
تک شاخ 2 میلیارد دالری، نتیجه نوآوری برادران شیرازی

4 T h e  f i r s t  I r a n i a n  I C T  d a i l y
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانبین الملل

  مدیر مسوول: دکتر سعید سعادت   سردبیر: ایمان بیک     تلفن: 66568725

  تلفن تحریریه: 4-66568722     سازمان آگهی ها:4-66568731     چاپ: ریحان
  نشانی: خیابان دکتر محمد قریب - کوچه معین، پالک20     تلفن مرکزی: 30 و66568720

دریچه توزیع:  موسسه کیهان)شرکت فراز نما رسانه(                تلفن: 33110251-6

بدافزارهابهعکستبدیلمیشوند
مایکروس��افت و اینتل در حال اجرای طرحی مش��ترک 
هس��تند که در قالب آن بدافزارهای خطرناک برای تجزیه و 

تحلیل دقیق تر به عکس تبدیل شوند.
مهر- طرح یادش��ده در قالب یک پروژه یادگیری عمیق 
ماشینی موس��وم به اس��تامینا اجرا می ش��ود. از این طریق 

شناسایی و طبقه بندی بدافزارها تسهیل می شود.
بر همین اس��اس، نمونه هایی از بدافزاره��ای مختلف به 
عکس تبدیل شده و س��پس این عکس ها اسکن می شوند تا 
الگوها و بافت های اختصاصی آنها استخراج شوند. در نهایت 
این فرایند به تولید یک فایل نهایی متشکل از کدهای باینری 

می انجامد که درک و تحلیل بدافزارها را تسهیل می کند.
محققان می گویند عکس های دوبعدی که طی این فرایند 
به این ش��کل به دست می آیند، با اس��تفاده از الگوریتم های 

هوش مصنوعی به راحتی قابل تجزیه و تحلیل هستند.
مایکروسافت و اینتل مدعی هستند استفاده از این روش 
دسته بندی و شناسایی انواع ویروس ها و بدافزارهای رایانه ای 

را تسهیل می کند.
تا به حال ب��ه همین ش��یوه 2.2 میلیون فای��ل تصویری 
از ویروس های مختلف تهیه ش��ده که مطالع��ه بر روی آنها 
مقابله با بدافزارهای جدید را نیز تس��هیل می کند. محققان 
از 60 درصد از این فایل ها ب��رای آموزش الگوریتم یادگیری 
ماشینی عمیق خود بهره گرفته اند. آنها دقت روش یادشده 
را در زمینه شناس��ایی و طبقه بندی انواع بدافزارها ۹۹.07 

درصد اعالم کرده اند.

امکانتماسویدیوییگروهیگوگل
درنسخهوب

ب��ه نظر می رس��د که گ��وگل قص��د دارد ب��رای کاربران 
اپلیکیشن Google Duo امکان برقراری تماس ویدیویی 

گروهی در نسخه وب را فراهم کند.
 ایس�نا- گزارش  gsmarena حاکی از آن اس��ت که 
گ��وگل قص��د دارد قابلیت و ام��کان جدیدی را ب��ه پلتفرم 
اپلیکیشن Google Duo خود اضافه کند تا بدین ترتیب 
کاربران بتوانند در نس��خه وب نیز از ام��کان برقراری تماس 
ویدیویی گروهی نیز بهره مند ش��وند. اپلیکیشن های ویدئو 
کنفرانس همچون Google Duo از زمان شیوع گسترده 
ویروس کرونا محبوبیت بسیار بیشتری نزد کاربران گوشی و 
رایانه برخوردار شده است. در این روزها، اپلیکیشن زوم که 
ویژه تماس تصویری گروهی است به محبوبیت ویژه ای دست 
پیدا کرده و شرکت های دیگر از جمله تلگرام و فیس بوک نیز 

برای ارایه قابلیت های مشابه، برنامه ریزی کرده اند.
در مارس 2020 بود که ش��رکت گوگل به عنوان توسعه 
دهنده این اپلیکیش��ن اع��الم کرد ظرفیت تعداد ش��رکت 
کنندگان و افراد حاضر در تماس ویدیویی گروهی را از هشت 

نفر به 12 نفر افزایش داده است.
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فارغ التحصیالن دانشگاه شیراز در کانادا استارتاپی راه اندازی 
کردند که در ح��ال حاض��ر ارزش آن 2 میلی��ارد دالر برآورد 
می شود، »اپالی برد« استارتاپی است که با هدف در دسترس 
قراردادن آموزش برای دانشجویان سراسر دنیا تاسیس شده و 

اکنون به موفقیت های بزرگی رسیده است.
معاونت علمی- ارزش »اپالی برد« اس��تارتاپی ایرانی در 
کانادا 100 میلیون دالر کانادا حمایت مالی به خود جذب کرد و 

با این اتفاق ارزش آن 2 میلیارد دالر برآورد می شود.
زمانی که ارزش بازار شرکت های خصوصی در کانادا به بیش 
از یک میلیارد دالر می رس��د، گفته می ش��ود این شرکت ها به 
وضعیت یونیکورن )UNICORN(  رس��یده اند. حاال اپالی 
برد با ارزش دو میلیارد دالری خود به این وضعیت رسیده است.

اپالی برد با ایجاد یک پلتف��رم بر پایه هوش مصنوعی کمک 
می کند تا دانشجویان بین المللی برای تکمیل تحصیالت پس 

از دوره متوسطه خود در خارج از کشور اقدام کنند.
مارتین بصیری، موس��س و مدیر عامل »اپالی برد« در این 
باره گفت: اپالی برد در دو سال گذشته شاهد رشد مداوم بودف 

به گونه ای که رشد 12000 درصدی را در سال 201۹ داشت.
وی افزود: از رس��یدن به وضعیت  UNICORN هیجان 

زده ایم زیرا پول برای ما منبعی برای استخدام افراد بیشتر است. 
ما می توانیم به افراد بیشتری کمک کنیم و از تمام منابع برای 

انجام این کار بهره مند شویم.
مدیر عامل اپالی برد یادآور شد: در حال حاضر این استارتاپ 
پنج س��اله، با بیش از هزار و 200 موسسه آموزش��ی و 4 هزار 
شریک استخدامی در سراسر جهان کار می کند و ادعا می کند 
که به طور مستقیم به بیش از 100 هزار دانش آموز کمک کرده 
است، جذب 100 میلیون دالر توسط این استارتاپ در کمتر از 
یک سال از زمانی که اعالم کرد ارزش 55 میلیون دالری دارد، 

رخ داده است.
بصیری خاطرنشان کرد: اپالی برد به دانشجویان بین المللی 
کمک می کند ت��ا برای تحصی��الت پس از دوره متوس��طه در 
آمریکای ش��مالی و انگلس��تان درخواس��ت کنند، از آنجا که 
دانش��جویان بین المللی حدود 20 درصد از کل دانش��جویان 
دانشجویی در کانادا را تشکیل می دهند، پس این پلتفرم به یک 

منبع درآمد فزاینده و مهم برای دانشگاه ها تبدیل شد.
 وی افزود: تحقیقات نشان داده که ۹0 درصد دانشجویان بین 
المللی قصد ایجاد تغییر در تحصیالت بین المللی خود را ندارند.

وی  به اهمیت نقدینگی که دانش��جویان بی��ن المللی برای 

مؤسس��ات پس از تحصیالت دوران متوسطه تامین می کنند، 
اشاره کرد و گفت: متناس��ب با نیازهای دانشجویی، دانشگاه ها 
تمایل به تنوع دارند که این اقدام برای رفع نیازهای مالی است.

مدیر عام��ل اپالی ب��رد ادام��ه داد: برای رف��ع چالش های 
دانش��جویان و دانش��گاه ها، اپالی برد اخیراً با نهادهای دولتی 
و دانش��گاه ها همکاری کرده است تا دانش��جویان بین المللی 
جه��ت تامین مال��ی تحصیالت دچار مش��کل نش��وند،  بدین 
طریق که دول��ت اکن��ون محدودیت ه��ا را حذف ک��رده و به 
دانش��جویان بین المللی اجازه می دهد 20 ساعت در هفته کار 
 کنند، در حالی که کالس ها بصورت آنالی��ن در حال برگزاری

 هستند.
بصیری بیان کرد: فعالیت آنالین دانش��گاه ها به آنها انعطاف 
پذیری زیادی در ارایه برنامه ها می دهد تا در آینده برنامه ها را 
به صورت آفالین و آنالین یا ترکیبی ارائه دهند، اپالی برد قصد 
توسعه تیم خود را دارد و به سرعت نیز در حال گسترش است،  
از می 201۹ تیم این استارتاپ به حدود 400 نفر افزایش یافت، 
این استارتاپ در 20 کشور فعالیت می کند و حدود 300 کارمند 

در خارج از دفتر مرکزی اش مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: با اس��تفاده از این دور آخرین تامی��ن مالی قصد 

داریم، حداقل 100 کارمند دیگر را به خدمت بگیریم، در حال 
حاضر اکثر این موقعیت های شغلی باز است،  این استارتاپ به 
دلیل تجربه ش��خصی من و برادرم فعالیت خ��ود را آغاز کرد و 
خوش��حالیم که می توانیم از افراد بیش��تری حمایت کنیم تا 

بتوانند آموزش خوبی کسب کنند.
مدیر عامل اپالی برد تصریح کرد: کمپین ما ایجاد آینده ای 

بهتر برای مردم اس��ت،  هدف  اپالی برد در دسترس قرار دادن 
آموزش برای دانشجویان در سراسر جهان است و احساس می 
کند که برای کمک به بخش اس��تخدام بی��ن المللی در مدت 

شیوع کرونا موقعیت خوبی دارد.
برادران بصی��ری، یعن��ی مت��ی، مارتین و مس��ی بصیری، 

هم بنیان گذاران اپالی برد هستند.

اهمیتدوچنداناینترنتچیزهادرسال2020
رویکرد

اگر در حوزه آی تی فعال هس��تید، با توجه به ش��رایطی که با همه گیری 
ویروس کرونا و لزوم قرنطینه خانگی پیش آمده، احتماال این روزها در خانه 

نشسته اید و لپ تاپ تان را به شبکه شرکت وصل کرده و مشغول کارید. 
فناوران- این روزها تغییر محل کار از شرکت به خانه، تغییری ناگهانی 
و وسیع محسوب می شود. اما عالوه بر این، این تغییر وضعیت نشان دهنده 
یک رویکرد جدید نیز هست؛ لبه شبکه، یعنی جایی که شبکه سازمانی به 
سایر خدمات شبکه متصل می شود، امروز اهمیتی به اندازه هسته یا ستون 
فقرات شبکه یافته اس��ت. گذش��ته از کارکنان دورکار، تجهیزات اینترنت 
چیزها )IoT( نیز ش��اید مهم ترین عاملی باش��ند که اهمیت لبه شبکه را 

نشان می دهند.
بر اساس گزارش گارتنر، هم اکنون نزدیک به 21 میلیارد چیز مختلف، از 
اشیا  گرفته یا حیوانات و ابزارها، با اینترنت متصل و در حال جمع آوری داده و 
انجام امور مختلف هستند. عمده این چیزها، ابزارها و تجهیزات الکترونیکی 
مصرفی مانند اسپیکرهای هوشمند، ساعت ها و قفل های هوشمند هستند. 
بقیه نیز تجیهزاتی هستند که به کار کسب وکارها می آیند؛ مانند تجهیزات 
پزشکی، حسگرها، روبات های صنعتی و سیستم های کنترل تهویه متبوع. 
امروزه تقریبا تمامی سازمان ها به نوعی به تجهیزات اینترنت چیزها متکی 

هستند.
این تجهیزات به نوبه خود، دسترس��ی ش��بکه های س��ازمانی را به نحو 
چشمگیری گسترده کرده اند و در نتیجه، میزان آسیب پذیری نیز به شدت 
افزایش یافته  اس��ت. این موضوع در حمله بات نت میرای )Mirai( خود را 

نشان داد.
بات نت می��رای تجهی��زات اینترنت چیزه��ا را هدف ق��رار داده بود و به 
روش های گوناگون، از حمالت DDoS گرفته تا سوءاستفاده از دستگاه ها 
برای اس��تخراج رمزارز، اقدام به نفوذ و تخریب سیس��تم ها می کرد. در یک 
مورد از این حمالت، با یافتن آسیب پذیری در دوربین های مدار بسته، مدل 
های  Netgear R7000 و R64000 امکان نفوذ و س��رقت اطالعات 

آنها فراهم شد. 
اگرچه این مخاطرات وجود دارد، اما در ص��ورت پیش بینی ها و اقدامات 
امنیتی مناسب، دس��تاورد وجود این تجهیزات متصل می تواند بسیار زیاد 
باش��د. این تجهیزات داده های بسیاری را ارس��ال می کنند که تحلیل آنها 
توسعه و تحول کسب وکارها را س��رعت می بخشد. از س��وی دیگر، بحران 
ویروس کرونا نشان داد که امکان کنترل از راه دور این تجهیزات تا چه اندازه 

اهمیت دارد؛ به ویژه در شرایطی که امکان سفر به حداقل می رسد.

امروزه، رشد روزافزون تعداد دستگاه های اینترنت چیزها، در حال پیوند 
دادن دنیاهای فیزیکی و دیجیتال و بهبود مداوم دقت سیستم پیش بینی و 

ارایه پیام های رویداد محور، بدون دخالت انسان است. 
در حال حاضر، شاید برای نشان دادن ارزش اینترنت چیزها، هیچ مثالی 
بهتر از تجهیزات پزشکی نتوان یافت؛ تجهیزانی مانند دماسنج های متصل به 
اینترنت شرکت Kinsa که هم اکنون به منظور جمع آوری داده های مربوط 

به شیوع ویروس کووید 1۹ مورد استفاده است.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که اینترنت چیزها، راه خ��ود را به تجهیزات 
پزش��کی باز کرده و بازار خود را یافته اس��ت، به طوری که 7۹ درصد ارایه 
دهندگان خدمات بهداشت و س��المت  با درآمد بیش از 100 میلیون دالر، 
تولید تجهیزات اینترن��ت چیزها را آغاز کرده اند. همچنی��ن گارتنر برآورد 
کرده که در سال مالی آینده، میزان هزینه کرد برای تهیه تجهیزات پزشکی 
اینترنت چیزها، 13 درصد افزایش خواهد یافت. این بررسی نشان می دهد 
که 75 درصد ش��رکت های ارایه دهنده خدمات بهداشت و سالمت، اعتقاد 
دارند ک��ه س��رمایه گذاری در پروژه های اینترنت چیزها، در مدت 3 س��ال 

بازگشت سرمایه را در پی خواهد داشت.
از س��وی دیگر، بنا  به پیش بینی سیس��کو، میزان داده ای که تجهیزات 

اینترنت چیزها تولید می کنند، تا پایان س��ال 2021 می��الدی به بیش از 
800 زتابایت خواهد رس��ید و برای بهره برداری و ایجاد ارزش از این حجم 
سرگیجه آور داده، ش��رکت ها نیازمند ابزارها و اس��تراتژی تحلیل متناسب 
هستند و باید مواردی همچون، ایجاد یک سازمان مستقل تحلیل داده  ها، 
تدوین معم��اری مقیاس پذیر برای داده های اینترنت چیزها، پیاده  س��ازی 
 IoT سیستم های هوش مصنوعی برای تحلیل و بررسی خودکار داده های
 )TTM( و اس��تفاده از خدمات ابر عمومی برای کاهش زمان عرضه به بازار
را مدنظر قرار دهند. در این میان، مورد آخر یعنی استفاده از خدمات ابری 
بس��یار حایز اهمیت اس��ت. برای مثال گرگ مه یرز، مدیر ارش��د دیجیتال 
ش��رکت س��ینجنتا که در زمینه تولید دانه  و کود کش��اورزی فعال است، 
می گوید: این که بخواهید تمامی این داده ها را در دیتاسنترهای خودتان و 

روی زیرساخت شرکت خودتان نگهداری و پردازش کنید، ممکن نیست.
برای بس��یاری از س��ازمانی ها، اس��تفاده از خدمات ابری ن��ه تنها برای 
تحلیل های مرتبط با اینترن��ت چیزها، بلکه برای نظارت بر دس��تگاه های 
اینترنت چیزها و فراهم کردن محیطی برای س��اخت کاربردهای مبتنی بر 

اینترنت چیزها نیز اهمیت دارد.
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