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عصر دانش   

توانمندي هاي فيزيکي انسان ها   تقويت کننده و گسترش دهنده استفاده از ماشين ها و ابزار آالت : انقالب صنعتي اول •
.  که خارج از توان عضالت و ماهيچه هاي ما بود   به کمک اين ماشين هاي جديد توانستيم کارهايي با اشياء و مواد بکنيم •
. همچنين کارهاي خود را با سرعتي انجام داديم که پيش از آن ميسر نبود •
 و نيروي کارگر بوددر نتيجه در خالل اين دوران جهان به معني واقعه کلمه تشنه مواد خام   •
. ترش داده و تقويت مي کنند برپايه ماشين هايي استوار است که توانمندي هاي ذهني انسان ها را گس :  انقالب صنعتي دوم•
.بسيار ناچيز استمنابع طبيعي در انقالب صنعتی دوم سهم •
. ر مواد تقريبا بي ارزش استفاده مي شودساخت تراشه هاي سيليکوني رايانه ها از مقادير بسيار ناچيز شن و ديگ  برای •
.تسهم مواد خام در ارزش نهايي يک تراشه رايانه اي کمتر از دو درصد اس•
.  مواد خام در ارزش نهايي يک رايانه کمتر از پنج درصد استسهم•
 درصد کل هزينه ساخت خودرو  ۴٠هزينه مواد خام کمتر از •
 ١٠٠ اين مولفه اساسا ٢٠٣٠ درصد مجانب مي شود و در سال  ١٠٠مولفه دانش موجود در محصوالت و خدمات به سمت    •

 .درصد خواهد شد 



عصر دانش   

ون است که دويست و پنچاه سال پيش همزمان   عصر دانش در واقع نتيجه انباشته شدن تدريجي پيشرفت هاي عصر اتوماسي •
.انگلستان آغاز شد در با ظهور صنعت نساجي  

 و شغل ماهيت کارات دگرگونی اساسی درتغييرنتيجه عمده اين •
پله هاي باالتر و جديدي به نردبان مهارت ها اضافه شدن •
 اشغال شدن پله های پائين تر توسط رايانه ها و سيستم های خودکار  •
.دانش خود ثروت و قدرت است   امروزه دانش صرفا موجب افزايش ثروت يا قدرت نمي شود بلکه     •
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ات بسيار زياد استشتاب آهنگ تغيير •
البته حق هم داشتند چون زندگي اجدادشان خيلي با آنها   . قرن ها پيش مردم اصال فكر نمي آردند آه جهان در حال تغييراست•

آنندتفاوت نداشت و انتظار داشتند آه نوادگانشان هم مانند خودشان زندگي  
!لم و فنآوری ديده نمی شودهيچ شواهدی مبنی بر کند شدن يا توقف پيشرفت های در بخش های مختلف ع  •
. سال آينده نيست٢٠ سال گذشته به هيچ وجه راهنماي خوبي براي     ٢٠•
. در هر دهه نرخ تغيير پارادايم ها و نرخ پيشرفت دو برابر مي شود•
.  سال آنوني است ٢۵بر حسب نرخ آنوني تغييرات، همه تغييرات قرن بيستم فقط به اندازه    •
 برابر قرن بيستم پيشرفت خواهيم آرد و همچنين در آل قرن بيست   ۴به بيان ديگر ظرف بيست و پنج سال آينده ما به اندازه •

 سال در توسعه فنآوري پيشرفت خواهيم آرد  ٢٠٠٠٠ويكم به اندازه 
 .آفرينندهر چقدر افراد بيشتري با هم از دانش استفاده آنند، دانش بيشتري مي .  دانش اساسًا نامتناهي است •
برای جريان اثربخش دانش و ديگر حکومت     رشد اقتصادی مستلزم وجود دو شالوده اساسی است يکی زير ساخت مناسب  •

داری خوب و با ثبات   
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نورون10 توان به10•
سيناپس پيوند دارد10000 تا1000هر نورون با  •
هزار ميليارد سيناپس 100•
دو به توان دو وضعيت ذهنی : مغز شامل دو سيناپس •
! هزار ميليارد  وضعيت ذهنی100به توان  دو: مغز انسان •
!تعداد کل الکترون ها و پروتون های کره زمين کمتر از اين است    •
 نرم افزار ما نمی تواند رشد کند امروزه•
چون درون اين سيناپس های گير افتاده است  •
 نابودی سخت افزار مقارن است با نابودی نرم افزار •
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.ته نخواهد بودعمر نرم افزار ما در آينده ديگر به بقاي مدار محاسباتي مغزمان وابس•
.  آن مستقل خواهد شد  در واقع روزي خواهد رسيد آه هويت و بقاي انسان از سخت افزار و بقاي    •
. جهاني را مجسم آنيد آه تفاوت بين انسان و ماشين محو مي شود     •
.جهاني آه مرز ميان بشريت و تكنولوژي رنگ مي بازد  •
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 پارادايم شيفت  

ماشين حساب هاي الكترومكانيكي،   •
رايانه هاي مبتني بر رله،•
رايانه هاي با المپ هاي خال، و نهايتا    •
 رايانه هاي ترانزيستوري•

ترانزيستورها   ظهور   -----------آوچكترين اندازه ممكن  ----  المپ هاي خال •
 سال آينده قانون مور نيز از رده خارج مي شود  ١٢ظرف •
. ان بيشتر از اين آنها را آوچك آرد ابعاد ترانزيستورها فقط به اندازه چند اتم خواهد بود و ديگر نمي تو •
 .دادبنابراين اين پارادايم خاص نيز جاي خود را به پارادايم بعدي خواهد  •
بعدی؟•
!ضبط و خواندن اطالعات بر اساس اسپين الکترون منفرد    : رايانه های کوانتومی•
!پردازش و محاسبه موازي و سه بعدي•



 روش الكترونيكي  آند تر و آهسته تر از  ميليون بار10 پردازش اطالعات توسط دستگاه عصبي انسان   روش الكتروشيمايي       
. ها استنه رايا

 کمتر از مغز است قدرت پردازش ماشين،معماري سه بعدي مغز انساناما به خاطر •
 فقط چند صد مگابايت: کپی کرد) سی دی ( را بر روی يک لوح فشرده  می توان کل حافظه، اطالعات، و دانش يک انسان    •
واحد يك صد هزار ميليارد آار را انجام دهدمغز انسان به خاطر معماری سه بعدی می تواند در آن  •
 حتي اگر به شدت فشرده باشند، تخت و دو بعدي هستند اما رايانه های امروزی•
گي آارآرد مغز، مدل هاي سخت    سال آينده رايانه ها قادر به پردازش موازي شده و از طريق درك چگون  ٢٠ يا ١۵ظرف •

.با الهام از طبيعت ساخته خواهند شد افزاری 
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فنآوري الزم براي تصويربرداري از مغز رشد تصاعدي دارد•
شودهر روزه مدل هاي رياضي مفصل تري از نورون هاي عصبي تهيه مي    •
هر چند ماه يکبار دانش عصب شناسی دو برابر می شود•
 ميزان فعاليت بخش های مختلف مغز را نشان می دهد  MRIفنآوری •
 نشان دهنده نقش و اهميت آن بخش در حيات ارگانيسم است بزرگی بخش مربوطه و همچنين چگالی نورون ها    •
پردازش کلمات، جهت يابی  ،  حافظه اقالم محيطی ، واکنش به استرس و يادگيری: آخرين يافته ها ، تفاوت های مغز زن و مرد •
• Smart Pills قرص های تقويت حافظه کوتاه مدت ، قرص های تقويت ديد در شب برای افراد مسن
)انتقال دانش بين ماشينی( قدرت ضبط و خواندن اطالعات ، رايانه، دانلود    : هوش بر پايه سيليکون    •
)انتقال دانش بين انسانی( قدرت ضبط و خواندن اطالعات، انسان، دانلود؟      : هوش بر پايه کربن  •
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!يک لحظه تجسم کنيد
ت عملکرد سلول های مغزی و عصبی خودمان را در ذخيره     اگر روزی با استفاده از فنآوری نانو و ديگر فنآوری ها بتوانيم ماهي 

اگر چنين پديده ای ظهور کند از  . و از آن استخراج کنيمسازی، خلق و توليد اطالعات دريابيم می توانيم به مغز اطالعات وارد     
ن آموزش و يادگيری است زيرا می توان اطالعات مختلف را فقط در مدت زما   جمله مسائلی که ديگر معنی نخواهد داشت موضوع    

کسانی که فيلم ماتريکس را ديده اند به خوبی صحنه ای را به  . بسيار کوتاهی به مغز و ذهن کودکان و يا هر کس ديگر منتقل کرد   
 سال دروس 12برای يک فرد عادی بی سواد گذراندن . ياد می آورند که يکی از شخصيت های فيلم قصد پرواز با هليکوپتر دارد 

ر اين صحنه اين شخصيت فيلم فقط با وصل  سال دروس تخصصی برای کسب مهارت خلبانی الزامی و يک نياز است ولی د8پايه و 
منبع اطالعات مهارت خلبانی را در عرض چند دقيقه بدست می آورد    کردن مغز خود به 

 خواهند گذاشت؟   Passwordآيا افراد برای مغز خود  •
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 دانش زيستي با فنآوري پردازش اطالعات ترکيب •
ACTGATTGCTTAGژنوم يک کرم خاکی کتاب هزار صفحه ای •
چندين هزار جلد کتاب هزار صفحه ای  : ژنوم يک انسان •
 نقشه ساختمان------نقشه ساخت ارگانيسم  •
اداره کننده رشد ارگانيسم و تسلط بر آنهافرآيند هاي زيستي درک بهتر •
ژن درمانی : ی ارثیبيماري هاريشه کنی •



حق و اجازه انتخاب جنسيت، انتخاب قد،   :  مذهبی –بحث داغ فللسفی  
...انتخاب رنگ چشم، و  

خدا؟ طبيعت؟ تصادف و شانس؟ حکومت؟ والدين؟    
تبعيض ! عدم استخدام يا عدم تامين اجتماعی به خاطر نقشه ژنتيکی شما

ژنتيکی و ژن پرستی
تعريف حيات، زندگی، موجود زنده، طبعيت و  :  مذهبی–بحث داغ فلسفی  

سرشت انسان چيست؟  
 4؟ حيات در حيات همزمان با تشكيل نطفه آغاز مي شود  : سقط جنين

طيف در آينده   ؟حيات پس از زايمان آغاز مي شودماهگی آغاز می شود؟   
.تعاريف مربوط به حيات انسان به صورت بنيادين تغيير خواهد آرد 

استاندارد شدن شبيه سازی
نظام های اخالقی و مذهبی  : رايج شدن شبيه سازی

اديان مسيحی، مسلمان، يهودی  
چين و هند، سونوگرافی، سقط دخترها    : بی دين ها و ديگر اديان 
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،  با اسپرمما خواهيم توانست بدون عبور از مرحله تخمك بارورشده 
تفاوت بين سلول پوست انسان، آه همه    . را بسازيم" سلول هاي بنيادي  "

ژن ها را دارد، با يك تخمك بارورشده در چيست؟ تنها تفاوت اين دو 
وجود برخي پروتئين ها و عوامل ارسال سيگنال در تخمك است آه هنوز      

ئين آامال آنها را درك نمي آنيم اما به هر حال اينها اساسا يك سري پروت
روزي خواهد رسيد آه ما حجمي از پروتئين ها خواهيم ساخت آه   . هستند

اين حجم پروتئين را  . فقط مجموعه اي از مواد شيميايي است و نه انسان
مي توان به سلول پوست اضافه آرد و از آن سلولي درست آرد آه مانند    

در چنين . نطفه قابليت تبديل شدن به همه سلول هاي بدن را دارا باشد 
دنيايي هنگامي آه مثال شما حمام مي رويد و پوست بدنتان را تميز مي  

در واقع برخالف  . آنيد عمال هزاران انسان بالقوه را از بين مي بريد
.انسان وجود نخواهد داشت    گذشته مرز مشخصي براي تعريف حيات و
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طبيعی: ترميم بافت
مصنوعی  : هندسی بافتم

 يا جراحیی شيميائی با عوارض جانبی داروتشخيص همراه با خطا، :  امروزپزشکی
، غير تهاجمی، نقاهت کوتاهتر  قطعات يدکی بدنتشخيص درست، داروهای هوشمند،   : پزشکی آينده

)مناقشه برانگيز(، مهندسی ژنتيک جرم الين )قابل پذيرش( مهندسی ژنتيک سوماتيک: پروژه ژنوم انسان
افراد روئين تن؟ 

افراد چند صد ساله؟
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يکی از روندهای حاکم بر مسير تکامل فنآوری حرکت به سمت کوچکتر   
سازی يا ريزتر کردن است 

 کتابی تحت عنوان    1986 در سال MITدانشمندی به نام اريک درکسلر در 
او در اين کتاب نحوه ساخت پروتئين در سلول  . نوشت" موتورهای آفرينش "

در سلول های بدن جانداران يک ماشين مولکولی به     . شرح می دهد ها را 
هر ريبوزوم يک ماشين مولکولی بسيار کوچک با    . نام ريبوزوم وجود دارد  

در .  می سازد  نانو متر است که پروتئين های الزم را برای بدن 20عرض 
های واقع ريبوزوم با استفاده از اطالعات ژنتيکی هر فرد مولکول ها و اتم       

به هيدروژن، اکسيژن، کربن و غيره را که در سيتوپالسم سلول وجود دارند       
 هم می بافد و زنجيره اسيدهای آمينه را تشکيل می دهد

الگو برداری و تقليد از چنين مکانيزمی در دنيای  ------ماشين های مولکولی  
غير زنده
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با   توانيم اتمهای کربن، آهن وساير عناصر آلياژی را   اگر ساختار اتمی خاصی را برای تهيه يک فوالد بسيار مرغوب بدانيم می 
وقتی ما بتوانيم اتم يا . و به آن فوالد با خاصيت مورد نظر برسيم“ به هم بافته”توجه به همان الگوی خاص به طور يک به يک    

.بسازيم" هر آنچه را که اراده می کنيم"مولکول ها را به صورت منفرد و مجزا بدست آوريم می توانيم    

Bulk Technology   ضايعات زياد، اتالف انرژی باال، پر از : ب کردن، چکش کاری، قالب گيری  ذو: روش سنتی ساخت و توليد
نقص و اشکال و کيفيت نه چندان عالی 

Nano Technology کيفيت بسيار عالی،  !  پرورش دهيمدرختمی توانيم اجسام و قطعات را مانند : روش آينده ساخت و توليد
!زمان کوتاه، انرژی پر بازده، ضايعات صفر

!ساخت مواد مقاوم بسيار مرغوب يک صدم وزن فوالد شش برابر مقاوم تر  

الياف و منسوجات هوشمند؟   

 کيلومتری؟100برج های 

کارخانه های رو ميزی؟

گنجاندن چند ميليون جلد کتاب در حجمی به اندازه يک حبه قند؟ 
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:بر آنها تسلط خواهد يافت عبارتند از   چهار بعدی که انسان با استفاده از فنآوری نانو 
        جرم يا ماده . 1
فضا  .2
 انرژی .3
 زمان .4

يعنی با استفاده از فنآوری .  که داريم تغيير دهيم فنآوری نانو ما می توانيم اين چهار بعد را به دلخواه خود طبق هدفی   در عصر
اه کوتاهتر شده و انرژی کمتری برای اين کار صرف نانو انسان بر ماده و جرم مسلط خواهد شد، زمان رسيدن به محصول دلخو  

ه سالن ها و سوله های يک کارخانه بزرگ  در ضمن فضائی که برای انجام اين کارها مورد نياز است ديگر به انداز. خواهد کرد  
 .شايد گوشه خانه افراد نيز برای همه اين کارها کافی باشد  .نيست

پارادايم نوين ساخت و توليد   
.ا درهم خواهد کوبيد  اين تغييرات اساس باورها و مفروضات چندين هزار ساله همه انسان ها ر
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سترده و فراگير در دسترس سيستم هاي انرژي خورشيدي به اندازه کافي ارزان مي شوند تا به طور گ : خورشيدي ارزانانرژی  -1
.انده از لحاظ اقتصادي قرار بگيرندمردم کشورهاي رو به توسعه و کمتر توسعه يافته و همچنين جوامع عقب م    

سيمياتصال گسترده تلفني و اينترنتي بدون نياز به وجود يک زيرساخت شبکه    :  روستائی-رتباطات بي سيم برون شهري   -2
 - اعم از با سيم و بيسيم-دستگاه هاي ارتباطي و ذخيره اطالعات    : دستگاه هاي ارتباطي براي دسترسي همه جائي به اطالعات    -3

اين دستگاه ها که به طور يکپارچه با .  مي سازندکه دسترسي چاالک به منابع اطالعاتي را در هر زماني و هر مکاني ميسر    
ايشي براي ذخيره نه تنها متن بلکه رسانه هاي فرامتني و  پروتکل هاي ارتباطات و ذخيره داده کار مي کنند ظرفيت های رو به افز   
.اهند داشت اطالعات اليه اليه اي به شکل تصوير، صدا، موسيقي، ويدئو، و فيلم خو      

 غذائی بيشتری داشته اين غذاها به خاطر افزوده شدن ويتامين ها و ديگر ترکيبات مغذي ارزش : محصوالت اصالح شده ژنتيکي  -4
 ها ميزان برداشت آنها بيشتر و ميزان آفت کش هاي به   و از طريق سازگاري با شرايط محلي و نيز افزايش مقاومت در برابر آفت 

.کار رفته براي آنها کمتر است
هند که آيا مواد آزمايش هائي که به سرعت و گاهي اوقات همزمان انجام شده و نشان مي د     : سريعدستگاه هاي آزمايش   -5

.بيولوژيک مشخصی در جائي وجود دارند يا ندارند  

2020فنآوری های     



 منابع آب محلي را به  تکنيک ها و دستگاه هائي که بدون نياز به نيروي کار متخصص مي توانند : فيلترها و کاتاليزور ها -6
.سرعت تصيفه و از آلودگي ها پاک و قابل شرب کنند 

  ري کرده و بيداروهاي هوشمندي که تومورها و عوامل بيماري زا در در بدن را هدف گي     : رسانش هدفمند دارو به سلول ها    -7
. مي کنندآنکه به بافت ها و سلول هاي سالم آسيب برسانند با بيماري ها مبارزه  

 سرپناهي فراهم مي   مسکن ها متکي به خود و استطاعت پذير که مطابق شرايط محلي براي مردم    : مسکن هاي ارزان و خودکفا    -8
.کنند و نيز انرژي الزم براي گرما و سرما و آشپزي را تامين مي کنند

اي فاضالب صنعتي ضروت   فرآيند هاي ساخت و توليد نوين که با رفع کامل يا کاهش شديد جريان ه   : ساخت و توليد سبز  -9
.استفاده از مواد سمي را از بين مي برند

کاربرد گسترده : سائي مبتني بر فرکانس راديوئيبرچسب گذاري محصوالت تجاري و انسان ها با استفاده از تکنيک هاي شنا  -10
ف کننده و همچنين رديابی انسان ها و جابجائی های   برچسب های راديوئی برای رديابی محصوالت تجاری از کارخانه ها تا مصر 

.آنها
 داخلی با ديگر  خوردروهای قابل خريد در بازار عمومی که در سيستم قدرت آنها احتراق    :)هايبريد(خودروهای سوخت ترکيبی       -11

.ترمز هستندمنابع قدرت ترکيب شده و در عين حال قادر به بازيافت انرژی تلف شده  

2020فنآوری های     



داده ها برای مراقبت حضور حسگرهای پيچيده در همه مکان های عمومی و وجود شبکه های حسگری       : حسگر های فراگير  -12
.آنی و لحظه به لحظه از محيط زندگی

. و نيازمندطراحی و مهندسی بافت های سلولی زنده برای پيوند زدن به افراد بيمار: مهندسی بافت سلولی -13
ه فنآوری های مرتبط با دقت زياد در تشخيص بيماری و اثربخشی فوق العاد: روش های بهتر تشخيص پزشکی و جراحی    -14

.بيشتر در عمل های جراحی بدون شکافتن بدن و با دوران نقاهت کوتاه تر   
ف دستی يا جواهر آالت تعبيه می  ابزارهای رايانه ای که در انواع لباس يا ديگر وسائل همراه مانند کي : رايانه های پوشيدنی -15
.شوند

.يت رمزنگاری می کنندروش های مبتنی بر مکانيک کوانتوم که اطالعات را برای انتقال با امن  : رمزنگاری کوانتومی -16
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فنآوری آموزش   

. آه هم جنبه آموزشي و هم جنبه تفريحي دارند   رايانه ای تفريحي، شامل برنامه هاي   ـ فنآوری های آموزشي•
•Education + Entertainment = Edutainment
قعيت مجازی را بخشی از آينده خود نمی دانند و  امروزه تقريبا هيچ يک از فعاالن بخش آموزش بازی های رايانه ای و وا  •

ما هر روزه شاهد . اما بايد اذعان کرد که آنها اشتباه فکر می کنند. حتی آنها را به عنوان يک فرصت يا تهديد تلقی نمی کنند
امروزه از . وسط هنرمندان و مخترعان جوان هستيم   استقبال بيشتر از بازی ها به عنوان سکوئی برای نقد و آموزش بويژه ت 

 يافته اند و از سوی ديگر بسياری از مخاطبان يک سو بسياری از استعداد های خالق به سمت طراحی و توليد بازی گرايش  
" يکی از نشانه های توجه به  . نه بازی جذب شده اندکه قبال وقت خود را با ديگر انواع رسانه ها پر می کردند به سمت رسا   

برای طراحی و توليد ”دانشکده سينما و تلويزيون دانشگاه کاليفرنيای جنوبی “ ميليون دالر به 8اهدای " بازی های جدی
در واقع تخصيص چنين اعتبار قابل توجهی     . ی باشددوره تحصيالت تکميلی روايت و داستان سرائی با استفاده از بازی ها م

 .بازی ها افزوده می شود"  دانشگاهی -اعتبار و وجهه فکری  "حاکی از آن است که هر روزه بر ميزان  
•VR فنآوری کليدی آموزش در قرن جديد :مجازی واقعيت


