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نیازمندی ها

؟

 
 با این ۴ نوع مشتری کار نکنید

نگاهی به جوانب هوش 
مصنوعی اینستاگرام
5

5

2

 
باید ها و نبایدهای تولید محتوا ؛

محتوای مناسب برای معرفی وترغیب خوانندگان شما برای 
استفاده از این کتاب الزم و حیاتی بوده ولی متاسفانه کافی 
نخواهد بود.شما باید کاری کنیدکه تعداد زیادی از دانش...

 
روشهای جدید ویدیو مارکتینگ برای سال 2020

طبق پیش بینی های اقتصادی، حجم این بازار تا سال 2020 
به 2۹.۵ بیلیون دالر خواهد رسید.

 
درشبکه های اجتماعی ازچه نوع ادبیاتی استفاده کنیم؟
یکی از مهم ترین اهداف در شبکه های اجتماعی به 
خصوص اینستاگرام افزایش میزان تعامل کاربران با 

محتوای منتشر شده در صفحه است

442

یکشنبه  

 29  دی 1398 

سال سی و سوم

 شماره  9164

Instagram @Rah.Kar
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روشهای جدید ویدیو مارکتینگ برای سال 2020

جهان مارکتینگ در افق 2020 چگونه است؟ 

طبق پیش بینی های 
اقتصادی، حجم این 
بازار تا سال 2۰2۰ 
بیلیــون  بــه 29.۵ 

دالر خواهد رسید.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

 با این ۴ نوع مشتری کار نکنید
برای فریلنسرها و فاندرها انتخاب درست مشتری 
اهمیــت بســیاری دارد. اگر شــما از کار کردن با 
شخص خاصی لذت نمی برید، از کار خود نیز لذت 
نخواهید بــرد، در نتیجه محصول خوبی ارائه نمی 
دهید.اما چطور می توان مشتریان بد و خوب را از 

یکدیگر تشخیص داد؟
۱.مشتریانخودخواه

البد این نوع مشــتریان را به خوبی می شناســید. 
آنها کسانی هستند که تصور می کنند همه چیز را 
می دانند و در تمام زمینه ها صاحب نظر هستند، 
طوری که شما را در اِعمال خالقیت و طرح هایتان 
محدود می کنند. مسلم است که کار کردن با این 
افراد نتیجه رضایت بخشــی برای شــما ندارد.این 
دسته از مشتریان در مقابل نظرات شما ایستادگی 
می کنند و ســعی دارند همه چیز را مطابق با نظر 
خودشــان پیش ببرند. همکاری با این گونه افراد 
نه تنها کمکی به شــما نمی کند بلکه از پیشــبرد 
خالقیت ها و ایده هایتان نیز جلوگیری می نماید. 
به همین دلیل به شــما توصیه مــی کنیم از کار 
کردن با مشــتریان خودخواه و متعصب خودداری 

کنید.
۲.مشتریانیکهبهوقتشمااحترامنمیگذارند

مشتریانی که به وقت شما احترام نمی گذارند نیز 
مانند مشــتریان خودخواه، بــرای هیچکس به جز 
خودشــان ارزش قائل نیســتند. این دسته از افراد 

فقط به خودشان فکر می کنند.
این افراد چشــم هایشــان را روی کاری که انجام 
می دهیــد می بندند و تالش هایتان را نادیده می 
گیرند. توجهی به مدت زمــان باقی مانده تا اتمام 
پروژه ندارند، حجم زیادی از کار را برای شما آماده 
می کنند امــا وظایف مربوط به خود را انجام نمی 
دهند. نظرشــان را در روزهای پایانی پروژه تغییر 
مــی دهند و یا از شــما می خواهنــد دوباره تمام 
کارهــا را انجام دهید. در نهایت شــما را متهم به 
کــم کاری کرده و با نارضایتــی ترکتان می کنند.

در تمام همکاری هایتان باید این مسئله را درنظر 
داشــته باشــید که هیچکس الیق بی احترامی به 
شما نیست و فراموش نکنید برای زمانی که صرف 

می کنید باید دستمزد مناسب دریافت کنید.
۳.مشتریانیکهباسلیقهشماهمخوانیندارند

جســارت داشته باشید و با مشــتریانی که مطابق 
ســلیقه شــما فکر نمی کنند، همــکاری نکنید. 
همچنیــن از مشــتریانی که حتی با پــروژه خود 
ارتباط حسی برقرار نکرده اند دوری کنید. این نوع 
از مشــتریان انگیزه کاری شما را می گیرند و هیچ 
کمکی نیز به شــما نمی کنند. چرا که کیفیت کار 
برایشــان اهمیتی ندارد. فراموش نکنید که کار بی 
کیفیت مــی تواند رزومه تان را نابود کند.همکاری 
با این افراد منجر به تولید پروژه ای می شــود که 
هیچ رضایتی از آن نخواهید داشــت و حتی شاید 
راضی شوید آن را با نام شخص دیگری اجرا کنید.

۴.مشتریانیکهمیخواهندبرشماریاستکنند
 دنیا با هیچ دیکتاتوری سرســازگاری ندارد، شما 
نیــز نباید با اینگونه افراد کنار بیایید. مشــتریانی 
که احســاس می کنند رییس شما هستند، سعی 
دارند تمام حرکات و کارهایتان را زیر نظر داشــته 
باشند و اجازه هرگونه خالقیت و نوآوری را از شما 
می گیرند. آنها طاقت شــنیدن »نــه« را از جانب 
شــما ندارند.این گونه مشتریان شــما را همچون 
یک عروســک خیمه شــبازی تصور می کنند که 
بایــد مطابق با میل آنها فعالیت کند.ســعی کنید 
مشــتریان را با دقت انتخاب کنیــد و به موفقیت 
کســب و کار خود بیاندیشید تا از نتیجه کار خود 

لذت ببرید.

اگــر فکر مــی کنید علــی رغم 
تمام تالشی که برای شبکه های 
اجتماعی تان مــی کنید، بازهم 
مخاطبــان زیادی ندارید، شــما 
احتیاج به یک ســر و صدای زیاد 

با ویدیو مارکتینگ دارید!
ویدیوها اعتیادآور ترین و سرگرم 
کننده ترین شکل محتوا هستند. 
به گزارش گــوگل، نیمی از افراد 
بین ۱۸ تا ۳۶ سال عضو یوتیوب 
هســتند و حاضرند کار مهمی را، 
تماشــا کردن ویدیوی  به خاطر 
جدیدی، بــه تعویق بیندازند! اما 
تغییر  هرساله  ویدیویی  ترندهای 
مــی کنند. ترندهــای 2020 به 

کدام سمت می روند؟

۱-والگدرستکردنازکسب
وکارتان:

والگر ها از جنبه های مختلفی از 
زندگی شخصیشان در شبکه های 
اجتماعی ویدیو منتشر می کنند. 
مثاًل از صبحانه درســت کردن یا 
مسافرت رفتنشان. و این والگ ها 
به زودی در دنیای کســب و کار 
هم جای می گیرند چون به شما 
کمک می کنند ارتباط بهتری با 
مخاطب برقرار کنید و صمیمیت 

بیشتری ایجاد کنید.
بیزنس  یــک  واینرچاک  گــری 
والگــر اســت کــه بیــش از 2 
میلیون فالــوور در یوتیوب دارد 
و ویدیوهایــش تلفیقی از زندگی 
شــخصی و کسب و کارش است. 
بسیار آسان  والگ درست کردن 
و قابل دســترس است، شما فقط 
به لپتاپ یا اســمارت فون با یک 
یک  و  ویدیو  تدوین  اپلیکیشــن 

کانال یوتیوب احتیاج دارید.

 ۲-ویدیویزنده:
طبق آمار فیســبوک، در ســال 
گذشــته آمــار تماشــا کــردن 
ویدیوهای زنده بــرای مخاطبان 
حــدود ۴ برابر شــده و این رقم 
در سال 2020 بیشتر هم خواهد 
شد. با ویدیوهای زنده مخاطبین 
احساس می کنند شما مستقیماً 
با آن ها صحبت مــی کنید و با 
در  توانند  کامنت گذاشــتن می 
بحث شرکت کنند و از شما سوال 
بپرســند. شــرکت ها می توانند 
بــرای معرفی محصــول جدید، 
وبینار، جلســات پرسش و پاسخ، 
معارفه و تورها از ویدیوهای الیو 

استفاده کنند.
 

۳-ویدیوهای۳۶۰درجه:
این ویدیوها از وقتــی وارد بازار 
شده اند طرفداران زیادی داشتند 
و در بحــث بازاریابــی، به شــما 
کمک می کنند تا خیلی دقیقتر 
حس محصولی که می خواهید به 
مشتری معرفی کنید یا تصویری 
کــه می خواهید نشــان دهید را 
  ۳۶0 ویدیوهای  کنیــد.  منتقل 
درجه برای شرکت های مسافرتی 
خیلی کاربرد دارند ولی در سایر 
کســب و کارها مثل مشــاورین 
امــالک، خــرده فروشــی، موزه 
هــا، معرفی رویدادهــا و گالری 
ها هم قابل اســتفاده هســتند. 
برای داشــتن این سبک ویدیوها 
کافیست یک دوربین ۳۶0 درجه 

مثل GoPro خریداری کنید.
 

۴-تبلیغاتیوتیوببهترازتبلیغات
تلویزیون:

کارهــا  و  کســب  از  بســیاری 

ویدیوهــای  کــه  عالقمندنــد 
تبلیغاتی خودشان را در تلویزیون 
به نمایــش بگذارند تا به میلیون 
ها نفر در خانه هایشان دسترسی 
پیدا کنند. ولی در ســال 2020 
یوتیوب  به ســمت  تبلیغات  این 
ویدیویی  اجتماعی  و شبکه های 
خواهد رفت چون عالوه بر هزینه 
کمتری که دارد، افراد بیشتری را 

هم درگیر می کند.
 

۵-واقعیتمجازی:
این تکنولوژی هنوز برای بسیاری 
از کسب و کارها جدید است ولی 
در سال آینده فراگیر خواهد شد. 
اقتصادی،  بینی های  طبق پیش 
حجم این بازار تا سال 2020 به 

2۹.۵ بیلیون دالر خواهد رسید.
“لویی” نمونه یک شــرکت است 
که با اســتفاده از واقعیت مجازی 
به مشــتریانش آموزش می دهد 
چطور خانه شــان را بچینند. این 
شــرکت اعالم کرد کســانی که 
درخواســت آموزش بــا ویدیوی 
VR داشتند، ۳۶ درصد بازگشت 
بیشــتری نســبت به کسانی که 
آموزش یوتیــوب را دیده بودند، 

داشتند.
حاال نوبت شماســت تــا با این 
روش های داغ و جدید بازاریابی 
بزنید.  جلو  رقبایتان  از  ویدیویی، 
فقط یادتان باشــد که همیشــه 
ویدیوهای مفید و سرگرم کننده 

تهیه کنید.

 مدل 
مو فقیت

 صدرا شمس   
روزنامه نگار 
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طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9
80
22
28

ط
/9
80
24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

/د
98
01
80
1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491
/ع
98
12
74
0

ج
/9
80
89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9
80
64
10

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ش
/9
80
70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

ط
/9
80
39
93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

ج
/9
70
38
27

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

ج
/9
80
44
35

جنس ازشماکارازما 
کابینت چوب،وکیوم،هایگلس 
ام دی اف،مالمینه، کمددیواری 
09152462400-09017479120

ج
/9
81
31
71

اجرای انواع کابینت 
وکمدبه صورت 

نقد واقساط
09159766379

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9
81
16
75

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ش
/9
71
78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

اراضی کاهو با درخت 20ساله  
داخل مجتمع ، دور دیوار ، آب 

و برق ، قطعات 2000متری 
فی 400م      09151104291

ط
/9
81
31
62

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

فرش و موکت
703

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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یکی از اصولی که در شــبکه های اجتماعی 
حتمــا باید مورد توجه قرار دهیم،اســتفاده 
هــای  شــبکه  در  مناســب  ادبیــات  از 
اجتماعی،هرچند نوع مخاطب و... در شــبکه 
های اجتماعــی مختلف متفــاوت اما رفتار 
وشــخصیت کلی برند ما نباید در شبکه های 
اجتماعی مختلف متفــاوت جلوه کند ونکنه 
مهم تر این که استفاده از ادبیات نامناسب در 
کانال ما در یک شبکه اجتماعی می تواند به 
کل اعتبار ما را زیر سوال می برد وپیامدهای 

غیرقابل جبرانی به بار بیارد.

۱-قابلفهمبنویسید
متــن هایی که ما در شــبکه های اجتماعی 
منتشر می کنیم اعم از بیوگرافی،کپشن و...

باید برای همه مخاطبین هدف برند ویا کسب 
وکار ما به ســادگی قابل فهم باشــند،دقت 
کنید کــه از کلمه همه اســتفاده کردم،این 
به این معنی نیســت کــه نباید از متن های 
تخصصی در شــبکه های اجتماعی استفاده 

کنیم اما در حین نوشتن چنین مطلبی باید 
دقت کنیم کــه این مطالب بــرای همه ی 
مخاطبین ما قابل فهم باشند،درست برعکس 
وبسایت ها،چرا که در وبسایت ها لزوما همه 
افراد همه مطالب نمــی بینند ومطلب مورد 
نظرشــان را از دســته بندی ها و...پیدا می 
کنند ولی در شــبکه هــای اجتماعی چنین 
نیســت ومخاطب به اجبــار تمام محتواهای 

تولیدی ما را مشاهده می کند.

۲-عملگرابنویسید
همــه ما در شــبکه هــای اجتماعــی برای 
تبدیــل مخاطب به مشــتری،جذب مخاطب 
جدید،افزایش برند آگاهی و...تالش می کنیم 
وبرای رسیدن به این هدف باید ادبیات خود را 
طوری تنظیم کنیم که بتوانیم در آن مخاطبان 
را برای انجام کاری تحریک کنیم که البته این 
کار مــی تواند خریداری محصول یا خدمت ما 
ویا به اشتراک گذاری مطالب ما باشد،که برای 
رســیدن به این هدف باید بتوانیم با استفاده 

ادبیات خود مخاطب رابه انجام چنین فعالیت 
هایی تشویق کنیم،مثال فعل های زمان حال در 
عمل گرا نوشتن می تواند به ما کمک کند،مثال 

همین حاال ثبت نام کنید و...

۳-دوستانهوقابلتعاملبنویسید
یکی از مهــم ترین اهداف در شــبکه های 
اجتماعــی به خصوص اینســتاگرام افزایش 
میزان تعامل کاربران با محتوای منتشر شده 
در صفحه اســت چرا که بــا افزایش میزان 
تعامــل کاربران با محتــوای صفحه احتمال 
نمایش داده شــدن پســت هــا در صفحه 
اکسپلور اینســتاگرام افزایش یافته همچنین 
در صفحه اصلی اینســتاگرام نیز پست های 
ما در رتبه باالتری نمایش داده می شوند به 
خاطر همین نوشتن کپشن های دوستانه تر 
ویا استفاده از افعال وکلمات دوستانه ودعوت 
کاربران به تعامل با همین افعال دوستانه می 
تواند میزان تعامل کاربران با پست هایمان را 

چندین جند برابر کند.

درشبکه های اجتماعی 
ازچه نوع ادبیاتی 
استفاده کنیم؟

یکی از مهم ترین اهداف 
در شبکه های اجتماعی به 
خصوص اینستاگرام افزایش 
میزان تعامل کاربران با محتوای 
منتشر شده در صفحه است

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

باید ها و نبایدهای تولید محتوا ؛

مزایای تولید محتوا برای
 کسب و کارهای آنالین

۱-تولیدمحتواکمکمیکندخودتانراسریعتر
بهمشتریمعرفیکنید

وقتی تولید محتــوا می کنید فرصــت دارید با 
حوصله و دقت و بر اســاس تمــام چیزهایی که 
مخاطبتان نیاز دارد درباره شــما بداند خودتان 
را به او معرفی کنید. فرصت می کنید تجربیات 

واحساسات خودتان را نسبت به محصول یا 
خدماتی که ارائه می کنید بر اساس 

میزان عالقــه و نــوع انتظار 
مخاطبانتان بگویید و با این 

روش دیگر درگیر زیاده 
گویی یا خالصه نویسی 

های ناخواســته که 
در  ابهــام  باعــث 
ذهــن مخاطب یا 
خســتگی و بــی 
نمی  او  حوصلگی 

شوید.
۲-تولیدمحتوا
شماراسراصل
مطلبمیبرد

خیلــی از مواقع وقتی 
بــار  نخســتین  بــرای 

با  میخواهیم به کســی که 
کسب و کار ما آشنا نیست درباره 

اهمیت و ویژگی های کســب و کارمان 
اطالعات بدهیم شاید کمی سخت باشد که از کجا 
شروع کنیم و با توجه به کمبود زمان نتوانیم همه 
آن چه را که در ذهن داریم بیان کنیم و در نهایت 
تا مدت ها حســرت از دســت رفتن یک ارتباط 
مناســب را بخوریم. اما فرض کنید که بتوانید با 
تولید محتوای حرفه ای  و مناســب همان فرد 
به ظاهر از دســت رفته را یک راســت و دقیق با 
مطالبی که الزم اســت درباره کسب و کار شما 

بداند آشنا کنید.

۳-تولیدمحتواباعثمیشودجذابیتهای
خدماتیامحصولشمابسیارواقعیتربهمخاطب

نشاندادهشود
وقتی از جادوی کلمات به همراه ریزه کاری ها و 
پیچیدگی های خالقانه طراحی استفاده می کنید 
هرچیــزی میتواند با قدرت و صدای بلندتری به 

ســمع و نظر مخاطب برسد. حاال تصور کنید در 
صورتیکه چند ویژگی مهم کســب وکار و برند 
خودتان را با ادبیات نوشــتاری ترغیبی صحیح  
معرفی کنید آن ویژگی ها بســیار واقعی تر در 
ذهن وحافظه مخاطبانتان ثبت می شوند. همیشه 
این خطر وجود دارد کــه ویژگی های محصول 
شــما در ســایه تبلیغات غلط یا عــدم رعایت 
اصول درست نوشــتاری نادیده گرفته شوند ویا 

مخاطبتــان در واقعی بودن این ویژگی ها تردید 
کند. هر چقدر ویژگی های بیان شده توسط شما 
با ذهنیت مخاطب کمتر هم خوانی داشته باشد 
این مشــکل پر رنگ ترخواهد شد.چاره کار کار 
کردن روی هنر کپی رایتینگ و بیان هنرمندانه 

این ویژگی هاست.

تولیدمحتــوا)ازنوعحرفهای با -۴
اش(شــمافرصتکافیبرای
بهسبک مخاطب تغییرسلیقه
دارید نظرخودتان مورد

ایــن موردمهــم ترین 
نقــش تولیــد محتوا 
برای کسب وکارهایی 
دربــازار  که  اســت 
بســیار  رقابتــی 
وحساســی  پیچیده 
میکننــد.  رقابــت 
شــما  کنید  فــرض 
آموزشــی  کتاب  یک 
بــرای  بسیارمناســب 
دانش آموزان چاپ کرده 
دربازار  ونمیخواهیــد  اید 
بسیار آشــفته و شلوغ کتاب 
های کمک آموزشــی کشورمان 
گم شوید.تولید محتوای مناسب برای 
معرفی وترغیب خوانندگان شما برای استفاده 
از این کتاب الزم و حیاتی بوده ولی متاســفانه 
کافی نخواهد بود.شما باید کاری کنیدکه تعداد 
زیادی از دانش آموزان ســبک خواندن شان را 
تغییر دهند.ایــن رویکردی بود که انتشــارات 
اندیشه سازان در دهه 70 وانتشارات خیلی سبز 
در دهه ۸0 شمسی دربازار کمک آموزشی ایران 
بــه کار برد وباعث فتح بازار وقلب دانش آموزان 

عالقه مند به پیشرفت آموزشی شد.

محتوای مناسب 
برای معرفی 

وترغیب خوانندگان 
شما برای استفاده 
از این کتاب الزم 
و حیاتی بوده ولی 

متاسفانه کافی 
نخواهد بود.شما 

باید کاری کنیدکه 
تعداد زیادی از 

دانش آموزان سبک 
خواندن شان را 

تغییر دهند

گار
ه ن

زنام
 رو

س  
شم

 را 
صد

فکر
بکـــــر
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نگاهی به جوانب هوش مصنوعی اینستاگرام

هوش مصنوعی اینستاگرام چگونه پست های 
اکسپلور را انتخاب می کند؟

اینســتاگرام اطالعــات جدیدی را در مــورد نحوه 
استفاده از یادگیری ماشین برای پیشنهاد محتوا به 
کاربر ارائه کرده است. برخالف آنچه تصور می شود 
این اپ به جای یافتن پســت های مجزا، روی پیدا 
کردن اکانت هایی تمرکز می کند که احتماال برای 

کاربر جالب خواهد بود.
اینستاگرام هم مثل بسیاری از شبکه های اجتماعی 
دیگر به خاطر ارائه محتوای نامناسب از قبیل دروغ 
پراکنی و تصاویر خشونت آمیز تحت فشار گروه های 
مختلف قرار دارد. این اپ برای به حاشیه راندن این 
قبیل مطالب و عدم نمایش آنها در تب اکســپلور از 
الگوریتم های هوشمند و یادگیری ماشینی استفاده 
می کند و حاال برای نخستین بار جزییات دقیقی را 

درباره ساختار آن ارائه کرده است.
اینســتاگرام صدها میلیون کاربــر دارد که مطالب 
بسیار متنوعی از خوشنویسی فارسی و عربی گرفته 
تا ســبک زندگی سرخپوســت ها را بــا دیگران به 
اشتراک می گذارند. اینســتاگرام برای غلبه بر این 
چالش الگوریتم ها را به گونه ای تنظیم کرده که به 
جای تمرکز روی یافتن یک پست، روی پیدا کردن 
اکانت هایی تمرکز می کند که ممکن اســت برای 

کاربر خوشایند باشند.

شناســایی اکانت های شــبیه به هم از طریق یکی 
 word به نــام LM از تکنیــک هــای متــداول
embedding یــا درونی ســازی واژه ها صورت 
می گیرد. word embedding برای تشخیص 
روابط و شــباهت های پنهان بین کلمات، آنها را در 
قالــب بردار های عددی نمایانگــر کلمات یک لغت 

نامه در نظر می گیرد.
این تکنیــک برای پی بردن بــه رابطه بین کلمات 
ترتیب آنها در متن را بررســی می کند. برای مثال 

مشاهده یا ذخیره کرده اســت. این موارد به عنوان »اکانت 
های بذر« در نظر گرفته شــده و ۵00 حساب شبیه به آنها 
شناســایی می شود. این حســاب ها پس از فیلتر اسپم ها، 
اطالعات نادرســت و دیگر موارد نامطلوب بر اساس عالیق 
کاربر مرتب شده و پست های آنها 2۵ مورد اول به اکسپلور 

ارسال می شوند
اینســتاگرام برای افزایش کارایی اپ خود در حال آموزش 
مدل های هوش مصنوعی است که محتوایی نظیر اطالعات 
نادرست درباره واکسیناسیون را به صورت خودکار شناسایی 

کرده و اقدامات الزم را انجام می دهند.

واژه هایی مثل آتش و هشدار 
اغلــب کنار هم مــی آیند اما 
ارتباطی به کلمات ســاندویچ 
یــا پلیکان ندارنــد. به همین 
ترتیــب الگوریتم قادر اســت 
حساب های کاربری مشابه را 

شناسایی کند.
اکسپلور اینستاگرام برای ارائه 
پیشنهاد ســراغ حساب هایی 
مــی رود که کاربر قبال آنها را 

اینستاگرام برای 
افزایش کارایی 
اپ خود در حال 

آموزش مدل های 
هوش مصنوعی 

است که محتوایی 
نظیر اطالعات 

نادرست درباره 
واکسیناسیون را 

به صورت خودکار 
شناسایی کرده و 
اقدامات الزم را 
انجام می دهند.

هزینه ای که اآلن باید برای نوشتن یک مقاله هزار کلمه ای به 
نویسنده محتوا بدهید، چیزی بین 20 تا ۱00 هزار تومان است. 
حاال فرض کنید سایت دیگری بدون پرداخت حتی یک ریال، 
مقالــه ای را که برای آن هزینه کرده ایــد، می دزدد و به عنوان 

صاحب آن محتوا شناخته می شود! چطور؟!
سایت هایی در سطح وب وجود دارند که نه به دست وبمستر و 
مدیر، بلکه به دست ربات های خودکار مدیریت می شوند. این 
ربات ها به صورت اتوماتیک محتوای یک سایت را کپی می کنند 

و در سایت خودشان قرار می دهند.
محتوایی که از طرف این ســایت های سارق دزدیده و منتشر 

می شود، تعداد و سرعت باالیی دارد و این موضوع باعث می شود 
که ربات های گوگل و بقیه موتورهای جســتجو، با ســرعت 

بیشتری برای بررسی و ایندکس محتواها به آن سر بزنند.
حاال تصور کنید که اگر یکی از این ربات ها به کمک وبمستر، 
سایت شما را هدف قرار بدهد چه اتفاقی می افتد؟ محتوای جدید 
شما امروز ساعت ۱7 عصر در سایتتان منتشر می شود، اما گوگل 
تا 2 روز دیگر برای ایندکس مقاله به سایت شما سر نمی زند. در 
این حالت ربات در همان ابتدای کار محتوای دست اول تان را در 
سایت خودش منتشر و از طرف گوگل به عنوان صاحب محتوا 
شناخته می شود! حاال محتوای شما از نظر گوگل کپی است و 

احتماال در صورت تکرار، با خشم پاندا روبرو می شوید.

راهمقابلهبادزدیمحتوا
راه پیشنهادی گوگل، کمک گرفتن از الگوریتم دزد دریایی است. 
 dmca به این صورت که شما باید به سایت گوگل و سرویس
در پنل گوگل کنسول سایتتان بروید و در آنجا با ارائه شواهدی 
مثل زمان انتشار محتوا در سایتتان یا دیگر راه ها به کارشناسان 

گوگل بفهمانید که سایت شما، صاحب اصلی محتواست.
و پیشنهاد ما:

۱( بعد از انتشار محتوا، آن را در شبکه های اجتماعی )مخصوصا 

  دزدان محتوا و آموزش مقابله با آن ها

انتشار محتوای سایتتان را در یک 
زمان خاص انجام دهید. به طور 
مثال، یک شنبه ها و سه شنبه ها 
در ساعت ۵ عصر محتواهایتان را 
منتشر کنید.

 مهدی ابراهیمی 
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
راد

س م
یون

توییتر( به اشــتراک بگذارید تا با ســرعت بیشــتری 
ایندکس شود.

2( با اســتفاده از ابزار ســرچ کنسول گوگل ربات های 
موتور جستجو را از انتشار محتوا در سایت باخبر کنید تا 

سریعاً برای ایندکس آن اقدام کنند.
برای این کار کافیست وارد سرچ کنسول شوید، گزینه 
URL Inspection را انتخاب کنید، آدرس صفحه 
را در کادر وارد کنیــد و اینتــر را بزنیــد. در اینجا اگر 
محتوای شما ایندکس نشــده باشد، می توانید گزینه 
Request Indexing را انتخاب کنید تا در اولین 

فرصت، ربات های گوگل محتوای تان را بخوانند.
۳( انتشــار محتوای ســایتتان را در یک زمان خاص 
انجام دهید. به طور مثال، یک شــنبه ها و سه شنبه ها 
در ســاعت ۵ عصر محتواهایتان را منتشــر کنید. به 
این صورت ربات های خزنده شرطی می شوند و دقیقاً 
در همین روز و ســاعت برای ایندکس مقاالت به شما 

مراجعه می کنند.
۴( در تمامی محتواها از لینک ســازی داخلی استفاده 

کنید و گاهی هم به صفحه اصلی لینک بدهید
کالمآخر:حواسجمعباشید!
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ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98

10
51

4

ط
/9

80
58

40

قالیشوییومبلشویی

تاژ
شستشوبهروش100%اسالمی
38924418
32715374
38471584
37255454

ط
/9

80
01

38

قالیشویی
گلافشــان

33713389 37315799
32787006 37411404
32564441 36615852
33427503 38712275
33666021 37583283

قالیشویی

غزال
عضودرجهیکاتحادیه

رفوگری،شستشوبااصولمذهبی
تحتپوششبیمهایران

38 1 1 2 030
37286050
36222223
33661 1 15
33670976
09153212034
مدیریتروحبخش

ط
/9

80
08

17

ط
/9

81
27

11

قالیشویی
تهـــران
36047576
38453887
32243239
09157007410

قالیشوییمدرنباضمانت
رنگندادنوپارهنشدن
بهروشکاماًلاسالمی
باسرویسرایگان

پ
/9

80
23

78

 ج
/ 9

80
96

74

رفعنم
لولهبازکنی
تشخیصنمزدگی
رفعنموبو
بامصالحوبنایی
30سالسابقه
36909280سجاد– فردوسی– خیام
37678076فلسطین-سناباد–کالهدوز
36911412سیدرضی-معلم–دانشجو
38902414هاشمیه–هفتتیر-صیاد
36910840الهیه-قاسمآباد-امامهادی
عبادی–عبدالمطلب–مطهری
36909280ابوطالب–هدایت–توس

09151023831تیمسیار

8
خدماتمنزل
وتعمیرات

قالیشویی
802

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ط
/9

80
08

16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

پ
/9

81
24

56

ش
/9

81
29

87

ط
/9

80
08

14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9

80
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9

80
23

75

ط
/9

80
24

11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100%اسالمیباضمانت
پارهنشدنورنگندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9

80
08

09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

/ج
98

07
92

0

قالیشوییجهان
آستانه
36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع،تمیز،ارزانوباضمانت
حتیتعطیالت
تحویل48ساعته
آستانهمبلشوییجهان
36514183
09156172305
تاسیس:1384
دفترمرکزی:آزادی101
سرویسسراسرمشهد
09155334029
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/ج
98

01
99

0

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

 ن�ظافت�ی آی�س�ان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

تاسیسات پیرنیا
تعمیرات و نصب فوری پکیج، 
آبگرمکن، شوفاژ و لوله کشی

شبانه روزی 09156239939

ط
/9

81
10

55
ط

/9
80

52
76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

با 1 میلیون مهارت 
دیپلم معتبر بگیرید

09153526269

ط
/9

81
30

96

باغ تاالر فانوس
آماده برگزاری باشکوه ترین 

جشن ها و مراسم شما عزیزان 
با دو باغ و دو سالن مجزا با 

کادری مجرب می باشد
آزادی 159 بین گلستان 3 و 1
35423877-8  
 09151153724

ط
/9

81
32

89
/ج

98
09

43
2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739  5600  

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

81
31

28

به چند کارگر وارد به کار 
گاوداری شیری  و راننده 

تراکتور نیازمندیم
09151104505

/ع
98

13
22

1
ط

/9
81

30
43

تعدادی چرخکار خانم 
 سردوز کار 10 نفر 
راسته دوز 5 نفر 
میاندوزکار 5 نفر 

خانم جهت بسته بندی 10 نفر 
با حقوق عالی نیازمندیم.

هدایت 2 
37325933

09151163622

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

ط
/9

81
08

31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

80
89

16

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

81
25

01
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید خرده ریز انباری  

لوازم منزل و ضایعات در کل 
سطح شهر   09153039304

09390309304

ط
/9

81
05

84

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره، جوشکاری سیار  

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94
 ج

/ 9
80

35
42

درب وپنجره
آهن االت توس

ساخت ،خرید وفروش
انواع درب وپنجره 

حفاظ ،سایبان...
نوومستعمل وانواع فلزات
09151176273  مهرجو

 09155137032 دایی زاده

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

کارگرماهر
1409

خیاط و چرخکار
1411

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها: 37۰88

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها: 3۰۰۰37۰88 

تلفن: ۰۵1376282۰۵/ ۰۵13761۰۰8۵

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

پ
/9
80
22
75

ج
/9
80
22
49

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
23
18

خرید ضایعات کاغذ
09151126299

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه
حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8


