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همانطور که می دانید یاهو یکی از شرکت های قدیمی 
اینترنت است و بسیاری از سرویس هایی که این روز ها 
این  تالش های  اگر  شک  بدون  می بینیم  اینترنت  در 
سرویس ها  این  نمی توانستیم  نبود  بزرگ  شرکت 
تا  گفت  باید  ایمیل  سرویس  از  باشیم.  داشته  االن  را 
و  اخبار  سرویس  عکس،  اشتراک  جست وجو،  موتور 
همان  یا   Q&A به  که  پاسخ  و  پرسش  سرویس  حتی 
درست  است.  معروف   Question and Answer

کار  روی  با  اینترنتی  بزرگ  شرکت  این  که  است 
حال  روز ها  این  گوگل  همچون  بزرگی  رقبای  آمدن 
همچنان  که  هستیم  آن  شاهد  اما  ندارد  خوبی  چندان 
در حال تالش است تا بتواند از ماهیت خود در عرصه 
شرکت  این  اخیر  اقدامات  از  یکی  کند.  دفاع  اینترنت 
خود  قدیمی  سرویس های  از  یکی  راه اندازی  اینترنتی 
در اکوسیستم موبایل است که همان سرویس پرسش 
به  یاهو  است.   Yahoo Answers یا  یاهو  پاسخ  و 
 Yahoo Answers پای  که  است  کرده  اعالم  تازگی 
که  گزارشی  بر اساس  است.  کرده  باز  موبایل ها  به  را 

از  یکی  یاهو  کرد،  منتشر  گذشته  ماه   Techcrunch

 Yahoo Hive نرم افزار های آزمایشی خود را که آن را
نام  تغییر   Yahoo Answer به  بود  کرده  نام گذاری 
طی  که  بود  حرکتی  همان  یاهو  اقدام  این  است.  داده 
آن یاهو قصد داشت سرویس پرسش و پاسخ دسکتاپ 
بر اساس  بیاورد.  اپلیکیشن  فروشگاه های  به  را  خود 
گزارش Techcrunch در نرم افزار معرفی شده توسط 
یاهو در آن زمان، افراد باید با استفاده از دعوت دیگران 
به این سرویس آزمایشی ورود پیدا می کردند اما االن 
روی  به  سرویس  این  در  عضویت  و  کرده  فرق  وضع 
 Yahoo Answers همگان باز است. گفته می شود که
می باشد.  یاهو  شرکا  ویترین های  از  یکی  همچنان 
االن  همین  اینترنتی  سرویس  این  گزارش ها  بر اساس 
را  کاربر  میلیون   300 حدود  در  رقمی  می تواند  هم 
این  کند.  جذب  خود  به  دنیا  سراسر  از  ماهانه  طور  به 
سرویس  این  فعلی  بازدیدکننده های  حقیقت  در  تعداد 
 Yahoo Answers هستند. شاید یکی از رقبای بزرگ
در  کاربران  که  چرا  دانست   Quora سرویس بتوان  را 

این دو سرویس بر خالف دیگر سرویس های پرسش و 
پاسخ مانند Stack Overflow که تخصصی در حوزه 
برنامه نویسی فعال هست، در تمام موضوعات مشغول 
سرویس ها  این  کار  شیوه  هستند.  محتو  تولید  به 
در  را  خود  سوال  آن ها  در  کاربری  است.  ساده  بسیار 
هر موضوعی که باشد، مطرح می کند و کاربران دیگر 
دارند،  که  تجربه ای  و  دانش  سطح  هر  به  توجه  با  هم 
پاسخ های خود را درج می کنند. نکته جالب و مشترک 
این  در   Quora و یاهو   Answers سرویس دو  هر  در 
یکدیگر  پاسخ های  به  می توانند  کاربران  که  است 
امتیاز بدهند و جواب ها را به این ترتیب ارزش گذاری 
پلتفورم های  برای  که  یاهو  جدید  نرم افزار  کنند. 
اندروید و iOS نوشته شده، توانایی های مختلفی مانند 
امکان  شده،  تایید  کاربران  توسط  پاسخ گویی  امکان 
که  چه  آن  مانند  روش هایی  توسط  افراد  کردن  دنبال 
پست های  از  تشکر  امکان  می شود،  دیده  توئیتر  در 
و  تصاویر  درج  امکان  اموجی ها،  درج  همراه  به  افراد 

لینک ها و امکان اعالم نوتیفیکیشن دارد.

ویدئو درخواستی در مقابل برودکستینگ
انیمیشن  مجموعه  تهیه کننده  که  داد  گزارش  تابناک 
کوتاه «دیرین دیرین» با انتشار نامه ای نسبت به عملکرد 
سوِد  تقسیم  بدون  ویدئو ها  پخش   در  آپارات  سایت 
حاصل از پخش این  ویدئو ها با صاحب  ویدئو ها اعتراض 
دیرین  دیرین  تهیه کننده  ابوالحسنی  محمد  است.  کرده 
درآمدزایی  برای  مناسبی  بستر  یوتیوب  دنیا،  «در  گفته: 
تولیدکنندگان محتوا به وجود آورده و درآمدی که از محل 
انتشار  ویدئو های مردم به دست می آورد را با آن ها تقسیم 
می کند. در نقطه مقابل، آپارات در ایران با تمامیت خواهی 
و انحصارطلبی راه را بر روی گسترش تولید محتوای بومی 
و درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا بسته است. در ابتدای  
ویدئو های ساخته  شده توسط مردم، تبلیغات قرار می دهد 

هیچ  اما  می کند  کسب  میلیاردی  درآمد  طریق  این  از  و 
سهمی به سازندگان آن  ویدئو ها نمی دهد!» پس از ماجرای 
شکایت صدا و سیما برخاستن چنین اعتراض  هایی از این 
تهیه کننده جالب به نظر می رسد. جالب بودن ماجرا در آن 
 Video جاست که برودکستینگ صدا و سیما در مقابل
on Demand یا همان ویدئو درخواستی سرویس  هایی 

مشابه آپارات بدون شک ایجاد ارزش باالتری دارد. این 
ایجاد ارزش بیشتر قطعا حق و حقوق اثر را بیش از پیش 
می کند. حاال سوالی که باید پاسخ داده شود این است که 
آیا چنین دعوایی را هم این تهیه کننده قبال با صدا و سیما 
داشته است؟ آیا حق و حقوق آثار دیگر تولیدکنندگان نیز 

قبال پرداخت شده است؟

اقدامی جدی از طرف یاهو برای 
ورود به اکوسیستم موبایل

پاسخ های یاهو 
همه جا همراه شما

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

تاسیسات ساختمان
با شناخت مقررات ملی ساختمان به ساخت و ساز بپردازید

اولین سایت پیشنهادی این هفته را به تاسیسات مکانیکی ساختمان اختصاص داده ایم. 
در این وب سایت تخصصی می توانید ضمن اطالع از آخرین وضعیت صنعت ساختمان 
در  کتاب  ها  این  بپردازید.  زمینه  این  در  تخصصی  مقاالت  و  کتب  مطالعه  به  کشور،  در 
بهای  فهرست  ساختمان،  ملی  مقررات  مکانیکی،  تاسیسات  کتب  نظیر  موضوعاتی 
تاسیسات مکانیکی و مقاالت و اطالعات مورد نیاز در این صنعت می باشد. همچنین در این 
وب سایت قادر خواهید بود از خدمات مهندسی و اجرایی بهره  مند شده، از قیمت  های اجرا 
مطلع شده، از نمونه کار ها بازدید کرده و از تصاویر اجرای تاسیسات مکانیکی دیدن نمایید. 
رویداد های تاسیسات مکانیکی و تازه  های تاسیسات مکانیکی دیگر بخش  های این سایت 
www.ebtekarmechanical.com را تشکیل می دهند. 

صنعت چاپ
با جدیدترین فناوری های حوزه چاپ آشنا شوید

اینترنتی  ماهنامه  می شود.  مربوط  چاپ  صنعت  ماهنامه  به  هفته  این  بعدی  لینکدونی 
رویداد ها،  و  نمایشگاه  آموزش،  اخبار،  همچون  مختلفی  بخش  های  از  چاپ  صنعت 
لینک  ها  و  اطالع رسانی  و  گزارش  ها  و  مقاالت  دیدگاه  ها،  و  روند ها  فناوری،  تازه های 
تشکیل شده است. در بخش آموزش شما می توانید به فراگیری مراحل چاپ، مدیریت آن، 
محیط کار، بازاریابی و تبلیغات و تاریخ چاپ بپردازید. همچنین از جدیدترین فناوری  های 
این حوزه مطلع شده و از زمان و مکان نمایشگاه  های چاپ آگاه خواهید شد. ضمن این که 
قادر خواهید بود به مطالعه مقاالت و گزارش  های مرتبط پرداخته و از دیدگاه ها و نظرات 
www.iranprint.com افراد در این حوزه اطالع حاصل کنید. 

فضای سایبری
راه  های مقابله با حمالت سایبری هکر ها را بیاموزیم

سومین لینکدونی این هفته به امور سایبری اختصاص دارد. با توجه به اهمیت موضوع سایبری، 
به معرفی موسسه اطالع رسانی امور سایبری خواهیم پرداخت. این وب سایت حاوی بخش  های 
مختلفی همچون امنیت، هک و نفوذ، فناوری اطالعات، بین الملل، متخصصین، صوت، فیلم 
و عکس می باشد. در این وب سایت می توانید ضمن آشنایی با چگونگی ایجاد امنیت درباره 
حمالت سایبری و را ه  های مقابله با نفوذ هکر ها در فضای مجازی، فناوری  های پیشرفته امور 
سایبری را شناخته و از راهکار های متخصصین این حوزه برای در امان ماندن از نفوذ سایبری و 
www.cyberbannews.com بهبود امنیت سایبری اینترنت بهره  مند شوید. 

ایده  های خالق
از جدیدترین و محبوب ترین ایده ها بهره  مند شوید

آخرین وب سایت پیشنهادی این هفته درباره ایده و خالقیت می باشد. در این وب سایت به 
موضوعاتی نظیر کسب و کار، مد و زیبایی، کودکان، ایده و خالقیت ایرانی و آموزش از منظر ایده 
و خالقیت پرداخته می شود. در این وب سایت می توانید جدیدترین ایده  ها در زمینه کارآفرینی، 
مدیریت و رهبری، مدیریت ریسک، مدیریت زمان، دکوراسیون، صنایع دستی، الکترونیک و 
رایانه، برندینگ، قوانین و مقررات، گیاهان و... را دنبال کرده و در دوره  های آموزش خالقیت و 
ایده پردازی این وب سایت شرکت کنید. ضمن این که شما به جدیدترین ایده  ها و محبوب ترین 
www.ideaandcreativity.com خالقیت  ها دسترسی خواهید داشت. 


