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وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات، روز ۲۸ تیر در 
حاشیه رونمایی از پروژه های مرتبط ایرانسل با فاز سوم  
شبکه ملی اطالعات، در مورد عرضه اینترنت نامحدود 
و توقف فــروش اینترنت حجمی اعــالم کرد: »کار 
کارشناســی این طرح به اتمام رسیده است«. در حال 
حاضر اینترنت نامحدود در ســبد فروش شرکت های 
اینترنتــی وجود دارد و تعرفه آن در مقایســه با تعرفه 
اینترنت حجمی به لحاظ ریالی بیشــتر اســت. دلیل 
آن هم مشــخص اســت چرا که این شرکت ها همان 
اینترنت نامحدود را می توانند با ابزار کنترلی حجم، به 
تعداد بیشــتری از مشتریان )معموال ۸ کاربر( بفروشند 
در حالــی که هیچ کدام از آن کاربران که اینترنت بین 
آن ها به اشتراک گذاشته شده، خیلی و در همه زمان ها 

ناراضی نباشند. بر اساس همین گزارش وزیر ارتباطات 
قــول دو ماهه برای برچیده شــدن فــروش حجمی 
اینترنت داده است البته در صورتی که مصوبه آن رای 
بیاورد. اگر چه باید از این اتفاق خوشحال باشیم اما بیم 
آن وجود دارد که حذف فروش حجمی اینترنت، باعث 
افزایش تعرفه های اینترنتی شود. منظور این است که 
این بار قیمــت اینترنت به عنوان ابزار کنترلی مصرف 
کاربران به جای حجم، تعیین شود. کنترل مصرف به 
این منظور اعمال می شــود که چون اینترنت در کشور 
در مقایسه با تعداد کاربران و نیازشان کم است، منطقا 
مصرف باید کنترل شــود که اگــر در این طرح ورود 
اینترنــت به همین منوال باقی بمانــد می توان انتظار 

افزایش تعرفه های اینترنت را داشت.

اگر با پلتفورم Slack آشــنا هستید، جالب است بدانید 
که حاال می توانید از طریــق یک روبات در Slack با 
دســتیار دیجیتالی آمازون، الکســا، چت کنید. نام این 
روبــات Silent Echo اســت.  دالیل مختلفی وجود 
دارد که گاهی تمایل داشــته باشــیم با دســتیارهای 
دیجیتالــی به جای آن کــه با صوت ارتبــاط برقرار 
کنیم، به وســیله نوشــتار با آن ها صحبت کنیم. برای 
مثال اگر در اتاقی هســتیم که صداهای زیادی وجود 
دارد و ممکن اســت الکســا نتواند خیلی خوب صدای 
ما را بشــنود، یا در جایی باشیم که نباید سکوت اتاق 
را بشــکنیم، می توانیم از طریــق Silent Echo در 
پلتفورم Slack با الکســا ارتباط برقرار کنیم. سرویس 
مذکور قــادر به ارائه تمام امکاناتی که دســتگاه های 
تجهیز شــده به الکســا ارائه می دهند)مانند اســپیکر 
Silent Echo الکســا(، نیست. به طور مثال به وسیله 

نمی توانیــد جریــان موســیقی را در Spotify یا هر 
سرویس موسیقی آنالین دیگر کنترل کنید. اما خدمات 
زیــادی وجود دارد که این ســرویس می تواند آن ها را 

به الکســا منتقل کند. برای مثال شــما می توانید به 
وسیله Silent Echo سیستم های هوشمند خانه خود 
را کنترل کنید. همچنین توســعه دهندگان نرم افزاری 
می توانند برای اهداف کنترل و آزمایش سرویس های 
در حال توســعه خود، از Silent Echo بهره ببرند. در 
 Bespoken  از شــرکت Silent Echo حقیقت ایده
نشات گرفته است. شــرکت  Bespoken نرم افزارها 
و ســرویس های مبتنی بر صوت ارائه می دهد و سال 
گذشته از یک شرکت دیگر به نام XappMedia که 
در حــوزه تبلیغات تعاملی صوتی فعالیت داشــت، جدا 
شده اســت. از آن زمان تا کنون Bespoken چندین 
نرم افزار و خدمات مختلف را طراحی کرده و توسعه داده 
است و حاصل تالش های آن به وسیله توسعه دهندگان 
متعددی مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. بر اساس 
Bespo�  گفته های جان کلوی، بنیان گذار و مدیرعامل

 ken، ابتدا Silent Echo یک نرم افزار تحت وب بود 

که قصد داشــت برخی از نیازهای این شرکت را برای 
Bespoken نرم افزارهــای مبتنی بر صوت تجــاری 

 Slack مرتفع ســازد. اما به مرور برخی از مشــتریان
متقاضی آن شــدند که بتواننــد از آن در Slack هم 
استفاده کنند. ســرویس Slack یک سرویس چت و 
ارتباط با افراد است که می تواند روی سیستم عامل های 
مختلف به اجرا درآید و با ســرویس های دیگر چت در 
ارتباط باشــد. جامعه هدف Slack بیشتر محیط های 
کاری اســت. ســرویس Slack ماننــد بســیاری از 
ســرویس های دیگر ارتباطات اجتماعــی، به منظور 
خودکار کــردن برخی از امور، از فنــاوری روبات های 
 Silent Echo نرم افزاری برخوردار است. وقتی روبات
را در Slack نصب می کنید، می توانید به وســیله آن با 
اکوی آمازون صحبــت کنید. این روبات هر آن چه را 
text�to� که کاربر تایپ می کند، به وسیله فناوری های

speech به داده های صوتی تبدیل کرده و به وســیله 

APIهای اســتاندارد آمازون به ســرویس اکو با یک 

اکانت انحصاری منتقل می کند. سپس داده های صوتی 
  speech�to�textالکسا را گرفته و به وسیله فناوری

به متن تبدیل کرده و به کاربر تحویل می دهد.

اینترنت نامحدود آری، افزایش قیمت خیر
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

روبات Slack با هوش تر می شود

با الکسا چت کنید!

عصر روباتیک
با مباحث مکاترونیک و هوش مصنوعی آشنا شوید

اولین لینکدونی این هفته را به وب ســایتی درباره روباتیــک اختصاص داده ایم . 
وب ســایت روباتیکال به عنوان دروازه ای به صنعت عصر نوین دارای بخش های 
متنوعی همچون مرور ســریع، کتابخانه، انواع روبــات، مکاترونیک، برق، مکانیک، 
هوش مصنوعی، نرم افزار و بازی آنالین می باشــد . در این وب ســایت علمی می 
توانید ضمن مطالعه کتب، مقاالت و نشریات مرتبط با انواع روبات های بازو و روبات 
های پرنده آشنا شده و در بخش برق مباحث کنترل، الکترونیک، مخابرات و قدرت 
را بشناسید . پردازش تصویر، نرم افزارهای روباتیکی، نرم افزار شبیه سازی، بازی 

اکشن و بازی ماجراجویی دیگر بخش های این وب سایت را تشکیل می دهند .
www.robotical.ir

کوه و طبیعت
به تماشای فیلم های سینمایی با موضوع کوهنوردی بنشینید

پیشــنهاد بعدی این هفته درباره ورزش کوهنوردی می باشد . در وب سایت سلوچ 
می توانید کوهنوردی و سنگنوردی را به صورت تصویری آموزش دیده، با نکات فنی 
و پزشکی کوهستان آشنا شــده و ویدئوهای سالمتی را تماشا نمایید . همچنین در 
این سایت کوه های ایران را شناخته و راهنمای صعود به قله ها را در اختیار داشته و 
ویدئوهای مختلف در موضوعاتی نظیر سینمایی، مستند، سالمتی، تکنولوژی، طبیعت 
زیبا، محیط زیســت و هیجان و آدرنالین  را دانلود خواهید کرد . از دیگر بخش های 
این وب سایت می توان به دل نوشته، تکنولوژی و راهنمای خرید لوازم کوهنوردی 

اشاره کرد .
www.soluch.ir

دنیای نوجوانی
جدیدترین علوم و فناوری های علمی را بشناسید

لینکدونی ســوم این هفته یک نشــریه اینترنتی مخصوص نوجوانان می باشد . در 
مجله اینترنتی نوجوان ها می توانید کاردســتی، زبان انگلیسی و عکاسی را آموزش 
دیده، به مطالعه کتب، قصه های آسمانی، مصاحبه و شعر نشسته و از مباحث سینما، 
موسیقی و هنرکده برخوردار شوید . همچنین در این نشریه اخبار روز، علم و فناوری، 
بهداشــت، سالمت و دانستنی ها و شگفتی ها در اختیار شما بوده و قادر خواهید بود 
با نویسندگان و خبرنگاران جوان آشنا شده و به بازی های آنالین بپردازید . مشاوره 
های مذهبی، تربیتی، روانشناســی، تحصیلی و تغذیه از دیگر بخش های این وب 

سایت می باشد .
www.nojavanha.com

سینمای کالسیک
با تاریخچه دوبالژ سینمای ایران و جهان آشنا شوید

آخرین لینکدونی این هفته به یک ســایت تخصصی درباره دوبله فیلم و ســینمای 
کالسیک اختصاص دارد . وب سایت سینما کالسیک از بخش های مختلفی همچون 
پرتال، آپلودسنتر، فهرست فیلم های دانشنامه، دانشنامه دوبله فیلم های خارجی و 
دانشــنامه دوبله فیلم های ایرانی تشکیل شده است . از دیگر بخش های این وب 
سایت تخصصی می توان به جعبه پیام انجمن، گیشه سینما، سالن دوبالژ ایران، سالن 
سینمای کالسیک، سالن سینما، تلویزیون و رادیو در ایران، سالن موسیقی و ادبیات، 
لژ مخصوص و کلمات کلیدی، شبکه های اجتماعی و گروه های کاربری اشاره کرد . 
www.cinemaclassic.ir


