
تغییرات احتمالی پرسپولیس با مصدومیت ماهینی

ترس از شجاع، آشتی با رامین!

غول بی شاخ و دم آمریکایی!

مهارت خواندن و نوشتن دختران بهتر از پسران است

شاید رامین رضاییان برگردد، و اگر هم این اتفاق نیفتد، به نفع خرید جدید برانکو 
خواهد شد که همه شرایط برای بازی کردن او مهیا شده است. 

به گزارش وبسایت نود ، مسابقه با نساجی، اولین دیداری بود که برانکو در این فصل 
تالش کرد بازی بدون ماهینی را تمرین کند. آخرین تعویض برانکو در آن مسابقه 
بیرون کشیدن حسین ماهینی و ورود شایان مصلح بود. تغییری که آرایش خط دفاع 
پرسپولیس را به کل عوض کرد. مصلح به سمت چپ دفاع رفت، انصاری از سمت 
چپ به قلب دفاع تغییر مکان داد و شجاع هم شد دفاع راست. ماهینی بعد از آن هم 
خیلی زود مصدوم شد تا در بازی با الدحیل نیز برانکو این تغییر اجباری را در ترکیب 
تیمش ایجاد کند. ماهینی در دربی روز قبل هم خیلی زود از ناحیه زانو آسیب دید تا 
پرسپولیس حدود یک ساعت مقابل استقالل هم با این آرایش جدید و اجباری بازی 

کند. آرایشی که باید حداقل تا پایان نیم فصل اول ادامه پیدا کند.
مصدومیتی به نفع خرید جدید پرسپولیس

برانکو در ابتدای فصل برای تقویت دفاع راست تیمش سراغ مهدی شیری رفت. 
بازیکنی که با جدایی صادق محرمی قرار بود در نیم فصل دوم با حسین ماهینی رقابت 
کند. ولی حاال با مصدومیت ماهینی و دوری او تا پایان فصل، شیری دیگر رقیبی ندارد 

و خیالش جمع است به محض پوشیدن پیراهن پرسپولیس، در مسابقات رسمی این 
تیم حاضر می شود. به خصوص اینکه این مصدومیت باعث شده مدافع محبوب برانکو 
یعنی شجاع خلیل زاده از قلب دفاع فاصله بگیرد و پروفسور از این اتفاق اصال راضی 
نخواهد بود. برانکو برای اینکه زودتر شجاع را به مرکز دفاع برگرداند، حتما شیری را از 

لحظه ای که قانون اجازه دهد وارد ترکیب پرسپولیس می کند.
رامین رضاییان برمی گردد؟

دو هفته نمی شود که شایعه بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس مطرح شد 
و برانکو پاسخ این شایعه را داد. ابتدا جواب برانکو را یک بار دیگر مرور می کنیم: 
»من هم این خبر را شنیده ام. اما رضاییان در یک باشگاه مطرح بلژیک است. فکر 
نمی کنم بخواهد به پرسپولیس برگردد و دعوتش به تیم ملی را به چالش بکشد. البته 
ما در پست او حسین ماهینی را داریم. من با هیچ بازیکنی مشکل ندارم. در پست 
رضاییان فرصت را به ماهینی و محرمی دادم. رضاییان هم خواست به اروپا برود«. در 
صحبت های برانکو یک نکته ویژه حضور دارد. اینکه پروفسور بارها تاکید کرده ماهینی 
را در پست رضاییان دارد و دیگر نیازی به حضور او نیست. حاال که دیگر خبری از 
ماهینی نیست، آیا برانکو به بازگشت رامین رضایت می دهد؟ ضمن اینکه برانکو در آن 

مقطع اعالم کرده بود رضاییان در لیگ بلژیک است و قصد بازگشت ندارد. در حالی که 
با شروع لیگ های اروپایی، رامین هنوز با هیچ تیمی به توافق نرسیده و بعید نیست که 
راضی به برگشت شود. به خصوص اینکه مدتی قبل خبر مذاکره اش با تراکتورسازی 
هم به گوش رسیده بود. اتفاقاتی که شایعه بازگشت رامین را از نو استارت خواهد زد.

اینجا خودرویی را معرفی می کنیم که هرگز انتظارش را نمی کشیدیم 
اما به نوعی در کل سورپرایز نشدیم! این شورولت سیلورادوی خارق العاده 
Goliath  نام داشته و جدیدترین محصول تیونر مشهور آمریکایی یعنی 
هنسی پرفورمنس محسوب می شود. این خودرو عالوه بر ارتفاع بیشتر از 
سطح زمین و همچنین داشتن یک اکسل بیشتر دارای تغییرات خاص 
هنسی در زیر کاپوت است. بنابراین شاهد افزایش قابل توجه قدرت 
تولیدی پیشرانه در مقایسه با نمونه استاندارد سیلورادو هستیم. پس با 
این تفاسیر هنسی Goliath نه تنها ظاهر ترسناکی دارد بلکه به طور 

دیوانه واری سریع هم هست.
فکر می کنید درباره چه میزان اسب بخار صحبت می کنیم؟! هنسی 
سایر   HPE700 سوپرشارژردار  لیتری   6.2 سیلندر   8 پیشرانه  از 
محصوالت خود استفاده کرده و قدرت 705 اسب بخاری و گشتاور 915 
نیوتون متری را به این پیکاپ ارزانی داشته است. اگرچه این پیشرانه باید 
وزن بیشتری را در مقایسه با کاماروهای تیون شده به حرکت درآورد 
اما هنسی می گوید Goliath می تواند در حدود 4.5 ثانیه از سکون به 
سرعت 96 کیلومتر در ساعت برسد. تصور شتاب گیری این همه آهن و 

فوالد با آن صدای مهیب هم بدن را به لرزه می اندازد!
هنسی اشاره ای به وزن خودرو نداشته اما می دانیم که Goliath از 
کیت افزایش ارتفاع 8 اینچی و محفظه بار سفارشی برای جا دادن اکسل 
اضافه سود می برد. همان گونه که انتظار می رود این خودرو دارای سیستم 
تعلیق عقب جدید برای عملکرد بهتر سود می برد. همچنین یک دست 
الستیک BF گوودریچ آفرود 37 اینچی زیر خودرو به کار رفته است. 
 LED هنسی همچنین در جلو و عقب از سپرهای سفارشی، چراغ های
و پکیج گرافیک هنسی استفاده می کند. شاید احساس  برانگیزترین 
ویژگی این پیکاپ پوشش گارانتی سه ساله  هنسی برای محصول خود 
باشد. به نظر می رسد این تیونر از کیفیت کار خود کامالً مطمئن است. 
البته پکیج آپشنال 808 اسب بخاری هم در دسترس است که ترمزهای 
برمبو و کابینی سفارشی را به همراه می آورد اما فاقد گارانتی یاد شده 

است.
اگر می توانید 375 هزار دالر بی زبان برای این پیکاپ 6 چرخ بپردازید 
احتماالً درباره  گارانتی آن نگران نخواهید بود. تنها 24 دستگاه از این 

هیوال ساخته خواهد شد.

طبق یک مطالعه جدید، مهارت خواندن و نوشتن دختران از سن 
10 تا 18 سالگی بهتر از پسران است.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، پژوهشگران پس از بررسی 
نمرات آزمون چهار میلیون دانش آموز دبیرستانی آمریکایی و پس از 

حدود سه دهه مطالعه و بررسی به این نتیجه رسیدند.
مطالعات پژوهشگران »دانشگاه گریفیت« استرالیا نشان می دهد 
که به طور عمده مهارت خواندن و سخن گفتن به عنوان مهارت های 
زنانه شناخته شده است و این به آن معنا است که پسران برای بهبود 
این دو مهارت در خود تالش نمی کنند بلکه زمان خود را صرف بهبود 
آرمان های مردانه می کنند. پژوهشگران بر این باورند که این یافته ها 

نیز ممکن است مسئله زمان ورود همزمان پسران و دختران به مقطع 
متوسطه را نیز به چالش بکشاند. دیوید ریلی نویسنده ارشد این 
مطالعه گفت: به رغم تالش های ما برای تغییر در روش های تدریس، 
به نظر می رسد که شکاف جنسیتی در مهارت نوشتن زیاد مورد 
بررسی قرار نگرفته است و این شکاف در طول زمان کاهش پیدا نکرده 
است. ریلی و دیگر پژوهشگران اطالعات 3.9 میلیون نمره آزمون 
سواد آموزی ذخیره شده در »پایگاه ملی پیشرفت تحصیلی ایاالت 
متحده« را مورد بررسی قرار دادند. پژوهشگران نمرات دانش آموزان 
پایه های چهارم، هشتم و دوازدهم )دانش آموزان 10 تا 18 ساله( 
را مود بررسی قرار دادند. با بررسی اطالعات پژوهشگران دریافتند 

در طول 27 سال، مهارت خواندن و نوشتن دختران به میزان قابل 
توجهی بهتر بوده است. ریلی افزود: تفکر مشترک این است که پسران 
و دختران با داشتن توانایی شناختی یکسان در مقطع ابتدایی تحصیل 
را آغاز می کنند، اما این تحقیق مخالف آن را نشان می دهد. تحقیقات 
ما نشان داد که تا اوایل کالس چهارم به طور کلی مهارت خواندن و 

نوشتن دختران بهتر از پسران است.
مشکالت رفتاری مانند بی توجهی که اغلب در پسران دیده می شود، 
همچنین می تواند سبب ایجاد تفاوت در این زمینه شود برای مثال 
براساس مطالعات پیشین، دختران از هر دو نیمکره مغز برای خواندن 
و نوشتن استفاده می کنند، در حالی که پسران به طور معمول تنها از 

یک نیم کره مغز استفاده می کنند.
پسران سبب  در  پنداری  برتر  پژوهشگران حس خود  گفته  به 
بنابراین  نگیرد  قرار  آنها  اولویت  در  خواندن  مهارت  تا  می شود 
پژوهشگران بر این باورند برای فائق آمدن بر این حس  باید پسران را 

ملزم به انجام تمرین های نوشتاری بیشتری کرد.
مهارت  زمینه  در  میزان شکاف جنسیتی  انتها گفت:  در  ریلی 
نوشتاری کامال شگفت انگیز بود. بسیاری از پسران در خواندن بسیار 
مهارت دارند و برای بهبود مهارت نوشتاری خود نیز بسیار تالش 
می کنند. این مطالعه نشان می دهد که از دوره دبستان تا اویل دوره 

متوسطه می بایست توجه زیادی بر مهارت نوشتاری کودکان شود.
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سرخابی های پایتخت به نتیجه صفر - صفر رضایت دادند

دربی کسل کننده
مدت ها انتظار برای هیچ، برای یک بازی صفر- صفر، برای 
یک بازی زیِر صفر. بیچاره تماشاگرانی که از صبح زود 
در ورزشگاه بودند، بیچاره هوادارانی که از شب قبل در 
ورزشگاه خوابیده بودند. خوابیده بودند و خواب می دیدند 
که دربی واقعی را می بینند. کاش خوابشان تا جمعه شب 
ادامه پیدا می کرد تا نمی دیدند دربی بی کیفیت فوتبال 

ایران را، نمی دیدند بازی بِد فوتبال ایران را.
از پرسپولیس که سه شنبه باید به مصاف السد قطر در مرحله 
نیمه نهایی باشگاه های آسیا برود و با توجه به جایگاهش در جدول 
رده بندی لیگ به نتیجه تساوی و بازی محتاطانه رو آورد، اما 
استقالل که هم از لیگ قهرمانان آسیا حذف شده و هم در لیگ 
برتر نتوانسته آنطور که باید و شاید انتظارات هواداران را برآورده 
کند انتظار می رفت بازی شجاعانه تری از خود به نمایش بگذارد و 
با برد احتمالی جبران مافات کند و هم تا حدودی دل هوادارانش 

را به دست آورد.  
به لطف تغییر ساعت در نیمه دوم سال، شاهد یک شهرآورد 
پاییزی در زیر نورافکن های آزادی بودیم. شهرآوردی که به مسائل 
غیرورزشی مان گره خورده بود. مردمی که در کشاکش مسائل 
اقتصادی این روزها و عدم ثبات بازار با مشکالت عدیده ای دست 
و پنجه نرم می کنند انتظار آن را داشتند تا حداقل ساعتی فارغ 
از این مسائل شاهد یک بازی جسورانه از دو تیم بزرگ پایتخت 
باشند. فوتبالی که کمتر کسی را  90 دقیقه به این مستطیل سبز 

خیره کرد.
با به صدا در آمدن سوت پایان بازی، در جست وجوی کوتاهی 
در شبکه های اجتماعی فقط یک جمله را می خواندیم: »دربی 

افتضاح بود«.
فکر  این  به  و هوادارن  از کارشناسان  بسیاری  رابطه  این  در 
افتادند تا در این شرایط که قیمت دالر نابسمان است چرا باید 
میلیون ها دالر برای مربیان غیروطنی هزینه شود، مبالغی که هیچ 
اتفاق جذابی را برای فوتبال ما رقم نمی زند و حتی بساری بر این 
عقیده هستند که اگر مربیان این دو تیم ایرانی بودند شاهد بازی 
بسیار زیباتری بودیم. حاال این افتخار را باید برای برانکو و شفر 
کنار بگذاریم که آنها در کنار تمام افتخارات ریز و درشت صاحب 

برگزاری کسل کننده ترین بازی دربی ایران را هم کسب کردند.
این بازی که فقط مربیان دو تیم را راضی نگه داشت تا از بار 
منفی شکست جان سالم به در ببرند تا حداقل افتخار نباختن در 

دربی را یدک بکشمد.
شاید تنها نکته مثبت این بازی قضاوت کم اشتباه فغانی بود 
که کارشناسان را به تعریف از او واداشت، هرچند که عده ای هم 
معتقد بودند با سوت زدن های زیاد باعث کسالت بار شدن بیشتر 

دربی شد.
به هر حال این بازی هم مثل خیلی از بازی های سرد گذشته این 
دو تیم تمام شد تا هواداران در بحبوحه شرایط بد اقتصادی حاکم 

بر جامعه همچنان در انتظار رسیدن روزی که شاهد یک بازی زیبا 
از سرخابی های پایتخت در مقابل هم باشند.

نیمه نخست
علی علیپور می توانست خیلی زود و در دقیقه یک استقالل را 
غافلگیر کند واما ضربه سر این بازیکن از میان مدافعان آبی پوش 
دقیق نبود و راهی اوت شد. هر دو تیم در 10 دقیقه نخست سعی 
در حفظ توپ و میدان داشتند اما تاکنون هیچ کدام نتوانستند 
برای بیش از چند ثانیه نبض بازی را در اختیار بگیرند. در دقیقه 
11، ارسال وریا غفوری از روی ضربه ایستگاهی و برگشت ناقص 
مدافعان پرسپولیس منجر به فراهم شدن موقعیت مناسب برای 
روح اهلل باقری شد که شوت فنی و محکم در آغوش بیرانوند آرام 
گرفت. احمد نوراللهی با حرکتی خیلی خوب وارد محوطه جریمه 
استقالل شد اما پاس او از زاویه بسته و مماس با خط افقی زمین 
به سمت دروازه استقالل رفت که ممکن بود توپ با پای رحمتی 
وارد دروازه آبی ها شود اما دروازه بان استقالل توپ را کنترل کرد. 
در حالی که بازی بدون هیجان و با اشتباهات متعدد بازیکنان هر 

دو تیم دنبال می شد، حسین ماهینی در برخورد با بازیکن استقالل 
مصدوم شد تا برانکو با وجود کمبود بازیکن، شایان مصلح را به 

صورت اجباری وارد زمین کند.
نیمه دوم

شفر این نیمه را با بیرون کشیدن طارق همام و ورود الحاجی 
گرو شروع کرد تا تیمش با سه مهاجم هجومی کار را دنبال کند 
اما اولین فرصت نه چندان جدی بازی را علی علیپور با شوت از 
پشت محوطه جریمه به سمت دروازه رحمتی ساخت که توپ 
داخل چارچوب نبود اما اعتراض شدید رحمتی را به دنبال داشت. 
نیمه دوم هم همانند نیمه نخست بسیار پراشتباه آغاز شد و در 
15 دقیقه ابتدایی موقعیت جدی نداشت. در دقیقه 63 پرسپولیس 
حمله تند و تیزی را تدارک دید که حرکت علی علیپور داخل 
محوطه جریمه استقالل سرنگون شد و توپ به رحمتی رسید 
که داور اعتقادی به خطای پنالتی نداشت. استقالل در دقیقه 
65 و روی حرکت انفرادی اسماعیلی جدی ترین موقعیت بازی 
را در اختیار داشت که ضربه او در حالت نامتعادل و از فاصله چند 

متری توسط بیرانوند کنترل شد. بازی بر اشتباه و بی کیفیت دو 
تیم در نیمه دوم سرمربیان دو تیم را وادار به انجام چند تعویض 
فنی کرد. در دقیقه 84، کمال کامیابی نیا می توانست از روی توپ 
ارسالی به روز دروازه استقالل دروازه رحمتی را باز کند اما ضربه او 
داخل چارچوب دروازه استقالل نبود. دقایق پایانی این دیدار بسیار 
پراشتباه دنبال شد تا داربی 88 پایتخت یکی از کم موقعیت ترین 

و بی کیفیت ترین تقابل های دو تیم نام بگیرد.
ترکیب استقالل: سید مهدی رحمتی، میالد زکی پور، آرمین 
زرد،  )کارت  منتظری  پژمان  دقیقه 25(،  زرد،  )کارت  سهرابیان 
دقیقه 48(، وریا غفوری، علی کریمی، روزبه چشمی )کارت زرد، 
دقیقه 1+90(، طارق همام، فرشید اسماعیلی، روح اهلل باقری )اللهیار 
صیادمنش دقیقه 59( و مرتضی تبریزی )مهدی قائدی، دقیقه 83(.

حسینی،  جالل  سید  بیرانوند،  علیرضا  پرسپولیس:  ترکیب 
حسین ماهینی )شایان مصلح، دقیقه 40(، شجاع خلیل زاده، 
محمد انصاری، کمال کامیابی نیا، احمد نورالهی)آدام همتی، دقیقه 

78(، سیامک نعمتی، بشار رسن، علی علیپور و گادوین منشا.
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 روزنامه
سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
 ورزشي، فرهنگي
صبح ايران

اذان صبح                        4:29 
طلوع آفتاب                    5:53 
اذان ظهر                        11:57 
غروب آفتاب                  17:58 
اذان مغرب                     18:18

پند روز

تبلیغات سنتی یا بازاریابی محتوا؟ 
تبلیغات سنتی همان بیلبورد اتوبان ها و سطح شهر و آگهی تلویزیونی و رادیویی 
است. یا پیامک های تبلیغاتی خواسته یا ناخواسته که صبح تا شب از فروشندگان 
لباس زیر مردانه و زنانه تا آژانس های گردشگری به آفریقا و فروشندگان پایان نامه 
دکترا و امثال آن برای ما ارسال می کنند و به تنها چیزی که توجه ندارند، جنس و 
سن و نیاز دریافت کننده این تبلیغات است! دوران این تبلیغات گذشته است و آنهایی 
که هنوز روی این موضوعات و سبک تبلیغات بازاریابی اصرار دارند، در معدن طال، 

استخراج ماسه می کنند!
تبلیغات سنتی اشتباهات فراوان و محدودیت های بسیار در انتخاب شیوه ارائه 
محتوا و همچنین نحوه دسترسی مخاطب به آن دارد و روز به روز هزینه تبلیغات 

سنتی افزایش و میزان کارایی کاهش می یابد.
 علت را باید در تغییر اکوسیستم تبلیغات و نیازهای مخاطبان و همچنین 

دگردیسی در فناوری های جدید تبلیغاتی و رسانه ای دانست. 
در روزگاری که استارت آپ با تبلیغات اینترنتی غوغایی به پا کرده اند، کسب و 
کارهای سنتی که حتی قادر به حفظ مشتریان گذشته و جذب هوشمندانه مشتریان 
جدید نیستند، برگ برنده ای در اختیار نخواهند داشت و باید هر چه سریع تر برای 
عقب نیفتادن از قافله، به دنبال راه های خالقانه و نوآورانه تبلیغات و بازاریابی به سمت 

جذب مشتری جدید باشند.
یکی از روش ها که حتی کسب و کارهای سنتی نیز باید به آن روی بیاورند، 
بازاریابی محتوا است. پس باید تولید محتوا  و ترفندها و شیوه های تولید محتوای 
دیجیتالی جذاب و نوآورانه را جدی گرفت و این پیام مهمی به فریلنسرها است که 

در این عرصه نیز فعالیت کنند.
تبلیغات یا بازاریابی آنالین؟

دنیای بازاریابی آنالین یک دنیای غنی و متنوع است و در آن کسب و کارها 
می توانند از ده ها روش و استراتژی برای جذب افراد و افزایش نرخ تبدیل استفاده 
کنند. البته با وجود این تنوع، بیشترین استراتژی ها را میتوان در دو نوع اصلی 

دسته بندی کرد. بازاریابی ربایشی و برون گرا.
بازاریابی برون گرا شیوه سنتی تر تبلیغات است که در آن از تبلیغات خارجی برای 
جلب توجه کاربران جهت خرید یک محصول استفاده می شود.  برای مثال، تبلیغات 
در نتایج جست وجو می تواند یک کاربر را تشویف کند تا کتابی را مستقیما از صفحه 

نتایج موتورهای جست وجو خریداری کند.
 اما بازاریابی ربایشی به معنای این است که کاربران را به صورت طبیعی به سایت 
هدایت کنید. منظور این است که روش های طبیعی، استفاده از روش هایی مثل 

SEO و بازاریابی محتوایی است.
اثرگذاری تبلیغات دیجیتالی

عنوان این گفتار این بود که اثرگذاری تبلیغات سنتی بیشتر است یا دیجیتالی؟ 
ابتدا باید مشخص کنیم که منظور ما از اثرگذاری چیست. معیار ما چیست. چگونه 
می توان یک کمپین بازاریابی را اندازه گیری کنیم؟ آیا اثرگذاری یک کمپین را میزان 
درآمد حاصله از آن تعیین می کند؟ این کمپین باید به چه اهداف خاصی دست پیدا 
کند که به عنوان یک کمپین موثر شناخته شود؟ بازگشت سرمایه مقوله مهمی 
است. یعنی هزینه صرف شده برای اجرای هر استراتژی و میزان سودی که از طریق 

این استراتژی به کسب و کار می رسد.
مزایای بازاریابی محتوایی و تبلیغاتی

تبلیغات، روشی ساده تر است و می توانید آن را به راحتی به سمت هدف نهایی 
هدایت کنید. اما طیف مزایای آن نیز محدود تر است. اما بازاریابی محتوایی از طرف 

دیگر، میزان مجموعه وسیعی از مزایا است. 
با استفاده از بهترین شیوه ها و استراتژی های در بازاریابی محتوایی می توانید 
شاهد مزایایی مانند افزایش بازدید از برند، بهبود شهرت برند، افزایش ترافیک 
از منابع خارجی مانند موتورهای جست وجو و شبکه های اجتماعی و نرخ تبدیل 

بهتر باشید.
هزینه ها

اتخاذ هر رویکرد در کنار مزایا، قطعا هزینه های خاص خود را نیز دارد. مدل 
تعیین هزینه های تبلیغاتی معموال ساده تر است و در آن به ازای هر کلیک، مبلغی را 
پرداخت می کند و این مدلی نسبتا قابل پیش بینی و ساده برای اندازه گیری کمپین ها 
است. اما در حوزه محتوا کمی کار پیچیده تر است. زیرا لزوما نباید هزینه ای برای 
اتخاذ این استراتژی بکنید. در عوض، بازاریابی محتوایی به صرف حجم زیادی از زمان 

برای توسعه و انتشار محتوا نیاز دارد.
دستاوردهای کوتاه مدت و بلند مدت

دستاوردهایی که تبلیغات و بازاریابی محتوایی می توانند در کوتاه مدت و بلند مدت 
به دست بدهند در واقع بزرگ ترین نقطه تمایز بین این دو استراتژی است. بزرگ ترین 
نقطع قوت بازاریابی محتوایی در واقع بزرگ ترین نقطه ضعف آن نیز هست. بازاریابی 
محتوایی برای پا گرفتن به زمان نیاز دارد. احتماال، در ماه های اولیه اجرای کمپین 
بازاریابی محتوایی به ندرت می توانید شاهد یک جهش باشید. اما بعد از چند ماه، 
نشانه های بازدهی و بازگشت سرمایه آشکار می شود. از طرف دیگر، تبلیغات می تواند 
در مدت کوتاه تری به نتیجه برسد. اما میزان رشد و اثرگذاری آن ممکن است از 

بازاریابی محتوایی کمتر باشد.

 گوگل لنز به Image Search گوگل 
می آید

احتماال با گوگل لنز آشنا هستید؛ هوش مصنوعی گوگل که می تواند با آنالیز 
تصویری اشیاء، آن ها را تشخیص داده و در اینترنت به دنبال اطالعات تکمیلی 
بگردد. به تازگی خبر رسیده که گوگل طی هفته های آینده، این تکنولوژی را به 

پلتفرم جستجوی تصاویر خود می آورد.
با آمدن گوگل لنز به Image Search گوگل می توانید در مورد محتوای 
تصویری که حین جست وجوهایتان به آن ها برخورد می کنید، اطالعات بیشتری 
به دست بیاورید. برای دسترسی به این اطالعات یک آیکن اختصاصی گوگل لنز 

زیر هر تصویر قرار می گیرد.
می تواند  گوگل،  تصاویر  جست وجوی  پلتفرم  به  شدن  اضافه  با  لنز  گوگل 
عکس ها را آنالیز کرده و موارد مرتبط به آن را به شما نمایش دهد. همچنین 
در صورتی که سوژه جست وجوی شما از اینترنت قابل خرید باشد، لنز می تواند 
تصویر آن را به فروشگاه های فروشنده سوژه لینک کند. همچنین می توانید 
هنگام جست وجوی تصاویر، با انگشت تان قسمت کوچکی از عکس را عالمت 

بزنید تا نتایج جست وجو روی آن بخش به خصوص متمرکز شوند.
تیم گوگل اخیرا با انتشار یک پست وبالگی، در مورد نحوه کار گوگل لنز 
اطالعات بیشتری در اختیار کاربران قرار داده است: »ما در تالشیم که محتوای 
گزارشات  جمله  از  بیاوریم،  گوگل  سرچ  به  را  بیشتری  ویدئویی  و  تصویری 
هواشناسی تصویری و کلیپ های زنده ورزشی و حتی آموزش آشپزی ویدئویی. 
به لطف پیشرفتی که در تکنولوژی بینایی کامپیوتری حاصل شده، ما قادر به 
استخراج  از تصاویر مفاهیم مختلفی  بوده ایم و حاال می توانیم  این کار  انجام 
کنیم. ما از هر تصویر و ویدئو، میلیون ها مفهوم مختلف را مدلسازی می کنیم. به 
عنوان مثال، تصویر یک ببر می تواند شامل مفاهیمی مثل »گربه«، »حیوان« یا 
»گربه بزرگ« باشد. این کار سبب می شود که ما تنها با نگاهی به پیکسل های 
یک عکس، آن را شناسایی کنیم و نیازی به توصیفات نوشتاری در صفحات 

اینترنتی نداشته باشیم.«
همچنین بد نیست بدانید که قابلیت تازه ای به نام »Featured Videos« در 
گوگل لنز هم می تواند کلیپ هایی مرتبط با کلیدواژه مورد جست وجویتان را هم به 

نمایش درآورد.


