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هوش مصنوعی کمبود
 کاالهای اساسی را پیش بینی می کند

پنتاگون نمونه اولیه یک سیس��تم ه��وش مصنوعی 
را توس��عه داده که با توجه به اطالعات درب��اره کاالهای 
اساسی،طی بحران شیوع ویروس کرونا کمبود آنها در خرده 

فروشی های مختلف را پیش بینی می کند.
مهر- در بحران ش��یوع وی��روس کرونا، بس��یاری از 
خانوارهای آمریکایی به دلیل ترس و وحش��ت انبوهی از 
کاالهای مصرفی را در خانه انبار می کنند و به این ترتیب 

قفسه فروشگاه ها خالی می ماند.
اکنون پنتاگون قصد دارد با استفاده از  هوش مصنوعی 
کمبود آب، دارو، موادغذایی، تجهیزات پزشکی و کاالهای 
اساسی دیگر را ردیابی کند. یک مدل هوش مصنوعی با 
قابلیت پیش بینی اطالعات مربوط به سازمان آمار، بخش 
خدمات درمانی، بیمارستان ها و پروژه ها را بررسی و شیوه 
گسترش ویروس را تحلیل می کند.  همزمان این سیستم 
کاالهای اساسی در خرده فروشی ها را نیز بررسی می کند 

تا مشخص شود در چه مناطقی کمبود به وجود می آید.
گروه های نظام��ی  با توجه به ای��ن اطالعات می توانند 
کاالهای اساسی را به مناطق خاصی ببرند و همزمان خرده 
فروشی ها نیز با بررسی اطالعات می توانند قفسه های خود 
را پر کنند. مرکزJAIC نمونه اولیه این سیس��تم هوش 

مصنوعی را توسعه داده است.

خدمات برنامه نویسی جدید گوگل 
برای مقابله با کرونا

گوگل برای تسهیل تجزیه و تحلیل داده های پزشکی 
توسط متخصصانی که با ویروس کرونا مقابله می کنند، یک 

رابط کاربردی برنامه نویسی ویژه ابداع کرده است.
فارس- رابط برنامه نویس��ی جدید گ��وگل از طریق 
خدمات ابری این شرکت در دسترس است و تحلیل سریع 
تر داده ها با استفاده از آن مقابله با ویروس کرونا را تسهیل 

می کند.
با اس��تفاده از ای��ن خدم��ات س��ازمان های درمانی و 
بیمارستان ها راحت تر می توانند انواع داده های پزشکی 
را از طریق اینترنت و خدمات ابری به اشتراک گذاشته و 
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. این امر موجب 
می شود تا یافتن روش های درمانی برای مقابله با ویروس 

کرونا تسهیل شود.
در این س��رویس اب��ری برنامه های مبتن��ی بر هوش 
مصنوعی نیز در دسترس است تا پزش��کان به الگوهای 

مناسب درمانی نیز دست یابند.
به اشتراک گذاری سریع اطالعات و داده های پزشکی با 
توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا به یک ضرورت مبدل 
شده و بسیاری از شرکت های فناوری در تالش هستند با 
ارائه چنین خدماتی مقابله با این ویروس را تسهیل کنند. 
این امر باعث می شود تصویری یکپارچه و مشابه از ویروس 

کرونا به دست آید.
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مهندسان گوگل به تکنیکی مبتنی بر یادگیری ماشین دست یافته اند 
که فرایند طراح��ی معماری تراش��ه ها را در کمتر از 6 س��اعت به انجام 

می رساند.
آی تی من- در مقاله ای که به صورت مش��ترک از س��وی جف دین، 
مدیر هوش مصنوعی گوگل، محققان مرکز تحقیقات این شرکت و تیم 
زیرساخت و پیاده سازی تراشه گوگل منتشر شده، رویکردی مبتنی بر 
یادگیری ماشین معرفی شده که می تواند با یادگیری از تجربیات گذشته، 

معماری بهتری برای تراشه های کامپیوتری ارایه دهد.
مقاله مذکور مدعی است که این الگوریتم می تواند در کمتر از 6 ساعت 
طراحی نهایی را انجام دهد؛ در حالی که با روش های رایج، هفته ها طول 

می کشد که متخصصان به معماری مناسب برای تراشه ها دست بیابند.
البته این کار چندان هم جدید نیست. مهندسان گوگل در ماه مارس 
گذش��ته، مقاله دیگری را منتش��ر کرده  و در آن، تش��ریح کرده بودند 
reinforcement-( که چگونه با ب��ه کارگیری یادگی��ری تقویت��ی

learning( می توان جاگذاری اجزا و ترانزیستورها روی تراشه را بهینه 
کرد، به نحوی که موجب کارآیی بیشتر و مصرف انرژی کمتر شود. روش 
جدید طراحی معماری تراشه نیز بر اساس همان یادگیری تقویتی انجام 

شده است.
یادگیری تقویتی یکی از گرایش های یادگیری ماش��ینی است که از 
روانشناس��ی رفتارگرایی الهام می گیرد. این روش بر رفتارهایی تمرکز 

دارد که ماشین باید برای بیشینه کردن پاداشش انجام دهد.
اگر تکنیک مهندسان گوگل به صورت عمومی در دسترس قرار گیرد، 
استارتاپ هایی که منابع گس��ترده مالی ندارند نیز می توانند به طراحی 
تراش��ه های خود برای هوش مصنوعی یا س��ایر نیازمندی ها بپردازند. 

عالوه براین، این تکنیک می تواند به کوتاه ش��دن چرخه طراحی تراشه 
کمک کند و در نتیجه س��خت افزارها با سرعت بیشتری با نیازها قابلیت 

تطبیق بیابند.
جف دین سال گذشته در مصاحبه ای با ونچربیت گفته بود: هم اکنون 
در فرایند طراحی تراشه ها، ابزارهای طراحی ویژه ای به کار گرفته می شود 
که می تواند در چیدمان ترانزیستورها کمک کند؛ اما استفاده از این ابزار 
نیازمند افرادی برای جاگذاری ترانزیس��تورها و متخصصانی است که با 

این ابزارها کار کنند و بارها و بارها به سعی و خطا بپردازند.
وی اف��زوده ب��ود: فرایند رس��یدن از طراح��ی به قرارگرفت��ن واقعی 
ترانزیس��تورها در یک معم��اری دلخواه  روی تراش��ه و فای��ق آمدن بر 
محدودیت هایی مثل طول سیم کش��ی و قدرت موردنیاز و پروسه تولید 
چند هفته طول می کشد. وی در ادامه گفته بود: قطعا می توانیم یک مدل 
یادگیری ماشین داشته باشیم که انجام فرایند جاگذاری ترانزیستورها 
روی تراش��ه را فرابگی��رد. رویکرد این مهندس��ان، تهیه ی��ک گراف از 
گیت های منطقی، حافظه و س��ایر قطعات روی سطح تراشه، به گونه ای 
است که طراحی از نظر قدرت، کارآیی و اندازه بهینه باشد و در عین حال 

محدودیت های تراکم قطعات و مسیریابی را نیز لحاظ کند. 

رقابت مسنجر روم فیس بوک 
با اپلیکیشن زوم

فیس ب��وک از عرضه مجموع��ه ای از محص��والت تازه 
ویدئویی خبر داد که از جمله آنها می توان به مسنجر رومز 

اشاره کرد.
فارس- بهینه سازی مس��نجر رومز به کاربران امکان 
می دهد از نرم افزار یادشده به عنوان یک ابزار ویدئو کنفرانس 
استفاده کنند. این محصول شباهت های زیادی به نرم افزار 
زوم دارد و البته تالش شده برخی نقص های زوم در مسنجر 

رومز برطرف شود.
مس��نجر رومز به کاربران امکان می دهد تا با ایجاد روم 
یا اتاق در مسنجر فیس بوک یا خود این شبکه اجتماعی 
هر فردی را برای تب��ادل نظر دعوت کنن��د. این خدمات 
برای همه افراد صرف نظر از استفاده از حساب فیس بوک 
یا غیر از آن در دس��ترس اس��ت. حداکثر تعداد افراد یک 
 روم یا ات��اق 50 نفر خواهد بود و ب��رای گفتگو محدودیت 

زمانی وجود ندارد.
در فض��ای این اتاق ها دسترس��ی به فیده��ای خبری، 
اطالعات دیگر گروه ه��ا و برنامه ریزی ب��رای رویدادهای 
مختلف ممکن اس��ت. همچنین می توان برای خصوصی 
س��ازی این اتاق ها اقدام ک��رد و لینک های خ��اص آن ها 
را تنها ب��رای دوس��تان ارس��ال ک��رد. البته بای��د توجه 
داش��ت که داده های ای��ن اتاق ها رمزگذاری نمی ش��وند 
 و ل��ذا کارب��ران بای��د در زم��ان اس��تفاده از آنه��ا دقت

 کنند.

لجبازی اوبر تحویل غذا به
 بی خانمان های آمریکا را دشوار کرد

اختالف نظر مالی شرکت تاکسی اینترنتی اوبر با مقامات 
 Uber محلی در سان فرانسیس��کو باعث توقف خدمات

Eats برای تحویل غذا به افراد کم درآمد در این شهر شد.
مهر- اوبر به ساکنان محله تریژر آیلند سان فرانسیسکو 
هشدار داده که دیگر وعده های غذایی را به ساکنان کم درآمد 
این منطقه که به علت شیوع ویروس کرونا در خانه های خود 
گرفتار شده اند، تحویل نمی دهد. علت این امر تغییر قوانین 
شهر سان فرانسیسکو اعالم شده که بخش زیادی از بار مالی 
تهیه و طبخ غذا و استفاده از ناوگان اوبر را بر دوش خود این 

شرکت می گذارد.
اوبر می گوی��د تغییرات جدی��د باعث می ش��ود تا این 
شرکت قادر به پوشش هزینه های عملیاتی این کار نباشد. 
در مقابل مت هانی از مقامات محلی س��ان فرانسیس��کو 
از رویکرد اوبر انتقاد ک��رده و این ش��رکت را به لجبازی و 
انتقام گیری متهم کرده اس��ت. وی همچنین با ارس��ال 
 پیامی  در توئیتر رفتار اوبر را ظالمانه و نفرت انگیز توصیف

 کرده است.
اوبر در واکنش به اعتراض ها از مردم خواس��ته اعضای 
مجالس قانون گذاری محلی را تشویق به تغییر قوانینی کنند 

که به ضرر شرکت های فناوری است.
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جایزه ۵۰ هزار دالری برای هک ماهواره آمریکایی
رویداد

نیروی هوایی آمریکا به دنبال برگزاری مسابقه ای است 
که در آن شرکت کنندگان باید کنترل ماهواره ای واقعی 
در مدار زمین را در دست بگیرند؛ 3 برنده اول این مسابقه 
به ترتیب مبلغ 50 هزار دالر، 30 هزار دالر و 20 هزار دالر 

دریافت می کنند.
تسنیم- نیروی هوایی آمریکا از برگزاری مسابقه ای 
خبر داد که در آن، به هکری که بتواند به ماهواره های در 
حال گردش در فضا، نفوذ کرده و کنترل آن را در اختیار 

بگیرد، مبلغ 50 هزار دالر را به عنوان جایزه اعطا کند.
به گفته این سازمان مرحله مقدماتی این مسابقه اواخر 
ماه مه 2020 برگزار می ش��ود و فینال این رقابت  در ماه 

اوت، زمانی که کنفرانس DEF CON برگزار می شود، 
تعیین شده است.

در حال حاضر امکان ثبت نام ش��رکت کنندگان این 
مسابقه در سایت Hack-A-Sat وجود دارد؛ تیم هایی 
مجاز به شرکت هستند که توانایی هک یک فضاپیما را 

داشته باشند.
مرحله مقدماتی از 22 ماه مه آغاز می شود و 48 ساعت 
به طول خواهد انجامید؛ در طی آن تیم های پذیرفته شده 
وظایفی را دریاف��ت کرده، آنها را ح��ل می کنند و موارد 
جدیدی را دریافت می کنند؛ براساس نتایج این مرحله، 

هشت تیم برای حضور در فینال انتخاب می  شوند.

فینال در ماه اوت و در دو مرحله برگزار می ش��ود؛ در 
مرحله اول، تیم ها باید یک فضاپیم��ا را روی زمین هک 
کنند و در مرحله دوم، کنترل ماهواره  واقعی ای را که در 
مدار زمین قرار دارد، باید در دس��ت بگیرند؛ باید مراحل 
هک و در دس��ت گرفتن ماهواره در ی��ک مقاله توضیح 

داده شود.
سه برنده اول این مسابقه به ترتیب مبلغ 50 هزار دالر، 

30 هزار دالر و 20 هزار دالر دریافت می کنند.
پیشتر نیز ارتش آمریکا در سال 2016، مسابقه مشابهی 
را برگزار کرد و تیم »هک پنتاگون« در آن مسابقه در رده 

نخست قرار گرفت.

ش��رکت چین��ی »ای هان��گ« از برنام��ه ری��زی ب��رای س��اخت 
 یک ترمین��ال جهانگ��ردی ب��ه منظ��ور پ��رواز تاکس��ی های هوایی

 خبر داد.
مهر- ش��رکت »ای هانگ« قباًل از پرواز قریب الوقوع تاکس��ی های 
هوایی خود در شهر سویل اسپانیا خبر داده بود و حاال به دنبال تأسیس 

یک ترمینال تاکسی هوایی در شهر هنژو در استان کوانگچی چین است.
ای هانگ وعده داده که ساخت و تکمیل ترمینال خود را تا قبل از پایان 

سال 2020 به سرانجام می رساند. در صورت عملی شدن این وعده این 
شرکت از تمامی رقبای خود در داخل و خارج از چین جلو خواهد افتاد.

ترمینال تاکس��ی های پرنده ای هانگ که قرار اس��ت »ای پورت« نام 
بگیرد در سه طبقه احداث می ش��ود و حدود 2500 متر مربع مساحت 
خواهد داش��ت. طبقه اول و دوم مربوط به بخش ه��ای پذیرش و انتظار 
مس��افران و طبقه س��وم مربوط ب��ه ورود و خروج تاکس��ی های پرنده 
اس��ت. همچنین چهار محوطه نشست و برخاس��ت برای تاکسی های 

 پرن��ده در نظر گرفته ش��ده ک��ه همگی بر روی س��قف ای��ن ترمینال
 قرار دارند.

ای هانگ در حال تولید بیست تاکسی پرنده خودران با ظرفیت حمل دو 
نفر است. تاکسی های ای هانگ 216 نام دارند و دارای هشت بازو هستند 
که روی هر یک دو ملخ نصب شده است. سرعت این تاکسی ها به حداکثر 
130 کیلومتر در ساعت می رسد. این تاکسی ها با هر بار شارژ می توانند 

حدود 20 دقیقه پرواز کنند.

ساخت ترمینال تاکسی های پرنده در چین
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