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هفتـه گذشـته Techcrunch خبر داد که اینسـتاگرام 
قصـد  کـه  کـرده  راه انـدازی  و  معرفـی  را  سیسـتمی 
و  بـد  توهین آمیـز،  نظـرات  آن  از  اسـتفاده  بـا  دارد 
آزار دهنـده را شناسـایی کـرده و کاری کنـد کـه هیچ 
کاربـری نتوانـد آن هـا را ببینـد. ایـن سیسـتم جدیـد 
مبتنـی بر فنـاوری اسـت کـه DeepText نـام دارد و 
فیس بـوک و اینسـتاگرام از آن بـرای تفسـیر کلمـات 
انسـان  توسـط  شـده  تولیـد  متـون  در  رفتـه  کار  بـه 
حقیقـت  در   DeepText فنـاوری می کننـد.  اسـتفاده 
موتـوری بـرای طبقه بنـدی متون اسـت که بـه رایانه 
ایـن امـکان را می دهـد تـا بتوانـد بـه منظـور مبـارزه 
بـا اسـپم، کلمـات رد و بـدل شـده بیـن انسـان ها را 
تفسـیر کنـد. بر اسـاس گزارشـی کـه پایـگاه خبـری 
Wired ابتـدا منتشـر کـرده بود، سیسـتم اینسـتاگرام 

بـه پیـروی از تجربـه موفـق اسـتفاده از شـبکه های 
شـد،  انجـام  گذشـته  سـال  اکتبـر  در  کـه  اجتماعـی 
توانسـته تجربـه خوبـی در راه مبـارزه با اسـپم کسـب 
انسـانی  ورودی هـای  بـا  ابتـدا  سیسـتم  ایـن  کنـد. 

آمـوزش داده شـده اسـت. ایـن ورودی هـا اسـپم ها را 
مشـخص می کردنـد. تیـم اینسـتاگرام از نتیجـه کلی 
بـه وجود آمـده راضـی بود امـا هیچـگاه نگفته اسـت 
کـه در مقابـل روش هـای گذشـته مقابلـه بـا اسـپم، 
شـیوه عملکـرد سیسـتم جدیـد چقـدر توانسـته موثـر 
سیسـتم  کـه  موفقیت هایـی  بر اسـاس  شـود.  واقـع 
داشـت  قصـد  آن  توسـعه  تیـم  کـرد،  کسـب  جدیـد 
شـرایط را بـرای ایـن سیسـتم باز هـم سـخت تر کند 
سیسـتم  تـا  می خواسـتند  آن هـا  ترتیـب  ایـن  بـه  و 
جدیدشـان بتوانـد نظـرات آمیخته بـا نفرت، همـراه با 
اذیـت و آزار دیگـران را هـم تشـخیص دهـد. اگـر بـا 
اینترنـت آشـنا باشـید، می دانید کـه اینترنـت می تواند 
بـدون آن کـه تاثیـرش بر روابـط درنظـر گرفته شـود، 
سـوء  مـورد  پرخاشـگرانه،  لفاظی هـای  در  چگونـه 
اسـتفاده قـرار بگیـرد. در گـزارش Wired آمـده کـه 
را  آن  جدیـد  سیسـتم  توسـعه  تیـم  موضـوع  همیـن 
بـه  منفـی  نظـرات  مجموعـه  یـک  دادن  به وسـیله 
در  را  آموزش هـا  آن  و  داده  آمـوزش   DeepText

گروه هـای نژادپرسـتانه، همـراه بـا تمسـخر و آزار و 
شـده  گفتـه  کـرد.  طبقه بنـدی  جنسـی،  اذیت هـای 
می کردنـد  کمـک  آموزش هـا  ایـن  در  کـه  افـرادی 
تـا ابتـدا بـد یـا خـوب بـودن جمـالت را بـه سیسـتم 
جدیـد آمـوزش دهنـد، و نزدیـک بـه دو میلیـون نظر 
مختلـف را بـه سیسـتم بشناسـانند حتـی بـرای هـر 
جملـه آزمایـش دو بار صـورت گرفته تا ایـن اطمینان 
حاصـل شـود که سیسـتم بـه درسـتی داده هـای خود 
را جمـع آوری کرده اسـت. اینسـتاگرام اعـالم کرد که 
ایـن سیسـتم از همـان هفتـه گذشـته شـروع بـه کار 
کرده اسـت و فعال بـرای زبان انگلیسـی آموزش داده 
شـده اسـت اما بیشـتر راهنمایـان ابتدایی سیسـتم به 
دو زبـان مسـلط بوده اند و اینسـتاگرام هـم می خواهد 
در آینـده این سیسـتم جدیـد را روی زبان هـای دیگر 
جایـگاه  از  خوبـی  بـه  اینسـتاگرام  کنـد.  پیاده سـازی 
خـود در بیـن شـبکه های اجتماعـی در میـان کاربران 
کمـک  بـه  را  جایـگاه  ایـن  می خواهـد  و  اسـت  آگاه 

چنیـن سیسـتم هایی بیـش از پیـش تقویـت کنـد.

 اول کمبود دوم سود
به نقل از زومیت چهارشنبه هفته گذشته وزیر ارتباطات در پستی 
اینستاگرامی نوشت که در حال تدوین مصوبه ای برای پایان 
فروش اینترنت حجمی است. البته ظاهرا این موضوع درباره 
بسته های اینترنتی اپراتور های موبایل صدق نخواهد کرد و تنها 
قرار است مدل قیمت گذاری اینترنت ثابت تغییر کند. پس از این 
اظهار نظر سخنگوی وزارت ارتباطات درباره پست اینستاگرامی 
واعظی توضیحاتی ارائه داد. فرنقی زاد گفت که این موضوع در 
حال حاضر تنها در حد پیشنهاد است و در کمیسیون مربوط 
مطرح نشده است. برای علت فروش اینترنت حجمی می توان 
دو دلیل را متصور شد؛ اول این که میزان عرضه در برابر تقاضای 
موجود اینترنت در کشور کم است. این به این معنی است که 
تعداد STM1 های موجود برای ارائه اینترنت به کاربران کم است. 

این موضوع مربوط به االن نیست و تقریبا از همان سال های 
رواج اینترنت در کشور با مسئله کمبود اینترنت مواجه بوده ایم. 
بنابراین در طول این سال ها به امکان خود کنترلی کاربران در 
مصرف اینترنت که همان فروش حجمی است رسیده ایم. 
چطور است که STM1 به صورت زمانی تسویه می شود اما 
همین STM1 بین کاربران به صورت حجمی تقسیم می شود؟ 
علت قابل تصور دوم در سود کالن فروش اینترنت حجمی 
به جای نا محدود است. درست است که تعرفه اینترنت های 
نامحدود بیشتر از حجمی است اما با نگاهی به تعداد مشترکان 
سود  چه  حجمی  اینترنت  که  شد  خواهیم  متوجه  حجمی 
قابل توجهی را می تواند متوجه اپراتور ها کند؛ اپراتور هایی 
می کنند. تسویه  زمانی  صورت  به  را  اینترنت  خودشان  که 

 اینستاگرام درک خود را از زبان انسان ها تقویت می کند

 اهانت ممنوع!

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

مرجع مقاله
از مقاالت متعدد مهندسی، پزشکی و فلسفه بهره مند شوید

اولین لینکدونی این هفته را به یک مرجع مقاله اختصاص داده ایم. این وب سایت مرجع 
مقاالت متعددی در زمینه مقاالت علوم تجربی، فنی مهندسی و علوم انسانی می باشد. 
بدنی،  تربیت  رشته  مقاالت  نظیر  مقاالتی  از  می توانید  تجربی  علوم  مقاالت  بخش  در 
تغذیه، پزشکی، محیط زیست، دامپروری و... بهره مند شوید. همچنین مقاالتی با مفاهیم 
به  مهندسی  مقاالت  از  و...  نظامی  نساجی،  متالوژی،  ارتباطات،  علوم  الکترونیک،  آمار، 
حساب می آیند. ضمن این که در بخش علوم انسانی نیز می توانید به مقاالت اقتصاد، علوم 
سیاسی، فلسفه، مدیریت، هنر و گرافیک، برنامه ریزی درسی و... دسترسی داشته باشید.
www.mag-iran.com  

ماهیگیری تخصصی
با تجهیزات و ابزار ماهیگیری به صورت تخصصی آشنا شوید

پیشنهاد بعدی این هفته لینکدونی درباره ماهیگیری می باشد. ایران فیشینگ به عنوان 
این  در  گسترده ای  و  مهم  اطالعات  و  مطالب  حاوی  ماهیگیری  تخصصی  سایت  وب 
زمینه می باشد. در این وب سایت می توانید آموزش هایی نظیر تولید و پرورش کرم خاکی، 
آموزش پرتاب های بلند، خسته کردن ماهی به قالب افتاده، ریسه نون پیچ و... برخوردار 
نخ های  جوشانده،  فیکسر  قالب ها،   همچون  ماهیگیری  تجهیزات  و  ابزار  با  و  شده 
ماهیگیری،  اخبار  شوید.  آشنا  اسپنینگ  چرخ های  و  ماهیگیری  طعمه های  ماهیگیری، 
وب  این  بخش های  دیگر  آموزش ها  مطالعه  و  ابزار  معرفی  مطالعه  ماهیگیری،  مباحث 
www.iranfishing.ir سایت تخصصی را تشکیل می دهند. 

تغذیه سنتی
به مطالعه تغذیه سنتی ایرانی و طب ایرانی اسالمی بپردازید

سومین سایت پیشنهادی این هفته درباره تغذیه سنتی می باشد. در وب سایت تغذیه سنتی 
می توانید از اخبار تغذیه، اخبار تندرستی و اخبار پزشکی مطلع شده و با آشپزی تغذیه های 
رسته اول و آشپزی تغذیه های رسته دوم آشنا شوید. همچنین در این وب سایت قادر هستید 
بپردازید.  اسالمی  ایرانی  طب  و  ایرانی  سنتی  تغذیه  نظیر  مختلفی  موضوعات  مطالعه  به 
دانستنی ها،  گفت وگو،  تغذیه،  گلچین  به  می توان  سایت  وب  این  بخش های  دیگر  از 
آشپزی سنتی، چاقی و الغری، سروران، بانوان، توصیه ها، سبک زندگی، مطالب خواندنی، 
www.foood.ir دمنوش ها، گزارش، ورزش، سرویس عکس، کتاب، ویدئو و... اشاره کرد. 

تعمیرات خودرو
سیستم های مختلف داخل خودرو را کامال بشناسید

آخرین لینکدونی این هفته را به آموزش تعمیرات خودرو اختصاص داده ایم. در این وب 
سایت می توانید اصول نگهداری و تعمیرات خودرو را آموزش دیده و با اطالعات انواع 
خودرو آشنا شده و مقاالت مرتبط با خودرو را مطالعه نمایید. همچنین در این وب سایت 
خنک کننده،  سیستم  ترمز،  ایمنی  سیستم  خودرو،  سوخت رسانی  سیستم  هستید  قادر 
سیستم روانکاری و... را بشناسید. فیلم آموزشی، نرم افزار مکانیک، کلیپ تصویری، گالری 
تصاویر، ترفند ها و نکته های رانندگی، سی دی آموزشی، نرم افزار کاربردی، بازی خودرو 
رانی، لوازم جانبی خودرو، اخبار عمومی خودرو و قطعات خودرو از دیگر بخش های این 
www.niazcar.ir وب سایت می باشند. 


