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هوش مصنوعی 
تومور مغزی  را ردیابی می کند

اینتل قصد دارد با همکاری 2۹ سازمان تحقیقاتی و پزشکی 
در سراسر جهان ردیابی تومورهای مغزی را به هوش مصنوعی 

آموزش دهد.
مهر- محققان دانشکده پزشکی دانش��گاه پنسیلوانیا و 2۹ 
سازمان تحقیقاتی و پزشکی در سراسر جهان با استفاده از سخت 
افزار و نرم افزار اینتل،  یک مدل هوش مصنوعی را با بزرگترین 
مخزن اطالعاتی درباره تومورهای مغزی آموزش می دهند. در 

این عملیات هیچ گونه اطالعات حساس بیماران فاش نمی شود.
 federated(پروژه مذکور از روشی به نام یادگیری متحد
learing(  اس��تفاده می کند. در ای��ن روش الگوریتم هوش 
مصنوعی در سرورهای غیر متمرکز آموزش می بینند. بنابراین 
بیمارستان ها می توانند بدون اشتراک گذاری اطالعات بیماران 
با یکدیگر همکاری کنند. با کمک این روش انس��تیتوهایی از 
آمریکا و کانادا، انگلیس، آلمان، هلند، سوئیس و هند می توانند 
مخزنی بزرگی از اطالعات فراهم کنند. هنوز مش��خص نیست 
چه مدت طول می کشد تا این مدل هوش مصنوعی توسعه یابد 
اما سازمان سالمت ملی آمریکا بودجه 1.2 میلیون دالری به آن 

اختصاص داده است.

آی بی ام فناوری نسل پنجم
 را  به کارخانه های سنگاپور می برد

آی بی ام از همکاری با تعدادی از شرکت های صنعتی سنگاپور 
برای راه اندازی آزمایشی خدمات نسل پنجم خبر داده است.

مهر- استفاده از فناوری نس��ل پنجم در کارخانه ها و مراکز 
صنعتی سنگاپور اس��تفاده از فناوری هوش مصنوعی را در آنها 

تسهیل خواهد کرد.
از جمله فناوری هایی که اس��تفاده از آنه��ا در مراکز صنعتی 
سنگاپور با استفاده از استاندارد نس��ل پنجم تسهیل می شود، 
می توان به خدمات واقعیت مجازی و واقعیت افزوده اشاره کرد. 
از این طریق تجزیه و تحلیل ویدئویی و سه بعدی محصوالت و 

نیز ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی نیز تسهیل می شود.
در قالب این همکاری، شرکت مخابراتی س��نگاپوری ام 1 و 
سامسونگ برای راه اندازی سیستم هایی که استفاده از فناوری 
نسل پنجم را به صورت عملیاتی ممکن کنند، وارد عمل خواهند 
شد. دستگاه ها و ابزار یادش��ده با فناوری های هوش مصنوعی و 
اینترنت اشیا سازگار خواهند بود. مقامات سنگاپوری قصد دارند 
دستاوردهای این ابتکار عمل تازه را در اختیار صنایع و کسب و 
کارهای کوچک و متوسط نیز قرار دهند و مشارکت آنها را در این 

اکوسیستم نوظهور نسل پنجم تسریع کنند.
اجرای این طرح قبل از پایان سه ماهه دوم سال جاری میالدی 
آغاز می شود و انتظار می رود فرایندهای کاری مبتنی بر استاندارد 
نس��ل پنجم باعث افزایش کیفیت کااله��ای تولیدی، کاهش 
هزینه های طراحی و تولید کاال و صرفه جویی در زمان مورد نیاز 

برای این کار شوند.
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ایالن ماسک: کارخانه تسال را باز کردم، اگر می خواهید دستگیرم کنید

ایالن ماسک، مدیرارشد اجرایی تسال دوشنبه گذشته اعالم  کرد که تولید کارخانه 
این شرکت در کالیفرنیا آغاز شده است. او گفت اگر می خواهید کسی را به جرم نقض 

قوانین محلی دستگیر کنید، آن فرد منم!
آی تی من-  بر اساس مقررات کالیفرنیا، کارخانه ها به منظور جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا، باید همچنان بسته بمانند. اما ایالن ماسک با بازگشایی کارخانه تسال 

این مقررات را زیر پا گذاشته است.
این درگیری بین ماسک و مقامات محلی کالیفرنیا در حالی رخ داده که شهرها و 
ایالت های مختلف در آمریکا به دنبال  راهکارهایی برای بازگشایی مراکز اقتصادی و 
صنعتی هستند. شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی این مراکز اقتصادی شده و ده ها 

میلیون آمریکایی را مجبور به خانه نشینی کرده است.
اوایل هفته جاری، ماس��ک تهدید کرده بود که اگر اجازه گشایش کارخانه تسال 
را به او ندهند، کالیفرنیا را ترک می کند و  کارخانه تسال را به تگزاس یا نوادا منتقل 
خواهد کرد. تسال روز دوشنبه در نامه ای، با اشاره به دس��تور فرماندار کالیفرنیا که 
اجازه بازگش��ایی کارخانه ها را می دهد، گفته اس��ت که کارکنان این شرکت از روز 
یکشنبه به محل کار خود بازگشته اند. در این نامه که با عنوان »مرخصی تمام شد و 
ما به سر کار و تولید بازگشته ایم« خطاب به کارکنان تسال منتشر شده، آمده است: 
ما خوش��حالیم که به محل کار بازمی گردیم و برنامه مفصلی برای محافظت از شما 
داریم. ماسک نیز در توییتی که منتشر کرد، با اعالم آغاز دوباره تولید، نوشته است 

که او نیز به کارکنان خط تولید خواهد پیوست.
وی ادامه داده: اگر قرار است کسی بازداشت ش��ود، درخواست من این است که 
فقط من باشم. مقامات سالمت و بهداشت آالمدا، شهری که کارخانه فرمونت تسال 
در آن واقع شده، جمعه و شنبه گذشته اعالم کرده بودند که این کارخانه، تا زمانی 

که مقررات قرنطینه برقرار است، باید بسته بماند.
بر اساس دستور مقامات این شهر، تخطی کنندگان از این  دستور با جریمه، زندان 

یا هر دو مواجه خواهند شد.
یک سخنگوی پلیس فرمونت دیروز گفت که این نهاد به دستور مقامات بهداشتی، 
مقررات قرنطینه را اعمال می کند. وی افزود: گفته شده که مقامات شهری به صورت 
مستقل با تسال مشغول مذاکره اند.  از سوی دیگر، استیون منوچین، وزیر خزانه داری 
ایاالت متحده نیز روز دوشنبه از مقامات ایالت کالیفرنیا درخواست کرد که اقدامات 

الزم را به منظور کمک به تسال برای بازگشایی کارخانه انحام دهند. 
وی گفته است که این تنها کارخانه تسال در آمریکاست و اگر کالیفرنیا می خواهد 

این کارخانه را نگه دارد، بهتر است با تسال همکاری کند.

گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا نیز با بیان اینکه چند روز قبل با ماسک صحبت 
کرده اس��ت، گفت: دغدغه های بنیان گذار تسال ما را بر آن داش��ت که مرحله اول 

بازگشایی کارخانجات را از هفته گذشته آغاز کنیم.
نیوسام در جریان سخنرانی ارایه گزارش روزانه مرتبط با ویروس کرونا افزود: من نه 
تنها تسال را می شناسم، بلکه با بنیان گذارش هم سالهاست که آشنا هستم. وی گفت: 

من برای فناوری، روح نوآوری و رهبری او احترام ویژه ای قایل هستم.
تسال یکشنبه گذشته علیه مقامات ش��هری آالمدا اقامه دعوا کرده و مدعی است 
که مسووالن این شهر، با نقض دس��تور نیوس��ام مبنی بر بالمانع بودن  بازگشایی 
کارخانه ها، قانون  اساسی کالیفرنیا را نقض کرده اند. تسال عالوه بر کارخانه فرمونت، 
یک کارخانه نیز در شانگهای چین دارد و در حال  ساخت کارخانه دیگری در برلین 
آلمان اس��ت. ماس��ک پیش از این از قصد خود برای راه اندازی کارخانه دوم تس��ال 
در خاک ایاالت متحده پرده برداش��ته بود و احتمال آن می رود که هدف او، ایجاد 

کارخانه ای در تگزاس باشد.
از روز یکشنبه که ماسک تهدید ترک کالیفرنیا را مطرح کرد، مقاماتی از ایالت های 
تگزاس، جورجیا، یوتا، اوکالهما و نوادا با او تماس گرفته و او را تش��ویق کرده اند که 
کارخانه اش را به ایالت آنها منتقل کند. از جمله یک��ی از مقامات ایالتی تگزاس، با 
دعوت از ماسک برای بازدید، اعالم کرد که این ایالت برای فراهم کردن شرایط برای 

انتقال کارخانه تسال  آمادگی کامل دارد.
ریچارد کورتز، قاضی ایالتی شهر هیدالگو تگزاس که ماسک را تشویق به نقل مکان 
کرده، در توییتی خطاب به ماسک نوشت: ما یک فرماندار مشتاق و طرفدار کسب و 
کار داریم و آنچه دیگر در این ایالت وجود ندارد، اجبار به ماندن در قرنطینه خانگی 

است. ایالن  ماسک نیز در پاسخ، از توجه وی قدردانی کرده است.

تولید قلب راکتور هسته ای
 با چاپگر سه بعدی

آزمایشگاه ملی اوک ریج وابسته به وزارت انرژی آمریکا از تولید 
نمونه اولیه قلب راکتور هس��ته ای با استفاده از چاپگر سه بعدی 

خبر داده است.
مهر- انتظار م��ی رود این قلب راکتور هس��ته ای در نهایت با 
استفاده از حسگرهای پیشرفته ای که با بهره گیری از چاپگرهای 

سه بعدی تولید خواهند شد، تکمیل شود.
وزارت انرژی آمریکا امیدوار است قلب راکتور هسته ای تولیدشده 
با چاپگر س��ه بعدی، تا س��ال 2023 تکمیل ش��ده و آماده بهره 

برداری شود.
جایگزینی راکتورهای قدیمی هسته ای فرایندی بسیار دشوار، 
پرهزینه و خطرناک است ولی می توان امیدوار بود تولید راکتورهای 
هسته ای چاپ سه بعدی تا حد زیادی این فرایند را تسهیل و کم 

خطر کند و انقالبی در صنعت هسته ای ایجاد کند.

توییتر به اطالعات نادرست کرونا
 برچسب می زند

توییتر با ادعاهای گمراه کننده درباره کووید 1۹ مقابله می کند 
و به توییت هایی که حاوی اطالعات نادرست درباره ویروس کرونا 

هستند، برچسب می زند.
فارس- برهمین اس��اس قرار اس��ت این ش��بکه اجتماعی 
پست های حاوی اطالعات جعلی درباره ویروس کرونا را برچسب 
گذاری کند. اقدام جدید توییتر به منظور جلوگیری از  بازنش��ر 
اطالعات اشتباه و هراس بیشتر در جوامع است؛ پس از برچسب 
گذاری توییت با محتوای اشتباه درباره کووید 1۹ کاربران به وب 
سایت های رسمی  یا توئیت های تایید شده حاوی اطالعات درست 
درباره این ویروس بس��یار مسری هدایت می ش��وند. توییتر این 

برچسب ها را در 40 زبان ارائه می کند.

نسخه سبک اینستگرام قبل از بازطراحی
 از دسترس خارج شد

اینستگرام نسخه سبک یا الیت این اپلیکیشن را قبل از تکمیل 
بازطراحی از دس��ترس خارج کرده که  این امر موجب نارضایتی 

برخی کاربران شده است.
فارس-هنوز مشخص نیست تغییرات اینستگرام الیت چه 
مدت طول می کشد و این نسخه از اینستگرام چه زمانی در دسترس 

عالقه مندان قرار می گیرد.
اینستگرام الیت در برخی کشورهای کمتر توسعه یافته جهان 
که سرعت اینترنت در آنها پایین تر است، عرضه شده بود تا آنها هم 

بتوانند به راحتی به این شبکه اجتماعی دسترسی یابند.
در حال حاضر کاربران اینستگرام الیت به نسخه عادی این نرم 
افزار یا نسخه تحت وب ان ارجاع اده می شوند. اینستگرام، نسخه 
الیت این اپلیکیشن را از اواسط ماه آوریل از فروشگاه گوگل پلی 

نیز حذف کرد.

New Tab

کلیک چپ

ستاره هوش مصنوعی گوگل به هیات مدیره توییتر پیوست 
رویداد

توییتر، فی فی لی )Fei-Fei Li( استاد دانشگاه استنفورد 
و نایب رییس پیشین گوگل را به عضویت هیات مدیره اش 

درآورد.
فن�اوران- فی فی لی که محقق ارشد هوش مصنوعی و 
یادگیری ماشین در بخش گوگل کالد بود، در سال 2018 
پس از نظراتی که درباره پروژه Maven گوگل و پنتاگون 
ابراز کرد، از گوگل جدا ش��د. در پروژه Maven قرار بود از 
هوش مصنوعی گوگل به منظور شناس��ایی اهداف پهپادی 
از روی ویدیوهای نا واضح گرفته ش��ده با پهپاد، اس��تفاده  
ش��ود. وقتی ابعاد این پروژه مشخص ش��د، کارکنان گوگل 
به آن اعت��راض کردن��د و گفتند که نمی خواهن��د فناوری 
آنها در پهپادهای نظامی مورد اس��تفاده قرار بگیرد. در پی 
افشای این پروژه، تعدادی از کارکنان گوگل استعفا کردند و 
حدود 4هزار نفر از کارکنان نیز با امضای طوماری خواستار 

سیاس��تی آش��کار ش��دند که بر مبنای آن، نه گ��وگل و نه 
پیمانکاران این شرکت، هرگز به ساخت فناوری های نظامی 
و جنگی نپردازند. فی فی لی، البته به طور مس��تقیم درگیر 
پروژه Maven نبود، ام��ا در همان زم��ان، ایمیلی از او به 
بیرون درز کرد که نشان می داد او بیش از نگرانی از اخالقی 
نبودن این پروژه، بابت نگاه عمومی به مشارکت گوگل در آن 
نگران است. وی نوشته بود: این پروژه بهانه الزم را به رسانه ها 

می دهد که راه هایی برای تخریب گوگل پیدا کنند.
لی در این نام��ه آورده ب��ود: نمی دانم اگر رس��انه ها این 
موضوع را دس��تاویز قرار دهند که گوگل ب��ه طور مخفیانه 
مشغول ساخت س��الح های هوش مصنوعی یا فناوری های 
هوش مصنوعی برای تقویت اسلحه در صنایع دفاعی است، 
چه اتفاقی می افتد. بخش گوگل کالد از س��ال 2017 روی 
دموکراتیزه کردن هوش مصنوع��ی کار کرده و دیان )دیان 

گری��ن، رییس بخ��ش گ��وگل کالد( و من، درب��اره هوش 
مصنوعی انسانی برای سازمان ها گفت وگو کرده ایم. من به 

شدت مراقب این تصویر مثبت از گوگل خواهم بود.
تا آن زمان، فی فی لی به عنوان یک ستاره در حال ظهور 
در گوگل مطرح بود. او یک سال و ده ماه در گوگل مشغول 
به کار بود و در این مدت عالوه بر نظارت بر تحقیقات پایه ای 
علم هوش مصنوعی، آزمایش��گاه هوش مصنوعی گوگل در 
چین را نیز رهبری می ک��رد. زمانی که ل��ی در گوگل بود، 
ارتباط خوبی نیز با دانشگاه اس��تنفورد برقرار کرد و در ماه 
 )HAI( مارس 201۹ انستیتو هوش مصنوعی انسان محور
را با هدف تحقیقات، آموزش، سیاست گذاری و بررسی منافع 

هوش مصنوعی برای بشر، در این دانشگاه تاسیس کرد.
امید کردس��تانی، رییس اجرایی هیات مدیره این شبکه 
اجتماعی گفت: توییتر به طور م��داوم از فناوری به منظور 

بهبود خدمات و دس��تیابی به اهداف بلند مدت اس��تفاده 
می کند و ف��ی  فی لی ب��ا تخص��ص بی نظی��رش در زمینه 
مهندسی و علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی، دید عمیق تری 
به هیات مدیره توییتر خواهد بخش��ید. توییتر در مس��ابقه 
هوش مصنوعی نس��بت به رقبا عقب افت��اده بود، به همین 
 Magic Pony دلیل هم در سال 2016 استارتاپ انگلیسی
Technologies رابه قیمت 150 میلیون دالر خریداری 
کرد. با این وجود، توییتر در قیاس با سایر شرکت های رقیب 
مانند فیس بوک و گوگل، همچنان جایگاه مناس��بی از نظر 
به کار گیری هوش مصنوعی نداشت.  این شرکت هم اکنون 
از تکنیک یادگیری عمیق برای پیشنهاد توییت به کاربران 
اس��تفاده می کند. کاربرد دیگ��ر هوش مصنوع��ی در این 
شبکه اجتماعی، برای شناس��ایی محتواهای نژاد پرستانه، 

نفرت پراکنی یا محتواهای گروه های افراطی است.

مقامات چند ایالت از جمله تگزاس برای پذیرایی از ماسک و کارخانه تسال اعالم آمادگی کردند

شرح عکس: ایالن ماسک، بنیان گذار تسال و گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا
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