
 کنند تکنولوژی جدید که آینده جهان را متحول می ۲۵

 

جهان با  ندهیچه نه، آ دیبوده است. چه باور کن نیریش الیخ کیتنها  نیکه تا قبل از ا ییاهایشدن تمام رو یواقع یعنی دیجد ینولوژتک

 کیبا ضربه  نکهیا ای م؛یرا داشت ییفضا نهیسف کیبا  خیسفر به مر یایرو یدگرگون خواهد شد. همه ما در کودک دیجد یها یتکنولوژ

که چوب  ستین بیخواهد بود. عج ریپذ امکان خیسفر به مر ندهی. احتماال تا چند سال آمیرا برآورده کن مانیزوهاآرهمه  ییچوب جادو

از راه  یتکنولوژ ندهیو باالخره آ ستین ریهم د یلیروزها خ نیجامه عمل بپوشاند. به هر حال ا مانیاهایروز به همه رو کیهم  ییجادو

 .رسد یم

عالقه  ایروز دن یها یکه به فناور یو هم افراد عاد کنند یم تیفعال نهیزم نیکه در ا یافراد یهم برا یدرباره تکنولوژ قیو تحق مطالعه

و انواع  ندهیسال آ ۲۰-۱۰ یایتا دن دیبا ما همراه باش نده،یآ یها یو فناور ها یدرک بهتر تکنولوژ یجذاب است. برا یلیدارند، خ

 :مینیرا با هم بب آندر  یتکنولوژ

 هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ در صدر جدول تکنولوژی آینده .۱

 

ها مانند انسان فکر کنند  ها و ماشین شود که ربات است. هوش مصنوعی باعث می  سازی هوش انسان در ماشین شبیه (AI) هوش مصنوعی

ها شبیه  کم به انسان ها کم شوند و هوش آن تر می ها هستند که هرروز باهوش هوش مصنوعی ربات  و کارهای او را تقلید کنند. مثال ساده

های مرتبط با ذهن انسان مانند یادگیری و حل مسئله  شود. هوش مصنوعی در هر ماشین و تجهیزات الکترونیکی که از ویژگی می

 .شود برخوردار باشد، استفاده می

ترین  کی از پیچیدهماشین لرنینگ یکی از کاربردهای هوش مصنوعی است و به عنوان پیچیده ترین تکنولوژی جهان یا حداقل ی

دهد به طور خودکار یاد بگیرند و مانند یک انسان هر روز به  ها اجازه می شود. این تکنولوژی به ماشین های جهان امروز شناخته می فناوری

یری ریزی انسان است. یادگ انگیز ماشین لرنینگ افزایش یادگیری بدون دخالت و برنامه دانش و علم خود اضافه کنند، قسمت شگفت

ها و اطالعاتی که  ها دسترسی پیدا کنند. داده توانند به داده هایی که می کند؛ برنامه ای تمرکز می های رایانه ماشینی روی توسعه برنامه

 .بگیرد، نوآوری داشته باشد و کسب و کارها و به طور کلی جهان را دگرگون کند  تواند تصمیم می



تر از  شود. در حقیقت هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ مانند یک کودک نوپا هرروز بیش بیشتر میروز   های ماشین لرنینگ روز به قابلیت

کند. عالوه بر این ماشین لرنینگ و هوش  گیرند. افزایش یادگیری و توانایی این تکنولوژی جدید، جهان را دگرگون می قبل یاد می

 .ستندها ه مصنوعی مثل یک موتور محرک برای پیشرفت سایر تکنولوژی

هایی است که در دهه آینده خواهیم دید. هوش مصنوعی نیروی محرکه بسیاری از  هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ، منبع اکثر نوآوری

 .ایم ها اشاره کرده تحوالت و برخی از مواردی است که در ادامه این مقاله به آن

 کند اینترنت اشیا تکنولوژی آینده را یکپارچه می .۲

 

ها از طریق یک شبکه بی  ه جمع آوری و انتقال دادهشود که قادر ب به سیستمی از اشیای متصل به اینترنت گفته می  (IoT)اشیا اینترنت

 اجازه ها دستگاه به اشیا اینترنت. است نهایت بی تقریبا اشیا اینترنت در …سیم و بدون دخالت انسان هستند. امکانات شخصی، تجاری و 

 .کنند تر آسان را زندگی هم همکاری با و شده متصل هم به که دهد می

ای نه چندان  شما و تمام وسایل آن در آینده  شوند. کافی است نگاهی به اطرافتان بیاندازید. خانه بیشتر می های هوشمند هرروز دستگاه

ها و هرآنچه که فکرش را  ، لباسهوشمند مزارع .ای کوچک از تکنولوژی جدید است تنها نمونه هوشمند  خانه شوند. البته دور هوشمند می

 .کنید در آینده نزدیک به اینترنت متصل خواهند شد نمی

کند. این موضوع  گیری رشد می آوری و انتقال داده هستند و اینترنت اشیا در آینده به طرز چشم طور پیوسته در حال جمع ها به دستگاه

 .شود ها مثل رشد هوش مصنوعی و بیگ دیتا هم می الوه بر پیشرفت اینترنت اشیا، باعث پیشرفت تکنولوژی در سایر زمینهع

 

های هوشمند، دستیارهای دیجیتالی،  های هوشمند، یخچال ها و صنایع مختلف کاربرد دارد. لباس این فناوری در خانه، محل کار، کارخانه

 .اند و احتماال در آینده هم رشد بیشتری خواهند داشت سنسورها و تجهیزات متصل به اینترنت خیلی بیشتر از قبل پیشرفت کرده

ها را تجزیه و  توانند داده های هوشمند می شود و دستگاه های آینده به هوش اشیا تبدیل می ت بدانید که اینترنت اشیا در سالجالب اس

شود. یکی از کاربردهای اصلی اینترنت اشیا و هوش  تحلیل کنند و به طور مستقل تصمیم بگیرند. در نهایت دخالت انسان خیلی کمتر می

 .است هوشمند های خانه رمصنوعی د
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 از لباس های هوشمند تا ساخت انسان فرامرزی، آینده تکنولوژی به همه جا نفوذ خواهد کرد .۳

 
ای که در ابتدا به عنوان ردیاب و برای تناسب اندام مورد استفاده قرار گرفت، اکنون تمام صنعت مد و پوشاک را در بر  تکنولوژی اولیه

چندانی با واقعیت ندارد: در آینده   ای را در این باره مطرح کرده است که در حال حاضر فاصله فرضیه مد صنعت پژوهی آینده .گرفته است

 .کنند تر و کارآمدتر کمک می تر، ایمن ها به بهبود عملکرد انسان و زندگی سالم سنزدیک لبا

ها  ها و ترکیب انسان کند که بشر با ادغام ژن دست آورد تکنولوژی جدید نیست. پیشرفت تکنولوژی تا جایی ادامه پیدا می  اما این همه

 .های عظیم یا انسان فرامرزی بشناسیم ده به اسم انسانبتواند موجودات جدیدی خلق کند. موجوداتی که ممکن است در آین

 بیگ دیتا و آنالیز پیشرفته اطالعات .۴

 
ها )با ساختار و بدون ساختار( با سرعت  تکنولوژی بیگ دیتا یک وضعیت خاص است؛ وضعیتی که یک حجم باورنکردنی و متنوع از داده

 کنند؟ و تکنولوژی آینده کمک می تجاری هوش ها چگونه به پیشرفت تکنولوژی، زیاد در حال رشد هستند. اما این داده
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 ماشین و مصنوعی هوش های تکنیک از استفاده با اغلب که پیشرفته، بسیار های داده تحلیل و تجزیه –ها  توانیم به کمک آنالیز داده ما می

 توان می این بر عالوه. کنیم حل و کرده درک را ممکن غیر مسائل از بسیاری و پیچیده و ساختار بدون های داده –شود  تقویت می لرنینگ

 .کرد استفاده تجاری استراتژیک های حرکت و بهتر گیری تصمیم برای از آنالیز داده های کالن

 بالکچین و تحول در تجارت آینده .۵

 
ثبت دیجیتالی معامالت تجاری است. این تکنولوژی جدید در حال حاضر  بالکچین :شود بالکچین به زبان ساده در یک جمله خالصه می

بسیار بیشتر است. در واقع آینده شود؛ اما کاربردهای تجاری بالکچین آن  برای ثبت معامالت ارزهای اینترنتی مانند بیت کوین استفاده می

 .تجارت جهان تا حدود زیادی به این تکنولوژی وابسته است

شود که این سیستم کامال ایمن  تواند چیزی را در آن تغییر دهد. این موضوع باعث می ها است که کسی نمی ای از داده بالکچین زنجیره

معامالت امن و مطمئن هستند. به همین دلیل احتماال در آینده صنایع بیشتری  پذیر نیست و ها هم در بالکچین امکان باشد. کنترل داده

ها است و  العاده برای ذخیره ایمن، احراز هویت و محافظت از داده کنند. تکنولوژی جدید بالکچین یک روش فوق از بالکچین استفاده می
ی تجارت را متحول کند. ها تواند بسیاری از جنبه العاده را در معامالت ایجاد کرده است. فناوری خاصی که می فوق دیجیتال تحول یک

 .به لطف بالکچین بسیار قابل اعتماد است اقتصاد آینده عالوه بر این

 اطالعات آنالین ذخیره رایانش ابری، آینده تکنولوژی .۶
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تواند به کمک  اطالعات شما می  برای ذخیره اطالعات با هر حجمی دیگر نیازی به فلش مموری یا سایر منابع ذخیره داده ندارید. همه

توانید در هر جای دنیا و هر سیستم دیگری به کمک اینترنت بازیابی کنید. اما این موضوع چه  اینترنت ذخیره شود. اطالعاتی که می

 مزیتی دارد؟

ها به طرز  کنند و تجزیه و تحلیل آن ها به صورت آنالین به راحتی انتقال پیدا می ها به کمک رایانش ابری و قابلیت ذخیره داده داده

های تکنولوژی را به سطح جدیدتری  ها به صورت هوشمند( بسیاری از پیشرفت شود. رایانش ابری )تجزیه داده تر می گیری آسان چشم

 .وری بیشتر و کاهش قابل توجه هزینه است از دید کسب و کارهای آنالین به معنای بهبود همکاری، بهرهرساند. رایانش ابری  می

 تکنولوژی خودش را تغذیه می کند. فناوری، فناوری بیشتر را ممکن می سازد. الوین تافلر

 واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دنیای واقعی را احاطه خواهند کرد .۷

 
توانند محیطی ورای جهان واقعی را در یک محیط سه بعدی مصنوعی با  ای است که افراد می شبیه سازی رایانه (VR) واقعیت مجازی

 .هز به سنسور تجربه کننداستفاده از دستگاه های الکترونیکی مانند عینک مخصوص با صفحه یا دستکش مج

 عینک بدون شما. کند می استفاده واقعی دنیای اشیای با ترکیب در …از اطالعات به صورت متن، تصویر، صوت و  (AR) واقعیت افزوده

و  ندارد واقعیت که حالی در کنید، حس خود کنار در و ببینید را طبیعی نمای یک حتی یا و نوشته یک میز، یک است ممکن سنسور یا

 !های تخیلی دوران کودکی تنها به کمک تکنولوژی ظاهر شده است. چیزی شبیه به داستان

کنید. هیچ  ترکیبی یعنی اینکه شما پس از این در خیاالت خود زندگی می، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی واقعیت ترکیب سه تکنولوژی

چیز به کمک این سه تکنولوژی جدید در جهان شما غیر ممکن نیست. جهانی دیجیتالی که بشر در آینده نزدیک به طور کامل در آن 

یکی از کاربردهای جذاب  .کند کمک می کسب و کار شما هم دیجیتالی برندسازی العاده جذاب به شود. این تکنولوژی فوق غوطه ور می

 کند.  این دو تکنولوژی در متاورس یا دنیایی است که در آینده توسعه زیادی پیدا می
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  دوقلوهای دیجیتالی، همزاد هوشمند در آینده تکنولوژی .۸

 
است. این تکنولوژی جدید به ما این امکان را دوقلوی دیجیتالی یک نسخه دیجیتالی از یک جسم، محصول، فرآیند یا اکوسیستم واقعی 

دهد تا تغییرات و تنظیماتی را که ممکن است روی جسم واقعی بسیار گران یا پرخطر باشد، به راحتی آزمایش کنیم. عالوه بر این  می

تا پیش از این به دلیل پر خطر ها خواهد شد. نتایجی که  باعث تحول و دستیابی به نتایج بسیار جالبی در رابطه با انسان و سایر پدیده

 .ها وجود نداشته است بودن، امکان تست کردن آن
 

 با سرعت نور ارتباط برقرار کنید : ۶Gو  ۵Gاینترنت  .۹

 
تر و پایدارتر، که برای  تر، دقیق یک اتصال جهانی سریع آینده تکنولوژی به اینترنت ارتباط زیادی نیاز دارد. نسل پنج و ششم اینترنت یعنی

متحول کردن دنیا به وجود آمده است. اما این تکنولوژی جدید تنها به معنای راحتی بیشتر برای تماشای فیلم یا استفاده روزمره از 

 .شود ها می ههای مجازی نیست. اینترنت پرسرعت در آینده باعث پیشرفت تکنولوژی در بسیاری از زمین شبکه



های بیشتر و حجم بیشتر داده باعث پیشرفت اینترنت اشیا، بیگ دیتا و ماشین لرنینگ خواهد شد. عالوه بر  به عنوان مثال اتصال دستگاه

 در اطالعات انتقال باالی سرعت. شد خواهد بیشتر شدت به اینترنت ششم و این امنیت و حریم خصوصی افراد با گسترش نسل پنجم

تر خواهد  تر و پیشرفته العاده سریع کند، فوق کند و هر چیزی که با اینترنت کار می تر می قعی، حرکت اتومبیل های خودران را راحتوا زمان

 .توانند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند ، کل دنیا میSpace X شرکت ای ماهواره اینترنت شد! احتماال با گسترش

  ، پیشرفت تکنولوژی از گذشته تا امروزژنومیک و جهش ژنتیکی موجودات زنده .۱۰

 
های باورنکردنی در درک ما از ژنوم انسان ایجاد کرده است. آینده تکنولوژی در حال  ها، جهش پیشرفت در محاسبات و تجزیه و تحلیل

های  بیماریتواند منجر به بهبود سرطان یا سایر   که می DNA های تغییر در ساختار ژنتیکی موجودات زنده است. مثال اصالح جهش
ها قبل  تواند یک بیماری را مدت دهد و ژنومیک می خطرناک شود. عالوه بر این تشخیص به موقع یک بیماری شانس درمان را افزایش می

 .از بروز عالئم تشخیص دهد

 (cobot) همکاری انسان و ربات در آینده .۱۱

 
ها در آینده نزدیک قادر به خلق آثار  توانند کارهای زیادی انجام دهند. شاید کمی عجیب باشد اما ربات ها به لطف هوش مصنوعی می ربات

یم انتظار داشته باشیم توان های جراحی و موارد دیگر کاربرد دارند. پس می هنری و طراحی خواهند بود. البته در حال حاضر هم در عمل

 .که فرآیندهای خالقانه و هنری در آینده به سمت همکاری بیشتر انسان و ربات حرکت کند
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توانند بدون دخالت انسان به محیط خود  تر از گذشته هستند و توانایی یادگیری دارند، می های امروزی خیلی باهوش از آنجایی که ربات

ای خواهند داشت که  ها همکاری یکپارچه ها و ربات جام دهند. احتماال در آینده در صنایع خاص انسانپاسخ دهند و وظایف موردنیاز را ان

 .شود گفته می ”cobot“ به آن

 

 دهد ها را تغییر می های دیجیتالی، ارتباط انسان پلتفرم .۱۲

 
افراد را  بین نظر تبادل و ارتباط که هایی شبکه. هستند دیجیتال های پلتفرم از هایی نمونه همگی …فیسبوک، اینستاگرام، لینکدین و 

ها  های تجاری در بازار را تغییر داده است و بسیاری از مشاغل سنتی در آینده نزدیک به این پلتفرم اند. این روند مدل ت کرده خیلی راحت

در حال تغییر اقتصاد و تجارت جهانی است و آینده  دیجیتال بازاریابی شوند. مفهومی که امروزه نیز با اسم منتقل شده و دیجیتالی می

 .ها ارتباط زیادی دارد ا این شبکهتکنولوژی ب

کنیم که در آن افراد به سختی چیزی در مورد علم و  ما در جامعه ای کامالً وابسته به علم و فناوری زندگی می

 دانند. کارل ساگان فناوری می

 نظامی  هواپیماهای بدون سرنشین و تغییر آینده .۱۳

اند. اما این تنها  شوند، چهره عملیات نظامی را تغییر داده دور و یا به صورت خودکار کنترل و خلبانی می هواپیماهای هوشمند که یا از راه

مل و نقل، رساندن سریع دارو به بیماران، های جستجو و نجات، اطفا حریق و ح تأثیر هواپیماهای بدون سرنشین نیست. مأموریت

 برای را خودتان است بهتر البته. گیرند می واقعیت رنگ پهپاد تکنولوژی توسط …ها و  های بیماران به بیمارستان جایی نمونه جابه

 .هم در آینده نزدیک آماده کنید خودران های تومبیلا و ها تاکسی

 محاسبات و رایانه های کوانتومی در آینده تکنولوژی .۱۴

های  کند. رایانه محاسبات کوانتومی مبتنی بر اصول نظریه کوانتوم است که رفتار انرژی و مواد را در سطح اتمی و زیر اتمی بررسی می

های  رمزگذاری کنند. اما رایانه ۱و  ۰هایی بر اساس سیستم  توانند اطالعات را در بیت کنیم، فقط می کالسیک که امروزه از آنها استفاده می

 .ومی ساختاری کامال متفاوت دارندکوانت

هایی با قدرت و سرعت غیرقابل تصور هستند. محاسبات کوانتومی قادر است مسائلی را حل کند که تا  کامپیوترهای کوانتومی، سیستم

باشد.  شود که تکنولوژی پیشرفته فعلی ما چیزی شبیه عصر حجر پیش از این غیر قابل حل بوده است. محاسبات کوانتومی باعث می

توانیم اولین رایانه کوانتومی تجاری و بلوغ  است، اما ما می ها محدود شده محاسبات کوانتومی در حال حاضر تا حد زیادی به آزمایشگاه

 .تکنولوژی جدید را در همین دوران و کمتر از ده سال آینده ببینیم
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 چاپ سه بعدی، چهار بعدی و ساخت مواد طبیعی .۱۵

 
چاپ سه بعدی، فرآیندی است که در آن چاپگر سه بعدی با قرار دادن الیه به الیه مواد مطابق با مدل دیجیتالی سه بعدی، اشیای سه 

 .بعدی است ۴بعدی را ایجاد کند. نسل بعدی این تکنولوژی مربوط به پرینترها و اشیا 

های ورودی و خارجی مانند دما، نور یا سایر  بر اثر تأثیر انرژیبعدی فرایندی است که از طریق آن یک شی چاپ شده سه بعدی  ۴چاپ 

 .های محیطی، خود را به ساختار دیگری تبدیل کند محرک

بعدی  ۴اگرچه چاپ سه بعدی ممکن است در مقایسه با سایر تکنولوژی های جدید کمی جا افتاده باشد، اما تکنولوژی چاپ سه بعدی و 
های کاربردی در آینده باشند که جهان را دگرگون خواهد  ای در تکنولوژی آینده خواهند داشت و یکی از فناوری کاربردهای بسیار گسترده

 .کرد

 نانو و علم مواد، خالق اجسام شگفت انگیز آیندهفناوری  .۱۶

ها حدودا  کند. موادی که اندازه آن نانو تکنولوژی بخشی از علم است که روی کنترل و ساخت ماده در مقیاس اتمی و مولکولی تمرکز می

های  کنند، مانند دستگاه فاده میشود که از قطعات کوچک است نانومتر است. فناوری نانو معموال برای ساخت محصوالتی استفاده می ۱۰۰

الکترونیکی، کاتالیزورها و حسگرها. توانایی روزافزون ما در درک و کنترل مواد در مقیاس کوچک باعث تولید مواد و محصوالت جدید در 

 .ددهن انگیزی مانند نمایشگرهای خم شونده که دنیای تولید کاال را به کلی تغییر می شود. محصوالت هیجان آینده می

  ها، تحولی در آینده تکنولوژی  های صوتی و چت بات رابط .۱۷

های صوتی و  کردیم؛ اما در آینده احتماال بیشتر از رابط ها از نوشتن و تایپ کردن استفاده می ما تا امروز برای برقراری ارتباط با ماشین

با مشتریان بسیار مفید است و احتماال کسب و کارهای  برای ارتباط Alexa و Siri ها مثل شود. این ربات ها استفاده می  چت بات

کنند. این موضوع تجربه مشتری را به میزان قابل توجهی  ها و چت بات ها با مشتریان خود ارتباط برقرار می بیشتری با استفاده از این رابط

 .تر خواهد شد دهد و کارهای مختلف خیلی آسان تغییر می



 ای انهتشخیص چهره و بینایی رای .۱۸

 
توانند ببینند،  ها می ها است. در حال حاضر ربات هایی که رشد بیشتری خواهد داشت، تشخیص چهره توسط ماشین یکی دیگر از فناوری

دهد تا جهان  می ها این امکان را صحبت کنند و حتی فکر کنند، پس تشخیص چهره نباید چیز خیلی عجیبی باشد. این فناوری به ماشین

 .پیرامون خود را به صورت بصری تفسیر کنند. این تکنولوژی در موارد امنیتی کاربرد زیادی دارد

  امنیت سایبری و تغییر در آینده تکنولوژی .۱۹

ها  عات و دادهیکی از مشکالتی که با ظهور تکنولوژی و اینترنت به وجود آمده است، کاهش امنیت است. این امنیت بیشتر در زمینه اطال

گیرد. احتماال در  ها در معرض خطر قرار می های آن شوند و داده رو می ای روبه سابقه دهد. خیلی از مشاغل با تهدیدهای بی خود را نشان می

 .آینده کاهش و جلوگیری از تهدیدات امنیت سایبری با موفقیت رشد خواهد کرد

  ها انسان بخش برای وسایل نقلیه خودران و فناوری لذت .۲۰

ها از در اوایل همین دهه یعنی از  ها است که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است؛ اما این ماشین وسایل نقلیه هوشمند و خودران سال

پذیر خواهد بود و  اند. هوشمندسازی انواع اتومبیل، تاکسی، کامیون و کشتی در آینده امکان رشد و توسعه بیشتری پیدا کرده ۲۰۲۰سال 

های بدون راننده وجود دارند؛ اما این فناوری گسترش بیشتری  نوآوری عظیمی انتظار بشر را خواهد کشید. البته در حال حاضر هم ماشین

 !ها نخواهیم دید شوند و دیگر انسانی پشت فرمان اتومبیل متحول می هوشمند های ماشین خواهد یافت. در همین دهه

   کشاورزی مدرن و هوشمند در دنیای تکنولوژی .۲۱

همی از فناوری ها یا حتی حیوانات نداشتند؛ اما باالخره کشاورزی هم س همه مواردی که گفتیم، ارتباطی با خورد و خوراک انسان

باال استفاده  از اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و انواع تجهیزات برای تولید محصوالت ارگانیک، با کیفیت و بازدهی هوشمند کشاورزی .دارد

داخلی،  مدرن کشاورزی .شود ها برای بردات محصوالت و از سنسورهای مختلف برای تجزیه و تحلیل خاک استفاده می کند. از ربات می
 .کنند سالنی و عمودی هر ساله گسترش بیشتری پیدا می

   های پوشیدنی و لنزهای هوشمند در آینده تکنولوژی گجت .۲۲

های الکترونیکی باشد! یکی از  اصال عجیب نیست که تا چند سال آینده لنزهایی روی مردمک چشممان بگذاریم که حاوی تراشه

های  کنند. مانند عینک ها از آن استفاده می های هوشمندی است که انسان یی که در دنیای امروز وجود دارد، گجتها ترین تکنولوژی جذاب

رویم.  های آینده از این هم فراتر می پوشند. اما در سال های هوشمندی که خیلی از افراد جامعه می دار )عینک گوگل( و ساعت دوربین

 !ها کار کنند وابسته نباشند و مستقل از آن ها به تلفن همراه زمانی که این گجت
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 ای جوشی هسته تکنولوژی هم .۲۳

 
تر  افتد. برای اینکه سریع ای اتفاق می جوشی هسته ی در همآورید که دقیقا چه واکنش اید؛ اما به یاد نمی احتماال قبال این اصطالح را شنیده

دهد و باعث آزاد شدن  متوجه شوید باید بگویم که این واکنش همان اتفاقی است که در ستاره منظومه شمسی یعنی خورشید رخ می

 !ای شود. در واقع نقطه مقابل شکافت هسته مقدار زیادی انرژی می

های هیدروژن و ایجاد  آورند. مثال ترکیب اتم شوند و یک هسته سنگین را به وجود می ر با هم ترکیب میت های سبک در این فرآیند هسته
تر از همه اینکه انرژی حاصل از آن  اند تا بتوانند چنین واکنشی را ترتیب داده و مهم های گذشته تالش کرده اتم هلیوم. دانشمندان در سال

 .را کنترل و ذخیره کنند

بیند. اما این روش  شود و اتمسفر نیز آسیبی نمی ای تولید نمی ی تولید انرژی پاک و نامحدود بسیار عالی است. هیچ زبالهاین روش برا

میلیارد دالر در حال کار روی این پروژه هستند. اگر  ۵۰ای معادل  کشور با سرمایه ۳۵های زیادی دارد و در حال حاضر  ها و چالش سختی

های زیست محیطی هم رخ نخواهد  ها سال حل خواهد شد و فاجعه یت بپیوندد، مشکل انرژی کره زمین تا میلیونای به واقع چنین پروژه

 .داد

 گرافن و تکنولوژی ظریف کربنی .۲۴

 



ترین ترکیب کشف  و هنوز که هنوز است به عنوان قویایم  های اخیر در مورد آن زیاد شنیده هایی است که در سال گرافن یکی از تکنولوژی

ای مناسب برای تولید  تر از فوالد است و ماده برابر محکم ۳۰۰-۱۰۰ای که دارد،  العاده شود. این ماده با وجود سبکی فوق شده شناخته می

ریسیته است و در سلول سوخت هیدروژنی شود. عالوه بر این بهترین هادی گرما و الکت های ضد گلوله و حتی هواپیما محسوب می جلیقه

 .هم کاربرد دارد

ترین چالش، تولید انبوه آن و به صورت خالص است. البته پایین  شود؛ اما بزرگ گرافن حتی به عنوان یک ماده ضد سرطان هم شناخته می

 .ها خواهد بود آوردن قیمت آن هم اهمیت دارد و در صورتی که به همه این اهداف برسیم، گرافن آغازگر بخشی از تکنولوژی جدید دوران

 سیم رق بیتکنولوژی ب .۲۵

 
دانشمند بزرگ در بین افراد جامعه شناخته شده نام تسال در زمینه علم فیزیک، برق و الکترونیک خیلی مهجور مانده است. گرچه این 

دادند، دنیا بیش از  شود. با وجودی که اگر در همان زمان حیات به اختراعات او اهمیت می است، اما به اندازه ادیسون از او قدردانی نمی

   .کردید، پیشرفت کرده بود چیزی که تصورش را می

های ابتدایی مربوط به تولید وای فای را انجام داد و حتی سعی داشت  را داشت، فعالیت او توانایی ارسال برق بی سیم به نقاط مختلف

ماشین زمان بسازد و در این زمینه یک سری نتایج هم دید. بله این دانشمند بیش از آنچه فکرش را بکنید نابغه و از زمان خودش جلوتر 

 !بود

توانیم به برق بی سیم  های شارژ زیادی تاسیس شوند، می باشد و استگاه های پیشرفته وجود داشته در حال حاضر هم اگر زیرساخت

پیچی برای کار با وسایل برقی  شود و نیازی به کلی سیم دسترسی داشته باشیم. در آن وقت موبایل ما به راحتی در جیبمان شارژ می

 .ای باشیم نداریم. احتماال در آینده شاهد چنین تکنولوژی پیشرفته

 


