ٔ
ٔ
«شبکه پولی چین» قصد دارد فهرستی از پنجاه
رسانه
شرکت برتر فعال در هوش مصنوعی چین ،که نشانی
فزاینده هوش مصنوعی در این کشور است،
ٔ
از توانایی
فراهم کند.

این مقاله ترجمهای است از
"https://www.chinamoneynetwork.com/2018/06/12/china-money-networkto-compile-china-ai-top-50-shedding-light-on-chinas-rising-ai-power",
LI DONGMEI.
ٔ
ترجمه محمدرضا بهاری
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۴/۱۰ :
درباره مقاالت وبگاه ٔمو ٔ
ٔ
سسه کارآفرینان و نوابغ سعیدی
نوآوری و کارآفرینی و حمایت از نخبگان و صاحبان فکرهای بکر در تحقق بخشیدن به
ایدههای ارزشمند آنان -که مأموریت اصلی «مؤسسه» است -خواه ناخواه به عرصههایی
مدیریت کسب و کار وصل میشود .مطالعه برای رسیدن به این اهداف مستلزم
مثل
ِ
آشنایی هر چه بیشتر با مفاهیم مرتبطی مثل رقابت ،کارآیی ،راهبرد ،مسئولیت ،مخاطره،
و بهرهوری است.
به همین منظور است که ما مقاالتی اعم از تحلیلی یا کاربردی ،از منابع معتبر ،در این وبگاه
ٔ
چکیده تجارب صاحبنظران و دستاندرکاران این امور را در اختیار مخاطبان
میآوریم تا
عالقهمند قرار بگیرد.
در آینده منتظر دریافت مقاالت مناسب -تألیف یا ترجمه -از مخاطبانمان خواهیم بود.
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ٔ
ٔ
«شبکه پولی چین» قصد دارد فهرستی از پنجاه
رسانه
شرکت برتر فعال در هوش مصنوعی چین ،که نشانی
فزاینده هوش مصنوعی در این کشور است،
ٔ
از توانایی
فراهم کند.
فهرست پنجاه شرکت برتر هوش مصنوعی در چین ،و گزارش راهبری فکری آنها ،نوری به صنعت هوش مصنوعی پیش
ٔ
رونده این کشور خواهد تاباند.
ٔ
ٔ
رسانه سرمایهگذاری و فناوری و شرکت دادهپردازی چینی مستقر در هنگ کنگ و پکن ،امروز
«شبکه پولی چین» ،یک
کارزاری برای ٔ
ٔ
فزاینده هوش مصنوعی
تهیه فهرستی از پنجاه شرکت پیشروی هوش مصنوعی ( )AIآغاز کرد تا معرف توانایی
در چین باشد.
ٔ
ساالنه «گفت و گوهای قهرمانان جدید اقتصاد جهانی»
این فهرست – که پنجاه شرکت برتر  AIنامیده میشود – در گردهمایی
که از ۲۸تا  ۳۰شهریور ۱۸ /تا  ۲۰سپتامبر در حضور مقامات عالی ٔ
رتبه دولت ،رهبران متنفذ کسب و کار ،و سازمانهای رسانهای
بینالمللی برگزار میشود منتشر خواهد شد.
ٔ
ٔ
«شبکه پولی روزآمد چین ،فناوری و صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر چین
«شبکه پولی چین» میگوید:
نینا شیانگ مؤسس
ٔ
را دنبال میکند و برای همه مخاطبان بینالمللی ما و داده برای آن نهادی فراهم میکند که به زودی ممکن است مرکز
ٔ
توسعه فناوری در جهان باشد .در چین ،علی رغم رشد چشمگیر ،هنوز جای پژوهش منسجم و
سرمایهگذاری خطرپذیر و
دادههای آن در مورد مهمترین بخشهای فناوری خالی است .ما این گاف اطالعاتی را از طریق بازدید از سازمانهای اداری
و کارخانههای این شرکتها پر خواهیم کرد ،با مؤسسان و کارکنان شرکتها به گفت و گو خواهیم پرداخت ،و همچنین
دادههایی را که خودمان طیسالها در این صنعت گرد آوردهایم استخراج خواهیم کرد.
«شبکه پولی چین» از ٔ
ٔ
همه شرکتهای هوش مصنوعی چین دعوت میکند در بررسی انحصاری برخط ما شرکت کنند
بنابراین،
تا جایشان در این فهرست معتبر محفوظ بماند .شرکتها میتوانند با کلیک کردن روی لینک زیر در مدتی حدود ده دقیقه به
پرسشهای ارزیابی ما پاسخ بدهند nominations-50-https://www.chinamoneynetwork.com/china-ai-top :مهلت
پرسشنامه برخط  ۲۲تیرماه ٔ ۱۲ /۱۳۹۷
ٔ
ژوئیه  ۲۰۱۸است.
پاسخگویی به این
ٔ
هسته اصلی ،تحقیق و توسعه ،مبانی کسب و کار ،توانایی گروهی و
سنجش شرکتها بر مبنای عواملی مثل فناوری
ٔ
برنامههای تجاری آنها انجام خواهد شد .گروه پژوهشی شبکه پولی چین سپس جلسات پیآیند و مصاحبه برای تأیید
ٔ
شبکه
نکتهها و کسب اطالعات بیشتر از گروههای مدیریتی برگزار خواهد کرد .تاویت مک ماهون ،یکی از مؤسسان و مدیران

پولی چین میگوید« :تردید ندارم که فهرست پنجاه شرکت برتر  AIدر چین فهرست مرجعی برای سال  ۲۰۱۸در مهمترین
بخش دومین اقتصاد جهانی خواهد شد.

ٔ 4مو ٔ
سسه کارآفرینان و نوابغ سعیدی

در این بررسیها ،شرکت  AIبه عنوان کسب و کاری تعریف میشود که بخش مهمی از پژوهشها و منابع توسعهای یا بخش
مهمی از خدمات و محصوالتش به فناوری هوش مصنوعی اختصاص دارد .همچنین ،در این بررسیها ،به شرکتی چینی
ٔ
عمده فعالیتهایش در سرزمین اصلی چین انجام بگیرد ،یا اگر بیش از  ۷۵درصد مؤسسان شرکت
گفته میشود که بخش
شهروندان چین باشند.

