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شـرکت مایکروسـافت در بین کاربران فنـاوری به عنوان 
شـناخته  هسـت،  سیسـتم عامل  سـازنده  کـه  شـرکتی 
می شـود. از آن جایـی کـه سیسـتم عامل در هر سیسـتم 
پردازشـی ممکـن اسـت یافت شـود، حـاال این شـرکت 
گرفتـه  درنظـر  آینـده  خودرو هـای  بـرای  را  پلتفورمـی 
اسـت. به گـزارش TechCrunch اگر چه مایکروسـافت 
قصـد سـاخت خودرو هـای متصـل بـه هـم را کـه بـا 
نـدارد  می شـود،  شـناخته   Connected Cars عنـوان 
امـا می خواهـد پلتفورم ابـری مبتنـی بـر Azure را برای 
سـازندگان خـودرو بسـازد کـه بـه کمـک آن می تواننـد 
سـرویس های اتومبیل هـای متصـل بـه هـم خـود را بـا 
اسـتفاده از مفاهیـم ابـری توسـعه دهنـد. نسـخه قابـل 
نمایش پلتفورم جدید وسـایل نقلیه متصل مایکروسـافت 
در همیـن سـال جدیـد میـالدی معرفـی خواهـد شـد. 
هفتـه گذشـته معـاون رئیـس اجرایـی توسـعه مشـاغل 
مایکروسـافت، پگجـی جانسـون، ضمن اعـالم این خبر 
نوشـت: «پلتفـورم جدید قرار نیسـت یک سیسـتم عامل 
درون خـودرو یا حتی محصول باشـد. بلکـه یک پلتفورم 

زنـده و باهـوش اسـت کـه بنیـان آن بر خدمـات ابـری 
اسـتوار شـده اسـت. ایـن پلتفـورم به وجـود خواهـد آمد 
تـا بتوانـد 5 سـناریویی را کـه مشـاوران مـا در صنعـت 
ماشـین های  اولویت هـای  عنـوان  بـه  خودرو سـازی 
متصـل از آن یـاد می کنند، بـه اجرا بگذارد. این 5 سـناریو 
عبارتنـد از: سـرویس های نگـه داری به موقـع، بهره وری 
بهتـر در اسـتفاده از ماشـین، مسـیریابی پیشـرفته، درك 
مشـتری و کمـک بـه ایجـاد امـکان رانندگی خـودکار» . 
در کنـار ایـن معرفی مایکروسـافت خبر از همـکاری خود 
بـا دو خودروسـاز مطـرح رنـو و نیسـان را نیز داده اسـت. 
قـرار اسـت در ایـن همـکاری سـرویس های خودروهای 
متصـل بـه هم به نسـل بعـدی محصـوالت ایـن چنین 
ایـن شـرکت ها اضافـه شـود. از آن جایـی کـه پیـش از 
ایـن هم مایکروسـافت بـا رنـو و نیسـان روی پروژه های 
دیگـری همـکاری می کردنـد، جـای تعجـب نـدارد که 
ایـن دوشـرکت اولیـن شـرکای مایکروسـافت در پـروژه 
عـالوه  باشـند.  هـم  بـه  متصـل  خودرو هـای  پلتفـورم 
بر ایـن مایکروسـافت بـا شـرکت خودرو سـازی بـی ام و 

هم برای سـاخت پلتفـورم اختصاصـی آن در خودرو های 
 Azure متصـل بـه هم ایـن شـرکت مبتنـی بر سیسـتم
همـکاری داشـته اسـت. همچنین بـی ام و و نیسـان هم 
در خودرو هـای خـود از کورتانـای مایکروسـافت بـرای 
دسـتیار دیجیتالـی داخـل ماشـین اسـتفاده کرده انـد که 
ایـن موضـوع در CES امسـال هم رونمایی شـد. بنابراین 
ممکن اسـت در آینده شـما هم در خـودروی خود صدای 
کورتانـا را بـرای خدمات مبتنـی بر صدای داخل ماشـین 
بشـنوید. هر چنـد باید گفت فعـال تمام ایـن تالش ها در 
حد آزمایش هسـتند. در یک سـال گذشـته مایکروسافت 
بار هـا اعـالم کـرده کـه می خواهـد هـوش را بـه اغلـب 
محصـوالت خـود وارد کنـد. این شـرکت همچنین اخیرا 
توسـعه دهندگان  روی  بـه  را  خـود  کورتانـای  کد هـای 
نرم افـزار بـاز کـرده اسـت. از ایـن رو اضافـه کـردن این 
دسـتیار دیجیتالـی بـه پلتفـورم خودرو هـای متصل خود 
چنـدان دور از انتظـار نخواهـد بـود. گفتنی اسـت آمازون 
هـم برنامه های مشـابهی را برای دسـتیار دیجیتالی خود 

یا همـان الکسـا دارد.

آیا عرصه بر سنت باز هم تنگ تر می شود؟ !
این  شاهد  روز ها  این  اطالعات  فناوری  پیشرفت  با 
سنتی  کار های  و  کسب  میان  تقابل  که  هستیم  موضوع 
می شود.  قبل  از  بیشتر  روز به روز  مدرن  اصطالح  به  و 
و  کسب  حوزه  در  سال هاست  که  سنتی  ساختار های 
کار های مختلف به وجود آمده حاال فناوری اطالعات به 
دلیل ذات در ارتباط بودنش آن  ها را بهبود بخشیده و از 
جهات بسیاری بهتر کرده است. نمی توان خطرات ناشی از 
آتن را هم از نظر دور انداخت اما بسیاری از همین خطرات 
و  شده  دیده  متاسفانه  هم  سنتی  کار های  و  کسب  در 
بنابراین شاید بتوان در حوزه مخاطرات، کسب و کار های 
مدرن و سنتی را دوش به دوش تلقی کرد. این روز ها خبر 
از نگرانی مسافربر ها از به خطر افتادن تجارتشان به خاطر 

تاکسی  های اینترنتی به گوش می رسد. به گزارش زومیت 
وزیر ارتباطات ضمن اشاره به تقابل به وجود آمده در این 
زمینه بین مسافربر های سنتی و مسافربر های مدرن که 
وی از آن  ها به عنوان اپلیکیشن های حمل و نقل یا همان 
تاکسی یاب های آنالین یاد کرده، گفته: در حوزه کسب و 
کار های جدید بر این باوریم که وظیفه دولت آن است که 
فضایی ایجاد کند که عالوه بر فعالیت کسب و کار های 
سنتی در آن، شرایط برای کسب وکار های جدید نیز مهیا 
شود. این همان سیاستی است که به درستی ضمن ایجاد 
و  کسب  که  مخاطراتی  از  حفاظت  برای  جدید  قوانین 
کار های جدید ممکن است ایجاد کند، باید در پیش گرفت 

تا تقابل به تعامل تبدیل شود.

پلتفورمی برای خدمات خودرو های متصل به هم

ماشین های متصل مایکروسافتی
پلتفورمی برای خدمات خودرو های متصل به هم

ماشین های متصل مایکروسافتی

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

ورزش بانوان
از آخرین نتایج ورزشی بانوان باخبر شوید

ورزشی  رسانه  اولین  در  داده ایم.  اختصاص  بانوان  ورزش  به  را  هفته  این  لینکدونی  اولین 
بانوان ایران شما می توانید از آخرین اخبار، اتفاقات و حواشی ورزش بانوان در ایران و جهان 
مطلع گشته و نتایج ورزش  های مختلف را پیگیری نمایید. این رسانه ورزشی شامل آرشیو 
رقابت  های ورزشی، ویدئو  ها و گالری تصاویر می باشد. همچنین در این وب سایت ورزشی 
قادر خواهید بود از نتایج زنده مسابقات ایرانی و خارجی بانوان اطالع یافته و جدول رده بندی 
جدیدترین  خواندنی  ها،  تصویری،  گزارش  باشید.  داشته  دسترس  در  را  مختلف  مسابقات 
ویدئو ها، اخبار پربازدید، از میان خبر ها و آخرین اخبار ورزشی بخش  های مختلف این وب 
www.varzeshebanovan.com سایت ورزشی را تشکیل می دهند. 

مجله حفاظتی
با جدیدترین سیستم های حفاظتی آشنا شوید

پیشنهاد بعدی این هفته به یک مجله علمی و تخصصی در زمینه سیستم  های حفاظتی 
مربوط می شود. در مجله اینترنتی دنیای حفاظت درباره جدیدترین و به روزترین سیستم  های 
حفاظتی بحث و بررسی می شود. این مجله علمی از بخش  هایی نظیر مقاالت، اشتراك مجله، 
آرشیو مجله، اخبار و نظر خواهی تشکیل شده است. در این نشریه اینترنتی می توانید از آخرین 
اخبار دنیای سیستم  های حفاظتی مطلع شده و ضمن مطالعه مقاالت مرتبط، از آرشیو مجله 
نیز بهره  مند شوید. همچنین در بخش مقاالت قادر خواهید بود یادداشت  ها و مقاله  هایی با 
موضوعات مرتبط همچون ایمن سازی محیط مدارس با دوربین  های مدار بسته، سیستم  های 
www.donyaye-hefazat.com کنترل دسترسی در کارخانه  ها و... را مطالعه نمایید. 

مسابقات علمی
در آزمون های آزمایشی المپیاد های علمی شرکت کنید

در سومین لینکدونی این هفته به معرفی المپیاد های علمی ایران خواهیم پرداخت. وب سایت 
آیریسک به عنوان پایگاه المپیاد های علمی ایران شامل بخش  هایی همچون المپیاد های ایران، 
آموزش المپیاد، آزمون  های آیریسک و دانلود فایل می شود. شما در این وب سایت آموزشی 
می  توانید با المپیاد های ادبی، ریاضی، زیست شناسی، سلول  های بنیادی، شیمی، فیزیک، رایانه، 
نجوم و اختر فیزیک آشنا شوید. همچنین عالوه بر موارد باال قادر خواهید بود به جزوات و نمونه 
سواالت المپیاد های مختلف دسترسی داشته، نشریه المپیاد نامه را مطالعه کرده، به رادیو المپیاد 
www.irysc.com گوش فرا داده و از مزایای آکادمی المپیاد دانستنی  ها بهره مند شوید. 

توریسم معلولین
جدیدترین تجهیزات گردشگری معلولین را بشناسید

آخرین لینکدونی این هفته به وب سایتی در زمینه توریسم معلولین اختصاص دارد. در این وب 
سایت که از بخش های مختلفی مانند گردشگری و معلولین، ورزش و تفریح و انواع گردشگری 
تشکیل شده است، به زیرساخت های مورد نیاز توسعه گردشگری معلولین، آشنایی با موسسات 
توریسم معلولین، تجهیزات و امکانات گردشگری معلولین، آشنایی با NGO های معلولین، 
معرفی کمپانی های تولید وسایل کمک پزشکی و صنعت توریسم معلولین و سالمندان پرداخته 
می شود. همچنین می توانید از اخبار و مقاالت، گالری عکس، اخبار نمایشگاهی، گالری  ویدئو، 
نشریات مرتبط، مقاصد برتر توریسم جهان، جاذبه های گردشگری ایران و تازه های گردشگری 
www.adak-disabled-tourism.com سود ببرید. 


