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ســامانه »ويروس کاو« به عنوان پويشگر نرم افزارهای 
مخرب توسط مرکز مديريت امداد و هماهنگی عمليات 
رخدادهــای رايانه ای )ماهر( راه اندازی شــد. به گزارش 
مهر، سامانه ويروس کاو )پويشــگر بدافزار چند موتوره( 
با در اختيار داشــتن ۱۰ آنتی ويروس بــه روز، می تواند 
فايل های متقاضی کاربر را مورد بررســی قرار دهد و در 
صورت وجود هر اشکالی که در ۱۰ آنتی ويروس مذکور 
شناسايی شــود، به کاربر گزارش دهد. خيلی از فلسفه 
وجود چنين سرويســی مطلع نيســتيم. اين روزها افراد 
روی کامپيوترهای خود آنتی ويروس به روز دارند و پيش 
از اين که فايل آلوده روی کامپيوترشــان بنشيند و آن را 
آلوده کند، جلوی عمليات آن گرفته می شــود؛ چه برسد 
که بخواهند آن فايل را روی سرويســی اينترنتی آپلود 

کرده و بررســی کنند. اما اين سرويس نکات مثبتی هم 
دارد. اول اين که اين ســرويس می تواند عالوه بر فايل، 
وب ســايت ها را نيز بررسی کند. اگر به آدرسی مشکوک 
هستيد می توانيد بررسی آن را به اين وب سايت بسپاريد 
تا پيش از آلوده شدن کامپيوتر شما، آن وب سايت بررسی 
شود. دوم آن که اين پروژه به وسيله مرکز آپای دانشگاه 
صنعتی اميرکبير به سفارش مرکز ماهر پياده شده است. 
اين يکی از آن پروژه هايی است که می توانيم بگوييم در 
آن ارتباط بين دانشگاه و صنعت برقرار شده است. هر چند 
از فهرست ۱۰ آنتی ويروس مذکور بی اطالعيم تا بتوانيم 
کيفيت کار اين سرويس را ارزيابی کنيم اما خوشحاليم که 
چنين اتفاق هايی می افتد و توصيه می کنيم برای چنين 
طرح هايی حتما به فکر تجاری سازی کردنشان هم باشيم.

و  اينترنتـی  جسـت وجوی  موتورهـای  روزهـا  ايـن 
البتـه شـرکت های بـزرگ عالقـه زيـادی بـه توليـد 
هـوش مصنوعـی و اپراتورهـای مجـازی دارنـد. همه 
نام هايـی ماننـد کورتانـا از شـرکت  ايـن روزهـا  مـا 
مايکروسـافت، سـيری شـرکت اپـل، الکسـا از آمازون 
و يـا حتی Home شـرکت گوگل را شـنيده ايم. جالب 
اسـت بدانيـد کـه مدتی اسـت شـرکت های چينی هم 
عالقمنـد بـه هوش مصنوعـی شـده اند و در اين زمينه 
سـرمايه گذاری های زيـادی را هـم صـورت داده انـد. 
حـوزه  ايـن  در  چينـی(  )جسـت وجوگر  بايـدو  اخيـرا 
دسـت به اقدامات جالبی زده اسـت و به دسـتاوردهای 
 Techcrunch شـگرفی هـم رسـيده اسـت. پايـگاه
گـزارش داده اسـت بايـدو توانسـته اپراتـور مجـازی 
را بـه گونـه ای جديـد و بـه وسـيله تشـويق و تنبيـه 
آمـوزش دهـد کـه بتواند با اسـتفاده از دسـتورات زبان 
طبيعـی راه خـود را در اتاقـی پيـدا کنـد. نکتـه ای کـه 
در کار بايـدو اهميـت دارد ايـن اسـت کـه ايـن اپراتور 
مجـازی در ابتدا حتی قادر نيسـت زبان طبيعی انسـان 

را بفهمـد و بـه مـرور خـودش حسـی از زبـان طبيعی 
انسـان را بـرای درک و برقـراری ارتباط انسـانی آماده 
می کنـد. درسـت ماننـد بچـه ای کـه تـازه متولد شـده 
و قـرار اسـت راه خـود را در اتاقـی پيـدا کنـد. روش 
آموختـن زبـان بـه ايـن اپراتـور مجـازی هـم بسـيار 
جالـب اسـت. اين روش مانند همان روشـی اسـت که 
انسـان شـروع به صحبت می کند. ممکن اسـت شـما 
ايـن روش را بـه خاطـر نياوريـد چون مسـلما در زمان 
فراگيـری زبـان اطرافيـان خـود، بسـيار سـن پايينـی 
داشـته ايد. در ايـن روش بـه کـودک تصاويـری نشـا 
داده می شـود و کلماتـی برای وی ادا می شـود. کودک 
در اثـر تشـويق های بسـيار متوجـه ارتبـاط موجود بين 
کلمـات و تصاوير می شـود کـه در تمرين هـای متعدد 
کلمـات آرام آرام بـرای وی جـا می افتـد. همين روش 
بـرای اپراتـور مجازی بايدو هـم کارايـی دارد. بنابراين 
دسـتاورد بـزرگ بايـدو در ايـن اسـت کـه اپراتـور آن 
می توانـد دسـتورات جديـد را يـاد بگيـرد. بايـد خاطـر 
نشـان کرد کـه کامپيوترها در فراگيـری دانش جديد و 

اعمـال آن روی پديده هـای جديد اصال خوب نيسـتند. 
اعضـای تيـم هـوش مصنوعـی بايـدو معتقدنـد بـه 
کارگيـری تجـارب و دانش هـای گذشـته برای انسـان 
سـاده اسـت اما هنـوز برای ماشـين در حـال يادگيری 
مشـکل می باشـد. ايـن تيـم می گويـد: ممکـن اسـت 
يـک کامپيوتـر بفهمـد کـه اژدهـای ميوه ای چيسـت 
امـا معنـی اين دسـتور که اژدهـای ميـوه ای را با چاقو 
بـرش بـده را نمی فهمـد؛ مگـر آن کـه بـا مجموعـه 
داده ای روبـه رو شـود کـه مسـتقيما اين دسـتور در آن 
بـه کار گرفته شـده باشـد. وجـه تمايز اپراتـور بايدو در 
اين اسـت کـه می تواند شـمايل يک اژدهـای ميوه ای 
را درک کـرده و جـدا از آن بريـدن چيـزی بـا چاقـو را 
بفهمـد. بنابرايـن ترکيـب بريـدن اژدهـای ميـوه ای با 
چاقـو را بـدون آمـوزش درک می کنـد. بـدون شـک 
در  بزرگـی  حرکـت  بايـدو  اپراتـور  گفـت  می تـوان 
ادامـه راه هوش هـای مصنوعـی اسـت؛ حتـی اگر اين 
حرکـت در قالـب يـک محيـط دو بعدی مشـابه بازی 

صـورت گرفته باشـد.

از فایل تا وب سایت را بررسی کنید
 عليرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

گالری گل و گیاه
طریقه ساخت و نگهداری تراریوم را آموزش ببینید

اولين لينکدونی اين هفته را به يک ژورنال گل و گياه اختصاص داده ايم . در اين نمايشگاه 
عکس می توانيد تصاوير زيبايی از گياهان مختلف همچون گل های آپارتمانی ، گل های 
بيرونی ، گياهان پوششی و رونده ، درختچه ها ، کاکتوس ها و درختان ميوه مشاهده نماييد 
. همچنين در اين وب سايت قادر خواهيد بود با نحوه ساخت و نگهداری تراريوم آشنا 
شده و از فروشگاه سايت ، گل و گياه های زينتی و آپارتمانی تهيه نماييد . همچنين در اين 
وب سايت عالوه بر گالری عکس ، مطالب جالبی نيز در موضوعاتی همچون درختچه های 
بهار گل ، گياهان گوشت خوار ، گياهان کمياب ، خاص و در حال انقراض ، درختچه های 

سايه دوست و ... وجود دارد . 
www.glassy-garden.com

طبیعت ایران
با صنعت توريسم کشورمان بيشتر آشنا شويد

ســايت پيشنهادی بعدی اين هفته درباره طبيعت و توريسم ايران می باشد . در اين وب 
سايت تخصصی گردشگری و طبيعت گردی شما با تجهيزات کمپينگ و اردو در طبيعت ، 
تجهيزات شکار ، کوهنوردی ، ماهيگيری ، صحرانوردی و پياده روی آشنا شده و حيوانات ، 
پرندگان ، خزندگان ، حشرات ، دوزيستان و آبزيان طبيعت ايران را خواهيد شناخت . همچنين 
در قسمت توريسم و گردشگری بخش های مختلفی نظير جنگل پيمايی ، کمپينگ ، شنا در 
طبيعت ، غارنوردی ، صخره نوردی و ... گنجانده شده است . ضمن اينکه در اين وب سايت با 
طبيعت کشورها ، شهرها و روستاها ، اماکن تاريخی و باستانی و جنگل ها آشنا خواهيد شد .
www.outdoorpersia.com

دانشکده علم
جديدترين فناوری های کشف شده را بشناسيد

سـومين پيشـنهاد ايـن هفتـه  دربـاره يـک سـايت علمی می باشـد . وب سـايت 
کـوی دانـش از بخش هـای مختلـف علـم و فنـاوری نظيـر نـرم افـزار ، ابـزار 
ديجيتـال ، پزشـکی ، نجـوم ، معمـاری ، شهرسـازی ، ابزار غير ديجيتـال ، صنايع 
سـبک ، صنايع سـنگين ، هنر و مشـاهير تشـکيل شـده اسـت . در اين وب سايت 
علمـی می توانيـد آخريـن و ويژه تريـن اخبـار فناوری هـای کشـف شـده جديد را 
پيگيـری نمـوده ، ويديوهـا و تصاويـر فناوری هـای جديـد را مشـاهده نمـوده و به 
مطالعـه مقـاالت و گزارش هـای علمـی بپردازيـد . همچنيـن در ايـن وب سـايت 
علمـی می توانيـد موضوعـات علمـی خـاص ماننـد خودترميمـی کتمپوزيـت هـا و 

توليـد سـوخت از دی اکسـيد کربـن دنبـال و مطالعـه نماييد .
www.kooy.ir

یه آسمون خبر
به مطالعه اخبار مختلف با موضوعات متنوع بپردازيد

آخرين لينکدونی اين هفته به يک پورتال جامع پارسی اختصاص دارد . در وب سايت 
خبری آسمونی بخش هايی نظير امروز چه خبر ، اخبار روز ، موضوعات پورتال ، ورزشی، 
فناوری ، بانک اطالعات ، ويژه نامه و کسب و کار گنجانده شده است . در اين وب سايت 
خبری می توانيد از قيمت طال ، دالر ، شاخص بورس ، آب و هوا ، اوقات شرعی ، ترافيک 
و خطوط مترو مطلع شده ، تصاوير روز را مشاهده نموده و به مطالعه تيتر روزنامه های 
مختلف بپردازيد . از ديگر بخش های متنوع اين وب ســايت می توان به گردشگری ، 
ســبک زندگی ، بيوگرافی ، اخبار ورزشی ، خدمات شهروندی و برندينگ اشاره کرد . 
www.asemooni.com

هوش مصنوعی بایدو قدم بزرگی برداشت

اژدهای میوه ای را با چاقو ببر!


