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شرکت سونی به طور رسمی اعالم کرد که تا پایان سال 2020 پلی استیشن 5 وارد بازار می شود. عالوه بر آن  سایت رسمی پلی استیشن ایاالت 
متحده اعالم کرده که مردم می توانند تعطیالت پایان سال 2020  خود را با پلی استیشن 5 بگذرانند. پلی استیشن جدید نه تنها ارتقای گرافیکی 
دارد، بلکه در مورد برخی  جنبه های کنسول تجدید نظر شده است. نحوه ذخیره سازی پلی استیشن 5 تغییر خواهد کرد و سرعت بازی ها  به 
مراتب بسیار بیشتر خواهد شد. همچنین به نظر می رسد قرار است نصب بازی ها به روشی جدید انجام شود  و حتی کاربران می توانند به جای 

نصب بازی در گروه های چند نفره بازی را نصب کنند.  

PS5  تا 
پایان سال 
2020 به بازار 
می آید
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اشیایبزرگیاسنگینو
همچنینظروفشیشهای،

چینیوسایراشیایشکستنی
وظروفحاویموادخوراکیو
شیمیاییرادرقفسههایپایین

کابینتوکمدقراردهید.

مهرنوشگرکانی|بایدایــنرابپذیریمکهتقریباهر
صنعتقدیمیباحضورفناوریهایدیجیتالازبینرفته
است.شاید10سالپیشاینانتظارراداشتیمکهدرسال
2019باتحوالتبیشــتریروبهروشــویموتکنولوژی
بیشــترازاینبرمشــاغلوزندگیماتأثیربگذارد.
بههرحالهمیشهپیشبینیهادرستازآبدرنمیآیند.
تکنولوژیازهمان10سالپیشتغییراتزیادیداشتهو
تاآنجاکهتوانســتهزندگیمارامتحولکردهاست.به
تازگیمقالهایدرســایتbusinessinsiderمنتشر

شدهودرآن40اتفاقبزرگکهدرسال2019دربرنامهها
وسیســتمعاملهابهوجودآمدهاندوبخشــیازآنها
پیشبینیهایگذشــتهبودهاندرامنتشرکردهاست.
دراینمیانموضوعاتیهمچونرسانهدیجیتال،تجارت
الکترونیکی،اینترنتاشیا،پرداختها،فناوریمالی،حمل
ونقلولجستیکوسالمتدیجیتالمطرحهستند.برخی
ازپیشبینیهایگذشتهشاملتکاملتلفنهوشمند،یک
اتومبیلباحضورالکسا،تنظیممقرراتسیستمعاملهای
فنیازهمهزوایا،بهدستآوردناسنپچتتوسطآمازون،

میکروفنهایدستیاردرکلیهدستگاههایاطرافوخانه،
حضورشــبکههایG5دراختیاربرایتولیدکنندگان،
دوربینهایمجهــزبههوشمصنوعــی،یکپرداخت
تمامعیاروبدونمشکلتوســطآمازون،بهدستآوردن
راهاندازیرباتیکانبارتوســطFedEx،UPSیاDHLو
Googleکسبسالمتدیجیتالتوســطآمازون،اپلیا
بودکهتماماینمواردمحققشــدند.هرچندنمیتوانیم
همه40اتفاقمحققشــدهرادراینصفحهجایدهیم،
امامهمترینوجذابترینهایآنهــاراانتخابکردهایم.

اپلیکیشن ها و پلت فرم ها
سال2018تحولگســتردهایدرفضایبرنامههاوسیســتمعاملهابه
وجودآمدوظهورفناوریهایجدیدوخــاصمانندصدا،واقعیتمجازی،
دســتگاههایمتصلوG5باعثتغییررفتارمصرفکنندهدرســالآینده
میشــود.درمرحلهبعدیتکاملتلفنهایهوشمندشــروعبهتغییرشکل
میکندوتحوالتبهدوسیســتمعامل-صــداو - VRزمینهنبردجدیدی
برایســازندگانبرنامهایجادمیکند.ادغامشــرکتهادرارتباطبامناظر
ارتباطاتورسانههاادامهخواهندداشــتوصدابههمهجنبههایزندگی
مصرفکننــدگاننفوذمیکند.تلفنهایهوشــمندبــرایزندگیروزمره
مصرفکنندگانامریضروریاســت.هرکسصاحبیکیازاینتلفنهای
هوشمنداســتواینجا،جاییاستکههمهمابیشــتروقتدیجیتالیخود
رادرآنمیگذرانیمواینمرکززندگیماشــدهاســت.ایندرحالیاست
کهپیشبینیمیشــودتکنولوژیجدیــدیرانمیتــوانجایگزینکامل
گوشیهایهوشــمندکردوانتظارمیرودآنچهحاالبهعنوانگوشیهای
هوشــمندمیشناســیم،تحولپیداکنــد.موبایلازیکچیزیشــبیهبه
آجربهتلفنهایکشــوییتبدیلشــدوازتلفنهاییبــاصفحهکلیدهای
QWERTYبهتلفنهایمستطیلشــکلبدونصفحهکلیدواقعیتبدیل
شدند؛شایدبایدگفتازگوشیهایقدیمیبلکبریباصفحهکلیدهایپر
وپیمانبهآیفونهاییفقطبایکدکمهوحاالبدوندکمهتبدیلشــدهاند.
حالمعتقدیمتلفنهایتاشــوکهدارایصفحهنمایشــیبــهاندازهتبلت
هستند،امامیتوانندبهاندازهوشــکلیکتلفنهوشمندمعمولیتاشوند،
قدمبعدیدرتکاملتلفنهایهوشــمندباشــند.ایندســتگاههادرسال
2019توسطشــرکتهاییازجملهسامســونگ،کنوو،الجیوهوآویبه
بازارعرضهشــدندوانتظارمیروددرســالآیندهمورداســتقبالبیشتری

قراربگیرند.
ازنخستینتلفنهایهمراهیکهواردبازارشدندوسایزآنهابهشدتبزرگ
بود،شرکتهایســازندهبهدنبالساختتلفنهایکوچکتررفتندوسایزآنها
راکوچکوکوچکترکردند،امازمانیکهتلفنهایهوشــمندواردبازارشدند؛
رفتهرفتهسایزتلفنهابزرگترشدندوحاالمصرفکنندگانبهسمتتلفنهای
هوشــمندبزرگترمیروندتاآنجاکهشــرکتهایاصلیســازندهتلفنهای
هوشمندهمراهوقتیتلفنهایجدیدشانراسالیانهواردبازارمیکنند،آنهارا
حداقلدردوسایزمتفاوتارایهمیدهندومردمبیشترجذبتلفنهایبزرگ
میشوند.حاالباحضورتلفنهایتاشواینپیشبینیاحتماالدرستاستکه

مردمبهسمتآنهاکشیدهشوند.
دســتگاههادرحالتحولرفتارهســتندومــردمدیگرتنهــاازتلفنهای
هوشمندشانبرایبرقراریتماس،فرســتادنپیامو...استفادهنمیکنند.آنها
ازتلفنهایهوشمندشانبهعنوانیکتلویزیوناستفادهمیکنند،باآنویدیو
میبینند،بازیمیکنندیادادههایسنگینیکهرویکامپیوترهایشانبودرابه

تلفنهایشانمنتقلمیکنندوکارهایشانراباآنهاانجاممیدهند.
یکــیدیگرازتحوالتیکــهمیتوانآنرامتعلقبهســال2019دانســت،
خودروهایهوشــمندیهســتندکهبادستیارهایشــخصیادارهمیشوند.
اینکارراآمازونباالکســاکردوبایدانتظارداشــتتاچندســالآیندهاین
خودروهابهقدریفراگیرشــوندکهبتوانازآنهابهعنوانخودروهایشخصی
وخانوادهاســتفادهکرد.آمازونادعامیکردالکسارابهقلبخانوادههامیآورد
وپیشبینیهادرســتازآبدرآمدندوآمازونتوانستاینکاررابکندوحاال
تنهانوبتفراگیریاستتامصرفکنندگانبهسمتآنسوقپیداکنندوواقعا

الکسارابهقلبخانوادههایشانببرند.

پیشبینیهایتکنولوژیbusinessinsiderبرایسال2019درستبودند

نفوذ تکنولوژی به قلب زندگی ما 

اینترنت اشیا و پیشرفتی فوق العاده
IoT)اینترنتاشیا(بهخوبیتوانستجایخودرادر
خانهومحلکارمادرسال2018بازکند.شایدگستردگی
آنکمباشــد،امااگرشمابهدیجیتالیکردنزندگیتان
اهمیتمیدهیــد،حتمابهفکرآنهســتیدکهازکم
شروعکنیدتابتوانیدتمامزندگیتانرادیجیتالیکنید.
حاالاینترنتاشــیامیتواندبهقلبخانههاوادارههای
واردشودواکنونبهچیزیتبدیلشدهکهمیتواندیک
وسیلهاصلیبرایادارهزندگیدیجیتالمصرفکنندگان
باشد.اینترنتاشــیاازخانههایهوشمندشروعشدو
ماپیشبینیکردهبودیمدرسال2019میتواندمواردی
برایخانههایهوشــمندتولیدشودکهواقعیهستند
ومیتوانندزندگیمعمولــیوروتینمارابهیکزندگی

دیجیتالیواقعیتبدیلکنند.
پیشبینیکردهبودیمکهGoogleباشــرکایخود
همکاریخواهدکردتامیکروفنهایدستیاررادرانواع
دســتگاههایمختلفدرمنزلقراردهدواینموضوع
کامالمحققشــد.حاالاگریکدستیارشخصیگوگل
درخانهداشتهباشید،درواقعیعنیتماملوازممنزلتان
دستیارانشخصیشماهستند.هروسیلهجدیدکهوارد
بازارمیشودورقیبیبرایآنوجودنداردباقیمتهایی
فضاییبهدستمصرفکنندگانمیرسد،امااگرعرضه
بیشترشودوتقاضاهمبههماننسبتباالبرود،قیمتها
میشکندومیتوانتمامآنهاراباقیمتهاییمنصفانه
وبدونفشاربهدســتآورد.پیشبینیهادرستبودو
قیمتهایوسایلیکهبرایخانههوشمندنیازاستپایین
آمدندوتنهابرخیازآنهــاهنوزبهقیمتهاییعادالنه

نرسیدند.
یکیدیگرازنکاتیکهبهاینترنتاشیامیتواندکمک
کند،G5استکهدراینموردهمپیشبینیهادرستبود
ونخستینارایهخدماتG5درسال2019بهدستمردم
رســید.البتهکههنوزهمدراختیارافرادزیادیازمردم
نیستاماپیشبینیهاهمهمینرامیگفتندودرنهایت
قراربراینبودتاسال2023اکثرنقاطدنیابهاینترنتG5

دسترسیکاملداشتهباشند.

کلینیک  تکنولوژی برای  سالمت و بهداشت
سال2018برایسالمتدیجیتالسالپرباریبود؛سرمایهگذاریهایگسترده،ادغامشرکتهاوظهورفناوریهایبزرگدر
صحنهمراقبتهایبهداشتی.دراینسالشاهدآنبودیمکهنوآوریهایبسیاریباپشتوانهسرمایهگذاریبهخطمقدممراقبتهای
بهداشتیآمدندوحضورگستردهاینفناوریهافشاریبرافرادمتعهدبرایپذیرشسالمتدیجیتالواردکردوموفقبود،امابرای
سال2019همپیشبینیهاییانجامشدهبودکهبیشترآنهامحققشدند.آمازون،اپلوگوگلبادستیابیبهسالمتدیجیتال،تحول

بزرگیایجادکردند.
شرکتهایبزرگفناوریتقریبادرســال2018عناوینجدیدیرابرایسالمتدیجیتالتولیدکردندواپل،آمازونوگوگل
اصلیترینشرکتهاییبودندکهموجهایخاصیرادرصنعتایجادکردند.مدیرعاملاپل»تیمکوک«درسال2018گفتهبودکه
»بزرگترینسهماپلدربشردربهبودسالمتورفاهمردمخواهدبود«.آمازونوگوگلهمهرکدامبهنحویبرایپیشرفتسالمت
دیجیتالتالشهاییکردند؛بهعنوانمثالآمازونحدودیکمیلیارددالربرایبرنامهPillPackدرژوئنسال2018هزینهکرد،اما
بااینحالاینشرکتهانتوانستنداهدافکاملخودرادربرنامههایمراقبتهایبهداشتیدیجیتالبهخوبینشاندهند،اماآنهایک
شبکهگستردهایجادکردند،مجموعهایازحقثبتاختراعمراقبتهایبهداشتیوکارمندانواحدهایمراقبتهایبهداشتیایجاد
کردهومبالغیرابرایراهاندازیهایبهداشتیدیجیتالسرمایهگذاریکردند.ایناحتمالوجودداشتکهدرسال2019،تمرکز
مراقبتهایبهداشتیازشرکتهایبزرگبامحوریتجدیتریدنبالشود.بهعنوانمثالآمازونواپل،هردوکلینیکهایپزشکی
خودرادرسال2018ساختندواینراهیبودکهآنهامیتوانستندبادستیابیبهیکفناوریپزشکیبهنتیجهخوبیدرزمینهسالمت

دیجیتالبرسند.
البتهکهاپلموفقهمبهنظرمیرسد.درسال2018و2019بااستفادهازفناوریهایسالمتیکهرویگجتهایاپلماننداپلواچ
وجودداشت،جانچندینانساننجاتدادهشدوهمینمیتوانددستاوردبزرگیبرایآنهاباشد.هرچندکهآنهامعتقدنداینکمترین
کاریبودهکهساعتهایهوشمندمیتوانستندبراینجاتجانیکانسانانجامدهندوبرنامههایپیشرفتهتریبرایاینکاردارند.
اینسهشرکتتنهاشــرکتهایینبودندکهبرایسالمتدیجیتالتالشکردند.بســیاریازشرکتهایساختمحصوالت
بیمارستانیتالشکردندتابهفناوریهایبزرگبراینجاتجانانسانهادستیابند.یکیازموفقترینهارباتهایپرستاریاحتی
رباتهایجراحبودند.رباتهاییکهنیازیبهحضورپزشکندارند،میتوانندکناربیمارباشندوآنهارابهپزشکمعالجشانوصلکنند.
بهاینفکرکنیددربیمارستانبستریشدهایدوپزشکمعالجتاندرآنلحظهدربیمارستانحضورنداردومشکلفوریبرایبیمار
پیشمیآید،رباتهامیتواننددرهرلحظهبیماررابهپزشکباتماستصویریمتصلکنند.همچناناینرباتهامیتوانندبدون
کمکیکفرد،کارهایدرمانیرارویبیمارانجامدهند.همچنینرباتهایجراحمیتوانندبدونحضورپزشکجراح،باکنترلاز

راهدور،یکجراحیراباموفقیتبهپایانبرسانند،حتیآنهاتوانستندیکجراحیقلبانجامدهند،بدونآنکهمشکلیپیشآید.


