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تاکردهکمکبنگاههابهاقداماینوشدهدوبرابرتاکنون2015سالازاست،زداییکربنحوزهدربنگاههااقداماتبهترینتوسعهوتبییندرصددکهSBGiاقدامبههابنگاهپیوستنسرعت
تسریعاین.اندردهکتعیینزداییکربنبرایراایبلندپروازانهاهدافگذشتهسالدربزرگخودروسازاندیگرو.واگنفولکسموتورز،جنرال.باشندپاریستوافقنامهتعهداتراستایدرهمچنان
رسیدهبلوغبهریبیشتسرعتبابایدشدهاندشناساییقبالاکهراهحلهاییامر،اینتحققبرای.استجهانسراسردرزداییکربنظهورازآشکارینشانه-مرتبطهایچالشباهمراه-تعهدات

.بودخواهندتوجهیقابلرشدوتمرکزشاهدگستردهحوزهچندین.استپایدارنوآوریمستلزمموجودفناوریهایشکاف.شوندبندیمقیاسو

زداییافزایش کربن. 1

ریلینقلوحملچهالحهمیندر.دارندصفرآالیندگیکنندگان،مصرفتمایلجلبدرتسالمشهودبسیاراولیهموفقیتعلیرغمجهانی،تجاریوخصوصیایجادهنقلوحملناوگانازکمتریادرصد2امروزه
Coradiaمانندآنها،ازبسیاریحالاینبا.هستندزداییکربنبرایهاییحلراهابداعدنبالبهدریایی،چهو iLint،توسطوگیردمینیروهیدروژنیسوختیهایسلولباکهمسافربریقطاریکAlstom

وجودسرراهبرنیزسیاسیلکهبفنیتنهانهموانعاست،توجهیقابلگذاریسرمایهمستلزمآفرینیتحولهایبرنامهچنیناینکهبهتوجهبا.اندنگرفتهقراراستفادهموردبازارمقیاسدرهنوزاست،شدهساخته
.دارند

خورشیدییمحیطسیستمهایوخالصانتشارکهاستآنمستلزمتعداداینکاهش.شودمیناشیساختمانبخشدراستفادهموردسوختازکربنانتشارکلازدرصد13حدودمتحده،ایاالتدر
.بودخواهدمهمبسیارکربنانتشارکاهشدرکربنکمسیمانوتجدیدپذیرالوارهایمانندجدیدوطبیعیساختمانیمصالحازاستفادههمچنین.شودمعمولغیرفعال،

استفادهبدونروژنهیدکههنگامی.استموارداینازیکیسبزهیدروژنکهبودخواهدضروریایگلخانهگازهایفراگیرمنابعزداییکربنبرایآنهاازاستفادهتجدیدپذیر،انرژیمنابعفراوانیبا
اگرمشابه،طوربه.کندخدمتنیزکربنردپایبدوناولیهمادهیکعنوانبهشیمیاییصنعتبهحالعیندروشودتبدیلغیرآالیندهسوختیبهمیتواندمیشود،تولیدکربنبرمبتنیسوختهایاز

.یابدمیکاهشچشمگیریطوربهآنهاکربنردپایکنند،استفادهپذیرتجدیدانرژیمنابعازدارند،نیازمگاواتیباالیبرقانرژیبهاغلبکهپردازی،دادهمراکز

.استکربنانتشاربدونهایفناوریسایروایهستهمد،وجزرآبی،برقباد،فتوولتائیک،هایفناوریایریشهگسترشمستلزم،صنایعوکشورهاتوسطشدهتعیینبرقتولیداهدافبهدستیابی
.استکربنجداسازیومجدداستفادهجذب،برایبیشتریبسیارهایفناوریازاستفادهبهنیازفسیلی،هایسوختبابرقتولیدازناشیآلودگیکاهشبرای

کاهشاهدافابتوانندنمینوظهوراقتصادهای.دهندتوسعهانرژیبرابریتضمینبرایراجهانیحکمرانیروشهایبایدکشورهاسریع،کربنزداییبرایفناوریبیشمارچالشهایبرعالوه
اطمینانبرایوبپردازندذیرتجدیدپهایانرژیازاستفادهبرایهازیرساختتوسعهبهمدبرانهطوربهبایدهمچنینکشورها.کندمیکندراتوسعهمسیربهدستیابیزیراشوندروبرویکسانیکربن

.داشتخواهندنیازاتمی،انرژیالمللیبینآژانسهایپروتکلمشابهزیست،محیطبرجهانینظارتهایزیرساختبههادولتجهانی،توافقاترعایتاز

ازمتصلگرهایحسهایداده.دهندکاهشرادامپرورشدرشدهتولیدمتانوکربنانبوهسطحتادهنداختصاصخودبهرابازارازبیشتریسهمبایدپروتئینیجایگزینهایکشاورزی،بخشدر
.کندمیکمککربنبیشترکاهشبهوکردهپذیرامکانراآبوکودازاستفادههمچنینومحصولوزمینهوشمندمدیریتایفزایندهطوربهاینترنتطریق



محصولجهانیتولیدحفظبراینیتروژنتنمیلیون110حدودساالنهکهطوریبهداردبستگینیتروژنحاویصنعتیکودهایازاستفادهبهشدتبهجهانرشدبهروجمعیتبرایغذاتامین
راغذاجهانیتولیدازدرصد50تقریبااتبدیلاین.شودمیتولیدکنند،استفادهآنازتوانندمیگیاهانکهداریازتمحصولآمونیاک،بههوانیتروژنتبدیلبامعموالانیتروژنکود.استنیازمورد
برعالوه.دهدمیتشکیلراجهانیکربناکسیددیانتشارازدرصد2تا1واستبرانرژیفرآیندایناما.دهدمیاختصاصخودبهراجهانانرژیاولیهنیازهایازدرصد1حدودوکندمیتأمین
.شودمیزراعیهایزمینرویبرفشارافزایشومحصولشدیدکاهشبهمنجرکههستندگرانبسیارکشورهاازبسیاریدرپاخردهکشاورزانبرایصنعتیکودهایاین،

کننددار تولید میمحصوالتی که خود کود نیتروژن. 2

هستند،متکیخاکغیرآلینیتروژنبهغالتسایروذرتماننداصلیغذاییمحصوالتکهدرحالی.گیرندمیسرنخنیتروژنکودساختبرایطبیعتخودرویکردازمحققانحل،راهایجادبرای
اندامهایتشکیلوهریشباکتریاییکلونیزاسیونبهمنجرودارندتعاملخاکباکتریهایباحبوباتریشههای.اندکردهحفظخودتولیدبرایراهوشمندانهروشیلوبیاوسویامانندحبوبات

.بردمیسود-آمونیاکبهواهنیتروژنتبدیلیعنی-نیتروژنتثبیتبرایباکتریتواناییازوکندمیفراهمهاباکتریحفظبرایراقندهاییگیاه،ساختارها،ایندر.میشوندگرهنامبههمزیستی
.نیستندوابستهمدرننیتروژنکودهایبهحبوباتخاک،هایباکتریباتکاملیهمزیستییکطریقازبنابراین،

انگیزیهیجانیدجدرویکردهایبخشالهامدانش،این.استحبوباتریشههایوخاکباکتریهایبینمولکولیارتباطشامل-طبیعیکودکارخانههای-گرههاتشکیلکهدادهاندنشانمحققان
محققان.کنندشرکتنیتروژندهکننتثبیتهایباکتریباهمزیستیتعاملدرتاکنندمیتحریکراغالتریشهدانشمندانمثال،عنوانبه.استغیرحبوباتگیاهاندرنیتروژنتثبیتمهندسیبرای
خاکهایباکتریبهایگزین،جرویکردیکدر.میکنندهدایتبگیرند،قرارگیاهریشههایدرمیتوانندباکتریهاآنتوسطکهرافرآیندیومیکنندتقلیدراباکتریهاوحبوباتبینمولکولیارتباط

تولید-کندمیتبدیلیاهانگباسازگارآمونیاکبهراهوانیتروژنکهکلیدیآنزیم-نیتروژنازتاشودمیدادهیادکنند،ثابترانیتروژنتوانندنمیاماگیرندمیقرارغالتریشهدرطبیعیطوربهکه
استممکنمیکننداستفادهعیطبیهمزیستیقدرتازکهمحصوالتیمیکنند،حمایتنیتروژنتثبیتمهندسیزمینهدرتوسعهوتحقیقازاخیرااخصوصیبنیادهایودولتهااینکهبهتوجهبا.کنند
.شوندتبدیلپایدارترغذاییموادتولیدبرایکلیدیعنصریبهزودیبه



استفادهفردنفسدرموجودترکیباتازمشخصاتیتولیدبرایافزارینرمتحلیلوتجزیهازخارجیکامپیوتریکدقیقه،چندعرضدرمیکند،استفادهتنفسیحسگریکازفردیکههنگامی
در.کنندسادهراپزشکیتشخیصسالمت،حیاتیهایدادهآوریجمعبرایغیرتهاجمیروشیارائهباتوانندمیتنفسیحسگرهایخونگیری،ازسریعتربسیارنتایجارائهازفراتر.کندمی

همچنیناههادستگاین.کندمیفراهمبهداشتیهایمراقبتبرایجدیدیهایفرصتبودن،صرفهبهمقرونوبودنحملقابلاستفاده،سهولتمحدود،پزشکیمنابعبادرآمدکمکشورهای
.کنندکمکجامعهدرویروسشیوعکاهشبهمیتوانند

دهندها را تشخیص میحسگرهای تنفسی بیماری. 3

یامثبتافرادتشخیصدردرصدی100حساسیتودرصد95توجهقابلدقتبهتنفسیحسگرهایسنسورهای،19-کوویدتشخیصبرایچین،ووهاندراکتشافیبالینیمطالعهیکاساسبر
نانوحسگرآرایهفناوریهایازکهمانیتوری-ناساE-Noseکاربریتغییربرایدالرمیلیون3.8متحدهایاالتانسانیخدماتوبهداشتوزارت،2021سالدر.یافتنددستبیماریبرایمنفی
.داداختصاص19-کوویدشناساییبرای-میکنداستفادهخطرناکبالقوهشیمیاییموادیافتنبرایبینالمللیفضاییایستگاههوایخودکاراسکنبرای

ترکیباتدوم،.یابدبهبودسرطان،وسلبرایویژهبهها،بیماریازبرخیبرایبایدتشخیصدقتاول،.شوندبرطرفنیزحیاتیچالشهایبایدتنفسی،حسگرهایفناوریشدنفراگیرازقبل
بیشتردقتبهدستیابیرایبنیزمیکنندتحلیلوتجزیهراحسگردادههایکهالگوریتمهایی.کنندایجادکاذبمثبتنتایجوکنندمخدوشراآزمایشنتایجمیتوانندتنفسینمونهیکدرمختلف
.استنیازموردبزرگجمعیتهایدرفناوریایناعتبارسنجیبهکمکبرایبالینیآزمایشهایدربزرگتریسرمایهگذاریهاینهایت،در.یابندبهبودباید



تولیدچنینازموادتنصدها.شوندمیساختهجهانگوناگوننقاطدرپراکندهمتفاوتاولیهموادازاستفادهباایمرحلهچندفرآیندهایطریقازبزرگاحجامدرداروییمحصوالتسنتیطوربه
تحویلهافروشگاهبهووندشتکمیلداروهاتابکشدطولماهچندیناستممکن.کنندمیایجاداطمینانقابلوکیفیتباعرضهبراینیازموردثباتتضمیندرراهاییچالشوپشتیبانیانبوهی
.شوندداده

تولید دارو بر حسب تقاضا. 4

ازسرییکبههالولهطریقازمواددادنجریانبامادهاین.سازدمییکجاصورتبهراداروهاشود،میشناختهنیزپیوستهجریاندارویتولیدعنوانبهکهتقاضا،حسببرداروتولیدمقابل،در
کمتریمنابع،تهیهصحراییهایبیمارستاندریادورافتادههایمکاندرتوانمیراداروهاکهاستمعنیاینبهسایتیکدروتقاضاحسبداروتولید.کندمیکارواکنشی،کوچکهایمحفظه
.کردتنظیمجداگانهصورتبهبیمارانبرایتوانمیرادوزهاوصرفداروهانقلوحملوذخیرهبرای

آنها.دداروجودتقاضااساسبرداروهاساختامکانکهدادندنشانباراولینبرای،(متحدهایاالتدفاعیپیشرفتهتحقیقاتیپروژههایآژانس)دارپابا(MIT)ماساچوستفناوریمؤسسهمحققان،2016سالدر
واضطرابدرمانبرایکهدیازپامشود،میاستفادهآلرژیعالئمتسکینبرایکههیدروکلراید،هیدرامیندیفن:کندمیاستفادهرایجدارویچهارتولیدبرایمداومجریانازکهکردندایجادیخچالاندازهبهدستگاهی
Onداروسازیشرکت.بسازندراداروهرازدوز1000ساعت،24ازکمتردرتوانستندآنها.هیدروکلرایدلیدوکائینموضعیکنندهحسبیوافسردگی؛ضدهیدروکلرایدفلوکستینشود،میاستفادهعضالنیاسپاسم

DemandاصلیکارسازیتجاریحالدراکنونMIT،کندمیپذیرامکانراداروکاملتولیدکهبوده،توسعهحالدریاموجودپلتفرمچندینبا(Bio-Mod،وکندمیپذیرامکانرابیولوژیکموادساختکهIV
Medicines on Demand،جملهازدارو،تولیدکنندگانازتعدادی.(کندمیتولیداستریلتزریقیموادکهEli Lilly،Johnson & Johnson،Novartis،PfizerوVertex Pharmaceuticalsبرایحداقلنیز

.کنندمیاستفادهمداومتولیدفناوریازخودتولیدفرآیندهایازبخشی

تنظیمبراییزنکیفیتکنترلوتضمینجدیدروشهای.شودمیآنگستردهعرضهازمانعباالهزینهکهدارندهزینهدالرمیلیونهاحاضرحالدردرخواستیدارویتولیدبرایحملماشینهای
وزمانمکان،درانقالبیاستممکنتقاضااساسبرتولیدیابد،میتکاملنظارتیهایچارچوبوکاهشهاهزینهکههمانطور.استنیازموردنفرهتکداروییدستههایوفرمولهاشخصیسازی

.کندایجادداروتولیدنحوه



ابزارهایخانهها،درابزارهاییبهعنوانآنها.شوندمیشناختهجهانایشبکهارتباطاتفقراتستونعنوانبهمیدهند،تشکیلرا(IOT)اشیااینترنتکهبیسیمیدستگاههای
وآبازکهسازدمیقادرراکشاورزیهایروشکند،میرشداشیااینترنتکههمانطور.میروندکاربهالعبورصعبوخطرناکمناطقدرحسگروزیستپزشکی،مصارفبرایپوشیدنی

وکنندنظارتکنند،یمتضعیفرابتنیهایزیرساختیاهاپلکهراهایینقصکهحسگرهاییبرتوانندمیتر؛مصرفکمهوشمندهایشبکههمچنین.کننداستفادهکمتریکشآفت
.باشندزلزلهوزمینرانشمانندحوادثیبرایاولیههشدارسنسورهایتوانندمیهمچنین

سیم های بیانرژی ناشی از سیگنال. 5

دررعتسبهکهاستچالشیهادستگاهاینبرایتقاضاحسببروبرقمطمئنتامینشوند،میعرضهآنالینصورتبه2025سالتاکهاشیااینترنتدستگاهمیلیارد40برآوردبا
ظهورحالدرپنجمنسل.کندمیاستفادهشود،میمنتشرWi-Fiدسترسینقاطوهامسیریابازکهسیمیبیهایسیگنالازدارد،وجودحاضرحالدرکهحلراهیک.استرشدحال

بهنسبتراتابشیانرژیازبیشتریمقدار5Gسیمبیهایسیگنالباالتر،اطالعاتنرخباهمراه.دادخواهدارتقاجدیدیسطحبهراسیمبیانرژیازاستفاده،5Gیاسلولیفناوری
4Gندارندشارژبرایبرقبهاتصالبهنیازیهرگزمصرفکمبیسیمدستگاههایازبسیاریآندرکهمیکنداشارهآیندهایبهقابلیتاینوکنندمیمنتقل.

آیندهدردستگاههایینچنیزیاد،احتمالبهکهمیدهدنشانتحقیقات.دارندتکیهاختصاصیسیمبیهایفرستندهبرکهدهندمیارائهراسیمبیشارژمحصوالتاکنوننوپاهایشرکتازبسیاری
راتریبیشآزادینیزنوظهورفناوریاینداد،تغییرراارتباطیهایتواناییوکردرهاثابتخطوطازرامردمهمراههایتلفنکههمانطور.کننددریافترا5GوWi-Fiسیگنالهایمیتوانندنزدیک
.کردخواهدفراهم



چالشهایکهمییابدافزایشدرصد22بهدرصد12ازوشدخواهدبرابردوتقریبااجهانسال60باالیجمعیتنسبت،2050تا2015سالهایبینجهانی،بهداشتسازمانگزارشاساسبر
یافتنیاپیریفرآیندکردنمعکوسبهتمایل.استمرتبط2نوعدیابتوسرطانعقل،زوالمانندمزمنهایبیماریباسنافزایش.میکندایجاداجتماعیسیستمهایوسالمتبرایبزرگی

.استشدهشروعازهتباشد،داشتهترسالمبلکهترطوالنیتنهانهزندگیکندکمکانسانبهتواندمیکهپیریمولکولیهایمکانیسمدرک.استبشرنوعقدمتبهاحتماالا«جوانیچشمه»

مهندسی بهتر در زمان پیری. 6

ترواضحباعث،ژنتیکاپیبینشهایباهمراه،(کنندمیتعیینسلولیکدررامتابولیتهاوپروتئینهاهمهغلظتیاژنهاهمهفعالیتکمیتهمزمانطوربهکه)omicsفناوریهایاصالحوظهور
کهاستمتابولیکیترکیباتای(دهدمیتغییرمحیطورفتاردلیلبهراژنفعالیتکهاصالحاتی)خاصژنتیکیاپیعالئمازترکیبیشاملانگیزهیجانمثالیک.میشوندکلیدیمکانیسمهایشدن
.کنندعملارگانیسمبیولوژیکیسنشناسهعنوانبهتوانندمی

هورمونشاملداروییلکوکتیکسالهیکمصرفکهدادنشانبالینیاولیهمطالعهیکاخیرامثال،عنوانبه.کندمیپذیرامکانراهدفمندهایدرمانتوسعهپیری،هایمکانیسمازرشدحالدرپیوستهواخیردرک
واندتمیعمرطولبامرتبطژنسهدادنقرارهدفبادرمانیژنکهدادندنشانجوندگانمدلیکدرموفقیتبامحققانمشابه،طوربه.برگرداندعقببهسال1.5را«بیولوژیکیساعت»تواندمیانسانیرشد
اختاللنشانگرهایند،میشوتزریقمسنموشهایبهوقتیکهکردهاندشناساییجوانانسانهایخوندرراپروتئینهاییهمچنیندانشمندان.کندمعکوسیابهبودراپیریفرآیندبامرتبطرایجوضعیتچهار

.میبخشندبهبودراسنافزایشبامرتبطمغزعملکرد

ژنمهندسییایدارویرویکردهایفعاالنهتوسعهحالدربالینی،آزمایشاتازامیدوارکنندهنتایجاولینومولکولیسطحدرپیریفرآیندمورددرجدیدهایبینشازالهامباشرکت100ازبیش
باالیانتظاراتشتوانهپباتوسعهوتحقیقاین.هستنداولیهبالینیآزمایشاتیابالینیپیشمراحلدرهاشرکتایناکثر.هستند"عمرطول"و"سالمتطول"مهندسیوتحلیلوتجزیهبرای

.کندمیایجادترسالمسالمندانبرایراامیدهاییگذاران،سرمایه



آمونیاکایناز.میسازدنممکصنعتیمقیاسدرراآمونیاکسنتزفرآیند،ایننشنیدهاند؛راآننامهرگزمردمازبسیاریکهاستبیستمقرناختراعاتمهمترینازیکیمسلماابوش-هابرفرآیند
فرآیندکیآمونیاکسنتزحال،اینبا.کندمیتبدیلجهانسراسردرغذاییامنیتبرایکلیدیبهراآنوکندمیتامینراغذاجهانیتولیدازدرصد50کهشودمیاستفادهکودهاییتولیدبرای

.داردنیازکاتالیزوریکبههیدروژنبانیتروژنتثبیتبرایکهاستبرانرژیشیمیایی

آمونیاک سبز. 7

درنفتیاسنگزغال،طبیعیگاز.شودمیتولیدفسیلیهایسوختازاستفادهباحاضرحالدرکهشودتولیدمصنوعیصورتبهبایدهیدروژندهد،میتشکیلراهوابیشترکهنیتروژنبرخالف
باکهسبزهیدروژن.دهدمیتشکیلراجهانیانتشارکلازدرصد2تا1کهکندمیتولیداکسیدکربندیزیادیمقادیرفرآینداین.گیردمیقرارهیدروژنگازتولیدبرایبخارمعرضدرباالدمای
موادازعاریتری،خالصبسیارنهایینتیجههیدروژن،تولیدطولدرکربنانتشارحذفبرعالوهفرآینداین.دهدمیراآنتغییرنویدشود،میتولیدتجدیدپذیرهایانرژیازاستفادهباآبتقسیم

.دارددهد،میکاهشراواکنشراندماننتیجهدرکهکنندمسمومراکاتالیزورمیتوانندآرسنیکهوگوگردحاویترکیباتمانندفسیلی،سوختهایدرموجودشیمیایی

Haldorمانندهاییکتشرواقع،در.ندارندفسیلیهایسوختازناشیسمیشیمیاییموادتحملبهنیازیدیگرآنهازیرادادتوسعهتوانمیرابرترکاتالیزورهایکهاستمعنیاینبههمچنینتمیزترهیدروژن
Topsoe،اندکردهاعالمسبزآمونیاکتولیدبرایتجدیدپذیرکامالامنابعازراجدیدکاتالیزورهایتوسعهدانمارکی.

HyDealانرژیاروپاییشرکت30مشکل،اینحلبهکمکبرای.استسبزهیدروژنتولیدفعلیباالیهزینهبزرگ،مانعیک Ambitionهیدروژنارائههدفباایپروژهکهاندکردهاندازیراهرا
عیوسیطیفمیتواندتالشاینبودن،آمیزموفقیتصورتدر.استهیدروژننقلوحملوسازیذخیرهتولید،درنوآوریطریقاز2030سالازقبلتاکیلوگرمهرازایبهیورو1.5قیمتباسبز
.کندآزادمیکند،امکانپذیرراآمونیاک-هیدروژنسبزچرخهکه-هیدروژنبهمجددتجزیهدرآنتواناییجملهازسبز،آمونیاکبرایراجدیدکاربردهایاز



100ازبیشاکنون.تاسزیستینشانگرهاییابیولوژیکینشانگرهایبرخیردیابیوشناساییبرایمکررخونآزمایشنیازمندسرطانودیابتمانندمزمنبیماریهایبرنظارت
برایمختلفیروشهایازمانیتورها.شودمیفراهمحیاتیاطالعاتاینبرمداومنظارتامکانزودیبهکههستندپوشیدنیوحملقابلسیم،بیحسگرهایتوسعهحالدرشرکت

هایساعتیامراهههایتلفنبهشبیه)مصرفکمالکترومغناطیسیتشعشعاتیانورازآنهاازبرخی.میکننداستفادهخونیاادراراشک،عرق،درزیستینشانگرهایشناسایی
بیماریکههستندپوستیباالدرپوشیدنیوانعطافقابلالکترونیکیحسگرهایشاملدیگربرخی.کنندمیاستفادهبافتمشاهدهبرایالکترونیکیوسایلوهاآنتنباهمراه(هوشمند
.شوندمبتالبیماریاینبه2030سالتاجهانسراسردرنفرمیلیون578میرودانتظارواستفناوریایناصلیهدفدیابت

دستگاه های نشانگر زیستی بی سیم می شوند. 8

رامغناطیسینانوذراتکهآنهایییاشدهاندساختهمتراکمترازکربنینانولولههایباکهآنهاییجملهاز،کردهمراهحسگرهاازمختلفیانواعبامیتوانرابیسیمانتقالسیستمهای
.کنندشناساییجریانیاولتاژدرتغییرطریقازرازیستینشانگرهایتامیکنندهدایتکوچکمیکروسیالکانالهایبه

.کنندتعییندیابتپایشبرایارگلوکزسطوحیاسرطانزیستینشانگرهایسیمبیصورتبهتوانندمیشفافوالکترونیکیتماسیلنزهای.باشدکنندهآشکارآوریشگفتطرزبهتواندمینیزاشک
دهانیمحافظدرکههنگامیبزاقحسگرهای.باشد19-کوویدوسرطانروده،هایعفونت،HIVمانندهاییبیمارییاروانیوفیزیولوژیکیاسترسدهندهنشاناستممکنبزاقزیستینشانگرهای

.دهندتشخیصراناهنجاریهایاپوسیدگیوکردهکنترلرادهانسالمتمیتوانندمیشوند،ادغاماست،رادیوییفرکانسشناساییفناوریدارایکه



حالدرکشورهایدرآنهانفوذاما.بخشدمیبهبودصنعتیدنیایدرافرادازبسیاریبرایرازندگیکیفیتچشمگیریطوربهچشملیزیکجراحییاکودکیدورانهایواکسنمانندهاییفناوری
ناکافیمسکنچالشباهمقابلبهتواندمیبعدیسهچاپگرهایباهاییخانهساختملل،سازمانبرآوردهایبربناحال،اینبا.استبودهتاخیرباتوجهیقابلطوربهیامحدودتربسیاراغلبتوسعه
ساختهروشیناباتگزاسآستینونیویورکدرآیلندالنگدرراهاییخانهشرکتچندینونبودهجدیدیمفهومبعدیسهچاپهایخانهمفهوم.کندکمکجهانسراسردرنفرمیلیارد1.6برای
بهعنوان.میشونداختهسعظیمبعدیسهچاپگریکطریقازومیشوندمنتقلساختمانمحلبهپالستیکماسه،مختلفمخلوطهایوبتنمانندموادی.استداشتهایامیدوارکنندهنتایجکهشده
موادحملبرایاختزیرسنبوداما.هستندمناسبفقیرانهودورافتادهمناطقدرمسکنمشکالتکاهشبرایسهبعدیچاپخانههایمیرسدنظربهکمهزینه،وسادهنسبتااساختوسازروشیک
.استشدهآنازاستفادهمانع

شوندخانه هایی که با مواد بومی از طریق چاپ  سه بعدی ساخته می. 9

شدهطراحیاولیهنمونهیکایتالیا،لومباردا،ماساکوچکشهردر.استموجودگزینهتنهابومیموادکهجاییاند،گرفتهالهاممریخبرایشدهگرفتهنظردرهایپروژهازمختلفهایشرکتاخیراا
مادهیکونفکباخاک.میدهدکاهشچشمگیریبهطورراانرژیمصرفوهزینهساخت،پیچیدگیکهمیکنداستفادهمسکناجزایچاپبرایمحلیرسخاکازکوسینالماریومعمارانتوسط

دودحبومیموادازاستفاده.رسدمیخانهیکنیازموردپیچیدهسطوحوهاشکلبهوشودمیساختهالیهبهالیهWASPایتالیاییبعدیسهچاپشرکتتوسطسپسشود،میمخلوطمایعچسبنده
.بردمیبینازشود،منتقلسایتیکبهبایدمعموالاکهراجرمیازدرصد95

لگسنتیمخلوطکردنمخلوطشاملفرآینداین.استخشکمناطقدرگلیآجرهایایجاددرتجربههاقرنازگرفتهالهاماست،شدهدادهنشانRiceHouseطراحهمکاریباWASPتوسطکهدیگریرویکرد
بسیارزماندرراایخانهتاشودمیپمپWASPتوسطشدهعرضهبعدیسهچاپگریکطریقازمادهاینقالب،بهپایهمواددستیدادنفشارجایبه.باشدطبیعیفیبرتواندمیکهاستاتصالرشتهیکبا

.شودمیتهیهسازوساختمحلخودازپایهموادازبسیاریروشایندر.کندایجادنیازموردسنتیهایروشبهنسبتکمتری

یازبالهبدوندلماین.گیرندقراراستفادهمورددوبارهموادآنوشوندتقسیمخوداولیهموادبهسادگیبهمیتوانندرساندهاند،پایانبهراخوداستفادهقابلعمرکهسازههایی،WASPرویکردبا
.دارندوجودسیسیلدراریسکوهدرهنوزشدهاند،ساختهپیشقرن10خانههایازباقیماندهموادازکهخانههاییامروزه.گرددبرمیپیشسالهزارانبهایچرخه



اتارتباطدراشیااینترنتمزایایرساندنحداکثربه.شودبرابردوازبیشآیندهسال10درتعداداینرودمیانتظارکهداردوجوداشیاءاینترنتفعالدستگاهمیلیارد10حداقلامروزه
والگوهااییشناسبرایمصنوعیهوشازاستفادهباابریدادهمراکزدرهاداده.کنندآوریجمعراهادادهوشوندپخشجهانسراسردرهادستگاهکهاستاینمستلزماتوماسیونو

ویرندگمیبردررازمینکرهازنیمیازکمترسلولیهایشبکه:داردوجودبزرگمشکلیکحال،اینبا.شوندمیجذبطبیعی،بالیایوهواوآبالگوهایمانندها،ناهنجاری
.کنندمیایجاداتصالدرزیادیهایشکاف

به وجود آمدن ارتباط بین فضا و کره زمین. 10

زمینکیلومتریصدچنددرکه(کیلوگرم10ازکمتر)وزنکموکمهزینهنانوماهوارههایازشبکهایازاستفادهباراشکافهااینمیتواندفضابرمبتنیاشیاءاینترنتسیستمیک
SpaceXمانندهاییشرکت.کندبرطرفمیچرخند، Starlink،OneWeb،AmazonوTelesatاندکردهاستفادهجهانیاینترنتیپوششارائهبرایهانانوماهوارهاز.

کهبودهماهواره66ازایبکهشدارایایریدیومارتباطاتشرکتمثال،عنوانبه.میکندفعالداشتند،اتصالسختیبهیابودنددسترسغیرقابلقبالاکهمکانهاییدررادادهبرمبتنیمختلفبرنامههایفناوریاین
Lacunaباتریدارحسگرهاییاوکندمتصلکنند،میپروازجهانازنقطههردرکههواپیماهاییبهراهاکشتیتواندمی Spaceکشتیهادرموجودبستههایمانندداراییهاییردیابیبرایمیتوانندبریتانیادر

.شوداستفاده

گرانهایزیرساختتوسطبایدودارندسالدوحدوددرکوتاهینسبتاعمرهانانوماهوارهمثال،عنوانبه.استمواجهزیادیچالشهایباهنوزشود،جهانیواقعاااینکهازقبلفضاییاشیاءاینترنت
پایاندرراهاماهوارهخودکاررطوبهیاتااستانجامحالدرسایرینوناساتوسطهاییبرنامهگردش،حالدرفضاییهایزبالهفزایندهمشکلبامقابلهبرای.شوندپشتیبانیزمینیایستگاهقیمت
شرایطدراتصالحفظبرایهاماهوارهازباالباندپهنایباواعتمادقابلامن،ارتباطیهایلینکارائههمچنین.کنندآوریجمعدیگرفضاپیماهایازاستفادهبایاوخارجمدارازآنهاعملکردیعمر
تحکاماسوباندپهنایبهبودبرایکدگذاریهایطرحتوسعهومتفاوتفرکانسیطیفرویبرکارحالدرهاشرکتکار،اینانجامبرای.بودخواهدمهمبسیارمختلفمناطقوهواییوآب

.هستندارتباطیهایسیستم


