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 آموزشیمراکزمصنوعیدرهوشکاربردآیندۀبهنظری

 مقدمه

 

شیوهاي آموزشي  نقش رباتها وآينده آنها در رابطه با

سوالهاي متعدي در اين رابطه . هدف اين نوشته است

توانند در گسترۀ  آيا رباتها مي: جمله اينکه از. مطرح است

بازي کنند؟ رباتها چه تاثیري  وسیعتري نقش آموزشي را

انها داشته باشند؟ آيا توانند در آينده در يادگیري برانس مي

، در اين صورت به ر کنندتوانند يادگیري را آسانت رباتها مي

معه چه شکلي؟ کاربرد رباتها در آموزش چه تاثیراتي بر جا

گذارد؟ در خاتمه اين نوشته جمعبندي از  و فرد مي

 .قسمتهاي مختلف خواهد شد

 

توضیح مختصری در مورد کاربردهای کنونی 

 هوش مصنوی در یادگیری وآموزش

قرار  هاي آموزشي مورد استفاده رباتهايي که در زمینه

شناخته   Educational roboticsمگیرند بنا مي

از جمله کساني است که  Isaac Asimov. شوند مي

، رمانها و مقاالت زيادي در مورد رباتها نوشته است کتابها

 .رباتها خیلي عالقمند بود  و به اين موضوع

دانش يا علم   زه به معنيرا که امرو "robotics"  کلمۀ

در حال . ، براي اولین او استفاده کرداست robotic رباتها

حاضر دريايي از اينگونه رباتها و سیستمهاي متخصص در 

قابل برنامه ريزي يک  Legorobot. سراسر دنیا وجود دارد 

نمونه مشخص است که در آموزشهاي فني مورد استفاده قرار 

اين رباتها آموزشي از ساختار تکنولوژي اطالعات و . گیرد مي

ش و زساختاري که در آمو. خوردار هستندارتباطات بر

 . يادگیري زمان معاصر بسیار مهم است
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 راستگويي-6امانت داری -9حيا  -1 هرگاه در برادرت سه صفت ديدی به او اميدوار باش :(ص)رسول اکرم 

 

 دورنمای آينده

Norbert Wiener  يکي از صاحبنظران در علم سیبرنتیک

 The human use of human)در کتاب خود بنام 

beings )2321 کند که رباتها در آينده در بسیاري  اشاره مي

، جاي انسانها را خواهد هاي فعالیت روزمره زندگي ز زمینها

هاي کوچک و بزرگي در سراسر  در حال حاضر پروژه .گرفت

يا بطور  رباتها بتوانند جاي انسان را دنیا در دست اجراست که

هاي گوناگون از جمله آموزش و  کلي و يا بخشي در زمینه

 . پرورش بگیرند

Cynthia Breazeal  مسئول گروهRobotic Life 

Group زي ري رحدر انستیتو تکنولوژي ماساچوست رباتي ط

ارتباط با انسانها  ي خوبي براييکرده است که از توانايي اجتما

او متعقد است که در سده آينده هوش اين . برخوردار است

باال خواهد رفت و بدين  ربات تا سطح هوش يک انسان

. توان از آن در مدارس و دانشگاهها استفاه کرد ترتیب مي

يکي ديگر از رباتهايي که در حال حاضر بسیار مطرح است و 

. است ASIMO، باشدند رقیب جدي انسان در آينده توا مي

اي نچندان دور صاحب اعضاي بدن انساني  اين ربات در آينده

بعنوان  ابل تصور نخواهد بود که اين رباتقغیر. خواهد شد

توان  در واقع مي. ها استفاده شود معلم در مدارس و دانشگها

اده از رباتها در آينده در گفت که حد و مرزي در استف

 . هاي مختلف وجود ندارد زمینه

 

 

 پيآمدهای هوش مصنوعي در آموزش و يادگيری

که انسان  مدارس و دانشگاها از جمله مهمترين مراکزي هستند

تا بحال بهترين کمک آموزشي . شود با علم و دانش آشنا مي

افزار يا نرم  البته سخت. ن خود انسان بوده استبراي انسا

تر تر يا سريع ادگیري را سادهافزارهايي وجود دارند که روند ي

، باز اين خود انسان است ار کمکيکنند ولي با وجود اين ابز مي

 .که اين ابزار را ساخته و بر روي آنها تسلط دارد

 

مثبت کاربرد هوش مصنوعي در آموزش و پيآمدهای 

 :تواند به شرح ذيل باشد يادگيری مي

، براي نمونه. شود تر مي ساده  آموزش بعضي مواد درسي خیلي -

نوشتن کدهاي زبان   رباتهايي هستند که به دانشجويان در

بدين ترتیب آنها احتیاجي . کنند کمک مي Javaبرنامه نويسي 

بنويسند چرا که رباتها اين وظیفه  ندارند که مقدار زيادي کد

 .نوشتن کد را در اختیار دارند

 ، به تجربه ثابت شده است با بکارگیريکمتر زمان و هزينه -

مسلمأ آموزش رياضي از . شود رباتها روند يادگیري سريع تر مي

تر است تا  بات براي دانش آموزان بسیار جالبطريق يک ر

ب نیز به همین ترتی .بوسیله يک معلم خشک واخمو رياضي

آيد و آموزش آن هم سريعتر  درس رياضي جالب تر بنظر مي

دارد چرا که طرف ديگر هزينۀ کمتري نیز در بر از. شود مي

تواند کار  يک ربات مي. احتیاج به چندين معلم رياضي نیست

 . چندين معلم را انجام دهد
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توان به اين نکته هم اشاره کرد که آپديت  در اين قسمت مي 

معلومات جديد بمراتب ارزانتر است تا کردن يک ربات با 

 .هاي تکمیلي فرستادن يک معلم براي دوره

 . شود ربات دچار خستگي يا بي خوابي نمييک -

هاي آموزش  ري يک ربات بمراتب کمتر از هزينههزينۀ نگهدا -

 . يک معلم است

پس از اين جنبهاي مثبت شايد اينطور بنظر آيد که بکارگیري 

. موزش و پرورش کامال مفید و معقوالنه باشدرباتها در سیستم آ

 .ولي جنبه هاي منفي نیز وجود دارد که بسیار جدي است

هاي منفي کاربرد رباتها در سیستم  يکي از مشخصترين جنبه

آموزشي اينست که يک ربات توانايي برخورد اجتماعي مانند 

براي مثال آنها قادر نیستند به مشکالت . يک انسان را ندارد

ها اجتماعي دانش آموزان گوش دهند و يا از پس حل مسائل آن

اي ه توانند کاربرد مفیدي در زمینه از اينرو رباتها نمي. آيندبر

، بويژه براي دانش آموزان تربیتي و اجتمايي داشته باشند

سالهاي اول که نقش رفتارهاي اجتماعي و اخالقي به مراتب 

 . مهمتر از آموزشهاي درسي است

، طريقه گر که کمتر از مورد ذکر شده نیستعمده ديمشکل 

بايد توجه داشت که تقريبأ هر فرد . آموزش مواد درسي است

تنها براي  در حالي که رباتها. شیوۀ يادگیري خاص خود را دارد

بعبارت ديگر رباتها . اند زي شدهري يک شیوه تدريس برنامه

 . ندارد قابلیت تطبیق بنا بر شرايط خاص هر دانش آموز را

 

 

 

 گيری يجهنت

برد رباتها در سیستم آموزشي توان گفت کار بطور کلي مي

. و بررسي فراوان داردروندي پیچیده و احتیاج به مطاله 

، اعي، رفتارهاي اخالقي و فرهنگيبیل روابط اجتمقمسائلي از 

روابط انساني ومسائل آموزشي بايستي قبل از بکارگیري 

 . رباتها دقیقأ مورد بحث و بررسي قرار بگیرد

بعضي از مواد درسي مانند رياضیات ، شیمي و غیره که نیازي 

به طرح مسائل اجتماعي ، اقتصادي و سیاسي ندارند ، بیشتر 

یاسي يا گیرند تا دروسي مانند علوم س در قلمرو رباتها قرار مي

توان ترکیبي از معلم و ربات در  از طرف ديگر مي. اجتماعي

داشت که نقش ربات مسلمأ بعنوان دستیار معلم  سکالس در

 از آنجا که رباتها توانايي خود آموزي دارند در مدتي است و

توانند بسیاري از جزئیات حرفه  که در کنار معلم هستند مي

معلم و ربات يکي از ترکیب  ظاهرأ. معلمي را ياد بگیرند

هاي  در جهت وارد کردن رباتها به محیطها  ترين شیوه مطلوب

 .آموزشي است

بايد اضافه کرد که کاربرد رباتها در مراکز  در خاتمه مي

اين امرنشان . پژوهشي و تحقیقي بطور وسیعي رايج است

اتها بیشتر در سطوع عالي دهنده اين واقعیت است که رب

هر قدر . هاي خود را نشان دهند ناييتوانند توا علمي مي

تر و کار غرنج تر باشد کاربرد رباتها موثرسیستم پیچیده و ب

 .ستاآمدتر 
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 .، که اندوه طوالني و درازی را در پي داردای های نفساني لحظه چه بسيار خواهش(: ع)امام علي 
 

 

 اطالعات پايه 

 

  (1112) 2112601(: نفر 2111بر حسب )جمعیت 

 GDP میلیههون يههورو  21162102: بههه قیمههت بههازار

(1116) 

 GDP  بهههراي ههههر يهههک از سهههاکنین بههههPPS 

(purchasing Power Standards EU 

27=100) :6.01 (1116) 

 رشد  میزانGDP % :203 (1116) 

 (1116) .10: % تورم میزان 

 (1116) 202: % بیکاري میزان 

 وام /GDP (1116) 1901: % دولت 

  تراز عمومي( کسري يا مازاد بودجه دولت /GDP :)

 %101- (1116) 

 کیلومتر مربع 31161: مساحت 

 پايتخت :Lisbon 

 پرتغالي: زبان رسمي اتحاديه اروپا 

 يورو: واحد پول 

 

 اطالعاتيهای جامعه  شاخص

 

(1112) 1.: % هاي داراي دسترسي به اينترنت درصد خانواده 

(1116) 31: % هاي داراي دسترسي به اينترنت درصد شرکت 

کنند اي حداقل يکبار از اينترنت استفاده مي درصد افرادي که هفته % :

92 (1116) 

91: % هاي داراي اتصال بهه اينترنهت بها پهنهاي بانهد      درصد خانواده 

(1116) 

61: % هاي داراي اتصال بهه اينترنهت بها پهنهاي بانهد      درصد شرکت 

(1116) 

ش رن سهفا يدرصد افرادي که در طول سه ماه گذشته به صورت آنال

 (1116) 1: % اند داده يا خريد کرده

هايي که سفارشات آناليهن را در طهول سهال گذشهته      درصد شرکت

 (1116) 3% : اند دريافت کرده

 اينترنت براي تعامل بها بخهش دولتهي اسهتفاده     درصد افرادي که از

، 2102: % هها  ، دانلهود فهرم  2102: % دسترسي به اطالعهات : اند کرده

 (1116)، 2902: % هاي پر شده داندن فرمربازگ

هايي که از اينترنت براي تعامل با بخش دولتي استفاده  درصد شرکت

، 12: % ههها ، دانلههود فههرم11: % دسترسههي بههه اطالعههات: انههد کههرده

 (1116)، 11: % هاي پر شده داندن فرمربازگ
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 ساختار دولت الکترونيک

 

دولت  ي سیستم مديريت هويت الکترونیکي در زمینه اجراي

در اين خصوص، . شود الکترونیک به طور مرکزي هماهنگ مي

هاي کاربردي دولت الکترونیک، در سطح ملي توسعه داده  برنامه

تجمیع  بر هاي دولت الکترونیک در پرتغال، اساساً پروژه. شوند مي

. کند افقي که در برگیرنده چند دپارتمان و نهاد است، تمرکز مي

مین اجتماعي و مالیات به صورت عمودي تاً نیز مانندبرخي ديگر 

 .شوند یع ميتجم

 

های مهم دولت الکترونيک در اين  برخي از پروژه

 :کشور عبارتند از

 شهروندان پرتال 

 اجرايي قوانین بندي چارچوب 

 تماس هاي هزينه سازي منطقي  

 الکترونیکي خريد 

 دولتي مديريت پرتال اجراي 

 ملي اجتماعي مینأت سیستم 

 

 کير ساخت دولت الکترونيز

 پرتال( الف

 به منظورپرتال شهروندان به عنوان کانال مرکزي ديجیتالي 

راحتي و  ي شود و کامل کننده خدمات عمومي شناخته مي

 .شهروندان است نزدها  دسترسي به فروشگاه

 

 

 

اندازي شد و هم اکنون خدمات  راه .111اين پرتال در سال 

 براياين پرتال . دهد روز هفته ارائه مي 6ساعته را در  .1

شناخته شده و قابل  برند درصد از شهروندان 91حداقل 

بیش از نیم میلیون از کاربران به طور منظم از . استفاده است

میلیون از صفحات  9کنند و هر ماه حدود  مي اي آن استفاده

طريق اين  از. شود بازديد مي کشور 99پرتال از بیش از 

، يابندتوانند به دو نوع اطالعات دسترسي  پرتال، کاربران مي

هاي روزانه افراد اعم از تولد،  يکي اطالعات مرتبط با فعالیت

دادگستري،  نظیر يتر کارمندي و دوم، اطالعات خاص

 .بهداشت و سالمت، مالیات و تحصیالت

 شبکه( ب

 Management Center for theاي تحت عنوان  شبکه

Electronic Government Network (CEGER) 

و  Intranet ،Internet که تمامي مباحت وجود دارد 

 .اي را بر عهده دارد هاي شبکه زيرساخت

، براي اساتید دانشگاه و دانشجويان و در U-eشبکه 

گسترده  ي شود که شامل شبکه سسات آموزشي استفاده ميؤم

 قابل نقطه 2111از هاي با بیش  سیم براي دانشگاه بي

 ي اين شبکه، افراد را در کلیه. استدسترسي به شبکه 

سازد تا از خدمات مشترک و  هاي اين کشور قادر مي دانشگاه

 .قابل اشتراک گذاري استفاده کنند

 .بپراکندبخشنده ترين شما پس از من کسي است که دانشي بياموزد آنگاه دانش خود را (: ص)رسول اکرم 
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 تدارکات الکترونيکي( ج

هاي  ، پرتالي با استانداردهاي جديد جهت فعالیت1112در سال 

چارچوب  ي تدارکاتي دولتي در نظر گرفته شد که بر پايه

National e-Procurement اکنون اين . توسعه يافته است

 ي اما در آينده ،دهد هاي اطالع رساني را انجام مي پرتال فعالیت

چون حراجي  به همراه تبادالت پولي هم را هاي نزديک، فعالیت

 .الکترونیکي آغاز خواهد کرد

 

 مديريت دانش( د

هاي دانش  ، نوآوري و شبکهCompetenceهاي  مجموعه شبکه

. دهند ها، مراکز جستجو، مراکز تکنولوژي را توسعه مي در سازمان

بهبود بخش  ايجاد شراکت براي دانش و نوآوري در راستاي ،هدف

 .استتر  بهتر کاالها و خدمات و رقابتي ي اقتصادي از طريق ارائه

 تأثیرهاي ديجیتالي، در مديريت دانش  از طرفي، وجود کتابخانه

 12هايي که در اختیار افراد قرار دارد، از  کتاب. زيادي داشته است

 .استناشر بین المللي معتبر 

 کيان دولت الکترونيحام

 ها  سياست ها و رويه( الف

سازي خدمات دولتي، تحت نظر وزارت  وظايف مدرن ي کلیه

 .است (Minister for the Presidency)جمهوري  رياست

هاي  رويه يسازي، انتخاب و ارتقا بر اين اساس، مسئولیت مشخص

 .اجرايي و مديريتي عمومي بر عهده اين بخش است

 

 

 

 

 هماهنگي( ب

 Agency for the)سازي خدمات عمومي بخش مدرن

Public Services Modernization): اي  سسهؤم

 Minister for theعمومي است که بر وظايف 

Presidency  و تسهیل دولت الکترونیک کمک  اجرادر

ها  هدف اين بخش توسعه، هماهنگي و ارزيابي برنامه. کند مي

هاي مديريتي و اجرايي  سازي رويه ها با هدف مدرن و پروژه

 .استدر بخش دولت 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کند ازآرزوها و کفايتش به او عطا مى بندگى کند، خداوند بيشهر که خدا را، آنگونه که سزاوار اوست، (: ع)امام محمد باقر
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 مستندات پروژه: منبع

 

  اجرا( ج

 Agency for the)سازي خدمات عمومي بخش مدرن

Public Services Modernization) عالوه بر ،

در راستاي  را ها برنامه ي توسعه ي هاي فوق، وظیفه مسئولیت

براساس  نیزهاي دولتي  وزارتخانه. داردبر عهده ها  آناجراي 

 .کنند ها، در اين حوزه عمل مي چارچوب تعريف شده براي آن

 

 پشتيباني ( د

 Government)دولت  اي مرکز مديريت شبکه

Network Management Center) خدماتي است که ،

از سمت بخش نخست وزيري جهت حمايت از بخش دولتي 

اين واحد . شود فناوري اطالعات ارائه مي ي در زمینه

تکنولوژيکي   هاي زيرساخت ي مسئولیت مديريت کلیه

دولتي شامل نگهداري اطالعات و تجهیزات را بر  ي شبکه

 .عهده دارد

 

 تضمين/مميزی(   ه

ها و  دادگاه ممیزي پرتغال، مسئولیت ممیزي وجوه، هزينه

هاي اين بخش را بر عهده دارد  درآمد بخش دولتي و دارايي

که با قوانین و مقررات در نظرگرفته شود تا اطمینان حاصل 

 .نداردشده منافاتي 

 

 

 

 حمايت از اطالعات( و

 National)کمیسیون ملي حمايت از اطالعات 

Commission for Data Protection) بخش مستقلي ،

هاي مرتبط با حمايت از اطالعات  مسئولیت ي است که کلیه

شخصي، قوانین حمايت از حقوق انساني در اين زمینه و 

 .داردهاي الزم را  گارانتي ي ارائه

 

 کيدولت الکترون ی ن حوزهيقوان

 

 قوانين حق دسترسي به اسناد اجرايي و دولتي( الف

و اصالحاتي که روي آن تا سال  39/12براساس قانون شماره 

انجام شد، افراد اجازه دارند تا به اسناد دولتي خصوصي  1111

. شود، دسترسي پیدا کنند خود که به صورت کتبي مطرح مي

روز،  21ها ظرف مدت  موظف هستند تا به درخواست نمسئولی

 .پاسخ بدهند

قوانين حمايت از زندگي خصوصي افراد ( ب

 ها براساس اطالعات شخصي آن

. تدوين شد 2332قوانین حمايت از اطالعات شخصي، در سال 

هايي که روي آن  آوري اطالعات و فرآيند اين قانون، جمع

دهد  چنین به افراد اجازه ميهم ،کند شود را کنترل مي انجام مي

تا به اطالعات شخصي خود دسترسي داشته باشند و يا آن را 

 .اصالح کنند

 



  

 .چنين کسي مومن است ،اش وی را بد حال گرداند اش او را شادمان کند و بدی کسي که نيکوکاری(: ص)امام جعفر صادق
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هاتازه  

 

 !سرقتازطریقرسیدهایعابربانک

 

برداران استفاده از از رسیدهاي باطله  جديد کالهشگرد 

 !ها است عابر بانک

هاي اخیر افرادي سودجو با استفاده از شگرد جديد  در ماه

ها، اقدام  برداري از طريق رسیدهاي باطله عابر بانک کاله

ها کرده و از اين طريق مبالغ  به فريب مسئوالن بانک

 .آورند قابل توجهي به دست مي

ها اقدام به  اطراف عابر بانکاشخاصي با پرسه زدن 

کنند اين  باطله رسید مشتريان مي آوري کاغذهاي جمع

ها  اي با مسئوالن در بانک اشخاص به روش ماهرانه

تماس گرفته و از طريق شماره حساب افراد با شگردهاي 

يافت خاص و استفاده از ادبیات بانکي مناسب اقدام به در

  کنند اطالعات حساب افراد مي

تهیه  بردار نسبت به در مرحله بعدي اين افراد شیاد و کاله

 .کنند مدارک جعلي به نام اين افراد اقدام مي

به گزارش بانکي پس از انجام اين کارها با مراجعه به 

ول از حساب افراد دريافت توانند مقاديري پ بانک مي

 .کنند

افراد مذکور کامال به ادبیات بانکي آشنا هستند و با  اين 

شگردي خاص و محترمانه اقدام به دريافت اطالعات 

 .کنند مي

ردازها رسید بانکي خود را در پس لطفا پس از استفاده از خودپ

هاي زباله کنار خود پرداز ها نريزيد و يا اينکه اطالعات  سطل

 .آن را به خوبي نابود کنید

که برخي  ذکر اين نکته نیز حايز اهمیت است -تي آنالیز  آي

سارقان با دستیابي به رسیدهاي باطله خودپردازها و اطالع از 

هاي  میزان مانده کارت بانکي کاربران اقدام به انتخاب سوژه

خود کرده و در زمان مناسب اقدام به زورگیري از صاحب 

 .کنند کارت بانکي مي

 

 



  

 .هر کس به حساب نفس خود رسيدگي کند به عيبهايش آگاه شود(: ع)امام علي 
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 سالآینده۵در IBM بینیکنند،پیشکامپیوترهاعطروبوراهمحسمی

 

ممکن است در حواس ما را  2 درآينده اي نه چندان دور،

و کامپیوترها هم مانند انسان ها  .کامپیوتر ها هم ببینیم

به  IBM شرکت .شوند قادر به تشخیص رنگ و بو مي

 ″2از  2“تازگي لیستي از فهرست پیشبیني تکنولوژي 

پنج  IBM اينبار .ي خود را منتشر کرده است ساالنه

طعم و مزه را  حواس بینايي، بويايي، شنوايي، المسه، و

ده است که بیني کر آينده پیشسال  2ها در براي کامپیوتر

کامپیوترها  ها به حقیقت بپیوندد، اگر تمام اين پیش بیني

 .کنند تر و بزرگتري را در زندگي ما ايفا مي نقش بسیار مهم

 

تواند چه  تصور کنید که اين تکنولوژي مي. ندها حس بويايي را بتوانند درک کنکه کامپیوتر.حس بويايي باشدشايد ها  ترين اين حواسجالب :بو

 .دهد کمکي به ما بکند هنگامي که از خانه با دکتر در تماس باشید و او بتواند تنفس شما را از راه دور تشخیص

 

اما  .باشند مي ک زبان انسانيها قادر به درامروزه هم کامپیوتر :شنوايي

فسیر ها و صوت را ت بتوانند حتي بهتر از ما زباندر آينده ممکن است 

تواند آن چیزي که يک بچه  يک کامپیوتر مي به عنوان مثال، .کنند

و يا  .به راحتي درک کند ي او، دادن به گريهخواهد را از طريق گوش  مي

تواند بالياي طبیعي خاصي را با گوش دادن به صداي دنیاي  مي

 .کنداطراف،آنها را پیشبیني 

 

 

http://netwizard.ir/it-news/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%b3-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d8%8c%d9%be%db%8c%d8%b4/
http://netwizard.ir/wp-content/uploads/www.netwizard.ir_15.jpg
http://netwizard.ir/wp-content/uploads/hearing-2.jpg
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 .ابدي مياش افزايش  ، روزیهر که خوش نيت باشد(: ص)امام محمد باقر 
 

خص را ي هر ش غذا ها را درک کنید و سلیقهتواند به شما کمک کند تا بهتر طعم  اما مي! خورد غذاهاي شما را نمي IBM.نگران نباشید :طعم

هنوز کشف تري که  هاي سالم دستورالعملها ممکن است بتوانند کامپیوتر هاي بزرگ ساختارهاي شیمیايي غذاها، از طريق ديتابیس. تشخیص دهد

 .اند را به ما تحويل دهند نشده

 

توانند به تصاوير  سال آينده کامپیوترها مي 2کند در  پیشبیني مي IBM: بينايي

به عنوان مثال يک  .کنند را توضیح دهند را که درک مينگاه کنند و آنچه 

سیر کند و به هاي دريافتي را تف طبیعي عکستواند در يک فاجعه  کامپیوتر مي

ها  چه شايد اين پیشبیني اگر .بهتري را نشان دهدهاي  پرسنل کمک رسان راه

اظهارت و  1111اما اين شرکت از سال  کمي دور از ذهن و فانتزي به نظر برسد،

هاي گذشته به  بسیاري از پیشبیني هاي ديگري را هم انجام داده است که پیشبیني

ها  داختپر هاي هوشمند براي خريد بلیط، مانند استفاده از گوشي .ثمر رسیده است

ها حواس را براي کامپیوتر 2و حاال  .پیوست به حقیقت 1116که در سال  ..و

 افتد؟ واقعا اتفاق مي 1126آيا تا سال  پیشبیني کرده است که بايد ببینیم

 

هاي لمسي آشنايي داريد و هم  حتم با گوشي و تبلتبه طور  :المسه

اين يک  کنید و حتما فکر مي .اکنون شايد در حال استفاده از آن هستید

اين تکنولوژي سال آينده  2معتقد است در  IBM اما .مفهوم جديد نیست

سازي بافت اشیاي  که قادر به شبیهطوري  .تر خواهد شد بسیار پیشرفته

قبل از  توانید در يک خريد آنالين پیراهن، مثال مي.دنیاي واقعي خواهید بود

 .دخريد جنس پارچه را در گوشي و ياکامپیوتر خود لمس کنی

  

 

http://netwizard.ir/wp-content/uploads/hand.jpg
http://netwizard.ir/wp-content/uploads/digital-picture.jpg

