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چمدان هوشمندی که کاربر را دنبال میکند

منبع :دیجیتال ترندز

چمــدان روباتیک  Ovisبــا بهرهگیری
از هــوش مصنوعــی و الگوریتمهــای
رایانــهای موانــع را تشــخیص داده
و بهطــور خــودران کاربــر را دنبــال
میکنــد .بهگــزارش «ایــران آنالیــن»،
اواســط هفته گذشته کمپانی روباتیک
 ForwardXدر یک نشریه مطبوعاتی
خبر از طراحی یک چمدان هوشــمند
داد .ایــن چمــدان با تجهیــز به هوش
مصنوعــی کاربــر را تشــخیص داده و

به طــور اتوماتیک بهدنبــال او حرکت
میکنــد .اصــوالً حمــل چمــدان در
فرودگاههــا و ســفرهای تفریحــی کار
دشــوار و چالش برانگیزی اســت ،چرا
کــه اغلــب چمدانها ســنگین بــوده و
کاربر بهطور مداوم نگران جاگذاشــتن
آن در مکانــی دیگــر اســت .در همین
راســتا این کمپانــی فناورانــه ،چمدان
هوشــمندی طراحــی و ســاخته اســت
کــه بــه طــور اتوماتیک حرکــت کرده و

کاربر را با بهرهگیــری از فناوری هوش
مصنوعــی تشــخیص داده و دنبــال
میکند.
این سیســتم هوشــمند با حســگرهای
حســاس ،موانــع را بــه ســهولت
تشخیص داده و از آنها گذر میکند.
ایــن سیســتم تــا فاصلــهای  2متــری
بــا کاربــر حرکــت کــرده و در صــورت
دور شــدن ناگهانــی پیــام هشــداری را
بــه تلفــن همــراه کاربــر ارســال کــرده

و موقعیــت مکانــی خــود را اطــاع
میدهــد .ایــن سیســتم بهدلیل وجود
یــک ردیــاب هوشــمند در تجهیــزات
داخلــی در هــر مکانــی قابــل ردیابــی
بوده و در صورت ســرقت به ســهولت
پیدا میشود.
این چمــدان دارای باتری اســت که با
هر بار شــارژ شدن به مدت 48ساعت
عمــر مفید میکنــد .پاوربانک داخلی
ایــن سیســتم همچنیــن امــکان شــارژ

«هوش مصنوعی» ،نقطه عطف نمایشگاه فناوری امریکا
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«بوکوایمو»روباتیعاطفی
برای ارتباط با خانواده

 CESدر گذر زمان

نخســتین نمایشــگاه  CESدر ژوئــن
 1976در نیویورک ســیتی برپا شد و از
نیم نگاه
آن زمــان تاکنون هرســال محصوالت
زیادیمعرفیشدندکهزندگیبشرراتغییردادهاند.برخی
نقاط عطف این نمایشــگاه در ســالهای مختلف را با هم
یکنیم.
مرورم 
سال :1996دی وی دی
سال:1998تلویزیونهایHDTV
سال :2000رادیوهای ماهواره ای
سال:2001ایکسباکسمایکروسافتوتلویزیونهایپالسما
صفحه نمایشگر اســت که روکش چوب
دارد و بــه اینترنــت متصل اســت .وقتی
 Muiروشن میشود چراغهای ال ایدی
در آن نمایــان میشــود و  5آیکــون دارد
کــه از آنها میتوان به وضعیت آب و هوا
و دما اشاره کرد .همچنین با کمک Mui
میتوان موســیقی را در خانه کــم یا زیاد
کــرد یا آهنــگ را تغییر داد یــا چراغهای
خانه یا ترموســتات را روشــن و خاموش
کــرد .بــا کمــک ایــن وســیله فناورانه که
بــه دســتیار صوتــی گــوگل مجهز اســت
همچنین میتوانید به اخبار گوش کنید
و پیامکهای دریافت شــده را به صورت
نوشــته بــر روی ایــن تکــه چــوب ببینید.
البتــه گفتنــی اســت کــه کاربر قبــل از هر
درخواســتی بایــد دکمــه دســتیار صوتی
گــوگل را فشــار دهــد .الزم به ذکر اســت

سال:2005تلویزیونهایIP
سال:2010تبلتها ،نوت بوکها و وسایل اندرویدی
سال:2011وسایلهوشمند،کینکتآواتارمایکروسافت
سال:2012اولترابوک،تبلتهایاندروید 4.0و OLEDسهبعدی
ســال:2013تکنولوژی خودروهــای بدون راننــده OLED ،قابل
انعطاف
ســال  :2014پرینتهای ســه بعدی ،تکنولوژی سنســورها،
یهایپوشیدنی
فناور 
ســال  :2015سیســتمهای خــودران ،واقعیــت مجــازی و
تلویزیونهای4K

کــه دســتیارهای دیجیتــال بخــش قابل
توجهی از این نمایشگاه بودند به عنوان
مثال لپ تــاپ ،تلویزیــون ،خودروهایی
ارائــه شــدند که با دســتیار صوتی الکســا
آمازون یا دســتیار گوگل کار میکنند و در
واقع فرمان صوتی را به این وســایل ارائه
میدهند Seraphin .وسیلهای که شما را
با یک نور طبیعی از خواب بیدار میکند،
ماسکهای هوشمند چشم برای ارتقای
کیفیــت خــواب و ...نیز بخشــی دیگــر از
فناورانههــای مجهز به هوش مصنوعی
هستند که در این نمایشگاه ارائه شدند.
ëëاینترنــت نســل پنجــم یک شــاهکار
بزرگ
تغییر از اینترنت نســل چهــارم ( )4Gبه
اینترنتنسلپنجم()5Gهمموضوعی
بود که در نمایشــگاه امســال مورد توجه

قــرار گرفــت .گفتنی اســت  5Gصــد بار
ســریعتر از  4Gامــروزی اســت و 5بــار
قطعــی کمتــری دارد و کمپانــی وریزون
بهطــور آزمایشــی چنــد شــهر محــدود
در امریــکا را زیر پوشــش ایــن تکنولوژی
برده اســت .البته کمپانی برتــر در تولید
تراشــههای اینترنــت نســل پنجــم هــم
کوالکــوم اســت کــه بــا دســت پر بــه این
نمایشگاهآمدهبود.
هرچنــد  4Gانســانها را بــا هــم ارتبــاط
میدهــد ولــی  5Gبــه عنوان پیــش نیاز
اینترنــت اشــیا میتوانــد این فنــاوری را
عینیت بیشــتری ببخشــد و ایجاد شــهر
هوشمند و خانههای هوشمند را تسریع
کنــد .کوالکوم به دنبال افزایش پوشــش
اینترنــت  5Gاســت و میتواند اینترنت
را بــه نقاطی از جهان کــه نمیتوان فیبر

نوری ایجاد کرد برساند و از همه مهمتر
تلفنهــای هوشــمند را بــه اینترنــت
پرسرعتتریمجهزکند.
ëëواقعیت افزوده و 8K
واقعیت افــزوده()Augmented reality
نیز یکی دیگر از بخشهای جالب توجه
نمایشگاه امسال بود و کمپانیهای لنوو
و  Vuzixهدستهای جدید خود مجهز
بــه فنــاوری واقعیــت افــزوده را در ایــن
نمایشگاه ارائه دادند .آینههای هوشمند
برای مغازهها که میتواند به شما بگوید
چه رنگ لباســی به شما بیشتر میآید و
کــدام یک را بهتر اســت خریــداری کنید
بخشی دیگر از موارد واقعیت افزوده بود
که امســال به نمایــش درآمد .تکنولوژی
 8Kنیز امسال بسیار مورد توجه بود و در
نمایشگاه امســال کمپانیهای ال جی و
سونی تلویزیونهای  8Kرا ارائه دادهاند.
ال جی امســال تلویزیونهــای مجهز به
تکنولــوژی  OLEDنیــز ارائه داده اســت.
 Hisenseنیــز از کمپانیهایــی اســت که
امسال با تلویزیونهایی منحصربفرد به
 CESآمد.
ëëاز دوربین تا لپ تاپ بازی
امســال دوربینهای پاناسونیک ،نیکون،
کــداک ،ســونی و  Olympusهرکــدام
برترین و فناورانهترین دوربینهای خود
را ارائــه دادنــد Titan .نیز بــا یک دوربین
واقعیت مجازی 11Kبه نمایشگاه آمد که
بیشتربهدردفیلمبرداریهایهالیوودی
میخورد تا اینکه مصرف خانگی داشته
باشــد و 11هزار پوند قیمت دارد .کمپانی
لنــوو هم با همــکاری گوگل یک ســاعت
هوشــمند ارائه داد که درواقع یک نمونه
مینیاتوری از Google Home Hubاست.
این ساعت میتواند گوشــی شما را شارژ
کرده و موســیقی پخش کند .این کمپانی
همچنیــن لــپ تــاپ 27اینچــی Yoga
 S940و همچنیــن تبلتهــای مجهــز به
الکسا آمازون همچون  Smart Tab P10را
ارائه داد .لنوو همچنین در این نمایشگاه
از گوشــی  20 Honor Viewبــا دوربیــن
ســهبعدی 48مگاپیکســلی و مجهــز به
هــوش مصنوعی رونمایــی کرد .کمپانی
 Dellنیــز قویتریــن لــپ تاپ بــازی با نام
 51m-Alienware Areaرا ارائه داد که 17
اینچ است و پردازشگر8هست های دارد.

گاهسرعتکامپیوتر
نرم بسیارپایینمیآید
افزارآنالین و سیســتم شــما
کنــد میشــود که ایــن وضعیت بســیار
خستهکننده است و در چنین شرایطی
بهدنبــال راهــکاری بــرای حل مشــکل
هســتید تــا بهنتیجــه مطلوب برســید.
یکــی از بهترین راهکارها بــرای ارتقای
ســرعت کامپیوتر ،اســتفاده از نرمافزار
WinZip System Utilities Suite
اســت؛ ایــن نرم افــزار پتانســیل باالیی
دارد و میتوانــد بــا پاکســازی ،ســرعت

بیــش از  20قطعه سیســتم را افزایش
دهــد و دیگــر شــاهد کنــدی سیســتم
نباشــید .گفتنــی اســت کــه اســتفاده از
این نرم افزار بســیار ســاده است و تنها
با یک کلیک فعال میشــود چرا که در
آن گزینههــای خودکار وجــود دارد و به
همین دلیل هــم پس از کلیک ،بهطور
خــودکار بــه پــاک ســازی ،محافظت و
بهینهســازی سیستم شــما میپردازد.
این نــرم افزار به پاکســازی فایلهای
اضافه سیســتم میپردازد تا سرعت را
بــاال ببرد و ازســوی دیگــر دارای ابزاری

ســاده برای محافظت از رایانه در برابر
خطــرات امنیتــی ،کرشها و از دســت
دادن اطالعات محسوب میشود.
بههرحــال در شــرایطی کــه هکرهــا
میتواننــد بــا اســتفاده از نقصهــای
امنیتی سیســتمها به آنها حمله کنند،
این نــرم افزار بهترین گزینه محســوب
میشود.این نرم افزار همچنین شامل
ابزاری برای تســت کردن و بهینهسازی
رایانه اســت تا سیستم شــما بهصورت
کامالً روان و بســیار سریعتر اجرا شده و
کارآیی آن افزایــش یابد .اگر عالقهمند

بــه داشــتن ایــن نــرم افــزار هســتید
میتوانیــد آن را بهصــورت رایــگان از
سایت P30world.comبارگذاری کنید.

نگهداریازسالمندانباهمراههوشمند
قاب
فناوری
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در توئیتر به انتقاداتی که
به حوزه پژوهش فضایی وارد شده است پاسخ داد و گفت:
اخـــــبار
ترویــج کاربردهــای فضایی در دســتور کار قــرار دارد و نباید
فناوری ماهواره را با دوچرخه مقایسه کرد.
بهگزارش«ایران»محمــد جــواد آذری جهرمــی در پاســخ به اظهــارات صادق
زیبــاکالم اســتاد دانشــگاه و فعــال سیاســی کــه گفتــه اســت «ایکاش بهجــای
صنایع هســتهای و ماهواره و موشــک ،ایران میتوانســت یک دوچرخه بســازد
کــه بــا ترکیه و هنــد رقابت کنــد» ،گفت :فنــاوری هســتهای و موشــکی متولیان
دیگــری دارد ،امــا اگــر مایــل هســتید از نزدیــک دســتاوردهای پژوهشــگران در
پژوهشــگاه فضایــی و تأثیر آن را بر زندگــی مردم ببینید و از آینده روشــن ایران
آگاه شــوید تــا دیگر برای نقد سیاســت خارجــی ،فناوری ماهــواره را با دوچرخه
قیاس نکنید.
وی در انتقاد به اینکه تأثیر تحقیقات فضایی بر زندگی ملموس نیست ،گفت:
این اشــکال وارد اســت و تاکنون کاربردی از صنعت فضایی برای زندگی مردم
بهصورت فراگیر وجود نداشــته اســت .در یکســال اخیر ،توســعه زیــادی در این
حوزه انجام شده که قطعاً اثر شگرفی بر برخی مشاغل مثل کشاورزی یا حفظ
سرمایههای ملی مانند جنگلها خواهد داشت.
جهرمــی درخصــوص انتقــاد کاربری که گفته اســت «حتی پوشــک اســتاندارد
هــم بهعنــوان یک نیــاز اساســی نمیتوانیم تولید کنیــم و بودجه کشــور صرف
فناوری ماهواره میشــود» ،تأکید کرد :دانش ســاخت ماهــواره در ایران مطابق
استانداردهای جهانی است ،هرچند با تحریم مواجه بوده ایم.

گوشی های وارد شده با ارز دولتی در راه بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی ،تصویری و تلفن همراه اعالم کرد
که حدود  ۶۰۰هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی بزودی از توقیف آزاد
شده و وارد بازار میشود.
بهگزارش ایســنا ،ابراهیم درســتی گفت :حدود  ۱۳۰هزار دســتگاه تلفن همراه در
توقیف دادستانی است و حدود ۵۰۰هزار دستگاه دیگر در انبارهای گمرک دپو شده
که تعدادی از آنها با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد شــده و برخی دیگر نیز قبل از ابالغ این
مصوبه دولتی و با ارز ارزانتر یعنی با نرخ  ۳۷۰۰تومانی پارســال وارد شــدهاند ،اما
هنوز توقیف هستند و بزودی آزاد خواهند شد.
وی افزود :اگر نرخ ارز در بازار که اخیراًنوسان کمتری پیدا کرده ،ثبات بیشتری داشته
باشد و به اندازه کافی برای واردات تأمین شود ،قیمت تلفن همراه ارزانتر شده و
بازار آن کنترل خواهد شد؛ اما چیزی که مسلم است اینکه از ابتدای امسال تاکنون
 ۲۵تا  ۳۰درصد از نیاز بازار ،وارد شــده اســت و پیش از این هم که واردات مسافری
تلفن همراه به این صنف کمک میکرد ،طی  ۱۰روز اخیر سایت نیما برای واردات
مسافریبستهشدهاست.
رئیس اتحادیه فروشــندگان دستگاههای صوتی ،تصویری و تلفن همراه با بیان
اینکه بهدلیل باال بودن قیمتها تقاضا برای خرید تلفن همراه کاهش پیدا کرده
اســت ،گفت :اگر قانون بدرستی اجرا شود و رفتارهای سلیقهای را کنار بگذاریم،
بســیاری از مشــکالت حل میشــود .ایــن در حالی اســت که بســیاری از کاالهای
وارداتــی توقیف شــده از مد افتادهاند اما همچنان در گمرک هســتند و ترخیص
نشدهاند.

انتشارپستهمزمان
در چند حساب کاربری اینستاگرام

بهنظر میرســد که اینســتاگرام قصد دارد قابلیت جدیدی
آن سوی
ی ا و اس ایــن شــبکه اجتماعی اضافــه کند تا
را بــه نســخهآ 
خـــــــبر
کاربران بتوانند بهصورت هم زمان در چند حســاب کاربری
خود یک پســت را منتشــر کنند .بــه گزارش ایســنا ،تاکنون چنیــن قابلیتی برای
کاربران اینســتاگرام وجود نداشــت و آنها باید بهصورت جداگانه در حسابهای
کاربری خود پست موردنظر خود را ارسال و منتشر کنند.
هنوز اطالعات و جزئیات دقیقتری از انتشار این قابلیت برای کاربران اندرویدی
در دســت نیســت و اینســتاگرام نیز بهصورت رســمی افزودن چنیــن قابلیتی را
تأیید و اعالم نکرده اســت و تنها تصویر و اســکرین شــاتی از این قابلیت و امکان
جدید روی پلتفرم اینســتاگرام از ســوی برخی از کاربران اینســتاگرامی در فضای
مجــازی منتشــر شــده که حاکــی از آن اســت کــه احتماالً ایــن شــبکه اجتماعی
معــروف درصــدد افزودن ایــن امــکان در آینــدهای نزدیک به نســخهآیاواس
خود است.

ی تی
تأثیر تعطیلی دولت امریکا بر حوزه آ 

چگونه سرعت کامپیوترتان را افزایش دهید

برخــی از ســالمندان گوشــه گیــر و کــم تحرک میشــوند و همیــن موضوع دردســرهای زیــادی ایجاد میکنــد بههمین
دلیل محققان حوزه فناوری با طراحی سیســتم هوشــمند  ElliQبرای حل این مشــکل اقدام کردهاند .این سیســتم سه
بخشــی که متشــکل از یک صفحه شــارژ مغناطیســی ،تبلت مجهز به  2دوربین و بخش اصلی ElliQاســت میتواند با
فــرد ســالمند ارتباط برقرار کنــد و او را از تنهایی دربیاورد .این سیســتم با
استفاده از هوش مصنوعی ،دوربینها و میکروفون میتواند به طور دائم
وضعیــت اتاق و فرد ســالمند را رصد کند و از وضعیت وی مطلع شــود.
همچنین درصورتی که متوجه بیحوصلگی ســالمند شــود به او پیشنهاد
چنــد ورزش ســبک یا پیــاده روی را ارائه میدهد ،برایــش جوک تعریف
میکند یا اینکه موســیقی متناســب با حالت روحی وی را پخش میکند.
ایــن سیســتم همچنین با کمــک یک اپلیکیشــن ،زمان و میــزان مصرف
دارو را بــه ســالمند یادآوری میکند یا به وی گوشــزد میکنــد که باید آب
بنوشد .اگر هم سیستم تشخیص دهد که صدایش مزاحم سالمند است،
فرمانهای صوتی را به پیامکهایی تبدیل میکند که روی صفحه تبلت
نقش میبندد .این سیســتم همچنین ســالمند را از طریق تماس صوتی
و ویدئویی و همچنین پیامهای متنی با خویشاوندانش ارتباط میدهد تا
از تنهایی دربیاید .ازآنجا که بیشتر سالمندان در خواندن پیامهای متنی مشکل دارند این سیستم پیامهای دریافتی را
برای آنها با صدای بلند میخواند و پاســخ آنها را نیز بهصورت پیام صوتی به فرد مورد نظر میرســاند .سیســتم ElliQ
اکنون با بهای هزار و 499دالر در امریکا پیش فروش میشود.
cnet

روبــات هوشــمند «بوکــو ایمو» یــک روبات تعاملــی ویژه
است که براحتی با اعضای خانواده ارتباط برقرار میکند.
روی وب بوکو ایمو طراحی ساده ولی بسیار زیبایی دارد و میتواند از
طریق پیامهای صوتی و متنی با اعضای خانواده شما ارتباط برقرار کند.
بهگزارش انتخاب ،این روبات هوشمند میتواند برای برقراری ارتباط با اعضای
خانوادهای که تلفن ندارند ،از طریق بلوتوث ارتباط بگیرد .در ضمن این روبات
میتواند به سنسورهایی مانند بلوکهای اسباب بازی متصل شود که میتوانند
دما ،حرکت و فعالیتهای خانه را کنترل کنند.
جالب اســت بدانید این روبات دارای قســمتی بهنام قســمت «ابــراز همدلی»
اســت ،همانطور که ســازندگان آن را توصیف میکنند .این روبات به پیامهای
مثبت واکنش نشان میدهد و گونههای آن درخشان و سبز میشود وصداهای
شــاد و شــیرین منتشــر میکنــد
امــا در برابــر پیامهــای منفــی و
حاوی کلماتی مانند «خســته»،
گونههایش قرمز رنگ میشــود
و ســر خــود را پاییــن مــیآورد و
یــک آه غــم انگیز میکشــد .این
روبــات میتوانــد بــه حضــور و
صــدای کاربر پاســخ دهد و البته
میتوانــد پیامهــای مبتنــی بــر
شــکلک را تفســیر کند .بوکو ایمو ،توسط شــرکت ژاپنی یوآکای طراحی شده که
پیش از این هم روبات گربهای کوبو را طراحی کرده بود .این روبات عمدتاً برای
پــدر و مادرهایــی که نیاز دارند کودک شــان را پیگیری کنند یا ســالخوردگانی که
نیاز به ارتباط با اعضای خانواده دارند مفید اســت .این روبات هوشــمند دارای
چهار نوع سنســور است :یک سنســور ارتعاشی برای تشخیص زمانی که یک در
باز یا بســته شــده اســت ،بنابراین شــما میدانید بچه هایتان وارد یا خارج خانه
شدهاند .یک سنسور قفل که تغییرات میدان مغناطیسی را تشخیص میدهد،
بنابراین شما میدانید که در قفل شده است .یک سنسور حرکتی که وقتی فرد یا
حیوان خانگی نزدیک میشود شناسایی میکند و یک سنسور دما  /رطوبت ،که
میتواند برای جلوگیری از گرما یا سرما بخصوص هنگام نگهداری از سالمندان
اســتفاده شــود .بوکو ایمو دارای یک میکروفن و بلندگو است ،اما هیچ دوربینی
ندارد .بنابراین میتوان گفت این روبات یک دستگاه امنیتی نیست بلکه روباتی
خدماتی اســت .خرید بوکو ایمو در حدود  200دالر هزینه در بر خواهد داشــت و
در ایاالت متحده در اواخر پاییز امسال به فروش میرسد.

منبع :زد دی نت

بزرگتریــن کمپانیهــای فنــاوری و
اســتارتاپهای برتر جهان هفته گذشته
راهــی الس وگاس امریــکا شــدند تــا در
بزرگترین اتفــاق فناورانه جهان یعنی
نمایشگاه بینالمللی CES 2019حضور
یابنــد؛ نمایشــگاهی کــه از ســال 1976
تاکنــون برگــزار میشــود و هرســال هــم
حرفی برای گفتن داشــته اســت .امسال
امــا رفتارهای دونالــد ترامپ و تعطیلی
دولــت امریــکا بر این نمایشــگاه فناوری
سایهافکندوبسیاریازسخنرانانکلیدی
ایــن نمایشــگاه ســخنرانی خــود را لغــو
کردند.
ëëبیش از  4هزار کمپانی زیر یک سقف
نمایشــگاه  CESبزرگترین گردهمایی
بــرای کســانی محســوب میشــود کــه
شــغلی مرتبط با تکنولــوژی دارند یا به
این حوزه بســیار عالقهمندنــد .موضوع
مهم این است که بسیاری از محصوالت
دیجیتال که زندگی بشر را تغییر دادهاند
در طــول زمــان در ایــن نمایشــگاه کــه
قدمتــی 50ســاله دارد ،رونمایــی شــده
اســت .در این نمایشگاه هرسال برترین
رهبــران تجــاری و فنــاوری و همچنیــن
مبتکران جهان گرد هم جمع میشوند
تــا تازهتریــن دســتاوردهای خــود را بــه
نمایش بگذارند و البته استارتاپها هم
از ایــن فرصــت بــرای ارائــه محصوالت
خود و یافتن سرمایهگذار بهره میگیرند.
امســال در ایــن نمایشــگاه کــه در هفته
گذشــته برگــزار شــد ،بیــش از 4هــزار و
 500کمپانــی ازجملــه تولیدکننــدگان،
توسعهدهندهها و تولیدکنندگان سخت
افــزاری ،محتــوا و ...و همچنیــن بیــش
از هــزار اســتارتاپ از  155کشــور جهــان
حضــور یافتنــد .برخــاف نمایشــگاهی
همچــون ایفا برلین که درهــای آن برای
عموم باز اســت ،در این نمایشگاه فقط
فعــاالن عرصه فنــاوری و خبرنــگاران و
بالگرها میتوانند حضور یابند به همین
دلیــل هــم 6هــزار و  500نفــر از اهالــی
رســانه به پوشــش بخشهــای مختلف
 CES2019پرداختند.
در این نمایشگاه بیش از  250کنفرانس،

سخنرانی ،نشســت خبری و ...برگزار شد
و امســال بخشهایــی همچــون پرینت
ســه بعدی ،هوش مصنوعی ،روباتها،
بازیهــای واقعیــت مجــازی و واقعیت
افــزوده ،تکنولوژیهــای ویــژه کــودکان،
پهپادهــا ،ســامت ،توریســم ،خانههای
هوشــمند و فناوریهای پوشیدنی مورد
توگو قرار گرفتند.
بحث و گف 
ëëهوش مصنوعی
در نمایشگاه امسال از روبات نانوا گرفته
تا بطری هوشــمند مجهز به اســپیکر به
نمایــش درآمــد و در بیشــتر آنها هوش
مصنوعــی حــرف نخســت را میزنــد.
یکــی از محصوالت جالبی که امســال در
نمایشــگاه ارائه شــد ،یخچالی اســت که
بر اســاس الگوی مصرف کاربر میتواند
پیشبینــی کند چــه زمانی مــواد غذایی
یــا نوشــیدنیهای درون یخچــال تمــام
میشود پس برای خرید آنالین دست به
کار میشود و اجازه نمیدهد که یخچال
خالیبماند.
در حــوزه هــوش مصنوعــی نمایشــگاه
امسال،پردازشگرهاوتراشههایمختلف
مجهــز به هــوش مصنوعی بــه نمایش
درآمــد و همچنین وســایل مختلفی در
این نمایشگاه عرضه شد که میتوانند با
هوش مصنوعی کار کنند .از این وســایل
میتوان به تلویزیونهایی اشــاره کرد که
مجهــز به هوش مصنوعی هســتند .این
تلویزیونهــا از هــوش مصنوعــی کمک
میگیرنــد و برحســب وضعیــت نــور یا
محــل قــرار گرفتــن بینندهها نســبت به
تلویزیــون ،تصویــر را تغییــر میدهند و
تنظیــم میکننــد .درواقــع دوربینهــا از
هــوش مصنوعــی کمــک میگیرنــد تــا
کیفیــت تصاویــر را رصد کننــد و البته به
نظر میرسد که در سالهای آینده چنین
تلویزیونهاییبرندهبالمنازعاینعرصه
باشند.
شهرهاوخانههایهوشمندنیزامسالدر
کانون توجه بودند و وسایل جالب مرتبط
بــا آن ارائــه شــد .یکــی از ایــن فناوریها
Muiاست که توســط یک کمپانی ژاپنی
طراحی و تولید شده است Mui .در نگاه
نخستیکقطعهچوببهنظرمیرسد
که در دکوراســیون خانه به کار رفته است
ولــی باید گفــت درواقع ایــن قطعه یک

تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی
کاربــر را در هــر زمان و مکانــی فراهم
میکند .این سیســتم نوآورانه بهدلیل
طراحــی بینظیر و هوشــمندانه مورد
توجــه بســیاری از کمپانیهای فناوری
قــرار گرفتــه اســت .پیشبینــی شــده
اســت ایــن گجــت هوشــمند در نیمــه
اول ســال  2019و با قیمتــی برابر 799
دالر امریکا به بازارهای جهانی عرضه
شود.

وزیر ارتباطات :نباید فناوری ماهواره را
با دوچرخه مقایسه کرد

بــه دنبــال تعطیلــی دولت امریــکا کمیســیون ارتباطــات فــدرال  FCCهمچنان
تعطیــل بــوده و خدماتــی ارائــه نمیکنــد .بهگــزارش خبرآنالین ،ایــن تعطیلی
روی وبســایتهای دولتــی مؤثــر بــوده و اغلــب آنهــا از دســترس خــارج
شدهاند.
ی تی و مخابرات کشــور بوده
گروه ارتباطات فدرال مســئول رگالتوری ارتباطات ،آ 
و تعطیلی آن باعث شــده اســت تا  80سرتیفیکیشــن امنیتی ســایتهای دولتی
منقضی شــود .این انقضا تأثیر ســوء بر شــبکههای ارتباطاتــی دارد و حتی تمدید
آن فایده ندارد ،چراکه مســئوالن مربوطه بهصورت فیزیکی حضور ندارند تا روند
تأیید سرتیفیکیشــنها را ادامه دهند .بدین ترتیب ممکن است نفوذ هکرها روی
سایتهایحکومتیبیشترشود.
ناســا ،وزارت دادگســتری و بخش تجدیدنظر در پروندههای حقوقی و سایتهای
ج شــدهاند و ممکــن اســت کاربران بســته به نوع
مربــوط بــه آن از دســترس خــار 
مرورگری که دارند ،از داخل شدن به سایتهای ناامن دولتی منع شوند.
هر زمان تعطیلی دولت به اتمام رسد ،کارمندان آیتی به سر کارهای خود بازگشته
وسرتیفیکیشنهاراتجدیدخواهندکرد.

ردیابی پیری با اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی

شرکتی یک اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته که میتواند به کاربران راز
جوانتر بهنظر رسیدن را نشان دهد.
بهگزارشمهر،ایناپلیکیشنکه«شبیهسازیشمادرآینده»نامداردکمیترسناک
است و بهکاربران نشان میدهد در آینده چطور پیر میشوند و نصایح کاربردی را
برای حفظ جوانی به آنها میدهد.
ایــن اپلیکیشــن ،صــورت کاربر را بــه دقت بررســی و ســپس الگوریتمی کــه برای
شناســایی خطوطی طراحی شــده را اجرا میکند .البته برای این منظور کاربر باید
تصویــری از خــود ،ســن ونژاد خود را در اپلیکیشــن وارد کنــد .در مرحله بعد کاربر
تحلیلی از صورت خود دریافت میکند .یک دکمه در انتهای اپلیکیشن به کاربران
اجازه میدهد خود را ۲۰سال جوانتر یا پیرتر مشاهده کنند.
جالب آنکه اپلیکیشــن میتواند روند پیری را با ســرعت یا به کندی نشــان دهد،
تغییرات پوست انسان بدون استفاده از ضد آفتاب یا برعکس را نشان دهد.
البته شبیه سازیهای این شرکت فقط نشان میدهند صورت فرد در  ۲۰سال آتی
بدتر میشــود .الگوریتمهای این شــرکت سلفی یا عکس کاربر را با مخزنی حاوی
هزار عکس کلینیکی از صورتهای مختلف مقایســه میکنند .این مخزن شــامل
تصویر صورت زنانی بین  ۱۰تا  ۸۰ساله از ۵نژاد مختلف است.
هنگامیکــه کاربران این اپلیکیشــن از وضعیت خود در زمان پیری مطلع شــوند،
میتوانند با اقداماتی این روند را بهبود بخشند.

