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همزمـان بـا آغاز به کار نمایشـگاه CES 2017 این سـوال در ذهن بسـیاری شـکل گرفت که غول نـرم افزاری دنیا یعنی مایکروسـافت 
قصـد دارد در ایـن رویـداد چـه محصول یـا خدمات ویـژه ای را ارائه نماید؟ این شـرکت پیشـتر با معرفـی محصوالتی نظیـر کینکت و 

بازی هـای مختـص بـه آن رویـداد مربـوط به سـال های قبل خبرسـاز شـده بـود و امسـال نیز انتظـار می رود کـه مجددا خاطره سـاز 
شـود. البتـه دو سـالی از حضـور ردموندی ها در نمایشـگاه کاال هـای الکترونیک مایکروسـافت می گذرد و شـور و هیجان برای انتشـار 

خبر هـای مهـم از سـوی آن در ایـن رویـداد به نحـوی رنگ باخته اسـت اما خبر خوب آن که مایکروسـافتی ها در تالشـند تـا بار دیگر 
خبرسـاز شـوند البتـه به شـیوه ای متفـاوت. طبق برخـی خبر ها، غول نـرم افزاری مشـغول مذاکره با برخـی از بزرگتریـن کمپانی های 

حاضـر در ایـن رویـداد اسـت و گویا برنامه های ویـژه ای را برای همکاری بـا آن هـا در سـر دارد. Steve Guggenheimer از مدیران 
مایکروسـافت در ایـن بـاره به شـبکه ZDNET گفته اسـت: هم اکنون طیف وسـیعی از محصوالت هوشـمند در بازار موجود اسـت که 

تقریبـا تمامـی جوانـب صنعـت را دسـتخوش تغییـر کرده اند. امـروزه اسـتارتاپ ها و صنایـع مختلف با انـرژی وصف ناشـدنی تالش 
دارنـد کـه بـه راهکار های جدیـدی برای اسـتفاده از تکنولوژی دسـت پیـدا کننـد. وی همچنیـن در صحبت هایش خاطرنشـان کرده 

کـه مایکروسـافت تـالش داشـته در دو سـال اخیر عمـده تمرکز خـود را روی جنبـه تکنولوژیـک CES قرار دهـد تا بُعـد مصرفی آن. 
بـه بـاور او CES نمایشـگاهی بـرای عرضـه تکنولوژی اسـت تـا کاال های مصرفـی. البتـه نمی توان این طـور قلمداد کرد که شـرکت 

ردمونـدی بـا ایـن اظهـارات از ارائـه محصـوالت و دسـتاورد هایش در CES بـه کلـی صرفنظـر کـرده اسـت. بسـیاری بـاور دارند که 
مایکروسـافت امسـال از طرح هـا و برنامه هایـش برای ماشـین های خـودران پرده بر مـی دارد و آنچه محصـوالت آن در ایـن حوزه را 

از دیگـران متمایـز می کنـد نحـوه به کار گیری هوش مصنوعی اسـت. در گـزارش News 18 به نقل از این مدیر ارشـد مایکروسـافت 
در ایـن رابطـه آمـده اسـت: روبات هـای مبتنی بر هـوش مصنوعـی در آینـده ارتباطـات الزم را میان شـرایط ترافیکی و عابـران پیاده 

برقـرار می کننـد و بـرای ایـن منظـور از حسـگر های بـه خدمـت گرفتـه شـده در خودرو هـا (ارتباطـات خـودرو بـا خـود و خـودرو با 
 Guggenheimer زیرسـاخت)، رادار، دوربیـن، سیسـتم های لیـدار و بسـیاری مـوارد دیگر بهـره می جویند. حال این کـه گفته هـای

چـه معنـا و مفهومی خواهند داشـت، مسـئله ایسـت کـه صرفا با گذر زمان مشـخص می شـود.

شرکت جوان شیائومی با ورود به حوزه های مختلف فناوری و عرضه محصوالت جذاب، همچنان باعث شگفتی کارشناسان فناوری شده است. این شرکت 
که برای اولین بار در سال 2010 در رویداد CES حضور یافت، اکنون پس از تنها 6 سال یکی از کنفرانس های جذاب این نمایشگاه را برگزار 

کرد. شیائومی عالوه بر معرفی نسخه سفید رنگ گوشی بسیار زیبای می میکس، از جدیدترین تلویزیون خود نیز رونمایی کرد. 
و  آیفون  از  حتی   ،4K و اینچی  تلویزیون 65  این  ضخامت  دارد؛  اندکی  بسیار  ضخامت  شیائومی  تلویزیون  جدیدترین 

دارد.  میلیمتر  با 4,9  برابر  ضخامتی  خود  نقطه  باریک ترین  در  شیائومی  جدید  تلویزیون  است.  کمتر  می میکس 
باشیم. روبه رو  جذاب  و  زیبا  محصولی  با  است  شده  باعث  اندك،  بسیار  حاشیه های  کنار  در  موضوع   این 

 Mi TV 4 امکان اتصال به اکو سیستم شیائومی دارد. پیش از این دستگاه های متنوعی اعم از یخچال، 

 Mi TV روبات تمیز کننده، دوچرخه برقی، اسکوتر و پهباد در این اکو سیستم حضور داشتند. شیائومی
4 در بخش نرم افزار از نسخه سفارشی سازی شده اندروید با نام Patch Wall بهره می برد. این 

اینترنت،  در  کاربران  جست وجو های  تاریخچه  به  توجه  با  عامل  سیستم 
پیشنهاد  را  آن ها  مناسب  محتوای 

تویوتـا بـه تازگـی اعالم کرده اسـت کـه قصـد دارد از پلتفرم اختصاصـی فـرود در سیسـتم های اطالعاتی و چنـد رسـانه ای خودرو های خود 
اسـتفاده کنـد و ایـن موضـوع را در نمایشـگاه CES 2017 بـه صـورت رسـمی بیـان کـرده اسـت. ایجاد اسـتاندارد جهانـی و یکپارچـه برای 

اتصـال گوشـی های هوشـمند بـه سیسـتم های اطالعاتـی و سـرگرمی خودرو هـا، یکـی از بزرگتریـن چالش هـای پیش روی شـرکت های 
فعـال در ایـن عرصـه اسـت. تغییـر اسـتاندارد های موجـود در هر صنعتـی و رقابت بـا آن ها، منجر بـه گیج شـدن کاربران، توسـعه دهندگان 

و تولیدکننـدگان خواهـد شـد. در حـال حاضـر فـورد مشـغول یافتـن راه حلی بـرای ایـن موضوع اسـت. این شـرکت در همین راسـتا پلتفرم 
متن بـاز SmartDeviceLink را عرضـه کـرده اسـت. حـال تویوتـا بـه عنـوان اولیـن خودروسـاز، طی توافقـی با فورد قصـد اسـتفاده از این 

پلتفـرم را در خودرو هـای خـود دارد. SmartDeviceLink هماننـد Sync و AppLink بـه صـورت انحصـاری توسـط فورد طراحی و توسـعه 
یافته اسـت و امکان ادغام اپلیکیشـن هایی مانند AccuWeather و اسـپاتیفای را از گوشـی هوشـمند به خودرو میسـر می کند. این موضوع 

بـه ایـن معنی اسـت که کاربـران قادر خواهند بود اپلیکیشـن های موجود در گوشـی هوشـمند خـود را از طریق ادوات کنترلـی روی فرمان، 
نمایشـگر لمسـی داشـبورد خـودرو یـا فرامیـن صوتـی، کنتـرل کننـد. در صورتـی کـه پلتفرم هـای موجـود در تمامـی خودرو هـای 

یکسـان باشـد، ادغـام و بهـره بـردن از اپلیکیشـن ها در تمـام خودرو هـا، بـه مراتب راحت تـر انجام خواهد شـد. در حـال حاضر 
پلتفرم هایـی ماننـد SmartDeviceLink بـرای خودرو هـا و اندرویـد بـرای گوشـی های هوشـمند، ایـن هـدف را دنبـال 

می کننـد. بـا تصمیـم تویوتـا مبنی بر اسـتفاده از پلتفـرم فـورد، اکنـون توسـعه دهندگان قـادر خواهنـد بود بـا طراحی و 
توسـعه یـک نرم افـزار، آن را روی میلیون هـا خـودرو اجـرا کننـد. تویوتـا اعالم کرده اسـت تـا سـال 2018، پلتفرم 

SmartDeviceLink را در خودرو هـای خـود پیاده سـازی خواهـد کـرد. در حالـی کـه تویوتـا تنها خودروسـازی 

اسـت کـه اسـتفاده از پلتفـرم SmartDeviceLink را بـه صـورت رسـمی اعالم کرده اسـت، اما خودروسـازان 
دیگـر اعـم از مـزدا، پـژو، هوندا، سـوبارو و سـیتروئن بـرای اسـتفاده از ایـن پلتفرم اعـالم آمادگـی کرده اند. 

تولید کننـدگان قطعـات خـودرو ماننـد QNX Software Systems و Xevo نیـز هماننـد تویوتـا بر اسـتفاده 
از پلتفـرم SmartDeviceLink بـه توافـق رسـیده اند. الزم به ذکر اسـت که پیشـتر فـورد و QNX (یکی از 

شـرکت های زیرمجموعـه بلکبـری) برای توسـعه نرم افزار هـای الزم بـرای خودرو های خودران، شـراکت 
خـود را آغـاز کرده اند.

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.

دل به عنوان یک سازنده شگفت انگیز لپ تاپ در جهان شناخته می شود، اما آن ها در گذشته نوآوری خاصی را هیچگاه به ارمغان 
تاپ  لپ  با  همراه  و  افتاده  خود  رایانه ای  محصوالت  در  جذاب  تغییراتی  فکر  به  میالدی   2017 سال  در  شرکت  این  نیاورده اند. 

شارژ  حاضر  حال  در  است.  آورده  ارمغان  به  را  بی سیم  شارژ  جذب  قابلیت   ،(Dell Latitude 7285) 7285 لتیتود دل  هیبریدی 
بی سیم در حوزه گوشی های هوشمند و اخیرا گجت های پوشیدنی به عنوان یک تکنولوژی نوپا و البته محبوب شناخته می شود، اما 

دستگاه های بزرگتری همچون تبلت و لپ تاپ ها تا به امروز از این تکنولوژی بی نصیب مانده بودند اما شرکت Ikea بدون تعارف و 
ترس از استقبال نکردن کاربران، یک پد مخصوص شارژ بی سیم را ارائه کرده است که هرچند جذاب نیست، اما گام مثبت و بزرگی 

در زمینه شارژ بی سیم دستگاه های بزرگ خواهد بود. این پد که لپ تاپ هیبریدی دل به نام Latitude 7285 را شارژ می کند، از هیچ 
ساختار زیبایی بهره نمی برد و شما را نیاز مند فضای کافی می کند تا بتوانید آن را بر روی میزتان جای دهید؛ اما این محصول توانایی 

محبوب شدن را در خود می بیند، به ویژه نزد کاربرانی که به دنبال شارژ لپ تاپ بر روی میزشان هستند اما شاید سیم برق شارژر 
برایشان آزار دهنده است. لپ تاپ هیبریدی دل عالوه بر پشتیبانی از شارژ بی سیم و یک کیبورد جداشونده که با اتصال آن به یک 

تبلت تبدیل می شود، همچنین از پردازنده کبی لیک شرکت اینتل نیز بهره می برد. محصوالت و خبر هایی که در این هفته گفته شد 
تنها بخش کوچکی از آن چه در CES 2017 گذشت، بود. در هفته های آینده بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد.

می دهد. عالوه بر بدنه باریک و سیستم عامل هوشمند، Mi TV 4 از قابلیت ماژوالر بهره می برد. تمامی بخش های این 
تلویزیون اعم از مادربورد و سیستم صوتی، می توانند به راحتی از مکان خود خارج و با نمونه ارتقا یافته تعویض شوند. 

هوگو بارا قائم مقام شیائومی، تلویزیون های ماژوالر را جمع و جورتر و زیباتر از انواع سنتی، عنوان کرد. به دلیل جدا 
بودن بدنه و مادربورد، برای مثال اگر نیاز به اضافه شدن ویژگی HDR داشته باشید، تنها نیاز است مادربوردی را که از 

این ویژگی پشتیبانی می کند، جایگزین مادربورد قبلی کنید و در واقع از ویژگی ماژوالر استفاده کنید. Mi TV 4 همچنین 
 Dolby با سیستم سینمای خانگی انحصاری خود، به فروش می رسد. این سیستم صوتی از تکنولوژی صدای فراگیر

Atoms پشتیبانی می کند و جلوه موسیقی سه بعدی را برای کاربران به ارمغان می آورد. این موضوع بدین معناست 

که کاربران قادر خواهند بود صدای هلیکوپتر در آسمان یا نزدیک شدن شخصی را بسیار شبیه به دنیای واقعی تجربه 
 OLED حضور پررنگی داشتند. ال جی نیز پیش از این نمونه فوق باریک CES 2017 کنند. تلویزیون های فوق باریک در

مخصوص خود را معرفی کرد که تنها امکان اتصال روی دیوار دارد اما تلویزیون نام برده با وجود طراحی بسیار زیبا و 
 ،Dolby Atoms به همراه Mi TV 4 بهره مند نیست. نسخه 65 اینچی Mi TV 4 پنل باکیفیت، از قابلیت ماژوالر بودن

 Dolby Atoms با قیمت کمتر از 2000 دالر در سال جاری میالدی به فروش خواهد رسید. نسخه فاقد سیستم صوتی
نیز با قیمت 1500 دالر به فروش خواهد رسید. شیائومی همچنین اعالم کرده است انواع 49 و 55 

اینچی این تلویزیون نیز با قیمت های کمتر، به زودی معرفی و 
عرضه می شوند.

لپ تاپ هیبریدی دل

تویوتا و فورد و سیستم های چند رسانه ای خودرو ها

تلویزیون فوق باریک شیائومی

رباتی هوشمند برای کمک به کودکان اوتیسم

 مایکروسافت
به صنعت خودرو 

وارد می شود؟


