 ١٠تكنولوژي هيجانانگيز كه بايد در سال  ٢٠١٨منتظرشان باشيم!
در سال  ٢٠١٧شاهد گوشيهاي هوشمند متنوعي بوديم و صفحهنمايش لبه به لبه را ميتوان بهنوعي ترند سال  ٢٠١٨دانست.
بدون شك در سال  ٢٠١٨شاهد اسمارت فونهايي هستيم كه صفحهنمايشي بزرگتر دارند و حاشيههاي اطراف آنها از بين
رفته است .تاكنون خبرهاي لو رفته و درز كرده زيادي در رابطه با تكنولوژيهاي سال  ٢٠١٨به گوش رسيده؛ به همين دليل
در اين مطلب به سراغ تكنولوژيهاي هيجانانگيزي كه در سال  ٢٠١٨بايد منتظر آنها باشيم ،رفتهايم .بدون شك شركتهاي
اپل ،گوگل و سامسونگ بيشترين سهم را در ليست  ١٠تكنولوژي برتر دارند و در سال جديد بايد توقع بيشتري از اين
شركتها داشته باشيم.
 (١اسكنر اثرانگشت در زير صفحهنمايش
بدون شك اولين فناوري كه در نيمه اول سال  ٢٠١٨با آن روبهرو هستيم ،اسكنر اثرانگشت زير صفحهنمايش است كه تاكنون
صحبتهاي زيادي در رابطه با آن شنيدهايم.
شايد براي شما هم جالب باشد بدانيد كه اپل و سامسونگ اين فناوري را براي اولين بار ارايه نميدهند و شركت چيني ويوو،
اين كار را انجام داده و اسمارت فونهاي خود را در آمريكا به فروش ميرساند .بدون شك همه ما انتظار داشتيم كه يكي از
برندهاي مشهور فناوري حسگر زير صفحهنمايش را ارايه دهند ولي خبري از نامهاي بزرگ نيست!
اولين اسكنر اثرانگشت زير صفحهنمايش ،توسط شركت »سيناپتيكس« توليد ميشود؛ در اين اسكنر از تراشه FS9500
استفاده خواهد شد .اين تراشه در واقع يك سيماس كوچك است كه در زير صفحهنمايش  AMOLEDجا خوش ميكند.
اين قطعه محل قرارگيري انگشت را روشن كرده و شما با قرار دادن انگشت خود بر روي آن ،قفل گوشي هوشمندتان را باز
ميكنيد.
 (٢اولين گوشي هوشمند انعطافپذير

سالهاست كه خبرهايي از توليد گوشيهاي هوشمند انعطافپذير ميشنويم و بسياري از شركتهاي توليدكننده گوشيهاي
هوشمند تاكنون چندين بار ادعا كردهاند كه اولين گوشي هوشمند منعطف را ميسازند .پس از سالها انتظار باﻷخره در سال
 ٢٠١٨بايد منتظر رونمايي از اولين گوشي هوشمند منعطف باشيم.
سامسونگ در آخرين روزهاي سال  ٢٠١٧طرحهاي مفهومي زيادي از گوشي هوشمند منعطفش منتشر كرد و خبرهاي زيادي
به گوش رسيد كه باﻻخره سامسونگ اولين شركتي است كه گوشي هوشمند انعطافپذير ميسازد .گلكسي  Wبهاحتمال زياد
همين اسمارت فون جذاب خواهد بود.
سامسونگ در حال كار بر روي تلفن هوشمند منعطف است ولي به اين موضوع اشاره كرده كه كار بر روي گلكسي  Wتا سال
 ٢٠١٩طول خواهد كشيد و در آن از فناوري صفحهنمايش سوپرامولد استفاده ميشود.
هيچ خبر دقيقي در رابطه با اين اسمارت فون منعطف منتشر نشده است ولي در اواخر سال  ٢٠١٨بايد منتظر خبرهاي خوبي
در اين رابطه باشيم.

 (٣اولين هدست واقعيت افزوده اپل

اپل تنها شركتي است كه تا به امروز در زمينه واقعيت افزوده فعاليتي نداشته است .ولي خبرهايي به گوش ميرسد كه در سال
 ٢٠١٨اپل اولين هدست واقعيت افزوده خودش را رونمايي ميكند .اين هدست با ساير هدستهاي واقعيت افزودهاي كه
تاكنون ديدهايد متفاوت است .براي استفاده از اين هدست نيازي نيست تا در دنياي مجازي غرق شويد.
هنوز هيچ اطﻼعات دقيقي در رابطه با هدست واقعيت افزوده اپل منتشر نشده است و هيچ خبر درستي از اين تكنولوژي جديد
اپل در دست نيست .گفته ميشود كه اين كمپاني قصد دارد هدست واقعيت مجازياش را در سال  ٢٠١٩به بازار وارد كند ولي
بدون شك سال  ٢٠١٨سال پر خبري از اين محصول خواهد بود.
اپل تيم بزرگي از كارشناسان صنعت واقعيت مجازي را استخدام كرده است .افرادي كه بهتازگي به استخدام اپل درآمدهاند در
شركتهاي توليد فيلم ،برنامهنويسي و ساير زمينههاي ديگر مشغول به فعاليت بودهاند .حتي اين كمپاني سفارشات خودش
براي توليد صفحه نمايش را به يك شركت چيني داده است.

 (٤صداي دستيارهاي مجازي از انسان غيرقابل تشخيص ميشود!
دستيارهاي مجازي به عضو ثابت گوشيهاي هوشمند تبديل شدهاند و دستيار گوگل در اين زمينه رهبري اين مسير را در
دست گرفته است.
يكي از دستاوردهاي جديد گوگل در زمينه دستيار مجازي ،ايجاد تغييراتي در صداي هوش مصنوعي و دستيار مجازي است.
گوگل كاري كرده كه صداي دستيار مجازي شما از صداي دوستتان قابلتشخيص نباشد!
گوگل يك مقاله رسمي در رابطه با اين فناوري منتشر كرده است و اين مسئله را عملي ميداند ،با توجه به رشد هوش
مصنوعي و يادگيري ماشينها تا چند سال آينده ميتوانيم با صدايي شبيه به صداي انسان واقعي در دنياي مجازي صحبت
كنيم.
 (٥اسپيكرهاي هوشمند باكيفيت باﻻ

آمازون رهبري مسير توليد اسپيكرهاي هوشمند را در دست دارد و در همين راستا اسپيكر اكو با دستيار الكسا را به دنياي
فناوري معرفي كرد .اسپيكرهاي هوشمند از كيفيت ساخت مطلوبي برخوردار بوده اما هنوز هم در پخش موسيقي نقاط ضعف
قابلتوجهي دارند.
انتظار ميرود در سال  ٢٠١٨اسپيكرهاي هوشمند ،مثل هوم پاد باكيفيت صداي بهتري عرضه شوند .گوگل هوم مكس اسپيكر
هوشمند مخصوص پخش موسيقي گوگل ،بدون شك نيازها را در اين زمينه برطرف ميكند.
 (٦پروژه  ، Trebleحل مشكﻼت نرمافزاري اندرويد

اگر از كاربران قديمي اندرويد هستيد ،بدون شك با مشكل دريافت بهموقع بهروزرسانيها درگير هستيد و هميشه اين موضوع
براي شما مشكلي حل نشدني بوده است .بهروزرسانيهاي اندرويد دير در اختيار كاربران قرار ميگيرد و يا حتي هيچوقت براي
برخي كاربران قديمي عرضه نميشود .اگر از كاربران گوشي هوشمند پيكسل گوگل باشيد حتماً با مشكل خرابي بسياري از
بهروزرسانيها و باگهاي زياد آن مواجه شدهايد.
پروژه  Trebleبا اندرويد اوريو عرضه شده و تغييرات عمدهاي در معماري فريمورك سيستمعامل ايجاد كرده و هدف اصلي
اين پروژه ارايه هرچه سريعتر بهروزرسانيها به توليدكنندگان است .تمام دستگاههايي كه اندرويد اوريو را دريافت ميكنند،
نميتوانند از اين قابليت استفاده كنند ،بايد صبر كرد تا در سال  ٢٠١٨گوشيهاي هوشمند به اين قابليت مجهز شوند.
 (٧گوشيهاي مقرونبهصرفه چيني

مدتي است كه توليدكنندههاي چيني نظير شيائومي ،اوپو و هواوي گوشيهاي مقرونبهصرفه با قابليتهايي ويژه توليد
ميكنند كه طراحيهاي بسيار خوبي هم دارند .اما متأسفانه امكان خريد اين گوشيهاي ارزانقيمت در اياﻻتمتحده آمريكا
وجود ندارد و در حال حاضر آسياييها ميتوانند از اين اسمارت فونها استفاده كنند.
با اين حال قانون اين بازي در سال  ٢٠١٨تغيير ميكند ،سومين شركت بزرگ توليدكننده گوشيهاي هوشمند ،يعني هواوي،
تائيد كرده كه با شركتهاي اپراتور آمريكايي نظير  AT&Tوارد مذاكره شده است و هواوي ميت  ١٠پرو در آمريكا هم عرضه
ميشود.
شيائومي با عرضه آزمايشي گوشيهايش در بازار اسپانيا ،قدمهاي اول براي ورود به بازار جهاني را برميدارد و در برنامههاي اين
شركت ورود به بازار اياﻻتمتحده آمريكا هم قرار دارد.

 (٨عرضه اولين گوشيهاي هوشمند با هوشمند مصنوعي توسط گوگل

گوشيهاي جديد گوگل ،دو قابليت دارند كه آنها را در اين بازار شلوغ فناوري ممتاز كرده است :بهروزرساني سريع اندرويد و
استفاده از هوش مصنوعي!
گوگل در بسياري از زمينهها از هوش مصنوعي استفاده كرده و قابليتهاي بسيار خوبي از اين طريق درگوشيهاي هوشمند
جديدش ايجاد كرده است :گوگل پيكسل  ٢بدون شك گوشي هوشمندي خواهد بود كه با آن بهترين عكسها را گرفتهايد،
اين دوربين با دايناميك رنج باﻻ ،توانايي عكاسي در تاريكترين صحنهها را دارد .همه اين تواناييها را مديون هوش مصنوعي
در عكاسي پيكسلها هستيم.

گوگل فتو هم هوشمندتر شده و هوش مصنوعي در بسياري از تكنولوژيهاي شركت اضافه شده است .انتظار داريم گوگل در
سال  ٢٠١٨اين مسير را ادامه دهد و شاهد پيشرفتهاي بيشتر در پيكسل  ٣و پيكسل  ٣ايكس ال باشيم.
 (٩آيپد جديد با صفحه نمايش بدون حاشيه و سيستم تشخيص چهره

در سالهاي اخير اپل تﻼش كرده تا آيپد را به يك دستگاه حرفهايتر تبديل كند و آن را بهعنوان چيزي فراتر از يك تبلت
معرفي كند ،اين مسير در سال  ٢٠١٨هم ادامه پيدا خواهد كرد .اين در حالي است كه فروش آيپد در سال اخير كاهش
داشته و قيمت اين محصول هم افزايش پيدا كرده است.
در سال  ٢٠١٨انتظار عرضه آيپد پرو جديد وجود دارد ،البته آيپد جديد با صفحهنمايش بدون حاشيه و سيستم تشخيص
چهره عرضه ميشود ،درست شبيه به آيفون. X
آيپد هر روز قدرتمندتر شده و لپتاپها را با چالش ميكشد! آيپد رقيب اصلي مك بوك نيست اما با اتصال كيبورد به اين
محصول و استفاده از قلم اپل بدون شك كاربران زيادي از خريد مكبوك بينياز ميشوند.
 (١٠عمر باتري بيشتر

روند افزايش عمر باتري گوشيهاي هوشمند در سال  ٢٠١٧پيشرفت قابلتوجهي داشته است .ميزان عمر باتري پرچمداران در
سال  ٢٠١٧حدود  ٢٥درصد افزايش يافت.
دليل اصلي اين موضوع ،پيشرفته شدن پروسه توليد تراشههاست :بسياري از گوشيهاي هوشمند سال  ٢٠١٧با پردازنده
اسنپدراگون  ٨٣٥عرضه شدند .اين پردازنده  ١٠نانومتري عملكردي بهمراتب تأثيرگذارتر از نسلهاي قبل دارد.
پردازنده اسنپدراگون  ٨٤٥با ساختاري نظير اسنپدراگون  ٨٣٥ساخته ميشود ،ولي ما انتظار داريم كه عمر باتريها بسيار
بيشتر از قبل شود و از طريق سيستمهاي نرمافزاري بهينهسازي بهتري انجام شود.
پس از شكست سامسونگ در توليد باتري گلكسي نوت  ٧و مشكﻼت اخير اپل در رابطه با باتري ،ساير شركتها در زمينه
توليد باتري گوشيهاي هوشمندشان تمام مسائل امنيتي را در نظر گرفتهاند و حساسيت بيشتري در اين زمينه به خرج
ميدهند.

