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مهر- استارتاپی در کالیفرنیا روباتی ساخته که رگ را پیدا می کند و خون می گیرد. برای خون گیری، فرد باید بازوی خود را روی یک میز مخصوص قرار دهد. نور مادون قرمز به قسمت 
داخلی آرنج تابیده می شود و نرم افزار تحلیل تصویر، دوربین روبات را با مدل آناتومی  رگ های دست فرد همخوان و رگ مورد نظر را انتخاب می کند. سپس به وسیله اولتراساند رگ بررسی 

می شود تا مشخص شود خون به اندازه کافی در آن جریان دارد. بعد روبات سوزن را به طور دقیق در بازوی فرد فرو می برد. کل فرایند یک دقیقه طول می کشد.

 روباتی که
 خون می گیرد

انتظاراتی که از غول ها در کامپیوتکس 2019 داریم
فناوران- نمایش��گاه کامپیوتکس 2019 به عنوان بزرگ ترین رویداد 
نمایشگاهی صنعت کامپیوتر و سخت افزار از امروز  28 مه )سه شنبه 7 
خردادماه( آغاز می شود و به مدت 5 روز میزبان عالقه مندان و فعاالن 

دنیای فناوری از سرتاسر جهان خواهد بود.
تولیدکنندگان و برندهای بزرگ دنیای کامپیوتر، هر س��اله تا زمان 
کامپیوتکس صبر می کنند ت��ا جدیدترین قطع��ات، اولترابوک ها و 
نوت بوک های خود را در معرض دید بگذارند. امسال نیز بازار گمانه زنی ها و 
پیش بینی  ها درباره محصوالتی که کامپیوتکس 2019 رونمایی می شود، داغ 

است. بنابراین بد نیست به تعدادی از این پیش بینی ها نگاهی بیندازیم.
 

AMD 
شرکت تراشه س���از AMD در جریان نمایشگاه CES 2019 به معرفی 
معماری 7 نانومتری Zen 2 پرداخت که زیرساخت نسل سوم رایزن، نسل 

سوم Threadripper و پردازشگر های سرور Epyc خواهد بود.
البته AMD در CES پردازشگر خاصی با این فناوری نمایش نداد و به ارایه 

یگ پردازشگر 8 هسته ای 16 ریسه ای )Thread( بسنده کرد.
اما شنیده ها حاکی است که احتمال دارد در نمایشگاه کامپیوتکس امسال، 
ای ام دی پردازشگر رایزن 16 هسته ای و 32 ریسه ای جدید خود را عرضه کند.

عالوه بر این، AMD که در تولید کارت گرافیک نیز فعال است، احتمال 
دارد کارت گرافیک 7نانومتری AMD Navi 10 را به نمایش بگذارد. البته 
احتمال عرضه این کارت گرافیک چندان باال نیست؛ زیرا درباره زمان عرضه 
کارت گرافیک های جدید AMD تاریخ های مختلفی به گوش می رسد؛ از جمله 
درباره رونمایی در ماه اکتبر شایعاتی شنیده شده است. یک احتمال قوی تر 
این است که در کامپیوتکس 2019 این محصول رونمایی شود ولی عرضه آن 

به بازار به ماه اکتبر موکول شود.
به هر حال AMD در ماه های اخیر عملکرد خیره کننده ای داشته و در 
دی ماه سال گذشته موفق شده در میزان فروش، اینتل را با سرعت زیادی 
پشت سر بگذارد؛ بنابراین کامپیوتکس فرصت خوبی برای جشن گرفتن این 

پیروزی با شگفت زده کردن کاربران خواهد بود.
 

 ایسوس
ایسوس بدون شک یکی از بزرگ ترین شرکت های کامپیوتری دنیاست که از 
لپ تاپ های گیمینگ تا اولترابوک ها و از مادربورد تا بهترین کارت های گرافیک 
را عرضه می کند. البته ایسوس چند ماه اخیر را نسبتا بی سر و صدا گذرانده 
و گذشته از چند اولترابوک و لپ تاپ گیمینگ در CES چیز زیادی از این 
شرکت نشنیده  ایم. سال گذشته ایسوس از ZenBook Pro 15 رونمایی 
کرد که یک ورک استیشن موبایل با صفحه نمایش لمسی تعبیه شده درون 
تاچ پد بود؛ فناوری ای که در بسیاری از محصوالت بعدی نیز به کار گرفته شد.

از آنجا که همیشه از ایسوس انتظار می رود که در این نمایشگاه محصوالت 
 Asus ROG Mothership خالقانه ای رو کند، می توان انتظار داشت که

را به نمایش بگذارد.

 
 گیگابایت و آئورس

برند آئورس متعلق به گیگابایت است که تعدادی از بهترین لپ تاپ های 
گیمینگ و قطعات موجود در بازار را با این برند عرضه کرده است. در نمایشگاه 
کامپیوتکس 2019 نیز از این برند انتظار معرفی مادربوردها و لپ تاپ های 

گیمینگ تازه و هیجان انگیز می رود.
 Sabre gaming( گیگابایت سال گذشته سری لپ تاپ های س���ابر
laptops( را به درایو های SSD اوپتان اینتل به روز کرد که نخس���تین 
 CES لپ تاپ های گیمینگ با این ویژگی بودند. امثال نیز در نمایش���گاه
2019 لپ تاپ Aero 15 را معرفی کرد که مجهز به هوش مصنوعی آژور 

مایکرسافت برای بهینه سازی کارآیی دستگاه بود.

 اینتل
از زمانی که پردازش���گر رایزن AMD به بازار وارد شد، اینتل همواره در 
وضعیت دشواری بوده است. این ش���رکت هنوز هم تعدادی از سریع ترین 
پردازشگرهای دنیا از جمله Core i9–9900K را می سازد؛ اما بازار را به 
رقیب باخته است. بنابراین می توان انتظار داشت که این تراشه ساز بزرگ با 

رویکردی تهاجمی به کامپیوتکس 2019 بیاید.
این شرکت در کامپیوتکس پارسال از یک هیوالی 28 هسته ای 56 ریسه ای 
با س���رعت 5 گیگاهرتز پرده برداری کرد که قیمتی در حدود 10 هزار دالر 
داشت؛ اما متاسفانه بعدا مشخص شد که محصول مذکور، نسخه اورکالک شده 
تراشه 2999 دالری Xeon بوده و هرچند همان هم محصول جالبی بود، به 

نظر نمی رسد که امسال برای کامپیوتکس کافی باشد.
عالوه  بر این، اینتل در چندسال گذشته سر و صدای رسانه ای زیادی درباره 
 Cannon( سیلیکون 10 نانومتری کرده است. قرار بود سری کانن لیک
Lake( قرار بود 5 سال قبل بعد از سری اسکای لیک به بازار بیاید که چنین 
نشد. در جریان CES 2019 هم عرضه آیس لیک )Ice Lake( و سانی کو 
)Sunny Cove( از سوی اینتل اعالم شد؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد 
که در کامپیوتکس امسال پردازشگرهای 10 نانومتری تمرکز اصلی اینتل باشد.

 مایکروسافت
با توجه به اینکه مدت زیادی از کنفرانس Build 2019 نگذشته، نمی توان 
به یقین دانست که این غول فناوری چه رونمایی هایی را برای کامپیوتکس 
گذاشته است. اما می توان حدس زد که آپدیت مه 2019 ویندوز 10 در کنار 
توسعه بخش رایانش ابری، بخشی از تازه های مایکروسافت در این نمایشگاه 
باشد. همچنین معرفی نسخه های جدیدی از دستگاه های سرفیس را می توان 

احتمال داد.

MSI 
ام اس آی در CES 2019 چند دس���تگاه لپ تاپ گیمینگ جالب توجه 
رونمایی کرد که نسخه تازه GS75 Stealth یکی از آنها بود. پیش بینی 
می کنیم که ام اس آی در کامپیوتکس 2019 نیز همین رویه را پی بگیرد. سال 
گذشته در این نمایشگاه ام اس آی لپ تاپ گیمینگ MSI GF63 را به نمایش 
گذاشت که از قیمت مناسبی برخوردار بود؛ اما در کنار این محصول، چندین 
 MSI و آل این وان MSI Trident A محصول پیشرفته و گران قیمت مثل

Pro 24X را نیز شاهد بودیم.
مشخص نیس���ت که برنامه ام اس آی برای نمایشگاه امسال چیست؛ ولی 
گیمرها همیشه از این ش���رکت انتظار محصوالت هیجان انگیز دارند که 

کامپیوتکس 2019 نیز از این قاعده مستثنی نیست.

Nvidia 
ان ویدیا قطعا در کامپیوتکس 2019 حضور خواهد داشت، ولی مطمئن 
نیستیم که تمرکز خود را روی چه محصوالت و فناوری هایی می گذارد. این 
شرکت از اواسط سال 2018 روی کارت گرافیک های نوآورانه تورینگ کار 
می کند و با وجود سبد متنوع کارت گرافیک های این شرکت در همه گروه های 
قیمتی، پیش بینی می ش���ود که در کامپیوتکس امسال روی محصوالت 

حرفه ای تر تمرکز ویژه ای داشته باشد.
از سوی دیگر شایعاتی درباره رونمایی این شرکت از کارت های گرافیک 
7 نانومتری Ampere هم شنیده می شود. این کارت های گرافیکی برای 

مصرف کننده عرضه می شوند ولی سرعت باالیی دارند.
هوش مصنوعی نیز به احتمال زیاد یکی از نقاط کلیدی حضور و نمایش 

ان ویدیا در نمایشگاه امسال خواهد بود.

 از دیگران چه خبر
در زمان تهیه این گزارش، نام شرکت هایی مانند اچ پی، دل و سامسونگ 
هنوز در لیست مشارکت کنندگان کامپیوتکس 2019 درج نشده؛ اما امیدواریم 
این نام ها در این دوره هم به نمایشگاه بیایند. اما نام های کوچک تر در نمایشگاه 

حضور خواهند داشت. 
بنابراین می توان امیدوار بود که Lian Li کیس های زیبایش را به نمایش 
بگذارد، G.Skill را با فلش های RGB ببینیم و BenQ هم نمایشگرهای 

تازه اش را برای گیمرها و حرفه ای ها عرضه کند.

معافیت مالیاتی 5/4 میلیارد دالری 
برای شرکت های فناوری چین

مقامات چینی به منظور رشد شرکت های فعال در حوزه 
علم و فناوری معافیت مالیاتی 5/4 میلیارد دالری برای آنها 

در نظر گرفته اند.
مهر-وزارت علوم چین اعالم کرده که این معافیت باعث 
می شود که شرکت های فناوری چینی تنها 25 درصد از رقم 

واقعی مالیات تعیین شده برای آنها را بپردازند.
معافیت مالیاتی مذکور تنها شامل حال شرکت های فناوری 
کوچک و متوسط می شود. از جمله مجموعه هایی که تحت 
پوش���ش طرح معافیت مالیاتی قرار می گیرند می توان به 
استارتاپ ها، مراکز فناوری تحت پوشش دانشگاه ها و مناطق 

ملی فناوری مورد حمایت دولت اشاره کرد.
در مجموع 70 درصد از کل س���رمایه گذاری در حوزه 
پژوهش و توسعه در چین توسط شرکت های فناوری صورت 
می گیرد و چین در شرایطی که تنش این کشور با آمریکا 
روز به روز در حال افزایش اس���ت، قصد دارد با اقداماتی از 
این دست در حوزه هایی مانند طراحی تراشه های پیشرفته 
و توس���عه نرم افزارهای مختلف به موفقیت های بیشتری 

دست یابد.
بنا بر اعالم وزارت دارایی چین قرار اس���ت سیاس���ت 
گذاری های مالیاتی جدیدی به نفع شرکت های سازنده آی 
سی و نرم افزار نیز در آینده نزدیک انجام شود تا آنها در دو 

سال اول فعالیت از پرداخت مالیات معاف شوند.

 هوش مصنوعی چینی متن را 
به صوت تبدیل می کند

محققان چینی با همکاری مایکروسافت یک سیستم 
هوش مصنوعی برای تبدیل متن به صوت ابداع کرده اند 
که با کمک 200 نمونه یک فایل صوتی بس���یار طبیعی 

تولید می کند.
مهر- این سیستم به شبکه های عصبی عمیقی تکیه 
دارد که عملکرد نورون های مغ���ز را تقلید می کنند. این 
ش���بکه عصبی عمیق هر اطالعات ورودی و خروجی را 
روی لینک های سیناپسی می س���نجد و به این ترتیب به 
آنها کمک می کند هر توالی طوالن���ی )مانند جمله های 
پیچیده( را فرآوری کند. این روند در کنار بخشی از سیستم 
که سروصدای اضافی را حذف می کند، قابلیت های هوش 

مصنوعی را بیشتر می کنند.
نتیجه آزمایش ها با این سیستم، فقط یک صوت روباتیک 
نیست. این سیس���تم هوش مصنوعی بسیار دقیق است و 
می تواند هر کلمه را به طور 99/84 درصد قابل درک ادا کند.

از آن مهم تر با کمک این سیستم فناوری تبدیل متن 
به صوت قابل دسترس���ی تر می شود و دیگر نیازی نیست 
فرد مدت زیادی تالش کن���د تا صدایی طبیعی در چنین 

سیستمی  بسازد.

 پنج آسیب پذیری جدید روز صفر 
در ویندوز افشا شد

یک پژوهشگر در حساب گیت هاب خود کدهای اثبات 
 )zero–day( پنج آسیب پذیری روز صفر )PoC( مفهومی

در سیستم عامل ویندوز را قرار داده است.
آی تی من- به گزارش وب سایت ZDNet، این پژوهشگر 
در ده ماه گذشته در مجموع هشت اکسپلویت را منتشر 
کرده که اکثر آن ها مربوط به آس���یب پذیری های افزایش 

دسترسی در ویندوز بوده است.
آس���یب پذیری روز صفر اول که این پژوهشگر منتشر 
کرده ی���ک راه دور زدن برای وصله مایکروس���افت برای 
آسیب پذیری  CVE–2019–0841 است.که به کاربر با 
سطح دسترسی پایین اجازه می دهد فایل هایی که مالک 
آن ها NT AUTHORITYSYSTEM  است را از طریق 

بازنویسی سطح دسترسی فایل هدف، به سرقت ببرد. 
مایکروسافت آسیب پذیری CVE–2019–0841 را 
در وصله های مربوط به ماه آوریل 2019 برطرف کرده، اما 
پس از انتشار کد اکسپلویت توسط این پژوهشگر برای این 
نقص، مشخص شد که می توان این آسیب پذیری را دور زد. 
الزم به ذکر است که این آسیب پذیری یک نقص افزایش 
دسترسی محلی است و مهاجم نمی تواند از این باگ برای 
نفوذ به سیستم استفاده کند، اما با بهره برداری از آن می تواند 
دسترسی کامل در سیستم هدف حاصل کند. آسیب پذیری 
روز صفر دوم پوشه C:WindowsInstaller در ویندوز 
را هدف قرار می دهد. مهاجم می تواند در هنگام فرایند تعمیر 
یک برنامه ویندوز از آن سوء استفاده کند و در بخش های 
غیرمجاز ویندوز دستکاری کند. این نقص که از عملیات 
msiexec/fa )فرایند تعمیر برنامه( سوء استفاده می کند، 
می تواند برای انتقال بدافزار و تحت کنترل درآوردن سیستم 
هدف به کار گرفته ش���ود. آسیب پذیری س���وم که با نام 
AngryPolarBearBug2 معرفی شده، در سرویس 
Windows Error Reporting قرار دارد. بهره برداری 
از این آسیب پذیری به سهولت انجام نمی شود و برای فعال 
شدن باگ ممکن است تا 15 دقیقه زمان صرف شود. مهاجم 
با بهره برداری از این آسیب پذیری نیز می تواند فایل هایی که 

نیاز به سطح دسترسی باالتر دارد را ویرایش کند.
 Internet آس���یب پذیری روز صفر چهارم مرورگ���ر
Explorer 11 را تحت تاثیر قرار می دهد. این نقص به 
 Internet مهاجمین اجازه می دهد تا کد مخرب در مرورگر
Explorer تزریق کنند. از این آسیب پذیری نمی توان به 
صورت دسترس���ی از راه دور بهره برداری کرد و در نتیجه 
درجه حساسیت آن پایین اس���ت. آسیب پذیری پنجم و 
نهایی در فرایند Task Scheduler تایید شده که تنها 
روی سیس���تم های 32 بیتی ویندوز 10 کار می کند. این 
آسیب پذیری یک نقص افزایش سطح دسترسی محلی است 
که مهاجم با سوء استفاده از آن می تواند در فایل های ویندوز 

تغییرات اعمال کند.
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