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Βίο-Επικοινωνίες

 

Οι βιο-επικοινωνίες θεωρούνται ένα σημαντικό μέρος της Βιοπολιτικής. Ο βίος μας προσφέρει πρότυπα που έχουν εφαρμογή σε νέες, ευέλικτες και αξιόπιστες συσκευές και τεχνικές

επικοινωνίας.1,2 Η  ανάπτυξη των βιο-επικοινω-νιών μπορεί  να επηρεάσει τόσο τους υπεύθυνους για  τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, όσο και το ευρύ κοινό,  προς μία νέα διάσταση βιο-
εκπαίδευσης και διεθνούς συνεργασίας.

Η αποθήκευση, η επεξεργασία και η διανομή πληροφοριών αποτελούν τμήμα της καθημερινής ζωής μίας σύγχρονης κοινωνίας. Η  ανταλλαγή πληροφοριών μέσω διεθνών δικτύων μπορεί
να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια προστασίας του βιο-περιβάλλοντος. Κατά τον τρόπο αυτό, κάθε καινούργια γνώση στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής
θα γίνεται σύντομα κτήμα του συνόλου της ανθρωπότητας.

Βιο-Περιβάλλον και Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης

Τα σύγχρονα μαζικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση των εννοιών και των αρχών του βίου.  Δεν θα πρέπει να βελτιωθεί μόνο η μέθοδος
μετάδοσης των πληροφοριών, αλλά και η ποιότητα των πληροφοριών αυτών. Δεν είναι ανάγκη οι εφημερίδες και τα τηλεοπτικά προγράμματα να κατακλύζουν το κοινό με εικόνες από
ατυχήματα, φόνους,  καταστροφές και εχθροπραξίες. Αντίθετα, πρέπει να δοθεί έμφαση στα βιο-περιβαλλοντικά θέματα και να προκληθεί το ενδιαφέρον προς τα θετικά και ενθαρρυντικά
νέα που αφορούν στην διατήρηση και στην προώθηση του βίου.Το κοινό χρειάζεται να ευαισθητοποιηθεί στα νέα που αφορούν:

την κατάσταση του βιο-περιβάλλοντος, καθώς και τις επιδράσεις της ανθρώ-πινης δραστηριότητας σ'  αυτό,

πρωτοβουλίες συνεργασίας για  τη διάσωση του βιο-περιβάλλοντος πέρα από εθνικά και τοπικά σύνορα,

μηνύματα προς την κατεύθυνση μιας αναγκαίας πολιτισμένης συμπεριφοράς έναντι κάθε έμβιου όντος.

Στη σημερινή τους δομή,  τα μαζικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν μόνο πομπούς μετάδοσης πληροφοριών προς τους πολίτες. Ωστόσο, η πραγματική έννοια της επικοινωνίας είναι
αμφίδρομη. Αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική επικοινωνία, όπως τα δίκτυα διασύνδεσης μέσω υπολογιστών και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα μέσα
ενημέρωσης χρειάζεται να μετατραπούν σε δέκτες των σκέψεων, αλλά και πομπούς των προτάσεων για  τη διάσωση του βιο-περιβάλλοντος.

Εκτός από τα μέσα ενημέρωσης, οι πολίτες χρειάζεται να ενθαρρύνονται  στην αφιέρωση περισσότερου χρόνου για  την ανάγνωση ενημερωτικών άρθρων και βιβλίων για  το βιο-
περιβάλλον. Η  βιο-εκπαίδευση μπορεί  να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους και να αυξήσει το ενδιαφέρον σε θέματα σχετικά με το βίο.

Χρήση των Δορυφόρων στη Βιο-Επικοινωνία

Σύμφωνα με τις προτάσεις  του Διεθνούς Πανεπιστημίου για  το Βιο-Περιβάλλον, μέσα στο ευρύ φάσμα των μέσων ενημέρωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για  την προώθηση της
βιο-εκπαίδευσης, πρέπει να δοθεί έμφαση στη μετάδοση πληροφοριών μέσω δορυφόρων. "Για παράδειγμα, τα δορυφορικά τηλεοπτικά δίκτυα, θα μπορούσαν να παρέχουν ένα δελτίο  ή

μία ενημέρωση σε θέματα περιβάλλοντος παράλληλα με το καιρό ή τις αναφορές από το χρηματιστήριο, που συνοδεύουν κάθε δελτίο  ειδήσεων."3,4 Μπορούν να αναπτυχθούν ειδικά
επιμορφωτικά προγράμματα για  να διδαχθεί το κοινό,  με τη βοήθεια των δορυφόρων, τις αρχές της βιολογίας, και τις λειτουργίες  του βιο-περιβάλλοντος. Η  καταγραφή της παρούσας
κατάστασης του βιο-περιβάλλοντος είναι μία άλλη σημαντική αποστολή των δορυφόρων.

Ανάπτυξη Τράπεζας Ιδεών για το Βιο-Περιβάλλον

Πρόσφατα, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων διαφορετικών κρατών, διευκολύνθηκε σημαντικά με την ίδρυση διεθνών τραπεζών δεδομένων για  διάφορα
πεδία έρευνας. Είναι πολύ σημαντικό να συνδυαστούν οι προσπάθειες αυτών που ενδιαφέρονται για  το βίο με τη δημιουρ-γία  μίας μηχανογραφημένης "Τράπεζας Ιδεών για  το Βιο-

Περιβάλλον" σε παγκόσμιο επίπεδο.2 Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις διεθνείς ειδικές επιτροπές να συλλέγουν τα κατάλληλα στοιχεία από διάφορα μέρη του κόσμου πιο γρήγορα και να
παίρνουν τα αναγκαία μέτρα χωρίς καθυστέρηση. Ετσι οι βιο-επικοινωνίες μπορούν να συνεισφέρουν στην ταχύτατη ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία είναι τόσο σημαντική στην εποχή
μας.

Βιο-Αισθητήρες και Βιο-Υπολογιστές

Η ευαισθησία του βίου στα χημικά στοιχεία καθώς και σε κάποιους φυσικούς παράγοντες όπως είναι η θερμοκρασία και ο φωτισμός, ήταν το δεδομένο που οδήγησε στην ανάπτυξη των
βιο-αισθητήρων. Οι βιο-αισθητήρες είναι συσκευές, που αποτελούνται από μία βιολογική κατασκευή (ένζυμα, οργανίδια κυττάρων, ολόκληρο κύτταρο, ιστούς κλπ), η οποία αντιδρά σε ένα
συγκεκριμένο παράγοντα και έναν  ανιχνευτή που μετατρέπει την αντίδραση σε μία μετρήσιμη μορφή (συνήθως ηλεκτρική).
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Οι βιο-αισθητήρες χρησιμοποιούνται σήμερα σε ευρεία κλίμακα για  ταχεία και επί τόπου κλινική ανάλυση της κατάστασης ενός ασθενούς και στη βιοτεχνο-λογική βιομηχανία για  να
καταγράφουν δεδομένα της διαδικασίας παραγωγής.

Οι βιο-αισθητήρες μπορούν επίσης να αποτελέσουν μέρος πιο περίπλοκων συσκευών, των βιο-υπολογιστών. Ενας βιο-υπολογιστής θα περιλαμβάνει  ένα μεγάλο αριθμό βιο-κυττάρων, που
καθένα θα μπορεί  να αποθηκεύει  πληροφορίες  με βάση το δυαδικό σύστημα. Οι βιο-υπολογιστές μπορούν εξ ορισμού να δουλέ-ψουν με βάση χημικά σήματα, που χρησιμοποιούνται από
τα εγκεφαλικά νεύρα.

Οχι μόνον τα δομικά στοιχεία των υπολογιστών (hardware), αλλά και το λογισμικό (software) που χρησιμοποιείται για  τη λειτουργία  τους μπορούν να βασιστούν σε βιολογικές αρχές. Ο
εγκέφαλος ασχολείται  με διάφορα προβλή-ματα, με τρόπο παράλληλο και όχι σειριακό. Σήμερα, υπάρχουν νέοι υπολογιστές, που εφαρμόζουν αυτή την αρχή της παράλληλης

επεξεργασίας - κυρίως οι υπερ-υπολογιστές ή transputers,  οι οποίοι  θα μπορέσουν να δώσουν ώθηση σε δίκτυα νευροϋπολογιστών.5 Τα δίκτυα νευροϋπολογιστών θα μπορέσουν να
χρησιμο-ποιηθούν για  την κατανόηση συνεχούς ομιλίας,  την αναγνώριση ιδιόχειρων χαρακτήρων κλπ. Αυτή η βελτιωμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης ίσως επαρκέσει ακόμη και για  την
αντιμετώπιση πιο περίπλοκων προβλημάτων, όπως είναι η διάγνωση ασθενειών.

Μίμηση Αισθητήριων Οργάνων στην Τεχνολογία

Πολλές χρήσιμες πληροφορίες  μπορούν να ληφθούν από τη μελέτη των αισθητήριων οργάνων των ζώων. Για παράδειγμα, η αναγνώριση εικόνων από τα ρομπότ έγινε δυνατή μέσω της
εξομοίωσης της λειτουργίας των οργάνων της όρασης στα ζώα. Η βελτίωση της κατανόησης της ακουστικής επικοινωνίας στις διάφορες μορφές του βίου,  όπως τα τραγούδια των
φαλαινών και των δελφινιών, το βουϊτό των μελισσών και των σφηκών,  μπορούν να αυξήσουν τις δυνατότητες των τεχνικών συσκευών που αναλύουν τα ακουστικά κύματα. Ως
αποτέλεσμα είχαμε την εφεύρεση ενός ομιλούντος ηλεκτρονικού υπολογιστή ικανού για  αυτόματη μετάφραση ενός μηνύματος από μία γλώσσα σε μία άλλη, δίνοντας τη δυνατότητα σε
κάποιον να μιλά από το τηλέφωνο στην Ιαπωνία χρησιμοποιώντας την Ιαπωνική γλώσσα και να μεταφράζεται  στα Γαλλικά, στα Γερμανικά ή στα Ιταλικά (ανάλογα με το καντόνι) στην
Ελβετία. Σήμερα, συστήματα αναγνώρισης φωνής μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταφέρονται  από το στάδιο της έρευνας στην κλίμακα ευρείας  χρήσης . Επίσης, συστήματα
μετατροπής κειμένου σε φωνή και φωνής σε κείμενο προορίζονται για  χρήση στις τηλεπικοινωνίες.

Μέχρι στιγμής έχει δοθεί λιγότερη προσοχή στη αίσθηση της όσφρησης, σε αντίθεση με την όραση και την ακοή. Ομως, η όσφρηση παρέχει ένα αρχέγονο και αξιόπιστο κανάλι βιο-
επικοινωνίας σε διαφορετικές μορφές της ζωής. Οι οσμές παίρνουν μέρος στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ζώα. Απευθείας πειράματα με ζώα, έδειξαν ότι τα ζώα
αναγνωρίζουν ουσίες που παράγουν οι άνθρωποι ως συγκεκριμένα μηνύματα και αντιδρούν σε αυτά ανάλογα.  Επιπρόσθετα, μηνύματα οσμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για  την

αναγνώριση ατόμων, αφού κάθε άνθρωπος έχει μια συγκεκριμένη, γενετικά καθορισμένη οσμή.2 Ενας βιο-υπολογιστής εφοδιασμένος με βιο-αισθητήρες θα μπορεί  να φέρει σε πέρας
αυτή την αποστολή.

Η λειτουργία  όλων των αισθητηρίων οργάνων περιλαμβάνει  δημιουργία ηλεκτρικών σημάτων, τα οποία φθάνουν τελικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτή η γενική βιολογική αρχή
μπορεί  να χρησιμεύσει  για  την εξέλιξη νέων συστημάτων επικοινωνίας. Στην κλινική πρακτική, κάποιος μπορεί  να χρησιμοποιήσει αυτά τα αρχέγονα κανάλια πληροφοριών ώστε να φτάσει
κατ'  ευθείαν σε ένα συγκεκριμένο όργανο ενός ασθενούς.  Αυτή είναι σήμερα η περίπτωση ενός τηλεφωνικού συστήματος που ανιχνεύει τους παλμούς της καρδιάς και συνδέει  την κατοικία
του ασθενούς με το νοσοκομείο.

Στόχοι

να ευαισθητοποιηθούν τα Mαζικά Mέσα Eνημέρωσης ως προς την ανάγκη πληροφόρησης του κοινού για  την κατάσταση του βιο-περιβάλλοντος,

να συμβάλουν τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης στη βιο-εκπαίδευση,

να αναπτυχθούν νέες κατευθύνσεις στην ανταλλαγή πληροφοριών που θα βασίζεται σε τράπεζες πληροφοριών για  το βιο-περιβάλλον και στη δημιουρ-γία  διεθνών δικτύων
επικοινωνίας,

να γίνουν οι βασικές έννοιες της θεωρίας του βίου προσιτές στους ειδικούς που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη των συστημάτων επικοινωνίας,

να χρησιμοποιηθούν νέοι τρόποι επικοινωνίας βασισμένης σε βιολογικά πρότυπα που δεν έχουν ακόμα εξερευνηθεί  και χρησιμοποιηθεί.
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