ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی  ۵۰۰ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ در ﯾﮏ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ؛
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ در ﻣﻘﯿﺎس
اﺗﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻠﻨﺪی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻣﻘﯿﺎس اﺗﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﻗﺎدر اﺳﺖ  500ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ داده را در ﻓﻀﺎی ﯾﮏ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻓﻨﺎوری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ را در اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﺗﻤﺒﺮ ﭘﺴﺘﯽ ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻫﺎرد دراﯾﻮ اﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Sander Otteو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در »داﻧﺸﮕﺎه دﻟﻔﺖ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺮاﮐﻢ

ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی  500ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ
داده  500ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ در ﻫﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را در

ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  0.1ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺟﺎی داد.

ﮔﺰارش دﺳﺘﺎورد ﻓﻮق در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره  Nature Nanotechnologyﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،و ﻫﻨﻮز راه

درازی را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺪن در ﭘﯿﺶ دارد ،اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ
اﺑﺰارﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در ﻣﻘﯿﺎس اﺗﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺟﺎﻧﺸﺎﻧﯽ اﺗﻢ ﻫﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ از
اواﯾﻞ دﻫﻪ  1990ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺗﻮﻧﻠﯽ روﺑﺸﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ روش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ زﺣﻤﺖ و ﮐﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮدﺑﺎری و ﻣﺪاوﻣﺖ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت  Otteو ﺗﯿﻤﺶ اﺗﻢ ﻫﺎی ﮐﻠﺮ را ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺴﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ .در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺗﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد،
ﺣﻔﺮه ای ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع آراﯾﺶ روﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﻨﺮی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮزن ﻫﺎی ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺗﻮﻧﻠﯽ روﺑﺸﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ
اﺗﻢ ﻫﺎ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﺗﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
 Otteدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺗﻢ ﻫﺎی ﮐﻠﺮ و ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮرﯾﻦ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺎزل ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
دﺳﺘﺎورد ﻣﺎﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ اﺑﺪاع روش ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و دﺳﺘﮑﺎری داده ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ در ﻣﻘﯿﺎس اﺗﻤﯽ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﭘﺎزل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺠﺎﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ اﺗﻢ ﻫﺎی ﻣﺲ از دو وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺜﻼ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﯾﮏ اﺗﻢ ﮐﻠﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺣﺎﻟﺖ آن را ﺗﻌﻦ ﮐﻨﺪ.
ً
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﻢ ﮐﻠﺮ در ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻋﺪد  1ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﭘﺎﻦ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ،ﻫﺮ اﺗﻢ ﮐﻠﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺗﻢ ﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺗﻢ ﻫﺎی آزاد اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻓﻮق ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ را در دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از  8000ﺑﯿﺖ اﺗﻤﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﺑﺰار ﺣﺎﺻﻞ ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻤﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی  8ﺑﺎﯾﺘﯽ ) 64ﺑﯿﺘﯽ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از
ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ،ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻢ ﻫﺎی ﮐﻠﺮ و ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺎرﮐﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖ ﺑﻠﻮک
ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﻻﯾﻪ ﻣﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺑﻠﻮک ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻄﺤﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺲ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
در روﻧﺪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  8000ﺣﻔﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎی
ﮔﯿﺮی اﺗﻢ ﻫﺎی ﮐﻠﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  40ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی  77ﮐﻠﻮﯾﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ
اﻟﻔﺒﺎی ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺻﻠﯽ
»رﯾﭽﺎرد ﻓﺎﯾﻨﻤﻦ« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آن ﭘﺎﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺖ« و رﺳﺎﻟﻪ »ﻣﻨﺸﺄ اﻧﻮاع« از »ﭼﺎرﻟﺰ
داروﯾﻦ« را ﺑﺮ روی آن ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ داده ﻫﺎ اﺗﻢ ﺑﻪ اﺗﻢ و ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ،ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ورﻗﻪ
ﻣﺴﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ/ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﺑﻮده )در ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ( اﻣﺎ در
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ روﺷﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن و ﺧﻮاﻧﺪن داده ﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس
اﺗﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه.
»اﺗﻪ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﮔﺮﭼﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی آن را
ﺗﺄﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی روش ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﻫﻨﻮز در
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻤﯿﺰ و در
ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎدی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻫﺎرد دراﯾﻮ اﺗﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻼء
ً
دﻣﺎی ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺎﯾﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻔﯽ  210درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﭘﺮوژه
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻓﻮق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻫﻨﻮز راه درازی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داده ﻫﺎی واﻗﻌﯽ در ﻣﻘﯿﺎس اﺗﻤﯽ در

ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ  ،ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻮق ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه«.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ  Otteﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎص اﺗﻢ ﻫﺎی ﮐﻠﺮ و ﻣﺲ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻌﺎدل ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ
ﭘﺎﯾﺪاری و ﺗﻐﺮﭘﺬﯾﺮی در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﺎم ﺑﻌﺪی آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زوج اﺗﻢ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ُﯾﺪ ﯾﺎ ُﺑﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ دﻣﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺗﺎ
ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل اﻓﺰاﯾﺶ داد.
او در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺗﻢ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
داده ﻫﺎ در دﻣﺎی ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺎﯾﻊ در دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی  MRIدر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ داﺋﻤﺎً در دﻣﺎی ﻫﻠﯿﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﺎرد
دراﯾﻮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎص و ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻓﻮق اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد را ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺣﻮزه ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺻﺤﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آﯾﻨﺪه ﭘﺮوژه را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ،ﭼﯿﺰی

ﻓﺮاﺗﺮ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮ از ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

