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 چکيده 
شدن مددارات  ب کوچکالکترونیک مولکولی تا حد بسیار زیادی موج

هدا،  هدای نهفتده در پدروت ین   قابلید   ایدن ماالده  شدود  در  رایانه مدی 

رآینددها و  برای فزیستی بررسی می شود که های ولکولها و مباکتری

گیدرد  الکترونیدک   مدورد اسدتفاده قدرار مدی    های الکترونیکی پردازش

شناسدی تمرکدز   های تلفیای دو علد  رایانده و زیسد    بر جنبه زیستی

کده قلمدرو تدازه در     این مااله نگاهی به پردازش زیستی داردیابد  می

ار سعی شده اس  تا مفاهی  و اهمید   در این نوشتعلوم رایانه اس   

در و های کاربردی الکترونیک زیستی و پردازش زیستی بیدان شدود    

هدای  عنوان پدروهه تقایاداتی و سدامانه    23 ادامه به بررسی و معرفی

 یافته در مورد الکترونیک و پردازش زیستی پرداخته می شود توسعه

 

 واژه های کليدی
 ، مقاسبات موازیبیوالکتریکی، الکترونیک زیستی، پردازش زیست

 

 مقدمه
مولکولی، ابزارهای در این مااله به توصیف و بررسی الکترونیک زیس 

های جدید در پردازش زیستی چنین پیشرف تلفیای و ه 

ها و ابزارهای الکترونیکی در آینده از پردازی   بسیاری از رایانهمی

شناسی و یا یس ز موادی تشکیل خواهد شد که برگرفته از طبیع  و

 مله  از آن باشند  

کاری، و بازیابی الکترونیک مولکولی در واقع شامل رمزگذاری، دس 

حاضر مولکولی اس   درحالاطالعات در سطح مولکولی یا درش 

تولید مدارات مجتمع از طریق فرآیندهای لیتوگرافی مواد حجی  

 گیرد صورت می

ای اس  که در فصل مشترک تهرشای میانالکترونیک مولکولی حوزه

شیمی، مهندسی برق، مهندسی اپتیک و علوم نانو قرار دارد  

کاری، و بازیابی رمزگذاری، دس شامل الکترونیک مولکولی در واقع 

حاضر درحال مولکولی اس  اطالعات در سطح مولکولی یا درش 

 لیتوگرافی مواد حجی  از طریق فرآیندهای تولید مدارات مجتمع

تا حد بسیار زیادی موجب    الکترونیک مولکولیگیردت میصور

 جدیدیهای شود و امیدبخش روششدن مدارات رایانه میکوچک

ذخیره حجمی  عملیات مخابراتی، سیگنال،سریع برای پردازش 

های خطی و غیر ها و حافظههای عصبی نوین، و دستگاهها، شبکهداده

  [1]اس  خطی

فردی که در جریان تکامل طبیعی  به نقصرهای مبا توجه به ویژگی

های آلی پدیدار گشته اس ، و نیز با درنظدرگرفتن در مولکول

اصدالح آنها در اختیار ما  امکاناتی که مهندسی هنتیک برای کنترل و

ای بسیار پویا و غنی و مولکولی عرصهداده، الکترونیک زیس قدرار 

  [2 ,1]نویدبخش اس  

 

 الکترونيک زيستي
هدای نهفتده در   الکترونیک زیستی، فناوری ندوینی اسد  کده قابلید     

ینددها و  آفر بدرای هدای زیسدتی را   هدا و مولکدول  ها، بداکتری پروت ین

ی هایگیرد  قسم  اعظ  فعالی خدم  میهای الکترونیکی بهپردازش

، هدا بدوده  مبتنی بدر پدروت ین  ابزارهای الکترونیکی  که سرآغاز توسعه

ر زمدان جندس سدرد صدورت     وروی سدابق و د توسط دانشدمندان شد  

  پذیرفته اس 

  رودوپسینباکتریو 

تواند در ای باکتری گیاهی اس  که میرودوپسین گونهد   باکتریو

زارها، دماهای تدا صدد و   شرایط سخ  مقیطی، ازجمله در نمک

به زندگی خدود ادامده   چهل درجه سلسیوس، و نیز در نور شدید 

های کتریو رودوپسین نمودها و جلوهفرآیند تبدیل نور در با  دهد

تدوان آنهدا را بدرای کاربردهدای مختلدف      گوناگونی دارد کده مدی  

  [4 ,2] فناورانه مورد استفاده قرار داد

 بعدیهای هولوگرافیک و سهحافظه 

بایسد  تدوان   بعدی اپتیکی در اصدل مدی  ظرفی  یک حافظه سه

باشدد،  سومی از ظرفی  یک دیسک نوری دوبعدی با همان ابعاد 

 باشد گیر میچش برابر اس  د که  033ین مادار اما در عمل، ا

 پذیرهای شرک ها و پردازندهحافظه 

شدود کده یدک    هایی گفته مدی پذیر به حافظههای شرک حافظه

گیدری  گیرند و بدون بهدره مجموعه داده ورودی )یا تصویر( را می

ی یدافتن  از پردازنده مرکزی، تمام اطالعات ذخیدره شدده را بدرا   

ای که بدا اطالعدات ورودی مطاباد  داشدته باشدد      مجموعه داده

 کنند جستجو می

 شبکیه مصنوعی 

شدوند،  ها سداخته مدی  وسیله پروت ینهای مصنوعی که بهشبکیه

توان آنهدا را  حساسی  بسیار زیادی نسب  به حرک  دارند و می
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دین رسانای حساس به بار الکتریکی همراه کرد و ببا مدارات نیمه

  [3]وسیله به قدرت تفکیک )رزولوشن( باالتری دس  یاف 

 

 پردازش زيستي

زیستی  گرهایها یا پردازشکارگیری سامانهشامل به پردازش زیستی

های مقاسباتی جدید منزله الگو، الهام یا امکانی برای توسعه فناوریبه

های و یا قلمروهای تازه در علوم رایانه اس   پردازش زیستی بر جنبه

یابد و با مواردی از شناسی تمرکز میتلفیای دو عل  رایانه و زیس 

ها گری( سلولاین قبیل سروکار دارد: خواص مقاسباتی )یا پردازش

کمک کننده(، فرآیندهای مقاسباتی به)مثال مدارات هنتیکی تنظی 

DNA های منطای ، گیDNA های مصونی  یا سلولی، سامانه

ای، زندگی مصنوعی، های رایانهابله با حمالت ویروسها برای مارایانه

  [6 ,5] های تکاملی و هنتیکیهای عصبی مصنوعی، و الگوریت شبکه

رایانه زیستی یا تراشه زیستی در واقع به رایانه یا سامانه دارای 

شود که از یک ارگانیس  زنده ساخته شده باشد  ای اطالق میتراشه

ای مبتنی بر های رایانهکه فناوری عموما اعتااد بر این اس 

شناسی، فاط در مورد مسایل بسیار خاص و مقدودی کارآیی زیس 

ها بسیار گسترده و های بالاوه این فناوریکه توانمندیدارند، درحالی

عنوان یک جزء به DNAگیری از ناشناخته اس   برای نمونه، بهره

وری انرهی یک رهشود تا بهگر( موجب میمقاسباتی )یا پردازش

تر تر و قدرت ذخیره داده یک تریلیون برابر بیشمیلیون برابر بیش

ای برای العادهچنین توان خارقه  DNAکمک گردد  پردازش به

دهد؛ مقااان زمان و موازی در اختیار ما قرار میانجام فرآیندهای ه 

)مثل حاضر درصددند تا این قابلی  را برای مااصدد گوناگون درحال

زمان و ای که نیازمندد انجام عملیات ه حل مسایل پیچیده

   [7]خدم  بگیرند یمی حافظه هستند( بهکارگیری ماادیر عظبه

های زیستی جدید را د عالوه بر هزینه پایین مزایای گوناگون فناوری

 صورت زیر خالصه کرد:توان بهو ابعاد فشرده د می

 های کنندهاایسه میان ذخیرهبعدی: در یک محافظه اپتیکی سه

بینی  که های نوری دوبعدی، میها و دیسکبعدی دادهسه

تر در بعدی، اطالعات را با حج  چندین برابر بیشهای سهحافظه

 نمایند ای با همان ابعاد سابق ذخیره میمقفظه

 های مولکولی زیستی پردازش و تبادل امکان پردازش موازی: رایانه

توانند ماادیر نهند و میپرسرعتی را در اختیار می اطالعات بسیار

 زمان ذخیره کنند  طور ه ها را بهعظیمی از داده

  رواداری )تلرانس( باال نسب  به تابش الکترومغناطیسی و پرتوهای

هایی مثل گرفتن خواص شیمیایی باکتریخدم کیهانی: به

باکتریو رودوپسین موجب کاهش وابستگی به الکترونیک 

ای، های رایانهشود و در نتیجه برای سامانهرساناها مینیمه

های الکترومغناطیسی ها و پالستری در ماابل تابشمقافظ  بیش

   [4]آیدوجود میبه

 های جدید نسب  به رطوب  خارجی پایداری طبیعی: این رایانه

ور کرد ها در درون آب غوطهتوان آنها را ماهاند و میغیر حساس

  های موجود در آنها ایجاد شودادهکه خللی در داین بدون

الکترونیک زیستی عرصه نوظهوری اس  و نویدبخش ابزارهای زیستی 

تر و تر، سریعاس  که سبک کاربردیو تلفیای نوینی برای مااصد 

  [6]گر کنونی باشندهای پردازشتر از دستگاهارزان

 

افتاه در ماورد   يهاای توساعه  های تحقيقاتي و ساامانه پروژه

 الکترونيک و پردازش زيستي

 های دارپاپروهه 

o های متقرک چندکارهروبوت 

اس  که  DSOرشد های تقایااتی روبهاین برنامه از جمله زمینه

رشته ای و چندشاخه، و با تاثیرات گسترده و صورت یک طرح میانبه

مدت برای کاربردهای مرتبط با امنی  ملی در حال فعالی  طوالنی

های زیر، مادمات علمی و اصول اس   این برنامه با تمرکز بر حوزه

 آورد:ها را فراه  میالزم برای توسعه روبوت

های مله  از طبیع  : شامل طراحی و ساخ  دستگاهتقرک پویا

انرهی و زیستی برای نمایش تقرک چندمنظوره، پویا، کارآمد، ک 

مثل پیمودن  های حرکتیخودکار که موجب تقولی در قابلی 

ها و ها( مختلف، باالرفتن از صخرهعوارض طبیعی )پستی و بلندی

گرفتن و حفرکردن چنسها، پریدن و جهیدن، و بهها و درخ دیواره

توان های زیستی میگیری بهینه از سامانهعالوه با بهرهگردد  بهمی

های گوناگون طراحی کرد؛ هایی برای حرک  در مقیطدستگاه

توان برای شنا در آب نیز استفاده در خشکی می "پا"ان مثال از عنوبه

 کرد 

سازد مطالعه رفتار جانوران و بررسی حرکات آنها ما را قادر می :رفتار

تا با درک بهتر فرآیندهای خودکار و غیر ارادی و نیز نقوه تقرک در 

تری دس  پیدا کنی   های بیشهای گوناگون، به توانمندیمقیط

چون: دریانوردی و حرک  در آب، هایی ه ها و قابلی دیتوانمن

یابی و ردگیری پیمودن عوارض خشکی، فرود بر روی سطح، مکان

  هدف، و وظایف جمعی مثل فعالی  زنبورها در کندو

یابی به مااصد کردن تقرک و رفتار، دس یکپارچه سازی:یکپارچه

سازد؛ ر میپذیشناسی و طبیع  امکانخاص را بر مبنای زیس 

ها، عبور از موانع عمودی و پیمودن چون: پیمودن شیبمااصدی ه 

  [6]سایر عوارض ناهموار و مختلط

o  مولکولیموتورهای زیس 

هایی طبیعی هستند که انرهی مولکولی نانوماشینموتورهای زیس 

حال از لقاظ نمایند و درعینشیمیایی را به انرهی مکانیکی تبدیل می

های ساخ  دس  بشر کرد، در ماایسه با موتورها و ماشینابعاد و عمل

باشند  هدف اصلی این برنامه، تاوی  و تعمیق شناخ  نظیر میبی

مولکولی و سپس نسب  به اصول بنیادی دخیل در موتورهای زیس 

کارگیری این شناخ  در ساخ  ابزارهای سودمند و با ابعاد به
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العه بر روی موتورهای گوناگون اس   این هدف با بررسی و مط

 گردد تالیدشده از طبیع  مقاق میمولکولی طبیعی و 

دارپا امیدوار اس  که بتواند در انتهای این برنامه، به تولید چندین 

تر بر روی نایل شود  تالش و تقایق بیش نمونه آزمایشگاهیپیش

های تواند به طراحی و ساخ  سامانهموتورهای زیستی می

داشته باشند  ترکیب و نظیری منجر شود که کارکرد بی اییافتهتقول

های میکروالکترونیکی  ادغام مناسب موتورهای زیستی با نانوسامانه

الکترونیکی را رق   های تلفیای زیس نسل کامال جدیدی از ماشین

چون های مختلفی ه توان آنها را در زمینهخواهند زد که می

  [2]کار بردسازی بهو فعال بندی، حسگری، ذخیره انرهیطباه

o های ترکیبی زیس  د اپتیکیسامانه 

گذاردن نمایشاپتیکی، بههای ترکیبی زیس هدف از برنامه سامانه

کمک شیمی مواد و ساختار مواد اس   این های اپتیکی بهقابلی 

عنوان برنامه درصدد اس  که به بازتولید ترکیبی این اجزا به

های بهبودیافته مله  از طبیع  با تواناییهای نیرومندی سامانه

ویژه از جمله مواردی که قرار اس  در این برنامه طراحی و بپردازد  به

شناسی با میدان دید قابل ساخته شود، یک عدسی مله  از زیس 

کنترل و پویا و نیز یک سامانه عدسی دارای حفره )همانند حفره 

توان در توسعه ها میچشمی در جانداران( اس   از این پیشرف 

ها در طبیع  موجود های اپتیکی استفاده کرد  نمونه این سامانهسامانه

توان به عدسی شفاف موجود در چش  ماهی عنوان مثال میاس ، به

اند و ضریب شکستی ای فشردهطور قابل مالحظهاشاره کرد که به

را میسر متغیر دارند که میدان دید وسیع، و کنترل خطای دید کروی 

 کند می

o مولکولیها و نانوابزارهای زیس نانوسامانه 

های تلفیای زیستی و غیر کارگیری فناوریهدف از این برنامه به

های زمان و مستای  سیگنالزیستی در ابعاد نانو برای تبدیل ه 

های بیولوهیک های الکتریکی اس   سامانهمولکولی به سیگنالزیس 

توانند و کارآیی باالیی که دارند، می گریتخابی  و قدرت انبا حساس

های حساس و پیچیده گوناگون مورد استفاده قرار خوبی در سامانهبه

های حسگری و ها دارای بخشگیرند و معموال تمام این سامانه

های که تاکنون تالشسازی هستند  درحالیپردازش و فعال

های حسگری طبیعی صورت پذیرفته گیری در درک سامانهچش 

چنان سلولی ه های پردازش سینگال دروناس ، لیکن سامانه

 موضوع تقایاات بیشتر هستند 

مولکولی تلفیای های و ابزارهای زیس هدف این برنامه توسعه سامانه

فرآیندهای حسگری برای انجام شناسی ز واحدهای زیس اس  که ا

حال مدارات سیلیکونی را نیز برای پردازش کنند و درعیناستفاده می

  گیرند خدم  میسینگال به

o مولکولیهای زیس سازی میکروسامانهشبیه 

پارچه زیستی و شیمیایی موجب افزایش های یکمیکروسامانه

ها کردن تقلیلارآیی، بازده و ادارهگیری در سرع ، حساسی ، کچش 

یابی به گردند  دارپا برای دس های شیمیایی و زیستی میو پردازش

های مجتمع برای کارگیری میکروسامانهماصود نهایی خود در زمینه به

حسگری و آشکارسازی عوامل شیمیایی و زیستی نیازمند اس  تا 

مناسبی میان  تعامل ای به طراحی این حسگرها بپردازد کهگونهبه

ها برقرار باشد  فعالی  اصلی شناسی و مهندسی در این سامانهزیس 

مولکولی بر توسعه ابزارهای های زیس سازی میکروسامانهبرنامه شبیه

های ای متمرکز اس  که ادغام و اجتماع پدیدهپیشرفته طراحی رایانه

، و MEMS های الکترونیکی، فناوریمولکولی را با فناوریزیس 

توان به صورت یک نماید  این ابزارها را میفناوری فوتونیکی میسر می

 رابط تکنیکی میان حسگرها و انسان در نظر گرف  

 شرک  استورمینس مدیا 

o حافظه سه بعدی اپتیکی پروت ینی 

کارگیری پروت ین هایی در بهاین شرک  توانسته اس  به موفای 

بعدی اپتیکی دس  پیدا کند  سهباکتریو رودوپسین در یک حافظه 

فوتونی توان با استفاده از یک پردازش تککمک این حافظه میبه

تر از متوالی، عملیات موازی خواندن و نوشتن را با بازدهی بسیار بیش

نمونده حاضدر یک پیشهای موجود انجام داد  درحالروش

 تدده اس  برداری قرار گرفآزمایشدگاهی تهیه شددده و مدورد بهدره

   شرکIMEC 

o سازسامانه مکعبی ذخیره 

این شرک  موفق به ساخد  یک سامانده مکعبی شدده اس  که در 

اندازه یک سانتیمتر مکعب بعددی به سداز سهواقع یک ذخیره

های مخابراتی صورت اختصاصی برای تقول سامانهباشد و بهمی

مصرف ه ک سی  انجام شده اس   این سامانالکترونیکی بیزیس 

گر رادیویی گر دیجیتال و یک پردازشبعدی که از یک پردازشسه

سیگنال تشکیل یافته اس ، دارای کاربردهای گوناگونی در انواع 

گرهای وضعی  بدن انسان و یا سی  مثل نمایشتولیدات بی

باشد  گام بعدی در این پروهه، گرهای اطالعات مقیطی مینمایش

سی  و قابل پوشش اعالم وضعی  های بیدستگاهادغام این سامانه با 

 بدنی اس  

این سامانه مینیاتوری دارای یک میکروکنترلر تجاری، یک فرستنده د 

گیگا هرتزی، و یک آنتن دوقطبی اس  و از  9.2سی  گیرنده بی

ای تشکیل شده اس  که هریک دارای یک فشردهه های بهالیه

توان برای این سامانه چنین میعملکرد ویژه در سامانه هستند  ه 

سی ، حسگری، کاربردهای گوناگونی مثل پردازش، مخابرات بی

  [2 ,1]پاالیش برق و     تعریف کرد

 )آزمایشگاه ملی آوک ریج )ایاالت متقده 

o ساخ  باتری نوری طبیعی 

گروه تقایاات نانوبیوتکنولوهی در این آزمایشگاه توانسته اس  برای 

ولتاه حاصل از یک مرکز واکنش فوتوسنتزی را نخستین بار، فوتو

گیری نماید  مرکز واکنش فوتوسنتزی که یک باتری نوری اندازه

ورد، دارای ابعادی در حدود پنج نانومتر اس   این طبیعی به شمار می
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نیروگاه کوچک طبیعی در واقع یک ساختار ویژه مولکولی در گیاهان 

اندازد و به انرهی دام میسبز اس  که انرهی نور خورشید را به 

نماید  این گروه تقایااتی پیش از این، این مراکز الکتریکی بدل می

واکنشی را به عنوان دیودهایی در ابعاد نانو مورد استفاده قرار داده بود  

های اخیر گروه یاد شده در زمینه این نتایج به همراه پیشرف 

ای دستیابی به ابزارهای نانوالکترودهای فلزی، رویکرد بسیار خوبی بر

الکترونیکی مولکولی مله  از طبیع ، و نیز منابع انرهی فوتوولتاییکی 

  [1]باشدبسیار سبک می

 )دانشگاه ویسکانزین د مدیسون )ایاالت متقده 

o مدارهای زیس  د الکترونیکی 

گروهی از دانشمندان دانشگاه ویسکانزین د مدیسدون واقدع در ایالد     

ای در مونتدداه گیددری از رویکددرد تددازها، بددا بهددرهکالیفرنیددا در آمریکدد

های ساده باکتریایی را با موفاید  کامدل در   های نانومتر، پیلماشین

ساخ  مدارات زیس  د الکترونیکی بسیار کوچک به کار گرفتده اندد     

 برداری رسیده اس  به بهره اکنونه این پروهه 

بی که دارد، های خواهمی  این کار از این روس  که با قابلی 

هایی در ابعاد اتمی را برای متخصصان تواند کار ساخ  ماشینمی

توان به عنوان نانوفناوری بسیار ساده کند  همچنین از این طرح می

پایه و اساسی برای تولید رده جدیدی از حسگرهای بیولوهیک 

  استفاده کرد

 )موسسه الکترونیک کوانتومی )آلمان 

o بی در ساخ  مدارات مجتمعهای عصسلول به کار گیری 

شدود،  هایی که در زمان کنونی هدر روزه تولیدد مدی   حج  عظی  داده

نیازمند پردازش پرقدرتی از ایدن اطالعدات پیچیدده اسد   موسسده      

الکترونیک کوانتومی وابسته بده دانشدگاه ای تدی او زوریدغ مشدغول      

کردن ای در همین زمینه اس   در این پروهه، با وارد فعالی  در پروهه

هایی با بازده بسیار بداال بدرای   های طبیعی، امکان ساخ  بخشنورون

هدای  پردازش موازی اطالعات فراه  آمده اسد  کده کدارآیی تراشده    

 دهد میکروالکترونیکی را به میزان چشمگیری افزایش می

ای از هدای بده صدورت آرایده    ای از سدلول در پروهه مدذکور، مجموعده  

ند تا در نهای  برای تقریدک الکتریکدی و   شوالکترودها رشد داده می

هدای  های سلولی به کار گرفته شدوند  مددارات، بخدش   نیز ثب  پاسغ

ها همگدی بدر روی یدک    کنندهالکترونیکی پردازش سیگنال، و کنترل

ها آیند  تغذیه سلولدر می ICشوند و به قالب یک مجتمع میتراشه 

ای هدای ریزشداره  ندال های شیمیایی الزم، از طریق کاو تامین مقرک

  [7]پذیردویژه انجام می

 

 

 

 بندیگيری و جمعنتيجه
 ترتر، سریعتر، سبکچکچون کوهایی ه آینده از ویژگی هایسیست 

توسعه های قبلی برخوردار خواهند بود  هویژه هوشمندتر از نمونو به

موجب  DNAولی و پردازش کوانتومی و سریع الکترونیک مولک

العاده سریع ظهور هایی با قدرت پردازش فوقه رایانهخواهد شد ک

 روند کار میبه مختلفیابند که برای مااصد 

 های زیستی ونویدبخش توسعه سیست  ن الکترونیک زیستیبنابرای

تر و تر، سریعاس  که سبک پارچه جدیدی برای مااصد مفیدیک

ماهی  های کنونی خواهد بود  با توجه به تر از دستگاهارزان

چون برق، گیری از متخصصین مختلف ه ای این حوزه بهرهرشتهبین

شیمی، اپتیک، بیوتکنولوهی، بیولوهی و نانوتکنولوهی جه  پیشبرد 

امید اس  در  رسد نظر میهای تقایااتی مربوطه ضروری بهبرنامه

 ها و تقایاات پرداخته شود کارهای آینده به بررسی موردی پژوهش
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