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بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.

1- خالق شــبکه اجتماعی فیس بوک 2- جمع امــل- واژه ای که برای 
ســاکت کردن فرد یا افرادی به کار می رود 3- شرکت چینی ارائه دهنده 
خدمات اینترنتی- هویت و اســم 4- به حالتی گفته می شودکه کسی در 
گوشــه ای نشسته و درخود فرو رود - کلمه پرســش از زمان چیزی- در 
اصطالح به ناگهان به هم ریختن کامپیوترگفته می شود 5- بزرگ شدن- از 
اسامی دختر- از پســتانداران آبزی 6- از فلزات- به کامپیوتری متصل به 
اینترنت گفته می شود که حاوی یک یا چند وب سایت می باشد 7- ماده 
کشنده- یکی از موتورهای جستجو- نوار ابزار 8- از ماههای فرانسوی- از 
ویتامین ها- پوسته های گرافیکی ۹- یک روش استاندارد برای نشان دادن 
نوع فایل- از اعداد تک رقمی 10- چراغی که با نفت می سوزد و شامل لوله 

و سر پیچ می باشد- انتقال فایل از محلی به محل دیگر 11- از مرورگرها

عمـودی:

1- از شــرکت های بزرگ رایانه ای 2- تعلیم و یاد دادن- از انواع حشرات 
بی آزار 3- اجرا شــدن در زبان رایانه- از اندام بدن بســیاری از حیوانات- 
مالکیت و دارایی 4- فشردن موس- از زبان های برنامه نویسی- کل و بی 
مو 5- جعبه سخت افزاری رایانه- روشن بودن چراغ ای دی- نقشه به زبان 
انگلیسی 6- سرپرستی- دومین مهره گردن- ارائه دهنده مرورگر سافاری 
7- از ماه های فصل پاییز- صفحات اینترنتی- از ضمایر فاعلی 8- پاسخ 
منفی- مردم- بله در زبان انگلیســی ۹- موتور جستجوی مایکروسافت- 
حافظه رایانــه- دزد اینترنتی 10- صدای بلند - قلم 11- یک شــرکت 

آمریکایی تولیدکننده نرم افزارهای گرافیکی و توسعه وب است.

جـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 

هوش مصنوعی، حوزه محبوب استارتاپ ها
همان طور که بارها در بخش های مختلف بایت گفته ایم، هوش مصنوعی شاخه ای از علم است 
که این روزها به زندگی ما به صورت ملموس تری وارد شده است. با این حوزه خاص به دلیل 
حساسیت هایی که همیشه نسبت به آن وجود داشته، به گونه ای با آن رفتار شده که جانب احتیاط 
رعایت شود. اما به تازگی شرکت های معتبر و فعال در زمینه فناوری، این حوزه را به صورت 
تخصصی مورد هدف قرار داده و بیشتر فعالیت های خود را به این حوزه معطوف کرده اند. این 
جریان باعث شده تا بخش عظیمی از سرمایه گذاران هم تمایل داشته باشند تا در پروژه هایی 
سرمایه گذاری کنند که مرتبط با هوش مصنوعی است. میزان سرمایه گذاری در این حوزه 
به قدری زیاد شده است که کارشناسان این دوران را دوران رونق صندوق هوش مصنوعی، 
 Microsoft Ventures، نام گذاری کرده اند. به طور مثال صندوق سرمایه گذاران مایکروسافت
Redmond، Wash و Software Giant’s venture Capital Arm این هفته اعالم کردند 

 Bonsai و Agolo که برای سرمایه گذاری در دو استارتاپ حوزه هوش مصنوعی به نام های
اقدام کرده اند. سال گذشته مایکروسافت در یک آزمایشگاه و انکوباتور تحقیقاتی مرتبط با هوش 
مصنوعی واقع در شهر مونترآل سرمایه گذاری کرد.  استارتاپ Agolo، یک شرکت سازنده نرم 
افزار است که در شهر نیویورک واقع شده و با استفاده از هوش مصنوعی داخل متنی، متون 
نوشتاری را بررسی می کند و خالصه نکات مهم و کلیدی را برای کاربر ارائه می دهد. سوم ماه 
  Microsoft Ventures می سال جاری، این استارتاپ اعالم کرد که تا کنون ازسرمایه گذاری
 و   CRV توانسته است 3.5 میلیارد دالر سرمایه جذب کند. نایب رئیس صندوق سرمایه گذاری

Microsoft Ventures، ناگراج کاشیاپ از چگونگی هماهنگی اهداف استارتاپ Agolo با 

اهداف شرکت مایکروسافت سخن گفت و اعالم کرد که چگونه این شرکت قصد دارد با تمرکز بر 
روی افزایش بهره وری تکنولوژی ها به تمام افراد و سازمان ها کمک کند تا دستیابی های بیشتری 
داشته باشند. کاشیاپ در پستی در وبالگ خود عنوان کرد: »آگولو با توسعه سیستم خالصه نویسی 
خود در نوشته های خبری، صوتی و چت ها، کاربر را قادر می کند تا با دریافت حجم کاربردی تری 
از اطالعات، بهره وری را در شغل های مختلف باالتر ببرند. پلت فرم هوش مصنوعی این شرکت 
قادر است هزاران سند را تحلیل کند و با ایجاد خالصه ای از نکات اصلی مطرح شده، هدف کاربر 
را سریع تر و راحت تر محقق کنید.« شرکت Bonsai در شهر کالیفرنیا نیز قادر است نرم افزاهایی 
تولید کند که قادر است الگوریتم های تکنولوژی یادگیری ماشینی را به صورت اتوماتیک مدیریت 
کند. این شرکت اعالم کرد که با کمک Microsoft Ventures و NEA توانسته 7.6 میلیون 
دالر جذب سرمایه داشته باشد. کاشیاپ در بیانیه دیگری اعالم کرد:«مایکروسافت تصمیم دارد 
تکنولوژی هوش مصنوعی را مدیریت کند و شرکت بنسای نیز با تمرکز به روی ابزارهای یادگیری 
ماشینی، پیچیدگی های دستیابی به این اهداف را برطرف سازد و به دنبال آن برنامه نویسان و  
کارآفرینان قادر خواهند بود برنامه های مربوط به این تکنولوژی را راحت تر به بهره برداری برسانند. 
مایکروسافت همچنین اخیرا پشتیبانی مالی از شرکت Livongo Health را نیز آغاز کرده است. 
این شرکت کالیفرنیایی با کمک اپلیکیشن های موبایل و تحلیل اطالعات پزشکی، به بیماران 
مبتال به بیماری های مزمن مانند دیابت کمک می کند تا بیماری خود را مدیریت کنند. در روز 
Gen� اعالم کرد که با کمک پشتیبانی مالی Livongo Health  شانزدهم ماه مارس، شرکت

Singapore’s EDBI، 52/5 و eral Catalyst میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.  اوایل 
همین هفته، شرکت Bitfusion نیز اعالم کرده است با کمک Vanedge Capital، 5 میلیون 
دالر سرمایه به دست آورده است. این شرکت که در شهر آستین قرار دارد در زمینه کمک به 
برنامه نویسان برای تولید و طراحی برنامه های یادگیری عمیق، تخصص دارد. پاییز سال گذشته 
نیز یک استارتاپ ساخت چیپ هوش مصنوعی به نام Graphcore توانست با پشتیبانی مالی 
سامسونگ و Amadeus Capital Partners و تعداد دیگری از اسپانسرها، 30 میلیون دالر 
سرمایه جذب کند. این شرکت بر روی یک یونیت پردازشگر هوش مصنوعی کار می کند که قادر 
است سرعت دریافت اطالعات برای تکنولوژی یادگیری ماشینی را 10 تا 100 برابر روش های 
موجود، افزایش دهد. بدون شک سرمایه گذاری افراد و شرکت های معتبر در راستای هوش 
مصنوعی می تواند باعث شکوفایی هر چه بیشتر این علم و دستاوردهای آن برای بشر شود.

معرفیاستارتآپها

رمز جد    ول 459  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
عمودی(  2 و  افقی   4(  - عمودی(   11 و  افقی   11(  - عمودی(   3 و  افقی   ۹(  - عمودی(   1 و  افقی   8(

)6 افقی و 1 عمودی( - )1 افقی و 8 عمودی(

)Cybery( رمز جدول 458: سایبری


