ﭼﮕﻮﻧﻪ آﯾﻨﺪه را ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ

 10ﻓﻨﺎوری ﺑﺰرگ و ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺳﺎل  2019از ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ

اﻧﺘﺨﺎب  10ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﺗﺮ و ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺳﺎل  2019ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﻧﻮآوری ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺎوآﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه و از آن زﻣﺎن ﺑﺸﺮ ﺑﻪﻃﻮر داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ؛ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوآﻫﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﻣﺮوزی ،در ﻫﺮ ﮔﺎم
دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺪ ﮔﺎوآﻫﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻢ ،ده ﻓﻨﺎوری اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰ و اﺛﺮﮔﺬار  ۲۰۱۹ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در
 .MIT Technology Reviewﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ  10ﻓﻨﺎوری ﺧﺒﺮﺳﺎز و اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰ از ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

 .1ﻣﻬﺎرت و زﺑﺮدﺳﺘﯽ رﺑﺎتﻫﺎ
رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش دادن ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف و ﺧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،رﺑﺎتﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ آن را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ رﺑﺎتﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺧﻄﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﺤﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺴﺎم را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ  Dactylاﺳﺖ .رﺑﺎت ﺑﻪ ﺧﻮدش آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی را در
اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖ رﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ  OpenAIدر ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه و اﻃﺮاف آن ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪای از
ﭼﺮاغﻫﺎ و دورﺑﯿﻦﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ  Dactylﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش »ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی« ﻣﯽآﻣﻮزد
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﻮک را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ،
زﯾﺮا وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

 .2ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای
ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ اﯾﻤﻦ و ارزانﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎ راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻧﺴﻞ  4ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺮﺳﻮم اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻧﺴﻞ  4ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪ آﯾﻨﺪه
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺎﺟﻮﻻر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ دهﻫﺎ ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
)در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﻣﻌﻤﻮل ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  NuScaleاز
اورﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 .3ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻮزادان ﻧﺎرس
ﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﺳﺎده ﺧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮزاد ﻧﺎرس ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد.
ﻣﻮاد ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﻧﺴﺎن در داﺧﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از  DNAو RNAﻫﺎی ﺑﺪون »ﺳﻠﻮل-آزاد« ﻫﻢ

در ﺧﻮن ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮلﻫﺎی در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎن ﮐﻮﯾﯿﮏ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﻮﻟﻮژی در اﺳﺘﻨﻔﻮرد راﻫﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد» :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﺮ  10ﻧﻮزاد ،ﯾﮏ ﻧﻮزاد ﻧﺎرس ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد«.
 DNAو  RNAﺷﻨﺎور آزاد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از روشﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﻣﻮاد ژﻧﺘﯿﮑﯽ »ﺳﻠﻮل-
آزاد« در ﺧﻮن ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮن ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺎدرزادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪروم  Downﮐﺮدهاﻧﺪ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺟﻬﺶﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ در  DNAاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ RNA ،ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ژن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ژن ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار دادن  RNAﺷﻨﺎور آزاد در ﺧﻮن ﻣﺎدر ،ﻣﯽﺗﻮان
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﮑﻞ ﻫﻔﺖ ژﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن زودرس در راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان زﻧﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل زاﯾﻤﺎن زودرس دارﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

 .4ﭘﺮوب روده
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻠﻌﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﮑﺴﯽ دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎر از روده
ﻧﻮزادان و ﺧﺮدﺳﺎﻻن ﺑﮕﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﻧﺎم آن ﺑﻪﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮرده  EEDاﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﻪ آن ،روده ﻣﻠﺘﻬﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی  EEDﻣﯽﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را درﻣﺎن ﯾﺎ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
»ﮔﯿﻠﺮﻣﻮ ﺗﯿﺮﻧﯽ« ،ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ در ﺑﻮﺳﺘﻮن ،در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ از روده ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ  EEDو ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖﺑﺮداری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده راﺣﺖ از آن اﺳﺖ .ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﺑﻠﻌﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺻﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان و ﻧﻮر ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز را ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل ﮐﯿﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر آنﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ .ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﺗﯿﺮﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،ﺑﺎ وﺿﻮح ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ،ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻓﺴﻮس ﻣﯽﺧﻮرد
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه دوران ﮐﺎری ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد

 .5واﮐﺴﻦﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺮﻃﺎن
در اﯾﻦ درﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻬﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﻣﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﺳﺮﻃﺎن
ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزیﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ رود ،اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﮐﺴﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎع ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ،
ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
را ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن اوﻟﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ واﮐﺴﻦﻫﺎ اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  2008و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  DNAﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺎ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ،ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ دارای ﺻﺪﻫﺎ ﺟﻬﺶ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
آنﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﻣﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ،ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم  BioNTechﻣﺪارک ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ اراﺋﻪ
داد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﺣﺎوی اﯾﻦ ﺟﻬﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی  Tﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ
ﺟﺴﺖوﺟﻮ ،ﺣﻤﻠﻪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ در دﺳﺎﻣﺒﺮ  2017آزﻣﺎﯾﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ را روی ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ
 10ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  560ﺑﯿﻤﺎر را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺪاوا ﮐﻨﺪ.

 .6ﺑﺮﮔﺮ ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو
ﻫﺮ دو ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮورش در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻃﻌﻢ و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻮﺷﺖ واﻗﻌﯽ
را ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  2050ﺑﻪ 9.8
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ روی
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻓﻘﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎل 70 ،۲۰۵۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف در ﺳﺎل
 2005ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺮورش ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از آنﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺨﺮﯾﺐ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪاﯾﻦ زودی از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﻫﺎی ﭘﺮورش در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
روشﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﺳﺖ.

ﭘﺮورش
ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﯿﻮان در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪن
ﺑﺎﻓﺖ
ﻋﻀﻠﻪ از
ﺣﯿﻮاﻧﺎت و
ﭘﺮورش
آنﻫﺎ در
ﺑﯿﻮراﮐﺘﻮرﻫ
ﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺧﯿﻠﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻃﻌﻢ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺘﺮﯾﺨﺖ در ﻫﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﮔﻮﺷﺖ در داﺧﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﮔﻮﺷﺖ
ﭘﺮورشﯾﺎﻓﺘﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻓﺮوم
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ،اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی آﺳﯿﺐزا ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮورشﯾﺎﻓﺘﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ 7
درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﻪ روش ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﮔﻨﺪم ،ﺳﻮﯾﺎ ،ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ و روﻏﻦﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ و ﻃﻌﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺣﺪود  90درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺮﮔﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

 .7ﺟﺬبﮐﻨﻨﺪه دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ
اﮔﺮ روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﺛﺮات ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺗﺎ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭘﻨﻞ
آبوﻫﻮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و ﻧﺠﺎت ﮐﺮهزﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  1ﺗﺮﯾﻠﯿﺎرد
ﺗﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ از اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ را در ﻗﺮن ﺟﺎری ﺣﺬف ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮﺑﻦ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺮﺑﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻞ ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎرتآپ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ  Keithﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻮﯾﯿﺴﯽ
Climewo
 rksدر
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،از
دیاﮐﺴﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻦ و
ﻫﯿﺪروژن
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه
از ﻫﻮا،
ﻣﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
دوم ﮐﻪ در
ﺳﻮﯾﯿﺲ
ﻗﺮار دارد،
دیاﮐﺴﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻦ را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از آن در ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﺳﻮدا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،
ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎلزﯾﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ دوﺑﺎره وارد اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺬف ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و داﺋﻢ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آن را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻦ ،ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آن ﺑﺎﯾﺪ در زﯾﺮ ﺧﺎک دﻓﻦ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮدن ﻫﯿﭻ ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎری از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

 ECG .8روی ﻣﭻ
ﭘﺮدﯾﺎبﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﺐاﻧﺪام دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ) ECGاﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام( در آنﻫﺎ ﻓﻌﺎلﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜ
ﺎل ،ﺑﻨﺪ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
اﭘﻞ واچ
ﮐﻪ ﻗﺎدر
ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮ
ن دﻫﻠﯿﺰی
اﺳﺖ ،در
ﺳﺎل
 2017از
FDA
ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ
اﭘﻞ ﻣﺤﺼﻮل  ECGﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ  FDAﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺧﻮد ِ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ
ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ دارﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ  ECGواﻗﻌﯽ  12ﺣﺴﮕﺮ دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﺨﺘﺮع ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری
ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺧﻢ ﮐﺮد

 .9ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺪون ﻓﺎﺿﻼب
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﺎﯾﻌﺎت را در ﻣﺤﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺣﺪود  2.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻧﺴﺎن از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮب ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ،
وﯾﺮوسﻫﺎ و اﻧﮕﻞﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ارزان ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺿﻼب را دور ﮐﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

از ﺳﺎل
 2011ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺗﯿﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ را از
ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺖ
ﺷﺪه ﺧﻮد
را اراﯾﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺤﻠﯽ
روی
ﻓﺎﺿﻼب
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم دارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮاﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾﺪای ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﺗﻤﺎم آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ را ﺑﺎ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯽﻫﻮازی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮده و ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﺤﺼﻮل The Biomass
 Controlsاﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺑﺰرگ و دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺑﺎر ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻌﻠﯽ ارزانﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺎزﮔﺎری آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ.

 .10دﺳﺘﯿﺎران  AIﮐﻪ روان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﮐﻪ درک
و ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮی از زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

دﺳﺘﯿﺎران
AI
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
زﯾﺎدی
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ
ی
ﮐﺴﺐﺷﺪه
 ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﺎل
،2018

ﻣﺤﻘﻘﺎن  OpenAIروﺷﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ  AIرا ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﻫﺪر رﻓﺘﻦ زﻣﺎن
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﮓ دﺳﺘﯽ ﺗﻤﺎم دادهﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آن ،ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم BERT
را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎﻗﺺ را ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻬﺘﺮ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺘﻮان ﺑﻪﺟﺎی ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺳﺎده ،ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ »ﮔﻮﮔﻞ دوﭘﻠﮑﺲ« ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن »دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ« اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﭙﻤﺮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﭼﯿﻦ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺳﯿﺴﺘﻢ  Alibaba AliMeاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ارﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﮑﯿﺞﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  AIﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻼت را درک ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 22ﺗﻴﺮ 1398

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/are-network/15702/10-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%
B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2019%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3

