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هفتـه گذشته الکسـا آمـازون مهارت های جدید کسـب 
کـرد که ایـن مهارت هـا دسـتیار دیجیتالـی آمـازون را 
هوشـمندتر و به انسـان شـبیه تر کرده اسـت. الکسـا که 
نـام دسـتیار دیجیتالـی آمـازون اسـت در به روز رسـانی 
هفتـه گذشـته اعـالم شـده کـه می توانـد نجـوا کنـد 
یـا بـرای تاکیـد بیشـتر حرفـی کـه می زنـد، در بیـن 
صحبت هایـش مکـث کـرده و نفسـی بکشـد، یـا حتی 
صـدای خـود را بـاال آورده و تنـد تنـد صحبـت کنـد. 
در ایـن بیـن البتـه امـکان جلـب توجـه بـا صدا هـای 
رایانـه ای هـم بـه آن اضافـه شـده کـه هـر چند شـبیه 
گفـت  می تـوان  قطـع  طـور  بـه  امـا  نیسـت  انسـان 
Techcrunch پایـگاه  اسـت.  شـده  هوشـمندتر  کـه 
ضمـن اعـالم ایـن گـزارش، گفتـه اسـت کـه امکانات 
در  نرم افـزاری  توسـعه دهندگان  بـرای  الکسـا  جدیـد 
قالـب زبـان برنامه نویسـی اسـتاندارد شـده ای کـه نـام 
Speech Synthesis Markup Language یـا زبـان 

نشـانه گذاری شـده سـنتز گفتار انسـانی به خود گرفته و 
بـه اختصار SSML گفته می شـود، قرارداده شـده اسـت. 

ایـن امـکان بـه توسـعه دهندگان اجـازه می دهـد کـه 
بتواننـد نرم افزار هـای صوتی به وسـیله پلتفـورم صدای 
الکسـا بسـازند که بـه کمک کنتـرل نحوه تلفـظ، تاکید 
و سـرعت بیان عبارات، احسـاس را منتقل کنند. الکسـا 
همچنین توانسـته خصوصیات شخصیتی دیگری را هم 
از آمـازون هدیـه بگیـرد؛ خصوصیاتی که نظـر کاربران 
را بـه خـود جذب می کنـد. یکـی از رقبای الکسـا همان 
سـیری اپل اسـت کـه با پاسـخ های طنزگونه خـود نظر 
بسـیاری را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. حاال الکسـا به 
سـوال هایی کـه در مـورد وی اسـت، پاسـخ می دهـد، 
جـک تعریـف می کند و بـه ابـراز عالقه واکنش نشـان 
می دهـد. حتـی اگـر از وی بخواهید می تواند برای شـما 
آهنگـی بخواند امـا ضعف هایی هـم دارد و یکی از آن ها 
این اسـت کـه در خواندن جمالت بلند صـدای روباتیک 
دارد؛ بـه خصـوص در جمـالت و پاراگراف هـای بلندی 
کـه بـرای انتقـال پیـام بایـد در جایـی توقف کـرده و یا 
تـن صدایـش را تغییـر دهـد. همان طـور کـه آمـازون 
در ایـن گـزارش توضیـح داده توسـعه دهندگان از ایـن 

ابـزار می تواننـد در هـر حالتـی اسـتفاده کنند تـا بتوانند 
صدایی مشـابه گفتار انسـانی ایجاد کنند امـا آمازون در 
میـزان تغییراتـی کـه توسـعه دهندگان می تواننـد روی 
صـدای الکسـا ایجـاد کننـد، محدودیت هایـی را هـم 
روی سـرعت و هـم روی میـزان گام و شـدت صـدای 
الکسـا اعمـال کرده انـد. بـه طـور کل 5 تـگ جدید در 
SSML قـرارداده شـده کـه شـامل Whisper یـا نجـوا 

 emphasis ،یـا هشـدار Expeletive beeps ،کـردن
یـا تاکیـد، sub (کـه به الکسـا ایـن امـکان را می دهـد 
تـا بتوانـد برخالف آن چیـزی که نوشـته شـده بخواند) 
و Prosody کـه بـا کنتـرل شـدت صدا، گام و سـرعت 
شـده  گفتـه  است، می شـود.  مرتبـط  کـردن  صحبـت 
آمـازون بـرای برخـی از عبـارات مرتبـط با هـر منطقه، 
فعـال بـرای آمریـکا، انگلیس و آلمـان برخـی از عبارات 
را بـرای الکسـا بـه گونـه ای قـرارداده که تلفـظ آن ها با 
رنـگ و لعـاب مرتبـط بـا آن مناطـق گویش می شـود. 
می تواننـد  نیـز  دیگـر  مناطـق  توسـعه دهندگان  البتـه 

چنیـن عباراتـی را به الکسـا آمـوزش دهند.

از ترابرد چـه خبر؟
در گزارشی که زومیت در هفته گذشته منتشر کرد، در ترابرد 
شماره همراه، شرکت همراه اول با تراز مثبت بیشتر نسبت به 
شرکت های رایتل و ایرانسل در مقام اول قرار گرفت. ماهیت 
طرح ترابرد شماره همراه در این موضوع است که کاربر با 
حفظ شماره خود به اپراتور دیگری مهاجرت کند. یعنی این که 
کاربر با شماره همراه شرکتی، از خدمات شرکت دیگر با همان 
نرخ هزینه خدمات شرکت دوم استفاده کند. به عبارت ساده تر 
کاربر شماره اش را دوست دارد اما شرکت خدمات دهنده اش 
را دوست ندارد. هرچند آمار جابه جایی کلی 111668 تایی 
کاربران بین اپراتور ها، موفقیت طرح ترابرد را با سوال مواجه 
می کند اما نتایج جالب توجه است. در گزارش مذکور هر چند 
اپراتور ها  دیگر  به  نسبت  بزرگ تری  مثبت  تراز  همراه اول 

داشت اما در آمار ترابرد ورودی 42 درصد نسبت به 39,65 
درصد ایرانسل اختالف کمی داشت. شرکت رایتل هم با 
18,33 درصد کل ترابرد های ورودی، به نسبت دو شرکت 
دیگر در میانه راه قرار داشت. این موضوع حاکی از آن است 
که شرکت های ایرانسل و همراه اول در جدال برای خدمات 
بهتر و جلب نظر مشتری اختالف آن چنانی با یکدیگر ندارند 
و به یک نسبت توانسته اند نظر مشتری را به خود جلب کنند. 
تصور  همچنین  و  همراه اول  شماره های  بودن  قدیمی تر 
عامل های  از  شک  بدون  آن  شماره های  داشتن  اصالت 
جذب ترابرد بیشتر این اپراتور بوده است که در مقابل آن 
کیفیت، تنوع و هزینه خدمات از ابزار های احتمالی رقابت 
شانه به شانه ایرانسل با این اپراتور قدیمی به نظر می آید.

آمازون الکسا را به انسان نزدیکتر می کند

گاهی نجوا، گاهی با صدای 
باالتر و گاهی هم تندتر

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

صدای آموزگار
از آموزش های نوین آموزش و پرورش بهره مند شوید

اولین لینکدونی این هفته را به مناسبت فرا رسیدن روز معلم به این موضوع اختصاص 
داده ایم. در پایگاه خبری تحلیلی صدای معلم می توانید از آخرین اخبار آموزش و پرورش 
و فرهنگیان سراسر کشور مطلع شده و یادداشت ها، گزارش ها و گفت وگو های سایت را 
پیگیری کرده و به مطالعه کتاب های معرفی شده سایت بپردازید. همچنین در این وب 
سایت خبری با جدیدترین بخشنامه های آموزشی این سازمان آشنا شده و از آموزش های 
نوین این وب سایت بهره مند خواهید شد. از دیگر بخش های مهم پایگاه خبری تحلیلی 
معلمان ایران می توان به قسمت های دانش آموز، بازنشستگان، پژوهش و دیدگاه اشاره 
www.sedayemoallem.ir کرد. 

ایثارگران الهی
با نمودار تشکیالتی شورای عالی ایثارگران آشنا شوید

سایت بعدی این هفته به شورای عالی انجمن های ایثارگران اختصاص دارد. در این وب سایت 
با بخش های مختلف آن همچون اعضای شورای عالی، نمودار تشکیالتی، دفاتر استانی، 
اهداف شورای عالی و منشور اخالقی شورا آشنا خواهید شد. این سایت با هدف شناسایی 
و تالش برای رفع مشکالت ایثارگران و ارتقای سطح سالمت جسمی و روحی آن ها و نیز 
شناسایی، جذب و مشارکت دادن ایثارگران و نیرو های مستعد، معتقد و توانمند درجهت اهداف 
شورای عالی شکل گرفته است. همچنین در این وب سایت از برگزاری همایش ها، سمینار ها 
www.iran-isar.ir و نمایشگاه های مرتبط با جانبازان و ایثارگران مطلع خواهید شد. 

رمز موفقیت
را ه های موفقیت در کسب و کار و سرمایه گذاری را بشناسید

می باشد.  شغلی  موفقیت  به  رسیدن  راه های  درباره  هفته  این  پیشنهادی  سایت  سومین 
در وب سایت خوشفکری می توانید با رموز موفقیت در کسب و کار آشنا شده، راه های 
سرمایه گذاری مطمئن را شناخته و استارت آپ های ایران را پیگیری و دنبال نمایید. در این 
وب سایت خواهید آموخت که چگونه با کمترین هزینه و پایین ترین ریسک ایده هایتان 
را اجرا کرده، به بهترین و خوب ترین ایده های تجاری رسیده و ایده های تجاری خود را با 
واقعیت جامعه منطبق کنید. همچنین از بخش های دیگر وب سایت خوشفکری می توان 
اشاره  به ویژگی های آدم های بسیار موفق و نکات کلیدی برای سرمایه گذاری اثر گذار 
 www.khoshfekri.com کرد. 

پایگاه خلیج فارس
به آرشیو مطالب سیاسی اقتصادی دسترسی داشته باشید

وب  این  در  می باشد.  فارس  خلیج  خبری  سایت  وب  درباره  هفته  این  لینکدونی  آخرین 
سایت خبری می توانید از آخرین اخبار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی مطلع شده، 
مطالب برگزیده سردبیر را مطالعه کرده و از آرشیو مطالب سایت بهره مند شوید. همچنین 
گزارش های  از  و  کرده  شرکت  سنجی ها  نظر  در  بود  خواهید  قادر  خبری  پایگاه  این  در 
به  می توان  خبری  پایگاه  این  قسمت های  مهم ترین  از  نمایید.  دیدن  سایت  تصویری 
تیتر ها، اخبار ویژه، جدیدترین خبر ها، به انتخاب سردبیر، عکاس باشی، پربازدیدترین ها، 

پر بحث ترین ها، آخرین دیدگاه ها، با مسئولیت خوانندگان اشاره کرد.
www.pgnews.ir  


