ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه زﯾﺴﺖﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ

ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺴﺖﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﮐﺘﺎب

اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻪداری ،اﻧﺪازه و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
آنﻫﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻢ ﻣﺼﺮفﺗﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ
ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻧﺪ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ را دارد ،ﺑﻠﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺸﻤﻨﺪان
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم  PNASﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

وﯾﺪﯾﻮ :ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻠﺐ ﻣﮕﺲ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻟﯿﺰر
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی راﯾﺞ اﻣﺮوزی در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﭘﯿﺶﺑﺮد
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﯾﮏ ﮐﺎر را دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﻣﺰﻧﮕﺎری ﯾﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻧﺪ در
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ
ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﻣﺰﻧﮕﺎری و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.ﺑﺮ ﺧﻼف ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﻨﺘﯽ،

زﯾﺴﺖﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ راهﺣﻞﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آنﻫﺎ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮازی اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی آنﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری آنﻫﺎ را
در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ در ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و آنرا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورﻧﺪ؟ ﻫﺎﯾﻨﺮ ﻟﯿﻨﮑﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻧﺪ در
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ
زﯾﺴﺖﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را دارﻧﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ CBC «.ﮔﺰارش داده اﺳﺖ » :ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه از آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﺗﺴﻮن
آیﺑﯽام از  90ﻣﺎژول ﺳﺮوری ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ زﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ATPﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮﺑﯽ دارد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﺎﯾﻨﺮ در
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دراز ﻣﺪت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮان ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﻪ ده ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ «.در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ راهﺣﻞﻫﺎی
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ» :دﺳﺘﺎورد ﻣﺎ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را دارد ﺗﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﺳﺎزی رﻣﺰﮔﺬاری و ﺣﻞ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد« .
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