اولیــن نوشــتافزار هوشــمند در ایــران

سـالها آنگونـه نوشـتهایم کـه
پدرانمـان نوشـتهاند و آنهـا نیـز
آنگونـه نگاشـتهاند کـه پدرانشـان.

فرزاندمـان نیـز در نوشـتن ،ارثـی

تکـراری بردهانـد .امـا اکنـون در پی
تجربه کردن سـبکی نو از نوشـتنیم.

نوشـتنی کـه بـه نوشـتن محـدود
نمیشـو د .

نوتوپیــا کـه اولیـن نوشـتافزار

نوتوپیـا ،یک مدل مفهومی جدید

( )Conceptual Modelاز نوشتافزار

است که کوشیده با همراه نمودن
انواعی از فناوری (هوش مصنوعی،
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هوشـمند ایرانـی اسـت از دو بخـش
note
(نوت :یادداشت)

+
utopia
(اتوپیـا :آرمـان شـهر ،مدینـه فاضله)

نرمافزار تلفن همراه و  )...با گونههای

تشـکیل شـده اسـت کـه در کنـار هم
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نوشتافزارهای مختلف منجر شود و
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روش استفاده و نیز رشد بهرهوری

میجویـد ،میفهمـد ،میانـدوزد ،بـه

مختلف نوشتافزار ،تعریف جدیدی
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نوتوپیــا
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استفادهکنندگان از آن بیانجامد.

یـاد مـیآورد!
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نوشـتافزار نسـل نـو ،ایدههـای نـو میخواهـد،
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اسـت کـه بـا نرمافـزار تلفنهمـراه

قابل دانلود میباشد.

عرضـه میگـردد و دارای خـواص،

بـا اجـرای برنامـه و قـرار دادن

امکانـات و ویژگیهایی اسـت که آن

تلفنهمـراه بـر روی قسـمتهایی از

را از نوشـتافزارهای دیگـر متمایـز

مشـخص

این کاتالوگ که با نماد

میسـازد.

گردیـده

نرمافـزار موبایـل نوتوپیــا ،دارای

نوتوپیــا ،فعـال گردیـده و سـبب

فناور یهـای متعـدد و قابلیتهـای

میگـردد

ایـن

شـگفتانگیزی اسـت کـه در ادامـه

کاتالـوگ بـا مفهومـی فراتـر از یـک

معرفـی گردیـده و کارکـرد و مزایـای

کاتالـوگ چاپی ،چه در نـوع اطالعات

آن مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.

و چـه در محتـوای آن مواجـه شـود.

کاتالـوگ حاضـر نیـز یکـی از انـواع

اسـت،

قابلیتهایـی

مشـاهده

کننـده
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واقعیت افزوده
«آمادهای که بشنویام یا ببینیام؟»

محمد علی بهمنی

تـا حـاال شـده روی کاغـذ فیلـم ببینید ،موسـیقی گـوش کنید یا
حتـی بـا کلیـک روی کاغـذ ،خریـد اینترنتـی رو تجربـه کرده
باشید!؟

در نوتوپیـا میتونیـد به واقعیت موجـود ،محتوا
اضافه کنید.

شـما میتونیـد تبلیغ محصوالت و خدمـات خودتون
رو بـه شـیوههای نویـن و خالقانهی زیـر انجام بدید:
• پخش ویدیوی پیام مدیر عامل شرکت روی صفحه اول سررسید
• نمایش فیلم کارکرد خط تولید کارخانه روی کاغذ چاپی
• فروش اینترنتی محصوالت بصورت مستقیم از روی کاتالوگ چاپی
• پخش آهنگ یا فایل صوتی با هدفی خاص روی هر صفحه
• انتقال اطالعات تماس از کاغذ چاپی به تلفن همراه به طور خودکار

هوش مصنوعی

 -پردازش تصویر

«من تو را می فهمم»

اکبر آزاد

بارها شده که مطلبی را جایی تو دفتری نوشتید و بعدها که خواستید
برید سراغش یادتون نیومده تو کدوم صفحه راجع بهش نوشتید.
شده که فکر کنید چی میشد اگه قرارهای مالقاتتون را که تو
سررسید یادداشت کردید خودشون آالرم بدن؟
شده که حساب کتابهاتون رو جایی بنویسید و آخر ماه
مجبور بشید از تو انبوه نوشتهها دنبالشون بگردید و آخر هم
یکیشون را جا بندازید؟
چی میشد اگه نوشتهها خود به خود دستهبندی
میشدند و هر وقت و هر جا که بودید در دسترس
میبودند.

با هوش مصنوعی نوتوپیـا
• مطالب نوشته شده روی دفترهای نوتوپیا بصورت هوشمند روی
تلفن همراه به صورت تصویر ذخیره میشوند .
• تاریخ مطالب نوشته شده در صفحات ،شناسایی شده و محتوای
صفحه به همان روز در تقویم تلفن همرا ه اضافه میشود.
• با عالمتگذاری دستهبندی موضوعی (مالی ،قرار مالقات ،ایده،
صورتجلسه و )...روی برگههای کاغذی محتوای هر صفحه در قسمت
انتخاب شده قرار میگیرند.
• میتوان بر روی دستهبندیهای موجود جستجوی موضوعی انجام
داد و نتیجه بصورتی جذاب و کاربردی نمایش داده میشود.

هوش مصنوعی

 -تشخیص صحبت ودرک زبان طبیعی

«صدا کن مرا ،صدای تو خوب است»

سهراب سپهری

راحتتـر نیسـت اگـر به جـای تایپ کـردن حـرف بزنید و
گوشـیتان خودش بنویسد؟
بارها شـده خواسـتید چیزهایی را بنویسـید ،ولی دسـتتان
بنـد بـوده یا آنقـدر دکمههـای لمسـی گوشـی کوچیکاند
و وقـت تنـگ اسـت کـه از خیـرش گذشـتید و بعدها هم
اص ً
لا یادتـان رفته ،حـاال اگه میتوانسـتید شـما بگویید و
گوشـیتان خودش بنویسـد چه!؟

در نوتوپیــا فقـط بگوییـد :چهارشـنبه
سـاعت  10قـرار مالقـات داریـد تـا برایتان
یادداشـت کند و بـه موقع یادتـان بیاورد.

وقتـی نوتوپیــا همراهتـان هسـت دیگـر نیازی بـه تایپ
کـردن تـوی گوشـی نداریـد و فقـط کافیسـت راه بروید و
دسـتور دهید.

ضمیمه کردن انواع فایل به هر صفحه
«و به هم خواهم پیوست»

سهراب سپهری

آیـا تـا حـاال فکـر کردیـد چـه میشـد اگـر مـی توانسـتید
صـدای ذخیره شـده اسـتاد را به همراه عکسـی کـه از تخته
وایتبـرد گرفتهایـد بـه نوشـتههای دفتـر خودتـان
ضمیمـه و همـه را یکجـا داشـته باشـید و بتوانید
بـه راحتـی مـورد جسـتجو قـرار دهید.
یـا در یک جلسـه بتوانید یادداشـتهای خود از
موضوعـات مطر ح شـده را به همـراه تصویری از
صورتجلسـه آن روز طـوری ذخیـره کنیـد کـه بر
اسـاس تاریـخ یا بر اسـاس نامی کـه بر روی آن
میگذاریـد در هـر زمـان کـه اراده کنیـد از روی
گوشـیتان قابل جسـتجو باشد.
در تقویم دیجیتال نوتوپیـا
ایـن امـکان را داریـد کـه از هـر نـوع محتوایـی کـه مایـل
هسـتید (متـن ،صـوت ،تصویـر ،لینـک و )...بـه روز دلخواه
پیوسـت کنیـد و بـا جسـتجوی هـر روز دلخـواه ،حتـی در
سـالهای گذشـته و مراجعه به آن میتوانیـد همه محتوای
پیوسـت شـده به آن روز را به صورت یکجا داشـته باشـید.

فضای ابری

حرف بزن ...ابر مرا باز کن...

محمدعلی بهمنی

خیلـی پیـش میـاد کـه عکسهـا و فیلمهایـی که با گوشـیتان
میگیریـد یـا یادداشـتهایی کـه مینویسـید را بخواهیـد از
هـر جـا و از هـر طریق دیگـر مث ً
لا روی یک لپتاپ یـا روی یک
تبلـت نیـز به آنها دسترسـی داشـته باشـید.
با فضای ابری ذخیرهسازی نوتوپیـا
میتوانیـد هـر آنچه را کـه از طریق نرمافزار نوتوپیــای
خـود ثبـت کردهایـد مث ً
لا اسـکن صفحـات
جـزوه ،دفتـر یادداشـت ،سررسـید یـا
محتوایـی کـه به هـر روز تقویـم دیجیتال در
نرمافـزار اضافـه کردهایـد و یـا یادداشـتهایی کـه در
یـک روز خـاص ثبـت نمودهاید ،در هـر موقعیت دیگـر و با هر
دسـتگاه دیگـر نیـز در اختیـار شـما قـرار داشـته باشـد.
بـا فضـای ابـری ذخیرهسـازی نوتوپیــا بـرای همیشـه از فایل
هایتـان نگهـداری کنید.

اشتراک گذاری

«شریکم کن تو خوشبختی»

خیلـی وقتهـا تـو یـه درس پیـش میـاد که تـو بعضی
از جلسـهها بـه هـر دلیلی نتونسـتید جزوه بنویسـید .تو
ایـن مواقع معمـوال ً یا یه دانشـجوی منضبط و کار
درسـت و جـزوه بنویـس وجـود داره که مرجع
جـزوه کل کالسـه یـا باید به روش خوشـهچینی
جزوههـای نـه چنـدان کامـل بچهها رو سـر
هـم کنیـد و از دلشـون یـه جـزوه نسـبتاً
کامـل در بیارید.
معمـول ً دو راه وجـود دارد :یـا کپی میزنیـد یا از روی
جزوههـا عکـس میگیرید.
شـاید پیـش آمـده باشـد کـه پیـش خودتـان فکـر کرده
باشـید که چـه خوب میشـد بچههایی که جزوه نوشـتن،
جزوههاشـان را یـه جایی بـه اشـتراک بگذارند.
به کمک اشتراک گذاری نوتوپیـا
امـکان اشـتراک گـذاری هـر نـوع داده ای بـا دیگـران به
صورتـی جـذاب و شـگفت انگیـز فراهم شـده اسـت.

پنل وب مدیران
«متصل است او ،پیش کشیدش»

موالنا

میزان بازدهی هدایای تبلیغاتی در کسب و کارها همواره
دغدغه بسیاری از مدیران است .اما از آن جا که مشخص
نیست که هدایا سرانجام به چه کسانی خواهند رسید،
با اعطای این هدایا لزوماً ارتباطی بین کسب و کار هدیه
دهنده و مشتری هدیه گیرنده شکل نمی گیرد.
در نوتوپیـا فلسفه این است که اعطای هدیه باید آغاز
یک رابطه باشد.

به همین دلیل برای کسب و کارهایی که سفارشدهنده
انواع نوشت افزارهای نوتوپیـا هستند راهی
وجود دارد که بتوانند با دریافت کننده هدیه
در ارتباط باشند .بنابراین این قابلیت برای
شما فراهم می شود تا در زمان هایی که خود می خواهید،
به صورت ارسال پیام کوتاه و یا ارسال اعالن ()Notification
با مشتریانتان در ارتباط باشید و آنها را از محصوالت جدید
یا تخفیفهای خود باخبر کنید یا مناسبتهایی را به آنها
تبریک بگویید و به طورکلی ارتباط خود با آنها را حفظ
نمایید .البته این امکان نیز وجود دارد که این رابطه بصورت
دو سویه فعال شود و مشتریانتان نیز بتوانند از نظرات و
بازخوردهای خود شما را بهرهمند سازند.

امکان افزودن محتوا

«دیدنیها کم نیست»

نـرم افـزار تلفـن همراهـی که بـه همـراه انواع محصـوالت ما
عرضـه میگـردد و بصـورت رایـگان قابـل دانلـود میباشـد،
علاوه بـر همه امکانـات و فناور یهایی که دارد ،خود بسـتری
اسـت بـرای در برگرفتـن و ارائه انـواع محتوا.
اگـر بـرای هدیـه دادن بـه شـرکتکنندگان در یـک
همایـش ،از محصـوالت مـا سـفارش میدهیـد
میتوانیـد چکیـدهای ویدیویـی از همایـش را
حتـی بعـد از روز همایـش درون نرمافـزار در اختیـار
مدعویـن قـرار دهیـد.
اگـر یـک سررسـید یا دسـتیار بـرای هدیه
دادن سـفارش دادهایـد امـا همچنـان
دغدغـه داریـد کـه هدیهتـان فرهنگیتـر باشـد ،میتوانیـد
یـک کتـاب الکترونیکی دلخـواه رایـگان را در قالبـی مثل Pdf
در نرمافـزار همـراه آن بـه سـفارش خـود اضافه کنیـد تا همه
مخاطبانتـان از آن بهرهمنـد گردنـد و بسـیاری از هزینـه های
جانبـی را کاهـش دهید.

شـرکت هوشـمند آرمـان همـاره بـرای اولیـن بار در کشـور در راسـتای
پیشـرفت صنعـت لـوازم التحریـر اقـدام بـه هوشمندسـازی آن نمـوده
اسـت .در اولیـن قـدم محصولی را بـه نام نوتوپیــا طراحی و اجـرا نموده
اسـت کـه در انـواع زیـر ،طراحـی و اجرا شـده اسـت.
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