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از  يناشن رشد ياز ا يبخش قابل توجهکه  اندداشته يزيانگرتيحرشد  يستيز يهاير فناورياخ يدر چند دهه

ژنوم موجودات زنده بدون پردازش  ييچون شناسا يبزرگ يهاپروژه. بوده است يستيز يندهايانجام فرآ يخودکارساز
دارو  ييايميانجام تست ش يخودکار و قابل کنترل برا يطيز به محيساخت انواع دارو ن. نبوده استر يپذالً امکانخودکار عم

از ين يخاص ييايميمواد شبه  ديجد يتست داروهادر ضمن . نجامدايمها به طول ا ماهيآنها روزها  يدستاز دارد که انجام ين
   .است ياتين مواد با ارزش را کاهش دهد، حيکه مصرف ا ييهايبه فناور يو دسترس مت هستنديکه عمدتاً گران قدارد 

 يندهايکه امکان انجام فرآست هازلولهيو مجموعه از ر يهادمهين يتراشهک ياز  يبيترکتراشه - يرو- شگاهيک آزماي
 يهاشيتوان آزماي، ميرن فناويبا استفاده از ا. کنديفراهم م يکونيليک تراشه سي يرا به صورت کنترل شده رو ييايميش

ش، کاهش قابل يانجام داد که به کاهش زمان آزما يق و به صورت موازيمختلف با کنترل دق ييايميشمواد  يرا رو يمتعدد
، هاستمين سيا يکيل ساختار الکترونيدر ضمن به دل. کنديم يريش کمک چشمگيش دقت آزمايو افزا يزان مواد مصرفيتوجه م

ک يتواند ي، هر فرد مين فناوريبا وجود ا. ج وجود داردينتا يروخودکار  يريگميتصم يو حتج يتبادل نتا و ليامکان تحل
ن يدر ا. خواهد کرد يانيط سالمت جامعه کمک شايکوچک همراه خود داشته باشد که به شرا يشخص يص طبيشگاه تشخيآزما
ار يکنند، بسيفراهم م را در سطح تراشه يستيز ييايميش يندهايکه امکان انجام فرآتراشه - يرو-شگاهيآزما يفناورط يشرا

  . خواهد بود يو راهبرد ياتيح
و  يريپذاز جمله انعطاف يبارز يايتال هستند که مزايجيد اليزسيمجهز به ر يستيز يهاها، تراشهن تراشهين نوع ايدتريجد

مجهز  يستيز يها، تراشهين سخنرانيدر ا .دهنديربران قرار مار کايرا در اخت يباالتر يسازيشتر و امکان موازيت کنترل بيقابل
م يترس ين فناوريو افق ا شونديها مطرح من تراشهيو ساخت ا يمسائل موجود در طراح، شونديم يتال معرفيجيد اليزسيبه ر

  .عرضه خواهد شد يشتريل بيها با تفصن تراشهيا يکيزيسطح ف يطراح يهاادامه روشگردد و در يم
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