقیق انجام گرفته، رهبران فناوری می گویند که بزرگ ترین چالش برای کسب و کار 
در جهت پذیرش اینترنت اشیاء و اطالعات و پردازش، پیچیدگی فناوری و فقدان تجربه 
در فناوری جدید است. برای فناوری های ابری، چالش های اساسی امنیت و فقدان تجربه 
در فناوری و مدل های تجاری هستند.  صرف نظر از چالش هایی که این شرکت ها با آنها 
مواجه هستند، مزیت های خارق العاده فناوری های جدید بسیار زیاد هستند. موفق ترین 

تجارت ها، مواردی هســتند که به طور موثر فرصت های فناوری هــای در حال ظهور را 
اولویت بندی و ارزیابی کنند و آنها را به عنوان بخشــی از راهبرد کلی شرکت خود به کار 

گیرند. توصیه هایی اساسی به مدیران ارشد اطالعات می شود:
- ایجاد کردن یک راهبرد فناوری در محدوده شرکت

- اتخاذ یک مدیر ارشد
- برقرار کردن یک مسیر هدایت جامع

- گسترش دادن یک پروسه پیشرفت سریع
- سرمایه گذاری در استعداد

پذیرش موفق آمیز فناوری های در حال ظهور یک پروسه دینامیک و پویاست. و شرکت ها 
باید به خاطر داشته باشند: همیشه یک نوآوری دیگر در راه است.
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دولت بریتانیا سرمایه گذاری 1۶۷ میلیون پوندی روی موضوع تحقیقات کوانتومی انجام 
داده است. این بودجه صرف تربیت نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت خواهد شد. محاسبات 
و کامپیوترهای کوانتومــی از موضوعات اصلی مورد حمایت در این طرح اســت. دولت 
انگلستان قصد دارد بیش از ۲۰۰ میلیون پوند روی تحقیقات در حوزه محاسبات کوانتومی 
سرمایه گذاری کند. همچنین سرمایه گذاری هایی روی جذب تحقیقات دوره دکتری به 
موضوع کوانتومی انجام خواهد شد. بیشتر این سرمایه گذاری، تقریبا 1۶۷ میلیون پوند، 
روی آموزش در دوره دکتری هزینه خواهد شد. این بودجه به تحقیقات در سازمان های 
مختلف با هدف ارتقاء علمی دانشــجویان دکتری اختصاص خواهد یافت. این حمایت 
مالی به بیش از ۴۰ دانشگاه در سراسر بریتانیا اعطاء خواهد شد تا ۲۰۰۰ دانشجو فرصت 
تحقیق در دوره دکتری را پیدا کنند. باقی این بودجه، یعنی ۳۷ میلیون پوند، به برنامه ملی 
فناوری های کوانتومی بریتانیا اختصاص خواهد یافت تا به تحقیق در این حوزه پرداخته 
شود. نتایج این تحقیقات می تواند منجر به استفاده از فیزیک پیشرفته در خلق محصوالت 
جدید نظیر کامپیوترهای کوچک تر و قدرتمندتر شــود. همچنین می توان روش های 
پیمایش دقیق مغز برای تسهیل شناسایی بیماری آلزایمر را در قالب این پروژه ها به دست 
آورد. با افزایش امکان پردازش توسط محاسبات کوانتومی می توان ماشین هایی با قابلیت 
یادگیری تولید کرد. محصوالتی که از فناوری های کوانتومی نشأت می گیرند و می تواند 

نیروی محرکه الزم برای رشد صنایعی نظیر الکترونیک و محاسبات را تأمین کنند.
این حمایت مالی به دو بخش تقسیم می شود: ۲۵ میلیون پوند برای خرید تجهیزات در 
۷ دانشگاه و موسسه تحقیقات کوانتومی و 1۲ میلیون پوند برای تربیت مهندسانی که در 
مراحل اولیه کار در حوزه مهندسی کوانتومی هستند. جو جانسون وزیر علوم بریتانیا اعالم 
کرد که دولت بریتانیا مطمئن است که با اعطاء این حمایت مالی کشف های جدیدی در 

این حوزه اتفاق خواهد افتاد و دستاوردهایی نظیر کامپیوترهای کوانتومی قدرتمند تولید 
خواهند شد. این حمایت مالی می تواند به تربیت نیروهای انسانی در حوزه کوانتوم کمک 
شایانی کند. دولت بریتانیا مشتاق است تا تحقیقات کوانتومی را در این کشور توسعه دهد. 
سال گذشته شبکه ای متشکل از چهار دانشگاه در بریتانیا راه اندازی شده است که نقش 

مرکز فناوری کوانتومی را ایفا می کنند. 
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اخبار محصوالت و کاربردها 

 خبر خوش برای 
مصرف کنندگان

 لنز چشم

 پروژه سه ساله برای 
تولید نانوحسگرهای 

CMOS جدید

پژوهشگران دانشگاه واشنگتون آزمایشگاه 
روی تراشه ای ساختند که با بررسی اشک 
چشم می تواند فرمول شــیمیایی مناسب 
برای شستشوی لنز چشم هر فرد را متناسب 

با ویژگی های مصرف کننده ارائه کند.
لنز چشم یکی از اختراعات پرکاربرد چند 
دهه اخیر محسوب می شــود به طوری که 
از هــر 1۰ آمریکایی یک نفــر از این لنزها 
اســتفاده می کند. اما این لنزها که به جای 
عینک مــورد اســتفاده قــرار می گیرد، 
مشکالتی نیز به همراه دارند. هر سال بیش 
از ۶۰ هزار نفر از مصــرف کنندگان لنز در 
آمریکا دچار عفونت چشم می شوند که در 
برخی به دلیل حاد بودن عفونت، منجر به 
کوری می شود. یکی از دالیل رایج برای بروز 
عفونت، خوب تمیز نکردن لنزها اســت به 
طوری که پروتئین ها در اطراف لنز تشکیل 
شده و محلی مناسب برای تجمع باکتری ها 
ایجاد می شــود. حتی با تمیــز کردن این 
لنزها، باز هم برخی باکتری ها هنوز در سطح 
لنز باقی می مانند. بهترین مواد شــوینده، 
تنها ۵۰ درصد از پروتئین ها را می شویند؛ 
بنابراین، هنوز خطر زیادی مصرف کننده 
را تهدید می کند. محققــان ابزار کوچکی 
ســاختند که ممکن اســت بتواند مشکل 
عفونت را از بین ببرد. معموال هرفرد مقدار 

مختلفــی از پروتئین هــا را تولید می کند 
بنابراین باید این پروتئین ها به دقت ارزیابی 
شوند. محققان دانشگاه واشنگتون ابزاری 
ساختند که می تواند با آنالیز پروتئین های 
موجود در سطح لنز مصرف کننده، با دقت 
فرمول شیمیایی محلول شوینده مناسب 

برای همان فرد را مشخص کند.
این آزمایشگاه روی تراشه، قادر است اشک 
فرد را دریافت کرده و با استفاده از سیستم 
میکروســیالی خود آن را تحلیــل کند. با 
استفاده از یک باتری نیروی مورد نیاز این 
آزمایشگاه روی تراشه تامین شده و آنالیز 

اشک انجام می شــود. درصورت نیاز، این 
ابزار قادر است مقادیر پراکسید هیدروژن 
موجود در محلول شستشو را افزایش دهد تا 

پروتئین ها از سطح لنز شسته شوند. 
در حال حاضر زمان زیادی الزم اســت تا 
فرمول مناســب برای شستشــوی چشم 
مشخص شود. درصورت تجاری سازی این 
ابزار، چشم  پزشک تنها با یک قطره از اشک 
بیمار می تواند محلول شستشوی مناسب را 

تجویز کند.
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در قالب برنامه توســعه نانوالکترونیک در 
اروپا، پروژه ای برای تولید حسگرهای جدید 
CMOS راه اندازی شده است که هدف از آن 
بهبود ابزارهای تصویربرداری با استفاده از 

نانوالکترونیک است.
دو موسســه تحقیقات اروپایی با همکاری 
یکدیگر روی نسل جدیدی از حسگرهای 
CMOS کار می کنند تا ابزاری جدید برای 

استفاده در حوزه های مختلف تولید کنند.
ایــن فنــاوری حســگری جدید کــه به                 
EXIST شــهرت دارد، برای تصویربرداری 
مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت. در قالب 
این پــروژه تحقیقاتی، محققــان این دو 
موسسه قصد دارند تا روی معماری جدید و 
فناوری پردازش نوینی کار کنند تا در نهایت 
عملکرد پیکســل ها را بهبود دهند. نتیجه 
این پروژه حساســیت و عملکرد ابزارهای 

تصویربرداری را بهبود خواهد داد.
با بهبود عملکرد نــوری و پردازش داده ها، 
نرخ تعداد فریم های گرفته شــده افزایش 
یافته و مدیریت حافظه بهتر انجام می شود. 
این پروژه با همکاری چندین بخش تحقیق 
و توسعه انجام شده اســت و مراکزی نظیر 
 ،IMEC فرانهوفر، موسســه نانوالکترونیک
آدمیک و ســوفرادی در این پــروژه نقش 
دارند. با توســعه این برنامــه تحقیقاتی، 

حســگر جدید EXIST و فیلترهای جدید 
ساخته خواهد شد و قرار است در حوزه های 
مختلف مورد اســتفاده قــرار گیرند. این 
حسگرها می توانند در دوربین های امنیتی 
HD، نمایشــگرهای ابزارهــای درمانــی، 
خودروســازی، کشــاورزی و دوربین های 
تصویربرداری مورد استفاده قرار گیرند. این 
پروژه در قالب یک برنامه تحقیقاتی موسوم 
به ECSEL JU راه اندازی شده است که قرار 
است به مدت سه سال به تحقیق ادامه دهد. 
شرکا متعددی در این برنامه نقش دارند که 
از آن جمله می توان به دانشــگاه صنعتی 
دلفت، آدمیک و تالس آنجینوکس اشــاره 

کرد. این پروژه از اوایل ســال ۲۰1۵ آغاز 
شده و تا پایان ۲۰18 طول خواهد کشید. 
یکی از اهــداف این پروژه، بهبــود کارایی 
کوانتومی پیکسل ها و بهبود نسبت سیگنال 
به نویز اســت. با کاهش ابعاد پیکســل ها 

می توان قدرت تفکیک تصاویر را باال برد.
ایــن پــروژه بــا حمایــت مالــی برنامه 
نانوالکترونیک CATRENE انجام شده که 
هدف از آن تامین نیازهای جامعه با استفاده 

از میکرو و نانوالکترونیک است.
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  استفاده از شبکه 
نرونی گوگل برای 

تشخیص محل 
تصاویر

آزمایشگاه روی 
تراشه برای رشد بهینه 

میکروارگانیسم ها

شــرکت گوگل هوش مصنوعی ساخته که 
قادر است با تقریب بسیار خوبی محل تصاویر 
گرفته شده را از روی زمینه تصاویر تشخیص 
دهد. این هــوش مصنوعــی،  در واقع یک 
شبکه نرونی اســت که با انرژی بسیار کمی 

کار می کند.
طی چنــد ســال گذشــته، نرم افزارهای 
تشــخیص تصویــر رشــد قابــل توجهی 
داشــته اســت، نرم افزارهایی که مجهز به 
ابزار پیچیده ای موسوم به هوش مصنوعی 
هستند. برخی شــرکت ها نظیر ولفرام آلفا 
از شبکه نرونی برای آزمون تشخیص تصویر 
اســتفاده کرده اند. گوگل نیز در این حوزه 
فعالیت های جالب توجهی داشته به طوری 
که ابزاری شبیه به مغز ساخته است که قادر 
به تشــخیص چهره ها در تصاویر مختلف 
اســت. اکنون زمان آن رســیده تا گوگل 
یک گام دیگر فراتر رود و با اســتفاده از مغز 
مصنوعی اقدام به شناسایی زمینه عکس ها 

کند.
شــبکه نرونی گوگل روی یافتن موقعیت 
مکانی فضایی که تصویر گرفته شده متمرکز 
شده اســت. برای این کار گــوگل اقدام به 
ایجاد بانک اطالعاتــی حاوی 1۲۶ میلیون 
تصویر کرده که از قبــل موقعیت هر یک از 

این تصاویر مشخص شده اســت. با اعمال 
اطالعات نقشــه، می توان تصویری از کل 
جهان ایجاد کرد. گوگل از 91 میلیون تصویر 
برای آموزش هوش مصنوعی خود استفاده 
کرده و از ۳۵ میلیون تصویر بعدی، آزمون 
عملکرد و کالیبراســیون هوش مصنوعی 
اســتفاده کرده اســت. در قدم بعد، گوگل 
از تصاویــر موقعیت دار موجود در ســایت 
فلیکر )Flicker( استفاده نمود. تمام این ۲/۳ 
میلیون تصویر برای هوش مصنوعی تازگی 
داشت به طوری که هیچ اطالعاتی درباره این 
موقعیت ها به مغز مصنوعی داده نشده بود. 
نتایج نشــان داد که هوش مصنوعی گوگل 

موفق به شناسایی موقعیت تصاویر با دقت 
متوسط شد. شاید این نتایج، طالیی به نظر 
نرسد؛  اما بسیار بهتر از عملکرد هوش انسان 
است؛ یعنی اگر به افراد مختلف این تصاویر 
نشان داده  شود، با شــانس کمتری قادر به 

شناسایی محل تصاویر بودند.
این نرم افزار که به PlaNet شهرت یافته یک 
شبکه نرونی است که نیاز به ابرکامپیوتر برای 
پردازش ندارد، هر چند در حال حاضر یک 
بانک اطالعات بســیار بزرگ برای کار این 

نرم افزار نیاز است.
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یک تیم تحقیقات کانادایی قرار است روی 
ساخت آزمایشگاه روی تراشه کار نمایند تا 
ابزاری برای رشد بهینه میکروارگانیسم ها 
ارائه کنند. این پروژه به تولید کارخانه تولید 

انرژی از میکروب ختم خواهد شد.
دیوید ســینتون از دانشگاه تورنتو موفق 
بــه دریافت حمایــت مالی موســوم به 
 EWR Steacia Memorial Fllowship 2015
بــرای انجام پــروژه ای شده اســت که در 
آن از جلبک هــا و ســیانوباکتری ها برای 
انجام فتوســنتز و تبدیل دی اکسید کربن 
به مواد شــیمیایی اســتفاده خواهد شد. 
خروجی ایــن فرآیند می توانــد به عنوان 
سوخت مورد استفاده قرار گیرد. جلبک ها 
و سیانوباکتری ها از جمله ارگانیسم هایی 
بوده که دارای ســریع ترین رشد در روی 
کره زمین هســتند. برخــی از این گونه ها 
می تواننــد روغــن و چربــی را تبدیل به 
سوخت های زیستی کنند؛ همچنین امکان 
تولید اتانول با اســتفاده از شکر توسط این 
ارگانیســم ها وجود دارد. علیرغم یک دهه 
تحقیق، هنــوز عدم قطعیت بســیاری در 
مورد این فرآیند و نرخ بهینه تولید محصول 

توسط این میکروارگانیسم ها وجود دارد.
عوامل متعددی نظیر شــدت نــور، طیف 
نور، غذا، ســطح دی اکســید کربن و دما 
روی این فرآیند تاثیرگذار است؛ بنابراین، 

طراحی فرآیند بســیار دشــوار و پرهزینه 
است. سینتون و همکارانش قرار است روی 
حل این مشــکالت کار کنند و با استفاده 
از میکروسیالی و اپتوســیالی چالش های 
این حوزه را رفــع کنند. این گــروه اخیرا 
آزمایشگاه روی تراشه ای ساختند که دارای 
میکروکانال هایی بوده که میکروارگانیسم ها 
قادرند درون آنها رشد کنند. هر مخزن روی 
سطح یک پیکسل نمایشگر LCD قرار دارد 
بنابراین، محققان با استفاده از نور می توانند 
فرآیند را با دقت رصد کنند. این مخزن مملو 
از گاز گلخانــه ای بوده و میکروارگانیســم 
می تواند با پرتوهای آبی، قرمز و سفید رشد 
کند. در مرحله بعد محققان سطح گازهای 

اکسیژن و دی اکســید کربن را تغییر داده 
و نتیجه کار را بررســی می کنند. این روش 
را می توان به گونه ای توسعه داد که هزاران 
مخزن برای ترکیــب فاکتورهای مختلف 
وجود داشــته باشــد تا محققان بتوانند با 
بررسی عوامل مختلف، بهترین شرایط برای 
رشد میکروارگانیسم و تولید محصول با نرخ 

باال را به دست آورند.
نتایج این پروژه به ساخت کارخانه ای ختم 
می شود که می تواند شرایط تولید انرژی از 

میکروب در مقیاس انبوه را فراهم کند. 
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نانوذراتی که در ستون 
فقرات می تواند استفاده 

شود

پژوهشگران نانوساختارهای پلیمری تولید 
کردند که می تواند جایگزین استخوان های 
آســیب دیده در ستون فقرات شــود. این 
نمونه روی حیوانات آزمایشــگاهی مورد 
مطالعه قرار گرفته و نتایج مثبتی به دست 
آمده اســت.محققان با الهام از حباب های 
روی آب، اقدام به تولید نانوذرات پلیمری 
زیســت تخریب پذیری کردند که می توان 
آنها را با استفاده از جراحی روی بخش های 
آسیب دیده در ستون فقرات قرار داد. مزیت 
این نانوســاختارها در این است که ابعاد و 
شــکل آنها را می توان متناســب با نیاز در 

بخش ستون فقرات کنترل کرد.
لیچو لــو از محققان این پــروژه می گوید: 
»هدف نهایی از این پروژه، یافتن راه هایی 
برای درمان بیمارانی است که دچار تومور 
ستون فقرات شــده اند. ستون فقرات یکی 
از نواحی مســتعد برای ایجــاد تومورهای 
ســرطانی اســت و در حال حاضر روشی 
غیرتهاجمی برای مقابله با این مشکل وجود 
ندارد و روش های رایج بســیار گرانقیمت 
هســتند.« برای زدایش تومور ســرطانی 
الزم اســت که کل اســتخوان را از ستون 
فقرات جــدا کرد که ایــن موضوع موجب 
بروز مشکالتی در بیمار می شــود. در این 
جراحی ها، کل قفسه سینه باز شده تا فضای 

کافی برای زدایش تومور وجود 
داشته باشد. 

تحقیقاتــی  گــروه  ایــن 
نانوســاختاری ارائه کردند که 
می تواند به شــکلی ســاده تر 
جایگزین بافت از بین رفته شود. 
آنها پلیمری ایجــاد کردند که 
دارای ســاختار قفسه ای شکل 
آبگریز اســت. این داربســت 
می تواند با مواد پایدار کننده یا 
دارویی پر شود. این ساختار به 
گونه ای طراحی شده که بتواند 
منبســط شــود. برای این که 
انبساط این ساختار کنترل شده 
باشد، محققان وزن مولکولی و 
بار روی سطح پلیمر را به صورت 

دقیقی تعیین کردند.
پژوهشــگران اثــر تغییــرات 

شیمیایی روی این نانوساختار و جوانه زنی 
و بســط آن را مطالعه کردند. این اطالعات 
به پزشکان کمک می کند تا بهترین شرایط 
را برای ســاخت ایمپلنت مناسب هر بیمار 
بدست آورند. این نانوســاختار روی نمونه 
حیوانی مورد آزمایش قــرار گرفته و نتایج 
جالب توجهی بدست آمده است. محققان 
معتقدند که این ســاختار روی انسان نیز 

جواب خواهد داد. نتایج این پروژه در قالب 
 Oligo Poly )Ethylene مقاله ای با عنوان
 Glycol( Fumarate Expandable Cages
for Vertebral Body Replacement در 
 National Meeting & Exposition of the
 American Chemical Society )ACS(.

ACS منتشر شده است.
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 افزایش کارایی 
و کاهش عوارض 
جانبی داروهای 

ضدسرطان

گروهی از محققان آمریکایی با اســتفاده از 
اگزوزوم ها به عنوان حامل های دارورسانی، 
موفق شــده اند کارایی درمانــی داروهای 
ضدسرطان را افزایش داده و اثرات جانبی 
منفی آنهــا را کاهــش دهنــد. محققان 
دانشــگاه کالیفرنیای شــمالی راهی برای 
افزایش کارایی دزهــای پایین یک داروی 
ضدسرطان یافته اند که به طور معمول در 
درمان سرطان پســتان، ریه و پانکراس به 
کار مــی رود. بدین ترتیــب میزان مصرف 
این دارو کاهش یافته و اثرات جانبی آن نیز 

کمتر می شود.
ایــن دانشــمندان داروی ضدســرطان 

پاکلیتاکسل را درون ساختاری که از سامانه 
ایمنی خود فرد استخراج شده بود قرار داده 
و در نتیجــه از مولکول هــای دارو در برابر 
حمله سامانه دفاعی بدن محافظت کرده و 
دارو را به تومور هدف رساندند. النا باتراکوفا 
استادیار دانشگاه کالیفرنیای شمالی در چپل 
هیل آمریکا و یکی از محققــان اصلی این 
کار می گوید: »این کار بدین معناســت که 
می توانیم ۵۰ برابر کمتر دارو استفاده کرده 

و همان نتیجه قبلی را به دست بیاوریم«.
او می افزایــد: »این کاهش دز دارو بســیار 
اهمیت دارد، زیــرا در نهایــت می توانیم 
بیماران را با دز پایین تر و دقیق تر داروهای 
شــیمی درمانی قوی مــورد معالجه قرار 
داده و به درمــان موثرتر با اثــرات جانبی 
کمتر دســت پیدا کنیم«. پاکلتاکسل یک 
داروی قوی اســت که در آمریکا به عنوان 
درمان اولیه و ثانویه ســرطان پستان، ریه 
و پانکراس اســتفاده می شــود. استفاده از 
این دارو می تواند اثــرات جانبی زیان بار و 
ناخوشایندی هم چون ریزش موها، دردهای 
عضالنی و مفصلی، و اسهال داشته و بیمار را 
در معرض عفونت های جدی قرار دهد. این 
کار با استفاده از اگزوزوم ها انجام شده است 
که ساختارهای کروی کوچکی هستند که از 
گلبول های سفید خون استخراج می شوند. 
اگزوزوم های دارای ساختار غشای سلولی 

بوده و در نتیجه سیســتم ایمنی بدن آنها 
را به عنوان اجســام خارجی نمی شناسد. 
شناســایی حامل های دارو توسط سیستم 
ایمنی بدن به عنوان یک شی خارجی یکی 
از چالش های بزرگی اســت که استفاده از 
نانوذرات پالســتیکی در دهه گذشــته در 

زمینه دارورسانی به همراه داشته است.
باتراکوفــا می گوید: »طراحــی اگزوزوم ها 
توسط طبیعت به نحوی است که می توانند 
به عنوان حامل های دارورســانی بی نقص 
و کامــل عمــل کنند. مــا با اســتفاده از 
اگزوزوم هــای گرفته شــده از گلبول های 
سفید خون، مولکول های دارو را درون یک 
ردای نامرئی پوشــانده و از سیستم ایمنی 
بدن پنهان می کنیم. اگزوزوم ها با استفاده از 
مکانیسمی ناشناخته، سلول های سرطانی 
را احاطه کرده، هرگونــه مقاومت دارویی 
آنها را دور زده و محتــوای خود را به درون 
این سلول ها تخلیه می کنند«. این محققان 
کارایی این روش درمانی را در سرطان ریه 
مقاوم به دارو در موش های آزمایشــگاهی 
نشــان داده اند. یافته های ایــن تحقیق در 
 Nanomedicine: Nanotechnology, مجله
Biology and Medicine منتشر شده است.
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روشی جدید برای 
تشخیص ویروس های 
تب زا از عامل مولد 

بیماری ماالریا

گروهی از محققان آمریکایی با اســتفاده 
از یــک روش تشــخیصی جدیــد بــا نام                  
RT-LAMP توانســته اند عامــل مولــد 
بیماری ماالریــا را از ویروس های تب زای 
دیگر تشخیص دهند. محققان آزمایشگاه 
ملی ســاندیا، موفق به دریافت یک کمک 
هزینــه تحقیقاتی برای توســعه یک ابزار 
تشخیصی شده اند که می تواند ماالریا را از 
تب ویروسی متمایز سازد. این کمک هزینه 
دوساله به مبلغ کلی 188/۷۵9 دالر توسط 
موسســه ملی آلرژی و بیماری های عفونی 
اهدا شده و انتظار می رود هزینه های مرحله 
اول این تحقیق را که اثبات مفهومی موضوع 
اســت، پوشــش دهد. این ابزار تشخیصی 
مولکولی خواهد توانست عفونت های ناشی از 

ویروس های تب زای مختلف را از عامل مولد 
بیماری ماالریا تشخیص دهد. این فناوری به 
صورت خاص از تکثیر اسید نوکلئیک همدما 
در لوله بسته برای شناســایی و تشخیص 
ویروس های بومی غرب آفریقا )ابوال، السا، 
تب زرد، چیکونگونیا، دانگی و ویروس های 
نیل( و همچنین پالسمودیوم فالسیپاروم 
)Plasmodium falciparum( بهره می برد.

رابرت میاگر، محقق ارشــد ایــن پروژه در 
ســاندیا می گوید ما برای این کار از روش 
RT-LAMP )reverse-transcrip�  تکثیر
tion loop�mediated isothermal am�

plification( اســتفاده کردیــم. با وجودی 
که اســتفاده از روش LAMP چندتایی در 
سال ۲۰1۲ گزارش شده اســت، اما بنابر 
گفته میاگر اســتفاده از ایــن روش هنوز 
فراگیر نشــده اســت. روش مورد استفاده 
توســط محققان ســاندیا متفاوت بوده و 
دارای مزایــای منحصر به فــردی به ویژه 
در زمینه فعالســازی تکثیر توسط بهبود 
ایجاد شده در روش تصویربرداری می باشد. 
با وجودی کــه بســیاری از محققانی که 
از روش LAMP اســتفاده می کننــد، بــر 
تیرگی یا افزودن یــک ماده رنگی هم چون                                           
SYBR Green متکی هستند، راهکار این 
گروه بسیار شبیه استفاده از یک فلوئوروفور 
و یک خاموش کننده )quencher( اســت. 
میاگر توضیح می دهد: »بدین ترتیب عنصر 
هدفمندی به کار ما اضافه شده و می توانیم 

چندین هدف را به طور همزمان شناسایی 
کنیم«. بنابر گفته میاگر این گروه در حال 
نهایی کردن مقاله ای هســتند که شیمی 
حاکم بر فرایند تشخیص ویروس نیل غربی 

و ویروس چیکونگونیا را توصیف می کند.
تمام ویروس هــای انتخابــی دارای ژنوم 
مبتنی بر RNA بودند. RNA میان ســلولی 
پالســمودیوم می تواند به عنوان یک هدف 
توسعه یابد، اما پلیمراز DNA نیز در واکنش 
RT-LAMP درگیــر اســت. بنابراین آنها 
می توانستند به جای RNA، ژنوم مبتنی بر 

DNA عامل بیماریزا را هدف بگیرند.
میاگر می گوید در ایــن روش از حجم های 
میکرولیتری نمونه اســتفاده می شود که 
از این نظر بیشتر شــبیه PCR است تا یک 
ابزار میکروسیالی. در این ابزار از نمونه مایع 
برای خیساندن عوامل موجود در کارتریج 

استفاده می شود.
این گروه درخواســت ثبت یــک اختراع 
 RT-LAMP موقت برای شیمی تشخیصی
ارائه داده اند. از نظر ارتبــاط با صنعت آنها 
در مرحله ای هســتند که به دنبال شریک 
عالقه مند به اســتفاده از شیمی تشخیصی 

LAMP می باشند.
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 آیا هوش مصنوعی 
خطرناک تر از

 »بمب اتمی« است؟

ترکیب هوش مصنوعی و اشــیاء می تواند 
مزایای زیادی ایجاد کند؛ امــا انتقادهای 
زیادی در این خصوص وجود دارد. بسیاری 
معتقدند که توســعه هــوش مصنوعی و 
واردشدن آن به زندگی مردم می تواند اثرات 

خطرناک تر از بمب اتمی داشته باشد.
شــرکت IBM اخیرا ۵ میلیون دالر جایزه 
برای کسی که بتواند هوش مصنوعی را در 
اشیاء استفاده کند، در نظر گرفته است. این 
فناوری می تواند مشــکالت بزرگ جهانی 
نظیر تغییــر آب و هوایی یا گرســنگی را 
حل کند. با این حال به نظر می رســد اگر 
هــوش مصنوعی کنترل نشــود، می تواند 
مخرب تر و خطرناک تر از بمب اتمی باشد. 
در این رقابت، شرکت کنندگان با استفاده 
از سیســتم هوش مصنوعی واتسون برای 
هوشــمند کردن اشــیاء رقابت می کنند. 
هدف از انجام ایــن رقابت، دســتیابی به 
فناوری جدیدی اســت که بتواند تا ســال 
۲۰۲۰ مورد استفاده قرار گیرد. این مسابقه 
در کنفرانس اخیر TED در ونکوور رونمایی 
شد، مســابقه ای که عالوه بر IBM، شرکت 
XPrize نیز در آن شرکت دارد. به سه گروه 
از برندگان در مجمــوع ۴/۵ میلیون دالر 

اعطا شــده و ۵۰۰ هزار دالر نیــز به دیگر 
پروژه ها تعلــق می گیرد. در کنار توســعه 
هوش مصنوعی، نگرانی هایــی نیز در این 
حوزه بوجود آمده اســت. یکی از منتقدین 
این فناوری، اســتوارت راســل از دانشگاه 
کالیفرنیا اســت که فعالیت های زیادی در 
بخش هوش مصنوعی داشــته اســت. او 
معتقد اســت که کار روی این حوزه مثل 
باال رفتن از یک پرتگاه اســت. این فناوری 
به راحتی می تواند توسط ارتش ها استفاده 
شــده و به یک ابزار خطرناک تبدیل شود. 

اعتماد بیش از حد به هوش مصنوعی فاجعه 
آفرین است. الون ماسک بنیان گذار شرکت 
SpaceX و فیزیــک دان بزرگ بریتانیایی، 
استیون هاوکینگ نیز سخنرانی هایی در این 
خصوص داشته اند. فناوری هسته ای نیز ابتدا 
برای تولید انرژی مطرح بود اما بعدها تبدیل 
به سالحی خطرناک شد. هوش مصنوعی در 
حال طی مسیری است که انرژی هسته ای 

طی کرده است.

http://nbic.isti.ir/news/53632 : منبع

الگوگذاری دقیق 
مولکول ها بر روی 
بستر با استفاده از 

ماسک گرافنی

روش جدیدی در دانشــگاه کالیفرنیا ابداع 
شده اســت که با اســتفاده از آن، محققان 
می توانند مولکول ها را دقیقاً در همان محلی 
که می خواهند، بر روی بستر قرار دهند. این 
نوآوری در نهایت منجر به ساخت ابزارهای 
نانوالکترونیــک و نانوزیســت الکترونیک 
کارامدتر خواهد شــد. باغبان ها برای اینکه 
امکان رشــد گیاه را فراهم سازند و در عین 
حال از ریشه زدن علف های هرز جلوگیری 
کنند، به طور معمول از صفحات پالستیکی 
استفاده می کنند که دارای حفراتی هستند. 
دانشمندان موسسه نانوسیستم های دانشگاه 
کالیفرنیا، متوجه شدند که استفاده از یک 
روش مشابه، برای قرار دادن مولکول ها در 
الگوهای ویژه ای که مــورد نیاز در ابزارهای 

بســیار کوچک نانوالکترونیکی هســتند، 
موثر خواهد بــود. این روش بــرای تولید 
حســگرهایی که قادر به ثبت سیگنال های 
مغزی هستند، مفید اســت. محققان این 
پروژه با هدایت ِویس که یک استاد برجسته 
در زمینه شیمی و زیست شیمی است، موفق 
به ابداع یک صفحه گرافنی با حفرات بسیار 
ریزی شدند. در ادامه این صفحه گرافنی بر 
روی یک بستر طال قرار می گیرد. طال بستری 
است که برای این ابزارها بسیار مناسب است. 
این حفرات این امکان را فراهم می ســازند 
تا مولکول ها دقیقاً در همان محل هایی که 
دانشمندان می خواهند، به بستر طال اتصال 
یابند. این کنتــرل دقیق در نهایت منجر به 
ایجاد الگوهایی می شود که شکل فیزیکی 
و خصوصیات الکترونیکــی ابزارهایی را که 
به میزان 1۰ هزار برابر کوچک تر از قطر یک 

موی انسان هستند، کنترل می کنند.
نتایــج ایــن کار تحقیقاتــی در مجلــه 
ACS Nano چــاپ شــده اســت. ویس 
می گوید:»هــدف ما فراهم ســاختن یک 
ماســک اســت که به ما این امکان را بدهد 
که مولکول ها تنها درجایی که می خواهیم 
بر روی بستر طال قرار گیرند. ما از چگونگی 
اتصال مولکول ها به طال بــه عنوان مرحله 
اول ســاخت الگوهای مورد نیاز برای تولید 
نانوابزارهــای الکترونیکی اطالع داشــتیم 
اما مرحله جدید در ایــن فرآیند جلوگیری 
از اتصال مولکول ها به طــال در جاهایی که 
گرافن قرار دارد، اســت. جاگــذاری دقیق 

مولکول ها، امکان الگوگذاری دقیق را فراهم 
می سازد که کلید اصلی ســاخت ابزارهای 
نانوالکترونیک همچون زیست حســگرها 
هســتند.« با گســترش و پیشــرفت این 
روش، ســاخت ابزارهــای نانوالکترونیک 
و نانوزیســت الکترونیک در مقایســه بــا 
روش های متــداول الگوگــذاری مولکولی 
) که از نانولیتوگرافی اســتفاده می کنند( 
بســیار موثرتر خواهد بود. ویس می افزاید: 
»این روش بخصوص برای دانشمندانی که 
تالش می کنند حســگرهای مولکولی را بر 
روی سطح طال یا دیگر نانومواد که به دلیل 
حساســیت و انتخاب پذیری باال اســتفاده 

می شوند، مفید خواهد بود.«
حســگرهای عصبی که قادر به اندازه گیری 
فعالیت مدار و ســلول های مغزی در زمان 
واقعی هستند، می توانند بینش های جدیدی 
دربــاره بیماری هایی همچون اوتیســم و 
افسردگی آشکار سازند. محققان امیدوارند 
که با استفاده از حســگرها قادر به تحریک 
مدارات مغزی شــوند و بنابرایــن بتوانند 
تفاوت های بین عمل درست و عمل نادرست 
)ســو عمل( در مغز را پیش بینــی کنند. از 
این دانش همچنین می توان برای توســعه 
نسل های جدید درمانی بیماری های عصبی 
استفاده کرد. این تحقیق توسط دپارتمان 
 Caltech انرژی امریکا، بنیــاد علمی ملی و

EAS و UCLA حمایت شده است.
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 احیای بینایی افراد 
نابینا با استفاده از 

ویروس ها

گروهی از محققان آمریکایی در نظر دارند 
با استفاده از یک روش قدیمی بینایی افراد 
نابینا را بازیابی کنند. در این روش از نوعی 
ویروس استفاده شده است. استفاده از یک 
روش با قدمت ده ساله که برای کنترل مغز 
در حیوانات آزمایشگاهی به کار می رود، این 
قابلیت را دارد که بینایی یک فرد نابینا را به 
صورت جزئی احیا کند. در این تحقیق که 
RetroSense Ther�  توسط شرکت نوپای

apeutics در میشــیگان انجام خواهد شد، 
 DNA پزشکان یک ویروس بی خطر حامل
جلبک دریایی جاذب نور را به چشــم 1۵ 
بیمار مبتال به retinitis pigmentosa تزریق 
خواهند نمود. این آزمایش اولین بررســی 
انسانی اپتوژنتیک به شمار می رود که روشی 
برای تغییر ژنتیکی نورون ها و حساس کردن 
آنها به نور است. پزشــکان »بنیاد شبکیه 
جنوب غربی« فرایند را انجام داده وتالش 
می کنند وظیفه سلول های گیرنده نور را به 
سلول های مختلف در چشم منتقل نموده 
و بینایی را احیا کنند. قبــل از آنکه مغز ما 
تصویری از دنیای بیــرون ایجاد کند، ابتدا 
باید سلول های چشم نور را به سیگنال های 

الکتریکی که در مغز پردازش می شــوند، 
تبدیل نمایند. ســلول های گیرنده نور در 
شــبکیه اولین حلقه این زنجیر را تشکیل 
می دهند. این سلول ها به نور یا ذرات بنیادی 
Retinitis pig�  نور مرئی حساس هســتند.

mentos موجب تخریب این سلول ها شده 
و بیماران مبتال به این بیمــاری ابتدا دید 
محیطی و ســپس دید در شب و در نهایت 
کل بینایی خود را از دست می دهند. برنامه 
این تحقق این است که سلول های شبکیه را 
دور زده و سلول های عصبی پشت شبکیه 
را که سیگنال های شبکیه را به مغز مخابره 
می کنند، به نور حســاس نمایند. پزشکان 
یک ویروس حامل DNA را به چشم بیماران 
تزریق خواهند کرد. این DNA ســلول های 
عصبی را قــادر می ســازد پروتئینی به نام 
channelrhodopsin را تولید نماید. جلبک 
دریایی از این پروتئین برای تشــخیص نور 
استفاده می کند. محققان به مدت یک دهه 
از این روش برای تغییر ســلول های مغز در 
حیوانات آزمایشگاهی استفاده می کنند تا 
مســیرهای عصبی را با استفاده از نور فعال 
کرده یا غیرفعال نمایند. بــه طور معمول 

محققان رفتار عصبی حیوانات را با کاشت 
یک فیبر نوری و تابش نور بــه نقطه مورد 
نظر در مغز کنتــرل می کننــد. آزمایش 
درمان اپتوژنتیکی در انسان برای اولین بار 
صورت می گیرد و در آن نیازی به کاشــت 
فیبر نوری یا جراحی هــای پیچیده وجود 
ندارد. آزمایش های قبلی در زمینه احیای 
بینایی موش ها و میمون ها موفق بوده است. 
با این حال نباید خوش بینی بیش از حد در 
مورد اثر این روش وجود داشته باشد. یکی 
از مشکالت می تواند این باشد که زمانی که 
سلول های عصبی پشت شــبکیه شروع به 
ارسال ســیگنال کنند، مغز این سیگنال ها 
را تشــخیص ندهد. قرار است این سلول ها 
وظیفه کامال متفاوتی را انجــام دهند و ما 
نمی دانیم چقدر قابلیت انجــام این کار را 
دارند. مشــکل دیگر این است که پروتئین 
channelrhodopsin تنها به نور شــدید و 
تک رنگ آبی عکس العمل نشان می دهد. این 
عوامل می تواند روی چیزی که بیماران قادر 

به مشاهده خواهند بود اثر منفی بگذارد.
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 پیاده روی و شارژ 
کردن ابزارهای 

الکترونیکی همراه

نانوزیست حسگری 
با امکان شناسایی 

سریع و ارزان 
ویروس آنفوالنزا

 هنگامی که شما در حال طی کردن مسیر 
خود هستید و شارژ باتری گوشی هوشمند 
شــما پایین اســت، در آینده نزدیک شما 
می توانید آن را به کفش هــای خود وصل 
کنید. یــک فنــاوری نوآورانــه در زمینه 
تولید و ذخیره انرژی توســط مهندســان 
مکانیکی دانشگاه ویسکانسین ابداع شده 
است که می تواند وابستگی ما به باتری های 
ابزارهای همراه را کاهش دهــد و امکاندر 
دســترس بودن انرژی در همه جا را برای ما 
فراهم می ســازد. نتیجه این مطالعات در 
مجله Scientific Reports چاپ شده است.  
در این مقاله دانشمندان یک فناوری دریافت 
انرژی معرفی کرده اند که بخصوص مناسب 
گیراندازی انرژی حرکت انسان و استفاده از 
آن برای شارژ کردن ابزارهای الکترونیکی 
همراه است. این فناوری انرژی تولید شده 
در طول پیاده روی را بــرای مصارف بعدی 
ذخیره می ســازد. کفش های تولیدکننده 
انرژی، بخصوص برای اســتفاده در ارتش 
مفید هســتند، چــرا که در حــال حاضر 
سربازان مجبور به حمل باتری های سنگین 
برای شــارژ کردن رادیو، واحدهای GPS و 
عینک های دید در شب هستند. این نوآوری 
همچنین یک منبع نیــرو برای مردمی که 
در نقاط دور افتاده و کشــورهای در حال 
توسعه که کمبود شــبکه های برق دارند، 
فراهم می سازد. کروپنکین استاد مهندسی 
مکانیکی می گوید:» براوردهای نظری نشان 
می دهند که هر لنگــه کفش می تواند تا ده 
وات انرژی تولید کند و این مقدار انرژی به 
صورت گرما هدر می رود. ۲۰ وات انرژی که 

در اثر پیاده روی تولید می شــود، بخصوص 
در مقایســه با انرژی موردنیاز برای شــارژ 
اکثر ابزارهای همراه مدرن ناچیز نیست.« 
بهره برداری از چنین انرژی های اندکی، برای 
شارژ کردن طیف وسیعی از ابزارهای همراه 
همچون گوشی های هوشــمند، تبلت ها، 
لپ تاپ ها و چراغ قوه ها کافی اســت. برای 
مثال یک گوشی هوشمند کمتر از دو وات 
انرژی الزم دارد.  روش های متداول جذب 
و تبدیل انــرژی بخوبی بــا جابجایی های 
نسبتاً کوچک سازگار نیستند و بخوبی کار 
نمی کنند.  کروپنکین می افزاید:» از این رو 
ما روش های جدیدی برای تبدیل حرکت 
مکانیکی به انرژی الکتریکی ابداع کرده ایم 
که مناسب برای این نوع کاربردها هستند.« 
این نوآوری جدید از مزیت »الکترووتینگ 
معکوس «، پدیده ای که توسط کروپنکین 
و تیلور در ســال ۲۰11 کشــف شد، بهره 
می برد. سیال با یک سطح پوشش یافته با 
یک نانوفیلم برهمکنــش می کند، و انرژی 
مکانیکی مســتقیماً به انــرژی الکتریکی 
تبدیل می شود. روش الکترووتینگ معکوس 
می تواند انرژی قابل استفاده ای تولید کند؛ 
اما نیازمند یک منبع انرژی با یک فرکانس 
بــاال ) همچون یک منبــع مکانیکی که به 
سرعت نوسان می کند( اســت. محیط ما 
مملو از منابــع انرژی مکانیکــی فرکانس 
پایین اســت ) همچون حرکت انسان ها و 
ماشــین ها( و هدف ما جذب انرژی از این 
منابع فرکانس پایین است. اما الکترووتینگ 
معکوش به تنهایی نمی تواند این مشکل را 
حل کند. برای غلبه بر این مشکل، محققان 

روش »بابلر « را ابداع کردند. در این روش، 
محققان الکترووتینگ معکوس را با رشد و 

فروپاشی حباب ادغام می کنند.
ابزار بابلر محققان ) که هیچ بخش مکانیکی 
متحرکی نــدارد ( از دو صفحه تخت مجزا 
شده توســط یک فضای کوچک که با یک 
مایع رسانا پر شده است، تشکیل شده است. 
صفحه پایینی با حفرات کوچکی پوشــش 
یافته است که از طریق آنها گاز تحت فشار 
تولید می کند، حباب ها تــا هنگام برخورد 
به صفحه باالیی که منجــر به ترکیدن آنها 
می شــود، رشد می یابند . رشــد و ترکیدن 
ســریع و متناوب حباب هــا باعث حرکت 
سیال به جلو و عقب و تولید انرژی الکتریکی 
می شــود. فرکانس باالیی که شــما برای 
تبدیل انــرژی الزم داریــد، از منبع انرژی 
مکانیکی شــما تامین نمی شــود اما یک 
خاصیت درونی از این روش بابلری هستند.

در آزمایشــات اولیه ابزار بابلری در هر متر 
مربع در حدود 1۰ وات انــرژی تولید کرد 
ولی براوردهای نظری نشــان می دهند که 
این میزان برای هر متر مربع می تواند تا 1۰ 

کیلووات هم برسد.
این محققان تصمیم دارند تا فناوری خود را 
تجاری سازی کنند. این ابزار جدید قادر به 
شارژ کردن ابزارهای همراه متنوع از طریق 
کابل است. همچنین این ابزار را می توان با 
یک طیف وسیعی از ابزارهای الکترونیکی 
تعبیه شده در کفش همچون نقطه اتصال 

Wi-Fi ادغام کرد.
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شناسایی ویروس هایی نظیر آنفوالنزا دو تا 
سه روز زمان نیاز دارد و با هزینه بسیار باالیی 
انجام می شــود. نانوزیست حسگری ساخته 
شــده که می تواند این کار را در مدت ۲ تا ۳ 
ســاعت انجام دهد؛ در حالی که هزینه آن 

نیز ۲۰ درصد کمتر از روش های رایج است.
یک تیــم تحقیقاتــی از هنگ کنگ موفق 
به ساخت نانوزیست حســگری شده که با 
استفاده از آن می توان آنفوالنزا را به سرعت 
شناسایی کرد. با این روش که مبتنی بر انتقال 
انرژی رزونانس لومینسانس )LRET( است، 
می توان ویروس هایی مشابه با آنفوالنزا را نیز 
شناسایی کرد. روش LRET موجب شده تا 
بتوان با حساسیت بسیار باال وجود ویروس 

را شناسایی کرد.
محققان این پــروژه از دپارتمــان فیزیک 
و مهندســی زیســت مولکولی دانشــگاه 
پلی تکنیک هنگ کنگ، این نانوزیست حسگر 

را ساختند که کارکرد بسیار ساده ای دارد.
روش های زیســتی رایج برای شناســایی 

ویــروس آنفوالنزا با اســتفاده از 
آنالیزهای ژنتیکی انجام می شود 
که در آن واکنش زنجیره ای پلیمراز 
 )RT-PCR( نسخه برداری معکوس
به همــراه آرایه ایمونوزوربشــن 
اتصالی به آنزیم )ELISA( استفاده 
می شود. هر دوی این روش ها در 
ایمنولوژی استفاده می شود اما به 
شدت پرهزینه و زمان بر بوده و از 
دقت پایینی برخوردار هســتند.

اما ایــن زیست حســگر جدید، 
تســهیل  بــرای  می توانــد 
فرآینــد تشــخیص بیمــاری 
زمــان  و  شــود  اســتفاده 

شناســایی بیمــاری را کاهــش دهــد.
شناسایی آنفوالنزا با روش های رایج بین یک 
تا سه روز زمان نیاز دارد. با این حسگر جدید، 
این فرآیند بین دو تا سه ساعت زمان می برد 
که در واقع 1۰ برابر سریع تر از روش های رایج 

مورد استفاده در کیلینیک ها است.

عالوه براین، این روش 8۰ درصد روش های 
رایج هزینــه دارد. با این فنــاوری می توان 
هزینه شناســایی ویــروس را کاهش داد و 
زیست حسگرهایی بسیار حساس با هزینه 

کم و سرعت زیاد تولید کرد.
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اخبار کسب و کار

 استخدام یک مدیر مالی 
باتجربه در اولین شرکت 
تولیدکننده کامپیوترهای 

کوانتومی

 نانوحافظه هایی که به 
زودی بر حافظه های فلش 

غلبه خواهد کرد

شــرکت دی ویو )D-Wave(، اولین شــرکت جهانی محاســبات 
کوانتومی، اعالم کرده است که دان کورس به عنوان رئیس امور مالی به 
این گروه ملحق شده است. دان کورس دارای کوله باری از تجربیات در 
زمینه سرمایه گذاری و تجارت است و سابقه همکاری با شرکت های 

کوچک و بزرگ زیادی را دارد.
دان کورس دارای یک ســابقه و تجربیات ارزشمندی است که آن را 
با خود به شرکت D-Wave انتقال خواهد داد. وی در موقعیت های 
Marriott، North�  شغلی ارشد در بخش توسعه و سرمایه گذاری در

west Airlines، GTE و Global Crossing و اخیــراً در شــرکت 
رنتک نیتروژن)Rentech Nitrogen Partners( همکاری داشــته 
اســت. دان کورس با داشــتن تجربه کافی در دو بخش راه اندازی 
و همکاری های چندملیتــی، یک متخصص در ســرمایه گذاری و 
برنامه ریزی جهانی، M&A، IOPs و روابط ســرمایه گذاری اســت. 
او همچنین عضو هیئت علمی در دنشــگاه کورنل و هاروارد است. 
وی مدرک کارشناسی در رشته مهندسی خود را از دانشگاه ایالتی 
میشیگان دریافت کرده است و مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود 
را در اقتصاد، سرمایه گذاری و سیاست عمومی از دانشگاه کورنل اخذ 
کرده است. برونِل ، مدیر اجرایی D-Wave می گوید:» تجربه وسیع 
دان کورس در سرمایه گذاری و موفقیت های بیشمار او در شرکت های 
کوچک و بزرگ، باعث شده اســت تا او برای سمت مدیر امور مالی 
D-Wave فردی ایده آل باشد. از اینکه دان کورس به گروه ما ملحق 
شده است بسیار خوشنود و مفتخر هستیم و می دانیم که همچنان 
که ما به سمت آینده محاسبات پیش خواهیم رفت، او همکاری های 

مهمی را ترتیب خواهد داد.«
قبل از ملحق شدن به D-Wave، او نائب رییس اجرایی و مدیر امور 
مالی شرکت رنتک بود و چندین همکاری در زمینه فناوری سوخت، 
فیبر و کود انجام داده است. دان کورس به مدت ۵ سال نیز به عنوان 
 Global( نایب رییس اجرایی و مدیر امور مالی گلوبال کروســینگ

Crossing( همکاری داشته است.
دان کورس به عنوان یک مدرس ارشد مدعو در دانشگاه کورنل یک 
دوره اجرایی در حاکمیت شرکتی در دانشــکده مدیریت تدریس 

می کرد و قبل از آن نیز به عنوان استادیار دانشکده تجارت در دانشگاه 
هارورد تدریس می کرد.

دان کــورس می گوید:» آنچــه D-Wave به عنوان اولین شــرکت 
محاسبات کوانتومی به آن دست یافته است، بسیار امیدبخش است. 
تنها تعداد انگشت شماری شرکت در سرتاســر جهان وجود دارند 
که خواهان مقابلــه با چالش های پیچیده هســتند و تعداد کمی از 
 D-Wave این شرکت ها به موفقیت دست می یابند. در حال حاضر
توانایی های طراحی، ســاخت و فروش تنهــا کامپیوتر کوانتومی را 
دارا اســت. از اینکه به این گروه از افراد جالب ملحق شــده ام بسیار 
هیجان زده هستم.« سیستم های D-Wave اولین سیستم محاسبات 
کوانتومی است. هدف آن ادغام کشفیات جدید در فیزیک، مهندسی، 
ســاخت و علوم کامپیوتری برای دســت یابی به روش های شگرف 
محاسبات به منظور کمک به حل پیچیده ترین چالش های جهانی 
است. کامپیوترهای کوانتومی شــرکت با استفاده از یک نوع جدید 
پردازنده ابررســانا ساخته می شــوند که از مکانیک کوانتومی برای 
 D-Wave تسریع بیش اندازه محاسبات استفاده می کند. مشتریان
 Lockheed شامل برخی از برجسته ترین سازمان های جهانی همچون

Martin و گوگل هستند.
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زمانی که حافظه های فلش به بازار آمده، شرکت های تولیدکننده 
اعالم کردند که این نسل از حافظه ها بسیار سریع تر از فناوری های 
رایج هستند. شرکت نانترو )Nantro( اعالم کرده است که فناوری 
کامال جدیدی را به بازار عرضه خواهد کرد. این فناوری نسل جدیدی 
از حافظه ها بوده که صدها مرتبه سریع تر از حافظه های رایج است. 
این فناوری ماحصل 1۴ سال تحقیق و پژوهش بوده که میلیون ها 

دالر نیز صرف آن شده است.
این حافظه که از سوی صنعت نیمه هادی NRAM نامگذاری شده 
اســت حاوی نانولوله های کربنی بوده که به صــورت متراکم کنار 
هم قرار گرفته اند. تراکم نانولوله ها بســیار بیشــتر از سیلیکون در 
حافظه های فلش است. این بدان معناست که فناوری نانترو نه تنها 
عملکرد بهتری خواهد داشت؛ بلکه از ظرفیت به مراتب باالتری نیز 

برخوردار است.
یکی دیگر از ویژگی های نانولوله های کربنی در این حافظه موجب 
بهبود آن شــده اســت. نانولوله های کربنی معموال برای افزایش 
استحکام به ادوات مختلف اضافه می شود، بنابراین استفاده از آنها 

موجب افزایش دوام حافظه ها خواهد شد.
بعد از بیــش از یــک دهه فعالیــت در این حــوزه، نانتــرو روی 
تجاری سازی و تولید انبوه این فناوری متمرکز شده است. این کار 
با سرمایه گذاری 1/۵ میلیون دالری شرکت خطرپذیر چارلز ریور 
و چند شرکت دیگر انجام خواهد شــد. این حافظه که در حال وارد 
شدن به مسیر تولید انبوه است می تواند طی چند سال آینده وارد 

بازار شود.

این حافظه به شــکل یک ماژول حافظه استاندارد بوده و مشتریان 
می توانند از آن در سیستم های فعلی استفاده کنند بدون این که نیاز 
به اصالحی در ساختار سیستم های فعلی باشد. نانونترو انتظار دارد 
تا با تولید انبوه این محصول، قیمت آن نسبت به حافظه های فلش 

کاهش داشته باشد.
این یک خبر خوب بــرای مشــتریان و یک چالش بــزرگ برای 
تولیدکنندگان فعلی حافظه است. همچنین این فناوری می تواند 

روی دیتاسنترها نیز تاثیرگذار بوده و آنها را تغییر دهد. 
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اخبار محصوالت و کاربردها 
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 ابزاری برای
 بیرون کشیدن روندها 

از میان
 حجم عظیم اطالعات

محققان شرکت IBM سیســتم جدیدی برای پردازش 
سریع داده های عظیم ارائه کرده اند. با این روش می توان 
از میان اطالعــات زیاد، روندها را بیرون کشــید. با این 

فناوری، IBM جایگاه خود را در بازار تثبیت می کند.
در دنیای امروز، اطالعات زیادی در حال تولید شدن است 
که این اطالعات به دلیل حجم باالی خود امکان استفاده 
مستقیم ندارد. بسیاری از این اطالعات به عنوان معدن 
طال نام می برند که باید ابزار مناسب برای استخراج طال 
را از این معدن بدست آورد. اما واقعا با چه ابزاری می توان 

چنین طالیی را از حجم عظیم داده ها استخراج کرد.
پاسخ این سوال در سیستم پردازشی شرکت IBM نهفته 

است: محاسبات شناختی
برای رسیدن به این هدف باید از محاسبات شناختی استفاده کرد. 
این سیستم محاسباتی باید به گونه ای توسعه یابد که بتواند با سرعت 

باال داده ها را پردازش کند.
بالوگ می گوید: » سیستم پردازشی که او و همکارانش ارائه کرده اند 
می تواند با دیگر سیستم های IBM ارتباط برقرار کند. هدف این گروه 
آن است که سرعت پردازش اطالعات را افزایش داده و بتوانند هدف از 
پیش تعیین شده محاسبات شناختی را بدست آورند. این جایی است 

که پیش از این کسی موفق به رسیدن به آن نشده است.«
بلوگ می افزاید: »اشتهای مشــتریان برای محاسبات شناختی در 
حال افزایش است، من این موضوع را از به صورت مستقیم از مشتریان 

شنیده ام. ما در حال حفظ جایگاه خود در این حوزه هستیم.«
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دوران جدید محاسبات 
شناختی در امریکای التین 

با بکارگیری واتسون

 IT که یک شرکت ائتالفی پیشــرو در زمینه GBM و IBM شــرکت
است، به تازگی اعالم کرده اند که یک همکاری راهبردی برای شتاب 
استفاده از محاسبات شناختی Watson در امریکای التین خواهند 
داشت. شــرکت GBM یک شــرکت جدید برای این منظور در این 

منطقه ایجاد خواهد کرد که Cognitivia نامیده می شود.
این شرکت جدید مســئول انتقال راه حل های محاسباتی شناختی 
برای کمک به مشتریان بخصوص کشورهای اسپانیایی زبان خواهد 
بود و تجارت های اطالعات محــور در این منطقه ایجاد خواهد کرد. 
شرکت Cognitiva با IBM در جهت استفاده از Watson در امریکای 
التین همکاری خواهد کــرد و خدمــات و حمایت هایی در جهت 
محلی سازی Watson انجام خواهد داد. این شــرکت جدید در دو 
سال آینده ده ها میلیون دالر برای برقرارسازی مراکز فعالیت در ۲۳ 
کشور امریکای التین شــامل آرژانتین، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا و 
مکزیک در جهت برطرف سازی تقاضای فناوری های جدید در منطقه 
سرمایه گذاری خواهد کرد. براساس آمارهای شرکت بین المللی داده 
)IDC(، در منطقــه امریکای التین در ســال ۲۰1۶ در حدود 1۳9 

میلیارد دالر در زمینه خدمات IT سرمایه گذاری خواهد شد.
ِکنی ، مدیر ارشد IMB Watson می گوید:» این همکاری راهبردی 
با GBM یک مثال مهم دیگر از حایــز اهمیت بودن پذیرش جهانی 
 IDC است.« براســاس آمارهای IBM محاســبات شــناختی برای
اطالعات بزرگ )Big Data(، به رشد ســریع خود ادامه می دهند و 
در ۵ سال آینده به یک فرصت چندمیلیون دالری در امریکای التین 
تبدیل می شود. یکی از زمینه هایی که شدیداً تحت تاثیر محاسبات 
 Cognitiva .شناختی قرار می گیرد، زمینه بهداشــت و درمان است
و IBM در نظــر دارند تا از ایــن فناوری برای کمک به پزشــکان و 
همچنین شخصی ســازی روش های درمانی اســتفاده کنند. برای 
مثال، بیمارستان های بســیار زیادی با تخصص سرطان شناسی در 
منطقه امریکای التین وجود دارد که هر کدام از آنها هر ساله هزاران 
بیمار سرطانی جدید را درمان می کنند. با اعمال محاسبات شناختی، 
پزشکان و دیگر متخصصان حیطه پزشــکی می توانند انتخاب های 

درمانی خود را بر اساس مدارک موجود تشخیص دهند.
شرکت Cognitiva اکوسیســتمی برقرار خواهد کرد که از فناوری 
Watson برای ایجاد کالس جدیدی از خدمات و تجارت های شناختی 

در منطقه استفاده خواهد کرد. این سرویس ها و خدمات شناختی 
 Watson در حال حاضر توســط بیش از ۵۰۰ شــریک اکوسیستم
پیشنهاد می شوند. یکی دیگر از پیش بینی های IDC این است که تا 
سال ۲۰18، یک سوم شرکت هایی که به دنبال پذیرش تغییرشکل 

دیجیتالی هستند، با طراحی شناختی ادغام خواهند شد.
کاســترو مدیر اجرایــی Cognitiva می گوید:» رهبــری IBM در 
محاسبات شناختی وهمراه شدن آن با دانش عمیق GBM در زمینه 
بازار منطقه، باعث ایجاد یک فرصت بــرای Cognitiva برای تبدیل 
شدن به یک پیشــگام در صنایع فناوری امریکای التین شده است. 
Cognitiva، امکان استفاده از فناوری های شناختی را برای شرکت ها و 
بنیادهای اقتصادی موجود در سرتاسر منطقه فراهم می سازد و زمینه 
ساز ایجاد تجارت ها و صنایع جدید خواهد بود و همچنین سرعت رشد 

نوآوری درمنطقه را افزایش می دهد.«
دو شرکت IBM و GBM برای بیش از دو دهه است که در زمینه انتقال 
فناوری به امریکای التین و منطقه کاریبــی همکاری می کنند که 
شامل انتقال زیربنا، نرم افزار، خدمات و مشاوره IT به بیش از 1۳۰۰ 
مشتری در سطح منطقه اســت.  همچنین Cognitiva یک تیم از 
متخصصان صنعتی را استخدام و آموزش خواهد داد که در مرحله اول 
بر روی صنایع بانک داری، بیمه و بهداشت و درمان تمرکز خواهد کرد. 
عالوه بر این IBM، تخصص خود را برای گســترش مهارت های فنی 
محاسبات شناختی در اختیار متخصصان Cognitiva قرار خواهد داد.
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 اولین کامپیوتر 
کوانتومی جهان چگونه 

کار می کند؟

مدیرعامل شرکت دی ویو سیستمز )D-wave systems( مصاحبه ای 
درباره مکانیسم کار اولین کامپیوتر کوانتومی ساخته شده در جهان 
داشته است. در این مصاحبه مزیت ها و عملکرد این نوع کامپیوترها 

تشریح شده است.
ورن براونل مدیرعامل شرکت دی ویوسیستمز اخیرا طی مصاحبه ای 
به ارائه توضیحاتی درباره چگونگی استفاده از کامپیوترهای کوانتومی 
در حل مسائل مهم صنایع پرداخته است. او در این مصاحبه درباره 

خدمات مالی تا پزشکی این کامپیوترها توضیحاتی ارائه کرده است.
کامپیوترهای کالسیک رایج در حال رســیدن به نقطه محدودیت 
توان پردازشی خود هستند؛ به همین دلیل نگاه ها به سوی محاسبات 
کوانتومی دوخته شده است تا بتواند جایگزین کامپیوترهای کالسیک 
شــود. براونل می گوید: »کامپیوترهای کوانتومــی در ابتدا آرزوی 
محال به نظر می رسیدند؛ چرا که در آنها از قدرت مکانیک کوانتومی 
استفاده می شود، نیرویی که بسیار پیچیده بوده و نیاز به محیط خاص 
و منحصر به فردی دارد. این ماشــین ها دارای پتانسیل باالیی برای 
حل مشکالت صنعتی نظیر طراحی دارو یا هدف قرار دادن سرطان 

هستند.«
بنیانگذاران این شرکت در ســال ۲۰1۰ دی ویو سیستمز را در سال 
۲۰1۰ در کانادا تاسیس کردند تا اولین کامپیوتر کوانتومی جهان را 
تولید کنند. در این مصاحبه، مایکل چوی و برانول درباره محاسبات 
کوانتومی و چگونگی عملکرد آن بحث کردند. آنها درباره این که ۵ 
ســال آینده، این کامپیوترها به چه نقطه ای می رسند به گفت و گو 

پرداختند.

دربخشــی از این مصاحبه، براونل می گوید: » ما در حال ظهور عصر 
جدید محاسبات کوانتومی هستیم. این فناوری بسیار جالب توجه 
و شگفت انگیز اســت. من فکر می کنم این فناوری می تواند به حل 

بسیاری از مشکالت کمک کند.«
دی ویو سیستمز اولین شرکت محاسبات کوانتومی جهان است که 
اولین کامپیوتر کوانتومی را نیز تولید کرده است. در این کامپیوتر از 
قوانین مکانیک کوانتوم برای محاســبه استفاده می شود. براونل در 
بخشی از این مصاحبه می گوید: » برای رسیدن به این هدف ما یک 
کامپیوتر منحصر به فرد ساختیم. این کامپیوتر نیاز به یک محیط ویژه 

دارد. این کامپیوتر سرعت باالتری نسبت به سیستم های رایج دارد.
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 افزایش همکاری ها با 
IBM Watson در زمینه 

بهداشت

واحد سالمت IBM در سال ۲۰1۵ فناوری واتســون خود را با چند 
شرکت مختلف به اشتراک گذاشته است. این شرکت ها در حوزه هایی 

نظیر ساخت ادوات ورزشی و بهداشتی فعالیت دارند.
تقریباً یک ســال از زمانی که IBM جدید ترین واحد تجاری مرتبط 
 Watson Health با ســالمت را راه اندازی کرده، می گذرد. این واحد
نامیده می شود. در این مدت قراردادهای همکاری خوبی با چندین 

شرکت معتبر داشته است. 
قبل از اینکه IBM، بخــش Watson Health خود را رســمی کند، 
Well�  این شرکت شناخته شــده در کامپیوتر، با مراکزی همچون

tok در زمینه بهداشــت همکاری داشته اســت. در زمان آغاز به کار 
Watson Health ســه همکاری دیگر با اپل، جانسون اند جانسون                     
)Johnson and Johnson( و مدترونیک )Medtronic( صورت گرفته 
است. اما در یک سال گذشــته IBM همکاری  های جدید دیگری در 
 IBM Watsonزمینه بهداشت انجام داده است. در زیر لیست همکاران

Health که در سال گذشته اعالم شده اند، ارائه شده است:
 American Heart با IBM اخیرا : American Heart Association •
Association و Welltok برای توســعه دو ابزار، یک گروه تحقیقاتی 
را تشــکیل دادند. یکی از این ابزارها به مشــتریان Welltok کمک 
خواهد کرد تا بهداشــت محیط کار خود را اندازه گیری کنند و ابزار 
دیگر به کارفرماها کمک خواهد کرد تا سالمت خود را با استفاده از 

پرسشنامه های AHA بهتر ارزیابی کنند.
• Under Armour : در ماه گذشــته این شــرکت اعــالم کرد که از 
محاســبات Watson برای تمام اطالعات گردآوری شده در یک نرم 
افزار ویژه اســتفاده خواهد کرد. این شــرکت همچنین از پردازش 

شناختی برای تشخیص غذاها استفاده می کند.
• Novo Nordisk: در ماه دســامبر ۲۰1۵ این شرکت اعالم کرد که 
برای گسترش و پیشرفت ابزارهای جدید به منظور بهبود مراقبت های 
 IBM با ، Novo Nordisk دیابت بر اساس اطالعات گردآوری شده در

Health همکاری داشته است.
• Manipal Hospitals: یــک هفتــه قبــل از اعــالم همــکاری                      
Novo Nordisk، بیمارستان مانیپال در هندوستان اعالم کرد که از 

Watson استفاده خواهد کرد. این سیستم به سرطان شناسان کمک 
می کند تا برای هر بیماری از یک روش درمان شخصی استفاده کنند.

• بیمارســتان کودکات بوســتون : در ماه نوامبر IBM و بیمارستان 
کودکان بوســتون اعالم کردند که این بیمارستان از Watson برای 
پیدا کردن روش های درمانی و تشخیصی برای بیماری های کودکان 
استفاده خواهد کرد. تحقیقات اولیه آنها بر روی بیماری های کلیوی 

است.
• Triax Technologies و Spare5 : در اکتبر IBM با دو شرکت ورزشی 
 Triax Technologies قهرمانی( همکاری داشته است. اولی با شرکت(
است که پیشانی بند مجهز به یک سنسور ساخته است که از آن برای 
 Watson حفظ ایمنی ورزشکاران استفاده خواهد شد. این شرکت از
برای آنالیز احساسات ورزشکاران در هنگام بازی استفاده خواهد کرد. 
دومین شرکت Spare5 اســت که از Watson برای تولید برنامه ای 
که به واتسون گلفپرو )Watson GolfPro( نامیده می شود، استفاده 
خواهد کرد. این برنامه بــه بازیکن های گلف آماتور کمک می کند تا 

سطح بازی خود را بهبود بخشند.
 Nutrino، Teva Pharmaceuticals، از دیگر شــرکت ها می توان به

Mayo Clinic ، Epic و غیره اشاره کرد. 
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 همکاری مشترک برای 
توسعه ابزار پزشکی 
زیست الکترونیکی

GlaxoSmith� )شرکت گالکسواسمیت کلین 
Kline( با همکاری شــرکت نوویانت مدیکال 
)Nuviant Medical( قصــد دارد تــا فناوری 
تحریک عصبی را در ادوات پزشــکی زیست 
الکترونیکی مورد اســتفاده قــرار دهد. با این 
کار می توان دستگاهی برای تسکین دردهای 

مزمن ساخت.
گالکسواسمیت کلین  یکی از شرکت های فعال 
در حوزه زیست الکترونیک، سال هاست که در 
حال کار روی ادوات پزشکی زیست الکترونیکی 
است. این شرکت در ســال ۲۰1۲ یک واحد 
تحقیق و توســعه راه اندازی کرد و در ســال 
۲۰1۳ مبلغ ۵۰ میلیــون دالر حمایت مالی 
دریافت کرد، در ادامه در ســال ۲۰1۴ مبلغ ۵ 
میلیــون دالر حمایت دیگر بــرای کار در این 
حوزه دریافت کرد. هر چند این ارقام هنوز به 
صورت کامل به ثمر نرسیده اما گام های موثری 

برداشته شده است.
این شرکت اخیرا با یک شرکت نوپا به نام نوویانت مدیکال همکاری 
مشــترکی آغاز کرده اســت. هدف از ایــن همکاری، اســتفاده از 
سیســتم های قابل کاشت محرک اعصاب شــرکت نوویانت توسط 
گالسکو است. این شرکت قصد دارد از این فناوری در حوزه پزشکی 

زیست الکترونیکی استفاده کند.
چیزی که پشت سر این راهبرد وجود دارد آن است که ادوات زیست 
الکترونیکی بتواند با ایجاد پالس های الکتریکی برخی جریان ها را در 
بدن ایجاد کرده تا دردهای مزمن را از بین ببرد. با این روش می توان 

دردهای مربوط به سرطان، افسردگی و دیابت را تسکین داد.
سیستم محرک عصبی سیناپسی شــرکت نوویانت در حال حاضر 
مسیر آزمون  بالینی را برای تحریک بخش عمیق مغز طی می کند. 
این شرکت قصد دارد تا تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را برای 

این ابزار دریافت کند. پیش از این، این ابزار نشان CE را دریافت کرده 
است تا از آن برای بیمارانی که نقص حرکتی دارند استفاده شود.

این شــرکت مدعی اســت که این فنــاوری جدیــد، نازکترین و 
پیچیده ترین محرک عصبی قابل کاشــت موجود در بازار است. این 
سیستم بدون سیم و بی نیاز از باتری می تواند برای تحریک عصبی 

مورد استفاده قرار گیرد.
سال گذشته این شــرکت نوپا جایزه ۳/۴ میلیون دالری منطقه ای 
را برای انجام پروژه کاردیاکــس )Cardiax( دریافت کرد. این پروژه 
مربوط به روش درمان تحریک عصبی بود که طی ســه سال آینده 

می تواند ۲۵ تا ۳۰ فرصت شغلی جدید ایجاد کند.
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 هوش مصنوعی در 
خدمت تعمیر

 و نگهداری تجهیزات

محققان با اســتفاده از یک نرم افزاری که مجهز به هوش مصنوعی 
است، موفق شدند اشکالت فنی موجود در دستگاه ها را پیدا کنند. 
این روش با هزینه کــم می تواند نیازهای تعمیراتی دســتگاه ها را 

مشخص کرده و هزینه تعمیر و نگهداری را کاهش دهد.
محققان دانشگاه آالباما موفق شدند با اســتفاده از الگوریتم هوش 
مصنوعی، با دقت باالیی سالمت سیســتم های مکانیکی را بررسی 

کنند.
تگزیرا از محققان این پروژه می گوید: » توانایی استخراج اطالعات 
قابل استفاده از نوسانات مکانیکی می تواند به صاحبان کسب و کار 
کمک کند تا ارزیابی های خود را روی سیســتم های مورد نظر در 
درازمدت انجام داده و هزینه کمتری برای تعمیر و نگهداری پرداخت 
کنند. در این پروژه ما نرم افزاری ارائه می کنیم که قادر است به این 

افراد کمک کند.«
محققان این پروژه با اســتفاده از این نرم افزار موفق شــدند با دقت 
باالی 9۰ درصد حجم عظیمی از اطالعات دســته بندی نشــده را 

بررسی کنند. 
محققان این پروژه معتقدند که این فناوری در مراحل اولیه تســت 
خود اســت. آنها در حال بررسی علمکرد آن هســتند. در صورتی 
که نتایج تست ها مثبت باشــد هم بخش دفاعی و هم شرکت های 

خصوصی می توانند از این سیستم بهره مند شوند.
این نرم افزار لرزش های بســیار کم را در ماشــین آالت و تجهیزات 
مختلف بررسی کرده و درصورت خستگی یا آسیب آن را مشخص 
می کند. همچنین این ابزار می تواند نیازهای آتی تعمیر و نگهداری 

در دستگاه را به مخاطب اعالم کند.
هر ابزاری از لرزش و تکان هایی برخوردار است که این لرزش ها در 
حالت عادی و معیوب با هم متفاوت هســتند. اگر بتوان لرزش های 
غیرمعمول را زود شناسایی کرد، می توان از بروز مشکل در دستگاه 

جلوگیری کرد. با این کار در پول و انرژی صرفه جویی می شود.
مشکل اصلی در این روش آن است که تشــخیص نویز و صداهای 
محیط از صدایی که مربوط به کارکرد غلط دســتگاه است، کاری 
دشوار بوده و همانند یافتن یک سوزن در انبار کاه است. این هوش 
مصنوعی می تواند با اســتفاده از الگوریتم ویــژه ای که دارد نویزها 
را از روی فرکانس های آنها تشــخیص دهد و سیگنال های اصلی را 

شناسایی کند.
http://nbic.isti.ir/news/53330 : منبع

تغییر رویکرد 
IBM برای کسب درآمد 

شرک IBM در نشستی با سهام داران خود، وعده افزایش درآمد برای از محاسبات شناختی
آنها را طی ســال های آتی مطرح کرد. یکی از مهمترین دالیل این 
افزایش درآمد، تغییر رویکرد این شرکت به سوی محاسبات شناختی 

و خدمات ابری است.
شرکت IBM  ۲۵ فوریه سال جاری میزبان سرمایه گذاران خود بود تا 

درباره چشم اندازهای آینده این شرکت توضیحاتی به آنها ارائه کند.
مهمترین چیزی که در این نشست بیان شد، تغییر رویکرد IBM به 
سوی محاسبات شناختی و خدمات ابری بود، هر چند قرار شد  که 
ساختار گزارش ارائه شــده توسط این شــرکت به روزرسانی شود. 
 ،IBM وامسی موهان از تحلیل گران بازار درباره تغییر سهام شرکت
معتقد است که پیاده سازی این تغییر رویکرد می تواند تاثیر به سزایی 

روی بهبود وضعیت سهام شرکت IBM داشته باشد.
مسئوالن شــرکت IBM معتقداند که برنامه های تازه آنها در حوزه 
محاســبات شــناختی و ابری، که ۳۵ درصد درآمد آنها را تشکیل 
می دهد، می تواند به رشد آن کمک شایانی کند. این افزایش درآمد، 
پیش بینی می شود که در بازار محاسبات شناختی رشد خوبی کرده 
و بتواند به بازار ۲ تریلیون دالری نفوذ کند. بازار محاسبات شناختی 

بسیار گسترده تر از بخش فناوری اطالعات است که بازار آن تنها 1/۲ 
تریلیون دالر است.

محاســبات شــناختی می تواند وضعیت IBM را در بخش سالمت، 
اینترنت اشیا و هوش مصنوعی بهبود دهد. بخش خدمات ابری این 
شرکت موجب کســب درآمد 1۰/۲ میلیارد دالری در سال گذشته 
شد. این بازار براساس پیش بینی ها به صورت ساالنه ۳۳ درصد رشد 
می کند و در سال ۲۰18به رقم ۴۰۲ میلیارد دالر خواهد رسید. این 
یک فرصت بسیار مناسب برای IBM به منظور رشد در این حوزه است. 
این شرکت چشم انداز هایی برای نرم افزار خود موسوم به GBS دارد. 
این شــرکت از این نرم افزار در بخش خدمات محاسبات شناختی-

ابری نظیر کامپیوتر واتسون نیز بهره می برد. 
این گزارش چشم اندازهای بهتری برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. 
IBM اطمینان خاطر زیادی برای سهام داران ایجاد کرده که براساس 
مدل کســب و کار دراز مدت خود، می تواند ســود زیــادی را برای 

سهام داران به ارمغان بیاورد.

http://nbic.isti.ir/news/53418 : منبع

عرضه یخچالی برای 
تحقیقات کوانتومی و 

حسگری

 Oxford(    شــرکت اکســفورد اینســترومنت
Instruments( یخچالــی به بــازار عرضه کرده 
اســت که امکان کاهش دما و اعمال میدان های 
مغناطیسی باال را دارد. این ابزار برای تحقیقات 
و اندازه گیری های کوانتومی و همچنین ساخت 

حسگر مناسب است.
اندازه گیری های انتقال کوانتومی به طور وسیع 
در تعیین مشــخصات مواد و ادوات جدید مورد 
استفاده قرار می گیرد، این اندازه گیری ها به طور 
ویژه در فناوری کوانتومی نظیر پردازش اطالعات 
کوانتومی و حســگرهای کوانتومی کاربرد دارد. 
چنین تجهیزات و ابزارهایی می توانند در بهبود 
عملکرد محاسبات و حسگری مفید باشند. نقش 
این فناوری در توسعه سیستم های محاسباتی و 

حسگر مشابه نقش نیمه هادی ها در ساخت ترانزیستور در ۵۰ سال 
قبل است.

فیزیک دانان مدت هاســت که از اندازه گیری های انتقال الکتریکی 
استاندارد نظیر مقاومت و هدایت و اثر هال برای کسب اطالعات بیشتر 
درباره خواص الکترونیکی و ســاختار مواد استفاده می کنند. اخیرا 
اندازه گیری انتقال کوانتومی نظیر اثر هــال کوانتومی )QHE( و اثر 
هال کوانتومی عملکردی )FQHE( در گیت های الکترونی دو بعدی و 
عایق های توپولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته است. از این پارامترها 
برای استخراج اطالعات بیشتر درباره اثرات مکانیک کوانتومی روی 

خواص مواد استفاده می شود.

شرکت اکسفورد اینســترومنت )Oxford Instruments( ، یخچالی 
موســوم به Trioton به بازار عرضه کرده اســت که با استفاده از آن 
می توان دماهای بسیار پایین و میدان های مغناطیسی باال را فراهم 
کرد. این یخچال ابزار مناسبی برای انجام تحقیقات در حوزه خواص 

کوانتومی مواد است.
نانونیس ترامانا یک ابزار مکمل یخچال Triton است که توسط شرکت 
SPECS ساخته شده است که از آن می توان برای اندازه گیری های 

چندکاناله استفاده کرد.

 http://nbic.isti.ir/news/53511 : منبع
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تحقق رویای 
»اینترنت اشیاء« 
با کمک نانوسیم

محققان شرکت دراپر )Draper(  با استفاده از فناوری نانوسیم و بافت 
آنها، در حال ارائه سخت افزاری هستند که بتواند مشکل تداخل امواج 
در اینترنت اشیاء را حل کند. پیش بینی ها نشان می دهد که اینترنت 
اشیاء )IoT( تنها در بخش راه آهن تا سال ۲۰۲۵ گردش مالی بیش 
از 1۴ تریلیون دالر خواهد داشت. برخی معتقدند برای جلوگیری از 
تداخل، بهتر است در مورد برخی قوانین و سیاست ها تجدید نظر کرد.

محققان شرکت دراپر با همکاری پژوهشگران دانشگاه هاروارد موفق 
به ارائه راهبردی شدند که با استفاده از آن سخت افزارهای نانومقیاس 
را می توان کنار هم چید تا ابزاری به دست آید که سیگنال های خالص 
را تولید و دریافت کند. با این کار، مشکل تداخل در دریافت و ارسال 

به حداقل می رسد.
در حال حاضر باید در فرکانس های ادوات، اختالف معنی داری وجود 
داشته باشد تا مشکل تداخل به وجود نیاید. اما با این فناوری می توان 
این محدودیت را پشت  سر گذاشــت. آژانس پروژه های تحقیقاتی 
پیشرفته دفاعی )DARPA( سرمایه گذاری روی این حوزه انجام داده 
است تا راهی برای مونتاژ کردن سخت افزارهای نانومقیاس به دست 

آید تا از آن در سیســتم های میکروالکترومکانیکــی و نیمه هادی 
استفاده کرد. در این راهبرد که به NanoLitz شهرت دارد، ابعاد سیم ها 
کاهش یافته تا هدر رفت انرژی به حداقل برسد و همچنین پاسخ دهی 
با دقت باالتری انجام شود. این گروه تحقیقاتی از روش خودآرایی در 

DNA در این پروژه استفاده کردند.
محققان شــرکت دراپر در حــال ارائــه راهبردی الهــام گرفته از 
سیستم های میکروســیالی هستند تا نانوســیم های تولید شده به 
شکلی از پیش تعیین شده ببافند. با این کار می توان خروجی سیستم 
را افزایش داد. این شــرکت در حال طراحی و ساخت این ابزار است. 
با بهبود ســیگنال دهی می توان انتقال سیگنال ها را ۵ برابر بیشتر از 

حالت رایج در کانال ها انجام داد و مشکل تداخل را به حداقل رساند.
شرکت دراپر روی ارائه فناوری های پیشرفته برای حل مشکل پیشرو 
در حوزه اینترنت اشــیاء کار می کند. این شــرکت در حال حاضر با 

بخش های مختلف دولتی، صنعت و دانشگاه همکاری دارد.

http://nbic.isti.ir/news/53191 : منبع

استفاده از ساعت مچی 
اپل برای

 رصد عالئم حیاتی بدن

شرکت اپل به زودی فناوری جدیدی روی ساعت مچی هوشمند خود 
نصب خواهد کرد که قادر به رصد اطالعات حیاتی بیماری نظیر فشار 
خون، دما و ضربان قلب است. این فناوری در قالب پتنتی در حال ثبت 

در دفتر اختراعات امریکا است.
 )Apple Watch( شرکت اپل برنامه های بزرگی برای ساعت مچی خود
دارد به طــوری که قصد دارد تا این ســاعت ها را تبدیــل به ابزاری 

تشخیص پزشکی کند.
این شرکت اخیرا پتنتی آماده کرده است که در آن از یک حسگر برای 
شناسایی و جمع آوری اطالعات مربوط به سالمتی استفاده می کند. 
این محصول روی تلفن همراه نصب شده و عالئم حیاتی نظیر فشار 
خون، دما، سطح اکسیژن و ضربات قلب را رصد می کند. این پتنت 

برای ثبت به دفتر USPTO ارسال شده است.
این شرکت جزئیات زیادی درباره این فناوری منتشر نکرده است و اطالعات 
کمی در قالب پتنتی با عنوان »Care Event Detection and Alert« ارائه 
کرده است. این ابزار پوشیدنی در صورت وجود مشکل می تواند هشداری 

برای پزشک ارسال کند.

اپل از زمان ارائه ساعت هوشمند خود به بازار با چالش هایی روبرو بوده 
و مدت هاست که قصد ارائه فناوری رصد عالئم حیاتی را به بازار دارد 
که این کار چند بار کنسل شده است. دلیل این امر مسائل قانونی این 

فناوری بوده است.
تحلیل گران بازار معتقدند که اپل قصد دارد بــا این فناوری میزان 

فروش خود را افزایش دهد. تا سال ۲۰1۷، 1۵ درصد از فروش اپل از 
ساعت هوشمند خواهد بود.

اپل به دنبال دستیابی به فناوری های مختلف پزشکی است. در ماه 
دسامبر سال گذشته، مرکز سرطان آندرســون مطالعه ای در حوزه 
استفاده از ساعت هوشمند اپل برای شناسایی سرطان پستان آغاز 

کرد.
جنروسا گرانا از مدیران مرکز سرطان آندرسون می گوید: »همکاری 
بیمار در مسیر درمان، نقش موثری در درمان دارد. ما انتظار داریم که 

این پروژه به جمع آوری اطالعات مهم بیمار کمک کند.«

http://nbic.isti.ir/news/53631: منبع

مقاالت

این مقاله ارتباط میان پیشرفت های عملی و چشم اندازها را در مبحث فناوری های 
 ،CT تجزیه و تحلیل می کند. بر اســاس تحلیل اسناد اصلی مبحث )CT( همگرا
ساختار CT به هشت حوزه کاربردی توسعه یافته است. این هشت حوزه کاربردی 
و نیز حوزه توسعه فناوری با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد. نتایج حاکی 
از آن است که در عمل، همگرایی در زمینه های مختلف فناوری رخ می دهد اما در 

اکثر حوزه ها صراحتا خود را نشان نمی دهد. همچنین در میان زمینه های مربوطه، 
فاصله میان پیشرفت های عملی و چشــم اندازها کامال متفاوت است. در زمینه 
تقویت هوش، که یکی از زمینه های برجســته در مبحث CT محسوب می شود، 

بیشترین شکاف بین چشم اندازها و واقعیت ها وجود دارد.  

چکیده

مترجم:  علی شاکری کهنمویی

   چشم اندازها و واقعیت های فناوری های همگرا
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روش های موجود در همگرایــی، معانی مختلف همگرایی را 
با مثال ارائه کرده و یک ناهمگنی در زمینه های کاربردی را 
نشان می دهند. یکی از مشــکالت اساسی در مفهوم CT این 
است که مشخص نیست آیا همگرایی صرفأ نظارت بر چیزی 
است که در حال حاضر اتفاق می افتد یا این ادعا است که تنها 
در صورتی که روش های متفاوت در زمینه های مهندســی 
و علوم به اندازه کافی ترکیب شده باشــند؛ همگرایی اتفاق 
خواهد افتاد. به منظور دستیابی به ساختاری متقاعدکننده 
در این زمینه و اثرات واقعی چشم اندازهای CT در کار علمی 
بایستی یک روش ترکیبی به کار گرفته شــود. بنابراین، ما 
اســناد مرکزی این مبحث را در ایاالت متحده و اروپا تحلیل 
کرده و رشــته های علمی، زمینه های پژوهشــی، پیشرفت 
فناوری و حوزه های کاربردی را که به طور بالقوه به همگرایی 
مربوط می شوند استخراج کردیم. در کنار این ها، بیش از 1۰۰ 
زمینه تخصصی مشخص شد. با کمک متخصصان زمینه های 
مختلف فناوری، زمینه های R&D مشخص شدند و با توجه به 
شباهت های موضوعی، روش های عمومی، نزدیکی متقابل 
و فراوانی وقوع در اسناد سیاست گذاری اصلی، خوشه بندی 
شدند. استفاده از روش خوشــه بندی به هشت حوزه منجر 
شــد که تقریبأ تمام زمینه های پیشرفت و پژوهش را شامل 

می شود. این هشت حوزه در شکل ۲ نمایش داده شده اند.
روش ما دو دیدگاه متفاوت به همگرایی را منعکس می کند: 
در دیدگاه اول همگرایی یک مفهوم خالصه است که اصول 
راهنما را برای پیشرفت علمی معمول )باال به پایین( فراهم 
می کند. در دیدگاه دوم همگرایی به عنوان چیزی که در حال 
حاضر در حوزه های کاربردی واقعــی بدون یک برنامه ریزی 
جامع، در حال وقوع اســت، در نظر گرفته می شــود )پایین 

به باال(.
مشکل این دو دیدگاه این اســت که روش باال به پایین برای 
یک تحلیل فناوری در مرحله اولیه پیشــرفت، بیش از حد، 

عمومی است، در حالی که روش پایین به باال هنوز به صورت 
سیستماتیک کاربرد نداشته است. امکان سرچشمه گرفتن 
یک سری ایده و دیدگاه از مفهوم مطلق همگرایی وجود دارد 
که به نوبه خود، ممکن است به تحقیق خاصی در یک سطح 
به هم پیوستگی یا در زمینه های کاربردی منجر شود. به عبارت 
دیگر، در دیدگاه پایین به باال نتایــج تحقیق جدید منجر به 
چشم اندازهای جدیدی شده است، همانطور که موفقیت های 
منحصربه فرد در زمینه های کاربردی ممکن است انتظارات 
عمومی زیادی را در مورد اینکه چه چیــزی در آینده در آن 

حوزه قابل دستیابی است، به وجود آورد.
روش ما، به پیگیری شیوه پایین به باال به طور جدی و سنجش 
پیشــرفت فناوری و پژوهش در ســطح محققان، گروه های 
پژوهشی، رشته ها یا حوزه های پیشرفت فناوری می پردازد. در 
بخش بعدی، زمینه های واقعی پیشرفت فناوری مورد توجه 
قرار گرفته و مفاهیم بنیادی آنها در توسعه حقیقی، به منظور 
ایجاد تاثیر واقعی مفهوم همگرایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

در حدود ۷۰ مقالــه متفاوت، نویســندگان مختلف تالش 
کرده اند شواهدی از رخداد همگرایی بیابند یا مباحثه پیرامون 
این موضوع را که چرا همگرایی باید در این حوزه های معین 

رخ دهد پیش ببرند.
در گفتمان غربی در مورد اینکه کدام حوزه های بهم پیوسته 
پژوهش تحت تأثیر همگرایی هستند و نیز اصول هدایت کننده 
آن، بحث و بررسی شده اســت. بایبل ات ال1۰ )۲۰۰۴( یک 
سری زمینه های پژوهش به هم پیوسته مانند هوش مصنوعی، 
حسگرهای محیط هوشمند و فشرده سازی DNA را فهرست 
کرده و این ها را در حوزه های مختلف نانو زیست، نانواطالعات، 
نانوشناختی و غیره دسته بندی کرده اســت )بایبل ات ال.، 

.)۲۰۰۴
در گــزارش فناوری هــای همگــرا - شــکل دهنده آینده 
جوامع غربی، گروه کارشناسی ســطح باال روش متفاوتی را 

برمی گزیند؛ بدین صورت کــه رویکرد اصلی، حوزه هایی که 
امکان رخداد همگرایی در آنها وجود دارد نیســت، بلکه در 
عوض، زمینه هایی است که همگرایی باید به عنوان سرمشق و 
تطبیق بخش پیشرفت های علمی و نوآوری ها نقش ایفا کند. 
این نویسندگان پیشــنهاد می دهند که نسخه غربی انبیک 
 )CTEKS( که فناوری های همگرا بــرای جامعه دانش غربی
نامیده می شــود، باید روی موضوعات پژوهشــی که بسیار 
ارزشمند هســتند تمرکز کند، تا بدین ترتیب پیشرفت های 
فناوری در حوزه های مطلوب را آغاز کند. پنج حوزه مطلوب 
برای پیشرفت در زمینه همگرایی، به شــرح زیر می باشند: 

:)HLEG، 2004a(
ســالمتی به همراه کاربردها: فناوری های »آزمایشگاه روی 
یک تراشه11« برای غربالگری ســریع و تشخیص زود هنگام 
بیماری ها؛ پروتزهای هوشــمند متعامل با سیگنال های مغز 

بیماران و انتقال اطالعات حسی به آن ها؛
آموزش به همراه کاربردهایی مانند فضای دانش نامحسوس، 

اهداف یادگیری و محیط هوشمند؛
زیرساخت ICT با نظارت زیست محیطی از طریق دستگاه های 
حســگر محیطی، بــه منظور هشــدار به مراکــز آالینده و 
آگاه سازی اشخاص حقیقی در مورد توزیع مواد حساسیت زا؛ 
یکپارچه سازی اطالعات در مورد محصوالت غذایی، الگوهای 

خرید و مصرف و حاالت فردی سالمتی؛
انرژی با حامل های انرژی و روش های ذخیره ســازی جدید، 
منابع انــرژی جدید برگرفتــه از طبیعت، با بررســی منابع 
انرژی تجدیدپذیر، فتوولتائیک، هیــدروژن، زمین گرمایی 
و خورشــیدی. محققــان همچنین باید با زمین شناســان، 

جغرافی دانان، انسان شناسان و اقتصاددانان کار کنند.

شکل ۲ - حوزه های کاربردی در مبحث CT با توجه به نتایج خوشه بندی

3-چارچوب مفهومی

نتایج ارائه شده در بخش های بعدی از تحلیل های گسترده در 
متون مربوطه و نیز منابع اینترنتی فراوانی بدست آمده است. 
عالوه بر این، یک ســری مصاحبه با محققان و مهندسان در 

زمینه های مختلف انجام شده است. 
در ابتدا، چشم اندازهای موجود در اســناد رسمی CT مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یکی از منابع مهم بین بریج 

)۲۰۰۶( بود. مجموعه دیدگاه های او در ادامه به عنوان یک 
نقطه ورود با افزودن دیدگاه های بیشتر از دیگر اسناد مربوط 

به CT مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

4-روش و منابع

تعریف اصطــالح »فناوری هــای همگــرا« )CT( و تعیین 
حوزه هایی که در آن ها، همگرایی رخ می دهد وظیفه آسانی 
نیست. این مفهوم توسط اندیشمندان حوزه فناوری مطرح 
شد و به وسیله ســازمان های تأمین بودجه پژوهش سراسر 
جهان تســریع و ترویج یافــت و موجب افزایــش انتظارات 
در زمینه دســتاورد های همگرا برای علم و جامعه در میان 
سیاست گذاران گردید. اگرچه این مفهوم در معنای وسیع تر از 
عرصه سیاست نشأت می گیرد، مدعی است که پیشرفت های 
حاصل در بسیاری از زمینه های فناوری را منعکس و تقویت 
می کند. با این حال، اینکه این زمینه هــای فناوری کدام ها 
هســتند و اینکه چگونه پژوهش و پیشرفت به طور مشخص 

متأثر از همگرایی است، مبهم مانده است.
اسناد اصلی مرتبط با مبحث CT در سال های اخیر، حاکی از 
آن هستند که زمینه های همگرایی فناوری شامل چه مواردی 
می شوند. این اسناد، چهار گزارش کنفرانس در ایاالت متحده 
و گزارش هایی از گروه کارشناسی سطح باال )HLEG( در اروپا 
هســتند. این کنفرانس ها در ایاالت متحده در سال ۲۰۰1 
در واشنگتن، ســال ۲۰۰۳ در لس آنجلس، سال ۲۰۰۴ در 
نیویورک و سال ۲۰۰۵ در هاوائی برگزار شد. در ایاالت متحده 
به همگرایی فناوری، همگرایی انبیک1 گفته می شود، با این 

ادعا که همگرایی، همکاری بین علوم شناختی، فناوری نانو، 
زیست و اطالعات است. در اروپا، گروه های کارشناسی سطح 
باال )HLEG( یک سری اســناد تحلیل گر همگرایی را تهیه 
کرده و یک روش غربی برای این موضوع پیشــنهاد داده اند. 
فعالیت های غربی تحت نام CTEKS که مخفف »فناوری های 

همگرایی برای جامعه دانش غربی« است، عنوان می شود.
در این اســناد، مفهــوم همگرایــی به طیف گســترده ای 
از حوزه های فنــاوری و زمینه های علمی اطالق می شــود. 
نویسندگان این اسناد چنان مدعی کاربرد عمومی این مفهوم 
هستند که به نظر می رســد همه زمینه های فناوری در حال 
همگرایی می باشند. با توجه به برنامه های پژوهشی و سیاسی، 
برای معرفی زمینه های واقعی همگرایی و توصیف شــاخص 
حقیقی همگرایی، تالش هایی انجام شــده اســت. به عنوان 
نمونه، تجزیه و تحلیل های کتاب ســنجی۲ به منظور ردیابی 
همگرایی یا معرفی به اصطالح »نقاط داغ« همگرایی انجام 
شده است. همچنین موسسه های پژوهشــی در تحقیقات 
مرتبط با همگرایی بسیار فعال هستند. با این حال، به دلیل 
اینکه این مفهوم، بســیار نو اســت، روش هایی که منحصراً 
یک اســتراتژی علم و فناوری از پایین به باال را با ویژگی های 
متقاعد کننده همگرایی دنبال کند و با ســند چشم اندازها و 

برنامه های مدیریت پژوهش و بدنه های دولت درگیر نشود، 
وجود ندارد. همچنین باید برداشت افراد از همگرایی توضیح 
داده شده و حوزه هایی که همگرایی در آن رخ می دهد یا انتظار 
می رود که در آینده رخ دهد، مشخص  شود. بنابراین، یک روش 
ترکیبی از باال به پایین۳ و پایین به باال۴ برای معرفی زمینه های 
اساســی همگرایی و مشخص ســازی همگرایی فناورانه در 
این زمینه ها، پیشنهاد داده خواهد شد. سهم مفهومی ما در 
این بحث می تواند به عنوان یک تحلیل گفتمان نیز خوانده 
شــود، چرا که نقطه آغاز این هم افزایی به نوبه خود، توسعه 
علم و فناوری محسوب نمی شــود؛ ولی آرایش فناوری ها و 
چشم اندازهای آن توســط بازیگران اصلی مبحث CT ایجاد 
می شود. تاثیر چشــم اندازها و انتظارات در توسعه پژوهش و 
فناوری در علوم اجتماعی به طور کامل بحث شده است. )برای 
نمونه به دیرکس و هافمن۵، 199۲؛ لوش۶، ۲۰۰۶؛ گرانوالد۷، 
۲۰۰۷ مراجعه شــود.( پس از معرفی هشت زمینه مرکزی 
CT، در بخش دوم این مقاله، تالش ما بر این خواهد بود که با 
انجام یک بررسی واقع گرایانه، علم را از علم تخیلی جدا کنیم. 
این جداسازی، با مقایسه چشم اندازها و پیشرفت های علمی 
پیش بینی شده توسط آخرین پژوهش های صورت گرفته و در 

حوزه های مربوطه انجام می شود. 

۲- فناوری های همگرا : مفاهیم و توصیف ها

1ـ  مقدمه

نقطه آغاز برای تحلیل همگرایی، چهاروجهی انبیک نامیده 
شده )شکل 1( است که در اصل توسط روکو8 و بین بریج9 در 
اسناد اولین کنفرانس انبیک پیشنهاد داده شد. آنها در مقاله 
مقدماتی شان ادعا کردند که همگرایی به عنوان یک ترکیب 
هم افزایی در چهار بخش اصلی علم و فناوری رخ می دهد، که 
هرکدام از این بخش ها به سرعت در حال پیشرفت است. )الف( 
علوم نانو و نانو فناوری؛ )ب( زیســت فناوری و زیست پزشکی 
شامل مهندسی ژنتیک؛ )ج( فناوری اطالعات، شامل مخابرات 
و محاسبات پیشرفته و )د( علم شناختی شامل علوم اعصاب 

شناختی
حال ادعا این اســت که این علوم به آبخیزی رسیده اند که به 
منظور تسریع بیشتر در پیشرفت شان باید با یکدیگر ترکیب 
شوند. آنچه که در مقاله روکو و بین بریج بالتکلیف باقی می ماند 
این است که آیا همگرایی چیزی است که از قبل در حال انجام 
بوده است یا چیزی است که به منظور تسهیل پیشرفت های 
علمی در آینده به وجود آمده است. این کتاب، ترکیبی از این 
دو بعد، یعنی چشم انداز مبهم و پژوهش حاضر را ارائه می دهد، 
بنابراین تعیین حوزه هایی را که واقعــا همگرایی در آنها رخ 
می دهد، دچار مشــکل می کند. با این وجود، ساختار اسناد، 
حوزه های بهم پیوسته ای را پیشنهاد می دهد که ممکن است 

همگرایی در آنها رخ داده یا مورد نیاز باشد:
ـ گسترش ارتباطات و شناخت بشری؛

ـ بهبود سالمتی انسان و ظرفیت های فیزیکی؛
ـ تقویت دستاوردهای اجتماعی و گروهی؛

ـ امنیت ملی؛ و 
ـ یکپارچه سازی علم و آموزش.

شکل 1-  همگرایی نانو، زیست، اطالعات و شناختی )NBIC( در یک سطح عمومی

مقاالت
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مبنای نانو صورت پذیرد.
تحقیق در حوزه اســکلت مصنوعی تقویت شده، که توسط 
مدیر سابق دارپا)DARPA(، مایکل گلدبلت۲1 پیش بینی شد، 
پیشرفت قابل مالحظه ای کرده اســت. در اوایل سال ۲۰۰۴ 
محققان دانشــگاه برکلی کالیفرنیا یک اسکلت خود توان را 
ارائه کردند که قادر بود حدود ۳۰ کیلوگرم )۷۰ پوند( حمل 
کند در حالی که خودش ۲ کیلوگرم )۵ پوند( وزن داشت. این 
سیستم شامل بازوهای مکانیکی است که به پاهای کاربر و یک 
جلیقه متصل است. به منظور کنترل محرک های هیدرولیکی 
در اسکلت، یک شبکه با بیش از ۴۰ حسگر استفاده می شود به 
طوری که سیستم، وزن خود را می گیرد و مطمئن می شود که 
مرکز جاذبه روی ردپای محرک قرار گرفته است. اگرچه این 
نمونه اولیه خاص، کاربرد مناسبی در میدان جنگ ندارد، به 

عنوان نمونه ای نمایشی می تواند در نظر گرفته شود.
همانند زمینه تقویت مغز و اعصاب، در زمینه »تقویت فیزیکی 
و زیست پزشــکی«، همگرایی رشــته های علمی متفاوت و 
روش ها به وضوح قابل مشــاهده بوده و به طور گســترده ای 
کاربرد دارد. حوزه زیست پزشکی یک تاریخچه همگرایی دارد: 
پیشرفت ها و تولیدات اخیر آن، مانند انسولین استنشاقی یا 
درمان هایی که با ترکیب دستگاه ها و دارو ممکن است، تنها 
در صورت ترکیب روش هــای مهندســی و علمی متفاوت 

امکان پذیر بود.

5-3-زیست شناسی مصنوعی
چشــم اندازها. چشــم انداز اصلــی رشــته نســبتاً جدید 
زیست شناسی، طراحی، ســاخت و مهندسی سیستم های 
زیستی یا دستگاه ها است تا اینکه قادر به پردازش اطالعات، 
تحریف مواد شیمیایی، ساخت مواد، تولید انرژی و تهیه غذا 
بوده و سالمتی انسان و محیط را حفظ و تقویت کند. این امر 
می تواند با طراحی مجدد سیستم های موجود زیستی به طور 

مصنوعی انجام شود.
انتظارات در زیست شناسی مصنوعی و کاربردهای آینده آن 
باال است و در محدوده گســترده ای از رشته های مهندسی 

و علوم، از پزشــکی تا تولید انرژی وجود دارد. ارگانیسم های 
مهندسی شــده منطقی بــرای ایجــاد مواد مفیــد )مانند 
پالستیک های قابل تجزیه زیستی( از مواد خام تجدید پذیر 
و ارزان یا بــرای تبدیل مــواد اولیه به ســوخت هایی مانند 
هیدروژن و متانول، طراحی می شــوند. توانایی سیستم های 
زیست شناسی برای کنترل ساختار مواد در سطح مولکولی 
منجر به دســتیابی به موادی با خواص توسعه یافته و جدید 
یا دستگاه هایی مانند ماشــین ها یا مدارات الکترونیکی که 
در مقیاس های بســیار کوچک ساخته شــده اند، می شود. 
زیست شناســی مصنوعی حتی ممکن اســت یــک تاثیر 

قابل مقایسه در انقالب فناوری اطالعات بگذارد.
آخریــن پیشــرفت ها. در حال حاضــر وظیفــه اصلی در 
زیست شناســی مصنوعی توســعه بلوک های این بنا برای 
دســتگاه های زیســت محیطی آینده اســت. در مقایسه با 
اجزاء الکترونیکی مانند مقاومت ها یــا خازن ها، هدف اجزاء 
زیست محیطی که »زیست ذرات« نامیده می شود این است که 
داخل دستگاه هایی مانند سلول های زنده کار کنند. از منظر 
مهندسی، ســلول ها باید به عنوان »منابع توان« و »ساختار 
ماشین« نقش ایفا کنند تا مواد، انرژی و دیگر منابع اساسی را 
که برای عملکرد صحیح سیستم نیاز است تأمین نمایند. با این 
حال، هنوز تولید صنعتی چنین سیستم های زیست محیطی 
امکان پذیر نیســت. یک دلیل برای این، آن اســت که هنوز 
ابزارهای موجود برای ســاخت توسط اجزاء زیست محیطی، 
به یک سطح اســتاندارد برابر با دیگر رشــته های مهندسی 
نرسیده اند. دلیل دیگر این اســت که این کار باید با روش ها 
و ذهنیت های موجود در زیست شناسی انجام شود. تاکنون 
اکثراً، دانشمندان این رشته در مورد کاربردهای ایزوله شده 

برای مسائل خاص، در تیم هایی با هم کار کرده اند.
اگرچه اکثر اجزاء توســعه یافته تاکنون بــرای اثبات مفهوم 
در ســطح تحقیق پایه مهم بوده اند، R&D در زیست شناسی 
مصنوعی هنوز در مراحل مقدماتی خــود قرار دارد. در حال 
حاضر، تعــدادی مفهوم و ایده وجــود دارد کــه هنوز باید 
تحقق یابند، اما برخی تولیدات از نظر تجاری قابل دسترس 

هستند، چرا که تعداد اندکی شــرکت و سازمان وجود دارند 
که از اصول و ابزار مهندسی برای تولید محصوالت مهندسی 
استفاده می کنند. مثال های آن عبارتند از بنیاد غیر انتفاعی 
بایوبریکس۲۲ )کمبریج، MA(، که ابزارهای باز، استانداردها و 
اجزاء را برای مهندسی زیست شناسی ارتقاء می دهد؛ “شرکت 
 DNA که روی سنتز ،)WA ،زیست شناسی هرون آبی۲۳” )بوثل
تمرکز می کند؛ رکت کدون )کمبریج، MA(، که دستگاه های 
زیست محیطی مصنوعی می ســازد؛ بنیاد کاربردی تکامل 
مولکولی )گینس ویل، FL(، که پروتئین ها و مواد جدید تولید 
می کند؛ و شــرکت ژنومیک مصنوعی )راکویل، MD(، که با 

مهندسی میکروب ها سوخت تولید می کند.
ایده محاســبات زیستی در ابتدا توســط لئونارد آدلمن۲۴ از 
دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی که از علوم DNA برای مسائل 
محاسباتی همســان عظیم استفاده کرد، نشــان داده شده 
است. یک کامپیوتر DNA یا کامپیوتر مولکولی، مجموعه ای از 
رشته های DNA انتخاب شده است که ترکیباتش به راه حلی 
برای بعضی مسائل، منجر خواهد شــد. در حال حاضر، هم 
فناوری انتخاب رشــته های اولیه و هم فناوری فیلترسازی 
خروجی نهایی موجود است. محاسبات DNA با در نظر گرفتن 
فواید مولکول های مختلف DNA، همســانی بزرگی اســت. 
محاسباتی از این دســت می تواند بسیار سریع تر از کامپیوتر 
مرسوم باشد زیرا این همسانی عظیم در قالب فناوری مرسوم، 
به تعداد زیادی سخت افزار نیاز دارد که به آسانی DNA تهیه 
 DNA نمی شوند. در این مرحله، وجود یک روش برای محاسبه

بر روش های تحقیقاتی غلبه می کند.
زیست شناسی مصنوعی، نانوفناوری، زیست فناوری و فناوری 
اطالعات را ترکیب کرده و اخیراً به عنوان بخشــی از توسعه 
فناوری های همگرا در نظر گرفته می شود. اخیراً در گزارشی 
محققان بیان می کنند که زیست شناســی مصنوعی ممکن 
اســت برتری فناوری همگرا باشــد: با دقــت در زندگینامه 
مشاهیر زیست شناسی مصنوعی، متوجه وجود اساتیدی از 
مهندسی برق، شیمی، زیست شیمی، فیزیک و داروشناسی 
)و با کمال تعجب تعداد کمی زیست شــناس( می شویم. در 
واقع، کارشناســانی از حوزه های تحقیقاتــی مختلف مانند 
مهندسی و تولید، زیست شناســی مولکولی، زیست شناسی 
سیســتمی، شــیمی آلی، انفورماتیک، نانوزیست فناوری و 
غیره باید با یکدیگر کار کنند تا نتیجه مورد نظر حاصل شود. 
آنها باید قطعه های زیست محیطی موجود را گرفته و آنها را 
به میکروماشــین ها انتقال دهند، بدین ترتیب سیستم های 
مصنوعی را به وجود می آورند که ویژگی های سیســتم های 

زنده را تقلید می کند.

5-4-رابط انسان - ماشین
پنج حوزه CT ذیل، بــه عنوان زیربخش هــای اصلی موارد 
»تقویت مغز و اعصاب«، »تقویت فیزیکی و زیست پزشکی« و 
»زیست شناسی مصنوعی« در نظر گرفته می شوند. این  موارد 
اجزاء ضروری زمینه های اصلــی را فراهم می کنند و به طور 
جداگانه ارائه می شوند زیرا در این زمینه ها یک روش تحقیق 
سنتی وجود دارد که به همگرایی مرتبط شده و مورد توجه 
قرار می گیرد. چشم اندازها. هدف اصلی در زمینه تحقیقاتی 
»رابط انسان و ماشین«، توسعه ارتباط میان انسان و ماشین 
است که رابطه مستقیمی را بین مغز انسان و اجزای مصنوعی 
و نیز بین انســان ها و کامپیوترها یا ماشین های دیگر فراهم 

5-1-تقویت مغز و اعصاب
نتایج تحقیقات اخیر در مورد علوم اعصاب انتظارات زیادی را 
با توجه به فهم، مدل سازی و تقویت مغز انسان به  وجود آورده 
است. دیدگاه اساسی در زمینه علوم اعصاب این است که روزی 
دانشــمندان قادر خواهند بود فرایندهای زیست شیمیایی و 
عصب الکتریکی1۶ را با استفاده از تمایالت، انگیزه ها، احساسات 
و اعتقادات انسان، به طور کامل درک کنند و نیز قادر خواهند 
بود دانش را از طریق فرایندهای کامأل تعریف شــده، منتقل 
کنند )بین بریج، ۲۰۰۶(. یک فهــم جامع در نهایت موجب 
فائق آمدن بــر ناتوانایی هایــی مانند نابینایی، ناشــنوایی و 

بی تحرکی از طریق فناوری های مختلف خواهد شد.
افزون بر این، تحریک و تقویت مغز انســان در آینده با کمک 
محصوالت دارویی، اصالحات ژنتیکی یا دســتگاه های فنی 
مانند کاشــت  ها یا پروتز هــای عصبی، امکان پذیر اســت. 
محصوالت دارویی می تواند از بی خوابــی جلوگیری کرده و 
خالقیت را برانگیزد یا موجب تقویت حافظه و شناخت شود. 
هدف بلندمدت دیگر، پیشرفت دســتگاه های فنی است که 
ممکن است به عنوان جانشین ســاختارهای مغز یا حتی به 

عنوان افزودنی های حافظه خارجی ایفای نقش کنند.
برنامه های افزودنی حافظه یا ماژول های مهارت )برای مثال 
ماژول های زبان چینی( که در مغز کار گذاشــته می شوند، 
دقیقا همانند رایانه ها که با اتصال به اجزاء سخت افزار اضافی 
یا با ارتقاء نرم افزاری، تقویت می شوند. این برنامه ها می توانند 
همچنین ارتقا پیــدا کنند. بنیادی ترین چشــم انداز در این 
زمینه، دانلود تمام محتویات مغز انســان روی یک تراشــه 
کامپیوتری اســت، به طوری که پس از مرگ شخص افکار و 

خاطراتش حفظ می شوند.
آخرین پیشرفت ها. علم عصب شناسی در موقعیت یابی حوزه ها 
در مغز با استفاده از روش های تصویربرداری جدید، موفق بوده 
است. این علم همچنین درصدد است با استفاده از روش های 
جدید به فهمی عمیق تر از فرایندهای زیست شیمی در سطح 
یک عصب دست یابد. با وجود این دســتاوردها در 1۰ سال 
گذشته، هنوز بخش های بسیار کمی از مغز شناخته شده اند.

این امر به ویژه در مورد عملکرد ســاختارهای سلول ترکیبی 
که شــامل چندین هزار عصب می شــود، مطرح است. برای 
ایجاد پیشــرفت در این حوزه، دانشــمندان علــوم اعصاب 
اظهار می کنند که توســعه یک روش چند سطحی با قابلیت 
مرتبط ســازی زمینه های مختلف توسعه و تحقیق، ضروری 
اســت. در حوزه های تحقیقاتی جدید مرتبــط با مغز مانند 
محاسبه عصبی، زیســت مکانیک و روان شناسی، تعامل بین 

رشته ها پیش بینی شده است.
با در نظر گرفتن ایده ارتقا، چندین دارو به صورت تجاری در 
دسترس هستند که عملکرد مغز انسان را با روش های مختلف 

تحت تاثیر قرار می دهند. مشهورترین مثال های این موضوع 
داروهایی مانند داروی ضد افســردگی پــروزاک1۷ یا داروی 
تنظیم کننده خواب پراویجیل18 اســت. در حقیقت، برخی 
از این داروها، "داروهای روانی و آرایشــی بهداشتی" نامیده 
می شوند زیرا کسانی که بیمار نیستند از آنها استفاده می کنند. 
در عوض، این داروها به منظور غلبه بر کم رویی یا برای اینکه 

بتوان تا ۴۰ ساعت بدون خواب کار کرد، استفاده می شوند.
با در نظر گرفتن دســتگاه های فنی، غیرتهاجمی ترین روش 
ابداع شده به منظور تحت تاثیر قرار دادن فرایندهای عصبی در 
مغز، روش تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال )TMS( است که 
به سرعت با تغییر رشته های مغناطیسی، جریان ها را در مغز 
تحریک کرده و بنابراین اعصاب مغز را فعال می کند. پتانسیل 
این روش برای درمان افسردگی شدید، صرع مقاوم به دارو، 
توهمات شــنوایی و وزوز گوش هم اکنون در دست بررسی و 
تحلیل است. جدا از این، سندبرگ19 و بوستروم۲۰، که یک دید 
کلی از آخرین پیشرفت ها در علوم اعصاب را ارائه داده اند، بر 
این باورند که TMS می تواند به طور مثبت، وظایف یادگیری، 
هماهنگی، ضربه زدن متوالی انگشت و حتی تثبیت حافظه 

اعالنی به هنگام خواب را تحت تاثیر قرار  دهد.
جدا از روش های غیر تهاجمی، روش های درمانی تهاجمی نیز 
وجود دارد که به بازسازی حواس یا عملکردهای فیزیولوژیکی 
معین کمک می کند. برای مثال، اشمولویتز ات ال. )۲۰۰۶(، 
یک سری شــرکت هایی را که در تولید چنین دستگاه هایی 
موفق هســتند یا در تالش برای تولید آن ها هستند فهرست 
می کند: »ترکیــب میکروالکترونیک کوچک، زیســت مواد 
جدید و روش های پردازش سیگنال تطبیقی، امکان ساخت 

کاشت های مصنوعی جدید را به وجود می آورد.«
دو حوزه مهم در امر بازســازی حواس شــامل کاشت های 
بازسازی شنوایی و بینایی )کاشت های حلزونی و کاشت های 
شبکیه( است، که مدتی اســت وجود دارند و هرچه فهم ما 
از عملکرد مغــز افزایش می یابد، به طور مداوم توســعه پیدا 
می کنند. به عالوه، فرصت های معینی بــرای تقویت مغز بر 
پایه دارو وجود دارد. نمونه هــای آن نیز عبارتند از داروهایی 
مانند داروی ضد افسردگی پروزاک و داروهای حافظه برای 
درمان زوال شــناختی مربوط به ســن )مثاًل ممانتین برای 
درمان بیماری آلزایمر یا آمفتامین برای تقویت مهارت های 
یادگیری(. عالوه بر این، روش هایی برای تقویت ژنتیک روی 
حیوانات آزمایش شده است - برای مثال آماده سازی موش 
هوشــمند یا بی باک با کمک تحریک ژنتیکی مورد نظر در 

گیرنده های مشخصی در مغز.
علم اعصاب، رشته های علمی متنوعی مانند زیست شناسی، 
روان شناسی، علم کامپیوتر، فیزیک و پزشکی را شامل می شود 
و از روش ها و ابزارهای حوزه های مختلف پژوهش اســتفاده 

می کند. محققان علم اعصاب، بر این باورند که پیشرفت تنها از 
طریق ترکیب هوشمند رشته هایی مانند نانو و زیست فناوری، 
فناوری اطاعات، مهندســی ژنتیک و علوم شناختی محقق 
می شود. بنابراین، »تقویت مغز و اعصاب«، به عنوان یک زمینه 

پژوهش، در مرکز بحث CT قرار می گیرد. 

5-2-تقویت فیزیکی و زیست پزشکی
چشــم اندازها. چشــم انداز اصلــی در تقویــت فیزیکی و 
زیست پزشــکی، این اســت که پیشــرفت های زیســت و 
نانوفناوری به روش های درمان جدید و تقویت ظرفیت های 
فیزیکی انسان ها منجر شود. در اینجا مهمترین چشم اندازها، 
نانوربات هایی هســتند که در عمق بدن انسان عمل جراحی 
انجــام داده و درمان هــا را مدیریــت می کنند. بــا پرورش 
»بخش های کمکی« در بدن انسان، ماهیچه ها خستگی ناپذیر 
شده و افراد با افزایش ابعاد طبیعی، تا جایی که بتوانند سریعتر 
از افراد عادی می دوند یا بارهای ســنگین را حمل می کنند. 
همچنین، با این روش ها، طول عمر زیادی بدســت می آید 
که به افراد اجازه می دهد بیش از ۲۰۰ ســال زندگی کنند. 
چشــم اندازهای کوتاه مدت نانوحســگرها و »سیستم های 
آزمایشگاه روی یک تراشه« شامل بررسی و نظارت بر بیماری 
می شوند. این دســتگاه ها باید برای کاربردهای غیرمتمرکز 
از نقطه نظر مراقبت، به عنوان پایه باشــند - که باعث هرچه 

بیشتر منسوخ شدن آزمایشگاه های مرکزی می شود. 
آخرین پیشرفت ها. با در نظر گرفتن تحقیقات تقویت فیزیکی 
و زیست پزشکی حاضر، سیستم های اولیه تحویل دارو بر پایه 
نانوفناوری، که داروها را در محل های مشــخصی از بدن رها 
می کنند، از نظر تجاری در دســترس هســتند. در حالی که 
1۰۰ محصول دیگر در حال حاضر در مرحله تولید هستند. 
اما همانطور که پژوهش روی تعامل نانومواد و موجودات زنده 
آغاز شده، باید در ذهن داشت که با توجه به تاثیرات بلند مدت 
و ســمی بودن بالقوه نانوذرات در بدن انسان، تنها اطالعات 

محدودی در حال حاضر در دسترس است.
مطالعات ژنتیک دارویی و داروشناختی، که هر دو در ارتباط 
با تاثیر تغییرات ژنتیکی در پاسخ گویی داروها هستند، منجر 
به پیشــرفت تعداد کمی از آزمایش های ژنتیکی شده اند. در 
دراز مدت، این پیشرفت ممکن است به داروهایی منجر شود 
که آرایش ژنتیکی فرد را طراحی می کنند. در مقابل، با وجود 
آزمایش های کامال موفق در حیواناتی که از نظر ژنتیکی اصالح 
شده اند، هنوز ژن درمانی در مورد انسان ها بسیار موفق نبوده   
است )حتی برخی بیماران جان خود را از دست داده اند(. در 
مورد حیوانات، درمان هایی آزمایش شده است که به موش ها 
عضالتی خستگی ناپذیر می دهد. با در نظر گرفتن ژن درمانی، 
تخمین زده می شود که دسترسی به اولین راه حل های موثر بر 

CT 5-چشم اندازها و واقعیت های متقابل در 8 زمینه اساسی

به منظور ارزیابی پیشــرفته ترین فناوری ها، مقاالت علمی و 
نیز گزارش های مشخصی که بخش های معینی از انبیک را 
پوشش می دهند، استفاده شده است. این مقاالت عبارتند از 
سیلبرگلیت ات ال.1۲ )۲۰۰۶(، اشمولویتز ات ال.1۳ )۲۰۰۶( 
و گریلنــر ات ال.1۴ )۲۰۰۵(. برای ارزیابی پیشــرفت ها در 
یک حوزه کاربردی، مقاالت استفاده شــده عموماً از موسسه 

مهندســین بــرق و الکترونیــک )IEEE( و طبیعت )علوم 
طبیعی( است.

در ادامه، ما برای فهم روند همگرایی، از کارشناســان شبکه 
فرانهوفر1۵ در آلمان و از چندین کارشناس خارجی که برای 
این پروژه با آنها مصاحبه کرده ایم، کمک گرفتیم. هدف این 
مصاحبه ها با محققان و مهندســین در اکثر موسســه های 

تحقیقاتی و دانشــگاه های آلمان این بود که مشخص شود 
کدامیک از روش های علمی تحت تاثیر نظریه همگرایی است، 
و اینکه در چه روش هایی واقعا همگرایی فناوری رخ می دهد. 
نتایج مصاحبه های کارشناسان در ارزیابی آخرین پیشرفت ها 
در زمینه همگرایی و تاثیر عمومی مفهوم آن ثبت شده است.

مقاالت
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و همچنین ترکیب »دنیای واقعــی« و گرافیک کامپیوتری 
هستند )AR(. یک مثال، تجسم مراحل مونتاژ هنگام نگهداری 
و فعالیت های ساخت وساز با استفاده از یک نمایشگر که روی 
سر قرار داده شده است، می باشد. با این حال، هنوز تحقیق در 
هر دو حوزه روی توسعه فناوری های نمایشگر تمرکز می کند. 
نمایشگرهای مجازی شــبکیه که نور لیزر با انرژی کم را به 
طور مستقیم به شبکیه چشم ارسال می کنند، پیشرفته ترین 
حالت در AR هستند. ردیابی دقیق موقعیت و جهت سر کاربر، 

که برای تطبیق صحیح گرافیک با چشم انداز محیط اطراف 
ضروری اســت، هنوز برای R&D مربوط به AR یک چالش 

محسوب می شود.
در کنار توسعه پایدار توان محاسباتی، ایده ساخت خوشه های 
کامپیوتری محلی یا توزیع شــده برای ســاخت ابررایانه ها، 
حل مسائل پیچیده با محاســبات زیاد را در فیزیک، شیمی، 
زیست شناســی و علوم اعصاب امکان پذیر ســاخته اســت. 
حوزه های مربوط به علم محاسباتی مانند زیست انفورماتیک 
یا زیست شناسی محاســباتی با مدیریت و تحلیل داده های 
زیست  محیطی و کاربرد روش های محاسباتی برای پدیده های 
زیست محیطی، سر و کار دارند. این ها با این دیدگاه در ارتباط 
هستند که روزی توسعه شبیه سازی زیست محیطی از سطح 
مولکولی تا ســطح جامعه، امکان پذیر خواهد شــد. در حال 
حاضر، حرکت این زمینه تحقیقاتی از تحلیل های ساختاری 
ژن ها و پروتئین ها به ســمت تحلیل های اثــر متقابل ژن ها 
و پروتئین ها، قابل مشاهده اســت که انتظار می رود در دراز 
مدت، فعالیت های تحقیقاتی به سمت عملکردهای سلولی 
و رشدشناسی سوق پیدا کند. برای مثال، هنوز شبیه سازی 
سینتیک پروتئین غیر ممکن است. انفورماتیک عصبی و علوم 
اعصاب با مدیریت و تحلیل داده های علم عصب شناســی و 
کاربرد روش های محاسباتی برای مطالعه عملکرد و سازوکار 
سیستم عصبی سروکار دارند. پروژه های جاری، مانند پروژه 
مغز آبی۲۶ کمک می کنند تا ستون غشــایی موش که از 1۰ 
هزار سلول عصبی ساخته شده، در سریع ترین ابر رایانه جهان 
)در نوامبر ۲۰۰۶( )1۰1۲*۲8۰,۶ عمل شــناور در ثانیه( 

شبیه سازی شود. امید اســت که با مدل سازی غشاء مغزی 
که برای انسان، شــامل حدود 1 میلیون ستون غشایی بوده 
و عملکردهایی مانند ادراک حسی، تفکر آگاهانه، سخنرانی 

و غیره را شامل می شود، فهم عملکردهای مغز میسر شود.

5-7-الگوشناسی
چشــم اندازها. اکثر دیدگاه ها در این زمینه، به تشــخیص 
خودکار گفتار و الگوهای بصری )تشــخیص تصویر( مربوط 

می شود. ایده های کاربردی در دیدگاه ها، کاماًل متفاوت است و 
کاربردهایی را مانند سیستم های ترجمه خودکار زبان طبیعی، 
وسایل نقلیه گفتار محور و سیستم های نظارتی که می توانند 

افراد و فعالیت آن ها را تشخیص دهد، در بر می گیرد.
آخرین پیشرفت ها. برای محصوالت موفق بر مبنای تشخیص 
گفتار مانند سیســتم های گزارش پزشــکی یــا »راهنمای 
خواندن« برای افراد بی ســواد، مثال هایی وجود دارد. با این 
حال، برنامه های نرم افزاری فعلی هنوز، ۵-۲ درصد کلمات را 
تشخیص نمی دهند. با توجه به سیستم های دید کامپیوتری 
و تشــخیص تصویر، کاربردهای معینی مانند سیستم های 
کنترل کیفیت صنعتی برای بازرسی کاالهای تولید شده یا 
سیستم هایی برای بررسی جنگل و بازده زمین یا محصول، به 
خوبی ایجاد شده اند. کارهای پیچیده تری مانند ارزیابی زیبایی 
ظاهری محصوالت بر مبنای کامپیوتر یا تشخیص چهره ها، 
هنوز مشکل به نظر می رسد. در زمینه سیستم های نظارتی بر 
مبنای الگوشناسی، انواع روش های بیومتریک مانند تشخیص 
اثر انگشت، عنبیه، چهره و صدا ابداع شده است. یک مثال به 
روز، پاسپورت بیومتریک )ePass( است که در دو سال اخیر 
در سراســر جهان معرفی شــد. ePass ترکیبی از یک سند 
هویت الکترونیکی و کاغذی است که با استفاده از داده های 
بیومتریک در یک برچسب شناســایی فرکانس رادیویی به 
منظور تأیید شهروندی مســافران، ذخیره شده است. برای 
تأیید، داده های مرجع ذخیره شــده مانند تصویر دیجیتالی، 
با داده های واقعی بدست آمده، مقایسه می شوند. یک فاکتور 
کلیدی برای کیفیت سیستم های بیومتریک، احتمال خطاها 

اســت. بنابراین، نرخ های خطا مانند نرخ پذیرش نادرســت 
)FAR( یا نرخ عدم پذیرش نادرست )FRR( باید بهینه سازی 
شــوند. با توجه به اینکه روش ها و الگوریتم های مدل سازی 
ریاضی موجود برای الگوشناسی، هنوز دچار کمبود هستند، 
برخی محققان اینطور نتیجه گیری می کنند که ممکن است 

روش های تشخیص چند کیفیتی یک راه حل باشد.
برای توسعه سیستم های تشــخیص الگوی موفق در بخش 
توسعه CT، دانشمندان و مهندســان در رشته های مختلف 
مانند زبان شناســی، علوم کامپیوتر، برنامه نویسی نرم افزار و 

توسعه سخت افزاری باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.
۵-8-ربات ها و سیستم های هوشمند

چشم اندازها. این حوزه از CT، شامل دیدگاه ها و روش هایی 
اســت که عمدتاً تحت تأثیر مفاهیمی مانند هوش مصنوعی 
)AI(، فناوری های اجتماعی یا محاســبات فراگیر قرار دارد. 
بر طبق ایــده اصلی مفهوم AI روزی می رســد که توســعه 
دستگاه های هوشمندی که از نظر عملکرد با مغز انسان یکسان 
هستند، برای گســتره عظیمی از عملکردها و اهداف مانند، 
حس کردن، فهمیدن، به خاطر سپردن، کنترل، فعالیت کردن 
و یادگیری، مورد استفاده قرار گیرد. فناوری های اجتماعی به 
توسعه دستگاه های هوشــمند و ربات ها که روابط اجتماعی 
نوینی را به افراد پیشــنهاد می دهند، کمک می کنند. برای 
مثال، ربات های مراقبت پزشکی که اطالعات شخصی را تهیه 
می کنند یا ربات های خانگی که می توانند به افراد مسن کمک 
کنند. ایده محاسبات فراگیر این است که هر شخصی توسط 
فناوری های شبکه ای یا محاســباتی در محیط اطراف خود 
احاطه خواهد شــد. بنابراین، محاسبات فراگیر باعث خواهد 
شد دســتیابی به اطالعات مورد نیاز در همه جا امکان پذیر 
باشد و اشــکال مختلف خدمات و پشتیبانی های توزیع شده 

را فراهم آورد.
آخرین پیشــرفت ها. اگرچه AI هنوز انتظــارات مورد نظر 
را برآورده نکرده  اســت، ولــی به پیشــرفت های معینی در 
زیر حوزه های متفاوتی دست یافته است. مانند سیستم های 
کارشناســی، ربات های خودکار )مثاًل »اســتنلی۲۷«، رباتی 
که در ســال ۲۰۰۵ چالش دارپا گراند۲8 را برنده شــد( و نیز 
در الگوریتم ها و نظریه AI ماننــد الگوریتم های برنامه ریزی 
تحقیقاتی، یادگیری ماشــین یا الگوریتم های الگوشناسی. 
عالوه بر ایــن، AI از یک بخش مجزای علــوم رایانه به حوزه 
تحقیقاتــی که رشــته های دیگــر مانند علوم شــناختی، 
روان شناســی و غیره را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، توسعه 

یافته است.
با توجه به فناوری های اجتماعی، مثال هــای اولیه این نوع 
فناوری، اسباب بازی هایی مانند تاماگوتچیز۲9 یا AIBO سونی 
بود. به عالوه، با استفاده از چنین ربات هایی در بیمارستان ها 
و خانه ها بــرای افراد مســن، تاثیرات مثبــت و معینی در 
آزمایش های مختلف دیده شده است مانند افزایش حوصله 
که در تعامل با ربات بدست می آید. با وجود این، تأکید می شود 
که برای توســعه رباتیک عاطفی، درک نظــری عمیق تری 
از عواطف، حاصل شــود. تاکنون، مفهوم محاسبات فراگیر، 
در مرحله مقدماتی خود قرار دارد، اما بــا این وجود، برخی 
سیســتم های عملگر اولیه وجود دارد. این هــا انواع مختلف 
کامپیوترهای پوششی را شامل می شود؛ مانند ساختارهایی 
که مدارهای الکتریکی را تشکیل می دهند و نیز برای نظارت بر 
سالمتی یا "محیط هوشمند" به اصطالح خانه هوشمند گیتور 

می کند. احتماالً ارتباطات پیش بینی شده کاربردهای زیادی 
را امکان پذیر می سازند - اعم از ترمیم )برای مثال دست های 
مصنوعی( تا تقویت عملکرد انســان که بــا کنترل عصبی 
 UV مستقیم ماشین های پیچیده، اتصال مغز به حسگرهای نور
و سونوگرافی یا برنامه های حافظه خارجی، صورت می پذیرد.

در مبحث CT، زمینه ارتباط انسان و ماشین اهمیت خاصی 
پیدا کرده اســت: این دیدگاه ها، طیفی از دستگاه هایی که 
امکان اتصال مســتقیم به اعصاب به منظــور ضبط و پخش 
احساسات را دارند، تا اتصاالت پهنای باند بین مغز و ماشین ها 
را شامل می شوند. ارتباط بهتر میان انسان و ماشین منجر به 
»تبدیل کار در کارخانه ها، کنترل اتومبیل ها، تضمین برتری 
نظامی و ایجاد ورزش ها، اشکال هنر و حالت تعامل جدید در 

میان انسان ها« می گردد.
آخرین پیشــرفت ها. با توجه به ارتباط غیر تهاجمی انسان و 

ماشــین، این تحقیق روی امکان نظارت بر فعالیت های مغز 
از طریق منحنی هایی که توســط دســتگاه ثبت امواج مغز 
ثبت می شــود، تمرکز می کند )EEG(. حدود 1۰۰ الکترود 
روی سطح خارجی پوست سر، به منظور ضبط سیگنال های 
الکتریکی که به دستورات ســاده ای مانند حرکت مکان نما 
روی صفحه کامپیوتر تبدیل می شود، کار گذاشته می شوند. با 
استفاده از روش غیرتهاجمی دیگر، که بر مبنای تصویربرداری 
تشدید مغناطیســی کاربردی زمان-واقعی )fMRI( فعالیت 
مغز است، کنترل دست روبات با افکار، امکان پذیر می باشد. 
با توجه به ارتباطات غیرتهاجمی، ضبط های چند الکترودی 
از آرایه های الکترودی، به عنــوان نمونه آرایه الکترودی یوتا 
)UEA( اســتفاده می کنند. این آرایه ها شامل الکترودهایی 
به اندازه 1۰۰*1,۵ میلی متر اســت که روی یک تراشــه ۴ 
میلی متری مربع به طور دائم در مغز قرار داده شده است. در 
آزمایش های اخیر، یک بیمار فلج توانست یک بازوی رباتیکی 

را با کمک چنین کاشتی کنترل کند.
با توجه به این واقعیت که اکثر این آزمایش ها هنوز یک جهته 
هســتند، برای مثال از مغز به دستگاه های مصنوعی، توسعه 
ارتباط دوجهته مفید خواهد بود. این ارتباط برای کاربردهای 
پیش بینی شده مانند کنترل اندام فلج یا دستگاه های پروتز 
پیچیده، مثمرثمر می باشد. این امر تنها با ترکیب علم کامپیوتر 

و فناوری اطالعات با زمینه های تحقیقاتی مانند علم شناختی 
و روان شناسی و نیز علم مواد، زیســت مکانیک و مهندسی، 

بدست خواهد آمد.

5-5-حسگرها
چشم اندازها. جدا از هدف عمومی توســعه حسگرها مانند 
کوچک سازی اجزا یا افزایش حساسیت و ویژگی های حسگر، 
چشــم اندازهای خاصی نیز به این زمینه مرتبط می شود. در 
اســناد انبیک به طور عمومی، روی تشــخیص عوامل نزاع 
زیست محیطی و شیمیایی یا مواد ســمی و همچنین روی 
اطالعات در مــورد محیط مانند دما، ســطوح UV و غلظت 
آالینده ها، تمرکز زیادی وجود دارد. ایده مربوط به این دیدگاه 
این است که سیستم هایی ساخته شود که از طریق "تشخیص 
از راه دور ضربان قلب، آدرنالین بر روی پوســت، و شاید مواد 
شیمیایی دیگر مربوط، توانایی 
تشــخیص هواپیما  ربایــان و 

تروریست ها را داشته باشد.
در بخش پزشکی، چشم اندازها، 
حسگرهای فوق العاده حساس 
و ســریع را دربرمی گیرنــد 
تــا امکانــات عیب شناســی 
توسعه یافته و درمان بیماری ها 
امکان پذیر باشــد. این ایده ها 
اعم از شــبکه حسگر بی سیم 
و حســگرهای پوششی برای 
خودنظارتــی پزشــکی تــا 
زیست تراشه ها یا سیستم های 
»آزمایشگاه روی یک تراشه« 
و عوامــل عیب شناســی و 
تصویربرداری در ابعــاد نانو، 

وجود دارد.
آخرین پیشرفت ها. با در نظر 
گرفتن کاربردهای دفاعی و تروریســتی، تشخیص بهترین 
حالت در R&D مربوط به حســگر، مشکل است. با این حال، 
پیشرفت های تحقیقاتی در مناطق غیر نظامی نیز ممکن است 

برای کاربردهای دفاعی مهم 
باشد.

حســگرهای  حــوزه  در 
حســگرهای  پوششــی، 
ضربــان قلــب کــه از نظر 
تجاری در دسترس هستند 
و در دستبندها و سینه بندها 
کار گذاشــته  شــده اند، 
مثال های معروفی هستند. 
یک دستگاه پیشــرفته تر، 
پیراهن هوشــمندی است 
که توسط محققان جورجیا 
تک۲۵ توسعه یافته است. آن، 
یک پیراهن آســتین کوتاه 
با فیبرهای رســانا و نوری 
یکپارچه اســت که نظارت 
بــر ضربان قلب، نــوار قلب 
الکتریکــی )ECG(، تنفس 

و دما را امکان پذیر می ســازد. بلوغ فناوری در تصویربرداری 
نانومقیاس، وسایل عیب یابی و زیست تراشه ها، هنوز به طور 
قابل مالحظه ای متفاوت است. با وجود این، ممکن است گفته 
شــود که تالش های تحقیقاتی اخیر در وسایل عیب یابی و 
زیست حســگرهای ریزمقیاس به پیشرفت قابل مالحظه ای 
در تحلیل فرایندها در سطح ســلولی و مولکولی )تشخیص 
مولکولــی( و نیز به آزمایش های حســاس بیشــتری مانند 
تشخیص زیست مولکول ها، منجر شــده است. عالوه بر این، 
توسعه روش های عیب یابی سریع تر و دقیق تر، بخش مهمی 
از روند فعلی به سمت پزشــکی شخصی سازی شده را شامل 
می شود. با در نظر گرفتن شبکه های حسگر بی سیم، ممکن 
است چنین برداشت شود که پژوهش هنوز در مراحل اولیه 
پیشرفت خود قرار دارد، در حالی که پروژه های آزمایشی اولیه 
)نظارت محیطی، تشخیص زمین لرزه، مراقبت نظامی یا حتی 
»زمینه های معدن هوشمند«( موفقیت آمیز به نظر می رسد. 
با توجه بــه نظارت بر ســالمتی و فعالیت انســان در حالت 
کلی، زمینه تحقیقاتی »حســگرها«، نیاز به همگرایی نانو و 

زیست فناوری با فناوری اطالعات را نشان می دهد.
5-6-مدل سازی جهان بر پایه رایانه

چشــم اندازها. ایــن زمینــه تحقیقاتی باید تحــت عنوان 
مدل سازی، شبیه سازی یا نقشه برداری »دنیای واقعی« توسط 
کامپیوترها، شناخته شود. گستره ایده ها و دیدگاه ها در این 
زمینه شامل پیش بینی محیط های مجازی کامپیوتری، که به 
طور کامل، دنیای واقعی را بر مبنای توسعه واقعیت افزوده و 
مجازی )VR و AR( ایجاد می کند و بینش عمیق در طبیعت 
زنده که با اســتفاده از زیســت انفورماتیک و زیست شناسی 
محاســباتی، انفورماتیک عصبی و علوم اعصاب محاسباتی 
تحقق می یابد، می باشد. این دســته بندی، مفهوم همگرایی 
مدنظر آمریکا را منعکس می کند که در آن قوانین مرســوم، 
پژوهش علم طبیعــی و مدل های کامپیوتــری می توانند تا 
جایی پیشــرفت کنند که می توان عملکرد مغز و بدن انسان 

را به منظور تقویت عملکرد و رفاه بیشتر، کاماًل درک کرد.
آخرین پیشــرفت ها. تحقیق در مورد سیســتم های AR و 
VR به فناوری هایی منجر شــده اســت که باعث اثر متقابل 
 )VR( شبیه ســازی های ســه  بعدی همه جانبه با صحت باال
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پیشــرفت ها، نمایانگر احتمال باقی ماندن زمینه مربوطه در 
حالت تحقیق پایه برخالف تصور ما مبنی بر تجاری ســازی 

آن است.
اگرچه تقویت مغز، مدل ســازی مغز و دســتکاری مغز یک 
محرک بســیار قوی دارند و برای بحث های عمومی مناسب 
هستند، اینکه توسعه همگرایی ممکن است به پیشرفت های 
علمی در همه زمینه ها منجر شود را نمی توان نادیده گرفت. 
جهت و گستره موضوعی همگرایی بسیار بزرگ تر از چیزی 
است که برخی طرفداران CT پیشنهاد می دهند. کاربرد برآیند 

مفهوم همگرایی ممکن است به نتایج بسیار مهمی منجر شود 
- حتی به نتایجی که تا به امروز در مورد آن فکر نشده است. به 
عنوان مثال، درک نوینی از مغز ممکن است تأثیراتی بر توسعه 

نرم افزارهای بر پایه فناوری اطالعات بگذارد.
نقطه دیگر، آگاهی دانشمندان در مورد مفهوم همگرایی است. 
با در نظر گرفتن تصویر ناهموار پیشرفت های واقعی فناوری 
و علم، به این نتیجه می رســیم که مفهوم همگرایی پیش از 
همه به عنوان یک مفهوم سیاســی یا یــک مفهوم مدیریت 
پژوهشی است. در مصاحبه هایی که انجام شد، متوجه شدیم 

که همگرایی، اصطالح بســیار جدیدی اســت به طوری که 
اکثر محققان از آن آگاه نیستند، حتی با وجود اینکه در بطن 
رشته همگرایی کار می کنند و با پیشــرفت های فناوری در 
هم پوشانی مفهومی نانو، زیســت، اطالعات و علم شناختی 
مشغول هستند. بنابراین، مفهوم همگرایی فناورانه، باید راه 
بلندی را از چشم انداز تا فعالیت های هدایت کننده دانشمندان 

و در نهایت توسعه واقعی فناوری، طی کند.
تحلیل دیدگاه ها و تحقیق آخرین پیشرفت ها در زمینه های 
همگرایی نانو، زیســت،اطالعات و شــناختی، نشان داد که 
در حقیقت همگرایی در زمینه هــای مختلف در حال انجام 
اســت. انگیزه های اصلی بــرای همگرایــی از زمینه علوم 
اعصاب سرچشمه می گیرد. توسعه و تحقیق چندرشته ای و 

بین رشته ای، در هسته همگرایی فناورانه قرار دارد. 
بررسی زمینه های کاربردی انبیک نشان داد که زمینه های 
مرکزی CT، برای مثال تقویت مغز و اعصاب، تقویت فیزیکی و 
زیست پزشکی و - با برخی محدودیت ها - زمینه تقریباً جدید 
زیست شناســی مصنوعی، زمینه های تحقیقاتی موجود را 
ترکیب کرده و تشکیل داده  اند. ما به این نتیجه رسیدیم که در 
واقع، همگرایی در آغاز راه است. شاخص ها، کاربردهای بالقوه 
جدید، همکاری بین رشته ای و پروژه های تحقیقاتی هستند.

با این حال، تحلیل های صورت گرفته نشان داد که چشم اندازها 
و آخرین پیشرفت ها در تمام هشــت زمینه موجود، به طور 

محسوســی از هم فاصله دارنــد. این شــکاف، به ویژه در دو 
زمینه تقویت بشــری )تقویت فیزیکی و مغــز و اعصاب( و 
زیست شناســی مصنوعی، بیشتر اســت. تقریبا در تمامی 
زمینه های دیگر، این فاصله محســوس نیســت و در آینده 
نه چندان دور می توان انتظار داشــت که چشــم اندازها به 

کاربردهای واقعی تبدیل شوند.
در علوم اعصاب و زیست پزشــکی تمرکز بسیار زیادی روی 
کاربردهای پزشکی و پیشــرفت های درمان وجود دارد. این 
امر در مصاحبه هایی که با محققان صورت پذیرفت، تأیید شد. 
تحقیق بالینی و تمرکز روی درمان ذهن و بدن انسان در شش 

زمینه دیگر بدین صورت وجود ندارد.
با درنظرگیری تمام هشــت زمینه، می توان گفت که تقریباً 
همگرایی در همه جا، اعم از زیربخش ها و زیررشته های بسیار 
متفاوت مورد نیاز است. از منظر فناورانه، هیچ »راهنمایی« 
برای همگرایی وجود ندارد. با این حال، مشــخص شــد که 

»ضربان ساز«های همگرایی در واقع تقویت عصبی، تقویت 
فیزیکی و زیست شناسی مصنوعی هستند. 

در تمام این هشــت زمینه، همکاری بین رشته ای به عنوان 
مهمترین نیاز در نظر گرفته می شــود. در یک روش معین، 
همگرایی و پژوهش های بین رشته ای می تواند به طور مترادف 
مورد اســتفاده قرار گیرد. در بعضی حوزه هــا، مانند هوش 
مصنوعی، همگرایی روش جدیدی را توصیف نمی کند ولی 
زمینه تحقیقاتی را شامل می شود که می تواند از روش پژوهش 
بین رشته ای مستحکمی، همانطور که CT پیشنهاد داده است، 
منفعت ببرد. همینطــور، همگرایی باید به عنوان یک فرایند 
درحا ل انجام و پویا که با یک سازمان دهی مداوم زیربخش ها 

همراه است، درک شود. 
جــدول 1 نتایج را به طــور خالصه نشــان داده و حوزه ها و 
رشته هایی را که قرار است در هشت حوزه CT با هم همکاری 
کنند؛ فهرست می کند. تفاوت بین چشــم اندازها و آخرین 

تک۳۰ مورد استفاده قرار می گیرند.
در زمینه »روبات ها و نرم افزار-دســتگاه های هوشــمند«، 
رشته های علمی زیر باید با یکدیگر همکاری کرده و روش ها 

را با هم ترکیب کنند:
ـ علوم کامپیوتر
ـ علوم شناختی

ـ روانشناسی
ـ توسعه سخت افزار.

۶ـ  خالصه

جدول 1- خالصه تفاوت بین چشم اندازها و پیشرفته ترین تحقیقات و ترکیبات جدید

تفاوت بین چشم اندازها و حوزه همگرایی فناورانه
پیشرفت ها

منفعت مورد انتظار از 
ترکیبات اصلی و جدیدهمکاری میان رشته ای

بسیار زیادزیاد1-تقویت مغز و اعصاب
علوم اعصاب، علم کامپیوتر و مدل های ریاضی، نانو و زیست فناوری، تحقیق 

پزشکی، توسعه نرم افزار مهندسی ژنتیک، علم شناختی، علوم اعصاب و روانشناسی، 
زیست مکانیک، علوم مواد

معمواًل زیاد ولی در برخی حوزه های ۲- تقویت فیزیکی و زیست پزشکی
تحقیق پزشکی، مهندسی زیست، نانوفناوری، علوم مواد، مهندسی اندام انسان، بسیار زیادبهم پیوسته متوسط

روش های تحویل دارو، مهندسی، فیزیک، داروشناسی، نانوزیست فناوری

بسیار زیادزیاد۳-زیست شناسی مصنوعی
نانو، زیست و فناوری اطالعات، مهندسی برق، شیمی و زیست شیمی، فیزیک، 
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1 - 1 -خالصه بحث
در بخش ۲ دیدگاه همگرایی انبیک ارائه می گردد. در ادامه و با 
استفاده از این دیدگاه در فناوری های نوظهور و جدید، برخی 
از روند های بزرگ فناورانه اشــاره خواهند شد. سپس نشان 
خواهیم داد کمیته در گذشته به این تحوالت تا چه حد توجه 
کرده است. در پایان نیز مشاهده می کنیم کمیته روی تحوالت 
در زمینه زیســت فناوری، به خصوص بــر روی فناوری های 

ژنتیکی تمرکز داشته است. 
دیدگاه انبیک، سه دیدگاه مکمل دیگر را نیز فراهم می آورد. 
این سه دیدگاه – فناوری عصبی )شــناختی(، فناوری نانو و 
فناوری اطالعات هســتند که در بخش ۳، ۴ و ۵ مورد بحث 
قرار خواهند گرفت. در بحث خود در دیدگاه های نانو و عصبی، 
به انواع جدید مداخالت۵ در مغز و بدن انسان می پردازیم که 
ممکن است در چند ســال آینده مورد توجه کمیته اخالق 
زیستی قرار بگیرد. در دیدگاه فناوری اطالعات، روی رشد و 
گسترش آثار هوشمند تمرکز خواهیم نمود که به طور سریع 
و فزاینده ای وارد زندگی ما شده اند – ما نیز می توانیم از آن ها 
جهت نظارت بر شــرایط ســالمتی فیزیکی و روحی خود و 

همچنین برای اتخاذ سبک زندگی سالم استفاده کنیم. 
در بخش ۶ بحث می کنیم کــه چگونه موج جدید فناوری ها 
ممکن است به تغییر شکل برخی رویه های فنی و اجتماعی 
منجر شــود و در نتیجه، تعامل انســان و فناوری را به شکل 
فزاینده ای با مشکل روبه رو ســازد. بنابراین با گذشت زمان، 
زندگی انسان، بیشتر و بیشتر به زندگی تعاملی انسان-فناوری 

تبدیل خواهد شــد. این بدین معنی اســت که فناوری های 
زیستی و زیست پزشکی به طور فزاینده  و از راه های متعددی 
)به غیر از شیوه های مرسوم در تحقیقات بهداشت حرفه ای و 

مراقبت های بهداشتی( به زندگی انسان ورود خواهند کرد. 
در بخش ۷ نتیجه می گیریم که از طریق همگرایی انبیک، ما 
از چارچوب های شناخته شده در بحث های اخالقی )زیست 
اخالقی( به سمت چارچوب های جدید حرکت می کنیم که 
خود، چالش های اخالقی و قانونی جدیدی را به دنبال دارند. 
سوال اصلی این است که آیا مجامع مرتبط با مباحث اخالقی 
و آن هایی که به طور نهادی با تحقیقات بهداشــت حرفه ای 
و مراقبت های بهداشــتی مرتبطند، قادر خواهند بود با این 
چالش ها کنار آمده و مسائل اخالقی حاصل از تحوالت خارج 

از حوزه پزشکی را کشف نمایند؟ 

1-2- نکاتی در مورد روش شناسی کار
کمیته اخالق زیســتی موارد زیر را برای مطالعه و بررســی 

درخواست کرده است: 
ـ بررسی پیشرفت های علمی جدید در زمینه ی فناوری های 

نوظهور
ـ تمرکز روی تحوالتی که ممکن است مسائل زیست اخالقی را 

افزایش دهند، به ویژه با توجه به حمایت از حقوق بشر
ـ توجه ویژه به علوم اعصاب، ژنتیک و دیگر فناوری های اُمیک۶ 

و فناوری های نانو
ـ شناسایی چالش های اخالقی )و قانونی( اصلی برخاسته از 

این تحوالت )بدون پرداختن به تجزیه و تحلیل عمیق( 
نقطه شروع برای این مطالعه، تعدادی از مطالعات منتشر شده 
قبلی در مورد فناوری های همگرا بود که مؤسسه راتنا در آن  ها 
شرکت داشته است. بحث ما همچنین از مطالعات بنیادی بر 
روی فناوری های همگرا که به وسیله بنیاد ملی علوم۷ و وزارت 

بازرگانی آمریکا8 منتشر شده است، بهره می برد.
 این گزارش بر توسعه  زمینه های مرتبط با سه دیدگاه عصبی، 
نانــو و اطالعات تمرکز دارد. این ســه زمینــه مکملی برای 
مطالعات پیشین شورای اخالق زیستی )یعنی زیست فناوری( 
می باشند. فناوری ژنتیک و دیگر فناوری های اُمیک )از دیدگاه 
نانو( در بخش ۵ مطرح شــده اند. زیست شناسی مصنوعی9 
به عنوان یک فناوری همگرا در ایــن مطالعه مورد بحث قرار 
نگرفته اســت، دلیل آن نیز این اســت که این حوزه، به طور 
عمده با تحقیقات در سطح میکروبی سروکار دارد و در چنین 
سطحی، مسائل اخالق زیستی مرتبط با دیدگاه حقوق بشر 

ایجاد نمی شوند. 
در مورد نوشــتار این گزارش از این فرصت بهره مند شــدیم 
که در یک جلســه طوالنی در دفتر کمیته اخالق زیستی در 
مورد نســخه پیش نویس بحث کنیم؛ در این بحث تعدادی 
از کارشناسان کشــورهای مختلف و متخصصان حوزه های 
گوناگون )پاریــس، ۳۰ اکتبر ۲۰1۳( حضور داشــتند. این 
کارشناســان پس از آن در نشســت عمومی کمیته اخالق 
زیســتی در استراســبورگ1۰ در نوامبر ۲۰1۳ نیز حضور به 

عمل رساندند.

کمیته اخالق زیســتی شــورای اروپا می خواهــد بداند چه 
فناوری های جدید و نوظهوری ممکن است از منظر کرامت 
انسانی و حقوق اساسی بشــر، چالش هایی اخالقی و حقوقی 
ایجاد نمایند. این بخش، چشم اندازی در فناوری های نوظهور 
فراهم می آورد و عالوه بر آن می خواهد موضوع مورد مطالعه را 
به صورت دقیق ترسیم نماید. در نتیجه، ضرورت نیاز برخی از 
تحوالت به یک توجه ویژه، روشن خواهد گشت. گفتنی است 
پاسخ به این سوال که آیا این تحوالت واقعاً نیاز به توجه شورای 
اروپا در ســال های آینده را دارند یا خیر از مواردی است که 
کمیته باید در مورد آن ها بحث و تصمیم گیری کند و گزارش 
ما قصد پاسخ به این سوال را ندارد، بلکه هدف آن فراهم نمودن 

داده ها و اطالعات برای کمک به کمیته است.
دیدگاهی که ما برای رســیدن به درک طیف گسترده ای از 
فناوری های جدید و نوظهور اســتفاده می کنیم، همگرایی 
فناورانه یا همان همگرایی انبیک می باشــد. انبیک به چهار 
فناوری کلیدی فناوری نانو، زیست فناوری، فناوری اطالعات 
و علوم شناختی اشاره دارد. اثرات متقابل بین این چهار فناوری 

کلیدی با عنوان همگرایی انبیک نام گذاری شده است.

2-1- همگرایی انبیک 
همگرایی فناورانه – یا به عبارتی ترکیب فناوری های مختلف 
با هم – همواره بســتری مهم برای نوآوری بوده اســت، زیرا 
پیشرفت های مهم در فناوری، اغلب در مرز بین فناوری های 
مختلف و بخش هــای صنعتی رخ می دهد. بــه طور خاص، 
همگرایی فنــاوری اطالعــات درون طیف گســترده ای از 
رشــته های علمی و فرآیندهــای صنعتــی و خدماتی و در 

واقع در هر جنبه ای از جامعه، یک انقــالب اطالعاتی11 را به 
همراه داشته اســت. جای تعجب ندارد که واژه »همگرایی« 
در طول دهــه 198۰ میالدی نیز بیشــتر در بخش فناوری 
اطالعات اســتفاده می گردید. یک مثال از همگرایی در آن 
سال ها مکاترونیک1۲ بوده است؛ واژه ای که به ترکیب و ادغام 
فناوری اطالعــات و فناوری های تولیدی اطالق می شــود. 
یک دهه بعد، اینترنت از همگرایی بیــن فناوری اطالعات و 
فناوری های ارتباطی حاصل شــد. در این مدت، پروژه ژنوم 
انســان1۳ یک مثال مهم و بنیادی دیگر از همگرایی فناوری، 
بین زیست شناسی و فناوری اطالعات )تحت عنوان همگرایی 
BI( بود. نقشه برداری و ترسیم ژنوم انسان به شدت وابسته به 
قدرت رایانه است. به عکس توسعه مفاهیم زیست شناسی، به 
شدت الهام بخش جامعه  فناوری اطالعات بوده، به طوری که 
بروز مفاهیمی هم چون شبکه های عصبی1۴، هوش ازدحامی1۵ 

و دی اِن اِی رایانه 1۶ را به همراه داشته است.
در آغاز قرن ۲1 یک دیدگاه گسترده تر در همگرایی فناوری، 
برای اولین بار در جهان محرمانه پژوهش های نظامی و فضایی 
در ایاالت متحده پیدایش یافت. برای مثال، یک مطالعه مؤثر 
توسط شرکت َرند1۷ پیش بینی کرده  بود روند  مواد زیستی-

نانویی و هم افزایی آن ها با فناوری های اطالعات، یک انقالب 
فناوری جهانی را ایجاد خواهد کرد. در همین راســتا، مرکز 
تحقیقاتی ناســا آمز18، مثلث فناوری نانو، زیست شناسی و 
فناوری اطالعات )یا همان همگرایی NBI( را در ماموریت خود 
تعریف کرده است. با الهام از این نشانه های خوش بینانه، روکو19 
و بین بریج۲۰ از بنیاد ملی علوم، کارگاه »همگرایی فناوری برای 
بهبود عملکرد انسانی “را در پایان سال ۲۰۰1 سازمان دهی 

کردند. در ایــن کارگاه بود کــه روکــو و بین بریج اصطالح 
همگرایی انبیک را معرفی نمودند. این عبارت نامی بود برای 
ادغام بین فناوری نانو، زیست فناوری، فناوری اطالعات و علوم 
شناختی. توســعه مثلث NBI به چهار وجهی NBIC به ظهور 

سریع علوم شناختی و بازگشت هوش مصنوعی منجر شد. 

یک مفهوم پربار، نه بی اثر
همگرایی انبیک یک مفهــوم خنثی و بی اثر نیســت. اکثر 
گرایشــات با یک هدف خاص در ذهن افراد متصور می شوند 
و این گرایشات می توانند به چشــم اندازهایی تبدیل شوند 
که اقدامات مشــخصی را موجــب می گردند. ایــن پدیده، 
کاربردپذیری۲1 نامیده می شود. چشم اندازها، ابزار الزم برای 
تجهیز اذهان و منابعی هســتند که انگیــزه ایجاد می کنند، 
اهداف را تدوین و فرموله می نمایند، دســتور کار تحقیق را 
تعیین می کنند و در نهایت، ســطح آگاهی های سیاســی و 
عمومی را باال می برند. بر این اساس، کارگاه نام برده )کارگاه 
سال ۲۰۰1 روکو و بین بریدج( برای آماده سازی مردم و منابع 
سازمان دهی شد. این کارگاه به دو دیدگاه بنیادی می پرداخت. 
اولین دیدگاه بنیادی، ولی دور از واقعیت این بود که همگرایی 
انبیک به موج جدید و فوق العاده ای از خالقیت ها و نوآوری ها، 
یا به عبارتی عصر پررونق انتقال منجر خواهد شد. به اعتقاد 
بنیاد ملی علوم، پیشــرفت در زمینه های فناوری اطالعات  و 
ارتباطات۲۲ و فناوری نانو، تحوالتی در مقیاس بزرگ را برای 
حوزه های زیســت فناوری و علوم شــناختی ممکن خواهد 
ساخت. این کار به توسعه فناوری که به طور فزاینده ای بر روی 
کنترل بدن حیوانات و انسان تمرکز دارد، منجر خواهد شد. در 

2ـ  دیدگاه انبیک در فناوری های نوظهور و جدید 

از زیست فناوری تا همگرایی انبیک

کمیته  اخالق زیستی1، وابسته به شــورای اروپا۲، در پیش بینی فناوری های نوظهور 
تاکنون نقشی فعال و پررنگ داشته اســت. این کمیته در این راستا، از مؤسسه راتنا۳ 
درخواست کرده است تا فناوری های نوظهور را بررسی نموده و تعیین کند کدام یک 
از آن ها ممکن است از منظر شــأن، مقام و حقوق اساسی بشر، چالش های حقوقی و 

اخالقی ایجاد نمایند.
گزارشی که در ادامه می آید، چشــم انداز مشــخصی از فناوری های نوظهور، با نام 
همگرایی انبیک۴ را بررســی خواهد کرد. همگرایی انبیک به همگرایی نانوفناوری ، 

زیست فناوری، فناوری اطالعات و فناوری شناختی اشاره دارد. ما باور داریم دیدگاه 
همگرایی انبیک، می تواند در روشن سازی این که کدام پیشرفت های علمی و فناورانه 
مورد توجه کمیته بوده و کدام توسعه ها از نگاه کمیته دور مانده است )ولی در آینده 
ممکن است مورد توجه قرار گیرد( مفید واقع شــود. مطالعات مزبور، کمیته اخالق 
زیستی را برای بحث های آگاهانه در حوزه  توسعه فناورانه، به ویژه حوزه هایی که نیاز 

به مطالعه  بیشتری دارند، توانمند خواهد ساخت.

1ـ   مقدمه

از حرفه  پزشکی  تا  زندگی  روزمره
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جدول 2-2-مثال هایی از انواع آثار الهام گرفته زیستی و اجتماعی در جدول 2-2 آمده است. )کمیته اخالق زیستی تجربه کافی با فناوری سلول های رنگ شده سبز و 
تجربه کمتری با سلول های نارنجی رنگ در جدول زیر دارد.(

آثار الهام گرفته اجتماعیآثار الهام گرفته زیستیمنبع الهام بخش

انسان

- زیست دارو
- بافت های مهندسی شده )ترکیب مواد با عناصر تشکیل دهنده زندگی( 

- سلول های بنیادی )رشد مینی مغزها۴1(
- اندام های مصنوعی هیبریدی

- ربات انسان نما
- آواتار

- ربات های خدماتی و ربات های نرم
- ربات های اجتماعی

-فناوری متقاعد کننده محیطی

2-3- از زیست تا همگرایی انبیک
نوردمن۴۲ در بحث های اخالقی پیرامــون همگرایی انبیک، 
این گونه اظهار نظر می کند: »وقتی این فناوری های مختلف، به 
خودی خود اضطراب ها و بحث و جدل هایی را ایجاد می کنند، 
همگرایی آن ها، نه تنها یک چالش بزرگ در جامعه تحقیقاتی، 
بلکه در همان شروع کار، برای سیاست مداران و جوامع اروپایی 
خواهد بود.« همان طور که جوامع در طول چند دهه گذشته 
تجربه کرده اند، علوم زیســتی و مخصوصا مهندسی ژنتیک، 
یک منطقه حساس اخالقی و سیاسی در حوزه توسعه فناوری 

محسوب می شود.
به علت تعامل روزافزون بین علوم فیزیکی و زیستی، همگرایی 
انبیک )که به این دســت تعامالت اشــاره دارد( بحث های 
زیستی را بسیار گســترده تر ساخته است. عالوه بر مداخالت 
ژنتیکی، جنبه های اجتماعی مداخالت فناوری-اطالعات در 
بدن  و مغز حیوانات و انسان ها نیز، در مرکز بحث های عمومی 
و سیاسی قرار گرفته اســت. انتظار می رود روند »فناوری در 
حال تبدیل به زیست شناسی« منجر به مسائل بحث برانگیز 
متنوعی شــود. جامعه در حال حاضر، در مورد بســیاری از 
مسائل مرتبط با آثار مصنوعی الهام گرفته زیستی، همچون 
تاگ سازی۴۳ )به فرآیند ســاختن یک تاگ یا همسان از یک 
چیز، تاگ سازی می گویند - مترجم(، پیوند خارجی و سلول  
بنیادی درمانی۴۴ تجربه های نسبتا زیادی دارد. اما آن طور که 
پیش بینی می شود، آثار الهام گرفته شناختی و اجتماعی نیز 
روز به روز وارد جامعه خواهند شد و افزایش بسیاری از مسائل 
اخالقی را، که ارتباط نزدیکی با زندگی اجتماعی ما دارند، به 

دنبال خواهند داشت.
به هنگام مطالعه ی شرایط انسانی، این دو روند مهندسی شده 

یعنی »فنــاوری در حــال تبدیــل به زیست شناســی« و 
»زیست شناسی در حال تبدیل به فناوری« می توانند از سه 

منظر درک شود:
1- انسان ها بیشتر و بیشتر به عنوان ماشین دیده می شوند. 
انساِن به عنوان یک ماشین، ایده جدیدی نیست. با برگشت 
به گذشته در قرن 1۷ام، رنه دکارتز۴۵ اولین کسی بود که یک 
جهان بینی مکانیکی را معرفی کرد. در نتیجه می توان گفت 
همگرایی انبیک، احیای جاه طلبی های مهندسی، به معنی 
توانایی بهبود و بازیابی بدن انسان به طور مداوم می باشد. با 
این حال در خارج از حوزه رســمی علم، آزمایش های زیادی 
همچنان ادامه دارد. برای مثال، یک شرکت به نام اِف اُسی-
یواِس۴۶ گوشی های هدســتی۴۷ را وارد بازار کرده است که با 
استفاده از تحریک جریان مستقیم جمجمه۴8، عالقه مندان به 
بازی های رایانه ای را قادر می سازد تا کورتکس بخش جلویی 
مغز را تحریک کنند. عالوه بر این، اعضای جنبش زیست هک۴9 
به معنای واقعی و با اهداف مختلف سعی می کنند بدن خود 
را هک کنند، به عنوان مثال برای به دســت آوردن یک حس 

المسه جدید و یا حواس بصری متفاوت.
۲- ماشین آالت بیشتر و بیشتر شبیه انســان می شوند و یا 
حداقل مهندســان، به بازسازی صفات انســانی در طراحی 
ماشین های خود متمایل گشــته اند، به طوری که ماشین ها 
قادر به شناسایی و به تصویرکشیدن رفتار اجتماعی و عاطفی 

انسان بوده و شروع به تقلید رفتار ما می نمایند.
۳- تعامالت بین مردم در حال تغییر اســت، و علت آن این 
است که ماشین ها به طور فزاینده ای در حال نفوذ به زندگی 
اجتماعی و خصوصی ما هســتند. این امر ممکن اســت ما 
را به فکر ورود تلفن های هوشــمند و شــبکه های اجتماعی 

و یا حســگرهای تعبیه شــده در انواع محصوالت فروشــی 
متصل به وب۵۰ بیندازد – از کفش های هوشــمند گرفته تا 
گوشــی های تلفن همراه. برای مثال کسب وکار ها و اعضای 
جنبش های خودکمیتی محور۵1 )جنبشی با هدف اندازه گیری 
تمامی متغیرهــای زندگی روزانه افراد، بــا کمک فناوری و 
در جهت افزایش کیفیــت زندگی - مترجم( با اســتفاده از 
فرصت های ایجاد شده به وسیله حسگرها به جمع آوری مقدار 
زیادی داده های زیستی می پردازند. در نتیجه می توان گفت 
همگرایی انبیک در حال رقــم زدن یک نقطه عطف تاریخی 
است که در آن فاصله بین فناوری و انسان به سرعت در حال 
کاهش اســت. ما اجازه می دهیم که فناوری وارد زندگیمان 
شود و برای آن جایگاهی در بین خودمان ایجاد می کنیم؛ و در 
نتیجه، فناوری به طور فزاینده ای به جمع آوری اطالعات در 
مورد ما می پردازد و حتی می تواند درست مثل ما عمل کرده 
و جنبه های رفتاری و فردی ما را تقلید کند. به طور خالصه، 
انسان و ماشین قادر خواهند بود در سطح گسترده تری با هم 
ادغام شوند و در نتیجه رابطه بین انسان و فناوری صمیمی  تر و 
نزدیک تر خواهد شد. این موضوع روشن می سازد که استفاده 
از دستگاه ها و فناوری پزشکی و جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
داده های زیستی، از این پس تنها متعلق به تحقیقات پزشکی 

و مراقبت های بهداشتی نخواهد بود.
حال چه چیزهایی می توانند به عنوان پیامدهای دیدگاه انبیک 
در فناوری های جدید و نوظهور، در دستور کار کمیته اخالق 
زیستی شورای اروپا قرار گیرد؟ همان طور که قبال گفتیم، این 
گزارش قصد پاسخ به این سؤال را ندارد بلکه می خواهد یک 
داده ورودی به کمیته ارائه دهد، طوری که کمیته قادر باشد 
به شیوه ای آگاهانه، این ســوال را تحلیل کند. در این راستا، 

مانند علوم مواد و فناوری اطالعات می باشند. روند »فناوری در 
حال تبدیل به زیست شناسی« به این معناست که فناوری ها 
به دنبال کســب خواصی هســتند که در موجــودات زنده 
یافت می شــوند، هم چون خود مونتاژی۳۲ ، خود ترمیمی۳۳، 
تولید مثل و رفتار هوشــمند. »فناوری در حــال تبدیل به 
زیست شناسی« در مورد ورود عناصر سیستم های شبه-زنده 
به داخل فناوری اســت. بدآو۳۴ و همکارانش از این موضوع 
به عنوان “فناوری زنده« یاد می کنند. این تحول به شــدت 
به اصطالح تقلید زیستی۳۵ یا علم تقلید حیاتی متکی است. 
ایده اصلی تقلید زیستی این است که مهندسان می توانند از 
طبیعت چیزهای زیادی یاد بگیرند و از آن به منظور افزایش 
قابلیت های مهندسی خود تقلید کنند. روند »فناوری در حال 

تبدیل به زیست شناســی« متضمن افزایش انواع جدیدی از 
آثار مصنوعی الهام گرفته زیستی، شــناختی و اجتماعی در 
آینده است که با مغز و بدن ما یا به صورت یک پارچه با زندگی 
اجتماعی ما مرتبط هستند. موارد پیش رو مثال هایی از این آثار 
مصنوعی زیستی هستند: زیست دارو۳۶ )زیست دارو، داروهایی 
هستند که از منابع زیســتی گرفته  می شــوند – مترجم(، 
بافت های مهندسی شــده۳۷، ســلول های بنیادی۳8، پیوند 
خارجی۳9 )پیوند خارجی یا اگزونوپیوند به پیوند ســلول ها، 
بافت ها و اندام های زنده از یک انسان به انسان دیگر می گویند-

مترجم( و اندام های مصنوعی ترکیبی۴۰. ربات های انسان نما 
یا حیوانی، آواتارها، ربات های نرم، فناوری های متقاعد کننده 
و روش های تشــخیص ادراک، مثال هایــی از آثار مصنوعی 

الهام گرفته شناختی و اجتماعی می باشند.
مشــخص اســت که می توان نتیجه گرفــت کمیته اخالق 
زیستی، تجربه های زیادی در فناوری های مرتبط با گرایش 
»زیست شناســی در حال تبدیل به فنــاوری« دارد. گفتنی 
اســت کمیته در آثار الهام گرفته زیســتی که در بدن انسان 
استفاده می شود نیز با تجربه است )ستون سبز در جدول ۲-۲ 
را ببینید(. با این حال، کمیته در آثار الهام گرفته شــناختی 
و اجتماعــی - که در گرایــش »فناوری در حــال تبدیل به 
زیست شناسی« اتفاق می افتد - تجربه کمتری دارد. )ستون 

نارنجی در جدول ۳,۲ را ببینید(.  

مقاالت

نتیجه ما به صورت خودکار به سمت دیدگاه بنیادی دوم، یعنی 
تبدیل تفکرات ترابشری۲۳ ) ترابشــریت یک جنبِش فکری 
و فرهنگی است که می گوید با پیشــرفِت فناوری و افزایش 
در دســترس بودِن آن، می توان به جلوگیری از افزایِش سن 
پرداخت و یا به توانمندسازِی انسان ها به لحاِظ توانایی هاِی 
فیزیکی، ذهنی یا روان شناختی، افزود - مترجم( به تحقیقاتی 
با بودجه  عمومی کشانده  می شــویم. کارگاه بنیاد ملی علوم، 
طیف گستره تری از اهداف این پژوهش های علمی، از درمان 
افراد بیمار تا بهبود عملکرد های ذهنی و فیزیکی انسان های 
سالم را پیشــنهاد می دهد. انتظار می رود که پیشرفت های 
فنی مزبور، به بهبود عملکرد انسان از طریق هوش ماشینی، 
به عنوان مثال ایمپلنت های مغــزی۲۴ یا ایجاد اصالحاتی در 
بدن انسان، منجرشده و ابزارهای مناسبی برای حل اختالفات 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشر فراهم آورد.
هر دو دیدگاه بنیادی که از طریق گــزارش بنیاد ملی علوم 
معرفی شدند، در نهایت حداکثر توانستند توجهات بین المللی 
در محافل کوچک را به سوی خود جلب نمایند. برای مثال، 
کمیسیون اروپا یک گروه متخصص سطح باال۲۵ )به اختصار 
اِچ اِل اِی جی( را برای پیش گویی موج جدید فناوری  راه اندازی 

کرد. این گروه مطلوبیت پیشــرفت در عملکرد های ذهنی و 
فیزیکی را در انســان  رد می نمود. اگرچه، مفهوم همگرایی 
انبیک به عنــوان یک روش برای تنظیــم، ابالغ و پیش بینی 
فناوری هــای جدید و نوظهــور را قبول داشــت. همچنین 
اِچ اِل اِی جی، همگرایی انبیک را برای توسعه  موفق رشته های 
جدید مانند پزشــکی مولکولی، ربات های خدماتی، هوش 
محیطی۲۶، ژنومیک شــخصی۲۷ و زیست شناسی مصنوعی 
بســیار مهم می دانســت. به گفته این گروه، این مجموعه از 
رشته های مهندسی، یک موج جدید فناوری را نوید می دادند. 
همچنین به طور تجربی نیز نشان داده شده بود که همگرایی 
بین فناوری های کلیدی و متنوع انبیک در حال وقوع است. 
عالوه بر این، ثابت شــده بود که همگرایی فنــاوری و اصول 
علمی، یکی از جنبه های طبیعی و عادی توسعه فنی و علمی 
است. فناوری های کلیدی انبیک، خود از همگرایی رشته های 

پایه ای هم چون موارد زیر برخاسته اند:
ـ فیزیک، شیمی و مهندسی الکترونیک )فناوری نانو(؛ 

ـ زیست شناسی، شیمی و علوم پزشکی )زیست فناوری(؛ 
ـ مهندسی برق، ریاضیات و فیزیک )فناوری اطالعات( و 

ـ روان شناســی، زبان شناســی، انفورماتیــک، فلســفه و 

انسان شناسی )علوم شناختی( 
برای نتیجه گیری، می توان گفت همگرایی انبیک روشــی 
پربار و ســودمند برای ابالغ فناوری های جدیــد و نوظهور 
اســت. همچنین می توان از چارچوب بخشــی فناوری های 
نوظهور، جهت بازتاب زمینه های فناورانه که ممکن اســت 
اهمیت خاصی برای شورای اروپا داشته باشند استفاده کرد. 
تاکنون کمیته اخالق زیســتی به طور عمــده در مداخالت 
زیست فناوری و زیست پزشــکی در بدن انسان متمرکز شده 
 است )به سلول با رنگ سبز روشن در جدول ۲-1 نگاه کنید(. از 
طریق همگرایی انبیک، تعداد راه ها برای مداخله در بدن انسان 
تا حد زیادی افزایش خواهد یافت؛ بدین ترتیب مداخله در بدن 
انسان نه تنها با استفاده از زیست فناوری )B( انجام می گیرد، 
بلکه این مداخالت از طریق نانوفناوری )N( و فناوری اطالعات 
)I( نیز حتی به مقدار بیشتری رخ خواهد داد )به سلول نارنجی 
در ستون سوم و ردیف دوم در جدول ۲-1 نگاه کنید(. عالوه بر 
این، با توجه به ظهور فناوری های شناختی، ذهن ما بیشتر و 
بیشتر هدف مداخله قرار خواهد گرفت. )سلول های نارنجی 

در ردیف سوم در جدول ۲-1 را ببینید(. 

جدول 2-1-مثال هایی از مداخالت بر پایه فناوری اطالعات و فناوری های زیستی در بدن  و مغز انسان. )کمیته اخالق زیستی از تجربه گسترده تری در فناوری های 
ذکرشده در سلول سبز رنگ برخوردار است و تجربه به مراتب کمتری در فناوری های ذکرگردیده در  سلول های نارنجی دارد.(

مداخالت بر پایه فناوری اطالعاتمداخالت بر پایه فناوری زیستیمکان

بدن انسان

- مهندسی ژنتیک:
ژن درمانی

کروموزوم های مصنوعی در گامت ها۲8
- سلول  بنیادی درمانی

- قرص های الکترونیک هوشمند

- سلول  بنیادی درمانیمغز انسان
- نانوداروهای عبورکننده از سدهای خونی مغزی

- رابط مغز و کامپیوتر۲9 - مدوالسیون عصبی تهاجمی و غیرتهاجمی۳۰
- فناوری متقاعدکننده۳1

)گامت، یاخته ا ی تخصص یافته است که مسئول تولید مثل جنسی می باشد – مترجم(
)فناوری متقاعدکننده به فناوری هایی می گویند که برای تغییر نگرش یا رفتار افراد از طریق تاثیرات اجتماعــی و ترغیب )نه از روی زور و اجبار( 

طراحی شده است – مترجم(

2-2- انبیک نوع جدیدی از همگرایی 
ممکن است از مطالب باال چنین برداشت شود که همگرایی 
انبیک نیز هم چون نمونه های مشابه، به این مفهوم اشاره دارد 
که نوآوری به طور معمول از همگرایی علوم فنی به دســت 
می آید. با این حال کیفیت جدیــدی در مورد همگرایی های 
انبیک وجود دارد؛ و آن این اســت که بخــش قابل توجهی 
از تحوالت همگــرای جدید، در مرز میــان زندگی و زندگی 
مصنوعی در حال رخ دادن است؛ بین انسان و ماشین، فکر و 
فکر مصنوعی و هوش و هوش مصنوعی. در واقع این ماهیت 

همگرایی انبیک است. 
اصلی ترین ویژگی همگرایی انبیک حــل تدریجی مرزهای 
باریک بین علوم زیستی و فیزیک است. به طور سنتی، علوم 
فیزیکی به مطالعه سیســتم های غیرزنده و علوم زیستی به 
مطالعه موجودات زنده می پردازنــد. همگرایی انبیک نیز به 

معنای همگرایی این علوم اســت. این ادغام در هر دو جهت 
صورت می گیرد که هر کدام یک تحول عظیم را در مهندسی 
زیســتی نشــان می دهند و می توان الفاظ »زیست شناسی 
در حال تبدیل به فنــاوری« و » فنــاوری در حال تبدیل به 

زیست شناسی« را در مورد آن ها به کار برد.

زیست شناسی در حال تبدیل به فناوری 
از یک ســو، علوم فیزیکی )فناوری نانو و فناوری اطالعات( 
قادرند پیشــرفت علوم زیســتی را در حوزه هایی هم چون 
زیست فناوری و علوم شناختی ایجاد کنند. تا اینجا ما دیدیم 
که این نــوع همگرایی در فنــاوری، مجموعــه ای جدید از 
جاه طلبی های مهندســی را در زمینه فرایندهای شناختی 
و زیستی، از جمله بهبود عملکرد انســان ایجاد کرده است. 
این امکان وجود دارد که تحوالت در فنــاوری نانو و فناوری 

اطالعات مقدمه ای برای این رویا باشد که سیستم های زنده 
پیچیده، همچون ژن ها، سلول ها، اندام و مغز، به همان شیوه 
که سیستم های غیرزنده هم چون پل ها و مدارهای الکتریکی 
مهندسی می شوند، در آینده به طور زیستی مهندسی شوند. 
بدین ترتیب، به نظر می رسد که ورود مداوم علوم فیزیکی به 
علوم زیستی، با نفوذ رو به رشد یک رویکرد مهندسی به زندگی 
و حیات بشر همگام باشد. بنابراین روند »زیست شناسی در 
حال تبدیل به فناوری« بر افزایشــی شدید در انواع جدیدی 
از مداخالت، در موجودات زنده )از جمله بدن و مغز انســان( 

داللت دارد.

فناوری در حال تبدیل به زیست شناسی 
از سوی دیگر، علوم زیستی – بینش در فرایند های شناختی 
و زیستی – الهام بخش و زمینه ساز پیشرفت در علوم فیزیکی، 
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در حالی که ابزارهای عصبی غیرتهاجمی آزمایش شده  و حتی 
هم اکنون نیز در کلینیک ها ارائه می شوند، کار بیشتری برای 
کشف تمامی پتانسیل این فناوری ها الزم است. با این حال، 
حتی با توسعه بیشتر، همه این فناوری ها نمی توانند به طور 
گسترده وارد بازار شوند. برای مثال بازخورد عصبی اِف اِم آرآی 
و رابط های رایانه-مغز غیرتهاجمی اِف اِم آرآی که ممکن است 
برای بیماران فلج کامل جهت برقــراری ارتباط و یا کنترل 
محیط اطرافشان مفید باشــند، همیشه نیازمند یک ماشین 

 اِم آرآی گران و غیرسیار هستند. 
بازخورد های عصبی نوار مغزی و تی اِم اِس، پتانسیل بیشتری 
برای استفاده های گســترده دارند، زیرا قیمت آن ها نسبت 
به ابزار  اِم آرآی ارزان تر اســت. آن ها همچنین سیار هستند، 
بنابرایــن می توانند در مکان های مختلــف و حتی در منزل 
بیماران استفاده شوند. نوارهای مغزی، که به طور سنتی در 
کلینیک یا آزمایشگاه های تحقیقاتی استفاده می شوند، نیاز 
به )چند تا صد( الکترود و یک کارشناس یا یک کارورز دارند. 
امروزه، هدســت های نوار مغزی )تا چهارده الکترود( به طور 
تجاری در دسترس هستند که می توانند به وسیله خریداران 
یا بیماران در خانه استفاده شوند. این توسعه جدید در فناوری 
نوار مغزی موجب می شــود حرکت از کاربردهای پزشکی به 
استفاده های غیرپزشکی آسان تر شود. برای ایجاد کاربردهای 
موفق در داخل و خارج از درمانگاه، تحقیقات بیشتری در مورد 
اثر بخشی، ایمنی و قرارداد های استفاده از این فناوری ها بدون 

نظارت حرفه ای، نیاز است.

 دستگاه های عصبی تهاجمی
تحریک عمیق مغز 

در تحریک عمیق مغز۶8 یا در اختصار دی بی اِس۶9، الکترود ها 
به صورتی عمیق در داخل مغــز قرار می گیرند تا عملکرد آن 
را تحت تأثیر قرار دهند. الکترودها از طریق سیم هایی به یک 
مولد پالســی۷۰ متصل شــده اند که هر دو در داخل بدن کار 
گذاشته می شوند. مولد پالسی زیر ترقوه۷1 یا در داخل شکم کار 
گذاشته می شود. تحریک عمیق مغز برای درمان عالئم بیماری 
پارکینسون، و به طور تجربی برای شــرایط روانی همچون 
اختالل وسواس یا افسردگی استفاده می شود. این روش تنها 
برای درمان نشانه های بیماری است، نه خود بیماری. به دلیل 
خطرات و عوارض جانبی موجود ، این روش آخرین گزینه برای 
درمان است. با این حال تأثیرات بهبودی بیماران در استفاده از 

این روش گزارش شده است. 
بی ســی آیز نیز می تواند، بــا ثبت فعالیت مغــزی در داخل 
جمجمه، هم در خارج قشــر مغز و هم در داخل بافت مغز، با 
استفاده از الکتروکورتیکوگرافی۷۲ یا ضبط نورون های منفرد 
یا ضبط شــبکه عصبی، یک روش تهاجمی محسوب شود. 
رابطه های رایانه ای مغزی )بی ســی آیز( تهاجمی نسبت به 
رابط هــای رایانه ای مغزی غیرتهاجمی بهتر و ســریع تر کار 
می کنند، اما پرمخاطره هستند و اثربخشی طوالنی مدت آن ها 
نامشخص است. یک رشته مرتبط پژوهشی، پروتز عصبی۷۳ 
است که شــامل ایمپلنت های حلزونی۷۴ و همچنین اعضای 
مصنوعی می باشند که به وسیله مغز کنترل می شوند و هنوز 

در مرحله تحقیقات اولیه خود هستند.

سلول های بنیادی عصبی
گروه جدیدی از فناوری ها برای مهندسی تهاجمی مغز، درمان 

با سلول های بنیادی عصبی است. هدف از درمان با سلول های 
بنیادی عصبی، جایگزینی نورون های از دست رفته به علت 
بیماری )بیماری پارکینسون، آلزایمر( یا آسیب )به عنوان مثال 
یک تصادف یا سکته مغزی( است. برخی از روش های درمان 
با سلول های عصبی به فاز آزمایشات بالینی  تحقیقاتی نزدیک 
شده اند. درمان با سلول های بنیادی مغز، دشوار و پر خطر است. 
نورون های جدید بایستی به اندازه کافی رشد کرده باشند تا 
در داخل مغز ادغام شــوند. اگر آن ها به خوبی توسعه نیابند، 
به عنوان مثال می توانند زمینه ساز درد و حمالت صرع باشند. 
از سوی دیگر، آن ها همچنین ممکن است بیش از حد رشد 

کرده و به یک تومور تبدیل شوند.

اپتوژنتیک
 اپتوژنتیک۷۵ یک فناوری اســت که به تازگی توسعه یافته و 
اغلب در ترکیب با فناوری های ضبط یا تصویربرداری استفاده 
می شود. در اپتوژنتیک، نورون ها به طور انتخابی و با استفاده 
از اصالحات ژنتیکی، حساس به نور می شوند. زمانی که انواع 
خاصی از نورون ها حســاس به نور باشند، نور می تواند جهت 
برانگیختن یا مهار این نورون ها استفاده شود. این به این معنی 
است که محققان می توانند اثر نورون ها را با استفاده از راه های 
دقیق و بی نظیــری مطالعه کنند. اپتوژنتیــک یک فناوری 
عصبی تهاجمی است، زیرا که به اصالحات ژنتیکی نورون ها و 
همچنین کاشت ابزارهای فراهم کننده  نور نیازمند می باشد. 
اپتوژنتیک به عنوان یک ابزار تحقیقاتی تا به حال فقط در مورد 
حیوانات به کار گرفته می شد، ولی استفاده بالینی در انسان ها 
نیز برای این روش پیش بینی شده است، برای مثال در ترکیب 

با فناوری تحریک عمیق مغز.
ابزارهای عصبی تهاجمی در مراحل گوناگون توسعه می باشند، 
از آزمون و خطا در آزمایشگاه ها گرفته تا کاربردهای تثبیت 
شــده. برای مثال روش تحریــک عمیق مغــز، یک درمان 
تثبیت شده برای بیماری های نورون حرکتی )اما در مرحله 
آزمایشی برای شرایط روانی( اســت؛ و یا اندام های پروتزی 
عصبی از جریان درمان های اصلی دور هســتند، درحالی که 
ایمپلنت های حلزونی بیشتر از بیست سال است که استفاده 
می شــوند. همچنین با این که فناوری های عصبی تهاجمی 
می توانند موثر واقع شوند، اما به دلیل طبیعت تهاجمی خود، 
همیشــه از فناوری های غیرتهاجمی خطرناک ترند و اگر اثر 
بخشی ها یکســان باشــد، فناوری های غیرتهاجمی ترجیح 
داده می شوند. با این حال پیشرفت این روش ها از نظر ایمنی، 
و کاهش خطــرات و عوارض جانبی، ممکن اســت منجر به 
افزایش تقاضا برای ابزارهای عصبی تهاجمی شود. استفاده 
غیر پزشکی از دستگاه های عصبی تهاجمی ممکن است یک 
گزینه نظری باشد، اما هیچ نشانه ای مبنی بر این که این تئوری 
در آینده ی نزدیک تبدیل به واقعیت خواهد شد، وجود ندارد. 

3-3- مهندسی معکوس مغز
مهندسی معکوس مغز می تواند به عنوان تحلیل مغز یا قسمتی 
از آن، به منظور کشف اصول طراحی آن و بازنمایی سیستم در 
یک فرم دیگر تعریف شود. بنابراین مهندسی معکوس، تالش 
برای بازســازی مغز با روش های مصنوعی )برای مثال، یک 
مدل رایانه ای( به منظور فهم بهتر مغز است. پیشرفت در زمینه 
مهندسی معکوس مغز می تواند به درک بهتر عملکرد مغزهای 
سالم یا بیمار، روش های بالقوه نوین درمان و همچنین تولید 

رایانه های بهتر منجر شــود. از آنجایی که رویکرد مهندسی 
معکوس، اغلب تالش برای شبیه ســازی مغز با اســتفاده از 
نرم افزار یا سخت افزار است، علوم اعصاب )شناختی( به طور 
نزدیکی با علوم محاسباتی و اطالعاتی ارتباط برقرار می کنند. 
سه شکل اصلی از مهندســی معکوس وجود دارد: مهندسی 
معکوس محدود۷۶، مهندســی نئورومورفیک۷۷ و مهندسی 

آزمایشگاهی۷8. 

مهندسی معکوس محدود
مهندسی معکوس محدود، به شبیه ســازی مغز در نرم افزار 
اشــاره دارد. اطالعات در مورد مغز )انســان یا پستانداران( 
جهت بازنمایی مجازی قسمت کوچکی از مغز مورد استفاده 
قرار می گیرد. برای مثال پروژه مغز آبی سعی در شبیه سازی 
مغز در حال کار )موش( داشــت. اولین گام، بازسازی ستون 
نئوکورتیکال۷9 )ســتون های نئوکورتیکال آخرین بخش از 
تکامل مغز ما با وظیفه استدالل و خودآگاهی است - مترجم( 
در ســطح ســلولی بود. برای ایجاد این بازنمایــی، ابررایانه 
آی بی ام8۰ مورد نیاز بــود. گام بعدی، از نو خلق کردن چیزی 
شبیه به مغز با ساخت بیشتر این ستون ها و برقراری ارتباط 
بین آن ها بود – به گونه ای که به شــکل یک مغز واقعی باشد. 
برای این کار، پروژه مغز آبی مجبور شد به بسیاری از مؤسسات 
دیگر در پروژه مغز انسان81 بپیوندد. پروژه مغز انسان به عنوان 
یکــی از پروژه های پیشــگام در کمیته اروپا نیــز در زمینه 
مهندسی معکوس محدود کار می کند و روی شبیه سازی مغز 
انسان بر اساس دانش فعلی و به منظور بهبود درک مغز بیمار و 
مغز سالم تمرکز دارد. پروژه مغز انسان از سال ۲۰1۳ تا ۲۰۲۳ 
اجرا خواهد شد و هزینه تقریبی 1,19 میلیارد یورو برای آن 
در نظر گرفته شده اســت. یکی دیگر از پروژه های مهندسی 
معکوس در مقیاس بزرگ، پروژه مؤسســه ملی بهداشــت 
آمریکا8۲ به نام پروژه کانکتوم انسان8۳ است، که بر روی نقشه 
راه های عصبی در زمینه عملکرد مغز انسان کار می کند )یک 
نقشه جامع از اتصاالت نورون در مغز کانکتوم می گویند که 

با نام »دسیاگرام اتصاالت« نیز شناخته می شود – مترجم(.
مهندسی نئورومورفیک

در مهندســی نئورومورفیــک، تمرکز اصلــی روی بازیابی 
ســاختمان فیزیکی مغز می باشــد؛ در واقع به  معنی ساخت 
سخت افزارهایی شبیه به مغز )یا الهام گرفته از بخشی از مغز( 
است. هدف از مهندسی نئورومورفیک، ترکیب مشخصه های 
برتر انسان و رایانه، برای مثال، توانایی برنامه ریزی رایانه ای و 
ظرفیت یادگیری و انطباق مغز انسان، جهت ساخت رایانه های 

بهتر است.

مهندسی آزمایشگاهی
مهندســی در محیط آزمایشــگاه در واقع رویکردی اســت 
که از محیط آزمایشگاه، محیط کشــت، شبکه های عصبی 
و سلول های عصبی زنده اســتفاده می کند. از آن جایی که 
این رویکرد از کشت های عصبی برای بازنمایی مغز استفاده 
می کند، به عنــوان رویکردی از مهندســی معکوس در نظر 
گرفته می شود. هدف اصلی در اینجا فهم پردازش اطالعات با 
استفاده از شبکه های عصبی )در محیط آزمایشگاه( و کشف 
اصول اساســی یادگیری عصبی، حافظــه، انعطاف پذیری و 

اتصال می باشد. 

مقاالت

تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که کمیته در گذشته توجه 
زیادی به زمینه زیست فناوری داشته اســت. جداول ۲-1 و 
۲-۲ نشــان می دهند که کمیته توجه خود را به مداخالت 
مبتنی بر فناوری زیســتی در بدن انســان و آثار مصنوعی 
الهام گرفته زیستی معطوف کرده اســت. ولی دیدگاه انبیک 
سه دیدگاه  مکمل دیگر را نیز فراهم می کند که نوع جدیدی از 
مداخالت در بدن انسان و مغز، و نوع جدیدی از آثار مصنوعی، 

که ممکن است تأثیر عمیقی بر انسان داشته باشند را به دنبال 
دارد؛ این سه دیدگاه عبارتند از: فناوری عصبی )شناختی( ، 
فناوری نانو و فناوری اطالعات. ما در ادامه این گزارش از این 
سه دیدگاه برای روشن ســاختن انواع جدیدی از مداخالت 
در مغز و بدن انسان، و همچنین توصیف پیشرفت های انواع 
جدیدی از آثار مصنوعی الهام گرفته شــناختی و اجتماعی 
استفاده خواهیم کرد. در واقع ما با استفاده از این سه دیدگاه 

می خواهیم نشــان دهیم که چگونه فناوری هــای جدید و 
نوظهور ممکن است به تحول در رویه مراقبت های بهداشتی 
فعلی بینجامند. عالوه بر این و حتی مهم تر از آنچه گفته شد، 
ما می خواهیم به افزایش اســتفاده از فناوری های پزشکی، 
جمع آوری و استفاده از داده های زیستی در خارج از محیط 

بهداشت حرفه ای بپردازیم.

3-1-مقدمه
مغز یک عضو بسیار پیچیده و حیاتی برای عملکرد و رفاه انسان 
است. تا به امروز انسان نتوانسته است این ماده خاکستری را 
به طور کامل و دقیق بشناســد. فیزیک دان ها، روان شناسان، 
فالسفه و دانشــمندان علوم اعصاب سعی در درک چگونگی 
کارکرد مغز دارند و می خواهند بدانند ذهن چیست و یا چگونه 
شــرایط عصبی و یا روانی، به وجود آمده و درمان می شوند. 
گفتنی است علوم اعصاب یک حوزه بســیار میان رشته ای 
تشکیل داده اســت و به همین دلیل پژوهش در زمینه مغز، 
در طول چند دهه گذشته رشد نمایی داشته است. برخی از 
توسعه های فنی در پشت این رشد و به عنوان عامل محرک 

بوده اند.
قبل از ظهور تصویر برداری مغــزی )همچون اِم آرآی۵۲(، که 
مطالعه مغز انسان در بافت زنده را ممکن ساخت، دانشمندان 
به مطالعه مغز انســان مرده یا اســتفاده از حیوانات متکی 
بودند. روش هــای تصویر برداری عصبــی )هم چون س تی 
اسکن۵۳، پرش نگاری با گسیل پوزیترون یا پی اِی تی۵۴ و )اِف (

اِم آرآی( عالوه بر این که در مطالعه مغز انسان مفید هستند، 
در کلینیک ها و برای اهداف تشخیصی )مانند اِم آرآی یا نوار 
مغزی۵۵( نیز می توانند استفاده شوند. تصویربرداری عصبی، 
هم چنان ابزار مهمی برای افزایش دانش انسان در مورد مغز 
است، اما تالش های بیشتر و بیشــتری در جهت استفاده از 
ابزارهای جدید فناوری )ابزارهای عصبی، داروها و شاید حتی 
فناوری ســلول های بنیادی عصبی( برای تغییــر و یا بهبود 
عملکرد مغز مورد نیاز می باشد. این تالش ها با عنوان مهندسی 
مغز و اعصاب۵۶ شناخته می شــوند. اهداف مهندسی مغز و 
اعصاب، ارائه درمان های بهتر برای شرایط عصبی و یا روانی و 
همچنین به دست آوردن درک بهتری از مغز است. مهندسی 
مغز از طریق مداخالت، یک روش معمول اســت که در علوم 
اعصاب دیده می شود. رویکرد دیگر در مطالعه مغز، مهندسی 
معکوس۵۷ است. در مهندسی معکوس، مدل های قسمتی از 
مغز انسان، به طور مصنوعی و به منظور درک بهتر مغز یا خلق 

رایانه های بهتر ساخته می شود.
)پی اِی تی روشــی نوین اســت که در علوم تشــخیصی در 
فیزیک پزشکی به ویژه پزشکی هسته ای، کاربرد پژوهشی و 

همه روزه ی فراوانی دارد – مترجم(
در این بخش، مــا روی ابزارهای عصبی به عنوان بخشــی از 
علوم اعصاب )و رشــته های مرتبط( تمرکز می کنیم؛ جایی 
که همگرایی زیست شناســی و فناوری بیشترین پیشرفت 
را داشته اســت. انتظار می رود که بــازار ابزارهای عصبی در 
آینده ای نزدیک رشد زیادی داشته باشد )پیش بینی  می شود 
بازار ابزار آالت عصبی که ســاالنه 11/۳درصد بین ۲۰۰8 تا 

۲۰1۵ رشــد داشته اســت، به مقدار ۴ میلیارد دالر در سال 
۲۰1۵ و حتی 11/۶1 میلیارد دالر در ۲۰۲1 برسد(. عالوه بر 
این، فناوری ها و بینش های علوم اعصاب، به طور فزاینده ای 
در حوزه های غیرپزشــکی نیز استفاده می شــوند. ابزارهای 
عصبی در حال تبدیل شدن به یک زمینه جالب و جذاب برای 
بخش های سرگرمی )به ویژه بازی های رایانه ای(، و همچنین 
برای افرادی می باشند که به دنبال بهبود عملکرد و یا رفاه حال 
خود، به دالیل شــخصی )امتحانات بهتر با کاهش اضطراب 
در امتحان( یا دالیل حرفه ای روانی )نظارت بر بار شناختی( 
هستند. در تمام این شیوه های نوظهور، ما شاهد استفاده از 
ابزارها و فناوری های پزشکی توسط افراد سالم و برای مقاصد 

غیرپزشکی هستیم

3-2- مهندسی مغز با استفاده از ابزارهای عصبی
هدف اصلی مهندسی مغز درمان بیماری هاست، مانند: کاهش 
عالیم بیماری پارکینسون و یا کمک به افراد بیمار یا مبتال به 
اختالالت روانی جهت بهبود عملکرد آن ها، برای مثال کمک 
به بیماران فلج جهت برقراری ارتباط از طریق رابط های بین 
رایانه و مغز. ابزارهای عصبی مورد استفاده در مهندسی مغز، 
که منجر به اصالح رفتار یا شــناخت می شــوند، می توانند 
تهاجمی یا غیرتهاجمی باشــند. بســیاری از این فناوری ها 
نیازمند مطالعه و توسعه بیشتر هستند تا اوالً مشخص شود 
برای چه نوع کاربردهای پزشکی می توانند مورد استفاده قرار 

گیرند دوماً چه اثرات جانبی به دنبال خواهند  داشت.

دستگاه های عصبی غیرتهاجمی
بازخورد عصبی نوار مغزی یا اِف اِم آرآی

بازخورد عصبی با اســتفاده از ثبت و نمایــش فعالیت های 
مغزی به طور زنده، این امکان را برای شخص فراهم می کند 
تا فعالیت های مغزی خودش را با فعالیت های یک مغز مرجع 
و بهینه تنظیم کرده و مطابقت دهــد. به عنوان مثال دو نوار 
نمایش داده می شــوند: یکی نمایش دهنــده فعالیت مغزی 
بهینه و مطلوب و دیگری فعالیت مغــزی در حال آزمایش؛ 
سپس شــخص باید به گونه ای خود را تغییر دهد تا نوار دوم 
)نشان دهنده فعالیت مغزی در حال آزمایش( را نسبت به نوار 
اول )یعنی نوار مرجع( تنظیم نماید. فعالیت مغزی می تواند 
به وسیله نوار مغزی۵8 )در اختصار ای ای جی۵9( و تصویر برداری 
رزونانس مغناطیســی کارکردی۶۰ )یا همــان اِف اِم آرآی۶1( 
اندازه گیری شود. بازخورد عصبی نوار مغزی در کلینیک های 
تجاری به عنوان یک درمــان برای اختالالت بیش فعالی-کم 
توجهی۶۲ و شرایط مختلف دیگر ارائه شده است. با این حال، 
فقط برای درمان این نوع اختالالت شــواهد اثربخشی وجود 

دارد. 
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

دستگاه های تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای۶۳ )به اختصار 
تی اِم اِس۶۴( یک میدان مغناطیسی در باالی جمجمه ایجاد 
می کنند و فعالیت الکتریکــی نورون هــا را تقریبا در عمق 
۳/۵ ســانتی متری جمجمه، و در حیطه عملکرد حرکتی و 
شناختی آن ها تحت تأثیر قرار می دهند. این دستگاه ها برای 
درمان افسردگی صعب العالج و برای شرایط دیگر مانند سکته 
مغزی استفاده می شوند. تی اِم اِس همچنین به عنوان یک ابزار 
تشــخیصی و در حوزه پژوهش نیز به کار می رود. شواهدی 
وجود دارد که ایــن فناوری می تواند برای بهبود شــناختی 
استفاده شــود. تحریک جریان مســتقیم فراجمجمه ای۶۵) 
در اختصار تی دی ســی اِس۶۶( یکی دیگر از فناوری های مهم 
تحریک فراجمجمه ای اســت. در تحریک جریان مستقیم 
فراجمجمه ای، از الکترود های کوچک برای واردســازی یک 
جریان کوچک در مغز استفاده می شود. تحریک فراجمجمه ای 

مزبور در پزشکی نیز کاربردهای بالقوه ای دارد.

رابط های رایانه- مغز غیرتهاجمی
رابط های رایانه-مغز غیرتهاجمی۶۷ یا به اختصار بی ســی آیز 
بــه ابزارهایی جهت ثبــت فعالیت های مغــز می گویند که 
فعالیت های مغزی را به ســیگنال هایی ترجمــه می کند و 
به عنوان ورودی در دســتگاه های خارجی مورد استفاده قرار 
می دهد. نتایج این کنترل به کاربر سیســتم برگشــت داده 
می شــود، بدین ترتیب وی می تواند از آن استفاده بیشتری 
کند. بی ســی آیز می تواند به عنوان ابــزاری توانمند، جهت 
فراهم ساختن نوع جدیدی از تعامل در زمان واقعی، بین کاربر 
و جهان خارج استفاده شود. برای مثال، وقتی که بیماران فلج 
قادر به کنترل صندلی چرخ دار و برقــراری ارتباط از طریق 
رایانه هســتند، این ابزار به آن ها اجازه  می دهد یک ارتباط 
یا کنترل پیوســته با محیط اطرافشان داشته باشند. فعالیت 
مغز می تواند به وسیله نوار مغزی )قابل حمل( یا با اِف اِم آرآی 
)غیر قابل حمل( ثبت و ضبط شود. در رابط های رایانه-مغز 
غیرتهاجمی، باید برای بیماران )جهت یادگیری استفاده از 
این رابط ها و تنظیم خوب الگوریتم هــای ترجمه ای آن ها( 
آموزش  هایی تعبیه شود. یکی از اهداف بی سی آیز و تحقیقات 
مرتبط با آن، ارائه روش هایی به بیماران فلج ، جهت ابراز خود یا 
حتی تأثیرگذاری بر محیط اطرافشان )با استفاده از دستورات 
رایانه ای( است. همچنین از طریق یک رابط منفعل، فعالیت 
مغز می تواند به دالیلی غیر از پزشکی، برای مثال پایش یک 
حالت شناختی استفاده گردد. )برای مثال نظارت بر هوشیاری 

افراد در شغل های پرتقاضا(.

3ـ دیدگاه عصبی
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فرآیند های زیست شیمیایی اصلی سلول های سالم یا بیمار 
معنا می بخشــند. مطالعه در این ســطح مولکولــی نه تنها 
باعث توســعه درک بهتری از ســالمت و بیماری می شود، 
بلکه استفاده از نشانگرهای  زیستی را برای  شناسایی هرچه 
سریع تر بیماری ها ممکن می سازد. حتی می توان سلول ها یا 
نشانگرهای زیستی معیوب منفرد را شناسایی و بدین واسطه 
آغاز بیماری را پیش بینی کرد. از سوی دیگر، فناوری نانو به 
روند کوچک ســازی تدریجی ابزارها کمک می کند و سبب 
قابلیت هر چه بیشتر نظارت منظم و حتی مستمر می شود و 
در نهایت تنظیم عملکرد بدن افراد، هم در محیط مصنوعی9۴ 
و هم در محیط طبیعی9۵، محقق می گردد. هر دو روند نه تنها 
به فناوری نانــو، بلکه به فناوری ارتباطــات و اطالعات برای 
دریافت، تحلیل، مدل سازی و به اشتراک گذاری داده ها بسیار 

متکی هستند.
همچنین نانو پزشــکی فرصت های جدیدی را برای درمان 
پزشکی ایجاد می کند از جمله: استفاده از نانوکپسوالسیون9۶ 
برای تحویــل هدفمند و بهتــر دارو و اســتفاده از نانوذرات 
برای درمان های تهاجمی کمتر یا اســتفاده از آن ها به عنوان 
یک داروی موثرتر. جنبه ی دیگر این رشــته، نانوپزشــکی 
ترمیمی )احیاکننده( است که هدف آن اصالح بافت و ترمیم 
عملکردهای بدن می باشــد. این کار توســط مواد زیستی 
هوشمند و همین طور سلول های بنیادی )به عنوان نماینده ای 
از درمان های مبتنی بر سلول( انجام می گیرد. در توضیحات 
زیر، توسعه بالقوه توانمندی های تشخیص در نانوپزشکی را 
مشخص خواهیم کرد – که توسط دو روند گسترده مذکور در 
باال تعریف شده اند. این توســعه ممکن است تشخیص اولیه 
را تسهیل کند و به افزایش فرصت ها برای نظارت مستمر بر 
سالمتی انسان منجر شود. در نتیجه نانوپزشکی ممکن است 

بیشتر و بیشتر به محیط شخصی زندگی افراد وارد گردد. 

4-2- درک مولکولی از سالمتی و بیماری 
نشانگرهای زیستی توسط تحقیقات اپیدمیولوژیک مولکولی9۷ 
)که اغلب در بانک های زیستی بزرگ تهیه می شود( شناخته 
می شوند. این تحقیقات به دنبال ایجاد ارتباط بین ویژگی های 
مولکولی خاص و بروز بیماری هستند. تحقیقات ژنوم انسان 
تنها یک منبع اطالعات زیســتی نوظهور است که می تواند 
اطالعاتی از مراقبت هــای بهداشــتی را در اختیارمان قرار 
دهد. سایر داده های مولکولی )مانند داده های وراژنتیک98 ، 

پروتئومیک99 یا متابونومیکس1۰۰( نیز باید گنجانده شوند.
)وراژنیک یــا اپی ژنتیک، بــه مطالعه اختالفات ســلولی و 
فیزیولوژیکی که به وســیله تغییر در توالــی دی اِن اِی ایجاد 

نمی شود، می گویند – مترجم(
)پروتئومیک به دانش بررسی ساختار و عملکرد پروتئین ها در 

مقیاس بزرگ می گویند – مترجم(
)متابونومیکس به مطالعه کمی متابولیت ها در واکنش به یک 
محرک )بیماری زا( و یا تغییرات ژنتیکی در یک سیستم زنده 

اطالق می گردد – مترجم(
در حالت ایده ال، نشــانگرهای زیســتی، ممکن است برای 
بازسازی »مسیر مولکولی« یا »شبکه مولکولی«، که شامل 
مجموعه ای از واکنش های شــیمیایی در ســلول هستند، 
استفاده گردد و از این جهت نقطه  شــروعی برای بازسازی 
مسیر بیماری باشد. منظور از مســیر بیماری، زنجیره ای از 
حوادث اســت که منجر به بروز عالئم و مشکالتی می شود. 

مدل غیر صریح بیماری، متضمن این تالش برای بازســازی 
کامل فرایند های بیماری است و شــامل یک سلسله مراتب 
می شــود، بدین صورت که: تغییرات مولکولی درون ســلول 
منجر به تغییراتی در سطح سلول  شود، سپس تغییر عملکرد 
بافت ها و اندام ها رخ  داده و در ادامه به ایجاد عالئم، نشانه ها، 
و نتایج غیرعینی از عدم ســالمت منجر  گــردد. در این راه 
یعنی در یک ســری از مراحــل، تغییــرات کوچک ممکن 
اســت منجر به تغییرات بزرگ تری شــود که احتمال دارد 
در پایان، عواقب جدی برای ســالمتی شــخص را به دنبال 
داشته باشد. چنین مدل سلسله مراتبی، بیماری را به عنوان 
یک فرایند می بیند که با گذشــت زمان، به تدریج در فضای 
بدن گســترش می یابد. بنابراین با توجه به وقوع آزادانه این 
سلســله مراتب، جلوگیری از آن بسیار مشــکل است و نیاز 
به مداخالت ســریع و اولیه  وجود دارد. از آنجایی که ظهور 
بیماری به طور روبه رشدی به نشــانگرهایی زیستی مربوط 
می شود که نشان دهنده مسیرهای خاص بیماری در سطح 
مولکولی است، چنین زیست نشانگرهایی ممکن است برای 
پیش بینی موارد خطرناک اســتفاده شــوند و احتمال دارد 
نظارت منظمی بر وضعیت ســالمتی یک شخص در سراسر 
دوره زندگی فردی اش داشته  باشند. نمونه ای از این رویکرد 
به تازگی گزارش شده اســت که توصیف می کند چگونه یک 
مجموعــه از اندازه گیری هــای مولکولی )شــامل داده های 
ژنومیک، پروتئومیک و متابونومیک( در نقاط زمانی متعدد، 
برای ایجاد یک پروفایل دینامیکی از نشانگر  زیستی در یک 
فرد استفاده می شــود. در این نمونه فرد به ظاهر سالم بود و 
حجم زیادی از داده ها در یک دوره 1۴ ماهه از حالت دینامیک 
سالمتی فردی به دست آمد. در ابتدا، تعیین توالی کل ژنوم 
شواهدی از افزایش خطر ابتال به بیماری هایی از جمله دیابت 
نوع ۲ را نشان داد. ادامه نظارت شروع دیابت نوع ۲ را با افزایش 
قند خون به نمایش گذاشت که خود با تغییرات پیچیده ای 
در پروفایل های نشانگر زیستی همراه بود. بر اساس گزارش 
محققان ایــن مطالعه، رویکرد مذکور اجــازه خواهد داد که 
اطالعات مربوط به یــک فرد خاص به عنــوان پایه ای برای 
 شناسایی تغییرات آسیب شــناختی یا پاتولوژیک1۰1 و برای 

نظارت بر سالمتی وی استفاده گردد.

4-3- نانوفناوری تشخیصی
تشــخیص زودبه هنگام بیماری از طریق دو نوع نانوفناوری 

تشخیصی امکان پذیر است: 
- تست هایی در محیط مصنوعی برای  شناسایی مولکول های 

مرتبط با یک بیماری خاص با استفاده از حسگرهای زیستی
- اندازه گیری هایی در محیط طبیعــی مولکول های خاص، 
مرتبط بــا یک بیمــاری خاص، بــا اســتفاده از روش های 

تصویر برداری یا حسگرهای تعبیه شده در بدن.

تست های آزمایشگاهی )در محیط مصنوعی( 
یکی از بزرگ ترین موفقیت ها در زمینه فناوری نانو، بسته های 
آزمایشگاه تشخیصی روی تراشــه می باشد. آزمایشگاه روی 
تراشــه، یک آزمایشــگاه کوچک به اندازه یک اســتامپ با 
کانال های میکروســکوپی )جهت تجزیه و تحلیل  فیزیکی و 
شیمیایی یک قطره خون( اســت. این تحلیل ها را می توان 
با یک دستگاه تشخیصی دستی انجام داد که در عرض چند 
دقیقه نتیجه را گزارش می کند. توسعه  حسگر ها در مقیاس 

نانو، خواه مکانیکــی، الکتریکی یا نوری، و ادغــام آن ها در 
ابزارآالت میکرونی، پتانسیل زیادی برای ابزارهای تشخیصی 
و تجهیزات درمانی موضعی قابل حمل و ارزان ارائه می دهد که 
پزشکان در محل کار خود، خارج از آزمایشگاه یا بیمارستان یا 
افراد در خانه برای مراقبت از خود می توانند از آن ها استفاده 
کنند. فناوری نانو با کوچک سازی فناوری و توسعه محیط های 
هوشمند نقش حیاتی در روند تمرکز زدایی ایفا می کند و در 
این راه، به افزایش قابلیت ها برای پایش مادام العمر سالمتی 

فرد کمک می کند. 

سنجش و تصویر برداری در محیط طبیعی
تصویر برداری مولکولی مثالی از اندازه گیری در محیط طبیعی 
براساس استفاده از نانوذرات به عنوان عوامل متباین کننده1۰۲ 
است که به نشانگرهای زیســتی خاصی متصل شده و بدین 
ترتیب زیست شناســاگرها از این طریق رؤیت می شــوند. 
تصویربــرداری مولکولی با اِم آرآی، اســپکت1۰۳، پی ای تی و 
روش های دیگر، وضوح و حساســیت بسیار بهتری را نسبت 
به روش های تصویربرداری مرســوم دارند. انتظار می رود که 
در آینده این روش ها جهت تشــخیص زود هنگام سرطان، 
بیماری های عصبی و نیز بیماری هــای قلبی و عروقی به کار  
می رود. مثال دیگر از تست های داخل بدن، توسعه حسگرهای 
به اصطالح مرطوب1۰۴ است که در بدن یا مغز بیماران تعبیه 
می شوند. در حال حاضر امکان چک کردن گلوکز خون، دمای 
بدن و فشار خون از طریق تراشه های تعبیه شده در زیر پوست 
امکان پذیر اســت. این تراشــه  ها اطالعات خود را به صورت 

بی سیم در اختیار یک واحد فناوری اطالعات قرار می دهند.

4-4-روند نوظهور نظارت بر بدن
با توســعه تراشــه های رایانــه ای کارآمدتــر و کوچک تر و 
همین طور با پیشــرفت فناوری باتری ها، فنــاوری نانو نیز 
می تواند ابزارهای بی ســیم پایش بدن را ارتقا داده و ساخت 
یک محیط هوشمند را امکان پذیر سازد. برای مثال، مؤسسه 
تحقیقات آی اِم ای ســی بلژیک1۰۵ در حال توسعه یک شبکه 
منطقه ای بدن1۰۶ از حســگرها و محرک هاست که می تواند 
بر روی بدن پوشیده  شــده و بسیاری از پارامترهای سالمتی 
را پایش نماید و از طریق یک شــبکه تلفن همراه، با خارج از 
بدن در ارتباط باشد. مؤسسه تحقیقات آی اِم ای سی بلژیک 
قبال چنین ابزاری را برای اندازه گیری بی ســیم فعالیت قلب 
و مغز توســعه داده اســت که به ترتیب برای نــوار قلب1۰۷ و 

اندوکویتاری1۰8 به کار گرفته می شود. 
با تبدیل مراقبت های بهداشــتی در بیمارستان به مراقبت 
از راه دور، توسعه شــبکه های منطقه ای بدن تصدیق خواهد 
شد. رشد شدید شبکه های اجتماعی نیز ممکن است موجب 
توسعه بیشتر و قوی تر حوزه ی غیرپزشکی شود.  شهروندان 
و بیمــاران به صورت فراینــده ای از مزیت های رســانه های 
اجتماعی و فناوری های جدید برای اشــتراک اطالعات در 
مورد سالمتی و ســبک زندگی خود بهره می برند. هم اکنون 
بسیاری از شهروندان از طیف وسیعی از ابزارآالت فنی )مانند 
برنامه های تلفن همراه(، به منظــور تولید و تحلیل اطالعات 
مرتبط با ســالمتی اســتفاده می کنند. بیماران همچنین از 
مزیت رسانه های اجتماعی و فرصت های فناوری اطالعات و 
ارتباطات به منظور سازمان دهی خودشان بهره می برند – از 
طریق پشتیبانی و اشتراک تجارب و همچنین تبادل داده ها در 

3-4- تمرکز بر استفاده های غیرپزشکی
هر چند که بازخورد عصبی نوار مغزی )یا اِف اِم آرآی(، تی اِم اِس 
و دی بی اِس امروزه در پزشکی یا در رویه های پژوهشی مورد 
استفاده قرار می گیرند، اما این ابزار آالت عصبی ممکن است 
به طور بالقوه در یک زمینه غیرپزشکی برای افزایش بهره وری 
انســان، ســرگرمی یا اهداف دیگر نیز به کار روند. افزایش 
بهره وری انسان را می توان به صورت استفاده از فناوری پزشکی 
جهت بهبود عملکرد و رفاه افراد سالم، برای اهداف غیرپزشکی 
تعریف کــرد. داروهایی مثل متیل فنیدیــت )ریتالین(8۴ و 
مسدود کننده های بتا در حال حاضر به وسیله افراد سالم برای 
افزایش تمرکز و عملکرد یا کاهش اضطراب امتحان استفاده 
می گردد. چنین استفاده هایی ممکن است به دالیل حرفه ای 
نیز انجام پذیرد، برای مثال خلبانان از داروی مدافینیل8۵ برای 
مقابله با خواب و به منظور ماندن در حالت آماده باش استفاده 
می کنند. در نهایت، افزایش بهره وری نه تنها ممکن اســت 
برای مصرف کنندگان حرفه ای جذاب باشد، بلکه ممکن است 
به عنوان یک گزینه مفید به وسیله کارفرمایان یا دولت برای 

بهبود عملکرد گروه های مختلف استفاده گردد.
به طور کلی، تمام ابزار آالت عصبی بحث شده در این بخش، 
فرض می شوند که افزایش تمرکز و بهبود خلق و خوی انسان 
را به همــراه دارند. در حــال حاضر برخی از نشــانه ها برای 
اثربخشــی آن ها وجود دارد، اما روشن نیست که وسعت آن 
در چه حد است و برای چه کســانی اثربخش است )برای هر 
شخصی یا فقط اشخاص با ویژگی های خاص؟( و یا این که چه 
قراردادهایی برای اهداف افزایش بهره وری نیاز است )ابزارآالت 
عصبی هم چون بازخورد عصبی نوار مغز و تی اِم اِس نیازمند 

جلسات متعدد برای رسیدن به اثرات پایدار هستند(.
با توجه به الزامات الزم برای این تجهیزات، ابزارهای عصبی 
برای استفاده غیرپزشکی، اغلب به صورت تجاری و فقط در 
زمینه بالینی موجود هستند. بازخورد عصبی نوار مغز در این 
راه برای ارتقای توانمندی های ورزشــی، هنری و شناختی 
ارائه شده اســت. به هر حال، بازخورد عصبی نــوار مغزی یا 
سیستم های مبتنی بر فناوری های مشابه، در زمینه سرگرمی 
و غیر بالینی نیز در حال توسعه  هستند. استفاده از ابزارهای 
عصبی در ســرگرمی به طور خاص مورد عالقــه طرفداران 
بازی های رایانه ای اســت، چــرا که به آن ها امــکان کنترل 
عصبی بیشــتری در بازی می دهد. برای مثال در یک بازی، 
بازخورد عصبی نوار عصبی می تواند چهره شــخصیت بازی 
را بر اساس احساسات فرد تغییر دهد و یک راه اضافی کنترل 
بازی، عالوه بر یک جوی استیک یا صفحه کلید را فراهم آورد. 
این فناوری هنوز در مراحل اولیه پیشــرفت است. همچنین 
شرکت ها ممکن اســت به اســتفاده از فناوری های عصبی، 

مانند فنــاوری اِف اِم آرآی برای بازاریابــی عصبی عالقه مند 
باشــند. این روش چگونگی نحوه انتخاب مصرف کنندگان 
را ارزیابی می کند و به شرکت ها جهت دستیابی به بازار بهتر 
برای محصوالتشــان کمک می نماید. همچنین کاربرد های 
غیرپزشــکی در زمینه ی رابط های رایانه ای مغزی نیز وجود 
دارد. این کاربردها ممکن اســت مورد عالقه افراد سالم قرار 
گیرد. در این مورد، بی ســی آیز قرار نیست برای کنترل یک 
دستگاه خارجی اســتفاده شــود، بلکه هدف آن تنها پایش 
فعالیت مغز اســت. یک کاربرد بالقوه آن می تواند تشخیص 
بار اضافی شناختی8۶، در شغل هایی همچون کنترل ترافیک 
هوایی8۷ باشــد. احتمال دیگر ممکن اســت عینیت دادن به 
احساس »یک چیزی اشتباه اســت« در افسران پلیس باشد 
که با استفاده از بی ســی آیز آموزش داده می شوند تا ضمیر 
ناخودآگاه خود را بهتر بشناسند. اگرچه بسیاری از کاربردهای 
این رابط ها در این موارد قابل حدس و پیش بینی است، با این 
حال، در حال حاضر فناوری بی سی آی برای اهداف پزشکی و 

غیرپزشکی در مراحل ابتدایی خود به سر می برد.
اگر ما در فناوری هــای ضبط مغز یا تصویر بــرداری عصبی 
دقیق شویم، احتماالت بیشتری نیز رشد خواهند کرد. ادعا 
شده است که اِف اِم آرآی می تواند جهت تشخیص مغزی برای 
شناسایی شــخص پدوفیل )کودک آزار( به کار رود. دولت ها 
ممکن است از این تکنیک برای جلوگیری از استخدام افراد 
پدوفیل جهت کارکردن در شغل های خاصی مانند کار در خانه 
کودکان استفاده کنند. همچنین ادعا می شود که با اِف اِم آرآی 
دروغ گفتن تشــخیص داده می شــود و یا دانش گناهکار88 
)داشتن اطالعاتی از یک جرم یا عمل ناشایست و انکار آن - 
مترجم( می تواند در مغز با یک نوار مغزی دیده شود. با استفاده 
از نوار مغزی، عالئمی از اطالعاتی که فقط مجرم از آن ها اطالع 
داشته است به صورت ناخودآگاه مخابره می شوند – صرف نظر 
از این که شخص مصاحبه شــونده نسبت به اطالعات مذکور 
اعتراف کند یا خیر. به هر حال، شک هایی درباره ی صحت و 
درستی این ارزیابی ها همچنان باقی است و اطمینانی نسبت به 
این که آیا این روش ها می توانند به شکل قانونی یا به شیوه های 

دیگر مورد استفاده قرار بگیرند یا نه وجود ندارد.
یک موضوع بحث برانگیز دیگر، کاربرد مدوالسیون عصبی89 
به وســیله ی دولت ها در زمینه بهبود اجتماعی است. بهبود 
اجتماعــی موضوعی اســت که تحــت عنوان اســتفاده از 
فناوری های زیست پزشکی به وسیله دولت، در جهت حفظ 
منافع مشترک تعریف می شود. در این زمینه ابزارهای عصبی 
ممکن است برای این که کارمندان دولت بتوانند کارهای خود 
را به طور موثرتری انجام دهند و یا این که استراحت بهتری 
داشته باشند و یا همچنین برای جلوگیری از خستگی شدید 

آن ها استفاده شود. بازخورد عصبی اِف اِم آرآی می تواند مردم 
را هم دل کرده و همچنین امکانات الزم را برای اعاده حیثیت 
برخی از مجرمان فراهم  کند. همچنیــن این باور وجود دارد 
که تحریک عمیق مغزی نیز ممکن اســت برای توان بخشی 

مجرمان استفاده شود. 

3-5- ســواالت اخالقی، قانونی، اجتماعی و 
اقتصادی ممکن در مورد ابزارهای عصبی 

در این بخش نشــان خواهیم داد که چگونــه علوم اعصاب 
به عنوان یک زمینه تحقیقاتی میان رشــته ای با توسعه های 
حوزه فناوری اطالعات همگرا شده و امکانات جدیدی را برای 
تصویربرداری مغز و انواع جدیدی از مداخالت در مغز ایجاد 
کرده است. توســعه رایانه و فناوری اطالعات ایجاد امکانات 
جدید را بــرای تقلید مغــز به صورت مدل هــای نرم افزاری 
و ســخت افزاری به همراه داشته اســت. همچنین نشــان 
دادیم با این که روش های جدید مهندســی مغز در پزشکی 
توسعه یافته اند، اما همچنان این روش ها، فرصت هایی برای 
استفاده ی غیرپزشکی و بهبود انسان نیز ارائه می دهند. عالوه 
بر امکانات جدید برای مداخالت در رفتار فردی، تمامی این 

موارد چالش های اخالقی و قانونی زیادی نیز به دنبال دارند.
موضوع دیگری که نیازمند آزمایش و مطالعه اســت، بحث 
ایمنی اســتفاده از ابزارآالت عصبی، خارج از حوزه پزشکی 
می باشد، به عنوان مثال فناوری نوار مغزی در بازی ها، ممکن 
است در بدترین حالت القای تشنج به عنوان یک اثر جانبی را 
به دنبال داشته باشد. چه زمانی یک فناوری که به طور ایمن 
به وسیله متخصصان پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد این 
قابلیت را خواهد داشت که به وسیله مردم غیرمتخصص نیز 
استفاده گردد؟ ســواالت مربوط به مسئولیت و تعهد در این 
زمینه چه خواهد بود؟ عالوه بر این سواالت نظارتی، سواالت 
و مسائل دور از دسترس و بنیادی تری نیز برای بررسی وجود 
دارند. ابزارهای عصبی، سواالت متعددی مربوط به استقالل 
ایجاد می کنند. آیا شادی و جنون افرادی که تحریک عمیق 
مغزی را پشت سر گذاشته اند، از روی حس استقالل یا مفهوم 
اراده آن ها اســت یا این اعمال خارج از اختیار آن هاست؟ آیا 
اســتفاده از ابزارهای عصبی برای بهبود عملکرد انســان، به 
افراد دیگر نیز برای بهبود خودشان فشار می آورد؟ اگر دولت 
بخواهد کارمندان یا گروه های دیگــر از فناوری های عصبی 
استفاده کنند، آیا آن ها می توانند این درخواست را رد کنند؟ 
آیا ما باید استفاده از ابزارآالت عصبی برای بهبود اجتماعی را 
یک گزینه معتبر در نظر بگیریم یا یک فناوری نامطلوب جهت 

رفع مشکالت اجتماعی؟ 

4-1- مقدمه
علوم و فناوری نانو شــامل میدان گســترده ای از تحقیقات 
چندرشته ای است که با افزایش همکاری بین فیزیک دانان، 
شیمی دانان، زیست شناسان و مهندسان شکل گرفته است و 
در آن رشته های علمی سنتی مختلفی در سطح مولکولی و 
اتمی گرد هم آمده اند. فناوری  نانو ابزارهای جدیدی را برای 
مشــاهده عملکرد ســلول های زنده ارائه می دهد. ابزارهای 
مزبور می توانند به عنوان ماشین هایی بسیار کارآمد و پیچیده 
در مقیاس نانومتری در نظر گرفته شــوند. از ســال 199۰، 

تحوالت در فنــاوری نانو این امــکان را برای دانشــمندان 
زیست پزشــکی فراهم کرد تا عملکرد بدن انسان را در سطح 
مولکولی رصد کند؛ برای مثــال، تکنیک های تصویر برداری 
جدید یا فناوری آزمایشگاه روی تراشه9۰ به کار گرفته شدند 
)آزمایشــگاه روی تراشه دستگاهی اســت که از یک یا چند 
عملگر آزمایشگاهی روی یک تراشــه به ابعاد چند میلی متر 
یا سانتی متر مربع تشکیل شده  اســت - مترجم(. عالقه به 
کاربردهای پزشکی فناوری نانو منجر به ظهور یک رشته جدید 
تحت عنوان نانوپزشکی گردید. این رشته با سنت قدیمی علوم 

پزشکی متناسب بود – با این رویکرد که سازوکار های زیستی 
بیماری ها را در سطوح عمیق فیزیولوژیکی جستجوی می کرد. 
ما می توانیم تحوالت نانوپزشــکی را در دو مســیر گسترده 
و مرتبــط توصیف کنیــم. از یک ســو، نانوفنــاوری امکان 
مطالعه نشانگر های  زیستی91 بدن انســان را  فراهم می کند 
)نشــانگر زیســتی عموماً به یک شــاخص قابل سنجش از 
برخی حالت ها و شــرایط بیولوژیک یا زیســتی اشاره دارد 
- مترجم(. این نشــانگرها در ســطح مولکولــی می توانند 
شــامل دی اِن اِی9۲، آر اِن اِی9۳ و پروتئین هایی باشــند که به 

4ـ  دیدگاه نانویی

مقاالت
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می سازند. در این زمینه پیشرفت های علمی می توانند قابلیت 
طراحی را در موارد زیادی فراهم کنند؛ مثال چطور اطالعات و 
انتخابات می توانند به صورت بهینه ارائه شوند؛ چگونه می توان 
با یک ارائه خاص، انتخاب گزینه ی ارجح موردنظر را القا کرد؛ 
چگونه الگوهای روان شناسانه یا رفتاری می توانند حالت های 
روحی را تعیین کنند؛ و چگونه بازخوردها به طور مستقیم یا 
از طریق ســازوکار های محیطی )با تالش کمتر در پردازش 
شناختی( دریافت می شوند. بنابراین ترکیب این قابلیت های 
فناوری اطالعات با بینش های رفتاری و شــناختی، موجب 
بهینه ســازی تعامل انســان ها و فناوری اطالعات می شود و 
امکاناتی را برای سیستم های رایانه ای فراهم می کند تا رفتار 
کاربرانش را تجزیه و تحلیل کرده، آن ها را راهنمایی نموده و 

بر رفتار آن ها تاثیر بگذارد.

5-4- دو حوزه ی کاربردی: محاســبات مؤثر و 
فناوری متقاعد کننده 

از آنجایی که اطالعات بیشــتری در زیست شناسی و بررسی 
رفتاری به صــورت دیجیتالی جمــع آوری و تحلیل گردید، 
سیستم های فناوری اطالعات هوشمند تری نیز ظهور یافت. 
این سیستم ها به جهت تفسیر رفتارهای انسان و تاثیرگذاری 
بر تعامالت او، به عنوان بخشــی از جنبه »تبدیل فناوری به 
زیست شناسی«، بیشتر به بشر شبیه شده اند. ما در این جا بر 
روی دو زمینه از این فناوری ها، یعنی فناوری متقاعد کننده و 
محاسبات مؤثر تمرکز خواهیم کرد، چرا که می دانیم بیشترین 

پیشرفت های فناوری نیز مربوط به این دو مورد است.
 محاســبات مؤثر به مطالعه چگونگی توانایی رایانه ها برای 
تفسیر احساســات عاطفی می پردازد. این فناوری می تواند 
یک مثال واضح از ترکیب علم شــناختی و فناوری اطالعات 
باشد. با اســتفاده از انواع مختلف حسگرها، تشخیص الگوی 
چهره، تشــخیص گفتار عاطفی و نظــارت فیزیولوژیکی بر 
عکس العمل های گالوانیکی پوست11۷ و یا ضربان قلب، داده ها 
تولید و برای تعیین وضعیت احساسی کاربران مورد ارزیابی 
قرار می گیرند. یــک انگیزه برای انجــام اینگونه تحقیقات، 
توانایی تحریک حس همدلی در سیستم های رایانه ای است، 
به طوری که سیستم های رایانه ای تولید شده بتوانند به گونه 
مناسبی به حاالت احساسی کاربر پاسخ  دهند. سیستم های 
شناخت عاطفی، گستره ی کاربردی بسیاری را دربرمی گیرند؛ 
از کمک و آموزش به افراد دچار اختالالت اوتیسم118 گرفته 
تا ارزیابی واکنش مصرف کنندگان به محصوالت. هرچه این 
سیستم ها پیچیده تر و واقعی تر می شوند، امکان استفاده از این 

فناوری ها در راه های دیگری نیز فراهم می شود. به طور مثال 
گوگل گالس119 به زودی جهت  تشخیص احساسات و تقویت 

اپلیکیشن ها منتشر خواهد شد.
 در فناوری متقاعدکننده، ترکیــب بینش رفتاری با فناوری 
اطالعات بــه صورت های دیگــری اتفاق می افتــد. فناوری 
متقاعد کننده سیستم هایی را برای تاثیرگذاری بر انتخاب ها 
و رفتار کاربران معرفی می کند. این فناوری براســاس بینش 
حاصل از روان شناسی و علوم رفتاری و همچنین شیوه های 
طراحی شکل گرفته اســت. با جمع آوری داده ها در مقیاس 
بزرگ از رفتار آنالین افراد، می توان نحــوه انتخاب کاربران 
را تجزیه و تحلیل نمــود )چگونه کاربــران انتخاب خود را 
انجام می دهنــد( و بنابراین طراحی را با انطباق بیشــتری 
انجام داد. طراحی انتخاب ها و نحوه تعامل با فناوری، موجب 
می شود کاربران گزینه های معینی را انتخاب کنند. فناوری 
متقاعدکننده می تواند به مردم کمک کند که انتخاب بهتری 
داشته باشــند و یا برای مثال به سیستم های سالمت فردی 
کمک کند تا مردم را به ســمت ورزش بیشــتر سوق دهند. 
این کار بــا توجه به بازخــورد افراد، نشــانه های اجتماعی، 

استدالل های شخصی و رقابت صورت می  پذیرد. 
 در تعامل فناوری اطالعات و روان شناســی، اشکال جدیدی 
از متقاعدســازی فناورانه به وجود آمده اســت. برای مثال از 
طریق پروفایل متقاعدســازی، یک پروفایل شخصی از نوع 
بحث و مذاکره ای که کاربر با آن مواجه است تعریف می شود 
و یک برنامه متقاعدســازی براســاس پروفایل تعریف شده 
انتخاب می گــردد. همچنین روش متقاعدســازی محیطی 
از سیگنال های شــناختی کم، هم چون بازخورد نور محیط 
استفاده می کند تا روی کاربران، بدون شناخت آگاهانه تأثیر 

بگذارد. 

5-5- مسائل اخالقی ناشی از توسعه های فناورانه
این بخش نشــان می دهد که چگونه تحوالت داده محور در 
زمینه فناوری اطالعات، فرصت های بی سابقه ای برای کاوش 
داده ها ایجاد کرده و منجر به درک جدیدی از رفتار انسان و 
فراهم سازی امکانات جدید برای پیش بینی و مداخله در روابط 
انسانی شده است. به عنوان یکی از نتایج این توسعه، فناوری 
اطالعات می تواند با طراحی های پیچیده به شکل سیستم های 
هوشمند، مانند یک مربی در جهان زندگی افراد، هم در داخل 

و هم خارج از حوزه سالمت، وارد  شود.
 از طریق حســگرهای ساخته شــده در محصوالت مصرفی، 
حجم انبوهی از داده های زیست فناورانه مانند ضربان قلب، 

احساســات و الگوهای خواب می توانند جمع آوری شــوند. 
چگونه ما تمامیت ذهنی و فیزیکی خودمان را در چنین جامعه  
پر از حســگری حفظ خواهیم کرد؟ آیا ما مالکیت اطالعات 
زیســتی مان را حفظ می کنیم یا آن ها را به طور ناخواسته و 
به صورت رایگان از دست خواهیم  داد؟ )کاری که با داده های 

اجتماعی مان انجام می دهیم(
عالوه بر این محققان ســخت در حال کار بــر روی فناوری و 
برنامه های تشخیص احساسات هستند که قادر به  شناسایی 
چهره ها باشند تا آن ها را در پروفایل های گوگل پالس ارتباط 
دهند. اگر هر سه گزینه در آینده در دسترس گوگل پالس قرار 
گیرند، هر کاربری ممکن است ببیند که ما چه کسی هستیم، 
چه کار می کنیم، چه کسانی دوستان ما هستند و احساسات 
ما چگونه است. شرکت ها می توانند از این اطالعات جهت جلب 
توجه کردن، دادن اطالعات خاص بــه ما و تاثیر بر رفتارمان 
اســتفاده کنند. این اطالعات مســائل و مشکالت مربوط به 
استقالل و آزادی اطالعات را افزایش می دهد؛ چگونه اطالعاتی 
که به چنگ ما رسیده اســت را حفظ کنیــم؟ آیا ما تصمیم 
درستی می گیریم که اندازه گیری و تحیلیل نشویم؟ و چگونه 
ما می توانیــم از حریم خصوصی خود در جهــان اجتماعی، 

رسانه ها، دوربین ها و حسگرهای دیگر محافظت کنیم؟ 
از طرفی فناوری های دارای ویژگی های انسانی مانند مربیان 
دیجیتال، آوتارهای واقع بینانه و ربات ها، توانایی تأثیر گذاری 
بر رفتار انســان را دارند. چگونه می توان از تاثیرگذاری آن ها 
جلوگیری کرد؟ ربات ها می توانند با حد فزاینده ای از استقالل، 
کارهای مختلف انسان اعم از مسئولیت های مراقبت بهداشتی 
تا کشــتار مردم را انجام دهند. کدام یک از وظایف اجتماعی 
ما می تواند به طور کامل به ماشین ها محول شود و کدام یک 

نمی تواند؟ 
ســواالت فوق در حال حاضر وجود دارند یا به زودی مطرح 
می شوند. پیشرفت سریع فناوری اطالعات با تعامالت صمیمی 
انسان ها ترکیب شده و سیاست گذاران را به چالش می کشاند 
تا چارچوب هایی را برای توســعه فناوری از منظر اجتماعی 
قائل شوند. این امر می تواند با استفاده از تجارب کسب شده 
در مواجهه با مســائل اخالقی و حریم خصوصی در فناوری 
زیست پزشکی صورت گیرد. از آنجایی که فناوری اطالعات به 
طور روز افزونی در علوم رفتاری و زندگی ما جا باز می کند، این 
تجارب حیاتی به نظر می رسند و موجب می گردند همه انواع 

فناوری های زیست پزشکی به طور عمومی استفاده شوند. 

6-1- مقدمه
در بخش قبلی ما همگرایی انبیک را از ســه دیدگاه متفاوت 
بررسی کردیم: دیدگاه های عصبی، نانو و دیدگاه اطالعاتی. 
سپس ما بر روی تحوالت فناورانه که به وسیله فناوری اطالعات 
مبتنی بر ابزارآالت مهندسی مغز و اعصاب، اجازه نوع جدیدی 
از مداخله در مغز انســان را می داد یا با فهم مولکولی جدید 
از زندگی، نــوع جدیدی از مداخله در بدن انســان را ممکن 
می ساخت متمرکز شدیم. عالوه بر این، ما تحول و توسعه نوع 
جدیدی از آثار مصنوعی الهام گرفته اجتماعی و شناختی را که 
بر رفتار انسان تاثیرگذار هستند توصیف کردیم و بیان کردیم 

که این تحوالت دو گرایش عمده مهندسی زیستی را آشکار 
می سازند: زیست شناسی در حال تبدیل به فناوری و بالعکس. 
اگر چه تحقق این دو روند عظیم مســتلزم یک توسعه بلند 
مدت است، ولی ما تنها چندین نمونه محسوس را  شناسایی 
و برجسته کردیم. این نمونه ها نشان می داد چگونه تحوالت 

مزبور، به روش های گوناگون در حال بروز هستند.
فناوری هــای جدید ممکن اســت در شــیوه های مختلف 
اجتماعی به کار گرفته شوند. چنین شیوه هایی ممکن است 
با فناوری هــای جدید، به وجود آمده و تغییر شــکل دهند و 
همچنین بر چالش های اجتماعی برخاسته از این فناوری ها 

تأثیر بگذارند. به منظور رسیدن به درک چالش های اخالقی، 
 شناسایی شیوه های اجتماعی ورود به این فناوری های جدید 
بسیار مهم است. این بخش ابتدا شیوه های مختلف نوظهور در 
حوزه پزشکی را معین می کند که ممکن است مسائل مختلف 
زیســت اخالقی را ایجاد کنند . ما می دانیم که کمیته اخالق 
زیستی قبال با انواع این تحوالت روبرو بوده است، اما زمینه های 
جدیدی نیز تعیین شده اند که می توانند حائز اهمیت باشند. 
در مرحله دوم، ما به طیف وسیعی از شیوه های جدید نوظهور 
خارج از حوزه پزشکی که در آن فناوری پزشکی و یا داده های 
زیستی استفاده می شوند اشاره خواهیم داشت. این شیوه های 

6 - روند چالش برانگیز در داخل و خارج از حیطه پزشکی

5-1-مقدمه
فناوری اطالعات به دلیل نوع و طبیعتش بسیار گسترده  شده  
و به عنوان یــک ابزار، محور مرکزی تقریبــا هر نوع حرفه ای 
می باشد؛ همچنین به عنوان یک رسانه، راه تعامل و معاشرت 
ما را شکل داده است. فناوری اطالعات تنها یک فناوری نیست؛ 
پردازنده ها و کدهــای نرم افزاری آن، به بخشــی از محافل 
صمیمی  زندگی بشر تبدیل شــده اند. برای مثال، مطالعات 
در زمینه  محاسبات موثر11۲ بر توانایی رایانه در تفسیر و بیان 
احساســات تمرکز دارد. هوش مصنوعی در حال رسیدن به 
بینش جدیدی در مورد مدل سازی ذهن انسان است. هوش 
محیطی و فناوری متقاعدکننده به دنبال ایجاد سیستم های 
هوشمندی هستند که بتوانند به مردم برای تغییر رفتارشان 
انگیزه بدهند. فناوری اطالعات در همه جا وجود دارند، بسیار 
فراگیر هستند و بخشــی جدایی ناپذیر از زندگی شخصی، 

اجتماعی و روانی جهانیان شده اند.
ادغام فناوری اطالعات در تعامالت صمیمی بشــر می تواند 
به عنوان بخشی از همگرایی فناوری اطالعات با زیست فناوری 
و علوم رفتاری/شناختی باشد – یک تحول عظیم در فناوری 
که به عنوان »تبدیل فناوری به زیست شناسی« نیز توصیف 
شده است. فناوری اطالعات، فکر و رفتار ما را ترکیب می کند و 
هم زمان، از طریق جمع آوری و تجهیزات جدید تحلیل داده، 
منجر به تولید دانش نوینی در مورد زیست شناســی و رفتار 

انسان می شود.
این تحــوالت را می تــوان تقریبا بــه دو گرایــش مرتبط و 
تقویت کننده تقسیم کرد. اول، داده های دیجیتالی در مورد 
سالمت و رفتار انســان در طول سال های گذشته بسیار زیاد 
شده است – چیزی که توجه زیادی را تحت اصطالح »داده های 
انبوه11۳« به خود جلب کرده است. همچنین فناوری اطالعات 
تا اینجا، عمق ناشناخته ای از تجزیه و تحلیل  زیستی و رفتاری 
انسان را ممکن ساخته است. تجزیه و تحلیل داده ها ی بسیار 
)حاصل از منابع مختلف( در ســطح کالن، دانش جدیدی را 
می طلبد که به بررسی انســان می پردازد. این بازخورد ها در 
جنبه ی دوم به کار گرفته می شوند؛ توسعه فناوری اطالعات 
با ترکیب بینش های علوم شناختی/رفتاری، به دنبال توسعه  

سیســتم های با درک بهتر، از روان شناســی انســان است؛ 
سیستم هایی که قادر به تفسیر آن، تعامل با آن و تأثیرگذاری 

بر آن خواهند بود.

5-2-داده های رفتاری و زیست شناسی
در طول چند ســال گذشــته ما شاهد رشــد نمایی دنیای 
دیجیتال بوده ایــم. افزایش ظرفیت ذخیره ســازی، قدرت 
پردازش و فراگیربودن فنــاوری اطالعات، به ایجاد داده های 
دیجیتالی در بسیاری از جنبه های رفتاری و زیست شناسی 
منجر شده است. شــبکه های اجتماعی مانند گوگل پالس و 
توییتر یک پایگاه داده بســیار عمیق از تعامالت اجتماعی را 
ایجاد کرده اند. گوگل11۴ ترســیمی از چگونگی خلق دانش، 
از طریق نمودار دانش خود ارائه می دهد. ســوابق پزشــکی 
دیجیتال نیز می توانند اطالعات با ارزشی در مورد بیماری ها 
و درمان آن ها فراهم آورد. جهان مجازی بازی های رایانه ای 
به عنوان یک آزمایشگاه به توسعه تعامل مجازی می پردازد. هر 
حرکت یا رکوردی در جهان دیجیتال می تواند به عنوان داده ای 
برای تحلیل استفاده شود. دردســترس بودن این مجموعه 
بزرگ از داده ها باعث ایجاد عالقه منــدی به دانش بالقوه ای 
می شود که از آن ها مشتق شده است. ابزار و روش های جدیدی 
برای ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل داده ها ظهور کرده است و 
مطالعه این مجموعه بزرگ از داده ها را ممکن می سازد؛ چرا 
که با استفاده از روش های ســنتی، ذخیره سازی و تجزیه و 

تحلیل این حجم از داده ها ممکن نخواهد بود.
این تحــوالت در ذخیره ســازی داده ها و تجزیــه و تحلیل 
آن ها باعث ایجاد تحقیقاتی در ســطح کل جامعه می شود و 
می تواند به جای اســتفاده از یک نمونه، کل جامعه را مورد 
بررسی قرار دهد. محرک این تحوالت این است که در سطح 
ماکروســکوپی بینش های مختلفی آشکار خواهد شد که در 
سطح میکروسکوپی پدیدار نیســت. این موضوع، به عنوان 
مثال برای بخش پزشــکی در شناســایی عوامل مرتبط در 
توســعه بیماری ، همچنین در علوم رفتاری برای  شناسایی 
الگوهای جدید در رفتار )آنالین( افــراد، نویدهایی را مطرح 
می کند. ارتباط های  شناخته شده از فرآیند تجزیه و تحلیل را 

می توان در مدل های پیش بینی شده به کار برد. چنین تجزیه 
و تحلیل های پیش گویانه و یا مدل های داده محور، در کسب 
و کار برای پیش بینی انتخاب احتمالی مصرف کنندگان و در 
نهادهای اجرای قانون برای  شناسایی مناطق پرخطر جرم و 
جنایت به کار می رود. همین طور در سیستم های پشتیبانی 
تصمیم 11۵ در دنیای پزشکی، منابع داده ای بیمار با اطالعات 
پزشکی ترکیب می شود تا وضعیت بیمار تشخیص داده شود.

بلندپروازی های ارائه شده در استفاده از داده ها به دنبال توسعه 
انواع جدیدی از دانش و مدل ها در مورد رفتار و زیست شناسی 
انسان است. مدل داده محور را می توان برای موارد بی شماری 
مورد استفاده قرار داد؛ به عنوان مثال: افزایش بهره وری، قابلیت 
پیش بینی، بهبود تصمیم گیری ها یا مســاعدت مستقیم در 

کسب و کار، سالمتی، تحرک و غیره. 

5-3- فناوری هــای برگرفتــه از ادغام دانش 
رفتاری و شناختی

دانش مزبور با مطالعه رفتار افــراد در محیط های دیجیتال 
توسعه یافته و از بازخورد آن می توان در طراحی فناوری های 
مرتبط با انســان در جهان فیزیکی و مجازی استفاده نمود. 
ادغام فناوری اطالعات با علوم رفتاری و شناختی فرصت هایی 

را برای بهبود تعامل بین انسان و ماشین فراهم می کند.
 یکی از خصایص بارز سیســتم های جدید، توانایی پاسخ به 
کاربران و محیط  است. فناوری حسگرهای ارزان و کوچک، 
اندازه گیری مســتمر رفتــار و فیزیولوژی انســان را ممکن 
می سازند و در انواع تجهیزات و محیط ها قابل ادغام هستند. از 
طریق پیشرفت در قدرت رایانه ای و ارتباطات شبکه ای فراگیر، 
می توان اطالعات را تجزیه و تحلیل کرد )هم در تجهیزات و 
هم در فضای ابری( و با برنامه های کاربردی دیگر به اشتراک 
گذاشــت. فناوری های مجهــز به این نوع هــوش محیطی 
می توانند از این اطالعات برای انطباق با کاربران و واکنش های 
آن ها استفاده کنند. به عالوه، َسیالَیت11۶ فناوری اطالعات با 
نظارت بر این ســازگاری ها و واکنش ها، موجب بهینه سازی 

تعامالت کاربر می شود.
 این قابلیت ها امکان ادغام بینش رفتاری و شناختی را فراهم 

مورد وضعیت سالمتی یکدیگر. به عنوان مثال شرکت پیشنت 
الیک می 1۰9، یک بستر الکترونیکی با هدف کمک به بیماران 
پایه گذاری کرده اســت تا در آن، داده های منتج به سالمتی 
خود را به اشــتراک بگذارند. گروه هایی ماننــد کوآنتیفاید 
ِسلف11۰ بستری برای شهروندان جهت جمع آوری داده های 
مربوط به خودشان فراهم نموده است – شامل عوامل موثر بر 
سبک  زندگی، مانند عادت های غذایی و ورزشی و متغیرهای 
فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب، فشــار خــون و حالت های 
احساسی. قدرت بالقوه این طرح ها و طرح های مشابه با آن، در 
ظرفیت تولید حجم زیادی از داده های سبک  زندگی فردی، 
متغیرهــای زیســت محیطی و اجتماعی-فرهنگی، عالئم و 

کیفیت زندگی این بیماران است.

4-5- مسائل اخالقی برخاسته از این تحوالت 
با وجود ایجاد فرصت های جدید برای مطالعه و فهم پدیده های 
زیست فناورانه در سطح مولکولی، چگونه فناوری نانو با فناوری 

اطالعات ادغام می شود؟ در این فرایند، فناوری نانو گزینه های 
جدیدی را برای مداخالت در بدن بر اساس ابزار های نانویی 
ارائه می دهد و همچنین امکان تولید داده در مقیاس باال برای 
داشتن نظارتی همیشگی بر شرایط سالمت افراد و تشخیص 
اولیه بیماری را فراهم می کند. با توجه به موانع تنظیم گری 
بیشتر برای توســعه دارو، ابزارهای تشخیصی مبتنی بر نانو 
ممکن است ســریع تر و حتی آســان تر از نانوداروها به بازار 
برســند. معرفی این ابزارها در درمان موضعی111 ، شیوه های 
غربال گری را تحریک خواهد کــرد، اما در عین حال موجب 
ایجاد سوال در مورد ارزش تشخیص زود هنگام نشانگرهای 
بیماری و گزینه های پیشگیری می شود. درمان های پزشکی 
نامطلوب ممکن است از عواقب این توسعه باشند. شیوه های 
گسترش نظارت بر سالمتی، بیشتر و بیشتر به محیط شخصی 
زندگی افراد وارد خواهد  گشــت. ســوال این اســت که چه 
زمانی توانمند سازی افراد از دیدگاه ســالمت، به یک اجبار 
تبدیل خواهد شد؟  ابزارهای تشخیصی مبتنی بر نانو ممکن 

اســت در خانه برای انجام آزمون های خودسنجی استفاده 
گردند، این فناوری ها رابطه بین پزشــک و بیمــار را دچار 
چالش خواهند کرد و مسئولیت ها و نقش های جدیدی برای 
بیماران و مصرف کنندگان ســالم تعریف خواهند نمود. در 
این شرایط، ســواالت در مورد حمایت و همچنین محافظت 
از مصرف کنندگان در برخورد با اطالعات سالمتی حاصل از 

آزمون های خودسنجی افزایش می یابد.
 افزایش تبادل حجم زیادی از داده ها از طریق شــبکه های 
بی سیم که قادر به نظارت بر سالمت هستند، می تواند جهت 
جمع آوری و تحلیل داده های سالمت فردی بدون اخذ رضایت 
مناسب، استفاده گردد. این موضوع ممکن است منجر به ایجاد 
فرصت های بی سابقه ای جهت  شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی 
افراد بر اســاس داده های فزآینده و تصحیح شده شود. )برای 

توضیح بیشتر بخش ۵ را ببینید(.

5ـ  دیدگاه اطالعاتی

مقاالت
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تنظیمی تعیین شده در حوزه پزشکی هدایت نخواهند شد. 

6-3- روند چالش برانگیز خارج از حوزه پزشکی 
کاربرد بســیار فناوری های زیست پزشــکی خارج از حوزه 
پزشکی به وســیله تحوالت گوناگونی هدایت می شود. بدون 
آن که به دنبال ارائه یک تصویر کامل باشیم، تنها یک جفت 
از گرایش های مربوطه را نام می بریم. از دیدگاه سیاســی، ما 
در بسیاری از کشورها، حرکتی از قوانین حکومتی، به سمت 
مراقبت های بهداشتی بازاری را شــاهد هستیم. این رویکرد 
بازاری، افراد بیشــتر و بیشــتری را به عنوان مصرف کننده 
مراقبت های بهداشــتی می بیند و بر نیاز به توانمند ســازی 
و مســئولیت پذیری فردی برای یک ســبک زندگی سالم و 
توانایی انتخاب تأکید می کند. افزایش اســتفاده از فناوری 
زیست پزشکی در حوزه عمومی نیز به وسیله گروه های مختلف 
درون جامعه ترویج می شود. اعضای جنبش خودکمیتی محور، 
هکرهای زیستی1۲۳ و فرابشریت که در حال آزمایش فناوری ها 
و حمایت از حق نظارت بر بدن و شیوه زندگی خود هستند، 
می خواهند در بدنشــان کاوش کنند و عملکردهای روانی و 
فیزیکی و همچنین حواس خود را توسعه دهند. فناوری های 
نسبتا ارزان با دسترسی آسان و کوچک این جنبش را ممکن 
می سازند. همچنین چشم انداز موج فناورانه ای که همگرایی 
انبیک وعده داده  است نیز آنان را تشــویق می کند. عالوه بر 
این، این جنبش با رشد انفجاری شــبکه های اجتماعی که 
شهروندان از طریق آن ها اطالعات خود را در مورد سالمت و 
شیوه زندگی به اشتراک  می گذارند، تقویت می گردد. صنعت 
از فرصت های خلق شده توسط این مصرف کنندگان استفاده 
کرده و تنوع و امکان دسترسی به انواع ابزارآالت بهبودیافته 
تشخیص، غربال زنی و زیست پزشکی را افزایش می دهد. این 
کار، فاصله افراد با تشــخیص و مداخله در بدنشان را کاهش 
می دهد؛ چیزی که برای یک زمان طوالنی، به شدت به حوزه 
پزشکی بسیارحرفه ای محدود شده  بود. گفتنی است بعضی 
از سیاست مداران پیشــرفت های بازاری و اجتماعی را راهی 
مناســب برای کاهش هزینه های رو به افزایش سیستم های 

مراقبت های بهداشتی فعلی می دانند. 
مطالعه ما نشان می دهد که ابزارهای زیست پزشکی فقط در 
حوزه های عمومی پزشــکی به کار نمی روند. به عنوان مثال، 
فناوری های بازخورد عصبی در بازی ها مورد اســتفاده قرار 
می گیرند. ابزارهای عصبی ممکن است برای دولت ها جذاب 
باشــند زیرا می تواند، کاربردهای مفیدی بــرای کارمندان 
غیرنظامی و سربازان و همین طور برای اعاده حیثیت مجرمان 
محکوم و یا پیش گیری از جرم داشــته باشــد. شــرکت ها 
ممکن است به استفاده از ابزارهای عصبی، هم چون فناوری 
اِف اِم آر آی، برای بازاریابی عصبی عالقه مند باشند تا انتخاب 
مصرف کنندگان را ارزیابی کرده و موجــب بهبود بازاریابی 
خود شــوند. عالوه بر این، همگرایی بین فناوری اطالعات و 
فناوری های شناختی و زیســتی دو روند رو به رشد را ایجاد 
می کند. اول: مجموعه داده های دیجیتالی از سالمت و رفتار 
انسان در چند سال گذشته افزایش یافته است – که در اصطالح 
داده های زیستی انبوه1۲۴ نامیده می شوند. فناوری اطالعات 
یک مقیاس ناشــناخته و عمیقی از تحلیل زیستی و رفتاری 
انسان را ممکن می سازد. تجزیه و تحلیل سطح کالن مقادیر 
زیادی از داده های حاصل از منابــع مختلف، نوع جدیدی از 
دانش را درمورد بشر ارائه می دهد. این بخش روی روند دوم 

تاثیرگذار خواهد بود. بخش دوم شامل توسعه فناوری اطالعات 
است. در این توســعه، بینش علم شناختی و رفتاری ترکیب 
می شوند تا موجب توسعه سیستم هایی شوند که درک بهتری 
از روان شناسی انسان دارند و قادر به تفسیر، تعامل و تاثیر بر 

رفتار مردم هستند. 
این تحوالت خارج از حوزه پزشکی حرفه ای حاکی از تارشدن 
مرزهای موجود بین شــیوه های حرفه ای درمان و مراقبت، 
شــیوه های عمومی و تجاری ســرگرمی، ســبک زندگی، 
رسانه های اجتماعی و افزایش بهره وری است. به عنوان یکی از 
نتایج این تحوالت، انسان  و فناوری  بیشتر و بیشتر و به صورت 
صمیمانه ای به یکدیگر گره می خورند. در بخش ســه، ما این 
ارتباط را به عنوان یک فرایند مشــخص کــه در آن فناوری، 
بیشتر و بیشتر، خودش را در ما و بین ما قرار می دهد و به طور 
فزاینده ای اطالعاتی درباره ما جمع آوری کرده و درست شبیه 

ما عمل می کند، بیان کردیم. 

7-  نتیجه گیری: از حرفه پزشــکی تا زندگی 
روزمره

مطالعه ما نشان می دهد که همگرایی انبیک موج جدیدی از 
فناوری های نوظهور را فعال می کند. اگرچه بســیاری از این 
تحوالت هنوز هم بسیار نامشخص اند و ممکن است در آینده 
نزدیک و یا دور تر تحقق یابند، سواالتی که در حال حاضر از این 
تحوالت ناشی می شوند با توجه به چارچوب اخالقی جاری و 
سیستم های قانونی، ممکن است بسیار چالش برانگیز باشند. 
این فناوری های نوظهور باعث پیدایش انواع مسائل اخالقی 
و اجتماعی می شوند از قبیل: ایمنی، حفظ حریم خصوصی، 
استقالل، مسئولیت، سالمت و کمال جسمی و روانی، رضایت 
آگاهانه و دسترســی به فناوری. در ایــن مطالعه همچنین 
مســائل و پدیده های کمتر شناخته شــده نیز مورد بررسی 
قرار گرفت، مانند بهبود عملکرد بشــریت، بهبود اجتماعی، 
مالکیت داده های زیست شناسی، آزادی اطالعات، توانایی ها 
و ظرفیت های مصرف کنندگان و درمان های پزشکی. عالوه بر 
این، پرسش های مختلف جالبی مطرح شد، مانند این که آیا 
ما حق داریم از طریق فناوری سطح زندگی خود را باال ببریم و 
بهبود ببخشیم؟ آیا ما حق داریم اندازه گیری، تجزیه و تحلیل 
و تربیت نشویم؟ چگونه می توانیم از تاثیرپذیرفتن خودمان 
توسط فناوری های شبه انسانی جلوگیری کنیم؟ چه وظایف 
اجتماعی و انسانی را می توانیم به ماشین آالت واگذار کنیم؟ 
و چه دانش، مهارت و امکانات مالی نیاز است تا یک فرد بتواند 
به اندازه کافی از فناوری های پزشکی خاص در زندگی روزمره 

استفاده کند؟
البته سؤال اصلی این اســت که جامعه دموکراتیک چگونه 
می تواند با این مســائل روبرو شــود و چگونه می توان تعادل 
الزم بین پیشــرفت های فناوری و کرامت انســانی را حفظ 
کرد؟ بخش ۶-۲ خالصــه ای از تحــوالت فناورانه مختلف 
چالش برانگیز در حوزه پزشــکی را ارائــه می دهد که ممکن 
است در طول ســال های آینده توجه کمیته اخالق زیستی 
را به خود جلب کند. این نوع جدید از تحوالت، از روش های 
مدل سازی عصب تا پزشــکی مولکولی، زمانی که چشم انداز 
فناوری از مسائل زیستی به انبیک گسترده شود، مورد توجه 

قرار خواهد گرفت.
اروپا، سنتی را برای رسیدگی به مسائل حساس اخالقی که 
ناشی از فناوری زیست پزشــکی در حوزه  پزشکی حرفه ای 

هســتند، ایجاد کرده اســت. در واقع دیدگاه های حکومتی 
توسعه یافته در اروپا به طور قانونی در سراسر جهان به عنوان 
مدل، مورد اســتفاده قــرار می گیرند. در جوامــع اروپایی، 
بحث های عمومی و سیاسی در مورد مداخالت زیست پزشکی 
و زیست فناوری در بدن انســان برای چندین دهه به وسیله 
فعالیت های ملی و افراد مجمع اخــالق اروپایی و طرح های 

نظارتی، پشتیبانی شده است. 
بخش ۶-۳ نشــان می دهــد همگرایی انبیــک کاربردهای 
فناوری های زیست پزشکی خارج از حوزه پزشکی را افزایش 
می دهد. ضمنا بر این واقعیت تکیه دارد که فناوری اطالعات 
به طور فزاینده با زندگی و علوم رفتاری گره خورده  اســت. 
ابزار پزشــکی و داده های زیســتی نه تنها در حوزه عمومی 
برای مقاصد پزشــکی به کار می روند، بلکه بیشــتر و بیشتر 
برای اهداف بازی، ســرگرمی، بازاریابــی، مربی گری، بهبود 
بشری و بهبود اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند. سوال 
بسیار مهم این است که آیا ما تشکیالت نظارتی برای مقابله 
با مسائل اخالقی و اجتماعی برخواسته از افزایش بهره مندی 
از فناوری های پزشــکی در جهان خصوصی داریم؟ به طور 
خاص، این سوال ایجاد می شــود که آیا مؤسسات، از جمله 
نهادهای اخالقی و قانونی، که در برخورد با مسائل اخالقی و 
اجتماعی در حوزه  پزشکی نقش دارند، مسئولیت برخورد با 
همه این مسائلی که از حوزه زیست پزشکی به حوزه زندگی 
روزمره وارد می شود را نیز برعهده می گیرند؟ یا به طور کلی، 
تا چه حد تجربه نظارت بر فناوری های اخالقی حســاس در 
حوزه پزشکی )در میان موضوعات دیگر، از نظر چارچوب ها 
و مؤسســات قانونی( می تواند به ما برای مقابله با چالش های 
اخالقی و قانونی مربوط به ورود فناوری زیست پزشــکی در 

زندگی روزمره کمک کند؟
مدیریت استفاده از فناوری های زیست پزشکی در حوزه های 
پزشکی حرفه ای، در مقابل مالکیت عمومی یک چالش کامال 
متفاوت را ارائه می کند. در خارج از محدوده حوزه ی پزشکی 
قانونمند، اصطالحا زمین های بایــر تنظیمی1۲۵ وجود دارد. 
ما مشاهده کردیم که برای مثال، استفاده از بازخورد عصبی 
نوار مغزی در حوزه پزشکی یک چالش قانونی جزئی را ایجاد 
می کرد، در حالی که استفاده از آن برای بازی، تا حد زیادی، 
کنترل نشــده خواهد بود. به کارگیری فناوری های پزشکی 
خارج از حوزه پزشکی مسبب چالش های مختلف دشوارتری 
می شود. به عنوان مثال، شهروندان برای استفاده مناسب از این 
فناوری به چه نوع دانشی نیاز دارند؟ به لحاظ ایمنی، چگونه 
می توان بر میزان خطر نظارت داشت؟ و آیا قوانین مشخصی 
که وجود دارند، مقررات روشنی را برای به اجرا درآوردن این 
قوانین ارائــه خواهند داد؟ به عنوان مثال، بــا توجه به وجود 
دوپینگ ژنی، تصور این که ورزشکاران حرفه ای در آینده برای 
استفاده از دوپینگ ژنی مورد آزمایش قرار بگیرند، غیر قابل 
انکار است. اما در اصل، ورزشکاران آماتور می توانند تا مدت ها 
از این دوپینگ استفاده کنند بدون این که کسی متوجه شود.
در پاسخ به چگونگی برخورد با شــیوه های فاقد قانون، مهم 
است بدانیم که اغلب تحوالت جدید برای شروع، فاقد نظم و 
قانون هستند. زمین های بایر تنظیمی، ممکن است به عنوان 
تجربه های اجتماعی یا زمین های بازی برای انواع جدیدی از 
جنبش های آزادی بخش عمل کنند. در واقع ما شاهد تعدادی 
از این جنبش ها بوده ایم، به ویژه جنبش های خودکمیتی محور 
و جنبش فرابشریت، که به هر دو صورت سیاسی و فناورانه، 

جدول 6-1- شیوه های فنی اجتماعی نوظهور در داخل و خارج از حوزه های پزشکی را نشان می دهد. )کمیته اخالق زیستی دارای تجربه ی گسترده ای با فناوری های 
سلول های سبز رنگ و تجربه به مراتب کمتری با سلول های نارنجی رنگ است.(

پژوهش های پزشکی داخل و مراقبت های دیدگاه انبیک
پژوهش های پزشکی خارج و مراقبت های بهداشتیبهداشتی

دیدگاه زیستی
- مداخالت در بدن

- استفاده از مواد برای مداخله در بدن
- ارتقا اجتماعی و انسانی

- آزمایشات ژنتیکی مستقیم مصرف کننده 

- مداخالت در مغزدیدگاه عصبی: ابزارهای عصبی تهاجمی و غیرتهاجمی

- استفاده مصرف کنندگان از دستگاه های عصبی غیرتهاجمی برای 
بهبود عملکرد، بازی، استراحت

- استفاده از دستگاه های تهاجمی جهت گسترش حواس )جنبش هک 
زیستی(

دیدگاه نانو: پزشکی مولکولی، ابزارهای کوچک تر و 
ارزان تر، حسگرسازی

- فهم و پایش بیماری ها در سطح مولکولی
- مداخالت و تشخیص زود هنگام

- استفاده خانگی از ابزارهای پزشکی هم چون آزمایشگاه روی یک 
تراشه

- دستگاه های زیست حسگر در محصوالت مصرفی، هم چون کفش ها و 
تلفن های هوشمند

دیدگاه اطالعاتی: علم داده های انبوه، فناوری 
متقاعدکننده

- منابع تحقیقات زیست پزشکی در مقیاس بزرگ 
)بانک های زیستی( 

- افزایش شدت جمع آوری، ارتباط، تجزیه و تحلیل، 
استفاده و حفظ داده های زیست پزشکی)علم داده های 

بزرگ( 

- افزایش حجم )دسترسی باز( داده های زیستی و شیوه زندگی. 
به عنوان مثال داده های خود تولیدکننده1۲۰/خود منتشرکننده1۲1/

داده های شبکه های اجتماعی / شبکه های زیست حسگر

- بهداشت الکترونیکی1۲۲، بهداشت همراه، مربی گری 
الکترونیکی، پایش و مراقبت دور برد، مراقبت های 

بهداشتی ربات ها 
- فناوری متقاعدکننده، مربی گری الکترونیکی 

جدید، زمینه های تقریبا ناشناخته ای را برای کمیته اخالق 
زیستی فراهم می کند.

جدول ۶-1 به طور کلی شــیوه های فنی-اجتماعی جدید 
را در داخل و خارج از حیطه پزشــکی نشان می دهد و بحث 
مطرح شده در این بخش را هدایت می کند. این مهم است که 

توجه داشته باشید این جدول با استفاده از دیدگاه انبیک – یا 
به بیان بهتر، دیدگاه N، B، I، و C – به دســته بندی تحوالت 
مختلف می پردازد. در واقع جدول، نمایش شماتیکی از تنوع 
شیوه ها را نشان می دهد. تحوالت و توسعه ها بسیار پراکنده تر 
و پیچیده تر هســتند، زیرا این دیدگاه ها و شیوه ها با یکدیگر 

هم پوشانی دارند و روی هم تأثیر می گذارند. این در واقع همان 
مفهوم همگرایی انبیک اســت و تأثیر آن در هر دو همگرایی 
و پراکندگی شــیوه ها در فناوری های زیست پزشکی به کار 

گرفته می شود.

6-2- روند چالش برانگیز در حوزه پزشکی
سلول های سبز در جدول ۶-1 مناطقی از توسعه فناوری در 
حوزه پزشکی را نشان می دهد که کمیته اخالق زیستی روی 
آن تمرکز کرده است. این پیشرفت ها بر فناوری هایی که در 
بدن انسان مداخله می کنند، شامل استفاده از مواد بدن و عمل 
قاچاق اعضای بدن انسان، تاثیرگذار است. عالوه بر این، کمیته 
اخالق زیستی مسائل اخالقی ناشی از به کار گیری بانک های 

زیستی را نیز در نظر گرفته است.
 این گــزارش به دنبال  شناســایی مناطق بالقــوه جدیدی 
از توســعه اســت که ممکن اســت مورد توجه کمیته قرار 
بگیرد. با اســتفاده از دیدگاه های عصبی، نانو و اطالعات ما 
می توانیم تحوالت در حوزه های پزشکی را به چالش بکشانیم 
)بخش های نارنجی رنگ در ستون دوم جدول ۶-1 را ببینید(. 
این رویکرد مربوط به تحوالت در ژنومیک و حوزه های مربوطه، 
روش های فناوری نانو و تصویر برداری در ترکیب با تحوالت 
زیســت انفورماتیک، علوم کامپیوتر و در نهایت )استفاده از( 
اینترنت، تأثیر قاطعی اتفاقات آینده دارد. مطالعه ما نشــان 
می دهد که افزایش مهندســی مغز و اعصــاب و فناوری نانو 

در حال ایجاد امکانات جدیدی برای معرفی فناوری در مغز 
و بدن انسان است. تحقیقات گسترده  در زمینه نشانگرهای 
زیستی، راه های جدیدی را برای دسترسی به اطالعات در مورد 
بهداشــت فردی ما باز می کند. قابلیت تشخیص زودهنگام 
عوامل خطــر و پیشــگیری های مرتبط با انــواع بیماری ها 

انتظاری است که به این نوع تحقیقات انگیزه می دهد.
 روند شخصی سازی شــده، قابل پیش بینــی، پیش گیرانه و 
مشارکتی مراقبت های بهداشــتی می تواند در اولویت های 
پژوهشی ذکرشده در چارچوب برنامه های کاری اروپا برای 
سالمت، تغییر جمعیت و تندرستی قرار بگیرد. این اولویت ها 

شامل موارد روبرو می شوند: 
ـ اعتباربخشی بالینی نشانگرهای زیستی

ـ تشخیص زود هنگام خطر و مداخله  سریع
ـ تولید داروهای شخصی

ـ خودمدیریتی
ـ مشارکت شهروندان

توانمندسازی بیماران با کمک فناوری اطالعات و ارتباطات
سیســتم های حمایت تصمیم گیری براســاس مدل سازی 

رایانه ای مورد استفاده بیمار. 
این تحوالت به کوچک ســازی مداوم دستگاه ها و تست های 
تشخیصی که در محل مراقبت اســتفاده می شوند، بستگی 
دارد؛ یعنی در کنار تخت، اتاق مشاوره یا در خانه. از آنجایی 
که ابزارها، کوچک تر، ارزان تر، سریع تر و هوشمند تر می شوند، 
بیشــتر و بیشــتر به مردم اجازه خواهند داد که خودشان را 
مورد آزمایش قرار دهند و حتی ممکن اســت مردم آن را در 
بدن یا مغز خود قرار دهند. نوع جدیدی از فناوری اطالعات 
و ارتباطات نیز باعث ورود شیوه های مراقبت های بهداشتی 
از طریق تلویزیون و تلفن همراه می شــود. بنابراین فناوری 
اطالعات و ارتباطــات نظارت و ســازمان دهی مراقبت های 

بهداشتی در خارج از بیمارستان را ممکن می سازد.
 شیوه های نوظهور ذکر شده در باال تا حد زیادی، هنوز به وسیله 
متخصصان در حوزه ی پزشــکی کنترل می شوند. مطالعه ما 
نشان می دهد که به وســیله همگرایی انبیک، انواع پیشرفت 
در زیست شناسی و پزشکی نیز می تواند در شیوه های خارج 
از حوزه پزشــکی به کار رود. بنابراین این نوع کاربردها دیگر 
به وسیله افراد حرفه ای، هنجارهای اخالقی و چارچوب های 
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اســتفاده از فناوری های  زیست پزشکی در حوزه خصوصی را 
ارتقا می دهند.

به طور خالصه، از طریق افزایش همگرایی انبیک ما نه تنها با 
انواع جدیدی از مداخالت در بدن و مغز مواجهه می شویم، بلکه 
ادغام جدیدی میان فناوری اطالعات و زندگی و علوم رفتاری 
را نیز شاهد هستیم. در نتیجه، ما از چارچوب شناخته شده ی 
بحث های اخالقی به چارچوب جدیــدی، هم در داخل و هم 
درخارج از حوزه زیست پزشکی در حال حرکت هستیم. به طور 

خاص با توجه به افزایش اســتفاده از فناوری های پزشکی در 
زندگی روزمره سوال جدیدی در مورد نقش و مسئولیت های 
فعاالن و نهادها، هم در ســطح ملی و هم در سطح اروپایی، با 
توجه به تحوالت در این چارچوب های جدید پدیدار می شود. 
بدون شــکل های جدیدی از حکومــت، پویایی این تحوالت 
وابسته به انواع محرک های فنی، علمی و نیروهای بازار خواهد 
بود. بدیهی است نیاز به مقابله با چالش های اخالقی و نظارتی 
چند وجهی وجود دارد که از این تحوالت ناشی می شوند. این 

نیاز به معنی یک فرایند جامع یادگیری اجتماعی اســت که 
شامل بررسی های حرفه ای، عمومی، سیاسی و اخالقی می شود. 
در این فرایند، کمیته های بین دولتی و مجامع عمومی اخالق 
زیستی، مانند کمیته اخالق زیستی شورای اروپا و گروه اخالق 
اروپا نقش مهمی را ایفا می کنند. قدم اول می تواند قرار دادن 
این تحوالت در برنامه های اصلی باشد. این  کار می تواند تأثیر 
مهمی بر روند همگرایی انبیک و مسائل اخالقی و اجتماعی ای 
داشته باشد که در دستور کار سیاسی و عمومی اروپا قرار دارد.
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علوم همگرا در مرکز تحقیقاتی سرطان

دکتر مارک داوسن، یک دانشمند بالینی و فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج انگلستان اســت. وی دوره  عمومی پزشکی را در سال 1999 در دانشگاه 
ملبورن به اتمام رساند؛  همچنین در سال 1998 یک دوره ی مطالعاتی و تحقیقاتی را در دانشگاه آکسفورد گذراند. در حال حاضر در یک مرکز سرطان 
واقع در شهرستان پیما 1  امریکا کار می کند. ایشان در ملبورن به حرفه پزشکی مشغول شد و تعدادی بیمارستان   صحرایی در آنجا راه اندازی کرد. دکتر 
مارک داوسن  ابتدا دوره های آموزشی راه اندازی بیمارستان   صحرایی را گذراند و سپس بطور تخصصی در منطقه  »آلفور« این کار)احداث بیمارستان 
صحرایی( را انجام داد. وی همچنین دوره  دکتری خود را در دانشگاه کمبریج گذرانده است و هم اکنون دارای جایگاه دانشیاری می باشد. او به خاطر 
رساله ی دکتری خود و تحقیقات بعد از آن در زمینه ها ی خون شناسی، سرطان خون، ژنتیک و .. که شامل نوآوری ها و کشف های مهمی بود، جوایز 
متعددی به دست آورد. ایشا عضو کالج سلطنتی پزشکان استرالیا و کالج سلطنتی آسیب شناسی استرالیا است. عالقه  اصلی او برای تحقیقات موضوعات 

خون شناسی۲، ژنتیک و اپی ژنتیک، سرطان، قوانین حاکم بر آنها و دستیابی به دستاوردهایی برای تغییر و تنظیم آنها است. 

دکترمارک داوسن
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برای مثال مــا ریاضیدانانی داریم که با مــا کار می کنند و 
حضور آنان برای ما بســیار مهم اســت؛ زیــرا آنالیز بخش 
اعظمی  از داده   ها، آنالیز تمامی ژنوم   ها و اپی ژنوم   ها، تمامی 
پروتئین   ها و تمامی  این    موارد کــه دارای حجم عظیمی از 
داده هســتند، نیازمند مهارت   های بسیار خاصی است. این 
مهارت های بســیار خاص را اغلب کسانی دارا می باشند که 
در ریاضیات آموزش دیده انــد و می توانند این مهارت   ها را 

در زیست شناسی و ســایر علوم کاربردی بکار ببرند. به طور 
مشــابه یکی از بزرگترین آرزو  های مــا تولید مولکول   های 
کوچکی است که ســابقه طبیعی برخی از این سرطان   های 
مهاجم را تغییــر می دهد، این مهم در انــزوا و بدون کمک 
دانش همگرای شــیمیدان   هایی که بطور تنگاتنگ با ما کار 
می کنند امکان پذیر نیست. علم شیمی در زمینه  داروسازی 
فرصت هایی را برای ما فراهم آورده اســت. ما در گذشــته 
فکر می کردیم که نمی توان با اســتفاده از این مولکول های 
کوچک داروهایی ساخت و یا به دستاوردهای جدید رسید. 
اما امروزه این را واقعا در این آزمایشــگاه تغییر داده ایم و به 
یک خودباوری رســیده ایم. در حقیقت یک مثال خوب از 
چیزی که ما توانسته ایم در مورد مفهوم مسیر درمان متوجه 
شویم، یک مولکول کوچک است که نوع تعامل دو پروتئین 
را دقیقا در ســطح »دی ان ای« تحت تاثیــر قرار می دهد. 
این ملکول کوچک یــک مهارکننده اپی ژنتیکی اســت و 
ما در دانشــگاه کمبریج با تالش تعدادی ازبرجســته ترین 
شیمیدانان دارویی شاغل در شرکت های بزرگ داروسازی 
دنیا، نه تنها ما توانستیم یک مولکول کوچک را ایجاد کنیم، 
بلکه توانستیم کاربرد پیش بالینی آن را در آزمایشگاه و در 

مقــاالت گوناگونی و همچنین مدل   های حیوانی ســرطان 
خون، نشان دهیم.

آینده را  در این زمینه چگونه می بینید؟
بر پایه مجموعه ای قوی از داده   ها ما توانستیم مولکول   های 
کوچک را نه تنها از راه هــای معمول خود بلکه از تمام راه  ها 
در کلینیک بدســت بیاوریم. من حدس می زنم این دقیقا 

دلیل این اســت که چرا من یک محقق بالینی هستم. من 
نه تنها می توانم تعدادی از کشفیات را در مسند و موقعیت 
خود ببینم، بلکه این فرصت را دارم که واقعا آن را به محیط 
کلینیکی وارد کنم و این دقیقا همان چیزی است که ما در 
حال انجام آن توسط این دارو هســتیم؛ بنابراین این دارو 
مرحله آزمایشگاهی را ســپری می کند و در شرف تولید در 
اوایل سال ۲۰1۵ در مرکز سرطان »مک کالمن« است. در 
آن زمان ما یکی از پنج مرکز در سراسر دنیا خواهیم بود که 
این فرصت را دارد تا این دارو را به بیماران  خود عرضه کند. 
کســانی که به هر دلیلی از دیگر روش  های درمانی معمولی 
که ما اخیرا داشــته ایم، خسته شــده اند. هیچکدام از این 
چشم انداز  ها بدون ورودی   های فکری که ما از دیگر رشته   ها 
برای کمک به زیست شناسی و در نهایت برای تغییر عملکرد 
بالینی خود دریافت کرده ایم، ممکن نخواهد بود و این همان 
همگرایی علوم است. امروزه با مسائلی آشنا شده ایم که دارای 
وجه های مختلفی می باشد و هریک از این وجه ها خود یک 
علم بیکران است. برای حل اینگونه مسائل جدید که گاهی 
شامل مسائل با فناوری پیشرفته نیز می شوند؛ راهی به جز 
همگرایی علوم نداریم. البته همگرایــی علوم تنها مختص 

نانو، زیســتی، علوم شــناختی، فناوری اطالعات، ژنتیک، 
روباتیک و ... نیست و می توان این همگرایی را به سایر علوم 
گسترش داد. نکته ای که در آخر باید ذکر کنم این هست که 
من آینده را متعلق به علوم همگــرا می دانم، یعنی معتقدم 
این علوم عالوه بر رشــد قابل توجه هم در زمینه ی علمی و 
هم در زمینه ی تولید محصوالت جدید، سهم قابل توجهی 
از محصوالت با فناوری باالی بازار را دارا خواهد شــد. یک 

نشانه از درستی این پیش بینی را می توان حضور رو به رشد 
کشــورهای مختلف در این زمینه دانست. به عبارتی شاهد 
حضور کشــورهای مختلف با ســطح فناوری های مختلف 
خواهیم بود که ســعی بر ورود به این عرصه ی مهم را دارند 
و علت این می باشد که آنان نیز به درســتی به اهمیت این 

همگرایی در آینده پی برده اند.

1� Pima County
2� Hematology
3 �Epigenetics
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5� Peter MacCallum Cancer Centre
6� The Victorian Comprehensive Cancer Centre
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 به عنوان اولین سوال لطفا مختصری در مورد 
حوزه ی تحقیقاتی خود توضیح دهید. 

بنــده بعــد از  از ایجــاد چنــد بیمارســتان صحرایی، 
می خواســتم کمی  بیشــتر در مورد بدن انســان و اینکه 
دقیقا چطور بدن انسان کار می کند، بدانم؛ بنابراین تمام 
وقت خود را معطوف به انجام یک کار علمی مهم و اساسی 
کردم. برای این کار به دانشــگاه کمبریج رفتم و دوره ی 
دکتری خود را در آنجا گذراندم. برای انجام رساله دکتری، 
خودم را کامال درگیر موضــوع اپی ژنتیک۳ و ماهیت آن، 
کردم. بعد از اتمــام دوره ی دکتری خود عالوه بر ادامه ی 
تحقیقاتم در زمینه ی اپی ژنتیــک به موضوعاتی همچون 
ســلول های خونی، ســرطان خون و به خصــوص از نوع 

بدخیم آن پرداختم.

لطفا در مورد همیــن موضوع)اپی ژنتیک( 
توضیح دهید.

اپی ژنتیک یا فراوراثت شــاخه ای جدید از ژنتیک است که 
به مطالعه چگونگی انتقال اطالعات از ژن های یک نسل به 
نسل دیگر می پردازد. در اپی ژنتیک به این موضوع رسیده ایم 
که گویا، ژن ها دارای یک حافظه فلش هستند و حوادث را 
به صورت دوره ای ذخیره می کننــد و این دوره حدود چند 
نسل است؛ می توان گفت اپی ژنتیک شاخه کاملی از ژنتیک 
با مفاهیمی گســترده اســت که اغلب ما کمتر درباره آن 
شنید ه ایم. برای فهم بهتر آن اجازه بدهید، مثالی بزنم. یکی 
از بهترین مثال  های اشاره شده به آن در طبیعت کرم ابریشم 
و پروانه اســت که رشــته »دی ان ای« آن ها با هم یکسان 
است، اما من و شــما می دانیم که از نظر ظاهری موجودات 
بسیار متفاوتی هستند بنابراین روشی که از طریق آن یک 
»دی ان ای« در زمان و مکان صحیح توصیف می شود، به طور 
کلی مســیر مطالعه اپی ژنتیک را در بر می گیرد. همانطور 
که شــما هم می توانید تصور کنید این مسئله بسیار مهمی  
برای تکامل طبیعی اعضا و بافت  های گوناگون است اما اگر 
این روند مختل گردد باعث ایجاد یــک اختالل در فرآیند 
اپی ژنتیک می شــود که منجر به ســرطان می گردد. یک 
نگاه دیگر به مسئله ی اپی ژنتیک که هم اکنون نیز در حال 
تحقیق و توسعه است؛ این می باشد که به وسیله اپی ژنتیک 

مانع انتقال بیماری های وراثتی یا حتی انتقال صفات مفیدتر 
بشــویم. به طور مثال مانع انتقال وراثتی دیابت از نسلی به 
نسل بعد بشویم. ضمنا در مورد فرآیند اپی ژنتیک این نکته 
قابل ذکر هست که این فرآیند هماهنگ کننده نحوه شرح و 

توصیف »دی ان ای« هست.

با توجه بــه توضیحاتی کــه فرمودید، آیا 
می توان گفت رابطه ای بین ســرطان و اپی ژنتیک 

وجود دارد؟
من حدس می زنم که یکی از اساســی ترین مســائلی که ما 
در طی پنج تا ده سال گذشــته یاد گرفته ایم این است که 
محور اصلی شروع پیشــرفت و تداوم بسیاری از سرطان  ها 
مخصوصا سرطان  های خون، در تغییرات طبیعی اپی ژنتیک 
نهفته اســت و این موضوع همان چیزی است که من زمان 
زیادی را برای مطالعه در مورد آن صرف می کنم. من بیش از 
هفت سال را در دانشگاه کمبریج گذراندم  و چیز  های زیادی 
آموختم. مهارت   های بسیار مهمی به دست آوردم و سپس 
آزمایشگاه خود را در اینجا راه اندازی کردم. از وقتی که من 
از دانشگاه کمبریج برگشــته ام. فعالیت ما  بیشتردر حوزه 
تالش و درک چگونگی پیشرفت سرطان   های خون و اینکه 
چطور تغییرات غیرطبیعی اپي ژنتیک منجر به پیشــرفت 
این نوع ســرطان ها مي شود، بوده اســت و بعد از آن بسیار 
تالش کردیم و این فرآیند را با استفاده از داروهاي گوناگون 

تصحیح کردیم.

لطفا در مورد عمــده فعالیت های خود در 
کلینیک تخصصیتان توضیح دهید. 

من هنــوز فعالیت  های بالینی را انجــام می دهم و زمانی را 
برای مشــاهده بیماران در کلینیک صرف می کنم. من فکر 
می کنم که این گونــه کارها)ویزیت بیمــاران( واقعا ما را از 
اهمیت کاری که در آزمایشگاه انجام می دهیم، آگاه می کند. 
یک پزشک محقق بودن شغل بسیار سختی است؛ زیرا شما 
باید در دو زمینه  نه تنها مختلف بلکه بســیار متفاوت تبحر 
داشته باشــید. تحصیل و تحقیق در پزشکی بالینی سبکی 
خاص را برای زندگی من به همراه داشته است. اینکه روزی 
برای من فرابرسد که دیگر با بیمارانم صحبت نکنم و یا آن  ها 

را درمان نکنم، بسیار ســخت است. من از زمانی که با آن  ها 
سپری می کنم لذت می برم و این نوع کارها برای من بسیار 
راضی کننده اســت و باعث روحیه ی مضاعف می شود. یک 
لبخند و یا قدردانی چیز  های بســیار کوچکی هستند که ما 
به عنوان دانشمندان علوم پزشــکی هر روزه می بینیم و از 
این بابت بسیار خوشحالیم. بخش دیگری از شخصیت من 
پشتکار است و این دقیقا چیزی است که شما در آزمایشگاه  
به آن نیاز دارید. این به خاطر این اســت که در آزمایشگاه 
هیچ قدردانی و ســپاس گزاری وجود نــدارد و همه چیزبه 
خوبی پیش نمی رود. آزمــون و خطای زیادی وجود دارد و 
سال  های متمادی نیاز است تا نتایج رو به رشد حاصل شود. 
اما من فکر می کنم با یکی کــردن این دو مورد ما می توانیم 
یاد بگیریم که سابقه عادی سرطان  های العالج را بیازماییم 

و تغییرش دهیم.

آقای دکتر، آیا شــاهد همگرایی علوم در 
کارهای خود هستید؟

بله حتما. یکی از علوم همگرا، بحث علوم شناختی می باشد. 
به طور مثال دانشــمندان با اســتفاده از علوم شناختی به 
تغییرات ژنتیکی ســلول های عصبی، کاشت سلول و سلول 
درمانی یا پیوند عصبی می پردازند. شــاید برای شما جالب 
باشــد که بدانید ما همگراهای دیگــری مانند ۴GNR که 
حاصل همگرایی ســه فناوری ژنتیک، نانو و رباتیک است 
را داریم. یکی از مســائلی که ما واقعا در مورد آن خوشحال 
هستیم، جنبش   های آینده در شکل گیری پارک   ها )علمی( 
است. تصور کنید که )مرکز ســرطان( »پیتر مک کالم«۵ 
به پارک )علمی( دانشــگاه منتقل و با مرکز جامع سرطان  
»ویکتورین«۶ ادغام شود، این اتفاق با خود فرصت   هایی را 
برای ارتباط با تعداد زیادی از دانشمندان که در زمینه   های 
دیگر تخصص دارند به همراه خواهد داشت. در حال حاضر 
علم تا حدود زیادی یک رویکرد چند رشته ای است، اگرچه 
سوال اصلی ما این است که ســرطان  خون چطور پیشرفت 
می کند و ما چطــور می توانیم آن را بهتر تشــخیص دهیم 
و درمان کنیــم؛ هیچ کــدام از این   ها بــدون مهارت   هایی 
که افــراد از دیگر رشــته   ها آورده اند ممکــن نخواهد بود. 
این نوع همگرایــی در دانش را هــر روز در عمل می بینیم. 
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اسپرینگر ناشر
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موضوع  مهندسی پزشکی

سیستم های اطالعات درمانی به منظور رسیدگی به مسائل اصلی پزشکی به صورت یکپارچه 
درآمده اند. این موارد شــامل، مراقبت از بیمار در درمانگاه و موقعیت بیمار بستری شــده، 
تشخیص و درمان به کمک رایانه، پزشکی از راه دور و مراقبت در منزل می شوند. تغییرات 
اساسی در زمینه فناوری اطالعات اخیرا باعث توسعه موارد ذکرشده شده  است و این موضوع 

در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت. 
این کتاب به بررســی جامع این زمینه پرداخته و شــامل مقاالتی اســت که با مشــارکت 
کارشناســان فناوری اطالعات به دقت انتخاب شــده اند. این کتاب مجموعه ای از مقاالت 
میان رشته ای است که هر دو بعد نظری و کاربردی را در برداشته و به   ویژه شامل بخش های 

زیر می باشند:

)CAD، Computer Aided Design  ( ـ عکس برداری و طراحی به کمک کامپیوتر
ـ پردازش سیگنال

ـ فناوری زیستی
ـ تجزیه و تحلیل داده ها

ـ چندرسانه ای
ـ مکانیک زیستی

این کتاب مرجعی مهم برای دانشمندانی است که با مسئله طراحی و پیاده سازی ابزار پردازش 
اطالعات سیستم ها سروکار دارند و می توانند به پزشــکان در تشخیص و درمان بیماری ها 

کمک کنند. 

فناوری اطالعات در زیست پزشکی

فناوری نانو از جمله حوزه های تحقیقات علمی است که رشد سریعی دارد و انتظار می رود 
که تاثیر قابل توجهی بر مراقبت از سالمت انسان به خصوص در کاربردهای زیست پزشکی 
و نانوپزشکیِ حال حاضر و آینده نزدیک داشته باشد. در ســناریوی کنونی، فناوری نانو به 
مشکالت کلیدی در حوزه نانوپزشکی و مراقبت از سالمتی انسان برای تشخیص، پیشگیری، 
درمان و مهندسی بافت می پردازد. در این کتاب تحقیقی اساسی پیرامون درمان مبتنی بر 
فناوری نانو و پیشرفت های اخیر در این حوزه، برای ایجاد تحول در درمان بیماری های مهلک 
مختلف از جمله بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های عفونی انجام شده است. موضوعات 

زیر در این کتاب پوشش داده شده اند:
 جنبه های کاربردی قابل توجه فناوری نانو با جدیدترین اطالعات و پیشــرفت های آن در 

زمینه های مختلف مرتبط با بهداشت و درمان
ـ   ارائه گزارشی جامع از فناوری غالب در جنبه های مختلف سالمت انسانی، همراه با عکس ها 

و اشکال با کیفیت، و مراجع 
ـ   ارائه اطالعاتی مهم پیرامون موضوعات مختلف تاثیرگذار بر بهبود پژوهش های نانوپزشکی 

و زیست پزشکی

کاربرد فناوری نانو در بهداشت و درمان 

کاربرد فناوری نانو در بهداشت و درمان
Nanotechnology in Health Care عنوان اصلی

Sanjeeb K. Sahoo نویسندگان

۲۰1۲ سال انتشار

پن استنفورد ناشر

9۷8981۴۲۶۷۲1۲ ISBN

پزشکی موضوع

معرفی کتاب 

تحوالت دنیای اینترنت، ما را به ســمت دوره جدیدی از زیرســاخت های اطالعاتی سوق 
داده است. با رشد و پیچیدگی روزافزون سیستم  های اطالعاتی فعال در اینترنت، روشن است 
که روش های ســنتی مبتنی بر مکانیزم های متمرکز، دیگر جایگاه معناداری در این دوره 
نخواهند داشت. یکی از نمونه های معمول در این زمینه را می توان عالقه روزافزون به سمت 
الگوی محاسباتی P2P )همتا به همتا( دانست. این موضوع کاماًل با سیستم های کارخواه / 
کارساز )client-server systems( بر پایه وب که اساساً سازوکار های مدیریتی متمرکز را 
اتخاذ می نمایند، تفاوت دارد. محیط محاسباتی P2P پتانسیل غلبه بر گلوگاه ها در الگوی 
محاسبه وب را داراست، اما مسئله دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که اگر از ساز  
و کار سیل جستجوی فراگیر)brute-force flooding ( استفاده کنیم از نظر اطالعاتی مسئله 

مقیاس پذیری به میان می آید و به این ترتیب، سیســتم های اطالعاتی مرسوم به شیوه  ای 
متمرکز طراحی می شــوند. با این حال، همان طور که اینترنت در مقیاس جهانی گسترش 
پیدا می کند، سیستم های اطالعاتی نیز در حال رشد بوده و برای اطمینان از عملکرد بدون 
اشتباه، این گونه سیستم ها پیچیده تر می شوند. این موضوع از مدت ها پیش مبدل به موضوع 
پژوهش های بنیادی شده است. همچنین سیســتم اطالعاتی پیچیده تبدیل به موضوعی 
فراتر از توان مدیریتی افراد شده است. به همین علت، اخیراً تمایل چشم گیری به استفاده از 
فرآیندهای الهام گرفته شده زیستی برای طراحی سیستم های اطالعاتی آینده به وجود آمده 

است که می تواند به طور موثر و درستی مدیریت شود.

رویکردهای الهام گرفته شده زیستی در فناوری اطالعات پیشرفته

 رویکردهای الهام گرفته شده زیستی در فناوری اطالعات پیشرفته
Biologically Inspired Approaches to Advanced Information Technology عنوان اصلی

Auke Jan Ijspeert ,Toshimitsu Masuzawa ,Shinji Kusumoto نویسندگان

۲۰۰۶ سال انتشار

انتشارات اسپرینگر ناشر

9۷8۴۴۳1۷8۳98۵ ISBN

مهندسی موضوع

در این کتاب پروفسور بانگ سه یه و همکارانش بر مبنای آثار منتشرشده اخیر خود به بررسی 
و ارائه مفهوم طراحی نانوردیا ب زیستی برای تجزیه و تحلیل زیست شیمی پرداخته اند. در این 
کتاب فناوری منحصر به  فرد تحلیل زیست شیمی بر اساس قطبش فلورسانسِ تقویت شده با 
نانوذرات، توضیح داده  شده و کاربرد های موفقیت آمیز آن در نظارت بر محیط زیست، سنجش 
سریع و حساس فعالیت آنزیم پروتئاز و افزایش ظرفیت غربال گری بازدارنده ها ذکر شده است. 

عالوه بر این نویسندگان یک ردیاب مولکولی چندکاره برای سنجش همزمان اهدافی مانند 
توالی یک DNA خاص، پروتئین، یون های فلزی و ترکیبات مولکولی کوچک طراحی کرده اند. 
همچنین برخی از ردیاب های رنگ سنج و لومینسانس)پدیده نورافشانی جسم پس از قرار 
گرفتن درمعرض تابش اشعه( که از نانوذرات فلزی برای کاربردهای زیست شیمیایی استفاده 

می کنند نیز معرفی شده اند.

طراحی نانو ردیاب زیستی و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل زیست شیمی

طراحی نانوردیاب زیستی و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل زیست شیمی
 Nano�Bio Probe Design and Its Application for Biochemical

Analysis
عنوان اصلی

Bang-Ce Ye  ,Min Zhang , Bin-Cheng Yin نویسندگان

۲۰1۲ سال انتشار

انتشارات اسپرینگر ناشر

9۷8۳۶۴۲۲9۵۴۲۳ ISBN

مبانی علمی موضوع

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Auke+Jan+Ijspeert&search-alias=books&field-author=Auke+Jan+Ijspeert&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Toshimitsu+Masuzawa&search-alias=books&field-author=Toshimitsu+Masuzawa&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Shinji+Kusumoto&search-alias=books&field-author=Shinji+Kusumoto&sort=relevancerank
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ماهنامهفناوريهاي همگرا رویدادها 

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری های اطالعات در زیست فناوری

تاریخ شروع : 1۳9۵/۳/۳1 
تاریخ پایان: 1۳9۵/۴/۲

شهر :کامین سالسکی
کشور: لهستان

 http://itib.edu.pl                         :وب سایت
توضیحات : گردهمایی پیشــین و همکاری با مراکز پزشــکی، نیاز به پلتفرمی برای تلفیق 
تحقیقات و کارشناسانی با تخصص پیرامون فناوری های اطالعاتی مدرن و پزشکی بالینی دارد. 
این کنفرانس رویدادی میان رشته ای بوده که هم جنبه های نظری و هم بعد کاربردی موضوع را 
پوشش خواهد داد. از تمامی پژوهشگران مراکز علمی و صنعتی دعوت به عمل می آید تا نتایج 

خود را به صورت جلسات علمی، پوستر، نمایشگاه و جلسات غیر رسمی ارائه نمایند.

پنجمین کنفرانس بین المللی زیست انفورماتیک و علم زیست پزشکی

تاریخ شروع: 1۳9۵/۴/۵
تاریخ پایان: 1۳9۵/۴/۷

شهر: بالی
کشور: اندونزی

 http://www.icbbs.org                                                                                                                                                        :وب سایت
توضیحات:این کنفرانس سه روزه به منظور گردهمایی مبتکرین دانشگاهی و متخصصین 
صنعتی در حوزه انفورماتیک زیســتی و علوم زیســت پزشــکی در انجمنی مشترک برگزار 
خواهد شــد. هدف اصلی از برگزاری این رویداد ترویج فعالیت های پژوهشی و توسعه ای در 
حوزه انفورماتیک زیستی و علوم زیست پزشــکی و تبادل اطالعات علمی بین پژوهشگران ، 
توسعه دهندگان، مهندسین، دانشجویان و افراد متخصص شاغل در اندونزی و کشورهای دیگر 
می باشد. این رویداد هر ساله برگزار شــده و فرصتی مناسب برای به اشتراک گذاری نظرات و 

تجربیات موجود در حوزه های ذکر شده و زمینه های مرتبط با آن ها خواهد بود.

پنجاه و یکمین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطالعات
تاریخ شروع : 1۳9۵/۴/۲ 

تاریخ پایان: 1۳9۵/۴/۲
شهر : بانکوک
کشور:تایلند

http://academicsworld.org/Conference/BangkokJune/ICMIT                        :وب سایت
توضیحات :این کنفرانس با موضوعات فناوری اطالعات و هوش مصنوعی در شــهر بانکوک 
برگزار می شود. این کنفرانس همچنین از سوی موسسه IIER مورد حمایت واقع شده است. 

کلیه مقاالت ارسالی به این کنفرانس در مجالت با نمایه بین المللی منتشر خواهند شد.

کنفرانس زیست انفورماتیک کالن داده

تاریخ شروع : 1۳9۵/۳/۶
تاریخ پایان : 1۳9۵/۳/۷

شهر : بوستون
کشور : ایاالت متحده آمریکا

http://www.gtcbio.com/conference وب سایت :                                                   
توضیحات : هدف از این کنفرانس فراهم  آوردن زمینه هایی برای ارائه و به اشتراک گذاری نتایج 
تحقیقات جدید درباره تحوالت تمام زمینه های تحقیقاتی زیست انفورماتیک و روش تحلیلی 

جدید کالن داده ها می باشد.

http://itib.edu.pl/
http://itib.edu.pl/
http://researchworld.org/Conference/Saudi_Arabia2016/2/ICMBS/
http://academicsworld.org/Conference/BangkokJune/ICMIT
http://www.gtcbio.com/conferences/big-data-bioinformatics-overview



