
تغییرات نمایی
آینده از انچه فکر میکنید به شما نزدیک تر است

علیرضا کالھی



تلفیق فن آوري ها عصرجدیدي را براي ما رقم میزند

افزایش نمایی قدرت   
پردازش همگام با کاهش 

بهاي آن

حس گر ها
شبکه ها

هوش مصنوعی
رباتیک

چاپ سه بعدي
واقعیت افزوده

تولید بافت هاي زنده
بالك چین
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هیچ قسمتی از زندگی ، 
کسب و کار و یا محیط 

انسان بدون تغییر نخواهد 
بود

فزاینده شتاب تعییرات به صورت 
به افزایش است و تلفیق خود رو 

باعث جهش میشود
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کاهش تصاعدي بهاي 
پردازش موتور محرك  

تغییرات نمایی بوده
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اول کمی بیش از نوین هاي فناوري 
و بیفتند انتظار زمان میبرند تا جا 
ما آنچه سپس خیلی سریع تر از 
کارا فکر میکنیم همه گیر و 

میشوند
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وفور، ارزانی و همگانی شدن-1

و پیشرفت انچھ قبال نایاب بوده را در دسترس قرار میدھدفناوری ●
پرواز○
آب○
غذا○
سالمت و طول عمر○
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ارزانی و همگانی شدن–2
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1971 201
9

1956



18

1960s 2022+

2019
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جهانی و اتصال همه افراد به اینترنتشبکه -2

میلیارد نفر در همه دنیا به اینترنت وصل 7-2022تا سال •
خواهند بود

بازارهاي جدید•
مغز ها و ایده هاي جدید•
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اشیااینترنت -3

o20 تریلیون حسگر 1با میلیارد دستگاه متصل
امسال

o500 تریلیون حسگر تا  100میلیارد دستگاه با
2030

o6 تریلیون دالر ارزش
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دسترس بودن اطالعات کامل و دقیقدر –4

o با گسترش سنسور ها و ارتباطات دسترسی به اطالعات انی و
دقیق خواهد بود

o مهم این خواهد بود که بدانی چه –حفظ بودن مهم نیست
بپرسی

o گوگل، تسال و نتفلیکس از امسال براي هیچ شغلی مدرك
تحصیلی را الزامی نخواهند کرد
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افزایش توان فیزیکی و مغزي با تلفیق-5

o ماشین هاي هوشمند که دقیقا مانند افراد
Machine learning-خواهند بود

avatar

oتوسعه  توان ذهنی

oاتصال مغز به ابر

o100 ها میلیارد دالر سرمایه گذاري در این
حوزه
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طول عمر مطلق و مفیدافزایش -6

o انساننصب سنسور در داحل بدن

o اختصاصیداروهاي هوشمند و

o سرمایهاز بیشترین نقاط تمرکز یکی

o چاپ سه بعدي اجزا بدن

oشناسایی و از بین بردن سلول هاي پیر
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oکاهش هزینه حمل و نقل

o لجستیکبهبود

o4 تریلیون دالر صنعت بیمه، خودرو
در معرض دگرگونی.. هاي سنتی و 

حمل و نقل خودران الکتریکی–7
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چاپ سه بعدي-8

چاپ سه بعدي پیشرفته هم تولید و هم طراحی را •
متحول خواهد کرد

از عصر سنگ تا کنون مبناي تولید هر قطعه حذف  •
مواد زاید از طریق تراشیدن بوده

محدودیت هاي شکل شامل قالب هاي ریخته گري  •
نیز میشود

رفع محدودیت تولید باعث کاهش وزن و بهاي  •
قطعات خواهد شد

اتوماسیون پیشرفته، رباتیکس و چاپ سه بعدي  •
پارادایم تولید و تجارت را در جهان دگرگون 

خواهند کرد
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o کاهش بهاي برق بادي و خورشیدي بیش از
هر پیش بینی بوده

o  میزان ظرفیت نسب شده نیز فراتر از تمامی
براورد ها بوده

o  تکنولوژي هاي جدید روند را تشدید خواهند
نمود

انرژي تجدید پذیر-9

روند کاهش بهاي هر کیلووات پنل خورشیدي



40
سنت بر هر کیلووات ساعت رسیده2بهاي اخرین قرارداد هاي خورشیدي شامل نصب ، فاینانس و بهره برداري به 
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فن آوري سلول خورشیدي پرووسکایتی یکی از نحول هایی است که بهاي ان را کاهش و تولید برق را افزایش میدهد  
استفاده از سلول هاي منعطف و نیمه مات روي نماي ساختمان میتواند تا نیمی از انرژي مورد نیاز را حتی در اب و –

هواي اروپا تامین کند



بیراهه رفتن پیش بینی هاي خطی و تفکر خطی در دنیاي نمایی42
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شاخص بهاي سهام شرکت % 75تولید کننده بزرگ و کاهش 8افت نامحسوس مصرف ذغال سنگ اقتصاد این صنعت را دگرگون و منجر به ورشکستگی 47
هاي این حوزه شد
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هوش مصنوعی-10

oاینده دنیا توسط برندگان این حوزه تایین خواهد شد

o داده+ پردازش

oاز هوش مصنوعی تخصصی به هوش عمومی

oآلفا گوگل در بازي گو قهرمان جهان را شکست داد

oبرنده شدن هوش مصنوعی در تشخیص سرطان

o  ورود اولین دارو هاي طراحی شده توسط هوش مصنوعی به

آزمایش هاي پزشکی
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انقالب صنعتی محدودیت زور بازو را 
باعث پیشی « برداشت و جلو بودن در آ

–گیري غرب و دوران استعمار شد 
انقالب هوش مصنوعی با رفع محدودیت 
مغز انسان جهشی غیر قابل پیش بینی 

را رقم خواهد زد و باعث دور جدیدي از 
نابرابري طبقاتی و نابرابري منابع و 

قدرت در جهان خواهد شد
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آینده از آن چه فکر میکنید به شما نردیک تر است

o میلیارد ها دالر سرمایه و بهترین مغز هاي دنیا در حال استفاده و بهبود فناوري ها هستند تا

زندگی بشر را عوض کنند

oبا ورود نسل جدید این سرعت افزایش پیدا خواهد کرد

oمدل کسب و کار عوض شده و ایده بعدي از هر جاي دنیا میتواند ظهور کند
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