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 توقع مستقبيل 1:  خوادم شخصية ومحلية

لخدمة املباين واملساكن

 دراســة املتطلبــات التقنيــة للمبــاين واملــدن للحفــاظ عــىل خصوصيــة
 البيانــات ودعــم التقنيــات التــي تحافــظ عــىل هــذه الخصوصيــة مــن حيــث
 التصميــم. وتعليــم الطــالب يف املــدارس عــن أهميــة الخصوصيــة، وكيفيــة

حامية منازلهم من املخاطر السيربانية.ح

 أعلنــت رشكــة إن-ڤيديــا (املصنعــة لوحــدات معالجــة الرســومات) عــن وحــدة 
 معالجــة بيانــات. حيــث تســاعد هــذه الوحــدة مــوزع البيانــات يف الكمبيوتــر
ــدة ــدف وح ــة. وته ــة املركزي ــدة املعالج ــن وح ــتقاللية ع ــه باس  يف مهام
ــات إىل تقليــل جهــد وحــدة املعالجــة املركزيــة يف توزيــع  معالجــة البيان
 البيانــات والقيــام باملهــام األمنيــة. ومــن املتوقــع أن تســتخدم هــذه

 الوحدات قريبًا يف مراكز البيانات.ن
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httpor-owners-of-electric-vehicles-1.73084016

[EE Times, 5 October 2020]

[Forbes, 12 October 2020]

 يقــول ريــك أوســتريلو (نائــب أول لرئيــس رشكــة جوجــل لألجهــزة والخدمــات)
ــل ــد." ويكم ــدى البعي ــىل امل ــزة ع ــاء األجه ــدة ببن ــة بش ــة "ملتزم  أن الرشك
ــث ــر حي ــاز رادار مصغ ــة جه ــة لصناع ــرشوع يف الرشك ــن م ــرشح ع ــال ب  املق
 ميكنــه تحليــل إشــارات اليــد بدقــة. ويقــرتح املقــال عــن إمكانيــة ضــم الــرادار

(Nest)  يف أجهزة نيست       ا       الذكية التي تتحكم يف أجهزة التكييف.خ

 ســيكون ألجهــزة الخــوادم املحليــة مفهــوم جديــد حيــث تكــون النظــام
ــخصية ــوادم ش ــون خ ــاين، لتك ــياء يف املب ــت األش ــبة إنرتن ــزي الحوس  املرك
ــى. ــزة يف املبن ــة األجه ــع بقي ــوادم م ــتتواصل الخ ــال. س ــبيل املث ــىل س  ع
وســتقوم والخارجيــة،  املحليــة  الشــبكات  بــني  الوصــل  حلقــة   وســتكون 
 باملهــام األمنيــة باإلضافــة إىل مهــام توزيــع البيانــات وتحليلهــا واســتخالص
بشــكل املبنــى  أجهــزة  تديــر  التــي  االصطناعــي  الــذكاء   قــرارات 

 عام.ن

االتجــاه العاملــي نحــو حاميــة البيانــات الشــخصية ســيكون دافًعا لجعــل الكثري
مــن اســتخدامات البيانــات محليــة ولتصميم تقنيات مغلقــة وتعتمد عىل ذكاء 
اصطناعــي محــيل. توزيــع مهــام الــذكاء االصطناعــي وتخزيــن البيانــات عــىل 
خــوادم محليــة، وانتشــار أجهــزة انرتنــت األشــياء واحتياجاتهــا يف نقــل 
ــات وتحليلهــا، ســيحتاجان إىل أماكــن مخصصــة يف املبــاين (ال ســيام   البيان
 الســكنية منهــا) واملــدن لتحتــوي الخــوادم وربطها بــكل األجهــزة املحيطة.ع

يقــول رسينــي كاالبــاال (نائــب رئيــس رشكــة فريايــزون للتقنيــة واســرتاتيجيات
 التوريــد) أن الجيــل القــادم مــن الشــبكات ســيختلف متاًمــا عــام هــو معــروف 
 اآلن حيــث أن البنيــة التحتيــة للشــبكات سيتوســع ليشــمل احتياجــات اإلنســان
 واآللةأيًضا. يكمل يف حديثه بأن الذكاء االصطناعي سيعمم عىل الحواسيب

 السحابيةبأوقات استجابة منخفضة جًدا.

https://9to5google.com/2020/09/30/google-hardware-future-soli/
https://www.forbes.com/sites/michaelgale/2020/10/12/a-new-world-of-opportunity-comes-from-a-completely-new-network-infrastructure-with-srini-kalapala/?sh=3826ff4d14f5
https://www.eetimes.com/nvidia-presents-the-dpu-a-new-type-of-data-center-processor/


 بحســب اســتطالعات رشكــة جارتــرن عــن مســتقبل تقنيــة املعلومــات خــالل
العقد القادم، ستفشل طرق الحوسبة الحالية يف مجاراة تقدم التقنيات

 الحديثــة مثــل الــذكاء االصطناعــي وتقنيــات التعــرف عــىل الصــور واألصــوات. 
 هنالــك حاجــة ماســة لتطويــر معالجــات حاســوبية عامــة االســتخدام ملواكبــة

 االبتكارات الرقمية.ا

 تخصصــت أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة جنــوب كاليفورنيــا يف مجــال
 الحوســبة العصبيــة                                                             . تقــوم مبــادئ الحوســبة
ــخ ــة يف امل ــا العصبي ــل الخالي ــة عم ــن طريق ــتفادة م ــىل االس ــة ع  العصبي
 البــرشي، ويهــدف الباحثــون اىل االســتفادة مــن بعــض الخصائــص كالقــدرة

عىل التعلم لتطوير بعض التطبيقات يف الذكاء االصطناعي.ي

 بحســب أحــد التنفيذيــن املتخصصــني يف االبتــكار والذيــن قامــت مجلــة فوربــز
 بلقاءهــم، تعتــرب القــدرة عــىل اجــراء عمليــات الحوســبة، باإلضافــة اىل
ــية ــدة الرئيس ــد االعم ــات، أح ــادر البيان ــك مص ــاالت وكذل ــة لالتص ــة التحتي  البني

لتمكني نقالت نوعية يف التقنيات الرقمية.س

سيتغري مفهوم تقنية انرتنت األشياء ومفاهيم التقنيات الذكية ليشمل
 القدرة عىل الحوسبة او إيجاد مصادر قريبة للحوسبة عوضاً عن القدرة 
عىل االتصال فقط. ستمكن القدرة عىل حوسبة األشياء املحيطة حولنا

من اتخاذ قرارات رسيعة وتخفيف الضغط عىل شبكات االتصاالت ال سيام 
أن حجم البيانات الناتجة عن كل "يشء" عىل حدة يعترب محدوداً مقارنة 

مبجمل حجم البيانات.ص 

ــا ــة العلي ــدود النظري ــن الح ــري م ــكل كب ــايل بش ــبة الح ــط الحوس ــرتب من  يق
 لقدرتهاورسعتهــا، ويجــب إيجــاد طــرق ابتكاريــة جديــدة ملواكبــة طموحــات

 التقنيات املستقبلية.س

 تعاون الجامعات السعودية مع مراكز أبحاث محلية وعاملية لتقديم أبحاث
 متقدمة يف طرق الحوسبة املستقبلية مثل الحوسبة العصبيةوالحوسبة

الكمية.ا

توقع مستقبيل 2:  حوسبة االشياء
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[Viterbi School of Engineering, 2 October 2020]

(Neuromorphic Computing)

https://www.idgconnect.com/article/3587141/gartner-10-predictions-for-the-next-decade-of-it.html
https://viterbischool.usc.edu/news/2020/10/is-neuromorphic-computing-the-future-of-ai-and-understanding-the-brain/
https://www.forbes.com/sites/servicenow/2020/10/24/autonomous-ai-how-powerful-new-networks-will-drive-more-businesses/?sh=34d8fa5b50ae


ــن ــارة ميك ــة اإلش ــاعًدا للغ ــمعية مس ــات الس ــة ذوي االعاق ــورت جمعي  ط
 اســتخدامه عــىل أنظمــة املســاعدة الصوتيــة كـــ                               و             .
 حيــث تتعــرف عــىل اإلميــاءات وترتجمهــا عــرب الكامــريا يف نفــس الوقــت

وتحولها إىل أوامر صوتيه.ي

ــط ــيزداد تراب ــا وس ــن جودته ــخصية وستتحس ــات الش ــة البيان ــتزداد كمي  س
 هــذه البيانــات بســبب اســتخدام الكامــريات وأجهــزة استشــعار القياســات
 الحيويــة. كــام ستســاعد هــذه البيانــات عــىل دعــم اختيــار االســتقالل

املعييش ملن يواجهون صعوبات حركية أو يحتاجون رعاية صحية.س

 طــور باحثــون مــن جامعــة نورثويســرتن و                         جهــازًا قابــل لالرتــداء
ــس ــق التنف ــراض ضي ــد أع ــن تحدي ــن م ــة ميك ــة الهوائي ــن القصب ــرب م  بالق
بعــد إىل 25 شــخًصا مــن خــالل عــن  الرعايــة  تقديــم  تــم   مبكــرًا. وقــد 

 مراقبة البيانات.س

ــخاص ــن و األش ــار الس ــريًا لكب ــبًا كب ــل مكس ــة ميث ــات املحيط ــود التقني  وج
 ذوي اإلعاقــة، حيــث ســيمكنُِّهم مــن العيــش يف بيئتهــم املألوفــة

   والحصول عىل الرعاية الطبية الالزمة أطول فرتة ممكنة.س

 دعــم وتحفيــز تبنــي التقنيــات املحيطــة يف بعــض الفعاليــات (كاليــوم
ــىل ــجيعهم ع ــة)، وتش ــذوي اإلعاق ــة، ل ــو األمي ــنني، ملح ــي للمس  العامل

 التعرف عىل املنازل الذكية واألجهزة املساعدة.س

 توقع مستقبيل 3: كبار السن سيتمكنون من

تحسني جودة حياتهم بأدىن جهد ممكن
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تقرير عام قابل للنرش

Google HomeAlexa

AbilityLab 

 قامــت رشكــة                        بإنتــاج قواعــد ارضيــة مجهــزة بأجهــزة استشــعار
 متكــن مــن معرفــة مــا إذا كان الشــخص مســتلقيًا عــىل األرض وإبــالغ األرسة

والطواقم الطبية عىل الفور يف حال وقعوهم.س

Sensfloor

https://www.rehacare.de/de/Thema_des_Monats/2020/Januar_2020_Smart_Living_Barrierefrei_wohnen/Wohnen_der_Zukunft_smart,_sicher,_altersgerecht_und_selbstbestimmt
https://news.northwestern.edu/stories/2020/04/monitoring-covid-19-from-hospital-to-home-first-wearable-device-continuously-tracks-key-symptoms/
https://www.homeandsmart.de/ambient-assisted-living-aal


شكراً


