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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.

 ۱- شرکت تولید کننده کارت گرافیکی- مرورگر جدید مایکروسافت ۲- 
منطقه ای خوش آب و هوا که هنگام تابستان به آنجا می روند- از وسایل 
حمل و نقل عمومی ۳- از ضمایر فاعلی مفرد- آرامگاه فردوسی در این منطقه 
قرار دارد- گداخته ۴- خیس و مرطوب- خاک سفالگری- غرور ۵- عنوان- 
از القاب پروردگار و به معنای یکتاو یگانه- دزد اینترنتی ۶- از ابزارهای نقاشی 
- از سخت افزارها ۷- معادل فارسی contact ۸- مدرک الزم باری ورود 
یا خروج به یک کشور- تکرار یک حرف ۹- عدد ۱۱- از پستانداران دریایی 
بســیار باهوش- خطی فرضی که زمین را به دو نیمکره شمالی و جنوبی 
تقسیم کرده است ۱۰- رود کوچک- اعتبار و شرف - از کلیدهای کیبورد 
۱۱- از ســایت های اینترنتی- یکی از سیستم عامل های مایکروسافت 

عمـودی:

۱- شرکت تولید کننده تراشه- موسس انویدیا ۲- از سازهای سنتی- عدد 
- از سایت های اینترنتی ۳- واحد سنجش اختالف پتانسیل- آشکار- خون 
در آن جریان دارد ۴- دوســت و همراه- خاموش بودن چراغ آی دی ۵- از 
غصه مردن- آدرس اینترنتی- از ویتامین ها ۶- دانش و علم- به مشام می 
رســد! ۷- از نرم افزارهای نقشه کشی- از کنسول گیم های قدیمی ۸- از 
چهارپایان اهلی- از فلزات- از انواع ویندوز ۹- نو و دســت نخورده- آزاد - 
گفتگوی اینترنتی ۱۰- از اعضای بدن- نابینا- به معنای لغو یک طرفه قانون 
است  ۱۱- یکی از چیپست های گرافیکی- مدیر عامل مرحوم شرکت اپل 

جـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 

محبوبیت بیشتر استارتاپ های هوش مصنوعی
و  در حال رصد شرکت های کوچک تر هستند  معتبر همیشه  و  بزرگ   شرکت های 
ایده های آن ها را تحلیل و بررسی می کنند. این شرکت ها اگر به این نتیجه رسیدند که یک 
شرکت کوچک توانسته یک ایده خوب و کاربردی را ارائه دهد، سریعا با یک پیشنهاد اغوا 
کننده آن شرکت و ایده اش را خریداری می کنند و او را زیر مجموعه خود قرار می دهند. 
گفته  استارتاپ  می پردازند،  نوین  اجرای  به  که  نوپایی  و  تازه  به شرکت های  معموال 
می شود. به گزارش موسسه تحقیقاتی CB Insights، شرکت های حوزه تکنولوژی 
در سه ماهه اول سال جاری میالدی ۳۴ استارتاپ فعال در زمینه هوش مصنوعی را به 
تملک خود درآورده اند، رقمی که دو برابر بازه مشابه در سال ۲۰۱۶ به حساب می آید.

گوگل بیشترین تعداد استارتاپ هوش مصنوعی را به تملک خود درآورده است
گوگل از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۱۱ استارتاپ را در این زمینه خریداری کرده و مقام نخست 
را در اختیار دارد. پس از آن هم به ترتیب نام اپل، فیسبوک و اینتل به چشم می خورند، 
موضوعی که نشان می دهد پیشبینی ها در مورد موج سهمگین هوش مصنوعی در آینده 
نزدیک، صحیح هستند. البته به دلیل رقابت شدید شرکت ها معمواًل از ارائه توضیح در 
این زمینه خودداری می کنند و تاکنون جزئیات اندکی به بیرون درز کرده است، از جمله 
اینکه می دانیم اپل اخیرا استارتاپی به نام Lattice Data که روی داده های بدون 

ساختار کار می کند را به تملک خود در آورده است.
در سه ماهه اول ۲۰۱۷ حتی شاهد بودیم که خودروسازی فورد هم رقم یک میلیارد دالر 
در Argo AI سرمایه گذاری کرد، شرکتی که از مهندسین سابق بخش اتومبیل های 
خودران گوگل و کارمندان پیشین اوبر تشکیل شده است. بر همین اساس می توان گفت 
در آینده هوش مصنوعی صرفاً به حوزه کامپیوتر و ابزارهایی مثل تلفن های هوشمند 

اختصاص ندارد و هرجایی یافت می شود، از بخش سالمت گرفته تا صنایع سنگین.
برای مثال یکی از کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه سالمت می تواند این باشد که 
ابزار کامپیوتری به جای دکتر سوابق سالمتی کاربر را برای تشخیص موارد مورد نظر 
بررسی نماید، یعنی همان هدفی که استارتاپ Forward تالش می کند محقق نماید.

استارتاپ های کوچک برای کار روی هوش مصنوعی از غول های بزرگ 
مناسب تر هستند

Adrian Aoun مدیر استارتاپ فوروارد که پیشتر برای گوگل کار می کرده می گوید: »اگر به 

طور کلی بخواهید روی بهبود هوش مصنوعی فعلی کار کنید، شرکت های بزرگ جای بهتری 
برای کار کردن هستند، اما برای انجام آزمون و خطا و یافتن کاربردهای جدید هوش مصنوعی، 
بهتر است از شرکت های بزرگ استقالل داشته باشید«. Matt McIlwain یکی از مقامات گروه 
سرمایه گذاری مادرونا در همین زمینه می گوید: »شرکت های بزرگ با خرید استارتاپ ها می 
خواهند به جای اینکه خودشان مستقیماً وارد عمل شوند، یافتن راه اضافه کردن قابلیت های 
هوش مصنوعی به محصوالتشان را بر عهده استارتاپ های کاربلد و متخصص قرار دهند«.

جالب اینکه اگر به جای استخدام در شرکت های بزرگ و دنبال کردن سیاست های آنها به 
دنبال فعالیت مستقل باشید، توجه شرکت های بزرگ را هم بیشتر به خود جلب خواهید کرد، 
مثل Matthew Zeiler مدیر Clarifai که می گوید از زمان تاسیس این استارتاپ در سال 
۲۰۱۳ تاکنون بارها شرکت های بزرگ برای جلب همکاری وی تالش کرده اند. مدیر استارتاپ 
Clarifai که تاکنون همکاری هایی هم با شرکت های Unilever و Trivago در زمینه هوش 

مصنوعی داشته است می گوید: »شرکتی مثل گوگل آنقدر بزرگ است که تقریباً در تمام حوزه 
ها دستی دارد، به نظر شما چنین شرکتی برای تمرکز روی هوش مصنوعی مناسب تر است 
یا همکاری با شرکت هایی که روی یک زمینه خاص کار می کنند؟«. عالوه بر این شرکت 
های بزرگ به آکادمیک بودن سابقه نیروهای استخدامی خود توجه زیادی دارند، در حالی که 
بسیاری اوقات یک نیروی غیر آکادمیک بسیار بهتر می تواند نتیجه موفقی به ثمر برساند.

رمز جد    ول 463  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
عمودی(  ۱۰ و  افقی   ۵(  - عمودی(   ۲ و  افقی   ۶(  - عمودی(   ۷ و  افقی   ۱۱(  - عمودی(   ۱ و  افقی   ۴(

)۱۱ افقی و ۱۰ عمودی( - )۵ افقی و ۱۰ عمودی(

)Bing( رمز جدول 462: بینگ
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