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بــه گزارش زومیت، وزیر ارتباطــات در جریان بازدید از 
نمایشــگاه تهران گیم کانونشن گفت: استفاده از شبکه 
ملی اطالعات باعث می شــود مردم با هزینه کمتری از 
بازی های داخلی اســتفاده کنند. تعرفه ترافیک بیش از 
۵۰۰ ســایت ایرانی که سرورشان در داخل کشور است 
نیم بها شــده است و تا دو هفته  دیگر این موضوع شامل 
همه سایت های ایرانی می شود. بدین ترتیب مردم برای 
استفاده از بازی های آنالین تعرفه ترافیک نیم بها پرداخت 
خواهنــد کرد. تقریبا همه بر حمایت از تولیدکنندگان در 
داخل کشــور اتفاق نظر دارند. موضوع این است که هر 
فردی راه خود را بــرای حمایت از تولیدکننده برود. این 
حمایت به منظور رشــد دادن تولیدکننــده، در برخی از 
حوزه ها از اهمیت زیادی برخوردار اســت؛ مانند همین 

تولیدکنندگان بازی های رایانه ای که به نوعی باعث زنده 
نگه داشتن فرهنگ ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
می شوند. قطعا متوقف کردن جریان بازی های رایانه ای 
و موبایلی راه حل مناســبی برای حمایت از تولیدکننده 
بازی داخلی نیســت چرا که این راه حل فقط پاک کردن 
صورت مسئله است و چون رقابت را بین تولیدکنندگان 
داخلــی و خارجی متوقف می کند، به مرور باعث کاهش 
کیفیت کار تولیدکنندگان داخلی هم می شود و عالوه بر 
این ممکن اســت نارضایتی عمومی را از تولیدکنندگان 
داخلی منجر شــود. اظهار نظر وزیر ارتباطات قطعا یکی 
از بهترین راه هــا برای پرورش و رشــد تولیدکنندگان 
داخلی بازی های رایانه ای و موبایلی است که می توان از 
نهادهای باالدستی تدوین کننده سیاست ها انتظار داشت.

از اهداف فرامین مبتنی بر صدا، خودکار کردن فرآیندها 
در خانه ها اســت تا بتواند برخی از کارها را برای صاحب 
خانه آسان ســازد. این همان موضوعی است که برخی 
شرکت های بزرگ مانند گوگل، آمازون و اپل به وسیله 
دستیاران هوشمند خود قصد دارند به آن برسند. اما تالش 
آن ها هم در تولید سخت افزار و هم در نوع ساختار فرامین 
  Josh.aiصوتی دچار معضالتی اســت که اســتارتاپ 
Techcrunch می خواهد آن ها را برطرف کند. به گزارش 

این شرکت در دور جدید جذب سرمایه خود توانست مبلغ 
کلــی ۱۱ میلیون دالر را جذب کســب و کار خود کند. 
این شرکت تا پایان همین سال میالدی نمونه ای از یک 
سخت افزار را که خودش توسعه داده، معرفی خواهد کرد. 
مرکز اصلی Josh.ai در دنور کانادا است و شعبی را هم 
در لس آنجلس دارد. مدیرعامل آن الکس کیپسلترو و مدیر 
فنی آن تیم گیل است. این دو نفر پیش از این شرکت، 
همکاری هایی را نیز با هم در شرکت های دیگر داشته اند. 
وی می گویــد: من تعجب می کنم که تمام ســازندگان 
Crestron، Con�  سیستم های اتوماســیون خانه مانند

trol4 و Savant از رابط های کاربری استفاده می کنند 

که  به نظر مربوط به سال های دهه ۹۰ میالدی می باشد. 
هدف اصلی بنیان گذاران  Josh.ai دســتگاه هایی مانند 
دوربین های امنیتی، زنگ درهای هوشمند و چراغ های 
هوشمند فیلیپس است که برای هوشمند کردن خانه به 
Josh. این دستیاران دیجیتالی متصل می شوند. راه حل

 ai به یک مک مینی یا  iPad و نرم افزاری که روی آن ها 

اجرا می شود، نیازمند است. پس از روشن کردن دستگاه 
مک یا iPad، نرم افزار Josh.ai شــروع به اکتشــاف 
دستگاه های هوشمند اطراف خود می کند. Josh.ai تقریبا 
 با طیف وسیعی از دستگاه های هوشمند مانند، کنترل نور
 ،Sonos سیســتم های پخــش موســیقی ،Lutron

برندهای مختلف دوربین های هوشمند، ترموستات های 
Nest، تلویزیون های هوشمند سامسونگ و دستگاه های 

ریز و درشت دیگر کار می کند. بخش تشخیص فرامین 
صوتی  Josh.ai که در Cloud یا ابر )سرورهای موجود 
در اینترنت( اجرا می شود؛  این در حالی است که دستگاه 
مک و iPad وظیفه پردازش زبان طبیعی را برعهده دارد. 

این بخش از Josh.ai خصوصیات ویژه ای در مقایســه 
 Josh بــا رقیبانش در آمازون و اپــل دارد. اوال این که
بر خالف رقبایش به نام   Joshوابســته نیست و کاربر 
می تواند هر نام دیگری را بــرای آن تعریف کند. نکته 
دوم آن که Josh.ai چون تنها روی اتوماســیون خانه 
تمرکز دارد، بهتر می تواند فرامین صوتی کاربر را تفسیر 
کند. سوم این که Josh.ai برخالف رقبایش سابقه ای از 
فرامین قبلی کاربر را ذخیره می کند. از این رو اگر کاربر 
Josh بگوید که »خاموشش کند«، Josh دستگاه قبلی 

را که روشــن کرده بود، حاال خاموش می کند. عالوه بر 
این ها Josh می توانــد فرامین ترکیبی را مانند این که 
»چراغ اتاق نشیمن را خاموش کن«؛ تفسیر کرده و آن ها 
را بفهمد. همچنیــن  Josh ارتباط عمیقی با تجهیزات 
هوشــمند اطرافش دارد و اگر کاربر بگوید »موسیقی را 
روشن کن« ابتدا دستگاه های صوتی را راه اندازی کرده و 
در اینترنت به دنبال موسیقی مورد عالقه کاربر گشته و 

سپس آن را پخش می کند.

حمایتی قطعا اثرگذار
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

دستیاران هوشمند
هوشمندتر می شوند

جاش! خاموشش کن

گردشگری مجازی
با جاذبه های طبیعی و فرهنگی مناطق مختلف آشنا شوید

آغاز فصل گرما ،  با سفرهای تابستانی همراه است . بر همین اساس اولین لینکدونی این 
هفته را به موضوع گردشگری اختصاص داده ایم . در وب سایت همگردی شما با بهترین 
مقاصد ایرانگردی و جهانگردی آشنا شده و امکانات و استعدادهای گردشگری مناطق 
مختلف را خواهید شــناخت . همچنین در این وب سایت می توانید از مجله سایت در 
موضوع های گردشگری ، فرهنگ و هنر ، سبک زندگی ، خبر ، فناوری و تکنولوژی ، مقاالت 
آموزشی و فیلم و عکس بهره مند شوید . ضمن اینکه با جستجوی شهر مورد نظر خود قادر 
هستید از جاذبه های طبیعی ، تفریحی ، مذهبی ، تاریخی و فرهنگی آن منطقه مطلع شوید . 
www.hamgardi.com

کتابکده
در کارگاه های ترویج کتابخوانی شرکت کنید

وب سایت پیشــنهادی بعدی این هفته را به کتاب و کتابخوانی اختصاص داده ایم . 
وب سایت کتابک از بخش های مختلفی همچون گروه هدف ، ترویج خواندن ، کارگاه ، 
خبر ، مقاله ، شخصیت ، نهاد ، گالری ، فروشگاه کتاب و وبالگ تشکیل شده است . در 
این وب ســایت می توانید به مطالعه کتاب های کودک و نوجوان و کتاب  های مرجع 
نشســته و گروه های هدف مانند آموزگاران و کتابداران را شناخته و مقاالت متعدد 
در موضوعات روانشناســی کودک و حقوق کودک را بخوانید . همچنین در این وب 
ســایت قادر هســتید ضمن اطالع از اخبار فرهنگی ، در کارگاه های مختلف همچون 
کارگاه پژوهش ، هنر و ترویج کتابخوانی و از گالری تصاویر وب سایت دیدن نمایید . 
www.ketabak.org

عجیب و غریب
شگفتی های دنیای پیرامون خود را بشناسید

پیشنهاد سوم این هفته درباره موضوعات عجیب و شگفت انگیز می  باشد . در وب 
سایت عجیب ترین می توانید با آدم های عجیب آشنا شده ، آمار جالب درباره شهرها 
و کشورها به دســت آورده و جانوران و گیاهان شگفت انگیز را بشناسید . همچنین 
شما قادر هستید شگفتی ها و عجایب گردشگری ، ورزش ، فضا و نجوم ، تکنولوژی ، 
پزشــکی ، پارانرمال ، هنر و ... را دنبال نمایید . از دیگر بخش های این وب ســایت 
می توان به مجسمه های شگفت انگیز ، مکان های جالب ، وسایل نقلیه شگفت انگیز ، 
عکس های منتخب و برتر ، رکوردهای گینس ، حقایقی که نمی دانید ، پرتره ، ترین های 

هر سال ، امروز در تاریخ ، بالیای طبیعی و فجایای انسانی اشاره کرد . 
www.ajibtarin.com

تعمیرات خودرو
تعمیر خودرو و موتور سیکلت را آموزش ببینید

آخرین لینکدونی این هفته به وب ســایتی آموزشی درباره تعمیرات خودرو و موتور 
ســیکلت اختصاص دارد . در وب سایت کارگیک می توانید از مطالب فنی و آموزشی 
همچون آمــوزش مکانیک و برق خودرو ، فناوری ها و اطالعــات پایه خودرو ، نقد و 
بررسی فنی خودروها و تقویت و بهینه سازی خودروها بهره مند شوید . همچنین در 
این وب سایت آموزشی قادر هستید ویدیوهای دیدنی دنیای خودرو را مشاهده کرده 
و به مطالعه مستندات و مقاالت بپردازید . اخبار حوزه خودرو ، تقویم آموزشی ، آزمون 
آزمایشی ، جستجو بر اســاس خودرو با موضوع ، قیمت لوازم جانبی و قیمت جهانی 

خودرو از دیگر بخش های این وب سایت می باشد . 
www.cargeek.ir


