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بایدو یکی از بزرگترین شرکت های اینترنتی دنیا است 
که در ســال ۲۰۰۰ در کشــور چین تاسیس شد. این 
شــرکت خدمات مختلفی در زمینه جستجوی اینترنتی 
و شــبکه های اجتماعی ارائه مــی دهد که مهمترین 
سرویس آن موتور جستجوی چینی بایدو است. درآمد 
این غول اینترنتی در سال ۲۰۱6 به 7۰/5 میلیارد یوان 
رسید که نسبت به سال مالی ۲۰۱5 بیش از 6/3 درصد 
افزایش داشــته اســت. با این حال گزارش مالی سال 
گذشته بایدو نشان می دهد سود این شرکت با کاهش 
۱3/9 درصد نسبت به ســال ۲۰۱5 به ۱۰/۰4 میلیارد 

یوان رسیده است.

درآمد	بیشتر،	سود	کمتر	

در ســال ۲۰۱6 حدود 63 درصــد از کل درآمد بایدو 
مربوط به درآمدهای متغیر بوده که نسبت به سال قبل 
از آن با رشــد ۱۰ درصدی روبرو شده است. همچنین 
64/5 درصد از درآمد این شــرکت در ســال گذشــته 

میالدی بــه بازاریابی اینترنتی اختصاص داشــته که 
نسبت به ســال ۲۰۱5 افزایش ۰/۸ درصدی را تجربه 
کرده اســت. همچنین در سال ۲۰۱6 سود قبل از بهره 
و مالیات یا همان درآمــد عملیاتی بایدو ۱5/۸ میلیارد 
یوان اعالم شــده که در مقایسه با سال قبل از آن 5/۲ 
درصد کمتر شده اســت. در همان سال ۲۰۱5 جریان 
نقد عملیاتی نیز که با کســر همه هزینه های عملیاتی 
از درآمدها به دســت می آید برای غول اینترنتی چین 

۲۲/۲ میلیارد یوان به ثبت رسید.

هوش	مصنوعی	در	بایدو	

 به گفته مدیرعامل بایدو ســال گذشته به ویژه در سه 
ماهه چهارم، شرکت در زمینه هوش مصنوعی رشد قابل 
توجهی داشته اســت. وی در همین راستا اعالم کرده 
اســت: »پلتفرم موجود ما شامل محصوالت جستجو و 
اخبار اســت که از طریق هوش مصنوعی ارتقاء یافته 
و غنی از محتوا و خدمات مختلف شــده اســت«. این 

مقام مســئول از دیگر برنامه های شرکت برای توسعه 
پلتفرم خود و استفاده بیشتر از هوش مصنوعی خبر داده 
اســت که از جمله می توان به طرح هایی مانند دستیار 
دیجیتال، اتومبیل های خودکار و ورود انواع برنامه های 
کاربردی هوشمند به بازار اشاره کرد. در این میان بایدو 
برای انجام پروژه های خود با دیگر شرکت ها همکاری 
می کند. به عنوان مثال در ماه ســپتامبر سال گذشته 
میالدی این شرکت برای توسعه یک پلتفرم مبتنی بر 
ابر و بهره گیری از هوش مصنوعی در ماشــین های 

خودران با شرکت Nvidia همکاری کرد. 

دورنمای	درآمد	

بر اســاس گزارش بایدو در سه ماهه سوم سال گذشته 
سود عملیاتی این شرکت ۲/7۸7 و درآمد کل ۱۸/۲53 
میلیارد یوان بوده اســت و انتظار می رود در سه ماهه 
اول ســال ۲۰۱7 درآمد کل به رقمی بین ۱6/4 تا ۱7 

میلیارد یوان برسد.

تعامل میان کسب و کارها
رشیـد     زارعی 

وضعیت مالی Baidu در سال 2016

امـروزه بـازار کسـب و کار مطابـق بـا رونـد جهانی 
بـه سـمت اینترنتـی شـدن حرکت مـی کنـد. از آن 
جـا کـه یکـی از ویژگـی هـای ایـن نـوع کسـب و 
کار شـفافیت اسـت و پیگیـری تخلف در آن نسـبت 
بـه کسـب و کارهـای سـنتی راحـت تـر مـی باشـد 
بیشـتر مـورد توجـه دولـت هـا قـرار گرفتـه اسـت. 
عـالوه بـر ایـن سـاماندهی و حمایـت از کسـب و 
کار اینترنتـی باعـث ایجـاد مشـاغل جدیـد و رونـق 
اقتصـادی خواهـد شـد. البته افـراد و سـازمان هایی 
کـه در ایـن مسـیر گام بـر مـی دارنـد بـا موانعی از 
جملـه نبود زیرسـاخت مناسـب برای توسـعه کسـب 
و  اداری  پاگیـر  و  دسـت  قوانیـن  اینترنتـی،  کار  و 
لـزوم پرداخـت مالیات های سـنگین روبرو هسـتند. 

شـاید تصمیـم اخیـر نماینـدگان دولـت بـرای ایجاد 
اتحادیـه صنفـی کسـب  و کارهـای اینترنتـی، اقدام 
مناسـبی در جهـت رفـع موانـع موجـود باشـد. یکی 
از نـکات مهـم در ایـن حـوزه ایـن اسـت کـه نباید 
بـا توسـعه بـازار اینترنتـی، کسـب و کارهای سـنتی 
آسـیب ببیننـد. بـه عبـارت دیگـر بایـد بیـن کسـب 
مناسـبی  تعامـل  و سـنتی  الکترونیکـی  کارهـای  و 
بـدون  دو  هـر  فعالیـت  امـکان  تـا  گیـرد  صـورت 
مشـکل وجـود داشـته باشـد. می تـوان بـا اظهارات 
هفتـه گذشـته وزیـر ارتباطـات در حاشـیه نشسـت 
تخصصـی هـم اندیشـی دولت بـا کسـب و کارهای 
مبتنـی بر فنـاوری اطالعات بـه این مسـاله امیدوار 

. د بو

اطالعات رمزی
امکان هک اطالعات ویندوز سیستم خود را به صفر برسانید

نگاری  رمز  برنامه ای جهت  به  را  هفته  این  پیشنهادی  نرم افزار  اولین 
اطالعات اختصاص داده ایم . Jetico BestCryptیک نرم افزار امنیتی برای 
حفاظت از اطالعات موجود در کامپیوتر می باشد که امکان رمزنگاری ایمن 
اطالعات را فراهم کرده است . با استفاده از این نرم افزار می توانید به 
راحتی از تمامی اطالعات یک درایو  محافظت کنید . توسعه دهندگان، 
روش های رمزنگاری متنوع و ایمن را در این نرم افزار تعبیه کرده اند که 
قابلیت هک اطالعات را برای افراد سود جو سخت می کند . همچنین شما 
می توانید با ساخت یک درایو مجازی اطالعات خودرا در آن ذخیره کرده و 
با تعیین رمز عبور قوی دسترسی به اطالعات خود را برای دیگران ممنوع 
کنید . در کنار این امکانات  کاربر می تواند برای جلوگیری از جلب توجه 

اطالعات یک درایو آن را از دید دیگر کاربران مخفی نماید.
حجم فایل : 24 مگابایت
www.pcworld.com

درایو مجازی
از CD یک درایو مجازی در ویندوز کامپیوتر بسازید

پیشنهاد نرم افزاری بعدی این هفته به ساخت درایو مجازی از دیسک نوری 
مربوط می شود . Alcohol 120 یک نرم افزار حرفه ای و همه کاره برای کار با 
دی وی دی و سی دی ها در ویندوز می باشد که با استفاده از آن کاربران 
می توانند نسخه برابر با اصل از یک DVD و یا CD اورجینال در یک دیسک 
نوری خام تهیه و یا از آن یک درایو مجازی در ویندوز بسازند . در صورتی که 
دارای یک نرم افزار و یا دیسک فیلم اورجینال می باشید ممکن است با رایت 
اطالعات آن بر روی  یک دیسک دیگر و یا دستگاه نتوانید محتوای آن را به 
درستی مشاهده کنید برای این کار شما می توانید با استفاده از نرم افزار جدید 
به راحتی از دیسک های نوری محصوالت اورجینال خود بر روی یک دیسک 
خام کپی برداری کرده و رایت کنید . همچنین شما می توانید با ساخت یک درایو 
مجازی از اطالعات آن بدون نیاز به نرم افزار ، اطالعات دیسک را اجرا نمایید .
حجم فایل : 8 مگابایت
www.alcohol-soft.com

شبیه اندروید
فضای ویندوزتان را تبدیل به سیستم عامل اندروید کنید

آخرین نرم افزاری که این هفته به شما معرفی خواهیم کرد به شبیه ساز 
اندروید  BlueStacks یک شبیه ساز  نرم افزار  دارد .  اختصاص  اندروید 
کامپیوتر  در  اندروید  اپلیکیشن های  و  بازی ها  اجرای  و  نصب  جهت 
می باشد . این نرم افزار این توانایی را به کاربران خود می دهد تا قبل از 
نصب برنامه ها و بازی های اندروید بر روی گوشی ها ، بتوانند این بازی ها 
یا اپلیکیشن ها را بر روی کامپیوتر با سرعت باال اجرا کرده و تست نمایند . 
همچنین به کمک این نرم افزار می توانید نرم افزار ها ، بازی ها ، تصاویر ، 
فیلم ها و ... را ما بین ویندوز و گوشی خود انتقال داده و اقدام به فعالیت های 
مورد نیازتان کنید . در واقع به کمک این محصول پرکاربرد قادرید تا به 
سادگی فضای ویندوزتان را تبدیل به یک سیستم عامل اندروید کنید .
حجم فایل : 329.87 مگابایت
www.download.cnet.com

غول چینی پول دار می شود

پیشنهادهفته


