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ایـن روز هـا شـرکت های بـزرگ فنـاوری تالش هـای 
گسـترده ای در حـوزه هـوش مصنوعی انجـام می دهند 
و عـالوه بر ایـن می کوشـند تـا بتواننـد تاثیـر خـود را در 
هـوش مصنوعـی روی جهان فنـاوری بگذارنـد. به این 
معنـی کـه شـرکت های فنـاوری دائـم در تالشـند تـا 
بتوانند منشـاء تولید اسـتاندارد در هوش مصنوعی بشوند 
و از ایـن طریـق روی کار شـرکت های دیگر بـرای تولید 
محصـوالت مبتنـی بر هـوش مصنوعـی اثـر بگذارنـد. 
روز هـا  ایـن  فنـاوری  شـرکت های  کـه  ایـن  خالصـه 
می کوشـند تـا بتواننـد هـوش مصنوعـی را از آن خـود 
کننـد. در ایـن بین ممکن اسـت نام شـرکت های زیادی 
را از جمله شـرکت های خوشـنام گوگل، مایکروسافت و 
آمـازون را قبال شـنیده باشـید و مـا هم به این فهرسـت 
نـام کتابخانـه متن بـاز OpenAI را اضافـه می کنیـم که 
متعلـق بـه کارآفریـن مشـهور، ایـالن ماسـک اسـت و 
قصـد دارد هـوش مصنوعی را به تمـام محصوالت حتی 
مـاوس زیر دسـت شـما بیـاورد. متن بـاز بـودن فناوری 
OpenAI از آن جهـت اهمیت دارد که هر توسـعه دهنده 

نرم افـزار و سـخت افزاری می توانـد محصول خـود را به 
کمـک کتابخانه هـای متن بـاز OpenAI باهـوش کند. 
بنابرایـن متن باز شـدن بـه OpenAI کمـک می کند که 
مشـتری بیشـتری را جـذب خود کنـد و همیـن موضوع 
هوش مصنوعـی  آینـده  در  را  ماسـک  ایـالن  تیـم  اثـر 
بیشـتر می کند. گـوگل از ایـن ماجرا غافل نیسـت و این 
شـد که Techcrunch خبـر داد اعضای هوش مصنوعی 
کـه  دادنـد  خبـر  گذشـته  هفتـه  گـوگل   DeepMind

 Sonnet خـود را متن بـاز کرده انـد. کتابخانـه Sonnet

 DeepMind کتابخانه شـبکه عصبی شـیء گرای گروه
اسـت. پایـگاه خبـری Techcrunch در گـزارش خـود 
آورد کـه Sonnet قصـد نـدارد جـای TensorFlow را 
بگیـرد. در حقیقـت TensorFlow یک کتابخانه نرم افزار 
متن باز دیگر توسـعه داده شـده توسـط گوگل اسـت که 
بـرای اهـداف یادگیری ماشـین از آن اسـتفاده می شـود. 
کتابخانه Sonnet یک کتابخانه سـطح باالتری نسـبت 
بـه TensorFlow اسـت و بهتـر بـا اجـزای موجـود در 
گـزارش  ایـن  بر اسـاس  می کنـد.  کار   DeepMind

تیـم هـوش مصنوعـی DeepMind کـه یک شـرکت 
لندنـی خریـداری شـده توسـط گـوگل بـود، در وبـالگ 
خـود نوشـت کـه Sonnet بـه گونـه ای بهینـه شـده 
سـخت افزار  و  نرم افـزار  توسـعه دهنده  مهندسـان  تـا 
نیـازی بـه برهـم زدن پـروژه خـود نداشـته باشـند و به 
راحتـی بتواننـد بـه کمک آن بـرای انجـام آزمایش های 
گوناگـون، بیـن مدل هـای مختلـف سـوییچ کننـد. تیم 
DeepMind همچنیـن تغییراتی را هم در سـاختار های 

TensorFlow ایجـاد کرده انـد. گفتنـی اسـت که پیش 

از ایـن DeepMind عالقـه زیـادی بـه متن بـاز کردن 
فناوری هـای خـود نشـان داده بـود. از ایـن رو بـود کـه 
تالش هایی را هم در همین راسـتا صـورت داده بود. این 
شـرکت متعلق به گوگل، پیـش از ایـن API متن بازی را 
 Star Craft II منتشـر کرده بود کـه اجازه مـی داد بـازی
در معـرض آزمایش هایـی قـرار بگیـرد. در حـال حاضـر 
موجـود   GitHub وب سـایت روی   Sonnet کتابخانـه
اسـت و این گروه قصـد دارد در بازه هـای مختلف پس از 
تغییـر در کد هـای منبـع آن، Sonnet را بـه روز کنـد.

 متقاضیانی که دائم در حال رشدند!
متمرکز  افتتاح  آیین  در  هفته  همین  اول  ارتباطات  وزیر 
اینترنت پرسرعت در 669 روستای استان گلستان اظهار 
از  کشور  مردم  همه  که  است  این  ما  تالش  تمام  کرد: 
امکانات مساوی برخوردار شوند چرا که امکانات دولتی فقط 
مربوط به پایتخت نشین ها و مراکز استان ها نیست بلکه 
باید در اختیار تمام مردم حتی در مناطق دور افتاده و مناطق 
بر می آید  صحبت ها  این  از  که  طور  آن  گیرد.  قرار  مرزی 
بزرگ  شهر های  نقاط  تمام  در  افراد  همه  که  آن  انگار 
هیچ مشکلی در دسترسی به اینترنت ندارند. اول از همه 
باید بگوییم مخالف دسترسی تمام مردم کشوربه اینترنت 
نیستیم بلکه نگران این موضوع هستیم که مشکالت مردم 
در شهر ها برای ارتباط با اینترنت به روستا ها نیز بکشد. 

گاهی در همین شهر های بزرگ مردم برای دسترسی به 
اینترنت موانع بزرگی سر راه خود دارند. برای مثال در همین 
شهر مشهد در برخی از مناطق در همین مدت اخیر اگر 
قصد داشتید به اینترنت دسترسی پیدا کنید، حتی خط تلفن 
در اختیار نبود چه برسد به اینترنت. اغلب این مشکالت 
هم در تمرکز گرایی (به بیان بهتر انحصار) بستر ارتباطی 
سیمی در یک شرکت است که به دالیل مختلف مانند 
مشکالت بودجه و بی برنامگی نمی تواند به وظایف خود به 
خوبی عمل کند. حاال سوال ما این است که آیا مجموعه 
ارتباط  خدمات رسانی  با  مرتبط  ارگان های  و  سازمان ها 
اینترنتی می توانند پاسخ گوی حجم خدماتی باشند که به 

مردم قولش را می دهند؟

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

چاپ سه بعدی
از جدیدترین فناوری های چاپ سه بعدی مطلع شوید

اولین لینکدونی این هفته به یک مجله اینترنتی در زمینه تکنولوژی چاپ سه بعدی اختصاص 
و  دستگاه  ها  و  شده  آشنا  بعدی  سه  چاپ  صنعت  با  شما  اطالع رسانی  پایگاه  این  در  دارد. 
اصطالحات این تکنولوژی همچون چاپگر ها، اسکنرها، مواد اولیه، رپ رپ، فب لب و روباتیک 
را خواهید شناخت. همچنین در این مجله اختصاصی از جدیدترین اخبار و فناوری  های چاپ 
سه بعدی مطلع شده و می توانید در کارگاه  های آموزشی که برگزار می شود شرکت نمایید. 
راهنمای صنعت چاپ سه بعدی، دانلود جدیدترین شماره  های مجله، پرینتر های سه بعدی از 

تولید غذا تا پیوند عضو و... دیگر بخش های این مجله اینترنتی را تشکیل می دهند.
www.3dpmag.ir

ضد تروریسم
با قوانین و قطعنامه های ضد تروریسم آشنا شوید

در جهان امروز وجود گروه  ها و عملیات  های تروریستی رو به فزونی است. به همین منظور 
پیشنهاد 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 
می باشد، با هدف ایجاد رابطه ای گسترده و صمیمی میان قربانیان اقدامات تروریستی و ارتباط 
آنان با جامعه جهانی ایجاد شده است. در این وب سایت می توانید مقاالت و گزارش  های 
مرتبط را مطالعه کرده، بیانیه  های انجمن را پیگیری کرده و با قوانین و قطعنامه  های ضد 
تروریسم آشنا شوید. همچنین قادر هستید از کتب و نشریات مرتبط بهره  مند شده، اخبار را 
www.advtngo.org پیگیری کرده و از گالری تصاویر و فیلم  ها دیدن نمایید. 

عطار مجازی
مشخصات و کاربرد دارو های گیاهی را بشناسید

سومین سایت پیشنهادی این هفته به شغل عطاری مربوط می شود. در وب سایت عطاری 
اینترنتی می توانید به مطالعه مقاالت متعددی که در زمینه گیاهان دارویی و درمان بیماری  ها 
وجود دارد پرداخته و به اسناد درمانی از طریق طب سنتی دسترسی پیدا کنید. در این وب سایت 
تخصصی با مشخصات دارو های گیاهی، مکانیزم و ساختار آن، نحوه و چگونگی مصرف و 
بیماری مورد استفاده آن دارو آشنا خواهید شد. همچنین در این وب سایت قادر خواهید بود با 
متخصصان در تماس بوده، گفت وگو کرده و سواالت و مشکالت خود را با کارشناسان سایت در 
www.attari.ir میان گذاشته و پاسخ آن ها را از مشاوران دریافت نمایید. 

ماهنامه سیاسی
جریان شناسی نفاق سازمان منافقین را پیگیری کنید

آخرین لینکدونی این هفته را به یک ماهنامه سیاسی اختصاص داده ایم. ماهنامه مطالعات 
سیاسی راه نما به عنوان نخستین نشریه تخصصی مطالعات تروریسم به ماهیت فرقه ای 
 70 دهه های  در  منافقین  سازمان  روند  ادامه  و   60 و   50 دهه  های  در  منافقین  سازمان 
نفاق  شناسی  جریان  همچون  موضوعاتی  به  سیاسی  ماهنامه  این  در  می پردازد.   80 و 
سازمان منافقین در اسناد بین الملل، ماهیت فرقه ای، منافقین و گزارش  های بین المللی، 
پان عربیسم و تجزیه طلبی، نئو بعثی  ها، ویروس فراگیر تکفیر، پیشینه سازمان منافقین، 

سازمان منافقین آمیزه ای التقاطی از اسالم و مارکسیسم و... پرداخته می شود. 
www.rah-nama.ir  

گوگل شبکه عصبی خود را متن باز کرد

هوش مصنوعی در اختیار همه


