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زومیت در گزارشــی نوشت ایرانسل معتقد است رقیب 
او، همــراه اول، به برخی کاربران اجازه  ترابرد از همراه 
اول به ایرانســل را نداده و عالوه بر این، افرادی که به 
همراه اول ترابرد کرده اند، از این اپراتور رضایت کافی 
ندارند. این ماجرا در پی گزارشــی آمد که در آن همراه 
اول خــود را برنده  ترابردپذیری می دانســت و همین 
مسئله ایرانســل را در موضع دفاع از خود قرار داد. بر 
اســاس گزارش ها آمار چندین ده هزار نفری ترابرد در 
طی مدت اجرای این طرح، اساســا موفقیت کلی طرح 
را می تواند زیر سوال ببرد. این قضیه به این دلیل است 
که مخابــرات و مجموعه ســازمان های حاکمیتی در 
حوزه ارتباطات کشــور مانور زیــادی روی اجرای این 
طرح دادند و این در حالی است که طرح های مهم تری 

مانند رجیستری گوشی های تلفن همراه با آن درجه از 
اهمیت همچنان روی زمین مانده اند. نکته جالب تر این 
گــزارش نظرات کاربران زومیت بــود که در بین این 
نظرات افرادی بودنــد که به برخی از تخلفات صورت 
گرفته در اجرای طرح ترابردپذیری توســط اپراتورها 
اشاره می کردند و همین مسئله پیگیری بیشتر نهادهای 
نظارتی را در این موضوع می طلبد. اصوال مشــتریان 
می خواهند در ازای هزینــه ای که می پردازند، بهترین 
خدمات را بگیرند و دیگر زمان این مسئله گذشته است 
که کــدام اپراتور اصالت دارد یا ایــن که کدام اپراتور 
از ارزش نام و شــماره تلفن باالتری برخوردار اســت. 
امیدواریم که اگر تخلفی صورت گرفته، مشــترک در 

این میان متضرر نشده باشد.

به گزارش Techcrunch حدود یک ماه پیش شایعاتی 
پخش شد که بر اساس آن ها گوگل قصد دارد در زمینه 
هوش مصنوعی در شــرکت های مختلف سرمایه گذاری 
کند. ابتدای همین هفته اولین سرمایه گذاری گوگل در 
زمینه هوش مصنوعی در شرکتی در سیتل آمریکا اتفاق 
افتاد. این اتفاق که به وسیله سرمهندسان هوش مصنوعی 
گوگل به نام آنا پترســون هدایت می شد، در شرکتی به 
نام Algorithmia در قالب سری اول سرمایه گذاری های 
این شــرکت به مبلغ 10/5 میلیون دالر صورت گرفت. 
شــرکت Algorithmia فروشــگاه و پلتفورمی تجاری 
اســت که به توســعه دهندگان نرم افزاری این امکان را 
می دهــد که بتوانند به 3500 الگوریتم، تابع و مدل های 
یادگیری ماشین دسترسی داشته و کارهای خود را توسعه 
دهند. گفتنی است به غیر از گوگل سرمایه گذاران متنوع 
 Algorithmia دیگری هم در این سری از جذب سرمایه
 ،Algorithmia شرکت داشته اند. بنیان گذار و مدیرعامل
دیگو اپنهایمر است که به Techcrunch در این رابطه 
گفت که در این مرحله از جذب ســرمایه جذابیت های 

زیادی وجود دارد چرا که سرویس های این شرکت دیگر 
شرکت های تجاری را قادر می سازد که بتوانند به سادگی 
از پیشــرفت های یادگیری ماشین در تجارت خود بهره 
ببرند. وی می گوید: افراد زیادی به سراغ سرمایه گذاران 
می رونــد و می گویند ما در حــوزه هوش مصنوعی کار 
می کنیم اما چیز زیادی یا حتی جدیدی برای ارائه ندارند. 
گزارش شده این شرکت سیاتلی در حال حاضر قریب به 
45000 توسعه دهنده نرم افزاری در پلتفورم این شرکت در 
حال کار هستند. توزیع این توسعه دهندها نیز در سراسر 
جهان قرار دارد.  ســرمهندس حــوزه هوش مصنوعی 
 گوگل می گوید: ما تحت تاثیر ویژگی های تیم مهندسی

Algorithmia قرار گرفتیم. آن ها توانسته اند محیط امن 

و قابل گسترشی را برای مدل های هوش مصنوعی برای 
توسعه دهندگان ایجاد کنند تا بتوانند به راحتی در توسعه 
کل فرآیند مشارکت داشته باشــند. اپنهایمر همچنین 
اظهار داشت که شرکت وی توانسته اخیرا نظر بسیاری 
از کســب وکارهای تجاری را حتی برخی از آژانس های 
اطالعاتــی را به خود جلب کند و این موضوع را مرهون 

همین محیط امن و خصوصی است که توانسته در فضای 
ابری ایجاد کند. شــرکت Algorithmia پلتفورمی را به 
نام پلتفورم Codex که قابل حمل اســت، معرفی کرده 
که این ســرویس قابل اجرا روی سرویس های اینترنتی 
آمازون )AWS(، آژور مایکروسافت و پلتفورم ابری گوگل 
است. عالوه بر این Codex می تواند از اجرای خصوصی 
 OpenStack پشتیبانی کند. پلتفورم Open Stack در
که ابتدا توســط ناسا و یک شــرکت دیگر برای اجرای 
سرویس های ابری روی سخت افزارهای رایج تولید شده 
بود حاال توسط 500 شــرکت در قالب بنیادی جداگانه 
پشــتیبانی و توسعه داده شده است و می تواند در فضای 
ابری محاسبات ســنگین پر حجم را انجام دهد. اجرای 
کدکس روی OpenStack برای مشــتریان اقتصادی 
و تجارت های مخابراتی که مشــتری کدکس هســتند 
مناسب می باشد. شرکت Algorithmia  در حال حاضر 
13 پرســنل دارد که پس از این مرحله از جذب سرمایه 
احتماال تا 10 مهندس دیگر به جمع پرسنل این شرکت 

افزوده خواهد شد.

طرحی که خودش بازنده است
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

گوگل عالقه روزافزون خود را به هوش مصنوعی نمی تواند پنهان کند

هوش مصنوعی راهش را در تجارت پیدا می کند

نوجوان شاد
از مشاوره های تحصیلی دانش آموزان بهره مند شوید

اولین لینکدونی این هفته را به اوقات فراغت دانش آموزان و نوجوانان اختصاص داده ایم . 
وب سایت نوجوان شاد شامل بخش های مختلفی نظیر مشاوره ، سینمای نوجوان ، سالمت 
نوجوان ، تازه ها و خواندنی ها ، ادبیات و تاریخ ، سخنی با والدین و ... می باشد . در این وب 
سایت می توانید با انواع سرگرمی ها و دانستنی های نوجوانان آشنا شده و از مشاوره درباره 
تحصیل و رفتار آنان بهره مند گردید . همچنین با راهنمایی این وب سایت قادر هستید با تغذیه 
و ورزش به تناسب اندام نوجوان خود کمک کرده و نوجوانی شاد و سالم داشته باشید . از 
دیگر بخش های این وب سایت می توان به کامپیوتر ، موبایل ، طنز و کاریکاتور اشاره کرد .
www.nojavanshad.ir

ضد تروریسم
به مطالعه و پژوهش در حوزه قربانیان تروریسم بپردازید

به مناسبت فرا رســیدن سالروز حادثه هفتم تیر ، لینکدونی بعدی این هفته را به وب 
سایت انجمن دفاع از قربانیان تروریسم اختصاص داده ایم . این سازمان که دارای مقام 
مشورتی خاص از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است از بخش هایی 
همچون پژوهش ، نشست ، گفتگو ، بیانیه ها ، قوانین و قطعنامه ها ، انتشارات ، گالری 
و اخبار تشــکیل شده است . در این وب ســایت می توانید عالوه بر مطالعه مقاالت و 
گزارش های مرتبط با موضوع تروریســم ، از کتاب ها و نشریات در این زمینه بهره مند 
شــوید . همچنین قادر هســتید گفتگوهای مرتبط را پیگیری نموده و از گالری فیلم و 

تصاویر وب سایت دیدن نمایید . 
www.advtngo.org

سیر و سفر
با دانستنی های جهانگردی و گردشگری آشنا شوید

در ســومین پیشنهاد این هفته به یک سایت گردشــگری خواهیم پرداخت . در این 
سایت گردشــگری می توانید مطالب و اخبار مهمی درباره سفر و حواشی آن را دنبال 
نمایید . در این وب ســایت مطالب  و اطالعات مختلفی همچون سفر و فناوری ، ایران 
گردی ، راهنمای سفر ، جاذبه های گردشگری ، دانشنامه سفر و گردشگری ، اطالعات 
جامع هتل ها ، نمایشــگاه های گردشگری ، اطالعات جامع فرودگاه ها ، اطالعات جامع 
ویزای کشورها ، اطالعات شرکت های هواپیمایی و اطالعات و دانستنی های جهانگردی 
گنجانده شده است . مقاصد گردشگری ایران و خارجی ، آشنایی با محصوالت و آداب و 

رسوم مناطق مختلف و ... دیگر بخش های این وب سایت را تشکیل می دهند .
www.flightio.com

خانمان سوز
سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر را بشناسید

به مناســبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ، آخرین لینکدونی این هفته را به پورتال 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده ایم . این وب سایت از بخش های مختلفی 
همچون مقابله با عرضه ، تحقیقات و آموزش ، درمان ، حقوقی و امور مجلس ، فرهنگی 
و پیشــگیری ، مشارکت مردمی ، اشتغال و شوراها تشــکیل شده است . در این وب 
ســایت می توانید با سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر آشنا شده ، از آخرین اخبار 
مرتبط با این موضوع مطلع گشــته و از آرشــیو مطالب سایت بهره مند شوید . بریده 
جراید الکترونیکی ، نماهنگ های پیشگیرانه ، سامانه پرسش و پاسخ ، نظام پیشنهادها 

و پیام های پیشگیری از دیگر بخش های این وب سایت می باشند . 
www.dchq.ir


