زﯾﺴﺖﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  DNAﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  DNAﻗﺪﻣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .اﮐﻨﻮن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر رای دی ﮐﯿﻨﮓ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺑﺪاع راﻫﮑﺎری ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  DNAرا ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد  DNAﺗﻨﻬﺎ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ از
 DNAﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  DNAﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده ﯾﺎ
ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻣﻮ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری DNAﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺒﻮﻫﯽ از دادهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اوﺿﺎع
ﺟﻮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی از ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﺪودی ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮑﺴﺮی از ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  DNAاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﺗﺎ ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ
ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﻣﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  DNAدر ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﻣﺮوزی را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﯿﻨﮓ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ وﺟﻮد دارد .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ﻣﺴﯿﺮی را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺎ ﺧﻮدش را ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻣﺴﯿﺮ را در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺟﻮاب را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد«.

اﮔﺮ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  DNAﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺑﺎر ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه و از اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﭘﻞ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ DNAﻫﺎ را در
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی را در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
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