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به گزارش مهر، در پی اعالم تشــکیل اتحادیه کشوری 
صنف کسب و کارهای فضای مجازی از سوی دبیرخانه 
هیــات عالی نظارت بر ســازمان های صنفی کشــور، 
ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای 
تاکید کرد: »تمام فعاالنی که کسب و کار آنها تنها مبتنی 
بر رایانه اســت، طبق قانون باید مجوز خود را از سازمان 
نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند«. اصوال اتحادیه های 
اصناف تشکیل می شوند تا ضمن برقراری هماهنگی بین 
فعاالن یک صنف، بر فعالیت آن ها مطابق قوانین کلی 
کشــور نظارت داشته و عالوه بر این نظارت، مشکالت 
آن ها را پیگیری کرده و راه را برای فعالیت قانونی فعاالن 
صنف مرتبط با خود، هموار کنند. این اواخر مشکالتی در 
برخی از فعالیت ها به خصوص اینترنتی به وجود آمده که 

خیلی تکلیف آن ها برای پیگیری مشکالتشان مشخص 
نیست. از جمله تاکســی های اینترنتی و فروشگاه های 
اینترنتی. در حقیقت فعالیت این کسب وکارها هم متعلق 
به نظام صنفی رایانه ای و هم مرتبط با اصناف دیگر است. 
در یک فروشــگاه اینترنتی هم رایانه فروخته می شود و 
هم لوازم آرایشــی و هم کتاب و لوازم خــودرو و لوازم 
خانه. تکلیف چنین کســب و کارهایی به نظر مشخص 
نیست. یا همان تاکســی های اینترنتی که دقیقا باید از 
چه اتحادیه هایی مجوز فعالیت داشته باشند؟ اتحادیه ها 
بایــد پای خود را فراتر از گرفتن حق عضویت و شــارژ 
ســاالنه بگذارند و بیشــتر به فکر کمک به فعاالن در 
کسب وکارهای مرتبط با حوزه خود باشند. این کشمکش ها 
هم کمکــی به پیگیری مشــکالت آن هــا نمی کند.

 ابتــدای همیــن هفتــه گــوگل API را از کتابخانه
TensorFlow برای تشــخیص اشیاء در تصاویر ارائه 

کرد تا به وســیله آن توسعه دهندگان نرم افزاری بتوانند 
ســاده تر از گذشته اشــیاء موجود در تصاویر را توسط 
کامپیوتر مشخص کنند. کتابخانه TensorFlow یک 
کتابخانه برنامه نویســی متن باز است که برای اهداف 
مختلفی در حوزه یادگیری ماشین توسط گوگل طراحی 
و توسعه داده شده است. این کتابخانه به وسیله ساخت 
و تمرین دادن شبکه های عصبی مختلفی کار می کند 
تا بتواند روش هایی را که انســان برای تشخیص اشیاء 
در تصاویری که می بیند، برای سیســتم های پردازشی 
به کار بگیرد. گوگل تالش دارد که بتواند فرآیند انجام 
چنین کارهایــی را برای توســعه دهندگان نرم افزاری 
ســاده تر کرده در عین این که عملکرد سیستم را هم 
در تشخیص اشــیاء موجود در تصاویر باال ببرد. مزیت 
مدل های پیاده شــده در API تشــخیص اشیاء گوگل 
در این اســت کــه این مدل ها از شــبکه های عصبی 
کانولوشن مبتنی بر ادراک اســتفاده می کنند و عالوه 

بر این می توانند روی ســخت افزارهایی به اجرا درآیند 
کــه توان محــدودی در پردازش دارنــد. این موضوع 
مدل های پیاده شده را برای اجرا در تلفن های هوشمند 
بسیار مناســب می سازد. هفته گذشته گوگل مدل های 
بینایی ماشین سبکی را برای اجرا روی سخت افزارهای 
پردازش محدود از خانــواده  MobileNets خود ارائه 
کرد که می توانســتند وظایفی را مانند تشخیص اشیاء، 
تشــخیص چهره و یا تشخیص اشــیاء مشخصی در 
تصاویر را به انجام برســاند. با وجود پیشــرفت هایی 
که در حوزه ســخت افزارهای موبایــل صورت گرفته 
اما هنوز این ســخت افزارها نمی توانند توان پردازشی 
سیســتم های دســکتاپ و یا ســرورها را ارائه دهند. 
بنابراین توســعه دهندگان نرم افزاری دو راه پیش روی 
خود دارند. یکی آن کــه وظایف پردازش اطالعات در 
ابر یا همان Cloud کــه می تواند کامپیوتری قوی در 
اینترنت باشــد، برعهده بگیرد. مشکل این راه در این 
اســت که اوال فرستادن تصاویر به ابر زمان کل فرآیند 
را بــا تاخیر مواجه می کند و دوم این که اصوال به یک 

ارتباط اینترنت نیاز می باشــد. راه حل دیگر ساده سازی 
خود مدل ها است که توسعه دهندگان بین آن چه را که 
می خواهنــد و آن چه که در حقیقت اتفاق می افتد باید 
یکی را انتخاب کنند. گوگل، فیسبوک و اپل مدتی است 
که منابع خود را مشغول توسعه این مدل ها در موبایل ها 
 Caffe2Go کرده اند. پاییز گذشته فیسبوک فریمورک
خود را معرفی کرد که می توانســت چنین مدل هایی را 
روی موبایــل به اجرا گذارد که البته فیســبوک اولین 
 Style اســتفاده خــود را از این مدل ها در ســرویس
Transfer خود به ثبت رســاند. بهار امسال گوگل در 

کنفرانس I/O خود گوگل TensorFlow Lite را ارائه 
کرد تا بتواند پلتفورمی برای یادگیری ماشین باشد. اپل 
نیز در کنفرانس WWDC پلتفورم CoreML را معرفی 
کرد تا بتواند به کمک آن مدل های یادگیری ماشین را 
ساده تر روی دستگاه های مبتنی بر iOS به اجرا بگذارد. 
باید اشاره کرد که گوگل با ارائه سرویس ابری یادگیری 
ماشــین به نام Cloud Vision API از شــرکت های 

فیسبوک و اپل فعال پیش است.
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