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اهدای جوایز ویژه پادیوم به استارتاپهای
شرکتکننده در الکام استارز
t

ابتدای بهمنماه امسال ،الکام استارز ششم به صورت مجازی
برگزار شد .به دلیل همهگیری کرونا ،نمایشگاه الکامپ برگزار
نشد ،اما به لطف دستاندرکاران و فعاالن این حوزه ،الکام استارز و
برنامه الکام پیچ به صورت مجازی برنامه خود را ادامه داد .دهها تیم
از سراسر کشور در این برنامه حضور یافتند و برنامههای خود را ارائه
کردند.
پادیوم ،به عنوان حامی برنامه الکام استارز ،امسال نیز مشابه سال
گذشته برنامه ویژهای برای استارتاپها در نظر گرفت .پادیوم عالوه بر
حضور به عنوان داور برنامه 2 ،جایزه به ارزش  80میلیون ریال برای دو
استارتاپ منتخب ـ با معیارهای کمی متفاوت ـ در نظر گرفت .این جوایز
عبارتند از:
•جایزه نگاه پلتفرمی :این جایزه به تیمی تعلق میگیرد که ارزشی
عمیق با رویکرد پلتفرمی خلق کند و هزینه تبادل میان طرفین
پلتفرم را به طور ملموسی کاهش دهد .امسال ،این جایزه به
پلتفرم باگبانتی «راورو» تعلق گرفت .این پلتفرم کمک میکند
تا هکرها بتوانند با شناسایی آسیبپذیریهای امنیتی شرکتها،
ب کنند .شرکتها نیز میتوانند در محیطی امن ،به
درآمد کس 

#اخبار_جهان

سادگی از مشکالت امنیتی خود آگاه شوند .در این میان ،پلتفرم
راورو تمهیدات فراوانی را برای اطمینانبخشی به طرفین پلتفرم خود
در نظر گرفته است.
•جایزه APIپذیری کسبوکار :این جایزه به تیمی تعلق میگیرد که از
APIها در سطحی فراتر از زیرساخت فنی و به عنوان یک «ستون»
کسبوکاری استفاده کرده باشد .پلتفرم خشکشویی آنالین
«پاکلین» امسال برنده این جایزه بود .پاکلین به کمک APIها،
در هنگام پیک سفارشها ،بخشی از بار لجستیک خود را به سایر
شرکتها واگذار میکند و در مواقع مازاد ظرفیت ،از طریق APIهای
ثبت سفارش ،به دیگر کسبوکارهای خدماتی اجازه میدهد تا از
ظرفیت پاکلین استفاده کنند.
نمایندگان این دو تیم روز چهارشنبه  29بهمنماه در کاف ه  ITفناپ حضور
یافتند و تندیس یادبود و جایزه نقدی خود را از دست عاطفه موفقی ،راهبر
کسبوکار پادیوم دریافت کردند .محمدامینکریمان شاددل مدیرعامل
راورو ،مرضیه لکزایی راهبر کسبوکار راورو و فاطمه نگاری معاون عملیات
و همبنیانگذار پاکلین در این مراسم حضور یافتند.
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همکاری مایکروسافت و اچپی برای ارسال
هوش مصنوعی به ایستگاه فضایی بینالمللی

دسترسی آفالین کارکنان صنایع خاص به
برنامههای مایکروسافت۳۶۵-

شرکتهای مایکروسافت و هیولت پاکارد (اچپی) برای ارسال هوش
مصنوعی با آخرین تکنولوژیهای محاسباتی و استفاده از ظرفیتهای
محاسبات ابری  ،Azureبا ایستگاه فضایی بینالمللی همکاری
میکنند.

معموال ً برای استفاده از برنامههای مایکروسافت و بهروزرسانی
م کاربران حداقل هر  ۳۰روز یک بار ،به اینترنت
آنها ،باید سیست 
متصل شود؛ بنابراین اگر سیستمی در این بازهی زمانی به اینترنت
متصل نشود ،توکن مجوز مورد نیاز برای فعالسازی این برنامهها
یافته یا

تمدید نخواهد شد و این برنامهها روی حالت عملکرد کاهش
 reduced functionalityقرار خواهند گرفت.

نسخه دوم کامپیوتر فضایی شرکت اچپی از طریق ناسا و ایستگاه
زمینی اچپی به پلتفرم  Azureمتصل خواهد شد .این کامپیوتر بر
اساس آخرین تکنولوژیهای سیستم همگرای اچپی و برای کار در
شرایط سخت مانند فضا ساخته شده است.

در حال حاضر  Azureدر حال ارزیابی امکان توسعهی مدلهای هوش
مصنوعی برای پشتیبانی از پیشرفتهای تحقیقاتی و فرصتهای جدید
مانند تحلیلهای مربوط به امکان رشد گیاه برای تولید غذا در فضا،
پیشبینی مدلهای هواشناسی طوفانهای خاکی برای برنامهریزی
ماموریتهای آینده در مریخ و تصویربرداری پزشکی از طریق
سونوگرافی برای بررسی وضعیت سالمت فضانوردان در ایستگاه
فضایی بینالمللی است.

به گفتهی دکتر فرناندز ،معمار سیستمهای پیشرفتهی همگرا در
اچپی ،هدف این همکاری سرعت بخشیدن به اکتشافات فضایی و
برطرف کردن نیازهای فضانوردان برای پردازش دادهها است .این
م عظیمی از داده بین ایستگاه
هوش مصنوعی امکان تبادل حج 
ت محاسبات ابری
فضایی بینالمللی و زمین را فراهم میکند و از قدر 
بهره میبرد.

مایکروسافت در یک پست بالگ اعالم کرد« :ما از این امر آگاهی
داریم که در حوزههایی مانند نفت و گاز ،تولید ،کشاورزی و
تحقیقات علمی ،برخی از کارکنان ،ماهها در محیطهای دورافتادهای
کار میکنند که در آن مناطق ،امکان اتصال به اینترنت وجود ندارد یا
دسترسی به اینترنت بسیار کم است».
به همین دلیل مایکروسافت ویژگی جدیدی را به برنامهی
مایکروسافت ۳۶۵-خود اضافه کرده است که به کارکنان کمک
میکند به صورت آفالین به تمام مجموعه نرمافزارهای این برنامه
مانند  Publisher ،PowerPoint ،Outlook ،OneNote ،Excelو
 Wordدسترسی داشته باشند.

کامپیوتر فضایی  )SBC-2( 2در روز دوم اسفند و همراه با پانزدهمین
ماموریت تامین تجهیزات ،به ایستگاه فضایی بینالمللی ارسال شده
است.

روزه در مایکروسافت ،هنوز هم به
در واقع محدودیت زمانی  ۳۰
قوت خود باقی است و مایکروسافت فقط برای کمک به مشکالت
برخی از صنایع خاص ،ویژگی جدید «دسترسی گستردهی آفالین»
خود را معرفی کرده است که به برنامههای مایکروسافت ۳۶۵-اجازه
م کاربران به اینترنت ،تا ۱۸۰
میدهد در صورت عدم اتصال سیست 
روز فعال باقی بمانند.
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 23میلیون دالر بودجه
برای اپلیکیشن موبایل آموزش ریاضی

ایران در رتبه سوم از نظر وضعیت نامناسب
جمعآوری اطالعات بیومتریک
پژوهشی توسط شرکت تحلیل تکنولوژی کامپرتک انگلستان درباره
جمعآوری اطالعات بیومتریک در بین  96کشور جهان انجام شد و
در روزهای اخیر این شرکت یک رتبهبندی در بین کشورهای مختلف
درباره این موضوع اعالم کرده است .در این رتبهبندی ایران پس
از چین و کاستاریکا ،از نظر وضعیت نامناسب جمعآوری دادههای
بیومتریک رتبه سوم را دارد .بر طبق بررسیهای این پژوهش ،ایران
جزو کشورهایی است که از فناوری تشخیص چهره با استفاده
از پایگاههای دادهای بیومتریک استفاده میکند اما محافظت از
این دادهها به درستی انجام نمیشود .طبق گزارش این شرکت،
نگرانی اصلی عدم وجود قانون واضح و مشخص برای محافظت از
دادههای شهروندان و چگونگی استفاده و دسترسی پیدا کردن به
آنها است.

 Photomathیک برنامه محبوب تلفن همراه است که به شما در
حل معادالت ریاضی کمک میکند .این اپلیکیشن به کمک شرکت
سرمایهگذاری  ،Menlo Venturesتوانسته است  23میلیون دالر
بودجه جمعآوری کند .از طریق این برنامه شما میتوانید دوربین
تلفن همراه خود را به سمت یک مسئله ریاضی نگه دارید تا نوشتار
تشخیص داده شود و سپس توضیح گامبهگام برای حل مسئله
برای شما نشان داده خواهد شد .ممکن است به نظر برسد که این
برنامه برای دانشجویان تنبل مناسب است ،اما تایپ یک معادلهی
ریاضی با استفاده از صفح ه کلید کار دشواری است .رمز موفقیت
ن بردن این فاصله بین دنیای
اپلیکیشن موبایل  ،Photomathاز بی 
فیزیکی و گوشیهای هوشمند است .در واقع این اپلیکیشن یک
ت شده) است و برای استفاده از آن
ن حساب ( ARواقعیت تقوی 
ماشی 
تنها کافی است قلمی به دست بگیرید و چیزی روی کاغذ بنویسید.
 Photomathتاکنون بیش از  ۲۲۰میلیون بار دانلود شده است.
بچهها به کمک آن زمان بیشتری را به مطالعه اختصاص میدهند
و بهراحتی میتوانند در منزل دست خود را باال برده و از معلم
کمک بخواهند .این اپلیکیشن رایگان است و کاربران میتوانند برای
دسترسی به تصاویر پویا و آموزشهای متحرک با پرداخت هزینهی
اختیاری از  Photomath Plusاستفاده کنند.

همهگیری ویروس کرونا باعث شده است که استفاده از اطالعات
بیومتریک و مجازی افزایش پیدا کند و همین امر باعث توجه به
وضعیت امنیت این اطالعات شده است .برای تعیین وضعیت
محافظت از دادهها در کشورهای مختلف ،هشت حوزهی کلی
بررسی شدند و  31امتیاز برای حوزههای مختلف در نظر گرفته شد.
نمرهی بیشتر به معنای وضعیت بهتر امنیت دادههای بیومتریک
بود .در مجموع ایران نمرهی  5از  31را در این مطالعه دریافت کرده
است.
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پادیوم ،یک بازارچه  APIو خدمات دیجیتال است که میکوشد با ارائه

شناسنامه

راستای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال ایران بردارد .این هفتهنامه

پست الکترونیکInfo@podium.ir :
تلفن تماس02189518989 :
نشانی :تهران ،پردیس ،پارک فناوری پردیس،
بلوار نوآوری  ،۱۲پالک ۱۲۳
کد پستی1654120840 :

خدمات و راهکارهای دیجیتال در محیطی شفاف و چابک ،گامی در
با هدف توسعه گفتمان دیجیتال و بانکداری باز منتشر میشود.
کلیه حقوق این خبرنامه متعلق به کسبوکار پادیوم است.
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