
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

ماسایوشی سان: تک شاخ های ما به دره کرونا 
سقوط کرده اند

ثبت زیان بی سابقه 
در صندوق ویژن فاند

هولدینگ س��افت بنک زی��ان 18 میلی��ارد دالری را در 
صن��دوق Vision Fund گزارش کرد؛ زیانی که نش��ان 
دهنده بحران در سبد شرکت های اسن غول سرمایه گذاری و 

فناوری ژاپنی بر اثر بحران جهانی کروناست.
فناوران- این زی��ان عملیاتی در ویژن فان��د که بیش از 
50 درصد سهام آن متعلق به س��افت بنک است و عربستان 
سعودی نیز س��رمایه گذاری 45 میلیارد دالری در آن انجام 
داده اس��ت، ش��امل زیان ده میلیارد دالری شرکت محیط 
کار اش��تراکی WeWork و اوبر می ش��ود. به این ترتیب 
سافت بنک نیز با زیان ساالنه 1.4 تریلیون ینی مواجه شده 
است. ماسایوشی سان، بنیان گذار سافت بنک، در جلسه ای 
که به منظور تشریح عملکرد مالی این شرکت برگزار شد، با 
بیان اینکه پاندمی کرونا یک بحران بی س��ابقه است، آن را با 
 the Great( دوره رکود بزرگ مقایس��ه کرد. رکود بزرگ
Depression( به رکود گس��ترده اقتصادی جهان، یک 
دهه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم گفته می شود که از سال 
1۹2۹ تا اواخر دهه 1۹30 یا اوایل 1۹40 طول کشید و آن 
را  می توان عمیق ترین، طوالنی ترین و گسترده ترین بحران 

اقتصادی قرن بیستم دانست.
س��ان با بیان اینک��ه تعدادی از ش��رکت های تک ش��اخ 
)یونیکورن( این صندوق سرمایه گذاری به دره ویروس کرونا 
س��قوط کرده اند، افزود: به گمان من برخی از این شرکت ها 
قادر به صعود دوب��اره خواهند بود. صن��دوق 100 میلیارد 
دالری ویژن فاند تا ماه مارس امسال در 88 استارتاپ مبلغ 
6۹.6  میلیارد دالر س��رمایه گذاری کرده و تا پیش از بحران 

کرونا نیز، در دو فصل متوالی زیان ثبت کرده بود.
از سوی دیگر، علی بابا، غول تجارت الکترونیکی چین نیز 
که بزرگ ترین دارایی سافت بنک است، در حال قطع ارتباط با 
این شرکت است و اعالم شده که جک  ما، بنیان گذار علی بابا، 

از هیات مدیره سافت بنک کناره گیری کرده است.
OneWeb نیز که در زمینه ارای��ه اینترنت ماهواره ای 
فع��ال اس��ت و از ش��رکت هایی اس��ت ک��ه ب��ا حمای��ت و 
س��رمایه گذاری س��افت بنک فعالیت می کند، در ماه مارس 

گذشته، اعالم ورشکستگی کرد.
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هشدار کارشناسان در ایاالت متحده

آمریکایمغرور،رقابتفناوریرابهچینمیبازد
داستان مسابقه خرگوش و الکپشت را یادتان هست؟ به 
نظر کارشناسان، در رقابت فناورانه بین چین و آمریکا نیز 
چنین وضعیتی پیش آمده و چین، از تعلل و غرور آمریکا 

استفاده کرده و به زودی از این کشور پیش خواهد افتاد.
فناوران- کارشناسان می گویند: اگرچه ایاالت متحده 
آمریکا در برخی از حوزه های رقابت فناوری جلوتر از چین 
است، اما در باد این پیروزی خوابیده و دچار بی عملی شده 
است. این کارشناسان می گویند که ایاالت متحده آمریکا 
اگر می خواهد عرصه را به چین نبازد، نیازمند همکاری با 
شرکای جهانی و ایجاد تغییر در سیاست های داخلی است.

آمریکا و چین که ه��م اکنون درگیر جن��گ تجاری و 
تعرفه ای هستند، در جبهه های دیگری نیز بر سر تسلط بر 
نسل آینده فناوری از جمله هوش مصنوعی و 5G در حال 

رقابت تنگاتنگی هستند.
از سوی دیگر، چین در سال های اخیر برنامه هایی را به 
اجرا گذاشته و امیدوار است این برنامه ها، چین را به رهبر 

جهانی در چند حوزه از فناوری تبدیل کند.
این کش��ور در حال تهیه یک نقش��ه راه 15 ساله به نام 
»استانداردهای چین 2035« است. این نقشه راه، حاوی 
برنامه های این کش��ور برای تدوین استانداردهای جهانی 

برای فناوری های آینده است.
از سوی دیگر، چین در سال 2017 برنامه بلندپروازانه 
خود را برای پیش��گامی در زمینه هوش مصنوعی تا سال 

2030 میالدی منتشر کرد.
5 س��ال  پیش نیز، دولت پکن از برنامه »ساخت چین 
2025« پرده برداشت. هدف از این برنامه، تسلط بر تولید 

و ساخت فناوری های پیشرفته در سطح جهان است.
نقش��ه راه »اس��تانداردهای چی��ن 2035« در واق��ع 
مشخصات فنی و قواعدی است که شیوه کار فناوری های 
روزمره مانن��د ش��بکه های موبایل را مش��خص می کند 
و اگر چی��ن بتوان��د چنین تاثی��ری بر صنع��ت بگذارد و 
اس��تانداردهایش را اعمال کند، بر بس��یاری از حوزه های 

فناوری مسلط خواهد شد.
به گفت��ه فران��ک ُرز )Frank Rose( محقق ارش��د 
امنیت و استراتژی در موسس��ه بروکینگز، رقابت چین و 
آمریکا در اصل بر سر آن است که کدام یک، زیرساخت ها 

و استانداردهای جهانی فناوری اطالعات را کنترل کند.
پیشگامی ایاالت متحده در هوش مصنوعی

موسس��ه Citi اخیرا در گزارش��ی از رقابت پذیری در 
زمینه هوش مصنوعی در 48 اقتص��اد جهان، به این نکته 
اشاره کرده که آمریکا همچنان در این حوزه پیشتازی قابل 
توجهی دارد. بر اس��اس این گ��زارش، 47 اقتصاد دیگری 

که بررس��ی ش��ده اند، در یک دهه آینده برای رسیدن به 
آمریکا در صنعت هوش مصنوعی راه دشواری را در پیش 
خواهند داشت. پیشتازی آمریکا در زمینه هوش مصنوعی، 
عمدتا به دلیل ثبت اختراعات، سرمایه گذاری و تحقیقات 
آکادمیک بیشتر در زمینه هوش مصنوعی بوده است. این 
موضوع هم با توجه به اس��تقرار بزرگ ترین ش��رکت های 

نرم افزاری در آمریکا عجیب نیست.
رده بندی موسسه Citi که بر اساس 5 عامل تحقیقات 
دانشگاهی، ثبت اختراعات، س��رمایه گذاری، نیروی کار و 
س��خت افزار در زمینه هوش مصنوعی انجام شده است، 
چین را پس از آمریکا در رده دوم قرار داده و اشاره کرده که 
اکوسیستم مستقل و قوی برای صنعت هوش مصنوعی در 
این کشور به دالیل اقتصادی و ژئوپلتیکی ایجاد شده است.

تنبلی ممنوع!
به گفته مایکل ب��راون، مدیر واحد ن��وآوری دفاعی در 
وزارت دفاع آمریکا، چین هن��وز در دو زمینه موتور جت و 

نیمه  هادی ها از آمریکا عقب است. 
وی نی��ز ک��ه در وبین��ار موسس��ه بروکینگ��ز س��خن 
می گفت، افزود: اگرچ��ه چینی ها هنوز در ای��ن زمینه از 
ما عقب هستند، ولی به گمان من، ما نمی توانیم در سایه 

موفقیت های خود بخوابیم. آنها به ش��دت در حال رقابت 
هس��تند و این من را نگران می کند. اگر ما از خواب غفلت 
بیدار نشویم، و الزامات رقابت را رعایت نکنیم، آنها از ایاالت 

متحده پیش می افتند.
اسکات مور، از دانشگاه پنس��یلوانیا نیز در همان وبینار 
گفت: اگرچه کش��ورهای متعددی در بخ��ش بیوفناوری 
سرمایه گذاری گس��ترده ای کرده اند؛ چین تنها کشوری 
اس��ت که می تواند ب��رای یکه تازی آمری��کا در این بخش 

خطرساز باشد.
وی افزود: چین قصد دارد در سال جاری میالدی سهم 
بیوفناوری را در تولی��د ناخالص داخل��ی اش به 4 درصد 
برساند؛ این در حالی است که هم اکنون سهم بیوفناوری 

در GDP ایاالت متحده در حدود 2 درصد است.
 ماراتون ابرقدرت ها

کارشناس��ان در آمریکا تاکید می کنند که این کش��ور 
باید به اتحاد با سایر کش��ورها بپردازد و از طربق تصحیح 
سیاست های داخلی، به افزایش رقابت پذیری کمک بکند.

اندرو ایمبری، محقق ارشد مرکز امنیت و فناوری های 
نوظهور دانشگاه جورج تاون در جریان وبینار مذکور گفت: 
آمریکا و متحدانش، تقریبا دو س��وم تحقیق و توس��عه در 

کل جهان را انجام می دهند و روش ه��ای متعددی برای 
استفاده از این ظرفیت در جهت توسعه و هماهنگ سازی 

اولویت های مشترک وجود دارد.
مایکل براون نیز گفت: انجام تحقیقات مشترک از سوی 
دولت و مراکز دانش��گاهی، راهبردی اس��ت که در دوران 
جنگ س��رد، قابلیت خود را به اثبات رس��انده و می توان 
در شرایط کنونی نیز از آن اس��تفاده کرد. وی افزود: البته 
راهبرد مهم تر و دش��وارتر، نیاز به تحول در ش��یوه تفکر 
تجاری و بازارهای سرمایه است. به گفته وی، آمریکا باید از 
تفکر کوتاه مدت فاصله بگیرد و بلندمدت فکر کند. براون 
توضیح داد که مواردی مانند تمرک��ز بر درآمد فصل های 
مالی، رشد کوتاه  مدت قیمت س��هام و دوره های کوتاه تر 
نگهداری سهام، نش��ان دهنده نهادینه شدن تفکر کوتاه 
مدت در جامعه کسب وکار آمریکاس��ت. در مقابل، چین 
چشم اندازی بس��یار بلندمدت تر دارد و فناوری و نوآوری 
را به عنوان عوامل کلیدی در توس��عه ظرفیت های ملی به 
عنوان بخشی از راهبرد ملی در نظر می گیرد. براون گفت: 
تفکر کوتاه مدت، رویکرد مناسبی در ماراتون ابرقدرت ها 
نیست و اگر می خواهیم در رقابت با چین موفق باشیم، باید 

این وضعیت را تغییر دهیم.

عربستان سهام دار فیس بوک شد
با افت شاخص سهام اغلب شرکت های آمریکایی به دلیل 
کرونا، عربس��تان اقدام به خرید س��هام چند شرکت بزرگ از 

جمله فیس بوک و بوئینگ کرده است.
 )PIF( مهر- صندوق س��رمایه گذاری عمومی عربس��تان
سهام های اقلیت را در ش��رکت های بزرگ آمریکایی از جمله 
بوئینگ، فیس بوک و س��یتی گروپ ب��ه ارزش نزدیک به 10 

میلیارد دالر خریداری کرده است.
این صندوق 300 میلیارد دالری از ضعف بازار در پی شیوع 
ویروس جدید کرونا استفاده و در شرکت های معروف سراسر 

دنیا سهام اقلیت خریداری کرده است.
طبق سندی که از سوی کمیس��یون بورس و اوراق بهادار 
ایاالت متحده آمریکا منتشر ش��ده، صندوق سرمایه گذاری 
عمومی عربستان س��هام هایی به ارزش 713.7 میلیون دالر 
در شرکت بوئینگ، 522 میلیون دالر در سیتی گروپ، 522 
میلیون دالر در ش��رکت فیس بوک، 4۹5.8 میلیون دالر در 
دیزنی و 487 میلیون دالر در بانک آمری��کا خریداری کرده 
است. اس��تراتژی صندوق س��رمایه گذاری عمومی عربستان 
س��عودی طبق گزارش رویترز دوجانبه اس��ت که یک بخش 
آن شامل س��بد س��رمایه گذاری بین المللی می شود و بخش 
دوم سبد سرمایه گذاری محلی با هدف کاهش وابستگی این 

کشور به نفت است.
این صندوق پیش از این نیز دو میلیارد دالر سهم در شرکت 

اوبر و شرکت لوسید موتورز خریداری کرده بود.

تولید حسگر دوربین
 با پردازشگر هوش مصنوعی

شرکت سونی اولین بار از تولید حسگرهای هوش مصنوعی 
خبر داده که توان پ��ردازش و فهم فوق العاده ای به دوربین ها 

می دهد.
مهر- ای��ن حس��گرها ب��ا بررس��ی تصاویر ضبط ش��ده 
دوربین های حفاظتی و امنیتی، تنها تصاویری را برای بررسی 
بیشتر و ذخیره سازی به سرورهای ابری ارسال می کنند که 

حاوی افراد در حال حرکت یا تحرکات مشکوک باشند.
اس��تفاده از حس��گرهای هوش مصنوعی در دوربین ها از 
ذخیره سازی حجم زیادی از اطالعات بی ارزش و فاقد اهمیت 
امنیتی جلوگیری می کند و به صرفه جویی قابل توجه در وقت 

و هزینه ها می انجامد.
س��ونی قصد دارد به زودی از این فن��اوری در دوربین های 
خود استفاده کند و در همین راستا از فناوری هوش مصنوعی 
جدید خ��ود در حس��گرهای IMX500 و IMX501 بهره 
می گیرد. این حس��گرها تولی��د دوربین هایی ب��ا دقت 12.3 
مگاپیکس��ل را ممکن می کند که با دقت 4K و با سرعت 60 
فریم در ثانیه قادر به فیلم برداری هستند. هوش مصنوعی این 
حسگرها حتی قادر به تحلیل دقیق تصاویر ویدئویی است که 

مدت زمان پخش آنها تنها 3.1 میلی ثانیه است.
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