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بـه طـور حتـم پریسـما را می شناسـید. ایـن نرم افـزار 
بـه  را  زیبـا  بسـیار  هنـری  فیلتر هـای  کـه  موبایلـی 
دنیـای تصاویـر موبایـل آورده بـود، اخیـرا در تابسـتان 
بـرای  هـم  را  خـود  فیلتر هـای  از  بخشـی  امسـال 
اعمـال روی ویدئو هـا آمـاده کـرد. حـاال خبـر جدیدی 
از شـرکت سـازنده ایـن نرم افـزار بـه گـوش می رسـد 
کـه Techcrunch در گزارشـی جامـع بـه آن پرداختـه 
اسـت. بر اسـاس گزارش مذکور پریسـما هفته گذشـته 
و  کـرد  بـه روز  را  خـود  اندرویـد  و   iOS نرم افزار هـای
تمرکـز  بـا  را  خـود  بـه  مختـص  اجتماعـی  شـبکه ای 
معرفـی  جغرافیایـی  موقعیـت  اشـتراک گذاری  بر بـه 
 Techcrunch کرد. اواخر ماه گذشـته تیم پریسـما بـه
گفتـه بـود کـه در حـال کار روی امکانـات شـبکه  های 
اجتماعـی اسـت. ایـن ماجـرا در پـی آن اتفـاق افتـاد 
کـه دسترسـی  های پریسـما بـه API هـای فیسـبوک 
بـه دالیلی مسـدود شـده بـود. حاال پریسـما امیـد دارد 
کـه بتوانـد شـبکه ای را خـودش طراحـی و تولیـد کند. 
عنـوان Feed نامـی اسـت کـه آن  هـا بـرای امکانـات 

شـبکه ای خـود برگزیده انـد. Feed به کاربران پریسـما 
ایـن امـکان را می دهـد کـه بتواننـد تصاویـر طراحـی 
شـده به وسـیله فیلتر هـای آن را در بین دیگـر کاربران 
پریسـما به اشـتراک بگذارند. پیچیدگی سـرویس  های 
بـه اشـتراک گذاری بر اسـاس موقعیـت جغرافیایـی در 
پیـدا کـردن اشـتراک  های نزدیک اسـت به ایـن معنی 
کـه کاربـر تصاویـری را می بینـد کـه بـه وی از لحـاظ 
موقعیـت نزدیک تـر اسـت. هرچنـد ایـن موضـوع ابتدا 
در سـال 2011 مطـرح شـده و 5 سـال بـرای سـاخت 
یـک سـرویس در حـوزه فنـاوری خیلـی زمـان زیادی 
محسـوب می شـود امـا متقاعـد کـردن کاربر بـه خاطر 
دیـدن محتـوای جهانـی کار چنـدان سـختی نبایـد به 
نظر برسـد. پریسـما گفته اسـت کـه امـکان جدید خود 
را مدتـی اسـت در چنـد کشـور و در بین 15 هـزار کاربر 
بـه آزمایـش گذاشـته اسـت و بازخورد ها بـه راه اندازی 
ایـن سـرویس بسـیار جالـب توجه بـوده اسـت. چیزی 
که پریسـما را جذاب کرده اسـت، بدون شـک سـادگی 
آن اسـت. متاسـفانه چیـزی کـه بـه سـادگی آن لطمه 

وارد کـرده اسـت، لـزوم ثبت نـام کـردن کاربـران در 
شـبکه آن اسـت. از طرفـی ایـن ثبت نـام الزم اسـت 
چـرا کـه پریسـما می خواهـد شـبکه مختـص بـه خود 
را بسـازد. بر اسـاس گزارش  هـا از زمانـی کـه پریسـما 
از امکانـات شـبکه  های دیگر اسـتفاده کرد تـا کاربران 
بیـن  را  خـود  تصاویـر  فیلتر هـای  خروجـی  بتواننـد 
یکدیگـر در شـبکه  هایی ماننـد فیس بوک به اشـتراک 
بگذارنـد، ظرف چنـد ماه توانسـت بیـش از 70 میلیون 
دانلـود را ایجـاد کـرده و روزانـه بیـش از دو میلیـون 
بازدیـد را جلـب خـود کنـد. همیـن موفقیـت بـود کـه 
شـبکه  های دیگـر را از جملـه فیس بـوک وادار به تقلید 
از فضـای کار پریسـما در محصـوالت عکاسـی خـود 
کـرد. بـه ایـن دلیل تیـم پریسـما تصمیم گرفـت روی 
پـای خود بایسـتد و ایـن امـکان را بـه کاربرانش بدهد 
کـه تصاویر خـود را بین دیگـران به اشتراک گذاشـته و 
از ایـن طریـق محبوبیـت خود را گسـترش دهنـد. باید 
منتظـر مانـد و دیـد کـه پلتفـورم پریسـما می توانـد در 

ماموریـت خـود موفـق شـود یـا خیر.

برقراری تعادل در تقابل
به گزارش مهر، وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای حل 
چالش کسب و کار های نوپا در کشور خبر داد و گفت: با 
این برنامه ریزی، تعادل را با اصناف سنتی حفظ خواهیم 
کرد. اگر خرده گرفته نشود باید اشاره کرد مصداق چنین 
یک  با  سیما  و  صدا  سازمان  تقابل  در  اخیرا  را  صحبتی 
و  صدا  شکایت  دیدیم.  آپارات  نام  به  خصوصی  شرکت 
سیما از این شرکت خصوصی به این موضوع برمی گشت 
که چرا این شرکت آیتم هایی را انتشار می دهد که متعلق 
به صدا و سیماست که برای آن ها زحمات زیادی کشیده 
شده است. تعابیری که از چرایی این حرکت صدا و سیما 
در بین عموم نقل می شد، چیز دیگری بود و آن این که 
رشد پرسرعت این سرویس و البته سرویس های مشابه 

باعث کاهش درآمد حاصل از تبلیغات این سازمان شده 
به  تصمیم  حاال  سال  چند  از  بعد  باره  یک  به  و  است 
شکایت گرفته است. همه ما می دانیم که عموم محتویات 
و  می شود  فراهم  آن  کاربران  وسیله  به  سرویس ها  این 
می توانند  سیاست هایی  اتخاذ  با  سرویس ها  این  البته 
یک  مولفان  حق  رعایت  حفظ  به  ملزم  را  خود  کاربران 
اثر بکنند. کاری که سال ها پیش گوگل دچار آن شد و 
البته راه هایی را هم برای حل و فصل ماجرا ها اندیشید 
اما این در حالی است که به مسئله حفظ حقوق مولفان 
آثار در خود صدا و سیما هم ایرادات بسیاری وارد است. 
به  رو  قدمی  ارتباطات  وزارت  حرکت  این  امیدواریم 

پیشرفت کسب و کار ها باشد نه متوقف کردن آن ها!

وقتی زمان روی پای خود ایستادن فرا می رسد

پریسما شبکه اجتماعی می شود

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

مدیریت بحران
راه های مقابله با بالیای طبیعی را بشناسید

با توجه به اتفاقات و بایای طبیعی زیادی که در کشورمان رخ می دهد، شناخت چگونگی 
مقابله با آن ها بسیار الزم و ضروری می باشد. به همین منظور اولین لینکدونی این هفته را 
به وب سایت سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص داده ایم. این وب سایت از بخش  های 
مختلفی همچون همایش های تخصصی، اطاعیه  ها، قوانین، مقررات، بخشنامه  ها و نیز 
آموزش  های همگانی، تخصصی و مجازی تشکیل شده است. اخبار همایش  ها، مدیریت 
بایای طبیعی برای خانواده، مدیریت بایای طبیعی برای زنان، مدیریت بایای طبیعی برای 
www.ndmo.ir کودکان و... از دیگر قسمت  های این وب سایت به حساب می آیند. 

دنیای اعداد
با جدیدترین نظریه های ریاضی آشنا شوید

پیشنهاد بعدی این هفته وب سایتی تخصصی در زمینه ریاضیات می باشد. در این سایت 
اساتید،  تمرینات،  جزوات،  هندسه،  جبر،  آنالیز،  مانند  متنوعی  بخش  های  تخصصی 
پایان نامه، منابع آموزشی، تاالر گفت وگوی ریاضیات و سیستم پرسش و پاسخ گنجانده 
ریاضی  دنیای  اتفاقات  جدیدترین  از  می توانید  تخصصی  سایت  وب  این  در  است.  شده 
مطلع شده، آخرین اخبار جهان ریاضیات را پیگیری کرده، از جزوات پژوهشی و موضوعی 
بهره  مند شده و مطالب منتخب، مقاالت و پایان نامه  ها را مطالعه نمایید. ضمن این که 
قادر خواهید بود با آخرین نظریه  های ریاضی در دنیا آشنا شده و بزرگ ترین ریاضیدانان را 
www.mthmtcs.ir بشناسید. 

نهضت سواد آموزی
از خدمت الکترونیکی این سازمان بهره مند شوید

به مناسبت سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی، در سومین لینکدونی این هفته به معرفی 
نهضت  سایت  به  مراجعه  با  می توانید  شما  پرداخت.  خواهیم  سازمان  این  سایت  وب 
مطالعه  به  نهاد،  این  سازمانی  ساختار  و  خدمات  با  کامل  آشنایی  ضمن  سوادآموزی، 
پژوهش ها و مقاالت سازمان پرداخته و دوره های مختلف آموزشی نهضت را بشناسید. 
همچنین از دیگر بخش های این سازمان می توان به آمار عملکرد، طرح و برنامه ریزی 
آموزشی، انتشارات، شناسنامه خدمت، خدمات الکترونیکی، شورای پشتیبانی سوادآموزی، 
سازمان، نظام پیشنهادات، گردهمایی، بخش نامه ها، تفاهم نامه های همکاری و  اخبار 
www.lmoiran.ir طرح خواندن با خانواده اشاره کرد. 

اطالعات ساختمانی
جدیدترین اخبار صنعت ساختمان را پیگیری کنید

آخرین لینکدونی این هفته به بانک اطاعاتی صنعت ساختمان اختصاص دارد. در وب سایت 
عمران 118 شما از اطاعات مهم مربوط به صنعت ساختمان نظیر پیمانکاران و شرکت  های 
ساختمانی، استادکاران ماهر، مصالح بنایی، آهن آالت و قوطی جات، بتن و مواد افزودنی، 
لوله، اتصاالت و تاسیسات، عایق کاری، سرمایشی و گرمایشی، سقف، کف، دیواره، نمای 
ساختمان، تزئینات و دکوراسیون داخلی، رنگ و پوشش  های سلولزی، سیستم  های حفاظتی 
و الکتریکی، کابینت و دکوراسیون، کاشی و سرامیک، آسانسور، کانکس و سنگ بهره  مند 
مهندسی،  معما های  می توان  سایت  وب  این  دیگر  بخش های  از  همچنین  شد.  خواهید 
www.omran118.com سازه های برتر، دانستنی ها، مقاالت و نمایشگاه ها را نام برد. 


