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روز های ابتدایی سال نو میالدی برای عالقه مندان به صنعت فناوری اطالعات 
رنگ و بوی دیگری دارد، باید گفت که بزرگترین رویداد جهان آی تی در این 

روز ها رخ می دهد. بار ها در رابطه با نمایشگاه بین المللی CES در بایت صحبت 
و  می باشد   Consumer Electronics Show عبارت  CES خالصه شده  کرده ایم. 

به معنای نمایش کاال های قابل فروش الکترونیک می باشد. در این نمایشگاه 
و  می شوند  ارائه  بهترین شکل  به  دیجیتال  تکنولوژیکی صنعت  نوآوری های 

زمان برگزاری این نمایشگاه به طور معمول در دهه اول ماه ژانویه هر سال 
برگزاری  محیط  طراحی  همچنین  و  غرفه ها  طراحی  و  معموال ساخت  است. 

برای  نمایشگاه  این  در  حضور  و  می کشد  طول  ماه  یک  از  بیشتر  نمایشگاه 
اولین  برای   CES نمایشگاه  می باشد.  هیجان خاصی  دارای  و  بوده  جالب  همه 

آمریکا  دیجیتال  مصرفی  لوازم  بنیاد  حمایت  با   1967 سال  ژوئن  ماه  در  بار 
از 24 لغایت 28 ژوئن در شهر نیویورک برگزار شد. این نمایشگاه ابتدا زیر 

در  بار  دو  تا 1994  از سال 1978  و  بود   Chicago Music نمایشگاه  مجموعه 
 Winter را  آن  که  وگاس  در الس  ژانویه  ماه  در  بار  یک  می شد،  برگزار  سال 

در  بار  یک  و  می خواندند  زمستانه  نمایشگاه  یا   Consumer Electronics Show

 Summer Consumer( ماه ژوئن در شیکاگو که ورژن تابستانه این نمایشگاه بود
Electronics Show(. ورژن زمستانه این نمایشگاه که در الس وگاس بود در سال 

1995 ادامه پیدا کرده و روند خود را با موفقیت طی نمود اما ورژن تابستانه آن 
که در شیکاگو بود رفته رفته محبوبیت خود را از دست داد و از همین رو سازمان 

 CES دهندگان و متولیان امر تصمیم گرفتند تا از آن به بعد نمایشگاه تابستانه
را به شهر های دیگر منتقل کنند که این کار را در سال 1995 با شهر فیالدلفیا 

کاسبی  و  کار   E3 بازی نمایشگاه  دیگر  بار  اما  کردند  آغاز  پنسیلوانیا  مرکز  در 
توجه  با  و  نیاورد  دوام  بعد  چندی  تا   CES تابستانه  ورژن  و  زد  بر هم  نیز  را  آن 

به حضور کمرنگ شرکت کنندگان برای همیشه لغو گردید. در سال 1998 این 
نمایشگاه بین المللی به همان فرمت همیشگی یک بار در سال خود بازگشته و 

محل آن تنها در الس وگاس می باشد. ساالنه بیش از 3500 نمایش دهنده اعم 
از تولیدکنندگان، طراحان، تامین کنندگان فناوری مصرفی سخت افزار و... از بیش 

از 140 کشور در این نمایشگاه شرکت می کنند. در اولین سری این نمایشگاه، 
14 کمپانی از جمله ال جی، موتوروال و فیلیپس در مساحتی بالغ بر 9000 مترمربع 

به معرفی و نمایش محصوالت خود پرداختند و جدیدترین برگزاری نیز به سال 
2014 بر می گردد. از سال 2014 به بعد این نمایشگاه به طور منظم به صورت 

سالیانه در الس وگاس در ماه ژانویه برگزار شده است. امسال هم این نمایشگاه 
به پرباری چند سال گذشته بوده است و در موضوع ویژه این هفته بایت نگاهی 

 CES به محصوالت و گجت های معرفی شده توسط شرکت های بزرگ فناوری در
2017 خواهیم داشت. بدون تردید باید گفت که تمامی شرکت های بزرگ و معتبر 

جهان فناوری اطالعات برای شرکت در این نمایشگاه از ماه ها قبل برنامه ریزی 
می کنند و در این نمایشگاه برنامه خود برای سال جدید را در اختیار طرفدارانشان 

قرار می دهند.

CES نمایشگاه

بزرگـترین
گردهمایی

صنعت آی تی
CES 2017 نگاهیبهنمایشگاه

CES امسال قطعا برای گیمر ها به یادماندنی می شود چرا که در جریان آن محصوالت متنوعی برای این قشر از کاربر ها 

معرفی گردید؛ از نوت بوك های ارزان قیمت گرفته تا لپ تاپ های قدرتمند 21 اینچی و بسیاری لوازم جانبی متنوع 
دیگر که همگی این گروه را مخاطب قرارداده بودند. در این میان اما مانیتور های گیمینگ هم کم نبودند. جمهوری 

گیمر های ایسوس که با نام ROG هم شناخته می شود از جمله نام هایی است که ظاهرا تالش دارد یک نمایشگر بسیار 
پیشرفته را در این حوزه عرضه نماید. این واحد چند روز گذشته اطالعات مربوط به یک نمایشگر 27 اینچی IPS به نام 

Swift PG27UQ را در جریان نمایشگاه CES 2017 منتشر کرد که صفحه نمایشی با کیفیت 4K Ultra HD (رزولوشن 

3840 در 2160 پیکسل) است و قابلیت های بسیار پیشرفته ای دارد. براساس اعالم ایسوس این محصول نخستین 
مانیتور دارای رزولوشن 4K UHD خواهد بود که نرخ رفرشی برابر با 144 هرتز دارد و به همین خاطر تجربه ای بدون 

اختالل را در زمان اجرای بازی برای کاربرانش به ارمغان می آورد. این محصول همچنین از تکنولوژی G-Sync انویدیا 
نیز پشتیبانی می کند تا کاربرانش بهترین گیم پلی را مقابل دیدگانشان داشته باشند. این مانیتور همچنین از تکنیک 

HDR برای ایجاد رنگ های روشن بهره می گیرد و برای آن که طیف رنگی کاملی را ارائه دهد در آن از تکنولوژی 

کوانتوم دات استفاده شده. به بیان دیگر مانیتور جدید ایسوس از DCI-P3 پشتیبانی می کند که طیف رنگی 25 درصد 
وسیع تری نسبت به استاندارد رنگی sRGB دارد. بک الیت LED این مانیتور برای ایجاد کنتراست باال بهینه سازی 

شده و قادر است از طریق 384 موقعیت نوری کنترل شده و پویا رنگ مشکی بسیار طبیعی را ایجاد نماید. این محصول 
پورت های ارتباطی DisplayPort 1.4 و HDMI را با خود همراه دارد ضمن 

این که باید اشاره نماییم ایسوس هنوز هم اطالعات مربوط به 
قیمت و تاریخ عرضه  آن را منتشر نکرده 

است.

در جریـان نمایشـگاه CES 2017 از روبـات هوشـمندی بـه نـام Leka رونمایـی شـد کـه بـرای آمـوزش 
کـودکان مبتـال بـه اوتیسـم طراحـی و سـاخته شـده اسـت. اصـوال پیشـرفت در تکنولـوژی یعنی رسـیدن به 

سـرعت بیشـتر، افزایـش عملکـرد و همچنیـن کمتـر کـردن ضریـب خطـا. البته ایـن موضـوع تنهـا جنبـه ای از مزیت های 
تکنولوژی مدرن اسـت. به لطف توسـعه هوش مصنوعی و بهینه کردن صنعت روباتیک، بشـر توانسـته اسـت با مشـکالتش 

 بهتـر مواجـه شـود. یکی از محصـوالت امیدوارکننـده که در میـان موجـی از دسـتگاه ها و تکنولوژی های جدید در نمایشـگاه

 CES 2017 رونمایـی شـد، روبـات هوشـمندی به نام Leka اسـت که توسـط اسـتارتاپ فرانسـوی بـا همین نام توسـعه داده 

شـده اسـت. ایـن روبات که درواقع اسـباببازی هوشـمند اسـت، بـرای کمک به کودکانی سـاخته شـده که با بیماری اوتیسـم 
و دیگـر مشـکالت ناتوانـی رشـدی دسـت وپنجه نرم می کننـد. روبات هوشـمند Leka بـه این کـودکان در آمـوزش و ارتباط 

 Leka .بهتـر بـا دیگـران کمـک خواهد کـرد. انتظار مـی رود ایـن اسـباببازی در مـدارس و مؤسسـات درمانی اسـتفاده شـود
دارای دو حالـت اسـت. در حالـت اول، روبـات توسـط مراقب کنترل می شـود و حالت خـودکار نیز وجود دارد تـا Leka به لطف 

هـوش مصنوعـی با کـودك ارتبـاط برقرار کنـد. یکـی از مزیت های روبـات Leka کمـک به کودك بـرای برقـراری ارتباط 
بـا دیگـران و همچنیـن یادگرفتن هنجار هـای اجتماعی اسـت. این روبـات هوشـمند دارای هوش مصنوعی پیشـرفت هایی 

اسـت کـه می توانـد بـه کودکانـی که اوتیسـم دارند کمـک فراوانـی کنـد. روی این روبـات، چراغ هـای االیدی قـرار گرفته 
اسـت و می توانـد موسـیقی پخـش کند. یک نمایشـگر کـه در آن چهـره انیمیشـنی نمایش داده می شـود نیز طراحی شـده 

اسـت تـا کـودك بتوانـد بهتر با روبـات ارتبـاط برقرار کنـد. از نمایشـگر برای نمایـش تصویر و پخـش فایل هـای ویدئویی 
هـم می تـوان اسـتفاده کـرد. البتـه هـدف اصلـی نمایشـگر، اجـرای بازی هـای آموزشـی اسـت. Leka می توانـد بـا توجه 

بـه نیاز هـای کـودك، خـود را تطبیـق دهـد و آموزش هـای مـورد نیـاز را در اختیـار وی بگـذارد. بعضـی از بازی هـا در حد 
شـناخت اشـیا و رنگ هـا هسـتند. در حالـی کـه هدف اصلـی، آمـوزش مسـائل اجتماعی بـه کـودك و یـاد دادن برقراری 

ارتبـاط بـا بزرگسـاالن اسـت. قیمت ایـن روبات قرار اسـت بیـن 700 تا 800 دالر باشـد. البتـه اگر بخواهیـد این محصول 
را پیش خریـد کنیـد تنهـا نیاز بـه پرداخـت 490 دالر خواهید داشـت. انتظار میـرود این روبـات در فوریه سـال 2018 روانه 

بازار شـود.

 مانیتور ایسوس
برای بازی دوستان

رباتی هوشمند برای کمک به کودکان اوتیسم  تمرکز سونی
بر حوزه صدا

 CES 2017 نمایشـگاه  در  سـونی 
جدیدتریـن محصوالتـش را در حـوزه صـدا بـه نمایش گذاشـته اسـت کـه در میان آن هـا می توان 

بـه اسـپیکر ها و هدفون هـای سـری «اکسـترا باس» اشـاره کرد امـا در روزگاری کـه جک های 
هدفـون بـه مـرور از موبایل هـای مطـرح بـازار حـذف می شـوند، پیشـرفت قابـل توجهـی 

 CES بـرای بـازار هدفون هـای وایرلـس انتظـار مـی رود. کمپانـی ژاپنی مـورد بحـث در
نمونه هـای اولیـه از ایرفون های توگوشـی بیسـیم و همچنین هدفون هـای وایرلس 

دور گردنـی را بـه نمایـش گذاشـت، امـا اطالعاتـی در مـورد آن هـا ارائـه نکرد. 
سـونی ایـن محصـوالت پروتوتایـپ را در دو رنـگ مختلـف عرضـه کرده و 

یـک قـاب شـارژر اختصاصـی نیـز بـرای ایرپاد هـا در نظر گرفته اسـت. 
هنـوز در مـورد قیمـت و زمـان عرضـه ایـن محصـوالت ظریـف و 

جـذاب، اطالعاتـی در دسـت نیسـت، اما می تـوان انتظار داشـت 
کـه پـس از معرفـی رسـمی، رقیـب سرسـختی بـرای دیگر 

هدفون هـای وایرلـس از جملـه ایرپاد های اپل را شـاهد 
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