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اگــر تــا حــاال بــه فکــر طراحــی آرمــی بــرای کســب و 
کار خــود افتــاده باشــید، بــدون شــک می دانیــد کــه 
طراحــی آرم یــا همــان لوگــو نیاز منــد عالقــه، توجــه، 
ــش  ــه و دان ــن و تجرب ــال ها تمری ــی، س ــوش ذوق خ
بســیار در حوزه هــای متفــاوت ماننــد گرافیــک، هنــر 
ــور  ــه ط ــد را ب ــن فرآین ــوان ای ــا بت ــت ت ــه اس و رایان
 Logojoy مطلــوب بــه انجــام رســاند. ســرویس
ــرای موضــوع طراحــی آرم و لوگــو راه حــل جالبــی  ب
دارد. ایــن ســرویس هــوش مصنوعــی را بــه خدمــت 
ــی در  ــوش مصنوع ــوان ه ــازی ت ــا آزاد س ــه و ب گرفت
ــه کارگیــری توانایی هــای یادگیــری ماشــین  ــار ب کن
شــما را قــادر می ســازد تــا بتوانیــد در مســیر طراحــی 
ــا آرم بــه نتیجــه قابــل قبولــی  و پیاده ســازی لوگــو ی
ــرد  ــد ک ــب را Techcrunch تاکی ــن مطل ــید. ای برس
ــان  ــاده و آس ــام کار س ــل انج ــه مراح ــت ک و نوش
ــا کاربــر  هــم هســت. بــرای ایــن کار کافــی اســت ت
ــد. ســپس  ــام شــرکت خــود را در ســرویس وارد کن ن
ــراه  ــه هم ــه اش را ب ــورد عالق ــای م ــد آیکن ه بای

رنگ هایــی را کــه دوســت دارد، بــرای ســرویس 
ــان  ــرویس فرم ــه س ــت ب ــد و در نهای ــخص کن مش
ــه ســرویس کمــی مشــغول  دهــد. بعــد از ایــن مرحل
ــر  ــه کارب ــی را ب ــی لوگو های ــدت کوتاه ــده و در م ش
ــه  ــت ک ــر اس ــت کارب ــاال نوب ــد. ح ــش می ده نمای
بایــد در بیــن آن هــا برخــی را انتخــاب کنــد. ســپس 
بیشــتر  لوگو هــای  دکمــه  روی  می توانــد  کاربــر 
 Logojoy ــرویس ــه س ــن مرحل ــد و در ای ــک کن کلی
دوبــاره کمــی مشــغول می شــود و مدتــی بعــد 
ــد  ــن رون ــد. ای ــش می ده ــد را نمای ــای جدی لوگو ه
ــا خســته  ــر ی ــا کارب ــد ت ــدا مــی کن ــدر ادامــه پی آن ق
شــود یــا لوگــوی مــورد عالقــه اش را انتخــاب کنــد. 
ــو  ــاب لوگ ــد انتخ ــزارش Techcrunch فرآین ــه گ ب
بینهایــت لذتبخــش اســت. تــازه آن لحظــه کــه کاربــر 
 Logojoy انتخــاب خــود را مشــخص کنــد، ســرویس
ــا آن  ــوز ب ــرده و هن ــا نک ــش ره ــا انتخاب ــر را ب کارب
لوگــوی انتخــاب شــده کارش تمــام نشــده اســت. در 
ــد  ــان می ده ــر نش ــه کارب ــه Logojoy ب ــن مرحل ای

روی  وی،  توســط  شــده  انتخــاب  لوگــوی  کــه 
ــه  ــف چگون ــای مختل ــات و فضا ه ــای اعالن تابلو ه
ماهیــت و شــخصیت شــرکت وی را نشــان می دهــد. 
زمانــی کــه کاربــر بــه انتخــاب نهایــی خــود می رســد 
ــرویس را  ــط س ــده توس ــی ش ــوی طراح ــد لوگ بای
ــن کار کافــی اســت روی دکمــه ای  ــرای ای بخــرد. ب
کــه عنــوان Buy Now را دارد، کلیــک کنــد. هزینــه 
ــده،  ــی ش ــوی طراح ــتفاده از لوگ ــاز اس ــد امتی خری
ــه  ــن هزین ــاید ای ــت. ش ــده اس ــن ش 65 دالر تعیی
 Techcrunch ــه اذعــان ــا ب ــاد باشــد ام ــه نظــر زی ب
خروجــی حاصــل شــده کــه توســط ماشــین طراحــی 
کــه  می باشــد  نتایجــی  از  بهتــر  گا هــا  شــده 
 توســط برخــی از وب ســایت ها از جملــه Fiverr و

 99Designs کــه بــه وســیله طراحــان انســانی تولیــد 

ــی  ــن ســرویس اینترنت شــده اســت. طراحی هــای ای
اگــر  دارد،  قــرار   logojoy.com نشــانی  در  کــه 
بــرای شــما مناســب نباشــد، بــدون شــک می توانــد 
ایده هــای جالبــی را در ذهــن یــک طــراح ایجــاد کند.

جبران با چه قیمتی؟
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، با اصالح مصوبه پیشین 
خود، محاسبه کارکرد مکالمات تلفن ثابت به موبایل را برمبنای 
نیم دقیقه تصویب کرد. این خبری بود که شنبه همین هفته 
مهر نقل کرد. به گزارش مهر، براساس مصوبه قبلی، محاسبه 
مکالمات تلفن ثابت داخل  کارکرد مشترکان برای تمامی 
استانی براساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به باال گرد 
و معادل یک دقیقه محسوب می شد که با اصالحیه اخیر عبارت 
«برای کسری از دقیقه به باال گرد و معادل یک دقیقه محسوب 
می شد» حذف شده است. در همین حال محاسبه کارکرد 
مشترکان برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی 
و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام و برای کارکرد های 
زیر 30 ثانیه به باال، به نیم دقیقه گرد و محاسبه می شد که 

هم اکنون نیز این مصوبه به شکل «براساس زمان های نیم 
دقیقه ای» اصالح شده است. با پیشرفت حوزه های ارتباطی و 
همه گیر شدن تلفن های همراه، طرفداران تلفن ثابت ریزش 
داشته است. عالوه بر این عملکرد مخابرات در واگذاری امتیاز 
خطوط جدید تلفن ثابت خود عاملی شد که مشترکان راه های 
به  را  خود  ثابت  تلفن  نهایت  در  و  زده  محک  را  جایگزین 
فراموشی بسپارند. هر چند تلفن ثابت حوزه های ارزش افزوده 
متنوعی مانند ADSL هم دارد اما مخابرات در موضوع جذب 
مشتری ADLS هم نتوانست چندان موفق عمل کند. حاال 
این طور به نظر می رسد که با افزایش تعرفه ها از هزینه ثبت نام 
تلفنثابت گرفته تا تعرفه مکالمات، مخابرات در تالش است 

کمکاری خود را با استفاده از افزایش نرخ خدمات، جبران کند.

برای طراحی لوگو یک بازی به راه بیندازید

هوش مصنوعی را دست کم نگیرید

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

شمعدانی ها
با قوانین و آیین نامه های اجرایی معلولین آشنا شوید

به مناسبت روز جهانی معلوالن، اولین لینکدونی این هفته را به این عزیزان اختصاص داده ایم. 
وب سایت شمعدانی به عنوان پایگاه اینترنتی معلوالن ایران حاوی بخش ها و قسمت های 
متنوعی می باشد. در این وب سایت از جدیدترین اخبار معلولین و اخبار کنوانسیون معلولین 
علمی،  اجتماعی،  زمینه های  در  مرتبط  مصاحبه های  و  ها  مقاله  گزارش ها،  شده،  مطلع 
و  بین المللی  و  ملی  قوانین  با  آشنایی  ضمن  و  کرده  مطالعه  را  ورزشی  و  هنری  فرهنگی، 
آیین نامه های اجرایی معلوالن، بزرگان توانبخشی ایرانی را خواهید شناخت. همچنین این 
وب سایت شامل بخش های دیگری نیز می باشد که از آن جمله می توان به سایت ورزش 
www.shamdani.com شمعدانی، تاالر اندیشه و ساخت اپلیکیشن اشاره کرد. 

مختص جوانان
از بخش های متنوع و مختلف بهره مند شوید

جوان  یک  سایت  وب  در  دارد.  اختصاص  جوانان  به  لینکدونی  هفته  این  بعدی  پیشنهاد 
شما می توانید از بخش های مختلف و متنوع این وب سایت بهره مند شوید. از بخش های 
مختلف این وب سایت می توان به تکنولوژی، دانشگاه، زندگی، آداب و رسوم، دلنوشته، 
وبالگستان  سایت،  معرفی  جامع،  بررسی  گوناگون،  پرس،  ورد  فیلم،  عکاسی،  شغل، 
فارسی، بورس و کتاب اشاره کرد. همچنین در این وب سایت اختصاصی، جوانان قادر 
خواهند بود نوشته های تازه را مطالعه کرده و یا از آرشیو ماهانه سایت مطلب مورد نظر 
خود را پیدا کنند. همچنین یادداشت هایی که در سایت وجود دارند در قالب محبوبترین و 
www.1javan.com تازه ترین مطالب طبقه بندی شده اند. 

مقاالت حقوقی
به نمونه آزمون های حقوقی دسترسی پیدا کنید

سومین لینکدونی این هفته به علم حقوق مربوط می شود. وب سایت حق گستر به عنوان 
پایگاه تخصصی نشر مقاالت حقوقی شامل بخش های مختلفی همچون بانک قوانین، 
این  در  می شود.  حقوقی  آزمون های  و  حقوقی  آموزه های  جزوه ها،  بانک  مقاله،  ثبت 
وب سایت تخصصی می توانید ضمن اطالع از آخرین اخبار حقوقی، به مطالعه مقاالت 
مختلفی با موضوعاتی نظیر، حقوق ثبت، حقوق بیمه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، 
حقوق و دنیای مجازی، جزا و جرم شناسی و... بپردازید. ضمن این که قادر خواهید بود از 
نرم افزار های حقوقی بهره مند شده، بزرگان حقوق ایران و جهان را شناخته و با قانون 
www.haghgostar.ir اساسی کشور های مختلف آشنا شوید. 

فرهنگ انقالبی
با مصوبت شورای عالی انقالب فرهنگی آشنا شوید

به مناسبت فرا رسیدن سالروز شورای عالی انقالب فرهنگی، آخرین سایتی که این هفته 
به شما معرفی خواهیم کرد، وب سایت شورای عالی انقالب فرهنگی می باشد. در این وب 
سایت فرهنگی شما ضمن اطالع از آخرین و جدیدترین اخبار فرهنگی کشور، با مصوبات این 
شورای فرهنگی آشنا می شوید. همچنین در این سایت می توانید عناوین برگزیده خبر های 
فرهنگی را دنبال کرده و به مطالعه یادداشت ها و گزارش های موجود درسایت بپردازید. از 
دیگر بخش های این وب سایت می توان به پربیننده ترین اخبار، پرونده های ویژه، گفت وگو، 
www.sccr.ir سایر رسانه ها، انتشارات، چند رسانه ای و... اشاره کرد. 


