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گفته می شــود در بحــران مالی کــه صنعت فروش 
ساختمان آمریکا را در سال 200۹ زمین گیر کرد و باعث 
شد که خیلی از افراد نتوانند از پس برگرداندن وام های 
خود برآیند، یک صنعت بــه تنهایی در آمریکا در حال 
رشد بود و توانست در عین وجود بحران در بخش های 
زنجیره ای ســاختمان، شــغل و درآمد ایجاد کند. این 
صنعت همان چیزی است که در کشور ما از آن به عنوان 
فضای مجازی یاد می شود. عالوه بر این اگر به فهرست 
ثروتمندتریــن افراد در جهان نگاهی بیندازیم، می بینیم 
کــه این افراد در حوزه هــای مختلف فضای مجازی و 
فناوری اطالعات کارآفرینی کرده و مشــغول به کار و 
فعالیت هســتند. همچنین اگر نگاهی به با ارزش ترین 
شــرکت های جهان بیندازیم، باز هم این شرکت های 

مرتبــط با حوزه فضــای مجــازی و فناوری اطالعات 
هستند که در صدر می باشند. آیا باز هم می توان تهدید 
فضای مجازی را بیشتر از فرصت های آن قلمداد کرد؟ 
اگر منظــور برخی از افراد در نحوه اســتفاده از فضای 
مجازی و فناوری اطالعات اســت، نباید این صحبت ها 
به چربیدن تهدید فضای مجــازی به فرصت های آن 
تعبیر شود. گفتنی است وقتی از بیل گیتس، مدیرعامل 
اسبق شرکت چند ملیتی و بزرگ مایکروسافت و رئیس 
هیات مدیره فعلی این شــرکت، ســوال شد که چگونه 
فرزندانــش را در فضای مجازی این روزها تربیت کرده 
اســت، گفته که اجازه نداده فرزندانــش پیش از 13 یا 
14 ســالگی تلفن همراه داشته باشند. وی حوزه فضای 

مجازی را هیچگاه تهدید فرض نکرده است.

خیال در دســت گرفتن بازار هوش مصنوعی در آینده 
مدتی اســت که در ذهن برنامه ریزان شــرکت های 
بزرگ فناوری افتاده اســت. حتما شما هم نام هایی 
چون ســیری از شرکت اپل، الکســا از آمازون، هوم 
از گــوگل و  OpenAI از کارآفریــن معروف ایالن 
ماســک را شــنیده اید. البته این فهرست به همین 
نام هــا ختم نمی شــود و اعضــای بســیار دیگری 
هــم دارد. در بیــن تمام این ها الکســای آمازون از 
موقعیت خاصی برخوردار اســت چــرا که به عنوان 
اولیــن هوش مصنوعی مطرح شــد که ســخت افزار 
اختصاصی داشــت. الکســای آمازون حتی در حال 
آماده شــدن برای قرار گرفتن روی سخت افزارهای 
کم توان کوچک هم هســت. بــه نظر آمازون برای 
تسخیر بازار آینده هوش مصنوعی بیش از هر شرکت 
دیگری عجله دارد. حاال شــایعه شده که سخت افزار 
اصلی الکســای آمازون تغییرات زیادی خواهد کرد. 
 ،AFTnews به نقل از Techcrunch به گــزارش
سخت افزار اصلی الکسا که اکو نام دارد، قرار است به 

یک صفحه نمایش لمسی در کنار دوربین و بلندگو و 
میکروفون مجهز شود که به این ترتیب بتواند تعامل 
خــود را با کاربر اکو افزایش دهــد. تا زمان نگارش 
این مقاله، متاســفانه تنها تصویر افشــا شده توسط 
AFTnews بســیار ضعیف و در حد تصویرک های 

در   Techcrunch به گزارش  اســت.   thumbnail

همین تصویر دســتگاهی دیده می شود که شبیه به 
iMac نســل اول به همراه یــک صفحه نمایش در 

باالی آن است که در زیر آن اسپیکرهای الکسا دیده 
می شــود و در کنار همه این ها در باالی آن حفره ای 
دیده می شود که به نظر دوربین این دستگاه می باشد. 
 Wall Street تقریبا نزدیک به یکسال پیش بود که
گزارش داد که آمازون در حال کار روی نسخه بعدی 
اکو اســت که یک صفحه نمایش دارد و نام شوالیه یا 
Knight را قرار اســت روی آن قــرار دهند. در این 

اواخر گزارش هایی منتشر شده که این دستگاه  یک 
صفحه نمایش 7 اینچ دارد و اسپیکرهای آن به نسبت 
نسخه های قبلی با کیفیت تر شده و قرار است تا یک 

ماه دیگر معرفی شــود. هنوز مشخص نیست که این 
دستگاه از سیســتم عامل Fire OS )راه حل آمازون 
برای جایگزینی اندروید در تبلت ها(  اســتفاده می کند 
یا نه. با وجود صفحه نمایش، این دســتگاه می تواند 
اطالعات زیادی را در کنار درخواست های صوتی به 
شــما نمایش دهد. به نظر آمــازون باید تالش کند 
تا بتواند توســعه دهندگان را برای تولید محتوا روی 
پلتفورم جدیــد اکو متقاعد کند. قطعــا کاربران این 
Spo�  دســتگاه می خواهند ســرویس هایی را مانند

tify مرور کنند یا از وضعیت آب و هوا مطلع شــوند. 
معرفی دســتگاه جدید اگر با توصیف هایی که از آن 
می رود و جزئیاتی که در تصاویر افشــا شده آن دیده 
می شود، بدون شک باعث باال بردن موقعیت آمازون 
در بیــن رقبایش در حوزه هوش مصنوعی می شــود. 
گفتنی اســت که اپــل هم در حــال کار روی یک 
اســپیکر هوش مصنوعی بی نظیر است و قرار شده در 
 iOS 11 خــود برای WWDC ژوئــن در کنفرانس

نسخه ارتقا یافته ای از Siri معرفی کند.

فضای مجازی؛ تهدید یا فرصت؟
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

آمازون احتماال نسخه بعدی اکو را تا پایان همین ماه معرفی می کند

احتماال یک شوالیه در راه است

جمعیت سرخ
با خدمات سازمان هالل احمر بیشتر آشنا شوید

با توجه به بالیای طبیعی زیادی که در کشور ما اتفاق می افتد و لزوم وجود جمعیت هالل 
احمر ، اولین لینکدونی این هفته را به وب ســایت جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
اختصاص داده ایم . وب سایت این سازمان شامل بخش های مختلفی همچون درمانگاه ، 
داروخانه ، مرکز واکسیناسیون ، توانبخشی ، مرکز علمی کاربردی و ... می شود . همچنین 
در این وب سایت می توانید از آخرین اخبار مرتبط با این سازمان مطلع از نشریه پیام هالل 
بهره مند شده و از گالری تصاویر سایت دیدن کنید. معرفی معاونت های مختلف سازمان ، 
آشنایی با شعب استانی ، آرشیو صوتی ، پوسترهای آموزشی و اینفوگرافی آموزشی از دیگر 

بخش های این وب سایت می باشد .
www.rcs�khr.ir

اپلیکیشن و بازی
از آرشیو جدیدترین نرم افزارها و بازی ها بهره مند شوید

لینکدونی بعدی این هفته به یک وب ســایت دربــاره نرم  افزار و بازی های رایانه ای 
اختصاص دارد . وب سایت جوان موبایل از بخش های مختلفی مانند اندروید ، موزیک و 
کتابخانه تشکیل شده است . در بخش اندروید می توانید بازی ها و نرم  افزارهای اندرویدی 
را دانلود کرده ، از بازی های پیشنهادی وب سایت بهره  مند شده و جدیدترین بازی ها 
را دریافت کنید. همچنین در این وب سایت ضمن اینکه لیستی از اپ های ضروری برای 
دانلود وجود دارد ، قادر هستید با آخرین نرم  افزارها آشنا شده و مهم ترین نرم افزارهای 
فارســی را دانلود نمایید . از دیگر بخش های این وب سایت می توان به آموزش های 
اندرویــدی ، کتابخانــه اندروید ، بازی هــای برتر و نرم  افزارهای برتر اشــاره کرد .
www.javanmobile.com

شاهنامه شناسی
مقاالت پژوهشی پیرامون شخصیت فردوسی را مطالعه کنید

پیشــنهاد سوم این هفته درباره فردوســی ، شاعر بلند آوازه خراسانی می باشد . در قطب 
علمی فردوســی و شــاهنامه می توانید با کتب مرتبط با شاهنامه فردوسی آشنا شده ، از 
زمان و مکان کنفرانس های داخلی و خارجی فردوسی شناسی مطلع شده و گزارش های 
مرتبــط را مطالعه کنید. همچنین در این وب ســایت ، مقــاالت ، کتاب ها ، خبرنامه و 
مجموعه مقاالت همایش ها در اختیار شما خواهد بود . از دیگر قسمت های این وب سایت 
فرهنگی آموزشی می توان به اخبار ، اطالعیه ها ، تازه های نشر ، تفاهم نامه ها ، دوره های 

پسادکتری، طرح های پژوهشی ، همایش ها و سخنرانی ها اشاره کرد .
www.cef.um.ac.ir

ورزش بدنسازی
راه های رسیدن به الغری و کاهش وزن را بشناسید

آخرین وب ســایتی که این هفته به شــما معرفی خواهیم کرد ، درباره ورزش بدنسازی 
می باشد . در این وب سایت شما می توانید با جدیدترین دستگاه های بدنسازی آشنا شده 
و انواع مکمل های بدنسازی را بشناسید . همچنین قادر هستید از مشاوره های سایت در 
زمینه هایی همچون تجهیز باشــگاه ، بدنســازی و مکمل ها بهره مند شده و مجله های 
مرتبط را دانلود نمایید . دریافت برنامه آنالین تمرین ، تغذیه و مکمل ، ویدیو کلیپ های 
متنوع بدنسازی ، مصاحبه با کارشناسان این ورزش ، آموزش مدیران ، مربیان و آموزش 
ورزشــکاران ، اخبار مهم بدنســازی ، الغری و کاهش وزن ، مدیریــت و بازاریابی در 

بدنسازی و مقاالت التین دیگر بخش های این وب سایت را تشکیل می دهند .
www.bodyfull.ir


